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 כלל ביטוח, הראל ומגדל מדווחות כי ישאו בעלויות של מבוטחים שיקדימו את טיסת החזרה מסין 
PassportCard  מדווחת ש-5,000 ממבוטחיה שוהים בסין והפניקס מדווחת על 2,000 נוספים

בסין  הקורונה  נגיף  התפשטות  בעקבות 
ובמדינות נוספות ברחבי העולם, חברות ביטוח 
ישראליות החלו בהיערכויות מיוחדות על מנת 
המליץ  החוץ  משרד  המבוטחים.  על  להגן 
)ב'( להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות  אתמול 
לסין, אך ישראלים רבים ממשיכים לפקוד את 
המדינה וההיערכויות של חברות הביטוח יעזרו 
למבוטחים שנמצאים כבר היום בסין או בדרך 

לביקור במדינה. 
כלל ביטוח תאפשר ללקוחותיה השוהים בסין 
ללא  ארצה  חזרה  טיסתם  מועד  את  להקדים 
ללקוחותיה  יזומה  בפנייה  מדובר  תשלום. 
בחברה  במדינה.  ששוהים  החברה  של 
לבריאות  והחשש  בסין  המצב  לנוכח  החליטו, 
את  להקדים  ללקוחות  לאפשר  המבוטחים, 
את  שתשלם  היא  ביטוח  וכלל  הטיסה  מועד 
העלויות הכרוכות בהקדמת מועד הטיסה, אם 

תהיינה, לכרטיס טיסה מאותה הקטגוריה.
מגדל,  לחברת  ביטוח  כלל  הצטרפה  בכך 
המבוטחים  לקוחותיה  כי  אתמול  שהחליטה 
לשנות  ומעוניינים  לחו"ל  נסיעות  בביטוח 
יכולים  לישראל,  חזרה  הטיסות  מועדי  את 
סיוע  ולקבל  שלה  הסיוע  למוקד   24/7 לפנות 

מלא  ביטוחי  כיסוי  לרבות  שובם,  בהקדמת 
במידה שהשינוי כרוך בעלויות.

PassportCard מדווחת כי כ-5,000 מבוטחי 
אלפי  ועשרות  בסין  כרגע  נמצאים  החברה 
מטיילים ביבשת כולה. החברה החליטה לחלק 
היוצאים  למבוטחיה  הגייניות  פנים  מסיכות 
הסיכון  את  להפחית  כדי  ממחר,  החל  לחו"ל 
נפלה לאחר  לנגיף. ההחלטה  ישירה  לחשיפה 
דיווחים של ספקים שונים ורשתות הפארם על 
מחסור במוצרי מסכות פנים הגייניות. השימוש 
להיחשף  שלא  מנת  על  נעשה  במסכות 
בעיקר  רווח  בו  והשימוש  שונים  לזיהומים 
מחלות.  הפצת  למנוע  כדי  אסיה,  ביבשת 
בשרוול  החברה  בעמדת  שיציג  מבוטח  כל 
החברה,  של  הנטען  הכרטיס  את  בנתב"ג   D
רפואי  אירוע  בקרות  לשלם  ניתן  באמצעותו 

בחו"ל, יקבל מסכה. 
מדובר  כללי  "באופן  מסבירים:  בחברה 
חגיגות  לרגל  הסינית,  בתיירות  שיא  בתקופת 
ל-21  בינואר   21 בין  החל  הסיני  השנה  ראש 
צפויים  מטיילים  אלפי  עוד  ולכן  בפברואר 
כה  עד  הקרובים.  בחודשים  סין  את  לפקוד 
של  חריגים  ביטולים  על  דיווחים  התקבלו  לא 

טיסות למדינה". 
"בשעות  אמיר:  יואל   PassportCard מנכ"ל 
ואנו  השירות  מוקדי  את  תגברנו  האחרונות 
לכלל  קוראים  אנחנו  תרחיש.  לכל  מוכנים 
לקוחותינו להתעדכן בהנחיות משרד החוץ ולא 
לקחת סיכונים מיותרים. אנחנו זמינים כל העת 

עבור לקוחותינו בכלל ערוצי השירות".
הראל מסרה לפוליסה, כי צוותי החרום והסיוע 
לרפואת  מומחים  ברופאים  המלווים  הרפואי 
מטיילים, הודרכו לטיפול במקרים, כולל תגבור 
הצוותים. כמו כן הראל מטפלת בכל המקרים 
מבקשים  בסין  השוהים  מבוטחים  בהם 
כולל  רפואי,  סיכון  בשל  חזרתם  את  להקדים 

כיסוי הוצאות של שינוי מועד הטיסה.
תגברו לאחרונה את מוקדי השירות  בהפניקס 
עוז,  דודי  הנגיף.  בתפוצת  העלייה  בעקבות 
מסר  בחברה,  חו"ל  ביטוחי  תחום  מנהל 
משרד  בהודעת  תומכת  "הפניקס  לפוליסה: 
מנסיעות  להימנע  לציבור  הקוראת  הבריאות 
ממבוטחינו  כ-2,000  לסין.  הכרחיות  שאינן 
שוהים כעת במדינה ואנו ערוכים לכל תרחיש. 
לצד זה תגברנו את מוקדי השירות ואנו זמינים 
24/7 לרשות המבוטחים לכל שאלה או בעיה".

