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חוסר יעילות או עודף רווחיות?
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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.

בדיקה: 14% מהכספים בקרנות 
הפנסיה צבורים בחשבונות לא 

פעילים המהווים 55% מהחשבונות

35 מיליארד שקל שוכבים בחשבונות לא 
פעילים בקרנות פנסיה חדשות – כך עולה 
נערכה  הבדיקה  פוליסה.  שערך  מבדיקה 
רשות שוק  על רקע המהלך החוזר שיוזמת 
ההון לביצוע נוסף של "עקוב אחרי פנסיוני", 
במסגרתו יועברו כספים של חוסכים מחשבונות 

פעילים לחשבונות לא פעילים. 
ממצאי הבדיקה מראים, כי בענף נוצר מצב 
בו ביותר ממחצית מהחשבונות – 55% מכלל 
החשבונות, המהווים את סך החשבונות הלא 
פעילים - מנוהלים 14% מהכספים. מצד אחד, 
רווחיות קרנות  הדבר מטיל עומס כבד על 
יותר  לתפעל  להמשיך  שנאלצות  הפנסיה, 
ממחצית מהחשבונות עבור הכנסות נמוכות 
)היות שדמי ניהול במסלולים הפעילים בדרך 
ניהול  יותר(. מצד שני – דמי  גבוהים  כלל 
בחשבונות הלא פעילים גבוהים בסדר גודל 
של פי 2 מדמי הניהול בחשבונות הפעילים, מה 
שאומר שמדובר בהכנסות שאינן מבוטלות. 

עיון בדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה 
מראה שדמי הניהול בחשבונות הלא פעילים 

באופן  גבוהים  הגדולות  הפנסיה  בקרנות 
משמעותי מדמי הניהול בחשבונות הפעילים. 
כאמור, על פי הערכות – בחשבונות הלא 
פעילים מנוהלים כ-35 מיליארד שקל. בגינם 
נגבים דמי ניהול בשיעור ממוצע של כ-0.45% 
ובסכום כולל של כ-157.5 מיליון שקל. לו היו 
נגבים בגין סכום זה דמי ניהול בשיעור של 
חשבונות פעילים 0.26% - הסכום היה עומד 
על 91 מיליון. עודף הגבייה: כ-66 מיליון שקל. 
האם סכום זה מצדיק אחזקת 2 מיליון חשבונות 
לא פעילים? כנראה שבקרב החברות שעודדו 
את סוכני הביטוח למנוע את איחוד החשבונות 

סבורים שכן. 
מבחינת  כיווניות  הדו  ההשלכות  לצד 
המוסדיים, החוסכים עצמם סובלים מהפיזור 

בחשבונות הפנסיוניים, שכן הדבר פוגע ביכולת 
השליטה והניהול של כספי הפנסיה של הציבור, 

ופוגע ביכולת המיקוח של החוסכים. 
ממצאים נוספים שעלו, בהתבסס על ניתוח 
הדוחות האקטואריים של ארבע קרנות הפנסיה 
הגדולות, הם שממוצע החיסכון לעמיתים 
פעילים עומד על כ-101 אלף שקל. ממוצע 
החיסכון לעמיתים לא פעילים עומד על כ-17.5 
אלף שקל - כחמישית בלבד מסך הנכסים 

הממוצע לעמיתים פעילים.
לצד המהלך של עקוב אחרי פנסיוני, מהלך 
נוסף בו נוקטת רשות שוק ההון על מנת לצמצם 
את תופעת החשבונות הלא פעילים, היא הוראת 
השעה שמאפשרת משיכת סכומים קטנים 

מחשבונות פנסיוניים.

 על פי הערכות – בחשבונות הלא פעילים מנוהלים כ-35 מיליארד שקל, בגינם 
נגבים דמי ניהול בשיעור של כ-157.5 מיליון שקל  לו היו נגבים בגין סכום זה דמי 

ניהול בשיעור של חשבונות פעילים – הסכום היה עומד על 91 מיליון  עודף הגבייה: 
כ-66 מיליון שקל  האם סכום זה מצדיק אחזקת 2 מיליון חשבונות לא פעילים?

