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 החברה מתנה העברת מידע בהתאם לחוזר הצירוף, בחתימה על הצהרה שהסוכן ביקש לקבל 
מידע שלא בהתאם להוראות החוזר  לשכת סוכני הביטוח בתגובה: הלשכה רואה בחומרה 

את הניסיון של ביטוח ישיר לחסום קבלת מידע בידי הציבור לגבי מוצרים המנוהלים אצלה או 
באמצעותה  לדברי הלשכה, ההתנהלות נוגדת את כוונת המפקחת בכל הקשור לטובת הלקוחות

ביטוח ישיר דורשת מסוכנים 
להודות שפעלו בניגוד לחוזר 

הצירוף - כתנאי להעברת מידע

המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס*

פסגות גמל להשקעה
חברת הגמל הגדולה בישראל מציגה:

טריידביטוחפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות חיסכוןתעודות סל קרנות נאמנות

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. *בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ש"ח בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. פטור ממס רווח הון יתאפשר 
בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים )לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש( והכל בכפוף לתקנון 
ולהוראות הדין כפי שיעדכנו מעת לעת. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ / שיווק פנסיוני בידי יועץ / משווק פנסיוני בעל רשיון 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. 

חברת ביטוח ישיר דורשת בתקופה האחרונה 
מסוכני ביטוח להודות שפעלו בניגוד להוראות 
חוזר הצירוף – כתנאי להעברת מידע בהתאם 
להוראות חוזר הצירוף. סוכנים שפונים לחברה 
עם בקשה לקבל מידע, מתבקשים לחתום על 
כתב התחייבות, בו נכתב בין היתר: "אני כותב 
התחייבותי זו לאחר ששלחתי לחברה בקשות 
לקבלת מידע שלא בהתאם להוראות חוזר 
צירוף, לרבות בקשה למידע בנודע ללקוחות 

שאינם מבוטחים בחברה". 
עוד כולל המסמך האמור הצהרה והתחייבות 
"אני אשלח  כך:  לפעול  של סוכני הביטוח 
שעומדות  מידע,  לקבלת  בקשות  לחברה 
בהוראות חוזר הצירוף, כלומר בקשות בנוגע 
ללקוחות שקיבלו ממני הצעה לביטוח וציינו 
בפני שהינם מבוטחים בחברה. בנוסף אציין 
בבקשות לקבלת מידע את סוג הפוליסה לגביה 

נדרש המידע". 
עוד נדרשים הסוכנים להצהיר כי הם מבינים, 
ש"אם יישלחו על ידי בקשות שלא עומדות 

בקריטריונים לעיל, החברה לא תעניק לי את 
השירות לגביהם, או כל שירות בעתיד, בנוגע 

לבקשות לקבלת מידע". 
סוכני הביטוח רואים בכך מדיניות הנוגדת 
את הוראות החוזר, ומסבירים כי כל חברות 

הביטוח שולחות את המידע ללא התניות.  
תגובת לשכת סוכני הביטוח: "לפני כחודש 
וחצי הוגש הטופס לגורם הרלוונטי ברשות שוק 
ההון עם בקשה לבדוק חוקיות הטופס, היות 
והוא נחזה להיות לא תקין ו/או לא חוקי ו/

או לא עומד בתנאי הרגולציה הנוכחית. עדיין 
לא התקבלה תשובה מרשות שוק ההון בעניין. 
הניסיון של  את  בחומרה  רואה  "הלשכה 
ביטוח ישיר לחסום קבלת מידע בידי הציבור 
לגבי מוצרים המנוהלים אצלה או באמצעותה. 
הדבר נחזה להיות נוגד את כוונת המפקחת 
דורית סלינגר בכל הקשור לטובת הלקוחות".
עד  תגובת רשות שוק ההון לא התקבלה 

למועד סגירת הגיליון.
חברת ביטוח ישיר סירבה להגיב.

סאגה מתמשכת

יצוין כי לא מדובר במדיניות חדשה של חברת 
ישיר. כבר באוקטובר אשתקד פנה  ביטוח 
סוכן הביטוח כפיר שרוני לפיקוח על הביטוח 
בתלונה על החברה, בה הלין על סירוב החברה 
להעביר מידע על מוצרי הביטוח של לקוחותיו 
של הסוכן. רשות שוק ההון גיבתה את מדיניות 

חברת ביטוח ישיר במכתב התשובה. 
במכתב אז פורש סעיף 8 לחוזר הצירוף באופן 
הבא: "על מנת לקבל מידע מהחברה, בהתאם 
להוראות חוזר צירוף לביטוח, יש לציין בפנייתך 
לחברה באיזו פוליסה מדובר". בכך קיבלו 
ברשות את מדיניות חברת ביטוח ישיר, וסיימו 

את הטיפול בפנייה. 
למרות כל הקשיים שמערימה חברת ביטוח 
ישיר על סוכנים, גורם בכיר בענף העריך כי 
הנחיית הרשות לעשות שימוש בהר הביטוח 
תייתר את הצורך בקבלת המידעים הרלוונטיים 

מהחברות, ותפתור את הבעיה.

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94/
http://polisa.news/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A2%D7%A9%D7%95/
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שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס: אנו בטוחים כי הטבה נוספת זו 
שהינה ייחודית לתוכנית ביטוח הדירה שלנו, תאפשר למבוטחים לבחור את הביטוח המתאים ביותר 
עבורם, ועונה על צורך ממשי של רבים ממבוטחינו הקיימים ורבים אחרים המתגוררים בקומות ביניים

הפניקס מעניקה פטור מהשתתפות עצמית
בנזקי מים למבנה ולתכולה לדירות בקומות ביניים

כדאי לדעת

הפניקס מעניקה פטור מהשתתפות עצמית 
בנזקי מים לדירות בקומות ביניים. בפוליסות 
שתאריך תחילתן הוא החל מה-2 בפברואר 
ביטוח  תכנית  במסגרת  מבוטחים  השנה, 

הדירה "הבית שלי" ייהנו מפטור 
עצמית  השתתפות  מתשלום 
ולתכולה.  בנזקי מים למבנה 
ים  ח ט ו ב מ ל ן  ת נ י י ר  ו ט פ ה
גם  ביניים, שיבטחו  בקומות 
וגם את התכולה  את המבנה 
בפוליסת שרברב שבהסדר, שהן 
הפוליסות בהן בוחרים מירב 
האמור,  הפטור  המבוטחים. 
יינתן  בהפניקס,  מדגישים 
למבוטחים שוויתרו על הכיסוי 
במסגרת  זאת,  לתכשיטים. 
מדיניות הפניקס להעניק הטבות 

למוותרים על כיסוי זה.  
יצוין כי זה כמה שנים - פוליסת 
הביטוח של הפניקס לתכולת 

דירה בקומות ביניים, בה מוותר המבוטח 
על כיסוי לתכשיטים/ פריטי זהב/ שעוני יד, 
מעניקה למבוטח הנחה של 20% בפרמיית 
התכולה ופטור מהשתתפות עצמית במרבית 

למבנה  וגם  לתכולה  הנזקים 
כעת,  בוטח(.  שהוא  )במידה 
מצטרף להטבות אלו גם הפטור 
מהשתתפות עצמית בנזקי מים. 
זה  נוקטת  כי הפניקס  יצוין 
שנים במדיניות חיתום מאוד 
לפלחי  כאשר  דיפרנציאלית, 
אוכלוסייה נבחרים היא מעניקה 
תנאי ביטוח אטרקטיביים - הן 
מזווית היקף הכיסוי הביטוחי, 

והן מזווית התעריפים. 
בכיר  שלמה מילר, סמנכ"ל 
ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי 
בהפניקס, מסר: "אנו בטוחים 
שהינה  זו,  נוספת  הטבה  כי 
ייחודית לתוכנית ביטוח הדירה 
של חברתנו, תאפשר למבוטחים לבחור את 
הביטוח המתאים ביותר עבורם, וכי היא עונה 
על צורך ממשי של רבים ממבוטחינו הקיימים 

ורבים אחרים המתגוררים בקומות ביניים". 

דרושים:
מנהל/ת קשרי לקוחות ליחידה פיננסית -	•

ידע בתפעול עולם הגמל והפיננסים, עבודה מול לקוחות.  

