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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.

נדחה ערעור נגד המאגר הישראלי לביטוח 
בפסק  הפול, בבית המשפט העליון   רכב, 
דין בו נקבע סופית כי ימי החסד בסעיף 24 
לפקודת הביטוח לא יעמדו למבוטח שביטל 

את הביטוח מיוזמתו.
בתביעת פלוני נגד הפול הכריע השופט יצחק 
עמית ב-24 באוגוסט השנה בשאלה הרוחבית 

שהעסיקה את ענף ביטוח החובה: האם זכאי 
מבוטח שנפגע בתאונת דרכים, אחרי שביטל 
מיוזמתו את הביטוח, ל-21 ימי החסד שנתנה 
פקודת הביטוח לאחר הביטול? ואם לאו, למי 

נועדו ימי חסד אלה?
בתיק הנדון הגיע המבוטח לסוכן שלו, חתם 
על בקשה לביטול, הפקיד את תעודת הביטוח, 

התקופה,  ליתר  כספי  החזר  לו  נשלח  ואף 
כחוק. אלא שלאחר מספר ימים עשה המבוטח 
לשעבר שימוש באותו רכב ונפגע, והוא טען 

להמשך הכיסוי במסגרת ימי החסד.
של  ההיסטוריה  את  סקר  עמית  השופט 
פקודת הביטוח על התיקונים שלה לפני ואחרי 
חקיקת חוק הפלת"ד וקבע כי ימי החסד נועדו 
למבוטח שהחברה כפתה עליו את הביטול 
ג' תמים שנפגע באותה  לצד  מיוזמתה, או 

תאונה ולא למבוטח כמו המערער.
מקור בענף הביטוח מסר, כי להבנתו פסק 
הדין הותיר עדיין את השאלה אם אותו צד ג' 
תמים יפוצה על ידי המבטח או על ידי קרנית, 

שלשם כך היא נועדה.

בית המשפט העליון: ביטול ביטוח 
חובה ביוזמת המבוטח לא יעניק לו 21 
ימי חסד הקבועים בפקודת הביטוח 

תופעה: חברות ביטוח 
פלסטיניות נמנעות 

מלשלם חובות לחברות 
הביטוח הישראליות

עמוד 2

אי.די.בי. דיווחה כי מכרה 5% 
ממניות כלל ביטוח ב"עסקת 

החלף" תמורת 152.5 מיליון שקל

בית כלל

)יום  היום  מכרה  אי.די.בי. 
ביטוח  כלל  ממניות   5% ד'( 
ב"עסקת החלף" תמורת 152.5 
מיליון שקל – כך דיווחה החברה 
לבורסה. זאת, בהתאם למתווה 
מכירת השליטה בחברה, אשר 
גובש על ידי הממונה על שוק 
דורית  ההון, ביטוח וחיסכון 

סלינגר. 
העסקה נעשתה על פי אותם 
עקרונות לפיהם נערכה העסקה 
הקודמת, שנערכה ב-4 במאי, 
במסגרתה נמכרו 5% ממניות 
מיליון   166 תמורת  החברה 
לא  החברה  כעת,  גם  שקל. 

מפרסמת את זהות הרוכש. 

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99-%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%94-5-%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9C/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%99-%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%94-5-%D7%9E%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%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

  עו"ד שמואל גייזלר, המתמחה בטיפול בתביעות מול המבטחות הפלסטיניות, 
לפוליסה: קשה מאוד להיפרע מן החברות הפלסטיניות  באמצעות מערך של קשרי 

עבודה שרקם בשנים האחרונות, מצליח גייזלר "להציל" חלק מהכספים האבודים

חברות הביטוח מתמודדות בשנים האחרונות 
עם לאקונה, שעד כה נותרה ללא פתרון. מדובר 
בתביעות של מבוטחים בביטוח רכב שנפגעו 
מנהג תושב הרשות הפלסטינית, שבוטח באחת 

מחברות הביטוח הפלסטיניות. 
מתקשות  הישראליות  הביטוח  חברות 
הביטוח  מחברות  להיפרע  מצליחות  ואינן 
הפלסטיניות. כמובן, שמן הצד השני, חברות 
הביטוח הישראליות משלמות כדין לנפגעים 
פלסטיניים שנפגעים מנהגים שבוטחו מחברות 
הביטוח הישראליות. משמעות הדבר היא נזק 
כספי משמעותי בכל שנה, לכל חברות הביטוח, 
שברובן המוחלט לא יודעות כיצד להתמודד 

עם הבעיה. 
לתוך הנישה הייחודית והמורכבת הזו נכנס 
לאחרונה עו"ד שמואל גייזלר, שמתמחה בטיפול 
בתיקים מסוג זה, שחברות הביטוח מחשיבות 
כ"אבודים". באמצעות מערך של קשרי עבודה 
שרקם בשנים האחרונות, מצליח גייזלר "להציל" 

חלק מן הכספים האבודים. 
"קשה מאוד להיפרע מן החברות הפלסטיניות", 
אומר גייזלר, שמסביר כי אותן חברות לא רואות 
את עצמן מחויבות לכל האמצעים החוקיים 
הקיימים, כגון עיקולים והוצאה לפועל, והן אינן 

מחויבות לחוק הישראלי. 
לדבריו, הדרך היחידה להיפרע 
מאותן חברות היא להגיע לפשרה. 
גייזלר מסביר, כי חלק מהחברות 
הפלסטיניות הן חברות בנות של 
ואיתן  גלובליים  ביטוח  תאגידי 
קל יותר לעבוד. עוד הוא מסביר, 
כי הרגולטור הפלסטיני, המפקח 
על חברות הביטוח, משתף פעולה 

באופן חלקי בלבד.  
לשיתוף  המשפטית  התשתית 
פעולה כלכלי בין חברות ישראליות 
בהסכמי  מעוגנת  לפלסטיניות 

אוסלו. כך, למשל, אמורה הרשות להקים מערך 
הוצאה לפועל שיכיר בין היתר גם בתיקים 
ישראליים, אולם בפועל אין שום דרך לאכוף 
פירעון חוב על חברות הביטוח הפלסטיניות, 

שלא לדבר על גביית חוב מנהג רכב פרטי. 
אולם חברות הביטוח הישראליות מתקשות 
להתנער מהמקרים המקבילים. גייזלר מסביר, 
כי התובע הפלסטיני תמיד יהיה אדם פרטי 
ולא חברת ביטוח. זאת, לדבריו, כיוון שחברות 
הביטוח הפלסטיניות לא מעוניינות ליצור מערך 
תשלומים ממנו ניתן יהיה לקזז כספים שהן 

