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קבוצת סוכני ביטוח מהמגזר הערבי, 
בהובלת סוכן הביטוח סוויל משרקי, 
ד’( עתירה לבג”ץ  )יום  הגישה היום 
בדרישה לעצור את האפליה של חברות 
הביטוח נגד סוכני המגזר הערבי - כך 
פורסם היום לראשונה באתר פוליסה.

בעתירה טוענים העותרים כי מדובר 
הערבי,  מהמגזר  סוכנים  בקבוצת 
את  ומרכזים  הארץ  בצפון  שגרים 
פעילותם העסקית בכפרים של המגזר 
הביטוח  חברות  לדבריהם,  הערבי. 
חסמו את האפשרות של אותם סוכנים 
בטענה  חובה,  רכב  ביטוח  למכור 

לשכיחות גבוהה של תביעות. 
סבית חוסאם, בא כוחם של  עו”ד 

העותרים, אמר לפוליסה כי מדובר בטיעון 
שגוי, שכן הפרמטר שצריך להיבחן הוא לא 
שכיחות התביעות, אלא הערך הכלכלי של 

התביעות – כלומר בשקלים. 
עוד נטען בעתירה, כי חברות הביטוח לא 

פותרות את הבעיה, כיוון שמדובר במבוטחים 
בעייתיים. אותם  ולא בסוכנים  בעייתיים 
מבוטחים, כך נטען, הולכים לסוכנים אחרים 

וחברות הביטוח ממשיכות לבטח אותם. 
התנהלותן  אופן  כי  טוענים,  הסוכנים 

של חברות הביטוח פוגעת בפרנסת 
הסוכנים, כי כאשר סוכן לא יכול לתת 
ביטוח  שירות למבוטח שלו בתחום 
החובה – גדולים הסיכויים לכך שהוא 

יאבד את הלקוח. 
בעתירה מתייחסים הסוכנים לפתרון 
שניתן לבעיה, בדמות הפול, ואומרים 
כי מדובר בפתרון שווא. לדברי חוסאם, 
עד  ייסע  לא  מרוחק  מכפר  מבוטח 
לסניף הפול בחיפה או בעפולה, אלא 

יפנה לסוכן אחר בסביבת מגוריו. 
בשיחה עם פוליסה, העריך משרקי 
לסוכני  שנגרם  הכלכלי  הנזק  את 
הביטוח, ואמר כי פרמיות של 3.5-4 
מיליארד שקל בכל תחומי הביטוח 
מועברות מסוכני הביטוח הערבים לסוכנים 
וכי רק בביטוח חובה  יהודים – בכל שנה, 

מדובר על פרמיות בסך 1 מיליארד שקל.
תגובת רשות שוק ההון או חברות הביטוח 

לא התקבלה.

 לדברי העותרים, בהובלת סוכן הביטוח סוויל משרקי, חברות הביטוח חסמו את האפשרות 
 של סוכנים אלה למכור ביטוח רכב חובה, בטענה לשכיחות גבוהה של תביעות

 אותם מבוטחים, כך נטען, הולכים לסוכנים אחרים וחברות הביטוח ממשיכות לבטח אותם 

סוכני ביטוח מהמגזר הערבי עתרו 
לבג”ץ בדרישה לעצור את האפליה

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 <<

סוכן הביטוח סוויל משרקי עו”ד סבית חוסאם 

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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אופניים חשמליים הם רכב לכל דבר.
לא רוכבים עליהם בלי ביטוח.

חדש במגדל! 
 ביטוח אופניים חשמליים 

הרחב ביותר בישראל!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל

גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

ב

-

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים: 

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים 
בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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התבררה  בחיפה  השלום  משפט  בבית 
תביעתה של כלל חברה לביטוח בע”מ, אשר 
שרגא בודה ואח’, כנגד  ידי עו”ד  יוצגה על 
הנתבע, מ.ע. פסק הדין ניתן ב-16 באוקטובר 
2018, בהיעדר הצדדים, מפי השופטת סיגלית 

מצא. 
מדובר בתביעה לשיבוב הסכום אותו שילמה 
התובעת למבוטחה כתגמולי ביטוח ופיצוי על 
נזקים שנגרמו לרכבו בשל תאונת דרכים בה 

היו מעורבים הרכב המבוטח והרכב הנתבע. 
2017 פגע רכבו של הנתבע  ב-10 בינואר 
ברכבו של מבוטח התובעת וגרם לו נזקים. 
ב-16 בינואר 2017 נבדק רכב המבוטח במוסך 
על ידי שמאי. על פי חוות דעת השמאי, אשר 
צורפה לתביעה, עלות תיקון הנזקים, בתוספת 
מע”מ, הגיעה לסכום של 9,899.49 שקל. כן 
צורפה לכתב התביעה חשבונית של השמאי 
בגין שכר טרחה בסך 901 שקל. במועד לא 
ידוע פנה המבוטח לתובעת וציין “נא לפתוח 
תביעה לפוליסה, מבוטחנו לא אשם אבל לצד 
ג’ אין ביטוח יש רק חובה”. התובעת שילמה 
לתובע את הסכום בגין נזקיו בניכוי סכום על 
סך 1,925 שקל בגין השתתפות עצמית. מכאן 

תביעת השיבוב.  
בדיון בבית המשפט טען הנתבע, כי אין הוא 
חולק על אחריותו לאירוע התאונה. אולם 
לאחר אירוע התאונה הוא התקשר עם המבוטח 
ידי אשת המבוטח  נוסח על  בהסכם, אשר 
שהינה עורכת דין. על פי הנתבע, הוסכם בין 
סכום  למבוטח  ישלם  הנתבע  כי  הצדדים 
של 2,000 שקל, ובתמורה לא ייתבע על ידי 
המבוטח או חברת הביטוח. ההסכם לא הוצג 

על ידי מי מהצדדים. המבוטח הודה בעדותו 
כי קיבל מהנתבע סכום של 2,000 שקל, אולם 
לטענתו, התשלום ניתן כנגד חתימתו על היעדר 
תביעה שלו מהנתבע ולא בשם חברת הביטוח. 
על פי בית המשפט, הצדדים חלוקים בשאלת 
זכותה של התובעת )כלל לביטוח( להיפרע 
לבין  בינו  שנכרת  ההסכם  נוכח  מהנתבע, 

