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וחיסכון,  ביטוח  הממונה על שוק ההון, 
דורית סלינגר, פרסמה היום )יום ד'( הוראות 
לחברות הביטוח, שמפשטות את המידע שמוצג 
למבוטח במעמד רכישת ביטוח בריאות ולאורך 
תקופת המוצר. זאת, על ידי קביעת נוסח חדש 
לגילוי נאות למועמד לביטוח, דף פרטי הביטוח 

והדוח השנתי. 
המטרה, כך נמסר, היא לאפשר למבוטח לקבל 
את המידע הרלוונטי לגבי הביטוחים שרכש. 
לצורך כך מחייבת הרשות את הגופים להטמיע 

קישורים להר הביטוח למדד השירות ולמחשבון 
ביטוח הבריאות, במסגרת הדיווחים.

על פי הנוסח החדש יצטרך המבטח לציין בדף 
פרטי הביטוח, בין היתר, את הפרטים הבאים 
)שלא הופיעו בנוסח הקודם של הגילוי הנאות(: 
אחרי כמה ימים מתחילת הביטוח יהיה המבוטח 
זכאי לתגמול; משך כמה חודשים/שנים ישולמו 
תגמולי הביטוח; סכום הביטוח שיקבל המבוטח 
בבית ובמוסד;  ערכי סילוק; האם קיימים כיסויים 

חופפים בביטוח המשלים של קופות החולים. 

עוד נמסר, כי שינוי פורמט הדיווח יאפשר 
ומהם תנאי  רוכש  הוא  למבוטח להבין מה 
הביטוח. כך הוא יוכל לנהל מעקב אפקטיבי 
אחרי הפרמיות שהוא משלם ולבחון שינויים 

שייערכו בפוליסה. 
עוד נקבע, כי החברה תיידע את המבוטח 
באמצעות מסרון על סיום תקופת ההנחה שניתנה 
לו עת הצטרף לביטוח וכך גם במקרה של עליית 
מחיר הביטוח. בנוסף, החברה תיידע את המבוטח 

על שליחת הדוחות השנתיים.

איגוד המתכננים הפיננסיים מזמן אסיפה כללית 
שלא מן המניין במטרה לדון בין היתר ב"עתידו של נושא 
משרה בכיר באיגוד".  בהודעה, שנשלחה אתמול )ה-1 
באוגוסט( לא צוין שמו של הבכיר, אולם גורמים בענף 
מעריכים כי מדובר בנשיא האיגוד והמייסד דן דוברי. 

האסיפה צפויה להתכנס ב-4 בספטמבר.
בהזמנה, החתומה על ידי חברי הוועד המנהל, נכתב כי 
"האסיפה הינה פועל יוצא של ממצאי מספר ביקורות 
ונדונו בוועד  פנים, אשר נערכו על ידי מבקר האיגוד 

המנהל של האיגוד בתקופה האחרונה". 

עוד נכתב: "מתוך הממצאים עולה כי קיימות שאלות 
עקרוניות לעתיד האיגוד, הנוגעות למחויבות שלנו לנהוג 
על-פי הערכים שעומדים בבסיס המקצוע שלנו ובפני 
חברים ונושאי משרה בכירים באיגוד, אשר התנהלותם 
אינה עולה בקנה אחד עם כללי האתיקה ועם ערכי האיגוד, 
אשר אמורים להוות דוגמה עבור כולנו... אי לכך, סדר 
היום לישיבה זו הינו דיון על השלכות ומסקנות דוחות 
המבקר האחרונים והצבעה על עתידו של נושא משרה 

בכיר באיגוד".
דן דוברי והאיגוד סירבו להתייחס לדברים. 

המפקחת על הביטוח מעדכנת את נוסח 
הדיווחים למבוטחים בביטוח בריאות

איגוד המתכננים הפיננסיים מכנס אסיפה כללית 
מיוחדת לדון ב"עתידו של נושא משרה בכיר"
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.
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בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( 
ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות )07/12-06/17(

קרן י' של הפניקס במקום הראשון

במקום הראשון בתשואות
שוב ושוב ושוב

על פי הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בשנה האחרונה )07/16-06/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )07/14-06/17( ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות 
)07/12-06/17( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' )1992-2003( של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו 
בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים 

של כל אדם. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

דן דוברי, נשיא איגוד 
המתכננים הפיננסיים
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עמדת ממונה: אין להפחית את 
עמלת הסוכן בעת מכירת פוליסה 
ללא כתב שירות של חברת הביטוח

הביטוח  סוכני  עמלת  את  להפחית  אין 
של  שירות  כתב  ללא  פוליסה  בעת מכירת 
חברת הביטוח – 
עת  ב ו ק ך  כ
ת  ח ק פ מ ה
ח  ו ט י ב ה ל  ע
במסגרת טיוטת 
עמדה שפרסמה 
במסגרת העדכון 
רי  ו ט ל ו ג ר ה
לחודש אוגוסט 
2017 )ראו טבלה 
בעמוד 5(. מטרת 
פי  כ  , ה ד מ ע ה
לתרום  שצוין: 
לאחידות ביחס 
ליישום הוראות החוזר ולשיפור התנהלות חברות 

הביטוח בנושא זה.
בטיוטת העמדה מציינת המפקחת, כי למרות 
ואופן שיווקם"  "הנהגת כתבי שירות  חוזר 
שפורסם בדצמבר 2015, ישנה חברת ביטוח 
אינטגרלי  כחלק  שירות  כתבי  שמשווקת 
מפוליסת הביטוח, ללא אפשרות של המבוטח 

לרכוש את פוליסת הביטוח ללא כתבי השירות. 
דוגמאות נוספות שמביאה המפקחת ליישומים 
לקויים של החוזר הן הפחתת עמלת הסוכן אם 

הוא שיווק את הפוליסה ללא כתבי השירות של 
חברת הביטוח ומתן הנחות שונות בגין פוליסות 

הביטוח ברכישת כתבי השירות.

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

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

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

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

עוד קובעת הממונה: חברות הביטוח יעניקו הנחות זהות לרוכשים פוליסות עם וללא כתבי שירות 

"כל יום אנו נתקלים בעדויות של סוכני ביטוח, שמוכיחות לנו שחור 
על גבי לבן כי רוב חברות הביטוח ברוב הענפים חוסמות ומתנות את 
האפשרות לבחור ספק על דעת הלקוח ומשרד סוכן הביטוח. זאת, 
בניגוד מוחלט לחוזר הסדרת כתבי שירות של המפקחת" – כך אומר 
מיקי קופל, מנכ"ל ובעלים של קבוצת קופל, בתגובה לעמדת הממונה.
לדבריו, ברוב המקרים ישנה פגיעה קשה בעמלה ובחלק ניכר 
מהמקרים, אם לא נרכשה חבילת שירות בתוך פוליסת הביטוח, 

המחיר ישתנה לרעת הצרכן. 
עוד מציין קופל, כי מדובר ברוב חברות הביטוח, ולא רק בחברה 
אחת. "אנו קוראים לכל העוסקים בדבר לעמוד בתנאי החוזר ולקיים 
אותם, ולאפשר לסוכן הביטוח שמפיק את הפוליסה לפי דרישות 
הלקוח לבחור את ספק השירות. אני סומך על הפיקוח שימשיך 

באכיפה של החוזר" – כך קופל.

