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

השכר הממוצע בענף השירותים הפיננסיים 
2017 עמד על  ושירותי הביטוח בחודש מאי 
18,632 שקל, כך עולה מסקר שערכה הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה. השכר הממוצע במשק 
עומד על 9,828 שקל – כמחצית מהשכר בענף 

הביטוח והפיננסים. 
יודגש כי הנתונים מתייחסים לשכר ממוצע, 
המושפע מאוד מנתוני הקיצון, ובעיקר ממשכורות 
של הבכירים בענף, שמושכות כלפי מעלה את 
השכר הממוצע, והוא אינו בהכרח משקף את 
שורת השכר הרווחת של העובדים בענף. בלמ"ס 
אין נתונים על השכר החציוני בחלוקה לענפים.   
מהנתונים שהתפרסמו אתמול )יום ב’( עולה, כי 
הענף שמוביל במשק את השכר הממוצע לשכיר 
הוא ענף המידע והתקשורת עם שכר של 18,945 
שקל. זאת, כאשר ענף שירותי האירוח והאוכל 
ממוקם במקום האחרון עם שכר ממוצע של 
4,650 שקל בלבד. ענף שירותי הבריאות, הרווחה 
והסיעוד ממוקם באזור האמצע עם שכר ממוצע 

של 8,635 שקל.
מבחינת גודל - ענף הביטוח והפיננסים הינו 
אחד מחמשת הענפים הקטנים מבחינת מספר 
עובדים  שכירים – 106 אלף משרות שכיר. מספר 
המשרות הגבוה ביותר נמצא בענף החינוך – 
515.1 אלף משרות. הענף הקטן ביותר, 28 אלף 

משרות, הוא ענף הנדל"ן. 
והפיננסים הינו אחד  ענף שירותי הביטוח 
הענפים בהם נרשם גידול משמעותי בשכר. השכר 
הממוצע בענף למשרת שכיר עלה במחירים 

קבועים ב-5.1% בחישוב שנתי בחודשים מרס-
2017, כאשר בכלל המשק נרשמה עליה  מאי 
של 3.3% באותה תקופה. השכר בענפי המנהל 
המקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי עלה 

ב-9.8% ובענף הבינוי ב-6.7%. 
בחינת עומק ופילוח של מגזר על – חברות 
חברות  מגזרים:  מחמישה  )אחד  פיננסיות 
פיננסיות, חברות לא פיננסיות, מלכ"רים פרטיים, 

משקי בית ומגזר ממשלתי( מראה כי השכר 
הממוצע במוסדות הביטוח וקרנות הפנסיה 
עומד על 14,059 שקל )19 אלף משרות(. השכר 
הממוצע במוסדות עזר פיננסי, מוסדות פיננסים 
שבויים ומלווי כסף עמד על 14,347 שקל. במגזר 
המתווכים הפיננסיים עמד השכר הממוצע על 
17,734 שקל ובמוסדות הפיננסיים המוניטאריים 

– 27,167 אלף שקל.

הלמ"ס: השכר הממוצע בענף הביטוח והפיננסים: 
19 אלף שקל – כפול מהממוצע במשק

השכר הממוצע במוסדות הביטוח וקרנות הפנסיה עומד על 
14,059 שקל ובמגזר המתווכים הפיננסיים: 17,734 אלף שקל
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משרד האוצר בדק ומצא שוב כי בשנת 2016 הראל פנסיה 
מובילה במדדי השירות כבר שנה שלישית ברציפות

תודה לסוכני החברה על תרומתכם הרבה
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בבית המשפט המחוזי מרכז הוגשה בקשה 
לאישור תביעה ייצוגית נגד מנורה מבטחים 
פנסיה וגמל וכלל פנסיה וגמל בטענה להעלאת 
תעריפי דמי הניהול שלא כדין ובניגוד להוראות 

הפיקוח על הביטוח. 
לטענת המבקשים, המשיבות מיידעות את 
הניהול באיחור,  דמי  עדכון  על  לקוחותיהן 
בניגוד להוראות חוזר הממונה על שוק הון 

ביטוח וחסכון.
בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד ישי זילבברג 
נאמר, כי חוזר גופים מוסדיים של הממונה, 
שנכנס לתוקף בדצמבר 2012, קבע בין היתר 
חודשיים  של  הודעה  יקבלו  העמיתים  כי 
מראש לפחות, ולא מוקדם מארבעה חודשים, 
על העלאת דמי ניהול, במסמך נפרד ובנוסח 
ידי הרגולטור, על מנת שיוכלו  שהוכתב על 
ולפעול על מנת למזער  לכלכל את צעדיהם 

את עלויות דמי הניהול שלהם.
עוד נאמר בבקשה, כי לאפשרות האמורה 
להודעה על אודות העלאת דמי הניהול ישנו 

חריג, הקובע כי ככל שהודע מראש לעמיתים 
כי הגוף המוסדי רשאי לבטל הנחה בדמי ניהול, 
וזאת במסמך נפרד לא יאוחר משלושה חודשים 
ממועד ההנחה, ניתן למסור את ההודעה באופן 
רטרואקטיבי ובלבד שההודעה ניתנה לעמית 

עד חודשיים לאחר העלאת דמי הניהול.
הפוגע  בחריג  מדובר  המבקשים,  לדברי 
ופן  א ב ל  ע ופו ם  י ת עמי ה ל  ש ם  ת ו זכ ב
ויש  הטבעי  לרציונל  בניגוד  רטרואקטיבי 
ולעמוד  בו שימוש בזהירות מרבית  לעשות 
בו בצורה דקדקנית. עוד מציינים המבקשים, 
כי כל פרשנות הנוגעת לחריג האמור חייבת 
להיעשות בצורה המצמצמת ביותר האפשרית.

