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המכרז השני לבחירת קרנות ברירת יצא היום 
)יום ג’( לדרך, עם מספר שינויים משמעותיים 
ביחס למכרז הקודם ולטיוטה שפורסמה לפני 

כחודש. 
ההבדל המרכזי הוא מספר הזוכות במכרז. 
שהחל  לכך  מכוונים  ההון  שוק  ברשות 
מספטמבר 2018 יהיו לפחות ארבע קרנות 
ברירת מחדל – כך שהצפי הוא שארבע קרנות 
פסגות,  מיטב,  )איילון  הקטנות  הפנסיה 
אלדובי( יוכרזו כולן  שחם והלמן  אלטשולר 
כקרנות ברירת מחדל. ההערכות הן שהחברות 

הגדולות לא ייגשו למכרז. 
הבדל נוסף הוא מגבלת דמי ניהול מינימליים, 
1% מההפקדות  שנקבעו במכרז הסופי על 
 1.5% לעומת  זאת,  מהצבירה.   0.05% ו-
מההפקדות ו-0.1% מהנכסים שנקבעו בטיוטת 

המכרז שפורסמה לפני כחודש. 
במכרז מלפני שנתיים לא נקבעו כלל דמי 
הזוכות הציעו  והקרנות  ניהול מינימליים, 
)הלמן  ו-0.001%   1.49% של  ניהול  דמי 
דש(.  )מיטב  ו-0.01%  ו-1.31%  אלדובי( 
היות ששקלול דמי הניהול המינימליים הוא 
0.1 )ראו טבלה(, ושקלול דמי הניהול במכרז 

2016 עמד על 0.0755, הרי שבכל מקרה דמי 
הניהול המשוקללים שייקבעו במכרז של 2018 

יהיו גבוהים יותר מהמכרז של 2016. 
ניהול  דמי  שיעור  במכרז  תגיש  קרן  כל 
מההפקדות מהצבירה, כאשר שקלול דמי 
הניהול יעשה כך: שיעור דמי הניהול מהצבירה 
בתוספת שיעור דמי הניהול מההפקדות מחולק 
ייבחרו  ב-20. כאמור, לפחות ארבע קרנות 
כקרנות ברירת מחדל, כאשר אם במקום ה-4 
יהיו קרנות עם אותו דירוג – שתיהן  וה-5 

ייבחרו. 
כולל  זה  בדומה למכרז הקודם, גם מכרז 
העדפה לקרנות קטנות, כך שבקרנות עם נתח 
שוק של 5% )מתוך ההפקדות בשנה הקודמת(, 
דמי הניהול יחושבו בתוספת של 0.5 נקודות 

אחוז בהפקדות ו-0.05 נקודות אחוז בצבירה. 
מ-5%  פחות  המחזיקות  הפנסיה  קרנות 
מהצבירה נטו לשנת 2017 הן איילון מיטב 
)4%(, אלטשולר שחם )4%(, פסגות )2%( 
והלמן אלדובי )1%( – על פי נתוני הפנסיהנט.

דמי הניהול שיגבו הקרנות ייקבעו לפי דמי 
הניהול שהציעה הקרן עם דמי הניהול הגבוהים 
ביותר, מבין הקרנות שזכו במכרז. ההתאמה 
תיעשה כך שבשקלול דמי הניהול, כל הקרנות 

יציעו דמי ניהול זהים. 
הקרנות יגישו את הצעתן בין ה-12 ל-15 
באוגוסט. פרסום הקרנות הזוכות יעשה עד 
ל-1 בספטמבר 2018. הקרנות ישמשו כקרנות 
ברירת מחדל למשך שלוש שנים – בין נובמבר 

2018 לאוקטובר 2021.

יותר קרנות, יותר דמי ניהול: המכרז השני 
לבחירת קרנות ברירת מחדל יצא לדרך

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

    ברשות שוק ההון מכוונים לכך שהחל מספטמבר 2018 יהיו לפחות ארבע קרנות ברירת 
מחדל – כך שהצפי הוא שארבע קרנות הפנסיה הקטנות יוכרזו כולן כקרנות ברירת 

מחדל  דמי הניהול המשוקללים שייקבעו יהיו גבוהים יותר מתוצאות המכרז ב-2016

דמי ניהול 
מהפקדות

דמי ניהול 
שקלול* מצבירה

1%0.05%0.1דמי ניהול מינימליים במכרז 2018 
1.5%0.1%0.175דמי ניהול מינימליים טיוטת מכרז 2018 

1.31%0.01%0.0755מיטב דש ב-2016
1.49%0.001%0.0755הלמן אלדובי ב-2016

מכרז קרנות ברירת 2018 לעומת תוצאות המכרז ב-2016

* שיעור דמי הניהול מהצבירה בתוספת שיעור דמי הניהול מההפקדות מחולק ב-20
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדונה  בירושלים  השלום  המשפט  בבית 
תביעתה של הראל חברה לביטוח בע”מ )להלן: 
)להלן:  נגד עובד במכון שטיפה  התובעת(, 
הנתבע(. פסק הדין ניתן ב-10 ביולי 2018, 
בנימין  בהיעדר הצדדים, מפי הרשם הבכיר 

בן סימון. 
התובעת ביטחה רכב, אשר לפי הטענה נפגע 
בעת שטיפתו במכון שהפעיל הנתבע. לטענת 
התובעת, ב-3 באפריל 2015 שטפו המבוטחים 
את רכבם במכון שטיפה שהיה בבעלות הנתבע. 
המכון  עובדי  בידי  רכבם  את  הפקידו  הם 

ומששבו למכון גילו כי רכבם ניזוק. 
לטענת המבוטחים, אדם בשם נחמיאס )להלן: 
נחמיאס(, שהציג את עצמו כאחראי במכון, אמר 
להם כי עובד של המכון נהג ברכבם והוא זה 
שגרם לנזק. לטענתם, נחמיאס ביקש מהם לא 
לדבר עם העובד, שכן הוא נוטל את האחריות 
לתאונה על עצמו. לטענתם, נחמיאס הציע 
להם, כי יכניסו את רכבם לתיקון במוסך של 
חבר שלו, אך הם סירבו לכך. התובעת, חברת 
הביטוח, פיצתה את מבוטחיה והיא תובעת 

בתביעת שיבוב את בעל המכון. 
בכתב ההגנה הכחיש הנתבע את אחריותו לנזק 
שנגרם לרכב. לטענתו, התובעת אינה עומדת 
בנטל ההוכחה המוטל עליה. כך לדוגמה, אין 
בהצגת חשבונית של המכון כדי להעיד על דבר 
הנזק שנגרם לרכב. כמו כן נטען, כי בעל הרכב 
לא ראה כי הרכב אכן נפגע בעת השטיפה אלא 