מיקי קופל: רוב חברות הביטוח 
חוסמות את האפשרות לבחור 

ספק על דעת הסוכן והלקוח

הממונה על רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון דורית סלינגר

מיקי קופל, מנכ"ל ובעלים
של קבוצת קופל 
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מודל "מחירי האמת" של גיאוקרטוגרפיה יעשה צדק עם הציבור ועם חברות הביטוח 

המלחמה נגד מגפת התת-ביטוח 
של נכסי נדל"ן בישראל

תיקון הפוליסה התקנית לביטוח הדירה 
ותכולתה, מיולי 2015, ביטל  את תחולת ביטוח 
החסר )תת ביטוח( בפרק הדן בביטוח המבנה. 
משמעות התיקון היא, שבכל מקרה של נזק 
חלקי, שנגרם למבנה, תחויב חברת הביטוח 
במלוא הנזק, עד גבול אחריותה – שהוא סכום 
הביטוח הנקוב בפוליסה - ולא יתבצע קיזוז 
יחסי של תגמולי הביטוח, ביחס שבין סכום 
הביטוח בפוליסה לבין ערך המבנה המבוטח, 

כפי שקובע סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח.
הפיקוח על הביטוח והעומדת בראשו אימצו 
בשנים האחרונות מדיניות צרכנית מובהקת 
וקל לשער שביטול ביטוח החסר עולה בקנה 
אחד עם מדיניות זו. המבוטח יקבל בנזק חלקי 
את מלוא נזקו, בלי קיזוז יחסי של תגמולי 

הביטוח בגין ביטוח החסר.
הבעיה היא שלא בטוח שביטול ביטוח החסר 

אכן משחק לטובת המבוטחים.
עיקר חשיבותו ונחיצותו של ביטוח המבנה, 
נזקים  כנגד  מעניק   שהוא  בכיסוי  הוא 
קטסטרופליים כגון רעידת אדמה, שריפה, 
נזק,  גורם  וכל  והצפה, התפוצצות  שיטפון 
שהפוליסה מכסה ועלול לגרום לנזק טוטלי 
למבנה. לכן יש חשיבות מכרעת, למבוטח, 
יהיה תואם ככל  שסכום הביטוח בפוליסה 
האפשר לעלות ההקמה מחדש )"קימום"( של 

המבנה המבוטח.
לכאורה דאגת המפקחת למבוטח, משרתת 
מטרה צרכנית ופועלת לטובת המבוטח, שכן 
נזקים  למבנה  נגרמו  שבהם  ביטוח,  מקרי 
חלקיים בלבד הם רבים לאין שיעור ממספר 
מקרי הביטוח שבהם נגרם למבנה נזק גמור 
והמבוטח נהנה מתגמולי ביטוח המשפים אותו 
על מלוא נזקו. אלא שביטוח המבנה נועד קודם 
כל, ומעל הכול, לשיפוי המבוטח בנזק טוטלי, 
ובנזק טוטלי סכום ביטוח חסר יעמיד את 
המבוטח בפני שוקת שבורה: תגמולי ביטוח 

נמוכים משמעותית מהנזק שנגרם לו.
קל להניח שהפיקוח התכוון לטוב ורצה להטיב 
עם המבוטח, אבל ברור שנקודת המוצא שלו 
הייתה שאכן קיים, בפועל, פער משמעותי בין 

סכומי הביטוח הרשומים בפוליסות לבין ערכי 
הרכוש המבוטחים, אחרת לא היה  טעם בתיקון 
ולא היה  בו צורך אמיתי. ואם אכן כך שכרם של 
המבוטחים יוצא בהפסדם. קל וחומר, שביטול 
ביטוח החסר ממריץ את המבוטחים להקטין 
עוד יותר את סכומי הביטוח, כדי להקטין את 
דמי הביטוח שהם אמורים לשלם בגינם. וברור 
שסוכני הביטוח, )כמובן שלא לכולם( גם להם 
יש אינטרס מובהק להקטין את סכומי הביטוח 
ואת דמי הביטוח הנגזרים מהם, שהרי ממה 
נפשך: מוטב שהמבוטח ירכוש את הביטוח אצל 
הסוכן ולא יחפש פוליסה זולה יותר אצל סוכן 

אחר או בחברות הביטוח הישיר.
וחברות הביטוח מהי עמדתן? 

לכאורה טובת החברות ואף טובת המבוטחים 
היא לשאוף לסכומי ביטוח התואמים את ערך 
הרכוש המבוטח. מה גם שמסכום הביטוח 
ביטוח  סכומי  החדשה,  בפוליסה  נגזרים, 
4( של  נוספים, המחושבים כמכפלה )עד פי 
פיצוי מבוטח  לצורך  ביטוח המבנה,  סכום 
גמור, סכומים שיאפשרו למבוטח  באובדן 
ולא רק לקבל תגמולי  לרכוש דירה חדשה 
ביטוח בגובה עלות ההקמה מחדש של דירתו 

שניזקה.
מכאן, שהערכת חסר של סכום הביטוח עלולה 
להשאיר את המבוטח בפיצוי חלקי בלבד, אף 
אם ירכוש ביטוח הכולל סכומי ביטוח נוספים, 
ויכולותיו לרכוש דירה חלופית לדירתו שאבדה 
יתמעטו, ככל שסכום הביטוח המקורי נמוך 

מערך דירתו.
אלא שחברות הביטוח נוטות שלא להרגיז 
את סוכני הביטוח והן מעלימות עין מקביעת 
סכומי ביטוח נמוכים שאינם ריאליים. מגמה 
זו של כרסום סכום הביטוח תגבר ככל שציבור 
המבוטחים יהיה מודע לביטול ביטוח החסר. 
תכולה,  ועתירות  יקרות  דירות  בביטוח 
נכונה את ערך  מקפידות החברות להעריך 
ובמיוחד את ערך תכולת  הרכוש המבוטח 
הדירה, וזאת באמצעות מעריכים מקצועיים 
שמעריכים, דרך אגב, גם את סכומי ביטוח 

המבנה.
בממוצע נערכות בשנה כ-60 אלף הערכות 
בדירות שערך תכולתן עולה על 250 אלף שקל.
לפי אומדננו, הערכת סכומי הביטוח בביטוח 
התכולה בוצעה ומתבצעת, במחזוריות של פעם 
בארבע שנים, וזאת ב-300 אלף דירות מתוך 
כ-1.6 מיליון דירות מבוטחות בישראל, דהיינו 
בערך ב-1.3 מיליון דירות מבוטחות לא בוצעה 

הערכת שווי לקביעת סכומי הביטוח. 
חלק מהמבוטחים ביטחו את מבנה דירתם 
אך רק בגלל שהבנקים למשכנתאות מחייבים 
אותם לבטח, כחלק מהסכם ההלוואה. כצפוי, 

אין הבנקים מוטרדים מסכומי ביטוח נמוכים 
ולפעמים מגוחכים, שהרי הבנקים דואגים 
שסכום הביטוח יכסה רק את יתרת ההלוואה, 