כי ההודעות של המשיבות  נטען בבקשה, 
ניתנות  הניהול  דמי  תעריף  העלאת  בדבר 
של  במקרה  וכי  ניכר,  באיחור  לעמיתים 
המבקשים, המכתב שאמור היה להודיע להם 
על העלאת דמי הניהול רטרואקטיבית, ניתן 
יותר מחודשיים לאחר המועד  להם מאוחר 
הניהול  דמי  העלאת  כן  ועל  בחוזר,  הקבוע 

הייתה פסולה ושלא כדין.
בבקשה נאמר, כי המשמעות של אי עמידת 
כי  היא  החוזר  הוראות  בקיום  המשיבות 
הניהול  דמי  את  להעלות  להן  אסור  היה 
רטרואקטיבית, כך שיש לראות את העדכון 
כבטל. לדבריהם, עדכון דמי הניהול צריך היה 
להיכנס לתוקפו רק לאחר חודשיים ממועד 
מסירת המכתב, בדומה לכלל הרגיל. בנוסף, 
התברר למבקשים כי מנורה מבטחים פנסיה 
גם  הניהול  דמי  של  העלאה  מבצעת  וגמל 

בסיטואציות נוספות.
על השבת  להורות  בית המשפט מתבקש 
ידי המשיבות בלי  הכספים שנגבו ביתר על 
שהיו רשאיות לעשות כן, ולהורות להן בצו עשה 
לעמוד בכללים שנקבעו בחוזר הממונה על שוק 

ההון, ביטוח וחיסכון ולתקן את התנהלותן.
בכלל פנסיה וגמל בחרו שלא להגיב. 

כי  נמסר  וגמל  פנסיה  מבטחים  ממנורה 
באפשרות  אין  ולכן  התקבלה  לא  התביעה 

החברה להגיב.

ייצוגית: מנורה מבטחים פנסיה 
וגמל וכלל פנסיה וגמל מיידעות את 

העמיתים על עדכון דמי הניהול באיחור

www.oren-ins.co.ilשמים אותך במרכז!

ההצעה המשתלמת ביותר ללקוח בביטוח ריסק!
nir@oren-ins.co.il | 050-3613610 | להתנסות במערכת ולפרטים נוספים  <<  ניר עובדיה

BEST PRICE
ריסק

אופטימיזציה 
בעד 16 מסלולי 

ביטוח שונים

מסלולי הנחות 
ייחודיים לסוכני 

אורן מזרח 
בחברות הביטוח

במחשב
mobile-וב

בתצוגת סוכן
ובתצוגת לקוח 

לטענת התובעים, המכתב שאמור היה להודיע להם על העלאת דמי הניהול רטרואקטיבית, נשלח אליהם 
מאוחר מהמועד הקבוע בחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ועל כן מדובר בהעלאה פסולה
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חברי ועדת הכספים הביעו תרעומת על כך שההטבה מוגבלת ל-80 אלף רכבים 
מתוך שני מיליון רכבים פוטנציאליים לנושא וזאת, בשל מגבלת תקציב

כך נקבע בהסכם פשרה שאושר בימים אלה על ידי בית הדין האזורי לעבודה, בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה בדצמבר 2015

ועדת הכספים אישרה הנחה באגרת 
הרישוי למתקיני מערכות בטיחות לרכב

פשרה: סטנדרד מקבוצת הראל תפקיד הפקדות 
פנסיוניות לעובדים בגין רכיבי העמלות 

אישרה  הכספים  ועדת 
השבוע )יום א'( תקנות שיזם 
לפיהן  התחבורה,  משרד 
תינתן הנחה באגרת רישוי 
רכב למי שיתקינו ברכביהם 
מערכות בטיחות המתריעות 
סטייה  ועל  התנגשות  על 
מנתיב. זאת, לאחר שכבר 
מ-2013 ניתנת הטבה במס 
חדשים  רכבים  על  קנייה 
בהם הותקנו אותן מערכות. 
של  בגובה  תהיה  ההנחה 
1,500 שקל, בפריסה לשלוש 
שנים. ההנחה תכלול כל רכב 
פרטי או מסחרי במשקל של 

עד 3.5 טון, משנת ייצור 2000 ואילך.
הציוני( הביע  )המחנה  רוזנטל  מיקי  ח"כ 
נציגי משרד  תמיכה בתקנות, אך שאל את 
התחבורה: "האם זה לא משרת בעיקר את 
זוכר את האפוד הצהוב, זה  מובילאיי? אני 
טראומה בשבילי". הצטרף אליו חבר ועדת 
כספים נוסף, ח"כ מיקי לוי )יש עתיד(: "אכן 
צריך לוודא שיש תחרות. זה מהלך חשוב וצריך 
לוודא שכל השחקנים בתחום של מערכות 

בטיחות לרכב יוכלו להתחרות בעניין הזה".
חוה ראובני מהלשכה משפטית במשרד 
התחבורה: "יש שלוש חברות בתחום הזה כעת. 

