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נזקי ההצפות באשקלון 
מוערכים בעשרות 

מיליוני שקלים; העירייה 
מבוטחת במגדל
 ביטוחי העירייה נערכים על ידי סוכנות 
הביטוח של דני עובדיה  יועץ הביטוח 
– עו"ד מירון זוצקי ממשרד יגאל שגיא

המועצה המקומית הודיעה 
כי בכוונתה להמשיך את 

ההתקשרות עם החברה, אך היא 
מזמינה גם אחרות להגיש הצעה 

nir@oren-ins.co.il

ליאת חבר
 רו"ח, סמנכ"לית 

כספים

רפי בר און,
סמנכ"ל חסכון 

ארוך טווח

אורי גבע,
סמנכ"ל חטיבת 

הלקוחות

אנו מתחייבים לקחת אותך אישית ולקחת איתך עסקים חדשים!

www.oren-ins.co.il

איתנו תרוויח יותר
!דצמבר הגדול כבר כאן

לפנייה אישית:
nir@oren-ins.co.il .ניר עובדיה, נייד. 050-3613610, מייל

לירן גורי,
סמנכ"ל מכירות

אורן כהן,
מנכ"ל

ניר עובדיה,
משנה למנכ"ל

שי זהר,
סמנכ"ל, מנהל מערך 

ביטוח כללי

עדה  גבעת  בנימינה  המקומית  המועצה 
איילון  עם  בהתקשרות  להמשיך  מתכוונת 
בנוגע לכיסוי ביטוחי למועצה בתחומים שונים, 
עם  המועצה.  שפרסמה  בהודעה  נכתב  כך 
אחרות  ביטוח  חברות  כי  צוין  במודעה  זאת, 
הכיסויים  את  להעניק  ומסוגלות  הרוצות 
הביטוחיים הנדרשים רשאיות לפנות למועצה 

ולהגיש הצעה עד 25 בדצמבר.  
בשוק  דומיננטית  שחקנית  היא  איילון  כי  נציין 
שחברות  מאחר  המקומיות,  הרשויות  ביטוחי 
בשל  מהתחום  בהדרגה  יצאו  רבות  ביטוח 
כי  דווח   2015 בשנת  להן.  שנגרמו  ההפסדים 
עיריית חולון פעלה בצורה דומה כשהודיעה על 

כוונתה להמשיך את ההתקשרות עם איילון. 
אורי  עו"ד  הוא  המועצה  של  הביטוח  יועץ 

אורלנד. 

מסתמן: איילון 
תמשיך לבטח 
את המועצה 

המקומית 
בנימינה

גבעת עדה

שבשטחה   – אשקלון  עיריית  של  המבטחת  היא  מגדל 
מזג  רקע  על  נרחבות,  הצפות  השבוע  בתחילת  אירעו 
האוויר הקשה. על פי הערכות נגרמו נזקים של עשרות 

מיליוני שקלים, מעריכים בלשכת סוכני הביטוח. 
נזקקו  רבים  אזרחים  כי  נמסר  והצלה  כיבוי  מרשות 

לחילוץ בעקבות ההצפות.
באמצעות  במגדל,  כאמור  מבוטחת,  אשקלון  עיריית 
סוכנות הביטוח של דני עובדיה. יועץ הביטוח של העירייה 

הוא עו"ד מירון זוצקי ממשרד יגאל שגיא.
בשלב  כי  לפוליסה,  מסרו  באירועים  המעורים  גורמים 
לנזקים  העירייה  של  לחבותה  בנוגע  ספק  קיים  הנוכחי 
שהעירייה  שיוכח  במידה  רק  לדבריהם,  שנגרמו. 
התרשלה, היא תהיה חייבת בפיצוי על הנזקים, אולם אם 
שלא  במיוחד,  חריג  אוויר  מזג  באירוע  שמדובר  יתברר 
תהיה  לא  שהעירייה  הרי  אליו,  תיערך  שהעירייה  סביר 

חייבת בפיצוי הניזוקים.  
במגדל סירבו להתייחס לנושא.

חילוץ באשקלון 
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לפרטים פנו למפ"ע שלכם במרחב

 כלל ביטוח ופיננסים גאה על זכייתה במוצר השנה "פנסיה מבטיחה"
 היחידה שמעניקה ללקוחותיה מודל דמי ניהול ידוע וקבוע מראש עד למועד הפרישה,

ושיעור דמי ניהול פוחתים ככל שהיתרה הצבורה בקרן עולה.

התכנית מיועדת למצטרפים חדשים ולעמיתים קיימים המעבירים הפקדות שוטפות לקרן הפנסיה 
"כלל פנסיה". בהתאם למודל, שיעור דמי הניהול יעלו או ירדו, בהתאם לשינויים שיחולו ביתרה הצבורה 
בקרן. האמור לעיל מהווה תיאור כללי בלבד של המודל והוא כפוף לתנאי ההצטרפות ל"פנסיה מבטיחה".

כלל פנסיה מבטיחה, ומקיימת.

www.polisa.news
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בית המשפט ציין, כי למרות שחוזה הביטוח נחתם מול קולקטיב, המבטחת אינה פטורה 
מחובות כלפי המבוטח, ובמקרה הנדון, המבטחת אינה פטורה מחובת יידוע המבוטחת

עיון נוסף

המבטחת לא הוכיחה כי הודיעה 
למנוחה על ביטול הפוליסה 

ולכן תשלם תגמולי ביטוח

ניסים קורים בדרכים, 
חג חנוכה שמח!

לפייסבוק >>

לתביעות  משפט  בבית 
אביב- בתל  קטנות 

תביעתה  נדונה  יפו 
אבן  יהודית-ג'ודי  של 
כנגד  )התובעת(  חן 
לביטוח   חברה  הראל 
)הנתבעת 1( וכנגד ארגון 
מקרן  גימלא  מקבלי 
המרכזית  הגימלאות 
2(. פסק הדין  )הנתבעת 
 ,2019 בספטמבר  ניתן 

מפי הרשמת הבכירה חן מאירוביץ.
בסך  כספית  תביעה  הונחה  המשפט  בית  בפני 
התובעת  ביקשה  במסגרתה  שקל,   30,902 של 
ביטוח  פוליסת  מכוח  ביטוח  תגמולי  תשלום 
בנק  לעובדי  הפוליסה(  )להלן:  קבוצתית  חיים 
התובעת,  אם  בוטחה  בה  וגמלאיו,  הפועלים 

שהלכה לעולמה, שהתובעת יורשת אותה.
המנוחה הצטרפה בשנת 2005 לפוליסת ביטוח 
)המבטחת(.   1 הנתבעת  אצל  קבוצתית  חיים 
ביטול  למועד  ועד  הביטוח  מועד  מתחילת 
2011, נגבתה פרמיית הביטוח  הפוליסה בשנת 

מהמנוחה מידי חודש. 
זאת,  בעקבות  המנוחה.  נפטרה   2017 בשנת 
תגמולי  לקבלת  למבטחת  התובעת  פנתה 
הפטירה  שבמועד  בטענה  סורבה  אך  הביטוח, 
הכיסוי הביטוחי לא היה תקף נוכח סיום תקופת 

הביטוח והפסקת גביית הפרמיות.
התובעת טענה, כי היא זכאית לתשלום תגמולי 
הביטוח מכוח פוליסת ביטוח החיים של המנוחה, 
הודעה  כל  בידיה  התקבלה  שלא  מאחר  וזאת 

מטעם המבטחת על ביטול הפוליסה. 
הבנק  לבקשת  כי  טענה,  המבטחת  מנגד, 
וחלק  הפרמיה  גביית   2011 בדצמבר  הופסקה 

אחרת,  בחברה  לביטוח  הועברו  מהמבוטחים 
לא  הפוליסה  המנוחה  פטירת  שבמועד  כך 
הייתה בתוקף, ולכן לתובעת אין זכאות לקבלת 
בעל  כי  המבטחת,  טענה  עוד  התגמולים. 
הפוליסה  על  שאמון  הוא  הבנק,   – הפוליסה 
הפסקת  על  המנוחה  יידוע  כולל  ניהולה,  ועל 
הביטוח. המבטחת טענה עוד,  כי סוכן הביטוח 
שטיפל בפוליסה מטעם המבטחת עמד בקשר 
עם הבנק ודיוור לידיו את ההודעות הרלוונטיות 

בדבר הפסקת הפוליסה.
מוסדר  הקבוצתי  הביטוח  כי  ציין,  המשפט  בית 
בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )ביטוח חיים 
קבוצתי(. בהתאם לתקנות אלה, בעל הפוליסה 
מוגדר כמי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח 
הינן  אלה  תקנות  תחולת  אמנם,  קבוצתי.  חיים 
משנת 2006 לאחר כריתת חוזה הביטוח מושא 
תביעה זו, אך עם זאת, בית המשפט קבע כי ניתן 
ללמוד מהתקנות על מארג החיובים של צדדים 

לביטוח מסוג זה.
עוד הוסיף בית המשפט, כי בעל הפוליסה הינו 
הוא  שכן  הקבוצתי,  בביטוח  המרכזי  השחקן 
מייצג את הקבוצה אל מול המבטח ועמו נכרת 
חוזה הביטוח. עם זאת, מרכזיות זו אינה מסיגה 
את זכויות המבוטח, שכן קיימים חיובים ישירים 
מערך  כן,  כמו  המבוטח.  כלפי  המבטחת  של 
מושתת  למבוטח  לבין  המבטחת  בין  החיובים 
על חוק חוזה הביטוח ועל הוראות משלימות של 
של  וחוזרים  המשנה באמצעות תקנות  מחוקק 

המפקח על הביטוח.
מול  נחתם  הביטוח  שחוזה  למרות  כלומר, 
קולקטיב, המבטחת אינה פטורה מחובות כלפי 
המבוטח, ובמקרה הנדון, המבטחת אינה פטורה 
הפוליסה  כי  המבוטחת-המנוחה,  יידוע  מחובת 
פעלה  מבטחת  כי  להוכיח  הנטל  כן,  כמו  פגה. 

היידוע  בחובות  ועמדה  מבוטח  כלפי  כיאות 
בדבר ביטול הפוליסה הינו על כתפי המבטחת.

