
/ גרפיקה: מיכל הראל  נמרוד שובל  ניו מדיה:  עריכה: עמית קרטס-בנין, אלמוג עזר /  העורך: אריה לביא / סגן עורך: אורי לביא-פלג / 

2430 מס'  ן  ו לי גי  XXIV שנה   ISSN 0793-4750 תשע"ח  באב   ’ ו  ,2018 לי  ו בי  18  , ד' ום  י

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news / E-mail: news@polisa.news / 03-5407884 .המול: תקשורת כלכלית בע"מ / נחשון 14 רמה"ש 4730142 / טל

www.polisa.news

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

דוח מבקר המדינה: 
ליקויים חמורים בהיערכות 

הפיננסית והביטוחית 
לרעידת אדמה

350 סוכני 
איילון השתתפו 
בכנס החדשנות 

והדיגיטל

הנהלת שלמה 
יוצאת לעבוד 

במשרדי הסוכן

עצומה 
ומחאה: 

להחזיר את 
השפיות 

והמשילות 
ללשכת סוכני 

הביטוח 

כספי 
הפיצויים הם 
של העובד / 
מאת איציק 

אסטרייכר

עמוד 14

זרקור לעולם הפנסיוני

עמוד 3

מנכ”ל שלמה אורי אומידמנכ”ל איילון אריק יוגב

קובי סוויסה

איציק אסטרייכר

 על פי דוח המבקר שפורסם היום מדובר 
ב”ליקויים של ממש” בכיסוי הביטוחי של האזרחים והתושבים מפני 

רעידות אדמה  בהיעדר פוליסות לביטוח רכוש משותף בבנייני מגורים - 
עמוד 2יתקשו הדיירים בשיקום הבניין לאחר רעידת אדמה

עמוד 13 עמוד 13

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

הרשות דוחה את חובת 
ההנמקה בעת שימור - 

בשלושה חודשים
ימים ספורים בלבד לאחר הפרסום הרשמי, נדחתה 
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יוסף שפירא חושף היום  מבקר המדינה 
)ד’( ליקויים חמורים בהיערכות הפיננסית 
והביטוחית לרעידת אדמה. על פי דוח המבקר 
שפורסם, מדובר ב”ליקויים של ממש” בכיסוי 
הביטוחי של האזרחים והתושבים מפני רעידות 
לביטוח  פוליסות  בהיעדר  אדמה. למשל: 
רכוש משותף בבנייני מגורים - ברוב המקרים 
יתקשו הדיירים בשיקום הבניין לאחר רעידת 
אדמה. עוד מציין המבקר, כי “שיעור הבתים 
המשותפים שביטחו את הרכוש המשותף 
מפני סיכוני רעידת אדמה נמוך מאחוז אחד”. 
בדוח מתייחס המבקר לביטוח ערך הקרקע, 
שנוסף על ביטוח המבנה, ומאפשר למבוטח 
לרכוש דירה אחרת תחת דירתו שנהרסה, 
במקום לשקם את הדירה שנפגעה. לדבריו, 
“לביטוח זה חשיבות במיוחד באזורים שערך 
הקרקע בהם גבוה. שיעור המבוטחים שרכשו 
ביטוח עבור ערך הקרקע הוא נמוך, ושיעור 
המבוטחים שרכשו ביטוח בשיעור 200% או 
300% לפחות מסכום ביטוח המבנה הנקוב 

בפוליסה, נמוך מאוד”, קובע המבקר. 
עוד מתייחס המבקר לחוק לימוד חובה, 
לפיו על התלמידים להיות מבוטחים בביטוח 
תאונות אישיות. המבקר חושף כי בפוליסה 

לביטוח התלמידים ישנה החרגה הקובעת כי 
הביטוח אינו מכסה רעידת אדמה או תאונה 

שאירעה בעטיה. 

ליקויים בכל תחומי המשק

עוד חושף הדוח גם ליקויים בבתי החולים 
ומוסדות הבריאות – “חרף החלטת ממשלה 
2008 על חיזוק מבני הציבור, לרבות  משנת 
בתי החולים, עד למועד סיום הביקורת לא 
קודם חיזוק בתי החולים אלא באופן חלקי”. 
ביחס לעמידות מבני תחנות כבאות נכתב, כי 
עד למועד סיום הביקורת לא היה בידי רשות 
הכבאות והמשרד לביטחון פנים מידע מקיף 
על התחנות העלולות להיפגע בעצמן ברעידת 

אדמה. 
המבקר חושף גם ליקויים במשק הגז הטבעי 
חיוניות למערכת  חיבור תשתיות  והיעדר 
הולכת דלק בשעת חירום. לדבריו, קיים חשש 
שצינור הגז הימי היחיד שמוביל גז לישראל 
ייפגע. על פי הדוח, צפויים גם קשיים באספקת 
דלקים חלופיים לגז הטבעי לתשתיות חיוניות 
למשק, אשר אינן מחוברות למערכת הולכת 

הדלקים.

מדובר בדוח מתכלל, שמציג תמונת מצב 
עדכנית לגבי הליקויים בהערכות לרעידות 
אדמה. הוא נוסף לדוחות קודמים שפורסמו 

בשנים האחרונות בנושא. 
כי התרחשותה  מומחים בתחום סבורים 
של רעידת אדמה חזקה היא כמעט ודאית, 
והשפעתה תהיה עצומה. “בהתאם למסגרת 
יש  ידי הממשלה,  על  להיערכות שאושרה 
להיערך ל-7,000 חללים, 8,600 פצועים קשה, 
37 אלף פצועים קל, 9,500 לכודים בהריסות 
בניינים ו-170 אלף חסרי קורת גג”, מוסרים 

ממשרד המבקר.

דוח מבקר המדינה: ליקויים חמורים בהיערכות 
הפיננסית והביטוחית לרעידת אדמה

    על פי דוח המבקר שפורסם היום מדובר ב”ליקויים של ממש” בכיסוי הביטוחי 
של האזרחים והתושבים מפני רעידות אדמה  בהיעדר פוליסות לביטוח רכוש 

משותף בבנייני מגורים - יתקשו הדיירים בשיקום הבניין לאחר רעידת אדמה

nir@oren-ins.co.il

חדש !    אורן מזרח בצפון

לפרטים נוספים:

בשורה 
התחתונה:
תרוויח
יותר!

מגוון מסלולי התקשרות  
פתרונות מלאים בביטוח כללי  

ניהול מכירות דינאמי בביטוח חיים  
מוצרים ותעריפים ייחודיים  
כנסים והדרכות מקצועיות  

BEST PRICE מערכת  
פיתוח התחום הפיננסי  

פיתוח עסקי ע"י מטה מקצועי ומנוסה  
גב חזק לסוכן  

ניר עובדיה, משנה למנכ"ל
nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

לג’ימי רום
איתך באבל הכבד

במות האח

שמעון צלר
והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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נקבע: כספי הפיצויים הם של העובד

דש  ו ח ת  י ש א ר ב
וק  ח ן  ק ו ת י  ל ו י
ונקבע  קופות גמל 
שכספי הפיצויים, 
כפי שהופקדו בידי 
במרכיב  מעסיק 
בקופת  הפיצויים 
גמל על שם העובד, 
הם של העובד וזכות 
לקבלם  המעסיק 