חברות הביטוח נערכות להגנת 
המבוטחים מפני נגיף הקורונה

חשש מפני מגיפה
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בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס‘ 6/2020 מה-26 בינואר

לקוחות הפניקס זהיר מקבלים יותר

רכב חלופי משפחתי
 ₪ 2.5 בתוספת פרמיה של 

לחודש בלבד

רכב חלופי מנהלים
 ₪ 5 בתוספת פרמיה של 

לחודש בלבד
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עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
נדונה  ברחובות 
נאגי  של  תביעתו 
כנגד  )התובע(  עבדוש 
לביטוח  חברה  הפניקס 
באי  שמות  )הנתבעת(. 
צוינו  לא  הצדדים  כוח 
)תאמ  הדין  בפסק 
אשר   )2683-01-18
 ,2019 בנובמבר  ניתן 
אדנקו  השופטת  מפי 

סבחת-חיימוביץ.
בפני בית המשפט הונחה תביעה כספית בסך 
התובע  עתר  במסגרתה  שקל,   35,550 של 
הפניקס(  ו/או  )הנתבעת  הנתבעת  את  לחייב 
לפצותו בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכבו בתאונה 

שהתרחשה באפריל 2017.
התביעה,  את  לדחות  יש  כי  טענה  הפניקס 
כוזבת  גרסה  התובע  לה  מסר  לטענתה  שכן 
התאונה,  של  התרחשותה  נסיבות  אודות  על 
שעליהן  מאלה  אחרות  בנסיבות  שאירעה 
כך  בשל  מרמה.  כוונת  מתוך  וזאת  דיווח, 
טענה הפניקס, כי בהתאם לחוק חוזה הביטוח 

)החוק(, היא פטורה מחבותה כלפי התובע.
הסוגיה בה בית המשפט צריך היה להכריע היא 
טענת  הפניקס  ידי  על  הוכחה  האם  בשאלה 

"מרמה" כמשמעה בסעיף 25 לחוק.
המשפט  בית  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר 

קבע כי דין התביעה להתקבל.
לחוק,   25 סעיף  כי  המשפט  בית  ציין  תחילה, 
בו  במקום  מחבותה,  המבטחת  את  פוטר 
עובדות  למבטחת  מסרו  המוטב  או  המבוטח 

כוזבות, או העלימו ממנה עובדות בנוגע לחבות 
המבטחת והדבר נעשה בכוונת מרמה.

לאחר מכן הדגיש בית המשפט, כי יש להפעיל 
הטלת  לאור  הן  רבה,  בזהירות  זה  סעיף 
בשל  והן  כרמאי,  המבוטח  על  הסטיגמה 
אשר  הסעיף,  הפעלת  של  הקשות  התוצאות 
מתשלום  גורף  באופן  המבטחת  את  פוטרות 

תגמולים למבוטח.  
פסוקה  הלכה  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
יסודות:  שלושה  כוללת  מרמה"  "כוונת  כי  היא 
מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות; מודעות 
העובדות  של  הכזב  או  הנכונות  לאי  המבוטח 
שנמסרו; וכוונה להוציא כספים, שלא כדין, על 

יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות.
המבטחת  על  כי  הדגיש  המשפט  בית  כן,  כמו 
אשר טענה למרמה, להביא בפני בית המשפט 
חשד  המעוררים  משקל,  בעלי  וראיות  "מידע 
של ממש" להוכחת טענתה. מנגד, הוסיף בית 
המשפט, כי יש להביא בחשבון גם את נחיתותו 
להוכיח  והנטל  המידע,  מבחינת  המבטח  של 
של  במקרה  כאשר  הנסיבות,  פי  על  ישתנה 

ספק יזכה המבוטח בתביעתו. 
עם זאת, בית המשפט הדגיש כי עדיין מוטלת 
התביעה,  את  שהגיש  כמי  התובע,  על  החובה 

להוכיח את הנזק שנגרם לו ואת שיעורו. 
התאונה  שהוכחה  מרגע  לכך,  בהתאם 
והאחריות לה, עבר הנטל לנתבעת להוכיח את 

כוונת המרמה.
זאת ועוד, בית המשפט ציין כי למרות הסתירות 
התנהלותם  ולמרות  התובע,  של  בגרסתו 
האחר,  הרכב  ונהג  התובע  של  החריגה 
וכי  תאונה,  של  קיומה  להוכיח  הצליח  התובע 

זו התרחשה באחריותו של התובע, דבר שלא 
המשפט  כן, בית  כמו  הפניקס.  ידי  על  נסתר 
ראיות  הביאה  לא  כלל  הפניקס  כי  הדגיש 
התאונה  לפיה  קביעה  שיאפשרו  פוזיטיביות 

זויפה.
שפגש  הפניקס,  מטעם  חוקר  פירוט,  וביתר 
את הנהגים כחודש לאחר התאונה וגבה מהם 
בנוסף  תאונתי.  אירוע  התרחש  כי  טען  עדות, 
למרות  וזאת  נסתרה  לא  הנהגים  עדות  לכך, 
הסתירות בגרסאותיהם, שכן, הן בעדותו בפני 
החוקר  ידי  על  בחקירתו  הן  המשפט,  בית 
מסר  להפניקס,  בהודעתו  והן  הפניקס,  מטעם 

התובע תיאור דומה לנסיבות קרות התאונה. 
נערכה  השמאי  דעת  חוות  מכך,  יתירה 
כשבועיים בלבד לאחר התאונה, ולכן התקבל 
הרושם, כי קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין 
הנזק וכי הנזק המופיע בחוות דעת השמאי הוא 

הנזק שנגרם בתאונה.
כי  קבע  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
עבר  הנטל  התובע,  ידי  על  תאונה  משהוכחה 
במקרה  "מרמה".  כוונת  להוכיח  לנתבעת 
הנדרש  הנטל  את  הרימה  לא  הפניקס  הנדון, 
מדובר  כאשר  שכן  מרמה,  כוונת  להוכחת 
בטענת מרמה, המייחסת ביצוע עבירה פלילית 
נדרשות  ביטוח,  תגמולי  ממבוטח  ושוללת 

