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סקר הסוכנים לשנת 2018 

שיפור ברמת השירות של החברות בביטוח 
האלמנטרי: שומרה במקום הראשון עם ציון 

7.7 במדד השירות

חה”כ נורית קורן ועליזה לביא 
ייזמו דיון מהיר על בעיית תשלום 

התביעות של חברות הליסינג

מודיעין אזרחי 
בלדרות תובעת את 
לוידס בעקבות שוד 
של 4.2 מיליון שקל 

מרכב משוריין

העתירה לאפליה 
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הערבים: בג”ץ 
העניק לחברות 
הביטוח חודש 

להגיב

נציג סומפו בישראל: 
חברת הביטוח היפנית 

הבינה שמשהו קורה 
כאן ולא רצתה להישאר 

מאחור

 כלל ביטוח זכתה במקום השני והיא הראשונה מבין החברות הגדולות  הסוכנים מוטרדים 
בעיקר מההנחה על חשבון עמלה )44%(, רגולציה )41%( ושיווק ישיר )37%( 

 כך סוכם בין נשיא הלשכה למפקח על הביטוח  כפי שפורסם בפוליסה, 
בשבועות האחרונים פעלה הלשכה בנושא מול הרשות, וכעת המגעים נשאו פרי

אסף מיכאלי מרשות שוק ההון: הרשות תומכת 
בחקיקה בשיתוף לשכת סוכני הביטוח
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 מנורה איילון הראל

משתתפי הפאנל

הישג לרוזנפלד: 
החל מאוקטובר 

2019 לא יהיה 
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שומרה היא חברת הביטוח המובילה )7.7( 
בסקר לשכת סוכני הביטוח על רמת השירות 
של חברות הביטוח בביטוח אלמנטרי. אחריה 
ממוקמות כלל ביטוח )7.4(, איילון )6.9(, מגדל 
)6.9(, שלמה )6.9(, הפניקס )6.8(, הראל )6.8(, 

הכשרה )6.8( ומנורה מבטחים )6.3(.

לשכת סוכני ביטוח ערכה בחודש אוקטובר 
סקר שירות מקיף, שכלל 666 סוכנים, ומטרתו 
לדרג את רמת השירות של חברות הביטוח 
בתחומי הביטוח האלמנטרי. הסקר, שבוצע 
על ידי מכון שריד, דירג את רמת השירות של 
החברות על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים 
עמם. הסקר הוצג לראשונה בכנס הלשכה הנערך 

בימים אלה באילת. 
הסקר בדק 15 קריטריונים של שירות:  שביעות 
רצון כללית, תעריפים, גמישות החיתום, טיפול 
בתביעות, קבלת החלטות בתשלום תביעות, 
תשלום לפנים משורת הדין, מקצועיות העובדים, 
זמינות העובדים, שקיפות בחישוב עמלות, 
נוחות עבודה בפורטל, ממשק סלולרי, תמיכה 
טכנית, גמישות במתן פתרונות לכיסויים, פגיעה 
בסוכן באמצעות פעילות ישירה, הורדה שיעור 

העמלה בגין הנחה. 

שומרה הובילה ב-10 ממדי שביעות רצון: 
שביעות רצון כללית )8.1(, תעריפים )8.1(, 
גמישות החיתום )7.4(, הטיפול בתביעות )8.1(, 
קבלת החלטות בנושא תשלום תביעות )8.2(, 
תשלום לפנים משורת הדין )7.6(, מקצועיות 
)8.2(, זמינות העובדים )8.3( ושקיפות בחישוב 
עמלות )7.8(. שומרה דורגה אף כחברה שפוגעה 
הכי פחות בסוכנים בפעילותה הישירה )2.4(. 
כלל ביטוח הובילה בשלושה פרמטרים: נוחות 
העבודה בפורטל )8.3(, הממשק הסלולרי )7.4(, 

תמיכה טכנית )8.3(.  
איילון הובילה במדד גמישות במתן פתרונות 
לכיסויים )7.4( וכחברה שפוגעת הכי פחות 
בסוכנים בהורדת עמלה בגין הנחה ללקוח )5.6(.
הפניקס דורגה במקום הראשון כחברה שהכי 
 .)6.5( פוגעת בסוכנים בפעילותה הישירה 

סקר הסוכנים לשנת 2018

 כלל ביטוח זכתה במקום השני והיא הראשונה מבין החברות הגדולות  הסוכנים מוטרדים בעיקר 
מההנחה על חשבון עמלה )44%(, רגולציה )41%( ושיווק ישיר ) )37% רוזנפלד: חברות הביטוח חייבות 

להמשיך ולשפר את מדדיהן, במטרה לסייע לסוכנים להמשיך לתת שירות מצוין לקהל המבוטחים

שיפור ברמת השירות של החברות 
בביטוח האלמנטרי: שומרה במקום 
הראשון עם ציון 7.7 במדד השירות

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 <<

יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018

20172018חברת הביטוח 
7.67.7שומרה

6.47.4כלל ביטוח
6.76.9איילון
6.56.9מגדל

6.56.9שלמה ביטוח 
6.46.8הפניקס

6.76.8הראל
7.36.8הכשרה

)המשך בעמוד 5(5.66.3מנורה מבטחים

http://bp-lp1.webempire.co.il/
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 ח”כ קורן: מדובר בסוגיה סבוכה ואפגש בנושא עם המפקח על הביטוח  אסף 
מיכאלי מרשות שוק ההון: הרשות תומכת בחקיקה בשיתוף לשכת סוכני הביטוח

והקושי של  סוגיית רכבי הליסינג 
סוכני הביטוח והציבור לסלק תביעות 
צד ג’ מול רכבי הליסינג נדונה היום 
של   2018 אלמנטר  בכנס  בפאנל 
נערך  הביטוח. הפאנל  סוכני  לשכת 
בהשתתפות חברות הכנסת נורית קורן 
)הליכוד( ועליזה לביא )יש עתיד(, יו”ר 
גרטי,  ישראל  הוועדה לביטוח כללי 
הסגן הבכיר למפקח על הביטוח אסף 
מיכאלי וראש מערך קשרי חוץ ויח”צ 
נערך  הפאנל  כבודי.  רחל  בלשכה, 

בהנחיית העיתונאית סיוון כהן. 
בעיית חברות הליסינג הועלתה דווקא על ידי 
מאזין מהקהל - סוכן הביטוח מאור כהן, שהלין 
על מוסר התשלומים הנמוך של חברות הליסינג. 
ח”כ קורן אמרה כי מדובר בסוגיה סבוכה, 
אבל אמרה כי תיפגש בנושא עם המפקח על 

הביטוח, ואם יהיה צורך תלך לחקיקה. 
מיכאלי אישר, כי אופן תשלום התביעות של 
החברות אכן לקוי, ואמר כי הרשות תומכת 

בחקיקה בשיתוף לשכת סוכני הביטוח – 
“אנחנו מקווים שתהליך החקיקה שנמצא על 

שולחן המחוקק ימצה את עצמו”. 
יצוין כי על פי הצעת החוק הנוכחית – חברות 
הליסינג יחויבו לרכוש ביטוח צד ג’, על מנת 
שלסוכן או לבעל הרכב הנפגע תהיה חברת 

ביטוח להתמודד מולה.
גרטי: “הטיפול בבעיה נמשך שנים רבות, ולכן 
קיבלנו החלטה להגיש הצעת חוק בנושא, כדי 

לסיים את הנושא פעם אחת ולתמיד מול משרד 
נמצא תחת אחריותו.  התחבורה שהנושא 
חברות הכנסת לביא וקורן הבטיחו לקיים דיון 

מהיר בנושא בוועדת הכספים. 
בעיית  בפאנל:  שנידונו  נוספים  נושאים 
המבוטחים עם שתי תביעות, בעיית האופניים 
החשמליים ובפרט סוגיית הביטוח, סוגיית 
סוכני המגזר הערבי )ראו ידיעה בנושא בעמוד 

8(, ועוד. 

יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018יומן כנס אלמנטר 2018

חה”כ נורית קורן ועליזה לביא ייזמו 
דיון מהיר בוועדת הכספים על בעיית 
תשלום התביעות של חברות הליסינג

משתתפי הפאנל. מימין: ישראל גרטי, רחל כבודי, ח”כ נורית קורן, ח”כ עליזה לביא ואסף מיכאלי
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בהתאם לתנאי הפוליסה המלאים וכפוף להליכי ההצטרפות והחיתום המקובלים בחברה. ללא השתתפות עצמית פרט למכשירים 
סלולאריים ואופניים.

 ביטוח הנסיעות עם הכיסוי הרחב
  ביותר להוצאות רפואיות

 עד 5 מיליון דולר להוצאות רפואיות, ביטוח כבודה וביטול/קיצור נסיעה
 ללא תשלום, ללא השתתפות עצמית 

עוד ביטוח חכם
של הפניקס
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שיפור ברמת השירות של החברות בביטוח האלמנטרי: 
שומרה במקום הראשון עם ציון 7.7 במדד השירות

אשתקד היא דורגה באותה קטגוריה עם ציון 
של 5.5.  

בשישה  אחרונה  דורגה  מנורה מבטחים 
מדדים: שביעות רצון כללית )6.6(, גמישות 
החיתום )6.1(, טיפול בתביעות )6.1(, קבלת 
החלטות בנושא תשלום תביעות )6.5(, תשלום 

לפנים משורת הדין )5.8( ומקצועיות )6.8( 
הראל מובילה במדד הלא מחמיא כחברה 
הפוגענית ביותר בסוכנים מבחינת הורדת 
שיעור עמלה בגין הנחה ללקוח )7.1(, כאשר גם 
אשתקד בלטה לרעה במדד זה )6.6(. מבחינת 
הפעילות הישירה הראל מוקמה במקום השני 
עם ציון 5.2. הראל דורגה אחרונה גם במדדי 
תעריפים )6.5( ושקיפות בחישוב עמלות )6.3(. 
הכשרה דורגה אחרונה בשלושה מדדים: נוחות 
העבודה בפורטל )6.4(, הממשק הסלולרי )5.2( 

ותמיכה טכנית )6.7(. 
שלמה דורגה אחרונה בשני פרמטרים: זמינות 
פתרונות  במתן  וגמישות   )5.9( העובדים 

לכיסויים )5.1(.
עלייה  נרשמה  לאשתקד,  בהשוואה 

ברוב  החברות בשביעות הרצון.

הנושאים שמטרידים את סוכני הביטוח 

הסקר בדק מהם הנושאים הכי מטרידים 
עמם מתמודדים הסוכנים האלמנטריים מול 
חברות הביטוח. מתוצאות הסקר עולה כי 
ההנחה המוענקת ללקוח על חשבון עמלת 
הסוכן היא הקריטריון המטריד ביותר את 
הסוכנים )44%(. לאחר מכן היקף הרגולציה 
)41%(, שיווקן הישיר של החברות באופן כללי 
)37%(, בעיות בחיתום )20%(, תדמית הסוכן 

)13%( וטיפול בתביעות )12%(.
הסקר בחן השנה את שביעות רצון הסוכנים 
מהרפורמה בטיפול בנזקי צנרת. כל החברות 

זכו לציונים נמוכים.
מגדל ושומרה דורגו במקום הראשון )5.6( 
ולאחר מכן הכשרה )5.0(, כלל ביטוח ואיילון 
)4.8(, הפניקס )4.6(, הראל )4.5(, מנורה ושלמה 

במקום האחרון )4.2(. 
נותן השירות בטיפול נזקי צנרת שדורג במקום 
הראשון הוא שרברב פרטי )5.5( ולאחר מכן 
פמי )4.9(, מילגם )4.8(, נץ )4.7(, השחר )4.4(, 

ובמקום האחרון נתב )4.2(. 
דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה 
- הסקר כלל התייחסות להיבטי השירות גם 
ברמת מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה. 
בכך מציג הסקר תמונת מצב פרטנית יותר, 
בפריסה ארצית, בנוגע לרמת השירות הניתן 
לסוכנים באזור פעילותם. ניכר כי המחוזות 
המשיכו לקבל גם השנה ציונים גבוהים מהציון 
יודע  וכי הסוכן  הממוצע שהוענק לחברה, 
להבחין בין השירות שמתקבל בשטח, לבין 

מדיניות החברה )המטה(.  

להלן דירוג המחוזות המצטיינים בכל חברה, 
בנוגע לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח 
ירושלים )8.7(;  אלמנטרי: שומרה – מחוז 
הכשרה – מחוז צפון )6.7(; איילון – מחוז נתניה 
)8.3(; הראל – מרכז המשמר )7.3(; הפניקס 
– מחוז מרכז )7.7(; מגדל – סוכנויות )7.6( 
כלל ביטוח – ירושלים והדרום )8.2(; מנורה 

מבטחים – ירושלים )7.8(. 
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח 
“חברות  הסקר:  לממצאי  הגיב  בישראל, 
הביטוח חייבות להמשיך ולשפר את מדדיהן, 
במטרה לסייע לסוכנים להמשיך לתת שירות 
דבר,  מצוין לקהל המבוטחים. בסופו של 
אין תחליף לשירות האישי של סוכן הביטוח 
ולמאמצים הרבים שהוא משקיע להבטחת 

עתיד לקוחותיו”.

