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״בקרב הקרנות הגדולות יש גוף אחד שבולט מעל היתר בבחינת התשואות 
ל-3 ול-5 השנים האחרונות: הראל פנסיה...״

רון שטיין, 14.6.17

סוכן, דאג לפנסיה של הלקוחות שלך בקליק
פנסיה בקליק. דיגיטל עבורך לשנים של צמיחה

b17680/19276

אלעד שלף, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח: בשנים האחרונות אנו עדים 
לעסקים ופרויקטים רבים שמבוצעים על ידי חברות סיניות בישראל ואנו 

מודים על בחירתנו לשמש כמבטח המקומי לפרויקטים ועסקים סיניים בארץ

מיטב דש בהודעה לבורסה: מבנה השליטה שהציגה קבוצת XIO לחברה 
חורג באופן מהותי ממתווה השליטה החדש שהוסכם בין הצדדים

מנורה מבטחים ביטוח חתמה על הסכם שיתוף 
China Re group, במסגרתו תשמש  פעולה עם 
מנורה מבטחים כמבטח לפרויקטים ועסקים סיניים 
בישראל ו-China Re group תשמש כמבטח המשנה.
שיתוף הפעולה הנו תולדה של מדיניות ממשלת סין 
משנת 2013, הנקראת One belt One road, ומטרתה 
להרחיב ולשפר את שיתוף הפעולה בין כלכלות אסיה, 

אירופה ואפריקה.
אלעד שלף, מנהל אגף עסקים ומשנה למנכ"ל מנורה 

מבטחים: "אנו מברכים על הסכם שיתוף הפעולה עם 
China Re, אחד ממבטחי המשנה המובילים בעולם. 
בשנים האחרונות אנו עדים לעסקים ופרויקטים רבים 
אשר מבוצעים על ידי חברות סיניות בישראל ואנו 
מודים על בחירתנו לשמש כמבטח המקומי לפרויקטים 

ועסקים סיניים בישראל”.
מהחברה נמסר, כי בהקשר זה ניתן לציין את  הקמת 
נמל היובל באשדוד, חפירת מנהרת הרכבת הקלה 

בתל אביב, חפירת מנהרות הכרמל ועוד.

בוטל הסכם המיזוג של מיטב דש עם קבוצת 
XIO  - כך הודיעה החברה לבורסה. זאת, 
למרות המהלך בו נקטה XIO לחיזוק גרעין 
ידי צירופו  השליטה המיועד, בין היתר על 
של אהרון פוגל כיו”ר המיועד של החברה. 

המסחר במניית החברה הופסק.
XIO הייתה אמורה להגיש עד ה-21 באוגוסט 
את כל הבקשות והאישורים הדרושים. בהודעת 
החברה לבורסה נאמר כי ב-20 באוגוסט 2017 
)יום לפני המועד האחרון להגשת הבקשות 
 XIO לאישורים הרגולטוריים( עדכנה קבוצת

את מיטב דש בדבר מבנה השליטה הצפוי 
בחברה לאחר השלמת העסקה. 

לעמדת החברה, מבנה השליטה שהציגה 
מהותי  באופן  חורג  לחברה   XIO קבוצת 
ממתווה השליטה החדש שהוסכם בין הצדדים. 
עוד נכתב בהודעת החברה, כי בהמשך לכך 
מסרה מיטב דש ל-XIO הודעה לפיה מבנה 
השליטה חורג באופן מהותי ממתווה השליטה 
החדש שהוסכם בין הצדדים, ומהווה הפרה של 
ההסכמות שהושגו בין הצדדים בהקשר זה. 
אתמול התכנס דירקטוריון החברה והחליט 

על ביטול הסכם המיזוג. 
גורמים בסביבת XIO המקורבים לעסקה 
מסרו, כי הקרן הייתה מוכנה להגשת הבקשה 
בזמן והציגה למיטב דש את המסמכים ואת 
המבנה החדש שלהבנתה עומד בדרישות. 
שני הצדדים עשו בשבועות האחרונים עבודה 
מאומצת מאוד, אך לא הצליחו להגיע להסכמות 

הסופיות ונכון לעכשיו, העסקה בוטלה.
על פי ההסכם שנחתם בדצמבר 2016, אמורה 
XIO לרכוש את מיטב דש  הייתה קבוצת 
לפי שווי של 1.48 מיליארד שקל למיטב דש.

