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סוכנות רמון גרניט תפעיל החל ממחר, יום ב', ה-1 
ביולי, את הסכם ביטוח משנה העצמאי של ענקית 
מטענים,  ביטוח  בתחום  רי,  מיוניק  המשנה  ביטוח 
סחורה בהעברה ואחסנה לסוגיה. כפרונט תשמש 
התפעול  אולם  מבטחים,  מנורה  הביטוח   חברת 
וכיוצא  תביעות  סילוק  חיתום,  כולל  בשלמותו, 

באלה, יבוצע על ידי רמון גרניט.
מיוניק רי נמנית על חברות ביטוח המשנה הגדולות 
ענף  מסך  בכ-40%  כיום  ומשתתפת  בעולם, 
הביטוח הישראלי. ההסכם קרם עור וגידים בהמשך 
בעקבות  גרניט  לרמון  רי  מיוניק  של  לפנייתה 
הביטוח  בענפי  פעילותה  את  להרחיב  החלטתה 
הנ"ל, באמצעות ברוקר המתמחה בתחומים אלה. 
ההסכם מאפשר לרמון גרניט לפעול בכל העולם, 
ומגוונות, כמו גם  כשבידה סמכויות חיתום רחבות 
שישה  בפי  המוערכות  תביעות,  סילוק  סמכויות 
עד כה  ביותר המוענקת  מהיקף הסמכות הרחבה 

למורשי לוידס.
גרניט תהיה הברוקר היחיד בעולם  רמון  זה  בשלב 

שיתפעל הסכם מסוג זה עבור מיוניק רי.
שוקי  עו"ד  המנכ"ל  בראשות  גרניט,  רמון  סוכנות 
בישראל,  הוותיקות  הביטוח  מסוכנויות  הנה  לשר, 
קבוצת  שנה.  כ-45  זה  מטענים  בביטוחי  ומתמחה 
ביטוח,  סוכנויות  שמונה  כיום  מונה  גרניט  הביטוח 
והיא מתמחה בניהול סיכונים, ייעוץ ביטוח והתאמת 
מהווים  שעיקרם  לקוחותיה,  לצרכי  ביטוח  מפרטי 
)יבואנים/ הבינלאומית  התובלה  בשרשרת  נדבך 
אחסנה  מטענים,  ומסופי  ערובה  מחסני  יצואנים, 
בינלאומיים  למשלחים  מקצועית  אחריות  לסוגיה, 
בקרת  מכולות,  ותפעול  ייצור  מכס,  ועמילויות 

טמפרטורה, שינוע ,סחורה בהעברה וכיו”ב).
חברות  בביטוח  גם  מתמחה  הקבוצה  לאחרונה 
רפואי,  קנאביס  של  והפצה  ייצור  גידול,  שעיסוקן 

לרבות ביטוח מטעני קנאביס ואחסנתם בעולם.

מנורה מבטחים תשמש כפרונט, אך התפעול 
כולו יתבצע באמצעות רמון גרניט

רמון גרניט נבחרה על ידי
מיוניק רי להיות הברוקר הראשון 
בעולם שיתפעל באופן עצמאי 

את הסכם ביטוח משנה שלה
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לביטוח קייטנות!
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פנה אלינו, אנו נדאג שתיקח

כל עסקה בקיץ הזה...

תאונות אישיות 
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חבות מעבידים 
לעובדי הקייטנה

צד שלישי
בתעריף מוזל
למספר חלופות

הרחבות אופציונליות
בריכה, ים, לינה, פארק מים 

לונה פארק ועוד

לקבלת פרטים נוספים:
נגה כהן פלד, חתמת עסקים בכירה

nogac@oren-ins.co.il ,03-7541812

Summer Time
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התעריפים

הזולים
בישראל!

עו”ד שוקי לשר, מנכ”ל רמון גרניט
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הפניקס הרחבה  במהלך ייחודי בענף הביטוח משיקה 
לכיסוי לטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל. המוצר 
בישראל  הניתוחים  פוליסת  בעלי  למבוטחים  מיועד 
על  זאת,  ב-2016.  בריאות  בביטוח  הרפורמה  טרום 
מנת לאפשר למבוטחים לשמר את התנאים הקודמים 
וליהנות  בישראל,  ניתוחים  פוליסות  לרפורמה בתחום 
על  שמירה  תוך  ניתוח,  מחליפי  לטיפולים  מכיסוי  גם 

זכויותיהם בהתאם לפוליסות הוותיקות.
בריאות  תחום  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  שפירא,  דפנה 
כמענה  נעשה  "המהלך  לפוליסה:  מסרה  בהפניקס, 
ולהחזיק  להמשיך  שביקשו  ומבוטחים  סוכנים  לפניות 
לרכוש  יכלו  לא  היום  ועד  לניתוחים,   הכיסוי  בתנאי 
הרחבה זו בנפרד, אם לא עשו זאת עד יציאת רפורמת 
לרשות  פנתה  הפניקס  האחידה.  הניתוחים  פוליסת 
שוק ההון בבקשה לחדש את שיווק הכיסוי לטיפולים 

מחליפי ניתוח, שישלים את כיסוי הניתוחים הישן מבלי 
ופתרון  נכון  מענה  לתת  כדי  וזאת  ביתרונותיו  לפגוע 

למבוטחינו הוותיקים". 
בישראל  ניתוח  מחליפי  לטיפולים  לכיסוי  ההרחבה 
המחזיקים  קיימים  למבוטחים  רק  משווקת  ובחו"ל 
כיסוי  רכשו  שטרם  הרפורמה,  טרום  לניתוחים  בכיסוי 

לטיפולים מחליפי ניתוח.
השנה  חצי  ולמשך  מהיום,  החל  כי  מציינים  בחברה 
הקרובה, ניתן להוסיף את כיסוי "טיפולים מחליפי ניתוח 
בישראל ובחו"ל למבוטחים אשר לא קיים להם כיסוי זה 
והם בעלי ביטוח "ניתוחים בארץ" מלפני ה-1 בפברואר 
לכיסוי  ההצטרפות  כי  בחברה  מוסיפים  עוד   .2016
החדש מתאפשרת בימים אלו, בפרמיות אטרקטיביות: 
22 ב-10.15  21 ב-4 שקלים, מבוגר מגיל  גיל  ילד עד 

שקל )הפרמיות צמודות למדד 12354 נקודות(.

24 שעות לפני כניסת הוראות נספח ב' למסמך 
ההנמקה, שלח נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור 
רוזנפלד, בקשה דחופה לרשות שוק ההון לדחות 
רוזנפלד,  פי  יישום ההוראות בחצי שנה. על  את 
ה  י י ח ד ה
ר  ש פ א ת
ם  י נ ק ח ש " ל
הביטוח  בשוק 
הביטוח  וסוכני 
בפרט, להיערך 
מיטבי  ליישום 
החוזר  של 
ציבור  לטובת 

המבוטחים".
ת  ש ק ב
ה  כ ש ל ה
לאחר  באה 
חודש  שלפני 
הפיקוח  סירב 
מועד  את  לדחות  והלשכה  המוסדיים  לבקשת 
הכניסה לתוקף של מסמך ההנמקה החדש. סגן 
שרעבי, ציין בסירובו  הראל  הממונה על הביטוח, 
לחוזר  התיקון  במסגרת  שהוטמעו  השינויים  כי 
בעל  על  חדשות  מהותיות  חובות  מטילים  אינם 
הרישיון. לנוכח הבקשות של הגורמים בענף, עד 
בדרישות  לעמוד  רשאי  רישיון  בעל   ,2019 לסוף 
החוזר באמצעות מלל חופשי בשדות "השיקולים 

העיקריים" ולא רק בפורמט שנקבע בחוזר. 
לעג  "בבחינת  היא  זו  הקלה  רוזנפלד,  פי  על 
לרש, שהרי אם הטכנולוגיה עדיין לא ישימה כדי 
לבצע את הדרוש, כיצד יעשה זאת סוכן הביטוח 

הפנסיוני בצורה ידנית ללא טעות חישובית?".
ממחר  נדרש  הפנסיוני  הביטוח  "סוכן  רוזנפלד: 
ולהוסיף  השונים  המוצרים  בין  השוואה  לבצע 

בין שיקוליו את העלות הכוללת של דמי הניהול 
המומלץ...  והמוצר  הלקוח  של  הקיים  במוצר 
הרשות  מצפה  כיצד  להבין  שקשה  דרישות 

שיבוצעו". 
רוזנפלד מביא את דבריו של עו"ד עדי בן אברהם, 
נספח  על  "מדובר  היועץ המשפטי של הלשכה: 
בבחינת  יחשב  מחר,  לתוקף  יכנס  שאם  לחוזר, 
שלם  ציבור  כלפי  עיוור  בפני  מכשול  הנחת 
צייתניים  ללא  יהפכו  שממחר  ביטוח  סוכני  של 
להוראות הרגולציה, שלא מרצונם, בנוגע ליישום 

החוזר והדרישות הנקובות בו".
שערכנו  בדיקה  פי  ש"על  לסיום,  מציין  רוזנפלד 
לפני הישיבה התברר כי אין בנמצא מערכות אשר 
מסוגלות להתמודד עם הדרישות כדי ליישם את 
הפנסיוני  הביטוח  לסוכן  שיאפשר  באופן  החוזר, 
ולהעניק  כלשונו  החוזר  הוראות  את  לקיים 
למבוטחים תמונת מצב ביחס לחיסכון הפנסיוני 
שלהם, וקיימת רק חברה אחת שמתהדרת בכך 
המבוקש  כל  את  לעשות  מצליחה  כמעט  שהיא 

בנספח".

