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 תרשים ה-2 

2017-2014 התפלגות הסוכנויות לפי סך העמלות4 בענפים פנסיוני וכללי, 

מקור: עיבודי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.

4  שיעור מסך הסוכנויות ללא סוכנויות אשר דווח בגינן תשלום עמלות הנמוך מ-2,000 ₪ בחודש בממוצע.
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אורן מזרח בדרום
סוכן ביטוח, הצטרף להצלחה!

,360 אורן מזרח עוטפים אותך 0
איתנו תרוויח יותר !

אורן מזרח

התפלגות הסוכנויות לפי סך העמלות 4 
בענפים פנסיוני וכללי, 2017-2014

דוח הפיקוח חושף תמונת מצב דומה גם 
בקרב סוכנויות הביטוח: עלייה של 27% בכמות 

הסוכנויות שמכניסות עד מיליון שקל

ניתוח דוח הפיקוח על הביטוח ל-2017

גידול במספר הסוכנים שמכניסים 
מתחת לרבע מיליון שקל עמלות בשנה

הביטוח  סוכני  בעמלות  השחיקה 
הביטוח  על  הפיקוח  דוח  נמשכת: 
 8% של  עלייה  חושף   2017 לשנת 
במספר סוכני הביטוח שמכניסים עד 
רבע מיליון שקל בעמלות )מ-46% 
מהסוכנים ב-2016 ל-50% ב-2017(. 
עוד נחשף בדוח, כי בקרב סוכנויות 
הביטוח, חלה עלייה בכמות הסוכנויות 
שקל –  למיליון  מתחת  שמכניסות 
מ-36% מהסוכנויות ב-2016 עד לכדי 
46% מהסוכנויות ב-2017 – עלייה 

של 27%. 
נתונים אלה, בצירוף הגידול החד 
בהוצאות המיכון והמחשוב שנדרשים 
סוכני הביטוח לבצע, בין היתר בהוראות 
הרגולציה, ממחישים את מצבם הקשה 

של סוכני הביטוח. 
מציאות זו משפיעה גם על הסוכנויות 
מעמלות  הכנסות  בעלי  והסוכנים 
גבוהות. שיעור הסוכנים שמכניסים 

יותר ממיליון שקל עמלות ירד מ-14% 
בשנים האחרונות ל-11% ב-2017. 
בקרב הסוכנויות תמונת המצב דומה: 
שיעור הסוכנויות שהכניס עמלות בסך 
של יותר מ-5 מיליון שקל ירד מ-15% 

בשנים האחרונות ל-13% ב-2017.  
נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד התייחס 
העמלות  “מרבית  ואמר:  לנתונים 
משולמות לסוכנויות ביטוח בבעלות 
חברות הביטוח ולא לסוכנים עצמאיים. 
מרבית סוכני הביטוח מכניסים עד 
חצי מיליון שקל בשנה, כאשר מדובר 
בעמלות ברוטו לפני הוצאות ומיסים. 
סוכני הביטוח נדרשים כיום להוצאות 
שיווק, תפעול ושירות שלא היו מעולם 
עקב עומס הרגולציה. חשוב להדגיש 
כי למעלה מ-2 מיליארד שקל תביעות 
שמשולמות לציבור מדי שנה לא היו 
וייצוג  משולמות ללא סוכני הביטוח 
מקצועי של המבוטחים למול החברות”.

פרק ו | סוכנים ויועצים6

רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 תרשים ו-3 

2017-2014 התפלגות סוכני הביטוח לפי סך העמלות5 בענפים פנסיוני וכללי, 

מקור: עיבודי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.  

5  שיעור מסך הסוכנים. ללא סוכנים אשר דווח בגינם תשלום עמלות הנמוך מ-2,000 ₪ בחודש בממוצע.
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3. היקף העמלות של סוכני הביטוח - יחידים ותאגידים 

 תרשים ה-2 

2017-2014 התפלגות הסוכנויות לפי סך העמלות4 בענפים פנסיוני וכללי, 

מקור: עיבודי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.

4  שיעור מסך הסוכנויות ללא סוכנויות אשר דווח בגינן תשלום עמלות הנמוך מ-2,000 ₪ בחודש בממוצע.
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בשבתו 
כבית משפט לערעורים אזרחיים, נדון ערעורם 
של יפית עטיה, עמנואל הרוניאן, משה הרוניאן 
רמי  ועדי הרוניאן, שיוצגו על ידי עורכי הדין 
קפלנסקי  ממשרד עוה”ד  וגילית רחמני  זך 
)המערערים( נגד איילון חברה לביטוח בע”מ, 
אשר יוצגה על ידי עו”ד יעקב דוידוביץ. פסק 
הדין ניתן ב-6 באוגוסט השנה, בהיעדר הצדדים, 

על ידי השופטת שרה דותן. 
המנוחה, שהתובעים הם שאריה, החלה לעבוד 
בהסתדרות בתאריך 16.7.2007. עד לאותו 
מועד הייתה המנוחה מבוטחת בביטוח מנהלים 
הראל. את פוליסת הביטוח  בחברת הביטוח 
בהראל פדתה המנוחה סמוך לתחילת העסקתה 
בין  העבודה  הסכם  במסגרת  בהסתדרות. 
המנוחה להסתדרות, קיבלה עליה ההסתדרות 
לרכוש עבורה פוליסת ביטוח מנהלים, שתכלול 
כיסוי ביטוחי למקרה פטירה. למרות שהמנוחה 
החלה את עבודתה ביולי 2007, רק בתאריך 
20.12.2007 חתמה על הצעת ביטוח וציינה 
כמועד תחילת הביטוח את התאריך 1.1.2008. 
ברע המנוחה  חשה   30.12.2008  בתאריך 
וב-1.1.2009 אושפזה בבית חולים, בשל כאבי 
בטן. במהלך האשפוז נתגלה גידול שחלתי, אשר 
הביא למותה כשלושה חודשים מאוחר יותר. 

לאחר פטירתה של המנוחה, פנה האלמן אל 
איילון בדרישה לקבלת תגמולי הביטוח והופתע 
לגלות, כי אין אצל המשיבה פוליסת ביטוח 
חיים על שם המנוחה. לפיכך, הוגשה תביעה 
לתשלום תגמולי ביטוח  לבית משפט השלום 
חיים של המנוחה. בית משפט השלום מצא, 
כי תשובותיה של המנוחה בשאלון הרפואי 
שמילאה לא היו מלאות וכנות. כן נקבע, כי בין 
הצדדים לא השתכלל חוזה ביטוח. לאור מסקנות 
אלו, דחה השלום את התביעה ומכאן הערעור. 
הערעור הוגש נגד איילון, שעל פי הנטען ביטחה 
את המנוחה בביטוח חיים וכן נגד מעסיקתה - 
ההסתדרות החדשה )הערעור נגד ההסתדרות 

נמחק בהסכמת הצדדים(. 
המערערים חלקו על מסקנות בית משפט 
השלום לפיהן המנוחה הייתה מודעת למצבה 
כי תשובותיה בשאלון  וחלקו על הקביעה, 
הרפואי לא היו מלאות וכנות. בית המשפט 
המחוזי הסכים עם המערערים וקבע שלא ניתן 
היה לייחס למנוחה מסירת תשובות חלקיות 
ובלתי מדויקות ביודעין. על פי המחוזי, בשנת 
של  השמאלית  בשחלתה  התגלתה   2002
המנוחה ציסטה שחייבה מעקב רפואי. למרבה 
הצער, המנוחה לא פעלה על פי ההמלצה. לפיכך 
קבע בית המשפט, כי התנהלותה של המנוחה 
בחודשים שקדמו לגילוי המחלה מלמדת על 

שאננות וחוסר מודעות למצבה הבריאותי. 
כי העובדה  הוסיף,  בית המשפט המחוזי 
שהמנוחה פדתה את פוליסת הביטוח בחברת 
הראל סמוך לקבלתה לעבודתה בהסתדרות, 

כיסוי  לקבלת  הטפסים  במילוי  השיהוי 
ביטוחי ובקשתה כי הפוליסה תיכנס לתוקפה 
ב-1.1.2008, מצביעים על כך שלא היה בלבה כל 
חשש ביחס למצבה הבריאותי. בנוסף, המנוחה 
אף דחתה ניתוח שהייתה אמורה לעבור להסרת 
גידול מבלוטת התריס ועל פי בית המשפט: “לא 
כך נוהג אדם החושד כי מדובר בתהליך העלול 