חייבות לחברות ישראליות. גייזלר 
מעריך, כי לאחר שחברת הביטוח 
הפלסטינית משלמת למבוטח שלה, 
היא מפנה אותו לתבוע את החברה 
הישראלית. “במקרים כאלו, כל 
שחברת הביטוח נדרשת לעשות הוא 
לבקש מהתובע הוכחת תשלום על 
הנזק. במקרים בהם חברת הביטוח 
היא זו ששילמה את הנזקים, התובע 
לא יוכל להוכיח כי שילם עבור הנזק 
שנגרם ותביעתו תידחה”, כך גייזלר. 
עיקר הבעיה סובב סביב תביעות 
רכוש צד ג’, אולם גם בתביעות גוף 
קיימות בעיות. כך, למשל – כאשר הולך רגל, 
אזרח ישראלי, נפגע מכלי רכב פלסטיני, קרנית 
תשלם את נזקי פגיעת הגוף, אולם לא תהיה לה 
כל דרך להיפרע מהפוגע הפלסטיני או מחברת 

הביטוח שלו. 
פוליסה  הגופים הממשלתיים אליהם פנה 
יישום הסכמי אוסלו  על  מי אמון  בשאלה 
והסדרת מוסר התשלומים של חברות הביטוח 
משרד  הפלסטיניות, מסרו כי הכתובת היא 
ורשות שוק ההון, אולם הם בחרו  האוצר 

שלא להגיב.

תופעה: חברות ביטוח פלסטיניות נמנעות 
מלשלם חובות לחברות הביטוח הישראליות

עו"ד שמואל גייזלר
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להרשמה on-line לחץ כאן 
אפשר להירשם גם בטלפון אצל גיטה לביא - 03-5407884

gita@polisa.news  - או במייל

• אריה לביא – עורך פוליסה 
• ח”כ זוהיר בהלול 

• ח”כ ד”ר יוסף ג'בארין 
• ח”כ איתן כבל – יו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת

דברי פתיחה וברכות בהנחיית חגי שפירא ועאדל מחאג’נה.
יישאו דברים:

10:00

התכנסות, כיבוד קל09:30

מושב ראשון10:30
היבטים שונים לתפקידו, מעמדו ובעיותיו של הסוכן במגזר, בהנחיית חגי שפירא:

• חגי שפירא - יועץ ומנהל שפירא פרויקטים ביטוחיים - הצגת הבעיה 
• סוהיל משרקי - סוכן ביטוח ממנהלי מאבק סוכני הביטוח מהמגזר 

• אמיל וינשל – יו”ר הפול לביטוח חובה
• אריאל מונין – יו”ר הוועדה האלמנטרית של לשכת סוכני הביטוח 

• ח”כ איתן כבל – יו”ר וועדת הכלכלה של הכנסת 
• ניר ברטל - מנהל תחום חובה וחבויות בפיקוח על הביטוח 

• ארז קיטה - מנכ”ל עמותת “אור ירוק” - תאונות דרכים, מאפיינים כלליים למגזר

הפסקה  )עד 12:10(

מושב שני12:10
עו”ד חאלד תיתי - פאנל בנושא פתרונות אפשריים לעתיד - בהשתתפות:

ח”כ איתן כבל, אמיל וינשל, עאדל מטאלקה )סוכן ביטוח מייצג(, אריאל מונין, ניר ברטל 
ניר כהן, מנכ”ל זברה - ריידרים בביטוחי רכב כמנוף שיווקי לסוכנים 

אלדד הלוי מנכ”ל HealthCast Int, על Cancierge – שירות חדשני מסוגו בעולם 
במלחמה בסרטן

•

•
•

ארוחת צהריים בניצוחו של  ג’וני גוריק, שף רשת מלונות לגאסי14:00

על יחסי חברות הביטוח
מול סוכנים מהמגזר הערבי 

יום ג’, 12 בספטמבר 2017
מלון לגאסי, רח’ פאולוס השישי, נצרת

save the date

והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

כנס   

מספר המקומות מוגבל, נא הירשמו בהקדם האפשרי

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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הפוליסה לא חודשה לבקשת 
המבוטח והוא נותר ללא כיסוי ביטוחי

בבית משפט השלום בהרצליה נדונה תביעתו 
עו"ד  ידי  על  )"התובע"(  אהרון  שלום  של 
אורי לוי, נגד סוכנת ביטוח )"הנתבעת 1" – 
"הסוכנת"( וסוכנות לביטוח בע"מ )"הנתבעת 
2" - "הסוכנות"( על ידי עו"ד אסף גרינבוים 
ומגדל חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת 3" – 
"מגדל"( על ידי עו"ד טל קורנצקי. פסק הדין 
ניתן ביולי 2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט 

אמיר ויצנבליט.
מדובר בתביעה בסך של כ-260 אלף שקל 
שעילתה תגמולי ביטוח ופיצוי שדורש התובע 
מחברת הביטוח ומסוכני ביטוח בקשר לגניבת 
משאיתו. טרם הגניבה התכוון התובע למכור 
את המשאית, לכן החנה אותה במגרש חניה 

למספר שבועות. 
קונה  עם  יחד  הגיע  בנו  התובע,  לטענת 
פוטנציאלי למגרש וגילה שהמשאית נגנבה. 
לטענתו, המשאית בוטחה בביטוח מקיף, הכולל 
כיסוי במקרה של גניבה אצל מגדל. הנתבעים, 
מנגד, טענו, כי הביטוח המקיף למשאית בוטל 
לבקשת התובע עצמו. סלע המחלוקת היה 
בקשר לקיומו או להיעדרו של הביטוח המקיף. 
לטענת סוכנת הביטוח, שהכירה את התובע 
שנים רבות, מ-2010 בוטחה המשאית בביטוח 
בתחילת  אולם  באמצעותה  שנעשה  מקיף 
2013 מסר לה התובע, כי אינו מעוניין בחידוש 
הביטוח המקיף, שכן המשאית מוצעת למכירה. 
לטענתה, הפצירה בתובע להותיר את הביטוח 
בתוקף אולם הוא עמד על רצונו לבטלו. התובע 
2013 פנתה אליו הסוכנת  טען, כי בתחילת 
בשאלה מדוע לא שילם את ביטוח החובה 
שנשלח אליו והשיב כי רכש ביטוח חובה זול 
יותר באמצעות סוכן ביטוח אחר, אולם מעולם 
לא ביקש מהסוכנת לבטל את הביטוח המקיף 
למשאיתו, והמתין לקבלת הפוליסה לתשלום 

כפי שנעשה בכל שנה.
בית המשפט ציין, כי הסוגיות להכרעה הן: 
ראשית, השאלה האם אומנם נגנבה המשאית 
כפי שנטען. שנית, המחלוקת העובדתית האם 
התובע ביקש מסוכנות הביטוח לבטל את 
 .2013 מתחילת  למשאית  המקיף  הביטוח 
שלישית, האם בין התובע למגדל נכרת חוזה 
לביטוח המשאית ב-2013. רביעית, האם נפל 
פגם בכך שרצון התובע שלא לבטח את המשאית 
ב-2013 הובע שלא באמצעות שליחת בקשה 
בדואר רשום, כפי שנרשם בתנאי הפוליסה. 
חמישית, ביטול הביטוח "מתחילה". שישית, 
האם יש בפגמים שנפלו בהתנהלות הסוכנת 

