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פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

 חברת הגמל הגדולה בישראל מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2
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טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.
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תובע שאחראי ליצירת עמימות עובדתית 
בכך שנתן גרסאות סותרות בעלות משקל 
זהה, שמונעות מבית המשפט להכריע באופן 
עניני בין הגרסאות, בהעדר ראיות מהימנות - 
לא ייהנה מפיצוי ותביעתו תידחה – כך קבע 
בית המשפט העליון בפסק דין שניתן ב-4 
בספטמבר. עוד קבע העליון, כי בהעדר תשתית 
עובדתית בסיסית לאופן האירוע, אין להחיל 
גם את כללי העברת נטל הראיה שעל פי ס. 41 

וסעיף 38 לפקודת הנזיקין.
האירוע האמור הינו פציעה קשה של המערער, 
שעבד כשומר באתר בנייה ונפל לבור עמוק לא 
מגודר באתר. הנסיבות המדויקות שהובילו 
נותרו עמומות, בשל גרסאות  לנפילה לבור 

סותרות שהציגו המערער ועדיו. 
השאלה שבליבת הערעור הייתה איזו מסקנה 
זו,  משפטית יש להסיק מעמימות עובדתית 
במצב שבו לפי גרסה אחת שהוצגה, הנפילה 
ולפי  לבור היא תוצאה של תאונת דרכים, 
של  תוצאתה  הייתה  לא  האחרת,  הגרסה 

תאונת דרכים.
לשאלה אם מדובר בתאונת דרכים אם לאו 
יש השלכה ישירה על החבות המתנהלת על 
פי משטר דיוני שונה שיש להחיל על כל אחת 

מאופציות אלו. אם מדובר בתאונת דרכים, 
הנושא באחריות נזקי המערער הם מבטח הרכב 
או קרנית. מנגד, אם לא מדובר בתאונת דרכים, 

המערער יכול לתבוע כל מי שגרם לנזקיו. 
אין מחלוקת שבאחד הלילות פרץ באתר 
לבין  בין שניים מהנתבעים  הבנייה סכסוך 
המערער ושניים מחבריו. בסופו של דבר מצא 
עצמו המערער מוטל חבול בבור שהיה באתר 

בנייה סמוך, בו בנתה חברת פרץ בוני הנגב.
פרץ בוני הנגב והמבטחת שלה, כלל ביטוח, 
יוצגו במהלך כל ההליכים בתיק על ידי עו"ד 
אלכס איזנברג ממשרד עמוס שניצקי ושות', 

עורכי דין. 
העליון )השופט ניל הנדל( קבע כי אין מקום 
בית  של  העובדתיים  בממצאים  להתערב 
המשפט המחוזי )פוליסה, גיליון 2039 מה-14 
2015(, לפיהם המערער ועדיו שינו  בדצמבר 
את גרסאותיהם בהתאם לזהות הנתבע שרצו 
לתבוע. נקבע כי מהראיות שהוצגו עולה כי לא 
ניתן לתת אמון בדבריהם ביחס לשתי הסוגיות 
האמורות. אין המדובר בעמימות עובדתית 
מוחלטת, שפירושה הוא שדבר לא ידוע על 
נסיבות האירוע. מדובר על עמימות במובן זה 
שישנן שתי אפשרויות מרכזיות, שמבחינת 

חומר הראיות שתיהן אפשריות באותה מידה. 
על פי הדין האזרחי, נטל הראיה מוטל על 
התובע, המבקש להוציא מחברו. בית המשפט 
את  התובעים  הרימו  לא  בענייננו  כי  קבע 
הנטל המוטל עליהם. יש להדגיש כי אין ספק 
של ממש בשאלת התרשלותה של החברה 

הקבלנית בענייננו. 
גם  הכרוכה  פרשנית,  שאלה  מתעוררת 
במדיניות משפטית: מה הדין כאשר התובע 
יוצר עמימות עובדתית במכוון, על ידי מסירת 
שתי גרסאות שאינן ניתנות ליישוב, וכאשר 
אין ראיות אחרות שיכולות לשפוך אור על 
כי  היא  התוצאה  העובדתית?  המחלוקת 
היכולת  את  המשפט  מבית  נטל  המערער 

להכריע.
בסופו של דבר, קבע העליון כי אין מקום 
להתערב בממצאים העובדתיים שנקבעו על 

ידי ערכאה קמא, ודחה את הערעור.
המשנה לנשיאה )בדימ'( אליקים רובינשטיין, 
ניל הנדל, כתב  שהצטרף לקביעות השופט 
הרחמים  במידת  גם  בדבר,  שהפכתי  "ככל 
כלפי המערער בפציעתו הקשה, לא מצאתי 
דרך להתגבר על מה שהמיט על עצמו בשינוי 

גרסאותיו".

העליון: תובע שיצר עמימות עובדתית בכך 
שנתן גרסאות סותרות – לא ייהנה מפיצוי
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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

אילן דטשי, מנהל מחלקת בריאות פרט וביטוח נסיעות לחו"ל בהפניקס:

לדברי דטשי, הפניקס שידרגה את הפוליסה אלפי מונים: העלנו את גבול 
האחריות ל-5 מיליון דולר, עם כיסוי של עד חצי מיליון דולר למצב רפואי קודם 

של  לתוקף  כניסתה  לאחר  אחדים  ימים 
וסקירת  לחו"ל  נסיעות  בביטוח  הרפורמה 
הפוליסות והתעריפים שמציעות חברות הביטוח 
אילן דטשי,  החל מה-3 בספטמבר, מתייחס 
מנהל מחלקת בריאות פרט וביטוח נסיעות 
לחו"ל בהפניקס, ליישום של החברה את הנחיות 
הרפורמה ואומר: "ניצלנו את הרפורמה בצורה 
הכי טובה שאפשר". לדבריו, הפניקס שידרגה 
את הפוליסה אלפי מונים – "העלנו את גבול 
האחריות ל-5 מיליון דולר, עם כיסוי של עד חצי 
מיליון דולר למצב רפואי קודם. בדקנו בכל הענף 

