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יום לאחר ההודעה על היעדר גרעין שליטה: 
כלל ביטוח מדווחת על כוונה להנפיק מניות

 בהודעה ציינה כלל ביטוח כי היא בוחנת הנפקת מניות על מנת לחזק את מבנה 
ההון  על פי הודעת החברה, ההחלטה היא חלק מאישור תוכנית אסטרטגית 
לשלוש שנים, שבמרכזה צמיחה מואצת ובת קיימא לצד התייעלות בהוצאות

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

רשות  כי  ביטוח  כלל  של  ההודעה  לאחר  יום 
שליטה,  גרעין  ללא  חברה  רואה בה  ההון  שוק 
משקיעים  להכניס  מבקשים  הביטוח  בחברת 
)ד'(  מהיום  לבורסה  בהודעה  לחברה.  חדשים 
ציינה כלל ביטוח, כי היא בוחנת הנפקת מניות 
הודעת  פי  על  ההון.  מבנה  את  לחזק  מנת  על 
תוכנית  מאישור  חלק  היא  ההחלטה  החברה, 
צמיחה  שבמרכזה  שנים,  לשלוש  אסטרטגית 

מואצת ובת קיימא לצד התייעלות בהוצאות.  
החברה  בקבוצה,  ההון  מניהול  כחלק  בנוסף, 
ההתחייבויות  מח"מ  את  להאריך  מעוניינת 
בשווקים.  הנמוכות  הריביות  בעקבות  שלה, 
ההתחייבויות,  מח"מ  "הארכת  החברה,  פי  על 
המימון  הוצאות  את  להקטין  צפויה  כאמור, 
לשנים  ופיננסים  ביטוח  כלל  של  השוטפות 

הקרובות".
וגלגול  המניות  הנפקת  את  תולה  ביטוח  כלל 
וכן  הקבוצה,  של  ההון  מבנה  ב"חיזוק  האג"ח 
נוספות,  עסקיות  הזדמנויות  לניצול  גמישות 

בתחומי הביטוח והפיננסים". 
מהירידה  נובע  ההון  מבנה  בחיזוק  הצורך 
כי  נכתב,  לבורסה  בהודעה  הריבית.  בעקום 

מאז פרסום הדוח האחרון של החברה, המשיך 
עקום הריבית לרדת. לירידה השפעה שלילית 
מתחילת  החברה.  של  הפירעון  כושר  יחס  על 
2019 הפרישה כלל ביטוח 1.5 מיליארד שקל, 
 1.1 של  סכום  הופרש  האחרון  ברבעון  ורק 
עקום  כי  החברה  הודעת  נוכח  שקל.  מיליארד 
הריבית ממשיך לרדת, ניתן להניח שההפרשות 

עלולות להימשך. 
בנוסף, באוגוסט השנה דיווחה החברה כי יחס 
בחודשים  ירד  ביטוח  כלל  של  הפירעון  כושר 
של  )ירידה  ל-100%  מתחת  אל  האחרונים 
בעקבות   ,)101% של  פירעון  כושר  מיחס   5%
התמותה. על פי הודעת החברה,  לוחות  עדכון 
 2019 לשנת  הכספיים  הדוחות  אישור  "לאחר 
מתעתדת כלל ביטוח ופיננסים לקבוע יעד הון, 

המהווה תנאי מוקדם לחלוקת דיבידנדים". 
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח, ציין: "מטרתה של 
התוכנית התלת שנתית שאושרה בדירקטוריון 
החברה, כמו גם גיוס ההון בכלל החזקות עליו 
אנו מעדכנים היום, היא להחזיר את כלל ביטוח 
ופיננסים למובילות בענף, בין היתר באמצעות 
של  אופטימיזציה  חדשים,  צמיחה  מנועי 
זאת,  תפעולית.  והתייעלות  הקיימים  העסקים 
לצד חיזוק ההון של החברה והקטנת הוצאות 

המימון שלה, בשנים הקרובות".  
קבע  "הדירקטוריון  נוה:  דני  הדירקטוריון,  יו"ר 
צמיחה  של  עסקיים  יעדים  כלל  לקבוצת 
והתייעלות לשנים הקרובות. חיזוק מבנה ההון 

יסייע לכלל להשיג את יעדיה".

בית כלל
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אין לראות באמור לעיל תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח.

