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 ברשות שוק ההון ציינו לחיוב את החברות המשתפרות  הפניקס רשמה שיפור בתחומי הפנסיה, הגמל 
וביטוח המנהלים  כלל ביטוח רשמה שיפור בביטוח מנהלים וגמל  פסגות רשמה שיפור בתחום הפנסיה

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.

מדדי השירות של משרד האוצר לתחום החיסכון הפנסיוני:

ילין לפידות ופסגות – הן החברות  הראל, 
המובילות את מדדי השירות של משרד האוצר 
בתחום החיסכון הפנסיוני לשנת 2016. הראל 
דורגה ראשונה בתחום הפנסיה, עם ציון של 75 
)ועקפה את אלטשולר שחם שזכתה ב-2015 
הלמן  במקום הראשון בתחום. שנייה דורגה 

אלדובי ושלישית – פסגות. 
בתחום ביטוחי המנהלים דורגה ראשונה פסגות 
)ראשונה גם ב-2015(, שניה – הראל ושלישית 

כלל ביטוח. 
בתחום הגמל – ראשונה ילין לפידות )ראשונה 

אנליסט  שניה  ב-2015(,  גם 
ושלישית אי.בי.אי.. 

ציינו לחיוב  ברשות שוק ההון 
את החברות המשתפרות: הפניקס 
)פנסיה, גמל וביטוח מנהלים(, 
כלל ביטוח )ביטוח מנהלים וגמל( 
ופסגות )פנסיה(. עוד ציינו באוצר 
את החברות בהן חלה ירידה ברמת 
איילון )פנסיה וגמל(,  השירות: 
מגדל  אלטשולר שחם )פנסיה(, 
)גמל(, הכשרה ומנורה מבטחים 

)ביטוח מנהלים(. 

המדד המרכזי במדד השירות הוא שביעות רצון 
והמלצת לקוחות – מהווה 70% ממדד השירות.  
מדדים נוספים – תלונות ציבור )20%( וזמן 

מענה טלפוני – 10%. 
במסגרת פרויקט מדדי השירות נמדדה השפעת 
מאפיינים שונים על שביעות הרצון. באמצעות 
רגרסיה בין הרכיבים השונים למידת שביעות 
הרצון, נמצא כי משך הטיפול בפניה וקלות 
ופשטות הטיפול בפנסיה הם הגורמים המשפיעים 

ביותר על שביעות רצון הלקוחות )ראו גרף(. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית 

סלינגר: “מדד השירות מציע לחוסך מבט ייחודי 
על השירות שמספקות החברות המנהלות את 
החיסכון הפנסיוני שלנו. המדד הוא כלי נוסף 
מאפשר  הצרכן,  לטובת  התחרות  להגברת 
לחוסכים ולמבוטחים לקבל החלטות מושכלות 
ולממש את זכויותיהם. בנוסף, המדד הוכח כגורם 

חשוב בשיפור השירות לציבור”.
איתי ברדה, מנכ”ל הלמן-אלדובי גמל ופנסיה: 
“אחת הטענות של חברות הביטוח בקמפיין 
ההפחדה  נגד רפורמת ברירת המחדל הייתה, 
שבדמי ניהול נמוכים לא ניתן להעניק שירות 
גאים  אנו  לעמיתים.  איכותי 
להוביל את המהפכה הצרכנית 
של  דמי הניהול  ולהוכיח, שוב, כי 
במקביל ניתן לשים דגש ולשמור 
על רמת שירות גבוהה לטובת 

העמיתים”.
מהראל נמסר: “השירות הוא 
חלק מהאסטרטגיה שלנו אשר 
מציבה את הלקוח במרכז ואנחנו 
מודים לעובדים ולסוכנים על 
מצוין  שירות  במתן  עבודתם 

ללקוחותינו”.

הראל מובילה את השירות בפנסיה, ילין 
לפידות בגמל ופסגות בביטוחי מנהלים

השפעת מאפיינים שונים על שביעות הרצון

מקור: רשות שוק ההון

http://polisa.news/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99/
http://polisa.news/%D7%9E%D7%A6%D7%92%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99/
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מדדי השירות של משרד האוצר בתחום החיסכון הפנסיוני

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 

בתי ההשקעות ממשיכים להציע ללקוחות 
שירות טוב יותר מאשר חברות הביטוח

בתי ההשקעות ממשיכים להציע ללקוחות 
יותר מאשר חברות הביטוח –  שירות טוב 
בכל הקשור לניהול מוצרי חיסכון פנסיוני. כך 
עולה מניתוח מדדי השירות בתחום החיסכון 
רשות שוק  הפנסיוני שפורסמו היום על ידי 

ההון )ראו ידיעה בעמוד 1(.
ניתוח מדדי השירות מעלה תמונת מצב לפיה 
באופן גורף, בכל תחומי החיסכון הפנסיוני 
)פנסיה, גמל וביטוח מנהלים( מציגות חברות 
בתי  מאשר  יותר  נמוכים  ציונים  הביטוח 
ההשקעות. בתחום הפנסיה מתוך שש החברות 

ות  ג ר ו ד מ ה
ראשונות – 4 הם 
השקעות,  בתי 
ת  ו ר ב ח ה  4 - ו
ות  ג ר ו ד מ ה
הן  ת  ו נ ו ר ח א
ביטוח.  חברות 
הציון הממוצע 
תי  ב ל  ש

חברות  ושל   ,72 הוא  בפנסיה  ההשקעות 
הביטוח: 67. 

בתחום הגמל – 7 מתוך 8 החברות הראשונות 
החברות   5 מתוך   4 ו- השקעות  בתי  הם 
המדורגות אחרונות הן חברות ביטוח. הציון 
הממוצע של בתי ההשקעות בתחום הגמל עומד 

על 79 ושל חברות הביטוח: 69.5. 
בתחום ביטוח המנהלים – בית ההשקעות 

פסגות, דורג ראשון,  היחיד שפועל בתחום, 
לפני כל חברות הביטוח. פסגות קיבל ציון של 
75, כאשר ממוצע הציונים של יתר החברות 

עמד על 65.

 הציון הממוצע של בתי ההשקעות בפנסיה הוא 72 ושל חברות הביטוח –  67 הציון 
הממוצע של בתי ההשקעות בתחום הגמל עומד על 79 ושל חברות הביטוח -  69.5 בביטוח 

מנהלים פסגות קיבל ציון של 75, כאשר ממוצע הציונים של יתר החברות עמד על 65

מדדי השירות בתחום הגמל

מדדי השירות בתחום הפנסיה

מדדי השירות בביטוח מנהלים
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

משרד האוצר 
בדק ומצא:
הפניקס מציגה את 

השיפור הבולט ביותר בשירות 
גם בפנסיה וגמל

מדד השירות 2016

מדד שירות חברות הביטוח של משרד האוצר לשנת 2016
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בבית משפט השלום בתל אביב יפו נדונה 
תביעתה של ש. שלמה רכב בע”מ )התובעת(, 
שיוצגה על ידי עו”ד תום נור, כנגד איי.די.איי. 
חברה לביטוח בע”מ )ביטוח ישיר(, שיוצגה 
רותם בן ממן. פסק הדין ניתן  על ידי הנציג 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  ביוני 

נצר סמארה.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה כספית 
רכוש, שנגרמו  נזקי  בגין  דין מהיר  בסדר 
בין רכב שהיה  בתאונת דרכים )התאונה( 
לבין רכב שהיה מבוטח  בבעלות התובעת 

בביטוח ישיר )רכב הנתבעת(.
טענות הצדדים: התובעת טענה, כי האחריות 
לקרות התאונה חלה על נהג רכב הנתבעת, 
עומד  בעודו  ופגע ברכבה,  שהוסע לאחור 
בתחנת דלק לצורך תדלוק. ביטוח ישיר לא 
הכחישה את עצם המגע בין הרכבים, אולם 
טענה, כי הרכב נגע נגיעה קלה בלבד ברכב 
התובעת ולא גרם לו לנזק. לכן דחתה ביטוח 
ישיר את טענת הנזק שנגרם לרכב התובעת 
וטענה לניתוק קשר סיבתי בין התאונה לבין 
הנזק. לשיטתה, מאחר שרכב התובעת נבדק על 
ידי שמאי כ-3 חודשים לאחר התאונה, לא מן 
הנמנע, כי הנזק שאותו קבע השמאי בבדיקתו 
את הרכב, מקורו בתאונה אחרת, שהתרחשה 
אין  התביעה.  נשוא  התאונה  מועד  לאחר 
מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה, וכי היא 
נגרמה באחריותה של נהגת רכב הנתבעת אלא 

