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עמוד 16

עמוד 8-10

הפניקס הרווחית ביותר 
באלמנטר, הראל 

הגדולה ביותר

מאת חגי שפירא
מאת אודי פרישמן

 פסגות גמל ופנסיה מזמינה את לקוחותיך להצטרף לקופת הגמל "פסגות גמל להשקעה", המאפשרת להם לחסוך ולהפקיד
בכל דרך שיבחרו, וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מהטבות מס2

psagot.co.il |  מרכז שירות לסוכן: 1-700-707-610 | 
קרנות גידורטריידפנסיה השתלמות גמל ניהול תיקי השקעות קרנות סל קופות גמל ופנסיהקרנות נאמנות

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד 
בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. 2. פטור ממס רווח הון יתאפשר בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקיצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקיצבה ובהתאם להוראות הדין. אין באמור לעיל 
כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ 

פנסיוני( ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.

הדור הבא של החיסכון: 

פסגות גמל להשקעה
הדרך החדשה המאפשרת ללקוחותיך להגדיל את החיסכון1

המכרז השני של 
קרן פנסיה ברירת 
מחדל מעצים את 

שאלת העיסוק 
של סוכני הביטוח 

עמוד 2בפנסיה

עו”ד פגי 
שרון נבחרה 

 AIDA לנשיאת
העולמי

איך להגדיל 
את הסיכוי 

לאישור 
תביעה 

לתחליף ניתוח

איתי ברדה ברק סורנייאיר לוינשטייןרונן טוב

 הראל מובילה בתפוקת רכב חובה, רכוש אחר וחבויות 
 הפניקס – הרווחית ביותר למרות השחיקה ברווחיותה

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

עמוד 6

לויוי ועזרא גבאי,
ברכות לרגל חתונת
הבת חן עב”ל מתן

והפיננסיםגיטה ואריה לביא הפנסיה  הביטוח  עיתון 
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מחדל,  ברירת  קרנות  לבחירת  במכרז 
שתוצאותיו פורסמו היום, נקבע כי דמי הניהול 
יעמדו  אלדובי  והלמן  אלטשולר שחם  של 
ו-0.1% מהצבירה.  1.49% מההפקדות  על 
יעמדו על 2.49%  מיטב דש  דמי הניהול של 
פסגות יעמדו על  ו-0.05%. דמי הניהול של 

1.68% מההפקדות ו-0.0905% מהצבירה.
זמן קצר לאחר פרסום תוצאות המכרז הודיע 
איתי ברדה, מנכ”ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה, 
על הורדת דמי הניהול ל-0.05% מהצבירה 
ההשקעות  “בית   – מההפקדות  ו-1.49% 
הגיש במכרז הצעה לדמי ניהול נמוכים ואין 
כל סיבה להעלות את דמי הניהול לחוסכים 
ברפורמה הנוכחית לעומת הרפורמה החדשה” 

– כך ברדה. 
הניהול  דמי  ברדה,  של  המהלך  טרם 
זהים,  היו  החברות  כל  של  המשוקללים 

ועמדו על 0.1745 מהצבירה )על פי הנוסחה 
של דמי ניהול מהצבירה בתוספת דמי הניהול 
את  ששימשה  ב-20,  מחולק  מההפקדות 
רשות שוק ההון לצורך המכרז(. דמי הניהול 
המשוקללים שנקבעו נמוכים אך במעט מדמי 
הניהול המינימליים שיכלה חברת ביטוח להציג, 
בשל הגנת הינוקא שניתנה לגופי הפנסיה 

הקטנים. 
השאלה המרכזית שמתעוררת בשוק, לאחר 
פרסום התוצאות, היא שאלת סוכני הביטוח 
והעיסוק שלהם בפנסיה. אנשי מקצוע העריכו 
בשיחות עם פוליסה בעקבות פרסום התוצאות, 
כי בדמי הניהול שנקבעו מרבית בתי ההשקעות 
לא יוכלו לשלם עמלות לסוכני הביטוח. על כן, 
מעריכים אנשי מקצוע, סוכני ביטוח ימשיכו 
לעבוד בעיקר עם חברות הביטוח. אולם כיוון 
שגם החברות וגם הסוכנים מושכים לכיוון 

ביטוחי מנהלים, הרי שהסוכנים יצמצמו עוד 
יותר את פעילותם בפנסיה. 

הפעימה הבאה ברפורמה צפויה להיות במרץ 
2019, אז יפוגו כל ההסכמים הקיימים. ואז, 
מעריכים בענף, תיכנס הרפורמה לתוקף במלוא 
עוצמתה, שכן כל מעסיק שלא יערוך מכרז יחויב 
לצרף את העובדים לאחת מקרנות הפנסיה של 

בתי ההשקעות. 
גורם אחר בתחום החיסכון הפנסיוני אמר, 
כי אחת ההשפעות של הרפורמה תהיה גם על 
דמי הניהול במוצרי הגמל וההשתלמות. זאת, 
כיוון ששתי המצטרפות החדשות – פסגות 
ואלטשולר שחם – מחזיקות בפעילות גדולה 
בתחום הגמל וההשתלמות, והורדת דמי הניהול 
בפנסיה תלחץ למטה גם את דמי הניהול בגמל 

ובהשתלמות.
)לתגובות – ראו עמוד 16(

זה רשמי: אלטשולר שחם ופסגות הצטרפו לרפורמה

 תוצאות מכרז קרנות ברירת מחדל שפורסמו היום: דמי הניהול של אלטשולר שחם: 1.49% 
)הפקדות( ו-0.1% )צבירה(  מיטב דש: 2.49% ו- 0.05% פסגות: 1.68% ו- 0.0905% בצעד מפתיע, 

הלמן אלדובי הודיע לאחר פרסום התוצאות כי הוא חותך את דמי הניהול מהצבירה ב-50% ל-0.05% 

שאלת העיסוק של סוכני הביטוח 
בפנסיה מתחדדת לאחר פרסום תוצאות 
המכרז השני לבחירת קרן ברירת מחדל

נמל ת״א

17.10.18

בהשתתפות:

אירוע הוקרה לסוכני אורן מזרח 2018

אורן כהן
מנכ״ל

אורן מזרח

אורן אל און
מנהל חטיבת הלקוחות,

משנה למנכ״ל
הפניקס

ליאור רוזנפלד
נשיא

לשכת סוכני הביטוח

ליאור רביב
ראש חטיבת הלקוחות 

וערוצי הפצה, משנה למנכ״ל
מגדל

שלומי תמן
מנהל מערך העסקים, 

משנה למנכ״ל
כלל

שמים את הסוכן במרכז!
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בקרוב!41
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נדונה  סבא,  בכפר  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של פלונית באמצעות הוריה, התובעים 
2-3 )להלן, בהתאמה, התובעת והורי התובעת( 
שיוצגו על ידי עו”ד אורנה ינובסקי, כנגד כלל 
חברה לביטוח, אשר יוצגה על ידי עו”ד תומר 
 ,2018 זמר. פסק הדין ניתן ב-2 באוקטובר 

בהיעדר הצדדים, מפי השופט אלדד נבו.  
מדובר בתביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסה 
לביטוח תאונות אישיות לתלמידים )להלן: 
הפוליסה(, בגין נזק שנגרם לתובעת בהיותה 
4, כתוצאה מטיפול רפואי שעברה לשם  בת 
הוצאת אבן שחדרה לאוזנה הימנית עת שהתה 
בגן ילדים. במכתבה מה-15 ביוני 2017, דחתה 
הנתבעת את דרישת התובעת לתשלום תגמולי 
לכיסוי  לחריגים  “בהתאם  בנימוק  ביטוח 
המפורטים בסעיף 3 לפוליסת הביטוח, המבטח 
לא יחויב בפיצוי כתוצאה מרשלנות רפואית ו/

או נזק ו/או פגיעה אשר נגרמו כתוצאה ישירה 
של טיפול רפואי...”.

