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רונן טוב, משנה למנכ”ל מיטב דש:

 טוב דחק בסוכנים לסיים את התלות שלהם בחברות הביטוח  ברק סורני, מנכ”ל פסגות: ניגשנו למכרז של 
קרן ברירת מחדל והצענו הצעה שתאפשר לנו לעבוד עם הסוכנים  יאיר לוינשטיין, מנכ”ל אלטשולר שחם 

פנסיה וגמל: כשיאושרו תקנות הניוד בפנסיה, סל המוצרים וההכנסות של סוכני הביטוח יגדל באופן משמעותי  

בתנאים החדשים של קרן פנסיה ברירת 
מחדל יתאפשר לנו לעבוד עם ערוצי הפצה 

בעקבות התנאים החדשים של המכרז לניהול 
קרן ברירת מחדל )לינק(, סביר להניח שיהיה 
ניתן לעבוד בקרנות החדשות בעזרת ערוצי 
הפצה - דבר שיהווה  כרטיס כניסה לסוכנים 
רונן טוב,  לכל בית עסק בישראל - כך אמר 
משנה למנכ”ל מיטב דש, ברב שיח שהתקיים 
לשכת סוכני  פיננסים של  )ג’( בכנס  היום 
הביטוח. טוב הוסיף, כי “בעקבות דמי הניהול 
הנמוכים מאוד שנקבעו לקרן ברירת המחדל 
הפועלת בשנתיים האחרונות, במיטב דש 
נאלצו לוותר על כל ערוצי ההפצה הקיימים”.

ברק סורני  לצד טוב, השתתפו ברב שיח 
יאיר לוינשטיין - בעלים  פסגות,  - מנכ”ל 
שחם פנסיה וגמל ומירב  אלטשולר  ומנכ”ל 

בר קימא - מנכ”לית הראל פיננסים. 
אמר  סורני  המחדל,  ברירת  קרן  בנושא 
ש”פסגות ועוד בתי השקעות יהיו במוצר הזה. 
הלקוח הוא המרוויח האמיתי. הוכחנו בעבר כי 
במקום שיש בתי השקעות יש תחרות. ניגשנו 
למכרז והצענו הצעה שתאפשר לנו לעבוד עם 

הסוכנים. יש הזדמנות לעשות כאן מהלך גדול 
של בית ההשקעות והסוכנים”.

לוינשטיין הסביר, כי “כולם מדברים על דמי 
ניהול שייגבו לעמיתים פעילים בקרן ברירת 
והיא  נוספת בענף  ישנה נקודה  מחדל, אך 
שכלול הניוד. במידה שתקנות הניוד יאושרו, 
גם בעלי פנסיה ממוצעת, שיש להם מיליון שקל 
בצבירה, ירוויחו. כשייפתח עולם הניוד, תוכלו 
כסוכנים להגדיל את סל המוצרים וההכנסות 
שלכם”. לוינשטיין ציין, כי כבר כיום אלטשולר 
שחם משלמת 12 מיליון שקל עמלות לסוכנים 
ולפי החשבון שלהם בית ההשקעות עובד 
לפחות עם 50% מסוכני הביטוח, כך שהמושג 
של סוכן חדש שפועל בעולם הפיננסי, הנושא 

העיקרי בכנס, אינו זר להם. 
הנוכחים ברב שיח נשאלו לגבי השקעות 
על  והפנסיה.  בעולם הגמל  אלטרנטיביות 
פי סורני: “קרן גדיש מנהלת כ-21% מהונה 
במוצרים אלטרנטיביים לא סחירים. התרומה 
לתשואה של הנכסים הללו היא גבוהה יותר 

מהשיעור שלהם בתיק. המחקר הראשוני 
והיכולת לבחור את המוצר היא קריטית. התיק 
הפיננסי והתרומה שלכם לכך היא גבוהה מאוד. 
אנו בפסגות מקבלים מדי שנה מעל ל-120 
 private equity הצעות להשקיע בקרנות

ומשקיעים בשתיים בלבד”. 
אלטשולר שחם הינו הגוף שמציג את שיעורי 
הגדילה המשמעותיים ביותר בשוק הגמל. 
זו הגוף יבחר להשקיע  האם לנוכח צמיחה 
בנכסים אלטרנטיביים ביתר שאת? לוינשטיין 
הסביר, כי באלטשולר שחם ביצעו צעד נוסף 
בתחום: “כולנו נמצאים בעולם ההשקעות 
האלטרנטיביות, באלטשולר שחם הוספנו 
פלטפורמה לאותן השקעות לא סחירות כדי 
כסוכנים להשקעות  שלכם  לקוחות  לצרף 
שלנו. אלטשולר שחם פרופרטיס מאפשרת 
למשקיעים להיכנס להשקעות אלטרנטיביות 
שכבר רכשנו. שמנו לנו למטרה להרחיב את סל 
המוצרים. בנוגע לאשראי חוץ בנקאי - אנחנו 

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

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

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

)המשך בעמוד הבא(
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סקר שביעות רצון של הלשכה:

תחום הפיננסים: הראל וכלל ביטוח 
– ראשונות בשביעות רצון הסוכנים

לשכת סוכני הביטוח ערכה לראשונה סקר 
שביעות רצון בקרב סוכני ביטוח המשווקים 
הוצגו  הסקר  תוצאות  פיננסיים.  מוצרים 
הבוקר )ג’( בכנס הפיננסים שערכה הלשכה 
בגני התערוכה בתל אביב. הסקר נערך על ידי 
מכון שריד באמצעות שאלון מקוון בו השתתפו 

238 סוכנים.
15 פרמטרים של שביעות רצון  הסקר בחן 
1-5(: קבלת כספים והפקדתם, ביצוע  )ציון 
שינויים, הדרכות לעובדים, כלים לצורך הטמעת 
שינויי חקיקה, הדרכות על שינויי רגולציה, 
סקירות כלכליות, יכולת להתקבל לפגישה 
אצל מנהלי החברה, כלים שהחברה מעמידה 
לבדיקת התגמול, שקיפות התגמול, יעילות 
מענה לפניות, קלות ההשגה של עובדי החברה 
בטלפון, שיוך הפקדות, מילוי טפסים, ביצוע 
פדיונות, היכולת של הלקוחות לקבל הלוואה.

תוצאות הסקר התמקדו ב-6 חברות שלהן 
אלטשולר  הראל,  משיבים:  מינימום  היו 
ביטוח  כלל  מנורה מבטחים,  מגדל,  שחם, 
והפניקס. יצוין כי תוצאות הסקר התקבלו 
על בסיס מדגמים קטנים למדי – בהראל 
סוכנים,   65 על  הסקר  תוצאות  התבססו 

סוכנים,   9 על   – ביטוח  בכלל 
באלטשולר שחם – על 47 סוכנים 
בלבד – מתוך כ-2,500 סוכנים 
בית ההשקעות.  עם  שעובדים 
גורמים בבתי ההשקעות ובחברות 
הביטוח הטילו ספק במהימנות 
פר  מס נוכח  אות  התוצ של 

המשתתפים הקטן. 
זכתה במקום הראשון  הראל 
עם ציון של 3.8 ולאחריה מגדל 
)3.64(, מנורה )3.56(, הפניקס 
)3.38( ואלטשולר שחם במקום 
האחרון עם ציון 2.17. יש לציין 

שחברת כלל ביטוח קיבלה את הציון 4.11, אך 
כאמור, עם מספר משיבים מצומצם.