לעניין גרימת הנזק.
לאור  כי  קבע,  המשפט  בית  הדין:  פסק 
התרשמותו מהעדים ובשים לב להיגיון של 
ומוקדי  נסיבות התרחשותה של התאונה 
הנזק ברכבים, דין התביעה להתקבל חלקית. 
בית המשפט ציין, כי תשובותיה של נהגת רכב 
הנתבעת, לפיה הפגיעה ברכב התובעת הייתה 
רק בגלגל, הינה השערה שגויה במקרה הטוב 
או ניסיון לסלף עובדות על מנת שלא תוטל 
עליה אחריות לתאונה, במקרה הפחות טוב. 
בית המשפט סבר, כי הנגיעה המתוארת בין 
רכב הנתבעת לגלגל רכב התובעת היא בלתי 
אפשרית כלל מבחינה פיזית. בית המשפט 
דחה את טענתה של נהגת רכב הנתבעת, לפיה 
אם אכן הייתה גורמת לנזק לרכב התובעת, 
אזי היא הייתה מפעילה את הביטוח ומביאה 
לתיקון נזקי הרכב ותיקון נזקיה שלה. טענה 
זו נולדה כדי לצדד בטענתה, כי לא נגרם לרכב 

התובעת כל נזק כתוצאה מהתאונה.
בית המשפט הוסיף, כי הגם שאינו קורא 
מחשבות בלב איש, לא מן הנמנע, כי הימנעות 
אדם הנושא באשם לקרות התאונה להפעיל 
את הכיסוי הביטוחי, נובעת מחוסר רצון לשאת 
בהפסדים, כגון השתתפות עצמית, הפסד הנחת 

היעדר תביעות ודמי כינון. בנוסף לכך, עדותו 
של עד הראיה הנוסף מטעם הנתבעת, שהינו 

מכר שלה, הייתה בעייתית בלשון המעטה. 
בית המשפט דחה את הטענה לניתוק קשר 
סיבתי בין התאונה לבין הנזק בשל בדיקת 
שמאי כעבור כ-3 חודשים ממועד התאונה. בית 
המשפט התרשם לחיוב מעדותו של נהג רכב 
התובעת, והדגיש, כי הוא הנהג היחיד שעשה 
וכי לאחר התאונה  שימוש ברכב התובעת 
נשוא התביעה, לא היה רכב התובעת מעורב 

בתאונה נוספת.
נהג  של  הסבריו  את  קיבל  המשפט  בית 
רכב התובעת לבדיקה המאוחרת של הרכב, 
במיוחד כאשר מדובר בנזק מינורי שלא חייב 
את השבתת הרכב, וכי התובעת, בעלת הרכב, 
לא ביקשה ממנו להביא את הרכב לבדיקה 
בהקדם, הגם שהוא דיווח לה על התאונה 

ימים ספורים לאחריה. 
כי  בנסיבות העניין, בית המשפט שוכנע, 
לא מדובר בשיהוי דרמטי בין מועד התאונה 
לבין מועד בדיקת הרכב על ידי שמאי. משכך, 
בית המשפט העדיף את גרסתו של נהג רכב 
התובעת, שהייתה עקבית, אמינה ומשכנעת, 
על פני גרסתם של עדי ביטוח ישיר, שהייתה 
חוסר  והקרינה  מתחמקת  הגיונית,  בלתי 

מהימנות מוחלט. 
בית המשפט העיר, כי חבל שביטוח ישיר 
לא השכילה להבין, חרף הערותיו של בית 

המשפט בעניין, כי אין לה כל הגנה בתיק, 
ואין כל ראיות שיתמכו בעמדתה, ועם זאת, 
בחרה לנהל ישיבת הוכחות מיותרת במקום 
לנסות להגיע להבנות עם התובעת.  הודגש, 
כי ביטוי לכך יינתן בפסיקת הוצאות לביטוח 
ישיר. יתירה מזאת, צוין כי אם רצתה ביטוח 
ישיר לסתור את שומתו של שמאי התובעת, 
היה עליה להגיש חוות דעת שמאי נגדית או 
לכל היותר, לבקש את זימונו של השמאי מטעם 
התובעת לעדותו. משביטוח ישיר לא פעלה 
כך, לא עלה בידה לסתור את קביעותיו. אולם 
לגבי ראש הנזק בגין השבתת רכב ציין בית 
המשפט, כי לא ברור איזה נזק נגרם לתובעת 
כתוצאה מהשבתת הרכב לצורך תיקונו, מאחר 
שהתובעת היא בעלת צי רכבים. לא ניתן לומר, 
כי כל רכביה של התובעת, המוחזקים בידיה 
מושכרים או מוחכרים לאחר או נעשה בהם 
שימוש על ידי אחר, באופן שהשבתתו של רכב 
אחד, לצורך תיקונו, תביא לפגיעה כלכלית 
בה. לפיכך, בית המשפט הפחית סכום מסוים 

מסכום התביעה. 
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה, 
וחייב את ביטוח ישיר בתשלום סכום התביעה 
למעט הפיצוי בגין השבתת הרכב, בצירוף 
הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט, אגרת 
בית משפט ושכר טרחה בשל ניהול הליך מיותר.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

האם העובדה שמבוטח לא פנה מיד 
לאחר תאונה למוסך עלולה לנתק את 

הקשר הסיבתי בינה לבין הנזקים?

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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בצעד משלים לרשות המסים:

עיריית תל אביב בהזמנה להציע 
הצעות לביטוח; גובה ההשתתפות 

העצמית: 1-2 מיליון שקל

רשות שוק ההון פרסמה הוראות 
להעברת כספי פיצויים מקופות מרכזיות 

לחשבונות האישיים של העובדים

המשמעות היא שהעירייה עוברת לניהול עצמי של התביעות עם הגנה מפני קטסטרופות

במקביל לחוזר זה, בכוונת הרשות לפעול לתיקון חוזר גמל 2003/5 “משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים 
על ידי מעביד”, כך שיותר למעסיק למשוך את הסכום העודף, מעבר לתקרת ההעברה, לעובדי 2007

עיריית תל אביב יצאה בהזמנה 
להציע הצעות לביטוחי הרכוש 
והאחריות. בהזמנה נקבע בין 
ההשתתפות  גובה  כי  היתר, 
העצמית יעמוד על מיליון שקל 

או שני מיליון שקל. 
שהעירייה  היא  המשמעות 
של  עצמי  לניהול  עוברת 
מפני  הגנה  עם  התביעות 
בצעד  מדובר  קטסטרופות. 
נקטה  בו  ותקדימי  ייחודי 
העירייה, במטרה להתמודד 
עם כשל השוק בתחום ביטוחי 

הרשויות, במסגרתו החברה הכמעט יחידה 
זאת, לאחר  איילון.  היא  שפועלת בשוק 
שמרבית החברות שהיו פעילות בשוק החליטו 
שלא לפעול בשוק זה. המבטחת הנוכחית של 

העירייה היא הפניקס.
את  להוזיל  אחד  מצד  מצפים  בעירייה 
הפרמיה, ומצד שני לדרבן חברות נוספות 
כי מגמת  בענף מעריכים  להגיש הצעות. 

העלייה בהשתתפויות העצמיות 
תלך ותגבר – בייחוד בעיריות 

הגדולות.  
הוא  השוק  לכשל  הרקע 
אליהן  העמוקים  ההפסדים 
וח  ט י ב ה ת  ו ר ב ח ו  ע ל ק נ
בתחום החבויות. הדבר נבע, 
בענף, ממגמת  כך מסבירים 
גידול בתביעות – מה שהוביל 
לנזקים כבדים לחברות הביטוח, 
שבתורן העלו את הפרמיות 
שלא  החליטו  הגדול  וחלקן 

לפעול בכלל בתחום זה. 
המתכונת החדשה בביטוח לאחריות צד ג’ 
מעורר עניין רב אצל ברוקרים בינלאומיים, 
המעדיפים לערוך ביטוחי קטסטרופות, מאשר 

ניהול שוטף של תביעות. 

