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 כיצד מחלקות חברות הביטוח את העמלות כאשר ממונה סוכן ביטוח חדש על הפוליסה? 
 בדיקה שנערכה בסוכנות הביטוח יונט חושפת את מדיניות החברות במקרים מסוג זה

מה קורה לעמלות הסוכן בעת מינוי סוכן אחר?

שיקולים רבים מופעלים על ידי סוכני הביטוח 
בעת החלטה איזו פוליסה לשווק למבוטח. לא 
ניתן להתעלם מהחשיבות של מרכיב העמלה 
בהחלטה זו. אולם, האם סוכני הביטוח מודעים 

לכלל ההיבטים של הסוגיה? 
ובעלי  איש הביטוח שלמה אייזיק, מנכ”ל 
יונט, סבור שלא. לדבריו,  סוכנות הביטוח 
סוכני הביטוח לא מודעים להבדלים הגדולים 
במדיניות של חברות הביטוח בקשר למקרה 
של מינוי סוכן חדש בפוליסה, ובעיקר לחלוקת 

העמלות )אם בכלל( בין שני הסוכנים. 
במסגרת בדיקה שנערכה בסוכנות יונט, ריכז 
אייזיק את העקרונות לפיהם חברות הביטוח 
הגדולות מפצלות, אם בכלל, את העמלות 
בין הסוכן החדש לסוכן הישן. להלן תוצאות 

הבדיקה: 
הראל:

במשך שלוש שנים מיום העברת תיק הביטוח 
ישולמו 1/3 מעמלות הנפרעים לסוכן שהקים 
את הפוליסה והשאר לסוכן שאליו הועבר התיק.

הפניקס: 
• ביטוח בריאות וסיעוד: שיעור התגמול לא 

ישתנה בעת מינוי סוכן.
• ביטוח מנהלים: הסוכן לא יהיה זכאי לכל 

עמלה במידה שהלקוח הופך ללקוח מיועץ.

מגדל: 
בקופות גמל, קרנות פנסיה 
לא  ובריאות:  חיים  וביטוח 
ישולמו עמלות החל מהמועד 

שבו התבצע מינוי סוכן.
כלל ביטוח: 

• קרן פנסיה, ביטוח חיים וגמל 
)למעט קופות תמר(: יופסק 
התשלום לסוכן המקורי מיום 
מינוי הסוכן, והסוכן החדש 
העמלה.  למלוא  זכאי  יהיה 
הסוכן החדש יהיה זכאי למלוא 
עמלת הנפרעים. עמלת ההיקף 
נשארת אצל הסוכן המקורי 
גם אם המינוי נעשה בשנה א’ 

לחיי הפוליסה.
• מוצרי בריאות: במשך 3 שנים מיום העברת 
תיק הביטוח ישולמו 1/3 מעמלות הנפרעים 
לסוכן שהקים את הפוליסה והשאר לסוכן 

שאליו הועבר התיק.
מנורה מבטחים:
• מוצרי חיסכון: 

בו בוצע מינוי סוכן  יעדים: במקרה  עמלת 
במהלך 12 החודשים הראשונים של הכיסוי, 
התפוקה תחולק באופן שווה בין הסוכן המקורי 

הסוכן  החדש.  הסוכן  לבין 
המקורי יחויב  בעמלת יעדים 

על התפוקה.
עמלת נפרעים: בעת מינוי סוכן, 
כל העמלות החל ממועד מינוי 
הסוכן ישולמו לסוכן החדש 
הנקובים  ובשיעורים  בלבד 
בהסכם תגמול בתוקף במועד 

מינוי הסוכן.
• מוצרי פרט:

בו  במקרה  יעדים:  עמלת 
 12 בוצע מינוי סוכן במהלך 
של  הראשונים  החודשים 
הכיסוי, התפוקה תחולק באופן 
שווה בין הסוכן המקורי לבין 
הסוכן החדש. הסוכן המקורי יחויב  בעמלת 

יעדים על התפוקה.
עמלת נפרעים: בעת מינוי סוכן, כל העמלות 
החל ממועד מינוי הסוכן ישולמו לסוכן החדש 
בלבד ובשיעורים הנקובים בהסכם תגמול 

בתוקף במועד מינוי הסוכן.

באופן  להשפיע  עשויים  המדיניות  הבדלי 
משמעותי על תגמול הסוכן ועל כן יש לעקוב 
מקרוב גם אחרי סעיפים אלה בהסכם העמלות.

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך?
אתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח לחץ כאן <<

שלמה אייזיק, מנכ”ל ובעלי יונט

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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 הרווח הכולל של חמש החברות הגדולות עמד על 837 מיליון שקל במחצית 
 הראשונה של 2018, לעומת 1.72 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 החברות רושמות הפסד מצרפי של כמעט 60 מיליון שקל בתחום מגזר הבריאות 

סיכום עונת הדוחות: הרווח הכולל 
של החברות הצטמצם ביותר 

מחצי במחצית הראשונה של 2018

חברות  חמש  של  המצרפי  הכולל  הרווח 
מחצי  ביותר  הצטמצם  הגדולות  הביטוח 
2018 לעומת  במחצית הראשונה של שנת 
שנת 2017. כך עולה מדוחות החברות לסיום 
הרבעון השני של השנה הנוכחית. סך הרווח 
של חמש חברות הביטוח הגדולות הסתכם 
ב-837 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של 1.72 
מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרקע לכך, כפי שעולה מהדוחות, היא הירידה 

מהרווחיות מהשקעות בשוק ההון. 
הפניקס הינה החברה הרווחית ביותר מבין 
החברות הגדולות, עם רווח של 289 מיליון שקל, 
למרות שהרווח שלה הצטמצם ב-201 מיליון 
שקל לעומת התקופה המקבילה ב-2017. שנייה 
לה היא הראל עם רווח כולל של 250 מיליון 
שקל באותה תקופה. כלל ביטוח היא החברה 

היחידה שסוגרת את חצי השנה הראשונה של 
השנה עם הפסד בסך של שני מיליון שקל. 

מבין ענפי הביטוח, התחום הרווחי ביותר 
מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח,  הוא 
אשר במחצית הראשונה של השנה הביא לרווח 
מצרפי של מעט יותר ממיליארד שקל בחמש 
זה נרשמה  חברות הביטוח הגדולות. בענף 
ירידה של קצת יותר מ-400 מיליון שקל אל 
מול התקופה המקבילה אשתקד. החברה 
שרשמה את הרווח הכולל הגבוה ביותר בענף 
זה היא מגדל אחזקות עם רווח כולל של 451 
מיליון שקל )ירידה של 47 מיליון שקל לעומת 

הסכום שהרוויחה בזמן המקביל אשתקד(.
בענף הביטוח הכללי נרשמו רווחים מצרפיים 
303 מיליון שקל במחצית הראשונה של  של 
123 מיליון  2018. מדובר בירידה בסך של 

שקל לעומת הרווח הכולל בתקופה המקבילה 
106 מיליון שקל  אשתקד. הפניקס הרוויחה 
בענף זה והיא הרווחית ביותר )למרות ירידה 
של 89 מיליון שקל לעומת הרווח אותו הציגה 

בתקופה המקבילה אשתקד(. 
לאחר שבשנת 2017 נרשם שיפור משמעותי 
חמש  הבריאות,  ביטוחי  בתחום  ברווחים 
החברות הגדולות שוב רושמות הפסד מצרפי 
בענף זה. החברות רשמו הפסד מצרפי של 59 
מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה, 
205 מיליון שקל בתקופה  לעומת רווח של 
המקבילה ב-2017. החברה המובילה את 
 15 הרווחיות בענף היא הראל עם רווח של 
מיליון שקל )לעומת רווח של 32 מיליון שקל 
מנורה מבטחים הפסידה בתחום  אשתקד(. 

זה 64 מיליון שקל.

