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על פי גורמים המקורבים לעסקה, בהכשרה ביקשו להפסיק את ההפסדים שנוצרו לאורך השנים 

תיק ביטוח החובה של אלבר עבר 
מהחברה האחות הכשרה להראל

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. 

תיק ביטוח החובה של אלבר עבר מהחברה 
האחות הכשרה – להראל, כך נודע לפוליסה. 
הכשרה ואלבר שייכות שתיהן לקבוצת אלעזרא, 
על פי  בבעלות איש העסקים אלי אלעזרא. 
הערכות, מדובר בתיק ביטוח של כ-30 אלף 

רכבים, ופרמיה בסך של 40 מיליון שקל.

על פי גורמים המקורבים לעסקה, בהכשרה 
ביקשו להפסיק את ההפסדים שנוצרו לאורך 
ננקט במסגרת  זה  זה. מהלך  השנים בתיק 
שמעון  הכשרה  מנכ"ל  שמוביל  המהלכים 
מירון, לטיוב תיק הביטוח ולשיפור הרווחיות 
של החברה. במסגרת זו, כאשר ביקשו בהכשרה 
להעלות את הפרמיה – החליטה חברת אלבר 

לבצע מכרז, בו זכתה כאמור הראל.  
עד כה שיתפו שתי החברות האחיות פעולה 
במקרים רבים, בהם רכישת שירותי דרך וגרירה, 
הסכם ליסינג תפעולי וכאמור, עסקאות ביטוח 

חובה לאלבר בעשור האחרון. 
בהראל ואלבר אישרו את דבר העסקה אך 
סירבו להוסיף עליה פרטים. בהכשרה סירבו 

להתייחס.

החלטה  לאחרונה  התקבלה  בפסגות 
אסטרטגית לסגור את פעילות הביטוח של 
בית ההשקעות. זאת לאחר ארבע שנים בלבד 
בה פועלת החברה הבת פסגות ביטוח. גורמים 
בסביבתה של החברה גורמים בסביבתה של 
פסגות מבקשים לשדר עסקים כרגיל וטוענים 

כי מדובר במהלך עסקי לגיטימי. 
פעילות הביטוח של פסגות נוסדה לפני ארבע 
שנים. ב-2016 נרשמו פרמיות ברוטו בסך 
כ-30 מיליון שקל, וב-9 החודשים הראשונים 
של 2017 נרשמו פרמיות של 27 מיליון שקל. 
ב-2016 רשמה חברת הביטוח הפסד כולל של 
8.8 מיליון שקל, ובתשעת החודשים הראשונים 

של 2017 – הפסד כולל של 4.5 מיליון שקל.  

החברה, כך נודע לפוליסה, עבדה עם כ-1,000 
סוכנים וסוכנויות, בהם סוכנויות שנרכשו על 
ידי בית ההשקעות כמו פרופיט, היימן, דוידוף, 
סינרג'י, נ.פ.א, עמיתים סוכנות לביטוח פנסיוני 
ועוד. יודגש כי סוכנויות הביטוח שבבעלות בית 
ההשקעות נהנו מחופש פעולה עסקי מלא ולא 
חויבו למכור, במסגרת הבעלות, רק את מוצרי 

פסגות. 
שאלטשולר  המהלך של פסגות מגיע לאחר 
שחם סגר במהלך 2016 את פעילות הביטוח, 
אחרי כשנה אחת בלבד, והעביר את תיק פוליסות 
החיסכון שלו להכשרה. המהלך של אלטשולר 
שחם נומק בכך שקופות הגמל להשקעה הן מוצר 

עדיף על פני פוליסות החיסכון. 

אחרי ארבע שנים - בפסגות 
מתכננים לסגור את פעילות הביטוח 

 גורמים בסביבת פסגות מבקשים לשדר עסקים כרגיל וטוענים כי מדובר 
במהלך עסקי טהור  החברה עובדת עם כ-1,000 סוכנים וסוכנויות, בהן 
סוכנויות שנרכשו על ידי בית ההשקעות, ביניהן פרופיט, היימן ודוידוף

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%A8/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%93%D7%A8/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%98%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A8-%D7%A9%D7%97%D7%9D-%D7%97%D7%AA%D7%9E%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%91/
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 במקום השני והשלישי נמצאות הקופות של ילין לפידות ואקסלנס, שרשמו 
תשואה של  7.7% שנה לאחר הקמתו, הענף מנהל כבר כמעט 3.6 מיליארד שקל

קופת הגמל להשקעה של אלטשולר שחם רשמה 
תשואה של 8.7% ב-2017, מנהלת 1.2 מיליארד שקל

אלטשולר שחם  קופת הגמל להשקעה של 
היא הקופה בעלת התשואה הגבוהה ביותר 
לשנת 2017 במסלול הכללי, עם תשואה של 
כ-8.66%, לאחר שבחודש דצמבר האחרון 

עלתה בשיעור של כ-0.9%. 
קופת הגמל השנייה בתשואתה במסלול הכללי 
היא הקופה של ילין לפידות עם תשואה של 