החברות הן מובילאיי, אייווקס ואדי מערכות 
Movon. אלה שלוש  המשווקת את מערכת 
החברות הקיימות כרגע ויכול להיות שייכנסו 

חברות נוספות בעתיד”.
חברי ועדת הכספים הביעו תרעומת על כך 
שההטבה מוגבלת ל-80 אלף רכבים מתוך 
שני מיליון רכבים פוטנציאליים לנושא וזאת 
בשל מגבלת תקציב. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ 
משה גפני )יהדות התורה(: "אנחנו חושבים 
שהוספת מערכות בטיחות לרכבים זה דבר 
נכון וחשוב, במיוחד נוכח הקטל בדרכים שלא 
ממש מצליחים להתמודד איתו, אז פתאום 

יש פה מגבלת תקציב? אם 
אתם באמת רוצים לעודד 
בטיחות  אביזרי  התקנת 
ואני אבוא, אבל כבר אהיה 
השמונים אלף ואחד שירצה 
להתקין את המערכות הללו, 
אתם תגידו לי שלא, כי אין 

לכם כסף?".
לה  כ ל כ ף  ג א ת  ל ה נ מ
דפנה  במשרד התחבורה, 
מיליון  שני  "יש  דור:  עין 
רכבים פוטנציאליים, אבל 
כבר  שזכאים  כאלה  יש 
זה  ולא עשו את  מ-2013 
מחיר  שלהם.  מהסיבות 
המערכות ירד לכולם, גם למי שלא יעשה את 

זה דרכנו".
גפני סיכם: "אנחנו לא שבעי רצון אבל אנחנו 
נתמוך בזה. רשמנו, שלאחר שייבדק העניין 
עוד  עובד טוב, אתם תוסיפו  ויימצא שזה 
כסף. 60 מיליון שקל זה לא סוף פסוק. אני 
מבקש שתתנו בעוד שנה דוח לוועדה לראות 
עד כמה משתמשים בזה. אם יתברר שזה לא 
מספיק, אנחנו נבקש ממשרד האוצר להוסיף 

תקציב לעניין".
חברי  ידי  על  אחד,  פה  אושרו  התקנות 

קואליציה ואופוזיציה. 

הראל  סטנדרד מקבוצת  סוכנות הביטוח 
תשלם לעובדים הזכאים לכך סכומים עבור 
הפקדות פנסיוניות בגין רכיב העמלות, ככל 
שלא ביצעה הפקדות כאמור לעובדים אלו, 
ותשלם לעובדים הזכאים הפרשי דמי ופדיון 
חופשה, דמי מחלה, גמול שעות נוספות ודמי 
חגים בגין רכיב העמלות. כך נקבע במסגרת 

הסכם פשרה מתוקן, שאושר ב-3 באוגוסט 
על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, 

שנתן להסכם תוקף של פסק דין. 
הסכם הפשרה ניתן בעקבות תביעה ייצוגית 
שהוגשה נגד החברה, בטענה כי סטנדרד לא 
כללה את רכיב העמלות ו/או שכר לפי תפוקה 
הרשומים בתלושי השכר של העובדים במוקדי 

המכירות שלה, בשכר הקובע לצורך חישוב 
תשלומים בגין חופשה שנתית, דמי חגים, דמי 
מחלה, פנסיה ושעות נוספות, וכי אלו שולמו 

על בסיס שכר יסוד בלבד.
הראל דיווחה על כך לבורסה והוסיפה כי 
"להסכם הפשרה וליישומו לא צפויה להיות 
השפעה מהותית על החברה או על סטנדרד".
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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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מבוטח שהכנסותיו לא ירדו לאחר הפגיעה אינו 
זכאי לתגמולי פוליסת אובדן כושר עבודה

בבית משפט המחוזי בתל אביב נדון ערעורו 
של א.ח. )המערער והמשיב שכנגד( על ידי עו"ד 
הכשרה  טל שליט, נגד  חרל"פ ועו"ד  עמיקם 
- המשיבה  )הכשרה  בע"מ  לביטוח  חברה 
והמערערת שכנגד( על ידי עו"ד יעקב דוידוביץ. 
פסק הדין ניתן ביולי 2017, בהיעדר הצדדים, 
מפי השופטים ישעיהו שנלר - אב"ד, ד"ר קובי 

ורדי ועינת רביד.
עובדות המקרה: מדובר בערעור על פסק דין 
של בית משפט השלום בתל אביב, שחייב את 
הכשרה לשלם למערער תגמולים בסך של כ-420 
אלף שקל. בגין אובדן כושר עבודה. המערער, 
נהג משאית ובעל קו לחלוקת מוצרי חלב, נפגע 
בגבו כאשר הרים שלושה ארגזי חלב במשקל 45 
ק"ג וסבל מפריצת דיסק. המערער היה מבוטח 
בהכשרה בפוליסת אובדן כושר עבודה מסוג 
"עיסוקית", שכיסתה אותו בגין אובדן כושר 
עבודה בעיסוקו בלבד, ואינה מחייבת בנוסף 
להוכחת אובדן כושר העבודה הספציפי, הוכחה 
כי נבצר ממנו לעסוק ב"עיסוק סביר אחר". בית 
משפט השלום קבע, כי המערער רכש פוליסה 
לנהג "משאית פריקה" לאי כושר עבודה מלא 

לעיסוקו המוגדר. 
כי  בטענה,  התביעה  את  דחתה  הכשרה 
הפוליסה שלו היא כזו המכונה "שלב בפעולה", 
ולפיה קבלת התגמולים מותנית בכך שנבצר 
מהמערער לעסוק ב"עיסוק סביר" אחר, תנאי 
שלטענתה לא התקיים. המחלוקת לגבי סוג 
שבין  הראשונה  המחלוקת  היא  הפוליסה 
הצדדים. הכשרה טענה, כי המערער כלל לא 
איבד את כושר עבודתו, לא איבד מהכנסתו 
וזו אף עלתה לאחר האירוע. המערער טען, כי 
על הכשרה לפצותו ללא תנאי וללא קשר למצב 