גילה זאת רק לאחר מכן.
הכרעה: לאחר הצגת קטעי עדויות המבטחת, 
המבוטח, הנתבע והאחראי במכון נחמיאס, עבר 

בית המשפט להכריע במקרה. 
בית המשפט ציין, כי המחלוקת בנסיבות 
זה  המקרה היא מחלוקת עובדתית. במצב 
נדרש “לשקול גרסה מול גרסה ולקבוע איזה 
מהן אמינה ביותר בעיניו”. לאחר שעיין בטענות 
הצדדים על מכלול הראיות שהוצגו בתיק, 
קבע בית המשפט כי הוא נוטה לקבל כגרסה 
אמינה את גרסת המבוטחים ואגב כך את גרסת 
התובעת, שכן מדובר בגרסה עקבית, הגיונית 
ומבוססת, שיש להעדיפה על פני גרסת הנתבע 
וגרסת נחמיאס, אותן מצא כגרסאות שעליהן 

לא ניתן לסמוך. 
בית המשפט ציין, כי המבוטחים קיבלו פיצוי 
על ידי חברת הביטוח, התובעת. הגעתם לעדות 
היוותה אך טרחה עבורם ועל כן וכל עוד לא 
הוכח אחרת, עניין זה תרם לשכנוע בית המשפט, 

כי המבוטחים סיפקו גרסת אמת. 
בית המשפט הוסיף, כי המבוטחים צירפו 
לנוכח ההכחשה  מיום השטיפה.  חשבונית 

הגורפת מצד הנתבע, יש בחשבונית כדי להוות 
הוכחה כי הם אכן שטפו את הרכב במכון. בנוסף, 
בדיקת הרכב על ידי שמאי נערכה בסמוך למועד 

הפגיעה המדווח. 
התובעים אף צירפו תמונה של רכב אשר נפגע 
בחלקו האחורי. בית המשפט קבע כי התמונה 
וניתן ללמוד שנוצרה, כנראה,  ברורה וחדה 
תוך נסיעה אחורנית. התובעים גם צירפו פתק 
פרסומת של מכון השטיפה ובו פרטיו של ישראל 
נחמיאס, המנהל במקום. על פי בית המשפט, 
מדובר בראיה בעלת ערך, שכן יש בה כדי להעיד 
שישראל נחמיאס מסר את פרטיו למבוטחים 
על רקע התאונה שבגינה נטל אחריות. אחרת, 

יש להניח שלא היה מוסר כל פרט לתובעים. 
בית המשפט קבע, כי מול מוצקות ראיות 
התביעה ניצבת חולשת ראיות ההגנה. הנתבע 
הכחיש לחלוטין כל אירוע. על כן, אין להוציא 
מכלל חשבון שהאירוע המדובר הוסתר אף ממנו 

והלך והסתבך עד הגשת התביעה. 
בית המשפט דחה מכל וכל את טענת הנתבע, 
לפיה התובעת לא הציגה כל ראיה לפיה אדם 
מטעמה, לרבות מבוטחיה, פנו לנתבע, יידעו 
אותו באירוע המוכחש ובנזק שנגרם לרכב. זאת 
משום שנחמיאס העיד שהמבוטחים ניגשו אליו 
ביום התאונה וכי: “הם הגיעו אליי באותו יום, 
לקחו את האוטו ושילמו. הם הגיעו אליי חזרה 

וטענו שקיבלו מכה באוטו. אותו היום בשל 
הלחץ, נתתי להם את הטלפון שיצלצלו אליי 
ונבדוק מצלמות, ואם זה קרה אצלנו כמובן 
שנשב ונסדר את העניין ומאז הם לא באו”. 
בית המשפט אף דחה את טענות הנתבע לפיהן 
לא הובאו עדויות רלוונטיות על ידי הנתבעת 
וכן את טענתו, כי התובעת לא הוכיחה שהרכב 
היה בחניון הקניון )אליו נסעו שעה שרכבם היה 

בשטיפה וספג את המכה, לטענתם(. 
בית המשפט הוסיף, כי מקום שהמבוטחים 
שהעיד  )כפי  התאונה  ביום  לנחמיאס  פנו 
נחמיאס(, צריך היה הוא ליידע את הנתבע וכן 
לסרוק את הצילומים שצולמו ביום התאונה, 
כדי לשלול או לאמת את טענות המבוטחים. 
מקום שהמכון לא עשה כן, הרי שנמנע במתכוון 
מהצגת ראיה רלוונטית. בנסיבות אלו חלה 
החזקה הראייתית, לפיה אם בעל דין נמנע 
ניתן  ידו,  מהבאת ראיה רלוונטית שבהישג 
להסיק שאילו הובאה הראיה היא הייתה פועלת 
נגדו, ויש בהימנעותו מלהציגה כדי לאשש את 

גרסת הצד שכנגד. 
לסיכום, התביעה התקבלה. נקבע כי התובע 
ישלם לתובעת בגין נזק ישיר, אגרות בית משפט, 

שכר עדים ושכר טרחת עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

חברת הביטוח זכאית לפיצוי בגין 
נזק שנגרם לרכב המבוטח על ידה 
ונפגע בעת ששהה במכון שטיפה 

בית המשפט ציין, כי המבוטחים קיבלו פיצוי על ידי חברת הביטוח והגעתם לעדות היוותה אך טרחה עבורם 
ועל כן, וכל עוד לא הוכח אחרת, עניין זה תרם לשכנוע בית המשפט, כי המבוטחים סיפקו גרסת אמת

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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אישור הביטוח יוכל להרחיב את תנאי 
הפוליסה; סתירה בין הפוליסה לאישור 

תפורש לטובת המבוטח בלבד
גורמים בענף הביטוח ברכו על הטיוטה החדשה, המהווה צעד קדימה ב”סאגת” אישורי 

הביטוח הנהוגים בישראל - שהפכו מקל בגלגלי המשק ונזקיהם גדולים מתועלתם

טיוטה שנייה לחוזר אישור קיום ביטוח

ביטוח  קיום  אישור  לחוזר  שנייה  טיוטה 
ב’( מגדירה מחדש  )יום  שפורסמה אתמול 
את היחסים בין פוליסת הביטוח לאישור קיום 

הביטוח. בעוד שבטיוטה הראשונה, שפורסמה 
בפברואר 2018, נקבע כי אישור הביטוח לא 
יסתור את תנאי הפוליסה, הטיוטה השנייה 
קובעת כי “באישור ביטוח מסוים חברת 
גבולות אחריות  ביטוח רשאית לקבוע 
פרטניים ביחס למבקש האישור וכן לוותר 
על חריגים וסייגים הקבועים בפוליסת 

