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מתקרבים לסוף התהליך: אי.די.בי 
ממשיכה למכור את מניות כלל ביטוח 

ותוך כדי מקטינה את המינוף
 חברת האחזקות רכשה אגרות החוב של סדרה ט' ויד'  השפעת לחץ 

המכירה על המניה כתוצאה ממתווה סלינגר: מניית כלל ביטוח השיגה תשואת 
חסר של כ-38% ב-3 השנים האחרונות לעומת מדד מניות הביטוח והמירים

אי.די. ידי  על  ביטוח  כלל  מניות  מכירת  תהליך 
בי פתוח מתקרב לסיומו ומאיץ בשבוע האחרון. 
חברת האחזקות מכרה ביום חמישי 5% נוספים 
לבורסה  מחוץ  בעסקה  הביטוח  חברת  ממניות 
ניתן  זה  מחיר  למניה.  שקל   52.5 של  בשווי 
המכירה של החלפת  מעסקת  לרוכשים כחלק 
המניות.  תמורת  וי"א  ט'  סדרות  אי.די.בי  האג"ח 
מקורן של המניות הנמכרות הן בעסקאות החלף 
 52.5 בנקים.  עם  אי.די.בי  שביצעה  מוקדמות 
 2.94 שקל למניה משקף לחברה שווי שוק של 

מיליארד שקל )נמוך ב-1% מהשווי הנסחר(.
ט'  אג"ח  את  רכשה  אי.די.בי  מהעסקה,  כחלק 
שלה במחיר של כ-136 מיליון שקל, כאשר כל 
יד'  אג"ח  אגורות.  ב-75  נקנה  אג"ח בשווי שקל 
נרכש במחיר כולל של 55 מיליון שקל כאשר כל 

אג"ח בשווי שקל נרכש חזרה ב-78 אגורות. 
עם השלמת העסקה, כלל עסקי ביטוח מוחזקת 
 10.4% כ-11.8%.  של  בשיעור  החברה  ידי  על 
ביטוח משועבדות לסדרת האג"ח  ממניות כלל 
שעבר  בשבוע  אי.די.בי  שהנפיקה  החדשה 

החברת  ממניות  נוספים   10% טו'.  אי.די.בי   –
אי.די.בי  של  המסוימת  בשליטתה  נמצאות 

בעקבות עסקאות החלף. 
ביטוח  כלל  מניית  נקלעה  האחרונות  בשנים 
שמכונה  מה  בעקבות  היצע  עודף  של  למצב 
המשפטי  מההסדר  כחלק  סלינגר".  "מתווה 
האחזקות  חברת  הנהלת  פתוח,  אי.די.בי  עם 
ממניות  ל-50%  רוכשים  למצוא  צריכה  הייתה 
רשמה  המניה  כך  בתוך  הביטוח.  חברת 

השנים  של  11.68%בשלוש  מצטברת  תשואה 
של  ממוצעת  שנתית  תשואה  או  האחרונות, 
 3.9%בלבד בזמן זה. תשואת ֶחֶסר זו היא נמוכה 
והמירים,  מניות  ביטוח  מדד  לעומת  ב-38% 
שבאותה תקופה עלה בשיעור של  49.77%, או 

תשואה ממוצעת של  16.6%בשנה. 
בשלבים האחרונים של מתווה סלינגר בחודשים 
הקרובים יהיה מעניין לראות מה תהיה תשואת 

המניה לעומת שאר הענף.

nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

מניית כלל ביטוח לעומת מדד מניות ביטוח והמירים
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 במסגרת התהליך המועמד לביטוח נשאל שתי שאלות: מספר הרישוי של הרכב וגיל הנהג  התהליך 
מתבסס על מודל AI מתקדם הכולל נתוני Big Data של כל הפוליסות שהופקו בחברה מאז שנת 2010

אלה  בימים  משיקה  מגדל 
אונליין,  רכב  לרכישת  תהליך 
המאפשר  ומתקדם,  מהיר 
לרכישת  מחיר  הצעת  קבלת 
בהתבסס  לרכב  מקיף  ביטוח 
על שתי שאלות בלבד – מספר 

הרכב וגיל הנהג. 
מותג  תחת  נעשית  ההשקה 
מגדל  החברה,  של  חדש 
יושקו  במסגרתו   ,Match
ביטוח  של  שונים  מוצרים 
ישווקו  אשר  אישית  בהתאמה 

על ידי סוכני החברה.
מתבסס  החדשני  התהליך 
נתוני  הכולל   AI מודל  על 
הפוליסות  כל  של   Big Data

ולכן מאפשר   2010 שהופקו בחברה מאז שנת 
מתן הצעה לביטוח על בסיס שתי שאלות בלבד.
החברה  משאיפת  כחלק  כי  נמסר,  ממגדל 
לשפר  וכדי  מלא  דיגיטלי  הליך  ללקוח  להציע 
אישית  מותאם  הלקוח  מסע  הלקוח,  חווית  את 

הלקוח  של  ולצרכים  לתשובות 
אם  כן,  כמו  התהליך.  לאורך 
נתוני  את  להשלים  צורך  קיים 
המבוטח,  של  הביטוחי  העבר 
לאחר  זאת  לעשות  יהיה  ניתן 
הדיגיטלי  הרכישה  שתהליך 

הסתיים והפוליסה הופקה. 
מיוחדת  הנחה  תציע  החברה 
את  ירכשו  אשר  למבוטחים 
אונליין,  שלהם  הרכב  ביטוח 
יבחר  התהליך  ובמסגרת 
הלקוח את סוכן הביטוח שילווה 
הביטוח.  תקופת  במשך  אותו 
בנוסף לתהליך באתר החברה, 
הקימה החברה מאות קישורים 
ישווקו  אשר  לסוכניה,  ייעודיים 
ובפלטפורמות  שלהם  באתר  הרכב  ביטוח  את 

הדיגיטליות של הסוכנויות. 
לדברי ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל 
הינו  לרכב   Match "מגדל  הלקוחות,  חטיבת 
ומהווה  החברה  ידי  על  שפותח  חדשני  מוצר 

שבכוונת  מוצרים  של  בשורה  ראשונה  סנונית 
 AI החברה להשיק בעתיד, תוך שימוש במודלי 
וזאת על מנת להתאים ללקוח באופן אופטימלי 
לומדת  החכמה  המערכת  והמחיר.  המוצר  את 
כדי לשפר  את הצעות העבר שניתנו ללקוחות 
באופן מתמיד את ההצעה ללקוח ולתת לו את 
הצעת הערך הטובה ביותר עבורו. השילוב של 
טכנולוגיות חדשניות עם שירות אישי, הניתן על 
ידי סוכני הביטוח של החברה, יאפשר לנו לשפר 

משמעותית את הצעת הערך ללקוחותינו". 
לדברי תומר רובינשטיין, סמנכ"ל שיווק וחדשנות 
האחרונות  בשנים  עומדת  "מגדל  במגדל, 
הביטוח  בענף  הטכנולוגית  החנית  בחוד 
חווית  את  להפוך  בכדי  שאת  ביתר  ופועלת 
מגדל  ונוחה.  לדיגיטלית  בשירותיה  המשתמש 
שהשלימה  החידושים  לשלל  מצטרף   Match
וידידותי  חדש  אתר  וביניהם  לאחרונה  החברה 
הביטוח.  בענף  היחידה  הלקוחות  ואפליקציית 
של  והשירותים  המוצרים  את  להנגיש  נמשיך 
החברה לקהל לקוחותינו ולציבור הסוכנים של 

החברה". 

