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איגוד המוסכים דורש מהפיקוח על הביטוח לאסור 
לתאונות  הרחבה  לשווק  הביטוח  חברות  על 
קטנות. במכתב ששלח יו"ר איגוד המוסכים, רונן 
הוא  ברקת,  משה  ד"ר  הביטוח  על  למפקח  לוי, 
טוען כי הרחבת פוליסות הרכב לכיסוי לתאונות 
קטנות, שמוציאה נזקים קטנים מגדרי הפוליסה 
ומוסיף  לכשעצמה,  מהיסוד  פגומה  הרגילה, 
שוק  כשל  יצירת  של  פורענות  זרע  בה  "טמון  כי 

ועבירות רבות ואחרות".
במכתב מתייחס לוי ספציפית להרחבה החדשה 
לפני  שהושקה  בקטנה",  "תאונה  שומרה,  של 

מספר שבועות. 
לדברי לוי, הרחבה זו מוציאה תאונות נזק עצמי 
הרגילה,  הפוליסה  מגדרי  שקל   7,000 עד  של 
ומחילה עליה תנאי כיסוי שונים לחלוטין. עוד הוא 
"הרחבה"  מהווה  אינו  החדש  המוצר  כי  מוסיף, 
אלא  ביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  תקנות  כהגדרת 
שרוכש  מבוטח  וכך,  ועניין.  דבר  לכל  פוליסה 
זו רוכש דה פקטו שתי פוליסות שונות.  הרחבה 

לא  שקל   7,000 של  הסכום  כי  מוסיף,  הוא  עוד 
בסכום  מדובר  לדבריו,  אקראי.  באופן  נבחר 
כך  הממוצעת,  התביעה  עלות  את  שמהווה 
שמדובר בכמות גדולה מאוד של תאונות – "ככל 
נוספות  ביטוח  חברות  ידי  על  תאומץ  שהשיטה 
בשוק,  טלטלה  תיגרם  קורה(,  כך  הניסיון,  )ולפי 

ואלפי תיקונים יירדו אל מתחת לרדאר". 
עוד מוסיף לוי, כי עובדי רשת המוסכים שנבחרה, 
שגריר, לתת את השירות למבוטחים, לא הוסמכו 
יהפוך  לוי,  טוען  בכך,  הנזק.  גובה  את  לקבוע 
שני  יחד,  גם  ולשמאי  תביעות  למסלק  המוסך 
אינו  עת   – וחומר  מקל  עליו,  האסורים  עיסוקים 
המבוטח  הלקוח  כלפי  אובייקטיבי  להיות  יכול 
גורם  אף  יהיה  לא  "כך,  ההרחבה.  בנסיבות 
אובייקטיבי מעורב בבירור החבות והערכת הנזק 
באופן המנוגד כליל לחקיקה, לפסיקה, לרגולציה 
המבוטח  לזכויות  התחרות,  לדיני  הישר,  ולשכל 
הרכב  כלי  ובטיחות  התיקון  בטיחות  ולאבטחת 
ולא  יידע  לא  לעולם  המבוטח  בישראל.  הנעים 

יישאר תיעוד מה היה גובה הנזק הריאלי, ואף לא 
מהי ירידת הערך לה היה זכאי אילו היה מפעיל 
המבוטח  רכב.  ושמאי  הרגילה  הפוליסה  את 
לעולם לא יוכל לדעת ולבדוק האם אכן התמלא 

הציווי הבסיסי של השבת רכבו לקדמות". 
בחברות שומרה ושגריר בחרו לא להגיב.

מרשות שוק ההון נמסר: "פניית איגוד המוסכים 
ותטופל  ההון,  שוק  רשות  במשרדי  התקבלה 

בהתאם לנהלים".

יו"ר האיגוד, רונן לוי, מתייחס באופן ספציפי להרחבה החדשה של שומרה, "תאונה בקטנה", שהושקה 
לפני מספר שבועות, אך מתריע כי ככל שהשיטה תאומץ על ידי חברות ביטוח נוספות תיגרם טלטלה 

בשוק ואלפי תיקונים יירדו אל מתחת לרדאר
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בפנסיות  פגיעה  על  המצביעים   OECD-ה נתוני 
של אזרחי ישראל אינם משקפים את המציאות, 
האוצר  שר  סגן  ד'(  )יום  שעבר  בשבוע  טען  כך 
בנוגע  בכנסת  שנערך  בדיון  )ש"ס(  כהן  יצחק 

לדוח שפרסם הארגון.
לטענתו, הנתונים שהוצגו מוטים כלפי מטה מכיוון 
ובמתודולוגיית  בהנחות  שינוי  ביצע  שהארגון 
מדובר,  הקודם.  בדוח  השתמש  בהן  המדידה 
בנוגע  שגויות  למסקנות  שגרם  בשינוי  לדבריו, 

לירידה בקצבה הצפויה ובשיעורי התחלופה.
שיעורי  על  בדוח  המוצג  הנתון  כי  אמר  כהן 
הפיצויים,  רכיב  את  הכולל  בישראל,  התחלופה 
גיל  בהנחת  השינוי  למרות   73.2% על  עומד 
לנתון  בדומה  וזאת  העבודה,  לשוק  הכניסה 

שהוצג בדוח משנת 2017.
מספר  לבקשת  נערך  הכנסת  במליאת  הדיון 
חברי כנסת, בעקבות פרסום דוח ה-OECD. ח"כ 
את  פתח  המשותפת(  )הרשימה  סעדי  אוסמה 
הדיון וציין כי הדוח לשנת 2019  מצביע על צניחה 
 58% של  לרמה  מהשכר  הפנסיה  שיעור  של 
לעומת 75% בשנת 2018. הוא ציין גם כי למרות 
החוק, ל-16% מהעובדים אין כלל פנסיית חובה, 

בולטת  כשהתופעה 
בחמישונים  במיוחד 

התחתונים.
)יהדות  ח"כ אורי מקלב 
מי  גם  כי  ציין,  התורה( 
פנסיה  מקבל  שכבר 
תחלופה  משיעור  נהנה 
כ-50%  של  נמוך 
מהשכר המקורי. כמו כן 

נשים  בין  שיש  לפערים  הסיבות  על  הצביע  הוא 
לגברים בקצבה, ועל כך שרבים ממשיכים לעבוד 
גם אחרי גיל 67 כדי שיוכלו להתקיים בכבוד. ח"כ 
אלכסנדר קושניר )ישראל ביתנו( ציין שבמפלגתו 
בישראל  לקשיש  המינימלית  שההכנסה  רוצים 

תהיה שווה ל-70% משכר המינימום.
מטעם הממשלה השיב להצעה סגן השר יצחק 
כהן, שטען כי המסקנות שהוצגו בדיון מבוססות 
שביצע  מהמחקר  חלק  רק  שהציגה  כתבה  על 
נתוני  כי  ניתן דווקא לראות בדוח  הארגון. לדידו, 
הצפויים  התחלופה  ושיעורי  הזקנה  קצבאות 
ורמתם  הארגון,  למדינות  ביחס  טובים  בישראל 

נשמרה ביחס לדוח הקודם.

שיעורי  בחישוב  נכלל  לא  בדוח  כי  פירט  כהן 
יותר  המהווה  הפיצויים  כספי  רכיב  התחלופה 
מ-30% מהחיסכון הפנסיוני בישראל, מה שגורם 
ושיעורי  קצבה  של  מטה  כלפי  מעוותת  להצגה 
אזי  הרכיב,  את  כוללים  כאשר  אולם  תחלופה. 
התחלופה  ושיעורי  הקצבה  של  הרמה  נשמרת 

כפי שהוצגו בדוח משנת 2017.
לדבריו, שונתה בדוח ההנחה לגבי כלל המדינות 
שהועלה  העבודה  לשוק  הכניסה  לגיל  בנוגע 
החיסכון  את  מקטינה  היא  שגם  מ-20,  ל-22 

הצפוי להתקבל ערב פרישה.
באשר לנשים ציין סגן השר כי שיעור התחלופה 
גם  הושפע  בדוח  עבורן  שחושב  הקצבה  וגובה 
לגיל  בנוגע  הארגון  חוקרי  שביצעו  מההנחה 
 .2017 של  בדוח   64 גיל  לעומת   ,62 של  פרישה 
לנשים  הפרישה  גיל  את  להעלות  יש  לטענתו, 

ל-64 ואף ל-67.
לפיכך, ניתן לטענתו לייחס את הירידה שהוצגה 
בדוח לשינויים באופן הצגת הנתונים ולא לירידה 

בפועל של שיעורי התחלופה בישראל. 
בסיום הוחלט להעביר את ההצעה להמשך דיון 

בוועדת הכספים.

