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בוטלה הייצוגית נגד ארבע מבטחות שהוגשה 
בטענה לאפליית נשים בפוליסות ביטוח חיים

 בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור שהגישו כלל ביטוח, מגדל, הראל ומנורה מבטחים 
על החלטת בית הדין האזורי  נקבע כי ההבחנה בין גברים לנשים ברכיב הגמלה אינה נשענת 

על תפיסות סטריאוטיפיות מגדריות אלא נובעת מהחשש לאנטי סלקציה וכשל שוק 
ביטל  לעבודה  הארצי  הדין  בית 
אתמול את הייצוגית נגד כלל ביטוח, 
מבטחים  ומנורה  הראל  מגדל, 
נשים.  לאפליית  בטענה  שהוגשה 
חברות  שהגישו  בערעור  מדובר 
הדין  בית  החלטת  על  הביטוח 
האזורי לאשר את התביעה כייצוגית, 
 2015 באפריל  ב-2014.  שניתנה 
קיבלו הנתבעות רשות ערעור והדיון 
לעבודה.  הארצי  הדין  לבית  עבר 
בדצמבר 2016 ניתנה חוות דעת של 
היועץ המשפטי לממשלה, שקבע כי 

אין מדובר באפליה פסולה. 
התביעה הוגשה ב-2008, במסגרתה 
הגמלה  כי  התובעות  ידי  על  נטען 

נמוכה  פרישה,  לגיל  בהגיען  לנשים,  החודשית 
)בנימוק  מזו שמקבל מבוטח גבר בנתונים זהים 
בעוד  יותר(,  גבוהה  נשים  של  החיים  תוחלת  כי 
הנגבית  לזו  זהה  מהן  הנגבית  הריסק  שפרמיית 
מגברים מבוטחים, על אף ששיעורי התמותה של 

נשים נמוכים בהרבה.
ורדה  הדין  בית  נשיאת  ידי  על  ניתן  הדין  פסק 
השופט  איטח,  אילן  הנשיאה  סגן  וירט-ליבנה, 
)עובדים(  רון  יעל  הציבור  ונציגות  סופר,  אילן 

ויודפת הראל-בוכריס )מעסיקים(. בית הדין קיבל 
את הטענה כי אין מדובר בהפליה פסולה מכיוון 
שההבחנה בין גברים לנשים ברכיב הגמלה אינה 
נשענת על תפיסות סטריאוטיפיות מגדריות אלא 

נבעה מטעמים ענייניים. 
סלקציה  מאנטי  כי החשש  נאמר,  הדין  בפסק 
בין  החיים  בתוחלת  הפער  בשל  שוק,  וכשל 
מעיקרון  חריגה  הגמלה  ברכיב  הצדיקו  המינים, 
הריסק  לרכיב  בניגוד  זאת,  האחיד.  התעריף 

התעריף  בכלל  החברות  דבקו  שבו 
האחיד. 

בית המשפט ציין כי ההבדל בתוחלת 
החיים בין המינים אינו כה משמעותי 
הריסק  לרכיב  הרלוונטיים  בגילאים 
בפוליסות  זניח  שהוא  מאחר 
היא  בגינו  והפרמיה  הרלוונטיות, 
שולית ביחס לפרמיה ביתר הרכיבים.

המינים  בין  הבחנה  יצירת  כי  נקבע 
מחייבת  אינה  הגמלה  ברכיב 
בפוליסות  המרכיבים  ביתר  הבחנה 
שבסבירות  מאחר  הרלוונטיות, 
גורמת  הייתה  התוצאה  גבוהה 
נשים  למבוטחות  התנאים  להרעת 

וכנראה שגם עבור הגברים.
הראל  את  ייצגו  חיטמן  עידו  ועו"ד  טל  ברק  עו"ד 
ומגדל, ואילו את כלל ביטוח ומנורה מבטחים ייצגו 
עו"ד בעז בן צור ועו"ד אלעד פלג. את המשיבים 
ייצג עו"ד רמי בביאן ואת רשות שוק ההון עו"ד דנה 

מנחה.
במקביל לתביעה נגד החברות האמורות, מתנהל 
היום  דיווחה  זו  הפניקס.  נגד  גם  דומה  הליך 
לבורסה, כי להערכתה, פסק הדין שניתן בתביעה 

המקבילה ישפיע גם על התביעה נגדה. 

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

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל
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עוד השקעה חכמה של הפניקס!
הפניקס מזהה הזדמנויות ומעצימה את ההשקעה 

בשלב הראשוני בחברות ההיי טק, לדוגמא:

03.12.2019
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השלום  משפט  בבית 
תביעתו  נדונה  בנצרת 
)התובע(  זיוד  פאדי  של 
אבו  עבדאללה  כנגד 
וכנגד  )הנתבע(  סמרא  
לביטוח  חברה  ישיר 
המבטחת(.   / )הנתבעת 
הצדדים  כוח  באי  שמות 
לא צוינו בפסק הדין אשר 
ניתן בנובמבר 2019, מפי 
הרשמת הבכירה שרונה 

צור גינור.
לבית המשפט הוגשה תביעה כספית בגין נזקים 

שנגרמו לרכב התובע בעקבות תאונת דרכים.
לטענת התובע, התאונה התרחשה, כאשר נהגת 
שנהגה ברכבו נסעה בכביש, עד שלפתע הגיע 

ימינה,  סטה  הנתבע,  רכב  רבה  במהירות 
מנגד  נזקים.  לו  וגרם  התובע  ברכב  פגע 
טען הנתבע, כי נסע במהירות סבירה. עוד 
ידי  על  ג'  צד  בביטוח  מבוטח  הוא  כי  טען, 
על  נגדו,  התביעה  תתקבל  ואם  הנתבעת 

המבטחת לשאת בה במלואה.
אינו  הנטען  המקרה  כי  טענה,  המבטחת 
במועד  שכן  שהוציאה,  בפוליסה  מכוסה 
התאונה נהג ברכב נהג שאינו מורשה לפי 
תנאי הפוליסה, וכי הנתבע מסר לה מידע 

לעניין  לרבות  התאונה,  נסיבות  אודות  על  כוזב 
זהות הנהג ברכב המבוטח במועד התאונה. לכן, 

אין כיסוי ביטוחי למקרה.
היא  להכריע  נדרש  המשפט  בית  בה  הסוגיה 
ובשאלת  המבוטח  ברכב  הנהג  זהות  בשאלת 

תחולת הכיסוי הביטוחי.
את  ובחן  הצדדים  עדויות  את  ששמע  לאחר 
התביעה  דין  כי  המשפט  בית  קבע  טענותיהם, 

להתקבל. 
את  ביססה  המבטחת  כי  ציין,  המשפט  בית 
נציגת  לבין  הנתבע  בין  שיחה  על  הגנתה 
המבטחת. שם טען הנתבע, כי בזמן התאונה נהג 
ברכב חברו מוסטפא. בתגובה, נציגת המבטחת 
אמרה מפורשות לנתבע כי אין כיסוי בתביעה זו 
לחברו, שכן הנתבע הוא היחיד שמורשה לנהוג 

ברכב לפי הפוליסה )להלן: השיחה(. 
הנתבע טען בחקירתו הנגדית, כי כאשר נשאל מי 
נהג ברכב, ענה בטעות שמוסטפא נהג, וכך ביקש 

להסביר את הסתירה בין עדותו לבין השיחה.
של  לחובתו  לזקוף  יש  כי  ציין,  המשפט  בית 
מוסטפא  מהבאת  שנמנע  העובדה  את  הנתבע 
חשוב  בעד  שמדובר  למרות  וזאת  לעדות, 
שעדותו הייתה עשויה לסייע בבירור המחלוקת. 

לתצהיר  התייחס  המשפט  בית  מכך,  יתירה 
וקבע  מוסטפא,  של  מטעמו  כביכול  שהובא 
על  כלל  חתום  אינו  שכן  בתצהיר  מדובר  שלא 
ידי המצהיר ולכן אין לדעת מי כתב את המסמך. 

