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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

  הנימוק: מספר חברות פנו לחשב הכללי וטענו כי כיוון שכל תעריפי החובה של חברות הביטוח 
מפורסמים במחשבון האוצר, למעט החברות החדשות – הדבר מהווה עבורן יתרון  באוצר 

דוחים את הטענות ולא משנים את תנאי המכרז: “הסוגיה הינה רגולטורית וכלל משקית”

טענות בחברות ביטוח: 
השתתפות חברות חדשות במכרז 

מהווה “תחרות בלתי הוגנת”

השתתפות חברות חדשות 
במכרז החשב הכללי לביטוח 
הרכב לעובדי המדינה מהווה 
“תחרות בלתי הוגנת” – כך 
במספר  בכירים  סבורים 
חברות ביטוח, המתכוננות 
את  להגיש  אלה  בימים 

הצעותיהן למכרז. 
הטענות מבוססות על כך 
שהחברות החדשות שפועלות 
מפרסמות  לא  עדיין  בענף 
שלהן  החובה  תעריפי  את 
במחשבון של משרד האוצר. 
בחברות הוותיקות טוענים 
כי מדובר ביתרון לא הוגן, 

שכן החברות החדשות חשופות לתעריפים 
של החברות הוותיקות. 

את המכרז,  העורך  הכללי,  באגף החשב 

ולא  הטענות  את  דוחים 
המכרז.  תנאי  את  משנים 
רגולטורית  הינה  “הסוגיה 
נענו  כך   – משקית”  וכלל 

החברות שפנו בנושא. 
שם הקוד “חברות חדשות” 
מתייחס לחברה אחת בלבד 
אמיל  Wesure בראשות    -
הרים,  צעיר  וניצן  וינשל 
אתי  ליברה, בראשות  שכן 
את  מפרסמת  אלישקוב, 
במחשבון  החובה  תעריף 

האוצר. 
גם ב-Wesure דוחים את 
בלתי  תחרות  על  הטענות 
כי  הוגנת. מבדיקה שערך פוליסה התברר 
החברה טרם החליטה האם לגשת למכרז. 
מעבר לכך, בחברה סבורים כי דווקא לחברות 

הוותיקות יש יתרון במכרז, שכן יש להן מידע 
רב בהרבה על פני החברות החדשות. 

ממתינים  לא   Wesure ב- מקרה,  בכל 
למכרז. החברה החלה לאחרונה את פעילותה 
דווקא בתחום ביטוח הדירות, בעיקר בזכות 
הרווחיות הגבוהה יותר בתחום זה. בניגוד לכל 
ההערכות - החברה נכנסה לתחום באמצעות 

סוכנויות ביטוח, ולא באופן ישיר. 

החברות החדשות הוגבלו מראש

הטענה האמורה של חברות הביטוח ביחס 
לחברות החדשות אינה ההתייחסות הראשונה 
במכרז לחברות החדשות. כבר בכללי המכרז 
הראשוניים, שפורסמו לפני מספר שבועות, 
הוכנס סעיף שמגביל חברות חדשות בזכייה 
מקסימלית של 30% מסך הרכבים במכרז – 

סעיף שכונה “סעיף וינשל”. 

מכרז החשב הכללי:

אמיל וינשל
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עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בבית המשפט לתביעות קטנות בחדרה נדונה 
הראל  יובל בר עוז )התובע(, נגד  תביעתו של 
חברה לביטוח בע”מ )הנתבעת(. פסק הדין 
ניתן ב-11 ביולי 2018, בהיעדר הצדדים, מפי 

הרשמת הבכירה, טלי מירום. 
ב-3 באפריל 2018 התקבל אצל התובע מכתב 
מהנתבעת לפיו הוא נדרש לשלם לנתבעת סך של 
15,792 שקל בעקבות תאונה, שאירעה, על פי 
האמור במכתב, ב-14 ביוני 2016 במעורבות רכב 
הנהוג בידי התובע ורכב הנהוג בידי מבוטחה של 
הנתבעת. הנתבעת ציינה, כי שילמה למבוטחה 
תגמולים בסכום האמור, אותם היא דורשת מידי 

התובע בהיותו האחראי לתאונה. 
במכתב נדרש התובע לשלם את הסכום לידי 
הנתבעת בתוך 14 יום, שאם לא כן, תנקוט זו 
כי רק  כנגדו צעדים משפטיים. התובע טען, 
ב- 15 באפריל 2018, לאחר מספר פניות שלו 
אל הנתבעת, הודתה הנתבעת כי מדובר בטעות 
והודיעה לו על ביטול מכתב הדרישה. בהמשך 
זוגית,  הוצע לתובע פיצוי של שובר לארוחה 

אותו דחה. 
בכתב תביעתו טען התובע, כי מכתב הדרישה 
ששלחה אליו הנתבעת היה מאיים, התבטאויותיה 
בהמשך היו בוטות וכוחניות כשל חברה חזקה 
הרומסת את האדם הפשוט, יחסה היה מזלזל 
והפיצוי המוצע על ידה היה פוגעני. בדיון אף 
הוסיף, כי בהתנהלותה הפרה הנתבעת את חוק 
יסוד: כבוד האדם וחירותו. לנוכח כל אלה, תבע 
התובע פיצוי סביר והגיוני, כהגדרתו, על מעשה 
העוולה שביצעה הנתבעת בסך של 30 אלף שקל 
)בגין פגיעה בבריאותו, עוגמת נפש ובזבוז זמן(. 
מכתב  כי  הנתבעת,  אישרה  הגנתה  בכתב 
הדרישה נשלח אל התובע והסבירה שהדבר 
נעשה על בסיס מידע שהתקבל ממבוטחה. 
כי במועדי הפנייה אליה  התובעת הוסיפה, 
משרדיה היו סגורים. על פי הנתבעת, עם קבלת 
פרטים מזהים מהתובע פעלה לבירור הפנייה 
כי מדובר בטעות. לטענתה, מדובר  וגילתה 
בטעות אנוש שנעשתה בתום לב מוחלט, ועל 
כן פעלה מיד לביטול מכתב הדרישה ולמשלוח 
שיחת  על  בנוסף  לתובע,  התנצלות  מכתב 
התנצלות טלפונית. הנתבעת טענה, כי לתובע לא 
אירע כל נזק וכי דרישתו של התובע לפיצוי בסך 
30 אלף שקל הינה מוגזמת, מופרכת וחסרת כל 