כפופה לקבלת פסק דין הצהרתי.
21 בחוק הפיקוח על  במסגרת תיקון מספר 

שירותים פיננסים )קופות גמל( 
התשע”ח – 2018 נקבעו באופן 
ומוגדר הכללים אשר  מפורש 
למשוך  למעסיק  מאפשרים 
כספים אשר הפקיד לזכות עובד 
בקופת גמל אישית לפיצויים 
או במרכיב הפיצויים בקופת 

גמל לקצבה.   
משיכת כספי פיצויים מחשבון 
עובד בקופת גמל על ידי מעסיק 
יכולה להתבצע רק לאחר סיום 
יחסי העבודה ואם יתקיים אחד 

מאלה: 
• המעסיק מסר לחברה המנהלת את קופת 
הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי 
העבודה, פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד 
חדל לעבוד אצלו בנסיבות שלא מזכות אותו 
בפיצויי פיטורים ושהמעסיק זכאי לקבל את 
כספי הפיצויים אשר נצברו בחשבון העובד 

בקופת הגמל כתוצאה מהפקדות שביצע.
• המעסיק מסר לחברה המנהלת של קופת 

הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי 
העבודה, אסמכתה המעידה על כך שנקט בהליך 
משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו 
לכספי הפיצויים שנצברו בחשבון קופת הגמל 
של העובד או שנקט בהליך משפטי לשלילת 
פיצויי פיטורים מן העובד, והתקבלה הכרעה 
סופית בהליך בדבר זכאות המעסיק לכספי 
הפיצויים אפילו לאחר ארבעה חודשים ממועד 

סיום יחסי העבודה.
• הועברו לחברה המנהלת של קופת הגמל, 
בתוך ארבעה חודשים מסיום יחסי העבודה, 

המסמכים הבאים:   

א. הודעה מן המעסיק, בצירוף אסמכתה, 
שכספי הפיצויים אשר הפקיד בחשבון קופת 
גמל על שם העובד, ניתנים להחזרה למעסיק 
על פי דין או על פי הסכם העסקה עם העובד.  
ב. הודעה מן העובד, אשר נחתמה על ידו לאחר 
סיום יחסי עובד מעביד, שכספי הפיצויים 
אשר הופקדו לזכות חשבונו בקופת הגמל 
בתקופת עבודתו אצל המעסיק ניתנים להחזרה 

למעסיק.
מדובר בצעד מהפכני אשר מקרב את העובדים 
לכספי הפיצויים שהמעסיק מחויב להפקיד על 

שמם במהלך תקופת עבודתם.    
התיקון לחוק קובע בעצם, ש”ברירת המחדל” 
היא שכספי הפיצויים כפי שהופקדו על שם 
העובד הם שלו בעת סיום העבודה. אם סבור 
המעסיק שאין העובד זכאי לקבל את כספי 
הפיצויים, אז הוא זה שנדרש לפעולה אקטיבית, 
לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי שמאשר כי 
העובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שלא מזכות 

אותו בפיצויי פיטורים. 
קוצב  החוק  לפעול.  רק  ולא 
לוחות זמנים בהם יכול המעסיק 
ולשלול את הפיצויים  לנסות 
מן העובד. לפעול תוך ארבעה 
יחסי  סיום  מעת  חודשים 
העבודה לשם קבלת פסק דין 

הצהרתי.  
אין ספק שמדובר בצעד נוסף 
החוסכים  העובדים  לטובת 
גמל על מנת  כספים בקופות 
לאפשר להם ביתר קלות לממש 
את הזכויות שצברו ונצברו על 

שמם. 
תיקון החוק מאפשר לעובדים רבים למשוך 
שמם  על  נצברו  אשר  פיצויים,  כספי  כעת 
והם לא  בקופות גמל ממעסיקים קודמים 
היו ניתנים למשיכה עקב העדר היכולת לקבל 

אישור מן המעסיק לשחרור הכספים.

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום 
החיסכון הפנסיוני

מאת איציק אסטרייכר

זרקור לעולם הפנסיוני 

  התיקון לחוק קובע בעצם, ש”ברירת המחדל” היא שכספי הפיצויים, כפי 
שהופקדו על שם העובד, הם שלו בעת סיום העבודה  אם סבור המעסיק שאין 

העובד זכאי לקבל את כספי הפיצויים, אז הוא זה שנדרש לפעולה אקטיבית

www.youtube.com/watch?v=-pwucJKPmRk&feature=youtu.be רק באפליקציית

 הגשת בקשה לפידיון ? 
הכנסו עכשיו לחנות הלקוח מנדנד?  

MYFNX האפליקציות וחפשו

לצפייה בסרטון ההשקה לחץ כאן

מקבלים סטאטוס פידיון 

אילוסטרציה
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בית המשפט מצא, כי בפוליסה קיימות התייחסויות שונות לגובה הכיסוי הביטוחי 
לתשלום שכר טרחת עו”ד והעדיף את הפירוש הפועל לרעת האינטרס של המנסח

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית שמש  בבית משפט לתביעות קטנות 
נדונה תביעתו של יוסף חדד )התובע( נגד מנורה 
מבטחים ביטוח בע”מ )הנתבעת(. פסק הדין ניתן 
ב-12 ביוני 2018, בהיעדר הצדדים, מפי הרשם 

הבכיר בנימין בן סימון. 
חברת הביטוח ביטחה את רכבו של המבוטח 
בסך של 26,800 שקל. שעה שרכבו מבוטח, 
נקלע התובע לתאונת דרכים, שכתוצאה ממנה 
רכבו הוכרז אובדן גמור. חברת הביטוח שילמה 
לתובע את מלוא הנזק שנגרם לרכבו. בעקבות 
התאונה הוגשה כנגד התובע תביעה פלילית. 
מיד לאחר שהובהר לתובע כי בפניו תביעה 
פלילית, יצר התובע קשר עם סוכן הביטוח של 
חברת הביטוח )להלן: סוכן הביטוח( והודיע לו 
שהוא מבקש לשכור את שירותיו של עורך דין, 
שאינו נמנה על עורכי הדין המומלצים של חברת 
הביטוח. לטענת התובע, הוא שאל את סוכן 
הביטוח האם הוא רשאי לשכור את שירותיו 
של עו”ד אף שאינו מומלץ על ידי חברת הביטוח 
ונענה על ידי הסוכן כי הוא רשאי לשכור עו”ד 
מטעמו עד לתקרת שכר טרחה של 12 אלף שקל, 
בניכוי השתתפות עצמית על סך 734 שקל, וזאת 

בהתאם לפוליסה.
 בעקבות הודעתו של סוכן הביטוח, שכר התובע 
עו”ד מטעמו תמורת שכר של 6,800 שקל ולאחר 
שהתקיים דיון במסגרת התביעה הפלילית שילם 
התובע לעורך דינו את הסכום האמור. משפנה 
התובע לחברת הביטוח וביקש כי תשיב לו את 
הסכום, סירבה חברת הביטוח לבקשה. התובע 
פנה שוב לסוכן הביטוח, אשר שלח לחברת 
הביטוח מסמך מפורט עם רצף ההתכתבויות 
בינו ובין התובע, שבמסגרתן הוא מאשר לתובע 
כי חברת הביטוח תשלם לו את שכר טרחת עורך 
הדין שישכור. למרות שליחת המסמך כאמור, 
החברה הודיעה כי היא לא מוכנה להכיר בתשלום 
שכר הטרחה. מכאן התביעה לבית המשפט, 
שיורה לחברת הביטוח לשלם לתובע את מלוא 
שכר טרחת עורך הדין וכן סכום בסך 20 אלף 