7.73%, לאחר שעלתה בשיעור של 0.4% בחודש 
דצמבר. הקופה השלישית בתשואה לשנת 2017 
היא הקופה של הפניקס עם תשואה של 7.66%, 
לאחר שבחודש האחרון עלתה הקופה בשיעור 

של כ-0.9%.
הקופה הגדולה ביותר במסלול באופן ניכר היא 
הקרן של אלטשולר שחם, עם סך נכסים של 

כ-1.2 מיליארד שקל. הקופה השנייה בגודלה 
היא הקרן של ילין לפידות, אשר מנהלת 172 
מיליון שקל. הקופה השלישית בגודלה היא 
הקופה של מנורה מבטחים עם 165 מיליון שקל. 
 על פי נתוני גמל נט, נכון לסוף חודש דצמבר, 
גודל ענף הגמל להשקעה, מגיע לכמעט 3.6 
מיליארד שקל תוך זמן של מעט יותר משנה. 

תשואות 2017

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

גודל )מיליון(תשואה חודש דצמברתשואה 2017קופה / מסלול כללי

8.66%0.94%1,172אלטשולר שחם חיסכון פלוס 

7.73%0.38%172ילין לפידות מסלול כללי

7.66%0.88%96אקסלנס מסלול כללי

7.61%0.37%99אנליסט מסלול כללי

7.48%0.65%165מנורה מבטחים 

7.38%0.68%100הראל גמל להשקעה 

6.30%0.62%64כלל גמל לעתיד

IBI5.52%0.61%21 גמל להשקעה
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קופת הגמל להשקעה במסלול 
המניות של אלטשולר שחם עלתה 

19% ב-2017, ילין לפידות עלתה 14%
בעלת  הקופה  היא  שחם  אלטשולר  של  להשקעה  הגמל  קופת 
התשואה הגבוהה ביותר לשנת 2017 במסלול המניות, עם תשואה 
שנתית של כ-18.9%. בחודש דצמבר האחרון עלתה הקופה בשיעור 

של כ-1.9%. 
קופת הגמל השנייה בתשואתה במסלול הכללי היא הקופה של 
ילין לפידות עם תשואה של 14%, לאחר שעלתה בשיעור של 0.8% 
בחודש דצמבר. הקרן השלישית בתשואה לשנת 2017 היא הקופה 

של אנליסט עם תשואה של 12%, לאחר שבחודש האחרון עלתה 
הקופה בשיעור של כ-0.1% בלבד.

הקופה הגדולה ביותר במסלול, באופן ניכר, היא הקרן של אלטשולר 
שחם עם סך נכסים של כ-370 מיליון שקל. הקופה השנייה בגודלה 

היא הקרן של ילין לפידות אשר מנהלת 89 מיליון שקל.

הקופה של אלטשולר שחם מנהלת סך נכסים של 370 מיליון שקל וילין לפידות מנהלת 89 מיליון שקל 

תשואות 2017

תשואה קופה
2017

תשואה 
בדצמבר

גודל 
)מיליון(

18.89%1.94%370אלטשולר שחם מניות

14.02%0.84%89ילין לפידות - מניות

11.99%0.09%31אנליסט מסלול מניות

11.88%1.21%16הראל גמל להשקעה מניות

IBI 11.79%1.41%10גמל מניות

קלמן שחם וגילעד אלטשולר

"צ
יח

ם: 
לו

צי

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
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האם צד ג' תם לב, שרכושו נפגע בתאונה 
על ידי מבוטח, שמסר עובדות כוזבות 
לחברת הביטוח, זכאי לתגמולי ביטוח?

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט המחוזי בבאר שבע נדון ערעורה 
של ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ  )" שלמה" 
ו/או "המערערת"( על ידי עו"ד אמיר כץ ועו"ד 
יגאל פריי, כנגד שי פרץ )"המשיב 1"( על ידי 
2"(. פסק  )"המשיב  וזוהר רן  ורד נעים  עו"ד 
הדין ניתן בינואר 2018, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת שרה דברת.
מדובר בערעור על פסק דינו של בית משפט 
השלום בבאר שבע, בו נקבע, כי על המערערת, 
שלמה, לפצות את המשיב 1, בגין נזקי רכוש 
שנגרמו לו בשל תאונת דרכים. המשיב רכב על 
אופניו ובמהלך נסיעתו נפגע על ידי הרכב בו 
2, זוהר, שסטה מהכביש במהלך  נהג המשיב 
נהיגתו. המשיב הגיש תביעה בגין האופניים 
והציוד שניזוקו בתאונה. התביעה הוגשה נגד 
זוהר  ונגד חברת שלמה, שביטחה את  זוהר 
בביטוח צד ג' במועד התאונה. שלמה הגישה 
תביעה שכנגד נגד זוהר, וטענה, כי היא זכאית 
להחזר של הכספים ששילמה לו עבור הנזקים 
שנגרמו לרכבו בתאונה, מאחר שאלה שולמו, 
על סמך הצהרתו, כי הנזק נגרם עת פגע במעקה 
בטיחות במהלך ניסיון חניה, ובפועל הסתבר, 
כי המדובר בהצהרת מרמה, וכי הנזק התרחש 
בנסיבות אחרות. הערעור הופנה כלפי קביעת 
בית המשפט, כי על שלמה לפצות את המשיב, 
על אף שהיא פטורה מחובותיה כלפי זוהר, בשל 

