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 המטרה: לעודד כניסת חברות ביטוח חדשות לשוק, כולל גופים מבוססי חדשנות טכנולוגית שיתרמו 
להגדלת היצע המוצרים והפחתת מחיריהם  המהלך הוא חלק מיישום משטר ההון סולבנסי 2 על חברות 

ביטוח בישראל, והסכומים שנקבעו בו דומים לסכומים שנהוגים בכל מדינות האיחוד האירופי

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

סוכן הביטוח אודי דגן, שפעל במשך 
ביטוח  חברת  להקמת  משנה  למעלה 
את  לעצור  החליט  חדשה,  דיגיטלית 
תהליך הקמתה של החברה החדשה, 
שאמורה הייתה להיקרא הארט חברה 
לביטוח  לביטוח בע”מ. הארט חברה 

אמורה הייתה לפעול כחברה דיגיטלית 
וישירה, ולהתמקד בתחום הפרט. 

את  פוליסה  עם  בשיחה  אישר  דגן 
את  עוצרים  “אנחנו  ומסר  הדברים 
מסלול  ‘חישוב  ועושים  ך  התהלי

מחדש’”.

פוליסה,  לידי  שהגיע  מידע  פי  על 
העובדים שנשכרו על מנת להקים את 
חברת הביטוח החדשה  שוחררו ותהליך 
ההקמה נעצר כולו. עד כה השקיע דגן, 
על פי הערכות בענף, בין 10-20 מיליון 

שקל בתהליך. 

שר האוצר משה כחלון והממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פועלים להגברת 
התחרות בענף הביטוח בישראל - באמצעות 
הפחתה של ההון הנדרש לקבלת רישיון לעסוק 

בביטוח בישראל. 
טיוטת התקנות החדשות מפחיתות את דרישות 
ההון הנדרש לקבלת רישיון באופן ניכר. בתחום 
ביטוח כללי ההון הנדרש יורד מ-59 ל-10 מיליון 
שקלים. בתחום ביטוח חיים ההון הנדרש יורד 
מ-52 מיליון שקל ל-15 מיליון שקל. עבור רישיון 
משולב ההון הנדרש יורד מ-89 ל-64 מיליון שקל.  
מהאוצר נמסר, כי הפחתת ההון הנדרש לקבלת 
רישיון תעודד את כניסתן של חברות ביטוח 

חדשות לשוק, ביניהן גופים מבוססי חדשנות 
טכנולוגית, שיתרמו להגדלת היצע המוצרים 
והפחתת מחיריהם עבור ציבור המבוטחים. 
המהלך הוא חלק מיישום משטר ההון סולבנסי 
2 על חברות ביטוח בישראל, והסכומים שנקבעו 
בו דומים לסכומים שנהוגים בכל מדינות האיחוד 

האירופי.   
נוסף במסגרת  השר כחלון: “מדובר בצעד 
המאבק שלנו להפחתת הרגולציה, הביורוקרטיה 
והריכוזיות במשק. הגיע הזמן לפתוח את השוק 
לשחקנים טכנולוגיים מהדור החדש שיהוו זריקת 

מרץ לתחרות בענף”.
תתרום  הכניסה  חסמי  “הפחתת  סלינגר: 

לקידום התחרות בשוק הביטוח הישראלי. 
כניסתן של חברות חדשות מבוססות טכנולוגיה 
יתרמו  חדשים,  מוצרים  שיציעו  וחדשנות 
לפיתוח שוק הביטוח בישראל ולרווחת ציבור 

המבוטחים”. 
יצוין כי אם המטרה הינה לעודד כניסת חברות 
חדשות לשוק - ייתכן שמהלך זה הגיע מאוחר 
אודי דגן,  מדי. רק היום הודיע סוכן הביטוח 
שפעל במשך למעלה משנה להקמת חברת ביטוח 
חדשה – הארט, כי הוא עוצר את התהליך להקמת 
החברה החדשה. לא מן הנמנע כי אם היה דגן יודע 
מראש על כוונות הפיקוח להקטין את דרישות 

ההון – התוצאות היו אחרות.

האוצר מקל על דרישות ההון לקבלת רישיון מבטח

דגן אישר בשיחה עם פוליסה את הדברים ומסר: אנחנו עוצרים את התהליך ועושים “חישוב מסלול מחדש”

אודי דגן

אודי דגן החליט לעצור את תהליך 
הקמת חברת הביטוח החדשה
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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 

הסתיימה השביתה בכלל ביטוח 
– העובדים שבו היום לעבודה

עובדי כלל ביטוח שבו היום 
)א’( לעבודה לאחר שהשביתה 
בחברה, שנמשכה כשבועיים, 
הסתיימה ביום שישי בבוקר. 
בתום דיונים מרתוניים בבית 
ההסתדרות בין הנהלת החברה 
איזי כהן לבין חברי  והמנכ”ל 
הוועד בראשות רוני רז, הגיעו 
הצדדים להבנות בסוגיות שהיו 
במחלוקת. בין הצדדים תיווכו  
יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן 
ויו”ר הסתדרות המעוף ארנון 

בן דוד. 
המחלוקת בין הצדדים הייתה 
השכר  הסכם  חידוש  סביב 

הקיבוצי וסביב דרישת העובדים לתוספת שכר 
שנתית של 4%-3%. הוועד גם דרש להגדיל 
לעובדים  שניתן  כפי  הרווחה  את תקציבי 
בחברות אחרות. מחלוקת הייתה גם בנוגע 
לניכוי ימי השביתה מהשכר. ההנהלה טענה כי 
מדובר בהגדלת הוצאות שכר בהיקף של 100 
מיליון שקל בממוצע לשנה. יו”ר הוועד טען, כי 

ההנהלה מנסה לייצר דור א’ ודור ב’ בחברה.
ביום שישי בבוקר, לאחר איומים בהמשך 

השביתה ביום א’, הושגו ההבנות הבאות:
ימי השביתה אכן ינוכו מן השכר, אך באופן 
הדרגתי – יום אחד במשכורת הנוכחית, ויום 
נוסף במשכורת הבאה. שלושה ימים ינוכו על 
חשבון חופשה צבורה. חמשת הימים הנוספים 

2018, רק אם  ינוכו במהלך 
החברה לא תעמוד ביעדיה, 
באותה דרך – יומיים משכורת 

ועוד שלושה בימי חופשה.
הקבועה  השכר  העלאת 
הקרובות  השנים  בארבע 
תלוי   1%- ועוד   3% תהיה 
בביצועי החברה. הוועד ויתר 
מעט בדרישה ל-5% שביקש 
מלכתחילה. תוספות השכר 
לא יינתנו בחישוב שקלי אלא 
על פי אחוזים, כלומר, בעלי 

השכר הגבוה ירוויחו יותר. 
גדלו,  הרווחה  תקציבי 
בהתאם לבקשותיו של הוועד.
לגבי הדרישות למענק או משכורת 13 - נקבע 
שיינתן “מענק נאמנות”. עובד שימשיך לעבוד 
בחברה, יקבל  מהשנה החמישית מחתימת 
2,000 שקל בשנה. כך  ההסכם תוספת של 
גם בסוף השנה השישית והשביעית. כלומר, 
מדובר במענק של 6,000 שקל במהלך שלוש 

שנים.