ולא מצאנו תביעה מעל לסכום זה". 
הפיקוח על הביטוח  בהתייחסות להחלטת 
להוציא מהכיסוי הבסיסי את ביטול הנסיעה 
כתוצאה ממחלת בן משפחה, מסביר דטשי כי 
הרעיון של הפיקוח היה להעלות את המודעות 
של הציבור לכיסוי, אך המודעות הובילה לעליית 
בניגוד  מחירים. לדבריו, הפניקס החליטה, 
לשוק, לתת ללא עלות את הכיסוי האמור, וגם 
את הכיסוי לכבודה – "אנחנו לא רוצים לשנות 

לצרכן את מבנה הפוליסה שהוא מכיר". 
נוסף שנותנת הפניקס הוא הכיסוי  כיסוי 
לאיתור וחילוץ, שכעת מהווה חלק מובנה בתוך 

הפוליסה. ספק השירות של 
הפניקס בתחום זה הוא חיליק 

מגנוס. 
עוד אומר דטשי, כי הפוליסה 
היא ללא השתתפות עצמית, 
אין  בכלל  "לדעתי  ומסביר: 
עצמית  להשתתפות  מקום 
במוצרי ביטוח רפואי, הרי מי 
מנת  על  בחו"ל  טיול  יקטע 
ללכת לראות רופא ללא צורך 
אמיתי?". המקום היחיד בו יש 
השתתפות עצמית בפוליסת 
הנח"ל של הפניקס הוא בביטוח 
חלק ממרכיבי הכבודה, בהם 
קיים חשש לניסיונות רמאות. 

עוד מתייחס דטשי ליכולת שניתנה לסוכני 
הפניקס להפיק פוליסות לאנשים מבוגרים. 
לדבריו, מדובר בנתח שוק משמעותי של מבוגרים 
שטסים לחו"ל – "שורפים את הירושה", הוא 
אומר בבדיחות דעת. לדבריו, למרות הסיכון 
החיתומי והאקטוארי, הפניקס החליטה לקחת 

את הסיכון ולתת מענה לאוכלוסייה זו. 
מענה מיוחד מקבלות גם אוכלוסיות חולות 

במיוחד במחלות קשות ונפוצות. 
חיתום  הליך  יצרה  הפניקס 
אוטומטי, וסוכן הביטוח יכול 
לספק למבוטח מסוג זה ביטוח 
את  "בחנו   – מיידי  באופן 
שנים,  שלוש  במשך  הנושא 
ויצרנו אלגוריתמים שמאפשרים 
לנו לקבל לביטוח גם אנשים 

שחולים במחלות קשות". 
כי לאחר  עוד מציין דטשי, 
ות  ס י ל ו פ ה ל  ל כ ת  נ י ח ב
החברות  של  יפים  והתער
המתחרות, הפניקס היא החברה 
הכי אטרקטיבית במחיר שנותנת 
את הכיסוי הרחב ביותר – "מי 
שרוכש את הפוליסה של הפניקס, מכוסה באופן 
מיטבי". עוד הוא מוסיף, כי החברה אינה פועלת 
באמצעות אף אחד מהגופים המתחרים בסוכני 
ביטוח – סוכני נסיעות, חברות כרטיסי אשראי 
וקופות חולים. דטשי מבהיר, כי כל סוכן ביטוח 
יכול להטמיע את מערכת ביטוח הנסיעות באתר 
ונוחה  שלו ולהציע ללקוחותיו גישה מהירה 

לרכישת ביטוח נסיעות.

ניצלנו את הרפורמה בצורה הכי טובה שאפשר

כדאי לדעת

אילן דטשי, מנהל מחלקת בריאות 
פרט וביטוח נסיעות בהפניקס
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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

6 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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תובע לא כונן את נזקיו על פי הפוליסה 
ולפיכך זכאי לפיצוי בערך שיפוי בלבד

בבית משפט השלום בהרצליה נדונה תביעתו 
של עודד מרדכי שלו, נגד AIG חברה לביטוח. 
2017, בהיעדר  ניתן בספטמבר  הדין  פסק 

הצדדים, מפי השופט יוסי ברכיה.
התובע הגיש תביעה לקבלת תגמולי ביטוח 
נוספים מעבר לאלו שהנתבעת פיצתה אותו. 
וביטח אותה באמצעות  התובע שכר דירה 
הנתבעת בפוליסת ביטוח, לרבות תכולה, בסך 
2016 אירעה  50 אלף שקל. ביום ה-7 במאי 
שריפה בדירת התובע. שמאי מטעם הנתבעת 
הנזק כתוצאה מהשריפה בשני  העריך את 
ערכים: 82,400 שקל בערכי שיפוי ו-110,045 
שקלים בערכי כינון. תכולת הדירה הוערכה 

בסך 128 אלף שקל.
הנתבעת מצדה טענה, כי במקרה זה קיים 
ביטוח חסר )סכום הביטוח הוא 50 אלף שקל 
שקל(,  אלף   128 בסך  תכולה  ערך  לעומת 
והתובע לא כונן את נזקיו. לטענתה, התובע 
פוצה בהתאם לסעיף 60 לחוק חוזה הביטוח, 
בניכוי סך  ערכי שיפוי  לפי  תשמ"א-1981, 
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. התובע 
טען, כי לולא רשלנות הנתבעת הוא לא היה 
מגיע למצב של ביטוח חסר. לטענתו, נציגת 
הנתבעת ידעה, כי בעבר הוא ביטח אצלם את 
דירתו )בכתובת אחרת( בסכום ביטוח גבוה 
יותר )כ-60 אלף ו-65 אלף שקל(. על כן היה 
על הנתבעת לשלוח סוקר לביתו, ולהפנות את 
תשומת לבו לכך שייתכן שעתה הוא נמצא 
במצב ביטוח חסר, וזאת מאחר שהמידע היה 

אצלה.
בית המשפט קבע, שהנטל להראות כי מדובר 
בביטוח חסר, מוטל כמובן על המבטחת, אשר 
זו שמבקשת להפחית את נטל הפיצוי  היא 
המוטל עליה מכוח הפוליסה. עם זאת, בית 
המשפט נדרש לשאלה: האם אכן קיים במקרה 

