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

b17680/19276

קרע באיגוד המתכננים הפיננסיים: האסיפה 
הכללית של האיגוד התכנסה אתמול )יום ב'( 
באופן מיוחד לדון בטענות נגד נשיא האיגוד 
דן דוברי, אולם לאחר שעורך דינו של דוברי 
עומר  יו"ר האיגוד  סירב לצאת מן האולם, 

גטניו יצא מן האסיפה. 
מן  יציאתו  כי  טוענים,  לגטניו  מקורבים 
האסיפה משמעותה פיזור האסיפה, אך דוברי 
טוען כי החלטתו של גטניו לצאת מן האסיפה 
אינה מחייבת את פיזור האסיפה, ולכן האסיפה 
המשיכה להתנהל כרגיל. לדברי דוברי, לו הייתה 
עוברת בהצבעה החלטה לפזר את האסיפה – 

הדבר היה נחשב כפיזור האסיפה.
עוד מסר דוברי, כי לאחר יציאתו של גטניו, 
האסיפה הביעה בו אמון והחליטה להקדים 
את הבחירות ל-22 בנובמבר, בהן ייבחר ועד 
מנהל חדש וסיו"ר חדש, שישמש כסגנו של 
היו"ר הנכנס נועם הירשקורן, שצפוי להיכנס 
היו"ר  בנובמבר, במקומו של  לתפקיד ב-1 

הנוכחי עומר גטניו. 
בכירים באיגוד, בהם היו"ר גטניו, טוענים 
דוברי  של  בהתנהלותו  ליקויים  למספר 
כי קיימים  במסגרת האיגוד. ראשית, נטען 

המכללה  ליקויים בהתנהלות הכספית של 
לתכנון פיננסי )שהייתה עד לאחרונה בבעלותו 
של דוברי( מול האיגוד. הליקויים עוסקים 
בהתחשבנות של הלוואה שנתנה המכללה 
לאיגוד, והכנסים שערכה המכללה עבור האיגוד. 
שנית, בכירים באיגוד חושדים כי דוברי פועל 
על מנת להקים איגוד מתחרה לאיגוד הקיים. 
הטענה השלישית קשורה לבחינתה של בתו 
של דוברי במבחן ההסמכה בחדר נפרד, ולא 

עם כל הנבחנים. 
דוברי מכחיש את כל הנטען כלפיו ודוחה 
את הטענות ביחס להתנהלות הכספית של 
המכללה מול האיגוד. כך גם לגבי החששות 

מהקמת איגוד מתחרה. 
ביחס לבחינתה של בתו של דוברי בכיתה 
נפרדת, אומר דוברי כי היא נבחנה על פי כללי 
התקנון, והכל היה מדווח לארגון הבינלאומי, 
אך למען הסר ספק – הוחלט כי היא תיבחן 
מחדש. עוד אמר, כי היה מקום לדווח על כך 
בטעות  מדובר  אולם  המבחן,  ועדת  ליו"ר 

שנעשתה בתום לב. 
ביחס לתוקף החוקי של ההחלטות שהתקבלו 
אתמול לאחר עזיבת היו"ר את האסיפה, אמר 

דוברי כי ליו"ר אין זכות לפזר אסיפה – "גטניו 
יצא מן האסיפה. זה שהוא קיבל החלטה לקום 
וללכת זו החלטה פרטית שלו, לדעתי שגויה. 
הוא קם והלך כי הוא הבין שאין לו קייס. לא 
לו סיכוי להעביר את ההחלטה שהוא  היה 
שנשארו  המשתתפים  כ-50  להעביר.  רצה 
וההחלטות  בי אמון,  והביעו  בחדר הצביעו 
דווחו לרשם העמותות. אין שום צל של ספק 

שההחלטות תקפות". 
באיגוד מסרו: "איגוד המתכננים הפיננסיים 
בישראל מצר בשם למעלה מ-100 מחבריו מכל 
רחבי הארץ, שהגיעו אתמול לאסיפה שלא מן 
המניין, על התנהלותו  של מר דן דוברי, שלא 
אפשרה את קיומה של האסיפה. נדמה כי מר 
דוברי ממשיך בהתנהלות תמוהה, המעצימה 
את השאלות שאמורות היו להעלות לדיון 
באסיפה. על מנת לשמור על כבודם של חברי 
בבסיס  העומדים  העקרונות  ועל  האיגוד 
מקצוע המתכנן הפיננסי, אין בכוונת האיגוד 
להמשיך ולהיגרר אחר הפרובוקציות של מר 
דוברי ו/או כל עניין אחר העולה מדמיונו של 
האיש, שאינם כלל ועיקר עולים בקנה אחד 

עם המציאות כהווייתה". 