 בין ההבנות - העלאת השכר הקבועה בארבע השנים הקרובות תהיה 3% ועוד 1% - תלוי בביצועי 
בחברה  תוספות השכר  לא יינתנו בחישוב שקלי אלא על פי אחוזים, כלומר, בעלי השכר הגבוה 

ירוויחו יותר, תקציבי הרווחה גדלו ויינתן “מענק נאמנות” לעובדים שמתמידים לעבוד בחברה

ועד כלל ביטוח
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השבה מערכתית:

 כך נקבע בטיוטת הכרעה עקרונית שפרסמה המפקחת על הביטוח  המוסדיים נדרשים 
לבדוק את כל חשבונות החוסכים בהם נגבו דמי טיפול עבור מתן הלוואות בין ה-1 ביולי 
2010 ל-30 ביוני 2017 ולהשיב לכל חוסך את הסכום שנגבה ממנו  עוד מבהירים בפיקוח, 
כי גם תשלום ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף המוסדי נחשב לטובת הנאה אסורה

חברות הביטוח ישיבו לחוסכים דמי 
טיפול שנגבו עבור מתן הלוואות

 הסבר הוראות נושא

טיוטת הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול  השקעות 
 בהלוואות למבוטחים ולעמיתים

השבת סכומים לחוסכים עבור תשלומים 
 הלוואהששילמו לגוף המוסדי בגין נטילת 

מסלקה 
 פנסיונית

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק 
 עדכון ממשקי אחזקות, אירועים ופיצויים החיסכון הפנסיוני 

טיוטת חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 
 בשוק החיסכון הפנסיוני

קידוד בממשקי  –הוספת נספח ט' לחוזר 
 המבנה האחיד

מידע 
 תיקון מועד תחילה קבצי מידע באמצעות כספותהעברת  ודיווח

דרישות 
הון 

 וסולבנסי

מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי של חברות 
ביטוח בנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס 

Solvency II – טיוטה 

קביעת מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי 
של חברות ביטוח בנושא משטר כושר פירעון 

 Solvency IIכלכלי מבוסס 
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( 

)הון עצמי מזערי הנדרש לקבלת רישיון מבטח( 
 טיוטה – 2017-התשע"ז

טיוטת תקנות המפחיתות את ההון הנדרש 
 לקבלת רישיון חברת ביטוח

דיווח לממונה לראשונה אודות תוצאות חישוב 
 יחס כושר פירעון כלכלי

וח לממונה אודות הוראות לאופן ומועד הדיו
תוצאות חישוב יחס כושר פירעון כלכלי ליום 

 2016בדצמבר  31
הוראות בדבר הון עצמי לכושר פירעון של 

 טיוטה-מבטח
טיוטת חוזר המחליף את תקנות ההון 

   הקיימות לעניין הון עצמי נדרש לכושר פירעון

הלבנת 
 הון

לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים הוראות 
 טיוטה –מוסדיים במצב חירום 

טיוטת חוזר לעניין דרכי זיהוי חלופיות במצב 
חירום שיחולו על גופים מוסדיים שצו איסור 

 הלבנת הון חלות עליהם
סוכנים 
 ויועצים

מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה 
 תיקון מועד תחילה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי

חיסכון 
 פנסיוני

כללים לעניין אופן ביצוע ההוראות הקבועות  חוזר כללים לתפעול מוצר פנסיוני
 )ב( לחוק הייעוץ3בסעיף 

תנאים להעברת כספים מקופות גמל מרכזיות  טיוטה –העברת כספים בין קופות גמל 
 לחשבונות עובדי המעסיק בקופות הגמל

י ודוח רבעוני לעמיתים טיוטת חוזר דוח שנת
 עדכון להוראות דיווח לעמיתים ומבוטחים תיקון –ולמבוטחים בגוף מוסדי 
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עדכון רגולטורי ליולי 2017

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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נדונה  אביב  בתל  המחוזי  משפט  בבית 
תביעתו של י.נ. )“התובע”(, אשר יוצג ע”י עו”ד 
שאול דבי, כנגד כלמוביל בע”מ )“הנתבעת”(, 
ואח’. פסק  דן שגיב  עו”ד  ע”י  יוצגה  אשר 
הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת חדווה וינבאום וולצקי.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה להצהרה 
ולפיצוי עקב אי תפקוד כריות האוויר ברכבו 
של התובע, בעת התנגשות כלי הרכב שבו נהג, 
אשר שווק על ידי הנתבעת, דבר שחשף אותו 
לטענתו לסכנת חיים. הנתבעת ביקשה לדחות 

על הסף את התביעה שהוגשה כנגדה.
טענות הצדדים: לשיטת הנתבעת, התובע 
על  מבוססת  שלו  התביעה  עילת  כי  טען, 
נגרם  עוולת הרשלנות אולם המאורע שבו 
לו נזק עונה להגדרת תאונת דרכים בהתאם 
לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )“חוק 
הפלת”ד”(. לטענתה, נוכח עקרון ייחוד העילה 
8 לחוק הפלת”ד, אין לתובע  הקבוע בסעיף 
עילת תביעה כנגדה. הנתבעת הוסיפה, כי ככל 
שיש לתובע עילת תביעה, אזי עילה זו מכוונת 
אך ורק כנגד המבטחת של הרכב בו הוא נהג.

