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 איילון הייתה אחת החברות היחידות שפעלו בתחום זה, כך שהחלטתה לצאת 
מהתחום צפויה להגדיל באופן מידי את תפוקת הפול  סוכן הביטוח היחיד שיושפע 

מהחלטה זו הוא אודי דגן, שהוא סוכן הביטוח הגדול ביותר בתחום האופנועים

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.

לבטח  הפסיקה  איילון  חברת 
אופנועים בביטוח חובה – כך נודע 
על רקע תוצאות  זאת,  לפוליסה. 
שליליות שהושגו בתחום זה. באיילון 
סירבו  אך  הדברים  את  אישרו 

להתייחס לנושא.
החברות  אחת  הייתה  איילון 
כך  זה,  בתחום  שפעלו  היחידות 
שהחלטתה לצאת מהתחום צפויה 
תפוקת  את  מידי  באופן  להגדיל 
חובה  בביטוח  שמבטח  הפול, 
בישראל.  האופנועים  מרבית  את 
יגרום ככל הנראה להגדלת  הדבר 
ההפסדים של הפול – בהם נושאות 

כל חברות הביטוח. לצורך כך צפוי אילן שמיר, 
מנכ”ל הפול, לפעול על מנת להיערך להגדלת 

התפוקה של התאגיד בניהולו. 
ההחלטה הגורפת שהתקבלה באיילון שלא 
משפיעה  חובה  בביטוח  אופנועים  לבטח 
שהוא  דגן,  אודי   – אחד  ביטוח  סוכן  על 
בתחום  בארץ  ביותר  הגדול  הביטוח  סוכן 

האופנועים. דגן סירב להתייחס לנושא. 
דגן עלה לכותרות בחודשים האחרונים בקשר 
למהלכיו להקים חברת ביטוח חדשה, ישירה 

שפורסם  כפי  אולם,  הארט.   – ודיגיטלית 
לאחרונה  החליט  דגן  בפוליסה,  לראשונה 
לעצור את התהליך ולחשוב מחדש על התהליך. 
איילון, כאמור, הייתה בין החברות היחידות 

החובה  ביטוח  בתחום  שפועלות 
לאופנועים. בענף מעריכים כי חברות 
זאת  עשו  בתחום,  שפעלו  אחרות 
בענף  בכירים  גורמים  בשוליים. 
מעריכים, כי חברות הביטוח האחרות 
עוד  ויצמצמו  איילון,  בעקבות  ילכו 
יותר ואף יסגרו לחלוטין את פעילותם 

בתחום. 
שר  שפרסם  האחרון  הצו  כי  יצוין 
האוצר משה כחלון, שהגדיל את חלקו 
)במקום   95% ל- הפרטי  הרכב  של 
75%(, לא צפוי להשפיע באופן מהותי 
על תוצאות חברות הביטוח בתחום 
זה. “התוצאות ישתפרו, אבל בשוליים, 
יש מעורבות של  כיוון שלא בכל התאונות 
רכב פרטי” – אמר לפוליסה גורם בכיר בענף, 
שהעריך כי המהלך ישפיע באחוזים בודדים 
על התוצאות, ולא ישפר את התמונה הכוללת.

איילון הפסיקה לבטח 
אופנועים בביטוח חובה

עמוד 2

אהרון פוגל מונה ליו”ר המיועד 
של מיטב דש, אם תושלם 

XIO רכישתה על ידי

אילן שמיר, מנכל הפול אריק יוגב, מנכ”ל איילון

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99/
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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 

אהרון פוגל מונה ליו”ר המיועד של מיטב 
XIO דש, אם תושלם רכישתה על ידי

שחקן חיזוק משמעותי הצטרף 
לקבוצת XIO במסגרת המהלך 
להשיג אישור לרכישת השליטה 
דש.  מיטב  ההשקעות  בבית 
)א’( לבית  XIO הודיעה היום 
ההשקעות מיטב דש, שבשליטת 
צבי סטפק וקבוצת BRM, שהיא 
חתמה על מזכר הבנות עם אהרון 

פוגל. 
פוגל צפוי להיות בעל מניות 
בתאגיד השליטה בקרן הייעודית 
לקבלת  ההליך  את  וילווה 
אם  הרגולטוריים.  האישורים 

האישורים יתקבלו ועסקת הרכישה תושלם, 
יו”ר הדירקטוריון של  פוגל ימונה לתפקיד 
מיטב דש. בתפקידו האחרון בענף הביטוח 
מגדל, במשך כ-13 שנה,  שימש פוגל כיו”ר 
וסיים את תפקידו ביוני 2013 לאחר העברת 
)פוליסה,  השליטה בחברה לשלמה אליהו 
גיליון 1702 מה-27 ביוני 2013(. בעבר כיהן גם 
כמנכ”ל משרד האוצר וכיו”ר הוועדה המייעצת 

של בנק ישראל.