הביטוח”. 
גורמים בענף הביטוח ברכו על הטיוטה 
החדשה, המהווה צעד קדימה בסאגת 
אישורי הביטוח הנהוגים בישראל - 
שהפכו מקל בגלגלי המשק ונזקיהם 

גדולים מתועלתם.
החוזר  כי  נכתב,  ההסבר  בדברי 
לנפק  הביטוח  לחברות  מאפשר 
הקבוע  לנוסח  בהתאם  אישורים 
בנספח, ואוסר עליהן או על סוכן 
הביטוח מטעמן לשנות את נוסח 
“תוכן  כי  נקבע,  בחוזר  הנספח. 
הנספח יהיה תואם לקבוע בפוליסת 
הביטוח וכי לא תתאפשר הכללת 
הוראות שאינן תואמות להוראות 
הפוליסה”, אך בנוסף, נאמר: “ככל 
שהמבטח מעוניין לקבוע גבולות 
אחריות פרטניים ביחס למבקש 
האישור או לוותר על חריגים 
בפוליסת  וסייגים הקבועים 
הביטוח, הוא רשאי לעשות 
כן בכפוף לעדכון הפוליסה 
ודף פרטי הביטוח בהתאם 

לאמור”. זאת, כך מוסבר, “על מנת לוודא 
כי אישור ביטוח אינו מציג מצב שאינו תואם את 
הפוליסה שהונפקה למבוטח, וכן על מנת לאפשר 
למבקש האישור להסתמך על היקף חבות חברת 

הביטוח כפי שמופיע באישור הביטוח”.
עוד מוצע בטיוטת החוזר, כי “במקרה של 

סתירה בין התנאים שמפורטים באישור הביטוח 
לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח, יגבר 
האמור בפוליסת הביטוח, למעט במקרה שבו 
תנאי באישור הביטוח מיטיב עם מבקש 
זאת,  האישור”. 

כך מסבירים 
ברשות, “על מנת לאפשר למבקש 

האישור להסתמך על היקף חבות חברת הביטוח 
המפורט באישור הביטוח ובכפוף לרשימות 

הסגורות שנקבעו בנספח”. 

שינוי נוסף באישור עצמו הוא ציון באישור 
הביטוח כי המסמך אינו כולל את כל תנאי 
וחריגיה, אלא מהווה תמצית של  הפוליסה 
הפוליסה בלבד. ברשות מבהירים, כי אי ציונם 
של החריגים באישור הביטוח אינו מהווה 
סתירה לפוליסה וכי אין הכוונה שלא יחולו 
“רק  האישור:  מבקש  כלפי 
ככל שהוכלל באופן מפורש 
באישור הביטוח תנאי, חריג 
או היקף אחריות הסותר את 
האמור בפוליסה, יגבר האחרון 
במקרה שהוא מיטיב עם מבקש 

האישור”. 
בטיוטה  שבוצע  נוסף  שינוי 
היערכות של  הוא מתן תקופת 
חמש שנים, בדמות הוראת מעבר 
שמאפשרת לשוק להיערך ליישום 
החוזר, ביחס להסכמים שנכרתו 
טרם כניסתו לתוקף. לטיוטה החדשה 
נוספו גם שלושים סעיפים מיוחדים, 
ניתן לכלול באישור – דבר  אותם 
שיש בו כדי לתרום לאחידות הנוסח 

ולהתוויית גבולות ברורים לו.

אחריות הסוכן גדלה

למרות שהרפורמה טרם נכנסה רשמית 
לתוקף, מספר גורמים בענף כבר עושים 
שימוש באישור קיום הביטוח האחיד, 
המקל על ההתנהלות בין מזמין עבודה-

מבוטח-מבטח. 
גורם נוסף שיושפע מהרפורמה באישורים 
הם סוכני הביטוח. עד כה אלה שימשו גורם 
מתווך בלבד, כאשר נדרשו רק להחתים את 
חברת הביטוח, ולהעביר את האישור חזרה 
למבוטח. כעת, כאשר האישור הינו אחיד, על 
סוכן הביטוח תהיה החובה לוודא כי הפוליסה 
עצמה תואמת לתנאי החוזה שחתם המבוטח 

עם מזמין העבודה. 

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%96%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%99/
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למרות המחאה, סלינגר אינה 
מבטלת את האיסור על הפקדת 
פנסיה באמצעות חשבון נאמנות

למרות המחאה של סוכני הביטוח 
ושל המעסיקים, המפקחת על הביטוח 
את  מבטלת  אינה  סלינגר  דורית 
האיסור על הפקדת פנסיה באמצעות 
חשבון נאמנות, אולם דוחה בכשנתיים 
את יישומו. חוזר “מבנה אחיד להעברת 
מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני 
- ממשק מעסיקים” שפורסם ביום ב’ 
השבוע, מופיע כשלושה חודשים לאחר 
הטיוטה שהסעירה את הענף, ובעיקר 
את המעסיקים. בשיאה של המחאה, 
נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל 
לין, כתב מכתב פומבי למפקחת על 
הביטוח, על רקע האיסור להעביר כספי 

פנסיה באמצעות מעסיקים. 
על מנת לתת מענה לקשיים ביישום 

ההנחיה, דוחה סלינגר בשנה וחצי את יישום 
ההנחיה למעסיקים של יותר מ-100 עובדים, 
ובשנתיים וחצי למעסיקים של עד 100 עובדים. 
עוד נקבעו בחוזר כללים לעניין העברת מידע 
מבעל רישיון למעסיק, הנוגעים לאופן חלוקת 
כספים בין קופות גמל. בדברי ההסבר נכתב, 
כי “על מנת לפשט את הליך התפעול הפנסיוני 
ולצמצם את מספר הטפסים המועברים למעסיק 
בעת הצטרפות עובד למקום עבודה או בעת 
ביצוע שינויים במוצרי החיסכון הפנסיוני של 
עובד, נקבע בחוזר טופס אחיד למתן הנחיות 
למעסיק לעניין אופן פיצול הכספים בין קופות 

הגמל השונות של העובד”. 
נוסף על כך, ומאחר שמעסיק איננו נדרש 
בין  כספים  לפצל  הדין  להוראות  בהתאם 
פוליסות שונות של מבוטח בקופת ביטוח, 
נקבעו בחוזר כללים שאמורים לפשט את אופן 
הפיצול. החוזר כולל הנחיות מבעל רישיון לגוף 
מוסדי לעניין אופן פיצול הכספים בין פוליסות 