זאת ועוד, הנתבעת טענה, כי יש לדחות את 
התביעה על הסף מחמת חוסר ניקיון כפיים 
של התובע, אשר לא גילה לבית המשפט, כי 
הוא הגיש תביעה כנגד הראל חברה לביטוח 
בע”מ לקבלת פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו 
כתוצאה מאירוע זה, ומכאן שמדובר למעשה 

בתביעה כפולה.
מנגד טען התובע , כי מדובר בתביעה בעילה 

נפרדת מזו של תאונת דרכים, בשל סיכון חיים 
קיצוני ובשל התרשלות בהגנות של בטיחות 
בכלי רכב. לשיטת התובע, אין מדובר בתביעה 
כפולה לזו שהגיש כנגד מבטחת הרכב בעילה 

מכוח חוק הפלת”ד.
פסק הדין: בית המשפט המחוזי קיבל את 
בקשת הנתבעת והורה על דחייתה של התביעה 
על הסף.  צוין, כי תקנות 100 ו-101 לתקנות 
סדר הדין האזרחי מקנות בידי בית המשפט 
סמכות לסלק תביעה על הסף תוך הפעלת 
שיקול דעת.  עם זאת על פי ההלכה הפסוקה,  
בקשות מסוג זה יתקבלו במשורה ובמקרים 
קיצוניים בלבד, שכן יש בקבלתן כדי לשלול 
את זכותו החוקתית של האדם לפנות לערכאות 
המשפטיות. עם זאת, בית המשפט המחוזי  
ציין, כי הנסיבות האמורות עונות על אותם 
מקרים שבהם יש להיעתר לבקשה לדחיית 

התביעה על הסף. 
נקבע, כי בהתאם לתיאור האירוע על ידי 
התובע, כפי שבא לידי ביטוי בכתב התביעה – 
נגרם לו “נזק גוף” בעקבות אירוע של “תאונת 
דרכים” כהגדרתה בחוק הפלת”ד. סעיף 8 לחוק 
הפלת”ד קובע את עקרון ייחוד העילה: “)א( 
מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על 
פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור 
בסעיף... ובסעיף 3)ד( לפקודת הביטוח, לא 
תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין 
בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה 

על ידי אדם אחר במתכוון”.  
ייחוד העילה, מקום שקמה  על פי עקרון 

לנפגע עילת תביעה על פי חוק הפלת”ד, נשללת 
ממנו עילת התביעה בשל נזק גוף, על פי דיני 
הנזיקין הכלליים. בית המשפט המחוזי סקר 
את פסיקת בית המשפט העליון בנושא, אשר 
לפיה: “...נפסק כי הוראת סעיף 8 מהווה שלילה 
מהותית ולא רק חסימה דיונית של עילת הנפגע 
לפי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף”. כן סקר 
בית המשפט את הלכת כבוד השופט ריבלין 
בנושא בספרו על תאונת הדרכים: “...לפיכך, 
גם בהתקיים רשלנות רבתי של המזיק האחר 
– לא תקום כלפיו, לנפגע עילת תביעה על פי 
פקודת הנזיקין. תביעתו של הנפגע בגין מלוא 
נזקו תופנה כנגד מבטחו של השימוש ברכב”. 
בית המשפט המחוזי קבע, כי נוכח ההלכה 
הפסוקה שנסקרה לעיל, הרי שדרכו של התובע 
לתבוע את הנתבעת בעילה לפי פקודת הנזיקין 
מכוח עוולת הרשלנות, אינה קיימת. האופציה 
שעומדת בפניו היא האופציה להגיש תביעה 
כנגד מבטחת הרכב מכוח חוק הפלת”ד, כפי 
שעשה. במסגרת תביעתו מכוח חוק הפלת”ד 
חזקה עליו שיטען גם לנזקיו הנפשיים שהינם 
תולדה של אותו אירוע תאונתי. משאין לתובע 
כל עילת תביעה מכוח פקודת הנזיקין בשל 
עקרון ייחוד העילה, הורה בית המשפט המחוזי 

על דחיית התביעה על הסף. 
דחה את  המשפט המחוזי  בית  לסיכום: 
בהוצאת  יישא  התובע  כי  וקבע  התביעה 

הנתבעת בסך של 10,000 שקל.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

על פי עקרון ייחוד העילה, מקום שקמה לנפגע עילת תביעה על פי חוק 
הפלת”ד, נשללת ממנו עילת התביעה בשל נזק גוף, על פי דיני הנזיקין הכלליים

המחוזי דחה על הסף תביעת 
נזיקין בשל עקרון ייחוד 
העילה לפי חוק הפלת”ד

כיסוי עבור סיכונים
במקרה של אירוע סייבר

עוד
מוצר חדשני 
מבית איילון

איילון סייבר

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

בקרוב יוכלו לקוחות הכשרה לקבל מענה מיידי בפייסבוק מסנג’ר משירה 
- צ’טבוט פרי פיתוח של החברה, שמציעה מענה שירותי ללא המתנה  

הכשרה החלה בהעברת שירות הלקוחות 
שלה לאפיקים דיגיטליים מלאים

הכשרה השקיעה בשנה האחרונה מיליוני 
ופתרונות  דיגיטליים  באמצעים  שקלים 
טכנולוגיים, תחת המותג “הכשרה דיגיטל”. 
בהכשרה מציינים, כי פותחו כלים שמקפיצים 
את הכשרה לעתיד וכי  מהפכת הדיגיטל כוללת 
בין היתר פיתוח שיאפשר ללקוחות ומבוטחי 
החברה ליהנות ממענה מיידי דרך שירה - צ’טבוט 
פרי פיתוח של החברה, שמציעה מענה אישי 
ומידי ללא המתנה. בחברה מציינים, כי הכשרה 
היא חברת הביטוח היחידה בישראל המשיקה 
צ’טבוט שירותי - צ’ט )שיחה(, שמנגיש ללקוח 
הקצה שירותים מתקדמים כגון העתק פוליסה / 
הרכב תיק / בקשה לפדיון, דוח שנתי או רבעוני, 
דוח הפקדות ושירות עדכון כתובת מייל ומספר 
טלפון בשירות לנייד אן במייל )בשלב זה הוא 
יהיה מבוסס על פלטפורמת פייסבוק מסנג’ר(.

