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C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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בביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים שהופקו בשנים 1992-2003. עפ"י הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר, קרן י' של 
הפניקס במקום הראשון בתשואות בממוצע השנתי ב -5 השנים האחרונות )09/13-08/18( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים 
המתנהלות בקרן י' של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. התשואה הינה ממוצעת שנתית 
בהתאם לתקופה המוצגת. אין במידע על הדירוג והתשואות שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או 
התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים 
ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנתונים מהביטוח נט. מספר גוף. מוסדי 520023185. קוד אוצר 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

במקום הראשון
ב-5 השנים האחרונות

בתשואות ביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
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בביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים שהופקו בשנים 1992-2003. עפ"י הנתונים ב"ביטוח נט" באתר 
האוצר, קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בממוצע השנתי ב-3 השנים האחרונות )09/15-08/18( מבין 
כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו 
לפני ניכוי דמי ניהול. התשואה הינה ממוצעת שנתית בהתאם לתקופה המוצגת. אין במידע על הדירוג והתשואות 
שהושגו בעבר בכדי להצביע על הדירוג והתשואות שיושגו בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. המידע לעיל אינו 
מהווה ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה ואינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של 
כל אדם. הנתונים מהביטוח נט. מספר גוף. מוסדי 520023185. קוד אוצר 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

בתשואות ביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים

במקום הראשון
ב-3 השנים האחרונות

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
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לשכת סוכני הביטוח יוזמת מהלך לבטל את 
חובת הבדיקה בהר הביטוח במכירת ביטוח 
דירה. הרקע למהלך הוא כניסתו לתוקף של 
התיקון לחוזר הצירוף לפני כעשרה ימים )ב-1 
באוקטובר(. התיקון יצר אתגרים חדשים 
לסוכנים בכל הקשור למכירת מוצרים חדשים, 
כאשר אחד הקשיים שמתעוררים ביתר שאת 
מתבטא בחובת הכניסה להר הביטוח על מנת 
לשלול כפל ביטוח. חובה זו תקפה במוצרי 
ביטוח דירה, בריאות, חיים )ריסק(, א.כ.ע 

ותאונות אישיות. 
הבעיה המרכזית אותה חווים סוכני הביטוח 
ויתר הגורמים המשווקים פוליסות – בעיקר 
נציגי מכירות של חברות ישירות ומוקדים 
אחרים – היא במכירת ביטוח דירה. מדובר 
בביטוח פשוט יחסית שנמכר בצורה מהירה 
וקלה, אולם חובת הכניסה להר הביטוח הופכת 

את תהליך המכירה לארוך ומסורבל. 
על כן פנתה הלשכה לרשות בבקשה לבטל את 
חובת הבירור בהר הביטוח במקרים של מכירת 
ביטוח דירה. בלשכה מנמקים את המהלך בכך 
שהמידע בהר הביטוח לא תמיד מעודכן, ולא 
בהכרח כולל את הביטוח של הדירה הספציפית 

לה מבקש הלקוח לרכוש ביטוח דירה. 

מנגד, החשש העיקרי של אנשי הרשות 
הוא מקרים של ביטוחי משכנתאות, כאשר 

הרוכשים לא תמיד מודעים למוצר שרכשו 
במסגרת נטילת המשכנתה, ולכן יש, לדבריהם, 

צורך להשאיר את חובת הבירור. 
דיונים בנושא צפויים להתחיל לאחר כניסתו 
לתפקיד של המפקח על הביטוח החדש, ד”ר 

משה ברקת. 
נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד 
פוליסה, כי ישנם מקרים  אמר בשיחה עם 
נדירים בלבד של כפל ביטוח בתחום הדירות, 
ולכן אין סיבה להשאיר את חובת הבדיקה 
בהר הביטוח בעת מכירת ביטוח דירה. לדבריו, 
מדובר במקלות בגלגלי העשייה של סוכני 

הביטוח.

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 <<

לשכת סוכני הביטוח יוזמת מהלך לבטל את 
חובת הבדיקה בהר הביטוח במכירת ביטוח דירה

בעקבות התיקון לחוזר הצירוף גם נציגי המכירות 
של AIG מתקשים למכור פוליסות חדשות

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד לפוליסה: ישנם מקרים נדירים של כפל ביטוח בתחום 
הדירות, ולכן אין סיבה להשאיר את חובת הבדיקה בהר הביטוח בעת מכירת ביטוח דירה

תיקון חוזר הצירוף לביטוח, אשר מחייב 
בדיקה בהר הביטוח ללקוח לפני מכירת פוליסה 
חדשה,  מקשה על פעילות נציגי המכירות 
AIG ומביא לפגיעה בשכרם - כך מסר  של 

לפוליסה יו”ר ועד עובדי AIG, תומר מלול. 
ב-AIG מיישמים כבר חודשיים את חוזר 
צירוף לביטוח במתכונתו החדשה, על בסיס 

החלטה של המנכ”ל וההנהלה. הוראה זו, כך 
טוענים עובדי החברה, פגעה בשכרם משום 

שזה מבוסס על עמלות על מכירות.
מ-AIG ישראל נמסר בתגובה: ״החברה 
יישמה את הנחיות הרגולציה במלואן, ויזמה 
מהלכים שימנעו פגיעה אפשרית בשכרם של 

עובדי המחלקה״.

ליאור רוזנפלדאסף מיכאלי

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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בעקבות המלצת שופטי 
בג”ץ, חברות הביטוח משכו 
העתירה  את  )ד’(  היום 
שהגישו נגד רפורמת ברירת 
מחדל  - כך נודע לפוליסה. 
המשמעות היא שרפורמת 
ממשיכה,  מחדל  ברירת 
לאחר שנעצרה עם הגשת 
העתירה. בימים הקרובים 
ההון  שוק  רשות  צפויה 
לפרסם את תוצאות המכרז, 
בו יוכרזו ככל הנראה ארבע 
המחדל  ברירת  קרנות 
לשלוש השנים הקרובות. על 
פי הוראות המכרז, פעילותן 
של הקרנות שייבחרו תתחיל 

בחודש נובמבר. 
החברות שניגשו למכרז הן 

ארבע קרנות הפנסיה הקטנות 
– מיטב דש, אלטשולר שחם, פסגות והלמן 
אלדובי ולצדן גם הפניקס. הצעתה של הפניקס 
תצטרך להיות נמוכה מאוד על מנת להתגבר 

על ההגנה שניתנה לחברות הקטנות. 
זהותן של  ישנו חשש שהעיכוב בפרסום 
הקרנות הזוכות יפגע בתכניותיהן העסקיות, 
כיוון שהן יידרשו להיערך בתוך זמן קצר מאוד 
)כאמור, פחות מחודש( לתחילת הפעילות. 
הדבר מעניק יתרון לקרנות שכבר פעילות 
כקרנות ברירת מחדל, אולם האחרות צפויות 

להילחם בצורה אגרסיבית על נתח שוק.   
היה  בדיון  הגורמים המשמעותיים  אחד 
העובדה שהפניקס הגישה הצעה למכרז, ובכך 
כך  על  נסתרה טענתן של חברות הביטוח 
שמדובר במכרז תפור למידותיהן של החברות 
הקטנות. בהפניקס בחרו שלא להגיב לנושא. 
מרשות שוק ההון נמסר בעקבות תוצאות 
היום  שהתקיים  הדיון  “במהלך  העתירה: 
כי  דעתם,  את  השופטים  הביעו  בבג”ץ 
קרנות  הליך  בבסיס  העומדות  התכליות 

וכי  ראויות,  הן  נבחרות 
הרשות ביצעה את האיזונים 
בהתאם  ממנה  הנדרשים 
לסמכות הנתונה לה בחוק. 
כי  צוין במהלך הדיון  עוד 
פעולת הרשות בהליך הנוכחי 
לפסק  בהתאם  נעשתה 
הדין שניתן בהליך הקודם, 
מיישמת  זה  בהליך  וכי 
יה  ד י ק פ ת ת  א ת  ו ש ר ה
לדאוג לציבור החוסכים תוך 
קידום התחרותיות וצמצום 
הריכוזיות בתחום הפנסיה 
בישראל. רשות שוק ההון 
תפרסם בהקדם את זהות 
הקרנות הנבחרות, ותמשיך 
לפעול כפי שפעלה עד היום, 

