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התאחדות החברות לביטוח חיים 
מן  )שפרשה  לביטוח  חברה  ומגדל 
האיגוד בתקופת המנכ”ל הקודם עופר 
אליהו( עתרו היום לבג”ץ נגד המכרז 
לבחירת קרנות ברירת מחדל. זאת, 
לאחר שגם לפני שנתיים הן עתרו לבג”ץ 
נגד הרפורמה, וכפשרה החליט בג”ץ 
לצמצם את תקופת הזכייה משלוש 

שנים לשנתיים. 
רשות שוק ההון  לטענת העותרות, 
והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר 
בית  מהנחיות  להתעלם  בוחרות 
מבקר  המשפט, ואף מהביקורת של 
המדינה. לדבריהן, לא רק שהרשות לא 

מיישמת את הנחיות בג”ץ, אלא אף מרחיבה את 
הרפורמה על ידי קביעת דמי ניהול מינימליים 
הגדולות.  לקרנות  שלילי  פקטור  וקביעת 
לדברי החברות, לקרנות הפנסיה הגדלות אין 
שום יכולת להציע הצעה טובה יותר מקרנות 

הפנסיה האחרות. 
בעתירה נטען, כי אמנם ההסדר החדש נועד 

ולשרת את טובת  להקטין את דמי הניהול 
החוסך, אולם המכרז מאפשר להן להציע דמי 
ניהול בשיעור גבוה של 2.49% ועדיין להבטיח 
את בחירתן. על כן, מדובר בהליך טכני שנועד 
לקדם את קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות. 
כי בג”ץ קבע בעתירה  עוד נטען בעתירה, 
הקודמת בנושא, כי הסתמכות על קריטריון 

ויש  נכון,  אינו  ניהול  דמי  של  יחיד 
ייוותר  לשקול האם שיקול המחיר 
בלעדי. עוד נאמר בעתירה, כי מצופה 
מהרשות להסדיר בחקיקה את אופן 

בחירת קרנות ברירת מחדל. 
בעתירה,  נכתב  הנוכחי,  ההסדר 
מסב לקרנות הפנסיה הגדולות פגיעה 
בזכויות יסוד, שאינה סבירה ואינה 

מידתית. 
עוד מוצגת בעתירה הביקורת של 
מבקר המדינה, על השימוש במנגנון של 
קריטריון יחיד של דמי ניהול. בעתירה 
“שימוש  המבקר:  מביקורת  צוטט 
בקריטריון יחיד של דמי ניהול בקביעת 
קרן ברירת מחדל... אינו מתיישב עם מדיניות 
האגף וקיים חשש כי הדבר עלול לפגוע בסופו 
של יום בציבור המבוטחים מבחינת התשואה 

נטו ואיכות המוצר הפנסיוני”. 
צו  גם  בעתירה מבקשות חברות הביטוח 
ביניים, שישעה את המכרז עד להכרעה בעתירה, 

ואת ההכרזה על קרנות הפנסיה הזוכות.

לפרטים נוספים:
ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל
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    לטענת העותרות, רשות שוק ההון בוחרת להתעלם מהנחיות בג”ץ ואף מהביקורת של מבקר 
המדינה  לדברי חברות הביטוח, לא רק שהרשות לא מיישמת את הנחיות בג”ץ אלא אף מרחיבה 

את הרפורמה על ידי קביעת דמי ניהול מינימליים וקביעת פקטור שלילי לקרנות הגדולות

חברות הביטוח שוב עותרות 
לבג”ץ נגד רפורמת ברירת מחדל

מנכ”ל התאחדות חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף
והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נדונה  בהרצליה  השלום  המשפט  בבית 
תביעתה של מגדל חברה לביטוח )התובעת(, 
ומנורה מבטחים  קניון עזריאלי  נגד הנהלת 
הקניון  הנהלת  )בהתאמה:  בע”מ  ביטוח 
ומנורה(. הנהלת הקניון הגישה הודעת צד ג’ 
כנגד סער ביטחון בע”מ )סער( וכנגד איילון 
חברה לביטוח בע”מ )איילון(.  פסק הדין ניתן 
ב-7 ביולי 2018, בהיעדר הצדדים, מפי הרשמת 

הבכירה, ענת דבי. 
בכתב התביעה נטען כי ב-4 במאי 2009 חנתה 
נהגת של רכב שבוטח על ידי התובעת בחניון 
שבקניון עזריאלי ולאחר כ-3.5 שעות שבה 
לרכבה והבחינה כי הפגוש הקדמי של הרכב 
הושחת כתוצאה מתלישה של הגריל הקדמי.  
התובעת פיצתה את הנהגת בגין הנזק שנגרם 
לרכבה והגישה את התביעה נגד הנהלת הקניון 

וחברת הביטוח שלה, מנורה.  
הנתבעות הגישו כתב הגנה במסגרתו נטען, 
כי הנהלת הקניון לא הייתה מחזיקה ברכב 
נשוא התביעה שכן השליטה ברכב נותרה כל 
העת בידי מבוטחת התובעת ולכן המקרה אינו 
נכנס למסגרת חוק השומרים, תשכ”ז-1967. 
לחלופין נטען, כי גם אם ייקבע שהנהלת הקניון 
מהווה “שומר שכר” כאמור בסעיף 2)ב( לחוק 
השומרים, הרי ששומר שכר אינו אחראי לאובדן 
או נזק לנכס זולת, אם האובדן או הנזק נגרמו 
עליו לחזות מראש  נסיבות שלא היה  עקב 
ולא יכול היה למנוע את תוצאותיהן וכך אירע 
במקרה זה. עוד נטען, כי בכניסה לחניון מוצב 
שלט מאיר עיניים ובו צוין כי הנהלת החניון 
אינה אחראית לנזקים העשויים להיגרם לרכב 
בעת שהותו בחניון או לגניבתו. הנהלת הקניון 
הגישה הודעת צד ג’ נגד סער, חברת השמירה 

בחניון וכנגד מבטחתה איילון. 
בהכרעתו, התייחס בית המשפט להליך ע”א 
674/66 נקוב בע”מ נ’ חניון יצחק שדה בע”מ 
)להלן: עניין נקוב(. במקרה זה, החנה בעל הרכב 
את רכבו בחניון, כאשר מפתחות הרכב נעולים 
ברכב. השאלה שעלתה באותו מקרה הייתה, 
עצמו, תמורת  על  בעל החניון מקבל  האם 
תשלום, את שמירת הרכב או שמא מדובר 
לוין,  השופט  בלבד.  חניה  מקום  בהעמדת 
בעמדת מיעוט, שם דגש על יסוד “ההחזקה” 
בסעיף 1 לחוק השומרים לפיו: “שמירת נכס 
היא החזקתו כדין שלא מכוח בעלות” וקבע 
שמשהתקיימה החזקה כאמור בחוק, חלה 
על החניון אחריות כ”שומר שכר”. דעת הרוב 
הפנתה את מלוא תשומת הלב למישור ההסכמי 
בין הצדדים וקבעה כי כוונת הצדדים הייתה 
ליצור קשר של שמירה ולכן הוטלה על החניון 