לקבוצת Xio ולפוגל יש לפיכך 
 2017 זמן עד ל-21 באוגוסט 
לאישורים  הבקשות  להגשת 
הרגולטוריים הנחוצים לרכישת 

השליטה בבית ההשקעות.  
דש  ומיטב   XIO בסביבת 
החדש  המבנה  כי  מציינים, 
יוצר הפרדה בין הקרן הרוכשת 
ל-XIO – מהלך שאמור לשפר 
את הסיכויים לאישור העסקה 
המפקחת על הביטוח,  על ידי 
לאשר  שלא  נטתה  כה  שעד 
עסקאות רכישה של מוסדות 

פיננסיים על ידי חברות סיניות.
ג’וזף פצ’יני, מנכ”ל Xio מסר היום: “אנחנו 
שמחים וגאים מאוד, שמנהל בכיר ויוצא דופן 
כאהרון פוגל הוא היו”ר המיועד של מיטב 
ואנחנו מאמינים שהצטרפותו תחזק  דש, 
משמעותית את הדירקטוריון העתידי של 
כי “מבנה העסקה  החברה”. פצ’יני הוסיף, 
 ,2017 21 לאוגוסט,  החדש יושלם עד ליום 
ואנו מצפים להציגו בפני הרגולטור בישראל 

ולהתחיל בהליך האישור”.  
הצעת  את  “קיבלתי  מסר:  פוגל  אהרון 
קבוצת Xio להצטרף כמוביל הקרן הייעודית 
מיטב  של  העתידי  ולדירקטוריון  החדשה 
דש. כמו כן, למדתי להכיר את צוות ההנהלה 
 Xio הבכיר, המנוסה והמקצועי של קבוצת
האישור  תהליך  את  להתחיל  מצפה  ואני 
הרגולטורי, ובמידה שהאישור יתקבל, לקדם 
את האסטרטגיה של מיטב דש להמשך צמיחה 

והתרחבות”.
אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש, מסר: “אנו 
והניסיון  הידע  עם  פוגל,  שמחים שאהרון 
העצומים שלו, מצטרף לקבוצה. אני מצפה 

לעבוד אתו עם סגירת העסקה”.
מיטב דש דיווחה על כך היום לבורסה.

מהלך דומה למהלך בו נקטה XIO ננקט על 
ידי יאנגו, שניהלה משא ומתן מול דלק לרכישת 
הפניקס וגייסה במסגרת זו את יונל כהן שיועד 
להתמנות ליו”ר החברה. אך בסופו של דבר, 
הצדדים החליטו לבטל את העסקה לאחר 
שהתקבל הרושם כי המפקחת על הביטוח לא 

תאשר את העסקה.

מהלך דומה ננקט על ידי יאנגו שניהלה משא ומתן מול דלק לרכישת הפניקס וגייסה 
במסגרת זו את יונל כהן שיועד להתמנות ליו”ר החברה, אך הצדדים החליטו בסופו של 
דבר לבטל את העסקה לאחר שהתקבל הרושם כי המפקחת על הביטוח לא תאשר אותה

אהרון פוגל
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מגדל, הפניקס ואיילון נתבעות לבטל 
הודעות ביטול של ביטוחי חיים ופנסיה 

על ידי מבוטח שלקה בדמנציה
 בתביעה נאמר, כי לאחר שקרה מקרה הביטוח ביטל המבוטח מבלי דעת או בשל ליקוי בשיקול הדעת או מתוך 

טעות ובניגוד לכל היגיון או התנהלות נורמלית, את החוזים והפוליסות בהם התקשר בעבר עם הנתבעות  פוליסות 
אלה נועדו להבטיח את יכולתו להתקיים ולכלכל אותו, את רעייתו ואת ילדיו בדיוק בסיטואציה אליה נקלע

מבוטח בן 58, מהנדס תוכנה ומנכ”ל חברות 
הייטק ותוכנה מובילות בארץ ובעולם, שאיבד 
מחלת  לנוכח  עבודתו  כושר  את  לחלוטין 
הדמנציה בה לקה, הגיש תביעה בסך  5.4 

מיליון שקל נגד מגדל, הפניקס ואיילון. 
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב נאמר, כי כיום התובע נכה באופן 
מלא, סיעודי, מטופל על ידי מטפל צמוד ונתמך 
וכי  בחודש  ידי בני משפחתו,  לחלוטין על 
ספטמבר 2014, תקופה ארוכה לאחר שאיבד 
את כושר עבודתו לחלוטין ובהיות מחלתו 
במצב מתקדם כאשר הוא איננו עוד בעל שיקול 
דעת למעשיו - ביטל התובע פוליסות ביטוח 
ותכניות פנסיוניות ו/או איזה מהן אשר הקנו 
לו זכויות ביטוחיות ופנסיוניות אצל הנתבעות.