לסכן את חייו”. 
בשאלון הבריאות ענתה המנוחה במילים 
“שגרתי תקין” לשאלה האם נבדקה בשנתיים 
האחרונות על ידי רופא כלשהו. המחוזי ציין, 
כי אין מדובר בתשובה מלאה, אולם ספק אם 
מדובר בתשובה שאינה כנה, מכיוון שנראה 
שהמנוחה לא ייחסה חשיבות לממצא בבלוטת 
התריס וזאת נוכח הראיה שלא אצה לניתוח 
ודחתה את מועד הניתוח שנקבע לה. בנוסף, 
בית המשפט קבע, כי התשובה החלקית ביחס 
לגידול בבלוטת התריס לא הייתה קשורה כלל 
לסיבת המוות של המנוחה ואיש מהמומחים 

בתיק לא קישר בין התופעות. 
לטובת  שפעלו  אלו,  ממצאים  לעומת 
הערעור  דין  כי  המחוזי,  קבע  המערערים, 
להידחות מן הטעם שלא הוכח שנכרת חוזה 
בין המנוחה לבין המשיבה. המחוזי  ביטוח 
הסביר, כי עם קבלתה לעבודה בהסתדרות, 
התבקשה המנוחה למלא טפסים, שיאפשרו 
הוצאת פוליסת ביטוח מנהלים, הכוללת ביטוח 
השתהתה  הובהרו,  שלא  מנימוקים  חיים. 
המנוחה במילוי הצעת הביטוח, ורק בתאריך 
26.2.2009 הונחו המסמכים על שולחנה של מי 
ששימשה באותה תקופה כמנהלת מחלקת שכר 

ותנאי עבודה במרחב חיפה, בהסתדרות. לאחר 
קבלת הטפסים,  היא חתמה עליהם והעבירה 
אותם בצירוף מכתב והוראות תשלום לאיילון. 
המחוזי קבע, כי אין חולק שבמועד חתימת 
הטפסים, הייתה המנוחה במצב סופני וחלה 
בעניינה הוראת סעיף 16)א( לחוק חוזה הביטוח, 
לפיו “חוזה ביטוח לכיסוי של סיכון, שבעת 
כריתת החוזה כבר חלף, או למקרה ביטוח 
שבאותה עת כבר קרה - בטל”. עם זאת טענו 
המערערים, כי חוזה הביטוח השתכלל בתאריך 
20.12.2008 בפגישתה של המנוחה עם סוכן 
הביטוח ומילוי הטפסים. המחוזי קבע, כי על מנת 
שהאחריות תוטל על כתפי המבטחת, יש להוכיח, 
ראשית לכל, מה היו פעולותיו או הבטחותיו של 
סוכן הביטוח ובפני בית המשפט לא עמדה ראיה 
כלשהי בעניין זה, מכיוון שהמערערים נמנעו 
להזמין את סוכן הביטוח לעדות. על פי בית 
המשפט: “מאחר שהעדות הייתה בהישג ידם של 
המערערים, כעולה מפרוטוקול הדיון, ובהעדר 
הסבר להימנעות מזימון העד, יש לזקוף מחדל 
זה לחובת המערערים, על פי ההלכה הקובעת 
כי הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית 
האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה 

כי אילו הובאה, הייתה פועלת נגדו”. 
כי  קבע,  המחוזי  המשפט  בית  לסיכום, 
המערערים לא הוכיחו את השתכללותו של 
חוזה ביטוח בטרם התגלתה המחלה בגופה של 
המנוחה ומשכך דין הערעור להידחות. בנסיבות 

העניין, לא ניתן צו להוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגשה בקשת רשות ערעור לעליון.

התובעים אינם זכאים לתגמולי ביטוח 
שכן ביטוח החיים של המנוחה לא 
השתכלל בטרם התגלתה מחלתה

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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עליית הריבית מיטיבה גם עם כלל 
ביטוח: רשמה רווח רבעוני כולל של 

112 מיליון שקל – גידול של 72%

לבעלי  הרווח הכולל לאחר מס המיוחס 
המניות של כלל ביטוח ברבעון ה-2 של 2018 
עומד על כ-112 מיליון שקל לעומת רווח בסך 
של כ-65 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד, 
גידול של כ-72%. כך עולה מהדוח הכספי 

שפרסמה כלל ביטוח הבוקר )יום ג’(. 
מהחברה נמסר, כי ברבעון השני של 2018, עם 
עליית עקום הריבית חסרת סיכון לזמן ארוך, 
שוחררו עתודות בסך של כ-417 מיליון שקל 
)סך של כ-415 מיליון שקל בביטוח חיים וסך 
של כ-2 מיליון שקל בביטוח בריאות - סיעוד( 
לעומת שחרור עתודות בסך של כ-13 מיליון 
שקל ברבעון המקביל אשתקד. יתרת העתודה 
בגין השפעת סביבת ריבית נמוכה ל-30 ביוני 
2018 עומדת על סך של כ-0.9 מיליארד שקל. 
נרשם קיטון  כי  ביטוח  כלל  דיווחה  מנגד, 
משמעותי בהכנסות מהשקעות וגביית דמי 

ניהול משתנים, עקב השפעת שוק ההון. 
ברבעון השני של 2018 החברה הכירה בירידת 
ערך המוניטין בגמל בסך של כ-115 מיליון 
שקל, בעיקר בשל ירידה בשיעור דמי הניהול, 

בשל תנאי התחרות. 
ההפסד בחציון ה-1 של 2018 עומד על כ-4 
מיליון שקל, לעומת רווח של כ-205 מיליון 

שקל בחציון מקביל אשתקד. 
איזי כהן, מנכ”ל כלל החזקות היוצא, שזה 
הדוח הכספי האחרון בתקופת כהונתו, ציין: 
“אני נפרד מכלל ביטוח לאחר כ-5 וחצי שנים, 
בהן נעשו שינויים וחיזוקים משמעותיים במבנה 
ההון, בתמהיל העסקים, ברווחיות החיתומית, 
בשיפור הזכויות למבוטחים, בשיפור המערכות 
הטכנולוגיות ובמערכי ניהול הסיכונים, הבקרה 
והרגולציה. אין לי ספק כי אלו יסייעו להשבחת 
החברה בעתיד ולהצפת ערך לבעלי מניותיה. 
את  להצמיח  החדשה  להנהלה  מאחל  אני 
החברה ולהרחיב את הפעילות העסקית על 
בסיס התשתיות שנבנו. כמו כן, אני מבקש 
כניסתו  עם  נוה  לאחל הצלחה רבה ליורם 

לתפקיד החדש”. 
יורם נוה, מנכ”ל כלל ביטוח, ציין: “אני מבקש 
להודות למנכ”ל כלל ביטוח היוצא, איזי כהן, 
על תרומתו הגדולה ופועלו הרב למען החברה, 

להמשך מובילותה בענף הביטוח בישראל”.
דני נוה, יו”ר כלל ביטוח, ציין: “ברצוני להודות 
על העשייה  כהן  בשם הדירקטוריון לאיזי 
לאורך חמש השנים האחרונות והעבודה הרבה 
בשדרוג מערכי החברה ותשתיותיה. אני מאחל 

לו הצלחה רבה בהמשך”. 
חו  ו ו ר ו ה ש ת  ו י מ ר פ ה
הדוח  בתקופת  ברוטו 
הסתכמו לסך של כ-4,994 
סך  לעומת  שקל,  מיליון 
ון  י ל י מ  4 , 8 8 9 - כ ל  ש
שקל בתקופה המקבילה 
חיים  בביטוח  אשתקד. 
 36 כ- של  קיטון  נרשם 
קר  י ע ב  , ל ק ש ן  ו י ל י מ
חד- בפרמיות  מקיטון 

פעמיות בהשוואה לתקופה 
המקבילה. בביטוח בריאות 
כ-113  של  גידול  נרשם 
קר  י ע ב  , ל ק ש ן  ו י ל י מ
כתוצאה מהגברת מכירות 
מוצרי פרט. בביטוח כללי 
 26 כ- של  גידול  נרשם 