 התייחס בדיון בכנסת לדוח OECD המצביע על פגיעה בפנסיות של אזרחי ישראל ועל שיעור תחלופה 
של  58% לטענתו בשל שינוי בדרך הצגת הנתונים לא נכלל בחישוב שיעור התחלופה רכיב כספי 

הפיצויים המהווה למעלה מ-30% מהחיסכון הפנסיוני בישראל

סגן שר האוצר יצחק כהן: לא קיימת פגיעה בפנסיות, 
שיעור התחלופה בישראל עומד על כ-73%
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כיסוי לנהג זמני 
החל מ-30  בלבד!
בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 52/2019 מה- 5 בדצמבר 
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השלום  משפט  בבית 
נדונה  בהרצליה 
תביעתה של כלל חברה 
על  יוצגה  אשר  לביטוח, 
כנגד  יוסף  א.  עו"ד  ידי 
על  יוצג  אשר  הנתבע, 
ידי עו"ד א. חג'אג'. פסק 
בספטמבר  ניתן  הדין 
השופטת  מפי   ,2019

יפעת אונגר ביטון.
המשפט  בית  בפני 
שיבוב  תביעת  הונחה 
התובעת  ששילמה  ביטוח  תגמולי  תשלום  בגין 
למבוטחה, בשל נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה 
אופניים  על  שרכב  הנתבע,  מעורב  היה  בה 

חשמליים )להלן: התאונה(.
התובעת טענה כי הרכב בו נהג מבוטחה נכנס 
על  רכוב  הנתבע  הגיע  ולפתע  פנוי,  לצומת 
אופניו, נכנס לצומת לא פנוי, מבלי שעצר וזאת 
נסיעתו.  בכיוון  המוצב  "עצור"  לתמרור  בניגוד 
האופניים פגעו ברכב וגרמו לו נזק רב. כמו כן, 
חוות דעת של חוקר  הגישה התובעת מטעמה 

תאונות )להלן: "המומחה"(.
בפזיזות  נהג  הרכב  נהג  כי  הנתבע,  טען  מנגד 
ובמהירות, ופגע בעוצמה בנתבע שנסע בכביש 
לו  גרם  מטר,   20 למרחק  אותו  העיף  פנוי, 
לחבלות גוף ולהרס מוחלט של אופניו. כמו כן, 

הכחיש הנתבע את הנזק וגובהו.
מהמקום  תמונות  המשפט  בית  בחן  תחילה 
הגיע  הנתבע  כי  וקבע  התאונה,  התרחשה  בו 
מכביש חד צדדי, ואילו נהג הרכב נסע בכביש 
בתמונות  לראות  היה  ניתן  בנוסף,  הראשי. 
הדרך  צדי  בשני  מוצבים  שהיו  עצור,  תמרורי 
הנתבע  לכך,  נוסף  הנתבע.  הגיע  ממנו  בכביש 
הודה שלא ראה את התמרורים ולא עצר לפני 

כניסתו לצומת.
כמו כן, הוכח כי לנהג הרכב לא היה שדה ראייה 
מחמת  הנתבע,  הגיע  ממנו  הרחוב  לכיוון  כלל 
שם.  המוצבים  בקבוקים  לאיסוף  ומתקן  עמוד 
ככל  ראייה  שדה  נפתח  לנתבע  זאת,  לעומת 
בחוות  נטען  גם  כך   - לצומת  התקרב  שהוא 
קו  לאחר  כי  קבע  אשר  המומחה,  של  דעתו 
שדה  לצומת,  שמתקרבים  וככול  העצירה 

הראייה של המגיע הולך ונפתח. 
כי ככל הנראה  ועוד, בית המשפט הוסיף  זאת 
גבוהה  הייתה  הנתבע  של  האופניים  מהירות 
יחסית לתנאי המקום וזאת בהתחשב בעוצמת 
האופניים  להתרוממות  שגרמה  הפגיעה, 
והנתבע מעל מכסה המנוע ושמשת הרכב. עוד 
ציין בית המשפט כי אילו רכב הנתבע על אופניו 
לנפילת  מובילה  הייתה  הפגיעה  אז  באיטיות, 
משמאל  הראשוני,  הפגיעה  במקום  האופניים 

לרכב, ולא מצדו האחר של הרכב.
לפיכך, קבע בית המשפט כי האחריות המלאה 

לקרות התאונה חלה על הנתבע.
להוכחת  המשפט  בית  התייחס  מכן,  לאחר 
שיעור הנזק וקבע כי התובעת כשלה בהוכחת 
הנזק. אמנם, לכתב התביעה צורפה חוות דעת 
הייתה  לא  הדעת  חוות  זאת,  עם  אך  שמאי, 
חתומה. נוסף לכך, התובעת לא הביאה ראיות 

אחרות להוכחת גובה הנזק.
להוכחת  הנטל  כי  המשפט  בית  הדגיש  עוד 
הבאת  בנטל  מדובר  התובעת.  על  מוטל  הנזק 
הראיות ובנטל השכנוע כאחד, נטל זה חייב את 
את  ובנוסף  הנזק  קרות  את  להוכיח  התובעת 

שיעורו. 
בית המשפט ציין גם, כי לא די בצירוף תדפיס 
שכן,  התובעת.  לכאורה  ששילמה  התשלומים 
תצהיר זה חסר כל נפקות כאשר אין עמו עדות 

התובעת  מטעם  מי  של 
הסכומים  כי  לאשש 
שולמו  בתדפיס  שנכללו 
הדבר  שולמו.  מה  ועבור 
עד  כאשר  בעיקר  נכון 
אישר  עצמו  התביעה 
מהנזק  שחלק  בעדותו 
ברכב אינו קשור בתאונה 

המדוברת.
יתירה מכך, בית המשפט 
לא  התובעת  כי  ציין 
שנבצר  לטעון  יכולה 
לטענת  להתייחס  ממנה 
הנתבע בעניין אי הוכחת 
סיבות.  מכמה  וזאת  נזק 

ראשית, הכלל הוא כי הנטל רובץ על התובעת 
להוכיח את כל מרכיבי התביעה. שנית, הנתבע 
הנטען  הנזק  סכום  ואת  הנזק  את  הכחיש 
סיכומי  שהתקבלו  לאחר  שלישית,  בתביעה. 
הוכחת  אי  של  הטענה  נטענה  בהם  הנתבע, 
סיכומי  להגיש  האפשרות  לתובעת  ניתנה  נזק, 

תשובה אך היא בחרה שלא לעשות זאת.
כי  המשפט  בית  פסק  לעיל,  המובא  כל  לפי 
הוכחת  אי  מחמת  התביעה  את  לדחות  יש 
לפיה  כן, בהתחשב בקביעה  כמו  הנזק.  שיעור 
הנתבע,  של  לפתחו  רובצת  לתאונה  האחריות 

בית המשפט חייב כל צד בהוצאותיו.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

  בית המשפט ציין כי אמנם, לכתב התביעה צורפה חוות דעת שמאי, אך חוות הדעת 
לא הייתה חתומה  נוסף לכך, התובעת לא הביאה ראיות אחרות להוכחת גובה הנזק

עיון נוסף

המבטחת לא הוכיחה את שיעור 
הנזק ולכן תביעת השיבוב נדחתה

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

אופניים חשמליות

www.polisa.news


6 8 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה

 מודה לסוכני  ולמשקיעי 

בזכותכם הגענו ללמעלה מעשרה מיליארד ש״ח 

בניהול תיקי לקוחות. 

תודה רבה על המקצועיות, האמונה ושיתוף הפעולה

הפורה. לא היינו עושים זאת בלעדיכם!

סיבות להגיד לכם

תודה!

