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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.
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 כבל: המנדט שניתן לנו על ידי הכנסת הוא לבדוק את תהליכי קבלת ההחלטות 
והשיקולים שנשקלו מאז שנת 2003 בכל הנוגע לאשראי שניתן ללווים עסקיים 

גדולים  אם הוועדה תיתקל בחוסר שיתוף פעולה, יבוצע תיקון חקיקה שיטפל בכך 

איתן כבל, יו”ר ועדת החקירה הפרלמנטרית לבדיקת הסדרי אשראי:

ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות 
המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים 
איתן כבל  גדולים, בראשות ח”כ  עסקיים 
ג’(  )יום  )המחנה הציוני(, התכנסה הבוקר 
נשא  הישיבה  בפתח  הראשונה.  לישיבתה 
היו”ר כבל דברים ואמר לחברי הוועדה: “אנחנו 
יוצאים הבוקר למסע. במהלך המסע הזה 
נפגוש את האמת, אך גם את השקר. נפגוש את 
הכלכלה והמדיניות של גופי הרגולציה, הבנקים 
והגופים המוסדיים, אך גם את הפוליטיקה 
שבהם - ויש שם הרבה פוליטיקה. נפגוש באופן 
אישי את אלה שנתנו את הכסף - הבנקאיים 
בעבר ובהווה. נפגוש גם את אלה שהיו אמורים 
- הרגולטורים המכהנים  לשמור על הכסף 
ואת אלה שכיהנו באותן השנים. הציבור יזכה 
לראות במו עיניו את ראשי המערכת הפיננסית, 
הציבורית והפרטית, נדרשים לספק תשובות 
על ההחלטות ותהליכי קבלת ההחלטות שלהם 
שניתן  המנדט  שלנו.  הכסף  על  שהשפיעו 
הכנסת הוא לבדוק את תהליכי  לנו על ידי 
קבלת ההחלטות והשיקולים שנשקלו מאז 
שנת 2003 בכל הנוגע לאשראי שניתן ללווים 

עסקיים גדולים, ואנחנו כולנו מתכוונים לעמוד 
במשימה”. עוד לדבריו: “אין בכוונתנו להגן 
לא על בנק כזה או אחר, לא על מפקח כזה או 

אחר ולא על רשות כזו או אחרת”. 
כבל הבהיר, כי אם הוועדה תיתקל בחוסר 
שיתוף פעולה מצד הבנקאים או הרגולטורים, 
יבוצע תיקון חקיקה שיטפל בכך והוסיף כי 
הוועדה תזמן מומחים שונים, מארץ ומהעולם, 
וכן רגולטורים ובעלי תפקידים בבנקים ובגופים 
היו”ר  עוד אמר  ובהווה.  המוסדיים בעבר 
כבל, כי ייקבעו כללי אתיקה שיחולו על חברי 
הוועדה, ודרש מהם שלא להיפגש עם בנקאים, 
ולוביסטים מחוץ לכותלי  גורמים עסקיים 

ועדת החקירה.
ח”כ חיים ילין )יש עתיד(: “המטרה היא לא 
לתלות אף אחד, אלא לבדוק מה הכשלים כדי 

שלא יחזרו על עצמם בעתיד”. 

רוצה  “אני  )כולנו(:  פולקמן  רועי  ח”כ 
שהאזרח ידע שהמערכת הבנקאית עובדת 

בשבילו ולא בשביל מקורבים ובעלי עניין”. 
)ישראל ביתנו( אמר  רוברט אילטוב  ח”כ 
שהוא בעד תחרות חופשית ורואה באירועים 
הללו פגיעה בתחרות החופשית, מאחר שקבוצה 
קטנה של אנשי עסקים מקבלים יתרון על 

המשק כולו.
כבל סיכם ואמר בין היתר, כי אינו חושש 
לעשות את כל מה שנדרש כדי שהוועדה תוציא 
מתחת ידיה את התוצאה הטובה ביותר. “אם 
נצליח לגרום לכך שאירועים כאלה לא יחזרו 
על עצמם ב-20 השנים הקרובות, עשינו את 
עבודתנו”, אמר כבל והבהיר כי בכוונתו לקבוע 
כללי אתיקה שיחולו על חברי הוועדה. הוא קרא 
להם שלא להיפגש עם הבנקים והלוביסטים 

מחוץ לוועדה.

הציבור יזכה לראות במו עיניו את 
ראשי המערכת הפיננסית, הציבורית 
והפרטית, נדרשים לספק תשובות 

עמוד 3 שיחה עם המנכ”ל יואל אמיר

 PassportCard הובילה שינויים משמעותיים 
בענף ביטוח הנסיעות לחו”ל
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על רקע הפסדים בתחום

 החברה מבטלת את הנחת הלינקייג’ לפוליסת החובה בסך 75 שקלים ומצמצמת את ההנחה 
השיווקית על חשבון עמלת הסוכן מ-10% ל- 5% בתעריף ביטוח החובה לא נרשם שינוי

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

כלל ביטוח מעדכנת את תעריפי ביטוח רכב צד ג’. הודעה על תעריף 
ביטוח החובה לספטמבר 2017 נשלחה היום לסוכנים על ידי שלומי 
נחום, סמנכ”ל בכיר בכלל ביטוח ומנהל אגף מטה ופרט בביטוח כללי. 
נחום הודיע לסוכנים כי בביטוח צד ג’ - החברה מבטלת את הנחת 
המקושרת )לינקייג’( לפוליסת החובה בסך 75 שקלים, ומצמצמת את 

ההנחה השיווקית ל-5% - במקום 
10%. ההנחה השיווקית מתחלקת 
בין החברה לסוכן ביחס של 1:2.5. 
10% נפגעה  כלומר, על הנחה של 
הנחה  ועל  ב-4%,  עמלת הסוכן 
של 5% תיפגע עמלת הסוכן 

ב-2%. 
בהודעת החברה לסוכנים 
גם  ה  ר ב ח ה ה  ס ח י י ת ה
לתעריף החובה )שלא חלו בו 
שינויים במועד זה(, וציינה כי 
גם בספטמבר - “כלל ביטוח 
ממשיכה להוביל את השוק 
בתעריפים מנצחים ובמיוחד 
 ESP למשאיות ולרכבים עם

בכל הפלחים”.
מסבירים  כך  מדובר, 

גורמים בענף, במגמה כלל ענפית של העלאת תעריפים בביטוח 
צד ג’, שנובעת מהפסדים ממושכים וגדלים בתחום זה.

