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יוזמה חדשה בענף הביטוח

 קבוצת סוכנים בהובלת סוכן הביטוח לשעבר יעקב אלפסי פועלת בימים אלה 
להקמת חברת ביטוח חדשה  על גרעין המייסדים נמנים כרגע כ-20 סוכני ביטוח 

שצפויים להפוך לגרעין המייסד  בהמשך השאיפה היא לגייס 1,000 סוכנים

חברת ביטוח בבעלות סוכנים יוצאת לדרך

גל ההקמות של חברות ביטוח חדשות נמשך: 
קבוצת סוכנים פועלת בימים אלה להקמת חברת 
ביטוח חדשה, שתהיה בבעלות סוכני ביטוח. 
החברה תהיה חברה דיגיטלית, שתתחיל את 
פעילותה בתחומי הביטוח האלמנטרי ותתפתח 

לתחומים נוספים.
בראש החברה צפוי לעמוד אייל זינגר, לשעבר 
מנכ”ל איילון. את הייעוץ המשפטי מעניק עו”ד 
ג’ון גבע. משרדו של רו”ח בני גבאי מלווה את 
תהליך הבנייה של התכנית העסקית. היזם 
יעקב  שעומד מאחורי העסק המתהווה הוא 

אלפסי, סוכן ביטוח לשעבר שהקים 
לפני מספר שנים את חברת התוכנה 

ביקום. 
על גרעין המייסדים נמנים כרגע 
כ-20 סוכני ביטוח, שצפויים להפוך 
לגרעין המייסד. בהמשך השאיפה 
1,000 סוכנים, אולם  היא לגייס 
מקורבים לפרויקט מציינים כי גם 
600 סוכנים יעשו את העבודה.  על 
פי התכנית הנוכחית, אותם סוכנים, 
שישמשו כמשקיעים, יקימו קרן 

השקעות. הקרן תקים חברת אחזקות וזו תחזיק 
בחברת ביטוח. 

גורמים בסביבת החברה המתהווה מציינים כי 
מדובר במודל ייחודי בעולם, שבו סוכני ביטוח 
לוקחים את גורלם בידיהם ומקימים חברת 
ביטוח. אותם גורמים מדגישים, כי אין כוונה 
ונכונות לרכוש חברה קיימת, שכן לאף אחת 
מן החברות הקיימות ש”נמצאות על המדף” 
אין את הרמה הטכנולוגית-דיגיטלית הנדרשת, 
והכוונה היא להקים חברה חדשה, רזה ויעילה. 
עוד מדגישים אותם גורמים, כי העובדה שסוכני 
הביטוח יהיו חלק מהבעלים תאפשר להימנע 

שכן  ופרסום,  שיווק  מהוצאות 
הסוכנים יהיו המשווקים של החברה. 
על פי המודל המתגבש, השאיפה היא 
שהסוכנים יחזיקו לפחות ב-60% 
מהחברה, כאשר 40% הנוספים יוכלו 

להגיע ממשקיעים פרטיים. 
ראשי החברה נפגשו לאחרונה עם 
נציגי הפיקוח על הביטוח, ולדבריהם 

קיבלו רוח גבית.

גל של חברות חדשות

כאמור, לא מדובר בחברה הראשונה שקמה 
בתקופה האחרונה. מאז 2008 - הראשון שיזם 
אודי  הקמת חברת ביטוח היה סוכן הביטוח 
דגן, אך הוא לא השלים את התהליך ומכר את 
אמיל וינשל  מגדל לשעבר,  הפעילות לאנשי 
וניצן צעיר הרים, שהקימו על בסיס החברה 
 .Wesure שהקים דגן, הארט, את חברת הביטוח
במקביל, אשת הביטוח אתי אלישקוב הקימה 
את חברת הביטוח ליברה. איש מגדל לשעבר, 
גיל יניב, פועל אף הוא להקמת חברת ביטוח 

שתתמקד בתחום ביטוחי החיים. 

לעינת ושלומי קוך
אתכם באבל הכבד

במות האם

ורדה מטרסו
והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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 <<

יעקב אלפסי

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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על זכות התחלוף של מבטחת במקרה 
תשלום תגמולי ביטוח כ”מתנדבת”

 ,” “טבעי במצב 
להיות  אמורה  לא 
לחברת ביטוח זכות 
)שיבוב(  תחלוף 
כלפי מזיק, שהרי זו 
גבתה פרמיה עבור 
הסיכון אותו נטלה 
על עצמה. עם זאת, 
מצא המחוקק לנכון 
לחברות  להעניק 
זו,  זכות  הביטוח 
מקום בו נשאו בתשלום תגמולי ביטוח על פי 
פוליסה. ומה הדין אם התשלום אינו על פי 

הפוליסה, אלא לפנים משורת הדין?
הביטוח  חברת  שילמה  בו  במקרה  האם 
פוליסה  פי  על  למבוטחה  ביטוח  תגמולי 
שהופקה על בסיס מידע חיתומי שגוי שמסר 
צד ג’, היא זכאית לחזור בתביעת תחלוף כלפי 

אותו צד ג’ שסיפק את אותו מידע?  
בית המשפט קבע כי אמנם אין מפשפשים 
בשיקוליה של חברת הביטוח לשלם תגמולי 
מדובר  אין  בו  מקום  אך  למבוטח,  ביטוח 
בהחלטה סבירה, ובפועל זו שילמה כ”מתנדבת”, 
מאיין הדבר את זכותה לבוא בתביעת תחלוף. 
לשאלה זו נדרש בית המשפט השלום בתל 
אביב-יפו בעניין תא”מ )ת”א( 8585-12-16 
נ’ רדיו טייפ  מנורה מבטחים ביטוח בע”מ 
אשרף בע”מ, במסגרת תביעת תחלוף שהגישה 
מנורה מבטחים )להלן: מנורה( בגין תגמולי 
ביטוח ששילמה למבוטחה על גניבת רכב, על 
פי פוליסת ביטוח מקיפה, כנגד חברה שעוסקת 
בהתקנת אמצעי מיגון לרכב )להלן: הנתבעת(.  

לטענת מנורה, היא הסכימה לבטח את הרכב 
על סמך אישור תקינות אמצעי מיגון שהנפיקה 
הנתבעת, אשר לימים עלה כי לא היה נכון, 
שכן בעת הנפקתו לא הייתה מותקנת ברכב 
קודנית. הנתבעת הכחישה את הטענות נגדה 
וטענה להגנתה כי ככל שלא הייתה מותקנת 
ברכב קודנית במועד הגניבה, עקב שינויים 
כאלה ואחרים שנעשו על ידי המבוטחת בעלת 
הרכב, הרי שהתובעת לא צריכה הייתה לשאת 
בתשלום תגמולי הביטוח למבוטחת, ומכאן 

שאין לה זכות תחלוף. 
בית המשפט, בבואו להכריע בתביעה, בחן 
את מסכת הראיות שהובאה בפניו לעניין אופן 
הנפקת האישור והמידע שהועבר למנורה בעת 
עריכת הביטוח ובמסגרת החקירה שביצעה 
מנורה לאחר אירוע הגניבה בעקבות התביעה 

לתגמולי ביטוח. 
על פי הראיות שהוצגו בפני בית המשפט 
הודתה   המבוטחת  כי  למסקנה,  זה  הגיע 
בפני מנורה שהיא הייתה מודעת לכך שלא 
הותקנה קודנית ברכב. לכן, למנורה הייתה 
ידיעה  טרם ביצוע תשלום תגמולי הביטוח 
בדבר אי קיומה של קודנית בעת הגניבה. לכן 
מתנתק הקשר הסיבתי שבין הנפקת האישור 
על ידי הנתבעת לבין ביצוע התשלום על ידי 
מנורה. אי לכך מצא בית המשפט לנכון לקבל 
את טענת הנתבעת, לפיה מנורה לא הייתה 
חייבת בתשלום  תגמולי ביטוח למבוטחת. 
מששלמה מנורה את תגמולי הביטוח, היא 
פעלה כ”מתנדבת”  באופן המפקיע את זכותה 

