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הדור הבא של החיסכון: 

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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שלמה ביטוח, ביטוח ישיר ושומרה מובילות 
את ענף הביטוח מבחינת התשואה על ההון. כך 
עולה מבדיקת פוליסה, שנערכה עם תום עונת 
הפרסום של הדוחות הכספיים לחציון הראשון 
2017. שלמה ביטוח מובילה את השוק עם תשואה 
על ההון של 18.5% בחציון הראשון )40.5% 

במונחים שנתיים(. 
ביטוח ישיר רשמה תשואה של 16.4% בחציון 
הראשון )במונחים שנתיים תשואתה מגיעה 
ל-35.5%(. שומרה נמצאת במקום השלישי 
עם תשואה על ההון של 11.6% בחציון הראשון 

)24.5% במונחים שנתיים(. 
יחס התשואה להון משקף את היחס בין הרווח 
הכולל של החברה להון העצמי שלה, והוא הרכיב 
היחיד בענף הביטוח שמאפשר להשוות בין 

תוצאות החברות הגדולות לחברות הקטנות. 
מבין חמש קבוצות הביטוח הגדולות, הפניקס 
מובילה בתשואה להון, כאשר היא מציגה תשואה 

 11.4% של  בשיעור 
בחציון הראשון )24% 
שנתיים(.  במונחים 
ר,  ס מ נ ס  ק י נ פ ה מ
הפניקס  "קבוצת  כי 
את  להציג  ממשיכה 
התשואה להון הגבוהה 
בענף, בזכות התשואות 
המרשימות, המיקוד 
חה  י מ צ ה  , י ק ס ע ה
בכל מגזרי הפעילות 

והחדשנות".
אחרי הפניקס נמצאת 
חברת הראל ביטוח עם 
על ההון של  תשואה 
9.3% בחציון )19.4%  
שנתיים(.  במונחים 
מגדל רשמה תשואה על 
ההון בשיעור של 8.8% 
בחציון הראשון )תשואה 
 18.4% של  בשיעור 
שנתיים(.  במונחים 
מנורה מבטחים ביטוח, 
פעילות  עם  בשילוב 

הפנסיה והגמל )בדומה למבנה הארגוני ביתר 
הקבוצות הגדולות( רשמה תשואה להון של 8.1% 

בחציון )16.9% בחישוב שנתי(. 

שלמה, ביטוח ישיר ושומרה – מובילות 
את חברות הביטוח בתשואה להון

 תשואה להוןחברה
חציון 1 2017

 תשואה להון
במונחים שנתיים* 

18.5%40.5%שלמה ביטוח

16.4%35.5%ביטוח ישיר

11.6%24.5%שומרה

11.4%24%הפניקס ביטוח

9.3%19.4%הראל ביטוח

8.8%18.4%מגדל חברה לביטוח

8.1%16.9%מנורה מבטחים ביטוח**
AIG6.5%13.3%

6.1%12.6%איילון ביטוח

5.9%12.1%ביטוח חקלאי

4.3%8.9%כלל ביטוח

0.7%1.5%הכשרה

1.8%-0.9%-שירביט

* חישוב התשואה במונחים שנתיים: -1 2)+1התשואה להון לחציון(
** במנורה מבטחים ביטוח מוצגת התשואה להון של חברת הביטוח משולבת 
עם פעילות הפנסיה והגמל, בדומה ליתר קבוצת הביטוח הגדולות, בהן פעילות 

הפנסיה והגמל כלולה בתוך חברת הביטוח

לשוש ורמי 
מסחרי

מור          אביב
מיטב ברכותינו לנישואי 

והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 

שיעור תשואה להון בחברות הביטוח
)במונחים חצי שנתיים ומונחים שנתיים(

עם
בח"ל
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nir@oren-ins.co.il

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

 International הרוכשת הפוטנציאלית היא חברת הביטוח הסינית  
 Insurance Group  Sirius המחיר: כ-2.5 מיליארד שקל

חברת דלק הציגה 
הסכם מחודש למכירת 

אחזקותיה בהפניקס 

בעל השליטה 
באיילון לוי רחמני, 
מכחיש מגעים עם 
שלמה ביטוח: אין 
מו"מ ואין מגעים  על  חתמה  דלק  קבוצת 

מניות  ת  ר י למכ הסכם 
האחזקה של בחברת הביטוח 
הפניקס, כך דיווחה החברה 
היום )ה'( לבורסה. הרוכשת 
היא חברת הביטוח הסינית 
 International Insurance
תמורת   Group  Sirius
מחיר של כ-2.5 מיליארד 

שקל. 
דלק מחזיקה  בשיעור של 

52.5% מסך מניות הפניקס וגובה תשלום 
מההון   90% בסיס  על  נקבע  המכירה 
העצמי שהחזיקה הפניקס, על פי הדוחות 
הכספיים של חברת הביטוח לסוף הרבעון 

השני של השנה.
דלק פרסמה כי המכירה תעשה בשלבים. 
בשלב הראשון, שיחול ב-18 בספטמבר 
ממניות   4.9% סיריוס  תרכוש   ,2017
הפניקס במחיר של 16.988 שקל למניה 
208 מיליון שקל(.  כוללת של  )תמורה 
הענקת  ידי  על  יירכשו  המניות  שאר 

אופציות של הפניקס לחברה 
אותן  שתרכוש  הסינית, 
בסיום בדיקת נאותות בת 
חודשיים. התמורה הכוללת 
תשקף מחיר למניה של 19.07 

שקל למניה. 
תלוי  שה  י כ הר סכם  ה
בהסכמת הממונה על שוק 
וחיסכון.  ביטוח  ההון, 
במסגרת ההסכם התחייבה 
בהקדם  לפנות  סיריוס 
לממונה להגשת הבקשה, תוך מינימום 

45 יום ממועד החתימה על ההסכם.
קבוצת דלק חויבה למכור את חברת 
הביטוח שברשותה הפניקס עד סוף 2019, 
לנוכח דרישת החוק לצמצום הריכוזיות 
במשק. עד כה לא צלחה דלק במכירת 
החברה הבת, למרות המשא ומתן שהתנהל 
מול שלוש חברות שונות מחוץ לישראל, 
כאשר אף אחת מהחברות לא קיבלה 
את אישור הפיקוח על הביטוח להשלמת 

הרכישה.

לוי רחמני, בעל השליטה 
באיילון הכחיש היום את 
מגעים  בדבר  הפרסום 
ירת  למכ שמתנהלים 
ביטוח  לשלמה  איילון 
עם  מגעים  "אין  ואמר: 
שלמה ביטוח. בתור מי 
שבנה את החברה, הצעיד 
אותה במשך שנים וימשיך 
להצעיד אותה, חשוב לי 
מגעים  אין  כי  להדגיש 
כאלה, וכי אני הוא הגורם 

היחיד שמוסמך להחליט על כך.  צר לי שגורמים לא 
ידועים מפיצים שמועות למען קידום אינטרס כזה או 

אחר שאינו קשור כלל, כך נראה, לאיילון".
מוקדם יותר היום דיווחה איילון לבורסה הודעה ברוח 
דומה, בה נכתב כי "נמסר לה מבעל השליטה, המחזיק 
בלמעלה מ-86% ממניותיה, והמכהן כנשיא, דירקטור 
ומנכ”ל הקבוצה, כי מוכחשת הידיעה שפורסמה על 

מגעים כביכול למכירת החברה לשלמה ביטוח”.

לוי רחמני, בעל השליטה 
בקבוצת איילון

בית הפניקס

סה
לי

פו
ם: 

לו
צי
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פוליסות  מבין 
הביטוח המשולבות 
ות  ק ו ו ש מ ה
בישראל, הפוליסה 
"עבודות  לביטוח 
יא  ה ת"  ו ני ל ב ק
ר.  ת ו י ב ה  ב ח ר ה
המבוטחים תחתיה 
כל  )כמעט(  הם 
המעורבים בהקמה, 
"כל  הוא במתכונת  ביטוח הרכוש המוקם 
ל"גניבה  ביטוחי  כיסוי  קיים  הסיכונים", 
ה"צד  ביטוח  מבוטח,  רכוש  של  פשוטה" 
שלישי" אינו כולל חריג ל"אחריות מקצועית" 

ועוד. אמריקה.
וכמקובל  יושבים,  אנו  עמנו  בתוך  אך 

במחוזותינו - בפוליסה זרועים מוקשים. 
אדם הרוכש פוליסת ביטוח – נושא מראש 
העברה  תמורת  )פרמיה(  ודאי  בתשלום 
ויתממש  למבטחים של סיכון שרק אפשר 
בעתיד. לרוב זה אינו מתממש. לאדם הממוצע 
אין די כלים כדי לבחון האם הביטוח שנרכש 
על ידו עונה לציפיותיו. רגע המבחן הוא אירוע 
נזק. אך האם גם ציפיותיו הסבירות של מבוטח 
בעת רכישת ביטוח הן גורם בעל משקל במקרה 

נזק? התשובה המפתיעה היא: כן.
לבית המשפט נתונים כלים לשלילת חריג 
מפורש בפוליסה. ראו, למשל, את דברי בית 
כלל חברה  המשפט העליון בע"א 7436/12 
לביטוח בע"מ נ' ב.י.מ. חברה לבניה בע"מ ואח' 
לעניין הדוקטרינה המשפטית האמריקאית 
בתחום דיני הביטוח שחלחלה לישראל: "מבחן 
הצפיות הסבירות של המבוטח מאפשר לבית 
המשפט להתרחק ולסטות מן האמור בחוזה 
של  הסבירות  ציפיותיו  כי  ולקבוע  עצמו, 
יזכו להגנה אף במקום בו קיימת  המבוטח 

התנאה נוגדת". 
עד פסק הדין לעיל אימץ המשפט הישראלי, 

וגם זאת במשורה, את מתכונתה ה"חלשה" של 
דוקטרינת "הציפיות הסבירות של המבוטח", 
זו המאומצת על בסיס פרשנות חוזה הביטוח, 
ולא את מתכונתה ה"חזקה", על פיה ניתן לבטל 

חריג מפורש.
לא פלא הוא שכאשר בית המשפט מבקש 
לאמץ את מתכונתה ה"חזקה" של הדוקטרינה, 
נמוך -  ניצב רף  כן כאשר לפניו  הוא עושה 
פוליסה לביטוח "עבודות קבלניות". בא בית 
וגם אם "אינו קורא לילד בשמו",  המשפט, 

מבטל חריג הנקוב בפוליסה.
נמצאים בפתחה של תקופה  נראה שאנו 
חדשה בתחום דיני הביטוח, בה הפוליסה אינה 
מסמך "סגור", אלא בסיס בלבד לחוזה הביטוח, 
אותו רשאי בית המשפט לעצב בדיעבד על פי 
מה שבעיניו היו צפיותיו הסבירות של המבוטח.

