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על  מברכים  הביטוח  סוכני  בלשכת 
התערבות המפקחת בהסכמים של קרנות 
מכתב  בעקבות  הסוכנים.  עם  הפנסיה 
הממונה על שוק ההון ביטוח  ששלחה 
וחיסכון דורית סלינגר לחברות המנהלות 
את קרנות הפנסיה, בדרישה לבחון את 
חברות  מתגמלות  פיהם  על  ההסכמים 
הביטוח את הסוכנים, אמר יובל ארנון, יו"ר 
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה לפוליסה: 
"אני שמח שסוף סוף המפקחת החליטה 
מודל  בתחום.  כלשהי  בפעולה  לנקוט 
התגמול החדש היה אמור להיכנס לתוקף 
באפריל, אבל עד היום, ארבעה חודשים 
אחרי מועד כניסת החוק לתוקף - לא כל 

החברות יצאו עם המודל". 
ואיילון  כלל ביטוח  מגדל,  ארנון ציין את 
לחיוב, כחברות שפרסמו מודלים חדשים בקרב 
הסוכנים. מנגד – ציין ארנון את הראל כחברה 
שלטענתה מחתימה את הסוכנים באופן פרטני, 
ואת הפניקס ומנורה מבטחים, שלדבריו עדיין 
לא חתמו עם הסוכנים על הסכמים חדשים.  

ארנון הוסיף, כי גם בחברות שכן פרסמו מודל 

– לא כל הסוכנים קיבלו הסכם חדש. ארנון ציין 
כי מספר בתי השקעות הוציאו מודל תגמול, 
אך חלקם בשוק הוא קטן ורוב פעילות סוכני 

הביטוח אינה מתבצעת דרכם. 

"לנוכח המציאות בשטח בה החוק לא 
מיושם, ביקשנו את התערבות המפקחת 
ואנחנו שמחים שהיא נקטה בפעולה", הוסיף 
ארנון, וציין: "אי אפשר לבוא לסוכנים ולהגיד 
'נשלם לכם מקדמות, יהיה בסדר'. אנחנו 
דורשים ליישם את החוק ככתובו וכלשונו, 

ועד לרגע זה - זה לא קורה". 
ארנון התייחס למודלים החדשים שגובשו 
על ידי החברות: "יש מנגנונים שעדיין צריך 
לבחון. בעולם שבו דמי הניהול הם במגמת 
ירידה, שתחריף ב-2019 - ההסכמים נראים 
סבירים". ארנון הוסיף, כי המודלים החדשים 
תגמול  על  מבוססים  הפנסיה  בקרנות 
מתוך הנפרעים ועמלות היקף – ולא מתוך 

הצבירה, כפי שקורה בגמל. 
נמסרה  לא  המנהלות  החברות  מטעם 

התייחסות.

בלשכת סוכני הביטוח מברכים על 
התערבות המפקחת בהסכמים 
של קרנות הפנסיה עם הסוכנים

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני לפוליסה: אני שמח שהמפקחת 
התערבה. מודל התגמול החדש היה אמור להיכנס לתוקף באפריל, אבל ארבעה 

חודשים אחרי מועד כניסת החוק לתוקף - לא כל החברות יצאו עם המודל
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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.

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח 
פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח

דורית סלינגר,
המפקחת על הביטוח
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בבעיות  כנס שיידון  ייערך  בישראל  לראשונה 
והסוגיות הקשורות בהתנהלות חברות הביטוח אל 
מול סוכני הביטוח מהמגזר הערבי. הכנס ייערך על 
ידי מערכת פוליסה, בהנחייתו של איש הביטוח חגי 
שפירא, בהשתתפות חברי כנסת, נציגי רשות שוק 
ההון, בכירים מחברות ביטוח והפול, אנשי לשכת 
סוכני הביטוח וסוכנים מהמגזר הערבי. הכנס ייערך 

במלון לגסי בנצרת ב-12 בספטמבר. 

זה התעוררה  לנושא  מיוחד  עיון  ליום  היוזמה 
בעקבות מאמרו של שפירא שכותרתו: "אפליית סוכני 
הביטוח מהמגזר הערבי" )גיליון פוליסה 2281 מה-
12 ביולי(, שבו פורטו והוסברו הבעיות הקשות של 
סוכני ביטוח במגזר הערבי בהשגת מבטחים בביטוח 
חובה. מטרת הכנס הינה לתת במה לשחקנים השונים 
להבהיר את עמדתם הנוכחית וכן לבדוק פתרונות 

עתידיים לבעיה.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חייבה 
חברת ביטוח להשיב למבוטחיה פרמיה עודפת 
שנגבתה במשך שלוש שנים – על רקע גבייה 
כפולה ממבוטחים בביטוח בריאות קבוצתי 

שביקשו לעבור לביטוח פרט. 
הרשות הכריעה כך בעקבות פניית מבוטח 
בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתית. בפנייה 
לרשות נטען, כי בסוף שנת 2015 הודיע המבוטח 
לחברת הביטוח כי בכוונתו לעזוב את מקום 

עבודתו ולממש את סעיף ההמשכיות בפוליסה 
שברשותו, המעניק לו זכות לעבור לפוליסה 
פרטית בחברה המבטחת, ללא בחינה נוספת 

של מצבו הרפואי. 
לטענת הפונה, חברת הביטוח העבירה אותו 
לפוליסת פרט, אך לא הפסיקה את הגבייה 
בפוליסה הקבוצתית, ובמשך מספר חודשים 
המבוטח שילם פרמיה כפולה, גם עבור הפוליסה 

הפרטית וגם עבור הקבוצתית.