לטובת ציבור החוסכים”.
מהתאחדות חברות הביטוח 

לא נמסרה תגובה. 
גמל  הלמן-אלדובי  מנכ”ל  ברדה,  איתי 
ופנסיה, מסר: “מחיקת העתירה של חברות 
הביטוח, בהמלצת בג”ץ, מאפשרת את יציאתה 
לדרך של הרפורמה של כחלון  בתחום הפנסיה. 
מדובר בהחלטה מבורכת ששמה סוף לחגיגה 
גבם של החוסכים  של חברות הביטוח על 

לפנסיה”.
)לדבריו המלאים של ברדה

– ראו עמוד 14(

בהמלצת שופטי בג”ץ: חברות 
הביטוח משכו את העתירה 
נגד רפורמת ברירת מחדל 

רשות שוק ההון מסרה: במהלך הדיון שהתקיים היום בבג”ץ הביעו השופטים 
את דעתם כי התכליות העומדות בבסיס הליך קרנות נבחרות הן ראויות, וכי 

הרשות ביצעה את האיזונים הנדרשים ממנה בהתאם לסמכות הנתונה לה בחוק

ד”ר גיא רוטקופף, מנכ”ל 
התאחדות חברות הביטוח

הראל שרעבי, סגן בכיר 
לממונה על רשות שוק ההון

לט
בי

יו 
וד

סט

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

וממשק "דמי סליקה" ליצרנים.

חבילת שירותי תפעול למעסיק 
בהתאמה להוראות ממשק 

מעסיקים. אפשרות לעבודה מול 
מעסיק כגורם מתפעל בלבד.

שיטה ייחודית למכירת 
ביטוח בריאות והגנות 

ביטוחיות.

סימולטור חדשני לתכנון פנסיוני וביצוע 
הליך שיווקי מלא בהתאמה לדרישות 

האוצר.

לא מפסיקים לחשוב על המחר, שלך!

חגית: 03-9270770    
www.sgy.co.il  |  y@sgy.co.il ל ד ג מ ל  ש ת  ב ה  ר ב ח

file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
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בבית משפט השלום בנצרת, נדונה תביעתו 
של חסן חוגירי )להלן: התובע(, כנגד מגדל 
חברה לביטוח בע”מ  )להלן: הנתבעת( שיוצגה 
וליד חלאילה.  מוטי כהן ועו”ד  על ידי עו”ד 
2018, מפי  פסק הדין ניתן ב-2 באוקטובר 

הרשמת הבכירה, שרונה צור גינור. 
התובע תבע תגמולי ביטוח מאת המבטחת 
בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו בתאונה מה-4 
2017. הנתבעת דחתה את התביעה  בינואר 
כוזב ביחס לאופן  דיווח  נמסר  כי  בטענה, 

התרחשות התאונה והיקף הנזק.
על פי התובע, רכבו נפגע כאשר היה נהוג על 
ידי אחיו, אשר פגע מאחור ברכב אשר נסע 
לפניו. לטענתו, רכבו נבדק כיומיים לאחר קרות 
התאונה על ידי שמאי הנתבעת, אשר העריך 
את הנזק לרכב התובע בסך כולל של 44,667 
שקל. כן נטען, כי הרכב הוחזק במוסך במשך 
ארבעה חודשים עד אשר חברת הביטוח מסרה 
לו כי תביעתו נדחתה. התובע הגיש תביעתו 
בגין הנזק לפי חוות דעת השמאי וכן הוצאות 
שנגרמו לו עבור שכירות רכב חלופי והוצאות 
אחרות ולכן הוגשה התביעה בסך 54,667 שקל. 
בכתב הגנתה הנתבעת טענה, כי דין התביעה 
להידחות כי חקירת האירוע העלתה ממצאים 
המטילים חשד כבד בקשר לאמינות התביעה 
ביחס להתרחשות התאונה והנזקים. על פי 
הנתבעת, נערכה חקירה מטעמה, אשר העלתה 
את החשד האמור ולכן נשלח מכתב דחיית 
התביעה לתובע. הנתבעת אף הכחישה את 

הנזקים הנטענים. 
בית המשפט בא לכלל מסקנה כי יש להחיל 
בנסיבות המקרה את הוראות סעיף 25 לחוק 
חוזה הביטוח, התשמ”א-1981 )להלן: החוק(, 
דין  ולכן  הדן  במרמה בתביעת תגמולים, 

התביעה להידחות. 
בית המשפט ציין, כי התובע הגיש תביעתו 
תוך שהוא מפנה לחוות דעת השמאי )שכאמור, 
עם  יומיים לאחר קרות התאונה(.  נערכה 
זאת, התובע לא טרח לגלות או להזכיר דבר 
נגרמו לאחר  נזקים אשר  וחצי דבר בדבר 
כי הנתבעת  התאונה. רק לאחר שהתגלה, 
מחזיקה בתמונות הרכב ממקום האירוע, 
הודו התובע והעד מטעמו אשר נהג ברכב, 
אחיו, כי השמשה הקדמית לא נשברה בזמן 
התאונה אלא לאחר שהוסע הרכב לחצר הבית. 
התמונות מראות באופן אשר אינו משתמע 
לשני פנים, כי במקום התאונה הייתה השמשה 
שלמה. לאחר שהתמונות הנ”ל הוצגו בדיון על 
ידי חוקר מטעם הנתבעת, הודה הנהג ברכב 
התובע, אחיו של התובע, כי השמשה נשברה 
ליד הבית, כאשר, לטענתו, נפל על הרכב קרש 

מהקומה השנייה. השמאי, אשר ערך את חוות 
הדעת, הניח כי הנזק לשמשה אירע בתאונה. 
בו נפתחו כריות  בנוסף, השמאי בדק רכב 
האוויר. מהתמונות שצולמו במקום התאונה 
לא עלה כי צולם רכב בו נפתחו כריות האוויר.

התובע ואחיו העידו, כי הרכב נגרר ממקום 
בו.  לנסוע  היה  ניתן  שלא  מאחר  התאונה 
הוסע  הרכב  הנתבעת  לגרסת  בעוד  זאת, 
שכן  התאונה,  ממקום  התובע  של  לביתו 
לרבות  בחוות הדעת,  הנזקים המתוארים 
הנזק לשמשה, לרדיאטור ולכריות האוויר, לא 
אירעו במהלך התאונה. על פי בית המשפט, 
הרכב הוסע לביתו של התובע. לו היה אכן 
נגרר, נקבע, הרי היה נגרר למוסך ולא לחצר 
ציין  גרירה למוסך. בנוסף,  הבית ואחר כך 
בית המשפט, לא הובאה כל אסמכתא בקשר 
לשתי  בקשר  שכן  כל  )ולא  הרכב  לגרירת 
גרירות( ואף לא הובאה כל עדות להוכחת 

הטענה כי הרכב נגרר.
בית המשפט פסק, כי מכלול הראיות מלמד 
בשמשה  הנזק  את  לייחס  ביקש  שהתובע 
ונזקים נוספים לחזית הרכב לאירוע התאונה, 
תוך הטעיית חברת הביטוח. הראיות מלמדות, 
כי הרכב לא נגרר מהמקום אלא הוסע לביתו 
של התובע ורק יומיים לאחר מכן הגיע למוסך, 
או אז נבדק על ידי השמאי, וכי במהלך שהיית 
הרכב ליד בית התובע נגרמו לו נזקים נוספים, 
ידי השמאי  לרבות הנזקים אשר דווחו על 

לשמשה הקדמית, תלישת המגן הקדמי וכריות 
האוויר. התובע או מי מטעמו לא דיווחו לשמאי 
בדבר הנזקים אשר לא נגרמו בתאונה, ולפיכך 
נקבע כי כך נעשה במטרה להטעות את חברת 
הביטוח ולהגדיל את הנזקים עד כדי הכרזת 

