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 ווטרס טוען כי מבין החברות שביקשו לרכוש את הפניקס - סיריוס היא החברה היחידה 
שמציגה ניסיון בעולם הביטוח ויציבות פיננסית  אני חושב ששוק הביטוח הישראלי הינו יעיל 

מאוד, בוודאי שיותר יעיל משוק הביטוח האמריקני בנוגע לשירות שהוא מעניק לאוכלוסייה

אנחנו רואים את הרגולטור בישראל כחבר 
אבל האיום המרכזי על העסקה הוא הזמן

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. 

מאת אלמוג עזר
שאלה של 2.3 מיליארד 
שקל: האם סוף סוף נמצאה 
החברה שתקבל את אישור 
הביטוח  על  המפקחת 
לרכוש את הפניקס? לאחר 
כמה כישלונות ואכזבות, 
השאלה הזו נמצאת שוב 
שקבוצת  לאחר  באוויר, 
הבינלאומית  הביטוח 
בדיקת  סיימה  סיריוס 
חודשיים  בת  נאותות 
 47% לרכוש  ומבקשת 
הביטוח  חברת  ממניות 
 2.3 תמורת  הישראלית 

מיליארד שקל.
נזכיר כי עד כה, הניסיונות 
לרכישה של הפניקס לא 
הגיעו לידי מימוש מסיבות 

שונות – בעיקר בשל קשיים רגולטוריים. 
פוליסה, אומר המנכ"ל והיו"ר  בשיחה עם 
הוא  כי  ווטרס,  אלן  סיריוס,  קבוצת  של 
"בטוח ב-110% שהעסקה תצא לפועל", זאת, 
הממונה  לאחר שסיריוס קיבלה את אישור 

על ההגבלים העסקיים. 
ווטרס, שנמצא בסיריוס 
ים  נ ו ש ה ה  י ל ו ג ל ג ל  ע
כי  מאמין  שנה,   32 זה 
והניסיון  החוזק הפיננסי 
מחזיקה  שהחברה  הרב 
בתחום הביטוח הגלובלי 
מהחברות  אותה  מבדל 
הקודמות שהציעו לרכוש 
הוא  אך  הפניקס.  את 
שעובר  הזמן  את  מסמן 
מאז הוצעה הרכישה ועד 
ההסכמה המוחלטת של 
הרגולטור כאיום המרכזי 
התממשות  בפני  העומד 

העסקה. 

ם  י ע י נ מ ה ו  י ה ה  מ  •
סיריוס  של  העיקריים 

בהצעת הרכישה?
ווטרס: אני מכיר אישית את שוק הביטוח 
הישראלי ועוקב אחריו במשך תקופה ארוכה. 
סיריוס עצמה כבר ביצעה עסקים שונים עם 
ישראלים בענף הביטוח המקומי  שחקנים 

זה עשור, כולל עסקים ישירים עם הפניקס. 
טרם הצעת הרכישה, בחנו במשך חמש שנים 
מיזוגים  של  לעסקאות  שונות  אפשרויות 
ורכישות עם חברות ישראליות. מבחינתנו, 
כרגע, הפניקס היא באופן מובהק חברה שעולה 

בביצועיה על פני שאר הענף. 

כי ענף הביטוח  • בכירים בשוק טוענים 
הישראלי סובל מעודף רגולציה. האם שקלתם 

את האבחנה הזו בטרם הצעת הרכישה? 
ווטרס: אנחנו פועלים בכ-140 ארצות ובכל 
לוקחים בחשבון את הסביבה  שוק אנחנו 
הרגולטורית. מערכות הרגולציה משתנות 
אנחנו רואים  זו,  בנקודה  ממדינה למדינה. 
את הרגולטור כחבר וידיד שלנו וסיפקנו את 
כל מה שהרגולטור ביקש עד כה. קיבלנו את 
היתר רשות הגבלים עיסקיים לעסקה וזה צעד 

משמעותי להתממשותה.

• עד כמה תהליך הרכישה שונה בישראל 
ממקומות אחרים?

ווטרס: מה ששונה בישראל הוא שבשווקים 
עד  רבים בקשה לרכישה אינה מתאפשרת 

)המשך בעמוד 9(

אלן ווטרס, מנכ"ל ויו"ר קבוצת הביטוח 
הבינלאומית סיריוס

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-sirius-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%AA/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%A8%D7%9B/
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 המבוטחים יקבלו ליווי אישי ממומחי תביעות ניתוחים ועדכונים על מצב התביעה, זמני 
הטיפול יקוצרו ומבוטחים העוברים ניתוחים מורכבים יהיו זכאים לליווי טלפוני של רופא מומחה 

לאחר הניתוח ויקבלו פניות יזומות מנציגי הפניקס להשלמת מסמכים  קרן גרניט, מנהלת 
מערך התביעות בהפניקס: השירות החדש נועד להקל ככל שניתן על המנותח, הנמצא בתקופה 

מאוד מורכבת בחייו, ואין שום סיבה שיצטרך לנהל בעצמו הליכים ביורוקרטיים מאתגרים

הפניקס השיקה שירות מהיר 
עם ליווי אישי לתביעות ניתוחים

כדאי לדעת

שירות מהיר עם ליווי אישי לתביעות ניתוחים 
הושק היום )יום א'( בחברת הפניקס. מבוטחי 
יוכלו להתקשר  ניתוחים  הפניקס העוברים 
למוקד ייעודי להם ולקבל ליווי צמוד ממומחים 
בתחום מרגע הפנייה ועד סיום הטיפול בתביעה. 
זמני הטיפול יקוצרו משמעותית והמוקד יפעל 
12 שעות ביממה )8:00-20:00(. המבוטחים 
עליהם  המועדפת  הדרך  את  לבחור  יוכלו 
בנושא תביעתם —  לתקשורת עם הפניקס 
במייל, SMS או בטלפון ויוכלו לקבל עדכונים 

שוטפים על סטטוס התביעה בכל עת. 
יזכו  מבוטחים העוברים ניתוחים מורכבים 
לליווי מנהל תביעה אישי מומחה, ויקבלו פניות 

יזומות מנציגי הפניקס להשלמת מסמכים. 
בנוסף, מבוטחים העוברים ניתוחים מורכבים, 

שיהיו מעוניינים בליווי טלפוני של רופא מומחה, 
יוכלו לקבלו במשך חודש לאחר הניתוח. הרופא 
ייבחר בהתאם למומחיות הנדרשת וילווה את 

המבוטח מרגע השחרור מבית החולים. 

להקל ככל שניתן על המנותח

קרן גרניט, מנהלת מערך התביעות בהפניקס, 
מסרה: "השירות החדש נועד להקל ככל שניתן 
על המנותח, הנמצא בתקופה מאוד מורכבת 
בחייו, ואין שום סיבה שיצטרך לנהל בעצמו 
השירות  מאתגרים.  ביורוקרטיים  הליכים 
שלנו ילווה אותו באופן מקצועי וצמוד מרגע 
של  ממועד  כחודש  של  למשך  ועד  הפנייה 

ניתוח מורכב". 