על פי התובעת, הנתבעת שילמה לתובעת 
תגמולי בטוח על פי הפוליסה בגין תקופת אי 
כושר ומכאן עולה, כי היא הכירה במקרה נשוא 
התביעה כמקרה ביטוחי המבוטח בפוליסה. 
עוד נטען, כי אירוע חדירת האבן לאוזנה של 
התובעת אשר הותיר אחריו נכות צמיתה, נופל 
למסגרת מקרה הביטוח ו”תאונה”, כהגדרתם 
בפוליסה ומזכה את התובעת בתגמולי ביטוח. 
על פי התובעת, האירוע התאונתי היה חדירת 
האבן לאוזן ואירוע זה נמשך עד להוצאתה. 
הניסיונות להוציא את האבן הם חלק אינהרנטי 
מן האירוע המחולל את המקרה וככל שלא 
היה קורה המקרה, לא היה כל צורך לבצע 
את הניסיונות הכושלים להוציא את האבן 
מן האוזן על כל הסיכונים הכרוכים בכך. עוד 
נטען, כי יש להעדיף פירוש המיטיב עם המבוטח 
והפועל לחובת המנסח וכי יש להעדיף פירוש 
מקיים על פני פירוש מבטל מכוח סעיף 25)ב( 

לחוק החוזים. 
המומחה,  דעת  חוות  כי  הנתבעת טענה, 
באופן  קובעת  התובעת,  ידי  על  שצורפה 
ברור שנכותה של התובעת נגרמה כתוצאה 
בבית  מהטיפול הרפואי הרשלני שקיבלה 
החולים ואין באירוע של חדירת האבן לאוזן כדי 
לגרום לנכות ו/או לכל היזק גופני כהגדרתם 
בפוליסה. עוד נטען, כי האירוע חוסה תחת 
חריגי הפוליסה שבסעיף 3, מאחר שהנזק נגרם 
עקב רשלנות רפואית ו/או טיפול רפואי או 
מחלה שאינם מכוסים. כן נטען, שלא מדובר 
באירוע מתמשך אלא באירוע אחד, שהוא 
הרשלנות הרפואית של בית החולים, שאינו 
מכוסה בפוליסה. בנוגע לתשלום התגמולים 
בגין אי כושר, טענה הנתבעת כי בעת ששילמה 

לה  ידוע  היה  לתובעת את התגמולים, לא 
וכי  כי מדובר באירוע שמוחרג מהפוליסה 
בנסיבות העניין על התובעת להשיב לנתבעת 

את הכספים ששולמו. 
בית המשפט קבע שהפוליסה לא חלה על 
המקרה ודין התביעה להידחות, מן הטעמים 

הבאים:  
על פי בית המשפט, ולאור פרשנות הפוליסה, 
נקבע כי על מנת שהתובעת תהא זכאית לפיצוי 
כלשהו במסגרת הפוליסה, עליה להוכיח כי 
האירוע של חדירת האבן לאוזן גרם לה להיזק 

הגופני בגינו היא תובעת. 
בית המשפט התייחס לחוות דעת המומחה 
מטעם התביעה לפיה: “...יטען מי שיטען, כי 
עצם פעולת החדרת פירורי האבן לאוזן בגן 
הילדים היא הגורם לנקב בעור התוף עוד טרם 
הביקור במיון. לכך אשיב, כי גופים זרים כגון 
אלה הן שכיחים והגופים הזרים מסוג זה אינם 
פוגעים או אף אינם מגיעים לעור התוף עקב 
מבנה תעלת האוזן החיצונית. פגיעה בעור 
התוף עצמו נגרמת מהכנסת גוף זר ארוך כגון 
קיסם לעומק האוזן והפגיעה עצמה גורמת 
מיד לכאב עז באוזן ואף לדימום, אשר בקרותו 
לילד יזעיק מיד את המבוגר האחראי להביאו 
לבדיקה מידית. אצל הילדה, לא מדובר בסוג 
זה של גוף זר ולא בסוג זה של תלונה. לכן אין 
ספק כי הנקב נגרם לאוזנה... בשל אחת או 
יותר מהפעולות הנ”ל שבוצעו בבית החולים 

פוריה )כך במקור(”.

מומחה  דעת  חוות  המשפט,  בית  פי  על 
התובעת קובעת באופן ברור, כי הנזק נגרם 
ולא  שקיבלה  הרפואי  מהטיפול  כתוצאה 
כתוצאה מאירוע חדירת האבן. עוד הוסיף בית 
המשפט, כי חוות דעתו של המומחה מטעם 
הנתבעת, מחזקת את דברי מומחה התובעת. 
“אבנים  חוות הדעת מטעם הנתבעת,  לפי 
קטנות כאלו לא יכלו לגרום לשום נזק והוצאת 
האבנים סמוך לאחר מכן הייתה מסיימת את 

הפרשה ללא בעיות...”.
לאחר סקירת חוות הדעת, התייחס בית 
3 בפוליסה המונה חריגים  המשפט לסעיף 
לכיסוי הביטוחי ועל פיו: “המבוטח לא יחויב 
בתגמול תאונות אישיות בשל תאונה שנגרמה 
כתוצאה מרשלנות רפואית ו/או נזק ו/או פגיעה 
אשר נגרמו כתוצאה ישירה של טיפול רפואי”. 
לאור קביעת המומחים מטעם הצדדים, 
ולאור לשונה של הפוליסה, קבע בית המשפט, 
כי הנכות הרפואית שנגרמה לתובעת הינה 
תוצאה ישירה מהטיפול הרפואי שקיבלה ולא 
כתוצאה מהאירוע של חדירת האבן לאוזן, וכי 
במקרה דנן חל סעיף 3 לפוליסה, המצוטט לעיל, 
שכן מדובר בפגיעה שהיא תוצאה ישירה של 

הטיפול הרפואי. 
התביעה נדחתה ועל התובעת, באמצעות 
הוריה, הוטלו הוצאות משפט ושכר טרחת 

עורך דין. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

על פי התובעת, האירוע התאונתי היה חדירת האבן לאוזן ואירוע זה נמשך עד להוצאתה

נדחתה תביעה בגין נזק שנגרם לאוזן 
התובעת כי הפוליסה לא מכסה נזק שנגרם 

עקב רשלנות רפואית או טיפול רפואי

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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איך להגדיל את הסיכוי 
לאישור תביעה לתחליף ניתוח

בזמן האחרון ישנה 
“סערה” בתעשייה 
ות  י ח ד ע  ק ר ל  ע
של  אינטנסיביות 
וח  ט י ב ה ת  ו ר ב ח
של תביעות בנושא 
ח.  ו ת י נ י  פ י ל ח ת
העיקרית  הדחייה 
נעשית במקרים של 
שימוש באורטוקין 
וך  ת ם  י ל ו פ י ט ו
מפרקיים אחרים, אבל לא רק. לאור זאת, 
ננסה ברשימה זאת לעשות מעט סדר בסוגיה זו.

אורטוקין שייך לקבוצת חומרים שנקראים 
חומרי סיכוך או חומרי סיכה למפרקים. כידוע, 
מפרק הוא המקום שבו שתי עצמות או יותר 
נפגשות זו עם זו במטרה לייצר מרווח תנועה, 
לרבות  ועוד  למשל הברך, הכתף, הקרסול 
המפרקים הבין חוליתיים בעמוד השדרה. מפרק 
הוא איבר אנטומי מסובך, אולם בכל המפרקים 
נמצא חומר סיכה שמצפה את משטחי העצמות, 
על מנת לאפשר תנועה חופשית וחלקה של עצם 

אחת על גבי השנייה. 
לעיתים קרובות, עם העלייה בגיל או עקב 
טראומה או מסיבות אחרות, הציפוי הביולוגי 
נוצרת דלקת  ניזוק או מתכלה,  של המפרק 
מקומית הגורמת לכאב חד ולמגבלות בתנועה 

של המפרק. 
בעבר, במקרים קשים, היה צורך לנתח את 
החולה ולהשתיל מפרק מלאכותי. היום ישנן 
טכניקות שונות המאפשרות להחליף את חומר 
הסיכוך בחומרים ביולוגיים טובים ואיכותיים 
בתהליך זעיר פולשני ללא ניתוח – או בקיצור, 

תחליף ניתוח. 
הפעולות השכיחות הן:

אורטוקין: טיפול ביולוגי במסגרתו נלקח דם 
מווריד החולה, ממנו מופקים חומרים אנטי 

דלקתיים בריכוז גבוה. את הנוזל המעובד אותו 
הגוף לא מזהה כגוף זר, מזריקים חזרה למפרק 
החולה. הטיפול מסייע בעצירת הדלקת וריפוי 
הסחוס החולה ובמקרים מסוימים ימנע ניתוח 

להחלפת המפרק. 
הזרקת חומצה היאלורונית: קיימים מגוון 
)לברך או  תכשירים להזרקה תוך מפרקית 
על חומצה  למפרקים אחרים( המבוססים 
היאלורונית, ובהם אוסטניל, ארטריז, סינויסק 
מופקים  מהתכשירים  חלק  ועוד.   ONE
מכרבולת של תרנגולת וחלקם סינתטיים. הם 
זהים לחומצה היאלורונית, שנמצאת באופן 
טבעי בנוזל הברך ומקנה לו תכונות של נוזל 
גבוה של  ריכוז  יש  סיכה. באנשים בריאים 
חומצה היאלורונית בנוזל המפרקי. במפרקים 
עם פגיעה סחוסית ישנו ריכוז נמוך יותר של 
בתנועת  והפרעה  לכאב  הגורמת  החומצה 
המפרק. גם הטיפול הזה עשוי לעיתים למנוע את 
הצורך בהחלפת המפרק או לפחות להאריך את 
פרק הזמן הנדרש עד לצורך בהחלפת המפרק. 
זריקת PRP - זהו טיפול חדשני אשר מאפשר 
ריפוי של פציעות אורתופדיות בכל גיל. מדובר 
בטיפול אוטולוגי כלומר משתמש במרכיבי 
הדם של החולה עצמו, כדי לעורר תגובת ריפוי 
נלקחת   PRP להכין  כדי  ברקמות שנפגעו. 
מהמטופל כמות קטנה של דם, אשר עוברת 
תהליך של צנטריפוגה שמפרידה את הפלזמה 
מהדם ומייצרת תמיסה המכילה טסיות דם 
הנוזל  גבוה.  מאוד  בשיעור  גדילה  וגורמי 
מוזרק למפרק ומגרה את הגיד או הרצועה 
התוך פרקית לרפא את עצמה. טיפול זה עשוי 
לעיתים למנוע את הצורך בניתוח תוך מפרקי 

