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רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

כל קבוצת גיל בכל החברות. בדיקה במחשבון אגב הליך צירוף או החלפת פוליסה תציג למבוטח את 

החברות הזולות בתחום ואת אלו המעניקות את השירות הטוב ביותר על פי מדד השירות של רשות 

שוק ההון. 

השוואת פרמיה כולל הנחות - ההנחה ניתנת על הפרמיה המקסימלית המאושרת לגבייה ממבוטח   

שאין לו בעיות רפואיות13. שיעור ההנחה הגבוה ביותר ניתן לרוב בשנת הביטוח הראשונה והשנייה 

ובמרבית המקרים ההנחה מסתיימת תוך תקופה של עד 5 שנים. על מנת לשקף את השפעת ההנחות 

הניתנות בשנות הביטוח הראשונות מוצגת השוואה המגלמת את ההנחות שניתנו14. 

א.  פרמיות ביטוח ניתוחים 15

 פרמיית ניתוחים בחלוקה לקבוצות גיל ללא הנחות )ש”ח לחודש( 

13  ראה הערת שוליים 10 לעיל.

מכיוון שמשך החיים הממוצע של פוליסת ביטוח בריאות היא כ- 8 שנים ואילו חלוקת ההנחות היא ב - 5 השנים הראשונות   14
ומתוכן בעיקר בשנתיים הראשונות, על מנת שניתן יהיה להשוות בין הנתונים לפני הרפורמה ואחריה, ביצענו פריסה של ההנחות 

הממוצעות על פני מח”מ הפוליסה. 

15  ממוצע הפרמיה החודשית הממוצעת לפוליסת ניתוחים "מהשקל הראשון" בין החברות הפעילות בשוק.

 

33 

72 
99 

142 

197 

266 

349 

474 

24 
55 

80 

117 

168 

212 

272 

381 

29% 

23% 

19% 
17% 15% 

20% 
22% 

20% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0-20 21-30 31-40 41-50 51-55 56-60 61-65 66+ 

 שיעור ההפחתה ממוצע אחרי הרפורמה ממוצע לפני הרפורמה

http://http://polisa.news/
https://insurance.fnx.co.il/lp/my-health?utm_source=Polisa&utm_medium=newspaper&utm_campaign=Polisa_Aug2018


29 באוגוסט 2018                                                                                                                   עמוד 2 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

בפיקוח מסמנים את הרפורמה בביטוח בריאות כהצלחה

נתוני רשות שוק ההון: 20% מהמבוטחים 
בביטוח בריאות מחזיקים בפוליסות חדשות

20% מהמבוטחים בביטוח בריאות מחזיקים 
בו  המרכזי  הנתון  זה  חדשות.  בפוליסות 
להציג  בבואה  ההון  שוק  רשות  מתהדרת 
לציבור את תוצאות הרפורמה בביטוח בריאות, 
כשנתיים וחצי לאחר השקתה בפברואר 2016. 
מצהירה,  היא  הרשות  שביצעה  בסקירה 
הנגבות  “הפרמיות  הרפורמה  בעקבות  כי 
ירדו בשיעורים משמעותיים  מהמבוטחים, 
המגיעים עד ל-1,000 שקל בשנה בביטוח 
ועד ל-340 שקל בביטוח הכולל  ניתוחים, 
כיסויים להשתלות ותרופות”. בסקירה של 
ניתן   )3 נרחב בעמוד  )ראו סיקור  הרשות 
לראות כי גם הפרמיות לאחר הנחות, שניתנות 
בדרך כלל בשנים הראשונות לחיי הפוליסה, 
הוזלו. כמו כן, חלק מהחברות הוסיפו כיסויים 
ושיפורים בפוליסות ללא שינוי בפרמיה, למשל 

הוספת כיסויים לבדיקה גנומית בפוליסות 
והרחבת תקרת הכיסוי בפוליסות תרופות, 
הוספת כיסוי לביופסיה והסרת חריג במקרה 

של מחלת נפש.
הסטטיסטיקה הכללית של הרשות מעידה 
כי סך המבוטחים בפוליסת תרופות עומד על 
1.74 מיליון איש, בפוליסות השתלות - 1.66 
בפוליסת  מיליון איש  ו-1.53  מיליון איש 
המבוטחים  שיעור    - אלו  מבין  ניתוחים. 
בפוליסות חדשות )שהצטרפו החל מפברואר 
2016( עומד על 22%, 21% ו-18% בהתאמה. 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
“כשנתיים  ציינה:  דורית סלינגר  וחיסכון, 
ניתן לראות  לאחר שהרפורמה יצאה לדרך 
את אותותיה בשוק. הפוליסות האחידות 
מכלל  כחמישית  כבר  מהוות  המשופרות 

פוליסות הבריאות, והמחיר שלהן ירד בצורה 
משמעותית. מדובר במהלך צרכני נוסף של 
הרשות, שנועד לאפשר בחירה מושכלת של 
מוצר הביטוח המתאים לצרכי המבוטח במחיר 

תחרותי וחיסכון משמעותי למבוטח”.

בענף לא ממהרים לאמץ
את ההכרזה על ההצלחה

אנשי המקצוע בענף לא רואים את הדברים 
עין בעין. לצד מהלכים כגון פירוק החבילות 
למוצרי בסיס, עליהם אין מחלוקת, אנשי 
עדיין חוששים מהשלכות ארוכות  מקצוע 
טווח שיהיו לרפורמה. רבים בענף סבורים, 
כי הכיסויים  זמן יש חשש רציני  כי לאורך 
ייפגעו או שמחירי הביטוח יאמירו עד לכדי 
יכולת להמשיך  לא תהיה  לציבור  בו  מצב 
ולרכוש אותם, זאת כתוצאה ממנגנון עדכון 
המחירים, שמאפשר לחברות הביטוח להעלות 
את התעריפים. האם התחרות תעשה את 
שלה ותמשיך לשחוק את המחירים, או שמא 
נתוני התביעות ידחפו את המחירים מעלה? 

ימים יגידו. 

הרפורמה בביטוחי בריאות - מעקב

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 <<

מאזן הפוליסות החדשות בענף הבריאות מאז תחילת הרפורמה

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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 ירידות משמעותיות נרשמו בפרמיית ביטוח התרופות, השתלות 
וניתוחים  הפוליסה על השתלות רשמה את הירידה הנמוכה ביותר

בעקבות הרפורמה – הוזלות 
של עד 47% בפרמיות 

בשנתיים וחצי שחלפו מאז תחילת הרפורמה בביטוחי הבריאות, 
פרמיית פוליסה לניתוחים הוזלה בשיעור של 15% עד 29%. כך עולה 
מסקירת עומק של הרשות על הנעשה בענף ביטוחי הבריאות, בעקבות 

הרפורמה מ-2016.  
הירידה היחסית )באחוזים( הגבוהה ביותר חלה בקבוצת הגיל הצעירה 
ביותר. הירידה הכספית הגבוהה ביותר חלה בקבוצת הגיל המבוגרת 
ביותר, של 66 פלוס, שנהנית מהנחה של כ-93 שקל. מבוטחים בגילאי 

61 עד 65 נהנים מהוזלה של 77 שקל. 
10%-24% בגובה  ירידה של  ניתן לראות  בפוליסות ההשתלות 
הפרמיות. מבוטחים בגילאים 31 עד 40 חוו ירידה בפרמיה של 24% 

- שיעור הירידה המשמעותי ביותר. 
גם בפרמיה בביטוח תרופות, ניתן לראות על פי נתוני הרשות, נרשמה 
ירידה. הירידה נעשתה בפרמיה בפוליסות התרופות הבסיסיות )ללא 
תרופות בהתאמה אישית(. השינוי בשיעורים הורגש בצורה הרבה ביותר 
47%. מבחינת עלויות  30 עם ירידה של  21 עד  בחתך הגילאים של 
71 פלוס נהנה מההנחה המשמעותית  מוחלטות, חתך הגילאים של 

ביותר בסך של 26 שקל לחודש. 

הגברת התחרות 

על פי נתוני הרשות, בשלושת הכיסויים המרכזיים )תרופות, השתלות 
יחס המצטרפים לחברות הקטנות מסך המצטרפים  וניתוחים(, 
לפוליסות החדשות שלאחר הרפורמה - גדול מיחס סך המבוטחים 
בחברות הקטנות לסך המבוטחים בביטוחים אלו. על פי הרשות, נתון זה 
מהווה אינדיקטור ראשוני להשפעת התחרות על המבוטחים בפוליסות 
החדשות. עם זאת, נתון זה עשוי להשתנות משנה לשנה והוא פחות 

מובהק משאר הנתונים שהוצגו עד כה. 