 :”Match מגדל השיקה את “מגדל
הצעת מחיר לביטוח מקיף לרכב 

על בסיס שתי שאלות בלבד

*בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה 

שידרגנו את ארגז הכלים של הסוכנים 

go גאה להציג מערכת פשוטה ומהירה המאפשרת 
לכם להרכיב פוליסת ביטוח דיגיטלי לדירה ותכולה 

במחיר נוח, התאמה אישית ובעשר לחיצות בלבד!

go הביטוח הדיגיטלי המוביל בישראל 

 EA
LLY

?

OH
YEAH!

ביטוח דיגיטלי לדירה

כדאי לדעת

ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל 
ומנהל חטיבת הלקוחות
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העליון  המשפט  בבית 
רשות  בקשת  נדונה 
לוידס  חתמי  של  ערעור 
מספר  סינדיקט  חברי 
אליהם   ,ASC  1414
מבקשות  הצטרפו 
)להלן:  נוספות 
יוצגו  אשר  המבקשות( 
שפר  שרון  עו"ד  ידי  על 
ועו"ד קארין בר-אל כנגד 
בלדרות  אזרחי  מודיעין 
)להלן:  מאובטחת 
המשיבה 1( אשר יוצגה על ידי עו"ד עמית מור, 
וכנגד  מיכאלי,  מורג  ענת  ועו"ד  לוי  אלעד  עו"ד 
 KILN KLN סינדיקט מספר  חתמי לוידס חברי 
 .)2 המשיבה  )להלן:  פורמאלית(  )משיבה   510
השופט  מפי   ,2019 בנובמבר  ניתן  הדין  פסק 

עופר גרוסקופף.
לפני בית המשפט הונחה בקשת רשות ערעור 
על החלטת בית המשפט המחוזי בלוד, בגדרה 
קטעים  מספר  מחיקת  על  המשפט  בית  הורה 

מסעיפי כתב ההגנה על המבקשות.
)להלן:   1 המשיבה  את  ביטחו  המבקשות 
בהעברה.  כספים  ביטוח  בפוליסת  המשיבה( 
שקל  מיליון  מ-4  יותר  נשדדו   ,2017 בנובמבר 
מרכב משוריין של המשיבה, בזמן שהרכב לא 
המשיבה  דרשה  האירוע,  בעקבות  מאויש.  היה 
 2 ומהמשיבה  מהמבקשות  ביטוח  תגמולי 
אשר ביטחה את המשיבה בפוליסת ביטוח צד 
הדרישה  את  דחו  שהמבקשות  אלא  שלישי. 
משום שלטענתן הופרו ארבעה תנאי כיסוי של 
נענתה  לא  כלל   2 המשיבה  כן,  כמו  הפוליסה. 

לתביעה.
על  ביטוחית  תביעה  המשיבה  הגישה  לפיכך, 
פי הפוליסה נגד המבקשות והמשיבה 2. לאחר 
שהוגשו כתבי ההגנה, הגישה המשיבה בקשה 
למחיקת סעיפים מכתבי ההגנה של המבקשות 
ולמחיקת כלל טענות המשיבה 2 בכתב הגנתה 

שאינן נוגעות לנזק.
העליון  המשפט  לבית  שהוגשה  הבקשה 
על  החלה  ההנמקה  חובת  על  מתבססת 
לתגמולי  דרישה  דוחה  היא  כאשר  המבטחת, 
זו  חובה  כי  ציין  העליון  המשפט  בית  ביטוח. 
עוגנה לראשונה בהנחיית המפקח על הביטוח 
המבטחת  "חובת  שכותרתה   ,1998 משנת 
בנוגע לתביעתו"  להודיע למבוטח את עמדתה 
)להלן: הנחיית המפקח(. הנחיית המפקח קבעה 
המבטחת  תובע,  של  תביעה  נדחית  כאשר  כי 
בהזדמנות  הדחייה  נימוקי  את  לפרט  צריכה 
זאת,  תעשה  לא  היא  ואם  לה,  שיש  הראשונה 
היא לא תוכל להעלות מאוחר יותר נימוק נוסף 

לדחייה. 
הנחיית  כי  ציין  העליון  המשפט  בית  כן,  כמו 
בנוסף,  בפסיקה.  מחייב  תוקף  קיבלה  המפקח 
התפתחו לכלל מספר חריגים במהלך השנים, 

בפסיקה ואף בהנחיות מאוחרות של המפקח. 
המשפט  בית  בפני  שהונחה  העיקרית  הסוגיה 
העליון היא בשאלה האם מכתב הדחייה שהוגש 
על ידי המבקשות עמד בכלל הקבוע בהנחיית 
לבחון  יש  בבסיסו.  העומדת  ובתכלית  המפקח 
שני דברים: ראשית, מהי רמת הפירוט הנדרשת 
במכתב הדחייה. ושנית, האם המבקשות עמדו 

בדרישת הפירוט.
כי על מנת לפרש  בית המשפט העליון הדגיש 
של  מטרתה  לתכליתו;  לפנות  יש  הכלל  את 
לכלכל  למבוטח  לאפשר  היא  ההנמקה  חובת 
את צעדיו בעניין תביעתו לתגמולי ביטוח, ולמנוע 
התנהלות חסרת תום לב מצד המבטחת. לכן, 
או  חוסר  עם  להיות  יכול  לא  הדחייה  מכתב 
הוסיף,  העליון  המשפט  בית  זאת,  עם  עמום. 
הדחייה  מכתב  הכנת  לצורך  כי  לצפות  אין  כי 
לאלו  הדומים  משאבים  תשקיע  המבטחת 
מחד  תביעה  מפני  בהתגוננות  מושקעים  שהיו 
תשמש  ההנמקה  שחובת  לאפשר  ואין  גיסא, 
של  ידיה  את  לכבול  כדי  המבוטחים  בידי  ככלי 

