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 כ-100 מיליארד שקל מנוהלים בתעודות סל של ארבע חברות: קסם, פסגות, תכלית והראל 
  לחברות תובטח וודאות רגולטורית: מספר שנים של הימנעות משינויים בכללי המשחק

 יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני: יש חשיבות רבה להגברת הביטחון של כספי המשקיעים

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.

אושר בוועדת הכספים: 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה הבוקר 
)יום א’( לקריאה שנייה ושלישית, הצעת 
הרשות  חוק שתכליתה להחיל פיקוח של 
ניירות ערך על תעודות הסל. המטרה היא 
להכניס תחת משטר הפיקוח של הרשות 
פעילות תעודות הסל  את תעודות הסל. 
בישראל מרוכזת בידיהן של ארבע חברות: 
קסם )בבעלות אקסלנס מקבוצת הפניקס, 
פסגות, תכלית )בבעלות מיטב דש( והראל. 
בניגוד לקרנות הנאמנות ואגרות החוב, 
שהינן מוצרים פיננסיים שתחת פיקוח הדוק, 
בין השאר של רשות ניירות ערך, תעודות הסל 
נמצאות עד היום תחת “משטר גילוי” בלבד, 
יכולה לדרוש  ניירות ערך  כלומר שרשות 
מהמנהלים לחשוף מידע לרבות סיכונים 

וכדומה, אך לא להורות על פעולות.
לאחר שהצעת החוק תאושר, שם המוצר 
יחול עליו פיקוח מלא של רשות  שמעתה 
ניירות ערך כאמור, ישונה מ”תעודת סל” 
ל”קרנות סל” וייכנס תחת משטר פיקוח של 
הרשות. התכלית היא מצד אחד, להגביר את 
הביטחון של השקעות הציבור ובכך גם את 
יציבות שוק ההון הישראלי, שתעודות הסל 

מהוות נתח משמעותי בו, מעל 100 מיליארד 
הרפורמה  שני,  ומצד  הציבור  של  שקל 
“תפצה” את המנהלים על המעבר לעולם של 
פיקוח על ידי מתן ודאות רגולטורית למספר 
שנים קדימה, תוך הבטחה שלטונית של 
הימנעות משינויים בכללי המשחק באמצעות 

רגולציה לפרק זמן של מספר שנים.
מנהל מחלקת השקעות ברשות ניירות ערך, 
דודו לביא הסביר את התכלית של הצעת 
החוק: “מדובר באחת מיוזמות החקיקה 
החשובות של השנים האחרונות בתחום 
100 מיליארד שקל  שוק ההון. מדובר ב- 
מכספי הציבור שמנוהלים בתחום תעודות 
הסל. הרפורמה באה להכניס את המוצר 
הפיננסי הזה תחת פיקוחה של רשות ניירות 
נכון בין האינטרס  יוצרת איזון  והיא  ערך 
של הציבור, המשקיעים, לבין האינטרס של 

החברות המנהלות”. 
נציג מחלקת חקיקה ברשות ניירות ערך, 
חגי בן ארזה: “המוטיב הזה של התחייבות 
יש לו הרבה סיכונים גם לגבי המשקיעים 
‘קרנות  ענף  את  ויש  המשק  לגבי  וגם 
הנאמנות’ ואם רוצים להכניס את תעודות 

הסל לאיזשהו משטר של פיקוח הרי שזה 
הענף המתאים”. 

יוליה  ההשקעות  בתי  איגוד  מנכ”לית 
מרוז: “אף שהחוק קודם בהסכמה בין רשות 
והאוצר לבין  רשות המיסים  ניירות ערך, 
התעשייה, יש לוודא לקראת הבאת התקנות 
לוועדת הכספים, נושא שנותר פתוח, הנושא 
ייבחן כאן בוועדה באותו אופן, תוך הגעה 
להסכמות. מדובר באגרות שבתי ההשקעות 

המפוקחים ישלמו לרשות ניירות ערך”.
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני )יהדות 
כאן  ייקבעו בתקנות  “האגרות  התורה(: 
בוועדת הכספים וזה ייעשה רק בהידברות, 
לגבי כל סעיפי  נעשה  בדיוק כפי שהדבר 
החוק. אנחנו תומכים בחוק ובמטרותיו, בין 
השאר מתוך הבנה שלא ייפגע בתעשייה”. 
ועדת הכספים רואה חשיבות רבה בהגברת 
הביטחון של כספי המשקיעים, הן לטובת 
שוק ההון ויציבות המשק והן להבטחת כספי 
הציבור. מאידך, אנחנו רואים חשיבות רבה 
ולהתנהל  בהטחת היכולת לקיים עסקים 
במציאות ודאית לאורך שנים קדימה, עבור 

הגופים הפיננסיים”.

