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דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

 איתי ברדה, מנכ”ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה, על תוצאות מדד השירות בחיסכון הפנסיוני: 
גם בעינינו פנסיה זה לא רק דמי ניהול ולכן אנחנו משקיעים בכל שאר הפרמטרים, כולל שירות 

לקוחות  יש סוכנים שמסתגלים לשינוי, מבינים את המציאות החדשה ומשתמשים בקרן 
ברירת המחדל כדי למקסם את ההכנסות שלהם, לתת מענה למעסיקים, לתת בסט אדוויס 

ללקוח ולהביא לקוחות חדשים  לא מעט מנהלי הסדרים חתמו אתנו על הסכמי הפצה

ברמת  מפץ  יהיה  “ב-2018 
יה  ס נ פ ה ק  ו ש ב ת  ו ר ח ת ה
ישתנו  והכוחות התחרותיים 
ויסתדרו מחדש” – כך אומר 
הלמן  מנכ”ל  ברדה,  איתי 
אלדובי גמל ופנסיה. בשיחה 
פוליסה, בעקבות פרסום  עם 
מדדי השירות שפרסמה רשות 
החיסכון  בתחום  ההון  שוק 
הפנסיוני )פוליסה, גיליון 2278 
כי  ביולי(, הוא מסביר  מה-5 
המכרז הראשון שנערך ב-2016 
ברירת  קרנות  שתי  לבחירת 
המחדל הראשונות היה רעידת 
כיוון  בעיקר  שקטה,  אדמה 
לעד  רלוונטית  הייתה  שהיא 

25% מהמעסיקים בלבד. לדבריו, המכרז הבא, 
רלוונטי לכ-75%  יהיה  שיתקיים ב-2018, 
יוכלו לבחור החל ממרץ  מהמעסיקים אשר 
2019 באחת משתי הקרנות החדשות שייבחרו 

– ואז תתרחש רעידת אדמה חזקה. 

בראיון עמו מתייחס ברדה 
גם לפוטנציאל העסקי שיצרה 
הביטוח  לסוכני  הרפורמה 
ואומר: “יש סוכנים שמסתגלים 
לשינוי, מבינים את המציאות 
בקרן  ומשתמשים  החדשה 
כדי למקסם  המחדל  ברירת 
לתת  שלהם,  ההכנסות  את 
 Best מענה למעסיקים, לתת 
ולהביא  ללקוח   Advice
לקוחות חדשים”. עוד חושף 
ברדה במסגרת הריאיון עובדה 
מפתיעה לגבי מנהלי ההסדר 
מנהלי  מעט  “לא  כי  ואומר 
הסדרים חתמו אתנו על הסכמי 
משם  רואים  ואנחנו  הפצה, 

התגברות יפה מאוד של הפעילות”. 

כל האזהרות של  • אז מסתבר שלמרות 
הגופים הגדולים - אפשר לתת שירות טוב 

בדמי ניהול נמוכים...

לכולם  ברור  שהיה  ספק  לי  אין  ברדה: 
שהביקורת של חברות הביטוח עלינו בהקשר 
של מתן שירות וטיפול בתביעות היא ביקורת 
לא עניינית שנובעת ממניעים תחרותיים וחשש 

עסקי מוצדק ומובן.
לכן, כשם שלא התרגשנו מהביקורת אז – גם 
עכשיו עם פרסום תוצאות מדדי השירות אנחנו 

ברדה: מכרז קרן פנסיה ברירת המחדל 
הראשון גרם לתזוזות באדמה, במכרז 

הבא תהיה רעידת אדמה חזקה 

לזהר לידובסקי,
איתך באבל הכבד 

במות האב

גיטה ואריה לביא

אליהו לידובסקי
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

)המשך בעמוד 6(

איתי ברדה, מנכ”ל הלמן 
אלדובי גמל ופנסיה
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 לטענת התובעים כלל ביטוח פעמיים הקטינה את רכיב החיסכון והגדילה את רכיב הריסק, 
אגב העברת הבעלות בפוליסה למעסיק חדש  נטען כי החברה אינה רשאית לבצע שינויים חד 

צדדיים בפוליסות וכדי להביא לשינויים עליה להציע אותם למבוטחים ולקבל את הסכמתם

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

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה 
של  בסך  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
כ-353 מיליון שקל נגד כלל ביטוח בטענה כי 
ביצעה שינויים חד צדדיים בפוליסות ביטוח 
מנהלים מסוג “עדיף” באמצעות הקטנת רכיב 
החיסכון והגדלת רכיב הריסק אגב החלפת 

מקום העבודה ורכישת ריסק זמני. 
בבקשה נאמר כי פוליסות ביטוח המנהלים 
מסוג “עדיף” ידועות גם בשמות נוספים כגון: 
“מיטב אצל כלל”, “יותר”, “מניב”, “מעולה” 
וכו’ וכי בהתאם למבנה הבסיסי של ביטוח 
עדיף חולקה פרמיית הביטוח לשני חלקים: 
חלק המיועד לחיסכון פנסיוני )רכיב החיסכון( 
)רכיב  וחלק המיועד לרכישת ביטוח חיים 

ריסק ו/או רכיב ביטוח(.
לטענת המבקשים הם רכשו מכלל ביטוח 
מעסיקים  אצל  כשעבדו  הפוליסות  את 
כלשהו,  קשר  ביניהם  היה  וכשלא  שונים 
באופציה  לא  בחרו  הם  כי  העובדה  למעט 
הסטנדרטית של חלוקת כספי הפרמיה אלא 
באופציות אחרות שמטרתן להגדיל את רכיב 

החיסכון הפנסיוני. 

עוד נאמר כי לאחר שסיימו לעבוד במקומות 
עבודה שבהם רכשו את הפוליסות, הם לא 
עבדו במשך תקופה מסוימת, שבמהלכה רכשו 
את הריסק הזמני כדי לשמור על זכויותיהם 
ועל רצף ביטוחי. לאחר מכן הם מצאו מקומות 
והבעלות בפוליסות שלהם  עבודה חדשים 

הועברה למעסיקיהם החדשים.
אולם בדיעבד התברר להם כי אגב העברת 
המעסיקים  שם  על  בפוליסות  הבעלות 
החדשים שינתה כלל ביטוח מבלי שהתבקשה 
לעשות כן וללא ידיעתם את תנאי הפוליסות, 
ידי שינוי תנאי חלוקת רכיבי הפרמיה,  על 
דבר שגרם לפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלהם 
וכפועל יוצא מכך נגרמו להם נזקים כספיים. 
לדברי המבקשים השינויים בחלוקת הפרמיה 
- בכל פעם אגב  נערכו פעמיים  בפוליסות 
חדש  למעסיק  בפוליסה  הבעלות  העברת 

לאחר תום תקופת הריסק הזמני. 
יבגני  בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד 
צירלין וגלפנד אלכסנדר נטען כי שינוי חד 
צדדי בתנאי ההסכם הוא מעשה אסור, וכי 
חברת ביטוח אינה רשאית לבצע שינויים חד 

צדדיים בפוליסות וכדי להביא לשינויים עליה 
להציע אותם למבוטחים ולקבל את הסכמתם 
עשתה  לא  ביטוח  כלל  הנדון  במקרה  וכי 
לערוך את  והיא לא הציעה למבקשים  כן, 
השינויים בפוליסות אלא פשוט ערכה שינויים 

אלה על דעת עצמה והסתירה אותם מהם.
המבקשים סבורים כי השינויים בפוליסות 
הביטוח הם לא מקרים בודדים וחד פעמיים 
ביטוח  כלל  ידי  על  המופעלת  שיטה  אלא 
בכל פעם כאשר הבעלות בפוליסה מועברת 
למעסיק חדש לאחר תום תקופת הריסק 

הזמני. 
בית המשפט מתבקש לחייב את כלל ביטוח 
בהשבת כספי החיסכון הפנסיוני שהופנו על 
ידה שלא כדין לרכישת רכיב הריסק לאחר 
שהקטינה באופן חד צדדי את רכיב החיסכון 
והגדילה את רכיב הריסק, וכן להורות לכלל 
עריכת  של  התופעה  הפסקת  על  ביטוח 
השינויים בפוליסות ביטוח מנהלים “עדיף”, 

מכאן ולעתיד.
תגובת כלל ביטוח לא התקבלה עד לסגירת 

הגיליון.