וברור שהיתרה הולכת וקטנה עם השנים. 
ברור לכל בר דעת, שאין כדאיות כלכלית 
לחברות הביטוח בביצוע הערכת שווי לכל 
הדירות המבוטחות, וגם אם היה מתבצע סקר 
בכל הדירות, ספק אם הסוקרים, המתמחים 
בהערכת התכולה, מסוגלים להעריך נכונה את 

עלות ההקמה מחדש של המבנה.
גיאוקרטוגרפיה יצרה את הפתרון  קבוצת 
האולטימטיבי לחישוב סכום הביטוח, על ידי 
פיתוח מודל "מחירי האמת", הממוקד בחישוב 

ערכי ה"קימום" של נכסים.
המודל מבוסס על שימוש מצרפי מושכל 
בכלים גיאו-אנליטיים – דמוגרפיים וחברתיים-
כלכליים, במאגרי מידע ובסגמנטציית צרכנים 
- ייחודיים, כל-ארציים, של החברה, ובשילוב 
וחברות  מידע רלבנטי המתקבל מקבלנים 
בנייה, ובידע נצבר בעבודות המחקר והתכנון 
של החטיבה הכלכלית-אורבנית של הקבוצה. 
מחולל  החברה  פיתחה  המידע  בעזרת 
ממוחשב,  המחשב את סכום ביטוח המבנה 
נתונים  פי  על   ,97% של  סטטיסטי  בדיוק 
המדויקת,  המגורים  כתובת  את  הכוללים 
מספר הקומות בבניין, ומספר המעליות בבניין. 
היכולת לחשב את סכום הביטוח, ואגב כך 
גם את מחיר השוק של הדירה. מבוסס על 
העובדה שלגיאוקרטוגרפיה יש מידע אמין על 
כל בנין בישראל )למעט המגזר הערבי, שטרם 
פותחו בו מערכות מידע ראויות( ובסה"כ מידע 
על כ-600 אלף בניינים. המידע המצוי בחברה 
מאפשר לה לאפיין כל בניין לפי האנשים הגרים 

בו ולזהותם על פי 40 טיפוסים של צרכנים.
ראוי להדגיש, שזמינות התחשיב לחברות 
הביטוח תקשה עליהן לשפות את המבוטחים 
בנזק טוטלי, בסכום ביטוח החסר, שכן במגמה 
הצרכנית השולטת בבתי המשפט בישראל, 
סביר להניח שבית המשפט יפסוק שהמבטח 
יכול היה, בקלות יחסית, לדעת שסכום הביטוח 
בפוליסה נמוך מערך הרכוש המבוטח, ולכן לא 
יגביל את תגמולי הביטוח לגבול האחריות של 

המבטח, למרות הרשום בפוליסה. 
השימוש במחולל יאפשר לחברות הביטוח 
גם הערכה מדויקת יותר של הסיכון אליו היא 

נחשפת בביטוח המבנה.

דגני הוא נשיא קבוצת גיאוקרטוגרפיה והמנהל 
המדעי שלה, מומחה בתחומי האסטרטגיה 
של המידע. מלכיס הינו מומחה לביטוח כללי, 
ומנהל  לשעבר ראש תחום הביטוח הכללי 
המחלקה הכלכלית באיגוד חברות הביטוח.

מאת פרופ' אבי דגני ושמואל מלכיס

פוליסה מארח
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בית המשפט: התובע לא גילה כל עניין בביטוח צד ג' וממילא היה עליו לדעת כי 
ביטוח זה לא נערך, הן משום שלא חתם על הצעת ביטוח, הן משום שלא שילם מעולם 

עבור הביטוח ולו תשלום אחד והן משום שמעולם לא קיבל לידיו פוליסת ביטוח 

בירור ראשוני שלא הסתיים 
בעריכת פוליסה אינו מהווה 

רשלנות של סוכן ביטוח

בעפולה  קטנות  לתביעות  משפט  בבית 
רן אליעז )"התובע"(, נגד  נדונה תביעתו של 
סוכן ביטוח )"הסוכן"( ואיילון חברה לביטוח 
בע"מ )"איילון"(. פסק הדין ניתן ביוני 2017, 
בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת הבכירה שרונה 

צור גינור.
מדובר בתביעה שהגיש  עובדות המקרה: 
נגד סוכן הביטוח מטעמו בסך של  התובע 
ערך  לא  שהסוכן  בטענה  שקל,  אלף  כ-20 
ביטוח לאחריות נזקי צד שלישי הגם שהתבקש 
לעשות כן. כאשר נגרם נזק רכוש לרכב ביקש 
התובע להפעיל את הביטוח לתשלום לצד ג' 
כי כלל לא נערך ביטוח צד  וגילה, לטענתו, 
ג' על ידי הסוכן. איילון, המבטחת של הסוכן 
בביטוח אחריות מקצועית, הצטרפה כנתבעת 

בהסכמת הצדדים. 
לטענת התובע, הוא פנה  טענות הצדדים: 
לסוכן בבקשה לערוך פוליסת ביטוח חובה 
ונרכש על  ג' לרכבו, אשר היה ברשותו  וצד 
ידו בסמוך לכך. הסוכן טען, כי הוקמה פוליסת 
ביטוח חובה בלבד, וכי התובע לא חתם על הצעת 
ביטוח מאחר שהיו חסרים בידיו מסמכים 
מהותיים, לרבות אישור היעדר תביעות וכיו"ב 

שהתובע התבקש להמציאם בהמשך. 
ומתן  לטענת הסוכן, לאחר אותה פגישה 
תעודת ביטוח החובה, התובע לא יצר עוד קשר 
עם משרדו, ומשכך, הניח כי התובע בחר לערוך 
את הביטוח לנזקי צד ג', אם בכלל, במקום אחר.

פסק הדין: בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת 
כי התובע נפגש עם הסוכן במשרדו וכי במועד 
זה נערך ביטוח חובה לרכבו. בית המשפט ציין, 
כי נותרו סוגיות ללא מענה: הראשונה - האם 
הסוכן הקים פוליסת ביטוח צד ג' בחברת מגדל 
חברה לביטוח בע"מ וזו בוטלה או שמא זו כלל 
לא הוקמה. השנייה - מתן אפשרות לתובע 
לאתר את פרטי התשלום אשר נגבו על ידי 
הנתבע או מי מטעמו עבור הביטוח, אשר נערך 
בפגישה במשרדו. בית המשפט ציין, כי תשובת 
מגדל הייתה, כי הרכב לא בוטח על ידה. התובע 
לא המציא כל פרטים, כפי שהתבקש, ביחס 
לתשלומים בפועל לחברת הביטוח, שהיו יכולים 
לתמוך בטענתו כי הרכב בוטח גם בביטוח צד 

ג' ולא ביטוח חובה בלבד כטענת הסוכן. 
כי בעדותו של התובע  ציין,  בית המשפט 
עלו סתירות ואי בהירויות רבות, כאשר טען 
לסירוגין כי נערכו ביטוחים על ידי הסוכן לשני 
רכבים בבעלותו וכלל לא הובהר איזה ביטוח 
נערך לשיטתו לאיזה רכב. התובע הודה, כי 
ביום הפגישה קיבל לידיו פוליסת ביטוח חובה 
בלבד, וכי הובטח לו שהפוליסה הנוספת תישלח 

