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רשות שוק ההון נערכת לרעידת 
אדמה. בטיוטת חוזר “דיווח מיוחד 
ביטוח כללי”, שפורסמה השבוע, 
הביטוח  על  המפקחת  מבקשת 
דורית סלינגר דיווח מיוחד מחברות 
נזקי  ריבוי  הביטוח במצבים של 
רכוש, כגון רעידת אדמה או שריפה 

רחבת היקף. 
בטיוטה נכתב, כי רשות שוק ההון 
בהיערכות  רבה  חשיבות  רואה 
מיטבית של חברות הביטוח למתן 
ויעיל למבוטחיהן  מענה איכותי 
במצבים של ריבוי נזקי רכוש, ולכן 
חוזר זה נועד להנחות את חברות 
הביטוח ביחס לאופן הדיווח לרשות 

במצבים אלה. זאת, על מנת שהרשות תקבל 
תמונת מצב אמינה ומדויקת בזמן אמת, כפי 
שיוגדר על ידה על אודות היקף המבוטחים 

הנפגעים ותוכל לבצע מעקב יעיל אחר אופן 
הטיפול בהם, לרבות מעקב אחר יישוב תביעות 

שיוגשו. 

טיוטת החוזר מנחה את חברות 
הביטוח להעביר מידע בענפי הביטוח 
הבאים: רכב רכוש, ביטוח מקיף 
וביטוח מפני  ובתי עסק  לדירות 
אובדן רכוש. על פי החוזר, במצב 
שהוגדר על ידי הממונה כריבוי נזקי 
רכוש, תעביר חברת ביטוח דיווח 
מיוחד, אחת ליום, הכולל מידע על 
תביעות שהוגשו לחברת הביטוח, 
מידע על ביטוחי משנה, ואנשי קשר 

בחברת הביטוח לשעת חירום. 
נדרשות לתרגל  חברות הביטוח 
ולהטמיע את נוהל הדיווח המיוחד 
כחלק מהתכנית להמשכיות עסקית.

בפיקוח מדגישים, כי הדיווח יתבצע 
במתכונת אחידה, על מנת שניתן יהיה לטייב, 
לנתח ולהשתמש במידע בפשטות ובמהירות, 
לצורך קבלת תמונת מצב מדויקת ככל שניתן.

הרשות נערכת לרעידת אדמה: 
מבקשת דיווח מיוחד מחברות 

הביטוח במקרי קטסטרופה

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

    חברות הביטוח יידרשו לדווח לרשות, אחת ליום ובפורמט אחיד, על תביעות שהתקבלו, 
על סטטוס ביטוחי המשנה וכן להעביר רשימת אנשי קשר בחברה לשעת חירום   בפיקוח 
מדגישים כי הדיווח יתבצע במתכונת אחידה, על מנת שניתן יהיה לטייב, לנתח ולהשתמש 

במידע בפשטות ובמהירות, לצורך קבלת תמונת מצב מדויקת ככל שניתן

אילוסטרציה
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רבים  מעסיקים 
מחזיקים עדיין את 
הפיצויים  צבירת 
ם  י ד ב ו ע ל  ש
בעבר,  שהתפטרו 
בקופות האישיות 
ם  י ד ב ו ע ה ל  ש
הפנסיה  בקרנות 
ובחברות הביטוח. 
ה  ל א ם  י פ ס כ
אמורים בדרך כלל להיות מוחזרים למעסיק. 
על מעסיקים  בעקבות תיקון חוק הגמל, 
לפעול מידית כדי להחזיר לעצמם  את הכסף.

ב-8 ביולי 2018 פורסם חוק הפיקוח על 
שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס’ 
21( התשע”ח 2018. תיקון 21 לחוק הגמל 
קובע שמעסיק שרוצה למשוך את צבירת 
כספי הפיצויים של עובד שהתפטר בעבר, 
לעבודה  הדין  לבית  תביעה  להגיש  צריך 
בתוך 4 חודשים מיום פרסום החוק, דהיינו 
עד ל-8 בנובמבר 2018 או בתוך 4 חודשים 

מיום סיום העבודה של העובד. 
אם כן, עובדים שהתפטרו לפני ה-8 ביולי 
2018 יהיו זכאים למשוך את צבירת הפיצויים 
שלהם החל מ-8 בנובמבר אם המעסיק לא 
הגיש תביעה להחזרת הכספים קודם לכן. 
עובדים שיתפטרו אחרי ה-8 ביולי השנה, 
יהיו רשאים למשוך את הכסף ללא מגבלה 
כעבור 4 חודשים מיום סיום העבודה, אלא 

אם המעסיק הגיש תביעה לפני כן.
אינו קובע מי הבעלים של  אמנם החוק 
צבירת הפיצויים של עובד שהתפטר, אבל 
החוק העניק לעובד יתרון עצום יחסית למצב 
הקודם, בו הכסף היה שייך לכאורה למעסיק 
שהפקיד אותו על חשבון פיצויי הפיטורים 
והיה מעוניין להחזיר את הצבירה לרשותו 

במקרה בו העובד מתפטר. 
תיקון 21 קובע ברירת מחדל חדשה, לפיה 
הכסיף שצבור בסעיף הפיצויים בפוליסה או 
בקרן פנסיה, ישולם לידי העובד - אלא אם 
המעסיק הגיש תביעה לבית הדין לעבודה. 
עד מועד פרסום התיקון, המצב הקיים 