במקרה הנדון קבע בית המשפט, כי המבטחת 
כלפי  בחובתה  עמדה  כי  להוכיח  הצליחה  לא 
תקופת  סיום  בדבר  אותה  ויידעה  המנוחה 

הביטוח. 
וביתר פירוט, נציג המבטחת טען כי אין בידיו את 
המניח  באופן  הפוליסה  ביטול  בדבר  ההודעה 
את הדעת. כמו כן, המבטחת טענה כי הפוליסה 
ביטולה  על  הודיע  והאחרון  הבנק  מול  נחתמה 
מתועד  והדבר  מתחרה,  לחברה  מעבר  עקב 
שלא  בחרה  המבטחת  אך  אלקטרוני,  בדואר 
כי  טען  המבטחת  נציג  ועוד,  זאת  אותו.  להגיש 
מי  או  שהמנוחה  לכך  אינדיקציה  כל  בידיו  אין 
מטעמה קיבל מסמך הכולל פרטים תמציתיים 
סיומה  מועד  הפוליסה,  תקופת  אודות  על 

והפרמיה החודשית.
שוכנע  לא  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
עמדה  כי  ההוכחה,  בנטל  עמדה  המבטחת  כי 
המנוחה  כלפי  שלה  החוזיות  בהתחייבויות 
ולכן  הביטוח,  של  סיומו  על  הודעה  במסירת 
הביטוח  תגמולי  בתשלום  לחייבה  שיש  קבע 

הנתבעים. 
ניתן  לא  כי  הוסיף  המשפט  בית  זאת,  עם 
להתעלם מפרק הזמן הממושך, אשר במהלכו 
שכן,  המנוחה,  לפטירת  עד  פרמיה  שולמה  לא 
מדובר בתקופה של יותר מחמש שנים. לפיכך, 
התגמולים  בשיעור  המשפט  בית  הפחית 

שתקבל התובעת.
המבטחת  את  חייב  המשפט  בית  דבר,  סוף 
 1,500 שקל בתוספות   18,350 לתובעת  לשלם 

שקל המשקפים הוצאות משפט. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגשה בקשת ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

www.polisa.news
https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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הספר כולל חומר מקצועי-לימודי על הסוגיות בביטוח חבויות מנקודת הראות של 
המבטח הישראלי, צרכניו וסוכניו, בהתבסס על הפסיקה, החוק והפרקטיקה בישראל

מהדורה חדשה ומעודכנת לספרו של
יעקב קיהל “ביטוח חבויות בישראל” 

הוצאה מחודשת ומעודכנת לספר ביטוח חבויות 
יוצאת  קיהל,  יעקב  הוא  שמחברו  בישראל, 
נועד  לאור בימים אלה. הספר, כדברי המחבר, 
להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות, על 

בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה. 
מ-450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
דברי  נרחבים,  נספחים  ובמסגרתו  עמודים 

עדכניים  ונתונים  נהלים  חקיקה, 
ולתועלת  הספר  נושאי  להצגת 

מיועד  הספר  הקורא. 
סוכני  לחתמים, 

פרקליטים  ביטוח, 
ומבוטחים.

הוא  קיהל 
ה  ח מ ו מ
ל  ע ב

ן  י ט י נ ו מ
אלמנטרי  בביטוח 

וניסיון של יותר מ-30 שנים 
כמנהל  כיהן  היתר  בין  בענף. 

מחלקת  ומנהל  הפוליסות  מחלקת 
הדרכה במגדל, כמשנה למנכ"ל ומנהל האגף 

וחתם  וכסמנכ"ל  ביטוח  בכלל  כללי  לביטוח 
והרצה  אקדמי  עבר  בעל  הוא  בהפניקס.  ראשי 

בתחום  הביטוח  חברות  איגוד  של  במכללה 
"ביטוח  הספר  שורשי  למעשה,  האלמנטרי. 
חבויות בישראל" נטועים בהרצאות אותן העביר 
נושאי  כולל הספר  באיגוד. במתכונתו החדשה 

חבות מודרניים כאיומי סייבר ותחבורה ירוקה.
והמרתקים  הסבוכים  מן  הם  חבויות  ביטוחי 
הביטוחים,  לשאר  בדומה  הביטוח.  שבענפי 
 - מהמבוטח  להסיר  החבויות  ביטוחי  גם  נועדו 
בעל רכוש, קבלן, איש מקצוע, יצרן ואחרים - 
את הנטל הכספי הרובץ עליו בעטיו 
הספר  מבוטח.  אירוע  של 
חובה  בשיפוי  דן 
ת  י פ ס כ
המוטלת 
ל  ע
ח  ט ו ב מ ה
דין  מכוח 
אדם  לפצות 
אחר  גוף  או 
באשמתו.  שניזוק 
ראוי  זאת  הגדרה 
מתוך  שתובן  לה 
החברתי  ההקשר 
והתרבותי בו היא מצויה 

גבולות  ובתוך 
הגזרה הללו נערך 

הספר.
של  בהקדמה 
הסביר  הספר 
המניע  את  קיהל 
מהדורה  ליצירת 
"שינויים  החדשה: 
במושגי  שחלו 
הנזיקית,  היריבות 
של  בגיבושן 
'מודרניות',  עוולות 
עיסוקם  בתחומי 
ביטוחי  חתמי  של 
ובמגוון  החבויות 

אלו  שינויים  קיהל,  פי  על  הביטוח".  מוצרי 
לשירות  וכתוב  עדכני  ידע  בסיס  "מחייבים 
יוסיף  שהספר  היא  תקוותי  כולם.  הקוראים 
של  וביסודותיו  ברזיו  החוקר  לכל  לעזר  להיות 

ביטוח החבויות, גם להבא". 
מהאקטואליים  הם  הספר  מנושאי  רבים 
והחדשים בענף הביטוח. מתוך כך, גם המערכת 
בשנים  אחת  לא  להם  נדרשת  המשפטית 

האחרונות.

יעקב קיהל, מחבר הספר 
ביטוח חבויות בישראל
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עוד סיבה לבחור בהראל
המבוטחים שלכם זקוקים לשירות 

רפואי בזמן שהייה בחו"ל?

חדשנות מקצוענותמחויבות

תשלום מראש באמצעות 
אפליקציית הראל נסיעות לחו"ל 

ב-  או לכרטיס האשראי
המבוטחים שלכם יטוסו על זה
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זוכה בקטגוריית החדשנות
בענף החיסכון ארוך טווח

 על פי דירוג נבחרי השנה של 
עיתונאי הביטוח והפיננסים וקוראי עדיף

• המוצר הינו ביטוח חיים ריסק למקרה מוות צמוד למדד עם הנחה לתקופה של שש השנים ראשונות מתחילת הביטוח בשיעור של 30% מהפרמיה המלאה לשלוש 
השנים הראשונות ולאחר מכן תינתן למבוטח הנחה בשיעור של 15% מהפרמיה המלאה לשלוש שנים נוספות. למבוטח קיימת האפשרות, לאחר שלוש שנים מתחילת 
הביטוח, לקבלת הנחה בשיעור של 20% מהפרמיה המלאה בכפוף להצהרת בריאות או לקבלת הנחה בשיעור של 30% מהפרמיה המלאה בכפוף להצהרת בריאות ודו"ח 
מצב רפואי עדכני רשמי מקופ"ח בה הוא חבר. האפשרות קיימת למבוטח בתום כל שלוש שנים ממועד ההצטרפות לביטוח. למען הסר ספק, ככל שלא התקבלה הצהרת 
בריאות, בצירוף או ללא צירוף אישור רפואי, בתקופה שבין שלושה חודשים לפני תום תקופת ההטבה ועד יום תום תקופה ההטבה, או ככל שהתקבלה הצהרת בריאות, 
בצירוף או ללא צירוף אישור רפואי, ולא אושרו תנאים רגילים ו/או נקבעה תוספת רפואית בהתאם להצהרת הבריאות העדכנית שהועברה לצורך חידוש ההטבה, לא תחודש 
ההטבה או ההטבה המוגברת בתום תקופת ההטבה. • כל האמור בעלון זה מתייחס לפוליסות פרט והינו לידיעה כללית. • אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה 
או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. • בכל מקרה של סתירה בפרשנות בין תנאי הפוליסה 
לעלון זה, יגברו תנאי הפוליסה. • כל האמור בעלון זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה. • מכירת המוצרים כפופה להוראות כל דין 

והתחשב בנתונים האישיים של כל אדם. 

פתרון ביטוחי ייחודי של הפניקס המאפשר לכם 
ליהנות מהנחות קבועות לאורך זמן
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 לאחר מכירת מניות כלל ביטוח על ידי אי.די.בי והירידה באחזקה הישירה לפחות מ-5% 
- כלל ביטוח תוכר כחברה ללא גרעין שליטה  שר האוצר ימנה ועדה למינוי דירקטורים, 

בראשות שופט עליון או מחוזי  אם הוועדה לא תוקם, האחריות תעבור לממונה על הביטוח
הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת הכיר בכלל 
לכלל  הורה  שליטה,  גרעין  ללא  כחברה  ביטוח 
נכתב  כך  השליטה.  היתר  את  לקבל  החזקות 
יו"ר  נוה  במכתב שרשות שוק ההון שלחה לדני 
כלל החזקות, לאחר שחברת האחזקות אי.די.בי 
כל אחזקותיה בחברת  פתוח מכרה כמעט את 
הביטוח וירדה לשיעור אחזקה של 11.8% בלבד 
– מתוכם 6.9% על ידי נאמן, מה שמותיר לכלל 

החזקות פחות מ-5%.  
ללא  לחברה  ביטוח  כלל  הפיכת  בעקבות 
וכלל  אחזקות  בכלל  דירקטורים  מינוי  שליטה, 
ביטוח יעשה מעתה על ידי על ידי "ועדה למינוי 
לחוק  יג'   41 בסעיף  שנקבע  כפי  דירקטורים", 
בחברת  דירקטורים  במינוי  שעוסק  הפיקוח, 
ביטוח ללא שולט. על פי המנגנון שקבוע בחוק, 
עם  דירקטורים  למינוי  ועדה  ימנה  האוצר  שר 
יהיה  שימונה  הוועדה  יו"ר  חברים.  חמישה 
של  או  העליון  המשפט  בית  של  בדימוס  שופט 
שר המשפטים,  בית המשפט המחוזי, אותו יציע 
העליון.  המשפט  בית  נשיא  עם  בהתייעצות 
הוועדה,  יו"ר  המלצת  לפי  יוצעו  חברים  שני 
שלושת  ערך.  ניירות  רשות  יו"ר  עם  בהתייעצות 

החברים בוועדה ימנו שני חברים נוספים מתוך 
תלויים  הבלתי  או  החיצוניים  הדירקטורים 
המכהנים בדירקטוריון של חברת הביטוח. מינוי 
עם  בהתייעצות  ייעשה  החיצוניים  הדירקטורים 
גוף  כי הוועדה הינה  הממונה. עוד נקבע בחוק, 

מבוקר. 
נכון למועד זה, הדח"צים בכלל ביטוח הם פרופ' 
בן  שדה  אורלי  פרופ'  אדטו,  רחל  ד"ר  יגיל,  יוסי 
שניים  המתואר,  המנגנון  פי  על  ארבל.  וגד  עמי 
בוועדה  לחברים  להתמנות  אמורים  מתוכם 

למינוי דירקטורים. 
מונתה  לא  אם  כי  נכתב,  ביטוח  כלל  בהודעת 
הוועדה, או שהוועדה לא תוכל להציע מועמדים 
למינוי, יקבע הממונה מנגנון חלופי לשם הצעת 
בעל  של  בזכותו  לפגוע  בלי  וזאת  דירקטורים 
ככל  דין,  לפי  מועמדים  להציע  אחר  מניות 

שקיימת לו זכות כאמור.

