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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

 הדיון שהיה אמור להתקיים מחר תחת נוהל “דיון 
מהיר” נדחה לתאריך שעדיין לא ידוע, אך ככל הנראה 

ייערך בעוד שבועיים  הדחייה נעשתה כדי לספק זמן 
היערכות למוזמנים 

שמי שטובי 
מונה רשמית 

למנהל 
מרחב מרכז 
בכלל ביטוח

עמוד 12

עמוד 5

גרטי יו”ר הוועדה לביטוח כללי: 
כאשר סוכני הביטוח יעשו שימוש 

בטכנולוגיות שמשמשות את 
החברות – מאזן הכוחות ישתנה

 אני רוצה לאפשר את הדיגיטציה לסוכן הביטוח 
 אני רוצה שהלקוח יוכל בכל שעה לקבל הצעת 

מחיר, ובכל שעה ביום לפנות למשרד, שבוט יענה לו 
ויפנה אותו לספק השירות הנדרש 

הפניקס 
מכפילה את 

גבול האחריות 
לכיסוי צד ג’ 

בביטוח דירה 
ל-2 מיליון שקל 

– ללא עלות 
נוספת

לבקשת הממשלה ומשרד האוצר: ועדת 
העבודה והרווחה דחתה את הדיון על 

התעמרות חברות הביטוח
בחולים סופניים

בית המשפט דחה 
בקשה לאישור 

ייצוגית נגד 
שומרה בטענה 
להפחתות בגין 

אשם תורם

על רקע 
הירידות החדות 

בשווקים 
בפסגות 

מעריכים: 
מדובר בתיקון 

ולא בשינוי 
מגמה
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“הדיגיטציה של הסוכן, יחד עם המקצועיות 
שלו – זה השילוב המנצח. אני רוצה שהסוכנים 
יעשו שימוש בכלים שכיום נמצאים בשימוש 
חברות הביטוח. החברות אומרות שהמבוטח 
רוצה טכנולוגיה, מושכות לכיוון הישיר, חותכות 
את עמלת הסוכן והופכות את המוצר ללא רווחי 
לסוכן. את זה אנחנו רוצים למנוע”, כך אומר 
ישראל גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי 
בלשכת סוכני הביטוח. לדבריו, “כשהדיגיטציה 
תעבור אלינו, מאזן הכוחות ישתנה. היתרון 
של סוכן הוא כפול. פעם אחת - הוא ברוקר, 
כלומר לא מוכר מוצר של חברה אחת. היתרון 
השני שלו על פני החברה, הוא שביום הדין הוא 

עוזר למבוטח”. 
גרטי משמש זה כשנה כיו”ר הוועדה לביטוח 
כללי. בוועדה חברים 20 סוכנים, כאשר גרטי 
הקפיד על שילוב של סוכנים ותיקים וסוכנים 

צעירים. 

בענף  השינויים  את  רואה  אתה  כיצד   •
הנגרמים כתוצאה מכניסת הטכנולוגיות 

החדשות?

גרטי: נושא הדיגיטציה קרוב 
51, ויש לי עוד  ללבי. אני בן 
הרבה שנים בענף. אני עובד 
עם עשרות סוכנים, וברור לי 

שאנחנו חייבים להתקדם. 
רק  א  ל א  י ה ה  מ ד י ק ה
בטכנולוגיות  או  במוצרים 
עבור  מפתחות  שהחברות 
עצמן. אני רוצה לאפשר את 
הדיגיטציה לסוכן הביטוח. 
אני רוצה שהלקוח יוכל בכל 
שעה לקבל הצעת מחיר, ובכל 

שעה ביום לפנות למשרד, שבוט יענה לו ויפנה 
אותו לספק השירות הנדרש. הלקוח יוכל לקבל 

שירות 24 שעות ביממה.  
אחד הדברים שמקשים על פעילות הסוכן זה 
חוזר הצירוף. הסוכן חייב לתפוס את המבוטח 
לשיחה של 20 דקות ולעבור אתו על כל פרטי 
הביטוח. הדיגיטציה תאפשר לשלוח לו לינק, 
והוא יחזיר לו את זה מתי שהוא רוצה והסוכן 
יפיק את הפוליסה. יש מספר חברות שאנחנו 

מנסים לקדם את החזון הזה איתן.

• איך הדיגיטציה משפיעה 
על מערכת היחסים של חברות 

הביטוח עם המבוטחים?
ם  י ל ק ת נ ו  נ ח נ א  : י ט ר ג
של  בנושא  רבות  בתלונות 
תחרות לא הוגנת מצד חברות 
קרובות  לעיתים  הביטוח. 
מדי, החברות נותנות הצעות 
למבוטחים שלנו, במסלולים 
בפרמיות  שלהן,  הישירים 

זולות יותר. 
לחלק מהחברות יש בעיית 
שותקים  לא  כלשכה  אנחנו  קשה.  זהות 
מעודדים  ואנחנו  לשתוק,  מתכוונים  ולא 
את הסוכנים לעבוד עם חברות שמחבקות 
את הסוכן ולא מתחרות בערוצים עקיפים, 
מגדל, מנורה מבטחים,  שהבולטות בהן הן 

איילון, שומרה ושלמה. 

)הראיון המלא עם גרטי יפורסם במהדורה 
מיוחדת של פוליסה, שתופץ בכנס אלמנטר 

2018 של לשכת סוכני הביטוח(

 אני רוצה לאפשר את הדיגיטציה לסוכן הביטוח  שהלקוח יוכל בכל שעה לקבל הצעת מחיר, ובכל שעה ביום 
לפנות למשרד, שבוט יענה לו ויפנה אותו לספק השירות הנדרש  הלקוח יוכל לקבל שירות 24 שעות ביממה

כאשר סוכני הביטוח יעשו שימוש בטכנולוגיות 
שמשמשות את החברות – מאזן הכוחות ישתנה

והפיננסיםשיחת                עם ישראל גרטי, יו”ר הוועדה לביטוח כללי, על עבודת הסוכן בתחום האלמנטרי הפנסיה  הביטוח  עיתון 

סוכן ביטוח
שוק הרכב משתנה!

מרגיש שאתה נלחם על החידושים שלך? 
איתנו לא תפסיד חידושים ותגדיל את התיק!

למעבר לכלים המיוחדים לסוכני אורן מזרח

לחץ כאן <<

ישראל גרטי

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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לבקשת משרד האוצר:

ועדת העבודה והרווחה דחתה את הדיון על 
התעמרות חברות הביטוח בחולים סופניים

לאחר הירידות החדות בשווקים, בפסגות 
מעריכים: מדובר בתיקון ולא בשינוי מגמה

 הדיון שהיה אמור להתקיים מחר תחת נוהל “דיון מהיר” נדחה לתאריך שעדיין לא ידוע, 
אך ככל הנראה ייערך בעוד שבועיים  הדחייה נעשתה כדי לספק זמן היערכות למוזמנים

למרות הסביבה המאקרו כלכלית הבעייתית, מנהל מחלקת המאקרו של בית ההשקעות, 
גיא בית-אור, מציין את הצמיחה הכלכלית ורווחי החברות ככאלה שתומכים בשוקי המניות

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

הרווחה  העבודה  ועדת  של  הדיון  נדחה 
והבריאות, שהיה מיועד למחר )יום ב’( ואמור 
היה לעסוק בהתנהלותן של חברות הביטוח מול 
מבוטחים המוגדרים כחולים סופניים. הדיון 
אושר בשבוע שעבר במסגרת נוהל “דיון מהיר”. 
נוהל זה מחייב את  הוועדה לדון בתוך עשרה 
ימים בנושא מיום העברת החומרים ולהניח את 
מסקנותיה על שולחן הכנסת בתום הדיונים.

