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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

עמוד 2

מניות הביטוח באוגוסט: איילון 
ומגדל זינקו ביותר מ-9%

בתוך יומיים: דלק 
מכרה 10% ממניות 

הפניקס 

משה טרי 
מכר עוד 5% 
ממניות כלל 

ביטוח

עמוד 7

עמוד 5

עמוד 10עמוד 8

עמוד 5

 על פי מידע שהגיע לפוליסה - 5% 
נמכרו לבנק הפועלים  העסקה 

משקפת שווי של 5.2 מיליארד שקל 
להפניקס

החברה נותרה ללא 
גרעין שליטה

יצחק תשובה

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד 
והמפקחת על הביטוח, דורית סלינגר

אקורד הסיום בכהונת הממונה על הביטוח

בהראל מבהירים: 
 סוכן שמשווק 

כתב שירות מחוץ 
לפוליסה יציג ללקוח 
גם את כתב השירות 

של החברה

 AIG Europe מסרב 
לשלם תביעה בגין שוד 

בנק עקב הסנקציות 
האמריקאיות שהוטלו 

על סוריה
בית הראל

סוף לפרשת 
הצירוף ברבים: 
הנייר האחרון 

של סלינגר

http://http://polisa.news/
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אקורד הסיום של כהונת הממונה על הביטוח וסוף לפרשת הצירוף ברבים

המסמך הרשמי האחרון של המפקחת היוצאת דורית סלינגר מאשרר את ההודעה לבג”ץ: 
האיסור לשלם עמלות על צירוף ברבים יחול על צירופי חוסכים שבוצעו מה-4 בפברואר ואילך

הנייר האחרון של סלינגר כמפקחת על הביטוח

האיסור לשלם עמלות יחול על צירופי חוסכים 
שבוצעו מה-4 בפברואר ואילך – כך הודיעה 
בסוף השבוע שעבר )יום ה’, ב-30 באוגוסט(, 
המפקחת על הביטוח היוצאת דורית סלינגר. 
זה חותם את כהונתה הסוערת של  מסמך 
סלינגר, ומביא קץ לפרשה שהסעירה את סוכני 
הביטוח, את הלשכה ואת הגופים המוסדיים. 
באוגוסט,  ב-19  לכן,  קודם  וחצי  שבוע 
בית המשפט העליון  פורסם פסק דינו של 
בשבתו כבג”ץ. פסק הדין ניתן ברוח ההסכמות 
שהושגו, והביא לידי ביטוי את הסכמת לשכת 
הביטוח לתיקון ההבהרה, כך שתחול  סוכני 

רק על צירופי חוסכים 
למוצר פנסיוני שבוצעו 
מיום פרסום ההבהרה. 
קה  ח מ נ ך  כ ש מ
צו  א  ל ל ה  ר י ת ע ה
וסלינגר,  להוצאות, 
כמוסכם, פרסמה את 

ההבהרה.
של  הודעתה  פי  על 
סלינגר, ההבהרה תחול 
חוסכים  צירופי  על 
למוצר פנסיוני שבוצעו 
מיום 4 בפברואר 2018 

ואילך. 
עוולה שנוצרה עקב  הנוסח האמור תיקן 
הנוסח המקורי של ההבהרה. אותו נוסח קבע 
כי ההבהרה חלה על עמלות ששולמו עד לאותו 
מועד. כלומר – גם על עסקאות שנעשו לפני 
ה-4 בפברואר, אך העמלות לא שולמו עד 

לאותו מועד. 
כעת, מבהיר עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי 
לחברי הלשכה ואחד ממובילי המאבק המשפטי 
כל  יכולים  נגד ההבהרה,  שניהלה הלשכה 
הגופים שהקפיאו את העמלות המדוברות 

להעביר אותן לסוכני הביטוח. 

רוח גבית לסוכנים

מפקחת  בסלינגר  ראו  מהסוכנים  רבים 
שמתנגדת לאופן פעילותם של סוכני הביטוח, 
בדגש על המודל העסקי המבוסס על עמלות 
מהיצרנים. ניצחון במאבק זה מעניק לסוכנים 
ולהילחם, בכל  ויכולת להמשיך  גבית  רוח 

החזיתות, על מעמדם בענף.

לבני קרקובר
איתך באבל הכבד

במות האב

נפתלי קרקובר
והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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 <<

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד והמפקחת על הביטוח דורית סלינגר

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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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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בבית משפט השלום בהרצליה נדונה תביעתו 
ידי עו”ד  יוצג על  פלוני )התובע(, אשר  של 
הראל חברה לביטוח  נגד  אמיר כצנלסון, 
ידי עו”ד  יוצגה על  )הנתבעת(, אשר  בע”מ 
נמרוד ברקוביץ’ ממשרד עו”ד צבי יעקובוביץ. 
פסק הדין ניתן ב-13 באוגוסט 2018, בהיעדר 

הצדדים, מפי השופט יעקב שקד. 
התובע ובן זוגו הינם זוג חד-מיני. באמצע 
שנת 2014 החלו התובע ובן זוגו בהליך להפריה 
חוץ גופית באמצעות ביציות השייכות לתורמת, 
שהופרתה בזרעם שלו ושל בן זוגו ולאחר מכן 
“נשתלה” ברחמה של פונדקאית. הליך זה 
בוצע בארצות הברית, מאחר שבישראל לא 
מתיר החוק הליך של פונדקאות לחד מיניים. 
כתוצאה מהליך ההפריה והפונדקאות נולדה 
לזוג ילדה בשנת 2016. לשיטתו של התובע, 
פוליסה שהנפיקה לו הנתבעת מחייבת את 
הנתבעת לשלם עבור הליך זה ולכן עתר לחייבה 
בהוצאות שונות הקשורות להליך והנלווה לו. 
הנתבעת כפרה בחבותה מכל וכל מנימוקים 
ההפריה  הליך  כי  טענה  ראשית,  שונים: 
והפונדקאות אינם מהווים “מקרה ביטוח” 
ב”מצב  מדובר  אין  שכן  הפוליסה,  פי  על 
שנית,  ההליך.  ביצוע  את  המחייב  רפואי” 
נטען כי אין מדובר בהליך רפואי, שאינו ניתן 
לביצוע בישראל, מהבחינה הרפואית, להבדיל 
מהבחינה החוקית. שלישית, הנתבעת טענה, 
כי חלק הארי של ההוצאות הינו בגין הליך 
רפואי בגופם של הפונדקאית, תורמת הביצית 
ובן הזוג, שאינם מבוטחים בפוליסה. לבסוף 
נטען, כי התובע זנח בסיכומיו את העתירה 
לחיוב בתשלום עבור הליך ההפריה החוץ גופית. 
פי התובע, הנתבעת מנועה מהעלאת  על 
טענות אלו בהליך שכן הן לא הוזכרו במכתב 