קול קורא ליזמים טכנולוגיים

בשנים האחרונות גוברת ההתעניינות בשילוב מיזמים טכנולוגיים 
כי  ומוסיפים  בתחום ביטוחי הבריאות – מציינים אנשי הרשות, 
“למיזמים טכנולוגיים בתחום הביטוח יש את היכולת לסייע בשכלול 
ולכן גם לקדם את מטרות הרפורמה  השוק, להגביר את התחרות 

ולהתאים את החיתום לצרכן הספציפי”.
ברשות שוק ההון מציינים, כי לרשות יש תפקיד בהסרת חסמים, 
הנגשת מידע וביצוע פעולות שיעודדו מיזמים מסוג זה. במסגרת זאת, 
בשנת 2018 יפורסמו לציבור נתונים על שוק ביטוחי הבריאות שלא 

היו נגישים עד כה:
• נתונים אגרגטיביים מתוך טופס 15 א’, המציג נתונים על פעילות 

חברות הביטוח בתחום הבריאות. בין הנתונים שיפורסמו - סך פרמיות 
שנגבו, סך תביעות ששולמו, סך עמלות למתווכים ועוד.

• רשימות רופאים הנמצאים בהסדר עם חברות הביטוח לביצוע ניתוח 
שיאפשרו השוואה של

רשימות ההסדר של חברות הביטוח השונות )ראו ידיעה בעמוד 5(. 
• טבלת התפלגות תביעות המציגה את ממוצע התביעות, חציון 

התביעות והתביעה המקסימלית
בכיסויים שונים. טבלה זו, מסבירים בפיקוח, עשויה לעזור למבוטחים 
להבין טוב יותר את הסיכונים המכוסים בכל פוליסה ולהחליט האם 

יש להם צורך בכיסוי מסוג זה.
רשות שוק ההון קוראת לציבור להגיש בקשות לקבלת סוגי מידע 
שונים מהרשות, ככל שמידע זה אינו מהווה סוד מסחרי. כך, יזמים 
מהשוק יוכלו להציע לציבור כלים שונים שיאפשרו לו לבחור מוצרי 

ביטוח באופן מושכל ולחזק את התחרות.

פרק ג | נתונים כמותיים בתחום הביטוח  11

רשות שוק ההון 
ביטוח וחיסכון

 פרמיית השתלות בחלוקה לקבוצות גיל כולל הנחה )ש”ח לחודש( 

בפוליסות ההשתלות נתן לראות ירידה קלה בגובה הפרמיות. יוצאת דופן היא הפרמיה בקבוצת 0-20 

שעלתה בכשקל אחד.
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מפעילות 	  שנובע  ניתוח  החרגת  הוסרה  למשל  הישנות,  בפוליסות  קיימים  שהיו  חריגים  הוסרו   

ספורט חובבנית או מקצועית.

בנספח לסקירה זו מוצגת טבלה אשר משווה את הכיסויים העיקריים בפוליסת ניתוחים לפני הרפורמה 

הפוליסות  שעל  לציין  חשוב  בטבלה.  המוצגות  הדוגמאות  בין  האחידה.  הפוליסה  במסגרת   - ואחריה 

ששווקו לאחר הרפורמה חלות הוראות חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית 

לשנת התקציב 2015 ו-2016(, התשע”ו-2015, הקובעות, בין היתר, שחברת ביטוח תישא בעלות ניתוח 

רק עבור מנתחים הנמצאים בהסדר עימה. 

ב. פרמיית ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל

 פרמיית השתלות בחלוקה לקבוצות גיל ללא הנחות )ש”ח לחודש( 
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כל קבוצת גיל בכל החברות. בדיקה במחשבון אגב הליך צירוף או החלפת פוליסה תציג למבוטח את 

החברות הזולות בתחום ואת אלו המעניקות את השירות הטוב ביותר על פי מדד השירות של רשות 

שוק ההון. 

השוואת פרמיה כולל הנחות - ההנחה ניתנת על הפרמיה המקסימלית המאושרת לגבייה ממבוטח   

שאין לו בעיות רפואיות13. שיעור ההנחה הגבוה ביותר ניתן לרוב בשנת הביטוח הראשונה והשנייה 

ובמרבית המקרים ההנחה מסתיימת תוך תקופה של עד 5 שנים. על מנת לשקף את השפעת ההנחות 

הניתנות בשנות הביטוח הראשונות מוצגת השוואה המגלמת את ההנחות שניתנו14. 

א.  פרמיות ביטוח ניתוחים 15

 פרמיית ניתוחים בחלוקה לקבוצות גיל ללא הנחות )ש”ח לחודש( 

13  ראה הערת שוליים 10 לעיל.

מכיוון שמשך החיים הממוצע של פוליסת ביטוח בריאות היא כ- 8 שנים ואילו חלוקת ההנחות היא ב - 5 השנים הראשונות   14
ומתוכן בעיקר בשנתיים הראשונות, על מנת שניתן יהיה להשוות בין הנתונים לפני הרפורמה ואחריה, ביצענו פריסה של ההנחות 

הממוצעות על פני מח”מ הפוליסה. 

15  ממוצע הפרמיה החודשית הממוצעת לפוליסת ניתוחים "מהשקל הראשון" בין החברות הפעילות בשוק.
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4.	שיעור החדירה של חברות קטנות17 

הגרף שלהלן מציג את חלקן של החברות הקטנות בצירופים בשוק לפוליסות החדשות ואת חלקן בסך 

המבוטחים בשוק זה: 

 אחוז המצטרפים לחברות קטנות מתוך כלל השוק 

ניתן לראות שבשלושת הכיסויים, יחס המצטרפים לחברות הקטנות מסך המצטרפים לפוליסות החדשות 

שלאחר הרפורמה - גדול מיחס סך המבוטחים בחברות הקטנות לסך המבוטחים בביטוחים אלו. לדעתנו 

נתון זה מהווה אינדיקטור ראשוני להשפעת התחרות על המבוטחים בפוליסות החדשות. עם זאת, נתון 

זה עשוי להשתנות משנה לשנה והוא פחות מובהק מנתוני הפרמיות שהוצגו בסקירה זו. 

17  החברות הקטנות בשוק ביטוחי הבריאות הן איילון, שירביט, ביטוח ישיר, הכשרה ו - AIG. לכל אחת מהחברות האחרות הראל, 
הפניקס, מגדל, כלל ומנורה יש נתח שוק של יותר מ-6% כל אחת, בשוק ההוצאות הרפואיות.
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בתל-אביב-יפו  המחוזי  המשפט  בבית 
נתקבלה החלטה בעניינם של עזבון המנוח 
פלוני ז”ל, פלונית ופלוני )קטין( )התובעים(, 
נגד  אברהם אלויה,  ידי עו”ד  המיוצגים על 
)הנתבעת(  לביטוח בע”מ  חברה  הפניקס 
משה עבדי. ההחלטה  המיוצגת על ידי עו”ד 
2018, בהיעדר הצדדים,  ניתנה ב-18 ביולי 

מפי השופט הבכיר, אליהו בכר. 
המשפט  בית  נדרש  זו  החלטה  במסגרת 
)המנוח(  ז”ל  פלוני  המנוח  האם  לשאלה 
נפטר באירוע, שהינו בגדר “תאונת דרכים” 
1 לחוק הפיצויים לנפגעי  כהגדרתו בסעיף 
תאונות דרכים, התשל”ה-1976 )החוק( או 

שמא נפטר מאירוע רפואי אחר. 
2014 נסע  לפי התביעה, ב-28 באוקטובר 
התובע מביתו שבאשקלון לכיוון בית ספר 
שבעיר על מנת לאסוף את בנו. עם הגעתו, 
נדרש התובע להקיף רחבה כדי להגיע למקום 
בו עמד בנו. במהלך הנסיעה, יצא בפתאומיות 
ובמהירות מהחנייה הסמוכה אופנוע גדול, 
שעליו רוכב חבוש קסדה, ונכנס לנתיב הנסיעה 
של המנוח. משהבחין המנוח באופנוע, הוא 
הסיט את הרכב שמאלה וימינה כשבהמשך 
עצר את הרכב, תוך חריקת בלמים. הרכב 
התנגש בחוזקה בשפת המדרכה עליה עמד 
ונעמד על הכביש.  בנו, עלה עליה במקצת, 
לאחר ההתנגשות, בנו של המנוח ניגש לרכב, 
פתח את הדלת והבחין בראשו השמוט של 
אביו ובקיא רב היוצא מפיו. בבדיקת סי.טי 
שנערכה בבית החולים באשקלון, אליו פונה 
המנוח, נצפה דימום תוך מוחי מאסיבי עם 
סימני לחץ מוגבר תוך גולגולתי. בו ביום הועבר 
המנוח מבית החולים ברזילי באשקלון לבית 

החולים סורוקה שבבאר שבע, שם נפטר. 
על פי התובעים, מצבו הרפואי של המנוח 
קשור סיבתית לסטרס ולבהלה שאחזו בו בשל 
כניסתו הפתאומית והמהירה של האופנוע 
לנתיב נסיעתו. לטענתם, מצבי דחק נפשי 
גורם הדק )טריגר( ליצירת  עלולים לשמש 
אירוע מוחי ולפיכך יש לראות במקרים של 
“כמעט תאונה”, בהם נגרמת בהלה והתרגשות, 
כ”תאונת דרכים”, אפילו לא הייתה התנגשות 