הראל השקעות מגדל אחזקותכלל החזקותהפניקס אחזקות
מנורה החזקותמאוחד

1-6/181-6/171-6/181-6/171-6/181-6/171-6/181-6/171-6/181-6/17

143 70 437 250 450 230 208 )2(491 289 רווח כולל

121 102 347 220 498 451 214 32 223 198 רווח כולל ביטוח חיים וחא”ט 

86 98 82 44 59 )36(4 92 195 106 רווח כולל ביטוח כללי

16 )64(32 15 35 13 40 )36(83 13 רווח כולל ביטוח בריאות

תוצאות חברות הביטוח בחלוקה לתחומי פעילות, במיליוני שקלים

תהיו בטוחים 
 שההצלחה

עוד לפניכם

קבוצת מנורה מבטחים מאחלת הצלחה רבה 
יו"ר  לתפקיד  מינויו  עם  גבאי  אלברט  לסו"ב 
MDRT ישראל ומברכת את סו"ב אלון אבן חן 

עם סיום כהונתו בתפקיד זה.
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אביב,  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בבית 
התבררה תביעתם של מתתיהו סנקביץ, טלי 
סנקביץ, נילי קינן )סנקביץ( וצבי סנקביץ 
)התובעים, המוטבים(, שיוצגו על ידי עו”ד 
כלל פנסיה וגמל בע”מ  אלעד בר-אל, כנגד 
ליאורה  עו”ד  ידי  על  שיוצגה  )הנתבעת(, 
סבירסקי-דרורי. פסק הדין ניתן ב-31 ביולי 
השנה בהיעדר הצדדים, מפי סגנית הנשיאה, 

השופטת רוית צדיק.
של  דודתם  פתחה   ,1989 בינואר  ב-24 
התובעים, צפריה סנקביץ ז”ל )המנוחה(, חשבון 
קופת גמל בקופת הגמל “גפן” המנוהלת על 
ידי הנתבעת. המנוחה רשמה את התובעים, 
אחייניה, כמוטבים בקופה בעת פטירתה. 
 2002 באוקטובר   14 ב- נפטרה  המנוחה 
ולעיזבונה מונתה מנהלת עיזבון. במועד כלשהו 
לאחר פטירת המנוחה פנו התובעים לנתבעת 
וביקשו לקבל דפי חשבון על הכספים הצבורים 
בקופה. מעיון בדפי החשבון שנמסרו לתובעים, 
התברר כי ב-10 בנובמבר 2009 נמשכו מקופת 
הגמל סך של 47,500 לטובת צד ג’. לאחר מכן 
הביטוח במכתב  פנו התובעים למפקחת על 
ביחס לתובעת, שלטענתם סירבה לחשוף את 
זהותו של צד ג’. לאחר התכתבויות בין הצדדים, 

הגישו התובעים את תביעתם. 
בדיון שנערך בתיק החליט בית הדין כי על 
הנתבעת לחשוף בפני התובעים את מסמכי 
העיקול, שניתנו בעניינה של המנוחה, שלאורם 
החליטה הנתבעת לשחרר את הכספים לטובת 
כי ב-19  ג’. ממסמכי העיקול התברר,  צד 
באוקטובר 2009 ניתנה הודעת עיקול מאת 
לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב על סך 47,500 
שקל בקופת הגמל לטובת הזוכה )הזוכה, צד ג’(. 
לאחר שניתנה החלטה בדבר מימוש צו העיקול, 
הועברו הכספים מקופת הגמל להוצאה לפועל. 
השאלה המשפטית שעולה בתיק זה היא 
מה דינם של הכספים שנצברו לאחר פטירת 
המנוחה? האם הכספים הצבורים שייכים 
לבעלת החשבון, ובהתאם לכך לעיזבונה, או 

שמא שייכים הם למוטבים? 
הגמל  קופת  כספי  כי  טענו,  התובעים 
אינם באים בגדר עיזבון המנוח וזאת לאור 
147 לחוק הירושה )הקובע,  לשונו של סעיף 
בתמצית, כי המוטב גובר על היורש(. אי לכך, 
כאשר נפטרה המנוחה, המוטבים הפכו לבעלי 
החשבון והזכויות בו ולפיכך המנוחה לא הייתה 
עוד בעלת הכספים בקופת הגמל. התובעים 
הוסיפו, כי היה על הנתבעת לדחות את בקשת 
העיקול בטענה כי למנוחה אין עוד כספים אצל 
הנתבעת, או לכל הפחות ליידע את המוטבים 
או את מנהלת עיזבון המנוחה מיד עם קבלת 

בקשת העיקול. 
על פי התובעים, מעשיה של הנתבעת מהווים 
הפרה של חובת הזהירות וחובת הנאמנות באשר 
הזדרזה למסור את הכספים למעקל. לכן, יש 
לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סכום של 
55,818 שקל שהוא סכום המשיכה, בתוספת 

הפרשי הצמדה וריבית. 
לטענת הנתבעת, הוכח כי המנוחה צברה 
חובות בחייה ולפיכך זכאותם של המוטבים 
אינה נולדת אלא רק לאחר תשלום הכספים 
לזכאי על פי דין. עוד נטען, כי פרשנות זו של הדין 
תואמת מדיניות משפטית חשובה, שתאפשר 
לזוכים לקבל את כספם מבלי שיוברחו באצטלה 
של מינוי מאן דהוא כמוטב. נטען גם, כי לאור 
העובדה שהמנוחה נותרה עד היום עמיתה 
בקופה, מדובר בכספים השייכים למנוחה ולכן 
ניתן לעקלם. לסיום, הנתבעת הוסיפה טענות 
בדבר שיהוי המלמד על זניחת הזכות ככל שהיא 
קיימת, ולפיכך יש לדחות את התביעה על הסף 

מחמת ויתור או השתק. 
בית הדין הציג את ההלכה, שנקבעה על ידי 
בית המשפט העליון בעניין רע”א 86622/13 
המוסד לביטוח לאומי נ’ רחלה שחר, לפיה 
כל  את  מוציא  הירושה  לחוק   147 סעיף 
הכספים המשתלמים מקופת גמל לתגמולים 
מגדר העיזבון ומקנה עדיפות למוטב, שנקבע 
על ידי העמית, על פני עיזבונו. על פי קביעת 

בית המשפט, מקורן של זכויות המוטב בחוזה 
לטובת צד שלישי, אשר מותנה בתנאי – מותו 
של המיטיב. זוהי “זכות משוריינת”, שגוברת על 
זכותם של נושי העיזבון. לאור ההלכה קבע בית 
הדין, כי תביעת התובעים דינה להתקבל. זאת, 
כי מיום שנפטרה העמיתה המנוחה, דודתם של 
התובעים, פקעה זכותה לכספים ונוצרה זכות 

התובעים, המוטבים, לכספים. 
מאחר  כי  נקבע  השיהוי,  לטענות  בנוגע 
שהצדדים ויתרו על קיומו של הליך הוכחות 
והסתמכו אך ורק על כתבי הטענות שהוגשו, 
לא ניתן לקבוע במאזן ההסתברויות הנדרש, 
כי התובעים השתהו בעמידה על זכויותיהם. 
בית הדין הוסיף, למעלה מן הנדרש, כי אף 
שיהוי במימוש הזכות לא מאיין את קיומו של 
התנאי לטובת צד ג’ בחוזה בין המנוחה ובין 
קופת הגמל, הקובע תנאי לטובת התובעים 

המוטבים על פי החוזה. 
בית הדין דחה את הטענות לפיהן פעלה 
הנתבעת לאור סעיף 104 לחוק הירושה, הקובע 
את סדר העדיפות בין חובות העיזבון. לטענת 
בית הדין, אין בסעיף כדי לסייע לנתבעת להוכיח 
את טענותיה מכיוון שאינו מתייחס לנסיבות 
הייחודיות של המקרה, בהן מדובר בכספים 
הצבורים בקופת גמל, שאינם מהווים חלק 
מהעיזבון. בנוסף, הנתבעת אינה הגוף שמנהל 
את נכסי העיזבון ואינה נדרשת לערוך בירור 

מדרג של הנושים. 
לבסוף, נדחתה טענתם של התובעים, כי יש 
לאבחן את הלכת שחר מהמקרה דנן, שכן 
בנסיבות המקרה מדובר בקופת גמל בעלת 
רכיב חסכון ולא פוליסה בעלת רכיב “ריסק” 
ביטוחי. בית הדין הראה נכוחה, כי הלכת שחר 

מתייחסת גם למוטבים של קופת גמל. 
לסיכום, התביעה התקבלה. נקבע כי הנתבעת 
תשלם סכום של 47,500 שקל לתובעים בנוסף 
ל-5,000 שקל בגין שכר טרחה. עד למועד 
כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור 

לבית הדין הארצי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

זכות מוטבים בקופת גמל של 
מנוחה היא זכות משוריינת הגוברת 

על זכותם של נושי העיזבון

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני 

ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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זה הסוף? או אולי רק 
הסוף של ההתחלה?