שונות הרשומות לזכות מבוטח בגוף מוסדי 
המנהל קופת ביטוח. בתוך כך, נקבע כי בתכוף 
לסיום פגישת הייעוץ או השיווק הפנסיוני, 
ימסור בעל רישיון לגוף מוסדי הנחיות לעניין 
אופן פיצול הכספים וזאת באופן ממוכן בפורטל 

הגוף המוסדי. 
עוד נקבע, כי גוף מוסדי ימסור לבעל הרישיון 
אישור לכך שהוא ערוך לפיצול הכספים בין 
בעל  שהזין  להנחיות  בהתאם  הפוליסות, 
הרישיון בפורטל הגוף המוסדי. בדרך זו ניתן 
יהיה להבטיח כי הגוף המוסדי ערוך לקליטת 
הכספים במתכונת שנקבעה בפגישת הייעוץ 

או השיווק הפנסיוני.
שימוש  לעניין  הוראות  גם  נקבעו  בחוזר 
בהרשאה לחיוב חשבון על בסיס קובץ. זאת, 
כך מוסבר, על מנת להבטיח כי קיימת התאמה 
ממשק  בקובץ  המעסיק  דיווח  בין  מלאה 
מעסיקים על פרטי ההפקדה לקופת הגמל, 
לבין הסכום המופקד בפועל לחשבון הגוף 

גוף  כי  כן, נקבע בחוזר  המוסדי. על 
מוסדי מחויב לאפשר למעסיק לבחור 
בביצוע הרשאה לחיוב חשבון על בסיס 
המידע הקיים בקובץ הדיווח. “אימוץ 
חלופה זו יאפשר שיוך כספים לחשבון 
העובד באופן מידי ומדויק”, מסבירים 
ברשות. נוסף על כך, ובמטרה להבטיח 
כי הכספים ישויכו לחשבון קופת הגמל 
של העובד בסמוך למועד העברת קובץ 
הדיווח, נקבע כי חיוב חשבון המעסיק 
יתבצע בתוך שני ימי עסקים מהמועד 

שבו התקבל הדיווח מהמעסיק. 
בנוגע להעברת כספים לגוף מוסדי 
באמצעות חשבון נאמנות – בוטלה, 
כאמור, אפשרות לבצע הפקדת כספים 
בעל  של  נאמנות  באמצעות חשבון 
רישיון. ברשות מסבירים, כי “הפקדת כספים 
באמצעות חשבון נאמנות איננה תואמת את 
העקרונות שנקבעו בהוראות חוזר אופן הפקדת 
תשלומים לקופת גמל, לפיהם העברת הכספים 
נעשית במישרין מחשבון המעסיק לחשבון 

הגוף המוסדי”. 
עוד כולל החוזר כללים לעניין חלוקת אחריות 
לטיפול בליקויים שנמצאו בדיווח מעסיק. 
בחוזר נקבעו הוראות המבהירות את חלוקת 
האחריות בין גוף מוסדי למעסיק לעניין הטיפול 
בליקויים שנמצאו בדיווח על הפקדת תשלומים 
מהחובות  לגרוע  מבלי  זאת,  גמל.  לקופת 
המוטלות כבר כיום על הגורמים האמורים מכוח 
הוראות הדין. כיום, סבורים ברשות, במקרים 
שבהם קיימים ליקויים נוצרת לעיתים עמימות 
לעניין הגורם האחראי על הטיפול בליקוי. 
כ”תוצאה מעמימות זו אף גורם אינו נוטל על 
עצמו את האחריות לטיפול בליקוי ונוצר עיכוב 

בהליך שיוך הכספים”, נאמר בחוזר.

במענה לביקורת דוחה סלינגר את מועד כניסת האיסור לתוקף: פברואר 2020 
למעסיקים עם יותר מ-100 עובדים ופברואר 2021 למעסיקים עם פחות מ-100 עובדים

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

נשיא איגוד לשכות המסחר, 
אוריאל לין

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

http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A9/
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  הגשת תביעות להוצאות רפואיות באופן מיידי בעת השהות בחו"ל וקבלת החזר מהיר 

ישירות לכרטיס האשראי
  סיוע באיתור רופאים בחו"ל והגדלת מאגר הרופאים על ידי שימוש ב"חוכמת ההמונים"

  קבלת החזר גם עבור ילדים מתחת לגיל 18 ישירות לכרטיס האשראי של הוריהם
  רשימת מספרי חירום בעולם לפי מדינות

  התייעצות רפואית אונליין 

אפליקציית מגדל PAY זמינה להורדה מיידית בחנויות האפליקציות

מגדל חברה לביטוח בע"מ 

 PAY מגדל
איתך בכל מקום בעולם

PAY אפליקציית מגדל
מלווה אותך בכל מקום בעולם ומאפשרת:

גם בביטוח נסיעות לחו"ל, טוב שיש מגדל מאחוריך
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סלינגר קבעה סופית: ביטוח 
הסעה שיתופית לא יצריך 

רכישת פוליסה ייעודית
רשות שוק ההון פרסמה עמדה בנושא ה”קארפול” אשר זהה לטיוטה שפורסמה ביולי ונקבע בה כי 

הסעה שיתופית, העומדת בתקנות התעבורה, מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש 

הסעה שיתופית העומדת בתנאים 
התעבורה,  בתקנות  המנויים 
מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח 
רכב חובה ורכב רכוש, כך פרסמה 
ההון.  שוק  רשות  )ב’(  אתמול 
מדובר בקביעה זהה לזו שפורסמה 
ביולי השנה.  בטיוטה מיום ה-9 
הקביעה מהווה הקלה על הנהגים 
המבקשים להסיע קולגות לעבודה 
האוצר  ובמשרד  )“קארפול”( 
מקווים כי עמדתם בנושא הביטוחי 
בפופולאריות של  לעלייה  תביא 
נסיעה שיתופית בשעות העומס 

ברכבים  בשימוש  ההפחתה  את  ותמשיך 
פרטיים. נציין כי בשנים האחרונות הופיעו 
טכנולוגיות שונות לקידום נסיעות שיתופיות, 
כמו Waze ומוביט שמחקרים בעולם מעידים 
על יכולתן להביא להפחתת הגודש בכבישים.