הכנסותיו לאחר האירוע. 
פסק הדין: נקבע, כי אין להתערב בפסק דינו 
של בית משפט השלום ויש לדחות את הערעור 
והערעור שכנגד. המחלוקות העיקריות שהיו 
לצדדים בשלום היו שלוש: הראשונה - מהי 
פוליסה  האם   - המערער  שרכש  הפוליסה 
עיסוקית אם לאו. השנייה - האם איבד המערער 
- המשפטית  את כושר עבודתו. השלישית 
במהותה - האם העלייה בהכנסתו של המערער 
זכאותו  לאחר מקרה הביטוח מאיינת את 
כי אין  לתגמולי ביטוח. בית המשפט קבע, 
מקום להתערב בשתי המחלוקות הראשונות, 
העובדתיות במהותן, בהתאם לכלל לפיו רק 
הערעור  ערכאת  תתערב  רחוקות  לעיתים 
ידי  על  נקבעו  אשר  עובדתיים  בממצאים 
הערכאה הדיונית. התערבות מסוג זה יוחדה 
למקרים חריגים ויוצאי דופן, והמקרה הנדון 

אינו בכלל חריגים אלה.
בהתייחס למחלוקת הראשונה - האם המערער 
רכש פוליסה מסוג "שלב בפעולה מורחב" או 
פוליסה מסוג "עיסוקית": בפוליסת "שלב 

בפעולה" סעיף אובדן כושר העבודה כולל שני 
תנאים מצטברים על מנת לזכות תגמולים: אובדן 
כושר לעבודה הספציפית והיעדר יכולת לעבוד 
"בכל עיסוק סביר אחר". בפוליסת "עיסוקית", 
די בכך שהמבוטח איבד את הכושר להמשיך 
במקצוע שבו עבד על מנת לקבל תגמולים, 
ואין הוא נדרש להוכיח נבצרות לעסוק בכל 

עיסוק אחר. 
בין  מחלוקת  אין  כי  ציין,  המשפט  בית 
הצדדים שלמרות מצבו הרפואי של המערער, 
מחזור העסק עלה והוא לא סבל מחסרון כיס 
כתוצאה ממצבו הרפואי. בית המשפט ציין, כי 
בבית משפט השלום העידה סוכנת הביטוח, 
כי לסוכנות היה הסדר עם הכשרה שהתיר 
ולפיו מבוטח  למכור לנהגי משאיות נספח, 
המערער למקרה של אובדן העיסוק בלבד, 
ללא דרישה למציאת "עיסוק סביר אחר", וכי 
זה מה שנמכר למערער. תנאי הפוליסה הוכחו 
והתבססו על דברי הסוכנת. לא ניתן להתעלם 
מדבריה המפורשים בסוגיית ההכנסות: "גם 
בעיסוקית אף אחד לא יקבל יותר ממה שהוא 
הרוויח, זה ברור... כל הפוליסות הללו כפופות 
לשאלה של הכנסה, אם האיש משתכר אפילו 
בעבודה אחרת הוא מקבל רק את ההפרש". בית 
המשפט נתן אמון מלא בעדות הסוכנת, ואף 
הביאה לעדות שנייה לאחר שלב הסיכומים, על 
מנת להבהיר ולחדד סוגיה זו, לפיה בין הסוכנות 
לבין הכשרה סוכם, כי בתנאי פוליסות שיימכרו 
על ידי הסוכנות לנהגי משאיות-פורקים, הנהגים 
יהיו זכאים לפוליסת אובדן עיסוק ללא צורך 

למצוא עיסוק סביר אחר. בסוגיית אובדן כושר 
העבודה, בית המשפט לא התערב בקביעת 
השלום, שקבע לתובע 5% נכות לאור פריצת 
הדיסק, אולם על מנת שלא להחמיר את מצבו, 
אף שמדובר בנכות קלה ביותר, היא מחייבת 

הפסקת העיסוק. 
והיא  המחלוקת שנותרה טעונת הכרעה, 
משפטית-פרשנית, האם מבוטח שהכנסתו עלתה 
לאחר מקרה הביטוח זכאי לתגמולי ביטוח. בית 
המשפט, ציין כי המערער מעולם לא חדל לעסוק 
בעיסוקו העיקרי, כבעל קו חלוקה ונהג-פורק. 
מדובר בעצמאי ועיסוקו כולל גם את עבודתו 
בפועל וגם את מקור העבודה וההכנסה – קו 
החלוקה. פגיעה בכושר העבודה, שאינה פוגעת 
במקור ההכנסה ואינה גורמת לירידה בהכנסה, 
לא אמורה לזכות בתגמולים, משום שאין ירידה 
בהכנסה מן העיסוק. בית המשפט לא קיבל את 
טענת המערער, שלא נטענה בבית משפט השלום, 
כי אין להביא בחשבון את ההכנסות הללו, מכיוון 
שלטעמו, הדבר דומה להכנסה פסיבית מהשכרת 
מבנים או ניירות ערך, ולא היא. הכנסה פסיבית 
כזו אין לה קשר לעיסוק. במקרה שבפנינו מדובר 
בהכנסה שקשורה בעיסוקו של המערער, ולכן כל 
עוד לא הצטמצמה הכנסתו מהעיסוק בכללותו 
אין מקום לקבוע ירידה בהכנסות תוך יצירת 

