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מכרז קרן ברירת מחדל נסגר, אולם 
תוצאותיו יישארו חסויות לפחות עד 

אוקטובר
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 פסגות גמל ופנסיה מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות
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 בתי ההשקעות אלטשולר שחם 
והלמן אלדובי אישרו שהם ניגשו למכרז 

 פסגות ומיטב דש סירבו להשיב 
לפניית פוליסה בנושא, אולם על פי 
הערכות, גם הם ניגשו למכרז   מה 
תמונת המצב בקרב חברות הביטוח?
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 הדיון הראשון בעתירת חברות הביטוח נגד רשות שוק ההון בקשר למכרז ייערך 
ב-3 באוקטובר  כפי שקבע בג”ץ – תוצאות המכרז לא יפורסמו עד להחלטה בנושא

מכרז קרן ברירת מחדל נסגר, אולם תוצאותיו 
יישארו חסויות לפחות עד אוקטובר  

מכרז קרן ברירת מחדל נסגר היום 
)יום א’, ה-26 באוגוסט( בשעה 13:00, 
אולם תוצאותיו יישארו חסויות לפחות 
עד אוקטובר. בתי ההשקעות אלטשולר 
שחם והלמן אלדובי אישרו בפני פוליסה 
כי  הן ניגשו למכרז. פסגות ומיטב דש 
סירבו להשיב לפניית פוליסה, אולם על 
פי הערכות, גם הן ניגשו למכרז. זאת 
)לצד  כי מיטב דש  על רקע העובדה 
הלמן אלדובי( צברה ניסיון רב בתפעול 
המנגנון, והיא כבר השקיעה משאבים 
את  בוחנים  כאשר  בהקמתו.  רבים 
תנאי המכרז, המאפשרים ל-4 חברות 

לזכות, ומעניקים נקודת פתיחה נוחה יותר לחברות הקטנות, הרי שאך 
טבעי שארבע קרנות הפנסיה הקטנות ייגשו עם דמי ניהול קרובים 

למינימום – ויזכו. 
בקרב החברות, ההערכות הן שחברות הביטוח המנהלות את קרנות 
הפנסיה הגדולות לא ניגשו למכרז, בין היתר כתוצאה מהאפליה המתקנת 
לטובת החברות הקטנות. החברה היחידה שאישרה שהיא לא הגישה 

הצעה הייתה כלל ביטוח. יתר החברות סירבו להתייחס לנושא. 
על פי מידע שהגיע לפוליסה, הדיון הראשון שיקיים בג”ץ בעתירת 
חברות הביטוח נגד רשות שוק ההון בקשר לכללי המכרז, ייערך ב-3 
באוקטובר ב-9:00 בבוקר. עד אז, כאמור, יישארו תוצאות המכרז 

חסויות אצל הפיקוח על הביטוח, 
כפי שקבע בג”ץ בהחלטתו מה-14 
באוגוסט. הדיון ייערך בפני השופטים 
חנן מלצר, ג’ורג’ קרן ויוסף אלרון. 

 
עתירה: לקרנות הפנסיה 
הגדולות אין יכולת להציע
הצעה טובה יותר מקרנות 

הפנסיה האחרות

בעתירה שהגישו התאחדות חברות 
הביטוח ומגדל, נטען כי רשות שוק 
ההון והמפקחת על הביטוח דורית 
סלינגר בוחרות להתעלם מהנחיות בית המשפט. לדברי החברות, 
לקרנות הפנסיה הגדולות אין שום יכולת להציע הצעה טובה יותר 
מקרנות הפנסיה האחרות. בעתירה נטען, כי אמנם ההסדר החדש 
נועד להקטין את דמי הניהול ולשרת את טובת החוסך, אולם המכרז 
מאפשר לקרנות הפנסיה הקטנות להציע דמי ניהול בשיעור גבוה של 

2.49% ועדיין להבטיח את בחירתן. 
עוד נטען בעתירה, כי בג”ץ קבע בעתירה הקודמת בנושא, שהסתמכות 
על קריטריון יחיד של דמי ניהול אינו נכון, ויש לשקול האם שיקול 
המחיר ייוותר בלעדי. בנוסף, נאמר בעתירה, מצופה מהרשות להסדיר 

בחקיקה את אופן בחירת קרנות ברירת מחדל.

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

ד”ר גיא רוטקופף, מנכ”ל התאחדות חברות הביטוח 
ודורית סלינגר, המפקחת על הביטוח

http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E/
http://polisa.news/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%92%D7%A5-%D7%A2%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%AA/
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

 ביטוח הנסיעות של הפניקס
הזול והמשתלם ביותר בענף!

 פוליסת SMART TRAVEL כוללת את סכום הכיסוי הגבוה 
ביותר– עד 5 מיליון דולר עבור הוצאות רפואיות בחו"ל 

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים 
בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס חברה לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף 

לתנאי הפוליסה.

בדקו ומצאו

9/2017

6/2018 9/2017

5/2018

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*
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בתל-אביב התבררה  בבית משפט השלום 
ושל  איי.די.איי חברה לביטוח  תביעתן של 
ליזה קורן )ליזה,  רינת לוי )התובעות( נגד 
יגאל טמיר  ידי עו”ד  הנתבעת( שיוצגה על 
ומנורה מבטחים שיוצגה על ידי עו”ד אמיתי 
סביון. ליזה הגישה נגד מנורה הודעת צד ג’. 
השופט אריה ביטון נתן הכרעה ביחס להודעת 
צד ג’ )פסק-דין חלקי( ב-12 באוגוסט 2018, 

בהיעדר הצדדים. 
התובעות הגישו תביעה כספית לפיצוי בגין 
לרכבן בתאונת שרשרת  רכוש שנגרם  נזק 
שאירעה ב-25 בפברואר 2016. בין הנתבעות 
התגלעה מחלוקת לעניין הכיסוי הביטוחי לרכב 
שהעניקה מנורה לליזה לנוכח טענתה של מנורה, 
כי רישיונה של ליזה היה בסטטוס של התליה 
במועד התאונה. בשל כך, הגישה ליזה הודעת 

צד ג’ נגד מנורה.  
בכתב הגנתה טענה מנורה, כי יש לדחות את 
התביעה נגדה מאחר שבמועד התאונה ליזה 
נהגה תחת שלילה. מבירור שערכה מנורה עולה, 
כי לליזה נשלחו שני מכתבים רשומים ממשרד 
הרישוי המורים לה על חובתה לעמוד בקורס 
נהיגה נכונה, כאשר המכתב השני נמסר ליעדו 
)יום לפני התאונה(.   2016 ב-24 בפברואר 
לטענת מנורה, ליזה ידעה על חובתה לעבור 

את הקורס ועל שלילת רישיונה. 
על פי הודעת צד ג’ ששלחה ליזה, רכבה היה 
מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף אצל מנורה. 
נציגה מטעם  2016 הודיעה  רק ב-7 במרץ 
כי מנורה מסרבת לשאת  סוכנות הביטוח, 
בכיסוי הנזקים בטענה שרישיונה של ליזה לא 
היה בתוקף ביום התאונה. ב-8 במרץ פנתה 
ליזה למשרד הרישוי שם נודע לה לראשונה 
כי שבועות ספורים לפני כן נשלחה לה הודעה 
בדבר התליית רישיונה. לפיכך, דאגה לדחות 
2016 על  את מועד ההתליה ל-8 בספטמבר 
מנת לעמוד בדרישות. ליזה הוסיפה, כי המכתב 
שנשלח על ידי משרד הרישוי בדבר ההתליה 
אכן התקבל בביתה רק ב-24 בפברואר אך 
לפי תקנה 550)ג( לתקנות התעבורה, הפסילה 
30 ימים ממועד מסירת  נכנסת לתוקף תוך 
ההודעה לנהג, ובמקרה זה ההודעה נמסרה יום 
לפני התאונה. בנוסף נטען, כי ממכתב משרד 
הרישוי עולה שהתליית הרישיון מתחילה בתום 
15 יום מתאריך המכתב ומכאן שנותרו לה עוד 
15 ימים עד שיותלה הרישיון, וביום התאונה 
רישיונה היה בתוקף, כך שאין עילה לדחיית 

הכיסוי הביטוחי. 
בית המשפט עמד על כך, כי נסיעה ברכב 
מתוך ידיעה שרישיון הנהיגה הותלה או נשלל 
המובילה  הביטוח  חוזה  של  הפרה  מהווה 
לשלילת הכיסוי הביטוחי, כמוסכם על הצדדים 

בפוליסת הביטוח. 
בית המשפט דן בפסיקה בדבר סוגיית חובת 

רישיון  של  פסילה/התליה  בדבר  ההודעה 
הנהיגה. ההלכה הפסוקה מלמדת, כי אין מקום 
לספק בדבר התנאי הבסיסי לפיו תינתן הודעה 
של ממש לנהג על הפסילה כדי שזו תשתכלל 
ותיכנס לתוקפה רק מיום שנודע לו הדבר. קרי, 
לא די בהחלטה על פסילת הרישיון, אלא יש 
צורך בהבאת ההחלטה למודעותו של הנהג. 
בנסיבות המקרה, ליזה הכחישה כי קיבלה את 
המכתב ממשרד הרישוי. בית המשפט קבע, כי 
ההכחשה לא מגובה באף ראיה שתסתור את 
המידע שהתקבל מדואר ישראל, לפיו המכתב 
נמסר ליעדו. על פי בית המשפט, משהוכיחה 
מנורה כי ההודעה בדבר התליית רישיון הנהיגה 
אכן נשלחה ונתקבלה אצל ליזה, עובר הנטל 
אליה לסתור את החזקה האמורה. נראה, כי 
בית המשפט לא התרשם מחקירתה של ליזה 
וקבע כי היא ממציאה “תירוצים מתירוצים 
שונים”, שביניהם הטענה כי את ההודעה על 
התליית הרישיון מצאה בתיק של ילדה. נקבע 
כי ההודעה בדבר התליית הרישיון התקבלה 