כלל ביטוח מעדכנת את 
תעריפי ביטוח רכב צד ג’

שלומי נחום, סמנכ”ל בכיר 
ומנהל אגף מטה ופרט 

בביטוח חובה
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ששמחתי  בסיפוק  להדגיש  רוצה  “אני 
לראות כי חברות ביטוח נוספות הוציאו אף 
הן מטוס נוסף לפינוי האנשים מקוס. בשנים 
האחרונות PassportCard הובילה שינויים 
בתחום ביטוחי נסיעות לחו”ל שתרמו לשיפור 
השירות ללקוח. זו אבן דרך נוספת”. כך אומר 
אמיר, מנכ”ל PassportCard, ימים  יואל 
ספורים לאחר תום פרשת רעידת האדמה 
 ,PassportCard בקוס, בעקבותיה הוציאה
יחד עם חברת הראל, מטוס לחילוץ מבוטחיה 

והבאתם לישראל. 

• האם מדובר היה באנשים פצועים? האם 
תנאי הפוליסה חייבו את הבאתם לישראל?

אמיר: אלה לא דברים שכתובים בפוליסה. 
הפעולות הן על פי ה-DNA של החברה ועל פי 
ההיגיון הבריא. אמנם הנושא אינו מכוסה על פי 
תנאי הפוליסה, אך כלל לא נכנסו לשאלה הזו. 
לשמחתנו לא היו פצועים פיזית אבל היו 
ומפוחדים  נפגעי חרדה, תשושים  בהחלט 
שכל מה שרצו זה לצאת מקוס ולהגיע במהרה 

הביתה. לא  העמדנו שום תנאי  לעלייה למטוס. 
כל מי שרק הביע רצון, עלה.  

ההחלטות  קבלת  תהליך  היה  מה   •
?PassportCard-ב

אמיר: הפעילות התחילה ביום ו’ בבוקר עם 
היוודע דבר האסון. פתחנו את חדר המצב 
לניהול אירוע אר”ן בחו”ל, בהתאם לתורה 
הסדורה והמגובשת לנושא הקיימת בחברה 
והמגובה היטב במתודולוגיה, תהליכי עבודה 

וקבלת החלטות. 
הדיווחים שקיבלנו מהשטח הצביעו על כאוס, 
חרדה ותשישות - לאחר שמבוטחים עברו 
חוויות קשות ובילו את הלילה מחוץ למלון 
בגינות ובחניות המלון מחשש לאפטר שוקים. 
ביצענו הערכת מצב, והחלטנו להתניע פעולת 
חילוץ אווירית עבור הלקוחות של החברה – 
עוד באותו יום. בתוך שעות ספורות הצלחנו 

וזאת  נוסעים  גדול, לכ-150  להשיג מטוס 
והעובדה  למרות שמדובר היה ביום שישי 
שאנחנו בשיא עונת הנסיעות והתחלנו ביצירת 
קשר עם המבוטחים בכל דרך אפשרית על מנת 

ליידע אותם בפרטים.

הראל,  בשלב מסוים נוצר קשר עם חברת 
והתקבלה החלטה לשלב ידיים כדי להביא 

הביתה את מבוטחי שתי החברות. 

• ומה קרה בפועל?
אמיר: הטיסה המריאה מישראל קצת אחרי 
16:30 ביום שישי. מטוס החירום שלנו היה 
מטוס החירום הראשון שנחת בקוס - מכל 
העולם. עד אז עמלו אנשינו ליצור קשר עם 
המבוטחים ישירות, באמצעות בני משפחה 
ובסיוע סוכני הביטוח, זאת על מנת לברר 
את מצבם וליידע אותם על הטיסה. במקביל, 
פורסמו הודעות בכל המדיות החברתיות 

ובתקשורת. 
נופשים  וגם  כנפיים  לה  השמועה עשתה 
אחרים, שלא בוטחו אצלנו, יצרו אף הם קשר 
וביקשו להצטרף לטיסה. מסרנו גם להם את 
להגיע לשדה  ביקשנו מהם  פרטי הטיסה, 

כל  והצהרנו שננסה להעלות את  התעופה 
מי שאפשר, במגבלות המטוס. כבר במהלך 
הטיסה התחלנו לברר אפשרות של העלאת 
מספר גדול יותר של נוסעים, במקביל נבדקה 
גם האפשרות להוציא טיסה נוספת במידת 
הצורך. לשמחתי לא היה בכך צורך, כל ישראלי 
שנכח בשדה התעופה ורצה לעלות על הטיסה 
חזרה – עלה. שמחנו שלא נאלצנו להשאיר 
אנשים על הקרקע. לאחר עיכוב של שעתיים 
שנבע מבעיות טכניות במערכות שדה התעופה, 
המראנו חזרה לישראל בסביבות השעה 21:30. 

בפעולת  השתתפת באופן פעיל  • אתה 
החילוץ.

