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נדחתה העתירה: אג"ח מיועדות יוקצו לקרנות הפנסיה בלבד

www.polisa.news

״בקרב הקרנות הגדולות יש גוף אחד שבולט מעל היתר בבחינת התשואות 
ל-3 ול-5 השנים האחרונות: הראל פנסיה...״

רון שטיין, 14.6.17

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

b17680/19276

 בג"ץ שלל את טענתם של העותרים – איגוד בתי ההשקעות וחברות הביטוח, על כך שקיימת אפליה אסורה 
בין קרנות הפנסיה לקופות הגמל וביטוחי המנהלים  איגוד בתי ההשקעות: אנו מצרים על המשך האפליה

השופט העליון יצחק עמית: 
המדינה רשאית להעניק 
הטבה לקרנות הפנסיה

הקצאת אג"ח מיועדות על ידי משרד האוצר 
תישאר זכות הניתנת לקרנות הפנסיה בלבד. 
כך נקבע בבג"ץ לאחר דיון ארוך בעתירה של 
איגוד בתי ההשקעות, התאחדות חברות 

לביטוח חיים ופורום החוסכים לפנסיה. 
בדיון בראשות שלושה שופטים, יצחק עמית, 
קרא, קבע השופט עמית  וג'ורג'  אורי שהם 
כי "המדינה רשאית להעניק הטבה לקרנות 
הפנסיה תוך הבחנה בינן לבין מכשירי חיסכון 
אחרים". בקביעה זו שלל את טענת העותרים על 
כך שאספקת אג"ח מיועדות לקרנות הפנסיה 
מכשירי  בין  אסורה  לאפליה  גורמת  בלבד 
החיסכון לטווח ארוך בענף ופוגעת בחוק יסוד 

חופש העיסוק. 
בפסק הדין בחר השופט עמית להתמקד בשוני 
הקיים עדיין בין קרנות פנסיה לבין קופות גמל 
וביטוחי מנהלים כהסבר מתקבל לדרכה של 
הממשלה בתחום. לדבריו, "החיסכון הפנסיוני 
במסגרת קרנות הפנסיה הינו מקיף ו'קשיח' 
בתנאיו. לצד דמי הגמולים המשולמים לקרן, 
בגדר חובה, הוא גם כולל מרכיבים בגין ביטוח 
נכות, למקרה של אובדן כושר עבודה עקב נכות, 
וביטוח שאירים למקרה של מוות". תכונות אלו 

בחיסכון לטווח ארוך עדיפות מבחינת משרד 
בוחר  ולכן המשרד  לדברי השופט,  האוצר, 
לתעדף את קרנות הפנסיה. בנוסף, ההגבלות 
הנוהגות בדמי הניהול בקרנות הפנסיה הוזכרו 
על ידי משרד האוצר והשופט כגורם מבדל בין 
המוצרים וכזה המצדיק את הסובסידיה בדמות 

אג"ח מיועדות. 
השופט עמית סתר את דברי התביעה על 
כך ש"הקצאה למכשירי חיסכון נוספים לא 
תגרע מקופת המדינה, אלא רק תוביל לתיקון 
האפליה, משום שמספר החוסכים לפנסיה לא 
נגעה לכך שסובסידיה של  ישתנה". טענתו 
אג"ח מיועדות היא משאב מוגבל של הממשל, 
במיוחד בסביבת הריבית הנמוכה הנהוגה כיום 
כי השכר הממוצע של  כן טען,  במשק. כמו 
החוסכים בקרנות הפנסיה החדשות עומד על 
60% מהשכר הממוצע במשק, ומכאן שחלק 
ניכר ממי שנהנה מהקצאת האג"ח הם עמיתים 

שמשכורותיהם נמוכות יחסית.
חייה של העתירה אושרו תקנות  במהלך 
זקיפת התשואות. תקנות אלה מנחות את 
התשואה  רוב  את  לייחס  הפנסיה  קרנות 
המופקת מאג"ח מיועדות לחוסכים הוותיקים 

יותר. העותרים ביקשו לבטל תקנות אלו, משום 
האפליה שהן יוצרות בין חוסך לחוסך. השופט 
באג"ח  המגולמת  "ההטבה  כי  קבע,  עמית 
מיועדות לא ניתנת לעמית כתמורה לכך שהוא 
מבוטח בביטוח מקיף. הרציונל העומד מאחורי 
התקנות הוא הבטחת יציבותן של הקצבאות 
לפנסיונרים והגברת הוודאות בקרב עמיתים 
גם פה קבע השופט כי  לכן,  לקראת פרישה". 
מדובר בקביעה של הממשלה על אופן חלוקת 
הטבה, שהינה עומדת כזכות הניתנת למשרד 
קניאל  האוצר. עמית הוסיף, כי "מאז פס"ד 
בנושא האג"ח  הדין האחרון שעסק  )פסק 
בין מכשירי  צומצמו ההבדלים  המיועדות( 
החיסכון השונים, ובמקביל הצטמצם היקף 
ההקצאה של אג"ח מיועדות מ-70% מנכסי 

הקרן לכדי 30% בלבד".
תגובת איגוד בתי השקעות: "אנחנו מכבדים 
את החלטת בית המשפט ומצרים על המשך 
האפליה המתקיימת כיום בחסות מדינת ישראל 
כלפי החוסכים הפנסיוניים. בית המשפט נאלץ 
לקבל את עמדת המדינה, ומן הראוי שהמדינה 
תשנה את דרכיה ותאפשר חיסכון פנסיוני שווה 

לכל אזרח במדינה". 
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נמאס לך להתמודד לבדך עם חברות הביטוח, הלקוחות, היועצים, הסוקרים?

www.oren-ins.co.il
שי זהר, סמנכ"ל, מנהל מערך ביטוח כללי -

shayz@oren-ins.co.il | 054-4555955

"אנו מתחייבים לקחת אותך אישית 
ולקחת איתך עסקים חדשים!

סוכן ביטוח, רוצה לקחת עסקים חדשים?
להחזיר עסק שעבר למתחרה?

שי זהר

!דצמבר הגדול כבר כאן
ואם יש צורך נגיע עד לונדון

כדי לתת לך פתרונות!"

עופר שמאי, חתם ראשי מערך ביטוח כללי -
ofers@oren-ins.co.il | 050-4460191

לפנייה אישית:

 בעתירה נטען, כי למרות שהתקנון קובע כי בחירות בלשכה ייערכו באופן חשאי – החליט יו"ר המועצה 
מקסים דרעי לקיים בחירות גלויות  מגיש העתירה – יו"ר ועדת התקנון הקודם והמועמד שהפסיד אריה 

אופיר: דרעי מעל בתפקידו בצורה בוטה כבר בישיבה הראשונה שלו כיו"ר המועצה, תוך רמיסת זכויות החברים

עתירה הוגשה לבית הדין של הלשכה 
בדרישה לבטל את הבחירות שנערכו 

במועצה לראשות ועדת תקנון

אריה אופיר  יו"ר ועדת תקנון הקודם 
לשכת  של  הדין  לבית  עתירה  הגיש 
סוכני הביטוח, בדרישה לבטל את הליך 
תקנון,  ועדת  יו"ר  לתפקיד  הבחירות 
הראשונה  ישיבתה  במסגרת  שנעשה 
של המועצה הארצית של לשכת סוכני 
הביטוח בשבוע שעבר. עוד מתבקש בית 
הדין להורות על בחירות חדשות לתפקיד 
ועדת תקנון, באופן אישי חשאי,  יו"ר 

ומאחורי פרגוד. 
בבחירות, שנערכו ב-20 בדצמבר, נבחר 

 45 אורי צפריר ליו"ר ועדת התקנון כשקיבל 
 14 קולות, ואופיר, שהתמודד מולו – קיבל 

קולות. 
לנוהל  כי התקנון מתייחס  נטען  בעתירה 
הבחירות וקובע כי "הבחירות יהיו שוויוניות 
וחשאיות, ויתנהלו בהתאם לערכי הדמוקרטיה" 
)סעיף 1.4 לנוהל הבחירות(. עוד נטען בעתירה 
יו"ר המועצה הארצית מקסים דרעי בחר  כי 
ולקיים  בתקנון  האמור  מהסעיף  להתעלם 

הצבעה גלויה. 