המבטחת בהליך המשפטי, מנגד. 
לפי כל המובא לעיל, בית המשפט העליון קבע 
המבטחת  על  ההנמקה,  בחובת  לעמוד  כדי  כי 

מכלול  את  וברור,  תמציתי  באופן  להציג 
הביטוח,  תגמולי  לתשלום  לסירובה  הטעמים 
ובין  משפטית  טענה  על  מבוססים  הם  אם  בין 
אם הם מבוססים על טענה עובדתית, כל זאת, 
תוך הפנייה ספציפית לתנאי הפוליסה הרלוונטי 

לעניין.
זה  אין  כי  ציין  העליון  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
ולדקדק  בלשונה  המבטחת  את  לתפוס  סביר 
אחר כל אות המופיעה במכתב הדחייה. חברת 
האם  מהותי;  במבחן  לעמוד  צריכה  הביטוח 
המבוטח  את  להעמיד  כדי  הדחייה  במכתב  יש 
הסביר על מלוא הנימוקים אשר בגינם החליטה 
המבטחת לדחות את תביעתו, באופן שמאפשר 
צעדיו  את  מושכל  באופן  לכלכל  למבוטח 

בהתאם. 
כי  הדגיש,  העליון  המשפט  בית  מכך,  יתירה 
היקף ההנמקה לה נדרשת המבטחת נגזר גם 
אם  כלומר,  המבוטח.  שמסר  המידע  מהיקף 
על  משפיע  אשר  מסוים  נתון  מסר  לא  מבוטח 
תביעת התשלומים, אין לצפות מחברת הביטוח 
מכתב  במסגרת  כבר  נתון  לאותו  להתייחס 

הדחייה.
סוף דבר, בית המשפט העליון קיבל את בקשת 
המקורי  ההגנה  כתב  כי  ופסק  הערעור,  רשות 
ייוותר על כנו. בנוסף, חייב  שהגישו המבקשות 
בהוצאות  המשיבה  את  העליון  המשפט  בית 

המבקשות.

בית המשפט: אין לצפות כי לצורך הכנת מכתב הדחייה המבטחת תשקיע משאבים 
הדומים לאלו שהיו מושקעים בהתגוננות מפני תביעה, ואין לאפשר שחובת ההנמקה 

תשמש ככלי בידי המבוטחים כדי לכבול את ידיה של המבטחת בהליך המשפטי

עיון נוסף

העליון: מהי חובת ההנמקה 
של חברות הביטוח 

במסגרת מכתבי דחייה? 

מאת עו”ד ג’ון גבע

!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
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פוליסה מארח

למעשה הנהנים היחידים, להם 
אישור הביטוח הסטנדרטי הוא 

מציאה ממש, הם אך ורק המבטחים

אישור הביטוח 
 VS הסטנדרטי

סוכן הביטוח
ההרצאה  של  לסייפא  להתייחס  מבקש  אני 
אורלנד  אורי  עו"ד  ידידי  שהעביר  המאלפת 
במסגרת  הסטנדרטי  הביטוח  אישור  בעניין 
שעבר  בשבוע   2019 אלמנטר  כנס  אירועי 
הסטנדרטי  הביטוח  אישור  על  דעתי  באילת. 
ידועה וידועה לא פחות המחלוקת ביננו בנושא 
זה. כפי שנאמר והוצג מעל כל במה אפשרית. 
אינני מתכוון לחזור כאן על כל הטענות שיש לי, 
אותה  בסוף  שנאמרו  לדברים  להתייחס  אלא 
הרצאה. שם, ברב הגינותו, הפנה המרצה את 
הביטוח(  )סוכני  המאזינים  של  ליבם  תשומת 
לכך שהנוהל החדש יטיל עליהם אחריות שלא 
שפוליסות  לכך  אחריות  היום.  עד  להם  היתה 
שהן  כפי  המזמין,  לדרישות  תתאמנה  שלהם  המבוטח  של  הביטוח 

מופיעות בהסכם שנחתם בין המזמין למבוטח. 
חשוב לזכור כי המבטח איננו צד להסכם בין המבוטח למזמין, ולכן לא 
חלה עליו כל חובה מכוח הסכם זה. החובה שמוטלת על המבטח היא אך 

ורק מכוח אישור הביטוח, כפי שנחתם על ידו, ומכוח הפוליסה שהפיק.
עד היום, אישורי הביטוח נוסחו על ידי יועצי הביטוח והיו חלק בלתי נפרד 
כלפי  האחריות  המבטחים.  ידי  על  נחתמו  הללו  האישורים  מההסכם. 
המבוטח והמזמין היתה על היועצים שניסחו את אישור הביטוח, בדקו 
עליו.  שחתמו  המבטחים  ועל  המבטחים  חתימת  לאחר  אותם  ואישרו 

מבחינת אחריות, הסוכנים היו למעשה מחוץ לתמונה.
ידי  על  יותאמו  המבוטח  שביטוח  לכך  לדאוג  הסוכן  על  החדש  במצב 
כך  כשלעצמו,  הביטוח  אישור  המזמין.  של  החוזה  לדרישות  המבטח 
נראה גם לדעת המרצה, אינו מהווה מסמך ממצה שסוגר את הנדרש 
על ידי המזמין בהתאם להסכם שחתם. מכאן, שעצם חתימת המבטח 
הסוכן  לצרכי  מלא  פתרון  נותנת  איננה  הסטנדרטי  הביטוח  אישור  על 
ודרישות המזמין, כפי שהן מפורטות בהסכם. החובה היחידה שחלה על 
המבטח היא לחתום על אישור הביטוח הסטנדרטי )כמו שהוא, ללא כל 
שינוי, למעט בחירת מספרי הסעיפים מהרשימה הסגורה שצורפה אליו(  
כלפי  החובה,  מוטלת  הסוכן  שעל  יוצא,  וכך  חובתו.  ידי  יוצא  הוא  בכך 
בפוליסה.  ביטוין  את  ימצאו  אכן  שהדרישות  לכך  לדאוג  שלו,  המבוטח 
למעשה הנהנים היחידים, להם אישור הביטוח הסטנדרטי הוא מציאה 

ממש, הם אך ורק המבטחים.
מאוד  פתרון  הוא  הסטנדרטי  הביטוח  שהאישור  וטוען  חוזר  אני  לסיום, 
לפני  הקיימות.  בנסיבות  גרוע  הוא  אבל  יפה,  מאוד  נראה  הוא  סקסי, 
שמכניסים כזה אישור לתוקף מחייב, חייבים לנקוט  בצעדים מקדימים, 
הענף,  כל  את  שיחייב  בסיסי  סטנדרטי  ביטוח  מערך  בהם,  והראשון 
כמו:  בסיסיות  להגדרות  השאר  בין  סטנדרטיים,  נוסחים  בתוכו  הכולל 
בביטוח  שיפוי  סעיף  חבות,  בביטוח  שיפוי  סעיף  צולבת,  אחריות  סעיף 

חבות מעבידים, סעיף ויתור על שיבוב ועוד.
סטנדרטי.  ביטוח  אישור  לבסס  יהיה  אולי  ניתן  כזה  פוליסה  נוסח  על 
לדרישות  מינימאליות  התאמות  גם  לאפשר  צורך  יהיה  בו  גם  כאשר 

ספציפיות של חוזה ספציפי.
לצורך שיקול מחודש של  היישום  עדיין לא מאוחר להחליט על דחיית 

הנושא כולו. 