ראיות כבדות משקל. 
סוף דבר, בית המשפט קיבל את התביעה וחייב 
 35,550 של  סך  לתובע  לשלם  הפניקס  את 
ושכר  משפט  בית  אגרת  בצירוף  וזאת  שקל, 

טרחת עו"ד. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

לא הוכחה כוונת מרמה 
על ידי המבטחת

 בית המשפט קבע כי משהוכחה תאונה על ידי התובע, הנטל עבר לנתבעת להוכיח כוונת "מרמה" 
 הוא הדגיש כי הפניקס כלל לא הביאה ראיות פוזיטיביות שיאפשרו קביעה לפיה התאונה זויפה
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 על פי תביעת המפעל, AIG העבירה עד כה כ-3.5 מיליון שקל למרות שהכירה 
בחבותה  פניציה תובעת 4 מיליון שקל נוספים בעקבות החריגה מתנאי הפוליסה

פניציה  מפעל  על  עוברים  פשוטים  לא  חודשים 
במגדל העמק. בתחילת 2019 גרמה גלישה של 
זכוכית נוזלית מהתנור המרכזי במפעל לנזק רב 

לתשתיות. 
לפני  התרחש  המבוטח  האירוע  פניציה  לדברי 
כשנה. כתוצאה מגלישת הזכוכית נדחפה לבנת 
שהייתה  הנוזלית,  והזכוכית  התנור  של  ההגנה 
נהגה  ולמעשה  מאוד  גבוהות  בטמפרטורות 
בעקבות  לתנור.  מחוץ  פרצה  בוערת,  כלהבה 
האירוע התקשתה הזכוכית מאחורי לבנת ההגנה 
אותה  להשיב  היה  ניתן  לא  כן  ועל  התנור,  של 
למקומה. כמו כן נפגעו תשתיות עזר של התנור 

הממוקמות מתחתיו. 
ובהתאמה  הייצור  בתהליך  לפגיעה  גרם  הנזק 
תוצרת רבה התקלקלה ומשאבים רבים הושחתו 
על  הוערך  הנזק  הבאים.  החודשים  במהלך 
שקל  מיליון  בכ-16  עילית  בנצרת  המפעל  ידי 
שנתבקשו כתגמולים ממבטחת המפעל, חברת 

 .AIG
על פי תביעת פניציה, שהוגשה על ידי עורכי הדין 
ג'ון גבע ושלומי הדר ממשרד ג'ון גבע-הדר בבית 
הכירה   AIG-ש למרות  מרכז,  המחוזי  המשפט 
כ-3.5  כה  עד  העבירה  היא  הביטוחי,  במקרה 

מיליון שקל בלבד. 
מכך  נגרמה  הנזק  שמהות  מציינים  במפעל 
הפסקת  שכן  הפסקה,  ללא  פועל  שהתנור 
זאת,  הייצור.  קו  את  להשבית  עלולה  פעילותו 
מאחר שבין היתר, לשם ייצור הזכוכית באיכויות 
מינון  קיימת חשיבות רבה על שמירת  הדרושות 
בתוך  הגלם  חומרי  של  הזרימה  וקצב  החומרים 
דרמטי  שינוי  ודאי  בתהליך,  שינוי  כל  התנור. 
ומהותי כמו האירוע המבוטח, משבש את תהליך 
יקרים  גלם  חומרי  לאובדן  ומביא  הזכוכית  ייצור 

בכמויות גדולות.
המתמדת  פעילותו  שחובת  להזכיר  המקום  כאן 
לחרם  הסיבה  גם  היא  הזכוכית  ייצור  תנור  של 
מוצרי  בירוחם.  החברה  מפעל  שחווה  הצרכנים 
המפעל בעיר הדרומית הוחרמו על ידי הקהילה 
בשבת.  המפעל  של  עבודתו  בשל  החרדית 
היו משמעותיים עד כדי כך  נזקי החרם הצרכני 
שהמפעל הודיע כי הוא נמצא בפני סכנת סגירה. 
פי  על  עילית.  בנצרת  המפעל  לנזקי  חזרה 
התביעה, על אף הנזקים הכבדים שנגרמו, בחרה 
AIG לפעול בחוסר תום לב כלפי התובעת. חברת 
ולהתעלם  פניציה  על  להכביד  ביקשה  הביטוח 
עיכובים חריגים בתגובות, למרות  והציגה  ממנה 

התראות של התובעת כי עיכוב בתשלומים גורם 
לנזקים במפעל. 

בתירוצים  התאפיינו   AIG תגובות  התביעה,  לפי 
בין  שמתנהלים  למגעים  טענות  כמו  שונים, 
 AIG-ש כך  ועל  המשנה  מבטחת  לבין  הנתבעת 
אחרת,  או  כך  מבטחת.  אותה  לתגובת  ממתינה 
בחלוף   ,2019 באפריל  כי  טוענים  בפניציה 
כשלושה חודשים מהדיווח על האירוע, העבירה 
על  מקדמה  הנתבעת  לחשבון  הביטוח  חברת 
סך כ-895 אלף שקל. במאי הועברו כ-700  אלף 
שקל. חודשיים לאחר מכן הועברו 177 אלף שקל. 
בספטמבר 2019 הועברו 1.7 מיליון שקל. אלו היו 
מוחלט  בניגוד  זאת  כה.  עד  שהגיעו  התשלומים 
ובגינה  רכשה  פניציה  אותה  הפוליסה  לתנאי 
שבועיים  תוך  הנזק  מהערכת   30% לה  מגיעה 

ו-50% נוספים מהערכת הנזק תוך 21 יום. 
פניציה תובעת 4 מיליון שקל נוספים )פרט ל-16 
הפוליסה  מתנאי  החריגה  בעקבות  שקל(  מיליון 
מאי  כתוצאה  מתמשכים  הפסדים  ובעקבות 

התשלום ועלויות נלוות. 
מחברת AIG נמסר: "כתב התביעה התקבל היום 
ונגיב  במסגרתו  הנטען  את  נלמד  אנו  בחברתנו. 