)יום  השבוע  פרסמה  ההון  שוק  רשות 
א’( טיוטת הוראות להעברת כספי פיצויים 
מקופות מרכזיות לחשבונות האישיים של 
העובדים. זאת, כצעד משלים לפרסום החוזר 
של רשות המסים, שקבע כללי מיסוי החלים 
על מעסיקים שהם עמיתים בקופות מרכזיות 
לפיצויים, שתכליתו לחסל את קופות הפיצויים 
המרכזיות במטרה להעביר את כספי הפיצויים 

לשליטת העובדים. 
כיום, בהתאם להוראות הדין, לא ניתן לנייד 
כספים מקמ”פ לקופה אישית לפיצויים. עם 
זאת, תקנות הניוד מסמיכות את הממונה, 
בהסכמת מנהל רשות המיסים, להתיר העברת 
גמל  גמל מסוימת לקופת  כספים מקופת 
לקצבה, ולקבוע את התנאים לביצוע העברה 

כאמור. 
להלן עיקרי טיוטת התיקון, כפי שסיכם אייל 
סיאני, מנהל מקצועי וממונה אכיפה וציות 

בהלמן אלדובי. 
• מעסיק יהיה רשאי להעביר למרכיב הפיצויים 
בקופת גמל לקצבה לחשבונו של עובד 2007 
)כלומר עובד שתחילת העסקתו קדמה ל-2008, 
ועדיין מועסק בחברה(, כספים מקופה מרכזית 

כל  בהתקיים  וזאת  לפיצויים 
התנאים הבאים:

א. תקרת סכום העברה - סכום 
2007 לא  ההעברה לכל עובדי 
יעלה על תקרת ההעברה. לעניין 
זה, תקרת ההעברה מהווה 110% 
מסך חבות הפיצויים של המעסיק 
מסוים,  במועד   2007 לעובדי 
בניכוי היתרות הצבורות במרכיב 
הפיצויים בחשבונות העובדים 
)הנובעות מהפקדות שהופקדו 

בידי אותו מעסיק(. 
 - חשבון  רואה  אישור  ב. 
נדרש להעביר לקופה  המעסיק 

אישור רואה חשבון לפיו:
1. העובד שהכספים מועברים לחשבונו הוא 

עובד 2007.
2007 עומד  2. סכום תקרת העברה לעובדי 

בהוראות החוזר.
3. חלוקת הכספים נעשתה בהתאם לאמור 

בסעיף ג’ להלן.
חלוקת הכספים - הסכום שמעסיק יהיה  ג. 
רשאי להעביר למרכיב הפיצויים בחשבונו של 

2007 מסוים, יהיה מכפלת  עובד 
שני אלה: 

1.  היחס שבין החבות שנותרה 
למעסיק בשל עובד מסוים, לבין 
בשל  למעסיק  שנותרה  החבות 

עובדי 2007.
2. סך הכספים הרשומים לזכות 
העובד בקופה )ולא יותר מתקרת 

העברה לעובדי 2007(.
המועבר  הסכום  חבות-  ד. 
מהקמ”פ יועבר לכל אחד מעובדי 
עבורם כספים  2007 שהופקדו 
חבות  שנותרה  ובלבד  לקופה, 

למעסיק בשל אותו עובד.
נוסף על האמור, החברות המנהלות יידרשו 
לשלוח לעמיתי הקופות המרכזיות לפיצויים 
עדכון בדבר הוראות חוזר זה וחוזר רשות המיסים, 
וזאת בתוך 90 ימים מיום פרסום החוזר הסופי. 
במקביל לחוזר זה, בכוונת הרשות לפעול לתיקון 
חוזר גמל 2003/5 “משיכת כספים מקופות גמל 
לפיצויים על ידי מעביד”, כך שיותר למעסיק 
למשוך את הסכום העודף על תקרת העברה 

לעובדי 2007. 

אייל סיאני, מנהל מקצועי 
וממונה אכיפה וציות 

בהלמן אלדובי

העיר תל אביב
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הרשות לא מסתפקת במתן הבהרה לגופים המוסדיים בעניין גבייה אסורה של דמי 
טיפול בהלוואות למבוטחים ולעמיתים – אלא תובעת מהגוף המוסדי לזהות הפרה של 

הוראת החוק, ולתקן את ההפרה בדרך של תשלום פיצוי או החזר כספי לחוסכים שנפגעו 

רשות שוק ההון חושפת שיניים

הגופים  מרבית 
קופות  המנהלים 
גמל, קרנות פנסיה 
וקרנות השתלמות 
מאפשרים לחוסכים 
ת  ו א ו ו ל ה ל  ו ט י ל
ת  ו פ ו ק ה י  פ ס כ מ
על חשבון הכספים 
 . ם ה ב ו  כ ס ח ש
זו קיימת  אפשרות 
אומנם שנים רבות, 

אך רק בשנים האחרונות צברה תאוצה. 
במשך שנים רבות, כאשר קופות הגמל היו 
בבעלות הבנקים, הם לא עשו שימוש בהיתר 
להעניק הלוואות לחוסכים מכספי קופות הגמל 
כי הבנקים העניקו אשראי ללקוחותיהם, שגם 
חסכו בקופות הגמל שהיו בבעלותם ואותם 
ניהלו. לא היה לבנקים כל עניין להפוך את 
קופות הגמל לערוץ למתן אשראי אשר שיתחרה 
על ליבת הפעילות שלהם. עם הפרדת קופות 
הגמל מן הבנקים בעקבות חקיקת “חוקי בכר”,  
והעברת קופות הגמל לבעלות בתי השקעות 
וחברות ביטוח, החלה אט אט להתנתק הזיקה 
בין החוסכים בקופות הגמל לאשראי שאלו 

נוטלים מן הבנקים. 
 במקביל, החל להתפתח שוק אשראי חוץ 
בנקאי, שבו לקופות הגמל היה כר נרחב לפעולה, 

תוך ניצול יתרונות ייחודים. 
קופות הגמל נהנות מיתרונות שאינם קיימים 
לגופים חוץ בנקאיים אחרים. מבקשי האשראי 
הם לקוחות שלהם. אלו לא מבקשי הלוואה 
מזדמנים, אלא כאלה שהם לקוחותיהם. אלו 
לקוחות שמחזיקים כספים אצלם ובניהולם. 
קופות הגמל שנותנות הלוואות נהנות מהימצאות 
ביטחונות לאשראי - הביטחונות הטובים ביותר 

למתן אשראי - כסף ועוד כזה המוחזק אצלם. 
נהנות ממקור סילוק בטוח  קופות הגמל 
ונזיל לאשראי שהם מעניקים ללקוחותיהם. 
בנוסף, יש להם אינטרס מובהק לתת הלוואות 
ללקוחותיהם. המדובר בכלי שימור ארוך טווח 
הטוב ביותר. לקוח בקופת גמל שקיבל הלוואה 
לא יכול למשוך את הכספים מן הקופה ולא 
להעביר את הכספים לקופת גמל , אלא לאחר 

שיפרע את ההלוואה שנטל מן הקופה. 
בדרך  אטרקטיבית  גמל  מקופת  הלוואה 
נמוכה כמעט מכל  גם ללקוח. הריבית  כלל 
אלטרנטיבה אחרת. אפשרויות הפירעון של 
ההלוואות מגוונות. ניתן לשלם קרן וריבית מדי 
חודש ולעיתים אף ריבית מדי חודש וקרן בסוף 
תקופה. אין צורך בביטחונות נוספים או בערבים. 