אבחנה מלאכותית. 
בית המשפט דחה את הערעור ואת הערעור 

שכנגד ולא פסק הוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: המערער מעולם לא חדל לעסוק בעיסוקו העיקרי, כבעל קו חלוקה 
ונהג-פורק  פגיעה בכושר העבודה, שאינה פוגעת במקור ההכנסה ואינה גורמת 

לירידה בהכנסה, לא אמורה לזכות בתגמולים, משום שאין ירידה בהכנסה מן העיסוק  

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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פוליסה פיננסים
איגוד נותני שירותים פיננסיים בפנייה לשר האוצר, למפקחת על הביטוח ולמפקחת על הבנקים: 

המערכת הבנקאית עושה ככל 
שביכולתה על מנת לפגוע 

באלטרנטיבת המימון החוץ בנקאי
במכתב נטען: ההתעמרות של המערכת הבנקאית גורמת לפגיעה ממשית דווקא באותן אוכלוסיות 

חלשות ובאותם עסקים מודרי אשראי מהם היא מנעה מלכתחילה את המימון לו הם זקוקים 
איגוד נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, 
המאגד את הפעילים בתחום המימון החוץ 
על  לממונה   דחופה  בבקשה  פנה  בנקאי, 
שוק ההון דורית סלינגר, לשר האוצר משה 
כחלון, ולמפקחת על הבנקים חדווה בר, על 
מנת שיפסיקו את ההתעמרות של המערכת 
הבנקאים בגופי האשראי החוץ בנקאי. באיגוד 
טוענים, כי התנהלות הבנקים נעשית בכסות 
של מניעת הלבנת הון, אולם ברי לכולי עלמא 
את  לתלות  ושקרי  נואל  בניסיון  שמדובר 

ההתעמרות בדרישות הרגולציה. 
נותני השירותים  “לצערנו, למרות שנושא 
וכל הפועלים  זה מכבר  הפיננסיים אוסדר 
לקבל  מנת  על  הדרוש  את  הגישו  בתחום 
כי המערכת הבנקאית עושה  נראה  רישיון, 
ככל שביכולתה על מנת לפגוע בפעילות נותני 
השירותים הפיננסיים המוסדרים. נראה כי 
התעמרות זו של המערכת הבנקאית נובעת, 
בראש ובראשונה, מרצון לפגוע באלטרנטיבת 
הגופים  שמציעים  בנקאית  החוץ  המימון 
החוקיים הפועלים בתחום, ומתוך רצון להמאיס 
עליהם את עיסוקם. כל זאת, בכסות של מניעת 
הלבנת הון. אולם, ברי לכולי עלמא שמדובר 
בינסיון נואל ושקרי לתלות את ההתעמרות 
בדרישות הרגולציה. מעבר לפגיעה בפעילות 
העסקית של גופי המימון, הרי שהתעמרות 
לפגיעה  גורמת  הבנקאית  המערכת  של  זו 
דווקא באותן אוכלוסיות חלשות  ממשית 
ובאותם עסקים מודרי אשראי, מהם היא 
מנעה מלכתחילה את המימון לו הם זקוקים", 

אומרים באיגוד.
בפנייה מפרטים חברי האיגוד שורה ארוכה 
של התנהגויות חריגות של הבנקים השונים, 
ובכללן פגיעה הן בנותני השירותים הפיננסיים 
כעסק, הן בפעילים בתחום באופן אישי והן 

בציבור הנזקק לשירותי חברי האיגוד:
• קושי רב בפתיחת חשבון בנק. 

• איסור גורף למתן אשראי.  
• ריכוז פעילות נותני שירותי פיננסיים בסניפים 

מתמחים. 
נותני  בין  כספים  העברות  לבצע  איסור   •

שירותים שונים או איסור לבצע הפקדות צד ג'. 
• מגבלות פעילות לשעות מסוימות בלבד.

• מגבלות על עשיית פעולות בערוצים מקוונים. 
בנוסף, טוענים באיגוד, הבנקים מתנכלים 
גם כשמדובר  גם לפעילים בתחום,  אישית 
בהתנהלותם האישית ובחשבונם הפרטי: לא 
מנפיקים עבורם כרטיסי אשראי, מונעים מהם 
קבלת משכנתה, לא נותנים הלוואות ואשראי 
גם לאלו הפועלים תחת חברה ומגבלות רבות 
נוספות. דבר זה נכון גם לגבי לקוחותיהם של 

אותם נותני שירותים פיננסיים. 
באיגוד טוענים, כי לאור העובדה שהמגבלות 

כאמור משתנות בין בנק לבנק, נראה כי מדובר 
במאמץ משמעותי של המערכת הבנקאית 
לדחוק את הלקוחות הנ"ל החוצה. זאת, למרות 
שמדובר בלקוחות המשלמים עמלות בהיקפים 

של עשרות אלפי שקלים בחודש. 
“לאור המצב העגום השורר כיום”, מסכמים 
באיגוד, "נדרשת התערבות רגולטורית דחופה 
לצורך מתן כלים ויצירת ודאות, הן במערכת 
הבנקאית והן בקרב נותני השירותים הפיננסיים 
על מנת שנוכל להמשיך  זאת,  המסודרים. 
ולהציע לציבור הכללי ולמגזר העסקי מקורות 

מימון נוספים".