אמיר: אכן. היה לי חשוב להיות באופן אישי 
על הטיסה, ולפתור את כל הבעיות בזמן אמת 
בשטח  על מנת להבטיח את חזרתם ארצה של 
המבוטחים עוד באותו היום. זו הייתה חוויה 
מרגשת ועוצמתית. הייתי עד לסיפורים אישיים 
ואנושיים לא קלים שעברו על האנשים מאז 
שהחלה רעידת האדמה, שאת חלקם הבנתי 
סופית רק ימים לאחר תום הפרשה מטלפונים 
ומיילים נרגשים שהגיעו אלי בימים שלאחר 
האירוע. אין ספק שכל זה נתן לנו המון כוחות 

ואמונה שלימה בדרך בה פעלנו.

• האם משרד החוץ היה שותף בתהליך?
אמיר: לא בהקשר למטוס עצמו אבל כמו 
תמיד, היינו בקשר רציף עם נציגי המשרד, כולל 
נציג המשרד בטרמינל בקוס שסייע לארגן את 

הדברים בתוך הטרמינל. 

• היה שיתוף פעולה עם גורם נוסף?
אמיר: הפעם לא הזדקקנו לשיתוף פעולה 
עם גורמים נוספים מכיוון שלא היו פציעות 
גופניות שהצדיקו הפעלת מד”א. גורם שעזר 
לנו המון ואני  רוצה לציין לחיוב הם  חברת 

מדאסיס, שסייעה בהשגת המטוס.

 PassportCard הובילה שינויים 
משמעותיים בענף ביטוח הנסיעות לחו”ל

 שמחתי לראות כי חברות ביטוח נוספות הוציאו אף הן מטוס נוסף לפינוי האנשים מקוס  אמנם 
הנושא אינו מכוסה על פי תנאי הפוליסה, אך כלל לא נכנסו לשאלה הזו  לשמחתנו לא היו פצועים פיזית 

אבל היו בהחלט נפגעי חרדה, תשושים ומפוחדים, שכל מה שרצו זה לצאת מקוס ולהגיע במהרה הביתה

יואל אמיר, מנכ”ל PassportCard, לפוליסה:

יואל אמיר, מנכ”ל PassportCard בטיסה חזרה הביתה

”צ
יח

ם: 
מי

לו
צי

המבוטחים העבירו את הלילה מחוץ למלון מחשש לרעידות משניות
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בבית משפט השלום באילת נדונה תביעתה 
של איי.די.איי חברה לביטוח בע”מ )“התובעת”( 
נגד פלוני )“הנתבע”(. פסק הדין ניתן ביוני 2017, 

בהיעדר הצדדים, מפי השופט תומר אורינוב.
עובדות המקרה: מדובר בתביעת שיבוב להשבת 
תגמולי ביטוח בסך של כ-160 אלף שקל, ששולמו 
על ידי התובעת למבוטחה בגין נזקי רכוש שנגרמו 
בדירתו כתוצאה משריפה. התובעת ביטחה 
את הדירה באילת שנמצאת בבעלות המבוטח 
והנתבע היה בעלים של דירה הנמצאת באותו 
הבניין. בבוקר ה-1 בספטמבר 2012 התלקחה 
אש בחצר דירתו של הנתבע. הלהבות התפשטו 
לחצר דירת המבוטח וכתוצאה מהתלקחות האש, 
הפיח והעשן, נגרמו נזקים רבים למבנה דירת 

המבוטח ולתכולתה. 
התובעת שילמה למבוטחה  טענות הצדדים: 
פיצוי בסך של כ-160 אלף שקל בגין הנזקים 
שנגרמו למבנה הדירה ולתכולתה, על פי חוות דעת 
מומחים מטעמה, ובכך רכשה את זכות התחלוף 
נגד הנתבע מכוח סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, 
תשמ”א-1981. התובעת עתרה לחייב את הנתבע 
לשפות אותה בסכום הנתבע ולהעביר אליו  את 
הנטל לשכנע, כי לא היה לגבי אירוע השריפה 
רשלנות שיחויב בגינה בהתאם להוראות סעיפים 
39 ו-41 לפקודת הנזיקין. הנתבע אישר, כי פרצה 
שריפה בדירות 10 ו-17 בבניין, אולם הכחיש 
שהאש פרצה רק בחצר דירתו. כמו כן, הכחיש 
את אחריותו לפרוץ השריפה וטען כי היא פרצה 
כתוצאה ממקור חום )סיגריה( שהושלך מבחוץ 
לתוך חצר דירתו, בעוד שאיש מבני ביתו אינו 
מעשן סיגריות. לפיכך, לא הייתה כל התרשלות 
מצדו. הנתבע גם הכחיש את הנזקים הנטענים 
בחוות דעת השמאי של התובעת, וטען, כי הם 
מוגזמים, וכי האש לא אחזה בכל דירת המבוטח 

אלא רק ביחידת דיור הנמצאת בה.
פסק הדין: בית המשפט דן בשאלה הראשונה 
שטעונה הכרעה בתיק זה, והיא היכן פרצה האש: 
10( או  האם בחצר דירתו של הנתבע )דירה 
שמא בחצר דירתו של מבוטח התובעת )דירה 
17(? בית המשפט ציין, כי שני הצדדים נסמכו 
על חוות הדעת של חוקר הדליקות מטעם איגוד 
ערים לשירותי כבאות והצלה אילת. מחוות דעת 
החוקר עלה, באופן חד משמעי, כי מוקד השריפה 
נמצא בחצר דירת הנתבע ומחצר זו התפשטה 
האש לעבר חצר דירת מבוטח התובעת. חוות 
הדעת קבעה, כי מוקד ההתלקחות של האש הוא 
מערום של ציוד שנמצא בחצר דירת הנתבע. בית 
המשפט קבע, כי חוות הדעת נערכה על ידי גורם 
אובייקטיבי, מיד בסמוך לאחר האירוע, ובלי 