הסרה מרשימת הגורמים הריכוזיים

בחוק  שנקבעו  המעבר  להוראות  בהתאם 
 )2019 בדצמבר   10( ג'  מיום  החל  הריכוזיות, 

בתאגיד  השולט  או  משמעותי  ריאלי  תאגיד 
ולא  משמעותי  פיננסי  בגוף  ישלוט  לא  כאמור 
יחזיק ביותר מ-5% בגוף פיננסי משמעותי שאין 
מוסדיים  וגופים  ביטוח  כלל  שליטה.  בעל  בו 
הגופים  ברשימת  נכללו  בקבוצה  נוספים 
בהתאם  שפורסמו  המשמעותיים  הפיננסים 
נוספים  ריאליים  ותאגידים  החברה  ואילו  לחוק, 
הריאליים  הגופים  ברשימת  נכללו  בקבוצה 
לחוק  בהתאם  שפורסמה  המשמעותיים 

הריכוזיות.
וכן  החברה  כי  עולה  ביטוח,  כלל  פי  על  ואולם, 
תאגידים ריאליים נוספים בקבוצה, שאינם גופים 
מוסדיים, אינם אמורים להיחשב עוד כתאגידים 
החברה  בכוונת  לפיכך,  משמעותיים.  ריאליים 
להסיר  בבקשה  הריכוזיות  לוועדת  לפנות 
מרשימת  האמורים  והתאגידים  החברה  את 
לצורך  היתר,  בין  וזאת,  הריכוזיים,  הגורמים 
השליטה  באמצעי  החברה  של  החזקה  המשך 
למנות  והיכולת  בקבוצה  המוסדיים  בגופים 
ובחברות בקבוצה שאינן  נושאי משרה בחברה 
גופים מוסדיים, כדירקטורים בגופים הפיננסיים 

בקבוצה.

כלל ביטוח נותרה ללא גרעין שליטה – 
הדירקטורים ימונו מעתה על ידי ועדה 

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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 הפתרון לבעיית הסיעוד נמצא בביטוחים הקבוצתיים של קופות החולים – כך סבור המפקח 
על הביטוח, ד"ר משה ברקת  ד"ר אודי פרישמן חולק עליו וקובע: בעיית הסיעוד היא לא בעיה 

אחת אלא מספר בעיות, ועל מנת לפתור אותה יש צורך קודם כל להבין ממה היא מורכבת
אמר  לאחרונה 
הביטוח  על  המפקח 
ברקת,  משה  ד"ר 
לבעיית  שהפתרון 
נמצא  הסיעוד 
בביטוחים הקבוצתיים 
החולים.  קופות  של 
אמירה סתמית נוספת 
אמירות  הרבה  כמו 
שהרבה  סתמיות 
פוליטיקאים  מומחים, 
אנשים  סתם  או 
זורקים לאוויר העולם בתחום החשוב הזה של 

ביטוח סיעודי.
יתכן שהוא גם צודק חלקית, אבל במאמר זה 
הסיעודי  הביטוח  שעולם  להסביר  מבקש  אני 
הוא לא שוק אחיד  והשוק  עולם אחד  הוא לא 
למצוא  שמבקש  מי  מכל  ומבקש  ממליץ  ואני 
היטב  לקרוא  הסיעודי,  לביטוח  פתרונות 

רשימה זו. 
לעצמו  לרכוש  צריך  מי  להבין  עלינו  ראשית, 
מימוני  כלי  הוא  סיעודי  ביטוח  סיעודי.  ביטוח 
הסיעוד  עלויות  את  לממן  מנת  על  שנידרש 
להן עשוי להידרש אדם אם יהפוך להיות חולה 
לקבל  שעלינו  הראשונה  ההחלטה  סיעודי. 
היא מה המימון שאנו רוצים להבטיח לעצמנו, 
כעשרת  יעלה  בבית  סיעודי  שמימון  בידיעה 
סבירים,  מחיה  בתנאי  לחודש  שקל  אלפים 
שקל  אלף  כ-20  יעלה  סיעודי  במוסד  ומימון 

לחודש בתנאי מחיה טובים מאוד. 
מהם  אישי,  באופן  לבחון  עלינו  מכן  לאחר 
שבאמצעותם  האפשריים,  המימון  מקורות 

נוכל להשיג את המימון הנדרש.
זקנה,  קצבת  הם:  השכיחים  המימון  מקורות 
פנסיה, נכסים ומקורות כספיים אישיים, ביטוח 

סיעוד בקופת חולים ואת היתרה נידרש לממן 
באמצעות ביטוח סיעודי פרטי.

על  היום  עומדת  בישראל  ממוצעת  פנסיה 
כ-4,849 שקל חודש )מכלל הציבור שבבעלותו 
זקנה  קצבת  מנהלים(,  ביטוח  או  פנסיה  קרן 
סיעוד בקופת  וביטוח  1,200 שקל,   - ממוצעת 
חולים יעניק קצבה של 5,500 שקל או במקרה 

של שיפוי במוסד - של 10,000 שקל.
לרכוש  צריך  אחד  כל  לא  לראות,  שניתן  כפי 
לעצמו ביטוח סיעודי וההחלטה הזו היא אישית 
ותלויה לחלוטין במקורות המימון של כל אדם 

ואדם.
הדבר השני שאנו חייבים לדעת כאשר אנו דנים 
שהאוכלוסייה  הוא  הסיעודי  הביטוח  בסוגיית 
למספר  מתחלקת  מדברים  אנחנו  עליה 
קבוצות, כאשר לכל קבוצה צרכים אחרים. לכן, 

מדרך הטבע, היא נדרשת לפתרונות אחרים. 
שיהפכו  "הצעירים",  הראשונה,  הקבוצה 
וחמישים  ארבעים  שלושים,  בעוד  לסיעודיים 
גילאי  את  כוללת  השנייה  הקבוצה  שנה. 
או  כעשור  בעוד  לסיעודיים  שיהפכו  הביניים, 
שניים, והקשישים, הגמלאים, שסכנת הסיעוד 

מרחפת מעל ראשיהם כבר היום.
סיעודי  ביטוח   - פשוט  הפתרון  הצעירים  לגבי 
את  תבין  הממשלה  ואם  נמוכה  שעלותו 
שהיא  כפי  ברכישתו,  ותתמוך  הנושא  חשיבות 
כושר  אובדן  וביטוח  פנסיה  ברכישת  תומכת 
טוב  סיעודי  עתיד  להבטיח  יכולה  היא  עבודה, 
ולמנוע  מאוד  סבירות  בעלויות  הארוך  לטווח 

פצצה חברתית עצומה בדורות הבאים. 
לגבי גילאי הביניים, המצב יותר מורכב. לראיה, 
הקבוצתיים  בביטוחים  המבוטחים  מרבית 
גובה  בגלל  פרטי  ביטוח  בהמשך  רכשו  לא 
הפרמיה. בביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים היו 
מבוטחים כמיליון איש, מרביתם בגילאי הביניים 

וכמאה וחמישים אלף גמלאים. רק 14% מכלל 
המבוטחים רכשו ביטוח סיעודי פרטי. 

הפתרון לאוכלוסייה זו הוא להחזיר את הגלגל 
לאחור ולאפשר לה לרכוש ביטוחים סיעודיים 
יהיה  ניתן  שבו  זמן  חלון  לפתוח  קבוצתיים. 
הביניים.  לגילאי  קבוצתי  סיעודי  ביטוח  לרכוש 
מוצר  לא  הוא  הקבוצתי  הסעודי  הביטוח 
טוב  ויותר  מכלום  טוב  יותר  הוא  אבל  מושלם, 

ממה שהשוק מציע היום. 
היא  הגמלאים,   – השלישית  הקבוצה 
מהרפורמה  קשה  הכי  שנפגעה  האוכלוסייה 
ביטוח  להציע  צריך  הזו  לאוכלוסייה  הכושלת. 
האפשרויות  אחת  וזמין.  אמין  זול,  סיעודי 
פעמי,  חד  פיצוי  מוצר  היא  היום  שנידונות 
אירועים רפואיים, שכאשר  שמגדיר שורה של 
על  בוודאות  עונה  האדם  מתקיימים,  הם 

הגדרת המצב של חולה סיעודי. 
צריך  היה  הסיעודית  הבעיה  שאת  ספק  אין 
למנוע כבר לפני עשור, אבל כרגע היא קיימת 
העולה  החיים  תוחלת  אותה.  לפתור  וצריך 
)סולבנסי(  עצמי  הון  תקנות  ישראל,  במדינת 
ריבית  סביבת  ישתנו,  שלא  וכנראה  קיימות 
הרחבות  וההגדרות  עובדה  שהיא  נמוכה 
 – בפוליסה  ביטוח"  "מקרה  של  והבעייתיות 
פתרון  במציאת  לקושי  הגורמים  הם  אלה  כל 

למשבר זה.
ותימצא דרך המלך. אני  יסתיים  אבל המשבר 
רק מקווה, שכאשר ימצאו אותה הפוליטיקאים 
רק  ולא  אמיתי  פתרון  יתנו  הם  האוצר,  ואנשי 
עד  לעשות  שהקפידו  כפי  עין  למראית  פתרון 

היום. 

