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 בכך זכתה הראל רשמית במכרז לביטוח סיעודי שערכה שירותי בריאות כללית 
לחברי הקופה  מישל סיבוני, מנכ”ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: מדובר 

בעסקת הביטוח הגדולה בישראל מאז ומעולם וככל הנראה אחת הגדולות בעולם

על פי דרישת הרשות ולבקשת 
הכללית, הראל הפחיתה את 
דמי הניהול בביטוח הסיעודי 

על פי דרישת רשות שוק ההון ולבקשת שירותי 
בריאות כללית, הראל הפחיתה את דמי הניהול 
בביטוח הסיעודי למבוטחי הקופה, וזכתה בכך 
רשמית במכרז לביטוח סיעודי של הכללית – כך 

נודע לפוליסה. 
במכרז שערכו במקביל קופות החולים כללית 
ומכבי נתנה הפניקס את ההצעות הנמוכות ביותר. 
אולם כיוון שעל פי כללי המכרז שקבעה הרשות, 
יכולה כל חברת ביטוח לבטח רק את אחת משתי 
הקופות, בחרה הפניקס )מראש( במכבי וזכתה 

במבוטחי הקופה. 
בגובהה  השנייה  ההצעה  את  נתנה  הראל 
למבוטחי כללית. אולם, כיוון שההצעה הייתה, 
על פי ההערכות, גבוהה בכ-30% מהצעתה של 
הפניקס, בכללית לא רצו לקבל את הצעת הראל 

וביקשו הפחתה במחיר. 
בביטוח הסיעודי של כללית חברים 1.9 מיליון 
לקוחות והתכנית נחשבת לאחת מהגדולות בעולם 

בתחום זה. ב-3 השנים האחרונות זכתה התכנית 
בניהולה של חברת הראל עבור כללית במקום 
הראשון במדד השירות של  הרשות לפיקוח על 

שוק ההון. 
ביטוחי  דפנה כרמלי, מנהלת מערך  לדברי 
הבריאות של כללית: “אישור הזכייה של הראל 
מהווה בשורה חשובה עבור לקוחות כללית, אשר 
ימשיכו לקבל ביטחון ושירות איכותי בתחום זה. 
אני מברכת את חברת הראל על הזכייה ומאחלת 

המשך שיתוף פעולה פורה  עבור לקוחותינו”. 
ביטוח  הראל  קבוצת  מנכ”ל  מישל סיבוני, 
הגדולה  “מדובר בעסקת הביטוח  ופיננסים: 
בישראל מאז ומעולם וככל הנראה אחת הגדולות 
בעולם. לעסקה זו ערך אסטרטגי להראל, בין היתר 
משום שהראל מבטחת את מבוטחי הכללית ליותר 
מ-20 שנים, וכעת עומד מספר המבוטחים על 1.9 
מיליון איש. אנחנו מודים לכללית ונפעל להמשך 
שיתוף פעולה מוצלח ופורה כפי שהיה עד היום”.

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 <<

בית הראל

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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 ”Plus הפניקס משיקה את “מסלול מנהלים
עם דמי ניהול יורדים והנחה קבועה על 

תעריף הריסק למקרה מוות

הפניקס משיקה בימים אלה את מסלול 
מנהלים,  בביטוח  מדובר   .Plus מנהלים 
המתאפיין בדמי ניהול יורדים והנחה קבועה 

על תעריף הריסק למקרה מוות.
במוצר החדש, דמי הניהול יורדים בהתאם 
לגובה הצבירה, כאשר על כל 100 אלף שקל 
צבירה - דמי הניהול יורדים ב-0.05%, עד 
לשיעור מינימלי של 0.2% - שיושג על צבירה 
600 אלף שקל. דמי הניהול מההפקדה  של 
עומדים על 3%. הרציונל הוא, שככל שהלקוח 
וצובר חיסכון - הוא נהנה מהנחה  מתמיד 
כי אם  הניהול. בהפניקס מדגישים  בדמי 
קיימת  מפוליסה  צבירות  מנייד  הלקוח 
כבר  ירדו  הניהול  דמי   - לביטוח מנהלים 

ביום הראשון.
הטבה נוספת שכלולה במסלול החדש היא 
שבמסלול מנהלים Plus הלקוח נהנה מהנחה 

קבועה בריסק המנהלים למקרה מוות בגובה 
של 25% מתעריף הספר לכל חיי הפוליסה.

תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון 
ופיננסים בתחום חיסכון ארוך טווח בהפניקס, 
מסר: “מוצר ביטוח המנהלים שהשקנו הוא 
הטוב ביותר בשוק ביחס לביטוחי המנהלים 
הקיימים בכך שהוא מאפשר ללקוח לחסוך 
 Plus יותר כסף לגיל הפרישה. מסלול מנהלים
נותן אלטרנטיבה אמיתית לקרן הפנסיה, 
בכך שהוא מצמצם את הפער בדמי הניהול 
ועלות ריסק מוות אל מול קרן הפנסיה, ועדיין 
שומר על היתרון של חוזה ביטוחי מול תקנון 
וערבות הדדית. כמובן שהמוצר מקנה ודאות 
גבוהה ביחס לצבירה שהלקוח יקבל בסוף 
מנגנון  אין  בביטוח מנהלים  תקופה, שכן 
איזון אקטוארי שמשפיע על גובה הצבירה 

של הלקוח בסוף תקופה”.

 דמי הניהול יורדים ב-0.05% על כל 100 אלף שקל בצבירה עד ל- 0.2% המסלול כולל הנחה 
קבועה של 25% בתעריף הריסק  תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, חיסכון ופיננסים: המסלול 

נותן אלטרנטיבה לקרן הפנסיה בכך שהוא מצמצם את הפער בסכום הצבירה לגיל הפרישה 

אילן קארגלס, החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

 אנו מאחלים לך שנה טובה,
שנת הצלחה, צמיחה ופריחה. 

כמו בכל שנה במהלך שישים השנים האחרונות,
גם השנה אנו מתחייבים להמשיך ולהוביל
את תחום זגגות הרכב בשקיפות מלאה

ובצורה הטובה והמקצועית ביותר.

שקוף שגם השנה הולכת להיות

שנה מדהימה!