ההצבעה נעשתה באופן גלוי למרות שבתחילת 
ישיבת המועצה, כך נטען, פנו חברים במועצה 
 25 בדרישה לקיום הצבעה חשאית, ונאספו 
חתימות התומכות בבקשה זו. עוד נטען בעתירה, 
כי דרעי בחר להתעלם מחוות דעת של יו"ר ועדת 
הבחירות עו"ד איתן הברמן, שאמר כי נהוג כי 
כאשר קבוצה שגודלה בין 10% ל-33% מבקשת 
לקיים בחירות באופן חשאי – צריך לכבד את 
בקשתה, "כאשר למיעוט יש זכות – הרוב לא 
דורס את הזכות". הברמן הציע לחברי המועצה 

לכבד כלל זה. 
להחלטה  המקור  כי  נטען,  בעתירה 
השנויה במחלוקת, שקיבל יו"ר המועצה 
בצורה מוטית לקיום הצבעה גלויה, הוא 
אמנה עליה חתומים חברי קבוצת צפריר. 
לדברי אופיר, "יו"ר המועצה דרעי מעל 
בישיבה  כבר  בוטה  בצורה  בתפקידו 
הראשונה שלו כיו"ר המועצה, תוך רמיסת 
זכויות החברים, והטעם היחידי שאני יכול 
להעלות בדעתי הינו כי הוא בעצמו חתם 
על אמנה מעוותת זו, שטוב היה לו בית 

הדין הנכבד היה נותן דעתו עליה".
בתגובה:   נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
״המועצה הארצית בחרה בשבוע שעבר נבחרת 
סוכנים ראויה, אשר תוביל את ציבור סוכני 
את  יש  לשכה  חבר  לכל  בישראל.  הביטוח 
הזכות לפנות למוסדות הלשכה ולבית הדין 

ואנו מכבדים זאת״.
יו"ר ועדת תקנון אורי צפריר מסר, כי מאחר 
שהעתירה לא הוגשה נגדו, הוא אינו צד בעניין, 

וכי ההחלטה נעשתה בסמכות יו"ר המועצה.

ישיבת המועצה הארצית של הלשכה

סה
צילום: פולי
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בית המשפט מתבקש לכפות על הראל את הוראות הדין הקשורות לאיתור מוטבים או יורשים של 
מבוטחים שנפטרו, לחייב אותה לאתר את כל המוטבים והעמיתים שטרם אותרו ולשלם להם את 

תגמולי הביטוח המגיעים להם בפוליסות ביטוח חיים וסיעודי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

ייצוגית נגד הראל בטענה שהחברה 
אינה מאתרת מוטבים או יורשים 

הזכאים לתגמולים ממנה

בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
מצרפי מוערך בלא פחות מ-25 מיליון שקל 
המשפט המחוזי בתל אביב  הוגשה לבית 
נגד הראל. זאת, בטענה לפיה החברה אינה 
איתור  עם  בקשר  חובותיה  את  מקיימת 
יורשים הזכאים לקבל ממנה  או  מוטבים 
תגמולי ביטוח בקשר עם פוליסות ביטוח 
כך  ועוד,  לביטוח סיעודי  פוליסות  חיים, 
שכספים אלו נשארים בידיה של הראל במשך 
לצמיתות,  ולעיתים אף  תקופות ארוכות 

שלא כדין.
לו  התברר  קרן,  חיים  המבקש,  לדברי 
בדיעבד כי הוא זכאי לקבל מהראל תגמולי 
הייתה  פוליסות בהן  ביטוח בקשר לשתי 
מבוטחת אמו המנוחה. בכל הנוגע לפוליסה 
לביטוח חיים הוא לא קיבל מהראל כל הודעה 
על קיום הפוליסה ו/או הודעה על זכויותיו 
על פי הפוליסה והדרכים לממשן. רק כשנה 

את  קיבל  הוא  אמו  פטירת  לאחר  וחצי 
תגמולי הביטוח, אולם בסכום הקרן בלבד, 
ללא הפרשי הצמדה וריבית וללא כל פיצוי.

בהקשר לפוליסה השנייה, פוליסה לביטוח 
סיעודי, טוען המבקש באמצעות עו"ד אבנר 
גבאי, כי הראל שלחה לו הודעה על ביטול 
הפוליסה וסיום חובתה לשלם קצבת סיעוד 
על פי הפוליסה, אך לא מסרה כל גילוי או 
מידע על זכותו לקבלת תגמול חד פעמי על 
פי הפוליסה, וממילא לא ניתן לו כל מידע 
בקשר עם ההליך למימוש תגמולי הביטוח 

כמתחייב על פי הוראות הדין.
בהתייחס לפוליסות לביטוח סיעודי נטען 
בבקשה, כי הראל מוסיפה חטא על פשע שכן 
באתר האינטרנט שלה היא מציינת כי עם 
מות המבוטח מסתיימת אחריות המבטח 
על פי הפוליסה בעוד שעל פי הוראות מספר 
פוליסות לביטוח סיעודי של הראל, אחריותה 

מסתיימת רק לאחר תשלום פיצוי חד פעמי 
ליורשי המבוטח שנפטר.

הראל  על  לכפות  מתבקש  המשפט  בית 
את מלוא הוראות הדין הקשורות לאיתור 
מוטבים או יורשים של מבוטחים שנפטרו, 
המוטבים  כל  את  לאתר  אותה  לחייב 
והעמיתים שטרם אותרו, ולשלם להם את 
בתוספת  להם  תגמולי הביטוח המגיעים 
הפרשי הצמדה וריבית, ופיצוי בגין הפגיעה 

בזכויותיהם.
המבקש מציין, כי ביחס למבוטחי הראל 
מתן  הכוללות  סיעודי  ביטוח  בפוליסות 
פיצוי חד פעמי ליורשים או המוטבים עם 
מות המבוטח, תכלול תביעתו בין היתר תת 
קבוצה, עליה נמנים מוטבים או יורשים להם 
הראל שילמה פיצוי כספי חד פעמי הנמוך 

מהסכום לו הם זכאים על פי הפוליסה.
בהראל בחרו לא להגיב.