דחייה מטעמה. 
בהתייחסו לטענת המניעות, בית המשפט 
סקר את המכתב אותו שלח התובע לנתבעת 
ואת תגובתה. במכתבו, התובע ביקש את 
השבת התשלומים ששולמו עבור ההפריה החוץ 
גופית, הליך הפונדקאות וכן הוצאות נוספות. 
הנתבעת השיבה, כי הפוליסה איננה כוללת 
כיסוי עבור טיפולים דוגמת ההפריה החוץ 
גופית ולא התייחסה לעלות הליך הפונדקאות, 
חלק הארי של סכום הדרישה, שלגביו ביקש 
140 אלף דולר )לשם השוואה, עבור  התובע 
פי  6,000 שקל בלבד(. על  נדרשו  ההפריה 
המצהירה מטעם הנתבעת, המכתב נשלח ללא 
התייחסות לנושא הפונדקאות מחמת טעות. 
התובע ביסס את טענתו, כי הנתבעת לא יכולה 
לטעון את שלא טענה במכתב הדחייה על פי 
הפיקוח על הביטוח, לפיה: “כאשר  הנחיית 
נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט 
את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות 
הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן, לא תוכל 

המבטחת להעלות במועד מאוחר יותר נימוק 
נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות 
הראשונה”. לאחר סריקה של הפסיקה בעניין 
נקבע, כי קרות “מקרה ביטוח” הינו המסד 
לכל תביעה ביטוחית וממילא השתקת חברת 
ביטוח מלטעון כי כלל לא אירע, משמעה לא 
רק הרחבת הכיסוי בפוליסה אלא התעלמות 
מאחד הכללים היסודיים ביותר בדיני הביטוח. 
בית המשפט קיבל את הטענה כי הנתבעת לא 
הגיבה לדרישתו של התובע בכל הקשור להליך 
הפונדקאות מחמת טעות, וקבע שבנסיבות 
המקרה, השתקת הנתבעת לעניין זה סותרת 

תחושת צדק בסיסית. 
בית המשפט הוסיף, כי בנסיבות המקרה, אין 
מדובר ב”מקרה ביטוח”. הפוליסה שכוסה בה 
התובע הינה פוליסה קבוצתית ואי לכך, קבע 
בית המשפט, לא יתאפשר לעמוד על כוונת 
הצדדים לחוזה, כלומר, התובע והנתבעת. עם 
זאת, התכלית האובייקטיבית של הפוליסה 
בלתי  למקרים  רפואי  כיסוי  ליתן  נועדה 
רצוניים של אירועים רפואיים שונים, כפי שהם 
מוגדרים בפוליסה ולא לאירוע בריאותי-רפואי, 
אשר נעשה במכוון ובתכנון על ידי המבוטח. 
בנסיבות המקרה, הליך ההפריה והפונדקאות 
הם אירועים שנמצאו בשליטה מוחלטת של 
התובע-המבוטח, ולמעשה מדובר במקרים 
אשר נוצרו ביוזמתו והם חסרים כל יסוד של 
פתאומיות וחוסר ודאות המאפיינים מקרה 

ביטוח. 
בית המשפט אף התייחס לחוות דעת רפואיות 
מטעם התובע והנתבעת. על פי חוות הדעת 

זוגו  ובן  שהגיש התובע, הצורך של התובע 
להביא ילד היווה מצב רפואי נפשי ולא רק 
רצון בעלמא. אם צורך זה לא היה מתממש, 
זוגו הייתה עומדת  ובן  הזוגיות של התובע 
בסכנה ואחד מהם עשוי היה ללקות בדיכאון. 
מנגד, חוות הדעת מטעם הנתבעת סברה, כי 
אין ממצאים מחקריים המלמדים שאדם עלול 

לסבול מדיכאון אם לא יהיה הורה. 
בית המשפט קבע, כי הטיפול הרפואי על 
פי הפוליסה כוונתו טיפול במצב רפואי נתון, 
ולא טיפול המונע מצב רפואי, שאולי יתרחש 
ואולי לא. לפיכך, מצב בו ייתכן שללא הטיפול 
הרפואי יארע מצב רפואי )כלשהו(, הינו בגדר 
ספקולציה, ולכן איננו מכוסה על פי הפוליסה. 
בית המשפט אף הוסיף, כי לא הוכח סיכון 
ממשי לקרותו של מצב רפואי עתידי, כדוגמת 
דיכאון, המחייב טיפול רפואי בהווה. על פי כבוד 
השופט: “איני מקל ראש כלל ועיקר במצב של 
חוסר יכולת או קושי להביא ילדים לעולם או 
בשאיפה הטבעית והמובנית אצל רוב האנשים 
להיות הורים. מצב זה גורם לתסכול רב, לשון 
המעטה. עם זאת, מכאן ועד ודאות של ממש 
למצב רפואי, בגדר חולי של ממש, כגון דיכאון 

קליני, הדרך ארוכה”.
לסיכום, התביעה נדחתה. בנסיבות המיוחדות 
נוסחו של מכתב הדחייה  נוכח  של העניין, 
ובהינתן שלמיטב ידיעת בית המשפט זהו פסק 
הדין הראשון בישראל העוסק בסוגיה זו, לא 

נעשה צו להוצאות. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נקבע כי התכלית האובייקטיבית של הפוליסה נועדה לתת כיסוי רפואי למקרים בלתי רצוניים של אירועים 
רפואיים כפי שהם מוגדרים בפוליסה, ולא לאירוע בריאותי-רפואי שנעשה במכוון ובתכנון על ידי המבוטח

הליכים של הפריה חוץ גופית ופונדקאות 
אינם מכוסים בפוליסה של המבוטח

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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פוליסה פיננסים

 על פי מידע שהגיע לפוליסה - 5% נמכרו לבנק הפועלים  העסקה משקפת 
שווי של 5.2 מיליארד שקל להפניקס  אחזקות דלק בהפניקס יורדות לכ-45%

 אחזקות אי.די.בי ירדו אל מתחת ל-30% וכלל ביטוח נותרה 
ללא גרעין שליטה  התגמול מהמכירה עמד על 173 מיליון שקל  

תוך יומיים: דלק מכרה 10% ממניות הפניקס

בפעם הרביעית: משה טרי מכר 5% נוספים 
ממניות כלל ביטוח שהיו שייכות לאי.די.בי. 