והסוכנות כדי להשליך על התוצאה. 
הוא  הנדון  כי המקרה  ציין,  בית המשפט 
יחסית, שבו לאחר שהודיע המבוטח  נדיר 
שאינו מעוניין בקשר החוזי עם המבטח, גילה 
בדיעבד, שלמעשה כבר אירע מקרה הביטוח 
ללא ידיעתו. זו התרחשות שאינה שכיחה. ניתן 
להניח, שברוב המקרים, כשמודיע המבוטח על 
רצונו להשתחרר מחוזה הביטוח כליל, והמבטח 

מסכים לכך באדיבותו, נפרדים הצדדים כל אחד 
לדרכו. בית המשפט ציין, כי לטעמו, לא יהיה 
זה נכון שלא לכבד את רצונם של שני צדדים 
לחוזה במקרה השכיח, בשם המקרה החריג 

שהתרחש בנסיבות מקרה זה. 
ציין, כי שאלה מרכזית היא  בית המשפט 
האם בין התובע לבין מגדל נכרת חוזה לביטוח 
המשאית לשנת 2013 וקבע, שהתובע לא קיבל 
את הצעתה של מגדל לחידוש תקופת הביטוח, 
ועל כן לא נכרת חוזה בינו לבין מגדל. התובע 
דחה את הצעתה של מגדל לחדש את הביטוח 
ולכרות עמו חוזה ביטוח ל- 2013 ואין לומר, כי 
כשמסר התובע לסוכנת על אי רצונו לבטח את 
המשאית באמצעותה, הוא הביע את רצונו לבטל 
ביטוח קיים. בין הצדדים אומנם היה קיים נוהג 
לחידוש הביטוח מדי שנה בשתיקת התובע, 
אלא שבשנה הנדונה התובע לא שתק, וכבר 
סמוך לאחר תחילת 2013 הביע באופן פוזיטיבי 
את רצונו שלא לכרות חוזה ביטוח. התובע סטה 
מהנהוג בין הצדדים, לא פעל בהתאם לנוהג 

שהתקיים בשנים קודמות וביקש להפסיקו.
בית המשפט מסיק, שגם אילו היה נכרת 
בין התובע לבין מגדל חוזה לביטוח המשאית, 
הרי שמגדל רשאית הייתה לכבד את רצונו של 
התובע לבטל את הביטוח מתחילה ולראות את 
הביטוח כאילו לא נעשה. משפעלו כך הצדדים, 
הרי שאין התובע זכאי לתגמולי ביטוח. בית 
המשפט ציין, כי נפלו פגמים קשים בהתנהלות 
הסוכנת והסוכנות וכי האמור בתצהירה אינו 
אמת, וכי צורף מסמך הנחזה להיות חתום על ידי 
התובע שבו ביקש לבטל את הביטוח מתחילה. 
בית המשפט הדגיש, כי התנהלות זו ראויה לגנאי 

וכי אין  מקום שסוכן ביטוח ייצר מסמך שנחזה 
להיות חתום על ידי המבוטח, כשלא המבוטח 
הוא שחתם עליו, ללא צורך בשאלה אם נהוג 
לעשות כך. הסוכנת פיברקה בדיעבד מסמך 
שנחזה להעלות בזמן אמת את בקשתו של 
התובע בכתב והסוכנות ייצרה מסמך שנחזה 
להיות חתום על ידי התובע. בית המשפט מצא 
את שתי הגרסאות, של התובע ושל הסוכנת 

והסוכנות, כלא מהימנות באותה המידה.
בית המשפט ציין, כי בהתנהלות נפלו פגמים, 
התוצאה.  את  לשנות  כדי  בהם  אין  אולם 
המסקנה העובדתית שלפיה התובע אכן ביקש 
שלא לבטח את משאיתו בוססה לא על עדות 
הסוכנת אלא על ראיות החיצוניות לעדותה, 
ואין במסמך המפוברק שצורף לתצהירה של 
הסוכנת כדי לשנות מהמסקנה העובדתית, 
שלפיה מגדל פעלה לפי רצון התובע. צוין, כי אין 
מקום לייחס לסוכנות ולסוכנת אחריות מכוח 
עילת הרשלנות. אי ביטוח המשאית נעשה על פי 
רצון התובע. לכן, חרף הפגמים בהתנהלותן, אין 
לייחס להן קשר סיבתי לכך שהתובע לא זכה 
בתגמולי הביטוח. בית המשפט לא שוכנע שיש 
ממש בטענה שלפיה הסוכנת לא הסבירה לתובע 
את הסיכונים הטמונים בהותרת המשאית ללא 
ביטוח מקיף וציין, כי מדובר בדברים ברורים 
שאינם זקוקים להסבר רב מצד סוכן הביטוח.
בית המשפט שוכנע, שהתובע ביקש שלא 
לבטח את משאיתו וכי מגדל פעלה בהתאם 
לרצונו, ולפיכך התביעה נדחית וכן ההודעה 

לצדדים שלישיים. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com
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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

בריא לדעת

 חוסר יכולתן של המדינות לממן את הגידול בעלויות הטכנולוגיה הרפואית יגדיל את פערי תוחלת 
החיים בין אוכלוסיות שונות  הגדלת הפערים בתוחלת החיים עלולה לגרום למהפכה חברתית

הסכנה שבטכנולוגיה הרפואית המתקדמת

תוחלת החיים היא 
מדד מקובל לבדיקה 
של איכות הרפואה. 
זה לא המדד היחיד 
המדד  לא  ואולי 
ר,  ת ו י ב ק  י ו ד המ
בהחלט  זה  אבל 
אובייקטיבי  מדד 
שמקובל להסתמך 
עליו על מנת לבדוק 
איכות  ולהשוות 
רפואיים  שירותים 

בתוך מדינות ובין מדינות. 
תוחלת החיים בישראל נחשבת מהגבוהות 
בעולם. ישראל נמצאת בעשיריה הראשונה בעולם 
מבחינת תוחלת החיים הממוצעת, יחד עם יפן, 
שווייץ ומדינות אחרות, עם תוחלת חיים שעולה 
80 שנים. וגם בבדיקה נפרדת של המינים,  על 
ישראל נמצאת בחמישייה הראשונה בקרב הגברים 
ובעשיריה הראשונה בקרב הנשים עם תוחלת חיים 

של יותר מ-84 שנים. 
כמו בישראל, גם בחלק גדול ממדינות העולם 
אנו עדים לעלייה בתוחלת החיים, כאשר הסיבות 
העיקריות הן התקדמות הטכנולוגיה הרפואית 
מצד אחד והשיפור בטיפול ביולדות וביילודים 
מצד אחר, שהלכה למעשה גם הן מבטאות שיפור 