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

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



26 בדצמבר 2017                                                                                                                   עמוד 4 / מתוך 10
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

מבטח חייב לתת למבוטח הסבר מפורט 
על היקף ה"סיכון" שהוא נוטל על עצמו

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט: חברה מבטחת המסייגת את גבולות חבותה פועלת בכך באופן לגיטימי, 
אולם היא גם נוטלת על עצמה, עם זאת, אחריות אקטיבית בדמות חובת הגילוי והווידוא

בבית משפט לתביעות קטנות בחדרה נדונה 
חיים אלקיים )"התובע"(, כנגד  תביעתו של 
)"הנתבעת"  מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 
– "מנורה"(. פסק הדין ניתן בנובמבר 2017, 
רקפת סגל  בהיעדר הצדדים, מפי השופטת 

מוהר.
עובדות המקרה: ביתו של התובע היה מבוטח 
במנורה בביטוח תכולת דירה במסגרת פוליסת 
ביטוח דירה )"הפוליסה"(. ביתו של התובע 
נפרץ ונגנבו ממנו פרטי תכולה שונים, ובהם 

גם תכשיטים. 
התובע טען, כי הפוליסה כללה כיסוי מקיף 
לתכשיטים בסכום של 10% מסך הביטוח הכולל, 
וכי חרף העובדה שלמחרת הפריצה שלחה מנורה 
לביתו שמאי, שהעריך את שווי התכולה שנגנבה 
בסך 30,234 שקל, סירבה מנורה לפצותו בגין 
התכשיטים שנגנבו, ושילמה לו פיצוי חלקי בסך 

9,449 שקל עבור שאר הפריטים. 
בית המשפט ציין, כי התובע ביסס את תביעתו 
 2 על האמור בפוליסה תחת הכותרת "פרק 
– ביטוח תכולת הדירה: תכולת הדירה כולל 
כיסוי מקיף לתכשיטים בסכום שאינו עולה 
על 10% מסכום ביטוח התכולה". מנורה טענה, 
כי מדובר בפוליסה שאינה מקנה כיסוי כלשהו 
לתכשיטים, והפנתה למשפט הנוסף שהופיע 
תחת הכותרת הנ"ל של פרק 2, ולפיו "בהעדר 
הערכת תכשיטים וכלי זהב, תוגבל אחריות 
החברה", והן לסעיף ההחרגה, שלטענתה הופיע 
בפרק 3 לכל הפוליסות שנרכשו על ידי התובע 
זה מספר שנים, בו צוין, באופן מפורש, כי: "למען 
הסר ספק, הפוליסה אינה מכסה תכשיטים". 
התובע טען, כי סעיף ההחרגה מנוגד להוראות 
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה 
לביטוח דירות ותכולתן( תשמ"ו 1986 )"תקנות 
הפיקוח"( הנושאות את הכותרת "שינויים 
 6 לטובת המבוטח", והפנה במיוחד לסעיפים 

ו-7 ולתוספת לאותן תקנות. 
 6 בית המשפט דן בתקנות הפיקוח: סעיף 
לתקנות הפיקוח קובע: "מבטח רשאי לשנות 
תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי 
הוא לטובת המבוטח". סעיף 7 קובע: "מבטח 
רשאי  לשנות את סדר הסעיפים שבפוליסה 
התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכן 
התקנית".  הפוליסה  הוראות  של  והמהות 
וסעיף 5 לתוספת קובע: "אם לא צוינו במפרט 
במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי 
התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד 
אובדן או נזק לגבי כל אחד מהם עד לסכומים 
אלה... ט. תכשיטים וכלי זהב עד 10% מסכום 
ביטוח התכולה. י. שעוני יד – עד 10% מביטוח 

התכולה".
בית המשפט ציין, כי פרק 2 של ספר הפוליסה 
נושא את הכותרת "ביטוח תכולת הדירה". 

סעיף ג' לפרק זה, שכותרתו "הגבלת אחריות 
המבטחת לפריטי תכולה", קובע, כי "אם לא 
צוינו ברשימה במפורש סכומי ביטוח מיוחדים 
לגבי פריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי 
אחד  כל  לגבי  נזק  או  אובדן  בעד  הביטוח 
מהם, מוגבלים במסגרת סכום ביטוח התכולה 
כלהלן:... )9( תכשיטים וכלי זהב: בהעדר הערכת 
מעריך, עד 10% מסכום ביטוח התכולה ועד 2% 
לפריט". בפוליסה הראשונה אותה רכש התובע 
 2 ממנורה, עוד ב-2006, נכתב בכותרת פרק 
כי "תכולת הדירה  "ביטוח תכולת הדירה", 
הכוללת כה"ס לתכשיטים בסכום שאינו עולה 
על 10% מסכום ביטוח התכולה )בכפוף לתנאי 
סעיף ג' 9 לפרק זה בתנאי הפוליסה(". כלומר, 
שבפוליסה מושא התביעה לשנים 2015-2016, 
שגם בה מופיע המשפט "תכולת הדירה כולל 
כיסוי מקיף לתכשיטים בסכום שאינו עולה על 
10% מסכום ביטוח התכולה", הוסף המשפט 
וכלי זהב תוגבל  "בהעדר הערכת תכשיטים 
אחריות החברה", ובפרק 3 מופיע המשפט )שלא 
הופיע בפוליסה המקורית( "למען הסר ספק, 

הפוליסה אינה מכסה תכשיטים".
בית המשפט הדגיש, כי שלושת המשפטים 
הנ"ל אינם מתיישבים זה עם זה, וקיימת ביניהם 
סתירה, שעלולה, לכל הפחות לגרום לבלבול 
של ממש אצל המבוטח, אם לא להטעייתו. בית 
בית המשפט  המשפט ציין את פסק דינו של 
נ'  ואח'  העליון, אליהו חב' לביטוח בע"מ 
ישר, בו נקבע, כי מבטח מחויב ליתן למבוטחו 
הסבר מפורט של היקף ה"סיכון" שהוא נוטל 

על עצמו בהתקשרותו עמו, ולוודא שהלה יהיה 
ער לסייגים שנקבעו על ידו, שאם לא כן, לא 
יוכל הוא להתנער מחבותו על פי הפוליסה על 
סמך אותם סייגים. הבנת המבוטח היא אמנם 
עניין סובייקטיבי, ואולם כפי שנקבע בפסק 
דין זה: "חברה מבטחת המסייגת את גבולות 
חבותה פועלת בכך באופן לגיטימי, אולם היא 
גם נוטלת על עצמה, עם זאת, אחריות אקטיבית 
בדמות חובת הגילוי והווידוא. חברת הביטוח 
חייבת להסב את תשומת לבו של המבוטח 
לתנאי הפוליסה בצורה שתהא מובנת וברורה 
לו, ולוודא את ערנותו לכך שתוקפה חל רק 
בהתקיים אותם תנאים וכי במקרים שבהם לא 
התקיימו, לא יוכל ליהנות מגיבוש זכותו לשיפוי".
בית המשפט ציין, בעת חידוש הפוליסה אמור 
היה התובע להקפיד בקריאת סעיפיה כולם, 
ולבדוק מהו פשר השינוי שנעשה בה, אלא 
שבנסיבותיו של מקרה בו מדובר בסייג חדש, 
שאף בית המשפט סבר, שלא קל להבין כי גרם 
לשינוי כה משמעותי בתנאי הפוליסה – ולא 
לטובת המבוטח, לא הצליחה מנורה לשכנע, כי 
היא הבהירה לתובע את משמעות הסייג הזה 

כפי שהיה עליה לעשות.
לסיכום: בית המשפט קיבל את התביעה 
במלואה, וחייב את מנורה לשלם לתובע את 
ערך התכשיטים שנגנבו לפי הערכת השמאי, 

לרבות הוצאות והפרשי הצמדה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות 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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שלמה אייזיק, לפוליסה:

האחריות המקצועית 
של סוכני הביטוח 
אינה מאפשרת 

שיווק קרנות פנסיה 

ביטוח ישיר תחלק 
דיבידנד של 100 

מיליון שקל

"האחריות המקצועית של סוכני הביטוח אינה 
מאפשרת שיווק של קרנות פנסיה, כיוון שקרן 
פנסיה איננה פוליסת ביטוח ובמבחן משפטי הסוכן 
אינו מוגן באחריות המקצועית" – כך אומר שלמה 

אייזיק, מנכ"ל יונט. 
אייזיק מתייחס לכוונת רשות שוק ההון להשוות 
את עמלות הסוכנים בביטוחי המנהלים ובקרנות 
הפנסיה, ואומר, בשיחה עם פוליסה, כי "מי שמוביל 
את 'המסע' החדש הזה הינן חברות הביטוח וחברות 

הניהול של קרנות הפנסיה ומנהליהן". 
להערכתו, האהדה הגדולה להתערבות בעמלות 
הסוכנים על ידי רשות שוק ההון נובעת מהכישלון 
הנחרץ בשיווק קרנות ברירת המחדל - למרות 
הרוח הגבית החזקה ומסעי הפרסום שבוצעו על 

ידי הרשות, אשר במבחן התוצאה כשלו.

