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 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

רשות ניירות ערך: אירועי 
סייבר מייצרים חובת דיווח 

מיידית למשקיעים
 הרשות סיפקה דוגמאות עיקריות לאירועי סייבר שבעטיין יש לדווח 

 הרחבת חובת הגילוי והדיווח נחשבת לגורם מעודד לרכישת ביטוח סייבר

מנכ”ל פוליביט, אסי שמייסר, מציג 
את המוצרים הדיגיטליים והמודלים 

שפיתחה פוליביט עבור סוכני 
הביטוח

בימים הקרובים יחל את עבודתו המפקח 
על הביטוח החדש וזה הזמן להתעשת, 

לעצור ולהפסיק את הדהירה המטורפת 
לשום מקום של קודמתו

על פי הסוכנות, גילר לווה כסף לקניית 
דירה מהחברה זמן קצר לפני גילויי אי 

הסדרים בה שהביאו לעזיבתו

סוכן הביטוח 
מול המציאות 

המשתנה - 
להיות או לחדול

וובי תובעת מיליון 
שקל מהמנכ”ל 

לשעבר שרון גילר

מאת ד”ר אודי פרישמן

מנכ”ל בנק הפועלים אריק פינטו:
בעשור האחרון חלו שינויים

בניהול הסיכונים,
שתרמו לירידה

משמעותית
בשיעור הפסדי

האשראי
הוועדה הפרלמנטרית לבדיקת מתן אשראי

על ידי הבנקים ללווים גדולים

עמוד 6

האם “גונבים סוסים” 
בתקופת הדמדומים?

http://http://polisa.news/
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רשות ניירות ערך פרסמה היום )א’( עמדה 
והדיווח  משפטית הנוגעת לחובת הגילוי 
פירטה  העמדה  במסגרת  סייבר.  בנושא 
הרשות את המקרים שלפי השקפתה מחייבים 
דיווח מיידי של החברות הציבוריות לציבור 
המשקיעים. הרחבת חובת הגילוי והדיווח 
נחשבת לגורם מעודד לרכישת ביטוח סייבר.

הדוגמאות לדיווח אותן הזכירה הרשות הן: 
התקפת סייבר שהביאה להפסקת הפעילות 
העסקית של תאגיד לפרק זמן; מאגרי מידע 
שנפרצו באופן שעלול להשפיע על פעילות 
מערכת  בעקיפין;  או  במישרין  התאגיד 
מחשוב של התאגיד, המהותית לפעילותו, 
ניזוקה באופן הפוגע מהותית בפעילותו; 
התאגיד נדרש לשלם כופר בסכום מהותי 
בעקבות תקיפת סייבר; התאגיד גילה כי 
גורמים עוינים “צותתו” למערכות המחשוב 
ונחשפו לסודות  )כגון דואר אלקטרוני(, 
עסקיים או גילה כי נגנב מידע עסקי פרטי 
שחשיפתו עלולה לפגוע מהותית בתאגיד; 
במוצרי החברה או במערכות שהחברה בנתה 
או הייתה אחראית להן התגלתה פריצת 
אבטחה מתחום הסייבר שבגינה קיימת 

לחברה חשיפה מהותית כיצרנית, כספקית 
המוצר וכדומה. 

על פי הרשות, סיכוני סייבר מהווים גורם 
סיכון ככל סיכון אחר. לכן, אם קיים בתאגיד 
סיכון סייבר מהותי הרלוונטי לפעילותו, 
על הגילוי לשווקים לכלול תיאור בעניינו, 
התייחסות לקיומה של מדיניות הגנה, פיקוח 
על יישומה ובדיקת האפקטיביות שלה. כאשר 
תאגיד בוחן את מהותיות סיכוני הסייבר, 
רצוי לשקול בין היתר את הגורמים הבאים: 
התרחשות תקיפות סייבר קודמות, לרבות 
חומרתן ותדירותן, ההסתברות להתרחשות 
תקיפות נוספות, אפקטיביות יכולות התאגיד 
למנוע או להקטין את החשיפה, היבטים 
ופעילותו, היוצרים  עסקיים של התאגיד 
סיכונים מהותיים בתחום הסייבר והעלויות 
וההשלכות הפוטנציאליות של סיכונים אלה. 
המשאבים  הביטוח:  מתחום  נוסף  גורם 
הכרוכים בשמירה על הגנות סייבר, לרבות 
קיומו של כיסוי ביטוחי המתייחס לתקיפות 
מסוג זה. הפוטנציאל לפגיעה בנכסים ובכללם 
וכן עוצמת הפגיעה  קניין רוחני ומוניטין, 
האפשרית ביתרונות תחרותיים שיש לתאגיד. 

 התקפת סייבר שהביאה להפסקת הפעילות העסקית של תאגיד לפרק זמן, חשיפה 
לחומרים רגישים ותשלום כופר הן חלק מהדוגמאות אותן סיפקה הרשות כאירועים 

שמחייבים דיווח  הרחבת חובת הגילוי והדיווח נחשבת לגורם מעודד לרכישת ביטוח סייבר

שבועיים לאחר החלטת המינוי 
של שר האוצר משה כחלון, מינוי 
ברקת יובא לידי אישור הממשלה

רשות ניירות ערך: אירועי סייבר 
מייצרים חובת דיווח מיידית למשקיעים

פרופ’ משה ברקת 
צפוי להתמנות 

היום לממונה על 
הביטוח

לשותפינו העסקיים, לסוכנים ולמשתתפי אירוע ההוקרה לסוכני אורן מזרח!

תודה!

דרמה  תתרחש  לא  אם 
משה  פרופ’  דופן,  יוצאת 
ברקת יתמנה היום )יום א’( 
הממשלה לתפקיד  ידי  על 
ההון  שוק  על  הממונה 
האוצר,  במשרד  והביטוח 
החלטת  לאחר  שבועיים 
המינוי של שר האוצר משה 
הממשלה  ישיבת  כחלון. 
בנושא צפויה להתחיל בשעה 

פרופ’ משה ברקת18:30.
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סוכן הביטוח מול המציאות 
המשתנה - להיות או לחדול

תקופת הביטוח של הרכב עומדת להסתיים. 
 )SMS( הלקוח מקבל מסוכן הביטוח מסרון
עם הצעה לחדש את הביטוח. הוא לוחץ על 
מספר  על  כפתור  בלחיצת  עונה  הקישור, 
שאלות, מקבל הצעה לחידוש – ומאשר אותה 

תוך פחות מדקה.  
התסריט הזה נשמע עד לפני מספר שנים 
דמיוני לחלוטין, וגם אחרי שהפך למציאותי, 
המודל היה בשימוש בעיקר בחברות הביטוח 
הישירות. בפוליביט בחנו את תמונת המצב 
וזיהו את הצורך העמוק בפיתוח מוצרים 
דיגיטליים עבור סוכני הביטוח ללא תלות 
את  לשנות  והחליטו  הביטוח,  בחברות 
המציאות. בהתחלה רק לצרכי השימוש העצמי 
של הסוכנות, אולם בהמשך, כאשר התברר כי 
המוצרים שהסוכנות מפתחת עשויים להיות 
בעלי ערך לסוכנים רבים אחרים – הוחלט 
לפתח עוד יותר את הפעילות ולהוציא החוצה 

את הפיתוחים הדיגיטליים. 
האג’נדה של הסוכנות מובלת על ידי אסי 
ראובן  שמייסר, חתנו של מייסד פוליביט 
אור פוליסה סוכנות  עופרי )בעבר מנכ”ל 
לביטוח(, איש הייטק בעברו ובהווייתו. הוא 
בחן את המציאות אתה מתמודדת הסוכנות 
כי  והבין  וסוכנויות הביטוח(  )ויתר סוכני 

השחיקה בהכנסות מחייבת התייעלות. 