הכותב הוא מנכ"ל ארמן יועצים, ניהול סיכונים וביטוח

מאת גדעון ארמן

*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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 פריזבי היא מערכת במסגרתה סוכן הביטוח מזין את שם הלקוח ומספר הטלפון הנייד, 
והלקוח מקבל פנייה לנייד שמאפשרת לו לקבל הצעת מחיר לביטוח רכב לאחר מענה על 

שלוש שאלות  במקרה של חידוש, ההצעה הראשונית כבר כוללת הצעת מחיר 

איציק טודריס, מנכ"ל ובעלים של בזק שירותי מידע: אנו מצעידים את עולם מתן שירותי המידע ברפואה 
קדימה, מתוך הקשבה מלאה לצורכי הלקוחות שלנו - חברות ביטוח, חברות ממשלתיות ועורכי דין

פריזבי.  הדיגיטלי  השיווק  מערכת  את  השיקה  באפי 
את  מזין  הביטוח  סוכן  במסגרתה  במערכת  מדובר 
מצידו  והלקוח  הנייד,  הטלפון  ומספר  הלקוח  שם 
מקבל פנייה לנייד שמאפשרת לו לקבל הצעת מחיר 
לביטוח רכב לאחר מענה על שלוש שאלות – מספר 

הרכב, מין הנהג ויישוב המגורים. 
ביטוח  לרכישת  מחיר  הצעת  הלקוח  מקבל  בהמשך 
לשנות  אפשרות  ללקוח  יש  כאשר  וחובה,  מקיף 
חלק מהנחות היסוד )מספר נהגים ברכב, גיל הנהג, 
ונסיעה  תביעות  ניסיון  הביטוח,  תקופת  בנהיגה,  ותק 
בשבת(. מהחברה נמסר כי באפי מספקת לסוכן את 
פריזבי להטמעה בכל הקולקטיבים שלו, ובאתר של 
הסוכן. כך עובדים יוכלו להיכנס ולהריץ הצעת מחיר 

בממשק של הסוכן, ולאשר לו הפקה בזמן אמת.
במקרה של חידוש, התהליך פשוט יותר עבור הלקוח. 
מאחר שכבר קיימים הפרטים המדויקים למתן הצעת 

המחיר  את  כבר  כוללת  הראשונית  הפנייה  מחיר, 
אין  אם  נתונים.  להזין  נדרש  שהלקוח  מבלי  לחידוש, 
כל שינוי בתנאי הביטוח, כל שנותר ללקוח הוא לאשר 

חידוש, והסוכן יקבל חיווי על כך בממשק הניהול.
לדברי מורן זיסר, מנכ"לית באפי, מטרת הפיתוח היא 
להעלות לסוכנות את כמות המכירות של ביטוח רכב, 
הוא  "פריזבי  נוספים:  משאבים  בהקצאת  צורך  ללא 
המשתמש  דקות  ותוך  ותפעול,  לשימוש  קל  ממשק 
רכב  ביטוח  למכור  כפתור  בלחיצת  יכול  בסוכנות 
היתרון  במקביל.  לקוחות  של  מוגבלת  בלתי  לכמות 
היצרן  על  הביטוח  סוכן  של  ביותר  והמובהק  הגדול 
את  רק  לצרכן  להציע  יודע  שהישיר  הוא  הישיר, 
שלמה,  זירה  להציע  יודע  הסוכן  יודע.  שהוא  מה 
הכוללת עשרות אפשרויות במגוון יצרנים. הסוכן הוא 
אגרגטור. זה יתרון עצום ורצינו למנף את היתרון הזה 

ולהשתמש בו".

מודל  פיתחה  בזק  הרפואי  המידע  חברת 
הפיתוח  רפואי.  למידע  בקשות  לניטור 
בזמן  שעונים המציג  לוח  היתר,  בין  כולל, 
המודל  המידע.  את העיכובים בקבלת  אמת 
כלים  שללא  נדיר,  רפואי  חומר  איתור  מאפשר 
יותר  מהיר  ובאופן  לאתרו,  קשה   - ממוחשבים 

מבעבר.
טודריס,  איציק 
ובעלים  מנכ"ל 
שירותי  בזק  של 
כי  מסביר  מידע, 
השנים  במהלך 
רב  מידע  נאסף 
לתהליכי  הקשור 
מול  העבודה 
מוסדות הבריאות 
 . ם י נ ו ש ה
"לא  לדבריו, 
בחומר  מדובר 
עצמו,  הרפואי 
במידע  אלא 
'העוטף', המתאר 
את תהליך איסוף 
המידע. מידע זה מהווה מכרה זהב המאגם את 

עיקר עבודתנו בתחום". 
בוחנת  אלו  בימים  כי  טודריס,  מוסיף  עוד 
  AI  החברה בראשותו אפשרויות של בנית כלי
השוטפת.  בעבודה  ושילובם  מתקדמים 
חדשניים והמידע  טכנולוגיים  כלים  "באמצעות 
של מודל  פיתוח  מקדמים  אנו  שנצבר,  הרב 

תפעולי שישפר משמעותית את תהליכי איסוף 
המידע הרפואי. המודל יציג המלצות תפעוליות 
יש לפעול  שבו  המיטבי  האופן  לרפרנט על 
תומכת  )מערכת  רפואי  חומר  לאתר  מנת  על 

החלטות(. 
בחיינו  הטכנולוגיות  שילוב  "באמצעות 

המקצועיים, אנו מצעידים את עולם מתן שירותי 
מלאה  הקשבה  מתוך  קדימה,  ברפואה  המידע 
לצורכי הלקוחות שלנו - חברות ביטוח, חברות 
היא  מטרתנו  כשעיקר  דין,  ועורכי  ממשלתיות 
במהירות  ומקיף,  איכותי  רפואי  מידע  מתן 

העולה על המוכר לנו היום", מסכם טודריס.