בדואר, וזאת מעולם לא הגיעה, הגם שהתאונה 
אירעה יותר מחודשיים לאחר מכן. התובע כלל 
לא ידע באותו מועד למסור מידע בדבר פרטי 
התשלום, ואישר כי הסכום אשר נגבה הינו בסך 
202 שקל ב-8 תשלומים, סכום אשר ברור כי 
אינו הולם את הטענה בדבר עריכת ביטוח חובה 

וביטוח צד ג' אלא ביטוח אחד בלבד.
 בית המשפט ציין, כי טענת התובע, שלא 
יכול היה לעקוב אחר פרטי התשלום מאחר 
שמדובר בכרטיס אשראי של אשתו אין בה 
מאום,  מאחר שהוא אשר בחר את אמצעי 
התשלום. מבחינתו עליו לוודא כי אכן ערך 
ביטוח צד ג' לרכב. לכך יש להוסיף את הנטל 
הרובץ עליו להוכיח את תביעתו. בית המשפט 
קבע, כי הסוכן, לעומתו, העיד בצורה ברורה, 
וגרסתו עלתה בקנה אחד עם האסמכתאות ועם 
הטענה, שהתבררה לאחר מכן, כי אכן הביטוח 
לצד ג' לא נערך כלל בשל אי החתימה על הצעת 
ביטוח ואי המצאת מסמכים רלוונטיים על 
ידי התובע, וכן הטענה, כי התובע שילם עבור 
ביטוח חובה לרכב אחד בלבד, כאשר גם עניין 
זה אושר על ידי התובע בדיון בבית המשפט. 

בית המשפט ציין, כי הסוכן הסביר, שאכן 
הכיר את התובע מזה מספר שנים, לאחר שערך 
עבורו ביטוחים, כי תמיד חיפש את המחיר 
הזול ביותר וכי ביקש באותו יום הצעת מחיר 

לביטוח חובה לרכב, שילם בכרטיס אשראי, וכי 
הוסבר לו, כי ללא אישור היעדר תביעות לא 
ייערך ביטוח לצד ג', וממילא התובע לא חתם 
על טופס הצעה. הסוכן סבר, כי התובע בחר 
לערוך את הביטוח במקום אחר. בית המשפט 
קבע, כי בטענות התובע נמצאו סתירות כך שרב 
הנסתר על הגלוי בעניין זה ולא קיבל את גרסתו. 
מכלל הנסיבות עלה, כי התובע לא גילה כל 
עניין בביטוח צד ג' וממילא היה עליו לדעת 
כי ביטוח זה לא נערך, הן משום שלא חתם 
על הצעת ביטוח, הן משום שלא שילם מעולם 
ולו תשלום אחד )אלא עבור  עבור הביטוח 
ביטוח חובה בלבד(, והן משום שמעולם לא 
קיבל לידיו פוליסת ביטוח חרף חלוף למעלה 

מחודשיים לאחר אותה פגישה. 
לסיכום: בית המשפט קבע, כי התובע לא הרים 
את הנטל להוכיח התרשלות סוכן הביטוח או 
הפרת חובה כלשהי מבחינתו, לא הרים כלל 
את הנטל להוכיח כי חוזה הביטוח נערך או 
כי פעל לעריכת ביטוח צד שלישי, ככל שהיה 
מעוניין בכך מעבר לבירור כללי וראשוני. בית 
המשפט דחה את התביעה וקבע כי התובע 

יישא בהוצאות הנתבעים.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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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 התיקון נעשה במסגרת אחריותה של 
חברת הביטוח לטיב השירות של ספק מטעם 
החברה  החלטה ראשונה בסדרת הכרעות 

בפניות ציבור שהתבררו ברשות שוק ההון

חברת הביטוח חויבה לתקן 
נזקי מים שנגרמו על ידי 
ספקית שירותי הצנרת

העדכון הרגולטורי לאוגוסט 2017

חברת ביטוח חויבה לתקן נזקי מים שנגרמו על ידי ספקית 
שירותי הצנרת, במסגרת אחריותה לטיב השירות של ספק 
השירות מטעמה – כך פורסם במסגרת פרסום הכרעה עקרונית 

של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
מדובר במבוטחת בביטוח דירה, שכללה הרחבה לתיקון נזקי 
צנרת באמצעות ספק שירות מטעם חברת הביטוח,  עקב תקלה 
בצנרת בדירתה פנתה המבוטחת לספק השירות מטעם חברת 
הביטוח בבקשה לתקן את הצנרת שניזוקה. ספק השירות 

טען כי לא נמצאה תקלה ונקבע כי מדובר בקריאת שווא. 
מספר חודשים לאחר מכן החריפה התקלה וגרמה לנזקים 
רבים במטבח. לטענת הפונה, גם לאחר קריאה נוספת לספק 
השירות מטעם חברת הביטוח, לא תוקן הנזק בצורה מקצועית. 
עוד טענה הפונה, כי בשל הטיפול הלקוי, לא ניתן היה להשתמש 

בדירה, באופן שהגדיל את נזקיה. 
במסגרת בירור הפנייה קבעה רשות שוק ההון שספק השירות 
מטעם החברה נתן שירות לקוי. בנסיבות אלו, הורתה הרשות 
לחברת הביטוח לתקן את נזק המים שנוצר, להשיב את מצב 
הדירה לקדמותו ולפצות את הפונה בגין התקופה בה לא ניתן 

היה להשתמש בדירה. 
)כתבה ראשונה בסדרה(

רשות שוק ההון פרסמה היום )יום ד'( את העדכון הרגולטורי לחודש אוגוסט 2017. 
העדכון כולל הנחיות והסברים בדבר אופן בחירת שמאי, שיווק כתבי שירות, גילוי 

ודיווח למבוטח בביטוחי בריאות ועוד.

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור
הסברהוראותנושא

ביטוח 
כללי

הוראות החוזר המאוחד 
- הוראות בענף רכב 

רכוש - טיוטה

תיקון הוראות החוזר המאוחד
בא להסדיר את אופן עבודת חברת הביטוח 
עם שמאים ומוסכים וזאת במטרה שהליך 
תביעת הביטוח על ידי מבוטח יהיה הליך 
הוגן, יעיל, שקוף ומקצועי לטובת מיצוי 

זכויותיו של המבוטח.

ביטוח 
גילוי ודיווח למבוטח בריאות

בביטוח בריאות – טיוטה

קביעת המתכונת שבה יישלחו דיווחים 
ומידע למועמדים לביטוח ולמבוטחים 

בביטוח בריאות. 

ביטוח

עמדת ממונה - ממצאי 
בדיקה בנושא הנהגת 

כתבי שירות ואופן 
שיווקם - טיוטה

לאחר שהרשות בצעה ביקורות בחברות 
ביטוח ובסוכנויות ביטוח מפורסמת

עמדת הממונה כדי לתרום לאחידות ביחס 
ליישום הוראות חוזר הנהגת כתבי שירות 

ואופן שיווקם.

מסלקה 
פנסיונית

ביצוע בדיקות 
אינטגרציה – לקראת 

שלב 7 – שירותים 
ללא תשלום ושירותים 

מורחבים - טיוטה

פרסום הוראות לביצוע בדיקות אינטגרציה 
לקראת שלב 7

)עדכון ממשק מעסיקים
וממשק היזון חוזר ראשוני(.