המבוטח. 
את  המשפט  בית  ציין  דינו  פסק  בפתח 
סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח, תשמ”א-1981 
והדגיש את תוכנו. על פי  )להלן: “החוק”( 
בית המשפט, הוראות הסעיף הנ”ל מלמדות, 
כי מששילמה המבטחת את תגמולי הביטוח, 
עוברת אליה זכות התביעה של המבוטח בכל 
הנוגע לנזק שנגרם לו. בידי המבוטח נותרת 
הזכות לתבוע מאת המזיק פיצוי בגין סכומים 
שלא קיבל במסגרת תגמולי הביטוח. בנוסף, 
כאשר המבוטח מקבל מהמזיק פיצוי לו זכאית 
המבטחת, או שהוא מגיע להסכם פשרה או 
ויתור הפוגעים בזכות המבטחת, על המבוטח 

לפצות את המבטחת בגין הנזק שנגרם לה. 
לאחר סקירת הפסיקה הנוגעת לסעיף 62)ג( 
)הנוגעת לזכותה של המבטחת לשיבוב במקרה 
של הסכם לפיצוי שבין המבוטח שלה לבין 
המזיק(, קבע בית המשפט, כי נטל הראיה בכל 
הנוגע לטענת הנתבע, שהמבוטח ויתר במסגרת 
ההסכם על זכות התביעה של המבטחת – מוטל 
על הנתבע. הנתבע לא הציג את ההסכם, לא 
ידע למסור פרטים לגבי המועד בו נכרת או 
לגבי תוכנו. משכך, לא הרים הנתבע את הנטל 

המוטל עליו בכל הנוגע לטענת ההגנה שלו. 
הייתה  אם  גם  כי  הוסיף,  המשפט  בית 

מתקבלת הטענה שההסכם בין הצדדים נכרת 
לפני שהמבטחת אישרה את תביעת המבוטח, 
משלא הוכח כי המבוטח ויתר על זכות המבטחת 
להגיש כנגד הנתבע שיבוב בגין תגמולי הביטוח 

ששילמה למבוטח, דין התביעה להתקבל. 
בנוסף נקבע, כי הקרבה בין הסכום ששילם 
ההשתתפות  סכום  לבין  למבוטח  הנתבע 
העצמית, שהופחת מתגמולי הביטוח ששילמה 
התובעת למבוטח, מחזקת את גרסת המבוטח, 
לפיה ויתר במסגרת ההסכם שנכרת בינו לבין 
הנתבע על כל עילת תביעה שלו. משהגיש 
המבוטח לתובעת תביעה לתגמולי ביטוח, 
יכול לתבוע את  הוא  בגינו  הנזק  מתבטא 
הנתבע בסכום ההשתתפות העצמית, המופחת 

מתגמולי הביטוח שקיבל.
 זאת ועוד, נקבע שאין זה סביר כי המבוטח 
יסכים להתחייב שלא לתבוע את הפוליסה 
בטרם יידע מה היקף הנזק או כי יסכים לפיצוי 
כולל בסך 2,000 שקל נוכח חיובו לשלם למוסך 
ולשמאי כ-10,000 שקל. גם הודעת המבוטח 
במסגרת הודעתו למבטחת-התובעת, כי הכניס 
את רכבו למוסך והזמין שמאי של המבטחת 
או הודעתו כי המבוטח אינו אשם אך מבקש 
להפעיל את הפוליסה, שכן לרכב הפוגע אין 
ביטוח מקיף או צד ג’, תומכים בגרסת המבוטח. 
לסיכום, התביעה התקבלה )על אף ההסדר 
בין הפוגע לבין הנפגע(. נקבע כי הנתבע ישלם 
נזק, החזר  בגין דמי  9,000 שקל  לתובעת 
אגרת בית משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 

1,800 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

האם הסדר בכתב בין הפוגע 
לבין הנפגע מחייב את חברת 

הביטוח בתביעת שיבוב?

עולם ביטוחי הדירות החדש של איילון

 הנתבע לא הציג את ההסכם ולא ידע למסור פרטים לגבי המועד בו נכרת או לגבי 
תוכנו  משכך, לא הרים הנתבע את הנטל המוטל עליו בכל הנוגע לטענת ההגנה שלו
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כדאי לדעת

הפניקס מעניקה חודשיים 
חינם לרוכשי ביטוח דירה

הצעת חוק: משפחות חללי טרור לא 
יצטרכו לבחור בין גמלה לפנסיה תקציבית

שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בתחום ביטוח כללי בהפניקס: אנו 
מאמינים כי הטבה זו תסייע לסוכנינו לרכוש מבוטחים חדשים

על פי ההצעה, המשפחות יקבלו את מלוא הגמלה שמעניקה המדינה לנפגעי פעולות 
האיבה ואילו מהפנסיה התקציבית יקוזז סכום השווה למחצית גובה הפנסיה או הגמלה

הפניקס הודיעה, כי מבוטח חדש שירכוש 
פוליסת ביטוח דירה יקבל חודשיים חינם 
ניתנת בפוליסות  בביטוח הדירה. ההטבה 
שתחילתן מ-1 בדצמבר 2018 ועד 1 בפברואר 

2019 )כולל(.
ההטבה מהווה הנחה בשיעור של 16.7% על 

כל הפוליסה, כולל על כיסויי רעידת אדמה 
ונזקי מים, וזאת בנוסף להנחות המקובלות. 

שלמה מילר, סמנכ”ל בכיר בתחום ביטוח 
כללי בהפניקס: “ההטבה המשמעותית תינתן 
למבוטחים חדשים ותחול גם על פוליסות שיש 
להן כיסוי למבנה בלבד או לתכולה בלבד. אנו 

מאמינים, כי הטבה זו מצטרפת לשלל היתרונות 
בביטוחי הדירות בהפניקס, ותסייע לסוכנינו 
לרכוש מבוטחים חדשים. הטבה זו מצטרפת 
להכפלת גבולות האחריות כלפי צד ג’ בביטוח 
2 מיליון שקל, וזאת בפוליסה  הדירה לכדי 

הכוללת כיסוי לתכולת הדירה”.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת 
בראשות ח”כ אלי אלאלוף אישרה הבוקר 
)יום ד’( לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק 
של ח”כ שולי מועלם רפאלי וח”כים נוספים. 
שנהרג  אדם  של  משפחתו  ההצעה,  פי  על 
והיה זכאי לפנסיה תקציבית  בפיגוע טרור 
מהמדינה, לא תיאלץ עוד לבחור בין קבלת 
הפנסיה לקבלת תגמולים למשפחות חללי 