אצל ליזה כדין, יום לפני התאונה. 
מועד  לתוקף  נכנס  מתי  לשאלה  בנוגע 
התעבורה  בתקנות  דיון  ולאחר  ההתליה, 
הרלוונטיות, בית המשפט קבע כי הפרשנות 
הראויה, בהתאם להלכה הפסוקה, מחייבת 
כי התליית הרישיון תכנס לתוקפה לא לפני 
שנוצרה מודעות על עובדת ההתליה. בנסיבות 
המקרה, מאחר שנקבע כי ליזה קיבלה הודעה 
בדבר התליית הרישיון יום לפני התאונה אזי 
התליית הרישיון נכנסה לתוקף במועד זה. על 

פי בית המשפט: “...הפרשנות הראויה, בהתאם 
להלכה הפסוקה, מחייבת כי זו ]ההתליה[ תיכנס 
1 אודות  לתוקפה לא לפני שנודע לנתבעת 
ההתליה. מכאן, שאכן, היום שבו נמסרה לה 
ההודעה – 24.2.12, הינו היום שבו נכנסה היא 
לתוקפה, אך מועד זה מאוחר למועד שנקבע 

בהודעה, והגיונה של פרשנות זו בצידה”. 
כאמור, ליזה טענה כי הצליחה לדחות את 
התליית רישיונה עד ה-8 בספטמבר 2016 וזאת 
לאחר התאונה. השאלה היא האם החלטה זו, של 
משרד הרישוי, חלה בדיעבד, כך שהמשמעות 
היא שביום התאונה ליזה הייתה בעלת רישיון או 
האם היא צופה פני עתיד כך שהמשמעות היא 
שההחלטה חלה מיום נתינתה? בית המשפט 
קבע, כי משום שהתובעת ידעה על ההחלטה 
להתלות את רישיונה ובחרה לנהוג למרות זאת 
ביום שלמחרת, רובץ לפתחה “אשם”, שלא נותן 
יד לפרשנות בדבר היות ההחלטה “למפרע” 
כך שהיא חלה על יום התאונה. בית המשפט: 
“משהוכח כי הנתבעת 1 ידעה אודות הדרישה 
לאמצעי תיקון ולא פעלה לבצעו במועד הנדרש, 
ואף ידעה כי רישיונה הותלה בשל כך, ולמרות 
האמור בחרה לקחת סיכון ולנהוג ברכבה, הרי 
שאין הדעת נותנת כי החלטות הרשות יעשו 
פלסתר ויתוקנו לאחר מכן כאילו לא היו ולא 

נבראו”.
לסיכום, הודעת צד ג’ ואף התביעה הראשית 
נגד מנורה נדחות. ליזה תישא בהוצאות מנורה.
עד לכתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור 

לבית המשפט המחוזי. 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

הודעת צד ג’ נגד חברת הביטוח 
נדחתה משום שהותלה רישיונה 

של המבוטחת בזמן קרות התאונה
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 בתביעות נגד צדדים שלישיים המנוהלות על ידי גורמים פרטיים, לוח הזמנים אינו כפוף לרגולציה הקיימת, 
אלא לרצונם הטוב של אותם גורמים ולרוב תהליך סילוק התביעות מולם ממושך ומורכב  חלק ראשון 

בתביעות  טיפול 
בשם מבוטחים נגד 
שלישיים  צדדים 
בין הפעולות  הוא 
ביותר  המורכבות 
ת  ר ו ש ן  י ב מ
הפעולות להן נדרש 
סוכן ביטוח כחלק 
שירותי  ממכלול 
התביעות הניתנים 
ללקוח )המבוטח(.

במה הדברים אמורים? במצב הרגיל של 
במימוש  למבוטח  מסייע  הדברים, הסוכן 
זכויות המבוטח מכוח פוליסת ביטוח שנמכרה 
על ידו, קרי, בקבלת תגמולי ביטוח מחברת 
הביטוח. הזכות לקבלת תגמולי ביטוח כאמור 
קמה למבוטח מכוח פוליסת ביטוח, שמהווה 
הביטוח.  חברת  לבין  המבוטח  בין  הסכם 
זכות  של  קיומה  חרף  מסוימים,  במקרים 
לקבלת תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה, יעדיף 
המבוטח להימנע מהפעלת הפוליסה, ובמקום 
זאת להגיש תביעה כנגד צד שלישי - מדובר 
על מקרים בהם קיים צד שלישי מעוול )אשר 
גרם לנזק(, ושניתן לתבוע אותו בהליך שנחזה 
להיות פשוט יחסית ושמטופל על פי רוב על 

ידי סוכן הביטוח.
בדרך פעולה זו עשוי המבוטח להשיג מספר 
יתרונות חשובים, בהם ניסיון תביעות טוב 
יותר )שמשמעותו המשך קיום ביטוח בעלויות 
סבירות לאורך זמן( וכן השגת תשלום גבוה 
)עקב הימנעות מתשלום השתתפות  יותר 
וכן הכללת רכיבי נזק נוספים שלא  עצמית 
מכוסים במסגרת תביעה רגילה לפוליסה - 
למשל ימי עמידה ונזקים תוצאתיים נוספים 
שלא מכוסים בדרך כלל במסגרת ביטוחי 
רכב מקיף(. פרקטיקה זו נהוגה כמעט בכל 
ענפי הביטוח האלמנטרי, פרט ועסקי, ובעיקר 

בתחום ביטוחי הרכב.
ולמה מדובר בפעולה מורכבת? קיימות לכך 

מספר סיבות:
ראשית, בחלק לא מבוטל מהמקרים, התביעה 
מנוהלת מול צד שלישי שהינו גורם פרטי, קרי 
אדם פרטי שאינו מבוטח בביטוח מקיף או 
גורם עסקי שאינו מהווה חברת ביטוח )כגון 
חברות ליסינג למיניהן(, להבדיל מהתנהלות 
מול חברת ביטוח, שהיא התנהלות פשוטה 
יחסית ומוכרת היטב לסוכן. גורמים פרטיים 
אלו אינם כפופים לרגולציה הקיימת בכל 
הקשור בניהול תביעות מול חברות ביטוח 
והלכה למעשה ההתנהלות מולם אינה פשוטה 

כלל ועיקר.
שנית, באותם מקרים בהם הצד השלישי 
אכן מבוטח, הסוכן נדרש לממש זכות מכוח 

פוליסה של צד שלישי ולא של המבוטח שלו 
ובמילים אחרות - לממש מוצר שמכרה חברת 
ביטוח אחרת )שהסוכן לא בהכרח מקיים קשרי 
עבודה עמה(, עם סוכן ביטוח אחר ובהינתן 
שאינו יודע את התנאים המלאים של העסקה 
)למשל, האם קיימות הסתייגויות מהותיות 
במסגרת הפוליסה, שעשויות לשלול כיסוי 

במקרה ספציפי(.
המרכזי  העניין  רבים  במקרים  שלישית, 
העומד על הפרק כלל אינו עניין ביטוחי, אלא 
עניין משפטי שבמרכזו שאלת אחריותו של 
הצד השלישי ומבטחיו והיקף הנזק שנגרם. 
יכול  יוצא, שבמקרים רבים הסוכן אינו  כך 
לצפות את עמדת הצד השלישי או מבטחיו 
רוב  לפוליסה, שלגביה  )להבדיל מתביעה 
הסוכנים בקיאים בתנאי הפוליסה ובגבולות 
הכיסוי במסגרתה ויכולים לתת למבוטח ייעוץ 

מפורט ומדויק באשר לכך(.
מעל הכל, בשוק הנוכחי קיים מצב של ריבוי 
שחקנים, בהם חברות ניהול תביעות שקמו 
לרוב, מוסכים שכוללים שירות ניהול תביעות 
בשם המבוטחים בסל שירותיהם וכן עורכי 
ייחודי בתחום זה. כל  דין שעוסקים באופן 
אלו גרמו, בין היתר, להגברת מנגנוני הבקרה 
והבלימה כמעט בכל חברות הביטוח והגורמים 
הפרטיים העוסקים בתחום כאמור, כך שעל פי 
רוב קיים קושי אמיתי לסוכן הביטוח לספק 
למבוטח שירות טוב ומהיר. הלכה למעשה, 
המציאות מלמדת כי לרוב תהליך התביעה 
מול הצד השלישי )בין אם מדובר בתביעה 
המתנהלת מול חברת ביטוח ובין אם מדובר 
בתביעה המתנהלת מול גורם אחר( הוא תהליך 
ארוך, מתיש ועשוי להימשך הרבה מעבר ללוח 

הזמנים הסביר.
תביעות  מדובר?  זמנים  לוח  איזה  על 
שמנוהלות מול חברות ביטוח כפופות לחוזר 
חברת  על  לכך  ובהתאם  תביעות  יישוב 
הביטוח לסיים את הטיפול )ולהעביר סכום 
כזה(  שקיים  ככל  במחלוקת,  שנוי  שאינו 
בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמך המהותי 
לוח  האחרון בתביעה. פעמים לא מעטות, 
הזמנים כאמור מתארך, הן מפאת דרישות 
מסמכים נוספות והן מפאת עניינים טכניים 
וביורוקרטיים הקשורים בתהליכי העבודה 
בתוך חברות הביטוח. לרוב, הנזק בו נשא 
המבוטח משולם למוסך בהמחאה דחויה, 
כאשר הציפיה של המבוטח היא לקבל את 
התשלום במסגרת תביעתו לא יאוחר ממועד 
פירעון ההמחאה. זאת ועוד, בדרך כלל כאשר 
התביעה מגיעה לאותם מנגנוני בקרה ובלימה, 
ככל שמתגלות בעיות בנקודת זמן זו, מועד 
)או שחלף כבר(  פירעון ההמחאה מתקרב 
ובהתאם הצורך של המבוטח בפתרון הולך 

ונהיה דחוף יותר.
בתביעות המנוהלות על ידי גורמים פרטיים, 
לוח הזמנים אינו כפוף לרגולציה כאמור, אלא 
לרצונם הטוב של אותם גורמים ולרוב תהליך 