קרנות 
פנסיה

איחוד חשבונות קיימים 
בקרנות פנסיה חדשות 
- הוראת שעה - יישום 

נוסף - טיוטה

הוראות ליישום נוסף של הוראת השעה 
בסעיף 24א לחוק קופות גמל

חשבונאות

הנחיית גילוי בגין יחס 
כושר פירעון כלכלי בדוח 

התקופתי של חברות 
ביטוח - הוראת שעה

מבנה הגילוי הנדרש בנושא משטר סולבנסי 
בדוח הדירקטוריון ובביאור לדוח הכספי של 

חברות ביטוח.

מידע 
ודיווח

תיקון הוראות החוזר 
המאוחד לעניין דיווחים 

לממונה – טיוטה

עדכון הוראות הנוגעות לעניין דיווחים 
לממונה.
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נשיאה בהשתתפות עצמית בתביעות 
ביטוח אחריות נושאי משרה

הפוליסה לביטוח 
ה,  שר המ שאי  נו
כשמה כן היא, היא 
פוליסה המבטחת 
תם  ו ב ח ת  א
האישית של נושאי 
מנת  על  המשרה 
את  לקבל  שיוכלו 
החלטותיהם עבור 
החברה ללא חשש 
מפני תביעות נזיקין 
ג' )בעלי מניות,  כספיות אישיות מצד צדדי 
לקוחות, ספקים ואף עובדים של החברה(, 

וירידה לנכסיהם הפרטיים.
בעוד שבפוליסות אחריות אחרות, דוגמת 
"אחריות כלפי צד שלישי",  המבוטח הינו 
הינם  המשרה  ונושאי  והעובדים  החברה 
לביטוח  הפוליסה   - לביטוח  "נספחים" 
אישית  נערכת  משרה"  נושאי  "אחריות 
לטובת נושאי המשרה ובה  החברה היא בעלת 

הפוליסה – לא המבוטח. 
כלומר החברה משלמת את הפרמיה, מנהלת 
מו"מ על תנאי הכיסוי, אך היא עצמה אינה 

מבוטחת )למעט במספר רכיבים(.
בפוליסה  הנקובה  העצמית  בהשתתפות 
לא נושאים נושאי המשרה, אלא החברה, גם 
אם הדבר מגיע לעיתים לידי אבסורד, כאשר 
לחברה עצמה טענות נגד נושאי המשרה, ולכן 
את ההשתתפות  לא מעוניינת לשלם  היא 
העצמית אשר חלה עליה. ברשימת הפוליסה 
לנושאי  עצמית  השתתפות  רושמים:  אף 

המשרה – "אין" או "0".
כך יצא שחברת הביטוח עלולה הייתה למצוא 
שהיא  בלי  החבות,  במלוא  נושאת  עצמה 
משופה על ידי החברה בסכום ההשתתפות 
חברות  מצאו  השנים  ברבות  העצמית. 
תשלום  נושא  את  להפוך  דרכים  הביטוח 
ההשתתפות העצמית מ"בעיה" שלהן מול 

"בעלות הפוליסה" ל"בעיה" של נושאי המשרה 
ובכך, במקרים מסוימים כפי שנפרט, להשית 
על נושאי המשרה את תשלום ההשתתפות 

העצמית.
הדבר  נעשה באמצעות הכללת סעיף "חזקת 
  presumptive indemnification "שיפוי

או בדרך אחרת. 
מנגנון התשלום של הפוליסה בנוי כך, שנושא 
המשרה משופה במישרין מחברת הביטוח 
)סעיף כיסוי A( למעט אם קיבל שיפוי מבעלת 
הפוליסה, שאז חברת הביטוח תעביר את 

ההחזר הכספי לבעלת הפוליסה.
זה היה המנגנון המקורי שעל פיו התנהלו, 
כלומר, שבעלת הפוליסה שיפתה את נושא 
העצמית  השתתפות  את  ושילמה  המשרה 
הנקובה בפוליסה. אלא שהישראלים מצאו 
פטנט לא לשלם השתתפות עצמית בכך שבעלת 
הפוליסה סירבה לשפות את נושאי המשרה 
ושלחה אותו במישרין לפוליסה ואז חברות 
הביטוח מצאו עצמן ללא קבלת ההשתתפות 

העצמית. 
אמצעי הנגד לא איחר להגיע וחברות הביטוח 
סתמו את הפרצה על ידי כך שהוסיפו מספר 
מילים לסעיף הכיסוי A – "או שהייתה רשאית 
פסקה  הוסיפו  אף  והמדקדקות  לשפותו" 
של "חזקת שיפוי", לפיה די אם יש אפשרות 
פוטנציאלית לשיפוי, אז רואים את החברה 
כמי ששיפתה את נושא המשרה ולכן נדרש 

לשלם השתתפות עצמית.
נשמע הוגן לכאורה, אלא שתוך כדי סתימת 
הפרצה – אותו כלל בסיסי ועיקרי, לפיו נושא 
בתשלום  אישית  חב  אינו  לעולם  המשרה 

ההשתתפות העצמית, עלול לצאת משובש.
במקרים שבהם נושא המשרה אינו משופה 
על ידי החברה – וזה אופייני לגבי נושאי משרה 
לשעבר, שאין בידם כתב שיפוי או התחייבות 
לשיפוי מצד החברה והחברה אולי כבר לא 
מעוניינת לסייע להם - הם אלו שהתשלום 

נופל עליהם.
כלומר, חברת הביטוח אומרת להם: "החבות 
שלי לשפות מתחילה מעבר לסכום ההשתתפות 

העצמית".
באופן רשמי התשובה שניתנה על ידי אחת 
מחברות הביטוח הייתה "מאחר שחלה חובה 
זכאות לשפות, אזי חלה השתתפות  ו/או 
עצמית, ועד שזו לא ממוצה, חבות המבטחים 

אינה קמה".
יש להדגיש, שהבעיה פחות חמורה או לא 
מורגשת לגבי נושאי משרה מכהנים, או כאלה 
שיש בידם כתבי שיפוי, משום שאז החברה 
נושא המשרה ומשלמת  ממילא משפה את 
את ההשתתפות העצמית מכוח ההתחייבות 

האישית שלה כלפיו לעשות כן.
חברות  הזו  לבעיה  מתייחסות  כיצד  אז 
במפורש  מבטיחות  אחד,  מצד  הביטוח: 
ברשימת הפוליסה שאין השתתפות עצמית 
מנושאי המשרה, ומצד שני, מקזזות השתתפות 

עצמית כאשר משלמות לו את השיפוי?
יש לציין שהפתרון לבעיה הזו הינו פשוט 
ואף קיים – כל שנדרש הוא להוסיף  מאד 
פסקה, לפיה ההשתתפות העצמית תשולם על 
ידי בעלת הפוליסה והתשלום לנושא המשרה 
יהיה מהשקל/דולר הראשון. כלומר שבעיית 
תשלום ההשתתפות העצמית חלה בין החברה 

לבין חברת הביטוח ולא על נושא המשרה. 
לצערנו, לא כל הפוליסות המבוססות על 
נוסח corporate guard כוללות פסקה שכזו 
ומוצע שנושאי המשרה ויועצי הביטוח ישימו 
לב לסוגיה האמורה, שכן סכום ההשתתפות 
להיות  יכול  מסוימים  במקרים  העצמית 
משמעותי. כך, לדוגמה, בתביעות ני"ע בחברות 
נסחרות שאין להם כיסוי לחבות החברה עקב 

תביעות ני"ע תחת הפוליסה.

