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 בית הדין קבע, כי ככל שהוועדה הוקמה על ידי נשיא הלשכה, 
אין בסמכות המועצה לפטר יו”ר ועדה  או לצמצם ועדה  עוד 

נקבע כי תקנון לשכת סוכני הביטוח אינו מתייחס לחברת ליסו”ב 
ועל כן, לדעת ביה”ד, אין למועצה סמכות לדון בפיטורי יו”ר 
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 גובה הדיבידנד 66 מיליון 
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“למועצה הארצית של לשכת 
סמכות  אין  הביטוח  סוכני 
ועדה  יו”ר או לצמצם  לפטר 
שהוקמה על פי החלטת נשיא 
הלשכה” – כך קבע היום בית 
הלשכה,  של  הארצי  הדין 
בתשובה לעתירה שהגישה רחל 
כבודי, במסגרת תפקידה כיו”ר 
הוועדה ליחסי ציבור וקשרי 
מקסים  נגד  ללשכה,  חוץ 
דרעי בתפקידו כיו”ר המועצה 

הארצית.
בעתירה דרשה כבודי לבטל 
היום שהציג דרעי  את סדר 
לישיבת המועצה המתוכננת 
ליום ה’ השבוע, הכוללת הצעה 

צבי  במקום  לליסו”ב  חדש  יו”ר  לבחור 
ויינשטיין, לבטל את הוועדה ליחסי ציבור 
הרווחה  ועדת  את  ולמזג  כבודי  בראשות 
בראשות מאיר רוטברג עם ועדת קשרי קהילה, 

שטרק,  אלי  עומד  בראשה 
לשתי  משותף  יו”ר  ובחירת 

הוועדות.
בית הדין, בהרכב שכלל את 
עו”ד אלי איש-שלום כאב בית 
הדין ואת עו”ד ישראל אליוביץ, 
ובועז  פל  ירון  ליאור,  רונית 

מועלם, קבע:
1. ככל שהוועדה ליחסי ציבור 
הוקמה  ללשכה  חוץ  וקשרי 
אין  הלשכה,  נשיא  ידי  על 
בסמכותו של יו”ר המועצה או 
של המועצה הארצית של לשכת 
סוכני הביטוח לפטר יו”ר ועדה 
ו/או לצמצם ועדה שהוקמה על 

פי החלטת נשיא השלכה.
2. תקנון לשכת סוכני הביטוח אינו מתייחס 
אין  ביה”ד,  לדעת  כן  ועל  ליסו”ב  לחברת 
למועצה הארצית או ליו”ר המועצה סמכות 

לדון בפיטורי יו”ר הדירקטוריון.

יו”ר  3. לאור האמור בהחלטות לעיל, על 
המועצה להסיר את הנושאים הנוגעים לעתירה 
של רחל כבודי מסדר היום הקבוע לישיבת 
המועצה שתתקיים ביום חמישי ה- 26.7.2018.
“בטרם  השין:  בית  בהחלטת  נאמר  עוד 
התקיימה ישיבת ביה”ד לדיון בעתירתה של 
סו”ב רחל כבודי נעשו מספר ניסיונות להתערב 
בהחלטות ביה”ד. ביה”ד רואה בחומרה רבה כל 
ניסיון להתערב בהחלטות או במטרה להשפיע 

על מי מחברי ביה”ד”.
גורמים בסביבת דרעי מסרו בתגובה: “מדובר 
בהחלטה הזויה, שאינה מאפשרת לדמוקרטיה 

לתפקד. 
ייעוץ משפטי שהתקבל, בית הדין  פי  על 
חרג מסמכותו. על פניו, נראה שבית הדין לא 
נתן לצדדים להגיב כמחויב. לטעון שלמועצה 
אין סמכות לדון בנושאים זה לעקר את תוכן 

המועצה”.
)עוד על ישיבת המועצה מחר

ראו עמוד 8(

בית הדין הארצי של הלשכה: למועצה 
אין סמכות לפטר יו”ר או לצמצם ועדה 
שהוקמה על פי החלטת נשיא הלשכה

    בית הדין קבע, כי ככל שהוועדה הוקמה על ידי נשיא הלשכה, אין בסמכות המועצה 
לפטר יו”ר ועדה  או לצמצם ועדה  עוד נקבע כי תקנון לשכת סוכני הביטוח אינו מתייחס 

לחברת ליסו”ב ועל כן, לדעת ביה”ד, אין למועצה סמכות לדון בפיטורי יו”ר הדירקטוריון

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

ליאור רוזנפלד,
נשיא לשכת סוכני הביטוח
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www.youtube.com/watch?v=-pwucJKPmRk&feature=youtu.be רק באפליקציית

יצאת לפגישה ללא תעריפון? רוצה להראות 
הכנסו עכשיו לחנות ללקוח את פירוט הכיסויים במוצר ?

MYFNX האפליקציות וחפשו

לצפייה בסרטון ההשקה לחץ כאן

מעודכנים האיתורונים, התעריפונים והקטלוגים 
וזמינים עבורך בכל עת

מגדל תחלק ב-5 בספטמבר דיבידנד למשקיעים ובעלי החברה בסך 
של 66 מיליון שקל. כך הודיעה החברה היום )ד’( לבורסה. 

