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 פסגות גמל ופנסיה מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות
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פתרון לעיכוב 
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ליאור יוחפז 
מונה לסמנכ”ל 
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בהלמן-אלדובי 
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קוד אואזיס מנסה
להתנער מהסכם לתשלום 

תמלוגים ליו דיגיטל על 
מכירת המערכת לביטוח 

דיגיטלי

אורית קרמר, משנה למנכ”ל 
מנורה ומנהלת תחום 

בריאות במנורה מבטחים

אורלי שטרן יצחקי, מנהלת 
תחום דיגיטל וחדשנות 

במנורה מבטחים

רונן פישר,
מנכ”ל קוד אואזיס

אודי דגן,
מייסד יו דיגיטל

אמיל וינשל,
מבעלי יו דיגיטל

דפנה שפירא, משנה 
למנכ”ל הפניקס

ליאור יוחפז

מאיר סלייטר

מסתמן: 
הפניקס 

תבטח 
בביטוח 

סיעודי את 
חברי מכבי

האנליסט מאיר סלייטר: 
להעלאת הדירוג של 

ישראל יש השפעה חיובית 
ישירה על חברות הביטוח

http://http://polisa.news/
http://www.polisa.news/
https://insurance.fnx.co.il/lp/my-health-pack2
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מערכות  המפתחת  אואזיס,  קוד  חברת 
להתנער  מנסה  הביטוח,  בתחום  מחשוב 
מההסכם לשלם תמלוגים על מכירת המערכת 

לניהול ותפעול חברת ביטוח דיגיטלית. 
קוד אואזיס בנתה את המערכת בשיתוף 
אודי דגן, בתקופה בה הוא פעל  פעולה עם 
להקמת חברת ביטוח חדשה. כאשר החליט 
להפסיק את הפעילות בתחום מכר את חברת 
צעיר  יו דיגיטל שהקים, לאמיל וינשל וניצן 

הרים וחברות בשליטתם. 
וינשל וצעיר הרים החליטו בסופו של דבר 
שלא לעשות שימוש במערכת של קוד אואזיס, 
ומי שהחליטה כן לעשות בה שימוש היא אתי 

אלישקוב, שהקימה את ליברה. 
נכסי החברה שהקים דגן כללו, בין היתר, גם 
את ההסכם עם קוד אואזיס, על פיו תשלם ליו 
דיגיטל תמלוגים כולל החזר השקעה ראשונית 

שבוצעה על ידי יו דיגיטל והארט. 
לקוד  דיגיטל  יו  פנתה  להסכם,  בהתאם 
אואזיס במטרה לקבל את הכספים שמגיעים 
הגישה קוד  לה מתוקף ההסכם. בתגובה, 
אואזיס תביעה לסעד הצהרתי, כי וינשל וניצן 
אינם זכאים לקבל ממנה סך של 4 מיליון שקל 

ותמלוגים ממכירות המערכת.
בתביעה נאמר, כי קוד אואזיס התקשרה 
בהסכם עם יו דיגיטל להקמת מערכת מחשוב 
כ-8  וכי בחלוף  דיגיטלית,  ביטוח  לחברת 
דגן  החליט  ההתקשרות  ממועד  חודשים 
להפסיק את התקשרותו עם קוד אואזיס. 
במסגרת ההסכם המסדיר את תנאי הפסקת 
ככל  זכאי,  יהיה  דגן  כי  נקבע  ההתקשרות 
שקוד אואזיס תמכור בעתיד את המערכת 
שפיתחה, לסכום של עד 4 מיליון שקל, עבור 
 75% החזר השקעתו במערכת בשיעור של 
מהרווח בגין מכירת המוצר שפותח עבורו, עד 

להחזר השקעתו.
עוד נאמר בתביעה, שנקבע באותו הסכם, כי 
ככל שדגן ימצא משקיע שיכנס לנעליו וימשיך 
את הפיתוח של המערכת, אזי הוא יקבל את 

החזר השקעתו מאותו משקיע.
לטענת קוד אואזיס, דגן מצא משקיעים 
וסיחר שלא כדין לאותם משקיעים את הזכות 

הנטענת לקבלת 4 מיליון שקל.
לדברי קוד אואזיס, היא ודגן לא התכוונו לכך 
שדגן יוכל גם למצוא משקיע וגם לסחר את 
זכותו לקבלת החזר השקעתו לאותו משקיע, 

וכי העמדה אותה מציגים וינשל וצעיר הרים, 
לפיה הם זכאים לתמלוגים, אינה עולה בקנה 

אחד עם כוונת הצדדים לאותו הסכם.
לטענת קוד אואזיס, עמדת הנתבעים מהווה 
חרב על צווארה, ועצם הטענה מצדם לפיה הם 
זכאים לסכומי כסף משמעותיים ממנה, וכן 
לתמלוגים, מקשה מאוד על התנהלותה ועל 