זוהי קריאה אחרונה לעצמאים
להפקדות סוף השנה! 

סוכנים

שנת 2019 עומדת להסתיים, וזה הזמן לתזכר את לקוחותיכם 
העצמאים לנצל את תקרת ההפקדה במוצרי הגמל והפנסיה 

וליהנות מהטבות מס לפני שהשנה מסתיימת.

נשמח לעמוד לשירותכם - מחלקת ערוצי הפצה 5664*

 << לשיוך הפקדה לחץ כאן >>
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בית המשפט בחן האם העירייה, על סמך המשאבים הקיימים לה, 
השתדלה באופן סביר לעמוד בחובתה לעניין ניקוז הרחובות

עיון נוסף

העירייה לא נקטה אמצעי זהירות 
מספיקים ולכן חייבת בפיצוי

השלום  משפט  בבית 
תביעתם  נדונה  בנתניה 
ודוד  בראנץ  אינה  של 
על  יוצגו  אשר  בראנץ, 
שדה,  רמי  עו"ד  ידי 
מבטחים  מנורה  נגד 
אשר   )1 )הנתבעת 
יוצגה על ידי עו"ד אמיתי 
יונתן סורקין,  סביון ועו"ד 
די.אן.איי  מרצדס  כנגד 
)הנתבעת 2( אשר יוצגה 
על ידי עו"ד ורד וינשטוק 
ידי  על  יוצגה  אשר  ג'(  )צד  נתניה  עיריית  וכנגד 
אלה,  בימים  ניתן  הדין  פסק  רוטמן.  צבי  עו"ד 
סמדר  הבכירה  השופטת  מפי   ,2019 בדצמבר 

קולנדר-אברמוביץ. 
אצל  מבוטח  שהיה  רכב  בעלי  הם  התובעים 
 ,2016 בשנת  המבטחת(.  )להלן:   1 הנתבעת 
סירונית  חוף  ליד  מסודרת  בחניה  הרכב  חנה 
בנתניה. בשל הגשמים העזים שירדו הוצף אזור 
החניה ומי הגשם הגיעו עד לגובה מכסה המנוע 
של הרכב. רק לאחר שירד מפלס המים לגובה 
אותו,  להתניע  וניסה  לרכב  התובע  נכנס  נמוך, 
אך נשמעו קולות מהמנוע ונדלקו נורות אזהרה. 
לכן, התובעים הזמינו גרר והרכב נלקח למוסך 

של הנתבעת 2 ותוקן. 
חודשיים לאחר מכן, במהלך נסיעתו של התובע 
המנוע,  מכיוון  חזק  רעש  נשמע  הרכב,  עם 
נדלקו נורות אזהרה והרכב נעצר. לפיכך הוזמן 
2. בבדיקה  נלקח למוסך הנתבעת  והרכב  גרר 

התגלה כי המנוע התרסק.
אותם  לפצות  המבטחת  על  כי  טענו,  התובעים 
במסגרת  מכוסה  הנזק  אירוע  שכן  נזקיהם,  על 

הפוליסה שהוצאה לרכב. 
מכוסה  אינו  הנזק  כי  טענה  המבטחת  מנגד, 
בפוליסה וזאת בשל מחדלו של התובע שניסה 
טענה  עוד  מוצף.  בהיותו  הרכב  את  להניע 

המבטחת, כי הפוליסה אינה מכסה נזקי טבע. 
כנגד  ג'  צד  הודעה  הגישה  המבטחת  כן,  כמו 
לפיצוי  האחראית  היא  כי  בטענה  נתניה  עיריית 
התובעים, שכן התרשלה בהכנת מערכת הניקוז 
למנוע  כדי  מספיק  עשתה  ולא  החורף  לקראת 

את ההצפה.
שנדרש  כל  עשתה  כי  טענה  מצדה,  העירייה, 
ומטפלת באופן שוטף בתחזוקת מערכת הניקוז 
ומכינה אותה לקראת החורף. כמו כן, טענה כי 
מדובר באירוע נדיר שלא ניתן היה לצפות אותו 