פרופורציה לנזק, גם אם נגרם לו כזה. 
בית המשפט קבע כי מכתב דרישה ובו דרישה 
לתשלום סכום שאיננו מבוטל בתוך פרק זמן קצר 
יחסית של 14 יום, שאם לא כן יינקטו נגדו צעדים 
משפטיים לגביית החוב, איננו דבר של מה בכך, 
ויש לנהוג בזהירות בהוצאתו ובשליחתו. בטרם 
משלוח מכתב כזה, על השולח לוודא כי אכן 
יש מקום לשליחתו, האם הנתונים הנקובים בו 

בדוקים ונכונים והאם הנמען הוא אכן הכתובת 
הנכונה לדרישת התשלום. 

בית המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה, לו 
נקטה הנתבעת את הצעד הפשוט והבסיסי של 
השוואת סוגי כלי הרכב בין הודעת מבוטחה על 
התאונה ובין אישור משרד הרישוי, לא הייתה 
מפנה את מכתב הדרישה אל התובע והתביעה 

לא הייתה באה לעולם. 
בית המשפט הוסיף, כי גם בהמשך האירועים 
נפלו פגמים בהתנהלותה של התובעת וזאת, 
בין היתר, כאשר לא טיפלה במהלך חמישה ימי 
עבודה מלאים בפקס ששלח התובע לנתבעת. 
על פי בית המשפט, התובעת הגיבה לראשונה 
על פניותיו של התובע עשרה ימים לאחר קבלת 
מכתב הדרישה על ידו, כאשר נותרו לו לכאורה 
ארבעה ימים בלבד לשלם את החוב. עם זאת, 
לאחר פנייתו השנייה של התובע היא בדקה 
את העניין, הודתה בטעותה וביטלה את מכתב 

הדרישה והכול בתוך פחות מ-24 שעות. 
לאור כל אלה קבע בית המשפט, כי הנתבעת 
התרשלה כלפי התובע הן בהוצאת מכתב דרישה 
שלא כדין וללא בדיקה ראויה והן בשל אי הטיפול 
בפנייתו הראשונה, אשר כפי הנראה לא טופלה 
מעולם, עד לקבלת פנייתו השנייה של התובע, 
וזאת בשים לב לסד הזמנים בו היה נתון התובע 
על ידי הנתבעת עצמה. עם זאת, בית המשפט 
לקח בחשבון את הטיפול המהיר בפנייתו השנייה 

של התובע, כאמור. 

בנוגע לשאלת הנזק, באחת ההתכתבויות בינו 
ובין הנתבעת ציין התובע כי הינו חולה סרטן כרוני 
ועומד לקבל תשובה לבדיקה גורלית שעבר. בית 
המשפט קבע, כי על אף שמחלתו של התובע הינה 
דבר מצער ביותר, אין חולק כי הנתבעת איננה 
הגורם לו. בנוסף, לא הובאה בפני בית המשפט 
אף ראיה לכך שהמחלה הוחמרה באופן כלשהו 
בעקבות האירועים ולא הוצגו תיעוד רפואי או 

חוות דעת רפואית מטעם התובע לעניין זה.
 לפיכך נקבע, כי הפיצוי היחיד העומד על הפרק 
הוא פיצוי בגין נזק בלתי ממוני. בית המשפט 
קבע, כי התרשם מכנות דבריו של התובע והוסיף 
שהצעתה של הנתבעת בדמות שובר לארוחה 
זוגית לא היוותה פיצוי ראוי בנסיבות המקרה. על 
פי בית המשפט, הנתבעת אף לא לקחה בחשבון 
במידה הראויה את נסיבותיו המיוחדות של 
התובע, אשר בשלב זה כבר היו ידועות לה. מצד 
אחר קבע בית המשפט, כי דרישתו של התובע 
לפיצוי בסך 30 אלף שקל בכתב התביעה היא 
“קיצונית”, וזאת בשים לב שבמסגרת המשא 
ומתן עם הנתבעת ביקש התובע פיצוי של סוף 

שבוע בבית מלון. 
לסיכום, התביעה התקבלה בחלקה. נקבע 
כי הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,000 שקל 

בתוספת 500 שקל בגין הוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
המשפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  הוגשה 

המחוזי.

חברת הביטוח תשלם פיצוי 
בגין מכתב דרישה מוטעה

התקשר עוד היום לחטיבה העסקית: 09-8920924
www.davidshield.com | Business@davidshield.com

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

 נקבע, כי הנתבעת התרשלה כלפי התובע הן בהוצאת מכתב דרישה שלא כדין וללא בדיקה ראויה והן בשל 
אי הטיפול בפנייתו הראשונה  עם זאת, בית המשפט לקח בחשבון את הטיפול המהיר בפנייה השנייה 
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הפניקס חתמה על הסכם 
למתן שירותי ביטוח סיעודי 

למכבי שירותי בריאות
 ההסכם כולל שירותי תפעול בעבור כ-1.35 מיליון המבוטחים בביטוח סיעודי 

במכבי מגן  היקף פרמיות הביטוח במכרז מוערך בכ-4.7  מיליארד שקל

הפניקס חתמה היום )ד’( על הסכם למתן 
שירותי ביטוח סיעודי קבוצתי עבור חברי 
מכבי שירותי בריאות. ההסכם כולל שירותי 
תפעול בעבור המבוטחים בביטוח סיעודי 