וגמל  מפנסיה  גמולים  דמי  שקל.  מיליון 
הסתכמו בתקופת הדוח לכ-3,617 מיליון 
שקל לעומת כ-3,576 מיליון שקל בתקופה 

המקבילה אשתקד. 
בחציון - ההפסד הכולל לאחר מס לבעלי 
מניות החברה בתקופת הדוח הסתכם לכ-4 
מיליון שקל לעומת רווח כולל של כ-205 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול 
ההשפעות המיוחדות הסתכם ההפסד הכולל 
לאחר מס לתקופה לסך של כ-103 מיליון 
שקל, לעומת רווח כולל של 164 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה. בחברה מציינים כי המעבר 
מרווח להפסד בנטרול השפעות סביבת הריבית 
נובע בעיקר מהשפעת שוק  כמפורט להלן, 
ההון, אשר קיבלה ביטוי בקיטון בהכנסות 
מהשקעות והן בגביית דמי הניהול המשתנים 
לתקופה  בהשוואה  המדווחת,  בתקופה 
המקבילה אשתקד. כמו כן, הקיטון ברווח 
נובע מגידול בהפרשה לתביעות אובדן כושר 
עבודה במגזר ביטוח חיים לעומת התקופה 

המקבילה אשתקד.

תחומי פעילות

שהורווחו ברוטו  הפרמיות בביטוח חיים 
בתקופת הדוח הסתכמו לכ-2,824 מיליון 
שקל לעומת כ-2,860 מיליון שקל בתקופה 
בעיקרו  נובע  אשתקד. הקיטון  המקבילה 
בהשוואה  פעמיות  חד  בפרמיות  מקיטון 

לתקופה מקבילה. הרווח 
לכ-145  הסתכם  הכולל 
רווח  מיליון שקל לעומת 
כולל בסך של כ-292 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה. 
ניהול  מדמי  הכנסות 
בפנסיה הסתכמו בתקופת 
הדוח לכ-136 מיליון שקל 
בהשוואה לכ-138 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה 
הכולל  ההפסד  אשתקד. 
הסתכם  הדוח  בתקופת 
לסך של כ-2 מיליון שקל 
לעומת רווח כולל בסך של 
כ-5 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה. הקיטון ברווח 
נובע  להפסד  והמעבר 
בעיקר משחיקה בשיעורי 
בתחום  התחרות  תנאי  בשל  הניהול  דמי 
ומגידול בהוצאות תפעול גבייה וטיפול בעדכוני 
גידול  ידי  רגולציה, אשר קוזזו בחלקם על 

בהפקדות השוטפות.
בתחום ביטוח בריאות, הפרמיות שהורווחו 
ברוטו הסתכמו בסך של כ-1,025 מיליון שקל, 
לעומת סך של כ-912 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד, גידול הנובע בעיקר מגידול 
בעסקי הפרט. ההפסד הכולל לפני מס הסתכם 
לכ-36 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-40 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
המעבר להפסד נובע בעיקר מהשפעת סביבת 
הריבית הנמוכה, אשר הביאה בתקופת הדוח 
לגידול העתודה בסך של כ-61 מיליון שקל 
 ,)LAT( כתוצאה מבדיקת נאותות העתודות
התמותה  לוחות  מעדכון  כתוצאה  בעיקר 
המשמשים לחישוב תוחלת החיים של מבוטחי 

סיעוד, ללא השפעה בתקופה המקבילה. 
בתחום ביטוח כללי, הפרמיות ברוטו לתקופת 
הדוח הסתכמו ל-1,285 מיליון שקל, לעומת 
מקבילה  בתקופה  שקל  מיליון   1,253 כ-
הסתכם  מס  לפני  הכולל  הרווח  אשתקד. 
רווח בסך של  לעומת  מיליון שקל  לכ-92 
כ-4 מיליון שקל בתקופה המקבילה. השיפור 
נובע בעיקרו מקיטון בהפסד בענף רכב חובה 
ומגידול ברווח בענף רכב רכוש, בזכות שיפור 
בתוצאות החיתומיות ביחס לתקופה המקבילה 
אשתקד. מנגד, חל קיטון ברווח בענפי רכוש 

ומעבר להפסד בענפי החבויות.

 בתחום הפנסיה נרשם הפסד חציוני כולל של 2 מיליון שקל בהשוואה לרווח 
כולל של 5 מיליון שקל אשתקד עקב השחיקה בדמי ניהול  בתחום ביטוח כללי 
נרשם רווח כולל של 92 מיליון שקל לעומת 4 מיליון שקל – בזכות שיפור חיתומי

דוחות כספיים לרבעון השני של 2018

יורם נוה, מנכ”ל כלל ביטוח
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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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פוליסה פיננסים

האקזיט של סודה סטרים: מנורה 
מבטחים רושמת רווח של 260 

מיליון שקל לעמיתים ולמבוטחים
 פסגות מחזיקה דרך ניהול התיקים והקופות המפעליות 110 מיליון שקל 
ממניות החברה  יוני טל, מנהל אגף ההשקעות במנורה מבטחים: השקעה 

זו הנה חלק מהמדיניות לגיוון השקעות הקבוצה והנבת תשואה עודפת

 עמית התלונן בפני הרשות כי הכספים שהופרשו לו לפנסיה בשנים 2014-2016 לא שויכו לחשבונו 
 חברת הביטוח האשימה את הסוכן שלא העביר לה טופס הצטרפות, למרות התראותיה

מבין הגופים המוסדיים, עמיתי מנורה 
המרוויחים  הם  ומבוטחיה  מבטחים 
סטרים  בסודה  מההשקעה  העיקריים 
עם רווח מצטבר של כ-260 מיליון שקל 
כך   .2017 ותשואה של כ-200% משנת 
הודיעה אתמול מנורה מבטחים, שעות 
ספורות לאחר הדיווח של סודה סטרים על 
כך שתימכר לענקית המשקאות פפסיקו.  
עסקה זו מצטרפת לרווח נאה שהשיגו 
מבוטחי ועמיתי קבוצת מנורה מבטחים 
בעסקת הענק של מכירת מובילאיי לחברת 
אינטל ובעסקת המכירה של קייט פארמה. 
ומשנה  השקעות  אגף  מנהל  טל,  יוני 

“אנו  מסר:  מבטחים  מנורה  למנכ”ל 
בסודה  ההשקעה  העסקה.  על  מברכים 
ועמיתי  למבוטחי  נאה  הניבה  סטרים 
זו הנה  קבוצת מנורה מבטחים. השקעה 
חלק מהמדיניות לגיוון השקעות הקבוצה 
לחלופות  ביחס  עודפת  תשואה  והנבת 

ההשקעה”.
יותר  סטרים  סודה  מניות  של  הערך 
אך  השנה,  מתחילת  עצמו  את  מהכפיל 
נראה כי שאר קרנות הפנסיה בחרו שלא 
נודע,  לפוליסה  מהחגיגה.  חלק  להיות 
פסגות לא מחזיקה  כי קרן הפנסיה של 
במניות סודה סטרים, אך היא מחזיקה 

ניהול התיקים והקופות המפעליות  דרך 
110 מיליון שקל ממניות החברה. 

על פי נציגי אלטשולר שחם, החברה אינה 
חשופה כלל למניותיה של סודה סטרים, 
לא בגמל ולא בקרן הפנסיה. זאת, למרות 
שקרנות הנאמנות של אלטשולר שחם הן 
מהמחזיקות המובילות של המניה בסך של 
33 מיליון שקל )נכון לחודש יוני(. על פי 
דיווחים נוספים, בהפניקס מחזיקים 92 
מיליון שקל, כלל ביטוח ומגדל מחזיקים 
המנהלת את  עמיתים,  55 מיליון שקל. 
קרנות הפנסיה הוותיקות, מחזיקה במניות 
סודה סטרים בסך של 116 מיליון שקל.

סוכנים יקרים,
הידעתם שדרכים שירותי דרך וגרירה עובדת כיום עם 

מרבית חברות הביטוח?            
לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי שלנו ברכישת 

מנוי דרכים בפוליסות של החברות הבאות:  ביטוח חקלאי, הפניקס, 

הראל, כלל ביטוח, מנורה מבטחים, שומרה, שירביט.            