סילוק התביעות מולם ממושך אף יותר.
איך גדלו מנגנוני הבקרה והבלימה בחברות 
הביטוח? על מנגנוני הבקרה והבלימה שחברות 
הביטוח נוקטות בהם ניתן ללמוד מעט מניתוח 
נתונים שפורסמו לפני כחודשיים על ידי רשות 
שוק ההון ככל הנוגע למדדי השירות בביטוח 
ל-2017. מנתונים אלו עולה כי בתחום הרכב 
)מקיף וצד ג’( שולם הסכום המצרפי הגבוה 
ביותר מכל ענפי הביטוח, מה שמעיד על כך 
שמדובר בתחום משמעותי ביותר, שמצריך 
חשיבה והיערכות מצד חברות הביטוח – כדי 
להשיג טיוב תוצאות חיתומיות כמידת האפשר. 
עוד עולה, כי לאורך התקופה שחלפה משנת 
2015 ועד 2017, אמנם עלה הסכום המצרפי 
ירידה בתשלום התביעה  ששולם, אך חלה 
ירידה מקבילה  הממוצעת, מבלי שנצפתה 
במחירי השוק ככל הנוגע לתיקון נזקי רכב 
במוסכים ו/או לעלות חלקי החילוף – אלא 
של  בשיעור  )עלייה  הפוכה  מגמה  דווקא 
חברות  כי  להבין  ניתן  מהאמור  כ-15%(. 
הביטוח אכן השקיעו משאבים לצורך טיוב 
בשטח  שהתפרש  דבר  כאמור,  התוצאות 

כ”הקשחת עמדות” מצדן.
הקושי  קסמים?  במעגל  מדובר  ולמה 
והמורכבות גורמים ללחץ גובר של הסוכן על 
הצדדים השלישיים ובעיקר על מבטחיהם, 
ובחלק מהמקרים, להעברת “שרביט” הטיפול 
באותן תביעות מידי הסוכן לידי חברות ניהול 
תביעות או מוסכים העוסקים בכך. כפועל יוצא 
מכך, חברות הביטוח חשות בלחץ מצד כל 
השחקנים, מבינות כי לפחות חלק מהכספים 
ששולמו ו/או שישולמו בעתיד מוזרמים הלכה 
למעשה לידי גורמים עסקיים שמרוויחים גם 
הם מאותן תביעות וכתוצאה מכך – ממשיכות 
לחזק את מנגנוני הבקרה והבלימה )ובין היתר, 
דורשות יותר מסמכים, יותר בדיקות ויותר 
זמני הטיפול(, וחוזר חלילה. כפועל יוצא מכל 
האמור, פוחתת מידת שביעות הרצון של כל 
הצדדים המעורבים מאותו תהליך, שבמקור 
נראה היה כאופציה פשוטה יחסית ושיש בצדה 

יתרונות רבים לכולם.
החלק השני של המאמר יעסוק באפשרויות 
של הסוכן במקרים בהם הטיפול בתביעות 
ממעגל  יוצאים  וכיצד  מתעכב  זה  מסוג 

הקסמים.

הכותבת היא מנהלת תחום התביעות בקבוצת 
אקורד הכוללת את אקורד סוכנות לביטוח 

וק.ש. חתמים בינלאומיים

מעגל הקסמים של התביעות בשם 
מבוטחים בעולם ביטוחי הרכב

מאת עו”ד ליטל ענבר

פוליסה מארח
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הראל סיימה את המחצית הראשונה 
של 2018 עם רווח כולל של 250 מיליון 
שקל – ירידה של 43% לעומת אשתקד

הראל רשמה רווח חציוני כולל של 250 מיליון 
שקל, לעומת רווח של 437 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד – ירידה של כ-43%. הרווח 
הכולל ברבעון השני של 2018, הסתכם ב-170 
מיליון שקל, לעומת 183 מיליון שקל, ברבעון 

המקביל אשתקד – ירידה של כ-7%. 
הגמולים  דמי  שהורווחו,  הפרמיות  סך 
ותקבולים בגין חוזי השקעה, הסתכם במחצית 
הראשונה של 2018 בכ-15.4 מיליארד שקל, 
בתקופה  שקל  מיליארד   12.9 כ- לעומת 
גידול של כ-19%. סך  המקבילה אשתקד, 
הפרמיות שהורווחו, דמי הגמולים ותקבולים 
בגין חוזי השקעה, הסתכם ברבעון השני של 
2018 בכ-7.7 מיליארד שקל, לעומת כ-6.5 
מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, 

גידול של  כ-18%. 
הראל השקעות חילקה במחצית הראשונה 
של 2018 דיבידנד בסך של 107 מיליון שקל. 
במחצית  ביטוח  הראל  חילקה  במקביל, 
הראשונה לשנת 2018 דיבידנד בסך של 100 
במונחים  ההון  על  התשואה  שקל.  מיליון 
שנתיים עמדה במחצית הראשונה של שנת 
2018 על  2018 על כ-9% וברבעון השני של 

כ-12%. 
מישל סיבוני, מנכ”ל קבוצת הראל, מסר 
הקבוצה  של  המנוהלים  הנכסים  “סך  כי 
הגיע לשיא גם בתקופה בה התשואות בשוק 
ההון נמוכות. זאת, נוכח צמיחה מתמשכת 

הפקדות  הפרמיות,  בהיקפי 
במוצרים הפנסיוניים וגיוסים 
בתחום הפיננסים. אנו בהראל 
ממשיכים ביישום האסטרטגיה 
בין  המשלבת  שלנו  החדשה 
וקשר   BIG DATA דיגיטל, 
אישי של הסוכן ללקוח בכל 
לטובת  הקבוצה  פעילויות 
שיפור התמחור, יכולות המכירה 

והשירות בכל התחומים”.
הרווח הכולל בפעילות חיסכון 
ארוך טווח במחצית הראשונה 
 220 בכ- הסתכם   2018 של 
כולל  רווח  מול  מיליון שקל, 

של כ-347 מיליון שקל בתקופה המקבילה 
אשתקד, בשל תשואות נמוכות יותר בשוק 
ההון בתקופת הדוח, לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד. הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך 
טווח ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-204 
מיליון שקל, מול רווח כולל של כ-138 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות במחצית 
בכ-15  2018 הסתכם  הראשונה של שנת 
מיליון שקל, מול רווח כולל של כ-32 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד 
הכולל במגזר ביטוח בריאות, ברבעון השני של 
2018 הסתכם בכ-7 מיליון שקל, למול רווח 
כולל של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל 

אשתקד. התוצאות בתקופת 
הדוח הושפעו מתשואות שוק 
ההון שהיו נמוכות מהתשואות 
בתקופה המקבילה אשתקד. 
בנוסף, נרשם גידול בתביעות 
בענף סיעוד קבוצתי, המיוחס 
קודמות  בשנים  לפעילות 
עד  התקופה  בגין  )תביעות 
31.12.2017(. להערכת  ליום 
החברה, עקב סיומו של הביטוח 
בסוף  הקבוצתי  הסיעודי 
2017, הפסדים אלו, הנובעים 
צפויים  קודמות,  מתקופות 
משמעותי  באופן  להתמתן 

בתקופות הדיווח הבאות.
סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות 
במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-2.26 
מיליארד שקל, לעומת כ-2.17 מיליארד שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של  כ-4%. 
סך הפרמיות שהורווחו במגזר ביטוח בריאות 
2018 הסתכם בכ-1.16  ברבעון השני של 
מיליארד שקל, לעומת כ-1.09 מיליארד שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-6%. 
הרווח הכולל בביטוח כללי במחצית הראשונה 
2018 הסתכם בכ-44 מיליון שקל,  של שנת 
למול רווח כולל של כ-82 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל בביטוח 
כללי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-
21 מיליון שקל, מול רווח 
מיליון שקל   20 כולל של 
ברבעון המקביל אשתקד. 
ות  ח ת פ ת ה ל  ש ב  , ת א ז
שלילית בענף רכב החובה 

ובענפי חבויות אחרים. 
הפרמיות ברוטו במחצית 
הראשונה של 2018 הסתכמו 
שקל,  מיליארד   1.7 בכ-
לעומת כ-1.5 מיליארד שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד, 
גידול של 13%. הפרמיות 
של  השני  ברבעון  ברוטו 
 842 בכ- הסתכמו   2018
מיליון שקל, למול כ-776 
מיליון שקל ברבעון המקביל 

אשתקד, גידול של כ-9%.

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

 הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך טווח במחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-220 
מיליון שקל, מול רווח כולל של כ-347 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בשל 

תשואות נמוכות יותר בשוק ההון  הרווח בביטוח בריאות נחתך בכ-50% ל-15 מיליון 
שקל  הרווח בתחום הביטוח הכללי ירד ל-44 מיליון שקל לעומת 82 מיליון שקל אשתקד

מישל סיבוני,
מנכ”ל קבוצת הראל
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 השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות: שינוי אומדן בהתחייבויות ביטוחיות בענף סיעוד 
 במגזר הבריאות  שינויים בריבית חסרת סיכון ופרמיית אי נזילות וירידה במרווח הפיננסי
 סך פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שנגבו במחצית הראשונה של שנת 2018 צמח בכ-12% 

ירידה של 36% ברווח הכולל של מנורה 
מבטחים: 53 מיליון שקל ברבעון ה-2 

לעומת 84 מיליון שקל אשתקד 

מבטחים  מנורה  קבוצת 
)יום  שעבר  בשבוע  דיווחה 
של  בסך  כולל  רווח  על  ה’( 
במחצית  שקל  מיליון   68
 ,2018 שנת  של  הראשונה 
מול רווח כולל של 141 מיליון 
שקל במחצית הראשונה של 
שנת 2017 – ירידה של 52%. 
הרווח הכולל ברבעון השני של 
 53 של  לסך  הסתכם   2018
מיליון שקל למול רווח כולל 
של 84 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד – ירידה 