המרמה בהתנהלותו.
פסק הדין בבית משפט השלום: בית המשפט 
זוהר ושלמה,  נגד  קיבל את תביעת המשיב 
יש לקבל את גרסתם של המשיב  כי  וקבע, 
ביחס לנסיבות התרחשות התאונה, וכי לזוהר 
אחריות מלאה להתרחשות התאונה. כן נקבע, 
כי חל במקרה זה סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח, 
תשמ"א-1981 )'החוק'(, השולל את זכותו של 
זוהר לתגמולי ביטוח משלמה, שכן הוא מסר 
הודעה כוזבת, ועל סמך זאת קיבל כספים מחברת 
הביטוח, תוך שהוא מונע ממנה בדיקה יסודית 
של נסיבות התאונה, וכאשר היא אינה יודעת 
כי בתאונה מעורב המשיב. עם זאת נקבע, כי 
המשיב זכאי לקבלת תגמולי ביטוח משלמה, על 
אף קיומה של מרמה של זוהר, המבוטח, בשל 
זכותו של הצד השלישי לקבלת הפיצוי, והעובדה 
כי המבטח לקח על עצמו, ביודעין ובתמורה, את 
הסיכון שהנהג יגרום נזק לצד שלישי. על כן על 
שלמה וזוהר לפצות את המשיב, יחד ולחוד, 
כאשר שלמה זכאית לשיפוי מזוהר בגין כל סכום 
אותו תשלם למשיב. נקבע, כי דין התביעה שכנגד 
של שלמה נגד זוהר להתקבל, בשל המרמה, ועל 
זוהר להשיב לשלמה את תגמולי הביטוח שקיבל 
ממנה. על כך הוגש ערעורה של שלמה  למחוזי.

פטורה  שהיא  משנקבע,  כי  טענה,  שלמה 
מחובותיה כלפי זוהר, לאור הוראות סעיף 25 
לחוק, משזוהר רימה אותה ביודעין, היא פטורה 
כי במסגרת  יתכן,  גם מתשלום למשיב. לא 
הפוליסה שהוצאה לזוהר, שלמה תהיה פטורה 
בחלק של הביטוח המקיף אולם חייבת בחלק של 
אחריות צד ג'. ב"כ שלמה הדגישו את הוראות 
סעיף 68 לחוק, לפיהן כל טענה שהמבטח יכול 

היה לטעון כלפי המבוטח, תעמוד לו גם כלפי צד 
ג'. על כן, מאחר שהתקבלה טענתה של שלמה 
למרמה, הפוטרת אותה מחובת תשלום לזוהר, 
היא פטורה גם מלשלם לצד השלישי, המשיב. 
לטענת שלמה, ביטוח אחריות צד ג' לא נועד 
להיטיב עם הצד השלישי, אלא רק להגן על 
המבוטח מפני הסיכון שבתביעה מהצד השלישי. 
המשיב טען, כי אין לדחות את  תביעת צד ג' 
תם לב, אשר לא השתתף במרמה, שכן ההיגיון 
לחוק – הרתעת   25 העומד מאחורי סעיף 
מבוטחים ממסירת פרטים מועטים – אינו חל 

עת עסקינן בצד ג'.
דן בשאלה שעמדה  בית המשפט המחוזי 
לדיון – מה דינו של צד ג' תם לב, שרכושו נפגע 
בתאונה על ידי מבוטח, שמסר עובדות כוזבות 
זכאי לתגמולי  הוא  לחברת הביטוח? האם 
מהמבוטח, או שמא זכותו נשללת בשל שלילת 
זכאותו של המבוטח? בית המשפט ציין, כי אין 
חולק שבענייננו, זוהר פעל מתוך כוונת מרמה, 
כי מסר לשלמה עובדות לא נכונות בדבר נסיבות 
התרחשות התאונה ביודעין, ואף קיבל תגמולים 
על סמך עובדות מוטעות אלה. על כן, שלמה 
פטורה מתשלום תגמולי ביטוח לזוהר, וזכאית 
ידה.  על  ששולמו  התגמולים  של  להשבתם 
השאלה היא האם הפטור של שלמה מתשלום 
תגמולי לזוהר תקף גם כלפי המשיב, שהיה תם 
לב. המדובר בשאלה, אשר טרם הוכרעה בפסיקת 

בית המשפט העליון. 
בית המשפט ציין, כי חוק חוזה הביטוח קובע, 
שלצד השלישי אומנם קיימת יריבות ישירה מול 
המבטח, והוא יכול לתבוע את התגמולים ישירות 
מהמבטח, אולם היקף הזכות הנתונה לו תלויה 
בהיקף הזכות הנתונה למבוטח. עקרון זה מעוגן 