מנהל/ת תיק ישיר ביטוח כללי -	•
ידע וניסיון בתחום רכב ודירה, עסקים - יתרון.  

חתם/ת פרט סוכנים -	•
ידע וניסיון בתחום רכב ודירה, עבודה מול סוכנים.  

רפרנט/ית תפעול ביטוח חיים -	•
ידע וניסיון בתפעול ושירות ביטוח חיים פרט ופנסיוני.   

בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח.
סביבת עבודה נעימה, תנאים מצוינים למתאימים!

דיסקרטיות מובטחת.

ממשיכים להתפתח ומחפשים 
טאלנטים למשפחת אורן מזרח!

suzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר 
ומשנה למנהל תחום ביטוח 

כללי בהפניקס

בית הפניקס
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 לנהל את העסק שלך
בכל מקום ובכל זמן

אפליקציית
כל היתרונות באפליקציה אחת

עדיין לא הצטרפתם ?
להורדת האפליקציה סרקו את ה-QR או הכנסו לחנות 

האפליקציות ורשמו מידע לסוכני הפניקס

מעקב שירות לקוחות: ניהול הפעילות העסקית שלך: 

 מעקב מינוי סוכן

 פירוט ביטוחים למבוטח

 איתורונים,קטלוגים ותעריפונים

 צור קשר עם "מוקד סוכנים"

 כל היתרונות 
באפליקציה אחת: 

  דיווח מכירות ביטוח כללי, חא"ט  

    ובריאות בזמן אמת
  פירוט עמלות ביטוח כללי, חא"ט

     ובריאות
  סטאטוס הפקה חא"ט ובריאות

  סטטוס ותשלום תביעה

  סטטוס פדיון

  סטטוס בקשת ניוד

  סטטוס ביצוע סקר בעסק
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נוסע ברכב שידע שאין כיסוי ביטוחי 
לשימוש בו אינו נופל בגדר משוללי 

זכאות לפי סעיף 7 לחוק הפלת"ד

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט קבע, כי יש לפרש סעיף זה באופן מצמצם ודווקני, כך שהוא יחול רק על מקרים חמורים או חריגים

פי  נגד קרנית על  התובעת הגישה תביעה 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, לפיצוי 
גוף, שאירעו לה עת נסעה ברכב,  נזקי  בגין 
הנהוג על ידי בעלה, צד ג' 1, והרשום על שם 

חמתה – צד ג' 3. 
התובעת טענה, כי לאחר התאונה התברר, 
בתוקף,  חובה  ביטוח  נסעה  בו  לרכב  שאין 
נגד קרנית על  ומשכך הגישה את תביעתה 
פי סעיף 12 לחוק. קרנית טענה, כי התובעת 
הייתה הבעלים ו/או המחזיקה ברכב, במשותף 
עם רביע, וכי במועד אירוע התאונה רביע נהג 
ברכב, התובעת ישבה לידו והתירה לו לנהוג 
ברכב, למרות שלרכב לא היה ביטוח חובה תקף. 
וטענה,  ג'  נגד צדדי  קרנית הגישה הודעה 
כי צד ג' 1 הוא הנהג ברכב, למרות שידע כי 
לרכב אין ביטוח חובה תקף במועד התאונה, 
צד ג' 2 ואמאל התירו לרביע להשתמש ולנהוג 
ברכב, ומשכך היא זכאית לשיפוי מלא מצדדי 

ג', ביחד ולחוד, לפי סעיף 9 לחוק. 
7 לחוק מונה  בית המשפט קבע, כי סעיף 
זכאים לפי חוק  נפגעים אשר אינם  רשימת 
הפיצויים. נוסע ברכב שידע שאין כיסוי ביטוחי 
לשימוש בו אינו נופל בגדר משוללי הזכאות 
בפועל, תישלל  לחוק.   7 מונה סעיף  אותם 
הזכאות מנוסע רק בשני מקרים: אם ידע כי 
השימוש ברכב בו נסע נעשה ללא רשות )סעיף 
7)2( לחוק או בהיותו מודע לכך, שהרכב שימש 
או סייע לביצוע פשע )סעיף 7)4( לחוק. בית 
זה באופן  יש לפרש סעיף  כי  המשפט קבע, 
מצמצם ודווקני, כך שהוא יחול רק על מקרים 

חמורים או חריגים.
בית המשפט סקר את הלכת בית המשפט 
ג'מאל  נ' דחבור  קרנית  דין  העליון בפסק 
פרח, בו נקבע, כי אם לא נפל אשם במעשהו 
של בעל הרכב, ולא היה גם סביר שידע שאין 
ביטוח לנהיגתו של המשתמש על פי ההיתר 
ממנו, לא תישלל ממנו הגנת חוק הפיצויים. 
יסוד האשם של הנפגע הוא היסוד העיקרי 
המאפיין את ארבע הקטגוריות הראשונות של 
7 לחוק, ואותו יסוד של אשם  הוראת סעיף 
נדרש גם בהוראות פסקאות ג ו-6 לסעיף 7. 
ידע  אולם אין די בכך שמתיר השימוש לא 
שאין ביטוח לנהיגתו של המשתמש. אם אדם 
סביר היה יודע זאת, לא יזכה המתיר שנפגע 
בפיצויים לפי החוק. נוסע ברכב, שידע שאין 
בגדר  נופל  אינו  בו,  ביטוחי לשימוש  כיסוי 
ואם   ,7 משוללי הזכאות אותם מונה סעיף 

ייפגע בתאונת דרכים, יפוצה על ידי קרנית. 
קרנית תוכל לחזור אז אל הנוהג שהיה מודע 
או היה צריך להיות מודע להיעדר הביטוח, או 
על מתיר השימוש שהיה מודע לכך או סביר 

היה שידע על היעדר הכיסוי הביטוחי. 
בית המשפט קבע, כי לא עלה בידי קרנית 
להוכיח, שבהתקיים אחת החלופות של סעיף 
7 לחוק, ובכלל זה סעיף 7)6( לחוק, שכן לא 
התובעת היא זו שנהגה ברכב, והוכח שהיא לא 
ידעה או לא הייתה צריכה לדעת שהרכב לא 
מבוטח. בכלל זה לא הוכח שהייתה הבעלים 
כן זכאית היא לפיצוי  ועל  בו,  או המחזיקה 
מקרנית. חייבים צד ג' 1, בהיותו הנהג ברכב 
בעת התאונה, וצד ג' 3 בתור הבעלים הרשום 
ומי שהתירה את  של הרכב ברישיון הרכב, 
השימוש בו לצד ג'1 – שניהם חייבים בשיפוי 
קרנית. צד ג' 2 היה הבעלים האמיתי, או לכל 
הפחות הבעלים במשותף ברכב, והוא לא מנע 
את השימוש של צד ג' 1 ברכב, והוא בעצמו 

נהג ברכב ללא ביטוח.
בית המשפט קבע, כי התובעת אינה בעלת 
תחולה  אין  ולכן  בו,  המחזיקה  או  הרכב 
לסעיף 7)6( לחוק, היא זכאית לפיצויים לפי 
חוק הפיצויים, ועל קרנית לפצותה בהיעדר 
ביטוח תקף. משנשללה חבות חברת הביטוח 
לפצות את הנפגע בתאונה, יפנה הנפגע שאינו 

נגוע באשם לקרנית על מנת שיפוצה על ידה. 
משפיצתה קרנית את הנפגע הזכאי, קמה לה, 
מכוח סעיף 9 לחוק, זכות חזרה אל אדם אחר 
זה מי  ובכלל  זה,  לפי חוק  החייב בפיצויים 
שנהג ברכב ללא ביטוח ומי שהתיר במודע את 
השימוש ברכבו בלא ביטוח תקף. זכות החזרה 
כלפי מתיר השימוש ברכב אינה זכות מוחלטת 
ומותנית בכך שהתנהגותו של מתיר השימוש 
בידיעה,  שמתבטא  באשם,  נגועה  הייתה 
בפזיזות, בעצימת עיניים או ברשלנות, דהיינו 
אם מתיר השימוש ידע או צריך היה לדעת על 

כך שהנהג לא היה מבוטח. 
קרנית תוכל לחזור לבעלים, לנוהג ברכב אם 
נהג בידיעה, שאין לו ביטוח, ולמתיר השימוש 
ברכב הלא מבוטח, אשר הוכח לגביו על ידה, 
וכי עשה זאת  כי התיר את השימוש ברכב, 
מודע  להיות  היה  שצריך  או  מודע  כשהוא 
ביטוחי.  כיסוי  להיעדר  שהביאו  לעובדות 
בית המשפט קבע, כי כל צדדי ג' ידעו על כך 

שהרכב לא מבוטח.
בית המשפט קבע כי על קרנית לפצות את 
התובעת וחייב את צדדי ג' ביחד ולחוד לשפות 
וכן לשלם לה  את קרנית בסכומים שנקבעו 

הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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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האם חברות הביטוח יתחילו 
לנהל קרנות פנסיה לבניינים?