הכותב הוא מומחה במדיניות בריאות ובביטוח 
בריאות וסיעוד, יועץ בכיר בחברת הייעוץ פרש 

קונספט

בריא לדעת

מכתב אישי 
למפקח על הביטוח

מאת ד”ר אודי פרישמן

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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תודה
 על הבחירה כ-

חברת השנה בענף ביטוחי הבריאות
בזכות:

✓ החדשנות ✓ השירות ✓ הסוכנים ועובדי הפניקס

 על פי דירוג נבחרי השנה של 
עיתונאי הביטוח והפיננסים וקוראי עדיף
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רכב רכוש עשה היסטוריה: הציג רווח 
כולל וחיתומי שנה שלישית ברציפות 

 ההתמודדות של הסוכנים הופכת להיות קשה ומאתגרת יותר עקב מבול תוכניות ביטוח חדשות בתחום, 
המשווקות על ידי החברות )לפעמים( בעמלות מוקטנות  ביטוח רכב רכוש ינואר -ספטמבר 2019

תחום רכב רכוש הינו 
והמשמעותי  הגדול 
תחומי  ארבעת  מתוך 
ותפוקתו  הפעילות 
הנסקרת  בתקופה 
ר  ב מ ט פ ס - ר א ו נ י (
לכדי   2019(הגיעה 
שקל  מיליארד   6.86
)7.017 מיליארד שקל 
 - המקבילה  בתקופה 
של  נומינאלית  ירידה 
מהווה  התחום  שקל(.  מיליון  כ-156.5   ,2.2%
מתוך   6.86( האלמנטרי  מתפוקת  כ-38.4% 

17.9 מיליארד שקל(.
לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי 
2018 היו רשומים בישראל כ-3.5 מיליון  בסוף 
כלי רכב ומתוכם כ-3.2 מיליון עונים לקריטריון 
של פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. כל השאר מהווים 
רכבי נישות )אוטובוסים, מוניות, אופנועים, רכב 

ציבורי זעיר ואחרים(.
אם ניקח בחשבון את שיעור הגידול של מצבת 
על  מדובר   )2018 בשנת  )כ-4.3%  הרכב  כלי 
ירידה ממוצעת של כ-7.5% בפרמיה הממוצעת 
ביחס לאשתקד אך בכמה חברות ניתן להבחין 
יתרה  ויותר.  ל-10%  המתקרב  ירידה  בשיעור 
מכך, בדגמי רכב מסוימים ניתן להבחין בירידה 
תעריפית אף גדולה יותר. התחום רווחי השנה 
מאוד  תחרותי  ולפיכך  שקדמו(  )ובשנתיים 

וכולל את כל החברות.
המורכבת  התחום,  של  הכוללת  הרווחיות 
מרווחי חיתום ורווחי השקעות, הגיעה בתקופה 
מיליון   736.9( שקל  מיליון  ל-814  הנסקרת 

מצויה   -  )10.4% של  גידול   - אשתקד  שקל 
אך  לרווחיות,  בהתייחס  שיא  בתקופת  אמנם 
החיתומית  ברווחיות  בירידה  להבחין  ניתן 
מיליון   597 לעומת   568.1( אשתקד  לעומת 
שקל אשתקד - ירידה של 4.8%(. עדיין מדובר 

ברווח גבוה ומכובד.
תרומת התחום לרווחיות האלמנטרי: 814 מתוך 
התחום  והשנה   30.2%  - שקל  מיליון   2,690

ממוקם במקום השני )לאחר רכב חובה(.
יש  הממוצעת  בפרמיה  שלירידה  ספק  אין 
השפעה ניכרת על הירידה ברווחיות החיתומית. 
לפיכך, הרווח הגיע לשיא בעיקר בגלל השפעת 
הנסקרת  בתקופה  שהגיעו  ההשקעות,  רווחי 
מיליון   139.8 )לעומת  שקל  מיליון  ל-245.1 
כ-75%  של  משמעותי  גידול   - אשתקד(  שקל 

המתבטא ב-105.2 מיליון שקל. 
הנוכחית  בשנה  גרמו  בהשקעות  שיא  רווחי 
היותו  עקב  השקעות  עתיר  )שאינו  לתחום 
קצר טווח( להוות כ-30% מהרווח הכולל )245 
בלבד   18.5% לעומת  שקל(,  מיליון   814 מתוך 

אשתקד )139.8 מתוך 736.9 מיליון שקל(.
עשה  רכוש  רכב  תחום  הנוכחית  בשנה 
רווח  ברציפות  שלישית  שנה  והציג  היסטוריה 

כולל )וחיתומי(.
בעשור האחרון התרגלנו ל"סייקל" של שנתיים 
תקווה  וכולנו  התחום  של  והפסד  רווחיות  בין 
יתייצב  רווח  של  שלישית  לשנה  שהמעבר 

לשנים נוספות.
הישג  מהוות  הנוכחית  בשנה  התוצאות 
בבעיות  היטב  שטיפלו  הביטוח,  חברות  לרוב 
 2015( ההפסדיות  בשנים  שהיו  ובתחלואות 
והן  החיתומית  ברמה  הן  היטב  ופעלו  ו-2016( 

בכל מה שקשור לניהול התביעות.
אביזרי  בהשפעת  לגידול  עדים  אנו  בנוסף, 
הבטיחות והירידה ההדרגתית בשיעור הנזקים 

ובעוצמתם.
ירידה  לאחרונה  קיימת  לעיל,  הרשום  למרות 
מן  בחלק  החיתומית  במשמעת  מסוימת 
הנובעת  התעריפית  שהירידה  ונראה  החברות 
את  ניכרת  בצורה  להקטין  עלולה  מהתחרות 
הרווחיות בהמשך )לקראת 2020( ואף לסכנה.

בעלייה  גם  להבחין  ניתן  מסוימות  בחברות 
השאר  בין  הנובעת  הכולל,  ההוצאות  בשיעור 
והנובעת  הממוצעת  בפרמיה  הירידה  עקב 

מהתחרות שלפעמים לא מאוזנת.
בשנה הנוכחית הצטרפו לתחרות שתי חברות 
 )Wesure-ו )ליברה  חדשות  דיגיטליות 
באיתור  חדשות  טכנולוגיות  לשלב  שמנסות 

קהל לקוחות פוטנציאלי ואיכותי מבחינתן.
הראשון  בשלב  נמצאות  עדיין  הללו  החברות 
של התפתחותן ולפיכך תפוקתן מזערית בשלב 
הנובעת  ההוצאות,  בבעיית  נלחמות  והן  זה 
מההקמה ורמת הפרמיה הנמוכה בשייר )עקב 

שימוש במבטחי המשנה להגנה על ההון(.
משפיעות,  הן  השנה  של  זה  בשלב  לפיכך, 
החברות  של  הפעילות  על  בעקיפין,  בעיקר 
ולקראת  השנה  שבהמשך  ספק  ואין  האחרות 
בצורה  ואפילו  יגדל  חלקן  הבאה  השנה 

משמעותית.
במספר  קשורה  מרכזית  עקיפה  השפעה 
החל  ששיווקן  החברות  של  הביטוח  תוכניות 

בשנה החולפת.
המבוססות  חדשות  תוכניות  הציגו  החברות 

המשך בעמוד הבא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

מאת חגי שפירא

פרמיות  חברה
ברוטו

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווחי השקעה

סה”כ רווח 
כולל

יחס 
תביעות

יחס 
משולב

שינוי 
בתפוקה

שיעור 
השינוי 
בתפוקה

שינוי 
ברווח

שיעור 
השינוי 
ברווח

שינוי 
ברווחי 

השקעות

שינוי 
ברווח 

החיתומי

שיעור 
השינוי ברווח 

החיתומי
1-0.8%12-13-10.8%-70-5.6%-1,1954810515365.9%91.1%מנורה החזקות
33-24.6%3-36-29.2%-50-4.9%-959148610074.0%90.9%ישיר איי.די.איי

19-18.2%27-46-49.5%-40-4.7%-82439478764.6%94.2%הפניקס
86-11.1%4778.5%242345.0%-694337410766.9%88.4%מגדל
6922410913359.3%83.2%20.3%6082.2%95187.9%הראל
5972192972.3%98.7%5910.9%839.5%9-1-6.5%איילון

15-26.1%1-16-38.8%-33-5.9%-53117254266.4%95.0%כלל
8-22.8%1-8-45.3%-38215102673.7%97.2%8528.6%הכשרה

1-0.3%2477.6%71879.9%-37616405642.7%86.6%ש.שלמה
AIG28811415165.0%85.4%-2-0.7%1541.5%9616.6%

3-13.7%2-4-25.4%-52-23.4%-1714131869.9%92.7%שירביט
14-11.6%15.6%2-1-10.4%-1053101366.7%90.2%חקלאי
-1-0.002-1--360.002-1-157.4%127.5%36ליברה

we-sure100.20.5139.3%83.0%10-1-0.20.5-
157-2.2%7710.5%105-29-4.8%-6,86124556881466.7%91.4%סה”כ

תוצאות תחום רכב רכוש ב-3 הרבעונים הראשונים של 2019, במיליוני שקלים
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על טכנולוגיה וקיטון בהוצאות, תוך התייחסות 
ניטור  קילומטראז',  כגון:  חדשים  לרכיבים 
הסדר  במוסכי  התמקדות  הנהגים,  התנהגות 
 + בבסיס  )התמקדות  קוסט"  "לואו  ואפילו 

תוספות(. 
על  מבוסס  החדשות  מהתוכניות  גדול  חלק 
של  העמלה  רמת  ולפיכך  בהוצאות  קיטון 

הסוכנים עלולה להיפגע פעמיים:
א. כתוצאה מקיטון הפרמיה בתוכניות החדשות 

ביחס לאשתקד )פוליסות מוזלות יותר(.
החדשות  שהתוכניות  העובדה  בגלל  ב. 

מבוססות על עמלה מוקטנת מהרגיל.
באשר לירידה בהוצאת החברות על התביעות, 
הבטיחות  באביזרי  השימוש  על  שבנוסף  ניכר 
ברמת  שיפור  קיים  וחומרה  שכיחות  שהוריד 

ההתנהלות כולל שימוש במוסכי הסדר.
בעקיפין  גרמו  הרבים  הפקקים  שגם  יתכן 

לקיטון בשכיחות והחומרה.
השיפור  על  מעיבה  שעדיין  העיקרית  הבעיה 
הממוצעת  בפרמיה  ההדרגתית  הירידה  הינה 
והחשש בחברות הוא שהמגמה תגבר ותתעצם 

לקראת חידושי 2020.
והסוכנים  הקונבנציונליות  החברות  מבחינת 
שבשנה  מהעובדה  רצון  שביעות  ישנה 
הן  ישיר,  ביטוח  ירדה  רב  זמן  ולאחר  הנוכחית 
)הכוללת  והן ברמת הרווחיות  ברמת התפוקה 

והחיתומית(. 
האם מדובר בתקלה זמנית או בתופעה? עדיין 
מוקדם להסיק מסקנות, אך אין ספק שבשנה 
ביטוח  בין  החיתומי  הפער  הצטמצם  הנוכחית 

ישיר לחברות האחרות.