רפורמה בתעודות הסל: ישנו את השם לקרנות 
סל ויועברו לפיקוח הרשות לניירות ערך
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בתביעה שהוגשה בסך של כ-100 מיליון שקל נגד שבע מבטחות נוספות נטען כי על אף 
שלעיתים המבוטח מגיע במהלך תקופת הביטוח לגיל בו הוא זכאי לתעריף נמוך יותר 

והדבר ידוע מראש ובדיעבד, חברות הביטוח אינן משנות את התעריף בהתאם לשינוי הצפוי 
בגיל ואינן כוללות נתון זה, לצורך הפחתת התעריף באופן יחסי, מראש או במועד השינוי

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

רוצים לדעת איך משפיע שינוי התעריף במגדל על 
המחיר המשתלם ביותר ללקוח שלכם ?

>> כנסו לבסט פרייס ריסק! התעריף כבר בפנים <<

www.oren-ins.co.il
nir@oren-ins.co.il .לפרטים נוספים: ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

בית המשפט המחוזי מרכז הורה בשבוע 
מגדל  שעבר על מחיקת תביעה ייצוגית נגד 
פרמיה  גובה  החברה  כי  בטענה  שהוגשה 
ביתר ממבוטחיה בביטוח רכב חובה ומקיף, 
גיל המבוטח – כך  בלי לקחת בחשבון את 
דיווחה מגדל לבורסה. בהודעת החברה לא 
צוינו נסיבות מחיקת התביעה, אך נכתב כי 

לא ניתן צו להוצאות.
בתביעה שהוגשה באוגוסט האחרון, בסך 
נגד חברות  מיליון שקל,  כ-100  כולל של 
נוספות לרבות, הפניקס, איילון, AIG, ביטוח 
ושלמה נטען כי על  הכשרה  שירביט,  ישיר, 
אף שלעיתים המבוטח מגיע במהלך תקופת 
הביטוח לגיל בו הוא זכאי לתעריף נמוך יותר 
והדבר ידוע מראש ובדיעבד - חברות הביטוח 
אינן משנות את התעריף בהתאם לשינוי הצפוי 
בגיל ואינן כוללות נתון זה, לצורך הפחתת 
התעריף באופן יחסי, מראש או במועד השינוי 

)פוליסה, גיליון 2145 מה-10 באוגוסט 2016(. 
כי קביעת דמי ביטוח  עוד נטען בבקשה, 
בהתעלמות מהשינוי בגיל המבוטח במהלך 
תקופת הביטוח, תוצאתה גבייה של פרמיות 
יקרות יותר, גבייה ביתר והתעשרות שלא כדין. 
התובעים טענו כי במקרים מסוימים וצפויים 
מראש, הסיכון מתבטל במהלך תקופת החוזה, 
בשל שינוי בגיל המבוטח במהלך חיי הפוליסה. 
החלק בחוזה הביטוח לכיסוי הסיכון הספציפי 
הנובע מגילו של המבוטח שהשתנה - בטל. כך, 
הנסיבות המחמירות את סיכון המבטח יחדלו 
להתקיים במועד מסוים ידוע מראש ואשר 
נמסר למבטח במועד התקשרות. לכן, נטען 
כי מן הדין לראות בכך נתון שידוע למבטח 
גם בלי שתינתן לו הודעה נוספת ועל כן יש 
על הפחתת דמי הביטוח בהתאם  להורות 

לנסיבות החדשות.
פועלות  בבקשה נאמר שחברות הביטוח 

באופן זה במכוון וביודעין ומונעות יישום מהלך 
שיהיה בו כדי להיטיב עם המבוטח, בכך שישלם 
בדיוק את אשר הוא צריך לשלם, ללא תוספות 

מיותרות וחסרות היגיון כלכלי.
המבקשים מאשימים את חברות הביטוח 
בהפרת החוק וחוזרי הפיקוח על הביטוח, שכן 
הן אינן פועלות בהוגנות, בגילוי ובבהירות מול 
מבוטחיהן ומבצעות גבייה ביתר שלא כדין, 

ללא הסבר, ללא פירוט או אסמכתה.
את  לחייב  בנוסף  התבקש  המשפט  בית 
המבטחות בהשבת הפרמיות שגבו ממבוטחיהן 
ביתר וכן להצהיר כי הן אינן רשאיות לגבות 
פרמיה בלי לקחת בחשבון את גיל המבוטח, 
שבהכרח ישתנה במהלך תקופת הביטוח ויוזיל 

את הפרמיה.
ב-12 ביולי 2017 הורה כאמור בית המשפט 
צו  ללא  מגדל,  נגד  התביעה  מחיקת  על 

להוצאות.