נשיא לשכת סוכני הביטוח, 
ליאור רוזנפלד, שלח הבוקר 
ג'( מכתב למפקחת על  )יום 
ובו  דורית סלינגר,  הביטוח 
ביקש לעצור את התערבותה 
בביטוחי  בעמלות הסוכנים 

מנהלים.
למרות  כי  נטען,  במכתב 
הצהרותיה של סלינגר בדבר 
ושיתוף  לעבודה  כוונותיה 
הלשכה  הנהגת  עם  פעולה 
החדשה – "הודעה שכזאת, 
לי  ב מ י  ד ד צ ד  ח ן  פ ו א ב
ולשמוע את  עמנו  להתייעץ 
דעתנו המקצועית, סותרת את 
הצהרתך ואני בהחלט מצפה 

לפגישה בינינו שתתואם לימים הקרובים ובה 
נדון בין היתר בנושא זה". 

את  לעצור  מסלינגר  רוזנפלד  ביקש  עוד 
הפעילות בנושא. "עמדתנו הינה התנגדות 
הביטוח  סוכני  הבאים:  מהטעמים  נחרצת 
פועלים ביושר ובמקצוענות בבואם להמליץ 
למבוטח על מוצר פנסיוני וכל שיקול זר אחר 

הינו מהם והלאה". 
לדבריו, אין עוררין שהכיסויים 
הביטוחיים בחברות הביטוח 
ים  טוח י ב מ ר  ת ו י ם  י טוב
מסוימים ומהכיסויים הקיימים 
ולדבריו,  הפנסיה,  בקרנות 
זאת בעת  ציינה  סלינגר אף 
שנדרשה לתביעה משפטית בה 
נבחן כיסוי ביטוחי של עמית 
אובדן  בתביעת  פנסיה  קרן 

כושר עבודה. 
כי  רוזנפלד,  הוסיף  עוד 
נכנס לתוקף  באפריל השנה 
זיקה בין דמי  החוק המנתק 
כך  הסוכן,  ועמלת  הניהול 
אינו  כבר  הביטוח  שסוכן 
"חשוד" בניגוד אינטרסים. לדבריו, "מהלך 
שכזה הינו הטלת דופי ביושרה של ציבור שלם, 
וכן התערבות בוטה  פגיעה בחופש העיסוק 
ביחסי יצרן-סוכן, יחסים מסחריים ועסקיים 
היוצרים שוק פנסיוני מגוון ומקצועי הרואה 

לנגד עיניו רק את טובת הלקוח".
רוזנפלד הדגיש, כי "המרוויח היחידי ממהלך 

זה הינו היצרן בלבד. הקטנת עמלת הסוכן 
בביטוחי המנהלים לא תוזיל את עלות הפוליסה, 
לא תיטיב בכל צורה עם המבוטח, אך תגדיל 

את שורת הרווח של היצרן בלבד". 
על פי הערכות – כוונת הפיקוח להתערב 
בתחום הינה על רקע "קפיצה אדירה במכירת 
ביטוחי המנהלים". לדברי רוזנפלד, קביעה זו 
הינה תמוהה ביותר לאור העובדה כי פנסיית 
ברירה מחדל )מוצר שכדאיותו מוטלת בספק 
זו, בזמן שמכירת  רב( חדרה לשוק בתקופה 
חודשים  נעצרה למספר  המנהלים  ביטוחי 
בהיעדר כיסוי אובדן כושר עבודה - "גם אם 
זוהה גידול שכזה, הוא הופיע במקומות שנבחן 
בצורה מקצועית הצורך הביטוחי של המבוטח".
עוד ציין רוזנפלד, כי שיווק ביטוח המנהלים 
הפנסיונית,  מותנה בבירור צרכים במסלקה 
מילוי מסמכי הנמקה והשוואה וכן גילוי נאות. 
"הפעולות הנ"ל מבוצעות על ידי סוכן ביטוח 
מקצועי ובעל רישיון, שלא תמיד נעשות על 
ידי נציגי מכירות ושכירים בקרנות הפנסיה". 
לאור כל זאת, כאמור, מבקש רוזנפלד לעצור 
כל פעילות בנושא עד לקיום פגישה בנושא 

עם סלינגר.

 אייזיק מסביר כי כיוון שקרן פנסיה איננה פוליסת ביטוח 
 - במבחן משפטי הסוכן אינו מוגן באחריות המקצועית
 אייזיק מתייחס לכוונת הרשות להתערב בעמלות 

הסוכנים בביטוחי המנהלים ובפנסיות ואומר: מי שמוביל 
את המסע החדש הזה הן חברות הניהול של קרנות הפנסיה

 בכך הופכת חברת הביטוח לאחת 
ממחלקות הדיבידנד הבולטות של 
הענף בשנת 2017 חילקה ביטוח 
ישיר דיבידנד בסך 90 מיליון שקל

ביטוח ישיר הודיעה בתחילת השבוע כי תחלק דיבידנד 
בשווי של 100 מיליון שקל או 681 אגורות למניה. הדיבידנד 
יחולק ביום ה-11 בינואר 2018. רווחי ביטוח ישיר, לאחר 

חלוקת הדיבידנד, יסתכמו ב-129.4 מיליון שקל.
בנוגע לשנה הנוכחית, ביטוח ישיר חילקה בספטמבר 
האחרון דיבידנד בסך של 40 מיליון שקל. בחודש מארס 
חילקה החברה דיבידנד בסך 50 מיליון שקל. כלומר, נכון 
לשנת 2017, ביטוח ישיר חילקה דיבידנד בסך של 90 
מיליון שקל ותשואת הדיבידנד שלה, נכון לעכשיו, עומדת 
על 2.6%. אך בהתחשב בכך, שהדיבידנד שיחולק בחודש 
ינואר גבוה מסך הדיבידנד שחולק לאורך 2017, תשואת 

הדיבידנד שלה עשויה לעלות בשנה הבאה. 
ביום א' עלה מחירה של מניית ביטוח ישיר בשיעור 

של 1.7%.
על פי בדיקת פוליסה, חברות הביטוח הגדולות חילקו 
דיבידנד בסך 467 מיליון שקל בחציון 1 של 2017, לעומת 
171 מיליון שקל בכל 2016. מעניין יהיה לעקוב ולבחון כיצד 
ההחלטה של ביטוח ישיר להגדיל את שיעור הדיבידנד 

שלה לקראת שנת 2018 ישפיע על שאר החברות. שלמה אייזיק, מנכ”ל יונט

רוזנפלד לסלינגר: עצרי התערבותך 
בעמלות הסוכנים בביטוחי מנהלים

במכתב ששלח נשיא הלשכה למפקחת על הביטוח נכתב: מהלך שכזה הינו הטלת דופי 
ביושרה של ציבור שלם, פגיעה בחופש העיסוק וכן התערבות בוטה ביחסי יצרן-סוכן 

נשיא לשכת סוכני הביטוח, 
ליאור רוזנפלד
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זוכי ההאקתון מתכננים מהפכת שירות בעולם הביטוח