ביומיים האחרונים  דלק מכרה 
9.8% ממניות הפניקס. על פי דיווחי 
החברה לבורסה 4.9% ממניות חברת 
הביטוח נמכרו היום למוסד בנקאי, 
כאשר על פי מידע שהגיע לפוליסה 
– מדובר בבנק הפועלים. עסקה זו 
מצטרפת לעסקה עליה דיווחה דלק 
ביום ה’ האחרון, בה נמכרו גם לבנק 
מזרחי 4.9% ממניות חברת הביטוח. 
בהפניקס  דלק  אחזקות  בכך, 

יורדות לכ-45%.

לפי  בוצעה  האחרונה  העסקה 
מחיר של 20.45 שקל למניה – וסך 
הכל 256 מיליון שקל תמורת 4.9% 
ממניות החברה. העסקה הקודמת 
נעשתה לפי מחיר של 20.25 שקל 
253 מיליון שקל  למניה – סך הכל 
החברה.  ממניות   4.9% תמורת 
יום  1% בתוך  כלומר – עליה של 

עסקים אחד. 
העסקה מגיעה על רקע כישלונה 
של דלק לקבל את האישור מרשות שוק ההון 

למכירת הפניקס. דלק מחויבת לסיים את 
שליטתה בהפניקס כחלק מחוק הריכוזיות, אך 
היא עדיין לא הצליחה למצוא חברה שתקבל 

את הסכמתה של הרשות לאישור העסקה. 
הייתה החברה  סיריוס  האחזקות  חברת 
ממניות   47% לרכוש  שביקשה  האחרונה 
הפניקס תמורת 2.3 מיליארד שקל. ב-1 ביולי 
השנה הסתיימה תקופת המבחן, במהלכה 
אישור  את  לקבל  הייתה  אמורה  סיריוס 
הרגולטורים בישראל, אך הרשות סירבה לתת 

אישור לעסקה.

משה טרי, מכר 5%  כלל ביטוח,  נאמן מניות 
נוספים ממניות חברת הביטוח שהיו ברשות 
אי.די.בי. בכך פחתה אחזקת אי.די.בי בכלל 
ביטוח משיעור של 30%, אשר הקנה לה את גרעין 
השליטה. המניות נמכרו תמורת 173 מיליון שקל 
ועם השלמת העסקה עומד שיעור אחזקותיה 

של החברה בכלל עסקי ביטוח על כ-29.8%. 
נכון להיום, כלל ביטוח היא חברת ביטוח נטולת 

גרעין שליטה.
המכירה נעשתה בהתאם להוראות המתווה של 
הממונה על הביטוח היוצאת, דורית סלינגר. 
המתווה פותח על ידי סלינגר והוא מורה על מכירת 

5% ממניות חברת הביטוח מדי ארבעה חודשים. 
כל הוראת מכירה נעשית לאחר בחינת מצב החברה. 
המכירה האחרונה, שהייתה הרביעית במספר, 
הייתה כאמור משמעותית במיוחד לנוכח הפיכת 
החברה לנטולת גרעין שליטה, התפתחות שעשויה 

להקשות על מכירתה.

SINCE 1935

שתהיו לראש!
סוכנים יקרים,

כשאתם בוחרים בחברה המובילה בארץ, אתם יכולים להיות רגועים. 
אוטו גלס עומדת בראש חברות זגגות הרכב והיא החברה הותיקה והגדולה 

בישראל. נשמח לעמוד לשירותכם גם השנה ולוודא שתיהנו מניסיון של 
83 שנים בזגגות רכב; מלאי השמשות הגדול בארץ לכל סוגי הרכב )רכבים 
פרטיים, משאיות, אוטובוסים וצמ"ה(; מערך שירות מקיף הכולל 8 סניפים 

ו - 30 תחנות בפריסה ארצית.

שנה טובה לכם ולבני משפחתכם.

*3155 | www.autoglass.co.il
*חדש - כיסוי לפנסים ומראות

יצחק תשובה בעל 
השליטה בהפניקס

http://polisa.news/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%A9%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%A2-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%90/
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 לטענת התובעת, בפוליסה נאמר כי  מדובר בביטוח מסוג “כל הסיכונים” בו חייב המבטח 
לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בגין נזקים שנגרמו לו מכל סיבה שהיא  בתביעה מצוין, כי 

הפניקס טענה במכתב הדחייה כי לא הוכח מקרה הביטוח על אודות גניבת היהלומים או אובדן 
היהלומים כנדרש בפוליסה, וכי לא ננקטו צעדים נגד החברה ההונגרית על מנת להקטין נזקים

הפניקס נתבעת לתגמולים בסך 
כ-2 מיליון שקל לאחר שהתובעת 

לא קיבלה תמורה על יהלומיה

 2001 יהלומים  א. שירי  חברת 
בתל  הגישה לבית משפט השלום 
אביב תביעת תגמולי ביטוח בסך 
הפניקס.  נגד  שקל  מיליון   2.1
2014 היא  לדברי התובעת, בשנת 
החלה לקיים קשר עסקי עם אדם 
בהונגריה  חברה  בראש  שעמד 
שעסקה בסחר ביהלומים ובמסגרת 
ההתקשרות העבירה לחברה מספר 
שנת  במהלך  יהלומים.  משלוחי 
2015 רכש אותו אדם חברה הונגרית 

חדשה שעסקה בסחר יהלומים ותכשיטים 
)להלן: החברה ההונגרית( והתובעת החלה 
נכללה  כך  ובעקבות  סחורות,  לה  לשלוח 
בפוליסה שהנפיקה לה הפניקס פעילותה עם 