יכולתה לפתח את עסקיה. 
בתביעה נאמר כי הדברים חמורים במיוחד, 
שכן הנתבעים מקימים בימים אלה חברת 
ביטוח דיגיטלית עם מערכת המתחרה למערכת 
של קוד אואזיס, תוך שהם משתפים פעולה עם 

חברה זרה מתחרה. 
מקוד אואזיס נמסר: “איננו מוכנים להגיב 

לנושא בתקשורת”.
וינשל מסר: “הננו מאשרים קבלת התביעה 
פניו מדובר בתביעה  על  ה’ האחרון.  ביום 
מופרכת, חסרת בסיס עובדתי ומשפטי כאחד. 
נראה כי מטרת התביעה אינה אלא התחמקות 
מעמידה בהתחייבויות חוזיות. כמובן שנלמד 
את התביעה לעומקה ונשיב עליה במקום בו 
היא אמורה להתנהל, בבית המשפט, כולל בכל 

הקשור לעמידה על זכויותינו החוזיות”.

קוד אואזיס מנסה להתנער מההסכם לשלם תמלוגים 
על מכירת המערכת לניהול חברת ביטוח דיגיטלית

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

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

אורן מזרח בדרום
סוכן ביטוח, הצטרף להצלחה!

,360 אורן מזרח עוטפים אותך 0
איתנו תרוויח יותר !

אורן מזרח

     חברת התוכנה שמפתחת מערכות בתחום הביטוח טוענת כי ההסכם נועד להחזר השקעתו של אודי דגן
 לדברי החברה, לדגן לא הייתה זכות להעביר את זכויותיו לתמלוגים למי שרכש את המערכת – אמיל 
וינשל וניצן צעיר הרים  וינשל בתגובה: מדובר בתביעה מופרכת, חסרת בסיס עובדתי ומשפטי כאחד
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ההודעה על שיפור הדירוג 
 S&P ידי   על  ישראל  של 
לרמה של AA מינוס מרמה 
של A פלוס התקבלה בשמחה 
בזירה הכלכלית בכלל ובענף 

הביטוח בפרט.  
“עלייה בדירוג האשראי 
הבינלאומי של אג”ח קונצרני 
ת  ב ו ט ל ל  ע פ י ל  א ר ש י ב
דירוג  הסולבנסי; העלאת 
דירוגן  יעלה את  האשראי 
לצורך  החוב  אגרות  של 
לשפר  ועשוי  הסולבנסי, 
את יחסי ההון”, כך מסביר 
אנליסט  סלייטר,  מאיר 
פיננסים ווליו בייס, בשיחה 
פוליסה, את ההשפעות  עם 

החיוביות הישירות שיהיו להעלאת הדירוג 
על חברות הביטוח. על פי סלייטר, ההשפעה 
של העלאת הדירוג כפולה, משום ש”עליית 
הדירוג מעלה את דירוג חברות הביטוח בעיני 

מבטחי המשנה ומשפרת מחירים”.
בהודעה שפרסמה ביום שישי בלילה חברת 
הדירוג S&P, היא ציינה כי העלאת הדירוג 
של ישראל באה על רקע שיפור במדיניות 
הפיסקלית של ממשלת ישראל, לצד צמיחה 
והכנסות ממסים גבוהות, שהביאו לירידה 
נטו לתוצר  ניכרת ביחס החוב הממשלתי 

בשנים האחרונות.
הדוח שפורסם ביום שישי מהווה המשך ישיר 

לדוח חיובי מאוד שפורסם 
לפני כשנה, שחזה צפי לשיפור 
דירוג ופתח את הדרך לשיפור 
בדירוג בפועל בטווח של -12

24 חודשים קדימה. 
ישראל חוברת לקבוצה של 
16 מדינות נוספות בעלות 
AA ומעלה. פרט  דירוג של 
לישראל, קיימות שש מדינות 
AA מינוס, שבע  עם דירוג 
בדירוג  מדינות הנמצאות 
AA וארבע מדינות הזוכות 

לדירוג AA פלוס.
הון:  לאומי שוקי  פי  על 
בפועל  הדירוג  “העלאת 
הייתה בטווח התחתון של 
חלון הזמן שסומן וזה מהווה 

אינדיקציה חיובית נוספת”. 
בחברת הדירוג מעריכים, כי כלכלת ישראל 
תצמח בשיעור ממוצע של כ-3.3% בשנים 
2021-2018, כאשר הצמיחה תנבע מצריכה 
פרטית, המשך פעילות ההשקעות של תאגידים, 
ייצוא השירותים  וכן המשך צמיחת מגזר 
)בעיקר שירותי היי טק(. עוד מוסיפים בלאומי 
שוקי הון: “להערכתנו במידה שמאגר לווייתן 
יתחיל להפיק בתוך כשנה וחצי וחברת אינטל 
בישראל,  תמשיך במהלכי ההרחבה שלה 
הצמיחה הממוצעת של המשק תהיה מעבר 
חברת  ידי  על  שננקב  השיעור   - ל-3.3% 

הדירוג”.