בהוראות סעיף 68 לחוק. זכותו של הצד השלישי 
כלפי המבטח אינה זכות עצמאית ותלויה בקיומה 
של זכות המבוטח כלפי המבטח )המלומד ירון 
אליאס(. שעה שלא קיימת זכות של המבוטח 
כלפי המבטח, לא קמה זכות גם כלפי צד שלישי. 
בענייננו, עת זכותו של זוהר נשללה על ידי בית 
המשפט בשל מסירת פרטים מוטעים, בהתאם 
להוראות סעיף 25 לחוק – גם למשיב לא קמה 
זכות כלפיה. המחוזי הבהיר, כי אין חובה בחוק 
לערוך ביטוח אחריות כלפי נזקי רכוש של צד 
שלישי. עסקינן בביטוח רשות, אשר נערך על 
ידי המבוטח על מנת להגן על עצמו מנזקי צד 
שלישי, ולמנוע מצב בו יידרש לשלם סכומי כסף 
גבוהים לצד שלישי, שרכושו נפגע על ידי רכבו. 
אמנם, הצד השלישי יכול לתבוע באופן ישיר את 
המבטח, אולם עקרון זה אינו משנה את נקודת 
המוצא, והיא, כי הזכות לפיצוי של צד שלישי 
הינה זכות של המבוטח, שנועדה למנוע נזק כספי 
ממנו, ועל כן היא אינה קיימת במצב בו זכותו 

של המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח נשללה.
במצב דברים זה, זכות הנפגע קיימת רק כלפי 
הנהג הפוגע. אין לצד השלישי כל זכות מוקנית 
לכך, שהנהג הפוגע יהיה מבוטח, ועל כן אין לו 
זכות לקבלת פיצוי מהמבטחת של הנהג הפוגע 
במקרה בו מסתבר, כי זכותו של הנהג הפוגע 

לכיסוי ביטוחי נשללה.
בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור, ביטל 
את פסק דינו של בית המשפט השלום, שחייב 
את שלמה לפצות את המשיב. פסק הדין בעניינו 
של זוהר – נותר בעינו. המשיב חויב לשלם את 

הוצאות הערעור.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

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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מה יקרה אם המוצר אותו ייצר המבוטח כשל כתוצאה מטעות בתכנון או בתהליך הייצור 
ונגרם נזק פיננסי לצד שלישי, אשר אינו תוצאה ישירה של נזק פיזי לרכוש צד שלישי? 

אחריות מקצועית ליצרנים

כשאנו  אחת  לא 
את מערך  בוחנים 
החבויות  ביטוח 
יצרני  לקוח  של 
כלשהו, תשומת הלב 
כמובן  מתמקדת 
בביטוח צד שלישי, 
וביטוח חבות מוצר. 
ניתוח מעמיק יותר 
של פעילות העסק 
יכול לחשוף כי יש 
ללקוח סיכונים נוספים, אשר יש לתת את 

הדעת לגביהם.
כאשר מבוטח מייצר מוצר כלשהו, אנו דנים 
עמו על הצורך לבטח את חשיפותיו בביטוח 
את  לשפות  נועד  זה  ביטוח  מוצר.  חבות 
המבוטח בגין סכומים אשר יהיה חייב לשלם 
לצד שלישי כתוצאה מתביעה בגין נזק. על פי 
הגדרת הפוליסה, נזק פירושו נזק גוף ואובדן 

או נזק פיזי לרכוש מוחשי.
אבל מה יקרה אם המוצר אותו ייצר המבוטח 
כשל כתוצאה מטעות בתכנון או בתהליך הייצור 
ונגרם נזק פיננסי לצד שלישי, אשר אינו תוצאה 

ישירה של נזק פיזי לרכוש צד שלישי? 

קחו לדוגמה מצב בו המבוטח מייצר רכיב 
ליצרן אחר. על מנת לייצר את המוצר באופן 
יעיל יותר, המבוטח משנה את התהליך אשר 
הוגדר לו על ידי היצרן וכאשר הרכיב הותקן 
בתוך המוצר הסופי, המוצר לא עבד. ליצרן 

נגרם נזק פיננסי.
דוגמה נוספת היא שהמבוטח מרכיב חלק 
למזמין שיש לו חוזה עם מועד אספקה שנקבע 
מראש למשלוח. אחרי שהמזמין מקבל את 
החלקים, אובחן כי אלו אינם בהתאם להוראות 
הייצור ואי אפשר להשתמש בהם. כתוצאה מכך 
המזמין לא עומד בזמן האספקה ומפסיד את 
החוזה, למזמין נגרם נזק כספי, אותו כמובן 

יתבע מהמבוטח. 
 האם פוליסת המוצר תגיב? התשובה היא 
– לא. זאת, מכיוון שלא נגרם נזק פיזי לרכוש, 
, שאותו רכשנו, מיועד   Recall גם ההרחב 
לעלויות איסוף מהשוק. מה גם שהפוליסה 

מחריגה במפורש נזק כספי טהור.
מדוע היצרנים זקוקים לכיסוי מעין זה ? 

אחריות מקצועית ליצרנים מגיבה לנזק פיננסי 
שהלקוח יהיה חייב לשלם לצד שלישי כתוצאה 
מרשלנות בתכנון או בייצור של המוצר, ללא 

קשר לשאלה אם נגרם נזק גוף או נזק רכוש.