הכרעה: חברת ביטוח אינה פטורה מהחובה 
לנמק כיצד חושב תשלום חלקי למבוטח

עמוד 3



16  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 2 / 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!

nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח

> > ם  י פ ס ו נ ם  י ט ר פ ל ץ  ח ל  < <
nir@oren-ins.co.il - או צור קשר: ניר עובדיה, נייד - 050-3613610, מייל

! ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס ל ת  י ק ס ע ת  ו נ מ ד ז ה

מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס לפוליסה: הבנו שבעסקים 
רבים, לא רושמים את הרכבים על שם העסק, כיוון שהדבר פוגע בערכם הכספי  כיוון שעיקר הנסיעות 

עדיין מבוצע ברכב מהעבודה, ניתן מבחינה חיתומית לתת הנחות ותנאים מועדפים לרכב השני

הפניקס מרחיבה את מעגל 
הזכאים לבטח את רכבם במסלול 
"רכב שני". מסלול "רכב שני" 
מאפשר לנהגים שנוהגים ברכב 
של מקום העבודה לבטח את 
רכבם השני בתנאים מועדפים 
פוליסת  במסגרת  בהפניקס 
ובתעריף  זהיר",  "הפניקס 

אטרקטיבי ביותר.
עד כה הכירה החברה ברכב 
מהעבודה כרכב בבעלות החברה 
ליסינג  בעסקת  שהוחכר  או 
לחברה. כעת מוסיפה הפניקס גם 
את האפשרות, שהרכב מהעבודה 
יהיה רשום על שם בעל העסק 

)המעסיק את המשתמש ברכב(, ובלבד שיצורף 
אישור רו"ח על כך שהרכב הינו רכב צמוד של 
העובד, ובו יוצהר ויאושר כי הרכב צמוד למחזיק 
בו באופן מלא מטעם החברה, על אף שהבעלות 

עליו רשומה בבעלות פרטית. 

בחוזר שנשלח השבוע )יום ב', 
ה-14 באוגוסט( לסוכנים הדגישה 
החברה, כי תנאי למסלול הוא 
שהרכב מהעבודה, אשר נמצא 
בידי אחד מבני הזוג במשפחה, 
בו  למחזיק  הצמוד  רכב  הינו 
שימוש  כולל  מלא,  באופן 
וחברתיות  פרטיות  למטרות 
נוסף  של בני המשפחה. תנאי 
לתכנית הוא שהשימוש ברכב 
שימוש  הינו  במשפחה  השני 
משני, כאשר מרבית הנסיעות 
של בני המשפחה מבוצעות ברכב 

מהעבודה.
ניתן  המסלול,  תנאי  פי  על 
"רכב שני" רכב ששוויו עד  לבטח במסלול 
300 אלף שקל, לא כולל רכבי עבודה. בחברה 
נדרש  איננו  כי הרכב מהעבודה  מדגישים, 
להיות מבוטח בהפניקס, על מנת שהרכב השני 

במשפחה יבוטח במסלול "רכב שני".

מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל  שלמה 
תחום ביטוח כללי בהפניקס הסביר לפוליסה, 
כי כיוון שהנסיעות הגדולות מבוצעות ברכב 
מהעבודה, ניתן מבחינה חיתומית לתת הנחות 

ותנאים מועדפים לרכב השני. 
מילר הסביר כי הרקע להרחבת ההגדרות של 
המסלול הוא ההבנה שבעסקים רבים, בעיקר 
ובינוניים, לא רושמים את  בעסקים קטנים 
הרכבים הצמודים לעובדים על שם העסק, כיוון 
שהדבר פוגע בערכם הכספי על פי המחירונים 
הנהוגים. לכן, מעדיפים עסקים רבים לרשום את 
הרכב על שם בעל העסק באופן כביכול פרטי. 
בפועל, מסביר מילר, מדובר ברכב מהעבודה 
לכל דבר, שבו מתבצעות עיקר הנסיעות, ולכן 
אין מניעה להעניק הטבות לרכב שני גם כאשר 

הרכב מהעבודה אינו רשום על שם העסק. 
עוד הדגיש מילר, כי מסלול "רכב שני" הינו 
זהיר", כך שביטוח  חלק ממסלול "הפניקס 
במסלול זה כולל את כל ההטבות וההרחבות 
הייחודיות הקיימות במסלול "הפניקס זהיר". 

הפניקס מרחיבה את מעגל 
הזכאים למסלול "רכב שני"

כדאי לדעת

שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר 
בהפניקס
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 התובעת טענה, כי החברה איננה מעניקה למבוטחים 
בפוליסת ביטוח בריאות מסוג גילוי מחלות קשות 

כיסוי ביטוחי במקרה של גילוי המחלה הספציפית בה 
חלתה  לדבריה, פרשנות ראויה של הפוליסה הייתה 

צריכה להוביל למסקנה כי יש לתת כיסוי ביטוחי 

כנס פוליסה   על יחסי חברות הביטוח
מול סוכנים מהמגזר הערבי 

יום ג’, 12 בספטמבר 2017,
התכנסות בשעה 09.30, במלון לגאסי, נצרת.

סיום משוער: 15:00

הכנס ייערך בהשתתפות חברי כנסת, נציגי רשות שוק ההון, בכירים מחברות הביטוח והפול,
בכירי לשכת סוכני הביטוח וסוכנים בכירים מהמגזר הערבי. ינחה את הכנס איש הביטוח חגי שפירא.