עוד צוין, כי מערכת הצ’טבוט היא יחידה מסוגה, 
לא רק מבחינת התאמתה לענף הביטוח, אלא 
גם במכלול השירותים הרבים שהיא מציעה. 
במקרים של בקשות לקבלת טפסים המעידים 
על היעדר תביעות או מצב סטטוס התביעה, 
דואגת מערכת צ’טבוט לשלוח את המידע ישירות 
למייל של המבקש. צ’טבוט מקלה מאוד על 

עומס העבודה ומתוכנתת להפנות 
לנציג הכשרה רק  את הלקוח 
במקרים בהם הלקוח לא מצליח 
להבין את ההסבר שניתן לו בצ’ט 
או במקרים של בקשה לביטול 

הפוליסה וכדומה.
המערכת מאפשרת לשלוח בצ’ט 
צילומי מסך ללא צורך בהדפסה 
היא  המשמעות  סריקה.  או 
חיסכון להכשרה וללקוחותיה 
בעלויות תפעול, הדפסה וחיסכון 

בזמן.
בהיבט  הכשרה  מציעה  עוד 

הדיגיטלי: 
ביטוחי  פדיונות  תשלום   •
חיים באמצעות מערכת העברות 

בנקאיות ממוכנות - מערכת המאפשרת צילום 
מסך ומשלוח לארכיב ללא הצורך להדפיס 

ולהוריד לסריקה. 
• מערכת הפצת פוליסות דיגיטלית ללקוחות 
ולסוכנים ביכולות של קבלת פוליסה במייל או 

.sms-ב
IVR המאפשרת  • מערכת מרכזייה חכמה 

לכל לקוח קצה שיצלצל לקבל 
שירותים אוטומטיים ישירות 
מהמרכזייה לאחר שכבר זוהה 
אוטומטית: טפסים כגון העתק 
פוליסה / הרכב תיק / בקשה 
לפדיון, דוח שנתי או רבעוני, 
צורך  ללא  ללקוח  יישלחו 

בהמתנה לנציג.
שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה: 
“מטרת המהפכה הדיגיטלית היא 
שיפור וייעול השירות. לא מדובר 
בכלים מכירתיים או שיווקיים, כי 
אם בכלים חדשניים המבטיחים 
פנייה  לכל  ויעיל  מענה מהיר 
ובקשה. המהלך יהפוך את הקשר 
עם לקוחותינו למתקדם, ובעיקר 
יעיל יותר לרווחת כל הצדדים. הוא יסייע גם 
לסוכני הכשרה להעניק שירות מהיר וטוב יותר 
ללקוחות ויאפשר להם להפנות את עיקר עבודתם 
להגדלת פלח הפעילות העסקית שלהם. אני 
מאמין כי עתיד הביטוח נמצא בדיגיטל. במהלך 
זה, יחד עם רבים נוספים שבדרך, אנו מביאים 

את העתיד להווה, לרווחת הלקוחות שלנו”.

AIDA לכל חברי וידידי

הזמנה

14:00 - 13:00 - ארוחת צהרים

דברי פתיחה -  יו"ר אאידה, עו"ד גד נשיץ
15 שנה לדנ"א 2568/97 זהבה כנען נ' ממשלת ארצות הברית

סקירה אישית - גב' זהבה כנען, רוכשת התמונה
סקירה אישית - גב' כרמלה רובין, מנהלת מוזיאון בית ראובן

סקירה אישית - כב' השופטת בטינה טאובר
הצגת עמדת כב' השופטת )בדימוס( טובה שטרסברג כהן )נגד(

והצגת עמדת כב' המשנה לנשיא, השופט )בדימוס( שלמה לוין )בעד( ודו שיח ביניהם
16:00 - 15:30 - הפסקת קפה

עו"ד פגי שרון

יום עיון של AIDA ישראל 
ביום שלישי, 4.7.2017

בין השעות  13:00 - 18:00 במלון קרלטון תל-אביב
סדר היום:

sec11@nblaw.com רישום לכנס באמצעות דוא"ל
או בטל' 03-6235013/6235152

דמי השתתפות: ₪300
)ניתן לשלם בצ'ק או

כרטיס אשראי ביום הכנס(

קצרים:
עו"ד גיל עטר, נשיץ ברנדס אמיר ושות' 

עו"ד עזריאל רוטמן, נשיץ ברנדס אמיר ושות' 
עו"ד שלום סביון, חיים קליר

עו"ד עופר בן צבי, פלג בן צבי

שירה, הצ’טבוט של הכשרה
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הראל וכלל ביטוח רכשו תיק אשראי מוניציפלי 
בהיקף של 1.5 מיליארד שקל מבנק דקסיה

איילון נתבעת בטענה לאי השבת כספים למעסיקים 
ששילמו למל”ל בגין תאונות עבודה ברכב לעובדיהם

הראל וכלל ביטוח רכשו תיק אשראי מוניציפלי 
בהיקף של 1.5 מיליארד שקל מבנק דקסיה. 
נמסר כי עסקה זו מהווה פריצת דרך בשוק 
הישראלי כעסקה ראשונה למכירת תיק אשראי 
מוניציפלי, וזכתה להתעניינות וביקוש רב מצד 

השוק.
900 מיליון  חלקה של הראל בעסקה היה 
630 מיליון  שקל, וחלקה של כלל ביטוח – 
שקל. מדובר בתיק הלוואות שניתנו לרשויות 
ותאגידים עירוניים, וליתר דיוק – 172 הלוואות. 
מדובר, כך מעריכים גורמים המעורים בעסקה, 
ברמת סיכון נמוכה ושיעורי חוסר פירעון נמוכים 
– כאשר הרשויות נהנות במידה מסוימת מגיבוי 
של המדינה – דבר שאף מקטין עוד יותר את 
הסיכון. המח”מ של התיק שנרכש עומד על 4.5 
שנים, כאשר בדרך כלל רשויות מקבלות מח”מ 

של 7.5 שנים. 

על  ייעשה  ניהול ההלוואות מול הרשויות 
ידי דקסיה, כאשר הניהול השוטף, האנליזה 
ובמקרים צורך – קבלת החלטות – עברו 
לרוכשות. דקסיה נשאר עם חשיפה לרשויות 
המלוות, אך בהלוואות אחרות, כך שחלק 

מהסיכון נשאר אצלה.  
מדובר בתחום חדש יחסית בענף הביטוח, 
כאשר החברות עושות בתחום את צעדיהן 
הראשונים. החברות מעוניינות להגדיל את 
פעילותן בתחום זה, במטרה לגוון את תיקי 
ההשקעות של העמיתים, ולחזק את מרכיב 
ההלוואות הלא סחירות, במטרה לשפר את 

התשואות לעמיתים וכספי הנוסטרו. 
מנכ”ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, 
מסר שמכירת תיק הלוואות מוניציפליות 
מהווה מהלך משמעותי באסטרטגיה החדשה, 
היא ייחודית וראשונית במערכת הבנקאית 