לפוליסה נמסר מהוועדה, כי בעקבות בקשת 
משרד האוצר וגורמים נוספים בכנסת לדחות 
את הישיבה כדי שאלו יוכלו להתכונן אליה 

כיאות, הוחלט לדחות את הישיבה בלי לקבוע 
לה מועד חדש. “אנו מאמינים כי דחיית הדיון 
היא לכל היותר שבועיים”, הוסיפה דוברות 

הוועדה. 
ההחלטה על התנהלות הישיבה תחת דיון 
מהיר אושרה בעקבות מכתבם של חברי הכנסת 
מאיר כהן וטלב אבו עראר, שטענו בפני יו”ר 
יולי אדלשטיין כי “חברות הביטוח  הכנסת 
מפעילות מניפולציות על מבוטחים גוססים, 
כדי לא לשלם למבוטחים את המגיע להם”. על 
פי כהן ואבו עראר, לאחרונה דווח על מספר 

מקרים בהם חברות הביטוח שלחו חוקרים 
פרטיים על מנת להערים על מבוטחים גוססים, 
כדי לא לשלם להם את הכספים המגיעים להם.
לדברי חברי הכנסת, “מדובר במניפולציה 
בלתי אנושית. לא ייתכן שמבוטח שמשלם 
ממיטב כספו כל חייו, לא יקבל את הטיפול 
והכספים המגיעים לו בשל העובדה שחברות 
ביטוח משתמשות בשיטות נלוזות”. “כנסת 
ישראל חייבת להתערב בדחיפות על מנת 
שמקרים כאלה לא יקרו יותר לעולם”, סיכמו 

חברי הכנסת במכתביהם.

בשבוע  נרשמה  ההון  בשוקי  ירידה חדה 
הרביעי של אוקטובר. על רקע הירידה החדה 
בשוקי המניות בארה”ב ובאירופה, מדד ת”א 
35 ירד ב-3.2%, מדד ת”א 125 נפל ב-3.1%, 
ובפסגות מבהירים: “בשורה התחתונה מדובר 
להערכתנו על תיקון ולא על שינוי מגמה, משפט 
שאמנם כבר נשמע נדוש, אבל ככל הנראה נכון, 

לפחות בשלב הזה”.
למרות ההצהרה על המשך המגמה החיובית, 
מנהל מחלקת המאקרו של פסגות, גיא בית 
אור מתייחס למומנטום השלילי בכובד ראש: 
“בניגוד לתיקון בתחילת השנה, הפעם הסביבה 
והגיאו-פוליטית בעולם  המאקרו כלכלית 
הרבה יותר מורכבת. עליית הריבית בארה”ב, 
ועליית מחירי הנפט הם  התחזקות הדולר 
רק חלק מהגורמים שעומדים מאחורי פערי 
הצמיחה ההולכים וגדלים בין ארה”ב והעולם, 

שבאים לידי ביטוי גם בביצועים היחסיים 
של שוקי המניות. לסביבה מאקרו כלכלית זו 
נוסיף את החרפת מלחמות הסחר, הבעיות 
של איטליה ובחירות האמצע בארה”ב שמעבר 
לפינה, ונקבל הסבר טוב )אבל חלקי( לתיקון”. 
במהלך השבוע האחרון יצאו מספר נתונים 
בפסגות  בארה”ב.  הנדל”ן  בשוק  חלשים 
מסבירים ש”חולשה זו אינה מבשרת על בועה 
שמתפוצצת, אלא יותר על האטה בפעילות 
והמקררת  כתוצאה מההשפעה המצטברת 
של העלאות הריבית. שוק הנדל”ן הוא תמיד 
אחד המגזרים הראשונים בכלכלה הריאלית 
בהם רואים את האפקט המקרר של הריבית”. 
הצמיחה בארה”ב ברבעון השלישי עמדה 
על 3.5%. בפסגות חוזים, כי “הצמיחה בשנת 
גבוהה מ-3.0%,  תהיה  הנראה  ככל   2018
הפוטנציאלית  הצמיחה  מעל  משמעותית 

שמוערכת ב-1.8%”.
לפי פסגות,  נתונים אלה חשובים?  למה 
“גם אם נראה האטה בפעילות במהלך השנה 
ואנו בהחלט מצפים לראות האטה  הבאה, 
לכיוון של 2.3%-2.0%, הצמיחה עדיין צפויה 
להיות גבוהה מהפוטנציאל וסביבת האינפלציה 
צפויה לשמור על קצב הצמיחה הנומינלי באזור 

ה-4%-4.5%.
ימשיכו  המשמעות היא שרווחי החברות 
ולתמוך בשוקי המניות”. בפסגות  לצמוח 
מסכמים נושא זה כך: “עונת הדוחות הנוכחית 
גידול של  ממשיכה להיות מאוד חזקה עם 
כ-23% ברווחי החברות )עד כה(. זו לא סביבה 
של שוק מניות רע, אלא פשוט ההבנה כי השיא 
 S&P500-מאחורינו. ממבט על ביצועי מדד ה
והרווח למניה ניתן לראות שככל הנראה  מדובר 

כאן בעוד תיקון”. 

https://www.fnx.co.il/sites/docs/polarchive/lifeinsurance/menahalim_schirim_alon.pdf
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%AA%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%98/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94-%D7%AA%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8-%D7%91%D7%98/
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אשתו של המנוח העידה, כי לאור היכרותה את המנוח ומהתנהלותו 
בענייני ביטוח בפרט, לא סביר שוויתר על האפשרות לרכוש ביטוח שאירים 

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו התבררה 
תביעתם של עזבון עדי פלד )המנוח(, אירית 
פלד )אשתו של המנוח( וסיון פלד )בתו של 
המנוח(, שיוצגו על ידי עו”ד אהרונסון ועו”ד 
דדון-בוטבול, נגד מנורה חברה לביטוח בע”מ 
סוכנות לביטוח חיים בע”מ )להלן:  ואורות 
סוכנות הביטוח(, שיוצגו על ידי עו”ד דורון 
ועו”ד פלג. פסק הדין ניתן ב-11 באוקטובר 
2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת הבכירה 

יעל הניג. 
המנוח בוטח על ידי מנורה בפוליסה לביטוח 
חיים המכסה אובדן כושר עבודה. הפוליסה 
הוצאה בהתאם להצעת ביטוח עליה חתם, 
לאחר קבלת ייעוץ מסוכנות הביטוח המופעלת 
המנוח,  של  עזבונו  לטענת  מנורה.  ידי  על 
ובתו, רצה המנוח לרכוש ממנורה  אלמנתו 
ביטוח  )להלן:  מוות  למקרה  נוסף  כיסוי 
שאירים( וסבר שכך נעשה. לאחר פטירתו, 
התברר שהכיסוי לא נרכש עקב רשלנותה של 
סוכנות הביטוח. לטענת אשת המנוח ובתו, 
נגרם להן נזק בסך 2,237,235 שקל, סכומן 
55 משכורות המנוח, שהיה משולם להן  של 

במסגרת ביטוח שאירים. 
היא  הצדדים  בין  המרכזית  המחלוקת 
מחלוקת עובדתית ונסבה על השאלה, האם 
רצה המנוח לרכוש ביטוח שאירים במנורה. 