שקל בגין עוגמת נפש. 
חברת  הביטוח:  חברת  של  ההגנה  טענות 
הביטוח טענה, כי התובע התעקש לנהל את 
ההליך באמצעות עו”ד מטעמו ולא על פי תנאי 
הפוליסה. למעשה, התובע יצר קשר עם עו”ד 
שגבה ממנו שכר טרחה מופרז העולה פי חמישה 
משכר הטרחה המומלץ על ידי לשכת עורכי הדין. 
על פי הפוליסה, רשאי המבוטח לייצוג מחברת 
הביטוח, אך במקרה שיבחר בעורך דין פרטי, 
התשלום עבור שירותיו יתבצע בהתאם לכללי 
לשכת עורכי הדין. בנוסף, טענה חברת הביטוח, 
התובע לא הציג בפני בית המשפט את הסכם שכר 
הטרחה בינו ובין העו”ד ששכר ואף לא פעל על 

מנת להקטין את נזקיו. 
קיימות  בפוליסה  כי  מצא,  המשפט  בית 

התייחסויות שונות לגובה הכיסוי הביטוחי 
לתשלום שכר טרחת עו”ד. מצד אחד, סעיף 
הנמצא תחת הכותרת “הוצאות הגנה משפטית”, 
לפיו אחריות המבטח לכיסוי בגין כל מקרה 
 12 ביטוח ובסך הכול בתקופת הביטוח תהא 
אלף שקל בניכוי גובה ההשתתפות העצמית לכל 
נזק/מקרה שיהא 734 שקל. מצד אחר, סעיף לפיו 
שכר הטרחה “...לא יעלה על המינימום הקבוע 
בכללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי 
לגבול האחריות הנקוב בדף  המומלץ... עד 

הרשימה לכיסוי זה”.
שנית, לאחר סקירת יחסי השליחות בין סוכן 
הביטוח לחברת הביטוח, הקבועים בסעיפים 
34-36 לחוק חוזה הביטוח, תשמ”א-1981 
וההתייחסות לכך בפסיקה, נקבע כי: “סוכן 
הביטוח בענייננו פעל כשלוחה של חברת הביטוח 
ועל כן יש לראות בהבטחתו למבוטח הבטחה של 

חברת הביטוח”. 
שלישית, בית המשפט הציג את הממצאים 
הבאים )הנוגעים להתנהגותו התקינה של סוכן 
הביטוח(: ראשית, סוכן הביטוח סבר, כי גבולות 
האחריות הקיימים בפוליסה הם עד 12 אלף שקל 
בכפוף להשתתפות עצמית של 734 שקל ואף 
אמר למבוטח כי הוא זכאי לפנות לעו”ד פרטי. 
שנית, סוכן הביטוח התקשר למחלקת התביעות 
של חברת הביטוח וזאת אישרה שאכן המבוטח 
יכול לשכור שירותיו של עו”ד פרטי בכפוף 
למגבלות )קרי עד 12 אלף שקל ובהשתתפות 
עצמית של 734 שקל(. לבסוף, לאחר שקיבל 

הסוכן את אישורה של מחלקת התביעות, חזר 
סוכן הביטוח למבוטח והודיע לו על דבר זכאותו 

לכספי הביטוח. 
בית המשפט חזר לעיין בסעיפי הפוליסה 
המתנגשים לעניין כיסוי במקרים של ייצוג משפטי 
וקבע כי: “ניסוח הפוליסה שמצד אחד קובע 
שהתקרה הינה 12 אלף שקל ומצד אחד קובע 
ששכר הטרחה יהא בהתאם לכללי לשכת עורכי 
הדין )התעריף המינימלי המומלץ( הוא מבלבל 
ועל כן הוא צריך לפעול כנגד המנסח, היא חברת 
הביטוח”. בית המשפט הסביר, כי כלל הפרשנות 
נגד המנסח הוא “...כלל פרשנות מושרש היטב 
בדיני החוזים הישראליים. הכלל ישים בנסיבות 
שבהן טקסט מסוים נתון לשני פירושים סבירים. 
במקרה כאמור יועדף אותו הפירוש מבין השניים 

הפועל לרעת האינטרס של המנסח”.
לסיכום, נקבע שעל חברת הביטוח לשלם 
לתובע סך של 6,800 שקל בקיזוז של 734 שקל 
השתתפות עצמית עבור שכר הטרחה ששילם 
התובע לעורך דינו. כן נקבע כי הנתבעת תשלם 
לתובע 3,000 שקל בגין הוצאות משפט, הוצאותיו 
בגין טרחה רבה בשל התביעה, ביטול זמן בגין 
דיונים בבית משפט וכן בגין עוגמת נפש. בית 
המשפט ציין, כי התובע הוא אדם מבוגר שההליך 
וגרם לו לצער ומתח שאינם  המשפטי דומה 

מחויבי המציאות.   
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
לבית המשפט  הוגשה בקשת רשות ערעור 

המחוזי.

האם מבוטח יכול לשכור עורך דין 
מטעמו באישור סוכן הביטוח?

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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פוליסה פיננסים

רגולציה

ימים ספורים בלבד לאחר הפרסום הרשמי, נדחתה כניסתו לתוקף של חוזר ההנמקה 
המתוקן, שמחייב את גופי הפנסיה במילוי מסמך הנמקה בעת שימור לקוחות

חוזר מסמך ההנמקה המתוקן פורסם לפני 
10 ימים – ב-9 ביולי 2018, וכבר כעת מצאו 
לנכון בפיקוח על הביטוח לשנות את מועד 

כניסתן לתוקף של חלק מההנחיות. 
החוזר כולו אמור להיכנס לתוקף ב-1 ביולי 
2019. אולם, סעיף 4 המעודכן, שקובע באילו 
מקרים נדרש הסוכן למלא מסמך מלא, מסמך 
ממוקד או שיחת סיכום – כניסתו לתוקף 

נדחתה מכניסה מיידית )9 ביולי 2018( ל-15 
2018. כך גם לגבי חלק מסעיף  באוקטובר 
5, המתייחס לחובותיו של בעל רישיון חדש.
הסעיף היחידי שייכנס לתוקף באופן מיידי 
כושר  אובדן  ביטוח  מוצרי  להנמקת  נוגע 
הסעיף  ממוקד.  הנמקה  במסמך  עבודה, 
תכנית  לרכישת  המלצה  במתן  כי  קובע, 
ביטוח לאובדן כושר עבודה, שאינה נמכרת 

יתייחס בעל הרישיון  פנסיוני,  אגב מוצר 
כושר עבודה הקיימים  כיסויי אובדן  לכל 

של הלקוח.
משמעות הדחייה היא עיכוב בכניסה לתוקף 
על  הפיקוח  של  משמעותית  רפורמה  של 
הביטוח, שמחייבת את הגופים המוסדיים 
לערוך מסמך הנמקה מלא בעת הליך שימור 

לקוחות שביקשו לעבור לגוף מתחרה.