פעולות איבה.
כיום, בני משפחתו של אדם שנהרג בפיגוע 
וזכאי לפנסיה תקציבית נאלצים לבחור בין 
המשך הזכאות לפנסיה לבין תגמולים חודשיים 
לנפגעי פעולות איבה. בחירה בקבלת תגמולים 
מלאים מבטלת לגמרי את הזכאות לפנסיה 
הפנסיה  בקבלת  בחירה  ואילו  תקציבית 
המלאה, מותירה למשפחה זכאות של 25% 

בלבד מגובה התגמולים להם היא זכאית.
הצעת החוק שאושרה בוועדה מבטלת את 
בין הזכאויות ומסדירה את  הצורך לבחור 
האופן בו ייקבע גובה התשלום. על פי ההצעה, 
המשפחות יקבלו את מלוא הגמלה שמעניקה 
המדינה לנפגעי פעולות האיבה, על פי זכאותן, 
ואילו מהפנסיה התקציבית יקוזז סכום השווה 
למחצית גובה הפנסיה או הגמלה, על פי הנמוך 
ביניהם. סכום סך שני התשלומים יחד לא 
יעלה על המשכורת הקובעת המשוקללת של 
העובד שנהרג. המשכורת המשוקללת הקובעת 
תחושב במקרים אלה על פי סעיף 12.א )5( 
העוסק  )גמלאות(,  המדינה  שירות  לחוק 
בגמלה לעובד ששירותו הסתיים בנסיבות 

מוות או מצב בריאותי לקוי.
בכפוף לאישור במליאה יחול החוק על כלל 
משפחות חללי פעולות האיבה. התשלומים 
יועברו בפועל 60 יום לאחר יום תחולת החוק, 
התחולה.  מיום  תחושב  להם  הזכאות  אך 
הח”כים ביקשו לבחון לפני אישורו הסופי גם 
אפשרות להחלה רטרואקטיבית, שתאפשר 

למשפחות לקבל בדיעבד כספים שעליהם 
נאלצו עד היום לוותר. 

לדברי ח”כ אלאלוף, “אנחנו צריכים להסתכל 
בעיניים של אישה שיש לה ילדים וקרה לה 
אסון בגלל שהיא חיה במדינה הזאת, שאני 
אוהב בכל לבי. מעבר לקושי האישי הגדול 
אותה אישה צריכה עכשיו להתמודד עם הדבר 
הזה גם כלכלית, יש לה משכנתה ותשלומים. 
לכן החישובים לא מעניינים, מעניינת השורה 
התחתונה. אחריות המדינה לוודא שהכנסת 
כולנו כאן מסכימים  המשפחה לא תיפגע. 
שהייתה כאן טעות שצריך לתקן אותה, ולכן 
יש מקום גם לתת להם רטרואקטיבית את מה 

שנלקח מהם שלא בצדק”.
ח”כ מועלם רפאלי: “התיקון יאפשר ליישם 
את רוח החקיקה, הרואה באלמני פעולות 

האיבה שווים ושוות לאלמנות צה”ל”. 
עלי בינג, רכז ביטחון באגף התקציבים של 
משרד האוצר חיזק את דבריה ואמר: “עיקרון 
היסוד שהגדירה המדינה הוא להתייחס לחללי 
פעולות האיבה באופן שווה לחללי צה”ל. המצב 
הקיים בחוק אכן יצר אפליה ולכן התיקון הזה 

נדרש, כדי להשוות זכאויות”.
ד”ר דוד בן דור שגיסו יעקב דון נרצח בפיגוע 
טרור באלון שבות ב-2015, סיפר: “גיסי היה 
מחנך מסור. לאחר שנרצח לקחו מהמשפחה 
את כל הפנסיה התקציבית והשאירו רק את 
התגמולים. כשגילינו את זה היינו בהלם, שכן 
אם הוא היה עורך דין שעושה לביתו, הוא היה 
מקבל גם וגם”. לאחר אישור ההצעה בוועדה 
בירך ד”ר בן דור את חברי הוועדה והודה לח”כ 

מועלם רפאלי על הובלת התיקון.

לנדוי יועצים לניהול סיכונים ולביטוח העניקה 
את השירות לחברה בשלוש השנים האחרונות 
מאז 2015 ותסיים את חוזה השירות בסוף 2018

אחוזות החוף יוצאת במכרז למתן שירותי 
תקופת  סיכונים.  וניהול  ביטוח  יעוץ, 
ההתקשרות עם הזוכה תהיה לשלוש שנים. 
ותפעול  לניהול  עם סיום החוזה, החברה 
את  להאריך  הזכות  את  שומרת  חניונים 
תקופת ההתקשרות לשנה או שנתיים, לפי 

החלטת החברה. 
ולביטוח  יועצים לניהול סיכונים  לנדוי 
היא החברה שהעניקה את השירות לאחוזות 
החוף בשלוש השנים האחרונות מאז שנת 

2015. לנדוי מסיימת את החוזה בסוף שנת 
2018 ועל פי נציגי אחוזות החוף, הרגולציה 

מנעה את המשך החוזה. 
חברת אחוזות החוף היא חברה עירונית 
עיריית תל אביב-יפו. מאז שנת  בבעלות 
ובתפעול  בניהול  עוסקת  החברה   1997
תל  העיר  ברחבי  העירוניים  החניונים 
אביב-יפו. מאז 1999 היא הפכה גם לזרוע 
בתחומי  העירייה  של  עיקרית  ביצועית 

התנועה והחנייה.

אחוזות החוף תקיים מכרז למתן 
שירות ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים 

מכרזים

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%99/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%A6/
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חדש במגדל!
ביטוח סייבר שמגן על העסק
של הלקוחות שלך כל הזמן!

הצע עוד היום ללקוחותיך את מגדל סייבר לעסק הכולל:

פריצה למחשבי העסק של הלקוחות שלך 
היא כנראה רק עניין של זמן!

כיסוי עלויות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע וכיסוי בגין סחיטת סייבר  

כיסוי חבות המבוטח כלפי צד שלישי  

רק במגדל - שירות סקר אבטחת מידע ללא עלות!   