במכבי מגן. 
בהתאם להסכם, חברת הביטוח תטפל 
בניהול וסילוק תביעות המבוטחים בפוליסה. 
כמו כן תהיה אחראית על צירוף מבוטחים 
חדשים לפוליסה. בנוסף, הפניקס תחזיק 
בנאמנות את הכספים אשר נצברו עבור 
ותנהל  המבוטחים  בקרן  המבוטחים 
אותם. ההסכם שנחתם היום יהיה תקף 
עד לסוף שנת 2023. זאת, כאשר מכבי 
והפניקס יהיו זכאיות להאריך את תקופת 
ההתקשרות לתקופות נוספות ועד לשלוש 

שנים במצטבר.
כמות המבוטחים בשירותי ביטוח סיעודי 
באמצעות מכבי עומדת על כ-1.35 מיליון. 
היקף פרמיות הביטוח במכרז מוערך בכ-4.7 
מיליארד שקל. הפניקס תישא בשיעור של 

20% מסך תגמולי הביטוח וקרן המבוטחים 
תישא בשיעור של 80% מסך תגמולי הביטוח. 
בהתאם, הפרמיה לה זכאית הפניקס היא עבור 
20% מהסיכון הביטוחי ועבור תפעול תכנית 

הביטוח.  

נערך  מכבי  עמיתי  ביטוח  על  המכרז 
בתחילת החודש. למעשה, הפניקס זכתה גם 
במכרז לביטוח עמיתי קופת חולים כללית, 
אך מבין שתי הקופות, בחרה לחתום על 
הסכם עם מכבי. חברת הביטוח שביטחה 
את מכבי בעשור האחרון הייתה כלל ביטוח. 
רן סער, מנכ”ל מכבי: “אנחנו יוצאים לדרך 
חדשה עבור מבוטחי ‘מכבי סיעודי’. המכרז 
ותהליך השירות החדש שבנינו עבור החברים 
יבטיחו את זכויות המטופל הסיעודי במכבי. 
יחד עם הפניקס נוכל לבצע קפיצת מדרגה 
במימוש הזכויות הסיעודיות של החברים”.     
דפנה שפירא, משנה למנכ”ל ומנהלת אגף 
הבריאות בהפניקס: “הפניקס שמחה על 
שיתוף הפעולה עם קופת החולים המובילה 
בישראל, מכבי שירותי בריאות, בביטוח סיעודי 
שהיא תעניק עבור יותר מ-1.3 מיליון מבוטחי 
הקופה. החיבור בין מכבי להפניקס יאפשר לנו 
להציע למבוטחי הקופה את המענה הביטוחי 

הטוב ביותר”.

דפנה שפירא משנה למנכ”ל 
ומנהלת אגף הבריאות 

בהפניקס

רן סער מנכ”ל מכבי

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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עלייה בהיקף הגיוסים 
לקופות גמל להשקעה

יישום  2016 החל  חודש דצמבר 
רשות שוק ההון להקמה  מהלך של 

וניהול קופות גמל להשקעה.
15 לחוק קופות  במסגרת תיקון 
 ,2016 גמל, שהתקבל ב-30 במאי 
ניתן היה לחברות לניהול קופות גמל 
להתחיל ולנהל קופות גמל להשקעה. 
קופת גמל להשקעה מאפשרת לכל 
אדם, ללא קשר לעיסוקו שכיר או 
עצמאי, לפתוח חשבון בקופת גמל 
להשקעה ולהפקיד בחשבונו כספים. 
אדם בגיר יכול אף לפתוח חשבון בקופת גמל להשקעה על שם 

קטין ולהפקיד לזכותו כספים.  
הגמישות בביצוע ההפקדות גדולה מאוד. ההפקדות בקופה 
יכולות להיות חד פעמיות, באמצעות הוראת קבע חודשית, 
ניתן לשנות את סכומי ההפקדה ואת תדירות ביצוע ההפקדות, 
אך תחת מגבלה אחת. סכום ההפקדה המקסימלי בקופת גמל 
להשקעה על שם אדם אחד הוא 70 אלף בשנה. הכספים בקופת 
גמל להשקעה נזילים, משמע ניתנים למשיכה בכל נקודת זמן 
על פי שיקוליו וצרכיו של החוסך, בכפוף לתשלום מס רווחי הון 

בשיעור של 25% מן הרווח הריאלי. 
הכספים המופקדים בקופות גמל להשקעה מושקעים במגוון 
אפיקי השקעה ולכל חוסך אפשרות לחסוך במסלול השקעות 
מבין מספר מסלולים המנוהלים בקופת הגמל, כאשר כל מסלול 
השקעות משקף רמת סיכון. ניתן להפקיד למסלול השקעות 
אחד, לשנות את מסלול ההשקעות להפקדה, להעביר כספים 

בין מסלולי ההשקעה בקופה והכול ללא כל עלות.
ההפקדות בקופת גמל להשקעה לא מזכות את המפקיד 
בהטבות מס, אבל אם החוסך יותיר את הכספים עד גיל הפרישה 
ואז ימשוך אותם בדרך של קצבה יקבל פטור מתשלום מס רווחי 

הון והקצבה החודשית שיקבל תהיה פטורה ממס.
בתום המחצית הראשונה של 2018 נצברו בקופות גמל להשקעה 
כ-5.5 מיליארד שקל, לאחר שב-2017 הייתה בקופות מסוג זה 
צבירה חיובית )עודף הפקדות על משיכות( בהיקף של כמעט 
3 מיליארד שקל ובמחצית השנה הראשונה של 2018 הייתה 

צבירה חיובית של כ-1.9 מיליארד שקל.
מרבית הכספים בקופות גמל להשקעה מושקעים בנכסים 
סחירים )כ-97%(, מתוכם בישראל )כ-80%(, כאשר שיעור 
החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ-42%. שיעור החשיפה 
הישירה למניות כ-29%, שיעור ההשקעה באגרות חוב ממשלתיות 

כ-40% ובאגרות חוב קונצרניות יותר מ-16%.
מאז תחילת פעילותן של קופות גמל להשקעה בשוק, בדצמבר 
2016 ועד חודש יוני 2018 מסלולי ההשקעה המתמחים במניות 
22%-11%, כאשר  ביותר,  הגבוהות  הניבו את התשואות 
המסלולים המתמחים באגרות חוב ולא השקיעו במניות הניבו 

פחות מ-4%.