חובת השמירה. 
לאחר מכן, התייחס בית המשפט למאמרו של 
המלומד פרופ’ יצחק אנגלרד “האחריות לגניבת 

מכונית מתוך חניון - קשר השמירה ובעיותיו” 
שנכתב בהתייחס לפסק הדין בעניין נקוב. על 
פי פרופ’ אנגלרד, הבעיה הנדונה עולה בשלושה 
מישורים משפטיים: ראשית, דיני השומרים בהם 
המבחן הכללי לקיום שמירה הינו החזקת הנכס 
כדין שלא מכוח בעלות, ולכן השאלה היא האם 
החניון רכש החזקה ברכב בשעת חנייתו. שנית, 
דיני החוזים והשאלה האם בעל החניון קיבל על 
עצמו את החובה לשמירת הרכב. שלישית, דיני 
הנזיקין במסגרתם יש לברר האם החניון חב 
חובת זהירות כלפי בעל הרכב והאם הפר אותה. 
פרופ’ אנגלרד סבר, כי יש לייחס חשיבות 
מכרעת לתנאיו החיצוניים של החניון: אם 
מדובר בחניון ציבורי פתוח ללא אחראי, נשללת 
ההנחה כי החניון התכוון לקבל על עצמו את 
חובת השמירה. אם מדובר בחניון סגור שבו 
נמצא עובד קבוע בכניסה, הרי שיש להטיל על 
החניון את חובת השמירה: הן משום שסידורים 
זולים יחסית כמו שומר בכניסה או אחראי 
יכולים להפחית את סיכון הגניבה מתוך החניון 
והן משום שבעל החניון יכול לבטח את עצמו 

מפני אחריות לגניבת הרכב. 
נוספים שעסקו  דין  לאחר סקירת פסקי 
בית  עבר  החניון,  של  אחריותו  בשאלת 
המשפט לדון במקרה לאור שלושת המישורים 

המשפטיים שהתווה פרופ’ אנגלרד. 
בכל הנוגע לדיני השומרים, נקבע כי ה”החזקה” 
ברכבים לא עברה לידי החניון והחניון לא חב 
בשמירתם. זאת משום שמפתחות הרכב לא 

הושארו בידי עובדי החניון ולא הייתה לחניון 
בנוסף, המקרה  על הרכב.  שליטה ממשית 
אירע בחניון גדול ורחב ידיים בו חונים רכבים 
עם סער,  התקשרה  הנתבעת  אמנם  רבים. 
חברת שמירה, אשר ביצעה סיורים רכובים 
אחת לשעתיים, אך לא ניתן לטעון כי בנסיבות 
אלו לחניון הייתה שליטה מעשית ברכבים או 

אפשרות ממשית למנוע מקרי גניבה. 
שנית, מבחינת דיני החוזים, נקבע כי החניון לא 
התכוון ליטול על עצמו את האחריות לשמור על 
הרכב ונהגת התובעת הבינה זאת בעת שנכנסה 
לחניון. זאת, לאור השלט הגדול המוצב בכניסה 
לחניון לפיו החניון לא יהיה אחראי לנזקים 
העלולים להיגרם לרכב בחניון ונוכח הרשום על 
כרטיס החניה שקיבלה התובעת לפיו הכניסה 
לחניון מעניקה זכות לשירותי חניה ואינה כוללת 

שירותי שמירה. 
לבסוף, בחינה לאור דיני הנזיקין העלתה כי 
מאחר שלא ברור כיצד אירע הנזק לרכב, לא 
ניתן לקבוע כי קיים קשר סיבתי בין הפרת חובת 
הזהירות )בית המשפט לא נדרש לשאלה האם 
קיימת או לא( לבין קרות המקרה, דהיינו לנזק 
לרכב. משכך, לא קיימת חבות מדיני הנזיקין. 
לסיכום, התביעה נדחתה ובית המשפט הורה 
כי התובעת  ג’. נקבע  על דחיית הודעת צד 
תישא בהוצאות הנתבעת וצד ג’ בסך 2,500 

שקל כל אחד.  
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הנהלת הקניון אינה אחראית לפי דיני 
השומרים, החוזים והנזיקין לנזק שאירע 

לרכב שחנה בחניון שבבעלותה

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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הראל היא המבטחת של נושאי 
המשרה בשיכון ובינוי – כך נודע 
הודיעה  כשבוע  לפני  לפוליסה. 
החברה, כי על רקע העברת השליטה 
העסקים  לאיש  ובינוי  בשיכון 
סיידוף, החברה הרחיבה את  נתי 
לדירקטורים  הביטוחי  הכיסוי 
ולנושאי המשרה בחברה. הרחבת 
הכיסוי הביטוחי נעשית גם על רקע 
התפתחות החשדות למתן שוחד, 
כאשר בחודש האחרון נחקרו מספר 
בכירים בחברה, ושלשום נודע כי 
גם בעלת השליטה הקודמת, שרי 

אריסון, נחקרה בפרשה. 
על פי הודעת החברה, ועדת התגמול אישרה 
ב-6 באוגוסט את התקשרות החברה בשתי 
פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה בחברה ובחברות הבנות שלה. הדיווח 
על הרחבת הכיסוי הביטוח נעשה שעות אחדות 
לפני הדיווח על השלמת העסקה עם סיידוף. 