ייצוגית נגד כלל ביטוח: ביצעה שינויים 
חד צדדיים בפוליסות ביטוח מנהלים
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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! 



18  ביולי 2017                                                                                                                   עמוד 4 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

בבית משפט השלום בירושלים נדונה תביעתו של 
יוסף סולטן )“התובע”( על ידי עו”ד נחום הרפז, 
נגד אליהו חברה לביטוח בע”מ )“הנתבעת”( על 
ידי עו”ד יפי אורנשטיין. פסק הדין ניתן ביוני 2017, 
בהיעדר הצדדים, מפי השופט מוחמד חאג’ יחיא.
עובדות המקרה: מדובר בתביעת פיצויים בגין 
אירוע נזק שאירע לרכב התובע יומיים לאחר 
תדלוקו. הרכב היה מבוטח אצל הנתבעת בביטוח 
מקיף. התובע תדלק את רכבו בתחנת דלק. יומיים 
לאחר מכן במהלך נסיעה החל מנוע הרכב “לגמגם”. 
התובע עצר בצד הדרך, כיבה את המנוע ולאחר מכן 
לא הצליח להניעו שוב. הוא הזמין גרר שהעביר את 
הרכב למוסך. בבדיקת מעבדה נתגלה כי הדלק 
מכיל חלקיקי משקעים ואינו עומד בדרישות 
התקן הישראלי. שמאי מטעם הנתבעת קבע כי 

מדובר במהילת דלק. 
טענות הצדדים: הצדדים נחלקו ביניהם בשלוש 
שאלות מרכזיות: מה מקור התקלה שאירעה 
לרכב? לטענת התובע מקורה התקלה הוא 
דלק תקול. שתי המחלוקות הנוספות היו, האם 
בנסיבות אלו מדובר במקרה ביטוח המכוסה 
בפוליסה, וככל שכן – מה גובה נזקו. התובע טען 
כי מדובר באירוע מתגלגל שלא ניתן היה לחזות 
מראש. הנתבעת טענה כי לפי פוליסת הביטוח לא 
ניתן כיסוי ביטוחי לקלקול מכני או חשמלי אלא 
אם אירע במהלך או עקב מקרה ביטוח. ממועד 
התדלוק ועד לאירוע עברו יומיים ולכן לא מדובר 

באירוע תאונתי.
פסק הדין: בית המשפט קיבל את התביעה 
באופן חלקי. לאחר שעיין בראיות והתרשם 
מעדויות הצדדים, הגיע בית המשפט למסקנה, כי 
הרכב ניזוק עקב תדלוק בדלק מקולקל, וגרסת 
התובע בנדון סבירה והגיונית מזו של הנתבעת. 
בית המשפט ציין, כי דגימת הדלק שנלקחה 
מהמנוע הראתה כי מדובר בדלק שכולל חלקיקי 
משקע, ונמצאו בו חומרים זרים כגון שמן בישול. 
משמעות ממצאי הבדיקה היא שהדלק לא בער 
בצורה תקינה במנוע, כפי שהעיד נציג המעבדה. 
בית המשפט קבע, כי ממצאי המעבדה לא נסתרו 
על ידי הנתבעת. מנהל המוסך הבהיר כי דלק תקול 
עלול לגרום נזק לחלקי מערכת הדלק ברכב וכי 
הפגיעה איננה מיידית וזה לוקח זמן. בית המשפט 
קיבל את עדותו של מנהל המוסך וקבע שהיא 
ברורה ולא נסתרה על ידי הנתבעת. בית המשפט 
קבע, כי גם מעיון בחוות הדעת של השמאי מטעם 
התובע וגם לאחר שמיעת עדותו, הוא התרשם כי 
מקור הנזק ברכב התובע הוא הימצאות שבבים 
במשאבה, דבר שנבע משימוש בדלק תקול, וכי 

הנזקים נגרמו ממהילת דלק. 
עוד קבע בית המשפט, כי בשאלת הקשר הסיבתי 
יכלה הנתבעת לפעול לברר אותה תוך זמן סביר, 
לאשר או להפריך אותה ולא להמתין, מאחר 
ומדובר ברכב שהושבת נוכח התקלה והצורך 
בתיקון, ונדרש טיפול דחוף. בית המשפט נדרש 
לשאלה הנבחנת במקרה זה: האם תדלוק בדלק 
תקול נכנס להגדרה “תאונה מכל סוג שהוא” 
לפי תנאי הפוליסה וקיבל את טענת התובע, 

לפיה מדובר במקרה ביטוח לפי הפוליסה. בית 
המשפט דחה את טענת הנתבעת לפיה לא מדובר 
באירוע “תאונה” בשל מרחק הזמן )כיומיים( 
ומרחק הנסיעה )כ-200 ק”מ(, בין התדלוק 
לבין היווצרות הנזק. הוכח, כי חלוף הזמן מרגע 
התדלוק ועד התממשות הסיכון והיווצרות הנזק, 
הוסבר במנגנון השאיבה של הדלק, כאשר נשאב 
תחילה הדלק שבתחתית המיכל והחלקיקים 

הזרים צפים למעלה. 
בהתייחס ליסודות הפתאומיות והמיידיות 
בהתרחשות “התאונה” בנסיבות המקרה, בית 
המשפט קבע כי אין הבדל בין רכב שניזוק 
מתדלוק בדלק תקול והנזק מתגלה באופן מיידי 
לבין רכב שניזוק והנזק מתרחש לאחר פרק זמן 
מסוים מרגע התדלוק. בשני המקרים מקור הנזק 
הוא דלק תקול. חרף מרחק הזמן, התממשות 
הנזק הייתה פתאומית, לא מתוכננת וללא כל 
התראה מוקדמת. מדובר “בתאונה” בלתי צפויה 
ומפתיעה, שמסתברת מהמשמעות התכליתית 
של המונח “תאונה” על הסיכונים שבא מונח זה 