ועיון בטענות, בית  לאחר בחינת הראיות 
המשפט הגיע למסקנה כי רצונו של המנוח 
כן,  ועל  הוכח  לא  שאירים  ביטוח  לרכוש 

התביעה נדחית. זאת מהטעמים הבאים: 
מקום  את  המנוח  עזב   2007 שנת  בסוף 
ובמקביל התקשר המנוח  עבודתו ברפא”ל 
האווירית.  התעשייה  עם  העסקה  בחוזה 
בהתאם לחוזה ולהסכם הקיבוצי, היה המנוח 
השתלמות  קרן  פנסיוניים,  לתנאים  זכאי 
וביטוח אובדן כושר עבודה במימון מלא של 
התעשייה האווירית. בהתאם להסדר פנסיוני 
העובדים  ארגון  האווירית,  התעשייה  בין 
לרכוש ממנורה  זכאי  היה  וקבוצת מנורה, 
ביטוח שאירים. במסגרת ההסדר העניקה 
וייעוץ פנסיוני לעובדי  מנורה שירותי מידע 
התעשייה האווירית באמצעות נציגי סוכנות 
בשטח התעשייה  במשרד  הביטוח שישבו 

האווירית. 
הביטוח  סוכנות  נציגי  עם  נפגש  המנוח 
פעמיים, פגישה אחת נערכה ב-17 בדצמבר 
2007  והשנייה למחרת. בפגישה הראשונה, 
חתם המנוח, בין היתר על נספח שפרק 5 שלו, 
הנושא את הכותרת “עובד שבחר בקופת גמל 
שלא נבחרה על ידי הארגון והחברה”. המנוח 
התחייב לכלול בתוכנית שני רכיבי ביטוח. 
האחד - ביטוח אובדן כושר עיסוקי, והשני 
- ביטוח שאירים לבן זוג ולילדים לפי מפתח 

גיל. על פי המפתח, ישולמו 40 משכורות עבור 
 15 55 ובגובה  גיל  40 ועד  גיל  זוג מעל  בת 
משכורות עבור כל ילד שגילו אינו עולה על 21. 
בפגישה למחרת, הצהיר המנוח, בין היתר, 
האווירית,  לתעשייה  המופנית  בהצהרה 
כדלקמן: “אני לוקח/ת על עצמי את מלוא 
האחריות בכל הנוגע לכיסוי בו בחרתי, למקרה 
מוות ואובדן כושר עבודה ופוטר את החברה 
ואת מנהל ההסדר הפנסיוני מכל אחריות כלפי 
שאריי ומוטביי בכל הנוגע לתקבולים להם 
יהיו )או לא יהיו( זכאים מתכניות הביטוח 
הפנסיוני על שמי ואשר נבעו מהחלטתי זו”.

לאחר מותו של המנוח, ב-13 בינואר 2013, 
התובעות  כוח  בא  בין  התכתבות  נפתחה 
לסוכנות הביטוח במסגרתה בא כוח התובעות 
כתב כי מהמסמכים שברשותם, עולה כי ב-17 
2007 בחר המנוח בהסדר פנסיוני  בדצמבר 
הכולל, בין היתר, ביטוח שאירים במנורה. 
נציגת הסוכנות, לפניה נחתמו המסמכים, 
השיבה, בין היתר, כי הפוליסה אינה כוללת 

ביטוח שאירים. 
בהתייחס להצהרה עליה חתם המנוח, העידה 
אשתו של המנוח כי לאור היכרותה את המנוח 
ומהתנהלותו בענייני ביטוח בפרט, לא סביר 
שוויתר על האפשרות לרכוש ביטוח שאירים 
ממנורה. באותה תקופה חיו ברמת חיים מאוד 
גבוהה, הוא היה איש משפחה ואב למופת, 
דאג שלא יחסר להם דבר ולכן היה לו חשוב 
לרכוש ביטוח חיים בסכום גבוה שיבטיח את 

רווחתם הכלכלית גם במקרה של פטירתו. 

מטעם סוכנות הביטוח, העיד, בין היתר, 
אברהם, איתו נפגש המנוח ב-17 בדצמבר 
2007. על פי אברהם, הוא הציג למנוח את 
דרישת התעשייה האווירית לחתום על נספח 
ג’, שבו מופיעה הדרישה כי תכניותיו יכללו 
כיסוי מינימאלי למקרה פטירה. הוא הבהיר 
למנוח, כי על מנת לקבל את החלטתו שלא 
לרכוש כיסויים ביטוחיים, יהיה עליו לחתום 
על ההצהרה ולפיה אינו מסכים להקצות פרמיה 
למטרת ביטוח במקרה מוות. המנוח, כאמור, 

חתם על ההצהרה ביום שלמחרת. 
בית המשפט קבע, בהתאם להצהרה שחתם 
עליה המנוח, כי המנוח הצהיר, בין היתר, שהוא 
אינו מסכים להקצות מהפרמיה המשולמת 
לביטוח פנסיוני למטרת ביטוח במקרה מוות 
בסכום המומלץ או להצטרף לכיסוי לאובדן 
כושר עבודה. על פי בית המשפט, המסמכים 
עליהם חתם המנוח קריאים, פשוטים וברורים 
גם לעובד שאינו בעל השכלה גבוהה. החשובים 
ידי  על  נוסחו  וההצהרה,  ג’  נספח  שבהם, 
התעשייה האווירית בהתאם להסכם הקיבוצי 
ונועדו לרווחת העובד. המנגנון הדו-שלבי 
שיצרו לקבלת אחריות על ידי עובד הבוחר 
שלא לרכוש ביטוח כמומלץ, והשהות בת יממה 
שנטל המנוח בין החתימה על שניהם, אפשרו 
לו להפעיל שיקול דעת, לגמור בדעתו ולבחור 
לפי הבנתו את ההסדר המתאים לו וכך עשה. 
התביעה נדחתה. עד למועד כתיבת שורות 
אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית המשפט 

המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע
נדחתה תביעה לתגמולי ביטוח 
משום שהמנוח סירב במופגן 

לחתום על פוליסה לביטוח שאירים

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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 בית המשפט: מצאתי טעם בטענת שומרה כי אין מדובר בהיעדר הנמקה 
מצדה אלא בהיעדר הסכמה להנמקה מצד המבקש - זו כמובן אינה עילה 

לתביעה ייצוגית  השופט שלמה פרידלנדר פסק לחברה הוצאות 

שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בהפניקס: כפי שהיינו הראשונים להציע בחינם הגדלה 
ל-2 מיליון שקל בתחום הרכב, כך אנו מציעים עתה הגדלה בחינם גם בתחום הדירות

בית המשפט דחה בקשה לאישור ייצוגית נגד 
שומרה בטענה להפחתות בגין אשם תורם

הפניקס מכפילה את גבול האחריות 
לכיסוי צד ג’ בביטוח דירה ל-2 
מיליון שקל – ללא עלות נוספת

בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בימים 
אלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה 
נגד שומרה, בטענה כי החברה מפחיתה באופן 
שרירותי ושיטתי, בתואנה של אשם תורם, 
את תגמולי הביטוח שהיא משלמת לצדדים 
שלישיים שמבוטחיה פגעו בהם, תוך חציית 
צומת, באשמתם של המבוטחים. בית המשפט 
קבע לשומרה החזר הוצאות משפט בגובה 25 

אלף שקל.
עניינה של התביעה האישית הוא בתאונת 
דרכים בצומת, שבה נגרם נזק רכוש למכוניתו 
של המבקש, כשהאשם היה מבוטח של שומרה. 
שומרה פיצתה את המבקש באופן חלקי תוך 
ניכוי 30 אחוז בגין אשם תורם. על פי התביעה, 
הסתמכות על רשלנות תורמת של המבוטחים 
הפכה לשיטת מצליח בידי כל חברות הביטוח.