יועץ ומרצה בתחום החיסכון  אינטרגמל,  יו”ר  הכותב הוא 
הפנסיוני

 שיעור החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ-42% כאשר 
שיעור החשיפה הישירה הוא כ- 29% סיכום ביניים

חשיפה גיאוגרפית ממוצעת - 
קופות גמל להשקעה - 30.6.2018

תשואה נומינלית ברוטו שם מסלול ההשקעות בקופת הגמל
12/16-6/18

22.32%אלטשולר שחם פלוס מניות

S&P500 18.16%אינטרגמל מסלול מחקה

14.81%אקסלנס מניות פאסיבי

12.64%הראל מניות

11.63%מיטב דש פאסיבי- מדדי מניות

11.38%פסגות מניות

10.99%מגדל מניות

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר

נכסים בחו”ל,
19.37%

נכסים בארץ,
80.63%

מזומנים
8.06%

אחר
6.09%

מניות
28.95%

אג”ח קונצרני סחיר
16.38%

אג”ח ממשלתי
40.52%

הרכב השקעות ממוצע -
קופות גמל להשקעה - 30.6.2018

דירוג קופות הגמל להשקעה:
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תשואות גבוהות לקרנות ההשתלמות בחודש 
יולי: כלל ביטוח מובילה עם תשואה של 1.38%

קרן ההשתלמות של כלל ביטוח היא הקרן עם 
התשואה הגבוהה ביותר במסלול הכללי לחודש 
יולי עם תשואה של 1.38%. כך עולה מדיווחי 
החברות לחודש שעבר. הקרן של כלל ביטוח 
הניבה תשואה השל 2.25% מתחילת השנה 
ותשואה של כ-5.7% ב-12 החודשים האחרונים. 
קרן ההשתלמות של פסגות הניבה תשואה של 
1.37% ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה 
 2.2% הניבה תשואה של  הקרן של פסגות 

ותשואה של 5.1% ב-12 החודשים שחלפו.
תשואת קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים, 
1.32%, ממקמת אותה במקום  בשיעור של 
מנורה  השלישי. מתחילת השנה הקרן של 
וב-12 החודשים  עלתה ב-1.9%  מבטחים 

האחרונים הקרן עלתה 5.5%. 

מתחילת השנה במסלול הכללי מובילה קרן 
ההשתלמות של מגדל עם תשואה של כ-2.7%. 
בהסתכלות ארוכת טווח, הקרן של אלטשולר 
שחם מובילה את המסלול עם תשואה של 
ו-34.5% בשלוש ובחמש השנים  כ-16.3% 
האחרונות בהתאמה. הקרן של אלטשולר שחם 
היא גם הקרן הגדולה במסלול כאשר היא מנהלת 
נכסים בסך של 24.6 מיליארד שקל. הקרן של 
אקסלנס עם תשואה של 14.5% וכ-31.8% 

בשלוש ובחמש השנים האחרונות. 

מסלול המניות

את מסלול המניות מובילה בחודש יולי הקרן 
 .3.08% של מגדל עם תשואה חודשית של 

הניבה תשואה של  זו  מתחילת השנה, קרן 
3.3% ו-8.7% ב-12 החודשים האחרונים. קרן 
ההשתלמות של מנורה מבטחים הניבה תשואה 
חודשית בשיעור של 3.06% במסלול המניות 
ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה הקרן 
של מנורה מבטחים עלתה ב-4.5% מתחילת 
השנה, התשואה הגבוהה במסלול בטווח זמנים 
זה. הקרן של הראל הניבה תשואה של 2.83% 
ונמצאת במקום השלישי, מתחילת השנה הקרן 

של הראל עלתה ב-2.25%. 
בהסתכלות ארוכת טווח, הקרן של אלטשולר 
שחם מובילה את המסלול עם תשואה של 
28.4% ו-63% בשלוש וחמש השנים האחרונות 
בהתאמה. הקרן זו היא גם הגדולה במסלול כאשר 
היא מנהלת נכסים בסך של כ-2 מיליארד שקל.

  קרן ההשתלמות של פסגות הניבה תשואה של 1.37% ונמצאת במקום 
השני  הקרן של מגדל מובילה את מסלול המניות עם תשואה של כ-3.1%
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של מנורה מבטחים עלתה ב-4.5% מתחילת 
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זה. הקרן של הראל הניבה תשואה של 2.83% 
ונמצאת במקום השלישי, מתחילת השנה הקרן 

של הראל עלתה ב-2.25%. 
בהסתכלות ארוכת טווח, הקרן של אלטשולר 
שחם מובילה את המסלול עם תשואה של 
28.4% ו-63% בשלוש וחמש השנים האחרונות 
בהתאמה. הקרן זו היא גם הגדולה במסלול כאשר 
היא מנהלת נכסים בסך של כ-2 מיליארד שקל.

  קרן ההשתלמות של פסגות הניבה תשואה של 1.37% ונמצאת במקום 
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תשואת קרנות ההשתלמות ביולי במסלול הכללי

תשואת קרנות ההשתלמות ביולי במסלול המניות

תשואהתשואה ביוליקרן השתלמות
מתחילת השנה

תשואה
12 חודשים

תשואה
ל-3 שנים

תשואה
ל-5 שנים

נכסים
במיליונים

1.38%2.25%5.74%9.68%26.20%6,963כלל השתלמות כללי
1.37%2.19%5.14%10.32%28.28%9,821פסגות שיא השתלמות כללי

1.32%1.91%5.49%11.02%28.53%4660מנורה מבטחים כללי
1.21%2.00%5.55%14.49%31.76%2,669אקסלנס השתלמות כללי

1.19%2.67%5.41%10.73%25.36%11,698מגדל השתלמות כללי
1.14%1.99%5.11%10.11%26.94%7,942מיטב דש השתלמות כללי

1.10%1.68%5.06%11.87%28.75%6,506הראל השתלמות כללי
1.10%1.92%6.56%16.27%34.48%24,648אלטשולר שחם השתלמות כללי