 קרן פנסיה לבניינים היא אחד הפתרונות שנידונו בוועדת הרפורמות למימון תחזוקת 
מבנים בהתחדשות עירונית   עו"ד אסתי ורהפטיג בס, משפטנית במשרד המשפטים הציגה 

מודל אחר במסגרתו הקבלן בונה דירות נוספות שיושכרו למימון התחזוקה של ועד הבית

ועדת הרפורמות של הכנסת קיימה אתמול 
)יום ג'( דיון המשך להצעת חוק פינוי בינוי – 
דיון בנושא תחזוקת מבנים. יו"ר הוועדה, ח"כ 
רחל עזריה )כולנו(, אמרה כי בעבר היו כמה 
ניסיונות לעבוד על החוק בסוגיית תחזוקת 
מבנים וכל פעם הוא עלה בתוהו - "אנחנו 
נצטרך לעבות את החוק בדברים שהם לא 
רק ענישה לדייר סרבן. עלות אחזקת מבנים 
התנגדויות  יש  ולכן  גבוהה  להיות  עלולה 
הכי  המדינה  להיות  עתידים  אנו  דיירים. 
ולכן אנו   2048 צפופה ב-OECD עד שנת 
נפעל להאצת תהליכי פינוי בינוי והתחדשות 
עירונית ובמקביל נצטרך למצוא פתרונות 

לאותם קשיים”.
עו"ד אורי אטינגר, מנהלת קידום מדיניות 
במרכז הגר באוניברסיטת תל אביב, אמרה 
כי כל כניסה לפרויקט התחדשות עירונית 
גורר בהכרח עלייה בעלויות   38 או תמ"א 
החיים, כגון הוצאות דמי ניהול ודמי תחזוקה 

בשל השינוי הפיזי במבנה. זה שינוי במעבר 
מדמי ועד בית מסורתי של 20 שקל במקרים 
לעלויות שמגיעות ל-500 שקל  מסוימים 
וזה מכביד על  בחודש בהוצאה החודשית, 
הוצאות משפחה כאשר צריך לזכור שגם מחירי 
הארנונה עולים בשל גודל הבית החדש. אין 
כרגע פתרונות מספיק טובים. לדבריו, "יש שני 
פתרונות מרכזיים לתחזוקת המבנים: הראשון 
הונית לתחזוקה שוטפת שהיזם  זאת קרן 
מעמיד מראש לפרק זמן מסוים או שטח מניב, 
כגון חנות קטנה, שהרווח מאותה חנות יממנו 
את ההפרש הגדול. יש המון שאלות של מי 

ייהנה ממשאב כזה, מי באמת נזקק?". 
עו"ד אסתי ורהפטיג בס, משפטנית במשרד 
כי בישיבות פנימיות  המשפטים, הסבירה 
הוצגו אופציות בהן הקבלן בונה דירות נוספות 
שיושכרו ואלה ישמשו לממן את התחזוקה 
ועד הבית. "ההתנגדות לדבר  הגבוהה של 
הזה, מלבד העובדה שהם לא אגודה משפטית 

כמו מושב, היא שהדיירים פשוט יסתכסכו 
ולא יצליחו להגיע להסכמות. אנחנו חושבים 
שהמודל הזה לא יצליח. אנחנו חושבים יותר 
במודל של פנסיה לבניינים. האבן מזדקנת 
ולכן קרן הונית היא פתרון נוסף שצריך לקחת 
בחשבון. החיסרון בקרן הונית שהיא מתכלה, 

בניגוד לנכס שימשיך להניב רווחים. 
יו"ר הוועדה, ח"כ עזריה, סיכמה את הדיון 
ואמרה כי הוא חשוב מאוד ומצריך בדיקה 
ולמידה. "אני זוכרת את השריפה הנוראית 
באנגליה עם עשרות הרוגים ואני בטוחה שהיה 
משהו שלא נוהל כמו שצריך. עלינו לחשוב 
איך מתמודדים עם סוגית הבנייה לגובה, כדי 
שזה לא יקרה אצלנו. יש לנו אחריות לטפל 
דיירים סרבנים בשל בעיות  במצוקות של 
כלכליות. נושא פנסיה למבנים בדור הבא הוא 
חשוב. לילדים שלנו לא יהיו את הפריווילגיות 
שיש לנו היום. בואו נעשה את מה שלא עשו 

קודם ונחשוב קדימה עבורם".

חברת הביטוח תשלם לצד ג' כי לא בדקה אם 
הוא ידע על היעדר רישיון בתוקף לנהג הפוגע

חברת הביטוח תשלם את תביעת צד ג' כי לא 
בדקה אם הפונה ידע על היעדר רישיון בתוקף 

לנהג הפוגע עמו נסע.
הפונה התלונן כי חברת הביטוח דחתה את 
תביעת צד ג' שהגיש. החברה טענה כי דחתה 
את תביעתו מאחר שנהג הרכב הפוגע נהג 
ללא רישיון בתוקף. חברת הביטוח ביססה 

את דחיית התביעה על סמך תדפיס של רשות 
הרישוי. הפונה טען כי הנהג הציג בפניו מסמכים 

לפיהם רישיונו עדיין בתוקף. 
במסגרת בירור הפנייה הודיעה הרשות לחברה 
כי בהתאם לפסיקה, חברת הביטוח נדרשת 
להוכיח שהנהג ידע שרישיונו נשלל, ולא ניתן 
להסתמך רק על תדפיס רשות הרישוי. לאחר 

בירור הפנייה, החברה הודיעה כי תשלם את 
תביעת צד ג' כיוון שהיא לא ערכה בדיקות כדי 
לבחון האם הפונה ידע על היעדר רישיון בתוקף. 
בנוסף, הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם 
לפונה גם את ההוצאות שנגרמו לו עקב דחיית 

התביעה ולמנוע הישנות מקרים מעין אלו. 
)כתבה שישית בסדרה(

בנוסף, הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם לפונה גם את ההוצאות 
שנגרמו לו עקב דחיית התביעה ולמנוע הישנות מקרים מעין אלו

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

לט
 בי

דיו
טו

ס

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
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סוגרים את 2017 בקופות הגמל

קופות הגמל במסלול של עד 50 בשנת 2017

קופות הגמל במסלול של 50 עד 60 בשנת 2017
מקור: דיווחי החברות

מקור: דיווחי החברות

 הקופה של אלטשולר שחם במסלול 50 עד 60 הניבה תשואה 
של IBI  10.9% והראל ניצבות במקום השני מבחינת תשואות

אלטשולר שחם מובילה בתשואות את 
שני המסלולים העיקריים בקופות הגמל

קופת הגמל של אלטשולר שחם במסלול של 
בני 50 ומטה הניבה תשואה של 12.4% בשנת 
2017 והיא המובילה במסלול זה. הקרן של 
IBI במסלול זה הניבה תשואה של 9.2% והיא 
אנליסט  ממוקמת במקום השני. הקופה של 
הניבה תשואה של 9% ומוצבת במקום השלישי.
קופת הגמל של אקסלנס היא הקופה הגדולה 
4 מיליארד  במסלול זה, עם נכסים בסך של 
שקל. הקרן של אלטשולר שחם מנהלת נכסים 
בסך 2.6 מיליארד שקל והיא ממוקמת שנייה 

במסלול מבחינת גודל. 
במסלול של גילאי 50 עד 60, קופת הגמל 

של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 10.9% 
והיא הראשונה בקטגוריה לשנת 2017. הקופה 
של  תשואה  הניבה  זה  במסלול  הראל  של 
8.1% והיא ממוקמת שנייה לשנה זו. הקופה 
של אנליסט הניבה תשואה של 8% ומוצבת 

במקום השלישי. 
הקופה של אלטשולר שחם היא גם הקופה 
 14.4 הגדולה במסלול עם נכסים בשווי של 
מיליארד שקל. הקופה של ילין לפידות מנהלת 
במסלול  השנייה  והיא  שקל  מיליארד   7.3
בקטגוריה זו. מיטב דש מנהלת נכסים בסך של 
6.7 מיליארד שקל וממוקמת במקום השלישי.