על פי הודעת שיכון ובינוי, נרכשה 
תוספת מסוג Run-Off לפוליסת 
ביטוח לתקופה של 7 שנים, החל 
של  ההעברה  השלמת  ממועד 
השליטה בחברה ולתקופה של 7 
שנים, שתחול על כל נושאי המשרה 

והדירקטורים שכיהנו בקבוצה.
הפוליסה, כך נמסר, 
ות  ע י ב ת ה  ס כ ת
לך  ה מ ב ו  ש ג ו י ש
הפוליסה  תקופת 
ים  ע ו ר י א ל ס  ח י ב
שהתרחשו טרם מועד 
העברת השליטה, ולאחר המועד 
הרטרואקטיבי הקבוע בפוליסה. 
גבול האחריות יהיה בסך של 100 
מיליון דולר, וההשתתפות לחברה 
דולר.  אלף   25-50 בסך  תהיה 
תוספת הפרמיה הכוללת שתשולם 
על ידי החברה בגין תקופת ביטוח  

Run-Ofשל 7 שנים הינה בסך 450 אלף דולר. 
בנוסף נרכשה פוליסה שוטפת לתקופה של 
שנה, שתכסה תביעות שיוגשו במהלך תקופת 
הפוליסה, ביחס לאירועים שיתרחשו לאחר 
מועד השלמת העברת השליטה בחברה. גבול 
 100 יעמוד על  האחריות בפוליסה השנייה 
מיליון דולר, בהשתתפות עצמית של 50-100 
אלף דולר, ובפרמיה שנתית של 

390 אלף דולר. 
הנוכחית שמחזיקה  הפוליסה 
החברה, שתקפה עד לסוף 2018, 
 ,Run-Off צפויה להפוך לפוליסת
שתכסה תביעות שיוגשו עד תום 
אירועים  בגין  הפוליסה  תוקף 
השלמת  למועד  עד  שהתרחשו 
העברת השליטה. החברה נימקה 
והסבירה, כי על מנת לשמר את 
הכיסוי הביטוחי הקיים והרציף 
נדרשה רכישת הפוליסות החדשות 

.Run-Off-שוטפת ו –

הראל היא המבטחת של 
נושאי המשרה בשיכון ובינוי

פרשת החשד לשוחד בשיכון ובינוי

    על רקע העברת השליטה בשיכון ובינוי לנתי סיידוף, החברה הרחיבה את הכיסוי הביטוחי לנושא 
המשרה  המהלך נעשה גם על רקע התפתחות החשדות למתן שוחד, כאשר בחודש האחרון נחקרו 

בכירים בחברה, ושלשום נודע כי גם בעלת השליטה הקודמת שרי אריסון נחקרה בפרשה

שרי אריסון, בעלת השליטה 
הקודמת בשיכון ובינוי

בית הראל

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 מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס
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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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חברת wint להגנה מפני נזקי מים 
משנה את המודל העסקי ותחדל 

לעבוד עם לקוחות פרטיים

 AIG  הטמיעה צ’ט דיגיטלי של 
7twenty לרכישת ביטוח נסיעות

יפסיקו לעבוד  וכלל ביטוח   wint חברת 
נזקי מים,  יחד תחת הסדר בתחום ביטוח 
כך נודע לפוליסה. במסגרת ההסדר הקודם 
כלל ביטוח הייתה מפנה את הלקוחות אל

wint  וממליצה על המערכת תמורת הנחה 
בפוליסת ביטוח. 

טכנולוגיים  פתרונות  מספקת   wint
מתקדמים לחיסכון במים ולמניעת נזקי מים 
במבנים. הטכנולוגיה של החברה משלבת 
חיישני מים מתקדמים עם בינה מלאכותית 
ועיבוד מתקדם בענן, במטרה לזהות ולעצור 
נזילות מים לפני שהן גורמות לנזק כלשהו. 
מעתה, חברת הביטוח תפנה את לקוחותיה 

לחברת טריפל.
מכלל ביטוח נמסר לפוליסה, כי ההחלטה 

שאינו  באופן  נעשתה  לקוחות  הפניית  על 
נובע מהחלטה  תלוי בחברת הביטוח אלא 
wint להפסיק לתת שירות החל מה-7  של 

בספטמבר 2018. 
שלומי נחום, סמנכ”ל  פי הודעתו של  על 
כללי,  ביטוח  ופרט  ומנהל אגף מטה  בכיר 
עבור מבוטחים קיימים שרכשו את המערכת 
הזו, השירות מטעם החברה המתקינה ימשך 
כסדרו. בין טריפל לכלל ביטוח, ככל הנראה, 
נחתם הסכם שירות נפרד, כאשר על פי נחום, 
החברה מציעה מחירים אטרקטיביים במיוחד 

עבור לקוחות כלל ביטוח.
ירון דיציאן, סמנכ”ל מוצרים ואסטרטגיה 
השירות  את  ביטלנו  “לא  מסר:   ,wint-ב
שלנו  האסטרטגית  ההחלטה  ללקוחות. 

היא להפסיק לשווק את המערכת ללקוחות 
החדשות  המכירות  את  ולמקד  פרטיים 
בלקוחות עסקיים. כל הלקוחות אשר רכשו 
את המערכת ממשיכים לקבל שירות מלא 
ללא כל שינוי”. wint החזיקה הסדר הפניה 
כולל רק עם כלל ביטוח ולכן, כלל ביטוח היא 
היחידה שנאלצה להודיע על השינוי באופן 

מרוכז לסוכניה.  
בשנים האחרונות מחפשות חברות הביטוח 
לבצע מניעה מוקדמת של נזקי ביטוח על ידי 
שיתוף פעולה והענקת תמריצים ללקוחות. 
המערכת של wint, לדוגמה, מסוגלת לזהות 
נזילות בצנרת, להתריע ללקוח דרך הודעת 
SMS, ואף לסגור את אספקת המים באזור 

הנזילה באופן אוטומטי.

ה  ע י מ ט ה  A IG  I s r a e l
 7twenty של  דיגיטלי  צ’ט 
המאפשר קבלת ביטוח לחו”ל 
וללא שיחה עם  בתוך דקות 
נציג. הפרויקט החדש, יאפשר 
ללקוחות AIG Israel לקבל 
הצעה לביטוח נסיעות לחו”ל 
וללא  ספורות  דקות  בתוך 
שיחה עם נציג, באמצעות בוט 

דיגיטלי.
שה  ד ח ה ת  כ ר ע מ ה
גית  ולו טכנ על  מבוססת 
NLU טבעית  שפה  הבנת 
 Natural Language (
 ,)U n d e r s t a n d i n g

באינטראקציה עם לקוחות. במערכת החדשה 

החברה  לקוחות  יכולים 
חופשית  בשפה  להקליד 
הנסיעה  אודות  על  פרטים 
המתוכננת שלהם לחו”ל, כולל 
תאריכים, יעד הטיסה, מצב 
ועוד. בתוך דקות  בריאותי 
ספורות יקבלו הצעת מחיר 
לביטוח נסיעות לחו”ל, ללא 
אנושית.  במעורבות  צורך 
המערכת החדשה הנה תוצאה 
של פיתוח של כ-4 חודשים, 
במערכת  שולבו  במהלכם 
 AIG פיתוחים ייחודים לצרכי

   .Israel
גיל שגיב, סמנכ”ל שיווק 
ודיגיטל ב-AIG ישראל: “AIG, שזכתה בתואר 

חברת הביטוח הדיגיטלית בישראל על פי מדד 
משרד האוצר, פועלת כל הזמן כדי לשמר את 
המובילות שלה בתחום החדשנות. השקת 
הצ’ט בוט החדש הוא שירות מתקדם נוסף 
שאנו מאפשרים ללקוחותינו כדי להפוך את 
תהליך רכישת הביטוח לקל, נגיש ופשוט יותר”.
יניב כהן, מנכ”ל 7twenty: “אחת  לדברי 
מנקודות החולשה של ארגונים רבים בארץ 
ובעולם היא מתן שירות לקוחות יעיל. מרבית 
מוקדי השירות סובלים מעומס תמידי ומזמני 
המתנה ארוכים. הפלטפורמה החדשה שפיתחה 
7twenty, בשילוב התאמה אישית לחברת 
AIG, מסייעים לנו ליצור את מערכת השירות 
המתקדמת בישראל, אשר מבטיחה לקצר 
משמעותית את זמני ההמתנה, ולתת ללקוחות 

AIG חוויית שירות טובה ויעילה”.