אריאל  בתביעה שהוגשה באמצעות עו”ד 
רייך נאמר, כי מדובר במקרה בו לאחר שקרה 
מקרה הביטוח ביטל המבוטח מבלי דעת או 

בשל ליקוי בשיקול הדעת או מתוך טעות 
ובניגוד לכל היגיון או התנהלות נורמלית את 
החוזים והפוליסות בהם התקשר בעבר עם 
הנתבעות. פוליסות אלה נועדו להבטיח את 
יכולתו להתקיים ולכלכל אותו, את רעייתו 
ילדיו, בדיוק בסיטואציה אליה נקלע  ואת 

שלא בטובתו.
נועדה להביא  זו  לדברי התובע, תביעתו 
לביטול הודעות ביטול חוזי הביטוח ותכניות 
הפנסיה או איזה מהן אשר נכרתו בינו לבין 
הנתבעות באופן המקנה לו, בין היתר, זכויות 
מלאות  ופנסיוניות  ביטוחיות  כספיות, 
ו/או התכניות  עד לתום תקופות הביטוח 

הנכללות בהן.
כי במועד  בית המשפט מתבקש לקבוע, 
לפי  הביטוח  מקרה  התרחש  כבר  הביטול 
וכי התובע פעל תוך העדר שיקול  העניין, 
דעת או מתוך פגם חמור בשיקול הדעת בשל 

מחלתו עת ביטל את הפוליסות והתכניות. 
יוצא של האמור מבקשת התביעה  כפועל 
לקבוע, כי הפוליסות והתכניות הביטוחיות 
או הפנסיוניות ומלוא הזכויות הנובעות מהן, 
גם הכספיות וגם האחרות, תקפות על פרקיהן 

ומחייבות את הנתבעות.
בית המשפט מתבקש להצהיר, כי התובע 
רשאי לחזור בו מביטול הפוליסות, החוזים 
ותכניות הביטוח של הנתבעות, כי הוא איבד 
את כושר עבודתו באופן מלא ותמידי, כי הוא 
נכה באופן מלא באופן תמידי החל מחודש יוני 
2013 וכי על הנתבעות להמשיך ולשלם לו את 
תגמולי הביטוח החודשיים בגין אובדן כושר 

עבודתו או בגין נכותו המלאה.
הפניקס בחרה לא להתייחס. 

ממגדל נמסר: “מגדל תתייחס לתביעה בבית 
המשפט ולא באמצעי המדיה השונים”.

תגובת איילון לא התקבלה עד סגירת הגיליון.
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בבית משפט לתביעות קטנות נדונה תביעתו 
של משה מרי )“התובע”(, כנגד איי.די.איי חברה 
לביטוח בע”מ )“ביטוח ישיר”(. פסק הדין ניתן 
ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט גיא 

הימן.
עובדות המקרה: רכבו של התובע, שבוטח 
בביטוח ישיר, נפגע על ידי משאית חולפת. הרכב 
נמכר לסוחר גרוטאות מספר שבועות לאחר 
התאונה לאחר שדיווח על התאונה לביטוח ישיר. 
הדיון לא היה על המחלוקת בין הצדדים, אלא על 

הנציגות מול בית המשפט.
פסק הדין: בית המשפט מתח ביקורת קשה 
על ביטוח ישיר וקבע: סעיף 63)ב()1( לחוק בתי 
המשפט קובע כלל יסודי בבית המשפט לתביעות 
קטנות. “יכול אדם, באישור בית המשפט לתביעות 
קטנות, לייצג בעל דין בבית משפט לתביעות 
קטנות” ובלבד שאין “המייצג עוסק בייצוג בדרך 
קבע”. בית המשפט העליון קבע, כי יש להקפיד 

בהוראה זו ופסק מפורשות בנדון.
בית המשפט  בית המשפט סקר את הלכת 
ישיר טענה  ביטוח  כי  וציין,  בנושא,  העליון 
שחברת ביטוח נזקקת לאדם בשר ודם שיופיע 
וכי ממילא גם “עובד  בשמה בבית המשפט, 
המטפל בתיק” צובר מיומנות בהופעה לפני בית 
המשפט לתביעות קטנות. אין דינו של מי שצבר 
ניסיון מתוך היותו עובד של החברה, שאין תחום 
עיסוקו בייצוג קבוע בפניהן של ערכאות, כדין מי 
שזהו מיסודות עיסוקו וממהותו של תפקידו. 
בית המשפט הפנה את ביטוח ישיר להוראתו 
המפורשת של המחוקק ולפסיקתו המפורשת 

של בית המשפט העליון בנדון.
לפני כ-4 חודשים קבע  בהחלטה שניתנה 
בית המשפט: “בית המשפט מבקש להפנות 
את תשומת לבם של הצדדים, ושל הנתבעת 
63)ב( לחוק בתי  בפרט, להוראתו של סעיף 
המשפט..., תשמ”ד-1984, ולפסיקתו של בית 
המשפט העליון... נתבעת, שתתייצב לדיון והיא 
מיוצגת בידי מי שאינו רשאי לייצגה לפי הכללים 
האמורים... יראה בה בית המשפט מי שלא הופיעה 
לדיון. במקרה כזה, ינהג בית המשפט ללא התראה 
נוספת, לפי האמור בתקנה 11 לתקנות שיפוט 
בתביעות קטנות )סדרי דין(...”. בית המשפט 
ציין, שביטוח ישיר התייצבה לדיון כשהיא מיוצגת 
בידי מי שעיסוקו הקבוע – ייצוג בבתי המשפט 