לבוא בתביעה כנגד הנתבעת. 
אין  לפיה  ער לפסיקה  היה  בית המשפט 

ביטוח  חברת  של  בשיקוליה  מפשפשים 
שבחרה לשלם למבוטח תגמולי ביטוח כל 
עוד מדובר בהחלטה סבירה, שכן ההנחה 
היא שחברות ביטוח אינן משלמות תגמולי 
ביטוח כמתנדבות. אולם במקרה הנוכחי מציין 
בית המשפט, כי מנורה לא הציגה בפניו את 
השיקולים שהנחו אותה לשלם למבוטחת, אף 
שיכולה הייתה להימנע מכך, כפי שגם יכולה 
הייתה לתבוע את המבוטחת עצמה להשיב לה 
את תגמולי הביטוח ששילמה. בית המשפט 
כי סוכן הביטוח, המשמש כשלוח  מוסיף, 
של המבטחת לעניין כריתת חוזה הביטוח 
ולעניין חובת הגילוי לפי סעיף 32 לחוק חוזה 
הביטוח, תשמ”א 1981, ידע באופן פוזיטיבי 
והדבר  מיגון,  אמצעי  ברכב  הותקן  לא  כי 
מבסס ידיעה קונסטרוקטיבית של המבטחת 
בעת עריכת הביטוח  על אודות אי קיומו של 
אמצעי מיגון, ומכאן להסכמה של המבטחת 

לבטח את הרכב ללא מיגון.
לשיטת בית המשפט, בנסיבות אלו מנועה 
מנורה לבוא בטענה כנגד הנתבעת. לחיזוק 
מסקנתו  של בית המשפט, לפיה יש לדחות את 
תביעת מנורה כנגד הנתבעת וכי אין מקום אף 
לתבוע את המבוטחת להשבת תגמולי ביטוח, 
מסתייע בית המשפט ב”הלכת סלוצקי”, רע”א 
)פורסם  נ’ סלוצקי  חתמי לוידס   3260/10
בנבו(, לפיה מקום בו באמצעי המיגון לא היה 
כדי למנוע את הנזק, לא ניתן להסתמך על 

היעדרו לצורך דחיית כיסוי ביטוחי.

המאמר פורסם לראשונה בעלון של משרד 
עו”ד אורי אורלנד, יועצים לניהול סיכונים

האם במקרה בו שילמה חברת הביטוח תגמולי ביטוח למבוטחה על פי פוליסה שהופקה על בסיס מידע 
חיתומי שגוי שמסר צד ג’, היא זכאית לחזור בתביעת תחלוף כלפי אותו צד ג’ שסיפק את אותו מידע?   

מאת עו”ד קרן שירה אונגר

פוליסה מארח

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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נדונה  בהרצליה  השלום  המשפט  בבית 
מנורה מבטחים ביטוח בע”מ  תביעתה של 
סיון קידר  )התובעת(, שיוצגה על ידי עו”ד 
ממשרד אסף ורשה ושות’, נגד מוחמד מורה 
בע”מ  לביטוח  חברה  והפניקס  )הנתבע( 
)הנתבעת(, אשר יוצגו על ידי עו”ד אייל בוזגלו. 
פסק הדין ניתן ב-20 באוגוסט 2018, בהיעדר 

הצדדים, מפי הרשם הבכיר, יניב ירמיהו. 
מנורה כיסתה מבוטח בפוליסת ביטוח רכב 
2014 התרחשה תאונת  מקיף. ב-30 ביולי 
דרכים בין רכבו של המבוטח לבין רכבו של 
הנתבע המבוטח על ידי הפניקס. מנורה שיפתה 
את מבוטחה עבור נזקיו והגישה תביעת שיבוב, 
בגדרה היא מבקשת מבית המשפט לחייב את 
הנתבעים בהשבת הסכום ששולם למבוטח. 
בנתיבו  נהג  פי טענת מנורה, המבוטח  על 
כדין, כשלפתע הנתבע הגיח מאחור עם רכבו 
במהירות שאינה תואמת את תנאי הדרך, פגע 
ברכב המבוטח מאחור והדף אותו לעבר רכב צד 
שלישי שהיה לפניו )תאונת שרשרת(. מנורה 
שילמה למבוטחה בגין נזקיו בעוד הפניקס 
שילמה למבוטח 6,000 שקל רק בגין נזקים 

שנגרמו לחלק האחורי של רכבו. 
בכתב הגנתם הנתבעים הכחישו את נסיבות 
התאונה, בטענה כי הנתבע הצטרף לתאונה 
הרכב  ונהג  המבוטח  בין  התרחשה  שכבר 
בנזקים  הודתה  הפניקס  לפיכך,  שלפניו. 
המבוטח  רכב  של  האחורי  לחלק  שנגרמו 
בלבד. מעבר לכך טענו הנתבעים, כי בהוראת 
התשלום שהועברה אליהם ממנורה, נרשם כי 
מנורה שילמה למבוטחה את תגמולי הביטוח 
כתשלום אקסגרציה )לפנים משורת הדין(, 
62 לחוק  ומשכך, בהתאם לפסיקה ולסעיף 
חוזה הביטוח, לא עומדת למנורה זכות השיבוב. 
במהלך ההליך התברר, כי טרם התאונה נשלל 
רישיונו של המבוטח - אירוע המחריג את חובת 
תשלום תגמולי הביטוח. מנורה ערכה חקירה 
בעניין והתברר, כי הודעת משרד הרישוי לא 
התקבלה אצל המבוטח ושלאחר מכן נשלח 
למבוטח מכתב הדוחה את תביעתו. לאחר 
התובעת  שילמה  הדחייה,  הודעת  משלוח 
למבוטח את הסכום הנתבע בתביעה, סכום 
הנמוך משיעור הנזקים שנקבעו בדוח השמאי. 
לפיכך, טענה הפניקס, מנורה שילמה למבוטחה 
תגמולי ביטוח בהיעדר כיסוי ביטוחי מטעמים 
עסקיים/חיצוניים ולכן חובת ההשבה לא קמה 

למנורה. 
על פי בית המשפט, השאלה הרלוונטית לשם 
הכרעה במחלוקת שנפלה בין הצדדים היא 
האם יש לסווג את התשלום ששילמה מנורה 
למבוטח ככזה ששולם לפנים משורת הדין. אם 
תיענה שאלה זו באופן חיובי, הרי שלא קמה 

חובת ההשבה לנתבעים. 
בית המשפט אימץ את עדותו של מנהל 
צוות שיבוב רכב במנורה, לפיה, משהתברר 
כי למבוטחה נשלל הרישיון, מיאנה לשלם לו 
עבור נזקיו. עם זאת, משהוסק כי המבוטח 
לא קיבל את הודעת שלילת הרישיון ממשרד 
הרישוי, הוחלט לשלם לו את סכום הנזק תוך 
הפחתה, שאינה מהותית, ובניכוי ההשתתפות 
העצמית. על גבי הוראת התשלום נרשם “תשלום 
אקסגרציה”, שמשמעו תשלום לפנים משורת 
נוספת בעקבות  בדיקה  וזאת לאחר  הדין 
טענות המבוטח. העד שלל מכל וכל אפשרות 
של תשלום כספים שלא מגיעים למבוטח או 

הטבה כלשהי עמו. 
על פי בית המשפט, עדות זו מתיישבת עם 
ההיגיון של יתר הראיות בתיק והדין ונקבע, 
תביעת  את  דחתה  התובעת  בתחילה  כי 
המבוטח, אך לאחר הידברות עמו שינתה את 
עמדתה והחליטה להעניק לו כיסוי ביטוחי. 
בית המשפט מצא, כי אפילו הייתה מחליטה 
התובעת שיש לשלול את תביעת המבוטח, 
בית המשפט היה מחייבה בתשלום תגמולי 
הביטוח “ונדמה כי על כך אין חולק”. זאת, 
משום שכדי לשלול כיסוי ביטוחי עקב פסילת 
רישיון, אין די בהוכחת ידיעה קונסטרוקטיבית 
של הנהג על השלילה, אלא יש צורך בהודעה 
של ממש למשולל הרישיון. בנסיבות המקרה, 
מקום בו דבר הדואר, שנשלח על ידי משרד 
הרישוי, הוחזר ו/או לא נדרש, משמעות הדבר 

היא שהמבוטח לא קיבל הודעה של ממש על 
שלילת רישיונו. 