אנסה להצביע על מספר "מוקשים" בפוליסה 
לביטוח "עבודות קבלניות", אשר אפשר שבית 
יבקש בעתיד לפרק, היות שאינם  המשפט 

עומדים בציפיותיו הסבירות של מבוטח:
1. בנוסף לציון תקופת הביטוח )שבפוליסה 
סופית,  אינה  קבלניות"  "עבודות  לביטוח 
ועשויה להסתיים קודם לכן, עם סיום העבודות 
או תחילת השימוש ברכוש המוקם( נהוג לציין 
גם "תקופת תחזוקה", שאורכה לרוב 12 או 24 
חודשים מסיום הביטוח, החלה הן על פרקי 
ביטוח האחריות והן על פרק ביטוח הרכוש 
המוקם. לעניין הרכוש המוקם, חלה ההרחבה 
גם על נזק שאירע בתקופת הביטוח, אך התגלה 
בתקופת התחזוקה. האם אכן הרחבה לפנינו? 
ונניח שזו לא נכללה - האם הכיסוי הביטוחי 
נזק שאירע בתקופת ההקמה  על  יחול  לא 
והתגלה רק לאחר סיומה? האם, מעבר לתקופת 
ההתיישנות )ונניח לשאלה ממתי זו נספרת(, 
קיימת כאן מגבלה של זמן? אפשר שבפועל 

מדובר בצמצום ולא בהרחבה. 
2. בפוליסה חריג לנזק לעבודות המבוטחות 
עקב תכנון, חומרים ועבודה לקויים. בפוליסות 

הבסיסיות, החריג לתכנון לקוי הוא מוחלט, 
בעוד לעניין חומרים ועבודה לקויים זה חל 
רק על הפריט עצמו )שחומריו או העבודה בו 
לקויים(. בפוליסות מורחבות קיים אותו דין 
לשלושת המרכיבים. אולם, בפוליסה לא נכללת 
נותן למבטחים,  הגדרת של "פריט". הדבר 
במקרה נזק, כר נרחב לפרשנות. יוער שענף 
הביטוח נכון להרחיב את הכיסוי הביטוחי הן 
לתכנון לקוי, הן לחומרים לקויים והן לעבודה 
לקויה בפריט הניזוק עצמו )בעגה המקצועית: 
"נזק ישיר"(, אך הדבר נערך במגבלות של סכום 
ביטוח )נמוך(, הטלת השתתפות עצמית מוגדלת 

במקרה נזק והצבת תנאים נוספים לכיסוי.
3. הכיסוי תחת הפרק לביטוח "אחריות כלפי 
צד שלישי" אינו חל על נזק לרכוש שבוטח, או 
ניתן היה לבטחו, תחת פרק ביטוח הרכוש. 
בפרק ביטוח הרכוש ניתן לבטח גם בפני נזק 

פיזי:
א. לרכוש עליו עובדים;

מיחידי  ליחיד  השייך  סמוך  לרכוש  ב. 
המבוטח;

ג. למבני עזר, מתקנים וציוד קל.
במילים אחרות – פרק ה"אחריות כלפי צד 
שלישי", האמור לחול בפוליסות מורחבות 
גם על חבות בגין נזק תוצאתי, לא יחול כאן, 
ואף לא מעל פרק ביטוח הרכוש )שאינו מחייב 

קיומה של אחריות כתנאי להפעלתו(. 
4. בפרק ביטוח ה"אחריות כלפי צד שלישי" 
חריג לחבות עקב נזק לרכוש, קרקע או מבנה 
עקב ויברציה או הסרה או החלשה של תמיכה 
ייאותו מבטחים  לרוב  הנובע מכך.  נזק  או 
אך  אלה,  לסיכונים  גם  הפוליסה  להרחיב 
ההרחבה תוגבל בסכום ותותנה בדרישות לא 
פשוטות. בא פסק הדין לעיל, ואיין את החריג.

הכותב הוא יועץ ביטוח. המאמר פורסם בעלון 
ללקוחות משרד אורי אורלנד - משרד יועצים 

לניהול סיכונים

פוליסה מארח

על דוקטרינת "הציפיות הסבירות של המבוטח", 
על ביטוח "עבודות קבלניות" ועל דברים נוספים

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

מאת עו"ד אורי אורלנד
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אי הגשת בקשה לקבלת כספי קרן פנסיה 
כתשלום חד פעמי הביאה לאובדן זכות

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

מדובר בתביעה, שעניינה סירוב קרן הפנסיה להיענות לפניית תובע 
למשוך את הכספים, אשר נצברו לאביו המנוח במהלך השנים

בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נדונה 
גלעד גולדשטיין, היורש החוקי  תביעתו של 
של חיים צבי גולדשטיין ז"ל, )"התובע"(, על 
ידי עו"ד גיל ורגון ועו"ד אבי גבאי, כנגד קרן 
ועבודות  הביטוח ופנסיה של פועלי בניין 
"קרן  )"הנתבעת" –  ציבוריות א.ש. בע"מ 
תומר אלטוס. פסק  הפנסיה"(, על ידי עו"ד 
הדין ניתן באוגוסט 2017, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופט שמואל טננבוים, סגן הנשיא.
עובדות המקרה: מדובר בתביעה, שעניינה 
סירוב קרן הפנסיה להיענות לפניית תובע 
למשוך את הכספים, אשר נצברו לאביו המנוח 
בקרן  מבוטח  היה  המנוח  השנים.  במהלך 
הפנסיה, והתובע הינו יורשו החוקי בהתאם 
לצו ירושה. לאחר פטירתו פנה לקרן הפנסיה 
למנוח  בבקשה למשיכת הכספים שנצברו 
במהלך השנים, אולם נענה, כי אין באפשרותו 
למשוך את הכספים, וזאת משום שמועד משיכת 
הכספים, על פי תקנון הקרן, חלף. משלא נענה, 
פנה באמצעות בא כוחו לקרן הפנסיה במכתב 
ונענה  דרישה למשיכת הכספים הצבורים, 
במכתב, לפיו יידעה את המנוח, כי אפשרות 
יום מחודש  משיכת הכספים מוגבלת ל-60 
הזכאות לתשלום קצבת זקנה כאמור בסעיף 

48ב' לתקנון הקרן. 
בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי מערכת 
היחסים הפנימית שבין קרנות הפנסיה לבין 
מבוטחיהן מושתתת על יסודות השוויוניות, 
ההדדיות והגשמת המטרה הסוציאלית. על 
פי עקרונות אלה, ובשים לב לכך שהביטוח 
בקרנות הפנסיה הוא ביטוח שיתופי, קבע בית 
הדין הארצי, כי היחסים בין חבר קרן פנסיה 
לבין הקרן הם יחסים חוזיים, שעה שתקנון 
הקרן מהווה את החוזה שבין הצדדים. תקנון 
הקרן הוא המחייב בעת שנבחנת זכאות החבר 
או מוטביו. בית הדין קבע, כי קרן פנסיה אינה 
רשאית להתקשר בהסכם פרטני שמעניק זכויות 
עודפות, ועומד בניגוד לתקנון הקרן. על קרן 
כגון חובת  הפנסיה חלות חובות מוגברות, 

הגילוי נאות. חובות אלה נובעות מכוח עיקרון 
תום הלב. כפי שנפסק, ביחסי מבטח-מבוטח 
יש לשני הצדדים חובת גילוי מוגברת. חובת 
גילוי זו חלה על המבוטח, שחייב לגלות למבטח 
כל פרט רלוונטי לסיכון ביטוחי. חובה זו חלה 
במשנה תוקף על המבטח. לא די בכך, שתניות 
פטור תהיינה קיימות בפוליסת ביטוח. מכוח 
עקרון תום הלב, חייב המבטח לגלות למבוטח 
כל תניה העלולה לפגוע בו, הן בעת המשא ומתן 
והן בזמן קיום היחסים בין המבוטח למבטח.