ר.  מ ג נ א  ל ה  ז
המפקחת  אומנם 
ח  ו ט י ב ה ל  ע
את  ת  מ י י ס מ
וף  ס ב ה  ד י ק פ ת
בל  א  , ש ד ו ח ה
השאלה האמיתית 
ה  י ה ת ה  מ א  י ה
מו  ל ו ע ת  ס י פ ת
הבא  המפקח  של 
אחריה. אומנם יש 
עיתונאים שמצטערים על כך שהיא  קומץ 
הגדול  הרוב  אבל  תפקידה,  את  מסיימת 

כנראה שפחות. 
על מנת לא להפוך את הרשימה הזו לרשימה 
צינית חסרת משמעות, בחרתי להתייחס רק 
לתחום בו אני מבין היטב - הבריאות. בתחום 
זה, לצערי, פועלה של המפקחת היה לא מספק. 
זהו תחום כל כך חשוב, שנוגע כמעט לכל אדם, 
נוהל והתנהל ללא  והוא  תחום מציל חיים, 
אסטרטגיה, ללא דרך, ללא קו מחשבה, ללא 

אופק, סתם כך. 
במדינת ישראל יש שלושה רובדי בריאות: סל 
הבריאות, הביטוחים המשלימים והביטוחים 
הפרטיים. דווקא במדינה עם מבנה בריאות 
כה מורכב, יכול היה המפקח על הביטוח לקום 
ולהוביל דרך, לבנות אסטרטגיה ולעשות שינוי. 
בשולי  הפיקוח  התעסק  להוביל  במקום 
השוליים, בזוטי זוטות, בלקבוע הגדרות של 
ניתוח או של תחליף ניתוח או של התקף לב, 
לעיתים קרובות בצורה חובבנית ולא מקצועית. 
התעסק בלאשר פוליסות קבוצתיות קצרות 
טווח. התעסק בלהתערב בניהול השוטף של 
ובבקרה אם טופס  עם המבוטחים  הקשר 

ההצטרפות לביטוח מולא כהלכה, וניסה להיות 
מעורב ולשמש מעין האח הגדול בכל תביעה 
שנדחתה בצורה חובבנית ובלתי מקצועית. 

את  בגדול  פיספס  הפיקוח 
האפשרות להשפיע על השוק 
בגדול, ברמת המאקרו, ברמה 

האסטרטגית.
מה ניתן היה לעשות? למשל, 
להוביל מהלך אסטרטגי של 
מימון פעילות רפואית בבתי 
החולים הציבוריים באמצעות 
כספי הביטוח הפרטי. למשל, 
לפעול לקיצור תורים במערכת 
הציבורית באמצעות הביטוחים 
ים  כ ל ה מ ד  ו ע ו ם  י י ט ר פ ה
אסטרטגיים כאילו או אחרים 
כזה  אסטרטג,  שרגולטור, 

שרואה את השוק בגדול ומבין את תפקידו, 
היה יכול לפתח ולהוביל. 

האם שוק ביטוחי הבריאות היום טוב יותר 
מזה שהיה לפני ארבע שנים? לא. האם התחרות 
לא. האם האזרח מקבל מוצר  יותר?  רבה 
ביטוחי טוב יותר? לא. אז מה כן? הרבה יותר 
ביורוקרטיה, הרבה פחות חדשנות, פחות טוב.

אבל, לא רק בזה נכשל הפקוח על הביטוח. 
לא אני ולא ההיסטוריה יסלחו למפקחת על 
הביטוח על עזות המצח שהייתה לה לקחת 
מאות אלפי קשישים שהיו מבוטחים בביטוחים 
סיעודיים קבוצתיים, ביטוחים שאפשרו להם 
לקבל פיצוי כספי כאשר יהפכו לסיעודיים, 

ולזרוק אותם לרחוב תרתי משמע. 
אין ספק שהיה מקום לבצע רפורמה בתחום 
הביטוח הסיעודי, אין ספק שביטוח סיעודי 
קבוצתי הוא לא הפתרון הנכון לאדם צעיר, 

אבל להט העשייה של האוצר היה כל כך חסר 
גבולות ומעצורים וחסר מחשבה והיגיון, שהיא 
חייבה עשרות אלפי קשישים שהיה להם פתרון 
את  להפסיק  סביר,  סיעודי 
ולרכוש ביטוח פרטי  הביטוח 
בעלות של אלפי שקלים בחודש. 
והתוצאה היא שפחות מ-10% 
מהציבור עשה זאת וכל השאר 

נשארו חסרי ביטוח.
גם כאן, אם הייתה חשיבה, 
אם  אסטרטגיה,  הייתה  אם 
הייתה ראייה לטווח ארוך, היה 
אפשר לעשות שינוי טוב חשוב 
ואמיתי. את הציבור המבוגר 
לו  ולאפשר  לעזוב  צריך  היה 
ליהנות מהפתרונות הביטוחיים 
גם  שרכש לעצמו עם השנים, 
אם הם לא הפתרונות האופטימליים. לציבור 
המבוטחים הצעיר היה מקום לבנות מערך 
סיעוד לאומי, שיעודד כל בחור/ה צעיר/ה 
ביטוח סיעודי פרטי כחלק  לעצמו  לרכוש 
מהתנאים הסוציאליים שגם אותם המדינה 

מחייבת מאזרחיה לרכוש.
להוביל מהלכי מאקרו זה לא פשוט. אי אפשר 
לעשות 300 כאלה בשנה, אי אפשר לקבל כל 
יום תמונה בעיתון, אבל ככה אפשר היה באמת 
להשפיע על מדינת ישראל ולעשות משהו חשוב 

וטוב לאזרחיה.
כולי תקווה שהמפקח הבא יקרא רשימה זו 

ואולי ייקח ממנה טיפה לטובת כולנו.

הכותב הוא מומחה במדיניות בריאות ובביטוח 
יועץ בכיר בחברת הייעוץ   בריאות וסיעוד, 

פרש קונספט

 אין לי ספק בכנות כוונותיה ורצונה הטוב של המפקחת על הביטוח שמסיימת את תפקידה, אבל 
גם הדרך לגיהינום רצופה בכוונות טובות  בתחום ביטוחי הבריאות הסיכום הוא כישלון מוחלט

מאת ד”ר אודי פרישמן

בריא לדעת

המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות 
ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח
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 החברה מובילה מקרב חמש החברות הגדולות בענף למרות שהרווח הכולל שלה הצטמק ב- 40% ברבעון השני 
של השנה, הרווח הכולל של הפניקס עמד על 108 מיליון שקל, בהשוואה ל-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה

הפניקס היא החברה הרווחית 
בענף: מציגה רווח של 283 מיליון 
שקל במחצית הראשונה של 2018

ות  ס נ כ ה ב ה  ד י ר י ה
הביאו  השנה  מהשקעות 
ברווחים של  גם לשחיקה 
הפניקס, כך עולה מהדוחות 
פרסמה  הביטוח  שחברת 
היום )ג’(. הרווח הכולל של 
הפניקס במחצית הראשונה 
של השנה הסתכם ב-283 
מיליון שקל, לעומת רווח של 
485 מיליון שקל במחצית 
הראשונה אשתקד - ירידה 
40%. ברבעון  בשיעור של 
הרווח  השנה,  של  השני 
הכולל של הפניקס עמד על 
108 מיליון שקל, בהשוואה 
ל-215 מיליון שקל בתקופה 

המקבילה – ירידה של כ-50%.
למרות הירידה ברווח בחצי השנה הראשונה 
של 2018, הפניקס היא עדיין חברת הביטוח 
הראל,  הרווחית ביותר מבין חמש הגדולות. 
שנמצאת במקום השני, הרוויחה 250 מיליון 

שקל בחצי השנה הראשונה של 2018. 
פי הפניקס, התוצאות בשוק הושפעו  על 
לרעה מירידה בהכנסות מהשקעות, אך לא 
ירידה  נרשמה  למשל,  הגמל  בתחום  רק. 
בהפקדות. מנגד התוצאות הושפעו לטובה 
מעלייה בעקום הריבית במשק. השפעת העלייה 
בריבית הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות 
בתקופה הדוח בכ-193 מיליון שקל לפני מס, 
בהשוואה ל-78 מיליון שקל לפני מס בתקופה 
מקבילה אשתקד וברבעון ב-178 מיליון שקל 

בהשוואה ל-12 מיליון שקל אשתקד.
ביטוח חיים וחיסכון ארוך 
טווח: הרווח הכולל לפני מס 
הסתכם בחציון הראשון של 
השנה בכ-198 מיליון שקל 
מיליון  לכ-223  בהשוואה 
שקל אשתקד, וברבעון השני 
הסתכם בכ-129 מיליון שקל 
בהשוואה לכ-94 מיליון שקל 

ברבעון המקביל אשתקד.
ביטוח חיים: הרווח הכולל 
הראשון  בחציון  מס  לפני 
של השנה הסתכם לסך של 
כ-165 מיליון שקל בהשוואה 
לכ-200 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד וברבעון 
השני לסך של כ-114 מיליון 
של  לסך  בהשוואה  שקל 

ברבעון  שקל  מיליון  כ-82 
מקביל אשתקד.