תגובות: 
 

• יורם נוה, מנכ”ל כלל ביטוח פיננסים, ציין: 
“אני מודה לעובדי וסוכני כלל ביטוח ופיננסים 
על השותפות ועל המחויבות הגדולה לחברה. 
כלל היא של כולנו ותוצאות הסקר מעידות על 
מערכת היחסים המשמעותית ועל האמון הרב 
שאנו רוחשים לסוכנינו. נמשיך להעניק לכם 
את השירות האיכותי והמקצועי ביותר, למען 

הצלחתנו המשותפת”.
• משומרה נמסר: “עובדי ומנהלי שומרה 
נרגשים מהבחירה החוזרת ונשנית בהם, כבר 

שבע שנים ברציפות, כחברת הביטוח המצטיינת 
זו  זכייה  מבין כל חברות הביטוח בישראל. 
מצטרפת לדירוגה של שומרה במקום הראשון 
בקרב חברות סוכנים במדרג השירות של 

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון”.
מנכ”ל שומרה מר דן יצחקי מוסר את תודתו 
ומנהלי שומרה  לעובדי  והערכתו העמוקה 
וסיני על עבודתם המאומצת והטובה יום יום 

שעה שעה. 
נמסר עוד, כי “שומרה מודה להנהלת קבוצת 
הגיבוי  על  מנורה מבטחים, החברה האם, 
והתמיכה המתמדת בעולם מאתגר של שינויים. 
עובדי שומרה וסיני עומלים יום יום שעה שעה 
כדי לתת את השירות הטוב ביותר לסוכני 
הביטוח. בשומרה מבינים כי בעולם שבו יש 
פוליסות אחידות ואמצעי שיווק דיגיטליים, 
יתרון הסוכן נמדד במתן שירות ברמה הגבוהה 
ביותר וברמה המקצועית והאישית הגבוהה 
ביותר ולכן שומרה לא חוסכת במשאבים על מנת 
להוביל כחברת סוכנים. הזכייה הינה תוצר של 
תכנון והירתמות של כל רבדי עובדי החברה תוך 
דבקות במטרה - להיות חברת הסוכנים הטובה 
ביותר. שומרה מודה לסוכנים על מתן האמון 
באופן רציף שנה אחר שנה ומקווה להמשיך 
ולזכות באמונם ובאמון הלקוחות גם בעתיד”. 
ממנורה מבטחים נמסר: “החברה קיבלה   •
ולומדת אותו. החברה  את תוצאות הסקר 
מכירה בחשיבות השירות לסוכנים ותמשיך 

לפעול לשיפורו”.

)המשך מעמוד 2(

 לשכת סוכני  
 הביטוח בישראל

38 

 כתבי שרות מחוץ לפוליסה

30% 

17% 

9% 7% 6% 
3% 3% 

24% 

29% 

17% 

9% 

5% 
3% 

6% 4% 

28% 

לא משווק כתבי   נתי זברה אחר ממסי   דרכים שלמה   קופל-סטרט
שרות מחוץ 

 לפוליסה

 ?  האם אתה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה

2017 2018 

 לשכת סוכני  
 הביטוח בישראל

 שביעות רצון כללית מאיכות השירות

8 

8.1 
7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.3 7.0 

6.6 

שלמה חברה   מגדל הכשרה  ביטוח הפניקס כלל שומרה
 לביטוח

 מנורה איילון הראל
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התבררה  בחיפה  המחוזי  המשפט  בבית 
תביעתם של פלוני )להלן: התובע(, שיוצג על 
ידי עו”ד י’ ריינפלד, והמוסד לביטוח לאומי 
שיוצג על ידי עו”ד ע’ בן צבי, נגד חברת הבנייה, 
ב.ח. והכשרה חברה לביטוח  מזמין העבודה 
בע”מ, אשר יוצגו על ידי עו”ד ג’ אגבריה. פסק 
הדין ניתן ב-25 בספטמבר השנה, בהיעדר 
הצדדים, מפי השופט רון סוקול, סגן הנשיא. 
בביצוע   2015 במרץ  ב-15  עסק  התובע 
עבודות טיח בביתו של ב.ח. שביוקנעם. במהלך 
עבודתו טיפס התובע על פיגום שהוקם לאורך 
קירות הבית. בסיום יום העבודה, ביקש התובע 
לרדת מן הפיגום. תוך כדי ירידה נפל התובע 
מגובה של כ-6 מטר ונחבל בגופו. בתביעתו 
עתר התובע לחייב את הנתבעים, מעסיקתו 
- חברת הבנייה, מזמין העבודה ואת הכשרה 
שביטחה את אחריותם של אלו, לפצותו בגין 

נזקי הגוף שנגרמו לו. 
הביטוח הלאומי טען, כי שילם וישלם לתובע 
בגין הפגיעות שנגרמו לו דמי פגיעה, גמלאות 
ודמי שירותים מיוחדים. לפיכך, הגיש בקשה 
הבקשה  לתביעה.  נוסף  כתובע  להצטרף 
328- סעיפים  להוראות  בהתאם  הוגשה 
331 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, 
התשנ”ה-1995, המקנים לביטוח לאומי זכות 
לתבוע מצד שלישי שאחראי לפגיעת מבוטח, 
שיפוי על הגמלה ששילם המוסד למבוטח. 
בשים לב שחברת הבנייה היא מעסיקתו של 
331 לחוק  התובע, ובהתאם להוראות סעיף 
הביטוח הלאומי, הופנתה תביעת השיבוב 
של המוסד לביטוח לאומי כלפי ב.ח. והכשרה 

בלבד. 
התובע טען, כי חברת הבנייה וב.ח. התרשלו 
כלפיו והפרו חובות חקוקות בנוגע לבטיחות 
העובדים בבנייה. התובע הדגיש, כי הועסק 
על ידי החברה הקבלנית ששילמה את שכרו 
ואף חתמה על טופס אישור למוסד לביטוח 
לאומי. בנוסף, התובע טען כי ב.ח. אחראי 
לנזקיו בהיותו מזמין העבודה. התובע הבהיר 
שסכסוך שפרץ בין ב.ח. לבין חברת הבנייה 

אינו פוטר אף אחד מהם מאחריות כלפיו. 
הנתבעים טענו, כי התובע הוא עובד ותיק 
ומנוסה, שאף שימש כעצמאי והעסיק עובדים 
בתחום הטיח. לטענתם, אחראי התובע לנזקים 
שנגרמו לו באשמתו שלו, משום שאלתר דרך 
לירידה מהקומה השנייה ונמנע להשתמש בדרך 
הירידה שהוכשרה לכך מצדו השני של המבנה. 
כל אחד מהנתבעים היה סבור, כי עיקר האשם 
רובץ על כתפו של חברו וכי נזקיו של התובע 
נמוכים בהרבה מהנטען ונופלים מסכום תגמולי 

הביטוח שקיבל ויקבל מהביטוח הלאומי. 
אחריות  את  בחן  המשפט  בית  ראשית, 
החברה הקבלנית. בית המשפט ציין כי על פי 

גרסת התובע הוא נאלץ לעבור תחת פיגום, 
שהיה בגובה של 70 ס”מ, על מנת להגיע לגרם 
המדרגות היורד לחצר. לגרם מדרגות זה לא 
היה כל מעקה. בית המשפט הסיק מתיאורו 
של התובע, כי הקמת הפיגום הייתה רשלנית, 
שכן נדרש ממי שאחראי על הקמת הפיגום 
לעליה  ובטוחה  סבירה  אפשרות  להבטיח 
ולירידה. הקמת פיגום, שאינו מותיר פתח 
למעבר, עולה כדי התרשלות. בנוסף, גם הותרת 
גרם מדרגות המשמש עובדים לעלות ולרדת 
לצרכי עבודה ללא מעקה מהווה התרשלות, 
שהרי ניתן וצריך לצפות, כי עובדים יתקשו 
בעלייה ובירידה וכי הם עלולים לסטות לכיוון 