החברה מבקשת להקל על זיהוי והרשמה של לקוחות וספקים - פעילות שמתיישרת היטב עם 
רצונה של הממונה על הביטוח להגדיל את התחרותיות בשוק הביטוח והחיסכון לטווח ארוך

באמצעות הטכנולוגיה של סקאנובייט 
יהיה ניתן להגיש תביעה ביטוחית מהנייד

מאת אלמוג עזר
בהאקתון הטכנולוגי שקיימה 
רשות שוק ההון בחודש נובמבר 
 Scanovate חברת  זכתה 
השני.  במקום  )סקאנובייט( 
מפתיעה  החברה  של  זכייתה 
יחסית לאור העובדה שהחברה 
מעניקה שירותים טכנולוגיים 
כלליים, שאינם מאפיינים דווקא 
והביטוח.  הפנסיה  שוק  את 
הפתרונות הטכנולוגים שמספקת 
סקאנובייט מיועדים לתהליכי 
הזדהות/זיהוי לקוח, הרשמה/

קליטת לקוח חדש, תשלומים 
וביצוע פעולות שונות הדורשות 

התייחסות להיבטי זיהוי לקוח. השירותים 
המעוניין  שירות  נותן  לכל  מתאימים 
את  לייעל  לו  שיסייעו  דיגיטליים  בכלים 
לבין קהל לקוחותיו,  בינו  האינטראקציה 
בין אם מדובר בתחום האלמנטרי, הפיננסי, 
זו  פעילות  אחר.  תחום  כל  או  הבריאות 
הממונה  של  רצונה  עם  היטב  מתיישרת 
את  להגדיל  סלינגר  דורית  הביטוח  על 
התחרותיות בשוק הביטוח והחיסכון לטווח 

ארוך.
על פי טל בר זאב, מנהלת פעילות סקאנובייט 
- "ההשתתפות בהאקתון הייתה  בישראל 
חוויה טכנולוגית מלהיבה ומעוררת השראה. 
הזכייה החמיאה ונתנה חיזוק לצורך העולה 
מהשטח לטכנולוגיה שאנו מפתחים. כמובן 
לזכייה, לפתח  שאנו ממשיכים, ללא קשר 
ולהתקדם בפתרונות שיש לחברה להציע, אבל 
תמיד מחזק לקבל הכרה חיצונית לנחיצות 
שמערבים  השונים  בתהליכים  הפתרונות 

הזדהות לקוח בעולם הביטוח". 
אחרי שהסתיימה החגיגה, ביקשנו מהחברה 
להבין מה הקשר שלה לעולם הביטוח וכיצד 
לראיון  אותו.  לשנות  מתכוונת  החברה 
הצטרף עירד גלבוע - שותף, מייסד וסמנכ"ל 

טכנולוגיות בחברה. 

• מה קהל היעד של שירותי החברה?
בר זאב: לחברה פתרונות בשלים המצויים 
והבינלאומי.  הישראלי  בשוק  בשימוש 
בפתרונות החברה משתמשים מיליוני לקוחות 
הכפופים  ארגונים  במגוון  בישראל,  קצה 
ורמות דיוק גבוהות,  לרגולציות מחמירות 
בנק  בנק דיסקונט,  בנק לאומי,  ביניהם: 
למכוניות  חברה  מאיר  יהב,  בנק  מזרחי, 

ומשאיות, שלמה סיקסט, אל על ועוד.

פלחי השוק הרלוונטיים הקיימים, לרבות 
פילוח גיאוגרפי: מוסדות פיננסיים המרוכזים 
באיחוד האירופי כתוצאה מהעלייה במימוש 
ומוצרים  דיגיטליים  שירות  פתרונות  של 
הדורשים ממשק בלתי אמצעי בין משתמשי 
עלייה  קיימת  כן,  כמו  המוסד.  אל  הקצה 
לזיהוי  הנוגעות  הרגולטוריות  בדרישות 
זו  עלייה  פרטיות.  על  ושמירה  מאובטח 
הפונה  ונוח  קל  בממשק  צורך  מייצרת 
למשתמש ובאותו זמן בדרך אמינה וחזקה 
המעורבות  הזהויות  על  ובפיקוח  בתיעוד 
בתהליך זה. אותם גורמים וכוחות פועלים 
גופים בתחום המסחר המקוון, על  על  גם 
אף שאלו ממוקדים יותר בצמצום הסרבול 
והאורך של תהליכי הרשמה והפקדה ופחות 

בהכרח הרגולטורי.

• האם אתם מעניקים שירותים בתחום 
האלמנטרי או שאתם מעניקים גם בתחום 

הפיננסי, בריאות וכו'?
גלבוע: הפתרונות הטכנולוגיים שמספקת 
חברת סקאנובייט מיועדים לתהליכי הזדהות/ 
לקוח חדש,  לקוח, הרשמה/קליטת  זיהוי 
וביצוע פעולות שונות הדורשות  תשלומים 
זיהוי לקוח ומתאימים  התייחסות להיבטי 
לכל נותן שירות המעוניין בכלים דיגיטליים 
לו לייעל את האינטראקציה בינו  שיסייעו 
לבין קהל לקוחותיו, בין אם מדובר בתחום 
האלמנטרי, הפיננסי, הבריאות או תחום אחר. 
הפעולות מתבצעות באופן מהיר, זמין ומהימן, 
נותן  תוך הנגשת המידע הנשמר, לשימוש 
השירות על פי צרכיו. יכולתה הטכנולוגית של 
סקאנובייט מתמקדת בתחום עיבוד תמונה, 
 DYNAMIC OCR בפיתוח טכנולוגיות 
 )Optical Character Recognition(

וזיהוי פנים ביומטרי. 

• מהם מקורות המידע שעליהם 
מסתמכת החברה?

גלבוע: בעולם דיגיטלי המעודד 
תקשורת מקוונת, עולה הצורך 
לבסס כלים ותשתיות להרכשת 
דרך  בטוחה,  והזדהות  זהויות 
ערוצים דיגיטליים בכלל ומכשירים 
ניידים בפרט. ייעודו של הפתרון 
המוצע הוא לספק תשתית וכלים 
טכנולוגיים לביצוע תהליכי הזדהות 
וקלים לתפעול. היקף  בטוחים 
השוק השנתי העולמי לפתרונות 
זיהוי עומד על 8.09 מיליארד דולר, 
MarketsandMarkets. נכון ל-2016, על פי
com. שוק פתרונות הזיהוי צפוי לגדול להיקף 
שוק העומד על 26.74 מיליארד דולר עד 2022.
• איך אתם חושבים שאתם יכולים לשנות 

את עולם הביטוח?
בר זאב: באמצעות תשתית וכלים טכנולוגיים 
באמצעות  חזק  וזיהוי  בטוחה  להזדהות 
מכשירים ניידים וערוצים דיגיטליים. מימוש 
של  אמיתית  הנגשה  יאפשר  הטכנולוגיה, 
שירותים מקוונים בערוצים דיגיטליים לציבור 
הרחב בשלל שירותים בתחומים מגוונים, 
צמצום אחוזי נטישה ו- ROI ברור, כפי שהוכח 
במסגרת השירותים בהם מוטמעת הטכנולוגיה. 
באמצעות  יהיה  ניתן  הביטוח,  בתחום 
הטכנולוגיה של סקאנובייט לערוך את כל 
תהליכי הרישום לשירות והתביעה במקרה 
הצורך באופן דיגיטלי מהמכשיר הנייד, ומהצד 
השני לייעל את תהליכי המשרד האחורי של 
נותן השירות. מעבר לנוחות, לחיסכון בזמן 
ובמשאבים - הטכנולוגיה תייצר פתרון בסוגיות 
זיופים וגניבת זהויות ובהנגשה מהירה יותר של 

תהליך הזיהוי הדיגיטלי.