שהוזמנה ומומנה על ידי מי מהצדדים. 
כמו כן, החוקר לא נשאל בחקירתו הנגדית על 

מוקד השריפה, כך שמסקנתו בעניין זה כלל לא 
נסתרה. בנסיבות אלו, נקבע, יש לתת משקל 
משמעותי לחוות הדעת ולעדותו של עורך חוות 
הדעת, ולפיכך הוכח, ברמה הנדרשת במשפט 
אזרחי, כי האש התלקחה בחצר דירתו של הנתבע 
ומשם התפשטה לדירת מבוטח התובעת. לעניין 
נטל ההוכחה, קבע בית המשפט, כי משהוכח 
שהאש פרצה בחצרו של הנתבע, ומשם התפשטה 
לחצר המבוטח, חל סעיף 39 לפקודת הנזיקין, 
שעל פיו מוטל על הנתבע הנטל לשכנע את בית 
המשפט כי פריצת האש או התפשטותה לא היו 
עקב התרשלותו. בית המשפט קבע, כי כפי שעלה 
מהראיות, מערכת החשמל בשתי הדירות שניזוקו 
בשריפה אינה הגורם לפרוץ השריפה וגם נשללה 
אפשרות הצתה. להערכת חוקר הדליקות, גורם 
השריפה היה השלכת סיגריה בלתי כבויה לחצר 
דירת הנתבע. הנתבע הכחיש כי הוא או מי מבני 
ביתו עישן סיגריות בעת הרלבנטית, וטען כי זו 
הושלכה לחצרו מבחוץ. השאלה שנשאלה על 
ידי בית המשפט היא, האם עמד הנתבע בנטל 
כי  הוכחת טענות אלה? בית המשפט קבע, 
ההכרעה בתיק זה נסמכת על ראיות נסיבתיות. 
הנתבע אישר, כי כאשר הוא עישן ישב על גרם 
המדרגות שהוביל מהדירה לחצר, סמוך מאד 
למערום הציוד שממנו התלקחה האש. על רצפת 
חצר דירת הנתבע נמצאה כמות רבה של בדלי 
סיגריות. בעת פרוץ השריפה, הדיירים שהתגוררו 

בקומות שמעל לדירת הנתבע לא היו כלל בבית, 
כך שהאפשרות שמי מהם השליך סיגריה בלתי 
כבויה לחצר דירתו של הנתבע אינה קיימת כלל.
לפיכך קבע בית המשפט, כי המסקנה ההגיונית 
היחידה העולה מהראיות הנסיבתיות, לרבות 
הסתירות שהתגלעו בגרסת הנתבע ואי הבאת 
היא  נגדית של מומחה מטעמו,  חוות דעת 
שהנתבע הוא זה אשר השליך, שלא במתכוון, 
סיגריה בלתי כבויה למערום הציוד הכולל חומרים 
מזרזי בעירה, הנמצא בחצר דירתו. מכאן, שהתובע 
אחראי להבערת האש. לא זו בלבד שלא עלה בידי 
הנתבע להוכיח שהוא לא התרשל בהבערת האש, 
אלא שגם לא עלה בידיו להוכיח שהוא לא התרשל 
בהתפשטות האש )סעיף 39 לפקודת הנזיקין דן 
בשתי אפשרויות של התרשלות הנתבע: התרשלות 
בהבערת האש והתרשלות בהתפשטותה(. לאור 
האמור נקבע, כי הנתבע נושא באחריות לפריצת 
האש ולהתפשטותה. האש שפרצה והתפשטה 
לדירת המבוטח היא זו שגרמה לנזקים בדירתו, 
ומאחר והנתבע לא עמד על חקירת השמאי מטעם 
התובעת, יש לקבל את הערכת הנזק שהופיעה 

בחוות דעתו כמוכחת.
לסיכום: בית המשפט חייב את הנתבע לשלם 
לתובעת סך של כ-160 אלף שקל וכן הוצאות 

משפט ושכר טרחת עורך דין.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: לא זו בלבד שלא עלה בידי הנתבע להוכיח שהוא לא התרשל בהבערת 
האש, אלא שגם לא עלה בידיו להוכיח שהוא לא התרשל בהתפשטות האש 

זרק סיגריה שגרמה לשריפה ולנזקים 
בדירת שכנו וחויב בהשבת תגמולים 

לביטוח ישיר בתביעת שיבוב

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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 החברה לסוכנים: עברו הביטוחי של המועמד לביטוח הינו נושא מהותי בעל משקל רב 
בהחלטה האם להתקשר עימו בחוזה ביטוח  מקרים בהם לא יסופקו האישורים הדרושים 

יובילו לביטול הפוליסה ויחשפו את המבוטח לתשלום מופחת של תגמולי ביטוח או לשלילתם

מחמירה  שומרה  חברת 
העבר  בדיקת  מנגנון  את 
ם  י ב כ ר ה ל  ש י  ח ו ט י ב ה
המבוטחים על ידה. בחוזר 
ששלחה החברה לסוכנים, 
החתום על ידי איל טולדנו, 
סמנכ”ל תחום פרט, נכתב 
 / י  ח ו ט י ב ה ו  ר ב ע “ י  כ
הקודם  התביעות  ניסיון 
של המועמד לביטוח הינו 
משקל  בעל  מהותי  נושא 
רב בהחלטה האם להתקשר 
עימו בחוזה ביטוח, ובאילו 

תנאים”.
כי  טולדנו,  מציין  עוד 
החברה משיקה בימים אלה 

מנגנון אוטומטי לבדיקת אישורי עבר ביטוחי 
בפוליסות חדשות. בשלב ראשון יופעל מנגנון 
הבקרה בענף רכב מקיף, ובהמשך הוא יורחב 