כי ברוב המקרים הכספים שהופרשו  היה 
בקרן  הפיצויים,  לרכיב  המעסיק  ידי  על 
הפנסיה ובפוליסות הביטוח, לכאורה שייכים 
למעסיק. זאת, אם סיום העסקתו של העובד 
אינו מזכה בפיצויי פיטורים.  ואכן, יש כיום 
קופות פיצויים רבות שהמעסיקים מצדם 
סברו כי כספים אלו שייכים להם, אולם לא 

פעלו על מנת למשוך אותם. 
תיקון 21 לחוק הגמל מגלם שינוי דרמטי, 
הן בשוק העבודה והן בשוק הפנסיוני ומעביר 
כבר  לעובד.  הכספים  משיכת  זכות  את 
ניכרת תכונה רבה בקרב המעסיקים  עתה 
הנערכים להגיש תביעות למשיכת צבירת 
הפיצויים של עובדים שהתפטרו. מעסיקים 
תביעה  שיגישו  בכך  שדי  סבורים,  רבים 
לגבי כל העובדים, אולם בהתאם להוראות 
החוק, יש לברר בתביעה כזאת את הנסיבות 
לתנאי  בהתאם  עובד  כל  הספציפיות של 
עבודתו ונסיבות סיום עבודתו. לפיכך, החוק 
מאלץ את המעסיקים להגיש תביעה נגד כל 

עובד ועובד בנפרד.

עובדים מתוחכמים יחכו עד ל-8 בנובמבר 
4 חודשים מיום סיום עבודתם,  או לחלוף 
למשיכת  בקשה  יגישו  זה  מועד  ולאחר 
הזדרז  לא  בו המעסיק  הכספים. במקרה 
לכן תביעה מצדו, הכספים  להגיש קודם 

ישוחררו לידי העובד. 
כאמור, המחוקק לא קבע עדיין מי הבעלים 
של צבירת הפיצויים לאחר סיום העבודה 
ועניין זה לא הוכרע עדיין בתביעות הייצוגיות 
שהוגשו לבתי הדין לעבודה. לפיכך, גם אם 
זה סוף  לידי העובד אין  הכספים שוחררו 
והוא רשאי להגיש  פסוק למעסיק, הואיל 

תביעה נגד העובד לקבל החזר של הכסף. 
להתגונן מפני  יבקש  העובד  בו  במקרה 
תביעת המעסיק, יצטרך בית הדין להכריע 
הספציפיות  בנסיבות  לכספים,  זכאי  מי 
ועובד, לאור תנאי  הרלוונטיות לכל עובד 
הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי אם קיים, 
לאור הוראות צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה, 
ובהתאם להוראות סעיפים 14 ו-26 לחוק 

פיצויי פיטורים.

מעסיק שלא יפעל לשחרור 
פיצויים באופן מידי עלול לאבד את 

כספי הפיצויים הצבורים בקופות

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 !!!

    תיקון 21 לחוק הגמל מאלץ את המעסיקים להגיש תביעה למשיכת צבירת הפיצויים של 
עובדים שהתפטרו - נגד כל עובד ועובד בנפרד  המחוקק לא קבע עדיין מי הבעלים של 

צבירת הפיצויים לאחר סיום העבודה ועניין זה לא הוכרע עדיין, לפיכך גם אם הכספים שוחררו 
לידי העובד, אין זה סוף פסוק למעסיק והוא רשאי להגיש תביעה נגד העובד לקבלת החזר

פוליסה מארח

מאת עו”ד גל גורודיסקי
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בתל אביב-יפו נדונה  בבית משפט השלום 
עו”ד  ידי  על  שיוצג  יונה  מתן  של  תביעתו 
מועצה  אביגדור יואל )להלן: התובע(, כנגד 
והראל חברה לביטוח  אזורית גליל העליון 
ירון ארד ממשרד  בע”מ, שיוצגו על ידי עו”ד 
צבי יעקובוביץ  )להלן: הנתבעות(. פסק הדין 
ניתן ב-31 ביולי 2018, בהיעדר הצדדים, על 

ידי השופט ירון בשן, סגן הנשיא. 
התובע הגיש תביעה בגין נזק גוף שנגרם לו 
עקב תאונה מה-14 ביוני 2008 שבה איבד את 
כלייתו. התובע טען לאחריות הנתבעות לנזקיו 
בשל אחריותן לעיכוב בפינויו מזירת האירוע 

ובשל אחריותן לעצם התאונה. 
בנוגע לשאלת העיכוב בפינוי, התובע וחבריו 
מפני  ארוכה,  שעה  התעכב  שפינויו  טענו 
שלאמבולנס לא הייתה גישה למקום התאונה 
זו, בית  )טיילת הירדן(. כדי להפריך טענה 
המשפט הסתמך על דוח שנערך בשעת אמת, 
לפיו הצוות הרפואי הגיע תוך חמש דקות לפצוע. 
אפשרו  שהנתבעות  שבכך  טען,  התובע 
לאמבולנס להתקרב רק עד למרחק של 500 
הזהירות  הן הפרו את חובת  מטרים ממנו 
כלפיו. בית המשפט שלל טענה זה מכל וכל. על 
פי בית המשפט, אי הכנסת מכוניות לטיילת 
הירדן אינה מהווה הפרה של חובת זהירות, 
שכן כניסה חופשית של מכוניות למקום תפגע 
באופיו ותסכן מאוד את המבקרים בו. כן קבע 
בית המשפט, כי “לא כל מקום חייב להיות 
הוסיף,  בית המשפט  נגיש לאמבולנסים”. 
שלעיתוי הפינוי והטיפול לא הייתה כל השפעה 
על מצבו של התובע. זאת קבע בהסתמך על 
חוות הדעת של הרופא שהתובע בעצמו צירף 
עיון מעמיק בחוות  לכתב התביעה. לאחר 
הדעת, נקבע שהרופא לא טען בחוות דעתו 
שאילו הגיע התובע מוקדם יותר לבית החולים 
ניתן היה להציל את הכליה שלו וכי דעתו של 
הרופא ממש הפוכה לכך. לטענת הרופא, רק 
באופן נדיר מצליחה התערבות ניתוחית מהירה 
להציל את הכליה מהפגיעה, ושנית, התערבות 
ניתוחית כזאת אינה אפשרית כאשר לנפגע 
פציעות נוספות ובמיוחד במצבים של דימום 
ואי יציבות המודינמית )הפרעה בזרימת הדם(. 
במקרים כאלה, כמו במקרה של התובע, אין 