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה

נכסים )מיליוני שקלים(תשואה דצמבר 2017תשואה שנת 2017קופה / מסלול עד 50

12.40%1.46%2,583אלטשולר שחם 50 ומטה

IBI9.21%0.84%115 50 ומטה

9.04%0.40%631אנליסט גמל לבני 50 ומטה

8.78%0.76%424כלל 50 ומטה

8.76%0.82%453הראל גמל 50 ומטה

8.44%1.03%546הפניקס 50 ומטה

8.29%0.91%1,810פסגות גדיש 50 ומטה 

8.22%1.05%714מיטב דש 50 ומטה 

7.94%1.01%4,010אקסלנס  50 ומטה

7.48%0.79%343מנורה 50 ומטה

נכסים )מיליוני שקלים(תשואה דצמבר 2017תשואה שנת 2017קופה - מסלול גילאי 50 עד 60 

10.91%1.27%14,387אלטשולר שחם 50-60

8.09%0.81%1,989הראל 50-60

8.02%0.38%452אנליסט 50-60

 50-60 IBI7.57%0.65%57

7.55%0.64%525כלל תמר 50-60

7.45%0.86%228הפניקס 50-60

7.20%0.94%6,771מיטב דש 50-60

7.20%0.70%28פסגות גדיש 50-60

7.02%0.80%3,591מנורה 50-60

6.64%0.65%851אקסלנס 50-60

6.37%0.39%7,341ילין לפידות 50-60
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סוגרים את 2017 בקרנות ההשתלמות

קרנות ההשתלמות במסלול הכללי בשנת 2017

קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי בשנת 2017

מקור: דיווחי החברות

מקור: דיווחי החברות

 גם הקרן המנייתית של אלטשולר שחם נמצאת במקום הראשון בקטגוריה לשנת  2017 הפניקס והראל 
נמצאות במקום השני  בטווח של שלוש וחמש שנים, הקרן של אנליסט מציגה את התשואה הגבוהה ביותר

קרן ההשתלמות של אלטשולר 
שחם מובילה במסלול הכללי 

עם תשואה של 10.6% 

שחם  אלטשולר  של  ההשתלמות  קרן 
 10.6% הניבה תשואה של  במסלול הכללי 
בשנת 2017 והיא הקרן עם התשואה הגבוהה 
ביותר במסלול. הקרן הינה הקרן הגדולה בענף 
כאשר היא מנהלת 19.3 מיליארד שקל. קרן 
ההשתלמות של הפניקס במסלול הכללי הניבה 
תשואה של 8.2% והיא נמצאת במקום השני. 
בטווח של שלוש שנים, קרן ההשתלמות של 
אנליסט במסלול הכללי הניבה תשואה של 
19.9% והיא מובילה בטווח זמנים זה. הקרן 
של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 18.75% 
ממוקמת  והיא  האחרונות  השנים  בשלוש 

במקום השני. 
בטווח של חמש שנים, הקרן של אנליסט 
הניבה את התשואה הגבוהה ביותר של 41.4%. 
הקרן של ילין לפידות הניבה תשואה של 38.9% 
בחמש השנים האחרונות והיא ממוקמת שנייה. 
הקרן של ילין לפידות מנהלת 14 מיליארד שקל 

והיא הקרן השנייה בגודלה בקטגוריה. 

מסלול מניות

הקרן של אלטשולר שחם במסלול המנייתי 
 2017 בשנת   20.75% של  תשואה  הניבה 

הקרן  זו.  בקטגוריה  המובילה  הקרן  והיא 
של אלטשולר שחם היא גם הקרן הגדולה 
1.3 מיליארד  במסלול עם נכסים בשווי של 
שקל. הקרן של הראל במסלול המנייתי הניבה 
תשואה של 13.9% בשנת 2017 והיא ממוקמת 

במקום השני. 
במסלול המנייתי, הקרן של אלטשולר שחם 
מובילה גם בטווח של שלוש שנים וחמש שנים 
35.5% ו-70.5% בהתאמה.  עם תשואה של 
אנליסט, עם תשואה של 26.8% בשלוש השנים 
האחרונות ו-59.9% בחמש השנים האחרונות 

ממוקמת במקום השני בקטגוריות אלו.

תשואהקרן השתלמות מסלול כללי
לשנת 2017

תשואה
לדצמבר 2017

תשואה
לשלוש שנים

תשואה
לחמש שנים

נכסים
)מיליוני שקלים(

10.60%1.22%18.75%38.31%19,341אלטשולר שחם השתלמות כללי

8.17%1.01%17.35%36.96%1,834הפניקס השתלמות כללי

7.98%0.77%14.96%33.88%5,551הראל השתלמות מסלול כללי

7.97%0.46%19.92%41.42%3,339אנליסט השתלמות כללי

7.76%0.69%12.54%30.42%6,516כלל השתלמות כללי

IBI  7.70%0.66%12.32%32.38%720קרן השתלמות מסלול כללי

7.54%0.75%13.08%32.25%3,949מנורה מבטחים השתלמות כללי

7.45%0.88%13.63%33.04%5,458אקסלנס השתלמות כללי

7.20%0.96%12.40%31.19%7,857מיטב דש השתלמות כללי

7.13%0.71%13.00%31.99%9,935פסגות השתלמות שיא כללי

6.98%0.58%11.87%28.01%11,247מגדל השתלמות כללי

6.31%0.39%14.99%38.87%14,304ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

תשואהקרן השתלמות מסלול מניות
לשנת 2017

תשואה לחודש 
דצמבר 2017

תשואה 
לשלוש שנים

תשואה
לחמש שנים

נכסים
)מיליוני שקלים(

20.75%2.13%35.50%70.50%1,343אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות
1     13.93%  הראל השתלמות מסלול מניות .38%  23.57%  59.16%404

IBI   13.80%     1 קרן השתלמות מסלול מניות .42%  18.51%  52.23%69
1     13.52%  מיטב דש השתלמות מניות .95%  20.20%  52.11%464

0     13.29%  אנליסט מניות .24%  26.81%  59.89%188
1     13.29%  מגדל השתלמות מניות .26%  22.19%  55.78%172

1     12.73%  השתלמות מנורה מבטחים מסלול מניות .53%  19.55%  52.20%75
14.88%1.18%20.77%51.53%128כלל השתלמות מניות
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סוכנות מרכז הגליל מבקשת לבטל את 
זכיית כלל ביטוח במכרז של עיריית סכנין

מרכז הגליל סוכנות לביטוח מכפר מנדא 
הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה עתירה 
על  להצהיר  סכנין  עיריית  כנגד  מנהלית 
ביטול זכייתה של כלל ביטוח במכרז לעריכת 
הביטוחים האלמנטריים של העירייה, וכפועל 
יוצא מכך להכריז עליה כזוכה במכרז. לחלופין 
מתבקש בית המשפט להורות על ביטול המכרז 

ועל עריכתו מחדש.
בעתירה נאמר, כי בקיץ האחרון פרסמה 
עם  להתקשר  כוונתה  על  הודעה  העירייה 
ספק יחיד – כלל ביטוח, לביטוח העירייה 
לתקופה שבין ספטמבר 2017 לאוגוסט 2018. 
בהתאם להודעתה זו הזמינה העירייה מציעים 
אחרים להגיש הצעה לבטח אותה בביטוחים 
האלמנטריים, וכי מרכז הגליל הגישה הצעה 
לביטוח העירייה כנגד סכום כולל של 845 

אלף שקל.
לאחר עיון בהצעתה ביקש נציג מטעם העיריה 
ממרכז הגליל לתקן את סעיף ההשתתפות 
נזקי טבע, דבר שגרם להעלאת   - העצמית 
ההצעה לסך של 945 אלף שקל. אולם במהלך 
נודע למרכז הגליל  חודש דצמבר האחרון 
באקראי כי הצעתה נדחתה  ללא סיבה או 
הייתה הנמוכה מבין  הסבר, אף שהצעתה 
שתי ההצעות שעמדו בפני ועדת המכרזים, וכי 