הרכב כאובדן להלכה. 
בית המשפט קבע, כי לסעיף 25 לחוק )הדן 
עובדות  יסודות: מסירת  במרמה( שלושה 
בלתי נכונות או כוזבות, מודעות המבוטח לאי 
נכונות העובדות וכוונה להוציא כספים שלא 

כדין על יסוד העובדות הכוזבות. 
בית המשפט פסק, כי בנסיבות המקרה יש 
תחולה להוראות הסעיף אשר הפסיקה קבעה 
בקשר אליו, כי די במסירת עובדות כוזבות 
או העלמתן בכוונת מרמה על מנת להקנות 
למבטח פטור. בנסיבות המקרה התובע הודה, 
רק בשלב ההליך, כי הנזק לשמשה הקדמית 
לא אירע בתאונה אלא ליד ביתו. כן הוכח, 
הרכב  מצב  בין  משמעותי  הבדל  קיים  כי 
לבין הנזקים אשר התגלו  במקום האירוע 
ימים, כאשר הגיע למוסך  בו לאחר מספר 
ונבדק על ידי השמאי. לפיכך, אין המבוטח 
זכאי לקבלת פיצוי מאת חברת הביטוח ודין 

התביעה להידחות. 
יישא בהוצאות  והתובע  התביעה נדחתה 

הנתבעת.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

התובע או מי מטעמו לא דיווחו לשמאי בדבר הנזקים אשר לא נגרמו בתאונה, ולפיכך נקבע כי כך 
נעשה במטרה להטעות את חברת הביטוח ולהגדיל את הנזקים עד כדי הכרזת הרכב כאובדן להלכה

נדחתה תביעתו של בעל רכב שנפגע 
בתאונה עקב הגדלת הנזקים שאירעו 

בתאונה וניסיון לרמות את חברת הביטוח 

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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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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האתגר הניהולי בענף הביטוח

אחד הגורמים המאפיינים ביותר את ענף 
הביטוח הוא הסבב המהיר של מנהלים, בכל 
הדרגים, בין חברות הביטוח. הסיבה המרכזית 
לכך היא כמובן הצורך של החברות במקצוענים 
ברמה גבוהה מאוד, דבר שמקשה על השגת 
מנהלים מחוץ לענף. מן הצד השני התופעה אינה 
מעודדת מנהלים שבקיאים בעולם הביטוח 
ולהשתלם, אחרי  שהגיעו  להמשיך ללמוד 

לעמדות מפתח בתחום התמחותם. 
ב”קוריקולום  זו מומחשת כאשר  תופעה 
 2-3 לפחות  מופיעות  ויטה” של המנהלים 
חברות ביטוח בהן עבדו בעבר. גם ידיעות על 
מנהל כזה או אחר שעבר מחברה אחת לאחרת 
מעוררות לא מעט רעש בענף, ולא בכדי. הנזק 
לחברה שמנהל בכיר עוזב אותה כפול ומכופל: 
מנהל שעוזב משמעותו לא פעם שמנהלים וגם 
עובדים זוטרים יותר עוזבים יחד אתו. זאת, 
בנוסף להעברת מידע עסקי, לקוחות וסוכנים 

לחברה החדשה יחד עם אותו מנהל. 
בכירים  בדרגים  המנהלים  תגמול  בכך, 
)סמנכ”לים ומשנים למנכ”ל( במסגרת מעבר 
בפועל לשוק של סודות  הופך  בין חברות, 
מסחריים  סודות  רק  לא  אולם  מסחריים. 
עוברים יחד עם המנהלים בין החברות בענף. 
של  משנה  שוק  נוצר  המעברים  במסגרת 
תפוקות, סוכנים, עובדים ולקוחות, שעוברים 
יחד עם אותו בכיר לחברה החדשה. מדובר, 
למעשה, בעיוות בשוק – כאשר חלק מתגמול 
הבכיר שעובר לחברה חדשה נעשה בפועל עבור 
סודות מסחריים ומידע עסקי רגיש שעובר 
כנדוניה לחברה החדשה. אולם, האם מידע 
זה הוא שלו למכירה? בכירים עימם שוחחנו 

הטילו בכך ספק.   

עד כמה הענף נפגע?

בענף הביטוח חסרים אנשי מקצוע מנוסים, 
על כך אין חולק. וגם אין חולק על הצורך של 
הסוכנים להתמקצע וללמוד יותר ויותר לעומק 
על הענף ועל המוצרים המוצעים ללקוחות. 
שאלה אחת לא עולה מספיק לדיון, אך התחרות 
להתחמק  מאפשרת  לא  מנהלים  על  העזה 
ממנה – עד כמה הענף נפגע ממצב זה? האם 
השילוב של מחסור במקצוענים, לצד הפיגור של 
הענף בטכנולוגיות חדשניות, בדומה לחברות 
הביטוח המובילות בחו”ל - אינו מדאיג, או, אם 
תרצו, אינו מדאיג מספיק את בעלי השליטה, 

הדירקטוריונים והמנכ”לים? 
“כל מנהל נמדד בסוף רק במכירות, ולכל 
היותר, לפי הרווחיות. אבל מה לגבי חדשנות? 
יצירתיות? יזמות? כולם מחקים האחד את 
השני” – התבטא בנושא מנכ”ל סוכנות ביטוח 
גדולה בשיחה עם פוליסה. לדעתו, בכל גיוס של 
מנהל חדש מחוץ לענף, הפער ברמה הניהולית 

ניכר באופן מיידי: “מנהלים שמגיעים מבתי 
השקעות הם ברמה הרבה יותר טובה – הם 
יודעים לגייס עובדים, להדריך ולמשב אותם 
אחרת. אגפי כוח האדם בחברות ביטוח חלשים 
לעומת המקבילים בבנקים ובבתי ההשקעות”.

סוכן בכיר נוסף, המשקיע חלק ניכר מזמנו 
בהכשרת דור העתיד של ענף הביטוח, התייחס 
אף הוא לבעיה, ואמר כי המקצועיות הנמוכה 
של עובדי חברות הביטוח ומנהליהן היא אחת 
הסיבות המרכזיות לכך שתביעות ביטוח כה 
רבות מגיעות לבתי המשפט: “החתמים ומנהלי 
הסניפים והמחוזות לא מבינים לעומק את 
הפוליסות שהם מוכרים, וכך גם בתביעות. אבל 
מחלקות התביעות אוישו בשנים האחרונות 
בעורכי דין מתוך ציפייה שלפחות הם יקראו 
את הפוליסות, אבל גם הם לא יודעים להבין 
את מה שכתוב בפוליסות. ככה מגיעים לבית 
משפט, והמבוטח טוען – לא ידעתי שזה המוצר 
שמכרו לי...”. לדבריו, תופעה דומה קיימת גם 
בצד של סוכני הביטוח – דבר שמקטין עוד יותר 
את המוטיבציה של מנכ”לי החברות להשקיע 

בהכשרה מקצועית של העובדים והמנהלים. 
גורם נוסף בענף, שכיהן בתפקידים בכירים 
במספר חברות ביטוח, אמר כי עיקר הבעיה 
היא שהמנהלים חושבים לטווח קצר, ובעיקר 
מעוניינים לצלוח את הקדנציה שלהם בשלום: 
“הרי ברור שענפי ביטוח הרכב והדירה הולכים 
לעבור שינויים דרמטיים, וכניסת חברות ביטוח 
דיגיטליות עומדת לא רק לשנות את הענף מן 
היסוד, אלא גם להביא  להפחתת תעריפים. חוץ 
מלעשות כנסים ולומר שוב ושוב את המילה 
דיגיטל – אף אחד לא עושה כלום”. לדבריו, 
חוסר המקצועיות מתחבר גם לריכוז הסמכויות 
שנעשה בשנים האחרונות בחברות הביטוח: 
“בעבר, מנהל סניף או מנהל מחוז היה אלוהים, 
והיום על כל מהלך חצי חריג הוא צריך לקבל 
אישור של המטה שלו. פחות סומכים היום על 

המקצועיות של אותם גורמים”. 