הנזק  את  לשקול  צריכים  היצרנים  כל 
הפוטנציאלי הגלום בטעות בתהליך הייצור 
ללקוחותיהם, אשר עלולה לגרום לנזק כספי. 
חשיפה מעין זו יכולה לקבל מענה רק בביטוח 

אחריות מקצועית.
פוליסת אחריות מקצועית בדרך כלל מונפקות 
דין, מהנדסים,  עורכי  כגון:  לבעלי מקצוע 
אדריכלים, רואי חשבון וכיוצא באלה. בשוק 
הביטוח המקומי אין כיום מוצר ייעודי המכסה 

את האחריות המקצועית של היצרן. 
כיום ישנם מספר מבטחים בחו”ל אשר פעילים 
ייעודית שנותנת  בתחום זה ובעלי פוליסה 
במספר  יצרנים  של  לחשיפות  מלא  מענה 

תחומי הפעילות.
קיימים מקרים בהם שוק הביטוח המקומי 
לדוגמה,  חלקיים,  בפתרונות  מענה  נותן 
בפוליסת חבות המוצר בה מבוצעת הרחבה 

לנזק פיננסי טהור בגבול אחריות נמוך. 
במקרה בו המבטח התרצה להעניק פוליסת 
יש  נפרדת,  בפוליסה  מקצועית  אחריות 
להגדיר את פעילות המבוטח ולבחון  היטב 

את החריגים.

הכותב הוא יועץ ביטוח.

מאת יעקב חדש

פוליסה מארח

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
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 בסוף השבוע ניתנה גם ההסכמה של הממונה על הגבלים עסקיים למהלך 
 בסופו של תהליך, IBI צפויה להחזיק ב-35% ממניות הלמן אלדובי

 חברת הביטוח דחתה את התביעה בטענה שהטיפול לא בוצע בתקופת הביטוח ורק טיפולים המבוצעים בתוך תקופת 
הביטוח, משולמים  לעמדת הרשות, אין לבחון את מועד ביצוע הטיפול כי אם את מועד אישור תכנית הטיפול

האסיפה הכללית בהלמן אלדובי 
IBI אישרה את המיזוג עם

רשות שוק ההון הורתה לחברת הביטוח לממן 
את טיפול השיניים במלואו בהתאם לפוליסה

בהלמן  הכללית  האסיפה 
אלדובי והממונה על הגבלים 
עסקיים אישרו את המיזוג של 
פעילות הגמל בבית ההשקעות 
עם IBI. האישור ניתן באסיפה 
שהתכנסה בהלמן אלדובי ב-18 
בינואר בסוף השבוע שעבר. בכך 
לא הסתיימו הגורמים המתלים 
לביצוע העסקה, אשר תלויה 
הרשות  של  באישורה  עדיין 

לניירות ערך. 
על פי ההסכם שפורסם בעבר, 
סך המניות של הלמן אלדובי 
שיועבר ל-IBI, בתמורה למיזוג 
של פעילות הגמל וההשתלמות, 
יס  ס ב ל  ע ע  ב ק י ה ל ר  ו מ א

תוצאות בתי ההשקעות בדוחות האחרונים. 
בסופו של תהליך, IBI צריכה להחזיק 35% 

ממניות הלמן אלדובי, כאשר 25% מהן יגיעו 
מהקצאה מיוחדת של בית ההשקעות ו-10% 

נוספים יירכשו בשוק.  
בית ההשקעות הלמן-אלדובי, 
הינו בניהולם של המנכ"ל רמי 
אלדובי.  אורי  והיו"ר  דרור, 
נכסים  בית ההשקעות מנהל 
בהיקף של כ-44 מיליארד שקל. 
וההשתלמות  הגמל  פעילות 
להיות  צפויה  המיזוג  לאחר 
מעל ל-15 מיליארד שקל בבית 
הערכות,  פי  על  ההשקעות. 
איתי ברדה, מי שמכהן כמנכ"ל 
חברת הגמל והפנסיה של הלמן 
בראש  יעמוד  כעת,  אלדובי 

החברה הממוזגת החדשה.
אלדובי  הלמן   ,2017 ביוני 
תל  בבורסת  להיסחר  החל 
אביב ונכון ל-21 בינואר, שווי השוק של בית 

ההשקעות הינו כ-130 מיליון שקל.