מראש. 
כנגד  ההודעה  כי  המשפט,  בית  ציין  תחילה 

המוסך נדחתה בהסכמת המבטחת והעירייה. 
וציין  העירייה  לאחריות  התייחס  מכן,  לאחר 
את  המגדיר  העיריות,  לפקודת   235 סעיף  את 
החובות המרכזיות המוטלות על הנתבעת ביחס 
הציבורי.  המרחב  של  וניקוזו  ניקויו  לתיקונו, 
הכירה  אשר  פסיקה,  ציין  המשפט  בית  כן,  כמו 
בחובת זהירות מושגית וקונקרטית של העירייה 
מנזקי  כתוצאה  ניזוקו  אשר  רכבים  בעלי  כלפי 

הצפה. 
מדובר  אין  כי  הדגיש  המשפט  בית  זאת,  עם 
לנקוט  העירייה  על  אלא  אבסולוטית,  בחובה 
כלומר,  הצפה.  למנוע  כדי  סבירים  באמצעים 
הסטטוטורית  החובה  בין  איזון  לערוך  צריך 
לניקוז  לדאוג  העירייה  של  בחוק(  )שנקבעה 
הגוף  של  הכלכלית  הפעילות  לבין  הרחובות, 

השלטוני והאמצעים העומדים לרשותו.
לפיכך, בית המשפט בחן האם העירייה, על סמך 

המשאבים הקיימים לה, השתדלה באופן סביר 
כלומר,  הרחובות.  ניקוז  לעניין  בחובתה  לעמוד 
למניעת  סבירים  אמצעים  נקטה  העירייה  האם 

ההצפה.
בשאלה  ההכרעה  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
ככל  פירוט,  ביתר  האירוע.  בשכיחות  תלויה  זו 
נזק  את  שגרם  ונדיר  חריג  באירוע  שמדובר 
ההצפה, הנטל על העירייה יהיה קטן יותר. ואילו 
על  הנטל  וצפוי,  שגרתי  באירוע  שמדובר  ככל 
העירייה להראות כי האמצעים שנקטה אכן היו 
סבירים, למרות שבכול זאת נגרמה הצפה, יהיה 

כבד יותר.
הגשם  שאירוע  טענה  העירייה  הנדון,  במקרה 
חוות  צירפה  ואף  נדיר  אירוע  היה  שהתרחש 
דעת מטאורולוגית. עם זאת, בית המשפט קבע 
כי שכיחות זו אינה כה נדירה כך בגינה לא  תוטל 

כל אחריות על העירייה.
מקום  את  מכיר  הוא  כי  העיד,  התובע  כן,  כמו 
וכל  במקום,  מסעדה  בעל  שהוא  מפני  האירוע, 
בית  במקום.  הצפה  יש  החורף  בתחילת  שנה 
המשפט קיבל את עדות התובע וקבע כי המקום 
וכל  לפורענות",  "מועד  הוא  ולכן  בירידה  מצוי 

חורף קיימת באותו המקום הצפה.
כי  המשפט  בית  קבע  לעיל,  המובא  כל  לפי 
להבטיח  שביכולתה  כל  עשתה  לא  העירייה 
מראש  ידוע  היה  כאשר  יוצף,  לא  שהאזור 

שהאזור הינו אזור המוצף בכל שנה.
סוף דבר, בית המשפט קיבל את ההודעה לצד ג' 
וחייב את העירייה לפצות את המבטחת בסכום 
הוצאות  בתוספת  לתובעים,  ידה  על  ששולם 

משפט ושכר טרחת עו"ד.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

 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
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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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בתביעה נאמר כי הפניקס נוהגת לשלוח ללקוחותיה, אשר צברו חובות כלפיה, מכתב התראה טרם הגשת 
תביעה לתשלום החוב ולכלול בסכום התביעה גם את סכום הוצאות הגבייה, העומד על מאות שקלים

 ההצעה ניתנת ללקוחות אונליין ללא צורך בסקרי שיערוך, בהתאם 
למיגון הקיים ובתעריפים שיכולים להגיע בהשקה לעד 33% הנחה  סוכן 
שיבחר להשתמש בפלטפורמה יוכל לקבל ממשק אישי עם לוגו הסוכנות

כלל ביטוח ופיננסים משיקה פלטפורמה 
דיגיטלית לרכישת ביטוח דירה אונליין 

ייצוגית נגד הפניקס בטענה לגביית הוצאות 
גבייה בגין מכתב התראה לפני הוצאה לפועל

כדאי לדעת

פלטפורמה  משיקה  ופיננסים  ביטוח  כלל 
דיגיטלית לרכישת ביטוח דירה אונליין, שיאפשר 
הצעת  לקבל  וללקוחותיהם  החברה  לסוכני 
בארבעה  ותכולה,  למבנה  דירה,  לביטוח  מחיר 

שלבים מהירים. 
לקוחות שיכנסו לממשק, יישאלו שאלות בודדות 
באשר לפרטי הנכס ותכולתו, והמערכת תייצר 
עבורם הצעת מחיר על בסיס הפרטים שמולאו.