וצפויה לשפר את התשואה להון תוך חלוקת 
דיבידנדים. מהלך זה מהווה תשתית למודל 
עסקי חדש לבנק, תוך ניצול הידע המעמיק 
והמקצועיות הייחודית של הבנק בסקטור 
המוניציפלי, לפיתוח שיתופי פעולה עם גופים 

מוסדיים והרחבת פעילות הבנק.
מכירת תיק האשראי על ידי הבנק נעשתה 
בהובלת המשנה למנכ”ל הבנק זהר צאלים 
 )Value Base ובליווי בית ההשקעות ואליו בייס
בהובלת המנכ”ל עידו נויברגר. מצד הרוכשים 
ומנהל  סמנכ”ל  ידי  על  נוהלה  העסקה 
מחלקת אשראי בהראל איציק טוויל ועל ידי 
סמנכ”ל בכיר ומנהל אגף אשראי והשקעות 
אלטרנטיביות בכלל ביטוח קובי שלום. הבנק 
מיתר  גל פיינגולד ממשרד  יוצג על ידי עו”ד 
יונה  והראל וכלל ביטוח יוצגו על-ידי עו”ד 

גושן-גוטשטיין ממשרד אגמון.

איילון בבית  נגד  ייצוגית הוגשה  תביעה 
המשפט המחוזי מרכז בלוד, בטענה להפרת 
לחוק הביטוח הלאומי, הפרת   328 סעיף 
35 לפקודת הנזיקין,  חוק הנאמנות וסעיף 
בשבוע שעבר.  כך דיווחה איילון  לבורסה 
עניינה של התביעה בטענה לפיה היה על איילון 
ביטוח להשיב למעסיקים כספים שהמעסיקים 
שילמו למוסד לביטוח לאומי )המל”ל”( בגין 
תאונות עבודה שאירעו לעובדיהם. מדובר 
ידי  על  כלי רכב שהיו מבוטחים  בו  במצב 
איילון בפוליסת ביטוח חובה היו מעורבים 
בתאונות דרכים, במסגרתן נפגעו ונגרמו נזקי 
גוף שונים, ואותן התאונות הוכרו גם כתאונות 
עבודה על ידי המל”ל. לטענת המבקשים, היה 
על איילון להשיב למעסיקים כספים ששולמו 
“תקופת  בגין  למל”ל  המעסיקים  ידי  על 

הזכאות הראשונה” כהגדרתה בסעיף 94 לחוק 
הביטוח הלאומי, בהתאם לזכאות השיבוב של 

המעסיקים.
הקבוצה אותה התובעים מבקשים לייצג היא: 
ציבור המעבידים/מעסיקים הרגילים )למעט 
המדינה וקבוצת מעבידים מוגדרות(, ששילמו 
או החזירו למל”ל בגין עובדיהם הניזוקים, דמי 
פגיעה בגין “תקופת הזכאות הראשונה” ולא 

הושב להם כספם.
התקופה בגינה הגיש המבקש את בקשתו 
הינה כ-7 שנים לפני פסק הדין בתובענה 

הייצוגית.
סכום ההשבה הנטען הינו “כלל הסכומים 
בתקופת  הרגילים,  המעבידים  ששילמו 
ההשבה, כהחזר דמי פגיעה למל”ל בגין תקופת 
הזכאות הראשונה בגין תאונות דרכים שאירעו 

לעובדיהם הניזוקים ואשר הוכרו כתאונות 
עבודה ואשר המשיבה הוציאה בגין תאונות 
אלה את הפוליסות המשלמות, בצירוף הפרשי 

הצמדה וריבית כחוק”.
הנזק האישי הנטען על ידי המבקש כאשר 
הוא נושא הפרשי ריבית והצמדה, הינו סך 
יכול לכמת  2,257 שקל. המבקש אינו  של 
את הנזק שנגרם לחברי הקבוצה אותם הוא 
מבקש לייצג “אולם אין למבקש ספק כי מדובר 
בסכומים המסתכמים בעשרות מיליוני שקלים 

לכל מבטח”.
מאיילון נמסר, כי בשל העובדה שהתובענה 
והבקשה התקבלו במשרדי החברה ב-27 
2017, הנהלת החברה טרם למדה את  ביוני 
התובענה, ולפיכך לא ניתן בשלב זה להעריך 

את סיכוייה.

פוליסה פיננסים

 נמסר כי עסקה זו מהווה פריצת דרך בשוק הישראלי כעסקה ראשונה למכירת 
תיק אשראי מוניציפאלי, וזכתה להתעניינות וביקוש רב מצד השוק  מצד הרוכשים 
העסקה נוהלה על ידי סמנכ”ל ומנהל מחלקת אשראי בהראל, איציק טוויל, ועל ידי 
סמנכ”ל בכיר ומנהל אגף אשראי והשקעות אלטרנטיביות בכלל ביטוח, קובי שלום

סכום ההשבה הנטען הוא כלל הסכומים ששילמו המעבידים הרגילים, כהחזר דמי פגיעה למל”ל 
בגין תקופת הזכאות הראשונה בגין תאונות דרכים שאירעו לעובדיהם ואשר הוכרו כתאונות 

עבודה ושהמשיבה הוציאה בגין תאונות אלה את הפוליסות המשלמות, בצירוף הצמדה וריבית 

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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עיצום כספי בסך 3.375 מיליון שקל 
להראל בגין הפרת חוזר צירוף לביטוח

קופת חולים מאוחדת מרחיבה את תכנית השב”ן

 סכום העיצום הינו לאחר הפחתה של 25% שביצעה המפקחת כיוון שלא מצאה הפרות דומות ב-3 
שנים האחרונות וכיוון שהראל נקטה בפעולות למניעת ההפרה והקטנת הנזק  החברה בתגובה: 

הראל טיפלה בכל הגורמים המעורבים, כולל חידוד הנהלים, כדי למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד

 תכניות השב”ן נחשבות כמתחרה העיקרי של ביטוחי הבריאות הפרטיים של חברות הביטוח. התכנית החדשה 
מרחיבה את הזכאות לטיפולי שיניים, וכן טיפולי היריון ולידה  זאב וורמברנד מנכ”ל מאוחדת: הרחבת ושיפור 

השירותים הללו נעשה בהתאם לניתוח הצרכים ועל סמך היזונים חוזרים שהתקבלו מהלקוחות  ומעובדי מאוחדת  

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

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הטילה 
עיצום כספי בסך 3.375 מיליון שקל על הראל – 
בגין  זאת,  לבורסה.  החברה  הודיעה  כך 
הפרת חוזר צירוף לביטוח, שהתגלתה במסגרת 
בדיקה שערכה רשות שוק ההון במחצית 

השנייה של 2016.
העיצום, כך נכתב בהודעת החברה, הוטל 

בגין 18 מקרים של הפרה נקודתית של החוזר. 
בהודעת החברה נאמר כי סכום זה הינו סכום 
 25% מופחת, לאחר שהמפקחת הפחיתה 
מסכום העיצום, לאחר שקבעה כי לא מצאה 
ב-3 השנים האחרונות הפרות דומות, וכי הראל 
נקטה בפעולות למניעת ההפרה והקטנת הנזק.