 חייגו: 6620* מכל טלפון 

אילן קארגלס, החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

כדאי לדעת

תומר סינואני, מנהל ביטוח מנהלים, 
חיסכון ופיננסים בהפניקס
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חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus מסלול מנהלים"

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל הפרישה

להצטרפות פנה לסוכן הפניקס או חייג 3455*

 ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות 

 דמי ניהול*

הנחה קבועה של 
25% על הריסק** 
למקרה מוות לכל 

חיי הפוליסה

* דמי ניהול מפרמיה 3% דמי ניהול מצבירה 0.5%, בכל 100,000 ש"ח צבירה דמי הניהול יורדים ב-0.05% אך לא פחות מ-0.2% 
למצטרפים חדשים לפוליסת מנהלים Plus החל מיום ה- 05/09/2018. ההנחה בגין תעריף פוליסת ריסק למקרה מוות הינה בגין התעריפים הקבועים )תעריפי 
ספר( של הפניקס חברה לביטוח בע"מ נכון ליום 01/09/2018. האמור לעיל אינו מהוה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון במוצרים 
השונים והוא אינו תחליף ליעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסיגיה. מכירת המוצר 
כפופה להוראת כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. ההצטרפות לביטוח הינה בכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. **ההנחה מתעריפי הספר של 

מוצר ריסק כאמור תינתן למצטרפים חדשים בלבד.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקוליה בלבד.
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מרכז-לוד התבררה  בבית המשפט המחוזי 
רונן מירב  תובענה ייצוגית שהוגשה על ידי 
)התובע(, שיוצג על ידי עו”ד עדנה מירב, כנגד 
איי.די.איי חברה לביטוח בע”מ )ביטוח ישיר, 
הנתבעת(, שיוצגה על ידי עוה”ד דני כביר ורוית 
קורן. פסק הדין ניתן ב- 23 באוגוסט 2018, 
בהיעדר הצדדים, מפי השופט עופר גרוסקופף.
התובע הגיש תובענה ולצידה בקשה לאישורה 
כייצוגית כנגד ביטוח ישיר. בתובענה נטען, 
כי הנתבעת נוהגת במדיניות הפליה מוצהרת 
ומפורסמת מזה שנים, לפיה במסגרת פוליסת 
ביטוח הרכב המקיף היא גובה דמי שירות 
80 שקל עבור שירות החלפת גלגל רק  בסך 
ממבוטחיה הגברים בעוד שלנשים שירות 
זה ניתן בחינם. זאת, בניגוד להוראת סעיף 
3 לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים 
ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 
)להלן: “החוק”(, האוסרת  תשס”א-2000 
על הפליה בהספקת מוצר או שירות ציבורי 

מחמת מין. 
על פי בית המשפט, לאור העובדה שהפרקטיקה 
שבה נוהגת הנתבעת מתנה את סיפוק המוצר 
בהתאם למין הלקוח, קמה חזקה כי הנתבעת 
נקטה בהפליה אסורה והנטל להוכיח כי לא 
מדובר באפליה אסורה מוטל על הנתבעת. בנטל 

זה לא עמדה הנתבעת, מהשיקולים הבאים: 
ראשית, ביטוח ישיר טענה כי מותר לה ליצור 
הבחנה בתנאים בהם ניתן השירות של החלפת 
גלגל בין מבוטח גבר לבין מבוטחת אישה בשל 
אופיה ומהותה של פעולת החלפת גלגל – היותה 
“עניין המצוי באופן )כמעט( בלעדי בתחום 
המומחיות הגברי, ועל כן ראוי לדרוש אותו 

מגבר אך לא מאשה”. 
בית המשפט פסל טענה זו מכל וכל מהנימוקים 

הבאים: 
על  * ראשית, מכיוון שהטענה מבוססת 
הנחות מופרכות. על פי בית המשפט, אישה 
יכולה להחליף גלגל כשם שגבר יכול. אמנם 
מדובר במלאכה “מלכלכת” שרבים אינם ששים 
לעשותה ואולם בכך גברים אינם שונים מנשים. 
* שנית, נקבע שגם בהנחה שהרתיעה של 
הגבר הממוצע מלעסוק במלאכת החלפת 
הממוצעת,  האישה  של  מזו  נמוכה  הגלגל 
אין בכך כדי להצדיק אבחנה בין המינים על 
בסיס מגדרי. החוק מאפשר להצדיק אבחנה 
בין המינים “כאשר הדבר מתחייב מאופיו 
או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או 
המקום הציבורי”. איתור נטייה סטטיסטית 
כזו או אחרת המבחינה בין גברים לבין נשים 
אינה הופכת את ההבחנה לכזו שמתחייבת 

מאופי השירות. 
* שלישית, תפיסת המשיבה לא רק שמבוססת 
על הנחות מופרכות, אלא שהיא מבססת 
ומחזקת סטראוטיפים פסולים. הפרקטיקה 

תפיסה  מחזקת  הביטוח  חברת  שהנהיגה 
חברתית מפלה לפיה נשים, להבדיל מגברים, 
אינן יכולות או צריכות לעסוק בהחלפת גלגל. 
תפיסה חברתית מפלה זו מחלקת את העולם 
ל”תחום גברי” ול”תחום נשי”, מרתיעה את 
האחד מלהשיג את גבול תחומה של האחרת, 
ומחייבת נים וגברים לרכוש מומחיות בתחום 
הפעילות שיוחד להם לפי מינם. לפיכך, גם אם 
יוכח מבחינה סטטיסטית כי כיום אחוז הנשים 
המסוגלות להחליף גלגל נמוך מאחוז הגברים 
המסוגל לכך, אין שום הצדקה לאפשר מדיניות 

שתנציח פער כזה גם בעתיד.  
הנתבעת ניסתה לטעון, כי “הוראות הדין 
בביטוח מתירות יחס שונה על בסיס מין” 
הביטוח  על  המפקח  לחוזרי  בהפנייתה 
ולפסיקה. בית המשפט לא קיבל את הטענות 
וקבע שהניסיון לטעון שיש לחברות  הללו 
הביטוח פטור כללי מהחובה לקיים שוויון בין 
גברים לנשים בתנאי הפוליסה הוא ניסיון שראוי 
לגדוע באיבו. בית המשפט הסביר כי הבדלים 
בין נשים לגברים עשויים לבוא לידי ביטוי בכל 
הנוגע לתמחור סיכונים. עם זאת, בית המשפט 
דחה את האפשרות לפיה הבדלים בין נשים 
לגברים בכל הנוגע לתשלום פרמיה, יוליכו לכך 
ש”השירות הביטוחי” יהא שונה גם הוא - “כך, 
למשל, גם אם מבחינה סטטיסטית רמת הסיכון 
הנשקפת מנהג גבוהה מרמת הסיכון הנשקפת 
מנהגת, קשה להלום מצב בו תגמולי הביטוח 
שישלמו למבוטח במקרה של תאונת דרכים 