ללא  אונליין  ללקוחות  ניתנת  ההצעה  כי  נמסר 
הקיים  למיגון  בהתאם  שיערוך,  בסקרי  צורך 
ובתעריפים שיכולים להגיע לרגל ההשקה לעד 

33% הנחה במחיר הביטוח.
בפלטפורמה  להשתמש  שיבחר  סוכן  בנוסף, 
לוגו  עם  אישי,  ממשק  לקבל  יוכל  החדשה 
לשם  ללקוחותיו.  לשלוח  יוכל  אותו  הסוכנות, 
ללקוחות  תחזור  החברה  המכירה,  השלמת 
שיכנסו לממשק ולא יסיימו את התהליך, כאשר 

הסוכן ייהנה מעמלה מותאמת.  
מאפשר  החדש  "הממשק 
לביטוח  להצטרף  ללקוחות 
בסקרי  צורך  ללא  אונליין,  דירה 
בירוקרטיים  תהליכים  שערוך, 
כספי,  עלית  אמרה  והמתנה", 
משנה למנכ"ל ומנהלת החטיבה 

לביטוח כללי בכלל ביטוח.
המחיר  "הצעת  כי  הוסיפה,  היא 
לאחר  כפתור,  בלחיצת  ניתנת 
באשר  בודדות  שאלות  מספר 
זאת  וכל  ותכולתו,  לנכס 
בנוסף,  בלבד.  שלבים  בארבעה 
לסוכני  הממשק  את  התאמנו 
אפשרות  והטמענו  החברה, 
הסוכנות  ושם  לוגו  לשילוב 

הקישור  את  להפיץ  אפשרות  עם  הייעודית 

ללקוחותיהם". 
בכירה,  סמנכ"לית  שבד,  גלי 
מנהלת אגף שיווק ואסטרטגיה 
"הממשק  מסרה:  בחברה, 
אונליין  דירה  ביטוח  של  החדש 
רבים  למהלכים  מצטרף 
מהמהפכה  כחלק  שפיתחנו, 
הדיגיטלית שעוברת כלל ביטוח 
האחרונות.  בשנים  ופיננסים 
שאנו  המתקדמים  הכלים 
לסוכני  מאפשרים  משיקים 
השירות  את  להתאים  החברה 
לעידן  ללקוחותיהם  והמכירה 
וללקוחות  החדש,  הדיגיטלי 
הענף להצטרף למוצרי הביטוח 
החברה,  שמציעה  השונים 
בלחיצת כפתור, ובאופן קל וידידותי למשתמש".

נגד  הוגשה  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
בניגוד  גבייה  הוצאות  לגביית  בטענה  הפניקס, 
לפני  ההתראה  מכתב  בגין  ולפסיקה  לחוק 

הגשת תביעה לביצוע בהוצאה לפועל. 
המחוזי  המשפט  לבית  שהוגשה  בבקשה 
לשלוח  נוהגת  הפניקס  כי  נאמר  אביב  בתל 
מכתב  כלפיה,  חובות  צברו  אשר  ללקוחותיה, 
החוב,  לתשלום  תביעה  הגשת  טרם  התראה 
י.  אותה:  המייצג  הדין  עורכי  משרד  באמצעות 
וייתכן שגם באמצעות  דין,  שפירא משרד עורכי 

משרדי עורכי דין נוספים.
לדברי המבקש, דניאל אסנאקו, מבוטח בפוליסת 
ביטוח בריאות "קו הכסף" שהנפיקה לו הפניקס, 
הפניקס  ידי  על  הנשלח  ההתראה  במכתב  עיון 
ללקוחותיה מעלה כי סכום החוב אותו היא גובה 
מהם כולל בתוכו גם את סכום הוצאות הגבייה 
בגין מכתב ההתראה שנשלח, סכום העומד על 
מאות שקלים המתווספים לקרן החוב המקורית.
מוסיפה  אותן  הגבייה  הוצאות  לטענת המבקש, 
בניגוד  מלקוחותיה  נגבים  החוב  לקרן  הפניקס 
לחוק ולפסיקה. המבקש מציין, כי חוק ההוצאה 
לפועל ותקנות ההוצאה לפועל קובעות בבירור 
מהו סכום קצוב ואת נוסח מכתב ההתראה שיש 
במכתב  המוזכר  הסכום  לדין  ובהתאם  לשלוח, 
הוצאות  את  בחובו  לכלול  יכול  אינו  ההתראה 