בהתאם בבית המשפט".

פניציה נגד AIG: תנור המפעל ניזוק 
וגרם להרס של כ-16 מיליון שקל; 

חברת הביטוח מתמהמהת בתשלומים

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות 

בשב"ן, לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי!

Extra ביטוח אפגרייד
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מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ

גם בדיגיטל, טוב שיש מגדל מאחוריך.

לכניסה למגדל שלי <<

 מהיום, ללקוחות שלכם יהיה קל ונוח מאי פעם לקבל את כל המידע על תכניות הביטוח,
הפנסיה והפיננסים ולבצע פעולות עצמיות באזור האישי המחודש באתר מגדל.

שיפצנו וחידשנו בשבילכם 
את האזור האישי, מגדל שלי

www.polisa.news
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המבטחים שכחו כי חובות הגילוי, תום הלב וההגינות חלים לא רק על המבוטח 
אלא גם על המבטח, לרבות חובת הווידוא והגילוי האקטיבי של המבטח

האם ניסוח הפוליסות בישראל 
נמצא בידיים מכשילות?

של  מאמרו  כותרת 
איש  קיהל,  יעקב 
הוותיק  הביטוח 
בעיתון  והמקצועי, 
מה-22  פוליסה 
2019, לפיה  בדצמבר 
הפוליסות  "ניסוח 
בידיים  נמצא  בימינו 
בה  אין  רהוטות",  לא 
את  נכונה  לבטא  כדי 

המציאות.
ביט  כלל  של  הביטוח  פוליסות  נוסחו  מאז 
אלה  פוליסות  להעתיק  הביטוח  חברות  דאגו 

שנה  מדי  הכיסוי  תנאי  את  ולהרע 
מבלי  בשנה(  פעמיים  )לעתים  בשנה 
אפקטיבית  "הפניה  לכך  שתתלווה 
כמתחייב  הצדדים"  לב  תשומת  של 

מפסיקת בית המשפט העליון.
ג':  צד  בביטוח  מקצועית  אחריות  חריג 
חוסר  של  מכשילה  אך  רהוטה  דוגמה 

תום לב, יושר והגינות של המבטחים: 
1. ביט 2004

ב. אחריותו המקצועית של המבוטח או 
של כל איש שבשירותו, למעט אחריותו 
של המבוטח, הנובעת מטיפול רפואי..." 

2. ביט מ-2006 ואילך. 
המבוטח  של  המקצועית  אחריותו  "ב. 

ו/ יעוץ  שירותי  בשל  שבשירותו  איש  כל  ו/או 
ג'  לצד  ידו  על  שניתנו  פיקוח,  ו/או  תכנון  או 
המבוטח...".  של  עיסוקו  ו/או  מקצועו  במסגרת 

)דגש - ד.ג.(. 
אני יכול לקבוע בוודאות, כי כוונת החריג הייתה 
להבטיח כי שירותי יעוץ של מהנדסים, מפקחים, 
מכוסים  יהיו  לא  וכיו"ב,  מתכננים  אדריכלים, 
בצד ג' אלא בביטוח אחריות מקצועית כמקובל. 
המנסח  על  היה  לכוונתו,  תוקף  לתת  מנת  על 
אצל  כמקובל  תשלום"  "כנגד  בסיפא:  להוסיף 

מספר חברות ביטוח מובילות.
חברות הביטוח והיועצים המשפטיים היצירתיים 
שלהן מתעלמים במכוון מנוסח החריג שעניינו 

שירותי יעוץ.
צד  בפוליסת  הביטוח  חברות  לעשות  הגדילו 
אחריות  חריג  נקבע  שם  עסק",  "בתי  נוסח  ג' 

מקצועית במפורש. דוגמה לחריג:
של  תכנון  או  יעוץ  מקצועית,  "רשלנות   .1

המבוטח או מי מטעמו".
כל  של  או  המבוטח  של  מקצועית  "אחריות   .2
עזרה  להגשת  פרט  מטעמו,  או  בשירותו  אדם 

ראשונה".
3. "יעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או כל 

איש בשירותו".
אחריות  שבחריג  לאבסורד  דוגמה  להלן 

מקצועית בצד ג':
ובשל  חשמל  קבלן  של  עבודתו  ביצוע  בזמן   .1

הגיש  המפעל  המפעל.  נשרף  בעבודתו  ליקוי 
הקבלן  מבטחי  הקבלן.  נגד  ג'  צד  תביעת 
התנערו מאחריותן בשל חריג אחריות מקצועית 
)מקרה דומה בעיתון פוליסה מה-16 בנובמבר 

2009 בעריכת עו"ד ג'ון גבע(.
עבודות  בביטוח  מקרה  אותו  אחר,  מצד   .2
חריג  אין  בו   - שלישי  צד   - ב'  פרק   - קבלניות 

אחריות מקצועית – ישפה המבטח את הקבלן.
מנת  על  משפט,  בית  שופט  להיות  צריך  לא 
בניסוח  וההגינות  הלב  תום  חוסר  את  להבין 
חריג אחריות מקצועית בפוליסת צד ג', המרוקן 
גביית  כנגד  גיסא,  מחד  מתוכנה  הפוליסה  את 

פרמיה מאידך גיסא.

מכירות  אינן  בעולם  המובילות  הביטוח  חברות 
פטנטים שהמציאו המבטחים הישראלים. נוסח 
החריג בביטוח צד ג' של Zurich קובע: "יעוץ או 

הנובעים  ורכוש  גוף  נזק  שירות מקצועי למעט 
מייעוץ מקצועי שלא כנגד תשלום..."