של 36%.  
ים  י ר ק י ע ה ם  י י ו נ י ש ה

שהשפיעו על התוצאות: 
• שינוי אומדן בהתחייבויות ביטוחיות 
בתקופת  הבריאות.  במגזר  סיעוד  בענף 
הדוח בוצע שינוי אומדן של ההתחייבויות 
לוחות  מבחינת  כתוצאה  הביטוחיות 
התמותה של מבוטחי ביטוח סיעודי במגזר 
הבריאות. כתוצאה מכך, הגדילה הקבוצה 
את התחייבויותיה הביטוחיות. ההשפעה 
הינה גידול בעתודות בסך של כ-68 מיליון 

שקל לפני מס.
• שינויים בריבית חסרת סיכון ופרמיית אי 
נזילות. הקבוצה מחשבת את עתודות ביטוח 
חיים לתשלום קצבה, את נאותות העתודה 

בביטוח חיים ובריאות ואת 
ההתחייבויות הביטוחיות 
בהתבסס  כללי  בביטוח 
סיכון  חסרת  ריבית  על 
בתוספת פרמיית אי נזילות. 
כתוצאה משינויים בריבית 
הקבוצה  הדוח,  בתקופת 
הקטינה את ההתחייבויות 
הביטוחיות בסך של כ-41 
פה  ו ק ת ב  . ל ק ש ן  ו י ל י מ
המקבילה אשתקד, הקטינה 
הקבוצה את ההתחייבויות 
הביטוחיות בסך של כ-42 
מיליון שקל. ברבעון השני 
של השנה והקבוצה הקטינה 
לעתודות  ההפרשה  את 
מיליון   110 כ- של  בסך 
המקביל  ן  ברבעו שקל. 
אשתקד, הקטינה הקבוצה 
את ההפרשה לעתודות בסך 

של כ-22 מיליון שקל. 
ירידה במרווח הפיננסי.   •
ירידה  חלה  הדוח  בתקופת 
)הכנסות  הפיננסי  במרווח 
בניכוי התשואה  מהשקעות 
המובטחת למבוטחים( אשר 
השפיעה על תוצאות הקבוצה. 
כתוצאה  ברווח,  הירידה 
מהאמור, לעומת התקופות 
המקבילות לשישה ושלושה 
נה  י ה  , ד ק ת ש א ם  י ש ד ו ח
בסך של כ-47 מיליון שקל 
ו-48 מיליון שקל, לפני מס, 

בהתאמה. 
ודמי  סך פרמיות הביטוח 
במחצית  שנגבו  הגמולים 
 11.4 בכ- הסתכמו   2018 של  הראשונה 
מיליארד  כ-10.2  מול  אל  שקל  מיליארד 
שקל במחצית הראשונה אשתקד, גידול של 
כ-12%. ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו 
ברוטו במחצית הראשונה של השנה הסתכמו 
גידול של כ-12%  בכ-3.9 מיליארד שקל, 

לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 
ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח  בתחום 
הגמולים  ודמי  הביטוח  פרמיות  הסתכמו 
שהורווחו במחצית הראשונה של שנת 2018 
לסך של כ-9.2 מיליארד שקל, אל מול כ-7.9 
מיליארד שקל במחצית הראשונה אשתקד, 

בתחום  הכולל  הרווח  כ-16%.  של  גידול 
לפני מס, במחצית הראשונה של שנת 2018 
רווח  למול  מיליון שקל,  לכ-102  הסתכם 
כולל לפני מס בסך של כ-121 מיליון שקל 

בתקופה המקבילה אשתקד.
שהורווחו  ביטוח כללי  הכנסות מפרמיות 
2018 הסתכמו בכ- במחצית הראשונה של 

מיליון   1,847 מול  מיליון שקל אל   1,786
קיטון  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  שקל 
של כ-3.3%. הרווח הכולל לפני מס במחצית 
הראשונה של שנת 2018 בתחום הסתכם לסך 
של כ-98 מיליון שקל, למול כ-86 מיליון שקל, 

בתקופה המקבילה אשתקד. 
בתחום ביטוחי הבריאות הסתכמו הפרמיות 
שהורווחו במחצית הראשונה בכ-415 מיליון 
שקל אל מול כ-342 מיליון שקל, בתקופה 
כ-21.4%.  של  גידול  אשתקד,  המקבילה 
ההפסד הכולל לפני מס במחצית הראשונה של 
2018 הסתכם לסך של כ-64 מיליון שקל, מול 
רווח כולל לפני מס בסך של כ-16 מיליון שקל, 
נובע  בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד 
כאמור, משינוי באומדנים אקטואריים בענף 
ביטוח סיעודי, אשר כתוצאה מהם הגדילה 
הקבוצה את התחייבויותיה הביטוחיות בסך 
כן, חלה עלייה  של כ-68 מיליון שקל. כמו 
בהוצאות עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 
רכישה אחרות כתוצאה מהגידול במכירות 

ובהתאם חל גידול ברווח החיתומי.

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

יהודה בן אסאייג, מנכ”ל 
מנורה מבטחים ביטוח

 החזקותמנורה מבטחים 
  רווח כולל ותשואה על ההון לבעלי המניות

 ( ח"במיליוני ש)רווח כולל לאחר מס 

 ( באחוזים)תשואה על ההון 

 במונחים שנתיים *

 (53) 
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 53  
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 בשורת הרווח הנקי נרשם זינוק של כ-87% ל-47.3 מיליון שקל בחציון  הרווח הכולל ברבעון רשם זינוק של 
178% ל-29.5 מיליון שקל  הרווח הכולל בחציון ירד ל-28.7 מיליון שקל לעומת 32.1 מיליון שקל ב- 2017 תחומי 

ביטוח חיים ובריאות עברו מהפסד לרווח  תחום ביטוח כללי רשם ירידה ברווח עקב ירידה במרווח הפיננסי

איילון רשמה רווח כולל של 13 מיליון שקל 
ברבעון – דומה לרבעון המקביל ב-2017

איילון  של  הכולל  הרווח 
השנה  של  הראשון  בחציון 
הסתכם ב-28.7 מיליון שקל 
שקל  מיליון   32.1 לעומת 
של  השני  ברבעון  אשתקד 
מהדוח  עולה  כך   –  2018
הבוקר  שפרסמה  הכספי 
תוצאות  החברה.  א’(  )יום 
הרבעון השני: הרווח הכולל 
שקל  מיליון   12.9 כ- הינו 
שקל  מיליון   12.8 לעומת 
בתקופה המקבילה אשתקד. 
מהחברה נמסר כי התשואה 
על ההון במונחים שנתיים 
וסך הפרמיות   ,9.4% הינה 

שהורווחו בתקופת הדוח גדלו בכ 3.6% לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-1.5 

מיליארד שקל.
הרווח הנקי של איילון מציג תוצאות טובות 
בהרבה. בחציון הראשון של 2018 הגיע הרווח 
 25.3 47.3 מיליון שקל לעומת  הניק לכדי 
מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
ברבעון השני של השנה הרווח הנקי היה 29.5 
מיליון שקל לעומת 10.6 מיליון שקל ברבעון 

המקביל אשתקד. 
בחלוקה לתחומי פעילות - הפעילות בענף 
ביטוחי חיים עברה מהפסד של כ-14.4 מיליון 
שקל במחצית הראשונה של 2017 לרווח של 
7.4 מיליון שקל במחצית שנה. זאת, עם צמיחה 
של 9% בהיקף הפרמיות שהורווחו לכדי 324 
מיליון שקל. בעוד שחברות הביטוח הגדולות 
שפרסמו עד כה את דוחותיהן רשמו תוספת 
מהותית לרווח בשל השינוי בעקום הריבית, 
איילון היא בעלת תיק בטוח חיים קטן ולכן 

כמעט ולא נהנתה מהעלייה בסביבת 
הריבית. 

עסקת  הושלמה   2018 ביולי  ב-1 
פסגות שבמסגרתה רכשה החברה את 
הפעילות הביטוחית של פסגות, בתמורה 
לכ-30 מיליון שקל. בחברה מציינים, 
כי תוצאות העסקה יבואו לידי ביטוי 
בדוחות החברה החל מהרבעון השלישי 

של השנה.
גם בתוצאות החברה בענף ביטוחי 
הבריאות חל מהפך – מהפסד של כ-8.2 
מיליון שקל במחצית השנה הראשונה 
של 2017 החברה עברה לרווח של כ-8.4 
מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018 
וצמיחה של 13% בפרמיות שהורווחו 

לכדי 234 מיליון שקל.
הרווח של איילון בענף ביטוח כללי 
הסתכם בתקופת הדוח לכדי 29 מיליון 

שקל לעומת 77 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד, 
חד  הכנסה  גם  אז  שכלל 
פעמית בסך 15 מיליון שקל 
מהסדר פשרה בגין תביעה 
ברווחיות  הקיטון  נגזרת. 
נובע בעיקר מירידה במרווח 
בהכנסות  קיטון  הפיננסי: 
מהשקעות בשוק ההון ועלייה 
במדד והשינוי בשער החליפין 
את  שהגדיל  הדולר,  של 
הוצאות המימון של החברה. 
בנוסף החברה הקטינה את 
שיעור ריבית ההיוון בחבויות, 
דבר שגרם לעלייה בעתודות 
הדוח  בתקופת  שהורווחו  הפרמיות  אלו. 
בדומה  שקל,  מיליון   949 לכדי  הסתכמו 
להליך  במקביל  וזאת  אשתקד,  לתקופה 
מתמשך של טיוב התיק בהתאמה לתכנית 
האסטרטגית של החברה והמעבר מביטוח 
 Loss-קולקטיבים הפסדיים לביטוחי פרט. ה
רכוש  רכב  בענף  הדוח  בתקופת   Ratio
השתפר לכ-77% בהשוואה לכ-83% בתקופה 

המקבילה אשתקד.
לחברה עודף הון של 173% בתקופה הפריסה, 
מעל ההון הנדרש ע”פ משטר ההון העדכני של 

סולבנסי 2 על בסיס דוח כספי 2016.
מנכ”ל איילון ביטוח, אריק יוגב: “עם השלמת 
והמעבר  לייצוב החברה  הפעולות שננקטו 
ליישום האסטרטגיה לצמיחה עסקית מוטת 
שהחברה  ביעדים  העמידה  כי  ניכר  רווח, 
הציבה לעצמה, כגון צמצום עד כדי הפסקת 
מכירות של מוצרים שאינם רווחיים, טיוב תיק 
הלקוחות, מהלכי שימור תיק רווחי, עידוד 