בטכנולוגיה רפואית. 
חשוב לזכור, כי לצד המדינות שמראות עלייה 
בתוחלת החיים יש גם מדינות בהן תוחלת החיים 
נמוכה משמעותית מהממוצע, כמו אפגניסטן, תימן, 
פקיסטן ואחרות, ויש גם מדינות שמציגות ירידה 

בתוחלת החיים. 
יותר בעייתית  המציאות האמיתית כנראה 
מכפי שהיא נראית בפועל. כאשר אנו בוחנים 
את תוחלת החיים בערים השונות בישראל, אנו 
מגלים שקיימים פערים משמעותיים בין ערים 
שונות. בערים כמו רעננה, כפר סבא, רמת השרון 
ועוד תוחלת החיים גבוהה מהממוצע בישראל 
ובערים אחרות כמו רהט, חצור, רמלה, נצרת 
ואחרות תוחלת החיים נמוכה בארבע שנים ויותר 

מהממוצע המקובל בישראל. 
ניתן לראות בנתוני הלשכה המרכזית  עוד 
לסטטיסטיקה, שבשנים האחרונות חלה עלייה 
בתוחלת החיים בערים כמו רמת גן ותל אביב 
לעומת בני ברק וירושלים, בהן לא נצפתה עלייה 

כלשהי. 
ישנם לא מעט גורמים שמשפיעים על תוחלת 
החיים, אבל מוסכם שהגורם המרכזי הוא הזמינות 
רפואיות  ולטכנולוגיות  רפואיים  לשירותים 

מתקדמות. 
הטכנולוגיה מתקדמת ומתפתחת בקצב מסחרר. 
פיתוח הטכנולוגיות מביא לכך שתוחלת החיים 
עולה, דבר שמעלה את המוטיבציה הכלכלית 
של היזמים ואנשי העסקים להשקיע בפיתוח 
הטכנולוגיה, וכך, כמו מעגל סגור, היזמים משקיעים 
יותר, הטכנולוגיה מתקדמת יותר, תוחלת החיים 
עולה, ובסוף היום התוצאה היא שעלויות הבריאות 

מרקיעות שחקים.
במצב שנוצר, לא מדינת ישראל ואף לא מדינה 
אחרת בעולם יכולות לשאת על עצמן את מלוא 
עלויות הבריאות הללו. רק על מנת לסבר את עינו 
של הקורא במעט נתונים, בישראל, בין השנים 2011 
ועד 2016, התווסף לסל הבריאות מדי שנה סכום 
של 300 מיליון שקל, סכום זניח ללא צל של ספק.
כמו כן, ניתן לראות כי סך ההוצאה השנתית עבור 
כלל ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל )למעט 
תאונות אישיות( עמדה ב-2003 על 2.6 מיליארד 
שקל וב-2016 זינק הסכום ל-9.4 מיליארד שקל, 

גידול בכ-261%. 
מתוך הסכום הכולל, בשנת 2012, רק 5% היה 
עבור תביעות לתרופות ולטכנולוגיה רפואית 
מתקדמת, בשעה שב-2016 עמד סכום התביעות 
עבור תרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות 

כבר על 13%.
במערכת הבריאות היו חסרים בשנת 2012 כ-304 
מיליון שקל עבור תרופות וטכנולוגיות רפואיות 
מתקדמות בעוד שבשנת 2016 הסכום הנדרש 
למימון תרופות וטכנולוגיות מתקדמות עומד כבר 
על 1.09 מיליארד שקל. הנתון המרשים והמעניין 
שעומד מאחורי המספרים הללו הוא שתוך ארבע 
שנים גדל הצורך במימון לתרופות וטכנולוגיות 
רפואיות מתקדמות שמחוץ לסל הבריאות פי 3.6. 
הנתונים הללו משקפים רק תשלומים עבור 
תרופת וטכנולוגיות שאושרו ומומנו בפועל על ידי 
חברות הביטוח. אין ספק שהתייחסות גם לאותן 
תביעות שנדחו על ידי חברות הביטוח, מאחר 
שאינן נכללות בכיסויים שבפוליסות השונות, 

הייתה מביאה לתוצאה גבוהה בהרבה. 
מה עושים? הרי ברור שככל שיגדל הצורך, יגדל 

הפער בתוחלת החיים בין ציבורים שונים בארץ 
ובעולם, תופעה שטומנת בחובה סכנה קיומית 

לשלומה של כל חברה. 
האפשרות הראשונה היא ששוק הפיתוח של 
תרופות וטכנולוגיות יתמתן ואולי אף ייעצר, כי 
לא יהיה מי שישלם. זו לא בשורה טובה לאנושות, 

וצריך לעשות הכול על מנת להימנע ממנה. 
אחד הפתרונות האפשריים הוא להטיל על 
חברות התרופות וחברות הטכנולוגיה חובה 
לממן על חשבונם עשרים או שלושים אחוז 
מהאוכלוסייה, את אותה אוכלוסייה חלשה 
שהסיכוי שתוכל לממן את הטיפולים המתקדמים 

ישירות או באמצעות ביטוח פרטי לא קיים.
המס החברתי הזה יגדיל במידה מסוימת את 
השוויוניות במערכת הבריאות ויתרום להקטנת 
הפערים בתוחלת חיים בין עשירים לעניים, יעמיד 
מיד שוק משמעותי לחברות ליישום הטיפולים 
שפיתחו על כל המשתמע מזה מבחינת ניסיון 
מצטבר, כאשר נטל המימון האמתי לחברות הללו 
קטן בהרבה אם בכלל קיים, כי גודל השוק המשלם 

בפועל לא נפגע. 
לצד המהלך הזה יש צורך לעודד שימוש בביטוחי 
בריאות פרטיים, בעיקר ביטוחים לתרופות 
וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות, כי כבר ברור 
לכולנו שהמדינה לבדה לא תוכל "לספק את 
הסחורה" וכמובן שכל האמור לעיל אינו סותר 
את המאמץ המתמשך הנדרש להגדלת תקציבי 

המדינה לטובת סל הבריאות. 

