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״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

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם רשמה את התשואה הגבוהה בענף – בשיעור של 12.3%

שנת 2017 בענפי הפנסיה 
וביטוחי המנהלים: הפניקס 

והראל מובילות את הענף
שנת 2017 הייתה שנה מצוינת 
שהשיגו  הפנסיה,  לקרנות 
תשואה שבין 12.3% ל-7.9%. 
מבין החברות הגדולות הובילו 
בשנה האחרונה הפניקס והראל 
המנהלים  ביטוח  בתחום   –
קרן הפנסיה  וקרנות הפנסיה. 
רשמה  שחם  אלטשולר  של 
את התשואה הגבוהה בענף – 

בשיעור של 12.3%. 
קרן הפנסיה של הראל השיגה 
את התשואה הטובה בשוק מבין 
הקרנות הגדולות לשנת 2017. 
הקרן של החברה - גילעד כללי 
- רשמה תשואה של 9.1% בשנה 
החולפת והיא מנהלת נכסים 

בסך 40 מיליארד שקל. 
בטווחים ארוכים יותר משנה, 
הפניקס  הפניקס,  של  הקרן 

פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה, היא המובילה 
בענף עם תשואה של 20.4% ו-42.6% בטווח 

של שלוש וחמש שנים בהתאמה. 
בשנת 2017, הקרן של הפניקס הניבה תשואה 
של 8.6% והיא מנהלת נכסים בסך של 12.4 

מיליארד שקל. 
את הענף כמכלול הובילה בשנה האחרונה 
קרן הפנסיה של אלטשולר שחם, קרן הפנסיה 

המקיפה לבני 50 ומטה, שמציגה תשואה של 
12.3%. הקרן מנהלת 1.7 מיליארד שקל. 

שנת 2017 הייתה גם שנה מצוינת לפוליסות 
המסלולים  כאשר  ברווחים,  המשתתפות 
הכלליים )הפוליסות החדשות( הניבו תשואות 
שנעו בין 7.7% ל-8.9% ותשואות שנעות בין 

7.7% ל-9.5% בפוליסות הישנות. 
את טבלת הפוליסות הישנות מובילה קרן י' 

של הפניקס, שמציגה תשואה 
האחרונה.  בשנה   9.5% של 
יותר,  זמנים ארוך  גם בטווח 
הפוליסה הישנה של הפניקס 
מובילה את הענף עם תשואה 
של 21.5% ו-44.55% בטווח של 

שלוש וחמש שנים בהתאמה. 
קרן י' של הראל הניבה תשואה 
והיא   2017 9.15% בשנת  של 
נמצאת במקום השני. הראל 
ניצבת גם במקום השני מבחינת 
טווחי זמנים ארוכים יותר, כאשר 
היא רושמה תשואה של 18.4% 
ו-40.6% בשלוש ובחמש השנים 

האחרונות. 
של  המשתתפת  הפוליסה 
הפניקס במסלול הכללי הניבה 
תשואה של 8.89% בשנת 2017. 
הפוליסה  היא  אליה  צמודה 
במסלול הכללי של הראל שהניבה תשואה של 
8.88% בשנה האחרונה. הפוליסה של הפניקס 
הניבה תשואה של 19.4% ו-40.4% בטווח זמנים 
של שלוש וחמש שנים. הפוליסה של הראל 
הניבה תשואה של 17.2% ו-38.1% בשלוש וחמש 

השנים האחרונות.
)טבלאות התשואות של קרנות הפנסיה 

וביטוחי המנהלים – בעמוד 3(

סמי בבקוב, מנהל ההשקעות של הראלרועי יקיר, מנהל ההשקעות של הפניקס
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בעקבות הרה ארגון ב-2017

 החל מ-1 בינואר 2018 כלל המסלולים מנוהלים תחת המותג אקסלנס גמל והשתלמות )מבית 
הפניקס(  אורי קיסוס, מנכ"ל אקסלנס גמל, לפוליסה: אין לי ספק שאקסלנס גמל והשתלמות תמשיך 

להיות מהמובילות בשוק מבחינת התשואות, הענקת תפעול יעיל ומצטיין לסוכנים ומתן שירות מעולה

הפניקס ואקסלנס גמל מיזגו את 
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות 

הפניקס גמל ואקסלנס גמל מיזגו את כלל מסלולי 
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלהם, כך שהחל 
מ-1 בינואר 2018 כלל המסלולים מנוהלים תחת 
המותג אקסלנס גמל והשתלמות )מבית הפניקס( 
– כך נודע לפוליסה. זאת, כך נמסר, בהמשך למיזוג 

החברה המנהלת שחל בתחילת 2017.
מהלך זה יוצא לדרך לאחר רה ארגון שביצעה 
החברה בתחילת 2017, במסגרתו הועבר ניהול 
ההשקעות של אקסלנס גמל והשתלמות לאגף 

ההשקעות של הפניקס בניהולו של רועי יקיר.
יצוין כי אגף ההשקעות של הפניקס נחשב לאחד 
המצטיינים בענף, והשיג בשנים האחרונות את 
תשואות מהגבוהות בענף בתחום ביטוח המנהלים, 

הפנסיה וגם בקרן ההשתלמות.
ביטוחי המנהלים  בתשואות של  כך, למשך, 
מובילה הפניקס את תוצאות הענף לשנה, שלוש 
וחמש שנים בפוליסות הישנות והחדשות. בתחום 
הפנסיה מובילה הפניקס בשלוש וחמש שנים,  
ובתשואה ל-2017 היא מדורגת שלישית מבין 

קרנות הפנסיה הגדולות )ראו ידיעה בעמוד 1(. 
גם בתחום הגמל וההשתלמות רשמה הפניקס 

ב-2017 תשואות מרשימות ביחס לענף.
כך, למשל, קרן ההשתלמות של הפניקס דורגה 
)סקירה  שנייה בענף מבין המסלולים הכללים 
וקרנות  הגמל  קופות  תשואות  של  מלאה 

ההשתלמות – בגיליון הבא של פוליסה(. 
אורי קיסוס, שמשמש מאז יוני 2017 כמנכ"ל 
גמל,  בינואר מנכ"ל אקסלנס  ומה-1  משותף 
ההשקעות  אגף   ,2017 מינואר  "החל  מסר:  
יקיר  המצטיין של הפניקס בראשותו של רועי 
מנהל את ההשקעות עבור כלל עמיתי הגמל. אני 
שמח שגם השנה הצלחנו להשיג לעמיתים שלנו 
בקרן ההשתלמות הכללית תשואה מצוינת של 
8.17% )מקום 2 בענף(, בהמשך למובילות שלנו 
גם ב-3 ו-5 שנים. אין לי ספק שאקסלנס גמל 
והשתלמות תמשיך להיות מהמובילות בשוק 
מבחינת התשואות, הענקת תפעול יעיל ומצטיין 

לסוכנים ומתן שירות מעולה".

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

אורי קיסוס, מנכ"ל אקסלנס גמל

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8-%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%A8%D7%95/
http://polisa.news/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%B4%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%9C%D7%A0%D7%A1-%D7%92%D7%9E%D7%9C/
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תשואות קרנות הפנסיה 
החדשות – סוף 2017

תשואת הפוליסות המשתתפות 
ברווחים – סוף 2017

תשואות – סיכום 2017

 תשואה קרן פנסיה
שנת 2017

תשואה דצמבר 
2017

תשואה שלוש 
שנים

 תשואה 
חמש שנים

 נכסים 
)מיליוני שקלים(

9.09%0.79%18.71%41.55%39,943הראל פנסיה - גילעד כללי

8.81%0.66%15.88%37.91%50,181כלל קרן ממוזגת 

8.63%1.09%20.43%42.58%12,409הפניקס פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 

7.95%0.78%16.87%38.44%77,027מבטחים החדשה - מסלול כללי

7.93%0.84%15.01%35.47%52,041מקפת אישית - מסלול כללי

תשואה לשנת קרנות הפנסיה הקטנות
2017

תשואה דצמבר 
2017

תשואה שלוש 
שנים

 תשואה 
חמש שנים

 נכסים 
)מיליוני שקלים(

1,722**12.28%1.30%אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

8.25%1.01%17.29%37.01%3,336איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואה שלוש תשואה דצמבר 2017תשואה שנת 2017חברה
שנים

תשואה חמש 
שנים

 נכסים 
)מיליוני שקלים(

9.48%1.27%21.48%44.55%27,041הפניקס קרן י’

9.15%0.94%18.40%40.59%21,165הראל קרן י’ 

8.82%0.92%15.47%37.46%34,452כלל קרן י’