על פי הפניקס, עיקר הפער 
בין התקופות נובע מחולשה 
בשוק ההון, כך שדמי הניהול 
הדוח  בתקופת  המשתנים 
כ-19  של  לסך  שהסתכמו 
מיליון שקל בהשוואה לסך 
של כ-107 מיליון שקל בחציון 
וברבעון  המקביל אשתקד 
מיליון  כ-4  בסך של  השני 
שקל בהשוואה לסך של כ-34 
מיליון שקל ברבעון המקביל 

אשתקד.
מס  לפני  הרווח  פנסיה: 
בחציון הראשון של השנה 
הסתכם לכ-18 מיליון שקל בהשוואה ל-8 
מיליון  ול-6  מיליון שקל בחציון המקביל 
שקל  מיליון  ל-4  בהשוואה  ברבעון  שקל 
אשתקד. השיפור ברווח בהשוואה לאשתקד 
נובע מעלייה בהכנסות כתוצאה מגידול בנכס 
ומירידה בעמלות שקוזזו בעלייה  המנוהל 

בהוצאות הנהלה וכלליות.
דמי הגמולים שנגבו על ידי הפנסיה במהלך 
כ-1.7  של  לסך  החציון הראשון הסתכמו 
מיליארד שקל ובתקופה מקבילה ל-1.585 
ברבעון  כ-8%.  של  גידול  שקל,  מיליארד 
865 מיליון  הנוכחי דמי הגמולים עמדו על 
שקל בהשוואה ל-795 ברבעון המקביל, עלייה 

של כ-9%.
לסוף  בפנסיה  הנכסים המנוהלים  היקף 
שקל  מיליארדי   22.8 כ- היינו  התקופה 

2017, גידול בקצב  בהשוואה לכ-21 בסוף 
שנתי של כ-18%.

גמל: הרווח לפני מס בתקופה הסתכם לכ-15 
מיליון שקל בהשוואה לסך של כ-16 מיליון 

שקל בתקופה מקבילה אשתקד.
ידי קופות הגמל  דמי הגמולים שנגבו על 
שבניהול הקבוצה במהלך התקופה הסתכמו 
לסך של כ-1.18 מיליארד שקל ול-529 מיליון 
שקל ברבעון הנוכחי, בהשוואה ל-1.56 מיליון 
שקל בתקופה המקבילה ו-1.08 מיליון שקל 
הגמולים  בדמי  הירידה  המקביל.  ברבעון 
בתקופת הדוח וברבעון הנוכחי נובעת מירידה 
בהפקדות נטו לקרן השתלמות בניהול אישי 

ולא מהתשואות בשוק ההון.
ביטוח כללי: הרווח הכולל לפני מס בתקופה 
הסתכם לסך של כ-106 מיליון שקל לעומת 
רווח כולל בסך של כ-195 מיליון שקל אשתקד. 
הרווח הכולל לפני מס ברבעון השני הסתכם 
לסך של כ-45 מיליון שקל בהשוואה לסך של 
כ-124 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. 
ההכנסות מהשקעות לרבות רווח כולל אחר 
הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ-49 מיליון 
שקל בהשוואה ל-103 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה אשתקד וברבעון השני לסך של כ-32 
מיליון שקל בהשוואה לסך של כ-68 מיליון 

שקל ברבעון המקביל אשתקד.
בריאות: הרווח הכולל לפני מס הסתכם 
בתקופה לסך של כ-13 מיליון שקל בהשוואה 
לסך של כ-83 מיליון שקל בתקופה המקבילה 
22 מיליון  אשתקד. ברבעון נוצר הפסד של 
30 מיליון שקל  לרווח של  שקל בהשוואה 
אשתקד. התוצאות בתקופת הדוח וברבעון 
הנוכחי בהשוואה לאשתקד 
נף  ע ב ה  ע ר ה מ ו  ע פ ש ו ה
בריאות )מחלות ואשפוז(, 
מגידול  כתוצאה  בעיקר 
 23 כ- של  בסך  בעתודה 
מיליון שקל כתוצאה מעדכון 
הנחות אקטואריות בדבר 
לפעילים  תמותה  שיעורי 
וכן מהפרשה ל-LAT בסך 
של 19 מיליון שקל בביטוח 
מעדכון  כתוצאה  סיעודי, 
הנחות אקטואריות שקוזז 
ריבית  מעליית  כתוצאה 
חסרת סיכון. כמו כן, נציין כי 
בתקופת הדוח וברבעון השני 
נמשכה ההרעה בתוצאות של 

ענף תאונות אישיות.

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

מקורות הרווח של הפניקס

ים
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ר: 
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אייל לפידות, מנכ”ל הפניקס

http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-2018-%d7%a2%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%95/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-2018-%d7%a2%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%95/
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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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טיוטת חוזר

 מוצע במסגרת הטיוטה לקבוע כי גוף מוסדי יאסוף וישמור את נתוני הפניות של השנה הקודמת, 
 ויעביר דיווח של מספר הפניות שהתקבלו אצלו, תוך פילוח נתוני הפניות בהתאם לתוצאות בירורן

 עוד מוצע לקבוע הגדרה מרחיבה ל”פניית ציבור”, כולל פניות של מועמד לביטוח, לקרן פנסיה או גמל

המפקחת מגבירה את הפיקוח: תאסוף 
מידע סטטיסטי על פניות הציבור לחברות

רשות שוק ההון תתחיל לאסוף 
מידע על פניות ציבור המתקבלות 
אצל הגופים המוסדיים. בטיוטת 
)יום  חוזר שפורסמה אתמול 
פניות  בירור  כי  מוסבר  ב’( 
ציבור מהווה מרכיב משמעותי 
בפעילות גופים מוסדיים – “דרך 
פעולתו של גוף מוסדי במסגרת 
משפיעה  ציבור  פניות  בירור 
באופן ישיר על מימוש זכויותיו 
לקבל  יכולתו  ועל  פונה  של 
מידע ולבחון את דרכי הפעולה 
העומדות בפניו בשלבים השונים 

של חיי המוצר שרכש. בנוסף, הליך בירור פניות 
ציבור מהווה עבור הגוף המוסדי אמצעי בקרה, 
המאפשר לו להכיר את הסוגיות המעסיקות 
את לקוחותיו ולאתר נושאים הטעונים שיפור 

בהתנהלותו”. 
ברשות רואים בפניות הציבור המתקבלות 
אצלה כלי פיקוחי נוסף, המציף בפני הרשות 
את הסוגיות הדורשות אסדרה, לצד הענקת 
סעד לפונים. בנוסף, התוצאות של הליכי בירור 
הפניות מהציבור משמשות בסיס נתונים לצורך 
חישוב מדד השירות המתפרסם מדי שנה על 

ידי הרשות. 

מנתונים שהתקבלו ברשות עולה, כי ברשות 
מתבררות רק כשליש מכלל פניות הציבור, 
המוסדיים,  ובגופים  ברשות  המתקבלות 

בנושאי ביטוח, פנסיה וגמל.
בפיקוח מסבירים, כי “איסוף מידע סטטיסטי 
על אודות כלל פניות הציבור המתקבלות אצל 
הגופים המוסדיים יאפשר לרשות לקבל מידע 
יותר על פניות הציבור, לצורך איתור  רחב 
סוגיות הדורשות אסדרה ובחינת רמת השירות 
ציבור המתקבלות  בפניות  לטיפול  באשר 

בגופים”.
על כן, מוצע במסגרת טיוטת החוזר לקבוע 

וישמור  יאסוף  גוף מוסדי  כי 
השנה  של  הפניות  נתוני  את 
של  דיווח  ויעביר  הקודמת, 
לו  ב ק ת ה ש ת  ו י נ פ ה ר  פ ס מ
אצלו, תוך פילוח נתוני הפניות 
בהתאם לתוצאות בירורן, ועל 
פי המינוחים המופיעים בחוזר.