הגדולה והרווחית: מנורה מבטחים

מנורה  את  הכוללת  החזקות  מבטחים  מנורה 
ביותר  הגדולה  החברה  היא  ושומרה  מבטחים 
הייתה  החודשים  בתשעת  ותפוקתה  בתחום 
מיליון   152.7 של  ורווח  שקל  מיליון   1194.9

)1,265.2 ורווח של 153.9 מיליון אשתקד(.
הרווחיות  ושימור   5.5% של  בתפוקה  ירידה 
 )0.8% של  קלה  )ירידה  אשתקד  של  ברמה 
מאפיינים את התוצאות השנה. בעקרון, הגידול 
לירידה  זהה  כמעט  היה  ההשקעות  ברווחי 
של  לרעה  וההתפתחות  החיתומי  ברווח 

התביעות )כול פרמיה בחסר(.
במספר  מקיטון  נובעת  בפרמיה  הירידה 
ברמת  שיפור  קיים  התחרות.  עקב  מבוטחים 
ההוצאות וכן בקיטון בתשלומי עמלה )גם עקב 

הקיטון בתפוקה(.
חברת שומרה מהווה תרומה מרשימה להישגי 
מיליון   378 בתפוקה  וחלקה  החזקות  מנורה 
שקל  מיליון   71.6 לרווחיות  ותרומתה   )31.6%(
התפוקה  וקיטון  ברווחיות  גידול  תוך   ,)46.8%(

לעומת אשתקד.
ביטוח  היא  הגדולה  החברה  הבודדת  ברמה 
ישיר ותפוקתה 958.9 מיליון שקל ורווחיות של 
100 מיליון שקל )תפוקה של 1,008.8 ורווח של 

בירידה  מדובר  אשתקד(.  שקל  מיליון   132.7
ברווחיות  בירידה  המלווה   4.9% של  בתפוקה 

של 24.6%.
קטן  וגידול  שעלתה  ההוצאות  לרמת  בנוסף 
נשחק  החיתומי  הרווח  השקעות,  ברווחי 
תוך  הפוליסות  בכמות  גידול  עקב  ב-29.2% 

קיטון בפרמיה הנומינלית.
כפי שרשום לעיל, הפער החיתומי שהיה בולט 
צומצם  החברה  לטובת  האחרונות  בשנים 
האחרות,  החברות  ידי  על  הנוכחית  בשנה 
ישירה  בצורה  ישיר  מנגנון  גם  הפעילו  שחלקן 

או עקיפה.
האחרונות  בשנים  לראשונה  בפרמיה  הקיטון 
)והרצון(  הכדאיות  ואי  התחרות  עקב  מוסבר 
להמשיך ולהוריד מחירים. החברה מדווחת על 

גידול בהוצאות.
 823.6 )מקום שלישי( עם תפוקה של  הפניקס 
ורווח   863.8( שקל  מיליון   86.6 של  ורווח 
של  ירידה  אשתקד(,  שקל  מיליון   105.8 של 
הגידול  חרף  ברווחיות  ו18.2%  בתפוקה   4.6%

המשמעותי ברווחי השקעות.
רווחי  ולפיכך  ב-49%  נשחק  החיתומי  הרווח 
ברווחיות  הירידה  שיעור  את  מיתנו  ההשקעות 
בפרמיה  הירידה  והכוללת.  החיתומית 
רכישה  והוצאות  בתביעות  ועליה  הממוצעת 

מסבירים את שיעור הירידה ברווחיות.
מגדל )מקום רביעי( עם תפוקה של 694 ורווח 
 59.9 של  ורווח   780.3( שקל  מיליון   107 של 
בתפוקה  קיטון  מציגה  אשתקד(,  שקל  מיליון 
מיליון   47( ברווח  משמעותי  גידול  תוך   )11%(

שקל – כ-78.5%(.
ורווחי  השקעות  ברווחי  גידול  של  זהה  תרומה 
הפוכה  במגדל  הרווחיות  של  המגמה  חיתום. 
למגמה שאפיינה את שלוש החברות שסקרנו 

חיתומי  משיפור  נובע  ברווחיות  הגידול  לעיל. 
משמעותי כולל בגין שנים קודמות.

שהצליחה  למרות  בתפוקה  ירדה  החברה 
במכרז  שלישים(  )כשני  עליונותה  את  לשמר 
לירידה  קשור  הירידה  עיקר  המדינה.  עובדי 
והירידה  מהתחרות  ונובעת  סוכנים  בתפוקת 

בתעריפים.
הראל )מקום חמישי( דומה בתפוקתה למגדל, 
עם תפוקה בסדר גודל של 692 ורווח של 133 
מיליון שקל )תפוקה של 690 ורווח של 73 מיליון 
לאשתקד  זהה  כמעט  תפוקה  אשתקד(,  שקל 

תוך גידול מרשים של 82.1% ברווחיות.
בשנה הנוכחית הראל מחזיקה כשליש מעובדי 
רכב  וציי  בקולקטיבים  פעילות  וכן  המדינה 

נוספים )כולל ברכבי נישות(.
שקל(  מיליון   60( ברווח  הגידול  של  עיקרו 
שייך  מקצתו  ורק  שקל(  מיליון   51( חיתומי 
שקל(.  מיליון   9( ההשקעות  רווחי  לגידול 
ביותר  הרווחית  החברה  היא  בודדת  כחברה 
את  נפצל  )אם  הנסקרת  בתקופה  בתחום 

פעילות מנורה ושומרה(.
 596.8 של  תפוקה  עם  שישי(  )מקום  איילון 
של  ורווח   538( שקל  מיליון   29.4 של  ורווח 
21.1 מיליון שקל אשתקד(, גידול בתפוקה של 
 .39.5% של  ברווחיות  בגידול  המלווה   10.9%
עם זאת, הגידול ברווח הוא בסדר גודל של 8.3 
ברווחי  לגידול  שייך  שכולו  בלבד  שקל  מיליון 

השקעות.
החולפת  לשנה  זהה  המצב  החיתומית  ברמה 
על  מדווחת  החברה  קלה(.  שחיקה  )ואפילו 
עלייה בשיעור התביעות ביחס לפרמיה בשנת 
אשר  בתביעות,  החמרה  עקב  נוכחית  נזק 
חיובית  והתפתחות  משיפור  כתוצאה  מותנה 

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר
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פרמיות  חברה
ברוטו

רווחי 
השקעות

רווח בנטרול 
רווחי השקעה

סה”כ רווח 
כולל

יחס 
יחס משולבתביעות

1,2653611815465.6%90.7%מנורה החזקות
1,0091112213372.1%87.0%ישיר איי.די.איי

864129410659.7%88.4%הפניקס
7809516070.8%92.5%מגדל
69015587366.2%91.5%הראל

56516415764.9%92.3%כלל
5381292173.9%98.1%איילון

3779223159.5%93.6%ש.שלמה
29714193368.3%93.4%הכשרה

AIG2901353666.0%87.3%
2233182171.9%91.4%שירביט
1191111266.6%89.9%חקלאי
------ליברה

we-sure------
7,01714059773767.1%90.9%סה”כ

תוצאות תחום רכב רכוש ב-3 הרבעונים הראשונים של 2018, 
במיליוני שקלים

www.polisa.news


12 10 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה

של שנות חיתום קודמות.
כלל ביטוח )מקום שביעי( עם תפוקה של 531.2 
42.2 מיליון שקל )564.6  מיליון שקל ורווח של 
של  בתפוקה  ירידה  שקל(  מיליון   57 של  ורווח 
5.9% המלווה בירידה ברווחיות של 26% )14.8 

מיליון שקל(.
נובעים  וברווחיות  בתפוקה  הירידה  עיקר 
מהתחרות והירידה בפרמיה הממוצעת וברווח 

החיתומי. 
הירידה ברווחיות החיתומית )ירידה של 38.8% 
רק  מותנה  שקל(  מיליון  כ-16.1  המבטאים 
 1.2( השקעות  ברווחי  הגידול  ידי  על  במקצת 

מיליון שקל(.
 382.2 של  תפוקה  עם  שמיני(  )מקום  הכשרה 
של  ורווח   297.1( שקל  מיליון   25.5 של  ורווח 
 28.6% של  גידול  אשתקד(,  שקל  מיליון   33
 22.7% בתפוקה המלווה בירידה ברווחיות של 
מהרעה  נובע  הירידה  עיקר  שקל(.  מיליון   7.5(
גידול  ידי  על  במקצת  רק  שמותנה  חיתומית 

ברווחי השקעות 
מצרוף  השאר  בין  פעילות  הגדילה  החברה 
מוניציפאלית  רשות  עובדי  של  גדול  קולקטיב 

.go ובנוסף לפעילות המותג הכשרה
הפרמיה  משחיקת  נובעת  ברווחיות  הירידה 

ממוצעת וגידול בחומרת התביעות.
ורווח   376 תפוקה  עם  תשיעי(  )מקום  שלמה 
של 55.8 מיליון שקל )377 ורווח של 31.4 מיליון 
תוך  לאשתקד  דומה  תפוקה  אשתקד(,  שקל 
שקל(  מיליון   24.3( ברווחיות   77.6% של  גידול 
ברווחי  מגידול  נובע  ומקצתו  חיתומי  שעיקרו 

השקעות.
לאחר  הגידול  קצב  את  השנה  מיתנה  החברה 
התחרות  מסיבי.  גידול  של  ארוכה  תקופה 
תוך  לתחרות  להיגרר  שלא  הנהלה  והחלטת 
)למרות  אי הגידול  הורדת מחירים מסביר את 

שברבעון השלישי נרשם גידול מסוים(.
בתוצאות  שיפור  על  מדווחת  החברה 
החיתומיות ושחרור עתודות בגין שנים קודמות 
החברה  השקעות.  ברווחי  לגידול  בנוסף 
הפרמיה  הקטנת  תוך  משנה  פעילות  הגדילה 

ברמת השייר בשנה הנוכחית.
AIG )מקום עשירי( עם תפוקה של 288.2 ורווח 
 36.2 של  ורווח   290.2( שקל  מיליון   51.3 של 
מיליון שקל אשתקד(, ירידה מזערית בתפוקה 
תוך גידול של 41.5% ברווחיות )15 מיליון שקל( 
שלישים(  )שני  השקעות  רווחי  מגידול  שעיקרו 

ומקצתו משיפור חיתומי.
השיפור החיתומי נובע מהמשך מגמה שהחלה 
התאונות  בשכיחות  ירידה  של  ב-2018 
התביעות  ביחס  ירידה  יש  ולפיכך  והגניבות, 

וביחס ההוצאות.
 170.7 של  תפוקה  עם   )11 )מקום  שירביט 
של  ורווח   222.9( שקל  מיליון   17.6 של  ורווח 
 23.4% של  ירידה  אשתקד(,  שקל  מיליון   20.5
בירידה  המלווה  שקל(  מיליון   52( בתפוקה 

ברווחיות של 2.8 מיליון שקל )13.7%(.
החברה  הסכמת  מאי  נובעת  בתפוקה  הירידה 

גדול )בתעריפים לא הגיוניים  לחדש קולקטיב 
לטעמה( שניתנו על ידי גורם מתחרה. התחרות 
והירידה בפרמיה מסבירים את הקיטון במספר 

המבוטחים והרווחיות.
ביטוח חקלאי )מקום 12( עם תפוקה של 104.8 
של  ורווח   118.5( שקל  מיליון   12.5 של  ורווח 
11.9 מיליון שקל( - ירידה של 11.5% בתפוקה 
של  מזערי  וגידול  סוכנים(  בתפוקת  )קיטון 
מקורו.  ברווח  הגידול  של  עיקרו  הרווחיות. 
משמעותי  לא  וקיטון  השקעות  ברווחי  מגידול 

ברווח החיתומי.
הן:  השנה  לפעול  שהחלו  החדשות  החברות 
מיליון   36.4 13( עם תפוקה של  )מקום  ליברה 
הייתה  )לא  שקל  מיליון   1.4 של  והפסד  שקל 
ההפסד  עיקר  מקבילה(.  בתקופה  פעילות 
נובע מהוצאות הקמה ולפיכך לא קיימת בעיה 

בהיבט החיתומי.
Wesure )14( עם תפוקה של 10.1 מיליון שקל 
0.66 מיליון שקל )לא הייתה פעילות  ורווח של 
הייתה  לא  עדיין  החברה  מקבילה(.  בתקופה 
למתכונת  נכנסה  ולמעשה  בתחום  פעילה 

פעילה )דיגיטלית( רק החל מהרבעון הרביעי.