מנורה מבטחים חתמה על שת"פ 
עם China Re: תבטח פרויקטים 

ועסקים סיניים בישראל

XIO בוטל הסכם המיזוג של מיטב דש עם
אלעד שלף, מנהל אגף עסקים ומשנה 

למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9/
http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9/
http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-xio-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c-1-48-%d7%9e%d7%99%d7%9c/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa-xio-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c-1-48-%d7%9e%d7%99%d7%9c/
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nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  השינוי במדיניות התקבל לאחר שבני זוג שתכננו לטוס לחו"ל פנו לחברה כדי לרכוש לעצמם ביטוח, 
אולם נתקלו בדרישה לתוספת פרמיה לאחד מבני הזוג הטרנסג'נדר  סקירה חיתומית שערך החתם 

הראשי של הקבוצה רן מזרחי העלתה כי אין סיכון לטווח קצר או לחייהם של נוטלי הורמונים

עדכנה   PassportCard
מדיניות  את  אלה  בימים 
וח  ט י ב ל ה  ל ש ם  ו ת י ח ה
נוטלי  למבוטחים  נסיעות 
בעקבות  זאת,  הורמונים. 
סקירה חיתומית שערך החתם 
הראשי של קבוצת דיוידשילד, 
לאחר  שנערכה  מזרחי,  רן 
פניית טרנסג'נדר שהתקבל 
מגבילים  בתנאים  לביטוח 
ובתוספת פרמיה, אולם ערער 

על ההחלטה. 
הסקירה החיתומית הנרחבת 
התייחסה לשלוש  קבוצות של 

נוטלי הורמונים )מחלה, על רקע שאינו מחלה 
וגיל מעבר(, וכן לשלוש קבוצות של ביטוחים: 
ביטוח זמן קצר, ביטוח זמן ארוך וביטוח חיים. 
עיקר השינוי במדיניות החיתומית מתייחס 
למבוטחים שאינם על רקע מחלה, המעוניינים 

בביטוח לזמן קצר או ביטוח 
חיים. הסקירה, שהתבססה 
על מחקרים רפואיים, העלתה 
כי אין סיכון לטווח קצר או 
נוטלי הורמונים  לחייהם של 
)שלא על רקע מחלה( ולכן אין 
מניעה לבטח אותם בתנאים 
רגילים בביטוח נסיעות לחו"ל 

או בביטוח חיים. 
התקבל  במדיניות  השינוי 
זוג תכננו לטוס  לאחר שבני 
ופנו לחברה  לחו"ל לחופשה 
ביטוח,  לעצמם  לרכוש  כדי 
אולם נתקלו בסירוב מאחר 
שאחד מבני הזוג טרנסג'נדר. לטענת בני הזוג, 
PassportCard טענה בפניהם כי הפוליסה 
בכל  כיסוי  כוללת  “איננה  מנפיקים  שהם 
הקשור בטיפולים אסתטיים ו/או קוסמטיים 
לסוגיהם… בכלל זאת, בגין טיפולים הקשורים 

בניתוח בשינוי מין לרבות נטילת הורמונים 
באופן קבוע”. 

בעקבות האמור פנו בני הזוג אל החברה וטענו 
כי הטיפולים לשינוי מינו של אדם ובכלל זה 
גם הטיפולים ההורמונליים, אינם טיפולים 

“אסתטיים קוסמטיים”.
בנוסף טען הזוג, כי הסירוב לבטח את בן הזוג 
מנוגד לחוק איסור הפליה במוצרים ושירותים. 
כמו כן, הוא מנוגד לחוק האוסר על מבטח 
שהחברה  מבלי  כלשהו,  אדם  לבטח  שלא 
המבטחת מסתמכת על נתונים אקטואריים 

וסטטיסטיים, ועל מידע רפואי.
הדברים  את  אישרו   PassportCard-ב
והסבירו כי על פי הסקירה החיתומית שנערכה 
בהורמונים  המטופלים  לקבוצת   - בחברה 
- אין  שנוטלים אותם שלא על רקע מחלה 
סיכון לטווח קצר וסיכון לחיים, ועל כן חידדה 
החברה את המדיניות החיתומית שלה. הביטוח 

אושר בסופו של דבר לבני הזוג.