חברה זו.
בנאמנות  היא הפקידה  לדברי התובעת, 
Memo בידי  יהלומים ותכשיטים בעסקת 
החברה ההונגרית, שהייתה אמורה למכור את 
היהלומים לצדדים שלישיים. בתביעה נאמר, 
כי בתחילת תקופת הפעילות עם החברה לא 
היה כל נתון מחשיד או מרתיע בהתנהגות או 
בפעילות העסקית של אותו אדם והתובעת 
ראתה בו שותף מלא בשרשרת השיווק שלה. 
בדיעבד הסתבר, כי מדובר במעשי תרמית שלו 
והוא קיבל לידיו ממנה יהלומים ותכשיטים ועד 
היום מסרב להשיבם או את התגמולים שקיבל 

בגין מכירתם.
2016 שלחה  בתביעה נטען כי במהלך שנת 
התובעת כ-6 משלוחים לבית העסק בחברה 
ההונגרית. המשלוח האחרון הועבר בינואר 
2017 אלא שהתובעת לא קיבלה את הטובין 
בחזרה או את הכספים בגין מכירתם. בסוף 
נציגי התובעת להונגריה  2017 נסעו  ינואר 

לצורך ביצוע ביקורת תחילת שנה בדבר כמות 
בידי החברה. בבדיקתם  הסחורה המצויה 
התגלה חוסר של תכשיטים בהיקף של כ-70 
אלף דולר וחוסר ביהלומים בשווי של כ-330 
אלף דולר, וכן הובא לידיעתם כי אין בכוונת 
הבעלים של החברה ההונגרית לשלם על הטובין 

או להשיבם לידי התובעת.
יולי  כי במהלך חודש  עוד,  נטען  בתביעה 
אשתקד טסו נציגי התובעת בשנית לביקור 
פתע בחברה בהונגריה, בניסיון להשיב לידיהם 
את היהלומים והתכשיטים, והסתבר כי חסרים 
תכשיטים בהיקף של כ-278 אלף דולר ויהלומים 

בהיקף של כ-370 אלף דולר.
לדברי התובעת, משלא הצליחה להחזיר 
את  או  והתכשיטים  היהלומים  את  לידיה 
תגמולי מכירתם, ברור כי אירע “מקרה ביטוח” 
כמשמעותו בפוליסת הביטוח, המזכה אותה 

בתגמולי הביטוח. 
אולם פנייתה אל הפניקס בדרישה לקבלת 
תגמולי הביטוח המגיעים לה בסך של כ-572 
אלף דולר )בהתאם להערכת השמאי מטעם 
הפניקס גדעון סטטמן ממשרד הרי סטטמן, 
שמאים וסוקרים( הושבה ריקם, ולכן מוגשת 

תביעה זו.
הפניקס  כי   , מצוין בתביעה 
טענה בין היתר במכתב הדחייה 
על  הביטוח  מקרה  הוכח  לא  כי 
אודות גניבת היהלומים או אובדן 
היהלומים כנדרש בפוליסה, וכי לא 
ננקטו צעדים כנגד החברה ההונגרית 
מטעם התובעת על מנת להקטין 

את נזקיה.
בתביעתה,  מציינת  התובעת 
שה  כ ר ש ח  ו ט י ב ת  ס י ל ו פ י  כ
 JEWELLERS BLOCK מהפניקס היא מסוג
INSURANCE POLICY שבאה לתת מענה 
לאובדן הכספי שנגרם לה. בפוליסה נאמר כי 
התביעה היא מסוג “כל הסיכונים” בביטוח 
מסוג “כל הסיכונים” בו חייב המבטח לשלם 
למבוטח תגמולי ביטוח בגין נזקים שנגרמו לו 
מכל סיבה שהיא. כמו כן, בפוליסה מן הסוג 
האמור על המבוטח להראות כי נגרמו לו אובדן 
או נזק מבלי להיכנס לדיון בשאלה כיצד הם 
נגרמו ובאשמת מי. לפיכך מקרה הביטוח נופל 

בליבת הכיסוי הביטוחי.
שהוגשה  בתביעה  נאמר  הנדון,  במקרה 
וגילי  קובי קפלנסקי  ד”ר  עו”ד  באמצעות 
טרכמן, מקרה הביטוח הוא חוסר הנאמנות 
)infidelity( של הטובין שהופקדו בידי החברה 
ההונגרית. לדברי התובעת, פוליסת כל הסיכונים 
מכסה במקרה הנדון את הסחורה המבוטחת עד 
לרגע בו חדל להתקיים בה אינטרס המבוטחת, 
ובנסיבות בהן המבוטחת נפלה קורבן למרמה 
מתוכננת מלכתחילה של צד ג’, אינטרס התובעת 
ביהלומים מעולם לא פסק להתקיים, והיא 

זכאית למלוא תגמולי הביטוח.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

לט
בי

יו 
וד

סט

תוכנה מתקדמת לניהול הסדרים פנסיונים 
כולל הפקת דוחות "בילינג" למעסיקים 

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח
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מניות הביטוח באוגוסט: איילון 
ומגדל זינקו ביותר מ-9% 

חודש אוגוסט היה חודש מוצלח לענף הביטוח. 
בחודש בו חברות הביטוח פרסמו את התוצאות 
שלהן לרבעון השני של 2018, טיפס מדד מניות 
הביטוח פלוס ב-5.3%. התשואה החיובית 
בענף נרשמה גם על רקע הגאות הכללית בשוק 
35 עלה בשיעור של  המניות. מדד תל אביב 
כ-5.5% ומדד תל אביב 125 התחזק ב-6%. 
שוק האג”ח רשם עליות מתונות יותר, כאשר 

מדד תל בונד 20 הוסיף כ-1.1%.
איילון רשמה  מבין מניות הביטוח, מניית 
עלתה  כאשר  ביותר,  החדה  התשואה  את 
העלייה  למרות   .10% כמעט  של  בשיעור 
החדה בחודש האחרון, מתחילת השנה מניות 
אלו איבדו כמעט 36% מערכן. הרווח הכולל 
של איילון בחציון הראשון של השנה הסתכם 
ב-28.7 מיליון שקל לעומת 32.1 מיליון שקל 
בחציון המקביל של 2017. ברבעון השני החברה 
הציגה רווח דומה לרבעון השני אשתקד בסך 
של 12.8 מיליון שקל. בחודש אוגוסט פורסם, 
כי לוי רחמני יסיים את תפקידו כמנכ”ל איילון 

אחזקות.
גם מגדל רשמה תשואה גבוהה מאוד בחודש 
אוגוסט, כאשר מניית החברה טיפסה בשיעור 
של 9.35%. שווי השוק של מגדל עלה ל-4.2 
בביצועי  השיפור  בעקבות  שקל  מיליארד 
המניה. מגדל הציגה דוח מוצלח שהציג עלייה 
של 85% ברווח לרבעון השני של השנה, לעומת 
הזמן המקביל אשתקד. השיפור נעשה בעיקר 
בתחום החיסכון לטווח הארוך של החברה. 