חברות הביטוח לפוליסה: משאבים רבים 
מושקעים בפיתוח העובדים והמנהלים

הפתרון לפחות לחלק מן הבעיות שהוצגו, כך 
אמרו מרבית הגורמים ששוחחנו עימם, הוא 

לשפר את ההכשרות המקצועיות למנהלים. 
בניסיון  הגדולות  פנינו לחברות הביטוח 
להבין את עמדתן ביחס להכשרה המקצועית 
של המנהלים והעובדים. להלן ההתייחסויות:

הפניקס: “החברה משקיעה משאבים רבים 
בפיתוח המיומנויות המקצועיות של העובדים 
מהלך  כל  ולאורך  קבוע  באופן  והמנהלים 
באמצעות  זאת,  בחברה.  שלהם  הקריירה 
המרכז למצוינות עסקית, שבו מתנהלים מספר 
מסלולים שונים בהתאם למרכיבי התפקיד 

של כל עובד ועובדת. לצד קורסי המנהלים, 
המקנים מיומנויות ניהול מגוונות וכן תכניות 
התחומים  עם  והעמקה  להיכרות  העשרה 
השונים המנוהלים במסגרת החברה, וכן קורס 
ויעניק  בקרוב  שייפתח  החדש  המפקחים 
הכשרה מקצועית מעמיקה גם למי שאינו מצוי 
בעולם הביטוח בתוך מספר חודשים, מציעה 
הפניקס קורס פיתוח אישי. הקורס מיועד 
לבעלי תפקידים ניהוליים או רוחביים, המקנה 
הבנה מערכתית של החברה ושל השוק. תכניות 
ההעשרה השונות של הפניקס, המתעדכנות 
באופן רצוף לאור שינויים ברגולציה, במערכות 
ובמגוון המוצרים החדשים, מנוהלות באמצעות 
מערכת לניהול למידה ממוחשבת מתקדמת. 
המערכת המאפשרת גם מעקב אחר קורסים 
ותוצאות הלמידה, וכן חיתוכים וניתוחים של 
הרמה המקצועית, בהתאם לעיסוק וליחידה 

ארגונית”.
מגדל: “החברה משקיעה משאבים רבים 
בפיתוח והכשרה של שדרת הניהול, מתוך הבנה 
כי המנהלות והמנהלים הם מנוף לשגשוגה 
האנושי והפיננסי של החברה. במגדל קיימות 
ופיתוח רבות, המותאמות  תכניות העשרה 
באופן אישי ונגזרות מפרופיל המנהל המגדלי 

לפי ותק ותפקיד. בין המסלולים הרבים:
כלים  בארגז  מצוידים  צעירים  מנהלים   •
ניהולי בסיסי: תפיסת תפקיד, הנעת עובדים 

ומוטיבציה, ניהול זמן ומשימות.
• מנהלים ותיקים מקבלים הכשרה פרקטית 
בדוגמת קפסולות למידה מזוקקות בנושאים 
ניהול  פרט,  ניהול  עובדים,  שימור  כגון: 

ממשקים.
• מנהלים בכירים מעמיקים בכל שנה ב-2 
המגדלי  המנהל  פרופיל  מתוך  אלמנטים 
)השנה התמקדנו בנושאים: יכולת מנהיגותית 

וחדשנות עסקית(.
• מנהלים במוקדי השירות והמכירה מקבלים 
הכשרה מותאמת לאתגרי עולם זה )שימור 
ויעדים  עובדים, הנעת עובדים, ניהול מוקד 

וכו’(. גם פה ישנה התאמה לדרג ותפקיד”. 
מבטחים: “בחברה קיימים מסלולי  מנורה 
הכשרה לדרגי הניהול השונים, כך שהעדיפות 
לקידום בחברה הנה מקרב מועמדים פנימיים. 
במסגרת זו אנו מאתרים עובדים/מנהלים בעלי 
פוטנציאל לקידום. החברה מקיימת תהליכי 
הכשרה לדרגי הניהול השונים, הכוללים, בין 
היתר, קורסי פיתוח מנהלים. אנו מברכים 
על כך שמדיניות זו מצליחה, כך שהמינויים 
הבולטים בחברה בכל שרשרת דרגי הניהול 
בשנים האחרונות היו מקרב עובדי החברה”. 

הראל: “מסלולי הכשרת המנהלים בהראל 
מותאמים לשלבי התפתחות המנהלים בתפקיד 
ולתחומי העיסוק הניהוליים. מסלולי ההכשרה 

אינם כוללים כיום מסלולי עתודה”.

  רבים בענף מלינים על המחסור החמור במנהלים מקצועיים בענף הביטוח
 כיצד פערי המידע משפיעים על התנהלות החברות, כיצד זה קשור למעבר של 

מנהלים בין חברות ומה קורה בפועל כאשר מנהל בכיר עובר מחברה אחת למתחרה?   
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כל המידע שאתה צריך, מכל מקום ובכל זמן. ממשק ידידותי וחדשני המאפשר לך לראות תמונת 
לקוח מלאה של לקוחות ומעסיקים. אפשרות לעדכוני אונליין ופעולות בזמן אמת לניהול העסק שלך 

בקלות ובפשטות.

תמונת גבייה
מלאה

ניהול ומעקב
אחר תורי העבודה

חפשו ב-Google כללנט לסוכן

התחדשנו!

יותר חדשני    יותר זמין    יותר אפשרויות

תמונת לקוח מלאה
של לקוחות ומעסיקים

תמונת עמלות
לפי תחום הפעילות

 עכשיו
גם בנייד

חדש
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חבויות - התחום היחיד 
שהפסיד בחציון ראשון 2018

חבויות  ביטוח 
בע  ר א ל  ל ו כ
פוליסות/כיסויים 
עיקריים: אחריות 
ג’,  צד  מעבידים, 
צר  ו מ ת  ו י ר ח א
ואחריות מקצועית. 
בחציון 2018 הגיעה 
החבויות  תפוקת 
ל-1.782 מיליארד 
ים  ו ו ה מ ה ל  ק ש
 1.9% של  גידול 
לעומת התקופה המקבילה אשתקד )1.749 

מיליארד שקל(.

התחום מהווה 14.2% מתפוקת האלמנטרי 
12.48 מיליארד שקל(  בחציון )1.78 מתוך 

ותרומתו 
לרווחיות שלילית. תחום החבויות הינו התחום 
היחידי שהפסיד בחציון הראשון 2018 כאשר 
רווחי האלמנטרי הגיעו ל-515.4 מיליון שקל 
)לאחר הפסד החבויות של 134.1 מיליון שקל(.
מענה  נותן  אינו  בתפוקה  הזעום  הגידול 
לשיעור הצמיחה ובוודאי שאינו נותן מענה 
לבעיה החיתומית של חוסר בפרמיה על מנת 

להתאים התעריפים לסיכון.
בשורת הרווח חלה נסיגה משמעותית והתחום 
הציג הפסד של 134.1 מיליון שקל ולעומת 
 135 1 מיליון אשתקד - הרעה של  רווח של 

מיליון שקל תוך מעבר מאיזון )רווח זעום( 
להפסד משמעותי.