לתיקון רצועה או גיד.
תחליף ניתוח כשמו כן הוא - פעולה רפואית 

שבאה להחליף ניתוח. 
תביעה לחברת  בהגשת  להצליח  על מנת 
הביטוח בעניין תחליף ניתוח יש לדאוג למכתב 

הניתוח  שם  את  שמציין  רופא  של  הפניה 
הספציפי שהחולה אמור לעבור בגלל מצבו 
הרפואי, ואת תחליף הניתוח המוצע שייעשה 

במקום הניתוח.
המכתב צריך להיות מנוסח באופן ברור, חד 
ולא מתחמק. כדאי שההפניה לא תינתן על 
ידי הרופא שמבצע את הפעולה אלא על ידי 
רופא אחר, מומחה במקצוע הרפואי המדובר. 
בחלק מהפוליסות זו דרישת הפוליסה ובחלק 
מהפוליסות לא, אבל אין ספק שהגשת הפניה 
על ידי רופא אחר, שאינו הרופא המבצע את 
הטיפול, מגדילה מאוד את האמינות של הפנייה.
רק מכתב רפואי ברור, שמציין ברחל בתך 
הקטנה ובאופן שאינו ניתן לפרשנות את הניתוח 
הנדרש ואת הפעולה שתחליף אותו, יבטיח את 
אישור הפעולה על ידי חברת הביטוח. מכתבים 
מהססים, מתחמקים או לא החלטיים יביאו 

לדחיית הבקשה. 
ריבוי המכונים העוסקים בפעולות מסוג זה 
מביא לשימוש עודף בטכנולוגיות הללו ויוצר 
לעיתים קושי בזיהוי המקרים המכוסים על פי 

הפוליסה ואילו שלא זכאים לכיסוי ביטוחי. 
בכל המקרים הפעולות  לא  לזכור,  חשוב 
המפורטות באות להחליף ניתוח. לעיתים הן 
טיפול להקלת כאב או טיפול לדחיית מועד 

הניתוח בלבד. 
ניתן לדרוש כי תחליף  ועוד, לעיתים  זאת 
ניתוח יאושר תחת פרק הניתוחים שבפוליסה, 
אם הוא עונה על ההגדרה של “פעולה פולשנית 
חודרנית...”. בחלק מהפוליסות ישנה החרגה 
ספציפית לתחליף ניתוח בפרק הניתוחים או 
החרגה להזרקה, ובחלק לא. מומלץ לבחון 

אפשרות זו בכל מקרה לגופו של עניין. 

הכותב הוא מומחה במדיניות בריאות ובביטוח 
בריאות וסיעוד, יועץ בכיר בחברת הייעוץ פרש 

קונספט

רק מכתב רפואי ברור, שמציין באופן שאינו ניתן לפרשנות את הניתוח הנדרש ואת הפעולה שתחליף אותו, יבטיח 
את אישור הפעולה על ידי חברת הביטוח - מכתבים מהססים, מתחמקים או לא החלטיים יביאו לדחיית הבקשה

בריא לדעת

מאת ד"ר אודי פרישמן

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

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4452866,00.html
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הפניקס הרווחית ביותר 
באלמנטר, הראל הגדולה ביותר

 2 0 1 8 ן  ו י צ ח ב
גו  י צ ה ת  ו ר ב ח ה
של  ה  ק ו פ ת
מיליארד   12.48
ות  י ח ו ו ר ו ל  ק ש
מיליון   515.4 של 
)תפוקה של  שקל 
מיליארד   11.74
של  ח  ו ו ר ו ל  ק ש
ן  ו י ל י מ  6 3 9 . 8
 - )2017 בחציון 
גידול בתפוקה תוך 
הראל הינה החברה הגדולה  שחיקת הרווח. 
1,968 מיליון שקל  ביותר, עם תפוקה של 
המהווים כ-15.7% מתפוקת כל החברות. הראל 
הינה הגדולה ביותר בשלושה מתוך ארבעה 
תחומי הפעילות: רכב חובה, רכוש אחר וחבויות 

)בשני האחרונים בצורה משמעותית(.
ולמרות הגידול ביחס  בתחום רכב רכוש, 
)גם בגלל הקדמות ביטוח(, היא  לאשתקד 
במקום החמישי. ראוי לציין שב-2018 החברה 
הגדילה את חלקה בקולקטיב עובדי מדינה וכן 

בקולקטיבים וציי רכב נוספים.
בשורת הרווח תרומתה אינה גדולה – כ-18 
כל  3.4% מרווחיות  מיליון שקל, המהווים 
החברות. החברה הרוויחה בתחומי הרכוש )רכב 
ורכוש ואחרים(, אך מציגה הפסדים בביטוחי 

חובה וחבויות.
החברה הרווחית )בחציון( היא הפניקס עם 
רווח של 105.7 מיליון שקל )195 מיליון שקל 
אשתקד(. למרות הירידה הדרסטית של 45.8% 

ברווחיות, היא שומרת על המקום הראשון 
ברווחיות. החברה הינה הרווחית ביותר בתחומי 
הפעילות רכב חובה ורכוש אחר )ברכב חובה 
הרבה פחות מאשתקד(. החברה רווחית בתחום 
רכב רכוש, אך ממוקמת רק במקום השלישי 
בתרומה לרווח )לאחר מנורה מבטחים וביטוח 
ישיר( בהתייחס לתפוקה, החברה ממוקמת רק 
במקום הרביעי עם 1,443.6 מיליון שקל וגידול 

של 2.2% לעומת אשתקד(. 
המסקנה היא, שעל מנת להיות הרווחי ביותר 

חשוב להיות גדול אך לא בהכרח הכי גדול.
החברה השנייה בגודלה היא מנורה החזקות 
)הכוללת את החברות מנורה מבטחים ושומרה( 
1,786.2 מיליון שקל. ענפי הרכב  ותפוקתה 
)רכוש וחובה( מהווים כ-73.7% מתפוקתה 

והחברה היא עתירת ביטוחי רכב 
ובסך הכולל של תחומי הרכב )רכוש וחובה( 
היא הגדולה ביותר. בתחומים האחרים )רכוש 
אחר וחבויות( היא במקום החמישי. מנורה 
במקום השלישי בתרומה לרווח )לאחר הפניקס 
98 מיליון שקל  וביטוח ישיר( עם רווח של 
)שיפור לעומת אשתקד(, כאשר תחום רכב 
רכוש תורם 89 מיליון שקל )כ-91%(. בתחום 
החובה יש לחברה הפסד מזערי וכך גם בחבויות. 
רווחית, אך  ואחרים החברה  רכוש  בתחום 
קיימת שחיקה ברווחיות לעומת אשתקד. יש 
לציין את תרומתה של חברת שומרה לרווחיות 

מנורה החזקות.
מגדל  היא  בגודלה  השלישית  החברה 
ותפוקתה 1,455.8 מיליון שקל המהווים גידול 
16.2% לעומת אשתקד )1,252 מיליון  של 

שקל(. עיקר הגידול ברכב רכוש ורכב חובה 
וזה נובע מהקדמות ביטוח מהשנה החולפת 
וכן מהתחזקותה של מגדל בקולקטיב עובדי 
מדינה )יותר מ-60%(. בתחומים רכוש אחר 
וחבויות קיימת ירידה בתפוקה. בשורת הרווח 
החברה הציגה הפסד של 36.2 מיליון שקל, 
 65 הנובע בעיקרו בתחום החבויות )הפסד 
מיליון שקל( וחובה )הפסד 27 מיליון שקל(. 
בתחומי הרכוש החברה הציגה רווחיות נאה 
תוך שיפור ברכב רכוש ושחיקה בתחום רכוש 

ואחרים.
החברה החמישית )אחרי הפניקס( היא כלל 
ביטוח ותפוקתה בחציון 1,230.3 מיליון שקל 
2.7% ביחס לאשתקד.  גידול של  המהווים 
החברה הציגה קיטון מזערי בתחומי הרכב 
)חובה ורכוש( וכן קיטון בחבויות, ולעומת זאת 