הזכאים לקבלת הדיבידנד יהיו מחזיקי המניה עד לתאריך ה-21 
באוגוסט 2018 )יום האקס(. החלוקה עצמה תיעשה בחודש ספטמבר 

השנה. מניית מגדל נסחרה בעליות של יותר מ-1%.
מדובר בפעם הראשונה בה מגדל מחלקת דיבידנד מאז מרץ 2017 בה 
חילקה אז דיבידנד בסך של 100 מיליון שקל. החלוקה אז התאפשרה 
בעקבות הפחתת ההון שעשתה חברה הבת מגדל שוקי הון תחת אישור 
בית המשפט ושחרור הון מרותק עבורה במגדל חברה האם . לפני כן, 
ב-2015 הוחלט על חלוקה של דיבידנד בסך של 185 מיליון שקל, אך 
החלטה זו בוטלה בעקבות החשש כי היא תפגע בניהול התקין של מגדל.  
הממונה הביטוח דורית סלינגר, לבעל  באוקטובר 2017 אישרה 
השליטה במגדל שלמה אליהו, להעביר את מניותיו לחברה הפרטית 

שברשותו אליהו הנפקות.
בתוך כך אליהו גייס הון בסך של 1.3 מיליארד שקל באג”ח תוך מתן 

אופציות למניות מגדל שברשותו. גיוס ההון של אליהו אז היה צעד 
עיקרי לחלוקת הדיבידנד שתתבצע בספטמבר הקרוב.

בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הסתלקות 
מתביעה ייצוגית נגד הפניקס ומנורה מבטחים 
ביום ב’ השבוע. עניין הייצוגית נגע לכאורה 
לעושר שעושות חברות הביטוח נגד החוק, 
אל  התראה  מכתבי  שולחות  הן  כאשר 

המבוטחים.   
על פי הייצוגית שהוגשה בספטמבר 2017, 
נהגו לחייב את  ומנורה מבטחים  הפניקס 
המבוטחים שאליהם נשלחו מכתבי התראה 

הכנת  )עלות  שקל   384 של  ממוצע  בסך 
עלות  שקל,   284 עו”ד:  וטרחת  ההתראה 
משלוח: 100 שקל( ללא הסכמתם או ידיעתם. 
קבוצת המיוצגים הם המבוטחים שקיבלו 
מכתב התראה בין השנים 2010 ל-2017 וגובה 

התביעה הוא חמישה מיליון שקל. 
במסגרת ההסתלקות הסכימו הצדדים,  
את  בעתיד  תיידענה  הביטוח  חברות  כי 
המבוטחים, במסגרת הודעה על אודות חוב, 

בתביעה.  משפטיים  הליכים  נקיטת  לפני 
החברות יתריעו על האפשרות כי הלקוחות 
יחויבו בדבר ההוצאות ושכר הטרחה בגין 
מכתב התראה אם החוב לא ישולם במועדו.

עוד הורה בית המשפט על מחיקת בקשת 
של  האישית  תביעתה  ודחיית  האישור 
המבקשת, במקביל לתשלום גמול למבקשת 
כוחה בסכומים שאינם  ושכר טרחה לבא 

מהותיים.

לאחר שנה וחצי: מגדל 
שוב מחלקת דיבידנד

אושר סילוק תביעה ייצוגית נגד 
מנורה מבטחים והפניקס על גביית 

הוצאות שליחה של מכתב התראה  

    גובה הדיבידנד 66 מיליון שקל  מניית מגדל נסחרה בעליות של יותר מ-1%

    הייצוגית האשימה את חברות הביטוח בעשיית עושר בניגוד להסכמתם של הלקוחות, 
באמצעות גבייה של 384 שקל בגין הוצאות עריכה ושליחה של מכתב ההתראה  במסגרת 

הסילוק החברות התחייבו להזהיר בעתיד את הלקוחות ששליחת המכתב תגרור חיוב 

בית מגדל

http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%92/
http://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%92/
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדונה  בתל-אביב  השלום  משפט  בבית 
כלל ביטוח )התובעת( שיוצגה  תביעתה של 
אמארה  שלמה פיזנטי נגד  על ידי עורך דין 
כהאן )הנתבעת( שיוצגה על-ידי עורכי הדין 
סעיד דחלה ותאמר חנא, וכנגד חברת שירביט 
שיוצגה על ידי עורך הדין אסף חן. פסק הדין 
ניתן ב-1 ביולי 2018 בהיעדר הצדדים, מפי 

הרשם הבכיר קייס נאשף.  
כלל ביטוח ביטחה כלי רכב מסוג משאית 
בביטוח מקיף, ובתוקף פוליסת הביטוח היא 
פיצתה את מבוטחה בגין נזקי הרכוש שנגרמו 
למשאית בעקבות תאונת דרכים באוקטובר 
2014. על פי טענת כלל ביטוח, התאונה אירעה 
שעה שהמשאית הקיפה כיכר מרכזית בישוב 
רינה שבצפון, או אז הגיח לפתע רכב פרטי הנהוג 
בידי  הנתבעת, שקיפח את זכות הקדימה של 
המשאית, התפרץ לכיכר, וכתוצאה מכך אירעה 