הכותב הוא עו"ד, מנהל תיקים בכיר במשרד 
אורי אורלנד, משרד יועצים לניהול סיכונים.

פוליסה מארח

מאת עו"ד ליעד לק

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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כדאי לדעת

להב בהסכם  ראשון מסוגו עם קבוצת ישראכרט: 200 אלף עצמאים ועסקים קטנים, חברי 
להב, אשר יצטרפו להסדר, יקבלו עמלת סליקה מופחתת ומכשירי סליקה  בתנאים מיוחדים

ישראכרט תפחית את עמלת הסליקה 
לחברי להב, כולל סוכני ביטוח - ל-1.1%

להב, לשכת ארגוני  רועי כהן, נשיא  עו"ד 
רון  וד"ר  הקטנים,  והעסקים  העצמאים 
וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, הודיעו היום 
)יום ד'( על שיתוף פעולה להפחתה דרמטית 
של עמלות הסליקה. לפי ההסכם,  200 אלף 
עצמאים ועסקים קטנים, חברי להב, שיצטרפו 
להסדר, יהיו זכאים לעמלת סליקה בעסקאות 
 1.1% ישראכרט של  מקומיות באמצעות 
)1.21% לחודש והחודש ה-12 במתנה בכל 
שנה( החל מה-1 בספטמבר 2017. העמלה 

הממוצעת לעסקים קטנים כיום: 2-3%.
יוצעו לחברי להב,  בנוסף, בעתיד הקרוב 
שיצטרפו להסדר ישראכרט, מכשירי סליקה 

)POS( בתנאים מיוחדים. ישראכרט גם תציע 
לעסקים הרלוונטיים ניכיון במחיר אטרקטיבי.

עוד הוחלט להקים מועדון לציבור העצמאים 
והעסקים הקטנים בישראל, שיעניק מגוון 
שירותים והטבות שיינתנו באופן בלעדי לחברי 
להב: פטור לשנה מדמי כרטיס ללא התניה, 
הטבות אוטומטיות באלפי בתי עסק, שירות 

לקוחות 24/7 במגוון ערוצים ועוד.
עו"ד כהן: "שוק סליקת כרטיסי האשראי 

בישראל הינו שוק קטן, המגלגל סכום מוערך 
של כ-3 מיליארד שקל בשנה. בעוד בתי העסק 
הגדולים משלמים בממוצע עמלת סליקה של 
0.85% מהעסקה, בתי העסק הקטנים משלמים 
עמלה הגבוהה ב-74% והעומדת על ממוצע 
1.48%. מפניות של עסקים קטנים אנו  של 
עדים לפערים תהומיים בין עסקים גדולים 
זה עמלות סליקה הנגבות  ובכלל  לקטנים, 

מעסקים קטנים המגיעות ל-2.5% ואף יותר 
וכי עלויות הסליקה מגיעות לעיתים לכ-20% 

מהרווח הנקי".
אריה  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
אברמוביץ, השתתף במסיבת העיתונאים 

וייצג את חברי הלשכה החברים בלהב.
כי המאבק הציבורי של  בלהב מציינים, 
הארגון להורדת עמלות הסליקה לעסקים 
הקטנים החל לפני כשנה. במקביל, יצאה להב, 
בשיתוף לשכת עורכי הדין, במכרז להורדת 
אולם חברות האשראי  עמלות הסליקה, 
בחרו לא לגשת למכרז. עקב כך פנה עו"ד כהן 
למחוקק והתקיים דיון בוועדת הרפורמות של 
הכנסת בראשות ח"כ אלי כהן. במסגרת הדיונים 
ולצמצום  לחקיקת חוק להגברת התחרות 
להכנסה  להוביל  להב  הריכוזיות, הצליחה 
של סעיפים כגון: האפשרות של סולק חדש 
להתארח על תשתית הסולקים הקיימים, מתן 
אישור למאגדים לעסוק בתחום הסליקה תחת 
פיקוח רשות שוק ההון, חיוב חברות האשראי 
לעבוד עם מאגדים וכי שר האוצר רשאי לקבוע 

את התמורה שישלם מאגד לסולק.

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה )“הפול”( בע”מ

התאגיד המנהל של מאגר הישראלי לביטוח רכב )“הפול”( בע”מ )להלן: “הפול”( פונה בזה לקבלת הצעות מסוכנויות וסוכני 
וניהול סניפים של הפול באזורים הבאים: תל אביב, ב”ש, ירושלים, נתניה, חיפה, ואדי ערה והגליל לשם  ביטוח לפתיחה 

מכירת תעודות ביטוח רכב חובה בשם הפול.
ניתן להגיש הצעות לאזור אחד או יותר. 

osnat@pool.org.il לכתובת  אלקטרוני  בדואר  פניה  ידי  על  לקבל  ניתן  בהצעה  לכלול  שיש  עניינים  על   פרטים 
)להלן: “תוכן ההצעה”(. על הפונה למסור את פרטיו טרם קבלת תוכן ההצעה.

 מציע שייבחר יידרש לחתום על הסכם, כפי שאושר על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ללא אפשרות לשינוי כלשהו.
.osnat@pool.org.il ניתן לקבל את נוסח ההסכם או עיקריו על ידי פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת

תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנה אחת עם אפשרות הארכה, בהתאם לאמור בהסכם.
,03-9424348 פקס:  או   osnat@pool.org.il אלקטרוני  דואר  באמצעות  גרוסמן  אסנת  לגב’  בכתב  יוגשו   הצעות 

לא יאוחר מיום 31.8.2017.
פנייה זו אינה מהווה הצעה אלא הזמנה להציע הצעות.

מודגש, כי פניה זו והליך בחירת הזוכה על ידי הפול, כולל ההתקשרות עמו, אינם כפופים לדיני המכרזים למיניהם.
מומלץ שכל מציע, לפני הגשת הצעתו, יקרא בעיון את תוכן ההצעה כמוגדר לעיל.

מובהר בזה, כי הפול אינו מתחייב ואינו מחויב לקבל הצעה כלשהי, ויהיה רשאי לבחור בזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כמו כן, הפול יהיה חופשי לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים מבלי לנהל משא ומתן עם יתר המציעים, ומבלי להודיע על 

כך לשאר המציעים.
יש לקרוא את ההזמנה דלעיל גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים, הכול לפי הדבק הדברים והקשרם.