הירידה ברווחי השקעות הינה בסדר גודל של 
14 מיליון שקל בלבד ולפיכך קיימות סיבות 
ונראה  ברווחיות  לירידה  ונוספות  אחרות 
שהסיבה העיקרית קשורה לשינויים במודלים 
והערכות אקטואריות, שהביאו לגידול בתביעות 
התלויות. בנוסף, השפעות בגין עליית מדד, וכן 
השפעת הנוהג המיטבי ובמיוחד בגין השנה 

השוטפת.
ההפסדים מרוכזים בשלוש חברות ביטוח: 
מגדל, הראל והפניקס. מנגד ובדומה לביטוח 
חובה ניתן להבחין בשינוי מגמה מאשתקד, 

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך בעמוד הבא(

 תחום החבויות ממשיך להיות בעייתי חיתומית ולפיכך כמעט אין יצרנים נוספים המוכנים 
להיכנס ולפעול בתחום זה והוא נשלט על ידי שש החברות הגדולות  תוצאות חציון ראשון 2018 

תשלומי תביעותפרמיות  ברוטו חברות
רווחי תביעות משנה תפוקת משנה ושינוי בתלויות 

השקעות
רווח בנטרול  
רווחי השקעה

סה”כ רווח 
כולל

5,3276295345341,8792,413              11,079ביטוח ישיר
70,30010,082827916,723-13,7982,925            91,292הכשרה

167,37453,6578272037,681-22,45015,231          175,764כלל ביטוח
197,33552,379436946,540-71,561-65,021          186,929מגדל

114,81374,1581879217,617-26,519-8,902          177,854מנורה החזקות
167,56387,2944279121,363-17,2044,159          280,337איילון
469,000164,00013900051,000-90,000-39,000          510,000הראל

207,85039,9156416017,236-43,098-25,862          219,630הפניקס
51,48016,248104663,387-13,396-10,009            65,101ביטוח חקלאי

  AIG52,017            74,46546,16759948-227-8,803-9,030
1,918787136019-405-386              1,527שלמה

9,4482,3913098562-1,242-680              11,015שירביט
1,536,873547,707474842172,435-306,597-134,162       1,782,545סה”כ

סה”כ אחר חבות מעביד צד ג’ אחריות מקצועיתאחריות  מוצר 
1,736,640 45,905    318,557   578,845   681,736          157,502         פרמיה 

9.1%39.3%33.3%18.3%2.6%100%אחוז בפרמיה 
134,162- 9,511      100,339-  83,024-    16,596            23,094           רווח באלפי ש”ח 

תוצאות תחום חבויות, בחלוקה לחברות, חציון 2018

תוצאות תחום חבויות, בחלוקה לתת תחומי פעילות, חציון 2018

http://polisa.news/landing/http://polisa.news/landing/ http://polisa.news/landing/

www.polisa.news
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הכולל שחרור רזרבה בגין וינוגרד. אותה מגמה 
הצליחה רק להקטין את שיעור ההפסד.

מבין שש החברות הגדולות הפעילות בתחום 
רק שתי חברות הצליחו להרוויח, כאשר כלל 
ביטוח הצליחה לעבור מהפסד בשנה החולפת 
15.2 מיליון  8.6 מיליון שקל לרווח של  של 
שקל, המציב אותה במקום הראשון ברווחיות 

בחציון הנסקר.
גם איילון הצליחה לייצר רווח קטן, שנשחק 

ביחס לאשתקד. 
+ שינוי בתלויות הגיעו  תשלומי תביעות 
ל-1.53 מיליארד שקל ולעומת 1.41 מיליארד 

שקל אשתקד - גידול של כ-121 מיליון שקל. 
השתתפות מבטחי המשנה בתביעות גדלה רק 
ב-29 מיליון שקל )474.8 לעומת 445.1 מיליון 
שקל(, כך שעיקר הגידול בתביעות והשינוי 
בתלויות היה ברמת השייר של החברות. נתון 
זה היה חזק בהרבה משיעור הירידה ברווחי 

השקעות.
כרשום  קשור  ברווחיות  הירידה  עיקר 
לעיל לשלוש החברות, כאשר שיעור ההרעה 

בשלושתן הוא כ-130 מיליון שקל במצרף.
וחבות  ג’  צד  בהתייחס לתתי התחומים, 
מעבידים הגדילו את שיעור ההפסד, ולעומתם, 
שחיקה  חלה  ומוצר  מקצועית  באחריות 

ברווחיות אך תתי תחומים אלו עדיין רווחיים 
כבעבר.

ההפסד –  בשיעור  מוביל  מעביד  חבות 
כ-100.3 מיליון שקל )הפסד של 62.1 מיליון 
 38.2 - הרעה של  שקל בתקופה מקבילה( 

מיליון שקל. 
צד ג’ - הפסד של 83 מיליון שקל )הפסד של 
29.4 מיליון שקל אשתקד( - הרעה של 53.6 

מיליון שקל. 
אחריות מקצועית - ירידה ברווחיות ל-16.6 
מיליון שקל )רווח של 60 מיליון שקל אשתקד( 

- הרעה של 43.4 מיליון שקל. 

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(

חבויות - התחום היחיד שהפסיד בחציון ראשון 2018

)המשך בעמוד הבא(

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

סה”כ אחר חבות מעביד צד ג’ אחריות מקצועיתאחריות  מוצר 
1,706,879         42,233    318,711   549,681   685,617          152,870         פרמיה 

9.0%40.2%32.2%18.7%2.5%100%אחוז בפרמיה 
1,023               1,761      62,134-    29,415-    59,967            28,798           רווח באלפי ש”ח 

תוצאות תחום חבויות, בחלוקה לתת תחומי פעילות, חציון 2017

תשלומי תביעות פרמיות  ברוטו חברות
רווח בנטרול  רווחי השקעותתביעות משנה תפוקת משנה ושינוי בתלויות 

רווחי השקעה
סה”כ רווח 

כולל

303421237658          582          5,734              10,297ביטוח ישיר
19,9766,2071,9988,205     7,326       59,043            78,276הכשרה

131,98019,773-28,406-8,633   72,524     224,639          190,974כלל ביטוח
7,86032,951-39,141-6,190       56,366     126,200          192,472מגדל

31,86715,535-26,528-10,993     64,385     136,553          184,124מנורה החזקות
47,24222,599-8,31214,287     73,591     158,949          253,694איילון
168,31544,686-46,498-1,812   127,960   473,799          476,974הראל

1,44632,007-15,94316,064       46,641     127,605          224,926הפניקס
11,3807,268-19,965-12,697     12,050     65,801            74,196ביטוח חקלאי

  AIG54,430            34,097     48,732     23,4064,187-4,595-408
56628-158-130          472          838                 922שלמה

8035942,0782,672          1,409       2,632              7,827שירביט
445,144186,256-185,2331,023   512,038   1,415,890       1,749,112סה”כ

תוצאות תחום חבויות, בחלוקה לחברות, חציון 2017
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אחריות מוצר - ירידה ברווחיות ל-23 מיליון 
שקל )מ-28.8 מיליון שקל אשתקד( - הרעה 

של 5.8 מיליון שקל.
כל תתי התחומים הציגו הרעה בתוצאות, אך 
המגמה ההיסטורית נשארה כתמיד: הפסדים 
ג’ והמשך מגמת  ניכרים בחבות מעביד וצד 
רווחיות באחריות מקצועית ומוצר, חרף הירידה 

בשיעור הרווחיות.

הראל - הגדולה ביותר 
כלל ביטוח - הרווחית ביותר 

הראל  חברת הביטוח הגדולה ביותר היא 
עם תפוקה של 510 מיליון שקל )477 מיליון 
אשתקד( - גידול של כ-7%. החברה מציגה 
הפסדים של 39 מיליון שקל )הפסד 1.8 מיליון 
שקל אשתקד( - הרעה של 37.2 מיליון שקל. 
למרות הסברי המאזן על תשואות נמוכות 
בשוק ההון ועלייה במדד, ניתן להבחין בירידה 
אחריות  של  הרווחיות  בשיעור  התלולה 
וירידה מתונה ברווחיות אחריות  מקצועית 
ג’  צד  גידול בהפסדים של  כן,  וכמו  מוצר, 

וחבות מעבידים.
החברה השנייה בגודלה היא איילון ותפוקתה 
280.3 מיליון שקל )253.7 מיליון אשתקד( 
10.5%. בשורת הרווח החברה  גידול של   -
הציגה רווחיות של 4.1 מיליון שקל )רווח של 
14.2 מיליון שקל אשתקד( - ירידה של כ-10 
 .)71.1% )ירידה של  מיליון שקל ברווחיות 
גידול בהפסדי צד ג’ )בעיקר בגין שנה שוטפת 
שהרי בגין תביעות ישנות היה שיפור(, וקיטון 
ברווחיות אחריות מקצועית מסביר את עיקר 

הירידה ברווח.
חברת הפניקס הינה השלישית בגודלה עם 
תפוקה של 219.6 מיליון שקל )224.9 מיליון 
שקל אשתקד( - ירידה של כ-5 מיליון שקל. 