בכשל  “מדובר  בתגובה:  נמסר  מהראל 

רואה  שהחברה  מקרים   18 לגבי  נקודתי, 
בחומרה רבה. הראל טיפלה בכל הגורמים 
המעורבים, כולל חידוד הנהלים, כדי למנוע 
הישנות מקרים דומים בעתיד. יודגש כי הראל 
מקפידה על שקיפות מלאה ללקוחותיה ועל 
שירות ברמה גבוהה ביותר, כפי שניכר בסקרי 

שביעות רצון בקרב לקוחות החברה”.

קופת חולים מאוחדת מרחיבה את תכנית 
השב”ן. מדובר בהתפתחות משמעותית לסוכני 
הביטוח ולחברות, שכן תכניות השב”ן נחשבות 
למתחרה העיקרי של תכנית הביטוח הפרטי 
הודעת  פי  על  שמשווקים סוכני הביטוח. 
מאוחדת, התכנית החדשה והמורחבת תכנס 

לתוקף ב-1 ביולי 20177.
כותרת שדרוג בשירותי רפואת  התכנית 
השיניים, ההיריון והלידה. מהקופה נמסר כי 
זו בחרה לשפר ולשדרג את מערך הזכאויות 

בשני תחומים אלה, כיוון שמדבור בתחומים 
עתירי עלויות הכרוכים בהוצאות כבדות עבור 

הלקוחות.
מציין:  מאוחדת  וורמברנד מנכ”ל  זאב 
“אנו ערים וקשובים לצרכי הלקוחות שלנו. 
התחומים שעמלנו להרחיבם ולשדרגם הינם 
ועד  מאלפי  שעלותם  חשובים  שירותים 
עשרות אלפי שקלים למבוטח. הרחבת ושיפור 
השירותים הללו נעשה בהתאם לניתוח הצרכים 
ועל סמך היזונים חוזרים שהתקבלו מהלקוחות  

ההרחבה  הפעלת  מאוחדת.  עם  ומעובדי 
הנוכחית, משלימה מאוחדת גיבוש של חבילות 
שירות מקיפות  לכל הגילאים. עמלנו כדי 
להוזיל את עלויות הבדיקות הגנטיות היות 
ובמאוחדת אנו מייחסים חשיבות עליונה 
לגילוי מוקדם ומניעתם של פגמים ומומים 
מולדים. איננו שוקטים על השמרים, אנו 
פועלים כל העת להשבחת ולהנגשת השירותים, 
חשוב לנו להעניק למבוטחינו שירות רפואי 

איכותי ומיטבי”.

http://polisa.news/wp-content/uploads/2017/06/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97.pdf
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 MS Amlin הבינלאומי  הבריטי  הברוקר 
הודיע כי הוא מעביר את הפעילות האירופית 
 Amlin Insurance באמצעות  המתבצעת 
לבריסל   )AISE(  Societas Europaea
של  הבינלאומית  הפעילות  בלגיה.  בירת 
המעבר  מלונדון.  לפעול  תמשיך  הברוקר 
של  מההתנתקות  יוצא  פועל  הוא  לבריסל 
 .)Brexit( האירופי  מהאיחוד  בריטניה 

הודעה זו באה בהמשך לנטישה של מבטחים 
וברוקרים והעברת הפעילות מלונדון לערים 

אירופיות. 
מעביר   QBE האוסטרלי  המבטח 
לבריסל, מלונדון  שלו  הבת  חברת   את 

פעילותם  את  העבירו   RSA-ו  CNA ,AIG
העברת  על  הודיע   Markel ללוקסמבורג, 
הפעילות למינכן )גרמניה( ולוידס הודיע כי 

הוא מתכנן להעביר את הפעילות האירופית 
לבריסל. 

המעבר מותנה באישור הגורמים הרשמיים 
הבלגיים והתחלת הפעילות המשוערת תהיה 
לקראת סוף שנת AISE .2018 פועל בתחום 
הביטוח הימי, תאונות, רכוש וציים מסחריים 
באמצעות מבטחים בריטיים ומפעיל סניפים 

בהולנד, בלגיה, צרפת וגרמניה.

 Mitsui Sumitomo המבטח היפני 
 2016 במהלך  כי  הודיע    Insurance
רשם גידול בשיעור של 250% ברכישה 
שהמבטח  בעוד  סייבר,  ביטוחי  של 
 Sompo Japan Nipponkoa  היפני
בשיעור  גידול  על  דיווח    Insurance
המשולמות  בפרמיות   350% של 

באותה תקופה. 
 Tokio Marine &  היפני המבטח 
Nichido Fire Insurance דיווח על 
  AIU ואילו   300% גידול בשיעור של 
 50% של  בשיעור  גידול  על  דיווח 
ביטוחי  של  במכירות  הגידול  בלבד. 

במקרים  לגידול  במקביל  הוא  סייבר 
עסקים  על  סייבר  התקפות  של 
ששולמו  הכופר  ודמי  יפניים  וחברות 

על ידי תאגידים יפניים. 
 the Japan Network Security
ירידה  על  מדווחת   Association
במספר אירועי הסייבר )468 ב-2016 
גידול  חל  אך  ב-2015(   788 לעומת 
שנפגעו  האזרחים  במספר  משמעותי 
 10.15  – עליהם  למידע  מחדירה 
מיליון   15.10 לעומת  ב-2015  מיליון 
ב-2016. תאגידים יפניים שלמו פיצוי 

בסך של 2.6 מיליארד דולר. 