נמחקה ייצוגית נגד מגדל שהוגשה 
בטענה כי אינה מתחשבת בשינויים 
בגיל המבוטח בביטוח חובה ומקיף 
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לפרטים והרשמה שלח/י מייל clalcollege@clal-ins.co.il או פנה/י אל מפ"ע כלל ביטוח במרחב שלך 

college
כלל

מודים לכם על בחירתינו במקום הראשון

מרכז ההדרכה מיועד לסוכני/ות כלל ביטוח בלבד | מספר המקומות מוגבל

 בהדרכת סוכנים בתחום הבריאות והסיעוד, 
בסקר השירות של לשכת סוכני הביטוח לשנת 2017

מובילים בבריאות, גם בהדרכת סוכנים
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נדונה  בהרצליה  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של הפניקס חברה לביטוח בע”מ 
נגד  קרוואני,  עו”ד  ידי  על  )“התובעת”( 
גולדן סוכנויות אוטובוסים ושות’ שותפות 
ווקס.  מוגבלת )“הנתבעת”( על ידי עו”ד 
פסק הדין ניתן ביוני 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת יפעת אונגר ביטון.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה לפיצוי 
ידי  על  המבוטחת  לרכב  שנגרמו  נזקים 
לכאורה  שהתרחשה  בתאונה  התובעת, 

במעורבות אוטובוס של הנתבעת.
טענות הצדדים: הנתבעת כפרה במיוחס לה, 
לנוכח טענתה, כי האוטובוס לא היה מעורב 
בתאונה, במועד הנטען בתביעה. הנתבעת 
טענה שבבדיקה התברר, כי באוטובוס נהגו 
באותו היום ובמשמרות עוקבות, שני נהגים 

מטעמה, ושניהם כפרו באירוע.
פסק הדין: לאחר שבחן את כתבי הטענות, 
ושמע את עדויות העדים  עיין בתמונות 
וטיעוני באי כוח הצדדים, הגיע בית המשפט 
למסקנה, כי דין התביעה להידחות. בית 
המשפט קבע כי אינו מאמין לעד התביעה 
כי אירעה תאונה, הנהג סירב למסור פרטים 
והעד לא עירב את המשטרה ולא טרח לקחת 
עם קצין הבטיחות  גם כשדיבר  פרטים, 
של הנתבעת. בטופס ההודעה על התאונה 
)כביכול( לא נרשמו שעת התאונה ומקום 
התאונה. כמו כן, לא נרשמו כלל הפרטים 
של הרכב המעורב )במקרה זה האוטובוס(. 
מדובר בטופס הודעה ריק כמעט לחלוטין, 
ואפילו כל פרטי המבוטח לא צוינו בו. לא 
נרשם בטופס המועד המלא בו מולא. בית 
המשפט קבע כי חסרים פרטים מהותיים 
בטופס: מיקום התאונה ושעת התאונה. 
ג’ )הצד השני לתאונה( כלל לא  פרטי צד 
הופיעו והמוסר לא טרח לציין כי צד ג’ סירב, 

לכאורה, למסור את פרטיו. 
בית המשפט ציין, כי על פניו, החל מרגע 
מטעם  שהעיד  העד  הנטענת,  התאונה 
התובעת ידע את זהות בעלת האוטובוס, 
אולם פרט מהותי זה נשמט מטופס ההודעה. 
אין הסבר לכך, העד אף ידע שהנהג סירב 
למסור פרטים והדבר לא צוין על ידו, הגם 
שזהו פרט מהותי אודות האירוע. נוסף לכך, 
ציין בית המשפט, כי בטופס ההודעה חסרו 
מיקומי הנזק, הן של הרכב והן של האוטובוס. 
בית המשפט ציין, כי העד לא פנה למשטרה 
נמנע מלברר באמצעות  ברור מדוע  ולא 
המשטרה את זהות נהג האוטובוס. לא ניתן 
כל הסבר מדוע לא נטל מקצין הבטיחות, 
עמו שוחח לכאורה, את פרטי הנהג ופרטים 
נוספים לאישוש טענתו. העד מטעם התובעת 
לא הציג את המסמך עליו רשם לכאורה 
את מספר הטלפון של קצין הבטיחות של 