הציגה הפסד של 25.8 מיליון שקל )לעומת רווח 
של 16 מיליון שקל אשתקד( - הרעה של 41.8 
מיליון שקל הנובעים מירידה ברווחי השקעות 
וכן מעדכון מודל הערכות אקטואריות בצד ג’ 

שהרע את המצב בתת תחום זה.
החברות מגדל ומנורה מבטחים, עם תפוקה 
של 186.9 מיליון שקל ו-177.8 מיליון שקל 
בהתאמה, מחזיקות את המקומות 4-5 בגודל.
שתי החברות הציגו הפסד, כאשר ההפסד 
במנורה הינו 8.9 מיליון שקל ומהווה שיפור 
לעומת שנה קודמת )הפסד 11 מיליון שקל( 
וינוגרד ושיפור  - תוך קיטון הפרשות בגין 
בניגוד למגמת  וכלליות.  בהוצאות הנהלה 
השוק - גידול קטן ברווחי השקעות. למרות 

השיפורים, החברה עדיין מפסידה חיתומית.
בחברת מגדל ההפסד הגיע 65 מיליון שקל 
)הפסד של 6.1 מיליון שקל בלבד אשתקד( 
- הרעה של 58.9 מיליון שקל. עיקר ההרעה 
מקורה בגידול הפסדי צד ג’ וחבות המעביד 
ובנוסף, שחיקת הרווח באחריות מקצועית 

ומוצר )בעיקר במקצועית(.
כלל ביטוח שהינה החברה השישית  חברת 
בגודלה )175.7 מיליון שקל( בתחום זה הציגה 
מיליון שקל, המציב אותה   15.2 רווח של 
 23.8 במקום הראשון ברווחיות ושיפור של 
מיליון שקל לעומת אשתקד )הפסד של 8.6 
מיליון שקל(. עיקר השיפור של כלל ביטוח 
נובע מקיטון בהפרשות בגין וינוגרד ובניגוד 
למגמה הפוכה בשנה מקבילה. בנוסף, כלל 
ביטוח הצליחה להגדיל את רווחי ההשקעות, 

בניגוד למגמת השוק.
)חמש  בתפוקה  הגדולות  חלקם של שש 
שקל  מיליארד  כ-1.55  ואיילון(  החברות 
המהווים כ-87% מתפוקת התחום. לפיכך, 
הפעילות של שש החברות האחרות כ-13% 

בלבד.
ידי  על  אין ספק שתחום החבויות נשלט 

הנוספות.  הגדולות  החברות  וחמש  הראל 
החלק של שש החברות הנותרות בתפוקה 
הכשרה, ביטוח  זניח. בחברות:  ובתוצאות 
בתחומי  לפעול  ניסיון  יש   AIG-ו חקלאי 
החבויות )בחקלאי ובהכשרה גם בעסקים(, 
אך הן עדיין רחוקות משש הגדולות ובאופן 
ביטוח חקלאי  עיקר הפעילות של  מהותי. 

בתעשייה הקיבוצית. 
ביטוח ישיר  )שירביט,  בחברות האחרות 
ואינה משפיעה על  זניחה  ושלמה(התפוקה 
התוצאות כלל. בחברות ביטוח ישיר ושלמה 
חלק ניכר מהפעילות בתחום זה נובע מהפרשה 

בגין החבויות בפוליסת הדירה.

סיכום 

בעייתי  להיות  ממשיך  החבויות  תחום 
חיתומית ולפיכך כמעט ואין יצרנים נוספים 
המוכנים להיכנס ולפעול בתחום זה והתחום 
ידי שש החברות הגדולות באופן  נשלט על 

מוחלט.
התחום פועל במקביל לתחום העסקים הרווחי 
שהרי לכל עסק יש גם חבות וזה מסביר שגם 

בעסקים עיקר התחרות בין 6 הגדולות.
חבות המעביד וצד ג’ ממשיך להיות בעייתי 
חיתומית וכנראה שהעוסקים במלאכה אינם 
מצליחים להביא תתי תחום אלו למצב שבו 

הפרמיה תהיה תואמת לסיכון.
אחריות  תחום  תתי  הצליחו  זה  בחציון 
מקצועית ומוצר לייצר רווחיות אך היא נשחקה 

לעומת שנה חולפת.
התחום עתיר כספי השקעות )מקום שני 
לאחר חובה( ולפיכך, שינויים ברווחי השקעות 
ושינויים בשער הריבית עשויים להביא את 
יש צורך  ואף לרווחיות, אך  התחום לאיזון 
ושיפור  לסיכון  תעריפים  בהתאמת  דחוף 

הבסיס החיתומי.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(
חבויות - התחום היחיד שהפסיד בחציון ראשון 2018

www.shagrir.co.il
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!

מאושר
לשיווק

ע״י הפיקוח
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37% מהאמריקאים לא 
מתייעצים לגבי התחום הסיעודי

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

בגיל  אמריקאים  עשרה  מתוך  ארבעה  כמעט 
65 או יותר )37%( מודים כי לא קיימו שיחה 
סיעודי. שיעור  למצב  בעניין המוכנות שלהם 
זה דומה לשיעור של כל הבוגרים בארה”ב – 

 .38%
הסקר שנערך על ידי The Harris Poll עבור 
OneAmerica שאל 2,006 בוגרים בגיל מעל 
בן  עם  סיעודי  בנושא  שיחה  קיימו  האם   18
משפחה, בן זוג או שותף, חבר, מומחה סיעודי, 
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח, עורך דין, איש דת, 
לצרכים  בקשר  אחר  מישהו  או  חשבון  רואה 
אמרו  מהמשיבים   62% אפשריים.  סיעודיים 
משיבים   38% כאשר  שיחה,  כזו  קיימו  כי 
כזו עם  ומעלה קיימו שיחה  בגילאים של 65 
בן הזוג )לעומת 27% בגילאים 18-64(, 17% 
)לעומת  הפיננסי  המתכנן  עם  שיחה  קיימו 

.)7%
ל-70% מאלה החוגגים כעת את יום הולדתם 
חייהם  במהלך  סיעודיים  צרכים  יהיו  ה-65 
משרד הבריאות ושירותי  נתונים של  פי  )על 
מהאמריקאים   20% האמריקאי(.  אנוש 

יצרכו שירותי סיעוד לתקופה ארוכה מחמש 
ומחלות  אלצהיימר  כגון  מחלות  עקב  שנים 
דמנטיות אחרות, פרקינסון ומחלות כרוניות 

אחרות.
70% מהאמריקאים בעלי הכנסה משפחתית 
שקיימו  אמרו  דולר  אלף  מ-100  גבוהה 
מאלה   56% לעומת  הסיעודי  בנושא  שיחה 
מ-75  קטנה  שלהם  המשפחתית  שההכנסה 
שההכנסה  מאלה  רק 15%  אולם  דולר.  אלף 
המשפחתית שלהם גבוהה מ-100 אלף דולר 
ערכו שיחה בנושא עם מתכנן פיננסי ורק 10% 

שוחחו על הנושא הסיעודי עם סוכן ביטוח. 
הסקר התבצע באופן מקוון בתוך ארה”ב בין 
נתונים  פי  על   .2018 בספטמבר  ל-17  ה-13 

סטטיסטיים שהתפרסמו:
להשתמש  סיכוי  יש   65 מבני  ל-70%   •

בשירותי סיעוד בשארית חייהם. 
של  לתקופה  סיעוד  שירותי  צורכות  נשים   •
3.7 שנים בעוד שגברים צורכים שירותי סיעוד 

לתקופה של 2.2 שנים בלבד.
• 33% של בני 65 לא יהיה זקוקים לשירותי 

לשירות  זקוקים  יהיו   20% אולם  סיעוד, 
סיעודי לתקופה העולה על 5 שנים. 