העירייה התקשרה עם כלל ביטוח לביטוחה.
מרכז הגליל מציינת כי כלל ביטוח העמידה 
את הצעתה על סך 1.226 מיליון שקל ובין 
הצעתה לבין זו שלה נוצר פער של כ-281 אלף 
שקל, אשר יש בו כדי לחרוץ את גורל המכרז 
לטובתה. אולם עקב שיקולים זרים ושלא כדין 
שהפעילה ועדת המכרזים, הוחלט על ידה כי 

כלל ביטוח היא הזוכה במכרז.
לטענת מרכז הגליל באמצעות עו"ד מחמוד 
ח'לאילה, עירית סכנין פעלה בניגוד לתקנות 
חובת המכרזים בכך שלא ערכה חוות דעת 
בכתב של בעל סמכות מקצועית במשרדיה 
ביחס להיותה של כלל ביטוח ספק יחיד, בכך 
שלא צרפה להודעתה את עיקרי ההתקשרות 
שבינה לבין כלל ביטוח ועותק מחוות הדעת, 
ובכך שלא שלחה לה עותק מהחלטת ועדת 

המכרזים על זכייתה של כלל ביטוח במכרז.
לדברי מרכז הגליל, עיריית סכנין בהכרזתה 
כי כלל ביטוח זכתה במכרז על אף שהצעתה 
שלה הייתה נמוכה יותר, מעידה כי העיריה 

לא העניקה לה סיכוי שווה ויחס זהה והוגן.
תגובת עיריית סכנין לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

לדברי מרכז הגליל, עיריית סכנין בהכרזתה כי כלל ביטוח זכתה במכרז לעריכת הביטוחים האלמנטריים של 
העירייה, על אף שהצעתה שלה הייתה נמוכה יותר, מעידה כי העיריה לא העניקה לה סיכוי שווה ויחס זהה והוגן

 ייצוגית בנושא זה נדחתה על ידי בית המשפט העליון והשופטים המליצו להגיש תובענה חדשה על 
ידי ארגון אמון הציבור  לדברי התובעים, המע"מ הוא חלק מן הנזק שנגרם למבוטח, והשבת המצב 

לקדמותו מחייבת את חברות הביטוח שלא להפחית את שיעור המע"מ עקב כך שהתיקון לא בוצע בפועל

ייצוגית נגד 6 חברות ביטוח על הימנעות 
מתשלום מע"מ כאשר הנזק לא תוקן

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי 
מוערך של 82 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט 
המחוזי מרכז נגד חברות הביטוח מגדל, כלל 
והפניקס. זאת,  ביטוח, הראל, AIG, שירביט 
בטענה להתחמקותן השיטתית מתשלום רכיב 
המע"מ החל על עלות הנזקים, כאשר הנזקים 
לא תוקנו בפועל, חרף הדין המפורש לפיו עליהן 
לשאת בתשלום עלות המע"מ החל על התיקון 
בין אם התיקון בוצע בפועל ובין אם לאו. ייצוגית 
בנושא זה נדחתה על ידי בית המשפט העליון 
והשופטים המליצו להגיש תובענה חדשה על 
ידי ארגון אמון הציבור )פוליסה, גיליון 2352 

מה-7 בינואר 2018(.
בבקשה החדשה שהוגשה על ידי ארגון אמון 
הציבור נטען, כי חברות הביטוח מתחמקות 
מתשלום אחד מרכיבי תגמולי הביטוח, שחלה 
ג'  לצדדי  למבוטחים,  לשלמו  חובה  עליהן 
זו הן גורפות  ולמוטבים שהן מפצות, ובדרך 
מדי שנה עשרות מיליוני שקלים על חשבון 

המבוטחים, תוך ביצוע עשיית עושר ולא במשפט.
לטענת המבקש, חברות הביטוח סיגלו לעצמן 
פרקטיקה פסולה ומנוגדת לדין בכל פוליסות 
הרכוש בהימנעותן מתשלום רכיב המע"מ החל 
על עלות הנזקים, כאשר הנזקים לא תוקנו 
בפועל. זאת, כאשר הן מציגות בפני המבוטחים 
מצג לא נכון, כאילו במקרים שכאלה לא מוטלת 

עליהן החובה להוסיף את המע"מ.
הביטוח  מחברות  חלק  כי  נאמר  בבקשה 
מנמקות סירוב זה בטיעון לפיו בהעדר תיקון 
בפועל המע"מ הוא "תיאורטי", ואילו אחרות 
מצניעות את סיבת הסירוב בחוות דעת ומסמכי 

תשלום כלליים ובלתי מנומקים.
מיכאל  בבקשה, שהוגשה באמצעות עוה"ד 
בך ורון לדרמן, נטען כי חברות הביטוח נוהגות 
בשיטת מצליח, תוך ניצול העדר ידיעתם של 
זכויותיהם, תוך שהן  המבוטחים על אודות 
עושות לעצמן חשבון שאם ייתפסו בקלקלתן 
בעניינם של תובעים בודדים, לכל היותר יהיה 

עליהן לשלם לאותו תובע ספציפי את התשלום 
שהיה עליהן לשלם לו ממילא. בה בעת, לגבי 
כל יתר המבוטחים, הן תמשכנה לנהוג כמנהגן 
ולחמוק מן התשלום. כל זאת, בהתייחס לעובדה 
שחברות הביטוח אינן רשאיות להתקזז על 
המע"מ, ובאי תשלום המע"מ הן חוסכות לעצמן 

הוצאות של ממש.
לדברי ארגון אמון לציבור, המע"מ הוא חלק מן 
הנזק שנגרם למבוטח, והשבת המצב לקדמותו 
מחייבת את חברות הביטוח שלא להפחית את 
שיעור המע"מ עקב כך שהתיקון לא בוצע בפועל. 
בית המשפט מתבקש לחייב את חברות הביטוח 
ו/או להשיב למבוטחיהן את סכומי  לפצות 

המע"מ המגיעים להם על פי דין בגין העבר.
התביעה.  התקבלה  "טרם  נמסר   AIG-מ
כשתתקבל, תלמד אותה החברה ותגיב בהתאם".

הראל ושירביט בחרו לא להגיב.
מכלל ביטוח, הפניקס ומגדל לא התקבלה 

תגובה עד סגירת הגיליון.

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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 באמצעות פספורטכארד ישראל - סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!

העיתון הדיגיטלי Business Insurance מפרסם את רשימת עשרת מבטחי המשנה המובילים בעולם

במקביל הודיעה ממשלת נפאל כי היא מתכננת לקדם את תחום הביטוח ותרחיב את שירותי הביטוח בכל רחבי המדינה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מבטחי המשנה המובילים בעולם

משרד הכלכלה הנפאלי הנחה את מועצת 
הביטוח  על  המפקח  )הגורם  הביטוח 
המקומיים  שהמבטחים  לוודא  בנפאל( 
המבטח  עם  משנה  ביטוח  יותר  יערכו 
 Nepal Reinsurance הנפאלי  המשנה 
המשנה  מבטח   –  )NRC(  Company

היחידי בנפאל. 
היא  כי  נפאל  ממשלת  הודיעה  במקביל 
מתכננת לקדם את תחום הביטוח ותרחיב 

את שירותי הביטוח בכל רחבי המדינה. 
אשר  מבטחים  כ-25  פועלים  בנפאל 
 30.4 של  בהיקף  כוללת  פרמיה  רושמים 
גדול  חלק  כאשר  בשנה,  דולר  מיליון 
מצד  המשנה.  למבטחי  עובר  מהפרמיה 
יש  נפאל  של  הראשוניים  למבטחים  אחר, 
המשנה  מבטחי  את  לבחור  החירות  את 
לכפות  יכולה  אינה  והממשלה  שלהם 
למבטחי  משנה  ביטוח  להעביר  עליהם 

משנה מסוימים.  
בעיה נוספת היא בעובדה שהקיבולת של 
NRC קטנה ומבנה ההון שלו אינו מאפשר 
קבלת עסקים רבים. מעבר לכך במקרה של 
נזק טבע גדול או נזק משמעותי אחר )כפי 
שאירע ב-2015 ברעידת האדמה הגדולה(, 
ספק אם NRC יוכל לעמוד בהתחייבויותיו. 
נפאל  של  בשוק  הפעילים  המשנה  מבטחי 

באים מאפריקה ואירופה.