חברת הביטוח תשלם על תביעה לפיצוי בגין 
טיפול שיניים, כי דחיית הבקשה מנוגדת לתנאי 
הפוליסה. הפונה טען, כי חברת הביטוח סירבה 
לממן לו טיפול שיניים, לאחר שקיבל את אישור 
חברת הביטוח לתכנית הטיפול שהציע לו רופא 
השיניים. הפונה הדגיש כי התחיל בטיפולי 
השיניים לאחר שקיבל את אישור חברת הביטוח 
לטיפול. עם זאת, בשל מחלה נאלץ לדחות את 

הטיפול שאמור היה להתקיים.
לכך שהטיפול התקיים  זו הביאה  דחייה 
כחודש לאחר סיום תקופת הביטוח. לטענתו, 
חברת הביטוח סירבה לממן את הטיפול, למרות 
שהיה צפוי שהטיפול יתקיים והחברה אישרה 
מראש את ביצוע הטיפול, וכי הדחייה נגרמה 

רק בשל מחלתו. 
לטענת חברת הביטוח, רק טיפולים המבוצעים 

בתוך תקופת הביטוח משולמים. 
הרשות הורתה לחברה לממן את הטיפול 
במלואו. בהתאם לעמדת הרשות, אין לבחון 
את מועד ביצוע הטיפול כי אם את מועד אישור 
תכנית הטיפול, שכן לפי תנאי פוליסת הביטוח, 
מקרה ביטוחי הוא עצם קיומו של צורך רפואי 

בטיפול, ולא תאריך ביצוע הטיפול בפועל.
)כתבה שביעית בסדרה(

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

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

בית הלמן אלדובי

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%96%D7%94-%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8-%D7%90%D7%AA/
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הפרויקט בסדר גודל של 471 יחידות, הינו חלק ממיזם ענק של הסוכנות היהודית 
ומשרד הבינוי והשיכון לבנייה מיידית של כ-2,650 יחידות דיור ציבורי ברחבי הארץ

הראל הלוותה 600 מיליון 
שקל לפרויקט מגורים 

למען ניצולי שואה ועולים
הראל הלוותה סך של כ-600 מיליון 
כחלק  היהודית  לסוכנות  שקל 
מפרויקט דיור גיל הזהב הגדול ביותר 
שנבנה בישראל עד כה. ביום רביעי 
יצאה   ,2018 בינואר  שעבר, ה-17 
לדרך הבנייה של שלושת הבניינים 
באשקלון שיכללו 471 יחידות דיור. 
משרד  בהובלת  הבנייה,  פרויקט 
הבינוי והשיכון והסוכנות ונעשה 
עמיגור, לטובתם  באמצעות חברת 
ותיקים  ועולים  ניצולי שואה  של 
יוקמו  וחדשים. במסגרת המיזם, 
יחידות דיור   2,650 ברחבי הארץ 
זכאי משרד הבינוי  ציבורי, למען 
הקליטה. במעמד  והשיכון ומשרד 
הבינוי  שר  נכחו  הבנייה  התחלת 
שרנסקי  ונתן  יואב גלנט  והשיכון 

יו"ר הסוכנות היהודית. 
עלותה הכוללת של התכנית היא כמיליארד 

וחצי שקל, במימון משותף של משרד הבינוי 
ושותפיה  היהודית  ושל הסוכנות  והשיכון 

בקהילות היהודיות ברחבי עולם. 
אתרים  על  מתבססת  התכנית 
היהודית,  הסוכנות  של  קיימים 
שמצבם התכנוני מאפשר בנייה בטווח 
מהיר בתל אביב, הרצליה, נתניה, 
אשדוד, אשקלון, באר שבע, רחובות, 
ירושלים, בת ים, לוד וערים נוספות.
יועמדו בשכירות  יחידות הדיור 
ארוכת טווח לקשישים, זכאי סיוע 
ומשרד  והשיכון  הבינוי  משרד 
שכירות  דמי  תמורת  הקליטה, 
חודשיים  שלא יעלו על 300 שקל.  
ובודדים  שזוגות  צפוי  בנוסף, 
המתגוררים כיום בדירות גדולות, 
דיור  השייכות למאגר הקיים של 
למבנים  לעבור  יעדיפו  ציבורי, 
הדירות  את  יפנו  ובכך  החדשים 
צעירות  משפחות  לשימוש  יותר  הגדולות 

הממתינות אף הן לדיור ציבורי הולם.

הדמיה של הבניינים באשקלון במסגרת פרויקט דיור גיל הזהב
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ברוקר הביטוח מארש מנסה לחסום את רישומו של המבטח הבריטי החדש עקב הדמיון בשם

חברת הביטוח הדיגיטלית לימונייד מתלוננת כי אמזון מנסה "לגנוב" לה עובדים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מארש נגד מארשמלו

יורשיו הצפויים של וורן באפט מונו כסגני יו"ר

אמזון ולימונייד מתקוטטות
בהודעת פייסבוק ולינקדאין מתלוננת חברת 
הביטוח הדיגיטלית לימונייד )Lemonade( כי 
וינינגר,  שי  עובדים.  לה  "לגנוב"  מנסה  אמזון 
ממייסדי המבטח, הוסיף ואמר כי אמזון יוזמת 

משכורות  ומציעה  לימונייד  של  עובדים  גיוס 
גבוהות ומפתות. 

 Amazon Web Services מטעם  דובר 
לקוחותיהם(  על  נמנית  )AWS( )שלימונייד 

גויסו  לא  כי  וטוען  ההאשמות  את  מכחיש 
עובדים של לימונייד וכי גיוס העובדים מתבסס 
מעצם  ולא  וניסיונם  העובדים  כישורי  על 

העובדה שהם מועסקים אצל לקוח שלהם.