בעקבות תוספת פרמיה ותנאים מגבילים 
שניתנו לטרנסג'נדר, PassportCard עדכנה 

את מדיניות החיתום לנוטלי הורמונים

רן מזרחי, החתם הראשי 
של קבוצת דיוידשילד
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נטען כי בהתאם להוראות הדין ובכלל זה חוזר המפקחת "הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם", ואף 
בהתאם להוראות הרלוונטיות בהסכם בין הצדדים - רשאי המבוטח לבטל את הפוליסה בכל עת, דבר 

המוביל לביטול מידי של כתבי השירות, והמבוטח זכאי לקבלת החזר יחסי מהסכום ששולם בגינם

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 

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד 
ביטוח ישיר )איי.די.איי( בטענה להתנהלות 
פסולה ואסורה המהווה הפרה בוטה של הדין 
והוראות ההסכם,  בכך שבמקרה של ביטול 
פוליסת ביטוח היא אינה משיבה ללקוחותיה 
את ההחזר היחסי של עלות כתבי השירות 
)מסמכים הנלווים לפוליסה, והמספקים לנהג 
שירותי עזר הניתנים לו על ידי ספקי שירות 
שלא בקרות מקרה הביטוח( שנרכשו על ידם.

בבקשה שהוגשה על ידי עו”ד יוני בן סימון, 
מבוטח בפוליסת ביטוח רכב חובה ומקיף אצל 
מרכז,  ישיר, לבית המשפט המחוזי  ביטוח 
נאמר כי בהתאם להוראות הדין ובכלל זה 
המפקחת על הביטוח "הנהגת כתבי  חוזר 
שירות ואופן שיווקם", ואף בהתאם להוראות 
רשאי  הצדדים,  בין  בהסכם  הרלוונטיות 
המבוטח לבטל את הפוליסה בכל עת, דבר 
המוביל לביטול מידי של כתבי השירות, תוך 
שהמבוטח זכאי לקבלת החזר יחסי מהסכום 

ששולם בגין כתבי השירות.

ישיר אינה  ביטוח  פי התביעה,  על  אולם 
ביטול  של  במקרים  ללקוחותיה  משיבה 
פוליסת ביטוח את התשלום היחסי כמתחייב 
בגין כתבי השירות, וכי על פניו נראה כי הדבר 
נובע מתחשיב אסור ושגוי אותו היא עורכת 
בקשר עם דמי הביטול שהיא גובה ממבוטחיה 
במקרה של ביטול הפוליסה, תוך שכלול אסור 
של עלות כתבי השירות במסגרת דמי הביטוח 
השנתיים של הפוליסה, אשר מהם מופחתים 

"דמי הביטול".
לדברי המבקש, נראה כי חלף מתן החזר 
ביטוח  השירות,  כתבי  ביטול  בגין  היחסי 
ישיר עורכת תחשיב שגוי ואסור תוך שהיא 
כחלק  השירות  כתבי  עלות  את  משכללת 
בלתי נפרד מעלות פוליסת הביטוח לצורך 
וזאת על אף  חישוב דמי ביטול הפוליסה, 
הוראות הדין ועל אף היותם בגדר שירותים 

נלווים ונפרדים.
המבקש טוען באמצעות עו"ד גלית דליות, 
כי פרשנות נכונה ומחייבת להוראת הפוליסה 

היא  אף  מלמדת  הביטול  בדמי  העוסקת 
שביטוח ישיר לא הייתה רשאית שלא להשיב 
למבוטחיה את עלותם היחסית של כתבי 

השירות במקרה של ביטולם.
בית המשפט מתבקש להורות על פיצוי ו/או 
השבה בגובה הסכומים שביטוח ישיר נמנעה 
מלהשיב ללקוחותיה בגין העלות היחסית 
ביטולם,  של  במקרה  השירות  כתבי  של 
לרבות במסגרת ביטול הפוליסה, קרי הפער 
שבין סכום ההחזר שהיו אמורים לקבל בגין 
ביטול כתבי השירות לבין השיעור שהתקבל 
אצלם בפועל מביטוח ישיר, ככל שהתקבל 

שיעור כלשהו.
בנוסף מתבקש בית המשפט להורות לביטוח 
ישיר להשיב ללקוחותיה המבטלים פוליסות 
ביטוח אליהן נלוו כתבי שירות ו/או המבטלים 
כתבי שירות, את החזר היחסי ממחיר כתבי 

השירות ששילמו.
תגובת ביטוח ישיר לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

ייצוגית נגד ביטוח ישיר: אינה משיבה 
את ההחזר היחסי ממחיר כתבי 

השירות במקרה של ביטול פוליסה

http://polisanews.activetrail.biz/%D7%9B%D7%A0%D7%A1_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94


22  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 4 / מתוך 7
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