הפניקס יוצאת במהלך ייחודי – הראשונה 
להציע הרחבה לטיפולים מחליפי ניתוח 

לפוליסות הניתוחים הוותיקות

ליאור רוזנפלד לרשות: הדחייה החלקית של יישום 
הוראות נספח ב’ למסמך ההנמקה היא לעג לרש

דפנה שפירא, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום בריאות בהפניקס לפוליסה: אנו רואים לנגד עינינו את חופש 
הבחירה של המבוטחים, ומאפשרים להם מגוון פתרונות, הן בפוליסות הוותיקות והן בפוליסות החדשות

 נשיא הלשכה: אין בנמצא מערכות שמסוגלות להתמודד עם דרישות נספח ב' על מנת ליישם את החוזר  עו"ד 
בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכה: ציבור שלם של סוכני ביטוח יהפוך ממחר ללא צייתן להוראות הרגולציה 

כדאי לדעת

!לא מתווכחיםעם 84 שנות ניסיון
*3155 | autoglass.co.il

זמינים עבורך בכל עת

והמקיף ביותר, וממלאי השמשות הגדול בארץ.מבוטחיך כדי שימשיכו ליהנות ממערך השירות המתקדם סוכן יקר, אנו מזמינים אותך להמשיך ולבחור נכון עבור 

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה והמובילה בישראל

כיסוי למראות 
ופנסים

כיסוי לשמשות בכל 
חברות הביטוח

דפנה שפירא, משנה למנכ"ל הפניקס

ף 
ור

לד
קו

אן 
בי

פא
ם: 

לו
צי

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 הזמנת לוחות השנה המעוצבים
של הפניקס נפתחת!

לוחות שנה תשע"ט-תש"פ 2019–2020

מסע של התחדשות
השנה בחרנו לפתוח לכם צוהר לעולם האומנות הכי "חם" 

ועכשווי, עולם הגרפיטי.

אמנות הגרפיטי הינה אטרקציה סוחפת, חדשנית, צעירה 
וצבעונית אשר תורמת לתדמיתה של כל עיר כיצירתית ועכשווית.

אמנות הגרפיטי החדשנית הפכה בעת האחרונה לאמנות מקובלת 
במקומות רבים בעולם והיא סוג של ציור קיר המביע רעיון.

הצטרפו אלינו למסע מרתק בין עבודות חדשות ומיוחדות של 
אמנים פעילים בכל העולם.

 גם אנחנו בהפניקס מתחדשים, עם חטיבת מכירות חדשה, 
מוצרים ושירותים חדשים בשבילכם.

איש קשר: אלכס זלינסקי טלפון 09-7929434 שלוחה 221 
graphic3@israphot.co.il :למעבר לאתר מייל

 ההזמנה
לחץ כאן

http://www.palphot.com/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-1-2/?lang=he
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נדונה  לציון  בראשון  השלום  משפט  בבית 
וסיור  בקרה  שירותי   – שחר  ש.  של  תביעתה 
בע"מ נגד איילון חברה לביטוח. שמות באי כוח 
הצדדים לא הוזכרו בפסק הדין אשר ניתן ביוני 

2019, מפי השופט אבי סתיו.
מדובר על תאונת דרכים בה היה מעורב רכבה 
של התובעת, אשר היה מבוטח בביטוח מקיף 
נזק  נגרם  מהתאונה  כתוצאה  המבטחת.  אצל 
לרכבה של התובעת, אשר דרשה את תגמולי 
הביטוח שמגיעים לה מתוקף פוליסת הביטוח 

עליה חתמה.
את  לדחות  החליטה  המבטחת  זאת,  עם 
הדרישה, שכן הוכיחה שהנהג אשר נהג ברכב 
בזמן קרות התאונה היה צעיר מן הגיל הנקוב בפוליסה. אמנם, הנהג היה 
צעיר ב-19 יום בלבד מן הגיל המותר, אך עדיין לא עמד בתנאי הפוליסה 

שדרשו גיל גבוה יותר. 
מנגד, התובעת טענה כי הינה זכאית לתגמולים יחסיים בהתאם לסעיף 
כותרתו  אשר  החוק(,  )להלן:  התשמ"א-1981  הביטוח,  חוזה  לחוק   18
שכותרתו  לחוק   21 לסעיף  בהתאם  וכן  הסיכון"  החמרת  של  "תוצאות 

"אמצעים להקלת הסיכון". 
אשר  הנזק,  גובה  על  הצדדים  הסכימו   2018 בינואר  שהתקיים  בדיון 
נגרם לרכב התובעת העומד על 12,842 שקל, וכן על השתתפות עצמית 
של התובעת בסך של 1,500 שקל. עוד ציינו שאם ייקבע כי חל ההסדר 
יש  18)ג( לחוק שעניינו "תוצאות של החמרת סיכון" אזי  הקבוע בסעיף 
ביטוחי מלא  כיסוי  אילו היה  10 אחוזים מהסכום שהיה נפסק  להפחית 
כן  כמו  הפוליסה.  לפי  המתאים  בגיל  היה  והנהג  התאונה  קרות  בזמן 

הסכימו, כי קביעה זו תחול גם ביחס לתביעת צד ג', אם תוגש. 
הסדר  חל  האם  היא  המשפט  בית  בפני  שעמדה  השאלה  לפיכך, 
התגמולים היחסי הקבוע בסעיף 18)ג( לחוק? התברר כי השאלה תלויה 
הוחלט  לכן  פיקאלי(,  )פרשת  העליון  המשפט  בית  הרכב  בפני  ועומדת 

בהסכמת הצדדים כי ההליך יעוכב עד שתיקבע ההלכה בנושא.
להלכה,  בהתאם  פיקאלי.  דין  בפסק  ההלכה  נקבעה  לאחרונה  ואכן, 
במקרה בו נגרם נזק רכוש בשעה שהרכב המבוטח היה נהוג בידי אדם 
שאינו עומד במגבלת הגיל הקבועה בפוליסה, זכותו של בעל הפוליסה 
לקבלת תגמולי ביטוח עקב התאונה לא תישלל לגמרי ומסיבה זו בלבד, 
זכאי המבוטח לתגמולי  סיכון" שבגינו  "החמרת  אלא מדובר במצב של 
ששולמה  הפרמיה  בין  ליחס  בהתאם  וזאת  יחסיים,   – מופחתים  ביטוח 
בפועל לבין הפרמיה שצריכה הייתה להיות משולמת לו המבטחת הייתה 

יודעת שברכב ינהג אדם שגילו צעיר מזה הנקוב בפוליסה. 
יסוד  על  דנא  במקרה  הכרעה  שתינתן  ביקשו  הצדדים  לכך,  בהתאם 

החומר בתיק וההלכה שנקבעה על ידי בית המשפט העליון. 
בית המשפט פסק כי בהתאם להלכת פיקאלי, והעובדה שלא הועלתה 
טענת מרמה על ידי הנתבעת, ואף בהתאם לטענת התובעת לפיה הנהג 
לתגמולי  זכאית  התובעת  כי  נקבע  הגיל,  למגבלת  כלל  מודע  היה  לא 
ביטוח יחסיים, ובהתאם להסכמות הדיוניות בתיק. בית המשפט חייב את 
הנתבעת לשלם לתובעת סך של 10,207  שקל, בתוספת אגרת משפט 
ושכר טרחת עורך דין. עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי. 

עיון נוסף

מאת עו”ד ג’ון גבע

הנהג לא עמד בתנאי 
הגיל בפוליסה אך 

יקבל תגמולים 
יחסיים בהתאם 
להלכת פיקאלי

התברר כי השאלה תלויה ועומדת בפני הרכב בית 
המשפט העליון, לכן הוחלט בהסכמת הצדדים כי 

ההליך יעוכב עד שתיקבע ההלכה בנושא

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי
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כלל ביטוח משיקה מסלול 
ירוק לביטוח משאיות קלות

מגדל: יחס כושר הפירעון לפי 
סולבנסי 2 עומד על 110%

כדאי לדעת

ירוק  מסלול  אלה  בימים  משיקה  ביטוח  כלל 
ג'  צד  או  )ביטוח מקיף  קלות  לביטוח משאיות 
שנשלחה  בהודעה  חובה(.  ביטוח  ובתוספת 
למנכ"ל  משנה  כספי,  עלית  מציינת  לסוכנים, 
כי  בחברה,  כללי  ביטוח  חטיבת  ומנהלת 
מדובר במחירים אטרקטיביים וכיסויים רחבים 
במיוחד. המסלול כולל ליווי של מוקד מקצועי, 
המטפל באופן אישי בפוליסות המסלול ותומך 
כמה  לפני  נפתח  המסלול  במכירות הסוכנים. 