הברוקר MS Amlin מעביר את 
פעילותו האירופאית לבלגיה

יפן: גידול משמעותי 
ברכישת ביטוח סייבר

 Combined Insurance מתכנן 
גיוס של 500 סוכני ביטוח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

כי  דיווח,  ארה”ב  ממשלת  של  אוכלוסין  לרישום  המשרד 
תגדל  ארה”ב  של  ההיספנית  האוכלוסייה  תחזיותיו  פי  על 
בשיעור של 30 עד שנת 2050. בדיווח נפרד נמסר כי ל-45% 
מוגבלות  מיומנויות  יש  בארה”ב  ההיספנית  מאוכלוסייה 
בשפה האנגלית, דבר שהופך את השימוש בשפה הספרדית 

לחיוני בכל הקשור לתקשורת עם אוכלוסייה זו.
 Combined Insurance בהתבסס על נתונים אלו החליט
בריאות,  מוצרי  בתחום  המתמחה   Chubb של  בת  )חברה 
דוברי  ביטוח  סוכני   500 לגייס  ותאונות(  נכויות  חיים, 
ספרדית במדינות פלורידה, טקסס, אילינוי ואריזונה )בהן 

האוכלוסייה ההיספנית גדולה( עד סוף 2017. 
בשיקגו   1922 בשנת  נוסד   Combined Insurance
וכיום פועל בכל 50 המדינות של ארה”ב, קנדה ופורטו ריקו. 
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כדאי לדעת

לי דגן, סמנכ”ל ביטוחי רכב ודירה

 A IG הביטוח  חברת 
ת  א ר  ק ו ב ה ה  ק י ש מ
- מסלול   AIG RENT-ה
שמאפשר לכל צד בהשכרת 
דיור לרכוש את הכיסויים 
הרלוונטיים אליו בביטוח: 
המשכירים ירכשו את ביטוח 
המבנה והשוכרים ירכשו את 
ביטוח התכולה. ייחודיותו 
של המסלול, כך מסבירים 
בחברה, הוא בהתייחסותו 
של  הייחודיים  ו  לצרכי
ה  נ ע מ ן  ת מ ב ו  , ח ו ק ל ה
לסיטואציות אפשריות בין 

השוכר למשכיר.
נזק לרכוש שוכר הדירה 
הגז  בצינור  פיצוץ  בשל 
ת  ר י כ ש מ ת  ו י ר ח א ב ש (

הדירה( או שריפה שפרצה בדירה בעקבות 
רשלנות שוכר הדירה, וגרמה נזק גם לדירת 
 AIG-השכנים - אלו שתי דוגמאות שנותנים ב
המתארות סיטואציות אפשריות במערכת 
היחסים שבין שוכרי ומשכירי דירה. עם העלייה 
בשוק השכירות בישראל, סיטואציות מהסוג 
הזה רווחות יותר ויותר, וכיום, אומרים בחברה 

הן ללא פתרון ביטוחי הולם. 
עוד שוק שמאופיין  אינו  שוק השכירות 
בשוכרים צעירים וסטודנטים, אלא במשפחות. 
על אף השינויים הללו, עדיין מדובר בשוק 
שמאופיין בחוסר ודאות ובהעדר סימטריה 
ובשנתיים האחרונות  בין השוכר למשכיר, 
עולות קריאות כלפי גופי רגולציה להסדיר 
את השוק כך שיהיה תואם למודלים הקיימים 
היום בעולם. ליוזמות הללו מצטרפת מעתה 
AIG המתייחסת להיבט שלא טופל עד עכשיו 

- ההיבט הביטוחי. 
 AIG RENT בפוליסת  שפותח  המודל 
מאפשר תמחור הגון בכך שכל צד משלם רק 
על הכיסויים להם הוא זקוק. בניית המוצר 
התבססה על נתוני עומק שאספה AIG, שהעלו 
נוטים לבטח את דירתם  כי פחות מ-50% 
ורק חמישית מהמבטחים הם שוכרי הדירות 
עצמם. בביטוח התכולה מדובר בשיעור נמוך 
אף יותר: כ-20% בלבד מהאזרחים נוהגים 
לבטח את תכולת דירתם, כאשר רק מיעוטם 
שוכרי דירות. שיעור המבטחים הנמוך נמצא 
חרף העובדה שלמעלה ממחצית המשכירים 

שהיו  דיווחו  והשוכרים 
מבנה  את  לבטח  שמחים 

דירתם ותכולתה.
ב-AIG  מעריכים כי המצב 
בין היתר, מתפיסה  נובע, 
מוטעית לפיה תכולת הדירה 
אינה בעלת ערך, כשלמעשה 
שוכרים  של  בדירות  גם 
צעירים, שווי תכולה בסיסית 
אלפי  למאות  להגיע  יכול 
שקלים. הנתונים מפתיעים, 
ם  י ר כ ו ש ה ת  י ב ר מ ן  כ ש
שוכרים דירה לטווח ארוך, 
לא  עדיין  אך  שנים,   3.7
את  לבטח  לנכון  מוצאים 

תכולת דירתם.
 המסלול המוצע, מסבירים 
בחברה, נותן מענה לצרכים 
של כל לקוח תוך התחשבות בסיטואציות 
ומשכיר,  שוכר  בין  להתפתח  שעשויות 
ביטוח  למשל,  כך  פרמיה.  תוספת  ללא 
נזק שיגרם למבנה  מבנה למשכיר המכסה 
הדירה, כולל גם את ההטבות הבאות: פטור 

מהשתתפות עצמית בנזקים שמעל 10,000 
שקל; כיסוי לנזק שגרם דייר הבית בזדון עד 
5,000 שקל למקרה; שחרור השוכר מתביעה 
על ידי חברת הביטוח בגין נזק שגרם למבנה. 
כיסוי גם למשכיר וגם לדייר על נזק שגרמו 
ברשלנותם לצד שלישי. ביטוח תכולה לשוכר 
המכסה נזק שייגרם לרכוש שבדירה, כולל 
גם את ההטבות הבאות: פטור מהשתתפות 
10,000 שקל; בעת  בנזקים שמעל  עצמית 
- כיסוי על התכולה שנמצאת  מעבר דירה 
בשתי הדירות )עד 7 ימים(; שחרור המשכיר 
מתביעה על ידי חברת הביטוח בגין נזק שנגרם 

לרכוש השוכר. 
לי דגן, סמנכ”ל ביטוחי רכב ודירה: “כיום, 
כרבע מאוכלוסיית ישראל מתגוררת בשכירות 
ואינה מחזיקה בבעלות על דירה. שיעור זה אף 
צפוי לגדול בשנים הקרובות. על אף ההיקפים 
הללו, עדיין אין מענה ביטוחי ייעודי איכותי 
לדירות מושכרות. המוצר AIG RENT שואף 
לתת מענה חיוני לשתי האוכלוסיות, השוכרים 
מאמינה  אני  הוגן.  ובתמחור  והמשכירים 
שהפוליסה תהפוך לסטנדרט בחוזי שכירות 

הוגנים בישראל”.

