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

 אתגר למוסדיים: תקנות שיובאו מחר לאישור ועדת הכספים כוללות מגבלות, עד 
כדי איסור על קיום והפעלת מערכי שימור  עוד כוללות התקנות: פתיחת שוק מקבלי 

הקצבאות לתחרות, כללי ניוד קופת גמל להשקעה וניוד בעת קיום יתרת חוב של הלוואה  

האוצר ורשות שוק ההון ביוזמה לבטל 
את מנגנון השימור בחיסכון הפנסיוני

                         

המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס*

פסגות גמל להשקעה
הדור הבא של החיסכון:

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. 

ביטוח  ורשות שוק ההון,  משרד האוצר 
הכספים  ועדת  לאישור  הגישו  וחיסכון 
תקנות שתכליתן, בין היתר, לאסור על הגופים 
המוסדיים לקיים מאמצי שימור לקוחות, 
ולקצר את מועד תקופת העברת הכספים 
ימים ל-5. דיון על התקנות יתקיים  מ-10 

מחר )יום ב’(.  
לא מדובר בצעד הראשון של הרשות בהובלת 
המפקחת דורית סלינגר נגד מערכי השימור. 
בטיוטת חוזר שקובע את כללי מסמך ההנמקה 
קבעה סלינגר כי מאמץ שימור של גוף מוסדי 
יחייב מילוי מסמך הנמקה מלא, המחייב גם 
והשגת המידע  כוח מהחוסך,  ייפוי  קבלת 
מהמסלקה. כלומר, אפילו אם ועדת הכספים 
מאשרת רק את קיצור תקופת העברת הכספים, 
5 ימים עשויים רק בקושי רב  הרי שבפועל 
לאפשר לגוף המשמר לקבל ייפוי כוח, להמתין 
לקבלת המידע מהמסלקה עד 3 ימים ולקיים 

שיחת ייעוץ עם הלקוח.
לצד המהלך הדרמטי האמור, התקנות שיובאו 
טיפול  גם  כוללות  ועדת הכספים  לאישור 
בנושאים נוספים, כגון פתיחת שוק מקבלי 
הקצבאות לתחרות, ניוד קופות גמל להשקעה 

וניוד בעת יתרת חוב של הלוואה. 

באוצר  סבורים  כך  התיקונים, 
העברת  הליך  את  ישפרו  וברשות, 
הכספים, יגבירו את התחרות ויאפשרו 
לכל חוסך לממש את זכות הבחירה 

שלו. 
אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי וממונה 
ציות ואכיפה פנימית בהלמן אלדובי 
את  מפרט  ופנסיה,  גמל  קופות 
שיופיעו  כפי  העיקריים  השינויים 

בתיקון. 
1. פתיחת שוק מקבלי הקצבאות לתחרות: 
עד היום לא הותר למקבל קצבה לנייד את 
הכספים לגוף אחר. מוצע כי מקבלי קצבת 
זקנה ושאירים )לא כולל מקבלי קצבת נכות( 
יוכלו לנייד את השווי הכספי שעומד כנגד 

ההתחייבויות בגינם לפי הכללים הבאים:
• מקבל קצבה בקרן פנסיה יהיה רשאי לנייד 

רק לקרן פנסיה אחרת.
• מקבל קצבה בקופת ביטוח יהיה רשאי 

לנייד רק לקופת ביטוח אחרת.
• ניוד כספים של מקבל קצבה ייעשה רק 
למסלול השקעה המיועד למקבלי קצבאות, 

לשם קבלת קצבה בלבד.
• ניוד הכספים יבוצע בתוך 15 ימי עסקים 

ממועד פרסום הדו”ח הכספי העוקב. 
עם זאת, אם הבקשה הוגשה בתוך 20 
ימי עסקים טרם פרסום הדו”ח הכספי, 
עסקים  ימי   15 תוך  הניוד  יבוצע 
ממועד פרסום הדו”ח הכספי העוקב 

לדו”ח הכספי הראשון.
 – להשקעה  גמל  קופת  ניוד   .2
קופות  של  פעילותן  תחילת  מאז 
הגמל להשקעה, המנהלות כיום כ-5 
מיליארד שקל,  לא היה ניתן לבצע ניוד בין 

גופים. מוצע כי:
• יהיה ניתן לנייד בין קופות גמל להשקעה. 
ניוד כאמור יבוצע תוך שני ימי עסקים בלבד.
• יהיה ניתן לנייד קופת גמל להשקעה לקופת 
גמל לקצבה ובלבד שהעמית הגיע לגיל הפרישה 
המוקדמת )60 לגבר ואישה(, ושניוד הכספים 
ייעשה רק למסלול השקעה המיועד למקבלי 

קצבאות, לשם קבלת קצבה בלבד.
• ניתן לנייד מחשבון חדש בקופת גמל )חשבון 
פיצויים לאחר התחשבנות מס + חשבון מוטב( 

לקופת גמל להשקעה.
3. ניוד בעת יתרת חוב בשל הלוואה – כיום 
לא ניתן לנייד כספים אם קיימת בחשבונו 

)המשך בעמוד 6(

אייל סיאני
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הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות:

   הכלכלן אורי גרינפלד טוען כי תשומת הלב של המשקיעים תתמקד בתחזית של 
הבנק המרכזי להמשך הדרך ולשנת  2019 גם הבנק המרכזי באירופה צפוי לפרסם מתי 

תסתיים תכנית ההקלה הכמותית בעוד הנתונים הכלכליים עובדים כנגדו

הנתונים בארה”ב מעניקים לפד את היכולת 
להמשיך ולהעלות את הריבית בהמשך השנה

פוליסה פיננסים

ועכשיו גם
בצפון!