לתביעות קטנות. 
הנציג מטעם ביטוח ישיר ציין, כי הוא מסלק 
תביעות משפטיות וטיפל בתביעה המשפטית 
שהוגשה. מיומנותו היא משפטית ולאו דווקא 
ביטוחית. הנציג טען להגנתו, כי אי אפשר לקחת 
מישהו שלא יודע להסביר בבית המשפט, וכי בין 
יתר תפקידיו הוא עוסק בייצוג בדרך קבע. אין 
זיקה בין המשפטים בית המשפט הדגיש, כי אין לו 
שום טענה אישית לנציג שהתייצב מטעם ביטוח 

ישיר. אולם מתן אפשרות לשמוע מפיו דברים 
לגופה של המחלוקת או לאפשר לו להביא בפניו 
של בית המשפט את הגנתה של ביטוח ישיר בכל 

דרך שהיא, חותרת תחת כללי היסוד.
בית המשפט ציין, כי הוא אינו שותף לטענה כי 
“זו גזירה שאף לא אחת מחברת הביטוח תוכל 
לעמוד בה”. חברת ביטוח או כל חברה אחת 
לצורך העניין, שמבקשת להעמיד הגנה מפניהן 
של תביעות קטנות, תעמוד ב”גזירה” או שתימצא 
משוללת הגנה. בית המשפט ציין, כי מניסיונו 
הממושך, לא זו בלבד שבעשרות ואף מאות תיקים 
דומים לא נתקלו חברות ביטוח בקושי להעמיד 
נציג מיומן, שאינו מייצג קבוע אלא עובד שטיפל 
אישית במקרה הביטוח, אלא שעמידה על דבר 
זה עשתה את ההליך למאוזן, שקול ויעיל במידה 
ממשית. בראש וראשונה עומדת ליישום התכלית, 
שתובע בבית המשפט לתביעות קטנות, שאיננו 
מיוצג על ידי  מייצג מיומן, לא יימצא בעמדת 
נחיתות. בייחוד כשהצד האחר הוא חברת ביטוח 
עתירת משאבים וניסיון, שניהולה של הגנה בבית 
משפט, לרבות אלה של תביעות קטנות, הוא לחם 
חוקה. חשיבות ממשית נודעת להקפדה בתכלית 
הזו. הדבר חיוני בשמירתו של עקרון העל של בית 
המשפט לתביעות קטנות – העמדתה של מסגרת, 
שבה גם “האזרח הקטן” ירגיש, ככל הניתן, נוח 
להביא את עניינו לפניו של שופט ולא יחוש כדג 

המפרפר מחוץ למים.
בית המשפט קבע במפורש, כי טועה חברת 
ביטוח אם סברה כי היא גבירתו של ההליך בבית 

המשפט לתביעות קטנות או בכלל. טועה היא 
אם סברה, כי מענה לצורך בבירורו של מקרה 
משפטי יימצא לה בשכירת שירותיהם של עובדים, 
שעיקר תפקידם הוא בהופעה בבתי המשפט. בית 
המשפט מציין, כי חברת הביטוח שלחה אדם 
רציני שזכויותיו הדיוניות של תובע לא נדמות 
בעיניו לקליפת השום, אולם מדובר בחריג ולא 
בכלל.  ללא הקפדה על העיקרון המשפטי יפקדו 
את בית המשפט כל מיני נציגים של חברות 
הביטוח, שסברו, בטעות, שכל התנהגות היא 
נסבלת  ולגיטימית באולם הדיונים וכי היכרות 
שטחית עם השפה המשפטית ותחושה נפסדת 
של “פמיליאריות” בבית המשפט מקנות בידיהם 

כוח, שאיננו נחלתו של התובע שניצב כנגדם. 
בית המשפט נתן התראה נוספת על מנת לאפשר 
לביטוח ישיר לשלוח נציג מתאים מטעמה ונתן 
התראה מבעוד מועד ובלשון  ברורה. משלא 
התייצב נציג מתאים גם לאחר אורכה שניתנה, 
הקביעה היחידה המתחייבת היא, כי ביטוח ישיר 
לא הופיעה לדיון. ומשכך, נקבע בתקנות, כי: 
“נמסרה על הדיון הודעה כראוי, התייצב התובע 
והנתבע לא התייצב – ייתן בית המשפט פסק דין 

על יסוד כתב התביעה”. 
לסיכום: בית המשפט חייב את ביטוח ישיר 
לשלם לתובע סך של 14,900 שקל בגין הכיסוי 
הביטוחי, ועוד סך של 1,796 שקל להוצאות 