חתום  שאינו  תצהיר  הגשת  כי  הוסיף,  עוד 
ביקשו  בתצהיר  כאשר  מכן,  לאחר  ומשיכתו 
לייחס למוסטפא הכחשת נהיגה ברכב, בסתירה 
לדברי הנתבע בשיחה, יש בה משום חוסר תום 

לב וניסיון הטעיה.
את  קיבל  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
הטענה כי הנתבע לא נהג ברכב בזמן התרחשות 

התאונה אלא חברו מוסטפא.
כמו כן, בית המשפט קבע שאין לקבל את טענת 
בכוונת  פעל  הנתבע  כי  הוכח  לא  שכן  המרמה, 
מרמה במסירת הרכב לנהיגת חברו ואף בשיחה 
הטלפונית אישר הנתבע למבטחת כי חברו נהג 

ברכב ולא ביקש להונות. 
אחר  קיים  לא  הנתבע  כי  שהוכח  לאחר  לפיכך, 
תנאי הפוליסה מחד גיסא ובהיעדר כוונת מרמה 
לדון  יש  כי  קבע  המשפט  בית  גיסא,  מאידך 

בטענה של החמרת הסיכון אשר העלה הנתבע 
בהתאם להלכת סלוצקי והלכת פיקאלי. 

הביטוח  חוזה  לחוק   18 סעיף  פירוט:  ביתר 

בו  במקרה  הסיכון  החמרת  תוצאות  מהן  קובע 
במקרה  חוזה.  ביטול  לפני  ביטוח  מקרה  קרה 
מופחתים  ביטוח  בתגמולי  חייבת  המבטחת  זה 
היו  אשר  הביטוח  דמי  בין  כיחס  יחסי,  בשיעור 
הביטוח  דמי  לבין  השינוי,  לאחר  משתלמים 

המוסכמים.
כמו כן, בית המשפט החיל את הלכת פיקאלי על 
המקרה הנדון, בו נהג ברכב נהג שאינו מורשה 
בהחמרת  מדובר  כי  וקבע  לפוליסה,  בהתאם 

סיכון אשר מזכה בתגמולי ביטוח מופחתים.
יש לתת משקל  כי  עם זאת, בית המשפט קבע 
בו  לחזור  הנתבע  ביקש  ההליך  שבמהלך  לכך 
מהודאתו בשיחה בדבר זהות הנהג, ופעל באופן 
להיות  המתיימר  מסמך  בהגשת  ראוי  בלתי 
תצהיר מטעם חברו מוסטפא. בהתנהלותו גרם 
בהליך  ושימוש  לצורך  שלא  הדיון  להארכת 
לכך  לתת  ויש  לב  תום  בחוסר  המשפטי 

ביטוי בהוצאות.
סוף דבר, בית המשפט קיבל את התביעה 
של  סך  לשלם  הנתבעים  את  וחייב 
כי  נקבע,  עוד  לתובע.  שקל   29,518.8
הסכומים ישולמו על ידי המבטחת לאחר 
הסיכון  להחמרת  בהתאם  הסכום  חישוב 
שכר  בתוספת  הנתבע,  ידי  על  והיתרה 
שישולמו  משפט  והוצאות  עו"ד  טרחת 
באופן בו יישא הנתבע ב-60% והמבטחת 

ב-40% מהשיקולים שפורטו לעיל.
עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

הסוגיה בה בית המשפט נדרש להכריע היא בשאלת זהות 
הנהג ברכב המבוטח ובשאלת תחולת הכיסוי הביטוחי

עיון נוסף

הנתבע פעל שלא בתום לב 
אך ללא כוונת מרמה ולכן 

יקבל תגמולי ביטוח מופחתים

מאת עו”ד ג’ון גבע

www.polisa.news
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 מחקר של HA Global מצביע על כך שההשקעה בנכסים אלטרנטיביים הגיעה כבר 
ל-9.3% מההון המנוהל במוסדיים  תוצאות המחקר עשויות להסביר את החלטתו של 

הממונה על הביטוח לאפשר לחברות הגמל לגבות הוצאות ישירות על השקעות

 הבורר, שייקבע על ידי מכבי, יכריע בתביעות המבוטחים ויקבע איזו חברה נושאת 
באחריות המבוטחים שעברו במהלך המכרז בין כלל ביטוח להפניקס  הממונה על 

הביטוח: לא נסכים שמחלוקת בין שתי חברות תתקיים על חשבון המבוטחים

המוסדיים הגדילו את ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים ל-43.5 מיליארד 
בחברת שנעשה  ממחקר  עולה  כך   .2019 של  השני  ברבעון   דולר 

.HA Global
האלטרנטיביות  ההשקעות  את  הגדילו  המוסדיים  האחרונות  בשנים 
ההתחייבויות  השני  ברבעון  לפנינו.  עוד  השיא  המחקר  פי  על  אך  שלהן, 
העתידיות של המוסדיים להשקיע בנכסים אלטרנטיביים הגיעה לשיא של 
42% מאותן התחייבויות, שמכונות בשפה המקצועית  16 מיליארד דולר. 
זה  הון פרטיות. שיעור  מופנות לקרנות  יבשה(,  "dry powder” )אבקה 
שהמוסדיים  כך  על  ומצביע  ב-30%  שנאמד  העולמי  מהנתון  יותר  גבוה 
המקומיים מעדיפים להישען עדיין על מומחים מחוץ לחברה כדי להשקיע 

בנכסים אלו. 
על פי החברה "בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי בהקצאת הנכסים של 
המוסדיים הישראלים. שינוי זה בא לידי ביטוי בהקצאה ההולכת וגוברת 
בחו"ל  לשווקים  הון  ובהקצאת  בנדל"ן,  ישירה  ולהשקעה  פרטי  להון 
אנו  הזו  המגמה  את  מקרוב  בוחנים  אם  השקעה.  חלופות  אחר  בחיפוש 
יכולים לזהות את מנוע הצמיחה של השקעות המוסדיים. בדיקתנו מוכיחה 

שההקצאה של הון לרכישת נדל"ן ישירה 
על ידי החברות קוטנת לעומת ההשקעה 
ההשקעה   2018 במהלך  העקיפה. 
בקרנות פרטיות להשקעה צמחה ב-40% 
שגדלה  ישיר  באופן  ההשקעה  לעומת 

ב-5% בלבד". 
המחקר מראה שהקיטון בהשקעה ישירה 
גם  המשיך  עקיפה  השקעה  לעומת 
השנה, כאשר ההקצאה להשקעה ישירה 
השנה  של  השני  ברבעון  קטנה  בנכסים 
בכ-5% )לעומת השקעה עקיפה שצמחה 

ב-12%(. 

הבחירה של ברקת

המחקר המוזכר עשוי לשפוך אור על ההחלטה של הממונה על הביטוח 
בשל  ישירות  הוצאות  הגמל  בקופות  לגבות  לאפשר  ברקת  משה  ד"ר 
דמי  לשלם  המוסדיים  את  משמשות  ישירות  הוצאות  עסקאות.  ביצוע 
בהם  בתחומים  אחרים  השקעות  ומנהלי  זרים  לגופים  חיצוניים  ניהול 
על  מהעמיתים,  ניהול  דמי  לגבייה  המגבלה  מוסף.  ערך  למוסדיים  אין 
עומדת  סלינגר  דורית  הקודמת  הביטוח  על  הממונה  של  החלטתה  פי 
ישירות,  הוצאות  גביית  את  לבטל  האפשרות  את  בחן  ברקת   .0.25% על 
ההשקעה  גופי  בקרב  למהפך  מביאה  הייתה  המחקר  שלפי  החלטה 

לנכסים אלטרנטיביים במוסדיים וחזרה לדפוס ההשקעה הישירה. 
השקעה  לקרנות  כספים  של  ההסתה  כי  הראתה  ברקת  של  הבחינה 
בעלת תוצאות חיוביות על התשואה והיא נעשית מתוך רצון של המוסדיים 
חיצוניים  ניהול  דמי  לגבות  האפשרות  כך,  או  כך  החוסכים.  עם  להטיב 
מאפשרת למוסדיים להמשיך עם אותו מנוע צמיחה של קרנות השקעה 

למשך שנתיים נוספות לפחות. 