בנוסף, נקבע, כי המשמעות של “תשלום 
אקסגרציה”, בנסיבות המקרה, היא תשלום 
שלא במסלול רגיל של אישור תשלום, אלא 
באישור תשלום לאחר דין דברים וחשיבה 
נוספת לאחר הבחינה. על כל פנים, אין מדובר 
בתשלום שאיננו מגיע למבוטח או מעבר לנזק 
או כל תשלום שהוא הטבה מעבר למה שצריך 

לשלם מבחינת הפוליסה. 
אחראי  של  עדותו  סמך  על  נקבע,  עוד 
כי  צוות במחלקת התביעות של הפניקס, 
הנתבעת מצאה להסתמך על הרישום “תשלום 
אקסגרציה” במכתב שנשלח אליה ממנורה, תוך 
היאחזות בטענה טכנית זו והתעלמות מיתר 
הראיות, בפרט העובדה שהמבוטח לא קיבל את 
הודעות משרד הרישוי בדבר שלילת רישיונו. 
בנוסף, טענת הפניקס לפיה התשלום החלקי 
למבוטח מלמד על כך שהתשלום נעשה לפנים 
משורת הדין נדחתה מכיוון שמדובר בפער זניח. 
לסיכום, נחה דעתו של בית המשפט, כי תאונת 
הדרכים היא אירוע הנכלל בפוליסת הביטוח 
ולפיכך הפיצוי שולם בהתאם לתנאי הפוליסה 
ולא מטעמים חיצוניים או לפנים משורת הדין. 
לפיכך נקבע, כי הפניקס תשלם למנורה את 
הסך ששילמה מנורה למבוטח בצירוף הוצאות 

ושכר טרחת עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

נקבע, כי המשמעות של “תשלום אקסגרציה”, בנסיבות המקרה, היא תשלום שלא במסלול רגיל של אישור תשלום, 
אלא באישור תשלום לאחר דין דברים וחשיבה נוספת. על כל פנים, אין מדובר בתשלום שאיננו מגיע למבוטח

התובעת לא שילמה למבוטחה 
סכומים כהטבה או לפנים משורת 
הדין ולכן עומדת לה זכות השיבוב

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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מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי לביטוח 
רכבי עובדי המדינה לשנים 2019-2020. כך 
הודיע אגף החשב הכללי במשרד האוצר. במכרז 
בוצעו מספר שינויים ביחס למכרזים קודמים. 
כך, בהליך הזכייה הובא בחשבון ציון מדד 
השירות של כל חברת ביטוח, כפי שמפרסמת 
רשות שוק ההון וזאת על מנת לעודד זכייה 
של חברות המספקות שירות איכותי לעובדי 
המדינה. בנוסף, הותאמו תעריפי הביטוח 
וההשתתפות העצמית למאפייני המבוטח, 
בביטוח  ייהנו מהנחה  זהירים  כך שנהגים 
וזאת לצורך עידוד  ובהשתתפות העצמית, 
נהיגה בטוחה בקרב עובדי המדינה וגמלאיה.

עוד נקבע כי עובדי המדינה יקבלו במסגרת 
המכרז הנחה של 10% מתעריף ביטוח החובה 

שמפרסמת רשות שוק ההון.
בשנת 2019 צפויים לבטח במסגרת המכרז 
כ-65 אלף רכבי עובדי מדינה, בני זוגם וגמלאים, 
בהיקף כספי הנאמד בכ-300 מיליוני שקל 
מכלל  כ-64%  תבטח  מגדל  חברת  לשנה. 
)כולל רכבים המבוטחים בביטוח  הרכבים 
צד ג’( וחברת הביטוח הראל תבטח כ- 36% 

מכלל הרכבים.
זו שנה שלישית בה מגדל תבטח את רכבי 
העובדים בשירות המדינה. החברה תספק 
ביטוח לכ-35 אלף רכבים בביטוח מקיף וכ-

7,000 רכבים בביטוח צד ג’.

דורון ספיר, מנכ”ל מגדל: “אנו רואים בזכייה 
במכרז עובדי המדינה בפעם השלישית הבעת 
אמון של החשב הכללי בעבודה הטובה של 
המדינה.  לעובדי  הניתן  ובשירות  החברה 
זוהי אבן דרך משמעותית עבורנו במימוש 
הפוטנציאל הגלום בביטוח הכללי ובתפיסת 

ההובלה בכלל של מגדל בשוק הביטוח”.
נטע איכר, סמנכ”ל ומנהלת תחום ביטוח כללי, 

אמרה כי “מגדל רואה עצמה כמעניקת שירות 
כולל בביטוח הכללי על שלל מוצריו. הזכייה 
המשמעותית היא ציון דרך בהמשך ביסוס 

מעמדה של מגדל בביטוח הכללי”.
ליאור רביב, המשנה למנכ”ל ומנהל חטיבת 
הלקוחות וערוצי ההפצה: “הזכייה היוקרתית 
היא עוד חיזוק לעשייה המקצועית במגדל 

ולצמיחה לה אנחנו מקווים בביטוח הכללי”.

קבוצת דוידוף מבקשת למשוך דיבידנדים בסך 
של 7 מיליון שקל מסוכנות הביטוח בבעלותה. 
סוכנות הביטוח דוידוף החזקות ביטוח הגישה 
לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר 
לה לבצע את חלוקת הדיבידנד על פי סעיף 303 
)א( לחוק החברות. הסעיף קובע כי אם החברה 
מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, בית המשפט 

רשאי לאשר לה לחלק דיבידנדים, ללא קשר 
לרווחי החברה. 

הסוכנות מציינת בבקשה לבית המשפט, 
כי החלוקה תבוצע כנגד חוב החברה האם 
)קבוצת דוידוף( כלפיה. לדבריה, על פי החלטת 
דירקטוריון החברה וחוות הדעת הכלכלית 
שהתקבלה אצלה, לא מתקיים חשש סביר כי 

החלוקה תפגע ביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה 
הקיימות גם על בסיס ניתוח שמרני. 

בבקשה נאמר, כי בהתאם למאזן עדכני, נכון 
2018 יש לחברה יתרת מזומנים  ל-23 ביולי 
בשווי 727 מיליון שקל, יתרת חייבים ויתרות 
חובה בסך של 54 מיליון שקל וחוב של החברה 

האם על סך 7.16 מיליון שקל. 

יצאה בקול קורא כדי לצרף  עיריית ירושלים 
יועצים בתחום קופות גמל וחיסכון פנסיוני למאגר 
היועצים שברשותה. השירותים שיינתנו על ידי 
היועצים יכללו ייעוץ שוטף לגורמים מקצועיים 
העוסקים בתחום, מתן פתרונות יישומיים ומיידים 

לסוגיות בהיבטים פנסיוניים, טיפול בממשק 
מעסיקים, ייצוג העירייה וניהול משא ומתן מוסדות 

וספקי שירותים בתחום הפנסיוני ועוד. 
השנים  בחמש  בתחום  לעסוק  המציע  על 
האחרונות לפחות כיועץ בעל רישיון למתן יעוץ 

פנסיוני לגוף ציבורי אחד לפחות המעסיק מינימום 
של 1,000 עובדים.