ההתנגשות בין כלי הרכב.
אי לכך, תבעה כלל ביטוח את  אמארה ואת 
חברת הביטוח שלה, שירביט, בגין הסכומים 

אותם שילמה למבוטח מטעמה. 
שירביט דחתה את הכיסוי הביטוחי המגיע 
לנתבעת בשלל טענות הגנה. שירביט טענה, 
בין היתר, כי על סמך חקירה שערכה, הוברר 
לה כי מדובר באירוע שבוים על ידי הנתבעת, 
כי נמסרו עובדות כוזבות ביחס לתאונה וכי 
מדובר באירוע שנעשה בזדון ובכוונת מרמה. 
הנתבעת חלקה על טענותיה של שירביט ואף 
הדגישה, כי שירביט מנועה מלעורר כל טענה 
בזיקה עם שאלת הכיסוי הביטוחי, בעיקר בשל 
כך ששירביט ה פיצתה אותה בשעתו ובאופן 
מלא בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכבה בעקבות 
התאונה. עוד נטען, כי משך כל התקופה שחלפה 
מאז ביצוע התשלום האמור, שירביט לא טרחה 
לפנות אליה בדרישה כלשהי ולא נקטה בהליך 

משפטי להשבת הכספים. 
בתחילת  קבע,  המשפט  בית  הדין:  פסק 
נימוקיו, כי אין חולק כי על התובעת להוכיח 
את היסודות העובדתיים של התרחשות אירוע 
התאונה. “מנגד, הלכה היא כי מלאכת הוכחת 
החריג לקיומו של הכיסוי הביטוחי מוטלת על 
המבטחת, שירביט, אשר מבקשת לנער את 

חוצנה מתחולתו של הכיסוי הביטוחי”. 
בית המשפט קבע שטענות ההגנה של שירביט 
לא פורטו כדבעי, והטענות כנגד הנתבעת הועלו 
באורח סתמי וללא פירוט. הוא הוסיף, כי: “גם 
עם תום המשפט ושמיעת סיכומי הצדדים, לא 
היה ברור מהו קו ההגנה של שירביט, ולא בכדי 
בית המשפט העיר לא אחת כי גם לאחר  תום 
המשפט לא ניתן לדעת בצורה ברורה מהי טענת 

ההגנה שמאחוריה שירביט עומדת”.
שירביט,  טענות  את  סקר  המשפט  בית 
חוזה  לחוק  ו-25   26 סעיפים  על  שנסמכו 
“חוק  )להלן:   1985 התשמ”א- הביטוח, 

26 קובע כי: “נגרם מקרה  הביטוח”(. סעיף 
הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב במתכוון, 
פטור המבטח מחבותו”. בית המשפט ציין, כי 
כדי להוכיח התקיימותו של סעיף זה בנסיבות 
המקרה, על התובע להוכיח כי המבוטח )או 
המוטב( פעל “בכוונת זדון ממש”. לפי בית 
המשפט, שירביט כשלה בעמידה במבחן מחמיר 
זה. בית המשפט ציין כי בנוגע לסעיף 25, הנושא 
את הכותרת “מרמה בתביעת תגמולים”, על 
התובע להוכיח “מסירת עובדות בלתי נכונות או 
כוזבות, מודעות המבוטח לאי הנכונות או לכזב 
של העובדות שנמסרו; והכוונה להוציא כספים 
שלא כדין על יסוד העובדות הבלתי נכונות 
או כוזבות”. בית המשפט קבע כי המבחנים 
המנויים בסעיף הם מצטברים וכי שירביט לא 
עמדה באף אחד מהם. על-פי בית המשפט, לא 
הוכח שהתרחשות האירוע באה על רקע מעשה 
או מחדל שנעשו במתכוון במטרה להשמיד את 
המשאית או הרכב הפרטי או לגרום להשבתם 

וכן לא הוכחו היסודות של מרמת הביטוח. 
בית המשפט סקר את עדות נהג המשאית 
וקבע, כי אירוע התאונה הוכח כדבעי לפניו, 
וזאת בהינתן עדותו הסדורה. בנוגע לעדותה של  
הנהגת הנתבעת, בית המשפט ציין כי במוקדים 
מסוימים הסתייג מעדותה, אך שוב ציין עד כמה 
הוא לא מתרשם מהיעדר קו ההגנה של שירביט. 
בית המשפט: “חרף התרשמותי הלא מחמיאה 
במיוחד מהעדה, איני יכול לקבוע כי עלה בידי 
שירביט להוכיח כי היא לא נהגה ברכב, והרי 
הנטל בהקשר זה מוטל על שירביט להוכיח את 

טענות ההגנה... לא אחטא אם אומר ששירביט 
עצמה אינה יודעת מהי טענת ההגנה בה היא 

מבקשת לעגן את כתב הגנתה”. 
כדי לחזק את המסקנה שהאירוע הביטוחי 
התקיים כנטען על ידי כלל ביטוח, בית המשפט 
ציין, כי כלל ביטוח שילמה את תגמולי הביטוח 
למבוטחה וקבע כי “אילו התעוררו בלבה של 
התובעת, חברת כלל ביטוח, ספקות או חשדות 
ניתן  ביחס לאותנטיות של אירוע התאונה, 
להעריך כי היא לא הייתה ממהרת לשלם את 