טופס הרשמה )למלא ולשלוח בפקס: 03-5493622(

ארגון/חברה/סוכנות     שם המשתתף:

נייד: טלפון: כתובת:               דוא”ל:

כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט/לאומי קארד/דיינרס/אמריקן אקספרס מס’ תוקף  ת.ז.  חתימה

save the date
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

כ

נא רשמו אותי לכנס פוליסה על יחסי חברות הביטוח מול סוכנים מהמגזר הערבי
השתתפות 85 ש”ח )המחיר כולל ארוחת צהריים וחניה( למנויי פוליסה 45 ש”ח. המחירים כוללים מע”מ.

gita@polisa.news :למידע נוסף ולהרשמה: גיטה לביא 03-5407884 או במייל

להרשמה on-line לחץ כאן 

בית המשפט המחוזי מרכז דחה 
ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
הראל  נגד   2014 שהוגשה באפריל 
בטענה כי איננה מעניקה למבוטחים 
בפוליסת ביטוח בריאות מסוג גילוי 
מחלות קשות כיסוי ביטוחי במקרה 
של גילוי המחלה הספציפית בה חלתה 
התובעת - כך דיווחה הראל השבוע 

לבורסה. 
לטענת התובעת, פרשנות ראויה 
של הפוליסה הייתה צריכה להוביל 
למסקנה כי יש לתת כיסוי ביטוחי 
במקרה כאמור )אף שהמחלה מוחרגת 

בהתאם לתנאי הפוליסה(.  
כי  לדברי התובעת, הראל טענה 
את  מוציאה  שבפוליסה  ההגדרה 
ולכן  הביטוחי,  מהכיסוי  המחלה 
נשללה זכאותה לקבלת סכום הביטוח 
)פוליסה, גיליון 1793 מה-14 באפריל 

.)2014
כריתת  לפני  כי  טענה,  התובעת 
קיומו,  תקופת  בכל  ו/או  ההסכם 
ו/או  גילתה לה החברה בכתב  לא 
ידי סוכן  בעל פה, בעצמה ו/או על 
הביטוח, כי הפוליסה מחריגה למעשה 
כ-90% מהמחלות הנובעות מגידולים 
שפירים במוח, וכי לו הוצגה האמת 
לה ולמבוטחים אחרים - הם לא היו 
מתקשרים בפוליסה כדוגמת הפוליסה 

נשוא התביעה.
כי הראל  בנוסף טענה התובעת, 
מסתירה היטב במסמכים הכתובים 
את  למבוטח  ידה  על  המועברים 
מהותה האמיתית של הפוליסה, בכל 
הנוגע להחרגה המאסיבית ולמשמעות 

הכספית הגלומה באותה החרגה. 
בית  דחה   2017 באוגוסט  ב-13 

המשפט את הבקשה כאמור. 

ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
תשלום  כי  קבעה  וחיסכון 
סכום שאינו שנוי במחלוקת 
להוראות  בהתאם  שבוצע 
סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, 
התשמ"א-1981, אינו פוטר את 
חברת הביטוח מחובת ההנמקה 
ביחס  זה  סכום  חושב  כיצד 
למכלול רכיבי תביעת הביטוח.

הפונה הגיש לחברת הביטוח 
חברת  נגד  ג'  כצד  תביעה 
ברכבו  הפוגע  שבה  הביטוח, 
הפונה הסתמך  היה מבוטח. 
בתביעתו על חוות דעת פרטית 
של שמאי, לפיה סך כול הנזק 
10,000 שקל  לרכבו עמד על 
בתוספת ירידת ערך של 4%. 
כמו כן נתבע שכר טרחה שמאי.

במהלך בירור תביעת הביטוח 
העבירה חברת הביטוח לפונה 
שנוי  )שאינו  חלקי  פיצוי 
במחלוקת( בגין הנזקים לרכב 
חברת  השמאי.  שכ”ט  ובגין 
הביטוח הודיעה לפונה כי לגבי 
היא  התביעה,  סכום  יתרת 
מבקשת ששמאי מטעמה יבדוק 
את הרכב. בפועל שמאי מטעם 

החברה לא בדק את הרכב.
לאחר בירור שערכה הרשות 
כי חברת הביטוח לא  נמצא, 
קיימה את חובת ההנמקה לגבי 
התשלום החלקי. הרשות מצאה 
כי חברת הביטוח לא פירטה 
בפני הפונה כיצד חושב הסכום 

ששולם לו.
)כתבה שישית בסדרה(

על פי קביעת הפיקוח, חובת ההנמקה קיימת גם 
כאשר מדובר בסכום מוסכם, שאינו שנוי במחלוקת