באפי השיקה את פריזבי - כלי 
לשיווק דיגיטלי של ביטוח רכב

חברת המידע הרפואי בזק פיתחה 
מודל לניטור בקשות למידע רפואי

כדאי לדעת

איציק טודריס, מנכ”ל ובעלים 
של בזק שירותי מידע

 מורן זיסר, מנכ”לית באפי
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מכרזים

השקעה  מסלולי  מגוון  את  הראל מצמצמת 
במקום  לפוליסה.  נודע  כך   – הפנסיה  בקרנות 
)ילידי  עשור  כל  ילידי  לאנשים  השקעות  מסלול 
החברה  מייצרת  הלאה(  וכן   60 ה-50,  שנות 
 50-60  ,0-50 לבני   השקעה:  מסלולי  שלושה 

ו-60+ )בדומה לרוב קרנות הפנסיה בשוק(.

מהראל נמסר לפוליסה, כי מדובר בתיקון שייכנס 
2020: "הראל מתאימה את  בינואר  לתוקף ב-1 
מודל הגילים למודל הרווח בענף על מנת לפשט 
הלקוחות,  של  והבחירה  ההשוואה  יכולת  את 
רמת  בהתאמת  הגמישות  הגברת  לצד  וזאת 

הסיכון לגילאי הלקוחות, ביחס למודל הקיים". 

הראל מצמצמת את 
מגוון מסלולי ההשקעה 

בקרנות הפנסיה

בפעם השנייה בתוך חודש: חברת 
נמל אשדוד דוחה את המכרז 
לאספקת פוליסת ביטוח חיים

 החברה עוברת ממסלול ייעודי לכל עשור של גילים )ילידי שנות 
 ה-50, 60 וכן הלאה( לשלושה מסלולים: 0-50, 50-60 ו-+60

 הראל לפוליסה: החברה מתאימה את מודל הגילים למודל הרווח 
בענף על מנת לפשט את יכולת ההשוואה והבחירה של הלקוחות

בית הראל

לעובדי  חיים  ביטוח  פוליסת  לאספקת  המכרז 
חודש.  בתוך  השנייה  בפעם  נדחה  אשדוד  נמל 
ההגשה  תאריך  )א'(.  היום  החברה  הודיעה  כך 
ל-26  נדחה  אך  בנובמבר,  ל-13  נקבע  הקודם 
בדרום  הביטחוני  המצב  בעקבות  בנובמבר 

הארץ. 

החוזה הוא חוזה שנתי ל-4 שנים מיום חתימתו 
ב-4  ההסכם  תוקף  את  להאריך  אופציה  עם 

שנים נוספות, בהסכמת שני הצדדים.
השירות  של  הנוכחי  הספק  כי  לפוליסה נודע, 
הוא הראל. תוקף הפוליסה הגיע לקיצו בהתאם 
מכרז  פרסם  הנמל  כן  על  בפוליסה,  לנקבע 
בפוליסה  להתקשרות  פומבי 

חדשה.
המכרז  להגשת  הסף  תנאי 
ביטוח  תיק  ניהל  המציע  כי  הוא 
 2016 השנים  בין  קבוצתי,  חיים 
שני  של  עובדים  עבור  ל-2018,  
אחד  בכל  כאשר  לפחות,  גופים 
הועסקו  האמורים  מהגופים 

לפחות 500 עובדים.
בעשרת  כי  עולה  המכרז  מנתוני 
של  הראשונים  החודשים 
שקל  אלף  כ-333  שולמו   2019

)קצב  חיים  ביטוח  פוליסות  במסגרת  בפרמיות 
ב-2018  לחודש(.  שקל  אלף  כ-444  של  שנתי 

שולמו 436 אלף שקל.

הפרמיות ששולמו בשנים 
האחרונות לעובדי נמל אשדוד

מקור: נמל אשדוד *פרמיה עד 1.10.19 נמל אשדוד

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
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 החברה רשמה קיטון של 1% בפרמיות ברוטו בשלושת הרבעונים  מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי 
הבר: על אף קיטון ברווחי השקעות סיכמנו רבעון נוסף עם רווח כולל של יותר מ-50 מיליון שקל

חברת הייעוץ הבינלאומית Willis חתמה על הסכם שיתוף 
פעולה עם חברת הייעוץ פרש קונספט של ד"ר אודי פרישמן

חברת הייעוץ פרש קונספט 
תספק שירותי ייעוץ בביטוח רפואי 

קבוצתי ללקוחות Willis בישראל

ביטוח ישיר: ירידה של 3.5% ברווח הכולל בשלושת 
הרבעונים הראשונים 2019 לעומת אשתקד

ייעוץ  שירותי  תספק  קונספט  פרש  הייעוץ  חברת 
 Willis Towers ללקוחות  קבוצתי  רפואי  בביטוח 
הבריאות  לבעיות  כתובת  ותהווה  בישראל   Watson

של לקוחותיה. 
הסכם שיתוף פעולה הייחודי נחתם לאחרונה בין אחד 
וחברת  בעולם, Willis )וויליס(,  הגדולים  הברוקרים 
בתחום  העוסקת   קונספט,  פרש  המובילה  הייעוץ 
הוקמה  קונספט  פרש  הקבוצתיים.  הבריאות  ביטוחי 
על ידי ד"ר אודי פרישמן ובבעלותו והיא מנוהלת כיום 

על ידי עו"ד אריק בן עזרא. 
מנכ"ל פרש קונספט, עו"ד בן עזרא, ניהל את המו"מ 
שיתוף  והסכם  שנים,  כשלוש  שנמשך  וויליס,  עם 
קונספט  פרש  בלונדון.  לאחרונה  נחתם  הפעולה 
מתמחה  היא  בהם  בתחומים  שירותיה  את  תעניק  
להם  שיש  וויליס  של  הגלובליים  לקוחותיה  לכלל 

פעילות בישראל. 
עובר  הביטוח  כשעולם  "כיום,  פרישמן:  אודי   ד"ר 
ואנו  מאוד,  מקצועיים  בגופים  הצורך  עולה  טלטלות, 
אמון  בנו  הביעה  העולמית  וויליס  חברת  כי  שמחים 

והפכה לשותפה שלנו בנושא".
בלונדון  נוסדה  גלובלי,  וברוקר  ייעוץ  חברת   ,Willis
בשנת 1828 ומאז הרחיבה את פעילותה ליותר מ-140 
מדינות ברחבי תבל. החברה מעסיקה יותר מ-45 אלף 
עובדים בכל העולם. היא מייעצת ללקוחותיה ומוצאת 
ניהול  גלובליים,  ביטוחיים  פתרונות לאתגרים  עבורם 

סיכונים גלובליים ומקסום הטבות לעובדים. 
ומייעצת  שנה  כ-15  בישראל  פועלת  קונספט  פרש 
לרבות  וארגונים בתחומי הביטוח הקבוצתי,  לחברות 
האישיות  תאונות  חיים,  שיניים,  הבריאות,  ביטוחי 
וביטוחים לקבוצות סיכון מיוחדות, על פי צורכי הארגון.