על חברות הביטוח מוטלת החובה לבטל חריג 
אחריות מקצועית בביטוח צד ג', ולקיים הפרדה 
לבין  ורכוש,  גוף  לנזקי  ג'  צד  ביטוח  בין  ברורה 
טהור",  פיננסי  ל"נזק  מקצועית  אחריות  ביטוח 

כמקובל בחברות המובילות בעולם.
אליהו חברה   –  4819/92( בית המשפט העליון 
ביולי  מה-30  פס"ד   - ישר  מנשה  נגד  לביטוח 
שמגר  מאיר  העליון  השופט  בראשות   )1995
קבע כי: "עקרון תום הלב במו"מ לקראת כריתתו 
הצדדים  על  שחלים  האמון,  וחובת  חוזה...  של 
סיפוקם  על  באים  אינם  ביטוח בפרט,  בעסקת 
שמגר,  וקובע  מוסיף  החוזה...".  בנוסח 
לנקוט  יכולה  אינה  הביטוח  "חברת  כי 
דרך של ימין מקרבת, קרי כורתת חוזה 
קרי  דוחה,  ושמאלה  ביטוח,  דמי  וגובה 
המרוקנים  תנאים  בפוליסה  כוללת 
וממטרתה  מתוכנה  מראש  אותה 

הגלויה".
על חברות הביטוח לאמץ את החלטת 
העסקים  של  העגול  השולחן  פורום 
השולחן  ארגון   - בארה"ב  הגדולים 
כ-200  חברים  בו   )BRT( העגול 
לדאוג  החברה  תכלית  כי   - חברות 
גם  אלא  שלה,  המניות  לבעלי  רק  לא 
נושיה  ספקיה,  עובדיה,  ללקוחותיה, 

והסביבה.

הכותב הוא יועץ לביטוח, ניהול סיכונים ותביעות

מאת דוד גוברין
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הפניקס רכשה בהנפקת החברה כ-10 מיליון מניות בשווי 
של 36 מיליון שקל ומחזיקה ב-4.7% מחברת האשראי

  אנלייט תחזיק 62% מזכויות הפרויקט, הפניקס - 20% ומנורה מבטחים - 18%
 הפרויקט צפוי להניב הכנסות של כ-60-40 מיליון אירו בשנה ב-18 השנים הקרובות

איבדה  דש  מיטב 
בחברת  הרוב  את 
פנינסולה.  האשראי 
שהחברה  לאחר 
מניות  הנפקת  ביצעה 
)ד'(,  שעבר  בשבוע 
ירדו האחזקות של בית 
מ-51.24%  ההשקעות 
הפעם  זו  ל-48.7%. 
 2017 מאז  הראשונה 
ההשקעות  בית  שבה 
ל-50%.  מתחת  מחזיק 
זאת,  לעומת  הפניקס, 
לראשונה  הפכה 

לבעלת עניין בחברה. 
ב-22 בינואר, הונפקו מניות נוספות לציבור של 
חברת האשראי. מיטב דש, שעודנה המחזיקה 

בחברה,  העיקרית 
מניות  מיליון   32 רכשה 
 115 של  בשווי  נוספות 
רכישה  שקל.  מיליון 
גדולה  הייתה  לא  זו 
על  לשמור  כדי  דיה 
של  האחזקה  שיעורי 
בפנינסולה.  דש  מיטב 
בית  לאחזקת  פרט 
קרנות  ההשקעות, 
מחזיקות  דש  מיטב 
 0.65% של  בשיעור 

מהחברה. 
רכשה  הפניקס 
המתוארת  בהנפקה 
שקל,  מיליון   36 של  בשווי  מניות  מיליון  כ-10 
לקופות  שייכים  היו  מהביקושים   90% כאשר 

לנוסטרו.  שייכים  ו-10%  החברה  של  הגמל 
של  בשיעור  בחברה  כעת  מחזיקה  הפניקס 
מגדל  הוא  בחברה  בולט  נוסף  מוסדי   .4.73%

עם 8% לפני ההנפקה. 
פנינסולה והחברות הבנות שלה עוסקות במתן 
בישראל,  ובינוניים  קטנים  לעסקים  אשראי 
לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות מתן אשראי 
שיקים  )שטרות,  דחויים  ממסרים  קבלת  כנגד 
פירעונם  מועד  הגיע  שטרם  אחרים  ומסמכים 
גם  מעניקה  החברה  בבנק(.  כעת  ומוחזקים 
מנכ"ל  באקוויטי.  השקעה  לקרן  ניהול  שירותי 
מיכה אבני, מחזיק במניותיה בשיעור  החברה, 
של כ-10%. אבני משמש גם כיו"ר איגוד חברות 
מהקולות  והיה  המסחר  בלשכת  האשראי 
ישראל  מבנק  הרגולציה  נגד  ביותר  הבולטים 
החוץ  הענף  התפתחות  על  מקשה  שלדבריו 

בנקאי. 