לענפי צד ג’. 
בחוזר מפורט מנגנון אוטומטי לבדיקת 

אישורים של העבר הביטוחי 
שיעבירו הסוכנים בפוליסות 
החדשות. המנגנון המפורט 
זמנים  לוחות  כולל  בחוזר 
החברה  כאשר  מדויקים, 
ם  ו י  7 5 ם  א י  כ ה  ע ב ק
מתחילת הביטוח או ממועד 
אישור הפוליסה לא אושר 
העבר הביטוחי – הפוליסה 

תבוטל אוטומטית.
בהתאם למנגנון שנקבע, 
ה  ס י ל ו פ ת  ק פ ה ר  ח א ל
חדשה, תשלח אוטומטית 
ובה  דוא”ל לסוכן  הודעת 
מסמכי  להעברת  דרישה 
עבר ביטוחי. הסוכן נדרש 
הבקרה.  למוקד  המסמכים  את  להעביר 
החברה תשלח, אחת לשבוע, דוח ובו פירוט 
הפוליסות לגביהן עדיין לא הועברו מסמכים 

כנדרש.
תחילת  מיום  יום   30 שבחלוף  במידה 

לא  הפוליסה  אישור  מועד  או  הביטוח 
יישלח מכתב  התקבלו מסמכים תקינים, 
ביטול למבוטח ולסוכן. אם במשך 45 הימים 
עד ליום הביטול )כלומר  75 ימים מתאריך 
תחילת הביטוח( לא הושלמו כל המסמכים 
בוצעה תוספת לעדכון  הדרושים או שלא 
המבוטח  לנתוני  בהתאם  הביטוחי  העבר 

ובהסכמתו - הפוליסה תבוטל אוטומטית.
החברה מדגישה בפני הסוכנים: “למניעת 
אי נעימויות מול המבוטחים, אנא הקפידו 
על הקלדת נתונים מדויקים, התואמים את 
עברו של המבוטח. מקרים בהם לא יסופקו 
האישורים הדרושים יובילו לביטול הפוליסה 
ויחשפו את המבוטח לתשלום מופחת באופן 
או  תביעה  בעת  ביטוח  תגמולי  של  יחסי 

לשלילתם”.
עוד מבהירה החברה, כי היא “רואה בחומרה 
רבה אי שיתוף פעולה עם פעילות בקרה מכל 
סוג שהוא. חוסר שיתוף פעולה כאמור יאלץ 
אותנו לנקוט פעולות מכל קשת האפשרויות 

העומדות בפנינו”.

שומרה מחמירה את מנגנון בדיקת 
העבר הביטוחי של הרכב 

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!

הכשרה חברה לביטוח בע״מ

חברה לביטוח

הטבות לחודשי הקיץ בביטוח דירה!
• חודש מתנה

   רוכשים ביטוח דירה ל-13 חודשים במחיר של 12 חודשים.
• כיסוי חינם

   עד 20% לכל הסיכונים לתכשיטים.
• כיסוי חינם

   נזקי טרור על בסיס נזק ראשון בסכום של 750,000 ש״ח.
• כיסוי חינם

   לדוד חשמל ושמש.
 

*בכפוף לתנאי הפוליסה 

31.8.2017!בתוקף עד 

איל טולדנו, סמנכ”ל תחום 
פרט בשומרה
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הרובוט ייכנס לשימוש מלא בשנת 2018 ויהיה מסוגל לנהל שיחת מכירה מלאה

השיטפונות פגעו ביותר מ-410 אלף בתים, נפגעו גידולי שדה 
ונפגעו תשתיות - היקף הנזקים נאמד ב 6.4 מיליארד דולר

חבר    AIA Korea קוריאני  הדרום  המבטח 
ומפעיל   SK C&C הטכנולוגיה  חברת  עם 
 Robo-teller הראשון  הרובוטי  המוקדן  את 
המופעל  קוריאה,  דרום  של  הביטוח  בתעשיית 

 .)AI( באמצעות בינה מלאכותית
 ,2018 בשנת  מלא  לשימוש  שייכנס  הרובוט, 
כיום  מלאה.  מכירה  שיחת  לנהל  מסוגל  יהיה 
משתמשים כבר ברובוטים המסוגלים להתכתב 

עם הלקוחות. 
מנהל תחום התפעול והטכנולוגיה של המבטח 
בתחום  גם  בעתיד  יופעל  הרובוט  כי  אמר, 
יכולים  לא  המבטחים  והחיתום.  התביעות 
בגלל   24/7 לקוחות  שירות  מרכזי  להפעיל 
העלויות. הפעלת רובוטים בתחום זה תייעל את 
פעילות המבטח ותעלה את שביעות הרצון של 

המבוטחים. 

בעולם  ביותר  הגדול  הטבע  נזק 
הוא   2017 שנת  של  הראשונה  במחצית 
סדרת השיטפונות לאורך הנהר יאנג-צה 
)מחצית  שבועות  מספר  שנמשכה  בסין, 
חודש יוני ועד תחילת חודש יולי 2017(.
מ-410  ביותר  פגעו  השיטפונות 
ונפגעו  שדה  גידולי  נפגעו  בתים,  אלף 

ב-6.4  נאמד  הנזקים  היקף  תשתיות. 
מיליארד דולר. 

טבע  נזקי  בגין  העולמי  הנזקים  היקף 
 2017 שנת  של  הראשון  בחציון  נאמד 
 56%  – דולר  מיליארד   53 של  בסך 
פחות מהממוצע הרב שנתי )עשר שנים( 
העומד על סך 122 מיליארד דולר. מתוך 

הם  המבוטחים  הנזקים  אלו,  סכומים 
 35%  – דולר  מיליארד   22 של  בהיקף 
על  העומד  שנתי,  הרב  מהממוצע  פחות 

סך 34 מיליארד דולר. 
של  הראשון  בחציון  גרמו,  הטבע  נזקי 
2,782 בני אדם,  2017, למותם של  שנת 

המספר הנמוך ביותר מאז שנת 1986. 