עונת הדוחות של הרבעון השלישי הגיעה היום 
ביטוח  )א'( לענף הביטוח עם פרסום הדוח של 
וברווחים.  ירידות בהכנסה  בעיקר  שמציג  ישיר, 
בירידות  ההון  בשוק  נסחרה  החברה  מניית 

קלות, בדומה לשאר מניות הביטוח.
בתשעת  ברוטו  פרמיות  החברה,  דוח  פי  על 
ב-0.93%  ירדו  ל-2019  הראשונים  החודשים 
כ-2,025.1  לעומת  שקל  מיליון  לכ-2,006.2 
אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון 
ברוטו  בפרמיות  שהקיטון  הסבירה  החברה 
נובע בעיקר מפעולות יזומות של החברה לטיוב 
רכב  בענף  תעריפים  והורדת  הלקוחות  תיק 
רכוש, עקב השינויים בסביבה התחרותית. זאת, 
הפעילות  והיקף  הלקוחות  במספר  גידול  לצד 
החברה.  פועלת  בהם  הענפים  במרבית 
הפרמיות ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-
644.5 מיליון שקל לעומת כ-665.8 מיליון שקל 

ברבעון המקביל אשתקד.
הראשונים  הרבעונים  בשלושת  הכולל  הרווח 
הסתכם לכ-165.7 מיליון שקל בהשוואה לרווח 
המקבילה.  בתקופה  שקל  מיליון  כ-171.7  של 
ברווחיות  מירידה  החברה  לפי  נובע  זה  קיטון 
החיתומית בענפי רכוש, שקוזזה בחלקה בעלייה 
ברבעון  הרווח  חובה.  רכב  בענף  ברווחיות 
לעומת  שקל  מיליון  ב-50.9  הסתכם  השלישי 

67.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018. 
לכ- ירדו  כללי  ביטוח  מעסקי  ברוטו  הפרמיות 
מיליון  כ-1,618.8  לעומת  שקל  מיליון   1,581.8
של  קיטון  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  שקל 
בעיקרו  נובע  הקיטון  החברה,  פי  על  כ-2.3%. 

החברה  של  יזומות  מפעולות 
ומהורדת  הלקוחות  תיק  לטיוב 
תעריפים בענף רכב רכוש עקב 
התחרותית,  בסביבה  שינויים 
הצמיחה  קיזוז  לאחר  והינו 
הלקוחות.  תיק  בגודל  החיובית 
הפרמיות  השלישי,  ברבעון 
כללי  ביטוח  מעסקי  ברוטו 
הסתכמו בכ-499.9 מיליון שקל 
שקל  מיליון  כ-524.7  לעומת 
על  אשתקד.  המקביל  ברבעון 
פי החברה, הקיטון הוא בשיעור 

של כ-5%.
בשלושת הרבעונים הראשונים, 
ברוטו  שהורווחו  הפרמיות 
כולל  חיים,  ביטוח  מעסקי 
ארוך, צמחו בכ- לטווח  חיסכון 

לעומת  שקל  מיליון  בכ-227.5  והסתכמו   5%
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליון  כ-216.9 
במספר  מגידול  בעיקרו  נובע  הגידול  אשתקד. 
הלקוחות ובהיקף הפעילות. הפרמיות שהורווחו 
מיליון  לכ-77.4  עלו  השלישי  ברבעון  זה  בענף 
ברבעון  שקל  מיליון  כ-73.7  לעומת  שקל 

המקביל אשתקד. 
ביטוחי  בענף   4% של  גידול  מציגה  ישיר  ביטוח 
הסתכמו  ברוטו  שהורווחו  הפרמיות  הבריאות. 
מיליון  כ-189.3  לעומת  שקל  מיליון  בכ-196.8 
מציינת  החברה  המקבילה.  בתקופה  שקל 
שהגידול נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות 
הצמיחה  בשיעור  הירידה  הפעילות.  ובהיקף 

נובעת מהחלטה  בענף בריאות 
בתחום  היעדים  את  להקטין 
תאונות אישיות לנוכח השלכות 
ברבעון  בתחום.  הרגולציה 
על  שמרה  החברה  השלישי 
של  ברוטו  פרמיות  עם  יציבות 

כ-67 מיליון שקל. 
הבר:  קובי  ישיר,  ביטוח  מנכ״ל 
עם  נוסף  רבעון  מסכמים  "אנו 
מיליון  מ-50  הגבוה  כולל  רווח 
ברווחי  קיטון  אף  על  שקל, 
השקעות ברבעון זה. אנו רואים 
הפעולות  להצלחת  עדות  בכך 
תיק  לטיוב  עושים  שאנו 
הלקוחות, בעיקר בענפי הרכב, 
החיתומית,  ברווחיות  ולמיקוד 
שיפור  במגמת  נמצאת  אשר 
ההתייעלות  לשיפור  מהלכים  השנה.  מתחילת 
גידול  בקצב  התמתנות  לצד  התפעולית, 
ההוצאות, תרמו גם הם. בענפי דירות וחיים אנו 
במאמצים  וממשיכים  איתנה  צמיחה  מציגים 
אנו  במקביל,  החיובית.  המגמה  על  לשמור 
פועלים לפיתוח מנועי צמיחה חדשים ולאחרונה 
אשר  החיסכון,  פוליסות  בתחום  מוצר  השקנו 
דיגיטלי  בתהליך  ישיר,  באופן  לציבור  ישווק 
ובדמי ניהול נמוכים. אני מאמין שכלל המהלכים 
שאת  ביתר  ביטוי  לידי  יבואו  מובילים  שאנחנו 
לממש  להמשיך  לנו  ויאפשרו  הקרוב  בזמן 
בהצלחה את התוכניות והיעדים שלנו בכל ענפי 

הפעילות".