תגמולי הביטוח”. 
בית המשפט התייחס לעובדה, ששירביט 
הסתמכה על דוח חוקר שהוגש מטעמה וכלל, 
בין היתר, שיחות שקיים החוקר עם אנשים 
שונים, שנכחו באירוע או אחריו, כמו הבעלים 
של המשאית, נהג הגרר שהגיע למקום התאונה 
ואחיה של  אמארה. לפי בית המשפט, שירביט 
לא הזמינה אף אחד מהעדים הללו למשפט כדי 
לחזק את טענותיה ולכן דוח החוקר מהווה 
אך ורק “עדות מפי השמועה”. בית המשפט 
מוסיף כי אי זימון העדים אף פעל לחובתה של 
שירביט לאור ההלכה לפיה הימנעות מהבאת 
עד או ראיה אמורה להיזקף לחובת הצד שנמנע 

לעשות כן. 
נקבע, כי שירביט תשלם לכלל ביטוח את סכום 
התביעה בצירוף הפרשי הצמדה ממועד הגשת 
התביעה, שכר טרחת עורך דין, החזר אגרות 
ושכר עדים. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מי צריך להוכיח מרמה 
בתביעת תגמולים או כי מקרה 

הביטוח אירע בכוונת זדון?

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך



25 ביולי 2018                                                                                                                   עמוד 5 / מתוך 8
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

זוהי רק ההתחלה: חברות דיגיטליות 
נוספות יקומו בשוק הביטוח 

“לחברות הביטוח הדיגיטליות החדשות, 
הביטוח  חברות  מול  משמעותי  יתרון  יש 
הוותיקות”. כך סבור רונן פישר, מנכ”ל ומייסד 
קוד אואזיס, שהייתה אחראית בין היתר על 
בניית מערכת הליבה של ליברה. קוד אואזיס 
משמשת כזרוע הטכנולוגית של חברות רבות 
במשק וסטארטאפים בארץ ובעולם. החברה 
טכנולוגית,  מגוונים  לפרויקטים  שותפה 
בהיקפים משמעותיים ובשווקים שונים בהם 
שוק הביטוח )פיתוח הצ’אט בוט של שירביט(, 

השוק הביטחוני, סחר אלקטרוני ועוד.
המערכות  פישר,  לדברי  הביטוח,  בענף 
המיושנות של החברות הגדולות מונעות מהן 
להתקדם ולבצע אדפטציה מהירה לנתונים 
של  המערכות  בעוד  זאת,  מתפתח.  בשוק 
חברות הביטוח הדיגיטליות החדשות נבנו 
מלכתחילה כדי שיהיה ניתן להטמיע בתוכן 
וישפיעו על הביטוח  חידושים שמשפיעים 
כאשר  הקרובות  בשנים  לדוגמה,  בעתיד. 
המידעים החדשים יזרמו אל חברות הביטוח 
)מהרכב או מהבית החכם למשל(, חברות 
הביטוח יעבדו קשה מאוד לבנות פוליסות 
מותאמות ללקוחות בגלל המערכות הישנות. 
גם המאזן העסקי של חברות הביטוח נפגע 
כתוצאה מהמערכות הישנות. על פי פישר, 
“ההוצאות של חברות הביטוח מתחלקות 
כך: 10% בלבד על קידמה טכנולוגית ושאר 
שימור ההיסטוריה  אל  מופנות  ההוצאות 
וקיום המערכות”. בדיוק בגלל זה, פישר מאמין 
שחברות דיגיטליות נוספות יקומו בענף ואומר 

ש”זה אינטרס של הלקוחות והרגולטור”. 

• פיתוח טכנולוגי מואץ והקמת חברות 
דיגיטליות נוספות באים על חשבון מקומם 

של הסוכנים בשוק? 
פישר: החברות הדיגיטליות הקטנות יצטרכו 
לעבוד בצורה שונה עם סוכנים, בעיקר בצורה 
דיגיטלית תומכת סוכנים. הסוכנים תמיד 
יישארו בענף, אבל האינטראקציה שלהם מול 
סוכנות הביטוח חייבת להיות דיגיטלית באופן 
כמעט מוחלט. בהווה, חברות הביטוח מעניקות 
לסוכנים פורטל סוכנים ושולחן עבודה בלבד. 
הסוכן צריך להיות עם פלטפורמה אחת, שבה 
יהיה בקשר עם כל החברות – מצב זה גם יגדיל 

את השקיפות והתחרותיות. 
בין כל חברות  פורטל אחד מקיף שיחבר 
הביטוח הוא האתגר הגדול של הענף. אך משום 
שכל חברת ביטוח מחזיקה פורטל משל עצמה, 
המשימה הזו הופכת להיות אתגרית. לחבר 
ממשק אמיתי בין חברה אחת עם מערכת 
משנות ה-60, לחברה אחרת עם פלטפורמה 
ואחרת עם מערכת  שפיתחה באופן אישי 

מגוירת - זהו פרויקט ענק. 