הראל בלטה במדדים: קבלת כספים ושיוכם 
)4.09(, ביצוע שינויים )3.87(, סקירות כלכליות 
)3.7(, יעילות מענה לפניות )3.95(, היכולת של 

הלקוחות לקבל הלוואה )3.83(.
כלל ביטוח בלטה במדדים הבאים: הדרכות 
)3.56(, כלים לצורך  לעובדי משרד הסוכן 
)3.8(, הדרכות על  הטמעת שינויי חקיקה 
היכולת להתקבל   ,)3.78( רגולציה  שינויי 
לפגישות אצל מנהלי החברה )4.22(, כלים 
)3.5(, שקיפות התגמול  לבדיקת התגמול 
)3.56(, קלות השגת עובדי החברה בטלפון 
)4(, שיוך הפקדות )4.1(, מילוי טפסים )4.1(, 

ביצוע פדיונות )4.2(.
אלטשולר שחם דורגה אחרונה ב-13 מדדים: 
קבלת כספים ושיוכם )2.57(, ביצוע שינויים 
)2.33(, הדרכות לעובדי משרד הסוכן )1.61(, 
 ,)2( חקיקה  שינויי  הטמעת  לצורך  כלים 
הדרכות על שינויי רגולציה )1.88(, היכולת 
להתקבל לפגישה אצל מנהלי החברה )2.34(, 
כלים לבדיקת התגמול )2.7(, יעילות מענה 
לפניות )2.02(, קלות השגת עובדי החברה 

בטלפון )1.47(, שיוך הפקדות )2.67(, מילוי 
טפסים )3.02(, ביצוע פדיונות )2.75(, היכולת 

של הלקוחות לקבל הלוואה )2.94(.
סקירות  במדד:  אחרונה  דורגה  מנורה 

כלכליות )3.18(.
מגדל דורגה אחרונה במדד: שקיפות התגמול 

.)2.61(
כמו כן, הסקר בחן את מדד NPS )המלצה 
זכתה במקום  על החברה לקולגה(. הראל 
11%, כלל ביטוח במקום השני  הראשון עם 
10% )אך עם מיעוט משיבים( ולאחריה  עם 
מנורה מבטחים )-11%(, הפניקס )-15%(, 
)-24%( ובמקום האחרון אלטשולר  מגדל 

שחם )-60%(.
הסקר בחן מהן שתי הקטגוריות הבעייתיות 
בכל חברה. בהראל עלו הנושאים: חוסר הוגנות 
בתשלום עמלות )30%( ועמלות נמוכות מדי 
)25%(. בכלל ביטוח עלו הנושאים: שירות 
 .)12%( נמוכות מדי  ועמלות   )12%( לקוי 
 )37%( במגדל עלו הנושאים: שירות לקוי 
)30%(. במנורה עלו  וזמן טיפול בפדיונות 
הפרמטרים: עמלות נמוכות מדי )28%( וזמן 

טיפול בפדיונות )22%(.

לא רואים את עצמנו נכנסים באופן ישיר 
זה. אנחנו מושקעים באופן עקיף  לתחום 

)בעלי מניות בביטוח ישיר(. 
ההפצה  בערוצי  הסוכנים  ישתלבו  איך 
החדשים של בתי ההשקעות? טוב אמר, כי 
טרם יצירת החיבור עם בתי השקעות, סוכני 
הביטוח חייבים לסיים את התלות בחברות 
הביטוח: “אני מוכרח להגיד לסוכנים - תהיו 
פחות תלויים בחברות הביטוח. בתי ההשקעות 
הם אופציה. אנחנו נותנים פתרונות דומים 
ותחליפיים למוצרי הביטוח. התלות בחברת 
הביטוח היא גדולה ובעייתית, מאחר שהיא 
קובעת איך ייראה המוצר, כמה יעלה וכו’. סוכן 

גדול ככל שיהיה יעבוד לכל היותר עם שתי 
סוכנות רימונים  חברות ביטוח. לנו יש את 
170 סוכנים ומאפשרת להם  שעובדת עם 

חופש רב יותר במוצרים. 
סורני הוסיף, כי “בשנים האחרונות האחריות 
הפיננסית עוברת מהמדינה ללקוח הסופי. 
ומעבר  פיננסי  וחינוך  זה מצריך אוריינות 
של השוק המקומי מפיתוח מוצרים לפיתוח 
פתרונות. זה תהליך משמעותי. בארה”ב זה 
קורה הרבה שנים, למשל - הלוואה ללימודים. 
בשנים הקרובות התהליך יעמיק. הפתרון הופך 

מפתרון אישי למשפחתי”. 
בר קימא הסבירה את הפיתוח שיצרו למען 
הסוכנים במתן פתרונות חדשים: “כולם כאן 

באו לדבר על פיננסים. חשוב שנדע, שהעולם 
הפיננסי הוא לא רק עו”ש וחסכונות קצרים, 
אלא עולם שלם שנוגע לכל בית אב לאורך כל 
שלבי החיים. החינוך הפיננסי הוא קריטי לנו 
כמשק שצומח. בקבוצת הראל אנחנו מחויבים 
להגיע לכל בית אב לתכנן את העולם הפיננסי 
שלו. הקמנו מערך ספציפי ייעודי כדי לתמוך 
בעולם  היו סוכנים שהתקיימו  בסוכנים. 
הבסיסי של עולם הביטוח ואנו רואים שיש 
זרימה של סוכנים כאלו לתחום הפיננסי - ללא 
קשר לגילם. מעבר למהלך הייעודי אנו מלווים 
את הסוכנים בהתאם לצרכים. אנחנו מייצרים 
עבורם סדנאות, שולחים סקירות ומפגישים 

אותם עם מנהלי השקעות”.

בתנאים החדשים של קרן פנסיה ברירת מחדל יתאפשר לנו לעבוד עם ערוצי הפצה 
)המשך מעמוד קודם(

 הראל קיבלה את הציון 3.8 ודורגה במקום הראשון  כלל ביטוח 
קיבלה את הציון 4.11 אך עקב מיעוט משיבים בסקר לא דורגה 

שאלת NPS )המלצה לקולגה, סולם 1-10(שביעות רצון כללית מהחברות

לשכת סוכני  
הביטוח בישראל

שביעות רצון כללית מהחברות

, (13)והפניקס ( 9)מספר משיבים מצומצם לשאלה זו עבור כלל 
.מידת המהימנות נמוכה יותר כאשר המדגם קטן. לכן נצבעו בשקיפות חלקית

7

לשכת סוכני  
הביטוח בישראל

(1-10סולם , המלצה לקולגה)NPSשאלת 

, (13)והפניקס ( 10)מספר משיבים מצומצם לשאלה זו עבור כלל 
.מידת המהימנות נמוכה יותר כאשר המדגם קטן. לכן נצבעו בשקיפות חלקית

8

מספר משיבים מצומצם לשאלה זו עבור כלל )10( והפניקס )13(, לכן 
נצבעו בשקיפות חלקית. מידת המהימנות נמוכה יותר כאשר המדגם קטן.

מספר משיבים מצומצם לשאלה זו עבור כלל )9( והפניקס )13(, לכן 
נצבעו בשקיפות חלקית. מידת המהימנות נמוכה יותר כאשר המדגם קטן.
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נדונה  בירושלים  השלום  המשפט  בבית 
הפניקס  נגד  )התובע(,  פלוני  תביעתו של 
חברה לביטוח בע”מ )הנתבעת(. פסק הדין 
ניתן ב-16 באוגוסט 2018, בהיעדר הצדדים, 

מפי השופטת קרן מילר. 
התובע היה מבוטח על ידי הנתבעת בפוליסת 
ביטוח חיים, הכוללת נספח תאונות אישיות 
נפגע  התובע  עבודה.  כושר  אובדן  ונספח 
בעבודתו כמפעיל טרקטור בביצוע עבודות עפר 
, כאשר נפל מגובה. התאונה הוכרה כתאונת 
עבודה על ידי המל”ל )המוסד לביטוח לאומי( 
 .42% ונקבעה לתובע נכות צמיתה בשיעור 
התובע צירף חוות דעת מטעמו לפיה נקבעו לו 
נכויות בשיעורים של 20% ו-10% נוספים, וכן 
נקבע, כי להערכת רופא תעסוקתי אינו כשיר 

לחזור לעבוד עד ל-31 במרץ 2015. 
הנתבעת הכירה בנכותו של התובע ובאובדן 
כושר ההשתכרות ושילמה לו את המגיע לו על 
פי הפוליסה עד ל-31 במרץ 2015. ממועד זה 
סירבה הנתבעת להמשיך ולשלם לתובע בגין 
ולכן הוגשה התביעה.  אובדן כושר עבודה 
בהליך הושגה פשרה לפיה הנתבעת תשלם 
לתובע את מלוא התשלום החודשי בגין אובדן 
כושר עבודה עד ל-31 בנובמבר 2015 וממועד 
2016, תשלם הנתבעת  זה עד ל-30 באפריל 