אורן מזרח:

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

רגיעה  נרשמה  האחרון  שבשבוע  לאחר 
גרינפלד,  אורי  מסמן  בשווקים,  מסוימת 
הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, את 
השבוע הקרוב כדרמטי יותר בנוגע לחדשות 
שישפיעו על השווקים: “אולי זה הקיץ שהגיע 
ואולי הציפייה למונדיאל, אבל נדמה שהשבוע 
זה כמה  שעבר בשווקים היה הרגוע ביותר 
 G7-חודשים. נכון, טראמפ דאג לזה שפסגת ה
תהיה סוערת באופן יחסי, אבל גם משם אין 
משהו קונקרטי. בימים רביעי וחמישי יפרסמו 
החלטות  את  בהתאמה,   ,ECB-וה הפד 
הוועדות המוניטריות שלהם ובשני המקרים 

מדובר על החלטות עם חשיבות לשווקים”.
כיצד ינהג הבנק המרכזי בארה”ב בנוגע לגובה 
הריבית במשק האמריקני? על פי גרינפלד, 
והפיננסיים בארה”ב  “הנתונים הכלכליים 
נותנים רוח גבית לפד להמשיך ולהעלות את 
הריבית, לא רק ביום רביעי אלא גם בחודשים 
הקרובים. האינפלציה במגמת עלייה שצפויה 
להמשיך גם בחודשים הקרובים. אינפלציית 
הליבה תעמוד כנראה מעל היעד של הפד כבר 
ברבעון הבא. מדדי מנהלי הרכש שפורסמו 

בשבוע שעבר מלמדים שהפעילות הכלכלית 
 JOLTS-במשק ממשיכה להיות חזקה ודוח ה
מלמד ששוק העבודה ממשיך להתחמם, כאשר 
שיעור המשרות הפנויות נותר על 4.3% ושיעור 
העוזבים מרצון את מקום העבודה נותר על 
2.3%. בנוסף, למרות התחזקות הדולר, מדדי 
התנאים הפיננסיים השונים ממשיכים לצייר 
תמונה חיובית שתומכת בריבית גבוהה יותר. 
לכן, בשורה התחתונה, העלאת הריבית ביום 
רביעי נראית כוודאית והסיכויים להעלאה 
נוספת בספטמבר נראים גבוהים מאוד גם כן 

)השווקים מתמחרים כיום כ-75%(”. 
בעיקר  יתמקדו  המשקיעים  כך,  מתוך 
בתחזיות הפד להמשך השנה. על פי גרינפלד, 
“החלק המעניין בהחלטת הפד של יום רביעי 
הוא כיצד, אם בכלל, ישתנו תחזיותיו לגבי 
המשך הדרך ובעיקר לגבי 2019. על פניו, נדמה 
שאין שום סיבה לשינוי, מכיוון שהנתונים 
תומכים בהמשך העלאות הריבית. עם זאת, 
בשבועיים האחרונים נשמעו מחלק מחברי הפד 
קולות עם טון יוני יותר מהרגיל, שמלמדים על 
כך שהדילמה לגבי היכולת של הפד להעלות 

את הריבית מבלי להוביל לעלייה חדה מדי 
על השולחן של  נמצאת  בריבית הריאלית 

הוועדה המוניטרית”. 
 )ECB( הבנק המרכזי באירופה גם בפני 
ניצבות החלטות משמעותיות השבוע. לפי 
יותר  גרינפלד, החלטת ה-ECB מעניינת 
מהחלטת הפד. זאת, מפני שהבנק המרכזי צפוי 
להציג את אסטרטגיית היציאה שלו מהמדיניות 
המוניטרית המרחיבה של השנים האחרונות, 
ולציין באופן ספציפי מתי תסתיים תכנית 
ההרחבה הכמותית. על פי הכלכלן הראשי 
“בניגוד לארה”ב, בגוש האירו  של פסגות: 
הנתונים הכלכליים לא בהכרח מלמדים על 
איזשהו צורך להתחיל לצמצם את המדיניות 
המוניטרית. אינפלציית הליבה עדיין מאוד 
נמוכה )1.1%(, הנתונים השוטפים מלמדים 
על האטה מסוימת בקצב הצמיחה והסיכונים 
הפוליטיים ממשיכים להיות גבוהים, כאשר 
באיטליה ובספרד עומדות הממשלות להפסיק 
את המדיניות השמרנית של השנים האחרונות 
וליישם מדיניות מרחיבה שעלולה להוביל 

לעליית תשואות”. 
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
 IFO-09.05.18דירוג כלכליסט ו |

תבדוק מי מנהל את הכסף שלך!

בדק ומצא
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פורסמה  שעבר,  ד’  ביום 
טיוטת המכרז השני של רשות 
קרנות  לניהול  ההון  שוק 
ברירת המחדל שיפעלו החל 
במסגרת   .2018 מנובמבר 
תנאי המכרז נקבע לראשונה 
ניהול  דמי  של  מינימלי  רף 
בשיעור של 1.5% מההפקדות 
ו-0.1% מהנכסים. זאת, על 
מנת לאפשר השתתפות של 
גופים נוספים במכרז ומניעת 
תופעת “ספקים מתאבדים”, 
שיציגו מחירים נמוכים ולא 
משתלמים כלכלית שיפגעו 
לאחר מכן בשירות ובאיכות 
שנוי  בצעד  מדובר  הניהול. 
 , ת ו ש ר ה ל  ש ת  ק ו ל ח מ ב
מאחר שקיימות מחלוקות 

המדיניות  לגבי  המקצועית  בספרות  רבות 
מקסימום/ מחיר  בקביעת  האופטימלית 

מינימום. 
“הרשות נכנסת לרזולוציות גבוהות מדי”, כך 
הייעוץ תבור  מיכאל תבור, מנהל חברת  טוען 
כלכלה ופיננסים, שבעבר הייתה אחראית על 
בקרן ההלוואות לעסקים  בדיקת האשראי 
קטנים מטעם המדינה. לדבריו, “מדובר בניסיון 
להתערב בשוק בצורה לא נכונה שלא תועיל 
באופן מיטבי עם הלקוחות. אמנם, גביית דמי 
ניהול של 6% מההפקדות הייתה שחיתות ואת 
זה יש למנוע, אך במקום להתמקד בדמי הניהול 
ולהציב אותם כתנאי יחידי למכרז, יש צורך 
להתמקד בתנאי השירות והמחקר שיסופקו 