הגבייה. 
פסק  כבר  המשפט  בית  בבקשה,  נטען  בנוסף, 
עומדת  שאינה  גבייה  בשיטת  מדובר  כי  בעבר 
הוצאות  לכלול  אין  וכי  הדין,  הוראות  במסגרת 

תביעה  הגשת  לפני  התראה  במכתבי  גבייה 
מכוח סעיף 81 א'1 לחוק ההוצאה לפועל. 

לטענת המבקש, הפניקס התעשרה על חשבון 
הוצאות  את  שכללה  בכך  כדין  שלא  לקוחותיה 
הגבייה כחלק מסכום החוב במכתבי ההתראה 

לפני הגשת תביעה לביצוע בהוצאה לפועל, ועל 
להשיב  אותה  לחייב  המשפט  בית  מתבקש  כן 
מהם  גבתה  אותם  הסכומים  את  ללקוחותיה 

שלא כדין.
בהפניקס בחרו לא להגיב.

עלית כספי,  משנה למנכ”ל ומנהלת 
החטיבה לביטוח כללי בכלל ביטוח ופיננסים 
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ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ
shlomo-bit.co.il

פעם שלישית...
שלמה!

שלמה ביטוח גאה על הבחירה, שנה שלישית ברציפות, בתואר:
חברת השנה בענף הביטוח הכללי לשנת 2019!
פעם ראשונה זה נחמד, פעם שנייה זה מדהים, פעם שלישית זו כבר מסורת! 

תודה לפורטל ״עדיף״, עיתונאי הביטוח והפיננסים וכמובן לכל הסוכנים והלקוחות 
שבזכותם אנו שוברים בכל שנה את השיאים שקבענו בשוק. 

גם ב- 2020 נמשיך לקבוע רף חדש בענף. 
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יש לעשות את כל הנדרש כדי לתקן את הנחיות אישורי הביטוח הסטנדרטיים, כך 
שניתן יהיה לחיות על פיהן בלי ניסיונות ומעשים של הצדדים השונים לרבע את המעגל

עוד לא יבשה הדיו על 
הנחיות הפיקוח לעניין 
"אישור קיום ביטוחים" 
וכבר  הסטנדרטי, 
להסתובב  מתחילים 
של  נוסחים  בשוק 
אישור  "כאילו" 
הסטנדרטי  הביטוח 
ברורות  סטיות  ובהם 
שפורסמו  מההנחיות 

על ידי הרשות. 
בהם  אישורים  למשל, 
נוספו סעיפים שאינם קיימים באישור הסטנדרטי 
המקורי, כמו הכנסת  תיאור של הפעילויות נשוא 
נספח   – ג'  "נספח  על  הסתמכות  ללא  האישור 
השירותים" האמור להוות רשימה סגורה - פעולה 

שבמפורש נוגדת את ההנחיות. 
למרות  כאמור,  הפעילות  תיאור  הכנסת  עצם 
ונדרשת.  נכונה  היא  להנחיות,  מנוגדת  היותה 
ג'  נספח  בכלל  יבוטל  אם  יהיה  שנכון  סבור  אני 
באופן  להכניס  פשוט  יתאפשר  ובמקומו  הנ"ל 
חופשי את תיאור הפעילות נשוא ההסכם שבדיון, 
את  הממצה  סגורה  רשימה  ליצור  ניתן  לא  שכן 
האפשריות.  השונות  הפעילויות  לעניין  הדרוש 
שכן  לרשות,  גם  ברורה  הזאת  שהנקודה  נראה 
ידי קולגה  יומיים  הופנתה תשומת לבי על  לפני 
ידיד, שהרשימה הנכללת בנספח ג' הנ"ל עודכנה 
או  הודעה  )ללא  פעילויות  סוגי  ל-101  מ-89 
פרסום על השינוי שנעשה, דבר חמור כשלעצמו, 
בהגדרת  מכוונות  לא  לטעויות  להביא  שעלול 