זה ביטוח חסר. 
60 לחוק קובע: "היה בשעת כריתת  סעיף 
החוזה סכום הביטוח פחות  משוויו של הנכס 
המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי 
שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכס 
בשעת כריתת החוזה". בעניין כפל ביטוח קיים 
"עקרון המיצוע" הקובע, כי ככל שהפער בין 
סכום הביטוח לשווי התכולה הוא גבוה יותר, 
יהיה זכאי המבוטח לפיצוי נמוך יותר. הסעיף 
קובע, כי המועד לבדיקת הביטוח החסר הוא 
בשעת כריתת החוזה. כלומר, יש להשוות בין 
שווי הנכס המבוטח וסכום הביטוח בעת כריתת 
החוזה, ולא בעת קרות מקרה הביטוח. בית 
המשפט סקר את פסיקת בית המשפט העליון 
בנושא וקבע, כי השוואת הסכומים שלא על 
פי המועדים האמורים בחוק, תוביל לדחיית 

טענת הביטוח בחסר. 
במקרה הנדון, הנתבעת הסתמכה על חוות 
הדעת של השמאי שניתנה בעקבות האירוע 
הביטוחי, אשר התרחש כחצי שנה לאחר כריתת 
חוזה הביטוח, והוכיחה, כי קיים ביטוח חסר. 
בית המשפט הדגיש, כי הפסיקה הביעה עמדה 
"ביטוח חסר",  המסתייגת מהפעלת סעיף 
הואיל והדבר נוגד את הציפיות הסבירות של 
המבוטח לקבל פיצוי מלא כל עוד הנזק נופל 
בתוך סכום הביטוח. ההצדקה להסתייגות 
נובעת מכך, שמבוטחים רבים לא מבינים את 
משמעות סעיף זה ואת דרך חישובו. עם זאת, 
ובהתאם לחוק, יש לפעול על פי סעיף "ביטוח 

חסר" הקיים במקרה זה.
הנתבעת  האם  בשאלה  דן  המשפט  בית 
התרשלה בשלב הטרום חוזי. בתוך כך נדחתה 
טענת התובע, לפיה בעת שאמר כי שווי תכולת 
הדירה הוא פחות מ-50 אלף שקל ועל נציגת 
הנתבעת היה להפנות את תשומת לבו לכך, 
שבעבר הוא ביטח אצלה את דירתו בשווי 
גדול יותר. אין כל הוכחה איזה מידע עמד בפני 
נציגת הנתבעת בעת ששוחחה עם התובע, ואין 
כל סיבה לחייבה להזכיר לו את נתוני ביטוח 
העבר שלו בדירות אחרות. עוד נקבע, כי אין 
כל מקום לחייב את נציגת הנתבעת לתחקר 
את התובע לפער שבין שווי התכולה שלו עתה 
זוהי דרישה מרחיקת לכת.  מול זה שבעבר. 

הנתבעת עמדה בחובות הגילוי שלה להחרגות 
ולתנאים המיוחדים המופיעים בפוליסה. ככל 
שהמבוטח לא נתן דעתו לכך, ולא בדק האם 
סכום הביטוח תואם בפועל את שווי התכולה, 

הוא יכול לבוא בתלונות אך ורק כלפי עצמו.
בית המשפט דן בשאלה האם קיימת חובה 
לכך  ותשובתו  סוקר  לשלוח  הנתבעת  על 
הייתה שלילית. אין כל חובה חוקית לא בחוק 
ולא בתקנות השונות, כי על מבטחת לשלוח 
סוקר בטרם מונפקת פוליסת ביטוח כתנאי 
להנפקתה. בהתייחס לשאלה האם היה על 
הנתבעת לפצות את המבוטח בהתאם לערך 
כינון, קבע בית המשפט, כי אין ספק שהתובע 
לא כונן את נזקיו. הנתבעת ערכה את חישוב 
הפיצוי שלו לפי ערך השיפוי, ופיצתה אותו 
בהתאם לכך. בית המשפט קיבל את טענות 
הנתבעת, כי היה מקום לבצע חישוב לפי ביטוח 
חסר, ודחה את טענת התובע, לפיה היה מקום 
לבצע את החישוב לפי ערך כינון. בית המשפט 
קבע, כי על אף שהייתה לתובע זכות על פי 
הפוליסה לכונן את נזקיו ולזכות בפיצוי בערכי 
כינון, הוא לא ניצל זאת, ולפיכך, בדין חושב סך 

הפיצוי בהתאם לערכי שיפוי.
לסיכום, בית המשפט דחה את התביעה ללא 

צו להוצאות.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קיבל את טענות הנתבעת, כי היה מקום לבצע חישוב לפי ביטוח 
חסר, ודחה את טענת התובע לפיה היה מקום לבצע את החישוב לפי ערך כינון

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך
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בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית 
פוינטר  מרכז כנגד חברת  המשפט המחוזי 
טלוקיישן מראש העין, המעניקה בין השאר 
שירותי מיגון ואיתור לרכבים. זאת, בטענה 
שהחברה חייבה את לקוחותיה עבור חבילת 
מיגון לרכב, כאשר בפועל חבילת המיגון 
שסופקה ללקוחות - בפרט ברכבים מתוצרת 
חברת יונדאי - אינה כפי שהובטחה ללקוחות.
בבקשה נאמר, כי כתנאי לעריכת פוליסת 
ביטוח מקיף דורשות חברות הביטוח מן 
המבוטחים לעמוד בתנאי מיגון מסוימים. 
תנאי המיגון נקבעים בין השאר לפי סגמנט 
הרכב, מחירו, מידת היותו "מגניב" ועוד כיוצא 
באלה תנאים. אחד מהתנאים שמבקשות 
חברות הביטוח כתנאי לעריכת פוליסת ביטוח 
מקיף היא התקנת מערכת מיגון ברכב הקרויה 
"עלוקה", אשר תפקידה לנתק את זרם החשמל 
ממערכת ההנעה של הרכב. לרוב משולבת 
פעולת העלוקה עם אפשרות להקשת קוד אישי 
על לוח מקשים המותקן ברכב, באמצעותו 
ניתן לחדש את זרם החשמל למערכת ההצתה 
ולהניע את הרכב. במילים אחרות, במערכות 
כגון העלוקה, לא ניתן להתניע את הרכב בלי 

להקיש קוד אישי נכון. 