בפועל.
 על פי הנתבעת, פטירת המנוח התרחשה 
בשל אירוע לבבי או מוחי או רפואי אחר, שנבע 
ממצב רפואי קודם וללא קשר לשימוש ברכב 
או לתאונה. הנתבעים טענו, שמצבו הרפואי 
של המנוח ערב האירוע לא היה שפיר, בלשון 

המעטה, וכי הוא סבל ממחלות רקע רבות. 
בית המשפט הדגיש, כי השאלה העומדת 
להכרעה היא - האם אירוע תאונתי כלשהו, 
ובכלל זה “כמעט תאונה”, הם שגרמו לאותו 
אירוע מוחי או לבבי לנהג בנסיבות המקרה, או 
שמא האירוע הלבבי נגרם באופן עצמאי ללא 

קשר לשימוש ברכב, כטענת הנתבעת. המחוזי 
קבע, כי בשלב הראשון על התובעים להוכיח 
את קרות התאונה והתרחשותה תוך שימוש 
ברכב מנועי, ובשלב השני, להוכיח את הקשר 

הסיבתי בין התאונה לבין הנזק. 
על פי השלב הראשון, בית המשפט מצא, כי 
יש לקבוע האם אכן פרץ אופנוע לנתיב הנסיעה 
של המנוח וגרם ללחץ, שהוביל לאירוע המוחי 
וגרם לפטירתו. בית המשפט  שעבר המנוח 
הסתמך על עדותו של בן המנוח וקבע, כי נתן 
אמון רב מאוד בגרסתו, למרות גילו הצעיר. הבן 
העיד: “...פתאום יצא אופנוע מבין המכוניות 
שחנו בצד ימין, יצא מהר, אחר כך המשיך, אחר 
כך אבא נסע מהר שמאלה ואחר כך ימינה, 
יישר את ההגה. אחר כך מכונית הלכה לכאן 
ופגעה במדרכה... אני רצתי,  וקצת אחורה 
פתחתי דלת כדי לעזור לאבא, חשבתי שהוא 
צריך עזרה כי הוא קיבל במכונית מכה חזקה, 
מהמדרכה... קראתי לאבא אך הוא לא ענה 
לי, הראש נפל על ההגה, קיבל מכה, יצא לו 

קיא הוא גנח...”. 
הבן קיבלה  עדות  כי  קבע,  המשפט  בית 
תימוכין מעדותה של המטפלת בבן המנוח, 
משפחתית  ומטפלת  פסיכותרפיסטית 
בעיסוקה, שסיפרה איך תיאר בפניה הבן את 

האירוע. 
בנוגע לשלב השני הטעון הוכחה, דהיינו 
הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנזק שנגרם 
למנוח, בית המשפט התלבט בין חוות הדעת 
הרפואית מטעם התביעה, שטענה כי האירוע 
נגרם עקב המפגש עם האופנוע, לבין חוות 

הדעת מטעם ההגנה, ששמה את הדגש על מצבו 
הרפואי הבעייתי של המנוח עובר לאירוע. בית 
המשפט קבע, כי בנסיבות המקרה סביר יותר, 
שחדירת אופנוע לנתיב נסיעתו של הנהג היא 
שגרמה לנזק, דהיינו לאירוע המוחי, מאשר 
ובלי קשר  שהנזק אירע באופן “ספונטני” 
לאירוע האמור. משכך, על פי מבחן “הסיבה 
בלעדיה אין”, ללא הלחץ שנגרם לתובע בגין 
כניסת האופנוע לנתיב נסיעתו, יש להניח כי 

לא היה נגרם האירוע המוחי.
בכל הקשור לקשר הסיבתי המשפטי, בית 
לפיו  הסיכון”,  “מבחן  את  אימץ  המשפט 
נבחן האם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון 
המחוקק  ושבגינו  יוצר  ברכב  שהשימוש 
בית המשפט  לנפגע.  פיצוי  להעניק  ביקש 
ענה לשאלה זו בחיוב וקבע, כי בנסיבות בהן 
יש צורך בסטייה מנתיב הנסיעה, עקב חשש 
לתאונה ונוכח הנזק שנגרם, אזי אירוע זה נכנס 
למסגרת הסיכון התחבורתי הקיים בהפעלת 
רכב. בית המשפט הוסיף, כי גם על פי מבחן 
השכל הישר, סביר יותר שהאירוע, על הנזק 
שנגרם בעקבותיו, מהווה “תאונת דרכים”. 
החשיבות בסיווג “תאונת דרכים”  הינה, בין 
היתר, היעדר צורך, בהתאם לחוק, להוכיח 

אשם או רשלנות.
בשל  נפטר  המנוח  כי  הוחלט,  לסיכום 
אירוע שהינו תאונת דרכים כהגדרתו בחוק 
ושהנתבעת תישא בהוצאות חלק זה של ההליך. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט 

העליון. 

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

אירוע חריג בו חדירת אופנוע לנתיב 
הנסיעה של הנהג הובילה לאירוע 

מוחי - מהווה “תאונת דרכים”

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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פורסם החוזר הסופי

דוחות ביטוח ישיר: הרווח הכולל בחציון 
גדל בכ-15% והסתכם לכ-104 מיליון שקל

המבטחות יחויבו לפרסם את תעריפי ביטוח נח”ל 
- בפורמט שיאפשר הקמה של מחשבוני השוואה 

ישיר  ביטוח  של  הכולל  הרווח 
2018 טיפס  במחצית הראשונה של 
ל-104 מיליון שקל, עלייה של כ-15% 
 .2017 לעומת החציון הראשון של 
כך עולה מהדוח של חברת הביטוח 
שפורסם היום )יום ד’(.  הרווח הכולל 
ברבעון השני של השנה הסתכם ב-54 
8% אל מול  מיליון שקל, עלייה של 

הרבעון המקביל ב-2017.
ישיר  ביטוח  ברוטו של  הפרמיות 
במחצית השנה הראשונה הסתכמו 
ב-1.36 מיליארד שקל, עלייה של 11% 
 .2017 לעומת החציון הראשון של 
ברוטו  עלו הפרמיות  ברבעון השני 
לכ-643 מיליון שקל, עלייה של 9% 
לעומת התקופה המקבילה ב-2017. 

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי צמחו 
בכ-9% והסתכמו בכ-508 מיליון שקל לעומת 
סך של כ-468 מיליון שקל ברבעון המקביל 
נובעת  אשתקד. הצמיחה בפרמיות ברוטו 
בעיקר מגידול מתמשך במספר הלקוחות 
בהם  הענפים  במרבית  הפעילות  ובהיקף 
פועלת החברה. הרווח הכולל לפני מס מעסקי 
ביטוח כללי צמח ברבעון בכ-46% והסתכם 
בכ-60 מיליון שקל לעומת כ-41 מיליון שקל 
ברבעון המקביל אשתקד. מהחברה נמסר, כי 
הגידול ברווח נובע בעיקר משיפור משמעותי 

ברווח החיתומי בענף רכב רכוש, בקיזוז הרעה 
בתוצאות ענף רכב חובה, בעיקר עקב גידול 
בהפסדי הפול, השפעת המדד וקיטון ברווחי 

ענפי רכוש אחרים.
הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים וחיסכון 
לטווח ארוך צמחו בכ-9% והסתכמו בכ-72 
מיליון שקל לעומת כ-66 מיליון שקל ברבעון 
2017. הפרמיות ברוטו מעסקי  המקביל של 
ביטוח חיים ללא חיסכון לטווח ארוך צמחו 
בכ-14% לעומת הרבעון המקביל. הרווח הכולל 
לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחיסכון לטווח 

ארוך הסתכם ברבעון בכ-15 מיליון 
שקל לעומת כ-21 מיליון שקל ברבעון 
המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר 
מיחס תביעות גבוה בהשוואה ליחס 
נמוך במיוחד ברבעון המקביל אשתקד. 
התשואה להון הסתכמה בכ-51.3% 
המקביל  ברבעון   41.8% לעומת 

אשתקד.
“אנו  החברה:  מנכ”ל  הבר,  קובי 
שמחים לפרסם תוצאות טובות עם 
המשך צמיחה בפרמיות וברווח הנקי. 
השיפור המשמעותי ברווח החיתומי 
ברבעון  גם  ניכר  רכוש  רכב  בענף 
הזה ומהווה עדות נוספת למובילות 
ברווח  בענף. הצמיחה  השוק שלנו 
מהתוצאות  בחלקה  קוזזה  הנקי 
אשר  הנוספים,  הפעילות  מתחומי  בחלק 
הושפעו, בין היתר, מאירועים חיצוניים, לצד 
התגברות התחרות בחלק מהפעילויות. חרף 
התחרות, אנו ממשיכים לצמוח בכל הענפים 
תוך הגדלה עקבית של נתחי השוק. במהלך 
חודש יוני התפרסמו מדדי השירות של רשות 
שוק ההון, הביטוח והחיסכון בהם הגענו 
למקום הראשון במדד הכללי. בכוונתי לפעול 
לשמירה על איכות שירות ואף להמשך שיפורה, 
כפי שהחברה עשתה בשנים האחרונות טרם 

הצטרפותי לחברה”.