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הורתה 
לסוכנות ביטוח להשיב למבוטח פרמיית ביטוח 
משכנתה, שנגבתה ביתר בגין כפל ביטוח. 
זאת, כיוון שעל הסוכנות היה לוודא שהביטוח 

מתאים לצרכי הלקוח ולדרישות הבנק. 
כך  על  הפונה  הלין  שהתקבלה  בפנייה 
פוליסות  בגין שתי  ביטוח"  "כפל  ששילם 
ביטוח אגב משכנתה, במשך למעלה משנה. 
לטענתו, סוכנות הביטוח הציעה לו לעבור 
לביטוח בחברה אחרת כדי להוזיל עלויות, 
אך לא ביטלה את פוליסת הביטוח הראשונה 

שהייתה ברשותו.  
במסגרת בירור הפנייה, התברר כי הבנק 

שנתן את המשכנתה לא אישר את הפוליסה 
החדשה, ולכן לא ניתן היה לבטל את הפוליסה 
הישנה. זאת, מאחר שמועד תום הביטוח 
נקבע למועד המוקדם  בפוליסה החדשה 

ממועד סיום החזר המשכנתה. 
הורתה  הרשות  הפנייה,  בירור  בעקבות 
לסוכנות הביטוח לפעול להשבת הפרמיה 
שנגבתה ביתר מהמבוטחים בגין כפל הביטוח, 
מאחר שהיה על הסוכנות, בנסיבות העניין, 
לוודא כי הפוליסה שהופקה באמצעותה עונה 
על צרכי הלקוח, )ובמקרה זה, תואמת את 

דרישות הבנק(. 
)כתבה שנייה בסדרה(

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

רשות שוק ההון הורתה לסוכנות 
ביטוח להשיב פרמיית ביטוח משכנתה 

שנגבתה ביתר בגין כפל ביטוח
 הנימוק: היה על הסוכנות, בנסיבות העניין, לוודא 

כי הפוליסה שהופקה באמצעותה עונה על צרכי הלקוח 
ותואמת את דרישות הבנק  החלטה שנייה בסדרת 

הכרעות בפניות ציבור שהתבררו ברשות שוק ההון

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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 בייצוגית בסך 2.5 מיליון שקל שהוגשה נגד פספורטכארד והפניקס, נטען כי 
החברות שומרות את השיחות ומנהלות מאגר מידע שלא כדין  פספורטכארד 

בתגובה: הקלטת שיחות מבוצעת על פי הנדרש בחוק ותקנות הרגולציה

ייצוגית: פספורטכארד מקליטה שיחות 
רפואיות חסויות ומעבירה אותן להפניקס

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
סוכנות  נגד  בירושלים  המחוזי  המשפט 
ונגד חברת  פספורטכארד,  ביטוח הנסיעות 
הפניקס, המבטחת את לקוחותיה  הביטוח 
של פספורטכארד. הייצוגית מוערכת בכ-2.5 

מיליון שקל.
לטענת המבקש יעקב בן עזרא, פספורטכארד 
מקליטה שיחות רפואיות חסויות של מבוטחיה 
עם הרופאים, מעבירה אותן לחברת הפניקס, 
ומנהלות  אלו  שיחות  שומרות  והשתיים 
מאגר מידע שלא כדין. אם לא די בכך, טוען 
בן עזרא, נציגי פספורטכארד מאזינים בפועל 
בן עזרא מדגיש,  לשיחות הרפואיות הללו. 
כי לפספורטכארד ולהפניקס אין כל סמכות 
להקליט ולהאזין לשיחות רפואיות, וכי המדובר 

בפגיעה חמורה בפרטיותם של לקוחותיהן.
לדבריו, לנציגי פספורטכארד אין כל סיבה 
להאזין ולהיות על הקו בעת שיחה המתקיימת 
בין רופא למבוטח, לא כל שכן אין לפספורטכארד 
כל סיבה להקליט שיחות אלו ולהעבירן לחברת 

פספורטכארד  המבקש,  לטענת  הפניקס. 
והפניקס פועלות בחוסר תום לב, תוך פגיעה 
בפרטיות הלקוחות וביצוע האזנת סתר, ואם 
קיימת סיבה להקלטת השיחות האמורות, ברור 
כי היא נעשית מתוך אינטרס של שתיהן, כגון 
שימוש עתידי בשיחות אלו בעת תביעה נזיקית. 
עומר  עו"ד  באמצעות  שהוגשה  בבקשה 
פיינטוך נאמר עוד, כי הקלטה והאזנה לשיחות 
ניצול מצוקת  רפואיות הן מעשה בוטה של 

המבוטח ואף התערבות בשיחות רפואיות.
בבקשה נאמר, כי בתחילת כל שיחה כזו נציגת 
פספורטכארד מקריאה ללקוח הצהרה מפורטת 
אותה הוא נדרש לאשר, ברם בהצהרה זו אין 
כל אזכור לכך כי השיחות מוקלטות. לדברי 
המבקש, גם אילו הסכים לכאורה המבוטח לכך 
שנציגי פספורטכארד יאזינו לשיחותיו או יוקלטו 
ויועברו לחברת הפניקס, המדובר בהסכמה 
מאולצת היות ול"מסכים" אין שום סיבה או 
עניין כי שיחותיו יוקלטו או יזכו להאזנה של 
גורם שאינו רופא, וגם אם הייתה מתבקשת 

הסכמה להאזנה לשיחה או הקלטתה, אין 
למבוטח שום אינטרס כי השיחה תוקלט או 

תועבר לחברת הפניקס.
בית המשפט מתבקש לפצות את לקוחותיה 
של פספורטכארד, ששיחותיהם עם הרופאים 
ולהורות  הפניקס,  לידי  והועברו  הוקלטו 
לפספורטכארד להפסיק את התופעה, לרבות 
מחיקת השיחות המוקלטות ומאגר המידע 

שנוצר.
הפניקס דיווחה על הגשת הייצוגית לבורסה, 
וציינה כי בשלב זה לא ניתן להעריך את הסיכויים 
לאישורה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא 

ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה.
מפספורטכארד נמסר: "על בסיס המידע 
מוכרות  הבקשה  טענות  ברשותנו,  שקיים 
ולדעתנו אין בסיס להגשת בקשת התביעה. 
 PassportCard הקלטת שיחות בחברת 
מבוצעת על פי הנדרש בחוק ותקנות הרגולציה. 
ידינו,  על  לא התקבלה  זה התביעה  בשלב 
ולכשנקבלה, נלמד את הנושא ונגיב בהתאם”.