הסוכן יכול להפעיל בוט

כך, למשל, במקום להחזיק עובד שיטפל בכ-
100 חידושים בכל חודש – יכול סוכן הביטוח 
להפעיל בוט – מעין רובוט שמדבר עם הלקוח 

בשפה פשוטה, ומדריך את הלקוח בתהליך 
החידוש. על פי נתונים שהצטברו בפוליביט, 
בוט אמנם לא יכול להתחרות בעובד אנושי 
מנוסה, אולם יכול בהחלט להקל על העבודה 

ולבצע בקלות חלק ניכר מהחידושים. 
בוטים נוספים שפותחו בפוליביט הם בוט 
לאיסוף לידים ובוט לווידוא פרטים שנועד 

לטייב את מאגר הנתונים של הסוכנות. 
על מנת להשלים את התמונה, בפוליביט 
פיתחו סימולטור רכב עבור לקוח הקצה, אותו 
יכול להציע ללקוחותיו דרך  סוכן הביטוח 
האינטרנט. הסוכן מטמיע בתוך הסימולטור 

את כל פרטי ההסכמים שיש לו מול החברות, 
והלקוח מקבל מחיר ראשוני בהתאם, ללא 
אזכור שם החברה. הסיבה לכך, לפי אנשי 
פוליביט, היא שמידע זה אינו רלוונטי ופחות 
מעניין את המבוטח, שמתעניין בעיקר במחיר. 
במידה שהמחיר נראה אטרקטיבי ללקוח, 
יוצרת עמו קשר ומבצעת פעולת  הסוכנות 

רכישה לפי כל כללי הרגולציה. 
היא  נוספת שתתאפשר בעתיד  אופציה 
שילוב העמלות בתוך הסימולטור, כך שסוכן 
הביטוח יוכל לקבל החלטה גם על פי פרמטר 

זה. 

מתאים לסוכנויות גדולות

שמייסר,  מסביר  פוליסה,  עם  בשיחה 
כי בשלב הראשון המטרה של הפיתוחים 
הטכנולוגיים הייתה הסוכנות עצמה. אולם 
כאשר ראו שמדובר בצורך כלל ענפי – הוחלט 

לשווק את המוצרים לסוכנויות אחרות. 
“המערכות שפיתחנו מתאימות במיוחד 
לסוכנויות גדולות, עם גישה למספר גדול 
מאוד של לקוחות”, מסביר שמייסר. לדבריו, 
פחותה  תועלת  יפיקו  קטנות  סוכנויות 
מהמערכות. כך, למשל, גישה לפורטל של 
מקום עבודה עם מאות ואלפי עובדים תצדיק 
את ההשקעה הראשונית הגדולה בהטמעת 

סימולטור שמציע ביטוח לעובדים. 

)הראיון המלא עם שמייסר
יפורסם בגיליון מיוחד של פוליסה

בתחום הביטוח הכללי(

 מנכ”ל פוליביט, אסי שמייסר, מציג את המוצרים הדיגיטליים והמודלים שפיתחה 
פוליביט עבור סוכני הביטוח  שמייסר בוחן את המציאות שהסוכנות שלו וסוכנויות 
הביטוח האחרות מתמודדות איתה ומסביר כי השחיקה בהכנסות מחייבת התייעלות

לפרטים נוספים לחץ כאן ‹

חדש!
לקבל פלוס כפול בפוליסת מנהלים

"Plus הפניקס מאפשרת לך לחסוך יותר כסף לגיל פרישה"מסלול מנהלים

ככל שצוברים יותר, 
 משלמים פחות

  דמי ניהול*

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

מנכ”ל פוליביט אסי שמייסר

https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/menahalim_schirim_alon.pdf
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על פי בית המשפט, התובעות הוכיחו התקיימותם של שלושת היסודות לחזקה זו: התובעות לא ידעו על 
הגורמים והנסיבות שהביאו לקרות הנזק, הנזק נגרם על ידי נכס שלנתבעים הייתה שליטה מלאה עליו, אירוע 

התאונה מתיישב יותר עם המסקנה שהנתבעות לא נקטו זהירות סבירה, מאשר שהן נקטו זהירות סבירה
נדונה  אביב,  בתל  השלום  משפט  בבית 
תביעתן של איילון חברה לביטוח בע”מ ובראב 
ידי  יוצגו על  )להלן: “רות”(, אשר  טל רות 
עו”ד אריה ימין ואח’ כנגד חברה שבבעלותה 
משאיות עם משאבות בטון )להלן: “החברה”( 
והראל חברה לביטוח בע”מ, אשר יוצגו על ידי 
עו”ד יריב פורת ואח’. פסק הדין ניתן באפריל 
משה  2018, בהיעדר הצדדים, מפי  השופט 

תדמור-ברנשטיין. 
נזקי רכוש, שנגרמו  בגין  מדובר בתביעה 
בתאונת דרכים בסביבות השעה 20:00, ב-19 
2016, ברחוב המעגל בגבעתיים.  באוקטובר 
נפגע רכבה  לפי הנטען, במסגרת התאונה 
ידי איילון, כשעמד  של רות, המבוטחת על 
בחניה. לטענת התובעות, רכבה של רות נפגע 
נהג החברה  כתוצאה מנהיגה רשלנית של 
ברכבה של החברה, משאית שעליה משאבת 
בטון, ששרטה את רכבה של רות בצידו הימני 
לכל אורכו. הנתבעות הכחישו בכתב הגנתן 

מעורבות כלשהי בתאונה.
על פי בית המשפט, השאלה העיקרית הטעונה 
הכרעה הינה האם עמדו התובעות בנטל השכנוע 
להוכחת תביעתן, ובתוך כך, הוכחת מעורבותה 
של משאית החברה בתאונה מושא התביעה 
ואשמתה של החברה? בית המשפט מצא, לאחר 
שעיין בכתבי הטענות, במסמכים ובעדויות, כי 
בנסיבות העניין נטל הראיה עובר לנתבעות וכי 
הן לא הוכיחו את היעדר מעורבותן בתאונה 

והיעדר התרשלותן בגרימתה.
ראשית, בית המשפט קבע כי הוא מאמין 
לעדותה של בנה של רות. על פי בית המשפט, 
“נחזית העדות להיות מדויקת; לא נעשה כל 
ניסיון להעצים או לעגל פינות; מקום בו העד 
לא פעל לביצוע פעולה כלשהי או לא ידע דבר 
מסוים - הדברים נאמרו, ללא התחמקות”. 