סוכנים איכותיים למעבר למודלים חדשניים 
של עמלות ועוד, אפשרו את השיפור המהותי 
בתוצאות העסקיות של החברה. הצמיחה 
בתחומי הבריאות והחיים מבטיחה, ביחד עם 
תחום הליבה של הביטוח הכללי, בסיס יציב 
ואיתן לאיילון ביטוח להמשך הצמיחה מוטת 

הרווחיות שלה”.
יוגב מציין, כי “זה רבעון שלישי ברציפות 
שהחברה משפרת את שביעות רצון לקוחותיה 
השלמת  עם  וכי  השונים,  השירות  במדדי 
טיוב המערכות הטכנולוגיות באגפי החברה 
וההטמעה של הכלים הדיגיטליים שפותחו 
גם בתחום  יושלם המהפך החיוני  בחברה, 

חשוב זה”.
גרופמן:  שלמה  אחזקות,  איילון  יו”ר 
“האסטרטגיה אותה הציב הדירקטוריון לפני 
כשנה מתממשת בכל תחומי פעילות איילון 
אחזקות, בכל חברות הקבוצה. זרוע הביטוח 
מציגה נתונים, מהם ניכר בבירור כי החברה 
בצמיחה בביסוס הפעילות בתחומי הבריאות 
והחיים והמשך התחזקות בביטוח כללי. נמשיך 
לעמוד ביעדים אשר הצבנו לפני המוסדיים 
וכלל המשקיעים בהנפקה שהתקיימה בחודש 
100 מיליון  מרץ, בה גייסה איילון אחזקות 
שקל באקוויטי ו-67 מיליון שקל באגרות חוב, 
בריבית אטרקטיבית של 3.55%. כידוע, אחת 
ממטרות ההנפקה הייתה השקעה בנכסים 
נדל”ניים מניבים ובהתאם לכך פועלת החברה 

באופן אקטיבי גם לקראת מימוש יעד זה”.
לקבוצת איילון אחזקות נכסים בשווי 12,049 
מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי 
המניות של החברה הינו 673 מיליון שקל )ליום 
30.06.18(. שווי השוק של החברה )ל-21.8.18( 

הגיע לסך של 412 מיליון שקל. 

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

מנכ”ל איילון אריק יוגב

אל
זי

ל ג
יי

 א
ם:

לו
צי

 ₪מיליון  15הרווח הכולל אשתקד מעסקי ביטוח כללי כולל הכנסה חד פעמית מבעל השליטה בסך של * 

28,806 

76,916 

9,705 

39,172 

85,676 

15,686 

51,914 

1-6.18 1-6.17 4-6.18 4-6.17 2017 2016 2015 

5,955 

(10,538) 

10,079 

(8,512) 

(44,457) (46,916) 

1,973 

1-6.18 1-6.17 4-6.18 4-6.17 2017 2016 2015 

8,355 

(8,205) 

1,189 

(8,012) (8,162) 

(21,863) (22,865) 

1-6.18 1-6.17 4-6.18 4-6.17 2017 2016 2015 
(5,038) 

(12,964) 

(5,088) 
(7,103) 

(3,501) 

(18,953) (19,236) 

1-6.18 1-6.17 4-6.18 4-6.17 2017 2016 2015 

 ממגזרי פעילות -רווח כולל לפני מס 
 (ח"שבאלפי ) H2/2018-2015נתונים רלוונטיים בשנים 

 ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח ביטוח כללי

 לא מתחומי הפעילות המדווחים ביטוח בריאות

* 

http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://polisa.news/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/


26 באוגוסט 2018                                                                                                                   עמוד 9 / מתוך 15
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה

 במסגרת פסק הדין נקבע, כי “כל הדרכים מובילות לממונה” וכי הממונה בחר “לגלגל את תפוח 
האדמה הלוהט” הלאה ממנו וכי לממונה חלק לא קטן באי מציאת פתרון ההולם  כל זאת, אף 

שהממונה לא היה צד להליך כנתבע, לא התבקש נגדו כל סעד, לא הובאו ראיות מטעמו ולא ניתנה 
לו האפשרות להתגונן  גם לגופו של עניין, מדגיש הממונה, דינן של הקביעות להתבטל 

הפיקוח מבקש לבטל קביעות על 
התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית 

עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
וחיסכון מבקש מבית הדין הארצי 
לעבודה בירושלים לבטל את קביעותיו 
בית הדין האזורי לעבודה בבאר  של 
שבע בראשות השופטת יעל אנגלברג 
בסוגיית  להתנהלותו  באשר  שהם 
עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי. 
בערעורו מציין הממונה, כי פסק הדין 
עסק בטענות עמיתים בקרן הפנסיה 
נגד החלטה של קרן הפנסיה, שעניינה 
איזון אקטוארי בזכויותיהם, כאשר 

הקרן התייחסה לחברי הקיבוץ כאל “בועה 
אקטוארית” נפרדת מחברי הקרן.

לטענת הממונה, קביעותיו ואמירותיו של 
בית הדין האזורי באשר להתנהלות הממונה, 
ניתנו על ידי בית הדין על אף שהממונה לא 
היה צד להליך כנתבע, לא התבקש כנגדו כל 
ניתנה  סעד, לא הובאו ראיות מטעמו, לא 
לו האפשרות להתגונן מפני הדרישה לסעד 
כלשהו ולא ניתן לו יומו בבית הדין. עוד נטען 
בערעור, כי קביעות ואמירות אלו עומדות 
בניגוד חזיתי אף להחלטת בית הדין, במסגרתה 
נדחתה בקשה לצירופו של הממונה להליך כצד 
נתבע, מן הטעם כי העילות שעל בסיסן הוגשה 
הבקשה מקורן בדיני הנזיקין, ועל כן אין לבית 

הדין סמכות עניינית לדון בהן. 
כפועל יוצא מכך, נטען בערעור, קביעותיו ו/

או אמירותיו של בית הדין ביחס להתנהלותו 
נקבעו בחוסר סמכות ודינן להתבטל. גם לגופו 
של עניין, מדגיש הממונה, דינן של הקביעות 
להתבטל משאין להן כל בסיס עובדתי או 

משפטי.
בערעור מצוין, כי ההליך נשוא עניינו החל 
להתנהל לפני עשור בעקבות הפחתה שביצעה 
הקרן בתשלומי הפנסיה לגמלאי קיבוץ עין 
גדי. בעקבות ההפחתה פנו העמיתים לבית 
הדין בבקשה למתן צו מניעה וסעדים נוספים, 
ובהמשך בתביעה להשבת הסכומים שנגרעו 
מהם ולהצהרה לפיה הם אינם “קבוצה נפרדת” 
או “בועה אקטוארית”, אלא זכויותיהם שוות 

לאלה של שאר עמיתי הקרן. 
במסגרת פסק הדין של השופטת שהם נקבע, 
כי “כל הדרכים מובילות לממונה”... תפקידו 
לצעוד אל תוך נבכי המחלוקות ולמצוא את 
הפתרון ההולם לנסיבות העניין... עוד נאמר 
בפסק הדין, כי גם כאשר צורף כצד נדרש להליך 
בחר הממונה “לגלגל את תפוח האדמה הלוהט” 
הלאה ממנו, וכי לממונה חלק לא קטן באי 
מציאת הפתרון ההולם את הנסיבות והימנעותו 

מלפעול רק מעצימה את נזקי הצדדים.
היה הדוח  לו  כי  הדין,  בפסק  נאמר  עוד 

השנתי המבוקר של הקרן, המוגש 
לממונה, נבחן כנדרש במועדו, סביר 
להניח כי הממונה היה נחשף לעניינים 
לגירעון  והגורמים  שבמחלוקת 
יותר, כך  האקטוארי בשלב מוקדם 
שיכול היה להפעיל את סמכויותיו 

ולהקטין את נזקי העמיתים בקרן.
לדברי השופטת, צודקים הנתבעים 
בטענתם בסיכומיהם, כי אין די בבחינת 
וכי המפתח לשינוי  הסיבה לגירעון 
המדיניות מצוי בידי הממונה, אשר בחר 
להימנע מלהפעיל את שיקול הדעת המוקנה 
לו על פי דין. לדעתה, היה על הממונה לסייע 
בידי הצדדים במציאת הפתרון ההולם, וכי היה 
על הצדדים להידבר ביניהם והיה על הממונה 

לסייע בעדם לעשות כן.
לסיכום נטען בערעורו של הממונה, שהוגש 
דנה מנחה, סגנית בכירה  עו”ד  באמצעות 
במחלקה למשפט עבודה בפרקליטות המדינה, 
בית הדין שגה עת הטיל את האחריות  כי 
למערכת היחסים בין הקרן לעמיתיה ולכשלים 
בניהול הקרן ככל שהיו כאלה על  שנתגלו 
וכי לא היה כל בסיס עובדתי או  הממונה, 
של  הלכת  מרחיקות  למסקנותיו  משפטי 
בית הדין ביחס לתרומתו של הממונה לנזקי 
העמיתים. בנוסף לא ברור מה המסד העובדתי 
לקביעה לפיה הממונה חמק מחובותיו על 
פי חוק. בית הדין הארצי מתבקש לבטל את 

קביעותיו של בית הדין ביחס לממונה.
מהפיקוח נמסר: “לא מגיבים על הליכים 

המצויים בבית משפט”.