האנליסט מאיר סלייטר: 
להעלאת הדירוג של ישראל 
יש השפעה חיובית ישירה 

על חברות הביטוח

מסתמן: 
הפניקס תבטח 
בביטוח סיעודי 
את חברי מכבי

    על פי סלייטר, עליית הדירוג מעלה את דירוג חברות 
הביטוח בעיני מבטחי המשנה, ומשפרת מחירים  לאומי 
שוקי הון: הפקת גז בלווייתן והרחבת פעילות אינטל בארץ 

יגרמו לכך שהצמיחה הכלכלית תהיה גבוהה מהצפוי

הפניקס זכתה בשני המכרזים 
לביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי 

הקופות וזכייתה מקנה לה את 
הזכות לבחור בין שתי הקופות

מבדיקה ראשונית של מסמכי המכרזים 
שירותי  מכבי  החולים  לקופות  שהוגשו 
כללית, עולה כי  ושירותי בריאות  בריאות 
הפניקס זכתה בשני המכרזים לביטוח הסיעודי 

הקבוצתי לחברי הקופות. 

זכייתה של הפניקס בשני המכרזים מקנה לה 
את הזכות לבחור בין שתי הקופות. בחירה זו 
כבר נעשתה במועד הגשת המכרז, בו בחרה 
הפניקס לבטח את חברי מכבי במידה שתזכה 

בשני המכרזים.
הביטוח  חברות  ויתר  הגופים  שלושת 
של רשות שוק  ממתינים להודעה רשמית 

ההון, ביטוח וחיסכון בנושא זה.
בקופות החולים סירבו להתייחס לדברים 
עד לפרסום הרשמי של משרד האוצר, וכך 

גם בהפניקס. 

פוליסה פיננסים

מאיר סלייטר, אנליסט 
פיננסים ווליו בייס

דפנה שפירא, משנה למנכ”ל ומנהלת 
תחום ביטוח בריאות בהפניקס

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית משפט השלום ברחובות נדונה תביעתה 
התובעת(  )להלן:  בע”מ  ליס  אופרייט  של 
שיוצגה על ידי עו”ד שחף היימן ממשרד אסף 
ורשה, נגד ארנון סולומון )להלן: הנתבע( ואיי.
די.איי חברה לביטוח בע”מ )להלן: הנתבעת( 
אמיר עזר. פסק הדין  עו”ד  ידי  על  שיוצגו 
ניתן ב-22 ביולי 2018, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופטת אדנקו סבחת-חיימוביץ. 
בנוגע  ביניהם  חלוקים  היו  לא  הצדדים 
לעובדה, שהנתבע היה אחראי לתאונה מה-

הנתבעת  התאונה  לאחר   .2017 במאי   10
שילמה לתובעת סכום של 2,571 שקל לאחר 
79 שקל מהסכום הראשוני אותו  שניכתה 
דרשה התובעת, משום שלא הוצג בפניה אישור 

“ליסינג נהג יחיד”. 
מאחר שלא קיבלה את מלוא סכום הדרישה, 
הגישה התובעת תביעתה על מלוא הסכום 

2,650 שקל. 
הנתבעת טענה כי המחלוקת בין הצדדים 
79 שקל והתביעה הוגשה  היא בשיעור של 
טרם שהסתיים הבירור בין הצדדים ועל כן 
התובעת הגדילה הוצאותיה בהגשת התביעה 
ולכן אינה זכאית לאלה. בנוסף, נטען כי ב-27 
ביולי 2018, הודיעה הנתבעת שהכסף ישולם 
3 ימים ולכן לא היה מקום להגיש את  בתוך 
התביעה עובר להשלמת בירור בין הצדדים. 
בנוסף טענה הנתבעת, כי הרכב עבר תאונה 
נוספת במסגרתה לא נערך דוח שמאי ועל כן 
לא נקבעה ירידת ערך בגין אותה תאונה ולכן 
בגין התאונה בתיק  ירידת הערך שנקבעה 
שגויה. עם זאת, הנתבעת לא דורשת השבה 
של הסכומים ששילמה, אלא רק שייקבע שלא 
היה מקום להגשת התביעה בגין הפחתה של 