בנוסף, אגף הלוגיסטיקה בעיריית ירושלים מזמין 
יועצים להגיש הצעות להיכלל במאגר העירייה לצורך 

ייעוץ בשלל תחומים, ביניהם תחום הבטיחות.

מגדל והראל זכו במכרז החשב הכללי 
לביטוח רכבי עובדי המדינה לשנתיים הבאות

קבוצת דוידוף מבקשת למשוך דיבידנדים בסך 
של 7 מיליון שקל מסוכנות הביטוח בבעלותה

עיריית ירושלים מבקשת הצעות למתן 
שירותי ייעוץ בתחום הגמל והפנסיה

 החברות הזוכות יבטחו כ-65 אלף רכבים, בהיקף כספי הנאמד בכ-300 
מיליון שקל לשנה  מגדל תבטח 64% מהרכבים והראל את השאר

 לסוכנות הביטוח דוידוף יתרת מזומנים בשווי 727 מיליון שקל  הדיבידנד 
יחולק כהלוואה לקבוצה שתתווסף להלוואה קיימת בסך של 7 מיליון שקל

מכרזים

סוכני ביטוח הביעו השבוע תרעומת - מדוע 
מגדל לא ממנה סוכנים לטיפול בקולקטיב 
הגדול של ביטוח הרכב לעובדי המדינה? בנאומו 
של בעל השליטה שלמה אליהו בכנס הסוכנים 
השנתי של מגדל, שנערך בשבוע שעבר, הפציר 
אליהו בסוכנים לעבוד רק עם חברות שעובדות 
רק עם סוכנים. בעקבות כך התעוררה בקרב 
סוכנים השאלה - מדוע בקולקטיב כה גדול 

מגדל עובדת בצורה ישירה?
מדובר, כך נראה, במכרז יחיד בו פועלת מגדל 

ללא סוכן – כיוון שהפעילות בו מתוכננת 
ומותאמת לעבודה ישירה. המדיניות של מגדל 
היא לעבוד עם סוכן בכל מקום בו היא יכולה 

לעבוד עם סוכנים. 
הראל, החברה  מבדיקת פוליסה עולה כי 
פועלת  כן  במכרז,  השנה  שזכתה  השנייה 
גם באמצעות סוכנים. החברה מינתה שתי 
סוכנויות לטיפול בתיק, והמבוטחים עובדים 
גם באמצעות סוכנים וגם באופן ישיר דיגיטלי 

מול הראל. 

סוכנים: מדוע מגדל לא ממנה 
סוכן לטיפול בעובדי המדינה?

 בעקבות נאומו של בעל השליטה שלמה אליהו, בו הוא הפציר בסוכנים לעבוד 
רק עם חברות שעובדות רק עם סוכנים – הביעו סוכנים תמיהה מדוע בקולקטיב 
כה גדול מגדל עובדת בצורה ישירה  בסביבת מגדל מסבירים, כי מדובר במכרז 
יחיד בו פועלת מגדל ללא סוכן וכי הפעילות מתוכננת ומותאמת לעבודה ישירה 
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 גידול של 10.8% בתפוקה ו-62.1% ברווחיות לעומת אשתקד  חציון ראשון 2018 

רווחי שיא בתחום רכב רכוש 
- 430.2 מיליון שקל בחציון

תחום רכב רכוש 
הינו הגדול והרווחי 
וח  ט י ב ב ר  ת ו י ב
בחציון  אלמנטרי 
)ינואר-יוני   2018

 .)2018
התחום  תפוקת 
 5 י  ד כ ל ה  ע י ג ה
קל  ש ד  ר א י ל י מ
והרווחיות ל-430.2 
קל  ש ן  ו י ל י מ
)תפוקה של 4.51 מיליארד בחציון אשתקד 
ורווחיות של 265.4 מיליון שקל(. גידול של 

10.8% בתפוקה ו-62.1% ברווחיות. 
המגזר  מתפוקת  כ-40%  מהווה  התחום 
האלמנטרי )5 מתוך 12.48 מיליארד שקל( 
ואילו הרווחיות מהווה כ-83.5% )430.2 מתוך 
515.4 מיליון שקל(. בחציון הנוכחי תחום 
רכב רכוש התבסס במקום הראשון בתרומה 

לרווחיות, הרבה לפני התחומים האחרים. 
התחום עבר בשנים האחרונות מעברים מרווח 
להפסד ולהפך, אך רמת רווחיות כגון הנוכחית 
לא זכורה ומדובר על רווח שיא. התחום שהיווה 
בעיה חיתומית בשנים 2015 ו-2016 עבר שינוי 
גדול בהתייחסות של החברות )כולל שמירת 
המשמעת החיתומית( ולפיכך ניכר בכל החברות 
2017 ו-2018 קיים שיפור הדרגתי  שבשנים 
בתוצאות החיתומיות, שהגיע כאמור לשיא 
של כל הזמנים בחציון הראשון השנה. מינון 

ההצלחה שונה בין החברות. 
זה,  תחום  של  מההיסטוריה  נלמד  אם 
המשמעת החיתומית מתחילה להתרופף ככל 
שהרווחים גדלים והחברות להוטות להגדיל 

חלקם בשוק רווחי ואז מתחולל מהפך/שינוי 
הנוכחי אנו חשים,  במגמת הרווח. בחציון 
שלמרות הרשום לעיל ולמרות שהבחנו במספר 
חברות בתחילת תהליך של הורדת תעריפים 
של  הקצב  החיתומית,  במשמעת  וירידה 
השינויים עדיין קטן ממה שהורגלנו לו בעבר. 
בנוסף, קצב התאונות ושכיחות התביעות ירדו 
בצורה דרמטית )ברוב החברות( ולפיכך הגענו 

לאותם רווחי שיא. 
האם המגמה תימשך לתוך שנת 2019? הכול 
תלוי במשמעת החיתומית )כולל שמירה על 
תעריף תואם לסיכון וללא סבסוד הדדי( ולכן 

קשה להתנבא בשלב זה. 
אם נתייחס לסמן הימני של תעשיית ביטוח 
הרכב, והכוונה למכרז עובדי מדינה 2019-2020 
-מתחולל כנראה שינוי ואנו אכן עדים להחרפת 
התחרות, שתגיע כנראה גם לירידה ברווחיות 
התחום לקראת 2019 )במכרז עובדי המדינה 
)כ- מגדל  לשנים 2019 ו-2020 זכו החברות 

65%( והראל )כ-35%(. 
בימים אלו הצטרפו לתחרות שתי חברות 
ביטוח חדשות עתירות טכנולוגיה, המכונות 
חברות דיגיטליות. אין ספק שלמרות שבשלב 
הראשון הן לא יהיו עתירות תפוקה, הן יצטרכו 
לאתגר את החברות האחרות בהתייחס לרמת 
המחירים שאיתם יחדרו לשוק, במיוחד בתחומי 
הפעילות של הרכב )חובה ומקיף( וכן בפוליסת 

הדירה. 