שירותים  יצרכו  מהאוכלוסייה   69%  •
סיעודיים לתקופה ממוצעת של 3 שנים. 

שירותים  יקבלו  מהאוכלוסייה   65%  •
של  ממוצעת  לתקופה  בביתם  סיעודיים 
טיפול  יקבלו  מהסיעודיים   80% שנתיים. 
מקדישים  שבממוצע  שכר,  ללא  ממטפלים 
שנערך  סקר  פי  על  בשבוע.  טיפול  שעות   20
 66%( אמריקאים  מיליון  כ-43.5  בארה”ב, 
מתוכם – נשים, 14% היו מעל גיל 65( נתנו 

סיוע סיעודי ללא תשלום במשך שנת 2017. 
שירותים  יקבלו  מהאוכלוסייה   37%  •
ייעודיים  ומתקנים  במוסדות  סיעודיים 

לתקופה ממוצעת של שנה. 
בארה”ב  הסיעודי  הטיפול  של  העלויות 
דולר   7,698 או  ליום  דולר   253 )בממוצע(: 
עלות  סיעודי;  במוסד  פרטי  לחדר  לחודש 
לשעה;  דולר  כ-20   – בבית  סיעודי  טיפול 
עלות יומית לשהייה במרכז סיעודי קהילתי – 

68 דולר ליום.

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

סקר שנערך עבור OneAmerica שאל 2,006 בוגרים האם קיימו שיחה בנושא 
סיעודי עם בן משפחה, בן זוג או שותף, חבר, מומחה סיעודי, מתכנן פיננסי, 

סוכן ביטוח, עורך דין או מישהו אחר בקשר לצרכים סיעודיים אפשריים
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המפרקים של פא”י ביקשו פוליסת 
אחריות דירקטורים בגובה 3 מיליון 

דולר ממנורה מבטחים וסורבו

 Harford Mutual חברת הביטוח האמריקנית
בחרה במערכת סאפיינס לניהול קבלת החלטות

פא”י  המפרקים של עמותת 
ביקשו את אישור בית המשפט 
מבטחים  ממנורה  לרכוש 
ת  ו י ר ח א ח  ו ט י ב ת  ס י ל ו פ
משרה  ונושאי  דירקטורים 
)D&O(. כך נמסר לפוליסה 
אשר  קוטלר,  שאול  מעו”ד 
מהמפרקים,  כאחד  משמש 
בניהו לאבל, שמונו  לצד עו”ד 
ידי בית המשפט להבריא  על 

את העמותה. 
בית  הורה  האחרון  ביולי 
המשפט המחוזי בלוד, ברשות 
השופטת עירית וינברג נוטוביץ’, 
על מינוי שני מפרקים זמניים 

לאגודה, תמורת שכר טרחה חודשי קבוע. זאת, 
מאחר שפא”י בעלת נכסים רבים וחשבונות 
בנק עם עשרות מיליוני שקלים ונטולת חובות. 
פוליסת ה-D&O שביקשו צמד המפרקים 
לרכוש מתוקף פעילותם היא בעלת כיסוי של 
שלושה מיליון דולר, לצד פוליסה חדשה שתכסה 
אותם בפעילות התאגידית בחברות בהן הם 
משמשים דירקטורים. מנורה מבטחים, כך 
נמסר, הסכימה לכסות את המפרקים בפוליסה 

שגובהה עד מיליון דולר בלבד. 
את שאר הכיסוי הם ינסו לרכוש 

דרך חברת ביטוח מחו”ל. 
צו פירוק זמני לאגודה ניתן 
את  לפרק  הכוונה  מתוך  לא 
בה  לבצע  כדי  אלא  החברה 
עו”ד  פי  תהליכי הבראה. על 
מניות  יש  “לאגודה  קוטלר: 
רבות של חברות שונות והיא 
ממנה חברי ועד בחברות אלו. 
יודגש שלמרות שפאי מחזיקה 
או מחזיקה חלקית בחברות 
אלו - להן אין צו פירוק זמני. 
במסגרת תפקידנו כמפרקים 
אנחנו משמשים גם כדירקטורים 
באותן חברות ועבודתי נבחנת שם כדירקטור 

ולא כעו”ד”.
דוגמה לאחד הפרויקטים שעליהם אמונים 
המפרקים הוא פרויקט בנייה של 100 מיליון שקל 
של חברת שיאון בה הם משמשים כדירקטורים. 
“בפרויקט הזה אנחנו חותמים על הסכמי המכר, 
לא כמפרקים, אלא כדירקטורים, ועל פעולות 
אלו חייב להיות כיסוי ביטוחי. זהו מעשה חסר 
אחריות לא לרכוש ביטוח בפרויקט המוזכר”, 

מסביר קוטלר.
נציין כי אין זו הפעם הראשונה שבה מפרקים 
אחריות  ביטוח  פוליסה  לרכוש  מבקשים 
דירקטורים ונושאי משרה, שתכסה אותם ברמה 
התאגידית. בתיק חברת בטר פלייס, שגם לה 
מונה מפרק, בית המשפט אישר למפרקים 
לרכוש פוליסת D&O מתוך הכרה כי המפרקים 
ישמשו כדירקטורים בחברה שרוב פעילותה היא 

בדלאוור, ארה”ב. 

• ישנן הערכות שבעקבות פיטורי בזק שביצעת 
בחברה, אתם חוששים מתוצאות התביעה של 

עובדי החברה ולכן מבקשים לרכוש ביטוח?
קוטלר: “אנחנו נגיב על כך בבית משפט. ביצענו 
את הפיטורים בצורה הפרקטית ביותר. עלינו 
לפעול מהר כדי לנהל עסק עם 120 עובדים. צריך 
להיות ריאלי בכמות הדרישות ויכולת ההתנהלות 
שלנו בחברה. אנחנו עושים מה שצריך כדי לייצב 
את מצבה של האגודה שהתנהלה בצורה בלתי 
תקינה. יש דוח חמור שמציג הוצאות גבוהות 
מאוד של ההנהלה ואנחנו מטפלים בכך. אנחנו 
לא צריכים להעסיק את כל הדירקטורים ופיטרנו 

את חלקם כדי לחסוך בעלויות”. 
במנורה מבטחים בחרו לא להתייחס. 

 מנורה הסכימה לספק פוליסה בשווי מיליון דולר בלבד  המפרק, עו”ד שאול קוטלר: כמפרקים 
אנו משמשים כדירקטורים בפרויקטים של מאות מיליוני שקלים, זה  חסר אחריות לא לרכוש ביטוח

המערכת Sapiens Decision תספק לחברת הביטוח האמריקאית יכולת חיתום והנפקה 
של מוצרים חדשים ללקוחותיה, והיא עתידה לסייע למבטחים להציע חוויית לקוח ייחודית

 Harford האמריקאית,  הביטוח  חברת 
 Sapiens סאפיינס  Mutual, בחרה במערכת 
לניהול קבלת החלטות. סאפיינס   Decision
לחברת  תספק  המערכת  הטמעת  כי  הודיעה 
הביטוח האמריקאית יכולת חיתום והנפקה של 
מוצרים חדשים ללקוחותיה, וכן היא עתידה לסייע 
למבטחים להציע חוויית לקוח ייחודית ותאפשר 

מודרניזציה של מוצרי ביטוח בחברה. 
“הפתרון שהמערכת מציעה הינו מרכיב אסטרטגי 
המאפשר לחברות הביטוח להמשיך ולשפר את 
הטכנולוגיה שלהם ולספק ללקוחותיהם את רמת 
השירות הגבוהה ביותר. לסאפיינס יש יכולת מוכחת 
לספק תוצאות איכותיות הן עבור מבטחים, והן 
לארגונים מובילים במשק. נמשיך לסייע לחברות 
הביטוח להשיג את יעדיהם העסקיים”, מציין הרולד 

.Sapiens Decisionוסטרוולט, מנכ”ל

מרלין  הייעוץ  דיוויד קלאמפ, מנכ”ל חברת 
דיגיטל, לשעבר מנהל מערכות מידע בחברת 
 Sapiens Decision“ :הוסיף ,Hiscox הביטוח
בפלטפורמות  המודרניזציה  לתהליך  חיונית 
טכנולוגיות מרכזיות, שיאפשרו לחברות להגיב 

במהירות לצרכים המשתנים של לקוחותיהן”. 
Harford Mutual לבחור  לצד מטרתה של 
במערכת יציבה לניהול מערך הפוליסות, צוות 
 POC-חברת הביטוח עבד במהלך תקופת ה
יחד עם הצוות של סאפיינס על מנת ליישם את 
התוצרים העיקריים של מוצרי ניהול הפוליסות 
של מנהלי החטיבות העסקיות. נרשמה הצלחה 
בהליך הוכחת ההיתכנות )POC(, עם ההחלטה 
להשלים את העבודה על מוצר ה-BOP ולהמשיך 
 Harford את צירופם של כל קווי המוצר של 

רוני על-דור מנכ”ל סאפיינסMutual לפלטפורמה של סאפיינס.

