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ועדת  של  בדיון השני  )ג’(  סערה הבוקר 
החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת 
הבנקאית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים 
גדולים. הדיון היה אמור לכלול את עדותה 
של הממונה על הביטוח דורית סלינגר, אך זו 
בחרה לבטל את הופעתה דקות ספורות לפני 

תחילת הדיון. 
על פי יו”ר הוועדה, ח”כ איתן כבל )המחנה 
הציוני( , סלינגר בחרה לא להופיע ככל הנראה 
מאחר שהוועדה מוטה נגד רשות שוק ההון או 
לנוכח העובדה כי במקרה של בחירות, ועדה זו 
לא תגיע למסקנות. הרשות טענה בתגובה, כי 
סלינגר שמחה לשתף פעולה עם הוועדה, אך 
הוועדה סירבה להושיב אותה באופן מכבד 
ועיצבה את האולם בו היה אמור להיערך הדיון 

כאולם נאשמים.
בחירתה של סלינגר לבטל את הופעתה, למרות 
הכנסת, הביאה לביקורות  שהגיעה למשכן 

שוצפות של חברי הוועדה. 
כבל פתח את הדיון: “אל יקל הדבר בעינכם. 
אנחנו מגדירים בוועדה את היחסים בין הרשות 
המחוקקת והמפקחת למבצעת. נראה שחלק 
מאתנו התבלבלו וחושבים שהם אלו שיקבעו 

לנציגי הכנסת איך להתנהל. זה לא יקרה”. 
כבל ביקר את ההתנהלות הספציפית של 
“כיצד רשות שוק ההון מתנהלת?  הרשות: 
כיצד היא עושה הכול כדי שלא נצליח לעשות 
עבודתנו. זה לא עניין אישי, כבודה של הכנסת 
מונח פה על המאזניים. אם היא )סלינגר( 
ויכולה לשים  חושבת שהיא בסוף הקדנציה 

עלינו פס, היא טועה”.
יד אחת  כבל הוסיף: “הוועדה עובדת עם 
קשורה... הדיון מתיש וחולפים להם הימים. 
לכאורה, האשראי הזול שניתן לטייקונים יצר 
פירמידות במשק שפגעו בצמיחה ובפריון במשק 
ועלינו לבדוק זאת”. כבל הודיע כי ייתן לחברי 

הוועדה לנאום ובסופם יפזר את הדיון. 
ח”כ יואב קיש )ליכוד(: “מה שאנחנו רואים 
רגולטוריים  גופים  סימפטום.  זה  הבוקר 
גדולים מאוד עם חשש כבד מתוצאות העבודה 
שנעשית בכנסת והם נלחמים כדי שלא נבצע 
את עבודתנו. אנחנו חייבים להשיב מלחמה”. 
ח”כ עיסווי פראג’ )מרצ(: “ סלינגר מתואמת 
עם שאר הגורמים שאמורים להיות כאן ובחרה 
שלא להגיע לישיבה, לאחר שכבר הייתה בבניין 
הכנסת. אני רוצה לדעת מה מצב הפנסיה. דורית 

אני קורא לך – חזרי בך. כולם חושבים שאנחנו 
לקראת בחירות ובוחרים להימנע מלהתייצב”. 
כבל סיכם: “הגנתי בעבר על דורית והיא עושה 
עבודה מדהימה בשוק הביטוח. אך בנושא שוק 
ההון יש שאלות גדולות ורבות, בעיקר בנושא 
פיקוח. אציע להקים ועדת חקירה פרלמנטרית”.

תגובת הרשות: “הממונה הוזמנה לפתוח את 
נועדה לבחון מתן  דיוני הוועדה, שהקמתה 
אשראי על ידי המערכת הבנקאית לטייקונים, 
אך הביעה הסכמתה לפתוח את הדיון הראשון. 
הממונה וצוותה נפגשו עם יועצי הוועדה ושיתפו 
פעולה בכל מה שנדרש בתהליך. הממונה הגיעה 
לדיון על מנת להעביר מצגת ולענות על שאלות 
חברי הוועדה, אך להפתעתה נדרשה לשבת 
במרכז האולם על כיסא נאשמים ולא בנוהל 
הרגיל הנדרש כאשר כל הצוות המקצועי יושב 
עמה. לאור סירוב הוועדה להושיב אותה באופן 
מכבד, סירבה לקיים את הדיון. הרשות נכונה 
לענות על כל שאלה ולהעביר כל מידע שיש 

בסמכותה בהליך מוסדר ומכבד”. 

)ראו ידיעה על המצגת של הרשות
שלא הוצגה בוועדה – בעמ’ 8(

רשות שוק ההון: סלינגר ביטלה את עדותה 
לאחר שהתייחסו אליה כאל נאשמת 

יו”ר הוועדה, ח”כ איתן כבל: אם הממונה על הביטוח חושבת שהיא בסוף הקדנציה ויכולה לשים עלינו פס, היא טועה 

nir@oren-ins.co.il

חדש !    אורן מזרח בצפון
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ניר עובדיה, משנה למנכ"ל
nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

סערה בוועדה להתנהלות המערכת הבנקאית בהסדרי האשראי ללווים גדולים
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בית מגדל
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום באשדוד נדונה תביעתה 
של פלונית )התובעת(, שיוצגה על ידי עורכי 
ואיילת קיטביץ-קורן נגד  דוד בן-חיים  דין 
כלל חברה לביטוח בע”מ, שיוצגה על ידי עו”ד  
צופין  דורון-בורבין  ממשרד  בורבין  עילם 
)הנתבעת( ונגד בנק ירושלים, שיוצג על ידי 
שרון בן עמי )הבנק(. פסק הדין ניתן  עו”ד  
ס-25 ביולי 2018, בהיעדר הצדדים, על ידי 