החצר וליפול. 
כפולה  “אחריות  המשפט,  בית  פי  על 
היורד  כי  ברור,  שבו  במצב  יש  ומכופלת” 
במדרגות נאלץ לעבור תחת פיגום נמוך, לשבת 
על הארץ ולהחליק במורד המדרגות. כל בר 
דעת יכול וצריך לצפות, כי במצב זה היורד עלול 
להחליק אל מחוץ לגרם המדרגות וליפול. בית 
המשפט הוסיף, כי לטענה שניתן היה לרדת 
ראיה  כל  הובאה  לא  ארצה בדרך האחרת 
וכי התובע הועסק כעובד שכיר של החברה 
הקבלנית, אשר הפרה את חובת הזהירות 

המוטלת עליה כלפי העובד. 
בנוגע לאחריותו של ב.ח., בית המשפט קבע 
כי מזמין עבודה אינו יכול לפטור עצמו מכל 
אחריות בכך שיתקשר עם קבלן לעבודות ביצוע 
הבנייה. על פי בית המשפט, מזמין סביר המגיע 
למקום העבודה, יכול וצריך לוודא כי נשמרות 

הוראות הבטיחות וכי ננקטים אמצעי בטיחות 
להבטחת שלומם של העובדים באתר. נקבע, כי 
ב.ח. היה צריך לצפות את התרחשות התאונה, 
הייתה מוטלת עליו חובה לנקוט באמצעים 
למניעת הסכנה וכי הוא חב בעוולת הרשלנות. 
בית המשפט קבע קביעות נוספות: ראשית, 
נקבע כי אין להטיל על התובע אשם תורם 
בשיעור כלשהו שכן בית המשפט לא שוכנע 
כי הוא האשם בתאונה באופן בולט או כי 
נטל סיכון בלתי מחושב וממשי. בנוסף, טענת 
הנתבעים, לפיה באתר היה פיגום נוסף, נוח 
ובטוח יותר לירידה, לא הוכחה. שנית, נקבע כי 
מוטלת על החברה הקבלנית 75% מהאחריות 
25% מהאחריות בלבד. שלישית,  ועל ב.ח. 
נקבע כי יש להעמיד את נכותו התפקודית 
של התובע בשיעור של 100%. לבסוף, נקבע 
כי את הפסדיו של התובע יש לחשב על פי 
שיעור היוון של 3% ושיש לחשב את הגמלאות 
שצפוי המוסד לביטוח לאומי לשלם לתובע על 

פי אותו שיעור.
חברת הבנייה וב.ח. חויבו לשלם לתובע )על 
פי שיעור אחריותם( פיצוי בסך של 1,462,980 
שקל בניכוי תגמולי הביטוח הלאומי )סכומים 
שיחושבו בהגשת חוות דעת משלימה(. בנוסף, 
הביטוח  את  ישפו  והכשרה  ב.ח.  כי  נקבע 
הלאומי בסכום השווה ל-25% מסך גמלאות 
המוסד. בית המשפט הוסיף שכר טרחת עו”ד, 
אגרת בית המשפט ושכר מומחה לסכומים. 

עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם 
הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

עיון נוסף / עו"ד ג'ון גבע

מי אחראי לנפילתו של פועל? 
הקבלן או מזמין העבודה?

על פי בית המשפט, מזמין סביר המגיע למקום העבודה, יכול וצריך לוודא כי נשמרות 
הוראות הבטיחות וכי ננקטים אמצעי בטיחות להבטחת שלומם של העובדים באתר

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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מהפיכת החיסכון בביטוח הרכב 
 לנהג הצעיר ממשיכה

חדש

הפוליסה מיועדת לנהגים צעירים בגילאי 17-23 , בכפוף לכך שהרכב מבוטח ב"הפניקס" בביטוחי מקיף וחובה בענפים "הפניקס זהיר / רכב שני / רכבית". 
החבילה המצויינת לעיל מיועדת לרכב ששוויו עד 100,000 ש"ח. פרסום זה הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי 
הפוליסה המלאים וסייגיה ובכפוף להליכי החיתום המקובלים בחברה. אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא לרכישת 

הפוליסה. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל/לשנות את התנאים כאמור.

עוד ביטוח חכם
של הפניקס

לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
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העתירה לאפליה נגד הסוכנים הערבים: 
בג”ץ העניק לחברות הביטוח חודש להגיב

הישג לרוזנפלד: החל מאוקטובר 
2019 לא יהיה צריך להיכנס

להר הביטוח בעת חידוש ביטוח דירה

חברות הביטוח ימסרו תגובה מקדמית עד 
ל-12 בדצמבר השנה בנוגע לטענה לאפליה של 
סוכני ביטוח מהמגזר הערבי. כך קבע אתמול 
)יום ג’( בג”ץ בעתירה של קבוצת סוכני ביטוח 

לבית המשפט. 
בהובלת  מהמגזר,  ביטוח  סוכני  קבוצת 
סוכן הביטוח סוויל משרקי, הגישה ביום ד’ 
בשבוע שעבר עתירה לבג”ץ בדרישה לעצור 
את האפליה של חברות הביטוח נגד סוכני 
המגזר הערבי. בעתירה, שהוגשה על ידי עו”ד 
כי סוכנים  סביט חוסאם, טענה הקבוצה, 
מהמגזר הערבי, שגרים בצפון הארץ ומרכזים 
את פעילותם העסקית בכפרים של המגזר, 

סובלים מאפליה. לדבריהם, חברות הביטוח 
חסמו את האפשרות של אותם סוכנים למכור 
ביטוח רכב חובה, בטענה לשכיחות גבוהה 

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

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

מגוריו.
בשיחה עם פוליסה, העריך משרקי את הנזק 
כי  ואמר  הכלכלי שנגרם לסוכני הביטוח, 
פרמיות של 3.5-4 מיליארד שקל בכל תחומי 
הביטוח מועברות מסוכני הביטוח הערבים 
לסוכנים יהודים – בכל שנה, וכי רק בביטוח 
חובה מדובר על פרמיות בסך 1 מיליארד שקל.

צריך  יהיה  לא   2019 החל מאוקטובר 
בעת חידוש ביטוח  להיכנס להר הביטוח 
דירה – כך סוכם בין נשיא לשכת סוכני 
על  למפקח  רוזנפלד,  ליאור  הביטוח 
ד”ר משה ברקת. כפי שפורסם  הביטוח 
לראשונה בפוליסה, בשבועות האחרונים 
פעלה הלשכה בנושא זה מול הרשות, וכעת 
המגעים נשאו פרי. גם החברות לביטוח 
ישיר הפעילו לחץ על הפיקוח לשנות את 

ההנחיה.
המטרה של הרשות בדחייה לאוקטובר 
תהיה  המקורית  שההוראה  היא   2019
בתוקף שנה אחת לפחות, כדי שכל מבוטח 
בביטוח דירה יעבור פעם אחת לפחות את 

בדיקת הר הביטוח. 
לפעול  “ממשיכים  נמסר:  מהלשכה 
וציבור  ללא לאות למען סוכני הביטוח 

המבוטחים”. 
ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישרו 
את המידע ובקרוב יחל תהליך מסודר של 

פרסום טיוטת תיקון לחוזר, שימוע ופרסום 
תיקון סופי.

