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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.
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בשנה האחרונה )08/16-07/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )08/14-07/17( 
ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות )08/12-07/17(

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 )08/16-07/17(, בממוצע שנתי ב-3 השנים האחרונות )08/14-07/17( ובממוצע שנתי ב-5 השנים האחרונות 
)08/12-07/17( 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.

קרוב לחודש חלף מאז נאסר על 
חברות הביטוח לשווק את פוליסות 
הביטוח  על  המפקחת  הא.כ.ע. 
זה  בשלב  בחרה  סלינגר  דורית 
לתת פתרון חלקי למבוטחי א.כ.ע 
בקולקטיבים בלבד, ומתירה להאריך 
את ביטוחי הא.כ.ע. הקבוצתיים עד 
ל-1 בנובמבר. זאת, במסגרת טיוטת 
ה',  ביום  לחוזר שפורסמה  תיקון 

ה-24 באוגוסט. 
בטיוטה נכתב, כי היא מתייחסת 
את  התאימו  שטרם  ל"חברות 
העבודה  כושר  אובדן  פוליסות 
להוראות החוזר ובמטרה לאפשר 
רצף ביטוחי למבוטחים בפוליסות 
קבוצתיות לאובדן כושר עבודה". 

לתת  הייתה  זה  במהלך  הפיקוח  מטרת 
מצויים  היו  שבה  כפולה  לבעיה  פתרון 
מבוטחים בביטוח קבוצתי. הבעיה האחת 
הינה מבוטחים שיוצאים מקבוצה, ועל מנת 
שלא יאבדו את זכות ההמשכיות – הותר 
האוכלוסייה  א.כ.ע.  פוליסת  לרכוש  להם 
השנייה מכילה קבוצות שתקופת הביטוח 
שלהן הסתיימה, וגם להן הותר להאריך את 

הפוליסה. 
כי במישור  על הביטוח סבורים  בפיקוח 
כך,  בעיה.  כל  קיימת  לא  הפרט  ביטוחי 
כדין  דינו   – גדל  ששכרו  מבוטח  למשל, 
לקוח שמעוניין לרכוש פוליסה חדשה, ולא 
כלקוח קיים שיש לשמור על זכויותיו. בפיקוח 
מייחסים את חוסר הבהירות שנוצר לחוסר 
הבהירות המובנה בתוך הפוליסות הקיימות, 
הבהירות  חוסר  בדיוק  זה  כי  ומסבירים 

שהחוזר החדש נועד לפתור.
לקחת  מסרבים  גם  בפיקוח 
על הסיטואציה שנוצרה  אחריות 
אין  במסגרתה  האחרון,  בחודש 
א.כ.ע מאושרות  ביטוח  פוליסות 
לשיווק, וסבורים כי אין זה תפקידו 
שיהיו  לכך  לדאוג  הרגולטור  של 
רק  אלא  בשוק,  חדשים  מוצרים 
יהיו  לוודא כי המוצרים הקיימים 
הוגנים, שקופים וברורים לצרכנים. 
עוד מתנערים בפיקוח על הביטוח 
מן הטענה כי המצב שנוצר משקף 
בפיקוח  שקיימת  ההעדפה  את 
ביטוח  פני  על  פנסיה  למוצר קרן 
כל  אין  כי  ומסבירים  מנהלים, 
העדפה למוצר כזה או אחר, אלא רק למוצרים 

שאינם פוגעים בלקוחות. 
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני  יובל ארנון, 
בלשכת סוכני הביטוח לפוליסה: "לא ברורה 
אחד  מצד  אשר  הממונה,  של  התנהלותה 
דואגת למבוטחים בא.כ.ע. קבוצתי ומצד שני 
מפקירה במשך קרוב לחודש מאות מבוטחים 
שאינם מסוגלים לקבל פתרון מקצועי ונכון 

עבור הכיסוי של א.כ.ע ביחס למקצועם".

פתרון חלקי: המפקחת מתירה להאריך 
ביטוחי א.כ.ע. קבוצתיים עד ל-1 בנובמבר

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
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nir@oren-ins.co.il

 חדש!
באורן מזרח
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nir@oren-ins.co.il - או צור קשר: ניר עובדיה, נייד - 050-3613610, מייל
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מחלקה ייעודית לרכבי יוקרה
בשיתוף חברות הביטוח המובילות

  לדברי רם מסחרי, המנכ"ל המשותף, כל חמשת  השרתים של הסוכנות הוצפנו כולל 
מערכת הגיבויים  עקב ההתקפה, אגוז הושבתה לכמעט יומיים עבודה, וכל 250 עמדות 

העובדים והסוכנים כובו על מנת למנוע את התרחבות הפגיעה ואת הנזק לסוכנים החיצוניים

סוכנות אגוז בפתח תקוה 
שעבר  שישי  ביום  עברה 
התקפת סייבר חמורה. לדברי 
המנכ"ל המשותף, רם מסחרי, 
של  השרתים  חמשת   כל 
הסוכנות הוצפנו כולל מערכת 
ההתקפה,  עקב  הגיבויים. 
אגוז הושבתה לכמעט יומיים 
עמדות   250 וכל  עבודה, 
העובדים והסוכנים כובו על 
מנת למנוע את התרחבות 
הפגיעה ואת הנזק לסוכנים 

החיצוניים. 
שעות   48 כמעט  לאחר 
של עבודה מאומצת על ידי 

חברת סינט, בראשות ויקטור איסייב, חזרו 
ארבעה שרתים לעבודה ושרת ה-CRM  של 
בו  והותקן  פורמט לחלוטין  תוכנת העתיד 

הגיבוי האחרון. 
הועמדה  הכופר  דרישת  מסחרי,  לדברי 
במטבע הביטקוין  ועמדה על  מאות אלפי 

"מעניין  לדבריו,  שקלים. 
המפקחת על הביטוח,  אם 
על  ן  זמ ה ל  כ ת  צ ח ו ל ש
כדי  הענף  של  דיגיטציה 
ועמלות,  עלויות  להוריד 
לקחה בחשבון את עלויות 
האלקטרונית',  'המלחמה 
שנראה שרק תחריף בעתיד. 

אגוז  לסוכנות 
יש מספר מעגלי 
בל  א  , ה ח ט ב א
מונעים  לא  הם 
שיודע  מהאקר 
דה  ו ב ע ה ת  א
לגרום לנזק חמור 

לעבודה".
מסחרי ממליץ לכל סוכן וסוכנות 
לגבות את כל מאגרי המידע שלו 
פעמיים בשבוע,  ולפחות  יום  כל 
ולקחת את הגיבויים לביתם. לאותם 
סוכנים שמגבים את המידע בענן או 

עובדים מול ענן, ממליץ מסחרי לבדוק מול 
החברה שמספקת להם את השירותים מה 
מצב הגיבויים אצלם – "זה יחסוך הרבה כסף 

ועוגמת נפש", הוא אומר.
"באותו יום של ההתקפה", מספר רם מסחרי 
בחיוך, "עבדתי שעות על נאום עם תמונות 
'30 לאגוז', כדי לגלות ביום ראשון  לאירוע 
שכולו נמחק ועלי לשחזר את כולו מהתחלה". 