סגן הנשיאה, השופט גיל דניאל. 
התובעת נטלה יחד עם בעלה המנוח הלוואה 
מובטחת במשכנתה מהבנק. הבנק דרש כי 
יתרת ההלוואה תהיה מלווה בביטוח חיים 
של הלווים, כאשר הבנק יירשם כמוטב בלתי 
חוזר לכיסוי יתרת ההלוואה בעת פטירת אחד 
מהלווים. התובעת ובעלה רכשו מהנתבעת 
פוליסת ביטוח חיים, שלטענת התובעת נכנסה 
2009. ב-13  לתוקף החל מה-1 באוגוסט 
באוגוסט 2014 נפטר המנוח. לאחר פטירתו 
הונחתה התובעת על ידי הבנק להגיש תביעה 
לחברת הביטוח לשלם לידי הבנק את סכום 
הביטוח, בשיעור יתרת ההלוואה. הנתבעת 
הודיעה לבנק, כי היא אינה מכירה בכיסוי 
הביטוחי משום שלא שולמה פרמיה כלשהי 
בגין פוליסת הביטוח ובכל מקרה המנוח הודיע 
על ביטול הפוליסה עוד ב-27 ביוני 2011. מכאן 
תביעתה של התובעת לקבלת תגמולי ביטוח. 
התובעת טענה בתביעתה, כי פוליסת הביטוח 
תקפה ועל חברת הביטוח לשלם את תגמולי 
תשלום  אי  בדבר  לטענה  בנוגע  הביטוח. 
הפרמיות, התובעת טענה כי גם אם לא שולמו, 
פוליסת הביטוח נכנסה לתוקף ואין הדבר גורר 
את בטלות הפוליסה. שנית, התובעת טענה כי 
מכתב הביטול, עליו מסתמכת חברת הביטוח, 
הינו כוזב ולא אותנטי וכי המנוח מעולם לא 
ביטל את פוליסת הביטוח. אם נעשתה פנייה 
בשם המנוח אל חברת הביטוח למטרת ביטול 
הפוליסה, הייתה זו יוזמה של סוכנות הביטוח 
ידיעת  ללא  ידיעת המנוח,  ללא  ממניעיה, 
ידיעת הבנק. לבסוף, טענה  וללא  התובעת 
הרי  בוטלה הפוליסה  גם אם  כי  התובעת, 
שהדבר היה כפוף לקבלת הסכמתה ולקבלת 
ובפרט המוטב הבלתי  הסכמת המוטבים, 

חוזר - הבנק. 
חברת הביטוח טענה, כי ב-7 בספטמבר 2009 
התקבלה אצלה הצעה לביטוח, כאשר המנוח 
נרשם כבעל הפוליסה. בפוליסה שהונפקה 
למנוח וכן בנספחים שונים לפוליסה נקבעה 
הוראה לפיה הפוליסה נכנסת לתוקפה רק 
פי  על  הראשונה.  הפרמיה  תשלום  אחרי 
חברת הביטוח, לא שולמה פרמיה כלשהי 
בגין הפוליסה, קל וחומר פרמיה ראשונה, ואל 
המנוח נשלח מכתב בשל אי תשלום הפרמיות. 
כמענה למכתב, התקבלה אצל חברת הביטוח 
הוראה מאת המנוח במסגרתה ביקש לבטל 

את הפוליסה. 
לאחר שהתקיים דיון קדם משפט בהליך, 
הבנק צורף לתביעה. הבנק טען, כי לא קיבל 
מחברת הביטוח הודעה על אי כניסתה לתוקף 
של הפוליסה או על ביטולה. אי לכך, הצטרף 
הבנק לעמדת התובעת לפיה על חברת הביטוח 

לשלם את תגמולי פוליסת הביטוח. 
פסק הדין: ראשית, דן בית המשפט בשאלות 
האם המנוח ביקש לבטל את פוליסת הביטוח 
והאם המכתב שנשלח לחברת הביטוח הינו 
העדויות  נוכח  קבע,  המשפט  בית  מזויף. 
והראיות שהובאו בתיק, כי “...לא ניתן לקבל 
את טענת התובעת לפיה מדובר במכתב מזויף. 
מלבד העלאת חשדות והשערות, לא הובאו על 
ידי התובעת ראיות של ממש להוכחת טענת 
הזיוף”. בית המשפט הוסיף, כי סוכן הביטוח 
העיד בדיון קדם המשפט שנערך בתיק וטען 
שמדובר במסמך אותנטי, אך התובעת לא 
דרשה את חקירתו או את צירופו לתביעה. 
נוכח הדברים הללו, טענות התובעת, לפיהן 

מכתב הביטול מזויף, נדחו. 
שנית, בית המשפט דן בשאלת הצורך במתן 
הודעה וקבלת הסכמה של התובעת לביטול. על 
פי בית המשפט: “אין בהיעדר משלוח הודעה 
נפרדת הנושאת את שמה של אשתו של המנוח, 
התובעת, המתגוררת עמו, כדי לפגום בתוקף 
הביטול. כל זאת, שעה שההודעה על ביטול 
פוליסת הביטוח, כפי שנעשתה נוכח בקשת 
המנוח, אף אם מוענה על שם המנוח, נשלחה 
בפועל לכתובת המגורים המשותפת של המנוח 

והתובעת ומנסיבות העניין עולה כי ניתן להניח 
שהיא התקבלה אצל המנוח ואשתו, התובעת”. 
בית המשפט הוסיף, כי דיווחים שוטפים בדבר 
פוליסות ביטוח נוספות שהתובעת והמנוח היו 
מבוטחים בהן נשלחו על ידי חברת הביטוח 
לתובעת ולמנוח ומהדיווחים ניתן היה ללמוד 

שהפוליסה נושא הדיון אינה תקפה. 
בנוגע לשאלה האם נשלחה הודעה על ביטול 
הפוליסה לבנק נקבע, כי יש סיכוי גבוה לכך 
שמכתב אותו הציגה חברת הביטוח בפני בית 
המשפט אכן נשלח וכי קיים סיכוי נמוך יותר 
שהמכתב נשלח אך לא הגיע, מאשר הסיכוי 
שהמכתב הגיע אך נשמט במסגרת שרשרת 
ואי לכך הוא אינו מופיע  הטיפול בו בבנק 

ברישומי הבנק. 
בנוגע לתוקף הפוליסה נקבע: “קיים קושי 
של ממש לקבוע כי פוליסת ביטוח אשר לא 
שולמו בה פרמיות כלל, לרבות פרמיה ראשונה, 
עמדה בתוקף, וזאת חרף הוראות מפורשות 
ובנספחים לה  הקבועות בפוליסת הביטוח 
הקובעות כי הפוליסה תכנס לתוקף רק בכפוף 

לתשלום פרמיה ראשונה”. 
לסיכום, התביעה נדחתה. נוכח מצבה של 
לשאת  ועליה  לאלמנה,  שהפכה  התובעת, 
בתשלומי ההלוואה המובטחת במשכנתה 
לבדה, בית המשפט קבע, כי התובעת תישא 
טרחת  ושכר  המשפט  הוצאות  בתשלום 

הנתבעת בסך כולל של 6,000 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

המנוח ביטל את הפוליסה 
לפני מותו ולכן התובעת אינה 

זכאית לתגמולי ביטוח חיים

dana-s@ayalon-ins.co.il קורות חיים ניתן להעביר ל:

לקבוצת איילון דרושים/ות
מפקחי/ות רכישה מנוסים

שכר ותנאים מעולים למתאימים

אם יש לך מוטיבציה גבוהה
ורצון לכבוש את עולם הביטוח, 

זאת ההזדמנות בשבילך!
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השמאי אורי נס תובע 730 אלף 
שקל ממנורה מבטחים בגין נזקי 