החלטת בית המשפט ניתנה שבוע לאחר שהוגשה עתירה של קבוצת סוכני ביטוח מהמגזר 
הערבי בצפון, שטענו כי חברות הביטוח חוסמות את האפשרות שלהם למכור ביטוח רכב חובה

 כך סוכם בין נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, למפקח על הביטוח ד”ר משה ברקת  כפי 
שפורסם בפוליסה, בשבועות האחרונים פעלה הלשכה בנושא זה מול הרשות, וכעת המגעים נשאו פרי

מימין: ליאור רוזנפלד, ד”ר משה ברקת, רועי כהן, ליאור הורנציק וצביקה ויינשטיין בכנס
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http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99/
http://polisa.news/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94/%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99/
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חברת מודיעין אזרחי בלדרות מאובטחת, 
כספים  של  והעברה  בשינוע  העוסקת 
ודברי ערך, הגישה תביעת תגמולי ביטוח 
נגד שמונה חתמי  4.53 מיליון שקל  בסך 
לוידס. לוידס, מבטחים אינדיווידואליים 
המאורגנים בסינדיקטים בשוק הביטוח, 
ביטחו את מודיעין אזרחי בפוליסת “ביטוח 
כספים בכספת ובהעברה” ופוליסת ביטוח 
אחריות כלפי צד שלישי. התביעה הוגשה 
בטענה להתנערותם בלא כל הצדק ממתן 
ב-30  שאירע  שוד  לאירוע  ביטוחי  כיסוי 
מרכב  נגנבו  במהלכו   ,2017 בנובמבר 
מיליון   4.23 אזרחי  מודיעין  של  משוריין 

שקל.
בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי 
שני  עסקו  האירוע  ביום  כי  נאמר  מרכז 
מאבטחי החברה בפעילות בלדרות שגרתית 
בגני תקוה, במהלכה עצרו במספר נקודות 
בהגיעם  כסף.  שקי  איסוף  לצורך  איסוף 
לנקודת האיסוף בסניף מגה ברחוב הגליל 
בגני תקוה עמד הרכב המשוריין סגור ונעול 
למשך כ-7 דקות מחוץ לסניף מגה, בהתאם 
לנוהלי החברה ובאופן שאינו חורג מדרישות 
האבטחה שנקבעו על ידי המבטחים. אולם 
משחזרו המאבטחים לרכב והמשיכו לנקודת 
כי  שם  לגלות  נוכחו  הם  הבאה,  האיסוף 
נעדרים מהרכב שקי כסף שנאספו קודם לכן 
מסניף בנק דיסקונט וסניף חברת מוצרי 

החשמל א.ל.מ, אשר הונחו בחלקו האחורי 
של הרכב, העונה להגדרת המונח “כספת”.

צפייה בסרטי מצלמות האבטחה  לאחר 
כי בעת שהרכב  ברכב, התחוור  שהותקנו 
עמד פרצו אליו שני רעולי פנים לאור היום 
ולקחו עימם שקי כסף בסך כולל של 4.23 

מיליון שקל.
בחלוף כחמישה  אזרחי,  מודיעין  לדברי 
חודשים ממועד השוד התקבל מענה מטעם 
המבטחים על דחיית תביעת הביטוח שלה 
במלואה. זאת, בטענה לפיה החברה הפרה 
הרכב  של  האבטחה  נוהלי  את  כביכול 
בהתאם להוראות הפוליסה, מאחר שהרכב 
לא היה נעול כנדרש, לא היה מצויד במערכת 
אינו  שהרכב  עת  כל  המופעלת  אזעקה 
מאויש, הכסף לא הונח בתא מאובטח והרכב 
היה מצויד במשבת מנוע )אימובילייזר(, אך 

היה מונע בעת קרות האירוע. 
לטענת מודיעין אזרחי, אין בסיס לטענות 
המבטחים והיא עמדה בכלל תנאי האבטחה 

הרלוונטיים בהתאם לסייגי הפוליסה.
בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד עמית 
כי מודיעין אזרחי  נאמר,  לוי  ואלעד  מור 
סבורה שדחיית תביעתה לקבלת תגמולי 
הביטוח נעשתה שלא כדין, בניגוד להוראות 
הפוליסה, ההיגיון, הנוהג והדין המחייבים. 
כי  שיתברר  ככל  אזרחי,  מודיעין  לדברי 
התנאי האמור תקף, ברור שהיא נפלה קורבן 

למצגי שווא ולהטעיה מצד המבטחים אשר 
ביטוח כשהיא  פוליסת  לה  ומכרו  הנפיקו 
ריקה מתוכן, באופן רשלני, בלתי מקצועי 
חובותיהם כמבטחים  ומטעה, תוך הפרת 

ובניגוד לדין, ומכאן מוגשת תביעתה זו.
מודיעין אזרחי מציינת, כי דחיית תביעתה 
נעשתה מכוח פוליסת הכספים בהעברה ללא 
כל התייחסות לפוליסת אחריות צד שלישי, 
ולפיכך מנועים המבטחים מלטעון טענות 
בנוגע לפוליסה זו נוכח הנחיות המפקח על 
הביטוח האוסרות העלאת טענות נוספות 

החורגות ממכתב הדחייה.
בית המשפט מתבקש לחייב את הנתבעים 
סכומי  בגובה  אזרחי  מודיעין  את  לפצות 
הגניבה. בנוסף, פיצויים לדוגמה בסך 200 
הביטוחי  הכיסוי  דחיית  נוכח  שקל  אלף 
בניגוד לדין, ופיצויים בסך 100 אלף שקל 
אי  בגין  תוצאתי  ונזק  נפש  עוגמת  בגין 

תשלום תגמולי הביטוח.
בתביעה מצוין כי בימים אלה עומדים לדין 
מבצעי השוד, שאחד מהם, יוסף סופיר, היה 

בעברו עובד במודיעין אזרחי.
וקארין  שרון שפר  נמסר מעורכות הדין 
אשר  ושות’,  שרון  לויתן,  ממשרד  בראל 
מייצג את לוידס: “המבוטחים קיבלו מכתב 
דחייה מפורט ומנומק כדבעי ותמוה שחרף 
זאת בחרו להגיש תביעה זו לבית המשפט. 

טענות המבטחים יפורטו בכתב ההגנה”.