סוכנות אגוז עברה מתקפת 
סייבר חמורה בסוף השבוע

רם מסחרי, מנכ"ל משותף
בסוכנות אגוז

אילוסטרציה 
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דוחות כספיים לסיכום חציון ראשון של 2017

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 

כלל ביטוח רשמה רווח כולל של 205 מיליון 
שקל לעומת הפסד של 542 מיליון שקל אשתקד 
שפרסמה  הכספיים  מהדוחות  עולה  כך   –
החברה. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני 
של שנת 2017 עומד על כ-65 מיליון שקל לעומת 
הפסד כולל של כ-293 מיליון שקל ברבעון 

המקביל אשתקד. 
אירועים חד פעמיים שהשפיעו על הדו"ח 

הכספי ברבעון השני 2017:
ירידת ערך בסך של כ-81  • הוצאות בגין 
מיליון שקל לפני מס, עבור הפחתה שביצעה 

החברה בתיק הגמל.
ות  ש ר פ ה  •
 64 כ- של  בסך 
קל  ש ן  ו י ל י מ
עבור:  לפני מס 
ביטוח כללי )כ-

29 מיליון שקל( 
ארוך  וחיסכון 
 3 5 )כ- ח  ו ו ט

מיליון שקל(.
ות  ס נ כ ה  •
 88 כ- של  בסך 
מיליון שקל לפני 
עדכון  בגין  מס 
ון  ו י ה ר  ו ע י ש
בהתחייבויות 

ים  ח ט ו ב מ ל
גמלאות  עבור 
ות  ס י ל ו פ ב
המגובות באג"ח 

חץ.
• הכנסות בסך 
של כ-85 מיליון 
מס  לפני  שקל 
עת  פ ש ה ן  י ג ב

סביבת הריבית.
כלל ביטוח ביצעה  חישוב של  יחס כושר 
הפירעון הכלכלי ליום 31 בדצמבר 2016 והוא 

עומד בחישוב מלא על סך של כ-111%. 
“החברה  כלל החזקות:  כהן מנכ"ל  איזי 
מתאימה את פעילויותיה ומערכותיה לדרישות 
זאת, בתקופה של שחיקה  רבות.  רגולציה 
ריבית  סביבת  החיתומי,  הרווח  במרווחי 
נמוכה ואי יציבות בשוקי ההון. ביצועי החברה 
ומאמציה בשנים האחרונות, בסביבה עסקית 
מאתגרת זו, הם שאפשרו לה לחזק את מבנה 

ההון שלה בעידן משטר ההון החדש".

כלל ביטוח רשמה רווח חציוני כולל של 205 מיליון 
שקל לעומת הפסד של 542 מיליון שקל אשתקד
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 :ח"ש במיליוני, גמולים ודמי ברוטו שהורווחו פרמיות פירוט

 (השקעה חוזי) טהור חיסכון בגין לעתודה ישירות הנזקפות פרמיות כולל* 
 אחרת ולמטרה לפיצויים מרכזית גמל קופת ללא**
 

, ח"ש מיליוני 205-כ של לסך הסתכם הדוח לתקופת החברה מניות לבעלי מס לאחר הכולל הרווח
 חד השפעות בנטרול. אשתקד מקבילה בתקופה ח"ש מיליוני 542-כ של בסך כולל הפסד לעומת

 בתקופה ח"ש מיליוני 149 -כל בהשוואה ח"ש מיליוני 187 -לכ לתקופה הרווח מסתכם פעמיות
 בהשוואה ח"מיליוני ש 65 -לכ מס לאחר הכולל הרווח הסתכם השני הרבעון בתקופת. מקבילה
 2017 שני ברבעון הרווח הסתכם פעמיות חד השפעות בנטרול. המקביל ברבעון 293 -כ של להפסד

 .אשתקד המקביל ברבעון ח"מיליוני ש 98 -לכ בהשוואה ח"מיליוני ש 90 -לכ
 

 : ח"ש במיליוני, הכולל( הפסד) רווח במונחי הכספיות התוצאות עיקרי להלן

 
 

 שינוי % Q2-2017 Q2-2016 שינוי % 1-6.2016 1-6.2017 
 13% 1,308 1,475 13% 2,665 3,018 *ביטוח חיים

 (3%) 583 564 (5%) 1,176 1,119 ביטוח כללי

 6% 437 465 7% 856 912 ביטוח בריאות

 - - (1) - (1) (2) התאמות וקיזוזים
סך פרמיות שהורווחו 

 8% 2,328 2,503 7% 4,696 5,047 *רוטוב

 5% 1,322 1,388 8% 2,568 2,763 דמי גמולים פנסיה

 10% 364 397 15% 708 811 **דמי גמולים גמל

 6% 1,686 1,785 10% 3,276 3,574 סך דמי גמולים
סך דמי גמולים ופרמיות 

 7% 4,014 4,288 8% 7,972 8,621 שהורווחו ברוטו

 
 שינוי % Q2-2017 Q2-2016 שינוי % 1-6.2016 1-6.2017

 # (466) 123 # (704) 292 ביטוח חיים
 # 10 - (72%) 18 5 פנסיה

 # 5 (93) # 18 (83) גמל
 # (452) 30 # (667) 214 סה"כ חיסכון ארוך טווח

 # 106 (9) (82%) 22 4 ביטוח כללי
 # (107) 31 # (169) 40 ביטוח בריאות

 # (453) 52 # (814) 258 סה"כ פעילות ביטוח
 30% (7) (5) (10%) (20) (22) אחר

רווחים מהשקעות נטו והכנסות 
 מימון

135 57 137% 78 54 45% 
סך רווח כולל לפני מס מפעילות 

 שאינה ביטוח
113 37 205% 73 47 55% 

 (29%) 56 40 (13%) 79 69 מימוןהוצאות 
 # (170) 18 # (316) 95 מסים על הרווח הכולל 

 # (291) 67 # (540) 207 רווח כולל לאחר מס 
רווח כולל המיוחס לבעלי מניות 

 המיעוט
2 2 - 2 1 100% 

רווח כולל לאחר מס המיוחס לבעלי  
 המניות

205 (542) # 65 (293) # 
 # (27.3) 5.4 # (23.8) 8.8 תשואה להון לבעלי המניות

עיקרי התוצאות הכספיות במונחי רווח 
)הפסד( הכולל, במיליוני שקלים 

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח

 הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השני של 2017 עומד על כ-65 מיליון שקל לעומת הפסד כולל של כ-293 
מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד  איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח: ביצועי החברה ומאמציה בשנים 

האחרונות, בסביבה עסקית מאתגרת זו, הם שאפשרו לה לחזק את מבנה ההון שלה בעידן משטר ההון החדש

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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חברת ביטוח שטוענת למרמה 
צריכה להוכיח שלושה יסודות  