ד"ר אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית החולים 
"אסותא" וסמנכ"ל "הפניקס". מנכ"ל חברת 

הייעוץ "פרש קונספט"

מאת ד"ר אודי פרישמן

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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 בית משפט השלום קבע כי מנורה לא הוכיחה כי יידעה את המבוטחת או את הבנק 
המלווה על בטלות הפוליסה או על הכוונה לבטלה  נקבע כי על חברת הביטוח מוטל 

להצטייד באסמכתאות שיוכיחו בשעה היעודה כי ההודעה הגיעה לידיעת המבוטח 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש ערעור 
על ידי מנורה מבטחים על פסק דינו של בית 
המשפט השלום בתל אביב, המקבל את תביעת 
מבוטחת לחיובה של החברה בתשלום יתרת 
הלוואת משכנתה שנטלו היא ובעלה המנוח 

)להלן: בני הזוג( לצורך רכישת דירה. 
לטענת המבוטחת, היא ובעלה התקשרו עם 
בנק לאומי בהסכם משכנתה והסכם הלוואה 
ולשם הבטחת  דירה בבאר שבע,  לרכישת 
ההלוואה שיעבדו את הדירה לטובת הבנק 
וערכו פוליסה לביטוח חיים במנורה מסוג ריסק 
משכנתה. מועד תחילת הפוליסה היה בראשית 
יוני 2004. עד למרץ 2005 שילמו בני הזוג את 
הפרמיה ואילו לאחר מכן הופסק התשלום, 

מאחר שהתבטלה הוראת הקבע. 
לדברי המבוטחת, כשלושה חודשים לאחר 
פטירת בעלה היא פנתה אל הבנק בדרישה 
הלוואת  יתרת  וסילוק  הביטוח  להפעלת 
המשכנתה בסך של כ-435 אלף שקל. לדבריה, 
הבנק הפנה למנורה, שטענה כי הפוליסה אינה 

בתוקף. 
כי  נטען,  ב-2015  שהוגש  התביעה  בכתב 
ממנורה  מכתב  אף  קיבלה  לא  המבוטחת 
והמתריע  המודיע על אי תשלום הפרמיות 
מפני ביטול הפוליסה במידה שהחוב לא ישולם 
בתוך שלושה שבועות. לטענתה, היא סברה כי 
בהחזרי הלוואה ששולמו מדי חודש לבנק נכלל 
גם התשלום בעד פוליסת ביטוח החיים. בכתב 
התביעה טענה המבוטחת, כי מנורה התרשלה 
בכך שלא הודיעה לה או לבעלה המנוח או לבנק 

על בטלות הפוליסה או על כוונתה לבטלה. 
התובעת ביקשה מבית המשפט להצהיר כי 
וכי היא פטורה  הלוואת המשכנתה סולקה 
מהמשך התשלום וכן, כי היא זכאית להחזר 
מהבנק עבור התשלומים החודשיים ששולמו 
על ידה החל ממועד פטירת בעלה בסך של 

כ-38 אלף שקל.
יאיר דולגין,  בית המשפט, ברשות השופט 
דחה את התביעה נגד בנק לאומי והורה למנורה 
לשאת בתשלום שכר טרחת עו"ד לבנק בגין 
דחיית התביעה נגדו בסך 20 אלף שקל. בית 
המשפט קיבל את טענת הבנק, לפיו הוא לא 

קיבל הודעה ממנורה על ביטול הפוליסה.
בית המשפט קבע, כי על מנורה לשלם לתובעת 
את התשלומים החודשיים ששולמו על ידה החל 
ממועד פטירת בעלה ולאחר הגשת התביעה 
בתוספת 5,000 שקל על עוגמת הנפש ובנוסף 
בגין  יתרת החוב  כי עליה לשלם לבנק את 

ההלוואה ובכך לסלקה. כמו כן, חויבה מנורה 
40 אלף שקל,  בתשלום הוצאות לבנק בסך 

בעקבות תוצאות ההליך והתנהלותה.
כי תנאי  נקבע בית המשפט,  בפסק הדין 
לעמידה בתנאי סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח 
הוא כי מכתבי ההתראה הגיעו לידיעת המבוטח. 
נקבע כי יש להקפיד כדבעי על קיום דרישת 
המסירה של מכתבי ההתראה ויש לפרש כל 
יש  כי  צוין,  זה לרעת המבטח.  ספק בעניין 
להתמקד, לא באופן המשלוח של ההתראות 
המובאת  בהוכחה  אלא  הביטול,  והודעת 
לבית המשפט ביחס לכך שהמכתבים הגיעו 
לידיעת המבוטח. על חברת הביטוח להוכיח כי 
המכתבים הגיעו לידיעת המבוטח, בין שנשלחו 
במייל,  רשום,  בדואר  רגיל, בפקס,  בדואר 
באמצעות שליח או בדרך אחרת. נקבע כי על 
חברת הביטוח מוטל להצטייד באסמכתאות 
ההוכחה  ובמידת  היעודה  בשעה  שיוכיחו 
הנדרשת במשפט האזרחי, כי ההודעה הגיעה 
לידיעת המבוטח. לדבריו, משלוח בדואר רגיל, 
ללא ניסיונות לוודא כי המכתב הגיע ליעדו, 

אינו עומד בתנאי סעיף 15 לחוק. 
נדחתה טענת מנורה לפיה עליה לשלוח את 
ההתראות לכתובת שהייתה ידועה לה, כפי 
שהצהירו המבוטחים במועד קבלתם לביטוח. 
בית המשפט ציין כי יש לדחות את הטענה 
לפיה אם נקפיד יתר על המידה או נטיל על 

חברת הביטוח לוודא כי ההודעות התקבלו, 
נטיל עליה נטל בלתי סביר.

בערעורה חולקת מנורה על קביעות השלום 
לנזק  חשיבות  כל  ביטל  השופט  ולדבריה 
ממועד  שחלפו  שנים  תשע  לאחר  ראייתי 
ביטול הפוליסה ועד לפניית התובעת. בנוסף 
הפיקוח  ביטל השופט כל חשיבות להוראות 
אצל  מסמכים  שמירת  בעניין  הביטוח  על 
מבטח, להוראות הדין בכל הקשור לחזקת 
המצאה, להוראות הפוליסה, לחובת הודעה 
על שינוי כתובת, לאחריות בסגירת חשבון 
בנק וביטול הוראת קבע ולידיעה בפועל על 

הפסקת התשלום.
לדברי מנורה, באמצעות עו"ד רם דורון, היא 
מחויבת על פי דין לשמור מסמכים שבע שנים 
בלבד בהתאם להוראת הפיקוח על הביטוח 
ומשכך הייתה מנועה בשל חלוף הזמן להוכיח 
מסירת דברי דואר ואף דואר רשום ששלחה 
בדבר ביטול הפוליסה. לדבריה, חרף האמור 
היא הציגה את מכתבי הביטול שנותרו בידה 
)מכתב התראה ומכתב ביטול שנשלח בדואר 
רשום(, ואולם לפי פסק הדין, הצגת החומר 
שנשמר למרות חלוף הזמן היה בעוכריה, ואליבא 
דבית המשפט, אם נותרו ראיות חלקיות אין נזק 
ראייתי, וחרף כל האמור היא חויבה בתשלום 
סכום ביטוח מלא ובהוצאות בנק לאומי עמו 

לא הייתה לה כלל יריבות.