על פי בית המשפט, העד אמנם לא ראה את 
עצם קרות התאונה בחושיו, אלא ניזון לשם 
העדות מדיווח של שוטר, אשר נתן לו את 
פרטי המשאית הפוגעת באירוע שקרה אך מעט 
קודם לכן, אך מדובר בסוג של “רס ג’סטה” 
או הקפאת הזיכרון, לגבי מידע שנמסר לעד 
ליד המכונית השרוטה קרוב ל”זמן אמת” של 
עצם אירוע התאונה, מתוך רישום דוח על ידי 
השוטר, אשר ממילא תפקידו לשמור על הסדר 

ועל ביטחון הציבור. 
נוכח עדות זו, נמצא כי התובעות הוכיחו את 
התקיימותו של התנאי השני לחזקת “הדבר 
מדבר בעדו”, דהיינו כי הנזק נגרם על ידי נכס 
שלא בשליטת רות. בית המשפט הוסיף כי אין 
לזקוף לחזקת התובעות את אי העדת השוטר, 
נוכח מסירת דוח פרטי התאונה של  וזאת 
המשטרה, הודעת המבוטח על נוכחות שוטר 
באירוע  ודברים שאושרו בעדותו של בנה של 

רות לפני בית המשפט. 
בנוגע להכחשתן הכללית של הנתבעות, נקבע 
זו לא עולה עם “חזקת תקינות המעשה  כי 
המינהלי” והכוונה לטופס הרשמי והחתום 
שבו ציון חקירה המנוהלת בעניין מעורבות 

המשאית בתאונה שהגישו התובעים.   
בית המשפט ציין, כי לפי הדברים שמסר 
השוטר לבנה של רות, הרכב הפוגע הוא ייחודי 
ביותר; מדובר במשאית ענק באורך 62 מטרים 
שעליה משאבת בטון גדולה. לפי העדות מטעם 
התובעות, מדובר ברחוב צר ובמקום קיים גם 
אתר בנייה. לפי בית המשפט, אלו שתי עובדות 
שמופיעות בהודעות המבוטח שצורפו לכתב 
התביעה, ושהנתבעות לא מצאו להביא ראיות 

או עדות להפריכן. 
בית המשפט, הנתבעות לא הציגו  פי  על 
גרסה שמציינת היכן הייתה המשאית בשעה 

20:00 ביום התאונה. מטעם הנתבעות העיד 
עד, שאישר שעל המשאית מופקדים נהגים 
נוהגים לעבוד על  וכי הם  - שניים,  ידועים 
המשאית גם עד לשעה שבע-שמונה. לפי יומן 
העבודה שהוצג, ציין בית המשפט, אין פירוט 
מה עשתה המשאית שבענייננו בשעות הערב 
של יום התאונה ומתי סיימה את עבודתה. 
בית המשפט הוסיף, שהנתבעות יצרו רושם, 
בעדות העד מטעמן, שקיים מעקב רציף אחרי 
תנועותיה של המשאית בעזרת מעקב ג’י.פי.אס, 
אך מתברר, שכאשר הן נדרשות לעשות במעקב 
זה שימוש לצרכי הוכחת גרסתן - מעקב זה 

אינו קיים. 
לאחר בחינת עדויות אלו וראיות נוספות, 
בו  הצר  ברחוב  עברה  שהמשאית  נמצא 
מתגוררת רות ותוצאת המעבר הייתה שריטות 
במכוניתה של רות. עוד הוסיף בית המשפט, 
כי התובעות הוכיחו התקיימותם של שלושת 
היסודות לחזקת “הדבר מדבר בעד עצמו”: 
והנסיבות  ידעו על הגורמים  התובעות לא 
ידי  על  נגרם  הנזק  הנזק,  לקרות  שהביאו 
נכס שלנתבעים הייתה שליטה מלאה עליו, 
יותר עם המסקנה  אירוע התאונה מתיישב 
שהנתבעות או מי מטעמן לא נקט זהירות 
סבירה, מאשר המסקנה שהן נקטו זהירות 
סבירה. לבסוף נמצא, כי לא הורם הנטל שהוטל 
לפתחי הנתבעות להוכיח את היעדר התרשלות 
החברה או מי מטעמה בתאונה שגרמה לנזק 

למכוניתה של רות.  
התביעה התקבלה. הנתבעות ישלמו ביחד 
ולחוד את נזקי התובעת בנוסף לשכר עדים, 
החזר בגין תשלום אגרה ותשלום בגין שכר 

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

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

“הדבר מדבר בעד עצמו” - משמעויות 
המונח ועל מי מוטל נטל ההוכחה?

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' 
לרוכבי אופניים חשמליים

חדש!
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

ביטוח הנסיעות של הפניקס
SMART TRAVEL 

הזול והמשתלם ביותר בענף!
פוליסת SMART TRAVEL כוללת את סכום הכיסוי הגבוה ביותר– עד 5 מיליון דולר עבור הוצאות רפואיות בחו"ל

בהתאם לכתבות שהתפרסמו באתר YNET ו- The Marker בספטמבר 2017 ובערוץ 10 בתכנית הבוקר מירי ואור מאי 2018 ואתר וואלה NEWS באוגוסט 
2018 והכל בהתאם לפרמטרים המופיעים בכל אחת מהכתבות. המידע המופיע בעלון זה מתייחס לפוליסת נסיעות לחו"ל SMART TRAVEL של הפניקס חברה 

לביטוח בע"מ מהדורת ינואר 2018. בכפוף לתנאי הפוליסה.

כולם בדקו ומצאו

ועכשיו גם

וגם וגםגם

פרטים נוספים במוקד סוכנים 5091*

חברת הפניקס מתגאה כנראה בצדק בהצעה הזולה ביותר. ביטוח נסיעה זוגית לאירופה למשך 
10 ימים יעלה לכם 28 דולר בלבד. במקרה של אישפוז לא תדרשו להשתתפות עצמית וגבול כיסוי 

הביטוח הוא 5 מיליון דולר.

)אוגוסט 2018(
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בימים הקרובים יחל את עבודתו המפקח על הביטוח החדש וזה הזמן 
להתעשת, לעצור ולהפסיק את הדהירה המטורפת לשום מקום של קודמתו

האם “גונבים סוסים” בתקופת הדמדומים?

 ! ר מ ג נ א  ל ה  ז
המפקחת  אומנם 
על הביטוח סיימה 
את תפקידה, אבל 
השאלה האמיתית 
ה  י ה ת ה  מ א  י ה
ו  מ ל ו ע ת  ס י פ ת
הבא  המפקח  של 

אחריה. 
ת  ו ע ו ב ש ב
פרסם  האחרונים 
הפיקוח שלושה מכרזים תמוהים - מכרז לרופא 
גריאטר, מכרז לרופא פנימי ומכרז לרופא 
תעסוקתי. עיון במכרזים מלמד שתפקידו 
של הרופא לסייע לאנשי שוק ההון לקבוע 
אם דחיות של חברות הביטוח לגבי תביעות 
שונות, ביניהן תביעות סיעוד, א.כ.ע ועוד, 

מוצדקות או לא. 
כולנו זוכרים את הניסיון הכושל והנלוז של 
המפקחת הקודמת לשמש גם כרשות השופטת 
ולהקים “בית משפט” לתחום הביטוח. ניסיון 
זה נהדף בעוצמה רבה, ובצדק, על ידי גורמים 
רבים ולא רק על ידי מי שעומד בראש לשכת 
עורכי הדין. האם פרסום המכרזים הללו, 
בתקופת הדמדומים,  הוא ניסיון של אנשי 
הפיקוח שנותרו עדיין בתפקידיהם, ליישם את 
שאיפת הממונה הקודמת להקים בית משפט 