הזמינות ואופן היישום פשוטים. 
אלא מה? מתברר שבשוק ההון פועלים גופים 
ומצאו מקור הכנסה  גמל  המנהלים קופות 
נוסף על חשבון החוסכים, מעבר לדמי הניהול 
שהם גובים מדי חודש עבור ניהול הכספים. 
גביית עמלה, דמי טיפול, עבור הקמת הלוואה 
או הטיפול בהלוואה. סיטואציה זו נוגדת את 
ההסדר החוקי האוסר גביית כל תשלום מעבר 
לדמי הניהול, והוצאות אשר מוגדרות באופן 

מפורש בהוראות החוק. 
 בראשית חודש יולי פרסמה רשות שוק ההון 
“הכרעה עקרונית” לעניין גביית דמי טיפול 
בהלוואות למבוטחים ולעמיתים. )אין זו הפעם 
הראשונה שרשות שוק ההון או בגלגולה הקודם 
אגף שוק ההון מפרסמת הוראה תחת הכותרת 
“הכרעה עקרונית” ובמסגרתה היא מטילה על 
כל הגופים המוסדיים בשוק את החובה לבדוק 
פעילות מסוימת, כפי שבוצעה בין כתליו לאורך 
תקופה ארוכה בעבר. הגוף נדרש לזהות הפרה 
כפי שביצע הגוף  של הוראת חוק, לדעתה, 

המוסדי לאורך זמן ולתקן את ההפרה בדרך 
של תשלום פיצוי או החזר כספי לחוסכים אשר 

נפגעו מאותה הפרה. 
במסגרת הטיוטה קובעת רשות שוק ההון, 
שגביית כל עמלה בקשר להעמדת הלוואה 
לטובת חוסך בקופת גמל או גביית עמלה עקב 
ניהול הלוואה שנטל עמית בקופת גמל - אסורה 

בתכלית האיסור. 
אבל רשות שוק ההון לא מסתפקת במתן 
ובציפייה שכל הגופים יתיישרו לפי  הבהרה 
ההבהרה. הרשות מורה לכל הגופים המוסדיים 
לבדוק את כל ההלוואות שהעניקו לחוסכים מאז 
חודש יולי 2010 ולהחזיר לכל החוסכים שנגבו 
מהם עמלות או דמי טיפול בהלוואה מקופת 

הגמל שלא כדין. 
על  חובה  לחוסכים  הכספים  החזר  את   
הגופים המוסדיים לבצע על פי הטיוטה עד 31 

באוקטובר 2017. 
ככל שבוצעו פעולות על ידי גופים מוסדיים 
כנגד החוסכים ובניגוד לקבוע בהסדר החוקי, 
נוהגת רשות שוק ההון כראוי בדאגה לציבור 

ולזכויותיו. 
עם זאת, ראוי שתפרסם הרשות את רשימת 
הגופים המוסדיים שבהם נמצאו כבר כשלים 
באופן מתן הלוואות לעמיתים, כדי שאותם 
חוסכים שיש להם העניין רלוונטי יוודאו קבלה 

של ההחזרים הכספיים להם הם זכאים. 
האם רשות שוק ההון תסתפק בפעילות זו כדי 
לפצות את החוסכים שנפגעו או גם תפעיל את 
סמכותה מול הגופים המנהלים אשר הפרו את 
הוראות החוק, והכול מתוך מטרה להעצים את 

רווחיהם? ימים יגידו.

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

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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התקנות קובעות הוראות בדבר נוהלי אבטחה שונים, כגון אבטחה פיזית של אתרי 
המאגר, הוראות גישה למערכות המאגר בהתאם להגדרות תפקיד, תיאור של 

אמצעי הגנה ואופן הפעלתם, דרכי התמודדות ותיעוד של אירועי אבטחת מידע 
וכן, מחייבת את בעל המאגר להחזיק מסמך מעודכן של מבנה המאגר ומערכותיו

פוליסה מארח

האם העסק שלכם ערוך לתקנות 
אבטחת המידע החדשות?

עוד ועוד פרסומים ממשיכים לזרום בנושא 
אירועים של מתקפות סייבר והדלפת נתונים 
רגישים ממאגרי מידע. רק לפני מספר ימים 
דיווחה חברת מייקרוסופט הגדולה על דליפת 
חלקים מקוד מקור ונחשפנו למתקפות סייבר 
רחבות היקף וחוצות גבולות, במסגרתן נבחנו 
היכולות של מדינות וארגונים להתמודד עם 

סיכונים חדשים מעין אלה. 
כולנו  את  חושפות  זה  מסוג  תופעות 
לסיכונים חדשים שקשה לאמוד את היקפם 
והשלכותיהם ולו מהטעם שיש משתמשים 
רבים שיכולים, בדרכים לא דרכים, להיות 
אותו גורם עוין לבית העסק שלנו. המשתמש 
יכול להיות עובד של כל אחד ואחד מאתנו, 
המבקש לעשות שימוש במידע או בסודות 
מסחריים או גורם מתחרה או סתם גורם עוין.

יכולים להיות גם מגון  לכל משתמש כזה 
מידע  על  לאיים  כדי  אמצעים  של  רחב 

שברשותנו ובאחריותנו, ובדרך זו יוצא שאנו 
חשופים למציאות חדשה, שבה כל פרט יכול 
להיות פוטנציאל לנזק רחב היקף והניזוקים 
נדרשים למשאבים רבים וכמעט אינסופיים 

כדי להתגונן.
במציאות זו נבחנים וייבחנו לא רק היכולות 
הטכנולוגיות, אלא גם האמצעים המשפטיים 
שיתפתחו כדי לצמצם את הסיכונים. לצד 
ענישה מרתיעה למזיקים ומעורבות ערה של 
הרגולטור )כפי שבאה לידי ביטוי בדברים 
שנשאה דורית סלינגר, יו”ר הרשות לפיקוח 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפני ימים 
ספורים בכנס הסייבר באוניברסיטת תל 
אביב, שבו היו מעורבים גם נציגי משרדנו(, 
ינסו, באמצעות אותם אמצעים משפטיים, 
שיותר  כמה  של  לפתחם  אחריות  לגלגל 
“מפזרי נזק” )חברות ביטוח, ארגונים ובתי 

עסק שמבוססים על מאגרי מידע(. 
נוסח  פורסם ברשומות   2017 ב-8 במאי 
תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת  סופי של 
)“התקנות”(.   2017 התשע”ז- מידע(, 
חוק  נועדו לממש את מטרות  תקנות אלו 
)“החוק”(,   1981 משנת  הפרטיות  הגנת 
אשר בחלקו מכוון להגן על זכויותיהם של 
מי שהמידע נאסף עליהם במאגרי המידע 
על  במידע  לרעה  שימוש  מפני  השונים, 
מפרטות  התקנות  כך,  בתוך  אודותיהם. 
עקרונות הקשורים בניהול ובעשיית שימוש 
השונים,  המידע  במאגרי  המצוי  במידע 

מידע  אבטחת  של  תקנים  על  בהתבסס 
המקובלים בעולם.

מידע שנאסף בגין מבוטחים עולה במרבית 
המקרים לכדי מאגר מידע, המחייב רישום 

כאמור בחוק ואשר התקנות חלות עליו.
נוהלי  בדבר  הוראות  קובעות  התקנות 
אבטחה שונים, כגון אבטחה פיזית וסביבתית 
של אתרי המאגר, הוראות גישה למערכות 
המאגר בהתאם להגדרות תפקיד, תיאור של 
אמצעי הגנה ואופן הפעלתם, דרכי התמודדות 
ותיעוד של אירועי אבטחת מידע. בנוסף, 
בעל מאגר מידע חייב להחזיק מסמך מעודכן 
של מבנה המאגר וכן רשימה מעודכנת של 

מערכותיו. 
חשוב לזכור, כי הפרה של החוק והתקנות 
גוררת עמה במקרים המתאימים סנקציות 

פליליות ואזרחיות. 
ייכנסו לתוקף בתוך שנה מיום  התקנות 
ועל כן, ובפרט   )2018 פרסומן )ב-8 במאי 
לטפל  והמתעצמת  הרווחת  המגמה  בצל 
במלוא החומרה והרצינות בסכנות החדשות 
ומומלץ לא להיות  רצוי  המתוארות לעיל, 
עקרונות  עם  עתה  כבר  ולהיערך  שאננים 
אבטחת המידע כפי שהם באים לידי ביטוי 
במסגרת התקנות, בבחינת “אוגר בקיץ בן 

משכיל; נרדם בקציר בן מביש”.