בדצמבר 2017 חתם שר התחבורה ישראל 
הסעה  ביצוע  המאפשרות  תקנות  על  כץ 

שיתופית ברכב פרטי כאשר הנהג והנוסעים 
מתחלקים בעלויות הנסיעה. תקנות הנסיעה 
נוגעות לסכום המקסימלי שהנהג יכול לגבות 
2 שקלים לקילומטר. כמו כן, לפי  בסך של 
התקנות, בעל הרכב לא יכול לבצע יותר משתי 
ומספר הנוסעים  ביום,  הסעות שיתופיות 
בהסעה לא יעלה על ארבעה נוסעים, מלבד 

הנהג. כמו כן, בעל הרכב לא יוכל 
לבצע הסעה שיתופית ללא תיאום 

מראש עם הנוסעים.
התקבלו  התקנות  אישור  עם 
במשרד האוצר, רשות שוק ההון 
רבות  פניות  התחבורה  ומשרד 
מגורמים בשוק, שביקשו לדעת 
האם הסעה שיתופית, שעומדת 
סה  ו כ מ  , ת ו נ ק ת ה ת  ו א ר ו ה ב
לרכב  ביטוח  פוליסות  במסגרת 
)חובה ורכוש(, או שנדרש לרכוש 
ייעודיות  רכב  ביטוח  פוליסות 

לנסיעה שיתופית.
שוחחה  איתם  הביטוח  בשוק  גורמים 
)יולי 2018(  פוליסה בעת פרסום הטיוטה 
שעשויה  דרך  בפריצת  מדובר  כי  סברו, 
לשוק   UBER של  כניסתה  את  להכשיר 
נזכיר כי עד כה הבעיה העיקרית  המקומי. 
UBER לפעול בישראל נבעה מהכיסוי  של 

הביטוחי. 

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.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס

 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.

אילוסטרציה
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תיקון החוק להעברת תקבולי ביטוח 
לרכב מעוקל במקרה של גניבה או 

טוטאל-לוס הועבר לעיון מחדש

ועדת החוקה חוק ומשפט העבירה היום )ג’( 
לעיון מחדש את התיקון לחוק הנוגע לתקבולי 
ביטוח במקרה של גניבה, אובדן גמור )טוטאל-

לוס( או אובדן להלכה. העיון מחדש נקבע 
בעקבות החשש, כי התיקון מציב את חברת 
הביטוח בעמדה בה היא מעבירה את תגמולי 
הביטוח לזוכה בעיקול, אך בשל אדישותו של 
בעל הרכב המעוקל, היא אינה יכולה לעשות 

שימוש ברכב שהוכרז כאובדן להלכה. 
הפתרון אליו הגיעה הוועדה, ובו ידונו בעיון 
קבלת  במעמד  שהרשם,  בכך  הוא  מחדש, 
יתנה את הקבלה  לזוכה,  תגמולי הביטוח 
המבוטח  של  הרכב  על  הבעלות  בהעברת 
לחברת הביטוח. נציין כי הסדר זה מותנה גם 

באישור בית משפט. 
תיקון החוק במקור, נועד למנוע מצבים בהם 
גניבת רכב מעוקל או השבתת רכב מעוקל 
מביאה לידי כך שהתמלוגים על ביטוח הרכב 
בידי חברת הביטוח, משום שבעל  נותרים 
הרכב אינו דורש אותם והזוכה ברכב לא מודע 
לשינוי בסטטוס הרכב. על פי מציעי התיקון, 
תפקידו של התיקון הוא לא להטיל עוד הוצאות 
על הפרטים, אלא לפתור מצבים של קיפאון 
בין הגורמים. התיקון הוגש באופן פרטי על 
מיכאל מלכיאלי  ש”ס  ידי הח”כים מסיעת 

ויואב בן צור.
הישיבה שהתקיימה היום בוועדת החוקה 
הייתה השנייה במספר לאחר שהתיקון התקבל 
יולי בקריאה ראשונה. ההתנגדות  בחודש 
העיקרית בדיון היום הגיעה מגיל סלומון, 
סמנכ”ל רגולציה ותקשורת של איגוד חברות 

הביטוח. 
על פי סלומון, התיקון הנוכחי )בניגוד לתיקון 

רכבים  של  כספים  העברת  כולל  הקודם( 
שהוגדרו כ”אובדן להלכה”. כלומר, רכבים בהם 
הנזק היה חמור מספיק כדי שחברת הביטוח 
תשלם את התגמולים למבוטח ותמכור אותו 
לגורם שלישי )סוחרים, פירוק וכו’(. במקרים 
מצב  להיווצר  יכול  סלומון,  פי  על  כאלה, 
שבו חברת הביטוח גם מחויבת להעביר את 
התמלוגים וגם נותרת ללא היכולת להעביר 
את הרכב לגורם שלישי תמורת חלק משווי 
הרכב. זאת, משום שבעל הרכב המעוקל אדיש 
למצב הרכב, מאחר שגובה החוב גבוה מערך 
ולכן לא ישתף פעולה עם  תגמולי הביטוח 

חברת הביטוח. 
סלומון ביקש לחדד את התיקון והסביר: 
“נניח שבעל הרכב המעוקל בהליך משפטי 
להעביר  יסרב  הוא  צודק.  שהוא  ומאמין 
בעלות על הרכב. אנחנו נשלם את התמלוגים 
ולא נקבל את שאריות הרכב. נבקש לחדד 
שהעברת כסף על ידי חברת הביטוח תהיה 
תלויה בהעברת בעלות ברכב מעוקל”. כמענה 
לכך נטען בוועדה, כי התיקון אינו מכריח את 
מטילי העיקול לקחת את התמלוגים, אלא 
מעניק להם את שיקול הדעת מה לעשות עם 

התגמולים. 
“קיים  התורה(:  )דגל  מקלב  אורי  ח”כ 
הבדל בין לחלט רכב ולעקל אותו. העברת 
הכסף ישירות למעקל באופן אוטומטי יכולה 

להיעשות נגד מעוקל שהצדק אתו”. 
מהות  את  להבהיר  ביקשו  החוק  מציעי 
התיקון ועל כך שהוא אינו מורה אל מי יש 
להעביר את התמלוגים אלא להתגבר על פערי 
מידע, כאשר מטיל העיקול אינו יודע מה מצב 
הרכב. לכן, החובה המוטלת על חברת הביטוח 

היא ליידע את מטיל העיקול על מצב הרכב עד 
100 ימים מרגע הדיווח לחברה. מטיל העיקול 
יחליט ויודיע על צעדיו לחברת הביטוח תוך 
זכו להסכמה כמעט  90 ימים. סעיפים אלו 