במהלך בירור שערכה רשות שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון בחברה, עלה כי החברה ערכה גבייה 
כפולה למספר גדול של מבוטחים שביקשו 
בפוליסה.  להמשכיות  זכותם  את  לממש 
הרשות הורתה לחברה להשיב את הפרמיה 
שנגבתה בעודף בשלוש השנים האחרונות 
קבוצתי  מביטוח  שעברו  המבוטחים  לכל 

לביטוח פרטי. 
)כתבה שלישית בסדרה(

יחסי חברות הביטוח מול סוכני 
המגזר הערבי יידונו בכנס פוליסה

חברת ביטוח החזירה פרמיה עודפת שגבתה 
ממבוטחים שעברו מביטוח קבוצתי לביטוח פרט

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 

לראשונה בישראל

בכנס צפויים להשתתף חברי כנסת, נציגי רשות שוק ההון, בכירים 
מחברות ביטוח והפול, אנשי לשכת סוכני הביטוח וסוכנים מהמגזר הערבי

חגי שפירא

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור



9  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 3 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

המהלך להפרדת שירותי השיווק משירותי התפעול מהווה הזדמנות לסוכנים שמבקשים 
להתמקד במתן שירותי שיווק פנסיוני, להתמקצע ולהרחיב את היכולת לשווק מוצרים 

פנסיוניים ושירותים פנסיוניים ופיננסיים אחרים ולוותר על מתן שירותי תפעול 
למעסיק, אשר גוזלים זמן ומשאבים ואינם בדיוק תחום ההתמחות של הסוכן בדרך כלל

בעקבות מאמרו של איציק אסטרייכר: האמונה שפוגעת במאמינים – האם זו גזירה משמים

עמלת הפצה, דמי סליקה ודמי ניהול

לחקור לאן הולך הכסף

חודש  בראשית 
יולי נכנס לתוקפו 
שות  ר של  חוזר 
שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, המהווה 
תיקון  של  יישום 
על  הפיקוח  חוק 
שירותים פיננסיים 
וק  ו י ש ץ,  ו ע י (
סליקה  ומערכת 
אשר  פנסיוניים(, 
בוצע בחודש נובמבר 2016. תיקון אשר אסר על 
משווק פנסיוני להעניק שירותי תפעול למעסיק 
אלא אם יגבה מן המעסיק בכל חודש דמי 
סליקה שלא יפחתו מן הגבוה מבין: 0.6% מן 
הסכומים המופקדים על ידי המעסיק לקופות 

גמל עבור עובד או 10.5 שקלים.
המשווק  על  שהוטלה  לחובה  במקביל 
הפנסיוני לגבות דמי סליקה מן המעסיק, נקבע 
בתיקון לחוק שעמלת ההפצה אשר תשולם 
על ידי החברה המנהלת את המוצר הפנסיוני 
למשווק הפנסיוני תקטן בגובה דמי הסליקה, 
כך שהמשווק הפנסיוני המעניק שירותי תפעול 
למעסיק לא ייפגע מן השינוי. אך במקום לקבל 
את כל התמורה עבור שירותיו למעסיק ולעובד 
מהגוף המנהל, יקבל את הכנסתו מהעובד 
עבור שירותי שיווק פנסיוני שהוא מעניק לו 
)דמי ניהול( ומהמעסיק עבור שירותי התפעול 

שהוא מעניק לו )דמי סליקה(.
משרד האוצר למנוע את  זו שואף  בדרך 

הסבסוד הצולב בין שירותי השיווק הפנסיוני 
הניתנים לעובד לבין שירותי התפעול המוענקים 
למעסיק, כאשר בפועל במרבית המקרים כל 

העלות הושתה על החוסכים.
הניהול אשר משלם העובד אמורים  דמי 
לאור ההנחה  בגובה דמי הסליקה,  לקטון 
שבעבר גילמו דמי הניהול את הסבסוד שבו 
נשאו על שירותי התפעול שניתנו למעסיק 
על  לשלם  נדרש  המעסיק  כאשר  וכעת, 
העובדים  הרי  מקבל,  שהוא  השירותים 
החוסכים אמורים לשלם דמי ניהול פחותים 

עבור ניהול המוצר הפנסיוני.
מדי  לדווח  נדרש  פנסיוני  ביטוח  סוכן 
חודש עד ה-15 לחודש באמצעות המסלקה 
הפנסיונית - ממשק דמי סליקה לגוף המוסדי 
על דמי הסליקה שהמעביד נדרש לשלם לו 
בעבור החודש הקודם. הגוף המוסדי נדרש 
להקטין את עמלת ההפצה אותה הוא משלם 

לסוכן ביטוח פנסיוני בגובה דמי הסליקה. 
במקביל, הגוף המוסדי יחזיר לחשבון החוסך 
בתכנית הפנסיונית סכום כסף בגובה דמי 
הסליקה. עבור סכומי דמי הניהול בגובה דמי 
ידווח  הסליקה המוחזרים לחשבון החוסך 
הגוף המוסדי לעמית במכתב אשר יצורף לדוח 
השנתי הראשון שיישלח לעמית לאחר מועד 

הפחתת דמי הניהול.
היה והסוכן הפנסיוני הפסיק להעניק שירותי 
תפעול למעסיק וכפועל יוצא אין הוא זכאי 
עוד לקבלת דמי סליקה מן המעסיק, עליו 
ואז ההפחתה בדמי  לגוף המוסדי  להודיע 

הניהול בחשבון החוסך תופסק. גם על הפסקת 
ההפחתה בדמי הניהול בחשבון החוסך חובה 

על הגוף המוסדי להודיע בכתב לחוסך.
לשם יישום התיקון בחוק, אשר נכנס לתוקף 
בראשית שנת 2017, פורסם החוזר של רשות 
ידווח כל  שוק ההון, אשר קבע שב-2 ביולי 
משווק פנסיוני על דמי הסליקה אשר שולמו 
תפעול  שירותי  עבור  ידי מעסיקים  על  לו 
ינואר- שהוא העניק למעסיקים בחודשים 
דצמבר 2016, וב-15 ביולי נדרש סוכן לדווח 
על דמי הסליקה ששולמו לו עבור החודשים 