ימים.
משלם  המסלול  כי  נאמר,  לסוכנים  בהודעה 
 20% של  הפוליסה  פרקי  לכל  קבועה  עמלה 
מהפרמיה. מדובר בעמלה כמעט זהה לעמלה 
מיצוי  לאחר  לסוכנים,  בפועל  המשולמת 
ההנחות שהסוכנים נותנים על חשבון העמלה. 
מצטרף  קלות  למשאיות  הירוק  המסלול 
ביטוח:  בכלל  הירוקים  המסלולים  למשפחת 
נבחרת  מסלול  ברכב,  הירוק  המסלול 
7.5% בפרמיה(,  המוסכים )שמעניק הנחה של 

לכמות  בהתאם  הנחה  )שמעניק  מטרז'  כלל 
הנסועה השנתית - עד 12.5% במדרגות שונות 
 VAR למי שנוסע פחות מ-12 אלף ק"מ( וכלל
ומעניק  התאונה  בשעת  הנהג  את  )שמלווה 
השתתפות  ביטול  וכן  ושירות  הגנה  מעטפת 
משפחת  רכב(.  מצלמת  שמתקין  למי  עצמית 
גם  כוללת  ביטוח  בכלל  הירוקים  המסלולים 

מסלול ירוק לביטוח דירה. 
מיועד  קלות  למשאיות  הירוק  המסלול 
למשאיות במשקל של 4-15 טון )ביטוח מקיף( 
ו-4-7 טון )ביטוח צד ג'(, בשווי של עד 750 אלף 
שקל, לנהגים מעל גיל 24 עם עד תביעה אחת 

בשלוש השנים האחרונות. 
גבולות אחריות רחבים של עד  כולל  המסלול 
בצד  שקל  מיליון  ל-1  במקיף  שקל  מיליון   1.5
גוף  נזקי  בגין  ג'  צד  כלפי  לחבות  הרחבה  ג', 
שאינם מכוסים בביטוח חובה )250 אלף שקל(, 
אופציונלית  הרחבה  משפטית,  הגנה  הוצאות 

למשאית חלופית ועוד.
עלית כספי, משנה למנכ”ל ומנהלת 

חטיבת ביטוח כללי בכלל ביטוח

הבוקר  אישר  ביטוח  מגדל  דירקטוריון 
)א'( את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי 
החברה  לפיו   )2 )סולבנסי  החברה  של 
 ,2018 לשנת  ההון  יעד  את  השיגה 
לשנת  ביעד  העמידה  את  והקדימה 
2019. עודף ההון )ל-31 בדצמבר 2018) 
כושר  ויחס  שקל  מיליארד   1.2 כ-  הינו 

הפירעון עומד על 110%. 
במסגרת מדיניות ניהול ההון של החברה, 
החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד בסך 
לאחר  ההון  עודף  שקל.  מיליון   350 של 
החלוקה יעמוד על 850 מיליון שקל, ויחס 
גבוה  שהוא   ,107% על  הפירעון  כושר 
מיעד ההון שקבע הדירקטוריון לתקופה. 

יו"ר מגדל ניר גלעד: "לאחר שלוש שנות בנייה 
סיכונים  ניהול  מערכת  והטמעת  הון  כרית  של 
בהתאם ליעדי היציבות, מגדל חוזרת למסלול 
היעדים  בכל  שעמדה  לאחר  דיבידנד,  חלוקת 
שהוצבו על ידי דירקטוריון החברה. אנו מדווחים 
היום על עמידה מוחלטת ביעדים הרגולטוריים 
של  הפירעון  כושר  יחס  לפיהם  והפנימיים, 
ומקדים לעמוד  יעדי השנה,  מגדל משלים את 
גם ביעדי שנת 2019. חלוקת הדיבידנד מותירה 
כרית הון אותה אנו שומרים וממשיכים לצבור 
בהתאם למדיניות הדירקטוריון, כך שזו תחזק 
בהמשך  לה  ותאפשר  החברה  של  חוסנה  את 

להתמודד עם משברים אפשריים בשווקים". 

שוק  רשות  כי  בהודעתה,  מגדל  הדגישה  עוד 
לתהליכים  מודעת  והחיסכון  הביטוח  ההון, 

אותם החברה עוברת. 
פעלה  מגדל  האחרונות  השנים  במהלך 
לשילוב שיקולי הסובלנסי בפעילותה העסקית. 
ופעלה  משני  הון  החברה  זו הנפיקה  במסגרת 
בהלימה  ההון  בניית  לצורך  סיכונים  לניהול 

למדיניות ההון שנקבעה על ידי הדירקטוריון. 
טרם אישור תקנות סולבנסי בוועדת הכספים, 
לאפשר  המאבק  ממובילות  הייתה  אף  מגדל 
לחברות הביטוח תקופת היערכות ארוכה כמו 
התקנות  לכניסת  להיערך  מנת  על  באירופה, 
לתוקף. על רקע המאבק פרשה מגדל מאיגוד 

מו"מ  לאחר  שניאות,  הביטוח,  חברות 
ממושך, לקבל את התקנות כפי שגיבשה 
המפקחת הקודמת דורית סלינגר. לאחר 
דיונים בוועדת הכספים, סלינגר האריכה 

את תקופת ההיערכות ל-7 שנים. 
מגדל דירקטוריון  אישר   2018  בנובמבר 
נקבע בה  ההון,  ניהול  תכנית  את   ביטוח 
 יעד יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2.
בהדרגה יעלה  ההון  יעד  ההחלטה,   לפי 
 בכ-3% כל שנה, החל מ-100% נכון לסוף
 2017, ועד לשיעור של 120% בתום שנת

.2024 
דירקטוריון החליט   2019 במאי   ב-30 
ניהול מדיניות  השלמת  על  ביטוח   מגדל 
דיבידנד לחלוקת  ביחס  ביטוח  מגדל  של   ההון 
הרווחים חלוקת  כי  וקבע  הפריסה,   בתקופת 
סף מדרגות  בתנאי  עמידה  בסיס  על   תיבחן 

  בשנה בה תבוצע החלוקה.
הון  החברה  צברה  האחרונות  השנים  בארבע 
שקל.  מיליארד  כ-1.4  של  משמעותי  בהיקף 
 2015 בשנת  החברה  של  הפירעון  כושר  יחס 
 110% על  היום  עומד  וכאמור   ,93% על  עמד 

לפני החלוקה. 
כעת, כך נמסר ממגדל, פעולות אלו מאפשרות 
אחראי  לניהול  במקביל  דיבידנדים  חלוקת 
בפעילות  הטמונים  הסיכונים  של  טווח  ארוך 

העסקית.

 הדירקטוריון אישר חלוקת דיבידנד בסך 350 מיליון שקל מתוך עודף של 1.2 
מיליארד שקל  יו"ר מגדל ניר גלעד: מגדל חוזרת למסלול חלוקת דיבידנד. 

אנו מדווחים היום על עמידה מוחלטת ביעדים הרגולטוריים והפנימיים

היעד ל-2019 הושג כבר ב-2018

בית מגדל

https://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-1-12-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-1-12-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa/
https://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://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%9e%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97/
https://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%a2/
https://polisa.news/%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%a2/
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רק מבוטחי הבריאות במגדל
נהנים מהטבות מדהימות, שיעזרו להם 

לחיות חיים בריאים יותר... מהיום!

דיאטה?

ממחר...

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל 
מגדל חברה לביטוח בע״מ. בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.

הטבות   מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל
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ספדיקו אינטרנשיונל הגישה תביעת 
שיבוב נגד גיל קמחי יהלומים, 

המבטחת מנורה מבטחים ואחרים
 עניינה של התביעה באירוע היעלמות או אובדן או גניבה של יהלום ורוד, יקר ערך, נדיר, בן 
10.42 קראט, בעל מאפיינים מיוחדים ואשר שוויו הוערך בסכום של 5.21 מיליון דולר  זאת, 

ממתחם כספות המנוהל על ידי חברת מלכה עמית, המספקת שירותי אחסון בכספת ליהלומנים
העוסקת  חברה  אינטרנשיונל,  ספדיקו 
בתחום הייצור והסחר ביהלומים, הגישה 
שקל  מיליון   18.75 בסך  שיבוב  תביעת 
כנגד חברת גיל קמחי יהלומים, המבטחת 
השילוח  חברת  מבטחים,  מנורה  שלה 
והמבטחת  עמית  מלכה  הבינלאומית 
שלה חברת הביטוח הבינלאומית לוידס 

רג'יסטר אי.אם.איי.אי.
במבוא לתביעה שהוגשה לבית המשפט 
עניינה  כי  נאמר  אביב  בתל  המחוזי 
באירוע היעלמות ו/או אובדן ו/או גניבה 
ורוד, יקר ערך, נדיר, מפואר,  של יהלום 
בן 10.42 קראט, בעל מאפיינים מיוחדים 
ואשר  בשוק,  לו  שני  להשיג  ניתן  שלא 
מיליון   5.21 של  בסכום  הוערך  שוויו 

ידי  על  המנוהל  כספות  ממתחם  זאת,  דולר. 
אחסון  שירותי  המספקת  עמית,  מלכה  חברת 

בכספת ליהלומנים.
למיטב ידיעת התובעת, אשר מסרה את היהלום 
לחזקתה של חברת גיל קמחי יהלומים במסגרת 
במהלך  הוצג  היהלום  קונסיגנציה,  עסקת 
שנתית  תערוכה  במסגרת   2018 יוני  חודש 
מי מטעמה  ידי  על  נמסר  ולאחריה  קונג,  בהונג 
בהונג  עמית  מלכה  חברת  למשרדי  בחזרה 
קונג לשם אחסונו בכספת, על מנת שניתן יהיה 
להוציא אותו מעת לעת לשם הצגתו ללקוחות 