חברת ביטוח אינה פטורה 
מהחובה לנמק כיצד 

חושב תשלום למבוטח, 
גם כאשר הסכום חלקי

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור נדחתה ייצוגית נגד 
הראל שהוגשה בטענה 
להתחמקות מתשלום 

תגמולים בפוליסת בריאות 

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94
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אי מסירת עובדות נכונות הינה מרמה 
שבגינה תידחה תביעה לפוליסה

נדונה  שבע  בבאר  השלום  משפט  בבית 
לימור מוסוי )"התובעת"( על  תביעתה של 
ידי עו"ד אבו עמאר אחמד נגד מנורה חברה 
לביטוח בע"מ )"הנתבעת", "מנורה"( שיוצגה 
על ידי עו"ד אמיתי סביון. פסק הדין ניתן ביוני 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת הבכירה 

ליאורה וינשטיין.
מדובר בתביעה לתשלום  עובדות המקרה: 
בסך של כ-60 אלף שקל שהגישה התובעת נגד 
מנורה, חברת הביטוח בה ביטחה את רכבה. 
התובעת הציגה פוליסה מה-1 בפברואר 2012 
שתוקפה לשנה, ואין מחלוקת כי הפוליסה 

מכסה אירוע של גניבת הרכב.
כי ב-10  התובעת טענה,  טענות הצדדים: 
באוקטובר 2012 החנתה את רכבה בתחנת 
הדלק בצומת גילה ונסעה לנתיבות עם אחותה, 
ברכבה של האחות. כאשר חזרו לחניה גילו כי 
הרכב איננו שם. התובעת הודיעה למשטרה 
ולאחר מכן מסרה תלונה רשמית.  בטלפון 
והיא  אחד  ללילה  אותה  עצרה  המשטרה 
שוחררה בתום החקירה. עד היום לא הוגש כתב 
אישום נגדה. במקביל הגישה התובעת תביעה 
למנורה, אולם תביעתה נדחתה. לטענת מנורה, 
חקירה שערכה באמצעות חוקר פרטי העלתה, 
כי התובעת מסרה לה פרטים כוזבים והעלימה 
מידע, בניסיון לזכות בתגמולי הביטוח. על כן, 
ובהתאם לתנאי הפוליסה, פקע בכך הכיסוי 

הביטוחי לרכב ודין התביעה נגדה להידחות.
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי על פי סעיף 25 
לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 - הופרה 
22 או לפי סעיף 23)ב(, או  חובה לפי סעיף 
שנעשה דבר כאמור בסעיף 24)ב(, או שהמבוטח 
או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או 
שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח 
או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת 

מרמה – פטור המבטח מחבותו.
התקיימו  כי  ההוכחה  נטל  מוטל  מי  על   

היסודות של סעיף 25? 
מנורה טענה, כי נטל ההוכחה לקרות האירוע 
הביטוחי מוטל על התובעת, ונטל זה כולל גם 
את האלמנט השלילי, לפיו לא הייתה לה יד 
במעל. אולם בית המשפט ציין, כי בפסק דין של 
בית המשפט העליון נקבע, כי בשלב הראשון 
על המבוטח מוטל הנטל להוכיח, כי אכן אירע 
מקרה הביטוח המוגדר בפוליסה, כגון גניבה, 
ובשלב השני, על המבטח מוטל נטל השכנוע 
ידו של המבוטח הייתה במעל.  כי  להראות 
בכך הועדפה עמדתו של הנשיא מאיר שמגר 
בפסק דין סיני על פני עמדות אחרות בפסיקה. 
את  להוכיח  הנטל  כי  ציין,  המשפט  בית 
יסודות סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח מוטל 
על המבטחת, כמי שטוענת לפטור מאחריות 
ביטוחית. לא רק זאת, אלא שעליה להציג 
ראיות כבדות משקל להוכחת כוונת המרמה. 
בשורה של פסקי דין וכן בספרו של המלומד 
ירון אליאס, "דיני הביטוח", נקבע כי למרות 
51%, הרי  שהנטל הרגיל החל הינו בשיעור 
כי  הביטוח,  חברת  טוענת  שבו  שבמקרה 
כספים  ולקבל  לרמותה  התכוון  המבוטח 
שאינם מגיעים לו, מוטל עליה להוכיח זאת 
ברמה גבוהה מן הנדרש בהליך אזרחי רגיל. 
עם זאת, בפסק דין של בית המשפט העליון 
פלדמן נגד הפניקס, הוזכר, כי הדיבור "בכוונת 
מרמה" כולל למעשה שלושה יסודות: מסירת 
עובדות בלתי נכונות או כוזבות; מודעות של 
המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות 
שנמסרו; וכוונה להוציא כספים שלא כדין על 
יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות. נקבע, 
כי מקום בו הוכיחה המבטחת את התקיימות 
היסוד הראשון והשני – יש לראות בה כמי 
שהוכיחה לכאורה את קיומה של כוונת המרמה 
בלי שתצטרך להוכיח גם את היסוד השלישי 