ינואר-יוני 2017.
המהלך שיזם משרד האוצר להפרדת שירותי 
השיווק הפנסיוני הניתנים לעובד משירותי 
התפעול אשר ניתנים למעסיק יכולה להוות 
הזדמנות לסוכנים אשר מבקשים להתמקד 
להתמקצע  פנסיוני,  שיווק  שירותי  במתן 
ולהרחיב את היכולת לשווק מוצרים פנסיוניים 
ושירותים פנסיוניים ופיננסיים אחרים ולוותר 
על מתן שירותי תפעול למעסיק, אשר גוזלים 
זמן ומשאבים ואינם בדיוק תחום ההתמחות 

של הסוכן בדרך כלל. 
מיומנות  פיתחו  אשר  אלה  במקביל, 
יוכלו  תפעול  שירותי  במתן  והתמקצעו 
להמשיך ולהתמקד בכך וליצור יתרונות יחסיים 
לשירותים שהם מעניקים והכול ללא חשש 

לניגודי עניינים.

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

איציק אסטרייכר )האמונה  מאמרו של 
שפוגעת במאמינים – האם זו גזירה משמים? 
ביולי( היה  2284 מה-19  גיליון  פוליסה, 
טוב אך צונן. האם נעשה חישוב בכמה כסף 

מדובר לשנה אחת?
נכפיל את סך כל הצבירות בקרנות  אם 
הכשרות בהפרש דמי הניהול הגבוהים מול 
נגיע לדעתי לסכום  ניהול המקובלים  דמי 

אסטרונומי של 100 מיליון שקל בשנה.
מתערב?  שלא  הפיקוח  היכן  שוד.  זהו 

ידיעתי,  למיטב  הכסף?  את  מקבל  מי 
קרן  או  הביטוח  חברת  לא  הוא  המקבל 
הגמל  קופות  שילמו  בעבר  ההשתלמות. 
וקרנות ההשתלמות עמלה קבועה לגורם 
מתווך, שארגן ושהחתים את קבוצת הרבנים 
על תעודת הכשרות של הקרן וש"פיקח על 

הכשרות".
זאת הייתה הסיבה לדמי ניהול הגבוהים 
לא הצליח  ושום סוכן  ששילמו החרדים, 
בזמנו להקטין את דמי הניהול, מכיוון שהיה 

חוזה בין חברות הבטוח לאותם "מאכערים".
מדובר בסכומי עתק, שאין קשר בינם לבין 
על כשרות  בפועל של המשגיחים  העלות 

ההשקעות.
יתכן שהסידור הזה נמשך עד היום. נראה 
הנושא,  בדיקת  את  להרחיב  מקום  שיש 
ולחקור לאן הולך הכסף, והאם ניתן לחסוך, 
על ידי קשר ישיר בין החברות לגופי ההשגחה.

שלום פירר

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

והפיננסיםמכתב ל הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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המבטחת לא הוכיחה אי עמידה בתנאים מזכים 
ולכן חויבה לשלם את פוליסת הביטוח הסיעודי

בבית משפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו 
נדונה תביעתה של רימונד אזולאי )"התובעת"(, 
נגד דקלה חברה לביטוח בע"מ )"דקלה"(. פסק 
הדין ניתן ביולי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופט רז נבון.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה כספית בסך 
של כ-11 אלף שקל, שעניינה סירובה של דקלה 
לשלם לתובעת תגמולי ביטוח מכוח פוליסת 
ביטוח סיעודי בשל אי עמידה בתנאים מזכים. 
התובעת נפלה בעת שהות בבית מלון ונגרם לה 
שבר בזרוע שמאל. היא פונתה לבית חולים, 
אושפזה למשך חמישה ימים ונותחה )שיחזור 
הייתה מבוטחת בביטוח  מרפק(. התובעת 

סיעודי בדקלה.
כי רופא  התובעת טענה,  טענות הצדדים: 
מטעמה של דקלה הגיע לביתה וקבע, כי היא 
מוגבלת בביצוע שתי פעולות בלבד, כאשר 
הפוליסה מקימה זכאות במקרה של הגבלת 
ביצוע של שלוש פעולות. לטענתה, הרופאה 
הכשיל אותה בשאלה האם היא קמה לבדה 
ממיטה. היא ענתה שכן, אבל לוקח לה זמן רב, 
והרופא קבע, כי היא יכולה לקום לבדה. לטענתה, 
המוסד לביטוח לאומי הכיר בזכאותה לקבלת 
עזרה סיעודית. דקלה הבהירה, כי פעילותה 
מוזגה להראל חברה לביטוח בע"מ. לטענתה, על 
פי ממצאי הבדיקה התפקודית שביצע הרופא, 
נקבע, כי הגדרת המצב הסיעודי אינה מתקיימת. 
נטען, כי התובעת הדגימה באופן עצמאי, כי היא 
יכולה לקום משכיבה לעמידה, לאכול ולשתות, 
שולטת על סוגריה והולכת באופן עצמאי. כפועל 
יוצא נקבע, כי התובעת אינה עונה להגדרת מצב 
סיעודי לפי תנאי הפוליסה )מסוגלת לבצע 2 
פעולות בעוד שהפוליסה דורשת אי מסוגלות 

של 3 פעולות(.
פסק הדין: בית המשפט קיבל את התביעה 
בחלקה, וקבע, כי התובעת זכאית לתגמולי 
הסיעוד מכוח סעיף 3.1 לפוליסת ביטוח סיעודי 
שקבע מהו מצב מזכה: "מצב בריאות ותפקוד 
ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או 
ליקוי בריאותי, אשר בגינו הוא אינו מסוגל לבצע 
בכוחות עצמו חלק מהותי של 50% מהפעולה, של 
לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבאות:". בסעיפים 
3.1.1 - 3.16 הוגדרו 6 הפעולות: "לקום ולשכב"; 
"להתלבש ולהתפשט"; "להתרחץ"; "לאכול 
ולשתות"; "לשלוט על סוגרים"; "ניידות". בית 
המשפט ציין, כי מצופה היה מדקלה להביא 
עמה לדיון את הרופא שבדק את התובעת, על 
מנת שבית המשפט יוכל להתרשם מהטענות 
בדבר הכשלה ו/או הטעיה, שהן למעשה ליבת 
העניין בתיק זה. דקלה מצדה בחרה, מטעמיה 
שלה, שלא לזמן את הרופא לדיון, והסתפקה 
בהגשת כתב הגנה, בו היא מציינת כי הרופא פעל 

באופן מקצועי וענייני וכי הבדיקה התפקודית 
הודגמה בפניו.