חברת הביטוח הפרה חובותיה כלפי התובע ולכן 
מושתקת מלטעון שאינו מכוסה בפוליסה

בבית משפט לתביעות קטנות בהרצליה נדונה 
מירי אלעזר )"התובעת"(, נגד  תביעתה של 
הפניקס חברה לביטוח בע"מ )""הנתבעת" - 
"הפניקס"(. פסק הדין ניתן ביולי 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופטת יפעת אונגר ביטון.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה בסך של כ-20 
אלף שקל בגין קבלת תגמולי ביטוח והוצאות 
משפט. התובעת ובעלה הם לקוחות הפניקס, 
ממנה רכשו פוליסת ביטוח בריאות בשנת 2008, 
באמצעות סוכנות ביטוח, וכעת תובעים החזר 

הוצאות רפואיות.
טענות הצדדים: על פי התביעה, כללה הפוליסה 
וטיפולים  כיסוי להשתלות  נספח המעניק 
מיוחדים וכן לטיפולים מיוחדים בחו"ל. התובעת 
נסמכה בטענתה זו על טבלה המפרטת את סוגי 
הכיסוי, שם הופיע כיסוי "השתלות וטיפולים 
לכסות  הפניקס סירבה  בחו"ל".  מיוחדים 
הוצאות עבור ניתוח קטרקט, צנתור והסרת 
גידולים מתחת לעיניים ופניות חוזרות אליה 

לא הניבו תוצאות. 
לטענת התובעת, הפניקס מסרה לה, לראשונה, 
נוסח מפורט של הפוליסה רק באוגוסט 2016, 
יותר משמונה שנים לאחר הנפקתה, ובפוליסה 
זו לא קיימות החרגות לעניין הטיפולים מושא 
התביעה. הפניקס טענה, כי לא אירע מקרה 
ביטוח כהגדרתו בפוליסה, שאינה כוללת כיסוי 
יתכן שהמבוטחת  לניתוחים. לטענתה, לא 
תרכוש פוליסה ולא תדאג לשמור לעצמה העתק. 
כיצד אם כן ידעה שהפוליסה כוללת, לפי הנטען, 

ניתוחים, כשזו אינה בידה?
פסק הדין: בית המשפט נדרש לשאלה האם 
התובעת קיבלה את חוברת הפוליסה על שלל 
תנאיה, ולרבות הנספחים שרכשה לפי הצעת 
הביטוח, והשיב על כך בשלילה. התובעת העידה 
מלכתחילה, כי הפניקס לא שלחה אליה את 
הפוליסה כנדרש. היא ציינה, שקיבלה דוחות 
שנתיים בלבד, ועליהם הסתמכה. בית המשפט 
לא  שהתובעת  הפניקס,  טענת  כי  הדגיש, 
הוכיחה שלא קיבלה את הפוליסה, היא טענה 
שגויה. נטל ההוכחה בעניין זה, כי הפניקס היא 
זו שהמציאה לתובעת את הפוליסה על שלל 
מרכיביה, מוטל על הפניקס והיא לא הרימה 
נטל זה. בית המשפט דחה את טענת הפניקס, 
כי הוספת כיסויים, שנעשתה בשלב מאוחר 
יותר, מעידה שבידי התובעת הייתה הפוליסה 
הקודמת. בית המשפט שוכנע, ,כי בידי התובעת 
היו רק המסמכים ששלחה לה הפניקס מעת 
על  כיסויים  לעת לרבות הטבלה המפרטת 
פי מספרי נספחים, ובה צוין הנספח ששמו 
"השתלות וטיפולים מיוחדים". תחת כותרת זו, 
במקום  נפרד, נרשם: רכיבי הכיסוי העיקריים, 
ובעוד שני מקומות:  "השתלות" ו"טיפולים 

מיוחדים בחו"ל". 
בית המשפט הסיק, כי מכאן, על פניו, קריאה 

רציפה של הטבלה, מלמדת שלעניין הנספחים 
קיים פירוט של הכיסויים העיקריים, ומתוך 
כי לעניין טיפולים  פירוט זה אפשר ללמוד, 
מיוחדים, הכוונה היא לטיפולים מיוחדים 
בחו"ל. בית המשפט ציין, כי מי שקורא את 
החלק המודגש, ובו כותרת הנספח, יכול להבין, 
שקיים כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים וכן 