בבקשה נאמר, כי יש מערכות המשלבות לוח 
מקשים לשם הנעת הרכב, אולם בשונה ממערכת 
העלוקה, אלה אינן מנתקות את זרם החשמל 
במערכת הנעה, כך שאם יוקש קוד לא נכון אזי 
ניתן יהיה להניע את הרכב, אולם תופעל אזעקה 

או צפצוף בתוך הרכב.
לטענת המבקשת, אסתר יוסף, תושבת בית 
שאן בעלת רכב מתוצרת חברת יונדאי, חברת 
פוינטר טלוקיישן גבתה כספים מלקוחותיה 
עבור מערכת עלוקה עם ניתוק זרם החשמל 
למנוע, אולם התקינה בפועל ברכביהם של 
לקוחותיה - ג'יפ מסוג יונדאי טוסון שנת יצור  
-2016 מערכת אחרת, זולה יותר, שאינה משלבת 
את ניתוק זרם החשמל למערכת ההצתה, כך 
שבמקרה של שגיאה בקוד האישי ניתן יהיה 
להניע את הרכב, והכול ביודעין, וכפי הנראה 
בעצה אחת עם יבואנית הרכב, חברת כלמוביל, 

יבואנית יונדאי לישראל.
אביעד  בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד 
חברת  כי  נטען,  מסאלחה  ויאמן  אמזלג 
פוינטר טלוקיישן לא הודיעה ללקוחותיה על 
השוני המהותי בין המערכת שהותקנה בפועל 
ברכביהם לבין זו שביקשו ושילמו בגינה, והיא 
חייבה את לקוחותיה בתשלום עבור מערכת 

יקרה, בעוד שהמערכת שהותקנה ברכביהם 
הייתה זולה באופן משמעותי.

המבקשת מעריכה את מספרם של חברי 
הקבוצה המחזיקים בג'יפ מסוג יונדאי טוסון 
שנת ייצור 2016 ואשר קיבלו בפועל מערכת 
מיגון הכוללת לוח מקשים ללא ניתוק זרם 
החשמל למערכת ההנעה, בכ-20 אלף בני אדם, 
ואת נזקם הממוני והלא ממוני המצרפי בשבע 

השנים האחרונות ב-50 מיליון שקל.
תגובת פוינטר: "הבקשה התקבלה במשרדי 
החברה, ותשובתה תוגש לבית המשפט. מעיון 
ראשוני עולה כי מדובר בבקשה חסרת בסיס 
לחלוטין. מערכות הבטיחות והמיגון שמתקינה 
החברה מסופקות בהתאם לאפיון הספציפי 
שנגזר מדרישותיהן של חברות הביטוח ושל 
יבואניות הרכב, ותקינותן נבדקת באופן שוטף, 
גם על ידי הלקוחות. למיטב ידיעתנו, ברכבו 
של התובע הותקנה מערכת הכוללת מנגנון 
ניתוק הצתה ואם אירעה תקלה, הרי שמדובר 
בתקלה נקודתית ברכבו של התובע, אשר כלל 
לא ברור מתי וכיצד התרחשה. אין מדובר בבעיה 
סדרתית. נציין גם כי פניותינו החוזרות לבדיקת 
הרכב ומתן שירות במידת הצורך, נתקלו עד כה 

בסירוב הלקוח".

 בבקשה נטען, כי פוינטר לא הודיעה ללקוחותיה על השוני המהותי בין המערכת שהותקנה 
בפועל ברכביהם לבין זו שביקשו ושילמו בגינה פוינטר: אם אירעה תקלה, הרי שמדובר בתקלה 

נקודתית ברכבו של התובע, שכלל לא ברור מתי וכיצד התרחשה - אין מדובר בבעיה סדרתית

ייצוגית נגד פוינטר בטענה שסיפקה חבילה זולה 
של מיגון לרכב במחיר גבוה ובניגוד למובטח

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.
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המגזר  תפוקת 
האלמנטרי בחציון 
 11.74 ל- הגיעה 
שקל,  ליארד  מי
זהה  שהיא כמעט 
לתפוקת חציון 2016 
מיליארד   11.46 (
שקל( - גידול קטן 

של 2.5%.
כנראה  הגידול 
מרשים יותר מאחר 
שבפוליסות רכב רכוש ורכב חובה )ויותר בביטוח 
חובה( היו הקדמות רבות, שתפוקתן נרשמה כבר 

ברבעון הרביעי של שנת 2016.
ההקדמות בוצעו בגלל כניסה לתוקף של חוזר 
2017, שמונע מחברות  בינואר  הפיקוח ב-1 
הביטוח להפלות לטובה מבוטחי "קולקטיבים" 
לעומת המבוטחים הרגילים של אותה חברה. 
ההקדמה של מועד תחילת הכיסוי של אותם 
קולקטיבים )כגון עובדי המדינה והסמוכים לו( 
גרמה לעיוות בבדיקת המגמות השונות בתחום 
רכב רכוש ורכב חובה, שהרי תפוקה השייכת 

לשנת חיתום 2017 נרשמה כבר בשנת 2016.
בפרמיה  בגידול  להבחין  ניתן  זאת,  עם 
הממוצעת בביטוח רכב רכוש בכ-5% לפחות 
מספר  יש  חובה  בביטוח  החברות(.  )ברוב 
מגמות שהשפיעו על התעריף בכיוונים שונים 
ומנוגדים, אך ניתן בהחלט להבחין שבסך הכל 
המבוטחים שילמו מחיר נמוך מהשנה החולפת 
קרנית משלמת חלק   2017 כי החל מינואר 
מהפרמיה עבור המבוטחים בהעברה ישירה 

לחברות הביטוח.
בקבוצות מסוימות יש הוזלה ניכרת של הפרמיה 
וצעירים בשילוב עם אביזרי  )מגדר – נשים 

בטיחות נוסח אייווקס או מובילאיי(.
הגידול הכמותי בתחומי הפעילות של הרכב 
)רכוש וחובה( נוצר בין השאר בגלל המשך המגמה 
של קניית רכב חדש על ידי הצרכנים )קצב של 
300 אלף כלי רכב חדשים בשנה(. ההשפעה 
הכמותית משפיעה על הפרמיה בביטוח חובה 
באופן מלא )כל החדשים הם צרכני ביטוח חובה 
על פי חוק(, אך היא חלקית בהתייחס לביטוח 
וציי רכב רבים  רכב רכוש, כי חברות ליסינג 
מנהלים היום מנגנון של ביטוח עצמי ולפיכך 

התרומה לפרמיה הינה של האחרים בלבד.
בביטוח חבויות יש המשך מגמה של גידול 
מזערי בפרמיות ואילו בביטוח רכוש ואחרים 
קיימת ירידה ריאלית בפרמיות, הנובעת גם 
מתחרות בתתי התחומים הרווחיים כגון דירות, 

הנדסי, בתי עסק ואובדן רכוש. חלק ממגמת 
הירידה בפרמיה קשור למעבר הדרגתי של תת 
תחום תאונות אישיות מהמגזר האלמנטרי 

למגזר הבריאות.