בית המשפט הדגיש, כי הלכה פסוקה היא, 
שצד להליך משפטי שנמנע מהבאת עד או ראיה 
רלבנטיים, רואה זאת בית המשפט כראיה נגדו. 
אותו רופא )שמועסק בחברה חיצונית(, אשר 
ביחס אליו נטען כי הטעה את התובעת והכשיל 
אותה כביכול, לא התייצב לדיון. תחת זאת 
התייצבה לדיון עובדת חברת הביטוח הראל, 
שאליה התמזגה דקלה, וטענה טענות שלא 
מכלי ראשון, כאשר מצופה היה מדקלה בהליך 
משפטי, שעניינו הכשלה והטעיה כביכול, להביא 
את אותו רופא למתן עדות, על מנת שיוכל 
להתייחס לדברים. דקלה בחרה שלא להביא 
את הרופא למתן עדות, וזאת יש לזקוף לחובתה.

במצב דברים זה, עמדה בפני בית המשפט 
גרסת התובעת, שלא נסתרה בעדות מתבקשת 
על ידי דקלה, שבחרה שלא להביא את אותו 
רופא למתן עדות בסוגיה מהותית זו. מעבר 
לכך, גם מכתב התביעה עצמו ניתן במשתמע 
ללמוד על המחלוקת סביב סוגיה זו, שכן לדברי 
התובעת, הקביעה בדבר יכולתה לקום מהמיטה 
הייתה תולדה של שיח בו היא הוטעתה )היינו 
במשתמע התובעת הלינה שלא נערכה בדיקה, 
אלא רק שיחה שפורשה לא נכון( בעוד שדקלה 
טענה, כי נעשתה הדגמה בפועל. בית המשפט 
קבע, כי בשל נקודה מהותית זו, שהמחלוקת 
בגינה הייתה ידועה לדקלה, היה עליה להביא 

את הרופא למתן עדות, ומשלא עשתה כן, אין 
לה להלין אלא על עצמה.

נקבע, שאכן בית המשפט לתביעות קטנות אינו 
כפוף לסדרי דין רגילים וניתן לקבל בו לעיתים 
גם ראיות שאינן קבילות, ואולם אין הדבר פוטר 
את דקלה מהבאת עדים ומהוכחת טענותיה. דוח 
הרופא איננו ערוך כחוות דעת או כמסמך המופנה 
לבית המשפט. לפיכך, כי יש לקבל את גרסתה 
של התובעת בכתב התביעה ולקבוע, כי לא ניתן 
ביטוי לדבריה בדבר הקושי המהותי לקום ממצב 
של שכיבה לקימה. משכך, אין היא יכולה לבצע 
את הפעולה הקבועה בסעיף 3.1.1 לפוליסה. 
בית המשפט ציין, כי אי הבאת הרופא לעדות, 
לאחר שדקלה אישרה בדיון, כי המחלוקת סביב 
השאלה האם התובעת התבקשה לבצע הדגמה 
משכיבה לעמידה הייתה ידועה לה, מחייבת אף 
היא את המסקנה המסתברת, כי גרסת התובעת 
עדיפה, וכי בדיקתה נעשתה ממצב של ישיבה 

לעמידה ולא ממצב של שכיבה לעמידה.
לסיכום: בית המשפט חייב את דקלה לשלם 
לתובעת סך של כ-9,000 שקל )ללא פיצוי בגין 
עוגמת נפש שתבעה התובעת(, בשל התנהלות 
לוקה בחסר נוכח היעדר חוות דעת רפואית 
מצדה, וכן הוצאות משפט )לנוכח הודעתה בדבר 

מיזוג, החבות תחול גם על הראל(.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 בית המשפט: הלכה פסוקה היא, שצד להליך משפטי שנמנע מהבאת עד או ראיה רלבנטיים, 
רואה זאת בית המשפט כראיה נגדו  נקבע כי דקלה בחרה שלא להביא למתן עדות את 

הרופא, שביחס אליו נטען כי הטעה את התובעת והכשיל אותה כביכול, וזאת יש לזקוף לחובתה 

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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הדירקטור שכח לבקש כתב פטור בתחילת 
תפקידו, האם יוכל לקבל פטור בדיעבד?

פוליסה מארח

מתחילת שנות 
ה-90 ניכר שינוי 
מגמה משמעותי 
ביחס לתפקידו 
הדירקטור  של 
בחברה. אם עד 
אז נחשב  תואר 
דירקטור כ"תואר 
 ." ד ו ב כ ל  ש
תפקיד   , יום כ
הדירקטור טומן 
בחובו, נוסף על הזכויות, גם חובות אשר הפרתן 

עשויה להטיל עליו אחריות אישית. 
של  תקינה  התנהלות  לאפשר  מנת  על 
הדירקטורים )כמו גם נושאי משרה אחרים( 
בעת מילוי תפקידם, החוק מאפשר לחברות 
להפעיל מנגנוני הגנה אשר ייעשה בהם שימוש 
ככל שהדירקטורים ייתבעו באופן אישי על ידי 
צד שלישי או על ידי החברה עצמה. שלושת 
מנגנוני ההגנה הקיימים בחוק הינם פטור, 

שיפוי וביטוח.
שינוי המגמה כאמור ניכר גם ביחס לאותם 
מנגנוני ההגנה, ונראה כי בשנים האחרונות, 
להבדיל מבעבר, המדיניות הינה לעודד חברות 