גידול מרשים בתחום רכוש ואחרים.
ניכר  בשורת הרווח החברה הציגה שיפור 
שקל,  מיליון   4.6 של  קטן  מהפסד  ועברה 
לרווח של 83.1 מיליון שקל, המהווה שיפור של 
87.7 מיליון שקל ומציב אותה במקום הרביעי 

בתרומה לרווח. 
עיקרו של השיפור בביטוח חובה )שיפור של 
64 מיליון תוך מעבר מהפסד לרווח(. השיפור 
גם השיפור  73% מהשיפור.  בחובה מהווה 
בחבויות והמעבר מהפסד לרווח של 15.2 מיליון 
שקל ראוי להערכה ומציב אותה במקום הראשון 
ברווחיות התחום מבין כל החברות. לשינויים 
הנובעים מהקטנת ההפרשות עקב דוח וינוגרד 
יש השפעה ניכרת בשיפור. החברה הציגה שיפור 

מאת חגי שפירא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך בעמוד הבא(

 הראל מובילה בתפוקת רכב חובה, רכוש אחר וחבויות  הפניקס – הרווחית 
ביותר למרות השחיקה ברווחיותה  תוצאות חציון ראשון 2018 לפי חברות

סה”כ חברה 
פרמיה

סה”כ
רווח

פרמיה 
ברוטו 
חובה 

רווח 
ביטוח 
חובה 

פרמיה 
ברוטו רכב 

רכוש 

רווח רכב 
רכוש 

פרמיה 
ברוטו 
רכוש 

ואחרים 

רווח רכוש 
ואחרים 

פרמיה 
חבויות 

רווח 
חבויות 

פרמיית 
ביטוח 
משנה 

אחוז 
מתפוקה 

רווחי 
השקעות 

1,094,14299,893299,061-8,604684,66689,46499,33616,62011,0792,413201,04718.4%23,721ביטוח ישיר

610,08938,669171,020-8,985213,58225,300134,19519,42991,2922,925213,84135.1%55,741הכשרה

1,230,31783,191258,59126,893398,45730,580397,50510,487175,76415,231509,75741.4%108,288כלל ביטוח

1,455,870-36,266330,580-27,112608,23933,142330,12222,725186,929-65,021232,78716.0%21,456מגדל

1,786,27298,001421,525-7,972895,36389,061291,53025,814177,854-8,902371,66920.8%77,339מנורה אחזקות

1,148,62728,806245,48217,945391,6453,338231,1633,364280,3374,159419,68436.5%44,623איילון

1,968,00018,000441,000-32,000517,00047,000500,00042,000510,000-39,000559,00028.4%109,000הראל

1,443,627105,716288,87929,544568,61658,316366,50243,718219,630-25,862417,84328.9%49,197הפניקס

330,37312,25657,6095,03197,5699,143110,0948,09165,101-10,009139,02542.1%6,437ביטוח חקלאי

 AIG420,6055,87589,353-5,758195,63917,83683,5962,82752,017-9,03078,03118.6%-915

666,72746,642363,02426,661264,59517,91037,5812,4571,527-386382,54857.4%7,420שלמה

333,48114,62295,006419166,7829,15160,6785,73211,015-68076,97923.1%7,358שירביט

12,488,130515,4053,061,13016,0625,002,153430,2412,642,302203,2641,782,545-134,1623,602,21128.8%509,665סה”כ

תוצאות חברות הביטוח בחציון 1 2018, באלפי שקלים
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ניכר בתחום רכב רכוש )רווח 30.5 מיליון שקל( 
ושחיקה ברווחיות תחום רכוש ואחרים )רווח 

10.4 מיליון שקל(. 

הישג לאיילון

ותפוקתה  איילון  היא  השישית  החברה 
1,148.6 מיליון שקל )1,142.5 מיליון שקל 
אשתקד(. זהו גידול מזערי של 0.5%. למרות 
הגידול המזערי מדובר בהישג, כי החברה ביצעה 
השנה מהלכים של “טיוב” תיק ולפיכך לא לקחו 
חלק כלשהו ממכרז עובדי המדינה וכן התנתקה 
ולא חידשה עסקים בעייתיים, כולל בתחום 
קטנה  החברה  )אוטובוסים(.  נישות  רכבי 
לפיכך בתחום רכב חובה, אך גדלה בתחומים 
אחרים )לרבות רכב רכוש וחרף היציאה ממכרז 
עובדי המדינה(. ראוי לציון שבשנה החולפת 

היו הקדמות ביטוח.
איילון הציגה רווח של 28.8 מיליון שקל )76.9 
מיליון שקל אשתקד( - ירידה של 62.5%. עיקר 

40 מיליון  הירידה בביטוח חובה )מרווח של 
שקל ל-17.9 מיליון שקל(. למרות השחיקה, 
אין שינוי חיתומי אם ננטרל את הירידה ברווחי 
השקעות והרווח החד פעמי בשנה החולפת 
במסגרת הסכם פשרה עם בעל שליטה, שהניב 

כ-15 מיליון שקל רווח. 
בתחום רכב רכוש החברה הציגה שיפור אך 
הוא אינו משמעותי ביחס לממוצע השוק. 
בתחומים רכוש ואחרים וחבויות קיים רווח, אך 
הוא נשחק ביחס לאשתקד. בתחום החבויות 
)וחרף הירידה ברווח( לחברה תוצאות טובות 

יותר מרוב החברות הגדולות.
ביטוח ישיר  החברה השביעית בגודלה – 
ותפוקתה 1,094.1 מיליון שקל )990.9 מיליון 
אשתקד(. זהו גידול של 9.5%. החברה גדלה 
בכל תחומי הפעילות, אך בצורה מתונה ביחס 
למה שהורגלנו בעבר. עיקר הפעילות של החברה 
וכן בביטוחי דירות. בשורת  בתחומי הרכב 
הרווח החברה ניצבת במקום השני עם רווח 
99.8 מיליון שקל שעיקרו בתחום רכב  של 
רכוש )89.4 מיליון שקל ושיפור ניכר לעומת 

אשתקד( ומקצתו מתת תחום דירות והפסד 
קטן בחובה. בתחום הרכב רכוש ותת תחום 
הדירות יש לחברה יתרון מובהק בתוצאות 

ביחס לחברות האחרות. 
שלמה עם תפוקה של 666.7 מיליון  חברת 
46.6 מיליון שקל )550.2 מיליון  ורווח של 
שקל ורווח של 42.2 מיליון שקל אשתקד( - 
גידול של 21.1% בתפוקה ו-10.4% ברווחיות. 
החברה גדלה בכל תחומי הפעילות )ובעיקר 
ברכב רכוש( ועיקר הרווח מקורו מביטוח חובה 
ורכוש. החברה עתירת ביטוח משנה בחובה וזה 

מהווה פקטור רציני ברווחיות התחום.
610 מיליון  הכשרה עם תפוקה של  חברת 
 38.6 )משופרת מאוד( של  ורווחיות  שקל 
מיליון )617.7 מיליון שקל ורווח של 3.7 מיליון 
שקל אשתקד( - קיטון מזערי בתפוקה ושיפור 
של 34.9 מיליון שקל ברווח(. החברה קטנה 
בתחום החובה, אך גדלה מעט ברכב רכוש. 
ירידה קטנה בתחום רכוש ואחרים  בנוסף, 

וגידול בחבויות.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(
הפניקס הרווחית ביותר באלמנטר, הראל הגדולה ביותר

)המשך בעמוד הבא(

סה”כ חברה 
פרמיה

סה”כ 
רווח

פרמיה 
ברוטו 
חובה 

רווח 
ביטוח 
חובה 

פרמיה 
ברוטו רכב 

רכוש 

רווח רכב 
רכוש 

פרמיה 
ברוטו 
רכוש 

ואחרים 

רווח רכוש 
ואחרים 

פרמיה 
חבויות 

רווח 
חבויות 

פרמיית 
ביטוח 
משנה 

אחוז 
מתפוקה 

רווחי 
השקעות 

990,93971,937279,775-1,425608,58549,33592,28223,36910,29765833,2153.4%20,823ביטוח ישיר

617,7683,725202,283-27,076203,8935,874133,31616,72278,2768,205207,99633.7%24,990הכשרה

1,197,183-4,627266,761-37,255401,29711,926338,15129,335190,974-8,633428,88035.8%62,294כלל ביטוח

1,252,00958,767242,0354,443429,56626,499387,93634,015192,472-6,190290,66523.2%93,177מגדל

1,847,36486,337446,245961921,96863,863295,02732,506184,124-10,993343,17018.6%84,853מנורה אחזקות

1,142,49876,916288,27540,004379,551877220,97821,748253,69414,287414,26736.3%52,654איילון

1,675,88750,687313,645-11,804384,97915,775500,28948,528476,974-1,812514,18630.7%97,873הראל

1,411,880195,003278,89289,860536,22951,971371,83337,108224,92616,064381,76827.0%102,940הפניקס

359,26021,48858,87415,355102,9493,989123,24114,84174,196-12,697112,09731.2%16,253ביטוח חקלאי

 AIG388,18435,31480,0847,707178,39317,79175,27710,22454,430-40877,87020.1%15,891

560,27342,286323,51821,915211,58217,90424,2512,597922-130253,46145.2%17,945שלמה

301,5961,98793,485-8,765152,075-33048,2098,4107,8272,67281,48227.0%8,592שירביט

11,744,841639,8202,873,87293,9204,511,067265,4742,610,790279,4031,749,1121,0233,139,05726.7%598,285סה”כ

תוצאות חברות הביטוח בחציון 1 2017, באלפי שקלים

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
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בשורת הרווח, החברה הקטינה משמעותית 
את ההפסד בחובה והגדילה מאוד את הרווח 
ברכב רכוש )מ-5.8 מיליון שקל ל-25.3 מיליון 
שקל(.לחברה רווח גם בתחום רכוש ואחרים.