הרווחיות 

בחציון הראשון של שנת 2017 ניתן להבחין 
בהתאוששות המהירה של המגזר האלמנטרי 
לאחר שנת 2016, שהייתה אחת הגרועות מבחינת 

התוצאות המאזניות. 
למרות ההתאוששות, אם ננטרל את התופעה 
החד פעמית של השפעת דוח וינוגרד מאשתקד 
על המאזנים של החברות, ניתן להבחין בשתי 

תופעות חדשות ומעניינות:
א. ביטוח רכב רכוש התאושש במהירות והוא 
מייצר רווח חציוני מרשים ביותר, תוך מעבר 

מהפסד לרווח.
ב. ביטוח חובה אמנם הציג שיפור לעומת 
שנה חולפת )עקב ההשפעה השלילית של דוח 
וינוגרד אשתקד(, אך נמצא בתהליך של ירידת 
הרווחיות במתכונת המסורתית ונצטרך להמתין 
לתוצאות הרבעונים הבאים על מנת לבדוק אם 
מדובר בתופעה או שמא במקרה נקודתי שבא 

לידי ביטוי בתוצאות הרבעון.
 - )ביחס לעבר(  דבר אחד כנראה מתבהר 
שהתופעה ביחס לתוצאות המאזניות שהיו 
לתחום ביטוח חובה בעבר )ממוצע רווח של 

כ-1 מיליארד שקל לשנה והובלה חד-משמעית 
בתרומה לרווחיות האלמנטרי(, כנראה שכבר 
לא תחזור על עצמה, אלא במקרים יוצאים מן 
הכלל שישלבו גם תוצאות יוצאות דופן לחיוב 

ברווחי שוק ההון.
 639.8 2017 הגיעה לכדי  הרווחיות בחציון 
מיליון שקל, המהווה שיפור של כ-963 מיליון 
 323.6 2016 )הפסד של  שקל לעומת חציון  

מיליון שקל(.
השפעת וינוגרד על הפסדי 2016 הגיעו בחציון 
2016 ל-988 מיליון שקל, המסבירים פחות או 
יותר את הפער בתוצאות )שיעור ההשפעה בחציון 
2016 – כ-235 מיליון שקל בחבויות ו-753 מיליון 

שקל בביטוח חובה(.
ראוי לציין, שגם בחציון הנוכחי )2017( קיימת 
וינוגרד  השפעה )שלילית( של מסקנות דוח 
על התוצאות, אך מדובר בעדכונים בסכומים 
שאינם משמעותיים כפי שזה בא לידי ביטוי 
בשנה החולפת. אם ננטרל את השפעת וינוגרד, 
נוכל להבחין בהרעה חיתומית, הן בתחום ביטוח 

חובה והן בתחום החבויות. 
ו/או דומות בכל  ההשפעות אינן אחידות 
החברות, אך בתוצאות המצרפיות של כל החברות 
ניתן להבחין בהרעה של התוצאות החיתומיות 
)בעיקר בביטוח חובה(. ענפי הרכוש, רכב רכוש 
ורכוש אחר ואחרים )שלא הושפעו ממסקנות 
וינוגרד( מהווים את עיקרו של הרווח  ועדת 

השנה קוצרים את הפירות בגין 
הפעילות החיתומית האינטנסיבית 

שהחלה בשנה החולפת
 תחום רכב רכוש הפך להיות "להיט" בהתייחס לרווחיות 

 תוצאות ביטוח אלמנטרי ינואר-יוני 2017

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

רווח ללא רווחי רווחי השקעותתפוקה ברוטותחום
השקעות

סה”כ רווח 
לפני מס

4,511,06796,339169,135265,474רכב רכוש
2,873,872280,204-186,28493,920רכב חובה

2,610,79035,486243,917279,403ענפי רכוש ואחרים
1,749,112186,256-185,2331,023ענפי חבויות ואחרים

11,744,841598,28541,535639,820סה”כ כללי

רווח ללארווחי השקעותתפוקה ברוטותחום
רווחי השקעות

סה”כ רווח
לפני מס

4,323,67178,892-177,752-98,860רכב רכוש
2,746,799268,681-512,159-243,478רכב חובה

2,696,54937,792167,106204,898ענפי רכוש ואחרים
1,694,766159,544-345,390-185,846ענפי חבויות ואחרים

11,461,785544,909-868,195-323,286סה”כ כללי

תוצאות לפי תחומי פעילות ינואר-יוני 2017

תוצאות לפי תחומי פעילות ינואר-יוני 2016

)המשך בעמוד הבא(
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בחציון 2017 –כ-85% מהרווח )כ-545 מיליון 
שקל מתוך 639.8 מיליון, המהווים את רווחי כל 

תחומי הפעילות(.
בעוד שתחום רכב רכוש עבר מהפסד לרווח, 
תחום רכוש ואחרים ממשיך להיות גורם מספר 

1 ברווח, תוך גידול בעוצמת הרווח.
ראוי לציין שהרווחיות של רכב רכוש מאיימת 
על הבכורה של תחום רכוש ואחרים, ובשנה 
הנוכחית אנו מתחילים להתרגל שתרומתו לרווח 
גבוהה אף ביחס לתחום רכב חובה )כולל בנטרול 

השפעת וינוגרד(.
התרומה של ביטוח החובה והחבויות לרווחיות 
האלמנטרי עומדת ברבעון הנסקר על כ-15% 

בלבד. 
בלבד  השלישי  במקום  הינו  חובה  ביטוח 
בתרומתו לרווח, אך בפער עצום לעומת תחומי 
הרכוש. ברבעונים הבאים נוכל לבדוק אם מדובר 
בתופעה חד פעמית או שמא במגמה. ראוי לציין 
שהרבעון השני הניב הפסדים לתחום רכב חובה.