פוטנציאליים.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד צביקה זליכוב 
ועו"ד דנה סטרן ריץ, נאמר, כי בחלוף חודשיים, 
בסוף חודש אוגוסט, עת ביקשה התובעת מגיל 
יהלומים  קמחי  גיל  חברת  של  בעליה  קמחי 
החברה  קיבלה  אשר  היהלום  את  לה  להשיב 
ו/ נעלם  היהלום  כי  התברר  בנאמנות,  שלו 
באופן  עמית  מלכה  חברת  במשרדי  אבד  או 
מסתורי, יחד עם יהלום נוסף )קטן יותר( שהיה 
בבעלותו של גיל קמחי בשווי כ-600 אלף דולר. 
ממשרד  סביון  צ'רלי  עו"ד  מייצג  קמחי  גיל  את 

עוה"ד חיים קליר ושות'.
פיצתה  ידיעתה  למיטב  כי  מציינת,  התובעת 
היהלום  אובדן  בגין  קמחי  גיל  את  מנורה 
אצלה,  שלו  הביטוח  פוליסת  מכוח  שבבעלותו 
לא  זו,  תביעה  נשוא  ליהלום  הנוגע  בכל  ואולם 
אלא  בגינו,  הביטוחי  הכיסוי  את  מנורה  דחתה 
להכרעה  ולהמתין  להוסיף  מקום  יש  כי  טענה 
מלכה  חברות  בין  קונג  בהונג  המתנהל  בהליך 

עמית וגיל קמחי יהלומים ביחס לאותו היהלום.
בעקבות האירוע, נאמר בכתב התביעה, פנתה 
השבת  את  ותבעה  הללו  לחברות  התובעת 
משהושבו  שוויו.  מלוא  בגין  פיצוי  ו/או  היהלום 
הביטוח  לחברת  פנתה  היא  ריקם  אלו  פניותיה 
את  להפעיל  ברירה  בלית  וביקשה  שלה 
הפוליסה לשם כיסוי האירוע. בעקבות פנייתה זו, 
ניסיון לבחינת הנזק ונסיבותיו על ידי המבטחת 

ונציגיה, ובהתאם לתנאי הפוליסה, נחתם  שלה 
במחצית חודש ינואר שנה זו כתב ויתור וסילוק 
שולמו  לו  ובהתאם  שלה,  המבטחת  לבין  בינה 
אובדן היהלום בסך של  בגין  ביטוח  לה תגמולי 

5 מיליון דולר.
לדברי התובעת, במסגרת כתב הוויתור והסילוק 
להגיש  שלה  המבטחת  בפני  התחייבה  היא 

המבטחת  נזקי  הקטנת  לשם  שיבוב  תביעת 
שלה ולהשבת תגמולי הביטוח ששולמו לה על 

וזאת  לנזק,  האחרים  מהגורמים  ידה 
מכוח רשלנותם המובהקת ומחדליהם.

במנורה בחרו לא להגיב.
עו"ד סיגל שלימוף בתגובה מטעם חתמי 
לוידס: "התובעת הגישה בטעות תביעה 
קיימת.  שאינה  משפטית  אישיות  נגד 
חברה בשם לוידס רג'יסטר אי.אם.איי.אי 
ואינה קשורה בשום  ביטוח  אינה חברת 
לפיכך  לוידס.  לחתמי  אופן  או  צורה 

המדובר בטעות גרידא".
ממשרד  סביון  )צ'רלי(  שלום  עו"ד 
קמחי:  גיל  מטעם  בתגובה  ושות'  קליר 
טרם  התביעה  כתב  מטעם  "התגובה 
ולפיכך  קמחי,  גיל  בחברת  התקבל 
זאת,  עם  לתכנו.  להתייחס  נוכל  לא 
חברות  בין  מחלוקת  בעיקרה  היא  המחלוקת 
בהונג-קונג  קמחי  גיל  פעילות  שכן  הביטוח, 
כל- בביטוח  מנורה  הביטוח  בחברת  מבוטחת 
מסיבה  יהלומים  אובדן  המכסה  הסיכונים 

כלשהי.
אחסון  שירותי  מספקת  עמית  מלכה  "חברת 
בכספות ליהלומנים במשרדיה בהונג-קונג. כך 
גם במקרה הנדון: היהלומים נמסרו למשמורת 
בסניף מלכה עמית בהונג-קונג ואבדו במשרדי 
מלכה-עמית,  סירבה  מה,  משום  מלכה-עמית. 
בגישה שנראית תמוהה ובלתי מובנת, למסור את 
סרטי האבטחה המאמתים את אובדן היהלומים 
וסירובה שימש בשעתו אמתלה לחברת הביטוח 
בגין  הביטוח  תגמולי  את  לשלם  שלא  מנורה 
האובדן. רק בעקבות תביעה משפטית שהגשנו 
בשם גיל קמחי לבית המשפט המחוזי - מרכז, 
ניאותה מנורה לשלם את תגמולי הביטוח עבור 
אבן השייכת לגיל קמחי, בשווי של כ- 620,000 
לפיצוי  הנדונה  התביעה  כעת משהוגשה  דולר. 
בגין אובדן האבן הנוספת, אנו מאמינים ומקווים 
פוליסת  את  תכבד  מנורה  הביטוח  חברת  כי 
קמחי  לגיל  ותעמיד  ידה  על  שהוצאה  הביטוח 

הגנה מפני התביעה".
ממלכה-עמית לא התקבלה תגובה.

היהלום הוורוד, נשוא התביעה

עו”ד צביקה זליכובעו”ד שלום )צ’רלי( סביון 

לפרטים: 054-4551338

להשכרה חדר במשרד
בבית משרדים בכפר סבא,

סמוך לצומת רעננה
מתאים לסוכן ביטוח/בעל מקצוע חופשי
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מהיום, הפניקס מציעה את ביטוח הנסיעות לחו"ל החכם 
והמשתלם בישראל, עם אפליקציה המאתרת עבורך רופא, 

קובעת תור ומשלמת במקומך.

הביטוח שלכם
הוא לא המזוודה הכי
הגיונית בטרמינל?

השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ ) Air doctor ltd)  בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

מוקד סוכנים 
ביטוח נסיעות לחו"ל

*5091
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הפניקס משיקה מוצר חדשני של 
ביטוחי הנסיעות לחו"ל – הפניקס 
במסגרת   .Smart Travel
למבוטחים  מוצע  התוכנית 
שירות דיגיטלי נוח לשימוש וזמין 
באמצעותו   ,24/7 מקום  בכל 
בזמן  עבורם  מאתרת  הפניקס 
בה  לסביבה  קרוב  רופא  אמת 
עבורם  קובעת  המבוטח,  נמצא 
את התור ומסדירה את התשלום 
ללא  הרפואי,  הטיפול  על 
וללא  המבוטח  של  מעורבות 

צורך בתשלום והגשת תביעה.
למבוטחים  חוסך  השירות 

להשלמת  ההמתנה  זמן  את  וכן  ביורוקרטיה 
התהליך. דרך השירות ניתן להזמין ביקור רופא 
התייעצות  שיחת  לקיים  וכן  המלון  לחדר  גם 

טלפונית עם רופא מישראל אונליין. 
איך זה עובד? 

המבוטח  מקבל  הפוליסה,  רכישת  לאחר  מיד 
להורדת  ייחודי  קישור/לינק  עם   SMS הודעת 
המבוטח  שעל  כל  הצורך,  בעת  האפליקציה. 
לאיזה  חופשית  בשפה  לכתוב  הוא  לעשות 
טיפול רפואי הוא זקוק, ומיד הוא מקבל רשימה 
וקרובים  זמינים  אשר  מקצועיים  רופאים  של 
קטגוריות:  לפי  המוצע  רופאים  מאגר  מתוך  לו, 
וכן  ועוד  נשים  ילדים,  שיניים,  משפחה,  רפואת 
קורות חיים של הרופא כולל השכלה אקדמית, 

ותק ואילו שפות הוא דובר. 
בצורה  נעשה  הרופאים  איתור 
בין  אישית,  ומותאמת  איכותית 
היתר באמצעות סינון אפשרי של 
התוצאות – לפי קרבה גיאוגרפית, 
משתמשים  של  דירוגים  לפי 
מקצועית  דעת  חוות  ובנוסף 
לאחר  מהקליניקה.  תמונות  וכן 
טפסים  למלא  צורך  אין  הביקור 
הפניקס  אלא  לרופא,  ולשלם 
ללא  התשלום  את  סוגרת 
לרשות  המבוטח.  מעורבות 
לקוחות  שירות  המבוטחים 
ומוקד חירום 24/7. השירות כולו 
לנוח  אותו  שהופך  דבר   - העברית  בשפה  ניתן 

לשימוש, והוא זמין גם באנגלית.
לנסיעות  הביטוח  תוכנית  כי  נמסר,  מהפניקס 
היחידה  היא   Smart Travel הפניקס  לחו"ל 
ללא   –  Unlimited כיסוי  המציעה  בארץ 
הגבלת כל סכום במגוון תרחישים נפוצים: פינוי 
אווירי והטסה רפואית לישראל, הוצאות רפואיות 
תרופות,  על  הוצאות  כולל  בחו"ל  אשפוז  בעת 
טיפולי שיניים דחופים ועוד. הפניקס מציעה את 
השתתפות  וללא  ביותר  והנרחב  הגבוה  הכיסוי 
עצמית גם בכל הנוגע לכבודה ולביטול או קיצור 
נסיעה. הפוליסה מציעה כיסוי נרחב לתרחישים 
נפוצים נוספים, תוך מתן שירות במוקד: גניבת 
ואף  מצלמה  אישי,  מחשב  סלולארי,  טלפון 