הממונה על הביטוח מחייבת את חברות 
הביטוח לפרסם את תעריפי ביטוח הנסיעות 
בפורמט אחיד, כדי להגביר את התחרות בענף. 
בדברי ההסבר של החוזר של הרשות נמסר, כי 
מטרת המהלך היא “להביא להגברת התחרות 
בפוליסות ניתוחים ופוליסות ביטוח נסיעות 
לחו”ל וזאת על ידי הסרת חסמים להקמתם 

של מנגנוני השוואה צרכנית”. 
ברשות מציינים, כי רובם המוחלט של פרטי 
המידע הנדרשים על פי התיקון מפורסמים 
כבר היום על ידי הגופים המוסדיים, אך חוסר 
האחידות בפורמט ובמועדי עדכון הנתונים 

מקשה על הקמת מנגנון השוואה. 
ההוראה החדשה של הרשות פורסמה כטיוטה 

בחודש יולי ובינה לבין החוזר הסופי לא נרשמו 
שינויים משמעותיים. אם כי הממונה דחתה 
 2018 יישום הוראות החוזר מנובמבר  את 

לינואר 2019.
שינוי נוסף שמנהיגה סלינגר במסגרת החוזר 
עוסק בפוליסות הניתוחים, בו נקבע כי חברת 
הביטוח תפרסם את רשימת הרופאים שבהסדר 
השוואה  שיאפשר  באופן  אחיד,  בפורמט 
כיוון שמספר הרופאים  בין רשימות. זאת, 
שברשימה, תחומי התמחותם ומידת הוותק 
והניסיון שלהם הם בעלי השפעה מכרעת על 
טיב המוצר הביטוחי והשירות שיועמד לרשות 

המבוטח בעת הצורך. 
על פי הרשות, חברות הביטוח מפרסמות 

באתרי האינטרנט מנועי איתור לרופאים עימם 
יש להן הסדר להחזר בגין ניתוחים. “מנועים אלו 
נועדו לשמש מבוטח המבקש לבחור רופא מתוך 
רשימה לצורך ביצוע ניתוח מסוים, אולם קיים 
קושי לבצע על בסיס מנועי האיתור השוואה 
יעילה של איכות רשימות ההסדרים בכללותן, 
על מנת לבחון ולהשוות בין המוצרים המשווקים 

על ידי חברות הביטוח”, מסבירים בפיקוח. 
עקב כך נדרשות החברות לפרסם את רשימת 
הרופאים בפורמט CSV )דומה לקובץ אקסל( 
המאפשר השוואה פשוטה בין רשימות של 
חברות שונות. כמו כן יעדכנו על צירוף רופאים 
14 ימי עסקים –  וגריעתם מההסדר- בתוך 

חובה שלא הופיעה בטיוטה מחודש יולי.

 הפרמיות ברוטו צמחו ב- 11% מנכ”ל החברה קובי הבר: השיפור המשמעותי ברווח 
החיתומי בענף רכב רכוש ניכר גם ברבעון הזה ומהווה עדות נוספת למובילות השוק שלנו בענף

 חברות הביטוח נדרשות לפרסם גם את רשימת הרופאים שבהסדר בפורמט אחיד  בשונה מהטיוטה, 
החוזר קובע כי על חברת הביטוח לעדכן את הרשימה, בנוגע לחבירה ועזיבה של רופאים, תוך 14 ימי עסקים

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

בית ביטוח ישיר

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A1/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA/%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%A1/
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שירביט נתבעת על ידי סוכנות 
המעיין בטענה שלא שולמו לה 

מלוא העמלות על פי ההסכם ביניהן

 )1979( לביטוח  סוכנות  המעיין 
מנצרת הגישה לבית משפט השלום 
שקל  אלף   65 בסך  תביעה  בנצרת 
שירביט. בתביעה נטען כי בסוף  נגד 
2006 חתמו הצדדים  חודש נובמבר 
על הסכם עבודה, במסגרתו פורטו 
לתובעת  המגיעות  העמלות  אחוזי 
עבור מכירת פוליסות בהתאם לענפי 

הביטוח השונים. 
2013 היא  לדברי התובעת, בשנת 
הבחינה כי שירביט אינה מעבירה לה 

את מלוא העמלות כמצוין בהסכם העבודה, 
וזאת החל משנת 2011. על כן היא פנתה בהרבה 
הזדמנויות אל שירביט בדרישה להשלים את 

העמלות, אך ללא הועיל.
בתביעה נאמר, כי במענה למכתבה מראשית 
חודש יולי 2014, במסגרתו דרשה משירביט 
את הפרש העמלות המגיעות לה בענפי הביטוח 
השונים, טענה שירביט כי בין הצדדים ישנו 
הסכם חדש. לטענת התובעת, היא לא חתמה 

ואינה חתומה על הסכם אחר חוץ מהסכם 
העבודה מחודש נובמבר 2006 ולא הסכימה 
ולו במשתמע לביטולו של ההסכם האמור או 
לשינוי בתנאיו, ועל כן לא היה ואין מקום לחייב 
אותה להיכנע לתכתיב של שירביט ולקבל 
עמלות מופחתות מכוח הסכם לא קיים ולא 
חתום, וכי שירביט מוזמנת להציג בפניה את 

ההסכם החדש בחתימתה.
לדברי התובעת, לא יעלה על הדעת כי צד יטען 

לקיומו של הסכם חדש כבא במקום 
הסכם חתום בלי שיתנהל משא ומתן, 
מגעים, ובלי שהצד השני להסכם הנטען 
יהיה חתום עליו. התובעת מאשימה 
את שירביט בכך שהיא נוהגת בשיטה 
דורסנית, תוך התעלמות מזכויותיה 

ומהסכם העבודה.
בתביעה נטען, כי בהתאם לנתונים 
החלקיים הנמצאים ברשות התובעת, 
על שירביט לשלם לה הפרשי עמלות 
בענפי ביטוח שונים החל מחודש ינואר 
2011 ועד לחודש נובמבר 2015 בסך 65 אלף 
שקל, וכן עמלות עבור פעילות סוכני המשנה 
המוערכים על ידה בסך של כ-30 אלף שקל, 
דבר שיתחדד לאחר קבלת נתונים משירביט 

ותיקון כתב התביעה בהתאם.
משירביט נמסר: “כתב התביעה טרם הגיע 
לחברת שירביט. החברה אינה נוהג להגיב מעל 
גבי העיתון אלא בבית המשפט ועל פי כל דין 
וכך תעשה כאשר כתב התביעה יגיע לחברה”.

 בתביעה נאמר, כי במענה למכתבה מ-2014, טענה שירביט כי בין הצדדים ישנו הסכם 
חדש  לטענת התובעת, היא לא חתמה ואינה חתומה על הסכם אחר חוץ מהסכם העבודה 

מנובמבר 2006 ולא הסכימה ולו במשתמע לביטולו של ההסכם האמור או לשינוי בתנאיו

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

אילוסטרציה
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 החברה מציגה רווח כולל דומה לאשתקד למרות הקיטון בהכנסות מהשקעות  בתקופת הדוח ההכנסות 
מהשקעות הסתכמו לכ-16 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון שקל אשתקד  הפרמיות בחציון הראשון של 2018 

הסתכמו ל-503 מיליון שקל ברוטו, לעומת 512 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-2%

 הפסדי החברה בתחום הפנסיה במחצית הראשונה של 2018 הסתכמו ב-1.6 מיליון שקל, לעומת 
הפסדים של 1.36 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב- 2017 החברה רשמה רבעון מוצלח בגמל הסתכמו 

ל-503 מיליון שקל ברוטו, לעומת 512 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של כ-2%

שומרה שומרת על יציבות: רשמה רווח חציוני 
כולל בסך 44 מיליון שקל – דומה ל-2017

הדוח של הלמן אלדובי: קרן פנסיה ברירת 
מחדל צומחת, אך גם ההפסדים גדלים

מנורה  שומרה מקבוצת  הרווח הכולל של 
2018 הסתכם  מבטחים, בחציון הראשון של 
בסך של כ-44.2 מיליון שקל, לעומת רווח כולל 
בסך של כ-44.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה 
אשתקד. החברה, כך נמסר, מציגה רווח כולל 
דומה לאשתקד, למרות הקיטון בהכנסות 
מהשקעות. בתקופת הדוח ההכנסות מהשקעות 
הסתכמו לכ-16 מיליון שקל לעומת כ-33 מיליון 

שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
כי מחזור  עוד עולה מנתוני הדוח הכספי 
2018 הסתכם  הפרמיות לחציון הראשון של 
 512 לכדי 503.2 מיליון שקל ברוטו, לעומת 

מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון 
של כ-2%. הפרמיות ברבעון השני קטנו ל-227 
236 מיליון שקל ברבעון  מיליון שקל לעומת 

המקביל – קיטון של 4%. 
בתחום רכב חובה, הרווח הכולל לפני מס 
הסתכם לסך של כ-16.2 מיליון שקל, לעומת 
רווח כולל לפני מס בסך של כ-36 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון, הרווח 
הכולל הסתכם לסך של כ-4.7 מיליון שקל לעומת 
סך של כ-24.1 מיליון שקל ברבעון המקביל. 
עיקר השינוי בתקופת הדוח, אל מול תקופה 
מקבילה אשתקד, נובע בעיקר מקיטון בהכנסות 

מהשקעות בסך של כ-11.9 מיליון שקל.
דמי ביטוח ברוטו לתקופת הדוח הסתכמו לסך 
כ-157.0 מיליון שקל, לעומת סך של כ-163.4 

מיליון שקל אשתקד – קיטון של 4%. 
בתחום רכב רכוש, הרווח הכולל לפני מס 
הסתכם לסך של כ-37.5 מיליון שקל, לעומת 
רווח כולל לפני מס בסך של כ- 23 מיליון שקל 
בתקופה המקבילה. בענף קיים שיפור ברווחיות 

שנובע בעיקר משיפור בתוצאות החיתומיות.
דמי ביטוח ברוטו לתקופת הדוח הסתכמו לסך 
של כ-281.2 מיליון שקל לעומת סך של כ-286.4 

מיליון שקל אשתקד – ירידה של כ-2%. 