הידעתם?

נשמח להיות איתכם/ן בקשר בכל הדרכים
מייל: sales@shr.co.il טלפון: 073-2007443 

למרות כשל של סוכן ביטוח: קרן פנסיה נפתחה 
רטרואקטיבית והופקדו בה הכספים שחסרו בה

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

חברת הביטוח נאלצה לפתוח קרן פנסיה 
באופן רטרואקטיבי, כדי להפריש לעמית 
לו לאורך  פנסיוניים שלא שויכו  כספים 
זו נרשמה  השנים 2014 עד 2016. פעולה 
ההון  שוק  לרשות  פנה  שהעמית  לאחר 
בתלונה על כך שכספים שהופקדו לזכותו 
לקרן הפנסיה לא נזקפו לטובתו. הפונה טען 

כי במהלך השנים 2014-2016 המעסיק שלו 
העביר לסוכן הביטוח הפקדות עבור קרן 
פנסיה על שמו, אך בפועל קרן הפנסיה של 

הפונה הוקמה רק בחודש אוגוסט 2016. 
החברה המנהלת של קרן הפנסיה טענה 
שזהו כשל של הסוכן שלא העביר לה טופס 
הצטרפות עבור הפונה, על אף שהתריעה 

על כך בפני הסוכן,  ולכן הקרן לא נפתחה 
בתאריך קבלת הכספים. בעקבות בירור 
התלונה מול סוכן הביטוח,  קרן הפנסיה 
נפתחה כאמור רטרואקטיבית והופקדו בה 

כל הכספים, בהתאם ליום הערך המקורי.

)כתבה 2 בסדרה(
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 ,2015 ביוני  מה-7  שריפה  אירוע 
שבמהלכו נגרמו נזקים לדירות מבוטחי 
התובעות. פסק הדין ניתן על ידי הרשם 

הבכיר אבי כהן.
השאלות שנדונו היו מקור השריפה, 
מיהות האשם בנזיקין בקרות השריפה, 
ושאלת קיומו של כיסוי ביטוחי רלוונטי 
לנזקי צד ג’ בפוליסת הביטוח שהוציאה 

איילון למבוטחה.
המומחה מטעם איילון, קבע כי מקור 
השריפה במונה החשמל של חברת 
ואחריות  החשמל שנמצא בשליטת 
חברת החשמל, ואילו חוקר השריפות 
מומחה  וההצלה,  הכבאות  מרשות 

מנורה מבטחים ומומחה חברת החשמל קבעו 
כי מקור השריפה בלוח הצרכן שנמצא בשליטה 

ובאחריות של מבוטח איילון.
בית המשפט העדיף את עמדת מומחי חברת 
החשמל, שיוצגה על ידי באי כוחה, עורכי הדין 
נשיץ  ואסנת קרני ממשרד  עזריאל רוטמן 
– ואת עמדת שירותי  ושות’  ברנדס אמיר 
הכבאות וקבע כי מקור השריפה הוא בלוח 
הצרכן. לדברי בית המשפט, המומחים פעלו 
בנפרד וללא תלות או שיתוף פעולה ביניהם, 

והצביעו על לוח הצרכן כמקור השריפה.
בית המשפט דחה את חוות הדעת של מומחה 
מטעם איילון, שיוצגה על ידי עו”ד זמיר וייס, 
שעל פיה מקור וסיבת השריפה הם בסליל מונה 
החשמל של חברת החשמל, מאחר שאין לכך 
עיגון אובייקטיבי ולא ברור אם הדבר אפשרי 
שהמומחה  מאחר  וכן,  חשמלית;  מבחינה 
מטעם איילון היה נכון בחקירתו לאמץ השערה 
אחרת לחלוטין בדבר מקור השריפה - לפיה 
מקור השריפה הוא בהצתה במזיד של חסר 
בית ששהה בסביבות הבניין וסולק בסמוך 

לאירוע - ולזנוח את השערתו המקורית.  
כאמור, בית המשפט קבע כי לוח הצרכן של 
מבוטח איילון מהווה את מקור השריפה, כי 
הלוח נמצא בשליטה ובאחריות מלאה של 
מבוטח איילון וכי הוא אמור לבדוק אותו באופן 
שוטף ולהחזיקו במצב תקין וראוי, באמצעות 
לדיני  בהתאם  הן  זאת,  מוסמך.  חשמלאי 
החשמל והן על פי השכל הישר, שהרי מדובר 
במתקן ובציוד חשמליים בעלי פוטנציאל גדול 
של סכנה, ולפיכך, נטל הראיה עובר למבוטח 
איילון להוכיח כי לא התרשל בנסיבות, בהתאם 

לסעיף 39 לפקודת הנזיקין. 
בית המשפט קבע, כי לא עלה בידי מבוטח 
איילון להוכיח כי לא התרשל בנסיבות, וזאת 

בין היתר כי הוכח שחשמלאי מוסמך מעולם 
לא ביצע בדיקת תחזוקה של הארון, שהותקן 

בבניין בשנת 1985.
כאמור, איילון גם נתבעה כמבטחת נזקי צד 
ואיילון מצדה הגישה  שלישי של מבוטחה, 
תביעת שיבוב נגד חברת החשמל בגין תגמולי 
ביטוח ששילמה למבוטחה בגין נזקיו. איילון 
טענה כי פוליסת הביטוח שהוציאה למבוטחה 
אינה כוללת כיסוי ביטוחי מפני אחריות נזיקית 
של המבוטח כלפי צד ג’, ולכן דין התביעות 

כנגדה להידחות בהיעדר עילה. 
מנגד, מבוטח איילון טען כי חוזה הביטוח 
שנעשה בינו לבין איילון כן כולל ביטוח צד ג’, 

המכסה אותו מפני תביעות התחלוף.
ברשימת פוליסת הביטוח שאיילון הוציאה 
למבוטחה לא פורט פרק של כיסוי ביטוחי 
מסוג צד שלישי, וגם בתמלילי השיחות שהוגשו 
לבית המשפט, בהן סיכמו הצדדים על עריכת 
ביטוח, לא נזכר במפורש כיסוי של ביטוח צד 
שלישי. לאחר ניתוח מכלול הטענות והראיות, 
בית המשפט מסיק שנכון וראוי לקבוע שיש 
לראות את פוליסת הביטוח באיילון ככוללת 
גם כיסוי ביטוחי מסוג ביטוח צד שלישי. זאת, 

מהסיבות הבאות: בהלכה הפסוקה 
כי בנסיבות מסוימות, שבהן  נקבע 
מוצג למבוטח מצג חסר או מטעה עובר 
לכריתת חוזה הביטוח באשר לתוכן או 
לסוג חוזה הביטוח, או שבהן מן הראוי 
שחברת הביטוח תדאג להוציא למבוטח 
פוליסת ביטוח העונה על צרכיו וחרף 
כך אינה עושה כן, ניתן לראות את חוזה 
הביטוח המחייב ככולל בתוכנו את 
הכיסוי הביטוחי שראוי היה למבטחת 
לכלול בו מלכתחילה, וכי איילון ידעה 
ו/או הייתה צריכה לדעת שלמבוטח 
כיסוי ביטוחי מפני  גם  נחוץ  איילון 
אחריות צד שלישי, וחרף כך הוציאה 
פוליסה שאיננה כוללת כיסוי זה ולא טרחה 
להבהיר זאת למבוטח ולוודא כי מודע לכך; כי 
בשיחות הטלפון שהתקיימו בין מבוטח איילון 
לעובדת איילון היה פער איכותי לרעת מבוטח 
איילון, שהתנסח באופן פשוט ולא מתוחכם 
ואילו העובדת הייתה מיומנת ושלטה היטב 
במונחי ובענייני הביטוח; כי איילון בחרה שלא 
להעיד את אותה עובדת וכן בחרה שלא לחשוף 