“לא מצאתי יסוד לבקשה”, כותב השופט 
לתובענה  בהתייחס  פרידלנדר  שלמה 
כל  לא מונחת  “ביסוד הבקשה  הייצוגית. 
תשתית עובדתית המגלה דפוס של החלטות 
שרירותיות אצל המשיבה. בוודאי ששרירות 
נטענת בחברות ביטוח אחרות, כנטען, אינה 

רלוונטית לתביעה נגד המשיבה”.
בהתייחסו לתביעה האישית של המבקש, 
קבע בית המשפט: “בסרטון רואים בבירור, 
כי מכונית המבוטח, שנסעה באור אדום, 
בניצב  היחידה לחצות את הצומת  הייתה 
לכיוון נסיעתו של המבקש, ותנועתה הקשתית 
הייתה ארוכה וממושכת. מכונית המבקש,  
שנעה לעבר הצומת, נסעה בריווח ניכר מזו 
שחצתה את הצומת לפניה. כלומר, תנועתה 

של מכונית המבוטח הייתה מאוד גלויה מול 
יכול להבחין  והוא היה  עיניו של המבקש, 
בה על נקלה, וגם לבלום בניסיון למנוע את 
התאונה, לו היה ערני למתרחש לפניו בצומת 
בטרם חצה אותה. בנסיבות אלה, החלת הלכת 
חנחן על ידי המשיבה, שהפחיתה את הפיצוי 
ששילמה למבקש בגין אשמו התורם, הייתה 

סבירה לחלוטין”. 
הייתה  ההפחתה  כי  לטענה  יסוד  “אין 
בית המשפט. “מכתב  שרירותית”, מוסיף 
סתר  לא  המבקש  מנומק.  היה  המשיבה 
כי  בתגובתו לתשובה את טענת המשיבה 
הסרטון טרם הוצג לה באותה עת, ולפיכך 
התבססה רק על ניתוח מיקום הפגיעה כמבואר 
לעיל. מכל מקום, החלטת המשיבה לא הייתה 
והצפייה  סבירה,  גם  אלא   – מנומקת  רק 
המאוחרת בסרטון רק מחזקת את עמדתה”.

וביסוד פסקי  כי ביסוד הבקשה,  “נראה 
דין שעליהם היא מסתמכת, עומדת למעשה 
זו  הלכה  אולם  חנחן,  מהלכת  הסתייגות 
“ובכל הכבוד גם  מחייבת”, קובע השופט. 
אני הקטן סבור כי היא נכונה וראויה. הצומת 
מאוד  וחשוב  לתאונות,  מועד  מקום  הוא 
להיכנס אליו בזהירות. הטעות שאותה עשה, 
להתרשמותי, המבוטח, שטעה לחשוב כאילו 
הרמזור שהתחלף לירוק מכוון אליו – היא 
טעות נפוצה. חשוב מאוד שכל הנכנס לצומת 
וייזהר  יהיה מודע להיתכנותה ושכיחותה, 
מפניה למרות שהאור בכיוון נסיעתו ירוק”. 

“הטלת אחריות בנזיקין אינה משקפת אשמה 
סובייקטיבית, אלא אשם אובייקטיבי הנגזר גם 

משיקולי מדיניות של עידוד זהירות”, מוסיף 
בית המשפט. “דבר זה רלוונטי גם לאשם תורם. 
לפיכך איני רואה טעם טוב לכרסם בהלכת 
חנחן )הגם שאין להגזים ביישומה, ולקבוע 
שיעור גבוה מדי של אשם תורם, המדלל את 
אשמו העיקרי של הנהג שנכנס לצומת באור 
אדום(. מצאתי טעם בטענת שומרה, כי אין 
מדובר בהיעדר הנמקה מצדה אלא בהיעדר 
הסכמה להנמקה מצד המבקש. זו כמובן אינה 

עילה לתביעה ייצוגית”. 
“כטענת המשיבה”, מסכם בית המשפט, 
“שאלת קיומו של אשם תורם ייחודית לכל 
תאונה ותלויה בנסיבות כל עניין ובשיקול דעתו 
של השופט הדן בעניין. לפיכך, אינה מתאימה 

לתובענה ייצוגית גם מטעם זה”. 
בהתייחסו להוצאות קבע בית המשפט שמצא 
ממש בטענות שומרה בדבר הצורך להתריע 

נגד הגשת תובענות סרק.
גפן מברך, סמנכ”ל שירות תביעות  לדברי 
בשומרה: “פסיקת בית המשפט מחזקת את 
מדיניותה חסרת הפשרות של שומרה לפעול 
וצדדים  כלפי מבוטחיה, סוכניה  בהגינות 
שלישיים. מדיניות זו באה לידי ביטוי בהובלתה 
של החברה במדדי השירות של משרד האוצר 
כן, אני  לשכת סוכני הביטוח. כמו  וסקרי 
מברכת על החלטת בית המשפט להטיל על 
המבקש הוצאות שיסייעו בהרתעה מפני הגשת 

תובענות סרק”. 
החברה יוצגה בהליך על ידי עורכי הדין ברק 
טל, ליאור גלברד ומזי אוחיון ממשרד עורכי 

הדין יגאל ארנון ושות’. 

חברת הביטוח הפניקס מגדילה את הכיסוי 
לאחריות כלפי צד ג’ בביטוחי דירות – ללא 
תוספת תשלום. ההגדלה המשמעותית תוצע 
והן  בשני מסלולים, הן בפוליסות חדשות 
בחידושים. בפוליסת “הבית שלי”, הכוללת 
כיסוי לתכולה, יוכפלו גבולות האחריות לכדי 
2 מיליון שקל, ובפוליסת מבנה אגב משכנתה 

יוכפלו גבולות האחריות לכדי 1 מיליון שקל. 
ייכנס לתוקף בפוליסות שתאריך  התיקון 

תחילתן ה-1 בדצמבר ואילך. 
שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר ומשנה למנהל 
תחום ביטוח כללי בהפניקס: “כפי שהיינו 
 2 ל- הגדלה  בחינם  להציע  הראשונים 
מיליון שקל בתחום הרכב )ב’הפניקס זהיר’ 

וב’אקסטרא טראק’(, כך אנו מציעים עתה 
הגדלה משמעותית בחינם גם בתחום הדירות. 
הציבורית  המודעות  מעליית  נובע  הדבר 
נזיקין מצד  הגוברת בכל הקשור לתביעות 
אחד, ולאור מגמת הפסיקה בבתי המשפט מצד 
אחר, ואנו שמחים להציע מוצרים משופרים 

לציבור לקוחותינו”. 

כדאי לדעת

file:///Work%20Archive/tikshoret/POLISA/ 
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הצמיג הינו אביזר הבטיחות החשוב ביותר ברכב!
הוא הקשר היחידי של הרכב לכביש!

בלעדי למבוטחי הפניקס!

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 51/2018 מה-17/10/18

 60% 
 הנחה ברכישת
לרוכשי הצמיגיםצמיגים חדשים

תיקון פנצ'רים 

בחינם

המותגים הנכללים במיזם הינם:

צמיג תקין 
מציל חיים!