הלמן  ההכנסות מדמי הניהול בפנסיה של 
אלדובי ממשיכות לצמוח. כך עולה מהדוח של 
בית ההשקעות, שמסכם את המחצית הראשונה 
של 2018. הכנסות החברה בתחום הפנסיה עלו 
ל-5.8 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018 
לעומת 4.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של 
2017. על פי הנהלת בית ההשקעות, הגידול 
נובע בעיקר מגידול בהכנסות פנסיית ברירת 
מחדל. היקף העמיתים בקרן הפנסיה הגיע 
ל-34 אלף עמיתים, עלייה של כ-260% לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד.
למרות הגידול בכמות העמיתים ובהכנסות 
החברה  אלדובי,  הלמן  של  הפנסיה  בקרן 
במחצית  בענף.  הפסדים  להציג  ממשיכה 
2018, הפסדי החברה בתחום  הראשונה של 
הפנסיה הסתכמו ב-1.6 מיליון שקל. זאת, 
לעומת הפסדים של 1.36 מיליון שקל בתקופה 
המקבילה ב-2017. ברבעון השני של השנה 

הפסידה החברה 1.3 מיליון שקל )לעומת 0.7 
מיליון ברבעון המקביל ב-2017(.

הלמן אלדובי זכו במכרז לניהול קרן ברירת 
על הצבירה  ניהול אפסיים  מחדל עם דמי 
ו-1.49% על ההפקדות. במכרז השני שנערך 
ניהול  רשות שוק ההון הוגבלו דמי  ידי  על 
מינימליים, שנקבעו במכרז הסופי בשיעור של 

1% מההפקדות ו-0.05% מהצבירה.
במגזר הגמל, השלימה החברה את המיזוג 
עם אי בי אי גמל ביום ה-1 ביולי 2018 ובכך 
נרשם גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. השפעת 
המיזוג תבוא לידי ביטוי החל מרבעון שלישי 
2018 ואילך . סך הנכסים המנוהלים שמוזגו 
5.2 מיליארד שקל.  לתוך החברה עומד על 
החברה רשמה רווח ממגזר הגמל בתקופת 
2.9 מיליון שקל,  החציון הראשון בסך של 
המקביל  בחציון  שקל  מיליון   4.3 לעומת 
אשתקד. ברבעון השני הרוויחה החברה 3.2 

מיליון שקל בגמל לעומת 2.4 מיליון ברבעון 
המקביל של 2017. 

ההשקעות  בית  הכנסות  כללי,  באופן 
מהפעילויות העסקיות ברבעון השני הסתכמו 
מיליון   26.6 לעומת  מיליון שקל,  ב-26.9 
שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך ההוצאות 
הסתכמו ב-26.8 מיליון שקל, לעומת כ-25.8 
מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר 
הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע מקיטון 
בהכנסות מס השכר ועלויות נוספות כתוצאה 
מהחלפת מתפעל בפנסיה. במהלך רבעון שני 
של 2018 רשם בית ההשקעות הפסד של כ-1.4 
מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-8.3 מיליון 

ברבעון המקביל אשתקד.
היקף הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות 
 2018 גדל בתום המחצית הראשונה של 
כ-47.7  על  ועמד  שקל  מיליארד  בכ-3 

מיליארד שקל. 

דוחות כספיים לסיכום החציון הראשון של 2018

נתונים עיקריים מהדוחות המאוחדים על הרווח הכולל של שומרה )באלפי שקלים(:
 62,217 24,090 4,744 35,975 16,176רווח כולל בתחום ביטוח רכב חובה
 55,082 16,073 22,525 22,988 37,484רווח כולל בתחום ביטוח רכב רכוש

 7,415 2,936 2,952 3,429 3,984רווח כולל בתחום ביטוחי רכוש ויתר ענפי הביטוח
 6,381 2,093 3,554 4,673 7,872תוצאות תחום תיווך ביטוחי 

 4,957 1,173 1,212 1,012 )137(רווח )הפסד( כולל אחר
 136,052 46,365 34,987 68,077 65,379סה”כ רווח כולל לפני מסים

 47,297 16,442 10,932 23,933 21,178מסים על הכנסה 
 88,755 29,923 24,055 44,144 44,201סה”כ רווח כולל
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 בפוליסות ביטוח נצברו כ-317 מיליארד שקל ובקופות גמל 
לתגמולים כ-224 מיליארד שקל  סיכום יולי בשוק החיסכון הפנסיוני

בסוף חודש יולי נצברו כ-331 
מיליארד שקל בקרנות פנסיה חדשות

ן  ו כ ס י ח ה ק  ו ש
הפנסיוני בישראל 
ף  ו ס ב ם  כ ת ס ה
 2018 יולי  חודש 
מיליארד   872 ב-
 820 שקל, לעומת 
ל  ק ש ד  ר א י ל י מ
השנה,  בראשית 
מיליארד   718 ו-
שקל בראשית שנת 
2017. לאחר גידול 
בשוק  הכספים  בהיקף   14% של  בשיעור 
גידול  2017 חל  החיסכון הפנסיוני בשנת 
יולי   - ינואר  6.3% בחודשים  בשיעור של 
)מקיפות  חדשות  פנסיה  בקרנות   .2018
וכלליות משלימות( נצברו בסוף חודש יולי 
ביטוח  בפוליסות  כ-331 מיליארד שקל, 
נצברו כ-317 מיליארד שקל ובקופות גמל 

לתגמולים כ-224 מיליארד שקל. 
במהלך שבעת החודשים הראשונים של 
חדשות  פנסיה  בקרנות  הופקדו   2018
מקיפות וכלליות משלימות כ-23 מיליארד 
כ-4.5  של  בהיקף  משיכות  ובניכוי  שקל 
מיליארד שקל והעברות נטו שליליות בהיקף 
של כ-0.5 מיליארד שקל הייתה צבירה נטו 
בהיקף של 18 מיליארד שקל. בקופות גמל 
לתגמולים הייתה במהלך שבעת החודשים 
הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף 
של 2.7 מיליארד שקל בזכות עודף הפקדות 
על משיכות בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל 

והעברות נטו בהיקף של כ-900 אלף שקל. 
מרביתם של הכספים הפנסיוניים בישראל 
התשואות  ולכן  ההון  בשוק  מושקעים 
שמשיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות 
שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. חודש 
יולי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי 
המניות בתל אביב עלו בחודש יולי, כאשר 
35 רשם עלייה בשיעור של  מדד תל אביב 
של  עלייה  רשם  השנה  ומראשית   4.13%
4.62%. מדד תל אביב 125 עלה בחודש יולי 
ב-3.33% ומראשית השנה רשם עלייה של 
3.2%. מדד תל אביב 90 רשם עלייה מזערית 
של 0.39% כאשר מראשית השנה עדין רושם 

תשואה שלילית של 2.68%. 
מדד הבנקים עלה ביולי ב-6.07% ומראשית 
השנה רשם עלייה של 9.31%. מדדי אגרות 
מגמה  ביולי  רשמו  הקונצרניות  החוב 
מעורבת, כאשר מרבית המדדים של אגרות 
החוב השקליות רשמו ירידות - מדד בונד 
שקלי 50 ירד ב-0.6%, מדד תל בונד שקלי 
 5-15 3-5 ירד ב-0.23% ומדד בונד שקלי 
 20 ירד ב-1.46%. לעומת זאת, מדד בונד 
40 עלה  רשם עלייה של 0.13%. מדד בונד 
ביולי בשיעור של 0.25% ומראשית השנה 
60 עלה  רשם עלייה של 0.58%. מדד בונד 
ומאז ראשית השנה עלה  ביולי ב-0.19% 
ב-0.47%. מדד בונד שקלי ירד ב-0.91% 
בחודש יולי ומאז ראשית השנה רשם ירידה 
של 3.1%. מדדי אגרות החוב הממשלתיות 
זה.  גם הם מגמה מעורבת בחודש  רשמו 

מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות 
למדד עלה ביולי ב-0.42% ומראשית השנה 
רשם עלייה בשיעור של 0.24%. מדד אגרות 
החוב הממשלתיות השקליות ירד ב-0.06% 
בחודש יולי וירד ב-1.03% בחודשים ינואר 

עד יולי 2018.
אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח 
עד שנתיים עלו בחודש יולי בשיעור מינימלי 
של 0.03%, לטווח 2-5 שנים ירדו ב-0.05% 
ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-0.17%. 

המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש 
יולי מגמה מעורבת כאשר בארה”ב מדד 
יולי בשיעור של  ג’ונס עלה בחודש  הדאו 
4.71% ומראשית השנה רשם עלייה מצטברת 
בשיעור של 2.82%. מדד הנאסדק 100 עלה 
ב-2.72% ביולי ומראשית השנה רשם עלייה 
של 13.06% וה-S&P 500 עלה בשיעור של 
עלייה  ומראשית השנה רשם  ביולי   3.6%
עלייה  5.34%. הדאקס רשם  בשיעור של 
השנה  מראשית  אך   4.06% של  בשיעור 
הניב תשואה שלילית בשיעור של 0.87%. 
הפוטסי 100 עלה ב-1.46%% ביולי ובסיכום 
שבעת החודשים הראשונים של השנה רשם 
עלייה בשיעור של 0.79%. גם היורו סטוקס 
600 רשם עלייה של 3.07% ביולי ובשבעת 
החודשים הראשונים של 2018 רשם עלייה 

מצטברת בשיעור של 0.62%.

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

www.shagrir.co.il

זרקור לעולם הפנסיוני 

מאת איציק אסטרייכר
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   המיזם נועד לעזור לאנשים חולים או סיעודיים להבין ולמצות את זכויותיהם הרפואיות בצורה 
מיטבית ובעלויות מינימליות   מאז אוקטובר 2016 ועד עתה הוחזרו לאלה שפנו לסיוע כ-12 מיליון שקל

רוב האנשים לא מכירים ולא 
מקבלים את מה שמגיע להם

ים  נ ש ה  ב ר ה י  ר ח א “
במערכת, הבנתי שאנשים 
לא מבינים מה מגיע להם 
ובביטוח  בריאות  בביטוח 
יודעים  לא  הם  סיעודי, 
מודעים  ולא  לבקש  מה 
פיצוי”,  להם  שמגיע  לזה 
עמית לניר את  כך מסביר 
הסיבה העקרונית להקמת 
ׁש, מוסד  המיזם החברתי ַמֵמּ
המיזם  רווח.  כוונת  ללא 
נועד לעזור לאנשים חולים 
או סיעודיים להבין ולמצות 
הרפואיות  זכויותיהם  את 
ובעלויות  מיטבית  בצורה 

מינימליות. 
מדנס  12 שנה בקבוצת  לניר עבד במשך 
יועץ משפטי,  בחטיבת הבריאות, בתפקידי 
אחראי הדרכה וסגן מנהל תביעות ושם גם 
הבין שתחום ביטוחי הבריאות הוא עולם תוכן 
מורכב, שיש בו חוקים והגדרות מקצועיים 
“כשהתפרסמו  אותם.  להכיר  שחייבים 
לראשונה על ידי הפיקוח על הביטוח הנתונים 
על אחוזי הדחייה בתביעות סיעוד ובריאות, 
הבנתי שרוב האנשים לא מכירים ולא מקבלים 
את מה שמגיע להם ומישהו כנראה לא עושה 
הזכויות”, הוא  על  את העבודה בהסברים 

אומר בצער.
ׁש היא מוסד ללא כוונת רווח, שהוקם  ַמֵמּ
כחברה לתועלת הציבור בחודש אוקטובר 
2016 ומאז ועד עתה הוחזרו לאלה שפנו אליו 

לסיוע בארגון כ-12 מיליון שקל. 
בביטוחי  זכויות  במימוש  מסייע  המיזם 
בריאות וסיעוד מול חברות הביטוח. לצורך 
הפעילות נעזר לניר במומחים בתחומי הרפואה 
עמותות  עם  פעולה  משתף  וכן  והביטוח, 
ומוסדות ללא כוונת רווח אחרים שפועלים אף 
הם למיצוי זכויות רפואיות, כאשר לכל עמותה 
או מוסד יש את ההתמחות הייחודית לו. לניר 
מדגיש, כי המיזם לא היה מוקם ללא תרומתם 
של תורמים שהנושא יקר לליבם, שרובם אינם 

מעוניינים לחשוף את שמם.

• לכמה הספקתם לסייע עד עתה?
עד עכשיו הגיעו כ-220 פונים וחלק  לניר: 
מהפניות עדיין בתהליך טיפול. אלה אינם 
זה,  כל  ביום אחד.  תהליכים שמסתיימים 

לפני פרסום ושיווק המיזם. 
בראשית הדרך עבדתי לבד 
התקבלתי  שנה  חצי  ולפני 
שם  ב י  ת ר ב ח  H U B - ל
בו  שנותנים  “הכוורת”, 
כלים לסיוע בפיתוח ארגונים 
ג’וינט  בחסות  חברתיים 
הביטוח  וקרנות  ישראל 
לתכנים  בנוסף  הלאומי. 
הלימודיים, ליוו אותי בתהליך 
עם  ט מ ת  ו י ר ו ט נ מ י  ת ש
הכוורת, אורלי גל, מנכ”לית 
ואורנה בר,  נט”ל,  עמותת 
של  הסיעוד  קרן  מנהלת 
הביטוח הלאומי, שתיהן עם 
רב בשדה החברתי.  ניסיון 
 200 כמו כן קיבלנו סיוע בצורת מענק של 
אלף שקל, שאיתו אפשר היה להתניע ולהעצים 
את הפעילות של הארגון. עיקר המענק מיועד 
לפרסום במטרה להגדיל את היקפי הפעילות 

של המיזם.

• האם השירות עולה כסף?
לניר: בתחילת הדרך עבדנו בחינם, אבל 
הובהר לי בהכוורת, שאם אני רוצה שהמיזם 
יש לגבות סכום מינימלי  ויתפתח,  יתקדם 

מהפונים. נבנה מודל שעל פיו נגבים דמי הצלחה  
ורק בסיום הטיפול, כאשר התביעה מאושרת. 
למעשה מדובר בסוג של החזר הוצאות – 2,000 
שקל למקרה סיעוד ועד 1,000 שקל בבריאות. 
גופים דומים לנו גובים עשרות אחוזים יותר. 
לניר מסביר כי כל בעלי התפקידים הבכירים 
בממש )בעלי המניות, הדירקטורים, חברי ועדת 
הביקורת( משמשים בתפקידם בהתנדבות 
בחברה. יו”ר הדירקטוריון הוא דורון ענבר, איש 
עסקים ולשעבר מנכ”ל  ECI. הדירקטורים: 
ענת דוברת - יו”ר כפר איזון, ד”ר מוטי סייפן 
– לשעבר מנכ”ל מכבידנט ויו”ר ועדת הביקורת 

הוא רמי אנטין, לשעבר יו”ר חילן.

• מה היה המניע האישי שלך להקמת המיזם?
לניר: ב-2014 ראיתי את הנתונים על דחיית 
תביעות בתחום הבריאות והסיעוד שפרסם 
שלוש  מתוך  אחת   – הביטוח  על  הפיקוח 
ארבע  מבין  ואחת  נדחית  סיעוד  תביעות 
חלק  כי  יותר,  גרוע  וזה  בריאות.  תביעות 
מהאנשים בכלל לא תובע. יום אחד החלטתי 
שזה מה שאני רוצה לעשות אם אני רוצה להיות 
מסוגל להביט בעצמי במראה. עזרנו עכשיו 
לילד בן 10 לקבל כספים שמגיעים לו מחברת 
ביטוח לצורך טיפול מציל חיים בחו”ל ומדובר 

במיליוני שקלים. הסיפוק הוא עצום.

ׁש למיצוי זכויות רפואיות והפיננסיםשיחת                עם עמית לניר, יזם ומפעיל מיזם ַמֵמּ הפנסיה  הביטוח  עיתון 

ׁש עמית לניר, יזם ומפעיל מיזם ַמֵמּ

SHLOMOB2@GMAIL.COM

 מעונין/ת למכור
תיק ביטוח חיים
ו/או אלמנטארי
ו/או פיננסים?

לסוכנות ביטוח מקצועית ומובחרת,
יש ענין ברכישת תיקים.

המעוניינים נא לפנות לעו”ד שלמה ברמץ טל. 077-2199969
סודיות מוחלטת !!!