נהלים רלוונטיים.
נימק בית המשפט את חיובה של  כמו כן 
איילון בכך שלא הוצגו ראיות לגבי העלות 
שגובה איילון בגין כיסוי ביטוחי של אחריות 
צד שלישי, אך ממכלול האינדיקציות הסתמן 
שמדובר בעלות זניחה בעת רכישת ביטוח דירה.   
בית המשפט קבע, כי לאחר ניתוח מכלול 
הטענות והראיות, התביעה כנגד חברת החשמל 
נדחית ומבוטח איילון הוא האחראי בלעדית 
בנזיקין לקרות השריפה, ואיילון כמבטחתו 
תשלם פיצוי למבטחות – כלל ביטוח, מנורה 
מבטחים וביטוח ישיר - התובעות בגין נזקי 
השריפה. עוד פסק בית המשפט הוצאות לטובת 

חברת החשמל.
תגובת איילון לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

 בית המשפט גם דחה את טענת איילון כי פוליסת הביטוח שהוציאה למבוטחה אינה 
כוללת כיסוי ביטוחי מפני אחריות נזיקית של המבוטח כלפי צד ג’  הסיבות לדחייה, 

בין השאר, כי איילון ידעה או הייתה צריכה לדעת שלמבוטח שלה נחוץ גם כיסוי 
ביטוחי מפני אחריות צד שלישי, וחרף כך הוציאה פוליסה שאיננה כוללת כיסוי זה

בית המשפט דחה תביעות שיבוב של איילון, 
כלל ביטוח ומנורה מבטחים נגד חברת 
החשמל וחייב את איילון בתשלום הנזק

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי,

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622
jmtargum@gmail.com

עו”ד עזריאל רוטמן עו”ד אסנת קרני
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תשואה של קופות גמל לבני עד 50 בחודש יולי

תשואה של קופות גמל לבני 50 עד 60 בחודש יולי

תשואה של קופות גמל להשקעה במסלול הכללי בחודש יולי

 קופת הגמל של פסגות טיפסה ב-1.4% ומובילה את מסלול המבוגרים  קופת הגמל 
להשקעה חיסכון טופ כללי עלתה ב-1.3% ומובילה את קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי

קופת הגמל של מנורה מבטחים קפצה 
בכ-1.7% ומובילה את מסלול הצעירים 

קופת הגמל של מנורה מבטחים היא הקופה 
המובילה במסלול הצעירים )עד גיל 50( לחודש 
יולי. הקופה של החברה הניבה תשואה של 
1.67% ורושמת תשואה של 1.6% מתחילת 
השנה. נציין כי על פי פרסומי מנורה מבטחים, 
היא הייתה בין המשקיעות הבולטות מבין 
חברות הפנסיה בחברת סודה סטרים, שהודיעה 

אתמול )ב’( על מכירה לחברת פפסיקו. 
במקום השני נמצאת הקופה של אקסלנס עם 
תשואה של 1.49% בחודש יולי ותשואה של 
2.44% מתחילת השנה. קופה זו היא הגדולה 
מיליארד   4.6 של  נכסים  סך  עם  במסלול 
הראל, אשר הניבה תשואה של 1.4%  שקל. 
בחודש יולי, נמצאת במקום השלישי. הראל 
1.6% מתחילת השנה.  הניבה תשואה של 
שנה לאחור, קופת הגמל של אלטשולר שחם 

הניבה תשואה של 7.6% ומובילה את המסלול 
בטווח זמנים זה. 

קופת הגמל של פסגות מובילה את מסלול 
תשואה  עם   )60 עד   50 )בני  המבוגרים 
תמיר פרדר,  1.4%. בהסבר לתוצאות,  של 
סמנכ”ל ההשקעות של פסגות מציין במיוחד 
את “האחזקות הגדולות בכיל, בז”ן ובחברה 
לישראל, ואת משקל היתר שלנו בסקטור 
הפיננסים שהניבו לנו תשואות נאות”. מתחילת 
השנה הקופה הניבה תשואה של 2.3%. הקופה 
של מנורה מבטחים, אקסלנס גמל ומיטב דש 
הניבו תשואה של 1.19% ונמצאות במקום 

השני. 
מתחילת השנה קופות הגמל של החברות 
המוזכרות הניבו תשואה של 2.15%, 1.4% 
ו-2% בהתאמה. שנה לאחור, קופת הגמל 

של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 6.8% 
ומובילה את המסלול בטווח זמנים זה. 

קופות הגמל להשקעה

בענף קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי, 
מובילה הקופה של מנורה מבטחים חיסכון טופ 
כללי עם תשואה של 1.3%. מתחילת השנה 
הקופה הניבה תשואה של 1.4% ו-5% שנה 
לאחור. הקופות של אקסלנס ומיטב דש הניבו 
תשואה של 1.18% בחודש יולי, אשר הניבו 
תשואה של 1.44% ו-1.66% מתחילת השנה 
בהתאמה. שנה לאחור, הקופה של אלטשולר 
שחם הניבה תשואה של 5.4% ומובילה את 
המסלול, הקופה של אקסלנס הניבה תשואה 

של 5.1% ונמצאת במקום השני. 

נכסיםתשואה שנה לאחורתשואה מתחילת השנהתשואה ביוליקופה

1.67%1.62%5.76%467מנורה מבטחים לבני 50 ומטה

1.49%2.44%6.20%4,638אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

1.39%1.59%5.38%663הראל 50 ומטה

1.29%1.62%5.03%697כלל תמר עד 50

1.28%2.21%7.64%3,559אלטשולר שחם ל-50 ומטה

1.26%2.06%5.50%773מיטב דש לבני 50 ומטה

1.23%2.58%5.30%1,178מגדל לתגמולים כללי

1.20%1.31%4.64%645אנליסט בני 50 ומטה

נכסיםתשואה שנה לאחורתשואה מתחילת השנהתשואה ביוליקופה

1.41%2.29%5.25%26,836פסגות גדיש לבני 50 עד 60

1.19%2.15%5.86%4,022מנורה מבטחים בני 50-60

1.19%1.43%4.62%592אקסלנס גמל 50-60

1.19%2.04%5.26%6875מיטב דש 50-60

1.11%2.09%6.84%17,882אלטשולר שחם בני 50-60

1.08%1.58%5.01%2,588הראל 50 עד 60

0.89%0.84%3.88%527אנליסט 50-60

נכסיםתשואה שנה לאחורתשואה מתחילת השנהתשואה יוליגמל להשקעה

1.32%1.44%5.04%295חיסכון טופ כללי

1.18%1.66%5.10%164אקסלנס גמל להשקעה כללית

1.18%1.82%4.53%141מיטב דש כללי

1.12%1.58%5.40%1,911אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

1.05%1.01%4.12%143הראל גמל השקעה כללית

0.89%0.76%3.81%125אנליסט מסלולית
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 QBE מכר את עסקי הפרט 
Liberty Mutual-שלו ל

 Aegon מוכר פעילות 
בצ’כיה וסלובקיה

 Brit מכחיש כי הוא נוטש את 
תחום ביטוח היאכטות

המבטח  של  אמריקאית  הצפון  השלוחה 
הפרט  ביטוחי  את  מכר   QBE האוסטרלי 
למבטח  עצמאיים  סוכנים  ידי  על  שנמכרו 
 Liberty שבבעלות   Safeco האמריקאי 
ידי  על  נמכרו  הביטוח  פוליסות   .Mutual
900 סוכני ביטוח עצמאיים וברוקרים, ב-47 
הפוליסות  עיקר  כאשר  ארה”ב,  של  מדינות 
היו בתחום ביטוחי רכב פרטי וביטוחי רכוש 

פרטיים.
 ,QBE שפרסם  הכספיים  הנתונים  פי  על   
בשנת 2017 נרשמה בארה”ב פרמיה בהיקף 
היחס  כאשר  דולר,  מיליארד   4.56 של 
הפרמיה  מתוך   .109.1% הוא  המשולב 
רכוש  לביטוח  פרמיה  היא   28.2% הכוללת, 
ו-8.8% היא פרמיה לביטוח מכוניות. בשתי 
הפעילות נרשמה ב-2017 ירידה משמעותית 

בפרמיה. 
האפשרות  את   Safeco-ל נותנת  העסקה 
המונה  שלו  וההפצה  השיווק  רשת  להרחבת 
עצמאיים  ביטוח  סוכני  כ-10,000  כיום 
את   QBE-ול ארה”ב  ברחבי  וברוקרים 
בתחום  עסקים  בפיתוח  להתמקד  היכולת 
מסחריים,  ביטוחים  מיוחדים,  כיסויים 