תשלום של 50%.
 החל מאפריל 2016 סירבה הנתבעת להוסיף 
ולשלם לתובע את התשלומים החודשיים בגין 
אובדן כושר עבודה בהתאם לפוליסה. ההודעה 
על כך נמסרה לתובע בנובמבר 2016 וזאת על 
בסיס קביעת מומחה מטעמה, לפיה התובע 
אמנם איבד את כושרו לעבוד בעיסוקו, אך 
הוא מסוגל לעבוד בכל עיסוק סביר אחר, 
כך הוגשה  בניגוד למגבלותיו. עקב  שאינו 
תביעה לתשלומים בגין אובדן כושר עבודה 
ועד   30.4.16 בהתאם לפוליסה החל מיום 

להגשת התביעה ביום 14.12.16. 
פי התובע, הנתבעת התחייבה לשלם  על 
לתובע בשל אובדן כושר לעסוק במקצועו 
עיסוק אחר אינו  כמפעיל טרקטור בלבד. 
רלוונטי לתשלום לפי הפוליסה וכך גם הבין 
זאת התובע. לחלופין טען התובע, כי העיסוק 
שהציעה הנתבעת בעבודה משרדית כשכיר 
אינו מהווה “עיסוק סביר” בהתאם להלכה 
הפסוקה. לטענתו, עסק כל השנים בהפעלת כלי 
צמ”ה )ציוד מכני הנדסי( כבדים ולפיכך מצבו 
הרפואי הנוכחי אינו מאפשר לו לעסוק בכל 
מקצוע התואם את ניסיונו, השכלתו והכשרתו. 

הנתבעת טענה, בין היתר, כי במהלך חקירתו 
במקצועו  עובד  שהוא  התברר  התובע  של 
ולפיכך הוכח שלא איבד  כמפעיל טרקטור 
את כושר עבודתו. בנוסף נטען, כי חוות הדעת 
שהגיש התובע אינה מוכיחה אובדן כושר 
2015. הנתבעת  עבודה מעבר ל-31 במרץ 
הוסיפה, כי לא מתקיימים תנאי הפוליסה - הן 
מאחר שהוכח כי התובע כשיר לעבוד בעיסוקו 
והן משום שהוא כשיר לעבוד בתחומים אחרים. 
עוד נטען, כי המל”ל מפנה את התובע להכשרות 

מקצועיות, משמע התובע מסוגל לעבוד. 
הפוליסה  תנאי  את  סקר  המשפט  בית 
הרלוונטיים ומצא כי היא כוללת שני תנאים 
מצטברים, שבהתקיימותם יזכה התובע לפיצוי 
חודשי כמפורט בפוליסה. התנאי הראשון הוא 
אובדן של לפחות 75% מכושרו של המבוטח 
עסק,  שבו  בעיסוק  או  במקצוע  להמשיך 
וזאת עקב תאונה או מחלה, והתנאי השני 
הוא, שנבצר מהמבוטח לעסוק בעיסוק סביר 

המתאים לניסיונו, להשכלתו ולהכשרתו. 
בית המשפט מצא, כי מכתב הדחייה שנשלח 
2016 לא עוסק  ידי הנתבעת בנובמבר  על 
בתנאי הראשון בדבר אובדן כושר העבודה, 
כנימוק לדחיית התביעה, אלא דן רק בכשירותו 
של התובע לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים 
לניסיונו, השכלתו והכשרתו. על פי הנחיית 
הממונה על הביטוח, על חברת הביטוח למסור 
למבוטח בכתב את מלוא עמדתה בנוגע לכל 
עילות תביעתו ונקבע, כי לא יתאפשר לנתבעת 
להעלות במסגרת ההליך טענה הנוגעת לאי 
תחולתו של התנאי הראשון, בעניין כושרו של 
התובע לעבוד בעיסוקו כמפעיל טרקטור, לאחר 
שנימוק זה לא הועלה במכתב הדחייה מטעמה. 
בית המשפט אף התייחס לחוות דעת שהגישה 
הנתבעת, לפיה התובע איבד מכושרו לעבוד 
בעיסוקו. משכך, הרי שהתובע עומד בתנאי 

בדבר אובדן כושר לעבוד כמפעיל טרקטור 
או צמ”ה. בנוגע לטענת הנתבעת לפיה התובע 
ממשיך לעבוד כמפעיל טרקטור, נקבע כי אין 
בדברים אלו כדי לגבור על האמור בחוות הדעת 
או לסתור אותה. בהקשר זה צוינה עדותו של 
התובע, לפיה הוא עובד כמפעיל טרקטור כדי 
10 נפשות וכי הוא  לסייע למשפחתו המונה 
נוטל כדורים על מנת להתמודד עם הכאבים 

שעבודה זו גורמת לו.
יכולתו של הנתבע  ליכולתו או אי  בנוגע 
לעסוק בעיסוק סביר אחר נקבע, כי: “התובע 
למעלה  טרקטור  כמפעיל  בעבודתו  עסק 
מעשרים שנה ובתחום זה רכש את מיומנויותיו 
והתמחותו. זוהי הכשרתו ומעבר לכך לא רכש 
השכלה. אשר על כן לא ניתן לומר כי עבודה 
ניהולית הינה עיסוק סביר אחר המתאים 
לניסיונו, השכלתו והכשרתו של התובע. לא 
כוונת הנתבעת בהצעתה  הייתה  ברור מה 
שהתובע יעבוד כאיש מכירות, אך ברי כי גם 
לניסיונו, הכשרתו  זה אינו רלוונטי  עיסוק 

והשכלתו של התובע”.
בית המשפט הוסיף, כי בנסיבות המקרה, 
יש מקום לטענה כי לא הוסבר לתובע באופן 
מפורט ומפורש באשר לתניה של “עיסוק סביר 
אחר”, שכלולה בפוליסה, וזאת על סמך עדותו 
של התובע, לפיה סוכן הביטוח הסביר לו כי 
אם לא יוכל לעבוד כמפעיל טרקטור, חברת 
הביטוח תשלם לו עבור אובדן כושר עבודה. 

לסיכום, התביעה התקבלה. הנתבעת תשלם 
לתובע את הסכומים שנתבעו בנוסף לשכר 
טרחת עורך דין והוצאות משפט. עד למועד 
כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור 

לבית המשפט המחוזי.

פוליסה: “הפניקס  תגובת הפניקס לבקשת 
לומדת את פסק הדין ושוקלת לערער”.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

בנוסף נקבע שאין עיסוק סביר אחר שיוכל לעסוק בו: לא ניתן לומר כי עבודה 
ניהולית הינה עיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו של התובע

מפעיל טרקטור שנפגע בעת 
עבודתו זכאי לתגמולי ביטוח 

כי איבד את כושר עבודתו

לתיאום פגישה: עו”ד שמואל גייזלר

סוכני ביטוח, מנהלי מחלקת תביעות רכב בחברות ביטוח, 
מנהלי תביעות בחברות בעלות ציי רכב ומבוטחים פרטיים

הפתרון לתביעות
נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות

073-7051480

משרדנו מעניק ייצוג בתביעות נגד חברות הביטוח הפלסטינאיות
בהצלחה רבה לרבות גביית הכספים בפועל.
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סוכנות וסוכנים יקרים,

שנה חדשה בפתח 
והדרך הכי טובה לפתוח אותה 

היא בחידה!

מה זה מתוק 
ומככב בראש השנה?

שנה טובה!