לביטוח פרטי לניתוחים בחו"ל.
הקורא ההדיוט )שאינו סוכן ביטוח או איש 
ביטוח, או משפטן( יכול בנקל לסבור, כי רכש 
ביטוח אחד של השתלות וטיפולים מיוחדים, 
שאינו מוגבל גיאוגרפית, וכן ביטוח לניתוחים 
בחו"ל. בית המשפט ציין, כי לפי כתב התביעה, 
הפניקס שלחה לתובעת מסמך המוכתר בכותרת 
"עיקרי הכיסוי בפוליסות הבריאות )הוצאות 
רפואיות( התואמות(". זוהי טבלה נוספת, ובה 
ניתוח  כתוב – "ניתוחים וטיפולים מחליפי 
בישראל". מה יכול האדם הסביר לחשוב, מלבד 
זאת שלמזלו הטוב רכש פוליסה לכיסוי הוצאות 
רפואיות הנובעות מניתוחים ומטיפולים מחליפי 

ניתוח בישראל? 
בית המשפט התייחס למכתב ששלחה הפניקס 
לתובעת ובו היא הודיעה על שדרוג פוליסות 
ומבחינה בין פרוצדורות רפואיות בחו"ל לבין 
טיפולים מחליפי ניתוח בארץ, שאינם מוגבלים 
זה  גיאוגרפית. הפניקס התייחסה במכתב 
לנספחים שונים, נוספים, ופירטה את השינויים 
בהם, אולם לא התייחסה כלל לנספח שעליו 
ביססה התובעת את תביעתה. מכאן הסיק בית 
המשפט, כי יכול הקורא בנקל להבין, כי אין בו 

כל שינוי. בית המשפט ציין, כי בסיפא למכתב 
הפנתה הפניקס את לקוחותיה לעיון בכללים 
המלאים של הפוליסות באתר האינטרנט של 
זו אינה באה  החברה, ואולם מובן שהפנייה 
במקום החובה להמציא ללקוח את הפוליסות 

המלאות שרכש.
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי עצם 
העובדה שהפניקס עצמה לא מצליחה לשים ידה 
על הנספחים הרלבנטיים למחלוקת במהדורתם 
לאותה תקופה, מחזקת את טענת התובעת, שלא 
קיבלה אותם. הקשר  מול סוכנות ביטוח אינו 
מלמד, כי בהכרח קיבלת התובעת את הפוליסה. 

לא ברור מהי תכלית טענתה זו של הפניקס. 
לאור האמור לעיל, קבע בית המשפט, כי אין 
בידי הפניקס לסתור את טענת התובעת, כי 
לפי מה שהיה ידוע לה, עובר לביצוע הטיפולים 
נשוא התביעה, על יסוד המסמכים ששלחה לה, 
היא רכשה כיסוי לטיפולים מיוחדים בישראל. 
בית המשפט הדגיש, כי הפניקס הפרה את 
חובותיה כמבטחת כלפי התובעת, באופן שבו 
היא מושתקת מלטעון שהתובעת אינה מכוסה 
לפי הפוליסה שרכשה לעניין הטיפולים נשוא 

התביעה. 
לסיכום: בית המשפט חייב את הפניקס לשלם 
לתובעת תגמולי ביטוח עבור שלושת הטיפולים 
נשוא התביעה בסך של כ-17 אלף שקל ועוד 

2,500 שקל הוצאות משפט.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט נדרש לשאלה האם התובעת קיבלה את חוברת הפוליסה 
על שלל תנאיה, ולרבות הנספחים שרכשה לפי הצעת הביטוח?

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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נחתם  השנה  באוגוסט  ב-20 
להסתלקות  בקשה  על  הסכם 
מנורה  נגד  ייצוגית  מתובענה 
מבטחים, וחברות ביטוח נוספות, 
חיים  ביטוח  פוליסות  שעניינה 
לצורך ביטוח הלוואת משכנתה - 

כך הודיעה מנורה לבורסה.
על פי הטענה בתובענה )פוליסה, 
גיליון 1818 מה-3 ביולי 2014(, 
חיים  נקבע בפוליסות הביטוח 
יתרת  על  העולה  ביטוח  סכום 
ההלוואה אצל המלווה. כתוצאה 
מכך שילמו התובעים תשלומי יתר 

בגין פוליסות אלה. 
במסגרת ההסכם שנחתם בין 
התובעים לבין מנורה מבטחים 
גילוי  התחייבה הנתבעת לבצע 

חדשים  למבוטחים  מתאים 
בפוליסות כאמור בדבר היתכנות 
להיווצרות פער כאמור בין סכום 
ויתרת ההלוואה. זאת,  הביטוח 
בתקופת ביניים שתחל 45 ימים 
לאחר אישור בקשת ההסתלקות 
אסדרה  הוראות  לפרסום  ועד 
בקשת האישור  מושא  בסוגיה 
או עד שתחול הוראת דין אחרת 

בנדון. 
יש  כי   עוד,  דיווחה  מנורה 
ושכר  גמול  לתשלום  הסכמה 
טרחה בסכומים שאינם מהותיים. 
נחתמה  ההסתלקות  בקשת 
כאמור, אך בשל תקופת הפגרה 
כפופה  והיא  הוגשה,  היא טרם 
לאישורו של בית המשפט המחוזי.