8.68%1.48%16.56%38.61%61,827מגדל קרן י’

7.72%0.89%14.91%37.35%11,302מנורה קרן י’

הפוליסות החדשות

8.89%1.14%19.38%40.38%8,447הפניקס מסלול כללי

8.88%0.85%17.22%38.13%15,920הראל כללי

8.46%0.83%13.66%34.39%5,853כלל מסלול כללי

7.90%0.99%13.48%33.27%24,890מגדל כללי

7.72%0.89%14.91%37.35%9,460מנורה קרן י’ החדשה
מקור: דיווחי החברות

מקור: דיווחי החברות

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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רישיון נהיגה בינלאומי אינו מקנה 
כיסוי ביטוחי בהיעדר רישיון ישראלי

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בהתייחס להלכת סלוצקי קבע בית המשפט כי היעדר רישיון נהיגה בר 
תוקף בישראל אינו יכול להיחשב עניין טכני, וכי מדובר בכשל מהותי

נדונה  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של לורן אורית דהן )"התובעת"( נגד 
AIG ישראל חברה לביטוח בע”מ )"הנתבעת"(. 
בהיעדר   ,2017 בדצמבר  ניתן  הדין  פסק 

הצדדים, מפי השופטת יסכה רוטנברג.
מדובר בתביעה כספית לקבלת תגמולי ביטוח 
בשל נזקים שנגרמו לרכב התובעת בתאונת 
דרכים, במהלכה נפגע קשות ונגרם לו אובדן 
מוחלט. הרכב היה מבוטח בפוליסה לביטוח 
מקיף ב-AIG. התובעת פנתה ל-AIG בדרישה 
לפיצוי, אך זו דחתה דרישתה בנימוק שהתובעת 
נהגה ברכב אף שלא היה בידה רישיון נהיגה 
בר תוקף בישראל, ובנסיבות אלו אין כיסוי 

ביטוחי לאירוע התאונה.
טענות הצדדים: התובעת טענה, כי הרישיון 
מאחר  בישראל,  בתוקף  היה  האמריקאי 
שבמועד התאונה היא הייתה תושבת ארצות 

הברית. לטענתה:
הרישיון  ייקבע שבמועד התאונה  1. אם 
האמריקאי לא היה בתוקף בישראל, כי אז 
מנועה AIG מלכפור בקיומו של כיסוי ביטוחי 
לא  היא  רכישת הפוליסה  מאחר שבמועד 
העמידה אותה על המשמעות שיש להיעדר 
רישיון ישראלי, אף שידעה שהיא עולה חדשה 

ומחזיקה ברישיון אמריקאי. 
2. אם ייקבע, שאין כיסוי ביטוחי לתאונה, 
המשמעות ש-AIG הנפיקה פוליסה חסרת כל 
תוקף, וגם חידשה פוליסה זו פעמיים בלי שיש 

לחידוש כל משמעות.
3. גם אם במועד התאונה לא היה בידיה 
רישיון בר תוקף בישראל, היה בידה רישיון 
אמריקאי תקף ומשום כך היעדר רישיון ישראלי 
לא החמיר את הסיכון הביטוחי ולא היה אלא 

כשל טכני. 
הוא  ביטוחי  לכיסוי  שתנאי  טענה,   AIG
קיומו של רישיון נהיגה בר תוקף בישראל, 
כפי שנכתב במפורש בפוליסה, וכנדרש בדין, 
ומאחר שלתובעת לא היה רישיון נהיגה בר 

תוקף שכזה, אין כיסוי ביטוחי לתאונה. 
פסק הדין: בית המשפט ציין, כי המחלוקת 
העיקרית היא לעניין הכיסוי הביטוחי, ומה 
לכך שבמועד התאונה לא היה  המשמעות 
לתובעת רישיון נהיגה ישראלי. האם הרישיון 
במועד  בישראל  בתוקף  היה  האמריקאי 
לתקנות  567א'   ,567 תקנות  התאונה? 
התעבורה קובעות את התנאים לנהיגה עם 
רישיון זר בישראל. מתקנות אלו עלה, שנהיגה 
בתנאים  אפשרית  בישראל  זר  רישיון  עם 
יש  בלבד, כאשר  ובשני מקרים  מסוימים, 
להבחין בין תייר ובין עולה חדש. כאשר הנהג 
הוא עולה חדש, היינו הוא אזרח או תושב 
ישראל )תקנה 567א'(, הוא רשאי לנהוג עם 
הרישיון הזר לתקופה שלא תעלה על שנה 
ובתנאי שטרם הכניסה לישראל הוא שהה 

מחוצה לה תקופה של שנה אחת רצופה לפחות. 
כאשר הנהג הוא תייר, היינו הוא אינו תושב 
567(, הוא רשאי לנהוג עם  ישראל )תקנה 
הרישיון הזר בתנאי שלא חלפה שנה ממועד 
כניסתו האחרונה לישראל, והשהות האחרונה 
בחו"ל הייתה למשך שלושה חודשים לפחות. 
התובעת טענה, שבמועד התאונה היא לא 
הייתה תושבת ישראל והתגוררה בה באופן 
זמני, ולאחר התאונה חזרה לארצות הברית 
שם היא גרה עד היום. AIG טענה, שהתובעת 
הייתה תושבת ישראל במועד התאונה. בית 
המשפט קבע, כי מתדפיס יציאות וכניסות עלה 
כי 75% מהזמן שהתה בארץ, ו"מרכז חייה" 
היה בישראל, ובין אם במועד התאונה הייתה 
תושבת ישראל ובין אם הייתה תושבת ארצות 
הברית, לא התקיימו בה התנאים הקבועים 
בתקנות התעבורה המאפשרים נהיגה בישראל 
עם הרישיון הזר, כי טרם כניסתה האחרונה 
לישראל היא לא שהתה שלושה חודשים מחוץ 

לישראל אלא כחודש וחצי בלבד.
במועד  כי  למסקנה,  הגיע  המשפט  בית 
התאונה התובעת לא הייתה רשאית לנהוג עם 
הרישיון האמריקאי, והיה עליה להוציא רישיון 
נהיגה ישראלי. כמו כן, במועד התאונה לא היה 
בידיה רישיון נהיגה בר תוקף בישראל. פוליסת 
הביטוח קובעת מפורשות שכל הנהגים ברכב 
"חייבים להיות בעלי רישיון נהיגה בר תוקף 
בישראל", ומכאן שהיא לא הייתה רשאית לנהוג 

ברכב, ונהיגתה לא הייתה מכוסה בפוליסה. 
בית המשפט קבע, כי לא ניתן לטעון, שנהיגה 
ללא רישיון הינה עניין טכני ולא מהותי, ודחה 

את טענת התובעת, לפיה היעדרו של רישיון 
ישראלי לא פגע בכשירותה כנהגת ולא אמור 
לפגוע בזכותה לקבלת תגמולי ביטוח. בית 
המשפט קבע, כי התובעת הייתה ערה לצורך 
להוציא רישיון נהיגה ישראלי, אך בחרה שלא 
יכולה  היא  אין  אלו,  בנסיבות  כן.  לעשות 
לטעון, ש-AIG מנועה מלכפור בקיומו של 

כיסוי ביטוחי.
בהתייחס להלכת סלוצקי קבע בית המשפט 
שתי קביעות: האחת - היעדר רישיון נהיגה בר 
תוקף בישראל אינו יכול להיחשב עניין טכני, 
וכי מדובר בכשל מהותי; השנייה - דרישת 
הפוליסה )ודרישת הדין(, לפיה רק נהג בעל 
רישיון נהיגה תקף בישראל ינהג ברכב, אינה 
יכולה להיחשב כדרישה להקלת סיכון ביטוחי, 
שמשמעות הפרתה היא רק החמרה בסיכון. 
דרישה לרישיון נהיגה בר תוקף בישראל היא 
דרישה מהותית לקיומו של כיסוי ביטוחי, 
ובהיעדרו אין לאירוע התאונה כיסוי ביטוחי, 

ועל כן אין תחולה להלכת סלוצקי.
בית המשפט אף דחה את טענת התובעת, 
כי הפוליסה חודשה פעמיים בלי לוודא כי יש 
בידה רישיון ישראלי בר תוקף, מאחר שהיא 
אינה מוגדרת בפוליסה כנהגת עיקרית, ומשכך 
לא ניתן לדרוש ממבטח לבדוק לגבי כל אחד 
ואחד מהנהגים המורשים אם יש בידו רישיון 
ישראלי בר תוקף, גם אם הוא המבוטח עצמו.
לסיכום: בית המשפט דחה את התביעה וחייב 