פרטי לענייני ביטוח, תחת כנפיה?
כולי תקווה שמדובר  כולי תקווה שלא. 
במכרזים שתוכננו מזמן ופשוט טרם בוטלו. 
הפיקוח על הביטוח הוא רגולטור, הוא לא 
שופט, לא מגשר ולא בורר בין מבוטח לחברת 
ביטוח. במדינה מתוקנת מחלוקות בין בני אדם 
ו/או בין אדם לרשות, מבררים בבתי משפט 
ולא אצל הרגולטור, יהיה מגלומן ככל שיהיה. 
זו מהות הדמוקרטיה, הפרדת רשויות, איזונים 

ובלמים, לא כך?
אני קורא למפקח החדש מיד עם כניסתו 
לתפקיד לעשות בדק בית יסודי ולמנוע המשך 
התנהלות של מהלכים שממשיכים להתנהל רק 
מכוח של אינרציה, בין אם מישהו נוטע בהם 

אנרגיה או לא. 
אני גם קורא למפקח לבחון מחדש את כל 
מדיניות הפיקוח בנושא ביטוחי הבריאות, 
תחום שבו הקדנציה הקודמת נחלה כישלון 
יקר למאות אלפי  ובעיקר  עצוב  קולוסלי 

מבוטחים. 
במדינת ישראל ישנם שלושה רובדי בריאות: 
סל הבריאות, הביטוחים המשלימים והביטוחים 
הפרטיים. דווקא במדינה עם מבנה בריאות 
כה מורכב, יכול היה המפקח על הביטוח לקום 
ולהוביל דרך, לבנות אסטרטגיה ולעשות שינוי. 
במקום זה התעסק הפיקוח בשולי השוליים, 
בזוטי הזוטות, לדוגמה – קביעת הגדרות 
של ניתוח או של תחליף ניתוח או של התקף 

ולא  לב, לעיתים קרובות בצורה חובבנית 
מקצועית. אישור פוליסות קבוצתיות קצרות 
טווח, התערבות בניהול השוטף של הקשר עם 
המבוטחים ובבקרה אם טופס ההצטרפות 
לביטוח מולא כהלכה, וכן ניסה להיות מעורב 
ולשמש מעין “אח הגדול” בכל תביעה שנדחתה, 
גם זה כמובן בצורה חובבנית ובלתי מקצועית. 
בשורה התחתונה, הפיקוח פספס, ובגדול, 
את האפשרות שלו להשפיע על השוק, ברמת 

המאקרו, ברמה האסטרטגית.
מה ניתן היה לעשות? למשל, להוביל מהלך 
אסטרטגי של מימון פעילות רפואית בבתי 
החולים הציבוריים באמצעות כספי הביטוח 
הפרטי. למשל, לפעול לקיצור תורים במערכת 
הציבורית באמצעות הביטוחים הפרטיים 
ועוד מהלכים  אסטרטגיים כאלה או אחרים 
שרגולטור,  אסטרטג, כזה שרואה את השוק 
בגדול ומבין את תפקידו, היה יכול לפתח 

ולהוביל. 
האם שוק ביטוחי הבריאות היום טוב יותר 
מזה שהיה לפני ארבע שנים? לא. האם התחרות 
יותר? לא. האם האזרח מקבל מוצר  רבה 
ביטוחי טוב יותר? לא. אז מה כן? הרבה יותר 
ביורוקרטיה, הרבה פחות חדשנות, פחות טוב.

אבל, לא רק  בזה נכשל הפיקוח על הביטוח. 
לא החברה הישראלית ולא ההיסטוריה יסלחו 
למפקחת על עזות המצח שהייתה לה לקחת 
מאות אלפי קשישים שהיו מבוטחים בביטוחים 
סיעודיים קבוצתיים, ביטוחים שאפשרו להם 
לקבל פיצוי כספי כאשר יהפכו לסיעודיים - 

ולזרוק אותם לרחוב, תרתי משמע. 
אין ספק שהיה מקום לבצע רפורמה בתחום 

הביטוח הסיעודי ואין ספק שביטוח סיעודי 
קבוצתי הוא לא הפתרון הנכון לאדם צעיר. 
אבל להט העשייה של האוצר היה כל כך חסר 
גבולות ומעצורים וחסר מחשבה והיגיון, שהיא 
חייבה עשרות אלפי קשישים שהיה להם פתרון 
סיעודי סביר, להפסיק את הביטוח ולרכוש 
ביטוח פרטי בעלות של אלפי שקלים בחודש. 
התוצאה היא שפחות מ-10% מהציבור עשו 

זאת וכל השאר נשארו חסרי ביטוח.
הייתה  הייתה חשיבה, אם  כאן, אם  גם 
אסטרטגיה, אם הייתה ראיה לטווח ארוך, 
היה אפשר לעשות שינוי טוב, חשוב ואמיתי. 
את הציבור המבוגר היה צריך לעזוב ולאפשר 
לו ליהנות מהפתרונות הביטוחיים שרכש 
לעצמו עם השנים, גם אם הם לא הפתרונות 
האופטימליים. ולציבור המבוטחים הצעיר היה 
מקום לבנות מערך סיעוד לאומי שיעודד כל 
בחור/ה צעיר/ה לרכוש לעצמו ביטוח סיעודי 
פרטי כחלק מהתנאים הסוציאליים שגם אותם 

המדינה מחייבת מאזרחיה לרכוש.
להוביל מהלכי מאקרו זה לא פשוט. אי  אפשר 
לעשות 300 כאלה בשנה, אי אפשר לקבל כל 
יום תמונה בעיתון, אבל ככה אפשר היה באמת 
להשפיע על מדינת ישראל ולעשות משהו חשוב 

וטוב לאזרחיה. 
שכולנו  החדש,   שהמפקח  תקווה  כולי 
מאחלים לו בהצלחה, ידע להפיק את הלקחים 

מהטעויות של מי שקדמה לו.

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

פרש קונספט

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

הלקוח שלך עובר לחו”ל?

לדיוידשילד יש הצעה
במיוחד בשבילו... ובשבילך

מאת ד”ר אודי פרישמן

בריא לדעת
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וובי תובעת מיליון שקל 
מהמנכ”ל לשעבר שרון גילר

וובי, סוכנות הביטוח המקוונת הראשונה 
בישראל, הגישה תביעה של 933 מיליון שקל 
שרון גילר, המנכ”ל שלה לשעבר, בבית  נגד 
בתל אביב. התביעה באה  המשפט השלום 
דירה שסיפקה  לרכישת  הלוואה  בעקבות 
החברה לגילר שכיהן כמנכ”ל וכחבר דירקטוריון 

עד לשנת 2017.
2010 על ידי  לטענת וובי, שהוקמה בשנת 
מספר יזמים ישראלים, בעת כהונתו של גילר 
כמנכ”ל היא הלוותה לו לבקשתו 1.7 מיליון 
שקל בספטמבר 2017 לרכישת הדירה ברמת 

גן בה הוא מתגורר כיום.
בהתאם להסכם ההלוואה שיעבד גילר לטובת 
וובי במשכון מדרגה ראשונה את מניותיו בוובי 
)653,233 מניות רגילות(. בראשית אוקטובר 
2017, נאמר בתביעה, בסמוך אחרי הענקת 
ההלוואה, נתגלו אי סדרים בלשון המעטה 