יהיו נמוכים מאלו שישולמו למבוטחת”. 
בית המשפט הוסיף, כי גם אם הוכח “שינוי 

בין  עוד במחלוקת”  פיזיולוגי שאינו שנוי 
גברים לנשים, הרי שאין בכך כדי להצדיק את 
הפרקטיקה שבה נהגה הנתבעת. בהקשר זה, 
בית המשפט שם דגש על כך שהפרקטיקה בה 
נהגה הנתבעת – מתן פטור לנשים מתשלום 
עבור שירותי החלפת גלגל – לא הוצדקה על ידה 
בשיקולים אקטואריים וכלכליים המאפיינים 
את ענף הביטוח, אלא בכך שמדובר ב”גימיק 
שיווקי”, שבינו לבין אופיו ומהותו הייחודיים 
של המוצר הביטוחי אין דבר וחצי דבר - “...
מבצעי שיווק המופנים כלפי בני אחד המינים 
אינם מהווים הצדקה מספקת להבחנה בתנאים 
בהם מוצע מוצר או שירות ציבורי לגברים מזה 

ולנשים מזה”. 
לבסוף, בית המשפט שלל את טענת הנתבעת 
לפיה פעולותיה מהוות “העדפה מתקנת”. 
בנסיבות המקרה נקבע, כי אפילו אם ניתן 
יהיה לייחס כוונה טובה למדיניות הנתבעת, 
משמעותה הלכה למעשה היא הדרה של נשים 
מביצוע החלפת גלגל, בניגוד להעדפה מתקנת 
שנועדה לקדם נשים להשתתף בפרקטיקה 

הנדונה. 
לסיכום, התביעה התקבלה. נפסק כי הנתבעת 
תעביר סכום של 1,100,000 שקל לקרן לניהול 
וחלוקת כספים לפי סעיף 27)א( לחוק תובענות 
ייצוגיות ושהקרן תייעד את הכספים לשימושים 
המקדמים שוויון מגדרי בישראל והעצמת 
נשים. בנוסף, נפסקו סכומים לבאת כוח התובע 

ולתובע עצמו. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התקבלה ייצוגית בעילת אפליה נגד חברת 
ביטוח שגבתה 80 שקל על החלפת גלגל 

מגברים ופטרה נשים מתשלום

סוכני ביטוח/משווקים פנסיוניים? 
בואו לפתח קריירה עצמאית

עם גוף מוביל!

התפקיד כולל ניהול תיקי לקוחות.
הסוכנות מספקת לידים, פגישות מתואמות, מערך בק אופיס

ושירותי משרד ובנוסף חוזה עבודה מול חברות הביטוח.
פרמיות גבוהות ועמלת היקף גבוהה!

לפרטים שלחו קורות חיים
korothaim40@walla.co.il :למייל

או התקשרו למספר- 04-8805469

לסוכנות ביטוח מובילה בחיפה דרושים/ות
סוכנים/ות בעלי רישיון או במהלך לימודים 

)אפשרות לסטאז’(
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 תחום רכב רכוש הגיע לשיא של כל הזמנים  בשורת הרווח הגענו בחציון ל-515.4 מיליון שקל 
לעומת 639.8 מיליון בחציון המקביל ב-2017 - ירידה של  19.4% חציון 1 2018 לפי תחומי פעילות

עלייה מתונה בתפוקה וירידה 
ברווחיות בחציון הראשון

הראשון  החציון 
י(  נ ו י - ר א ו נ י (
 2 0 1 8 ת  נ ש ל  ש
בעלייה  מאופיין 
בתפוקה  מתונה 
ברווחיות  וירידה 
בהשוואה לתקופה 
מקבילה אשתקד. 
כל  ב ה  ק ו פ ת ה
הפעילות  תחומי 
הגיעה לכדי 12.48 
מיליארד שקל )11.74 מיליארד בחציון ראשון 
2017( - גידול של 6.3%. בשורת הרווח הגענו 
בחציון לרווח של 515.4 מיליון שקל )639.8 

מיליון בחציון 2017( - ירידה של 19.4%.
הגידול בתפוקה מעוות במידה מסוימת עקב 

הקדמות ביטוח שהיו בשנה 
קודמת, בעיקר בתחומי הרכב 
לכך  שגרמו  ומקיף(  )חובה 
שתפוקה משמעותית נרשמה 
בשנת 2016 על חשבון 2017.

עיוות  ננטרל את אותו  אם 
ביטוח(  תחילת  )הקדמות 
נקבל ברמה ההשוואתית עלייה 
מתונה בתפוקה, בעיקר בתחום 

רכב רכוש.
עד  ו מ ת  ל י ח ת ת  ו מ ד ק ה
קר  י ע ב ו  ע צ ו ב ח  ו ט י ב ה
בקולקטיבים של ביטוח הרכב, 
עקב כניסה לתוקף של חוזר 
 ,2017 בינואר  ב-1  הפיקוח 
שעיקרו אי אפליית המבוטח 
לקולקטיב  ביחס  הבודד 

בביטוח חובה.
הגורם העיקרי שהשפיע על 
הירידה ברווחיות קשור לירידה 
 15% בכ- השקעות  ברווחי 
 2018 )509.6 מיליון בחציון 

2017(. עיקר  598.2 מיליון בחציון  ולעומת 
הוא  רווחי ההשקעות  ירידת  ההשפעה של 

בתחומים - רכב חובה וחבויות.
ברמה החיתומית אנו עדים לכך שתחום רכב 
רכוש ממשיך במגמת שיפור הרווחיות ואילו 
בכל תחומי הפעילות האחרים קיימת נסיגה 
ברווחיות. השחיקה בתוצאות החיתומיות 
במצרף אינה משמעותית, אך עקב הגידול 
המשמעותי ברווחיות רכב רכוש ניכרת הבעיה 
בתחומים האחרים ובעיקר בחובה ובחבויות.

הירידה ברווחיות רכוש אחר ואחרים קשורה 
בעיקר בתופעה עונתית )נזקי חורף(, אך ייתכן 

שאנו עדים גם לבעיות נוספות.

גורמים נוספים שהשפיעו על החציון הנוכחי 
קשורים לעלייה מתונהבמדד )0.9% מתחילת 
השנה לעומת 0.7% אשתקד(,שינויים בריבית 

ההיוון ועדכוני הפרשות בגין דוח וינוגרד.
על  רבה  השפעה  לה  שיש  נוספת  תופעה 
מבטחי  של  בפעילות  קשורה  התוצאות 
המשנה,ובחציון הנוכחי תפוקת מבטחי המשנה 
הגיעה לכדי 3.6 מיליארד שקל )3.1 מיליארד 
בתקופה מקבילה(. השימוש במבטחי משנה 
בענפים סטטיסטיים כגון ביטוחי רכב חובה 
ודירות הפך להיות שכיח יותר ולא רק בחברות 

קטנות, כפי שהיה בעבר.
לעובדה ש-30% מתפוקת האלמנטרי מועברת 
למבטחי משנה יש השפעות הן על הרווחיות 
והן על ההון. השוני בין החברות רב ולפיכך 
יש להתייחס להשפעה זאת בנפרד לכל תחום 

פעילות ולכל חברה.
החברה הגדולה באלמנטרי בחציון היא הראל 

והחברה הרווחית ביותר היא הפניקס. 