הכותבים הם עורכי דין בכירים ממשרד ג’ון 
גבע, הדר ושות’- עורכי דין ומגשרים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות 
״ ״פנסים ומראות צד

במקרה  בחדש  חיצונית  צד  מראת  קדמי/אחורי.  פנס  של  החלפה   
תקן   תו  בעלי  הם  שיוחלפו  הצד  ומראות  הפנסים  כל  שבר  
 השירות ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
ושומרה מגדל  כלל,  איילון,  החברות:  באמצעות  לרכוש  ניתן  השירות  את   

אפשר להיות רגועים
עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי 

לפנסים ומראות צד ברכב

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצדלקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

מאת עוה”ד  שלומי הדר וג’ון גבע
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ייצוגית נגד מנורה מבטחים פנסיה 
וגמל: לא מציגה לעמיתיה הנכים 
את כל זכויותיהם בהתאם לתקנון

בבקשה נטען, כי המשיבה “שוכחת” להציע לעמיתי הקרן דווקא את האפשרות שמיטיבה 
איתם ביותר - תשלום 30% מסכום התגמול החודשי לו הם זכאים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
הדין האזורי לעבודה בתל אביב כנגד מנורה 
בטענה שאינה מציגה  מבטחים פנסיה וגמל 
בפני עמיתיה הנכים את כל האפשרויות להן הם 
זכאים בהתאם לתקנון הקרן. בבקשה נאמר כי 
המשיבה מבטחת בביטוח פנסיוני הכולל בחובו, 
בין היתר, רכיב של פנסיית נכות, לפיו במקרה 
בו עמית פעיל בקרן הפנסיה מבטחים החדשה 
ובהתקיים התנאים המפורטים  נכה,  נהיה 
בתקנון הקרן, הוא זכאי לתשלום קצבת נכות 
חודשית מהמשיבה. סעיף 66 לתקנון הפנסיה, 
נאמר בבקשה, עוסק במקרה בו נכות העמית 
נגרמה מאירוע המקנה זכאות לתשלום לפי 
הביטוח הלאומי, עקב תאונת  הוראות חוק 
עבודה או מחלת מקצוע, וקובע כי במקרה 
זה העמית יהיה זכאי, על פי בחירתו, לאחת 

משלוש אפשרויות:
א. קצבה חודשית בשיעור סכום התגמול 
החודשי לו הוא זכאי בהתאם לתקנון קרן 
הפנסיה, בניכוי קצבת הנכות החודשית אותה 

הוא מקבל מהמל”ל. 
30% מסכום  ב. קצבה חודשית בשיעור 
התגמול החודשי לו הוא זכאי, בהתאם לתקנון 

קרן הפנסיה. 
ג. פדיון הכספים שבקרן )בהתאם ליתר 

הוראות קרן הפנסיה(.
פרח נתן, המשיבה אינה  לטענת המבקש, 
בשיטתיות  הנכים,  הקרן  לעמיתי  מציגה 
האפשרויות  שלוש  את  אשר  וכמדיניות, 
העומדות לבחירתם אלא רק שתיים מתוכן: 
פדיון חד פעמי, או תשלום התגמול החודשי 
בניכוי התשלומים החודשיים מהמל”ל. המבקש 
מציין, כי עמיתים אלה הם מטבע הדברים, 
לעיתים קרובות, עמיתים מוחלשים ביחס 

לעמיתים אחרים.
בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד גיא רשף 
נטען, כי המשיבה “שוכחת” להציע לעמיתי 
הקרן דווקא את האפשרות שמיטיבה איתם 
ביותר - תשלום 30% מסכום התגמול החודשי 
לו הם זכאים בהתאם לתקנון קרן הפנסיה. 

יוצא, מדי חודש בחודשו משלמת  כפועל 
המשיבה לכל עמיתי הקרן שהוכרו גם כנכי 
עבודה על ידי המל”ל קצבת נכות בשיעור נמוך 
משמעותית מהשיעור לו הם זכאים בהתאם 

לאפשרות המיטיבה עמם.
לדברי המבקש, המדובר בהתנהלות מנוגדת 
לדין, מעוולת ושיטתית של המשיבה כלפי 
עמיתי הקרן הנכים אשר המשיבה לא שילמה 
להם את פנסיית הנכות בשיעור המיטיב עמם 
 2012 ביותר וזאת החל מסוף חודש אפריל 
)מועד שינוי התקנון של הקרן על ידי הכללת 
האופציה של קבלת 30% מגובה פנסיית הנכות(. 
המבקש מציין, כי בשלב זה אין ביכולתו 
להעריך את סך נזקיהם של העמיתים, חברי 
הקבוצה המיוצגת, וכי רק לאחר גילוי מסמכים 
וקבלת הנתונים הרלבנטיים ניתן יהיה לאמוד 

את הנזק המדויק.
תגובת מנורה: “החברה אינה דנה בתקשורת  
בבית  המתבררות  לקוחותיה  בתביעות 

המשפט”.
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חברת הדירוג Fitch Ratings Inc הודיעה 
 Lloyd’s of כי היא משנה את התחזית של 
 Lloyd’s Insurance Co. ושל   London
Ltd (China) לשלילי )הדירוג הקודם היה 
– יציבות( לנוכח הירידה בביצועי החיתום 
והגידול בחשיפה לסיכונים קטסטרופליים. 
עם  מתמודד  הביטוח  ענף  כי  הודיע  לוידס 
הפיננסי  החוסן  בתחום  מאתגרים.  תנאים 

 .AA- אושר הדירוג של לוידס
 Society of Lloyds של  התחזית  גם 
)המספק כיסויים מיוחדים וביטוחי משנה( 

שונתה מ”יציבות” ל”שלילי”.
על פי החישובים של Fitch  היחס המשולב 
של לוידס הוא 98% - הרעה לעומת העבר 
ביחס  )גם  הגדולה  החשיפה  לנוכח  וזאת 
קטסטרופליים  טבע  לסיכוני  למתחרים( 

וסיכונים קטסטרופליים מעשי אדם. 
לוידס  של  מהגידול  מוטרדים  בפיץ’ 
הקטסטרופליים  הסיכונים  של  לחשיפה 
זה  ביטוח  בתחום  במרווחים  ומירידה 
הדירוג  חברת  משנה(,  ביטוח  )לרבות 
מאמינה ביכולת של לוידס לטפל בחשיפה 
ביטוח  ועריכת  שפותחו  מודלים  באמצעות 

משנה.

מבטח החיים היפני Sony Life הודיע על פתיחת סוכנויות במרכזי 
של  ביטוח  פוליסות  לרכוש  המבקרים  יוכלו  בהם  בסינגפור  קניות 

מבטחים שונים. לצורך כך חבר המבטח עם החברה היפנית 
ביפן.   המכירות  בתחום  הישגים  לה  שיש   ,Starts Securities
 Starts-ו המשותף  מהמיזם  מהמניות  ב-74%  יחזיק   Sony Life

Securities יחזיק ב-26% מהמיזם.
כ-50  הקרובות  השנים  בעשר  לפתוח  מתכוון   Sony Life  
ביטוח  )בעיקר  ביטוח  מוצרי  בסוכנויות  יימכרו  בתחילה  סוכנויות. 
חיים ופוליסות חיסכון( של מבטחים אחרים ובהמשך התהליך יעברו 

למכירת המוצרים של סוני.

שוק ביטוח המשנה משמר את מגמת ירידת המחירים - דבר שקיבל 
ביטוי גם בחידושי חודש יולי 2017. כך עולה מנתונים שפורסמו על 
 Willis Towers Watson-ו Willis Re ידי ברוקרי ביטוח המשנה 

 .P.L.C
הברוקרים בתחום ביטוח המשנה ראו בחידושי יוני ויולי הזדמנות 
ביטוח  בשוק   .2017 שנת  ביעדי  עמידתם  את  תקבע  אשר  אחרונה, 
המשנה רואים בדאגה את הנזקים ואת יחס ההוצאה, אשר מראים 
המשולב”  ה”יחס  עם  אלו  תחומים  של  שילוב  מדאיגות.  מגמות 

מציבים את ביטוח המשנה כלא אטרקטיבי. 
ביצועי שוק ביטוח המשנה הבינלאומי טרם הגיעו לדרגה של “בלתי 
חידוש  אי  של  בעמדה  נמצאים  אינם  המשנה  ומבטחי  מתקבלים” 
חוזים או נטישת לקוחות. נראה שמבטחי המשנה רואים את העתיד 
מבחינת  הן  ברור,  אינו  העתיד  זה  בתחום  גם  אולם  סייבר,  בביטוח 

החשיפה והן מבחינת הקיבולת.