מנוס מכריתת הכליה הפגועה. 
בנוגע לאחריות לתאונה, התובע כתב בכתב 
תביעתו כי “במהלך הבילוי עם חבריו... נתקל 
במפגע סביבתי בצורת בור ו/או הפרשי גובה 
ו/או שינוי מפלס במדשאה ו/או בקרקע ו/או 
בטיילת, נפגע ונפל מגובה אל תוך נהר הירדן”. 
בקדם המשפט הראשון בתיק, אישר ב”כ התובע 
שהתובע נפצע אגב קפיצה לנהר הירדן וביקש 
רשות לתקן את כתב התביעה. אחרי שלושה 
ימים ב”כ התובע הודיע שהוא חוזר בו מהבקשה 
וכינה את אמירותיו בבית המשפט בשם “פליטת 

פה שלא הייתה צריכה לבוא לעולם כלל, ובינה 
לבין המציאות אין כל קשר או שחר”. בהמשך, 
ועדיו הגישו תצהירי עדות ראשית,  התובע 
לפיהם לא יכלו להצביע על מיקומו המדויק או 
טיבו של “המפגע” שבגללו נפל התובע למים. 
לעומת זאת, בית המשפט  התייחס למסמכיו 
של התובע בביטוח הלאומי, בהם הוא סותר 
המשפט  בית  בהמשך,  בהליך.  גרסתו  את 
התייחס להקלטה שבה אחד העדים סיפר 
לחוקר, שהתובע נפצע כאשר קפץ לנהר הירדן 
מגובה נמוך ולהקלטות נוספות שלפיהן התובע 
קפץ, מרצונו, לירדן )העדים אשר העידו על 
דוכן העדים לא אישרו שמדובר בקולם(. בית 
אכן  שבהקלטות  התרשם  דווקא  המשפט 
וזאת עקב עדות של  נשמעו קולות העדים, 
החוקר שערך אותן, זיהה את הדוברים והעיד 
על תוכנן של ההקלטות. בית המשפט הוסיף, 
שהוא נותן אמון בגרסה שמסר התובע למי 

שטיפל בו מיד אחרי האירוע. 
בית  אלו,  דברים  השתלשלות  כל  לאחר 
המשפט השתכנע “ברמת סבירות גבוהה מאוד 
שהתובע בדה באיחור גרסת כזב כדי לקבל 
פיצוי מהנתבעות. אין מנוס מלקבוע שהגרסה 
העובדתית שבכתב התביעה ועדויות התובע 
ועדיו בבית המשפט אינן אמת. התובע לא 
נפל לנהר הירדן בשל ‘מפגע’, הוא קפץ למים 

מרצונו”.
בית המשפט אף קבע, כי טענתו של התובע 
בסיכומיו מהווה “הרחבת חזית אסורה”. התובע 
טען, כי גם אם קפץ מרצונו לנהר עדיין חבות 

הנתבעות בנזיקין, מפני שבמקום לא היו שלטים 
האוסרים קפיצה ובשל היעדר פיקוח על כך 
שהמבקרים לא יקפצו למים. בית המשפט ציין, 
כי לא נטען בכתב התביעה דבר בנוגע לחובות 
הזהירות של הנתבעות כלפי מי שקפץ למים 
מרצונו. לפיכך, לא נדרשו הנתבעות להביא 
ראיות להוכחת עמידתן בחובות כאלה. בית 
המשפט אף בחר להוסיף, כי “לא בשל אי ידיעת 
הסכנה קפץ התובע למים ולכן גם לא הייתה 

הזהרתו בשלט מועילה במשהו”. 
בית המשפט העיר, כי התובע הפנה בסיכומיו 
במשפט  ראיה  היו  שלא  שונים  למסמכים 
- הליכים אחרים שנגעו לאירועים אחרים, 
כתבי טענות וראיות שהוגשו בהם ולכתבות 
מהעיתונות ומהאינטרנט. התובע ניסה להגיש 
נאסרה  והגשתם  כראיה  חלק מהמסמכים 
במפורש ואחרים פשוט צורפו לסיכומים ללא 
רשות. בית המשפט ציין, כי “אמנע מהבעת 
דעה אם מדובר בזלזול גם בסדרי הדין ובדיני 
הראיות או באי הבנה מהותית של הדרך שבה 
מנהלים משפטים”. בית המשפט אף העיר, 
כי התובע לא התייחס בראיותיו לנזקו וגם 
בסיכומיו לא ניסה לכמת את נזקו ולא טען 
לראשי נזק או לסכומים כלשהם. לבסוף, הביע 
ביקורת קשה על התנהלותו של התובע ועדיו 