חברת AIG עם תפוקה של 420.6 ורווח של 
5.8 מיליון שקל )388.1 מיליון שקל ורווח של 
35.3 מיליון שקל אשתקד( - גידול של 8.3% 
ברווחיות.  כ-30 מיליון שקל  ושחיקה של 
החברה גדלה בכל תחומי הפעילות )למעט 
רכוש  ברכב  מקורו  הרווח  ועיקר  חבויות( 
בדירות  )שחיקה  ואחרים  ברכוש  ומקצתו 

לעומת אשתקד(.
 333.4 הראשון  בחציון  שירביט  תפוקת 
מיליון שקל ורווחיות של 14.6 מיליון שקל 
)301.5 מיליון שקל ורווח של 1.9 מיליון שקל 
אשתקד(. זהו גידול בתפוקה של 10.5% ושיפור 
ברווחיות של 12.7 מיליון שקל. עיקר השיפור 
וגידול  נובע מקיטון בהפסד בביטוח חובה 
משמעותי ברווחי רכב רכוש. בתחום רכוש 
ואחרים שחיקה ברווחיות אך עדיין רווח נאה.

החברה הקטנה ביותר הינה ביטוח חקלאי עם 
תפוקה של 330 מיליון ורווח של 12.2 מיליון 
שקל )359.2 מיליון שקל ורווח של 21.5 מיליון 
ירידה בתפוקה של 8.1%  שקל אשתקד( - 
ו-43.2% ברווחיות. עיקר התפוקה של החברה 
נובעת מהמגזר הקיבוצי ומקצתה מפעילות 
סוכנים. השחיקה ברווח נובעת מקיטון ברווחי 
החובה ורכוש ואחרים, ולעומת זאת - שיפור 

ברכב רכוש וחבויות )בחבויות עדיין הפסד(.

סיכום 

בחציון הראשון בלט תחום רכב רכוש עם רווח 
של כ-430 מיליון שקל והוא הוביל את שורת 
הרווח ברוב החברות. לפיכך, שלוש החברות 
זה, מנורה,  שהובילו את הרווחיות בתחום 
ביטוח ישיר והפניקס, הובילו את הרווחיות 

בכל המגזר האלמנטרי.
החברה  הינה  הפניקס  שחברת  העובדה 
הרווחית באלמנטרי בחציון נובעת מכך שהיא 
בלטה ברווחיותה גם בתחומים אחרים )רכוש 
אחר וחובה( וחרף ההרעה בחבויות )הפסד 
25 מיליון שקל(. הירידה הדרסטית ברווחיות 
הפניקס לא מנעה ממנה להוביל את הרווחיות 

גם בתקופה הנסקרת.
תחום רכוש ואחרים היווה גורם משני )אך 
רווחי וחשוב( ברוב החברות עקב השחיקה 
החורף(  מנזקי  וכתוצאה  כנראה  )הזמנית 

ברווחיותו. כל החברות הרוויחו בתחום זה.
)למעט ההישג של חברות  בביטוח חובה 
כלל ביטוח ושלמה( עדיין לא רואים את האור 
בקצה המנהרה )מאז הטראומה של דוח וינוגרד 
ב-2016( ולפיכך החברות חייבות להבין שאסור 
להם להתפשר על ההישגים החיתומים שהושגו 

בתחום רכב רכוש. 
הרמזים שאנו מקבלים על שינויים אפשריים 
בקרוב בריבית ויציאה מסביבת הריבית הנמוכה 

עשויים להזיז ולתת מענה ולקזז )חלקי( בעיות 
חיתומיות של חבויות וחובה, אך עדיין מוקדם 

להבחין בכך.
החברות שהרוויחו ברכב רכוש סכומים קטנים 
)ביחס לפרמיה המרווחת( צריכות לעשות 
שיעורי בית, שהרי אנו נמצאים כנראה מעבר 
לשיא וצפויים לתחרות גוברת והולכת, במיוחד 

עם הצטרפות החברות החדשות לתחרות.
בביטוח חבויות אין חדש למעט העובדה 
שעיקר הבעיה בתחום זה מרוכז בשלוש חברות 
גם מצבן של  והפניקס(, אך  )מגדל, הראל 

האחרות אינו מזהיר.
בחציון זה אנו עדים לגידול בתלות במבטחי 
משנה והם חודרים גם לענפים סטטיסטיים 
נוספים, בנוסף לחובה. למבטחי המשנה יש 
השפעה ניכרת בתפוקה ובתוצאות והם מהווים 

כ-30% מהתפוקה והתביעות.
בהכנסה  ירידה  הייתה  הנוכחי  בחציון 
בהשקעות ביחס לאשתקד וזה בא לידי ביטוי 

בעיקר בתחומים חובה וחבויות.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

)המשך מעמוד קודם(
הפניקס הרווחית ביותר באלמנטר, הראל הגדולה ביותר

הבהרה

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

ואיילון רשמו  הפניקס  חברות הביטוח 
שקל  מיליון   14 ו-  16 של  כולל  רווח 
)בהתאמה( בתחום החבויות בחציון הראשון 
2017. במאמר הקודם מספרים אלו  של 
הופיעו צבועים באדום, למרות שמדובר 

ברווח ולא הפסד.
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פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!
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ייצוגית נגד קרן הפנסיה מבטחים הישנה

ייצוגית נגד הפניקס: קבעה דמי 
ניהול מקסימליים באופן חד 
צדדי בפוליסות הפרשיות 

מבטחים אינה טורחת לברר אם מבוטחיה בחיים 
ואינה מיידעת את המוטבים על כסף המגיע להם

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד 
בטענה לגביית דמי ניהול בשיעור  הפניקס 
מקסימלי בניגוד לדין. בבקשה שהוגשה לבית 
הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי ב-1 
2016 נכנס לתוקפו צו הרחבה שחייב  ביולי 
הגדלה של ההפרשות לתגמולים לכל העובדים 
במשק. ככלל, במקום הפקדה של 5% תגמולי 
עובד ו-5% תגמולי מעסיק, נדרשה לאחר 
כניסת הצו לתוקף הגדלה של ההפרשות בשתי 
פעימות, עד להפקדה מינימלית של 6% תגמולי 

עובד ו-6.5% תגמולי מעסיק.
נוכח העובדה שתנאיהן של פוליסות ביטוח 
מנהלים שנפתחו אצל הפניקס לפני ה-1 ביוני 
2001 מיטיבות במיוחד עם המבוטחים )מקדם 
הקצבה בהן הוא גבוה במיוחד( לא הופקדו 
ההפקדות הנוספות לבעלי פוליסות אלה אל 

הפוליסות הקיימות, אלא לפוליסות חדשות 
המכונות: “פוליסות הפרשיות”.

הפוליסות ההפרשיות, מצוין בבקשה, נפתחו 
בלי שנדרש התהליך המקובל  אוטומטית 
לפתיחת מוצר פנסיוני, ובפרט - בלי שנדרש 
למלא מסמך הנמקה ובלי שהפניקס נאלצת 
לנהל משא ומתן עם המבוטח בנוגע לדמי 

הניהול שייגבו ממנו.
כרמל מגן, מבוטח אצל  לטענת המבקש, 
ותיקה  מנהלים  ביטוח  בפוליסת  הפניקס 
בשם: מניב, הפניקס פתחה פוליסות הפרשיות 
למבוטחים וקבעה את דמי הניהול שתגבה 
מהמבוטחים בפוליסות ההפרשיות באופן חד 
צדדי. בתוך כך, חברת הביטוח בחרה בשיעור 
המרבי המותר בחוק )1.05% מהחיסכון ו-4% 
מההפקדות( - דמי ניהול גבוהים ביותר לטענתו.