הנתבעת ולא מצא אותו שם. הוא לא ביקש 
לזמן אותו לעדות או את הנהגים שישבו 
במשרד הנתבעת ביום התאונה, שיעידו כי 
אמנם הוא הגיע להתלונן עליה ועל התנהגותו 
של הנהג. בית המשפט ציין, כי התמונות 
שהציגה התובעת לא נושאות תאריך, ולכן 
אין לדעת מתי צולמו ואין לדעת מתי נמסרו 
לסוכן הביטוח. הסוכן עצמו לא זומן להעיד. 
הוא יכול היה לאשש את הטענה כי פנו אליו 
בעניין התאונה במועד האירוע או סמוך לו. 
בית המשפט קבע, כי התובעת לא הביאה 
למתן עדות עדים רלבנטיים שיכולים היו 
הייתה  גרסתו של העד, שלא  לחזק את 
מהימנה כלל. בית המשפט תמה מדוע לא 
זומן נציג החברה על מנת שיעיד כי העד דיווח 
לו בזמן אמת, או סמוך לכך, על התאונה, 
או על מנת שיבהיר מדוע נמסרה הודעה 
על אירוע ביטוח כה דלה וחסרת פרטים 

מהותיים. 
במקרה זה מתקיימת החזקה, כי לו העדים 
היו מובאים למסירת גרסה בבית משפט, 
לחובת התובעת.  פועלת  הגרסה  הייתה 
זו לא נסתרה והתובעת לא מצאה  חזקה 
לנכון לתת הסבר כלשהו לאי הבאת אותם 
עדים. בית המשפט ציין, כי לא ברור מתי 
התרחשה התאונה. עד התביעה השלים פרט 
זה לראשונה בעדות כבושה הנמסרת בבית 
המשפט, וטעה במועד שציין. נגד כל הנ”ל 
מסרו שני הנהגים מטעם הנתבעת, גרסאות 
דומות. הנתבעת איששה את עדותם, כי הם 

שנהגו לאורך כל היום הנטען באוטובוס, 
באמצעות צירוף תדפיסים ממערכותיה, 
לעניין זהות הנהגים בכל משמרת ומשמרת 
וזהות האוטובוס בו נהג כל אחד מהם. בית 
המשפט קבע, כי ראיות אלה של הנתבעת לא 
נסתרו. להבדיל מעד התביעה, שלו אינטרס 
)ולו מחמת תשלום  אישי ברור בתביעה 
השתתפות עצמית או הפסד הנחת העדר 
תביעות(, לעדי הנתבעת אין אינטרס לעוות 
את המציאות. לא הוכח איזה נזק ייגרם להם, 

לו יתבהר כי היו מעורבים בתאונה. 
בית המשפט הגיע לפיכך למסקנה, שאין 
לפניו דבר מבחינת ראיות התביעה, מלבד 
עדותו המפוקפקת של העד. אין בהודעה 
על מקרה הביטוח או בתמונות משום חיזוק 
של ממש לדבריו, משום שלא ניתן להעלות 
מהם בדל ראיה אובייקטיבי, שאין מקורו 
בעד עצמו. בית המשפט הדגיש, כי עדותו 
של העד, שגילתה טפח והסתירה טפחיים, 
נסתרה מפורשות בעדותם של נהגי הנתבעת, 
שעדויותיהם העקביות לא נסתרו, ואף נתמכו 
נוכח כל האמור, בית  בראיות חיצוניות. 
המשפט קבע כי התובעת לא הצליחה להרים 
את נטל הראיה והשכנוע להוכיח תביעתה, 

כפי הנדרש על פי מאזן ההסתברויות.
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי 
התובעת תישא בהוצאות המשפט ותשלם 

שכר טרחת עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

מה צריך להוכיח בבית המשפט 
כדי לקבל פיצוי כספי?

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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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לפרטים נוספים פנה לאשכול

• פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. • כל האמור לעיל כפוף להנחיות החיתום של החברה כפי שמתפרסמות מעת לעת.