מיוחד  כיסוי  אתגרי,  לספורט  כיסוי  אופניים, 
לספורט חורף ולספורט תחרותי )דוגמת מרתון 
השתתפות  דמי  ביטול  הברזל(,  איש  ותחרויות 
עצמית לרכב שכור בחו"ל, כיסוי לנזק מתאונות, 

כיסוי ייחודי להריון ועוד.
לחו"ל  נסיעות  ביטוח  תחום  מנהל  עוז,  דודי 
בהפניקס, מספר: "התגובות שקיבלנו מלקוחות 
הפניקס  מדהימות.  הן  בשירות  שימוש  שעשו 
שואפת תמיד לחדשנות ונוחות עבור לקוחותיה. 
של  הבא  הדור  את  ללקוחותינו  מציעים  אנו 
ניתן  הדיגיטלי  השירות  לחו"ל.  נסיעות  ביטוח 
באמצעות אפליקציה שמוצאת לך רופא בחו"ל, 
לצערנו,  במקומך.  ומשלמת  תור  לך  מתאמת 
הם  מה  יודע  בחו"ל  רפואי  לטיפול  שזקוק  מי 
ולאחר מכן  רופא, תיאום תור  הקשיים לחיפוש 
גם מרדף אחר ההחזרים. מצאנו את הפתרונות 
נוח, בעל ערך  לכל הבעיות במוצר אחד שהוא 
במחיר  והכל  אמת  בזמן  לו  ומסייע  ללקוח 

אטרקטיבי מאוד ביחס למתחרים".
השירות ניתן בסיוע חברת Air doctor, חברת 
פלטפורמה  שפיתחה  ישראלית  אפ  סטארט 
מקומיים  רופאים  לבין  תיירים  בין  המקשרת 
עובדות   Air doctor-ו הפניקס  בסביבתם. 
בשיתוף פעולה ויחד משפרות באופן משמעותי 
סיוע  לקבלת  שנדרש  ככל  המבוטח  חווית  את 

רפואי בחו"ל.
מ-2  החל  של  במחיר  מושק  החדש  המוצר 

דולרים ליום.

הפניקס משיקה מוצר חדשני של 
Smart Travel - ביטוחי הנסיעות לחו”ל

קרן פנסיה אירופית רכשה מישראל 
אג”ח ל-50 שנה בשווי חצי מיליארד אירו

האפליקציה מאתרת למבוטח רופא, קובעת את התור ומשלמת במקומו - 
השירות חוסך למבוטחים ביורוקרטיה וכן את זמן ההמתנה להשלמת התהליך

 מדובר בגיוס ראשון מסוגו לאג"ח ישראלי עם זמן פירעון ארוך במיוחד  התשואה עומדת על 2% 
לשנה  בהנפקה זו נכנסת ישראל לקבוצה מצומצמת מאוד של מדינות שהנפיקו חוב לחצי מאה

לזמן  ישראלי  אג"ח  אירופית רכשה  קרן פנסיה 
מיליארד  חצי  של  בשווי  שנה   50 של  פירעון 
משרד האוצר  אירו. כך עולה מנתונים שפרסם 
ה' שחלף.  מדובר בהנפקה פרטית עליה  ביום 
החליט החשב הכללי רוני חזקיהו כחלק מגיוסי 
באירופה.  מבצעת  שישראל  האחרונים  החוב 
ההנפקה בוצעה בריבית קבועה באירו של 2%, 
להנפקות  בהשוואה  נמוכה  עלות  המשקפת 

ארוכות קודמות.
על פי משרד האוצר: "בהנפקה זו מדינת ישראל 
נכנסת לראשונה לקבוצה מצומצמת מאוד של 
ארוכים  לטווחים  המנפיקות  איכותיות  מדינות 
מאוד, כאשר עד כה המדינה הנפיקה לטווחים 

של עד 30 שנה". 
דירוג האשראי של מדינת ישראל הביא לגידול 
בביקושי המשקיעים לחוב של ממשלת ישראל. 
הנפקה  ביצעה  הממשלה  האחרון  בינואר 

מיליארד   2.5 של  בהיקף  ציבורית 
הינו  זו  בהנפקה  המשקיע  אירו. 
והמובילות  מהגדולות  פנסיה  קרן 
למשקיעה  הנחשבת  באירופה 
איכותית, אשר לא השקיעה בעבר 

באגרות החוב של מדינת ישראל.
לוידס  היו  בהנפקה  החתמים 
אשר   Deutsche Bank-ו
ראשיים  שוק  כעושי  משמשים 

באג"ח ממשלתיות.
"חוזקה  כחלון:  משה  האוצר  שר 
באמון  נבחן  ישראל  כלכלת  של 
הפיננסיים  והמוסדות  המשקיעים 

אמון  הבעת  היא  הזו  ההנפקה  בה.  העולמיים 
בכלכלה ובמשק הישראליים, אך יותר מכך, היא 
מבטאת את אמון העולם בכך שמדינת ישראל 
כאן כדי להישאר. אני מברך את אגף החשכ"ל 

והמסורה  המקצועית  העבודה  על 
שהביאה להישג הזה".

של  הגובר  "הביקוש  חזקיהו:  רוני 
בעולם  המובילים  המשקיעים 
לטווח  הישראלי  החוב  להנפקות 
הרב  האמון  את  מסמל  ארוך 
הגישה  ואת  ישראל  בכלכלת 
לשוקי  ישראל  מדינת  של  הנוחה 
ההון הבינלאומיים. ההנפקה לטווח 
מאסטרטגיית  כחלק  נעשית  זה 
המקבעת  החוב,  מח"מ  הארכת 

את הריבית הנמוכה לטווח ארוך"
כהן:  גיל  הכללי,  לחשב  בכיר  סגן 
החוב  ניהול  ממדיניות  חלק  היא  "ההנפקה 
לצורך  הגלובליים  בשווקים  הנפקות  הכוללת 
והגדלת בסיס המשקיעים  גיוון מקורות המימון 

הזרים בחוב מדינת ישראל".

כדאי לדעת

דודי עוז, מנהל תחום ביטוח 
נסיעות לחו”ל בהפניקס

החשב הכללי רוני חזקיהו
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גיוון מגדרי תומך בתהליכי 
גידול של ענף הביטוח

מבטח המשנה Swiss Re קובע בדוח חדש, כי קידום הגיוון המגדרי מגדיל 
את פרמיות הביטוח ואת חדירת הביטוח ועושה את העולם גמיש יותר

המשנה  מבטח  ידי  על  שפורסם  חדש  דוח 
כי  קובע   Swiss Re הבינלאומי  השוויצרי 
גידול  מנוע  מהווה  המגדרי  הגיוון  של  קידום 
מגדרי, מגדיל את פרמיות הביטוח ואת חדירת 
הביטוח ועושה את העולם גמיש יותר. הביצועים 
של  יתר  לגיוון  הודות  משתפרים  הפיננסיים 
מצבת העובדים. אנליסטים קבעו, כי ככל שיש 
והגיוון  המידע  רמת  העבודה,  בכוח  נשים  יותר 
לסמוך  נוטים  עובדים  משתפרים.  החברתי 
העובדים  צוות  לשיפור  שפועלים  מנהלים  על 
המקדמים  מעסיקים  אצל  ואילו  ויעילותו 
ולעניין  לאתגר  יותר  קל  המגדרי  השוויון  את 
לב  שמים  משקיעים  ויותר  יותר  גם  כישרונות. 
בעסקים  ומתמקדים  בעסקים  המגדרי  לגיוון 
המנהלים  במועצות  נשים  מקדמים  בהם 

ובדרגים הניהוליים הבכירים. 
 Credit Suisse בדוח שפורסם לאחרונה על ידי
נמצא שבעסקים בהם 15% מההנהלה הבכירה 
הן נשים, הרווחיות גדולה ב-50% לעומת עסקים 

אחרים בהם השיעור נמוך מ 10%. 
 Women in the Workplace מחקר 
מצביע  ב-2018   McKinsey ידי  על  שפורסם 

העבודה  בכוח  הנשים  ששיעור  העובדה  על 
הנשים  שיעור  אולם  כ-48%,  מהווה  הכללי 
בתעשיית   .23% רק  מהווה  בכירות  במשרות 
מכוח  כ-61%  מהווה  הנשים  שיעור  הביטוח 
ניהול הוא  העבודה, אך שיעור הנשים בעמדות 
בכירות  במשרות  הנשים  שיעור  בלבד,   11%
הוא  וכד'(  תפעול  מנהל  כספים,  מנהל  )מנכ"ל, 
הוא  מנהלים  במועצות  הנשים  ושיעור   12%
19%. ממצא מפתיע הוא התפתחות השכר של 
נשים – בשנת 1951 שיעור השכר הממוצע של 
אישה )ארה"ב( לעומת שכר ממוצע של גבר היה 
ירד ל-62%. בסקר שנעשה   2018 64% ובשנת 
רכוש  בביטוח   16( בארה"ב  מבטחים   29 בין 
18% מ-499 מנהלים  13 מבטחי חיים(  ותאונה, 
בכל  בממוצע  נשים  )שלוש  נשים  היו  בכירים 
על  עומד  חיים  במבטחי  הנשים  שיעור  מבטח(. 
20% בעוד שבמבטחים אלמנטריים השיעור הוא 
שונים  בכירים  בתפקידים  הנשים  שיעור   .16%
בחברה משתנה לפי הנושא: משאבי אנוש 21%, 
 ,10% משפטית  מחלקה   ,20% כללית  הנהלה 
 ,6% וטכנולוגיה  תפעול   ,7% כספים   ,8% שיווק 
השקעות 6%, חיתום 2%, מכירות / הפצה 2%, 