המוסדיים הגדילו את ההשקעה 
בנכסים אלטרנטיביים ל-43.5 

מיליארד דולר ברבעון השני של 2019

כדאי לדעת

גודל ההשקעה של המוסדיים בנכסים 
אלטרנטיביים בשנים האחרונות

רשות שוק ההון מחייבת את כלל ביטוח והפניקס 
לקיים הליך בוררות חובה בנוגע למבוטחי הסיעוד 
הרשות  הודיעה  כך  בריאות.  שירותי  מכבי  של 
היום )ד'(. הבוררות, תיעשה על מנת להסדיר את 
התביעות של מבוטחי קופת חולים מכבי שעברו, 
בינואר  להפניקס  ביטוח  מכלל  המכרז,  במהלך 

.2019
באוגוסט 2018 זכתה במכרז לביטוח סיעודי חברי 
פניות  מאז,  שעבר  בזמן  הרשות,  פי  על  מכבי. 
מבוטחי  כי  מלמדים  ברשות  שהתקבלו  ונתונים 
מכבי נתקלו בקשיים רבים בהליך יישוב התביעות. 
שתי החברות דוחות את התביעות או מעבירות את 
התביעות ביניהן, כשכל חברה טוענת כי החברה 

האחרת היא האחראית לתשלום התביעות.

לאחר שניסיונות קופת חולים מכבי לקדם הליך 
לא  מבוטחיה  עבור  ראוי  לפתרון  ולהביא  בוררות 
צלחו, הורה הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת, 
לחברות למנות בורר בלתי תלוי. הבורר, שייקבע 
המבוטחים  בתביעות  יכריע  מכבי,  קופ"ח  ידי  על 
ויקבע איזו חברה נושאת באחריות וזאת במטרה 
המגיע  הפיצוי  את  יקבלו  שהמבוטחים  להבטיח 

להם בהקדם האפשרי.
מהירה  החלטה  לקבל  לחברות  הורתה  הרשות 
להכריע  וכן  אצלן,  הפתוחות  לתביעות  ביחס 
מנת  על  הבורר,  באמצעות  ביניהן,  במחלוקות 
המגיע  הפיצוי  את  יקבלו  המבוטחים  כי  להבטיח 

להם במהירות וללא דיחוי. 
להבטיח  מנת  על  לפעול  ממשיכים  ״אנו  ברקת: 

בביטוח  ובפרט  והוגן,  יעיל  מהיר  תביעות  יישוב 
בין שתי חברות  כי מחלוקת  נסכים  לא  הסיעודי. 
על  נעמוד  ואנו  המבוטחים  חשבון  על  תתקיים 
הוגנת  בצורה  יטופלו  הקיימות  שהתביעות  כך 

ומהירה״.
החלטת  על  מברכת  "הפניקס  הפניקס:  תגובת 
הבוררות  מנגנון  תחת  לפעול  להמשיך  הרשות 
התהליך  בתחילת  עוד  הפניקס  ידי  על  שהוצע 
כלל  זו  הייתה  לצערנו,  עצמו.  את  הוכיח  ואכן 
על  רק  אותו  והחילה  המנגנון  את  הגבילה  אשר 
מקרים בודדים. המשך מנגנון הבוררות הינו צעד 
חיובי וחשוב, אשר יביא למענה מהיר לכל אותם 
ולטיפול  לתשובה  ממתינים  אשר  המבוטחים, 

הולם".

כלל ביטוח והפניקס ייפגשו אצל בורר כדי להסדיר 
את התביעות של מבוטחי קופת חולים מכבי

HA Global איתי אלנתן מנכ"ל

www.polisa.news
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בלעדי בענף הביטוח בישראל!

 ביטוח לתכולת הדירה 
כנגד נזקי מלחמה

)בכפיפות לאמור בחוזרים אלמנטריים: 11/2018 מה-19.3.18 + 10/2019 מה-4.2.19(
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תום הרבעון ה-3: תחרות בענפי 
הפרט ושחיקה הדרגתית בתעריפים
 אנו בעיצומו של תהליך שחיקה הדרגתית ברמה החיתומית  ניכרת דאגה עקב הפזילה של החברות 

השונות לערוצי הפצה מוקטנים בעמלה או ישירים  ינואר-ספטמבר 2019 לפי תחומי פעילות 
הרבעון  תוצאות 
השלישי בענף הביטוח 
רוב  עבור  קשות  היו 
הביטוח  חברות 
הגדולות(  )במיוחד 
שער  ירידת  עקב 
סיכון  חסרת  הריבית 
והמגמות הצפויות של 
בעתיד.  הריבית  שער 
על  ההשפעה  עיקר 
החברות  תוצאות 
טווח  ארוך  חיים/חיסכון  ביטוח  במגזרים  היה 
וביטוחי ובריאות )במיוחד בסיעוד(, אך אין ספק 
ברוב  נזק  גרמה  הריבית  שער  של  שההשפעה 
והחבויות  חובה  לביטוח  בהתייחסות  החברות 
של המגזר האלמנטרי, אך במינון קטן בהרבה. 
מחייבת  סיכון  חסרת  הריבית  בשער  ירידה 
ההתחייבויות  את  המקרים(  )ברוב  להגדיל 

הביטוחיות.
וחבויות  חובה  הפעילות  תחומי  שקיבלו  הסיוע 
לריבית  ביחס  העליון  המשפט  בית  מפסיקת 
מסקנות  אימוץ  תוך   ,3% על  והעמדתה  ההיוון 
ועדת קמיניץ )וביטול למעשה של ממצאי ועדת 
וינוגרד( והגידול העצום ברווחי השקעות, מיתנו 

את ההשפעה של ירידת הריבית חסרת סיכון.
מגזרי  בכל  הביטוח  ענף  של  הקשה  בתקופה 
להציף  האלמנטרי  המגזר  הצליח  הפעילות 
רווחיות חסרת תקדים וב-9 חודשים הושג רווח 
המגזר  את  שהציב  שקל,  מיליארד   2.69 של 

כמוביל ברווחיות בשנה הנוכחית. 
למרות ההצלחה של הביטוח האלמנטרי )ביחס 
לצוף  הנוכחית  בשנה  החלו  אחרים(,  למגזרים 
של  העתידית  ברווחיות  לפגוע  שעלולות  בעיות 

המגזר האלמנטרי ועל החברות להיערך לכך.

תפוקה ורווחיות 

 התפוקה של המגזר האלמנטרי הגיעה בתקופה 
ל-17.9   )2019 )ינואר-ספטמבר  הנסקרת 
 340.7 )רק(  של  גידול  המהווים  שקל  מיליארד 
המקבילה  לתקופה  ביחס   )1.9%( שקל  מיליון 

אשתקד )17.559 מיליארד שקל(.
)כולל  במשק  הצמיחה  לשיעור  נתייחס  אם 
גידול במצבת כלי הרכב(, ניתן להבחין בתופעה 

המאפיינת את תחומי הפעילות לאורך כל השנה 
בתחומי  הממוצעת  בפרמיה  השחיקה  והיא 
הרכב )רכוש וחובה( שלא נותנת מענה לשיעור 
ניכר  זאת,  לעומת  הרכב.  כלי  במצבת  הגידול 
רכוש  בתחומים  ובתפוקה  בפרמיות  גידול 
ואחרים וחבויות, שהינו מעבר לשיעור הצמיחה 

במשק. 
מהרשום לעיל ניתן להבחין שהתחרות בתחומי 
הפרט )ובעיקר ברכב( גדולה ביותר וכוללת את 
כל החברות, ואילו בתחומים העסקיים והחבויות 
קטן  השוק  על  המתחרות  החברות  מספר 

בהרבה )בעיקר שש הגדולות(.
רכב  הם  ביותר  הגדולים  הפעילות  תחומי 
 4.303( ורכב חובה  )6.86 מיליארד שקל(  רכוש 
מיליארד שקל(. תחומי הרכב מהווים כ-62.4% 
מתפוקת האלמנטרי )11.1 מתוך 17.9 מיליארד 

שקל(.
בתקופה הנסקרת הרווחיות בביטוח כללי הגיעה 
לעומת  שקל,  מיליארד   2.69 של  חדש  לשיא 
המקבילה  בתקופה  שקל  מיליארד   1.032

אשתקד )גידול של 1.658 מיליארד – כ-161%(.
משמעותי  היה  השני  הרבעון  לרווחיות,  באשר 
מתוצאות  הנובעים  מינוריים  ובשינויים  ביותר 
הרבעון השלישי - הוא גם מסביר את התוצאה 