ענף הביטוח נמצא בהווה במצב 
של פיתוח טכנולוגי מואץ. אני 
זוכר שישבנו במשרד לפני חמש 
שנים ושאלנו את עצמנו - איך 
אנחנו מגיעים לעוד חברות ביטוח 
בישראל? איך שוברים את תקרת 
הזכוכית? בשנים האלו, פשוט לא 
היה עם מי לדבר. היום קיימת 
פתיחות גבוהה לאמץ טכנולוגיות 
חדשות של חברות הביטוח. הן 
רוצות טכנולוגיה, אך פשוט לא 
יודעות איך להשתמש בה. עולם 
האינשורטק מביא את חברות 

הביטוח להוציא כספים על סטארט אפים והן 
מגיעות למצב שהן נמצאו עם בליל של רעיונות 

ללא חוט מקשר. 

• מה גרם לשינוי בחברות הביטוח?
פישר: חברות הביטוח היו סגורות טכנולוגית 
ולא ראו בטכנולוגיה ערך משמעותי. השינוי 
נעשה לאט והן נגררו בעיקר על ידי החברות 
הקטנות שביקשו לאמץ טכנולוגיות חדשות. 
היום חברות הביטוח הגדולות לא נגררות, 
אלא דוחפות את הענף. היעדים שהן מציבות 
לעצמן בשנים הקרובות מחייבות אותן לאמץ 
טכנולוגיות חדשות, כמו שירות און ליין, ממשק 
של אזור אישי מפותח וצ’אט בוטים. חברות  
פייסבוק וגוגל כבר  ענק טכנולוגיות דוגמת 
מבקשות לפתח שירותי ביטוח שעשויים לגרום 

והחשש הזה  למהפכה בתחום 
מדרבן את החברות הקיימות. 

• מה תוסיף כניסה של גוגל או 
פייסבוק לתחום? 

פישר: גוגל יודעת באיזה שעה 
המהירויות  מהן  נוסע,  אתה 
נסיעה שלך וההתנהלות הכללית 
וייז. אם  שלך דרך אפליקציית 
לבצע  יכולה  היא  רוצה,  גוגל 
פוליסה מאוד מעניינת עבורך 
ועבורה וכנראה שהיא תהיה גם 
משתלמת. כדי להתחרות ביכולות 
של גוגל ופייסבוק, חברות הביטוח יצטרכו 
נתונים משלהן.  לפתח אפליקציה אוספת 
הבעיה היא שלגדולות כבר יש את הטכנולוגיה 
והן יכולות להשוות אותך כנהג לשאר הנהגים 
או את ביתך לבתים אחרים של כלל האזרחים 

ולא רק ללקוחות של חברת הביטוח. 

• מה היה החזון שלכם כשבניתם את מערכת 
הליבה? הסתכלתם על חברות בחו”ל?

פישר: חיפשנו להגיע לרמה הטכנולוגית של 
חברות ביטוח מחוץ לישראל, אשר מתרכזות 
ויכולת סילוק  ליין  און  פוליסות  ברכישת 
תביעות באופן כמעט מיידי. מערכת הליבה 
נציין  יכולת שכזו, אבל  יכולה להכיל  שלנו 
שסילוק תביעה בכמה שניות הוא בחירה 

עסקית של חברת הביטוח ולא טכנולוגית. 

  כך מעריך פישר, לאחר שבשנה האחרונה הוקמו בשוק הביטוח שתי חברות דיגיטליות 
חדשות  לדבריו, החברות הדיגיטליות הקטנות יצטרכו לעבוד באופן שונה עם סוכנים 

והפיננסיםשיחת                עם רונן פישר, מנכ”ל ומייסד קוד אואזיס הפנסיה  הביטוח  עיתון 

SHLOMOB2@GMAIL.COM

 מעונין/ת למכור
תיק ביטוח חיים
ו/או אלמנטארי
ו/או פיננסים?

לסוכנות ביטוח מקצועית ומובחרת,
יש ענין ברכישת תיקים.

המעוניינים נא לפנות לעו”ד שלמה ברמץ טל. 077-2199969
סודיות מוחלטת !!!

רונן פישר, מנכ”ל 
ומייסד קוד אואזיס

”צ
יח

ם: 
לו

צי
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www.shagrir.co.il

ברשות  חברת הביטוח הלאומית הרשומה 
השלום  משפט  לבית  הגישה  הפלסטינית 
נגד  900 אלף שקל  בירושלים תביעה בסך 
לופטהנזה ג’רמן אירליינס.  חברת התעופה 
בתביעה נאמר, כי התובעת ביטחה את חברת 
Masrouji )מסרוג’י( בביטוח מטען הכולל 19 
משטחים של תרופות שנרכשו על ידה מהחברה 

 .Novartis המייצרת
הנתבעת הייתה המוביל של המטען, שנמסר 
לידיה בראשית חודש יולי 2016 בשדה התעופה 
בבאזל/פרייבורג על מנת להעבירו לישראל. 
המשלוח כלל שני מדי טמפרטורה אשר הוצמדו 
למשטחים הללו, ולנתבעת היה ידוע כי המדובר 
במטען שנדרשת לגביו ביקורת טמפרטורה, 