אקטואריה 1%, חדשנות 1%, סיכונים 1%.
בכירות  הנהלה  בעמדות  הנשים  של  ל-56% 
יש רקע טכני בהשוואה ל-40% של כל הנשים 
הוא  הטכני  הרקע  בכירות.  ניהול  במשרות 
בתחומים של חיתום )40%(, חשבונאות )20%), 

אקטואריה )20%). 
 the ידי  על  בבריטניה  שנערך  בסקר 
 )Association of British Insurers )ABI
נשים  שיעור  גדל  ל2018-   2017 בין  כי  נמצא 
בשנה   36% לעומת  ל-39%  ניהול  במשרות 
בארגונים  הבכירות  המנהלות  ושיעור  הקודמת 
של  מהמושבים   20% ל-27%.  מ-22%  גדל 
מועצות המנהלים תפוסים על ידי נשים לעומת 
לקבלת  מהפונים   56% הקודמת.  בשנה   19%
משרות בתעשיית הביטוח הן נשים, לעומת 54% 

בשנה הקודמת. עוד הודגש בפרסום:
אסטרטגיה  יש   ABI-ה חברי  של  ל-76%   •

בתחום הגיוון המגדרי. 
פיתוח  תוכנית  יש  הארגון  חברי  של  ל-58%   •

המיוחדת לנשים. 
יש מנהל האחראי על  • ל-88% של המבטחים 

גיוון מגדרי.
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ייצוגית נגד חברות ביטוח: ממשיכות 
שלא לשלם ריבית על תגמולי ביטוח 

למרות החלטת בית המשפט

S&P מעלות הורידה את דירוגה של 
אי.די.בי פתוח והוסיפה תחזית שלילית

 הבקשה לתביעה מגדל, הפניקס, הראל, ואיילון בהיקף מצרפי מוערך של 264 מיליון שקל 
 על פי התביעה, ב-2015 אישר המחוזי ייצוגית בעניין זה אך החברות לא שינו את נוהלן 

 התחזית השלילית משקפת את הסיכון שהחברה תגיע לחדלות פירעון או תבצע הסדר חוב 
נוסף בחצי השנה הקרובה  אי.די.בי פתוח מחזיקה במניות כלל ביטוח בשיעור של 20.3%

מגדל,  נגד  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
הפניקס, הראל, ואיילון בהיקף מצרפי מוערך של 
264 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי 
בתל אביב. על פי כתב התביעה החברות הפרו 
תגמולי  בגין  כדין  צמודה  ריבית  לצרף  חובתן 

ביטוח המשולמים על ידן.
ממשיכות  המשיבות  כי  נאמר  לבקשה  במבוא 
להתנהל בצורה דומה בה נהגו בעבר, גם לאחר 
החלטה של בית המשפט מאוגוסט 2015 לאשר 
נושא.  באותו  כנגדן  שהוגשו  בקשות  כייצוגיות 
קבע  למעשה  הוא  המשפט,  בית  של  באישור 
בניגוד  העומדת  אסורה  במדיניות  מדובר  כי 

להוראות הדין.
עוד נאמר כי יש להרחיב את הקבוצה המיוצגת 
הקודמת  בייצוגית  הקבוצה  לעומת  בתביעה 
תחמוקנה  בה  אפשרות  למנוע  מנת  על 
המשיבות מביצוע השבה מלאה לכל מי שייפגע 
המשפט  ובית  נדחתה  ההצעה  מהתנהלותן. 
קבע כי ההכרעה בסוגיה זו תתקבל רק בפסק 
הדין. בנסיבות אלה, נאמר בבקשה, קיים ספק 

הדין  פסק  במסגרת  תורחב  לא  הקבוצה  כי 
בהתחשב  בנוסף,  הראשונה.  בתביעה  שיינתן 
בטענת המשיבות באותה התביעה לפיה עילות 
האישור  החלטת  שלאחר  בתקופה  המבוטחים 
בתביעה הראשונה המוזכרת עלולות להתיישן, 
נוספת  אישור  בקשת  להגיש  אלא  מנוס  אין 
כדוגמת זו הנוכחית מטעמי זהירות. זאת, מבלי 
לגרוע מהטענה לפיה התביעה הראשונה מכסה 

גם תקופה זו.
לדברי המבקשים: עומרי יקיר, עדי ישראלי, אסף 
שילה, ודגנית מנו המשיבות אינן מכחישות כי הן 
ממשיכות בדיוק באותה מדיניות ואינן טוענות כי 
מתחפרות  הן  הוא  נהפוך  התנהלותן,  את  שינו 

בעמדתן.
כדין  שלא  מתעשרות  המשיבות  לטענתם, 
חשבון  על  האסורה  ממדיניותן  כתוצאה 
החוזיות,  חובותיהן  את  מפרות  מבוטחיהן, 
מטעות ומכשילות אותם מלעמוד על זכויותיהם 

ואגב כך מסבות להם נזקים.
למשיבות  להורות  מתבקש  המשפט  בית 

הפרשי  את  הרלבנטית  הקבוצה  לחברי  לשלם 
שבוצע  החסר  תשלום  בגין  והריבית  ההצמדה 
הביטוח  תגמולי  תשלום  ממועד  וזאת  ידן,  על 
ישולמו  בו  למועד  ועד  המבוטח  לידי  בחסר 
חובתן  כפי  הצמודה  הריבית  הקבוצה  לחברי 
על פי דין. בנוסף מתבקש בית המשפט להורות 
ולצרף  לאלתר  מדיניותן  את  לתקן  למשיבות 
ריבית צמודה כדין לתגמולי הביטוח המשולמים 

על ידן.
המבקשים מעריכים את סכומי הריבית ששולמו 
בחסר על פי חברה כך: מגדל- 90 מיליון שקל, 
מיליון   90 הראל-  שקל,  מיליון  הפניקס-67.5 
שקל, ואיילון-17 מיליון שקל. הערכה זו מדגישים 
המבקשים היא בגין התקופה שמ-30 באוגוסט 
הנדונה,  האישור  בקשת  אישור  למועד  ועד   15
כאשר לסכומים מוערכים אלה יש להוסיף את 
ממועד  החל  בחסר  שישולמו  הריבית  סכומי 

בקשת האישור ועד המועד בו יינתן פסק הדין.
ממגדל  להגיב.  לא  בחרו  ובהראל  בהפניקס 

ואיילון לא התקבלה תגובה.

דירוגה של אי. די. בי פתוח הורד ביום ה' שחלף 
לדירוג של ilCCC מ-ilBB על ידי S&P מעלות. 
חברת הדירוג הסבירה את החלטתה בהתגברות 
לחברת  העניקה  ואף  פירעון  לחדלות  הסיכון 
השלילית  התחזית  שלילית.  תחזית  האחזקות 
לחדלות  תגיע  שהחברה  הסיכון  את  משקפת 
השנה  בחצי  נוסף  חוב  הסדר  תבצע  או  פירעון 
הקרובה. אג"ח ט' של החברה הורד לדירוג של 
CC, המציין חברה פגיעה מאוד שההשקעה בה 

מוגדרת כספקולטיבית.
נכון להיום, אי. די. בי פתוח מחזיקה במניות כלל 
על  גם אחראית  אך   ,20.3% ביטוח בשיעור של 
25% מניות אחרות של חברת הביטוח שנמכרו 
בעסקאות החלף. נאמני אג"ח ט' של אי. די. בי 

שניצבים  הקשיים  את  חודשיים  לפני  כבר  צפו 
המשפט,  בית  אל  פנו  הנאמנים  החברה.  בפני 
כלל  מניות  מכירת  הפסקת  על  יורה  שזה  כדי 
לפגוע  לא  כדי  סלינגר,  דורית  מתווה  לפי  ביטוח 
ביציבותה של החברה והקטנת הסיכון לחדלות 
המשפט  מבית  גדעוני  דוד  השופט  פירעון. 
שלטון  עקרון  פי  על  כי  גרס  בירושלים  המחוזי 
האינטרס הרחב  על  חייבת להגן  הרשות  החוק, 
פני  על  ולהעדיפו  בישראל  החוסכים  ציבור  של 

האינטרס הכלכלי של מחזיקי אג"ח ט'.
מעלות הסבירה כי בנובמבר 2019 צפוי לחברה 
מתשלומי  בעיקר  הנובע  גבוה,  פירעונות  עומס 
כולל  בסך  ו-י"ג  י"א  לסדרות  משמעותיים  קרן 
של כ-478 מיליון שקל. יכולת פירעון החוב של 

החברה מותנית מעשית בהבשלה של מהלכים 
לחברה  נזילות  מקורות  שיזרימו  משמעותיים 

ובמימוש מניות כלל ביטוח שברשותה.
 value to-ה שיעור  כי  במעלות  הסבירו  עוד 
loan )שווי לחוב) של החברה במונחי שווי שוק 
ממשיך לעלות בחודשים האחרונים מעל 100%, 
החברה  מניות  בעלי  עבור  השלילי  שהערך  כך 
מפתח  גורמי  הודיעו  השנה  יוני  בחודש  גדל. 
בחברה על עזיבתם את החברה. כתוצאה מכך 
והממשל  האסטרטגיה  הניהול,  סיכוני  גברו 
התאגידי. להערכת מעלות, גורמים אלה מעלים 
ולעצירת  בחברה  פירעון  לחדלות  הסיכון  את 
בטענה  הקרובה  השנה  בחצי  התשלומים 

להעדפת נושים.

john@geva-hadar.co.il נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
סודיות מובטחת

מחפש עבור לקוחותיו - סוכנויות ביטוח איכותיות 
ומבוססות ו/או בתי השקעות מובילים

ג’ון גבע, הדר ושות’ - עורכי דין ומגשרים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח

https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%97%d7%a7-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%92%d7%97-%d7%98-%d7%9e/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%97%d7%a7-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%92%d7%97-%d7%98-%d7%9e/
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פרסמה  המיסים  רשות 
למעסיקים,  הודעה  לאחרונה 
הגמל,  וקופות  השירות  לשכות 
עבור  במקור  מס  ניכוי  בדבר 
למעסיק  המוחזרים  סכומים 
סיאני,  אייל  גמל.  מקופת 
סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות 
ופנסיה, הביא עבור קוראי  גמל 

פוליסה את עיקרי ההודעה.
על פי הוראות רשות שוק ההון, 
לחברה  להגיש  רשאי  מעסיק 
להשבת  בקשה  מנהלת 
ביתר.  בה  שהופקדו  סכומים 
המעסיק  כאמור  הבקשה  את 
קובץ  באמצעות  להגיש  נדרש 
הדיווח  מקובץ  נפרד  דיווח 

השוטף ובצירוף תצהיר.