כעבור שלושה רבעונים.
לעומת  הרווח  לשיפור  המרכזיות  הסיבות  שתי 
אשתקד, כפי שציינו בסקירת הרבעון השני, הם:
א. פסיקת בית המשפט בהתייחס לריבית ההיוון 
חובה  רכב  על  )השפעה   3% על  והעמדתה 
שקל  מיליארד   1.092 של  תרומה   - וחבויות( 
הביטוחיות  בהתחייבויות  קיטון  עקב  לרווחיות 
בביטוח חובה ובחבויות )חובה - 736 מיליון שקל 

ובחבויות - 356 מיליון שקל(.
ביחס  השקעות  ברווחי  דופן  יוצא  גידול  ב. 
מיליון   777.7 של  עודפת  תרומה   - לאשתקד 
שקל )רווחי השקעות של 1.624 מיליארד שקל 
מיליון   846 של  השקעות  רווחי  לעומת  השנה, 

בתקופה מקבילה אשתקד(. 
השלישי  הרבעון  של  ההשקעה  שרווחי  למרות 
היו פחותים מהרבעון המקביל אשתקד, המצרף 
של שלושת הרבעונים מייצר עדיין תוצאה יוצאת 

דופן ברווחי ההשקעות.
ופסיקת  ההשקעות  ברווחי  גידול  של  השילוב 
העליון גרמו לרווחיות יוצאת דופן בביטוח חובה 

ולתופעה נדירה של רווחיות בחבויות.
אם ננטרל את ההשפעות של רווחי ההשקעות 
שקל(  מיליון   777.7( לאשתקד  ביחס  העודפים 
עקב  הביטוחיות  ההתחייבויות  הקטנת  את  וכן 
פסיקת העליון )1,092 מיליון שקל(, נוכל להיווכח 
מאשתקד  מרשימה  פחות  הכוללת  שהתוצאה 

ובעיקר ברמה החיתומית.
קלה  בירידה  להבחין  ניתן  הרכוש  בענפי 
בתקופה  רכוש  רכב  של  החיתומית  ברווחיות 
הנסקרת. לעומת זאת, ניכר שיפור קל ברווחיות 

החיתומית והכוללת ברכוש ואחרים. 
חודשים  ב-9  הדופן  יוצאי  ההשקעה  רווחי 
אחרות  בעיות  מטשטשים  העליון  ופסיקת 
האחרונה  השנה  של  מההתפתחויות  הנובעות 
ואשר השפעתם במצרף קטנה יחסית בהתייחס 
הריבית  עקום  ירידת  כגון:  החברות,  למאזני 
לגידול  גרמה  המקרים  שברוב  סיכון  חסרת 
השיבוב  תקנות  וכן  הביטוחיות  ההתחייבויות 
המצריכות  הלאומי  הביטוח  של  המומלצות 
ודאות  אי  עקב  רזרבות  להגדיל  החברות  מרוב 

רגולטורית.
תחום  השלישי,  ברבעון  הקצב  האטת  למרות 
של  הטבלה  את  להוביל  ממשיך  חובה  רכב 
ואילו  מיליארד   1.149 של  רווח  עם  הרווחיות 
רכב רכוש ייצר רווח )שיא( של 814 מיליון שקל, 
נומינלית  בירידה  להבחין  ניתן  לראשונה  אך 
נובעת  לשיא  ההגעה  החיתומית.  הרווחיות  של 
)כ- ההשקעות  רווחי  של  דופן  יוצאת  מתרומה 

30% מרווחי התחום(.
במצרף  באלמנטרי  ביותר  הגדולה  החברה 
 2.7( הראל  היא  הפעילות  תחומי  ארבעת 
היא  ביותר  הרווחית  והחברה  שקל(  מיליארד 

הפניקס )524.1 מיליון שקל(

רכב רכוש 

באלמנטרי  ביותר  הגדול  הינו  רכוש  רכב  תחום 
שקל  מיליארד   6.86 חודשים  ב-9  ותפוקתו 
)7.017 מיליארד שקל אשתקד - ירידה נומינלית 

של 2.2%(.
גדול  הממוצעת  הפרמיה  של  הירידה  שיעור 
בהרבה ומתקרב ל-7.5% )עקב הגידול במספר 
כ-4%  של  טבעי  מגידול  הנובע  המבוטחים, 

המשך בעמוד הבא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

מאת חגי שפירא

פרמיות תחום
ברוטו

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווחי השקעה

רווח כולל 
לפני מס

גידול 
בתפוקה

שיעור גידול 
בתפוקה

גידול 
ברווח

שיעור גידול 
ברווח

גידול ברווחי 
השקעות

שיעור הגידול 
ברווחי 

השקעות
השפעת 

וינוגרד

-6,861245568814-157-2%7710%10575%רכב רכוש
4,3047264231,149551%1,026837%35093%736רכב חובה
-4,094863083932436%6520%3259%רכוש אחר

2,641567-2333351998%491-291105%356חבויות
17,9001,6251,0662,6903412%1,658161%77892%1,092סה”כ כללי
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במצבת כלי הרכב בכל שנה(.
המהווים  שקל  מיליון  ל-814  הגיעה  הרווחיות 
מיליון   736.9( לאשתקד  ביחס   10% של  גידול 
נובע מרווחי השקעות  שקל(. עיקרו של הגידול 

וחרף הקיטון )עדיין מזערי( ברווח החיתומי.
התחום מהווה 38.3% מתפוקת האלמנטרי )6.86 
לרווחיות  ותרומתו  שקל(  מיליארד   17.9 מתוך 

השנה 30.2% )814 מתוך 2690.4 מיליון שקל(.
מיליון   814 של  לשיא  הגיעה  אמנם  הרווחיות 
בחברות  חיתומית  שחיקה  ניכרת  אך  שקל, 
כ-245  והעובדה שרווחי ההשקעה תרמו  רבות 
השחיקה  את  מעמעמת  לרווחיות  שקל  מיליון 

האמיתית והמגמתית ברווחיות ברוב החברות.
של  לרווחיות  בתרומה  השני  למקום  הירידה 
תחום רכב רכוש היא למרות רווחי השיא והגידול 
יוצאת  התרומה  עקב  שנוצרו  לאשתקד  ביחס 
ההשקעות  ורווחי  העליון  פסיקת  של  הדופן 
הראשון  למקום  שעלה  חובה,  ביטוח  לתחום 

בתרומתו לרווח.
החברה הגדולה ביותר והרווחית ביותר בתחום 
רכב רכוש היא מנורה מבטחים החזקות )הכוללת 
של  תפוקה  עם  ושומרה(  מבטחים  מנורה  את 
1,194.9 מיליון שקל ורווח של 152.7 מיליון שקל.

היא  ישיר  ביטוח   – בודדת  חברה  של  ברמה 
החברה הגדולה )למרות הקיטון( עם תפוקה של 
הרווחית  החברה  היא  והראל  שקל  מיליון   958

ביותר )133 מיליון(.

רכב חובה 

ובתום  בגודלו  השני  התחום  הינו  החובה  תחום 
9 חודשים תפוקתו 4.303 מיליארד שקל )4.248 

מיליארד אשתקד - גידול מזערי של 1.3%(.
התחום מהווה 24% מתפוקת האלמנטרי )4.303 
לרווחיות  ותרומתו  שקל(  מיליארד   17.9 מתוך 
שקל(  מיליארד   2.690 מתוך   1.149(  42.7%
לרווח  אותו במקום הראשון בתרומתו  המציבה 

הייתה  לרווחיות  שתרומתו  שנים  שלוש  לאחר 
ברמה נמוכה יותר ואף שלילית לעיתים.