לאחרונה  שמונה   ,)Ajit Jain( ג'יין  אג'יט 
 Berkshire Hathaway של  יו"ר  כסגן 
מדווח  באפט,  וורן  עומד  שבראשה 
 109 של  בהיקף  הן  בתאגיד  שאחזקותיו 
באחזקות  ישירות  מחזיק  ג'יין  דולר.  מיליון 
ובעקיפין  דולר  מיליון   21.7 של  בהיקף 
באחזקות בשווי של 87.5 מיליון דולר, אשר 
רשומות על שם אשתו, קרן משפחתית שלא 

למטרות רווח ושתי נאמנויות משפחתיות. 

תחום  של  ראשי  המנהל  הוא   ,66 בן  ג'יין, 
ביטוח משנה של התאגיד, מונה לתפקיד סגן 
יו"ר לתחום הפעילות בביטוח. במקביל מונה 
55( כסגן יו"ר לפעילות  גיאורגי אבל )בן  גם 
מנכ"ל  היה  הקודם  בתפקידו  ביטוח.  שאינה 
של Berkshire Hathaway Energy. לאבל 
בראשה,  עומד  שהוא  החברה  של  מניות  יש 
הניתנות להמרה במניות התאגיד בשווי כולל 
של 400 מיליון דולר. שני סגני היו"ר מונו גם 

כדירקטורים בקבוצה. 
בשני  רואים  ומשקיעים  אנאליסטים 
היו"ר  של  יורשיו  את  החדשים  הסגנים 
באפט בן ה-87. באפט, הפועל כיו"ר התאגיד 
משנת 1965, אינו מראה סימני פרישה ואמר 
הוא  עבודתו.  את  אוהב  שהוא  לאחרונה 
הקבוצה  ממניות  ב-16.66%  כיום  מחזיק 
)שוויה נאמד בחצי טריליון דולר( והונו נאמד 
)על פי Forbes( בסך של 91.5 מיליארד דולר. 

מנסה   )Marsh( מארש  הביטוח  ברוקר 
להיקרא  שאמור  חדש  בריטי  מבטח  לחסום 
החדש,  המבטח  לטענת   .Marshmallow
 The Intellectual Property Office-ה
החברה  שם  של  בסוגייה  כעת  דן   )IPO(
סוף  עד  החלטתו  את  לתת  ואמור  החדשה 

בין  בדמיון  כמובן  היא  הבעיה  זה.  חודש 
מארש למארשמלו. 

בשנת  הזנק  כחברת  הוקם  החדש  המבטח 
שנת  בתחילת  לפעול  להתחיל  ואמור   2017
אם  החדשה,  החברה  מקימי  לדברי   .2018
יבקשו  הם  החברה,  שם  את  יאשר  לא   IPO

סעד מבית המשפט. מייסדי המבטח החדש 
בסגנון  במלחמה  מעורבים  שהם  מרגישים 
מנסה  הביטוח  ברוקר  וכי  גוליית,  מול  דוד 
המבטח  הקמת  את  ולמנוע  אותם  למחוץ 
החדש. לטענתם, הם ניסו להגיע להבנות עם 

מארש, אולם ללא הצלחה.

  
 

03-5493622  ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884
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מבטחים ומבוטחים

 הלל דמלין - מנכ"ל הסניף הישראלי וראש תחום ביטוח חיים ובריאות אזור 
הים התיכון: ראינו השנה מהפך משמעותי של פיזור הכספים מבעלי המניות 

לעבר המבוטחים  מצד שני - חבל מאוד שפחות מחצי מהנזקים היו מבוטחים

400 מבכירי ענף הביטוח השתתפו 
בערב פתיחת השנה של סוויס רי

נף  ע י  ר י כ ב מ  4 0 0
פו  ת ת ש ה ח  ו ט י ב ה
השנה  פתיחת  בערב 
שערכה ענקית ביטוח 
 . רי סוויס  המשנה 
פו  ת ת ש ה ע  ו ר י א ב
רי, בהם  בכירי סוויס 
 ,Moses Ojeisekhoba
 Sw i s s  Re מנכ”ל 
 ,R e i n s u r a n c e
קלאודיה קרדיולי – 
ראש אזור הים התיכון, 
יה  ר ב י א ו ה  י ל ט י א
בסוויס רי, הלל דמלין - 
מנכ"ל הסניף הישראלי 
ביטוח  תחום  וראש 
חיים ובריאות אזור הים 
הראל  נשיא  התיכון, 
גדעון המבורגר, מנכ"ל 

איילון אריק יוגב, מנכ"ל שלמה אורי אומיד, 
מנכ"ל שירביט גיל ספיר, המנכ"ל היוצא של 

של  הישראלי  הסניף 
סוויס רי יוסי סירוטה, 
כלל  למנכ"ל  משנה 
כספי,  עלית  ביטוח 
שי  א ר ה ר  א ו ט ק א ה
עופר  ביטוח  כלל  של 
ברנדט, משנה למנכ"ל 
גיורא פלונקר,  איילון 

ובכירים נוספים. 
ו  מ ו א נ ב ן  י ל מ ד
ענף  לאנשי  הראשון 
הישראלי,  הביטוח 
התייחס לנזקי הטבע 
שגרמו אסונות הטבע 
אירמה, הרווי ומריה, 
ביטוח  לנזקי  שגרמו 
אה  מ ט  ע מ כ ל  ש
מיליארד דולר, ואמר: 
“סך אומדן ההפסדים 
הכלכליים העולמיים מאסונות טבע ואסונות 
אחרים, בשנת 2017, היה מעל שלוש מאות 

מיליארד דולר. מתוכם רק כ-140 מיליארד 
דולר הפסדים מבוטחים – פחות מחצי”. 