8  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 7 / מתוך 8
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

פוליסה פיננסים

כדורי ברד בגודל של כדורי גולף גרמו נזקים 
למכוניות, לגידולים חקלאיים ולמטוסים

היו"ר כבל הזהיר ממצב של דואופול של לשכות האשראי: בנק ישראל חייב לבצע פיקוח הדוק

איסטנבול: ברד ושיטפונות 
גרמו לנזקים מבוטחים 

בהיקף של 440 מיליון דולר

ועדת הכלכלה אישרה את הכללים ליישום חוק נתוני 
אשראי, שנועד להגביר תחרות בשוק האשראי

מנכ"לית 
לוידס נבחרה 

לנשיאת 
CII-ה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הכנסת, בראשות ח"כ  ועדת הכלכלה של 
איתן כבל )המחנה הציוני(, אישרה היום את 
הכללים שנועדו לטפל ביישום חוק נתוני אשראי, 
בעיקר  להגברת התחרות בשוק האשראי, 
למשקי הבית ולעסקים קטנים, וכן את צו נתוני 
אשראי, העוסק בסכומי האגרות שייגבו מבעלי 
רישיון שירות נתוני אשראי. הכללים שאושרו 
עוסקים בהוראות שונות להגשת בקשת לקוח 
במאגר  לגביו  האשראי  נתוני  הכללת  לאי 
וביטולה, בקשת לקוח שלא למסור נתונים 
לגביו וביטולה ועוד. צו האגרות שאושר קבע 
את האגרות שישלמו בעלי רישיון שירות נתוני 
אשראי, וכן אגרות שישלמו לקוחות פרטיים.

במהלך הישיבה הזהיר כבל מכך שבפועל 
ייווצר בשוק דואופול של שתי לשכות נתוני 
אשראי, מהן יוכלו החברות המציעות אשראי 
לציבור לקבל נתונים, ודרש מבנק ישראל לבצע 
פיקוח הדוק על פעולותיהן. כמו כן, ביוזמת כבל 
וח"כ יעקב פרי )יש עתיד( הוחלט להפחית את 
האגרות שביקש בנק ישראל לגבות מהלקוחות 
הפרטיים, שיבקשו לקבל דוחות בנוסף על 
רקע  על  זאת  בחינם.  הניתן  השנתי  הדוח 
העובדה שבישיבה קודמת אושר הסעיף העוסק 
בעיסוקים של לשכות האשראי, ולפיו הלשכות 
יוכלו לתת שירות ריכוז מידע פיננסי, שירותי 

השוואת עלויות אשראי, שירותי ניהול תקציב, 
ייעוץ כלכלי, בניית מודלים כלכליים, עריכת 
סקרי שוק ומחקר כלכלי, אימות זהות ונתונים, 
ניהול סיכונים ופיתוח כלים למדידה והערכה 
של סיכונים. בנק ישראל ביקש לאפשר ללשכות 
לתת גם שירותי גביית חובות, אולם היו"ר כבל 
וחברי הכנסת עיסאווי פריג' )מרצ( ועבד אל 
חכים חאג' יחיא )הרשימה המשותפת( התנגדו 

לכך נחרצות והדבר לא אושר.
רן מלמד, התייחס  ידיד,  סמנכ"ל עמותת 
לפעילות לשכות האשראי ואמר כי יש חשש 
העיסוקים  עבור  מההוצאות  חלק  שבסוף 
הנוספים שאושר להן לבצע בישיבה הקודמת 
יפלו על הלקוחות הקטנים ואלה יגלגלו זאת 
על הצרכנים כבל הזכיר כי כבר בעת חקיקת 
החוק עלה החשש שבפועל יפעלו שתי לשכות 
אשראי בלבד, ולכן בנק ישראל יצטרך לעבוד 
קשה כדי לייצר תחרות ביניהן. הוא דרש מבנק 
ישראל להעביר לוועדה דיווח שנתי על פעילותן 
והזהיר מהדואופול: "חובה על בנק ישראל לבצע 
פיקוח הדוק ולראות את הדברים כבר עכשיו".

הוועדה דנה גם במקרים בהם בעלי עסקים 
יבקשו לקבל חיווי על לקוחות המבקשים לשלם 
בצ'ק. בעניין זה אמר כבל, כי במקומות כאלה 
צריך לאפשר ללקוחות לבצע את הבדיקה עוד 

לפני שהם מגיעים לקופה, כדי למנוע מצב של 
לקוח שמרגיש שפניו מולבנים כשהוא עומד 
בקופה בסופר, עם כל המוצרים ולא מאפשרים 

לו לשלם בצ'ק.
הוועדה אישרה, כאמור, את צו האגרות, שנועד 
לקבוע את האגרות שישלמו לשכות האשראי 
והלקוחות הפרטיים. בעלי רישיון שירות נתוני 
אשראי יידרשו לשלם אגרה בסך 50 אלף שקל. 
לשכת אשראי תשלם אגרה שנתית של 20 אלף 
שקלים בשלוש השנים הראשונות, ומהשנה 
הרביעית תשלם אגרה בסך 3% מהרווח לפני 