עוד מוצע בטיוטה, להגדיר מהי 
פניית ציבור, כאשר מוצע לקבוע 
הגדרה מרחיבה לפיה כל פניית 
פונה המופנית לטיפול המחלקה 
המטפלת בפניות ציבור בגופים 
המוסדיים תחשב לפניית ציבור, 
אף אם הפנייה לא הופנתה למחלקה האמורה 
במישרין על ידי הפונה, ולרבות פנייה שעניינה 
בקשה לקבלת מידע כללי או פרטני, בקשה 
לקבלת שירות כלשהו או ביצוע פעולה כלשהי 
מהגוף המוסדי או סעד, לאחר שאלו לא ניתנו 
על ידי המחלקה המקצועית בגוף המוסדי, 
הנדרשת לתת את השירות האמור מתחילה. 
בנוסף מוצע לקבוע הגדרה מרחיבה למונח 
“פונה”, כדי להבטיח כי גם פניות של מועמד 
לביטוח, לקרן פנסיה או לקופת גמל, מבוטח, 
עמית, מוטב או מי שמייצג את אחד מהם לגוף 

המוסדי, יסווגו כפניות ציבור.
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   במכתב שנשלח על ידי היועץ המשפטי של איגוד השמאים לרשות שוק ההון נטען כי 
הפיקוח נמנע מקבלת הכרעות בתלונות שמוגשות אליו בנושא זה וכי “באיגוד נוצרה 

תחושה כי תלונות אלה אינן מטופלות”  בימים אלה הודיע מנהל מחלקת ביטוחי רכוש 
ברשות, אלעד אלקובי, לאיגוד כי הנושא כולו ייבדק במסגרת בדיקת רוחב בחברות הביטוח

 רשות שוק ההון תבצע ביקורת בחברות 
הביטוח כדי לוודא שהן אינן מפעילות 

לחץ על שמאי חוץ להקטין שומות

באוצר תערוך בדיקות רוחב בחברות ביטוח, 
בעקבות תלונות של  ולפיהן חברות הביטוח 
בשיקולים  ומתערבות  לחצים  מפעילות 
המקצועיים של שמאי חוץ, במטרה שאלה ישנו 
את השומות שלהם כדי להקטין את תשלומי 

הנזק למבוטחים.
המשפטי  היועץ  ידי  על  שנשלח  במכתב 
, למנהל מחלקת  של איגוד השמאים, עו”ד 
ביטוחי רכוש ברשות, , טען היועץ המשפטי של 
איגוד השמאים כי משרד המפקח על הביטוח 
נמנע מקבלת הכרעות בתלונות שמוגשות 
אליו בנושא זה וכי “באיגוד נוצרה תחושה 
וכי למעשה  כי תלונות אלה אינן מטופלות 
נותנת רשות שוק ההון והביטוח  בשתיקתה 
הכשרת להפרת חוזרים )שהיא עצמה פרסמה( 
ולפגיעה בעצמאות שיקול דעתו של השמאי. 
עו”ד תוסיה כהן אף הודיע לרשות, כי אם 
לא תתקבל הכרעה בעניין התלונות שהוגשו 
במהלך השנתיים האחרונות - יפנה האיגוד 

בעתירה ל.

מותר לפנות לשמאי רק בעניינים טכניים

בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח, כל 
פנייה של שמאי בית או בקר מטעם המבטחת 
אל שמאי חוץ בנוגע לתוכן חוות הדעת )למעט 
בנוגע לתיקון טכני( מהווה השפעה אסורה 
על עצמאות שיקול הדעת של שמאי החוץ 

ומעמדה של חוות הדעת או הצעת התיקון 
הנערכת על ידי שמאי החוץ. לחברת הביטוח 
מותר להעיר לשמאי, אחרי מתן חוות הדעת 
שלו, בעניין טכני בלבד, שאין בו כדי להשפיע 
באופן כלשהו על שיקול דעתו המקצועי של 
השמאי. הערות אחרות שאינן בנושאי טעות 
לשון, טעות בחישוב, השמטה מקרית, תוספת 

דבר בשוגג וכדומה - אסורות.
אבל מבדיקות של איגוד השמאים עולה, 
כי חברות הביטוח אינן מצייתות להוראה זו 
ומנסות להפעיל לחצים על שמאי חוץ לתיקון 
השומות שלהם, כך שתשלום הנזק למבוטח 
יקטן, או שהן מתעלמות מחוות הדעת של 
לפי  המבוטחים  את  ומפצות  החוץ  שמאי 
שומות שקבעו שמאי הבית שלהן, שהן נמוכות 

משמעותית מאלה של שמאי החוץ.
איגוד השמאים הגיש תלונות ספציפיות על 
הפרת הסעיף הזה )5.3.1( נגד שתי חברות 
ביטוח:    ו, אולם במשך שנתיים לא נתקבלה 
ובעקבות כך איים  הכרעה בתלונות הללו, 

האיגוד בעתירה לבג”ץ.
האיום עשה כנראה את שלו ובימים אלה 
הודיע אלעד אלקובי לאיגוד כי הנושא כולו 
ייבדק במסגרת בדיקת רוחב בחברות הביטוח. 
לגבי שתי התלונות הוא מסר, כי נגד חברת 
שלמה ביטוח נפתחו עוד בשנת 2017 הליכי 
בדיקה “לאור ההפרות לכאורה שעלו מהתלונה 
ייערכו הליכי  שהוגשה”. נגד חברת שומרה 

בדיקה בעניין זה בתכניות העבודה לשנת 2019. 
עוד מציין אלקובי בתשובתו, כי “בהתאם 
60-62 לחוק, לאור  פי סעיפים  לנדרש על 
מורכבות הפניות, לא בכל הפניות ניתנת הכרעה 
סופית וזאת לאור הצורך בבחינה מעמיקה 

ורוחבית של התלונה”.

 תגובות 

תגובות שלמה ביטוח: “אנו עומדים בכל 
הוראות הממונה על שוק ההון. לא התקבלו 
פניות או תלונות בנושא בחברה. אם יתקבלו, 
החברה תבדוק אותן לעומק ותגיב בהתאם 

לממצאים”.
ופועלת  פעלה  “שומרה  שומרה:  תגובת 
הכל  למבוטחיה,  מעולה  שירות  למתן 
בהתאם להנחיות משרד האוצר רשות שוק 
בין  וחיסכון. שומרה מדורגת  ההון ביטוח 
החברות המובילות בשירות במדרגי משרד 
. הרקע לעיסוק של איגוד  האוצר ובמדרגי 
השמאים בנושא הינו תלונה של שמאי, אשר 
הוצא מרשימת השמאים של שומרה לאחר 
שהתנהלותו נמצאה בלתי תקינה ומנוגדת 
שמאים  של  שונות  פניות  הדין.  להוראות 
ושל איגוד השמאים לרשות שוק ההון נדחו 
על ידי הרשות בעבר. שומרה מתייחסת לכל 
פנייה במלוא הרצינות ופועלת תמיד לשיפור 

השירות למבוטחיה”.