ועל הצגת מסכת עובדות שאינה אמת. 
לסיכום, התביעה נדחתה ונקבע כי תינתן 
החלטה משלימה לעניין הוצאות משפט ושכר 
טרחת עורך דין. עד למועד כתיבת שורות אלו 
לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

ההשלכות של תביעת 
כזב נגד חברת ביטוח

בית המשפט השתכנע ברמת סבירות גבוהה מאוד שהתובע בדה באיחור גרסת 
כזב כדי לקבל פיצוי מהנתבעות, והביע ביקורת קשה על התנהלות התובע ועדיו

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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אושרר דירוג Aa3 של ביטוח 
ישיר, למרות תיאבון גדול 

לדיבידנדים של החברה האם
    על פי מידרוג, יחס הסולבנסי של ביטוח ישיר גבוה משמעותית 
ולכן הזרמת הדיבידנדים אמורה להימשך  שיעורי החדירה של 

חברת הביטוח לענף ובפרט במגזר הבריאות צפויים להמשיך ולצמוח

פוליסה פיננסים

ביטוח ישיר זכתה לאשרור דירוג ברמת 
Aa3 ממידרוג. על פי הסקירה של חברת 
הדירוג שפורסמה אתמול )ג’(, הדירוג של 
ביטוח ישיר משקף פרופיל עסקי סביר, 
המוגבל בגודלה של החברה, אך נתמך בפיזור 
הולם, בסיס לקוחות רחב  קווי עסקים 
וקמעונאי, מותג חזק יחסית )בעיקר בענפי 
הרכב( ובמודל הפעלה מבודל, התומכים 

ביכולת ייצור ההכנסות. 
להערכת מידרוג, שיעורי החדירה של חברת 
ובפרט במגזר הבריאות,  לענף,  הביטוח 

צפויים להמשיך ולצמוח.
על פי מידרוג, הפרופיל הפיננסי של ביטוח 
ישיר מושפע לרעה מהתיאבון לדיבידנדים 
ביטוח ישיר השקעות  של החברה האם, 
פיננסיות )תשואת הדיבידנד של ביטוח 
ישיר השקעות פיננסיות עומדת על 1.78%(. 

הפרופיל הפיננסי של החברה נתמך ברווחיות 
והלימות הון טובות, כאשר איכות הנכסים 
הולמת לדירוג, עם עלייה מסוימת בתיאבון 

הסיכון בתיק ההשקעות. 
במידרוג מוסיפים, כי הגמישות הפיננסית 
של החברה הולמת לדירוג ונתמכת מצד 
2 גבוה משמעותית  אחד ביחס סולבנסי 
מהדרישה הרגולטורית, אך מושפעת מנגד 
מיחס מינוף מאזני גבוה יחסית. עקב כך, 
החברה תוכל להמשיך ולחלק דיבידנדים 
משמעותיים מהרווח הנקי בשנים הקרובות 
לנוכח עמידה בעודפי הון, בהנחה שיישמר 
מרווח ביטחון משמעותי מהגבול הרגולטורי. 
עודף ההון תורם  כי  במידרוג מעריכים, 
לעלייה בתיאבון לסיכון של החברה, בשל 
חובותיה של החברה האם, כפי שכבר קרה 
בית ביטוח ישירבעבר עם חלוקת הדיבידנד )אפריל 2018(.

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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הכשרה נתבעת בטענה ששילמה רק 
כמחצית מסכומי הביטוח בעקבות 

נזקי שריפה במסעדת נאפיס

 חברת איישפ המפעילה את מסעדת נאפיס
ברחוב לישנסקי בראשון לציון יותר מ-13 שנים 
הגישה תביעת תגמולי ביטוח בסך 4.33 מיליון 
שקלים נגד הכשרה, מבטחת המסעדה ותכולתה.
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז 
 23 ב- שפרצה  בשריפה  עניינה  כי  נאמר, 
ואשר  במטבח המסעדה   2016 באוקטובר 
גרמה לנזקים בשווי מיליוני שקלים למסעדה. 
כתוצאה מן השריפה שותקה פעילות המסעדה 
כליל למשך כחודשיים לצורך ביצוע עבודות 

שיקום ושיפוץ.
בתביעה מצוין, כי הנזקים שנגרמו למסעדה הם 
כה גדולים ורחבים בהיקפם, עד כי נכון להיום, 
בחלוף למעלה משנה ומחצה ממועד האירוע, 
עדיין לא שבה המסעדה למחזורי פעילותה כפי 
שהיו טרם השריפה. לדברי התובעת, היא ביקשה 
לוודא כי אם יתרחש נזק כלשהו למסעדה, היא 
תהיה מכוסה בכיסוי ביטוחי מלא ומקיף, לרבות 
ביטוח מבנה תכולה ואובדן רווחים, וכי היא 
שילמה להכשרה מדי שנה דמי ביטוח בשיעור 

של עשרות אלפי שקלים.