79 שקל מהדרישה. 
התובעת, מנגד, טענה כי הנתבעת עצמה נוהגת 
לתבוע בגין סכומים נמוכים ובתמיכה לכך 
הפנתה לפסק דין אלייב ואח’ נגד קרדן רכב 
בע”מ )להלן: עניין אלייב(, שם הנתבעת תבעה 
בגין 192 שקל והסכום הופחת על ידי הנתבעת. 
שנית טענה, כי תביעת הפרשים, גם אם שיעורה 
79 שקל, אינה נכנסת בגדר “זוטי דברים” ועל 
כן יש לדחות את טענות הנתבעת. עוד נטען, 
כי הנתבעים לא ביקשו לקבל אישור שמדובר 
בנהג יחיד ולו היו מבקשות, היו מקבלות את 
המידע. הנתבעת דחתה את דרישת התובעת 
וניכתה ממנה 79 שקל ללא בקשת מסמכים, 
כאשר הדרישה למסמכים היא טענה מאוחרת. 
בנוגע להפניה לעניין אלייב, טענה הנתבעת 
ישנה “שאלה רוחבית” אזי  כי במקום שבו 
גם  מוצדק שחברה מבוטחת תגיש תביעה 
בסכומים נמוכים, אך “אין זה המקרה פה”. 

על פי הנתבעת: “לא מדובר כאן בסוגיה בעלת 
השפעה רוחבית ועל כן לא היה מקום להגשת 

התביעה”. 
בית המשפט ציין, כי “משלוח מכתב דרישה 
קודם להגשת כתב תביעה נועד לאפשר לנתבע 
לסלק התביעה עוד קודם הפניה לערכאות. 
באופן זה תימנע הצפת בתי המשפט בתביעות 
מיותרות ותיחסכנה עלויות רבות, הכרוכות 

בניהול ההליך, לכל הצדדים בדבר”. 
בנוגע לנתבעת, בית המשפט ציין כי במכתב 
הדרישה ששלחה התובעת, הדרישה הייתה 
לתשלום של 2,650 שקל. בתשובת הנתבעת 
היא הסכימה לשלם 2,571 שקל בתוך שלושה 
ימים, אך לא נאמר בשום מקום כי הפחתה 
זו היא בכפוף להצגת מסמך כלשהו. ביחס 
כי “יש לתהות  לתובעת, בית המשפט קבע 
על כך שהתביעה הוגשה על מלוא הסכום אף 
שהסכומים שאינם במחלוקת הועברו לתובעת. 
כמו כן לא הוברר מתי הועבר בפועל הסכום 

שאינו במחלוקת לתובעת”. 
בית המשפט הוסיף וציין, כי על פי עמדתו יש 
טעם לפגם בכך שהצדדים לא מצאו מנגנון ראוי 
לפתרון המחלוקת כאשר עסקינן בסכומים 
נמוכים, כשברור ששיעור האגרה ושכר טרחת 
עו”ד עלותם היא פי כמה וכמה משווי התביעה. 
עם זאת קבע בית המשפט, שאין בטיעון זה על 
מנת לחסום את התובעת מהגשת התביעה אף 

אם מדובר בסכום של 79 שקל. 
על פי בית המשפט, “מדובר בחברה מסחרית, 
ששילמה  הסכומים  את  לקבל  שמבקשת 
למבוטח שלה, ועל כן ראוי היה שימצא פתרון 
מחוץ לכותלי בית המשפט עת המחלוקת הינה 
בסכומים נמוכים, אך לא אוכל לומר שלא היה 
מקום להגיש את התביעה. קביעה מפורשת, כי 
הגשת תביעה בסכומים נמוכים הינה בבחינת 
זוטי דברים, כבקשת הנתבעת, עשויה להוביל 
לפגיעה מצטברת בתובע הזכאי לשיפוי בגין 

הנזקים שנגרמו לו”.
נקבע, כי הנתבעת ניכתה סכום של 79 שקל 
שלא כדין. ממכתב תשובתה לא עלה שתשלום 
לפי מכתב הדרישה תלוי בהמצאת מסמכים על 
ידי התובעת ולכן לא נותרה לתובעת ברירה 
אלא לוותר על סכום זה או להגיש תביעה. לו 
הייתה הנתבעת מבהירה שהסכום שהופחת 
תלוי בהמצאת מסמך, אכן לא היה מקום להגיש 
תביעה בטרם מיצו הצדדים את ההידברות 
ביניהם אך אין זה המצב, בנסיבות המקרה. בית 
המשפט אף התייחס לכך שהנתבעת בעצמה 

תבעה על סכום נמוך בעניין אלייב. 
לסיכום, התביעה התקבלה. נקבע כי הנתבעים 
79 שקל לתובעת בצירוף של סכום  ישלמו 

האגרה ושכר טרחת עו”ד. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

תביעה בגין 79 שקל לא תידחה 
בשל טענת “זוטי דברים”

בית המשפט ציין, כי לעמדתו יש טעם לפגם בכך שהצדדים לא מצאו מנגנון 
ראוי לפתרון המחלוקת כאשר עסקינן בסכומים נמוכים, כשברור ששיעור 

האגרה ושכר טרחת עו”ד עלותם היא פי כמה וכמה משווי התביעה

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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סוכנים, 
ביטוח דירה

בתעריף חדש
הכשרה גאה להציג ביטוח דירה בתעריף חדש 

ומוזל, הכולל כיסוי לכל הסיכונים לתכולה 
וכולל כיסוי מקיף לתכשיטים.