תפוקה 

התפוקה בתקופה הנסקרת גדלה בשיעור 
של 10.8%, אך אם ננטרל את ההשפעות של 

הקדמת ביטוח בשנת 2017 )במיוחד בחברות 
העוסקות בקולקטיבים נוסח עובדי מדינה(, 
הגידול מתון בהרבה ונותן מענה לגידול במצבת 
כלי הרכב )כ-350-360 אלף כלי רכב חדשים 
בשנה(. באשר לתחרות הקיימת, נראה שהשלב 
שבו החברות העלו את הפרמיה הממוצעת 
הסתיים, שהרי רמת התחרות המשוכללת 
)גדולות וקטנות(  הקיימת בין כל החברות 
לא  רווחי  בשוק  נמצאים  שאנו  והעובדה 
מאפשרות המשך מגמה של העלאת תעריפים.
התפוקה חצתה לראשונה את קו ה-5 מיליארד 
)5,002 מיליון שקל( ולפיכך נסיים את 2018 
עם תפוקה של כ-9 מיליארד שקל ויותר )שיא 

של כל הזמנים(.

רווחיות 

2017 התחום חזר לרווחיות,  החל משנת 
כאשר ברבעון השלישי של אותה שנה הוא הפך 
לתחום הרווחי ביותר. בשנת 2018 התחום לא 
רק שנשאר במקום הראשון בתרומה לרווחיות, 
אלא אף העלה את הפער בהרבה והוא מייצר 
)כרשום לעיל( כ-83.5% מרווחיות האלמנטרי.
נהנות מפירות של תהליכים  כל החברות 
ומשפיעים  משפרי חיתום שהחלו ב-2016 
2017 ו-2018. תחום רכב רכוש הינו  בשנים 
התחום היחידי שב-2018 משיג שיפור )ואפילו 

ניכר( ברווחיותו.
הרווחיות הושגה מהסיבות הבאות:

א. גידול בפרמיה ממוצעת כתיקון להפסדי 
2015 ו-2016. תהליך זה כנראה שהגיע לסיומו. 
ב. גידול במצבת הרכב - מגדיל את הרווח 

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך בעמוד הבא(

פרמיות  חברה
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול  
Loss Ratio Combined רווח כולל רווחי השקעה

Loss Ratio
שיעור רווח מתוך 

פרמיות שהורווחו בשייר
684,6665,52983,93589,46472%86%14.5%ביטוח ישיר

213,58211,65413,64625,30068%93%13.9%הכשרה
398,45711,98118,59930,58068%95%8.6%כלל ביטוח

608,2392,33530,80733,14273%93%7.5%מגדל
895,36319,74569,31689,06167%92%11.2%מנורה החזקות

391,6457,155-3,8173,33877%101%1.0%איילון
517,0009,00038,00047,00067%91%11.9%הראל

568,6165,92252,39458,31662%90%10.9%הפניקס
97,5695818,5629,14368%88%12.9%ביטוח חקלאי

AIG195,639-23018,06617,83668%90%9.9%
264,5953,35614,55417,91061%94%11.3%שלמה

166,7822,1586,9939,15175%95%6.7%שירביט
5,002,15379,186351,055430,24169%92%10.3% סה”כ

תוצאות תחום רכב רכוש בחציון הראשון של 2018, באלפי שקלים
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כאשר התחום רווחי )יותר מ-350 אלף כלי 
רכב חדשים בכל שנה(. 

ג. שיפור המשמעת החיתומית בחברות כולל 
טיפול בגורמי הפסד. 

ד. קיטון משמעותי בתביעות הנובע מכמה 
סיבות משנה: טיפול במבוטחים בעייתיים 
ובעיקר אילו עם תביעות חוזרות ונשנות, אביזרי 
בטיחות בעיקר ברכבים החדשים, גודש תנועה 

ואכיפה מוגברת של המשטרה. 
צריכים  הללו  שהתהליכים  לציין  ראוי 
לגרום לירידה של הפרמיה הממוצעת בשוק 
זה  בשלב  נמצאים  שאנו  וייתכן  תחרותי 
ולפיכך ישפיע כנראה ברבעונים הבאים. רמת 
הרווחיות תאותגר גם על ידי החברות החדשות 

המצטרפות לפעילות. 
 

הגדולה ביותר – מנורה החזקות 
הרווחיות – ביטוח ישיר ומנורה החזקות

 
חברת מנורה החזקות )הכוללת את מנורה 
מבטחים ושומרה( היא הגדולה ביותר ומקום 
שני ברווחיות )הרווחיות כמעט זהה לרווחיות 

של ביטוח ישיר(. 

תפוקת החברה כ-895.3 בחציון והרווחיות 
כ-89 מיליון שקל. )921.9 מיליון שקל ורווח של 
63.8 מיליון שקל בהתאמה(. ירידה בתפוקה של 
2.9% וגידול ברווחיות של 39.4%. עיקר השינוי 
חיתומי, ניתן לציין את תרומת שומרה לרווחיות 
)כ-42%(. החברה מציינת את התחרות כגורם 

לירידה בתפוקה. 
החברה השנייה היא ביטוח ישיר עם תפוקה 
 89.4 ורווחיות של  684.6 מיליון שקל  של 
49.3 מיליון  ורווח של  מיליון שקל )608.5 
שקל בתקופה מקבילה(. גידול בתפוקה של 
12.5% וגידול ברווחיות של 81.3%. החברה 
גדלה באופן עקבי והשיפור ברווחיות נובע הן 
מהגידול והן מהעלאת פרמיה בשנה קודמת. 
החברה במקום ראשון ברווחיות ואחוז הרווח 
מתוך הפרמיה המורווחת בולט ביחס לחברות 

אחרות. 
החברה השלישית היא מגדל עם תפוקה של 
608.2 מיליון שקל ורווחיות של 33.1 מיליון 

שקל. 
) 429.5ו-26.5 מיליון שקל בהתאמה לתקופה 
מקבילה(. גידול של 41.6% בתפוקה וגידול 
נובע  25%. הגידול בתפוקה  ברווחיות של 
מהקדמות בשנה החולפת של ביטוח עובדי 

המדינה, בנטרול אותה פעולה, הגידול הוא 
באחוזים בודדים בלבד. השיפור החיתומי 

הגדיל את הרווחיות. 
הפניקס ותפוקתה  החברה הרביעית היא 
568.6 מיליון שקל המלווים ברווחיות של 
58.3 מיליון שקל )536.2 ורווחיות של 51.9 
 5.9% של  גידול  בהתאמה(.  שקל  מיליון 
בתפוקה ו-12.3% ברווחיות. החברה מדווחת 
על התפתחות חיובית בהערכות של התביעות 
מתקופות קודמות שקוזזה מעט בגלל ירידה 
ברווחי השקעות. השיפור ברווחיות מתרחש 

תוך כדי גידול מבוקר בפעילות החברה. 
החברה החמישית היא הראל עם תפוקה של 
517 מיליון שקל ורווחיות של 47 מיליון שקל 
)384.9 ורווח של 15.7 מיליון שקל בהתאמה(. 
גידול של כ-34% בתפוקה וגידול של כ-190% 
מכניסת  נובע  בתפוקה  הגידול   .)2.9 )פי 
קולקטיבים חדשים ובנוסף הקדמות ביטוח 
מאשתקד )בעיקר עובדי מדינה וקולקטיבים 
דומים(. באשר לרווחיות, שיפור חיתומי ניכר.
החברה השישית היא כלל ביטוח ותפוקתה 
398.4 מיליון שקל ורווחיות של 30.5 מיליון 
שקל  מיליון   11.9 של  ורווח   401.2( שקל 

רווחי שיא בתחום רכב רכוש - 430.2 מיליון שקל בחציון
ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(

)המשך בעמוד הבא(

פרמיות  חברה
ברוטו 

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול  
Loss Ratio Combined רווח כולל רווחי השקעה

Loss Ratio
שיעור רווח מתוך 

פרמיות שהורווחו בשייר
608,5854,62644,70949,33575%91%9.5%ביטוח ישיר

203,8934,0501,8245,87476%99%3.2%הכשרה
401,2975,7436,18311,92671%98%3.6%כלל ביטוח

429,56613,86812,63126,49976%97%6.0%מגדל
921,96821,67742,18663,86369%95%8.1%מנורה החזקות