חרף זאת, כאשר פרצה שריפה במסעדה וגרמה 
לנזקים אדירים בממדיהם, וחרף העובדה כי 
הכשרה לא חלקה על עצם זכאותה לקבלת 
תגמולי ביטוח כתוצאה מן השריפה ואף העבירה 
לה חלק מתגמולי הביטוח בהם היא חבה, גררה 
הכשרה רגליה וסירבה לשלם לה את מלוא 

תגמולי הביטוח להם היא זכאית.
כך, למשל, הגיע מאיר אלעזרא, אחיו של בעל 
השליטה בהכשרה, למסעדה תוך שהוא מבצע 
סחר מכר לרכוש שניזוק ומטיח בתובעת כי 
נזקיה אינם כה חמורים, וזאת בניגוד גמור למצב 
הדברים בשטח ולחוות דעת של מומחים מטעם 
הכשרה שביקרו במקום. עוד טוענת התובעת, 
כי גם המומחים אותם הביאה הכשרה עשו 
כל שלאל ידם על מנת לתת הערכות נמוכות 
תיקון  לעלויות  באשר  דופן  יוצאת  בצורה 
הנזקים והעבודות הנחוצות לצורך כך. לדבריה, 
ההצעות לא היו מקיפות וכללו שימוש בחומרים 
שאיכותם ירדה ביותר. יתירה מזאת, לצורך 
הערכת העלויות הביאה הכשרה אנשי מקצוע 
שחלקם אינם מיומנים ונעדרי מומחיות הדרושה 

לצורך ביצוע עבודות בהיקף נרחב שכזה.
בסופו של יום, נטען בתביעה, כי מתוך נזק 
כולל של 6.54 מיליון שקל בו חבה הכשרה, 
היא שלמה לתובעת באיחור סך של 3.2 מיליון 
שקל בלבד, פחות ממחצית מן הסכום בו נשאה 

התובעת בפועל.
בלית ברירה, נאמר בתביעה שהוגשה באמצעות 
עוה”ד אסף שיפר ומאיה מלאכי, חלק ניכר 
מעבודות שיקום ושיפוץ המסעדה מומן על ידי 
בעליה של התובעת באופן שאפשר את פתיחת 
המסעדה מחדש במהירות והמשך הפעלתה. 
לולא כן, טוענת התובעת, כי התנהלותה של 
הכשרה שהתרשלה ונקטה סחבת בכל הנוגע 
להערכת הנזקים ותיקונם ונעזרה באנשי מקצוע 
שאינם מיומנים דיים, והכול בניסיון להתיש 
אותה ולחסוך בעלויות ככל הניתן, וסירובה 
להעביר לה את מלוא התשלומים בהם היא חבה 
מכוח פוליסת הביטוח אשר הפיקה לה בשנת 
2012 - עלולה הייתה למוטט את המסעדה 

ולהביא אותה להליכי פשיטת רגל.
בהכשרה בחרו לא להתייחס.

  לטענת התובעת, המומחים מטעם הכשרה עשו כל שלאל ידם על מנת לתת הערכות 
נמוכות בצורה יוצאת דופן באשר לעלויות תיקון הנזקים והעבודות הנחוצות לצורך 

כך  לדבריה, ההצעות לא היו מקיפות וכללו שימוש בחומרים שאיכותם ירדה

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
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אזהרה לחברות הביטוח: הרשתות 
החברתיות יצרו מחנה צרכני לוחם

ענף הביטוח מוצא את עצמו 
רבים  שינויים  עם  מתמודד 
פרדריק  בהתנהגות הצרכנים. 
בלסן, יועץ לארגונים ומותגים, 
מתייחס בשיחה עם פוליסה לשני 
שינויים מרכזיים שמשפיעים על 

החברות. 
האחד הוא השימוש הגובר של 
החברתיות,  ברשתות  צרכנים 
שם נוצר מחנה צרכני לוחם של 
שאינם  מרוצים,  לא  לקוחות 
מהססים למחות בחריפות נגד 

נותני שירות במשק. 
הלקוחות  של  הצריכה  תודעת  בנוסף, 
הפכה מורכבת יותר כאשר הצרכנים דורשים 
מהחברות לנהוג באופן מצפוני בנושאים אותם 
הם מוצאים ראויים. חברות הביטוח, מסביר 
בלסן, כמו שאר החברות במשק, אינן חסינות 
מפני השפעת התהליכים המוזכרים וממתין 
להן עתיד מורכב בכל הנוגע להענקת שירות. 

• מהי מהפכת כלכלת המצפון וכיצד היא 
משפיעה על ענף הביטוח?

בלסן: בגדול, הרעיון הוא שלהיות טוב, זה טוב 
לעסקים בכלל ולענף הביטוח. למה? כי פיתחנו 
בזכות הרשתות החברתיות  מצפון. הרבה 
והנגישות למידע. כלכלת המצפון מייצגת 
טרנד גדל והולך של עסקים הנשענים כולם 
על העובדה שהיום אכפת לנו יותר מתמיד. 
אכפת לנו מהסביבה, מהחיות, מאוכלוסיות 

חלשות, פשוט אכפת לנו מהעולם.
האם זה אמיתי? אותנטי? אופנתי? פוליטיקלי 
קורקט? זה לא משנה. זה עובד ובגדול. כלכלת 
המצפון מייצרת פרספקטיבה חדשה ומחוללת 
חדשנות עם ערך מוסף, בידול רלוונטי ויתרון 
תחרותי. היא מוסיפה ממד נוסף לפעילות 
ולאסטרטגיה של חברות וארגונים. זה כבר 
הרבה יותר מאשר מחלקת אחריות תאגידית 

- זו תפיסה שלמה שמעצבת דור 
חדש של צרכנים, עובדים, ספקים 

ומודלים עסקיים.

כיצד הרשתות החברתיות   •
מתחברות למגמה זו?