 Robo-teller מבטח קוריאני מפעיל
כחלק מצוות המכירות והשירות

השיטפונות לאורך נהר היאנג-צה בסין - נזק הטבע 
הגדול ביותר במחצית הראשונה של 2017

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים
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 לטענת התובע, שומרה גבתה ממנו בפועל סכומים הגבוהים מהסכומים שהייתה רשאית לגבות על פי דין, 
המשקפים בפועל ריבית ששיעורה גבוה מהמוסכם בין הצדדים בפוליסת “בונוס לעסק”  המבקש טוען, כי שומרה 

ניצלה את חוסר אפשרותם של המבוטחים לבדוק את החישוב שנערך על ידה והתעשרה על חשבון המבוטחים

לטענת התובעת, הרופא קבע כי היא סובלת מדלקת בדרכי השתן, קביעה שהתבררה כשגויה לאחר 
שהובהלה בדחיפות לבית החולים ועברה ניתוח במסגרתו התגלה תוספתן שהתפוצץ, עם זיהום בחלל הבטן

בבית המשפט המחוזי בלוד הוגשה בקשה 
לאישור תביעה ייצוגית בסך של כ-10 מיליון 
שקל נגד שומרה בטענה לגבייה ביתר, בניגוד 
לדין ותוך הטעיית המבוטחים, של ריבית )דמי 
אשראי( בקשר לפריסת הפרמיה השנתית 

לתשלומים.
ממכר  של  עסק  המנהל  המבקש,  לדברי 
באשדוד, הוא  אביזרי אופנה בקניון סיטי 
רכש משומרה פוליסות ביטוח עסק ושילם 
במהלך השנה את הפרמיות בהתאם להסדר 
הפריסה לתשלומים והסכומים שנדרשו על 
ידי שומרה. לטענתו, בדיעבד הסתבר לו כי 
שומרה דרשה וגבתה ממנו בפועל סכומים 
הגבוהים מהסכומים שהייתה רשאית לגבות על 

פי דין. זאת, מאחר שנגבו סכומים המשקפים 
בפועל ריבית ששיעורה גבוה מזה שהוסכם בין 
הצדדים והוצהר בפוליסה הנקראת “בונוס 

לעסק”.
מורדי  עו”ד  באמצעות  המבקש  לטענת 
פיזיצקי, למרות כל ההוראות הברורות נהגה 
לא גילתה למבוטחים את  שומרה אחרת, 
הדרוש ואף גבתה ריבית הגבוהה מהריבית 
המוצהרת בפוליסה. לדברי המבקש, הטעיית 
המבוטחים לא הייתה רק באי הגילוי, אלא גם 
בהצגת נתונים לא נכונים לגבי שיעור הריבית 

שתיגבה מהמבוטח.
המבקש טוען, כי שומרה ניצלה את חוסר 
אפשרותם של המבוטחים לבדוק את החישוב 

שנערך על ידה והתעשרה על חשבון המבוטחים. 
כי  להניח  כל סיבה  אין  כי  נאמר,  בבקשה 
שומרה אינה נוהגת באותו אופן כפי שנהגה 
עם המבקש, גם בכל יתר המבוטחים, בוודאי 
כאשר מדובר במערכים ממוחשבים. המבקש 
מציין כי בדק מספר פוליסות של לקוחות 

אחרים וגם שם נצפתה אותה התוצאה.
בית המשפט מתבקש לחייב את שומרה 
בפיצוי או השבה של כל הסכומים אותה גבתה 
ממבוטחיה ביתר, וכן להורות לה לתקן את 

דרכיה מעתה ולהבא.
החברה האם של שומרה  מנורה החזקות 
דיווחה אתמול )יום ג’( לבורסה על התביעה 

הייצוגית.

בבית המשפט השלום בתל אביב הוגשה 
טרם  מרפאת  נגד  תביעת רשלנות רפואית 
)לרפואה דחופה( בטענה לאבחון שגוי של 

רופא שהפך אישה צעירה כבת 34 לנכה.
 לטענת התובעת, שמיוצגת על ידי עו”ד רן 
היא הגיעה  אלמוג-שפירא,  שפירא ממשרד 
למוקד טרם בירושלים כחודש לאחר שילדה 
תאומים, עם תלונות על כאבי בטן והקאות. 
לדבריה, הרופא קבע באופן שגוי כי היא סובלת 
מדלקת בדרכי השתן. לטענתה, לאחר יממה 

היא הובהלה לבית החולים רמב”ם ונכנסה 
לניתוח במסגרתו התגלה תוספתן שהתפוצץ, 
עם סימנים להתפשטות זיהום בכל חלל הבטן. 
היא  כי לאחר המקרה,  התובעת טוענת, 
החלה סובלת מכאבי בטן כרוניים, שסיבתם 
לדבריה, בשל  נעוצה בהידבקות המעיים. 
האירועים, היא איבדה את מקום עבודתה 
וחלה התדרדרות משמעותית במצבה הפיזי 

והנפשי.
לתביעת האישה צורפה חוות דעת של ד”ר 

פנימיות,  ביילין, מומחה במחלות  מיכאל 
נכותה הצמיתה של התובעת  שהעריך את 
כתוצאה מהאירוע ב-50%: 40% מתוכם בגין 
הפרעות ניכרות בדרכי העיכול עם מצב כללי 
ירוד בעקבות הניתוח ו-10% נוספים בגין 
הפרעה דיכאונית מתמדת כתוצאה ממחלה 
חשוכת מרפא, הפרעה בתפקוד הנפשי או 

החברתי והגבלה של כושר העבודה.
תגובת מרפאת טרם לא התקבלה עד לסגירת 

הגיליון.