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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 מהן האפשרויות של הסוכן במקרים בהם מתעכב הטיפול בתביעות  
נגד צדדים שלישיים המנוהלות על ידי גורמים פרטיים?  חלק שני 

בחלק הראשון של 
המאמר, סקרנו את 
הקשיים העומדים 
בכל  הסוכן  בפני 
ול  פ י ט ב ר  ו ש ק ה
ם  ש ב ת  ו ע י ב ת ב
בעולם  מבוטחים 
ביטוחי הרכב, לצד 
“הקשחת  מגמת 
צד  מ  ” ת ו ד מ ע
הביטוח,  חברות 
שונים  ועיכובים  קשיים  פעם  לא  שיוצרת 

במתן השירות למבוטחים בהקשר זה.
מהן האפשרויות של הסוכן במקרים בהם 
הטיפול בתביעות  מסוג זה מתעכב? האופציה 
הראשונה היא לחזור להפעלת הפוליסה, צעד 
שיגרום לקבלת תשלום בתהליך טיפול מהיר 
זו, מעבר  יותר. החיסרון באופציה  ופשוט 
לחסרונות שנמנו כבר )פגיעה בניסיון התביעות 
וכן קבלת סכום נמוך יותר(, הוא בעיקר פרק 
הזמן הנוסף שיאלץ המבוטח להמתין בנוסף 
לזמן שכבר המתין. אופציה נוספת היא להגיש 
תביעה משפטית, צעד שיכניס את הטיפול 
מול הצד השלישי לסד זמנים קשיח, שכפוף 
לסנקציות משמעותיות בדמות הגשת כתבי דין 
במועדים קבועים, וכן אופציה לקבלת פסקי 
דין בהעדר הגנה או פתיחת הליכי הוצל”פ 

בעת הצורך. 
כניסה לסד הזמנים הקשוח כאמור הינה 
בניגוד ללוחות הזמנים הקבועים בחוזר יישוב 
תביעות, שלכאורה כפופים לסנקציות מנהליות 
יכולים לתת  בעיקר, וברוב הסיכויים אינם 
מענה למבוטח בזמן אמת. לצד יתרון מובנה 
זה, יש לקחת בחשבון גם מספר חסרונות: 
ראשית, התנהלות משפטית כרוכה מטבעה גם 
בעיכוב נוסף ומשמעותי. שנית, היא כרוכה גם 
בהוצאות משפטיות בהן יישא המבוטח )שכ”ט 
עו”ד, אגרות משפט וכיו”ב(, עד למועד השגת 
פשרה או מתן פסק דין לטובתו, ככל שכך יהיה. 
יוצא שבנקודת הזמן בה מתגלה הקושי של 
הסוכן, בה המבוטח נמצא במצב הרגיש ביותר 
ובה הוא הכי זקוק לסוכן כאמור - האופציות 
העומדות בפני הסוכן לטובת המבוטח, הן 
מעטות ורחוקות מלספק פתרון מלא או מהיר.

איך ניתן להתגבר על הקשיים? הסוכן יכול 
לנקוט בשורת צעדים שיסייעו לו ויאפשרו לו 
לשפר באופן משמעותי את השירות שהוא נותן 
למבוטח. יש לציין, כי בסביבה התחרותית 
להיות  הפך  השירות  נושא  כיום,  הקיימת 
החשוב ביותר לצורך שימור לקוחות הסוכן 
ולהגדלת מעגל הלקוחות, ובמיוחד בכל הנוגע 
יעיל ומהיר  בתביעות מסוג זה, שכן טיפול 
עשוי להשיג לא רק תשלום מהיר )שערכו ברור 

ומיידי(, אלא גם יתרונות נוספים שימשיכו 
להשפיע על הוצאות הביטוח של המבוטח 
ועל עצם קיומה של אפשרות להמשיך לרכוש 

ביטוח בכלל.
יכול לנקוט  ישנם מספר צעדים שהסוכן 

בהקשר זה:
ראשית, במקרים בהם מדובר בהתנהלות מול 
גורם פרטי )צד ג’ שאינו מבוטח או גורמים 
חברות  כדוגמת  כאמור,  אחרים  עסקיים 
ליסינג( – מומלץ לייעץ למבוטח להגיש תביעה 
לפוליסה, ובהמשך )או במקביל( להגיש גם 
תביעת הפסדים כנגד הצד השלישי )ויש לשקול 
לעשות זאת באמצעות הצטרפות לתביעת 
השיבוב שתוגש על ידי חברת הביטוח(. בדרך זו 
ניתן יהיה לקבל באופן מצרפי את אותו סכום 
שהיה מתקבל בתביעה נגד הצד השלישי, כאשר 
היתרון הוא קבלת חלק מהתשלום באופן מהיר 
יותר, לעומת החיסרון – הפעלת הפוליסה 
ופגיעה בעבר הביטוחי, על כל המשתמע מכך. 
אפשרות נוספת היא להעביר את ההתנהלות 
מהר ככל הניתן למישור משפטי, צעד זה יחסוך 
זמן ויאפשר להכניס את אותם גורמים ללוחות 
זמנים סדורים, שיחייבו אותם בטיפול בהתאם.

שנית, במקרים בהם הצד השלישי מבוטח 
- מומלץ שהסוכן יתמוך בתהליך של טיפול 
השלישי -  הצד  מבטח  של  הסדר  במוסך 
במרבית חברות הביטוח, ניתן לקבל אישור 
בו  במנגנון  הסדר,  למוסך  לכניסה  מיידי 
המבוטח יקבל שירות מלא אצל מוסך מטעם 
חברת הביטוח של צד ג’. במקרה כזה, חברת 
בדיקה מהירה של החבות  הביטוח תבצע 
והיקף הנזק )בדרך כלל תוך מספר שעות(, 
וכלל שיאושר ההסדר, המבוטח יקבל שירות 
מהיר במוסך, התשלום למוסך יבוצע ישירות 
ידי חברת הביטוח, והתהליך כולו יהיה  על 
ונוח יותר וימנע התנהלות ממושכת.  פשוט 
האמור נכון גם ביחס לשמאי המטפל - על 
לוודא שמדובר בשמאי שעובד עם  הסוכן 
חברת הביטוח וששכר טרחתו עומד בקנה 
אחד עם התעריפים המקובלים בחברה, על 

מנת להימנע מהפרשי תשלום.
ככל שלא ניתן אישור להסדר על ידי חברת 
יתמוך  ג’, מומלץ שהסוכן  צד  הביטוח של 
בטיפול במוסך הסדר מטעם מבטח המקיף 
או במוסך אחר  ג’(,  צד  )להבדיל ממבטח 
המעניק גמישות בתנאי התשלום. בדרך זו, יוכל 
הסוכן לוודא מראש כי במידת הצורך תינתן 
דחייה נוספת במועד הפירעון של המחאת 
המבוטח, ויושג זמן נוסף לסיום הטיפול מול צד 
ג’. בנוסף, אם יבחר המבוטח לחזור לאופציה 
של הפעלת הפוליסה, ניתן יהיה לקבל אישור 
מהיר של חברת הביטוח ואז היא תשלם ישירות 
למוסך, כך שהמבוטח יוכל לקבל לידיו חזרה 

את ההמחאה הדחויה שהשאיר.
שלישית, על הסוכן להשתדל לפעול מול 
חברת הביטוח באופן יעיל, כדי לצמצם במידת 
האפשר את התכתובת החוזרת בין הצדדים: 
• מומלץ לוודא את נסיבות האירוע ולבדוק 
אם אכן קיימת אחריות לצד השלישי. בהקשר 
הרלוונטי  הדין  את  להכיר  הסוכן  על  זה, 
ולהסביר למבוטח השלכות של נסיבות שונות 
שאירעו, כגון: מה מידת אחריותו של צד שלישי 
שפגע ברכב שחנה באזור אסור לחניה, מה 
מידת אחריותו של צד שלישי שפגע ברכב 
המבוטח עקב הדף שנגרם לו מפגיעת גורם 
אחר, ועוד. גורמים אלו ואחרים ישפיעו על 
ועל הסוכן לתת למבוטח  הטיפול בתביעה 
הסבר בנושא ולהיערך לדין ודברים מול הצד 
השלישי ומבטחיו, כמו גם לפרק הזמן הנוסף 

שעשוי להידרש עקב כך;
•  מומלץ  לצרף לפנייה הראשונית את כל 
החומר הנדרש, מכיוון שאי העברת המסמכים 
במלואם עשויה לגרום עיכוב נוסף ולהאריך 
זה  באופן משמעותי את הטיפול. בהקשר 
יצוין כי פירוט של כל המסמכים הנדרשים 
ניתן למצוא באתרי האינטרנט של כל חברות 

הביטוח, מכוח הרגולציה;
• מומלץ לפעול במהירות, לייעץ למבוטח 
לעבור בדיקת שמאי סמוך ככל הניתן למועד 
ראייתי(  לנזק  להימנע מטענה  )כדי  הנזק 
וכן ולהגיש את התביעה בהקדם ולא יאוחר 
מפרק זמן סביר שיאפשר גם בדיקה נגדית 
על ידי צד ג’ או מבטחיו, ככל שהדבר יידרש 
120 יום  )בדיקה כאמור יכולה להתבצע עד 

ממועד תיקון הרכב(;
• מומלץ להעביר את התביעה במייל או 
עם שליח ואישור מסירה, כדי לוודא קבלת 
לתגובת  הימים   30 מניין  ותחילת  החומר 

חברות הביטוח; 
• מומלץ להימנע מהעברת חומר מקורי, שכן 
בהתאם לרגולציה העדכנית אין צורך בכך כיום, 
והדבר רק יעכב את הסוכן בהמשך ההתנהלות 

וככל שיהיה צורך בהשבת החומר המקורי.
סוף דבר, איך יוצאים ממעגל הקסמים? אם 
יקפידו הסוכנים על עבודה מסודרת ויעילה, 
ומפורט למבוטח מתחילת  נכון  ייעוץ  מתן 
התהליך והיערכות נכונה לטיפול מסודר מול 
הצדדים השלישיים ומבטחיהם, ואם יקפידו 
המבטחים על טיפול מהיר וזורם יותר, ניתן 
יותר בראיה של  ליצור תהליך פשוט  יהיה 
המבוטח במרכז ומתוך מטרה לאפשר לו לקבל 

את המגיע לו ללא עיכובים מיותרים. 