הצריך להיות מוגן מפני שמש וחום ואמור היה 
להיות מאוחסן ומועבר בתנאי טמפרטורה 
שבין 15 ל-25 מעלות צלזיוס. באותו היום 
הועבר המשלוח על ידי הנתבעת לשדה התעופה 
שנחתה  הנתבעת  של  בטיסה  בפרנקפורט 
בפרנקפורט, בחלוף כ-24 שעות לאחר מועד 

מסירת המטען לידי הנתבעת.
לטענת התובעת, מדוח חקירה שנערך על ידה 
עולה כי הטמפרטורה של המטען חרגה מהגבול 
המותר ואף הגיעה לדרגה מקסימלית של 57 
מעלות צלזיוס. אחר כך הטמפרטורה החלה לרדת 
הדרגתית לכיוון הטמפרטורה המומלצת, עד 
שהגיעה לדרגה מתאימה בעת הנחיתה בנתב”ג.

בתביעה נאמר, כי המטען נחשף לחום יתר, 

דבר המשפיע על האיכות, האפקטיביות ואף 
הבטיחות של התרופות והופך את השימוש 
בהן למסוכן ולא חוקי, ומשום כך לא ניתן היה 

לעשות שימוש כלשהו בתרופות.
התובעת טוענת, כי חברת הביטוח של הנתבעת 
Delvag Insurance דחתה את דרישתה לפיצוי 
בגין הנזקים שנגרמו לתרופות, בנימוק לפיו 
המטען נמסר למי שהיה רשאי לקבל אותו בלי 
שנתקבלה כל תלונה על נזק בעת המסירה, 
וכן בנימוק לפיו התובעת או מי מטעמה לא 
העבירו מכתב דרישה מפורט תוך שבועיים 

אחרי המסירה.
תגובת הנתבעת לא התקבלה עד סגירת 

הגיליון.

הפיצוי של כלל ביטוח לגמלאי מקפת יעמוד 
על שני מיליון שקל – זהו עיקרו של הסכם 
הפשרה בין כלל ביטוח לעמותת גמלאי מקפת, 
הפיצוי  השנה.  ביולי  החברה  דיווחה  עליו 
ניתן למבוטחים בפוליסת הביטוח הסיעודי 
הקבוצתית למבוטחי קרן הפנסיה מקפת בין 

השנים 2006 ל-2013. 
להודות  מבלי  כי  נקבע  הפשרה  בהסכם 
בטענות שהועלו בתביעה הייצוגית, “ומתוך 
רצון טוב”, הסכימה כלל ביטוח לפצות את חברי 
קבוצת התובעים בסכום של שני מיליון שקל. 

תוך חודשים כל אחד מחברי הקבוצה יקבל 
את הפיצוי המגיע לו. אם החבר הלך לעולמו, 
תפנה כלל ביטוח ליורשיו. סכום שיוותר לאחר 
החלוקה יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים, 
כאשר הצדדים ממליצים כי הכספים יועברו 
כתרומה לעמותת אילן – מרכז ספורט לנכים. 
ייצוגית  כל זאת, במסגרת פשרה בתביעה 
בסך 473 מיליון שקל, בה נטען כי כלל ביטוח 
משלמת לעמיתים הסיעודיים בקרן מקפת 
התעלמות  תוך  מופחתים,  ביטוח  תגמולי 

מתוספות של הפרשי הצמדה וריבית.

מבוטח  הינו  הקבוצה  את  שייצג  התובע 
סיעודי של החברה, שהוכר כבעל צורך סיעודי 
ב-2010. הקבוצה הרלוונטית כללה את כל 
מבוטחי מקפת הסיעודיים, שקיבלו תגמולי 
ביטוח ללא תוספת הפרשי הצמדה, משנת 

2007 ועד 2013, עת הגשת התביעה.
התביעה  אישור  על  הדיונים  במסגרת 
הייצוגית, בית המשפט המחוזי ביקש את 
בנושא.  המדינה  פרקליטות  של  עמדתה 
באוקטובר 2015 תמכה הפרקליטות בעמדת 

חברת הביטוח.

חברת הביטוח הפלסטינית 
תובעת מלופטהנזה לפצות אותה 

על נזק שנגרם למטען תרופות

הפיצוי של כלל ביטוח לגמלאי מקפת – 2 מיליון שקל

 בתביעה נאמר, כי המטען נחשף לחום יתר, דבר המשפיע על האיכות, האפקטיביות 
ואף הבטיחות של התרופות והופך את השימוש בהן למסוכן ולא חוקי  התובעת 

טוענת, כי חברת הביטוח של הנתבעת, Delvag Insurance, דחתה את דרישתה לפיצוי

הפיצויים ישולמו במסגרת פשרה בעקבות תביעה ייצוגית בסך 473 מיליון שקל נגד כלל 
ביטוח, בה נטען כי החברה משלמת לעמיתי מקפת תגמולי ביטוח סיעודי ללא ריבית והצמדה

https://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A4%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A7/
https://polisa.news/%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA/%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A4%D7%A6%D7%94-%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A7/
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זרקור לעולם הפנסיוני 