רכב רכוש - מספר 1 ברווחיות

העובדה שתחום רכב רכוש הינו התחום הגדול 
והרווחי ביותר באלמנטרי כבר לא מפתיע. הדבר 
שכן מפתיע הוא גודל הרווח ביחס לתחומי 

הפעילות האחרים.
בחציון 2018 התפוקה של רכב רכוש חצתה 
את רף ה-5 מיליארד שקל ולפיכך ניתן להסיק 
שבסוף השנה הנוכחית תפוקת רכב רכוש תהיה 

בסביבות ה-9 מיליארד שקל )חציון שני בדרך 
כלל קטן מחציון ראשון בגלל חידושי ינואר 

בציים וקולקטיבים(.
 4.5(  10.8% לכדי  הגיע  בחציון  הגידול 
מיליארד בחציון מקביל( אך אם ננטרל הקדמות 
ביטוח מאשתקד בגין הקדמת קולקטיבים, 
שיעור הגידול האמיתי הינו בין 4% ל-5% בלבד 
והוא מושפע בעיקר מהמשך המגמה של קניית 

רכבים חדשים. 
באשר לרווחיות, התחום הגיע לשיא של 430.2 
מיליון שקל לחציון - המהווה גידול של 62% 
ביחס לתקופה מקבילה )265.4 מיליון שקל(.
התחום מהווה כ-40% מתפוקת האלמנטרי )5 
מתוך 12.48 מיליארד שקל( ותרומתו לרווחיות 

83.4% )430.2 מתוך 515.4 מיליון שקל(.
אין ספק שתחום זה מהווה את ה”להיט” 
בכל הקשור לרווחיות האלמנטרי. 
העובדה שבכל תחומי הפעילות 
האחרים הייתה נסיגה ברווחיות 
וש  כ ר ב  כ ר ם  ו ח ת ש ה  ח י כ ו מ
בפעילות  והחשוב  הגדול  הינו 
האלמנטרית ולכן חשוב לשמור על 

המשמעת החיתומית.
החברה הגדולה ביותר בתחום רכב 
רכוש היא מנורה מבטחים אחזקות 
והחברה  ושומרה(  מנורה  )כולל 

הרווחית ביותר היא ביטוח ישיר.

תחום רכב חובה 

חצתה  חובה  ביטוח  תפוקת 
לראשונה בחציון את ה-3 מיליארד 
שקל )3.06 מיליארד( וזה מהווה 
לתקופה  ביחס   6.5% של  גידול 
מקבילה אשתקד )2.87מיליארד 
שקל(. אם ננטרל הקדמות ביטוח, 
הפרמיה דומה לתקופה המקבילה 
ואינה נותנת מענה לגידול במצבת 
כלי הרכב. ראוי לציין שברמת המבוטח הבודד 
ירד שיעור ההחזר מקרנית )ביחס לתקופה 
מקבילה( ולכן ברכבים רבים חל גידול בפרמיה 

הממוצעת.
בשורת הרווח התחום סבל מירידה ברווחי 
השקעות, שהיוו גורם מרכזי לירידת הרווח 
מרמה של 93.9 מיליון בתקופה מקבילה לרמה 

של 16 מיליון בלבד בחציון הנסקר.
הירידה ברווחי השקעות מסבירה כ-75% 
כגון  נוספים  וגורמים  הרווחיות  משחיקת 
שינויים בריבית ההיוון ועקום הריבית, גידול 
במדד וכן עדכונים בגין דוח וינוגרד - מהווים 

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

  רווח  בנטרול רווח כולל
רווחי השקעה

רווחי
השקעות

פרמיות
תחום ברוטו

430,241 351,055 79,186 5,002,153 רכב רכוש
16,062 -206,600 222,662 3,061,130 רכב חובה

203,264 167,882 35,382 2,642,302 רכוש אחר
-134,162 -306,597 172,435 1,782,545  ענפי חבויות

515,405 5,740 509,665 12,488,130  סה”כ

  רווח  בנטרול רווח כולל
רווחי השקעה

רווחי
השקעות

פרמיות
תחום ברוטו

265,474 169,135 96,339 4,511,067 רכב רכוש
93,920 -186,284 280,204 2,873,872 רכב חובה

279,403 243,917 35,486 2,610,790 רכוש אחר
1,023 -185,233 186,256 1,749,112  חבויות

639,820 41,535 598,285 11,744,841 סה”כ

תוצאות תחומי הפעילות בביטוח כללי, 
בחציון הראשון של 2018 )באלפי שקלים(

תוצאות תחומי הפעילות בביטוח כללי, 
בחציון הראשון של 2017 )באלפי שקלים(

)המשך בעמוד הבא(
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חלק ניכר מהיתרה.בנוסף, היו השפעות בגין 
עדכוני תביעות משנות נזק ותיקות וכן השפעת 
הנוהג המיטבי בעיקר על תוצאות שנה שוטפת.

ביחס  בחציון הראשון  עלו  הפול  הפסדי 
לאשתקד ופגעו בעיקר בחברות שהגדילו בשנים 
האחרונות את חלקן בביטוח חובה)הפסד 
 192.3 238 מיליון שקל, לעומת  חציוני של 
מיליון אשתקד(. התפוקה של החובה מהווה 
24.5% מתפוקת האלמנטרי)3.06 מתוך 12.48 
מיליארד שקל( והתרומה לרווח רק כ-3% )16 
מתוך 515.4 מיליון שקל( בחציון 2018. החברה 
הגדולה ביותר בתחום היא הראל ואילו החברה 

הרווחית ביותר היא הפניקס.
אנו מתחילים להתרגל שביטוח חובה אינו 
והחל  התנודתיות(  )למרות  כבעבר  רווחי 
מ-2016 התחום נמצא הרבה מאחור בתרומה 
לרווח בהתייחס לתחומי הרכוש)רכב רכוש 
ורכוש ואחרים(. הימים שבהם ביטוח חובה 
תרם מעל ל-60% מרווחיות האלמנטרי כנראה 

רחוקים ולא ברי השגה בטווח הקצר.