בית הדין קבע, כי במקרה זה הוכח, שקרן 
הפנסיה שלחה למנוח דוחות שנתיים, כשבגב 
הדוח נרשם באופן ברור, כי מבוטח שעברו 60 
ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת 
זקנה, לא יהא זכאי למשיכת הכספים בסכום 
חד פעמי. זאת בהתאם לאמור בתקנון. התובע 
אישר, כי הדוחות הגיעו לבית המנוח, ואף היה 
מודע ונחשף לחלקם. הדברים שנכתבו בדף 
ההסבר המצורף לדוח נוסחו בשפה שאדם מן 
היישוב, גם אם אינו משכיל או בקיא בתחום 
יכול להבינה ולפעול בהתאם. אם  הביטוח, 
הוא מתקשה בקריאה או בהבנת הדברים 
– מצופה ממנו, כי יפנה לאדם קרוב שיסייע 
בידו, או לכל הפחות, שיפנה לקרן כדי לקבל 
הבהרות. משהמנוח לא פעל כאמור ולא עשה 
את המינימום המתבקש נוכח הודעת הקרן, 

אין לזקוף לחובת הקרן את מחדלו.
כמו כן, קבע בית הדין, כי אין חולק, שהמידע 
זכויות משיכת כספים מהקרן מצוי  בדבר 
לכלל  לעיון  הפתוח  הפנסיה,  קרן  בתקנון 
האוכלוסייה, והוא מפורסם באתר האינטרנט 
בית  ציין  מכך,  יתירה  הפנסיה.  קרנות  של 
הדין, וכפי שנפסק, חזקה על עמיתים בקרנות 
הפנסיה, כי הינם מודעים להוראות התקנון. 
בנוסף לכל האמור, שלחה קרן הפנסיה למנוח 
מכתב בדיקת זכויות כחצי שנה לפני הגיעו 
לגיל קצבת זקנה, כמתחייב בהוראות תקנות 
מס הכנסה. מכתב זה נשלח לכתובת המנוח 
המופיעה ברישומי הקרן, והיא הכתובת אליה 

שלחה הקרן את הדוחות השנתיים. 
כי קרן הפנסיה  בית הדין הגיע למסקנה, 
עמדה בחובת הגילוי המוטלת עליה, ויידעה את 
המנוח בדבר זכויותיו למשיכת הכספים, כקבוע 
בהוראות תקנון הקרן. מאחר שחלפו למעלה 
מ-60 ימים מהמועד בו יכול היה המנוח למשוך 
כספים בסכום חד פעמי, זכויותיו היחידות של 
המנוח בקרן הפנסיה הינן זכויות של קבלת 
קצבת זקנה. זכאותו של התובע כיורש הינה 
לקבלת סך הקצבאות אותן היה זכאי המנוח 

לקבל בחייו. 
בית הדין הדגיש, כי קרן הפנסיה מחויבת 
לפעול בהתאם לתקנונה. סעיף 48 לתקון הסדיר 
את האפשרות של משיכת כספים בסכום חד 
פעמי, תוך שבירת קרן הפנסיה, על ידי המבוטח 
עצמו, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף. 
בהתאם להוראות התקנון, משיכת כספים 
מהקרן שלא בדרך קצבה אפשרית רק עד 60 
יום מתאריך הזכאות לקבלת קצבת זקנה. 
חודש הזכאות הראשון של המנוח לקבלת 
קצבת זקנה היה פברואר 2015, כאשר המנוח 
הלך לעולמו באוגוסט 2015. כלומר, במהלך 
60 הימים שעברו מחודש הזכאות הראשון 
של המנוח לקצבת זקנה לא הגיש המנוח או 
מי מטעמו בקשה למשיכת כספים בסכום חד 
פעמי מקרן הפנסיה. בנסיבות העניין, למנוח 
הכספים  למשיכת  זכאות  קמה  לא  בחייו 
בסכום חד פעמי מקרן הפנסיה, ומשכך, זכות 
שכזו אף לא קמה לתובע כיורש המנוח. קרן 
הפנסיה צירפה לכתב ההגנה שלה את עמדת 
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון 
במשרד האוצר, שניתנה במסגרת הליך משפטי 
אחר שהתנהל בבית הדין, ושבמסגרתה הביע 
עמדתו, כי המועד שבו הופך מבוטח לפנסיונר, 

הוא המועד שבו הגיע לגיל קצבת זקנה.
לסיכום: בית הדין דחה את התביעה ולא 

פסק הוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
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 לקוחות החברה יוכלו לקבל בטביעת אצבע ואון-ליין, בזמן אמת, מידע אישי על כל תכנית 
הביטוח, הפנסיה והפיננסים שלהם בקבוצה ולבצע מגוון פעולות עצמיות  אפשר, באמצעות 

האפליקציה, לקבל הצעות לפתיחת תכניות, תוך שיוך כל הצעה לסוכן הביטוח האישי 

כלל ביטוח התחייבה לבצע גילוי בנוגע לתשלומים הנגבים מהלווים 
בדבר היתכנות להיווצרות פער בין סכום הביטוח ויתרת ההלוואה

מגדל משיקה אפליקציית לקוחות חדשה - 
כל המידע הביטוחי והפיננסי של הלקוח בנייד

אושרה הסתלקות מייצוגית נגד כלל ביטוח בעניין 
גבייה ביתר בפוליסות ביטוח חיים לצורך משכנתה

ליאור רביב

אפליקציית  משיקה  מגדל 
לקוחות רחבת היקף, באמצעות 
כמו   – בלבד  אצבע  טביעת 
ממגדל  הבנקים.  אפליקציות 
נמסר, כי כל לקוח יכול מעתה לקבל 
ואון-ליין, מידע  בטביעת אצבע 
אישי על תכניותיו האישיות במגדל, 
לעקוב אחר סטטוס בקשות וכן 
לבצע מגוון פעולות עצמיות, באופן 

קל ונוח.  
עוד נמסר ממגדל כי אפליקציית 
כוללת שורה ארוכה של  מגדל 

יישומים, לרבות זמינות ונגישות 24/7 לתיק 
סוגי  על  הביטוח האישי, תוך קבלת מידע 
הפוליסות/התכניות – סכומי ביטוח, נתונים, 
דוחות תקופתיים, סטטוס הטיפול בתהליכים 
ובתביעות, תאריכים לחידוש פוליסות והתראות 
רלוונטיות. הלקוח אף יכול לקבל באמצעותה 
הצעות לפתיחת תכניות שעדיין אין לו במגדל, 

תוך שיוך כל הצעה לסוכן הביטוח האישי.
הרשמה  האפליקציה  מאפשרת  במקביל 
ל"מגדל שלי" – האזור האישי באתר מגדל, 
הכולל מחשבונים וסימולטורים לחישוב. לדוגמה, 
של סכום חיסכון צפוי או עלויות ביטוח משכנתה,  
הצטרפות בקלות לתכניות חיסכון פיננסי, הנפקת 
מסמכים נדרשים כגון הצהרות הון ואישורי מס, 
עדכון פרטים אישיים וסיסמאות, שינוי מסלולי 
השקעה, הגשת בקשה לפדיון בתהליך דיגיטלי 
מהיר, חיפוש נותני שירותים - רופאים, מוסכים, 
שמאים וסוכנים, ועד ליצירת קשר וצ'ט ישיר 

עם נציג שירות. 

מגדל ערכה מחקר שוק מקיף 
מבוטחים  מ-500  יותר  בקרב 
ועמיתים של הקבוצה, טרם השקת 
האפליקציה. מבין ממצאי המחקר: 
כי  העידו  70% מהמשיבים   •
אם תעמוד לרשותם אפליקציית 
ביטוח של מגדל, הם יורידו אותה 

למכשיר הסלולרי. 
המבוטחים  שיעור  מתוך   •
והעמיתים שהעידו כי יורידו את 
ציינו   94% מגדל:  אפליקציית 
ציינו   80% דרכה;  שיתעדכנו 
שהאפליקציה תשפר את ההבנה שלהם    בתחום; 
50% ציינו כי כלי דיגיטלי כמו אפליקציה מהווה 
עבורם שיקול צרכני משמעותי בבחירת ספק 

שירותים. 
עוד נמצא במחקר השוק – 80% מהמשיבים 
העידו כי הם מעוניינים להיות עצמאיים עד 
עצמאיים מאוד בנוגע לנגישות למידע הביטוחי-

פנסיוני שלהם; 70% העידו כי הם מעוניינים 
בנוגע  להיות עצמאיים עד עצמאיים מאוד 

לביצוע פעולות.  
אפליקציית הלקוחות היא נדבך נוסף בזירה 
הדיגיטלית. במסגרת זו, השיקה הקבוצה רק 
בתקופה האחרונה שורה של כלים דיגיטליים 

מתקדמים, לרבות:
• תהליך הצטרפות דיגיטלי לתכנית פנסיה גמל 

והשתלמות לשכירים ולעצמאיים.
• אפליקציה לביטוחי נסיעות לחו"ל. 

• שולחן עבודה - הדור הבא לסוכן הביטוח, 
שהינו שולחן משולב לתחומי החיים והאלמנטרי. 

• מערכת פורמלי משודרגת - פלטפורמת 
ושירות, המאפשרת לסוכני  מכירה, תפעול 
הביטוח לשדר את כל טפסי הביטוח באופן 
דיגיטלי, אוטומטי, ישירות למערכות הקבוצה.

לדברי ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל 
וערוצי ההפצה, "כקבוצת  חטיבת הלקוחות 
ביטוח ופיננסים מובילה גם בדיגיטל, והודות 
לעוצמות טכנולוגיות יוצאות דופן, חותרת מגדל 
כל העת לשדרג את השירות למגוון לקוחותיה, 
להעמיד לרשותם כלים חדשניים, לחזק את 
ערכים מוספים  ולהעניק להם  הקשר עמם 
ייחודיים. כל זאת, תוך תמיכה במכלול תהליכי 
עבודתם של סוכני הביטוח, לטובת התייעלות 
משרדם, שיפור השירות לציבור הלקוחות ומיצוי 
הפוטנציאל העסקי האדיר בשיתוף הפעולה 

עם מגדל". 
תומר רובינשטיין, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי 
במגדל והאחראי על תחום הדיגיטל בקבוצה, 
מציין כי "האפליקציה הינה נדבך נוסף במהפכת 
הדיגיטל שמובילה מגדל בעולם הביטוח.  מתוך 
תפיסת שירות רב-ערוצית, מגדל מאפשרת 
כיום ללקוחותיה ליהנות  משירות דיגיטלי זמין 
ונגיש, הבא לידי ביטוי ביכולת לעקוב, לשלוט 
ולנהל את תכניות הביטוח, הפנסיה והפיננסים 

האישיות דרך הטלפון הנייד בלבד". 
רובינשטיין מוסיף: "השקענו חשיבה ומשאבים 
רבים בפיתוח האפליקציה ולאחר פיילוט מקיף 
שערכנו, שנחל הצלחה רבה, אני משוכנע כי 
בעזרת הכלי הדיגיטלי החדש נמשיך ונעצים 
את  הבשורה הדיגיטלית במגוון ערוצי השירות 

של הקבוצה".