 פתחנו גם 
את ענף רכבית 
להפניקס צעיר

ניתן למכור ביטוח לנהג הצעיר 
עם ביטוח מקיף רכבית

 מוכרים רק 
כי מהיום אין תירוצים! 
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השקעות בעולם תנודתי ותשואות נמוכות
מאת יונאל דבש

חיסכון והשקעות היו קיימים מאז ומעולם. 
וירידות בשווקים -  גם בתקופות של שפל 
)הלקוחות( ממשיכה לחסוך  האוכלוסייה 
והמשתנה היחיד זה החלק היחסי מההכנסה 

)ראו תרשים(.
ישנו מגוון רב של מוצרים ואמצעים להשקעות 
ניהול  ובחו”ל,  נדל”ן בארץ  כגון: השקעות 
תיקים, ייעוץ השקעות, תכנית חיסכון, קרנות 

גידור, הלוואות חברתיות וכו’. 
השקעה  מכשירי  יוצאים  תקופה  בכל 
יותר - חלקם פחות,  חדשים, חלקם טובים 
רבות. השקעה  חלופות  קיימות  תמיד   אך 
רוב הכספים עדיין נמצאים בחיסכון בנקאי 
ניתן לראות שינוי  ובמערכת הבנקאית, אך 
שאת  וביתר   2004 משנת  מתמשך  מגמה 
משנת 2008 עם מעבר לכיוון שוק ההון. חלק 
מהכספים ממתין בעו”ש במזומן, אך גם מושקע 
בקשת רחבה של נכסים סחירים ולא סחירים 
)אג”ח בארץ, אג”ח בחו”ל, מניות בארץ, מניות 
בחו”ל וכו’( באמצעות קרנות נאמנות, תעודות 
סל, קרנות השתלמות, קופ”ג, פוליסות חיסכון, 

קרנות גידור, קרנות ריט ועוד.
השאלה המתבקשת היא האם יש יתרונות 
לחיסכון דרך מוצרים שונים מעבר למודל 

של  י  ס א ל ק ה
תכנית החיסכון?

לה  ב ט ב
המצורפת מטה 
ת  ו א ר ל ן  ת י נ
ים  ר ע פ ה ת  א
ין  ב ם  י ל ו ד ג ה
ות  ע ק ש ה ה
את  ו ת  ו נ ו ש ה
ון  ו בגי הצורך 
ההשקעות  של 
הגדלת  לצורך 

של  הנכסים  לתיקי  תשואה  הפוטנציאל 
הלקוחות.

5 שנים  כל  מי שישב על פיקדון מתחדש 
לעומת   3.49% של  ממוצעת  תשואה  עשה 
ניהול משולב של הכספים במגוון רחב של 
כללי,  מדינה  אג”ח  כגון  ומוצרים  שווקים 
35 ומניות  אג”ח כללי, תעודת סל על ת”א 
 בחו”ל היה מניב תשואה הרבה יותר גבוהה.
כל השקעה בחו”ל הניבה תשואות  אך לא 
עודפות על פני השקעה בסיכון נמוך יותר כגון 
מק”מ. ניתן לראות כי השקעה במדד האנג סנג 

הניבה תשואה נמוכה כמו המק”מ.
כך, מי ש”החנה” את הכספים ללא בחינה 

וניהול שוטף שלהם - הגדיל סיכון ללא סיכוי.
המוצרים המעניינים להשקעה, המאפשרים 
בשווקים  השקעה  לפוטנציאל  להיחשף 
השונים יחד עם פיזור והקטנת התנודתיות 
הם  ו  ל ל ה ם  י ר צ ו מ ב ה  ר י ש י ה  ע ק ש ה ב
להשקעה –  גמל  וקופת  חיסכון  פוליסת 
 שהם מוצרים עם יותר יתרונות מחסרונות:  

יתרונות מרכזיים:
1. ניהול השקעות בברוטו.

2. דחיית מס נצחית עד מימוש הכספים.
3. נכסים לא סחירים.

4. הטבות מס בגיל פרישה.
יותר מול קרנות  ניהול גבוהה  5. גמישות 

נאמנות ותעודות סל.
 חסרונות עיקריים:

1. תנודתיות גבוהה מתוכנית חיסכון.
2. מגבלת הפקדה שנתית בגמל השקעה.