ייצוגית: שומרה גבתה ביתר ריבית 
על פריסת הפרמיה השנתית

תביעה נגד מרפאת טרם בטענה 
לאבחון שגוי של רופא שהוביל לנכות

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

רשלנות רפואית
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פוליסה מארח

ביטוח סייבר כנדבך במערך ניהול הסיכונים
 המרדף הבלתי פוסק אחר פתרונות למתקפות הסייבר המשתנות מצריכה היערכות חדשה של הגופים 

המבוטחים   לא די ברכישת הפוליסה, יש חשיבות גדולה בבדיקתה על ידי מומחה תוך התאמתה 
באופן ספציפי ושוטף לצרכי כל ארגון, על מנת להימנע ככל הניתן מהחרגות לאחר אירוע  חלק ראשון

הסייבר  התקפות 
ות  ר ב ג ת מ
ות  ל ל כ ת ש מ ו
הן  שוטף.  באופן 
מופנות כלפי גופים 
גדולים  כלכליים 
וקטנים כאחד ואף 
ים  ש מ ת ש מ ל  א
פרטיים. מציאות זו, 
בה מתקיים מרדף 
אחר  פוסק  בלתי 
פתרונות למתקפות המשתנות, אשר לעולם לא 
יהוו רשימה סגורה, מצריכה היערכות חדשה. 
כל פרט וכל גוף חייב להעריך את הסיכונים 
העיקריים אליהם העסק חשוף, להשלכות 
של סיכונים אלה וליכולתו להתמודד מולם, 
הן במישור המניעתי והן במהלכים לצמצום 
הנזק לאחר שתקיפה אירעה, למרות ההגנות 

שננקטו. 
לגרום  עלולה  סייבר  ממתקפת  הפגיעה 
לגניבת מידע של העסק, של לקוחותיו, סודות 
מסחריים של העסק ושל הלקוחות, מידע פרטי 
ואישי מסווג, והפגיעה עלולה לגרום להפסקה 
מוחלטת של הפעילות העסקית, לאובדן כספי, 

לפגיעה במוניטין ובארגון של העסק. 

דוגמאות לאירועי סייבר:
- פריצה לאתר הבנק המרכזי של אירופה.

- גניבת פרטי לקוחות חברת יאהו.
- גניבת פרטי משתמשים באתר אשלי מדיסון.

.ebay גניבת פרטי לקוחות -
- מתקפות כופר – חסימת מערכות המחשב 

ודרישת כופר לקבלת קוד שחרור.
- מתקפה נגד מדינות שהשביתה את שירותי 
הבריאות, מפעלי רכב, משרדי ממשלה וכו’ 

במספר מדינות באירופה.
- ריגול ואיסוף מודיעין צבאי ואזרחי עסקי.

מתקפות למערכות מחשב בכלי תחבורה,   -
שעלולות לגרום לנזקים בנפש וברכוש.

- גניבת זהויות.

- הונאות מחשב.
- הפצת חומר פרטי.

- שתילת מידע מטעה.
- השתלטות עוינת על מערכת מחשב.
- פגיעה בתשתיות קריטיות וחיוניות.

הכיסוי הביטוחי

סייבר  כיסוי  המקנות  הפוליסות  מרבית 
עסק  בתי  לפוליסות  כנספחים  נרכשות 
לרוב  כיסוי,  כסעיף  ומיעוטן  ומשרדים 

בפוליסות אחריות מקצועית. 
כפוליסה  ובין  כנספח  בין  הנפרד,  הכיסוי 
בפני עצמה, מקיף, מפורט, רחב  העומדת 

ומורכב למעשה מהפרקים הבאים:
א. נזקים הנגרמים למבוטח כתוצאה מאירוע 

סייבר.
ב. נזקים הנגרמים לצד ג’ כתוצאה מאירוע 

סייבר אצל המבוטח.
ג. סחיטת סייבר.

ד. הפסקת היכולת לספק שירותים באמצעות 
המחשב, והעדר גישה למידע. 

אירוע  במרבית הפוליסות, מיד בהתרחש 
סייבר, במיוחד אירוע הקשור לסחיטה, על 
זו  והיא  הביטוח  לחברת  לדווח  המבוטח 
שנוטלת לידיה את הטיפול והניהול של האירוע 

בעזרת מומחים מטעמה. 
עם זאת, נוסחי הפוליסות שונים והכיסויים 

העיקריים בהן הם כדלקמן:

נזקים למבוטח )צד א’(:
הוצאות סבירות לצורך שיקום הרשת של   -
המבוטח או לנתונים האגורים בה במקרה של 
אירוע או חשד לאירוע שקשור לכשל מערכות, 

כשל אבטחה או הפרת הפרטיות.
- שחזור מידע דיגיטלי.

- אובדן רווחים כתוצאה מאירוע סייבר. 
- סחטנות סייבר והוצאות הכרוכות בטיפול 
בה, בכפוף לקבלת אישור מראש של המבטח.
- הוצאות מיוחדות הנגרמות לחברה בתקופת 

שיחזור מידע )נזק ישיר בלבד וללא שיפורי 
תוכנה/מערכת(.
- הוצאות חירום.

- מרבית הכיסויים כוללים גם תשלום למומחי 
ניהול משברי סייבר ובכלל זאת עו”ד, מומחי 
ציבור, במקרה  ויחסי  ומנהלי משברים   IT
בו קיים אירוע או חשד לאירוע, גם על מנת 
להקטין את הנזק, כולל נזקי פגיעה במוניטין, 
וגם כדי לזהות ולנטרל שימוש לרעה במידע 
אישי כתוצאה מאירוע או חשד לאירוע סייבר.
- ככל שמוטלים קנסות רגולטוריים מנהליים 

ברי שיפוי, הרי אלה יכוסו.
- הוצאות חקירה מנהלית.