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה 
סעוד טאהא )"התובע"( על ידי  תביעתו של 
עו"ד עומרי אייליג, נגד שלמה חברה לביטוח 
בע"מ )"הנתבעת" – "שלמה"( על ידי עו"ד רוית 
גיא דרור. פסק הדין ניתן ביולי 2017, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט הבכיר אלי ספיר.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה של מבוטח 
נגד חברת הביטוח שביטחה את רכבו בגין נזק 
שנגרם בתאונה. התביעה כוללת שני רכיבים: 
הראשון – מתייחס לאירוע הביטוחי. התובע 
טען כי נהג ברכבו בכפר בו הוא מתגורר וילדים 
שפרצו לכביש הפתיעו אותו. כדי שלא לפגוע 
בהם סטה ופגע ברכב חונה, וכך נגרם נזק לרכבו 
שאותו הוא תובע מחברת שלמה שביטחה 
את רכבו. השני – מתייחס לאירועים שלאחר 
התאונה. הרכב נמסר למשמורת שלמה על 
פי דרישתה, עד שתקבע את עמדתה ביחס 
לחבותה ולשיעור הנזק שנגרם. אין  מחלוקת, 
כי הסוכן הודיע לתובע לאחר בדיקת שמאי, 

כי הרכב נחשב ל"אובדן להלכה".
לאחר  כי  טענה,  שלמה  הצדדים:  טענות 
שהתובע מסר לה הודעה על התאונה ונסיבותיה, 
התעורר אצלה החשד, כי מדובר בתביעת מרמה. 
היא מינתה חוקר שיחקור את נסיבות התאונה 
וזה אכן אישש את חשדה. לכן, דחתה את 
התביעה מהטעם, כי האירוע לא התרחש כלל 
ו/או לא התרחש כפי שתואר על ידי התובע וכי 
מדובר בהודעה כוזבת שנועדה לקבל תגמולי 

ביטוח במרמה, ולכן יש לדחות את התביעה.
בשאלה  דן  המשפט  בית  הדין:  פסק 
שבמחלוקת – האם התאונה התרחשה כפי 
שהתובע תיאר בהודעתו – דהיינו, שבגלל 
ילדים שקפצו לכביש הוא סטה ופגע ברכב צד 
ג' שחנה - או שמדובר בתיאור כוזב, שנמסר 
על ידו ביודעין, במטרה לקבל תגמולי ביטוח 
במרמה משלמה. בית המשפט ציין, כי בהתאם 

לפסיקה, על התובע/המבוטח מוטל הנטל 
להוכיח, כי מקרה הביטוח, דהיינו, התאונה, 
התרחשה בהתאם להודעה. עליו להוכיח במידה 
העולה על 50%, כי התאונה התרחשה כפי שמסר 
בהודעתו למבטחת. לעומת זאת, הנטל להוכיח 
את היסוד השלישי, דהיינו, כי המקרה נופל 
בגדר סייג הפוטר את המבטחת מחבות, מוטל 
על שלמה. במקרה של סייג רגיל, נטל השכנוע 
המוטל על המבטחת הינו במאזן ההסתברות. 
כאשר טענת שלמה מבוססת על מרמה, היא 
נדרשת לראיות כבדות משקל, מאחר שמדובר 
בהטלת "סטיגמה" של ביצוע עבירה פלילית. 

בית המשפט הדגיש את  סעיף 25 לחוק חוזה 
הביטוח, התשמ"א-1981 הקובע: "הופרה חובה 
לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23)ב( או שנעשה דבר 
כאמור בסעיף 24)ב(, או שהמבוטח או המותב 
מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו 
ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע 
לחבות המבוטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה 
– פטור המבטח מחבותו". בהתאם לפסיקה, 
הדיבור "בכוונת מרמה" כולל 3 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. בית 
המשפט ציין, כי במקרה הנדון, המבוטח לא 
הצליח להוכיח את מקרה הביטוח ולא הצליח 
להוכיח, כי התאונה אכן אירעה כפי שתיאר. 
מעדותו של התובע, שהייתה עדות של עד 
יחיד, בעל דין ובעל עניין, התעורר חשד כבד, כי 
התובע מסר עובדות בלתי נכונות לגבי נסיבות 
התאונה והתעורר חשד כבד, כי התאונה לא 

אירעה כפי שמסר. 
נתן אמון  בית המשפט לא  לאור האמור, 
לגרסת התובע וקבע, כי הוא לא הוכיח את 
אירוע הביטוח – התאונה. בית המשפט דן 

בשאלה האם שלמה הצליחה להוכיח כי מדובר 
בתביעת מרמה? השאלה שהתעוררה היא, 
האם הכמות הראייתית שהייתה טובה כדי 
לדחות את תביעת התובע הינה מספקת דיה 
כדי לשמש בסיס ראייתי לקביעה, כי המבטחת 
הצליחה להוכיח, כי העובדות שמסר התובע הינן 
בלתי נכונות ובכך הצליחה להוכיח את היסוד 
הראשון של סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח. בית 
המשפט קבע, כי למרות החשד הכבד, שלמה 
לא הצליחה להוכיח את קיום היסוד הראשון 
של סעיף 25 לחוק, דהיינו שהתובע מסר לה 

עובדות לא נכונות.
בית המשפט דן ברכיב השני – שאלת הנזק 
לתובע עקב אי החזרת הרכב במצבו הפגוע 
לאחר דחיית תביעתו לתגמולי ביטוח. אין 
מחלוקת כי התובע מסר את רכבו למשמורת 
וללא  ידיעתו  ללא  וכי הרכב תוקן  שלמה, 
הסכמתו לכך. בית המשפט האמין לגרסתו 
התובע, כי נדרש לשלם עבור התיקון אולם 
זה נעשה אמנם בטעות, אך בתום לב. בית 
המשפט לא הסכים לא עם התובע ולא עם 
שלמה. אם התובע היה מקבל את שווי הרכב 
כפי שהוא תוקן, הרי שהיה בכך משום עשיית 
עושר שאינו במשפט, שהריי תביעתו לקבלת 
תגמולי הביטוח נדחתה. הוא לא הוכיח את 
תביעתו, ולכן, לא מגיע לו לקבל את שווי הרכב 
בטרם התאונה. בית המשפט קבע, כי לא ניתן 
להפריד בין "התיקון" לבין הרכב ועל שלמה 
להחזיר לתובע את שווי הרכב במצבו הפגוע, 

דהיינו, כפי שנמסר למשמורתה בטרם תוקן.
לסיכום: בית המשפט חייב את שלמה לשלם 
לתובע פיצוי בסכום של כ-60 אלף שקל בצירוף 
הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 

ועד התשלום המלא בפועל.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט ציין את שלושת היסודות ל"כוונת מרמה": 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 
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ביטוח ימי

סיכון קיים, אבל ביטוח – אין!
יצא   2001 בשנת 
של  שירו  לעולם 
מוקי "כולם מדברים 
על שלום, אף אחד 
לא מדבר על צדק, 
עדן,  גן  זה  לאחד 
ם.  ו נ י ה י ג ר  ח א ל
על  אצבעות  כמה 

ההדק?".
אם נעשה פרפרזה 
מדוברת  )בעברית 
– במילים אחרות( 
הרי מצבנו היום הוא, שכולם מדברים על סיכון 
ה"סייבר", אך אף אחד לא מדבר על כיסוי 
ביטוחי במסע ימי/אווירי. לאחד )ל"האקר"( 
זה אולי יהיה גן עדן, לאחר )בעל המטען( זה 
עלול להיות גיהינום. בפשטות, אנחנו בבעיה, 

ולמען הסר ספק – בבעיה קשה.
התיאור הרגיל של הפוליסה לביטוח ימי מדבר 
על "כל הסיכונים" לנשוא הביטוח )משמע 
למטען(, למעט החריגים הרשומים בפוליסה. 
החריגים הידועים לא דיברו, בעבר הרחוק, 
ואילו בעבר הקרוב )כשהוכנס  על "סייבר" 
"גלים". המבוטח  זה לא עשה  לפוליסות(, 
הסביר לא היה מוטרד היות שנושא ה"סייבר" 
לא היה רגיש ונגיש כפי שהוא היום ולא הייתה 
תהודה משמעותית לאופציות להפעלתו. לא 
היו אירועים שנקשרו באופן ישיר לתעבורה 
ימית ואווירית והעולם נהג כמנהגו. העובדה 
שמשנת 2003 נכנס לכל הפוליסות חריג הסייבר 
בצורתו – סעיף 380, לא גרעה ממנוחתו של 

היבואן/היצואן.
מה הוא אותו סעיף 380?