ביטוחי תבואות וביטוח משנה. 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

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

NN Group )תאגיד הולנדי בתחום 
כבר  הפועל  הפיננסיים  השירותים 
כי הגיע להסכם עם  170 שנה( הודיע 
לרכישת   Aegon ההולנדי  המבטח 
בצ’כיה  שלו  החיים  ביטוח  עסקי 

וסלובקיה תמורת 155 מיליון אירו. 
פנימיים  ממקורות  תתבצע  הרכישה 
משמעותית  השפעה  וללא   NN של 
יכולת  ועל  הפעילות  תוצאות  על 
את  לחזק  אמורה  הרכישה  הפירעון. 
ביטוח  בתחום   NN Group מעמד 
יכולות  את  ולשפר  והפנסיה  החיים 

 NN וסלובקיה.  בצ’כיה  ההפצה 
Group מספק שירותי פרישה, ביטוח 
ל-17  ובנקאות  השקעות  פנסיוני, 
מיליון לקוחות ב-18 מדינות )בעיקרן 
מדינות אירופה, יפן וארה”ב(. הקבוצה 
Nationale- החברות:  את  מונה 
 Nederlanden, NN, Delta Lloyd,
 NN Investment Partners, ABN
 AMRO Insurance, Movir, AZI,

 .OHRA-ו  BeFrank
ברביע  להסתיים  אמורה  העסקה 

הראשון של שנת 2019.

 )BGSU( Brit Global Specialty USA המבטח 
האמריקאי  היאכטות  ביטוח  לשוק  מחויבותו  את  אישר 
מהשוק.  יוצא  שהמבטח  דיווחה  שהעיתונות  לאחר 
BGSU, המנהל את סינדיקט 2987 של לוידס, הודיע כי 
אין שינוי בפעילותו בארה”ב ומטרתו להמשיך להתפתח 
פרסם   TradeWinds News העיתון  זה.  בתחום  ולגדול 
מכירת  את  מפסיק   BGSU כי  השנה  אוגוסט  ב-2 
שבעה  להכרזת  בהמשך  וזאת  בארה”ב  יאכטות  ביטוח 
סינדיקטים אחרים של לוידס על הפסקת פעילות בתחום 

הביטוח הימי. 
העיתון SuperyachtNews דיווח על הפסקת הפעילות 
ב-10 באוגוסט השנה. ביטוח יאכטות הוא גורם ההפסד 

הגדול ביותר של תיק הביטוח הימי של לוידס.
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שינויים בכללי הטיפול 
בהפקדות לחיסכון הפנסיוני

במהלך החודשים האחרונים ערכה רשות 
יישום  אופן  לבחינת  בדיקה  שוק ההון 
תוצאות  נוכח  בשוק.  מעסיקים  ממשק 
הבדיקה, ועל מנת להביא לשיפור בתהליכי 
סליקת הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני, 
פורסם תיקון לנספח ה’ )ממשק מעסיקים( 
בחוזר “מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 
בשוק החיסכון הפנסיוני”, במסגרתו נקבעו 
נוספות המחייבות בעלי רישיון  הוראות 
בוצעו תיקונים  וכן  מוסדיים,  וגופים 
לממשק מעסיקים. להלן עיקרי השינויים, 
כפי שסוכמו על ידי אייל סיאני, סמנכ”ל 

מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה: 
1. טופס הנחיות חלוקת כספים למעסיק - 
על מנת לפשט את הליך התפעול הפנסיוני 
ולצמצם את מספר הטפסים המועברים 
למקום  עובד  הצטרפות  בעת  למעסיק 
במוצרי  שינויים  ביצוע  בעת  או  עבודה 
החיסכון הפנסיוני של עובד, נקבע כי על בעל 

בסמוך  רישיון, 
סיום  למועד 
הליך שיווק/

ייעוץ פנסיוני, 
למסור לעובד 
מסמך הנחיות 
ד  ע ו י מ ש
 , ק י ס ע מ ל
אופן  שעניינו 
חלוקת הכספים 
בין קופות הגמל. 
מסמך  פורמט 
ההנחיות כאמור 
ספח  בנ ע  י פ ר מו ז לחו

)ראה תמונה( והוא מפרט בין היתר את 
פרטי העובד, פרטי בעל הרישיון, פרטי 
המוצרים הפנסיוניים, שיעורי הפקדות, 
הפיצויים. כספי  ומעמד  שכר   רובדי 
לתוקף  סו  כנ י י ה  ז ף  סעי ראות  הו

ב-26/5/2019. 
2. טופס הנחיות לגוף מוסדי 
המנהל קופת ביטוח – מאחר 
לפצל  חייב  אינו  שמעסיק 
כספים בין פוליסות שונות של 
עובד המבוטח בקופת ביטוח, 
נקבע כי על בעל רישיון, בסמוך 
למועד סיום הליך שיווק/ייעוץ 
פנסיוני ללקוח, למסור לגוף 
ביטוח  מוסדי המנהל קופת 
אופן  לעניין  הנחיות  מסמך 
פיצול הכספים בין הפוליסות 
באותו  הלקוח  של  השונות 
יועברו  גוף. ההנחיות כאמור 
לגוף המוסדי באופן ממוכן, 

במסגרת פורטל של הגוף המוסדי. לאחר מכן 
יצטרך הגוף המוסדי לאשר לבעל הרישיון 
כי הוא ערוך/לא ערוך לקליטת הכספים 
להנחיות  בהתאם 
. ן ו י ש י ר ה ל  ע  ב
זה  הוראות סעיף 
לתוקף  יכנסו  י

ב-26/5/2019. 
ת  ד ק פ ה  .3
ם  י פ ס כ
ת  ו ע צ מ א ב
הרשאה לחיוב 
על   - ן  ו חשב
להבטיח  מנת 
ת  מ י י ק י  כ
התאמה מלאה 
דיווח  המעסיק  בין 
הסכום  לבין  מעסיקים  ממשק  בקובץ 
שיוך  לאפשר  מנת  ועל  בפועל  המופקד 
מיידי,  באופן  העובד  לחשבון  כספים 
מוצע לחייב גוף מוסדי לאפשר למעסיק 
חשבון  לחיוב  הרשאה  בביצוע  לבחור 
על בסיס המידע הקיים בקובץ הדיווח, 

לגוף  ובלבד שהמעסיק מסר 
המוסדי את כלל האישורים 
כי  נקבע,  כן  הנדרשים. כמו 
חיוב חשבון המעסיק יתבצע 
בתוך שני ימי עסקים מהמועד 
הדיווח. קובץ  התקבל   בו 
ייכנסו  זה  סעיף  הוראות 

לתוקף ב-26/5/2019. 
4. איסור העברת כספים 
באמצעות חשבון נאמנות – 
נקבע כי מעסיק לא יהיה רשאי 
באמצעות  כספים  להפקיד 
חשבון  נאמנות של בעל רישיון, 
אגב מידע המדווח באמצעות 
ות  הי מעסיקים,  ממשק 
שלטענת רשות שוק ההון הפקדה כזו איננה 
תואמת את העקרונות שנקבעו בהוראות 
חוזר “אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל”, 
לפיהם העברת הכספים נעשית במישרין 
 מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי.
הוראות סעיף זה ייכנסו לתוקף ב-1/2/2020 
לגבי מעסיק המעסיק יותר מ-100 עובדים 
וכן ב-1/2/2021 לגבי מעסיק המעסיק פחות 

מ-100 עובדים.
ל  ו פ י ט ל ת  ו י ר ח א ת  ק ו ל ח  .5
בליקויים בדיווח - כיוון שכיום, במקרים 
שבהם קיימים ליקויים בדיווח המעסיק 
על הפקדת תשלומים לקופת גמל, נוצרת 
הגורם  זהות  לעניין  “עמימות”  לעיתים 
האחראי על הטיפול בליקוי אשר גורמת 
כי  נקבע  לעיכוב בהליך שיוך הכספים, 
המעסיק יהיה אחראי  לטיפול בליקוי רק 
במצב בו מקור הליקוי מופיע באחד מקודי 
השגיאה שבגיליון “קודי שגיאה באחריות 
מעסיק”. בכל ליקוי אחר בדיווח יהיה הגוף 
המוסדי אחראי לטיפול בליקוי ולא יהיה 
 רשאי להעביר את הטיפול בליקוי למעסיק.
הוראות סעיף זה נכנסו לתוקף ב-6/8/18.