  במסגרת השינוי, החברה תפסיק לעבוד עם כלל ביטוח, עמה היה לה הסדר של התקנת 
המערכת תמורת הנחה בפוליסה  כלל ביטוח תפנה מעתה את לקוחותיה לחברת טריפל 

  גיל שגיב, סמנכ”ל שיווק ודיגיטל ב-AIG ישראל: השקת הצ’ט בוט החדש הוא שירות מתקדם 
נוסף שאנו מאפשרים ללקוחותינו, כדי להפוך את תהליך רכישת הביטוח לקל, נגיש ופשוט יותר

גיל שגיב, סמנכ”ל שיווק 
ודיגיטל ב-AIG ישראל

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם

http://polisa.news/landing/
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שיתוף הפעולה של הכשרה GO עם כ.א.ל 
- בשיתוף עם סוכנות הביטוח דורות

 שלשום תקף נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד בחריפות את הכשרה על המבצע וטען כי הכשרה מאיינת את 
סוכני הביטוח  הלשכה: אין לנו כוונה לאפשר עקיפת סוכני ביטוח שבנו במשך שנים את האיתנות הכלכלית 

של חברות הביטוח  הכשרה: כל שיתופי הפעולה האחרונים שנעשו, בוצעו באמצעות סוכני הכשרה

שיתוף הפעולה 
 GO הכשרה  של 
נעשה  כ.א.ל  עם 
באמצעות סוכנות 
הביטוח דורות – 
כך פורסם אתמול 
לראשונה  )ב’( 
בפוליסה. מידע 
לאחר  נחשף  זה 
)יום  ששלשום 
נשיא  תקף  א’( 
ליאור  הלשכה 
רוזנפלד בחריפות 

את הכשרה על המהלך העסקי וטען כי הכשרה 
בוחרת לאיין את סוכני הביטוח.

במכתבו להכשרה כתב רוזנפלד: “התנהלותה 
של הכשרה, בדגש על המיזם האחרון לו נחשפנו 
לאחרונה ביחס לחברת ויזה כאל, והמכירה 
הישירה, ללא סוכני הביטוח, אינה ראויה 
בלשון המעטה, ודאי כאשר מדובר על חברה 
אשר חתומה על ‘אמנת שירות’ למול לשכת 

סוכני הביטוח”. 
כאמור, המהלך המדובר נעשה בשיתוף עם 
סוכנות הביטוח דורות, בראשות סוכן הביטוח 
אריה קלמנזון. קלמנזון מסר לפוליסה, כי נעשו 
לאחרונה מספר שיתופי פעולה עם הכשרה 
במוצר המדובר, כאשר אחד המרכזיים בהם 

הוא המבצע עם כ.א.ל. 
קלמנזון התייחס לסוגיית העמלה, שאף היא 

עלתה לדיון, ואמר: “כאשר אני יכול לקבל 
אלפי לקוחות חדשים, בתקורה אפסית – כל 
עמלה מעל אפס היא הגונה. והעמלה היא 
הרבה מעל אפס”. עוד הדגיש קלמנזון, כי 
למרות שהמוצר הינו דיגיטלי, הלקוח נשאר 
וניתן להמשיך למכור לו.  לקוח של דורות, 
“המודל של GO הוא המודל הכי טוב לסוכנים, 
במיוחד בהשוואה לחברות הביטוח החדשות 
שקמות, שמוכרות באופן ישיר וללא סוכנים 

בכלל” – סיכם קלמנזון. 
מלשכת סוכני הביטוח נמסר: “לשכת סוכני 
הביטוח בעד הקידמה ויש לנו את כל הרצון 
והכוונה להוביל את סוכני הביטוח לעתיד 
משולב דיגיטציה. יחד עם זאת, אין לנו כוונה 
לאפשר עקיפת סוכני ביטוח, שבנו במשך 
חברות  של  הכלכלית  האיתנות  את  שנים 

הביטוח. הכשרה 
סוכנים  עוקפת 
ית  י נ פ ה ת  א ז ו
 7 5 0 - ל ף  ר ו ע
לא   . ה י נ כ ו ס
אינה  שהיא  רק 
להם  מאפשרת 
ים  א נ ת ל  ב ק ל
יא  ה  - ם  י ה ז
לעשות  מגדילה 
צי  ח ל ה  נ ו פ ו
מדינה שאוחזת 
בכרטיס אשראי 
של כ.א.ל ומציעה להם תנאים ששאר סוכני 
החברה אינם מסוגלים לספק. אנו דורשים 
מחברה שחתמה על אמנת שירות עם לשכת 
סוכני הביטוח לא לעקוף את סוכני הביטוח 
ולאפשר להם למכור גם מוצר דיגיטלי בעמלה 

ראויה ומכובדת״.
מהכשרה נמסר: “הכשרה פועלת ותמשיך 
לפעול באמצעות סוכני הכשרה, תוך שמירה 
גבוהה ומשתלמת. כל  על רמת מקצועיות 
שיתופי הפעולה האחרונים שנעשו, בוצעו 
באמצעות סוכני הכשרה. כך במכרז שזכינו 
בו של לשכת עורכי הדין באמצעות סוכנות 
אינטר וכך גם במקרה של עסקת ויזה כאל 
שמתבצעת באמצעות סוכנות דורות, בבעלות 
אריה קלמנזון. אנו פועלים ונמשיך לפעול יחד 

עם הסוכנים”.