לכסות, וכנגזר מכך לפצות. 
בית המשפט ציין, כי כבר נפסק כי כל מקרה נבחן 
לגופו, ובמקרים מסוימים ומתאימים, אין להכליל 
בהגדרת המונח “תאונתי” יסודות של פתאומיות 
או מיידיות. אין דינו של רכב שניזוק עקב תדלוק 
שגוי שונה מדינו של רכב שניזוק מדלק תקול. 
בשני המקרים מדובר באירוע תאונתי, מפתיע, 
שגורם נזק מכאני לרכב. בית המשפט ציין, כי כבר 
הוכר בפסיקה שתדלוק דלק שגוי מהווה אירוע 
תאונה ולכן מקל וחומר  תדלוק בדלק תקול 
)מקולקל, מזוהם או מהול(, מהווה אירוע תאונתי 
שמכוסה בפוליסת הביטוח. די בכך שנוסח 

הפוליסה )“תאונה מכל סוג שהוא”( סובל יותר 
מפירוש אחד, כדי להגיע למסקנה, שיש לפרשה 
באופן שמיטיב עם המבוטח. ההגדרה לעיל היא 
רחבה ולא צומצמה על ידי לשון הפוליסה או על 

ידי כל דין. 
לפיכך, בשים לב למהות הצדדים ולטיב מערכת 
היחסים החוזית )חוזה הביטוח – הפוליסה( 
שבין המבוטח למבטחת, כאשר קיימת מחלוקת 
פרשנית לעניין תנאי מבין תנאי הפוליסה, כי אז, 
ככלל, יש לפרש אותו תנאי באופן שלא יכשיל את 
ציבור המבוטחים, או במילים אחרות, יש להעדיף 
את הפירוש שתומך בזכאותו של המבוטח. 
לפיכך, אירוע הנזק שהתרחש לרכב התובע הוא 
מקרה ביטוח שמכוסה בפוליסה, ומכאן חובה 
על הנתבעת לפצות את התובע בגין נזקו. לעניין 
הנזק ציין בית המשפט את עקרון הקטנת הנזק, 
וכי תכלית הפיצוי הינה השבת המצב לקדמותו. 
בית המשפט קבע  פיצוי בשיעור 2/3 מהעלות 
הכוללת הנקובה בחוות דעת מטעמו של התובע, 

וכן את שכר טרחת השמאי.
לסיכום: בית המשפט חייב את הנתבעת 
לשלם לתובע סך של כ-48 אלף שקל בצירוף 
הפרשי הצמדה וריבית וכן הוצאות משפט ושכר 

טרחת עו”ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

תגובת מגדל לפניית פוליסה: “התייחסותנו 
לנושאים משפטיים היא מול הגורמים הנוגעים 

בדבר.
באם יוגש ערעור, תתייחס מגדל לטענות בבית 

המשפט ולא בערוצי המדיה השונים”.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

האם נזק לרכב שנגרם עקב דלק תקול 
הינו אירוע תאונתי המכוסה בפוליסה?

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
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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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לא מופתעים כלל ומבינים שהיכולת שלנו לתת 
שירות היא יכולת גבוהה שיש לנו והיא פרמטר 
ופקטור מאוד חשוב בהצלחה העסקית שלנו. 
גם בעינינו פנסיה זה לא רק דמי ניהול ולכן 
אנחנו משקיעים בכל שאר הפרמטרים, כולל 
שירות לקוחות. מתן שירות איכותי זה לא 
רק זמן מענה מהיר. ממדדי השירות עולה כי 
אנו במקום הראשון בענף הפנסיה במדד לפיו 
הלקוחות שלנו מאוד מרוצים ואף ממליצים 
להצטרף אלינו. בעיניי - תחושת הלקוח זה 
הביטוי הכי חזק לאיכות השירות שלנו. מעבר 
לכך - גם במדד היעילות אנחנו במקום ראשון 
)ראה במסגרת - פרסום של האוצר על מדדי 

השירות(. 

• מה המשמעות של מדד היעילות?
צריכים  והם  פונים  לקוחות  אם  ברדה: 
להתקשר חמש פעמים כדי לקבל מענה – זה 
אומר שהגוף המוסדי לא יעיל. אצלנו בהלמן 
אלדובי - לא רק שאנחנו יודעים לתת שירות, 
אלא נותנים שירות יעיל, מתקדם וטכנולוגי. 
יותר מדי  כשמפשטים את התהליכים, בלי 
ביורוקרטיות – מצליחים להיות יעילים. אצלנו 
יותר מ-80% מהפניות נפתרות תוך שיחה אחת 
או שתיים שזה נתון חיובי מאד ביחס לשוק. 

לגבי  ועל מחיר. מה  • דיברנו על שירות 
התשואות?

ברדה: ב-2017 אנחנו רואים שיפור בדירוג 
שלנו, וגם 2016 הייתה טובה. אנחנו שואפים 
שבסוף 2017 נדורג בראש טבלת התשואות. 
אם נצליח – זה יהיה מהלך מושלם: ננהל את 
קרן הפנסיה עם דמי הניהול הנמוכים ביותר, 
השירות הטוב ביותר, והתשואות המובילות. 

המדיניות  עם  משתלב  ההישג  כיצד   •
העסקית של החברה?

ברדה: מדד השירות הנוכחי הגיע בתקופה 
של גידול משמעותי במספר העמיתים. אנחנו 
רואים עכשיו בענף שחברות אחרות שנמצאות 
וצמיחה מתקשות לתת  גידול  בתקופה של 
שירות וסובלות מתלונות רבות על אי מענה 

וכעס רב מצד לקוחות וסוכני ביטוח. 
אצלנו לעומת זאת, אנחנו צומחים בשיעורים 
ועדיין מצליחים לתת שירות  משמעותיים, 
אסטרטגית  החלטה  בזכות  זאת  מעולה. 
שקיבלנו, והיא לצמוח על ידי מתן תשומת לב 
והתמקדות בדברים שאנחנו יכולים להבטיח: 

דמי ניהול ושירות. 

• כיצד אתה רואה את הסביבה העסקית בה 
קרן הפנסיה של הלמן אלדובי פועלת?

ברדה: חברות הביטוח נלחמות בכל הכוח נגד 
קרנות ברירת המחדל, פרסום כולל חומרים 
שיווקיים, ומדיניות של תמחור אגרסיבי לכל 

לקוח שעובר לקרן ברירת המחדל. 
מבינים –  שהם  מה  מבינים  גם  אנחנו 
שרפורמת קרן ברירת המחדל היא רעידת 

אדמה. המכרז הראשון היה הרעידה השקטה. 
במכרז הבא – לקראת נובמבר 2018 – תהיה 
רעידת האדמה החזקה בשוק הפנסיה. ב-2018 
יהיה מפץ ברמת התחרות והכוחות יתחילו 

להשתנות ולהסתדר מחדש. 

• במה זה יבוא לידי ביטוי?
ברדה: חברות הביטוח ישחקו את דמי הניהול 
בצורה מאוד משמעותית. זה כבר קורה והמגמה 
תתגבר. מעבר לכך: המכרז הראשון היה רלוונטי 
לכאורה רק ל-25% מהמעסיקים, כי הרבה 
גרייס  היו בתקופת  מהמעסיקים הגדולים 
והמכרז הקודם לא היה רלוונטי עבורם כי הם 
היו קשורים עם הקרנות הקודמות בהסכם 

ארוך טווח. 
75% מכלל המעסיקים יכנסו  במכרז הבא 
יצטרפו לרפורמה תהיה  וכשהם  לרפורמה, 

רעידת אדמה אמיתית. 