להגן על נושאי המשרה מטעמן. 
לראיה, עד לאחרונה, דגלה חברת הייעוץ 
אנטרופי, המייעצת לגופים מוסדיים גם ביחס 
לאופן הצבעה באספות הכלליות, בצמצום מתן 
פטור מאחריות לנושאי משרה: "לדעתנו, מתן 
פטור מראש יש בו כדי פגיעה בסטנדרט הרצוי 
בתחומי הממשל התאגידי בחברות ציבוריות, 
ומשום כך נמליץ להתנגד להענקת כתבי פטור 
לדירקטורים ונושאי  משרה" )2011(. אולם 
לאחרונה, במסמך המדיניות שהוציאה אנטרופי 
זו דווקא  )2016(, חל שינוי בעמדתה ועתה 
מעודדת הגנה על נושאי המשרה באמצעות 
התקשרות בחוזי ביטוח, מתן שיפוי )לעניין 
זה מייעצת אנטרופי להגביל את סכום השיפוי 
לסך של 25% מהונה העצמי של החברה בנטרול 
זכויות מיעוט(, וכן  מתן כתב פטור לכל נושאי 
המשרה, לרבות בעלי שליטה וקרוביהם )בתנאי 
שיצוין בתקנון ובתנאי שהפטור שיינתן לא 
יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה 

או לנושא המשרה יש בה עניין אישי(. 
גם ההלכה הפסוקה התייחסה במספר פסקי 
דין לשאלת תוקפם של סעיפי פטור ושיפוי 
שמעניקה חברה לנושאי משרה בה. הפסיקה 
קבעה, כי סעיפי חוק החברות ביחס לפטור, 
שיפוי וביטוח הם סעיפים קוגנטיים אשר לא 

ניתן להתנות עליהם. אולם, שאלת ההיקף 
האפשרי של פטור לנושאי משרה היא שאלה 

שלא כל היבטיה הוכרעו עדיין בפסיקה. 
על פי סעיף 259 לחוק החברות, רשאית חברה 
לקבוע מראש בתקנון כי נושא משרה, אשר גרם 
בפעולותיו ו/או במחדליו נזק לחברה כתוצאה 
מהפרה של חובת הזהירות המוטלת עליו, לא 
ייתבע על ידה לדין. אולם, הפטור לא יחול על 
הפרת חובת האמונים ועל הפרת חובת זהירות 

ב"חלוקה" )קרי - חלוקת דיבידנד(. 
להבדיל מהסעיף העוסק בשיפוי, בו מצוין, 
ניתן להעניקו בדיעבד, בסעיף  כי  במפורש, 
העוסק במתן הפטור צוין בסעיף גופו כי זה 
יינתן מראש. מכאן, עולה השאלה האם ניתן 
לקבוע כי לא ניתן להעניק פטור בדיעבד? האם 

מדובר בהסדר שלילי?
שאלה זו נידונה בשנים האחרונות במספר 
פסקי דין, אך אלה אינם משקפים דעה נחרצת.

בתביעה הנגזרת בעניין שטבינסקי1, שנידונה 
בבית המשפט המחוזי, טען השופט גרוסקופף 
כי לדידו, ניתן להכיר בסמכותה של החברה 
לפטור בדיעבד נושאי משרה מטעמה. אולם, 
על מנת שפטור כאמור יקבל תוקף, עליו לעמוד 

בשלושה תנאים  מצטברים:
1. ההחלטה התקבלה בהליך הנדרש על פי 

דיני החברות;
2. ההחלטה התקבלה על בסיס גילוי מלא 
בתום לב מצד הדירקטורים של כל העובדות 
להפרות  ביחס  להם  הידועות  המהותיות 
אשר החברה מוחלת עליהן או החליטה שלא 

לתבוע בגינן;
3. ההחלטה פועלת לטובת החברה, במובן 
זה שהחברה )להבדיל מהדירקטורים עצמם( 
צפויה להפיק תועלת מהוויתור על תביעות 

בגין מעשי או מחדלי העבר.
בערעור על פסק דין זה בפני בית המשפט 
עמית את השאלה  העליון2, הותיר השופט 

ב"צריך עיון" לאור לשונו של סעיף 259)א(:
"לשון החוק, הרשאה לחוק ותכלית החוק, 
בחוק  ההסדר  לפיה  לפרשנות  'מושכים' 
ניתן  ולא  שלילי  הסדר  מהווה  החברות 
לקבל החלטה בדבר פטור בדיעבד. פרשנות 
שניתן  הפטור  על  הגולל  את  סותמת  זו 
למבקשים. מול טעמים אלה, ניתן לטעון כי 
אילו ביקש המחוקק להגביל את כוחה של 
החברה עד כדי שלילה מוחלטת של האפשרות 
ליתן פטור בדיעבד, היה אומר את הדברים 

במפורש."
השופט עמית מציין, כי מקובלת עליו דעתו 

של בית המשפט קמא וכי ניתן לתת נפקות 
למתן פטור בדיעבד ככל שהינו עומד בדרישות 
לעילה. ככל שיעמוד בתנאים אלו, הרי שיחסה 
תחת סמכותה הניהולית הכללית והטבעית 
הדין,  בפסק  נאמר  זאת,  עם  החברה.  של 
ראוי שההחלטה לפטור בדיעבד תינתן ביחס 
לפעולה או מחדל ספציפיים, להבדיל מנוסח 

גורף למתן פטור לפעולות שנעשו בעבר". 
בפס"ד אשש נ' עטיה3 אשר ניתן כשנתיים 
לאחר מכן, נידון גם כן עניין נפקות הפטור 
בדיעבד, ובו קבעה השופטת רונן, כי פטור לא 
יחול אך ורק במקרים בהם לחריגה מחובת 
הזהירות נלווה יסוד נפשי סובייקטיבי של 
מודעות או לפחות חוסר אכפתיות ביחס 
להפרה של החובה. מדובר בפרשנות מצמצמת, 
לפיה חברה רשאית לפטור דירקטור ביחס 
לכל הפרה שלא נלווית לה מודעות או הפרת 
אמונים, אך עם זאת, מציינת השופטת כי רצוי 
שחברה תקבע את היקף הפטור שהיא נותנת 
יצירת ודאות לגבי  לכל נושא משרה, לשם 