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 
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 הרשות פנתה טלפונית למגדל וביקשה לברר את פרטי ההחלטה של החברה על שכרו של 
ספיר  במגדל מאמינים כי בישיבה הבאה תגמול שכרו של המנכ”ל יועלה באותו הנוסח

בעקבות פנייה של רשות שוק ההון: 
מגדל דוחה את הדיון על תנאי 

העסקתו של המנכ”ל דורון ספיר

הממונה על הביטוח,  בעקבות פנייתה של 
על תנאי שכרו של  דוחה את הדיון  מגדל 
לישיבה הבאה. בעלי  דורון ספיר  המנכ”ל 
המניות היו אמורים לאשר ביום ד’ הקרוב את 
תנאי שכרו של ספיר למשך שנתיים, אם כי אי 
בהירות בנוגע לעמידת תנאי השכר של ספיר 
בחוק שכר הבכירים הביאה לפנייה של רשות 
שוק ההון למגדל כדי לקבל פרטים נוספים 

על תנאי השכר. 
מבקשים  למגדל  מקורבים  זה,  בנושא 
להבהיר כי מדובר בפנייה טלפונית שגרתית 
ולא פנייה רשמית, שנעשית לרוב באמצעות 
מכתב של הפיקוח. בנוגע לתוכן הבירור, על פי 
מגדל: “הפיקוח ביקש להבין מהן חוות הדעת 
המשפטיות שהביאו את מגדל להחלטה על 
תנאי השכר, בעוד ההחלטה הסתמכה על חוות 

דעת של חברת הייעוץ אנטרופי”. 
במגדל מסבים את תשומת הלב לכך, שמבין 
המנכ”לים בענף, בפיקוח מצאו לנכון לפנות רק 
למגדל, בעוד אין שוני מהותי בתנאי העסקתו 
לעומת מנכ”לים אחרים בענף. כדי להימנע מאי 
נעימויות נוספות, הנהלת מגדל החליטה שעד 

שלא ילובנו כל הפרטים, הדיון על 
שכרו של ספיר יידחה מהאסיפה 
הכללית לישיבה הבאה, אך גם 
השכר  מבנה  הבאה  בישיבה 
של ספיר יועלה באותו הנוסח, 

מציינים בחברה.
בישיבה שתיערך ביום ד’, בעלי 
המניות היו אמורים לאשר את 
תנאי השכר של מנכ”ל מגדל מיום 
 ,2018 יוני   - כניסתו לתפקיד 
2020. על פי הדיווח  ועד למאי 
של מגדל, ספיר זכאי למשכורת 
חודשית של כ-196 אלף שקל 

והוא אינו זכאי למענק שנתי משתנה. 
הבירור של הממונה נוגע ככל הנראה לשכר 
אותו מקבל ספיר בשנה הנוכחית. כמענק 
משכורות  שלוש  לספיר  הוענקו  חתימה 
חודשיות. הבונוס, על סך של כמעט 600 אלף 
שקל, מביא את שכרו של ספיר לשנה הנוכחית 
לסך של 294 אלף שקל לחודש )תשע משכורות 
עבור שישה חודשי עבודה( או 3.5 מיליון שקל 
לשנה, שכר שחוצה את התקרה הנקובה בחוק 

שכר הבכירים. 
2017 נכנס חוק שכר  בשנת 
הבכירים. על פי החוק, השכר 
הגבוה ביותר שיוכל בכיר בענף 
הפיננסים להרוויח יעמוד על 
2.5 מיליון שקל, אלא אם הפער 
בין שכר המנכ”ל לשכר העובד 
בעל השכר הנמוך בארגון הוא 

עד פי 35.
ספיר  של  השכר  אפיזודת 
חר  א ל ה  נ ש י  צ ח ה  ע י פ ו מ
שדירקטוריון מגדל אישר את 
מינויו של ספיר כמנכ”ל מגדל 
ביטוח. ספיר החליף בתפקידו את עופר אליהו, 
שכיהן בתפקיד בארבע וחצי השנים האחרונות. 
טרם מינויו של ספיר לתפקיד מנכ”ל החברה, 
הוא כיהן כמנכ”ל מגדל ביטוח ויו”ר דירקטוריון 
מקפת ויוזמה ובתפקידים נוספים בקבוצה. 
ויזה  לפני שעבד במגדל כיהן ספיר כמנכ”ל 
כ.א.ל במשך שלוש שנים. קודם לכך שימש 
כמשנה למנכ”ל מגדל ביטוח ומנהל המטה 

במשך כשנה.

MDRT-כלל ביטוח מברכת את סוכני ה
בכירי סוכני ביטוח החיים והפנסיה,

,CLU את חברי ההנהלה הנכנסת והיו"ר אלברט גבאי
בברכת שנת עשיה פורייה מוצלחת.

מנכ”ל מגדל דורון ספיר
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תעשיית הביטוח הבריטית חוששת מפעולות 
Brexit-חד צדדיות של הממשלה בתחום ה

הגידול ברכישת ביטוח 
חיים באסיה מניע את 

תעשיית ביטוח המשנה 
של תחום ביטוח החיים

השריפות ביוון הסבו נזקים 
בהיקף 33.7 מיליון אירו

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

The Associationof British Insurers
)ABI( קרא לפיקוח על הביטוח של בריטניה 
להגיע להסכמות דחופות בקשר לניתוק מהשוק 
זאת,  ליצור המשכיות.  כדי   )Brexit( האירופי 
הגעה  לאי  המובילה  הממשלה  לעמדת  בניגוד 

להסכמות. 
להציג  התחייבה  בריטניה  ממשלת 
 Temporary Permissions Regime
)TPR( שיאפשר לחברות ותאגידים ממדינות 
לפעול   )EEA( האירופי  הכלכלי  האזור 

הניתוק  אחרי  שנים  שלוש  במשך  בבריטניה 
הרשויות  מטעם  פעילות  אישור  שיקבלו  עד 
הצהירה  הבריטית  הממשלה  אולם  הבריטיות. 
ליצירת המשכיות,  יפעל  לא   EEA-עוד ה שכל 
מבטחים  )לרבות  פיננסיים  שירותים  חברות 
האפשרות  את  יאבדו  בריטיים  וברוקרים( 

 .EEA-לפעול במדינות ה
 British Insurance מטעם  בהודעה 
כי  נאמר   )Biba( brokers’ Association
הביטוח.  בתחום  גדולה  לדאגה  גורם  הנושא 

להגיע  לטענתם,  מחויבת,  בריטניה  ממשלת 
הדו  הפעילות  להמשך   EEA עם  להסכמות 
והפיננסים.  צדדית בתחום הביטוח, הבנקאות 
כ-38  מבטחת  הבריטית  הביטוח  תעשיית 
מיליון אזרחי האיחוד שלא יוכלו להמשיך לקבל 
שירותים מהמבטחים שלהם, ביניהם פנסיונרים 
תעשיית  של  הפעילות  קצבאות.  שמקבלים 
של   1% מהווה  באירופה  הבריטית  הביטוח 
ומכניסה  בריטניה  של  הגולמי  המקומי  התוצר 

רווח שנתי של יותר מ-8 מיליארד ליש”ט.

המבטחים היווניים צפויים לשלם תביעות בגין השריפות שאירעו בסוף 
 the ידי  על  פורסמו  הנתונים  אירו.  מיליון   33.7 של  בהיקף   2018 יולי 
)EAEE(. עד כה דווח  Hellenic Insurance Companies Association
785 תביעות לגבי נזקים לרכוש פרטי ומסחרי כשהתביעה הממוצעת  על 
היא בסך של 41,300 אירו. הוגשו 212 בגין נזקי רכב כשהתביעה הממוצעת 
והביאו  אדם  בני   87 של  חייהם  את  קיפחו  השריפות  אירו.   6,300 היא 
לפציעתם של 200 אחרים. משרד התשתיות היווני דיווח כי 1,218 מבנים 
מתוך 2,489 שנבדקו הוכרזו כמבנים מסוכנים שלא ניתנים לאכלוס ו-200 

בנינים נהרסו כליל. 
במקביל נמסר כי משטרת יוון אסרה אדם בן 35 בחשד שגרם ל-5 שריפות 

מתוך 15 מוקדי השריפות שנמצאו. המשטרה חוקרת את מעורבותו.

הגידול בתעשיית ביטוח המשנה העולמית בתחום ביטוח החיים 
באסיה,  חיים  ביטוח  במכירות  המשמעותי  מהגידול  מושפעת 
S&P Global Ratings. מבטחי  עולה מנתונים שמפרסמת  כך 
 Taiping-ו  China Re, Korean Re כגון  האסייתיים  המשנה 
Re צוברים חשיבות במעמד העולמי עקב המיצוב החזק שלהם 
העולמית  המשנה  ביטוח  תעשיית  הראשוניים.  המבטחים  מול 
והחזר  יציב בשיעור של 3%  גידול  ביטוח החיים מציגה  בתחום 

חזוי בשיעור של 10% על ההון לשנים 2018-2020.

הכשרה חברה לביטוח
מאחלת לבכירי סוכני ביטוח החיים והפנסיה,

MDRT חברי ההנהלה הנכנסת במועדון
ואלברט גבאי – CLU, היו"ר הנכנס

שנה טובה, פורייה, מבורכת ומלאה בעשייה

״מבברכת הצלחה
בע

ח 
טו

בי
 ל

רה
חב

ה 
שר
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הכשרה מציגה רווח כולל של כ-26 
מיליון שקל ברבעון השני של השנה

מחצית  את  מסכמת  הכשרה 
השנה הראשונה של 2018 עם עלייה 
הרבעוני  הדוח  פי  על  ברווחים. 
הרווח  שחלף,  ה’  ביום  שפורסם 
הכולל בחצי השנה הראשונה עמד 
על 26 מיליון שקל, לעומת רווח של 
שלושה מיליון שקל. הרווח הכולל 
ברבעון השני של השנה עמד על 15 
מיליון שקל, לעומת הפסד של מיליון 
שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הגידול ברווח נובע ממגזר ביטוח 

כללי, בעיקר משיפור חיתומי בענפי רכב רכוש 
ורכב חובה.