מחלוקת חריפה בין בכירי 
איגוד המתכננים הפיננסיים
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nir@oren-ins.co.il

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

שלמה מילר: היות שסוכן הביטוח נדרש להשקיע תשומות מרובות בשיטת הטיפול החדשה של נזקי 
מים בפוליסת שרברב שבהסדר, החלטנו להעניק לסוכנינו במהלך השנה הקרובה תוספת עמלת סופר 

מיוחדת )עמלת יתר( בשיעור של 10% מהפרמיה נטו של נזקי המים, הן המחודשות והן החדשות

בהמשך לכניסתן לתוקף של הוראות הפיקוח 
דירה,  בביטוח  מים  בנזקי  הטיפול  בנושא 
שמטרתן לשפר את השירות למבוטחים בקרות 
מקרה ביטוחי הכולל נזקי מים, הפניקס מודיעה 
למבוטחיה כי החל מימים אלו הם יכולים לבחור 
מראש, במסגרת פוליסות "הבית שלי", באחת 
משלוש האפשרויות הבאות: פוליסת שרברב 
שבהסדר, פוליסת שרברב פרטי או ויתור על 

כיסוי נזקי מים. 
כי במקרה של בחירת האפשרות  מודגש 
עמלת  תוספת  תינתן  שבהסדר,  לשרברב 
 10% סופר מיוחדת )עמלת יתר( בשיעור של 
מהפרמיה נטו של נזקי המים. בנוסף, תינתן 
הרחבה מיוחדת עבור איטום פנימי ושירות 

חירום בדירה.

עוד מציינת החברה, שמבוטחים שיתקינו 
מערכות למניעת נזקי הצפה בדירותיהם יהיו 
זכאים להנחה של עד 25%, ושלמרות שתעריפי 
נזקי המים החדשים יחולו גם על אלו המחדשים 
את הפוליסות, החברה תפעיל במסגרת חידושי 
הפוליסה מנגנון הנחות ביחס לפרמיית השנה 

החולפת.
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר, משנה למנהל 
תחום ביטוח כללי: "לאור הנחיות חוזר הצירוף 
של הפיקוח, היות שסוכן הביטוח נדרש להשקיע 
תשומות מרובות בשיטת הטיפול החדשה של 
נזקי מים בפוליסת שרברב שבהסדר, החלטנו 
להעניק לסוכנינו במהלך השנה הקרובה תוספת 
עמלת סופר מיוחדת בשיעור של 10% מהפרמיה 
נטו של נזקי המים, הן המחודשות והן החדשות".

סוכני הפניקס יקבלו תוספת 
עמלה בנזקי מים אם הלקוח יבחר 

באפשרות לשרברב שבהסדר

כדאי לדעת

שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר,
משנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס
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הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס.

 הגנה מיטבית על הלקוחות!

חדש!
הפניקס מגדילה את גבול האחריות

Extra Truck בפוליסת 

₪2,000,000
 EXTRA TRUCK להזכירך, כי בכל פוליסת

שמועד תחילתה )חדש או חידוש( מה- 3 לספטמבר ואילך, 
הגדלנו את גבול האחריות בצד ג' לכדי 2,000,000 ₪ !!

גבול האחריות המוגדל חל הן על פוליסות מקיף
והן על פוליסות צד ג'.
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לא די בהעלאת טענות 
כדי להוכיח תרמית

בבית שאן שבע נדונה  בבית משפט השלום 
תביעתם של עזבון המנוחה תמר כהן ז"ל ויעקב 
הכשרה חברה לביטוח  כהן )"התובעים"( נגד 
בע"מ )"הנתבעת", "הכשרה"( . פסק הדין ניתן 
2017, בהיעדר הצדדים, מפי השופט  ביולי 

אדהם ספדי.
מדובר בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין 
נזקי רכוש שנגרמו לרכב מבוטחת של הכשרה, 
שהביאו להכרזתו כאובדן כללי. המנוחה תמר 
כהן נפטרה ובהתאם לצו הירושה הנתבע 2 הינו 
יורשה היחידי. המנוחה הייתה רשומה כבעלים 
של רכב, שהיה מבוטח אצל הכשרה בפוליסת 
ביטוח מקיף. לטענת התובעים, הרכב היה מעורב 
בתאונת דרכים והוא הוכרז כאובדן גמור. אין 
מחלוקת לגבי קיומו של ביטוח אצל הכשרה, 
והמחלוקת היחידה הייתה בשאלת נסיבות 
התאונה הנטענות, ושאלת ההתקיימות של 
מקרה הביטוח המזכה את התובעת בקבלת 

תגמולי הביטוח.
הכשרה הכחישה את אירוע התאונה, ודחתה 
את הכיסוי הביטוחי לאור דוח חוקר מטעמה, 
שלטענתה, ביסס חשדות לגבי נכונות גרסת נהג 
התובעים באשר לנסיבות התרחשות התאונה. 
הכשרה הסירה את הכיסוי הביטוחי עקב חששות 
כבדים לאי מילוי הוראות הפוליסה והפרה בוטה 

של הוראות המפקח על הביטוח.
כי הכשרה  ציין,  בית המשפט  הדין:  פסק 
העלתה לראשונה ובאופן מפורש את טענת 
המרמה רק במסגרת סיכומיה, ובכתב ההגנה 
שהוגש מטעמה כלל לא הזכירה טענה זו, בניגוד 
להלכה הפסוקה שקבעה, כי על טענות מסוג 
זה להיטען בצורה מפורשת ומפורטת במסגרת 
כתבי הטענות בהתאם לתקנות סדר הדין 
האזרחי. אם לא נעשה כך – אין מקום לדון 
בטענה מסוג זה. בית המשפט ציין את פסק הדין 
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' רפאל כהן, 
בית המשפט העליון והזכיר, ש"כלל  שבו חזר 
ידוע כי הטוען לתרמית נדרש לפרוש תשתית 
עובדתית מפורטת". בית המשפט ציין, כי אין 
פירוט כזה בכתב ההגנה של הכשרה, שבה לא 
הועלתה גרסה ברורה ומפורטת ולא ציינה אם 
היא חולקת על עצם התרחשות התאונה או 
שמא על נסיבותיה או מעורבותו של רכב צד 
ג' בתאונה, אלא הסתפקה בהעלאת טענות 
כלליות על קיומו של חשד באשר לגרסת מי 
שנהג ברכב המנוחה בעת התרחשות התאונה, 
ובכך שהתובעים הפרו את הוראות הפיקוח 
והוראות הפוליסה התקנית, אך בלי להפנות 