המקרים אשר יחסו תחת הפטור.
עוד מציינת השופטת רונן, כי לדידה, הוספת 
המילה "מראש" לסעיף החוק, אינה "הסדר 
שלילי", והרי שהמחוקק טרח לציין כי ניתן 
מאחר שמדובר  לפטור נושא משרה מראש, 
כי  בחוק  לציין  המחוקק  על  לכן,  בחריג. 
אפשרות זו לגיטימית כל עוד קיימת עמידה 

בדרישות החוק. 
עינינו הרואות, כי באפשרות בית המשפט 
ידי  לבטל או לאשר כתב פטור שהוצא על 
חברה, וזאת למרות שמדובר לכאורה ביחסים 
חוזיים בין החברה לנושאי משרה בה. אציין כי 
סביר להניח שהתערבות בית המשפט תחול רק 
במקרים קיצוניים, אולם על הצדדים להביא 
אפשרות זו בחשבון. לפיכך, עד שהמחוקק 
יועיל, ככל שיראה לנכון, לעדכן את החוק 
ולאפשר פוזיטיבית פטור בדיעבד, מומלץ 

לפעול לקבלת פטור מראש.

 11266-07-08 מרכז(  )מחוזי  תנ"ג   .1
שטבינסקי נ' פסיפיקה אחזקות בע"מ )נבו, 

)8.4.2013
2. רע”א 5296/13 אנטורג נ’ שטבינסקי )נבו, 

)24.12.2013
3. תנ”ג )מחוזי ת”א( 35114-03-12 אשש  נ’ 

עטיה )נבו, 2015(

)המאמר פורסם לראשונה בעלון של משרד 
עו"ד אורי אורלנד, יועצים לניהול סיכונים(

מאת עו"ד מרב ברזלי כהן

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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חברת Cyence המעריכה נזקי סייבר 
 NotPetya טוענת שנזקי התקפת הסייבר

יגיעו לסך של 850 מיליון דולר

תוצאות התקפת 
 NotPetya הסייבר
חמורות מהמדווח

קאניה ווסט תובע 
10 מיליון דולר 

מסינדיקטים של 
לוידס 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

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 

Kanye West

יה
מד

קי
וי

ם: 
לו

צי
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קרן ההשקעות InsurTech Israel השקיעה 
בסבב הגיוס האחרון של סטארט-אפ ביטוח 
הסייבר MYdro - מפתחת אפליקציית ביטוח 
הסייבר האינטרנטית הראשונה בעולם. היקף 

ההשקעה מוערך במיליוני שקלים.
InsurTech Israel קובי בנדלק:  מנכ”ל 
שלה  והטכנולוגיה  החברה  שחזון  "מצאנו 
מאפשרים פריצת דרך משמעותית בעולם ביטוח 
הסייבר הגלובלי. בחרנו להשקיע בחברה, הן 
בזכות היזמים המנוסים והן בזכות הטכנולוגיה, 
יכולות בינה  ניצול של  המאפשרת על בסיס 
מלאכותית מתקדמות, להעריך ריסק וחיזוי 
של מתקפות סייבר. סיבה חשובה נוספת היא 
העובדה שהחברה מתאימה למטרת הקרן שהינה 
  Early stage השקעות בחברות סטארט-אפ
אשר מפתחות טכנולוגיות מתקדמות לעולם 

הביטוח הגלובלי”.

שימש  כשנתיים  לפני  עד 
בנדלק כמנכ”ל סוכנות הביטוח 
רשף מקבוצת מגדל, עד שמכר 
את חלקו בחברה לאמנון גור. 
בנדלק משקיע מאז, ביחד עם 
שותפיו, בחברות סטארט-

 .InsurTech-אפ בתחומי ה
ההשקעה  כי  ציין,  בנדלק 
ב-Mydro היא אחת מתוך 
והקרן  השקעות  של  סדרה 
צפויה להשקיע במהלך השנה 
חברות   2-3 בכ- הקרובה 

נוספות.
הביטוח  עולם  לדבריו, 
עומד לעבור שינוי משמעותי 

)disruption( כאשר בשלב הראשון השינוי 
יהיה קשור לתהליכי המכירה והקשר של הלקוח 

עולם הביטוח. בהמשך,  עם 
בנדלק צופה כי ההתפתחות 
לשינוי  תביא  הטכנולוגית 
לדוגמה -  בעולם,  מהותי 
)תוכנת  בבוטים  השימוש 
ניהול שיחה אוטומטית( בקשר 
עם הלקוח, הכיסוי הביטוחי 
 On יהיה לפי צורך וספציפי
כיסוי  )כדוגמת    demand
ביטוחי לרחפנים או מכוניות 
העובדה  וכן  אוטונומיות( 
שהקשר עם הלקוח לא יהיה 
כיסוי  רק על בסיס מכירת 
בעיקר קשור  ביטוחי, אלא 
הלקוח  של  חייו  לאורחות 
פיצוי בעת  ולא רק מתן  )מניעה של בעיות 

אירוע(, ולשם הקרן מכוונת.