.AIG את התובעת בהוצאות
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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הנתיב
האישי

דואגים לבריאות שלך
באופן אישי
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

שירות חדש בתביעות הפניקס!
מקדמים את הטיפול בתביעות ניתוחים באופן אישי

ליווי מנהל תביעה אישי מומחה  •
שירותי רופא מומחה מלווה לאחר הניתוח  •

שירות יוזם להשלמת מסמכים  •

עבור 
ניתוחים 
מורכבים

לפרטים נוספים 
מוקד תביעות ניתוחים

mn1@fnx.co.il :דוא"ל מוקד ניתוחים                            
tb@fnx.co.il :דוא"ל לפתיחת תביעות ושליחת מסמכים

*5070

ליווי מקצועי ואישי
נציגים מומחים בתחום תביעות ניתוחים

קבלת סטטוס תביעה בכל רגע
מתן מגוון אפשרויות תקשורת עם הפניקס: דוא"ל/sms/טלפון

הרחבת שעות הפעילות 
ימי א'-ה' 08:00-20:00 ימי ו' 08:00-12:00

קיצור זמני הטיפול
תהליך יעיל ומקצועי לקידום התביעה של הלקוח
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מורי נהיגה לאופנוע עותרים נגד הפיקוח: אין 
להכפיל את תעריף החובה במקדם כפול

חברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא התביעה 
כי לא היה גילוי נאות טרם הצטרפותו לביטוח

נהיגה לאופנוע, הטוענים  18 מורי 
לייצוג כלל ציבור מורי הנהיגה בישראל, 
הגישו עתירה להורות לממונה על שוק 
ההון הביטוח והחיסכון דורית סלינגר 
חוזר  ביטול החלטתה במסגרת  על 
הביטוח שפרסמה בסוף שנת 2016, 
ולפיה יש להכפיל את תעריפי ביטוח 
החובה במקדם כפול.  כפועל יוצא מכך, 
התייקרו ביטוחי החובה לאופנועים 
בעשרות  הנהיגה  מורי  שבבעלות 
אחוזים, זאת על ידי הוספה למקדם 
לפוליסות  שהיה  היחידי  הביטוח 
אופנועי מורי הנהיגה - "לימוד נהיגה"- 

גם מקדם של "כל נהג".
לדברי העותרים, עליית תעריפי דמי 
הביטוח פגעה בציבור מורי הנהיגה על 
אופנועים פגיעה כלכלית אנושה, עד 
כדי פגיעה בחופש העיסוק ובמשלח 
במרבית  כי  נטען,  בעתירה  ידם. 

המקרים תעריף ביטוח החובה עולה על שווי 
האופנוע עצמו - דבר הממחיש את האבסורד 

שבעליית התעריף.
העותרים מציינים, כי במענה לפנייתם אל 
תאגיד הביטוח השיתופי הפול, המבטח את 
ציבור מורי הנהיגה בפוליסת ביטוח חובה, 
לפשר העלייה הדרסטית בתעריפי הפוליסות, 
 2016 כי בסוף חודש ספטמבר  נמסר להם 
הפול  את  המחייב  חוזר  הממונה  פרסמה 
להכפיל את תעריף ביטוח החובה לאופנועי 
מורי הנהיגה בשני מקדמים: מקדם "לימוד 
נהיגה" אותו יש להכפיל ב-1.25, ומקדם נוסף, 
"כל נהג", אותו יש להכפיל ב-1.45. זאת, בניגוד 
לשנים קודמות, בהן הוכפל תעריף הביטוח 

רק במקדם אחד - "מורה נהיגה" קרי הכפלה 
ב-1.25. מכאן נובעת העלייה בעשרות אחוזים 
בתעריפי הביטוח בהשוואה לשנה הקודמת.

בעתירה נאמר, כי הפול טענה כי לפי הנחיות 
הממונה, מכיוון שעל האופנוע של מורה הנהיגה 
לא נוסע רק תלמיד אחד אלא כמה תלמידים 
)כל פעם מתחלף תלמיד(, הרי שיש להוסיף גם 
את המקדם של "כל נהג" המכפיל ב-1.45 את 

תעריפי הביטוח. 
אורון  עו"ד  לטענת העותרים, באמצעות 
סלמון, המדובר על אבסורד של ממש, שכן 
ברור לכל בר דעת כי מורה נהיגה איננו מורה 
של תלמיד אחד בלבד אלא של תלמידים רבים 
המתחלפים בשיעורי הנהיגה על הכלי. משמע, 

מלכתחילה ההגדרה של מקדם "לימוד 
כל  וכוללת את  נהיגה" היא ברבים 
התלמידים הנוסעים על הכלי, ולא יכול 
להיות מקדם "לימוד נהיגה" של תלמיד 
אחד בלבד. לפיכך, כאשר בחר החוזר 
להכפיל את התעריף במקדם "לימוד 
נהיגה" הוא כלל בתוכו מלכתחילה את 
העובדה כי על הכלים של מורי הנהיגה 

רוכבים תלמידים רבים.
אשר על כן מתבקש בית המשפט 
ידי העותרים להורות על ביטול  על 
"לימוד  למקדם  נהג"  "כל  מקדם 
נהיגה" בקביעת תעריף ביטוח החובה 
דבר  הנהיגה.  מורי  של  לאופנועים 
בעשרות  התעריפים  לייקור  שגרם 
והמהווה לטענת העותרים  אחוזים 
דרישה לכפל ביטוח לכל דבר ועניין, 
דרישה החורגת ממתחם הסבירות 

באופן קיצוני.
אקטואר בכיר בענף התייחס לטענה זו ואמר 
לפוליסה כי מדובר בתופעה נפוצה בתחום 
הסטטיסטיקה, כאשר  שני משתנים קשורים 
זה בזה. לדוגמה - גיל הנהג והוותק שלו. למרות 
זאת, לדבריו, יש צורך בעת חישוב הפרמיה 
כך   – הפרמטרים  שני  את  בחשבון  לקחת 
שפעולת הפול – נכונה מבחינה אקטוארית 
טהורה. עוד אמר אותו גורם כי אוכלוסיית 
נהגי האופנועים גם כך משלמים תעריף נמוך 
וכי אין  בהרבה מהסיכון המגולם בפוליסה, 
נהיגה  למורי  נוסף  סבסוד  להעניק  סיבה 

שמתפרנסים מכך. 
"נלמד את פרטי  תגובת רשות שוק ההון 

העתירה ונגיב בערכאות המקובלות".

חברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא 
טרם  נאות  גילוי  התקיים  לא  כי  תביעתו 
הצטרפותו לביטוח. בפנייה התלונן הפונה כי 
נדחתה תביעתו בגין אובדן כושר עבודה, אחרי 

ניתוח בכתף, על ידי חברת הביטוח. 
לפוליסת  לטענת הפונה, לאחר שהצטרף 
הביטוח בהסדר מיוחד הקיים אצל מעסיקו, 

הציע לו הסוכן צירוף להסדר הביטוח ללא מילוי 
הצהרת בריאות וללא החרגה של מצב רפואי 
קודם. הפונה טען, כי חברת הביטוח דחתה 
את התביעה מאחר שזו נובעת ממצב רפואי 
קודם. עוד טען, כי לעמדת חברת הביטוח אין 
בהסדר המיטיב של המעסיק כדי למנוע ממנה 

להסתמך על תקנות מצב רפואי. 