הקליקו וגלו <

https://www.youtube.com/watch?v=QOE0DRUKCi8&feature=youtu.be
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 בתקופת ההרצה הנפיקה ליברה יותר מ-2,000 פוליסות  על פי החברה לקוחות ליברה 
יוכלו לעדכן את הפוליסה בכל עת באופן עצמאי, באזור האישי וייהנו בנוסף מרווחי החברה

לאחר שלושה חודשים של הרצה – חברת 
הביטוח ליברה החלה לפעול במתכונת מלאה 

חר  א ל ם  י ש ד ו ח ה  ש ו ל ש
לפעול  האישור  את  שקיבלה 
בענף, חברת הביטוח הדיגיטלית 
ליברה מתחילה לפעול במתכונת 
החברה  הרחב.  לציבור  מלאה 
העלתה בימים אלה לאוויר את 
הפלטפורמה הדיגיטלית שלה 
באתר האינטרנט. החברה מציעה 
ביטוחים אלמנטריים – בשלב 
ראשון ביטוחי רכב, ועד סוף השנה 
בכוונתה להרחיב את פעילותה 

ולהציע גם ביטוחי דירה ועסק. 
פעלה  הרישיון  קבלת  מאז 
החברה במתכונת הרצה ובתקופה 
 2,000 מ- יותר  הנפיקה  זו 
פוליסות. על פי ליברה, בתקופת 

ליהנות  כבר החלו  ליברה  ההרצה מבוטחי 
בפועל מהשירותים הייחודיים אליהם התחייבה 
החברה, ביניהם רכב חלופי עד הבית, תשלום 
תביעה תוך 48 שעות )במקרה של אובדן גמור 
או גניבה( ואי העלאת פרמיה בעקבות דיווח 

על נזק שלא באשמת המבוטח. 
דיגיטלית מלאה,  פועלת כחברה  החברה 
ומאפשרת ללקוחות לבצע פעולות באמצעות 

האזור האישי שלהם. במקביל, 
החברה מעמידה מוקד טלפוני 
זאת  שבכל  לקוחות  לטובת 

יבקשו להיעזר במענה אנושי. 
לקוחות  יוכלו  היתר,  בין 
החברה לעדכן את הפוליסה בכל 
עת באופן עצמאי, באזור האישי. 
יוכלו להחליף או  המבוטחים 
סוג  את  לשנות  נהג,  להוסיף 
הרכב המבוטח, לשלוח לחברה 
מסמכים  האתר  באמצעות 
)כגון מסמך העדר  רלוונטיים 
תביעות או אישור שיעבוד( ועוד. 
גניבה, ליברה  בעת תאונה או 
מספקת אופציה לקבלת רכב 
חלופי כבר במקום התאונה, או 
לחלופין בכל מקום שיבחר המבוטח לקבלו, 
על מנת שהלקוח יוכל להמשיך בשגרת יומו. 
 48 החברה מתחייבת לתשלום ללקוח תוך 
שעות מרגע הכרזת הרכב כטוטאל לוס או 

במקרה גניבה. 
על פי ליברה, החברה מתמקדת בפרסונליזציה: 
“המודל האקטוארי של החברה, יחד עם הכלים 
הדיגיטליים המתקדמים, יאפשרו לה להתאים 

את הצעת המחיר לכל מבוטח, על ידי מענה 
לשאלות כגון: מספר הקילומטרים שהרכב 
נוסע בשנה, תחזוקת הרכב, רמת הנהיגה, 
גילאי הילדים, תביעות שהוגשו בעשר השנים 
האחרונות, סקר רכב ועוד. המענה לשאלות הוא 
וולונטרי ובאמצעותו ניתן להוזיל את הצעת 
המחיר באופן משמעותי, במקרים מסוימים 

אף ביותר מ-50%”. 
בליברה מכירים גם בתרומתם של מבוטחי 
החברה לרווחיה והיא פיתחה מודל לשיתוף 
זו, לכל מבוטח  המבוטחים ברווח. במסגרת 
מוקם, כבר בעת רכישת הביטוח, ארנק דיגיטלי 
חלקו  את  המהוות  ליברות,  צובר  הוא  בו 
ברווח. באמצעות הליברות החברה תחלק עד 
25% מרווחיה למבוטחים שלה. בעת חידוש 
הפוליסה, הליברות מומרות לשקלים )ביחס 
של 1:1( וניתן לממש אותן באמצעות העברה 
לחשבון הבנק, או לחלופין בחידוש ביטוח 

ורכישת כיסויים נוספים בליברה.
אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ”לית ליברה: 
בעקבות  מהפכה  עובר  הביטוח  “עולם 
ההתפתחויות הטכנולוגיות והשינויים בהעדפות 
הצרכנים. ליברה גאה לעמוד בחזית השינויים 

האלה”.

לרגל החגים

בדיקת עמלות לסוכני ביטוח

ללא עלות ראשונית!
הבדיקה רלוונטית לסוכנים הפעילים 10 שנים ומעלה. 

במהלך חודש ספטמבר, הבדיקה תיוחד לעמלות 
שנתקבלו מכלל חברה לביטוח בלבד.

מבצע “שוברים 
את השוק”!!!

קבוצת תמיר חישובים

info@idan.biz | 09-9563006 :לפרטים ומידע נוסף

אתי אלישקוב, מייסדת 
ומנכ”לית ליברה

לם
וע

מ
בי 

 א
ם:

לו
צי

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%91-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94/
http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%AA%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%95%D7%91-%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%94/
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שלמה אליהו לסוכנים:

אליהו: מגדל זו החברה הכי גדולה והכי משמעותית בשוק, בעלת תוכן, לקוחות והיסטוריה 
שאין לאף חברה אחרת. אני מאוהב בחברה ומאמין בה, אבל בלי סוכנים זה לא ילך

אם הסוכנים לא ישמרו על 
מגדל – אני לא יודע איך מגדל 
תוכל לשמור על מעמד הסוכן

“ביטלנו את השיווק הישיר לפני שש שנים. 
ביטלנו  הייתי תמים, אבל  האמנתי, אולי 
וידיעה שסוכן הביטוח  אותו מתוך הבנה 
ייצמד לחברה שלא מתחרה בו. אבל לצערי 
כל שוק הביטוח הולך לכיוון אחר. אני מפחד 
ומודאג שאם הבנקים ייכנסו לעולם הביטוח 
לומר לכם מה  צריך  האלמנטרי... אני לא 
יקרה. חברות הביטוח המתחרות ערוכות 
להתחבר לבנקים ולהתנתק מענף הסוכנים, 
וזו בעיה” - כך אמר אתמול )ב’( בעל השליטה 
במגדל ויו”ר הקבוצה שלמה אליהו, במסגרת 

כנס הסוכנים השנתי שקיימה החברה.  
יום סוכן ביטוח מאבד  לדברי אליהו, כל 
לקוח - “הסוכן נלחם על פרנסה, על תקציב, 
ולא תמיד הוא מודע לכך שבעצם ההכנסה 
שלו נשחקת. הלקוחות נוטשים והטכנולוגיה 

עושה את שלה”.
זו  אליהו: “חשוב לי להגיד מה זה מגדל. 
החברה הכי גדולה והכי משמעותית בשוק. 
בעלת תוכן, לקוחות והיסטוריה שאין לאף 
חברה אחרת. אני מאוהב בחברה ומאמין 
בה. אבל בלי סוכנים זה לא ילך. אני תקפתי 
חברות אחרות שמתחרות בסוכנים, ופניתי 
לסוכנים ושאלתי – למה אתם עובדים עם 
ערוך  מי שגונב לכם את הפרנסה? השוק 

לעבוד בלי סוכני ביטוח.
יש חברה אחת שמוכנה לשמור על  “אם 
לעבוד.  צריכים  הסוכנים  איתה  הסוכן, 
ומבחינתה, חברה צמאת חיים חייבת לשמור 

על סוכני הביטוח”.
למנוע  הכוח  אין את  “לי  הוסיף:  אליהו 

ממגדל להיערך ליום שאחרי הסוכנים, אבל 
הבעיה היא לא מגדל. בשטח זה לא עובד. 
אני לא מאיים, אני מציין עובדה. יש לכם 
לי  אותי בתוך מגדל, אבל אם לא תחזירו 
את מה שאני מצפה – יהיה לי קשה. זו חברה 
ענקית. מגדל חרטה על דגלה, מאז העברת 
השליטה, לא להתחרות בסוכנים. היא ויתרה 

על השיווק הישיר. אבל אם הסוכנים לא 
ישמרו על מגדל – אני לא יודע איך מגדל 
רוצה  אני  על מעמד הסוכן.  תוכל לשמור 
להיות שמח, אבל לא יכול להיות שמח אם 
במבחן התוצאה, לאחר שמגדל חרטה על 
להיות חברת סוכנים, הסוכנים לא  דגלה 

מחבקים אותה”.
“אם קבוצת ביטוח רוצה לעבוד עם סוכנים 
– שתכריז שלא תעבוד עם בנקים”, אמר 
לשכת סוכני הביטוח,  ופנה לנשיא  אליהו 
ליאור רוזנפלד, שנכח באולם והציע לו לדרוש 

הצהרה ברוח זו מחברות הביטוח.
אליהו פנה לסוכנים ואמר: “העסק הוא 
שלכם. חברות הביטוח הם לא הבעלים על 
הלקוחות. הלקוח הוא של סוכן הביטוח”. 
אליהו התייחס לקושי של סוכני הביטוח 
להעביר את התפוקה מחברה לחברה, ואמר 
כי יפעיל לחץ על מנת שמגדל תקבל פוליסות 
כדי לאפשר לסוכנים  של חברות אחרות, 
להעביר את התפוקה למגדל – “מגדל ערוכה 
וקיימת בשביל לקבל מסה של מבוטחים”.