סיכום 

רכב רכוש עשה השנה היסטוריה מאחר שהציג 
וחיתומי.  כולל  רווח  ברציפות  שלישית  שנה 
חדשים  לשיאים  הגיעה  הרווחיות  מכך,  יתרה 
ל-814  נסק  הרווח  השלישי  הרבעון  ובתום 
)כ-245  ההשקעות  רווחי  בזכות  שקל  מיליון 
מיליון שקל(, שהם יוצאי דופן בהתייחס לתחום 
אלה  רווחים  השקעות.  רווחי  עתיר  שאינו 
המתהוות  בעיות  מסוימת  במידה  מעמעמים 

מהתחרות, הכוללת את כל החברות.

החברות  )ללא  החברות   12 מתוך  כ-7 
ביחס  החיתום  ברווחי  ירידה  הציגו  החדשות( 
הכלל  מן  היוצא  המצב  )למרות  לאשתקד 
לאחר הירידה( ונראה שהכיוון הוא כלפי מטה. 
 7.5% של  לממוצע  הגיעה  התעריפים  ירידת 
וגרמה לירידה נומינלית בתפוקת התחום, חרף 
הגידול במצבת כלי הרכב והמבוטחים. כנראה 

ששנת 2020 תהיה הרבה פחות טובה.
התחרות כוללת את כל חברות הביטוח ולפיכך 
חמש הגדולות מחזיקות רק 57.3% מהתפוקה 
אם  זה.  בתחום  מתחרות  החברות  כל  וכמעט 
נפריד את תפוקת שומרה מהגדולות )במסגרת 
והבינוניות  הקטנות  שהחברות  ניווכח  מנורה( 

מחזיקות כמחצית התפוקה )48.2%(.
בשנה  ירד  הישירות  החברות  של  החלק 
מהתפוקה  ל-18.1%  מ-18.5%  הנוכחית 

ובעיקר עקב ירידת התפוקה של ביטוח ישיר.
החברה  היא  ישיר  ביטוח  ספק,  הסר  למען 
ברמה  לתפוקה  בהתייחס  ביותר  הגדולה 
הבודדת. באשר לסוכנים, ההתמודדות שלהם 
קשה  להיות  הופכת  עבורם  חשוב  כה  בתחום 
יותר ומאתגרת יותר עקב מבול תוכניות ביטוח 
החברות  ידי  על  והמשווקות  בתחום  חדשות 
)לפעמים( בעמלות מוקטנות. הסוכנים צריכים 
להתמודד עם חברות ישירות, חברות דיגיטליות 
הקונבנציונליות  החברות  של  ישירה  ופעילות 

ובעמלות מופחתות.
עדיין  הטכנולוגיה  עתירות  החדשות  החברות 
אך  משמעותית,  תפוקה  להביא  הצליחו  לא 
בשילוב  הקשור  בכל  השוק  את  מאתגרות  הן 

טכנולוגיה ותוכניות ביטוח חדשות.
שנת  וכן  השנה  של  המסכם  הרביעי  הרבעון 
2020 מסתמנים כפחות  טובים ממה שהכרנו 

במהלך השנים האחרונות.
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EXPRESS למקום הראשון!

"EXPRESS כלל ביטוח ופיננסים גאה על זכייתה במוצר השנה "כלל
ביטוח נסיעות לחו"ל המאפשר החזר מיידי של הוצאות רפואיות, איחור מזוודה, 

רופא אונליין בעברית 24/7 והכל בלחיצת כפתור, בכל זמן ומכל מקום. 
הצטרפו להצלחה והציעו כבר היום מוצר מנצח ללקוחותיכם. 

לפרטים פנו למפ"ע שלכם

בכפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי ובכפוף לתנאי השימוש. שירותים נילווים כלל EXPRESS ורופא און ליין כפופים לתנאי השימוש ומכשירים תומכים.
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על פי החוק החדש שנחקק באירלנד, המבטח צריך לשאול את 
כל השאלות והמבוטח משוחרר מהצורך להקדים ולמסור מידע

מחיר העסקה מוערך ב-250 מיליון אירו

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חוק חדש אוסר
אי תשלום תביעות

בעלי המניות של Ardonagh רכשו ברוקר אירי

המחוקקים האיריים רוצים להטיב עם המבוטחים 
 The Consumer Insurance חוק  וחוקקו 
הצרכני  כחוק  מתואר  אשר   Contracts Bill
שאמור  החוק  דורות.  זה  ביותר  המשמעותי 
על  יקשה   2020 בתחילת  לתוקף  להיכנס 
מבטחים לא לשלם תביעות. על פי החוק החדש, 
המבטח צריך לשאול את כל השאלות והמבוטח 
בכך  מידע.  ולמסור  להקדים  מהצורך  משוחרר 
אמור החוק להקטין את המחלוקות בין המבטחים 
 Beale & הדין  עורכי  חברת  והמבוטחים. 

Company מפרסמת את עיקרי החוק החדש:
• הנטל מועבר מהמבוטח למבטח.

וחובת  לב  תום  של  העיקרון  את  מבטל  • החוק 
הגילוי והמבוטח חייב רק לענות על כל השאלות 

שהציג המבטח. 
בהתנדבות  מידע  להמציא  חובה  למבוטח  • אין 

והמבטח אינו יכול לשאול שאלות "פתוחות". 
• המבטח חייב להעביר למבוטח מידע על האופי 
הכללי וההשפעה של חובת הגילוי החלה בטרם 

עריכת חוזה הביטוח. 
• המבטח חייב להסיר כל חובה עתידית של גילוי 
על ידי המבוטח במקרה של כשל בחקירת חוסר 
מידע או תשובה בלתי שלמה לשאלה. כל זה אינו 
בכוונה  או  מימה  בכוונת  פעל  המבוטח  אם  חל 

תחילה או ברשלנות. 
לפני  המבוטח  ידי  על  שנעשתה  הודעה  • כל 
הכניסה לתוקף של חוזה הביטוח לא תוכל להוות 

תנאי ערובה. 
• אם המבוטח לא דיווח למבטח על קרות מקרה 
בהודעה  והדחייה  מוגדרת  בתקופה  הביטוח 
רשאי  אינו  המבטח  המבטח,  בזכויות  פגעה  לא 

לדחות את התביעה על בסיס זה בלבד. 
במהירות  בתביעות  לטפל  חייב  • המבטח 

ובהגינות. 
את החוק במלואו נמצא בכתובת

https://tinyurl.com/gilad-inslaw19

 Madison האמריקאיות  ההשקעה  חברות 
 HPS-ו  Dearborn Partners, LLC (MDP(
אשר   Investment Partners LLC (HPS)
 The הבריטי  הביטוח  בברוקר  מחזיקות 
 -  HPS-ו  43%-MDP(  Ardonagh Group
האירי  הביטוח  ברוקר  רכישת  על  הודיעו   ,)54%
מחיר   .Arachas Corporate Brokers

העסקה מוערך ב-250 מיליון אירו.
לפני  רכש   Sovereign Capital Partners
כשנתיים אחזקות ב-Arachas )54%( תוך שהוא 
מגבה את רכישת מניות הברוקר על ידי העובדים. 
לאחרונה הודיע על כוונתו למכור את אחזקותיו. 
לא ברור אם אחזקותיו של המנכ"ל הקודם )23%( 
אשר   Arachas הברוקר  עסקה.  באותה  יימכרו 

רכש לפני כארבעה חודשים את הברוקר לביטוח 
ופיננסים Murray & Spelman ימשיך לפעול 

 .Ardonagh באופן עצמאי ולא ימוזג עם
הוקם  באירית(  ביטוח  )שמשמעותו   Arachas
הברוקרים:  חברות  של  ממיזוג  שנה  כ-15  לפני 
 Tyrrell Coakley, Hodgins Percival

.Slattery Jermyn-ו

חדש בפוליסה

ת  ו נ ו ת י ע
בהתאמה 

אישית

לבחירה 
לחצו 

כאן

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

מבזקים לפי 
תחומי עניין

www.polisa.news
https://tinyurl.com/gilad-inslaw19
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true
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כיסוי לנהג זמני 
החל מ-30  בלבד!
בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 52/2019 מה- 5 בדצמבר 

 חדש
ב'הפניקס 

זהיר'!

www.polisa.news
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 כלל ביטוח רכשה תיק דומה בשווי של 300 מיליון שקל מבנק ירושלים  עד כה, 
העסקאות אותן ביצע הבנק בענף המשכנתאות מגיעות להיקף של כ-730 מיליון שקל

פוליסה פיננסים

ישיר  מימון  מחברת  רוכש  ירושלים  בנק 
תיק אשראי בשווי של 130 מיליון שקל. כך 
התיק  רכישת  )ב'(.  אתמול  לפוליסה  נודע 
מכר  עצמו  שהבנק  לאחר  יממה  נעשתה 
דומה,  תיק  ביטוח  לכלל  השבוע  בראשית 

בשווי של 300 מיליון שקל.
ירושלים  בנק  של  המשכנתאות  תיק 
8 מיליארד שקל. עד  עומד נכון להיום על 
בענף  הבנק  ביצע  אותן  העסקאות  כה, 
כ-730  של  להיקף  מגיעות  המשכנתאות 

מיליון שקל. 
את העסקה האחרונה מטעם בנק ירושלים 
הרצוג  ממשרד  ג'ייקובס  נטלי  עו"ד  ליוו 
היועצת  ויסטוך  שרית  ועו"ד    נאמן  פוקס 

המשפטית של הבנק.
ביטוח,  לכלל  המשכנתאות  תיק  מכירת  עם 
לבנק  מאפשרת  "המכירה  כי  מסר  הבנק 
האסטרטגיה  את  וליישם  להמשיך  ירושלים 

בשוק  פעילותו  להרחבת  נוקט  הוא  שבה 
הגבוה  הביקוש  על  ולענות  המשכנתאות 
העסקאות  בתחום  ובפרט  משכנתה,  למוצרי 

הולכת  אליהן  שהדרישה  המורכבות, 
וגוברת". 