דוחות כספיים

קובי הבר מנכ”ל ביטוח ישיר

 ד”ר אודי פרישמן
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 בנושא זה יש תמימות דעים בין סוכנויות הדירוג S&P  צופה עליית מחירים בשיעור של 5%

 ההחלטה נובעת מפגיעה של נזקים קטסטרופליים 
משמעותיים הן בשנת 2017 והן ב- 2018 המבטח 

סבור כי מחירי הביטוח הנוכחיים אינם מספקים
הודיע על העלאה הכרחית 

בשיעור של 7.5% בכל 
ענפי הביטוח הימי

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

מגמה של עלייה במחירי ביטוח 
המשנה בחידושים של 2020 

Neon מפסיק את פעילותו 
בתחום ביטוח משנה חוזי לרכוש

North מעלה 
את פרמיית 
הביטוח הימי 

בשיעור של 7.5%

והטייפונים,  ההוריקנים  של  כתוצאה  גדולים  נזקים 
אחרים,  קטסטרופליים  טבע  ונזקי  יערות  שריפת 
לגרום  אמורים  האחרונות,  בשנתיים  שאירעו 
 .2020 בחידושי  המשנה  ביטוח  מחירי  להעלאת 
שינוי  היא  הבאה  בשנה  הביטוח  מחירי  העלאת 
מספר  כבר  שנמשכת  מחירים  ירידת  של  במגמה 

שנים. 

הדירוג:  סוכנויות  בין  דעים  תמימות  יש  זה  בנושא 
 ,5% של  בשיעור  מחירים  עליית  צופה   S&P
Moody’s צופה עליית מחירים בשיעור של  5%-

של  בשיעור  מחירים  עליית  צופה   Fitch ואילו   0%
 .1%-2%

להיות  עשויה  מסוימים  באזורים  המחירים  עליית 
בשיעורים גבוהים יותר, לדוגמה: גידול במקרים של 

שריפות ביערות ושטחים פתוחים באזור קליפורניה 
עלול לגרום לעליית מחירי הביטוח בשיעור של 30% 

עד 70%. 
ההון  עודפי  את  מעריכים   UBS-ב אנאליסטים 
מיליארד   30 של  בסכום  המשנה  ביטוח  בתעשיית 
דולר, אך היקף נזקי הטבע בשנת 2019 עשוי להגיע 
לכדי 70 מיליארד דולר - דבר שיכרסם בעודפי ההון.

 Neon של  הראשי  המשרד  של  בהודעה 
Underwriting )לונדון( נמסר כי החל מינואר 
יופסקו עריכת חוזי ביטוח משנה בתחום   2020
הערכה  תתבצע  זו  להחלטה  בכפוף  רכוש. 
שיגרום  דבר   - החיתום  הסכמי  של  מחדש 

לסגירת משרדי המבטח בברמודה. 
נזקים  של  מפגיעה  נובעת  ההחלטה 
2017 והן  קטסטרופליים משמעותיים הן בשנת 
הביטוח  מחירי  כי  סבור  המבטח   .  2018 בשנת 
איזון  חוסר  ושנוצר  מספקים  אינם  הנוכחיים 
עם  יחד  התקבלה  ההחלטה  הסיכונים.  בתחום 

 AGF )American Financial השותף העסקי 
 Neon-ב לתמוך  ימשיך  אשר   Group(

ובפעילות שלו בלוידס. 
קבוצת  מנכ"ל  פרש   2019 ספטמבר  בחודש 
Neon ואת מקומו תפס מנכ"ל חברת האחזקות 

 .Neon Capital Ltd
2019 דווח כי שני חתמים בכירים  בחודש מרץ 
 Neon וסוסים עזבו את  בתחום ביטוח המקנה 
 HDI Global המשותף   למיזם  והצטרפו 
 Hannover Re  שהוקם על ידי Specialty SE

.HDI Global SE-ו

 North הבריטי  הימי  המשנה  ומבטח  המבטח 
P&I Club הודיע על העלאה הכרחית בשיעור 
העלאה  הימי.  הביטוח  ענפי  בכל   7.5% של 
לתקופה  שיערכו  הביטוח  לפוליסות  תתייחס 
לצורך  חיונית  המחירים  העלאת   .2020-2021
שמירה על החוסן הפיננסי של המבטח ויציבותו.
הדירוג  סוכנות  ידי  על   "A"-כ מדורג   North

.S&P Global Ratings

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

 סוכני ביטוח טסים לחו״ל 
 PassportCard רק עם
ומקבלים הטבה ייחודית 

בעמלה מלאה!
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הדילמה של עולם הביטוח 
– ניוד פנימי או חיצוני

  בניית עתודה ניהולית וניוד פנימי בחברה לאיוש תפקידים הם הכלים הנכונים והיעילים 
לארגון  מחקרים מראים, כי עובדים שצמחו במשך שנים בארגון בדרך כלל מוצלחים יותר

פוליסה מארח

בענף  ידועה  בדיחה 
בישראל  הביטוח 
מנת  שעל  היא 
מקצועית  להתקדם 
בחברה  וכלכלית 
עובד,  אתה  בה 
לחברת  לעבור  עדיף 
ואז  מתחרה  ביטוח 
האם  לחברת  לחזור 
שאפת  אליו  לתפקיד 

מלכתחילה.
של  תמציתה  גם  למעשה  היא  בדיחה  אותה 
הביטוח  לענף  הנוגעת  מרכזית  אחת  שאלה 
ויעיל  נכון  ועולם העבודה בכלל: האם  בפרט 
ולקלוט  ותיקים  מעובדים  להיפרד  יותר 
עובדים חדשים בעלי יכולות רבות ומעודכנות 
יותר, או רצוי להכשיר קיימים הנמצאים כבר 

בחברה, לעבודות חדשות. 
זאת,  לשאלה  תשובות  מספר  שישנן  כנראה 
קולות,  ויותר  יותר  נשמעים  לאחרונה  אך 
בניית  כי  אנוש,  משאבי  מנהלי  מצד  בעיקר 

לאיוש  בחברה  פנימי  וניוד  ניהולית  עתודה 
הנכונים  הכלים  הם  חדשים  תפקידים 

והיעילים לארגון.
יתרה מכך, מחקרים רבים מראים, כי עובדים 
שצמחו במשך שנים בתוך הארגון הם בדרך 
המכוונות,  מבחינת  יותר  מוצלחים  כלל 
האדם  כוח  לעומת  והנאמנות,  היציבות 
המוצנח מבחוץ. בעיקר נכונים הדברים לגבי 
מחלקות.  מנהלי  כגון  הביניים,  מדרג  עובדים 
לעתודה  מועמדים  של  העיקרי  המניע 
אינו  בו  ולהתקדם  בארגון  להישאר  ניהולית 
גובה השכר דווקא, אלא היכולת להביא לידי 
או האישיים  כישוריהם המקצועיים  ביטוי את 

וההכרה בהישגיהם על ידי הממונים עליהם.
חשוב שכולנו נזכור, כי לניוד וקידום פנימי של 
עובד יש יתרונות רבים: כל יכולותיו וחזקותיו 
מוטיבציה  חדור  יהיה  והוא  ידועות  כבר 
הדברים  בו.  מאמין  אשר  לארגון  והערכה 
נכונים במיוחד כאשר הארגון נקלע למשבר או 
והזיכרון הארגוני במקרים  צרה. שימור הידע 
נדבך חשוב בהיחלצות מאותו מצב  אלו הוא 