בעקבות בירור הפנייה עלה, כי סוכן הביטוח 
לא ציין בפני הפונה כי בשנה הראשונה ניתן 
יהיה לדחות תביעות על בסיס מצב רפואי 
קודם. הרשות הורתה לחברת הביטוח לשלם 
לפונה את מלוא תביעתו כיוון שלא היה גילוי 

נאות טרם הצטרפותו לביטוח.
 )כתבה חמישית בסדרה(

 חוזר המפקחת מחייב את הפול להכפיל את תעריף ביטוח החובה לאופנועים של מורי הנהיגה בשני 
מקדמים: מקדם "לימוד נהיגה" אותו יש להכפיל ב-1.25, ומקדם "כל נהג" אותו יש להכפיל ב- 1.45 לדברי 

העותרים, עליית תעריפי דמי הביטוח פגעה בהם פגיעה אנושה  בכיר בענף לפוליסה: מדובר בתופעה 
נפוצה בתחום הסטטיסטיקה, כאשר  שני משתנים קשורים זה בזה, לדוגמה - גיל הנהג והוותק שלו

בעקבות בירור הפנייה עלה, כי סוכן הביטוח לא ציין בפני הפונה כי 
בשנה הראשונה ניתן יהיה לדחות תביעות על בסיס מצב רפואי קודם

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

צילום: נעמן פרנקל
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מנורה מבטחים תבטח בביטוח סיעודי 
40 אלף גמלאי צה"ל ובני משפחותיהם

 תקופת ההסכם - 8 שנים  הפרמיה השנתית הצפויה: כ-100 מיליון 
שקל  העסקה כוללת מנגנון "צבירת קרן" לתשלום תביעות עתידיות

מנורה מבטחים ביטוח 
הבנות  מזכר  על  חתמה 
עם צוות - ארגון גמלאי 
צה"ל, לפיו הצדדים יפעלו 
מפורט  הסכם  לגיבוש 
לביטוח סיעודי קבוצתי 
לכ-40 אלף חברי צוות ובני 

משפחותיהם.
אומדן הפרמיה השנתית 
מיליון   100  - הצפויה 
העסקה  כאשר  שקל, 
"צבירת  מנגנון  כוללת 
תביעות  לתשלום  קרן" 
עתידיות. תקופת ההסכם 

היא לשמונה שנים.
הקבוצתית  הפוליסה 
בהתאם  היא  שנבנתה 
שגובש  מיוחד  למתווה 

על ידי האוצר, וזאת לנוכח ביטול הפוליסות 
הסיעודיות הקולקטיביות הישנות החל מסוף 
שנת 2017. ארגון צוות קיבל היתר מהמפקחת 
על הביטוח לערוך ביטוח סיעודי קבוצתי 

בדומה למתווה של קופות 
החולים.

על פי המזכר, הצדדים 
יפעלו בשקידה לגיבוש 
ההסכם המפורט ולקבלת 
אישור רשות שוק ההון 
תוך  וזאת  לפוליסה, 
התחשבות במועד סיום 
פוליסת הביטוח הסיעודי 
של  הקיימת  הקבוצתי 

צוות. 
ים  ד ד צ ה  , ף ס ו נ ב
הדדי  באופן  הסכימו, 
כלפי   ”No Shop ל-"
צדדים שלישיים כלשהם 
ות  ר ש ק ת ה ל ר  ש ק ב
כל  החדשה,  בפוליסה 
עוד מתנהל ביניהם משא 

ומתן להתקשרות בהסכם המפורט. 
אורית קרמר, סמנכ"ל בכירה ומנהלת תחום 
בריאות במנורה מבטחים: "אני מברכת על 
מזכר ההבנות שנחתם ומודה לארגון צוות 

והעומדים בראשו על הבעת האמון בקבוצת 
יפעלו בשקידה  מנורה מבטחים. הצדדים 
לגיבוש הסכם מפורט, וזאת תוך התחשבות 
הסיעודי  הביטוח  פוליסת  סיום  במועד 
הקבוצתי הקיימת של צוות. אני בטוחה כי 
נצדיק את בחירת הארגון במנורה מבטחים 
תוך מתן  מוצר ושירות איכותי לחברי הארגון 

ובני משפחותיהם".
יום חשוב  ״זהו  צוות, מוטי בר דגן:  יו״ר 
במיוחד לכלל גמלאי צה״ל חברי ארגון צוות. 
מאמץ  כל  עשינו  ארוכים  חודשים  במשך 
והפעלנו כל יכולת במטרה להשיג חבילת ביטוח 
סיעודי מקיפה ביותר וכדאית ביותר לרווחת 
החברות והחברים, ועמדנו במשימה. אין נושא 
חשוב יותר בחיי האדם מאשר בריאותו ואין 
נושא ערכי יותר מאשר הזכות לטיפול רפואי 
וסיעודי בכבוד בימים בהם עננה בריאותית 
מרחפת מעל ראשינו. אני מבקש להודות 
לעושים במלאכה שהקפידו קלה כחמורה 
על כל סעיף ופעלו מתוך תחושת שליחות. 
נאחל בריאות איתנה לכלל חברי הארגון ובני 

משפחותיהם״.

אורית קרמר, סמנכ"ל בכירה 
במנורה מבטחים

כדאי לדעת

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

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%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%A1/
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%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9A-%D7%A1/
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כנס DUN'S 100: המוסדיים הלינו 
על הרגולציה החונקת והסבירו 
מדוע הם לא משקיעים בביטקוין
במפגש בכירי שוק ההון השנתי של פורום DUN'S 100 נידונו השאלות הבוערות של החיסכון לטווח ארוך, 

בנוגע לרגולציה, השקעות מעבר לים ואפילו השקעה אפשרית של המוסדיים בביטקוין ומטבעות הקריפטונייט

במפגש בכירי שוק ההון השנתי של פורום 
DUN'S 100 שנערך בבורסת תל אביב, נידונו 
ביום ב' השבוע השאלות הבוערות של החיסכון 
לטווח ארוך, בנוגע לרגולציה, השקעות מעבר 
לים ואפילו השקעה אפשרית של המוסדיים 

בביטקוין ומטבעות הקריפטונייט.
במשרד  בכירה  שותפה  שחם,  שירי  עו"ד 
עורכי  הדין יגאל ארנון ושות', הלינה על הריבוי 
בתביעות ייצוגיות בישראל. לדבריה, מדובר 
בלא יותר מ"שיטת מצליח", שמביאה עורכי 
דין להגיש תביעות ייצוגיות שהן פעמים רבות 
מיותרות. אם החברות זוכות בתביעה הייצוגית, 
הן לא מקבלות החזר הוצאות וזה מקשה על 
עבודתן. עו"ד שחם מציינת, כי יש לזכור שחברות 
בוחנות גם את הסביבה המשפטית לפני שהן 
בוחרות להנפיק עצמן בבורסה וריבוי תביעות 
ייצוגיות על טעויות קלות בדיווחים מרחיק 

אותן מהשוק. 
כי  המוסדיים מבצעים  שחם אף הזכירה 
השקעות בסכומי עתק של כמה מיליארדים 
יותר  הרבה  נמוכה  ובשקיפות  לים  מעבר 
מהעסקאות שנעשות בשוק ההון המקומי. כך 
שלדבריה, יש להקל על הסביבה המשפטית של 
החברות הנסחרות ולקיים מנגנון שיקטין את 

ריבוי התביעות הייצוגיות. 
החוקה  נזכיר שבתחילת נובמבר דנה ועדת 
חוק ומשפט בתקנות בית המשפט המורות על 
אי הטלת אגרה על תובענות ייצוגיות. במצב 
הנוכחי, מגישי תובענה ייצוגית אינם משלמים 
שרת  אגרה, ותקנות בנושא זה הוצעו על ידי 
המשפטים איילת שקד )הבית היהודי(. חברות 
הביטוח ובתי ההשקעות מתמודדים בשנים 
האחרונות עם מספר רב של תביעות ייצוגיות, 
שמעמיסות באופן משמעותי על ההתנהלות 

השוטפת של החברות.
מנכ"ל  התקומם  שחם  של  דבריה  כנגד 
בית ההשקעות פסגות, ברק סורני שטען כי 
ההשקעות של המוסדיים מעבר לים נבדקות 
בקפידה. בפסגות מנהלים את קופת הגמל 
גדיש, שהיא קופת הגמל הגדולה בישראל, 
ולדבריו, היציאה של המוסדיים לחו"ל רק 
החלה כאשר היום היא עשויה לצמוח מ-60% 

ל-80% בנכסים סחירים ולא סחירים. 
גם מנכ"לית אקסלנס נשואה, חנה הולנדר, 
ועל כך שהוא  הלינה על המצב בשוק ההון 
מקשה על המוסדיים. לדבריה, אמנם שנת 
2017 הייתה השנה הראשונה זה מספר שנים 
בה כמות החברות המונפקות הייתה גבוהה 
מכמות החברות הנמחקות, אך עדיין המצב 
רחוק מלהיות משביע רצון. לפני עשור, לדבריה, 

"נסחרו בישראל 100 חברות יותר. לכן צריך 
לעודד הפיכת מכשירי השקעה לא סחירים 
לסחירים. חבל שענף התשתיות כיום ממומן 
רואים אג"ח  ואנו לא  זרים,  ידי בנקים  על 
מובטחות על נכסי תשתיות". כמו כן, לדבריה, 
כפי שההשקעות של מוסדיים נעשות מעבר לים, 
כך חברות מעבר לים אמורות להשקיע בישראל. 
אחת מהמבקרות העיקריות של הרגולציה 
בכנס הייתה מנכ"לית איגוד קופות הגמל יוליה 
מרוז. לטענתה, רגולציה הופכת להתערבות 
היא  בהם  במקומות  פועלת  היא  כאשר 
יש כשלים.  ולא במקומות בהם  נחוצה  לא 
הרגולציה אמורה לאפשר לגופים בשוק ההון 
לפעול בחופש רב יותר ולתת לתחרות לעשות 
את שלה, בתחומים כמו דמי ניהול וכדומה. 
לדבריה, הרגולציה אמורה להתמקד ביצירה 
ידי יצירת סביבות  וקידום של התחרות על 
נוספות להשקעה. דוגמה לכך הן קופות הגמל 
להשקעה, שנוסדו בשנה שעברה ומגדילות את 
האפשרות של קופות הגמל להתחרות בשוק 