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

קרן גרניט, מנהלת מערך התביעות בהפניקס
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התחרות תעלה 
לשיאים חדשים

 2018 צפויה להיות שנה בה יצטרפו לענף הביטוח שלוש חברות ביטוח חדשות – וכולן דיגיטליות  אמיל וינשל 
וניצן צעיר הרים פרשו ממגדל ביולי 2017 ובהמשך רכשו את הפעילות של אודי דגן להקמת חברת ביטוח דיגיטלית, 

וכעת הם צפויים להתחיל את הפעילות כבר במחצית הראשונה של  2018 אלישקוב פרשה מהכשרה ביולי 2016, 
ולאחר שלא התמנתה לתפקיד מנכ"לית איילון ביטוח, פנתה להקים פעילות חדשה – כאשר גם היא צפויה להיות 

בתחום הביטוח הכללי  גיל יניב, לשעבר משנה למנכ"ל מגדל, מקים חברה שתעסוק בתחום ביטוחי החיים והבריאות 

רת  ב ח
 A l l Br i ght
על  פ ת
ת  ו ע צ מ א ב
מגוון שותפים 
עסקיים – כך 
אומר היזם גיל 
לשעבר  יניב, 
משנה למנכ"ל 
מגדל, שמקים 
אלה  בימים 
ביטוח  חברת 
ית  ל ט י ג י ד
שתפעל בתחום 
ביטוחי החיים 

והבריאות. 
יניב, בשיחה 

כי הפלטפורמה של החברה  פוליסה, אמר  עם 
תהיה דיגיטלית – "לקוח שירצה להיעזר בסוכן 
ביטוח או יועץ אחר מטעמו  יוכל לעשות זאת, אך 
ההצטרפות תהיה דיגיטלית". יניב הבהיר כי יהיו 
שיתופי פעולה עם מגוון שותפים עסקיים, ולא פסל 

גם סוכני ביטוח כשותפים עסקיים. 
וכיצד  כיצד מגיעים ללקוחות  בנוגע לשאלה 
משכנעים אותם לרכוש ביטוח חיים ובריאות באופן 
דיגיטלי, אמר יניב כי קיימות מגוון של דרכים להגיע 
ללקוחות, והסכים כי האתגר המרכזי של החברה 
יהיה אתגר ההפצה – "על זה אנחנו עובדים. אנחנו 
לא החברה הראשונה בעולם שעושה את זה. זה 
קורה כבר הים במקומות שונים בעולם כגון מזרח 
אסיה, ויקרה גם בישראל". יניב הוסיף כי אחת 
ממטרות החברה היא לפרוץ גם לחו"ל, והעריך כי 
AllBright תתחיל את פעילותה בישראל בחציון 

השני של 2018. 

אמיל וינשל וניצן צעיר 
הרים: WeSure תהיה 

חברה היברידית – תקיים 
פעילות דיגיטלית לרבות 

באמצעות סוכנים

גיל יניב:
 AllBright

תפעל 
באמצעות 

מגוון שותפים 
עסקיים

WeSure ,אמיל וינשל וניצן צעיר הריםAllBright ,גיל יניב
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על מבטחת הטוענת למרמה 
להביא מידע וראיות בעלי משקל 

המעוררים חשד של ממש

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט הדגיש, כי יש להפעיל את סעיף 25 העוסק במרמה בזהירות רבה, הן לנוכח הטלת הסטיגמה 
על המבוטח כרמאי, והן בשל תוצאותיו הקשות, הפוטרות את המבטחת באופן גורף מתשלום תגמולים

נדונה  בראשון לציון  בבית משפט השלום 
תביעתם של יוסף עליוה )"התובע 1"( ומחמוד 
עליוה )"התובע 2"( נגד ביטוח  ישיר )"הנתבעת 
1", "ביטוח ישיר"(, מוחמד אזברגה )"הנתבע 
2"( והראל חברה לביטוח בע"מ )"הנתבעת 3", 
"הראל"(. פסק הדין ניתן בדצמבר 2017, בהיעדר 
הצדדים, מפי השופטת צבייה גרדשטיין פפקין.
התובעים הגישו נגד הנתבעים תביעה כספית 
לחייב את הנתבעים לפצותם בגין נזקי רכוש 

שנגרמו לרכב בתאונת דרכים. 
2 הודה  הנתבעים טענו, כי על אף שהנתבע 
כי פגע ברכב התובעים, מאחר שניתנו לחברת 
הביטוח עובדות כוזבות בכוונת מרמה היא 
פטורה מחבותה, כאמור בסעיף 25 לחוק חוזה 

הביטוח. 
נסיבות  כי  ציין,  בית המשפט  הדין:  פסק 
התאונה אינן שנויות במחלוקת: רכב התובעים 
היה במצב עמידה, והרכב הפוגע, שבו נהג נתבע 
2, נסע בטעות לאחור ופגע בחלק הקדמי של 
רכב התובעים. הצדדים חלוקים בשאלה האם 
התובעים הוכיחו את הנזק. ביטוח ישיר, שביטחה 
את הרכב שנפגע בתאונה, דחתה את התביעה 
25 לחוק חוזה הביטוח  בטענת מרמה. סעיף 
הקובע: "הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 
23)ב( או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24)ב(, או 
שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות 
כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה 
הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה 

בכוונת מרמה – פטור המבטח מחובתו".
בית המשפט הדגיש, כי יש להפעיל את סעיף 
25 בזהירות רבה, הן לנוכח הטלת הסטיגמה על 
המבוטח כרמאי, והן בשל תוצאותיו הקשות, 
הפוטרות את המבטחת באופן גורף מתשלום 
תגמולים למבוטח )וזאת לפי הלכת בית המשפט 
העליון בפסק דין אוריון נ' המגן חברה לביטוח 
בע"מ(, בו נקבע, כי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח 
פוטר את המבטח מחבותו כלפי המבוטח מקום 
בו המבוטח העלים עובדות או מסר עובדות 

כוזבות בכוונת מרמה.
ציין את הלכת בית המשפט  בית המשפט 
העליון בפסק דין זיקרי נ' כלל חברה לביטוח 
בע"מ, לפיה על מבטחת הטוענת למרמה להביא 
"מידע וראיות בעלי משקל המעוררים חשד 
של ממש" להוכחת טענתה. מנגד, יש להביא 
בחשבון גם את נחיתותו של המבטח  מבחינת 
המידע, והנטל להוכיח ישתנה לפי הנסיבות, 
כאשר במקרה של ספק יזכה המבוטח בתביעתו 
)פסק דין בית המשפט העליון בהמגן חברה 
לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ(. 
בית המשפט ציין, כי הפסיקה קבעה שלושה 
תנאים להתקיימות הפטור הקבוע בסעיף זה: 
מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות; מודעות 

של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות 
שנמסרו; וכוונה להוציא כספים שלא כדין על 
יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות. עם 
כל אלו, עדיין על התובעים מוטלת החובה, כמי 
שהגישו את תביעתם, להוכיח את הנזק שנגרם 

להם, ואת שיעורו.
בית המשפט קבע, כי בענייננו, מרגע שהוכחה 
התאונה והאחריות לה, עובר הנטל, בהתאם 
לאמור בפסיקה שאוזכרה, לנתבעים, להוכיח 
כי הייתה כוונת מרמה או כי הנזק לו טוענים 
התובעים אינו תואם את הנזק שנגרם בפועל 
לרכבם. בית המשפט קבע, כי הנתבעים לא 
הרימו את הנטל להוכיח כוונת מרמה, ולא הרימו 
את הנטל להוכיח, כי רכב התובעים לא ניזוק, 
כפי שנקבע בחוות הדעת השמאית שהוגשה 