מס או 20 אלף שקל, לפי הגבוה מבניהם.
בנק ישראל ביקש לקבוע אגרות שיחולו על 
צרכנים פרטיים שיבקשו דוח ריכוז נתונים 
נוסף על הדוח הראשון הניתן בחינם. לפי הצעת 
בנק ישראל, כל דוח נוסף מקוון יעלה 50 שקל 
וכל דוח הנשלח בדואר יעלה 70 שקל. הוועדה 
סירבה לאשר זאת בטענה כי מדובר בסכומים 
גבוהים מדי. ח"כ פרי אף ציין כי דוח המסלקה 
הפנסיונית עולה 40 שקל. לפיכך החליטו היו"ר 
כבל וח"כ פרי לקבוע את האגרה על 30 שקל 
לכל דוח מקוון נוסף ועל 40 שקל לדוח שיישלח 
בדואר. "אם הכנסות בנק ישראל ייפגעו כתוצאה 
מכך ולו ב-50 שקל, תביאו תיקון לצו", אמר 

היו"ר כבל.

אינגה ביל, מנכ"לית לוידס
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מבטחים ומבוטחים

 איגוד השיווק הישראלי ציין לשבח את הפעילות של שמיר ואנשי החברה: "הצליחו לייצר בידול 
בשוק מסורתי ומרוכז"  עוד מציינים באיגוד, כי פספורטכארד הצליחה לפרוץ את חסמי השוק 
ובמספר צעדים שיווקיים יצרה יתרון על פני המתחרות וגדלה להיות השחקן השני בגודלו בשוק 

סמנכ"ל השיווק של  פספורטכארד משה שמיר 
נבחר לאיש השיווק של חודש יולי

ועדת השיווק של איגוד השיווק הישראלי 
של  השיווק  סמנכ"ל  שמיר,  במשה  בחרה 
פספורטכארד, לאיש השיווק של חודש יולי 
2017. זאת, בזכות המהלך השיווקי של החברה 
ששינה את מאזן הכוחות בשוק ביטוח הנסיעות 
לחו"ל והפך את החברה לשחקן השני  בגודלו 

בשוק. 
שוק ביטוחי הנסיעות בשנת 2015 הוערך בכ-

130 מיליון דולר, ונחשב לשוק ותיק ומסורתי 
המאופיין בהרגלים קבועים ובריכוזיות. עם זאת, 
בשנים האחרונות החל להשתנות השיח, כשחלק 
כפוטנציאל  התחום  את  זיהו  מהמתחרים 

לשימור לקוחות וחשיפה ללקוחות חדשים. 
אנשי פספורטכארד, המציעים רכישת פוליסת 
ביטוח לנסיעות לחו"ל שתשולם במקום במקרה 
הצורך, בכרטיס הנאסף בנתב"ג ושהכיסוי 
הביטוחי ישולם באמצעותו - ביקשו להעלות 
את  החשיפה למותג תוך הצגת הצעת הערך 
שהמותג מעניק לצרכנים, וכן להגדיל את נתח 
השוק תוך העצמת מקומם של סוכני הביטוח 

כגורם מקצועי חיוני מול הלקוח. 

בשוק  כי  מציינים,  בחברה 
בו מרבית המתחרים מדברים 
בשפה ובמסרים דומים, הצליחו 
אנשיה, ושמיר בראשם, לגרום 
לסיפור  להתחבר  ללקוחות 
מעניקים  שהם  תוך  שלהם, 
את  הביטחון,  את  ללקוח 
מי  שיש  השליטה  תחושת 
שדואג להם ואת הידיעה שהם 

מכוסים.
הקמפיין,  עליית  לפני  עוד 
פעלה החברה ליצירת תדמית 
לקוחותיה  בפני שני  אוהדת 
המרכזיים – צרכני הביטוחים 
וסוכני הביטוח שעובדים עם 

ברשתות  פעילות  יצרה  החברה  החברה. 
אנושיים  סיפורים  בה  והוצגו  החברתיות 
ומרגשים של לקוחות, שהובילו להזדהות של 
גולשים ולחשיפת סיפורים רבים. במקביל, 
קיימה החברה כנס ל-700 הסוכנים של החברה. 
צוין, כי פספורטכארד השיקה קמפיין מקיף, 

בפריסה  חוצות  שלטי  שכלל 
ארצית עם מסרים משלימים 
ופעילות בדיגיטל, וייצרה העדפה 
למותג בקרב הלקוחות, שכזכור 
לא היו בעלי ההעדפות בתחום. 
המהלך של החברה שינה את 
ביטוחי  בשוק  הכוחות  מאזן 
כשהחברה  לחו"ל,  הנסיעות 
בגודלו  השני  לשחקן  הופכת 
בשוק. היא לא רק הגדילה את 
היקף המכירות וההכנסות, אלא 
גם הביאה לשינוי בהתנהגות 

הצרכנית.   
איגוד השיווק הישראלי ציין 
לשבח את הפעילות של שמיר 
ואנשי החברה, שהצליחו לייצר בידול בשוק 
כי  באיגוד,  מציינים  עוד  ומרוכז.  מסורתי 
חסמי  את  לפרוץ  הצליחה  פספורטכארד 
השוק ובמספר צעדים שיווקיים יצרה יתרון 
על פני המתחרות וגדלה להיות השחקן השני 

בגודלו בשוק.

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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סמנכ"ל השיווק של  
פספורטכארד משה שמיר 