29 באוגוסט 2018                                                                                                                   עמוד 10 / מתוך 12
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

הנזקים המבוטחים של גשר מורנדי 
בגנואה נאמדים ב-600 מיליון אירו

 Hartford רוכש 
Navigator את

פשיטת רגל של מבטח 
קפריסאי הותירה 200 אלף 

בלוגרים ללא ביטוח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המבוטחים  הנזקים  שונות,  הערכות  פי  על 
נאמדים  איטליה,  גנואה,  מורנדי,  גשר  של 
אבדן  בגין  הנזקים  אירו.  מיליון  ב-600 
 Swiss Re .רווחים אמורים להגדיל סכום זה
הוא מבטח המשנה. בנוסף לו Allianz אמור 
אירו.  מיליון  כ-50  של  בהיקף  נזקים  לשלם 
אמור לצפות תשלום נזקים   Hannover Re

בהיקף של 20 מיליון אירו.
החברה   ,Autostrade per l’Italia
הגשר,  ואת  האגרה  כביש  את  המפעילה 
מיליון   500 מקציבה  היא  כי  הודיעה 
ההתמוטטות.  לנפגעי  סיוע  לקרן  אירו 
בני   43 של  חייהם  את  קיפדה  ההתמוטטות 
בתגובה,  אמר  איטליה  ממשלת  ראש  אדם. 
כי הסכומים המוקצבים לכך על ידי החברה 

אינם מספיקים. 
התמוטטות הגשר הניעה מדינות באירופה 
הנמצאים  הגשרים  עמידות  את  לבחון 
בשטחן. מחקר שמומן על ידי ממשלת צרפת 
סימנים  מצא  שחלף  יולי  בחודש  ופורסם 
של התדרדרות חזקה במצב רשת הכבישים 
פי  על  מים.  ומובילי  גשרים  כולל  במדינה, 
ב-7%   Le Monde הצרפתי  בעיתון  פרסום 
נזקים  יש  שבצרפת  הגשרים  אלף  מ-12 

שעלולים לגרום להתמוטטותם. 
יכול  גשר  שיפוץ  כי  אמר  לגשרים  מומחה 
להימשך כ-22 שנה לאחר הופעה של סימנים 
ראשונים להתדרדרות. בגרמניה הגדילו את 
מיליארד  ל-1.3  גשרים  לשיפוץ  התקציב 
ישנים  הם  בגרמניה  הגשרים  רוב  אירו. 
וישנם  השנייה(  העולם  מלחמת  )מתום 
וכלי רכב כבדים  גשרים הסגורים למשאיות 
עקב בעיות של יציבות. 10.6% מכלל 40 אלף 
גשרים בגרמניה הם במצב לא מספק ו-1.8% 

זקוקים לשיפוץ דחוף. 

המעקב  את  איבדה  הממשלה  בנורבגיה 
במדינה.  הגשרים   17,500 של  מצבם  אחרי 
המתועד  ממידע  הועברו  הגשרים  נתוני 
חלק  אולם  דיגיטלית,  למדיה  במסמכים 
לקוי  או  שגוי  היה  שהוזנו  מהנתונים 
והמערכת הממוחשבת לא התריעה על מצב 
הגשרים בהתאם למצופה. בבדיקה שנעשתה 
נמצאים  גשרים  ש-21  נמצא  שעברה  בשנה 

במצב קריטי. 
הממשלה הספרדית מסרבת לפרסם מידע 
על מצב הגשרים במדינה - דבר שהביא את 
הממשלה  על  לאיים  הספרדית  העיתונות 
בתביעה משפטית. רוב הגשרים בספרד נבנו 
בשנות ה-80 של המאה הקודמת. הממשלה 
האחריות  את  עצמה  על  לוקחת  הספרדית 
על תקינותם של 22,500 הגשרים שבמדינה 
וטוענת שהם נבדקו בחמש השנים האחרונות. 
במצב  שמיעוטם  גשרים   1,052 יש  בהולנד 
ורכב  משאיות  תנועת  עליהם  ונאסרה  גרוע 
הגשרים  נושא  את  שחקרו  עיתונאים  כבד. 
בלתי  במצב  הם  גשרים  שעשרות  טוענים 
טוענת  הולנד  ממשלת  הדעת.  על  מתקבל 
לעומת זאת, כי אין מקום לדאגה וכי הגשרים 

נבדקים אחת לשש שנים.

Swiss Re   הוא מבטח המשנה ו-Allianz אמור לשלם נזקים בהיקף של כ-50 
מיליון אירו Hannover Re  אמור לצפות תשלום נזקים בהיקף של 20 מיליון אירו

כי  הודיע   Hartford האמריקאי  המבטח 
הגיע להסכמות לרכישת המבטח האמריקאי 
 2.1 תמורת   The Navigators Group
מיליארד דולר במזומן. Navigator עוסק 
בחיתום ביטוח ימי, הקמה ובנייה וכן בתחום 
האנרגיה. בנוסף, ל-Navigator יש נוכחות 
 .1221 שלו  הסינדיקט  באמצעות  בלוידס 
בארה”ב,  גם  בנוסף  פועל   Navigator

באירופה, אסיה ואמריקה הלטינית.
בפעילות  שהניסיון  מצפה   Hartford
הבינלאומית של Navigator יכניס חשיבה 
הבינלאומית  בפעילות  ויצירתית  מחודשת 
 Navigator אצלו.   מפותחת  שאינה 
הרכישות  בשרשרת  האחרונה  היא 
רכש  האחרונה  בשנה   .Hartford של 
Hartford את עסקי ביטוח החיים והנכות 
תמורת   Aetna האמריקאי  המבטח  של 
את  רכש  כן  ולפני  דולר  מיליארד   1.45
Maxum הפועל בתחום הסיכונים  המבטח 
של  בתוצאות  תפגע  הרכישה  המיוחדים. 
בין  תוסיף  אולם   ,2019 בשנת   Hartford
בשנת  נטו  להכנסה  דולר  מיליון  ל-75   30
במחצית  להסתיים  אמורה  הרכישה   .2020

הראשונה של 2019.

החברות  מדינות  שתי  וקפריסין,  בולגריה 
בהקשר  מתקוטטות  האירופי,  באיחוד 
הקפריסאי  המבטח  של  הרגל  לפשיטת 
 .Olympic Insurance Company Ltd
בבולגריה  תביעות  ל-9,500  חשוף  המבטח 
בהיקף של 28.5 מיליון אירו ו-2,500 תביעות 
אירו.  מיליון   15 של  בהיקף  בקפריסין 
מקפריסין  דורשים  הבולגריים  השלטונות 

לטפל בתביעות של אזרחי בולגריה.
Olympic רשום כמבטח בקפריסין, אולם 
עיקר פעילותו היא בבולגריה, שם הוא מהווה 
מבוטחים,  אלף  כ-200  עם  מהשוק  כ-9% 
דולר.  מיליון  ב-23  נאמד  הפרמיה  כשהיקף 
עיקר פעילותו בתחום ביטוח חבות כלפי צד 

שלישי של מכוניות. 
החוב למבוטחים הבולגריים נאמד ב-5.46  
משולמת  שהפרמיה  מאחר  דולר  מיליון 
העיתון  לטענת  השנה.  לאורך  בתשלומים 
הרגל,  פשיטת   ,Cyprus Mail הקפריסאי 
הייתה   ,2018 אוגוסט  ב-17  שהוכרזה 
הקפריסאי  הביטוח  על  הפיקוח  אם  נמנעת 
 Olympic יותר.  נחוש  באופן  פועל  היה 

 Hispakol ידי   על   2016 בינואר  נרכש 
בבעלות  שהיא  בלוקסמבורג  הרשומה   .S.A
 .NYSB Financial Group Luxembourg
השווקים  על  הספרדי  הפיקוח   2015 ביוני 
 Comision Nacional del הפיננסיים 
הזהיר   )CNMV( Mercado de Valores
 New York Securities Bank שהבנק 
הרשום באיי קומורו, שהוא הבנקאי של בעלי 
המבטח, אינו מוסמך לספק שירותים על פי 
ביטוח.  שירותי  גם  הכולל  הספרדי  החוק 
בכך  כשל  קפריסין  של  הביטוח  על  הפיקוח 
מנע  ולא  הספרדית  לאזהרה  התייחס  שלא 

את פעילות המבטח. 
ידי  על  שהוקמה  קרן  קיימת  בקפריסין 
שמטרתה  הקפריסאיות,  הביטוח  חברות 
לטפל בלקוחות של מבטחים שנכנסו למצב 
אינו  שהמבטח  מאחר  פירעון.  חדלות  של 
הפרשות  ביצע  לא  הוא  בבולגריה,  רשום 
בלקוחות  תטפל  שהקרן  נראה  אולם  לקרן 
  Olympic.בקפריסין ובבולגריה Olympic
לפעול  רישיון  וקיבל   1955 בשנת  נוסד 

בבולגריה בשנת 2009.