ביקוש יתר נרשם בשלב המוסדי והציבורי 
להנפקה של סדרת החוב השלישית של הכשרה. 
הביקוש המצרפי במכרז הגיע לכ-140 מיליון 
שקל, מזה החליטה החברה להיענות לביקושים 
של כ-103 מיליון שקל, בשיעור ריבית שנתית 

שלא יעלה על 4.75%.
טרם המכרז, חברת דירוג האשראי מידרוג 

Baa2 באופק יציב )כושר  קבעה דירוג של 
החזרה בינוני ביחס לענף(. דירוג האיתנות 

.A3-הפיננסית של הכשרה מגיע ל
עד עתה היו להכשרה שתי סדרות אג”ח 
לפירעון. סדרה א’ בשווי שוק של כ-132 מיליון 
שקל, ריבית של 5.7%, שתיפרע ב-2025. סדרה 
ב’ נסחרת בשווי שוק של 41 מיליון שקל, ריבית 

של 3.85% והיא תיפרע ב-2021. שתי הסדרות 
מדורגות ברמה של Baa2 על ידי מדרוג כפי 

שדורגו מאז 2012.
את ההנפקה הנוכחית הובילו מנכ”ל החברה 
שמעון מירון יחד עם סמנכ”ל הכספים דודו 

סלמה.
ההנפקה בוצעה ע”י אוריון חיתום והנפקות.

הרשות דוחה את חובת ההנמקה 
בעת שימור - בשלושה חודשים

למרות הסנטימנט השלילי בשווקים, הכשרה 
השלימה גיוס אג”ח בהיקף של כ-103 מיליון שקל

שקוף שאנחנו 
מתחדשים!

ירושלים והסביבה?
 אנו גאים לבשר לכם שהחל מיום שלישי 24.7.2018

סניף אילן קארגלאס ברחוב האומן 29 תלפיות, 
עובר לסניף חדש בדרך בית לחם 142 תלפיות.

לפרטים חייגו: 6620*

אילן קארגלס, החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

במכרזים התקבלו ביקושים כוללים של כ-140 מיליון שקל בריבית של 4.75% שקלי למח”מ של עד חמש שנים
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כל המידע שאתה צריך, מכל מקום ובכל זמן. ממשק ידידותי וחדשני המאפשר לך לראות תמונת 
לקוח מלאה של לקוחות ומעסיקים. אפשרות לעדכוני אונליין ופעולות בזמן אמת לניהול העסק שלך 

בקלות ובפשטות.

תמונת גבייה
מלאה

ניהול ומעקב
אחר תורי העבודה

חפשו בגוגל כללנט לסוכן

התחדשנו!

יותר חדשני    יותר זמין    יותר אפשרויות

תמונת לקוח מלאה
של לקוחות ומעסיקים

תמונת עמלות
לפי תחום הפעילות

 עכשיו
גם בנייד

בקרוב
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 אחריה נמצאת מגדל מקפת עם תשואה של  0.39% מגדל וכלל ביטוח מובילות 
את המסלול של 50-60 עם תשואה של  0.4% מתחילת השנה הפניקס מובילה 

בתשואה במסלול של מתחת ל-50 ומנורה מבטחים מובילה במסלול של גילאי 50-60

קרן י’ של מגדל היא המובילה בתשואות 
לחודש יוני בענף ביטוחי המנהלים. הקרן 
הניבה תשואה של 0.37% ורושמת תשואה 
2.3% מתחילת השנה ו-7.55% ב-12  של 
החודשים האחרונים. קרן י’ של  הפניקס 
יוני  בחודש   0.23% של  תשואה  הניבה 
ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה הקרן 
ו-7.2% ב-12   1.6% של הפניקס עלתה 
החודשים האחרונים. קרן י’ של הראל הניבה 
תשואה של 0.21% ונמצאת במקום השלישי. 
מתחילת השנה הקרן הניבה תשואה של 
1.1% ו-6.3% ב-12 החודשים האחרונים. 
בטווח הארוך, קרן י’ של הפניקס מובילה 

בשלוש  ו-40%   18.4% של  תשואה  עם 
וחמש השנים האחרונות בהתאמה. הקרן 
הגדולה ביותר במסלול היא קרן י’ של מגדל, 

שמנהלת כמעט 63 מיליארד שקל.

הקרנות החדשות

הפוליסה של מגדל במסלול הכללי הניבה 
0.23% ומובילה את המסלול  תשואה של 
לחודש יוני. הפוליסה רושמת תשואה של 
1.5% מתחילת השנה. שנה לאחור הפוליסה 

הניבה תשואה של 6.2%. 
תשואה  הניבה  הראל,  של  הפוליסה 

ורושמת תשואה  זה  0.19% במסלול  של 
ו-6% ב-12  0.95% מתחילת השנה  של 
החודשים האחרונים. הפוליסה של הפניקס 
יוני  בחודש   0.14% של  תשואה  הניבה 
ונמצאת במקום השלישי. הפוליסה הניבה 
תשואה של 1.4% מתחילת השנה ו-6.7% 

ב-12 החודשים האחרונים.
בטווח הארוך, הקרן של הפניקס מובילה 
16.9% ו-36.6% בשלוש  עם תשואה של 
בהתאמה.  האחרונות  השנים  וחמש 
הפוליסה הגדולה במסלול היא הפוליסה 
 26 נכסים של כמעט  של מגדל עם שווי 

מיליארד שקל.

ביטוח מנהלים: קרן י’  של מגדל 
רשמה תשואה של 0.37% ומובילה את 

הענף בחודש יוני ומתחילת השנה

תשואות קרנות י’ בחודש יוני

תשואות הפוליסות החדשות בחודש יוני

תשואהחברה
יוני 2018

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
שנה לאחור

תשואה
שלוש שנים

תשואה
חמש שנים

נכסים
מנהל)מיליון(

ארז מגדלי0.37%2.29%7.55%15.30%36.63%62,749מגדל קרן י’
רועי יקיר0.23%1.60%7.17%18.42%40.01%27,212הפניקס קרן י’

סמי בבקוב0.21%1.12%6.32%15.33%36.58%21,202הראל קרן י’
לימור דנש0.20%1.47%6.71%12.84%33.63%34,820כלל קרן י’

יוני טל0.19%1.19%6.11%12.56%33.16%11,436-מנורה קרן י’

תשואהחברה
יוני 2018

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
שנה לאחור

תשואה
שלוש שנים

תשואה
חמש שנים

נכסים 
מנהל)מיליון(

ארז מגדלי0.23%1.49%6.19%11.87%30.66%25,958מגדל כללי
סמי בבקוב0.19%0.95%6.03%14.41%34.07%17,605הראל כללי

רועי יקיר0.14%1.41%6.69%16.90%36.59%8,956הפניקס מסלול כללי
לימור דנש0.12%1.20%6.35%11.25%30.47%6,073כלל – מסלול כללי

יוני טל0.19%1.19%6.11%12.56%33.16%9,819-מנורה קרן י’ החדשה

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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הזמן הממוצע לזיהוי חדירת 
סייבר עומד על 197 יום 

 AXA ו-XL מבצעים 
צעד ראשון במיזוג

עלייה דרמטית בעלות 
התקפות סייבר בהודו

 IBM Security and Ponemonע

 2018 בשם  חדש  מחקר  מפרסם   Institute
 Cost of a Data Breach Study: Global
Overview, שמתבסס על מדגם של 2,200 
נשאלים מ-477 חברות שחוו פריצה למאגרי 

המידע ב-12 חודשים האחרונים. 
הנתונים העולמיים מצביעים על:

• עלות ממוצעת של פריצה למאגרי המידע – 
3.89 מיליון דולר. 

• הגידול השנתי הממוצע בעלות 6.4%. 
• גידול בהיקף הרשומות שנגנבו – 2.2%. 