שהוא יסוד הכוונה או המניע. 
בית המשפט סקר את הראיות בתיק וקבע, כי 

מנורה הצליחה להטות את מאזן ההסתברויות 
לטובתה ולהוכיח, כי ידה של התובעת הייתה 
במעל. לתובעת היה מניע, כי העסק שלה היה 
נתון בקשיים ונתגלו סתירות מהותיות לעניין 
הסיבה שבעטיה לקחה התובעת את הרכב 
מידידה, בדברי התובעת ואחותה. התובעת 
יוצאות   סירבה למסור לחוקר פלט שיחות 
ממכשיר הטלפון שלה. עדותה של האחות 
סתירות  מצא  והחוקר  מתחמקת  הייתה 
בעדות התובעת. בית המשפט הסכים לחשדות 
ולתמיהות שהועלו על ידי חוקר מנורה לגבי 
השאלה שבה שיקרה לידידה והניחה לו לשלם 
1,800 שקל במקום 1,200 שקל בגין פרמיית 
הביטוח לרכב, וענתה כי מדובר בטעות וכי 
תיקנה אותה. התובעת הכחישה כי לא סיפרה 

לחוקר מנורה כיצד רכשה את הרכב.
לזכות  שעומד  כל  כי  קבע,  המשפט  בית 
התובעת הוא העובדה כי עד היום לא הוגש 
נגדה כתב אישום. מצד אחר, למרות שבכתב 
התביעה טענה התובעת כי התיק נגדה נסגר, 
בסיכומיה טען בא כוחה כי עברו שלוש שנים 
ושלושה חודשים וטרם הוגש נגד התובעת כתב 
אישום, אולם לא הוסיף לטעון כי התיק נגדה 
נסגר. בית המשפט ציין, כי למרות שעל מנורה 
הוטל נטל ההוכחה כאמור לעיל, הרי שעליה 
לעמוד במאזן ההסתברויות בלבד, אף כי עליה 
להביא ראיות מוצקות על מנת להוכיח את 
מעורבות התובעת במעשה הגניבה. עם זאת, 
אין על מנורה להוכיח זאת מעל לספק סביר, 
כפי שהיה נדרש מהמדינה לו היה מוגש נגד 
התובעת כתב אישום.  במאזן הסתברויות אלה 

הצליחה מנורה לעמוד.
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה וחייב 
את התובעת לשלם את הוצאות מנורה בסך 

של כ-8,000 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: בפסק דין של העליון נקבע, כי בשלב הראשון על המבוטח מוטל הנטל להוכיח כי אכן אירע מקרה הביטוח 
המוגדר בפוליסה, כגון גניבה, ובשלב השני, על המבטח מוטל נטל השכנוע להראות כי ידו של המבוטח הייתה במעל

פוליסות הבריאות
המובילות של איילון

יתרון מהותי למבוטחי איילון!
מלא*,  ושיפוי  מנתח  רופא  של  חופשית  בחירה 
הסדר  רופאי  באמצעות  שלא  ניתוח  ביצוע  בעת  *עד תקרת ספקי הסדר גם 
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המחוזי  המשפט  בבית 
בקשות  שתי  הוגשו  מרכז 
ייצוגיות  תביעות  לאישור 
נשואה גמל  אקסלנס  נגד 
ל  מ ג ם  ח ש ר  ל ו ש ט ל א ו
להעלאת  בטענה  ופנסיה, 
שיעור דמי הניהול ללא הודעה 

מוקדמת. 
נטען,  שהוגשו  בבקשות 
ולאלטשולר  כי לאקסלנס 
ויוצאת  קיימת זכות חריגה 
דמי  שיעור  להעלאת  דופן 
הנגבים מעמיתיהן  הניהול 
באופן חד צדדי, ללא קבלת 
הסכמתם להעלאה זו, כאשר 
התנאי היחיד להעלאה חד 
צדדית נקבע בדין, בתקנות 

הניהול, והוא משלוח הודעה מקדימה על כוונתן 
להעלאת שיעורי דמי הניהול.