בית המשפט המחוזי אישר ביום חמישי 
שעבר את הסתלקותה של התביעה הייצוגית 
כנגד כלל ביטוח. החלטת בית המשפט לאשר 
את ההסתלקות מגיעה לאחר שבחודש שעבר 
חתמו הצדדים על ביטול התביעה הייצוגית 
לגילוי  ביטוח תהיה מחויבת  בתנאי שכלל 
בנוגע לתשלומים הנגבים במסגרת הפוליסות 
עד  החדשים,  המבוטחים  בפני  המוזכרות 
אשר המפקחת על הביטוח תפרסם הוראות 
דומה  בסיכום  מדובר  יותר.  מפורשות 
מנורה  חברת  עם  אליו  הגיעו  שהתובעים 

מבטחים. 
על פי הטענה בתובענה, כלל ביטוח קבעה 

בפוליסות הביטוח חיים, סכום ביטוח העולה 
יתרת ההלוואה אצל המלווה, בשל אי  על 
ליתרת תשלום  הצמדת פרמיית התשלום 
המשכנתה. כתוצאה מכך שילמו התובעים 

תשלומי יתר בגין פוליסות אלה. 
לעניין,  כשנדרש   ,2016 במרץ  כי  נזכיר 
בעמדת  לממשלה  המשפטי  היועץ  תמך 
חברות הביטוח. היועץ המשפטי טען כי אין 
רגולטורית שמאלצת את חברות  הסדרה 
הביטוח לעדכן מיוזמתן את הסכום המבוטח 
אינה  הביטוח  חברת  ובנוסף,  בפוליסה, 
הפוליסה,  שינויים בתנאי  לערוך  רשאית 
כולל סכום הביטוח, ללא הוראה מפורשת 

של המבוטח.   
התביעה הייצוגית ביקשה לייצג את כלל 
הלקוחות אשר היו מבוטחים בשבע חברות 
הביטוח בין השנים 2009 ו-2013. פרט לגילוי 
עליו הסכימה כלל ביטוח, התובעים דרשו 
לחברי הקבוצה  להשיב  הביטוח  מחברות 
את הפרשי הפרמיות בין הפרמיות אותן היו 
אמורים לשלם בהתאם ליתרות ההלוואה 
הנכונות בבנקים המלווים לבין הפרמיות אותן 
שילמו בפועל, בתוספת פיצוי בגין עוגמת נפש. 
כמו כן, הם דרשו מחברות הביטוח לשנות את 
אופן פעולתן כדי שאלו ייחשבו מיוזמתן את 
הפרשי הפרמיה כתוצאה מהקיטון בהלוואה.

ביטוח וטכנולוגיה

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A0/
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ביטוח חובה הינו 
לה  עו הפ ם  ו ח ת
ו  ל ד ו ג ב י  נ ש ה
באלמנטרי בחציון 
 2017 ן  ו ש א ר ה
)לאחר תחום רכב 
רכוש( והוא מהווה 
כ-24.4% מתפוקת 
האלמנטרי בחציון 
)2.87 מתוך 11.74 
שקל(.  מיליארד 
התרומה לרווחיות האלמנטרי אינה קרובה למה 
שהורגלנו בעבר )לפני 2016( והיא הגיעה לכדי 
93.9 מיליון שקל בלבד, המהווים רק כ-14.6% 
מרווחיות כל המגזר האלמנטרי בחציון - 639.8 

מיליון שקל.
התפוקה גדלה ב-4.6% ביחס לחציון אשתקד 
)2.74 מיליארד שקל( ובשורת הרווח חל שיפור 
של 337 מיליון שקל - רווח של 93.9 מיליון 
בחציון 2017 ולעומת הפסד של 143.4 מיליון 

שקל בחציון 2016.
לכאורה, מדובר בשינוי מהותי חיובי גדול 
ביותר, אך אם ננטרל את השפעת דוח וינוגרד 
והשפעתו על הפסדי חציון 2016 )יותר מ-752 
מיליון שקל(, ניווכח שיש שחיקה ברווחיות 
המסורתית וביטוח חובה אינו רווחי בסדרי 
הגודל שהורגלנו אליהם בעבר הלא רחוק 

)התקופה שקדמה ל-2016(.
לרווחי השקעה, המאוד מהותיים  באשר 

בתחום זה, חל שיפור והם היוו בחציון הנסקר 
כ-280.2 מיליון )268.6 בחציון אשתקד – שיפור 

של 4.3%(.
רווחי  של  הגידול  חרף  הנתונים,  פי  על 
וינוגרד  השפעת  נטרול  ולאחר  ההשקעה 
גרועות  החיתומיות  התוצאות  מאשתקד, 
יותר. ייתכן שמשהו נסדק בחומת הרווחיות 
עלינו  יהיה  זה, אך  ההיסטורית של תחום 
להמתין לתוצאות הרבעונים הבאים על מנת 

לבדוק אם מדובר אכן במגמה.
2016 היינו עדים לביטול  לפני כניסת שנת 
הרזרבות וכניסת "הנוהג המיטבי" שבוודאי 
האקטוארית  השמרנות  מידת  על  משפיע 
עדים  היינו   2016 ב- הרזרבות.  בקביעת 
לאירועים רבים בעלי משמעות בתחום ביטוח 
החובה, שחלקם השפיע כבר ב-2016 אך עיקר 
השפעתם בתפוקה וברווחיות – ב-2017 ואילך. 
הפיקוח  הכוונה לדוח וינוגרד, הרפורמה של 
כגורם  הפול  הכנסת  כללה  אשר  והאוצר, 
מתחרה )בשתי  פעימות(, וכן החזרי עודפים של 
קרנית לציבור. בנוסף, צריך להזכיר את כניסת 
חוזר הפיקוח לתוקף בינואר 2017, שמשמעותו 
אי אפליית המבוטח הבודד ביחס לקולקטיב 

באשר לתעריף חובה.
דוח וינוגרד השפיע באופן מהותי וחד פעמי 
על מאזני הרבעון הראשון ב-2016, והתעדכן 
בהרבה  מתונה  ובצורה  הבאים  ברבעונים 
ב-2017. ההשפעה השלילית במאזני החברות 
וינוגרד ממשיכה, אך במינונים  של ממצאי 

נמוכים ונסמכת על עדכונים )בגין תביעות 
חדשות  תביעות  פתיחת  בגין  וכן  ישנות( 
הלוקחות בחשבון גידול בתביעה הממוצעת 

הנובע מתוצאות וינוגרד.
דול  גי על  אשתקד  וינוגרד  השפעת 
ההתחייבויות הביטוחיות הייתה כ-752 מיליון 
שקל בחציון ואילו השנה מדובר בעדכונים 
מצרפיים בסדר גודל של 50-60 מיליון שקל 

)הערכה בלבד, כי לא כל החברות פרסמו(.  
באשר לתפוקה, הגידול הינו בשיעור 4.6% 
בלבד, אך אם ניקח בחשבון את ההקדמות 
שבוצעו )בקולקטיבים נוסח עובדי המדינה 
והסמוכים לו( ערב כניסת חוזר הפיקוח בדבר 
אי אפליית המבוטח הבודד ביחס לקולקטיב, 
שיעור הגידול משמעותי יותר ואין ספק שיש 
לעומת   2017 תפוקת  בנתוני  לרעה  עיוות 
2016. השפעה מנוגדת צריכה לקחת בחשבון 
את הגידול העצום במצבת כלי הרכב )כ-300 
אלף כלי רכב חדשים ברוטו בניכוי כלי רכב 

שעברו גריטה(.

אין שחיקה בתעריף למרות הרפורמות

בניגוד לרכב רכוש, כל כלי הרכב החדשים 
)100%( הם צרכני ביטוח חובה )על פי חוק(. 
בביטוח רכב רכוש קיים ביטוח עצמי בציי רכב 
גדולים, ובעיקר בחברות ליסינג גדולות, שהם 
צרכנים גדולים בהתייחס לרכבים חדשים. לכן, 

הרווחיות בביטוח חובה - לא 
אותם סדרי גודל שהורגלנו אליהם

מאת חגי שפירא

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

חברה
חציון 1 2016חציון 1 2017

פרמיות 
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווחי השקעה

סה”כ רווח 
כולל 

פרמיות 
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
סה”כ רווח כולל רווחי השקעה

278,89251,15738,70389,860263,42051,156-74,143-22,987הפניקס

288,27518,18521,81940,004285,07923,146-50,638-27,492איילון

323,51810,29711,61821,915230,4893,197-12,904-9,707שלמה

58,8745,7559,60015,35563,3463,473-7572,716ביטוח חקלאי

 AIG80,0846,9307777,70775,1064,652-12,066-7,414

242,03546,385-41,9424,443293,86423,716-77,148-53,432מגדל

446,24541,542-40,581961445,26746,654-162,283-115,629מנורה החזקות

279,77514,914-16,339-1,425249,40415,215-50,196-34,981ביטוח ישיר

93,4854,854-13,619-8,765100,2146,160-26,234-20,074שירביט

313,64537,274-49,078-11,804274,10228,531-58,915-30,384הראל

202,28313,254-40,330-27,076228,62728,188-26,6741,514הכשרה

266,76129,657-66,912-37,255237,88134,59339,79974,392כלל ביטוח

2,873,872280,204-186,28493,9202,746,799268,681-512,159-243,478סה”כ

תוצאות תחום ביטוח חובה

 על פי הנתונים, חרף הגידול של רווחי ההשקעה ולאחר נטרול השפעת וינוגרד מאשתקד, התוצאות 
החיתומיות גרועות יותר  תוצאות ביטוח חובה – חציון ראשון  2017 כקבוצה מנורה מבטחים 

היא הגדולה ביותר בתחום ביטוח החובה, אך כחברה – שלמה ביטוח היא החברה הגדולה ביותר
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יש לאותם גופים תרומה מלאה לגידול בפרמיית 
חובה, אך אין להם תרומה דומה לגידול בפרמיית 