חיתום מהיר ודיגיטלי  

מוקד סייבר 24/7  

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים 
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב 

בצרכים המיוחדים של כל אדם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי השיווק במרחבים
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זרקור לעולם הפנסיוני 

כוכבים יש רק בשמים )כמעט(
וק  ח ת  ר ג ס מ ב
וק  ח ( ב  י צ ק ת ה
ות  ל ע י י ת ה ה
תיקוני  הכלכלית 
גת  ש ה ל ה  ק י ק ח
יעדי התקציב לשנת 
 )2 0 1 6 - ו  2 0 1 5
סד  ו מ ה ש ע  ב ק נ
מי  ו א ל ח  ו ט י ב ל
כל  לזכות  יפקיד 
ילד שזכאי לקצבת 
ילדים, סכומי כסף לטובת חיסכון ארוך טווח. 
החוק קובע, שכל ילד, עד הגיעו לגיל 18, יזכה 
50  שקל בתכנית  להפקדה חודשית בסך 
 18 חיסכון לטווח ארוך. כאשר ימלאו לילד 
500  שקל,  יזכה להפקדה חד פעמית בסך 
ובגיל 21, אם לא ימשוך את הכספים עד אז, 

יופקדו לזכותו 500  שקל נוספים. 
הראשונה  במחצית 
עם   ,2017 שנת  של 
יישום החוק  תחילת 
רטרואקטיבית, ניתנה 
לכל הורה האפשרות 
לבחור ולקבוע לביטוח 
הלאומי אם ההפקדות 
שם  על  החודשיות 

הילד יהיו לתכנית חיסכון בנקאית או לקופת 
גמל להשקעה חיסכון לכל ילד. אם הורה בחר 
שהכספים יופקדו על שם הילד בקופת גמל, 
יכול היה לבחור שהביטוח הלאומי יפקיד את 
הכספים לאחת מתוך 12 קופות גמל שקיבלו 
היתר ממשרד האוצר. בנוסף, כל הורה רשאי 
מסלול  את  רמת הסיכון,  את  לבחור  היה 

ההשקעות בו ינוהלו הכספים. 
כל חברה לניהול קופות גמל, אשר קיבלה את 
האישור לנהל קופת גמל להשקעה חיסכון לכל 
ילד, התחייבה לנהל ולהציע לחוסכים, לכל 
הפחות, שלושה מסלולי השקעה המשקפים 
רמת סיכון שונה. מסלול השקעות המיועד 
לאלה  מועט,  סיכון  המעדיפים  לחוסכים 
המעדיפים סיכון בינוני ומסלול לחוסכים 

המעדיפים סיכון מוגבר. 
משרד האוצר חזה מראש שיהיו הורים אשר 
לא ינצלו את זכותם לבחור את התכנית ורמת 
הסיכון בה ינוהלו כספי הילדים שלהם ולכן 
קבע מבעוד מועד כברירת מחדל אופציה 
 15 של פעילות חד צדדית. עבור ילדים בני 
ומעלה, שהוריהם לא בחרו עבורם תכנית 
חיסכון לטווח ארוך, נפתחה תכנית חיסכון 
בבנק - אותו בנק אליו מבוצע תשלום קצבת 
הילדים. עבור ילדים שגילם היה באמצע חודש 
יוני 2017 נמוך מ-15 שנה נפתחה קופת גמל 
באחת מאלו שקיבלו היתר ממשרד האוצר, 
באופן רנדומלי. הכספים שהועברו לקופת 
גמל ללא בחירה של ההורה הושקעו במסלול 

המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט. 

בקופת  נצברו   2018 ספטמבר  לסוף  נכון 
גמל להשקעה חיסכון לכל ילד יותר מ-4.5 
מיליארד  שקל. מעט יותר מ-1.4 מיליארד  
לחוסכים  השקעה  במסלולי  נצברו  שקל 
המעדיפים סיכון מועט )מן הסתם כתוצאה 
שקל  מיליארד   כ-1.4  מברירת המחדל(, 
במסלול המיועד לחוסכים המעדיפים סיכון 
מוגבר ו-781 מיליוני שקל במסלול המיועד 

לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני.
בחינת התשואות כפי שהושגו ב-12 החודשים 

האחרונים יכולה להוביל למספר מסקנות:
1. קיים קשר בין רמת הסיכון לתשואה: ככל 
שרמת הסיכון גבוהה, השיגו החוסכים תשואה 
גבוהה יותר. התשואה הגבוהה ביותר הושגה 
במסלול המנוהל בסיכון גבוה 13.2%, כאשר 
התשואה הגבוהה ביותר שהושגה במסלולי 
סיכון בינוני הייתה 7.79% ואילו במסלולי 
סיכון מועט התשואה הגבוהה ביותר הייתה 

באותה תקופה 4.61%.
2. הפרשי תשואה גדולים מאוד בין הקופות 
12 החודשים האחרונים משקפים  השונות: 
שונות גדולה מאוד באיכות ניהול ההשקעות. 
הגדולה  השונות  בולטת  סיכון  רמת  בכל 
בהישגי מנהלי ההשקעות, הפרשי תשואה 
גבוהים מאוד בין מנהלי השקעות באותה 
רמת סיכון. מסלול סיכון מוגבר המסלול, 
אשר הניב את התשואה הגבוהה ביותר, השיג 
לחוסכים תשואה של 13.21% ואילו המסלול 
שהניב את התשואה הנמוכה ביותר לחוסכים 
המעדיפים סיכון מוגבר השיג תשואה שנתית 
של 8.96%. גם במסלולי סיכון בינוני וסיכון 
מועט בולטת השונות הגדולה בהישגי מנהלי 
ההשקעות. מסלול בסיכון בינוני בעל התשואה 
הגבוהה ביותר הניב תשואה של 7.79% ואילו 
זה שממוקם אחרון מבחינת התשואה השנתית 
הניב לחוסכים 1.89% בלבד. מסלול בסיכון 
הניב  ביותר  הגבוהה  בעל התשואה  מועט 
תשואה של 4.61% ואילו הקופה שהשיגה את 
התשואה הנמוכה ביותר ברמת סיכון זו הניבה 

לחוסכים תשואה שלילית בשיעור 0.3%.
3. כוכבים יש רק בשמים )...כמעט(: בחינת 
הגופים שהניבו את התשואה הגבוהה ביותר 
החודשים   12 ב- מוגבר  סיכון  במסלולי 
שהשיג  מנהל  גוף  על  מצביעה  האחרונים 
13.21%, כאשר בסיכון מועט המסלול המנוהל 
גוף ממוקם במקום השלישי,  ידי אותו  על 
ובמסלולי סיכון בינוני ממוקם המסלול בניהול 

אותו גוף רק במקום הרביעי. 