379,5518,664-7,78787783%102%0.3%איילון
384,9798,9686,80715,77574%99%4.4%הראל

536,22914,62737,34451,97164%93%10.6%הפניקס
102,9491,4482,5413,98976%97%5.1%ביטוח חקלאי

AIG178,3933,43014,36117,79170%91%10.9%
211,5827,20410,70017,90468%93%12.1%שלמה

0.3%-152,0752,034-2,364-33081%102%שירביט
4,511,06796,339169,135265,47473%96%6.7% סה”כ

תוצאות תחום רכב רכוש בחציון הראשון של 2017, באלפי שקלים

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news
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בהתאמה(. קיטון בתפוקה של 0.7% וגידול 
ברווחיות של 156% )פי 2.56(. שיפור חיתומי 
את  מסבירים  הפסד  בגורמי  וטיפול  ניכר 

הגידול ברווח וההאטה בגידול בתפוקה. 
החברה השביעית היא איילון עם תפוקה של 
391.6 המלווה ברווח מזערי של 3.3 מיליון שקל 
0.9 מיליון  ורווח של  )379.5 מיליון שקל 
 3.1% גידול בתפוקה של  שקל בהתאמה(. 
שאיילון  לציין  ראוי  ברווח.  מזערי  וגידול 
מציגה הפסד חיתומי של 3.8 מיליון שקל חרף 

השיפור החיתומי.
ותפוקתה  שלמה  היא  השמינית  החברה 
264.5 מיליון שקל ורווחיות של 17.9 מיליון 
זהה  ורווחיות  שקל  מיליון   211.5 ( שקל 
בתקופה מקבילה אשתקד(. גידול בתפוקה 
של 25% ורווחיות זהה(. העובדה שהרווחיות 
לא שופרה חרף הגידול נובעת מהשפעות כגון 

הוצאות וביטוח משנה. 
בנוסף, החברה מפעילה לראשונה ביטוח 
משנה )פרופורציונלי( בתחום זה )חריג בענף 

הביטוח בתחום סטטיסטי זה(.
החברה התשיעית היא הכשרה עם תפוקה של 
213.6 ורווח של 25.3 מיליון שקל )203.9 ורווח 
של 5.8 מיליון בהתאמה לתקופה מקבילה(. 
גידול בתפוקה של 4.7% וגידול ברווחיות של 
336% )פי 4.36(. החברה מציינת שהסיבה 
לגידול ברווח היא תוצאה של פעולות יזומות 
שביצעה החברה לטיוב התיק, פעילות שהביאה 
להקטנת תשלומי התביעות. עדיין מוקדם 
של התכנית  על התוצאות  לבדוק השפעה 

 .go הדיגיטלית
החברה העשירית היא AIG ותפוקתה 195.6 
מיליון שקל ורווחיות של 17.8 מיליון שקל 
)178.3 מיליון שקל ורווח זהה אשתקד(. גידול 
בתפוקה של 9.7% ורווחיות זהה לאשתקד. 

השיפור החיתומי נשחק עקב קיטון ברווחי 
השקעות וזה הביא לתוצאה זהה לאשתקד 

חרף הגידול בפרמיה. 
החברה ה-11 היא שירביט ותפוקתה 166.7 
מיליון ורווח של 9.1 מיליון שקל )152 מיליון 
שקל והפסד של 0.3 מיליון בהתאמה(. גידול 
של 9.7% בתפוקה ושיפור עצום ברווחיות, תוך 
מעבר מאיזון )ואפילו הפסד מזערי( לרווחיות 
חיתומית נאותה. השיפור מתקיים תוך גידול 

בפעילות סוכנים וקולקטיבים.
חקלאי,  ביטוח  בתחום,  הקטנה  החברה 
עם תפוקה בסדר גודל של 97.5 מיליון שקל 
ורווח של 9.1 מיליון שקל )102.9 מיליון שקל 
ורווח של 3.9 מיליון שקל בהתאמה(. קיטון 

מזערי בתפוקה 
 )עקב טיוב התיק( המלווה בשיפור ברווחיות 

החיתומית בעיקר בערוץ הסוכנים. 

סיכום 

תחום רכב רכוש הינו הלהיט של השנתיים 
האחרונות )2017 ו-2018( ובחציון הנוכחי הוא 
הגיע לתפוקת שיא של 5 מיליארד שקל בחציון, 

המלווה ברווח שיא של 430 מיליון שקל. 
כמוביל  זה  לתחום  בהתייחסות  המהפך 
ברווחיות קשורה להתנהלות אחראית של רוב 
2015 שצריך  החברות, שהבינו כבר בשלהי 
לבצע שינויים חיתומיים, כולל הנהגת משמעת 
חיתומית. התוצאות שהחלו להבשיל בשלהי 
והועצמו  ב-2017  רק  רווחיות  יצרו   2016

לרווחי שיא בחציון הנוכחי. 
עקב התחרות יהיה קשה לשמור על הישגים 
יבינו  שבחברות  רצוי  אך  זמן,  לאורך  אלו 
רווחי  אינו  ביטוח החובה  ויפנימו שתחום 
ולכן חשוב לא להפר את המשמעת  כבעבר 
החיתומית בביטוחי רכב רכוש, שהרי שלא 

כבעבר, תחום החובה )כנראה( לא יוכל לתת 
בעתיד מענה למשמעת חיתומית לקויה בתחום 

רכב רכוש. 
בתקופה הנוכחית אנו עדים לכמה תופעות 

חדשות שישפיעו בוודאי על תחום זה:
א. המהפכה הדיגיטלית הכוללת סגנון הפצה 
שונה משהכרנו )נוסח תכניתgo  של הכשרה(. 
ב. התחזקות הדרגתית של הביטוח הישיר 

)ובמיוחד ישיר אי. די. איי(. 
ג. כניסה לתחרות של שתי חברות חדשות 
חברות  )מכונות:  חדשנית  בטכנולוגיה 

דיגיטליות(. 
ד. ירידה בשכיחות ובחומרה של התביעות 
שיפור  בטיחות,  אביזרי  של  כניסה  עקב 
תשתיות, גודש תנועה המונע פיתוח מהירות 
ברחבי הארץ וכן אכיפה מוגברת של המשטרה, 
כולל בגין שימוש בטלפונים סלולאריים בנהיגה 
)שבוודאי תרמה ותורמת לגידול בשכיחות 

התאונות ובחומרתן(. 
ושיטות ההפצה של  במכירה  שינויים  ה. 
הריידרים הנובעים מביטוח הרכב )גם עקב 

דרישות רגולטוריות(. 
סוכני הביטוח האחראים להפצה של מרבית 
הפוליסות יצטרכו להשתכלל ולאמץ שיטות 
מתקדמות על מנת לשמור על רמת ההכנסה 
הקיימת. הסוכנים לא תמיד נהנים מהגידול 
בגלל מעורבות  כלי הרכב,  העצום במצבת 
)ביטוח עצמי  ליסינג  ביטוחית של חברות 
בעיקרו( וכן הפעילות של היבואנים באמצעות 
סוכנויות בבעלות או הסכמים מיוחדים עם 
בנוסף, הסוכנים סובלים מפגיעה  חברות. 
בעמלתם עקב הנחות ברוב החברות ו/או עמלה 
 go מוקטנת בתכניות החדשות )נוסח תכנית

של הכשרה(.
כל השחקנים צריכים אכן להיערך לשינויים 

הרבים העוברים על תחום זה.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(

רווחי שיא בתחום רכב רכוש - 430.2 מיליון שקל בחציון

www.shagrir.co.il
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 החברה קיבלה את אישורה של רשות שוק ההון לעסוק בתחום  האישור 
שניתן לחברת האשראי הוא להיקף פעילות העולה על 25 מיליון שקל 