מוחלטת בוועדה.  
גובה החוב  במצב הקיים, במקרים בהם 
עולה על התקבולים, אין לבעל הרכב המעוקל 
תמריץ לפעול להסרת העיקול או לחלופין, אין 
לבעל הרכב את היכולת הכלכלית להסדיר את 
החוב – העיקול לא מוסר וחברת הביטוח לא 
יכולה לקבל בעלות על שרידי הרכב שהוכרז 
ולכן אינה מעבירה את הכספים.  באובדן, 
נותרים בידי  כתוצאה מכך, כספי הביטוח 
חברת הביטוח למעשה ללא הגבלת זמן, וכך 
גם החייב וגם הזוכה בעיקול יוצאים מופסדים, 
שכן החוב אינו מוסדר והרכב אינו בשימוש. 
מקרה שכזה הגיע לבית משפט )פרשת תקוע 
נגד AIG( שהורה לחברות הביטוח להימנע 

מלהחזיק את הכספים.
במצבים של גניבת רכב מעוקל, המבוטח-
החייב מקבל את הפיצויים עבור הרכב שנגנב, 
בעוד מטיל העיקול אינו מודע לכך שצו העיקול 
חסר ערך. במקרים של אובדן רכב, חברות 
הביטוח אינן מעבירות את התקבולים למבוטח 
עד להסרת העיקול, אשר יאפשר העברת בעלות 

לחברת הביטוח על שרידי הרכב. 
תקבולי  משווי  נמוך  החוב  גובה  כאשר 
הביטוח הצפויים, או שאותם תקבולים מהווים 
חלק עיקרי מחובו של בעל הרכב – יש לחייב 
תמריץ להסדיר את חובו של בעל הרכב ולהסיר 
את העיקול, שכן יש לו אינטרס לקבל את 
ההפרש שבין גובה העיקול לתקבולי הביטוח, 

וכך אכן קורה במרבית המקרים )כ-90%(.

 העיון מחדש נקבע בעקבות החשש כי התיקון מציב את חברת הביטוח בעמדה בה היא תעביר את 
תגמולי הביטוח אך לא תוכל להשתמש בשאריות הרכב  גיל סלומון, נציג איגוד חברות הביטוח: 
נבקש לחדד שהעברת כסף על ידי חברת הביטוח תהיה תלויה בהעברת בעלות של הרכב המעוקל

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

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99/
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כעת זה סופי:

הפניקס זכתה במכרז וכלל ביטוח 
מסיימת את דרכה כמבטחת של 
מכבי בביטוח הסיעודי הקבוצתי 

תשתית המחשוב של דוידוף הסדרים פנסיוניים 
עברה למערכת ענן Cloudem של אמת מיחשוב

לביטוח הסיעודי  המכרז 
ם  י י ת ס ה י  ב כ מ י  ר ב ח ל
הפניקס  כאשר  סופית, 
הודיעה על זכייתה במכרז, 
כלל  הנוכחית,  והמבטחת 
ביטוח, הודיעה על אי זכייתה 

במכרז. 
בהודעתה מראשית השבוע 
נודע לה  כי  כתבה הפניקס 
שזכתה במכרז למתן שירותי 
ביטוח סיעודי קבוצתי עבור 
חברי מכבי שירותי בריאות. 
במקביל דיווחה הפניקס כי 

הצעתה היא ההצעה הזוכה גם במכרז שקיימה 
שירותי בריאות כללית עבור ביטוח סיעודי 

קבוצתי לחברי הכללית. 
בהתאם לנוהל שפרסמה רשות שוק ההון, 

טרם הגשת ההצעות בשני המכרזים האמורים, 
הפקידה הפניקס מעטפה ברשות, בה קבעה 
במקרה  הקופות  שתי  מבין  העדפתה  את 
שתזכה בשני המכרזים. הפניקס, כאמור, 

בחרה במכבי.
כללית טרם שיגרה הודעה 
בקשר  להפניקס  רשמית 
ועדיין  המכרז  לתוצאות 
בנוגע  ודאות  אי  קיימת 
נמסר,  כך  למכרז. החברה, 
תשוב ותדווח עם התבהרות 
לעיל  האמורים  הנושאים 

ביחס לשני המכרזים.
כלל ביטוח, מצדה, הודיעה 
זכייתה במכרז. בכך  על אי 
את  ביטוח  כלל  מסיימת 
מכבי  של  כמבטחת  דרכה 
ביטוח  כלל  הקבוצתי.  הסיעודי  בביטוח 
תמשיך לבטח את מבוטחי מכבי במתכונת 
הסיכון  במלוא  נושאת  כשהיא  הנוכחית, 

הביטוחי, עד ל-31 לדצמבר 2018.

תשתית המחשוב של דוידוף ניהול הסדרים 
בע”מ, עברה  פנסיונים סוכנות ביטוח חיים 
אמת  מבית   Cloudem חברת  של  לענן 
מיחשוב. הבחירה למקם את התשתיות שלה 
בענן נעשתה לאחר השוואה עם כמה חברות 

בענף, ובחינת עלויות אלטרנטיביות. 
Cloudem מול  במהלך הפרויקט פעלה 
אתגרים של לוחות זמנים ומינימום הפרעה 
לכלל משתמשי הקצה של החברה, ובין היתר, 

לסוכני המכירות בשטח.
כיום שירותי המחשוב של דוידוף ממוקמים 
ומאפשרים  הטכנולוגיה  חברת  של  בענן 
לה ליהנות מיתרונות רבים של עבודה מול 
הטכנולוגיה התשתיתית המתקדמת בעולם. כל 
זאת, על גבי קווי תמסורת מקומיים המספקים 
מהירות יציבה ותחת מודל עבודה של צריכת 
תשתיות pay per use מלווה בתמיכה בלתי 

פוסקת בשפה העברית.
שחר פילצר, מנכ”ל דוידוף: “חיפשנו עבור 
ויעיל  הסוכנות אלטרנטיבה לשדרוג מהיר 
של מערכות המחשוב. זאת, על מנת שיתאימו 
לקפיצת המדרגה שביצענו בכל הקשור לממשק 
המשתמש ולמתן מענה מקצועי ומהיר לקהל 
לקוחותינו בסביבה הדינאמית בה אנו פועלים. 
בין היתר בחנו את האפשרות של מעבר לעבודה 
 On בענן במקום רכישת מערכות תשתית 
prem. אנחנו מאד מרוצים מהבחירה לעבור 

לענן וכן מהעבודה המשותפת. 
נכון להיום, כל התשתיות של 
באמצעות  מנוהלות  החברה 
המתקדמות  הטכנולוגיות 
לנו  שמאפשר  באופן  בעולם, 
וללקוחותינו ממשק יעיל בטוח 