מטעם התביעה.
בית המשפט ציין, כי אין ספק, שנתבע 2 - נהג 
הרכב הפוגע, שהודה באחריותו לתאונה, לא 
הובא למתן עדות, וכי אין ספק שיכול היה להעיד 
לעניין הנזק שנגרם לרכב התובעים ולשפוך אור 
על אודות מידת הנזק וחומרתו.  בית המשפט 
התרשם, כי עדותו של תובע 1 הייתה אמינה, 
וכי חוות הדעת השמאית  עקבית ומהימנה, 
נערכה כחודש בערך לאחר התאונה, ופרק זמן 
זה, בסמוך לאירוע התאונה, מחזק את העובדה, 
כי קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין הנזק, 
וכי הנזק המופיע בחוות דעת השמאית הוא 
הנזק שנגרם בתאונה. כידוע, מקום שבו נקבעה 
אחריותו של נתבע לאירוע תאונה, ויש התאמה 

בין הנזק שנגרם בתאונה לפי דיווח מהימן של 
הנהג, לבין הנזק המתואר בחוות דעת השמאי, 
יוביל  מבחינת מיקום הנזק והיקפו – הדבר 

לקבלת התביעה.
בית המשפט הדגיש, כי בענייננו, אין מחלוקת 
על עצם אירוע התאונה בו פגע נתבע 2 בחלקו 
הקדמי של רכב התובעים בעת שהחנה בחניה. 
יש התאמה בין הנזק שנגרם בתאונה, לבין הנזק 
המתואר בחוות דעת השמאי – בחלק הקדמי. 
לעניין היקף הנזק – כאמור, המבטחות לא 
 ,2 הביאו לעדות את נהג הרכב הפוגע, נתבע 
להעיד על היקף ומידת הנזקים שנגרמה לרכב 
התובעים. לאור כל האמור לעיל, ומשהוכח 
מקרה הביטוח, משלא הוכחה כוונת המרמה, 
ומשאין מחלוקת על קרות אירוע התאונה, הרי 
שהנתבעים צריכים לפצות את התובעים בהתאם 
לתביעה שהוגשה. בית המשפט ציין, כי לא נעלמה 
מעיניו, שהנתבעים הפנו לסתירות כלשהן בין עדי 
התובעים ביחס למיקום הרכב, בעת מכירתו, אך 
אין  מדובר בנקודה מהותית, ומשכך אין בה כדי 
להוכיח כוונת מרמה כזו או אחרת או קביעה כי 

בשל סתירה כזו על התביעה להידחות.
בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את 
הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים את סך 
הנזק כפי שנקבע בחוות הדעת השמאית, וכן 
שכר טרחת השמאי, הוצאות אגרה, שכר טרחת 

עורך דין והוצאות משפט.
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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בריא לדעת

ההבדל הדק בין מותר 
ואסור למפקח על הביטוח

בר  ע ש ע  ו ב ש ב
ום  ר ו פ ם  י י ק ת ה
לעסקים.  גלובס 
בו  ש ע  ו ר י א ב
בכירים  מתכנסים 
הכלכלי,  מהעולם 
אי  ק נ ב ו י  ק ס ע
ישראל,  במדינת 
יונים,  ד נערכים 
ופאנלים  הרצאות 
על נושאים שונים. 
בין השאר נערך פאנל של חמשת הרגולטורים,  
מנהל רשות המיסים, המפקחת על הבנקים, 
יו"ר הרשות לנירות ערך, הממונה על ההגבלים 
ודורית סלינגר הממונה על שוק  העסקיים 

ההון ביטוח וחיסכון. 
לא הייתי כותב על האירוע המשני בחשיבותו 
כמוהו  ושרבים  שעבר  בשבוע  שהתרחש 
מתקיימים במדינת ישראל מעת לעת, אבל 
דבריה של המפקחת על שוק ההון הדהימו 
ומדירים שינה מעיני מרגע שקראתי  אותי 
אותם בעיתון. סלינגר מצוטטת כמי שאמרה: 
"אנו דוגלים בגישה פטרנליסטית וזו לא מילה 
גסה..." ועוד הוסיפה, "פנסיית חובה זו התערבות 
פטרנליסטית" - נקטנו בה כדי לשפר את המצב. 
אחרי שקראתי את הציטוט מדבריה של 
המפקחת נפל לי האסימון והבנתי חלק גדול 
מההתנהלות של הפיקוח. החל מההחלטה 
השגויה והפטרנליסטית על פיה  אדם, צעיר 
יוכל לרכוש  ישראל לא  או מבוגר, במדינת 
לעצמו ביטוח סיעודי קבוצתי, דרך ההחלטה 

לחייב את חברות הביטוח שלא לאפשר  כיסוי 
רופאים שלא  לניתוחים באמצעות  ביטוחי 
נמצאים בהסכם עם המבטח, דרך ההחלטה 
לקבוע בצורה שרירותית הגדרות שונות כמו 
התקף  או  סרטן  הגדרת  או  ניתוח  הגדרת 
לב, ועוד החלטות רבות שקיבל הפיקוח על 
הביטוח בשנים האחרונות. החלטות שפוגעות 
בתחרותיות, פוגעות בחופש העיסוק, פוגעות 
בזכות של אזרח לקבל החלטות הקשורות 
אישית ונקודתית למעגל החיים האישי הפרטי 

והמצומצם שלו.
פנסיית חובה היא לא החלטה פטרנליסטית, 
זה חוק שהמחוקק, שמורכב  פנסיית חובה 
ידי  ממאה עשרים חברי כנסת שנבחרו על 
אזרחי מדינת ישראל, חוקק. אם רוב של אזרחי 
המדינה יחליט שההחלטה הזו לא טובה, הוא 
יוכל להציב את הנושא בסדר עדיפות ולהשפיע 

על שינוי החקיקה בבחירות הקרובות.
החלטה לא לאפשר לאזרחי ישראל לרכוש 
שהאזרח  בטענה  קבוצתי,  סיעודי  ביטוח 
כדי להבין שבגיל פרישה  לא מספיק חכם 
הפרמיה תתייקר, זו החלטה פטרנליסטית, לא 
ראויה ומסוכנת. ההחלטה לקבוע נוסח אחיד 
למחלת הסרטן בכל פוליסות הבריאות במדינת 
ישראל, בטענה שהאזרח לא מספיק חכם על 
מנת להבין מה צריכה להיות ההגדרה הנכונה, 
גם היא החלטה פטרנליסטית. אין אדם, יהיה 
פקיד ציבור בכיר ככל שיהיה, שיש לו הזכות 
לקבל עבורנו האזרחים החלטות פטרנליסטיות. 
אפילו ביחסים שבין הורים לילדים, החוק לא 
מאפשר להורים לקבל החלטות פטרנליסטיות 

לאחר גיל 18. פטרנליזם מוגדר כהגבלת חירותו 
של האדם, לכאורה לטובתו, אך נגד רצונו. לזה 
אין מקום במדינתנו, גם לא מבית היוצר של 

הפיקוח על הביטוח.
חייבת המפקחת בשלהי כהונתה לסגת צעד 
לאחור, לרסן את תחושת הכוח ולהבין שפיקוח, 
רגולציה, הכוונה והסדרה, חשוב שיהיו וטוב 

שהם קיימים, אבל במידה ובריסון. 
בנוסף הפיץ האוצר השבוע הודעה בזו הלשון: 
בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח 
כי חברת הביטוח  וחיסכון, התלונן מבוטח 
דחתה את תביעתו להחזר בגין הוצאות עבור 
שאינה  זוגתו,  בת  שעברה  פוריות  טיפולי 
מבוטחת בחברה... נמצא כי תנאי הפוליסה 
אינם מחריגים מקרים בהם בת זוג של מבוטח 
אינה מבוטחת בביטוח. הרשות הורתה לחברת 
הביטוח להחיל את הכיסוי ולאשר את תביעת 
הפונה בגין טיפולי הפוריות שעברה בת זוגתו, 

לנוכח הוראות הפוליסה.
החלטה זו אינה החלטה פטרנליסטית למי 
שישאל את עצמו. הנחיה זו של הפיקוח מהווה 
פרשנות לפוליסה שאושרה על ידי המפקח וזו 
זכותו. ואם יש מי שההחלטה אינה מוצאת חן 
בעיניו, תמיד יוכל לפנות לבית המשפט ולערער 

על פרשנות זו. 
ואולי זה ההבדל הדק בין מותר לאסור למפקח 

על הביטוח.