מעסיקים  כי  יצוין,  זה  בהקשר 
קיזוז  לבצע  רשאים  אינם 
המופקד  השוטף  הסכום  בין 
ביתר  שהופקדו  סכומים  לבין 

בתקופה קודמת.
)ניכוי  הכנסה  מס  תקנות 
למעביד  ששולמו  מסכומים 
כי  קובעות  גמל(,  קופת  מאת 
למעסיק  המשלמת  גמל  קופת 
בתשלומי  שמקורם  סכומים 
התשלום  בעת  תנכה  מעסיק, 

מס בשיעור של 40%.
רשות  פרסמה  האמור  לנוכח 
הבהירה,  ובה  הודעה  המיסים 
כי על אף שלכאורה בעת החזר 
נדרשת  ביתר  שהופקדו  כספים 
במקור  מס  לנכות  הגמל  קופת 

וזאת בהתקיים  40%, אין לנכות מס כאמור  של 
שני התנאים המצטברים הבאים:

שהופקדו  סכומים  להשבת  המעסיק  בקשת   .1
ביתר תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך 
המס  בשנת  ל-13/1  )ועד  הנוכחית  המס  שנת 
העוקבת( והסכומים יושבו למעסיק על ידי קופת 

הגמל עד ל-31/1 לשנת המס העוקבת.
שהופקדו  סכומים  להשבת  המעסיק  בקשת   .2
שמו  על  הרשומים  לסכומים  תתייחס  ביתר 
ממוכן  באופן  ותוגש  הגמל  בקופת  העובד  של 
ובמבנה אחיד כנדרש בהוראות רשות שוק ההון.

בהודעה הודגש כי אי עמידה ב-2 התנאים יחדיו 
השבת  בעת   40% של  במקור  מס  ניכוי  תחייב 

הכספים.
כמו כן צוין בהודעה, כי למען הסר ספק, מעסיק 
לא יוכל לדרוש להכיר כהוצאה את התשלומים 

שהופקדו ביתר והושבו לו כאמור.

אבנר זיו, מנהל חטיבת הטכנולוגיה בבנק ישראל, 
 Fintech Junction בכנס  )א'(  היום  הרצה 
שהושקה  האשראי  נתוני  למערכת  והתייחס 
2019. לדבריו: "מטרותיה  על ידי הבנק באפריל 
התחרות  הגברת  הן  המערכה  של  העיקריות 
של  מעמדו  שיפור  הקמעונאי,  האשראי  בתחום 
האשראי  נותני  של  יכולותיהם  וחיזוק  הלקוח, 

לנהל את סיכון האשראי". 
זיו ציין כי על פי הנתונים המתקבלים מהמערכת 
טוב  לקוח  הוא  כי הלקוח הישראלי  ניתן לראות 
ואנו  בעולם,  למקובל  ביחס  אחראי  באופן  ונוהג 
הציבור  בקרב  להיווצר  שמתחיל  לשיח  עדים 

בנוגע לדרכים לשיפור דירוג האשראי. 
נותני  מ-30  יותר  היום  "כבר  כי  זיו,  הוסיף  עוד 
אשראי במשק מדווחים מדי יום למערכת, בהם 
חברות  ממשל,  גורמי  פינטק,  חברות  בנקים, 
רבים  אשראי  נותני  בנוסף,  ועוד.  ביטוח  ליסינג 
להיום  נכון  למערכת.  להתחבר  מנת  על  פונים 
מאפשרות  אשר  אשראי  לשכות  שתי  פועלות 
על  ניטור  ושרותי  אשראי  ודירוג  חיווי  לקבל 
הלקוח,  להסכמת  בכפוף  בישראל,  הלקוחות 
פינטק  חברות  בפני  הדלת  את  פותח  והדבר 
בסיס  על  מתקדמים  פיננסיים  שירותים  להציע 
הקמעונאי,  האשראי  בתחום  המערכת  נתוני 

הייעוץ הפיננסי והשוואת העלויות".

צרכנות בנקאית

בנק  של  התחרות  את  להגדיל  המאמצים  לצד 
סדרת  יפרסם  הבנקים  על  הפיקוח  ישראל, 
מנת  על  בנקאית,  צרכנות  בנושא  מדריכים 
הבנק.  חשבון  של  מושכל  בניהול  לציבור  לסייע 
הבנקים  על  הפיקוח  הוביל  האחרונות  בשנים 
ברחבי הארץ פעילויות שונות להגברת המודעות 

בחברה  שונות  אוכלוסיות  של  הפיננסית 
בהסתגלות  ותיקים  אזרחים  וליווי  הישראלית 
לבנקאות דיגיטלית שנכפתה עליהם עם צמצום 

הסניפים. 
על פי הפיקוח: "משקי בית רבים נתקלים לעיתים 
קרובות בשאלות בנוגע לחשבון הבנק שלהם - 
שאלות חשובות לצורך ניהול חיי היום יום. אחד 
הגברת  הוא  הבנקים  על  הפיקוח  של  מיעדיו 
מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות שונות, לצורך 
כלכלית,  רווחה  שיפור  מידע,  פערי  צמצום 

מודעות לזכויות והגנה על הלקוח הבנקאי". 
"לציבור  בר:  חדוה  ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת 
לנהל  כדי  בבנקאות,  יסוד  מושגי  לדעת'  'שווה 
את חשבון הבנק שלו בצורה נכונה ומשתלמת. 
סדרת המדריכים החדשה תציג לציבור הרחב, 
באתר האינטרנט של בנק ישראל, כלים מעשיים 
יום  פיננסית-בנקאית  להתנהלות  ורלוונטיים 
לסייע  במטרה  ומובנת,  פשוטה  בצורה  יומית 
ידע  לציבור לנהל את חשבון הבנק ממקום של 

ושליטה".

רשות המיסים פרסמה הבהרות 
מקלות למעסיקים וקופות גמל

אבנר זיו, מנהל חטיבת הטכנולוגיה בבנק ישראל: 
הלקוח הישראלי הוא לקוח טוב ביחס למקובל בעולם

 על פי הודעת רשות המיסים, בהתקיים שני תנאים מצטברים, קופת הגמל 
לא תידרש לנכות מס במקור של 40% בעת החזרת הכספים למעסיק  עיקרי 

ההודעה מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

אייל סיאני, סמנכ”ל ומנהל 
מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

הגדלת התחרות בענף הבנקאות
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 מנכ"ל ובעלים של בית הסוכן תלפיות, שהודיע לאחרונה על מועמדותו לנשיאות לשכת 
סוכני הביטוח, פועל בימים אלה לפקוד סוכנים לשתי המפלגות הגדולות שמקיימות 

פריימריז – הליכוד והעבודה  במקביל פועל סוכן הביטוח קובי סוויסה, שהקים בשבוע 
שעבר את המטה של סוכני הביטוח בליכוד  היעד המשותף: 1,000 מתפקדים

העבודה המשותפת בין הצדדים החלה בשבועות האחרונים, לקראת 
פרויקטים חדשים שעתידה קופל גרופ להשיק בחודשים הקרובים

את  להגביר  המאמצים  התרחבות  במסגרת 
מקבלי  על  ביטוח  סוכני  של  ההשפעה  יכולת 
סוכני  לפקוד  המאמצים  מתרחבים  ההחלטות, 
פורסם  כך  זו,  במסגרת  למפלגות.  ביטוח 
שעבר  בשבוע  הוקם  בלעדי,  באופן  בפוליסה 
הליכוד.   - השלטון  במפלגת  ביטוח  סוכני  מטה 
המטה  הקמת 
במעמד  נערכה 
ביטן,  ח"כ דוד 
סוכן  וביוזמת 
הביטוח קובי סוויסה. 
יום  "זהו  לדבריו, 
לציבור  היסטורי 
הביטוח.  סוכני 
הוקם  רשמי  באופן 
הביטוח  סוכני  מטה 
ועוד  בית  בליכוד, 
עבור  הגנה  גדר 
הסוכנים והעצמאים 
בישראל".  הקטנים 

לפוליסה, כי  אמר  סוויסה 
קורא  הוא  שנים  שלוש 
מעורבים  להיות  לסוכנים 
בכל  הציבוריים,  בחיים 
 – אפשרית  מסגרת 
סוכן  לכל  מסייע  "אני 
אנחנו  זה.  את  לעשות 
התפקדות  מעודדים 
לאף  ולא   – למפלגות 
חשוב  ספציפית.  מפלגה 
העצמאים  וכל  שהסוכנים 
ישאפו למעורבות ציבורית 

במטרה להשיג ייצוג". 
נפרד  בערוץ  במקביל, 
גם  פועל  מתואם,  אך 

הסוכן  בית  של  ובעלים  מנכ"ל  טיטואני,  ראובן 
תלפיות, לפקוד סוכני ביטוח למפלגות הגדולות 
זאת  והעבודה.  הליכוד   – פריימריז  שמקיימות 
מועמדותו  על  ההכרזה  במסגרת  שהכריז  כפי 
לנשיאות לשכת סוכני הביטוח. לצורך כך הקים 

טיטואני מטה טלפוני, שפונה לכל סוכני הביטוח 
משתי  לאחת  להתפקד  להם  ומציע  בענף, 
טיטואני,  מסר  פוליסה  עם  בשיחה  המפלגות. 
הוא  והיעד  כה,  עד  התפקדו  סוכנים  כ-100  כי 

1,000 סוכנים.