רכב רכוש.
אם ניקח את כל הפרמטרים הללו בחשבון, 
ב-2017 שחיקה בתעריף חרף  ניווכח שאין 
הרפורמות, שהחלו למעשה מאפריל 2016 ונמשכו 
בתחילת 2017 וכללו את הכנסת הפול כשחקן 

חשוב בתחרות.
ממצאי וינוגרד טרפו חלק גדול מהרפורמה, 
כי הובילו בניגוד למגמות לתהליך של התאמת 

התעריף כלפי מעלה.
בינואר 2017 החלו בתהליך של החזרת עודפי 
קרנית לציבור )כ-13% מהפרמיה מועברת לחברות 
באמצעות קרנית( - תהליך שיימשך עד סוף 2018.
לחברות  הישירים  שההחזרים  ספק  אין 
באמצעות קרנית הוזילו את הפרמיות לציבור, אך 
מצד אחר קיים עיוות, שהרי בסעיף פרמיה במאזני 
החברות, כ-88.7% מגיע מציבור המבוטחים 

והיתרה בהעברה ישירה של קרנית לחברות.
למרות הרשום לעיל, אין ספק שהרפורמה 
)ובסיוע שחקן החיזוק – הפול( הביאה לירידת 
תעריפים בקבוצות )מסוימות( כגון נשים וצעירים 
)בעיקר, אך לא רק, אם מצוידים באביזרי בטיחות 

נוסח אייווקס ומובילאיי(.
)אולי למעט במקרים  בקבוצות האחרות 
מועטים(, הרפורמה לא הביאה לירידות תעריפיות 
שלהן ציפו באוצר טרם הרפורמה – בעיקר בגלל 
ממצאי דוח וינוגרד. ההחזר מקרנית מעוות במידה 
מסוימת את המגמות שהרי המבוטח אמנם 
משלם פחות, אך החברות מקבלות את יתרת 
הכסף ישירות מקרנית. גם עמלות הסוכנים קטנו 
)באופן מלאכותי(, כי הם לא מקבלים עמלה בגין 

כספי קרנית המועברים לחברות.
בנוסף לגידול הקטן ברווחי השקעות, קיימות 
השפעות אחרות המשפיעות על התוצאות בחובה, 
אך קיימת שונות בין החברות, בעיקר בהתייחס 
לריבית חסרת סיכון שהייתה דומיננטית בירידתה 
אשתקד וגרמה לגידול ההתחייבויות הביטוחיות 

בהרבה חברות.
בנוסף, יש השפעה למדד, בעיקר בגלל דרישות 
על  שנתית  ריאלית  לתשואה  רגולטוריות 
ההתחייבויות הביטוחיות )אך לא רק(. ראוי 
לציין שההשפעות הללו היו פחות דומיננטיות 

בשנה הנוכחית.
יש להפסדי הפול שהשנה  נוספת  השפעה 
חזרו לממדים הרגילים ולאחר השפעות וינוגרד 
נמצאים בקצב הפסדים  מאשתקד, אך אנו 
העולה על 300 מיליון שקל )שנתי(, שעיקרו נובע 

מהדו-גלגלי.

הגדולות ביותר – מנורה מבטחים ושלמה
הרווחית ביותר – הפניקס 

בבדיקה ההשוואתית קיים עיוות מסוים הקשור 
בכך שחלק מהחברות ביצעו הקדמות )לא כל 
החברות דיווחו על כך במאזן(. בנוסף, תחום ביטוח 
החובה עובר שינויים הדרגתיים הקשורים במינון 
ההשפעה של ביטוח משנה בחברות השונות וכן 

בכניסה של חברות נוספות וחדשות להסכמים 
פרופורציונליים עם מבטחי משנה.

כ-5 מתוך 12 החברות הציגו בחציון הפסדים 
)רווח  נוספות נמצאות באיזון  ושתי חברות 
מזערי( - וזה מוכיח שבחציון 2017 וחרף הקטנת 
ההשפעה של וינוגרד, התחום לא חזר לעוצמות 

הרווח שקדמו ל-2016.
חברת מנורה מבטחים החזקות, שהיא החברה 
הגדולה בתחום זה )והכוללת את מנורה מבטחים 
ושומרה( הציגה תפוקה של 446.2 מיליון שקל 
)זהה לאשתקד - 445.2 מיליון(. בשורת הרווח 
החברה עברה מהפסד של 115.6 מיליון בחציון 
אשתקד לאיזון )רווח מזערי של 0.96 מיליון(. 
השיפור הוא כ-116.5 מיליון שקל, אך בנטרול 
השפעות שליליות של וינוגרד מאשתקד )170 
מיליון שקל( וההשפעה של ריבית חסרת סיכון )17 
מיליון( קיימת הרעה הנובעת מהתפתחות שלילית 
בתביעות ומעדכוני הנחות ואומדנים אקטואריים 
אחרים. בניגוד למגמות השוק, רווחי ההשקעות 
של מנורה בתחום זה קטנו במקצת )41.5 מיליון 

שקל לעומת 46.6 מיליון בחציון אשתקד(.
החברה השנייה בגודלה בתחום זה היא שלמה 
עם תפוקה בסדר גודל של 323.5 מיליון שקל 
)230.4 מיליון בחציון 2016 - גידול של 40.4%(. 
יתרה מכך, אם נפצל את מנורה מבטחים החזקות 
למנורה ושומרה בנפרד, שלמה היא החברה הגדולה 

ביותר בחציון בתחום רכב חובה.
החברה הציגה רווח של 21.9 מיליון שקל לעומת 
הפסד של 9.7 מיליון אשתקד – שיפור של כ-31.6 
מיליון שקל. בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד 
)19.3 מיליון( קיים שיפור חיתומי. לחברה יש 
גידול הדרגתי בהפסדים הנובעים מחלקה בפול 

עקב הגידול המואץ.
לחברה יש ביטוח משנה פרופורציונלי משמעותי 
)בחציון – כ-75% מהפרמיה ברוטו( והעמלה 
המתקבלת בגין כך משמעותית בשורת הרווח 

)כ-23.9 מיליון שקל בחציון 2017(.
החברה השלישית בגודלה בתחום זה היא הראל 
ותפוקתה בחציון 2017 הגיעה ל-313.6 מיליון 
2016 - גידול של  שקל )274.1 מיליון בחציון 
14.4%(, הנובע בעיקרו מתוספת כמה קולקטיבים 
)ומקוזזים בהקדמה של תפוקת עובדי המדינה, 

שבה זכתה החברה בגין 2017 - ל-2016(.
החברה הציגה הפסד של 11.8 מיליון שקל בחציון 
)הפסד של 30.3 מיליון שקל – בחציון אשתקד(. 
למרות השיפור כביכול בתוצאות ולאחר נטרול 
הפרשה בגין מסקנות וינוגרד מאשתקד )108 
מיליון שקל(, מדובר בהרעה חיתומית משמעותית, 
באשר להשקעות, יש שיפור בחציון )אך הרעה 

ברבעון שני(.
החברה הרביעית בגודלה בביטוח חובה היא 
איילון עם תפוקה בסדר גודל של 288.2 מיליון 
שקל )285 מיליון שקל אשתקד – גידול של 
1.1%(. הגידול, חרף הקטנת תיק עובדי המדינה 
בצורה משמעותית. בשורת הרווח החברה הציגה 
רווחיות של 40 מיליון שקל תוך שיפור של כ-67.4 
מיליון ביחס לאשתקד )הפסד של 27.4 מיליון(.

השפעת וינוגרד אשתקד הייתה כ-65 מיליון 
שקל. בשנה הנוכחית ובעקבות הסכם פשרה עם 
בעלי שליטה נרשם רווח חד פעמי של כ-14.9 
מיליון שקל )דווח ברבעון הראשון(. בנטרול 
שתי ההשפעות הללו קיימת ירידה ברווחיות של 
12.6 מיליון, שרק מקצתה חיתומית והיא נובעת 
גם מעליית מדד ביחס לאשתקד )ברבעון השני 
בעיקר( וכן מהוצאות ריבית בגין הסכם עם מבטחי 
משנה בשלהי השנה הקודמת. בנוסף, יש הרעה 

במרווח הפיננסי, בעיקר ברבעון השני.
החברה החמישית בגודלה בתחום זה היא ביטוח 
ישיר ותפוקתה הגיעה לכדי 279.7 מיליון )249.4 
מיליון - גידול של 12.1%(. הגידול, חרף אי חידוש 
קולקטיב עובדי המדינה )ב-2016 החזיקה החברה 

)המשך מעמוד קודם(

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

)המשך בעמוד הבא(

הרווחיות בביטוח חובה - לא אותם סדרי גודל שהורגלנו אליהם

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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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

ניתוח הדוחות הכספיים בענף האלמנטרי

כ-21% ממבוטחי הקולקטיב(. בנטרול השפעת 
עובדי המדינה, הגידול של החברה הוא כ-21%, 
מה שמוכיח שהחברה נמצאת בתהליך של גידול 
משמעותי בהתייחס למבוטחים המסורתיים 

)שאינם קולקטיבים(.
החברה הציגה הפסד של 1.4 מיליון שקל, לעומת 
הפסד של 34.9 מיליון אשתקד )שיפור/הקטנת 
הפסד של 33.5 מיליון שקל(. בנטרול השפעת 
וינוגרד מאשתקד )39 מיליון שקל( קיימת הרעה 

חיתומית שהרי רווחי ההשקעה כמעט זהים.
החברה השישית בגודלה היא הפניקס ותפוקתה 
)כמעט זהה לביטוח ישיר( - 278.8 מיליון שקל 
)263.4 מיליון בחציון אשתקד – גידול של 5.9%(.