איזון  נתונים אלו השתנה  לדבריו, בשל 
"ראינו השנה מהפך משמעותי  הכוחות – 
לעבר  המניות  מבעלי  הכספים  פיזור  של 
המבוטחים. מצד שני, חבל מאוד שפחות מחצי 
מהנזקים היו מבוטחים. ופה נדמה לי שיש עוד 
המון עבודה לתעשייה שלנו להקטין את הפער 
בכיסוי הביטוחי. על אף שהרווחיות השנה לא 
הייתה מי יודע מה, אנחנו גאים מאוד להיות 
במקום הנכון, בזמן האמת לשלם תביעות 
ולעזור לאנשים במצוקה לבנות מחדש את 

עתידם".
עוד אמר דמלין: "עולם הביטוח הוא סוג 
בין דילמות  של להטוטנות. אנו מג'נגלים 
של מה לכסות, מה להחריג, איך לתמחר, 
איך להתמודד עם הרגולציה ועוד. לשם כך, 
נדרשים שותפים לאורך הדרך. אנו, סוויס רי 
ישראל,  מעוניינים להמשיך להרחיב ולהעמיק 
את פעילותנו בארץ ומשתדלים להיות השותף 

מספר אחת שלכם".

הלל דמלין, מנכ"ל הסניף הישראלי 
של סוויס רי, נושא דברים באירוע

לשכת סוכני  הוועד המנהל של 
ביטוח אישר פה אחד את מינויו של 
עו"ד עדי בן אברהם ליועץ המשפטי 
של הלשכה. עו"ד בן אברהם חוזר 
לקדנציה שנייה בתפקיד היועמ"ש 
וישמש גם כיועץ מקצועי לראשי 

הוועדות השונות.
התמחות  בעל  הוא  אברהם  בן 
ודיני  העסקיים  ההגבלים  בדיני 
חוזים, ובעל ניסיון של יותר מ־17 
שנה בענף הביטוח. בין התמחויותיו 
כעורך דין, עסק בן אברהם בניהול 
תביעות בתחום ביטוח חיים, אובדן 
כושר עבודה, נכות מתאונה, מחלות 

קשות ועוד.
בתפקידו הקודם, שימש בן אברהם כמזכיר חברה 
הכשרה,  כיהן כמנהל  ויועץ משפטי ראשי של 
תחום יעוץ משפטי בחטיבת חיסכון ארוך טווח, 
ביטוח, פנסיה וגמל בכלל ביטוח ואף היה שותף 

מייסד במשרד עורכי הדין גזית-בן 
במסגרתו סייע לסוכנים  אברהם, 
ולמבוטחים בניהול הליכי תביעה 
שונים מול חברות הביטוח וקרנות 
הפנסיה. נמסר כי בן אברהם נבחר 
על ידי ועדת איתור, שהמליצה על 
מינויו בוועד המנהל בלשכת סוכני 

ביטוח שאישר את המינוי.
הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
"לנוכח  כי:  רוזנפלד ציין  ליאור 
הניתך  והטיוטות  מטר החוזרים 
היינו  לבקרים,  חדשות  עלינו 
חייבים בלשכה יועץ משפטי בעל 
ניסיון והתמחות בתחום הביטוח 
והרגולציה. בנוסף, הפעילות השוטפת שלנו מול 
היצרניים  והגופים  רשות שוק ההון  הכנסת, 
מחייבת ליווי משפטי צמוד ואין לי ספק כי לעו"ד בן 
אברהם יש את הידע, הכישורים והניסיון המקצועי 
ללוות את הלשכה מול האתגרים המונחים לפניה".  

שלומי שפר יעזוב את תפקידו כדובר 
שבע  לאחר  פסגות  ההשקעות  בית 

שנים בתפקיד. שפר הגיע לפסגות בשנת 
2011, לאחר שכיהן במשך שלוש שנים 
כדובר משרד האוצר. לפני כן היה עורך 
כלכלי בכיר ב-The Marker ובידיעות 

אחרונות. 

עדי בן אברהם מונה ליועמ"ש 
של לשכת סוכני הביטוח

שלומי שפר 
עוזב את 

תפקידו כדובר 
פסגות לאחר 

שבע שנים
רוזנפלד, נשיא הלשכה: לנוכח מטר החוזרים הניתך עלינו חדשות לבקרים, היינו 

חייבים בלשכה יועץ משפטי בעל ניסיון והתמחות בתחום הביטוח והרגולציה

שלומי שפר עו"ד עדי בן אברהם