עבור לקוחות קרן ברירת המחדל”. 
בתנאי המכרז, הממונה על הביטוח התייחסה 
המחדל,  ברירת  קרן  של  נוספים  לתנאים 
כמו תשואת עבר ותנאי שירות, אך בטיוטה 

נמסר כי הנתונים הקשיחים 
הם  מבחינתה  היחידים 
יחויבו  דמי הניהול, שלהם 
היא  ודרכם  הקרן  מנהלי 
תגדיל את התחרות. מתוך 
כך, בחרה הרשות להעניק 
העדפה להצעות של המנהלים 
לידי  והביאה   – הקטנים 
כך שלחברות הגדולות אין 
סיכוי, אפילו תיאורטי, לזכות 
במכרז )שכן אסור להציע דמי 
ניהול מתחת למינימום(. על 
פי הערכות בענף, דמי הניהול 
שקבעה המפקחת יהיו בפועל 
דמי הניהול שייקבעו במכרז, 
ויש לכך איתות ברור לשוק 
ולציבור הצרכנים מה הם דמי 

ניהול סבירים והוגנים. 
לדברי תבור, השקפת הרשות אינה מדויקת 
והתייחסותה לדמי הניהול בלבד שגויה: “הייתי 
מחייב במכרז איוש מינימלי של עמדות טלפוניות 
וזמן המתנה מקסימלי של  לנתינת שירות 
הלקוחות. זהו תנאי חשוב מאוד שיש להוסיף 
למכרז, משום שמדובר בחוסכים שברובם ידם 
אינה משגת. אלו בדיוק האנשים שצריכים 
מענה מידי כאשר הם רוצים לברר לגבי הזכויות 
הפנסיוניות שלהם ומצב הפנסיה באופן כללי. 
אנחנו נמצאים בתקופה שהניכור בין לקוחות 
לחברות גדל והולך. לא מדובר באנשים זקנים 
בלבד שצריכים מענה אנושי, אלא גם אנשים 
בני 50 שאולי פספסו את המהפכה הטכנולוגית 
וזקוקים שידברו איתם. היום אין עם מי לדבר 
בחברות המנהלות, למרות שמוטלת עליהן 

אחריות ציבורית”. 
תבור גם מזהה פער בהתחייבות הראשונית 
הניהול  לבין איכות  של החברות המנהלות 

המקצועי של ההון המושקע בקרנות הפנסיה 
בפועל. “הרשות צריכה לחייב העסקה של כמות 
מינימלית של אנליסטים בהתאם להון שנצבר 
בקרנות הפנסיה. אלו יעסקו באנליזה של חוב 
והשקעה במניות כדי שקרנות ברירת המחדל 

יספקו ויבטיחו ניהול איכותי של הקרן” .
על פי הערכות של גורמי מקצוע בענף, שתי 
החברות המנהלות כרגע את קרנות ברירת 
מחדל הנוכחיות )מיטב דש והלמן אלדובי(, הן 
בעלות יתרון משמעותי במכרז, מאחר שהן כבר 
מכירות את התחום והקימו מערך תפעול לעניין 
זה. אם האחרונות היו ניגשות למכרז ניטרלי, הן 
היו עשויות להוריד עוד יותר את דמי הניהול 
על מנת לוודא שהן ימשיכו לתפעל את קרנות 
ברירת המחדל. בדמי ניהול כה נמוכים, שתי 
החברות הקטנות האחרות )פסגות ואלטשולר 
שחם( ככל הנראה לא מוכנות לפעול כשחקניות, 
ולכן הוחלט להגביל את דמי הניהול על מנת 

למנוע ירידה נוספת.
מבחינת ניהול של קרן ברירת מחדל, ישנה 
חשיבות לחשיבה מחוץ לקופסה. בהקשר הרחב 
יותר, תבור מאמין שאנליזה שנעשית במסגרת 
קרן ברירת מחדל צריכה להיות שונה. “חייבים 
לחשוב מחוץ לקופסה. האם צריך לחשוף אותם 
להרבה מניות או מעט? אולי תשואה גבוהה 
יותר זו ההזדמנות היחידה שלהם לצבור הון? 
האם השקעות אלטרנטיביות חייבות לחשוף 

אותם לכך?”
“מהניסיון שלי מנהלי קרנות הפנסיה בעיקר 
מחפשים להיות במקום טוב באמצע ולשמור על 
המשרה שלהם. לכן אפשר להבחין בתופעה של 
עדריות בתחום. לאן הכסף זורם כיום? לחברות 
בוול סטריט, בעוד בישראל חברות מתקשות 
לגייס הון. המנהלים שולחים את הכסף לשוק 
המניות האמריקני, במניות שנכפלות במכפיל 

20 כאילו לא טמון בכך סיכון”.

מיכאל תבור: רשות שוק ההון נכנסת 
לרזולוציות גבוהות מדי במכרז לקרן 

ברירת מחדל ופוגעת בחוסכים
לדברי תבור, מנכ”ל חברת ייעוץ תבור כלכלה ופיננסים, שניהל את מערך הייעוץ לקרן ההלוואות לעסקים 
קטנים, הרשות מתמקדת בדמי הניהול בלבד ומתעלמת מאיכות השירות והניהול של קרן ברירת המחדל 

רגולציה
לט

בי
יו 

וד
סט

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

מיכאל תבור, מנהל חברת הייעוץ תבור

http://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%99-2/
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום בירושלים נדונה תביעתו 
של אמיר טוריאקי )“התובע”( כנגד הפניקס 
חברה לביטוח בע”מ )“הנתבעת”(. פסק הדין 
ניתן במאי 2018, בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת 

הבכירה אלישבע חן.
מדובר בתביעה שהגיש התובע נגד הפניקס, 
שביטחה את רכבו בביטוח מקיף, במועדים 
הרלוונטיים. התובע מסר להפניקס הודעה 
לו את  כי תשלם  וביקש  גניבת רכבו  בדבר 

תגמולי הביטוח ותביעתו נדחתה.
התובע טען, כי הואיל ורכבו נגנב, על הפניקס 
שביטחה אותו לפצותו בהתאם לתנאי הפוליסה. 
הפניקס טענה, כי התובע אינו בעליו של הרכב 
כן,  זכות תביעה. כמו  ולפיכך אין הוא בעל 
לטענתה, על פי ממצאי חקירה שערכה, גניבת 
הרכב לא אירעה כלל, והטענות לגבי הנסיבות 
שבהן “הועלם” רכב התובע נטענו מתוך כוונה 
להוציא ממנה כספים שלא כדין, ותוך ניסיון 
למרמה ולהונאת ביטוח. לחלופין  נטען, כי 
התובע הפר את תנאי פוליסת הביטוח, הואיל 
והקוד הסודי של הרכב נותר בו בניגוד לתנאי 
הפוליסה ולפיכך היא פטורה מכיסוי ביטוחי.