• מה המודל העסקי של החברה?
בר זאב: קיימות שתי חלופות במודל העסקי: 
1( תשלום רישיון שנתי לשימוש בלתי מוגבל 
לארגון, הכולל את כל הרכיבים הרלוונטיים 
לתהליך הזיהוי הנדרש, התשתית והתחזוקה, 
2( תשלום לפי פעולה )Per Action( - נקבע 
בהתאם לכמות פעולות הזיהוי הרלוונטית 
לתהליך ומצריך ספירה תקופתית של הפעולות 
ביצוע התחשבנות. המחיר  לצורך  שבוצעו 
הרכיבים  מספר  פי  על  גם  נקבע  לפעולה 
הרלוונטיים לשילוב במערכות הלקוח )שרת 

או אפליקציה(. 

INSURTECH 

עירד גלבוע שותף, מייסד וסמנכ"ל טכנולוגיות בסקאנובייט 
וטל בר זאב, מנהלת פעילות סקאנובייט בישראל

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%94/
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ועדת הכספים אישרה אתמול את הצעת רשות שוק ההון לתיקון לתקנה 19 לתקנות מס הכנסה, 
שקבעה כי פתיחת פוליסת ביטוח מנהלים חדשה לצורך הגדלת הפקדות תיעשה באותה החברה בלבד

 בשלב הראשון יושקו ארבע קרנות נאמנות בתחום האג"ח והמניות, המתבססות על 
מודלים שונים בדמי ניהול של  0.5% רלי בן שבת תשמש כמנכ"לית החברה החדשה

 שווי השוק שנגזר מהעסקה לביטוח ישיר השקעות הינו 1.56 מיליארד 
שקל  ביטוח ישיר אחזקות אמורה להימחק מהבורסה עד סוף 2019

כדאי לדעת

פוליסה פיננסים

אושרה ההצעה לאפשר לחוסכים להגדיל את 
ההפקדות לביטוח מנהלים בחברת ביטוח אחרת

הראל מקימה את אלפא טק, חברה לניהול 
השקעות, המתבססת על מודלים ממוחשבים 

סופי: לאומי פרטנרס חתמה על הסכם רכישה 
של 20% ממניות ביטוח ישיר השקעות

ועדת הכספים אישרה אתמול )יום 
ב'( את הצעת רשות שוק ההון לאפשר 
ההפקדות  את  להגדיל  לחוסכים 
לביטוח מנהלים בחברת ביטוח אחרת, 
במסגרת תיקון לתקנה 19 לתקנות 
מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול 

קופת גמל(. 
עד כה, מבוטח שהיה מעוניין להגדיל 
ביטוח  בפוליסת  ההפקדות  את 
מנהלים שלא ניתן היה להגדיל בה את 
ההפקדות, היה נדרש לפתוח פוליסת 
ביטוח אחרת אצל אותו גוף מוסדי, 

והוא לא יכול היה לבחור לנהל את החיסכון 
אצל גוף מוסדי אחר. הבעיה קיימת גם בקופות 
גמל מסוימות, אך היא נפוצה במיוחד בפוליסות 

ביטוח המנהלים, והיא התעוררה ביתר שאת 
בעקבות הגידול בשיעורי ההפקדה הפנסיוניים, 
ההסתדרות  בין  הקיבוצי  ההסכם  פי  על 

)פוליסה,  להתאחדות התעשיינים 
גיליון 2072 מה-24 בפברואר 2016(, 
בו הוגדל שיעור ההפרשה המינימלית 

לפנסיה ב-1 נקודת אחוז ל-18.5%. 
בדיון שערכה אתמול ועדת הכספים, 
בהשתתפות שלי סבן, מנהלת מחלקת 
ביטוח חיים ברשות שוק ההון, הסבירה 
סבן כי במצב הקודם הלקוחות היו 
לקוחות שבויים, ולכן נדרש התיקון. 

התקנה תוקנה כך שסכום ההפקדה 
למרכיב תגמולי העובד יידרש להיות 
שווה לסכום ששילם המעביד עד שיעור 
5% מהמשכורת. זאת, על מנת לאפשר  של 
למבוטח לבחור להגדיל הפקדות בפוליסה 

אחרת.

אלפא- הראל פיננסים תקים את חברת 
ניהול השקעות, חברת ניהול השקעות  טק 
מודלים  פי  על  שתפעל  טכנולוגית חדשה, 
פיננסים היא  כמותיים ממוחשבים. הראל 
בית ההשקעות של קבוצת הראל. מהראל 
נמסר, כי "בשנים האחרונות עולם ההשקעות 
עובר מהפכה, עם כניסתם של כלים ומודלים 
טכנולוגיים כחלק בלתי נפרד מקבלת החלטות 
המודלים  של  המוצהרת  המטרה  השקעה. 
הממוחשבים, שבכוונת מנהלי הקרן לפעול על 
פיהם, הינה ליצור תיק השקעות מיטבי שיכה 
את מדדי השוק, תוך שימוש בכלים טכנולוגיים 

סטטיסטיים מתוחכמים, הנשענים על מחקרים 
ופרמטרים שונים להשקעה במניות ובאג"ח".

אלפא טק תשיק ארבע קרנות נאמנות חדשות 
בקטגוריית האג"ח הכללי ללא מניות, מניות 
ישראל, מניות חו"ל מגודר מט"ח ואג"ח כללי עד 
20% מניות. אלפא טק תשמש כמנהל החיצוני, 
הראל פיא קרנות  יהיה  כאשר מנהל הקרן 

נאמנות. דמי הניהול שייגבו בענף הם 0.5%.
רלי בן שבת תשמש כמנכ"לית חברת אלפא 
טק, לאחר שכיהנה כסמנכ"לית בכירה בחברת 
ניהול התיקים של הראל והיא בעלת ניסיון 
של 15 שנה בחברה. המודלים להשקעה של 

אלפא-טק פותחו במחלקות המחקר של הראל 
בהובלתו של אורי רבינוביץ', מנהל השקעות 
ראשי בהראל פיננסים, על-ידי צוות רחב של 
אנליסטים, כלכלני מאקרו, אנשי השקעות 

וניהול סיכונים.
כי:  טל קדם, מנכ"ל הראל פיננסים, מסר 
"ישראל הינה מובילה טכנולוגית במגוון רחב 
יש בישראל  של תעשיות. בראייה קדימה, 
את כל הידע, הכלים והמשאבים, כדי להפוך 
ניהול השקעות  למדינה מובילה גם בתחום 
מבוסס טכנולוגיה, בדיוק כפי שאנו מובילים 

בהייטק העולמי".