פרויקט  יממנו  מבטחים  ומנורה  הפניקס 
הודיעה  כך  בספרד.  רוח  אנרגיית  להפקת 
)ג'(.  היום  אנרגיה  אנלייט  האנרגיה  חברת 
מגה- כ-300  של  כולל  בהספק  הפרויקט, 
וואט, צפוי להניב הכנסות של כ-60-40 מיליון 
לאחר  הקרובות.  השנים  ב-18  בשנה  אירו 
62- של  לסך  לגדול  צפויות  ההכנסות  מכן 
אנלייט תחזיק  62%מזכויות  אירו.  מיליון   80
ומנורה   20% תחזיק  הפניקס  הפרויקט, 

מבטחים 18%. 
הוא  בשותפות  המנהל  הכללי  השותף 

חברה בע"מ המוחזקת במלואה על ידי אנלייט. 
החברה,  הם  בשותפות  המוגבלים  השותפים 
מוסדיים  גופים  השותפות,  מהון   62% שתחזיק 
מהון  כ-20%  שיחזיקו  הפניקס  מקבוצת 
מנורה  מקבוצת  מוסדיים  וגופים  השותפות 
הפרויקט  זהו  השותפות.  מהון   18% שיחזיקו 
אנלייט  עם  מבצעת  מבטחים  שמנורה  השני 
 20 בשווי  פרויקט  מימנה  שבדצמבר  לאחר 

מיליון אירו בשוודיה.
מיליון  בכ-128  מוערכת  בפרויקט  ההשקעה 
הדרוש  העצמי  ההון  כמרכיב  שישמשו  אירו, 
כ-80  הינו  החברה  של  חלקה  המיזם.  להקמת 

מיליון אירו, חלקה של הפניקס הינו כ-25 מיליון 
כ-23  הינו  מבטחים  מנורה  של  וחלקה  אירו 

מיליון אירו.
השותף הכללי הינו מנהל השותפות ומבצע את 
ומימוש  קידום  לצורך  הנחוצות  הפעולות  כל 
זכאי  יהיה  הוא  תפקידו  במסגרת  הפרויקט. 
מסך  שייגזרו  ניהול  דמי  לרבות,  לתגמולים, 
ייזום  דמיי  השותפות,  בהון  ההשקעה  סכומי 
הפרויקט  של  והפיתוח  הייזום  שירותי  בגין 
מסוים  אחוז  יקבל  במסגרתם  הצלחה,  ודמי 
מינימום  לתשואת  מעל  לשותפים,  מהחלוקות 
לקבוצת  הוקנו  השותפות  בהסכם  שנתית. 

מקובלות  זכויות  מנורה  ולקבוצת  הפניקס 
המקנות להן הגנות כבעלות זכויות מיעוט.

בהליכי  נמצא  הפרויקט  זה,  למועד  נכון 
סביבתי,  תסקיר  והשלים  מתקדמים  פיתוח 
תכנית מאושרת )תב"ע(, הסכם חיבור לרשת 
השלבים  בקרקע.  הזכויות  מרבית  והשגת 
הוצאת  כוללים  הפיתוח  להשלמת  שנותרו 
הזכויות  הבטחת  והשלמת  בנייה  היתרי 

בקרקע ליתרת שטחי החווה.
למימון  כוונות  הסכם  על  חתמה  אנלייט 
הבנקים  חמשת  מתוך  שניים  עם  הפרויקט 
 Banco de Sabadell בספרד,  הגדולים 
אנרגיה  מיזמי  במימון  המתמחים   ,Bankia-ו
Non- מימון  של  במתכונת  מתחדשת, 
ובמינוף   recourse Project Financing
מוערך של בין 40% ל-50% מתוך עלות ההקמה 
הכוללת של הפרויקט המוערכת בכ-310-330 

מיליון אירו.
כלל  את  להשלים  במטרה  פועלת  החברה 
הליכי הפיתוח והרישוי הנדרשים לצורך הקמת 
הסגירה  הליך  השלמת  לרבות  הפרויקט, 
מספר  בתוך  המלווים  הגופים  עם  הפיננסית 

חודשים.

הנפקת פנינסולה: מיטב 
דש מחזיקה בפחות מ-50% 
מחברת האשראי; הפניקס 

הפכה לבעלת עניין

הפניקס ומנורה מבטחים משקיעות 
בפרויקט אנרגיית רוח Gecama של 

אנלייט אנרגיה בספרד

מיכה אבני, מנכ”ל פנינסולה
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הכשרה מובילה!
לראשונה הכשרה חברה לביטוח מסיימת 

במקום הראשון בתשואות במסלול כללי ב-2019.

בזכות השקעות חכמות שבוצעו בתחומי הטכנולוגיה, מלונאות ונדל"ן, 
הכשרה סגרה את שנת 2019 עם תשואה של 13.8% במסלול הכללי 

ומובילה על פני המתחרות בשוק.

החברה היחידה שנושקת להובלה בתחום הזה, היא הכשרה ביטוח, שאת השקעותיה מנהל 

רועי קדוש, ושרשמה בשנה החולפת תשואה של 13.8% בתיק המשתתף ברווחים

www.polisa.news
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ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

הפורום הכלכלי העולמי אשר התכנס בדאבוס, 
 The שווייץ, בין ה-21 ל-24 בינואר, פרסם את
Global Risks Report 2020 )מהדורה 15(. 
על פי הפרסום, זו הפעם הראשונה שהסיכונים 
טבע,  אסונות  אקלים,  אוויר,  )מזג  הסביבתיים 
אובדן המגוון הביולוגי, אסונות סביבתיים מעשי 
ידי אדם( מובילים את הסיכונים לטווח הארוך. 
חמשת הסיכונים המובילים הם: אקלים, נשק 
הגורם להרס המוני, אובדן המגוון הביולוגי, מזג 

אוויר קיצוני ומשבר מים. 
הסקר דגם 800 מומחים עולמיים ומובילי דעה 

כללי,  באופן  הנושא.  על  דעתם  את  חיוו  אשר 
הסקר צופה שינויים מהירים באקלים העולמי 

וסיכון של מיתון עולמי. 
 ,Marsh & McLennan שותפים  בסקר 
 University ,Zurich Insurance Group
 the National University  ,of Oxford
 Wharton Risk-ו  of Singapore
 Management and Decision Processes
 .Center )University of Pennsylvania(