פסק הדין: בית המשפט דן במספר שאלות: 
האם לתובע זכות תביעה כלפי הנתבעת; האם 
התובע העלים פרטים מהנתבעת באשר למקרה 
הביטוח הנטען או מסר לה עובדות כוזבות 
מתוך כוונת מרמה; האם התובע הפר את תנאי 

הפוליסה באשר להוראות המיגון?
בהתייחס לשאלה האם התובע הוא בעל זכות 
תביעה קבע בית המשפט, כי התובע הוא בנו 
של בעל הרכב. משהתברר כי הוא נהג ברכב 
והשתמש בו דרך קבע, ולפיכך הוא עצמו ניזוק 
בגין היעדר יכולת להוסיף ולהשתמש בו, קבע 
בית המשפט, כי קמה זיקה ביטוחית בין התובע 

לרכב ולפיכך קמה לתובע זכות תביעה.
כי  הוכח,  האם  בשאלה  דן  המשפט  בית 
התובע פעל בכוונת מרמה מול הנתבעת וציין, 
חוזה  לחוק   25 סעיף  כי  נקבע,  שבפסיקה 
הביטוח נועד להרתיע מבוטח מלמסור למבטח 
עובדות כוזבות או להעלים ממנו עובדות בנוגע 
למקרה הביטוח או בנוגע לחבות, בכוונת מרמה, 
באמצעות פטור מוחלט של המבטח מחובתו. 
מטרת הסעיף היא לסייע למבטח להתמודד 
עם בעיית הסיכון המוסרי, הטמונה ביתרון 
מקרה  קרות  לאחר  למבוטח  שיש  המידע 
הביטוח. כן נקבע, כי בקשר עם הוכחת כוונת 
מרמה יש להתייחס לשלושה יסודות: מסירת 
עובדות בלתי נכונות או כוזבות; מודעות של 
המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות 
שנמסרו; כוונה להוציא כספים שלא כדין על 
יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות. הנטל 
להוכיח את היסודות הראשון והשני  מוטל 
על המבטח הטוען לפטור מאחריות ביטוחית, 
ודרושות ראיות כבדות משקל להוכחת כוונת 

יצחק  בית המשפט העליון,  )פס”ד  מרמה 
פלדמן נ’ הפניקס חברה לביטוח בע”מ(.

בית המשפט ציין, כי קיימת נטייה בפסיקה 
לפרש את סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח על דרך 
הצמצום, אך בלי לפגוע בתכלית ההרתעה. על 
מנת לצמצם את התוצאה הקשה שבה יהא 
מבטח פטור מחבותו, יש לבחון האם מסר 
המבוטח עובדות כוזבות בעניין מהותי. ככל 
שהמבוטח מסר בכוונת מרמה מידע כוזב, אשר 
לא היה בו כדי להשפיע על חבות המבטח או 
היקפה של החבות, לא יהא זה מוצדק לשלול 
מהמבוטח הזכאות לקבלת תמלוגים )המלומד 
חוק חוזה הביטוח(. בית  ולר בספרו  שחר 
המשפט קבע, כי לא עלה בידי הפניקס להוכיח, 
כי התובע מסר לה עובדות כוזבות או העלים 
ממנה פרטים בעניינים מהותיים בקשר למקרה 
הביטוח תוך כוונת מרמה. אכן, נמצאו סתירות 
בין העדויות שנשמעו לעומת הדברים שנמסרו 
לחוקר הפניקס, אולם הם בעניינים שאינם 
מהותיים בנסיבות בירור התביעה, והפניקס 
לא הצביעה על סתירות מהותיות בנושאים 
משמעותיים לבירור התביעה, שיש בהם כדי 

להשפיע על החבות.
והעובדות  גרסתו  כי התובע הציג  נפסק, 
הידועות לו, וצירף העתק אישור הגשת תלונה 
במשטרה. הפניקס לא הוכיחה ברמת ההוכחה 
הגבוהה הנדרשת את טענותיה, כי התובע מסר 
לה עובדות כוזבות או העלים פרטים מהותיים 
מתוך כוונת מרמה. לפיכך, לא עלה בידה לסתור 
את המסקנה המסתברת, כי אירע מקרה ביטוח 
של גניבת רכב, שהתובע אינו מעורב בו. לאור 