 בנובמבר 2017, במהלך פעילות בלדרות שגרתית, פרצו שני רעולי פנים לאור היום 
לרכב המשוריין של מודיעין אזרחי ושדדו שקי כסף שהכילו 4.23 מיליון שקל  עורכות 
הדין שרון שפר וקארין בראל ממשרד לויתן, שרון ושות’, שמייצג את לוידס: המבוטחים 

קיבלו מכתב דחייה מפורט ומנומק ותמוה שחרף זאת בחרו להגיש תביעה זו

מודיעין אזרחי בלדרות תובעת את 
לוידס בעקבות שוד רכב משוריין

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

בהתאם לתנאי השירות

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״
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 חברת הביטוח היפנית הקימה יחידת חדשנות בתל אביב, הראשונה שממוקמת מחוץ ליפן וארה”ב 
 ינון דולב, מנהל היחידה, מסמן את האיום החדש על חברות הביטוח: יצרניות הרכב הגדולות 
מספקות רכב עם שירותים נלווים כמו חילוץ ואנו מאמינים שבקרוב רכב ישווק גם עם פוליסה

נציג סומפו בישראל: חברת הביטוח 
היפנית הבינה שמשהו קורה כאן 

ולא רצתה להישאר מאחור

סומפו, חברת הביטוח השנייה בגודלה ביפן, 
החליטה לאחרונה להקים צוות מקומי בלב תל 
אביב. יחידת חדשנות שנפתחה החודש במגדלי 
עזריאלי בתל אביב תכלול צוות של שמונה 
עובדים ואלו יתמקדו בעיקר בחיפוש אחר 
שיתופי פעולה בתחום הטכנולוגיה והאינשורטק 

ואף רכישה פוטנציאלית של רכישות. 
“זה לא חדש שסומפו רוצה לייצר פרמיה 
מחוץ ליפן, אך לצד הנציגות בעמק הסיליקון, 
זה צוות החדשנות השני בלבד הפועל מטעם 
חברת הביטוח מחוץ ליפן”. כך אמר ינון דולב, 
המנהל את הפעילות הישראלית של חברת 
סומפו בארץ, בראיון לפוליסה והוסיף: “אני 
לא שכנעתי אותם - הם כבר באו משוכנעים”.

• איך מביאים ענק ביטוח יפני להשקיע 
בארץ?

דולב: החברה הבינה בשנתיים האחרונות כי 
היא חייבת לעבור מטמורפוזה ושיש איומים 
חדשים על רווחיות עולם הביטוח. החברה 
הייתה חייבת להתפתח מעבר לתחום הביטוח, 
ביפן,  לנוכח הצטמקותו של הענף  בוודאי 
והם ביקשו להתרחב למקומות שמאופיינים 
בחדשנות. היעד הראשון היה לעמק הסיליקון. 
לאחר מכן הם הבינו שיש גם סצנה של פיתוח 

בתל אביב. 
הרצון הראשוני הוא לשכור חברה שתעזור 
להם בחיפוש דרך חברת הייעוץ וראיית החשבון 
דלויט. לאחר מכן הם הבינו, שרצונם ומטרתם 
בישראל מורכבים מדי מכדי לבצע אותם דרך 
מיקור חוץ והחליטו להקים מעבדה מקומית. 
אני הצטרפתי באמצע יולי ורוב הקיץ הייתי 

עסוק בלגייס עובדים. 

• עד כמה אתה מכיר את שוק הביטוח 
המקומי?

דולב: לומר את האמת, אנחנו עדיין לומדים 
את ענף הביטוח בישראל. אני מבין את המונחים 
הבסיסיים כמו שרשרת הערך, אבל במקור 
רוב הצוות מגיע מעולם ההיי טק ולא מעולם 
הביטוח. אני רוצה לציין שבקבוצה יש לנו צמד 
עובדים יפניים שהם אנשי ביטוח והם אמונים 

על התחום. 

• האם ההגעה של סומפו לישראל מתבססת 
על חיפוש אחר חדשנות בלבד?

דולב: בסומפו הבחינו במספר הגבוה של 
חברות שצמחו בישראל והבינו שמשהו קורה 
רוצים להישאר מאחור. מאז  והם לא  כאן 

ההחלטה, נציגי החברה ביקרו 
בישראל מדי כמה שבועות. 
התרבות האירגונית בישראל 
מאוד מעניינת אותם. הא-

פורמליות הישראלית קוסמת 
להם. מעבר לחדשנות, הם 
רוצים לראות איך הם עצמם 
יזמים  כמו  לעבוד  יכולים 
ישראלים. ישראל היא מאוד 
התפקיד  פרנדלי,  ביזנס 
שלנו זה להבין איך להישאר 

אטרקטיביים. 

בשרשרת  חלק  באיזה   •
הערך אתם תתמקדו?

דולב: אנחנו נתמקד בהכל. 
אנחנו מסתכלים על סומפו כמערכת וחברה 
ענקית. אנחנו מזהים למה סומפו מכוונת 

מבחינה עסקית. 

• כבר מצאתם מה צריך לשפר בתעשייה 
המקומית?

דולב: לנו בסומפו יש שיתוף פעולה עם הרבה 
יצרני רכב. בתחום הרכב, מודל הבעלות על רכב 
עומד להשתנות. אנחנו בוחנים את המודלים 
ניתן להטמיע אותם בארץ.  וכיצד  השונים 
חברות גדולות מסביב לעולם מספקות רכב 
עם שירותים נלווים, כמו חילוץ, ואנו מאמינים 
שבקרוב רכב ישווק גם עם פוליסה. סומפו 
עובדת כבר היום על הנושאים הללו עם ענקיות 

רכבים כמו ניסאן. 

• לסומפו יש שיתוף פעולה עם הראל. אתם 
הולכים להשתמש בשיתוף הפעולה כדי למנף 

את הפעילות שלכם בישראל?
דולב: שתי החברות הן בסוג של מערכת 
יחסים עסקית, לכן ננסה לשתף פעולה. אני 
נפגש גם עם נציגי חברות ביטוח אחרות. אין 

תחושה של תחרות, נהפוך 
הוא, יותר סוג של שיתוף. 

רשימת  על  אחראי  מי   •
הקניות והצרכים? אתם או 

סומפו?
דולב: יש כל מיני סוגים של 
מוצרי דיגיטל בענף. חלקם, 
את  לשפר  הוא  תפקידם 
הקיים. אם אני רוצה לעשות 
פעולה קיימת בצורה מהירה 
יותר או חכמה וזולה יותר, אני 
צריך מוצר מסוג כזה. אנחנו 
חברות  גם  לפגוש  יכולים 
שמספקים מוצרים משלימים. 
נגיד, אם נמצא חברה שיכולה 
לשפר את תשומות החקלאים, לצד אספקת 
ביטוח חקלאי, זה מוצר משלים שמיטיב עם 
הצרכן ועם חברת הביטוח. בסומפו ביקשו גם 
לחפש קווי פיתוח חדשים לגמרי שמהווים 

מוצרי שיבוש )דיסטרפשן( לתעשייה.
  

• יפן היא מעצמת טכנולוגיה. הם הולכים 
לעסוק פה בטכנולוגיית רכבים אוטונומיים?
60% מההכנסות של סומפו ביפן זה  דולב: 
ביטוח רכב. בחברה מבינים שעולם הרכב 
משתנה והרגלי הנסיעה משתנים. החיתום 
בתחום הזה ישתנה גם כן. זה אחד הדברים 
שאנחנו מסתכלים עליהם. אנחנו רוצים להגיע 
למצב שמחיר הביטוח שלך ישתנה על בסיס 

יומי, לפי מאפייני הנהיגה שלך. 
הרבה אנשים לא יודעים איך ייראה עולם 
הרכבים כאשר הרכבים האוטונומיים ייכנסו 
לתמונה. כיצד זה ישפיע על הבעלות האישית של 
רכבים? איך זה ישפיע על הנסיעות המשותפות? 
על  על בעלות  רכב מבינים שהמודל  יצרני 
הרכב הולך להשתנות והסיכוי הוא שרכב יוצא 

מהמפעל עם פוליסה ביטוחית הולך וגדל.
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תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי,