פרשת GO-כ.א.ל:

נשיא הלשכה, ליאור רוזנפלד, שמעון מירון, מנכ”ל הכשרה ואריה קלמנזון, מנכ”ל דורות

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



14 באוגוסט 2018                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 14
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

https://www.insurance.org.il/events/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-2018/


14 באוגוסט 2018                                                                                                                   עמוד 10 / מתוך 14
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

ייצוגית נגד איילון בטענה שהפחיתה תגמולי 
ביטוח במסגרת פוליסת “בריאוטובה”

דוחות מיטב דש: הרווחים ירדו כמעט 
ב-30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד

בקשה לאישור ייצוגית הוגשה נגד איילון 
בירושלים, בטענה  לבית המשפט המחוזי 
בריאות  ביטוח  פוליסת  במסגרת  לפיה 
“בריאוטובה” מפחיתה המשיבה את תגמולי 
הביטוח ולא משפה באופן מלא את המבקשת 
וחברי הקבוצה בגין הוצאות שהוצאו במסגרת 
ניתוחים הכלולים בפוליסה. כך דיווחה איילון 

אתמול )ב’( לבורסה.
עילות התביעה הנטענות הינן: הפרת חוזה 
לפי סע’ 1-2 לחוק החוזים; ניהול מו”מ שלא 
בתום לב וקיום חוזה שלא בתום לב; הפרת 
הפרת  ביטוח;  חוזה  לחוק  ו-6   3 סעיפים 
סעיפים 55 ו-58 לחוק הפיקוח על שירותים 
לפקודת  בהתאם  התרשלות  פיננסיים; 
ולא במשפט והפרת  הנזיקין; עשיית עושר 

חובה חקוקה.
ים  ש ק ב מ ם  י ע ב ו ת ה ה  ת ו א ה  צ ו ב ק ה

בפוליסת  שמבוטח  אדם  כל  הינה:  לייצג 
“בריאוטובה” או כל פוליסת בריאות אחרת 
תגמולי  לו  שולמו  לא  אשר  המשיבה,  של 
ביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה ו/או שנמסר 
לו מידע שגוי על ידי המשיבה בנוגע להיקף 
הכיסוי הביטוחי בשבע השנים שקדמו למועד 

הגשת התביעה ועד להכרעת הדין.
הסעדים העיקריים המבוקשים: צו הצהרתי 
שלא  בכך  כדין  שלא  פעלה  לפיו המשיבה 
הפוליסה  הוראות  את  לכאורה  קיימה 
גילתה  לא  לכאורה  המשיבה  ולחלופין, 
שקיימות  חמורות  הגבלות  למבוטחים 
אחר  למלא  למשיבה  להורות  בפוליסה; 

הוראות הפוליסה ולספק ללקוחותיה את
הכיסוי הביטוחי שהם זכאים לו לטענתם 
בהתאם לתנאי הפוליסה; להורות לה תת 
גילוי נאות על ההגבלות החמורות שקיימות 

כל המידע הדרוש  ולמסור את  בפוליסות 
לשלם  וכן  הנזק  והערכת  כימות  לצורך 
למבקשת ולחברי הקבוצה כולה את תגמולי 
לתנאי  בהתאם  זכאים  הם  להם  הביטול 
והצמדה  ריבית  הפרשי  בצירוף  הפוליסה, 
ואת  המבקשת  את  לפצות  בנוסף,  כחוק. 
הקבוצה כולה בגין הנזקים הממוניים ושאינם 

ממוניים שנגרמו להם לכאורה.
המבקשת גם מבקשת להורות על מינויו של 
מומחה מטעם בית המשפט לצורך בדיקה 

וביצוע של הסעדים.
הנזק האישי הנטען על ידי המבקשת הינו 
3,035 שקל וסך הפיצוי הנטען לכלל חברי 
הקבוצה הוא יותר מ-16 מיליון שקל. מאיילון 
נמסר בהודעה, כי הנהלת החברה טרם למדה 
ניתן  זה, לא  ולפיכך, בשלב  את התובענה, 

להעריך את סיכוייה.

מיטב דש ירדו בשיעור  רווחי 
של  השני  ברבעון  כ-29%  של 
2018, לעומת הרבעון המקביל 
אשתקד. כך עולה מדוחות החברה 
הרבעוניים שפורסמו היום )ג’(. 
הרווח הנקי ברבעון השני 2018 
עמד על כ-15 מיליון שקל, ירידה 
של 34.8% לעומת כ-23 מיליון 
השנה  הראשון  ברבעון  שקל 
וירידה של 28.6% לעומת הרבעון 
המקביל אשתקד. החברה הודיעה 
כי תחלק דיבידנד בסך של כ-10.2 
מיליון שקל, 15 אגורות למניה. 

ההכנסות של בית ההשקעות 
הסתכמו בכ-221 מיליון שקל ברבעון האחרון, 

עלייה של כ-2.3% לעומת 216 
הראשון  ברבעון  שקל  מיליון 
מהרבעון  שינוי  וללא  השנה 
המקביל אשתקד. בשעות המסחר 
בתל  הבורסה  של  הראשונות 
אביב, מניית מיטב דש נסחרה 

בירידות של 3%. 
מיטב  בתחום הגמל והפנסיה, 
ירידה  ופנסיה רשמה  דש גמל 
בהכנסות בשיעור של 5%, מ-84 
מיליון שקל ברבעון הקודם ל-80 
ברבעון הנוכחי. הכנסות החברה 
 2018 של  הראשונה  במחצית 
הסתכמו ב-161 מיליון אל מול 
167 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017. 

קרן הפנסיה של מיטב דש היא הגדולה מבין 
קרנות הפנסיה של בתי ההשקעות, עם היקף 
נכסים של כ-8.6 מיליארד שקל והיקף הפקדות 
שנתיות של כמיליארד וחצי שקל. זאת, ערב 
היציאה למכרז השני לניהול קרן פנסיה ברירת 

מחדל של רשות שוק ההון.
“תוצאות  דש:  מיטב  מנכ”ל  רביב,  אילן 
החברה מפגינות יציבות לאורך זמן. הרווח הנקי 
הושפע ברבעון זה מהעלייה במדד המחירים 
לצרכן, אשר הגדילה משמעותית את הוצאות 
המימון. חברת קרנות הנאמנות בולטת לחיוב 
והיא המגייסת הגדולה בתעשייה מזה כמה 
חודשים. בקופות הגמל נעצרו הפדיונות כמעט 
באופן מלא ברבעון השני ומגמה זו נמשכת גם 

בחודשי הקיץ”.