במסגרת ההסכם שנחתם בין התובעים לבין מנורה 
התחייבה החברה לבצע גילוי מתאים למבוטחים 

חדשים בפוליסות כאמור בדבר היתכנות להיווצרות 
פער בין סכום הביטוח ויתרת ההלוואה

הסתלקות מייצוגית 
נגד מנורה מבטחים 
בעניין גבייה ביתר 

בפוליסות ביטוח חיים 
לצורך ביטוח משכנתה

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
ביטוח להשיב  הורתה לסוכנות 
למבוטח את ההפרש בין הסכום 
בו חויב בפועל לבין הסכום שנמסר 

לו על ידי הסוכנות מלכתחילה.
בפנייה שהתקבלה ברשות הלין 
עבור  תשלום  גביית  על  הפונה 
ריסק זמני עם כיסוי אובדן כושר 
עבודה בסכום גבוה יותר מאשר זה 
שנמסר לו על ידי סוכנות הביטוח. 
לטענת הפונה, בתחילת יוני 2013 
עזב את מקום עבודתו ופנה אל 
הסוכנות על מנת להסדיר את פדיון 
זמני עם  ולבצע ריסק  הפיצויים 
כיסוי אובדן כושר עבודה. נציגת 
סכומי  את  לו  מסרה  הסוכנות 

אובדן  פוליסת  עבור  התשלום 
כושר עבודה, במסגרת התכתבות 
האלקטרוני.  בדואר  שהתנהלה 
בפועל חויב הפונה בסכום גבוה 

יותר מזה שנמסר לו. 
על  עודכן  שלא  הלין  הפונה 
שינוי בגובה התשלום, ולו בדואר 
אלקטרוני. במסגרת בירור הפנייה 
התברר, כי נציגת הסוכנות העבירה 
וללא אישור של  פרטים שגויים 
הורתה  לפיכך,  הביטוח.  חברת 
לפונה  הרשות לסוכנות להשיב 
את ההפרש בין הסכום בו חויב 
בפועל לבין הסכום שנמסר לו על 

ידי הסוכנות.
)כתבה שמינית בסדרה(

הפונה הלין שלא עודכן על שינוי 
בגובה התשלום, ולו בדואר אלקטרוני

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

הפיקוח הורה לסוכנות 
ביטוח להשיב את 

ההפרש בין הסכום 
בו חויב הפונה לבין 
הסכום שהוצג בפניו

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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בבית המשפט השלום בתל אביב הוגשה 
תביעת לשון הרע בסך של כ-140 אלף שקל על 
ידי הסוכן אורי ליינר נגד מנהל בנק שניהל בעבר 
את סניף בנק מזרחי בגבעתיים בטענה לפגיעה 

בשמו הטוב ובהאשמה בעבירות פליליות.  
לדברי ליינר, באחד הימים במהלך ספטמבר 
2013, כאשר הגיע לסניף הבנק לאחר שהתבקש 
להגיע להסדיר עניין מסוים, פנה מנהל הבנק 
וביקש ממנו לחסום  אל הבנקאי שטיפל בו 
אותו מלבצע כל פעולה לרבות פעולות בכרטיס 
האשראי, תוך כדי צעקות, בקולי קולות ותוך 

ביזויו.
לטענת ליינר, הוא ניהל בתקופה הרלוונטית בין 
השנים 2013-2014 את חשבונו העסקי בסניף 
הבנק בגבעתיים, כאשר מרבית התקופה התנהל 
חשבונו כשורה וללא כל רבב. אולם בעקבות אי 
אלו תקלות ובעיות שלא היו בשליטתו, לרבות 
אירוע בו נשדדה אמו והפכה לנכה סיעודית 
שנתמכה על ידו, היו אי אלו ליקויים בחשבון 
נחסמה  בו  למצב  הביא  והדבר  שלו  הבנק 

מסגרת האשראי. 
לדברי התובע לאחר האירוע הוא ניסה להסביר 

לנתבע כי הדבר נבע מטעות של ויזה כ.א.ל. 
לטענתו, אף הבנקאי עצמו ציין באוזניו של 
המנהל כי אכן נפלה שגגה אצל חברת האשראי.