)CONTINENTAL מבית(
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עובד אריתראי תבע באמצעות 
חברת  את  עמר  ליאב  עו”ד 
מ.ג.א.ד בניין והשקעות בע”מ 
בטענה כי לא שולמו לו פיצויי 
פיטורין, הפרשי שכר, שעות 
וזכויות סוציאליות.  נוספות 
החברה הנתבעת הכחישה באופן 
גורף את טענת התובע, לפיה 

בכלל הועסק בשורותיה.
תומר סילורה מבית  השופט 
בתל  לעבודה  האזורי  הדין 
אביב כתב בפסק דינו המנומק: 
“ובהעדר תלושי שכר אין לנו 

ספק שעסקינן בסיטואציה משפטית מורכבת 
עבור התובע, אשר היה צריך להוכיח לבית הדין 
את טענותיו ומדובר בקושי ראייתי רב, הלכה 
למעשה התובע היה בנחיתות משפטית רבה 

אל מול הנתבעים”. 
הוא הוסיף וכתב: “עם זאת, בסופו של דבר 
התובע עשה את הלא ייאמן והצליח להרים את 

הנטל המוטל עליו תוך שהוא נעזר 
בשרותי חוקרת פרטית ממשרד 
החקירות ויצמן יער. האזנו בקשב 
רב לתמליל השיחה שנערכה בן 
החוקרת לבין אברהים ואין לנו 
ספק שאברהים אישר בנחרצות 
ובספונטניות וללא היסוס כי הוא 
מכיר את התובע וכי הוא עבד 

אצלו באופן ישיר”.
שהוגשה  להקלטה  בתגובה 
ית  ב ל וקרת  הח ות  ע מצ א ב
המשפט, ניסו הנתבעים לטעון 
כי התובע היה פועל פשוט ולא 
תפקד כמנהל עבודה, כפי שטען בתביעתו. 
התובע התמודד גם עם טענה זו בהצלחה, בסיוע 

הוכחות מהחקירה. 
זו נשכרה  על פי פסק הדין, “לצורך טענה 
החוקרת לביצוע פעולת חקירה נוספת, על 
מנת להוכיח כי התובע היה מנהל עבודה ולא 
פועל פשוט. לצורך כך הגיעה החוקרת לבניין 

אותו בנתה התובעת, שוחחה עם מספר דיירים 
בבניין וכל הדיירים בבניין זיהו את התובע 
כמנהל העבודה ושניים מהם אף העידו על כך 
בבית המשפט... ניתן להיווכח שקו ההגנה של 
הנתבעים נפרץ פעמיים, בפעם הראשונה כאשר 
טענו כי התובע כלל לא עבד אצלם, ובפעם 
השנייה כאשר ניסו ‘להקטין’ את תפקודו. אנו 
נותנים משקל רב להקלטה האותנטית שהביאה 

החוקרת”.
שחר כהן )מטעם  ונציגי הציבור,  השופט 
עובדים( ויוסי גל )מטעם המעסיקים(, חייבו 
את הנתבעת לשלם לתובע מאה אלף שקל ו-15 

אלף שקל הוצאות משפט.
אשר ויצמן, מבעלי ויצמן יער חקירות, הגיב 
על פסק הדין: “זו לבנה נוספת בבניין ההצלחות 
של משרדנו - חקירות יצירתיות תוך שימוש 
בסיפורי כיסוי לגיטימיים הם מרכיב חשוב 
בפעילותנו ופסק דין זה הנו הוכחה נוספת לכך”.
תגובת הנתבעת: “מדובר בפסק דין שגוי 
ובכוונת הנתבעת להגיש ערעור על פסק הדין”.

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

 לדברי התובע, לא שולמו לו פיצויי פיטורין, הפרשי שכר, שעות נוספות וזכויות סוציאליות  השופט: 
התובע עשה את הלא יאמן והצליח להרים את הנטל המוטל עליו, תוך שהוא נעזר בשירותי חוקרת פרטית 

ממשרד החקירות ויצמן יער  תגובת הנתבעת: מדובר בפסק דין שגוי ובכוונתנו להגיש ערעור על פסק הדין

עובד אריתראי שמעסיקיו הכחישו 
את העסקתו הוכיח את טענתו 

בעזרת משרד חקירות וזכה בפיצוי 

אשר ויצמן
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קופות הגמל בספטמבר: הראל 
מובילה במסלולי צעירים 

ומבוגרים עם תשואה של כ-0.3%
 פסגות מובילה מתחילת השנה 
עם תשואה של  3.5% התשואה 

הממוצעת של הקופות בשנה 
האחרונה היא 6.4% ו-6.6% במסלול 

הצעירים והמבוגרים בהתאמה

קופות הגמל רשמו תשואה ממוצעת חיובית 

 )50 גיל  )עד  צעירים  במסלול   0.16% של 

ותשואה ממוצעת של 0.06% במסלול מבוגרים 

)גילאי 50-60( בחודש ספטמבר. את הקופות 

במסלולי  הראל,  של  הגמל  קופת  מובילה 

הצעירים והמבוגרים עם עלייה בשיעור של 

כ-0.3%.

הקופות של אקסלנס ומגדל הניבו תשואה של 

0.2% במסלול הצעירים  והם נמצאות במקום 

השני והשלישי במסלול זה בהתאמה. הקופות 

של פסגות ואקסלנס במסלול מבוגרים הניבה 

תשואה של מעט יותר מ-0.1% ונמצאות במקום 

השני והשלישי במסלול בהתאמה. 

שחם  אלטשולר  מתחילת השנה הקרן של 

הניבה תשואה כ-4.9% ומובילה את מסלול 

 3.5% של  תשואה  עם  פסגות,  הצעירים. 

מתחילת השנה מובילה את מסלול המבוגרים. 

בתחום הגמל להשקעה, הקופה של מיטב דש 

במסלול הכללי הניבה את התשואה הגבוהה 

ביותר בחודש ספטמבר עם עלייה של 0.33%. 

מתחילת השנה, קופה זו הניבה תשואה של 

3.4%, התשואה הגבוהה במסלול. שנה לאחור, 

הקופה של אקסלנס היא עם התשואה הטובה 

ביותר בשיעור של 5.75%.

תשואה קופה
ספטמבר 2018

תשואה 
מתחילת 

השנה
תשואה

נכסיםשנה לאחור

0.27%2.40%4.85%216הראל 50 עד 60
0.13%3.53%5.97%26,917פסגות גדיש לבני 50-60

0.12%2.71%5.25%663אקסלנס גמל לבני 50-60
0.07%3.35%6.84%305אלטשולר שחם גמל לבני 50-60

0.06%3.24%5.97%6,694מיטב דש לבני 50-60
0.03%2.71%4.66%533אנליסט 50-60

0.02%3.37%6.00%4,106מנורה מבטחים בני 50-60
0.06%3.58%6.64%תשואה ממוצעת

תשואה קופה
ספטמבר 2018

תשואה 
מתחילת 

השנה
תשואה

נכסיםשנה לאחור

0.32%2.88%5.83%765הראל 50 ומטה
0.22%4.33%7.38%4,750אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

0.21%3.58%5.77%1,175מגדל לתגמולים כללי
0.14%3.56%5.77%653אנליסט בני 50 ומטה

0.12%2.89%5.58%718כלל תמר עד 50
0.08%3.58%6.68%794מיטב דש גמל לבני 50 ומטה
0.01%4.94%8.73%2,901-אלטשולר שחם ל-50 ומטה
0.04%2.89%5.75%509-מנורה מבטחים לבני עד 50