ההליך.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגשה 

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

מה דינה של תביעה בבית 
המשפט לתביעות קטנות כאשר 
החברה שולחת לדיון נציג משפטי

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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סוכן ביטוח נחשד בדיווח כוזב למס 
הכנסה בהיקף 5.5 מיליון שקל

 הסוכן, שנחשד בניפוח הוצאות שווא ותשלום משכורות פיקטיביות, שוחרר בשלב זה 
לביתו בתנאים מגבילים  ההסבר למעשיו הוא לדבריו התמכרות לקניות בגדים ונעליים

סוכן ביטוח מתל אביב )השם שמור במערכת(, 
החשוד בניפוח הוצאות שווא, בין השאר, בגין 
משכורות פיקטיביות, שוחרר בתנאים מגבילים 
על ידי  השופט דב פולוק מבית משפט השלום 
בירושלים. לפי החשד, היקפו של הדיווח הכוזב 

עומד על 5.5 מיליון שקל.
מהבקשה שהוגשה על ידי חקירות מס הכנסה 
ירושלים והדרום לבית המשפט עולה, כי החשוד 
פתח את סוכנות הביטוח שלו באשדוד בשנת 
1995 ובביקורת שנערכה על ידי פקיד שומה 
אשקלון עלה חשד, לפיו הוא דורש הוצאות 
פיקטיביות בסך של כמיליון שקל בשנה, בין 
השנים 2015-2009. עוד מפורט בבקשה, כי 
החשוד דיווח על עובדים שלא עבדו אצלו, 
וכשהתבקש להציג את צילומי הצ’קים של 

המשכורות, התברר כי זייף צ’קים.
חיפושים נערכו בביתו של החשוד ובסוכנות 
הביטוח. בחקירתו הודה, כי דרש הוצאות שכר 
פיקטיביות בסך של 25-30 אלף שקל לחודש. 
כשנשאל לסיבת ניפוח ההוצאות טען: “בגלל 

ההתמכרות שלי לקניות של בגדים ונעליים 
נקלעתי לקשיים כלכליים”. עוד עלה מהחקירה, 
כי הוא קיבל בשנת 2013 פיצויים בסך מיליון 
וחצי שקל ולא דיווח עליהם. לדבריו, לא ידע 

שעליו לדווח על כספים אלו.

בית המשפט הורה על שחרור החשוד בתנאים 
 200 מגבילים, בהם: התחייבות עצמית בסך 
אלף שקל, הפקדת 20 אלף שקל, עיכוב יציאה 

מהארץ ל-180 יום ועוד. 
את תגובת הסוכן לא ניתן היה להשיג.

על רקע הבעיות במערכת הייעוץ 
הפנסיוני של אריק אלמגור – 

לקוחות מופנים למערכת אחרת
ריטיירנט של היועץ  על רקע בעיות במערכת הייעוץ הפנסיוני 
הפנסיוני אריק אלמגור – לקוחות מופנים למערכת אחרת. הבעיות 
נוצרו עם כניסתו לתוקף של מסמך ההנמקה החדש ופעילות לשדרוג 

התוכנה הקיימת. 
אלמגור מסר לפוליסה, כי סוכנים שנזקקים לשירותי המערכת 
יופנו לחברות אחרות ויקבלו החזר כספי. עוד העריך  בדחיפות 

אלמגור, כי הבעיה תיפתר בימים הקרובים. אריק אלמגור

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 גם בשיעור נזק החל 
מ- 60%!

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

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

polisa185_130.indd   1 7/6/17   3:03 PM
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כדאי לדעת

מערכת הבטיחות המסייעת למניעת תאונות דרכים Movon Top כוללת גם התרעה 
בפני שכחת ילדים ברכב והיא בעלת מצלמת דרך מובניֹת לתיעוד מהלך הנסיעה 

א.ד.י מערכות משיקה גירסה 
Movon חדשה של מערכת

א.ד.י מערכות לרכב חכם העוסקת בייבוא, 
תשיק  לרכב,  מוצרים  של  והתקנה  שיווק 
יולי את הדור הבא בתחום  באמצע חודש 
מפני  המסייעות  לרכב  בטיחות  מערכות 

.Movon Top תאונות דרכים - מערכת
מהחברה נמסר, כי מדובר במערכת בטיחות 
דוברת עברית, היחידה מסוגה המתריעה עם 
כיבוי מנוע הרכב מפני שכחת ילדים ברכב 
לתיעוד  מובנת  דרך  מצלמת  עם  והיחידה 

מהלך הנסיעה.
על  להתרעה  בנוסף  כוללת  המערכת 
התנגשות ברכב שמלפנים )FCW( והתרעה 
זיהוי   )LDW( על סטייה ממסלול הנסיעה 
.)PCW( והתרעה מפני התנגשות בהולכי רגל
בנוסף כוללת המערכת אופציית התקנת 
פנים  פנימית המיועדת לצלם את  מצלמה 
הרכב ו/או את מסלול הנסיעה האחורי של 
הרכב. כמו כן, יש למצלמה אופציה להקלטה 

קולית.
 Movon Top בחברה מציינים, כי מערכת
היא מערכת בטיחות בטכנולוגיה מתקדמת 
המסייעת למניעת תאונות דרכים, מצוידת 
במצלמה המותקנת על גבי השמשה הקדמית 
והינה המערכת היחידה בישראל המשלבת 
מצלמת DVR לתיעוד מהלך הנסיעה ומערכת 

התראה Wake up call עם תחילת נסיעת 
הרכב שלפנים. 