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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 בכך תמו הגורמים המתלים לאישור העסקה  בעלי השליטה 
החדשים בחברה מתחייבים לשמור בכל עת על שליטה של לפחות  50%

 לטענת התובע, בהתאם לתנאים של פוליסת בריאות קבוצתית של 
איילון לעובדי עמית טכנולוגיות ובני משפחותיהם, הוא זכאי, עם בן זוגו, 
להחזר בגין טיפול מיוחד בחו”ל  בהסתמך על כך חתם על הסכם לביצוע 

הליך הפונדקאות בחו”ל  איילון דחתה את הדרישה, בין השאר, כי התובע 
אינו סובל מבעיה רפואית אלא הוא אינו יכול לשאת הריון בשל מינו

רשות שוק ההון אישרה: אינטרגמל 
תירכש על ידי מור בית השקעות

תביעה נגד איילון בטענה שמבוטח 
רכש פוליסה בעקבות מצג שהיא 

כוללת ביטוח למימון שירותי פונדקאות

שהודיעה חברת  לאחר  חודשים  חמישה 
אינטרגמל, היא קיבלה  מור כי תרכוש את 
אתמול )יום ב’( את האישור הסופי מרשות 
ובכך הסתיימו התנאים המתלים  שוק ההון 
לביצוע העסקה. תנאי ההיתר כוללים, בין היתר, 
התחייבות של מור לשמור בכל עת על לפחות 

50% מאמצעי השליטה בחברה.
עם הרכישה, רישיונה של אינטרגמל לניהול 

קופות גמל משתנה. הרישיון המעודכן מחליף 
את רישיונה הקודם של אינטרגמל, אשר כלל 
הגבלה על ניהול קופות גמל במסלולים שאינם 
מסלולים מחקי מדד. הרישיון החדש יאפשר 
לחברה להקים מסלולי השקעה בניהול אקטיבי 

תחת קופות אינטרגמל.
יוסי לוי  את בית ההשקעות מור מובילים 
)נכון לסוף  ואלי לוי. בית השקעות, מנהל 

2017( נכסים בהיקף של כ-20.5 מיליארד 
קרנות  עיקריים:  תחומים  שקל בשלושה 
נאמנות, ניהול תיקי השקעות וקרן השקעות 
של  רכישה  גידור(.  )קרן  אלטרנטיביות 
אינטרגמל תספק למור דריסת רגל חשובה 
בתחום קופות הגמל, שאמנם סובל מירידה 
ברווחיות בשנים האחרונות, אך ממשיך לצמוח 

מדי שנה באחוזים ניכרים.

בבית משפט השלום בתל  נתבעת  איילון 
אביב לשלם לתושב העיר תגמולי ביטוח בסך 
כי התובע  525 אלף שקל. בתביעה נאמר, 
מבוטח בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתית של 
איילון לעובדים וגמלאים של עמית טכנולוגיות 
ובני משפחותיהם. לדברי התובע, במהלך חודש 
זוגו בהליך של  ובן  יולי אשתקד החלו הוא 
הבאת ילד לעולם בארה”ב, ולשם כך חתמו 
עם סוכנות פונדקאות על הסכם לביצוע הליך 

הפונדקאות בחו”ל. 
בתהליך  החלו  הזוג  בני  התביעה,  פי  על 
ארוך ומסובך, ולאחר שהוציאו כספים רבים 
הצליחה האם הפונדקאית להיכנס להריון עם 

שני עוברים.
לטענת התובע, בהתאם לתנאי הפוליסה 
הוא זכאי יחד עם בן זוגו להחזר בגין טיפול 
דולר  280 אלף  מיוחד בחו”ל עד לסך של 
כמפורט בפוליסה. לדבריו בהתאם לתנאי 
הפוליסה קיים כיסוי ביטוחי למימון שירותי 
פונדקאות, וכי הוא שם את מבטחו באיילון, 
שילם את הפרמיות החודשיות באופן עצמאי 
עבור מלוא הכיסויים שבפוליסה מדי חודש 
בחודשו, בהיותו בטוח כי ביום המבחן תשלם 
לו איילון את תגמולי הביטוח להם הוא זכאי 
את  איילון דחתה  אולם,  הפוליסה.  מכוח 

דרישתו לתשלום תגמולי הביטוח. 
לטענת איילון, על פי התביעה, טיפול מיוחד 
למצב  מתייחס  לפוליסה  בהתאם  בחו”ל 
רפואי המצריך טיפול מיוחד בחו”ל. העובדה 
לפיה התובע ובן זוגו אינם יכולים לבצע הליך 
פונדקאות בארץ אינה עונה להגדרה מקרה 
ביטוח, קרי התובע אינו סובל מבעיה רפואית 
אלא הוא אינו יכול לשאת הריון בשל מינו. 

לדברי איילון, לא ניתן לבצע את הטיפול בארץ 
לא עקב מצבו רפואי של התובע, אלא עקב כך 

שהעניין טרם הוסדר על ידי המחוקק.
התובע טוען, לעומת זאת, כי הוא זכאי לשיפוי 
בחו”ל  מיוחד  בגין טיפול  מכוח הפוליסה 
בגין הוצאותיו בסך של 500 אלף שקל, וכמו 
25 אלף שקל  כן הוא זכאי לפיצוי בסך של 
כמימון לשירותי פונדקאות. לדברי התובע 
הוא שומר על זכותו לתקן את כתב התביעה 

ולהוסיף טענות נזיקיות, עת גרמה לו איילון נזק 
כספי כבד כאשר גרמה לו להסתמך על המצג 
שנעשה בעת רכישת הפוליסה, ולפיו הפוליסה 
מכסה על פי לשונה את עלות הטיפול המיוחד 
בחו”ל, ולפצותו עבור עלויות הפונדקאות. 
בנוסף מתבקש בית המשפט לחייב את איילון 
בריבית מיוחדת מרבית, וזאת בגין כל סכום 

שלא שולם במועדו.
באיילון בחרו לא להגיב.

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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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

הודו מכריזה על תכנית 
ביטוח בריאות לאומית

 ZhongAn המבטח הסיני
מחפש רכישות בינלאומיות

גידול משמעותי בפרמיות הביטוח 
של מבטחים מוטי טכנולוגיה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

Credit Outlook, שפורסם על ידי סוכנות 
Moody, מציין כי ראש  הדירוג הבינלאומית 
נרנדה מודי הכריז על תכנית  ממשלת הודו 
ביטוח בריאות לאומית )AB-NHBM(, אשר 
תושק ב-25 ספטמבר 2018 ותאפשר ל-100 
מיליון משפחות )כ-500 מיליון בני אדם( לקבל 
כיסוי בריאות של עד 7,100 דולר לשנה ובסך 
הכל הכיסוי במצטבר יהיה בהיקף של כ-716 

מיליון דולר. 

29 המדינות  23 מדינות מתוך  זאת,  עם 
המרכיבות את הודו בחרו לפעול במודל של 
קרן נאמנות - מודל שמקטין את המעורבות של 
המבטחים. מודל הנאמנות מאפשר לממשלת 
המדינה להעביר את הכספים לקרן נאמנות 
וזו תשלם  ביטוח(  )ולא למבטח כפרמיית 
עבור תביעות. כאשר הכספים בקרן הנאמנות 
יסתיימו, הממשלה תהייה חייבת לספק כספים 

חדשים. 