האמור, לא ניתן לפטור את הפניקס מחובת 
תשלום תגמולי ביטוח, בהתאם להוראות סעיף 

25 לחוק חוזה הביטוח.
בית המשפט דן בשאלה האם התובע הפר 
את תנאי פוליסת הביטוח בקשר להוראות 
המיגון וציין, כי בפסיקה נקבע, כי כאשר קיימת 
בחוזה הביטוח דרישה מפורשת לנקוט באמצעי 
ונטען כי המבוטח לא עמד בה, יש  זהירות, 
לדון בתוצאות הפרתה בהתאם להוראות חוק 
חוזה ביטוח. בעניין עמידת המבוטח בדרישות 
המבטח לאמצעי מיגון נקבע, כי לא ניתן לראות 
בדרישות מסוימות של המבטח “תנאי מוקדם” 
המאיין את חוזה הביטוח. לפיכך, בהתאם 
להוראות סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח, ותוך 
21 בו, הפרת  הענקת פרשנות רחבה לסעיף 
תנאי מיגון, לרבות אי נקיטת אמצעי להקלת 
סיכון, אינה מובילה אוטומטית לשלילת הכיסוי 
הביטוחי אלא להפחתה יחסית של תגמולי 
הביטוח – בכפוף לכך שהמבטח יוכיח קיומה 
של פוליסת ביטוח חלופית שאינה מחייבת 
את נקיטת אמצעי הקלת הסיכון שלא ננקט. 
בית המשפט קבע, כי הפניקס לא עמדה בנטל 
ההוכחה המוטל עליה בהתאם לסעיף 18)ג( 
לחוק חוזה ביטוח, ולא הוכח קשר סיבתי בין 
הימצאו של הקוד הסודי ברכב לבין מקרה 
הביטוח – גניבת הרכב, ועליה לפצות את התובע 

בגין הנזקים שנגרמו לו.
בית המשפט חייב את הפניקס לשלם לתובע 
את סכום התביעה לרבות הוצאות ושכר טרחת 
עו”ד. עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הרכב נגנב – חברת הביטוח 
טענה למרמה אך לא עמדה 
בנטל ההוכחה המוטל עליה

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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על פי יוזם התיקון, ח”כ יואל רזבוזוב, מטרת החוק היא לפטור את העוסקים בספורט 
מביטוח כפול אישי וקבוצתי  ולספק ביטוח גם לעוסקים בספורט בצורה חובבנית

ועדת החינוך תדון מחר בהצעת 
התיקון לביטוח בספורט

האוצר ורשות שוק ההון ביוזמה לבטל 
את מנגנון השימור בחיסכון הפנסיוני

של העמית בקופה יתרת חוב בשל הלוואה 
שטרם נפרעה במלואה. מוצע לבטל מגבלה זו 
ולאפשר ניוד בגובה היתרה הצבורה בחשבון 
בניכוי סכום החוב, כאשר הסכום שנוכה 
ישמש לפירעון ההלוואה בקופה המעבירה. 
ניוד כאמור יבוצע רק אם הקופה המקבלת 

תזקוף לזכות העמית את היתרה שהועברה 
)כולל סכום החוב שנוכה( ותיתן לו הלוואה 

בגובה הסכום שנוכה.
קיצור זמני ניוד כספים בין גופים –   .4
כיום נדרש לנייד את הכספים תוך עשרה ימי 
עסקים מהיום שהקופה המעבירה קיבלה 
זמן  בקשה תקינה. מוצע לקצר את משך 

ההעברה כאמור לחמישה ימי עסקים בלבד 
)למעט ניוד של קופת גמל להשקעה ומקבל 

קצבה כאמור לעיל(.
ביטול אפשרות לשמר עמית שביקש   .5
לנייד – מוצע לבטל את אפשרות לאפשר 
ביטול ניוד כספים לאחר שהקופה המקבלת 

קיבלה בקשה תקינה.

)המשך מעמוד 1(

לאחר שבתחילת מאי, החוק למניעת כפילות 
ביטוח בספורט עבר בקריאה ראשונה, ועדת 
החינוך בכנסת תערוך מחר )ב’( דיון בנושא 
כהכנה לקריאה שנייה ושלישית של החוק. 
החוק למניעת כפילות ביטוח בספורט מוגש 
יואל רזבוזוב )יש עתיד( כאשר  על ידי ח”כ 
מטרתו היא לפטור את העוסקים בספורט 
מתשלום עבור ביטוח כפול ומיותר ולכלול גם 

את העוסקים בספורט באופן חובבני. 
כיסוי  לעצמם  רוכשים  רבים  ספורטאים 

ביטוחי שעל פי רוב הוא מקיף יותר ולעיתים 
גם זול יותר, או שהם מבוטחים במסגרת ביטוח 
אחר, כללי, למשל על ידי מעסיקם. מאחר שאין 
צורך בכפל ביטוחים, מוצע להסדיר זאת בחוק.

ראשית מוצע לקבוע, כי ספורטאי יהיה רשאי 
לבטח את עצמו. שנית, אם ספורטאי עשה 
כן ובוטח בביטוח אחר העונה על הדרישות 
שנקבעו בתקנות הספורט, גופי הספורט יהיו 
פטורים מהחובה החלה עליהם לגביו, ובלבד 
שנמסר להם אישור על כך שהביטוח עונה על 

הדרישות האמורות. אם חלה על גוף ספורט 
חובת ביטוח, עליו לברר אם הספורטאי מבוטח 
בביטוח אחר, בעת הצטרפותו לגוף הספורט 
ובתחילתה של ל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח 

כאמור – לבטחו לפי חוק.
בנוסף מוצע להוסיף לרשימה זו את הנוטלים 
ללא לתמורה, מאחר  חלק בספורט עממי 
שהכיסוי הביטוחי מתוקף חוק ביטוח ממלכתי 
בריאותי וחוק ביטוח לאומי הולם את רמת 

הסיכון שבפעילותם.  
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בית ההשקעות הלמן-אלדובי 
  42 כ- של  גיוס  סבב  השלים 
הציבורית  בקרן  שקל   מיליון 
להשקעה באמצעות פלטפורמת 
ה-P2P בהלוואות בתחום ה- 
Consumer Credit בארה”ב. 
בשנה  הקרן  גייסה  כה  עד 
הראשונה לפעילותה סכום של 
112 מיליון שקל והשיגה תשואה 

מצטברת של 7.1%.  
אלדובי P2P הינה קרן ציבורית 
לא סחירה, אשר פועלת על פי 
ותחת ממשל תאגידי  תשקיף 
ציבורי, הכולל בין השאר פרסום 
דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים 

ביצועי הקרן  על  דוחות חודשיים  ופרסום 
רשות ניירות ערך. יצוין,  באתר המגנ”א של 
כי פעילות בתחום הלוואות ה-P2P מצויה גם 
בבתי השקעות נוספים, אולם נכון לעכשיו זו 
הקרן היחידה הפועלת על פי תשקיף ציבורי, 