סי אלוני
צילום יו

עו”ד שאול קוטלר



10 באוקטובר 2018                                                                                                                   עמוד 14 / מתוך 14
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

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

החלטה מבורכת ששמה סוף לחגיגה של 
חברות הביטוח על גבם של החוסכים לפנסיה

של  ה  ר י ת ע ה ת  ק י ח מ “
בהמלצת  הביטוח,  חברות 
בג”ץ, מאפשרת את יציאתה 
לדרך של הרפורמה של כחלון  
מדובר  הפנסיה.  בתחום 
בהחלטה מבורכת ששמה סוף 
לחגיגה של חברות הביטוח 
על גבם של החוסכים לפנסיה. 
הניסיון של חברות הביטוח 
לעכב ולמנוע את צאתה של 
הרפורמה לדרך היה לא יותר 
מזעקתו של הקוזאק הנגזל”. 
איתי ברדה,  כך אומר היום 
גמל  הלמן-אלדובי  מנכ”ל 
מחיקת  בעקבות  ופנסיה, 
העתירה של חברות הביטוח 
נגד צאתה לדרך של רפורמת 

הפנסיה )ראו ידיעה בעמוד 3(. 
לדברי ברדה, “במשך שנים חברות הביטוח 
חילקו ביניהן את שוק הפנסיה, בדיוק כמו 
שחברות הסלולר חילקו ביניהן את השוק 

הציבור לשלם  ואילצו את 
בכל  שקלים  ואלפי  מאות 
מזלזלות  שהן  תוך  חודש 
חברות  גם  השבוי.  בקהל 
ול  ק ו  מ י ר ה ר  א ל ו ל ס ה
נפתח  כשהשוק  רק  צעקה 
לתחרות, וראה זה פלא, על 
אותו מוצר ניתן לשלם הרבה 
פחות. החוצפה של חברות 
לעכב את  שניסו  הביטוח, 
מכרז הפנסיה ולגרום לציבור 
להמשיך לשלם להן את דמי 
הניהול המופקעים, בולטת 
עוד יותר על רקע השנתיים 
האחרונות בהן הן השתמשו 
בכל תרגיל אפשרי על מנת 
חוסכים  של  מעבר  למנוע 
לקרנות ברירת המחדל. אף אחד לא מנע מהן 
להוריד משמעותית את דמי הניהול ולקרב 
ההשקעות  בתי  שני  שהציעו  לאלו  אותם 
שכבר פועלים בתחום פנסיית ברירת המחדל 

בשנתיים האחרונות”. 
ברדה הוסיף: “ממוצע דמי הניהול של חמש 
קרנות הפנסיה השייכות לחברות הביטוח 
היו, בשנתיים האחרונות, גבוהים בעשרות 
המחדל  ברירת  קרנות  של  מאלו  אחוזים 
 0.24% ו- מההפקדות   2.49% על  ועמדו 
מהצבירה, כאשר על פי נתוני אגף שוק ההון, 
כ-2.5 מיליון ישראלים שילמו את דמי הניהול 
המקסימליים. זאת, לעומת 1.49% מההפקדות 
ו-0.001% מהצבירה בהלמן-אלדובי ו-1.31% 
ו-0.01% מהצבירה בקרן של  מההפקדות 
מיטב דש. המשמעות היא שאלו שהמשיכו 
לחסוך לפנסיה באמצעות חברות הביטוח 
הפסידו עשרות אלפי שקלים ואף יותר מכך. 
אנו רואים ברפורמה מהפיכה משמעותית 
וגדולה הרבה יותר ממהפיכת הסלולר. בעוד 
שמהפיכת הסלולר חסכה לציבור כמה מאות 
שקלים בחשבון החודשי, מהפיכת הפנסיה 
תחסוך מאות אלפים. סכומים שיכולים להגיע 
עד לכ-300 אלף שקלים בחיסכון הפנסיוני רק 

בדמי הניהול”.

ישיבה בנושא הסדרת הרכיבה בכלי רכב 
והתמודדות עם הזינוק במספר  חשמליים 
הנפגעים תערך ביום ב’ הקרוב בוועדת הכלכלה 
בכנסת. לישיבה הוזמנו גורמים בענף הביטוח 
לשכת סוכני  איגוד חברות הביטוח,  כמו 
נוספים של  נציגים  לצד  וקרנית,  הביטוח 
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד 
הפנים, משרד לביטחון פנים ומשרד האוצר. 
המשתתפים יציגו כיצד יש להתמודד עם בעיית 
הבטיחות שנובעת מריבוי תאונות הדרכים עם 

האופניים החשמליים. 
מתחילת השנה, 18 רוכבי אופניים חשמליים 
איבדו את חייהם ומאות אחרים נפצעו כתוצאה 
מתאונות. בחלק לא מבוטל מהמקרים נקבע כי 
האשם העיקרי בתאונה הוא רוכב האופניים. 
גם הסוגיה הקשה של פיצוי הקורבנות של מעבר לאובדן החיים והפציעות הקשות, ישנה 

יידרשו  ונציגי הענף  הנסיעה הלא אחראית 
לתת את דעתם בנושא.

ועדת הכלכלה הם:  נוספים של  מוזמנים 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד 
המשפטים, משרד החינוך, משרד הבריאות, 
המשרד להגנת  והתעשייה,  הכלכלה  משרד 
מרכז  המקומי,  השלטון  מרכז  הסביבה, 
המועצות האזוריות, נציגי רשויות מקומיות 
מכון  רשויות,  נציגי  אזוריות,  ומועצות 
התקנים, איגוד לשכות המסחר, בטרם המרכז 
הלאומי לבריאות ובטיחות ילדים, יבואנים 
ישראל  ומשווקים של אופניים חשמליים, 
המועצה הלאומית לשלום  בשביל אופניים, 
איגוד האופניים בישראל, ארגונים  הילד, 
והמרכז הלאומי  למאבק בתאונות דרכים 

לחקר טראומה ורפואה דחופה.

מבטחים ומבוטחים

ברדה: במשך שנים חברות הביטוח חילקו ביניהן את שוק הפנסיה, בדיוק כמו שחברות הסלולר חילקו 
ביניהן את השוק ואילצו את הציבור לשלם מאות ואלפי שקלים בכל חודש תוך שהן מזלזלות בקהל השבוי

איתי ברדה, מנכ”ל הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, על משיכת העתירה נגד רפורמת ברירת מחדל: 

ישראל גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח 
אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח

איתי ברדה, מנכ”ל
הלמן-אלדובי גמל ופנסיה

נציגי הלשכה וחברות הביטוח ישתתפו בדיון 
בכנסת על הסדרת תחום האופניים החשמליים

עוד הוזמנו לישיבה בוועדת הכלכלה: נציגי קרנית, משרד 
התחבורה, משרד הפנים, המשרד לביטחון פנים ומשרד האוצר

http://polisa.news/landing/
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