לסעיפים והוראות ספציפיים.
בית המשפט ציין, כי די היה בכך כדי לדחות את 
טענות ההגנה של הכשרה ולקבל את התביעה 
במלואה, במיוחד שאין מחלוקת על קיומו 
של הביטוח וסכום הפיצוי הנתבע. עם זאת, 

הוא דן בטענת התרמית לגופה. בית המשפט 
קבע, כי אכן הכשרה צודקת בטענתה לעניין 
נטל ההוכחה, לטענת התרמית שמוטל עליה, 
וכי תחילה יש לדון אם בכלל התובעים הוכיחו 
קיומו של מקרה הביטוח. בפסק דין של בית 
בע"מ נ'  המשפט העליון המגן חברה לביטוח 
שלום גרשון, התקבלה גישתו של הנשיא מאיר 
שמגר בעניין זה, ונקבע, כי על המבוטח להוכיח 
התרחשות מקרה הביטוח ואין עליו להוכיח 
היעדר קיום החריגים שבפוליסה, ובכלל זה אין 
הוא צריך להוכיח שידו לא הייתה במעל. הנטל 
להוכיח התקיימות החריג לפוליסה, הפוטר את 
המבטחת מחובת השיפוי, מוטל על המבטחת. 
בית המשפט ציין, כי עדויות העדים מטעם 
התובעים השאירו עליו רושם חיובי ולא הבחין 
בסימני אי אמירת אמת על ידם, לא התגלו 
סתירות כלשהן היורדות לשורש המחלוקת 
בתיק ולעניין עצם התרחשות התאונה, אופן 
התרחשותה ונסיבותיה. עדויות שני הנהגים 
ומוקדי הנזק ברכבים חיזקו את גרסת התובעים 
לגבי אופן התרחשות התאונה. בית המשפט קבע, 
כי שני דוחות החקירה שהוגשו מטעם הכשרה 
הם עדות מפי השמועה ואינם קבילים כשלעצמם 
בתור כאלה, והכשרה נמנעה במודע מלהציג את 
חומר הגלם שעליו מושתתים דוחות החקירה, 

בלי שסיפקה הסבר כלשהו למחדלה זה.
בית המשפט הדגיש, כי עדותו של החוקר 
לא הייתה אמינה עליו, והמסקנה המתבקשת 
היא שהכשרה נמנעה במודע מלהגיש את כל 

חומר החקירה שנאסף על ידי החוקר מטעמה. 
הלכה היא, שהימנעות מהבאת ראיה או עדות 
רלבנטית, מקימה למעשה לחובתו של הנמנע 
חזקה שבעובדה לפי הדין, לפיה  ההימנעות הינה 
כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה או 
עדות, הייתה פועלת לחובת הנמנע. בית המשפט 
העליון קבע במספר פסקי דין, ש"ככל שהראיה 
יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק 
מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות 

נגד מי שנמנע מהצגתה".
בית המשפט קבע, כי התובעים הוכיחו ברמת 
ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי את התרחשות 
התאונה – מקרה הביטוח, ואילו הכשרה לא 
הצליחה להוכיח את קיומה של קנוניה או מרמה 
מצד התובעים, בוודאי לא במידת ההוכחה 
המוגברת הנדרשת ממי שמעלה טענות מסוג 
זה, כאשר נקבע שהנטל להוכחת טענת התרמית 
כן  ועל  נטל כבד. מדובר בהליך אזרחי  הוא 
די בכך שהגרסה העובדתית, העולה מדברי 
עדי התביעה, קרובה יותר לאמת מזו העולה 
מהעובדות, שנטענו על ידי הכשרה, קרי: שמאזן 

ההסתברויות נוטה לטובת גרסת התובעים. 
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה וחייב 
את הכשרה לשלם לתובעים סך של 49,110 שקל, 
שהינו ערך הרכב במועד התאונה, בהתאם לחוות 
וכן  דעת השמאי מטעמה, בניכוי השרידים, 

הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. 
 עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

 המשמעות של אי הבאת עד מהותי  החברה לא הצליחה להוכיח את קיומה של קנוניה או 
מרמה מצד התובעים, בוודאי לא במידת ההוכחה המוגברת הנדרשת ממי שמעלה טענות מסוג זה

www.waterleak.ioהתקשרו עוד היום  072-2211370

Detect. Protect. Connect.
סוכן יקר,

הלקוחות שלך חשופים לניזקי הצפות מים?
טריפל+ מספקת את המערכות המתקדמות בעולם.