יש לנו

 בית הכשרה חברה לביטוח בע" 
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 אחת הטענות הנפוצות ביותר לדחיית כיסוי ביטוחי היא אי עמידה באמצעים להקלה בסיכון 
 על סוכן הביטוח לסייע בגישור על פערי המידע הקיימים ולסייע למבוטחים לצורך מיצוי זכויותיהם

ם  י ע צ מ א
סיכון  להקלת 
בעיקר  הם 
ת  ו ש י ר ד
שנועדו  מיגון, 
את  לצמצם 
לקרות  הסיכון 
מקרה הביטוח. 
אלו  אמצעים 
נקבעים על ידי 
חברות הביטוח 
ת  ר ג ס מ ב
פוליסות  תנאי 
 , ח ו ט י ב ה
תנאי  ומהווים 
ח  ט ו ב מ ה ש
לעמוד  נדרש 
בו במהלך תקופת הביטוח. אי עמידת המבוטח 
ביטוחי  כיסוי  לדחיית  להוביל  עלולה  זה  בתנאי 

בעת נזק.
הסיכון  להקלת  באמצעים  עמידה  ואי  הואיל 
היא בין הטענות הנפוצות לדחיית כיסוי ביטוחי, 
הזמן  עם  ומורכבת.  רבה  זה  בעניין  הפסיקה 
והשתכללה היכולת של חברות הביטוח  הלכה 
בתביעות  ולטפל  יותר,  איכותי  חיתום  לבצע 
רוב,  פי  על  מכך,  כתוצאה  יותר.  מדויק  באופן 
כיסוי  לדחיית  כיום  ערוכות  הביטוח  חברות 
דבר  זה,  בהקשר  ביותר  ה"נכון"  באופן  ביטוחי 
ציבור  בפני  פשוט  לא  אתגר  מעמיד  אשר 

המבוטחים וסוכני הביטוח.
הביטוח  חברות  אמורים?  הדברים  במה 
בהתאם  האמצעים  את  לנסח  מקפידות 
יישום פסקי הדין שניתנו  להנחיות הפיקוח תוך 
נזק, חברות הביטוח בודקות  זה. בעת  בהקשר 
הנדרשים  האמצעים  קוימו  האם  וחוקרות 
ככתבם וכלשונם, ואם לא, הדרך לדחיית כיסוי 
יותר מכפי שהייתה בעבר. לכן,  קצרה ופשוטה 
ובטיפול  הנושא  בהכרת  רבה  חשיבות  קיימת 
בו באופן הנכון ביותר. בהיבט של סוכן הביטוח, 
יש לציין כי בעידן בו קיימת תחרות משמעותית 
ערך  קיים  זה  בתחום  הישירים,  הביטוחים  מול 
מוסף רב ומשמעותי לסוכן. מכאן, כי הסוכן צריך 
להיות ער לכך ולהכיר את הנושא על כל היבטיו, 
באופן בו יוכל לסייע למבוטחיו ובעיקר בעת נזק.
הן  בנושא,  דגשים  מספר  אסקור  זה,  במאמר 

בהיבט של החיתום והן בהיבט של התביעות.
בכל הנוגע לתהליך רכישת/חידוש הביטוח: על 
להקלת  האמצעים  חשיבות  בדבר  האמור  אף 
מטופל  ולא  לעיתים  "נזנח"  זה  נושא  הסיכון, 
בצורה מיטבית במהלך המו"מ לרכישת / חידוש 
שבתהליך  היא  לכך  העיקרית  הסיבה  הביטוח. 
והסוכן  המבוטח  של  המאמצים  עיקר  החיתום 
מתמקדים בדרך כלל בתנאים הכספיים, דהיינו 

הפרמיה וההשתתפויות העצמיות. 
שמתנהל  מהמו"מ  כחלק  לעיתים  ועוד,  זאת 
את  לשפר  מהרצון  וכחלק  הביטוח  חברת  מול 
התנאים הכספיים, נאותה חברת הביטוח להוזיל 
לשיפור  בכפוף  עצמית  השתתפות   / פרמיה 
השיפור  בהינתן  שכן  סיכון,  להקלת  אמצעים 
יותר  נראה אטרקטיבי  כאמור, הסיכון המבוטח 
עבורה והיכולת שלה להתגמש בתמחור – גדלה 

בהתאם. 
בעיקר,  העסקי  בתחום  כי  בחשבון,  לקחת  יש 
המטפלים  המקצועיים  הגורמים  בין  פער  קיים 
בחידוש מערך הביטוח ובתיאום תנאי הפוליסות, 
לבין הגורמים התפעוליים אשר אחראים בפועל 
סוכן  על  הסיכון.  להקלת  האמצעים  קיום  על 
זה,  פער  על  בגישור  למבוטח  לסייע  הביטוח, 

בכל שלבי הטיפול.
השלב הראשון - מו"מ לחידוש/ רכישת הביטוח:  
כי  המבוטח  עם  לוודא  הביטוח  סוכן  על   *
אכן  ההצעה,  במסגרת  הנדרשים  האמצעים 
ישימים. כאמור, על הסוכן להיות ער לכך כי נושא 
זה מוטב שייבחן מול הדרג הטכני/ תפעולי אצל 
אשר  הביטוח  אנשי  מול  דווקא  ולאו  המבוטח, 

מטפלים בנושא מטעם המבוטח. 
יש לפנות  ביישום האמצעים,  * ככל שיש קושי 
או  לביצוע,  ארכה  ולקבל  הביטוח  לחברת 
את  לשנות  במטרה  מו"מ  לנהל  לחילופין 
של  מוסכם  לנוסח  עד  שהוצעו,  כפי  האמצעים 
בעת  מיד  להפעילם  שניתן  ישימים  אמצעים 

תחילת תקופת הביטוח. 
* יש להעלות על הכתב כל סיכום בהקשר זה, 
הן במישור היחסים בין המבוטח לבין הסוכן, והן 
במישור היחסים בין הסוכן לבין חברת הביטוח, 
החשיבות  לתוקף.  הביטוח  כניסת  טרם  וזאת 
כי  מכך  נובעת  כתוב,  באופן  הדברים  בהבאת 
"מידע  המקרים  ברוב  נחשב  זה  מסוג  מידע 
עשוי  אליו,  ביחס  מלא  גילוי  אי  אשר  מהותי" 

להביא לדחיית תביעה.
השלב השני - כניסת הביטוח לתוקף:  

* על הסוכן לוודא כי התנאים שנרשמו בפוליסה 
שהוסכם  תנאים  לאותם  תואמים  שהופקה 
קיימים  כי  לציין,  יש  המו"מ.  במהלך  עליהם 
בין הסיכום  ישנו שוני  מקרים לא מעטים, בהם 
שנכתבו  התנאים  לבין  המו"מ,  בשלב  שהושג 
והדבר  שהופקה  הפוליסה  של  הרשימה  בדף 
שנמצא  ככל  לכן,  רבות.  מסיבות  לקרות  עשוי 
שוני כאמור, על הסוכן לוודא כי הפוליסה תתוקן 
וכי יירשמו בה האמצעים שסוכמו באופן מדויק.

לדרגים  )ובפרט  למבוטח  להזכיר  הסוכן  על   *
באמצעים  עמידה  כי  כאמור(,  הרלוונטיים 
עליהם  וכי  לכיסוי,  מהותי  תנאי  הינה  שנקבעו 
לעדכן את הסוכן בזמן אמת בכל שינוי שיקרה 

ביחס לכך.
במהלך  כלשהי  בעיה  שמתעוררת  ככל   *

להקלת  באמצעים  שינוי  ונוצר  הביטוח  תקופת 
תקופת  בתחילת  והוסכמו  שנקבעו  כפי  סיכון 
ונותר  נפרץ  שנדרש  מנעול  )למשל:  הביטוח 
פתוח עד תיקונו בפועל(, על הסוכן לעדכן את 
על  ולפעול  מידי,  ובאופן  בכתב  הביטוח  חברת 
פי הנחיותיה. יש לשים לב כי בהקשר זה, חלות 
להחמרה  ביחס  הביטוח  חוזה  חוק  הוראות 

בסיכון.
במקרה של דחיית תביעה: 