ניתן לראות כי יש יותר יתרונות מחסרונות 
הפיננסים  השווקים  דרך  חיסכון  בניהול 
והשימוש במוצרי ניהול ההשקעות בשוק הגמל 

והפרט לטווח ארוך.
ים  ש ר ו ד  ) ת ו ח ו ק ל ( ם  י כ ס ו ח ה ם  ו י ה
אלטרנטיבות השקעה טובות יותר מתוכניות 
חיסכון ומוצרים בנקאיים, ועל כך פונים לשוק 
ההון )קרנות נאמנות, תעודות סל ומוצרים 
ישירים(. הפתרון של קופ”ג להשקעה ופוליסת 
חיסכון להשקעות בשוק ההון הם הטובים יותר 
מהאלטרנטיבות הקיימות במערכת הבנקאית.

הכותב הינו מנכ”ל מרקר פיננסים

מבט פיננסי

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

תשואה אפיק השקעה 
שנתית ממוצעת

תשואה 
מצטברת

הפקדה 
)בשקלים(

סכום בסוף התקופה 
)בשקלים(

3.49%36.83%100,000136,838תוכ”ח ל-5 שנים מתחדש

5.90%63.50%100,000163,509אג”ח כללי

4.00%42.80%100,000142,800אג”ח ממשלתי כללי

1.64%15.81%100,000115,812מדד המק”מ

3.97%41.47%100,000141,469ת”א 35

3.00%30.90%100,000130,900ת”א 125

S&P 5009.00%117.00%100,000217,488

8.20%105.30%100,000205,351דאו ג’ונס

11.70%171.10%100,000271,176נאסד”ק
DAX8.45%107.90%100,000207,857

1.65%15.80%100,000115,855האנג סנג 

החיסכון הלאומי הנקי, כאחוז מההכנסה הלאומית

השוואת תשואות בין מכשירי השקעה/חיסכון שונים 
)יוני 2008 עד יוני 2017(

ס
מ”

הל
ר: 

קו
מ
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
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לפרטים נוספים פנה לאשכול

וסייגיה.   יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה  וזכויות המבוטח   • ההנחה תינתן בפוליסה של נהג צעיר שני ומעלה במשפחה. • פרסום זה הינו תמצית בלבד 
• כל האמור לעיל כפוף להנחיות החיתום של החברה כפי שמתפרסמות מעת לעת.

 מקבלים 
עוד 500 ₪ 

הנחה
על כל נהג צעיר נוסף במשפחה

 מוכרים רק 
כי מהיום אין תירוצים! 

חדש!
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המבטח האיטלקי ג’נרלי )שהחזיק עד 2012 
במגדל(, הודיע כי הוא מוכר את תיק ביטוח 
 50 של  בסך  הנאמד  בגרמניה,  שלו  החיים 
מיליארד דולר. זאת כחלק מעיצוב מחדש של 
החיים  בביטוח  הפעילות  באירופה.  פעילותו 
 Generali באמצעות  מתבצעת  בגרמניה 
Leben  אשר חדל לחתום על עסקים חדשים 
בגרמניה  חיים  ביטוח  מוכר  אך   2015 בשנת 

תחת מותגים אחרים. 

ג’נרלי רוצה למכור את הפעילות מאחר שהוא 
תשואה  לשלם  חייב  אחרים(  מבטחים  )וגם 
הריבית  שסביבת  בעוד  למבוטחים  מובטחת 
לאפס  קרוב  ההשקעות  על  מקבל  שהוא 
מחיר  תג  לעסקה  קבע  ג’נרלי  שלילית.  או 
שההצעות  נראה  אולם  יורו  מיליון   900 של 
ל-600   400 שבין  בטווח  תהיינה  לרכישה 
)בבעלות    Viridium בינתיים  יורו.  מיליון 
 Frankfurter  ,)Hannover Re-ו  Cinven

Leben )בשליטת Fosun( והמבטח הברמודי 
Athene גילו עניין ברכישה. 

ידי  על  השתלטות  מניסיון  שנחלץ  לאחר 
Intesa Sanpaolo  הודיע המבטח על  הבנק 
ג’נרלי  רווחיים.  לא  שווקים  לנטישת  תכנית 
מתכוון למכור 13 מתוך 15 סניפים במדינות 
בלגיה,  הולנד,  כגון  העולם  ברחבי  שונות 
פורטוגל, קולומביה, אקוודור ופנמה, ומקווה 

לקבל תמורה של כ-1 מיליארד יורו. 