הגרסה העברית )למרות שרק הנוסח המקורי 
באנגלית הוא הקובע( אומרת, שבשום מקרה, 
ביטוח זה לא יכסה אובדן, נזק, חבות או הוצאה 
שנגרמים או שנתרמים או שנובעים, במישרין 
או בעקיפין, משימוש או הפעלה, כאמצעי 
נזק, של מחשב, מערכת מחשבים,  לגרימת 
תוכנת מחשב, קוד זדוני, וירוס מחשבים או 
תהליך במערכת אלקטרונית אחרת. בנוסף 
קובע הסעיף, שאם בפוליסה נכלל כיסוי לסיכוני 
מלחמה וסיכוני טרור, החריג הזה לא יחריג 
נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש במחשב, 
מערכת מחשבים או תוכנת מחשב או מערכת 
אלקטרונית אחרת במערכת השיגור, ההנחיה 

או הירי של כל נשק או טיל.
עד לאחרונה, כאמור, לא הייתה התייחסות 
מיוחדת להכללת הסעיף הזה בפוליסה והכל 
קיבלו זאת באדישות, אם לא לומר בהתעלמות. 
האירועים שחווה העולם בעת האחרונה בנושא 
הסייבר, וליתר דיוק, הפגיעה במערכת המחשוב 
של חברת הספנות מארסק בקשר עם תנועת 
המכולות על אניותיה, הייתה אמורה להדליק 
מנורה אדומה אצל כולם, ואולי נכון יותר לומר, 

להוציא כרטיס צהוב – ראו הוזהרתם!
המעבר ממה שהיה למה שיכול להיות, קרי 
פגיעה במערכות הניווט של אניות הסוחר או 
במטוסים המשתמשים ב-GPS, אינו קשה 
במיוחד. המחשבה שגורם עברייני או טרוריסטי 

כלשהו ימצא לנכון לאיים על חברת ספנות או 
תעופה, שאם לא יקבל סכום כסף משמעותי, 
הוא"יטפל" במערכות הניווט שלה, עד כדי חוסר 
שליטה, ויוביל להתנגשויות עם כלי שיט אחרים, 
עלייה על שרטון, פגיעה בחוף, התרסקות ועוד 

מרעין בישין – אינה דמיונית כלל ועיקר.
לאחרונה החלו גורמים שונים לפעול להעברת 
מערכות ניווט לשיטות של פעם, שאפשרות 
הפגיעה בהן קטנה יותר. עם זאת, מתרבים 
הסיפורים )ואולי האגדות( על פגיעות עבר 
שנובעות מפעולה זדונית ממוחשבת )טביעות 
בלתי ברורות, התרסקויות לא מוסברות(. 
הרעיון האחרון המדהים הוא, שההתנגשות 
אמריקנית  משחתת  מעורבת  הייתה  בה 
במזרח הרחוק ובגינה נעדרים 10 אנשי צוות, 
נגרמה אולי מהתערבות זרה במערכת הניווט 

האלקטרוני. 
האמנם? אם כן, מה עושים ? ואם לא, האם 

לא צריך להתכונן?
הימיים  המבטחים  עם  ראשונית  בדיקה 
הישראליים לגבי אופציית ביטול הסעיף תמורת 
תנאים כלשהם )למשל – תוספת פרמיה, שינוי 
ההשתתפות העצמית( מגלה כי נכון לעכשיו אין 
על מה לדבר. הם אינם מוכנים לשנות את המצב 

ועמדתם – זה הסעיף ואין בלתו.
נגד מתקפת  ביטוח  העובדה שקנייה של 
סייבר הפכה להיות דבר די שגרתי במודעות של 
הביטוח האלמנטרי, לפחות מבחינת המבטחים, 
והאפשרות לכך )המבוטחים טרם עיכלו את 
הצורך( - לא חדרה עדיין לענף הביטוח הימי. 
מצד שני, דווקא שם, הבעיה חריפה במיוחד 
היות שהמבוטח – בעל המטען, נתון ל"חסדיו" 
של מפעיל ההובלה הימית/האווירית והוא עצמו 
אינו יכול לבצע מיגונים, שיפורים, טיפולים ועוד, 

כדי למנוע את הרע.

יתרה מכך, לפי החוקים הקיימים כיום בתובלה 
הבינלאומית והאמנות השונות, אחריות המוביל 
במקרה כזה )ככל שיוכלו להוכיח שהסיבה לנזק 
היא מתקפת האקרים( היא כנראה אפסית ולכן 
בעל המטען נשאר ללא שום הגנה, לא פיזית 

ולא כספית, במקרה של נזק.
המערכת הביטוחית בחו"ל גם היא נעה לאט 
ואינה "מתלהבת" לתת כיסוי לנושא, אך בין 
"מסרבת" לבין "לא מתלהבת" יש כבר שינוי 
לטובה. המשמעות היא שישנה אופציה לבטח. 
אולי היא יקרה, אולי היא אינה מלאה, אולי 
היא "קשה" להשגה, אך כאמור, עברנו את סף 

ההתנגדות המוחלטת.
מה שצריך לקרות עתה הוא שהמבטחים 
הישראליים ייקחו יוזמה וישקיעו מאמץ בנושא, 
ימצאו את מבטחי המשנה ההולמים, אם 
המסורתיים ואם החדשים, ויתנו פתרון ביטוחי 
לבעלי המטענים בגין מתקפת סייבר. לחלופין, 
יפעיל הפיקוח על הביטוח את סמכויותיו וייתן 
אישור לפעילים בשוק הביטוח הימי )שאינם 
מחזיקים בתואר "מבטח"( לדאוג למבוטחים 
ולהביא את הכיסוי הנדרש בעצמם, בלי שיופעלו 
נגדם סנקציות עקב פעילות אסורה של מי 
שאינו מבטח לתיווך בעסקי ביטוח עם גורמים 

שלא קיבלו רישיון לעבוד בארץ הקודש.
במקביל, אם לפיקוח על הביטוח יש רעיון 
אחר לטיפול בסוגיה, כמו הקמת "פול" לנושא 
או כיסוי מיוחד או קרן ממשלתית – הכול 
רצוי ובתנאי שיהיה ביטוח לאירוע נזק מסוג 

זה, ויפה שעה אחת קודם.
הכול יודעים שיש אצבעות על ההדק, אי שם 
ברחבי העולם, אך כדאי שגן העדן לא יהפוך 

לגיהינום.