 InsurTech Israel קרן ההשקעות
השקיעה ב-MYdro - מפתחת 

אפליקציית ביטוח הסייבר האינטרנטית 
InsurTech Israel  , בניהולו של איש הביטוח קובי בנדלק, היא הקרן הראשונה והגדולה בישראל 

שמשקיעה בחברות סטארט-אפ המפתחות טכנולוגיות Insurtech לעולם הביטוח הגלובלי  בנדלק: 
החזון והטכנולוגיה של MYdro מאפשרים פריצת דרך משמעותית בעולם ביטוח הסייבר הגלובלי

ISNURTECH 

קובי בנדלק, מנכ"ל קרן ההשקעות 
InsurTech Israel



9  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 8 / מתוך 9
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

הבחירות בלשכה: מיכאל 
נוימן מצטרף לליאור רוזנפלד 

הבחירות בלשכה: יושבי הראש של 
מחוז השרון תומכים באורי צפריר

נוימן הודיע  מיכאל )מיקי(  סוכן הביטוח 
על חבירתו לליאור רוזנפלד ולכוורת ההנהגה 
המתחדשת בראשותו, בבחירות הקרובות 
בלשכת סוכני הביטוח. תחת הנהגתו של 
בוועדה  נוימן לשמש חבר  מיועד  רוזנפלד 
ולעסוק בהיבטי  לנשיא הלשכה  המייעצת 
צפוי  בהמשך  הפנסיוני.  בתחום  הרגולציה 
רוזנפלד לחשוף את יו"ר הוועדה הפנסיונית 

בלשכה. 
נוימן הוא דור שני בענף הביטוח, המתמחה 
בתחום הפנסיוני והתכנון הפיננסי, ומשמש 
כבעליה של יוזמה סוכנות לביטוח ושל מניב 

תכנון פנסיוני ותנאים סוציאליים. 
במקביל, מאז תחילת דרכו כסוכן ביטוח 

לפני כ-30 שנה, הצטרף ללשכה 
למגוון  השנים  לאורך  ונרתם 
בשורותיה.  בכירים  תפקידים 
נוימן בעברו  זו שימש  במסגרת 
כיו"ר הוועדה הפנסיונית במשך 
שתי קדנציות. בנוסף, שימש יו״ר 
הוועדה לתגמול הסוכן, יו״ר ועדת 
האתיקה, חבר במועצה הארצית, 
חבר בוועד המנהל, חבר בוועדה 
וחבר  דרכם  בתחילת  לסוכנים 

בוועדה לכנסים ואירועים. 
נוימן: "בעת הזאת יש להחזיר 
את הלשכה למסלול הנכון ומייד 

לאחר ההכרעה בבחירות. אני מאמין שליאור 

הנבחרת  עם  ביחד  רוזנפלד 
יביאו  המצוינת שהולכת איתו, 
נה  ו נכ ה ה  ש הגי ת  א ם  ימ ע
נעניתי  ולכן  התוצאה  להשגת 
לקריאה לחזור ולשרת את ציבור 
הסוכנים ולסייע בהובלת הלשכה 

להישגים". 
הוא  נוימן  "מיקי  רוזנפלד: 
מקצוען אמיתי בתחום הפנסיוני, 
עתיר ניסיון ובעל קשרים בתחום 
הרגולציה. אני גאה שגם שחקן 
שקול,  כזה,  משמעותי  סופר 
אלינו  חובר  ואחראי,  מעמיק 

ומאמין בנו".

אורי צפריר מגדיל את כוחו במרוץ לראשות 
לשכת סוכני הביטוח – כך עולה מסקר שנערך 
על ידי המטה של צפריר. בסקר שנערך אתמול 
)יום ג'( בהשתתפות 570 סוכנים, עולה כי צפריר 
מוביל בפער של 18% על פני ליאור רוזנפלד. 56% 
הביעו תמיכה בצפריר ו-38% בליאור רוזנפלד. 
כמו כן, על פי תוצאות הסקר, המועמד השלישי 

במרוץ, מוטי דהרי, מצליח לשמור על כוחו. 
יוני על  בסקר האחרון שנערך בסוף חודש 
ידי מכון הסקרים רפי סמית, בו השתתפו 450 
סוכנים מכל רחבי הארץ, עלה כי צפריר מוביל 
בפער של 14%. הסקר הראה כי צפריר זוכה 
לתמיכת 54% מהנשאלים, רוזנפלד עם 40% 

ודהרי עם 6%.

"תוצאות הסקר מלמדות שמרב  צפריר: 
חברי הלשכה מאמינים שבאתי לעבוד בשבילם 
במטרה להבטיח את פרנסתנו ועתידנו המקצועי. 
הסוכנים מבינים כי רק מי שפעל בעבר ופתר 
עוולות כמו מכירה ישירה של החברות מעל 
ראשם ופעל רבות מול החברות וחברי הכנסת, 
המפקחת והרגולציה, יפעל למענם גם בעתיד”.

יושבי הראש של מחוז השרון בלשכת סוכני הביטוח 
תומכים באורי צפריר כמועמדם לנשיאות הלשכה. 
יו"ר סניף פתח תקווה ב-4  זליג,  )מולי(  שמואל 
השנים האחרונות, הביע תמיכתו בצפריר. בכך הוא 
יו”ר סניף  מצטרף ליו"ר מחוז השרון דני קסלמן, 
חדרה צביקה גופר ויו"ר סניף נתניה יוסי אנגלמן.

ויו"ר סניף פתח תקווה,  אני  זליג: "כסוכן ותיק 
יודע עד כמה קשה ומורכב לנהל את הלשכה. מדובר 
יותר ממה שחושבים.  וגדול הרבה  בארגון מורכב 
מתקיימים בה תהליכים רבים, הן ברמת המאקרו 
הנוגעות  והמיקרו. לצד טיפול בסוגיות פרטניות 
בנושאים  גם  לעסוק  נשיא הלשכה  על  לסוכנים, 
כולה מול הרגולציה, החברות  הקשורים ללשכה 

והפיקוח. לכן, אנחנו חייבים שבראש הלשכה יעמוד 
נשיא עם יכולות ניהול מוכחות ומנהיגות מאחדת. 
לאור יכולותיו הניהוליות והמנהיגותיות, אין אדם 
שמתאים יותר לעמוד בראשות הלשכה מאשר אורי 

צפריר".
צפריר: "מולי הוא סוכן בלב ובנשמה. הוא מנוסה 
ומקצוען ובנוסף לכך גם מתנדב ולוקח חלק למען 
סוכנים אחרים כיו"ר סניף. העובדה כי ארבעת יושבי 
הראש במחוז השרון ויושבי הראש  במחוזות וסניפים 
נוספים תומכים בי מדגישה את הדאגה האמתית 
שלהם כלפי עתיד פרנסת כל הסוכנים. אני מתכוון 
מיד עם היבחרי לפעול על מנת להסיר דאגה זו, הן 

ברמת המיקרו והן ברמת המאקרו".