בהתנהלותה של וובי תחת ניהולו. 
סדרים  אי  אותם  של  טיבם  וובי,  לדברי 
שפורסמו בעיתונות אינו רלבנטי במישרין 
נמנעת מלהרחיב את  כן היא  ועל  לתביעה 

היריעה, אולם היא מציינת כי אותם אי סדרים 
שנתגלו עוררו חשד ממשי בדבר מצגים מטעים 
כלפי בעלי מניותיה ביחס להיקף הכנסותיה 
ולביצועיה של וובי, וכן בנוגע לשימוש אסור 

בכספיה.
כי כתוצאה מגילויי האי  נאמר,  בתביעה 
סדרים התפטר גילר לאלתר מכל תפקידיו 
בוובי בראשית אוקטובר 2017. לפיכך, היו עליו 
להשיב לוובי את מלוא סכום ההלוואה מיד 
לאחר התפטרותו, ואולם הוא לא עשה כן, ומאז 
התנהלו בינו לבין וובי מגעים להסדרת פירעון 
חובותיו באופן מוסכם, הן ביחס להלוואה והן 

ביחס לחובות אחרים שלו לוובי.
גילר  עם  כי במהלך מגעיה  וובי מציינת, 
להסדרת חובותיו התברר לה כי הוא הסתיר 
ממנה משך תקופה ארוכה כי חלק ממניותיה, 
הרשומות על שמו, מוחזקות כביכול בנאמנות 
לטובת צד שלישי שגילר שיעבד לו את המניות 

ללא הסכמתה.
וובי מציינת כי במהלך חודש מאי התגבש 
בינה לבין גילר הסכם להסדרת חובותיו כלפיה 

ולסיום סופי ומוחלט של מערכת היחסים 
את  גילר  מכר  להסכם,  בהתאם  ביניהם. 
 ,White Mountains אחזקותיו בוובי לתאגיד
בעל השליטה בוובי, ובתמורה שולמו על ידי 
WM חלק מחובותיו )700 אלף שקל( כלפי וובי. 
עוד נקבע בהסכם בין הצדדים, כי לצורך פירעון 
חובו מכוח ההלוואה שהועמדה לו לשם רכישת 
דירתו, ישלם גילר לוובי מיליון שקל, מתוכם 
והיתרה  700 אלף שקל לאלתר  סכום של 
תשולם בשלושה תשלומים שנתיים עוקבים.

בתביעה נאמר, כי גילר, שלא הכחיש מעולם 
את חובו, הפר את התחייבותו ולמרות שחלפו 
יותר מארבעה חודשים מן המועד בו היה עליו 
לשלם את חובו, הסכום לא שולם – גם לא 

באופן חלקי.
בית המשפט מתבקש לחייב את גילר לשלם 
לאלתר לוובי את מלוא חובו כלפיה ואת מלוא 
כתוצאה  לה  שנגרמו  וההוצאות  העלויות 

מהפרת ההסכם על ידו.
שרון גילר בחר לא להגיב.

וובי בחרו לא להתייחס.

 בכתב התביעה טענה וובי כי זמן קצר לפני הגילוי של אי סדרים בסוכנות, החברה 
הלוותה לגילר 1.7 מיליון שקל לרכישת דירה ברמת גן  וובי: למרות ההסכם שנחתם 
עמו, בארבעת החודשים האחרונים גילר לא החזיר את ההלוואה, אפילו באופן חלקי  

קבוצת תמיר חישובים

הבדיקה בתנאים אלו רלוונטית רק 
לעמלות שנתקבלו מחברת כלל ביטוח, 

לסוכנים הפעילים 10 שנים ומעלה.

תשלום רק כאשר מתקבל 
החזר מחברת הביטוח!

בדיקת עמלות ללא עלות 
לפתיחת תיק!

דבר כזה עוד לא היה!!!

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

http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%93-%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-white-mountains-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%91%d7%95/
http://polisa.news/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%93-%d7%9c%d7%90%d7%99-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-white-mountains-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%91%d7%95/
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תשואות חיוביות לפנסיה בספטמבר: 
הקרנות של מגדל ופסגות מובילות 

עם תשואה של 0.5%
 במסלול המבוגרים מובילה הראל עם תשואה של 0.5% ואחריה נמצאת הקרן של מגדל עם תשואה 

של  0.3% בטווח הארוך, את מסלול הצעירים מובילה הקרן של הפניקס עם תשואה של 38%  

תשואה צעירים
ספטמבר 2018

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
12 חודשים

תשואה
3 שנים

תשואה
5 שנים

נכסים 
)מיליונים(

0.51%4.64%7.23%19.78%31.79%54,437מקפת מסלול כללי
0.50%4.59%7.45%18.95%32.40%1,542פסגות לבני 50 ומטה 

0.48%5.52%8.52%23.91%38.25%14,418הפניקס לבני 50 ומטה
2,530**0.46%4.14%7.13%הראל עד 50 )ילידי שנות ה-80(

0.09%3.36%6.21%16.40%25.40%163איילון מיטב 0-50
0.05%5.04%8.17%22.48%32.39%3,762מנורה מבטחים עד 50 )יעד לפרישה 2045(

2,901**0.01%4.94%8.73%-אלטשולר שחם 0-50 

תשואה מבוגרים
ספטמבר 2018

תשואה
מתחילת השנה

תשואה
12 חודשים

תשואה
3 שנים

תשואה
5 שנים

נכסים 
)מיליונים(

0.51%4.72%7.58%22.74%37.18%42,556הראל גילעד כללי
0.32%3.02%5.07%15.04%24.04%654,604מקפת מסלול כללי

466**0.28%4.12%6.66%הפניקס 50-60
3,308**0.26%4.43%6.98%איילון מיטב 50-60

0.22%3.88%6.35%14.27%23.58%139פסגות מקיפה לבני 50 -60
0.13%4.97%7.62%20.42%34.88%81,728מנורה מבטחים כללי
305**0.07%3.92%6.84%אלטשולר שחם 50-60

תשואת קרנות הפנסיה במסלול צעירים לחודש ספטמבר

תשואת קרנות הפנסיה במסלול מבוגרים לחודש ספטמבר

שוני ניכר בתשואה החודשית של קרנות הפנסיה 
השונות במסלול הצעירים בחודש ספטמבר 
שחלף. על פי דיווחי החברות, ארבע הקרנות 
המובילות החודש רשמו תשואה של כ-0.5% 
)מגדל, פסגות, הפניקס והראל(, לעומת שלוש 
הקרנות שסוגרות את הטבלה החודשית )איילון 
מיטב 0-50, מנורה מבטחים עד 50 ואלטשולר 

שחם 0-50( והניבו תשואה של עד 0.1%. 
את הטבלה מובילה קרן הפנסיה של מגדל, 
מקפת מסלול כללי, שהניבה תשואה חודשית 

של 0.51% ומיד אחריה הקרן של פסגות לבני 
50 ומטה עם תשואה של 0.5%. קרן הפנסיה 
של הפניקס והראל במסלול הצעירים הניבו 
תשואה חודשית של 0.48% ו-0.46% בהתאמה 

וממוקמות במקום השלישי והרביעי. 
מתחילת השנה, הקרן של הפניקס מובילה את 
הטבלה בתשואה של 5.5%. הקרן של מנורה 
מבטחים הניבה תשואה של כמעט 5% באותו 
הזמן. הפניקס מובילה את המסלול גם בטווח 
זמנים של 3 ו-5 שנים עם תשואה של 23.9% 

ו-38.25% בהתאמה. 
את מסלול המבוגרים מובילה קרן הפנסיה של 
הראל עם תשואה של 0.5% בחודש ספטמבר. 
אחריה נמצאת הקרן של מגדל מקפת במסלול 

עם תשואה של 0.3%. 
מתחילת השנה מובילה קרן הפנסיה של מנורה 
5%. בטווח  מבטחים עם תשואה של כמעט 
הארוך מובילה הקרן של הראל עם תשואה של 
22.7% ו-37.2% בשלוש וחמש השנים האחרונות 

בהתאמה.