הכותב הינו מומחה לביטוח ימי

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מאת אבי בן חורין
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בבית המשפט השלום בתל אביב הוגשו שתי 
הפניקס בסך כולל של כמיליון  תביעות נגד 
שקל בטענה כי החברה מסרבת לכסות את 
עלויות הליך הפונדקאות שעברו התובעים 

בחו"ל. 
תביעה אחת בסך של כ-560 אלף שקל הוגשה 
)להלן: "התובע"( בפוליסת  ידי מבוטח  על 
ביטוח בריאות קולקטיבית והתביעה השנייה 
בסך של כ-430 אלף שקל הוגשה על ידי בני 
בריאות,  ביטוח  בפוליסת  המבוטחים  זוג 
.MSD במסגרת עבודתו של אחד מהם בחברת 

לדברי בני הזוג, הם הבינו כי אין באפשרותם 
להביא לעולם ילדים במדינת ישראל ואף לא 
לאמץ ילדים, וכי הדרך היחידה עבורם להפוך 
להיות הורים היא לפנות להליכי פונדקאות בחו"ל 
 באמצעות תורמת ביצית ופונדקאית מחו"ל.
לטענתם, הם היו סמוכים ובטוחים כי פוליסות 
הביטוח שרכשו במסגרת עבודתם מכסה את 
 Oregon הוצאות ההליך בחו"ל עם סוכנות 

חתמו  עמה   Reproductive Medicine
הפונדקאות  הליך  לביצוע  ההסכמים  על 
ומסובך  ארוך  בתהליך  החלו  הם  בחו”ל. 
בארץ  רפואיות  בדיקות  עברו  במסגרתו 
ובחו”ל, אבחון פסיכולוגי, חיפוש אחר אם 
פונדקאית ותורמת ביצית, בדיקות רפואיות 
 לתורמות הביציות, וטיפולים רפואיים שונים.
בני הזוג מציינים, כי לאחר שעברו בדיקות 
רפואיות במרפאה שבפורטלנד אורגון, בדיקות 
פסיכולוגיות ומתן זרע לשם הפריית הביצית 
של התורמת, אותרה עבורם פונדקאית והם 
עוברים.  החזרת  ביצוע  של  בשלב  מצויים 
לדבריהם בהתאם לתנאי הפוליסה הם זכאים 
להחזר בגין טיפול מיוחד בחו"ל עד לסך של 

כ-900 אלף שקל. 
התובע טוען, כי בהתאם לתנאי הפוליסה הוא 
זכאי להחזר בגין טיפול מיוחד בחו"ל עד לסך 

של מיליון שקל. 
לדברי בני הזוג, הם שמו מבטחם בהפניקס, 

שילמו באמצעות מעבידיהם את הפרמיות 
החודשיות עבור מלוא הכיסויים שבפוליסה מדי 
חודש בחודשו בהיותם בטוחים כי בשעת המבחן 
 תשלם להם החברה פיצוי בהתאם לפוליסה.
בני הזוג טוענים, באמצעות עו"ד יניר הראל, 
כי הם זכאים לשיפוי מכוח הפוליסות בגין 
טיפול מיוחד בחו"ל עד לסך של מיליון שקל. 
לדבריהם, במענה לדרישתם מהפניקס להחזר 
הוצאותיהם הרפואיות בגין הליך הפונדקאות 
נענו, כי מבדיקת הפוליסה שבנדון עולה כי היא 
 אינה כוללת כיסוי עבור שירותי פונדקאות.
בית המשפט מתבקש להצהיר כי הפוליסה 
מכסה את האירועים הביטוחיים שחוסים 
תחת ההגדרה הנקובה בפוליסות של טיפול 
ידי  על  נרכשה  אשר  בחו"ל,  מיוחד  רפואי 
לשיפוי  זכאים  התובעים  וכי  התובעים, 
ועתידים  שהוציאו  ההוצאות  כל  בגין 
בחו"ל. המיוחד  הטיפול  בגין   להוציא 

בהפניקס בחרו לא להגיב.

שתי תביעות נגד הפניקס הוגשו 
בעקבות דחיית בקשות לכיסוי 

עלויות של הליכי פונדקאות בחו"ל 
 לדברי בני הזוג הם הבינו כי אין באפשרותם להביא לעולם ילדים בישראל ואף לא לאמצם 

וכי הדרך היחידה עבורם להפוך להורים היא לפנות להליכי פונדקאות בחו"ל באמצעות תורמת 
ביצית ופונדקאית מחו"ל  לטענתם, במענה לדרישתם להחזר הוצאותיהם הרפואיות בגין 

ההליך, נאמר להם כי מבדיקת הפוליסה עולה כי היא אינה כוללת כיסוי עבור שירותי פונדקאות

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים
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ימים אחדים לפני שייכנס לתוקפו החוזר 
החדש והדרמטי בתחום נזקי הצנרת והמים 
הממונה על הביטוח ושוק ההון, מתאר  של 
נהוראי נתיב, מייסד ומנהל חברת נץ,  היזם 
חברה חדשה בתחום הטיפול בנזקי המים, את 
השירות שהחברה מציעה: "חברת נץ אינה חברת 
שרברבים. היא חברה לניהול, פיקוח ובקרה על 
השירות שיוענק למבוטחים. הבשורה שלנו טמונה 
בגיוס טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שליטה 

ובקרה בפועל ובזמן אמת ומהפכה בשירות".
לדברי נתיב, נץ הוקמה במטרה לחולל מהפכה 
מבוסס  ובניהול  ללקוח  השירות  בתודעת 
טכנולוגיה בכל הקשור לטיפול בנזקי צנרת. "היה 
לי ברור מהרגע הראשון ומבדיקות קפדניות 
שעשיתי בחו"ל מול גורמים רבים העוסקים 
מהעולם  לבוא  חייבת  שהבשורה  בתחום, 
וגם  הטכנולוגי – גם בטיפול בתקלה עצמה 
בשירות הכללי ללקוח. לכן, הקפדנו להעמיד 
את הטכנולוגיה בקדמת הבמה. הטכנולוגיות 
הקיימות היום בתחום הן חדשניות ופורצות דרך, 
ואם משתמשים בהן נכון, אפשר לחסוך הרבה 
כסף וזמן ובעיקר משפר ומייעל את השירות 

למבוטח", אומר מייסד החברה. 
ויזם בתחום  נתיב, מומחה לניהול תביעות 
קבוצות  ייסד  שנה,   30 ל- קרוב  הביטוח 
שחר  משמעותיות המלוות את הענף דוגמת 
וביקורופא, ויזם ופיתח עשרות כתבי שירות 
כי מי  )ריידרים( לענף הביטוח. הוא מציין, 
שהובילה את בשורת השינוי במצב הכאוטי הקיים 
לשכת סוכני הביטוח, בראשות הנשיא,  היא 
אריה אברמוביץ, ויו"ר הוועדה האלמנטרית, 
אריאל מונין. "בעקבות פניית הלשכה למפקחת 
על הביטוח, יצא החוזר האמור, בו מובאים בפירוט 
רב דרישותיה והנחיותיה. אנו רואים בלשכה 
שותף טבעי ואמיתי ובעל עניין משותף אתנו: 
לתת למבוטחים את השירות הטוב ביותר ואת מה 
שמגיע להם - לא יותר ולא פחות!", אומר נתיב.