אודי פרישמן, לשעבר סגן מנהל בית  ד"ר 
החולים "אסותא" וסמנכ"ל "הפניקס". מנכ"ל 

חברת הייעוץ "פרש קונספט"

החלטה לא לאפשר לאזרחי ישראל לרכוש ביטוח סיעודי קבוצתי, בטענה שהאזרח לא מספיק 
חכם כדי להבין שבגיל פרישה הפרמיה תתייקר, זו החלטה פטרנליסטית, לא ראויה ומסוכנת

מאת ד"ר אודי פרישמן

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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הפניקס נכנסה 
למדד תל אביב 35 
לאחר שגייסה 104 

מיליון שקל 

איילון מוכרת חצי 
מבית ההשקעות 

שבאחזקתה תמורת 
12.36 מיליון שקל

מניית הפניקס הוכנסה אל מדד המניות המוביל בבורסה – מדד 
ת"א 35. מניית הביטוח עולה בשיעור של כ-1% ורושמת עלייה של 
כמעט 6% מתחילת השנה. שווי השוק של החברה עולה לכדי 5.2 
מיליארד שקל והיא חברת הביטוח השנייה בגודלה בענף מבחינה 
זו. החברה נכנסה למדד תל אביב 35 כחלק מעדכון המדדים, ביחד 

עם חברת מזור רובוטיקה. 
בשבוע שעבר גייסה הפניקס 104.2 מיליון שקל בהנפקת המניות 
שתוצאותיה התבררו היום. כמות המניות שנמכרה הגיעה לכדי 
5.25 מיליון מניות. מחיר המניה שנקבע במכרז עמד על 19.85 שקל.  
כמות הביקושים בהנפקה עמדה על 6.7 מיליון מניות, אך ההצעות 
לגבי רכישה של 1.45 מיליון מתוכן היו נמוכות מדי ולכן לא נענו. 
מטרת גיוס ההון היא לשם פעילות שוטפת של החברה, לרבות 
הצורך לחזק את ההון של חברת הביטוח בהתאם לרפורמת 
Solvency 2. כמו כן, הנפקת מניות והגדלת אחזקת הציבור 
בחברת הביטוח שיפרה את סיכויי הכניסה של החברה למדד תל 
אביב 35, כאשר על חברות הכלולות במדד להקצות לפחות 35% 

ממניותיה לאחזקות הציבור.

חברת הביטוח איילון מכרה את איילון בית השקעות לנעם ברורמן תמורת 
12.36 מיליון שקל. איילון בית השקעות הוחזקה עד כה באופן שווה על ידי 

איילון אחזקות וחברתו של נעם ברורמן נעם ברורמן השקעות בע"מ. 
שתי חברות בנות של איילון בית השקעות, איילון פתרונות פיננסים ואיילון 

קרנות נאמנות יעברו גם הן לברורמן. 
הרכישה נעשתה בהמשך לעסקאות קודמות שנעשו בין הצדדים בשנים 
האחרונות. ההסכם הראשוני נחתם בנובמבר 2009 ובחודשי דצמבר 2013 
וספטמבר 2016 חודש ההסכם על אפשרות מכירה עתידית של בית ההשקעות 

על ידי אופציות PUT. כעת המכירה אכן ממומשת.  
מכירת בית ההשקעות מצטרפת לצעד אסטרטגי נוסף שנרשם בחברה  בחודש 
הנוכחי לאחר שלוי רחמני, בעל השליטה באיילון, רכש לאחרונה את חלקו של 
אבישי אדלמן בסוכנות עיתים. בעבר, רחמני ואדלמן היו שותפים באחזקה 
שווה בסוכנות, אך החל מתחילת 2018 – לוי רחמני מחזיק בבעלות מלאה.
יצוין כי העסקה "התבשלה" במשך שבועות ארוכים, אולם הושלמה לאחר 
קבלת כל האישורים הנדרשים. במסגרת העסקה, אדלמן, ששימש כמנכ"ל 
הסוכנות, סיים את תפקידו ובימים אלה מנהלת הסוכנות משא ומתן עם 

המועמד להחליפו.

פוליסה פיננסים

חברת זגגות הרכב הותיקה 
והגדולה בישראל

• חברת זגגות הרכב הותיקה בישראל 
   עם 82 שנות ניסיון

• מלאי השמשות הגדול בארץ לכל סוגי הרכב:  
   פרטיים, משאיות, אוטובוסים וצמ״ה

• מערך השירות המתקדם והמקיף ביותר הכולל 8 סניפים 
בבעלותנו ו-30 תחנות בפריסה ארצית

SINCE 1935

סוכני ביטוח? 
לכו על הכי בטוח!

נשמח לעמוד לשירותכם גם במוקד המידע:

03-6507777 ,1-800-404505 

  office@autoglass.co.il - מנהלת שירות, סופי

hezi 190_135_3980 3980 | אוטו גלס | מודעה | 190_135 | תאריך: 5.12.17

 מחיר המניה שנקבע במכרז עמד על 19.85 
שקל  המניה עלתה במסחר בתל אביב 

 הרוכש הוא נעם ברורמן, שהחזיק עד העסקה 
מחצית מבית ההשקעות  ההסכם הינו צעד אסטרטגי 

נוסף שעושה החברה לאחר רכישת סוכנות עיתים

http://polisa.news/tag/%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%A0%D7%99/
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   החברה אישררה את הדירוג הקיים  +AA של חברת הביטוח  מזהירה 
לגבי הרווחיות הנמוכה בענפי הביטוח הכללי והבריאות בהראל 

   היקף הפרמיה הצפויה לתקופת ההסכם: יותר ממיליון שקל  קבוצת אמן מצטרפת לחברות כמו אלקטרה 
וסיסקו, אותן מבטחת איילון בתחום  את העסקה מתפעל סוכן הביטוח עידן בילבאו מסוכנות פרופיט

 S&P העלתה את תחזית הדירוג 
של הראל לחיובית בזכות 
ההחלטה על כרית ביטחון

קבוצת אמן ועשר החברות הבנות 
והשותפויות שלה הצטרפה 
לביטוח הבריאות של איילון 

משבחת את  S&P מעלות  חברת הדירוג 
הראל על קביעת כרית בטחון, מאשררת את 
דירוג ה- +AA של חברת הביטוח ומשפרת 
 ,S&P את תחזית הדירוג לחיובית. על פי 
“קביעת כרית הביטחון מחזקת את הוודאות 
באשר לכוונת החברה לנהל את פוזיציית ההון, 
בהתחשב ברגישותו הרבה של מודל הסולבנסי 
למשתני שוק ולהנחות העומדות בבסיסו". 
בחברת הדירוג, ציינו כי הם חוזים שהראל 