 בית ההשקעות רכש 9 מיליון מניות של הבנק בשבוע שעבר והגדיל את אחזקתו לשיעור 
של  5.4% מניית בנק לאומי סבלה בחודש שחלף ממומנטום שלילי כאשר איבדה 4% מערכה

חברת שלמה החזקות הרחיבה לא מכבר את 
תחומי פעילותה ונכנסה לתחום האשראי החוץ 
בנקאי. הפעילות נעשית באמצעות חברה בת 
של שלמה החזקות, דרך האשראי, שהוקמה 
לצורך כך. בשלב הראשוני, הכוונה היא שדרך 
האשראי תפעל לשם העמדת אשראי ללקוחות 
פרטיים ומשקי בית המבקשים לרכוש כלי רכב 
מקבוצת שלמה. בהמשך, החברה תציע את 

שירותיה גם מחוץ לקבוצת שלמה.
החברה קיבלה את אישורה של רשות שוק 

ההון לעסוק בתחום בחודש מרץ האחרון. 
האישור שניתן לחברת האשראי הוא אישור 
נרחב להיקף פעילות העולה על 25 מיליון שקל. 
עתליה  בעלת השליטה בחברה הבת תהיה 
שמלצר, שקיבלה אישור מרשות שוק ההון 

להחזיק בחברה דרך אמצעי שליטה. 
ניתן  בנקאי  חוץ  אשראי  האישור לספק 
לשלמה החזקות על רקע צמיחתה של חטיבת 
הרכב בחברה. הכנסות חברת ההחזקות בחציון 
הראשון של 2018 עמדו על כ-1.75 מיליארד 

שקל, בהשוואה ל-1.74 מיליארד שקל בחציון 
המקביל אשתקד. חטיבת הרכב של שלמה 
החזקות רשמה בחציון הראשון של 2018 רווח 
גולמי שעמד על 199 מיליון שקל, בהשוואה 
ל-187 מיליון שקל אשתקד, והרווח הנקי עמד 
בחציון המדווח על 20 מיליון שקל, בהשוואה 
ל-13 מיליון שקל ב-2017. השיפור ברווחים 
לגידול במספר  זה מיוחס בעיקרו  בחציון 
העסקאות המניבות הכנסה, וכן לקיטון באחוז 

אי הניצולת של צי כלי הרכב.

אלטשולר שחם הגדיל את האחזקות שלו בבנק 
לאומי. על פי דיווחי הבנק, בשבוע שעבר רכש בית 
ההשקעות כ-9 מיליון מניות נוספות ובכך הפך להיות 
שוב בעל עניין כאשר הגדיל את אחזקותיו בלאומי 
לשיעור של 5.4%. זאת, לאחר שבאלטשולר שחם 
בחרו למכור חלק ממניות הבנק שברשותם בחודש 

אוגוסט שחלף. 
מניית בנק לאומי סבלה בחודש האחרון ממומנטום 
שלילי כאשר איבדה יותר מ-4% מערכה בספטמבר 
)מדד הבנקים איבד בזמן זה 2.4%(. מתחילת השנה 
14%, נכון  עלתה מניית הבנק בשיעור של כמעט 
ליום ה’ שבוע שעבר. רכישת המניות החוזרת של 
ועדת  אלטשולר שחם נעשית לאחר שבחודש יולי 
הכספים החליטה למכור את האחזקה של מדינת 

ישראל במניות בנק לאומי. המהלך שייערך תוך עשרה 
חודשים יכלול מכירה של יותר מ-88 מיליון מניות 
בנק לאומי המהוות 5.83% מהון המניות של הבנק. 
בבנק  גם  עניין  כבעל  משמש  שחם  אלטשולר 
דיסקונט. האפשרות של הגופים המוסדיים להפוך 
לבעלי עניין בבנקים התאפשרה החל משנת 2016, 
בנק ישראל הקל ברגולציה ואפשר לאותם  כאשר 
גופים לרכוש את מניות הבנקים ביותר מ-5% תחת 
אישור מיוחד של הנגידה. בחודש יולי השנה הפכו 
והלמן אלדובי להיות בעלי  פסגות  בתי השקעות 
עניין בקבוצת הבנקאות הפיננסים דקסיה. לפני כן, 
חברת הראל קיבלה אישור מבנק ישראל והצטרפה 
למיטב דש, המהווה גם היא בעלת עניין בבנקים 

לאומי ודיסקונט.

שלמה החזקות נכנסה 
לתחום האשראי החוץ בנקאי 

אלטשולר שחם שב להיות בעל 
עניין בבנק לאומי לאחר שמכר 

חלק ממניות הבנק באוגוסט השנה

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

פוליסה פיננסים

גילעד אלטשולר, מנהל בית ההשקעות
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ג’ון ניל מונה למנכ”ל לוידס

Sovag רוכש את השלוחה הגרמנית של Axa 

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ג’ון ניל, John Neal, התמנה 
בישיבה  לונדון  לוידס  כמנכ”ל 
של מועצת הארגון, שהתקיימה 
בספטמבר  ה-7  שישי  ביום 
לתפקידו  ייכנס  ניל  השנה. 
 .2018 באוקטובר  ב-15 
זה,  בעיתוי  נמסרה  ההודעה 
המסורתי  המפגש  מתקיים  בו 

במונטה קרלו. 
המינוי התקבל באהדה על ידי 
הפעילים  וברוקרים  מבטחים 
הלונדוני.  הביטוח  בשוק 
שלו  המקצועית  הקריירה 

היה   )1985( דרכו  ללוידס. בתחילת  קשורה 
 Ensign למנכ”ל  התמנה  מכן  ולאחר  חתם 
2012- השנים  בין   .Managing Agency

 .QBE כמנכ”ל  שימש    2017
אחראי  היה  זה  בתפקידו 
 14 של  בהיקף  פרמיה  על 
אלף   14 ועל  דולר  מיליארד 
עובדים ב-37 מדינות. ניל פרש 
רווח”  “אזהרת  עקב  מתפקידו 
אשר הפילה את מניות החברה 
עם  יחסים  ומערכת  ב-25%, 
שלא  שלו  האישית  העוזרת 
דבר   - החברה  להנהלת  דווחה 
השנתי  הבונוס  את  שקיצץ 
והביא  דולר  אלף  ב-360  שלו 

לגירושיו.
יו”ר לוידס, ברוס קרנגי בראון, אמר כי ג’ון 
ניל עמד בקריטריונים שהציב לגבי תכונותיו 
 – היתר  בין  הכוללים  הבא,   המנכ”ל  של 

בינלאומי, היכולת  ניסיון  מומחיות בביטוח, 
להוביל שינויים ובניית צוות. 

 the אישור  את  לקבל  צריך  המינוי 
ושל   Prudential Regulation Authority
ניל   .the Financial Conduct Authority
הארגון,  מבחינת  רגיש  בזמן  לתפקיד  נכנס 
שמציג ביצועים חלשים, גם עקב תהליך של 
שינוי טכנולוגיות, הוצאות מנופחות ונטישת 
לפרישה  במקביל  זאת,  כל  בכירים.  מנהלים 

מהאיחוד האירופי.
המנכ”ל  של  הראשונות  המשימות  בין 
החדשים,  המשרדים  השקת  תהיה  החדש 
של החברה הבת, בבריסל )ינואר 2019( כדי 
וזאת  לאפשר את המשך הפעילות באירופה 
 Vincent Vandendael של  פרישתו  בצל 

.Brexit ראש הפעילות בתחום ה

הזרוע   -  Axa Liabilities Managers
על  הודיעה   -  run-off ה  בתחום   Axa של 
המשנה  מבטח  של  הביטוח  עסקי  רכישת 
 Sovag Schwarzmeer Und הגרמני 
הנמצאים   -  Ostsee Versicherungs-AG
ב-Sovag .run-off הפסיק לקבל עסקים 
החברה  כשספרי   2016 בדצמבר  חדשים 

מיליון   85 של  בהיקף  רזרבות  על  מצביעים 
ועסקים  משנה  לביטוחי  המתייחסים  דולר, 
עם במגעים   Sovag היה  כן  לפני  ישירים. 