ללא הגבלה וללא תוספת פרמיה!

*ט.ל.ח, בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה. **למבנה דירה, תכולתה וסיכונים נוספים
***ובנוסף כיסוי כל הסיכונים לתכשיטי עד 20% משווי התכולה חינם

מ ” ע ב ח  ו ט י ב ל ה  ר ב ח ה  ר ש כ ה

אל תסגרו לפני
 
 שתבדקו אותנו!

לפרטים  נוספים:
פנו למחוזות 3453*

polisa185_267.indd   1 29/07/2018   11:26
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כדאי לדעת

מנורה מבטחים מציעה למבוטחים 
בביטוח נח”ל פתרון לעיכוב בטיסה

ביטוח, בשיתוף הסטרטאפ  מנורה מבטחים 
Flyzen, מציעים הטבה של כניסה חינם לטרקליני 
העסקים בשדות התעופה ברחבי העולם ללקוחות 
ביטוח הנסיעות לחו”ל של מנורה מבטחים, 

שטיסתם מתעכבת בשעתיים.
ממנורה נמסר, כי החברה בחרה להעניק את 
ההטבה על מנת לוודא כי רוכשי ביטוח הנסיעות 
לחו”ל יוכלו לצמצם את אי הנעימות הגדולה 
הכרוכה בעיכוב טיסה. עוד נמסר, כי מנורה היא 
חברת הביטוח הראשונה בישראל שמציעה פתרון 

למבוטח כאשר טיסתו מתעכבת.
במסגרת ההטבה יקבלו המבוטחים עדכונים 
בזמן אמת בסמס על עיכובים בטיסה ומידע נוסף 
בעל ערך לנוסע שישפר את חווייתו. אם העיכוב 
יעלה על שעתיים, יקבל המבוטח מסרון עם קישור 

לקוד כניסה חינם לטרקלין.
אורית קרמר, משנה למנכ”ל ומנהלת תחום 
בריאות במנורה: “תחום הבריאות חרט על דגלו 
שירות מהמעלה הראשונה למבוטחים גם בביטוח 
נסיעות לחו״ל. אנו דואגים שהמבוטח יטוס בראש 
שקט, ולכן בחרנו להעניק הטבת כניסה לטרקלין 
העסקים במקרה של עיכוב בטיסה. אנחנו רוצים 
שמבוטחינו ירגישו בטוחים, רגועים וידעו שהם 

בידיים טובות מרגע הזמנת חופשתם, דרך כניסתם 
לשדה התעופה ועד חזרתם. מנורה מבטחים 
רואה חשיבות בשיתוף פעולה עם סטרטאפים 
על מנת להטמיע חדשנות שתביא לשיפור הצעת 
הערך ללקוח. המטרה - לייצר מוצרים חדשים 
שמתאימים לצרכי העולם החדש. במסגרת זאת,  
חובה עליה לתת מענה מהיר, דיגיטלי וגמיש, הכולל 

חוויה פרסונלית פשוטה ונוחה”. 
אורלי שטרן יצחקי, מנהלת תחום דיגיטל 
בינלאומיים  “כתאגידים  וחדשנות במנורה: 
מתקדמים בעולם, פתחה מנורה את שעריה 
גורמים חיצוניים לחברה  לשיתוף פעולה עם 
הפעילים בסטרטאפ-ניישן כסטרטאפיסטים, 

תאגידים בינלאומיים ואקדמיה, במטרה להביא 
ללקוחותינו ולסוכנינו את המוצרים החדשניים 
והאיכותיים ביותר. שיתוף הפעולה בין מנורה 
ל-Flyzen הוא דוגמה מצוינת לתוצאה המהירה 
ביטוח  בין חברת  והאיכותית שמניב שת”פ 

מסורתית לסטארטאפים”. 
עוד ציינה: “מנורה מבטחים פתוחה לחדשנות 
נוספת ומחפשת כל העת את הדבר הבא שיאופיין 
בחוויית לקוח שקופה, מענה מהיר ללקוחות 
ותהליך מבוסס 100% דיגיטל מחיתום ועד הפקה, 
הן לתועלת הלקוח והן לתועלת הסוכן, במטרה 
להקל על הסוכן את תהליך המכירה ולהקל על 
הלקוחות את ההבנה והרכישה של מוצרי הביטוח”.  
Flyzen הוקמה לפני כשנה על ידי הלנה קיקוב 
המשמשת כמנכ”לית, מוני אבישר המשמש כמנהל 
מוצר ואית’ן כהן - סמנכ”ל טכנולוגיות. החברה 
פיתחה מערכת חדשנית לחיזוי והתמודדות 
האלגוריתמים  כי  נמסר  טיסה.  שיבושי  עם 
הייחודים של פליייזן עושים שימוש במערכות 
בינה מלאכותית לניתוח מידע בזמן אמת והערכת 
סיכונים, כדי לזהות שיבושים בלוח הטיסות 
ולהתריע ללקוחותיה ושותפיה. מדובר, כך נמסר, 
בצוות עם ניסיון מגוון מגופים כגון לוידס ונאס”א.