בעולם קיימים מכשירים וציוד למעקב אחרי גלים המופקים על ידי 
המוח האנושי. איל הטכנולוגיה Elon Musk משקיע משאבים רבים 
בתחום זה. מדענים ערכו מחקר, שהתפרסם לאחרונה, הקובע כי ניתן 
שהייתה  סיסמה  ולפענח  המוח  וגלי  המוחית  הפעילות  אחרי  לעקוב 

במחשבתו של האדם. 
במכשור משתמשים  מוח  גלי  אחרי  מעקב  לצורך  כיום, 

ייעשה  הקרוב  בעתיד  אולם   , )EEG(  electroencephalograph
שימוש בחיישנים בגודל של גרגיר חול, אשר יושתלו בתוך ראש האדם. 
במחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת אלבמה )ארה”ב( נדרשו 
חוברו  הנבדקים  במחברת.  וקודים  סיסמאות  לרשום  נבדקים   12
אותות,  לפיענוח  ייעודית  תוכנה  צורפה  ולמערכת   EEG למכשירי 
סימנים,   200 של  רישום  לאחר  עצמית.  למידה  של  תכונות  לה  שיש 
ההסתברות לרישום נכון של קוד בן 4 ספרות ירדה מאחד ל-10,000 
6 ספרות  בן  נכון של קוד  לרישום  20. ההסתברות  לכדי אחד מתוך 

ירדה מאחד ל-500 אלף לכדי אחד ל-500. 
מעבר לשימוש במחשוב לביש IoT יחייב את המשתמשים להגדיל 
את הערנות לתחום אבטחת המידע. נראה שבעתיד המבטחים ירחיבו 

את ביטוח הסייבר גם לתחום האנושי. 
http://tinyurl.com/ את המחקר המלא אפשר למצוא בכתובת

gilad-brain

 The U.S. הזדמנויות בתעסוקה  לשוויון  הוועדה האמריקאית 
 (EEOC)  Equal Employment Opportunity Commission
שסירב  לאחר  בפלורידה  חשפנות  מועדון  כנגד  תביעה  הגישה 

)בשנת 2015( להעסיק גבר בתפקיד של ברמן. 
EEOC, טוענת להפרה של  ידי  התביעה הפדרלית, שהוגשה על 
של  בסיס  על  עובד  העסקת  אי  לרבות  פדראליים  חוקים  שורת 
אפליה מגדרית ואי רישום נאות של רשומות העובדים. המועמד 
למשרה הוא בעל ניסיון בתחום הניהול ועבודה בברים ובכל זאת 

נדחתה העסקתו על פי מדיניות ההעסקה של המועדון. 
קיבל  לא  ברמניות,   17  )2017 )בשנת  לעבודה  קיבל  המועדון 
אפליה  למניעת  החוק  של  הפרה  המהווה  דבר   - אחד  גבר  ולו 

בתעסוקה.

 Fitch שינה את דירוג 
התחזית של לוידס לשלילי

 Sony Life יפתח 
סוכנויות במרכזי 
קניות בסינגפור

חידושי חודש יולי 
בוצעו תוך הורדת 

מחירי הביטוח

האם ניתן לפרוץ למוח 
האנושי ולגנוב ממנו מידע?

מועדון חשפנות נתבע 
בגין אפליה מגדרית

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בפיץ’ מוטרדים מהגידול של לוידס לחשיפה של הסיכונים 
הקטסטרופליים ומירידה במרווחים בתחום ביטוח זה, לרבות ביטוח משנה

 Starts לצורך כך חבר המבטח עם החברה היפנית
Securities, שיש לה הישגים בתחום המכירות ביפן

נשמרת המגמה של ירידת 
המחירים בשוק ביטוחי המשנה

לאחר שסירבו במועדון להעסיק גבר בתפקיד 
של ברמן, למרות ניסיונו בתחום

http://tinyurl.com/gilad-brain
http://tinyurl.com/gilad-brain
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ועדת הכספים אישרה:

בעניין  נעים, אבל  לא  היא אירוע  תאונה 
הפיצוי בגין הנזקים ניתן להגיע להסדר גם ללא 
דיון משפטי ובכך לחסוך טרחה, ביורוקרטיה 
והוצאות רבות. זו הייתה רוח הדברים מאחורי 
ועדת  ג’(  )יום  הצעת חוק שאישרה אתמול 
הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית, 
ולפיה חברות ביטוח שמפצה מבוטח שלה בגין 
תביעת ביטוח לאחר שנפגע על ידי צד ג’, לא 
תוכל לפנות ישירות לבית המשפט בתביעה 
נגד אותו צד ג’, מבלי שנתנה לו התראה על 
או  בגין אשמתו  כוונתה לתבוע אותו  דבר 

מעורבותו בתאונה. 
פי הצעת החוק, חברת הביטוח תוכל  על 
לפנות להגשת תביעה בבית המשפט רק אם 
30 יום לאחר מתן ההתראה לצד ג’  המתינה 
לקבלת תגובתו. ההצעה נועדה להקל על מערכת 
המשפט על ידי הפחתת היקפי התביעות, וכן 
לאפשר הגעה להסדרים מחוץ לכותלי בית 
המשפט ולמנוע הוצאות מיותרות מאזרחים.

חברי הכנסת אמרו בדיון, כי הצעת החוק הזו 
נולדה בעקבות פניות רבות מצד הציבור נוכח 
התופעה השלילית והפוגענית, כפי שמתואר 
בדברי ההסבר להצעה, שבה חברות הביטוח 
תובעות מעורבים בתאונות בבית המשפט, בלי 
להקדים ולברר את מידת אחריותם לאירוע 
הביטוחי או נכונותם להגיע להסכמות, טרם 
הפנייה לערכאות. עוד על פי הצעת החוק, אם 
חברת ביטוח לא תיתן התראה לצד ג’ ותנסה 
לפתור את העניין מחוץ לבית המשפט, יוכל 
השופט להטיל עליה הוצאות משפט בסך של 

עד 5,000 שקל.
יוזם הצעת החוק, ח”כ אורי מקלב )יהדות 
התורה(: “החוק אומר שלפני שתובעים מישהו 
בבית משפט, צריך להודיע לו ולתת לו אפשרות 
לבוא ולהתדיין על מנת שהמפגש הראשון בין 
הצדדים לא יהיה בבית המשפט, מה שמטיל על 
הנתבע הוצאות מוגדלות יותר ויוצר עומס רב 
על בתי המשפט. זו דרך המלך לפתור אירועים 
ביטוחיים שלא בבתי המשפט. החוק מדבר על 
תאגיד מול אדם פרטי. אדם פרטי תמיד יכול 
לפנות ישירות לבית המשפט וגם במקרה של 
תאגיד מול תאגיד, קיימת האפשרות לפנות 

ישירות לבית המשפט”.
מקלב הסביר גם בדיון היום: “החלטתי ליזום 
פניות רבות  את הצעת החוק לאחר קבלת 
מצד הציבור בעקבות תביעות ביטוחיות נגד 
ג’. אנחנו מבקשים שהתהליך הראשוני  צד 
שיהיה בעקבות אירוע ביטוחי יהיה כזה, שבו 
חברת הביטוח תשלח אל אותו צד ג’ את מהות 
הפגיעה, מכתב שבו תיאור המקרה, ותיתן 
בית המשפט.  פנייה  לפני  אפשרות למו”מ 
בנוסף, שתהיה סנקציה נגדה, שאם לא תעשה 
כן, יהיה עליה לשאת בהוצאות המשפט. ההצעה 

נוגעת לכל סוגי האירועים 
למשל  כולל  הביטוחיים, 
במקרה של שריפה בדירה 
בבניין שמתפשטת לדירה 
נוספת, ולאחר שהבעלים אל 
אותה דירה תובע את חברת 
ממהרת  זו  שלו,  הביטוח 
לתבוע את בעל הדירה שבה 
לבוא  בלי  השריפה  פרצה 
לו  לתת  או  בדברים  עמו 
התראה, או למשל במקרה 
של מישהו שפוגע במחסום 
וכדומה...  לחניון  בכניסה 
האזרחים  רבים  במקרים 
מוכנים להודות או להתפשר 
ואין הצדקה להליך משפטי. 