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
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חברת SMS תאפשר 
לסוכנים לשגר מסמכים 
חתומים ישירות ליצרנים

מד”א יצאה 
למכרז לעריכת 

הביטוחים 
האלמנטריים 

שלה
פיתוח נוסף של החברה מאפשר לזהות את הלקוח 

בעת שליחת נספח א’ לחתימה מתוך התוכנה

המבטחת הנוכחית היא הראל
חברת SMS תאפשר לסוכנים לשגר מסמכים 
חתומים ישירות ליצרנים, כך הודיעה החברה 
ללקוחותיה. בימים אלה הושלם הפיתוח 
ובתי ההשקעות  בשיתוף חברות הביטוח 
המאפשר למשתמשים בה לשגר את המסמכים 

ישירות ליצרן ולקבל חיווי באופן אוטומטי.
בחברה מציינים כי הממשק החדש “מייעל 
את העבודה באופן משמעותי. זאת, כיוון 
שהמסמך החתום מגיע ישירות לחברה ובכך 
 SMS-חוסך תהליכים תפעוליים ידניים רבים. ב
מצביעים על יתרון נוסף של הממשק החדש, 
בכך שהוא יכול לנהל מעקב אחר הטיפול 
בבקשות ששלח הסוכן, כולל קבלת היזון חוזר 

מהיצרנים והכל באופן אוטומטי.
האפשרויות העומדות בפני הסוכנים להעביר 

את המסמכים הן:
1. ישירות לחברה – תהליך שמאפשר קליטה 
אוטומטית של המסמכים ללא מגע יד אדם 
)אפשרי בשלב זה באלטשולר שחם באקסלנס, 

ופסגות(.
2. ממשק אחיד – שיגור ישיר כולל ייפויי 

כוח באמצעות כספות כולל קבלת היזון חוזר 
ישירות לתוכנה )אפשרי בחמש הגדולות – 
הפניקס ומנורה  כלל ביטוח,  הראל,  מגדל, 

מבטחים(.
3. דוא”ל.

4. המסלקה הפנסיונית. 
אחרי  “המעקבים  כי  מדגישים  בחברה 
 CRM משימות נעשים בדרך כלל בתוכנת
חיצונית בה משתמש הסוכן. דרך SMS אנו 
נותנים אפשרות במקום אחד גם להחתים 
וגם  גם לשגר את המסמכים  את הלקוח, 
לעקוב אחרי המשימה שנפתחת ומתעדכנת 
באופן אוטומטי דבר המייתר את הצורך לבצע 

פעולות ידניות”.
מהלך נוסף שהשלימה החברה בימים אלה 
נועד לעמוד בדרישות הרגולציה בנושא אימות 
ייפוי כוח נספח א’. נכון להיום  קיימת חובה 
לבצע זיהוי לקוח, וכי לא מספיק רק נספח א’ 
חתום. בעקבות חוות דעת משפטית שקיבלה 
החברה, מודגש כי אין צורך לבצע פעולות זיהוי 
נוספות מעבר להחתמת נספח א’ דרך התוכנה.

מכרזיםביטוח וטכנולוגיה

לעריכת הביטוחים  מד”א מזמינה הצעות 
כי  האלמנטריים של האגודה. ממד”א נמסר 
הראל. הטיפול  כיום בחברת  היא מבוטחת 
בהצעות ובדיקתן ייעשו במסגרת מכרז. תקופת 
ההתקשרות תעמוד על 12 חודשים עם אפשרות 
הארכה בשנה, למשך חמש שנים בסך הכול. 
ההשתתפות מותנית בערבות בנקאית על סך 

של 50 אלף שקל.
תנאי הסף הם בין השאר: סך ההון העצמי של 
750 מיליון שקל,  המציע צריך להיות לפחות 
המציע הוא בעל רישיון תקף לעסוק בביטוח 
בישראל כמורשה של חתמי לוידס, עם ניסיון 
קודם בביטוח במשך חמש שנים לפחות ועוד. 

מד”א רשאית להאריך את מועד ההגשה ואינה 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
הצעה שהיא, והיא גם יכולה לקיים הליך תחרותי 
נוסף או לפנות למציעים לשפר את הצעתם או 

לנהל עמם מו”מ.
את ההצעה יש להגיש עד ה-12 בנובמבר השנה.

SINCE 1935

*3155 | www.autoglass.co.il

83 
שנותעם

ניסיון
לא מתווכחים

סוכנים יקרים,
אתם יכולים להיות בטוחים בבחירה שלכם.

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הותיקה בישראל מזמינה 
הגדול  השמשות  ממלאי  וליהנות  להמשיך  אתכם 
בארץ לכל סוגי הרכבים )פרטיים, משאיות, אוטובוסים 
וצמ"ה( וממערך השירות המתקדם והמקיף ביותר, 
בפריסה  תחנות  ו-30  בבעלותנו  סניפים   8 הכולל 

ארצית.

* חדש - כיסוי לפנסים ומראות
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מנכ”ל בנק הפועלים אריק פינטו: בעשור 
האחרון חלו שינויים בניהול הסיכונים שתרמו 
לירידה משמעותית בשיעור הפסדי האשראי

 המנכ”ל פינטו והיו”ר עודד ערן באו לענות על שאלות הוועדה בנוגע לנהלי מתן אשראי 
של הבנק לבעלי השליטה הגדולים במשק  ח”כ נחמיאס ורבין ביקשה להעביר לוועדה 
פרוטוקולים של ועדות אשראי בבנק אך סורבה על ידי ערן מחמת הפרטיות של הלווים 

“ועדת הטייקונים” ממשיכה את דיוניה

ערן,  עודד  בנק הפועלים,  יו”ר 
אריק פינטו, הגיעו  ומנכ”ל הבנק, 
הבוקר )א’( ל”וועדת הטייקונים” 
)הוועדה לבדיקת מתן אשראי על ידי 
הבנקים ללווים גדולים(, בראשות 

ח”כ איתן כבל.
במשך כשעתיים וחצי העידו מנכ”ל 
ויו”ר בנק הפועלים בפני הוועדה 
שהפנו  השאלות  עם  והתמודדו 
אליהם היו”ר כבל וחברי הוועדה 
ורבין, ח”כ  נחמיאס  איילת  ח”כ 
יואב קיש, ח”כ דב חנין וח”כ רועי 

פולקמן, שעסקו בשורה של אירועים מהשנים 
האחרונות בהם ניתנו הלוואות לחברות גדולות 

ואנשי עסקים בכירים. 
למקרים  להתייחס  סירבו  הבנק  בכירי 
ספציפיים ולשאלות אישיות, בין היתר בעניינם 
של נוחי ודני דנקנר ואליעזר פישמן. היו”ר כבל 
התייחס לכך בתום הישיבה ואמר, כי לא נהנה 
מכל התשובות של בכירי הבנק. “התמקדתם 
המרכזי  החלק  ועל  הזו  בתקופה  בנעשה 
של השאלות לא קיבלנו תשובות מספקות 