0.13%3.58%6.44%תשואה ממוצעת

תשואה גמל להשקעה מסלול כללי
ספטמבר 2018

תשואה 
מתחילת 

השנה

תשואה 12 
חודשים 
אחרונים

נכסים

0.33%3.43%5.72%155מיטב דש
0.27%2.19%4.51%151הראל

0.13%3.01%5.75%185אקסלנס
0.00%2.55%4.49%129אנליסט

0.06%2.34%4.85%325-מנורה מבטחים
0.11%2.68%5.42%2,060-אלטשולר שחם

0.09%2.70%5.12%תשואה ממוצעת

תשואות הגמל במסלול מבוגרים )בני 50-60( בחודש ספטמבר

תשואות הגמל במסלול צעירים )בני עד 50( בחודש ספטמבר

תשואות הגמל להשקעה במסלול הכללי בחודש ספטמבר

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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איילון נתבעת לשלם 12 מיליון 
שקל לחברת דניאלי יונתן 

בעקבות שריפה בבית העסק
 איילון דחתה את התביעה בטענה לפיה הפוליסה בוטלה כדין עוד לפני אירוע השריפה 

 התובעת טענה, כי הלכה מעשה מולאו לפני האירוע כל דרישותיה הרלוונטיות של איילון 
ל”אמצעים להקלת הסיכון” וממילא לא התקיימה הסיבה לביטול הפוליסה ולדחיית הכיסוי 

דניאלי יונתן הגישה לבית המשפט  חברת 
המחוזי בתל אביב תביעת תגמולי ביטוח 
בסך כ-12 מיליון שקל כנגד איילון. התובעת 
דניאלי עוסקת באספקה  יונתן  שבבעלות 
ומכירה של ציוד ועזרים לגני ילדים, פעוטונים 
במבנה  ממוקם  החברה  מחסן  וכדומה. 
תעשייתי דו קומתי שבבעלותה ברחוב החרושת 

בקרית מלאכי.
איילן, נאמר בתביעה, ביטחה את מבנה בית 
וכי בתחילת השנה נמסר  ותכולתו,  העסק 
טלפונית לבעלי החברה על ידי סוכן הביטוח 
באמצעותו נעשה הביטוח, כי לחברה כיסוי 
ביטוחי במסגרת פוליסת איילון לנזקי שריפה. 
זאת, לאחר שסוכם מפורשות בדבר ויתור על 

כיסוי ביטוחי לנזקי פריצה.
בתביעה נטען, כי בראשית חודש מרץ השנה 
לנזק  פרצה שריפה במחסן העסק שגרמה 
טוטאלי לתכולה ולמבנה עצמו, שהכיל כמות 
גדולה של צעצועים העשוי מפלסטיק. המבנה 
ותכולתו נשרפו לחלוטין, קירותיו החיצוניים 
קרסו תחת האש שאחזה בהם ותקרות המבנה 

נפגעו בצורה קשה ביותר.
לטענת התובעת, כעבור כחודשיים ממועד 
האירוע נתקבל אצלה מכתב דחייה מאיילון 
של תביעתה לתגמולי ביטוח, בטענה לפיה 
הפוליסה בוטלה כדין עוד לפני אירוע השריפה 
עקב אי ביצוע של האמצעים שנדרשו ממנה 

להקלת הסיכון.
לדברי התובעת, ראיה נוספת בדבר תקפותה 
של הפוליסה הינה כי למרות טענתה המוכחשת 
של איילון בדבר ביטול הפוליסה, הרי שעד היום 
לא בוצע לה החזר פרמיה. בתביעה נאמר, כי 
בנסיבות העניין סוכן הביטוח מהווה שלוח של 

איילון ומעשיו ומצגיו מחייבים אותה.
לטענת התובעת, אין כל בסיס לנטען במכתב 
הדחייה בדבר ביטול הפוליסה וטענותיה של 
יסוד  איילון במכתב הדחייה משוללות כל 
ואין בהן דבר. כך, בכל הנוגע לטענתה לפיה 
לא הותקנו אמצעי המיגון הרלוונטיים, הרי 
שבהתאם לחוות דעתו של המומחה לאמצעי 
מיגון אכן הותקנו במחסן העסק כל אמצעי 
המיגון הרלוונטיים לפני האירוע נשוא התביעה.

מכאן, נטען בתביעה, כי הלכה מעשה מולאו 
לפני האירוע כל דרישותיה הרלוונטיות של 
איילון ל”אמצעים להקלת הסיכון” וממילא 
הפוליסה  לביטול  הסיבה  התקיימה  לא 
ולדחיית הכיסוי עליה מבססת איילון את 

מכתב הדחייה.
ועוד, מציינת התובעת, אין כל קשר  זאת 
סיבתי בין קיומם או אי קיומם ו/או תקינותם 
או אי תקינותם של אמצעים כלשהם להקלת 
הסיכון כפי שנדרשו על ידי איילון לבין השריפה 
הנתונים  פי  על  כאשר  זאת,  ותוצאותיה. 
שבשטח לא היה ביכולתו של אמצעי מיגון 
כלשהו למנוע את השריפה או לזרז את כיבויה 
או לצמצם את נזקיה, בהתחשב בעוצמת האש 

ומהירות התפשטותה.
לסיכום טוענת התובעת, כי במועד האירוע 
הפוליסה הרלוונטית הייתה בתוקף, לרבות 
ההגדלה שהתבקשה לסכום הביטוח למלאי, 
ועל כן על איילון לפצות אותה בגין מלוא נזקיה.
תגובת איילון: “איילון תגיב כמתחייב – 

בבית המשפט”.

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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 Cathay Pacific הודיעה כי פצחנים 
חדרו למידע של 9.4 מיליון לקוחות

Brexit-מתכונן ל AIG 

 AXA התקפת הסייבר על
Mexico לא צלחה

Aetna-ו CVS התנגדות לעסקת ענק בין

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חברת   ,Cathay Pacific Airways Ltd
התעופה הלאומית של הונג קונג, הודיעה כי 
פצחנים חדרו למידע של 9.4 מיליון לקוחות 
בתחום  ביותר  לגדולה  הנחשבת  פריצה   –
התעופה. החדירה למאגרי המידע של חברת 
נחשפה  אולם   ,2018 במרץ  הייתה  התעופה 

רק בימים אלו.  
המידע שנגנב כולל שם, לאום, תאריך לידה, 
מספר טלפון, כתובת דוא”ל, כתובת, מספר 
“לקוח  פרטי  אשראי,  כרטיס  מספר  דרכון, 
הטיסות.  היסטוריית  על  ומידע  מתמיד” 
עדות  אין  כי  הודיעה   Cathay Pacific

לשימוש לרעה במידע שנגנב. 
לגבי  נתונים  לתת  יכלה  לא  התעופה  חברת 
נגנבו.  שנתוניהם  אוסטרליים  לקוחות 
שדות  מחמישה  טסה   Cathay Pacific
תעופה אוסטרליים, שם תחום המידע האישי 

מוסדר בחוקים נוקשים.