של  אחריות  למערכת  מעניקה  החברה 
שלוש שנים. מערך השירות מבוסס על מוקד 
השירות של החברה הפעיל 24/7 ורשת תחנות 

ההתקנה היא בפריסה ארצית.
המערכת פועלת באמצעות סריקה של תוואי 
הכביש במהלך הנסיעה ומתריעה ומסבה את 
תשומת לבו של הנהג בעזרת התרעות קוליות 

וויזואליות.
לפונקציית ההתרעה  עולמי  בהעדר תקן 
מפני התנגשות בהולכי רגל )PCW( החליט 
Movon להזמין בדיקת היתכנות  תאגיד 
מקצועית ממכון הבדיקות Katech בקוריאה 
המתמחה בבדיקות איכות של רכיבים לרכב. 
בדיקת היתכנות הפונקציה נבדקה בהתאם 
 EROU מכון  של  הבדיקות  לפרוטוקול 
NCAP, שהוא הסמכות העולמית המקובלת 
לקביעת כוכבי ביטחון לרכבים המיובאים 
לארץ. בחברה אומרים, כי המערכת עמדה 

בכל הדרישות בבדיקה.
מערכת movon top מיועדת בעיקר לשוק 
ה-PDI ויבואני הרכב, אך תשווק גם בשוק 

.AFRE MARKET
א.ד.י מערכות תמשיך לשווק את שני דגמי 

.movon 3LF-ו movon :Movon top
Movon 3LF שהושקה לפני מספר חודשים 
והיא   Arter Market-ה לשוק  מיועדת 
עומדת בכל הדרישות של משרד התחבורה 
בקשה לנוהל 142 לרכבים מעל 3.5 טון וגם 
בנוהל החדש )שעדיין לא התפרסם( שבו כל 
רכב משנת 2000, שיתקין מערכת בטיחות, 
1,500 שקל במהלך שלוש  יקבל החזר של 

שנים כהנחה על אגרת הרכב.

Movon Top מערכת

http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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 EXIN Financial Services Holding
B.V., קונסורציום אמריקאי הולנדי, הודיעה 
 the National מאחזקות   75% רכישת  על 
היווני  במבטח   )NBG(  Bank of Greece
 Ethniki Hellenic General Insurance

S.A תמורת 718 מיליון יורו.
המניות  מהון   25% עם  יישאר   NBG
מוצרי  של  הבלעדי  הספק  יהיה  והמבטח 
וזאת  הבנק  ידי  על  ימכרו  אשר  ביטוח 
שיימכרו  המוצרים  שנים.   10 של  לתקופה 
כללי.  וביטוח  חיסכון  חיים,  ביטוח  הם 

והוותיק  הגדול  המבטח  הוא   Ethniki
ביוון. 

בעסקה,  הכלכלי  היועץ  הייתה   UBS
את  סיפקה   PriceWaterhouseCoopers
 Norton-ו העסקה  על  הדיווח  שירותי 

Rose Fulbright נתנה יעוץ משפטי. 
 EXIN זו לא העסקה הראשונה של קבוצת
 2016 בדצמבר  יוון.  של  הביטוח  בתחום 
 )50%(AIG של  המניות  את   EXIN רכשה 
AIG Greece. ריכוז הפעילות של  במבטח 
שני המבטחים אמור ליצר הכנסה בסך של 

מותנית  העסקה  בשנה.  אירו  מיליארד   1
באישור של הבנק המרכזי של יוון והרשויות 

להגבלים עסקיים. 
NBG מוכר את אחזקותיו במבטח כחלק 
מכר  במקביל  פעילותו.  של  מחדש  מארגון 
 UBB הבולגרי  בבנק  אחזקותיו  את  הבנק 
 .Turkish Finansbank התורכי  ובבנק 
את  הקצר  בטווח  למכור  מתעתד  הבנק 
 Banca הרומני  בבנק   )100%( אחזקותיו 
בסרביה,  הפעילות  ואת   Romaneasca

אלבניה וקפריסין. 