 בעל רישיון יחויב להעביר ללקוח מסמך המפרט את אופן פיצול הכספים  ההנחיות 
יועברו גם לגוף מוסדי המנהל קופת ביטוח, שיידרש לעדכן את הסוכן אם הוא ערוך לקליטת 

הכספים  אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, עם הפרטים המלאים

 
מדינת ישראל

 

 רשות
שוק ההון, ביטוח וח

 סכוןי

9  /8 

רח' 

עם ועולמו
 4

, ירושלים 

9546304
 

טל' 
02-5317248

  
פקס'

 
02-5695342  

 

www.mof.gov.il/hon   

אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי 
בהלמן אלדובי גמל ופנסיה

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב

www.estricher.co.il | 050-3648504
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הוועד המנהל של הלשכה 
ביטל את הוועדה ליחסי 
ציבור בראשות רחל כבודי

 גורמים בלשכה: ההחלטה על פירוק נבעה מאי חוקיותה של הוועדה ועל סמך המלצה 
של ועדת הביקורת  נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד: מעמדה של רחל כבודי שעמדה 
בראש הוועדה לא ייפגע והיא תכהן כראש מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור של הלשכה

הביטוח  הוועד המנהל של לשכת סוכני 
החליט להפסיק לאלתר את פעילות הוועדה 
רחל  בראשות  חוץ  ולקשרי  ציבור  ליחסי 
כבודי. גורמים בלשכה מסרו לפוליסה, כי 
על  ההחלטה על פירוק הוועדה התבססה 
כך שזו הוקמה באופן בלתי חוקי ועל סמך 
ההמלצה של ועדת הביקורת. ועדת הביקורת, 
כי הוועדה  אריק לבנוני, חשפה  בראשות 
כיוון שלא אושרה  בניגוד לתקנון  הוקמה 
על ידי המועצה, וכי הוועדה הוציאה סכום 
של 21 אלף שקל, שלא אושר על ידי הוועד 
המנהל או המוסדות המוסמכים, אלא על 

ידי בכירים בהנהגת הלשכה בלבד. 
נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד 
מסר לפוליסה, כי “אין מדובר כאן בפירוק 
במערך הדוברות  בשינוי  הכול  אלא בסך 
ויחסי הציבור של הלשכה. מעמדה של רחל 
כבודי יישמר כאשר היא תשמש כראש מערך 

קשרי חוץ ויחסי ציבור בלשכה”.
הוועד המנהל את  ישיבה אישר  באותה 
תכנית העבודה העתידית של הלשכה. על 
רוזנפלד: “התוכנית כוללת עבודה מול  פי 
חיזוק המכללה  וקשרי ממשל,  הרגולציה 
לביטוח והכשרת הסוכן. כמו כן היא כוללת 
5,000 חברי לשכה עד סוף  הצבת יעד של 
השנה ואף הקמת צוות משא ומתן לכתיבת 
אמנת שירות עם חברות הביטוח. התוכנית 
סער  ועדת  ממסקנות  חלק  גם  מיישמת 
 20 לגיל  מעל  חייל  לכל  חיסכון  וביניהן 

והטמעת שכר טרחה לסוכני הביטוח”. 
לדברי  התייחסו  המנהל  בוועד  גורמים 
רוזנפלד, ומסרו כי אם ברצונו להקים מערך 
קשרי חוץ ויחסי ציבור – יהיה עליו לאשר 

זאת במוסדות המתאימים. 
הטלטלה הנוכחית בלשכה מגיעה כשבוע 
בלבד לאחר החלטה משותפת של הנהגת 

הלשכה משני המחנות לשים את המחנאות 
לאחר  זאת   – בעשייה  ולהתמקד  בצד 
שבמחנה צפריר הוחלט למנות את סגן הנשיא 
יוסי אנגלמן למנהיג המחנה. רוזנפלד, מצדו, 
שלח לסוכנים הודעת הבהרה בהתייחסות 
הוא  כי  ואמר  נגדו,  החקירות  על  לדבריו 

מתנצל בפני מי שנפגע. 
בחודש שעבר, המועצה הארצית של לשכת 
צוות  הקמת  על  החליטה  הביטוח  סוכני 
חשיבה משותף לבחינת פעילות הוועדות. 
זאת, כפשרה בעקבות כוונת גורמים במועצה 
ויינשטיין,  צבי  ליסו”ב  יו”ר  להחליף את 
לבטל את ועדת יחסי הציבור בראשות רחל 
כבודי ולמזג את ועדת הרווחה בראשות מאיר 
ועדת קשרי קהילה בראשות  רוטברג עם 
אלי שטרק ובחירת יו”ר משותף. אולם עקב 
חילוקי דעות, פעילותו של צוות החשיבה 

הופסקה עוד בטרם החלה. 
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רוזנפלד במכתב לראש לשכת 
רוה”מ: עצור את ההתנהלות 

חסרת הרסן של רשות שוק ההון
 על פי רוזנפלד, הרשות פועלת נגד התחייבותה לממשלה, מכבידה את הרגולציה, פוגעת 

בענף ובסוכניו  הרשות בתגובה: רשות שוק ההון פעלה, ותמשיך לפעול כדי לממש את חזונה 

כדי  להתערב  “פעל 
התנהלותה  את  לעצור 
והבלתי  הרסן  חסרת 
של רשות שוק  סבירה, 
וחיסכון,  ביטוח  ההון 
ותורה על בחינה מחודשת 
קף  י ה ת  ו ר י ב ס ל  ש
ההוראות הרגולטוריות 
אשר מפרסמת הרשות”. 
לשכת  נשיא  ביקש  כך 
ליאור  הביטוח,  סוכני 
רוזנפלד, במכתב אותו 
לראש  א’  ביום  שלח 
לשכת ראש הממשלה, 
יואב הורוביץ. רוזנפלד 
רגולציה  עודף  על  הלין 
בענף  פרופורציה  חסר 

הביטוח הפנסיוני בהנהגתה של הרשות, בניגוד 
להתחייבויות קודמות שלה בפני הממשלה. 
ברשות הגיבו היום למכתבו של רוזנפלד 
כך: “רשות שוק ההון פעלה ותמשיך לפעול 
כדי לממש את חזונה ואת הנדרש ממנה לפי 
חוק בהגנה ושמירה על ענייני המבוטחים 
והחוסכים ולצמצם את ניגודי העניינים ופערי 
בין הצרכן לבין חברות  הכוחות הקיימים 

הביטוח וסוכני הביטוח”. 
ממשיכה  “הרגולציה  רוזנפלד:  פי  על 
להתפרסם מחודש לחודש, תוך הכבדה על 

ציבור שלם של עצמאים, 
שר  א  , ח ו ט י ב י  נ כ ו ס
פרנסה  להביא  פועלים 
צופים  ולעובדיהם,  להם 
צד  י כ ת  ו ל כ ם  י י נ י ע ב
מנסים להוציאם מהשוק 
למדיניות  בניגוד  והכל 
הממשלה ולמגמת צמצום 
קובע  החוק  הרגולציה. 
הרשות  כי  מפורשות, 
תפעל בהתאם למדיניות 
בהחלטותיה,  הממשלה 
והנה הרשות נטלה דרור 
בניגוד  לפעול  לעצמה, 
גמור למדיניות הממשלה! 
וככל שצריך אף לעקוף את 
הכנסת במסגרת החלטות 

‘עוקפות כנסת’”.
רוזנפלד מנה את החלטות רשות שוק ההון 
שפגעו בסוכנים, תוך אזכור קופות גמל ברירת 

מחדל והאחדת מוצרי ביטוח. 
לדבריו, “הרשות פעלה להורדת דמי הניהול 
של החוסכים, תוך התעלמות מכלל הפרמטרים 
לגופים המפוקחים.  האחרים הרלוונטיים 
למותר לציין כי רפורמה זו לא זכתה להצלחה 
הואיל וחרף דמי הניהול הנמוכים, הציבור 
בישראל הפנים כי דמי הניהול אינם חזות 
למהלכים  הובילה  הרשות  כן  כמו  הכול. 