תמשיך לחלק דיבידנדים לבעלי המניות. 
כדי שתחזית העלייה בדירוג אכן תתממש 
בהראל, הוסיפו ב-S&P כי “נשקול להעלות 
את דירוג החברה אם נראה שיפור ברווחיות 
החיתומית, בעיקר בתחומי הביטוח הכללי 
והבריאות, אשר יפחית את התלות בהכנסות 
תנודתיות  את  לייצב  וייסע  מהשקעות 

הרווחיות וההון”.
ב-S&P מעלות ציינו כי יחס כושר הפירעון 
של הראל בהתאם להוראות סולבנסי 2 עמד 
בסוף שנת 2016 על שיעור של 123%, היחס 
הגבוה בענף. להערכת הראל, שמירה על כרית 
ביטחון מעל לדרישת ההון תתמוך ביכולתה 
להתמודד עם משברים מבלי לפגוע בעמידתה 

בדרישות ההון. 
שיפור  בהעדר  כי  ציינו  הדירוג  בחברת 
משמעותי ברווחיות החיתומית של תחומי 
הביטוח הכללי וביטוח הבריאות בהראל, היא 
תמשיך להיות חשופה לתנודתיות השוק. זאת 
והיא ממשיכה להישען על הכנסות  מאחר 
מהשקעות להשגת רווחיות. במידה והרווחיות  
בענפים אלו לא תשתפר, תחזית הדירוג תשוב 

להיות יציבה בלבד. 

אגף הבריאות של איילון חברה 
לביטוח, בראשותה של ד"ר נאוה 
קבוצת  את  צירף  סרודיו,  ניב 
אמן, כולל עשר החברות הבנות 
לפוליסת  שלה,  והשותפויות 
הבריאות של איילון. הביטוח מיועד 
עבור מומחי ה-IT  של הקבוצה, 
ויכלול  המונה כ-1,700 עובדים 
גם בני המשפחה של המבוטחים. 
היקף הפרמיה הצפויה לתקופת 
שקל.  ממיליון  יותר  ההסכם: 
איילון זכתה בחודשים האחרונים 
פוליסת  לאספקת  במכרזים 
הבריאות של גופי הייטק בולטים 

נוספים, כמו אלקטרה וסיסקו ואף בזה של 
ארגון עובדי המדינה לביטוח. 

הבריאות  פוליסת  כי  מציינים,  בחברה 
וכוללת כיסוי  וגמישה ביותר  היא עדכנית 
לטכנולוגיות ותרופות בהתאמה אישית וכן יש 
לה יתרון המאפשר בחירה מלאה של הלקוח 
ברופא מנתח - בלי ההגבלה המקובלת של 

רופא ב"הסדר" כלשהו. 
בנוסף, נמסר, מעניקה פוליסת הבריאות 

להשתלות  כיסויים  אמן,  קבוצת  לעובדי 
מיוחדים, תרופות שאינן בסל,  וטיפולים 
ניתוחים בארץ ובחו"ל וכמובן כיסוי שירותים 

רפואיים אמבולטוריים.
בן פסטרנק, מנכ"ל קבוצת אמן, ציין במעמד 
חתימת ההסכם, כי הבחירה בפוליסת הבריאות 
של איילון התקבלה בתום הליך סדור, יסודי 
וממושך שניהלה החברה למול רוב חברות 
הביטוח בישראל. "מומחי ה-IT שלנו ועובדי 

הקבוצה הם הנכס האסטרטגי שלנו 
והם שהופכים את אמן לחברה 
גלובאלית מובילה.  כמומחי פיתוח 
ומערכות ברורה לנו החשיבות של 
פתרון הוליסטי, מתוחכם, יצירתי 
הסיבה  וזו   – ביותר  והעדכני 
שבחרנו בפוליסת הבריאות של 

איילון”, אמר פסטרנק. 
אריק יוגב, מנכ"ל איילון, ציין כי 
במסגרת האסטרטגיה לצמיחה 
ביטוחי  בתחום  משמעותית 
הפרט בבריאות, איילון השלימה 
היערכותה  את  גם  באחרונה 
נוספים  קולקטיבים  לקליטת 
בתחום הבריאות, תוך שימת דגש על שדרוג 

השירות ללקוח הסופי.
המומחה לביטוחי בריאות, ד"ר אודי פרישמן 
פרש קונספט, שליווה את העסקה  מחברת 
עבור קבוצת אמן, הדגיש כי פוליסת הבריאות 
העדכנית של איילון נמצאה כחלופה המיטבית 
המתקדמת ביותר במונחי עלות-תועלת. את 
עידן בילבאו  העסקה מתפעל סוכן הביטוח 

מסוכנות פרופיט.

בית הראל

אריק יוגב, מנכ"ל איילון וד"ר נאוה ניב סרודיו, מנהלת אגף בריאות באיילון

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%94-1-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%93-%D7%A9%D7%A7%D7%9C-%D7%9B%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/
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עד כה נמצאו שלוש גופות מבין 32 אנשי הצוות שהיו על המכלית והיא נסחפת 
לכיוון יפן. כוחות הצלה אומרים כי המכלית עשויה לבעור עוד יותר מחודש

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המכלית האיראנית עדיין בוערת

 30  – צוות  אנשי   32 )מתוך  גופות  שלוש 
כה  עד  נמצאו  מבנגלדש(  ושניים  איראנים 
איראנית  מכלית  בין  ההתנגשות  בעקבות 
ק"מ   257 במרחק   סינית  משא  אניית  עם 
גיליון  )פוליסה,  כשבוע  לפני  שנחאי,  מחופי 
מהים  נמשתה  אחת  בינואר(.  מה-9   2353
)סמוך לאירוע(  ושתיים נמצאו )בשבת( על 
סיפון סירות ההצלה. יתר אנשי הצוות עדיין 
בחזקת נעדרים. כוחות ההצלה אינם יכולים 
וסכנת  האש  עקב  המגורים  לתאי  לרדת 

התפוצצויות. 
המכלית האיראנית נסחפת עתה לכיוון יפן. 
בדיווח האחרון נמסר, כי משמר החופים של 
יפן דיווח כי המכלית הבוערת נסחפה מחופי 
של  הכלכליים  המים  לתחום  ונכנסה  סין 
יפן. הזרמים סוחפים את המכלית במהירות 
לבעור  ממשיכה  הספינה  קמ"ש.   2.2 של 
ונשמעים ממנה, כל העת, רעשי פיצוץ. כוחות 
הצלה אומרים כי המכלית עשויה לבעור עוד 

יותר מחודש. 
הצובר  באניית  והן  האיראנית  במכלית  הן 
מותקנת  בה(  התנגשה  )שהמכלית  הסינית 
 Automatic מיקום  על  דיווח  מערכת 

AIS( Identification System(, שאמורה 
שהתקבל  מידע  פי  על  רציף.  באופן  לשדר 
משתי  אותות  הימיות,  העיכוב  ממערכות 
לפני  שעות  מספר  להגיע  הפסיקו  האניות 
קבלת  לאי  הסיבה  ברורה  לא  ההתנגשות. 
טכני  כשל  להיות  יכולה  וזו  התשדורות 
או  מיסוך  בעיית  או  הספינות  על  במערכות 

הפרעה אחרת. 
מקורות אחרים מוסרים שספינות מלחמה 
הן  לכך,  ומעבר  כאלו,  אותות  משדרות  אינן 

מפריעות לשידור של אותות כאלו בסביבתן. 
האנייה  ניווט  מונעת  אינה  כזו  הפרעה 
על  המותקנות  הרדאר  מערכות  באמצעות 

האנייה. 
)מזרח  ההתנגשות  אירעה  בו  האזור 
אסיה( הוא אזור המועד לפורענות. המבטח 
זה  באזור  כי  מוסר   Allianz הבינלאומי 
כ-40%   – אניות   36  ,2016 בשנת  אבדו, 
באותה  העולם  בכל  שאבדו  האניות  מכלל 

שנה. 