ית  צ ח מ ם  ו ת ב
הראשונה  השנה 
נצברו   2018 של 
רד  א י ל י מ  3 . 9 2
שקל בקופות גמל 
להשקעה - חיסכון 
ילד. במסגרת  לכל 
יב  צ ק ת ה ק  ו ח
ההתייעלות  )חוק 
תיקוני  הכלכלית 
גת  ש ה ל ה  ק י ק ח
ו-2016( נקבע   2015 יעדי התקציב לשנת 
יפקיד לזכות כל  שהמוסד לביטוח לאומי 
ילד הזכאי לקצבת ילדים סכומי כסף לטובת 

חיסכון ארוך טווח. 
נקבע בחוק שהפקדות יבוצעו עד הגיעו של 
הילד לגיל 18. סך של 50 שקל מדי חודש. 
בגיל 18 תבוצע הפקדה חד פעמית בסך 500 
שקל ואם לא ימשוך הילד את הכספים לפני 
הגיעו לגיל 21, יפקיד הביטוח הלאומי לזכות 
החיסכון של הילד סכום נוסף של 500 שקל. 
החיסכון יכול להתבצע בתכנית חיסכון בבנק 
או בקופת גמל המנוהלת על ידי חברה לניהול 
קופות גמל, שהוקמה במיוחד לצורך הפקדת 
כספים אלו באישור רשות שוק ההון ביטוח 
וחיסכון. במהלך מחצית השנה הראשונה 
של 2017 ניתנה לכל הורה האפשרות לבחור 
הילד בבנק או בקופת  על שם  אם לחסוך 
גמל, לבחור את זהות הבנק או קופת הגמל 
וסוג התכנית בבנק או מסלול  לפי העניין 

ההשקעות בקופת הגמל. 
לבחירת  שנקבעה  הזמן  תקופת  בחלוף 
יוני  ההורה, ביצע הביטוח הלאומי, בחודש 
לפני שנה, הפקדות לזכות הילדים שהוריהם 

לא בחרו עבורם תכנית בנקאית או קופת 
גמל. ברירת המחדל עבור ילד שטרם הגיע 
לגיל 15 הייתה קופת גמל ועבור ילד שגילו 

מעל 15 - תכנית חיסכון בבנק. 
הכספים המיועדים לקופת גמל עבור ילדים 

הגמל  קופות  כל  בין  שווה  באופן  חולקו 
שקיבלו רישיון ממשרד האוצר לנהל קופת 
לילד,  - חיסכון ארוך טווח  גמל להשקעה 
ואילו כספים המיועדים לתכנית חיסכון בבנק 
הועברו לבנק בו משולמת גם קצבת הילדים. 
גמל  בקופות  המופקדים  הילדים  כספי 
להשקעה מושקעים בשוק ההון במגוון אפיקי 
השקעה המגלמים רמות סיכון שונות. כל קופת 
גמל נדרשה על פי המכרז שערך משרד האוצר 
להציע להורי הילד מסלולי השקעה מגוונים, 
ולפחות את מסלולי ההשקעה המיועדים לאלה 
המעדיפים סיכון מועט, לאלה המעדיפים 
סיכון בינוני ולאלה המעדיפים סיכון מוגבר. 
בנוסף, ניתנה אפשרות, שרק מקצת הגופים 
המנהלים אימצו, לנהל מסלול השקעות על 
פי כללי ההלכה היהודית ומסלול השקעות 

האסלאמית.  ההלכה  כללי  פי  על  המנוהל 
מסלול ההשקעות בקופת גמל, שמהווה ברירת 
מחדל עבור הילדים אשר הוריהם לא בחרו 
עבורם, הוא מסלול השקעות בסיכון מועט 
ומכאן היקף הכספים הגבוה יחסית שנצבר בו 

נכון לסוף חודש יוני - 1,265 מיליון שקל. עם 
זאת, ראוי לשים לב להיקף הכספים במסלול 
בסיכון מוגבר בו הופקדו כבר 1,187 מיליוני 
שקל, הכול כתוצאה מבחירה אקטיבית של 
הורים אשר בחרו לחסוך עבור ילדיהם במסלול 

עם סיכון מוגבר. 
קופות הגמל מפרסמות תשואות ומבחינת 
התשואות, כפי שהושגו בשנה החולפת )ב-12 
החודשים האחרונים( ניתן ללמוד שמסלולי 
ההשקעה המיועדים לחוסכים המעדיפים 
יותר  גבוהות  נהנו מתשואות  סיכון מוגבר 
בינוני או סיכון  מאלו אשר העדיפו סיכון 

מועט. 