ממנורה מבטחים ביטוח נמסר כי "החברה 
ערערה על פסק הדין כיוון שלדעתנו פסק הדין 
שגוי ואינו סביר בבסיסו. המשיבה 1 והמנוח 
לא שילמו פרמיות בגין הפוליסה למעלה מ-9 
שנים. בנוסף, הם ביטלו את הוראת הקבע 
לחברתנו, כאשר סגרו את חשבון הבנק ופתחו 
חשבון בנק חדש וזאת 9 שנים לפני הפטירה 
בנושא  הפרמיה.  תשלום  את  חידשו  ולא 
ההודעות למשיבה 1 ולמנוח על אודות ביטול 
1 והמנוח עברו כתובת  הפוליסה, המשיבה 
ולא עדכנו את חברתנו בכך וזאת בהתאם 

לתנאי הפוליסה. 
"מכתבי הביטול נשלחו כנדרש לכתובת 
הישנה אשר הייתה ידועה לחברתנו. המשיבה 

1 והמנוח הסתמכו על מצג הבנק לפיו קיים 
ביטוח, אך הביטוח שהיה קיים היה ביטוח 
מבנה בבנק ולא בחברתנו. עובדות אלו התגלו 

אך ורק בחקירה נגדית.
"החברה מחויבת עפ"י דין לשמור מסמכים 
שבע שנים בלבד )הוראות המפקח על הביטוח(. 
משכך, הייתה מנועה בשל חלוף הזמן להוכיח 
מסירת דברי דואר ואף דואר רשום ששלחה 
בדבר ביטול הפוליסה. חרף זאת הציגה את 
מכתבי הביטול שנותרו בידה )מכתב התראה 
ומכתב ביטול שנשלח בדואר רשום!(. לפי פסק 
הדין, הצגת החומר שנשמר, למרות חלוף הזמן 
היה בעוכריה! אליבה דבית המשפט, אם נותרו 

ראיות חלקיות, אין נזק ראייתי".

תגובת מנורה מבטחים:

 הפרמיות בגין הפוליסה לא 
שולמו יותר מ-9 שנים

מנורה מבטחים ערערה למחוזי 
בטענה כי חויבה שלא בצדק 

בתשלום יתרת הלוואת משכנתה 
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התשואות הגבוהות בתיק 
בישראל  הבודדות  המניות 
לתשואה  הביאו  ובחו"ל 
החיסכון  במוצרי  העודפת 
כך   – בהפניקס  הפנסיוני 
מנהל  כהן,  יניב  ך  י מער
מערך ההשקעות של כספי 
עמיתים בהפניקס. בשיחה עם 
פוליסה, על רקע התשואות 
המרשימות שמציגה הפניקס 
מתחילת 2017, וכן ב-3 ו-5 
במוצרי  האחרונות  השנים 
המנהלים  ביטוחי  הפנסיה, 
וההשתלמות. עוד מצביע כהן 
אקוויטי  הפרייבט  תיק  על 
לתשואות  שתרם  כאפיק 

העודפות על פי החברות המתחרות. 
"תיק המניות בחו"ל של הפניקס כולל מניות 
בודדות, להבדיל ממרבית הגופים בהם תיק 
המניות בחו"ל עוקב בעיקר אחר מדדים", 
מסביר כהן. לדבריו, כ-30% מתיק המניות 
בחו"ל של הפניקס כולל מניות בודדות, כאשר 
תיק המניות הישראלי מורכב כולו ממניות 

בודדות. 

צב  המ תמונת  י  ה מ  •  
הפניקס  הישגי  מבחינת 

בתחום ההשקעות?
במסלול  י',  בקרן  כהן: 
וח  ט י ב ב י  ל ל כ ה  ע ק ש ה
מנהלים ובפוליסות החיסכון 
- הפניקס ראשונה בשוק ב 
 3 12- החודשים האחרונים, 
ו-5 השנים האחרונות. בקרן 
פנסיה – מקום ראשון ב-3 
ו-5 שנים, ומקום שני בתשואה 
רן  ק ב   . ם י ש ד ו ח  12 ל-
ההשתלמות אנחנו מדורגים 
וראשונים  בשוק  שלישיים 
וח  ט י ב ה ת  ו ר ב ח ן  י ב מ
החודשים   12 ב-  הגדולות 

האחרונים  ו-3 השנים האחרונות. 
 

• מה ההבדל בין אופי ההשקעות במוצרי 
החיסכון הפנסיוני השונים?

כהן: הרכב התיקים דומה, כיוון שהפניקס 
עובדת בשיטת הסלים, במסגרתה לכל אפיק 
השקעה יש סל משלו, וכל מוצר מקבל נתח 
מסוים מאותו סל, בהתאם לאלוקציה שנבחרה 

מניה  יש  אם  למשל,  כך  מוצר.  אותו  עבור 
ספציפית שמנהלי ההשקעות סבורים כי כדאי 
להשקיע בה, ההשקעה תגיע לכל העמיתים בכל 
המוצרים, גם אם מדובר בסכום השקעה קטן.

 
• כיצד משפיעה הרפורמה באג"ח המיועדות 

על תשואות עמיתי הפנסיה?
כהן: הרפורמה האג"ח המיועדות גרמה לקיטון 
בהקצאת האג"ח לעמיתים הפעילים – מ-30% 
ל-28.5%. לדבר צפויה להיות השפעה קטנה 
אך מתמשכת על עמיתי אותן הקרנות, שכן 
האג"ח המיועדות מעניקות תשואה עודפת של 
יותר מ-4% על פני אג"ח רגילות לאותו מח"מ. 

 
• מהי תמונת המצב בהשקעות בנכסים 

בלתי סחירים?
כהן: מדובר בהשקעות בהלוואות פרטיות, 
נדל"ן, מניות של חברות פרטיות, תשתיות 
נותנות תשואה  ואשראי. ההשקעות האלו 
עודפת בסיכון נמוך יותר. אפיק זה הוא האפיק 
יותר.  גופים קטנים  יתרון מול  לנו  שמעניק 
הפערים יורגשו במיוחד בתקופות כאשר שוק 
ההון, ובמיוחד שוק האג"ח הקונצרני ושוק 

המניות, ירדו.

תיק המניות הבודדות הביא לתשואה העודפת 
במוצרי החיסכון הפנסיוני של הפניקס

*בהתאם לתנאי הפוליסה
לפרטים נוספים פנה למנהלי המחוזות

עם כאלה הטבות
איך אפשר שלא לפנות??