נפאל רוצה יותר ביטוח משנה על ידי מבטח משנה מקומי

פרמיה ברוטומבטח המשנהמיקום
(USD(  2016

שינוי לעומת
שנה קודמת )קיטון(

יחס משולב

1Swiss Re Ltd30,950,000,00010.4%93.5%
2Munich Re Co.29,363,050,400)3.2%(95.7%
3Hannover Re S.E.17,256,740,800)6.9%()93.7%
4Scor S.E.14,589,152,2000.1%93.1%
5Lloyd’s of London11,606,649,600)8.4%(86.7%
6Berkshire Hathaway Re Group8,288,000,00010.6%91.0%
7Korean Re Co.5,690,800,0002.0%98.8%
8General Re Corp5,629,000,000)4.4%(96.6%
9Partner Re Ltd5,357,000,000)3.4%(85.6%

10Everest Re Group Ltd4,246,900,000)2.6%(87.0%
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 למרות ההתחממות השווקים, בהראל לא יצמצמו השנה את החשיפה המנייתית וימשיכו לחפש השקעות 
פיזיות על פני השקעות בשוק האג"ח  הרכיב המנייתי שמושקע בחו"ל נמצא עתה בשיעור של יותר מ-60% בתיק 

שוק האג"ח נמצא ברמת 
תמחור לא הגיונית

קרנות ההשתלמות והפוליסות המשתתפות 
של הראל היו מבין המצטיינות של שנת 2017 
מבחינת התשואות השנתיות. תשואותיה 
נרשמו בעקבות השנה המעולה  של הראל 
שנרשמה בשווקים. עופר נרגסי, סמנכ"ל בכיר 
ומשנה למנהל חטיבת ההשקעות בהראל, 
מזהיר בראיון לפוליסה, כי אמנם השווקים 
פתחו בסערה את שנת 2018, אך "בשווקים 
יכולים  לא לעולם חוסן וברבורים שחורים 
כן הוא מסביר ממה הראל  כמו  להופיע". 
תבקש להתרחק ב-2018 ואיך היא תנסה 

להשיג תשואה עודפת על פני השוק. 

• לפני שנעבור לשנה הנוכחית, איך אתה 
מסכם את שנת 2017? 

נרגסי: 2017 הייתה שנה פנטסטית, שבה 
מי שלקח סיכון נהנה מהתשואות הגבוהות 
שנמצאו בנכסים כמו מניות ואג"ח קונצרני. 
גם באג"ח הממשלתיות, רוב ההשקעות לא 
הביאו להפסדים של כסף. התוצאות החיוביות 
גורמי עיקריים:  נובעות משני  בשוק ההון 
הגורם הראשון הוא צמיחה כלכלית במרבית 
מדינות העולם )לעומת השנים האחרונות 
וחולשה  באירופה  במשברים  שאופיינו 
בשווקים מתעוררים בעקבות הירידות במחיר 
האלטרנטיבות  הוא  השני  הגורם  הנפט(. 
להשקעה, שעדיין מורכבות מריביות נמוכות 

וגורמות להרבה כסף לזרום לשוק ההון. 

• מה לגבי התגברות הקולות לאחרונה על 
כך שהשווקים מתומחרים ביתר? 

את  עצמינו  את  שואלים  אנחנו  נרגסי: 
אותה השאלה כל הזמן. הערכה שלנו לגבי 
המחירים בענף, היא ששוק האג"ח נמצא 
ברמת תמחור לא הגיונית. האג"ח הממשלתי, 
בעיקר במח"מים הארוכים אך גם הקצרים, 
מתומחר באופן יקר. לדוגמה, האג"ח לשמונה 
שנים של ממשלת ישראל עומד על תשואת 
אפס. התשואה הריאלית לאג"ח קצר היא 

למעשה שלילית. 

רק בשוק האג”ח  תמחור היתר מופיע   •
הממשלתי?

נרגסי: גם בתחום האג"ח הקונצרני, ראינו 
מרווחים  של  משמעותית  ירידה  השנה 
וזה  זרם לשוקי האג"ח  בתשואה. כסף רב 
כסף שיכול גם לברוח ממנו במידה והשווקים 

יתקררו. 

• מה לגבי תמחור שוקי המניות?
עליות  ראינו  המניות  בשוקי  גם  נרגסי: 
משמעותיות בשנה האחרונה. אבל בשוק זה 
יש לקחת בחשבון שאת השיפור בתוצאות 
והפחתת המיסים  העסקיות של החברות 

הביאו  אלו  בארה"ב. 
בה  ש ה  י צ א ו ט י ס ל
למרות עליות המחירים 
ב-2017, שוק המניות 
באותה  בערך  נמצא 
נקודה  מבחינת רמת 
המכפילים כפי שהתחיל 
את השנה, כך שלמעשה 
למרות העליות במדדים 
הוא לא התייקר באופן 

ממשי. 
שתומך  נוסף  גורם 
הדולר  הוא  בשווקים 
ות  ר ב ח ם  ג  . ש ל ח ה
גם  ו ת  ו י א ק י ר מ א
השווקים המתעוררים 
נהנים מכך. כל הגורמים 
כך  ל ם  י א י ב מ ו  ל ל ה
שמגמת העליות עשויה 

להימשך. 

זו  ה  ב י ש ח ך  י א  •
מדריכה אתכם באופן פרקטי בהשקעות?

נרגסי: בחלק המנייתי אנחנו לא מצמצמים 
חשיפה ובחלק האג"חי אנחנו יותר זהירים. 
אנחנו מאמינים שהשקעות הפיזיות, אשר 
פחות קורלטיביות לשווקים ומביאים תשואה 
עודפת על שוק ההון, עדיפות כרגע על שוק 

האג"ח.  

• אחת מהטענות היא שההשקעות הפיזיות 
בתחום הלא סחיר, לא שקופות והעמיתים 

לא יודעים במה הם מושקעים.
יודעים מה  נכון, האנשים לא  זה  נרגסי: 
הם מחזיקים כעמיתים. אבל בהראל אפשר 
שנעשות  הללו,  שהשקעות  כך  על  לסמוך 
בדיקה  אחרי  מבוצעות  ישירה,  בצורה 
שנכנסות  השקעה  ועדות  יש  מעמיקה. 
והוועדות הללו  כל השקעה,  לקרביים של 
משנות ומתקנות במידת הצורך. יתרון נוסף 
של התחום הלא סחיר הוא שהשקעות אלו 
יותר כלכליות ופחות מושפעות מהתופעות 
שמאפיינות את שוק ההון, כמו תמחור יתר 
במניות ואג"ח ותמחור חסר בתקופות של 

שפל. 

• מה ההעדפות שלכם בהשקעות ישירות?
נרגסי: אנחנו ממשיכים להשקיע ישירות 
בתחומי הנדל"ן בארץ ובחו"ל. יש סקטורים 
שאנחנו מעדיפים, כמו מתחמי דיור להשכרה, 
לוגיסטיקה  ומתחמי  לוגיסטיקה  מעונות 
אמזון  כמו  חברות  של  גדולים  )מחסנים 
הם  אותם  המוצרים  את  שם  שמאפסנים 
מספקים(. אנחנו מחפשים לבצע השקעות 

באירופה.  גם  דומות 
אוהבים  פחות  אנחנו 
המסחרי  הנדל"ן  את 
חלש  שהוא  בארה"ב, 
יותר לנוכח הפופולריות 
רכישות המוצרים  של 

ברשת האינטרנט. 

• הזכרת את הירידה 
בדולר – אתם פועלים 
ההשקעות  את  לגדר 

בהראל?
נרגסי: אנחנו מגדרים 
מפני הירידה של הדולר. 
שיעור החשיפה לחו"ל 
יע  ג מ ם  י ק י ת ה ל  ש
בתיק  מ-40%  ליותר 
וד  ע ב  , ת ו ע ק ש ה ה
היא  החשיפה למט"ח 
מאמין  אני  מחצית. 
שככל שנתקדם בזמן, 
מרכיב החשיפה לחו"ל 
יגדל. כבר היום הרכיב המנייתי שמושקע 
בחו"ל נמצא בשיעור של יותר מ-60% בתיק. 