לדברי המבקש, ממוצע דמי הניהול הנהוג 
אצל הפניקס לפי דוחותיה שלה עומד על 
0.59% מהחיסכון ו-2.4% מההפקדות. ברירת 
המחדל הנוהגת אצל הפניקס, קרי דמי הניהול 
ידה בפתיחת פוליסת ביטוח  הנקבעים על 
רגילה, שיכולים רק לרדת  מנהלים חדשה 
בעקבות ניהול משא ומתן, עומדת על 0.5% 

מהחיסכון ו-3% מההפקדות.
לטענת המבקש, הפניקס ניצלה את העובדה 
ההפרשיות  הפוליסות  את  פותחת  שהיא 
באופן אוטומטי וחד צדדי “מעל ראשם” של 
המבוטחים, על מנת לגבות מהם דמי ניהול 
גבוהים במיוחד, ובכך הפרה הפניקס את חובת 
תום הלב וכן את חובות האמון שהיא חייבת 

למבוטחיה.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה כנגד 
קרן מבטחים )הישנה( המנוהלת על ידי עמיתים 
בטענה כי משנפטר אחד מעמיתיה היא אינה 
פועלת לאיתור יורשיו וליידע אותם לגבי זכויות 
המגיעות להם. בתביעה נטען, כי יש מקרים בהם 
מבטחים כלל לא ידעה על פטירתו של עמית 
ואינה בודקת, וכשהיא אינה מודעת לפטירת 
העמית, היא לא תיידע את יורשיו לגבי כספים 

המגיעים להם. 
מבטחים היא קרן הפנסיה הוותיקה הגדולה 
ביותר המנוהלת על ידי עמיתים עם נכסים בסך 
של יותר ממאה מיליארד שקל. הבקשה הוגשה 
צדק פיננסי שמטרתה לפעול  על ידי עמותת 
לשיפור המערכת הפיננסית לרבות בנושאי 
גמל ופנסיה, וד”ר הראל פרימק, יו”ר משותף 

בעמותה ויורש של עמיתה במבטחים.  
עוד התברר, שגם במקרים בהם מבטחים 
יודעת על פטירתו של עמית היא לא טורחת 
בתי דין הרבניים כדי לברר  לפנות להנהלת 
את זהות יורשיו אפילו כאשר פרטיהם מצויים 
שם. מבטחים גם נמנעת מלאתר אותם בכלים 

אחרים שיכולים לעמוד לרשותה.
מסתפקת  מבטחים  המבקשים,  לטענת 
במשלוח מכתב אחד ואפילו לא בדואר רשום 
לכתובתו של העמית שנפטר. מפעולה זו והלאה, 

התהליך מותנה ברמת הידיעה של המבוטח. 

בנוסף לכל אלו, נטען בבקשה שהוגשה לבית 
בתל אביב, מבטחים  הדין האזורי לעבודה 
נמנעת מלעשות את הדבר הטריוויאלי - לשלוח 
ליורשים את אותם דיווחים תקופתיים שהיא 
שולחת “בשוטף” לכלל עמיתיה. כמו כן, על 
כופרת בחובתה  גם  פי התביעה, מבטחים 
לדווח לאפוטרופוס הכללי על נכסים עזובים 
שברשותה ונכסים שזהות בעליהם )יורשים 
או מוטבים( אינה ידועה לה. כתוצאה מכך 
האפוטרופוס הכללי לא מפעיל את סמכויותיו 
לאיתור היורשים ואלו יוצאים “קרחים מכאן 
ומכאן” - לא האפוטרופוס ולא המבטחים 

פועלים לאיתורם.
צדק פיננסי וד”ר פרימק מבקשים לייצג כל 
עמית, מוטב או יורש הזכאי לקבלת כספים 
ממבטחים שהקרן לא יידעה אותו לגבי זכויותיו.

בית הדין מתבקש להורות למבטחים לפצות 
כל תובע הנמנה עם חברי הקבוצה בסך הכספים 
שהוא זכאי לקבלתם ממבטחים, ובנוסף, פיצוי 
בגין נזק לא ממוני בסך 100 שקל לכל אחד או 
בפיצוי גלובלי לטובת הקבוצה או לטובת הציבור.

בנוסף מתבקש בית הדין להורות למבטחים 
לטייב את נתוניה באמצעות פנייה להנהלת 
בתי הדין הרבניים, משרדי חקירות, פרסומים 
פומביים, פנייה למאגרי מידע נוספים ועוד, כך 
שלא ייוותרו עמיתים שנפטרו שדבר פטירתם 

לא מעודכן במחשביה. בנוסף, מעתה על הקרן 
לדווח בדואר רשום עם אישור מסירה על בסיס 
נתונים מלאים ומעודכנים לכל עמית, מוטב או 
יורש הזכאי לקבלת כספים ממבטחים על דבר 
זכאותו לקבלת כספים, ולכל עמית מנותק קשר 

על זכויותיו במבטחים.
בנוסף, להפיק ולשלוח דיווחים תקופתיים 
או כל דיווח אחר הנשלח לעמית גם ליורשיו או 
מוטביו של העמית שנפטר, ולדווח לאפוטרופוס 
הכללי על זכויות כל מוטב או יורש של עמית 
כספים  לקבלת  הזכאי  שנפטר,  מבטחים 

ממבטחים ושזהותו אינה ידועה לה.
תגובת מבטחים לא התקבלה עד כה.

 הפוליסות ההפרשיות נפתחו באופן אוטומטי בשנת 2016 עם כניסת צו ההרחבה לבעלי ביטוח מנהלים 
בהפניקס  על פי התביעה: חברת הביטוח ניצלה את השינוי כדי לגבות את דמי הניהול המקסימליים בחוק

 במקרה של פטירה ידועה, מבטחים שולחת מכתב בודד ובאופן רגיל בלבד ללא בדיקה אם 
התקבל  בית הדין מתבקש להורות לקרן לפנות להנהלת בתי הדין הרבניים, משרדי חקירות, 

פרסומים פומביים ופנייה למאגרי מידע נוספים כדי לטייב את מאגר הנתונים שברשותה

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח,
כולל פוליסות, חומר שיווקי

והצעות מחיר.
מומחיות בתרגום דוחות כספיים

של חברות ביטוח.
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח. 

כדאי לקבוע פגישת היכרות:
052-4757622

jmtargum@gmail.com
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 Soglasie היא המבטחת של 
הטיל הרוסי שכשל בהמראה

ביפן נרשמו 437 מקרים של 
נפילת חלקי מטוסים בעת מעופם

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 SOGLASIE Insurance Company Ltd
Soyuz- הרוסי  הטיל  של  המבטחת  היא 

את  וכן  שעבר,  בשבוע  בשיגור,  שכשל   FG
מותקן  שהיה   Soyuz MS-10 החלל  רכב 
בסכום  מבוטח  היה  השיגור  חרטומו.  על 
חבויות(  )לרבות  דולר  מיליון   70 של  ביטוח 

כשפרמיית הביטוח היא 2.1 מיליון דולר. 
על  משנה  בביטוח  שמגובה  הביטוח, 
ואירופיים,  רוסיים  משנה  מבטחי  ידי 
 Swiss Re, Hannover Re, R+V ביניהם 
רכב  את  מכסה   ,Versicherung AG
החלל  לתחנת  ההתחברות  בעת  גם  החלל 
שהאירוע  יתברר  אם   .)ISS( הבינלאומית 

לנזק  ייחשב  הוא  הביטוח,  ידי  על  מכוסה 
המבוטח הגדול ביותר בהיסטוריה של רוסיה 

בתחום השיגורים לחלל. 
המבטחת הודיעה שהיא בוחנת את  האירוע 
ובהתאם לתוצאות היא תודיע את עמדתה. 
מאי  סבל  שהטיל  עולה  ראשונית  מבדיקה 
ההפעלה  לאי  שגרם  דבר  מסוימת,  סדירות 
הטיל  המשגר.  הטיל  של  השני  השלב  של 
בבייקנור  השיגורים  ממתקן  שוגר  שכשל 
השיגור  לאחר  דקות  כשתי  שבקזחסטאן. 
החלל  טייסי  את  אילץ  אשר  הכשל  נגרם 
ולצנוח  הטיל  את  לנטוש  ואמריקאי(  )רוסי 
שחלק  היא,  לכשל  הסיבה  לקרקע.  בשלום 

מהשלב הראשון של הטיל פגע, בזמן הניתוק, 
נזק. מפתח מנוע הטיל  לו  וגרם  בשלב השני 
המנוע  ויצרן   Energomash Enterprise

Kuznetsov Company נמנעו מלהגיב. 
סוכנות החלל האמריקאית NASA הודיעה 

על בדיקה משלה לגבי כל האירוע. 
חלק  המהווה  מבטחת  היא   Soglasie
מהקבוצות  )אחת   ONEXIM מקבוצת 
ברוסיה  הגדולות  והתעשייתיות  הפיננסיות 
דמיטריביץ’  מיכאל  ידי  על  שנוסדה 
ומדורגת  שנים   24 זה  הפועלת  פרוקרוב( 
)ברוסיה( בין עשרת המבטחות הגדולות )על 

פי מדד ההכנסה(.