ירושלים: "לבנק  בנק  מנכ"ל  טופז,  גיל 
בענף  שנים  רבת  התמחות  ירושלים 
הבעת  על  שמחים  ואנחנו  המשכנתאות 
האמון שנתנה בנו כלל ביטוח. הבנק הביא 
של  בשורות  של  שורה  האחרונות  בשנים 
בישראל  המשכנתאות  בענף  חדשנות 
ולהגדלת  בתחום  לשקיפות  בכך  ותרם 
מחירים  להשוות  הצרכנים  של  היכולת 
הטובים  והשירות  המוצר  את  ולמצוא 

ביותר בשוק".
ההשקעות  חטיבת  כ.נ.ף  מנכ״ל  דורי,  יוסי 
על  שמחים  ״אנו  ציין:  ביטוח,  בכלל 
בנק  עם  המוצלחת  העסקית  השותפות 
הקודמת,  העסקה  כמו  זו  עסקה  גם  ירושלים. 
עודפת  תשואה  שלה,  לסיכון  ביחס  מגלמת, 

לעמיתי כלל ביטוח ופיננסים״.

מוכרים וקונים: בנק ירושלים 
רוכש תיק אשראי מחברת מימון 

ישיר בשווי 130 מיליון שקל

יוסי דורי, מנכ״ל כ.נ.ף חטיבת 
ההשקעות בכלל ביטוח

גיל טופז, מנכ”ל בנק ירושלים

צילום: יוסי צבקר

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

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר

קראו את                   לפני כולם
www.polisa.news

פוליסה

פוליסה
להרשמה לחצו כאן

www.polisa.news
http://polisa.news/landing/
http://polisa.news/landing/
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בזכותכם!
מס׳ 1

רק בזכות המקצועיות, ההתמדה
והנאמנות של העובדים הנהדרים שלנו 
נבחרנו כסוכנות השנה בתחום ביטוחי 

הבריאות לשנת הביטוח 2019

בזכותכם!
מס׳ 1

רק בזכות המקצועיות, ההתמדה 
והנאמנות של העובדים הנהדרים שלנו 
נבחרנו כסוכנות השנה בתחום הביטוח 

הכללי לשנת ביטוח 2018 

תודה, תודה, תודה לכולכם! 

www.polisa.news
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פוליסה מארח

איזה “עובד” מבוטח בביטוח 
מעבידים ומי הוא צד שלישי?

על מנת להעניק כיסוי נאות ללא פרצות וחילוקי דעות, 
יש לשנות כמה הגדרות ולערוך שינויים בפוליסות

"עובד  ההגדרות 
בביטוח  המבוטח" 
והסייג  מעבידים 
שלישי,  צד  בביטוח 
ייחשב  מי  הקובע 
מבוטח,  שלישי  כצד 
מסובכות  מטעות,  הן 
את  משרתות  ואינן 

צרכי המבוטח. 
על מנת להעניק כיסוי 
פרצות  ללא  נאות 
וחילוקי דעות, על חברות הביטוח לשנות הגדרת 
"עובד",  מקרה הביטוח, במעבידים ואת הסייג - 

מי לא ייחשב צד שלישי בביטוח צד שלישי.
מי מבוטח בפוליסת מעבידים?

1. "היזק גופני,... אחד או יותר מעובדי המבוטח, 
שהוא בשירותו של המבוטח - בין אם בשכר ובין 

אם לא - כתוצאה מתאונה...".
"עובד  "עובד":  2. בחברת ביטוח אחרת הגדרת 
מתקיימים  אשר  המבוטח,  של  בשירותו  שהוא 

בינו לבין המבוטח יחסי עובד מעביד".
 - מעבידים  חבות  ג'  בפרק  עובד"   " הגדרת   .3
ביטוח קבלנים: "מי מעובדי המבוטח המועסקים 
על ידו והנמצאים בשירותו הישיר, בין בשכר ובין 

אם לאו, ומתקיימים ביניהם יחסי עובד מעביד".
אם יתעורר ספק האם הנפגע בתאונה הנו "עובד" 
שקיימים  או  הישיר"  "בשירותו  או  המבוטח, 
אזי  וכיו"ב,  לאו  אם  מעביד  עובד  יחסי  ביניהם 
לבתי  והנפגע  המבוטח  המבטח,  עצמם  יגררו 

משפט.

תסבוכת על תסבוכת

מעבידים  בפוליסת  "ההרחבות"  מזו,  יתרה 
כמבוטחים,  שייחשבו  נוספים  גורמים  כוללות 
עובדים  נוספת.  לתסבוכת  נגררים  אנו  ובכך 
מעבידים  חבות  בפוליסת  המבוטחים  נוספים 

הם: 
אינו  ששכרם  מיוחדים  חוזים  פי  על  עובדים   .1

משולם על ידי המבוטח .
אם  משנה  וקבלני  קבלנים  המכסה  הרחבה   .2

ייחשב למעבידם על פי דין.
 חברות הביטוח לא העלו בדעתן שאין המבוטח 
אינו  ששכרם  לעובדים  לאומי  ביטוח  משלם 
משולם על ידי מבוטח, ובכך המבטח מפיל בפח 

את העובד ואת מעבידו פעם נוספת.
יש אפוא לערוך בפוליסת מעבידים שני שינויים:

ששמם  העובדים  יבוטחו  מעבידים  בביטוח   .1
מופיע ברשימת השכר )ועבורם משלם המעביד 

ביטוח לאומי(.
2. יש לבטל את ההרחבות: עובדים על פי חוזים, 

וקבלנים.

ביטוח צד שלישי – מי לא ייחשב כצד שלישי?

להלן שתי דוגמאות לסייגים בפוליסה:
• סייג בחברה מסוימת: "עובדי המבוטח תוך כדי 

ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח" .
המבוטח  של  "חבות  אחרת:  בחברה  סייג   •
כלפי עובדיו )בתנאי שהחבות נובעת מעבודתם 

עבורו(..."
גם בפוליסה זו מפיל המבטח את המבוטח בפח. 
המוחלט  היפוכו  להיות  חייב  שלישי  בצד  הסייג 
מעבידים.  בפוליסת  המבוטח  "עובד"  להגדרת 
היינו, הסייג צריך להיות: "כל מי שמבוטח בביטוח 

מעבידים".
על חברות הביטוח להיות מודעות לכך כי הגדרת 

בגורמים  מותנית  מעביד"  עובד  ו"יחסי  "עובד" 
ונסיבות לאין ספור.

מציין השופט סטיב אדלר נשיא בית הדין הארצי 
לעבודה, לגבי הקביעה מיהו "עובד":

קיימים  בפסיקה  שנקבעו  המבחנים  במסגרת 
גם: 

• מבחן הכפיפות האישית
הוא  ההשתלבות  )מבחן  ההשתלבות  מבחן   •

מבחן דומיננטי - ד.ג.(
• והמבחן המעורב.

היא  הלאומי  לביטוח  המוסד  פי  על  ההגדרה 
כדלקמן:

1. מתקיימים יחסי עובד ומעסיק )מעביד(,
בצו  המפורטים  התנאים  את  מקיים  העובד   .2

ובתקנות לסיווג עובדים ומעבידים.
לפיהם  כללים  קבע  העליון  המשפט  בית 

מתקיימים יחסי עובד מעביד )מעסיק(:
• כיצד הוגדרו היחסים עם העובד תמורת כספית

• מי יכול לפטר
• מי קיבל את העובד וקבע את תפקידו וגם את 

המעבר מתפקיד לתפקיד
• איך ועל ידי מי נקבעו תנאי השכר

• מי משלם את המשכורת
• מי מאשר חופשות שנתיות

• למי מדווחים ביצוע בעבודה
• מי הבעלים של הציוד הייעודי

והאם  העובד  עם  הקשר  נמשך  זמן  כמה   •
ברציפות או לסירוגין

מעביד,  עובד/  יחסי  של  שההגדרה  מאחר 
ומותנית  מורכבת  כ"עובד"  ייחשב  מי  וההגדרה 
לתשלום  שיש  החשיבות  ובשל  רבים,  בגורמים 
תגמולים על ידי הביטוח הלאומי לעובד כתוצאה 
ברורה  הגדרה  לקבוע  יש  עבודה,  מתאונת 
שמנטרלת את כל ההגדרות הקיימות בפוליסות 

ביטוח מעבידים וצד שלישי.
הכיסאות,  בין  ליפול  מהמבוטח  נמנע  בכך 

ומהתדיינויות משפטיות מיותרות.

הכותב הוא יועץ ביטוח, ניהול סיכונים ותביעות

מאת דוד גוברין

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

www.polisa.news
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עדי 
על כל השאר

ב טוח ד ג טל 

תודה לאלפי הסוכנים, לוועדה המקצועית, לעיתונאי הביטוח 

דיגיטלי  ביטוח  ב-  שבחר  הרחב  ולקהל  והפיננסים, 

כמהלך השנה 2019 בתחרות נבחרי השנה של "עדיף".