במספר  הגידול  שיעור  את  בחשבון  ניקח  אם 
כ-4.5%-3.5%  של  בקיטון  מדובר  הרכבים, 
בחברות  שהתקבלה  הממוצעת  בפרמיה 

הביטוח ביחס לשנה החולפת.
למבוטחים  הסבסוד  ביטול  ועקב  זאת,  עם 
מזיכוי  שנבע   2019 מינואר  החל   )7% )בשיעור 
בגין רווחי העבר של קרנית, המבוטחים משלמים 

כ-3% יותר ביחס לשנה החולפת.
רווחי ההשקעות שגדלו ב-91.3% )כ-350 מיליון 
והואטו  השני  ברבעון  לשיא  הגיעו  ואשר  שקל( 
הגורמים  משני  אחד  מהווים  השלישי  ברבעון 
העיקרי  הגורם  ברווחיות.  לגידול  העיקריים 
המשפט  בית  לפסיקת  קשור  המגמה  לשינוי 
העליון ואימוץ מסקנות ועדת קמיניץ, שהגדילה 
את ריבית ההיוון ל-3% תוך ביטול מסקנות ועדת 
מיליון  כ-736  - שיעור התרומה  וינוגרד מ2016 
)קיטון  השני  ברבעון  כבר  נרשם  שעיקרו  שקל 

בהתחייבויות הביטוחיות(.
של  ברווחיות  שחיקה  קיימת  החיתומית  ברמה 
הגידול  עקב  טושטשה  היא  אך  החברות,  רוב 

ברווחי ההשקעות ופסיקת העליון. 
התחום  רווחיות  על  שהשפיעו  נוספים  גורמים 
בריבית  הירידה  הם  יותר  נמוכות  בעוצמות  אך 
ההתחייבויות  את  שהגדילה  סיכון  חסרת 

הביטוחיות, שינוי במדד, גידול בהפסדי הפול וכן 
תקנות שיבוב של הביטוח הלאומי, שיצרו בכמה 
להגדלת  באשר  רגולטורית  ודאות  אי  חברות 

ההתחייבויות הביטוחיות.
מנורה  היא  חובה  בביטוח  הגדולה  החברה 
כחברה  שקל.  מיליון   587.3 ותפוקתה  החזקות 
הגדולה  היא  הראל   - כקבוצה(  )ולא  בודדת 

ביותר עם 554 מיליון שקל.
)רווח של  ביותר היא הפניקס  החברה הרווחית 

257 מיליון שקל(.

רכוש אחר ואחרים 

בגודלו  השלישי  הינו  ואחרים  רכוש  תחום 
באלמנטרי וכולל בעיקר פוליסות עסקיות )כגון 
בתי עסק והנדסי( ודירות )כולל עקב משכנתה( 
ותפוקתו בתקופה הנסקרת הגיעה לכדי 4.094 
מיליארד שקל )3.851 מיליארד אשתקד - גידול 

של 242.7 מיליון שקל המהווים 6.3%(.
מעבר  הינו  בפרמיה  הגידול  הנוכחית  בשנה 
היציבות  את  מסביר  והוא  הצמיחה  לשיעור 
התחומים  בתתי  התעריפים  הגדלת  את  ואף 
העסקיים )בעיקר בתי עסק והנדסי( וכן בביטוחי 

הדירות.
שיעור הרווחיות הגיע לכדי 393.4 מיליון )328.7 

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

תום הרבעון ה-3: תחרות בענפי הפרט 
ושחיקה הדרגתית בתעריפים

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

רווח בנטרול רווחי השקעותפרמיות ברוטותחום
רווח כולל לפני מסרווחי השקעה

7,017140597737רכב רכוש
4,249376-254123רכב חובה
3,85154275329רכוש אחר

2,442277-433-156חבויות
17,5608471851,032סה”כ כללי
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מיליון   64.7 של  גידול  המהווים  אשתקד  מיליון 
מגידול  מקורו  ברווח  הגידול  כ-20%(.   – שקל 
ברווחי השקעות )31.8 מיליון שקל( וגידול ברווח 

החיתומי של 32.9 מיליון שקל.
למרות פגעי מזג אוויר שאירעו ברבעון הראשון, 
התוצאה השנה טובה מאשתקד. התחום שהוא 
משנה  ביטוח  ועתיר  מסורתי  באופן  ויציב  רווחי 
כ-22.8%  מהווה  ברוטו(  מתפוקתו   64.5%(
רק  לרווחיות  ותרומתו  האלמנטרית  מהתפוקה 
14.6% ונובעת מההשפעות שתוארו לעיל ואשר 
יוצא  באופן  וחבויות  חובה  רווחיות  את  הגדילו 

דופן בשנה הנסקרת.
החברה הגדולה ביותר בתחום היא הראל )778 
 95( הפניקס  היא  ביותר  והרווחית  שקל(  מיליון 

מיליון שקל(.

תחום החבויות

והכולל  ביותר  הקטן  שהינו  החבויות,  תחום 
פוליסות חבות מעביד, צד ג', אחריות מקצועית 
ואחריות מוצר - הציג בתקופה הנסקרת תפוקה 
 - אשתקד   2.442( שקל  מיליארד   2.641 של 

גידול של 199.3 מיליון שקל המהווה 8.2%(.
לשיעור  )מעבר  בפרמיות  היפה  הגידול  למרות 
החיתומי  הצורך  מול  חוסר  קיים  הצמיחה( 
בביטוחי  )בעיקר  הפרמיות  של  ניכרת  בהגדלה 
התחום  הרווח  בשורת  מעבידים(.  וחבות  ג'  צד 
הציג רווח )נדיר( של 334.5 מיליון שקל )הפסד 
הרווח  מקבילה(.  בתקופה  שקל  מיליון   156.2
שהיה  השלישי  ברבעון  מסוימת  במידה  נשחק 

הפסדי.
השיפור )ב-9 חודשים( בשיעור 490 מיליון שקל 
נובע הן מהשפעת בית המשפט העליון בהתייחס 
לריבית ההיוון )356 מיליון שקל( והן בשל הגידול 

ברווחי השקעות )290.5 מיליון שקל(.
שברמה  ניווכח  הללו,  ההשפעות  ננטרל  אם 
ואין  לאשתקד  ביחס  שחיקה  קיימת  החיתומית 
השפעה  קיימת  בנוסף,  השמש.  תחת  חדש 
ההתחייבויות  מהגדלת  הנובעת  שלילית 
אך  הריבית,  בעקום  הירידה  עקב  הביטוחיות 
השפעתו השלילית קטנה בהרבה מההשפעות 
של הגידול החיובי בגין רווחי השקעות ופסיקת 

העליון.
בחלוקה לתחומי הפעילות הבחנו בחציון )עדיין 

לא פורסם ל-9 חודשים( ברווחיות של כל תתי 
התחומים )נדיר ויוצא דופן(. ברבעון הנוכחי חלה 
שאין  להבחין  וניתן  בתוצאות  ניכרת  שחיקה 
שינוי בהתייחסות לתרומה החיובית של אחריות 
השליליות  ההשפעות  מול  אל  ומוצר  מקצועית 

של חבות המעביד וצד ג' ברמה החיתומית.
החברה הגדולה בתחום היא הראל )בפער גדול 
והחברה  שקל  מיליון   677 עם  האחרות(  מול 
של  )רווח  הפניקס  היא  בתחום  ביותר  הרווחית 

85.2 מיליון שקל(.

סיכום 

במגזר  "משעמם"  די  היה  השלישי  הרבעון 
המאזניות  בתוצאות  ה-בום  לאחר  האלמנטרי 
למעשה  מבשר  הרבעון  השני.  הרבעון  של 
אם  )אלא  השנה  בסוף  הצפויות  התוצאות  על 
דופן(,  יוצאות  תופעות  האחרון  ברבעון  יתרחשו 
החלטה  ההון,  בשוק  דופן  יוצאי  שינויים  כגון: 

רגולטורית ו/או אירוע ביטוחי נדיר.
רווחי  של  שהשילוב  ניכר  עדיין  זאת,  עם 
הנוכחית  השנה  של  הדופן  יוצאי  ההשקעות 
ועדת  המלצות  אימוץ  כולל  העליון  ופסיקת 
עיקר  את  מסבירים  ההיוון  ריבית  לגבי  קמיניץ 

השוני ברווחיות אל מול השנה החולפת.
השיא,  רווחי  ולמרות  רכוש  רכב  לתחום  באשר 
ניכר שאנו בעיצומו של תהליך שחיקה הדרגתית 
וגוברת  הולכת  והקטנה  החיתומית  ברמה 

בתעריפים מהווה את הסמן הימני לתופעה.
)בעיקר  לתחרות  התווספו  הנוכחית  בשנה 
ברכב( שתי חברות חדשות, עתירות טכנולוגיה 
ושיווקית.  תפעולית  דיגיטציה  על  ומבוססות 
למרות שהשפעתן של אותן חברות על התפוקה 