סערה בביתו ברמת השרון

השמאי אורי נס, מבכירי השמאים 
בישראל, הגיש תביעה נגד חברת 
הביטוח מנורה מבטחים בגין נזקי 
סערה והצפה שנגרמו לביתו ברמת 
השרון. מהתביעה שהגיש נס יחד 
נס בבית משפט  עדנה  עם רעייתו 
כי בסוף  השלום בהרצלייה עולה 
2015 התחוללה  חודש אוקטובר 
באזור סופה מלווה בגשמים ורוחות 
עפו  מהסופה  וכתוצאה  חזקות, 
רעפים מגג הבית. מים חדרו אל 

תוך המבנה ומים רבים הציפו את הבית וחדרו 
לכל חלקיו דרך בקיעים שנפרצו בגג, לרבות 
לקומת המרתף, וגרמו לנזקים כבדים, הן למבנה 

והן לתכולה.
על מנת להקטין את נזקיהם גרפו התובעים מים 
רבים שהצטברו בכל רחבי ביתם ובמקביל פנו 
אל מבטחת הבית, מנורה, והודיעו לה על אודות 
האירוע. כמו כן ביצעו תיקון של גג הרעפים 
שניזוק. לטענת התובעים, מנורה נקטה בסחבת 

ממושכת בטיפול בנזקים אלו וגרמה 
במחדליה לנזקים נוספים ולהוצאות 

מוגדלות לתובעים.
לדברי התובעים, בעלים של בית 
מגורים פרטי ויוקרתי תלת קומתי 
ברמת השרון בשטח כ-440 מ”ר, 
רק בחלוף כשנתיים ממועד אירוע 
ההצפה שילמה להם מנורה סכום 
 93 בסך  במחלוקת  שנוי  שאינו 
אלף שקל, שאינו מגלם ולו במעט 
מנזקיהם ובוודאי שאינו מאפשר 

להם לשקם את נזקיהם.
איגוד  לטענת אורי נס, שכיהן בעבר כראש 
השמאים, נכון להיום מנורה שבה ומתעלמת 
להם.  שנגרמו  והרבים  הכבדים  מהנזקים 
לדבריו, על פי השמאי והמהנדס מטעמו לטענת 
התובעים, מנורה נקטה בסחבת ממושכת בטיפול 
בנזקים אלו וגרמה במחדליה לנזקים נוספים 
ולהוצאות מוגדלות לתובעים, תקופת השיקום 
לנזקי המבנה צפויה להימשך כשלושה חודשים, 

במהלכם לא ניתן יהיה להתגורר בבית.
הכירה  כי לאחר שמנורה  נאמר,  בתביעה 
במקרה הביטוחי ובכיסוי הביטוחי, קיבלה על 
עצמה את הטיפול ושלחה נציגים מטעמה, נמנעה 
ממשלוח מכתב דחייה כלשהו ויותר מכך, אף 
שילמה לתובעים סכום שאינו שנוי במחלוקת 
לשיטתה, הרי שהיא מנועה כיום מלהעלות טענה 
כלשהי בכל הנוגע לקיומו של מקרה הביטוח 

וחבותה על פי הפוליסה.
לדברי התובעים, מנורה חייבת לפצות אותם 
בגין מלוא נזקיהם בהתאם למצג שנוצר לקיומו 
של כיסוי מלא בפוליסה, ולפיו, ככל שיתרחש 
מקרה ביטוח הם יקבלו את תגמולי הביטוח 

תוך חודש ימים.
אינה  “החברה  בתגובה:  נמסר  ממנורה 
ללקוחות  הקשורים  לנושאים  מתייחסת 

המתנהלים במסגרת בית המשפט”.
נס מסר בתגובה לפוליסה, כי הוא מצר על כך 
שהדיונים שנערכו בניסיון למנוע את התביעה 

לא צלחו.

  לטענת התובעים, מנורה נקטה בסחבת ממושכת בטיפול בנזקים אלו וגרמה 
במחדליה לנזקים נוספים ולהוצאות מוגדלות לתובעים  נס מסר בתגובה 

לפוליסה, כי הוא מצר על כך שהדיונים שנערכו בניסיון למנוע את התביעה לא צלחו

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

, מורידים את  פשוט מצטרפים ל-

האפליקציה, מצלמים את הרכב

ומקבלים החזר של 150  

סוכנים, ללקוחות שלכם מגיע כסף בחזרה 

ובשביל זה אנחנו כאן!

כי ככה עושים היום ביטוח דיגיטלי לרכב

 יטוח דיגיטלי לרכ 

שנותן פחות

פחות יקר. פחות זמן. פחות כא  ראש

השמאי אורי נס
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“בעלי רכבי יוקרה אינם צריכים 
לשלם ביוקר” - כך אומרים בחברת 

שירותי הרכב קופל גרופ.
לאחרונה  השיקה  גרופ  קופל 
 Start את כתב השירות החדש 
למכוניות יוקרה. טיב   Luxury
השירות  כתב  ברכישת  השירות 
החדש, המותאם במיוחד לרכבי 
שירותים  מגוון  מעניק  יוקרה, 
מקצועיים הכוללים כיסוי לשבר 
שמשות מקוריות עד בית הלקוח, 

רכב מנהלים חלופי בעל מנוע 2,000 סמ”ק, 
ניידות שירותי דרך וגרירה בפריסה ארצית, 
החלפת גלגל, אספקת דלק ושירות עד בית 

הלקוח.
מהחברה נמסר: “הצורך בשירות 
נולד מההבנה שתחזוקת  החדש 
רכב יוקרה מצריכה שירות אחר, 

שירות יוקרתי”. 
מיקי קופל, מנכ”ל קופל  לדברי 
יוקרה צריכים  גרופ: “בעלי רכבי 
לבקש מסוכן הביטוח כתב שירות 
יוקרתי לרכב שלהם, הכולל את 
כל האלמנטים התואמים למחיר 
הרכב. אמנם הם ישלמו יותר אך 
יזכו לשירות מועדף לרכב שלהם. ברור שבעת 
הרכישה ההוצאה תהיה גבוהה יותר, אך הם 
יקבלו מוצרים יוקרתיים לאין שיעור. לדוגמה, 

מחיר של שמשה מקורית הוא לרוב יקר פי 
5-8 מעלות של שמשה תחליפית, אך בכתב 
Start Luxury כלול כיסוי לשבר  השירות 
והלקוח  שמשות מקוריות עד בית הלקוח 
זוכה גם לרכב חלופי בעל מנוע 2,000 סמ”ק 
עם  היום,  מחברת ההשכרה בעת האירוע. 
המפקחת על שוק ההון, הביטוח  הנחיית 
והחיסכון, בעת רכישת פוליסה כל מבוטח 
יכול לרכוש בנפרד מוצרים משלימים לביטוח 
ובתוכם את כתב השירות החדש. כתב השירות 
משווק על ידי סוכני הביטוח בלבד, כולל חבילת 
שירותים המאפשרת ללקוח לישון בשקט ובלי 
דאגות, כשהוא יודע שהרכב שלו זוכה לטיפול 

מקצועי ומיטבי”.