את  המכירים  אלו  הם  הוותיקים  והעובדים 
החברה לאורכה ולרוחבה.  בנוסף, אותו ניוד 
עובד  של  גיוס  בעלויות  רב  חיסכון  מאפשר 
להכשרת  הנדרשים  המשאבים  וגם  חיצוני 

עובד קיים הם מצומצמים יותר. 
מצאנו  והפיננסים,  הביטוח  עובדי  אנחנו,  גם 
עם  האחרון  בעשור  מתמודדים  עצמנו  את 
הפרה  המחיה,  ליוקר  ביחס  שכר  שחיקת 
פנאי,  לשעות  העבודה  שעות  בין  האיזון  של 
ולעיתים  העסקה  בתנאי  פתאומיים  שינויים 
הנלווית  מקצועית  יוקרה  פיטורים.  גלי  גם 
לעוסקים ופוטנציאל השתכרות גבוה בעתיד 
לאותן  המזור  את  להוות  תמיד  יכולים  אינם 
בעיות. יתרה מכך, המציאות של שוק העבודה 
טכנולוגים  שינויים  הכוללת   ,2019 בישראל 
הרבה  מורכבת  כלכליים,  ומשברים  תכופים 
יותר ומחייבת חשיבה מחוץ לקופסה, במיוחד 

בעולם עבודה דינמי וגמיש. 

בכלל  העובדים  ועד  יו"ר  סגן  הוא  הכותב 
ביטוח ומנהל פרויקטים בארגון

מאת עוז מזמר

חדש בפוליסה

ת  ו נ ו ת י ע
בהתאמה 

אישית
לבחירה 

לחצו 
כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news
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מבטחים ומבוטחים

 שרייבר מחליף את רועי יקיר שהודיע על סיום תפקידו בתחילת 
אוקטובר  מועד כניסתו של שרייבר לתפקיד טרם נקבע  הפניקס: 

גאה לקדם מנהלים מצטיינים מתוך החברה לתפקידים בכירים

הנושאים שהוצגו היו חידושים ופיתוחים 
בתחום החיתום רפואי, שיתוף פעולה 
מתמשך עם סטארט-אפים בתעשיית 

ה-Insurtech וטכנולוגיה דיגיטלית

מ-weSure נמסר: נעשה לשוק הביטוח את 
מה שאמזון עשתה לשוק מוצרי הצריכה

חגי שרייבר הוא מנהל 
ההשקעות החדש של הפניקס

חברת Gen Re קיימה סמינר 
לחתמים בענף הביטוח הישראלי

weSure במבצע בלק פריידיי: 
עד 60% הנחה בביטוח רכב רכוש

חגי  הוא  הפניקס  של  החדש  הראשי  ההשקעות  מנהל 
בשבוע  ד'  ביום  החברה  דירקטוריון  החליט  כך  שרייבר, 
שרייבר  מילא  האחרונות  השנים  חמש  במהלך  שעבר. 
בקבוצה  כסמנכ"ל  בחברה,  בכירים  תפקידים  שורת 
בחברת  הנוסטרו  ומנהל  העמיתים,  כספי  ומנהל 
"שרייבר  כי  מספרים  בהפניקס  והפיננסים.  ההשקעות 
של  ההשקעות  אסטרטגיית  להובלת  מלא  שותף  היה 

הפניקס, המובילות את הענף".

כמנהל  שרייבר  כיהן  להפניקס,  הצטרפותו  בטרם 
ההשקעות הראשי של ניאופרם, וכן מנהל תחום  השקעות 

חו״ל בזרוע ניהול ההשקעות של כלל ביטוח.
לאורך  תרומתו  על  הרבה  הערכתה  את  הביעה  החברה 
יקיר,  רועי  היוצא,  הראשי  ההשקעות  מנהל  של  השנים 
אוקטובר.  חודש  בתחילת  תפקידו  סיום  על  שהודיע 
מצטיינים  מנהלים  לקדם  גאה  "היא  כי  הוסיפה  החברה 

מתוך החברה לתפקידים בכירים".

 Gen Re, Cologne,(  General Reinsurance AG חברת 
Germany( אירחה ביום שלישי, ה-19 בנובמבר, סמינר בוקר "חיתום 

חכם, מוצרים חכמים" במגדלי Be All Alon בתל אביב.
הסמינר נערך בהשתתפות ד"ר אלפרדו פטר, ראלף פרייס, ד"ר ריקרדו 
סיקיירי ורוס קמפבל מ-Gen Re ועו"ד שחר צדוק מ-AON, חתם חיים 
Gen Re בישראל, וחתמים מקומיים רבים מתעשיית  ובריאות מטעם 

הביטוח.
הנושאים שהוצגו היו חידושים ופיתוחים בתחום החיתום רפואי: העבר, 
בתעשיית סטארט-אפים  עם  מתמשך  פעולה  שיתוף  והעתיד;   ההווה 

ה-Insurtech וטכנולוגיה דיגיטלית. 
בסיום הסמינר התוודעו החתמים בפני אפליקציות חדשות בפיתוח.

כי  הודיעה   weSure הפריידיי,  הבלק  אירועי  במסגרת 
60% ברכישת ביטוח רכב  תעניק הנחות בשיעור של עד 
רכוש. מדובר בחברה שהצהירה שהיא רוצה לעשות לשוק 

הביטוח את מה שאמזון עשתה בשוק מוצרי הצריכה.
מהפכת  את  ליישם  ממשיכה  החברה  נמסר,  כך  בכך, 
מודל  באמצעות  הביטוח,  בענף  המוזלים  המחירים 
חיסכון  המאפשרת  מתקדמת,  טכנולוגיה  על  המושתת 

כלים  אוטומטיים,  תהליכים  ידי  על  ועלויות  במשאבים 
חדשניים וחכמים. 

מהחברה נמסר, כי יתרונות אלו מאפשרים לה להתמקד 
בפיתוח תהליכים מקוונים חדשנים, וכפועל יוצא - לספק 
לציבור מחירים תחרותיים במיוחד תוך יכולות של גמישות, 
ברור,  והליך הצטרפות  לצרכי הלקוחות,  אישית  התאמה 

שקוף, מהיר ונוח – ואפשרי לביצוע בכל מקום ובכל זמן.

 ,Gen Re ד"ר אלפרדו פטר ,Aon רינה הררי ,Gen Re מימין: ד"ר ד"ר ריקרדו סיקיירי
Aon ועו"ד שחר צדוק Gen Re ראלף פרייס

weSure ניצן צעיר הרים, מנכ"ל

חגי שרייבר
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