של  השנתי  לכנס  יפן  משלחת 
 International Civil Aviation
דיווחה כי נפילת   )ICAO(  Organization
חלקי מטוסים בעת מעופם מעל יפן נמצאת 
במגמת עלייה – מ-46 מקרים בשנת 2016 
של  רישום  פי  על  ב-2017.  מקרים  ל-64 
משרד התחבורה היפני, מאפריל 2009 ועד 
אוקטובר 2016 נספרו 437 מקרים, כששנת 

2012 הייתה שנת שיא עם 61 מקרים. 

שונים  מסוגים  הם  הנופלים  החלקים 
וחלקי  ברגים  פאנלים,  מנורות,  וכוללים 
צמיגים. המקרה החמור ביותר אערע ב-23 
2017 כשפאנל במשקל 4.3 ק”ג  בספטמבר 
שנסעה  במכונית  ופגע   KLM ממטוס  נפל 
 2017 ביולי  אוסקה.  העיר  באזור  כביש  על 
פאנל במשקל של 3 ק”ג נפל ממטוס נוסעים 
מאי  ובחודש   All Nippon Airways יפני 
ממטוס  נפל  מנוע  חלקי  של  “גשם”   2018

שהמריא. 
דיווח  הגרמני  התחבורה  משרד  במקביל, 
 408 היו   2008 משנת  כי  שעבר,  בשבוע 
מקרים של נפילת חלקים ממטוסים. חלקי 
 351( צבאיים  ממטוסים  נפלו  מטוסים 
מקרים(.   57( אזרחיים  ומטוסים  מקרים( 
)ברגים  קטנים  היו  שנפלו  החלקים  רוב 
באורך  דלק  מיכל  גם  נפלו  אבל  וכיסויים( 
של 6 מטר ומכסה מנוע  במשקל של 12 ק”ג. 

אם יתברר שהאירוע מכוסה על ידי הביטוח, הוא ייחשב לנזק 
הגדול ביותר בהיסטוריה של רוסיה בתחום השיגורים לחלל

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסים

www.polisa.news
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שגריר משיקה שירות להחלפת 
מצבר עם אחריות עד לבית הלקוח

מד”א יצאה במכרז לביטוח 
חובה של צי כלי הרכב

ה  ק י ש מ ר  י ר ג ש ת  צ ו ב ק
חדש:  שירות  אלו  בימים 
ות  י אחר ב בר  צ מ ת  פ חל ה
יאפשר  השירות  הבית.  עד 
ללקוחות עם תקלה במצבר 
אפשרות להחליף את המצבר 
במסגרת 24 חודשי האחריות 
בכל מקום ובכל זמן, בלי צורך 
להניע את הרכב עם כבלים 
של  שירות  לתחנת  ולגשת 

ספק המצברים. 
כי  עולה,  שגריר  מנתוני 
אחת  היא  מצבר  החלפת 
ביותר  הנפוצות  מהתקלות 
מכלל   20% כ- רכב.  בכלי 
הן  דרך  לשירותי  הקריאות 

כתוצאה ממצבר תקול שיש להחליפו. 
כי   , מציין שגריר  מנכ”ל  מיכאל  דוד 
“בתחום המצברים קיים בלבול גדול בקרב 
אחריות  שנות  למחירים,  בנוגע  הציבור 

השונים.  המצברים  ואיכות 
שגריר מוכרת את המצברים 
הטובים בשוק ותגיע לכל מנוי 
בארץ בכל מקום ובכל שעה. 
אנחנו מעניקים לנהגים שקט 
נפשי בהזמנת מצבר משגריר 

לכספו  וערבות 
ם  י י ת נ ש ך  ש מ ל

במידה שיתקל בבעיה במצבר החדש. 
נוכל  ותמיד  ומתועד  נרשם  המידע  כל 

לקחת אחריות ולהחליף בבית הלקוח או 
בכל מקום שיתקע - מה שלא תמיד קורה 

בשירותי מצברים אחרים קיימים”, הוסיף 
מיכאל.

רכבי  רכישת  על  שגריר  מדווחת  בנוסף 
טרייטון  מיצובישי  מסוג  חדשים  שירות 
המתווספים לצי כלי השירות של החברה 
הכולל יותר מ-1000 רכבי שירות וגרירה.

אגודת מגן דוד אדום יצאה במכרז לעריכת 
ביטוחי חובה לצי כלי הרכב של הארגון. תקופת 
הביטוח הראשונה תעשה לאורך כל שנת 2019. 
ייערכו לתקופה קצרה  במידה שהביטוחים 
משנה, יחול חיוב יחסי על בסיס פרו-ראטה. 

לאחר הזכייה במכרז ושנת הביטוח הראשונה, 
מד”א עשויה להאריך את השירות על בסיס 
שנתי למשך ארבע שנים רצופות )סך הכול חמש 

שנים מיום תחילת שירות הביטוח(. 
ההשתתפות במכרז מותנת בערבות בנקאית 

על סך של 50 אלף שקל להבטחת קיום תנאי 
המכרז והצעת המציע. 

את ההצעות יש למסור עד ה-1 בנובמבר 
השנה. מד”א סירבו למסור את שם המבטח 

הנוכחי.

 השירות יאפשר ללקוחות עם תקלה במצבר אפשרות להחליף את המצבר 
במסגרת 24 חודשי האחריות, בכל מקום ובכל זמן  מנתוני שגריר עולה כי 

כ-20% מכלל הקריאות לשירותי דרך הם כתוצאה ממצבר תקול שיש להחליפו  

 משך הביטוח עשוי להגיע עד חמש שנים  ההשתתפות במכרז מותנת בערבות 
בנקאית על סך של 50 אלף שקל להבטחת קיום תנאי המכרז והצעת המציע
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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

כדאי לדעת

מכרזים

דוד מיכאל מנכ”ל שגריר 

רכבי שגריר החדשים
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עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון 
לאומי, התארח במפגש של גדעון המבורגר 
ולשכת המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין 

ידלין, לשעבר ראש  עמוס  האלוף )מיל’( 
המכון למחקרי  כיום כראש  אמ”ן, המכהן 
ביטחון לאומי, התארח במפגש צהריים של 
גדעון המבורגר, המכהן כנשיא לשכת המסחר 
וכנשיא קבוצת  ישראל-שוויץ וליכטנשטיין 
הראל, במסגרת מפגש הצהריים המיוחד שנערך 
ביום שלישי שחלף במלון רויאל ביץ’ בתל אביב. 
המפגש הוא חלק מפעילות הלשכה להידוק 
קשרי הכלכלה והמסחר בין ישראל, שוויץ 
וליכטנשטיין והתקיים במעמד שגריר שוויץ 
ובנוכחות   Jean- Daniel Ruch בישראל 
של יותר מ-100 אורחים. הרצאת האורח של 
ידלין עסקה בנושא: “אתגר הביטחון הלאומי 
ניתוח  ניתן  במסגרתה   ,”2018 הישראלי 
מעמיק על מצב הביטחון הלאומי בישראל 

בארץ ובעולם.
השתתפו באירוע: גדעון המבורגר, השגריר 
ז’אן דניאל רוך, נציגים שוויצריים מחברת  
ונציגי   Zurich  Insurance company

Swiss Re,  דורון אברבוך - מנכ”ל בנק קרדיט 
סוויס בישראל, דן פרופר יו”ר קבוצת אסם, 
אבי וינברגר מנכ”ל בנק UBP  בישראל, ניר 
בנק דרייפוס בישראל,  מנדלוביץ’ מנכ”ל 
עו”ד חנינא ברנדס, פיליפ וייל, יריב נורברג 
מנכ”ל יוליוס בנק בישראל, עמי שגיא, חגית 

שאול לוטן  ציטיאט-לוין מנכ”לית בססח, 
משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות  מנכ”ל 
פסרמן דניאל,  אורי אשר, עו”ד  בע”מ, עו”ד 
עופר קיש מנכ”ל קבוצת לופטהנזה בישראל, 
יואב מנור יו”ר הראל המשמר מחשבים,  עו”ד 
נטלי משען-זכאי משנה למנכ”ל הראל ויועצת 
אריק פרץ משנה למנכ”ל הראל  משפטית, 

ומנהל הכספים ועוד.
בהתייחסו לאירוע החגיגי בירך המבורגר את 

ידלין והודה לו על הרצאתו. עוד ציין המבורגר: 
“סדרת המפגשים אותם אנו מקפידים לקיים 
לאורך השנים יחד עם לשכת המסחר, הינה 
מסורת רבת שנים, המדגישה את חוזקו של 
שיתוף הפעולה רב השנים בין המדינות, והיא 
משמשת פלטפורמה עסקית לקידום והידוק 
הקשרים העסקיים והכלכליים עם הגופים 
הלוקחים חלק בפעילות לשכת המסחר ישראל, 

שוויץ וליכטנשטיין”.