  החברה תאפשר למבוטחים שטיסתם מתעכבת כניסה לטרקליני עסקים בשדות תעופה 
Flyzen Technologies המהלך נעשה בשיתוף פעולה עם הסטארטאפ  ברחבי העולם

83
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אורית קרמר אורלי שטרן יצחקי
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שיפור משמעותי בתוצאות
Swiss Re בחציון הראשון של 2018

 Swiss Re השוויצרית  המשנה  מבטחת 
של  הראשון  החציון  תוצאות  את  פרסמה 
שנת 2018. הנתונים מראים גידול בהכנסה 
 752 של  לסך  ותאונה  רכוש  בתחום  נטו 
מיליון דולר )גידול בשיעור של 38% לעומת 
אותה תקופה בשנה הקודמת(. נתונים אלו 

השפיעו גם על היחס המשולב והורידו אותו 
ב-4.5% ל-92.9%. הפרמיה הנרשמת ברוטו 
מיליארד   9.6 לכדי   2% של  בשיעור  גדלה 
משינויים  בעיקר  נובע  כשהגידול  דולר 

בשערי המטבע. 
גידול  ונרשם  פנים  האירו  יולי  חידושי  גם 

 14.4 9% בפרמיה שהסתכמה בסך של  של 
הקבוצה  של  התוצאות  דולר.  מיליארד 
של  בשיעור  בהכנסה  ירידה  על  מצביעות 
17% לכדי 1 מיליארד דולר והפרמיה ברוטו 
מיליארד   19.6 לכדי   8% של  בשיעור  גדלה 

דולר.

המבטח הבינלאומי האוסטרלי QBE הודיע על מכירת 
העסקה   .NIB הבריאות  למבטח  חו”ל  ביטוחי  עסקי 
שנת  של  הראשון  ברבעון  מושלמת  להיות  שאמורה 

 NIB-2019 תכלול גם 150 עובדים שימשיכו לעבוד ב
ליותר  בריאות  וביטוחי  בריאות  שירותי  מספק   NIB
 World ממיליון אוסטרלים וניו זילנדים וכן מפעיל את

Nomads Group הפועל בתחום ביטוחי הנסיעות. 
האסטרטגיות  בהעדפות  בשינויים  מוסברת  המכירה 
בתחום  לגדול  מחפש   NIB זאת,  לעומת   .QBE של 
ביטוחי הנסיעות ובכך העסקה נותנת מענה לצרכי שני 
הנוכחיים,  הלקוחות  על  תשפיע  לא  העסקה  הצדדים. 

והעסקים עד גמר העסקה ימשיכו להתנהל שינוי.

 XL AXA יחד עם  המבטחת הצרפתית 
ידי AXA בסכום  על  )שנרכשה   Group
את  הקטינו  דולר(  מיליארד   15.3 של 
החשיפה שלהם לנזקי טבע קטסטרופליים 
בשיעור של 40%  )יחסית לשנת 2017(. 
הראשונה  המחצית  מתוצאות  עולה  כך 
של 2018. הקטנת החשיפה התבצעה על 
ידי פעולות חיתומיות וכן רכישת ביטוח 
משנה. עסקת הרכישה של XL תסתיים 
במקביל   .2018 של  השנייה  במחצית 
דיווחה AXA על ירידה בשיעור של 11% 

של  הראשון  החציון  בתום  נטו,  בהכנסה 
שנת 2018, לסך של 2.80 מיליארד דולר. 
ואי  נכסים  בשווי  בשינוי  מוסבר  השינוי 
הקטינו  אשר  המט”ז,  בשווקי  יציבות 
לכדי  דולר  מיליון  ב-346  ההכנסה  את 
גידול  נמצא  כן,  כמו  דולר.  מיליון   154
מיליון   361 של  בסך  החברה  בהוצאות 
המדד  והתאונה  הרכוש  בתחום  דולר. 
המשולב עלה ל-97.1 )שינוי בשיעור של 
בהשפעת  וזאת  אשתקד(  לעומת   0.5%

נזקי הטבע.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

גידול בהכנסה נטו בתחום רכוש ותאונה לסך של 752 מיליון דולר

 QBE מוכר את 
עסקי ביטוחי חו”ל

 AXA ו-XL הקטינו 
את החשיפה לנזקי 

טבע קטסטרופליים 

.
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לאומי פרטנרס לא תרכוש את מניות ביטוח 
ישיר, כך הודיע בנק לאומי בסוף השבוע שעבר 
לבורסה. לאומי פרטנרס חתמה על הסכם 
מחייב לרכישת 20% מביטוח ישיר בסוף 2017 
בשווי של 312 מיליון שקל, שישולם על ידי 
לאומי פרטנרס ושותפים אחרים לעסקה: כלל 