ביטוח רכב רכוש – תחום הפעילות
הגדול ביותר

בביטוח רכב רכוש הגיעה התפוקה בחציון 
הראשון ל-4.511 מיליארד שקל )לעומת 4.323 
מיליארד שקל בחציון 2016( - גידול של כ4.3%. 
ביטוח רכב רכוש מהווה כ-38.4% מתפוקת 
האלמנטרי )11.74 מיליארד שקל בחציון 2017( 

והינו תחום הפעילות הגדול ביותר.
התפוקה גדלה הן בגלל עלייה בכמות כלי 
בפרמיה  העליה  בגלל  והן  החדשים  הרכב 

הממוצעת )כמעט בכל החברות(.
אם נתייחס להקדמת פוליסות ביטוח בתחום 
רכב רכוש )ל-2016(, הגידול של הפרמיה גדול 
בפרמיה  הגידול  בפועל.  מהרשום  בהרבה 
המרווחת מוכיח ששיעור הגידול בתחום הינו 
ולהערכתי  גודל המתקרב ל-10.8%  בסדר 
בצי הרכב  כ-50% ממנו מושפעים מגידול 
המבוטח ומחציתו נותנת ביטוי לגידול התעריפי 

)בין 5% ל6% גידול בפרמיה הממוצעת(.
בשורת הרווח, התחום עבר מהפך ובתום 
החציון הרווחיות הגיעה לרווח שיא של 265.4 
מיליון שקל )לעומת הפסד של 98.8 מיליון 

בחציון אשתקד(.
עוצמת השיפור היא כ-364.2 מיליון שקל 
וראויה להערכה רבה. בנוסף לגידול התעריפי, 
החברות ביצעו מספר מהלכים נוספים משפרי 
חיתום. כל החברות )למעט שירביט ואיילון( 
הציגו רווח חיתומי שהגיע במצרף ל-63.7% 
מרווחי התחום )169.1 מיליון שקל, לעומת 
הפסד חיתומי של 177.7 מיליון אשתקד( ואילו 
רווחי ההשקעה תרמו את היתרה )96.3 מיליון 
שקל המהווים 36.2% מרווחיות התחום וגידול 

של 22% ברווחי השקעה ביחס לאשתקד(.
חלקו של הרכב ברווחיות האלמנטרי מהווה 
כ-41.5% מרווחי האלמנטרי – 639.8 מיליון 

שקל. לראשונה זה שנים חלקו ברווח גדול 
מחלקו בתפוקת האלמנטרי.

ביטוח רכב חובה – הפוליסות
לא הוזלו כמצופה

 
הנוכחי  בחציון  הגיע  חובה  ביטוח  תחום 
ל-2.87 מיליארד שקל, המהווים כ24.5% 
מתפוקת האלמנטרי )11.74 מיליארד(. שיעור 
הגידול ביחס לחציון אשתקד כ-4.6% )2.746 
מיליארד בחציון 2016 ובדומה לגידול בתחום 

רכב רכוש(.
השפעת הקדמות ביטוח )עקב חוזר הפיקוח, 
שתוקפו חל החל מ-1 בינואר 2017 והמתייחס 
לאי אפליית המבוטח הבודד ביחס לקולקטיב(, 
גרמה לרישום פרמיה גדולה השייכת לתחום 

בשנת 2016 ועל חשבון 2017.
העיוות שנגרם עקב הקדמות מונע מאיתנו 
לבדוק את כל המגמות לעומקם, בין השאר 
בגלל השפעות של ביטוח משנה )כולל הסכמים 
והקשורים  החולפת  בשנה  שהיו  מיוחדים 
בעסקאות מיוחדות של מכירת תביעות(. עם 
זאת, ניתן להבחין שעקב החזרי קרנית לחברות 
המבוטחים  מהפרמיה(,   13% )כ- הביטוח 

משלמים פחות מהשנה החולפת.
זאת, למרות שחברות הביטוח )כנראה( לא 
הוזילו את התעריף כמצופה מהם על פי כוונות 
הרפורמה של הפיקוח, שפעימתה השניה נכנסה 

לתוקף ב-1 לינואר 2017.
וצעירים המצוידים  ניתן להבחין שנשים 
באביזרי בטיחות – הפרמיות לגביהם הוזלה 

משמעותית.
לגבי האוכלוסיות האחרות וחרף החזרי קרנית 

ניתן להבחין שהפוליסות לא הוזלו )בוודאי לא 
כמצופה(. גם הכנסת הפול כגורם תחרות לא 
עזרה רבות לכוונות האוצר להוזלה משמעותית 

של הפרמיה.
הגידול הנראה בפרמיה מטעה במקצת, שהרי 
ידי קרנית  על  חלק מאותה פרמיה מועבר 
ישירות לחברות והמבוטחים משלמים רק 

כ-87% מהפרמיה הרשומה במאזנים.
בשורת הרווח התחום הציג רווח של 93.9 
מיליון שקל ולעומת הפסד של 243.4 מיליון 

שקל בחציון מקביל אשתקד.
שיעור השיפור כ-337.3 מיליון שקל, אך אם 
ננטרל את השפעת דוח וינוגרד מאשתקד )753 
מיליון שקל(, אין ספק שקיימת הרעה בתוצאות 
החיתומיות. ברוב החברות )לא בכולן( ניתן 
להבחין בדיווח על הרעת תוצאות חיתומיות 

בגין שנות חיתום קודמות.
ההשפעות הנובעות משינוי בריבית חסרת 
סיכון )שונה בין הטווח הקצר והארוך בחברות 
השונות( אינן משמעותיות במצרף ואותו כנ"ל 

גם לגידול בשיעור המדד.
3 ברווחיות  ביטוח חובה הינו גורם מספר 
האלמנטרי, לאחר שנים שהיה גורם מספר 1 
בתרומתו לרווח )ברבעון הנסקר 14.6% מרווחי 
האלמנטרי – כ-93.9 מיליון שקל מתוך 639.8 