 IBI אושר הסכם פשרה בין בית ההשקעות
לבין סוחר שסחר דרך חברה בת, IBI  שירותי 
בורסה, וגרם לה להפסדים כתוצאה ממינוף 
 IBI-וכניסה לחריגת אשראי. הסוחר ישלם ל
כ-615 אלף שקל, שמהווים את מלוא החוב 

האישי של הסוחר לחברה. 
המשפט  בבית  שאושר  הפשרה  הסכם 
המחוזי בתל אביב הוא ההסכם הראשון של 
החברה בעוד היא נוקטת בהליכים משפטיים 

דומים אל מול שמונה לקוחות נוספים בגין 
אותן פעולות. 

בפברואר 2018 הגישה IBI שירותי בורסה 
לבית המשפט המחוזי תביעה כנגד תשעה 
נתבעים, אשר ביצעו באותו החודש פעולות 
ממונפות באופציות בחו”ל ומדד VIX )מדד 
נכנסו  הללו,  הפעולות  בעקבות  הפחד(. 
המשקיעים לגירעונות וחריגת אשראי שנוכו 

מחשבון החברה. 

על פי הדיווח של IBI באותם ימים, בבדיקה 
ראשונית הנזק שנוצר מחריגת האשראי של 
הלקוחות הסתכם בכ-43.5 מיליון שקל. לאחר 
מספר ימים הורידה החברה את הערכות הנזק 
לכדי 35.5 מיליון שקל, שהיוו 17.7% מההון 

העצמי של החברה.
על פי ההסכמות אליהן הגיעה IBI שירותי 
בורסה עם הלקוח, ההחזר ישולם בפריסה של 

תשלומים כמפורט בהסדר.

קופל גרופ השיקה כתב שירות חדש 
Start Luxury - למכוניות יוקרה

 IBI פשרה: לקוח לשעבר של
יפצה אותה בכ-600 אלף שקל

כתב השירות כולל כיסוי לשבר שמשות עד בית הלקוח, רכב מנהלים חלופי, ניידות 
שירותי דרך וגרירה בפריסה ארצית, החלפת גלגל, אספקת דלק ושירות עד בית הלקוח

 סוחרים שבחרו לסחור דרך IBI בחודש פברואר 2018 גרמו לחריגה באשראי והפסדים 
של 35 מיליון שקל לחברה  הסכום בפשרה מהווה את כל הסכום אותו חייב הלקוח 

לחברה  החברה נוקטת בהליכים משפטיים דומים נגד שמונה סוחרים נוספים

! כיסוי למראות צד - כולל בית המראה.
כיסוי פנסי חזית/איתות/ברקס/ערפל.

בעת תביעה לתיקון לא נפגעת הנחת "העדר תביעות".
פתרון/מענה לתביעות בסכומים "נמוכים" לעיתים עד גובה השתתפות העצמית ואף יותר.

אחריות של חצי שנה.
כיסוי עד לגובה של 3,000 ₪.

ללא הגבלה לכמות התביעות בתקופת המנוי.
זמינות וליווי טלפוני לאורך כל תהליך השירות.

השירות ניתן באמצעות מרכזי שירות בפריסה ארצית רחבה.

לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי בחברות הבאות:

 ליצירת קשר פנו למחלקת סוכנים בטלפון: 073-2007443

כדאי לדעת

מיקי קופל מנכ”ל 
קופל גרופ
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מגדל. חברת הביטוח המובילה בישראל

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

* כפוף לגיל 44 ומקסימום 14 ימי שהיה בחו"ל ללא הרחבות.
ההצטרפות כפופה לאישור החברה לחיתום רפואי. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד 
ולא ישמש לקביעת הזכויות והחובות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. האמור אינו 

תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

��אפליקציית מגדל PAY, המאפשרת הגשת תביעות להוצאות רפואיות וקבלת                         
החזר מהיר, איתור קל ומהיר של רופאים בחו"ל והתייעצות רפואית אונליין.

�הטבת LOW COST - רק 1.5$ ליום*
�ללא השתתפות עצמית

�גבולות אחריות גבוהים במיוחד עד 5,000,000$ להוצאות רפואיות

המלון שבו 
התאכסנו

המקום שבו 
שברתי את הרגל

ביטוח נסיעות לחו"ל ששומר עליך בכל מקום בעולם 
מגדל מסע עולמי
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ית  ר ש ל ה  ד ו ת
מי  ר כ - ם ח נ מ
אביה  ולפרופסור 
ספיבק על מחקרם 
שא  ו נ ב ף  ל א מ ה
הפנסיות במדינת 
ין  א  . ל א ר ש י
במחקר דבר שאנו, 
בנושא  המטפלים 
זה שנים רבות, לא 
ידענו, אבל חשיבותו 
בכך שיש עובדות מספריות אמיתיות, מבוססות 

על נתוני אמת.
שתי נקודות עיקריות לדעתי במחקר חשוב זה:

1. המסקנה על שיעור הנמוך כאחוז מהשכר 
של הפנסיות הצפויות בגיל פרישה, וכמובן 
והשארים  הנכות  פנסיות  לגבי  ההשלכות 

והסיבות לכך.
2. הצפת התופעה של 2.5 מיליון חשבונות לא 
פעילים בסכום של כ 50 מיליארד שקל. סכום 

זה מהווה כ-20% מכלל הסכומים המנוהלים 
בקרנות הפנסיה.

התגובות לא איחרו לבוא, רדיו, טלוויזיה 
ושיחות בענף. כל התגובות שראיתי ושמעתי 

מחפשות אשם.
על מי יש להטיל את האשמה:

המפקחת על הביטוח הורידה עמלות ולכן 
הסוכנים והיועצים לא עוסקים בנושא.

סוכני ויועצי הביטוח מחפשים את טובתם 
ולא את טובת המבוטחים.

דמי הניהול אשמים )נכון חלקית, לפי דברי 
עורכי המחקר והם בטח לא סיבה עיקרית(.

המדינה לא מסבסדת מספיק את הפנסיות 
)סבסוד נוסף פירושו מיסים נוספים(.