תחום רכוש ואחרים

תחום רכוש ואחרים כולל את פרקי הרכוש 
בפוליסות בתי עסק, דירות, הנדסי וכן פוליסות 
אחרות שאינן רכב או חבויות. תפוקת התחום 
בתקופה  שקל  מיליארד   2.6  4 ל- הגיעה 
הנסקרת וזה מהווה גידול מזערי של 1.2%)2.61 
נותן מענה  2017( שאינו  מיליארד בחציון 

לצמיחה במשק.
התחום עתיר ביטוח משנה )כ-60%( ורווחי 
לאורך השנים. בשנה הנוכחית ובעיקר עקב 
נזקי חורף הרווחיות ירדה לרמה של 203.2 
מיליון שקל )279.4 בתקופה מקבילה – ירידה 

של 27.2%(.
התחום בדרך כלל רווחי אך מדי פעם סובל 
אוויר  מזג  פגעי  עקב  בעיקר  מתנודתיות, 
שמפחיתים מרווחיותו, כפי שאירע בחציון 
הנוכחי. בנוסף, ייתכן שהיו השפעות בגין נזקי 

המים בדירה.
התחום אינו עתיר השקעות ולפיכך עיקר 

ההשפעה חיתומית.
התחום מהווה 21.1% מתפוקת האלמנטרי 
)2.64 מתוך 12.4 מיליארד שקל( ותרומתו 
לרווחיות 39.4%)203.2 מתוך 515.4 מיליון 
שקל(. החברה הגדולה בתחום היא הראל והיא 

גם הרווחית ביותר.

תחום החבויות 

תחום החבויות הינו התחום הבעייתי והוא 
ג’,  / כיסויים עיקריים: צד  4פוליסות  כולל 
חבות מעבידים, אחריות מקצועית ואחריות 
תפוקת התחום  מוצר. בתקופה הנסקרת, 
1.78 מיליארד שקל, המהווים  הגיעה לכדי 
גידול של 1.9% ביחס לשנה החולפת )1.749 
מיליארד(. אין ספק שהגידול אינו נותן מענה 

לצמיחה ובוודאי שלא לפרמיה הנדרשת על 
מנת להגיע לאיזון או לרווחיות.

התחום, שבדרך כלל מציג הפסדים, “הצליח” 
להגדיל את שיעור ההפסדים בתקופה הנסקרת 
ל-134.1 מיליון שקל )איזון ואפילו רווח קטן 

של 1 מיליון בתקופה מקבילה אשתקד(.
התחום מהווה כ-14.2% מתפוקת האלמנטרי 
ותרומתו לרווחיות שלילית. מרכיבי הרווח 
כל  וכמעט  החובה  ביטוח  לתחום  דומים 
החברות הציגו הפסדים. בנוסף לירידה ברווחי 
זה,  השקעות, שמשמעותיים מאוד לתחום 
הושפעו החברות מעלייה במדד, שינוי ריבית 
היוון, השפעת הנוהג המיטבי על תוצאות שנה 
שוטפת ועוד.בחלק מן החברות ניתן להבחין 
בהרעה חיתומית בגין שנות חיתום קודמות. 
שונה  הללו  ההשפעות  שמינון  לציין  ראוי 

)ולפעמים מהותית( בין חברה לחברה.
ניתן להבחין בחלק  וינוגרד  לדוח  באשר 
מהחברות בעדכונים הנובעים משינוי הערכה 
בהתחייבויות  לקיטון  הביא  זה  ובחלקן 
הביטוחיות, אך הווקטורים השליליים כנראה 

שהיו חזקים יותר.
מגדל, הראל והפניקס אחראיות  החברות 
ל-130 מיליון שקל הפסדים בתקופה הנסקרת 

ולפיכך 
נתייחס לכך בסקירה על תחום החבויות.

החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא הראל 
והחברה הרווחית בתחום היא כלל ביטוח.

סיכום 

בחציון הנוכחי ירדה הרווחיות ברוב חברות 
של  ירידה  הציג  התחום  ובמצרף  הביטוח 

כ-19.5%.
באשר לתפוקה, הגידול מתון ביותר, למעט 

תחום רכב רכוש המושפע מכניסת יותר מ-300 
אלף כלי רכב חדשים מדי שנה.

הירידה ברווחיות משויכת בעיקר לירידה 
נתייחס לעובדה  ברווחי השקעות, אך אם 
שתחום רכב רכוש הגיע לרווחיות  שיא של כל 
הזמנים ועיקר הרווחים הם חיתומיים )רווח 
חציוני של 430 מיליון שקל(, מדובר במהפך 
אמיתי העובר על המגזר האלמנטרי ובניגוד 

למה שהורגלנו בעבר.
עד שנת 2015 תחום החובה היווה את חוד 
החנית של הרווח ולפיכך ביטוחי רכב רכוש 
)ולמרות גודלם(היוו את התפאורה. בשנת 
2018 ולאחר שתחום רכב רכוש מציג רווחיות 
ההתייחסות  ברציפות,  שנייה  שנה  גבוהה 
התהפכה וביטוח החובה מהווה “תפאורה” 

לתחום רכב רכוש. 
אין ספק שאנו בעידן חדש ושינויים עשויים 
או עלולים להתרחש בקצב מהיר ולא תמיד 

מתוכנן.
דוח וינוגרד, הנוהג המיטבי, הרפורמה של 
)עכשווית  האוצר בחובה, שינויים בריבית 
ועתידית( משפיעים על התוצאות בתחומי 
חובה וחבויות ולפיכך צריך לתת מענה מהיר 

בהתאמות תעריף לסיכון.
ירדה  שרווחיותו  ואחרים,  רכוש  תחום 
בעקבות נזקי החורף, ממשיך להיות רווחי ויציב 

לאורך זמן חרף הירידה העונתית ברווחיות.
תחום החבויות ממשיך להיות בעייתי ולפיכך 
שיגרמו  לכת,  מרחיקי  בשינויים  צורך  יש 
לסיכון  הפרמיות  את  להתאים  לחברות 

האמיתי.
בימים אלו וערב ראש השנה מצטרפות אלינו 
שתי חברות דיגיטליות )עתירות טכנולוגיה(, 
שישפיעו בוודאי על התחרות. נאחל להם ולכל 

השחקנים הנוכחיים הצלחה ושנה טובה.

עלייה מתונה בתפוקה וירידה ברווחיות בחציון הראשון
ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

)המשך מעמוד קודם(
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ביטוח בריאות איכותי ואטרקטיבי לכל המשפחה,
כולל יתרון מהותי למבוטחי איילון!