  מיועד להיות חבר בוועדה המייעצת לנשיא הלשכה ולעסוק בהיבטי הרגולציה בתחום הפנסיוני
 רוזנפלד: נוימן הוא מקצוען אמיתי בתחום הפנסיוני, עתיר ניסיון ובעל קשרים בתחום הרגולציה 

 כך עולה מסקר עמדות שנערך בקרב 560 סוכני ביטוח  56% הביעו תמיכה בצפריר, 
 38% בליאור רוזנפלד ואילו המועמד השלישי, מוטי דהרי, שומר על כוחו

 צפריר: תוצאות הסקר מלמדות שמרב חברי הלשכה מאמינים שבאתי לעבוד בשבילם

המרוץ לנשיאות הלשכה

מיקי נוימן

אורי צפריר

http://polisa.news/landing/ www.polisa.news

סקר: אורי צפריר מוביל בפער של 18% 
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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!

  בר-קימא מגיעה להראל לאחר כשני עשורים בתפקידי ניהול בכירים בבנק לאומי
 תחליף בתפקידה את לימור ברדה ואת רועי סדן שפעלו בשנים האחרונות כמנכ"לים 
המשותפים של חברת ניהול התיקים  טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים ויו"ר דירקטוריון 

הראל ניהול השקעות: מינויה של מירב מחזק את הנבחרת המנהלת של הראל פיננסים

מירב בר-קימא תמונה למנכ"לית 
חברת ניהול התיקים בהראל פיננסים

מבטחים ומבוטחים

א  מ י ק - ר ב ב  ר י מ
ת  לי נכ" למ תמונה 
הראל פיננסים ניהול 
השקעות. היא צפויה 
לתפקידה  להיכנס 
בר-  .2017 בנובמבר 
קימא מגיעה להראל 
עשורים  כשני  לאחר 
ל  ו ה י נ י  ד י ק פ ת ב
בכירים בבנק לאומי, 
מתוכם ניהלה בעשור 
דר  ח ת  א ן  ו ר ח א ה
הבנק,  של  המסחר 
פעילות  מרוכזת  שם 
המוסדיים  הגופים 
לצד החברות הגדולות 

במשק.  
ה  י ד י ק פ ת ן  י ב
הייתה  לאומי,  בבנק 

מתיק  מרכזי  חלק  ניהול  על  אחראית 
ההון העצמי של הבנק. בהראל מציינים כי 
כבנקאית בכירה, צברה בר-קימא ניסיון 
ומורכבות  גדולות  בניהול מערכות  רב 

בסביבה רגולטורית בנקאית מחמירה. 
בר-קימא תחליף בתפקידה את לימור 

י  ע ו ר ת  א ו ה  ד ר ב
בשנים  שפעלו  סדן, 
האחרונות כמנכ"לים 
המשותפים של חברת 
ניהול התיקים והובילו 
את המיזוג עם חברת 

כלל פיננסים.
ל  ו ה י נ ל  א ר ה
ת  ר ב ח  , ת ו ע ק ש ה
של  התיקים  ניהול 
הראל פיננסים, מנהלת 
נכסים בהיקף של יותר 
ד  ר א י ל מי  12 .5 מ-
שקל. תיקי השקעות 
מהווים  תאגידיים 
המרכזי  העוגן  את 
ה,  בר הח ת  לו בפעי
ם  ו י כ ת  ק ו ו ש מ ה
ללקוחותיה מגוון רחב 
של מוצרים, לרבות קופות גמל, פוליסות 
פיננסיות, תיקי IRA ובקרוב גם מוצרים 

אלטרנטיביים מתוחכמים. 
ויו"ר  טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים 
דירקטוריון הראל ניהול השקעות: "אני 
שמח על הצטרפותה של מירב בר-קימא 

לצוות ההנהלה של הראל פיננסים. מינויה 
של מירב מחזק את הנבחרת המנהלת של 
והוא חלק מהמהלכים  פיננסים  הראל 
למצוינות  חזון  מתוך  מבצעים  שאנו 
ולשיפור  בהשקעות, לחדשנות מוצרית 
ללקוחותינו  השירות  ברמת  מתמיד 

ולשותפינו העסקיים. 
ויכולת  המגוון,  המקצועי  "הניסיון 
יחד עם  המנהיגות המוכחת של מירב, 
צוות העובדים המחויב, יתמכו בהמשך 
ובהצעדתה  המומנטום החיובי בחברה 
להישגים משמעותיים בשנים הקרובות. 
הניסיון המגוון ורב השנים של מירב בניהול 
השקעות, בטיפול בלקוחות אסטרטגיים 
לצד  מרכזיים,  תהליכים  בהובלת  וכן 
שלה  המצוינת  הבינאישית  היכולת 
של  הייחודי   DNA ל- המתאימים   -
משפחת הראל, הפכו את הבחירה במירב 

לאידיאלית”.
בהראל מציינים, כי מאז הצטרפותו של 
קדם להראל פיננסים בוצעו מינויים שונים, 
כדוגמת:  פיננסים,  הראל  עובדי  מתוך 
מינוי יאיר מנדלסון למנהל הפרויקטים 
והפיתוח העסקי ומינוי שרון משעל כמנהל 

לקוחות אסטרטגיים ומוסדיים.

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון
מפתח תמורת מפתח

איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח
מוסכי הסדר של מספר 

חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים
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