• עלות ממוצעת לרשומה – 148 דולר. 
• הגידול בעלות לרשומה – 4.8%.

• ההיתכנות לקרות פריצה נוספת בשנתיים 
 27.7% )לעומת   27.9%  – הקרובות 

אשתקד(.
צוות  בארגון  פועל  כאשר  ממוצע  חיסכון   •

תגובה – 14 דולר לרשומה )כ-10%(. 
• לדרום אפריקה יש את ההסתברות הגבוהה 

ביותר לחדירה – 43%.
ביותר  הנמוכה  בסבירות  היא  גרמניה   •

לחדירה – 14.3%. 

על פי הנתונים שנאספו מהחברות שנדגמו 
סייבר  חדירת  לזיהוי  ממוצע  שהזמן  נמצא 
האירוע  לסיום  עד  והזמן  יום   197 על  עומד 
עומד על 69 יום. חברות שזיהו את החדירה 
יותר  חסכו  יום  מ-100  הקצרה  בתקופה 

ממיליון דולר יחסית לאלו שאיחרו לזהות. 
ידי התקפות  על  נגרמו  84% של החדירות 
זדוניות או פליליות. העלות לטיפול בתקיפה 
דולר   258  – בארה”ב  היא  ביותר  הגבוהה 
לרשומה והעלות הקטנה ביותר היא בברזיל 

– 73 דולר לרשומה. 

.AXA XL תיקרא AXA על ידי XL קבוצת הביטוח שנוצרה מרכישת
 XL Group operations, AXA Corporate את  תשלב  הקבוצה 
וכעת  האחרון  מרץ  בחודש  הוכרזה  הרכישה   .AXA Art-ו   Solutions

AXA ו-XL מכריזים על השילוב הראשון שיתבצע בשלושה מישורים:
 AXA ושל   XL Group של  הביטוח  עסקי  את  יכלול   XL Insurance
Corporate Solutions לרבות AXA Art, Fine Art and Specie של 

 .XL Art & Lifestyle -ו XL קבוצת
 .XL יכלול את עסקי ביטוח המשנה של קבוצת XL Reinsurance

 AXA Matrix פעילות  את  יכלול  אשר   XL Risk Consulting
 .XL של קבוצת Property Risk Engineering GAPS-ו

XL Catlin )סינדיקט לוידס של XL( ימשיך בפעילותו תחת אותו מותג. 
 ,XL קבוצת  של  ראשי  עסקים  ומנהל  כנשיא  כיום  המכהן  הנדריק,  גרג 
צפוי להתמנות כמנכ”ל AXA XL ויהיה חבר במועצת המנהלים של קבוצת 

.AXA

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

עלות ממוצעת של חדירה למאגרי מידע בהודו גדלה בשנת 
2017 בשיעור של 8% והגיעה לכדי 1.7 מיליון דולר. כך עולה 
 IBM האמריקאי  המחקרים  מכון  ידי  על  שנערך  ממחקר 

 .Security and Ponemon Institute
חדירה  חוו  אשר  בינלאומיות  חברות   500 דגם  המחקר 
למאגרי המידע שלהן. המחקר ניתח את העלות של הרשומות 
הגנובות, בריחת לקוחות ואובדן הזדמנויות. המחקר שיקלל 
הוצאות  תגובה,  הודעות,  למעקב,  ההוצאות  את  בחישוביו 
משפטיות, חקירות, עלות מנהלתית, ניהול מוניטין ותמיכה 
ועד   2012 פי שלושה משנת  גדלה כמעט  בלקוחות. העלות 
22 אלף אתרי  נפרצו   2018 לינואר  בין אפריל 2017   .2018
הזמן  ממשלתיים.  אתרים   114 בכללם  הודיים,  אינטרנט 
הממוצע לזיהוי פריצת סייבר גדל ל-188 יום לעומת 170 יום 

בשנת 2016.

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

 מחקר חדש בתחום עלויות החדירה למאגרי מידע  הזמן עד לסיום האירוע 
עומד על 69 יום  עלות ממוצעת של פריצה למאגרי המידע – 3.89 מיליון דולר
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המוסד  ידי  אם למבוטח נקבעה נכות על 
גוף אחר שהוסמך לכך  לביטוח לאומי או 
בחוק, ואם נקבע גם קשר סיבתי בין אירוע 
הביטוח לבין הנכות –למבוטח תהיה זכות 
לדרוש את תקבולי הביטוח על פי נכות זו, בלי 
להיזקק לחוות דעת נוספת. כך נקבע בהצעת 
ביטן )הליכוד( וח”כ  דוד  חוק שהגישו ח”כ 

רויטל סויד )המחנ”צ(. 
לדבריהם, ההצעה “פועלת לאזן את מערך 
הכוחות בין מבוטח לחברת הביטוח בהליך 
הצעת  לו”.  המגיעים  נכות  אחוזי  קביעת 
החוק עושה זאת באמצעות אימוץ המנגנון 
הקיים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 

בתוספת מספר תיקונים. 
על פי חוק חוזה הביטוח, )פרק ג’(, למבוטח 
זכות לקבל תגמולי ביטוח במקרה של נכות 
בה לקה כתוצאה מתאונה, מחלה או כל לקות 
אחרת. אולם, מסבירים ביטן וסויד, אין בחוק 
מנגנון כלשהו לקביעת שיעור הנכות, לפיו 
יהיה זכאי המבוטח לגובה תגמולים מסוים. 

לדבריהם, לרוב קובעות הפוליסות כי עמדתו 
של רופא החברה המבטחת היא הקובעת. 
“אמנם מדובר בחוזה שהמבוטח חותם עליו 
וולונטרית, אך מאחר שמדובר לרוב בחוזה 

זה  אחיד, החופש החוזי קטן יחסית. מצב 
מוביל לכך שפעמים רבות עמדת רופא הביטוח 
אינה מקובלת על המבוטח והוא נאלץ לפנות 
לבתי המשפט ולכלות את כספו וזמנו בעודו 
בתקופת שפל בחייו”, נכתב בדברי ההסבר 

להצעת החוק. 
פוליסות  יש  כי  טוענים,  ההצעה  מגישי 
)בעיקר קולקטיביות( בהן נרשם מראש כי 
במידה שהתאונה תוכר על ידי הביטוח הלאומי 
כתאונת עבודה, קביעת הוועדות הרפואיות 
בענף נפגעי העבודה תחייב הן את המבוטח 
והן את המבטחת. בדומה לכך, מוצע בתיקון 
האמור לקבוע כי אם למבוטח נקבעה דרגת 
נכות או שיעור נכות על פי כל דין )בין על ידי 
ידי גופים אחרים  הביטוח הלאומי ובין על 

שהוסמכו לכך בחוק(, ואם בקביעה זו נקבע 
גם קשר סיבתי בין אירוע הביטוח לנכות, אזי 
למבוטח הזכות לדרוש את תקבולי הביטוח 
על פי נכות זו, בלי להיזקק לחוות דעת נוספת. 
בנוסף מוצע להבהיר, כי קביעת דרגת הנכות 
האמורה אינה חוסמת את האפשרות של 
המבוטח להיזקק לחוות דעת פרטית מקום 
הרפואית  הוועדה  שקביעת  סבור  שהוא 

הרלוונטית איננה משקפת נכונה את מצבו.
התיקון המוצע אומץ, בשינויים מסוימים, 
כבר לפני כשלושה עשורים במסגרת חוק 
לנפגע  נקבעה  כי אם  נקבע  שם  הפלת”ד, 
תאונת דרכים דרגת נכות על פי דין )דהיינו 
רפואית הפועלת מכוח חוק  ועדה  ידי  על 
והעוסקת גם בבירור הקשר הסיבתי( הרי 
שזו תחייב את הנפגע וחברת הביטוח. על פי 
ההצעה החדשה, המבוטח יהיה רשאי לעשות 
שימוש בקביעת הוועדות הרפואיות לצורך 
מימוש זכויותיו מול חברות הביטוח. ההבדל 
נובע מהעובדה, שבחוק חוזה הביטוח מדובר 
מכיסו  הממומנים  וולונטריים  בביטוחים 
הפרטי של המבוטח, ועל כן קיימת ציפייה 
זכותו החוזית תמומש בדרך  כי  לגיטימית 

הנוחה והזולה ביותר.