בשורת הרווח החברה מציגה את התוצאה 
הטובה ביותר בחציון - רווח של 89.9 מיליון שקל 
)הפסד של 22.9 מיליון שקל(. שיפור משמעותי 

של 112.8 מיליון שקל.
השפעת וינוגרד מאשתקד - 110 מיליון שקל, 
כך שבנטרול השפעת וינוגרד התוצאות כמעט 
זהות ביחס לאשתקד ואפילו שיפור חיתומי, 
שהרי רווחי ההשקעות כמעט זהים. בנוסף, בשנה 
החולפת הייתה השפעה שלילית נוספת בגין ירידת 
עקום הריבית )19 מיליון שקל(. בשנה הנוכחית 
נכנסה החברה למועדון של חברות המפעילות 

ביטוח משנה. מסוג קווטה שייר.
כלל ביטוח  החברה השביעית בגודלה היא 
266.7 מיליון שקל )237.8  ותפוקתה בחציון 
מיליון אשתקד – גידול של 12.1%(. החברה 
חוזרת לגידול לאחר סיום שלב הטיפול בעסקים 

וסוכנים בעייתיים )לרבות קולקטיבים(.
הגידול הינו חלק מאסטרטגיה.

בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של 37.2 
מיליון שקל ולאחר רווח של 74.3 מיליון שקל 
בשנה החולפת – הרעה ניכרת של 111.5 מיליון 
שקל. ראוי לציין שבשנה החולפת החברה הציגה 
רווחיות חרף השפעת וינוגרד )75 מיליון שקל( 
ולפיכך בנטרול וינוגרד )שבשנה הנוכחית עודכן 
בתוספת של 17 מיליון( שיעור ההרעה )בנטרול 
 149 ההשפעות( כ-170 מיליון שקל )רווח של 
21 מיליון(. הקיטון  מיליון לעומת הפסד של 
ברווח נובע מהרעה חיתומית עקב גידול בתביעה 
ממוצעת, שקיבלה ביטוי במודל אקטוארי לעומת 

שיפור ושחרור רזרבות אשתקד.
החברה השמינית בגודלה היא מגדל ותפוקתה 
242 מיליון שקל )293.8 מיליון שקל אשתקד 
– ירידה של 17.5%(. החברה הקדימה ביטוחי 
קולקטיב עובדי מדינה )וקולקטיבים נוספים( 
ולפיכך יש עיוות מסוים ברמת הירידה. עם זאת 
ובנטרול ההקדמות – קיימת ירידה במספר 

המבוטחים האחרים.
בשורת הרווח החברה הציגה רווחיות של 4.4 
מיליון שקל )הפסד של 53.4 מיליון אשתקד – 

שיפור של 57.8 מיליון שקל(.
בנטרול השפעת וינוגרד מאשתקד )86 מיליון 
שקל( מדובר על הרעה חיתומית ביחס לאשתקד.
הכשרה  היא  בגודלה  התשיעית  החברה 
ותפוקתה בחציון כ-202.2 מיליון שקל )228.6 
 ,)11.5% מיליון בחציון אשתקד –ירידה של 

שבעיקרה מוסברת בחידוש מוקדם של קולקטיב 
גדול ב-2016 על חשבון רבעון ראשון ב-2017. 
בשורת הרווח החברה הציגה הפסד של 27 מיליון 

שקל ולעומת רווח של 1.5 מיליון בשנת 2016.
אין ספק שמדובר בהרעה חיתומית משמעותית 
של 28.5 מיליון שקל ביחס לאשתקד. אם נוסיף 
לכך שבשנה החולפת החברה הציגה רווח חרף 
ההשפעה השלילית של דוח וינוגרד )34 מיליון 
שקל(, שיעור ההרעה אף גבוה יותר. החברה 
עתירת ביטוח משנה בתחום זה ובשנה החולפת 
עם מבטחי המשנה  מיוחדת  ביצעה עסקה 
הקשורה במכירת תביעות מהשנים 2010-2015 
– אותה עסקה השפיעה בעיקר על דרישות ההון 
)הקטנה משמעותית של יותר מ-100 מיליון שקל(. 
בנוסף, לחברה היו השנה גם ירידות בשיעור הרווח 

ההשקעתי ביחס לאשתקד.
בגין  נוספת  ברבעון הנוכחי בוצעה עסקה 
תביעות העבר עם מבטחי משנה וזה יבוא לידי 

ביטוי ברבעונים הבאים.
החברה ה-10 בגודלה היא שירביט ותפוקתה 
93.4 מיליון בחציון הנסקר )100.2 מיליון בחציון 
אשתקד – ירידה של 6.7%(. עיקר הירידה נובע 

מאי חידוש עובדי מדינה )וקולקטיב סמוך(.
8.7 מיליון שקל  החברה הציגה הפסד של 
)הפסד של 20 מיליון בחציון אשתקד - שיפור/
הקטנת ההפסד ב-11.3 מיליון שקל(. בנטרול 
השפעת וינוגרד מאשתקד )15.5 מיליון( קיים 
שיפור חיתומי קטן, אם ניקח בחשבון ירידה קלה 

ברווחי ההשקעות.
AIG עם תפוקה  החברה ה-11 בגודלה היא 
80 מיליון שקל )75.1 בחציון  בסדר גודל של 

אשתקד – גידול של 6.5%(.
בשורת הרווח, החברה עברה מהפסד של 7.4 
מיליון שקל לרווח בסך 7.7 מיליון שקל )שיפור 
של 15.1 מיליון שקל(. בנטרול השפעת וינוגרד 
מאשתקד )11 מיליון( והגידול הקטן ברווחי 
השקעות, התוצאות החיתומיות טובות במקצת. 
זה בתחום  ביותר בחציון  החברה הקטנה 
 58.8 ותפוקתה  ביטוח חקלאי  החובה היא 
מיליון )לעומת 63.3 בחציון אשתקד – ירידה 
של 7%(. בשורת הרווח החברה הגדילה את 
הרווחיות ל-15.3 מיליון שקל )לעומת 2.7 מיליון 
רווח בחציון אשתקד - שיפור של 12.6 מיליון 
שקל(. בנטרול השפעת וינוגרד מהשנה החולפת 
)20 מיליון( לא רק שאין שיפור חיתומי, אלא 

הרעה מסוימת.

סיכום 

ביטוח חובה הינו התחום התחרותי ביותר ובעל 
פיזור שונה מהמקובל במגזרי ביטוח אחרים )כגון 
חיים או בריאות ואפילו ביחס לתחומי הפעילות 

האחרים באלמנטרי(.
מבין חמש הגדולות בתחום זה אנו מוצאים 
את החברות שלמה, איילון וביטוח ישיר )כאשר 
החברות מגדל, כלל ביטוח והפניקס מאחוריהן(.
תפוקת חמש הגדולות באלמנטרי – מנורה, 
הראל, הפניקס, מגדל וכלל ביטוח - מהווה רק 
1,547.5 מיליון שקל - 53.8% מתפוקת התחום. 

יתרת החברות האחרות כ-46.1% מהתחום - 
כמעט מחציתו.

בשורת הרווח הרבעון השני היה טוב פחות 
בתרומת ההשקעות אם כי בסך הכול תרומת רווחי 
ההשקעות דומה לאשתקד במאזן חציוני )280.2 
מיליון שקל לעומת 268.6 מיליון בחציון אשתקד(.

התחום הציג אמנם שיפור משמעותי ביחס 
לחציון אשתקד )רווח של 93.9 מיליון שקל לעומת 
הפסד של 243.4 מיליון אשתקד(, אך אם ננטרל 
השפעה חד פעמית ובלתי מתוכננת של מסקנות 
דוח וינוגרד מאשתקד )752 מיליון שקל בחציון(, 
קיימת הרעה חיתומית ואפילו משמעותית ובעיקר 
עקב התפתחות שלילית של תביעות תלויות 

משנות חיתום קודמות.
בחברות מסוימות קיימת תנודתיות גבוהה למדי 
בתוצאות החיתומיות בין הרבעונים השונים )וכן 
בשנת המאזן הנוכחית ביחס לאשתקד( שאינה 
מובנת מאליה. אם בשנה חולפת דיווחו על שיפור 
משמעותי ובשנה הנוכחית על הרעה משמעותית 
)או להיפך( – ייתכן שבאחד הדיווחים לא נלקחו 
הרזרבות הנכונות )לחיוב או לשלילה( וזה לא צריך 

לקרות בעידן של הנוהג המיטבי.
מבחינת תוצאות החציון, נראה שהרווחים 
שהורגלנו אליהם לפני ההשפעות האחרונות )הנוהג 
המיטבי, הרפורמות בתעריפים כולל הכנסת הפול 
לתחרות, השפעות ריבית חסרת סיכון, וכמובן 
וינוגרד( כבר לא יהיו באותם סדרי גודל. בנוסף, 
יש להתייחס לכך שסבסוד התעריף הנוכחי 
באמצעות תקציב עודפי קרנית יהיה בתוקף רק 
עד סוף 2018 ואם לא יתרחש "נס" נוסף בעבור 

המבוטחים - צפויה התייקרות ב-2019.
בחציון 2017 אנו עדים לאירוע נוסף ומשמעותי, 
שבו רווחי רכב רכוש עולים בהרבה על רווחי רכב 
חובה ומוכיחים שחברות הביטוח מאמינות שגם 
ב"הנחות לינקייג'" יש לשמור היטב את רווחיות 
רכב רכוש, שהרי קיימת היתכנות שתחום רכב 
רכוש כבר לא יכול לסמוך כבעבר על רווחיות תחום 
החובה שהוא תחום מקביל. באשר לסוכנים, הם 
מודאגים גם מהאופציה שהדיגיטציה תשפיע, הן 
על היקף המכירות בתחום זה והן על עמלותיהם 
)שבלשון המעטה, גם היום אינן משקפות את 

פעילותם בתחום זה(.
הפול מתחיל לשנות את ההרכב בתיק שלו והוא 
גדל משמעותית בכמות כלי רכב פרטיים )בנוסף 
לאופנועים(, אך עיקר ההפסד מגיע עדיין מעסקי 
האופנועים. בימים אלו מונחת טיוטה של הפיקוח 
שמטרתה להגדיל את שיעור ההשתתפות של 
חברות הביטוח של כלי הרכב האחרים )שאינם 
אופנועים( בתאונות מעורבות עם אופנועים מרמה 
של 75% )היום( לרמת השתתפות של 95% בעתיד.
יוזיל את ביטוחי  מצד אחד זה ישפר ואולי 
האופנועים, אך בעקיפין עלול לייקר את ביטוחי 

החובה של האחרים.
העקרונות המנחים את המשך המגמה של 
סבסוד האופנועים קשור לגודש תנועה וזיהום 
אוויר, אך ייתכן שמדובר כאן גם בפוליטיזציה 
והתאונות  מסוימת. רמת תאונות הדרכים 
הקטלניות נמצאת בקו עלייה וגם זה עלול להשפיע 

בעתיד על הפרמיות.