בגזרת ההנהלה, החברה דחתה את הדיון על 
תנאי השכר של המנכ”ל דורון ספיר. 

מניית מנורה מבטחים רשמה עליות חדות 
של יותר מ-7% בחודש אוגוסט. זאת, למרות 
שדוח החברה לרבעון השני הציג ירידה של 
36% ברווח הכולל לרבעון השני של השנה, 
אל מול הרבעון המקביל ב-2017 )53 מיליון 

שקל לעומת 84 מיליון שקל(.
המניות של צמד החברות הגדולות בענף, 
 4.2% והפניקס, רשמו תשואה של  הראל 
בחודש אוגוסט. על פי דוחות החברה, הרווח 
 2018 של  השני  ברבעון  הראל  של  הכולל 
 183 לעומת  מיליון שקל,  הסתכם ב-170 
מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד – ירידה 
של כ-7%. מתחילת השנה, מניית הראל היא 
המנייה עם התשואה הגבוהה ביותר, בשיעור 

של 16.7%. 
הרווח הכולל של הפניקס ברבעון השני של 
108 מיליון שקל, בהשוואה  השנה עמד על 
ל-215 מיליון שקל בתקופה המקבילה – 
ירידה של כ-50%. ביום ה’ שחלף הודיעה דלק 
כי מכרה 5% ממניות הפניקס לגורם שלישי 
בשווי שוק. מתחילת השנה, מניית הפניקס 

עלתה בשיעור של כ-9.2%. 
ביטוח ישיר היא חברת הביטוח היחידה 
בחודש  שלילית  תשואה  רשמה  שמנייתה 
 .1.4% ב- ירדה  החברה  מניית  אוגוסט. 
זאת, למרות הרווח הכולל ברבעון השני של 
השנה שהסתכם ב-54 מיליון שקל, עלייה 
של 8% אל מול הרבעון המקביל ב-2017. 
בתחילת אוגוסט הודיע בנק לאומי כי לאומי 
פרטנרס לא תרכוש את מניות ביטוח ישיר.

 מתחילת השנה טיפסה מניית הראל ב-16.7% והיא מובילה את הענף  ביטוח ישיר 
היא החברה היחידה שהציגה תשואה שלילית באוגוסט  בחודש בו חברות הביטוח 

פרסמו את התוצאות שלהן לרבעון השני של 2018, טיפס מדד מניות הביטוח פלוס ב-5.3%

..1 ..2 ..3

 

תשואהמניות חברות הביטוח
חודשית

תשואה 
מתחילת השנה

שווי שוק 
)מיליארד(

רווח חציון 
2018

35.76%0.429-9.93%איילון 

9.35%0.96%4.2230מגדל

0.95%2.770-7.61%מנורה מבטחים

4.36%16.73%6.2250הראל

4.23%9.18%5.2289הפניקס

)2(4.17%1.56%3.5כלל ביטוח

1.39%2.21%3.2104-ביטוח ישיר

תשואות מניות הביטוח בחודש אוגוסט

מקור הנתונים: בורסת תל אביב ודיווחי החברות

http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-13-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%a8/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-13-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%a8/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-13-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%a8/
http://polisa.news/%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d/%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-67-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%a0%d7%a3-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%97%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%90/
http://polisa.news/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-85-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-261-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f/
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%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%93%d7%95%d7%97%d7%94/
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/
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%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c-%d7%99%d7%a8%d7%93-%d7%91%d7%97%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a8/
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%93%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-4-9-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%91/
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%93%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-4-9-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1-%d7%91/
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בהראל מבהירים:

   עוד חודש יכנס לתוקף התיקון לחוזר כתבי 
שירות  חברות הביטוח מתכוננות ליישומו בשטח 

סוכן שמשווק כתב שירות מחוץ לפוליסה 
יציג ללקוח גם את כתב השירות של החברה

“עמלת סוכני הביטוח לא תושפע ממכירה או אי 
מכירה של כתבי שירות המשווקים על ידי חברת 
הראל  הביטוח”, כך הודיעו בשבוע שעבר בחברת 
לסוכנים. ההודעה הגיעה לקראת כניסתו )עוד חודש( 
של התיקון לחוזר הנהגת כתבי שירות ואופן שיווקם. 
בהראל מסבירים, כי החל מה-1 באוקטובר “אין 
להתנות רכישת תכנית ביטוח או פוליסה ברכישת 
כתב שירות, לרבות ביטול הנחה או אי מתן אפשרות 

לרכוש פוליסה ללא כתבי שירות”.
ב- 9 ביולי פורסם על ידי הממונה על שוק ההון 
ביטוח וחסכון תיקון לחוזר הנהגת כתבי שירות 
ואופן שיווקם, שמטרתו למנוע מצבים המקשים על 
המבוטח להשוות בין כתב שירות שנמכר על ידי חברת 

הביטוח ובין כתב שירות שנמכר על ידי גורם אחר. 
אם סוכן הביטוח מבקש לשווק כתב שירות אחר, 
עליו להציג בפני המועמד לביטוח את כתב השירות 
המשווק על ידי חברת הביטוח ממנה נרכשה פוליסת 
הביטוח ואת ההבדלים בין כתבי השירות, כולל  תנאי 

השירות והמחיר וכן לתעד את פעולותיו אלו. 
כר למאבק  היוו  לאורך השנים, כתבי השירות 
בין חברות הביטוח לבין ספקי שירותים חיצוניים. 
חברות הביטוח טענו כי לסוכנים אסור לשווק כתבי 
שירות מספקים חיצוניים, מכיוון שאין להם רישיון 
לשווק ביטוח. מנגד, הספקים החיצוניים גרסו כי אין 
מדובר בשירותי ביטוח ולכן אין מניע למכור אותם 

מחוץ לפוליסה.