לסיכום, אמר אליהו: “ הכנס הזה הוא כנס 
התחלת השינוי במגדל. מגדל חברה כבדה. 
אני מת לעשות שינוי, אבל זה קשה. ככה זה 

עם הגודל והמערכות של מגדל.
“ענף הביטוח בכל העולם, כולל עולמות 
עם  עובד   – לוידס  וגם  המשנה,  ביטוח 
יכול להימכר  כזה חכם לא  סוכנים. מוצר 
באמצעות האינטרנט או דרך תעריף. מגדל 
את  צריכים  ואתם  הסוכנים,  את  צריכה 

מגדל”.

..1 ..2 ..3

 

שלמה אליהו בעל השליטה במגדל בכנס
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מנכ”ל מגדל דורון ספיר: השימוש 
בטכנולוגיות לא מחליף את סוכן הביטוח, 
אלא מעשיר את הכלים העומדים לרשותו

“השימוש בטכנולוגיות לא מחליף את סוכן 
הביטוח, אלא מעשיר את הכלים העומדים 
לרשותו בבואו להעניק שירות הגון ומקצועי 
ללקוחותיו” – כך אמר אתמול )יום ב’( מנכ”ל 
מגדל דורון ספיר, במסגרת כנס הסוכנים 
“אני בטוח  השנתי שערכה החברה. לדבריו, 
המתקדמת  הביטוח  חברת  היא  שמגדל 
בישראל, וחלק מהאחריות שלי ושלנו היא 
לשמור אותה ככזאת. עלינו להשתמש נכון 
וכלים  טכנולוגיות  לרתום  שלנו,  בנכסים 
דיגיטליים כדי שבסופו של דבר נוכל להעניק 

ערך נוסף ומשמעותי ללקוחות שלנו”. 
לדברי ספיר, הטכנולוגיה לא תשמש את 
מגדל כדי להחליף את סוכני הביטוח, אלא 
כדי להעצים אותם. הוא התייחס בהרחבה 
לעולם הדאטה ואמר: “כשמכירים את הלקוח, 
מדייקים, וסוכני הביטוח מכירים את הלקוחות 
ניתן לכם ערך מוסף –  הכי טוב. כשאנחנו 
נקבל תוצאות טובות יותר. יש לנו 250 פרטי 
מידע על כל לקוח – גיל, מצב רפואי, הכנסה, 
ועוד. המידע עומד לרשותנו, אבל גם לרשות 
הסוכנים, ואנחנו רוצים להנגיש את המידע 
לסוכנים”. לדברי ספיר, הסטטיסטיקה מראה 
ב-4%  למכור  להצליח  ניתן  מידע  ללא  כי 
מהשיחות עם הלקוחות, אך שימוש נכון במידע 
מאפשר לשלש את שיעור ההצלחה ולהגיע 

ל-12% הצלחה. 

מוצרים חדשים

הכנס נערך בהשתתפות צמרת מגדל, בהם 
בעל השליטה שלמה אליהו, יו”ר חברת הביטוח 
פרופ’ עודד שריג, המנכ”ל דורון ספיר, בנוסף 
לחברי הנהלת מגדל ומאות מסוכני החברה. 

למנכ”ל  המשנה  הציג  הכנס  במסגרת 
מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי הפצה 
ליאור רביב את הדרך שעשתה מגדל בשנים 
המשמעותיים  הגידולים  ואת  האחרונות, 

במכירות בכל התחומים. 
רביב הציג את המוצרים החדשים הבאים:

1. ביטוח אופניים חשמליים. פוליסת הביטוח 
כוללת כיסוי לנזק פיזי לאופניים )במקרה של 

תאונה(, כיסוי לחבות הרוכב בגין נזקי גוף 
ורכוש לצד שלישי, וכן כיסוי לנזקי מוות או 
נכות של הרוכב, ועלותה פחות מ-1,000 שקל 
בשנה. שיווק הפוליסה, כך נמסר, יחל לאחר 

אישור רשות שוק ההון.
ביטוח  ולעסק.  לדירה  סייבר  ביטוח   .2
סחיטת  בגין  כיסוי  מעניק  לדירה  סייבר 
סייבר, שחזור מידע שנמחק ושובש, שיפוי 
וטכנית לטיפול של  בגין תמיכה מקצועית 
המבוטח באירוע סייבר ובתוך כך ביטוח ציוד 
כגון מחשבים ניידים, סלולארי ויתר המוצרים 
ה”חכמים”. פוליסת הסייבר לדירה נמצאת 
בתהליכי אישור, שיווק הפוליסה יחל לאחר 
קבלת אישור הרשות. ביטוח סייבר לעסק 
מעניק כיסוי ביטוחי לעסקים בהם השימוש 
באינטרנט ובטכנולוגיה יכול להוות חשיפה 
למתקפת סייבר שתסב נזק למידע השמור 

ולשימוש בפלטפורמות הטכנולוגיות. הפוליסה 
מכסה נזקים למבוטח ו/או לצד שלישי כתוצאה 
ניסיון חדירה בלתי מורשת  ו/או  מחדירה 

למערכות המידע של המבוטח.
3. נספח לביטוח סיעודי: הבטחה למחר. 
הנספח מעניק רובד הגנה נוסף ללקוח, ומבטיח 
פיצוי כספי במקרה מוות, אם הנפטר לא מימש 
את הכיסוי הסיעודי, או קיבל פיצוי לתקופה 
ונותן  קצרה. בכך, מסייע המוצר למשפחה 
תחושת ערך שהפרמיה ששולמה לא נותרה 

ללא תמורה.  
עיקרי  בפני הסוכנים את  גם סקר  רביב 
לדבריו,  מגדל.  של  הדיגיטלית  פעילותה 
את  השלימה  מגדל  האחרונים  בחודשים 
המהפכה הדיגיטלית והיום לקוחות החברה 
יכולים לבצע כמעט כל פעולה באפליקציה וללא 
סיוע נציג טלפוני. “רק בחודש האחרון הוגשו 
לחברה מעל 10,000 תהליכים דיגיטליים”, 
ציין רביב, “אלו היקפים עצומים שספק אם 
החברות הדיגיטליות החדשות שקמו לאחרונה 
יגיעו אליהם בקרוב. אלא שלנו יש לא רק כלים 
דיגיטליים אלא גם סוכני ביטוח מקצועיים 
שיודעים לתת ללקוח מענה מקצועי ולסייע 

ללקוח במיצוי זכויותיו”.
 

בעוד מספר שנים לא יהיה אדם
או עסק ללא ביטוח סייבר

אלוף במילואים עוזי מוסקוביץ’, ראש אגף 
תקשוב לשעבר בצה”ל וכיום דירקטור במגדל, 
העניק הרצאת עומק בנושא סיכוני הסייבר 
הקיימים כיום ועל הסכנות האפשריות הנוגעות 

לאזרחי ישראל ולמדינה כולה. 
שנים  מספר  בעוד  כי  אמר  מוסקוביץ’ 
יהיה אדם או עסק ללא ביטוח סייבר.  לא 
הוא הציג את הסיכונים הקיימים בתחום, 
העומדים מצד אחד בפני מדינות, תאגידי 
ענק וגופים פיננסיים, ומצד שני את הסיכונים 
העומדים בפני האזרחים הפשוטים. סיכונים 
אלו מחייבים את חברות הביטוח, הסוכנים 
והמבוטחים לפעול להרחבת והתאמת הכיסוי 

הביטוח מפני סיכוני סייבר.