)המשך מעמוד קודם(
הרווחיות בביטוח חובה - לא אותם סדרי גודל שהורגלנו אליהם
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נטען כי המשיבות הפרו את הוראות סעיף 5 )ב( לחוק, כאשר לא הוסיפו הפרשי הצמדה, 
ריבית או ריבית צמודה לסכומי הכסף ששילמו למבוטחיהן, שלזכותם נפסקו סכומי כסף 
על ידי רשות שיפוטית, כאשר שילמו סכומים אלה במועדים המאוחרים למועדי הפירעון

הוגשה  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
 12 נגד  בירושלים  לבית המשפט המחוזי 
חברות ביטוח בטענה להפרת חוק פסיקת 
ריבית והצמדה, ועשיית עושר ולא במשפט. 
בבקשה, שהוגשה על ידי 12 מבוטחים, נטען 
כי המשיבות הפרו את הוראות הדין ובפרט 
את הוראות סעיף 5 )ב( לחוק פסיקת ריבית 
והצמדה, כאשר לא הוסיפו לסכומי הכסף 
ששילמו למבוטחיהן, שלזכותם נפסקו סכומי 
כסף על ידי רשות שיפוטית, הפרשי הצמדה 
ו/או ריבית צמודה, במקרים  ו/או ריבית 
בהן שילמו למבוטחיהן את הסכומים הללו 

במועדים המאוחרים למועדי הפירעון.
לעיתים  לא  כי  נאמר,  לבקשה  במבוא 
מזומנות מונחת לפתחו של בית המשפט 
ייצוגית שההכרעה  בקשה לאישור תביעה 
בה כה פשוטה וברורה כמו הבקשה הנדונה, 
העוסקת בהפרה בוטה, ברורה, שיטתית 
ובלתי שנויה במחלוקת של הוראת דין, אשר 

לגביה אין ולא יכולה להתעורר כל מחלוקת.
ההליך  של  במרכזו  המבקשים,  לטענת 
שבפנינו עומד סעיף ברור ומפורש המעוגן 
בחקיקה ראשית באחד מהחוקים היותר 
מוכרים ומושרשים בדין הישראלי, הקובע 
כי סכום כסף שנפסק על ידי רשות שיפוטית 
ידי החייב במועד, יתווספו  ולא שולם על 
עליו הפרשי הצמדה, ריבית רגילה וריבית 
פיגורים מהמועד בו על החייב לשלם את 
ועד מועד תשלומו. למרות  החוב הפסוק 
זאת, מתנהלות המשיבות תוך התעלמות 
מוחלטת מהוראת סעיף 5 )ב( לחוק, משל 

לא היה ולא נברא.
כך, נאמר בבקשה, בכל מקרה ומקרה בו 
מאחרות המשיבות לשלם את חובן הפסוק 
לחייבים, הן משלמות את הסכום הפסוק 
בלבד ללא תוספות כלשהן, על אף שהדין 
מורה להן מפורשות כי במקרה האמור עליהן 
הצמדה,  הפרשי  הפסוק  לסכום  להוסיף 

ריבית וריבית פיגורים.
לדברי המבקשים, באמצעות משרד עורכי 
הדין מושקוביץ, אין ברשותם את הנתונים 
הדרושים על מנת לחשב את הנזק המצרפי 
של חברי הקבוצה המיוצגת כבר בשלב זה 
וכי הנתונים בדבר כמות הניזוקים המדויקת, 
ותקופות  באיחור  שולם  הפסוק  שחובם 
האיחור בתשלום עבור הניזוקים, מצויים 
ניתן  עתה  כבר  אולם  המשיבות.  ברשות 
בעשרות  הפחות  לכל  מדובר  כי  להעריך 
מיליוני שקלים, אשר נגזלו מחברי הקבוצה 

בשל הפרות הדין על ידי המשיבות.
הבקשה הוגשה כנגד 12 החברות: מגדל, 
הפניקס, מנורה, הראל, כלל ביטוח, איילון, 
שלמה,  ש.  ישיר,  ביטוח  שירביט,  הפול, 
אליהו  כנגד סוכנות  וכן   AIG-ו הכשרה 
1959 מתל אביב. חלק מהחברות דיווחו על 

כך לבורסה.
בחברות הביטוח בחרו לא להגיב.

ייצוגית נגד 12 חברות ביטוח בטענה 
להפרת חוק פסיקת ריבית והצמדה

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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יולי  בסוף חודש 
יותר  כבר  נצברו 
רד  א י ל י מ ני  ש מ
שקל בקופות גמל 
להשקעה - חיסכון 
לכל ילד.     במסגרת 
יב  צ ק ת ה ק  ו ח
ההתייעלות  )חוק 
הכלכלית - תיקוני 
חקיקה להשגת יעדי 
התקציב לשנת 2015 
ו-2016( נקבע שהמוסד לביטוח לאומי יפקיד 
לזכות כל ילד הזכאי לקצבת ילדים, סכומי כסף 

לטובת חיסכון ארוך טווח.    
ההפקדות יבוצעו, נקבע בחוק, עד הגיעו של 
 18 18, 50 שקל מדי חודש ובגיל  הילד לגיל 

תבוצע הפקדה חד 
פעמית בסך חמש 
אם  שקל.  מאות 
לא ימשוך הילד את 
הכספים לפני הגיעו 
יפקיד   ,21 ל  לגי
הלאומי  הביטוח 
לזכות החיסכון של 
נוסף  סכום  הילד 
מאות  חמש  של 
ון  סכ י ח ה ל.  ק ש
צע  ב ת ה ל ל  ו כ י
חיסכון  בתכנית 
בקופת  או  בבנק 
על  גמל המנוהלת 

ידי חברה לניהול קופות גמל, אשר הוקמה 
במיוחד לצורך הפקדת כספים אלו באישור 
וחיסכון. במהלך  רשות שוק ההון ביטוח 
מחצית השנה הראשונה של שנת 2017 ניתנה 
לכל הורה האפשרות לבחור אם לחסוך על שם 
הילד בבנק או בקופת גמל, לבחור את זהות 
הבנק או קופת הגמל לפי העניין וסוג התכנית 

בבנק או מסלול ההשקעות בקופת הגמל.  
בחלוף תקופת הזמן שנקבעה לבחירת ההורה, 
שחלף  יוני  בחודש  הלאומי  הביטוח  ביצע 
הפקדות לזכות הילדים אשר הוריהם לא בחרו 

עבורם תכנית בנקאית או קופת גמל.    
ברירת המחדל עבור ילד שטרם הגיע לגיל 15 
הייתה קופת גמל ועבור ילד שגילו יותר מ-15 
- ברירת המחדל הייתה תכנית חיסכון בבנק.  
הכספים המיועדים לקופת גמל עבור ילדים 
הגמל  קופות  כל  בין  שווה  באופן  חולקו 
שקיבלו רישיון ממשרד האוצר לנהל קופת 
גמל להשקעה- חיסכון ארוך טווח לילד ואילו 
כספים המיועדים לתכנית חיסכון בבנק הועברו 

לבנק בו משולמת גם קצבת הילדים.   
כל קופת גמל נדרשה להציע להורי הילד 
מסלולי השקעה מגוונים, ולפחות להציע את 

מסלולי ההשקעה המיועדים לאלה המעדיפים 
סיכון נמוך, לאלה המעדיפים סיכון בינוני ולאלה 
המעדיפים סיכון מוגבר. בנוסף, ניתנה אפשרות, 
שרק מקצת הגופים המנהלים אימצו, לנהל 
מסלול השקעות על פי כללי ההלכה היהודית 
ומסלול השקעות המנוהל על פי כללי ההלכה 

האסלאמית.  
מסלול ההשקעות בקופת גמל, אשר מהווה 
ברירת מחדל עבור הילדים אשר הוריהם לא 
בחרו עבורם, הוא מסלול השקעות בסיכון נמוך 
ומכאן היקף הכספים הגבוה יחסית שנצבר בו 

נכון לסוף חודש יוני, 667 מיליון שקל. 
לב להיקף הכספים  זאת, ראוי לשים  עם 
במסלול בסיכון מוגבר בו הופקדו כבר 589 
מיליוני שקל, הכול כתוצאה מבחירה אקטיבית 
של הורים שבחרו לחסוך עבור ילדיהם במסלול 

עם סיכון מוגבר.
הילדים  לזכות  ההפקדות  ביצוע  לאחר 
הילדים  )עבור  עבורם  בחרו  לא  שהוריהם 
שהוריהם כן בחרו עבורם מכשיר חיסכון, בוצעו 
ההפקדות עוד קודם לכן( מצטייר שוק שנכון 
לסוף חודש יולי מנהל יותר משני מיליארד שקל 
12 גופים מנהלים. שוק בצמיחה,  באמצעות 
חודש של  שוטפות מדי  הנהנה מהפקדות 
הביטוח הלאומי עבור יותר מ-3 מיליון ילדים 
בהיקף של 50 שקל לילד ועוד הפקדות לזכות 
ילדים שהוריהם בחרו להגדיל את ההפקדה 
עבורם בקופת הגמל ב-50 שקל נוספים על 

חשבון קצבת הילדים.

הכותב הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני.