תירוצים נוספים כיד המלך, זריקת בוץ זה 
בזה, אבל אף לא הצעה קונקרטית אחת מה 

עושים ומי עושה.
האם זה נושא לרכילות או אתגר לעשייה? 
האם ענף הביטוח יכול למנף את המצב לשיפור 
התדמית שלו לתדמית חיובית יותר על ידי טיפול 

אינטנסיבי בנושא ודאגה למבוטחים? 
אין ספק שחלק גדול מחברי קרנות הפנסיה 
מהי  שלנו.  לקוחות  הם  במחקר  שנבדקו 

האחריות שלנו כלפיהם לנוכח המחקר?
מה היא תכנית העבודה שיש לבנות כדי לשפר 

את מצב מבוטחינו?
אין ספק שהשלב הראשון הוא ללמוד לעומק 
את המחקר והשלכותיו. לא יתכן שמבוטח 
ממבוטחינו לא ידע את מצבו הפנסיוני במדויק 
ולא יקבל יעוץ נכון לגבי הצעדים שיש לנקוט 
בהם במידית. ראינו במחקר שזמן הוא הגורם 
הדומיננטי במצב. גם אם המבוטח הוא רק 
לקוח ביטוח כללי, יש לנו אחריות לגבי טיפול 
בסיכוניו. מוזר שזה אני שחייב לחזור לחשיבותו 

של התכנון הפיננסי לכל אחד ואחד.
מי יודע יכול ומסוגל לטפל בנושא? הבנקים? 
קרנות הפנסיה? לא ולא, רק ענף הביטוח עם 
כוח האדם המיומן שלו יכול להביא לשינוי. 

אתגר גדול והזדמנות גדולה לפנינו.  
בידינו ההחלטה מה עושים עם זה.

של מי האתגר?
מחקרם המאלף של שרית מנחם-כרמי ופרופסור אביה ספיבק חושף מספר נתוני 

אמת בנושא הפנסיות במדינת ישראל וזה הזמן להפסיק לחפש אשמים ולפעול

מאת מרדכי הרשקוביץ

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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המצגת שלא הוצגה

הרכב האשראי העסקי בישראל, 
בשנים 2000-2017

התפלגות אשראי עסקי בישראל
לפי מלווה 2000-2017

סלינגר: תיק האשראי העסקי מציג תשואה 
עודפת של כ-2% על פני מדדי האג”ח

בעשר השנים שקדמו ל-2016, התשואה 
הממוצעת של קרנות הפנסיה הייתה השלישית 
בשיעור של   OECD-בגובהה מבין מדינות ה
דומה לתשואות שהושגו  - תשואה   5.5%
בהולנד, צ’ילה ואיסלנד ונמוכה מזו שהושגה 
במקסיקו )5.8%( וסלובניה )7%(. כך מראה 
שסוקרת  ההון,  שוק  רשות  של  המצגת 
זו  את השקעות הגופים המוסדיים. מצגת 
ועדת החקירה  הייתה אמורה להינתן בפני 
הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הבנקאית 
בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים על 
ידי המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, אך 

זו בחרה שלא לעשות כך. 
על  להגן  סלינגר  תכננה  המצגת,  פי  על 
המדיניות לאפשר למוסדיים להעניק אשראי 
עסקי והציגה את תרומת תיק האשראי העסקי 
לתשואה הכוללת של המוצרים הפנסיוניים 
השונים. על פי הנתונים שתכננה להציג, הדבר 
מביא לשיפור התשואה לחוסכים ולצמיחת 

הכלכלה הישראלית.

על פי המצגת, התשואה המצטברת של תיק 
האשראי של הביטוח מאז שנת 2000 מסתכמת 
ב-246%. תיקי האשראי של ענף הפנסיה והגמל 
הניבו תשואה של 236% ו-165% בהתאמה. 
המצגת מראה, כי הענף לחיסכון ארוך טווח 
השיג תשואות עודפות על פני מדד היחס. 
י’ וגם הקרנות  בתחום הפנסיוני גם קרנות 
הכלליות בענף הפנסיה הניבו תשואה גבוהה 
יותר ממדד היחס, מדד תל אביב תל בונד 60. 
בשנתיים האחרונות, התשואות השנתיות 
הגבוהות ביותר הושגו בפוליסות המשתתפות 
ברווחים בשיעור ממוצע של 5.4%, לעומת 
ו-4.6%  5.3% בקרנות הפנסיה המקיפות 

בקופות הגמל. 

פיזור האשראי במשק

תיק האשראי של המוסדיים מורכב ברובו 
וסחיר  מאג”ח ממשלתי לא סחיר )23%( 
והלוואות  )19%(, אג”ח קונצרני )10.5%( 

)6%(. במצגת מתואר פיזור האשראי של שבעה 
ידי הרשות. הבדיקה  מוסדיים שנבדקו על 
העלתה, כי חמשת צרכני האשראי הגדולים 
של המשק קיבלו בין 16% ל-25% משיעור 
האשראי של המוסדיים השונים. עשרים צרכני 
האשראי הגדולים החזיקו בשיעור של בין 32% 
ל-54% מסך האשראי שניתן על ידי המוסדיים.
שרי  חמשת צרכני האשראי הגדולים הם: 
עופר, חברות ממשלתיות,  ליאורה  אריסון, 

עידן עופר ויצחק תשובה.
מבחינת שווי נכסים, האשראי שניתן לחמשת 
הגדולים היווה מ-2% ועד 8% מסך הנכסים 
של המוסדיים השונים. שווי ההלוואות של 
עשרים הלווים הגדולים נע בין 3% ל-16% 

מהנכסים של המוסדיים. 
מבחינת התנהלות המוסדיים, המצגת של 
כך שבשנים  על  ההון מצביעה  שוק  רשות 
האחרונות מתהדק הפיקוח על ועדות ההשקעה 
בהענקת אשראי. זאת, כאשר בשנת 2017 
נרשם שיא של 304 תקנות של ועדות השקעה. 