לדברי המבקש, אקסלנס ולאלטשולר מצויות 
הן  בניגוד אינטרסים מובנה עם עמיתיהן: 
מעוניינות בכך שהעמיתים לא יידעו ששיעור 
דמי הניהול יעלה, שמא בעטיה של ההעלאה 
הצפויה הם יעזבו אותן או יתמקחו עמן על 
ודאי  והעמיתים, מנגד,  שיעור דמי הניהול, 
שמעוניינים לדעת זאת. ניגוד אינטרסים זה 
עלול לגרום לאקסלנס ולאלטשולר שלא לשלוח 
לעמיתיהן הודעה כלשהי או לשלוח אליהם 
הודעה מתחכמת כזו, שרק אם יתווספו לה 
פעולות בירור נוספות, למשל בירור טלפוני עם 
מוקדני החברות, יוכל העמית לדעת כי צפויה 

העלאה בשיעור דמי הניהול.
משום כך וכדי למנוע זאת, נאמר בבקשות, 
הקפיד מתקין התקנות עם המשיבות וגופים 
כדוגמתן וקבע בתקנות הניהול, כי צריך שהמסר 
לפיו צפויה העלאה ייכתב בהודעה עצמה, כך 
שהעמיתים לא יידרשו לערוך בירורים נוספים 

כדי להבין שהם ניצבים בפני העלאה.
עופר לוי  לדברי המבקש באמצעות עוה"ד 
ואורי מקובסקי, לא די למשל בכך שייכתב 
בהודעה ש"צפוי שינוי בשיעור דמי הניהול" 
מבלי לפרט מהו אותו שינוי )העלאה? הורדה?(, 
או שייאמר בה ש"שיעור דמי הניהול יהיה 2%" 
מבלי שיובהר כי המדובר בהעלאה של השיעור. 
לדברי המבקש, הדגש - כפי שנקבע בדין - 
הוא על מתן הודעה על העלאה צפויה מבלי 

שהעמיתים יידרשו לעריכת בירורים.
המבקש מציין, כי הדין אינו מסתפק בהטלת 
החובה של משלוח התראת העלאה, אלא הדין 
צועד צעד נוסף וקובע מחיר להפרת החובה: אם 

הועלה שיעור דמי הניהול מבלי שקדמה לכך 
הודעה כדין, אזי להעלאה אין תחולה. לדברי 
המבקש, אקסלנס ואלטשולר אינן חולקת 
על כך שהעלו את שיעור דמי הניהול להמוני 
עמיתיהן, אך הן טוענות שקדמה להעלאה 

הודעה כדין, וזאת במסגרת מכתב שנשלח. 
אולם, טוען המבקש בתביעה, אין במכתב 

של החברות הודעה על ההעלאה. 
לסיכום נטען בבקשות, כי אקסלנס ואלטשולר 

לא עמדו בתנאי המחייב אותן 
להודיע על העלאה צפויה של 
כן  ועל  שיעור דמי הניהול, 
להעלאה זו אין תוקף ועליהן 
להשיב לעמיתיהן את שגבו 
בעקבות  כדין  שלא  מהן 

ההעלאה האמורה.
ייצוגית דומה בנושא העלאת 
תעריפי דמי ניהול שלא כדין 
מנורה מבטחים  הוגשה נגד 
פנסיה  וכלל  וגמל  פנסיה 
החברות  כי  בטענה  וגמל, 
על  מיידעות את העמיתים 
עדכון דמי הניהול באיחור 
)פוליסה, גיליון 2292 מה-8 
לטענת   .)2017 באוגוסט 
התובעים, המכתב שאמור 
הניהול  דמי  העלאת  על  להם  להודיע  היה 
רטרואקטיבית, נשלח אליהם מאוחר מהמועד 
הקבוע בחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח 

וחיסכון ועל כן מדובר בהעלאה פסולה. 
תגובת אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנו 
לומדים את התביעה שהתקבלה במשרדנו 
לפני מספר ימים, לאחר שתלמד, נגיב בהתאם".     
תגובת אקסלנס נשואה גמל לא התקבלה 

עד לסגירת הגיליון. 

ייצוגיות: אקסלנס נשואה גמל 
ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מעלות 
את דמי הניהול ללא הודעה מוקדמת 

 לטענת התובע, לחברות קיימת זכות חריגה ויוצאת דופן להעלאת שיעור דמי הניהול הנגבים 
מעמיתיהן באופן חד צדדי ללא קבלת הסכמתם, כאשר התנאי היחיד שנקבע הוא משלוח הודעה 

מקדימה על הכוונה להעלאה כאמור  התובע טוען כי החברות לא עמדו בתנאי המחייב 

john@geva-hadar.co.il

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:

סודיות מובטחת

ג’ון גבע, הדר ושות’ - 
עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח 
בכל ענפי הביטוח
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חברת הפניקס נתבעת בבית הדין האזורי 
לעבודה בתל אביב לפצות בסכום של 40 אלף 
שקל עובדת שהועסקה על ידה בתפקידים 
של נציגת שירות, רכזת משכנתאות ומפיקת 
פוליסות ביטוח, בטענה לפיטורים בחוסר 