 המבקשת טוענת כי איילון לא משפה באופן מלא את המבקשת וחברי הקבוצה על הוצאות שהוצאו 
במסגרת ניתוחים הכלולים בפוליסה  סך הפיצוי הנטען לכלל חברי הקבוצה הוא יותר מ-16 מיליון שקל

 ההכנסות של מיטב דש מניהול קופות גמל ופנסיה ירדו בכ- 5% מנכ”ל מיטב דש אילן רביב: הרווח 
הנקי הושפע מהעלייה במדד המחירים לצרכן  מניית החברה נסחרה במגמה שלילית מובהקת

אילן רביב, 
מנכ”ל מיטב דש

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

http://polisa.news/%d7%a4%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa/
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ירידה משמעותית בגבולות 
האחריות של פוליסות סייבר

על  ב-2018  בארה”ב  שנערך  מחקר  פי  על 
 the Council of Insurance Agents ידי 
)CIAB( - גבולות האחריות  and Brokers
ב-47%  ירדו  סייבר  פוליסות  של  השכיחים 
ברוקרים  הנשאלים,  דולר.  מיליון   3.2 לכדי 
ירידה  על  דיווחו  בארה”ב,  רכוש  לביטוח 

דולר,  מיליון   6 של  ממוצע  אחריות  מגבול 
במאי  שהתקיים  קודם  במחקר  שנמצא 

 .2017
מהמבוטחים   71% המחקר,  נתוני  פי  על 
ייחודיות  פוליסות  רכשו  סייבר  בביטוח 
לסיכון זה )standalone(, אולם חלה ירידה 

לעומת  הפוליסות  בכמות   5% של  בשיעור 
 32% כי  דיווחו  שנדגמו  הברוקרים   .2017
בששת  סייבר  פוליסות  רכשו  מלקוחותיהם 
לעומת  יציב  שיעור  האחרונים,  החודשים 
שינויים  על  דווח  לא  וכן  קודמות  שנים 

בפרמיות הביטוח.

השליכו  סיציליאניים  גנגסטרים 
משקולות ברזל במשקל של 25 ק”ג על 
איברים של מסוממים, אלכוהוליסטים 
תאונות  לזייף  כדי  אחרים,  ואנשים 
טוענת  כך  מבטחים,  ולהונות  דרכים 
 11 שעצרה  הסיציליאנית  המשטרה 
מבית  אחות  העצורים  בין  חשודים. 
החולים של פאלרמו, שסיפקה חומרי 
המשקולות,  כאבים.  ושיכוך  הרדמה 
הופלו  כושר,  בחדרי  משתמשים  בהן 
על זרוע או רגל שרותקו לבלוקים של 
בטון ולאחר מכן השתמשו בקרח כדי 

להקל על הכאב. 
קורבנות בתחנות  גייסו  הגנגסטרים 

בשיכורים,  והתמקדו  הרכבת 
לעשות  שמוכנים  ועניים  מסוממים 
הכול בשביל כסף. לאחר שריסקו את 
החולים  לבית  נלקחו  הם  איבריהם 
מחברי  אחד  ידי  על  מלווים  כשהם 
נאמד  שבר  עבור  הפיצוי  הכנופיה.  
ב-150 אלף אירו כאשר הקורבן מקבל 
נשאר  הכסף  ויתר  אירו  מאות  כמה 
בידי הגנגסטרים. ההערכה היא, כי עד 
הביטוח  חברות  את  זו  בדרך  הונו  כה 
אירו(.  מיליון  )כ-10  מקרים   70 בגין 
ההונאה  את  לחקור  החלה  המשטרה 
את  גם  ובודקת   2017 בינואר  עוד 

מעורבות המאפיה הסיציליאנית.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

גבולות האחריות השכיחים ירדו ב-47% לכדי 3.2 מיליון דולר

גנגסטרים סיציליאניים 
ריסקו איברים כדי 

לזייף תאונות דרכים 
ולהונות מבטחים

המבטח האוסטרלי 
TAL רוכש מבטח 

חיים מקומי
מוביל  חיים  מבטח   ,TAL Dai-ichi Life Australia
באוסטרליה, הודיע בשבוע שעבר כי הגיע להסכם, בראשי 
 Australian האוסטרלי  המבטח  עסקי  לרכישת  תיבות, 
 473 תמורת   ,Suncorp של  בת  חברה   ,life insurance
סיום  ביום  לשווי  יותאם  אשר  במזומן,  דולר  מיליון 
העסקה. העסקה אמורה להיחתם עד סוף החודש ולהיות 
מושלמת עד סוף שנת 2018 בכפוף לאישורים המתאימים 

מהרשויות. 
כחלק מההסכם ולמשך עשרים השנה הבאות, יתאפשר 
הכולל   Suncorp של  ההפצה  במערך  להשתמש   TAL-ל
מטרת  ומכירה.  שיווק  ומוקדי  דיגיטליים  אפיקים  גם 
המבטח  עסקי  את  לפשט  היא   Suncorp של  המכירה 
להגדיל  ויאפשר  המניות  לבעלי  יוחזר  ההון  הון.  ולשחרר 
היפנית  הביטוח  קבוצת  ב-2019.  ההון  על  התשואה  את 

Dai-ichi שילמה עבור TAL, ב-2011, 876 מיליון דולר. 

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news

http://polisa.news/landing/
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מבטחים ומבוטחים

אושר ההסכם הקיבוצי הראשון במיטב דש – 
העובדים יזכו להעלאת שכר שנתית של עד 3%

מיקי קופל בכנס סוכני הביטוח 
בקיסריה: אין תחליף לסוכני הביטוח

דירקטוריון מיטב דש אישר אתמול )ב’( את 
ההסכם הקיבוצי עליו חתמו ועד העובדים 
והנהלת בית ההשקעות. זהו ההסכם הקיבוצי 
הראשון שנחתם בחברה לאחר משא ומתן של 
כמה חודשים עם העובדים, שהתאגדו בשנת 
2017 במסגרת הסתדרות העובדים הלאומית.

במסגרת ההסכם הקיבוצי העובדים יקבלו 
תוספות שכר שיעמדו על שיעור שנתי שבין 
1.5% ל-3% משכר הבסיס של כלל העובדים 
מהתקציב  חלק  שכר.  להעלאת  הזכאים 
לתוספת השכר ישולם כתוספת אחידה והיתרה 
תשולם כתוספת דיפרנציאלית לפי החלטת 
ההנהלה. בקביעת שיעור עליות השכר ניתנה 
הנמוכות  השכר  ברמות  לעובדים  עדיפות 

ולעובדים ותיקים. 
נציין כי בהודעה המקורית של ועד מיטב 
דש על חתימת ההסכם במאי 2018 נטען כי 
הוסכם על מנגנון העלאות שכר שנתיות של 
עד 13.75% ב-4 בשנים הקרובות. סכום זה 
נדמה כגבוה מהסכום עליו הוסכם אתמול, אך 
בהתחשב בריביות, הפער מצטמצם )תוספת 
של עד 12.55% בארבע שנים לעומת 13.75%(.
פרט לשכר, ההסכם מעגן הטבות קיימות 