Triple+

מ   תלם להכיר!
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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

7 ימים לכנס

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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הראל נתבעת לשלם תגמולי ביטוח סיעודי 
בסך 390 אלף שקל לנער בן 13, שאובחן כסובל 
מהפרעה התפתחותית נרחבת על הספקטרום 
האוטיסטי ואשר לטענת הוריו ואפוטרופסיו 
הטבעיים, הוא אינו עצמאי בכל פעולות היום יום, 
סובל מקשיי תקשורת ניכרים, וזקוק להשגחה 
צמודה ומתמדת עקב מצבו הרפואי או התפקודי.

עוד טוענים הורי הנער, כי בנם סובל מהפרעות 
קשב וריכוז, התקפי זעם, קושי בהבעת רגשות 
ורצונות, קשיי שפה ותקשורת קשים, וכי לשם 
איזון מצבו הוא מצוי במעקב פסיכיאטרי 
ומטופל תרופתית. לדבריהם, בנם זקוק לעזרה 
והשגחה והוא אינו מודע לסכנות ומוגבל בכל 

תפקודי היום יום.
בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום בתל 
אביב נאמר, כי הראל ביטחה ומבטחת את 
התובע במסגרת פוליסת ביטוח בריאות וסיעוד 
קולקטיבית בשם: "פוליסה לביטוח קבוצתי 
עבור עובדי EMC ובני משפחותיהם”. בהתאם 
לתנאי הפוליסה, נטען בתביעה, התחייבה הראל 
לשלם לתובע תגמולי ביטוח בהתקיים מקרה 
ביטוח או מצב מזכה, ובכלל זה היות התובע 
במצב של "תשישות נפש", המוגדר בפוליסה 
כפגיעה בפעילות הקוגנטיבית וירידה ביכולתו 

האינטלקטואלית של המבוטח. 
בנוסף התחייבה הראל לשלם לתובע תגמולי 
ירודים  ותפקוד  בריאות  מצב  בגין  ביטוח 
בריאותי,  ליקוי  כתוצאה ממחלה, תאונה, 
שבגינם הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו 
שש  מתוך  שלוש  לפחות  של  מהותי  חלק 
ולשכב, להתלבש  לקום  הפעולות הבאות: 
ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט 

על הסוגרים, וניידות.
הראל, נאמר בתביעה, אף התחייבה לשלם 
לתובע תגמולי ביטוח סיעודי אם הוא אינו 
שלוש  מתוך  שתיים  לפחות  לבצע  מסוגל 
הפעולות, ובלבד שאחת מהן הינה אי שליטה 
על הסוגרים. בתביעה נטען, כי התובע הוכר על 
ידי הביטוח הלאומי כילד נכה וכזכאי לקצבה 
100%, וכי נוכח מצבו ובהתאם  בשיעור של 
לתנאי הפוליסה הוגשה להראל תביעה למימוש 

זכויותיו ולקבלת תגמולי הביטוח.
אולם לטענת התביעה, עד היום ובחלוף יותר 
מארבעה חודשים ממועד קבלת הדרישה ובניגוד 
לחובתה, לא השיבה הראל תשובה עניינית ולא 
הודיעה את עמדתה, הגם שחובה היה עליה 
לעשות כן. זאת, תוך הפגנת זלזול והתעלמות 
מוחלטת ממכתבי בא כוח התובע, ובניסיון לעכב 

את בירור החבות בחוסר תום לב.
התובע טוען, באמצעות עו"ד עופר בן-חיים, כי 
נתקיים בו מקרה ביטוחי מכוסה בהתאם לתנאי 
הפוליסה, הן בשל "תשישות נפש" כהגדרתה 
בפוליסה, והן בשל הצורך בעזרה בביצוע תפקודי 
יום יום, וכי על הראל לשלם לו תגמולי ביטוח 
כמתחייב. לדברי התובע, הוא סובל מפגיעה 
בפעילות הקוגנטיבית הכוללת ליקוי בתובנה 
ובשיפוט, מחמת מצבו הבריאותי או התפקודי, 
והוא זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם להגדרת 

מקרה הביטוח שבפוליסה.
התובע מדגיש, כי הפוליסה אינה מתנה את 
הזכות לתגמולים באי תפקוד מוחלט, ודורשת 
יכולת לבצע את  וחוסר  ירוד בלבד  תפקוד 
הפעולה הרלבנטית בכוחות עצמו. לדברי התובע, 
בהתאם לתנאי הפוליסה התחייבה הראל לשלם 
לו תגמולי ביטוח בסכום חודשי של 6,531 שקל 
על פי תנאי הפוליסה ולמשך 60 חודשים, ונכון 
למועד הגשת התביעה מסתכם סכום תגמולי 
הסיעוד החודשיים בסך 6,492 שקל, ועל כן על 
הראל לשלם לו תגמולי ביטוח מלאים למשך 
60 חודשים לעבר בסך 389,520 שקל, בצירוף 

ריבית מיוחדת או עונשית.
בהראל בחרו לא להגיב.