תום לב. 
לדברי התובעת, באחד הימים התבקשה 
על ידי מנהל צוות ההפקות ומנהלה הישיר 
לקחת על אחריותה תפקיד של עובד אחר 
ממחלקת שירות הלקוחות אשר עזב, ולבצע 
הנגזרות מתפקידו למשך  את המשימות 

מענה  מתן  היא  התפקיד  מהות  חודשיים. 
זאת, במקביל  לשיחות מלקוחות הפניקס. 
לעבודתה בתפקידה הנוכחי. התובעת מציינת, 
כי משמעות הדברים הייתה שעומס העבודה 
המוטל עליה צפוי להיות מוכפל כאשר תשמש 

בפועל בשני התפקידים.
לדבריה, על אף העומס הצפוי היא לא סירבה 
כי לתקופה  לדרישת מנהלה, אולם ביקשה 
היא תתוגמל בהתאם למדד התגמולים  זו 

המקובל שמקבל נציג השירות אצל החברה, 
וכפי שקיבל העובד אותו היא התבקשה להחליף. 
אולם, לטענתה, מנהלה סירב לבקשתה והציע 
לה תלושי קנייה בשווי 400 שקל בלבד לכל 
התקופה בה תבצע את שני התפקידים במקביל.
גיא  עו"ד  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 
רוטנברג נאמר, כי התובעת, המפרנסת לבדה 
את שלושת ילדיה לאחר פטירת בעלה לפני 
שמונה שנים, הבינה כי עומס העבודה הצפוי 

וידרוש ממנה היעדרות  יהיה בלתי סביר 
ממושכת מביתה ועבודה מאומצת בשעות 
לא רגילות וזאת, ללא שיפוי הולם, ועל כן 

היא נאלצה לסרב לדרישת המנהל שלה.
לשימוע  זומנה התובעת  זאת  בעקבות 
לקראת פיטורים ולאחר מכן קיבלה מכתב 
פיטורים, אך 48 שעות לאחר מכן הודיעה 
לה הפניקס כי היא חוזרת בה מהחלטתה 

לפטר אותה. 
לאחר  יותר,  מאוחר  התביעה,  פי  על 
שהעובדת סירבה להסכים להצעת החברה 
לנייד אותה לתפקיד של נציגת שירות לקוחות, 
בין היתר לשכר  תוך שינוי תנאי העסקתה, 
שעתי של 25 שקל, הודיעה לה הפניקס בשנית 

על פיטוריה.
בית הדין לעבודה מתבקש לפסוק לתובעת 
פיצויים בגין פיטורים בחוסר תום לב, בגובה 
משכורתה הממוצעת במכפלה של תקופת 
העסקה במשך כ-8 שנים, כלומר 40 אלף שקל.

הפניקס בחרו לא להתייחס.

  התובעת זומנה לשימוע לקראת פיטורים לאחר שנאלצה, לטענתה, לסרב לדרישת 
המנהל שלה לבצע עבודה של עובד אחר במקביל לעבודתה הרגילה, ללא תמורה נאותה 
 לדבריה, הפניקס חזרה בה מהחלטתה לפטרה, אך כאשר סירבה להצעת החברה לנייד 

אותה לתפקיד אחר, תוך שינוי תנאי העסקתה, הודיעה לה החברה בשנית על פיטוריה

הפניקס נתבעת לפצות עובדת 
בטענה לפיטורים בחוסר תום לב

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 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

נפרד  ביטוח  לרכוש  נשים  המאלץ  חוק 
המכסה הפלות אושר על ידי בית הנבחרים של 
גרג אבוט, חתם עליו.  טקסס, ומושל טקסס, 
אונס",  "ביטוח  המכונה  החדש,  החוק  פי  על 
הפלות.  יכסה  לא  הקיים  הביטוחי  הכיסוי 
להפלות  ביטוחי  בכיסוי  המעוניינת  אישה 

תאלץ לשלם יותר לביטוח בריאות מיוחד. 
החוק אינו מוציא מהכלל הפלות במקרה של 

אונס, גילוי עריות או הריון לא תקין. 
"אני מאמין איתן בערכים של טקסס וגאה 
לא  טקסני  כי  המבטיחה  חקיקה  על  לחתום 
חייו  את  שמסיים  הליך  עבור  לשלם  יידרש 

בהודעה  אבוט  אמר  נולד",  שטרם  ילד  של 
לעיתונות.

"נשים והורים יתמודדו עם ההחלטה הנוראה 
של צורך לרכוש ביטוח אונס, כדי לכסות אותם 
אם הם קורבן לאונס", אמר נציג הדמוקרטים 

כריס טרנר, "זה לא רק מגוחך, זה אכזרי".