ספיר: מגדל היא חברת הביטוח המתקדמת בישראל וחלק מהאחריות שלי ושלנו היא 
לשמור אותה ככזאת. עלינו להשתמש נכון בנכסים שלנו, לרתום טכנולוגיות וכלים 
דיגיטליים כדי שבסופו של דבר נוכל להעניק ערך נוסף ומשמעותי ללקוחות שלנו

מנכ”ל מגדל דורון ספיר בכנס

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                

www.polisa.news
לפני כולם
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  הבניין מצוי בשנים האחרונות בתפוסה מלאה וצפוי להניב תשואה של כ-7% בשנה
 החברה רוכשת 80% מהזכויות בנכס  יו”ר הדירקטוריון, שלמה גרופמן: אנו מיישמים 
את האסטרטגיה עליה הצהרנו, המהלך יניב רווחים משמעותיים לחברה ולמשקיעים בה

הסדר הפשרה קבע פיצוי של 100 מיליון שקל, אולם השופט גרוסקופף 
קבע כי על הפיצוי לעמוד על סכום גבוה יותר, בסך 365 מיליון שקל

רוח גבית לשופט גרוסקופף:

איילון אחזקות רוכשת זכויות בבית דרום 
שקל.  מיליון   45.5 ב- גן  ברמת  אפריקה 
בחברה מציינים, כי החברה החלה במימוש 
האסטרטגיה שהתווה לה דירקטוריון החברה 
פעילות    - גרופמן  שלמה  היו”ר  בראשות 
נדל”ן משמעותית ורכישת נכסים מניבים לצד 

הפעילות הביטוחית.
 80% )ג’( לרכישת  העסקה נחתמה היום 
מהזכויות בבניין שבמתחם הבורסה ברמת גן, 
הנמצא ברחוב מנחם בגין 12 פינת רחוב הרקון 
1. הבניין כולל 6 קומות עיליות שמושכרות רובן 
למשרדים, למעט קומת הקרקע המשמשת 
רובה למסחר. בנוסף כולל הבניין שלוש קומות 

תחתונות המשמשות כחניון.

 2000 ה- שנות  בראשית  הוקם  הבניין 
ומאכלס, בין השאר, במשרדי עורכי דין, רואי 
חשבון וחברות פיננסים. בשנים האחרונות 
מצוי הבניין בתפוסה מלאה )מלבד החלפות 
לא תדירות של שוכרים( וצפוי להניב לחברה 

תשואה שנתית של כ-7%. 
גרופמן מציין כי “עסקת הרכישה של בית 
דרום אפריקה היא אחת מבין מספר עסקאות 
שאנחנו עובדים על קידומן על מנת להגדיל 
את תיק הנכסים המניבים של איילון אחזקות. 
החלטנו לקדם את רכישת הבניין לאחר שבחנו 
את כדאיותה בצורה דקדקנית, לרבות זכויות 
קיימות ועתידיות, ואני מאמין כי זהו מהלך 
חיובי ומשתלם, שיניב רווחים טובים לחברה 
ולמשקיעים בה. אנו 
ננצל את הניסיון והידע 
שצברנו ונפעל להגדיל 
את הרווחיות בעתיד”. 
הרכישה, לפי איילון, 
מתכנית  חלק  היא 
שמוביל  אסטרטגית 
הדירקטוריון,  יו”ר 
להתרכז  שמטרתה 
בפעילויות הליבה של 
ביטוח,   – הקבוצה 
י,  א ר ש א ו ן  ” ל ד נ
ן.  ת ו א ב  י ח ר ה ל ו
התוכנית  במסגרת 
מכרה החברה בתחילת 
השנה את אחזקותיה 
ית  ב ב  )5 0 % (
ון  ל י י א ת  ו ע ק ש ה ה
קרנות נאמנות לנועם 
ברוורמן, שבעקבותיה 

כ-7.2  של  רווח  הכספיים  בדוחות  רשמה 
מיליון שקל.

בחודשים מרץ ואפריל 2018 ביצעה החברה 
הנפקה של אגרות חוב בסל של כ-68 מיליון 
והנפיקה   3.55% שקל בריבית שקלית של 
לפני  שקל.  מיליון  כ-99  של  בסך  מניות 
לוי רחמני, מנכ”ל  כשלושה שבועות הגיש 
והודיע  איילון אחזקות, מכתב התפטרות 
על סיום תפקידו. זאת, לאחר שמילא את 
42 שנים מאז שייסד את  התפקיד במשך 
החברה. התפטרותו של רחמני תכנס לתוקף 
2018. בקרוב תחל לפעול  ב-30 בספטמבר 
ועדת איתור שתבחן מועמדים לתפקיד מנכ”ל 

החברה.

בית המשפט המחוזי, בראשות השופט פרופ’ עופר 
גרוסקופף )כיום שופט בית המשפט העליון(, צדק 
כאשר דחה את הפשרה בייצוגית “גורם הפוליסה”. 
כך קובע היועץ המשפטי לממשלה בעמדה שהועברה 

לבית המשפט אתמול )יום ב’(. 
הסדר הפשרה קבע פיצוי של 100 מיליון שקל, אולם 
השופט גרוסקופף קבע כי על הפיצוי לעמוד על סכום 
גבוה יותר, בסך 365 מיליון שקל. יצוין כי היועמ”ש 

התנגד כבר אז )פברואר 2016( להסדר הפשרה. 
עמדת היועמ”ש מגיעה במסגרת בקשת רשות ערעור 
שהגישו הנתבעות – בהן חברות הביטוח הראל, מנורה 
מבטחים וכלל ביטוח, שדווחו על החלטת היועמ”ש 
מגדל,   – נוספות  ביטוח  ושלוש חברות  לבורסה, 

הפניקס והכשרה. 
להתקיים  צפוי  הערעור  רשות  בבקשת  הדיון 

באוקטובר 2018. 

איילון אחזקות רוכשת את בית דרום 
אפריקה ברמת גן ב-45.5 מיליון שקל

היועמ”ש: צדק המחוזי כאשר פסל את 
הסדר הפשרה בייצוגית “גורם הפוליסה”

השופט עופר גרוסקופף

”צ
יח

ם: 
לו

צי

יו”ר דירקטוריון איילון אחזקות, שלמה גרופמן

בית דרום אפריקה

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

Maiden Re רוכש את Enstar 

 Olympic Insurance המבטח הקפריסאי
היה בחדלות פירעון כבר בשנת 2015

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 Enstar Group Limited המבטח  הברמודי
המאפשרות  להסכמות  הגיע  כי  הודיע 
 Maiden המשנה  מבטח  את  לרכוש  לו 
 Reinsurance North America, Inc
דולר. כחלק מהעסקה  תמורת 307.5 מיליון 
יחליף אנסטאר מבטחי משנה ברמודיים שלו.

הרוכש, אנסטאר, יקבל שליטה על הרזרבות 
מיליון   1.3 של  בהיקף  המשנה  מבטח  של 
דולר. אנסטאר יפעיל את מיידן רי על בסיס 
run-off. כפוף לאישורי השלטונות העסקה 

אמורה להסתיים ברביע האחרון של 2018. 
מיידן רי היא חברה בת של המבטח הברמודי 
באוגוסט  ב-30   .Maiden Holdings Ltd
שהוא   Maiden Holdings הודיע   2018
אמריקה  בצפון  שלו  הביטוח  תיק  את  מוכר 
שלו.  אחות  חברה  שהיא   TransRe-ל
 AM הדירוג  חברת  אלו,  מהלכים  בעקבות 
Best הציבה את מיידן רי וחברה אחות שלה 
שליליות”  השפעות  עם  מחדש  “בחינה  תחת 
האשראי  ובתחום  הפיננסי  החוסן  בתחום 

לטווח ארוך. 
Maiden Holdings מחזיק בשלוש חברות 
 Maiden Insurance Partnerships – בנות
יצרני  בתחום  בבריטניה  הפועל  )מבטח 
 Maiden פיננסיות(,  וחברות  מכוניות 
המספק  משנה  )מבטח   Reinsurance Ltd
ללקוחות  קטסטרופליים  לא  משנה  ביטוחי 
 Maiden Reinsurance-ו בינלאומיים( 
)שנמכרה   North America, Inc

לאנסטאר(.