הצעת חוק: חברת ביטוח תחויב להכיר בנכות 
שהוכרה על ידי ביטוח לאומי או גוף דומה 

זאת, בתנאי שנקבע גם קשר סיבתי בין אירוע הביטוח לבין הנכות

אילוסטרציה
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דורית בן סימון, מבעלי המכון הישראלי לפיננסים: אנו משוכנעים כי היכולות המשולבות 
של הצוות המקצועי משני הגופים יתנו מכפיל כוח ביכולתנו כגוף ידע מקצועי

מכללת מיטב דש תתמזג עם 
 IFI המכון הישראלי לפיננסים

השבוע נחתמה עסקה במסגרתה 
ון  כ מ ה ו ש  ד ב  ט י מ ת  ל ל כ מ
 Israel( IFI הישראלי לפיננסים
יהפכו   )financial institute
לימודי אחד. ממיטב דש  לגוף 
בין החברות  כי החיבור  נמסר, 
רב  ניסיונה  בין  לשלב  יאפשר 
דש  מיטב  מכללת  של  השנים 
יעד  לקהלי  הדרכות  בהענקת 
מגוונים, לבין היתרונות של המכון 
הישראלי לפיננסים IFI בהדרכת 

בישראל, בחדשנות  הפיננסיים  המוסדות 
ובהובלה של סטנדרטים מקצועיים בשוק ההון. 
הגוף הממוזג, בהובלת דורית בן סימון, יוביל 
את שוק ההדרכות הפיננסיות בישראל במגוון 
רחב של הכשרות מקצועיות, קורסי רישוי 
והדרכות. המכללה החדשה תפעל ממשרדי 
מכללת מיטב דש ברמת החייל בתל אביב 
ותנוהל על ידי דפנה אריאלי, מנכ”לית מכללת 
מיטב דש ב-11 השנים האחרונות. במיטב 
צפויה להכשיר  כי “המכללה  דש מציינים, 
אלפי תלמידים ואנשי מקצוע מדי שנה. הגוף 
הממוזג ימשיך לתת מענה איכותי לצרכיהם 

של הגופים המוסדיים בשוק ההון, 
הפנסיה והביטוח, לאנשי מקצוע 
בכירים ולאלו המבקשים לפתח 

קריירה בתחום”. 
במסגרת הגוף הממוזג, מוצעים 
מסלולי הכשרה, רישוי וקריירה 
בבנקאות,  מגוונים  לתפקידים 
הפיננסי,  ובתחום  ההון,  בשוק 
והן  אוניברסיטאות  לבוגרי  הן 
למעוניינים בהסבות מקצועיות. 
ליווי הבוגרים בכניסת לשוק ההון 
ובתהליך ההתפתחות והצמיחה המקצועית 
שלהם  בשוק ההון נעשה באמצעות יחידת 

השמה איכותית. 
חזונו  במסגרת  כי  בחברה,  אומרים  עוד 
של הגוף הממוזג להובלת החינוך הפיננסי 
צפוי להרחיב את פעילותו   בישראלי, הוא 
בתחום ההדרכות והקורסים הפונים לכלל 

הציבור. 
מכללת מיטב דש הוקמה בשנת 1992 על 
צבי סטפק ומתמחה בהכשרות  פי חזונו של 
מגוון  והביטוח, מציעה  לתחום שוק ההון 
קורסים להכנה לבחינות ההסמכה של רשות 

ניירות ערך ורשות שוק ההון והביטוח וקורסי 
הכשרה לניהול תיק השקעות פרטי ומסחר 
בבורסה ברמות ידע שונות. בנוסף, הציעה 
גם קורסי הכשרה בהתאמה אישית לחברות 
וארגונים, בנושאי שוק ההון, הפנסיה ועולם 

הביטוח. 
המכון הישראלי לפיננסים הוקם ב-2012 
במטרה  ועמית לוינשטיין  על ידי בן סימון 
ובאיכות  בתפיסה  מהותי  לשינוי  להביא 
ההדרכות הפיננסיות בישראל. לקוחות המכון 
הישראלי לפיננסים כוללים את כלל הבנקים, 
בתי ההשקעות, חברות הביטוח, יועצים וספקי 

שירותים, רגולטורים ועוד. 
בן סימון, מבעלי המכון הישראלי לפיננסים: 
זו עולה בקנה אחד עם החזון של  “עסקת 
המכון הישראלי לפיננסים להעלות את רמת 
המקצועיות של השחקנים בשוק ההון ולהוביל 
מתמדת  ולמידה  התמקצעות  של  תרבות 
בקרב המוסדות הפיננסיים. אנו משוכנעים 
כי היכולות המשולבות של הצוות המקצועי 
משני הגופים יתנו מכפיל כוח ביכולתנו כגוף 
ידע מקצועי. אלמנט הגודל והמקצועיות שלנו 
הוא פקטור משמעותי בשוק עם תחרות עזה”.

 דורית בן סימון, מבעלי 
המכון הישראלי לפיננסים

  
 

03-5477324  ,gita@polisa.news ,03-5407884
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מבטחים ומבוטחים

מנכ”ל איילון, אריק יוגב: קידום תחום החדשנות והדיגיטציה – מאבני הדרך של התכנית האסטרטגית 
של החברה. סיכום תוצאות החציון הראשון של 2018 כבר מעיד על שיפור ניכר בשירות לסוכן וללקוח

350 סוכני איילון השתתפו בכנס 
החדשנות והדיגיטל שקיימה החברה

הנהלת שלמה יוצאת 
לעבוד במשרדי הסוכן

יותר מ-350 סוכני חברת 
בכנס  חלק  לקחו  איילון 
החדשנות והדיגיטל שקיימה 
אל  י נ ד ן  ו ל מ ב ה  ר ב ח ה
זהו כנס ראשון  בהרצליה. 
מסוגו הממוקד בחדשנות 
ים  י ק ת מ ה  , ה י צ ט י ג י ד ו
של  פעילותה  במסגרת 
ופיתוח  לקידום  החברה 
זה, במטרה להעניק  תחום 
לסוכני החברה כלים מעשיים 
ועדכונים על הנעשה בתחום 

בארץ ובעולם. 
רה  ב ח ן  ו ל י י א ל  ” כ נ מ
יוגב, אמר:  אריק  לביטוח, 

“גם הפעילות שלנו בתחום הדיגיטל מוטמעת 
דרך הפרספקטיבה של חברת סוכנים ונועדה 
קידום  הלקוחות.  כלפי  ערך  לכם  להציף 
החדשנות והדיגיטציה באיילון היא נדבך נוסף 
בתכנית האסטרטגית שלנו. השקענו עשרות 
ופיתוחו,  מיליוני שקלים בהקמת התחום 
גייסנו כוח אדם ויועצים בקנה מידה עולמי 
משה תמיר, לשעבר מנהל תחום  וביניהם 
החדשנות של ג’נרלי ואף הקמנו מחוז דיגיטלי 
שיחבר סוכנים מתקדמים בעולם הטכנולוגיה 
למערכות החברה תוך קיצור משמעותי של 
כי החברה ממשיכה  ציין,  עוד  תהליכים”. 
להתמקד בפעילויות הליבה ומתן מענה יצירתי 
שמייעל ומגביר את כושר התחרות של סוכניה 

– בכל תחומי הפעילות. 