0.89%1.27%4.15%14.25%32.36%3,515אנליסט כללי

תשואהתשואה ביוליקרן השתלמות
מתחילת השנה

תשואה
12 חודשים

תשואה
ל-3 שנים

תשואה
ל-5 שנים

נכסים
במיליונים

3.08%3.32%8.69%17.03%46.86%195מגדל השתלמות מניות
3.06%4.54%11.20%14.20%48.42%97מנורה מבטחים מסלול מניות

2.83%2.25%7.81%14.66%48.85%450הראל השתלמות מסלול מניות
2.79%3.67%10.51%22.83%57.76%170אקסלנס השתלמות מניות
2.49%1.71%6.53%17.03%51.45%203אנליסט השתלמות מניות

2.36%2.91%8.83%13.64%42.96%501מיטב דש השתלמות מניות
2.21%3.85%12.69%28.42%63.04%2,074אלטשולר שחם מסלול מניות

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
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אפק נפט וגז תובעת את מנורה מבטחים 
לאחר שנדחתה בקשתה לכסות 

הפסדים בגין קריסה בבאר קידוח 
 על פי התביעה, מנורה דחתה את התביעה בנימוק שאין עדות לזרימה לא מכוונת בבאר 
ועל כן אין המדובר בבאר ללא שליטה וכי ספק אם נגרם הפסד כתוצאה ישירה מהאובדן 

והנזק  עוד טענה, כי ספק אם נגרם הפסד כתוצאה ישירה של אובדן ונזק פיזי

מנורה מבטחים נתבעת לשלם תגמולי ביטוח 
בסך 3.24 מיליון שקל לחברת אפק נפט וגז, 
בעלת רישיון מהמדינה לביצוע חיפושי וקידוחי 
נפט בדרום רמת הגולן. בתביעה שהוגשה לבית 
המשפט המחוזי מרכז נאמר כי מנורה ביטחה 
את פעילות התובעת במסגרת פוליסה לביטוח 
חיפוש נפט או גז, והתחייבה לשלם לה תגמולי 

ביטוח עד לגבול של 20 מיליון שקל.
לדברי התובעת, לצורך קבלת רישיון לביצוע 
היא פנתה  קידוח נפט ממשרד התשתיות 
מארש בבקשה להנפיק  לסוכנות הביטוח 
לה פוליסת ביטוח בהתאם להוראות משרד 
התשתיות, וכך רכשה ממנורה באמצעות מארש 
פוליסת ביטוח מתאימה והחלה בעבודות 
כי הפוליסה מכסה  ידיעה  הקידוח, מתוך 
אותה מפני סיכונים העלולים להתממש בעת 

ביצוע העבודות.
במהלך פעולות קידוח למציאת נפט נוזלי 

ברמת הגולן, בעומק של 305 מטרים, הוצפה 
של  קריסה  ואירעה  קדיחה  בנוזל  הבאר 
האדמה שהייתה מעל המקדח בבאר וזו גרמה 
להיתקעות המקדח כך שלא הייתה אפשרות 
להזיזו מעלה או מטה ולהמשיך בהפצת האוויר 
בנוזל תצורה )מים  והקצף בבאר שהוצפה 
הנמצאים בתת קרקע(. הבאר הפכה ל”באר 

ללא שליטה”.
כי לאחר שניסיונותיה  התובעת מציינת, 
לחילוץ הציוד עלו בתוהו, הוחלט בהתאם 
להוראות משרד התשתיות על נטישת הבאר 
ועל קידוח באר חדשה במרחק 15 מטרים 
ממנה. בתביעה נטען, כי מקרה הביטוח הוא 
מצב של באר ללא שליטה, מצב המכוסה תחת 
הפוליסה, וכי אף מצב של קדיחה מחדש של 

הבאר מכוסה בפוליסה.
לדברי התובעת, באר מוגדרת כ”באר לא 
שליטה” כאשר יש זרימה בלתי מכוונת של נוזל 

תצורה: נפט, גז או מים, וכי בענייננו התרחשה 
זרימה בלתי מכוונת של נוזל תצורה. בנוסף 
כיסוי למצב של קריסת  מכילה הפוליסה 
הבאר וכן כיסוי לקדיחה מחדש של הבאר, 

שני מצבים שהתרחשו כאן.
ד”ר  עו”ד  באמצעות  התובעת,  לטענת 
קובי קפלנסקי, הקריסה והתמוטטות הבור 
ו”צניחתו פנימה” על גבי המקדח באופן שהביא 
לאובדן כליל שלו והתוצאות בעקבות כך, 
מכוסות בפוליסת הביטוח, ועל מנורה לפצות 
אותה בהתאם לפוליסה. אולם מנורה דחתה 
את התביעה בנימוק לפיו אין עדות לזרימה 
לא מכוונת בבאר ועל כן אין המדובר בבאר 
ללא שליטה. עוד טענה מנורה, כי ספק אם 
נגרם הפסד כתוצאה ישירה של אובדן ונזק 
פיזי, ועל כן גם הוצאות השיקום אינן מכוסות.
ממנורה נמסר: “איננו מגיבים בתקשורת על 

תביעות המתנהלות בבית המשפט”.