הפעילות נשוא האישור(. 
ברור שבכך לא די, מאחר שהאפשרויות של תיאור 

העיסוקים השונים הן כמעט אין סופיות, והגדרה 
נכונה ומדויקת ככל האפשר היא לא רק אינטרס 
של מבקש האישור, אלא גם אינטרס מובהק של 
המבטחים. הפתרון הסביר היחיד בנקודה זו הוא 
הפעילות  הגדרת  את  להכניס  אפשרות  הוספת 
באופן חופשי ללא הפניה לרשימה סגורה כלשהי.
תופעה נוספת וחמורה אולי אף יותר היא הכנסת 
 – ד'  ב"נספח  קיימים  שאינם  חריגים  ביטולי 
כיסויים נוספים וביטול חריגים" לאישור הביטוח. 
הם  כאילו  הכנסתם  ידי  על  זאת  העושים  יש 
ומכניסים אותם תחת השורות  ביטוחים נפרדים 
קיים  שלא  למרות   – באישור  אחר"  "ביטוח  של 
ההרחבות  בטור  הכנסתם  או  בכלל.  כזה  ביטוח 
בנספח  שאיננו  המתאים  למספר  הפניה  ללא 
שאינו  מספר  תחת  ההרחבה  הכנסת  אפילו  או 
קיים. הסיבה שגורמת ל"תרגילים" כאלה נובעת 
החריגים  וביטולי  ההרחבות  שרשימת  מכך 
ההרחבות  כל  את  כוללת  ואינה  ממצה  אינה 
להסכמי  בהתאם  הנדרשים,  החריגים  וביטולי 

ההתקשרות השונים.  
ראיתי  שכבר  העובדה,  הוא  במיוחד  שחמור  מה 
ידי  על  חתומים  כשהם  כאלה  ביטוח  אישורי 

מבטחים. 
דעתי השלילית על אישורי הביטוח הסטנדרטיים 
ידועה ומוכרת. אין בהערותי אלה כדי להציג שינוי 
בדעתי. אני עדיין סבור שכל נושא אישורי הביטוח 
שנעשתה,  ובדרך  בעיתוי  במיוחד  הסטנדרטיים, 
היא טעות ויש לעצור זאת. ובכל זאת, אם למרות 
הכל ההחלטה היא להשאיר את ההנחיות על כנן, 
יש לעשות את כל הנדרש לתקן אותן כך שניתן 
של  ומעשים  ניסיונות  בלי  פיהן  על  לחיות  יהיה 
ולהתאימן  המעגל,  את  לרבע  השונים  הצדדים 

ויפה  שלא כדין לצרכים הספציפיים הנקודתיים, 
שעה אחת קודם.

שאני  ויחיד  אחד  חיובי  דבר  יש  אם  מכל,  וחשוב 
הוא  הללו,  הסטנדרטיים  באישורים  מוצא 
ומניעת  הנוסחים  של  סטנדרטיזציה  בהכנסת 
השתוללות הנוסחים, כיוון שזו מקשה כל כך על 
המבוטחים, הסוכנים והמבטחים, ובגללה נעשה 

כל המהלך הזה על ידי הרשות.
ככתבן  ההנחיות  על  יקפידו  לא  המבטחים  אם 
יוותרו  אלא  יוד,  של  קוצו  על  וידקדקו  וכלשונן 
אשר  ביטוחים  קיום  אישור  מסמכי  על  ויחתמו 
סוטים מההנחיות - מעבר לכך שהם עוברים על 
מחזירים  למעשה  הם  מפורש,  רגולטורי  איסור 
את עצמם לאותה קונסטלציה שממנה הן נלחמו 
הנוסחים  את  מכתיב  אחד  כל  שבו  מצב  לצאת. 
שאפיינה  להשתוללות  יחזור  והשוק  לו  שנוחים 
משמעית  וחד  במפורש  הוא  הזה  העניין  אותו. 
בידיהן ובאחריותן הבלעדית של חברות הביטוח, 

ובאחריות הרשות שאמורה לפקח על כך. 
אחד  אף  להאשים  בא  אינני  ברור,  שיהיה 
טוען  שאני  כפי  שהן,  כפי  ההנחיות  מהצדדים. 
כבר זמן רב, אינן מאפשרות התנהלות תקינה של 
ההסדרים החוזיים בשוק, וקיים קושי אובייקטיבי 
לחפש  המעורבים  את  שגורר  מה  ביישומן. 
דרכים יצירתיות כדי ל"הסתדר" וכדי לשמור על 

האינטרסים של הצדדים להסכם. 
מעט  גם  אז  כאן,  יעצרו  לא  שהדברים  במידה 
החיוב שיש באישורי הביטוח הסטנדרטיים - גם 

הוא ירד לטמיון.