הטכנולוגיה, מציין נתיב, עומדת לטובת הלקוח 
גם בטיפול בתקלה עצמה. "נקפיד להתעדכן 
כל הזמן בטכנולוגיות החדשות ביותר בתחום 

ולהביאן אלינו", הוא מתחייב.
"בכל הנוגע לשירות יעיל וטכנולוגיה מתקדמת, 
מוקד קריאה חכם הוא הדבר הראשון והעיקרי", 
הוא אומר, "אנחנו קוראים למוקד שלנו 'מוקד 
רואה', והוא מאויש כל היממה באיש מקצוע 
בכיר ומנוסה, שיעקוב אחרי כל פנייה ואופן 
הטיפול בה, מהרגע הראשון ועד לסיום הטיפול. 
לצוות  במוקד מותקנים מסכים שיאפשרו 
המוקד לצפות בזמן אמת בתמונת המצב בבית 

הלקוח, באמצעות יישומון מיוחד 
)אפליקציה(, המותקן בטלפון 
היישומון  הלקוח.  של  החכם 
מאפשר צילום בשידור חי לחדר 
המצב  תמונת  פי  ועל  המצב, 
יוכל המוקד לאמוד  המשודרת 
את היקף הנזק ואת מהות התקלה 
ממש מהרגע הראשון, בדומה לחדר 
מיון בבית חולים. על פי אומדן 
נוכל  והאבחון הראשוני,  הנזק 
לסייע ללקוח לבחור איש צוות 
מתאים, בהתאם למהות התקלה". 
יידע  השירות  לדבריו, מוקד 

לשלוח לבית הלקוח לא רק שרברב לתיקון 
התקלה, אלא לאבחן בזמן אמת מצבי חירום 
נזק  ונזקים שבהם עשוי להיגרם  כגון הצפה 
תוצאתי נרחב, ולהזניק ניידת חירום מיוחדת 
ואף אנשי מקצוע נוספים לתיקון נזקים נלווים 

בהתאם לצורך. 
"אנחנו מאמינים שטוב מראה עיניים ממשמע 
אוזניים. לכן, הצטיידנו בטכנולוגיה שמאפשרת 
לנו עיניים בכל מקום שנבקש. גם בעלי המקצוע 
יצוידו בציוד מקצועי ומשוכלל ויוכלו לדווח 
ויזואלית למוקד על אופי והיקף הנזק. אנחנו 
יכולים לתקשר עמם מהמוקד ובאמצעות עט 

אלקטרוני לסמן להם בדיוק מה 
לתקן ואיפה, לוודא שהם מתקנים 
ולא  שנחוץ  מה  את  ורק  אך 
ממציאים תיקונים ועבודות שאין 
בהם צורך, וכי הם מעניקים שירות 
מלא בהתאם לכיסוי הביטוחי".

החדש,  החוזר  שמורה  "כפי 
חילקנו את שטח הכיסוי שלנו 
למחוזות, ולכל מחוז אנו מקצים 
12 שרברבים. כל לקוח שפונה 
למוקד יוכל לבחור ולפנות לכל 
שרברב הסדר מן המחוז, כשאנחנו 
מדווחים לו על זמינותם ומסייעים 
לו בזימונם. לכל שרברב יהיה גם דירוג איכות 
ושירות שיעניקו לו הלקוחות, וגם מידע זה יהיה 

גלוי ללקוח ויקל עליו את הבחירה".
באופן רשמי, החברה תחל אמנם בפעילותה 
רק ב-3 בספטמבר, יום החלת החוזר החדש, 
נתיב, "ההכנות כבר בעיצומן.  אולם לדברי 
כ-150 שרברבים נרשמו כשרברבי הסדר של 
חברות הביטוח ונץ פועלת במרץ להרחבת מספר 

העובדים וסל השירותים שתעניק".  
"אין לי ספק שנצליח בתוך זמן קצר להגיע 
לרמת שביעות רצון גבוהה בקרב לקוחותינו", 

מבטיח נתיב.

נהוראי נתיב הקים את נץ - 
חברה לטיפול בנזקי מים

 לקראת הכניסה לתוקף של החוזר החדש לנזקי צנרת, נתיב מסביר כי החברה הוקמה במטרה לחולל מהפכה 
בתודעת השירות ללקוח ובניהול מבוסס טכנולוגיה: הצטיידנו בטכנולוגיה שמאפשרת לנו עיניים בכל מקום 

שנבקש  גם בעלי המקצוע יצוידו בציוד מקצועי ומשוכלל ויוכלו לדווח ויזואלית למוקד על אופי והיקף הנזק

במענה לחוזר נזקי צנרת

כדאי לדעת

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

נהוראי נתיב,
מייסד ומנהל חברת נץ



27  באוגוסט 2017                                                                                                                   עמוד 8 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מבטחים ומבוטחים

מנורה מבטחים הודיעה על שדרוג מערך 
התביעות והשירות בביטוח אלמנטרי 

 המהלך בוצע בין היתר בהמשך לפניית לשכת סוכני הביטוח לחברה  מיכאל קלמן, משנה למנכ"ל ומנהל 
אגף אלמנטרי: ביצענו שינויים ושיפורים בכל תהליכי השירות וסילוק התביעות בתחום הביטוח האלמנטרי 

שהובילו לשדרוג ושיפור בזמני המענה והתגובה לציבור הסוכנים והלקוחות ולקיצור במשך זמן סילוק התביעות

ביטוח  מבטחים  מנורה 
על  השבוע   בסוף  הודיעה 
לשדרוג  שביצעה  מהלך 
ושיפור מערך השירות בתחום 
התביעות והשירות בביטוח 
הודיעה  עוד  אלמנטרי. 
החברה, כי המהלך בוצע בין 
היתר בהמשך לפניית לשכת 

סוכני הביטוח לחברה.
אירחה  החברה  הנהלת 
צפריר,  אורי  את  אתמול 
לשכת  נשיא  מקום  ממלא 
אריאל  סוכני הביטוח ואת 
מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
כללי בלשכה, והציגה בפניהם 
עו  צ שבו ים  לכ ה המ ת  א
ושיפור  לשדרוג  לאחרונה 
לסוכני  ן  הנית השירות 
החברה ולקוחותיה בביטוח 
נעשה  המהלך  אלמנטרי. 