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות חתמו ביום 
א' על הסכם מחייב למכירת חמישית מחברת 
בנק  כך הודיע  האחזקות ללאומי פרטנרס. 
לאומי לאחר שדבר מתווה העסקה המסוכם 
פורסם כבר בשבוע שעבר. מחיר עסקת הרכישה 
הוא 312 מיליון שקל, שישולם על ידי לאומי 
)כלל  לעסקה  אחרים  ושותפים  פרטנרס 
ארקין( והוא מעניק  ומורי  הפניקס  ביטוח, 
לביטוח ישיר השקעות, שווי חברה של 1.56 

מיליארד שקל. 
מתווה העסקה שפורסם היה למעשה עדכון 

וצמצום של ההסכם הקודם בין המשקיעים 
ושאר  פרטנרס  לאומי  לפיו  ישיר,  לביטוח 
לפי שווי  30% מהחברה,  ירכשו  השותפים 
1.44 מיליארד שקל. אך במהלך  חברה של 
חייו של ההסכם הקודם, שווי השוק של ביטוח 
ישיר השקעות טיפס לכמעט 2 מיליארד שקל, 
אלמנט שייקר את העסקה והקטין את שיעור 

הרכישה, במחיר יקר יותר. 
העלייה בשווי השוק של ביטוח ישיר השקעות 
ביטוח ישיר  לזינוק במניית  נעשתה ברקע 
)האחזקה העיקרית של ביטוח ישיר אחזקות, 

אדגר השקעות( בחודשים האחרונים.  לצד 
העסקה הנוכחית מתבצעת במחיר נמוך יותר 
משווי השוק הקיים של החברה )1.56 מיליארד 
לעומת כמעט 2 מיליארד שקל(. זאת, בעקבות 
השקעות  ישיר  ביטוח  את  למחוק  הכוונה 
מהמסחר, מהלך שחייב להתרחש עד סוף שנת 

2019 כחלק מחוק הריכוזיות.
כל אחד מהצדדים רשאי להודיע לצד השני על 
ביטול העסקה מכל סיבה שהיא עד ארבעה ימי 
עסקים לאחר המועד בו החלה החברה לפעול 

להפיכתה לפרטית.

הדיון בוועדת הכספים

סך
מ

ם 
לו

צי
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ביטוח הנסיעות היחיד ללא ניירת וללא כאבי ראש

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!

מדובר במקום השלישי בכל הזמנים וגידול ניכר לעומת 2016, בה היקף הנזקים היה 188 מיליארד דולר בלבד

מספר כלי הרכב עם ביטוח חובה וצד שלישי הגיע לכדי 14.1 מיליון מכוניות 
)נתוני נובמבר 2017( לעומת 14.8 מיליון מכוניות באותה תקופה ב-2016

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Swiss Re מעריך את היקף 
הנזקים המבוטחים העולמי 

ב-2017, ב-306 מיליארד דולר

מספר כלי הרכב הלא מבוטחים 
בטורקיה במגמת עלייה

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re פרסם 
ידי  מעשי  לנזקים  הראשונית  הערכתו  את 
אדם ונזקי טבע לשנת 2017. על פי ההערכה, 
דולר  מיליארד  ב-306  נאמד  הנזקים  היקף 
– במקום השלישי בכל הזמנים וגידול ניכר 
היה  הנזקים  היקף  בה   ,2016 שנת  לעומת 

188 מיליארד דולר בלבד. 
 2017 בשנת  הקטסטרופליים,  הנזקים 
וזו  דולר  מיליארד   136 של  בסך  הסתכמו 
 11 ההוריקנים.  בנזקי  שיא  היה  בה  השנה 
באירועים  חייהם  את  קיפחו  אדם  בני  אלף 

הקטסטרופליים. 

של  השנייה  במחצית  אירעו  הנזקים  רוב 
2017 בעוד שבמחצית הראשונה של השנה 
במחצית  מאשר  יותר  נמוכים  היו  הנזקים 
הרבה  ונמוכים   2016 שנת  של  הראשונה 
העשר  החציוני  מהממוצע  נמוכים  יותר 

שנתי. 

מספר כלי הרכב הלא מבוטחים בטורקיה גדל 
ב-1.6 מיליון לכדי 7.9 מיליון – עד סוף חודש 
תקופה  לאותה  בהשוואה  וזאת   2017 נובמבר 
הטורקית  הלשכה  של  פרסום  פי  על  אשתקד. 
לסטטיסטיקה, מספר כלי הרכב הנע על כבישי 
טורקיה נאמד ב-21 מיליון מכוניות )נכון לסוף 
נובמבר 2017( - גידול של כ-1 מיליון מכוניות 
לעומת אותה תקופה ב 2016. בעוד שמספר כלי 

הרכב  כלי  מספר  עלה,  הכביש  על  הנעים  הרכב 
המבוטחים קטן. 

וצד שלישי  מספר כלי הרכב עם ביטוח חובה 
נובמבר  )נתוני  מכוניות  מיליון  לכדי 14.1  הגיע 
באותה  מכוניות  מיליון   14.8 לעומת   )2017
הרכב  כלי  מכל   35%  .2016 בשנת  תקופה 
הנעים על כבישי טורקיה הם ללא ביטוח. 63% 
מהמשאיות הנעות, 42% מהאוטובוסים ו-39% 

מהמיניבוסים על כבישי טורקיה אינם מבוטחים. 
בטורקיה  המפורסמים  הרשמיים  הנתונים 
שאירעו  דרכים  תאונות  אלף  על 307  מצביעים 
שנת 2017.  של  הראשונים  הרבעונים  בשלושת 
 232 ונפצעו  אדם  בני   2,700 נהרגו  בתאונות 
אלף. בארבע השנים האחרונות אירעו יותר מ-4 
נהרגו  בני אדם  מיליון תאונות דרכים, 21 אלף 

ו-674 אלף נפצעו. 
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מבטחים ומבוטחים

מיקי קופל: סקר שערכנו בקרב 
סוכני הביטוח העלה שרק 5% 

מתוכם מנהלים דף עסקי בפייסבוק 
קופל מסביר כי השקת המוצר New Media Kopell למיתוג ושיווק סוכני הביטוח נועד לשפר 

את הנוכחות של הסוכנים ברשתות החברתיות ותגדיל את חשיפתם בקרב לקוחות פוטנציאליים 

קופל גרופ את המותג  לאחרונה השיקה 
החדש New Media Kopell, לשיווק עסקים 
בפלטפורמות הניו מדיה. מדובר בחבילות מיתוג 
לעסק, הכוללות עיצוב גרפי תדמיתי לדיגיטל 
והקמת דף עסקי ברשתות החברתיות, ניהולו 

וקידומו. 
לדברי מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ: "הצורך 
בהשקת המותג נולד לאחר סקר שערכנו בקרב 
סוכני הביטוח, שממנו עלה כי רק 5% מתוכם 
מנהלים דף עסקי בפייסבוק והנוכחות שלהם 
ברשתות החברתיות נמוכה. המוצר החדש 
מציע פתרון שיווקי לסוכני הביטוח בקלות, 
ללא מאמץ רב וביכולתו להגדיל את החשיפה 

לעסק בפני לקוחות פוטנציאליים".
קופל, הרשתות החברתיות הפכו  לדברי 
הדיגיטלי.  בעולם  חשובים  שיווק  לערוצי 
מיליוני ישראלים נמצאים בפייסבוק, למשל, 
ומהווים קהל לקוחות פוטנציאלי  יום  מדי 
ושיווק ברשתות החברתיות  גדול. פרסום 

מגדיל את חשיפת העסק בפני 
פוטנציאלים,  לקוחות  אלפי 
ידי  על  לכוון  שאליהם אפשר 
פילוח  קהלים ממוקדים. נכון 
להיום, אומר קופל, כלי הקידום 
שהרשתות החברתיות מעמידות 
מאפשרים  העסקים  לרשות 
להגביר את החשיפה ומייצרים 
לקוחות  של  חדשים  קהלים 

פוטנציאליים. 
לאחרונה הרצה מיקי קופל, 
בפני מאות סוכני ביטוח ביום 
העיון של לשכת סוכני הביטוח 
בהרצאתו  ירושלים.  במחוז 
"סוכן הביטוח בעולם  בנושא 

הדיגיטלי: אם אתה לא שם אתה לא קיים", 
הסביר קופל על החשיבות הרבה של הימצאות 
סוכני הביטוח בפלטפורמה הדיגיטלית לשיווק 
ולמינוף משרדיהם ועל דרך הנגשת המוצרים 

שבהם הם עוסקים לציבור הרחב.
אף  "על  עוד:  אומר  קופל 
שבשנים האחרונות המהפכה 
הדיגיטלית הגיעה גם אל ענף 
הביטוח, ועובדיו עברו להשתמש 
גם בממשקים דיגיטליים, עדיין 
תדמיתו של סוכן הביטוח נשארה 
אפרורית ואינה מתקשרת עם 
 New Media טכנולוגיה. 
Kopell מאפשרת לקשר את 
סוכני הביטוח לעולם הדיגיטלי 
עם  שלהם  הקשר  את  ולחזק 
גורמים בתוך הענף ומחוצה לו. 
השירות החדש מציע לסוכני 
הביטוח דריסת רגל משמעותית 
בעולם הרשתות החברתיות המחויבת במציאות 
הוויראלית, שתשפר את תדמיתם ותגדיל את 
חשיפתם בקרב לקוחות פוטנציאליים בקלות 

יחסית".  