בתביעה נטען כי לאחר האירוע האמור שוחח 
ליינר בטלפון עם המנהל, שהחל לצעוק בקולי 
קולות תוך שהוא משתמש במילים: "רמאי", 
לפנות  "אני אדאג  ואומר:  "נוכל", "שקרן" 
למפלג הונאה באמצעות מכתב ולדאוג שאתה 

תכנס לכלא". 
ניסה שוב להסביר  התובע טוען, כי כאשר 
לנתבע כי הדבר קרה כתוצאה מטעות של ויזה 
כ.א.ל, הגדיל הנתבע לעשות כאשר טען כי הוא 
וויזה כ.א.ל עשו יד אחת נגדו באופן אישי כדי 

"להפיל" אותו כלשונו.
לדברי ליינר, באמצעות עו"ד בנימין מלכא, 
כעבור כארבעה חודשים מהאירוע האמור, עת 
חתם על מסמכים אצל הבנקאי האישי שלו, 
הגיע המנהל אל מקום מושבו, פנה אליו בנוכחות 
מספר אנשים ואמר לו: "מר ליינר, יצאת בעור 
שיניך, אך מבחינתי אתה רמאי, נוכל, ושקרן, 
והמכתב למפלג ההונאה ממתין על שולחני", 
והוסיף: "פיפס אחד שלך ואתה נכנס לכלא". 

ליינר טוען כי באמירות אלה כלפיו, של מי 
שמנהל כיום את סניף בנק מזרחי בבני ברק, 
יש כדי להדביק אות קין על מצחו ולאפוף אותו 
באבק פלילים, והאשמה בעבירות פליליות 
מהווה פרסום לשון הרע בדרגת חומרה גבוהה, 
במיוחד כאשר עסקינן בסוכן ביטוח עצמאי 
ששמו הטוב הנו גם מקור פרנסתו זה שנים 

רבות.
ליינר מציין, כי משך התקופה הרלוונטית וללא 
כל סיבה ממשית החליט אותו מנהל "להחזיר" 
למרות  זאת  ותשלומים שלו,  הוראות קבע 
והתשלומים  כי הוראות הקבע  לו  שהבטיח 
יכובדו, ולמרות שבחשבון הבנק שלו היה כסף.
הואיל  הפסיקה  בראי  כי  נאמר,  בתביעה 
ועסקינן בבעל עסק, הרי שעצם החזרת הוראות 
הקבע והתשלומים השונים מהווה לשון הרע 
כשלעצמה. לטענת ליינר, פניו הושחרו, לרבות 
הדירוג שלו על ידי BDI והוא אינו יכול לפתוח 

חשבון בנק שיכלול מסגרת אשראי ראויה.
מבנק מזרחי טפחות נמסר: "כתב התביעה 
טרם הגיע אלינו. ככל שיידרש נגיב עליו בבית 

המשפט".

סוכן הביטוח אורי ליינר:
המנהל לשעבר של סניף בנק מזרחי 

בגבעתיים פגע בשמי הטוב
לדברי ליינר, כאשר הגיע לסניף הבנק להסדיר עניין מסוים, פנה מנהל הבנק אל הבנקאי שטיפל בו וביקש ממנו 

לחסום אותו מלבצע כל פעולה, לרבות פעולות בכרטיס האשראי, תוך כדי צעקות ובקולי קולות ותוך ביזויו 
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בקרנות  לתמיכה  הממשלה  התחייבויות 
הפנסיה לשנת 2016 עומדות על כ-126 מיליארד 
כך עולה מהדוח הכספי של ממשלת  שקל. 
הכללי  החשב  2016, שפרסם  ישראל לשנת 

במשרד האוצר.
הפנסיה  לקרנות  הישיר  הסיוע  גובה   •
הוותיקות עומד על כ-93 מיליארד שקל. בחוק 
השירותים הפיננסיים נקבע כי הממשלה תסייע 
לקרנות הפנסיה הוותיקות שמונה להן מנהל 
מיוחד ובכלל זה לעמיתיהן, באמצעות העברת 
כספים מתקציב המדינה בסך של כ-78 מיליון 
2003 ל-8 קרנות הפנסיה  נכון לשנת  שקל, 