בעקבות עומסים כבדים שחוו מוקד שירות 
הלקוחות  ותחום תביעות אלמנטרי במנורה 
מבטחים ביטוח. מרבית העומסים הכבדים 
נמדדו בתחום ביטוחי רכב הרכוש, לרבות פניות 
של צדי ג'. בחברה מציינים, כי מנורה מבטחים 
היא המבטח הגדול ביותר בישראל  בביטוח רכב 

רכוש ומחזיקה בנתח שוק של יותר מ-13%.
עוד מציינים בחברה, כי בחודשים האחרונים 
ופישוט  ייעול  בוצעו מספר מהלכים שכללו 
כוח האדם  מצבת  הגדלת  עבודה,  תהליכי 
בתחום התביעות האלמנטריות ובמוקד שירות 
הלקוחות ופתיחת שלוחה חדשה של מוקד 
שירות לקוחות בבאר שבע לתגבור מוקד 
השירות ללקוחות החברה בתל-אביב. במהלכים 
אלו ואחרים הושם דגש על שיפור משמעותי 
בזמני המענה במוקד השירות ובתחום התביעות 

ובקיצור משך זמן הטיפול והסילוק של תביעות 
מבוטחים וצדדים שלישיים.

מטעם החברה השתתפו: המנכ"ל מוטי רוזן, 
מיכאל  משנה למנכ"ל ומנהל אגף אלמנטרי 
קלמן, סמנכ"ל ומנהלת תחום התביעות באגף 
אלמנטרי רונית דוליצקי, מנהלת תחום השירות 
עדי שפיר, מנהלת מוקד שרות הלקוחות רונה 
אסא, ומנהל מחלקת תביעות רכב רכוש באגף 

אלמנטרי דודי סלע. 
קלמן: "אני מודה לאורי צפריר ולאריאל מונין 
שהציפו בפני הנהלת החברה את תחושות ציבור 
הסוכנים במהלך תקופת העומסים הכבדים ועל 
הפתיחות והסבלנות שגילו במהלך התקופה 
עד להתייצבות השירות הניתן לסוכני החברה 

ולקוחותיה. 
"במהלך החודשים האחרונים ביצענו שינויים 

ושיפורים משמעותיים בכל תהליכי השרות 
וסילוק התביעות בתחום הביטוח האלמנטרי, 
שהובילו, לשמחתנו, לשדרוג ושיפור משמעותי 
הסוכנים  לציבור  והתגובה  המענה  בזמני 
והלקוחות ולקיצור משמעותי במשך זמן סילוק 
התביעות. ברצוני להודות גם לעובדי החברה 
ולמנהליה שנרתמו ופעלו בנחישות לשיפור 

השירות".
צפריר: "מתן שירות מצוין ואיכותי לסוכן 
ובאמצעותו ללקוח הנו חובה בכל חברת ביטוח 
בישראל ולשם כך על חברות הביטוח להעמיד 
את הכלים הטובים ביותר שניתן ועל סוכני 
הביטוח לעשות שימוש מוגבר בכלים מתקדמים 
אלו. אנו מודים למנורה מבטחים ש התייחסה 
לנושא בכובד ראש ופעלה במהירות וביסודיות 

לשיפור ושדרוג השירות".

לט
בי

יו 
וד

סט

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

מימין: רונית דוליצקי  סמנכ"ל ומנהלת תחום תביעות באגף אלמנטרי, דודי סלע מנהל מחלקת תביעות רכב רכוש,
אורי צפריר מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, מיכאל קלמן משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהל אגף אלמנטרי, אריאל מונין 

יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה, רונה אסא מנהלת מוקד שירות הלקוחות ועדי שפיר מנהלת תחום שירות
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להדרכת  המכללה   ,college כלל 
עורכת  ביטוח,  כלל  מבית  סוכנים 
הרצאות  סדרת  האחרונה  בתקופה 
העשרה והדרכות בכל רחבי הארץ במגוון 

תחומי הביטוח.
יולי השנה השתתפו סוכני  במהלך 
החברה בהרצאה של רו"ח אלי זיתוני 
בנושא פוליסות אובדן רווחים. זיתוני 
המוצר,  עם  היכרות  לסוכנים  ערך 
הכיסויים וההרחבות הקיימות בפוליסות 

החברה בתחום זה.
במהלך אוגוסט ערכה החברה הדרכה 
בנושא פוליסת עבודות קבלניות תוך 
שימת דגש על ההיבטים המשפטיים 
זו  ועדכוני פסיקה. הרצאה  בפוליסה 
ליאור קן דרור, אשר  נערכה ע"י עו"ד 
ישוב להרצות בפני הסוכנים במהלך 
צ.מ.ה  פוליסות  בנושא  גם  ספטמבר 

וביטוח הנדסי.
ביום חמישי שחלף נערכו שתי הרצאות 
נוספות לסוכנים בנושא אמצעי מיגון 
ואישורי מיגון ובנושא ביטוחי הסייבר 

ההרצאה  החברה.  של  המתקדמים 
בנושא מיגון עסקים הועברה על ידי דני 
ארבל מנהל צוות הסוקרים של החטיבה 
לביטוח כללי, אשר העשיר את הידע של 
הסוכנים על הליך קבלת אישור מיגון 
והגורמים  לעסק מהרשויות השונות 

המנפיקים אותו.
את ההרצאה בנושא פוליסת ביטוחי 
הסייבר של החברה העבירה עינת כהן,  
מיוחדים  סיכונים  מחלקת  מנהלת 
הסיכונים  את  הציגה  אשר  והנדסי, 
האורבים לעסקים כתוצאה מנזקי סייבר 

ואת פוליסת הסייבר של החברה.
ק  וו שי ף  אג לת  מנה שבד,  י  גל
ואסטרטגיה בכלל ביטוח: "אנו גאים על 
ההיענות הגבוהה של סוכנינו להרצאות 
college. בחודש  ההעשרה של כלל 
נערוך סדנת מכירות למנהלות  הבא 
משרד בביטוח כללי. כלל ביטוח תמשיך 
להעניק לסוכניה תכנים נוספים מגוונים 
בכל התחומים המקצועיים בהם הם 

עוסקים”.

כ-250 סוכני ביטוח השתתפו 
בסדרת הדרכות של כלל ביטוח

עו"ד שמואל מורד פורש מעבודתו 
במאגר  תביעות  לענייני  כיועץ 
הישראלי לביטוח רכב, הפול, לאחר 
יובל שנים בתפקידים בכירים בענף 

התביעות של ביטוח חובה.
בעבר עמד במשך יותר מ-21 שנה 
בראש מחלקת התביעות של אבנר 
)1989-2010(. קודם לכן ניהל במשך 
20 שנה את מחלקת התביעות של 
הפול במתכונתו הקודמת, ליד איגוד 

חברות הביטוח )1969-1989(.
מן  מרצה  רבות  שני  משך  שימש  עבודתו  עם  בבד  בד 
המניין במכללה האקדמית בנתניה. הוא הוזמן רבות להרצות 
גם במכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי דין, ובמכון 
להשתלמות שופטים ע"ש יואל זוסמן. עו"ד מורד חתום גם 
על מאמרים משפטיים רבים שראו אור בכתב העת הפרקליט 

ובכתבי עת מקצועיים אחרים.
אילן שמיר, מנכ"ל הפול, ציין את תרומתו המקצועית רבת 
השנים של עו"ד מורד לענף ביטוח החובה: "במסגרת השנים בהם 
היה מנהל מחלקת תביעות של אבנר יצאו מתחת ידו הנחיות 
מקצועיות לכל חברות הביטוח בענף ביטוח חובה, ולא מעט עורכי 
דין זכו ללמוד גם מהרצאותיו הידועות". בשנים האחרונות שב 
עו"ד מורד אל הפול, שם שימש יועץ, הן בתחום התביעות והן 
בתחום הפוליסות. הנהלת הפול ועובדיה מודים לעו"ד מורד 