• מה תמונת המצב במכרזי המעסיקים?
יש לנו יתרון גם במכרזי מעסיק –  ברדה: 
כי אנחנו מקבלים ציונים טובים בזכות דמי 
הניהול הנמוכים, מדדי השירות בהם אנחנו 
מדורגים בחלק העליון ביותר של החברות, ומדד 
התשואות – בו אנו מדורגים במחצית העליונה. 

זה לא משאיר סיכוי לאף מתחרה אחר. 

• האם יש גידול במספר המכרזים?
גע  ר כ  : ה ד ר ב
קיפאון  עדיין  יש 
בנושא, אבל כמות 
לך  ת ם  י ז ר כ מ ה
את  ר ק ל ל  ד ג ת ו
אגב   .2018 סוף 
מקרה  בכל  אם   -
במכרזים שעורכים 
ם,  י ק י ס ע מ ה
הסיכויים הם לטובת 
קרנות ברירת מחדל, 
נשאלת השאלה על 
ידי לא מעט אנשי 
מקצוע בשוק מדוע 
בכלל לעשות מכרז 
אה  ו ר י  נ א ן  כ ל ו
נטייה אצל לא מעט 
לבחור  מעסיקים 
באופן ישיר בקרנות 

ברירת המחדל.

הביטוח  סוכני  את  רואה  אתה  כיצד   •
משתלבים ברפורמה?

סוכנים  יש  להכליל.  מאוד  קשה  ברדה: 
שמסתגלים לשינוי, מבינים את המציאות 
ברירת המחדל  ומשתמשים בקרן  החדשה 
כדי למקסם את ההכנסות שלהם, לתת מענה 
למעסיקים, לתת בסט אדוויס ללקוח ולהביא 

לקוחות חדשים. 
צריך לזכור: קרן פנסיה ברירת מחדל זה לא 
מהלך של הלמן אלדובי. זה מהלך רגולטורי 
שנעשה במסגרת הוראת חוק. יהיה מכרז בכל 

3 שנים, והחברות נקבעות במכרז. 
על  לא מעט מנהלי הסדרים חתמו אתנו 
הסכמי הפצה, ואנחנו רואים משם התגברות 

יפה מאוד של הפעילות. 

• מה האינטרס של מנהל הסדרים לפנות 
אליכם ולא לחברות האם?

ברדה: הלמן אלדובי נהנית מיתרון עבורה 
לפיו סוכן שהוא  בהוראות החוק, שאומר 
וגם מתפעל חייב שיהיה הסכם  גם משווק 
ברירת מחדל על מנת שיוכל לגבות גם את 
עמלת השיווק וגם את עמלת התפעול. מכוון 
שבאסטרטגיה שלנו אנחנו מפיצים את קרן 
הפנסיה ברירת מחדל עם סוכנים אז הלמן 

אלדובי היא המרוויחה העיקרית בתחום זה.

11.1%

30.7% 54.4%

)המשך מעמוד 1(

ברדה: מכרז קרן פנסיה ברירת המחדל הראשון גרם 
לתזוזות באדמה, במכרז הבא תהיה רעידת אדמה חזקה 

אחת מלקוחותינו, סוכנות ביטוח מובילה בתחומה,
מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח )חיים ואלמנטארי( ו/או תאגידי ביטוח

קן דרור & הראל, 
משרד עו”ד ומגשרים

ניתן לפנות בעניין לעו”ד ניצן הראל
טל. 03-6229000 |  04-9112112  |  054-6108770

nitzan@kdh-law.co.il :או בדוא”ל
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*מידע זה כולל את שיעור דמי הניהול של כל העמיתים בקרן, ובהם חמשת המעסיקים הגדולים בקרן.

דוח הפיקוח על הביטוח ל-2016

נמשכת מגמת הירידה החריפה בדמי 
הניהול בכל המכשירים הפנסיוניים

דוח הפיקוח חושף פערים גדולים מאוד, של עד מאות אחוזים, בין שיעור דמי 
הניהול שמשלמים החוסכים של המעסיקים הגדולים לעומת יתר החוסכים

הדוח השנתי של הפיקוח על הביטוח לשנת 
2016, שפורסם אתמול, מציג באופן ברור 
את מגמת הירידה החריפה בדמי הניהול בכל 
המכשירים הפנסיוניים – קופת גמל, קרן פנסיה 
וביטוח מנהלים. הירידה החריפה ביותר היא 
בביטוח מנהלים – בעיקר מההפקדות, אך גם 
מהצבירה. דמי הניהול הממוצעים מההפקדות 
ירדו מ-3.57% ב-2015 ל-3.21% - ירידה של 
10% )לעומת 5.13% ב-2011(, ובכך מתקרבים 
דמי הניהול מההפקדות בביטוח מנהלים לדמי 
ניהול מההפקדות בקרנות הפנסיה החדשות. 
דמי הניהול מהצבירה ירדו ל-1.05% לעומת 
1.23% ב-2011 – ירידה מתונה אך עקבית.  
ירידה  בקרנות הפנסיה החדשות נרשמת 

משמעותית בדמי הניהול מההפקדות, וירידה 
מינורית  בדמי ניהול מהנכסים. דמי הניהול 
הממוצעים מההפקדות ירדו מ-3.17% ב-2015 
10%. זאת  ל-2.85% ב-2016 – ירידה של 
בהשוואה ל-4.07% ב-2011. דמי הניהול 
מהצבירה יורדים בקצב מתון יותר, מ-0.28% 
ב-2015 ל-0.26% ב-2016 )ירידה של 8%(. 
דוח הפיקוח חושף פערים גדולים מאוד, 
של עד מאות אחוזים, בין שיעור דמי הניהול 
שמשלמים החוסכים של המעסיקים הגדולים 
לעומת יתר החוסכים. כך למשל – באיילון 
פסגה משלמים החוסכים בעסקים הגדולים 
1.54% מההפקדות לעומת 4.47% שמשלמים 
כלל החוסכים. במקפת משלמים החוסכים 

ניהול מצבירה  מהמעסיקים הגדולים דמי 
0.29% שמשלמים כלל  0.19% לעומת  של 

החוסכים.  
ברשות מציינים כי “כי לרוב קיים פער של 
בין שיעור דמי  ואף מאות אחוזים  עשרות 
הניהול שמשלמים עמיתי חמשת המעסיקים 
הגדולים ובין השיעור שמשלמים כלל העמיתים 
בקרן. בקרנות של כלל ביטוח, איילון ומקפת 
קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי הניהול 
הפניקס  הראל,  ובקרנות של  מההפקדות; 
ומנורה מבטחים קיימים הפערים הגבוהים 

ביותר בדמי הניהול מהנכסים”.
)ידיעות נוספות על הדוח יפורסמו 

בגיליונות הקרובים של פוליסה(
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לוח ב-16 |  שיעור דמי הניהול הממוצע עבור חמשת המעסיקים הגדולים ועבור כלל 
                 העמיתים המבוטחים אצל המעסיקים בשנת 2016*