ההימנעות מהגשת תביעות ללא צורך גם תקל 
על המערכת שהיא עמוסה מאוד וגם תקל על 

הצדדים המעורבים”.
“זה  )המחנה הציוני(:  רוזנטל  מיקי  ח”כ 
בהחלט דבר ראוי וכך צריך להיות, שאם אדם 
או חברה תובעים בהליך אזרחי אדם אחר, 
שיוכיחו קודם כל שניסו להגיע אתו להסכמה 
טרם הפנייה לבית המשפט. האזרח הסביר 
יעדיף להימנע מהליך משפטי. ההתליה בחובת 
ג’, כפי שמוצעת  מתן התראה או פנייה לצד 
בהצעת החוק, היא סבירה ואינה פוגעת בזכויות 
נזק לאנשים,  לייצר  חברות הביטוח. למה 
למשל במקרה של תביעות קטנות, כשהנזק 
עשוי להיות נמוך מההוצאה על שכירת עו”ד 
ועלויות בית משפט. מי יפצה את האזרח על 
הנזק? למה לא לתת התרעה ואפשרות לסגור 

העניין מחוץ לבית משפט?”.
בתגובה להתנגדות נציג איגוד חברות הביטוח 
להטלת הקנס, אמר רוזנטל: “בשנה יש עשרות 
אלפי תביעות של חברות ביטוח לבתי המשפט 
וחלקן הגדול אולי לא היו מוגשות אם החוק 
הזה כבר היה בתוקף. למה זה לא קורה, כי זה 
לא שוויון כוחות, כי חברות הביטוח יוצאות 
הוצאות  להן  ישלמו  מתוך הנחה שממילא 
משפט והאזרח הקטן ישלם ביוקר וגם יצטרך 
לקחת עו”ד, בעוד שייתכן שאם נשית עליהן 
הוצאות של כמה אלפי שקלים, אם לא יתנו 
התראה, הן תשקולנה שוב האם לתבוע מידית. 
הן עושות את זה באופן שיטתי, שלא בתום 
לב. לא מדובר בגופים שווי כוחות. לחברות 
יש יועצים משפטיים”.  רוזנטל הציג נתונים 
שקיבל לקראת הדיון, לפיהם אכן מוגשות 
עשרות אלפי תביעות לבתי המשפט בשנה מצד 
חברות הביטוח: “רק ב-2014 הגישו חברות 
הביטוח 47 אלף תביעות. זה המון וזה עומס 

מיותר על המערכת”.
סמנכ”ל רגולציה באיגוד חברות הביטוח, גיל 

סלומון, ביקש להוריד את עניין 
הקנס הכספי וביקש שיודגש 
שמדובר רק במקרים בהם צד 
ג’ הוא אדם פרטי ולא חברות.
המשפטי  הייעוץ  נציגת 
לירון  המשפטים,  במשרד 
חשש  הביעה  בנית-ששון, 
לפנות  האפשרות  מהתניית 
לבית המשפט: “דלתות בית 
המשפט פתוחות בפני כל מי 
שרוצה לפנות. מדובר בזכות 
יטיל  וכששופט  חוקתית 
הוצאות על אותו מבטח, זה 
פוגע בתמריץ של אותו מבטח 
לפנות לבית המשפט כשהוא 
רואה לנכון לעשות זאת. אתה 
כובל את השופט בחוק אם אתה מחייב אותו 
להטיל קנס ובדרך כלל נהוג להשאיר מרחב 

תמרון ושיקול דעת לשופטים”.
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
התורה( ושאר חברי הוועדה דחו את טענתה 

ואת טענת נציג חברות הביטוח. 
גפני: “לא מבין את ההתנגדות שלהם, מדובר 
ולא  ישר  בשכל  מדובר  קטנות.  בתביעות 
פרוצדורות. לא מצמצמים בכוחו של מישהו 
אלא רק אומרים לו ‘תודיע לאזרח שהוא חייב 
סכום כלשהו ותיתנו לו את האפשרות להסדיר 
את העניין ללא הליכה לבית משפט עם כל 
הסרבול וההוצאות הכרוכות בכך’. ההיגיון 
אומר שזה הדבר הכי יעיל. מדובר בכוחות לא 
שקולים. יתכן שלנתבע זה הרבה כסף, אולי 
מובטל או בבעיות כלכליות, ואילו מבחינת 
חברת הביטוח לא מדובר בהרבה כסף. אולי גם 
החברה תחסוך פרוצדורות והוצאות לעצמה. 
המטרה שלנו בחוק הזה שיוציאו מכתב התראה 
שייאלץ אותם לנסות לפתור את העניין מחוץ 
לכותלי בית המשפט. אני מעריך שאם החוק 
יעודד את החברות לשלוח  זה  יעבור,  הזה 

מכתבי התראה”.
בדיון עלה גם, שיש מקום לקחת בחשבון 
עצמאיים או חברות שהן חברות יחיד, כגון 
וכדומה, שיש מקום להחשיב  רופא שיניים 
אותם כאדם פרטי. לאחר שהתברר שיש בעיה 
להפריד אותם חוקית מחברות רגילות, הודיע 
ח”כ גפני, כי לאחר שהחוק הזה יאושר, ועדת 
הכספים תפעל לנסח תיקון לחוק, שבו יימצאו 
הדרכים לבצע את ההפרדה החוקית, כך שיהיה 
ברור שחובת מתן ההתראה חלה ביחסים שבין 
תאגיד לאדם פרטי או תאגיד וחברה שהיא 

עסק עצמאי של אדם בודד”. 
על  להקל  שעשוי  וחשוב  טוב  חוק  “זהו 
המערכת וגם על האזרח הקטן שלא מסוגל 

להתמודד מול חברות הביטוח” סיכם גפני.

חברות ביטוח לא יוכלו לתבוע צד ג’ מבלי שנתנו 
לו הזדמנות להגיע לפשרה מחוץ לבית המשפט

יוזם הצעת החוק, ח”כ אורי מקלב: אזרחים רבים מתלוננים על כך שנתבעו מבלי שניתנה 
להם האפשרות לפתור עניינים ביטוחיים מחוץ לבתי המשפט, ללא תוספת הוצאות וטרחה

ח”כ אורי מקלב
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ההדרכות ניתנו לסוכנים באזור הצפון וירושלים ובקרוב תתקיים 
הדרכה מקיפה נוספת גם לסוכני מחוזות תל אביב, מרכז ונתניה

 קבוצת הפניקס זכתה אמש בקטגוריית הפיננסים של הפרס על מהלך השיווק של “הפניקס צעיר” 
 איתן ויצמן, סמנכ”ל השיווק: המוצר ממשיך לצמוח ויותר מ-1,250 סוכנים כבר מוכרים אותו

מבטחים ומבוטחים

מהלך השיווק של מוצר “הפניקס 
צעיר” העניק להפניקס את הפרס 
הראשון בקטגוריית הפיננסים של 
שנערכת  לשיווק,   Effie תחרות 
מדי שנה. המוצר, שהושק ב-2016 
ביטוחית  אלטרנטיבה  ומעניק 
ות  ע צ מ א ב ם  י ר י ע צ ם  י ג ה נ ל
במהלך  הושק  נוחה,  אפליקציה 
שיווקי משולב שכלל פנייה במגוון 
ולבני  להורים  חדשניים  ערוצים 

הנוער.
בהפניקס מציינים, כי לצד המהלך הפרסומי 
שהכין משרד הפרסום אדלר חומסקי שפנה 
מודעות  ליצירת  החברה  פעלה  להורים, 

בעזרת  הנוער  בני  בקרב  למוצר 
שימוש בסרטונים הומוריסטיים, 
שימוש במובילי דעה באינסטגרם 
, סרטוני הדרכה   Facebook-וב

ואתר ייעודי. 
ברחבי  נערכת   Effie תחרות 
העולם בכ-40 מדינות ובהן ישראל. 
התחרות הפכה עם השנים למותג 
ולהכרה במהלכי שיווק מוצלחים 
ואפקטיביים, בקרב כל העוסקים 
ובתעשיית  השיווקית  בעשייה 
השיווק והפרסום. איגוד השיווק הישראלי 
עם איגוד חברות הפרסום והמרכז הישראלי 
התחרות  את  מקיימים  )המי”ל(  לניהול 

בישראל זו השנה ה-17.
 Effie  במסגרת התחרות מוענקים פרסי
ב-17 קטגוריות. בגמר קטגוריית הפיננסים 
התמודדו השנה מהלכים שיווקיים של בנק 
האשראי  כרטיסי  חברת  טפחות,  מזרחי 

ישראכרט והפניקס.  
איתן ויצמן, סמנכ”ל השיווק של הפניקס, 
“פרויקט הפניקס  לזכייה:  אמר בהתייחס 
הגדולה  ההזדמנות  את  מבטא  הצעיר 
ובשילוב  הביטוח  עולם  של  בהתחדשות 
בין יכולות טכנולוגיות מתקדמות לאמירה 
שיווקית מקורית, רלוונטית ויצירתית. המוצר 
ממשיך לצמוח באופן מרשים ויותר מ-1,250 

סוכנים כבר מוכרים אותו”.