ביטוח מוצרי ״ארומה״ של הכשרה - הכי משתלם לעסקים קטנים

והפיננסיםשיחת                עם יניב כהן, מנהל כספי עמיתים בהפניקס, על ניהול השקעות בעולם החיסכון הפנסיוני הפנסיה  הביטוח  עיתון 

יניב כהן, מנהל כספי 
עמיתים בהפניקס
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הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

פוליסה שאינה לוקחת בחשבון את היכולת של 
המבוטח לממש את זכותו לפיצוי – אינה ראויה 

הפיקוח קבע כי חברת הביטוח פעלה בצורה לא ראויה כאשר שיווקה פוליסה עם סעיף המתנה את הפיצוי בביצוע 
ניתוח בבית חולים תל השומר, ללא בירור האם המבוטחים שמיועדים לניתוח, אכן יכולים להגיע למרכז הארץ במצבם

שיווק פוליסות ביטוח בריאות הכוללות סעיף 
פיצוי על היעדר תביעה המתנה את הפיצוי 
בביצוע הניתוח בבית חולים ציבורי ספציפי, 
ללא התחשבות במיקומו הגיאוגרפי ומצבו 
הרפואי של המבוטח, אינו ראוי – כך קבעה 
רשות שוק ההון בהכרעה עקרונית בעקבות 
פניית ציבור שהתקבלה ברשות. הרשות חייבה 
את חברת הביטוח לשלם על תביעה, שנדחתה 
כיוון שהמבוטח עבר את הניתוח בבית חולים 
הלל יפה בחדרה, בעוד שהפוליסה קובעת כי 
פיצוי יינתן למבוטחים אשר עוברים את ההליך 

הניתוחי בבית החולים תל השומר בלבד. 
רשות שוק ההון פרסמה לאחרונה, כי קיבלה 
תלונה של חולה על כך שחברת הביטוח דחתה 
סעיף  על  בהסתמך  לתשלום  תביעתו  את 
ספציפי בפוליסה. הסעיף התנה את הפיצוי בגין 
ניתוח בבית חולים ציבורי, למבוטחים אשר 
עוברים את ההליך הניתוחי בבית חולים תל 

השומר בלבד, בעוד המבוטח 
בגין מצבו הרפואי עבר את 
הלל  חולים  בבית  הניתוח 

יפה שבחדרה. 
הרשות ערכה בירור ומצאה 
כי הפוליסה המעניקה פיצוי 
שנעשה  ניתוחי  הליך  בגין 
בבית החולים תל השומר 
גן,  ברמת  ומיקומו  בלבד 
שווקה למבוטחים בכל הארץ. 
לא  החברה  כאשר  זאת, 
ערכה בירור האם המבוטחים 
שמיועדים לניתוח אכן יכולים 
להגיע למרכז הארץ במצבם. 

ניתן להניח כי ככל שהמבוטחים גרים במרחק 
כך עולה הסבירות  יותר ממרכז הארץ,  רב 
יוכלו לבצע את הניתוח בתל השומר  כי לא 
במצבם הרפואי. מכך הרשות הסיקה כי בחלק 

מהמקרים, חברת הביטוח 
כאשר  כראוי  שלא  נהגה 
מתוך  פוליסות  שיווקה 
הידיעה שיכולת המבוטחים 
לממש את זכויותיהם הינה 

נמוכה מאוד. 
בעקבות התערבות הרשות, 
הביטוח  חברת  שילמה 
ההליך  בגין  פיצוי  לפונה 
וכן תיקנה  הניתוחי שעבר, 
שיינתן  כך  הפוליסה,  את 
פיצוי בגין ניתוח בבית חולים 
בית  בכל  שנערך  ציבורי, 
חולים ציבורי בישראל. כמו 
כן, ובעקבות התערבות הרשות, מסרה חברת 
לכל  הפוליסה  תיקון  על  הודעה  הביטוח 

המבוטחים בפוליסה זו. 
)כתבה 11 בסדרה(

דורית סלינגר המפקחת על הביטוח
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כלל ביטוח מגדילה את הפיצוי 
למבוטחים שנגבו מהם דמי אשראי ביתר 

הכשרה: רווח חציוני כולל של 2.7 מיליון שקל 
לעומת הפסד של 6.5 מיליון שקל אשתקד

במסגרת הסכם פשרה בייצוגית שהוגשה 
ב-2011 בטענה לגביית דמי אשראי בשיעור 
גבוה מהמותר, כלל ביטוח מבקשת להגדיל את 
סכום הפיצוי שניתן למבוטחים הזכאים – כך 
דיווחה החברה לבורסה. ב-24 באוגוסט 2017 
התקבלה החלטת בית המשפט ולפיה כעניין 
עקרוני אין מניעה לאשר את הבקשה לתיקון 
הסדר הפשרה, אך בטרם מתן החלטה, נדרשת 

כלל ביטוח לתצהיר משלים המגבה את הנתונים 
העובדתיים.  

התביעה הייצוגית הוגשה כאמור ב-2011. 
על פי כתב התביעה, החברה גבתה ביתר דמי 
אשראי בפוליסות ביטוח כללי. הקבוצה אותה 
ביקש התובע לייצג היא כל בעלי הפוליסות ו/

או המוטבים שבוטחו על ידי החברה בפוליסות 
ביטוח בענפי הביטוח הכללי וששילמו לה דמי 

אשראי ביתר תוך חריגה מהוראות הדין ושיעורי 
הריבית שהוצגו למבוטחים, החל מה-1 במאי 
1984. סכום התביעה הייצוגית הוערך על ידי 
התובע בכ-882 מיליון שקל. ב-2014 הגיעו 
הצדדים לפשרה שאושרה על ידי בית המשפט, 
אותה מבקשת כלל ביטוח לעדכן כעת, ולהגדיל 

את סכום ההטבה לזכאים. 
בכלל ביטוח סירבו למסור פרטים ולהתייחס.

הכשרה רשמה רווח חציוני כולל 
של 2.7 מיליון שקל לעומת הפסד 
של 6.5 מיליון שקל אשתקד – כך 
עולה מהדוח הכספים שפרסמה 
אתמול הקבוצה. בחברה ציינו כי 
"המעבר מהפסד לרווח בתקופת 
הדוח לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד, נובע בעיקר ממגזר ביטוח 
כללי כתוצאה מיישום מסקנות 
ועדת וינוגרד אשר הפחיתה את 
שיעור הריבית לצורך היוון הקצבה 
השנתית מ-3% לשיעור של 2% 

והקטינה את הרווח לפני מיסים בסך של כ-39.8 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגדלת 
ההפרשה בסוגיה זו בגין התקופה הנוכחית הינה 
בסך של כ-5.8 מיליון שקל. מנגד ישנה ירידה 
בהכנסות מהשקעות המיוחסות למגזר ביטוח 

כללי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון השני של 
2017 הסתכם בכ-1.1 מיליון שקל בהשוואה 

לרווח כולל לאחר מס של כ-1.9 
מיליון שקל בתקופה המקבילה 

אשתקד. 
עוד דיווחה החברה על עודף הון 
ביחס כושר פירעון כלכלי מבוסס 
Solvency II בשיעור של 103% 
המהווה עודף כ-21.7 מיליון שקל. 
כמו כן, לחברה עודף הון בסך של 
כ-327 מיליון שקלים לתקופת 