א.ד.י מערכות לרכב קיבלה זיכיון להתקנת 
מערכות הבטיחות Movon ב-22 מדינות באירופה

מוטי קוסובסקי, מנהל תחום Movon בחברה: ב-2018 תקים החברה 6 מרכזי שיווק והפצה באירופה 
כשהמטה המרכזי יוקם בהונגריה ותשקיע בהקמת הפעילות 5 מיליון דולר. בהמשך תורחב הפעילות

א.ד.י מערכות  חברת 
 9 לפני  לרכב שקיבלה 
חודשים את הזיכיון של 
התאגיד הדרום קוריאני   
Movon לשיווק, הפצה 
של  בישראל  והתקנה 
מערכות Movon, זכתה 
בימים אלו בזיכיון של 
התאגיד לשיווק, הפצה 
מערכות  של  והתקנה 
Movon בכ-22 מדינות 

ברחבי אירופה.
בשלב הראשון תקים 
שנת  במהלך  החברה 

2018  שישה מרכזי שיווק והפצה בשש מדינות 
באירופה, כשהמטה המרכזי לפעילות החברה 

באירופה יהיה בבודפשט 
בהונגריה.

מוטי קוסובסקי, מנהל 
בחב    Movon תחום 
שבמהלך  מציין  א.ד.י, 
יע  ק ש ת  2018 ת  שנ
ליון  מי  5 כ- ה  החבר
מערך  בהקמת  דולר 
של  וההפצה  השיווק 
המערכות ב-6 מדינות 
באירופה. במהלך -2019
20 תרחיב החברה את 
פעילות השיווק וההפצה 
ה ב-22 מדינות  וההתקנ
ברחבי אירופה. על פי התכנית האסטרטגית, 
הצפי של החברה שב-2018 יימכרו מערכות 

Movon באירופה בשווי כולל של כ-30 מיליון 
דולר.

 Movon קוסובסקי מציין, שמחיר מערכת
בישראל כיום הינו 2,490 שקל כולל התקנה, 
ייקבע  באירופה  שונות  במדינות  והמחיר 
בכל מדינה, בהתאם לדרישות הרגולטיביות 

באותה מדינה.
בחברה מציינים, כי מדובר במערכת בטיחות 
למניעת  המסייעת  מתקדמת  בטכנולוגיה 
תאונות דרכים, המצוידת במצלמה המותקנת 
על גבי השמשה הקדמית והיא המערכת היחידה 
המשלבת מצלמת DVR FHD לתיעוד מהלך 
 Wake Up Call הנסיעה, מערכת התרעה 
עם תחילת נסיעת הרכב שמלפנים ומערכת 
ילדים ברכב בתום  בפני שכחת  המתריעה 

הנסיעה.

מיקי קופל, מנכ"ל קופל גרופ

Movon מוטי קוסובסקי, מנהל תחום
ב א.ד.י מערכות לרכב

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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רועי מזרחי מונה 
לסמנכ"ל IT בפסגות

הנהגת לשכת 
סוכני הביטוח 

מפסיקה 
לעסוק 

במינויי סגני 
נשיא נוספים

רועי מזרחי מונה לסמנכ"ל 
IT בבית ההשקעות פסגות, 
לאחר שדירקטוריון החברה 
אישר את המינוי. מזרחי הוא 
בעל ניסיון רב בניהול מערכות 
פרויקטים  ובהובלת  מידע 
חוצי חברה, לרבות מערכות 
תומכות החלטה. בין השאר 
כיהן כמנהל מערכות המידע, 
ובדרום אפריקה,  בישראל 
 Merck- MSD חברת  של 
- חברת תרופות מהגדולות 
והמובילות בעולם, סמנכ"ל 
מיטב  מערכות המידע של 
דש ומנהל מערכות המידע 

של אקסלנס נשואה.  
מזרחי יחליף את עדי רמון 

שכיהנה בתפקיד בשלוש השנים האחרונות. רמון 
הודיעה לאחרונה כי לאחר 12 שנים בפסגות היא 
מבקשת לצאת לדרך חדשה ולעבור לתפקיד 
רמון  כיהנה  כן  לפני  בכיר בבנק דיסקונט. 
וביניהם  בתפקידים מגוונים בתחום העסקי 

עוזרת ליו"ר פסגות, סמנכ"ל 
פיתוח עסקי בפסגות תעודות 
ניהול במערך  סל, תפקידי 

קשרי יועצים ועוד.
ברק סורני, מנכ"ל פסגות, 
מסר: "כגוף שחרט על דגלו את 
נושא החדשנות והדיגיטציה 
אנו יודעים מה רבה החשיבות 
מידע  מערכות  מערך  של 
איכותי ומקצועי. השינויים 
הטכנולוגיים ומהפכת המידע 
ים  העובד את  מחייבים 
מערכות  של  והמנהלים 
המידע לראות גם את צרכי 
העסק וביתר שאת את צרכי 
הלקוחות בפרויקטים שהם 
הוא  רועי מזרחי  מובילים. 
איש בעל ניסיון רב בתחומים אלו בכלל ובתחום 
הפיננסי בפרט ואני מאחל לו הצלחה בתפקידו 
החדש. ברצוני להודות לעדי על המחויבות 
והמקצועיות שלה ולאחל לה הצלחה בדרכה 

החדשה". 

לשכת סוכני הביטוח מפסיקה  הנהגת 
נוספים  סגנים  של  במינויים  לעסוק 
לנשיא הלשכה. על פי התכנון, אמורים היו 
להתמנות ארבעה סגנים נוספים, מחוץ 
לוועד המנהל של הלשכה – נאוה ויקלמן 
– סגנית נשיא ואחראית רגולציה בתחום 
צביקה וינשטיין – סגן נשיא  הבריאות, 
ויו"ר ליסוב, עוזי ארגמן – סגן נשיא ויו"ר 
ליסוב ביטוח ועאדל מטאלקה – סגן נשיא 

לענייני סוכני המגזר הערבי.  
על פי הערכות, המינויים ירדו מהפרק 
בין היתר על רקע התנגדות של גורמים 
סייפר  אשר  צפריר,  אורי  במועצה, בהם 

ויובל ארנון. 
צפריר מסר בתגובה: "אני שמח שזה 
כך. הנהגת לשכה צריכה להתרכז בבעיות 

האמיתיות של הסוכנים והענף".

מבטחים ומבוטחים

רועי מזרחי
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 מזרחי יחליף את עדי רמון שכיהנה בתפקיד בשלוש שנים 
האחרונות   ברק סורני, מנכ"ל פסגות: השינויים הטכנולוגיים 

מחייבים את העובדים והמנהלים של מערכות המידע לראות גם את 
צרכי העסק וביתר שאת את צרכי הלקוחות בפרויקטים שהם מובילים