החיסכון לטווח ארוך מאז תיקון שלוש. 
מנכ"ל מיטב דש, אילן רביב שב על הביקורת 
שהשמיע בשוק לפני שבועיים, בגרסה מרוככת 
יותר. לדבריו, הוא הבחין בתנועת כספים אדירה 
בשנת 2017, על סמך תשואות של שנה ומדובר 

בזמן מועט מדי מכדי לשפוט ביצועים של מנהלי 
השקעות. רביב הזכיר, כי על פי מחקר שנעשה 
בבית ההשקעות, מעבר אל קופה מצטיינת בסוף 
כל שנה הביאה אחרי חמש שנים להצגה של 
תשואת שוק, שאינה כוללת את הטרחה של 

מעבר ממנהל למנהל. 
חלק מהמנהלים המוסדיים התייחסו גם 
להשקעה במטבעות הקריפטונייט. לטענת 
גלעד אלטשולר, מנכ"ל בית ההשקעות של 
אלטשולר שחם, הרגולציה לא אמורה לקבוע 
באיזה אפיק יהיה ניתן להשקיע ואיפה לא. 
"מי שרוצה להמר, ימצא איך", לטענתו. האם 
הוא בביטקוין? אלטשולר סיפר כי ניסה ללמוד 
את התחום, אך הבין שהוא לא מבין בו וויתר, 
אך הוא מבין כי אין מדובר כאן בבועה או 

אפיזודה חולפת. 
גם רביב התייחס אל מטבעות הקריפטונייט. 
הוא ציין כי כאשר הוא חושב על ניהול כסף 
מוסדי, המילה "זריזות" אינה המילה הראשונה 
שעולה לו לראש, אלא אחריות. להשקפתו, 
שכזה,  בתחום  להתערב  חייב  הרגולטור 
אשר מזכיר לו בעיקר את תחום האופציות 
"ככל שחיפשתי, לא  הבינאריות. לטענתו, 
מצאתי דרך בטוחה להשקיע בקריפטונייט, 

שבה אין חשש לרמאויות ופריצות".

התקבלה פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה 
המשפט  לבית   2016 באפריל  הראל  נגד 
המחוזי בירושלים, בטענה כי הראל דוחה 
תביעות לתשלום תגמולי ביטוח בגין נכות 
ו/או מתאונה, בטענה כי תביעות  ממחלה 
מיום  שנים  שלוש  לאחר  מתיישנות  אלו 
קרות מקרה הביטוח, וזאת בניגוד, כביכול, 

להוראות חוק חוזה הביטוח )תיקון 6(.
במסגרת הסכם הפשרה הוסכם, בין היתר, 
תגמולי  לתשלום  תפעל  ביטוח  הראל  כי 
ביטוח למבוטחים שתביעת הנכות שלהם 
על אף שטרם חלפו שלוש שנים  נדחתה, 
מהמועד שבו קמה להם הזכות לתבוע תגמולי 

ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. כמו כן תשלח 
מכתבים מתקנים למבוטחים שנוסח פסקת 
שנשלחו  במכתבים  שנכללה  ההתיישנות 
אליהם לא התייחס למועד שבו קמה למבוטח 
הזכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה 

הביטוח.
בינואר  ב-15  נתן  בית המשפט המחוזי 
וכן  הפשרה  להסכם  דין  פסק  של  תוקף 
נפסקו לתובעת ולבא כוחה גמול ושכר טרחה 
בסכומים שאינם מהותיים, כך דיווחה היום 

)יום ג'( הראל לבורסה.
נמסר כי להסכם הפשרה וליישומו לא צפויה 

להיות השפעה מהותית על החברה. 

הראל תשלם 
למבוטחים שתביעת 
הנכות שלהם נדחתה

פשרה בייצוגית:

זאת, על אף שטרם חלפו שלוש שנים מהמועד שבו קמה 
להם הזכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%98-%D7%A0%D7%A4/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%90%D7%98-%D7%A0%D7%A4/
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קרן גרניט, מנהלת מערך התביעות בהפניקס, לפוליסה: אנחנו יוזמים 
את הקידום של הטיפול בתביעה ומשפרים את השירות למבוטח

משחזרים את ההצלחה של מסלול 
התביעות המהיר באלמנטר 

ב"נתיב האישי" לתביעות ניתוחים

"שירות הליווי האישי המהיר 
לתביעות ניתוחים של הפניקס 
נבנה באותו מודל של 'הנתיב 
התביעות  מסלול   – המהיר' 
המהיר בביטוחי הרכב והדירה. 
אנחנו ממשיכים להוביל את 
והפעם  בתביעות  החדשנות 
ניתוחים.   בריאות  בתביעות 
גם במסלול החדש של 'הנתיב 
ש  ד ח ה ת  ו ר י ש ה  , ' י ש י א ה
אנחנו   - ניתוחים  לתביעות 
יוזמים את קידום התביעה כבר 
מהרגע שהמבוטח או הסוכן 
כך   – התביעה"  את  הגישו 

גרניט, מנהלת מערך התביעות  קרן  מסבירה 
של הפניקס, בשיחה עם פוליסה. 

גרניט עסקה עד כה בתחום הביטוח האלמנטרי, 
ועם מינויה למנהלת מערך התביעות בהפניקס 
היא העתיקה את ההצלחה של מסלול "הנתיב 
המהיר" בתביעות רכב ודירה לתחום הבריאות. 
לדבריה, סדרי גודל של זמני טיפול בתביעת 

על היום  עומדים   ניתוחים 
כ-30-45 יום - "אני רוצה לסלק 
את התביעה תוך מספר ימים". 
לקבוע  גרניט מסרבת  אולם 
רף עליון – "בעולם הבריאות, 
בניגוד לרכב ודירה, המבוטחים 
מבקשים את המנתח הספציפי 
ואנו כפופים לזמינות המנתח. 
יש משתנים רבים שמשפיעים על 
לוח הזמנים. אנחנו רוצים להקל 
עד כמה שאפשר על המבוטח – 
שתהיה לו כתובת אחת, ושם 
של מנהל תביעה אישי שאליו 

הוא פונה". 
גרניט מסבירה, כי לצורך השירות החדש 
ייעודי שמתמחה במתן שירות  הוקם מוקד 
בתחום הניתוחים בלבד. המוקד נותן מענה 
למבוטחים ולסוכנים כל יום מ-8:00 בבוקר 
ועד 20:00 בערב וביום שישי עד 13:00. על 
בסיס המידע שהלקוח נותן, נציגי המוקד ינחו 
את המבוטח כבר בתחילת הטיפול לגבי סט 

המסמכים הנדרש ובכך יאפשרו המשך טיפול 
מהיר ויעיל יותר. 

בניתוחים מורכבים ממונה גם מנהל תביעה 
אישי, שהוא גורם מקצועי מומחה המלווה את 
המבוטח באופן אישי ומספק לו את כל המידע 
הנדרש ואת ההכוונה  שכל כך חשובה ברגעים 
כאלה. כמו כן, שירות נוסף שפיתחה הפניקס 
לתקופה שלאחר הניתוח הוא רופא מומחה 
)באותו תחום רפואי(, שמלווה את המבוטח 

עד 30 יום לאחר ניתוח. 
פיתחה  הפניקס  כי  גרניט,  הסבירה  עוד 
תשתית דיגיטלית רחבה: "עיקר התלונות של 
אנשים היו על כך שהם לא יודעים היכן בדיוק 
עומדת התביעה. בזכות האמצעים הדיגיטליים 
ומסייעים  השקיפות  את  מגבירים  אנחנו 
לאנשים להתנהל מולנו. אנחנו דואגים לעדכן 
את המבוטחים והסוכנים לאורך כל הדרך על 
שינוי בסטאטוס התביעה ומשקפים להם את 
כל המידע וההנחיות הנדרשות, כולל אפשרות 
להעביר טפסים בכל הערוצים האפשריים – כולל 

ווטסאפ ומייל". 