כדאי לדעת

 הכיסוי נעשה בעקבות הרחבה ללא תשלום בפוליסה שנעשתה על פי הצעתו של סוכן הביטוח 
 רשות שוק ההון: לא סביר שמבוטח יוותר על כיסוי הקשור מהותית לליבת העסקים שלו

הרשות הורתה לחברת הביטוח לשלם על 
שחזור מידע דיגיטלי בעקבות הרחבה בפוליסה

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

הרחבת פוליסה ל”שחזור מידע דיגיטלי” 
אילצה את חברת הביטוח לשלם על תביעה 
של פוליסה למשרדים. המקרה עוסק בסטודיו 
מעצבים, שבוטח במסגרת פוליסה למשרדים. 
איתרע מזלו של הסטודיו, והמחשב, לרבות 
אמצעי הגיבוי, התקלקלו כך שלא ניתן היה 

להשתמש במידע.

הגיש תביעה לחברת  הסטודיו המבוטח 
הביטוח לשחזור מדיה דיגיטלית. החברה דחתה 
את התביעה, וטענה שהביטוח לא כולל כיסוי 

לציוד אלקטרוני עם הרחבה לשחזור מידע.
במסגרת בירור הפנייה על ידי הרשות התברר, 
שסוכן הביטוח אכן הציע למבוטח כיסוי של 
שחזור מידע דיגיטלי, בנוסף להרחבות נוספות, 

ללא תוספת פרמיה, וכי הכיסוי האמור הופיע 
תוצאות  בעקבות  הביטוח.  פרטי  בדף  גם 
הבירור הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם 
את התביעה במלואה. זאת, בין היתר, מאחר 
שלא סביר שמבוטח יוותר על כיסוי הקשור 

מהותית לליבת העסקים שלו.
)כתבה שישית בסדרה(

בית הראל

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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כירורגיה פלסטית, משפט ומה שביניהם

יחסי אמון בין רופא למטופל 
– בשלב המקדים לטיפול

כאשר מטופל מגיע למנתח פלסטי 
הניתוח אצל  ומחליט לבצע את 
אותו הרופא עמו התייעץ קודם 
וקיבל ממנו את ההסברים, נוצרת 
מערכת יחסי אמון בין הרופא ובין 
המטופל. לדעתי, המטופל חייב 
מעוניין  שהרופא  ולדעת  להבין 
להשיג את התוצאה הטובה ביותר 
עבור המטופל שלו, הן בשל “האגו 
המפותח” של המנתחים הפלסטיים 
שולחת  מרוצה  מטופלת  כי  והן 

עבודה לרופא שלה.
זכורה לי אמרה של מנתח פלסטי ותיק: “כאשר אתה עושה 
אף יפה – רואים זאת מאה איש, וכאשר אתה עושה אף 

מכוער – היא מספרת זאת לעשרת אלפים איש”...
לעיתים קורה שבמהלך הניתוח אנו נתקלים במצב בו אנו, 
המנתחים, נאלצים להאריך את היקף הניתוח ולעיתים אף 

לצמצמו. כך, למשל, במקרה בו מנתח פלסטי 
החליט על ביצוע מתיחת בטן הכוללת: 

כריתת עודפי עור, שאיבת שומן והידוק 
מעטפות השרירים. בעת הניתוח עצמו, 
ככל הנראה, נצפה סבל עורי ולכן אותו 
מנתח עשוי להחליט לצמצם את היקף 

הניתוח על מנת למנוע סיבוכים מיותרים 
ובכל זאת להגיע לתוצאה טובה.

לעיתים, יהיה צורך לבצע ניתוח נוסף על מנת לקבל את 
זו לא נעשתה על מנת  התוצאות האופטימליות. פעולה 
“להוליך שולל” את המטופלת ולקצר את זמן הניתוח, אלא 
על בסיס צורך רפואי אמיתי, שאותו לא היה המנתח יכול 

לצפות טרם הניתוח.
מניסיוני, ההחלטה לבצע את הניתוח אצל רופא זה או 
אחר נקבעת בחמש הדקות הראשונות של הפגישה ובעיקר 
על בסיס “הכימיה” עם הרופא. יחסי האמון נוצרים בצורה 

איטית יותר במסגרת הפגישות הנוספות וההכנה לניתוח. 
ככל שהרופא משדר אמפתיה, מקצועיות והסבריו ברורים 
רופא  ותגבר.  כך מידת האמון תלך  ומובנים למטופלת, 
המשתמש בלשון רפואית מדי ו/או המנסה לשווק את עצמו 
או טיפולים נוספים, מרתיע מספר רב של לקוחות. היו מקרים 
בהם הסברתי למטופלת מדוע לא כדאי לה לבצע ניתוח זה 
או אחר, למרות שידעתי בבירור כי אני עשוי “לאבד” אותה 

כמטופלת לטובת מנתח פלסטי אחר.

הכותב הוא מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית, בעל 
מרפאות פרטיות בתל אביב וחיפה, עובד במחלקה לכירורגיה 
פלסטית בבי”ח איכילוב, יועץ רפואי לחברות הייטק רפואיות

בעבר הרחוק הייתה למטופל אמונה טוטאלית 
ברופא המטפל ובמקצוע הרפואה, אך ברבות הימים 
נושא זה עבר שינוי מהפכני בזכות התקשורת, ריבוי 
המידע והנגישות אליו, המודעות לנושא וכן כתוצאה 

מחקיקתו של חוק זכויות החולה, תשנ”ו-1996.
לטיפול  “שותף”  הוא למעשה  כיום, המטופל 
הרפואי המבוצע בגופו וההחלטות ביחס לפרוגנוזה 
מתקבלות במשותף עם המטופל ולא על ידי הרופא 

בלבד.
יוכל  וקוץ בה – על מנת שהמטופל  אך אליה 
להיות שותף לטיפול, יש לצמצם את פערי המידע 
הגדולים הקיימים בין הרופא למטופל באופן שעל הרופא חלה החובה למסור 
מידע מקיף באשר לטיפול המוצע, לאלטרנטיבת הטיפוליות, סיכוני הטיפול 
וסיכויו ונתונים נוספים, כדי שהמטופל יוכל לממש את האוטונומיה שלו על 

גופו ולבחור לעצמו אל הטיפול הרפואי המתאים לו ביותר.
זאת ועוד, בית המשפט הכיר בחובתו של מטפל להציג 

אלטרנטיבות טיפוליות מגוונות, גם כאלה שמחוץ לסל 
הבריאות ואף כאלה המצויים מעבר לים.