לעובדים כגון הגדרת שכר מינימום בחברה 
לחיילי  מענקים  שקל,   6,000 של  בגובה 
מילואים, מתנות לחגים, השתתפות במימון 
לימודים אקדמיים וזכאות לקרן השתלמות. 
כן קובע ההסכם הטבות נוספות וביניהן: מענק 
חתימה, השתתפות בתשלום קייטנות, מענקי 
ותק, סבסוד חלקי לארוחות לעובדים ודמי 

הבראה מוגדלים לעובדים ותיקים. 
ניוד עובדים,  בנוסף נקבעו הסדרים לגבי 
קידום, הליכי שיפור ביצועים, הגדרת תקופת 
ולעובדים קיימים  ניסיון לעובדים חדשים 
והליכי פיטורים. ההסכם אף מגדיר סדרי 
העבודה בחברה כגון: שעות עבודה, נושאים 
בהם קיימת חובת היועצות עם ועד העובדים, 
הסדרים פנסיוניים לעובדים, תחולת סעיף 14 
לחוק פיצויי פיטורים, כללי התנהגות והכרעה 
בהליכי פיטורים. החברה אף תשתתף במימון 
השתלמויות מקצועיות לעובדים באמצעות 
העובדים  הסתדרות  של  היל”ה  עמותת 

הלאומית.
אישור ההסכם במיטב דש מופיע על רקע 
קיבוציים  הסכמים  של  נוספות  חתימות 
נחתם הסכם   2017 ביולי  בענף.  ראשונים 

קיבוצי ראשון במנורה מבטחים שקבע שכר 
שקל. בחודש   6,000 של  בחברה  מינימום 
ינואר גם בשלמה נחתם הסכם קיבוצי ראשון 
ובחודש שעבר הנהלתAIG  חתמה על הסכם 
על הסכם קיבוצי עם העובדים. לעומת זאת, 
עובדי פסגות נמצאים עדיין במאבק לשיפור 
שכרם ודרישה לחתום על הסכם קיבוצי מול 
החברה. חתימה על הסכם קיבוצי ודרישת 
העובדים להעלאת שכר בענף נרשמת לאחר 
ששנת 2017 הייתה שנה רווחית מאוד לחברות 

הביטוח.
אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש: “אנו שמחים 
שהגענו להבנות ולהסכם בפרק זמן קצר יחסית 
עם ועד העובדים. לאורך כל השנים הקפדנו 
במיטב דש על העסקה הוגנת ומיטיבה, והסכם 

זה בהחלט ממשיך דרך זו”.
קארין מושאוף, יו”ר ועד העובדים במיטב 
דש: “אנו שמחים לבשר על חתימתנו על הסכם 
קיבוצי ראשון במיטב דש, שהוא גם הסכם 
ראשון מבין כל בתי ההשקעות בישראל. זוהי 
בשורה משמעותית לעובדי מיטב דש, לאחר 
הליך משא ומתן מורכב אשר נמשך חודשים 

ארוכים”.

מיקי קופל, מנכ”ל קופל גרופ, הרצה השבוע בכנס לשכת סוכני הביטוח שהתקיים 
בדן קיסריה. בהרצאתו דן בכתבי השירות שניתן לשלב לצד פוליסות הביטוח, כדי 

להתאים אותן לצרכים הייחודיים של הלקוח. 
בדבריו הדגיש קופל שאין תחליף לסוכני הביטוח ואמר: “ענף הביטוח נמצא תחת 
מתקפה על ידי גורמים שונים שרוצים ליתר את עבודת הסוכנים. סוכני הביטוח 
האנושיים, בשונה מהשירותים הדיגיטליים, הם החוליה החשובה והקריטית בין 
הלקוח לבין חברות הביטוח שפועלות לעיתים בחוסר שקיפות וגורמות להטעיית 
הציבור. לא כל לקוח יכול לרכוש באופן דיגיטלי ביטוחי רכב או דירה ובדיוק בשבילו 
קיים סוכן הביטוח. לעבודה מול סוכן ביטוח הנותן מענה אנושי אין תחליף ולכן 
הסוכנים פועלים לשפר את השירותים כל הזמן ולשדרג אותם באמצעים דיגיטליים”.

פרט לשכר, ההסכם מעגן הטבות קיימות לעובדים כגון: הגדרת שכר מינימום בחברה 
בגובה של 6,000 שקל, השתתפות במימון לימודים אקדמיים וזכאות לקרן השתלמות

לדבריו, לא כל לקוח יכול לרכוש באופן דיגיטלי ביטוחי רכב או דירה ובדיוק בשבילו קיים סוכן הביטוח

מיקי קופל מרצה בכנס
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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%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%93-13-75-%D7%91%D7%90/
http://polisa.news/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91-%D7%93%D7%A9-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%93-13-75-%D7%91%D7%90/
http://polisa.news/%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A0%D7%97%D7%AA%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-aig-%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93/
http://polisa.news/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%90%d7%aa-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%a1/
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%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%9E%D7%A9-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95/
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מבטחים ומבוטחים

קובי קלי מונה לסמנכ”ל מכירות 
פנסיה בהלמן-אלדובי גמל ופנסיה

מחוז דן והדרום 
במנורה מבטחים 

ערך לסוכנים סדנת 
רגולציה מעשית

לקראת השנה 
 AIG :החדשה

מחלקת ילקוטים 
לבית הספר

קובי קלי מונה לסמנכ”ל מכירות פנסיה בהלמן-אלדובי 
גמל ופנסיה. המינוי הוא חלק מהרחבת הפעילות שמוביל 
בית ההשקעות בימים אלה, בהמשך למיזוג פעילות 
IBI לתוך פעילות הגמל של הלמן-אלדובי  הגמל של 
והפעילות בפנסיית ברירת המחדל - בית ההשקעות 
מתמודד במכרז של האוצר בפעם השנייה. במסגרת 
תפקידו יוביל קלי את מערך המכירות בפנסיה בדגש 

על לקוחות עסקיים. 
קלי בעל ניסיון של כ-16 שנה בתחום הביטוח והפנסיה, 
כאשר בעשר השנים האחרונות שימש בתפקידי ניהול 

הפניקס. בתפקידו האחרון  ומכירות שונים בקבוצת 
יחידה בערוצי המכירה הישירים של  שימש כמנהל 

הפניקס. 
רמי דרור, מנכ”ל הלמן-אלדובי: “אנו שמחים מאוד 
על הצטרפותו של קובי קלי לבית ההשקעות. קלי מגיע 
עם ניסיון רב בתחום הביטוח והפנסיה בדגש על הובלת 
מערך מכירות וניהול צוותים. אנו נמצאים בימים אלה 
בתקופת צמיחה והתרחבות, במיוחד בפעילות הפנסיה 
והגמל, כאשר מערך המכירות יתחזק משמעותית בהתאם 

והצטרפותו תהיה חלק מהותי בכך”. 