שהוגדרו כקרנות גירעוניות. 
• גובה התחייבות בגין כרית ביטחון לקרנות 
הפנסיה הגירעוניות עומד על כ-16 מיליארד 
שקל. בשנת 2003 הוחלט להקצות סך של 7 
מיליארד שקל לשם מתן כרית בטחון להקלת 
התמודדות הקרנות שבהסדר עם תנודתיות 
מיטבי  שימוש  להבטיח  מנת  על  בתשואה. 
בכרית הביטחון האמורה, הוחלט להקים ועדה 
ציבורית לבחינת אופן השימוש בכרית הביטחון. 
בשנת 2011 המליצה הוועדה בין היתר לקבוע כי 
הסכום המרבי שיוקצה לכרית הביטחון יעמוד 
על 11 מיליארד שקל, סכום שיעודכן בין היתר 
לפי שיעור השינוי שחל במדד המחירים לצרכן. 
לאחר שהוגשה הצעת חוק ב-2014 אישרה 
הכנסת ב-2017 את מתן כרית הביטחון לקרנות 

  . שבהסדר
גובה הסיוע לקרנות הפנסיה המאוזנות   •
עומד על כ-11 מיליארד שקל – בחלוקה לסיוע 
ישיר וסיוע עקיף. בסיוע ישיר: כל קרן ותיקה 

מאוזנת תקבל מאוצר המדינה סיוע כספי בגין כל 
שנת כספים משנת הכספים 2004 ואילך, בשיעור 
של 1.57% על נכסי הקרן שאינם אג"ח מירון או 
ערד. סיוע עקיף: תיקון שמעניק סיוע ממשלתי 
לקרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר באמצעות 
העמדת כרית ביטחון. הסכום המרבי של כרית 
הביטחון לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר יהיה 
2.5 מיליארד שקל בתוספת שיעור שינוי המדד, 
בתוספת ריבית ובניכוי סך הסכומים שהועברו 

לקרנות מתוך כרית הביטחון. 
גיל  העלאת  אי  בגין  התחייבות  גובה   •
הפרישה עומד על כ-7 מיליארד שקל. בהתאם 
לחוק הפיקוח, כל עוד לא הועלה גיל הפרישה 
לגיל 67 לגבר ולאישה, יכוסה ההפרש על ידי 
הגדלת הסיוע הממשלתי מעבר לסכום האמור 
הוותיקות.  הפנסיה  לקרנות  הישיר  בסיוע 
בהתחייבות למימון פרישה מוקדמת, נקבע כי 
הממשלה תממן את העלות הנוספת הכרוכה 
בהפיכת פורשים מוקדמים לפנסיונרים בקרן 

פנסיה בה הם מבוטחים, בהגיעם לגיל 65 לגבר 
זכאים לקבל מקרן  ו-60 לאישה, כך שיהיו 
הפנסיה, ממועד הגיעם לגיל האמור ואילך, את 
הפנסיה שנצברה לזכותם באותה קרן, לה היו 
זכאים באותו גיל אלמלא נחקק חוק גיל פרישה.

הסכם  מכוח  לתשלום  התחייבויות   •
קואליציוני – כ-500 מיליון שקל. סוכם כי 
עמיתים מוגדרים יהיו זכאים לתוספת לקצבה 
בשל הפרש שבין הקצבה המחושבת לפי שיטת 
ממוצע היחסים של השכר, לבין קצבה המחושבת 
שתחושב  האחרונות",  "השנים  שיטת  לפי 

בהתאם לאמור בסיכום הדברים. 
לקרנות  ששולמו  הסכומים  הדוח,  פי  על 
הפנסיה בהתאם לאמור לעיל בשנת הכספים 
2016 מסתכמים לסך של 56 מיליון שקל )55 
מיליון שקל ב-2015(. הסכום המוצג כהתחייבות 
הינו אומדן מעודכן של הקרנות שבהסדר בדבר 
כל ההתחייבויות האקטואריות המפורטות 

בסעיף זה.

  גובה הסיוע הישיר לקרנות הפנסיה הוותיקות עומד על כ-93 מיליארד שקל  גובה התחייבות בגין אי העלאת 
גיל הפרישה עומד על כ-7 מיליארד שקל  התחייבויות לתשלום מכוח הסכם קואליציוני – כ-500 מיליון שקל

סך התחייבויות הממשלה לתמיכה 
בקרנות הפנסיה - 126 מיליארד שקל 

מתוך הדוח הכספי של ממשלת ישראל שפרסם החשכ"ל

סיוע ישיר לקרנות הפנסיה הוותיקות
התחייבות בגין כרית הביטחון לקרנות הפנסיה הגירעוניות

סיוע לקרנות הפנסיה המאוזנות
התחייבות בגין אי העלאת גיל פרישה

התחייבות מכוח הסכם קואליציוני
סך הכל
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סך ההתחייבויות לתמיכה בקרנות הפנסיה )במיליוני שקלים(

מתוך הדוח הכספי של ממשלת ישראל לשנת 2016
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