סיכונים  ניהול  יועצים,  ארמן  מנכ"ל  הוא  הכותב 
וביטוח

עוד לא יבשה הדיו 
וכבר חורגים מההנחיות

פוליסה מארח

מאת גדעון ארמן

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.

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

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות
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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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תעריפי ביטוח חובה 
ממשיכים לרדת

 השילוב בין רווחי הון גדולים במיוחד ופסיקת בית המשפט העליון בנוגע לריבית ההיוון יצרו מצב חד 
פעמי המסביר את גודלו של הרווח בשנה הנוכחית בתום 9 חודשים  רכב חובה - ינואר-ספטמבר 2019 

רכב חובה הינו התחום 
)לאחר  בגודלו  השני 
ותפוקתו  רכוש(  רכב 
הנסקרת  בתקופה 
ר  ב מ ט פ ס - ר א ו נ י (
2019( 4.303 מיליארד 
שקל )4.248 מיליארד 
מקבילה  בתקופה 
של  גידול   -  )2018

 ,1.3%
של  תוספת  המבטא 
כ-55 מיליון שקל בלבד. התחום מהווה כ-24% 
מיליארד   17.9 מתוך   4.3( האלמנטרי  מתפוקת 

שקל(.
בשנה החולפת תחום החובה נהנה מסבסוד של 
כ-7% במסגרת החזרי עודפי רווחים של קרנית 
בדצמבר  והסתיים  לשנתיים  שהיה  )הסדר 
7% עברו ישירות  2018(. ברמה הטכנית, אותם 
לחברות הביטוח מקרנית ולפיכך היה פער )של 
המבוטחים  ידי  על  ששולמה  הפרמיה  בין   )7%

לבין הפרמיה שהתקבלה על ידי החברות.
אם ננטרל את הגידול במצבת כלי הרכב )4.3% 
לשנה( ניווכח שהפרמיה הממוצעת שהתקבלה 

בחברות נמוכה ב2.5%-3% ביחס לאשתקד.
ביטול  ועקב  המבוטחים  עבור  זאת,  לעומת 
ביחס  עלתה  הפרמיה  מינואר,  החל  הסבסוד 

לאשתקד בכ-4%-3.5% בממוצע.
ומצוי  החברות  כל  את  וכולל  תחרותי  התחום 
הנובעת  תעריפית  ירידה  של  תהליך  בהמשך 

מאותה תחרות.
באשר לרווחיות, התחום חזר להוביל את רווחיות 
ותרומתו   2015 מאז  לראשונה  האלמנטרי 

מיליארד  כ-1.149  הנסקרת  בתקופה  לרווחיות 
גידול  זהו  אשתקד(.  שקל  מיליון   122.6( שקל 
של כ-1,026 מיליון שקל )1.02 מיליארד שקל(, 
העליון  המשפט  בית  בפסיקת  מוסבר  שעיקרו 
לגבי ריבית ההיוון והעמדתה על 3% )736 מיליון 
 350( השקעות  ברווחי  מגידול   - ומקצתו  שקל( 

מיליון שקל(.
הרווחיות  הללו  ההשפעות  שתי  בנטרול 
בשחיקה  להבחין  ניתן  ואפילו  לאשתקד  דומה 

ברווחיות.
כ-42.7%  הנסקרת  בתקופה  מהווה  התחום 
מרווחיות האלמנטרי )1.14 מתוך 2.69 מיליארד 
שקל( המציבים אותו במקום הראשון בתרומת 
 122.6 )רווח של  9.3 ביחס לאשתקד  ופי  הרווח 

מיליון שקל בלבד(.
להלן עיקרי הסיבות לרווחיות יוצאת הדופן :

א. פסיקת בית המשפט העליון מאוגוסט השנה 
וקבעה  קמיניץ  ועדת  מסקנות  את  שאימצה 
ריבית היוון קבועה של 3%. לדעת בית המשפט 
ובסבירות  להשגה  הניתנת  בתשואה  מדובר 