שרטוט החלק שקרס בגשר מורנדי בגנואה
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בשווי  יקרים  צמ”ה  כלי  שלושה 
2 מיליון שקל נגנבו במקביל ביום 
שבת האחרון )25 באוגוסט(. הגניבה 
נעשתה ככל הנראה על ידי חולייה 
שתכננה את הפריצה לשטח, הגניבה  
והבריחה מהאתר אל אזור המתנה. 
בשעות הצהריים המאוחרות של אותו 

היום התקבל במוקד פוינטר. 
כלי  היו  שנגנבו  הכלים  שלושת 
כלי מסוג   ,Jcb 3CX מסוג שופל 
וכלי   Caterpillar 336D באגר 
 .Caterpillar 938M  מסוג מחפרון
אירוע  הופעל  הדיווח  קבלת  עם 

והודעה הועברה לתחנות המשטרה  גניבה 
באזור, למחסומים בקו התפר, לכוחות הצבא 

והביטחון.
הגיע  הצמ”ה  מכלי  שהתקבל  המיקום 
הרשות  בשטחי  שונים  כפרים  משלושה 

הפלסטינית, ככל הנראה על מנת להקשות 
על זיהוים ואיתורם. כפר בלעא הסמוך לטול 
כרם, כפר תלפית הסמוך לג’נין וכפר איכתבא 

הסמוך גם הוא לטול כרם.
להיכנס לשטחי הרשות  ביקשו  בפוינטר 

ובקשתם התקבלה במהלך הלילה 
שבין שבת לראשון. פעולת השבת 
צוותי  בין  תיאום  דרשה  הכלים 
אכיפה של החברה לצה”ל שפעלו 
הצמ”ה  כלי  השונים.  במוקדים 

שאותרו בשלמותם הוחזרו ללקוח.
פוינטר  גולדשטיין, מנכ”ל  אילן 
“לא רק חיסכון  כי  ישראל, מציין 
כספי אדיר נחסך לחברת הביטוח. 
מדובר בכלי עבודה שכל יום שאינו 
נמצא בשטח ואינו עובד מהווה הפסד 
של עשרות אלפי שקלים עבור בעל 
הכלים. הוצאת הכלים הייתה כרוכה 
ובנחישותם  במבצע הנדסי משולב ומורכב 
ושל הכוחות  גורמי הצבא, של הלקוח  של 
המבצעיים של פוינטר. הטרור החקלאי לא 
פוסח על כלי עבודה וטרקטורים שמהווים 

יעד עבור חוליות הגנבים”. אילוסטרציה

 התפיסה נעשתה בעזרת כוחות הביטחון, בו זמנית, בשלושה כפרים שונים  אילן גולדשטיין מנכ”ל 
פוינטר: הטרור החקלאי לא פוסח על כלי עבודה וטרקטורים שמהווים יעד עבור חוליות הגנבים

בעקבות התערבות רשות שוק ההון, חברת הביטוח נדרשה להבהיר לפונה מדוע למעשה נדחתה  תביעתו 
– המבוטח לא המציא מסמכים שיוכיחו שהניתוח נובע מצורך רפואי ולא ידע שהוא צריך לעשות כן

חברת הביטוח נאלצה לשלם את 
תביעת המנותח למרות שטענה 

שמדובר בניתוח קוסמטי

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

נאלצה לשלם את תביעת  חברת הביטוח 
בניתוח  כי מדובר  המנותח למרות שטענה 
קוסמטי, לאחר התערבותה של רשות שוק ההון. 
מבוטח הגיש תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין 
ניתוח שעבר. חברת הביטוח דחתה את התביעה, 
בטענה שהניתוח בוצע לצורך קוסמטי בעוד 

הפוליסה כיסתה ניתוחים רפואיים בלבד. בעת 
בירור הפנייה על ידי הרשות, התברר שהחברה לא 
הודיעה למבוטח על סיבת הדחייה של תביעתו. 
כך, המבוטח לא ידע מדוע נדחתה תביעתו ולא 
ידע על זכותו להביא מסמכים שיוכיחו שהניתוח 

נובע מצורך רפואי ולא קוסמטי.

בעקבות הבירור נדרשה החברה להבהיר לפונה 
מה הסיבה שבגללה נדחתה התביעה. לאחר 
מכן העביר הפונה מסמכים נוספים, שהוכיחו 
כי מדובר בניתוח הנובע מצורך רפואי והחברה 

אישרה את התביעה.  
)כתבה חמישית בסדרה(

פוינטר תפסה שלושה כלי צמ”ה 
בשווי 2 מיליון שקל בשטחים
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תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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השופל שנתפס ברשות הפלסטינית
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הקורס נועד להכשיר כוח אדם קיים בקרב הארגון כשמאים וכמנהלי סיכונים 
ותביעות רכוש וחבויות, שיפעלו ליד ועם המחלקה המשפטית בארגון

במפגש נכחו המפקחת דורית סלינגר,  יו”ר איגוד חברות הביטוח 
יאיר המבורגר ומנכ”ל איגוד חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף

בכירי ענף הביטוח בהרמת 
כוסית באיגוד חברות הביטוח

בית שמאי - בית הספר לפרקטיקה שמאית, 
יכשיר עובדי חברות לשמש כשמאי פנים ארגוני

וח  ט י ב ה ף  נ ע י  ר י כ ב
חר  א ם  ו י ה ו  פ ת ת ש ה
באירוע  )ד’(  הצהריים 
הרמת כוסית לרגל ראש 
השנה, שערך איגוד חברות 
הביטוח במשרדי האיגוד 
נכחו  באירוע  גן.  ברמת 
הביטוח  על  המפקחת 
דורית סלינגר, יו”ר איגוד 
יאיר  הביטוח  חברות 
איגוד  ומנכ”ל  המבורגר 

חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף. 
עוד השתתפו במפגש: אייל לפידות מנכ”ל 
הפניקס, מישל סיבוני מנכ”ל הראל, דני נוה 
יו”ר כלל ביטוח, שמעון מירון מנכ”ל הכשרה, 

מנורה מבטחים,  יהודה בן אסאייג מנכ”ל 
מורלי דורי מנכ”לית ביטוח חקלאי היוצאת 
והמנכ”ל הנכנס אלעד שלף, ארי קלמן מנכ”ל 
יוגב מנכ”ל  אריק  קבוצת מנורה מבטחים, 

לשכת סוכני הביטוח רענן  ומנכ”ל  איילון 
שמחי.

פרידה  בסימן  נערכה  הכוסית  הרמת 
מהמפקחת דורית סלינגר.

הספר  בית   - שמאי  בית 
של  שמאית  לפרקטיקה 
משיק  אטקין  חיים  השמאי 
את  השנה  באוקטובר 
להכשרת  הראשון  המחזור 
ארגונים  מתוך  עובדים 
לשמש כשמאי פנים ארגוני. 
את  יכשירו  הלימודים 
ומנהלי  כשמאים  הבוגרים 
וחבויות  רכוש  תביעות 
עיריות,  מקומיות,  ברשויות 
תאגידי מים, חברות פרטיות 

וציבוריות ועוד.
כל  כי  מסביר,  אטקין 
לחברת  המוגשת  תביעה 

מלווה  להיות  חייבת  ארגון  ידי  על  הביטוח 
גם על ידי איש מקצוע מתאים מתוך הארגון 
לייצג  שידאג  הארגון,  מקרב  עובד  ומטעמו, 

הארגון  של  האינטרס  את 
לצורך  שיוכשר  “עובד   -
חיסכון  יבטיח  ידנו  על  כך 
פיצוי  וקבלת  ניכר  כספי 
הנזקים  לכיסוי  ונכון  ראוי 
ספג,  שהארגון  וההפסדים 
כדי שהפעילות העסקית לא 

תופרע ולא תשבש”. 
מפגשים  ב-12  מדובר 
מהודקים מאוד בהם יקבלו 
לנהל  כלים  הארגונים  נציגי 
וחבויות בארגון.  רכוש  נזקי 
בכירים  יהיו  המרצים  בין 
בעבר ובהווה מענף הביטוח 

החקירות והמשפט. 
ארגון  וכל  השנים  לאורך  זה  צורך  “זיהיתי 
חכם חייב שיהיה לו עובד כזה במערכת, בין 
אם זה מנהל האחזקה, מנהל הנכסים, מנהל 

הארגון”,  של  יועמ”ש  או  אדמיניסטרטיבי 
אומר אטקין. 

תחת   יתקיימו  וההכשרות  הלימודים 
יתקבלו  ובוגריו  הספר  בית  של  המותג 

כחברים בבית שמאי.
של  נכון  ניהול  בקורס  ילמדו  השאר  בין 
ומגישים  עורכים  כיצד  בארגון,  משברים 
דרישה כספית, כיצד אוספים הצעות מחיר, 
כיצד בונים כתב כמויות נכון ומהם ההוצאות 
וחייב  צריך  שהביטוח  וההפסדים  הנזקים 

לכסותם.
הקורס נועד להכשיר כוח אדם קיים בקרב 
ותביעות  סיכונים  כמנהל  כשמאי,  הארגון 
המחלקה  ועם  ליד  שיפעל  וחבויות,  רכוש 

המשפטית בארגון.
כשמאי  הסמכה  תעודת  תינתן  לבוגרים 
רכוש וחקלאות וכרטיס שמאי מוסמך ו/או 

שמאי פנים ארגוני.

השמאי חיים אטקין

מבטחים ומבוטחים

בכירי הענף מרימים כוסית לשנה החדשה במשרדי איגוד חברות הביטוח
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