 בדיון שאמור היה להתקיים בוועדת החקירה הפרלמנטרית על הסדרי אשראי תכננה 
סלינגר להציג את תרומת תיק האשראי העסקי לתשואה הכוללת של המוצרים הפנסיוניים 

השונים  הדבר מביא לשיפור התשואה לחוסכים ולצמיחת הכלכלה הישראלית

התפלגות אשראי עסקי בישראל לפי מלווה 
 2000-2017

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

בנקים  גופים מוסדיים  מלווים זרים  משקי בית  ממשלה 

3 

אשראי עסקי בישראל 
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אשראי מהבנקים  אשראי מהגופים המוסדיים  אחר 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
4 

מוסדיים 

אחר 

בנקים 

התשואה העודפת של תיק האשראי 
תשואה עודפת של תיק האשראי ביחס למדד תל בונד 60 ביחס למדד תל בונד 60

9 
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
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תשואה  בפועל תל  בונד  60 תשואה  בפועל תל  בונד  60

קרנות פנסיה מקיפות-מסלול כללי  פוליסות משתתפות ברווחים-קרן י' 

* תיק האשראי- הלוואות ואג"ח סחיר בישראל 

הרכב התיק המוסדי לשנת 2017
הרכב התיק המוסדי 

 2017 

2 

23.2% 

18.9% 

7.9% 

6.1% 

10.5% 

3.3% 

9.0% 
11.8% 

1.2% 2.4% 5.9% 

אג"ח ממשלתיות לא סחירות  אג"ח ממשלתיות סחירות  מזומנים ופיקדונות 

הלוואות-ישראל  אג"ח קונצרני-ישראל  אשראי-חו"ל 

מניות-ישראל  מניות-חו"ל  קרנות השקעה-ישראל 

קרנות השקעה-חו"ל  השקעות אחרות 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

הלוואות 

אג"ח 
 קונצרני

בישראל 

http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%93%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2/
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מבטחי המשנה חשופים יותר 
לנזקי טבע קטסטרופליים

הגדולים  המשנה  מבטחי  מ-20  מחצית 
בעולם חשופים יותר בשנת 2018 לנזקי טבע 
עולה  כך  ב-2017,  מאשר  קטסטרופליים 
 S&P  מדוח שפורסם על ידי סוכנות הדירוג

.Global Ratings
מבטחי המשנה הבינלאומיים נכנסו ל-2018 
התוצאות  אם  אולם  ורווחים  יציב  הון  עם 
של שנת 2017 יחזרו על עצמם, תמחק שנה 
יהיו  המשנה  ומבטחי  רווחיות  של  שלמה 
חייבים לבדוק שוב את עמידות ההון שלהם. 
הטבע  נזקי  הסתכמו   2017 בשנת 
דולר  מיליארד  ב-138  הקטסטרופליים 
 ,)Swiss Re של   Sigma נתוני  פי  )על 
בארה”ב  שפגעו  הוריקנים  שלושה  כאשר 
דולר.  מיליארד   92 של  בהיקף  נזקים  הסבו 
מחזיקים  הגדולים  המשנה  מבטחי   20
הטבע  שנזקי  ומצפים  הנזקים  של  כ-20% 
ב-11  ב-2018  יסתכמו  הקטסטרופליים 
 - המשולב(  מהיחס  )כ-8%  דולר  מיליארד 
של  בסך  מס  לפני  רווח  להם  שתניב  תוצאה 

21 מיליארד דולר. 
הסבו   2018 שנת  של  הראשונה  במחצית 
מיליארד   17 של  בהיקף  נזקים  הטבע  נזקי 

במחצית  דולר  מיליארד   25.5 לעומת  דולר 
הנתונים  אולם   ,2017 שנת  של  הראשונה 
השנים   30 של  בממוצע  עדיין  הם   2018 של 
האחרונות. עונת ההוריקנים בצפון אמריקה 
מתחילה ב-1 יוני ומסתיימת ב-30 נובמבר, 

כך שכל האופציות פתוחות. 
20 מבטחי המשנה הגדולים בעולם:
מבטחי משנה בינלאומיים גדולים: 

 Hannover Rueck SE, Lloyd’s, Munich
 Reinsurance Co, SCOR SE, Swiss

.Reinsurance Co. Ltd
בינוניים:  בינלאומיים  משנה  מבטחי 
 Everest Re Group Ltd, PartnerRe
 Ltd, Transatlantic Holdings Inc, XL

 .Group Ltd
מבטחי משנה בשוק הלונדוני:

 MS Amlin PLC, Aspen Insurance
 Holdings Ltd, Hiscox Insurance Co.

.Ltd, Qatar Insurance Co. S.A.Q
מבטחי משנה הפועלים מברמודה:

 Allied World Assurance Company
 Holdings GmbH, Arch Capital Group
 Ltd, AXIS Capital Holdings Ltd,

.Sirius International Group Ltd
מבטחי משנה בתחום רכוש ותאונה: 

 Lancashire Holdings Ltd,
 RenaissanceRe Holdings Ltd, Validus

.Holdings Ltd

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מבטחי המשנה הבינלאומיים נכנסו ל-2018 עם הון יציב ורווחים, אך אם 
התוצאות של שנת 2017 יחזרו על עצמם, תמחק שנה שלמה של רווחיות

מבטחים בריטיים ישתפו פעולה 
בתחום תביעות טרור בענף הרכב

כוונות  )גוף ללא   the Motor Insurers Bureau MIB-מבטחי הרכב הבריטיים הסכימו ש
רווח הפועל במתכונת קרנית בישראל( יטפל בתביעות של אירועי טרור שבוצעו באמצעות כלי 
רכב. 75% ממבטחי הרכב הבריטיים )כולם חברים ב-MIB( הסכימו לשינויים המתחייבים מכך 

במסמכי התאגיד. MIB רשאי לבדוק אפשרות לערוך ביטוח משנה לתחום פעילות זה.
פי  על  אף  מההחלטה  מרוצה   The British Insurance Brokers’ Association - BIBA

שפוליסת ביטוח הרכב אינה מיועדת לפעילות כזו.
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במפגש של אידה ישראל דנו בהשפעת 
סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח על 

תביעות תגמולים, גוף ורכוש 

נערך  אידה ישראל  המפגש השלישי של 
ביום ב’ השבוע באודיטוריום של כלל ביטוח, 
אשר אירחה הפעם את המפגש. במפגש נכחו 
ונדונו הנושאים: האם  עשרות משתתפים 
סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח חל על תביעות 
פלת״ד ומה היקף זכויותיו של הצד השלישי 
שרכושו ניזוק כאשר המבוטח מסר גרסה 
כוזבת למבטח האחריות שלו, לאור רע”א 
1219/18 שי פרץ נ’ שלמה חברה לביטוח 

)18 ביוני 2018(. 
עו”ד עומר חרל”פ, ממשרד עו”ד עמיקם 
ושות’, סקר את הגישות השונות  חרל”פ 
בפסקי דין של בתי משפט השלום והמחוזי, 
חל  אינו   25 סעיף  כי  נקבע,  שבחלקם 
נזכרת בסעיף  אינה  בפלת”ד, שכן מרמה 
7 לחוק הפיצויים כנסיבה המעניקה פטור 
25 גם  למבטח, ובחלקם החילו את סעיף 
בפלת”ד ומכוחו שללו פיצוי מנפגעי תאונות 
דרכים שנקטו בדרכי מרמה כלפי המבטח 
- ראה, למשל, ע”א 6833-06-15 פלונית 