בתביעה נטען, כי נוכח מצבו של התובע ובהתאם לתנאי הפוליסה הוגשה להראל תביעה למימוש זכויותיו, אולם עד 
היום ובחלוף יותר מארבעה חודשים ממועד קבלת הדרישה, לא השיבה הראל תשובה עניינית ולא הודיעה את עמדתה

הראל נתבעת לשלם תגמולי ביטוח 
סיעודי לנער על הספקטרום האוטיסטי

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
הטבות אטרקטיביות בביטוח דירה:

● כל הסיכונים לתכשיטים עד 20% בכל הקומות
    ללא פרמיה

● כל הסיכונים לתכולה עד לסכום של 30,000 ש"ח
    ללא פרמיה

● תכשיטים עד לסכום של 120,000 ש"ח יבוטחו 

    ללא דרישה לכספת

פרטים נוספים במחוזות החברה

*בכפוף לתנאי הפוליסה. *בתוקף עד 31/12/2017.

polisa185_130_3.indd   1 9/5/17   9:45 AM
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רשות שוק ההון פרסמה אתמול )יום ב'( את העדכון הרגולטורי לחודש ספטמבר 2017. 
העדכון כולל הנחיות והסברים בדבר איחוד חשבונות קיימים בקרנות הפנסיה, קווים מנחים לתכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה, חלוקת 

דיבידנד על ידי חברת ביטוח, השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים ועוד.

העדכון הרגולטורי לספטמבר 2017

הסברהוראותנושא

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק מסלקה פנסיונית
הפנסיוני - תיקון

1. הוספת נספח ט’ לעניין קידוד אחיד במוצרי החיסכון הפנסיוני
2. הוראות לעניין אופן הפניה של סוכן ביטוח לקבלת מידע אודות פיצויים

3. דחיית הוראות חובות השימוש לגבי ממשק אירועים לאפריל 2018

איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - קרנות פנסיה
הוראות ליישום נוסף של הוראת השעה בסעיף 24א לחוק קופות גמלהוראת שעה - יישום נוסף

קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר ביטוח חיים
תיקון הוראות החוזר לעניין פוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתיותעבודה )תיקון(

טיוטת מכתב בנוגע לחלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח, המעדכן את המכתב שמספרו 2016-11905 חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח - טיוטהחלוקת דיבידנד
מיום 10 באוגוסט 2016.

גילוי סולבנסי
מבנה הגילוי הנדרש של חברות ביטוח בנושא משטר 

כושר פירעון כלכלי מבוסס Solvency II - טיוטה 
שנייה

Solvency II טיוטת חוזר בדבר הגילוי הנדרש אודות משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס

ממשל תאגידי וניהול 
סיכונים, מידע ודיווח

אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים 
מוסדיים – טיוטה

טיוטת חוזר שמטרתו עדכון תהליך אישור נושאי משרה בגוף מוסדי וכן דרישות דיווח נוספות לגבי 
בעלי תפקיד משמעותי לאור העלאת מודול חדש במערכת אותות

ממשל תאגידי וניהול 
סיכונים

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
)ועדת השקעות(, התשע”ז-2017 - טיוטה

טיוטת תקנות שמעדכנות את ההוראות לגבי ועדת השקעות עמיתים במטרה להעלות את הרמה 
המקצועית של חברי הוועדה, להבטיח את עצמאותם ולצמצם ניגודי עניינים פוטנציאליים

הוראות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים הלבנת הון
במצב חירום – סופי

חוזר שמטרתו קביעת דרכים חלופיות לזיהוי ואימות פרטים של לקוחות גופים מוסדיים עליהם חל צו 
איסור הלבנת הון.

לכלול באזור האישי של המבוטח את אישור הביטוח אחזור מידע אישי - תיקון
המורחב

במטרה להקל על הליך המעבר של מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים מקופת חולים 
אחת לקופת חולים אחרת, נדרשת חברת הביטוח, המבטחת בביטוח הסיעודי בקופת החולים לכלול 

באזור האישי של המבוטח את אישור הביטוח המורחב

פירוט היבטים של השקעות אחראיות בקביעת מדיניות ההשקעה של הגופים, אם קיימיםהצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדייםהשקעות

עדכון הוראות הנוגעות לעניין דיווחים לממונה ובין היתר, עדכון והחלפת קבצי דיווח על עמיתים תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה מידע ודיווח
ומבוטחים במסגרת הדיווחים הנלווים של קופות גמל וקרנות פנסיה.

ביטוח רכב חובה 
א. השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - טיוטה.

ב. השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - מתכונת 
דיווח - טיוטה

 תיקון הוראות חוזרי ביטוח 2016-1-14 ו- 2016-1-22
א. הוראות לעניין 24 חודשי ביטוח.

ב. הוספת דרישת דיווח שנתית לקרנית.
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עדכון במדיניות הפיקוח לחלוקת דיבידנד 

יחס כושר הפירעון מבוסס סולבנסי 
הנדרש לחלוקת הדיבידנד ירד ל-100%, 

ללא התחשבות בהוראות הפריסה

רשות שוק הון ביטוח וחיסכון פרסמה ביום 
א' השבוע טיוטת מסמך, שבה נקבעים התנאים 
החדשים בהם יתאפשר לחברות הביטוח לחלק 
דיבידנד במסגרת משטר כושר פירעון מבוסס 

סולבנסי. 
בדומה להנחיות שניתנו בחודש אוגוסט 2016, 
חברות הביטוח יהיו רשאיות לחלק דיבידנד 
במידה שלאחר החלוקה החברה תציג כושר 
פירעון בשיעור של 115%, על פי תקנות הפיקוח 

על שירותים פיננסיים. 
נוסף שהחברות נדרשות לעמוד בו  תנאי 
על מנת לחלק דיבידנד הוא, שלאחר ביצוע 
פירעון  כושר  יחס  לחברה  יהיה  החלוקה 
בשיעור של לפחות 100% לפי חוזר סולבנסי. 
ללא ההוראות  יחושב  כושר הפירעון  יחס 

בתקופת הפריסה לפי חוזר 
תקופת  וללא  סולבנסי, 
מניות  תרחיש  התאמת 
כושר  יחס  ליעד  ובכפוף 
פירעון שקבע דירקטוריון 

החברה.
זאת, כאשר על פי ההנחיות 
מאוגוסט 2016, יחס כושר 
הפירעון לאחר החלוקה היה 
צריך לעמוד על 115% בשנת 
 2018 120% בשנת   ,2017
ו-130% החל ממרץ 2019. 