מיליון שקל(.
לרווחיות  החובה  בתרומת  השחיקה 
האלמנטרי )גם לאחר נטרול השפעת ממצאי 
דוח וינוגרד מאשתקד( ממשיכה שנה שנייה 
ויש לבדוק אם מדובר במגמה או  ברציפות 

בסטיית תקן מסוימת בתקופה הנסקרת.
ראוי לציין שרווחי ההשקעה דומים לחציון 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

השנה קוצרים את הפירות בגין הפעילות 
החיתומית האינטנסיבית שהחלה בשנה החולפת

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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ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

השנה קוצרים את הפירות בגין הפעילות 
החיתומית האינטנסיבית שהחלה בשנה החולפת

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות 
״ ״פנסים ומראות צד

במקרה  בחדש  חיצונית  צד  מראת  קדמי/אחורי.  פנס  של  החלפה   
תקן   תו  בעלי  הם  שיוחלפו  הצד  ומראות  הפנסים  כל  שבר  
 השירות ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
ושומרה מגדל  כלל,  איילון,  החברות:  באמצעות  לרכוש  ניתן  השירות  את   

אפשר להיות רגועים
עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי 

לפנסים ומראות צד ברכב

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצדלקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

אשתקד )יש אפילו גידול קטן(.

רכוש אחר ואחרים - במקום הראשון 
בתרומה לרווחיות 

תפוקת ביטוח רכוש אחר ואחרים הגיע בחציון 
הנוכחי הנסקר ל-2.61 מיליארד שקל, המהווים 
כ-22.2% מתפוקת האלמנטרי )11.74 מיליארד(. 
רמת התפוקה דומה לביטוח חובה ועד סוף השנה 
התחום יתבסס כנראה כגורם מספר 2 בתרומתו 

לתפוקה )לאחר רכב רכוש(.
תרומת התחום לרווחיות בתקופה הנסקרת 
279.4 מיליון שקל המהווים כ-43.6% מרווחיות 
האלמנטרי )639.8 מיליון שקל בחציון( - כמעט 

פי שניים מחלקו בתפוקה.
העובדה שהפרמיה ירדה ביחס לשנה החולפת 
ב-3.1% )2.69 מיליארד בחציון 2016( עדיין לא 
נותנת אינדיקציה להבנת מגמות, שהרי התחום 
מורכב מפוליסות/כיסויים רבים ובנוסף קיימת 

ירידה דרסטית בתפוקת התאונות אישיות. 
עם זאת, ניתן להבחין בירידה מסוימת בפרמיות 
והתחרותיים  הרווחיים  של תתי התחומים 
ובעיקר דירות ועסקים קטנים/בינוניים שאינם 

עתירי חבויות.
מגמה נוספת שעלולה להטעות בבחינת מגמות 
נובעת מהפרשי עיתוי )פוליסות, בעיקר גדולות, 

לתקופה שונה משנה אחת(.
מאז שנת 2016 התחום התייצב במקום הראשון 
בתרומה לרווחיות האלמנטרי ועיקרו של הרווח 
חיתומי )כולל גיבוי משנה( - 243.9 מיליון שקל 
)המהווים 87.3% מהרווח הכולל בתחום זה(, 
ומקצתו בלבד מרווחי השקעה )35.4 מיליון שקל 
המהווים כ-12.7% מרווחיות התחום(. עיקרו של 
הרווח מקורו בתתי תחום בתי עסק/אובדן רכוש, 

ביטוחי דירות והנדסי.
התחום עתיר ביטוח משנה ויש לכך השפעה 

על הרווחיות והההגנה על ההון ברוב החברות.
החלק של תאונות אישיות, שהשפיע בעבר 
ונעלם מאחר  הולך  התוצאות,  על  לשלילה 
שתאונות תלמידים מופיע אצל החברה הזוכה 
)איילון( במגזר הבריאות ובחברות האחרות 
)במיוחד כלל ביטוח( - התחום הולך וקטן בצורה 
משמעותית. התחום יציב ברווחיותו, אך אינו 
עומד בפני עצמו, שהרי לכל פוליסה עסקית קיים 
גם כיסוי חבויות הפחות רווחי )בלשון המעטה(.

חבויות – הפסד חיתומי

ביטוח חבויות מהווה את התחום הקטן ביותר 
מבין ארבעת תחומי הפעילות ובחציון 2017 
תפוקתו הגיעה לכדי 1.74 מיליארד שקל, המהווים 
כ-14.9% מתפוקת האלמנטרי )11.74 מיליארד 
שקל בחציון(. מדובר אמנם בגידול קטן בפרמיה 
ביחס לאשתקד )1.69 מיליארד שקל – גידול של 
3.2%(. בנטרול השפעת הצמיחה במשק מדובר 

על גידול מזערי בלבד בפרמיה. 
בשורת הרווח, התחום תרם כ-1 מיליון שקל 
לאחר זקיפת רווחי השקעה של 186.2 מיליון 

שקל.
אי לכך מדובר בתחום שבנטרול רווחי ההשקעה 
מציג הפסד חיתומי ניכר בעיקר בתתי תחום צד 
ג' וחבות המעבידים. רווחי ההשקעה הביאו את 
התחום לאיזון )ואפילו רווח קטן ולא משמעותי(.

עם זאת בפוליסות/כיסויים של חבות מוצר 
וחבות מקצועית קיימת רווחיות נאותה. 

אם ננטרל את ההשפעה השלילית של ממצאי 
וינוגרד מהשנה החולפת )235.3 מיליון שקל(, 
מדובר בשינוי לרעה שעיקרו חיתומי וקשור 
בשינוי לרעה של תוצאות בגין שנות חיתום 

קודמות. 
ההשפעות האחרות על התוצאות קשורות 
בריבית חסרת סיכון )בטווחים השונים( ומדד 
שעלה במקצת ביחס לאשתקד ואלה השפיעו 
אך במידה מועטה יחסית. גם הגידול ברווחי 

השקעה לא 
)בנטרול  החיתומיות  לבעיות  מענה  נתן 

ההשפעות של דוח וינוגרד מאשתקד(.
לבדיקת מגמות בביטוח חבויות נצטרך להמתין 
לרבעונים הבאים וייתכן שלשנות החיתום הבאות.