נ’ איילון מה-27 בספטמבר 2016.
הסקירה עוררה דיון ער בין המשתתפים על 
השיקולים השונים שיש לשקול בנושא זה, 
לרבות שיקולי הרתעה ותקנת הציבור וכן, 
האם יש להתחשב במרמה של הצד השלישי 
אף שבסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח נזכרים 
רק המבוטח והמוטב. הכרעת בית המשפט 
העליון בעניין זה נדרשת, כדי לקבוע הלכה 

ברורה.
עו”ד אתי עטייה, ממשרד 
שייצגה  עטייה-כץ,  עו”ד 
חברת  את  המשפט  בבית 
פסק  את  הציגה  שלמה, 
נ’  פרץ  שי  ן  י בעני ן  הדי
של  זכותו  בנושא  שלמה 
ת  ע י ב ת ב י  ש י ל ש ה ד  צ ה
ביטוח אחריות. כאן נדונה 
תביעת צד שלישי תם לב, 
בתאונה  ניזוקו  שאופניו 
הרכב  של  ו  בעלי כאשר 
למבטחתו  מסר  הפוגע 
נסיבות  על  כוזבת  גרסה 

התאונה.
בבית המשפט  נחלקו הדעות  זה  בעניין 
העליון. השופט יצחק עמית, בדעת מיעוט, 
סבר כי הצד השלישי תם הלב זכאי לתגמולי 
ביטוח ממבטחת הרכב הפוגע וזאת מכיוון 
זכותו של הצד השלישי הינה  שלקביעתו, 
זכות מהותית אשר צמחה מיד בעת קרות 
התאונה, ולפיכך מרמה מאוחרת במסירת 
גרסתו של המבוטח אין בה כדי לגרוע ממנה, 
לו בסעיף  חוזה הביטוח העניק  שכן חוק 
68, זכות תביעה ישירה נגד המבטח. אמנם 
הצד השלישי יכול לתבוע רק את תגמולי 
הביטוח שהמבטחת חייבת למבוטח, ולפיכך 
זכותו “נגזרת” מזכותו של המבוטח. אולם, 

מכיוון שסעיף 68 נועד להגן 
על ניזוקים, והמבטחת אינה 
יכולה להעלות כנגד הניזוק 
לא  למשל,  )כך,  טענה  כל 
מול  לה  שיש  קיזוז  טענת 
לכן כשהמרמה  המבוטח(, 
מצד המבוטח אינה משפיעה 
להם  הביטוח  תגמולי  על 
זכאי הצד השלישי, במובן 
בין  סיבתי  קשר  שאין  זה 
של  זכאותו  לבין  המרמה 
לי  לתגמו ישי  השל הצד 
לפגוע  מקום  אין  ביטוח, 

בצד שלישי תם לב.
ל  ש ב  ו ר ה ת  ע ד  , ם ל ו א
קבעה,  וילנר  ויעל  מינץ  דוד  השופטים 
כי ביטוח אחריות נועד להגן על המבוטח 
כלפי  כספית  לחבות  אפשרי  סיכון  מפני 
צד שלישי, ולא להיטיב עם הצד השלישי, 
ישירה מול  יריבות  אף שיש לצד השלישי 
מבטחת האחריות של המזיק. משנשמט 
למבוטח  ביטוח  תגמולי  לתשלום  היסוד 
)בשל המרמה( גם החובה להגן על המבוטח 
השלישי,  הצד  שבתביעת  הסיכון  מפני 

נשמטת מאליה.
ברור שאם מוכח שהצד השלישי שותף 
על המבטח מכוח  יחול הפטור   - למרמה 
סעיף 25. סעיף 25 העוסק בתקופה שלאחר 
קרות מקרה הביטוח, שותק לגבי השאלה 

אם נדרש קשר סיבתי
כדי  המבטח  חבות  לבין  המרמה  בין 
לפטור את המבטח מחבותו. המסקנה היא 
שלא נדרש קשר סיבתי כזה. לאור התלות 
זכותו של הצד השלישי לבין  בין  הברורה 
זכות המבוטח - אף אם אין קשר סיבתי בין 
פעולות המרמה לבין חבות המבטח - חל 

הפטור מכוח סעיף 25.
השלישי,  הצד  של  זכויותיו  בנושא  גם 
הועלו דעות המשתתפים במפגש, בנושא 
שהחוק  השלישי  הצד  זכויות  על  ההגנה 
בסעיף 71)ב( אוסר על פגיעה בהן על ידי 
היקף  המבטח,  או  המבוטח  של  פעולות 
חובות המבטח כלפי הצד השלישי )חובת 

ההנמקה של דחיית תביעה( וכו’.
יתקיים בחודש ספטמבר,  המפגש הבא 
)כשעתיים(  וקצר  ממוקד  יהיה  הוא  וגם 
במתכונת שהוכיחה את עצמה כמוצלחת 

בעיני כל המשתתפים.

מבטחים ומבוטחים

 הדיון נסוב גם על היקף זכויותיו של הצד השלישי שרכושו ניזוק כאשר המבוטח 
מסר גרסה כוזבת למבטח האחריות שלו  המפגש הבא יתקיים בספטמבר, וגם הוא 

יהיה ממוקד וקצר במתכונת שהוכיחה את עצמה כמוצלחת בעיני כל המשתתפים

עו”ד פגי שרון, נשיאת 
אידה ישראל

יוסי בצרי מונה
למשנה למנכ”ל 

אקורד סוכנות לביטוח
יוסי בצרי, מנהל השיווק והפיתוח העסקי בסוכנות אקורד, קודם 

למעמד משנה למנכ”ל.  
לבצרי ותק של 30 שנה בענף הביטוח בתפקידי ניהול שונים 

בקבוצות מגדל, מנורה מבטחים ואלטושלר שחם. 
בצרי הצטרף לפני כשנה לקבוצת אקורד כחלק מהרכישה והמיזוג 
של קבוצת יובל כהן. בשנה זו פיתח את התשתיות העסקיות של 
קבוצת אקורד וצירף עשרות לקוחות עסקיים מובילים לקבוצה. 
בתוך כך נמסר כי מנהלת תחום ביטוח אוטובוסים בחברה רלי 

וישקין מסיימת את עבודתה בקש חתמים. 
משרדי קבוצת אקורד, בשליטת יובל כהן, יו”ר קרן פורטיסימו, 
שוכנים בבית אפרידר באזור. הסוכנות הינה אחת מבין הסוכנויות 

הגדולות בישראל והיא מעסיקה כ-110 עובדים. יוסי בצרי
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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

רינת חממה מונתה לתפקיד 
מנהלת מחוז יהלום בשלמה 
ותחליף בתפקידה את נאווה 

וייס.
חממה בעלת ניסיון של יותר 
מ-20 שנה בביטוח ועובדת 

באיילון זה כ-18 שנה.
משלמה נמסר, כי “חממה 
לאורך כל תפקידיה שאפה 
להתקדם, התחילה בתפקיד 
שבשנים  עד  פרט  חתמת 
האחרונות שימשה בתפקיד 
בכיר של מנהלת מחוז מרכז”.