חלוקת הדיבידנד תהיה 
אישור  בקבלת  מותנית 

הממונה בדבר ביצוע ביקורת רואה חשבון 

הוראות  יישום  על  מבקר 
חוזר סולבנסי.

חברת  המפקחת,  פי  על 
ביטוח אשר חוזר סולבנסי 
לא חל עליה, תהיה רשאית 
וך  ת ד,  נ ד י ב י ד ק  ל ח ל
כושר  ביחס  התחשבות 
קת  חלו ם  ר ט ן  עו ר הפי

הדיבידנד בלבד. 
הרשות הגדירה במסגרת 
דר  ס ת  א גם  ה  ט ו י ט ה
הפעולות שיוטל על חברת 
חלוקת  לאחר  הביטוח, 
הדיבידנד. תוך עשרה הימים 
מיום חלוקת הדיבידנד על חברת הביטוח 
למסור לפיקוח תחזית רווח שנתית לשנתיים 
העוקבות למועד חלוקת הדיבידנד. כמו כן, 
החברה תגיש תכנית שירות חוב מעודכנת של 
חברת הביטוח שאושרה על ידי דירקטוריון 
החברה, וכן תכנית שירות חוב מעודכנת של 
חברת האחזקות המחזיקה בחברת הביטוח, 
שאושרה על ידי דירקטוריון חברת האחזקות. 
בנוסף, חברת הביטוח תגיש תכנית ניהול הון 
מעודכנת, שאושרה על ידי דירקטוריון חברת 
הביטוח, הכוללת גם התייחסות נרחבת לאופן 
ההיערכות של החברה לעמידה ביעד יחס כושר 
הפירעון שקבע הדירקטוריון, ללא התחשבות 
בתקופת פריסה וללא תקופת התאמת תרחיש 
מניות. כמו כן, יש לצרף העתק מפרוטוקול 
הדיון בדירקטוריון חברת הביטוח שבו אושרה 
חלוקת הדיבידנד, בצירוף חומר הרקע לדיון. 

www.ayalon-ins.co.il מידע 
אישי

פתרונות 
ביטוח

מידע 
מקצועי

עדכון 
פרטים

קבלת 
שרות

אתר איילון החדש עלה לאוויר!

 ההגבלה הקודמת מאוגוסט 2016 עמדה על יחס פירעון של 115% ב-2017 עד 130% החל משנת  2019 לאחר 
חלוקת הדיבידנד חברת הביטוח תחויב למסור לפיקוח תחזית רווח, תכנית שירות חוב ותוכנית לניהול הון

אושר הסדר פשרה בייצוגית נגד כלל ביטוח 
בטענה לחישוב שגוי של סכומים העומדים 
לזכות פוליסת ביטוח תשואה, כך דיווחה 

היום )יום ג' )החברה לבורסה. 
החברה מעדכנת, כי ב-3 בספטמבר 2017, 
משלא הוגשה עמדת היועץ המשפטי, אישר 

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב את 
הסדר הפשרה בין הצדדים.

עניינה של התביעה בטענה כי כלל ביטוח 
ביצעה חישוב שגוי של הסכומים העומדים 
לזכות התובע ולזכות חברי הקבוצה בפוליסות 

מבטיחות תשואה.

החברה מעדכנת, כי משלא הוגשה עמדת היועץ 
המשפטי, אישר בית הדין לעבודה את הסדר הפשרה

אושרה פשרה בייצוגית נגד 
כלל ביטוח בטענה לחישוב 
שגוי בפוליסת ביטוח תשואה

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח
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נחתם מזכר הבנות בין ישראל 
לשוויץ להעמקת שיתוף הפעולה 

בענף השירותים הפיננסיים
סלינגר: החתימה מהווה נדבך נוסף בפעילות רשות שוק ההון 

לקידום החדשנות הטכנולוגית והעסקית בתחומי הביטוח והפנסיה

וראש  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
של   )FDF( הפדרלי  הכספים  אגף 
אולי מורר,  הקונפדרציה השוויצרית, 
חתמו אתמול )ב'( בתל אביב על מזכר 
הבנות להעמקת שיתוף הפעולה בענף 
השירותים הפיננסיים. הפגישה התקיימה 
לאחר השקת הדיאלוג הפיננסי הראשון 
בין שתי המדינות על ידי סגן שר האוצר, 
ומזכיר המדינה לעניינים  יצחק כהן 
יורג גאסר.  בינלאומיים,  פיננסיים 
במהלך המפגש הכלכלן הראשי ומ"מ 
יואל נוה,  הממונה על אגף תקציבים, 
הציג סקירה מאקרו כלכלית על כלכלת 