חברת  עם  מו"מ  לנהל  לנסות  הסוכן  על   *
עמדתה  לשינוי  להביא  שיוכל  באופן  הביטוח 
של חברת הביטוח ולתשלום הנזק )במלואו או 
בחלקו(. במסגרת המו"מ, על הסוכן לבדוק שוב 
להקלת  האמצעים  קוימו  האם  המבוטח,  עם 

הסיכון כפי שנדרשו במסגרת הפוליסה. 
הקשר  סוגיית  את  לבדוק  הסוכן  על  כן,  *כמו 
הסיבתי בין ההפרה הנטענת, לבין הנזק שנגרם. 
בהלכת  להסתייע  כמובן  ניתן  זה,  בהקשר   *
נ'  הלוידס  חתמי   3260/10 )רע"א  סלוצקי 
להפחית  הביטוח  חברות  על  לפיה,  סלוצקי( 
לא  בהם  במקרים  יחסי  באופן  ביטוח  תגמולי 
כיסוי  מדחיית  להבדיל  המיגון,  אמצעי  קוימו 
ברוב  ראויה  אינה  הפסיקה  פי  על  אשר  מלאה, 

המקרים. 
האחרונות,  בשנים  כי  בחשבון,  לקחת  יש   *
קיימת מגמת "הקשחת עמדות" מצד כל חברות 
המשנה,  מבטחי  דרישות  רקע  על  הביטוח, 
וה-SOX אשר הולכים  כמו גם מנגנוני הבקרה 
לניהול  "נוח"  מסלול  בהעדר  לכן,  ומתהדקים. 
מו"מ ולהתגמשות מול חברות הביטוח )מסלול 
יותר(, לעיתים  שהיה קיים בעבר במידה גדולה 
משפטי.  הליך  בחינת  על  מהמלצה  מנוס  אין 
הזמן  פרק  הוא  משפטי,  בהליך  העיקרי  הקושי 
בו מתנהלים התיקים בבתי המשפט.  הממושך 
ולהיות  שנים,  להימשך  עשויים  אלו  הליכים 
לעלויות  מעבר  וזאת  רבות  בעלויות  כרוכים 
הנזק בהן כבר נשא המבוטח. הדרך להתמודד 
שהם  גישור  הליכי  בבחירת  היא  זה,  קושי  עם 

לרוב נוחים ומהירים יותר.
לאמצעים  הנוגע  ככל  כי  לזכור  יש  לסיכום, 
להקלת הסיכון, מדובר בתנאי מהותי שיש לתת 
ולסייע למבוטח בהתנהלות  לקיומו,  את הדעת 
כאמור.  נזק  בעת  ובעיקר  הביטוח  חברת  מול 
עשוי  הנושא  של  ההיבטים  במכלול  נכון  טיפול 
סוכן  עבור  משמעותי  מוסף  ערך  לכדי  להביא 
של  הזכויות  מלוא  למיצוי  וכמובן  הביטוח, 

המבוטח בהתאם לפוליסת הביטוח שברשותו.

תחום  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  היא  הכותבת 
אקורד  את  הכוללת  אקורד  בקבוצת  התביעות 
בינלאומיים,  חתמים  וק.ש.  לביטוח  סוכנות 

מומחית באנליזה ואסטרטגיה בתחום הביטוח

אמצעים להקלת סיכון –
 אתגר ולצידו הזדמנות

פוליסה מארח

מאת עו"ד ליטל ענבר
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ירידת  בגין  שקל  מיליארד   4 של  הפרשות 
הביטוח  לחברות  יחזרו  בהכרח  לא  הריבית 
לרמה  חזרה  הריבית  עליית  של  במקרה 
בענף.  בכיר  גורם  מתריע  כך   – הקודמת 
שקל  מיליארד  כ-4  של  בסכום  מדובר 
הגדולות  הביטוח  חברות  חמש  שהפרישו 
ירידת  על רקע   2019 ברבעון השלישי של 
סכום  על  מדובר   2019 מתחילת  הריבית. 
גרמו  אלו  הפרשות  שקל.  מיליארד   5 של 
שקל  מיליארד  כ-1  של  מצרפי  להפסד 

ברבעון השלישי. 
של  הדיווחים  בכיר,  גורם  אותו  לדברי 
ברבעון  שההפסדים  הביטוח  חברות 
הריבית  עקום  מירידת  נבעו  השלישי 
חלקית  בתמונה  מדובר  אולם  נכונים, 
כל  הביטוחיות,  לעתודות  בהתייחס  בלבד. 
תזוזה בשיעור הריבית גורמת לשינויים הן 
והן בצד הנכסים. בעוד  בצד ההתחייבויות 
שירידת ריבית גורמת לגידול בהתחייבויות, 
גם  גורמת  ריבית  ירידת  שאותה  הרי 
כנגד  המוחזקים  הנכסים  בשווי  לעלייה 

ידי  על  שדווחו  ההשפעות  ההתחייבויות. 
בין הגידול  – הפער  "נטו"  נתוני  הן  החברות 
כל  שנדרשה  בנכסים,  לגידול  בהתחייבות 

חברה להזרים לעתודות. 

באופן  צודקות  אכן  הבטוח  חברות  לדבריו, 
הרזרבה  אכן  תעלה  שכשהריבית  חלקי 
הנכסים  שווי  גם  במקביל,  אבל,  תרד. 

האחרים יירד. 

בכיר בענף הביטוח מתריע:

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

ניתוח דוחות כספיים

 בהתייחס לעתודות הביטוחיות – כל תזוזה בשיעור הריבית גורמת לשינויים הן בצד ההתחייבויות 
והן בצד הנכסים. בעוד שירידת ריבית גורמת לגידול בהתחייבויות, הרי שאותה ירידת ריבית גורמת 
גם לעלייה בשווי הנכסים המוחזקים כנגד ההתחייבויות  חברות הבטוח אכן צודקות באופן חלקי 

שכשהריבית תעלה אכן הרזרבה תרד  אבל, במקביל גם שווי הנכסים האחרים יירד

הפרשות של 4 מיליארד שקל בגין ירידת הריבית 
לא בהכרח יחזרו במקרה של עליית הריבית

www.polisa.news
https://polisa.news/%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%94/%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a0/
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%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c/
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true
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לטענת המבקש, מנורה מחשבת את שווי חלקי החילוף שיש להחליפם לפי מחירי חלקי 
חילוף שאינם ניתנים להשגה, תחת מחירי חלקים המופיעים במחירוני היבואנים הרשמיים

הפניקס תשקיע כ-30 מיליון דולר בקרן הנוכחית והכשרה תשקיע כ-7.5 מיליון 
דולר, בנוסף להשקעה קודמת של 27 מיליון דולר בקרנות דומות של אלקטרה

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: 
נמנעת מפיצוי מלא של בעלי 

הרכב על נזקיהם

הפניקס והכשרה ישקיעו בקרן 
האשראי של אלקטרה נדל”ן

מצרפי  בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
מוערך של 52.2 מיליון שקל הוגשה לבית משפט 
זאת,  מבטחים.  מנורה  כנגד  שאן  בבית  השלום 
רכבים  בעלי  מפיצוי  נמנעת  היא  לפיה  בטענה 
סתם  בטענת  ונתלית  הממשי  הנזק  מלוא  בגין 
חלקי  להשגת  ריאלית  שאינה  חלופה  לעניין 
ממבוטחיה  מונעת  היא  ובכך  מיובאים,  חילוף 

קבלת פיצוי בגין הנזק הריאלי שנגרם להם.
מחשבת  מנורה  כהן,  שלומי  המבקש,  לטענת 
את שוויים של חלקי חילוף שנדרשת החלפתם 
במהלך ביצוע התיקונים לפי מחירי חלקי חילוף 
שאינם ניתנים להשגה, תחת מחירי חלקי חילוף 
המופיעים במחירוני היבואנים הרשמיים. כתוצאה 
את  ומכוון  שיטתי  באופן  מפצה  מנורה  מכך, 
הזכאים בסכומים נמוכים משמעותית מהסכומים 

בהם היא חייבת לפצות בהתאם לדין החל.