את הסקר במלואו נוכל למצוא בכתובת: 
https://tinyurl.com/gilad-globalrisks2020

הכריז   AIA הבינלאומי  קונגי  ההונג  המבטח 
 .AIA Myanmar בתאריך ה-18 בינואר על השקת
AIA כי הוא חובר לתאגיד  בחודש דצמבר הודיע 
ולתאגיד   AYA Financial Group המיאנמרי 
להקמת   Max Myanmar Group המיאנמרי 
מיזם משותף אשר יעסוק בביטוח חיים. AIA קיבל 
בבעלות  במיאנמר,  בת  חברה  להקמת  הרשאה 

מלאה, אשר תפעל בתחום הביטוח. 
שירותים  המעניק  תאגיד  הוא   AYA Financial
)אחד   AYA Bank את  ומפעיל  פיננסיים 
 AYA Sompo ואת  מהבנקים הגדולים במדינה( 
הכללי  הביטוח  בתחום  הפועל   Insurance
 Sompo היפני  המבטח  עם  משותף  )מיזם 
כחלק   .)Japan Nipponkoa Insurance

 -  AIA KICK על  גם  הוכרז  הפתיחה  מאירועי 
המבטח  הכדורגל.  בתחום  ילדים  לאימון  תוכנית 
האנגלי  הכדורגל  ממועדון  כדורגל  מאמני  הביא 
הילדים  את  לאמן  כדי   Tottenham Hotspur
 AIA-ולהדריך אותם בחשיבות החיים הבריאים. ל
באמצעות   2013 משנת  עוד  במיאנמר  נוכחות 

משרד ייצוג.

הפורום הכלכלי העולמי פרסם 
את דוח הסיכונים העולמי

AIA משיק פעילות במיאנמר 

 זו הפעם הראשונה שהסיכונים הסביבתיים מובילים את הסיכונים לטווח הארוך 
 באופן כללי, הסקר צופה שינויים מהירים באקלים העולמי וסיכון של מיתון עולמי

המבטח הבינלאומי מהונג קונג ישתף פעולה עם שני תאגידים 
במדינה לשם הקמת מיזם משותף אשר יעסוק בביטוח חיים

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

www.polisa.news
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מבטחים ומבוטחים

FinTLV-ו Sosa כנס

תעשיית הביטוח צריכה 
לבנות מוצרים דמויי אמזון

GO מקבוצת הכשרה יהיה נותן החסות 
הראשית לתחרות איש הברזל ישראמן

 כך אמר סבסטיאן פיצלר, מנכ"ל InsurLab Germany, בכנס "הדור הבא של תחום 
הביטוח"  פרופ' אברהם קרסיק, הרופא הראשי לשעבר במגדל וכלל ביטוח: אנחנו לא 

נהנים מהתפתחות הרפואה, כי הרופאים של חברות הביטוח לא מסתמכים על דאטה

שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: גם אנחנו דוגלים בערכים כמו מצוינות, דבקות במטרה, 
השאיפה להיות תמיד במקום הראשון והרצון לאתגר את עצמנו כל יום מחדש

צריכה  הביטוח  "תעשיית 
אמזון,  דמויי  מוצרים  לבנות 
ולשנות   IOT-ב להשתמש 
והמיומנויות  הכלים  סט  את 
סבסטיאן  אמר  שלה", 
 InsurLab מנכ"ל  פיצלר, 
נשא  פיצלר   .Germany
הבא  "הדור  בכנס  דבריו 
אירוע  הביטוח",  תחום  של 
 Sosa חברות  שאירחו  לווין 
כנס  לקראת   FinTLV-ו

גרמניה, באפריל  InsureNXT שיתקיים בקלן, 
הקרוב.

על  תחרותית,  להישאר  "כדי  פיצלר,  לדברי 
חדשים  אקוסיסטמים  לייצר  הביטוח  תעשיית 
החברה,  נוספות".  תעשיות  עם  פעולה  ולשתף 
בין  חיבור  על  אחראית  פיצלר,  של  בראשותו 
בקלן  ומפעילה  הזנק  לחברות  ביטוח  חברות 
 SOSA בשיתוף  לאינשורטק  חדשנות  מרכז 

ו-FinTLV הישראליות.  
הקצה,  ללקוח  מחוברים  היינו  לא  כה  "עד 
הצעת  את  לשנות  צריכים  שאנחנו  הבנו  אולם 
ברנד מולר,  ולהתקרב אליו", אמר  הערך שלנו, 
המשנה  במבטחת  בריאות  מוצרי  פיתוח  ראש 
יותר  להיות  רוצים  "אנחנו  סקור.  הבינלאומית 
מספק של יכולות ביטוח, ולהפוך לנותני שירות 
מכך,  כתוצאה  הקצה.  לקוח  עבור  משמעותיים 
שמתמחים  שותפים  אחר  מחפשים  אנחנו 
להציע  מנת  על  איתם  ועובדים  הסופי,  בלקוח 
ללקוחות שלנו הצעות שהם יוכלו להציע ללקוח 
הסופי. בשעה שהסיפור השולט בתעשייה כרגע 
של  מהלך  עושים  אנחנו  ומחיר,  גודל  של  הוא 
יצירת שיתופי פעולה למתן ערך ללקוח הקצה". 
של  עתידניים  פעולה  שיתופי  שני  הדגים  מולר 

Biological age :סקור עם חברות טכנולוגיה
model-BAM שמפתחת כלי להערכת סיכונים 

לאנשים  לסייע  ונועד  לביש  אמצעי  המבוסס 
בריאים  חיים  וביצירת  ותמותה  במניעת מחלות 
נטייה  יש  שבגרמניה  בעוד  כי  מציין  מולר  יותר. 
להתנגד למסירת מידע פרטי, באסיה אמצעים 