וכן הקרן היחידה הפתוחה לציבור הרחב.   
מהנתונים עולה כי הקרן משקיעה ב-1,600 
באמצעות  בארה”ב,  צרכניות  הלוואות 
Prosper. שווי ההשקעה  הפלטפורמה של 
 12,500 הממוצע בכל הלוואה עומד על כ- 
דולר והמח”מ הממוצע של ההלוואות עומד 
על כ-19 חודשים. עוד עולה מנתוני הקרן, כי 
ממוצע הריבית בהן ניתנו ההלוואות עומד על 
כ-14.08% גובה הריבית של כל הלוואה נקבע 

על ידי הפלטפורמות לפי דירוג 
נוטל ההלוואה  האשראי של 
 AA-בשש רמות דירוג הנעות מ
דירוג האשראי  וציון   .E ועד 
)FICO( הממוצע המשוקלל 
של הלווים בקרן עמד על 710.
האשראי  בתחום  השקעה 
הצרכני באמצעות פלטפורמות 
בקרב  לנפוצה  הפכה   P2P
גופים מוסדיים וקרנות גידור 
אמריקאיות לאור האפשרות 
ליהנות מתשואה פוטנציאלית 
גבוהה יותר מזו הקיימת במוצרי 
הקונבנציונליים  ההשקעה 
סביבת  רקע  על  ובמיוחד 
הריביות הנמוכה השוררת כיום בעולם. הקרן 
 Lending-ו Prosper  משקיעה באמצעות
P2P הגדולות  Club, שתי פלטפורמות ה- 
בארה”ב, שאינן פתוחות להשקעות ישירות 
של משקיעים ישראליים או משקיעים מחוץ 

לארה”ב.
העניקו הפלטפורמות  בשנים האחרונות 
 Lending Club, המובילות בארה”ב, ובכללן
Prosper ואחרות, הלוואות בהיקף של כ-50 
מיליארד דולר. ההבדל בין שוק ה-P2P בישראל 
לזה שבארה״ב, מעבר להיקפים הכספיים, הינו 
ופירוט הנתונים על  ברמת המידע הפומבי 
הלווים, הקיימים בידי הפלטפורמות, נתונים 
המשפיעים על איכות מודל האשראי, על גובה 

הריבית והיכולת לאמוד את הסיכון של כל 
הלוואה. בארה”ב קיימות זה מספר עשורים 
מערכות דירוג אשראי פרסונלי,  כאשר על כל 
לווה קיים מידע פומבי ומלא של היסטוריית 
וכן ציון אשראי  האשראי והתשלומים שלו 
)FICO( הניתן על ידי שלוש לשכות פדראליות 
לאשראי המוסמכות בארה”ב לעניין זה על 

פי חוק. 
ניהול תיקי  מנכ”ל הלמן-אלדובי  לוי,  חן 
השקעות, ומנהל השקעות ותפעול ראשי של קרן 
ה-P2P  של הלמן אלדובי: “תחום ההשקעות 
האלטרנטיביות נמצא בצמיחה, בארץ ובעולם. 
בעידן של ריביות נמוכות, המשקיעים מחפשים 
אלטרנטיבות השקעה שישיאו להם תשואות 
גבוהות יותר שאינן במתאם לתנודות המסחר 
בשוק המניות והאג”ח. הקרן, שהושקה לפני 
כעשרה חודשים וכבר השלימה מספר סבבי 
גיוס, מאפשרת למשקיעים ישראלים להוסיף 
לתיק ההשקעות שלהם חשיפה לתחום מתפתח 
ולשוק שלם שהיה סגור עד כה בפניהם, תוך 
שהיא מצליחה להשיג תשואות גבוהות יותר 
ממדדי הייחוס או מהרכיב האג”חי בתיק. 
נתונים אלה באים לידי ביטוי בגיוס הנוכחי, 
שבו נוכחנו לראות התעניינות הולכת וגוברת 
מצד סוגי המשקיעים השונים, לרבות משקיעים 
מוסדיים וחברות שהחליטו להשקיע בקרן. 
אנו מאמינים שלמוצר זה קיים פוטנציאל רב 
ומקווים להשלים עוד מספר סבבי גיוס במהלך 

החודשים הקרובים”.

הפניקס הודיעה היום )א’( כי מבוטחים 
שירכשו פוליסות ביטוח תכולת דירה נגד נזקי 
מלחמה וטרור בפוליסות חדשות שתחילתן 
מה-1 ביולי עד ה-1 באוקטובר )כולל(, יקבלו 
הנחה בשיעור של 30% על התעריף. כמו כן, גם 
פרמיית המינימום תופחת בשיעור של 30%. 
בחודש שעבר הכריזה הפניקס על הכיסוי 
החדשני, שלא היה קיים עד כה בישראל. 
הכיסוי מאפשר למבוטחים שתכולת דירתם 
ניזוקה כתוצאה ממלחמה וטרור לקבל את 

השווי המלא של רכושם, ויכסה את ההפרש 
שבין הפיצוי שיינתן להם על פי חוק מס רכוש 
וקרן פיצויים, לבין ערך הרכוש שניזוק כחדש, 

עד למקסימום של מיליון דולר.  
בביטוח  החדשות  ההטבות  על  הידיעה 
הפניקס  של  להודעתה  מצטרפת  מלחמה 
בשבוע שעבר, כי מבוטחים חדשים שירכשו 
פוליסות ביטוח דירה יקבלו חודש חינם על 
כל כיסויי ביטוח הדירה, בפוליסות חדשות 
שתחילתן מה-1 ביולי עד ה-1 באוקטובר 

)כולל( השנה. אם מצרפים ביחד את הטבת 
החודש חינם בכיסויי מלחמה וטרור, ואת 
על  יעמוד  התעריף  וההפחתה.  ההנחה 
על  תעמוד  המינימום  ופרמיית   ,0.064%

163 שקלים. 
בתחום  בכיר  סמנכ”ל  מילר,  שלמה 
ביטוח כללי בהפניקס: “אנו שמחים להיות 
הראשונים בארץ להציע כיסוי זה. אנו בטוחים 
יאפשרו לסוכנינו  כי הטבות חדשות אלו 

לפנות לקהל יעד רחב אף יותר”.