ומהיר”.
הל  נ מ ן  ו צ פ ק י  מ ו ל ש
Cloudem: “האפשרות לספק 
תשתיות במודל של רמת שירות 
‘SLA’ ותשלום על פי שימוש 
בפועל Pay-per-use מאפשרת 
להתאים לכל לקוח את השירות 
המשתלם ביותר עבורו, בהתאם 

לדרישות ולצרכים הייחודיים שלו ובכך לממש 

טכנולוגיה מתקדמת מצד אחד, 
מהמודל  יותר  נמוכה  בעלות 
 on המסורתי של רכישת ציוד 
עלויות  של  בתוספת   prem
התחזוקה השוטפות מצד אחר”.
קפצון הוסיף: “אמת מיחשוב 
השיקה את שירותי הענן כדי 
הנוצר  לוואקום  מענה  לתת 
בין החיסרון במעבר לעבודה 
בינלאומיות  ענן  חברות  מול 
והחיסרון של עבודה בתשתיות 
במודל המסורתי On Prem אל 
מול היתרונות במעבר לעבודה 
לכל  במודל הגמיש המותאם 

לקוח ספציפית”.

 הפניקס אישרה כי זכתה בשני המכרזים אך בחרה מראש, למקרה כזה, לבטח את חברי מכבי  כלל ביטוח 
תמשיך לבטח את מבוטחי מכבי במתכונת הנוכחית, כשהיא נושאת במלוא הסיכון הביטוחי, עד ל-31 לדצמבר 2018 

 הבחירה למקם את התשתיות שלה בענן נעשתה לאחר השוואה עם כמה חברות בענף, ובחינת עלויות 
on perm בין היתר נבחנה האפשרות של מעבר לעבודה בענן במקום רכישת מערכות תשתית  אלטרנטיביות

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.

שחר פילצר, מנכ”ל דוידוף
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המבטח הישראלי-אמריקאי 
Lemonade ממשיך להפסיד

 ,Lemonade הישראלי-אמריקאי  המבטח 
המבוסס על דיגיטציה, ממשיך להציג הפסדי 
וזאת   2018 של  הראשונה  במחצית  חיתום 
 15.8 של  בסך  החיתומי  להפסד  בהמשך 
מיליון דולר שהוצג בתום שנת 2017 והפסד 
חיתומי של 1.5 מיליון דולר ברבעון הראשון 

של שנת 2018. 
מיליון  מ-180  יותר  כה  עד  גייס  המבטח 
 Sequoia במבטח:  המשקיעים  בין  דולר. 
סבבים,  בשני  דולר  מיליון   26  -  Capital

 34  -  XL את  הכוללת  משקיעים  קבוצת 
דולר  מיליון   120  -  Softbank דולר,  מיליון 

ו-Allianz בסכום לא ידוע. 
בין  נתוני 2017 של Lemonade מציגים, 

היתר, את הסעיפים הבאים:
• פרמיה נטו – 8.3 מיליון דולר.

• פרמיה מורווחת – 2.3 מיליון דולר.
• תביעה ממוצעת – 745 דולר. 

• הוצאות פרסום – 7.7 מיליון דולר )93% 
מהפרמיה נטו(. 

• גיוס הון – 180 מיליון דולר.
• הפסד חיתומי – 15.8 מיליון דולר.

• משכורות והוצאות - 5.8 מיליון דולר.
• תביעות מדווחות - 1,601.
• נכסים - 25.2 מיליון דולר.

הזנק,  בחברות  המקובלים  הכללים  פי  על 
השנה  בתחום  הוא  לרווחיות  המעבר 
של  העסקית  האסטרטגיה  אולם  השלישית, 
Lemonade )שהושקה בשנת 2016( אינה 

מראה על כיוון ברור. 

ביותר,  הגדול  המקוון  הסיני  המבטח 
הביוטק  חברת  עם  חבר   ZhongAn
ליצירת   Orig3n )ארה”ב(  הבוסטונית 
מקוונים  בריאות  לפתרונות  חדשה  תשתית 
כולו.  ולציבור  לקוחותיו  מיליון  ל-500 
המבטח גייס בהנפקה )עם חתימת יתר( 1.5 
המבטח  הוא   ZhongAn דולר.   מיליארד 

הסיני הראשון הפועל בלעדית כמבטח מקוון 
חיים,  לאיכות  ופתרונות  מוצרים  ומציע 

פיננסים, בריאות, רכב ותיירות. 
מוצרים  סידרת  לספק  כעת  יוכל  המבטח 
 .DNA בדיקות  כגון  טכנולוגיי,  בריאות 
 )Orig3n עם  )בשיתוף  תוקם  כך  לצורך 
מספקת   Orig3n בשנחאי.  חדשה  מעבדה 

על  למידע  גישה  ישיר  באופן  ללקוחותיה 
דבר   - החיים  איכות  על  המשפיעים  הגנים 
המאפשר ללקוח לבצע למידה ותהליך קבלת 
כמו  החיים.  איכות  על  המשפיעות  החלטות 
כן השקיעה החברה בתכנית חדשנית לטיפול 
בתאים, כדי לאפשר חידוש רקמות שניזוקו 

וטיפול במחלות.

המבטח האמריקאי Lemonade הודיע כי ביטל 
  ONE Insurance Limited כנגד  תביעתו  את 
)מבטח דיגיטלי אירופי( בנושא הפרה של זכויות 
יוצרים. Lemonade טען כי ONE השתמש שלא 

כחוק ב-IP שלו ובכך היפר את החוק.
כי  הודיעה   ,ONE של  האם  חברת   ,Wefox
מחדש  ולעיצוב  הפעילות  את  לשנות  תפעל 
נעשתה  ההסכמה  בהתאם.  האפליקציה  של 
מתווך.  של  ובסיוע  המשפט  בית  לכותלי  מחוץ 
מההישגים  התלהבות  מרוב  כי  הסכימו   Wefox
במקרים  חצו  הם   Lemonade של  הטכנולוגיים 
וחיקוי.  השראה  בין  המפריד  הקו  את  מסוימים 
 Vision Fund עם  במגעים  נמצא   Wefox
ביותר  הגדול  )המשקיע   Softbank מקבוצת 
מיליוני  מאות  של  להשקעה   )Lemonade של 
דולרים. עד כה גייסה Wefox כ-38.5 מיליון דולר 

ממשקיעים שונים.