מסוג זה עובדים טוב יותר. 
מיזם שני שהציג מולר היה פרויקט FEEL: "אורח 
בבעיות  לגידול  גורם  שלנו  המתח  מלא  החיים 
המצב  "בגרמניה  אמר.  נפש",  ומחלות  נפשיות 
ולהמתנה  העבודה  ממקום  להיעדרויות  גורם 
ארוכה לשירותי טיפול נפשי. בממוצע מחכים 20 
שבועות לתחילת טיפול נפשי. זה יותר מדי זמן 
המתנה ומוביל לתוצאה של התעצמות המחלה. 
הדבר גורם לגידול בפניות לביטוח אובדן כושר 
עבודה. זיהינו שטכנולוגיה יכולה לעזור לאנשים 
שיתוף  ויצרנו  שלהם  המחלה  עם  להתמודד 

פעולה עם סטארט-אפ מקליפורניה".
הטיפול  בתחום  שונים  מיזמים  סקר  מולר 
אפליקציות   300 מעל  קיימות  לדבריו,  הנפשי. 
של  גידול  ובתוכן  דיגיטלית  בריאות  של 
"זהו  הנפשית.  בבריאות  המטפלות  אפליקציות 
מות הפסיכותרפיה כפי שאנחנו מכירים אותה", 

ציין.
נהנים  לא  ואנחנו  משתנות  רבות  "מחלות 
הסתמכות  אין  כי  הרפואה  מהתפתחות 
קרסיק,  אברהם  פרופ'  אמר  דאטה",  על 

אביב,  תל  מאוניברסיטת 
הראשי  הרופא  ולשעבר 
בחברות הביטוח מגדל וכלל 
"הרופאים  לדבריו,  ביטוח. 
לא  הביטוח  חברות  של 
מערכות  על  מסתמכים 

מבוססות דאטה".
המצב  את  הדגים  קרסיק 
כמה  "לפני  סיפורים:  בכמה 
רי  מיוניק  עם  ביחד  שנים 
לחולי  ביטוח  תכנית  בנינו 
סוכרת. בנינו תכנית שאי אפשר היה למכור. היו 
היה  יכול  לא  החרגות שאף אחד  הרבה  כך  כל 
כיום  שמרנים.  מאוד  היינו  כי  ממנה,  להרוויח 
חולי סוכרת חיים יותר שנים וברמת חיים טובה 
יותר. אילו היה לנו מידע מעודכן, התוכנית הייתה 

טובה ונכונה יותר". 
שירותי  במכבי  פועלים  כיצד  סיפר  קרסיק 
חיזוי  ויצירת  הטיפול  איכות  לשינוי  בריאות 
מחלות באמצעות מערכות מידע שבהן מידע על 
של  מפגש  כל  של  ותיעוד  מטופלים,  מיליון  שני 
מטופל עם המערכת. המידע הוביל להשתתפות 
הטובים  לאחד  שנחשב  דאטה  מבוסס  במחקר 
הייתה  ומכבי  בארה"ב  שנעשה  והיחיד  בעולם 

היחידה שהשתתפה בו מחוץ לארה"ב.
"הרפואה יכולה להיות מדויקת יותר היום, הודות 
לבינה מלאכותית ולמידת מכונה", אומר קרסיק. 
לדבריו, "העבודה שלי היא עבור העולם הרפואי, 
אבל אני חושב שחברות הביטוח יכולות ליהנות 
רק  לא  בה  ולהשתמש  הפלטפורמה  מאותה 
לאוכלוסיות  רלבנטי  שלנו  המדגם  בישראל. 
נוספות בעולם בעלות מאפיינים דומים". פרופ' 
 FinTLV קרסיק פועל בימים אלו ביחד עם קרן
על  הביטוח  לעולם  משותף  מיזם  להקמת 
אקטואריה  של  עתידיות  יכולות  לאפשר  מנת 

מבוססת דאטה.

GO - ביטוח דיגיטלי מבית הכשרה - יהיה נותן 
שמתקיימת   2020 ישראמן  בתחרות  חסות 
הישראמן  תחרות  באילת.  השבוע  בסוף 
תוזנק  באילת,  ה-21  השנה  זו  שמתקיימת 
יתחרו  הספורטאים  בינואר.  ה-31  שישי  ביום 
 180 של  רכיבה  ק"מ,   3.8 של  בשחייה  שם 
שיתוף  במסגרת  מרתון.  ריצת  ולקינוח  ק"מ 
הגדולה  בתחרות  חסות   GO יעניק  הפעולה 

והיוקרתית. 

התחרות נחשבת לאחת מעשר תחרויות איש 
הבינלאומי  לאירוע  בעולם.  הקשות  הברזל 
בסוף  מדינות.  מכ-20  משתתפים  מגיעים 
ל  לרגל  עלייה  למוקד  אילת  הופכת  השבוע 
יותר מ-1,600 משתתפים שיתחרו למרחקים 
איש  חצי  ק"מ(,   226( מלא  ברזל  איש  של 
ברזל )113 ק"מ( ובמקצי השליחים )שלשות(. 

התחרות, בבעלות ובהפקת חברת שוונג.  
שמעון מירון, מנכ"ל הכשרה: "אנו שמחים על 

ומאוחדת  חזקה  קהילה  עם  הפעולה  שיתוף 
כמו שוונג. עולם הערכים של תחום הספורט 
אנחנו  שבו  לעולם  גם  הדוק  באופן  מתקשר 

פועלים.
מצוינות,  כמו  בערכים  דוגלים  אנחנו  גם 
דבקות במטרה, השאיפה להיות תמיד במקום 
יום  כל  עצמנו  את  לאתגר  והרצון  הראשון 
בגוף  בריאה  נפש  במוטו  מאמין  אני  מחדש. 

בריא, ומאחל הצלחה לכל המתחרים".

FinTLV-ו Sosa משתתפי הכנס של
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