ישראל. 
כחלק מהסכם זה, אישרו ישראל ושוויץ 
ופיננסי במגוון  שיתוף פעולה כלכלי 
רחב של נושאים, ובהם המשך דיאלוג 
בין משרדי האוצר של  פיננסי סדיר 
שתי המדינות הכולל חילופי משלחות 
של אנשי מקצוע; שיפור תנאי המסגרת 

פיננסיים הפועלים בשטחי  עבור מוסדות 
השיפוט של כל צד; חיזוק שיתוף הפעולה 
במוסדות ובארגונים המגבשים סטנדרטים 
בינלאומיים בתחום השירותים הפיננסיים; 
הגברת שיתוף הפעולה הרגולטורי והפיקוחי; 
מתן ודאות משפטית בנוגע לשירותים פיננסיים 
חוצי-גבולות; חיזוק השיתוף בתחום החדשנות 
לייצר סביבה מסייעת  הפיננסית, במטרה 

לחדשנות.
להסכם  מצטרף  היום  שנחתם  ההסכם 
נוסף הנוגע לשיתוף פעולה בתחום הפינטק 
)טכנולוגיה-פיננסית( בין רשות הפיקוח על 
השוק הפיננסי השוויצרית, לבין דורית סלינגר 
שמואל  הממונה על שוק ההון, בשיתוף עם 

האוזר יו"ר הרשות לניירות ערך. 
ההסכם בין הארגונים המוזכרים יעניק מסגרת 
לחברות חדשניות בתחום הפינטק בישראל 
ובשוויץ לקיים דו-שיח ראשוני ולהכיר את 
הדרישות הרגולטוריות, ובכך לסייע בהפחתת 
אי-הוודאות הרגולטורית וזמן היציאה לשיווק. 
במסגרת הביקור קיימה המשלחת השוויצרית 
ר ב-CITI Accelerator, מרכז שהוקם  סיו
ב-2013 בתל אביב עבור חברות סטארט-אפ 
ישראליות המתמחות בטכנולוגיות פיננסיות 
באמצעות המעבדה לחדשנות טכנולוגית, 
שהוקמה במסגרת תכנית משרד האוצר לקידום 

הטכנולוגיה הפיננסית בישראל.
שר האוצר כחלון: "חיזוק היחסים בין ישראל 
לשוויץ הוא אינטרס משותף לשתי המדינות. 
הכלכלות  אחת  היא  השוויצרית  הכלכלה 
החזקות בעולם והעניין הגדול שהם מגלים 

ההייטק  ובתעשיית  הישראלית  בכלכלה 
על  מעידים  שלנו  והפינטק 
עוצמתה של ישראל בתחומים 
לנו  אלו. בחודש שעבר היה 
ביקור מוצלח בוושינגטון עם 
שר האוצר האמריקאי וצוותו, 
למספר  נצא  הבא  ובשבוע 
פגישות חשובות בסין. אנחנו 
מתכוונים להמשיך ולהדק את 
שיתופי הפעולה הכלכליים של 
ולבסס את מעמדה  ישראל 
וחדשנות  הייטק  כמעצמת 

עולמית".
נוה  יואל  הראשי  הכלכלן 
הוסיף, כי "זהו המפגש הרשמי 
בין משרדי האוצר  הראשון 
שתי  הישראלי.  השוויצרי 
כלכלות  בהיותן  המדינות, 
קטנות ומפותחות, חולקות 

בטוח  אני  רבים.  משותפים  נושאים 
שהמפגש השנתי יאפשר למידה הדדית 
בין  הכלכליים  הקשרים  את  ויחזק 

המדינות".
לדברי סלינגר, "שיתוף הפעולה עם 
רשות הפיקוח על השוק הפיננסי בשוויץ 
מהווה נדבך נוסף בפעילות רשות שוק 
ההון לקידום החדשנות הטכנולוגית 
והעסקית בתחומי הביטוח והפנסיה. 
בחדשנות גלום פוטנציאל רב לקידום 
לטובת  השירות  ורמת  ניהול  איכות 
הצרכנים, הגופים והמשק. אני שמחה על 
יצירת שפה משותפת עם מדינה חשובה 
פרויקטים  ביצירת  שתסייע  כשוויץ 
לחזון  בהתאם  חדשים,  טכנולוגיים 
הדיגיטלי של רשות שוק ההון, ולטובת 

הציבור".
הינו  פרופ' האוזר: "תחום הפינטק 
תחום חדש ומתפתח. חשוב לשלב ידיים 
ברמה הבינלאומית, ולקדם הנושא עם 

רגולטורים שונים בעולם".

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.