איילון קיימה השבוע שני מפגשי הדרכות 
כ-200  בהשתתפות  לסוכניה,  מקצועיות 
ביום  התקיימה  הראשונה  ההדרכה  איש. 
והצפון, במלון  ראשון, לסוכני מחוז חיפה 
דן כרמל בחיפה, במסגרת הדרכה זו נשאה 
דברי פתיחה מנהלת המחוז, איריס אברהמי. 
לסוכני  נוספת,  אתמול התקיימה הדרכה 
קראון פלאזה בעיר,  ירושלים במלון  מחוז 
מחוז  מנהל  פתיחה  דברי  נשא  במסגרתה 

ירושלים, דורון לוי.
ההדרכות כללו מגוון הרצאות מקצועיות 
פלונסקר,  גיורא  המשתתפים:  לסוכנים 
משנה למנכ”ל וראש אגף ביטוח כללי, הרצה 

על אודות הפעילות הענפה של 
ערוצי  לרבות  בתחום,  איילון 
צמיחה ייחודיים לסוכני החברה; 
עסקים  חתמת  בנפשי,  מלי 
הפעילות  על  הרצתה  ראשית, 
העסקית המואצת של איילון, 
ביטוחי  לגבי  פירוט  לרבות 
סייבר ואחריות מקצועית. ד”ר 
סמנכ”לית  סרודיו,  ניב  נאוה 
בכירה ומנהלת אגף הבריאות, 
הרצתה על אודות מוצרי איילון 
בריאות לשנת 2017 ויתרונותיה 

פרבשטיין,  איתמר  זה.  בענף  איילון  של 

סמנכ”ל בכיר ומנהל אגף חיסכון 
לטווח ארוך, הרצה על השינויים 
הרגולטוריים ותכנית אובדן כושר 

עבודה.
בקרוב  כי  נמסר,  ן  ילו מאי
תתקיים הדרכה מקיפה נוספת 
אביב,  תל  מחוזות  לסוכני  גם 
הן  אלו  הדרכות  ונתניה.  מרכז 
חלק מפעילויות פיתוח והדרכות 
לאורך  המתקיימות  הסוכנים 
וכוללות פיתוח והעמקת  השנה 
הידע המקצועי של סוכני החברה 

ומתן כלים מקצועיים.

הפניקס במקום הראשון בקטגורית 
Effie-הפיננסים בתחרות ה

כ-200 סוכנים השתתפו בהדרכות 
שקיימה איילון בתחומי ביטוח 

כללי, בריאות וחיסכון לטווח ארוך

איתן ויצמן, סמנכ”ל 
השיווק של הפניקס

גיורא פלונסקר, משנה 
למנכ”ל וראש אגף 

ביטוח כללי

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

מבטחים ומבוטחים

אלישקוב  אתי  פרשת 
איילון, שנחתמה  וקבוצת 
בשבוע שעבר עם ההודעה 
על סיום הקשר בין אלישקוב 
לאיילון, מהווה קו פרשת מים 
במעבר שעובר המשק בכלל, 
וענף הביטוח בפרט, משלטון 
של בעלי השליטה לשלטון 
והדירקטורים,  המנהלים 
המשטר  לכללי  בהתאם 

התאגידי.
במוקד הפרשה עמד רצונו 
של בעל השליטה באיילון לוי 
רחמני למנות את אלישקוב 
למנכ”לית איילון, בין היתר 

על רקע רצונם המשותף שלו ושל שותפו דאז, 
יונל כהן, לסיים את השותפות שניהם. רחמני 
לתפקיד  טובה  מועמדת  באלישקוב  ראה 
מנכ”לית חברת הביטוח ורצה שתחליף את 
אריק יוגב, אותו ראה רחמני כאיש אמונו של 
כהן. הסיכום בין רחמני לאלישקוב היה שהיא 
תמונה בשלב ראשון למנכ”לית איילון אחזקות, 

ובהמשך למנכ”לית חברת הביטוח. 
בספטמבר 2016 חתמה אלישקוב מול איילון 
על הסכם לקבלת שירותי ניהול כללי בקבוצת 
לתפקיד  המינוי  הבנות.  ובחברות  איילון 
מנכ”לית קבוצת איילון אמור היה להיכנס 
לתוקף מיידית, והמינוי לתפקיד מנכ”לית 
להיכנס לתוקף  היה  חברת הביטוח אמור 

באפריל 2017. 
של  מינויה  התקופה,  אורך  לכל  אולם, 
אלישקוב, מסיבות רבות, לא הגיע לכדי דיון 
ואיילון  ביטוח  בדירקטוריונים של איילון 
אחזקות. הקלפים נטרפו עם מינויו של ישראל 
דוד לתפקיד יו”ר איילון ביטוח בחודש מרץ 

2017. רבים סבורים כי דוד מונה, בין היתר, 
ניסיונו העשיר במערכת הבנקאית  בזכות 
הממשל  את  לחזק  ובמטרה  והפיננסית, 

התאגידי ואת הכפיפות לכללי הרגולציה. 
יוגב,  לאחר שנכנס לתפקיד פגש דוד את 
אותו לא הכיר קודם לכן, והחליט כי הוא האיש 
הראוי להמשיך לנהל את החברה, וכי אין סיבה 
להחליפו. להערכה חיובית זו של דוד כלפי יוגב 
והדרך בה ניהל את החברה היו שותפים גם 
יתר חברי הדירקטוריון לרבות בעל השליטה. 
כוונתו  למרות  כי  אלישקוב  משהבינה 
המקורית של בעל השליטה, היא לא תמונה 
למנכ”לית חברת הביטוח, היא פעלה למצות את 
זכויותיה מכוח ההסכם שנחתם ולקבל פיצוי – 
הליך שארך מספר שבועות, היות שגם בשלב 

זה נדרשו אישורים של הגופים המוסמכים. 
בפעם  מדובר  כי  אומרים,  בענף  בכירים 
הראשונה בענף הביטוח, שבעל שליטה בחברה, 
שמחזיק ב-86% ממניות החברה, לא מצליח 
להוציא לפועל את המינוי של המועמד שלו 

לתפקיד מנכ”ל החברה. אחרים סבורים, כי 
גם רחמני עצמו שינה דעתו  בשלב מסוים 
והפסיק לדחוף את המינוי, שכן לכאורה אילו 
עדיין רצה בכך, יכול היה לפעול ביתר שאת, 

להביא את המינוי לדירקטוריון. 
גורמים בכירים בסביבת איילון סבורים, כי כל 
ההליך היה תקין וכי כל כללי הממשל התאגידי 
נשמרו, כאשר הגופים המוסמכים לכך היו אלו 

שקיבלו את ההחלטות בפועל.
כבר  עברו  כאמור, מדובר בתהליך אותו 
ענפים רבים במשק, כולל מערכת הבנקאות. 
כעת, גם חברות הביטוח הישראליות, שרבות 
מהן מוחזקות על ידי משפחות ובעלי שליטה 
)מגדל, הראל, מנורה מבטחים, איילון, הכשרה 
כללי  ביתר שאת את  ושירביט(, מאמצות 
המשטר התאגידי. דירקטורים בכל החברות 
מודעים לחוק המטיל על כל דירקטור אחריות 
אישית, ופועלים בהתאם. התהליך אותו עברה 
איילון, המתבטא בפרשה זו, הוא במידה רבה 

סיפורו של הענף כולו.

פרשת אלישקוב ואיילון: הדרך 
משלטון יחיד לממשל תאגידי

אתי אלישקובאריק יוגב לוי רחמני

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם
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