נזקים לצד שלישי:
אם כתוצאה מאירוע סייבר אצל המבוטח, 
נגרמו לצד שלישי נזקים, הכיסוי אותו ניתן 

לרכוש יכלול בדרך כלל:
- נזקי לשון הרע/דיבה, השמצה, זכויות קניין 

רוחני של המבוטח )למעט פטנטים(.
- הפרת פרטיות של צד ג’ וחשיפה של מידע 

אישי שלו.
- הפרת סודיות.

גישה בלתי מורשת למידע  כשל במניעת   -
של צד ג’. 

- נזק כתוצאה מהעדר יכולת של צד ג’ להיכנס 
לרשת של המבוטח. 

אובדן נתונים של אחרים המצויים ברשת   -
של המבוטח. 

- גניבה או גילוי לא מורשה של מידע או מידע 
אישי של צד ג’ הנמצא ברשת. 

- הוצאות הליך רגולטורי הנובע מהפרת חוק 
הגנת הפרטיות או כל חוק אחר. 

)חלקו הראשון של המאמר. בחלק השני של 
הכתבה יידונו החריגים העיקריים בפוליסות 

סייבר אליהם מומלץ לתת את הדעת(.

 הכותבת הינה עו”ד העוסקת בייעוץ משפטי 
ובליטיגציה, בין היתר לסיכונים מורכבים

מאת עו”ד מאורה טייטלר

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

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

רוזנפלד מתכנן הקמת תחום לתכנון 
פיננסי בלשכה, שבראשו יעמוד דן דוברי

בתום מספר פגישות בין דן דוברי, חבר לשכת 
סוכני הביטוח ונשיא איגוד המתכננים הפיננסיים 
בישראל וליאור רוזנפלד יו”ר סניף חיפה בלשכה 
ומועמד לנשיאות הלשכה, הוחלט על שיתוף 
פעולה עתידי בין הלשכה לאיגוד המתכננים בכל 
הקשור לכנסים, העשרות מקצועיות ואיחוד כוחות 

למטרת חיזוק שני הארגונים.
כמו כן הוחלט כי דוברי ימונה לראש תחום 
התכנון הפיננסי בלשכת סוכני הביטוח שיעסוק 
בין היתר במתן כלים לסוכנים בתחום כלכלת 
המשפחה, הכשרת סוכנים לקבלת הסמכה 
כמתכננים פיננסיים CFP, ביצוע הכשרת הסוכנים 
למתכננים פיננסיים בשילוב המכללה לביטוח, 

שת”פ מקצועי בין שני הארגונים ועוד. 
דוברי: “רוזנפלד העלה רעיונות חשובים שיוכלו 
לחזק את שני הארגונים מבחינה מקצועית וגם 
מול גורמי חוץ. הוא מנהיג נמרץ ובעל ראייה 
מערכתית וחזון שיוביל את המיזם הזה קדימה. 
יש לו יכולות, יש לו דרייב והוא הוכיח קבלות של 
עשייה. הוא מלא להט ותשוקה ואתו כל כוורת 
ההנהגה הראויה שלו. אני קורא לכל המתכננים 
הפיננסיים שהם בעלי רישיון סוכן וחברי לשכת 

סוכני הביטוח לתמוך ברוזנפלד”, 
אמר דוברי.

רוזנפלד מסר: “אני רואה הרבה 
סיבות טובות לתת לסוכנים כלי 
נוסף לייצור הכנסה בדמות הכשרה 
למתכנן פיננסי. העולם הפיננסי זז 
קדימה ואנחנו נהיה חייבים להיות 
שם. בכל מקרה מדובר בפתיחת 
צוהר עבור הסוכנים לתחום נוסף 

ומאתגר”.

רוטברג: לצאת מאזור הנוחות

סוכן הביטוח מאיר רוטברג מונה לראש מטה 
הבחירות של רוזנפלד.  לדבריו, “מקריאת המפה 
ומשיחות עם מגוון רחב מאוד של סוכנים, ברור 
לכולנו כי אנחנו חייבים שינוי כמה שיותר מהר - 
ומה שבטוח, לא נוכל להרשות לעצמנו להמשיך 
במצב הקיים עם אותם האנשים המתחלפים 
ככיסאות מוזיקליים, אלא לבחור במנהיגות 

חדשה ורעננה, יצירתית ונחושה”.
רוטברג ירכז את פעילות השטח של המטה 

מול הפעילים, התומכים, שותפיו לדרך ולעשייה 
של רוזנפלד וכוורת ההנהגה ככלל. הוא מסביר: 
“אני ורבים נוספים כמוני חייבים לצאת בעת הזו 
מאזור הנוחות ולגלות מעורבות על מנת להביא 
את השינוי המיוחל לעתיד סוכני הביטוח. בחירות 
אלה הן בחירות מכריעות ויעצבו את צביונה 
ודרכה של הלשכה במציאות המורכבת שעמה 
אנו מתמודדים וכפועל יוצא מכך, ישפיעו על 

עתידנו הסוכנים”
רוזנפלד: “מאיר כבר ראה הכל בענף, מכיר אותו 
על בוריו ומבין שהיום, יותר מתמיד, הלשכה צריכה 

לחשוב אחרת ולרענן את נושאי התפקידים”.

 יעסוק בין היתר במתן כלים לסוכנים בתחום כלכלת המשפחה, הכשרת סוכנים לקבלת הסמכה כמתכננים פיננסיים 
בשילוב המכללה לביטוח ושת”פ מקצועי בין הארגונים  מאיר רוטברג מונה לראש מטה הבחירות של רוזנפלד 

מבטחים ומבוטחים

מאיר רוטברג, דן דוברי וליאור רוזנפלד