הפריצה  במרץ השנה למאגרי חברת התעופה 
הלאומית של הונג קונג נחשבת לגדולה ביותר בתחום 

אישר  וווילס  אנגליה  של  העליון  המשפט  בית 
)AIG( לפצל  American International Group-ל
כדי  חברות,  שתי  בין  שלו  האירופית  הפעילות  את 
להתכונן לפרישה של בריטניה מהאיחוד. AIG הקים 
 American International חדשים  מבטחים  שני 
 AIG Europe-ו )AIG UK( Group UK Limited

.)AESA( SA
הפעילות  את  לבצע  וימשיך  מלונדון  יפעל   AIG UK
מלוקסמבורג  יפעל   AESA בבריטניה.  הביטוחית 
האירופי  האיחוד  ברחבי  סניפים   21 מפעיל  כשהוא 
 AIG Europe Limited הנוכחי  המבטח  ושווייץ. 
פעילותו  את  יעביר  מבריטניה,  הפועל   ,)AEL(
המבטחים  שני  בהתאמה.  החדשים  המבטחים  לשני 

החדשים יחלו לפעול בדצמבר 2018.

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

התקפת  כי  הודיע   AXA Mexico המקסיקני  המבטח 
לא  השנה,  באוקטובר  ב-22  שהתרחשה  הסייבר 
הודעת  פי  על  שלו.  המידע  מאגרי  לתוך  לחדור  הצליחה 
המבטח, זוהתה אנומליה בעסקאות שעברה את מערכת 
את  מהווה  אשר   ,)SPEI( האלקטרונית  התשלומים 
שאינה  במקסיקו  הבין-בנקאית  ההעברות  מערכת 
הודיע  מקסיקו  של  המרכזי  הבנק  לאינטרנט.  מקושרת 
אליו  המקושרים  הפיננסיים  המוסדות  לכל  מידית 
של  המרכזי  הבנק  והמעקב.  ההגנה  מערך  את  להגביר 
מקסיקו חווה בחודש מאי 2018 התקפת סייבר בה נגנבו 

כ-300 מיליון פזות )15.5 מיליון דולר(.

יורק  ניו  במדינת  רשמיים  גורמים 
שוקלים  הם  כי  הודיעו  )ארה”ב( 
רשת  בין  המיזוג  עסקת  את  לחסום 
 CVS Health Corp המרקחת  בתי 
ומבטח הבריאות Aetna Inc ששוויה 
כ-68 מיליארד דולר. ב-10 באוקטובר 
2018 התקבל אישור לעסקה ממשרד 
המשפטים האמריקאי, אולם העסקה 
הגורמים  אישור  את  לקבל  צריכה 

המפקחים של מדינת ניו יורק. 
בשימוע פומבי שהתקיים במנהטן )ניו 
השירותים  של  הנציבה  אמרה  יורק( 

הפיננסיים, כי הסוכנות שהיא עומדת 
המיזוג  עסקת  את  תבלום  בראשה 
לעלייה  תביא  שהעסקה  דאגה  מתוך 
התאחדות  גם  התרופות.  במחירי 
והאגודה  יורק  ניו  בתי המרקחת של 
יורק  ניו  מדינת  של  הרפואית 
לחסום  ותובעים  לעסקה  מתנגדים 
 - בתחרות  פגיעה  של  בטענה  אותה 
דבר שיגרום לעליית מחירי התרופות. 
בדצמבר  הוכרזה  המיזוג  עסקת 
קשיים  עם  מתמודדת  היא  אך   2017

מנהלתיים.

גניבת מידע 
British Airways-מ

 International התעופה  חברת 
של  האם  החברה   ,Airlines Group
הודיעה  הבריטית,   British Airways
לקוחות.  אלף   185 של  מידע  נגנב  כי 
נגנבו   2018 בספטמבר  שהיה  באירוע 
של  האשראי  כרטיסי  נתוני  היתר  בין 
בין  טיסה  כרטיסי  שרכשו  הלקוחות 
בספטמבר  ל-5  השנה  באוגוסט  ה-21 

 .2018
אלף  ל-77  הודיעה  איירוויס  בריטיש 
לקוחות כי נגנב מידע שלהם הכולל שם, 
כתובת, כתובת דוא”ל, מידע על כרטיס 

כרטיס  של  תפוגה  תאריך  האשראי, 
שלו.   )CVV( האימות  והקוד  האשראי 
כרטיסי  שרכשו  לקוחות,  אלף   108
ביולי  ל-28  באפריל  ה-21  בין  טיסה 
ללא  שהמידע,  הודעה  קיבלו  השנה, 

הקוד הסודי, נגנב. 
אלף   380 על  מידע  נגנב  הכול  בסך 
אלף   244 רק  כאשר  אשראי  כרטיסי 
אין  בפועל.  נפגעו  אשראי  כרטיסי 
אולם  הועתק,  המידע  כי  סימנים 
לבנקים  לפנות  התבקשו  הלקוחות 

שלהם כאמצעי ביטחון.
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לשכת סוכני הביטוח: 1,800 
משתתפים יגיעו לכנס אלמנטר 2018

מבטחים ומבוטחים

בין המשתתפים בכנס שייפתח ב-12 בנובמבר: שרת המשפטים איילת שקד, הממונה החדש על שוק 
ההון ד”ר משה ברקת, יו”ר ועדת הכנסת מיקי זוהר ומנכ”ל איגוד חברות הביטוח ד”ר גיא רוטקופף

ים  פ ת ת ש מ  1 , 8 0 0
אלמנטר  לכנס  יגיעו 
ה-32 של לשכת סוכני 
באילת ב-12  הביטוח 
הודיעה  כך  בנובמבר, 
ביום  הלשכה  נציגות 
ד’. בערב הפתיחה של 
תחת  שנערך  הכנס, 
“מקצוענות  הסלוגן 
 ,” י ל ט י ג י ד ם  ל ו ע ב
רת  ש ו  ח ר א ת י
לת  י י א ם  י ט פ ש מ ה
לשיתוף  השר  שקד, 
פעולה אזורי צחי הנגבי, 
הממונה על שוק ההון 
ד”ר משה ברקת ומנכ”ל 
איגוד חברות הביטוח 
רוטקופף.  גיא  ד”ר 
בנוסף, ייקחו חלק נשיא 

להב עו”ד רועי כהן, נשיאת לשכת רו”ח איריס 
ליאור  נשיא לשכת סוכני הביטוח  שטרק, 
ישראל  האלמנטרית  הוועדה  רוזנפלד ויו”ר 
גרטי. את אירוע הפתיחה כמו גם את אירועי 

הכנס כולו ינחה העיתונאי קובי אריאלי.
בכנס ישתתפו 12 חברי כנסת: יו”ר הקואליציה 
ועדת הכנסת מיקי זוהר,  דוד אמסלם, יו”ר 
נורית קורן, עליזה לביא, עודד פורר, מיכל בירן, 
יעקב אשר, לאה פדידה, מרב מיכאלי, איתן 
וסאלם סעד. תשעת  עיסאווי פריג’  ברושי, 
האחרונים ברשימה ישתתפו ברב-שיח מרובה 
משתתפים שינעל את הכנס ב-15 בנובמבר, 
שיעסוק בנושא רגולציה – טוב או רע למבוטח. 
מעריב,  את הפאנל ינחה הפרשן הכלכלי של 
יהודה שרוני, וישתתפו בו גם יו”ר לשכת שמאי 
המקרקעין, חיים מסילתי, יועצת נשיא לשכת 
סוכני הביטוח לענייני רגולציה נאוה ויקלמן, 

ומ”מ נשיא הלשכה ליאור הורנצ’יק.
ביום ג’ יערוך שגריר גיאורגיה בישראל פאטה 
קלאנדזה הרצאה בה ישווה בין כלכלת ישראל 
גיאורגיה. הכתב הפרלמנטרי של  לכלכלת 
חדשות 10, עקיבא נוביק, יקיים שיחה אחד 
על אחד עם רוזנפלד. גרטי ינחה פאנל בנושא 