מיקי  והבעלים  המנכ"ל  של  בראשותו  גרופ,  קופל 
תקשורת.  צור  משרד  של  שירותיו  את  שכרה  קופל, 
בשבועות  החלה  הצדדים  בין  המשותפת  העבודה 
האחרונים, לקראת פרויקטים חדשים שעתידה קופל 

גרופ להשיק בחודשים הקרובים. 
דרך  שירותי  השאר  בין  לצרכן  מציעה  גרופ  קופל 
וגרירה, שירותי תיקונים למוצרי חשמל ביתיים, מיתוג 
החברה  למעסיקים.  פנסיוני  ותפעול  עסקים  וקידום 

רק  לעבוד  דגלה  על  חרטה  קופל  של  בראשותו 
באמצעות סוכני ביטוח, והיא פועלת כך זה 20 שנים.

בתחום  פועלת  צור,  רונן  של  בניהולו  תקשורת,  צור 
החברה  בישראל.  והאסטרטגי  התקשורתי  הייעוץ 
אסטרטגיה  בניית  תקשורתי,  בייעוץ  מתמחה 
ותדמית, לצד ניהול משברים והובלת קמפיינים בגופי 
ומעצבי  הרחב  הציבור  מול  אל  השונים  התקשורת 

דעת קהל.

מתרחבים המאמצים לפקוד 
סוכני ביטוח למפלגות

קופל גרופ שכרה את שירותיו 
של יועץ התקשורת רונן צור

מבטחים ומבוטחים

הקמת מטה הסוכנים בליכוד: מימין: סוכן הביטוח ברוך לוצקי, 
ח"כ דוד ביטן ומקים המטה הסוכן קובי סוויסה

ראובן טיטואני, מנכ"ל 
ובעלים של תלפיות

 מיקי קופל

"צ
יח

ם: 
לו

צי

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד.

www.polisa.news
חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

פוליסהקראו את                   לפני כולם

פוליסה
להרשמה לחצו כאן
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ומצטרף  מתרחב  גבע-הדר  ג'ון  עוה"ד  משרד 
אליו עו"ד שייקה רקובסקי, שהיה שותפו של עו"ד 
דורי נחום ז"ל - מאושיות ענף הביטוח בישראל 

שהלך לעולמו במפתיע. 
עו"ד רקובסקי משמש בין היתר כיועצה המשפטי 
ד.נ.ר שהיא אחת מקבוצות הביטוח  קבוצת  של 
כ־300  בתוכה  והמאגדת  בישראל,  הגדולות 

סוכנויות, סוכנים וסוכנות מכל רחבי הארץ.
המשפטי  כיועצה  רקובסקי  עו"ד  משמש  כמו"כ 
צים  מקבוצת  בע"מ  לביטוח  סוכנות  צים  של 
למיזוגים  אחראי  רקובסקי  עו"ד  אחזקות. 
בייעוץ  ומתמחה  הביטוח  בענף  רבים  ורכישות 

בתביעות בכל ענפי הביטוח.
עו"ד ג'ון גבע מסר בתגובה לפוליסה: "הצטרפותו 
נוסף  חלק  היא  למשרדנו  רקובסקי  עו"ד  של 
מנת  על  השנה  שהובלנו  המהלכים  בשורת 
המשפטיים  השירותים  קשת  את  להעמיק 
שמעניק משרדנו ללקוחותיו. הניסיון הרב שמביא 
השונים,  הביטוח  בענפי  רקובסקי  עו"ד  עמו 
מהווה תוספת איכותית לתחומי ההתמחות של 

המשרד". 
עו"ד רקובסקי מסר בתגובה לפוליסה: "קיבלתי 
אליהם  להצטרף  מובילים  ממשרדים  הצעות 

את  ששקלתי  ולאחר  ביטוח,  מחלקת  ולהקים 
כולן, אני שמח על הצטרפותי למשרד ג'ון גבע-

הדר, שנמנה על צמרת המשרדים בישראל".

ללא  מקצועיים  קורסים  יציע  הפועלים  בנק 
לאזרחי  דיגיטליים  כישורים  להקניית  עלות 
הדור השלישי. לאחרונה הפסיק בנק הפועלים, 
שירותי  להעניק  אחרים,  לבנקים  בדומה 
מכיר  והוא  המרכזיים  מסניפיו  בחלק  קופה 
לסיוע  נזקקת  הוותיקים  שאוכלוסיית  בכך 
במעבר מעולם הבנקאות המסורתית אל עולם 

הבנקאות הדיגיטלי. 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 
פי  על  בישראל.  מבוגרים  מיליון  כ-1  כיום  חיים 

בנק הפועלים 42% מהם הם לקוחותיו. 
לבנקאות  המרכז  בהובלת  מתקיים  המהלך 
פעולה  שיתוף  תוך  הפועלים,  בבנק  חברתית 
את  הכולל  ושלישי(  ציבורי  )עסקי,  רב-מגזרי 
ארגונים  ג'וינט-אשל,  חברתי,  לשוויון  המשרד 
עסקיים שותפים, בתי אבות, עמותות מתמחות 

ועוד.
דיגיטלית  לעצמאות  "פועלים  הקורס  במסגרת 
בגיל  ללקוחותיו  יציע  הבנק  ותיקים"  לאזרחים 
השלישי קורסי עומק של 16 מפגשים )50 שעות 
מחשב  מיומנויות  יכללו  הקורסים  אקדמיות(. 
ובמנועי  אלקטרוני  בדואר  שימוש  בסיסיות, 
הורדת  חברתיות,  ברשתות  שימוש  חיפוש, 
והימנעות  בטוח  באופן  גלישה  אפליקציות, 

ושירותי  מוצרים  וצריכת  ברשת  מהונאות 
בנקאות מקוונת.

 – בסיסי  קורס  רמות:  לשתי  יחולקו  הקורסים 
דיגיטלית  הדרכה  יעברו  המשתתפים  בו  קורס 
מפגש  כל  מפגשים,   10 כולל  הקורס  בסיסית. 
בשבוע  פעמיים  אקדמאיות,  שעות   3 יימשך 

בשעות הבוקר.
יעברו  המשתתפים  בו  קורס   – מתקדם  קורס 
הממוקדת  מתקדמת  דיגיטלית  הדרכה 
 6 כולל  הקורס  בדיגיטל.  ובבנקאות  בצרכנות 

מפגשים, כל מפגש - שעות אקדמאיות, פעמיים 
בשבוע בשעות הבוקר. 

קרית  ביישובים:  קורסים  נפתחו  ראשון  בשלב 
הכרמל,  טירת  עפולה,  יהודה,  אור  עכו,  עקרון, 
נתניה.  מלאכי,  קרית  עילית,  נצרת  שבע,  באר 
ייפתחו קורסים בערים נוספות ברחבי  בהמשך 
דיגיטל"  "קפה  את  יציע  הבנק  בנוסף,  הארץ. 
שעות  שלוש  במשך  פעמיות  חד  הדרכות   –
בעשרות סניפי הבנק ברחבי הארץ, המתמקדות 
בלימוד השימוש בערוצים הדיגיטליים של הבנק.

על רקע צמצום הפעילות בסניפים:

משרד עוה”ד ג’ון גבע-הדר 
ממשיך להתרחב ומצרף אליו 

את עו”ד שייקה רקובסקי

בנק הפועלים יציע ללקוחותיו 
קורס בהתמצאות דיגיטלית

עו"ד רקובסקי משמש בין היתר כיועצה המשפטי של קבוצת ד.נ.ר 
וכיועץ המשפטי של צים סוכנות לביטוח בע"מ מקבוצת צים אחזקות

 הקורס יורכב מ-16 מפגשים שיכללו בין היתר פיתוח מיומנויות מחשב בסיסיות 
וזיהוי הונאות  בשלב ראשון ייפתחו קורסים ביישובים: קרית עקרון, עכו, אור 

יהודה, עפולה, טירת הכרמל, באר שבע, נצרת עילית, קרית מלאכי ונתניה

עו”ד שייקה רקובסקי עו”ד שלומי הדרעו”ד ג’ון גבע

סיום קורס פועלים לעצמאות דיגיטלית לאזרחים ותיקים בקרית עקרון
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