בחירה חופשית של רופא מנתח וכיסוי מלא*,
גם בעת ביצוע ניתוח שלא באמצעות רופא הסדר

איילון בריאות

*עד תקרת ספקי הסדר
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בתביעה נאמר, כי בשלב הבקשה לאישור התביעה הנגזרת מימנה מנורה מבטחים באופן 
מלא את הוצאות הייצוג של התובעת, אך דחתה את הכיסוי הביטוחי בגין תוצאות 

התביעה הנגזרת שעודנה מתנהלת, וכן בגין הוצאות הייצוג והוצאות המשפט בהליך זה

ביטוח דירקטורים

סלע קפיטל אינווסטמנט מבקשת  חברת 
סעד  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  מבית 
מנורה  הביטוח  חברת  על  לפיו  הצהרתי, 
מבטחים לשאת בתגמולי הביטוח בהתאם 
לחיובה במידה שתחויב בפסק דין התביעה 
הנגזרת, וכן עליה לשאת בכל הוצאה משפטית 

שבה תישא במסגרת ההליך.
שנים  שלוש  לפני  כי  נאמר  בתביעה 
הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי 
ריט,  )קרן  נדל”ן  סלע  בקרן  מניות  בעלת 
התובעת  נגד  במקרקעין(  להשקעות  קרן 
יתר  נגד  וכן  נדל”ן,  בסלע  כדירקטורית 
ונושאי המשרה. זאת בטענה  הדירקטורים 
של רשלנות הדירקטורים ונושאי המשרה בכל 
הנוגע להתקשרות בהסכם ניהול שנחתם בין 
סלע נדל”ן לבין התובעת. בית המשפט המחוזי 
אישר באופן חלקי את הבקשה לנהל תביעה 
נגזרת בנדון, ועל החלטה זו הוגש ערעור מטעם 
המבקשת, חברת ק.ר.נ.א, וכן הוגשה בקשה 

לדיון חוזר על ידי סלע נדל”ן.
בתביעה נאמר, כי מנורה ביטחה את קרן 
  CORPORATE :סלע נדל”ן בפוליסה מסוג

 GUAARD ISRAEL FOR DIRECTORS &
OFFICERS בה בוטחו הדירקטורים ונושאי 
המשרה של סלע נדל”ן, ובכלל זה בוטחה באופן 
ספציפי התובעת כדירקטור אצל סלע נדל”ן.

לדברי התובעת, בעקבות ההליך המשפטי 
והגשת הבקשה לנהל תביעה נגזרת היא פנתה 
אל מנורה על מנת שיינתן לה כיסוי ביטוחי בגין 
הוצאות הייצוג המשפטי והוצאות המשפט, 
עליה בהליך  יושת  חיוב אשר  כל  בגין  וכן 

התביעה הנגזרת.
בתביעה נאמר, כי בשלב הבקשה לאישור 
התביעה הנגזרת מימנה מנורה באופן מלא את 
הוצאות הייצוג של התובעת, ברם היא דחתה 
את הכיסוי הביטוחי בגין תוצאות התביעה 
הנגזרת אשר עודנה מתנהלת, וכן בגין הוצאות 

הייצוג והוצאות המשפט בהליך זה.
התובעת מציינת, באמצעות עו”ד ד”ר קובי 
ובמפרט  הביטוח  בפוליסת  כי  קפלנסקי, 
הביטוחי המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה 
)מפרט יועצי הביטוח - אורי אורלנד משרד 
אחריות  בוטחה  סיכונים(  לניהול  יועצים 
ונושאי המשרה של בעלת  כל הדירקטורים 

הפוליסה- סלע נדל”ן, ובפוליסה גם בוטחה 
באופן מפורש התובעת כדירקטור אצל סלע 

נדל”ן.
מאחר שהתביעה הנגזרת עודנה מתנהלת, 
מתבקש עתה בית המשפט לתת סעד הצהרתי 
לפיו על מנורה יהא לשאת בכל תשלום בו 
תחויב התובעת ככל שתחויב בגין התביעה 
הנגזרת שהוגשה כנגדה, לרבות הוצאות הייצוג 
המשפטי והוצאות המשפט בהליך זה, וזאת 

בהתאם לפוליסת הביטוח נשוא תביעה זו.
התובעת מציינת, כי הכיסוי הביטוחי מכוח 
פוליסת הביטוח נשוא תביעתה זו הוא בסך 
5 מיליון שקל ועם זאת, לצורכי אגרה,  של 
היא מעריכה את שוויה של התביעה בסך של 
3.5 מיליון שקל, כאשר היא שומרת על זכותה 
לעתור למתן היתר לפיצול סעדים בגין נזקים 
אשר טרם התגבשו או עדיין אינה יודעת את 
היקפם, והמיוחסים למנורה מכוח פוליסת 
הביטוח. התובעת מוסיפה, כי אין בתביעתה 
פי הפוליסה  על  זו משום מיצוי הזכאויות 

נשוא תביעה זו.
במנורה בחרו לא להגיב.

סלע קפיטל אינווסטמנט מבקשת להצהיר כי על מנורה 
מבטחים לשלם לה תגמולים אם תחויב בפסק דין

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
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מאחלים לכם שנה מלאה כרימון
באושר שמחה והצלחה.

שנה טובה ממגדל
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בהונג קונג מחפשים כישרונות בתחום הביטוח

Aspen רוכש את Apollo  אלכוהול בכל
כמות – אינו בטוח 

אלוף אגרוף בריטי חויב להחזיר כספים למבטח

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 11 של  רשימה  חשפה  קונג  הונג  ממשלת 
ומומחים.   כישרונות  נדרשים  להם  מקצועות 
בין המקצועות: ניהול נכסים, מומחים בביטוח 
המקצועות  בעלי  ועוד.  אקטוארים  ימי, 
ההגירה  בתחום  קדימות  יקבלו  הנדרשים 
בעלי  למשרה.  התקבלו  לא  עדיין  אם  גם 
הכישרונות והמומחים יקבלו 30 נקודות זכות 
)מתוך 80 הנקודות הנדרשות( לצורך ההגירה. 
במקום  עצמה  את  למצב  רוצה  קונג  הונג 

אליה  ולמשוך  הביטוח  בתחום  מרכזי 
הגברת  בינלאומיים.  ומבטחים  מבוטחים 
הפעילות מחייבת כוח אדם מיומן החסר באי. 
על פי הרשות לביטוח של הונג קונג, במחצית 
שהגיעה  הפרמיה  היקף   2018 של  הראשונה 
כש-95%  דולר  מיליארד   1.5 ב  מוערך  מסין 
הגנה.  ומוצרי  הבריאות  בתחום  היא  ממנה 
הנתונים מצביעים על ירידה בשיעור של 37% 
קונג  להונג  מחוץ  המגיעה  הפרמיה  במשקל 

הירידה   .2017 ב  תקופה  לאותה  בהשוואה 
על  החיים,  ביטוחי  בתחום  בירידה  מוסברת 
אף העובדה שמספר המבוטחים הסיניים גדל. 
ענף הביטוח בהונג קונג מציע פוליסות בריאות 
מקיפות יותר מאשר מציעים המבטחים בסין. 
הנקובות  חיסכון  פוליסות  מוצעות  כן  כמו 
המבוטח  את  המעניין  דבר  )ארה”ב(,  בדולר 
המטבע  של  בערכו  ירידה  שרואה  הסיני 

המקומי.