הבולגרי  המבטח  בשליטת  הנמצא   ,Euroins הרומני  המבטח 
EIG( Euroins Insurance Group( ירכוש את עסקי הביטוח של 
ATE Insurance Romania חברה בת של Piraeus Bank. העסקה 
נחתמה בפועל ב-19 בינואר 2017 וקיבלה את אישור הרשויות ב-4 
 EIG של  העסקית  מהאסטרטגיה  חלק  הן  הרכישות  השנה.  ביולי 
והחברה ממשיכה בחיפושים אחרי רכישות נוספות באזור פעילותה. 
 22% של  בשיעור  גידול   2016 בשנת  הציג   Euroins Romania

)לעומת 2015( ורשמה רווח בסך של 6.5 מיליון אירו לפני מס. 

 3.1% של  בשיעור   2016 בשנת  גדלה  בביטוח  העולמית  הפרמיה 
 .Sigma - Swiss Re במונחים ריאליים( – כך עולה מפרסום של(
הגידול  סין.  של  הביטוח  בפרמיית  מהגידול  בעיקר  מושפע  הגידול 
 4.4% לעומת   2.5% לכדי   2016 בשנת  ירד  חיים  ביטוח  בפרמיית 

בשנת 2015. 
 .)2016(  3.7% של  בשיעור  גידול  נרשם  הכללי  הביטוח  בתחום 
 3.1% היה   2016 בשנת  הישירים  המבטחים  של  במכירות  הגידול 

לעומת 4.3% בשנת 2015.

בעשור הקרוב, הגידול שיציגו המבטחים בשווקים המתפתחים 
יישאר גבוה מאשר בשווקים המפותחים, כך עולה מפרסום הערכה 
של המבטח הגרמני הבינלאומי אליאנץ )Allianz(. שוק הביטוח של 
סין יגדל פי ארבעה ויציב את סין במקום השני בעולם )לאחר ארה”ב( 
עם פרמיה בהיקף של 1.539 טריליון אירו. על פי הפרסום, המבטחים 
האסייתיים, למעט מבטחים יפניים וסיניים, יציגו גידול שנתי גבוה 
יותר בביטוח חיים )8.7%( מאשר בתחום הרכוש והתאונה )6.9%(. 
הגידול של ביטוח החיים בסין יהיה בשיעור של 15.7% בעוד שהגידול 

בענפי הרכוש והתאונה יהיה בשיעור של 9.9% בלבד. 
הגידול בתחום ביטוח החיים מוסבר בעובדה, שעד שנת 2050 יותר 
ממחצית האוכלוסייה באסיה יהיה בגיל 80 ויותר. בסך הכול צפוי 
6% לשנה בתחום פרמיות ביטוח החיים ורכוש  גידול בשיעור של 
ותאונה לעומת גידול בשיעור של 3.1% שנרשם בתקופה 2008-2016. 
 2027 סך הכול תעשיית הביטוח העולמית אמורה לרשום בשנת 
פרמיה בהיקף של 6,803 טריליון אירו לעומת 3,606 טריליון אירו 

ב-2016 ו-2,733 טריליון אירו ב-2007. 
 Global Insurance Markets - Current הדו”ח  את 
בכתובת למצוא  נוכל   Status and Outlook Up to 2027 

.https://tinyurl.com/gilad-allianz27

הבנק הלאומי של יוון מכר 75% 
Ethniki מאחזקותיו בחברת הביטוח

 Euroins המבטח הרומני
רוכש את האחזקות של 

Piraeus Bank בחברת ביטוח

 Swiss Re: הפרמיה העולמית 
גדלה בשנת 2016 ב-3.1%

אליאנץ צופה גידול 
פעילות בתעשיית הביטוח 

העולמית עד שנת 2027

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הגידול מושפע בעיקר מהגידול 
בפרמיית הביטוח של סין

שוק הביטוח של סין יגדל פי ארבעה ויציב 
את סין במקום השני בעולם )לאחר ארה”ב( 

עם פרמיה בהיקף של 1.539 טריליון אירו

 הרוכש הוא קונסורציום אמריקאי הולנדי –  Exin המוצרים שיימכרו הם ביטוח חיים, חיסכון וביטוח 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

https://tinyurl.com/gilad-allianz27
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תותים השיקה 
סימולטור חדש מותאם 
למסמך ההנמקה החדש

יואל זיו הביע את 
תמיכתו בצפריר 
לנשיאות הלשכה

סוכני הביטוח עלי טריף והאיל 
מועדי תומכים בליאור רוזנפלד 

שמעון גליל 
עוזב את שגריר

מבטחים ומבוטחים

יו”ר תותים עקיבא קלימן, לפוליסה: המערכת 
מקצרת את זמן העבודה של הסוכן ב-40%

לדברי זיו, צפריר הוא 
המועמד היחיד שיכול לקיים 

משא ומתן  ולרתום את 
החברות לטובת הסוכנים

גליל הצטרף לשגריר ב-1984 במחלקת 
הטלמרקטינג, ובהמשך מילא שורת 

תפקידים בתחום השיווק והמכירות ומונה 
לפני 12 שנה לסמנכ”ל שיווק ומכירות

מערכות  המפתחת  תותים,  חברת 
חיים  ביטוח  מוצרי  ומכירת  לשיווק 
וחיסכון ארוך טווח, השיקה בימים אלה 
סימולטור חדש הכולל אפשרות למילוי 