כספי חיסכון לכל ילד לפי גוף מנהל 
)במיליוני שקל(

כספי חיסכון לכל ילד לפי מסלולי השקעה 
)במיליוני שקל( 

יותר מ-2 מיליארד שקל בקופות הגמל לילדים
 תמונת מצב בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד  היקף 

הכספים במסלול בסיכון מוגבר הגיע כבר ל-589 מיליון שקל

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

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר
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הפניקס ערכה סדרת מפגשי 
"פמיניקס" שחשפו את העובדות 

במשרדי הסוכנים לחידושים בביטוח 
במהלך השבוע שעבר ערכה 
הפניקס סדרת מפגשי  חברת 
פמיניקס, שבחברה אומרים 
בחטיבת  למסורת  הפכו  כי 
הלקוחות. במפגשים אירחה 
הפניקס יותר מ-500  עובדות 
במשרדי הסוכנים בביטוח כללי 
ומכל האשכולות  מכל הארץ 

בחברה. 
מטרת מפגשי פמיניקס היא 
לעדכן מקצועית את עובדות 
המשרדים שנמצאות בקשר יום 
יומי עם עובדי החברה, לחזק 

את הקשר האישי עמן ולחשוף אותן לחידושים 
בתחום ביטוח כללי.

פתח את הכנסים, מנהל חטיבת הלקוחות 
ומשנה למנכ"ל, אורן אל- און.

גורמים בכירים  הכנסים כללו הרצאות של 
בחברה, כל אחד על נושא אקטואלי מתחומו, 

זאת כדי להעשיר את הידע של המנהלות ולענות 
על שאלות במגוון נושאים ובאופן מעמיק ורחב.
שלמה מילר משנה למנהל תחום ביטוח כללי 
וקרן גרניט מנהלת מערך התביעות, הרצו בנושא 
חוזר השרברבים שיצא לאחרונה, בהמשך לכניסתן 
לתוקף של הוראות הפיקוח בנושא הטיפול בנזקי 

מים בביטוח דירה, שמטרתן 
לשפר את השירות למבוטחים 
בקרות מקרה ביטוחי הכולל 

נזקי מים. 
אבי מנעים,  בהמשך הרצה 
מנהל פיתוח עסקי בתחום 
הביטוח הכללי, בנושא הרחבת 
השימוש של הפניקס צעיר, 
ואריה אריאלי המשנה ליועץ 
המשפטי של החברה, סיפק 
עדכונים  בנושא  סקירה 
תקופה  ה מ ם  י י ר טו ל רגו

האחרונה. 
ומנהל פיתוח  ירוחם בר נתן, החתם ראשי 
 extra-מוצרים בביטוח כללי, סקר את מוצרי ה

העסקיים של הפניקס ויתרונותיהם.
וההתפתחויות  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  על 
דודי עוז, מנהל  האחרונות בתחום זה, הרצה 

ביטוח נסיעות לחו"ל.

מבטחים ומבוטחים

 במפגשים התארחו כ-500 עובדות ממשרדים בכל אשכולות החברה

מימין: שלמה מילר משנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס, קרן גרניט מנהלת מערך 
התביעות בהפניקס ואורן אל-און, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות
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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!

Aon ועידת הסייבר של

מבטחים ומבוטחים

לדברי בק, הצפי הוא כי תעשיית ביטוחי הסייבר תמשיך לגדול בקצב מואץ של כ-30% 
בממוצע בשנה ועל פי הערכות, ב-2022 סך הפרמיות צפוי לעמוד על כ-12 מיליארד דולר

אילן בק, יו"ר Aon ישראל: עלות 
פשעי הסייבר לארגונים בשנה 

מוערכת ביותר מ-450 מיליארד דולר

מושיק בן פורת יתמודד ליו"ר מחוז 
השרון והודיע על תמיכתו ברוזנפלד

"היקף העלות השנתית של פשעי הסייבר 
ביותר  מוערכת  העולם  ברחבי  לארגונים 
מ-450 מיליארד דולר! כאשר האתגר הגדול 
של השוק הוא להגדיל את התיאבון והקיבולת 
של המבטחים לרשום סיכוני סייבר עצומים 
כאלה", כך אמר אילן בק, יו"ר ומנכ"ל איאון 
)Aon( ישראל, בוועידת הסייבר של איאון, 

שהתקיימה ביום ד' שעבר. 
לדברי בק, "הצפי הוא כי תעשיית ביטוחי 
הסייבר תמשיך לגדול בקצב מואץ של כ-30% 
 2022 בממוצע בשנה ועל פי הערכות, בשנת 
סך הפרמיות צפוי לעמוד על כ-12 מיליארד 
דולר לעומת כ-2 מיליארד כיום. אירוע סייבר 
הינו משבר ארגוני לכל דבר ועניין וחברה שלא 
תיערך מראש להתמודדות עם משבר כזה, לא 
תשכיל לצאת ממנו עם מינימום נזק כלכלי 

ופגיעה תדמיתית".
"במאזן הכולל, מצבה האסטרטגי של מדינת 
ישראל היום מעולם לא היה טוב יותר", כך ציין 
תא"ל )במיל.( פרופ' יעקב נגל, לשעבר היועץ 
לביטחון לאומי וראש המל"ל, בוועידה. לדבריו, 
"למרות איראן, הפלסטינים והדה לגיטימציה, 
כוח  אין איום קיומי אמיתי בטווח הקצר, 
ההרתעה עובד, וישראל אף מציגה עליונות 

בטכנולוגיה ובסייבר".
לעצמה  שמה  היא  כי  נמסר,  מהחברה 
כמטרה להוביל את תחום ביטוחי הסייבר 
חברת  מוזגה  האחרונה  בשנה  בישראל. 
 Stroz( הסייבר האמריקאית סטרוז פרידברג
Friedberg( לתוך איאון העולמית. מהלך זה 
מחבר בין שתי קבוצות מובילות בניהול סיכוני 
הסייבר. במקביל, איאון גייסה לשורותיה את 
יחידת הסייבר  ג'ים טריינור, לשעבר ראש 
במטה ה-FBI. נכון להיום, כך צוין, יותר מ-30% 

מתכניות ביטוח הסייבר עבור חברות פורצ'ן 
500 נערכות באמצעות איאון. 

ג׳ון ברונו, ה-COO של איאון העולמית, ציין 
כי “הביטוח הינו קו ההגנה האחרון בזמן תקיפת 
סייבר, לכן על הארגונים להיערך מראש כבר 
בזמן הערכת הסיכונים, כשנקודת ההנחה היא 
שיותקפו בכל מקרה. אין ספק כי הרגולציה 
החדשה המתהווה באירופה וזו שבקרוב תגיע 
גם לישראל, תוביל לצמיחת ביטוח הסייבר 

בצורה דרמטית”.
הוועידה התקיימה הרצאה של  במסגרת 
המידע,  הגנת  על  הממונה  כוכב,  איציק 
הפרטיות והסייבר בשירותי בריאות כללית, 
שאמר כי "בסייבר אין גבולות בין מדינות 
יש כ-5 מיליון האקרים  כיום  ואין חוקים. 
זדוניים, חלקם שייכים לאירגוני טרור וחלקם 
עצמאיים. נכון להיום אין חוקים המחייבים את 

ספקי האינטרנט שהתקשורת תהיה מוצפנת 
ובצורה שזה מתנהל היום, זה רק עניין של 
זמן עד שנותקף. עולם הסייבר מצוי בצומת 
משמעותית המחייבת מציאת פתרונות אבטחת 
סייבר בבינה מלאכותית חזקה, כאלה שיאתרו 
מתקפות הרבה לפני שהן פוגעות בארגונים 
ותשתיות קריטיות. ביטוח הסייבר הינו בהחלט 
נדבך חשוב במערך ההגנה הכולל של כל ארגון 

וכל דירקטוריון חייב לשקול אותו".
בנוסף, התקיים פאנל מומחים שדן בשאלה 
"האם טכנולוגיית סייבר וביטוחי סייבר יכולים 
אילן עבאדי,  להתקיים יחדיו" בהשתתפות 
ה-CISO  של חברת טבע, מארק קמילו, ראש 
תחום סייבר ב-AIG EMEA, גראהם ניומן, 
 CFC Underwriting מנהל החדשנות של 
 Aon-ואליסטר קלארק, מנהל הסייבר ב

לונדון.

מושיק בן פורת  מהוד השרון,  בעליה של 
חושן סוכנות לביטוח 1995 וחבר לשכה משנת 
1995, הודיע כי יתמודד ליו"ר מחוז השרון 
והודיע על תמיכתו  בלשכת סוכני הביטוח 
לנשיאות הלשכה. בן פורת  בליאור רוזנפלד 

משמש גם כיו"ר שלוחת לה"ב בכפר סבא.
בן פורת: "אני מאמין גדול בשליחות שבה 
אנו עוסקים. אנו אלו שדואגים למשפחות 
ימים כלילות על  ועושים  המבוטחים שלנו 
מנת להגן עליהם ולתת להם שרות איכותי 

ומקצועיות ללא פשרות. 

בעת הזו, כאשר מעמדנו נשחק, אנו זקוקים 
יכולות  להנהגה צעירה, דינמית, רעבה ועם 
אדירות כפי שיש בכוורת הנפלאה של רוזנפלד". 
עוד אמר: "הגיע הזמן שכל סוכן ביטוח ירים 
את ראשו ויזקוף את גבו. אנו ראויים לכך וכולנו 
עובדים קשה מאד לשם כך. תחת הנהגתו של 
רוזנפלד אני מאמין שזה יתגשם. אני קורא 
לכל חבריי להצטרף אלינו ולעזור להנהיג את 

הלשכה לעתיד טוב יותר". 
רוזנפלד מסר: "אין לנו ספק כי סוכני השרון 

מושיק בן פורתיצביעו נכון".
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מימין: ג'ון ברונו - COO  איאון העולמית, אדי אביעד – מנהל סייבר באיאון ישראל,
אריק פרידברג - שותף-מייסד של סטרוז-פרידברג, אילן בק - יו"ר ומנכ"ל איאון ישראל
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