לטענת המבקש, בעניינו האישי השמאי מטעמו 
נקב במחירי חלקי חילוף הקיימים במלאי בארץ, 
במחירי  נקב  מנורה  של  מטעמה  שמאי  ואילו 
חלקי חילוף הקיימים בחו"ל, אותם ניתן להזמין 

לכאורה בדרך של יבוא מקביל. 
לדברי המבקש, ההסבר של מנורה לאופן חישוב 
זה הינו כי חלה עליו "חובת הקטנת הנזק", באופן 
בייבוא  מחו"ל  החלפים  את  להזמין  עליו  שהיה 
הנזק  הקטנת  חובת  לטענתו,  ואולם,  מקביל. 
חילוף  חלקי  בעולם  לאתר  חובה  כוללת  אינה 
הסיכונים  כל  על  בדואר  ולהזמינם  יותר  זולים 

והנזקים הנלווים הכורכים בכך.
המקצועית  ההנחיה  מלשון  כי  נאמר,  בבקשה 
לשמאי רכב של משרד התחבורה עולה בבירור, 
כי כוונת מנסח ההנחיה הייתה מחיר של אותם 
אצל  בישראל  במלאי  הזמינים  חילוף  חלקי 

חילוף  חלקי  מחיר  ולא  המורשים,  הספקים 
תיאורטי, הקיים אולי במדינות אחרות.

בית המשפט מתבקש לקבוע כי מנורה מבטחים 
פעלה בניגוד לדין כאשר חישבה את גובה הפיצוי 
מחירי  לפי  שניזוקו,  הרכבים  בעלי  למבוטחיה, 
חלקי חילוף שאינם ברי השגה, ולא על פי מחירי 

חלקי חילוף הזמינים במלאי בשוק המקומי.
למנורה  להורות  עוד,  מתבקש  המשפט  בית 
לפי  הפיצוי  גובה  מחישוב  בעתיד  להימנע 
מחירי חלקי חילוף שאינם זמינים במלאי בשוק 
המקומי ולחייב את מנורה לפצות את מבוטחיה 
בגובה ההפרש שבין מחירי חלקי חילוף הקיימים 
במלאי בשוק המקומי לבין מחירון חלפים שאינם 

ברי השגה.
תגובת החברה לא התקבלה עד סגירת הגיליון.

הפניקס והכשרה ישקיעו בקרן האשראי החדשה 
היום  אלקטרה  הודיעה  כך  נדל"ן.  אלקטרה  של 
בקרן  דולר  מיליון  כ-03  תשקיע  הפניקס  )א'(. 
נודע  לפוליסה  עוגן.  משקיעת  ותשמש  הנוכחית 
בנוסף  דולר  מיליון  כ-5.7  תשקיע  הכשרה  כי 
בקרנות  דולר  מיליון   72 של  קודמת  להשקעה 
גיוס  סיימה  עצמה  הקרן  אלקטרה.  של  דומות 
של כ-001 מיליון דולר ומטרתה לגייס 001 מיליון 
נוספים והיא תהווה מוצר משלים לשלוש קרנות 

ההשקעה שמנהלת אלקטרה נדל"ן כיום.
הקרנות  של  שהיקפן  חוזה  היא  החברה,  פי  על 

דולר.  למיליארד  להגיע  ועשוי  בהתמדה  יגדל 
Multi- קרן הלוואות תשקיע במקבצי דיור מסוג

קרנות   3 לצד  וזאת  הברית,  בארצות   Family
ההשקעה שהיא מנהלת עד כה.

מזנין,  מסוג  הלוואות  במתן  תעסוק  החוב  קרן 
)גישור(.  בכיר  וחוב   ytiuqe  derreferP
אלקטרה  של  המובהקים  היחסיים  היתרונות 
אמריקה בתור שחקנית בענף הם יכולת הניתוח 
בשוטף  הדוק  פיקוח  העסקה,  כל  של  העמוקה 
קיצוניים.  במקרים  הלווה  בנעלי  להיכנס  ויכולת 
מזנין היא צורת מימון ביניים )המונח מזנין במקורו 

לקומה  הקרקע  קומת  בין  ביניים  קומת  הוא 
העליונה( בין חוב להון עצמי. מלווה המזנין יסתפק 
הוא  אך  רגיל,  לחוב  ביחס  מופחתים  בביטחונות 
יצפה להשתתפות ברווחים, בנוסף לשיעור ריבית 

בסיסי והחזר הקרן. 
על  גם  נדל"ן  אלקטרה  דיווחה  שעבר  בשבוע 
מיליון  כ-041  של  גיוס  בהיקף  ראשונה  סגירה 
במקבצי  להשקעות  השלישית  הקרן  של  דולר 
לגיוס  לפעול  ממשיכה  החברה  בארה"ב.  דיור 
משקיעים לקרן עד לסכום כולל של כ-005 מיליון 

דולר וזאת עד לסגירה הסופית של הקרן. 

פוליסה פיננסים

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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 שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה למנהל תחום ביטוח כללי: לאור בקשות שקיבלנו מסוכנים וממבוטחים החלטנו 
להוסיף כיסוי לנהג זמני בפוליסת "הפניקס זהיר"  מדובר בתוספת הנדרשת מעת לעת על ידי ציבור המבוטחים

 הפשרה הושגה לאחר שש שנים  הטענה נגד כלל ביטוח הייתה על כך שאינה 
מתחשבת בתוספת הפרשי הצמדה לסכום הביטוח בקרן פנסיה מקפת

 ענבל הכריזה על שדרוג כתב הכיסוי לרכוש ממשלתי  המנכ"ל יריב נחמה: כתב הכיסוי יקנה למשרדי הממשלה כרית 
ביטחון לאירועים שלא כוסו עד היום  התייחס גם לרכישת ביטוח המשנה לגשרים ומחלפים כפי שפורסם בפוליסה

הפניקס תאפשר לרכוש כיסוי לנהג 
זמני במסגרת פוליסת “הפניקס זהיר” 

פשרה בייצוגית של 430 מיליון שקל נגד כלל 
ביטוח על אי תשלום הפרשי הצמדה וריבית

מנכ”ל ענבל: הפרויקטים שאנו מקדמים בתחום 
הבטיחות הכרחיים לשמירה על נכסי המדינה

מוסיפה  הפניקס 
לפוליסת  חידוש 
 - זהיר"  "הפניקס 
זמני,  לנהג  כיסוי 
משתמש  שאיננו 
ברכב,  קבוע 
של  זמן  לפרק 
ארבעה  או  יומיים 
הכיסוי  ימים. 

סמלית,  בפרמיה  זמני  נהג  להוסיף  יאפשר 
העצמית  ההשתתפות  שקל.  מ-30  החל 
ההשתתפות  לסכומי  בהתאם  היא  זה  בכיסוי 
של  מורחב  ביטול  כולל  שבפוליסה,  העצמית 
ההשתתפות העצמית, כאשר הרחבה זו קיימת 

בפוליסה.  
מיועד  מהפניקס,  נמסר  כך  החדש,  הכיסוי 
לרכבים ששוויים עד 400 אלף שקל והוא יינתן 

באמצעות הפקת תוספת לפוליסה.

למנהל  ומשנה  בכיר  סמנכ"ל  מילר,  שלמה 
שקיבלנו  בקשות  "לאור  כללי:  ביטוח  תחום 
כיסוי  להוסיף  החלטנו  וממבוטחים  מסוכנים 
מדובר  זהיר'.  'הפניקס  בפוליסת  זמני  לנהג 
ציבור  ידי  על  לעת  מעת  הנדרשת  בתוספת 
הינה  זה  לכיסוי  הפרמיה  עלות  המבוטחים. 
שקל  ב-30  מתחילה  והיא  ביותר  אטרקטיבית 

בלבד ליומיים". 

את  אישר  בתל-אביב  המחוזי  המשפט  בית 
נגד  ייצוגית  לתובעי  ביטוח  כלל  בין  הפשרה 
החברה בתחום הביטוח הסיעודי. בתביעה נטען, 
באמצעות  סיעודי  ביטוח  תגמולי  תשלום  כי 
ללא  נעשים  החברה  של  מקפת  הפנסיה  קרן 
לסכום  הצמדה  הפרשי  בתוספת  התחשבות 

הביטוח בקרן פנסיה מקפת. 
עוה"ד  באמצעות  ב-2013,  הוגשה  התביעה 
כי  טענו  הדין  עורכי  מזרחי.  ותומר  גרפי  ארנון 
תשלום החסר נעשה בניגוד לחוק חוזה הביטוח, 
תגמולי  "על  במפורש:  הקובע  סעיף  הכולל 
כמשמעותם  הצמדה  הפרשי  יתווספו  הביטוח 

נכתב,  בתביעה  והצמדה".  ריבית  פסיקת  בחוק 
זו של כלל ביטוח מכניסה לחברה  כי התנהלות 
חיים  אורח  לנהל  מהמבוטחים  ומונעת  עתק  הון 
תמיכה  מהם  ומצריכה  עצמם  בכוחות  שגרתי 

כספית. 