פרסם  דאונר  קונרוי  הבריטי  המתאגרף 
שטען  לאחר  אימון  בזמן  שלו  תמונות 
דרכים.  בתאונת  ובגב  בצוואר  נפגע  כי 
 AXA UK המתאגרף חויב לשלם למבטח 
סך של 13,046 ליש”ט עקב אי יושר מהותי 
מאגר   – ההונאות  ברישום  נרשם  ובנוסף 
הבריטית.  הביטוח  תעשיית  של  ההונאות 
מעורב  היה  ב-2016  כי  טען  המתאגרף 

ובגב.  בצוואר  נפגע  בה  דרכים  בתאונת 
אף  על  כי  העלתה,  המבטח  מטעם  חקירה 
רופא.  אצל  המתאגרף  ביקר  לא  הטענה, 
תאריכים  בשלושה  התפרסמו,  לכך  מעבר 
את  המתעדות  בפייסבוק  תמונות  שונים, 
איגוד  נתוני  פי  על  כמתאגרף.  אימוניו 
דקה  כל   )ABI( הבריטי  הביטוח  חברות 
בבריטניה.  חדשה  ביטוח  הונאת  מתגלה 

ידי  על  התגלו   ביטוח  הונאות  אלף   562
אלף   113 זה  מתוך  ב-2017.  המבטחים 
 1.3 של  כולל  בשווי  התביעות  בתחום  היו 
מיליארד ליש”ט ו-449 אלף מקרים של אי 
הרכב  ביטוח  ביטוח.  מסמכי  ברישום  יושר 
בשיעור  גידול  נרשם  ושם  בהונאות  מוביל 
כשהיקף   )2016 לעומת   2017(  4% של 

ההונאות מוערך ב-775 מיליון ליש”ט.

בסוף  הודיעה   Apollo Global Management ההשקעות  חברת 
אוגוסט השנה כי תרכוש את Aspen Insurance Holdings תמורת 
תספוג   Aspen אם  לפועל  תצא  לא  הרכישה  דולר.  מיליארד   2.6
בתקופה  דולר  מיליון  מ-350  הגבוה  בסכום  גדול  קטסטרופלי  נזק 
שבין ה-1 ביולי השנה ל-31 בינואר 2019. מטרת Apollo למזג את 

 .Highlands עם Aspen הפעילות של
קטסטרופלי,  נזק  של  במקרה  לרבות  העסקה,  ביטול  של  במקרה 
ביטול.  כדמי  דולר  מיליון   82.9 של  סך   Apollo-ל  Aspen ישלם 
לרכישת  רכישת המבטח תתבצע במקביל  הרכישה תתבצע במזומן. 
הבא  בחודש  להסתיים  שאמורה   Catalina הברמודי  המבטח 
ובמקביל להשקת מבטח משנה ברמודי חדש Acra Re Ltd. ב-2011 
 Brit Insurance את מבטח לוידס )CVC יחד עם( Apollo רכשה

תמורת 888 מיליון ליש”ט. 

מחקר מדעי חדש קובע שאין רמה בטוחה של אלכוהול. על פי המחקר 
ב-2016 אלכוהול תרם למותם של 3 מיליון בני אדם ברחבי העולם 
כש-12% מתוכם הם בני 15 עד 49. האלכוהול הוא אחד מגורמי המוות 
העיקריים בעולם. המחקר, שנערך באוניברסיטת וושינגטון, פורסם 
ב-23 אוגוסט 2018 בעיתון The Lancet. המחקר בדק את השפעת 
האלכוהול על מחלות, פציעות וגורמי סיכון אחרים ב-195 מדינות 
מ-1990 עד 2016 באוכלוסיית גברים ונשים בחמש קבוצות גיל בין 
15 ל-95. המחקר קובע כי הסיכון למקרי מוות מכל סיבה ובמיוחד 
לתחלואת סרטן עולה עם השימוש באלכוהול בכל מידה שהיא, כאשר 
המידה המינימלית היא אפס. התוצאות מחייבות שינוי מדיניות 
עולמית בנושא. המחקר מומן על ידי הקרן של מלינה וביל גייטס. 
.https://tinyurl.com/gilad-alcohol2016 :המחקר במלואו

מרכז העסקים האסייתי רוצה למצב את עצמו במקום מרכזי 
בתחום הביטוח ולמשוך מבוטחים ומבטחים בינלאומיים

בשירותי דרך אין בערך. רק שגריר

גם בשנה הבאה

שנה טובה ומתוקה

https://tinyurl.com/gilad-alcohol2016
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 שיעור האחזקה של דלק בהפניקס ירד ל-31.6%, כאשר אחזקה מתחת ל-30% תביא 
לאיבוד גרעין השליטה בחברה  העסקה בוצעה לפי שווי של 5.3 מיליארד שקל

סאפיינס: השילוב בין מערך הלקוחות הגלובאלי של החברה, לבין הגישה של FinTLV למאגר 
של חברות וטכנולוגיות בתחום הביטוח, צפוי להביא לערך משמעותי עבור לקוחות סאפיינס

דלק ממשיכה למכור מניות 
הפניקס: מכרה 5% לבנק דיסקונט

קרן ההון סיכון FinTLV תשתף 
פעולה עם סאפיינס לקידום חדשנות 

טכנולוגית בתחום הביטוח

חברת דלק ממשיכה במאמציה 
להקטין את אחזקתה בהפניקס. 
לאחר שמכרה בשבוע האחרון 
9.8% ממניות החברה לבנקים 
ם  י ל ע ו פ ו ת  ו ח פ ט י  ח ר ז מ
)בשיעורים שווים(, דלק הודיעה 
 4.9% כי מכרה  ד’(  )יום  היום 
נוספים ממניות הפניקס לבנק 
שלישי במספר. על פי מידע שהגיע 
לפוליסה,  הערכות מבוססות 
בשוק הן כי הבנק המדובר הוא 

בנק דיסקונט.  
דלק  של  אחזקתה  שיעור 

בהפניקס ירד ל-31.6%, כאשר אחזקה מתחת 
ל-30% תביא אותה לאיבוד גרעין השליטה 

זאת, בדומה לתהליך  בחברה. 
השבוע,  שהתרחש בכלל ביטוח 
בה החברה הפכה לחברה ללא 

גרעין שליטה. 
העסקה האחרונה בוצעה לפי 
למניה.  21.03 שקל  מחיר של 
סך הכל שולמו 263 מיליון שקל 
תמורת 4.9% ממניות החברה. 
מדובר במחיר גבוה יותר ששילמו 
עבור  ופועלים  טפחות  מזרחי 
המניות בסך של 20.45 ו-20.25 
שקל למניה בהתאמה. השינוי 
במחיר העסקאות נובע מעלייה 
מאז  לניירות ערך  במחיר המניה בבורסה 
זו מחיר המניה  ה-29 באוגוסט. בתקופה 

עלה ב-3.8%. 
העסקה עצמה היא עסקת SWAP שתאפשר 
לדלק ליהנות מעלייה אפשרית בשווי המניות 
עסקת  במסגרת  הבאות.  השנים  בשלוש 
36 חודשים  ההחלף, בתום תקופה של עד 
תבוצע התחשבנות בין החברה לבין דיסקונט 
ביחס להפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר 
עתידי של מניית החברה. לדלק יינתן ההפרש 

במחיר אם מחיר המניה יעלה. 
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.