על פועלו רב השנים, ומאחלים לו שנות בריאות טובה.

 college בחודש הבא תיערך במסגרת כלל
סדנת מכירות למנהלות משרד בביטוח כללי

עו"ד שמואל מורד 
פורש מהפול

מבטחים ומבוטחים

עו"ד שמואל מורד
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הוקם איגוד מקצועי ארצי לסוקרי סיכונים

לאחר עשרות שנים ללא מסגרת ארגונית 
הוקמה "האגודה הישראלית לבודקי מוסדות 
חינוך וסוקרי סיכונים - איגוד מקצועי ארצי 
הוא עמוס  לסוקרי סיכונים. מקים האיגוד 
אבטליון, מוותיקי סוקרי הסיכונים בארץ ובוגר 
קורס בודקי בטיחות של מוסדות חינוך מטעם 

משרד החינוך ומכון התקנים הישראלי. 
מטרות האגודה להביא לתודעת הציבור את 
הצורך בבטיחות גם של התלמידים במוסדות 
עם  יחד  ועוד  דת  מוסדות  פנימיות,  חינוך, 

הבטיחות של עובדי תעשייה. 
בארץ פועלים מאות בודקים של מוסדות חינוך 
של משרד החינוך וכמה עשרות סוקרי סיכונים 
עבור חברות ביטוח. לדברי אבטליון, באוקטובר 
2017 מתוכנן להתקיים כנס ראשוני של האגודה, 
כולל הקמת ועדות מקצועיות, אתיקה  ומשמעת.

לדבריו, החזון הוא להגיע לכך שרק חבר באגודה 
יהיה רשאי לבצע בדיקות של מוסדות חינוך.

הכוונה היא לקיים לפחות פעמיים בשנה 
כנסים מקצועיים, ימי עיון, הרצאות מומחים 
ללמוד  הבטיחות,  בתחום  ומחו"ל  מהארץ 

אירועים, להקים ועדות בדיקה 
ולהתמקצע. 

בימים  כי  מציין  אבטליון 
אלו מוקם גם אתר האינטרנט 
של האגודה ובו תהיה גם רשימה 
של כל בודקי מוסדות החינוך 
הרשומים באגודה וכן סוקרי 
סיכונים הרשומים בה. לדבריו, 
משרד החינוך ומשרד הרווחה 
והכלכלה הכשירו באמצעות 
מכון התקנים הישראלי בודקים 
מורשים או מוסמכים לביצוע 
חינוך,  של מוסדות  בדיקות 
בתי ספר, גני ילדים, אולמות 
ספורט, פנימיות, מעונות יום 

לקשישים ועוד.
כי חברות הביטוח  בנוסף מציין אבטליון, 
מבטחות אתרים אלו ועושות שימוש בסוקרי 

סיכונים 
על כן, היה זה טבעי שסוקרי סיכונים יעברו 

הכשרה רשמית לביצוע בדיקות מסוג זה.

הביטוח  חברות  לדבריו, 
נוהגות להזמין סקרי סיכונים 
למוסדות חינוך בלי לדעת מה 
הידע של סוקר הסיכונים שמגיע 
לבדוק מוסד חינוך - מה נדרש? 
מה משרד החינוך דורש שיהיה 

במקום.
מכון  של  הקבלה  דרישות 
התקנים ללימודים הן להיות 
מהנדס או הנדסאי או ממונה 

בטיחות.
מספר מצומצם של סוקרי 
סיכונים סיימו את הקורס ועוד 
כמה לומדים במחזור המתקיים 

כעת.
חשוב  שזה  סבור  אבטליון 
ביותר שסוקר מטעם חברת הביטוח יהיה ממונה 
בטיחות אש או בטיחות בעבודה, וכאשר מדובר 
במוסדות חינוך, שיהיה לו הידע והכלים לבדוק 
מוסד כזה עם היכרות של דרישות משרד החינוך, 

משרד הרווחה והכלכלה.

בחמשת החודשים הראשונים לשיווק מערכות 
MOVON בישראל, הותקנו  הבטיחות של 
5,250 מערכות בשווי 11 מיליון שקל, כך נמסר 

מהחברה.
על-פי התוכנית האסטרטגית של חברת א.ד.י 
מערכות לרכב חכם, בעלת הזיכיון הבלעדי 
בישראל לשיווק מערכות הבטיחות לרכב של 
כניסתו  ובעקבות  התאגיד מדרום קוריאה 
משרד התחבורה,  לתוקף של "נוהל 151" של 
התחזית על פי החברה היא שהחברה צפויה 
להתקין עד סוף שנת 2017 כ-16 אלף מערכות 

בטיחות לרכב. 
ועדת  ידי  על  151", שאושר  "נוהל  פי  על 

התחבורה  ושמשרד  הכנסת  של  הכספים 
עומד לפרסם בימים הקרובים, כל רכב שעלה 
לכביש לאחר ינואר 2000 ולפני מאי 2017, ואשר 
יתקין מערכת בטיחות הכוללת שתי פונקציות 
עיקריות )בלבד( התרעת התנגשות והתראת 
סטייה ממסלול, יקבל החזר כספי של 1,500 
שקל בשלוש השנים הקרובות )700 שקל בשנה 
א' וב' ו-100 שקל בשנה שלישית( באמצעות 

הנחה באגרת הרכב. 
לרכבים  רק  היא  הכספי  להחזר  הזכאות 
שיתקינו את מערכת הבטיחות לאחר פרסום 

הנוהל.
לאחרונה השיקה החברה בישראל את "הדור 

 MOVON הבא" של מערכות בטיחות לרכב 
TOP. המערכת החדשה היא מערכת בטיחות 
דוברת עברית, המתריעה עם כיבוי מנוע הרכב 
מפני שכחת ילדים ברכב, הכוללת מצלמת דרך 

מובנת לתיעוד מהלך הנסיעה.
מערכת MOVON TOP כוללת בנוסף להתרעה 
על התנגשות ברכב שמלפנים )FCW( והתרעה 
זיהוי   )LDW( על סטייה ממסלול הנסיעה 
והתרעה מפני התנגשות בהולכי רגל ורוכב דו 
גלגלי )PCW(. בנוסף כוללת המערכת אופציית 
התקנת מצלמה פנימית המיועדת לצלם את פנים 
הרכב ו/או את מסלול הנסיעה האחורי של הרכב, 

כמו כן יש למצלמה אופציה להקלטה קולית.

תוך חמישה חודשים:

לדברי מקים האיגוד, עמוס אבטליון, בכוונת האיגוד לקיים לפחות פעמיים בשנה כנסים מקצועיים, ימי עיון, 
הרצאות מומחים מהארץ ומחו"ל בתחום הבטיחות, ללמוד אירועים, להקים ועדות בדיקה ולהתמקצע

בעלת הזיכיון, א.ד.י מערכות לרכב חכם, צפויה להתקין עד סוף השנה כ-16 אלף מערכות בטיחות לרכב

5,250 מערכות MOVON הותקנו 
בישראל בשווי 11 מיליון שקל

עמוס אבטליון
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