 ,Broker Network מנכ"ל  דברי  פי  על 
שהברוקרים  המחשבה  פיירצ'יילד,  אנדי 
לה  אין  מת"  "עסק  בחזקת  הם  העצמאיים 
אחיזה במציאות. על פי הנתונים המתפרסמים 
מציגים  המובילים  העצמאיים  הברוקרים 
גידול בפעילות בשיעור של 13% וזאת, בתנאי 

שוק ללא גידול בתחום המחיר. 
הקטנים  הברוקרים  של  המצרפית  הפרמיה 
מ-500  יותר  היא  המובילים  העצמאיים 

מיליון דולר.  Broker Network הוא ארגון 
בבריטניה.  ועצמאיים  קטנים  ברוקרים  של 
בו  וחברים  שנה  כ-25  לפני  נוסד  הארגון 
אתרי  עם  התחרות  אף  על  ברוקרים.  כ-600 
ישנם  הפרט,  ביטוחי  בתחום  ההשוואה 
בתחום  היא  מפעילותם  ש-100%  ברוקרים 
בפעילותם.  משמעותי  גידול  ומציגים  הפרט 
בסך הכול 30% מפעילות הברוקרים בארגון 

היא בתחום ביטוחי הפרט.

 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!

ברוקרים קטנים ועצמאיים 
מציגים גידול משמעותי
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אשר הרגולטור מאשר להגיש אותה. בישראל 
והרגולטור מאפשר להגיש  התהליך שונה 
שהוא  מתוך ההנחה  לרכישה,  את בקשה 
יבדוק אותה לאחר מכן וישאל שאלות בדרך 
למימושה. זה השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, 
הרגולטור שואל אותנו שאלות ואנחנו עונים 

ומספקים מידע נוסף בהתאם לבקשות.

• זה לא סוד שהרגולטור לא היה מאושר 
עד כה מההצעות שהוגשו לרכישת הפניקס. 
מה מבדל אתכם משאר החברות המציעות? 
ווטרס: אם תשאל את הממונה על הביטוח, 
דורית סלינגר, מהי הסיבה שהיא לא אישרה 
עד כה את הצעות הרכישה להפניקס, אני 
שהחברות  כך  על  תצביע  שהיא  מאמין 
המציעות היו חסרות ניסון בשוק הביטוח. 
מאוד  זהירה  להיות  מבקשת  היא  בצדק 
למי היא מאשרת לרכוש חברה גדולה כמו 
הפניקס. זו זהירות מתבקשת - היא פועלת 
לטובת השוק המקומי ומגינה על עמיתים 

ופנסיונרים מקומיים.
לישות העסקית היחידה שהציעה לרכוש את 
הפניקס והייתה בעלת ניסיון בעולם הביטוח, 
היו בעיות פיננסיות – כך התברר די מהר 
ניסיון רב  בבדיקת הרגולטור. אנחנו בעלי 
בעולם הביטוח, משנת 1945, ולמעשה אנחנו 
ותיקים יותר מהפניקס. בנוסף, אנחנו בעלי 
יציבות פיננסית ודירוג גבוה בשוק ולכן אנחנו 

בטוחים שהעסקה תאושר.
אנחנו ביצענו עסקאות מיזוגים ורכישות 
וקיבלנו אישורים לכך מהרגולטורים מסביב 

לעולם. קיבלנו אישורים מהרגולטור בניו יורק 
ומטנסי בארה"ב. קיבלנו אישור מהרגולטורים 
השונים בבריטניה. קיבלנו אישור מהרגולטור 
בשוודיה ובסינגפור. כל הרגולטורים עד כה 
היו קשוחים ומקצועיים. אני חושב שבישראל 

המצב דומה.

• אם לא הרגולטור, אז מה הסיכון הגבוה 
ביותר למימוש העסקה? 

של  המהותי  האויב  הוא  הזמן  ווטרס: 
זמן לקבל את  יותר  ככל שייקח  העסקה. 
האישור, כך מימושה של העסקה בסכנה. 
הזמן לא עובד לטובתנו או לטובת כל עסקה.  

שיעור  מה  בטוח.  מאוד  נשמע  אתה   •
התממשות העסקה לדעתך?

ווטרס: אני בטוח ב-110% שהעסקה תצא 
לפועל.

שינוי  ייעשה  העסקה  במסגרת  האם   •
בכוח אדם? 

ווטרס: מטרתנו ברכישה מסביב לעולם היא 
להשקיע בחברות חזקות בעלות הנהלה חזקה. 
אנחנו רוצים לאפשר להנהלה להמשיך ולנהל 
את החברה בצורה המצוינת שהביאה למעשה 

לרכישה שלה. כך ננהג גם בהפניקס.
אנחנו כן מזהים הזדמנויות שונות ואנחנו 
מאמינים שהפניקס תגביר בענפים אלו את 
הפעילות בתמיכתנו. אך ההנהלה הקיימת 
תמשיך לנהל את החברה ואנחנו נמחא כפיים 
מהצד בעונג. הנהלת הפניקס לא חוזה קיטון 
בכוח העבודה ולכן גם אנחנו לא חוזים ולא 

נבקש זאת.
  

שוק הביטוח הישראלי מורכב בעיקר   •
מחמש חברות גדולות. אתם לא חוששים 

להיכנס לענף כה מרוכז?
ווטרס: שוק הביטוח הישראלי הינו בריא 
לו יחסים בריאים עם הממשל  יש  וצומח. 
והמגזר הפרטי. אני חושב ששוק הביטוח 
הישראלי הינו יעיל מאוד, בוודאי שיותר יעיל 
משוק הביטוח האמריקני בנוגע לשירות שהוא 

מעניק לאוכלוסייה.

• בשבוע שעבר הפניקס גייסה הון על ידי 
הנפקת מניות. האם הנהלת החברה התייעצה 
עם סיריוס בנוגע למהלך זה של דילול מניות? 

האם הייתם צריכים לאשר את המהלך? 
ווטרס: על פי הסכם הרכישה שחתמנו עם 
דלק על רכישת מניות הפניקס, היא אמורה 
להודיע לנו על שינויים שהיא עורכת ואנחנו 

הענקנו את הסכמתנו לכך. 
 

להפניקס  לתרום  יכולה  סיריוס  מה   •
מבחינה טכנולוגית? 

ווטרס: מבחינה טכנולוגית אנחנו נשתף את 
הפניקס עם כל הפיתוחים שאנחנו עובדים 
עליהם. מבחינת קיטון בסיכון, רכישה של 
הפניקס על ידינו, תגדיל את החשיפה שלה 
לשוק הגלובלי ותעזור לה לפזר סיכונים. שילוב 
של שתי החברות למעשה יועיל לשתיהן, כאשר 
הוא עוזר לנו להגדיל את פיזור הסיכונים על 
ידי כניסה אל תוך שוק שאנחנו עדיין לא 
נמצאים בו ויאפשר להפניקס חשיפה גלובלית. 