ולא  פיזיות  השקעות  מחפשים  אתם   •
סחירות בישראל?

נרגסי: בישראל, אנחנו מעוניינים לבצע 
פועלת  ונדל"ן. הראל  השקעות בתשתיות 
בתחום התשתיות המקומי והיא אחד הגופים 
שהכי חשופים לתחום, דוגמת כביש 6 ומתקן 

התפלה. 

• לסיכום, מה אתם צופים לשנת 2018? 
באותה  נפתחה  הנוכחית  השנה  נרגסי: 
הקודמת.  השנה  את  שאפיינה  המגמה 
המחירים בשווקים הם לא זולים, אבל אנחנו 
רואים המשך צמיחה כלכלית ונתוני מאקרו 
טובים. אך כדאי לזכור שלא לעולם חוסן, כיוון 
השווקים יכולים להתהפך. ברבורים שחורים 

יכולים להופיע ואנחנו כאן כדי לעקוב. 

והפיננסיםשיחת                עם עופר נרגסי, משנה למנהל חטיבת ההשקעות בהראל הפנסיה  הביטוח  עיתון 

עופר נרגסי, סמנכ"ל בכיר ומשנה 
למנהל חטיבת ההשקעות בהראל

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2017-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A0/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2017-%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A4%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%A0/
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  אלמנת מבוטח בעמיתים קרנות פנסיה מבקשת כספים שמגיעים לה לטענתה משנת 1986
 עורך דינה, ארז מלכה, שמאיים בפנייה לממונה על הביטוח ומנסה להימנע מתביעה, טוען כי 

התשובות שקיבלה מקרן עמיתים לאורך השנים לגבי זכויותיה מתחמקות וסותרות זו את זו

עמיתים: שלושה עשורים 
של סחבת ותשובות סותרות

אל  ופנייה  בתביעה  איום 
הופנו  הביטוח  על  הממונה 
עמיתים  אל  שעבר  בשבוע 
הוותיקות.  הפנסיה  קרנות 
האיום הופנה מצד עורך דינה של 
אלמנה אשר בעלה בוטח בחברה, 
ולטענתה לא קיבלה את הכספים 
והזכויות המגיעים לה. הסחבת 
נמשכת  בבקשותיה  בטיפול 

לדבריה לאורך שלושים שנה. 
בשנת  החל  הסבוך  הסיפור 
בעלה  של  פטירתו  עם   1979
היה  יעקב סגל, אשר  המנוח, 
מבוטח בעמיתים. לאחר פטירתו 
האלמנה,  פנתה  המנוח,  של 
מאשה סגל, למבטחים לקבלת 

הכספים והזכויות, אך על פי עורך דינה של סגל 
נענתה בתשובה "כי לא מגיעים לה כספים, כי 

היא צעירה מדי". 
שני עשורים לאחר מכן, בשנת 2009, חזרה 
ופנתה סגל, הפעם בעזרת בתה, אשת יחסי 
הציבור אורלי סגל, בדרישה מחודשת לקבלת 
הכספים. בעמיתים ענו לדרישה זו, כי "בשנת 
1986 שולמו לאלמנת המנוח כל הכספים". 
וביקשה  סגל הכחישה קבלה של הכספים 
לפירוט התשלומים. היא פנתה  אסמכתה 
ולא  לעמיתים  זו  בבקשה  נוספות  פעמים 

קיבלה על כך תשובה.
עורך דינה של סגל, ארז מלכה, פנה בפנייה 
בחודשים  החברה  אל  וכפולה  מחודשת 
יולי ואוגוסט אשתקד. בפנייה השנייה זכה 

למענה מהחברה, בה נטען שלמנוח שולמה 
קצבת נכות מתאונת עבודה בין השנים 1977 
ל-1975 אשר לא היה זכאי לה על פי התקנות. 
לטענת עמיתים, ביולי 1977 "חתם המנוח על 
התחייבות בלתי חוזרת לקרן מבטחים לאחר 
ניכוי הקצבאות מצבירתו, שיתרת  תחשיב 
החוב בגין תשלומי הקצבאות ינוכה מכספי 
הפיצויים שעמדו לזכותו ממעסיקו". במכתב 
גם נמסר, כי המידע על תשלומים אלו נמסר 

לאלמנה בשנת 1986. 
לנוכח ריבוי הגרסאות טוען עורך הדין, כי 
חברת עמיתים סותרת את עצמה - בשנת 1986 
טענה כי שולמו לאלמנת המנוח כל הכספים, 
אך בהווה נטען כי התשלומים נמסרו למנוח 

במסגרת תשלומי קצבאות.

פוליסה  ית  י לפנ בתגובה 
מסרו עמיתים שלוש תשובות 
שונות, בדומה לתשובות שניתנו 
למשפחת סגל. בתחילה אמרו 
כי ב"מקרה פרטני, בטח מלפני 
הרבה שנים, דרושות יותר מכמה 
כדי לברר את העניין.  שעות" 
מאוחר יותר באותו יום מסרו, 
כי "הנושא נמצא בבדיקה ועם 

סיומה נשיב לפונה".
למסור  ביקשו  יומיים  לפני 
תגובה שלישית לפיה: "בדיקתנו 
הזכויות שצבר  כל  כי  העלתה 
מוצו  בקרן,  המנוח  סגל  מר 
בחייו. הקרן שילמה קצבת נכות 
לתקופה 12/1975 – 04/1977 
בגין אירוע שבדיעבד הוכר כתאונת עבודה. 
מקרה זה אינו נכלל בגדר אירוע המזכה בקבלת 
קצבת נכות מהקרן ועל כן נדרש העמית להשיב 
לקרן את מלוא התשלומים ששולמו לו שלא 
כדין. תשלום זה בוצע, בין היתר, באמצעות 
קיזוז זכויותיו בקרן, בידיעתו ובהסכמתו של 
המנוח. לאור זאת, לאחר מותו בשנת 1979, 
לא נותרו זכויות בקרן. המידע נכתב לאלמנתו, 
הגברת סגל, עוד בשנת 1985. לצערנו, בפנייתה 
לקרן בשנת 2009, בחלוף יותר מ-20 שנה, 
נמסר לה מידע שגוי ביחס לרישום הזכויות. 
מידע זה שאינו יכול לייצר יש מאין זכויות 

שאינן קיימות על פי תקנון הקרן". 
לפוליסה נודע שבדעת עורך הדין ארז מלכה 
להגיש תלונה בנושא למפקחת על הביטוח. 

סוכן יקר,
טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה 
מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח  הראל,  כלל, 
הביטוח. בחברת  לחתם/ת  פנה  לפרטים  וסקוריטס.  חתמים  ק"ש 

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
*בהתאם לתנאי כתב השירות.

אורלי סגל, בתו של המנוח עורך דין ארז מלכה
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מבטחים ומבוטחים

  המידע שנחשף לראשונה התקבל מחברות הביטוח באמצעות ממשק אוטומטי 
המאגרים מפורסמים באתר מאגרי המידע הממשלתיים )Data.gov.il( ויעודכנו באופן סדיר 

 סלינגר: אנו תקווה כי מידע זה ישמש את הציבור הרחב לשכלול שוק הביטוח והפנסיה 

כנס Tel Aviv Re 2018: מצפים 
לשיא חדש של מבטחי משנה

רשות שוק ההון חושפת מידע לטובת 
קידום דיגיטציה בענפי הביטוח והחיסכון

 Tel Aviv ,כנס מבטחי המשנה הבינלאומי בישראל
Re 2018, יתקיים השנה בין התאריכים  ה-14-17 

במאי 2018.
לדברי גדעון המבורגר, יוזם הכנס ונשיא קבוצת 
השנה  שייערך  "לכנס,  ופיננסים:  ביטוח  הראל 
איגוד חברות הביטוח,  בפעם ה-12 בשיתוף עם 
שיגיעו  המשנה  מבטחי  של  חדש  לשיא  מצפים 
גם  ולראשונה  מהמזרח הרחוק, אירופה, ארה"ב 
כן, השנה צופים  מבטחי המשנה מאפריקה. כמו 
שיגיעו גם מספר שיא של חתמי לוידס שלאחרונה 
מראים התעניינות גוברת לעבוד ישירות עם חברות 