 AIG משיקה את מסלול AIG 
RENT שמאפשר לכל צד בהשכרה 
לרכוש את הכיסויים הרלוונטיים לו

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

 המסלול מאפשר למשכירים לרכוש ביטוח מבנה ולשוכרים - ביטוח התכולה  ייחודיותו 
בהתייחסות לצרכיו הייחודיים של הלקוח, ובמתן מענה לסיטואציות אפשריות בין השוכר 

למשכיר  לי דגן, סמנכ”ל ביטוחי רכב ודירה: כיום, כרבע מאוכלוסיית ישראל מתגוררת בשכירות 
והשיעור צפוי לגדול, אך למרות זאת, עדיין אין מענה ביטוחי ייעודי איכותי לדירות מושכרות
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

צפריר פרסם 
תוצאות סקר 
לפיו הוא זוכה 

לתמיכת מרבית 
סוכני הביטוח
 תוצאות הסקר: צפריר זוכה 

לתמיכת 54% מהנשאלים, רוזנפלד - 
40% ומוטי דהרי -  6% הסקר נערך 
על ידי מכון הסקרים של רפי סמית 
בהשתתפות 450 סוכנים מכל הארץ

המירוץ לנשיאות הלשכה

אורי צפריר, המועמד 
לנשיאות לשכת סוכני 
ם  ס ר פ  , ח ו ט י ב ה
לפיו  סקר  תוצאות 
לתמיכת  זוכה  הוא 
54% מסוכני הביטוח 
ומוביל ב-14% על פני 
ליאור רוזנפלד. על פי 
הסקר, שנערך על ידי 
מכון הסקרים של רפי 
סמית, בהשתתפות 
מכל  סוכנים   450
צפריר  זכה  הארץ, 
זנפלד  רו  ,54% ל-
ל-40% ומוטי דהרי 

ל-6%.
צפריר מסר לפוליסה כי הוא מודאג ממגמה שהוא מזהה 
לפיה ציבור סוכני הביטוח אינו מביע עניין במירוץ לנשיאות 
הלשכה, ואינו תומך באף מועמד – למרות סוגיות הרות 

הגודל שעומדות בפני הסוכנים.  
ליאור רוזנפלד בתגובה לתוצאות הסקר: “כחמישה 
חודשים לפני הבחירות לפי אותו סקר אין כלל מתלבטים, 
נמנעים, כאלו שסירבו לענות או כל נתון אחר שיש בו כדי 
לשדר אמינות נדרשת. משכך, אינני מוצא טעם להרחיב 
את התייחסותי למספרים שהוצגו ובהחלט להרגיש מאוד 
מעודד מהתמיכה העצומה שאנו זוכים לה בשטח, שאין 
לי ספק שתתורגם ביום הבחירות וב-23.11 נקום לבוקר 

חדש ושמח”. 

אורי צפריר

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

צביקה וינשטיין הצטרף 
לרוזנפלד - מיועד 
להתמנות לתפקיד 
מ”מ נשיא הלשכה

איש הביטוח צביקה 
יט  ל ח ה  , ן י י ט ש נ י ו
ור  א י ל ל ף  ר ט צ ה ל
ולשותפיו  רוזנפלד 
לדרך, ליאור הורנצ’יק, 
עוזי  ויקלמן,  נאוה 
ם.  י ר ח א ו ן  מ ג ר א
להתמנות  צפוי  הוא 
לתפקיד ממלא מקום 
הלשכה,  נשיא  וסגן 
ייבחר  רוזנפלד  אם 
בבחירות  לתפקיד 

שיתקיימו בנובמבר. 
וינשטיין הוא סוכן 
 .1 9 7 4 - מ ח  ו ט י ב
הוא   2017 מתחילת 
מכהן כמנכ”ל סוכנות 
גל-אלמגור,  הביטוח 

לאחר שהצטרף לסוכנות שנה קודם. 
בעברו נמנה וינשטיין עם דור המייסדים 
שורת  בה  ומילא  שחם  סוכנות  של 
תפקידים בכירים, בין היתר, בשנים 
2011-2015 מנכ”ל הסוכנות. בנוסף, 
כמנכ”ל החברה הבת  ושימש  הקים 

שחם-וינשטיין.
וינשטיין אף חבר משנת 1979 בארגון 
חיים  ביטוח  סוכני  של  הבינלאומי 
,MDRT והשתתף ביותר מ-20 כנסים 

ברחבי  הארגון  של 
העולם.

וינשטיין בחר עד כה 
לפעול בענף הביטוח 
תפקידיו  במסגרת 
הפרטיים.  כעת החליט 
לקחת חלק בפעילות 
ציבורית באופן רשמי. 
ד,  ל פ נ ז ו ר י  ר ב ד ל
“צביקה הוא מעמודי 
התווך של ציבור סוכני 
הביטוח, איש מקצוע 
הראשונה  מהמעלה 
דע  י  , ן ו י ס י נ ל  ע ב ו
ויכולות ייחודיים. הוא 
יתרום רבות ללשכה 
ויעסוק במספר נושאי 
ליבה, לרבות הקשרים 
עם חברות הביטוח, הנגשת הדיגיטציה 

לסוכן ומתן כלים להצלחתו”. 
וינשטיין מסר: “אני שמח להצטרף 
לכוורת של אנשים מוכשרים שנושאים 
והחדשנות  את בשורת המקצועיות 
בתקופה מאתגרת זו, תוך שילוב בין-
מהשטח,  שצמחו  סוכנים,  של  דורי 
מכירים לעומק את צרכיו של הסוכן 
פעולה  בשיתוף   לעבוד  ומחויבים 

והפרייה הדדית”.

צביקה וינשטיין

וינשטיין: אני שמח להצטרף לכוורת של אנשים 
מוכשרים, שנושאים את בשורת המקצוענות והחדשנות 

בתקופה מאתגרת זו, תוך שילוב בין-דורי של סוכנים, 
שצמחו מהשטח, מכירים לעומק את צרכי הסוכן 
ומחויבים לעבוד בשיתוף  פעולה והפרייה הדדית