יצרן  של  המניות  מבעלי  אחד 
 Arconic האמריקאי  האלומיניום 
בטענה  ייצוגית  תביעה  נגדו  הגיש 
המניות  בעלי  את  הונתה  שהחברה 
חיפוי  כשסיפקה  המשקיעים  ואת 
באש  )שעלה   Grenfell Tower
אשר  השנה(,  ביוני  ב-14  בלונדון 
היה הגורם לשריפת המבנה ולמותם 

של 80 בני אדם. 
מניית   Michael Brave לטענת 
החברה ירדה ב-21% ביום השריפה 

- דבר שמחק יותר מ-2.5 מיליארד 
הגשת  עם  החברה.  משווי  דולר 
ב-1.02%  המניה  ערך  ירד  התביעה 
נוספים. מטרת התביעה להקטין את 
והמשקיעים.  המניות  בעלי  הפסדי 
הכספים  ומנהל  החברה  מנכ”ל 
לטענת  נוספים.  כנתבעים  נרשמו 
)שם  החיפוי  יחידות  יצרן  התביעה, 
המותג Reynobond PE( לא פרסם 
בסיכון  הגידול  את  נאות  באופן 

הנובע משימוש בחיפוי.

 2017 יולי  יושק ב-20   InsurTech Asia Association
חברים  על  מבוסס  עצמאי  ארגון  הוא  הארגון  בסינגפור. 
באמצעות  באסיה  הביטוח  את  לקדם  מטרתם  אשר 

 .InsurTech-טכנולוגיות בסביבת ה
להתפתחויות  חסמים  בהסרת  יסייע  הארגון  כי  נמסר 
הזנק  חברות  בין  הפעולה  שיתוף  את  ויגביר  טכנולוגיות 
הוא   InsurTech-והמבטחים. ה  InsurTech-בתחום ה
תחום חשוב בתעשיית הביטוח והוא מביא את החדשנות 

של המבטחים, חברות ההזנק ובעלי המניות לפעול יחד.

ג’נרלי מוכר את פעילות 
ביטוח החיים שלו בגרמניה

ייצוגית נגד יצרן החיפוי של 
הארגון האסייתי הבניין שעלה באש בלונדון

ל-InsurTech יושק החודש

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

InsurTech 
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

עבד חסדייה מונה לסגן 
בכיר לממונה על שוק ההון 
האחראי על תחומי הפיקוח 

וניהול הסיכונים ברשות

מגדל ערכה לסוכניה כנס בסימן 
“חדשנות בעולם ביטוחי הנסיעות לחו”ל”

 eloan  מקבוצת 
מיטב דש יוצאת 

בקמפיין נגד 
“האותיות הקטנות”

מבטחים ומבוטחים

בתפקידו הקודם כמנהל מחלקת קופות גמל הוביל חסדייה 
את הסדרת נושא איתור עמיתים ומוטבים והקמת אתר “הר 
הכסף” ואת מודל ההשקעות תלוי הגיל )המודל הצ’יליאני( 

מתחייבת להציג בכל הלוואה את 
סכום ההחזר החודשי המדויק

אלי הרוש, מנהל ביטוחים קבוצתיים ונסיעות לחו”ל, חשף בכנס את הסוכנים 
MEDPAY לשינויים הרגולטוריים בביטוחי הנסיעות לחו”ל ואת אפליקציית

עבד חסדייה מונה לסגן בכיר לממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון ויהיה אחראי על תחומי הפיקוח 
וניהול הסיכונים ברשות שוק ההון. חסדייה עבד 
בשנתיים האחרונות כיועצה הבכיר של הממונה על 
שוק ההון, דורית סלינגר ונמסר כי במהלכן הפגין 
יצירתיות, יוזמה ויכולות ניהול. חסדייה נבחר לתפקיד 

לאחר מכרז שהובילה נציבות שירות המדינה. 
חסדייה עובד כעשר שנים בפיקוח על הביטוח. 
הוא התחיל במחלקת פנסיה וניהל את מחלקת 
קופות גמל. בתפקידו האחרון, כיועצה של הממונה 
היה חסדייה אחראי על הליך קביעת האסטרטגיה 
ותכניות העבודה ועל המעקב אחר יישומן. בין היתר, 

הוא ריכז את פעולות המעבר לרשות עצמאית. 
בתפקידו הקודם כמנהל מחלקת קופות גמל הוביל שתי הסדרות משמעותיות: 
הראשונה, הסדרת נושא איתור עמיתים ומוטבים והקמת אתר “הר הכסף”. השנייה 
היא מודל ההשקעות תלוי הגיל )המודל הצ’יליאני( שנועד להתאים את השקעות 

החוסכים לפנסיה לגילם.
סלינגר בירכה על המינוי ואמרה כי “לעבד יכולות מקצועיות גבוהות וראייה 
רחבה של תחומי הפעילות שתחת פיקוח הרשות. אני בטוחה כי עבד יתרום רבות 

לתחומי הפיקוח וניהול הסיכונים, ולפעילות הרשות בכללותה”.