Quest Group  שלא צלחו. 
 1927 בשנת  בגרמניה  הוקמה   Sovag
 Black Sea & Baltic Insurance ידי  על 
שהייתה  בת  חברה   ,Company Ltd

הסובייטי  המבטח  של  בלונדון  רשומה 
Gosstrakh שביטח את מרבית היצוא וחלק 
החברות  שתי  המועצות.  ברית  של  מהיבוא 
משרד  בשליטת  היו  והגרמנית(  )הבריטית 
הייתה לבטח את  ומטרתן  האוצר הסובייטי 
בעיקר  המועצות,  ברית  של  האינטרסים 

בתחום היבוא והיצוא.

ייכנס לתפקידו ב-15 באוקטובר 2018 בזמן רגיש מבחינת הארגון

ג’ון ניל, מנכ”ל לוידס החדש

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
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 מחוז דן והדרום בניהולה של חני אסלן נבחר 
למחוז המצטיין  במפגש ציינו 40 שנה לתחילת 
עבודתו בקבוצה של ארי קלמן, מנכ”ל הקבוצה 

המטייל שלח אות מצוקה באמצעות טלפון לווייני בעקבות שלג כבד במהלך טרק

 באירוע נכחו כ-1200 אורחים  מנכ”ל 
כלל ביטוח יורם נוה: עומדת לפנינו 

תקופה מלאת הזדמנויות ואנו ננהל אותה 
ביחד תוך צמיחה, מחויבות ואכפתיות 

מאות השתתפו באירוע 
“זריקת מרץ” לסוכני 

מנורה מבטחים

כלל ביטוח ערכה 
ערב הוקרה 

לסוכניה המצטיינים

הפניקס מחלצת מטייל ישראלי בקירגיסטן
הפניקס עדכנה היום )ד’(, כי במהלך הבוקר 
התקבלה הודעה במוקד החברה שנשלחה 
מישראלי צעיר, המטייל בהרי קירגיזסטן, 
יותר מ-2,700 מטר. המטייל,  בגובה של 
ששלח אות מצוקה באמצעות טלפון לווייני 

בעקבות שלג כבד שנופל על ההרים, סיפר 
כי הוא תקוע לבדו באוהל, באמצע הדרך 

במהלך טרק. 
מגנוס ליווה  צוות הפניקס בשיתוף עם 
את המטייל טלפונית והדריך אותו, ועתה 

ממהרים להוציא צוות חילוץ בשטח כל עוד 
יש אור יום בקירגיסטן, הנמצאת שלוש שעות 

מאוחר יותר מישראל. 
לכיוון  הוזנקה  רגלית  חילוץ  משלחת 

המטייל.

מבטחים ומבוטחים

באירוע שנערך עבור סוכני הביטוח, ציינה קבוצת מנורה מבטחים בשבוע 
שעבר את סיום מבצע “זריקת מרץ” שנערך בפעם התשיעית, תחת הכותרת: 

אנשים – משפחה – הצלחה.
ערן גריפל, יו”ר  האירוע התקיים בבית חיל האוויר בהרצליה, בנוכחות: 
ארי קלמן, מנכ”ל קבוצת מנורה מבטחים ויו”ר  קבוצת מנורה מבטחים, 
מנורה מבטחים ביטוח, משפחת גורביץ’, יהודה בן אסאייג, מנכ”ל מנורה 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל, חברי  גיא קריגר, מנכ”ל  מבטחים ביטוח, 

הנהלת מנורה מבטחים ומאות מסוכני הקבוצה ובני/בנות זוגם.
בן אסאייג ציין בפני הסוכנים את האתגרים וההזדמנויות שיש לסוכני 
הביטוח בעולם הביטוח הדינמי והמשתנה, תוך מתן דגש על נושא הדיגיטציה 

והיערכות הקבוצה למתן פתרון לסוכנים לכך.
עמוס רוקח, משנה למנכ”ל ומנהל אגף מכירות סוכנים, ציין בפני הסוכנים 
את הערך האמיתי שקבוצת מנורה מבטחים מייצרת עבור סוכני הביטוח 

של הקבוצה.
רועי גוטוירט, ברק אזרי, מורן  במסגרת האירוע נבחרו סוכני הביטוח 
אספריל חג’ג’ ודוד רחמים כסוכנים המצטיינים והוגרלו 15 טיסות זוגיות 

לאירופה לסוכנים אשר השתתפו במבצע.
מחוז דן והדרום בניהולה של חני אסלן נבחר למחוז המצטיין.

בטקס צוינו 40 שנה לתחילת עבודתו בקבוצה של ארי קלמן, מנכ”ל הקבוצה 
ויו”ר מנורה מבטחים ביטוח.

עמוס רוקח: “אנו מסכמים את מבצע זריקת מרץ, שנערך בפעם התשיעית 
בהצלחה רבה, תוך עמידה ביעדים שהצבנו ואף מעבר לכך. אני מודה לסוכנים 
הנפלאים, למחוזות, למפקחים ולצוותים על ההירתמות וההשקעה הרבה”. 
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח שלח איגרת ברכה לנוכחים 

באירוע.

כלל ביטוח ערכה ערב הוקרה למאות מסוכניה המצטיינים, 
החברים במועדונים כסף, זהב, פלטינום וטיטניום. האירוע נערך 

בבית האופרה בתל אביב ונכחו בו כ-1,200 אורחים. 
מנכ”ל החברה, יורם נוה, בירך את הסוכנים ואמר בין השאר: 
“האתגר הגדול של כלל ביטוח זהה לאתגר שלכם. עומדת לפנינו 
תקופה מלאת הזדמנויות ואנו ננהל אותה ביחד, תוך שינוי, צמיחה, 

מחויבות ואכפתיות”.

ירון שמאי, משנה למנכ”ל, מנהל חטיבת לקוחות והפצה, ציין: 
“אני שמח שאנו מקיימים אירוע חשוב זה בפתחה של השנה 
החדשה. אני מאחל לנו שנה טובה ושנת עסקים מצוינת בה נמשיך 

את שיתוף הפעולה הפורה שלנו יחד”.   
לירון ויצמן, נערך טקס בו חולקו  במסגרת הערב, בהנחיית 
גם מגנים לסוכני מועדון הטיטניום, לסגני הנשיאים ולנשיאי 

המועדונים. 
שלומי תמן, מנהל מערך העסקים החדש של כלל ביטוח הודה 
לסוכני החברה ואמר: “הערב הוא ערב הוקרה לכם, על פועלכם. 
הערב הזה כולו עבורכם ואנו נרגשים להעניק לכם את  ההוקרה 

והכבוד  להם אתם ראויים”. 

ואסים אבו נאסר )מימין( וראסן אבו נאסר, נשיאי מועדון טיטניום, 
עם מנכ”ל כלל ביטוח יורם נוה

מימין: מנכ”ל מנורה מבטחים יהודה בן אסאייג, יו”ר הקבוצה ערן גריפל,
מנהלת מחוז דן והדרום חני אסלן, מנהל המכירות של המחוז ג’ורג’ דיק,
מנכ”ל מנורה החזקות ארי קלמן ומנהל אגף שיווק ומכירות עמוס רוקח