סיכום 

בחציון הנוכחי ניתן להבחין שלאחר הקטנת 
ההשפעה של ממצאי דוח וינוגרד מאשתקד, 

תחום החובה עדיין לא חזר לימים שקדמו לשנת 
2016 וניתן להבחין בשחיקה מסוימת בתרומתו 

לרווחיות האלמנטרי.
לעומת זאת, תחום רכב רכוש הפך להיות 
"להיט" בהתייחס לרווחיות ומגיע שאפו גדול 
להתנהלות של החברות בפעילות החיתומית 
הנוכחית  בשנה  התחרות.  חרף  זה,  בתחום 
קוצרים את הפירות בגין הפעילות החיתומית 

האינטנסיבית שהחלה בשנה החולפת.
רצוי מאוד שהמשמעת החיתומית לא תתרופף 
)בגלל הרווחיות(, שהרי כל החברות יודעות שזה 
קשה וזה לוקח זמן לחזור בתחום זה מהפסד 

לרווח.
בתחומים האחרים אין חדש: תחום רכוש 
ואחרים מגביר את עוצמת הרווח ואילו בחבויות 
אין חדש תחת השמש ועדיין אנו רחוקים ממענה 

חיתומי הולם בחבות מעבידים וצד ג'.
רווחי ההשקעה איזנו אמנם את ההפסדים 
צורך בהתנהלות אחרת  יש  החיתומים, אך 

בתחום זה.

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

מנורה נתבעת בטענה שדחתה 
כיסוי ביטוחי מטעמים לא עניינים

יניב בן דוד, בעליה של חנות תכשיטים בשם 
תכשיטי יניב במרכז המסחרי בקריית ים, הגיש 
תביעת גמולי ביטוח בסך 1.1 מיליון שקל כנגד 
מנורה וחתמי לוידס. בתביעה שהוגשה לבית 
משפט השלום בקריות נאמר, כי הנתבעות ביטחו 
את התובע בפוליסת ביטוח לבית עסק רחבה 
ומקיפה מסוג "כל הסיכונים". על פי התובע, 
יותר, מבטחת נגד  זו, שמחירה יקר  פוליסה 
אובדן או נזק מכל סיבה שהיא וכוללת כיסוי 
בגין נזקי הפריצה. המבוטח מצדו, נדרש להוכיח 
את החוסר בלבד, וכי בפוליסה מסוג זה נקבע 
בפסיקת בית המשפט העליון כי לא מוטל על 

המבוטח להוכיח כי נגרם לו הנזק.
לדברי התובע אלמונים פרצו לבית העסק 
שלו באחד הלילות וגנבו פריטי מלאי יקרי ערך. 
בתביעה נאמר, כי בהתאם להוראות המבטחת 
הייתה אזעקת החנות מחוברת למוקד שמירה 
ואבטחה, וכי התובע אפשר לנציגי המבטחת 
לבדוק כל עניין שחפצו לבדוק ושיתף פעולה 
מלא עם נציגיה, אלא שבדיעבד התברר לו כי הוא 
הולך שולל על ידי חברת הביטוח שלא התכוונה 

מעולם לכבד את חוזה הביטוח.

לטענת התובע, חברת הביטוח גמרה בדעתה 
כבר מלכתחילה לדחות את תביעתו מטעמים 
לא עניינים, ולאחר תקופה של שלושה חודשים 
החליטה המבטחת לדחות את התביעה בטענה 
לפיה האירוע לא הוכח ובשל כך התביעה אינה 
חוסה תחת הפוליסה. כמו כן טענה המבטחת, כי 
גרסת התובע אינה נתמכת, אם כי אינה נסתרת 
כך לטענתה, בעדויות חיצוניות וכי מהנתונים 

התברר שלא התרחשה פריצה כנטען.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד שלום סביון 
נאמר, כי המבטחת מבססת את טענותיה על 
כך שהאזעקה פעלה במשך ארבע דקות בלבד 
ולטענתה לא ניתן לבצע את הגניבה בזמן כל כך 
קצר. כמו כן טענה המבטחת, כי גלאי הכספת 
ודלת הגלילה לא היו תקינים, מערכת המצלמות 
לא הקליטה, וכי הכספת שהייתה מותקנת בחנות 

הייתה תקינה אך לא נמצאו בה סימני פריצה.
אשר על כן טענה המבטחת, כי מכלול הנתונים 
מלמד כי מקרה הביטוח לא הוכח, וכי התובע 
מסר עובדות כוזבות, וכי לא אירעה פריצה 
ולכאורה מדובר באירוע מבוים או בהפרה של 

תנאי המיגון.

לדברי התובע, המבטחת אינה יכולה להסתמך 
על חריגים ותנאים שלא הוסכמו או סוכמו 
במפורש מראש עוד לפני עשיית הביטוח ולא 
הובלטו כנדרש ולא הובאו לידיעת המבוטח. 
כמו כן, במקרה שהמבטחת לא דאגה לוודא כי 
המבוטח אכן מודע לחריגים שבפוליסה, ככל 
שקיימים חריגים כאלה בפוליסה, דבר המוכחש, 
יש  לוודא כי המבוטח ער להוראות אשר מכוחן 
מבקשת המבטחת להתנער מחבותה הביטוחית.
בית המשפט מתבקש לפסוק לתובע פיצויים 
בגין אובדן מלאי, אובדן רווחים, נזקים והוצאות 

בגין הפרת חוזה הביטוח.
ממנורה מבטחים נמסר: "החברה אינה דנה 
בתקשורת בתביעות המתבררות בבית המשפט".

 המבטחת טענה כי מקרה הביטוח לא הוכח, התובע מסר עובדות כוזבות וכי 
לא אירעה פריצה ולכאורה מדובר באירוע מבוים  סך התביעה 1.1 מיליון שקל

הבהרה
התצלום של אביגדור שרמן, ז"ל, שפורסם 
בגיליון פוליסה מספר 2304 מיום 5 בספטמבר 
ניהול  יועצת  2017, הוא פרי מצלמתה של 

הסיכונים והתביעות קטיה שורצמן.