בתחום  הפועלת  דש,  מיטב  מקבוצת   ,Eloan חברת 
ההלוואות החברתיות )P2P(, יוצאת היום בקמפיין שקורא 
לחברות האשראי והבנקים לשים סוף לחוסר והשקיפות 
בעולם האשראי. לדברי עופר כרמל, מנכ”ל Eloan: “שוק 
ההלוואות לצרכנים הפרטיים סובל שנים רבות מהיעדר 
שקיפות ומחיר ההלוואה והחזר תשלומים מוסתרים בסבך 
“האותיות קטנות”, דבר בעל השפעה גדולה על הכיס של 

הלקוח ויכולתו לעמוד בהחזר ההלוואה”. 
במסגרת הקמפיין מציעה Eloan לצרכנים “הלוואה ללא 
הפתעה” שבו היא מציגה בגלוי סכום ההחזר החודשי המדויק 

שלווה אמור להחזיר למשך כל חיי ההלוואה.
כרמל: “הגיעה העת לדרוש, באופן ברור מהבנקים וספקי 
האשראי הצרכני הנוספים,  להגביר את השקיפות ולשנות 
את המדיניות המשובשת הנהוגה על ידם עד כה לגבי המידע, 

או היעדר המידע, שהם “מספקים” ללקוח”. 
כרמל הוסיף ואמר: “האותיות קטנות הן המגפה של העולם 
הצרכני. במציאות של היום הן הופכות ליותר ויותר קטנות עד 
שהלקוח חושב שהן כלל לא קיימות. רק בעת משבר הצרכן 
נחשף לאותיות הקטנות ולעיתים מאשים את עצמו שלא 
 Eloan .בדק את תנאי ההלוואה עם זכוכית מגדלת מראש
לוקחת על עצמה החל מהיום להיאבק בתופעה הזו ובכך 

לסייע לצרכן לבחור את ההלוואה הנכונה ביותר עבורו”.

עבד חסדייה
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בשבוע שעבר ערכה מגדל 
כנס  לסוכני החברה את 
השנתי.  לחו”ל  נסיעות 
סוכנים  מ-100  למעלה 
השתתפו בכנס, שהתקיים 
במרכז ההדרכה של החברה 
“חדשנות  בסימן  ועמד 
בעולם ביטוחי הנסיעות 

לחו”ל”. 
אלי הרוש, מנהל ביטוחים 
ות  ע י ס נ ו ם  י י ת צ ו ב ק
לחול, חשף את הסוכנים 

לשינויים הרגולטוריים בביטוחי הנסיעות 
לחו”ל שהוציאה המפקחת על הביטוח בשנה 
האחרונה, לחידושים במערכת ההפקה של 
מגדל  כגון שמירת פרטי לקוח, ליכולת הפקת 
פוליסה ללקוח קצה באופן עצמאי משולחן 
העבודה, לחתימה אישית, למגדל מסע עולמי 

עדכון שירות ותעריפים, ליריית פתיחה למבצע 
הסוכנים וביצע חשיפה ראשונה של אפליקציית

MEDPAY  שתקדם שינוי במפת ביטוחי 
הנסיעות לחו”ל שמציעות החברות.

סוכניה  בפי  לחשוף  גאה  “מגדל  הרוש: 
חזק  כלי  להם  שתספק  האפליקציה,  את 

בתהליך מכירת הפוליסות 
ללקוחותיהם, ללא ספק 
זהו צעד חדשני ומהפכני 
בעולם ביטוחי הנסיעות 

לחו”ל”. 
לצד התכנים המקצועיים, 
סיפורי  מספר  גם  הוצגו 
שמגדל  וחילוץ  איתור 
בין  חלק.  בהם  לקחה 
חילוץ  הוצג  הסיפורים, 
רייכמן  עמית  המטייל 
שלגים   בסופת  שנעדר 
כבדה בנפאל ובכוחות מאוחדים עם חברת 

MAGNUS  אותר וחולץ.
בכנס השתתף גם חיליק מגנוס, מוביל צוותי 
MAGNUS, על חשיבות ביטוח הנסיעות 
לחו”ל, על שיתוף הפעולה עם מגדל ועל חלקו 

במעשי חילוץ גדולים.

סוכני מגדל בכנס
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