מבין 4 המסלולים הממוקמים ראשונים בכל 
רמת סיכון רק שני גופים בולטים בתשואה 
בכל רמת סיכון, אלטשולר שחם ואינטרגמל. 
אלטשולר שחם ממוקם כאמור ראשון בסיכון 
מוגבר, רביעי בסיכון בינוני ושלישי בסיכון 
ראשון  ממוקם  אינטרגמל  כאשר  מועט, 
ושני  בינוני  בסיכון  מועט, ראשון  בסיכון 
בסיכון מוגבר. כל גופי הגמל האחרים שכן 
הצליחו להזניק את אחד המסלולים לרביעייה 
הראשונה, מדובר במקרה שלא מייצג את 
ברשימת  פעמית  חד  הופעה  וזוהי  הכלל 
הגופים הבולטים. כך מנורה מבטחים הצליחה 
לא  אך  מוגבר,  בסיכון  שלישית  להתברג 
הצליחה לבלוט במסלולי סיכון בינוני ומועט. 
הצליחה להגיע למקום הרביעי  אינפיניטי 
בסיכון מוגבר אך היא נעדרת מן הרביעייה 
וגם בסיכון מועט.  המובילה בסיכון בינוני 
כך גם אקסלנס, שהצליחה להתברג למקום 
השני בסיכון בינוני אך 
במסלולי סיכון מוגבר 
ומועט נותרה הרחק מן 
המובילות. המובילות 
שחם  אלטשולר  של 
מאוד  ואינטרגמל 
ני  ש י  כ  , ת נ י י נ ע מ
הגופים משקפים שתי 

גישות השקעה שונות.
ונוקטים  נים  מאמי שחם  באלטשולר 
באסטרטגיית השקעות אקטיבית. בוחנים 
מאתרים  המאקרו,  מהיבט  השווקים  את 
חברות מעניינות להשקעה ומנסים לרכוש 
ולמכור ני”ע על פי הערכות וניתוחים. מאמינים 
שיכולת הניתוח, האיתור והמסחר מאפשרים 
השגת תשואות עודפות על ידי בחירת העיתוי 
לכל פעולה. אינטרגמל דוגלת בגישה הפוכה 
לחלוטין. אסטרטגיית השקעות פאסיבית. 
הימנעות  קבועים,  שוק  למדדי  היצמדות 
ממסחר יומי והימנעות מכל ניסיון “להכות” 
את השוק, מתוך התפיסה שלאורך זמן לא 
גבוהות מהשוק, מן  ניתן להשיג תשואות 

המדד ועדיף להיצמד אליו.

גילוי נאות: הכותב הינו יו”ר אינטרגמל

חיסכון לכל ילד - מסקנות ראשונות על התוצאות בשלושת מסלולי הסיכון

מאת איציק אסטרייכר

תשואות 10/2017-9/2018
מסלולי סיכון מועטמסלולי סיכון בינונימסלולי סיכון מוגבר

4.61%אינטרגמל7.79%אינטרגמל13.21%אלטשולר שחם
3.68%מגדל5.85%אקסלנס12.71%אינטרגמל

3.39%אלטשולר שחם5.70%אנליסט12.40%מנורה מבטחים
3.30%מיטב דש5.57%אלטשולר שחם12.12%אינפיניטי

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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הצעת חוק לטיפול ברכב מעוקל, 
שנגנב או אבד, עברה פה אחד בכנסת

הכנסת אישרה ביום ב’ שחלף את 
תיקון 37 לחוק הפיקוח על שירותים 
מעוקל  ברכב  שעוסק  פיננסיים, 
באובדן.  כרכב  שנקבע  או  שנגנב 
מיכאל  הח”כים  ביוזמת  החוק, 
מלכיאלי )ש”ס( ויואב בן-צור )ש”ס(, 
ליידע  מחייב את חברות הביטוח 
את הגורמים המעקלים על שינוי 
הסטטוס של רכב מעוקל ועל הזכאות 
לתקבולים או לפיצויים של הזוכים. 
הצעת החוק קובעת הסדר מאוזן 
למקרים שבהם רכב מעוקל, נפגע 
בתאונה והוכרז כרכב באובדן גמור 
)total loss(, או באובדן להלכה 

אלה,  במקרים  שנגנב.  או  נזק(   50% (
המבוטח, שהוא החייב, זכאי ככלל לתקבולים 
או לפיצויים כתחליף לרכב. המנגנון שנקבע 
לזוכים להטיל עיקול בידי  בחוק יאפשר 
צד שלישי על אותם כספים. המנגנון כולל 
תקופת זמן קצובה מראש לצורך הסדרת 

הנושא, שבסופה יוסר העיקול.
בהצבעה בכנסת החוק עבר פה אחד כאשר 
יו”ר ועדת  35 חברי כנסת.  במליאה נכחו 
חוקה ומשפט, ח”כ ניסן סולמינסקי: “הצעת 
החוק קובעת הסדר שנותן מענה למצב 
שאומנם אינו שכיח, אך התוצאה שלו אינה 
צודקת. כיום, כאשר רכב מעוקל נגנב או 
הוא מאבד את ערכו עקב פגיעה משמעותית 
בתאונת דרכים. הזוכה שהטיל את העיקול 
בדרך כלל אינו יודע על כך, כי הוא לא יודע 

שהרכב הזה עבר תאונה. לכן, גם אם לחייב 
יש זכות לתגמולים מחברת הביטוח, הזוכה 
לא פועל להטיל עיקול על התגמולים, כי 
הוא הרי לא יודע שבכלל הייתה תאונה ויש 
תגמולים. חברת הביטוח מצדה לא מעבירה 
את הכספים לחייב עד להסדרת העיקול, 
משום שהעיקול מונע העברת בעלות של 
הרכב אליה, ומבחינתה זה תנאי לתשלום 
התגמולים. ואז, מה קורה? ברוב המקרים, 
בכ-90% מהמקרים, החייב, אם הוא מסדיר 
את החוב כדי לקבל את התגמולים, זה בסדר, 
אך כאשר לחייב אין תמריץ להסדיר את 
העניין, הכספים נותרים אצל חברת הביטוח 
ללא הגבלת זמן, זאת אומרת, חברת הביטוח 
מרוויחה והאיש שהטיל את העיקול, שמגיע 

לו הכסף, מפסיד”. 