גוף

שיעור 
דמי ניהול 

ממוצע 
בפועל 

עבור 
חמשת 

המעסיקים 
הגדולים 

)באחוזים( - 
הפקדות

שיעור 
דמי ניהול 

ממוצע 
בפועל 

עבור 
חמשת 

המעסיקים 
הגדולים 

)באחוזים( 
- ניהול 
נכסים

שיעור 
דמי ניהול 

ממוצע 
עבור כלל 
העמיתים 

-מהפקדות

שיעור 
דמי ניהול 

ממוצע 
עבור כלל 
העמיתים 

-מהנכסים

סך היקף 
נכסים 

מנוהל עבור 
חמשת 

המעסיקים 
הגדולים 
)באלפי 

ש''ח(

שיעור 
הנכסים 
המנוהל 

מתוך סך 
נכסים נטו 

של חמשת 
המעסיקים 

הגדולים 
)באחוזים(

מספר 
חשבונות 
מבוטחים 

של חמשת 
המעסיקים 

גדולים

שיעור 
חשבונות 
מבוטחים 
מתוך סך 
מבוטחים 

של חמשת 
המעסיקים 

הגדולים 
)באחוזים(

1.54%0.30%4.47%0.34%657,57718.23%30,79515.25%איילון-פיסגה

1.24%0.19%2.95%0.29%4,327,7579.00%33,3113.85%מקפת אישית

מיטב דש 
מקיפה

1.08%0.21%1.83%0.22%365,55316.96%5,7538.74%

מבטחים 
החדשה

2.98%0.12%2.75%0.24%11,399,80114.14%63,3715.50%

1.00%0.19%2.79%0.26%10,539,84423.86%68,7069.42%כלל פנסיה

הפניקס פנסיה 
מקיפה

3.33%0.19%3.50%0.30%593,8153.95%19,9803.71%

1.30%0.15%2.59%0.26%9,387,53023.19%251,01826.51%הראל פנסיה

3.47%0.25%3.35%0.27%87,97425.80%1,06019.68%הלמן - אלדובי

אלטשולר שחם 
פנסיה מקיפה

3.36%0.32%3.27%0.31%174,75321.20%2,16613.45%

3.51%0.21%4.19%0.28%290,74021.04%16,29221.39%פסגות מקיפה

----37,825,344-492,452-

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.     

מניתוח הטבלה לעיל עולה כי לרוב קיים פער של עשרות ואף מאות אחוזים בין שיעור דמי הניהול שמשלמים עמיתי   

חמשת המעסיקים הגדולים ובין השיעור שמשלמים כלל העמיתים בקרן. בקרנות כלל, איילון ומקפת קיימים הפערים 

הגבוהים ביותר בדמי הניהול מההפקדות; ובקרנות של הראל, הפניקס ומנורה קיימים הפערים הגבוהים ביותר בדמי 

הניהול מהנכסים.

*      מידע זה כולל את שיעור דמי הניהול של כל העמיתים בקרן, ובהם חמשת המעסיקים הגדולים בקרן.

שיעור דמי הניהול הממוצע מתוך נכסי הגופים 
המוסדיים בשנים 2016-2007, באחוזים

שיעור דמי הניהול הממוצע מתוך ההפקדות
בשנים 2016-2007 , באחוזים

שיעור דמי הניהול הממוצע עבור חמשת 
המעסיקים הגדולים ועבור כלל העמיתים 
המבוטחים אצל המעסיקים בשנת 2016 *

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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אושר סופית: חברות הביטוח לא יוכלו 
לתבוע צד ג’ ללא התראה בכתב
 חברת ביטוח שברצונה להגיש תביעה נגד צד ג’ לפיצוי או לשיפוי, בקשר לתגמולי 

ביטוח ששילמה למבוטח, תהיה חייבת לשלוח לצד ג’ הודעה בכתב על כוונתה 
להגיש נגדו תביעה, 30 ימים לפחות לפני הגשת התביעה  ח”כ אורי מקלב: לשופט 

קיימת אפשרות למחוק את התביעה במקרה שחברת הביטוח לא שלחה את ההודעה 

אישרה אתמול  הכנסת 
שניה  בקריאה  ב’(  )יום 
ושלישית את הצעת החוק 
אורי  הכנסת  חברי  של 
התורה(  )יהדות  מכלב 
ת  ו ד ה י ( י  נ פ ג ה  ש מ ו
חברת  לפיה   , התורה(
להגיש  שברצונה  ביטוח 
ג’ לפיצוי  נגד צד  תביעה 
או לשיפוי, בקשר לתגמולי 
ביטוח ששילמה למבוטח, 
תהיה חייבת לשלוח לצד 
ג’ הודעה בכתב על כוונתה 
להגיש נגדו תביעה כאמור 
לפני  לפחות  ימים   30

הגשת התביעה, כתנאי להגשתה )פוליסה, 
גיליון 2254 מה-1 ביוני 2017(. 

הודעה כאמור תכלול את שם המבטח ודרכי 
ההתקשרות עמו ופירוט של עילת התביעה, 
ויצורפו לה המסמכים המהותיים הנוגעים 
לתביעה. עוד מוצע כי הוראות התיקון המוצע 

יחולו על הודעות לצד ג’ שיישלחו ועל תביעות 
של  תחילתו  מיום  המשפט  לבית  שיוגשו 

התיקון ואילך. 
כי במצב שבו מבטח הגיש  בנוסף, מוצע 
שדן  המשפט  בית  לאמור,  בניגוד  תביעה 
בתביעה רשאי יהיה לפסוק הוצאות לטובת 

וכן רשאי  הצד השלישי, 
על מחיקת  הוא להורות 

התביעה.
יו”ר ועדת הכספים ח”כ 
משה גפני: “הצעת החוק 
תחסוך לאזרח את הוצאות 
שכר  ואת  המשפט  בית 
צריך  למה  הדין,  עורך 
לבית  האדם  את  לקחת 
המשפט כשאפשר לדבר 

אתו. 
ל  ט נ ז ו ר י  ק י מ כ  ” ח
מאוד  ע  י סי ה(  ד ו ב ע (
להעביר את הצעת החוק. 
לשכנע  בסוף  הצלחנו 
טוב  יעשה  הזה  החוק  הממשלה.  את  גם 

לאזרחים”. 
ח”כ מקלב: “לשופט קיימת אפשרות למחוק 
את התביעה במקרה שחברת הביטוח לא 
שלחה את ההודעה. מדובר לא רק על אדם 

פרטי אלא גם על חברות ובעלי עסקים”.

מליאת הכנסת

יה
פד

קי
וי

ם: 
לו

צי
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כדאי לדעת

שר האוצר חתם על התקנות 
שיעניקו הנחה למתקיני 

מערכות בטיחות מתקדמות
 ההטבה מיועדת לכל הרכבים הפרטיים שמועד ייצורם החל משנת 2000, זאת בניגוד להטבות קודמות 

שניתנו רק ברכישת רכבים חדשים  לכל התקנה תינתן הנחה בסכום כולל של 1,500 שקל באגרת 
הרישוי השנתית  ההנחה מצטרפת להנחה שמעניקות מרבית חברות הביטוח בביטוחי חובה ומקיף

שר האוצר, משה כחלון, 
חתם היום )יום ב’( על תקנות 
למתן הנחה באגרת רישוי 
)“טסט”(  השנתית  הרכב 
למתקיני מערכות בטיחות 
ות  ל ל ו כ ה ת  ו מ ד ק ת מ
על סטייה מנתיב  התרעה 
ואי שמירת מרחק במהלך 
הנסיעה. הנחה זו מצטרפת 
להנחות שמעניקות מרבית 
בביטוחי  הביטוח  חברות 
חובה ומקיף לרכבים בהם 
מותקנות מערכות מסוג זה. 
יצוין כי על פי עבודת מחקר 
מפעילת  ידי  על  שנערכה 
המאגר הסטטיסטי בביטוח 
חובה רון בינה אקטוארית, 