ראש אגף הכספים הפדרלי בשוויץ, אולי מורר, 
ושר האוצר משה כחלון חותמים על המזכר

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר ומקבילתה השוויצרית

צר
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הנהלת אי.די.בי. פתוח מדווחת היום )ג'(, 
כי דירקטוריון החברה אישר אתמול את 
ההתקשרות בהסכם עקרונות בלתי מחייב 
)מזכר הבנות( בנוגע למכירת כל המניות של 
כלל ביטוח שברשותה. שיעור האחזקות 

של אי.די.בי במניות החברה הינו 44.9%. 
 Huabang רוכשת המניות היא חברת 
Financial Holdings Limited, המאוגדת 
וניירות הערך שלה נסחרות  באיי קיימן 
 Huabang לני"ע בהונג קונג.  בבורסה 
תרכוש את מניות אי.די.בי פתוח במחיר 
של 4.88 מיליארד שקל. מחיר מניות אי.די.
בי פתוח נקבע על פי סך ההון שלה כפי 
שהשתקף מדוחותיה הכספיים לרבעון השני 
של 2017, כשהוא מוכפל בשיעור ההחזקה 
שתהוונה המניות הנמכרות מהונה המונפק 

של החברה במועד השלמת העסקה. 
התמורה הכוללת תותאם לסך ההון של 
החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים 
האחרונים, שיפורסמו לפני מועד השלמת 
דיבידנד  וכן תותאם לחלוקת  העסקה, 
או לאירועים הוניים אחרים קודם למועד 

השלמת העסקה. 
לביצוע  כפופה  בעסקה  ההתקשרות 
הליך בדיקת נאותות על ידי הקונה במשך 
תקופה של 60 יום שהחלה עם החתימה על 
מזכר הבנות. הארכתה של הבדיקה כפופה 
להסכמת הצדדים. כמו כן, השלמת העסקה 
כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים, 
הכוללים אישורים רגולטוריים הדרושים 
לביצוע העסקה, לרבות אישור הממונה על 
רשות שוק ההון דורית סלינגר, וכן אישורי 

צדדים שלישיים.
במסגרת מזכר ההבנות התחייבה אי.די.בי, 
כי במהלך תקופת בדיקת הנאותות היא לא 
תתקשר או תחתום על כל הסכם למכירת 
המניות הנמכרות )כולן או חלקן( לצד ג'. 
באי.די.בי ביקשו להבהיר כי מזכר ההבנות 
אינו מחייב את הצדדים, מלבד ההתחייבות 
לבלעדיות למשך תקופה קצובה כמפורט 
בדיקת  והוראות מקובלות בדבר  לעיל 
נאותות וסודיות והדין החל. בתוך כך, אין 
כל ודאות כי המו"מ אכן יבשיל לידי הסכם 

מחייב ושהעסקה תושלם. 

אי.די.בי חתמה על מזכר הבנות למכירת 
השליטה בכלל ביטוח ב-4.88 מיליארד שקל

בית כלל ביטוח

 הרוכשת היא הואבנג פייננשל, חברה סינית שמאוגדת באיי קיימן  מכירת 
המניות עדיין תלויה בבדיקת נאותות של 60 יום ובאישור הממונה על רשות שוק ההון

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

אביגדור שרמן ז"ל

איילון קיימה אירוע הוקרה 
לסוכנים המצטיינים

איילון ביטוח קיימה אתמול, יום ב', אירוע 
הוקרה חגיגי לסוכנים המצטיינים, בהשתתפות 

כ-400 מוזמנים.
באירוע, שהתקיים בטראסק בנמל תל אביב, 
השתתפו הסוכנים המצטיינים שעמדו ביעדי 
התפוקה הנדרשים לכניסה למועדוני החברה, 

מועדוני "צמרת איילון" בביטוח כללי, ביטוח 
חיים וביטוח בריאות. 

נשאו דברים נשיא ומייסד קבוצת איילון, לוי 
רחמני ואריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה לביטוח. 
במהלך הערב הוענקו מגני הוקרה לסוכנים 

המצטיינים וכן לנשיאי המועדונים. 
יוגב ביטוח דיבר על הקשר  המנכ"ל אריק 
המיוחד בין החברה לסוכניה: "איילון הינה חברת 
סוכנים, והיא כזאת מתוך אמונה בחשיבות 
פעילות הסוכנים, יכולותיהם ותרומתם הרבה 

לענף בכלל וללקוחות בפרט".
עוד הוסיף יוגב: "תפיסתנו, אנשים לשירות 

אנשים, מבטאת את המחויבות של כולנו ואת 
המקצוענות הנדרשת להמשך הדרך".

יוגב הציג את התוצאות העסקיות הנאות 
והרווחיות של החברה בחציון הראשון של שנת 
2017 והוסיף: "איילון תמשיך בפיתוח ויישום 
לצד  דיגיטלית-טכנולוגית,  פעילות חדשה, 
המשך המסורת של חיזוק הקשר עם הסוכנים 
והמגע האישי-אנושי, שהינם מהותיים ובעלי 

ערך להמשך צמיחה משותפת". 
האירוע, בהנחיית ליאור סושרד, מותג השנה 
בשם "הדואט המושלם". במפגש הופיעה הזמרת 

ספיר סבן והסטנדאפיסט קובי מימון.

אריק יוגב, מנכ"ל איילון: איילון תמשיך בפיתוח ויישום פעילות חדשה, 
דיגיטלית-טכנולוגית, לצד המשך המסורת של חיזוק הקשר עם הסוכנים 

והמגע האישי-אנושי, שהינם מהותיים ובעלי ערך להמשך צמיחה משותפת

מבטחים ומבוטחים

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

לזכרו של
אביגדור שרמן 

ז"ל 

מימין: יו"ר דירקטוריון איילון ביטוח ישראל דוד, יו"ר דירקטוריון איילון 
אחזקות שלמה גרופמן, לוי רחמני הנשיא והמייסד והמנכ"ל אריק יוגב