  
 

03-5477324  ,gita@polisa.news ,03-5407884
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בבירור של רשות שוק ההון התברר כי בטופס ההצטרפות של 
העמית הוא בחר במסלול השקעה אחר מזה שאליו השתייך 
וההפקדות שנעשו עבורו לא נעשו בזמן מדי חודש בחודשו

מדובר בשינוי נוהג של ביטוח ישיר, 
שעד כה הייתה מבין חברות הביטוח 

שהקדימו לפרסם את הדוחות 

חברת ביטוח השיבה 
כספים לעמית עבור 

ביטוח שארים שנעשה 
בניגוד לרצונו

המשקיעים 
יעקבו: ביטוח 

ישיר הודיעה כי 
תפרסם את הדוח 

רק בשבוע הבא

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

חברת  חייבה  ההון  שוק  רשות 
ביטוח להשיב לחשבון עמית את דמי 
ביטוח השארים שגבתה מחשבונו 
בניגוד לבחירתו, לשייך אותו מחדש 
את  לו  להשיב  ואף  אחר  למסלול 

הפרשי התשואה.
התקבלה  הרשות  של  זו  החלטה 
לאחר תלונה של עמית, אשר הלין 
בפניה על פיזור הפקדות שגוי על ידי 
קרן הפנסיה ועל גביית דמי ביטוח 
לשאירים בניגוד להצהרתו בטופס 
ההצטרפות. בנוסף טען העמית, כי 
הוא כלל לא נמצא במסלול אותו בחר 

כאשר הצטרף לקרן. 
ידי  על  נבדקה  שהתלונה  לאחר 
הרשות, התברר כי המעסיק לא הפקיד 

עבור העובד הפרשות בזמן, מדי חודש 
בחודשו, ולכן, שיוך ההפקדות נעשה 

שלא על פי חודשי העבודה בפועל. 
בנוסף התברר, שבטופס ההצטרפות 
ביטוח  על  לוותר  הפונה  בחר  אכן 
השקעה  ובמסלול  בקרן  שאירים 
כספיו  שויכו  שאליו  מזה  אחר 
בפועל. בעקבות אותם הממצאים, 
ביצעה הקרן תיקון בשיוך הפקדות 
החודשיות, החזירה כאמור לחשבונו 
שגבתה  השארים  ביטוח  דמי  את 
בניגוד לבחירתו ושייכה את חשבונו 
למסלול ההשקעה שבחר. הדברים 
נעשו בצירוף ההפרשים על התשואה.

)כתבה שלישית בסדרה(

ביטוח ישיר הודיעה היום כי ההנהלה תפרסם את הדוח 
הרבעוני ביום ד’ הבא )ה-29 באוגוסט(. חברת הביטוח תקיים 
15:00 שתלווה במצגת.  באותו היום שיחת ועידה בשעה 
מדובר בשינוי נוהג של ביטוח ישיר, שעד כה הייתה מבין 
חברות הביטוח שהקדימו לפרסם את הדוחות הרבעוניים 

בענף הביטוח. 
שיחת המשקיעים של בעלי מניות ביטוח ישיר תרכז עניין 
רב על רקע התפתחויות משמעותיות בחברה והניסיון של 
ביטוח ישיר השקעות  בעלי השליטה בחברת האחזקות, 

פיננסיות, למכור את החברה. 
רק בשבוע שעבר, נודע כי חברת האחזקות רוכשת מלאומי 
מימון ישיר. בתמורה,  פרטנרס את אחזקתה בחברה הבת 
תקבל לאומי פרטנרס 7% מחברת האחזקות. עוד לפני כן 
הודיעה חברת האחזקות כי מאמציה להשטיח דרגה אחת 

בפירמידה על ידי מכירת מניות חברת הביטוח העלו חרס.

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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בית המשפט לימאות בחיפה

 לטענת התובעות, הנזק שמוערך עתה ב-4.1 מיליון שקל אירע כתוצאה מרשלנות הנתבעים 
 התובעות צפויות לרכוש זכויות שיבוב אם ולאחר תשלום תגמולי הביטוח לחברות הפלדה

הראל, הפניקס ומגדל תובעות בעלים 
וחוכרים של אנייה בעקבות נזק שנגרם 

למטעני פלדה שבוטחו אצלן

קוש קוש אחזקות תובעת תגמולים ממגדל 
לאחר שבקשתה לפיצוי על נזקי הצפה נדחתה

חברות הביטוח הראל, הפניקס ומגדל הגישו 
לבית המשפט לימאות בחיפה תביעה בסך 4.1 
מיליון שקל נגד הבעלים, החוכרים והמפעילים 
של האנייה Apuana D הנושאת דגל זר. בתביעה 
נאמר, כי התובעות ביטחו מטענים של גלילי 
ברזל ופלטות ברזל המיועדים לחברות בישראל 
העוסקות בעיבוד מתכות ופלדות וכי ב-1 במאי 
השנה נמסרו המטענים לידי הנתבעים כשהם 
במצב שלם, טוב ותקין לשם העברתם לישראל.

האנייה הגיעה לנמל אשדוד ב-5 באוגוסט 

2018 וכאשר נמסרו המטענים לידי החברות 
הזכאיות לקבלן, התחוור להן כי אירעו נזקים 
למטענים במהלך הובלתם באנייה כתוצאה 
מחדירת מי שיפוליים למחסן האנייה. בשלב 
זה, נאמר בתביעה, מוערך הנזק למטענים בסך 

של 4.1 מיליון שקל.
לטענת התובעות, הנזק אירע כתוצאה מרשלנות 
המטענים  בשמירת  שהתרשלו  הנתבעים, 
ובנקיטת הצעדים הדרושים לשמירת שלמותם 
ותקינותם של המטענים. בתביעה נאמר, כי 

בהתאם ובכפוף לפוליסה צפויות התובעות לרכוש 
זכויות שיבוב אם ולאחר תשלום תגמולי הביטוח.

בד בבד עם הגשת התביעה הגישו הראל, 
הפניקס ומגדל בקשה דחופה למעצר האנייה 
הנמצאת בנמל אשדוד על מנת להבטיח את 
זכותן לקבלת דמי הנזק מהנתבעים. לאחר 
שהגיעו לידי הסכמה עם הנתבעים בנוגע למתן 
ערבות להבטחת התביעה, התבקש בית המשפט 
על ידי התובעות לבטל את צו המעצר של האנייה 

ולהורות על שחרורה.