הצעות מחיר וכו’
מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח

נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 
כדאי לקבוע פגישת היכרות: 052-4757622

jmtargum@gmail.com

http://polisa.news/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99/%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97-%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-endurance-%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%9B%D7%A8-%D7%9C-sompo/
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סינדיקטים מצמצמים פעילות

פיירפאקס מגדילה 
Brit-את אחזקותיה ב

חמישה איש נשלחו 
למאסר בגין הונאת ביטוח 

בהיקף של מיליון ליש”ט

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הוא  כי  הודיע   Barbican Syndicate 1955
בתחום  עסקים  לעשות   ,2019 בשנת  יפסיק, 
 Barbican ופקולטטיבי(.  )ישיר  רכוש  ביטוח 
שוקי  בתחום  הפועלת  ניהול  סוכנות   -  Protect
גם  פעילותה  את  תמשיך  הבריטיים,  הביטוח 

בתחום ביטוח הרכוש. 
 Travelers, ביניהם  נוספים,  סינדיקטים 
הם  אף  הודיעו    ,Argo-ו  StarStone, Markel
על הפסקת הפעילות בתחום זה, שהסב ללוידס 

הפסד כולל של 2 מיליארד ליש”ט.

בשנת  יתמקד  כי  הודיע   Syndicate 1955
2019 בכיסויים מיוחדים כגון סייבר, חוזי ביטוח 
משנה בענפי תאונה בינלאומיים ובארה”ב וביטוח 
הקיבולת  את  הסינדיקט  יגדיל  בנוסף  בריאות. 

שלו בתחום ביטוח משנה בענפים ימי ואנרגיה.

 Fairfax Financial Holdings Ltd הקנדית  החברה 
הקנדית  הפנסיה  קרן  של  חלקה  את  רכשה  כי  הודיעה 
פיירפאקס   .Brit PLC לוידס  של  במבטח   OMERS
תמורת   2015 בשנת  המבטח  של  ממשמעותי  נתח  רכשה 
 Ontario Municipal עם  בשיתוף  דולר,  מיליארד   1.88
 )OMERS( Employees Retirement System

)במיעוט(. 
)תמורת   OMERS-מ מהמניות   11% של  רכישה  לאחר 
ממניות    80% פיירפאקס  מחזיקה  דולר(  מיליון   252
המבטח ומתעתדת לרכוש את יתרת המניות בעתיד הקרוב. 
Brit הוא המבטח היחיד בקבוצת פיירפאקס שמציג הפסד 
חיתומי ברבעון האחרון. היחס המשולב של Brit עומד על 
108.3% שיפור לעומת הרבעון השלישי 2017 כאשר היחס 
ב-2018  רכשה  פיירפאקס   .158.3% היה  שהוצג  המשולב 
 AXA האוקראיניים  במבטחים  השליטה  מלוא  את 
Insurance ו-AXA Life Insurance מהמבטח הצרפתי 

 .AXA Group

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

 Barbican Syndicate 1955 הודיע כי הוא יפסיק בשנת 2019 לעשות עסקים בתחום ביטוח רכוש והוא לא היחיד

שונות  לתקופות  מאסר  עונשי 
הוטלו  מאסר(  שנות   16 הכול  )בסך 
להונות  שניסו  אנשים  חמישה  על 
מיליון  כ-1  של  בסכום  מבטחים 
ידי  על  שהתנהלה  בחקירה  ליש”ט. 
מחלקת הונאות הביטוח של משטרת 
חברי  כי  נמצא   )IFED( לונדון 
ולהלבין  להונות  קשר  קשרו  הקבוצה 
בתחום  הונאות  באמצעות  כספים 
ואובדן הכנסה במספר  תביעות רכוש 

בארים ומסעדות באנגליה. 
של  בתביעה  חשדו  ההנאות  חוקרי 
יין  בבאר  רווחים  ואובדן  רכוש  נזק 
שהוגשה  התביעה  אנגלית.  בעיירה 
מתוך  נוזלים  התפרצות  בגין  הייתה 
מטעם  שהגיע  לשמאי  מים.  צינור 

ששרברב  נאמר   )Zurich( המבטח 
הוזמן לתיקון חירום ותיקן את הצינור. 
 IFED ,לאחר שהמקרה הוגדר כהונאה
קשורים.  ביטוח  מקרי  לחקור  החל 
החקירה העלתה כי קבוצה בת חמישה 
באותה  מבטחים   14 תבעה  איש 
בארים  ארבעה  זיהה   IFED-ה שיטה. 
בכינויים  פוליסות,   26 נערכו  להם 
“בהצלחה”  תביעות   15 הוגשו  שונים. 
נאמדים  שנתקבלו  הביטוח  ותגמולי 
הכספים  ליש”ט.  ב-944,206 
מחברי   3 במזומן.  ונמשכו  הולבנו 
אמריקן  בהונאת  גם  הודו  הקבוצה 
זהב  כרטיס  להם  אקספרס שהנפיקה 
שבאמצעותו ביצעו רכישות בהיקף של 

62,497 ליש”ט. 
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משרד האוצר יבדוק את יחס 
הפרמיות בביטוח תלמידים

הנציגים של חברת עולם הבריאות ועו”ד שלומי הדר הלינו בישיבת הוועדה לשלום הילד על כך שבדיקות 
בסיסיות לפוליסת הביטוח של התלמידים, כמו מהו הסכום שמשולם להורים בתביעות מדי שנה, אינן נבדקות 

וח  ט י ב ה ת  ס י ל ו פ ם  א ה
עומדת  ישראל  של תלמידי 
החינוך  משרדי  להשתנות? 
יחס  את  יבדקו  האוצר  ו
הפרמיה של הפוליסה, לאחר 
הישיבה שנערכה השבוע )ב’( 
בוועדה לשלום הילד בכנסת. 
שלומי הדר, ממשרד  עו”ד 
בכובעו  גבע,  ון  ג’ עוה”ד 
עולם  חברת  של  כיועמ”ש 
לייעוץ  )חברה  הבריאות 
ים  נ כ ו ס ל ע  ד י י  ת ו ר י ש ו
בעקבות  אומר  וצרכנים(, 
בפוליסה  הישיבה  סיקור 
אתמול: “ראשית, חשוב לברך 
בנושא  ועדה  על קיומה של 

חשוב זה ועל ניהול מעורר השראה של הדיון על 
ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שחשפה 
להתקשרות  הנוגע  בכל  חמורים  מחדלים 
המשכ”ל  באמצעות  המקומיות  הרשויות 
לשם עריכת פוליסה לביטוח תאונות אישיות 

לתלמידי ישראל”. 
לדבריו, “הנושא שנדון בוועדה כל כך חשוב, 
לא רק משום שמדובר בילדים קטינים שמצופה 
מהמדינה שתדאג כי יקבלו מענה הולם אלא 
גם מהטעם שמי שנדרש לשלם עבור פוליסה 
זו הם הורי התלמידים, כאשר יש לשים לב כי 
הפרמיה השנתית עומדת על כ-110 מיליון 