החוק קובע, כי במקרה של אובדן 
יהיה על חברת הביטוח  גניבה  או 
לעדכן בתוך 100 ימים מרגע שהיא 
יודעת על שינוי הסטטוס והזוכה יוכל 
להטיל עיקול על הזכות של החייב 

לתגמולים. 
הביטוח  חברת  התיקון,  פי  על 
תמסור את המידע לגורם שהטיל 
יוכל  את העיקול על הרכב, הזוכה 
להטיל עיקול על התקבולים, ובכל 
מקרה, בחלוף התקופות הקצובות 
העיקול יוסר מהרכב כך שלא יהווה 
לתשלום התקבולים למי  מכשול 

שזכאי להם.
התנגדות  הביעו  הביטוח  נציגי חברות 
בוועדת  לתיקון לחוק בתקופת הדיונים 
איגוד  גיל סלומון סמנכ”ל  החוקה. עו”ד 
שנחכה  אמר  “החוק  הביטוח:  חברות 
על  יום עד להסרת העיקול. מדובר   120
רכבים שהחברות מוכרות את מה שנשאר 
מהרכבים ו-120 יום זה ארבעה מחירונים 
ואנחנו נאלצים להפסיד כסף בגלל ההליך. 
לכן נבקש לקצר לפחות ל-60 יום, כדי שלא 
נאלץ להפסיד כסף. לא יכול להיות שהחוק 
הזה ישית עונש על מי שסופג את העלויות 

ושאינו קשור בכלל”. 
בעקבות ההתנגדות של סלומון והסכמת 
תמי  היועצת המשפטית של הוועדה, עו”ד 
סלע, התקופה להסרת העיקול, קוצרה ב-30 

יום ל-90 יום.

 החוק מחייב את חברות הביטוח ליידע את הגורמים המעקלים על 
שינוי הסטטוס של רכב מעוקל וזכאות לפיצויים  התנגדות חברות 

הביטוח קיצרה את זמן הסרת העיקול ב-30 יום ועתה הוא עומד על 90 יום

www.shagrir.co.il

אילוסטרציה
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בעל רישיון נהיגה בתוקף. 

מהיום הלקוחות שלך יכולים להוסיף לביטוח הרכב
נהג נוסף )מגיל 17 ומעלה( למשך 4 ימים

דרך אתר מגדל והאפליקציה

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם 
לייעוץ המתחשב זו אינו תחליף  יגברו תנאי הפוליסה. האמור במודעה  זה לבינם,  בין עלון  ובכל מקרה של סתירה  תנאי הפוליסה בלבד 

בצרכים המיוחדים של כל אדם. השימוש בכלי זה )״הוספת נהג בקליק״( אינו גורע מחובות הסוכן עפ״י כל די והוראות הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון. קביעת סוג הפוליסות, שניתן יהיה לחדש באמצעות כלי זה )הוספת נהג בקליק(, הינה בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד

מהיום הרבה יותר פשוט להוסיף נהג
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ון  ת ב ש ה ם  ו י ב
בבחירות לרשויות 
המקומיות נסעתי 
אימא  את  לבקר 
בת  אלמנה  שלי, 
82 שנותרה לבדה 
בדירתה המרווחת 
חונקת  והבדידות 
אותה. “תבוא” היא 
מתחננת. עליתי על 

הרכב ונסעתי.
כשנכנסתי היא הושיבה אותי מול ערימות 
של ניירת, פוליסות ביטוח וחיובים בכרטיסי 
האשראי על ביטוחים שונים ורבים שהיא ואבי 
ערכו ואספו במהלך השנים, חיובים שעזרו 

להעשיר רבים מהעוסקים בתחום.
“אני טובעת בניירת ואין לי מושג על מה 
אני משלמת כל כך הרבה כסף... תעזור לי”, 
התחננה. נשארתי רק עם אימא שהיא גמלאית 
ממשרד החינוך, שפוליסת הסיעוד שלה בוטלה 
ביותר  הגדולה  “הונאת הביטוח  במסגרת 
שהתרחשה בישראל”. את המילים הללו אומר 
איציק שמולי שנהנה מחסינות, אבל  ח”כ 
בינינו, כל מי שחי את הענף יודע שזו האמת 
ולא רק בתחום הסיעוד הקולקטיבי. יד אחת 
לוקחות,  ושתיים אחרות מאיינות,  נותנת 

מעקרות, מחריגות או שוללות.
“חיסול ממוקד של חולים סיעודיים”, לדברי 

שמולי.
גם אנחנו נותרנו ללא רשת הביטחון הכלכלית 
הכול כך חשובה וחיונית שאמור הביטוח לספק. 
אני אומר “גם אנחנו”, כי זו לא רק  בעיה של 
אימא שלי, זו כעת בעיה של כולנו. ברגע האמת, 
אתה לבד. נותרנו עם ביטוח בריאות חסר כל 
תוכן ממשי, יקר להחריד ובלי הכיסוי החשוב 

ביותר שאנחנו צריכים לסיעוד.
הוא   ,The Rainmaker הגשם,  מוריד 
סרט קולנוע אמריקאי משנת 1997 המבוסס 
על רב מכר בשם זהה משנת 1995 מאת ג’ון 
גרישם. הסרט מעלה את התופעה של חברות 
ביטוח רפואי המקבלות תשלומים קבועים 
מלקוחותיהן ומסרבות לפצות אותם בעת 
הצורך. הדם רותח ואימא שלי, בת 82, מסננת 
בין שפתיה “לקחת כל השנים הם יודעים”. 
נראה אתכם עומדים מולה ואומרים לה שהיא 

טועה. יש לכם אומץ? חכמים על זקנים.
כעת נותרנו אני ואחי עם הדילמה: לממן את 
צרכיה מכספינו ולהקטין את ההכנסה הפנויה 
שלנו ושל בני משפחתנו או למכור את הדירה 
של אימא עם הסכם שהנכס יעבור לידי הרוכש 
רק במותה ובתמורה לממן את צרכיה על חשבון 
הירושה, וזה בדיוק מה שמודל מחיר למזדקן 

מציע. זהו בדיוק היתרון של בעלות על נכס 
מגורים משלך נקי משעבוד וחובות. דנו בזה, 
חשבנו והגענו לכלל דעה שזהו משחק סכום 
אפס. נממן היום ונקבל מחר או שנקזז כבר 
כעת מהירושה. דור שלם בגילי עומד בפני 
שוקת שבורה, שכן רשת הביטחון הכלכלית 
שהביטוח אמור לספק התגלתה כרשת קרועה, 
בלתי אמינה ושלא ניתן להישען עליה, “משענת 