בלסן: מעבר לנושא המודעות 
הקודמת,  בשאלה  שציינתי 
ושיתוף  החברתיות  הרשתות 
המידע יצרו ״מחנה צרכני לוחם״. 
יש לזה כוח והשפעה אדירה על 
עיצוב השירות בחברות. שירות 
רע )בפרמטרים של הוגנות, שקיפות, גמישות, 
מהירות, חברתיות ועוד( מתקבל היום בחוסר 
סלחנות בגלל הכוח הצרכני )לפעמים האלים 
מדי( ברשתות החברתיות. מספיק לראות 
היום פוסטים כמו ״חברת הביטוח שלי איטית 
/ לא הוגנת / מעצבנת / כל מחלה אחרת, יש 
למישהו המלצה לחברת ביטוח אחרת?״ ואתה 
תראה שרשור של דעות, המלצות ומתקפות. 
מחקרים מצאו שמעט אנשים ישתפו ברשתות 
חוויית שירות טובה, אבל הרבה ישתפו חוויית 
שירות רעה. מה שנשאר פעם כחשיפה מוגבלת 
בקיטורים המשפחתיים בשולחן יום השישי 
או בארוחת הצהריים בעבודה, הפך לחשיפה 
להשיג  בנוסף, הקלות  להמונים.  מביישת 
אלטרנטיבה )מספיק לשים לינק למתחרים 
בתגובות בפוסט( מחייב חברות להתנהל 
אחרת, להשיג יכולות ושרירים חדשים ובעיקר 

להבין שהכוח עבר לצד השני. 
כל זה בוודאי נכון כאשר מבטחים צרכנים 
מהדור החדש. הם לא יהססו לרגע לעבור 
בקליק לנותן שירות מתחרה, במיוחד אם הוא 
חדשני ורלוונטי לציפיות ולצרכים שלהם. כל 

יום קמים כאלה מתחרים. 

בעתיד  הטכנולוגיים  השינויים  כיצד   • 
ישפיעו על שוק העבודה המקומי?

 בלסן: ישנם שינויי מיקרו ומאקרו וזה לא 
קשור לשוק המקומי, כי שינוי הוא שינוי ואם 
הוא מתחיל אי שם בארה״ב או אירופה, הוא 

תיכף יגיע גם לכאן. 
במאקרו, ישנה מגמה משמעותית של ״כלכלת 
הפרילנסרים״ שיוצרת אקו סיסטם שלם, 
החל ממתחמי עבודה שיתופיים, פלטפורמות 
על  תחרות  וביקוש,  היצע  בין  שמפגישות 
עובדים, תחרות על חופש וגמישות תעסוקתית. 
אט אט נחשפת האמת שלא צריך באמת לשבת 
כל היום במשרד, חצי מהזמן לעבוד וחצי מהזמן 
)במקרה הטוב( לעשות אלף דברים אחרים 
ברשת. אף אחד לא באמת עובד במשרה מלאה 
ויש תחושה של בזבוז זמן בפורמט הקיים, 

תלונה שאני שומע רבות מעובדים צעירים. 
בנוסף, בטח בישראל, כולם רוצים להקים 
סטארט אפ, כולם רוצים לעבוד מהלפטופ 
מבית קפה או חוף ים, וזה משפיע על תפיסת 
הזאת  התפיסה  החדש.  מהדור  העובדים 
מדבקת. מחקר מצא שעד 2035 יהיו מיליארד 
״נוודים דיגיטליים״ כאלו. זו מגמה שתשנה 
את תפיסת ״מסגרת זמן העבודה״ שלנו. גם 
הבינה המלאכותית היא מגמה שמדברים 
עליה המון ובדרך כלל מפחדים שהיא תהפוך 
יקרה  להיות שזה  יכול  אותנו למובטלים. 
בעתיד הרחוק יותר, אבל כרגע מה שמתרחש זו 
תופעה אחרת, Co working robots, כלומר, 
המכונות החכמות )ויש המון דוגמאות כאלה( 
״מצטרפות״ אלינו והופכות אותנו לעובדים 
יעילים יותר, חכמים ומדויקים יותר. לארגון 
מצטרפות ישויות דיגיטליות שמעצימות יכולות 

ויוצרות יכולות חדשות. 
זו טרנספורמציה מרתקת. אחרי הדיבורים 
על הרובוט שמשמיד עבודות, מבינים היום 
אילון מאסק הבין,  שהאדם הכרחי. אפילו 
כאשר חווה על בשרו כישלון במפעל הרובוטי 
שלו, את חשיבות האדם ומאסק אמר: ״אין 

תחליף לבני אדם״.

 בלסן מציג טרנד חדש יחסית בעולם העסקים - כלכלת המצפון  לדבריו, נתח 
הולך וגדל של עסקים נשען על העובדה שאכפת ללקוחות יותר מתמיד מהסביבה, 

מהחיות ומאוכלוסיות חלשות  גם ענף הביטוח יצטרך להשתלב במגמה

והפיננסיםשיחת                עם פרדריק בלסן, יועץ לארגונים ומותגים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

פרדריק בלסן

מיר יהל
צילום: א
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 AXA מוכר את פעילות 
ביטוח החיים שלו באירופה

 AXA הבינלאומי  הצרפתי  המבטח 
הנכסים  עם חברת  הסכם  על  הודיע   Group
 AXA של  למכירה   Cinven הבינלאומית 
באירלנד  הרשומה   )ALE( Life Europe
הפסיקה   ALE אירו.  מיליון   1.2 תמורת 
 – Annuity לערוך ביטוחים חדשים )בתחום
בשנת  עתיים(  תשלומים  המבטיחים  מוצרים 