ביטוח, הפניקס ומורי ארקין.
מניות ביטוח ישיר צריכות להימחק מהבורסה 

עד סוף שנת 2019 כחלק מחוק הריכוזיות. 
הכסף שהיה אמור להגיע מרכישת לאומי 
פרטנרס ושותפיה היה משמש את משפחת 
שניידרמן )בעלי השליטה בקבוצת שמיר( בעלי 
השליטה בביטוח ישיר השקעות, לרכוש את 
מניות חברת הביטוח ולמחוק אותה מהבורסה. 

בכך היו משטחים שלב אחד בפירמידה.
ביטול העסקה מגיע לאחר עלייה משמעותית 
וחצי האחרונות בשווי מניות ביטוח  בשנה 
ישיר. שווי השוק בהווה של ביטוח ישיר מגיע 
ליותר מ-1.9 מיליארד שקל. העלייה בשווי 
הקטינה את האטרקטיביות של העסקה מצד 
נתקלו בבעיות  ובנוסף, הקונים  המוכרים, 

רגולטוריות. 
העלייה בשווי השוק של ביטוח ישיר השקעות 
נעשתה ברקע של זינוק במניית ביטוח ישיר 
)האחזקה העיקרית של ביטוח ישיר אחזקות, 
לצד אדגר השקעות(, לאחר שזו הציגה דוחות 
כספיים מצוינים בשנתיים האחרונות, שהראו 

עליות בהכנסות וברווחים. 

לאומי פרטנרס לא תרכוש את 
מניות ביטוח ישיר השקעות

 PassportCard תאמץ את הג’ודוקא שגיא 
מוקי בדרכו לאולימפיאדת טוקיו 2020

 מניות ביטוח ישיר צריכות להימחק עד סוף שנת  2019 ההסכם האחרון 
לרכישת מניות ביטוח ישיר נחתם בסוף 2017, בעוד בשנה האחרונה שווי 

השוק של חברת הביטוח זינק והפחית את האטרקטיביות של העסקה

 PassportCard, שאימצה בעבר גם את הספורטאית ירדן ג’רבי, שמה לעצמה 
למטרה לעודד את הספורט הישראלי, תוך תמיכה בספורטאים ובתרומה לקהילה

בית ביטוח ישיר

פוליסה פיננסים

מבטחים ומבוטחים

על  PassportCard חתמה  חברת 
הסכם ליווי וחסות לג’ודוקא הישראלי 
שגיא מוקי, לקראת אולימפיאדת טוקיו 
ב-2020. מוקי זכה פעמיים בתואר אלוף 

אירופה ובתואר אלוף ישראל בג’ודו. 
מוקי הינו אחד מהספורטאים הבכירים 
בענף הג’ודו הישראלי והראשון שזכה 
באליפות אירופה בשתי קטגוריות משקל 
שונות. מעבר לחסות ולמלגה הקבועה 
תעניק   ,PassportCard-מ שיקבל 
החברה למוקי גם כיסוי ביטוחי מלא 

לביצוע ספורט תחרותי בחו”ל. 
נמסר כי PassportCard, שאימצה 
בעבר גם את הספורטאית ירדן ג’רבי, 
שמה לעצמה למטרה לעודד את הספורט 
בספורטאים  תמיכה  תוך  הישראלי, 

ובתרומה לקהילה.
שגיא מוקי: “PassportCard תלווה 

 ,2020 אותי עד אולימפיאדת טוקיו 
ומהמפגש הראשון איתם ידעתי שאני 
ואוהבת. מעבר  נכנס למשפחה חמה 
לשקט שהם נותנים לי לצורך האימונים, 
ובזמן  הטיסות  בין  שקט  גם  אקבל 
השהות בחו”ל, ואני יודע שהם נותנים 
שירות מהיר ומדהים ושאין לי מה לדאוג, 
לא פה בארץ ולא בכל מקום בעולם. 

שיהיה לנו בהצלחה”. 
 :PassportCard יואל אמיר, מנכ”ל
“אנו מאוד גאים ללוות את שגיא מוקי 
במהלך הכנותיו לאולימפיאדת טוקיו. 
ומהווה  נפלא  ספורטאי  הוא  שגיא 
דוגמה לכולנו לעבודה קשה ומחויבות 
מאחלים  אנו  לתוצאות.  שמביאות 
ישראל בכבוד  וייצג את  לו שימשיך 
ונהיה שם לצדו בדרכו לאולימפיאדה 

מימין: שגיא מוקי ויואל אמירהקרובה”. 