קנה רצוץ”.
מחירי  להורדת  שהמפתח  בעבר  כתבתי 
המפקח על הביטוח,  הדירות עובר במשרד 
שכן שוק הנדל”ן למגורים הפך בעשור האחרון 
לתוכנית חיסכון ארוך טווח ולרשת הביטחון 
הכלכלית של הציבור, כחלופה לשוק ההון 

הפנסיה והביטוח.
מסתבר שההמון חכם מהגאון וההמון לא 
טועה. ההמון אסף דירות מכל הבא ליד ובכל 
מחיר, בדיוק בגלל אובדן האמון בשוק ההון, 
הפנסיה והחיסכון - עניין שניפח את מחירי 
הדירות והעלה אותם לרמתם הנוכחית, וגם 
רבים מהקוראים שורות אלו מחזיקים ביותר 

מדירה אחת.
שלושה מיליון איש מתחבטים בסוגיה הזו, 
מיליון קשישים ו-2 מליון ילדיהם. מי ששפר 
ויש לו מקורות מימון עצמיים  וגורלו  מזלו 
לקצבת סיעוד, יוכל לחיות ברווחה. מי שלא, 
של  המגורים  דירת  את  לממש  חייב  יהיה 

ההורים כדי להבטיח חיים ברווחה כלכלית.
בוא נעשה כעת את התחשיב יחד. דירתה של 

אימי שווה 1.6 מיליון שקל. כשהיא תימכר 
כתפוסה בתחשיב דחייה של 4% לשנתיים, 
הערך הנוכחי הינו 1.48 מיליון שקל, מחיר בו 
היא תוצע למכירה ולא תימכר מתחת למחיר 

זה, רק מעליו, לכל המרבה בתמורה.
יירשם ש”הרוכש יקבל את הדירה  בחוזה 
לחזקתו או בעוד שנתיים או במות המוכרת, 
לפי המאוחר” )התחשיב נערך לפי תוחלת חיים 
הלמ”ס(. הכסף שיתקבל  לאישה לפי נתוני 
יועבר לקרן שתשלם מינימום 240 תשלומים 
7,500 שקל  חודשיים של רנטה בטווח של 
תקופת התשלום,  נקטין את  )אם  לחודש 
הרנטה תגדל(. יחד עם גמלת סיעוד של קופת 
החולים, הפנסיה, וגמלת ביטוח לאומי אנחנו 
מסודרים היטב בעת סיעוד, מה עוד שבעת 
העברתה למוסד סיעודי יוקרתי נוכל לקבל עוד 
5,000 שקל בחודש דמי שכירות עבור הדירה 
שלה. בסכומים הנקובים נוכל לאפשר לאימא 
שהייה במוסד הסיעודי היוקרתי והמפואר 

ביותר הקיים ביום בישראל.
להר  נכנסתי  הביתה,  חזרתי  היום  בסוף 
הביטוח והתחלתי להזדכות על כל הביטוחים 
ורעייתי אספנו  הכפולים והמיותרים שאני 
במרוצת השנים. ביטלתי את החיבור לחברת 
הסלולר  חברת  לשירות  ועברתי  הכבלים 
 3,500 גדלה בעוד  וההכנסה הפנויה שלנו 

שקל בחודש.

הכותב הוא שמאי מקרקעין, רכוש וחקלאות

 גם אנחנו נותרנו ללא רשת הביטחון הכלכלית הכול כך חשובה וחיונית שאמור הביטוח לספק  אני 
אומר “גם אנחנו”, כי זו לא רק  בעיה של אימא שלי, זו כעת בעיה של כולנו  כתבה שלישית בסדרה

שוק הנדל”ן למגורים הפך בעשור 
האחרון לתוכנית חיסכון ארוך טווח 

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 חיים אטקין

פוליסה מארח
מחיר למזדקן
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הבריטים לא יודעים 
לנהוג במכוניות מדגם ואן

 RenRe רוכש את 
Tokio Millennium Re

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

יהיו  27% מנהגי הוואן בבריטניה  יותר מ 
בוואן  נוהגים  הם  כאשר  בתאונה  אשמים 
מתוצרת פורד, כך עולה מסקר שערכה אתר 
 MoneySuperMarket ביטוח  השוואת 
המתבסס על 700 אלף מכוניות מבוטחות. 

הם  התאונות  מרובי  האחרים  הוואן  רכבי 
בריטית,  בת,  )חברה  ווקסהול  מתוצרת 
ופולקסוואגן -  ג’נרל מוטורס( - 17%  של 

בריטניה,  כבישי  על  הוואנים  מספר   .11%
האחרונות  השנים  בחמש  אלף  ב-100  גדל 
שפוליסת  לכך  מודעים  אינם  הנהגים  ורוב 
הביטוח הרגילה אינה מתאימה לביטוח ואן, 

במיוחד כאשר השימוש בו הוא מסחרי.
מעורבים  וצנרת  חימום  ממהנדסי   10%
המקצוע   - ואן  מסוג  רכב  עם  בתאונות 
מהגברים   12% בתאונות.  ביותר  המעורב 

גם  נשים.   10% לעומת  בתאונות  מעורבים 
בתאונות שנגרמות על ידי צדדים שלישיים 

מעורבים 8% גברים ורק 7% נשים.
כוללים  ואן  עם  התאונה  ממקרי   22%
ב-18%  מאחור.  אחר  ברכב  פגיעה 
וב- חונה  ברכב  התנגש  הוואן  מהמקרים 
15% מהמקרים הוואן התנגש באלמנט יציב 

כמו עמוד או קיר.

 RenaissanceRe הברמודי  המשנה  מבטח 
הבריטית  הפעילות  רכישת  על  הודיע 
Tokio Milliennium Re של  והשוויצרית 
)TMR( תמורת 1.5 מיליארד דולר. העסקה 
דולר(  מיליארד   1.22( בחלקה  התבצעה 
במניות.  דולר(  מיליון   250( והיתרה  במזומן 
Tokio Marine Holdings, חברת האם של 
של  בשחיקה  המכירה  את  הסבירה   ,TMR
הרווחיות בתחום ביטוח המשנה והתחרות של 

שוקי ההון החלופיים. המכירה תסייע לפתח 
את מכירת הביטוח כמבטח ראשוני.