הביטוח בישראל. 
המבורגר הדגיש עוד: “ההתעניינות בכנס גוברת 
70 שנה למדינת  מדי שנה בשנה  ובמיוחד לרגל 
ישראל. קיום הכנס חשוב במיוחד למשק הישראלי 
ואין ספק שהכנס הינו בעל חשיבות מדרגה ראשונה 

לכלכלת ישראל ובכלל זה גם לתיירות אליה”. 
עוד נמסר, כי כנס ביטוח המשנה רכש לעצמו מקום 
ונחשב כיום לאחד מכנסי ביטוח המשנה  מכובד 
הבינלאומיים החשובים בעולם. הכנס נערך במתכונת 
דומה לכנסי ביטוח המשנה המתקיימים מדי שנה 

במונטה קרלו, באדן באדן וסינגפור.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, חושפת 
לראשונה מידע שהתקבל מחברות הביטוח 
)API(, כאשר  באמצעות ממשק אוטומטי 
מטרתה היא לאפשר קידום דיגיטציה וחדשנות 
בתחום החיסכון הפנסיוני. ברשות מציינים, כי 
צעד זה מגביר את השקיפות, תומך בתחרות 
בענף לטובת ציבור החוסכים בישראל ועונה 
על צרכים שעלו, בין היתר, בהאקת-הון שיזמה 
וביצעה רשות שוק ההון. המאגרים מפורסמים 
Data.gov.( באתר מאגרי המידע הממשלתיים

il( ויעודכנו באופן סדיר.
הפקדות,  נתוני  כולל  המפורסם  המידע 
ניהול, תשואות ומדדי סיכון.  משיכות, דמי 
בנוסף, רוכזו ופורסמו באתר גם מאגרי מידע 
הכוללים דוחות כספיים רבעוניים של חברות 

הביטוח. מאגר נוסף כולל 
את רשימות הנכסים ברמת 
תיקי  של  הבודד  הנכס 

העמיתים.
כן, פורסמו מאגרי  כמו 
שביעות  אודות  מידע 
רצון הלקוחות, זמני מענה 
והמלצת לקוחות, שמהווים 
נתוני בסיס ל"מדד השירות 

של חברות הביטוח". 
הרשות גם פרסמה מאגרי 
מידע הכוללים נתונים על 
תביעות -  נתוני  אודות 
שיעור תביעות שאושרו 

על תביעות  נתונים  וכן  בוטלו  או  נדחו  או 

שנסגרו בפשרה או בוררות 
בבית המשפט - על פי חלוקה 
לענפי הביטוח השונים ולפרק 

הזמן שעבר. 
ההון,  שוק  על  הממונה 
דורית  וחיסכון,  ביטוח 
סלינגר: "רשות שוק ההון 
מקדמת חדשנות ודיגיטציה 
בענפי הביטוח והחיסכון, בין 
היתר על ידי ריכוז והנגשת 
סם  מפור שחלקו  ע  מיד
כי  תקווה  אנו  לראשונה. 
מידע זה ישמש את הציבור 
הרחב לשכלול שוק הביטוח 

והפנסיה בישראל".

גדעון המבורגר, יוזם הכנס ונשיא קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: אין ספק שהכנס 
הינו בעל חשיבות מדרגה ראשונה לכלכלת ישראל ובכלל זה גם לתיירות אליה

נשיא הראל גדעון המבורגר, יוזם הכנס

א
הנ

 כ
די

ור
ם: 

לו
צי

הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, דורית סלינגר

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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מבטחים ומבוטחים

ביטוח  שלמה  מנכ"ל 
"ר  ו י  , ד י מ ו א י  ר ו א
"ף  ו ע מ ה ת  ו ר ד ת ס ה
ארנון בר-דוד  ויו"ר ועד 
העובדים בשלמה עו"ד 
ורד כרמון חתמו היום 
קיבוצי  על הסכם  )ד'( 
ראשון בחברת הביטוח, 
שיחול על כ-150 עובדים 
דו  ג א ת ה ש  , ה ר ב ח ב
בתחילת  בהסתדרות 

.2016
בחתימתה על ההסכם, 
שלמה ביטוח מצטרפת 
אל חברות ביטוח אחרות 
הפועלות בישראל אשר 
עובדיהן נמצאים תחת 
בהן:   , קיבוצי הסכם 
כלל  מבטחים,  מנורה 

ביטוח, מגדל, AIG, הפניקס ושירביט.
תוקף ההסכם הוא עד סוף שנת 2021. בין 
היתר נקבע, כי השכר ההתחלתי לעובדי החברה 
יהיה גבוה באופן ניכר משכר המינימום הנוכחי 
במשק. בנוסף, לאורך תקופת ההסכם יועלה 

שכר העובדים בכ-12% בממוצע. 
סעיפים נוספים קובעים כי אחת לשנה יקבלו 
העובדים בונוס, ועם חתימת ההסכם יקבלו גם 

מענק חתימה מיוחד. 
לצד זאת הוסכם, כי לכל עובד שיצבור ותק של 
שנתיים תיפתח קרן השתלמות, יוגדלו מכסת 
ימי ההבראה ותעריף ימי ההבראה, תגדל מכסת 
ימי החופשה ויוענקו שני ימי בחירה בשנה לכל 

עובד. לראשונה בחברה, לעובדים מעל ותק של 
שנתיים ישולמו ימי מחלה במלואם החל מהיום 
הראשון. עובדים שהם הורים לילדים יקבלו 

תשלום בגין השתתפות בקייטנות.
מההסתדרות נמסר, כי ההסכם מסדיר את 
מעמד עובדי החברה ומספק להם ביטחון 
תעסוקתי שכן הוא כולל מנגנונים משותפים 
להנהלה, להסתדרות ולוועד בכל הקשור לניוד 
וקידום עובדים וכן במקרים של פיטורי צמצום 

או על רקע אי התאמה ומשמעת.
בנוסף לכך הסכימו הצדדים על הגדלת תקציב 
הרווחה אשר תקצה החברה לפעילויות עבור 
העובדים, ועל בדיקת סקר רפואית לעובדים 

מעל גיל 45, בהשתתפות 
ההנהלה.

יו"ר ההסתדרות אבי 
ניסנקורן, מסר: "ההסכם 
מחזק את עובדי שלמה 
ביטוח ולצד צרכי הנהלת 
החברה הוא מאפשר גם 
לשפר את תנאי העובדים 
עבודתם  על  ולתגמלם 

המסורה". 
ות  ר ד ת ס ה ר  " ו י
המעו"ף, ארנון בר-דוד, 
ציין: "חברה אחר חברה 
אנחנו מבטיחים כי כלל 
עובדי ענף הביטוח ייהנו 
מתנאי העסקה קיבוציים 
לצד  אשר  ומשופרים, 
ות  י ל כ ל כ ה ת  ו ב ט ה ה
מעניקים להם גם ביטחון 

תעסוקתי".
יו"ר ועד עובדי שלמה ביטוח, ורד כרמון: 
"אני שמחה שאחרי שנתיים מאתגרות הגענו 
ליום המיוחל. משמח אותי מאוד שהעובדים 
ומשפחותיהם ייהנו מתנאים כלכליים משופרים 

ומביטחון תעסוקתי".
בחתימה על ההסכם לקחו חלק בנוסף גם יו"ר 
ההסתדרות במרחב פתח-תקווה גיורא נחום, 
ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח בהסתדרות 
המעו"ף מירי גרגיר ומזכיר האיגוד המקצועי 

מהמרחב עו"ד שרון קרופרו.
לצד כרמון, חברי הוועד הם לילך פדידא, יואל 

הרמן, ערן גלייזר, אור אלשטיין ועידן בקר.

לראשונה: הסכם קיבוצי 
נחתם בשלמה ביטוח

סעיפי ההסכם כוללים העלאת שכר המינימום באופן ניכר מעל הקבוע בחוק והעלאת שכר 
בשיעור של 12% על פני ארבע שנים לצד הענקת מענקים וקרנות השתלמות לעובדים

החתימה על ההסכם הקיבוצי בשלמה ביטוח

ת
תדרו

ס
ת הה

צילום: דוברו
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