 AON אאון ישראל סוכנות לביטוח, מקבוצת
העולמית, קיימה כנס ביפו ב-4 באוקטובר 
במסגרתו נדונו השינויים בעסקי הביטוח של 
גוף כתוצאה מתאונות דרכים תחת  פגיעות 
פריזמה מקומית וגלובלית. הנושא נסקר על 
ידי רון שחר, בעל חברת רון בינה אקטוארית 

ודימיטרי לאנסו מחברת אאון.
השיטה  השפעות  בכנס  נדונו  בנוסף, 
החשבונאיתIFRS 17  על ענף הביטוח על ידי 
ג’וקול מנדי מאאון. הרצאת הסיכום של הכנס 
נעשתה על ידי פרופ’ יוסי שיין מאוניברסיטת 
תל אביב שהרצה על ארצות הברית בעידן הנשיא 

דונלד טראמפ.

מבטחים ומבוטחים

המבורגר: סדרת המפגשים אותם אנו מקפידים לקיים לאורך השנים יחד עם לשכת המסחר, 
הינה מסורת רבת שנים, המדגישה את חוזקו של שיתוף הפעולה רב השנים בין המדינות, 

והיא משמשת פלטפורמה עסקית לקידום והידוק הקשרים העסקיים והכלכליים

כנס אאון עסק בשינויים 
בעסקי הביטוח של פגיעות 
גוף כתוצאה מתאונות דרכים

הכנס כלל גם הרצאות בתחום השיטה החשבונאית IFRS 17  ומצבה של ארה”ב בעידן הנשיא טראמפ

דיאנה ברזין, מנהלת מחלקת חוזים באאון רוני תור, מנכ”ל אאון ריאנשורנס

מימין: השגריר ז’אן דניאל רוך, עמוס ידלין וגדעון המבורגר
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עו”ד פגי שרון נבחרה 
 AIDA לנשיאת

העולמי

שר האוצר משה כחלון: 
המהפכה ממשיכה בכל הכוח

פגי שרון, נבחרה בסוף השבוע לשמש  AIDA ישראל, עו”ד  יו”ר 
כנשיאת AIDA העולמי. שרון, ממשרד לויתן שרון נבחרה לתפקיד יו”ר 
AIDA ישראל לפני כחצי שנה, והחליפה את עו”ד גד נשיץ ז”ל. שרון 

היא האישה הראשונה שמכהנת כנשיאת הארגון, שפועל זה 60 שנה.
שרון תחליף את הנשיא היוצא ג’רום קולמן. עם מינויה מינתה שרון 

חמישה סגנים – אחד מכל יבשת. 

מבטחים ומבוטחים

 יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ”ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: מברכים על המהלך החשוב של רשות 
שוק ההון ומשרד האוצר בעידוד מוצרים פנסיוניים איכותיים לכלל הציבור בישראל  ברק סורני, 

מנכ”ל פסגות: זכיית פסגות תייצר תחרות של ממש שתשפר את מצבם של החוסכים לפנסיה בישראל

שרון היא האישה הראשונה שמכהנת 
כנשיאת הארגון, שפועל זה 60 שנה

 AIDA מימין: הנשיא היוצא ג’רום קולמן, עו”ד פגי שרון, נשיאת
Inaldo Bezerra Silva Junior ברזיל AIDA העולמית הנכנסת ויו”ר

תגובות לפרסום תוצאות המכרז של קרנות ברירת מחדל

“המהפכה שהתחלנו 
ות  ל מ ע ת  ד ר ו ה ב
קרנות הפנסיה לפני 
שנתיים ממשיכה בכל 
שר  כך אמר  הכוח”, 
כחלון  משה  האוצר 
תוצאות  פרסום  עם 
המכרז השני לבחירת 
מחדל  ברירת  קרן 
)ראו ידיעה בעמוד 2(. 
לדברי כחלון, “ציבור 
החוסכים ירוויח בענק 
עם מאות אלפי שקלים 

נוספים לתקופת הפנסיה. במשך שנים רק דיברו 
על הורדת דמי הניהול הפנסיוניים - והיום 
הרפורמה מיושמת באמצעות רשות שוק ההון 
ומשרד האוצר. אני קורא לכל העובדים: דאגו 
לעתידכם והצטרפו לקרנות הזוכות, ההבדל 
בכיס בגיל הפנסיה יהיה מאוד משמעותי לכם 

ולמשפחותיכם”.
ומנכ”ל אלטשולר  בעלים  יאיר לוינשטיין, 
שחם גמל ופנסיה, התייחס לתוצאות המכרז 
ואמר: “פנסיה הינה המוצר הפיננסי החשוב 
ביותר שירכוש אדם בחייו. אנחנו שמחים 
על היותנו הקרן הנבחרת עבור כלל הציבור 
הישראלי – צעירים ומבוגרים כאחד, ומברכים 
על המהלך החשוב של רשות שוק ההון ומשרד 
האוצר בעידוד מוצרים פנסיוניים איכותיים 
לכלל הציבור בישראל. כל המחקרים בתחום 
מראים כי המרכיב המשמעותי ביותר בגובה 
החיסכון הפנסיוני בעת הפרישה הוא התשואה 
לאורך השנים. אנחנו מקווים שציבור החוסכים 
יבחנו את קרן הפנסיה מתוך  והמעסיקים 

 20 הסתכלות ארוכת טווח על תשואות של 
שנה ויותר, שישיאו להם את החיסכון המרבי 

בגיל הפרישה”.
באלטשולר שחם התייחסו לשאלה האם 
ימשיכו לעבוד עם סוכנים לאחר המכרז ומסרו: 
“עיקר עבודתנו וערוץ ההפצה המרכזי שלנו  
בכלל המוצרים מתבצע באמצעות כ-2,000 
השותפים העסקיים שלנו, הרי הם הסוכנים. גם 
בנושא הפנסיה נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה 
פורה עימם ונפיץ את בשורת ה’קרן הנבחרת’ 

לכל עם ישראל”.
ברק סורני: “זכייתנו במכרז  פסגות,  מנכ”ל 
קרנות הפנסיה הנבחרות היא בשורה אמיתית 
לחוסכים ולעולם הפנסיה בישראל. בשוק ריכוזי 
שנשלט נכון להיום על ידי חמש חברות הביטוח 
זכייתו של בית ההשקעות הגדול  הגדולות, 
והמוביל במדינה, תייצר תחרות של ממש שתשפר 

את מצבם של החוסכים לפנסיה בישראל”. 
איתי ברדה, מנכ”ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה: 
“אנו שמחים להיכלל בין ארבעת הגופים שנבחרו 

רפורמת  את  ליישם 
הפנסיה של שר האוצר 
כחלון. למרות שהאוצר 
הניהול  כי דמי  קבע 
ההשקעות  בית  של 
יהיו הנמוכים ביותר 
  1.49% על  ויעמדו 
מהצבירה,   0.1% ו-
ות  ע ק ש ה ה ת  י ב
יד  ר ו ה ל ט  י ל ח ה
מיידית ב-50% את 
דמי הניהול מהצבירה 
לציבור ולהעמידם על 
המינימום המותר של 0.05% בלבד מהצבירה. 
בית ההשקעות הגיש במכרז הצעה לדמי ניהול 
נמוכים ואין כל סיבה להעלות את דמי הניהול 
לחוסכים ברפורמה הנוכחית לעומת הרפורמה 

החדשה”.
לדברי ברדה, “מדובר ברפורמה גדולה יותר 
מרפורמת הסלולר אותה הוביל השר כחלון. 
בעוד שמהפיכת הסלולר חסכה לציבור כמה 
מהפיכת  החודשי,  בחשבון  שקלים  מאות 
הפנסיה תוסיף לכשניים וחצי מיליון  חוסכים 
לפנסיה סכומים שיכולים להגיע עד לכ-300 אלף 
שקלים בחיסכון הפנסיוני, רק בזכות הפחתת 
דמי הניהול ופתיחת השוק לתחרות אמיתית. 
בשנתיים האחרונות, בהן בית ההשקעות כבר 
היה חלק מרפורמת הפנסיה של האוצר, הוכח 
כי ציבור החוסכים יכול ליהנות משירות גבוה 
ואיכותי גם בדמי ניהול מופחתים. בכוונתנו 
להמשיך ולהוביל את מהפיכת המחירים בתחום 
הפנסיוני וליישם בצורה המיטבית את רפורמת 

הפנסיה של השר כחלון”.

איתי ברדה, מנכ”ל הלמן 
אלדובי גמל ופנסיה

רונן טוב, משנה 
למנכ”ל מיטב דש

יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ”ל 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה

מנכ”ל בית ההשקעות 
פסגות, ברק סורני