בבעלות  הסיני,  המשנה  מבטח 
בשלבים  נמצא   ,China Re המדינה, 
לרכישת  ומתן  משא  של  מתקדמים 
נראה   .Chaucer  - לוידס  של  המבטח 
שמחיר העסקה, על פי נתוני 2017, יהיה 
940 מיליון דולר על פי מכפיל של 1.4 על 

נכסי החברה.
בשנת  גם  רווח  יציג   Chaucer אם 
 1 לכדי  העסקה  מחיר  יעלה   ,2018
החציון,  נתוני  פי  על  דולר.  מיליארד 
ההנחה היא ש-Chaucer יציג רווח של 
המשולב  כשהיחס  דולר,  מיליון   77.4
יהיה 96.8%. אחד המנועים החזקים של 
רזרבות  שחרור  הוא  המבטח  רווחיות 
של שנים קודמות. משנת 2011 שוחררו 

רזרבות בהיקף של 680 מיליון דולר. 
היקף הפרמיה ברוטו של המבטח נאמד 
 .)2017 )נתוני  דולר  מיליארד  ב-1.2 
 The Hanover ידי  על  נרכש  המבטח 
 2011 בשנת   Insurance Group, Inc
 Chaucer דולר.  מיליון   470 תמורת 
 1084 סינדיקט  של  ב-100%  מחזיק 
וסינדיקט   1176 סינדיקט  את  ומנהל 

 .AXA 6130 בשותפות עם
השמיני  המשנה  מבטח   ,China Re
בלוידס  לפעול  החל  בעולם,  בגודלו 
 Catlin עם  בשותפות   2012 בשנת 
Group ומפעיל כיום את סינדיקט 2088 
ב-155  נאמד  שלו  הפרמיות  שהיקף 

מיליון ליש”ט )נתוני 2017(.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הפסד החיתומי בסך של 15.8 מיליון דולר שהוצג בתום 2017 
והפסד חיתומי של 1.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018

 China  Re, מבטח המשנה השמיני בגודלו בעולם, החל לפעול 
בלוידס בשנת 2012 בשותפות עם Catlin Group ומפעיל כיום 

את סינדיקט 2088 שהיקף הפרמיות שלו נאמד ב-155 מיליון ליש”ט

 ZhongAn הוא המבטח הסיני הראשון הפועל בלעדית כמבטח מקוון 
ומציע מוצרים ופתרונות לאיכות חיים, פיננסים, בריאות, רכב ותיירות

הסכמות עם 
ONE בסכסוך 

על זכויות יוצרים

 China Re הממשלתי 
במו”מ לרכישת 

Chaucer של לוידס

המבטח הסיני ZhongAn חובר 
עם חברת טכנולוגיה אמריקאית
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לוידס מתעתדת להיות מובילת 
שוק בתחום ביטוח הסייבר

בטיחות אנוש חקירות 
מציינת 25 שנה להיווסדה

לוידס נפגשה לאחרונה עם  צמרת הנהלת 
בנוגע  בינלאומיים  חתמים  ק.ש.  הנהלת 
לכיסוי סייבר נרחב שקיבלה ק.ש. מלוידס. 
אינגה  לוידס  במפגש השתתפו מנכ”לית 
ביל, מנהל הפיתוח הבכיר לברוקרי לוידס 
ג’ון טרשי, מנכ”ל ק.ש. חתמים בינלאומיים 
ירון דוויק, המייסדים הראשיים יורם שפק 
ויעקב קלמן, הדור הממשיך אריק שפק וגדי 
סיגל  קלמן וכן נציגת לוידס בישראל עו”ד 

שלימוף ועו”ד מאיה סלומון. 
לוידס  ועידת  רקע  על  התקיים  המפגש 
השנתית בישראל, שנערכה לאחרונה בתל 
אביב, כאשר זו הייתה השתתפותה הראשונה 

של ביל בוועידה כמנכ”לית לוידס. 
ביל ניצלה את הגעתה לארץ לפגישה אישית 
עם הנהלת ק.ש., ובמסגרת הפגישה הציגה 
ואת  את השינויים בשוק הביטוח העולמי 
התפתחותה של לוידס בתחום הטכנולוגי. 

עוד הרחיבה ביל על ההתמקדות של לוידס 
בתחומי החבויות השונים, תוך שימת דגש 
משמעותי על ביטוחי הסייבר, מתוך ידיעה כי 
ק.ש חתמים בינלאומיים קיבלו כיסוי נרחב 

שכזה מלוידס.
ביל,  אמרה  לוידס,  של  הסינדיקטים 
מתעתדים להיות מובילי שוק ומחנכי שוק 
בתחום הסייבר וכבר היום מהווים כשליש 

מכלל שוק ביטוחי הסייבר העולמי.

חקירות,  אנוש  בטיחות  משרד 
המתמחה בחקירות ביטוח, ציין השבוע 
25 שנים להיווסדו. האירוע צוין על ידי 
ובני משפחותיהם באירוע  העובדים 

במושב בית עוזיאל.
יפתח שגב, מבעלי בטיחות אנוש , 
סקר את הדרך שעברה החברה מאז 
היווסדה ועד היום והציג את התכניות 
והיעדים לעתיד. עובדי המשרד חיברו 
והקריאו מקאמות, בהן תיארו את 
האווירה  ואת  בעבודה  חוויותיהם 

במשרד ובשטח.

הערב, הוא החלק הראשון בחגיגות 
חצי היובל, ששיאן בנסיעה המתוכננת 
של עובדי המשרד לנאפולי בחודש 

אוקטובר שנה זו.
בעלי בטיחות אנוש, שגב ודני אנגל, 
התחייבו להמשיך ולהפנות חלק ניכר 
מרווחי החברה לתועלתם ולרווחתם 
העיקרית  הבשורה  העובדים.  של 
לחוקרי החברה לשנה זו היא האפשרות 
לשילובם של חלק מהחוקרים הוותיקים 
כבעלי מניות בבטיחות אנוש והפיכתם 

לשותפים.

 תאגיד הביטוח הלונדוני מהווה כבר היום כשליש משוק ביטוח הסייבר העולמי  לאחרונה קיימה מנכ”לית 
לוידס אינגה ביל דיון בנושא עם הנהלת ק.ש. חתמים בינלאומיים, לאחר שזו קיבלה כיסוי סייבר נרחב מלוידס

הבשורה העיקרית לחוקרי החברה לשנה זו היא האפשרות לשילובם של 
חלק מהחוקרים הוותיקים כבעלי מניות בבטיחות אנוש והפיכתם לשותפים

מבטחים ומבוטחים

מימין: עו”ד סיגל שלימוף, עו”ד מאיה סולומון, ירון דוויק, גדי קלמן, אינגה ביל, אריק שפק, יורם שפק, ג’ון טרשי ויעקב קלמן

אנשי משרד בטיחות אנוש חקירות