הבוער של נזקי צנרת. בפאנל ישתתפו אלעד 
אלקובי ממונה תחום רכוש ברשות שוק ההון, 
זיו קדרי מנהל תחום  נץ,  חיים עידו מנכ”ל 
תביעות רכוש בהראל, יוסי סודרי מנהל תחום 
הפרט במנורה מבטחים ואפרת פוזן מנהלת 

תחום הביטוח במאסטר מקבוצת מילגם.
כמו  מקצועיים  בנושאים  יתמקד  הכנס 
דיגיטציה ורעידת אדמה - נושאים שיסוקרו 
מפקד  אייזנברג,  אייל  במיל’  אלוף  בידי 
יעל יריב, סמנכ”לית  פיקוד העורף לשעבר. 
בכירה באיילון, תדבר על חשיבות סכום נוסף 
בביטוח רעידת אדמה. תא”ל במיל’ ירון רוזן, 
לשעבר ראש מטה הסייבר בצה”ל, ירצה בנושא 
חשיבות עולם הסייבר. כמו כן יתקיימו דיונים 
בנושאי ביטוח קבלנים, חבויות של בתי עסק 
ואחריות מקצועית של סוכני ביטוח. הרצאה 
מסקרנת בנושא ביטוח ביטול אירועים יעביר 
שחר  אינטגרו בישראל.  צסרקס, נציג  עודד 
שרצקי, סמנכ”ל איתוראן, יספר על התאמת 

ביטוח לפי משתמש.
להעברת  חדשות  דרכים  ישולבו  בכנס 
כך  יישומית;  אינפורמציה מקצועית בדרך 
למשל, יתקיים משפט מבוים בנושא פריצה 

יהיו  עסק, שבו  לבית 
נאשם  תובע,  סניגור, 

ושופט בדימוס.
רב  יתקיים  ד’  ביום 
של  בהנחייתה  שיח 
סיון כהן,  העיתונאית 
הכול  תכנית  מגישת 
כלול בערוץ 10. בפאנל 
ים  א ש ו נ ב ק  ו ס ע י ש
ום  ח ת ב ם  י ר ע ו ב ה
הביטוח ישתתפו חברי 
קורן,  נורית  הכנסת: 
ועודד  לביא  עליזה 
פורר. כן ישתתפו אסף 
בכיר  סגן   , מיכאלי
לממונה על שוק ההון; 
ירון גינדי, נשיא לשכת 
יועצי המס, סו”ב רחל 
כבודי, ראש מערך קשרי 

חוץ ויח”צ בלשכה וגרטי.
מושבים ייחודיים ופעילויות מיוחדות יערכו 
במהלך הכנס לצעירי הלשכה, כשעל התכנים 
אחראית הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת 

הסוכן בראשות סו”ב דביר רפ.
ביום ה’, עו”ד עדי בן אברהם, יועמ”ש לשכת 
סוכני הביטוח ירצה בנושא חוזר הצירוף ועו”ד 

ג’ון גבע ירצה בנושא גניבת רכב מחניון.
בענף  דורות  בנושא  פאנל  יערך  כן,  כמו 
הביטוח. את רב השיח יפתח נשיא הלשכה 
אריה אברמוביץ בהרצאה על סוכן  לשעבר, 
העתיד. בפאנל בהנחיית יו”ר ועדת הצעירים 
דביר רפ ישתתפו הורנצ’יק, סגן הנשיא יוסי 
צעירים  לסוכנים  הוועדה  חברת  אנגלמן, 
אורטל שמש ברקי, רמי שדה ובנו גיא שדה 

שמתמחה בביטוח.
עוד יתקיימו במהלך הכנס – חידון הסוכנים, 
סקר שביעות רצון מחברות הביטוח ופעילויות 
חברתיות והופעות של יהודה קיסר, שלום חנוך 
רועה שיארח את  יוני  קרולינה,  שיארח את 
אפרת רותם, רוני דלומי, חיים משה וטריפונס. 
כמו כן תתקיים הופעה של הסטנדאפיסט בן 

בן ברוך.

טקס הפתיחה של כנס אלמנטר ב-2017

מי דעי
שלו

צילום: 

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

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

שמי שטובי 
מונה למנהל 
מרחב מרכז 
בכלל ביטוח

רוזנפלד מינה 
את מאיר 

רוטברג לראש 
מטה הנשיא

שלומי תמן, משנה למנכ”ל כלל 
ביטוח: ניסיונו המקצועי הרב של 

שטובי יתרום רבות להצלחת החברה

בלשכה מציינים כי המינוי הוא משרת אמון, ונועד 
לאפשר לנשיא הלשכה ליאור רוזנפלד להתמקד 
בעשייה הדחופה יותר ופחות ב”פוליטיקה מבית”

מבטחים ומבוטחים

נה  ו מ י  ב ו ט ש י  מ ש
כז  ר מ ב  ח ר מ ל  ה נ מ ל
בכלל ביטוח. שטובי יחל 
את  נובמבר  בתחילת 
לאחר  החדש,  תפקידו 
על  הודיע  שבאוגוסט 
בה  מהפניקס,  פרישה 
בכיר  כסמנכ”ל  שימש 

ומנהל מטה המכירות.
שטובי  מצטרף  בכך 
למערך העסקים של כלל 
ביטוח, כחלק מחטיבת 
לקוחות והפצה בניהולו 
של ירון שמאי. הוא ידווח 

לשלומי תמן, משנה למנכ”ל ומנהל מערך העסקים של החברה. 
שטובי חוזר לכלל ביטוח, בה עבד במשך עשור, לאחר חמש 

שנים בהן עבד, כאמור, בהפניקס.  
וכתב  תמן את שטובי,  בירך  בהודעה ששלח לסוכנים 
כי ניסיונו המקצועי הרב מעולמות הביטוח יתרום רבות 

להצלחת החברה. 

בסוף השבוע הודיע נשיא לשכת סוכני 
על מינויו של  הביטוח ליאור רוזנפלד 
סוכן הביטוח מאיר רוטברג לראש מטה 
הנשיא. רוטברג משמש עתה כיו”ר ועדת 

הרווחה בלשכה. 
בא  אמון,  משרת  שהוא  המינוי, 
עומס המשימות המונחות  בעקבות 
לפתחה של הנהגת הלשכה ורצונו של 
רוזנפלד להתמקד בעשייה הדחופה 
יותר ופחות ב”פוליטיקה מבית”. בלשכה 
מציינים כי מינויים שכאלו מקובלים 
בארגונים גדולים כדוגמת לשכת סוכני 

הביטוח.
כי  נמסר,  רוזנפלד  של  ממקורביו 

רוטברג ישוגר למשימות שונות בשליחות הנשיא וכן יפנה אותו מעיסוקים 
גוזלי זמן.

רוזנפלד: ״מאיר איש עשייה, עתיר מוטיבציה ויכולות ואין לי ספק שיסייע 
לי ולהנהגת הלשכה להוביל קדימה את ציבור הסוכנים״.

רוטברג: ״אני מקבל את המשימה באהבה ובטוח כי אוכל לתרום הן 
להמרצת העשייה והן להשכנת שלום בית כה חשוב - כוחנו רק באחדותנו״.

מאיר רוטברגשמי שטובי

עקב יום השבתון לבחירות לרשויות המקומיות הגיליון הבא של
יופיע ביום ד', ה-31 באוקטובר 2018
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