”צ
יח

ם: 
לו

צי

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94/
http://polisa.news/landing/
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מבטחים ומבוטחים

ליאור כשריאן, 
סמנכ”ל השיווק 

במגדל קרנות נאמנות, 
מונה למנכ”ל החברה 

במקום שגיא שטיין

ליאור יוחפז 
מונה לסמנכ”ל 

השקעות 
בהלמן-אלדובי 

גמל ופנסיה
 נעם יהושע יתפוס את מקומו של כשריאן כסמנכ”ל 

השיווק  שגיא שטיין, שמונה לפני כשבוע למנכ”ל 
מגדל שוקי הון: אנו גאים בכך שגם התפקידים 

המרכזיים הללו מולאו על ידי מנהלים מתוך החברה

כיהן עד לאחרונה כמנהל ההשקעות 
הראשי ב-IBI גמל והשתלמות

מגדל קרנות נאמנות, חברה בת של 
מגדל שוקי הון, דיווחה  הבוקר )יום א’( 
על מינויו של  ליאור כשריאן, סמנכ”ל 
במקומו  למנכ”ל  בחברה,  השיווק 
שגיא שטיין שמונה לפני כשבוע  של 
למנכ”ל מגדל שוקי הון. המינוי ייכנס 
לתוקפו ב-1 באוקטובר 2018. כשריאן 
משמש כסמנכ”ל החברה בחמש השנים 

האחרונות.
כשריאן הצטרף למגדל קרנות נאמנות 
בשנת 2008 כמשווק קרנות, לאחר מכן 
כראש צוות שיווק וכאמור, לפני כחמש 

לסמנכ”ל  מונה  שנים 
השיווק של החברה. נמסר 
בתפקידו כסמנכ”ל  כי 
תף  ו ש ה  י ה ק  ו ו י ש ה
מרכזי לכלל התהליכים 
בחברה  האסטרטגים 
ולמיצובה לאורך שנים 
כחברה מובילה בתעשיית 

קרנות הנאמנות. 
את מקומו של כשריאן 
כסמנכ”ל השיווק יתפוס 
שהצטרף  יהושע,  נעם 
נאמנות  למגדל קרנות 
כמשווק   2008 בשנת 
קרנות, ובשנת 2015 מונה לראש צוות 

שיווק בחברה.
שגיא שטיין: “בחרנו את אחד המנהלים 
המובילים והמוכשרים ביותר בתעשיית 
קרנות הנאמנות. אנו בטוחים כי ליאור 
כשריאן ימשיך ויוביל את מגדל קרנות 
נאמנות לשיאים חדשים. ההון האנושי 
בחברה הוא המשאב המשמעותי והחשוב 
ביותר והוא שאחראי להישגים המצוינים 
בשנים האחרונות, אנו גאים בכך שגם 
התפקידים המרכזיים הללו מולאו על 

ידי מנהלים מתוך החברה”.

ה  נ ו מ ז  פ ח ו י ר  ו א י ל
לסמנכ”ל השקעות בהלמן 
אלדובי גמל ופנסיה. יוחפז 
כיהן עד לאחרונה כמנהל 
 IBI-ההשקעות הראשי ב
גמל והשתלמות ובמסגרת 
 IBI מיזוג פעילות הגמל של
של  הגמל  פעילות  לתוך 
הלמן-אלדובי, הצטרף כעת 
למערך ניהול ההשקעות של 
פעילות הגמל והפנסיה של 

בית ההשקעות.
ליוחפז ניסיון של כ-14 
שנה בשוק ההון, מתוכן 

כעשר שנים בניהול השקעות. טרם הגעתו ל-IBI ניהל במשך 
שבע שנים את תחום ההשקעות באג”ח בקבוצת הפניקס, 
כאשר במסגרת תפקיד זה, כך נמסר מבית ההשקעות, 
“היה יוחפז חלק מהצלחתה של הפניקס בתחום החיסכון 
לטווח ארוך, כאשר דורגה בראש טבלת התשואות”. לפני 
כן ניהל יוחפז קרנות נאמנות בבית ההשקעות אפסילון 

ובגאון קרנות נאמנות.
רמי דרור, מנכ”ל הלמן-אלדובי, התייחס למינוי ואמר: 
“אנו שמחים מאוד על הצטרפותו של ליאור יוחפז לבית 
והוא  ניסיון רב שנים בשוק ההון  ליוחפז  ההשקעות. 
חתום על הצלחות לא מעטות. פעילות בית ההשקעות 
עלתה מדרגה בתקופה האחרונה, בין היתר, לאור השלמת 
המיזוג עם IBI, הגידול בהיקף ניהול הנכסים המנוהלים 
ויתר פעילויות הבית. הצטרפותו מהווה חיזוק משמעותי 
ניהול ההשקעות, שתתרום להצלחתו במגוון  למערך 

מגזרי הפעילות”. 

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

ליאור כשריאן

ליאור יוחפז

נעם יהושע