חברת קוש קוש אחזקות ומסחר מנשר הגישה 
לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעת תגמולי 
ביטוח בסך 2.8 מיליון שקל כנגד מגדל. בתביעה 
נאמר, כי התובעת עסקה בזמנים הרלוונטיים 
לכתב התביעה בין היתר בהפעלת בית קפה 
שערך אירועים בקומת מרתף בבניין ברחוב בן 
עמי בחיפה, שם אף החזיקה את הרכוש והציוד 

שלה לצורך הפעלת בית הקפה.
מגדל, נאמר בתביעה, ביטחה את התובעת 
בפוליסת ביטוח מסוג “מגדל העסק” והפוליסה 
הופקה לאחר שנציג מטעם מגדל ביצע סקר 
מקיף במקום, שנועד לוודא כי אכן התובעת 
עומדת בדרישות שהוצבו לה במהלך סקרים 
קודמים שבוצעו. הסקר בוצע כפי שאף מצוין 
בעמוד הראשון לרשימת הפוליסה ובהתאם 
למתחייב בטופס ההצעה לביטוח, שם נרשם 

בכתב יד “כפוף לסקר”.
בתביעה נטען, כי כחודשיים לאחר שהעסק 
חמורה  מים  נזילת  התגלתה  לפעול  החל 
כתוצאה  וכי  העסק,  מתקרת  ומאסיבית 
מהאירוע הוצף בית העסק במים רבים והתפתחו 
רטיבות, עובש ופטריות בכל שטח בית העסק. 
לטענת התובעת, נגרמו לה נזקים רבים למבנה, 
למלאי, לציוד וכן נגרמו לה נזקים בגין הפסד 
רווחים. זאת, באופן שהביא לסגירתו של העסק 
בשל העובדה כי בהיעדר תשלום תגמולי ביטוח 
על ידי מגדל, לא יכולה הייתה התובעת לעמוד 
בהוצאות תיקון הנזקים ושיקום המקום, וכל 

השקעתה האדירה ירדה לטמיון.
לדברי התובעת, עיכוב תשובתה של מגדל 
והימנעותה מלשלם לה את תגמולי הביטוח 
המגיעים לה על פי הפוליסה, החמירו את נזקיה 
וגרמו לה בסופו של דבר להפסיק ולהפעיל את 

העסק.
התובעת מציינת, כי מכתב הדחייה של מגדל 
היה מכוון בעיקרו לחשדות שיש למגדל בדבר 
כוונה להוציא כספים שלא כדין. זאת, נוכח 

סתירות שלטענת מגדל נמצאו ובדבר מעשה 
מכוון לכאורה מטעם התובעת.

מגדל, נאמר בתביעה, טענה עוד במסגרת 
מכתב הדחייה שלה, כי האירוע אינו “מקרה 
רטיבות  וכי  בפוליסה  כהגדרתו  ביטוח” 
כשלעצמה או נזקי עובש אינם מהווים “מקרה 
ביטוח” ו”סיכון מבוטח” כהגדרת בפוליסה. לכן, 
טענה מגדל, האירועים והנזקים אינם מכוסים 

בפוליסה, והיא פטורה מכיסוי ביטוחי.
לטענת התובעת, דחיית תביעתה על ידי מגדל 
נעשתה שלא כדין, בחוסר תום לב, תוך הפעלת 
שיקולים זרים ותוך הפרת חוזה הביטוח עמה, 
בניגוד לכל דין ובכלל זה חוק חוזה הביטוח. 
התובעת מציינת, כי מגדל התעלמה תקופה 

בגין  ארוכה מבקשותיה לתשלום מקדמה 
הוצאותיה הקבועות השוטפות בהפעלת העסק, 
בהתאם לחוות דעתו של השמאי שמואל רמתי 
ממשרד השמאות נ.ח.מ.ה, ולבסוף הודיעה על 
סירובה לשלם הוצאות אלה. לדברי התובעת, 
קיים קשר ישיר וברור בין מחדלה של מגדל 
לשלם לה את תגמולי הביטוח ובין הפסקת 

פעילותה בנכס.
לסיכום, טוענת התובעת, האירוע מה-1 
בספטמבר 2015, הוא מקרה ביטוח המכוסה 
בפוליסה והמזכה אותה בתשלום תגמולי ביטוח 
על פי הפוליסה המעניקה כיסוי מלא בגין נזקי 

מלאי, תכולה, מבנה ואובדן רווחים.
תגובת מגדל לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

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 !!!
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 קבוצת Aegon ההולנדית הציגה את שיעור הגידול הגדול ביותר ברווחים - 
 302.9% דירוג קבוצות הביטוח האירופיות הגדולות ב-2017 על פי נתונים שפרסם 

המבטח הספרדי הבינלאומי Mapfre העירייה עמה הוא יקר באופן משמעותי

קבוצת AXA הצרפתית במקום הראשון 
מבין המבטחות הגדולות באירופה

הספרדי  המבטח  של  הכלכלית  המחלקה 
הבינלאומי Mapfre פרסמה לאחרונה ניתוח 
הגדולות.  האירופאיות  הביטוח  קבוצות  של 
לראות  ניתן  המתפרסמים  מהנתונים  חלק 

שיעור  את  שהראו  המבטחים  בטבלאות. 
 Aegon הם:  ברווחים  ביותר  הגדול  הגידול 
 BNP Paribas Cardif ,302.9% – )הולנד(
)בריטניה(   Aviva  ,103.8%  – )צרפת( 

 – )איטליה(   POSTE VITA-ו  79.8%  –
 .37.9%

המסמך המלא נמצא בכתובת
https://tinyurl.com/gilad-mapfre2017

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

פרמיה 2017מדינת מקורהמבטחדירוג
במיליוני אירו

שינוי  שנתי  ממוצע 
בעשור האחרון

שיעור  השינוי
לעומת 2016

1AXA2.3%-92,0500.6%צרפת
2ALLIANZ77,3451.6%1.3%גרמניה
3GENERALI0.5%-68,5370.3%איטליה
4PRUDENTIAL50,2367.9%5.9%בריטניה
5ZURICH 5.2%-41,3911.8%שוויץ

329,559סה”כ 5 המובילים
579,556סה”כ 15 המובילים 

שיעור  השינוי לעומת 2016במיליוני אירומדינת מקורהמבטחדירוג

1AXA7,735-15.5%צרפת
2ALLIANZ10,148-2.5%גרמניה
3GENERALI4,8952.3%איטליה
4PRUDENTIAL6,36722.9%בריטניה
5ZURICH 3,372-17.2%שוויץ