פועל יוצא מכך, יחסי האמון בין הרופא למטופל 
מתחילים כבר בפגישת הייעוץ הראשונה, בעת האבחון 

והצעת מתווה הטיפול המוצע, כאשר מילת המפתח 
הינה: “תיאום ציפיות”. המטופל “מרוויח” מהידע הנרכש, 

אך לא אחת אנו נתקלים ברופאים שטרם הפנימו את השינוי ועדיין נוהגים 
“בפטרנליזם רפואי” ורואים במסירת המידע למטופל סוג של “בזבוז זמן”.

ככל שהפרוצדורה המוצעת איננה בעלת צורך רפואי אמיתי והיא אף נעשית 
במסגרת הרפואה הפרטית )ניתוחים פלסטיים, הזרקות חומרי מילוי ועוד(, 

כך החובה למסור את המידע וההסבר למטופל היא רחבה יותר.
במקרה של המנתח הפלסטי אותו תיאר לעיל חברי ד”ר לבנברג, פסק בית 
המשפט כי: “הנתבע )הרופא( החליט על דעת עצמו מהו הניתוח המתאים 
לתובעת, הסתפק בכך ולא מצא לנכון להוסיף כל הסבר על החלופות הנוספות 
ועל התוצאות או העדר התוצאות האפשריות. על הנתבע הוטלה חובת גילוי 
ברף גבוה ומחמיר ביותר, והוא לא עמד בה. הנתבע הפר את החובה למסור 
לתובעת מידע מלא, מפורט ומדויק באשר לניתוח שהיא עומדת לעבור 
ואף הטעה אותה כי היא עומדת לעבור ניתוח מתיחת בטן מלא אשר יביא 

לשיטוח בטנה”.
יחסי האמון ותיאום הציפיות מתחיל למעשה כבר בדקה הראשונה למפגש 
והוא מתייחס הן לתוצאות הטיפול הצפויות )לא ניתן לגרום למטופל להראות 
צעיר ב-20 שנה לאחר טיפול של  20 דקות(, הן ביחס למהלך הטיפול )כאב, 
אי נוחות( והן לגבי תופעות הלוואי הצפויות וסיבוכים אפשריים, כי גוף האדם 
איננו נוסחה מתמטית. ולא נקל ראש ביחס לתקשורת הבינאישית. ה”כימיה” 

בין הרופא למטופל, כדברי בית המשפט: “האדם איננו חפץ”.

הכותבת היא עו”ד העוסקת במתן שירותים משפטיים לבתי חולים, מרפאות, 
רופאים וחברות ציוד רפואי, ליווי משפטי לסוכני ביטוח בתחום אחריות 

מקצועית רפואית, מרצה לקהלים רפואיים ולסוכני ביטוח

מאת עו”ד שירלי גינזבורגמאת ד”ר אלכס לבנברג

* אין במאמר לעיל משום ייעוץ רפואי ו/או משפטי מכל מין וסוג שהוא והמאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או משפטי קונקרטי.

הצד הרפואי
הצד המשפטי

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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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

המבטחים הדיגיטליים נאבקים 
כדי ליצור רווח חיתומי

 AIG Europe מסרב לשלם תביעה בגין שוד 
בנק בדמשק עקב הסנקציות האמריקאיות

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בארה”ב  הדיגיטליים,  המבטחים 
של  השנייה  במחצית  להציג  ממשיכים 
הם  אך  הביטוח,  בפרמיות  גידול   2018
כדי  הנזקים  יחס  את  להקטין  צריכים 
מדוח  עולה  כך  מ-100%.  קטן  שיהיה 
 The Second Quarter in:בשם

 .InsurTech Start-up Financials
המבטחים  שלושת  אחרי  עוקב  הדוח 
 , Lemonade המובילים  הדיגיטליים 
Metromile ,Root  וכן על ארבע חברות 
שמתמקדות  גדולים  מבטחים  של  בנות 

בביטוח ישיר או בביטוח דיגיטלי.
מבנה  בביטוח  המתמקד   Lemonade
ידי  על  המגובה  מושכרות  דירות  של 
גידול  הציג   ,Allianz-ו  Softbank
בשיעור של 32% בפרמיות )לעומת השנה 
דולר.  מיליון   9.9 של  לסך  הקודמת( 
המבטח נמצא, במחצית השנייה של 2018, 
בהפסד חיתומי של 1.5 מיליון דולר ביחס 

משולב של 138%.
ידי  על  שמגובה  מבטח   ,Metromile  
Tokio Marine ומוכר ביטוח רכב בשיטת 

הפרמיה  את  הגדיל  שלם-לפי-ק”מ, 
שעברה(  השנה  )לעומת   6% של  בשיעור 
מציג  המבטח  דולר.  מיליון   20.2 לכדי 
הפסד חיתומי של 3.1 מיליון דולר, לאותה 

תקופה, עם יחס משולב של 136%. 
ידי  על  דמגובה   Root הדיגיטלי  המבטח 
הפרמיות  את  הגדיל   Tiger Global
בשיעור של 88% )לעומת השנה הקודמת( 
מציג  המבטח  דולר.  מיליון   14.9 לכדי 
הפסד חיתומי בסך של 11.6 מיליון דולר 

ויחס משולב בשיעור של 324%.