אנחנו רואים את הרגולטור בישראל כחבר 
אבל האיום האמיתי על העסקה הוא הזמן

)המשך מעמוד 1(

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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השבוע יקיים רוזנפלד פגישה עם שרת המשפטים איילת שקד, 
שהיא גם יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה, כדי לקדם את 

הצעת החוק שהונחה להגבלת סמכויות הממונה על שוק ההון

  החברה גבתה דמי ניהול בניגוד להסכם מיטיב שהיה לעמית
 בעקבות הבירור, העובד קיבל החזר רטרואקטיבי של הטבת דמי 
הניהול הכוללת הפרשי תשואה בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק, 

ובנוסף הוא לא חתם על כל מסמך הפוטר את החברה מאחריות כלפיו

הצעת חוק: מכירת מוצרי ביטוח 
ארוכי טווח - על ידי בעלי רישיון בלבד

חברת הביטוח חויבה לשלם לעמית בקרן פנסיה 
את ההטבות להן הוא זכאי מתוקף עבודתו

על  תונח  הבא  בשבוע 
שולחן הכנסת הצעת חוק, 
בתמיכת חברי כנסת ממספר 
מפלגות, לפיה מכירה של 
מוצרי ביטוח ארוכי טווח, 
כמו ביטוחי חיים ופנסיה, 
ותאונות  וסיעוד  בריאות 
אישיות, תתבצע באמצעות 
את  בלבד.  רישיון  בעלי 
לשכת  יזמה  הצעת החוק 
בראשות  ביטוח  סוכני 

הנשיא ליאור רוזנפלד.
נמסר כי ביום ד’ בשבוע 
גת  ה נ ה ה  מ י י ק ר  ב ע ש
הלשכה בראשות רוזנפלד 
הורנצ’יק  והמ”מ ליאור 

פגישות בכנסת עם שמונה ח”כים בהם - נורית 
קורן )ליכוד(, מיקי מכלוף זהר( ליכוד(, אליעזר 
מוזס )יהדות התורה(, מיכל בירן )המחנה 
)כולנו(, מירב בן ארי  הציוני(, רחל עזריה 
ושולי מועלם  )כולנו(; רועי פולקמן )כולנו( 
)הבית היהודי). כמו כן התקיימו מפגשים עם 
שר התחבורה ישראל כץ ושר המדע אופיר 

אקוניס. 
רוזנפלד ציין, כי הפגישות בכנסת התקיימו 
לטובת המאמץ לעבות את הלובי הפוליטי 
"בכל מקום שניתקל  וחבריה:  של הלשכה 
בחומה של הרגולציה או של חברות הביטוח, 
הוא  הפוליטי".  הלובי  באמצעות  נפעל 
הוסיף: "מעבר להצעת החוק שיזמנו ושתוגש 

יוזמת  לכנסת, אנחנו פועלים גם לסכל את 
הח"כ רוברט אילטוב )ישראל ביתנו(, שמבקש 
להחזיר את שיווק ביטוחי הנסיעות למשרדי 
והחל מה-1  הנסיעות. בג”ץ הכריע בנושא, 
באוגוסט 2018 נאסר על סוכני הנסיעות למכור 
ביטוחי נסיעות בהתאם להנחיות רשות שוק 
ההון. איננו חושבים שמן הראוי שהכנסת תפעל 

בניגוד לפסיקת בג"ץ".
יקיים רוזנפלד  עוד נמסר, כי בשבוע הבא 
פגישה עם שרת המשפטים איילת שקד, שהיא 
ועדת השרים לענייני חקיקה, כדי  יו”ר  גם 
לקדם את הצעת החוק שהונחה בחודש שעבר 
על שולחן הכנסת, להגבלת סמכויות הממונה 
על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולקבוע “שחוות 

דעת שמפיצה הממונה לא 
ייחשבו כהוראות לפי סעיף 
ולכן  2)ב( לחוק הפיקוח, 
לא יחייבו את המפוקחים. 
כך תשמור הכנסת על כוחה 
לפקח על הוראות הממונה 
ולא יינתנו הוראות מחייבות 
באמצעות חוות דעת ללא 
ווח  י ד ו  א ת  ר קו י ב ל  כ
הכספים  בוועדת  מסודר 

של הכנסת”.
ק,  ו ח ה ת  ע צ ה ל  ע
אב  ו י כ  " ח ת  מ ז ו י ב ש
חתומים  ד(  )ליכו ש  י ק
חברי הכנסת מהקואליציה 
יו”ר  כולל  והאופוזיציה, 
)יהדות התורה(,  גפני  ועדת הכספים משה 
וכן חברי הכנסת עודד פורר, נאוה בוקר, דוד 
ביטן, איתן ברושי, מיקי מכלוף זוהר, אחמד 
טיבי, אברהם נגוסה, בצלאל סמוטריץ' ומיקי 

רוזנטל.
"בפגישה עם שרת המשפטים נדון בצמצום 
הרגולציה במשק בכלל ובתחום הביטוח בפרט", 
עם  דנים  "אנחנו  ומוסיף:  רוזנפלד  הסביר 
חברי הכנסת בנושאים שונים שמטרידים את 
סוכני הביטוח ושפוגעים בציבור המבוטחים, 
כמו למשל גם המוקדים הישירים של חברות 
הביטוח. זאת מתוך ידיעה אמיתית, שלשמחתי 
רובם מכירים בה, שסוכני הביטוח הם נציגי עם 
ישראל בתחום הביטוח", סיכם נשיא הלשכה.

חברת הביטוח חויבה לשלם לעמית בקרן 
זכאי מתוקף  פנסיה את ההטבות להן הוא 

הסכם מיטיב במקום עבודתו.
בפנייה התלונן העמית, כי לא קיבל הנחה בדמי 
ניהול לה הוא זכאי, לטענתו, מתוקף עבודתו 
אצל המעסיק. בעקבות פנייתו החליטה החברה 
לתת החזר רטרואקטיבי של דמי הניהול לשנה 
אחת ואף דרשה ממנו לחתום על כתב ויתור 

והצהרה כי אין לו טענות נוספות בעניין זה 
מול החברה. 

בעניין  תלונה  והפנה  סרב לחתום  הפונה 
לרשות שוק ההון. 

בבירור הפנייה שנערך מול חברת הביטוח 
עלה, כי קיימים הסכמי דמי ניהול משנת 2011 
בין המעסיק וקרן הפנסיה וכי אכן לפונה לא 
ניתנו ההטבות להן היה זכאי על פי ההסכמים.

את  לעובד  לתת  לחברה  הורתה  הרשות 
ההטבות להן הוא זכאי, העובד קיבל החזר 
רטרואקטיבי של הטבת דמי הניהול הכוללת 
אצל  עבודתו  תקופת  בגין  תשואה  הפרשי 
המעסיק ובנוסף, לא חתם על כל מסמך הפוטר 

את החברה מאחריות כלפיו. 