הביטוח  את  לכם  להעניק  להמשיך  מבטיחים  אנחנו 

המתקדם ביותר גם בשנה הבאה!

o   בית הכשרה חברה לביטוח בע  

www.polisa.news
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 חברת ארקיול מפתחת תרופות לטיפול בגידולים קרצינוגניים 
)סרטניים( קשיחים  מרק, ענקית התרופות האמריקנית, רוכשת את 

החברה בשווי של 2.7 מיליארד דולר שגבוה ב-130% ממחיר השוק

ב-2018 השקיעה חברת הביטוח 15 מיליון שקל 
בחברה והיא תחזיק 3.5% בחברה הטכנולוגית

אקזיט במנורה מבטחים: 
ההשקעה בחברת ארקיול 

הניבה החזר של פי 15.5

הכשרה מעמיקה את השקעתה 
בנכסים אלטרנטיביים: תשקיע 

REE עוד 7 מיליון שקל בחברת

פוליסה פיננסים

ההשקעה בחברת ארקיול הניבה למנורה מבטחים החזר של פי 
15.5 על ההשקעה. כך הודיעה החברה, יממה לאחר ההחלטה 
התרופות.  חברת  את  לרכוש  מרק  הפארמה  ענקית  של 
ועמיתי  פונטיפקס  קרן  דרך  נעשתה  בחברה  מנורה  השקעת 

מנורה מבטחים ירוויחו כ-22 מיליון דולר ממכירת החברה. 
קרצינוגניים  בגידולים  לטיפול  תרופות  מפתחת  ארקיול 
)סרטניים( קשיחים. אתמול )יום ב'( מרק פירסמה על רכישתה 
במחיר  מדובר  דולר.  מיליארד   2.7 של  במחיר  החברה  של 
שנסחרת  החברה  של  השוק  מ- 130%ממחיר  ביותר  שגבוה 

בנאסד"ק. 
נוספת  לשורה  מצטרף  זה  "אקזיט  נמסר:  מבטחים  ממנורה 
של אקזיטים אחרים שהרוויחה מנורה מבטחים עבור עמיתי 
וקייט  מובילאיי  את  לציין  ניתן  ביניהם  הקבוצה,  ומבוטחי 

פארמה".
ניר מורוז, משנה למנכ"ל ומנהל אגף השקעות בקבוצת מנורה  
לענקית  ארקיול  חברת  מכירת  על  מברכים  "אנו  מבטחים: 
התרופות מרק וגאים שמבוטחי ועמיתי מנורה מבטחים נהנים 

מרווחיות יפה בעסקה זו".

REE כ-7  הכשרה תשקיע בחברת הטכנולוגיה 
ההשקעות  רכיב  מהגדלת  כחלק  שקל,  מיליון 
זו  השקעה  הביטוח.  בחברת  האלטרנטיביות 
מצטרפת להשקעה קודמת של חברת הביטוח 
שקל  מיליון   15 של  בשווי  הטכנולוגיה  בחברת 
ב-2018. סך הכול תשקיע הכשרה יותר מ-21 

מיליון שקל בחברה ותחזיק 3.5% מהחברה.
חברת  מייסדי  על-ידי  הוקמה   REE חברת 
החברה   .2011 בשנת   )SofWheel( סופטוויל 
גלגלים  כיסאות  עבור  חכם  גלגל  פיתחה 
בולמי  של  זרועות  שלוש  הכולל  ואופניים, 
זעזועים. על פי פרסומים שונים, היעד האמיתי 
עבור  חדש  גלגל  לתכנן  הוא  החברה  של 
תעשיית הרכב. היא החלה בפיתוח גלגל חכם 
עצמו  הגלגל  נפח  בתוך  המשלב  לכלי-רכב 

הבלמים  ההנעה,  מערכות  כל  את 
להפחית  כדי  הזעזועים,  ושיכוך 
הרכב  משקל  את  משמעותי  באופן 

ולצמצם את צריכת האנרגיה. 
לפי  גיוס  באחרונה  השלימה   REE
שקל.  מיליארד  מ-2  יותר  של  שווי 
הסבב  של  בעיצומו  עדיין  החברה 
החמישי במספר שלה, בו תשתתף 

גם הכשרה. 
על פי החברה, "הכשרה מלווה את 
והייתה  שנים  שלוש  במשך   REE
את  שזיהו  הביטוח  חברות  מבין 
הפוטנציאל  את  וראו  ההזדמנות 

זו  השקעה  זו.  בהשקעה  והחברתי  העסקי 
נוספות:  סחירות  לא  השקעות  לעוד  מצטרפת 

טופ  של  המימון  בחברת  השקעה 
שקלים,  מיליוני  בעשרות  קפיטל 
בראון,  מלונות  ברשת  השקעה 
שתי  ועוד  סיטי  בסינמה  השקעה 
השקעות גדולות שצפויות להיחתם 
בשבוע הבא. גידול במגוון ההשקעות 
תואם  לביטוח  חברה  הכשרה  של 
לאסטרטגיית הרווחיות של החברה 
חדשניים  צמיחה  מנועי  לחפש 

בעקבות סביבת הריביות הנמוכה".
ההשקעות  סמנכ"ל  קדוש,  רועי 
נועדו  אלו  "עסקאות  הכשרה:  של 
ההשקעות  פורטפוליו  את  להשביח 
במצבי  מוסף  ערך  ולתת  החברה  של  הנוכחי 
החברה,  לאסטרטגיית  בהמשך  שונים.  שוק 
סכומים  עוד  להקצות  מתעתדת  הכשרה 
שלה.  ההשקעות  פורטפוליו  בהשבחת  ניכרים 
קרנות  בנדל"ן,  השקעה  באמצעות  היתר,  בין 

השקעה, ומגוון עסקאות ריאליות”.
"מהלך ההשקעה ב-REE הוא חלק בלתי נפרד 
את  להרחיב  והאסטרטגיה  החברה  ממדיניות 
איתור  ידי  על  החברה  של  ההשקעה  אפיקי 
משמעותית.  רווחיות  פוטנציאל  בעלי  חברות 
חברת  פעילות  את  רב  זמן  מזה  מלווים  אנו 
ואנו בסבורים ובטוחים  REE במהלכים מגוונים 
סיכם  ההצלחה".  מפירות  ליהנות  שנמשיך 

קדוש.

ניר מורוז, משנה למנכ”ל 
ומנהל אגף השקעות 

בקבוצת מנורה  מבטחים

רועי קדוש, סמנכ”ל 
ההשקעות של הכשרה

תרגומי יונתן
תרגומים בכל תחומי הביטוח, כולל פוליסות, חומר שיווקי, הצעות מחיר וכו’

מומחיות בתרגום דוחות כספיים של חברות ביטוח
נסיון של 25 שנה בתחום הביטוח 

כדאי לקבוע פגישת היכרות: 054-4757622
jmtargum@gmail.com
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איילון
ובמקום הראשון:

ביטוח דירה דיגיטלי בהתאמה אישית!
 מוצר השנה לשנת 2019 בביטוח כללי,

 על פי דירוג נבחרי השנה של ועידת "עדיף"
ועיתונאי הביטוח והפיננסים

מוצר השנה לשנת 2019
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 יעל רמתי מונתה לסגנית מנהל המחלקה  חיים מחליף את יסמין 
קורן, שפרשה בספטמבר ומונתה למשנה למנכ"ל איאון ישראל 

עו"ד ארז חיים מונה למנהל מחלקת עסקים 
קורן  יסמין  גדולים במגדל. חיים מחליף את 
למנכ"ל  כמשנה  לשמש  לאחרונה  שעזבה 
כסגן  חיים  שימש  כה  עד  ישראל.  באיאון 
מנהל מחלקת עסקים גדולים ופיתוח עסקי. 
הוא הצטרף למגדל לפני כשש שנים, כאשר 
צוות  כראש  גם  שימש  הקודמים  בתפקידיו 

תעשיה. 
עשיר  ניסיון  בעל  הוא  חיים  כי  נמסר  עוד 
בביטוח מסחרי ועסקים גדולים, כאשר טרם 
ביטוח  בכלל  עבד  הוא  למגדל  הצטרפותו 
הכשרה  תכנית  בוגר  הוא  כן,  כמו   .AIG-וב
וכן  בינלאומי  מבטח  מטעם  עסקי  לחיתום 

זכה במלגת לוידס ע"ש יונתן גרוס ז"ל.  
עם מינויו מסר חיים: "אני גאה מאוד לקבל 
אנחנו  המחלקה.  הובלת  את  עצמי  על 

ומאתגרת,  ייחודית  עסקית  בסביבה  פועלים 
המחייבת חתירה למצוינות מקצועית ושירותית. 
הלקוחות שלנו מצפים לזמינות ויצירתיות במתן 
פתרונות והמשימה שלי היא לדאוג שהמחלקה 
הללו  בפרמטרים  השוק  את  להוביל  תמשיך 

ואחרים". 
בתוך כך, תצטרף למגדל בחודש הבא יעל רמתי, 
המחלקה.  מנהל  לסגנית  לתפקיד  שתמונה 
בענף  שנה  מ-17  יותר  של  ניסיון  לרמתי 
הביטוח, במסגרתו פיתחה קשרים מצוינים עם 

מבטחי משנה וברוקרים בינלאומיים. בשבע 
בהראל,  רמתי  עבדה  האחרונות  השנים 
ביטוח  מחלקת  מנהל  כסגנית  ושימשה 
האחרון  ובתפקידה  פקולטטיבי  משנה 
ניהלה במשך שנתיים את מחלקת תוכניות 

בינלאומיות יוצאות בהראל.
גדולים  עסקים  מחלקת  כי  נמסר,  ממגדל 
מהווה נדבך משמעותי בתחום ביטוח כללי 
נטע  ידי  על  המנוהל  במגדל,  משנה  וביטוח 
איכר. מדובר במחלקה המורכבת משלושה 
ענק  בעסקי  שמטפלים  מקצועיים  צוותים 
הביטוח  ענפי  במגוון  במגדל  המבוטחים 

הכללי. 
איכר: "אני מאחלת בהצלחה לצוות ההנהלה 
מגדל  גדולים.  עסקים  מחלקת  של  החדש 
גדולים  בעסקים  לטפל  ביכולתה  ידועה 
מבטחי  עם  פעולה  שיתוף  תוך  ומורכבים, 
אני  בעולם.  הגדולים  והברוקרים  המשנה 
ויעל תמשיך  מאמינה כי תחת ניהולם של ארז 
אותן  המטרות  את  ולהגשים  לגדול  המחלקה 

הצבנו בפנינו".

מבטחים ומבוטחים

ארז חיים מונה למנהל מחלקת 
עסקים גדולים במגדל

נטע איכר, מנהלת תחום ביטוח 
כללי וביטוח משנה במגדל

ארז חיים, מנהל מחלקת 
עסקים גדולים במגדל

מדריך מעשי לביטוח עסקי 
)ביטוחי רכוש ואחריות(

על  הסברים  הכולל  אורלנד,  אורי  עו״ד  הביטוח  יועץ  של  ספרו 
ביטוחי רכוש ואחריות וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח רבות, 

תוך התמקדות בפן הפרקטי.
לסוכני  מיועד  לעת,  מעת  שיעודכן  אוגדן  במתכונת  המדריך 
ביטוח ולעובדיהם, לחתמים, לאנשי תביעות, לאחראים על ביטוח 

בארגונים, ולכל אדם המתעניין בנושא.

מחיר הספר: ₪450 כולל מע״מ
למנויי פוליסה: ₪400 כולל מע״מ

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות
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