84605_Ad_W210_H145_z.indd   3 23/11/2017   12:36

קרן גרניט, מנהלת מערך 
התביעות בהפניקס
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הרשות האוסטרלית לעסקים קטנים ומשפחתיים פרסמה גם, שרוב 
העסקים הקטנים סבורים שתוכנת אנטי וירוס לבדה מהווה הגנה מספקת

העיתון הדיגיטלי Business Insurance מפרסם 
את רשימת עשרת הברוקרים המובילים בעולם

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

אוסטרליה: 60% מהעסקים 
הקטנים שחוו התקפת סייבר, נסגרו

 The Australian Small Business and
Family Enterprise Ombudsman פרסם 
 the Cyber Security Best לאחרונה את
Practice Guide  )מדריך לאבטחת סייבר( 
 60% כי  במחקר,  שהתגלה  אחרי  וזאת 
סייבר  התקפת  שחוו  הקטנים  מהעסקים 

הפסיקו לפעול בתוך 6 חודשים מהאירוע. 
מהעסקים   87% כי  במחקר,  נמצא  עוד 
הקטנים סוברים שתוכנת אנטי וירוס לבדה 

מהווה הגנה מספקת. 
האיום הדיגיטלי הוא איום ממשי כמו נזק 
יש לנקוט באמצעים למניעת  פיזי, אי לכך 

נזקים גם בתחום של הפעילות הדיגיטלית. 

https://tinyurl.com/gilad- :המדריך
cyber-au

https://tinyurl.com/gilad- הסקר: 
cyber-reaearch

ההכנסה של המבטחים בווייטנאם גדלה 
בשנת 2017 ועומדת על סך 4.65 מיליארד 
דולר, כך עולה מפרסום של משרד הכלכלה 
במדינה. היעד ל-2018 הוא גידול בשיעור 
ההכנסה   .2017 שנת  לעומת   22.38% של 
הגיעה   ב-2017  כללי  מביטוח  הכוללת 
לכדי 1.786 מיליארד דולר - גידול בשיעור 

של 10.61% לעומת 2016. 
בסך  הסתכמה  חיים  מביטוח  ההכנסה 

של 2.863 מיליארד דולר גידול בשיעור של 
289% לעומת השנה הקודמת. סך הנכסים 
בסך  מוערך  הווייטנאמיים  המבטחים  של 
גידול בשיעור  של 13.332 מיליארד דולר, 

של 23.44%. 
השקיעו  הווייטנאמיים  המבטחים 
מיליארד  כ-11  המדינה  בכלכלת  חזרה 
גידול בשיעור של 26.74% לעומת   - דולר 
החיים  ביטוח  ענף  של  החדירה   .2016

מהאוכלוסייה.   1% על  ועומדת  נמוכה 
שהווייטנאמים  מאחר  נמוכה  החדירה 
שהוא  וחושבים  במוצר  מאמינים  אינם 
חברו  הווייטנאמיים  המבטחים  מיותר. 
עם הבנקים כדי לשווק באמצעותם מוצרי 
כה  עד  נחל  לא  זה  מהלך  אולם  ביטוח. 
שיווק  צינור  של  והתרומה  מרובה  הצלחה 
הכללית  מההכנסה   2% רק  מהווה  זה 

בביטוח )נתוני 2017(.

עשרת הברוקרים המובילים בעולם

הברוקרמיקום
הכנסה מעמלות

)USD(  2016

שינוי לעומת
שנה קודמת

)קיטון(

מספר 
העובדים

1Marsh & McLennan Cos. Inc.13,229,000,0002.5%60,000
2Aon P.L.C. )3(11,605,000,000)0.5%(69,000
3Willis Tower Watson P.L.C )4(7,778,000,000 )4.3%(41,000
4Arthur J. Gallagher & Co4,186,100,0004.9%24,790
5BB&T Insurance Holdings Inc.1,809,175,0007.9%7,004
6Brown & Brown Inc.1,762,787,10512.1%8,297
7Hub International Ltd. )1(1,648,795,0002.0%8,730
8Jardine Lloyd Thompson Group P.L.C. )5(1,550,390,790)8.7%(5,460
9Lockton Cos. L.L.C. )2(1,425,251,0007.3%6,500

10 USI Insurance Services L.L.C1,030,124,2630.2%4,353
)1( ברוקר הביטוח הפרטי הגדול בעולם

)2( ברוקר הביטוח הפרטי השני בגודלו בעולם
)3( ברוקר ביטוח המשנה הגדול בעולם

)4( ברוקר ביטוח המשנה השלישי בגודלו בעולם
)5( ברוקר ביטוח המשנה הרביעי בגודלו בעולם

ה-FCA הבריטי 
הטיל ב-2017 
קנסות בסך 
229.5 מיליון 

ליש"ט 
 The Financial Conduct Authority
קנסות   2017 בשנת  הטיל,  הבריטי   )FCA(
בסך כולל של 229,515,303 ליש”ט. בתחום 
הברוקרים הקנס הגבוה ביותר - 4,023,800 
 Bluefin Insurance על  הוטל   - ליש"ט 

 .Services
ידי  על  שהוטלו  בקנסות  השיא  שנת 
בסך  קנסות  עם   2014 שנת  הייתה   FCA-ה
בה   2015 ושנת  ליש"ט   1,471,437,800 של 
הוטלו קנסות בסך של 905,219,078 ליש"ט. 

תעשיית הביטוח של וייטנאם פורחת

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

https://tinyurl.com/gilad-cyber-au
https://tinyurl.com/gilad-cyber-au
https://tinyurl.com/gilad-cyber-reaearch
https://tinyurl.com/gilad-cyber-reaearch
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 בתביעה נטען כי נהג רכב, שהיה מבוטח על ידי AIG, איבד שליטה 
ונסע לתוך המסעדה, פגע באורחיה ונעצר כשהוא בתוכה בהותירו אחריו 

הרס מוחלט - שניים מסועדי המסעדה ונהג הרכב נהרגו  לטענת 
התביעה, החברה מתמהמהת בתשלום הנזק והתנהלה באורח כוחני

אדי אביעד, מנהל תחום הסייבר באיאון ישראל: נכון להיום 24% 
מהארגונים רוכשים ביטוח סייבר נפרד, ומגמה זו צפויה להתחזק

צפוי גידול משמעותי ברכישת 
ביטוחי סייבר כפוליסה נפרדת

מפעילי מסעדה תובעים 190 אלף שקל מ-AIG על 
נזקים שנגרמו לה מרכב שדרס את באי המקום

בשנת 2018 יותר ארגונים ירכשו פוליסת 
סייבר ייעודית, בעקבות הצפי להמשך הגבלת 
הכיסוי לנזקי סייבר מצד המבטחים בפוליסות 
הביטוח המסורתיות ולאור ריבוי המתקפות 
בשנה האחרונה – כך על פי התחזית השנתית 
של ברוקר הביטוח איאון )Aon(, באמצעות 

חברת הבת סטרוז פרידברג.
אדי אביעד, מנהל תחום הסייבר באיאון 
ישראל, מציין כי "על פי התחזית של סטרוז 
פרידברג, נכון להיום 24% מהארגונים רוכשים 
ביטוח סייבר נפרד, ומגמה זו צפויה להתחזק 
הגידול  להמשך  הצפי  לנוכח   2018 בשנת 
במתקפות הסייבר, גם בכמות וגם בעוצמה, 
על  והפיקוח  הרגולציה  להגברת  במקביל 

ארגונים ברחבי העולם".
עיקרי הסקר והתחזית לשנת 2018:

ביטוח  רכישת  מאמצים  עסקים  יותר   •
סייבר כפוליסה נפרדת לאור הגברת המודעות 
לסיכוני סייבר בקרב המנהלים והדירקטוריון.

• לנוכח ההתנגשות בין עולם הסייבר לעולם 
המוחשי, מנהלי סיכונים לוקחים תפקיד מרכזי 
בניהול סיכוני הסייבר כסיכון ארגוני הוליסטי.

• הפוקוס הרגולטורי מתרחב, הופך מורכב 
יותר ומעורר קריאות להרמוניזציה של הפיקוח. 