ממשלתי  רכוש  המבטחת  לביטוח,  חברה  ענבל 
על  הכריזה  שקל,  מיליארד   80 של  בהיקף 
שדרוג כתב הכיסוי, בין היתר בהוספת כיסוי "כל 
הסיכונים". "שדרוג כתב הכיסוי לרכוש ממשלתי 
יסייע ליחידות הממשלתיות ויאפשר להם סוג של 
כרית ביטחון לאירועים שלא כוסו עד היום", אמר 

יריב נחמה מנכ"ל החברה.
בתחום  החברה  של  השנתי  בכנס  דיבר  נחמה 
בפארק  שעבר  חמישי  ביום  שהתקיים  הרכוש, 
להשקעות  גם  התייחס  הוא  ברחובות.  המדע 
האש  בטיחות  בתחום  הממשלתיות  היחידות 
בתחום  פרויקטים  לקדם  פועלים  "אנו  ואמר: 
על  ולשמור  סיכונים  לצמצם  במטרה  הבטיחות 

נכסי המדינה".
נזכיר כי בחודש שעבר פורסם בפוליסה כי ברוקר 
נתיבי  נכסי  את  לבטח  נבחר  מארש  הביטוח 
ביטוח  נחמה לרכישת  התייחס  בכנס  ישראל. 
ידי  על  המנוהלים  ומחלפים  לגשרים  המשנה 
חברת נתיבי ישראל. "בזכות שיתוף הפעולה עם 

נתיבי ישראל ואישורו של החשב הכללי במשרד 
של  הביטוח  פוליסות  את  רכשה  ענבל  האוצר, 
הכיסוי  סכום  ישראל.  נתיבי  של  התחבורה  נכסי 

עומד על כחצי מיליארד שקלים בשנה".
היחידות  שלוש  בכנס  לשבח  צוינו  בנוסף 
בתחום  בהשקעות  שהצטיינו  הממשלתיות 
משרד  המשפט,  בתי  )הנהלת  האש  בטיחות 
ובית  החברתיים  והשירותים  והרווחה  העבודה 

החולים הגריאטרי פלימן(.
ששינסקי- מיכל  עו"ד  בענבל,  הביטוח  סמנכ"ל 
לניהול  היחידה  פעילות  את  הציגה  אביטל, 
סיכונים ברכוש. לדבריה, "בשנת 2019 שמנו דגש 
על התקני בטיחות אש ביחידות הממשלתיות ועל 
קיום בית הספר לניהול סיכונים ברכוש של ענבל 
העברית(.  )האוניברסיטה  מגיד  מכון  בשיתוף 
בתחום  קורסים  שני  בירושלים  התקיימו  השנה 
ניהול סיכונים ברכוש וביטוח עבור נציגי היחידות 
במיזם.  נמשיך  הבאה  בשנה  גם  הממשלתיות. 
בנוסף יזמנו את פרויקט שיערוך תכולות משרדי 

לרכוש  ומלא  הולם  כיסוי  שיאפשר  הממשלה, 
המדינה". 

במטרה להעלות מודעות להליכי גישור שתופסים 
תאוצה במסגרת התדיינויות משפטיות, התקיים 
מקרה  על  המבוסס  מומחז  גישור  הליך  בכנס 
אמיתי - שריפה שאירעה בבית חולים ממשלתי 
בזמן שקבלן חשמל ביצע עבודה לפי הזמנת בית 
החולים. הנזק שנגרם באירוע עמד על 13 מיליון 
הגישה  כך  ואחר  בנזק  נשאה  המדינה  שקלים. 
טען  הקבלן  שלו.  והמבטחת  הקבלן  נגד  תביעה 
כי השרפה פרצה עקב כשל במזגן שהיה מותקן 

במקום, בלי קשר לעבודתו.
היתרונות  ביטוי  לידי  הובאו  שהתנהל  בהליך 
הרבים הקיימים בניהול סכסוך באמצעות גישור. 
שני  של  הסכמה  הושגה  ההליך  של  בסיומו 
בענבל  המגשר.  של  הפשרה  להצעת  הצדדים 
הדגישו כי המסקנה מהליך הגישור המומחז היא 
קשר  ביניהם  שקיים  גופים  בין  כספי  שבסכסוך 

עסקי רציף, עדיף פתרון בדרכי נועם.

כדאי לדעת

שלמה מילר,   סמנכ”ל בכיר
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לוידס משיק תוכנית ביטוח 
לסיכוני שיגור חלליות

מיזוג של מבטחים הודיים יביא 
לפיטורי 15 אלף עובדים

השוויצרי  המשנה  שמבטח  לאחר 
הבינלאומי Swiss Re הודיע על נטישת 
)אוגוסט  ושיגורים  חלליות  ביטוח  תחום 
תכנית  השקת  על  לוידס  הודיע   ,)2019
התוכנית  זה.  בתחום  חדשה  ביטוח 
ידי  על  מגובה   Llift Space שתקרא 
 Hiscox-ו Brit 18 סינדיקטים בהנהגת
בקיבולת של 25 מיליון דולר לסיכון אחד. 
ביטוחי  כיסוי  תעניק  הביטוח  תוכנית 

לחללית עוד בשלב שלפני השיגור, בעת 
למסלול  נכנסת  שהחללית  ועד  השיגור 
הימצאה  ובעת  הארץ  כדור  סביב 

במסלול.
שמשקלן  לחלליות  מיועדת  התוכנית 
כי  מאמינים  בללוידס  ק"ג.   300 מ  נמוך 
מ  יגדל  לחלל  השיגורים  ביטוח  תחום 
300 מיליארד דולר לכדי 1 טריליון דולר 

בשנת 2040. 

הודיים,  מבטחים  בין  הצפוי  המיזוג 
 National המדינה,   בשליטת 
 Insurance Company,
 Oriental Insurance Company
 United India Insurance-ו
לאובדן  לגרום  עשוי   Company
מקום עבודה ל-15 אלף איש )כשליש 
מכוח האדם של שלושת המבטחים(. 
המבטח  את  ליצור  שאמור  המיזוג, 
ההודי הגדול ביותר בתחום הביטוח 
הכללי, הוצע על ידי שר האוצר ההודי 
2019- לשנת  התקציב  בהצעת 

המיזוג  של  נוספת  תוצאה   .2020
המבטחים  בין  תחרות  הפסקת  היא 
המיזוג  אולם  התאבדות".  ב"מחירי 
אינו צפוי להיות על מי מנוחות. לכל 
מבטח יש טכנולוגיה שונה התומכת 
שונות  ומערכות  המבטח  בניהול 
כח  בתחום  מידע.  טכנולוגיות  של 
ארגוני  עם  חריף  אימות  צפוי  האדם 
העובדים בגין פיטורי העובדים אשר 
מיליון   421 מעל  של  לחיסכון  יביא 
בין  יש  מהמבטחים  אחד  לכל  דולר. 

800 ל 900 סניפים ברחבי הודו.

תוכנית הביטוח תעניק כיסוי ביטוחי לחללית עוד 
בשלב שלפני השיגור, בעת השיגור ועד שהחללית 

נכנסת למסלול סביב כדור הארץ

אחת מתוצאות המיזוג: הפסקת תחרות בין 
המבטחים ב"מחירי התאבדות"

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!

על פי הסכם המכירה הוערך ReAssure ב-4.3 מיליארד דולר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

Swiss Re מוכר את המבטח 
ReAssure הבריטי שלו

 Swiss Re הבינלאומי  השוויצרי  המשנה  מבטח 
 Phoenix Group עם  להסכמה  הגיע  כי  הודיע 
Holdings plc למכירה של מבטח החיים הבריטי 
ReAssure Group plc )חברה בת(. על פי הסכם 
המכירה הוערך ReAssure ב-4.3 מיליארד דולר. 