)כתבה רביעית בסדרה(

לשכת סוכני הביטוח יוזמת:

מימין: ליאור הורנצ'יק, השר ישראל כץ וליאור רוזנפלד

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa/
http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%95/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%97%d7%95/
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כ-750 מסוכני הפניקס נכחו 
בכנס פתיחת השנה של החברה

משנה למנכ"ל ומנהל  הפניקס ואורן אל און  אייל לפידות מנכ"ל 
חטיבת הלקוחות ארחו כ-750  סוכנים בכנס פתיחת השנה של החברה, 
שנערך במרכז אומנויות הבמה בהרצליה. הכנס נערך בהנחיית נמרוד 
הראל, בסימן "שותפים להצלחה" לנוכח התוצאות המרשימות בשנה 
החולפת והוצגו בו גם הדגשים של הפניקס בתחומי הפעילות השונים. 
לפידות הודה לסוכנים על תרומתם להישגי הפניקס והציג את הצוות 

העסקי המוביל בפני הסוכנים.
אורן אל און הציג לסוכנים את אפליקציית MYFNX המאפשרת לסוכן 
נגישות מכל מקום לנתוני הפעילות המרכזיים של לקוחותיו ומעניקה 
רועי יקיר,  לסוכן כלי חדשני לניהול הפעילות המסחרית בפשטות. 
משנה למנכ"ל ומנהל מערך ההשקעות, הציג את התשואות של הפניקס 
והביא דוגמאות לחשיבה אחרת המובילה את ניהול ההשקעות בחברה. 
אייל בן סימון, משנה למנכ"ל ומנהל מערך התביעות, השיק את הנתיב 
האישי, המוקד החדש לטיפול בתביעות בריאות. אורי קיסוס, מנכ"ל 
אקסלנס גמל, הציג את יתרונות הגמל של הפניקס. דפנה שפירא, משנה 
למנכ"ל ומנהלת תחום הבריאות, השיקה חבילות בריאות חדשות בסימן 
"הבריאות שלי". בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך 
טווח וסיכוני חיים, דיבר על חשיבות הפעילות של הסוכנים בתחום 
הפנסיה, ושמי שטובי, סמנכ"ל בכיר ומנהל מטה מכירות בחטיבת 
הלקוחות, הציג לסוכנים את "ארגז הכלים" העומד לרשותם בפתחה 

של שנת 2018 בזירות הפעילות.
בדברי הברכה שלו אמר לפידות: "אני מאמין כי הסביבה העסקית 
והרגולטורית בה אנו פועלים מתייצבת ואני בטוח כי השנה הקרובה 

תהיה שנה עסקית מוצלחת".

אייל לפידות, מנכ"ל הפניקס: אני מאמין שהסביבה העסקית והרגולטורית 
בה אנו פועלים מתייצבת ובטוח שהשנה הקרובה תהיה שנה עסקית מוצלחת

אורן אל און, משנה למנכ"ל הפניקס, והמנחה נמרוד הראל

מבטחים ומבוטחים

צילום: יח"צ

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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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!

עופר אליהו הודיע: אפרוש מתפקיד 
מנכ"ל מגדל ביטוח ב-1 ביוני 2018

עמיעד בן מאיר 
מונה למנהל קשרי 
לקוחות בישראל 
של ענקית ביטוח 

המשנה סקור

עו"ד איה קאופמן מסיימת 
את תפקידה כמנהלת 
הקולקטיבים בבריאות 

במנורה מבטחים

כי   ,) א’ )יום  היום  אליהו הודיע  עופר 
 1 ביטוח ב- מנכ”ל מגדל  מתפקיד  יפרוש 
לבורסה.  מגדל  דיווחה  כך   .2018 ביוני 
זאת, בהמשך לדיווח שנמסר בחודש נובמבר 
2017, לפיו מנכ״ל החברה עתיד לפרוש מתפקידו. 
באותה הודעה אף נאמר כי יו”ר החברה יוחנן 
דנינו יפרוש גם הוא. באותה הודעה נאמר גם 
כי בעל השליטה שלמה אליהו מתכנן להתמנות 

לתפקיד היו”ר.
החברה, כך נמסר, נערכת למינוי מנכ”ל חדש 
היוצא  כי המנכ”ל  נמסר  ביטוח. עוד  למגדל 
עסקים  במסגרת  התמחותו  בתחום  ימשיך 

פרטיים.

שהתקיימה  הדירקטוריון  ישיבת  במהלך 
הבוקר, אמר עופר אליהו: “כל מאמציי מרוכזים 
כרגע באישור תכניות העבודה והתקציב, ואלו 
מביאים לידי ביטוי את התכנית האסטרטגית 
לשנת העבודה הקרובה. אני משוכנע שנראה זאת 

במבחן התוצאה כבר ברבעון הקרוב".
עוד הוסיף אליהו: “לאחר למעלה מארבע שנים 
מאתגרות כמנכ”ל מגדל, הודעתי לדירקטוריון 
החברה על כוונתי לממש את בקשתי לפרוש 
מהתפקיד החל מחודש יוני 2018. אני מסיים 
את תפקידי בתחושת סיפוק רבה ומתוך ידיעה כי 
מגדל, כחברה מובילה בתעשיית הביטוח, הפנסיה 

והפיננסיים בישראל, ערוכה לאתגרי המחר".

מבטחים ומבוטחים

 אליהו: "אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק. מגדל ערוכה 
לכל אתגר"  ממגדל נמסר כי החברה נערכת למינוי מנכ"ל חדש

עופר אליהו מנכ"ל מגדל

עמיעד בן מאיר מונה למנהל קשרי לקוחות בישראל 
וייכנס לתפקידו  סקור  של ענקית ביטוח המשנה 
במרץ השנה. לבן מאיר 20 שנות ניסיון בשירותי 
אקטואריה בביטוחי חיים, בריאות וביטוח כללי. 
ובביטוחי משנה  מומחיותו היא בניהול סיכונים 
בתחום החיים והבריאות. לפני כן עבד תקופה קצרה 
ב-KMPG  ישראל, ותקופה של 11 שנה בחברת 
ביטוח המשנה סוויס רי, מתוכן שלוש שנים בישראל 
ואחר כך בארה"ב ולסיום - במטה החברה בציריך.

בעבר היה מעורב בעסקאות רבות של ביטוח משנה, 
כולל טיפול בפתרונות לחברות, אופטימיזציה של 

ההון והתאמת החברות לסולבנסי 2.
לפני שעסק בביטוח משנה, עבד בן מאיר כאקטואר 

ראשי בחברת כלל ביטוח ובחברת הראל.

עו"ד איה קאופמן מסיימת בימים אלו את תפקידה 
כמנהלת מחלקת הקולקטיבים בתחום הבריאות של 

חברת מנורה מבטחים.
איה, עבדה במנורה 18 שנה בתפקידים מגוונים 
בחברה. היא החלה את  דרכה באגף האלמנטרי 
החל  תפקידים,  של  שורה  שם מילאה  במנורה, 
ממסלקת תביעות רכב ועד לתפקיד מנהלת מחלקת 

מוצרי הפרט באגף האלמנטרי .
בשש השנים האחרונות עבדה בתחום הבריאות 
בחברה וניהלה את מחלקת הקולקטיבים של התחום, 
קולקטיבים בריאות ושיניים, דמי מחלה ואוכלוסיות 
זרות ובשנה האחרונה אף טיפלה בכל הפן התפעולי 

של המחלקה.
נמסר כי תחת ניהולה, הצטרפו למנורה מבטחים 
עשרות קולקטיבים חדשים והורחבה משמעותית 

הפעילות בתחום זה.
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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

עו"ד איה קאופמן
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