את  בדבריו  סקר  יוגב 
הדיגיטליים  הפיתוחים 
והדגיש  העדכניים בתחום 
בין  הקיים  החיבור  את 
חברות הביטוח לבין חברות 
שמפתחות  הטכנולוגיה 
מוצרים תומכים ומשלימים 
בפעילותן של החברות במגוון 
תחומים. “המשך ההתפתחות 
כל  פותח  בענף  הדיגטלית 
חדשות  הזדמנויות  העת 
לחברות ולסוכנים כאחד”, 

הוסיף יוגב.
יוגב הדגיש: “לפנינו עדיין 
יכול  אני  רבה אבל  עבודה 
לציין בסיפוק, כי אנחנו משיגים את היעדים 
השלמנו  שתוכננו.  למועדים  קודם  אפילו 
את רכישת תיק ביטוח החיים והחיסכון של 
פסגות, הכפלנו את היקף הפרמיות של ביטוחי 
הבריאות וסיכום תוצאות החציון הראשון של 
2018 כבר מעיד על שיפור ניכר בשירות של כל 
מחלקות החברה. אנחנו עדים לכך הן מתגובות 
הסוכנים – ולא פחות חשוב, מהמשובים של 

הלקוחות”.
יעל יריב, סמנכ”לית בכירה, מנהלת אגף 
ביטוח כללי-פרט באיילון, ציינה כי תפיסת 
כלים  על  מושתתת  החברה  של  הדיגיטל 
מקצועיים לסוכנים, שהם חלק בלתי נפרד 
ממהפכת הדיגיטל של איילון. בניגוד לפעילויות 
הפוכות שאנו עדים אליהן כיום בענף, הפעילות 

הדיגיטלית של איילון לא מבטלת את תרומת 
הסוכן, תרומה שאנו כה מאמינים בה. יריב 
סקרה את השינויים הצפויים בתחום ביטוחי 
הדירות באיילון ומסרה כי “מטרתנו ליישם 
באמצעות הדיגיטל את המגמות של שקיפות, 
אמון, שיתופיות ופשטות יחד עם המגע האנושי 

של הסוכן”.
יעל פאר, סמנכ”לית, מנהלת אגף שיווק 
ותקשורת של איילון: “יזמנו את הכנס כדי 
להעניק לסוכני החברה ערוץ נוסף במסגרתו 
ייחשפו לנעשה בתחום האינשורטק בארץ 
ובעולם וכן ילמדו תכנים מעשיים אותם יוכלו 
ליישם בפעילותם היומיומית. אנחנו שוקדים 
על פיתוח ממשקים דיגיטליים שיעניקו לסוכני 
ישיר  החברה כלים חדשניים, כולל ממשק 
למערכות ההפקה של איילון ומוצרים ייחודיים 

למתן שירות מיטבי”.
דיגיטל  חדשנות,  חוקר  בלסן,  פרדריק 
והתנהגות, סקר מגמות של חדשנות, התנהגות 
ובדיגיטל בארץ  ושימוש במובייל  צרכנים 
הצרכנות  בשוק  הפרט,  בתחום  ובעולם, 
ובעולם העסקים. לדבריו, “חדשנות זה לא 
רק טכנולוגיה. חדשנות זה לערער על הקיים, 
להתחבר לתפיסה של ערכים ורעיונות חדשים”.
אסף דותן, מייסד ומנכ”ל חברת הייעוץ   
BO- Business Online וענבר דותן, שותפה 
בחברה, נתנו טיפים לסוכן לחיזוק הקשר עם 
המבוטחים באמצעות הכלים הדיגיטליים 
ןהדגימו כלים וערוצים דיגיטליים לשיווק, 

מכירה ושירות.

2017, גם השנה  יולי  כפי שהיה במהלך חודש 
יוצאים כל חברי הנהלת שלמה ביטוח, כולל המנכ”ל 
אורי אומיד והמשנה למנכ”ל טובי שמלצר,  לעבוד 
במשרדי הסוכן. בשלמה אומרים, כי שבוע הסוכן 

הפך למסורת בחברה.
השנה בניגוד לשנה קודמת, נבחרו סוכנים שעדיין 
לא מימשו את הפוטנציאל שלהם לגידול הפעילות 
בשלמה. בפנייתו של אומיד לסוכנים, הוא ציין כי 
ביקש את שיתוף הפעולה בפתיחת משרדי הסוכן 
מכל אחד ממנהלי החברה. פנייה זו זכתה להיענות 
רבה מהמנהלים. על כן הוחלט שכל מנהל יעבוד 

לפחות בשני משרדי סוכן.

נורית מאור, מנהלת השירות בשלמה, ציינה: “אנו 
ערים לעובדה שזהו מהלך שונה בשגרת עולם הביטוח 
בישראל, אך אנו מרגישים מחויבות, כל יום מחדש, 
לבחון את רמת השירות שאנו מעניקים לשותפינו 
מלימוד  יותר  טוב  אין  כי  ומאמינים  הסוכנים 
בשטח עצמו. השנה סימנו את נושא השירות. כפי 
שהגידול החריג בפעילות של שלמה הוא משמח 
ומבורך, כך גם זה דורש מאתנו לעמוד בסטנדרטים 
של שירות - משימה שאינה פשוטה. על כן, רצינו 
לראות ממקור ראשון איפה ואיך עוד ניתן וצריך 
לשפר את רמת השירות לשותפנו לעסקים, סוכני 

נורית מאור, מנהלת השירות בשלמההביטוח של שלמה”.

מנכ”ל איילון, אריק יוגב
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המרוץ אחר התשואה

עצומה: להחזיר את השפיות 
והמשילות ללשכת סוכני הביטוח

מנכ”ל קרדיטפלייס: המוסדיים שולחים כספים 
לחו”ל ומתעלמים מהזדמנויות סולידיות בישראל

בוועדות  “אנו דורשים לבטל את ההתעמרות 
הפעילות ולהחזיר את השפיות והמשילות ללשכת 
סוכני הביטוח”, כך קורא סוכן הביטוח קובי סוויסה 
במסגרת עצומה שפרסם נגד כוונת בכירים במועצה 
יו”רים בלשכה.  למזג ועדות ולהעביר מתפקידם 
ג’( בשעות הערב,  )יום  העצומה נפתחה אתמול 
ונכון להיום אחה”צ חתמו עליה כ-240 איש – מעל 

למחצית מהיעד – 450 איש. 
סוויסה כותב, כי נדהם לגלות כי “המועצה הארצית 
של לשכת סוכני הביטוח מעוניינת לבטל ועדות 

שלמות עם עשרות מתנדבים”. במסגרת העצומה 
הוא קורא לדרוש אסיפה שלא מן המניין, על מנת 

לדון בנושא ולבטל את ההחלטה. 
בשיחה עם פוליסה הסביר סוויסה, כי לנגד עיניו 
עומדים אלפי סוכנים חברי לשכה, שמשלמים דמי 
חבר, אולם לא מקבלים תמורה כיוון שהנהגת הלשכה 
עסוקה במאבקים פנימיים. “אנו דורשים לשכה 
מאוחדת ובגרות אישית. תתגברו על המחלוקות, 
זה המנדט שניתן לכם מאת חברי הלשכה”, קורא 

סוויסה לבכירי הלשכה. 