מטיל  האירופי  האיחוד 
אחריות כבדה על ארגונים 
תקנות  הפרת  של  במקרה 
ה-GDPR החדשות ובארה”ב 
- ארגונים המחזיקים מידע 
רב הם תחת פיקוח  מתמיד 

והדוק. 
• האקרים עושים שימוש 
די  כ  I o T ת  ו י ג ו ל ו נ כ ט ב
בארגונים  בעיקר  לפגוע 
קטנים ובינוניים, המספקים 
שירותים לארגונים גדולים 
הסקר,  פי  על  גלובליים. 
בשנת 2016 55% מהארגונים 
הקטנים דיווחו כי הם חוו 

פריצת אבטחת מידע.
ת  ו א מ ס י ס ר  ש א כ  •

ממשיכות להיפרץ והתוקפים מצליחים לחדור 
למאגרים ביומטריים, אימוץ תהליך זיהוי ארוך 
ומורכב הוא חיוני כיום יותר מאי פעם. על פי 
הסקר בכ-81% מהמתקפות נעשה שימוש 

בסיסמאות חלשות.
• תעשיית המטבעות הווירטואליים מסייעת 
עלות  ולפרוח.  למתקפות הכופר להמשיך 

תקיפות הכופר בשנת 2017 
מוערכת ב-5 מיליארד דולר, 
גידול של 400% לעומת השנה 

הקודמת.
של  פנימיים  סיכונים   •
בגדר  הם  האנושי  הגורם 
מגיפה עבור ארגונים שלא 
נקודות  נכון את  מעריכים 
רוב  ולכן  שלהם,  התורפה 
המתקפות ממשיכות לחדור 

מתחת לרדאר.
פרידברג  סטרוז  חברת 
סיכונים  בניהול  מתמחה 
ומסייעת  הסייבר  בתחום 
עם  להתמודד  לארגונים 
האתגרים בעולם הדיגיטלי. 
בתחום  עוסקת  החברה 
הסייבר סקיוריטי ומנוהלת על-ידי מומחים 
בתחום הפורנזיקה, ניהול משברים טכנולוגיים, 
וייעוץ בתחום  וליווי חקירות סייבר  ביצוע 
ה-IT בעסקאות מיזוג ורכישה. החברה טיפלה 
וליוותה את הרוב המכריע של אירועי פרצות 
האבטחה הגדולות שאירעו בארה”ב בשנים 

האחרונות.

מסעדה  האוס, המפעילה  טוני  חברת 
בשם פוראמה ברחוב בן יהודה 7 בתל אביב, 
לבית משפט השלום בפתח תקוה  הגישה 
תביעה בסך 190 אלף שקל נגד חברת הביטוח 
AIG. בתביעה נטען כי בשעות הערב של ה-18 
ביוני 2016 נסע ברחוב בן יהודה רכב שהיה 
מבוטח על ידי AIG בפוליסה הכוללת, בין 
היתר, כיסוי בגין נזקים לצדדים שלישיים. 
בהגיעו לצומת בה קיים עיקול קל שמאלה 
המשיך הנהג בנסיעה ישר על המדרכה, פגע 
באורחי המסעדה שישבו ברחבה המיועדת 
לכך, המשיך בנסיעתו לתוך המסעדה תוך 
ונעצר  נזקים כבדים למסעדה,  גרימת  כדי 
כשהוא בתוך המסעדה בהותירו אחריו חורבן 

והרס מוחלט.
עו”ד קרן  באמצעות  שהוגשה  בתביעה 

גרינברגר נאמר כי באירוע טראגי זה נהרגו 
שניים מסועדי המסעדה ונהג הרכב בעצמו. 
כי התאונה  לדברי התובעת, אין מחלוקת 
 AIG אירעה בשל רשלנותו של הנהג ועל כן
חבה ישירות בנזקיה בשל אחריותו של הנהג 
המבוטח על ידה כלפי צדדים שלישיים ומכוח 

סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח.
לדברי התובעת, בהתחמקותה המתמשכת 
של חברת הביטוח מתשלום נזקיה בסמוך 
לאירוע, היא התעלמה לחלוטין מההשלכות 
לעובדי  שנגרמו  הקשות  הטראומטיות 
המסעדה ומנהליה בראותם מראות קשים, 
בהם הרוגים ופצועים מוטלים במקום, בנוסף 
להרס והחורבן במסעדה, דבר שמוטט עליהם 
וכי  את עולמם, ללא כל התראה מוקדמת, 
התופעות הטראומטיות הנלוות לאירוע זה 

מלוות את העובדים עד היום.
לדברי התובעת, היא עשתה מאמצים רבים 
לסיום תביעה זו מחוץ לכותלי בית המשפט 
במשא ומתן ישיר מול AIG או מי מטעמה, 
אולם התנהלותה הכוחנית של חברת הביטוח 
בהיותה בעלת המאה והדעה, מנעה אפשרות 
זו, ועל כן לא נותרה לה כל דרך אחרת לפיצוי 
בגין מלוא נזקיה כפועל יוצא מאירוע זה, אלא 
להגיש תביעה זו לבית המשפט למיצוי מלוא 

זכויותיה על פי דין.
לתובעת  לפסוק  מתבקש  המשפט  בית 
ובגין  ולתכולה  הנזק למבנה  בגין  פיצויים 

אובדן רווחים.
תגובת AIG: "החברה טרם קיבלה את כתב 
התביעה לידיה. עם קבלתו, תלמד את הנטען 

בו ותתייחס במסגרת כתב ההגנה".

איאון בתחזית לתחום הסייבר ל- 2018:
סייבר

אדי אביעד, מנהל תחום 
הסייבר באיאון ישראל

דו
רי

 ק
אן

רי
דו

ם 
לו

צי
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עו"ד ליאת הר-טוב הצטרפה 
כשותפה במשרדו של יועץ 

הביטוח אריה לאובר

אלון ברזילי, 
מנהל אגף 

אלמנטרי פרט 
בהראל, פורש

מבטחים ומבוטחים

וכדור המשך  ליאת הר-טוב, הצטרפה כשותפה  עו”ד 
למשרדו של יועץ הביטוח הוותיק אריה לאובר, מתחילת 
 AIG ינואר השנה. הר-טוב שימשה בעברה כסמנכ"ל בחברת
ישראל ומנכ"ל בטח סוכנות לביטוח, והינה בעלת משרד 
ייעוץ עצמאי בשיתוף עם היועץ נזי דבש זה כארבע שנים.

לאובר משמש בין היתר כיועץ של ארגונים ומוסדות 
רבים בישראל. השניים יעבדו בשיתוף פעולה לשם הצמחת 

המשרד המשותף ופיתוחו העתידי.
ממשרדו של אריה לאובר נמסר: "אנו מאשרים את הידיעה 
ומברכים על המהלך שיסייע להרחיב ולהצעיד את העסק 

המשותף לעתיד לטובת הלקוחות".

אלון ברזילי, מנהל אגף אלמנטרי פרט 
בהראל, הודיע על החלטתו לסיים את 

תפקידו.
שגיא יוגב, משנה למנכ"ל וראש חטיבת 
ביטוח כללי בהראל, כתב לעובדים בהודעה 
על הפרישה: "בשנות עבודתו בחברה תרם 
אלון רבות להצלחת האגף ולפיתוחו. אני 
מבקש להודות לאלון על מסירותו לחברה 

ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך". עו"ד ליאת הר-טוב

כלל ביטוח ערכה כנס למעסיקים 
בנושא קופות הפיצויים המרכזיות

כלל ביטוח ערכה אתמול )ב'( כנס לעשרות 
מעסיקים מהגדולים במשק אשר מנהלים 
אצלה קופות גמל מרכזיות לפיצויים. בכלל 
ביטוח בחרו לערוך את הכנס לאור השינויים 
רשות שוק  האחרונים בתחום ופרסום חוזרי 
ההון ורשות המיסים, הנוגעים לפירוק הקופות 
והעברת הכספים לקופות גמל אישיות על שם 

העובדים.  
אבי רוזנבאום, מנכ"ל כלל פנסיה וגמל, משנה 
למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל חטיבת פנסיה, גמל 
ומוצרים פיננסים, פתח את הכנס וציין: "כלל 
פנסיה וגמל מלווה אתכם בצמתים החשובים 
בחיי העסקים שלכם, כמעסיקים הדואגים 
להבטחת זכויות עובדיהם. בחרנו לערוך עבורכם 
את הכנס כחלק מתפיסת השירות הכוללת שלנו 
ובמטרה לסייע לכם להיערך ליישום ההוראות 

החדשות בתחום בצורה הטובה ביותר".
רוזנבאום הוסיף: "כלל פנסיה וגמל משקיעה 
מאמצים רבים בהקניית כלים וידע למעסיקים 
שלה, מתוך מטרה לשמור על רמת מקצועיות 

פעולה  ושיתוף  גבוהה 
פורה. הוראות הרגולציה 
ת  ו ש ר ו ד ת  ו נ ת ש מ ה
ת  ו י ה ל ם  י ד י ב ע מ ה מ
הדופק  על  האצבע  עם 
לתנאים  הקשור  בכל 
הסוציאליים של עובדיהם 
ואנו נמשיך ונתמוך בהם 