ובכוונתנו לקיים דיון נוסף”, אמר כבל.
“הוועדה  ואמר:  הישיבה  את  פתח  כבל 
התכנסה להוציא את האמת על הלוואות העתק 
והאשראי המופלג שהוענקו לטייקונים כדוגמת 
אליעזר פישמן, נוחי דנקנר ועוד”. כבל תיאר 
את בעיות הוועדה: “זהו מסע קשה, סיזיפי 
ומתסכל. מלווה במלחמות ומאבקים, מול 
המועדון היוקרתי והמאותרג ביותר בישראל 
טייקונים  בנקאים,  בו  שחברים  –מועדון 
זהו התפקיד אותו לקחנו על  ורגולטורים. 
עצמנו כשהקמנו את ועדת החקירה, ועל אף 
כל הקשיים שמנסים להערים עלינו מכל כיוון 
אפשרי, אני מודיע לכם חד וחלק שלא ננוח עד 
שהאמת תצא לאור. מתברר שקיימת מחשבה 
בקרב פקידים ואולי גם שרים שלא אנקוב כאן 
בשמותיהם שהבנקים זה מועדון סגור, מורם 

מעם ונעלה מכל בדיקה של הכנסת. שוב ושוב 
אנחנו מקבלים במקום מידע מעשי, מכתבים 
ותירוצים של עורכי דין נמלצים, שכל כולם 
בריחה מלהנגיש לוועדה הזו כל פיסת מידע 

רלבנטית לגבי מערך הלווים הגדולים”.
יו”ר הבנק עודד ערן מסר, כי מתן האשראי 
נערך בתהליך מוקפד וסדור והבנק שוקד באופן 
תמידי על טיוב התהליך. המנכ”ל פינטו הוסיף, 
כי בעשור האחרון חלו שינויים בניהול הסיכונים 
שתרמו לירידה משמעותית בשיעור הפסדי 
האשראי. לדבריו, היום יותר מ-99 שקלים 
מתוך 100 שקלים שהבנק נותן כאשראי, חוזרים 
אליו. לדבריו, “חלקם של הלווים הגדולים 
באשראי ירד משמעותית וחלקם של עסקים 
קטנים ומשקי בית עלה - גם באחוזים וגם 
במספרים מוחלטים. הבנק תמיד יעדיף לנסות 
לשקם את הלקוח, קטן כגדול, ולהגיע להסדר 
מוסכם על פני נקיטה בהליכים. אין אשראי ללא 
סיכון. תפקידו של הבנק לנהל את הסיכונים 
באחריות. הבנק צמצם חשיפה לקבוצות לווים, 
משבע קבוצות ב-2011 לשתי קבוצות ב-2017. 
לווים עסקיים גדולים, שהיו כמעט 50% מתיק 
האשראי, ירדו ל-30% מתיק האשראי. מתחילת 
העשור הפסדי הבנק במגזר הקמעונאי גדולים 
פי 6.5 מההפסדים במגזר העסקים הגדולים. 
כאשר מתבצעת מחיקה חשבונאית, הבנק 

לא מפסיק להתמיד בגביית החוב 
גבה  הבנק   2010-2017 ובשנים 
מלווים גדולים 7.6 מיליארד שקל 
מתוך חוב בעייתי של 9 מיליארד 

שקל”.
התייחסה  ורבין  נחמיאס  ח”כ 
לאשראי שניתן לדני דנקנר וכיצד 
טופלה הפעולה מול צדדים הקשורים 
בלי סיכון  כי  פינטו השיב  לבנק. 
המשק הישראלי לא יגיע לאן שהגיע 
ואם השאלה היא על מעשים לא 
תקינים של בכירים בבנק, אז הוא 
ורבין הציגה  יודע על כך. ח”כ נחמיאס  לא 
טיוטת דוח ביקורת של הבנק על האשראי 
שניתן לדנקנר ואמרה כי נכתב בה שההלוואות 
לא ניתנו בסביבה עסקית טובה ועל פניו ניתנו 
בתנאים מועדפים. פינטו השיב, כי במבט לאחור 
אפשר לטייב כל פעולה וסירב להתייחס להליך 
מתן האשראי או לגופו של אדם כזה או אחר. 
ח”כ נחמיאס ורבין ביקשה להעביר לוועדה 
ויו”ר הבנק  פרוטוקולים של ועדות אשראי 
כי  ערן השיב בשלילה. המנכ”ל פינטו אמר 
הסודיות הבנקאית חשובה, בין היתר בהיבט 
הערכי בין הבנק לאזרח. “אני מוכן שנשוחח 
על כל מאפיין של אשראי כלשהו ולשכנע את 
הוועדה שתיקנו את הליקוי, בלי לכתוב את 
השם של משה או יהונתן”, אמר. היו”ר כבל 
אמר בתגובה, כי בצורה כזו אי אפשר לאחוז 
את השור בקרניו ולדעת למה דין לווה א’ היה 

כזה ודין לווה ב’ היה אחר.
פינטו וערן ישבו בשימוע על אותו שולחן בו 
ישבו שאר חברי הוועדה. זאת, ככל הנראה, 
כמסקנה מהסערה שהתרחשה בעת הגעתה 
של הממונה על הביטוח לשעבר דורית סלינגר 
לוועדה, שבחרה לעזוב את משכן הכנסת עוד 
לפני עדותה, כאשר גילתה שמיקמו את הכיסא 
הייתה אמורה לשבת במרכז אולם  שעליו 

הדיונים כנאשמת.

הוועדה הפרלמנטרית לבדיקת מתן אשראי על ידי הבנקים ללווים גדולים

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

www.polisa.news

http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%92%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%91%D7%95%D7%95%D7%A2/
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המכוניות האוטונומיות יטלטלו 
את תעשיית הביטוח בעולם

 Axa XL מעביר את מטה הפעילות באירופה לדבלין

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

ראש   )Vincent Branch( בראנץ’  וינסנט 
תחום הפיתוח של AXA XL אמר בהרצאתו 
 Autonomy and the challenges
 for the risk & insurance industry
 Intelligent InsurTECH בוועידה 
ב-15  בלונדון  שהתקיימה   Europe 2018
אוקטובר השנה, שהשאלה כיום אינה האם 
המוני  לייצור  יגיעו  העצמאיות  המכוניות 

אלא השאלה היא – מתי. 
העצמאיות  המכוניות  תחום  כי  הדגיש  הוא 
הרמה  היא   0 רמה  רמות.  לחמש  מתחלק 
המכונית  בפעילות  אוטומציה  כל  אין  בה 

עצמאית  היא  המכונית  שבה   ,5 רמה  ומנגד 
הנוכחי  בשלב  עצמה.  את  ונוהגת  לגמרי 
הרכב  יצרני  הטכנולוגית,  ההתפתחות  של 
יכול  אדם  בו  שלב   -  4 לרמה  מכוונים 
ולהשתתף  המכונה  בפעולת  להתערב 