הסיכון  את  מפחיתות  זה  מסוג  מערכות 

ב-40%-30%.   
שנערך  תקציבי  בסיכום 
בין משרד האוצר למשרד 
של  סך  הוקצו  התחבורה 
לצורך  שקל  מיליון   180
מימון הנחה כספית למתקיני 
מערכות בטיחות ברכבים 
פרטיים. ההטבה מיועדת לכל 
הרכבים הפרטיים שמועד 
 ,2000 ייצורם החל משנת 
זאת בניגוד להטבות קודמות 
שניתנו רק ברכישת רכבים 

חדשים. 
התקציב יאפשר התקנה של 
מערכות בטיחות ב-120 אלף 
כלי רכב, כאשר לכל התקנה 
תינתן הנחה בסכום כולל של 
1,500 שקל באגרת הרישוי השנתית, שצפויה 

לממן את רוב עלות התקנת המערכות.
בר  אוניברסיטת  שערכה  מחקר  פי  על 
אילן התקנת מערכות בטיחות יכולה להביא 
למעורבות  לסיכון   80% כ- של  להפחתה 
הלאומית  הרשות  גם  הדרכים,  בתאונות 
לבטיחות בדרכים, מצאה כי התקנת מערכות 
טכנולוגיות אלו מביאות לצמצום משמעותי 
במספר תאונות הדרכים ולהפחתה במספר 

ההרוגים.
התקנות יכנסו לתוקף לאחר אישורן בוועדת 

הכספים.

עמית רייכמן, שמגדל וצוותי מגנוס סייעו 
בניסיונות איתורו וחילוצו, הוכרז לאחרונה 
מגדל  נודע.  לא  קבורתו  שמקום  כמת 

מתנצלת על ההודעה השגויה שפורסמה.

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים

שר האוצר, משה כחלון

תיקון
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נציג הקרנות הוותיקות, יאיר כוכב: ההשהיה הזו עלתה כבר 250 מיליון שקל לעמיתי הקרנות הוותיקות 
- קרנות הפנסיה הוותיקות זו מערכת סגורה ומה שיש בה - זה מה שיש לשלם לנשים ולגברים שפורשים

ועדת הכספים דחתה את העלאת גיל 
הפרישה לנשים לפחות עד פברואר 2018

ועדת הכספים אישרה אתמול )ב’( פה-אחד, 
לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק הקובעת 
יעלה לפני ה-15  שגיל הפרישה לנשים לא 
גיל הפרישה לא  כי  2018. נמסר  בפברואר 
יעלה לפני שיגובש מתווה שייתן מענה לנשים 
במקצועות שוחקים או כאלו שיצאו ממעגל 
העבודה לפני גיל 62, אם תאושר בסופו של דבר 
העלאה הדרגתית של גיל הפרישה עד ל- 64. 
שר  הדחייה באה בעקבות הימנעותו של 
משה כחלון, מהבעת עמדה ברורה  האוצר 
בנושא ולאחר שלא הגיש לוועדת הכספים את 
המלצתו בעניין, כפי שמתחייב בחוק. המלצתו 
אמורה הייתה לעלות לדיון בוועדה שאמורה 
2016, אם  הייתה להכריע כאמור, עד סוף 
לאמצה ובכך להעלות את גיל הפרישה אם לאו.

בכל מקרה, בוטלה ברירת המחדל שהייתה 
בחוק גיל הפרישה הקיים, לפיה אם עד תאריך 
מסוים )עתה ה-15 בפברואר 2018(, הסוגיה 
לא תוכרע בהמלצת שר האוצר ובהחלטה של 
ועדת הכספים, הגיל יעלה אוטומטית באופן 

הדרגתי עד לגיל 64. 
הצעת החוק קובעת את אותו מנגנון שהיה 
קיים עד היום בנושא ולפיו ההכרעה הסופית 
לנשים תעשה  גיל הפרישה  בעניין העלאת 
באופן הבא: תחילה המלצת שר האוצר, לאמץ 
או לדחות את המלצות הוועדה המקצועית 
שהוא עצמו מינה בעניין, אותה יעביר לוועדת 
הכספים ואז בשלושה חודשים שלאחר מכן, 
זה פרק הזמן לוועדת הכספים לדון בסוגיה 
ולהכריע סופית אם להעלות את הגיל אם 
לאו. התאריכים החדשים שנקבעו: עד ה-15 
בנובמבר 2017 שר האוצר יגיש את המלצתו 
לוועדת הכספים ולאחר-מכן ועדת הכספים 
תדון בנושא ותכריע עד ל-15 בפברואר 2018.
בדיונים קודמים הביעו חברי ועדת הכספים 
תרעומת קשה על-כך ששר האוצר נמנע מהבעת 
ובפועל, העביר את  עמדה מפורשת בעניין 
“תפוח האדמה הלוהט של גיל הפרישה, לפתחה 
של ועדת הכספים”. חברי הכנסת אמרו, כי 
“השר כחלון מסתתר מאחורי פקידי האוצר על 
מנת שלא ידבק בו עניין העלאת גיל הפרישה”. 
עוד טענו, כי נוח לשר לתת לזמן לעבור על-

מנת ש”העמימות הקיימת בחוק גיל הפרישה 
תאפשר שהגיל יעלה במנגנון אוטומטי”.

ועדת הכספים,  יו”ר  הודה  בדיון אתמול 
התורה( לשר האוצר  ח”כ משה גפני )יהדות 
על תמיכתו בחוק בנוכחי ועל-כך שנתן את 
הסכמתו לדחיית המועדים. זאת לאחר שבדיון 
הקודם הבהיר גפני  כי “שר האוצר הוא כתובת 
מרכזית בעניין הזה ומאחר שבמכתבו אליי 
בנושא הוא לא הביע עמדה, אנחנו נדרשים 
לסוגיה, אך נקיים דיון מעמיק ומו”מ מול כל 
הגורמים הרלוונטיים באוצר ובביטוח הלאומי, 
ללא האולטימטום של ה-31 ביולי 2017, אז 
אמור הגיל לעלות אוטומטית ל-62 וארבעה 

חודשים במסגרת הפעימה הראשונה”.
גפני הסביר בתחילת הדיון: “אין לנו עמדה 
מפורשת של שר האוצר בעקבות המלצות 
הוועדה המיוחדת לבחינת הנושא, ועדה שהוא 
מינה וביקש שאנחנו נקיים את הדיון ולמעשה 
לא  בידיים שלנו. אנחנו  אומר שההחלטה 
יכולים לעבוד, מבלי שאנחנו בטוחים בעניין 
שהטבלאות של הביטוח הלאומי יפעלו בנפרד 
מחוק גיל הפרישה ולמרות שגיל הפרישה לא 
עלה, נשים קיבלו מכתבים שמועדי קבלת 
יידחו וכאן בחוק אנחנו קובעים  הקצבאות 
שטבלאות הביטוח הלאומי יוצמדו לחוק גיל 
הפרישה. אם הוא לא יעלה, גם הקצבאות לא 
יידחו ואם גיל הפרישה יעלה, ישתנו בהתאם 
לוחות הביטוח הלאומי. החקיקה הזו משמרת 
את הסטטוס-קוו ואנחנו נקיים דיונים עם 
האוצר וקרנות הפנסיה. אבל אנחנו חייבים 
בינתיים לדאוג למי שפורשים בינתיים ולא 
אמורים לקבל קצבאות זקנה בגלל שלוחות 