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

צמיחת קופות הגמל לילדים
כמעט 4 מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה חיסכון לכל ילד

מאת איציק אסטרייכר

שם קופת הגמל
תשואה נומינלית 
מצטברת בחודשים

יולי 2017- יוני 2018

4.29%אינטרגמל
3.71%אלטשולר שחם

3.42%מגדל
3.40%מיטב דש

3.15%מנורה מבטחים
3.04%הראל

2.86%אנליסט
2.72%אקסלנס

2.28%פסגות
2.09%אינפיניטי

1.98%הלמן אלדובי
1.11%קל גמל

מסלולי השקעה לחוסכים 
המעדיפים סיכון מועט

כספי חיסכון לכל ילד לפי מסלולי השקעה 
)במיליוני שקלים( נכון ליוני 2018

כספי חיסכון לכל ילד לפי גוף מנהל 
)במיליוני שקלים( נכון ליוני 2018
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לקראת ישיבת מועצה דרמטית מחר

צפויה  דרמטית  ארצית  מועצה  ישיבת 
)יום ה’( באשקלון. במרכז  להתקיים מחר 
הישיבה נמצאת כוונת יו”ר המועצה, מקסים 
יו”ר  דרעי, להעלות לסדר היום את פיטורי 
ויינשטיין, ביטול ועדת קשרי  ליסו”ב צבי 
יחסי ציבור בראשות רחל כבודי ומיזוג ועדת 
ועדת  מאיר רוטברג עם  הרווחה בראשות 
)ראו  שטרק  אלי  בראשות  קהילה  קשרי 
2 על החלטת בית הדין של  ידיעה בעמוד 

הלשכה בנושא(.
גורמים בסביבת דרעי מסבירים, כי הרקע 

למהלך הוא חוסר תפקוד של הלשכה, אשר 
מתבטא בעיקר בנתק חריף עם המפקחת על 
הביטוח, שמתבטא בין היתר בהיתר שנתנה 
המפקחת להצעת החוק שתאפשר לסוכני 

הנסיעות לשווק ביטוח. 
רוזנפלד התייחס בשיחה אתמול )יום ג’( עם 
פוליסה לטענות אלו ואמר כי הלשכה מקיימת 
שיתוף פעולה מלא עם הרשות, שהוכח בהישג 

הנוכחי בבג”ץ. 
בהתייחסות לכוונת גורמים במועצה להעלות 
והדחת בכירים  ועדות  לסדר היום צמצום 

בלשכה, אמר רוזנפלד: “מאזן הכוחות בתוך 
הלשכה הוא ברור. סוכני הביטוח תומכים 
בהנהגת הלשכה. יש גורמים שהצלחת הלשכה 
מפריעה להם. צרות העין וחוסר הפרגון שלהם 
בולטים מאוד במעשים שלהם, והם מנסים 
לפגוע בנשיא הלשכה באמצעות מקורבים. 
אין סיבה להדיח ראשי ועדות מצטיינים כגון 
מאיר רוטברג ורחל כבודי. אני אשמח לשמוע 
סיבה אחת לעשות כך, זולת פגיעה אישית 
נשיא הלשכה”  בהם על מנת להחליש את 
)פורסם בפוליסה, גיליון 2432 מה-24 ביולי(.   

דיויד ארנון מסיים את עבודתו בהראל 
לאחר 10 שנים. ב-5 השנים האחרונות, כיהן 
ארנון כמנכ”ל סוכנות הביטוח הראל סטנדרד 
)חברה בת של הראל(. לפני כן שימש כסמנכ”ל 
בכיר האחראי על תחום השיווק. ההערכות 
יחליף את  דניאל כהן כמנהל  הן שארנון 
אגף הבריאות בכלל ביטוח ובנוסף ימונה גם 

למשנה למנכ”ל בחברה. 
יגיע לכלל ביטוח, יהיה זה  אם ארנון אכן 
ומינויים  המינוי האחרון בשרשרת עזיבות 
שמלווים את המנכ”ל יורם נוה מאז כניסתו 
לתפקיד ביוני. לפני כשבועיים מינה נוה את 
יוסי דורי, שנחשב למקורבו, למנהל מערך 
כ.נ.ף בעקבות עזיבתה  ומנכ”ל  ההשקעות 

של ענת לוין. בעקבות אותו מינוי, הודיעה על 
עזיבה לימור דנש שמשמשת כמנהלת כספי 
עמיתים ופנסיה בכלל ביטוח. ביום א’ השבוע 
נודע כי המשנים למנכ”ל, יעקב )צ’יקו( זכריה 

ואבי רוזנבאום, יעזבו את החברה.  
מכלל ביטוח נמסר כי מינויו של ארנון לא 

אושר עדיין סופית בחברה.

מתיחות שיא בין המחנות בהנהגת הלשכה

לאחר חמש שנים בסוכנות: דיויד ארנון עוזב את הראל סטנדרד

 גורמים בסביבת דרעי מסבירים כי הרקע למהלך הוא חוסר תפקוד של הלשכה, שמתבטא בעיקר בנתק חריף 
עם המפקחת  נשיא הלשכה רוזנפלד בתגובה לדברים: הלשכה מקיימת שיתוף פעולה מלא עם רשות שוק ההון, 

שהוכח בהישג הנוכחי בבג”ץ  מאזן הכוחות בתוך הלשכה הוא ברור, כאשר סוכני הביטוח תומכים בהנהגת הלשכה

 ארנון כיהן במשך 10 שנים בהראל בתפקידים שונים  ההערכות הן 
שארנון בדרכו להחליף את דניאל כהן כמנהל אגף הבריאות בכלל ביטוח

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.
 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם

במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס

מבטחים ומבוטחים
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