Swiss Re יקבל 1.6 מיליארד דולר במזומן ומניות 
 - ל-17%   13% בין  שינוע  בשיעור   Phoenix של

אחזקות שיקנו לו מושב במועצת המנהלים. 
 MS&AD Insurance המיעוט   מניות  בעל 
של  מניות  יקבל   Group Holdings Inc

11% ל-15%. בתום  Phoenix בשיעור שינוע בין 
כמבטח  מעמדו  את  יבסס   Phoenix התהליך 
 14.1 עם  באירופה  ביותר  הגדול  והפנסיה  החיים 
מיליון פוליסות ועם נכסים בהיקף של יותר מ-432 

מיליארד דולר. 

www.polisa.news


12 8 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה
מבטחים ומבוטחים

תחת הסלוגן "איזון עבודה-
קבוצת  הכריזה  משפחה" 
על  ופיננסים  ביטוח  הראל 
סביבת  בתחום  פיילוט 
תינתן  במסגרתו  העבודה, 
האפשרות  לעובדים 
להפחית את היקף עבודתם 
לארבעה ימים תוך התאמה 

בהיקף המשרה. 
התוכנית  במסגרת  כי  יצוין, 

הסוציאליות  הזכויות  את  לשמר  הוחלט 
במלואן  העובד  של  ולפיצויים  לתגמולים 
כניסתו  טרם  שהיו  כפי  המלא,  שכרו  על 
בבוא  פרישה  כמענק  שישולמו  לתוכנית, 

העת.
יצטרך   ,2020 בינואר  שייחל  בפיילוט, 
שבועי  יום  להגדיר  בכך  שיבחר  עובד 
מהתוכנית  יציאה  אפשרות  ותינתן  קבוע, 
וחזרה למצב קודם בתום כל שנה ממועד 

ההצטרפות. 

מהראל נמסר: "מאז ומתמיד הבעלים והנהלת 
החברה ראו את העובדים כמרכיב ראשון במעלה 
העובד  הצבת  הזמנים.  בכל  החברה  בהצלחת 
ולמצוינות  לחדשנות  המחויבות  לצד  במרכז, 
עסקית, שירותית ותפעולית, היא דרך חיים של 
ממש בחברתנו. כחברה שסביבת העבודה בה 
היא מופת ודוגמה, החלטנו להטמיע סטנדרטים 
בינלאומיים חדשניים של עולם העבודה ולתמוך 

ביצירת איזון בין עבודה לבית".

התיקים  ניהול  חברת  למנכ"ל  תמונה  דנציגר  קרן 
הודיעה  כך  קימא.  בר  מירב  בעקבות פרישתה של 
החברה בסוף השבוע שעבר. דנציגר, מכהנת היום 
וניהלה  פיננסים  בהראל  ולקוחות  שיווק  כסמנכ"ל 
וההפצה.  השיווק  מערכי  את  האחרונות  בשנתיים 
על פי החברה דנציג, בעלת 12 שנות ניסיון כמנהלת 
ואחראית במידה רבה על הצמיחה הגבוהה שחווה 
העברת  האחרונות.  בשנתיים  ההשקעות  בית 
של  חפיפה  לתהליך  במקביל  תבוצע  התפקיד 

מספר חודשים.
ניהול  חברת  כמנכ"ל  מכהנת  בר-קימא,  מירב 
בר-קימא  האחרונות.  בשנתיים  הראל  של  התיקים 
כי ברצונה לפרוש מתפקידה בעוד מספר  הודיעה 

כהונתה  טרם  עצמאית.  לדרך  ולצאת  חודשים 
בהראל, היא שימשה בתפקידי ניהול בכירים בבנק 
חדר  את  שנים  עשר  במשך  ניהלה  מתוכם  לאומי, 
עזיבתה,  עם  מציינים  בהראל  הבנק.  של  המסחר 
ש"חברת ניהול התיקים של הראל פיננסים, בלטה 
ומנהלת  יותר ממיליארד שקל  השנה בצמיחה של 
ש"ח  מיליארד  מ-14  למעלה  של  בהיקף  נכסים 

למגוון רחב של לקוחות". 
רבה  ועשייה  מאתגרות  שנתיים  "לאחר  בר-קימא: 
מעוניינת  אני  החברה,  בתוצאות  ביטוי  לידי  שבאה 
לצאת לאתגרים ניהוליים ועסקיים חדשי. אני מודה 
לקבוצת הראל על האמון והתמיכה שקיבלתי לאורך 

כל הדרך".

ניהול  הראל  ויו"ר  פיננסים  הראל  מנכ"ל  קדם,  טל 
השקעות: "עם כניסתה לתפקיד הובילה בר-קימא 
מספר מהלכים אסטרטגיים אשר הביאו את החברה 
לעבור ממצב של שחיקה בהיקף הנכסים וברווחיות 
המתבססת  וברווח,  בנכסים  מרשימה  לצמיחה 
מודה  אני  ההשקעות.  בביצועי  בבולטות  היתר  בין 
למירב בר-קימא על העשייה הרבה והישגיה ומאחל 
לה הצלחה בדרך החדשה בה בחרה. קרן דנציגר 
יכולות  מגוונים  בתפקידים  השנים  לאורך  הוכיחה 
והצלחות  ביצועים  לצד  גבוהות  ואישיות  מקצועיות 
מוכחות. אנו סומכים על כל צוות הנהלה שיחד עם 
קרן ימשיך את המגמה החיובית החזקה בביצועים 

ובשירות לטובת אלפי לקוחות החברה".

וכ-30  הישראלי,  הביטוח  מענף  בכירים  עשרות 
מבכירי ממארש העולמית, השתתפו באירוע לציון 

20 שנות פעילות למארש ישראל. 
אירחה  נתן,  גיסר  נעמי  ישראל  מארש  מנכ"לית 
ממארש  בכירים  כ-30  של  משלחת  באירוע 
זיגמונד  מנכ"ל מארש אירופה  בראשם  העולמית, 
במארש  אירופה  מזרח  ודרום  מרכז  ומנכ"ל  פריג 
מרבית  באירוע  השתתפו  לצידם  הרמנס.  לוקאס 
מנכ"לי מארש מכל מדינות אירופה. עוד השתתף 
ורבים  הביטוח,  על  המפקח  ברקת,  משה  באירוע 

מבכירי חברות הביטוח, סוכנים, יועצים ועוד. 
ברקת אמר באירוע כי מארש היא חברת אמת של 

"אני מודה לכם על התמיכה המתמשכת  ישראל: 
בעולם הביטוח והעסקים הישראלי. המחויבות לא 
ישראל  את  להפוך  נערכים  אנחנו  מאליה.  מובנת 
למעצמת סייבר בעולמות הביטוח ומובילה בניתוחי 
הזירה.  את  להוביל  הולכים  אנחנו  דאטה.  ביג 
אתמול נפגשתי עם רוכשי הפניקס ואני שמח על 
ההתעניינות העולמית בשוק הביטוח הישראלי. אני 

בטוח שההתעניינות הזו רק תלך ותתעצם".
כי  אמרה  נתן  גיסר  נעמי  מנכ"לית מארש ישראל, 
הגעת בכירי מארש היא "הבעת אמון של החברה 
בשוק הישראלי, חיזוק מחויבות החברה העולמית 
באטרקטיביות  תמיכה  והמשך  ישראל  למארש 

הפתרונות שאנו מציעים, תוך הסתכלות לפתרונות 
חדשים שנציע בעתיד הקרוב". 