פוליסה פיננסים

מאת אלמוג עזר 
הישראלים מפקידים מדי חודש יותר מ-3 
מיליארד שקל לחסכונות לטווח הארוך ו”הר 
זו  הפנסיה” רק הולך וגדל.  מציאות חיובית 
ככל שתהיה, מציבה בפני מנהלי ההשקעות 
המוסדיים אתגר גדול בחיפוש אחר תשואה 

טובה בשוק קטן. 
לחפש  המוסדיים  נאלצים  זו  מסיבה 
אלטרנטיבות השקעה בחו”ל, כולל למקומות 
שנכוו בהם בעבר, כמו למשל נדל”ן - מארה”ב 
ועד מזרח אירופה. דקל גולן, מנכ”ל קרדיטפלייס 
לחו”ל,  הכספים  הזרמת  למרות  כי  סבור 
המוסדיים עוד רחוקים מלמצות את פוטנציאל 
ההשקעה בשוק המקומי. “יש עדיין אלטרנטיבות 
השקעה מאוד אטרקטיביות בישראל”, כך הוא 
ומסביר מה היתרונות  אומר בראיון לפוליסה 
בהשקעה מפוזרת וסולידית, שתורמת לכלכלה 

הישראלית ומשמשת תחרות לבנקים.
קרדיטפלייס עוסקת בתחום הפקטורינג, 
האחרונות  בשנים  ניכר  בשיעור  שהתפתח 
בישראל. תחום הפקטורינג מציע פתרונות מימון 
ושירותים נלווים למגזר המסחרי והקמעונאי 
מחוץ לשוק האשראי המסורתי וקרדיטפלייס 
עוסקת בו דרך P2P. בחברה מעריכים שעד היום 
רכשו המשקיעים על פלטפורמת קרדיטפלייס 
תקבולים בהיקף של כ-250 מיליון שקל, בתשואה 
ממוצעת של כ-5.5%. בהתחשב בריבית הריאלית 

האפסית במשק, מדובר בריבית גבוהה למדי.
גולן: “הפקטורינג הופך עסקת אשראי לעסקת 
היחסים  וכך משפר משמעותית את  מזומן 

הפיננסיים ואמות מידה הפיננסיות 
של חברות וכך גם החברות מוזילות 
שלהן.  הבנקאי  האשראי  את 
קרדיטפלייס מתווכת בין תקבולים 
עתידיים של חברות מובילות במשק 
לבין הרבה משקיעים שמקבלים 
בתמורה ריבית אטרקטיבית וברמת 

סיכון נמוכה”.
 P2P-נזכיר כי תחום אסדרת ה
עדיין נמצא תחת דיונים בוועדת 
החברות  כאשר  זאת,  הכספים. 
העוסקות בתחום טוענות כי הבנקים 

ידי קושי  על  מקשים עליהם לפעול, בעיקר 
בפתיחת חשבונות בבנק של החברות העוסקות 
ב-P2P. זו כנראה אחת הסיבות לכך שהחברות 
הגדולות בתחום בוחרות לעסוק בו מחוץ לגבולות 

ישראל. 
על פי גולן, כדאי שהרגולטור יבין ש”מדובר 
כיוון  מאוד,  נמוכה  סיכון  ברמה  בהשקעה 
במשק  מובילות  חברות  של  הם  שהחובות 
ידי חברת ביטוחי  וההשקעות מבוטחות על 
האשראי. בנוסף, הכספים מנוהלים בחשבון 
נאמנות בפירמות גדולות כמו BDO זיו-האפט. 
הפעילות שלנו מסייעת לעסקים קטנים ובינוניים 
ומהווה תחרות לבנקים. לאחר פעילות מוצלחת 
בישראל הרחבנו בשנה האחרונה את הפעילות 
גם לאירופה, שם אנחנו אנו משרתים יצואנים 
ישראליים רבים אשר מתמודדים עם קשיים 

מימוניים וביורוקרטיים”.
ההצלחה של קרדיטפלייס תלויה בחברות 

שנעזרות בה כדי להקדים תשלומים 
וגם בכמות המשקיעים שיסמכו על 
החברה שתניב להם תשואה גבוהה 
נמוכה.  סיכון  ברמת  בהשקעה 
בראיון של נציגי אוור לנד לפוליסה, 
בשנה שעברה, טענו נציגי החברה כי 
ההצלחה בתחום יכולה להיעשות 
חברות  ידי  על  גם  עקיף  באופן 
 P2P הביטוח, אשר דרך הלוואות 
יכולות להגדיל את החשיפה שלהן 

לאשראי צרכני מקומי. 
מגיעים  מהמשקיעים  “חלק 
לקרדיטפלייס דרך יועצים פנסיוניים שמסייעים 
ללקוחותיהם לגוון את ההשקעות שלהם ולמקסם 
רווחים. אסטרטגיה מוכרת, שמנוצלת על ידי 
יועצים פנסיוניים,  היא להציע ללקוחותיהם לקחת 
הלוואה בריבית אפסית מקרן ההשתלמות שלהם 
ולהשקיע את כספי ההלוואה בקרדיטפלייס. 
“התשואה של החיסכון משתפרת בכ-3% ללא 

מאמץ ובסיכון מאוד נמוך”, מסכם גולן. 
איש העסקים דקל גולן הקים את קרדיטפלייס 
בשנת 2010 עם סרז’ עזיזה ומשקיעים נוספים. 
בתחילת הקרירה המקצועית הוא מילא שורה של 
תפקידי ניהול בכירים בישראל ולאחר מכן יצא 
לעולם. בתחילה פיתח זיכיונות של מכרות כסף 
בשטחי ברית המועצות והקים חברה שרכשה 
והקימה חוות חקלאיות באפריקה, שם הצליח 
בעיקר בגידולי קפה ותה. בשני המיזמים השקיעו 
משקיעים מהידועים בעולם, כולל המשקיע האגדי 

ג’ורג’ סורוס, אוניברסיטת ייל ואחרים.

 יוזם העצומה, סוכן הביטוח קובי סוויסה לפוליסה: אלפי סוכנים משלמים דמי חבר ללשכה, 
אולם לא מקבלים תמורה כיוון שהנהגת הלשכה עסוקה במאבקים פנימיים  אנו דורשים לשכה 

מאוחדת ובגרות אישית, תתגברו על המחלוקות - זה המנדט שניתן לכם מחברי הלשכה

 דקל גולן מציע למוסדיים תשואה גבוהה דרך חשיפה פרטית לחובות של חברות מובילות במשק  על פי 
המנכ”ל חלק מהמשקיעים מגיעים לקרדיטפלייס דרך יועצים פנסיוניים שמבקשים לגוון את ההשקעות שלהם 

קובי סוויסה, יוזם העצומה

דקל גולן, מנכ”ל 
קרדיטפלייס
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