קרן ההון סיכון FinTLV תשתף פעולה 
סאפיינס כדי לגשר  עם חברת התוכנה 
בין חברות הביטוח לחברות  על הפער 
הסטארט-אפ המתמחות בעולם הביטוח. 
וייעול  בשיפור  יתמקדו  החברות  צמד 
הגישה של חברות הביטוח לטכנולוגיות 
השימוש  ולאופני  חדשניות  ביטוח 
ידע  FinTLV, מספקת  בהן. קרן ההון 
ומומחיות בתעשיית הביטוח והשקעות 
פיננסיות לחברות סטארט-אפ המפתחות 
טכנולוגיה פיננסית חדשנית. סאפיינס 
היא ספקית עולמית של פתרונות תוכנה 

לשוק הביטוח.
מערך  בין  “השילוב  נמסר:  מסאפיינס 
לבין  החברה,  של  הגלובאלי  הלקוחות 
הגישה של FinTLV למאגר גדול של חברות 
הביטוח  לתחום  הקשורות  וטכנולוגיות 
צפוי להביא לערך משמעותי עבור לקוחות 
סאפיינס. מינוף המיומנויות והמשאבים 
ליצור תכניות  יאפשר  של שני הארגונים 
חדשניות בפשטות יתרה, תוך תמיכה וקידום 

חדשנות בתעשיית הביטוח בכלל, ובקרב 
לקוחות סאפיינס בפרט”.

בסאפיינס מצביעים על היכולות שעשויות 
לצמוח משיתוף הפעולה: “תכניות חדשנות 
שנתיות המותאמות אישית, על מנת לענות 
על תרחישים עסקיים ייחודיים של לקוחות; 
גיבוש הצעות ערך ומוצרים חדשים. בנוסף, 
תמיכה במחזור החיים המלא של טכנולוגיה 

חדשנית, החל משלבי הרעיון והאפיון  ועד 
הטמעת היישומים בסביבה העסקית של 

חברות הביטוח” .
וממייסדי  מנהל  שותף   , ארזי גיל 
FinTLV, מוסיף כי “יכולתה של סאפיינס 
בתעשיית  חכמות  טכנולוגיות  ליישם 
בפורטפוליו  ביטוי  לידי  הביטוח באה 
מרשים של פתרונות שמוטמעים אצל 
לקוחותיה. אנו מאמינים כי נוכל לסייע 
באמצעות  וללקוחותיה  לסאפיינס 
חשיפתם לפתרונות בתחום טכנולוגיות 
לעולם הביטוח, לצד תמיכה במאמציהם 
בהטמעת חדשנות ובאימוץ טכנולוגיות 

חדשות”.
את  למנף  לנו  מאפשרת  זו  “שותפות 
 Insurtech לחברות FinTLV גישתה של
וטכנולוגיות רבות ברחבי העולם, ותאפשר 
ולספק  חדשות  טכנולוגיות  להטמיע 
הליבה  למוצרי  סביבה טכנולוגית חזקה 
של סאפיינס”, אומר אלכס צוקרמן, ראש 

תחום אסטרטגיה בסאפיינס.

INSURTECH 

גיל ארזי, שותף מנהל 
FinTLV וממייסדי

וני
אל

סי 
 יו

ם:
לו

צי

רוני על-דור, 
מנכ”ל סאפיינס

יצחק תשובה, בעל השליטה 
בחברת דלק

http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%9b%d7%a8-5-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b/
http://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%9b%d7%a8-5-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%95-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b/
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%aa%d7%95%d7%9a-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%94-10-%d7%9e%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%a1/
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הרמת כוסית 
בלשכת 

סוכני הביטוח
קיימה טקס  הביטוח  לשכת סוכני 
העברית  השנה  לכבוד  כוסית  הרמת 
הנכנסת תשע”ט. הטקס נערך בסיום 
כנס הפיננסים שביצעה הלשכה אתמול 
בנושא  מגוונות  הרצאות  שכלל  )ג’( 
הפיננסי ושני פאנלים שאירחו נציגים 
של בתי השקעות ודנו בשיתוף הפעולה 

עם הלשכה.
אנשי הנהגת הלשכה מרימים כוסית. מימין: אודי הוד, ליאור הורנצ’יק, יוסי אנגלמן, מקסים דרעי, 

אודי אביטל, רענן שמחי, קובי ורדי וליאור רוזנפלד 

מבטחים ומבוטחים

הכרעות עקרוניות בפניות ציבור

רשות שוק ההון חייבה חברת ביטוח לשלם 
הפיצוי  את  קיבלה  שלא  ללקוחה  ישירות 
שהובטח לה. המשקיעה פנתה לרשות בתלונה 
על כך שפיצוי שהגיע לה בגין שינוי מסלול 
השקעה לא שולם לה, למרות שפנתה מספר 
פעמים לסוכן הביטוח שלה. בפנייתה טענה כי 
באוגוסט 2015 בוצע שינוי במסלול ההשקעה 

בפוליסת חיסכון שברשותה, בניגוד למסלול 
בו בחרה. 

צירפה תיעוד להתכתבויות רבות  הפונה 
שהתנהלו בינה לבין סוכן הביטוח, בהן הודיע 
לה כי השיג עבורה פיצוי מחברת הביטוח בגובה 
24 אלף שקל בגין הטעות. למרות הודעת הסוכן, 
היא לא קיבלה את הפיצוי שהובטח לה. לאחר 

שפנתה ישירות לחברת הביטוח, היא קיבלה 
פיצוי חלקי בגובה של 10,000 שקל. במסגרת 
הבירור שערכה הרשות, נמצאה אסמכתה אצל 
הסוכן לכך שחברת הביטוח אכן אישרה את 
גובה הפיצוי. לפיכך היא הורתה לחברה להעביר 

את יתרת הפיצוי.
)כתבה שביעית בסדרה(

בפנייה ישירה לחברה הצליחה הלקוחה להשיג פיצוי חלקי בלבד

חברת ביטוח תשלם פיצוי ללקוחה 
בעקבות טעות במסלול השקעה

יופיע ביום ד', ה-12 בספטמבר 2018לרגל ראש השנה, הגיליון הבא של והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news