הפניקס במבצע השקה לביטוח 
נזקי מלחמה: 30% הנחה לרוכשים 

מיולי עד תחילת אוקטובר

 P2P הלמן אלדובי גייס 42 מיליון שקל בקרן
העוסקת בהלוואות אשראי צרכני בארה”ב

 הידיעה על ההטבות החדשות בביטוח מלחמה מצטרפת להנחה הקיימת של חודש חינם עבור 
מבוטחים חדשים  צירוף שתי ההטבות יביא לתעריף כולל של 0.064% ופרמיית מינימום בסך 163 שקל 

 הקרן משקיעה ב-1,600 הלוואות צרכניות בארה”ב  בשנה הראשונה לפעילותה 
גייסה הקרן סכום של 112 מיליון שקל והשיגה תשואה מצטברת של 7.1% 

פוליסה פיננסים

כדאי לדעת

חן לוי, מנכ”ל הלמן-אלדובי 
ניהול תיקי השקעות

P2P-ומנהל קרן ה

וה
נו

ב 
בי

 א
ם:

לו
צי
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ממחקרים בתחום עולה, כי המדדים המקובלים כיום אינם מספקים להגנה על בריאות הנהג והנוסעים

קרינה אלקטרומגנטית 
במכוניות – מקור לדאגה?

ומוטמעות  מתפתחות  שהטכנולוגיות  ככל 
האלקטרוניקה  גדל.  הקרינה  סיכון  במכונית, 
המכונית  שטח  בכל  מותקנת  המקרינה 
מעלות.  ב-360  והנוסעים  הנהג  את  ומקיפה 
המכונית  לחלל  הנפלטת  הקרינה  לכך,  מעבר 
)אפקט  ומוגברת  המכונית  בחלל  נשארת 

פאראדאי(. 
מייצר   ElectroMagnetic Field - EMF
בני  על  ארוך  ולטווח  קצר  לטווח  השפעות 
אדם. בין ההשפעות נמצאו גידולים סרטניים, 
השפעה על מצבי רוח, מחלות לב, חרדה, כאבי 
 EMF-ה של  נוספת  השפעה  ועוד.  שרירים  

היא הפחתת הערנות והירדמות מהירה. 
 Scripps Clinic ידי  על  שנערך  מחקר 
)קליפורניה, ארה”ב( מצא כי כמות גבוהה של 
דקות   52 להירדם  לנהגים  גרם  ברכב   EMF
יותר מנהגים שלא היו חשופים לקרינה  מהר 
כלל. יש מקורות שונים לקרינת EMF וקרינת 
רדיו )RF( ברכב: קרינה ממנוע חשמלי פנימי 
הצגים  הרכב,  מחשבי  וכדומה(,  )מגבים 
ועוד.   Wi Fi הרדיו,  קרינת  הדיגיטליים, 
יש גם קרינה מהטלפון הסלולרי  בנוסף, לכך 
שהיא משמעותית מאוד. כל רכיב משדר כמות 

המצרפית  הכמות  אולם  קרינה,  של  קטנה 
וההגברה של הקרינה בתוך חלל הרכב יכולות 

להוות גורם מזיק לנהג ולנוסעים. 
חושפות  וחשמליות  היברידיות  מכוניות 
כי  נוספת   EMF קרינת  לסיכוני  הנהגים  את 
והן  המכוניות  בקדמת  מותקנות  הסוללות 
שדות  שמייצר  דבר  נסיעה,  כדי  תוך  נטענות 
בנוסף,  חזקים.  ואלקטרומגנטיים  חשמליים 
הרכב  את  המניעים  החשמליים  המנועים 
שונים  פרסומים  משמעותית.  קרינה  יוצרים 
מציגים את בטיחות הרכבים מבחינת הקרינה 
בטכניקות  המתבצעות  במדידות  החשמלית 
בנסיעה  הקרינה  של  מדידה  אולם  שונות, 
אחד  שונות.  תוצאות  לפעמים  מציגה  ארוכה 
פריוס  בטויוטה  מישיבה  מזהיר  מהארגונים 

ארוכה  נסיעה  בעת  הימני  האחורי  במושב 
מגנטית  קרינה  נמצאה  זו  שבנקודה  מאחר 

חריגה.  
המדדים  כי  עולה,  בתחום  ממחקרים 
 ICNIRP  - ידי  על  שהוכנו  כיום  המקובלים 
International Commission on Non-
אינם    Ionizing Radiation Protection
והנוסעים.  הנהג  בריאות  על  להגנה  מספקים 
 the על  לקרינה חתמו  יותר מ-230 מומחים 
 International EMF Scientist Appeal
ליצור  העולמי  הבריאות  לארגון  הקוראת 
רדיו  לקרינת  באשר  יותר  מדויקות  הנחיות 
וקרינה מגנטית. SINTEF )מכון מחקר הגדול 
ביותר בסקנדינביה( מציע ליצרני הרכב דרכי 

פעולה להקטנת הקרינה.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע”מ 
החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע”מ בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס

חושבים שראיתם הכל?
כנס הסוכנים השנתי של

DavidShield-ו PassportCard 

להרשמה פנו
למוקד הסוכנים

1-800-800-930
agentservice@passportcard.co.il

יום ג', 3/7/18, בשעה 8:30,
במתחם האירועים LAGO, ראשון לציון.