 .2017
של  האסטרטגיה  פי  על  התבצעה  המכירה 
AXA לשיפור המאזן בין טכנולוגיה ופיננסים. 
שבדבלין  הראשי  במשרדו  מעסיק  המבטח 
אלף   248 ומנהל  עובדים  כ-60  )אירלנד( 
פוליסות ורזרבות בהיקף של 5 מיליארד אירו. 
ברחבי  מוצריו  את  הפיץ  שנמכר  המבטח 

של  ההפצה  רשתות  באמצעות  אירופה 
צרפת,  מהפעילות(,   70%( בגרמניה   AXA
כן  כמו  ופורטוגל.  איטליה  ספרד,  בריטניה, 
שיווק  צינורות  באמצעות  מוצריו  את  שיווק 
AXA עם  משנה  ביטוח  הסכמי  וכן   אחרים 
לתת  תמשיך   AXA Germany  .Japan

שירותי מנהלה ללקוחות.

משתמשים  ביטוח  ושמאי  תביעות  חוקרי 
וידיאו לצורך תיעוד  בתמונות או בסרטוני 
נזקים ואתרים בהם אירעו נזקים. טכנולוגיה 
חדשנית של תלת ממד תאפשר להציג את 
האתר שניזוק וניתן יהיה לבחון אותו מכל 
התפשטות  הנזק,  מקור  את  ולהבין  צדדיו 
וכדומה.  האירוע  התפתחות  הנזק, 
הקיימות  בטכנולוגיות  ממד  תלת  צילום 
)המשתפות גם מכשירי לייזר( עולה בין 30 
ל-50 אלף דולר ואף יותר, מאחר שנדרשים 
והמדידות  התצלומים  לביצוע  מומחים 

ומשך הזמן לביצוע הצילומים הוא ארוך. 
הטכנולוגיה החדשנית משתמשת במציאות 
החומרה  מעלות.  ב-360  וצילום  מדומה 
המשמשת לצילום מורכבת מחיישני צילום 
בהפרדה גבוהה וכן בחיישני אינפרה אדום 

המשמשים למדידה. המידע מועבר למחשב 
תלת  הדמיה  ליצור  יודעת  שלו  שהתוכנה 
המיוצר  המודל  שצולם.  האתר  של  ממדית 
מציאות  ליצור  מאפשר  המחשב  ידי  על 
מדומה ולתת למתבונן את האפשרות לנוע 
בתוך המציאות המדומה ולבחון את האתר 

או את הנזקים כאילו נמצא באתר עצמו. 
של  מדומה  מציאות  מצגת  ליצר  גם  ניתן 
וליצור השוואה  האתר עם תחילת הביטוח 
בעתיד  הנזק.  ולאחר  הנזק  לפני  המצב  בין 
המעבדים  במחשבים  לשלב  יהיה  אפשר 
את המציאות המדומה גם בינה מלאכותית 
בקביעת  יסייעו  אשר  מכונה,  ולמידת 
לגמרי  אוטומטי  באופן  והערכתם  הנזקים 
בשליחת  צורך  ללא  המבטח,  במשרדי  או 

שמאים ומומחים לאתר הניזוק.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

)ALE( הרשומה באירלנד נמכרה  AXA Life Europe 
Cinven תמורת 1.2 מיליון אירו לחברת הנכסים

טכנולוגיית תלת 
ממד מסייעת למערך 

התביעות

אסון התאומים 
בניו יורק – טרם 

הסתיימו הדיונים 
המשפטיים

אל תחפשו מתחת לפנס...

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

בהתאם לתנאי השירות

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

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

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

את  שעבר  בשבוע  דחה  פדראלי  משפט  בית 
יורק(  )ניו  התאומים  מגדלי  של  היזם  תביעת 
שנחתם  מההסכם  דולר  מיליון   14 לקבלת 
האירוע  בגין  התעופה  וחברות  המבטחים  בין 

שהתרחש ב-11 בספטמבר 2001. 
 QBE Insurance Group היזם תבע את המבטח
עם  להסכמה   ,2010 בשנת  הגיע,  והמבטח   Ltd
דולר,  מיליארד   1.2 לתשלום  התעופה  חברות 
 American Airlines Group ביניהן החברות  
 ,United Continental Holdings Inc-ו  Inc

שמטוסיהן נחטפו לשם ביצוע ההתקפה.
המבטח  את  תבע  סילברשטיין  לארי  היזם 
זכאי לקבל  פי תנאי הפוליסה הוא  בטענה שעל 
בית  התעופה.  חברות  עם  ההסכם  מסכום  חלק 

המשפט דחה את טענתיו של היזם.
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שנתיים לאחר אישור הסדר הפשרה

מבטחים ומבוטחים

מתחדשים ניסיונות האיתור של עובדי יונייטד 
שיא אשר לא הופרשו להם תגמולי פנסיה

משרד עוה”ד של ליאור קן-דרור 
וניצן הראל מתרחב

 עובדים שהועסקו בחברת המוסכים יונייטד שיא  יותר מחצי שנה, החל מדצמבר 
2011 ועד מרץ 2015, ולא הופרשה להם פנסיה או הופרשה חלקית, יקבל השלמה של 

התגמולים לשיעור של 6% ממשכורתם  הדבר נכון גם לגבי העובדים הנוכחיים בחברה

עו”ד ליאור קן-דרור: אנו משוכנעים כי הסינרגיה שתיווצר ממיזוג הפעילות 
תסייע רבות לתת פתרונות לסוכנים ולסוכנויות גדולות כקטנות בדרום ובמרכז