בית הנבחרים של טקסס חוקק חוק המאלץ נשים לרכוש ביטוח נוסף להפלות

הזוג הטרי שלא היה מרוצה מההסכם שנחתם עם הצלמת, קיים ראיון בערוצי החדשות ופרסם 
ברשתות החברתיות כי הצלמת מחזיקה את התמונות כערובה לתשלום והיא הואשמה בגניבת כסף

"ביטוח אונס"

בית משפט בארה"ב פסק מיליון דולר 
פיצויים לצלמת חתונות בגין השמצה
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 הנושא המרכזי שנידון בכנס היה בעיית סוכני הביטוח מהמגזר בהפקת תעודות 
חובה – כאשר סוכנים רבים נחסמים על ידי חברות הביטוח  מערכת פוליסה 

מארגנת כנס בנושא זה בהשתתפות נציגי הפיקוח על הביטוח, חברי כנסת, אנשי 
חברות הביטוח והפול, נציגי לשכת סוכני הביטוח וסוכנים בכירים מהמגזר הערבי

כ-50 סוכני ביטוח מהמגזר הערבי 
התכנסו לדיון בבעיית ביטוח החובה

מבטחים ומבוטחים

כ-50 סוכני ביטוח מהמגזר הערבי התכנסו 
היום בנצרת לדיון בבעיות המגזר. הכנס אורגן 
על ידי סוכן הביטוח עאדל מטאלקה. הנושא 
המרכזי שנידון בכנס היה בעיית סוכני הביטוח 
כאשר   – חובה  תעודות  בהפקת  מהמגזר 
סוכנים רבים נחסמים על ידי חברות הביטוח 

ולא מתאפשר להם להפיק תעודות. 
מטאלקה אמר לפוליסה, כי לכנס היו ארבע 
מטרות: עידוד סוכני הביטוח לטפל בבעיות 

המגזר, הקמת עמותה שתייצג את הסוכנים 
מול חברות הביטוח והרגולטור, הקמת לובי 
בכנסת וגיוס משקיעים לצורך הקמת חברת 

ביטוח חדשה. 
בין המשתתפים בכנס היה סוהיל משרקי, 
שאמר לפוליסה: "הבעיה הולכת ומחריפה. 
כל  ומחר  היום חלק מהסוכנים סגורים – 
הסוכנים יהיו סגורים. המהלכים שנעשים היום 

מטפלים בסימפטום, ולא בבעיה". 

כנס  מארגנת  פוליסה  מערכת  כי  יצוין 
שיעסוק בבעיה. הכנס, שייערך בהנחיית איש 
יתקיים בהשתתפות  חגי שפירא,  הביטוח 
נציגי הפיקוח על הביטוח, חברי כנסת, אנשי 
לשכת סוכני  נציגי  והפול,  חברות הביטוח 
הביטוח וסוכנים בכירים מהמגזר הערבי, כפי 
2293 מה-9  )גיליון  שפורסם בשבוע שעבר 
באוגוסט(. הכנס ייערך ב-12 בספטמבר במלון 

לגסי בנצרת.

על פי הערכות הביטוח נעשה בחו"ל כאשר כלל ביטוח, מגדל והפניקס עושות פרונטינג

פז: הנזק בשריפה בבית הזיקוק 
באשדוד מוערך בכ-20 מיליון שקל

הנזק בשריפה בבית הזיקוק של פז באשדוד 
מוערך בכ-20 מיליון שקל – כך דיווחה אתמול 
)יום ג'( החברה לבורסה. לבירור נזקי השריפה 
מונה משרד רוברט מרכוס, כאשר המנכ"ל יאיר 

וידר מטפל בתיק.
יועץ הביטוח הוא דניס מאיר. 

מקורות בענף מסרו, כי הביטוח נעשה בחו"ל, 
כאשר חברות הביטוח הישראליות כלל ביטוח, 

מגדל והפניקס עושות פרונטינג.  
הדליקה פרצה ביום ב' במתקן לייצור סולר 
הפועל בבית הזיקוק מצפון לאשדוד. לא דווח 
על נפגעים. כוחות גדולים של שירותי הכבאות 
פעלו במקום והמתקן נסגר. לא דווח על נפגעים 
וטיפלו  והצלה הגיעו למקום  כיבוי  וכוחות 
בדליקה. על פי המשרד להגנת הסביבה העשן 

לא הגיע לריכוזי אוכלוסייה.

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

האש בוערת במתקן לסינון סולר 
בבית הזיקוק פז באשדוד

לה
הצ

ת ו
או

כב
ת 

רו
וב

 ד
ם:

לו
צי