במודל הביטוח הממשלה משלמת את פרמיית 
הביטוח והמבטחים צריכים להתמודד עם 
הסיכון באמצעים שלהם. קיימת אפשרות של 
פעילות בשני המודלים, כשהמבטח נכנס לפעולה 
מעל סכום מסוים שנקבע. ביטוח בריאות מהווה 
כ-23% מפרמיית הביטוח הכללית ומהווה 
אחד מהמנועים החזקים לגידול של המבטחים 
ההודיים. הפרמיה בביטוח בריאות גדלה בשיעור 

של 18% משנת 2012 ל-2017.

פרמיית הביטוח של מבטחים מוטי טכנולוגיה תגיע בשנת 2023 לסך של 
400 מיליארד דולר לעומת 187 מיליארד דולר ב-2018, כך עולה ממחקר 
שנערך על ידי החברה הבריטית Juniper Research.  על פי נתוני  המחקר, 
מבטחים אלו יהוו בשנת 2023 7% מהיקף הפרמיה העולמי, לעומת 4% 
בשנת 2018. על פי המחקר, השימוש בבינה מלאכותית בתהליך התביעות 
יביא לחיסכון משמעותי בהוצאות, אשר יכול להגיע לכדי 1.2 מיליארד 

דולר בשנת 2023. 
 Insurtech: Cost Savings, Insurer Readiness - את המחקר
בקישור לרכוש  ניתן   ,& Market Forecasts 2018-2023 
https://tinyurl.com/gilad-insurtech2023 תמורת 2,250 ליש”ט.

קרן ההשקעות Vision Fund של SoftBank )קרן ההשקעות 
 ZhongAn הטכנולוגיות הגדולה בעולם( מגבה את המבטח הסיני
 ZhongAn .הפועל באופן מקוון בלבד( לביצוע רכישות בינלאומיות(
2017 במטרה  הקים את ZhongAn International בדצמבר 

לבצע את ההשקעות בפועל.
 ZhongAn International הוקמה על ידי המבטח הסיני הענק 
Ping An, חברת האינטרנט Tencent וחברת המכירות האינטרנטית 
5% ממניות המבטח, מתכנן  המחזיק   ,SoftBank. Alibaba
להשתמש בטכנולוגיות וברשת השיווק שלו להתרחב לשווקים 

רבים באסיה.

התכנית תושק ב-25 בספטמבר השנה ותאפשר ל-100 מיליון משפחות 
)כ-500 מיליון בני אדם( לקבל כיסוי בריאות של עד 7,100 דולר לשנה

https://tinyurl.com/gilad-insurtech2023 
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הנהלת שירביט: נגביר את שיתוף 
הפעולה עם לשכת סוכני הביטוח

בפגישה בין הנהלת שירביט לבין הנהגת לשכת 
סוכני הביטוח, שנערכה השבוע, סוכם על מספר 
ערוצים לשיתוף פעולה, וביניהם הידוק הקשר 
עם הלשכה, לרבות עיבוי ההשתתפות בכנסים, 
התחייבות כי שירביט תשמור על ערוץ הסוכנים 
כערוץ שיווק עיקרי שלה וכן השוואת מחיר ללא 
פגיעה בסוכני החברה, כאשר מבוטח שלהם 

יקבל הצעה ממוקד המכירות של שירביט.
גיל ספיר  מנכ”ל החברה  סקרו  בפגישה 
צביקה ליבושור את ענפי  והמשנה למנכ”ל 
הייחודיים בהם מתמחה החברה  הביטוח 
ופוליסות  ייחודית  פוליסת קבלנים  ובהם 
צ.מ.ה, בענפים בהם שירביט לא נחשפה עדיין 

מול סוכני הביטוח.
החברה  ליסו”ב  יו”ר  ויינשטיין,  צביקה 

הכלכלית, אמר: “לשירביט יש מיוחדות משלה 
בענפים מסוימים וכן ברמת השירות והגיבוי 
לסוכן. אנחנו נעשה הכול להידוק הקשרים, תוך 
שמירה על מעמד הסוכן, לרבות אזכור הסוכן 

בפרסומי החברה בתקשורת”.
נאווה  בפגישה השתתפו מטעם הלשכה גם 
רענן שמחי  ויקלמן היועצת לנשיא הלשכה, 
מנכ”ל הלשכה ונשיא הלשכה ליאור רוזנפלד.

מבטחים ומבוטחים

אילוסטרציה

 מבוטח פנה לרשות שוק ההון לאחר שנאלץ לשלם פרמיה כפולה גם עבור 
ביטוח שלא בוטל וגם עבור פוליסה חדשה שרכש בחברה אחרת  הרשות הודיעה 
לחברה כי מאחר שבקשת הביטול הגיעה לחברה, היה עליה לטפל בבקשת הביטול

 במפגש עם הנהגת הלשכה סוכם על ערוצים לשיתוף פעולה ומנהלי שירביט 
ציינו כי הסוכנים מהווים את ערוץ השיווק העיקרי של החברה  צביקה 

ויינשטיין, יו”ר ליסו”ב: נעשה הכול להידוק הקשרים, תוך שמירה על מעמד הסוכן

החברה גבתה השתתפות עצמית בעת תיקון של החלפת גלגל מגברים בלבד ועברה על חוק השוויון

למרות שהבקשה לביטול פוליסה לא הגיעה 
לתיבה הייעודית, חברת הביטוח תחויב לבטלה

ביטוח ישיר הפסידה בתביעה 
ייצוגית ותשלם 1.1 מיליון שקל

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

מבוטח, אשר ביקש לבטל את הפוליסה 
רשות שוק ההון על כך  שלו, התלונן בפני 
שחברת הביטוח כשלה מלבטל את ביטוחו. 
על פי הפנייה לרשות, הפוליסה לא בוטלה 
והפונה נאלץ לשלם פרמיה כפולה - גם עבור 
הביטוח שלא בוטל וגם עבור פוליסה חדשה 

שרכש בחברה אחרת.
החברה טענה שלא ביטלה את הפוליסה, 

כי בקשת הביטול לא נשלחה לכתובת דואר 
את  לשלוח  יש  אליה  הנכונה,  אלקטרוני 
בקשות הביטול. הרשות הודיעה לחברה, כי 
מאחר שבקשת הביטול הגיעה לחברה, היה 
וזאת למרות  עליה לטפל בבקשת הביטול, 
הדוא”ל  לכתובת  הופנתה  לא  שהבקשה 

הייעודית.
אמנם, בהתאם להוראות הרשות, חברת 

ביטוח נדרשת לפרסם כתובת דוא”ל ייעודית 
לקבלת בקשות ביטול, אך כתובת זו נועדה 
בקלות  לשלוח  לציבור  לאפשר  מנת  על 
בקשות ביטול. כלומר, הוראה זו לא פוטרת 
את החברה מלטפל בבקשה שהופנתה אליה, 
ושהגיעה אליה, גם אם לא הגיעה לכתובת 

הייעודית.
)כתבה רביעית בסדרה(

ביטוח ישיר הפסידה בתביעה ייצוגית ותשלם 
פיצויים של 1.1 מיליון שקל, כך פסק בשבוע 
בית המשפט המחוזי מרכז לוד. בית  שעבר 
המשפט קיבל את טענת התובע, כי החברה 
פוגעת בשוויון בניגוד לדין, כאשר היא גובה 
השתתפות עצמית מגברים בלבד בגין הפעלת 
שירות של החלפת גלגל במקרה של תקר, ואילו 

נשים פטורות ממנה. החברה דיווחה על כך 
השבוע לבורסה והודיעה כי תלמד את פסק הדין.

על פי התביעה, מגיש התביעה התקשר לביטוח 
ישיר לקבלת הצעת מחיר עבור פוליסת ביטוח 
ציין  נציג השירות של החברה  מקיף לרכבו. 
בפניו, כי הפוליסה כוללת שירותים נלווים, כגון 
שירותי גרירה ושירות החלפת גלגל בעלות של 

80 שקל. בבירור שערך גילה התובע, כי נשים 
פטורות מתשלום בעבור השירות ולכן דחה את 

הצעת החברה. 
 1 מנוגד לאמור בסעיף  לטענתו, ההסדר 
לחוק איסור הפליה, שנועד למנוע איפה ואיפה 
בהספקת מוצרים ושירותים, ולחוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו.

המפגש בין הנהלת שירביט להנהגת הלשכה. מימין: נאווה ויקלמן, ליאור רוזנפלד, רענן שמחי,
גיל ספיר, צבי ויינשטיין וצבי ליבושור