לדין  תבע   Jordan Insurance Company
 416 עקב סירובו לשלם   AIG Europe את 
אלף ליש”ט כפיצוי על שוד בנק בדמשק, שבו 
 AIG Europe ליש”ט.  מיליון  כ-7  נשדדו 
 Jordan Insurance ל  משנה  ביטוח  ערך 
ששולמו  מהכספים  חלק  לכסות  כדי 
 International Bank for Trade-ל
)הממוקם  הסורי   and Finance - IBTF

בדמשק(.
שהסנקציות  טוען  מצדו   AIG Europe
ממנו  מונעות  סוריה  נגד  האמריקאיות 
 2013 בשנת  אירע  השוד  תשלום.  לבצע 
אירו  דולרים,  גנב  הבנק  של  עובד  כאשר 
מיליון  מ-7  יותר  של  בהיקף  סורי  ופאונד 
ליש”ט. המבטח הירדני שערך לבנק פוליסה 
מסוג  Bankers Blanket Bond, פוליסה 

אלקטרונית, פוליסה לפשעי מחשב ופוליסה 
אחריות מקצועית, ניהל משא ומתן עם הבנק 
מיליון   4.4 של  בסכום  התביעה  את  וסילק 
 RFIB Group הביטוח  ברוקר  ליש”ט. 
הביטוח  בשוק  משנה  ביטוח  ערך   Limited
היווני  הביטוח  ברוקר  עם  בשיתוף  הלונדוני 
Fenchurch Faris. AIG Europe היה בין 

מבטחי המשנה.

המבטחים למונייד, מטרומיל ורוט ממשיכים להציג במחצית השנייה של 2018 גידול 
בפרמיות הביטוח, אך הם צריכים להקטין את יחס הנזקים כדי שיהיה קטן מ-100%
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 המערכת מאפשרת יישום גמיש של תהליכים חדשים תוך מתן מענה לדרישות הרגולציה 
 משה מורגנשטרן, משנה למנכ”ל ומנהל אגף מערכות מידע בחברה: זו מערכת מתקדמת, 

ייחודית שתשדרג את התהליכים והממשקים מול היצרנים, הסוכנים, המעסיקים והמתפעלים

דורית סלינגר סיימה בסוף השבוע את תפקידה, אך לא מונה לה מ”מ – וכס הממונה על שוק ההון נותר מיותם

ענף הביטוח עדיין לא החליט האם סיום 
היוצאת  המפקחת על הביטוח  כהונתה של 
דורית סלינגר הוא בשורה טובה או רעה. 
יותר מסלינגר  האופטימיים סבורים כי רע 
לא מתקבל על הדעת, אך הפסימיים מזכירים 
כי כל מפקח חדש שנכנס מקפיד להיות יותר 

דומיננטי מקודמו. 
לפחות היום, יום העסקים הראשון לאחר 
עידן סלינגר, יכולים גם אלו וגם אלו לנשום 
לרווחה. החל מהיום, יום א’ ה-2 בספטמבר 
2018, ועד להודעה חדשה – שוק ההון פועל 

ללא ממונה, ומשרד המפקחת נותר מיותם. 

כיוון שוועדת האיתור לממונה, שבראשה 
צפוי לעמוד מנכ”ל משרד האוצר שי באב”ד, 
טרם אוישה, ובעיקר כיוון שהחגים בפתח – 
הדיונים לא יחלו לפני חודש אוקטובר. ספק 
אם עד אז יצליחו חברי הוועדה )שכאמור טרם 
מונו( להתגבר על כל המחלוקות ולהחליט 
על ממונה מוסכם. נראה, אם כן, שהמצב של 
שוק ללא ממונה צפוי להימשך לפחות עוד 

מספר שבועות. 
ממשרד האוצר נמסר בתגובה: הרכב ועדת 
האיתור צפוי להיקבע בימים הקרובים במטרה 

לאייש את התפקיד במהירות האפשרית.

מנורה מבטחים סיימה פיתוח 
ענבל –  מערכת  של  עצמאי 
נותנת  מערכת מתקדמת אשר 
של   B2B ה- לתהליכי  מענה 
חיסכון ארוך טווח, כולל ממשקים 
מול יצרנים, מעסיקים, מתפעלים 
כך   – הפנסיונית  והמסלקה 

הודיעה היום )א’( החברה. 
בחברה מסבירים, כי המערכת 
ארכיטקטורה  על  מבוססת 
ומודרנית, המאפשרת  פתוחה 
יישום גמיש ומהיר של תהליכים 

כולל  כבדים,  בעומסים  ותמיכה  חדשים 

שרידות וזמינות גבוהה, כך שהיא 
מאפשרת מענה מהיר ואיכותי 
כי  נמסר  הרגולציה.  לדרישות 
יישום המערכת אפשר גריטה של 
שלוש מערכות שונות, תוך  שחרור 
תלות גבוהה בספקים חיצוניים 
ופינוי זמן יקר של משאבי פיתוח 

לאפיקים משמעותיים יותר.
משנה   , מורגנשטרן משה 
מערכות  אגף  ומנהל  למנכ”ל 
במנורה  גיה  לו ו וטכנ מידע 
מבטחים:  “אנו גאים כי החברה 
פיתחה עצמאית את מערכת ענבל. מערכת 

מתקדמת, ייחודית אשר תשדרג את התהליכים 
והממשקים מול היצרנים, הסוכנים, המעסיקים 
והמתפעלים. המערכת הבנויה בטכנולוגיה 

חכמה ומתקדמת”.
ענבר טיסונה, מנהלת תחום מערכות חיסכון 
ארוך טווח בחברה: “פיתוח המערכת בוצע 
 DevOps בתהליכי AGILE במתודולוגיית
מתקדמים. בנוסף, המערכת בנויה בסטנדרט 
 Containers ופרושה על גבי Cloud Native
המנוהלים על ידי Kubernetes, כך שהיא 
 B2B-מהווה תשתית מתקדמת לכל תהליכי ה
בחיסכון ארוך טווח ונותנת מענה לדרישות 
הרגולציה ולהתפתחות העסקית של החברה”.

שוק ללא ממונה

מנורה מבטחים סיימה פיתוח עצמאי של מערכת 
ענבל למתן מענה לתהליכי B2B בחיסכון ארוך הטווח

מבטחים ומבוטחים

משה מורגנשטרן, משנה 
למנכ”ל מנורה מבטחים

דורית סלינגר

ביטוח וטכנולוגיה

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