בד בבד עם העלייה ברווחים, הכשרה רושמת 
קיטון בסך הפרמיות שהורווחו ברוטו בחצי 
הפרמיות  סך   .2018 של  הראשונה  השנה 
שהורווחו ברוטו בחציון הראשון הסתכמו 
בכ-843 מיליון שקל בהשוואה לכ-896  מיליון 

שקל בחציון המקביל אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בתחום ביטוח 
כללי בחציון הראשון הסתכמו בכ-533.6 מיליון 
שקל בהשוואה לסך של כ-539.3 מיליון שקל 

בתקופה המקבילה.
הרווח הכולל לפני מס ממגזר ביטוח כללי 
מיליון  בכ-38.7  הסתכם  הראשון  בחציון 

שקל, לעומת רווח  כולל לפני מס 
בחציון  שקל  מיליון   3.7 כ- של 
המקביל. הגידול ברווח בתקופת 
הדוח לעומת אשתקד נובע בעיקר 
משיפור חיתומי בענפי רכב רכוש 
טיוב התיק  ורכב חובה בעקבות 
ומעדכון יתרות אקטואריות בגין 
שנות חיתום ישנות בענף רכב חובה 

שבוצע אשתקד.
ברוטו  שהורווחו  הפרמיות  סך 
בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך 
בחציון הראשון הסתכמו בכ-309.5  טווח 
מיליון שקל לעומת כ-537 מיליון שקל בחציון 
המקביל. הקיטון בהיקף הפרמיות שהורווחו 
בתקופת הדוח לעומת אשתקד נובע מירידה 
בפרמיה השוטפת בפוליסות ביטוחי מנהלים 
בסכום של כ-31 מיליון שקל לעומת אשתקד 
ומירידה בפרמיה החד פעמית בסכום של כ-16 

מיליון שקל לעומת אשתקד. 
ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים בחציון 
הראשון הסתכם ב-0.9 מיליון שקל לעומת 
רווח כולל לפני מס כ-0.2 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה. המעבר מרווח להפסד בענף ביטוח 
חיים בתקופת הדוח, נובע בעיקר מאי גביית 
ניהול משתנים בתקופת הדוח לעומת  דמי 

1.8 מיליון שקל  ניהול בסך  גבייה של דמי 
)בניכוי זקיפה למבוטחים( אשתקד, שקוזזה 
חלקית בעקבות עדכון לוחות ריבית להיוון 
העתודות בפוליסות גמלא שהביא לקיטון 
בעתודות בסכום של 1.9 מיליון שקל בתקופת 
הדוח לעומת קיטון בסך של כ-1.1 מיליון 

שקל אשתקד.
מנכ”ל הכשרה: “התוצאות  שמעון מירון 
נובעות בין היתר בזכות הטמעת האסטרטגיה 
של חיתום מוקפד בתחומים השונים ביניהם 
עסקים ורכב. מאז התחלת שיווק של GO מוצר 
הביטוח הדיגיטלי לרכב, שמשווק באמצעות 
סוכנים, מכר מאז תחילת השקתו מהרבעון 
מתחילת השנה אלפי פוליסות. אציין גם את 
  BEST INVESTהמוצר הייחודי של החברה
שהיקף הכספים המנוהלים בו עומד על כ-7.5  
מיליארד שקל נכון ליום פרסום הדוחות. מוצר 
זה תורם לעלייה עקבית בהכנסות  ייחודי 
החברה, שתמשיך ותבוא לידי ביטוי בגביית 
ניהול קבועים כתוצאה מגידול בתיק  דמי 
הביטוחי. נמשיך לפעול לטיוב תיק המבוטחים 
שלנו תוך פיתוח מוצרים חדשים ותחרותיים. 
נמשיך לפעול לשימור וחיזוק מעמד החברה 
רווחיות בהתאם  ביעדי  בענף תוך עמידה 

לתכנית העבודה”.

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

שמעון מירון 
מנכ”ל הכשרה

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

 ברבעון המקביל ב-2017 הכשרה הרוויחה כ-3 מיליון שקל  שמעון מירון, מנכ”ל 
הכשרה:  מאז התחלת השיווק של GO, מוצר הביטוח הדיגיטלי לרכב, נמכרו אלפי פוליסות
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כפי שפורסם לראשונה בפוליסה:

ISO   קליימסרצ’ ישראל שימשה כמפעיל המאגר לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב חובה 
מאז  2006 מהחברה נמסר כי המערכת החדשה של  ISO תציע רכיבי אינשורטק חדשניים ובכלל 

זה מכשירי בינה עסקית מתקדמים, כלי קישור גרפיים ופרמטריזציה של אינדיקטורים להונאה

  המפקחת מקבעת את השינויים אותם הציגה בטיוטה השנייה  על פי הרשות, 
צפוי להתפרסם חוזר נוסף בו ייכללו הוראות המעדכנות את תפקידי הדירקטוריון

תנאי הסף של מגישי המכרז לחברות מקומיות הוא מחזור פרמיות של 
חצי מיליארד שקל ב-2017 בענף הביטוח האלמנטרי )פרט לביטוח חובה( 

 ISO חתמה על הסכם להמשך התפעול 
של המאגר לאיתור הונאות בביטוח חובה

חברת נתיבי תחבורה עירוניים )נת”ע( מקיימת 
מכרז למתן שירותי ביטוח אחריות מקצועית

פורסם חוזר הדירקטוריונים הסופי: בעל 
שליטה יוכל לכהן כיו”ר – אך תחת מגבלות

ISO בפוליסה:  לראשונה  שפורסם  כפי 
ד’  נבחרה סופית ביום  קליימסרצ’ ישראל 
בשבוע שעבר להמשיך לשמש כמפעיל הרשמי 
בענף  ביטוח  הונאות  המאגר לאיתור  של 
ביטוח רכב חובה לשוק הביטוח הישראלי.  
הסכם בין החברה לאיגוד חברות הביטוח 
זאת, לאחר  10 שנים.  נחתם לתקופה של 
החברה  זכיית  על  נודע  מאי  בסוף  שכבר 

במכרז.
לאיתור  המאגר  כמפעיל  שימשה   ISO
הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב חובה מאז 
מונתה לתפקיד על ידי משרד האוצר בשנת 
2006. מהחברה נמסר, כי “המערכת החדשה 
ISO תציע רכיבי אינשורטק חדשניים  של 
ובכלל זה מכשירי בינה עסקית מתקדמים, כלי 
קישור גרפיים ופרמטריזציה של אינדיקטורים 

להונאה”.

מערכת  את  להמשיך  שמחים  “אנחנו 
היחסים שלנו עם תעשיית הביטוח הישראלית 
ואיתור  ניתוח  כלי  לספק  ההזדמנות  ועל 

הונאות מתקדמים לשוק הביטוח”, אומר 
 ISO Claims נשיא  דלה-רוקה,  ריצ’רד 
Analytics. “אנו צופים שהמערכת החדשה 
תייצר לתעשייה ערך רב ואף גדול מזה, שבא 
לידי ביטוי במחקרים של רשות שוק ההון”.
ISO קליימסרצ’ ישראל מספקת לחברות 
הביטוח שירותי איתור הונאות, הן בתהליך 
החיתום.  בתהליך  והן  בתביעות  הטיפול 
מחקרים מוכיחים את הערך הרב של המערכת, 
והירידה  לציבור הרחב,  והן  הן למבטחים 
החדה במחירי ביטוח החובה בעשור האחרון 

  .ISO נזקפים בין היתר גם למאמצים של
“אנחנו גאים על שנבחרנו כמפעיל המאגר 
לאיתור הונאות, לאחר תהליך מכרזי ארוך, 
ואנחנו מצפים להמשך שיתוף הפעולה שלנו 
גידי  כלל תעשיית הביטוח”, מסר  לטובת 

.ISO שטרן, מנכ”ל

נתיבי תחבורה עירוניים )נת”ע( מקיימת 
מכרז למתן שירותי ביטוח אחריות מקצועית. 
וחצי מיום  תקופת ההתקשרות היא לשנה 
נת”ע,  מול  הזוכה  על החוזה של  החתימה 
כאשר החברה שומרת על האפשרות להאריך 
שנים  לשלוש  ההתקשרות  תקופת  את 
בסיס  על  ייקבע  במכרז  הזוכה  נוספות. 

מחיר בלבד. 
לחברות  המכרז  מגישי  של  הסף  תנאי 
מקומיות הם מחזור פרמיות של חצי מיליארד 
שקל ב-2017 בענף הביטוח האלמנטרי )פרט 
לישראל  מחוץ  ברוקרים  חובה(.   לביטוח 
בביטוח  פרמיות  מחזור  להציג  יכולים 
אלמנטרי )פרט לביטוח חובה( של חמישים 

מיליארד דולר. ברוקר מחוץ לישראל בעל 
חברה בת שמורשית לפעול כסוכנות לביטוח 
בישראל, תציג מחזור פרמיות של מאה מיליון 
דולר בביטוח אלמנטרי )פרט לביטוח חובה(. 
הבהרות לגבי המכרז יוגשו לחברה עד ה-2 
בספטמבר. את ההצעות למכרז יש להגיש עד 

ה-16 בספטמבר 2018. 

יותר מחודש לאחר פרסום הטיוטה  קצת 
שוק  רשות  הדירקטורים,  לחוזר  השנייה 
ההון פרסמה היום )א’( את הנוסח הסופי של 
החוזר. בדומה לטיוטה השנייה ובניגוד לטיוטה 
הראשונה של החוזר, הרשות קבעה כי תאפשר 
לבעל השליטה לכהן כיו”ר, אך משך כהונתו 

ייקבע על ידי הדירקטוריון.   
את ההחלטה המוזכרת תולה הרשות בכך 
יו”ר  בתפקיד  המכהנים  של  ש”תחלופה 
חיובית  תרומה  בעלת  היא  הדירקטוריון 
להתפתחות הגוף המוסדי ולבחינה מחודשת 
של החלטות אסטרטגיות שהתקבלו בעבר, 
בפרט לגבי תרבות ארגונית, תהליכי עבודה, 

מערכי בקרה וניהול סיכונים”.