ככל שיידרש". 
המקצועי  החלק  את 
ים  י ק ת ה ש  , ס נ כ ב
שבמטה  באודיטוריום 
החברה,  פתח רו"ח יעקב 
במיסוי,  המתמחה  כהן, 
פרישה וקופות גמל )ומנהל 
תחום קופות הגמל ברשות 
המסים לשעבר(. כהן הציג 
הרקע  את  למעסיקים 

שבעקבותיהם  המיסוי,  בתחום  והסביבה 
פורסמו החוזרים החדשים, כמו גם ההשלכות 

שנפתחו  והאפשרויות 
בפניהם בעקבות ההוראות 

החדשות.   
מנהל   , ה ט ו ח הד  ו א
מחלקת מעסיקים וקופות 
מרכזיות לפיצויים בכלל 
ביטוח, הרחיב על מערך 
שעומד  המקיף  השירות 
לרשות המעסיקים, בדגש 
שפותחו  העזר  כלי  על 
בחברה עבור המעסיקים 
הוראות  יישום  לצורך 

החוזרים.
את הכנס חתמה הרצאתו 
של  ד"ר אייל דורון, בנושא 
במאה  ויצירתיות  אושר 
ה-21, שבמרכזה העניקה 
נקודת מבט  למעסיקים 
חדשה על עולם התעסוקה העתידי וחשיבות 

היצירתיות בחיי העובדים.

הכנס נערך לנוכח השינויים האחרונים בתחום ופרסום חוזרי רשות שוק ההון ורשות 
המיסים, הנוגעים לפירוק הקופות והעברת הכספים לקופות גמל אישיות על שם העובדים

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

אבי רוזנבאום, מנכ"ל כלל פנסיה 
וגמל, משנה למנכ"ל כלל ביטוח
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מבטחים ומבוטחים

סוכנות הביטוח דורות ערכה בתחילת השבוע יום 
עיון על הקמה וניהול של מוקדי מכירת ביטוח. יום 
העיון נערך בהשתתפות כ-90 סוכני ביטוח ואנשי 
מקצוע בענף. בכנס השתתפו דנה וולנובסקי, היועצת 
המשפטית של תחום ביטוחי הבריאות בהפניקס, 
לירון, מנהל צוותי תפעול של מוצרי ביטוח  וגיא 

בריאות פרט בהראל.
מסר  קלמנזון  אריה  הסוכנות  ובעלי  מנכ"ל 
לפוליסה, כי יום העיון נערך מתוך הבנה כי במוצרי 
מדף פשוטים )ביטוח בריאות, מחלות קשות, תאונות 
אישיות( – הלקוחות מעדיפים לקנות טלפונית. "אז 
אם כך, עדיף שסוכן הביטוח יעשה את המכירה" – 

כך קלמנזון.  
קלמנזון הדגיש כי המכירה נעשית תוך שימוש בהר 
הביטוח, וכי מדובר במכירה מקצועית – "על כל 
חמישה מוכרים יש בעל רישיון. כל השיחות מוקלטות, 
והכל מפוקח ונבדק. דווקא בפגישות פרונטליות של 
סוכנים אין שום תיעוד של המכירה, ואף סוכן לא 
מפוקח כמו המוכרים האלה. לכן עדיף שסוכן הביטוח 

יקים אצלו מוקד לפי החוקים והרגולציה". 
וולנובסקי מסרה: "הפניקס משקיעה מאמצים 
רבים בהדרכות של סוכני הביטוח על מנת להנגיש 
להם את ההוראות הרגולטוריות הרבות הנוגעות 

לתחום המכירות".

איאון )Aon( ישראל הודיעה השבוע 
כי היא מאמצת שני שחיינים צעירים: 
פולונסקי.  ולאה  חירותי  מירון 
איאון תעניק לשני השחיינים תמיכה 
כספית בהיקף של כחצי מיליון שקל 
עד למשחקים האולימפיים בטוקיו 
בשנת 2020 ובהמשך עד המשחקים 
האולימפיים שיהיו בפריז ב-2024. 
השניים, חברי אגודת השחייה של 
מכבי חיפה, הנחשבים לספורטאים 
מוכשרים ומבטיחים במיוחד, מקבלים 
לראשונה תמיכה כספית מגוף עסקי 

מוביל.
חירותי )20(, שחיין נבחרת ישראל, 
אלוף ושיאן ישראל ב-50 מטר פרפר 

ו-50 מטר חתירה לשנת 2017. באליפות אירופה 
ה ב- 2016 בלונדון סיים במקום שמיני  שהיית

באירופה במשחה ל-50 מטר פרפר.
בתואר  ב-2017  זכתה   )15.5( פולונסקי 
חזה  מטר  ל-100  במשחה  ישראל  אלופת 
ובמשחה ל-200 מטר מעורב אישי, וסגנית 
אלופת ישראל ב-100 מטר פרפר. במשחקים 

האולימפיים באירופה, לנוער שהיו בקיץ 2017 
בהונגריה, זכתה במדליית כסף במשחה ל-200 

מטר מעורב אישי.
יו"ר ומנכ"ל איאון ישראל, אמר  אילן בק, 
שני הספורטאים  את  "ההחלטה לאמץ  כי 
המרשימים בדרכם למשחקים האולימפיים, 
עולה בקנה אחד עם תפיסת החברה בכל הנוגע 

לתרומה לקהילה ופיתוח המצוינות, 
ההישגיות והמקצוענות".

נמסר כי חברת איאון הבינלאומית 
רואה חשיבות אסטרטגית בשילוב 
והספורט,  העסקים  תחומי  ערכי 
אשר מקבלת ביטוי ותמיכה בקידום 
ענפי ספורט שונים. ברמה הגלובלית, 
ידועה במתן החסות שלה  איאון 
למועדון הכדורגל מנצ'סטר-יונייטד, 
חסות שמאחדת את כלל נציגויות 
החברה ברחבי העולם ומעניקה רוח 
ותחרותית  הישגית  ספורטיבית, 
לעובדי החברה. ברמה המקומית, 
המנכ"ל אילן בק הוא חובב ספורט 
מובהק ומשמש כיו"ר מועדון הנוער 

מכבי חיפה בכדורסל. 
יגאל כרמי, יו"ר הוועד האולימפי בישראל, 
אמר: "אנו מודים לאיאון על תמיכתה בשני 
השחיינים הצעירים המוכשרים. זאת הבעת 
נוספות  ואני קורא לחברות  אמון מחזקת 
בספורטאים  התמיכה  למעגל  להצטרף 

האולימפיים שלנו".

אריה קלמנזון,
מנכ"ל ובעלים - דורות

סוכנות הביטוח דורות ערכה יום עיון 
להקמה וניהול של מוקדי מכירת ביטוח

איאון ישראל מאמצת שני שחיינים אולימפיים 
צעירים: מירון חרותי ולאה פולונסקי

מנכ"ל דורות אריה קלמנזון, לפוליסה: יום העיון נערך מתוך הבנה כי במוצרי 
מדף פשוטים )ביטוח בריאות, מחלות קשות, תאונות אישיות( הלקוחות 
מעדיפים לקנות טלפונית, ואם כך, עדיף שסוכן הביטוח יעשה את המכירה

אילן בק, יו"ר ומנכ"ל איאון ישראל: ערכי החברה המדגישים מצוינות, 
השגיות ומקצוענות עולים בקנה אחד עם ערכי שני הספורטאים

אורלן  נועם גולד עזב לאחרונה את 
וחזר לחברה האם – מגדל. גולד ישמש 
יוניט במרחב מרכז. באורלן  כמנהל 
שימש גולד כמשנה למנכ"ל ואחראי על 
תחום חיסכון ארוך טווח, תחת המנכ"ל 

יוסי פרץ. 
במגדל אישרו את הפרטים ומסרו: "אנו 
מודים לנועם גולד על שנענה לאתגר 
ומאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש 
יוניט במרחב מרכז. כישוריו  כמנהל 

הרבים יסייעו להצלחת המרחב והחברה.  
בהזדמנות זו אנו מודים לשוקי ברויאר 
שניהל עד כה את היוניט במסירות 
ובמקצועיות רבה, ומאחלים לו הצלחה 

בהמשך דרכו".

נועם גולד עזב את אורלן וחזר למגדל
 גולד ישמש כמנהל יוניט במרחב מרכז  באורלן שימש 
גולד כמשנה למנכ"ל ואחראי על תחום חיסכון ארוך טווח

מירון חירותי, אילן בק ולאה פולונסקי

נועם גולד