המבקר הכללי של קפריסין טוען כי בביקורת 
נתונים  התגלו   2014 בשנת  עוד  שנערכה 
המבטח  של  הפירעון  חדלות  על  המצביעים 
Olympic Insurance. המבקר טען, שהודיע 
בדרישות  לעמוד  בעיה  תהיה  למבטח  כי 
Solvency II המחייבות הון  המינימום של 

מינימלי של 30.7 מיליון אירו. 
 31.5 ב  הוערך  החברה  שווי   2016 בשנת 
המבטח  של  החבויות  אולם  דולר,  מיליון 
ל-47.1   ל-2016,   2015 השנים  בין  גדלו 

דווח  כך  )על  קרס  המבטח  דולר.  מיליון 
200 אלף  והשאיר  זה(  בשבוע שעבר במדור 

מבוטחים בולגריים ללא ביטוח. 
לטענת הפיקוח על הביטוח של בולגריה, מי 
שהיה צריך להיות ערני למצב הוא הפיקוח על 
המבטח.  רשום  שם   – קפריסין  של  הביטוח 
הבעלים של  Olympic Insurance, אזרח 
ידי  על  אוזכר  גונזאלס,  דייגו  בשם  ספרדי 
ספרד  של  המפקחת  הפיננסית  המועצה 
 New York Securities Bank והוזהר כי 

שבבעלותו אינו מורשה לספק שירותי ביטוח 
ואינו רשאי לפעול בתחום של מטבע זר. 

הפיקוח על הביטוח של קפריסין לא התייחס 
כל  את  לרכוש  לגונזאלס  ואפשר  לאזהרות 
המניות של Olympic Insurance תמורת 
 The 8 מיליון אירו. נראה, שבסופו של דבר 
Cypriot Motor Insurance Fund תשלם 
והציבור  מבוטחיו  כלפי  המבטח  חבות  את 
ביטוח רכב  יאלץ לשלם פרמיית  הקפריסאי 

היקרה ב-5% כדי לממן את הקרן.

הרכישה התבצעה תמורת 307.5 מיליון דולר
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 12 משתתפים התחרו על כרטיס לתכנית הבינלאומית של ארגון SBC בהרטפורד, קונטיקט  במהלך 
האירוע הוצגו טכנולוגיות בנושא חוות דעת רפואית אוטומטית על הצורך בניתוח, חיתום וטיפול 

בתביעות באופן אוטומטי ונציגי שירות וירטואליים  קובי בנדלק, מנכ”ל Insurtech Israel: אנו לא 
רק משקיעים במיזמים, אלא בעיקר מלווים אותם מתוך הניסיון הרב שיש למנהלי הקרן בתחום הביטוח

סטארטאפים ישראלים מתחום 
ה-Insurtech התחרו על הזכות 
להשתתף בתחרות בינלאומית

קרן  בין  פעולה  שיתוף  במסגרת 
 InsurTech ההשקעות הישראלית
Israel לבין SBC  התקיים אתמול 
 FA S T D AY - ה ע  ו ר י א  ) ’ א (
סטארט-  12 של  בהשתתפותם 

ה-  נבחרים מישראל בתחום  אפים 
Insuretech. מטרתו של הכנס הייתה 
לתכנית  אחד  סטארט-אפ  לבחור 
בתחום  בעולם  ביותר  היוקרתית 
ה-Insurtech. המשתתפים התחרו 
על כרטיס לתכנית הבינלאומית של 
קונטיקט  בהרטפורד   SBC ארגון 
והזוכים יוכרזו בחודש נובמבר הקרוב. 
ר  פ ס מ ו  ג צ ו ה ע  ו ר י א ה ך  ל ה מ ב
ן  ו כג פן  דו וצאות  י ות  גי לו ו טכנ

הביטוח  לחברות  המאפשרת  טכנולוגיה 
לקבל חוות דעת רפואית אוטומטית על הצורך 
בניתוח, טכנולוגיה שמאפשרת ללקוחות 
שלהם  לצורך  בהתאם  מבוטחים  להיות 
באופן אוטומטי בכל עת, בכל מקום בעולם. 
בנוסף הוצגה טכנולוגיה שמאפשרת לחברת 
הביטוח לערוך חיתום וטיפול בתביעות באופן 
הביטוח  לחברות  שמאפשרת  אוטומטי, 
להחליף את מוקדי השירות הגדולים שלהם 

בנציגי שירות וירטואליים ועוד.
לאחר הצגת הפיתוחים, עברו כל היזמים 
מובילים  מנטורים  עם  מפגשים  סדרת 
הסטארט-אפים  העולמית.  בתעשייה 
 Carfit CognitiveID,:שהשתתפו הם
 Cyberred CANFLY, Kwema,
 ,  M E D e c i d e  ,  O n e Ta p C a re
, ,RemitRix ,Salient, Eye ,Trusty.

 .co.il, Voca.ai Yous
תעשיית ה-Insurtech הישראלית הנה 
בעולם.  והמפותחות  המתקדמות  אחת 
הסטארט-אפים  שלושת  את  להזכיר  די 
אינשורנס  נקסט  למונייד,  הישראלים 
והיפו המובילים את התעשייה בעולם ולא 
רק בישראל, כדי להבין את ההתעניינות של 
חברות מכל העולם בתעשייה זו בארץ. הדבר 
כמובן גם מאיץ ומגדיל התפתחות מרשימה 
של התחום בארץ. יזמים רבים פונים ומפתחים 
טכנולוגיות שמשמשות לפתרון ושיפור תחום 
הביטוח בארץ ובעולם וגם התמיכה הגדולה 
של רשות שוק ההון, שמקדמת את התעשייה 
במסגרת החזון הטכנולוגי שלה, תורמת כמובן 

להתפתחות המרשימה.

 Insurtech Israel, קובי בנדלק מנכ”ל
רק  שמתמקדת  בישראל  השקעות  קרן 
בסטארט-אפים מתחום ה-Insurtech, ציין 
כי במהלך היום הציגו מספר חברות טכנולוגיות 
מרשימות במיוחד ולהערכתו חלק מהם יפרצו 
לתודעה העולמית בשנה הקרובה. “הקרן 
 Insurtech שלנו כבר השקיעה בארבע מיזמי
ישראלים עד היום ובתכנית שלנו להמשיך 
נוספים. אנו  ולהשקיע במיזמים מוצלחים 

לא רק משקיעים במיזמים, אלא 
בעיקר מלווים אותם מתוך הניסיון 
הרב שיש למנהלי הקרן בתחום 
הביטוח )מרבית השותפים הנם 
יוצאי תעשיית הביטוח( הקשרים 

והבנת התחום”, הוסיף בנדלק. 
שותפים  שהיו  המשתתפים, 
לבחירת המיזמים שיעלו לשלב 
בין היתר את מנהלי  הבא, כללו 
 ,Sompo חברת הביטוח היפנית 
מנהל החדשנות של חברת הביטוח 
נציגים   Amtrust האמריקאית 
משוויץ,   Insurtech-ה מעולם 
אנגליה וארה”ב וכן מנהלי החדשנות 
AIG, מנורה  הביטוח  בחברות 

מבטחים ומגדל.
 )Leland Holcomb( לילנד הולקומב
הסקאוט הראשי של SBC, ציין בסוף האירוע 
המרשימים  האירועים  אחד  זה  “היה  כי 
מבחינת איכות היזמים והרעיונות שהוצגו 
וכן הכמות המרשימה של מנטורים בכירים 
מהתעשייה בארץ ובעולם. כל אלה הוכיחו 
יש מקום משמעותי בתעשייה  שלישראל 

ה-Insurtech בעולם”.