הביטוח הלאומי כבר מתקדמים”. 
היועצת המשפטית לוועדת הכספים, עו”ד 
שגית אפיק, הסבירה את עיקרי הצעת החוק: 
בין  נדבכים: התאמה  בנויה משני  “ההצעה 
לוחות חוק הביטוח הלאומי ללוחות חוק גיל 
הפרישה, והמנגנון הקובע יהיה זה בחוק גיל 
פרישה ולוחות הביטוח הלאומי יותאמו אליו”. 
)המחנה  יחימוביץ’  שלי  הכנסת  חברות 
הציוני( ומרב מיכאלי )המחנה הציוני( דרשו 
תוספת זמן על מנת שוועדת הכספים תוכל 
לתת מענה לסוגיות הבעייתיות של מקצועות 
שוחקים ונשים מחוץ למעגל העבודה, ולבסוף 
הוחלט כאמור, לדחות את המועדים בהתאמה 
עד ל-15 בנובמבר 2017 ול-15 בפברואר 2018. 

עוד לבקשת חברת הכנסת יחימוביץ’, בנוסח 
הצעת החוק נקבע מפורשות, “שאם שר האוצר 
לא ייתן המלצה ועקב כך הוועדה לא תכריע, 
גיל הפרישה לנשים יישאר על גיל 62. כך יהיה 

אם שר האוצר יישאר פסיבי”. 
במהלך הדיון קראה ח”כ אורלי לוי-אבקסיס 
לעבר אנשי האוצר שניסו להניא את הוועדה 
מביטול ברירת המחדל: “אתם שומרים על 
שר האוצר שלא ייתן את עמדתו. חשוב מאוד 
לשמוע את עמדתו של שר האוצר וצריך שיהיה 
סוג של שוט שיחייב אותו להבהיר מהי עמדתו”.
נציג הקרנות הוותיקות, יאיר כוכב, ציין בפני 
הוועדה, כי דחיית ההעלאה של גיל הפרישה 
משמעותה פגיעה בעמיתי הקרנות הוותיקות 
ואמר: “יש כ-500 אלף נשים בקרנות הוותיקות 
וכ-100 אלף מתוכן לפני פרישה. ההשהיה הזו 
של שנה, סה”כ בשנה, בתחילה ב-7 חודשים 
ועכשיו עד סוף השנה עלתה כבר 250 מיליון 
שקל לעמיתים. קרנות הפנסיה הוותיקות זו 
מערכת סגורה ומה שיש, זה מה שיש לשלם 

לנשים ולגברים שפורשים”.
נוכח העניינים כבדי המשקל שנותרו פתוחים 
ומצריכים בחינה טרם קבלת החלטה בעניין, 
בין השאר נושא הקרנות הוותיקות, לגביהן 
מדובר במערכת סגורה שסך הכסף שנצבר בהן 
משמש למימון הפנסיות של העמיתים, גברים 
ונשים כאחד, דבר שיש לו השלכות על גובה 
הקצבה החודשית לעמיתים, הוחלט שצוות 
של חברי כנסת מטעם ועדת הכספים יגבש 
מתווה מוסכם יחד עם אנשי האוצר למניעת 
פגיעה בנשים במקצועות שוחקים או בנשים 
שיצאו ממעגל העבודה עוד לפני גיל 62 וכן ירכז 
את הנתונים שיתקבלו מהקרנות הוותיקות, 
על-מנת להבין את השלכות דחיית ההעלאה 

בגיל הפרישה.
גפני סיכם את הדיון והדגיש ש”ועדת הכספים 
הרלוונטיים  הנושאים  בכל  לדון  תתכנס 
גיל הפרישה אם  להחלטה אם להעלות את 
לאו בחודשים הקרובים” וקרא לנציגי הקרנות 
נתונים מלאים  לוועדה  הוותיקות להעביר 
לוועדה על-מנת שההשפעות על עמיתי הקרנות 
יילקחו בחשבון. “בכל מקרה” אמר גפני, “לא 
יקרה דבר ללא הכרעה ברורה של הוועדה 

ולאחר שקיבלה את עמדת שר האוצר”.

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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שדווחו  מידע  למאגרי  הפריצה  מקרי  מספר 
מדווח  כך  שנה,  בתוך  הוכפל  הביטוח  בתחום 

 .RPC משרד עורכי הדין הבריטי
דווחו   2016-2017 השנים  שבין  בתקופה 
 The Information Commissioner’s-ל
Office -ICO 32 אירועים, לעומת 16 אירועים 

שדווחו בתקופה המקבילה אשתקד. 
ב-PRC סבורים שמספר האירועים גבוה יותר 
מאחר שלא כל האירועים דווחו. מאידך, מספר 
)שיכנסו  חוק  הוראות  עקב  יגדל  הדיווחים 
לתוקף בחודש מאי 2018( המחייבות דיווח על 

פגיעה או חדירה למידע בתוך 72 שעות. 

שמו  המחשב  פצחני   RPC של הדיווח  פי  על 
אשר  קטנות  פיננסיות  חברות  למטרה  להם 
כמות  על  נתונים  מכיל  שלהן  המידע  מאגר 
הכלכליים  ונתוניהם  לקוחות  של  עצומה 
מחשב  פשיעת  כנגד  ההגנה  אולם  והאישיים 

לוקה בחסר.

הרכב  יצרני  את  מחייבות  יצור  תקלות 
לכלי  חזרה  ולקרוא  לרשויות  כך  על  לדווח 

רכב לצורך תיקון התקלות:
ל-1.33  חזרה  קראה  קרייזלר   – פיאט   •
בהודעה  העולם.  ברחבי  מכוניות  מיליון 
הקריאה  כי  נמסר   2015 ביולי  שהתפרסמה 
אש  סיכון  תקלות:  שתי  בגין  היא  חזרה 
בכריות  התקלה  האוויר.  בכריות  ותקלה 
 Dodge בדגמים  היא  הנהג(  )צד  האוויר 
התקלה   .Fiat Freemont-ו  Journey
לשריפה  לגרום  שעלולה  באלטרנטור 
 Chrysler 300, Dodge בדגמים  היא 
 Charger , Dodge Challenger, Dodge

 .Jeep Grand Cherokee-ו Durango
• הונדה קראה חזרה ל-1.2 מיליון מכוניות 
מדגם אקורד, ששווקו בארה”ב, עקב תקלה 

ליצור  שיכול  הרכב  למצבר  המחובר  ברגש 
קצר ולהצית אש. 

 Takata Corp  יצרן כריות האוויר היפני •
מיליון  ל-2.7  חזרה  קריאה  על  הודיעה 
מכוניות בארה”ב עקב תקלה בכריות האוויר. 
ניסן  מאזדה,  למכוניות  היא  חזרה  הקריאה 
ופורד. עד שנת 2019 אמור התאגיד להחליף 
מכוניות  מיליון  ב-68  האוויר  כריות  את 
בשאר  מכוניות  מיליון   52 ועוד  בארה”ב 
פירעון  חדלות  על  הודיע  היצרן  העולם. 