לשווק  האחרות  לחברות  שגרמו  ניכר  מזערית, 
זה  ובשלב  טכנולוגיה  מבוססי  חדשים  מוצרים 

מוקדם לנתח את ההתפתחות.
מה שברור הוא שיש תחרות בענפי הפרט ואנו 
)בעיקר  בתעריפים  הדרגתית  לשחיקה  עדים 
שהתחרות  מסתמן  אך  ורכוש(,  חובה  ברכב 
הדירות.  תחום  בתת  גם  פעילות  מגבירה 
החברות צריכות לנצל את הרוח הגבית שקיבלו 
לצורך  העליון  ופסיקת  ההשקעה  רווחי  בגין 
יותר  שנראה  לעתיד,  והיערכות  התארגנות 

בעייתי בהתייחס לתוצאות.
באילת(  מוצלח  כנס  )ולאחר  לסוכנים  באשר 
ניכרת דאגה עקב הפזילה של החברות השונות 
ישירים  ו/או  בעמלה  מוקטנים  הפצה  לערוצי 
לגמרי. יש בהחלט סיבה לדאגה אך צריך להבין 
ומגיב  במהירות  משתנה  האלמנטרי  שהמגזר 

לאירועים בשטח.
אנו מבחינים לראשונה בקיטון  זאת, השנה  עם 
וייתכן  הישיר  הביטוח  ברווחיות  וקיטון  פרמיה 
שזה מבשר על צמצום הפער בינו לבין החברות 
ברמה  והן  השיווקית  ברמה  הן  האחרות, 

החיתומית.
בתחומי  חלקו  להגדיל  ממשיך  המשנה  ביטוח 
חודשים  תשעה  ובתום  השונים  הפעילות 
מיליון   17.9 מתוך   5.941(  33% בתפוקה  חלקו 
שקל(. אין ספק שהשפעתו על התפוקה בשייר 

והתוצאות ניכרת.
אכן אנו מצויים בתקופה מעניינת ורבת שינויים.

רווח  הציגו  הביטוח  חברות  כלל  הכול,  בסך 
)למעט ליברה, שהפסדה קשור להוצאות הקמה 
להיות  יכולות  רובן  ולכן  חיתומי(  להיבט  ולא 
ובמקביל  חודשים  ב-9  מהתוצאות  מרוצות 

להיערך לעתיד שנראה פחות ורוד.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

המשך מעמוד קודם

רווח בנטרול רווחי רווחי השקעותפרמיות ברוטותחום
רווח כולל לפני מסהשקעה

1,212125-4679רכב חובה
1,98244197242רכב רכוש
1,25419103121רכוש אחר

740113-191-78חבויות 
5,18930162363סה”כ כללי

תוצאות חברות הביטוח בתחום האלמנטרי, בחלוקה לתחומי פעילות, 
ברבעון השלישי של 2019 )במיליוני שקלים(

תום הרבעון ה-3: תחרות בענפי הפרט 
ושחיקה הדרגתית בתעריפים

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות על החיסכון הפנסיוני 

ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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כדאי לדעת

אלה  בימים  משיקה  מגדל  חברת 
הרכב  לביטוח  מסלולים   שלושה 
 -  Match מגדל  מודל  במסגרת  
שמשווק  אישית  בהתאמה  ביטוח 

על ידי סוכני החברה בלבד.
מסלול  הינו  הראשון  המסלול   •
מגדל Match אונליין - "ביטוח רכב 
אונליין בהתאמה אישית", המבוסס 
במסגרת  מלאכותית.  בינה  על 
להתאים  הלקוח  יוכל  זה  מסלול 
צרכיו  לפי  הביטוח  את  לעצמו 
והפרמטרים המותאמים לו אישית. 
כמו כן, הוא יוכל לבחור גם את סוג 
הביטוח: מקיף, חובה + מקיף, חובה 

• צד ג'. 
התהליך מתבסס על מודל AI )בינה מלאכותית( 
כל  של   Big Data נתוני  הכולל  מתקדם 
 2010 שנת  מאז  בחברה  שהופקו  הפוליסות 
ולכן מאפשר מתן הצעה לביטוח על בסיס שתי 

שאלות בלבד. 

משאיפת  כחלק  פותח  זה  מסלול 
הליך  ללקוח  להציע  החברה 
את  לשפר  ובכך  מלא  דיגיטלי 
תציע  החברה  הלקוח.  חווית 
הנחה מיוחדת למבוטחים שירכשו 
אונליין,  שלהם  הרכב  ביטוח  את 
הלקוח  יבחר  התהליך  ובמסגרת 
אותו  שילווה  הביטוח  סוכן  את 
בנוסף  הביטוח.  תקופת  במשך 
הקימה  החברה,  באתר  לתהליך 
ייעודיים  קישורים  מאות  החברה 
ביטוח  את  ישווקו  אשר  לסוכניה, 
הרכב באתר שלהם ובפלטפורמות 

הדיגיטליות של הסוכנויות. 
 ,Match 10,000 מגדל  הינו  השני  המסלול   •
מבוטחים  פחות".  משלמים  מעט  "נוסעים 
לבחור  יוכלו  בשנה  ק"מ   10,000 עד  שנוסעים 
הביטוח.  עלות  את  להפחית  ובכך  זה  במסלול 
אותם  הנתונים  ויאומתו  ייבדקו  השנה  בתום 
מוסר המבוטח עם ההרשמה לשירות, כדי לוודא 

שעמד בתנאי המסלול וזכאי להנחה. 
Match "פרמיה  • המסלול השלישי הינו מגדל 
במגדל  מוגדלת".  עצמית  השתתפות  מוזלת 
ואטרקטיבי  חדש  בתעריף  מדובר  כי  מציינים 
לביטוח  משמעותית  הנחה  הכולל  במיוחד, 
הנחה  טון,   3.5 עד  ומסחרי  פרטי  לרכב  מקיף 
משמעותית לביטוח חובה וכן השתתפות עצמית 
ועד  הסדר  במוסך  שקל   3,500 של  מוגדלת 

5,000 שקל במוסך אחר .
ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל  לדברי 
חטיבת הלקוחות, "שלושת המסלולים החדשים 
שמציעה מגדל הם יריית הפתיחה למגוון מוצרים 
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח שנציע במסגרת 
מדובר  לאחרונה.  הושק  אשר   ,Match מגדל 
במוצרים  חדשניים שפותחו  על מנת להתאים 
והמחיר.  המוצר  את  אופטימלי  באופן  ללקוח 
שירות  עם  חדשניות  טכנולוגיות  של  השילוב 
החברה  של  הביטוח  סוכני  ידי  על  הניתן  אישי 
יאפשר לנו לשפר משמעותית את הצעת הערך 

ללקוחותינו".

מגדל משיקה שלושה 
מסלולים לביטוח רכב 

Match במסגרת מודל מגדל
ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות: שלושת המסלולים החדשים הם יריית 

הפתיחה למגוון מוצרים שפותחו על מנת להתאים ללקוח באופן אופטימלי את המוצר והמחיר

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!

ליאור רביב, משנה 
למנכ”ל מגדל
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 חברת הביטוח משיקה קרן פינטק לחוב מגובה נדל"ן בארה"ב  החברה תהפוך 
גם שותפה בשיעור של 50% בקרן הטכנולוגיה  KYC Senior Debt אסף הדר, 

שותף בקרן: אנו פועלים רק באזורים החמים והמבוקשים ביותר בארה"ב

פוליסה פיננסים

הפניקס משיקה קרן פינטק לחוב מגובה נדל"ן בארה"ב 
הטכנולוגיה  בקרן   50% של  בשיעור  שותפה  ותהפוך 
KYC Senior Debt. הקרן תשנה את שמה כתוצאה 

מהרכישה להפניקס חוב נדל"ן. 
וממוחשב  ייחודי  במודל  נעזרת  הקרן  הפניקס,  פי  על 
שכונות  המדרגת  חדשנית  טכנולוגיה  על  שמבוסס 
ההלוואה,  איכות  נקבעת  לנתונים  בהתאם  מגורים. 