בכבוד רב,
התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה “הפול” בע”מ

הזמנה להגיש הצעות

ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט
ועו"ד רועי כהן, נשיא להב במסיבת העיתונאים

דל
מנ

ת 
יא

 ל
ם:

לו
צי
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תעודת חצי

הנכסים  הסתכמו  יוני  חודש  בסוף 
המנוהלים בקרנות הפנסיה המקיפות 
גידול  בישראל ב-270 מיליארד שקל, 
בסך 20 מיליארד שקל מראשית השנה. 
שוק  את  המאפיינת  הצמיחה  מגמת 
קרנות הפנסיה נמשכת במלוא עוצמתה. 
2000 בכ-7.6  שוק אשר הסתכם בשנת 
מיליארד שקל, 30 מיליארד שקל בעת 
אימוץ מסקנות ועדת בכר ו-47 מיליארד 
בוטל  עת   ,2008 שנת  בראשית  שקל 
המסלול ההוני בקופות גמל, צומח באופן 
עקבי במספרים גדלים עד לכדי 270 מיליארד שקל במחצית שנת 

 .2017
הגידול בהיקף הנכסים בקרנות הפנסיה נעשה בשוק שממשיך 
להיות ריכוזי מאוד. קרן הפנסיה המנהלת את היקף הנכסים הגדול 
ביותר היא מנורה מבטחים עם 93 מיליארד שקל, המהווים 34% 
מן השוק, כאשר הרחק מאחור קרן הפנסיה השנייה בהיקף הנכסים 
שהיא מנהלת, מגדל מקפת אישית, עם 57 מיליארד שקל. ארבע 
קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות 90% מן הכספים אשר נצברו 

בקרנות פנסיה מקיפות.  
במהלך המחצית הראשונה של 2017 הייתה צבירה נטו בקרנות 
פנסיה מקיפות חדשות בהיקף של 13.3 מיליארד שקל. הצבירה נטו 
הגבוהה ביותר בוצעה בקרן הפנסיה מנורה מבטחים, 3.8 מיליארד 
שקל. כ-29% מן הצבירה נטו נעשתה בקרן הפנסיה הגדולה בשוק, 
אך בשיעור הקטן מחלקה בשוק. גם קרן הפנסיה השנייה בגודלה 
בשוק, המחזיקה בנתח שוק של 21%, צברה נטו 1.6 מיליארד שקל, 

12% מן הצבירה נטו בשוק בחודשים ינואר עד יוני. 
הראל - המחזיקה בנתח שוק של 17% - נהנתה  לעומת זאת, 

מצבירה נטו בסך 3.2 מיליארד שקל, כ-29% מן הצבירה נטו. 
מכרז קרן פנסיה ברירת מחדל, שניהלה רשות שוק ההון והבחירה 
בשתי קרנות הפנסיה מיטב דש והלמן אלדובי כקרנות שיהוו ברירת 
מחדל עבור ציבור השכירים להם מחויבים המעסיקים לפתוח קרנות 
פנסיה - עדיין לא משפיע על גידול בנכסים או על שינוי מאזן הכוחות 
של הכספים המנוהלים בשוק. עם זאת ברור, שהתרומה הגדולה 
של המכרז לתחרות בשוק אמורה לבוא לידי ביטוי בדמי הניהול, 
כאשר בהיקף הנכסים המנוהלים ההשפעה היא יותר ארוכת טווח.

נכון לסוף חודש יוני, החשיפה הממוצעת למניות של קרנות הפנסיה 
המקיפות הסתכמה ב-33%, כאשר האחזקה הישירה במניות, 
אופציות ותעודות סל מניתיות הייתה 24%. החשיפה הממוצעת 
של קרנות פנסיה לחו"ל הסתכמה ביותר מ-27%, כאשר כ-54% 
מן הכספים בקרנות פנסיה הושקעו בנכסים סחירים ונזילים ואילו 

46% הושקעו בנכסים לא סחירים.
ב-12 החודשים האחרונים הניבו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות 
בממוצע, תשואה נומינלית, ברוטו )לפני ניכוי דמי ניהול( בשיעור של 
7.6% אך שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה בתשואות 
אשר הניבו הקרנות השונות בשוק. לצד קרן הפנסיה, שהניבה ב-12 
החודשים האחרונים את התשואה הגבוהה בשוק, אלטשולר שחם, 
בשיעור 11.08%, זו שממוקמת במקום השני, הראל פנסיה, הניבה 
8.56% ואילו הקרן שהניבה את התשואה הנמוכה ביותר בתקופה 
זו היא פסגות פנסיה מקיפה שהשיגה לחוסכים רווח בשיעור של 

.6.38%

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

 שוק קרנות הפנסיה ממשיך לצמוח  שוב מצטיירת תמונה 
המשקפת שונות גדולה בתשואות שהניבו הקרנות השונות בשוק

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

היקף נכסי קרנות פנסיה חדשות לאורך זמן
)במיליארדי ש"ח(

 

 
 

 33% -שיפה הממוצעת למניות של קרנות הפנסיה המקיפות הסתכמה בהח נכון לסוף חודש יוני
החשיפה הממוצעת של  .24%כאשר האחזקה הישירה במניות, אופציות ותעודות סל מניתיות הייתה 

מן הכספים בקרנות פנסיה הושקעו  54%-כאשר כ 27%-קרנות פנסיה לחו"ל הסתכמה בלמעלה מ
 עו בנכסים לא סחירים.הושק 46%בנכסים סחירים ונזילים ואילו 

 

 

החודשים האחרונים הניבו קרנות הפנסיה המקיפות החדשות בממוצע, תשואה נומינלית,  12-ב
אך שוב מצטיירת תמונה המשקפת שונות גדולה  7.6%ברוטו )לפני ניכוי דמי ניהול( בשיעור של 

החודשים האחרונים  12-בבתשואות אשר הניבו הקרנות השונות בשוק. לצד קרן הפנסיה שהניבה 
, זו שממוקמת במקום הדני, הראל 11.08%את התשואה הגבוהה בשוק, אלטשולר שחם, בשיעור 

ואילו הקרן שהניבה את התשואה הנמוכה ביותר בתקופה זו פסגות פנסיה  8.56%פנסיה הניבה 
 .6.38%מקיפה השיגה לחוסכים רווח בשיעור של 

,  מזומנים ופקדונות
6.69% 

,  ח מיועדות"אג
29.17% 

, ח ממשלתיות"אג
, ח קונצרניות"אג 8.30%

13.07% 

24.17%, מניות  

,  קרנות נאמנות
6.08% 

6.75%, הלוואות  

5.77%, נכסים אחרים  

  (2017נכון לסוף יוני )הרכב השקעות קרנות פנסיה חדשות מקיפות 

הרכב השקעות קרנות פנסיה חדשות מקיפות
)נכון לסוף יוני 2017(

צבירה נטו קרנות פנסיה מקיפות חדשות
)ינואר - יוני 2017, במיליארדי ש"ח(

היקף נכסי קרנות פנסיה מקיפות חדשות
)במיליארדי ש"ח, נכון לסוף יוני 2017(

 

 
 

 

הייתה צבירה נטו בקרנות פנסיה מקיפות חדשות בהיקף  2017במהלך המחצית הראשונה של שנת 
 3.8נורה מבטחים, בוצעה בקרן הפנסיה מהצבירה נטו הגבוהה ביותר ₪. מיליארד  13.3של 

מן הצבירה נטו נעשתה בקרן הפנסיה הגדולה בשוק אך בשיעור הקטן החלקה  29%-כ₪. מיליארד 
מיליארד  1.6צברה נטו  21%בשוק. גם קרן הפנסיה השנייה בגודלה בשוק, המחזיקה בנתח שוק של 