כי מכיוון  בחוזר הסופי, הרשות הוסיפה 
שהיו”ר מקדיש חלק ניכר מזמנו לתפקידו בגוף 
המוסדי ומעורה בעסקיו יותר מאשר דירקטור 
רגיל, עצם כהונתו יוצרת זיקה בינו לבין הגוף 
המוסדי. על כן, בדומה לתקנה קובעת כי יו”ר 
לא יהיה דירקטור חיצוני, נקבע כי בגוף מוסדי 
שאינו גוף מוסדי ללא שולט, היו”ר לא ייבחר 

מבין הדירקטורים הבלתי תלויים.
החוזר קובע עוד, כי לפחות שליש מחברי 
הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים. 
במקרה בו בעל השליטה או קרובו מכהן כבעל 
תפקיד מרכזי, יעלה שיעור הדירקטורים הבלתי 
תלויים בדירקטוריון, כך שלפחות מחציתם 
יהיו דירקטורים בלתי תלויים. הרשות מציעה 

לקבוע תהליך מובנה ושקוף לאיתור ומינוי של 
דירקטורים בלתי תלויים. 

החוזר הסופי מגיע כאמור לאחר שתי טיוטות 
בעלות נוסח שונה שהתפרסמו בשנה הנוכחית. 
לאחר פרסום הטיוטה הראשונה, התקבלו 
ושונים בענף, כולל  הערות מגורמים רבים 

עתירה של איגוד חברות הביטוח לבג”ץ.
על פי הרשות, חוזר זה הוא הראשון מבין שני 
חוזרים העוסקים בעניין דירקטוריון וועדותיו. 
בחוזר הראשון נכללות הוראות הנוגעות להרכב 
הדירקטוריון, כשירות, אחריות, ואופן העבודה, 
וכן הוראות לעניין ועדות הדירקטוריון. בחוזר 
השני, הצפוי להתפרסם בהמשך, ייכללו הוראות 
המרכזות ומעדכנות את תפקידי הדירקטוריון. 

ד”ר גיא רוטקופף, מנכ”ל איגוד חברות הביטוח 
)מימין(  וגידי שטרן, מנכ”ל ISO קליימסרצ’ ישראל

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/iso-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A1%D7%A8%D7%A6-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%96%D7%9B%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%92/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%92/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%92/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%91%D7%92/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7/
http://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%9c%d7%97%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7/
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הכנס הבינלאומי של AIDA, ארגון 
עורכי הדין העוסקים בביטוח, 

יתקיים באוקטובר בברזיל
עו”ד פגי שרון, נשיאת אידה ישראל, היא המועמדת המובילה להיבחר לנשיאת AIDA העולמית

 PassportCard פעלה לחילוצם המהיר מאזור הפגיעה 
הצפוי, תוך התמודדות עם מרחב אווירי הצפוי להיסגר

הביטוח  ארגון  של  העולמי  הקונגרס 
הבינלאומי AIDA צפוי להתקיים השנה בריו, 
ברזיל, ב-11-13 באוקטובר 2018. הקונגרס 
ייערך בהשתתפות מאות עורכי דין מרחבי 
העולם העוסקים בדיני ביטוח, נציגי חברות 
הביטוח העולמיות ונציגים של חברות השמאות 
הבינלאומיות. כמו כן ישתתפו בו מרצים מקרב 

האקדמיה והרגולציה בביטוח.
הקונגרס מתקיים אחת לארבע שנים, ובין 
היתר נבחרים בו נשיאי הארגון העולמי וראשי 
הוועדות. על פי הערכות, נשיאת AIDA ישראל, 

עו”ד פגי שרון ממשרד עורכי הדין לויתן שרון, 
הינה המועמדת המובילה להיבחר לתפקיד 
נשיאת AIDA העולמית. הבחירה מתבצעת על 
ידי חברי הנשיאות )35 נציגים ממדינות שונות 
בעולם( ומאושרת במליאת חברי AIDA בכנס.
ארבעה  יידונו  בקונגרס  הבחירות,  לצד 

נושאים מרכזיים: 
• חובות הגילוי של המבטח ושל המבוטח 

בחוזה הביטוח.
ומיהו  - שיטות, כיסויים  זיהום  ביטוח   •

המוטב? 

של  מ מ  •
תאגידי בחברות 

הביטוח.
ות  נ ש ד ח  •
 – ת  י ג ו ל ו נ כ ט
סייבר,  סיכוני 
אוטונומי  רכב 
וש  מ י ש ו
ות  י ג ו ל ו נ כ ט ב
החדשות בתהליך 
מכירת הביטוח.

המוזכרים,  בנושאים  להרצאות  בהמשך 
יתקיימו דיונים בכל אחד מארבעת הנושאים 
המרכזיים, בקבוצות עבודה. בנוסף, יתקיימו 
דיונים בקבוצות העבודה של הארגון בנושאי 
שיבוב, ביטוח משנה, ביטוחי קטסטרופות 
ושינויי אקלים, ביטוחי רכב, ביטוחי אשראי 

ועוד.
עוד נמסר, כי המדינה המארחת את הקונגרס 
בינלאומי מכבדת את המשתתפים בהצגת 
בברזיל  עריכת הכנס  התרבות המקומית. 
מוסיפה לתכנים החשובים גם את הפולקלור 

והתרבות הברזילאית.

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

עיתון פוליסה מתעתד להפיק מהדורה 
מיוחדת לקראת הקונגרס הבינלאומי של 
שיופיע  הגיליון,  בברזיל.  AIDA שיערך 
באנגלית, יופץ גם בקרב משתתפי הכנס 
הבינלאומי להם עניין בשוק הביטוח הישראלי. 
דיגיטלי תתואר  בגיליון שיופיע בפורמט 
יופיעו  וכן  ישראל   AIDA של  הפעילות 

מאמרים מטעם משרדי עורכי דין המובילים 
העוסקים בביטוח בארץ ושל גופים אחרים 

החברים בארגון אידה ישראל.
פוליסה בארץ  למינויי  גם  יופץ  הגיליון 
כן, תופק מהדורה מודפסת  וכמו  ובעולם 
 AIDA לשם הצגה וחלוקה לחברי נשיאות
שיתכנסו בין 11 ל-13 באוקטובר בריו, ברזיל.

פוליסה ו-AIDA במהדורה
מיוחדת לקראת הכנס בברזיל

הוריקן דרגה 5 בחופי הוואי: 
משפחה ישראלית חולצה

עו”ד פגי שרון

מבטחים ומבוטחים

משפחה ישראלית מבוטחת PassportCard נקלעה בשבוע שעבר, במהלך 
נופש, להתראת הוריקן בחופי הוואי. חברת הביטוח פעלה לחילוצם המהיר 
מאזור הפגיעה הצפוי, תוך התמודדות עם מרחב אווירי הצפוי להיסגר. 
החילוף נעשה בסיוע מרכז השליטה של MAGNUS, שתדרך את המחלצים 

להתנהלות במצב חירום.
המשפחה שבה בטיסה לארה”ב ביום ה’ שחלף.

אילוסטרציה
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הלשכה מעלה את התשלום להשתתפות 
בכנסים לסוכנים שנרשמים ביום הכנס

אפרת זליקוביץ מונתה למנהלת 
תחום יועצים ומכרזים בבית 

ההשקעות הלמן-אלדובי

הצעד ננקט באישור הוועד המנהל על מנת להימנע מן העומסים 
שנגרמים כתוצאה מסוכנים שלא נרשמים לכנסים מראש

IBI שימשה עד לאחרונה בתפקיד דומה בבית ההשקעות  
 ב-5 השנים האחרונות הקימה וניהלה את מערך ההפצה 

 IBI-ליועצים הפנסיוניים העצמאיים בבתי ההשקעות מיטב דש וב

לשכת סוכני הביטוח מייקרת את מחירי 
הכנסים הארציים לחבריה שמגיעים לכנסים 
ללא הרשמה מוקדמת. באישור הוועד המנהל, 
חברי לשכה שיגיעו לכנסים הארציים )פרט 
לכנס באילת( ויבקשו להירשם בכנס עצמו, 
דמי  שקלים   100 של  מחיר  ישלמו מעתה 

דרך  מוקדם,  ותשלום  רישום  השתתפות. 
אתר האינטרנט של הלשכה, ישמר את העלות 

הקודמת שהיא 70 שקלים לכנס. 
עד היום, לא היה קיים שוני בין מחיר הרשמה 
מוקדמת להרשמה בכנס עצמו. אך סוכנים 
רבים בחרו להירשם ביום האירוע – התנהלות 

שהביאה לעומסים מיותרים בפתיחת הכנס.
ביחס לשמועות כי המהלך נובע מקשיים 
כספיים, בלשכה מבהירים כי זה לא המצב. 
בין  ידי הבדלי תשלום  על  הלשכה מקווה, 
ביום האירוע,  הרשמה מוקדמת להרשמה 

למנוע את העומס המוזכר. 

יועצים  אפרת זליקוביץ מונתה למנהלת תחום 
ומכרזים בבית ההשקעות הלמן-אלדובי. זליקוביץ 
שימשה עד לאחרונה בתפקיד דומה בבית ההשקעות 
IBI ובמסגרת מיזוג פעילות הגמל של IBI לתוך 
פעילות הגמל של הלמן-אלדובי, הצטרפה כעת למערך 
ההפצה בדגש על פעילות הגמל והפנסיה של הבית.

זליקוביץ בעלת ניסיון של כ-18 שנה בענף הביטוח 
הפנסיוני והפיננסים כאשר ב-5 השנים האחרונות 
הקימה וניהלה את מערך ההפצה ליועצים הפנסיוניים 

 .IBI-העצמאיים בבתי ההשקעות מיטב דש וב

רמי דרור, מנכ”ל הלמן-אלדובי, התייחס למינוי 
ואמר: “אנו שמחים מאוד על הצטרפותה של אפרת 
 Track Record לבית ההשקעות. אפרת בעלת 
מרשים בניהול מערך היועצים. מדובר במגזר מקצועי 
שבשנים האחרונות הולך וצובר תאוצה ואנו רואים 
לנכון לחזק את מערכת היחסים ושיתופי הפעולה 
בו. צמיחת פעילות בית ההשקעות, הן לאור השלמת 
המיזוג עם IBI והן בניהול הנכסים המנוהלים ובמגזרי 
הפעילות הנוספים, מצריכה מאתנו חשיבה מתקדמת 
בטיפול וניהול כלל הממשקים שאיתם אנו עובדים”.  

מבטחים ומבוטחים
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