פרמיה 2017מדינת מקורהמבטחדירוג
במיליוני אירו

השינוי  השנתי  הממוצע 
בעשור האחרון

שיעור  השינוי  
לעומת 2016

יחס משולב 
2017

שיעור  השינוי  
לעומת 2016

1ALLIANZ52,2621.6%1.4%95.20.9%גרמניה
2AXA1.6%96.3-0.1%-34,9652.0%צרפת
3ZURICH 2.4%100.92.8%-29,2791.2%שוויץ
4GENERALI20,7490.0%1.2%92.80.5%איטליה
4  TALANX19,8546.5%12.3%100.44.7%גרמניה

157,109סה”כ 5 המובילים
255,409סה”כ 15 המובילים 

פרמיה 2017מדינת מקורהמבטחדירוג
במיליוני אירו

שיעור  שינוי שנתי  
ממוצע בעשור האחרון

שיעור  השינוי    
לעומת 2016

1AXA2.7%-57,086-0.1%צרפת
2PRUDENTIAL50,2367.9%5.9%בריטניה
3GENERALI1.3%-47,7880.5%איטליה
4CNP28,724-0.1%0.6%צרפת
5CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES10.1%-26,3723.8%צרפת

210,206סה”כ 5 המובילים
370,483סה”כ 15 המובילים 

5 הקבוצות המובילות את הטבלה:

תוצאות הפעילות של המבטחים המובילים:

5 המבטחים המובילים בתחום הביטוח הכללי:

5 הקבוצות המובילות את הטבלה:

https://tinyurl.com/gilad-mapfre2017
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השאפתנות של הרגולציה בשוק 
ההון הפכה לכשל הפוגע במשק

מבטחים ומבוטחים

“אסייע לסוכני הביטוח בכל 
דרך שתפחית מהם את העול 
המעיק שמפריע לקידומו של 
נשיא  הבטיח  כך  המשק”, 
עו”ד  איגוד לשכות המסחר 
לשכת  לנשיא  לין  אוריאל 
סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, 
ביניהם  שנערכה  בפגישה 

לאחרונה.
ת  ו נ ו י ע ר ב ו  נ ד ם  י י נ ש ה
בשוק  הרגולציה  להפחתת 
וקידום סוכני הביטוח  ההון 
תחת  קטנים  עסקים  כבעלי 
קשיי הרגולציה. הפגישה נערכה 
עוד בטרם שלח רוזנפלד מכתב 
לראש לשכת ראש הממשלה 
יואב הורוביץ. רוזנפלד הלין על 
עודף רגולציה חסר פרופורציה 
ני  ו י ס נ פ ה ח  ו ט י ב ה ף  נ ע ב
בהנהגתה של הרשות, בניגוד 
של  קודמות  להתחייבויות 
המפקחת דורית סלינגר בפני 

ממשלת ישראל.
ועדת חוקה חוק  ויו”ר  לין, לשעבר ח”כ 
ומשפט, ציין כי “הממשלה קיבלה החלטת 
מפתח שמטרתה הפחתת העול הרגולטורי על 
כלל המשק. על פי החלטה זאת מצווים משרדי 
הממשלה להפחית את הרגולציה במשרדם 
ב-5% מדי שנה במשך חמש שנים. בגוף אותה 
החלטה נקבע כי ההחלטה לא תחול על אגף 

שוק ההון ביטוח וחיסכון. זוהי החרגה תמוהה 
שנמצאת בסתירה למטרה הכללית”.

רוזנפלד: “נשיא איגוד לשכות המסחר רואה 
עמנו עין בעין את הנטל הבלתי נסבל שנוחת 
יוזמות רגולטוריות  עלינו כל חודש בצורת 
חדשות, וזאת בניגוד מוחלט להודעת הממונה 
שלפיה תאמץ באופן וולונטרי תהליך ברוח 
החלטת הממשלה להפחתת הנטל הרגולטורי. 

קיבלתי מעו”ד לין כמה 
תובנות ועצות והחלטנו 
על המשך שיתוף פעולה. 
לעו”ד לין יש ניסיון של 
בשירות  רבות  שנים 
הציבור בשלל תפקידים 
שפרסונה  לנו  וגאווה 
כמוהו מתייצבת לצדנו 
כמגני ציבור המבוטחים 

והחוסכים בישראל״.
בחודש אפריל גם יו”ר 
אפי  לשכת עורכי הדין 
פועלה  את  תקף  נוה, 
ביקר  ואף  סלינגר  של 
“זו  אותה באופן אישי. 
חרפה, סוכנים מגיעים 
למצב שהם לא מסיימים 
את החודש, זה לא צריך 
את  אם  ככה.  להיות 
לבטל  רוצה  כמפקחת 
את מוסד סוכן הביטוח 
כי את רוצה רק ביטוחים 
ישירים –  זאת דעה לגיטימית, אך תגידי את 
זה ישר בפנים”, כך אמר על דוכן הנאומים 
בפתיחת הכנס השנתי של ענף הביטוח שנערך 

באילת.
כהונתה סלינגר צפויה להסתיים בחודש 
הקרוב. הממונה הבא על הרשות ייבחר על ידי 
ועדת איתור בעקבות ההמלצה שהעביר היועץ 

המשפטי אביחי מנדלבליט לפני חודשיים. 

 עו״ד אוריאל לין מצטרף לעדת המבקרים את פועלה של הממונה על הביטוח לפני סיום כהונתה  בפגישה 
עם נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד מתח לין ביקורת חריפה והבטיח לסייע לסוכני הביטוח

”צ
יח

ם: 
לו

צי

מימין: נשיא איגוד לשכות המסחר עו”ד אוריאל לין ונשיא הלשכה ליאור רוזנפלד

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״

נשיא איגוד לשכות המסחר:

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%93-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%9C%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%94%D7%9E-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%AA%D7%A7%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA/
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%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%91%D7%90-%D7%91%D7%95%D7%95/