AXA– ו XL Group אושר המיזוג בין
 XL בעלי המניות הרגילות של מבטח המשנה
Group הביעו את הסכמתם לרכישת 100% של 
 AXA הצרפתי  המבטח  ידי  על  המבטח  מניות 

תמורת 15.3 מיליארד דולר, שישולמו במזומן. 
אישור  לקבל  שאמורה  העסקה,  תנאי  פי  על 

חודש  סוף  עד  ולהסתיים  הרשמיים  הגורמים 
 XL זה, המחיר למניה הוא 57.60 דולר. מנכ”ל
יתמנה  הממוזג,  המבטח  את  ינהל   Group
למנכ”ל  כפוף  ויהי   AXA של  הניהול  למועצת 

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

מבטחים ומבוטחים

 מאות סוכני ביטוח השתתפו 
בכנס השנתי של ד.נ.ר-רוזנברג

מחזור ראשון של השתלמות בסוכנות ארנון 
את וינשטוק בנושא מימון אשראי חוץ בנקאי

ד.נ.ר-רוזנברג  סוכנות הביטוח 
בשבוע שעבר  ד’  ביום  קיימה 
כנס שנתי רב משתתפים, תחת 
כיוון לביטוחים  הכותרת: שינוי 

העסקיים.
יעקב  ד.נ.ר-רוזנברג,  מנכ”ל 
בדברי  התייחס  רוזנברג  )ג’קי( 
חברות  של  לפתיחתן  הפתיחה 
ודיבר על  ישיר  נוספות לביטוח 
לשיווק  ואפליקציות  תוכנות 
ישיר שמפתחות חברות הביטוח 
המסורתיות. עוד התייחס בדבריו 
לכניסתם העתידית של הרכבים 
הגואה  התחרות  האוטונומיים, 
בעמלות  והפגיעה  הרכב  בענף 
את  הדגיש  רוזנברג  הסוכנים. 
לביטוחים  כיוון  בשינוי  הצורך 

העסקיים ובשינוי תמהיל תיק הסוכן. הוא 
נישות  בפיתוח  כי הסוכנות מתמחה  ציין 

ייחודיות ופורצות דרך לסוכני הקבוצה.
באולם נכחו מאות מסוכני ד.נ.ר-רוזנברג, 
ובכירי חברות  ועובדים  מנהלים, מפקחים 

הביטוח, ביניהם, אורן אל-און משנה למנכ”ל 
צביקה ליבושור - משנה למנכ”ל  הפניקס, 
בכיר  סמנכ”ל   - מילר  שלמה  שירביט, 
ליאת גולץ - סמנכ”לית בכירה  בהפניקס, 
בכיר  סמנכ”ל   - שמעוני  בני  בהפניקס, 

בהראל, עו”ד ג’ון גבע, מישל פרז 
- סמנכ”ל בכיר במנורה מבטחים, 
בכיר  סמנכ”ל  פוקס -  שלמה 
- חתמת  מלי בנפשי   , בשומרה 
ראשית איילון, דגנית ישראל טוב 
מנהלת מחוז מרכז בהכשרה. מירב 
בדוסה ראש תחום אלמנטרי, מחוז 

סוכנויות במגדל.
בנאומו  סקר  גבע  ג’ון   עו”ד 
פסיקה מעניינת של בית המשפט 
חברת  מנכ”ל  כהן,  אלי  העליון. 
הנוכחים  את  חשף  טכנולוגיה, 
לעולם הסייבר. מלי בנפשי סיפקה 
בהרצאתה כלים מעשיים לביטוח 
סייבר. שלמה מילר סקר את מוצרי 

הפניקס.
משפט  לענייני  כתב  פלג,  גיא 
על  12/13, סיפר לקהל  ערוצים  בחדשות 
ופתחו את  פרשיות שהסעירו את הציבור 

מהדורות החדשות. 
לסוכנים  תעודות  בחלוקת  ננעל  הכנס 

המצטיינים.

מחזור ראשון של סוכנים בסוכנות ארנון 
את וינשטוק סיים השתלמות בסיסית בכל 
המוצרים שניתן כיום להציע ללקוחות, בעיקר 

עסקיים, בתחום האשראי החוץ בנקאי.
יסודית על מגוון  הסוכנים עברו הדרכה 
מוצרים לטווחים שונים, מאשראי לרכישת 
ציוד חדש, אשראי המבוסס על ערך ציוד 
קיים, רכישת ציוד משומש, הלוואות רכישת 

נדל”ן, ניכיון שיקים, הלוואות ועוד.
בהשתלמות לקחו חלק סוכנים אשר עיקר 

פעילותם בתחום העסקי ובמיוחד בתחומים 
של קבלנים, צמ”ה, חברות הובלה, תשתיות 
יכולים  להם  שהוצגו  הכלים  כאשר  ועוד, 
להעניק פתרונות לצרכים קיימים אצל בעלי 
עסקים אלו. חלק מרואי החשבון של אותם 
וגילו התעניינות  עסקים נכחו בהשתלמות 

רבה בסל המוצרים.
בשלבים הבאים מתוכננים ערבי לקוחות 
עסקיים של הסוכנים, בהם יוצגו המוצרים 
והכלים באמצעותם יוכלו הסוכנים לעשות 

שימוש לקידום ומינוף עסקיהם ולפיתוחם.
אשר  השני,  המימד  יזמות  של  מטרתה 
מוצרים  לקדם  היא  בסוכנות,  הוקמה 
לקוחות  עבור  ביטוח  משיקי  ושירותים 
 .One stop shop הסוכנים והכל על בסיס
משמש  הביטוח  בתחום  לעבודתו  מעבר 
הסוכן כמקשר ומשלב בתחומים האחרים 
השייכים לתחום המימד השני ומהווה ציר 
הפרטיים  לקוחותיו  מול  מקצועי  מרכזי 

והעסקיים.

  הכנס נערך בנושא: שינוי כיוון לביטוחים העסקיים  המנכ”ל יעקב רוזנברג הדגיש את הצורך בשינוי 
תמהיל תיק הסוכן וציין כי הסוכנות מתמחה בפיתוח נישות ייחודיות ופורצות דרך לסוכני הקבוצה

 הסוכנים עברו הדרכה יסודית על מגוון מוצרים לטווחים שונים, מאשראי לרכישת ציוד חדש ועד 
ניכוי שיקים והלוואות  בהשתלמות לקחו חלק סוכנים אשר עיקר פעילותם היא בתחום העסקי 

הכנס השנתי של ד.נ.ר-רוזנברג
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