עובדי חברת המוסכים יונייטד שיא הוזמנו 
עזרא לבדיקת  שוב למשרדו של עו”ד שגיב 
זכאותם לפיצויים מהחברה, במסגרת הסכם 
ייצוגית שנחתם בינה לבין  פשרה לתביעה 
מיכאל דרגון. כך פרסם עו”ד עזרא  התובע 
ביום ג’, לאחר שבית הדין לעבודה, בראשות 
השופטת מיכל לויט בכירה, אישר את הסכם 
הפשרה עם החברה שנחתם ב-26 ביוני 2016. 
ההזמנה מתפרסמת שוב כדי להגיע לכמה 

שיותר עובדים שימצו את זכויותיהם. 
התביעה הייצוגית עסקה באי הפרשה או 
בהפרשה חלקית של כספי פנסיה לעובדי 
יונייטד שיא שעבדו בחברה יותר מחצי שנה. 

את החברה ייצג עו”ד אלי לזר.
על פי הפשרה, כל מי שהועסק בחברה החל 
ל-1 במרץ  ועד   2011 מיום ה-6 בדצמבר 

ביונייטד שיא  2015, עבד מעל לחצי שנה 
ולא הופרשו לו מלוא הכספים לקרן הפנסיה 
של  השלמה  יקבל  ההרחבה,  לצו  בהתאם 
6% משכרו הקובע.  תגמולים בשיעור של 
במסגרת ההסכם, החברה תערוך תחשיבים 
בתקופה  אצלה  שהועסקו  העובדים  לכל 
עו”ד  ידי  ייבדק על  המוזכרת. התחשיבים 

עזרא, שמונה על ידי בית הדין לעבודה. 
העובדים  עבור  תבצע  המוסך  הנהלת 
בגין  תחשיב  במוסך  כעת  המועסקים 
אל  התחשיב  את  יעבירו  ואלו  זכויותיהם 
עזרא. העובדים שניהלו  עו”ד  אישורו של 
או מנהלים הליך משפטי נגד החברה )מחוץ 
להסכם הפשרה( או שחתמו כבר על פשרה 
עם החברה מחוץ להסכם הנוכחי, אינם זכאים 

לתגמולים המוזכרים. 

בענף  ההרחבה  “צו  נמסר:  עזרא  מעו”ד 
המוסכים אושר כדי לתת לעובדים שנמצאים 
נוספות,  זכויות  יחסית  מוחלש  במקום 
בעקבות כוח המיקוח הקטן שיש להם נגד 
המעסיקים. לאחר שהתבקשנו לבדוק את 
ההפרשות הפנסיוניות של העובדים במוסך, 
כי לחלקם לא מופרשת פנסיה לפי  גילינו 
בענף. טרם הפשרה,  צו ההרחבה  הוראות 
יונייטד שיא ביקשו לטעון שהם לא בדיוק 
 6% להפרשה של  ההרחבה  צו  ולכן  מוסך 
פנסיה לא תקף במקרה שלהם, אך במסגרת 
זו. כנציג העובדים,  הפשרה ויתרו על טענה 
במסגרת הפשרה, ויתרנו על כחצי שנה של 

הפרשה פנסיונית לעובדים”.   
עו”ד  תגובת   את  להשיג  היה  ניתן  לא 

המשיבה.

וניצן  קן-דרור  ליאור  של  עוה”ד  משרד 
הראל מתרחב וממזג לתוכו את משרדו של 

עו”ד יניב גל.
משרד עוה”ד קן-דרור הראל ושות’ משמש 
כיועץ משפטי של סוכני הביטוח במחוזות 
דרום, שפלה חיפה והצפון ומונה כ-15 עורכי 

דין בסניפים בפריסה ארצית.
גל משמש כיועץ המשפטי של לשכת היועצים 
הפנסיוניים, מתמחה בתחום הרגולציה בענפי 
הביטוח השונים ומייצג בעסקאות מיזוגים, 
רכישות ושיתופי פעולה בין סוכני וסוכנויות 
ביטוח וכן בין חברות בתחומי פעילות שונים.

“אנו  קן-דרור:  ליאור  עו”ד 
משוכנעים כי הסינרגיה שתיווצר 
ממיזוג הפעילות בין המשרדים של 
עו”ד יניב גל ומשרד קן-דרור הראל 
ושות’, הכוללת ידע וניסיון עצום 
שנצברו, תסייע רבות לתת פתרונות 
גדולות  ולסוכנויות  לסוכנים 
כקטנות בדרום הארץ ובמרכזה. 
הפתרונות הם בנושאים מסחריים 
הסוכנים  לעבודת  הקשורים 
והסוכנויות, לרבות: קנייה ומכירה 

של תיק ביטוח, התאמה לדרישות הרגולציה 

במשרדי סוכנים, מתן משוב על 
הסכמי התקשרות והסכמי עמלות 
ייצוג בהליכי פירוק,  עם יצרנים, 
שיתוף וסוכנויות ביטוח, לרבות 
הליכי גישור ובוררות, ייצוג בהליכי 
אכיפה מנהלית של משרד הממונה 
וכן  בנושאים משפטיים המשיקים 
לנושא העברה בין דורית של תיקי 
ביטוח, צוואות וכיו”ב. אנו סבורים 
כי ביחד נוכל לתת מענה לצרכים 
המשתנים של יועצי ביטוח, סוכני 

ביטוח וסוכנויות ביטוח, ולקוחותיהם”.

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

עו”ד ליאור קן דרור