התשואה הצפויה והנכס המשועבד.
ייחודי  מודל  פיתחה  הקרן  כי  בהפניקס,  מוסיפים  עוד 
המנתחת  דאטה,  ביג  טכנולוגית  על  המבוסס  ובלעדי, 

בזמן אמת יותר מ-50 מיליון פרטי מידע. 
המודל מאפשר איתור שכונות במומנטום נדל״ני חיובי 
בארה"ב ונותן תחזית מהימנה ביחס לאיכות ההלוואה 

המגובה בשעבוד בדרגה ראשונה של נכס הנדל"ן. 
ליזמים  אשראי  במתן  מ2016-  פעילים  הקרן  מנהלי 
וקבלנים בארה"ב בדגש על הלוואות בעלות טווח קצר 

על  ראשון  בשעבוד  המגובות  )שנה-שנתיים(  לפדיון 
הנכס. זאת, בנוסף לערבות אישית של היזם.

אסף הדר, שותף בקרן: "אנו פועלים רק באזורים החמים 
והמבוקשים ביותר. אזורים בעלי צפי לעליות מחירים, 
אוכלוסייה  הגירת  מכור,  הלא  הנדל"ן  במלאי  ירידה 
אזור,  לכל  יותר  טובה  לקבל חשיפה  כדי  ועוד.  חיובית 
בארה"ב,  שותפים  של  גדול  מספר  עם  עובדים  אנו 
מהמובילים בתחום, ובאופן זה מנהלים פורטפוליו חוב 
באזור  תלות  ללא   – הלוואות  מאות  של  ביותר  איכותי 

גיאוגרפי מסוים או בשותף כזה או אחר".
חגי שרייבר, מנהל ההשקעות הראשי של הפניקס: "אנו 
מאמינים שתחום החוב הלא סחיר בחו"ל, בדגש על חוב 
אטרקטיבי  אפיק  הוא  בביטחונות  המגובה  קצר  לטווח 
בתקופה זו. הפניקס שמחה לחבור כשותפה בקרן לצד 
פלטפורמה  הקימו  אשר  רב  וידע  ניסיון  בעלי  שותפים 

חדשנית וייחודית בתחום זה".

הפניקס נכנסת לשוק 
האשראי הנדל”ני בארה”ב

חגי שרייבר מנהל השקעות ראשי הפניקס
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לחצו 

כאן

לפי  מבזקים 
תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news
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איגוד הבנקים הטורקי אמר כי העסקה מהווה מימוש של יעד ממשלתי: להסתמך 
פחות על הדירוגים של שלוש סוכנויות הדירוג הבינלאומיות בשל הורדה בדירוג

63% מהנדגמים אמרו שהם פתוחים לתקשורת עם המבטחים שלהם ו-73% מעוניינים במידע על מוצרים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

איגוד המבטחים 
בטורקיה רכש אחזקות 

בסוכנות דירוג

צרכנים רוצים לתקשר עם המבטחים 
שלהם לעיתים תכופות יותר

T&D ו-Carlyle Group רכשו 
AIG אחזקות במבטח משנה של

 The Association of the Insurance,
 Reinsurance and Pension Companies
פיננסיים  ומוסדות  בנקים   in Turkey (TSB)
אחרים הודיעו על רכישת 85.05% מסניף הטורקי 

 .JCR Eurasia של סוכנות הדירוג היפנית
מהווה  העסקה  כי  אמר  הטורקי  הבנקים  איגוד 
להסתמך  טורקי  ממשלתי  יעד  של  מימוש 
הדירוג   סוכנויות  שלוש  של  הדירוגים  על  פחות 

.Fitch-ו S&P, Moody’s :הבינלאומיות

תמשיך   Japan Credit Rating Agency
להחזיק 14.95% של המניות. 

 the Financial   ,TSB תהיה  המניות  חלוקת 
 Capital-ו  Institutions Association
אחד(  )כל  יחזיקו   Markets Association
 18.5% תחזיק  איסטנבול  של  הבורסה  ב6%-, 
 Ziraat Bank, GarantiBBVA ולבנקים 

וYapi Kredi- יהיו אחזקות בסוכנות. 
אחת הסיבות לרכישה היא תלונות של ממשלת 

טורקיה על הורדה בדירוג של חברות שנעשתה 
על ידי המדרגים הבינלאומיים בעקבות המשבר 
הפיננסי שהיה בשנה שעברה. שלושת סוכנויות 
האשראי  את  דירגו  הבינלאומיות  הדירוג 
סוכנות  בנובמבר  ב-1  "זבל".  בדירוג  הממשלתי 
הדירוג Fitch אישרה לטורקיה דירוג BB  )שלוש 
דרגות מתחת לסף דירוג האשראי( ובאותו דירוג 
הדומיניקנית.  והרפובליקה  בוליביה  יוון,  של 
לעומת זאת, התחזית הועלתה מ"שלילי" ל"יציב". 

 Collinson ידי  על  בבריטניה  שנערך  במחקר 
פתוחים  שהם  אמרו  מהנדגמים   63% כי  נמצא 
ו-73%  שלהם  המבטחים  עם  לתקשורת 
מעוניינים מידע על מוצרים ספציפיים והמלצות. 
רק 46% טענו כי הם מקבלים מידע מהמבטחים 
שהם  אמרו  ו-61%  קבוע  בסיס  על  שלהם 

מקבלים המלצות המתייחסות אליהם. 
מבטחים בבריטניה )וגם בארץ – י.ג.( מתקשרים 
עם הלקוחות שלהם בעצימות נמוכה, אך מצד 
סיפקו  שלא  חושבים  המשיבים  של   36% אחר, 
למבטח את הכתובת או הכתובת הנכונה ליצירת 
התקשורת  כי  אמר  מהמשיבים   79% קשר. 
חידוש  על  בהודעה  מצטמצמת  המבטחים  של 
בקשר  מהמבטח  הודעות  קיבלו   67% ביטוח, 
לעדכונים ו-37% קיבלו מידע על תנאי הביטוח. 

הלקוחות.  את  מעניינת  אינה  כזו  תקשורת 
הלקוחות מעוניינים במידע נוסף שמעניין אותם.

האפשרות  את  לבטל  שבחרו  מלקוחות   35%
 )GDPR משטר  )תחת  מהמבטח  מידע  לקבל 
אמרו שלא ידעו שלא יקבלו עדכונים ו-51% ציינו 
שהמבטח  לדעת  בלי  האפשרות  את  שביטלו 
לקבל  מצפים  הביטוח  צרכני  עדכונים.  שולח 
האישיים  צרכיהם  על  המבוסס  אישי  מידע 
ערך  בעל  יהיה  מקבלים  הם  אותו  ושהמידע 
את  שיראה  אמר  המשיבים  של   50% עבורם. 
לו  ייתן  הוא  אם  חיובי  יותר  באור  שלו  המבטח 
הלקוחות  שנרכש.  למוצר  המתייחסות  הטבות 
מוכנים לשתף פעולה עם המבטחים כדי לקבל 

מידע שמתאים להם.
על  מידע  לתת  מוכנים  מהמשיבים   78%

התלויים  על  מידע  לתת  מוכנים   69% עיסוקם, 
בהם ו-57% מהמשיבים מוכנים לתת מידע על 
שלהם.  והתחביבים  שלהם  ההתעניינות  תחומי 
כאשר  למבטחים  מידע  לתת  מוכנים  הלקוחות 
41% מהם דורש התחייבות שהמידע לא יועבר 
ישמש  לא  שהמידע  דורש  ו-38%  לאחרים 
 69% שירותים.  או  מוצרים  של  חדשה  למכירה 
שחשיפת  בתנאי  למבטח  מידע  לתת  מוכן 
המידע תעניק הנחה בעת רכישת מוצר נוסף או 

חידוש הביטוח. 
תחרותי  שבשוק  מצביעות  המחקר  מסקנות 
דרך  לחפש  צריכים  המבטחים  מחיר,  המוטה 
יותר ולתקשר עם  להפוך את המכירה לאישית 
תקשורת  ובאמצעות  יותר  עמוק  באופן  הלקוח 

משמעותית וממוקדת. 