 Kiln רכש את המבטחים Tokio Marine
דבר   -   HCC-ו  Philadelphia, Delphi
לרווח  המשנה  ביטוח  תרומת  את  שהוריד 
ימשיך   Tokio Marine ל-10%.  מ-50% 

.RenRe-לרכוש ביטוח משנה מ
משנה  כמבטח   2000 בשנת  הוקם   RenRe
המבטח  מטה  עבר   2013 בשנת  בברמודה. 

כסניף.  הוגדרה  בברמודה  והפעילות  לשווייץ 
פרמיה   )2017 )נתוני  בשווייץ  רשם   TMR
מיליון  ו-6.9  דולר  מיליארד   1.3 של  בהיקף 
דולר בבריטניה. הפעילות בשווייץ הניבה רווח 
 8.5  - ובבריטניה  דולר  מיליון   159 של  בסך 

מיליון דולר. 
העסקה שחייבת לקבל אישור של הרשויות 
שנת  של  הראשון  בחציון  להסתיים  אמורה 
2019. עד אז ימשיכו המבטחים לפעול בנפרד.

מספר הוואנים על כבישי בריטניה, גדל ב-100 אלף בחמש השנים האחרונות ורוב הנהגים אינם מודעים 
לכך שפוליסת הביטוח הרגילה אינה מתאימה לביטוח ואן, במיוחד כאשר השימוש בו הוא מסחרי

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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מארש ישראל ערכה כנס 
בנושא ביטוח סייבר

מבטחים ומבוטחים

בכנס נידונו סיכוני הסייבר המשתנים, אופן מכירת ביטוח סייבר, 
תפיסת הסייבר על ידי המבוטחים וההגנות הנדרשות לצד הביטוח

במכתב שנשלח אל יו”ר רשות שוק ההון, מבקש נציגי פורום 
החוסכים לפנסיה להפסיק את שיטת התגמולים הקיימת כיום 

בענף הביטוח שלדבריו מביאה למכירה של פוליסות יקרות

לפנסיה  החוסכים  פורום 
טת  י ש ת  א ת  ו נ ש ל ש  ר ו ד
התגמולים לסוכני הביטוח, כך 
שתפסיק לתמרץ את הסוכנים 
מוצרים  ללקוחות  למכור 
יקרות. כך  שהעמלות עליהן 
עולה ממכתב ששלח היום יו”ר 
פורום החוסכים, רועי מימרן, 
לממונה על שוק ההון במשרד 

האוצר, ד”ר משה ברקת.
פרסם  ן  ההו שוק  “אגף 
עת  ב ו ק ה ה  נ ו מ מ ת  ד מ ע
שעמלות הסוכנים לא צריכות 
כדי  הניהול,  מדמי  להיגזר 
ביטוח  סוכני  לתמרץ  לא 
לרכוש ללקוחותיהם מוצרים 

פנסיוניים עם דמי ניהול גבוהים יותר”, כתב 
ב-2017  עוגנה  זו  “עמדה  לדבריו,  מימרן. 
בחקיקה. אבל החוק במתכונתו הקיימת עדיין 

לא מונע את התמריץ לסוכנים 
מוצרים  ללקוחות  למכור 
פנסיוניים יקרים ובעלי דמי 

ניהול גבוהים”. 
וק  ח ה “  , ב ת כ מ ה י  פ ל  ע
לכל חברה מנהלת  מתייחס 
בנפרד,  פנסיוני  מוצר  ולכל 
מצטרף  לקוח  כאשר  ולכן, 
לקרן פנסיה, עמלת הסוכן שלו 
תיקבע על פי תעריף שקבעה 
קרן הפנסיה, ואם לקוח עם 
צבירה  ואותה  שכר  אותו 
יצטרף לביטוח מנהלים, עמלת 
הסוכן שלו לרוב תהיה גבוהה 
יותר. כלומר, לסוכן הביטוח 
יש אינטרס לצרף את הלקוח 
לביטוח מנהלים, דבר שלא תמיד עולה בקנה 

אחד עם טובת הלקוח”.
מימרן מוסיף וכותב: “לפיכך, אנו סבורים 

שיש להמשיך את המהלך של הפרדת עמלות 
כי עמלות  ולקבוע  הניהול  הסוכנים מדמי 
הסוכנים ינותקו גם מבחירת המוצר הפנסיוני 
לרכוש פנסיה  ומההחלטה של הלקוח אם 
או ביטוח מנהלים. “התיקון הזה חשוב כיוון 
שרוב הציבור איננו בעל ידע פיננסי מעמיק, 
פוגש  ולפיכך, כאשר לקוח או עמית חדש 
סוכן פנסיוני, לרוב הוא מתבלבל מהמונחים 
המקצועיים והולך בעקבות המלצותיו באופן 
כמעט עיוור. אנו רואים זאת, למשל ,כאשר 
לקרנות  עמיתים  לצרף  סוכנים ממשיכים 
אף  על  מקסימליים,  ניהול  בדמי  פנסיה 
האפשרות להתמקח ולקבל הנחות או לעבור 
לקרנות ברירת המחדל. מאחר שרוב החברות 
המציעות ביטוחי חיים אינן מנהלות בעצמן 
קרנות פנסיה וקופות גמל, אלא באמצעות 
חברות קשורות שלהן, אנו דורשים החלת 
רגולציה או חקיקה על קבוצת חברות קשורות, 

כמקשה אחת”.

מארש ישראל, הנציגה הישראלית של ברוקר 
הביטוח העולמי MARSH, ערכה היום כנס בנושא 
 Managing ביטוח סייבר. הכנס נערך תחת הכותרת
Crises in an uncertain world. בכנס השתתפו 
מנכ”ל מארש ישראל אלעד נווה, הסמנכ”ל הבכירה 
)שהודיעה לפני כשבוע על פרישה( במארש ישראל 

ריטה בעל טכסא, נציגת לוידס בישראל עו”ד סיגל 
פגי שרון  AIDA העולמית עו”ד  שלימוף, נשיאת 

ובכירים נוספים בענף. 
בכנס נידונו סיכוני הסייבר המשתנים, אופן מכירת 
ביטוח סייבר, תפיסת הסייבר על ידי המבוטחים, 

מנכ”ל מארש ישראל אלעד נווהההגנות הנדרשות לצד הביטוח ועוד.

רועי מימרן

שפיצר
צילום: אריאל 

http://polisa.news/landing/

עיתון הביטוח הפנסיה והפיננסיםקראו את                לפני כולם

www.polisa.news

פורום החוסכים לפנסיה: להפסיק לתמרץ 
את סוכני הביטוח למכור פנסיות יקרות