מסמך הנמקה באופן מלא ואוטומטי. 
יו”ר החברה ומבעלי  עקיבא קלימן, 
כי  המניות הראשיים, אמר לפוליסה 
מסמך ההנמקה החדש שנכנס לתוקף 
בימים אלה מאוד ברור ללקוח, אך מקשה 
סוכן הביטוח.  של  עבודתו  על  מאוד 
יצרנו בפלטפורמה של תותים  “אנחנו 
מסמך הנמקה דינמי, שמופק בהתאם 
לתוצאות הפגישה של הסוכן עם הלקוח 
שלו”. לדבריו, המערכת מקצרת את זמן 

העבודה של הסוכן ב-40%.

השיווק  סמנכ”ל  גליל,  שמעון 
שגריר, הודיע בשבוע  והמכירות של 
שעבר על עזיבת החברה. בשיחה עם 
יישאר  כי הוא  גליל,  פוליסה מסר 
בחברה עד לבחירת מחליף והשלמת 
חפיפה מסודרת. בקשר להמשך דרכו 
המקצועית, גליל אמר כי מטרתו היא 
להישאר בענף הביטוח, אך ציין כי 
יוכל להשתלב בכל תפקיד ניהולי, גם 

בענפים אחרים. 
 1984 ב- לשגריר  הצטרף  גליל 
ובהמשך  במחלקת הטלמרקטינג, 
מילא שורת תפקידים בתחום השיווק 
ומהכירות, עד שמונה לפני 12 שנים 

לסמנכ”ל שיווק ומכירות.

בחירות לנשיאות הלשכה

שמעון גליל

יואל זיו

יו”ר תותים עקיבא קלימן

מך  ו ת י  נ א “
באורי צפריר כיוון 
שבמערכת היחסים 
חברות  עם  שלנו 
נו  י ל ע  , ח ו ט י ב ה
חזקים”,  להיות 
כך הודיע יואל זיו 
ועדת ביטוח  יו”ר 
בלשכת  הסיעוד 
הביטוח.  סוכני 
“אורי  זיו,  לדברי 
מד  ע ו מ ה א  ו ה
ול  כ י ש ד  י ח י ה
לקיים משא ומתן  
ולרתום את החברות לטובת הסוכנים. בסופו 
של דבר, אנחנו הסוכנים מחפשים הערכה ואת 
האפשרות להתפרס בכבוד ואורי הוא המועמד 

היחיד המסוגל ויכול  להבטיח זאת”.

סוכני הביטוח עלי 
והאיל מועדי  טריף 
ור  א י ל ב ם  י כ מ ו ת
לנשיאות  רוזנפלד 
רי  ב ד ל . ה כ ש ל ה
רוזנפלד, הוא  מקדם 
את  להשיב  מהלך 
המגזר הערבי לפעילות 
כדי  בלשכה,  ענפה 
להיות חלק מהביחד 
ושותפיו  שרוזנפלד 

מדברים עליו.
רוזנפלד: “לסוכני המגזר יש בעיות ייחודיות 
הדורשות העמקה ופתרונות מעשיים. בשנים 
רבים מהם סובלים מחוסר  האחרונות 
גיבוי  ואף חוסר יחס מהיצרנים שמתבטא 
דרך הפסקת אפשרות  הנחות,  בביטול 
להפיק תעודת חובה ועד סגירה מוחלטת של 
מערכות החברה במשרד הסוכן. נקים תחום 
חדש שיהיה בסמכות הוועדה האלמנטארית. 
בראש התחום יעמוד עלי טריף ולצדו האיל 
מועדי המיועד להיות חבר מועצה, ושניהם 
יובילו את הנושא עם יו”ר הוועדה שיקבע, 

מטעם המטה בראשותי”.
עלי טריף הינו אחיו של מופיק טריף ראש 
העדה  הדרוזית בישראל  והאיל מועדי 

הוא חבר מפלגת העבודה ועתיר קשרים 
בפוליטיקה הישראלית.

טריף: “אנו מכירים את המועמדים וסבורים 
יוכל להוביל את הלשכה  רוזנפלד  שרק 
קדימה. לא אדבר על שאר המתמודדים, אך 
לרגע לא התלבטתי, חיפשתי אופי וערכים 
מאוד ברורים. ליאור איש של שלום ונועם 
הליכות, אמון ויושרה, הישגיו מדברים בעד 

עצמם”.
מועדי: “רוזנפלד הניף את דגל המגזר ב-4 
שנים האחרונות בצפון. אני יכול לומר לכם 
כי סוכני המגזר זכו, ליאור לא השאיר סוכן 
אחד ללא פתרון. הוא נחוש וקשוב למצוא 

פתרונות ומהותו היא הנהגה”.

מימין: עלי טריף, רוזנפלד והאיל מועדי
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