 ,T&D Holdings (T&D) האחזקות  חברת 
 T&D United ההשקעות  חברת  באמצעות 
ההשקעות  וחברת  שבבעלותה    Capital
חברו   -  The Carlyle Group הבינלאומית 
 Fortitude-ב רוב  מניות  רכישת  לצורך  יחד 
Group Holdings המחזיקה במבטח המשנה 
 AIG האמריקאי  מהמבטח   Fortitude Re

כמיזם  הוקמה    Fortitude Re.הבינלאומי
 Carlyle Group-80.1%( ו( AIG משותף של
התהליך  סיום  עם   .2018 בנובמבר   )19.9%(
Carlyle יחזיק 71.5% מהאחזקות )כולל 19.9% 
 25% יחזיק   T&D  ,)2018 בנובמבר  לו  שהוקצו 
 .3.5% של  בשיעור  אחזקות  עם  יישאר    AIG-ו
שווי העסקה כ 1.8 מיליארד דולר. העסקה אמור 

לאישורים  בכפוף   2020 אמצע  עד  להסתיים 
הנדרשים. 

 T&D Holdings היא חברה ציבורית המחזיקה 
ב-T&D Insurance Group הכוללת שלושה 
 Taiyo Life Insurance, Daido מבטחי חיים
 T&D Financial Life-ו  Life Insurance

Insurance הפועלים מטוקיו.

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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הראל חתמה על הסכם בלעדיות 
 Tokio גלובלי עם קבוצת הביטוח
Marine Kiln Insurance Limited

רשות שוק ההון פסלה 
לאחרונה התמחויות 

וסמכויות אימון של סוכנים

מבטחים ומבוטחים

 גדעון המבורגר, נשיא קבוצת הראל: הסכמים עם חברות ביטוח גלובליות, מהמובילות בעולם, 
מעצימים את מעמדה המקצועי של הראל ומאפשרים לה להיענות לדרישות ביטוחיות של 
חברות ישראליות גלובליות בעלות שלוחות ומפעלים בכל העולם  ההסכמים הבינלאומיים 
מהווים פלטפורמה שיווקית משמעותית כלפי חברות בינלאומיות שמעוניינות לפעול בארץ

על פי מידע שהגיע לפוליסה, 18 התמחויות שביצעו לאחרונה 
מועמדים לקבלת רישיון נפסלו, וכמו כן נשללו סמכויות האימון של 8 

בעלי רישיון שהוסמכו לאמן סוכנים מתמחים, לתקופות של 5-16 שנים

בלעדיות  הסכם  על  חתמה  הראל  קבוצת 
לנציגה  מונתה  היא  במסגרתו  גלובלי 
 Tokioהיפני הביטוח  ענק  של  בישראל 
 .Marine Kiln Insurance Limited 
פעולה  שיתוף  להסכמי  מצטרף  זה  הסכם 
מ-14  יותר  עם  הראל  שמקיימת  גלובאליים 
בהם: בעולם  מהגדולים  ביטוח   תאגידי 

 AXA-XL; Zurich; Allianz; Royal Sun
 Alliance; HDI; QBE; IF, Sompo; Swiss
.Re- Corporate Solutions ; INI; CHUBB. 

  Tokio Marine Kiln הביטוח חברת 
טוקיו  מקבוצת  היא   Insurance Limited
הביטוח  מתאגידי  אחת  היפנית,  החזקות  מארין 
והיא   1879 המובילים בעולם, שהוקמה בשנת 
העולם.  רחבי  בכל  מדינות  ב-38  כיום  פועלת 
הסתכם  התאגיד  של  השנתי  ההכנסות  היקף 
אשתקד ב-4.6 טריליון יין יפני )כ-150 מיליארד 

שקל(. 
מראה  שהקבוצה  ארוכה  תקופה  זאת 
עסקיים  מודלים  באמצעות  יציבה  צמיחה 
ובאמצעות  ביפן,  יציב  רווח  בסיס  עם  מגוונים 
לשווקים  וחדירה  מפותחים  בשווקים  זיכיונות 
הקבוצה  האחרונות,  בשנים  מתפתחים. 

חדשנות  מטמיעה  היפנית 
על  המבוססת  בגישה 
"מכוונות  עקרונות:  שלושה 
למשימה", "חיבור בין אנשים 
ו"סינרגיה  לטכנולוגיה" 

גלובאלית דיגיטלית". 
יולי  בחודש 
ל  א ר ה ה מ ת ה ח נ ש ה
שיתוף  הסכם  על 
מארין  עם טוקיו  פעולה 
תאגיד  החזקות שהוא 
ביפן  ביותר  הגדול  הביטוח 
האם  החברה  עם  גם  וכן 
 Tokio Marine Kiln של 
לפי   Insurance .Limited

כדי  במשותף  יפעלו  החברות  שתי  ההסכם 
חדשניים  ושירותים  מוצרים  טכנולוגיות,  לאתר 
הבריאות,  בתחומי  וביניהם  שונים,  בתחומים 
הסייבר, ההפצה וחווית הלקוח, שישולבו בעסקי 
החברות  כי  נקבע  כן  כמו  הביטוח.  של  הליבה 
מעולם  הן   – רחבים  בתחומים  ידע  ישתפו 
מערכות  הטמעת  מעולם  והן  ללקוח  השירות 
תשלום  הלקוח,  חווית  לשיפור  טכנולוגיות 

תביעות מהיר, לרבות למידה 
הסייבר. עולם  של   משותפת 

גדעון המבורגר, נשיא קבוצת 
"ההסכמים  מסר:  הראל, 
ביטוח  חברות  עם  הראל  של 
גלובליות מהמובילות בעולם, 
מעמדה  את  מעצימים 
הראל  קבוצת  של  המקצועי 
להיענות  לה  ומאפשרים 
של  ביטוחיות  לדרישות 
גלובליות  ישראליות  חברות 
ומפעלים  שלוחות  בעלות 
מהווים  כן  העולם.  כמו  בכל 
הבינלאומיים  ההסכמים 
שיווקית  פלטפורמה 
בינלאומיות  חברות  כלפי  משמעותית 
הוסיף:  המבורגר  בארץ".  לפעול  שמעוניינות 
ניסיון  ופיננסים  ביטוח  הראל  "לקבוצת 
ביטוח  חברות  עם  גלובליים  בהסכמים  רב 
המדגישים  בעולם  מהמובילות  בינלאומיות 
ומחזקים  הראל,  קבוצת  של  מקצועיותה  את 
את רמת האמון שקבוצת הראל זוכה לה מצד 

המבטחים ומבטחי המשנה בעולם".

של  התמחויות  שורת  לאחרונה  פסלה  ההון  שוק  רשות 
מועמדים לקבלת רישיון סוכן, וסמכויות אימון של סוכנים 
בעלי רישיון. פסילת ההתמחויות וסמכויות האימון הצטרפה 
אבנר קופל.  הביטוח  סוכן  של  רישיון – בהן  שלילות  לשתי 

קופל סירב להגיב לדברים.  
על פי מידע שהגיע לפוליסה, 18 התמחויות שביצעו בעלי 
בעלי  של 8  האימון  סמכויות  נשללו  כן  וכמו  נפסלו,  רישיון 
של  לתקופות  מתמחים,  סוכנים  לאמן  שהוסמכו  רישיון 

5-16 שנים. 
באוגוסט השנה פרסמה הרשות, כי ערכה ביקורת בסוכנות 
ביטוח ומצאה כי תשעה מתמחים הרשומים בסוכנות תחת 
במשרדי  נכחו  לא  שונים,  מאמנים  חמישה  של  פיקוחם 

ושלושה  המתמחים  תשעת  כי  נמצא,  בנוסף  הסוכנות. 
מועד  טרם  הסתיימה  התמחותם  אשר  נוספים,  מתמחים 
קיימים  כי  נמצא  לא  ואף  בסוכנות  הועסקו  לא  הביקורת, 

הסכמי העסקה בין המתמחים לבין הסוכנות. 
בנוסף, לא נמצא תיעוד לפעילות מקצועית של המתמחים 
נמצא  לא  וכן  המאמנים  של  פיקוחם  תחת  בסוכנות 
וימי  המתמחים  של  עבודתם  שעות  בדבר  מסודר  רישום 

היעדרותם. 
לנוכח דברים אלה, הוחלט ברשות שלא להכיר בתקופת 
התמחותם של המתמחים, וכן הוחלט לשלול את זכאותם 
 7 שבין  שונות  לתקופות  כמאמנים  לשמש  המאמנים  של 

ל-16 שנים, בכל הענפים שברישיונם.

גדעון המבורגר, נשיא קבוצת הראל

המפקח על הביטוח, ד”ר משה ברקת
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