והחברה נמכרה ליצרן סיני מתחרה. 
מרצדס–בנץ  מוטורס,  • ג’נרל 
שלטונות  ידי  על  נדרשות  ופולקסוואגן 
למכוניות  חזרה  קריאה  תכנית  להגיש  סין 
האוויר  כריות  של  להחלפה  מתוצרתם 
מתוצרת Takata Corp המותקנים ברכב. על 

פי אומדן, מספר המכוניות הסיניות שנדרש 
כ-120  הוא  האוויר  כריות  את  להן  להחליף 
24 יצרני רכב )מתוך  מיליון. עד כה החליפו 
כריות האוויר במכוניות מתוצרתם  37( את 
הנעות על כבישי סין. חמישה יצרנים נוספים 

הגישו את תכניותיהם לביצוע ההחלפה. 
חזרה  קראה  אמריקה(  )צפון  מאזדה   •
ל-230 אלף מכוניות עקב תקלה בהרכבה של 
בבלם.  לכשל  לגרום  עלולה  אשר  חניה  בלם 

הדגמים שנראים חזרה הם דגם 6 ודגם 3. 
לעדכן  דורש  הגרמני  התחבורה  משרד   •
בהם  רכב  כלי  של  המנוע  ניהול  תוכנת  את 
את  להפחית  כדי  וזאת  דיזל  מנוע  מותקן 
 – המשוער  הרכב  כלי  מספר  האוויר.  זיהום 
12 מיליון. עלות העדכון נעה בין 1.5 ל-2.5 
מיליארד יורו. ההוצאה תחול על יצרני הרכב. 

הוכפל מספר פריצות מידע 
בתחום הביטוח בבריטניה 

תקלות ייצור של יצרני רכב 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מיסודה של “בטיחות אנוש”
40 מומחים פעילים במגוון תחומים: מהנדסים, אקדמאים ומוסמכים בתחומי הבטיחות

תאונות עבודה:
מכונות, ציוד הרמה ושינוע, 

חשמל, אש, כימיה, החלקות 
ונפילות, פגיעות גב, תאונות 
באתרי בנייה, גגות שבירים, 

ציוד מגן אישי ועוד

שירותים ייחודיים:
חוות דעת מומחה בתביעות נזיקין – בשאלת האחריות

ליווי צמוד של כל מומחה על ידי עו”ד נזיקיסט מפורום המומחים
טרום חוות דעת )הערכת סיכון( בעלות מופחתת

עצות וטיפים לחקירה של ממומחה שמנגד

www.betihut-enosh.com
varseg@netvision.net.il יגאל אלון 157 ת”א  |  טלפון 03-6091533  |  פקס 03-6954484  |  דוא”ל

רשות הרבים:
תאונות כביש ומדרכה, החלקות ונפילות 

במבני ציבור, תאונות נופש וספורט, 
מוסדות חינוך, מעליות ודרגנועים, 

מתקני משחקים, חופי רחצה ובריכות 
שחייה, תאונות בטיולים, בעלי חיים.

מחלות מקצוע:
חשיפה לחומרים כימיים, 

ליקויי שמיעה מחשיפה 
לרעש, קרינה, מיקרו 

טראומות, פגיעות מפרקים 
וגידים, מחלות ממאירות

פורום המומחים
6000 חוות דעת והערכות סיכון400 לקוחות מרוצים20 שנות נסיון

מומחה טוב = תיק מנצח
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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!

מבטחים ומבוטחים כדאי לדעת

 המערכת מאפשרת לסוכנים להפיק ביטוח 
דירה באופן עצמאי דרך פורטל הסוכנים 

“המכלול שלי” ומתאימה לשימוש גם במחשב 
נייד וגם בסמארטפון  הראל: תכנית זו היא 

חלק ממערך שיפורים רחב שבוצע בחברה, 
כחלק מאסטרטגיה שמטרתה להרחיב את 

המוצרים הנמכרים בתחום הדיגיטל

 גולן-כהנא קיבלה את הדיווח בדרכה לעבודה ותוך 
מספר דקות איתרה את הרכב בהכוונת המוקד בחניית 

חול בקצה שכונה מערבית בהוד השרון  הרכב 
והמפתח שהגנבים השאירו בתוכו הוחזרו לבעליהם 
לאחר שכנראה נמלטו בהרגישם שדולקים אחריהם

הראל משיקה את “דירה 
בקליק” - מערכת להפקת 

On-line ביטוח דירה

בפעם השנייה בתוך שנה: 
מנהלת המוקד המבצעי 

של פוינטר מאיה גולן-כהנא 
תפסה “על חם” רכב גנוב 

הראל משיקה את “דירה בקליק” - מערכת חדשה לביטוח 
 .On-line דירה, המאפשרת הפקת פוליסת ביטוח דירה 
מהחברה נמסר כי “דירה בקליק” היא מערכת אינטרנטית, 
המאפשרת לסוכנים להפיק ביטוח דירה באופן עצמאי דרך 

פורטל הסוכנים “המכלול שלי”. 
סוכני החברה יכולים להפיק פוליסת “דירה בקליק” בשלושה 
שלבים: הצעת מחיר, השלמת פרטים ומשלוח הפוליסה במייל. 
בחברה מציינים כי תהליך ההפקה והפרמיות האטרקטיביות 

מביאים לקיצור ולייעול תהליכי העבודה במשרד הסוכן.
בנוסף מציינת החברה כי המערכת מתאימה לשימוש גם 
במחשב נייד וגם בסמארטפון, מכל מקום ובכל זמן וזאת על 
מנת להבטיח נוחות מקסימלית לסוכן הביטוח ולעובדי המשרד.

מהראל נמסר כי “תכנית זו היא חלק ממערך שיפורים רחב 
שבוצע בהראל, כחלק מאסטרטגיה שמטרתה להרחיב את 
המוצרים הנמכרים בתחום הדיגיטל, אשר מהווים כלי לסוכן 

למתן שירות טוב יותר ללקוחותיו”.

מנהלת המוקד המבצעי 
מאיה גולן- של פוינטר 
רגילים  כהנא, שבימים 
פי  כ ו א ת  א ה  נ י ו ו כ מ
מרדפים  לעבר  פוינטר 
גנובים  רכבים  אחרי 
תפסה בעצמה רכב גנוב 
בפעם השנייה בתוך פחות 

משנה. בדרכה לעבודה בראש העין התקבל דיווח על גנבה של רכב מחברת 
השכרה מוכרת. 

שיטת הגניבה במקרה המדובר הייתה גניבת דאבל: גניבת מפתחות מבית 
הלקוח וגניבת הרכב. המוקד המבצעי שלח תשאול יזום ליחידת האיתור ברכב 

ששידרה את המיקום המדויק במערב הוד השרון. 
גולן-כהנא קיבלה את הדיווח בדרכה לעבודה והגיבה מיידית לאירוע. תוך 
מספר דקות איתרה את הרכב בהכוונת המוקד בחניית חול בקצה שכונה 
מערבית בהוד השרון. הרכב והמפתח שהגנבים השאירו בתוכו הוחזרו לבעליהם 

לאחר שכנראה נמלטו בהרגישם שדולקים אחריהם.

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
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מאיה גולן-כהנא והרכב שנתפס )משמאל( 