ערך  מחוז דן והדרום במנורה מבטחים 
מפגש נוסף בסבב של מפגשים קבוצתיים 
לסוכנים, בנושא רגולציה מעשית, במסגרתו 
היבטים מעשיים של  לסוכנים  הועברו 
חוזרים והנחיות הפיקוח בעבודה השוטפת 

והיישום שלהם בפועל.
ובהכרת  הלקוח  בהכרת  דנו  בסדנה 
הנחיות חוזר צירוף לביטוח, נותחו דוגמאות 
של מסמכי התאמת צרכים, נלמד מילוי 
מסמך התאמת צרכים לפי נתוני המבוטח 

ונותחו דוגמאות מהשטח.
חני אסלן, סמנכ”ל בכירה ומנהלת מחוז 
נצחיה  דן והדרום פתחה את יום העיון. 
רוט, מנהלת התחום המקצועי במנורה 
ובו  מבטחים, הציגה את הנושא: “דע מאיפה באת ולאן אתה הולך” 
ג’ורג’ דיק,  דגשים והבהרה של כל חוזר ומשמעותו במוצרים השונים. 
מנהל המכירות של המחוז, ליווה את הסדנה לאורכה בחלוקה לקבוצות 

קטנות של למידה ויישום.
מנורה מבטחים מקיימת הדרכות מקצועיות לסוכני מחוז דן והדרום 
בתחומים מגוונים כגון, סיכונים, בריאות, רגולציה וכלים דיגיטליים 

וחדשניים, כאשר דגש רב ניתן בסדנה הפעם לנושא רגולציה מעשית.
ממנורה נמסר, כי החברה תמשיך בפתיחת כיתות לימוד לאורך החודשים 
הקרובים, על מנת לבסס ולהעצים את הידע והמקצועיות של סוכניה 
וכדי שיוכלו להתמודד עם תהליכי הרגולציה ויישומם. הסדנה התקיימה 

בקמפוס הלמידה בבית מנורה מבטחים החדש.

 בתפקידו האחרון שימש כמנהל יחידה בערוצי המכירה הישירים של הפניקס 
 רמי דרור, מנכ”ל הלמן-אלדובי: אנו נמצאים בתקופה של צמיחה והתרחבות, 

במיוחד בפעילות הפנסיה והגמל, כאשר מערך המכירות יתחזק משמעותית בהתאם

 הסדנה נועדה להעמקת הידע והיישום הפרקטי 
בנושא חוזר צירוף לביטוח  סוכני הביטוח קיבלו 
הדרכה לביצוע הליך נכון להתאמת צרכים ללקוח

קובי קלי

עובדי AIG מחלקים ילקוטים וציוד נוסף לבית הספר לקראת שנת 
הלימודים הקרבה, לילדים ממשפחות מעוטות יכולת ברחבי הארץ

חני אסלן, סמנכ”ל בכירה 
ומנהלת מחוז דן והדרום 

במנורה מבטחים
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לאחר 67 שנה בענף הביטוח: 
לוי רחמני מסיים את תפקידו 

כמנכ”ל איילון אחזקות

מבטחים ומבוטחים

רחמני מחזיק ב-67% ממניות החברה והוא ימשיך לכהן כנשיא קבוצת איילון

בעל השליטה באיילון, לוי רחמני, הודיע 
על התפטרותו מתפקיד  ג’(  )יום  היום 
אחזקות. בגיל 87, לאחר  איילון  מנכ”ל 
יותר מארבעה עשורים בחברת איילון 
שהקים, ו-67 שנים לאחר שנכנס לענף 
כסוכן ביטוח – הוא מסיים את תפקידו 
הניהולי בחברה. רחמני ימשיך לכהן כנשיא 

קבוצת איילון.
ידועה  שהייתה  רחמני,  של  פרישתו 
למקורבים בשבועות האחרונים, הגיעה על 
רקע תהליכים עסקיים שונים שמתרחשים 
באיילון. בשנה האחרונה מוביל דירקטוריון 
שלמה  של  בראשותו  אחזקות,  איילון 
גרופמן, תכנית אסטרטגית שמטרתה 
להתרכז בפעילות הליבה של הקבוצה. 
בחודשי מרץ-אפריל 2018 ביצעה החברה 
הנפקה של אגרות חוב בסל של כ-68 
מיליון שקל. במסגרת אותה הנפקה דוללה 
שליטתו של נחמני לכדי 67% מהאחזקה 

הקודמת בשיעור של 86%. 
איילון אחזקות:  יו”ר  שלמה גרופמן, 
“איילון היא מפעל החיים של לוי רחמני, 
כאשר במרוצת השנים הצליח להוביל אותה 
להישגים מרשימים. אחרי עשרות שנים 
בהם מילא את התפקיד נאמנה, באחרונה 

ועתה  הועבר השרביט בצורה מסודרת 
מובילה אותה הנהגה אחראית ומנוסה, 
איילון אחזקות  שתמשיך להצעיד את 
קדימה. רחמני ימשיך לכהן כנשיא קבוצת 
לתרום  ימשיך  כי  ספק  לי  ואין  איילון 
‘מר  בהיותו  ומחוכמתו,  מניסיונו הרב 

ביטוח’ ואיש חסד”.
איילון אחזקות בע”מ נוסדה בסוף שנת 
ידי רחמני, באמצעות חברת  על   1976
שלמה רחמני ובניו בע”מ וחברת הביטוח 
הזרה ניו זילנד, שבהמשך מכרה את חלקה 

למשפחת רחמני. 
איילון אחזקות מחזיקה מספר חברות 
בנות, שהגדולה בהן היא איילון חברה 
עובדים,  כ-1,000  המעסיקה  לביטוח 
היקף מאזנה כ-11.5 מיליארד שקל,  היקף 
הפרמיות שלה כ-3 מיליארד שקל והיא 

פועלת בכל תחומי הביטוח. 
את  אחזקות  איילון  מחזיקה  בנוסף 
סוכנות הביטוח הכי בריא וסוכנות הנדל”ן 
אייל צבי המנהלת את נכסי הנדל”ן של 
הקבוצה. בתחילת 2018 השלים רחמני, 
באופן אישי, את רכישת סוכנות הביטוח 
עיתים, כאשר רכש את חלקו של שותפו 

לוי רחמני, המנכ”ל היוצא של איילון אחזקותבסוכנות, אבישי אדלמן. 
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