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

INSURTECH 

קובי בנדלק, מנכ”ל 
Insurtech Israel

לילנד הולקומב, הסקאוט 
SBC הראשי של
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הנהלת פסגות ונציגות 
העובדים סיכמו על עקרונות 

להסכם קיבוצי ראשון

רונית חקשור 
תמונה לסגנית 
של גלית יאיר, 
מנהלת מחוז 
ספיר החדש 

בשלמה ות  ע ק ש ה ה ת  י ב ת  ל ה נ ה
העובדים  גות  נצי ו פסגות 
עקרוניות  להסכמות  הגיעו 
הסכם  על  חתימה  לקראת 
קיבוצי ראשון בחברות מקבוצת 
פסגות בית השקעות, שתוקפו 
בהתאם   .2022 שנת  תום  עד 
לעיקרי ההסכמות שגובשו, שכר 
בקבוצת  בחברות  המינימום 
פסגות יעלה ל-5,800 שקלים 
לפני מתן תמריצים. בנוסף, שכר 
העובדים יעודכן בארבע פעימות 
לאורך תקופת ההסכם. במסגרת 
ישולמו  הראשונה  הפעימה 
תוספת שכר שנתיות בשיעור 
3%. חלק מעדכוני  ממוצע של 

השכר ישולמו כתוספת אחידה והיתר כתוספת 
דיפרנציאלית - חלקם בהתאם לתוצאות החברה. 
בנוסף, נקבעו עקרונות קבלת עובדים לחברה, 
איוש משרות, תהליכי ניוד עובדים ויצירת מנגנון 

ביטחון תעסוקתי. 
נמסר כי הסכם העקרונות משלב בין הרצון 
משמעותיות  והטבות  שכר  תוספות  להעניק 
כלפי  לגלות אחריות מלאה  לצורך  לעובדים, 

החברה ולניהול כספי לקוחותיה. 
יחולק  לאחר החתימה על ההסכם הקיבוצי 
מענק חתימה לעובדים, תינתן תוספת תשלום 
נוספות  שעות  על  תשלום  הבראה,  דמי  בגין 
בשיעור של 150% לעבודה בימי שישי לעובדים 
זכאים, תוענק השתתפות במימון ביגוד לעובדי 
שטח, סבסוד לארוחת צהריים במשרדי החברה, 
כמו גם סבסוד לקייטנות לילדי העובדים, קרן 
השתלמות החל מתום שנת העבודה הראשונה, 
שני ימי הצהרה בשנה, דמי מחלה בשיעור של 
100% לעובדים הזכאים החל מהיום הראשון, 
ערכת בית ספר לילדי כיתה א’, ערכת גיוס לצבא, 
שי לעובדים בוותק של 10 שנים ולעובדים בוותק 

של 20 שנה.  
כמו כן, תינתן שעת הורות למשך שנה מיום 
לידה לנשים ולגברים כאחד, יוגדל השי לחגים 
ואירועים מיוחדים ויינתנו בדיקות סקר מנהלים 

 .)45 גיל  אחת לשנתיים )מעל 
פסגות תשתתף בשכר לימודי 
וקורסים מקצועיים  אקדמאי 
לעובדים, תעניק הטבות בדמי 
ניהול לעובדים וכן ייערכו אירועי 
רווחה שנתיים כולל לינה ועוד.

לניסוח  נערכים  אלו  בימים 
ההסכם הסופי.

פסגות  מנכ”ל  סורני,  ברק 
בית השקעות: “אני מברך על 
נציגות  מול  להבנות  ההגעה 
העובדים. מטרתנו המשותפת, 
ומנהלים כאחד, היא  עובדים 
פסגות  על  ולשמור  להמשיך 
כבית ההשקעות הגדול והמוביל 
בישראל ולהמשיך ולהגיע בכל 
בוקר למקום עבודה שהוא גם בית עבור כולנו. 
עובדי פסגות היו ויהיו חלק מכריע מחוסנו של 

בית ההשקעות”.
יו”ר נציגות העובדים: “לאחר  שלומי לוגסי, 
תהליך ממושך אני שמח מאוד שהגענו להסכמות. 
ההון האנושי בחברה מהווה בסיס חשוב לשגשוגה 
ואני מאמין שבשיתוף פעולה אנו עתידים להמשיך 
ולהביא הישגים, שיצעידו יחד את החברה קדימה 
ויצדיקו את היותנו בית ההשקעות הגדול והמוביל 
בישראל. אני מבקש להודות לחבריי לנציגות 
ולארגון כוח לעובדים אשר עמלו להגיע לסיכום 
מעורבותו  על  החברה,  למנכ”ל  וכן  ההבנות, 

האישית והחשובה להשגת ההסכם”.
ניצן תנעמי, מזכ”לית משותפת כוח לעובדים: 
“גאים לעמוד לצד עובדי פסגות בהסכם הקיבוצי 
זוהי נקודת  בבית ההשקעות הגדול בישראל. 
איגוד  לייצר  שימשיך  הוועד,  לעבודת  מוצא 
מקצועי משמעותי וקשוב אשר ייטיב עם העובדים 

והחברה”.
תהליך המשא ומתן לווה על ידי עו”ד אלי כהן, 
בני כהן ושות’, שייצג  שותף במשרדו של עו”ד 
דורית פרצ’יק שייצגה  את ועד העובדים, עו”ד 
את הנהלת חברות הקבוצה יחד עם עו”ד דפנה 
שמואלביץ ועו”ד רן גפטר חרמש ממשרד עו”ד 

רובין שמואלביץ.

מבטחים ומבוטחים

  בימים אלו נערכים לניסוח ההסכם הסופי שתוקפו עד 2022
 שכר המינימום בקבוצה יעלה ל-5,800 שקלים לפני מתן תמריצים

חקשור כיהנה לפני כן כראש 
צוות חתמים בחברת הפניקס
לשלמה  רונית חקשור מצטרפת 
יאיר,  גלית  של  לסגניתה  ותמונה 

מנהלת המחוז החדש, מחוז ספיר. 

הקודם  בתפקידה  שימשה  יאיר 
בהראל כמנהלת צוות במחוז ציון-דן. 
בתפקיד זה הייתה אחראית לשיווק 
מוצרי ביטוח אלמנטרי )פרט ועסקי( 
לגיוס,  ובין היתר הייתה אחראית 
תמיכה מקצועית ולווי אישי לסוכנים. 
חקשור כיהנה לפני כן כראש צוות 
חתמים בחברת הפניקס ומנהלת צוות 

ותיקה בחברה.
המינוי הוא חלק ממהלך רחב של 
שלמה הקולטת אליה סוכנים רבים. 
בשלמה מתקיים תהליך התארגנות 
מחדש של החברה, שתידרש לתת 
סוכנים  של  גדול  למספר  מענה 
המבקשים להצטרף לפעילות החברה.

רונית חקשור

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

ברק סורני, מנכ”ל פסגות
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אדוה שלנגר מאירי תנהל 
את מחוז מרכז של איילון

תנהל  מאירי  שלנגר  אדוה 
את מחוז מרכז של איילון, כך 
נודע לפוליסה. שלנגר מאירי 
חממה,  רינת  את  תחליף 
מרכז  מחוז  מניהול  שפרשה 
לשלמה  ועברה  איילון,  של 
מחוז  כמנהלת   – ביטוח 
וייס  נאוה  במקום  יהלום 
שעברה למגדל. שלנגר מאירי 
כסמנכ”ל  כה  עד  שימשה 
את  וניהלה  ביטוח,  בכלל 
סוכנים  כללי,  ביטוח  תחום 
מרכז  מרחב  וסוכנויות, 

במערך העסקים.
של  בתה  היא  מאירי  שלנגר 
ראשית  חתמת  שלנגר,  ורדה 

באיילון  טיקוצקי.  מ.  הביטוח  בסוכנות 
כי שלנגר מאירי לא תטפל באותה  הדגישו 

סוכנות. 
במערך  כסמנכ”ל  תפקידה  במסגרת 

העסקים של כלל ביטוח, פעלה 
שלנגר מאירי מול 750 סוכנים 
ניהלה  פעילות,  וסוכנויות 
שקל  כמיליארד  של  תפוקה 
והייתה לה אחריות ניהולית על 

כ-120 מנהלים ועובדים. 
יוגב,  אריק  איילון,  מנכ”ל 
כי  וציין  הדברים  את  אישר 
מועמדים  על  גברה  “אדוה 
על  שהתמודדו  אחרים  רבים 
לניסיונה  הודות  התפקיד, 
אסטרטגי  בניהול  המוצלח 
האלמנטר  מערך  של  וטקטי 
ביעדים  לעמידה  והובלתו 
של  ואיכותיים  כמותיים 
בטוח  אני  ורווחיות.  תפוקה 
את  תצעיד  לאיילון  אדוה  שהצטרפות 

המחוז להישגים רבים”.

מבטחים ומבוטחים

אדוה שלנגר מאירימנכ”ל איילון, אריק יוגב

 שלנגר מאירי מחליפה את רינת חממה שפרשה מניהול מחוז מרכז של 
איילון ועברה לשלמה ביטוח  מנכ”ל איילון, אריק יוגב: אדוה גברה על 

מועמדים רבים אחרים הודות לניסיונה המוצלח בניהול אסטרטגי וטקטי 
של מערך האלמנטר והובלתו לעמידה ביעדים כמותיים ואיכותיים 

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן

http://polisa.news/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%94/%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%97%D7%9E%D7%9E%D7%94-%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%9B%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%97/