להפיכת המוצרים הביטוחיים למוצרים זהים, 
כדי למנוע שונות ולהקל על התחרות אך בפועל 
היא מנעה מהציבור את היכולת לבחור לעצמו 
את המוצרים המתאימים לו. די אם נזכיר את 
העובדה שהפיכת פוליסות ביטוח הבריאות 
לפוליסה אחידה לכלל החברות, פגעה בציבור 
שלם של מבוטחים, אשר לא יכול לבחור לו 
מוצר ביטוח המתאים לו, והעובדה כי הרשות 
מאפשרת כעת לחברות הביטוח לעדכן את 
הגבייה בפוליסה כל שנתיים וככל שהתעריפים 
יהיו גבוהים, עלולים מבוטחים רבים למצוא 

את עצמם ללא ביטוח”. 
רוזנפלד, “קביעת אחידות  כותב  בנוסף 
בביטוח אובדן כושר עבודה הובילה למצב 
יכול  בו במשך חודשים ארוכים השוק לא 
למלא את הוראות צו הרחבה לפנסיית חובה 
מהטעם שהרשות לא אישרה לחברות את 

לשון הפוליסה”. 
רוזנפלד הזכיר החלטות נוספות של הרשות 
שפוגעות בסוכנים, ביניהן האיסור על הסוכנים 
לשמש כמתפעלים ומשווקים בו זמנית וניסיון 
לצמצם את עמלות סוכן הביטוח ולהגבילם 
במוצרים מסוימים. בנוסף, הרחבת אחריות 
של סוכני הביטוח במסגרת חוזרים אף מעבר 
לתחום פעילותם )חוזר הצירוף( וההחלטה כי 
חברות הביטוח לא ישלמו לסוכני הביטוח 
שכר על פעילותם לעריכת הסדר לרבים עבור 
מבוטחים שלא בחרו לעצמם הסדר פנסיוני.

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם
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אושר בדירקטוריון: ניס 
אגמון חוזר לתפקידו 
הקודם בכלל ביטוח 

כלל ביטוח אישר אתמול סופית את  דירקטוריון 
חזרתו של ניס אגמון לכלל ביטוח. אגמון יחזור לתפקיד 
מנהל חטיבת המשאבים – תפקיד אותו מילא מ-2012 
ועד תחילת 2014. ניס יחליף בפועל את מנכ”ל כלל 

ביטוח יורם נוה, ששימש טרם המינוי בתפקיד זה. 

כמנהל  להפניקס  אגמון  הצטרף   2015 במהלך 
השירות, אך לאחרונה הודיע על פרישתו, כפי שפורסם 
בפוליסה, בין השנים 2004-2011 שימש אגמון כמנכ”ל 
הכלל הראשון בקבוצת כלל ביטוח, וקודם לכן שימש 

בתפקידים בכירים בביטוח ישיר.

יחזור לתפקיד מנהל חטיבת המשאבים – 
תפקיד אותו מילא מ-2012 ועד תחילת 2014

כלל ביטוח 
ערכה סדנאות 

מכירה לסוכנים 
לביטוח הרכב 
PROTECT כלל

כת  ר ד ה ל ה  ל ל כ מ ה
ביטוח,  כלל  של  סוכנים 
כלל college ערכה למאות 
מסוכניה סדנאות מכירה 
 ,PROTECT למוצר כלל 
ב,  כ ר ל ח  ו ט י ב ל  ו ל ס מ
וד  מ צ י  ו ו י ל ק  י נ ע מ ה
ותנאים  תאונה  בשעת 

אטרקטיביים במיוחד. 
כי   , ה ר ב ח ה מ ר  ס מ נ
במסגרת השירות מקבלים 
עד  במשלוח  הלקוחות, 
כב  ר ת  מ ל צ מ  , ת י ב ה
נה  ת מ ב ת  מ ד ק ת מ
שבשילוב עם אפליקציית 

נקסאר תשרת אותם בנסיעות, ותדווח online בעת 
מקרה חרום לכלל הביטוח. החברה תלווה אותם ובמידת 
הצורך תפעיל שירותי הצלה, שירותי גרר, מונית עד 
הבית ורכב חלופי ללא תשלום. בנוסף, תיקון הרכב 
במוסך הסדר יעשה בטיפול ובתשלום ישיר של חברת 
הביטוח מול המוסך ללא צורך במעורבות הלקוח, וללא 

השתתפות עצמית.
במסגרת ההדרכות לסוכנים ביום זה ניתנה גם הדרכה 
על המוצר החדש בראי השירות והמכירה מאת אורי 
חרותי, מנכ”ל חברה להדרכה ופיתוח ארגוני. חרותי 
הסביר למשתתפים כי גם הוא בוחר את לקוחותיו, לא 
רק הם אותו. חשוב לו כי יהיה לו חיבור עם הלקוח כמו 
גם למוצר. במקרה של המוצר החדש, הוא ציין כי שני 

התנאים האלה מתקיימים ובגדול.

מושית אלמוג ליפקוביץ, 
מנהלת מחלקת ניהול ידע 

והדרכת סוכנים בכלל ביטוח

ניס אגמון

רשות ניירות ערך 
מקיימת מכרז למתן 

שירותי אקטואריה
 שאלות לגבי המכרז יתקבלו בשבוע הקרוב 

בלבד  הניקוד במכרז יהיה מורכב מסוג 
לקוחות האקטואר לצד ראיון לקוחות של הרשות 
 את ההצעות יש להגיש עד ה-3 באוקטובר 2018

רשות ניירות ערך מקיימת מכרז למתן 
שירותי אקטואריה. תקופת ההתקשרות 
היא לשנה מיום החתימה על החוזה של 
הזוכה אל מול הרשות. הרשות שומרת 
תקופת  את  להאריך  האפשרות  על 

עד  ההתקשרות 
לתקופה מצטברת 
שנים.  חמש  של 
יש  את ההצעות 
 3 ה- עד  להגיש 
באוקטובר 2018. 

ניתן לפנות לרשות בשאלות נוספות 
עד ל-27 באוגוסט כאשר התשובות 
יינתנו  עד ל-4 בספטמבר  מהרשות 

  .2018
תנאי הסף של המציע, כתאגיד חוקי, 
חייבים לכלול איש אקטואריה מטעמו 
ניסיון של שלוש שנים לפחות  ובעל 

בחמש השנים שחלפו. 
בשלב הראשון, תבחן ועדת המכרזים 
של רשות ניירות ערך, האם המציע עומד 
בתנאי הסף להשתתפות במכרז ותפסול 
מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף. 
ועדת המכרזים  בשלב השני, תעניק 
ניקוד למציעים שעמדו בתנאי הסף 
)“המציעים הכשירים”(, בהתאם לאמות 
מידה איכותיות. בשלב השלישי תזמן 

ארבעת  לראיון את  המכרזים  ועדת 
המציעים הכשירים, שציוני האיכות 

שלהם הם הגבוהים ביותר.
שיטת הניקוד במכרז היא ייחודית. 
עבור  נקודות  בחמש  יזכה  המציע 
ניסיון.  שנת  כל 
וספת  נ ודה  נק
שנים  על  תינתן 
בהן הוענק שירות 
ליותר מחמישה 
לקוח  לקוחות. 
עובדים   500 ל-  250 בין  שמעסיק 
עבורם ביצע האקטואר המוצע חישובים 
אקטואריים, יזכה את המציע בנקודה 
אחת. לקוח בעל עד אלף עובדים יזכה 
ב-2.5 נקודות, עד אלפיים יזכה ב-4 
נקודות ולקוח שמעסיק יותר מאלפיים 

ב-5 נקודות. 
מציע יזכה לניקוד של 15 נקודות אם 
האקטואר המוצע הוא חבר בדרג הגבוה 
ביותר באיגוד אקטוארי מוכר. בנוסף, 
יפנו לשלושה לקוחות  נציגי הרשות 
להם העניק האקטואר המוצע שירותי 
אקטואריה, אשר ייבחרו על ידם מבין 
בהצעתו,  המציע  שפירט  הלקוחות 
ויציגו להם שאלות. בהתאם לתשובות 
הלקוחות, האקטואר יזכה בניקוד נוסף.
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