הפריסה.
שמעון מירון מנכ"ל הכשרה 
מסר עם פרסום הדוחות: "החברה 
ממשיכה לשים דגש על שיפור הרווחיות בפן 
החיתומי ולראיה, בתקופה הנוכחית הרווחיות 
החיתומית בענפי הרכוש עמדה על סך של 
19.3 מיליון שקל, הכוללים גם מעבר לרווח 
מהפסד חיתומי בענף רכב רכוש. אנו פועלים 
באינטנסיביות על טיוב תיק האלמנטרי בתחומי 
הרכב והרכוש. החברה מצליחה להטמיע את 
האסטרטגיה בתחום העסקים ומציגה עקביות 

בצמיחה". 
הרווח הכולל לפני מס ממגזר ביטוח כללי 
בחציון הראשון הסתכם בכ-3.7 מיליון שקל 
לעומת הפסד כולל לפני מס של כ- 4.3 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר 
מהפסד לרווח בתקופת הדוח לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד, נובע בעיקר ממגזר ביטוח 
כללי בעיקר כתוצאה מיישום מסקנות ועדת 
ירידה  ישנה  מנגד  מעלה.  כאמור  וינוגרד, 
בהכנסות מהשקעות המיוחסות למגזר ביטוח 

כללי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים בחציון 
הראשון הסתכם לסך של כ-0.2 מיליון שקל 
לעומת הפסד כולל לפני מס של כ-1.34 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר 
מהפסד לרווח בענף ביטוח חיים בתקופת הדוח, 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר 
ניהול משתנים בתקופת הדוח  מגביית דמי 
בסכום של כ-3 מיליון שקל לעומת אי גביית 
דמי ניהול משתנים בתקופה המקבילה אשתקד.

במסגרת פשרה בייצוגית

 הייצוגית הוגשה ב-2011 וב-2014 הושג הסדר פשרה  כעת מבקשת החברה 
להגדיל את הפיצוי למבוטחים  בית המשפט אישר לחברה לעדכן לצורך כך את 
הסכם הפשרה, אך דורש מהחברה להגיש תצהיר המגבה את הנתונים העובדתיים

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה: בתקופה הנוכחית הרווחיות החיתומית בענפי הרכוש עמדה על 
סך של 19.3 מיליון שקל, הכוללים גם מעבר לרווח מהפסד חיתומי בענף רכב רכוש

דוחות כספיים לרבעון השני של 2017

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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 כך אומר עו"ד אסף גרינבוים, שייצג שני סוכני ביטוח בתביעה שהגיש מבוטח 
נגדם ונגד חברת הביטוח  למרות שסוכן הביטוח זייף את חתימת המבוטח, קיבל 
בית המשפט את עמדת הסוכנים וקבע כי המבוטח אכן ביקש לבטל את הפוליסה 

הנוהג שהתפתח לפיו סוכן הביטוח 
חותם בשם הלקוח, עלול לחשוף את 

הסוכן לאחריות לנזקי הלקוח 

נוהג שהתפתח לאורך  "אין להיסמך על 
שנים,  ארוכת  חברות  סמך  על  השנים, 
במהלכה הסוכן חותם בשם הלקוח, שכן 
הדבר אשר עלול לחשוף את הסוכן לאחריות 
לנזקי הלקוח, ככל שאין תיעוד מסודר בדבר 
בקשת הלקוח בזמן אמת" – כך אומר עו"ד 
אסף גרינבוים, בתגובה לפסיקת בית משפט 
השלום בהרצליה לטובת סוכן ביטוח שזייף 

חתימת מבוטח. 
קיבל  המבוטח,  חתימת  זיוף  למרות 
וקבע  הסוכנים  עמדת  את  המשפט  בית 
את  לבטל  אותם  הנחה  אכן  המבוטח  כי 
הפוליסה, ולכן לא היה כיסוי ביטוחי לגניבת 
ג'ון גבע  )ראו מאמרו של עו"ד  המשאית 

בעמוד 4(.
גרינבוים, שייצג את הסוכנים במסגרת 
פוליסת האחריות המקצועית, אמר לפוליסה, 
כי "פסק הדין מלמד כי על הסוכנים לנהוג 
שעסקינן  אימת  כל  ובקפדנות  בזהירות 
הנוהג  כלומר,  המבוטח.  הוראות  במילוי 
לפיו סוכן  בין הצדדים לחוזה,  שהתפתח 
חותם בשם המבוטח, הנו פסול ואין לאמצו. 
הדבר הראוי הנו להחתים את המבוטח על 

לביטול  הן  בקשה,  כל 
ו/או  קיימת  פוליסה 
בקשה לביצוע כל פעולה 
אחרת, גם אם הפעולה 
יש  בדיעבד,  מתבצעת 
להחתים את התובע ולא 

לחתום בשמו". 
ס  יח י ת ה ם  י ו ב נ י גר
כי  להודאתו של הסוכן 
זייף את החתימה, ואמר 
ההליך,  "בתחילת  כי 
המשפט  ת  י ב אשר  כ
את  זייף  שהסוכן  למד 
החתימה של התובע, שכן 
הדבר נכתב על גבי תצהיר 
הסוכן, תשומת לבו של 

הגורם  הופנתה לסוכן כאל  בית המשפט 
שאחראי לקרות הנזק, קרי, היעדר כיסוי 
ביטוחי. אולם לאחר שהצלחנו להביא בפני 
בית המשפט ראיות חד משמעיות, בדרך של 
הקלטות, אשר לימדו שהתובע ביקש לבטל 
את הפוליסה כי רכבו הועמד למכירה,  בית 
המשפט הבין שהאחריות רובצת לפתחו של 

התובע, אשר מסר גרסה 
שקרית במטרה להונות 
על  הביטוח,  חברת  את 
גבם של סוכני הביטוח. 
לסוכן  הומלץ  כי  יצוין 
התיק  לסיים  הביטוח 
בפשרה, אך לאור הראיות 
החלטנו  בידינו,  שהיו 
בית  הצעת  את  לדחות 
המשפט ולנהל את התיק 

עד לקבלת פסק דין". 
ככלל, הוסיף גרינבוים, 
היעדר תיעוד אצל הסוכן 
ראוי,  בלתי  מצב  הינו 
אשר עלול לגרום לקבלת 
תביעה כלפי סוכני ביטוח, 
שכן, הסוכן נתפס בעיני בית המשפט, בתור 
הגורם הבקיא, המנוסה והמקצועי, אל מול 
נראים כהדיוטות בתחום  הלקוחות אשר 
הביטוח. ומכאן החשיבות לתעד כל בקשה 
שלהם ולאשר אותה מול הלקוח, בכתב, וזאת 
כדי למנוע מצבים של טענה מצד הלקוח 
לאי הבנה או פעולה בניגוד להוראת הלקוח.

מבטחים ומבוטחים

עו"ד אסף גרינבוים

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 