אריק יוגב, מנכ”ל איילון: 
“ברצוני להביע את הערכתי לרינת, להודות לה 
על מסירותה, נאמנותה ותרומתה הרבה לחברה 
ולאחל לה הצלחה בהמשך דרכה. רינת מהווה 
דוגמה ליישום אחד מערכיה המרכזיים של 
איילון, לשימור ופיתוח ההון האנושי בחברה”.

טובי  שלמצר, המשנה למנכ”ל מציין: “הגברת 
חממה היא חיזוק משמעותי לצוות המוביל 

משוכנעים  אנו  שלמה.  של 
שרינת תיקח חלק במימושם 
יעדים מאתגרים שעוד  של 
צפויים לנו בשנים הקרובות.  
אנו נמצאים על גרף עולה של 
גידול חריג בפעילות ושיפור 
הולך וגדל בתחום הרווחיות. 
שלמה קולטת סוכנים רבים 
אנו  להצטרף.  המבקשים 
עיכבנו חלק גדול מהסוכנים 
עד שנסיים את ההתארגנות 
נוחה של  שתאפשר קליטה 
רינת  הסוכנים. הגעתה של 
ומשלים  חשוב  חלק  היא 
החברה,  של  מחדש  ההתארגנות  לתהליך 
שתידרש לתת מענה למספר גדול מאוד של 
סוכנים המבקשים להצטרף לכלל הפעילות 

של החברה”.
חממה תשמש כמנהלת מחוז יהלום במקביל 
לפעילותה של גלית יאיר שמשמשת כמנהלת 

מחוז ספיר.

בשבוע החולף הקדישו באיילון יום עיון 
החתמות  המשרדים,  למנהלות  מיוחד 
והעוזרות המקצועיות של סוכני איילון 

ממחוזות מרכז, תל אביב ונתניה. 
ממשיכה  “איילון  נמסר:  מאיילון 
בפעילויות ההעשרה המקצועית לסוכני 
החברה ואנשי הצוות המקצועי במשרדם. 
בכנס הוצגו מגוון הפעולות שמבצעת איילון 
לשדרוג השירות לסוכן וללקוח וכן הוצגה 
פעילות ביטוח הדירות והרכב באיילון, 
לרבות היתרונות הייחודיים והכלים השונים 
נערכה  להמשך צמיחה בתחום. לסיום, 
הקרנה פרטית של הקומדיה הצרפתית 

החדשה - כל הדרך אליך”.

איילון ערכה 
כנס מקצועי 

למנהלות 
משרדי סוכנים

רינת חממה תחליף את 
נאווה וייס כמנהלת מחוז 

יהלום בשלמה ביטוח
 טובי שמלצר משנה למנכ”ל: שלמה קולטת סוכנים רבים 

המבקשים להצטרף ואנו עיכבנו חלק גדול מהסוכנים עד שנסיים את 
ההתארגנות  הגעתה של רינת היא חלק חשוב באותה התארגנות

בשבוע החולף הקדישו בחברת 
הביטוח יום עיון מיוחד למנהלות 

המשרדים, החתמות והעוזרות 
המקצועיות של סוכני איילון 

ממחוזות מרכז, תל אביב ונתניה

רינת חממה

הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
ועדת  יו”ר  רוזנפלד,  ליאור 
סוכני  לשכת  של  הפיננסים 
אביטל  ובכירים  אודי  הביטוח 
נוספים בלשכה התארחו ביום 
ברק  א’ השבוע על ידי המנכ”ל 
פסגות.  בבית ההשקעות  סורני 
הייתה להגביר  מטרת המפגש 
את הידע והמודעות של סוכני 
לאפשרויות  בישראל  הביטוח 

ההשקעה בשוק ההון.
סוכני הביטוח השתתפו ביום 
של  ביוזמתו  בפסגות  העיון 
שרם.  גיל  סוכנים,  סמנכ”ל 

בית  של  המסחר  בחדר  סיירו  הסוכנים 
ההשקעות והקשיבו להרצאותיהם של בכירי 
פסגות. הכלכלן הראשי, אורי גרינפלד, דיבר 
על מגמות בכלכלה ובשווקים, בין היתר על 
מלחמת הסחר והצפי לעליית ריבית בארה”ב. 
מנכ”ל פסגות קרנות נאמנות, אייל גורן, דיבר 
על הפסיכולוגיה שמאחורי השקעותיהם של 

משקיעים בשוק ההון. סמנכ”ל השקעות, גת 
מגידו, דיברה על האתגר בניהול השקעות 
והסבירה על תהליכי ניהול המחקר וההשקעות 

בחו”ל של פסגות.
מנכ”ל פסגות, ברק סורני פתח את המפגש 
נשיא  את  לארח  שמחים  “אנו  כי:  ואמר 
למפגש  ובכיריה  הביטוח  סוכני  לשכת 

עובדים  אנו  מקצועי.  העשרה 
באופן צמוד עם סוכני הביטוח 
עוגן  היום  בישראל, שמהווים 
מרכזי ושותפים לעשייה בממשק 
מול הלקוח. המוצרים והפעילויות 
הרבים שאנו מובילים, לדוגמה 
פארטו,  ופסגות   pro פסגות 
מאפשרים סל מוצרים רחב למגוון 
ההשקעות  כבית  לקוחותינו. 
הגדול בישראל נמשיך לפתח את 
הקשר עם הסוכנים לטובת ציבור 

לקוחותינו”. 
הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
ליאור רוזנפלד: “לשכת סוכני 
הביטוח בישראל שמה לה למטרה לשים את 
נושא הפיננסים בקדמת הבמה, מתוך הבנה 
כי הנושא יהיה ערוץ הכנסה משמעותי בתיק 
הסוכן בשנים הבאות. מתוך כך, שיתוף הפעולה 
הפורה עם פסגות הינו חשוב ביותר ונעשה הכל 
על מנת להעצים אותו. אנו מודים לפסגות 
על קבלת הפנים ועל פתיחת הלב והדלתות”.

ליאור רוזנפלד ובכירים בלשכה 
השתתפו ביום עיון בפסגות 

 מטרת המפגש הייתה להגביר את הידע והמודעות של סוכני הביטוח בישראל 
לאפשרויות ההשקעה בשוק ההון  מנכל פסגות ברק סורני: אנו עובדים באופן צמוד עם 
סוכני הביטוח בישראל שמהווים היום עוגן מרכזי ושותפים לעשייה בממשק מול הלקוח

מימין: מנכ”ל פסגות ברק סורני, נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד ואודי אביטל