שקל”.
הדר הוסיף: “מהמידע שעלה בדיון לפני 
הנהגת התשלום האחיד, היו ערים דוגמת העיר 
פתח תקווה, שבה הורי התלמידים שילמו כ-30 
וזאת תמורת פוליסת  שקל לשנה לתלמיד 
ביטוח שהעניקה כיסויים רחבים יותר ממה 
שנהוג היום. נוכח עובדה זו נשאל ובצדק – 
מה ההיגיון לקביעת תשלום גבוה יותר לכלל 
הורי התלמידים בישראל ועם היקף כיסויים 

קטן יותר”.
ביטוח  יש סוכנות  לזכור, למשכ”ל  צריך 
שמטפלת בביטוח תאונות אישיות. ההנחה 
שהסוכנות מקבלת עמלה מחברת הביטוח. 
לדברי הדר בעניין זה: “עובדה זו, הגם שנרמזה 
מעוררת  היא  כי  אם  התבררה  לא  בדיון, 
זרים,  ושיקולים  עניינים  ניגוד  שאלות של 
כאשר המדינה מצד אחד מכתיבה לאזרח 
כמה לשלם עבור הפוליסה, ובדלת האחורית 
ישנו כסף של ההורים שחוזר למדינה כעמלה 

זה  עניין  הביטוח.  מחברת 
מצריך בדיקה, כמו היקף הרווח 
של חברת הביטוח מפוליסות 
אלו. עוד נתון שנסתר מעיני 

הציבור נכון להיום”.
עולם  מחברת  נקבלי  גבי 
הבריאות מסביר את דבריו 
בוועדה: “קיים פער גדול בין 
ההורים  של  וההבנה  הצורך 
למענה של הפוליסה לנפגעי 
לעומת  תלמידים,  תאונות 
מה שהפוליסה באמת נותנת. 
המחיר הוא לא חזות הכול. 
יש להסתכל על הקצאה של 
110 מיליון שקלים ולא באופן 
פרטני, של 49 שקל. יש חובה 
על כל הגורמים המעורבים להבין את פרטי 
הפוליסה ואת התוצאות העסקיות שלה. זאת 
על מנת ליצור תנאי פוליסה חדשים לתקופת 
הביטוח הבאה, כדי שתענה על הצורך ותצדיק 
ותיצור הגנה אמתית  את הסכום המשולם 

ומיטבית לילדינו”. 
יואל זיו מחברת עולם הבריאות, לשעבר יו”ר 
ועדת ביטוח בריאות בלשכת סוכני הביטוח, 
שיתף אותנו בפנייתו אל נציגי משרד החינוך 
והאוצר להציג את נתוני הפוליסה: “מה היחס 
בין פרמיות לבין מה ששולם בפועל? האם 
ביצעתם ביקורת לגבי הפוליסה? בתגובה לנציג 
משרד החינוך שאמר שזו התוצאה הטובה 
ביותר בעקבות המכרז ההפוך, שאלתי האם 
נעשתה בדיקה אקטוארית לפני המכרז וכמובן 
התשובה הייתה שלילית. המשכתי בדברי, שיש 
לבדוק מה סכום התביעות ששולמו מתוך 110 

מיליון שקל פרמיה שנתית”.
ח”כ  יו”ר הוועדה,  זיו,  בעקבות דבריו של 
יפעת שאשא ביטון פנתה כאמור אל משרד 
האוצר והחינוך ודרשה להמציא את הנתונים 

האמורים. 
נזכיר כי בדיון ביום ב’ התברר, כי אף אחד 
מתוך המערכת הציבורית, כולל משרד החינוך 
שקבע מה הסכום שנדרשים ההורים לשלם 
ילדיהם בשנה, לא נתן את הדעת על  עבור 
היקף הכיסויים שפוליסה זו מעניקה לילדים; 
אף אחד לא בחן, האם הכיסויים המוזכרים 
הולמים את צרכי התלמידים והוריהם ואף 
אחד לא ידע לתת תשובה לשאלה מהותית, 
כמה בכל השנים שחלפו שילמו חברות הביטוח 

למבוטחים ביחס לפרמיה שקיבלו. כמו כן 
התברר, כי לא נעשתה אקטואריה כפי שמצופה 
היה שייעשה ולא נלקחו יועצי ביטוח לעיצוב 
הפוליסה. כל משרד ממשלתי גלגל עיניים ותלה 
יהבו בסוכנות הביטוח של השלטון המקומי 

שנדרשה לטפל בנושא.
הבריאות  עולם  מחברת  לבקוביץ  ורדה 
ודעתה על פוליסת הביטוח  נכחה בישיבה 
כן: “לדעתי  של תלמידי ישראל חמורה גם 
האישית, לא אופיינו צרכי התלמידים. צורכי 
ילד בכיתה א’ שונים מאלו של ילד בכיתה י”א. 
הפוליסה מסתמכת על בדיקות נפגעי עבודה 
בביטוח לאומי כדי לממש נכות זמנית. מהי 

הסיבה לכך?
“הפוליסה דורשת 90 ימי אשפוז בתנאים 
אשפוז  כגון  למיטה  ריתוק  ביותר,  קשים 
בבית חולים, או במוסד סיעודי. אלו מצבים 
קיצוניים לכל הדעות. קראתי ולא הבנתי את 
הזיקה של המבחנים לנפגעי העבודה בביטוח 
לאומי לילדים חסרי ישע. החריגים מרובים 
וכמעט כל פרק בפוליסה מבטל את התביעה. 
חובה לדאוג לכיסוי עוד לפני הנכות הקבועה 
או המוות חלילה. שם ההוצאות רבות מאוד”.
לבקוביץ מסבירה איך אפשר לשפר את 
הפוליסה על פי סעיפיה: “לדעתי את פרק 
המוות צריך להקטין או לבטל. צריך לחשוב 
על כך היות שהורה שנפטר אזי הילדים תלויים 
בהכנסותיו וביטוח החיים יעזור למחיה ולא 
הפוך. בכסף הפנוי צריך לרכוש כיסויים אחרים 

בזמן התאונה או השיקום מהתאונה.
צורך לאפיין את  “היום מאוד ברור שיש 
ילדי הדרום והצפון בשונה מהמרכז בטיפולים 
פסיכולוגיים, עזרה בלימודים ולבטל את החריג 
בנושא ביטחון כתוצאה ממלחמה, פלישה, 
פעולות אויב זר, מעשה איבה ועוד. בטח לא 
לשלם 10% בלבד מההוצאות. מפרק צד ג’ לא 
ברור להורים האם הורה יודע שיוכל לממש 
)למי שיש ביטוח דירה(.  בפוליסת הדירה 
את פרק צד ג’, במידה שגרם נזק לרכוש - מי 

מסביר את הזכויות ואת התנאים?
לפני  דורש  כפי שהפיקוח  צרכים  “אפיון 
מכירה ללקוח הוא הבסיס לפוליסה מתאימה, 
כדי שביום הקובע ניתן יהיה לממשה. השאלה 
את  לממש  זוכר  מההורים  מי   - שנשאלת 
תנאיה?  את  מכיר  ומי  בפוליסה  הזכויות 
התשובה שקיבלתי בדיון הייתה ‘רק בתביעה’ 

והיא כואבת מאוד”.  

בהמשך לישיבת הוועדה לשלום הילד בכנסת:

מבטחים ומבוטחים

עו”ד שלומי הדר
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