בנתח שוק של מן הצבירה נטו בשוק בחודשים ינואר עד יוני. לעומת זאת הראל המחזיקה  ₪12%, 
מן הצבירה נטו. מכרז קרן פנסיה ברירת  29%-כ₪, מיליארד  3.2נהנתה מצבירה נטו בסך  17%

מחדל אשר ניהלה רשות שוק ההון ובחירת משרד האוצר בשתי קרנות פנסיה, מיטב דש והלמן 
תוח אלדובי, כקרנות פנסיה אשר יהוו ברירת מחדל עבור ציבור השכירים להם מחויבים המעסיקים לפ

קרנות פנסיה עדיין לא משפיע על גידול בנכסים או שינוי המאזן הכוחות של הכספים המנוהלים 
בשוק. יחד עם זאת ברור שהתרומה הגדולה של המכרז לתחרות בשוק אמורה לבוא לידי ביטוי בדמי 

 הניהול כאשר בהיקף הנכסים המנוהלים ההשפעה יותר ארוכת טווח.

 

 

93, מנורה מבטחים   

57, מגדל מקפת   

47, הראל   

47, כלל   

17, הפניקס   

7, מיטב דש  2, פסגות   1, אלטשולר שחם    

0.4, הלמן אלדובי   

נכון  , ח"במיליארדי ש)היקף נכסי קרנות פנסיה מקיפות חדשות 
 (  2017לסוף יוני 
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1.6 
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0.4 
0.07 

מנורה 
 מבטחים

מגדל 
 מקפת

אלטשולר   פסגות מיטב דש הפניקס כלל הראל
 שחם

הלמן  
 אלדובי

במיליארדי  , 2017יוני -ינואר )צבירה נטו קרנות פנסיה מקיפות חדשות 
₪) 
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דוח חדש מפרסם כי אבטחת מידע בדואר האלקטרוני, אבטחת מאגרי 
מידע וגניבת זהויות הם הנושאים המדאיגים ביותר את המבטחים

מבטחי רכב בבריטניה אינם 
מוכנים לסיכונים דיגיטליים

כופרה הניבה לפצחנים 25 מיליון דולר בשנתיים האחרונות

ברקשייר האת'ווי רוצה נתח 
ממבטח המשנה הברזילאי 

IRB Brasil Resseguros

 Marmalade משיק ביטוח 
לנהגים חדשים וצעירים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

שהם  חושבים  המבטחים  של   14% רק 
שמקורם  בסיכונים  לטפל  מאוד"  "מוכנים 
סבורים   18% ורק  הטכנולוגיים  בשינויים 
סיכונים  לניהול  מוכנה  הביטוח  שתעשיית 
"אתגר  אלו  בסיכונים  רואים   11% כאלו. 

קטן". 
 LexisNexis ידי  על  שפורסם  חדש  דוח 
מידע  אבטחת  כי  דיווח   Risk Solutions
מידע  מאגרי  אבטחת  האלקטרוני,  בדואר 

המדאיגים  הנושאים  הם  זהויות  וגניבת 
 55 דגם  הסקר  המבטחים.  את  ביותר 
ב-80%  אשר  ביטוח  מתחום  מקצוענים 
פוליסות  ותמחור  בחיתום  עוסקים  מזמנם 

ביטוח.
הדוח מפרסם, בין היתר, גם את הממצאים 

הבאים:
בטכנולוגיות  רואים  מהמבטחים   26%

המתחברות כמאוד בעייתיות. 

החברתיות  הרשתות  את  מגדירים   26%
כמאוד בעייתיות.

תוכנות  של  שההתפרצות  חושבים   16%
זדוניות היא מאד בעייתית. 

הם  כי  מדווחים  הרכב  ממבטחי   40%
מחירים  השוואת  אתרי  עם  מתמודדים 

ובעיות של אבטחת מידע.
מהסיכונים  אחד  אף  כי  אמרו   26%

הטכנולוגיים אינו מהווה אתגר עבורם. 

 ,Google ידי  על  שנעשה  במחקר 
Chainalysis ,UC San Diego ו-בית הספר 
הכופר  “עסקי”  כי  נמצא   NYU של  להנדסה 
הכניסו לכיסי פצחני המחשב יותר מ-25 מיליון 

דולר. 
החוקרים בדקו 34 מקרים שונים של תוכנה 

זדונית, וערכו מעקב אחרי תשלומים בבלוקצ'יין 
כדי לנסות ולנתח את רמת הכופרה ואת כמות 
חשפו  הממצאים  לדורשים.  שהכניסה  הכסף 
כדי  כופר,  דמי  דולר  מיליון  כ-25  שולמו  כי 
שהנפגעים יוכלו לקבל חזרה את המידע שלהם. 
הזדוניות  התוכנות  כי  נמצא  המידע  מניתוח 

המופצות לאחרונה יודעות להתגבר על תוכנות 
תוכנות  במחשבים.  המותקנות  וירוס  אנטי 
והתאמה  חתימות  בודקות  וירוס  האנטי 
למדו  החדשות  הזדוניות  התוכנות  בינארית. 
הן  כאשר  הבינארית  ההתאמה  את  לשנות 

מתגלות באנטי וירוס.

בשירותי דרך אין בערך – רק 
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מיועד לשמש כחבר בוועדה המקצועית המייעצת 
בלשכה ויועץ אסטרטגי בתחום הביטוח הכללי לנשיא 

הלשכה וליו"ר הוועדה האלמנטרית שיתמנה בקרוב

 יהיה אחראי על תחום ההון האנושי 
והמינהל  סיים לאחרונה שירות צבאי 

של שלושים שנה בצה"ל בדרגת אל"מ 

קובי צרפתי חובר 
לליאור רוזנפלד

ארז רבן מונה
לסגן בכיר לממונה 

על שוק ההון 

מבטחים ומבוטחים

המרוץ לנשיאות הלשכה

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן

מונה  רבן  ארז 
לסגן בכיר לממונה 
ן,  ו ה ה ק  ו ש ל  ע
וחיסכון  ביטוח 
אי  ר ח א ה  י ה י ו
ההון  תחום  על 
והמנהל  האנושי 
ברשות שוק ההון. 
רבן סיים לאחרונה 
של  צבאי  שירות 
נה  ש ם  י ש ו ל ש
פיקוד  בתפקידי 
שונים בדרגת אלוף 
בתפקידו  משנה. 
כיהן רבן  האחרון 

כמפקד מצ"ח בצה"ל.
ברשות מציינים כי לרבן, שנבחר במכרז פומבי לתפקיד, 
רקע מקצועי רב וכי הוא הוביל בשנות שירותו פרויקטים 
משמעותיים, שתרמו להגברת האכיפה ומניעת הפשיעה 
ניהל רבן מערכות כוח אדם גדולות  בצה"ל. בנוסף, 

ומורכבות והוביל אותן להישגים ניכרים. 
ניסיון  "רבן מביא אתו  דורית סלינגר:  המפקחת 
ניהולי רב שיסייע לביסוס רשות שוק הון עצמאית. אני 
בטוחה כי ארז יתרום רבות לתחומי פעילותה של הרשות 

ולקידום מטרותיה".
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