הראל תיתן לעובדים אפשרות לעבור 
לשבוע עבודה בן ארבעה ימים

חילופי תפקידים בהראל: מירב בר קימא תפרוש לבקשתה, 
קרן דנציגר תשמש כמנכ”ל חברת ניהול התיקים

בכירים מענף הביטוח הישראלי וממארש 
העולמית ציינו 20 שנים למארש ישראל

  החברה הכריזה על תוכנית במסגרתה העובדים יוכלו לוותר על יום עבודה שבועי לבחירתם 
 היקף המשרה יעודכן בהתאם, אך הזכויות וההפרשות הסוציאליות לתגמולים ולפיצויים לא ייפגעו

 דנציגר מכהנת היום כסמנכ"ל שיווק ולקוחות בהראל פיננסים  טל קדם, יו"ר הראל ניהול 
השקעות: בר קימא הביאה את החברה ממצב של שחיקה בהיקף הנכסים לצמיחה

מנכ"לית מארש ישראל נעמי גיסר נתן, אירחה באירוע משלחת של כ-30 בכירים ממארש העולמית, בראשם 
מנכ"ל מארש אירופה זיגמונד פריג ומנכ"ל מרכז ודרום מזרח אירופה במארש לוקאס הרמנס

מישל סיבוני, מנכ"ל הראל

מנכ"לית מארש ישראל נעמי גיסר נתן והמפקח 
על הביטוח ד"ר משה ברקת
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חשמונאי  נעמה  האקטוארים  אגודת  נשיאת 
הנשיאה  זה.  מתפקיד  פרישה  על  הודיעה 
החדשה שנבחרה על ידי הוועד המנהל - דפנה 

קאופמן. 
אירוע  במסגרת  הפרישה  על  הודיעה  חשמונאי 
הגאלה השנתי של אגודת האקטוארים, שנערך 
המפקח  בהשתתפות  לציון,  בראשון  ה'  ביום 
איגוד חברות  יו"ר  משה ברקת,  על הביטוח ד"ר 

הביטוח יאיר המבורגר ובכירים נוספים. 
ברקת, בנאומו, ציין לשבח את האקטואר הראשי 
הפורש של רשות שוק ההון – עמיר פלד: "עמיר 
הביקורת  בהם  רבים,  פרויקטים  להוביל  עזר 
בתחום הפנסיה הוותיקה ועדכון לוחות תמותה, 

מחויב  זה  ברווחיות,  פוגעות  התוצאות  אם  גם 
המציאות". 

הענף  של  הרב  לצורך  ברקת  התייחס  עוד 
לפעול  בכוונתו  כי  ואמר  נוספים  באקטוארים 
למען הגעת אקטוארים נוספים לישראל מחו"ל: 
"אקטואריה היא בסיס קריטי לעולם שלנו". עוד 
הוא אמר כי הוא מצפה לראות את האקטוארים 
שוק  וברשות  בענף  תפקידים  יותר  תופסים 
ההון, כולל תפקידים עסקיים. אקטואריה צריכה 

להיות ה-DNA של העסק". 
לצורך  התייחס  המבורגר,  יאיר  האיגוד  יו"ר  גם 
פה  רואה  "אני  חדשים:  באקטוארים  הענף  של 
הרבה אקטוארים שעבדו, עובדים ויעבדו אצלי. 
עוד  גדולה".  גאווה  וזו  צעירים  הרבה  פה  יש 
ברקת  של  הפיקוח  לסגנון  המבורגר  התייחס 
ברקת  של  שהקשב  גדול  מאמין  "אני  ואמר: 
בעיקר  חשוב,  מאוד  דבר  זה  הביטוח  לחברות 
נוכח העובדה שאנחנו אמורים להגדיל את ההון 

במיליארדים רבים".
חשמונאי:  נעמה  האגודה  של  היוצאת  הנשיאה 
בשנים  בתעשייה  שהמציאות  סוד  זה  "אין 
האחרונות מאתגרת במיוחד. היא מאתגרת עקב 
משתנים מאקרו-כלכליים, הסביבה התחרותית, 
הרגולציה ומשתנים רבים נוספים. במציאות זו, 
על  רבה  השפעה  הסף,  כשומרי  לאקטוארים, 

התנהלותם של הגופים המוסדיים". 
דפנה קאופמן, הנשיאה הנכנסת, הודתה לנעמה 
חשמונאי על קדנציה ארוכה: "נעמה קידמה את 
ובמקצועיות  עצומה  בהשקעה  האגודה  מטרות 
האגודה  לטובת  המדהימה  המסירות  רבה. 
העומד  המרכזי  האתגר  ולהערכה.  לציון  ראויה 
אקטוארים  יותר  להכשיר  הוא  כאגודה  בפנינו 
גדול  חוסר  שישנו  ידוע  בארץ.  הביטוח  בשוק 
בשוק  וגם  הביטוח  בחברות  אקטוארים  של 
הייעוץ. הסיבה המרכזית לכך נעוצה בין השאר 
עיקר  לכן  מאוד...  המאתגר  ההכשרה  במסלול 
ההתמקדות שלנו תהיה בקידום, עיבוי ותמיכה 

בהכשרה של עתודה אקטוארית".

עו"ד  לשעבר  החוץ  ושרת  המשפטים  שרת 
של  צוהריים  במפגש  התארחה  ליבני,  ציפי 
המסחר  לשכת  כנשיא  המכהן  המבורגר,  גדעון 
ישראל-שוויץ וליכטנשטיין וכנשיא קבוצת הראל. 
המפגש המיוחד נערך ביום רביעי שעבר במלון 
דן בתל אביב כחלק מפעילות הלשכה להידוק 
שוויץ  ישראל,  בין  והמסחר  הכלכלה  קשרי 

וליכטנשטיין. 
המפגש התקיים במעמד שגריר שוויץ בישראל 
ז'אן דניאל רוך ובנוכחות של יותר ל-100 אורחים, 
בנושא:  ליבני  של  אורח  מהרצאת  נהנו  אשר 
גלובליזציה,  המודרנית:  הדמוקרטיה  "אתגרי 

לאומנות וליברליזם". 
משגרירות   ,Liv Halperin באירוע:  השתתפו 
שוויץ; Bruno Braem , Raymond Sauteur וכן 
Andreas Itten נציגי חברת הביטוח Zurich ; חנן 

וינברגר, מנכ"ל  פרידמן, מנכ"ל בנק לאומי; אבי 
מיכאל סלע; שמשון  UBP בישראל ; פרופ'  בנק 
הראל; עו"ד אורי אשר; עו"ד פסרמן דניאל; אמנון 
דוד  והתעשייתי;  המסחרי  המועדון  נשיא  דותן, 
פרופר;  גד  גילרמן;  דני  בסס"ח;  יו"ר  בלומברג, 
עו"ד  היהלומים;  בורסת  יו"ר  שניצר,  שמואל 
ד"ר  יעקובוביץ';  ערן  עו"ד  יעקובוביץ';  צביקה 
 ; הביטוח  חברות  איגוד  מנכ"ל  רוטקופף,  גיא 
יאיר המבורגר, יו"ר קבוצת הראל; מישל סיבוני, 

מנכ"ל קבוצת הראל ועוד.
על  ליבני  ציפי  לעו"ד  הודה  המבורגר  גדעון 
"אירוע  כי  הוסיף,  עוד  המעניינת.  הרצאתה 
מרתקים  מפגשים  מסדרת  חלק  הינו  זה  חגיגי 
השנים,  לאורך  התפתחו  אשר  וייחודיים, 
בין  הפעולה  ושיתוף  הקשרים  את  המחזקים 
ושוויץ.  ישראל  לבין  המסחר  לשכת  חברי 

מפגשים אלו הפכו למסורת המאפשרת המשך 
רבות  וכלכליים התורמת  קיום קשרים עסקיים 
הגופים העסקיים החברים  בין  להידוק היחסים 

בלשכה לבין המדינות".

נשיאת אגודת האקטוארים נעמה חשמונאי 
פרשה; הנשיאה החדשה היא דפנה קאופמן

השרה לשעבר ציפי ליבני, התארחה 
במפגש של גדעון המבורגר ולשכת 
המסחר ישראל-שוויץ וליכטנשטיין 

 חשמונאי: אין זה סוד שהמציאות בתעשייה בשנים האחרונות מאתגרת במיוחד   לאקטוארים, 
כשומרי הסף, השפעה רבה על התנהלותם של הגופים המוסדיים  קאופמן: האתגר המרכזי העומד 

בפנינו כאגודה הוא להכשיר יותר אקטוארים בשוק הביטוח בארץ

נשיאת אגודת האקטוארים היוצאת נעמה חשמונאי 
עם המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת )מימין( 

ויו"ר איגוד חברות הביטוח יאיר המבורגר
נשיאת אגודת האקטוארים הנכנסת 

דפנה קאופמן

מימין: גדעון המבורגר, השגריר ז'אן דניאל רוך וציפי 
לבני
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