בפעילות הנהיגה. 
ייחודי  אינו  האוטונומי  התחום  לדבריו, 
הקמה,  למחסנים,  יתרחב  והוא  למכוניות 
מכרות,  לוגיסטיקה,  ימאות,  תעופה,  שדות 
מאמצת  האנושות  ועוד.  החלל  חקר 
טכנולוגיה בקצב הולך וגובר. עוד ציין בראנץ’ 
בהרצאתו, כי עברו שלושים שנה עד ש-90% 

עשרים  המקרר,  את  אימצו  מהאמריקאים 
שנה - לאמץ את הטלוויזיה הצבעונית ועשר 
לדעתו,  הסלולרי.  הטלפון  את  לאמץ  שנים 
רכבים  נראה  הקרובות  השנים  בחמש 
בעשר  ובחוות,  במחסנים  שינועו  עצמאיים 
השנים הקרובות נמצא מכוניות אוטונומיות 
ומעבר  והתעבורה  הלוגיסטיקה  בתחום 
מכוניות  נמצא  הבאות  השנים  לעשר 
יהיו  המבטחים  פרטי.  בשימוש  עצמאיות 
חייבים להתמודד עם שאלות וסוגיות רבות 
פתרונות  למצוא  חייבים  ויהיו  זה  בתחום 

יצירתיים.

הבנק  אישור  את  קיבל   Axa XL המבטח 
על תחום  גם  )האחראי  המרכזי של אירלנד 
האירופאי  המבטח  להעברת  הביטוח( 
 XL Insurance Company SE שלו 
 Axa שהוא בבעלות מלאה של ,)XLICSE(
XL, מבריטניה לדבלין, אירלנד. זאת, כחלק 
בריטניה  )עזיבת   Brexit-ל ההכנה  מצעדי 

את האיחוד האירופי(.

לדבלין  המבטח  העברת  על  ההחלטה 
לפני  עוד   XL Group-ב התקבלה 
היעד  כשתאריך   AXA של  ההשתלטות 
פועל   XLICSE  .2019 במרץ  ה-29  הוא 
באירופה ואסיה באמצעות רשת בינלאומית 
שונים.  ושותפים  בנות  חברות  סניפים,  של 
המעבר לדבלין יאפשר ל-XLICSE להמשיך 
ולפעול מול הלקוחות האירופים והברוקרים 

להם  ולמכור  שירות  להם  לתת  לביטוח, 
בעסקים  יתמחה   XLICSE ביטוח.  מוצרי 
גדולים בתחום הרכוש והתאונה המסחריים 
בבריטניה  הפעילות  מיוחדים.  ובסיכונים 
 XL Catlin באמצעות  להיות  תמשיך 
 )XLCICL( Insurance Company UK
ובאמצעות לוידס לונדון )סינדיקטים 2003 

ו-3002(. 

וינסנט בראנץ’, ראש תחום הפיתוח של AXA XL: השאלה כיום אינה 
האם המכוניות העצמאיות יגיעו לייצור המוני, השאלה היא – מתי

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מיידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.

 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם
במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

PassportCard Pocket היכנסו ל: להורדת 

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס
ולא מוציאים כסף מהכיס
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מבטחים ומבוטחים

עובדי ביטוח חקלאי שיפצו וריהטו 
חדרים של חיילים בודדים

כ-25 מנהלים ועובדים של ביטוח חקלאי 
התגייסו ביום חמישי האחרון כדי לבצע 
שיפוץ פנימי והום סטיילינג לחמישה חדרים 
של חיילים בודדים המתגוררים בקיבוץ נען. 
בביטוח חקלאי מסבירים למה נרתמו 
למבצע: החיילים הבודדים המתגוררים 
בקיבוץ הגיעו מכל העולם לשרת בצה”ל, עזבו 
את המדינות שלהם החברים והמשפחות 

ובאו להיות חלק מהחברה הישראלית.
בכ-50  שמתקיים  פרויקט,  במסגרת 
נען בחר  קיבוצים ברחבי הארץ, קיבוץ 
לארח את החיילים הבודדים, לספק להם 
בית ולסייע להם גם בליווי ותמיכה. אולם 
בהיעדר תקציב מספק, החדרים נמצאו 
במצב בסיסי, שאינו שונה מהחדרים שיש 
להם בצבא. בסיוע של המתנדבים מחברת 
הביטוח, החדרים הבסיסיים הפכו למקום 
חדש ושונה לחלוטין, יפה, צבוע, מעוצב ויכול 
להעניק להם תחושה של בית, גם אם הם 

רחוקים למעשה מהבית שלהם. 

פנים  מעצבת  ידי  על  נוהלה  הפעילות 
מקצועית, שעמלה קשות על תכנון הפרויקט, 
למדה את צרכי החיילים החיים במקום 
במטרה לעצב להם חדר שיענה על הצרכים 
כללית,  צביעה  כללה  העבודה  שלהם. 
צביעה דקורטיבית, עבודות DIY לריהוט 
המקום, הרכבת רהיטים והלבשת קירות. 
כל החומרים, הרהיטים והחפצים שנרכשו 
על  נתרמו  על מנת לשפץ את החדרים, 
ידי ביטוח חקלאי. החברה לא הסתפקה 
בתרומה כספית בלבד, אלא גם שלחה את 
עובדיה ומנהליה שהתגייסו למטרה החשובה 

על מנת לבצע בפועל את השיפוץ. 
שהיה  מי  לכל  מודה  חקלאי  ביטוח 
שותף לפעילות ההתנדבות, ובפרט לחברי 
סושלאייז )socialeyes( שהוא מיזם נשי 
חברתי ששם לו למטרה לקדם אוכלוסיות 
מוחלשות. חברי המיזם יזמו, ארגנו וליוו 
את הפרויקט ודאגו להבאת אנשי המקצוע 

ולהוצאתו לפועל. 

 כ-25 עובדים ומנהלים בביטוח חקלאי התגייסו בשבוע שעבר לפרויקט שיפוץ בחדרים של חיילים 
בודדים המתגוררים בקיבוץ  המטרה - להעניק להם תחושה של בית, גם אם הם רחוקים מביתם

בית ההשקעות פסגות מצטרף 
למחאה נגד אלימות כלפי נשים

פסגות הצטרף היום למחאה  בית ההשקעות 
ברחבי הארץ כנגד אלימות כלפי נשים. ביום ה’ 
בשבוע שעבר, בשעה 11:30, הפסיקו בבית השקעות 
את העבודה למשך דקה לאות הזדהות עם המאבק 
הצודק כנגד האלימות הגואה, המתבטאת בין 
היתר ברצף מקרי הרצח של נשים בעת האחרונה. 

מנכ”ל בית ההשקעות פסגות, ברק סורני: “אסור 
לנו לעבור לסדר היום על אלימות כנגד נשים. 
מדובר במחאה צודקת מאין כמותה ולכן החלטנו 
גם אנו להביע את עמדתנו הנחרצת כנגד אלימות 
כלפי נשים בצורת הפסקת העבודה בפסגות לדקה 

אחת”.

 העבודה בפסגות הופסקה לדקה לאות הזדהות עם המאבק 
 מנכ”ל פסגות, ברק סורני: מדובר במחאה צודקת מאין 
כמותה ולכן החלטנו גם אנו להביע את עמדתנו הנחרצת

מנכ”ל פסגות, ברק סורני

אנשי ביטוח חקלאי בעבודה התנדבותית בשיפוץ החדרים

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