גבוהה ביותר.
בית המשפט התייחס לקושי שנוצר מול שיעור 
ההיוון הקבוע בתקנות הביטוח הלאומי )בעקבות 
זמני  פתרון  על  מדובר  ולפיכך   - וינוגרד(  ועדת 

שכנראה יהיה קבוע עד להודעה חדשה.
הגדלת ריבית ההיוון ל-3% הקטינה מיידית את 
ב-736  החברות  של  הביטוחיות  ההתחייבויות 
את  מסביר  וזה   - לעיל(  )כרשום  שקל  מיליון 
פעמי  חד  שברובו  ברווח,  הגידול  של  עיקרו 

)ונרשם ברבעון השני(.
ההשקעות  רווחי   - השקעות  ברווחי  גידול  ב. 
מיליון   726.7 לכדי  הגיעו  הנסקרת  בתקופה 

גידול   - מקבילה(  בתקופה  מיליון   376.2( שקל 
)93%(.למרות שברבעון  של כ-350 מיליון שקל 
טובים  פחות  היו  ההשקעות  רווחי  השלישי 
מאלה ברבעון מקביל אשתקד, בצרוף שלושת 
הרבעונים אנו מצויים באחת התקופות הטובות 
של שוק ההון והגידול ביחס לאשתקד משמעותי 

ביותר.
והיא  ניכרת  השפעה  יש  ההשקעות  לרווחי 
הנוצרת  יחסית,  גבוהה  רזרבות  מרמת  נובעת 
והשלמת  הפרמיה  קבלת  בין  הזמן  ממרווח 

הטיפול בתביעות.
את  והמסבירות  לעיל  הרשומות  הסיבות  שתי 
לא  לאשתקד  ביחס  ברווח  הגידול  של  עיקרו 
להסביר  שיכולה  כלשהי  אינדיקציה  נותנות 
הקשור  בכל  הבמה  לקדמת  חוזר  שהתחום 

לתרומתו לרווחיות האלמנטרי.
ופסיקת  במיוחד  גדולים  הון  רווחי  בין  השילוב 
המסביר  פעמי  חד  מצב  יצרו  באוגוסט  העליון 
 9 בתום  הנוכחית  בשנה  הרווח  של  גודלו  את 

חודשים.
קטנה  במידה  אך  שהשפיעו,  אחרות  סיבות 

בהרבה, הן :
 - תביעות  מהתפתחות  הנובעים  שינויים  א. 
)לא  החברות  ברוב  אך  אחידה  אינה  ההשפעה 

בכולן( קיימת החמרה ביחס לאשתקד. 
החברות  ברוב   - סיכון  חסרת  בריבית  ירידה  ב. 
נגרמה הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות ובמינון 

שונה.
ג. שינוי במדד המחירים - השפיע ברוב החברות 
)גידול  על הגדלת התחייבויות קטנה מאשתקד 

במדד של 0.6% לעומת 1.1% אשתקד(.
המשך בעמוד הבא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

מאת חגי שפירא

תוצאות תחום ביטוח חובה ב-3 רבעונים ראשונים של 2019 )במיליוני שקלים(

 השפעת
 וינוגרד

 גידול
 ברווח
 לפני

השקעות

 גידול
 ברווחי

 השקעות

 שיעור
 גידול
ברווח

 גידול
 ברווח

 שיעור
 גידול

בתפוקה
 גידול

 בתפוקה
 שיעור
 ביטוח
 משנה

 רווח
הכולל

 רווח
 בנטרול

השקעות
 רווחי

השקעות
 פרמיית
 ביטוח
 משנה

 פרמיות
חברה ברוטו

   166    171    60 1198.2%    231 -2.5%     -15 19.8%  מנורה החזקות 587    116    125    125    250   
   158    166    46     212 -1.1%      -6 1.1%  הראל 554    6     111    71    182   
   18    -11    15 10.4%     4 2.7%     13 73.7%  ש.שלמה 510    375    27    20    48   

   105    140    76 528.0%    216 1.7%      8 56.2%  הפניקס 451    254    119    138    257   
   30     28     1 1773.6%    30 -2.0%      -9 70.3%  ישיר איי.די.איי 430    302    28    3     31   
   95     41    107     148 -4.0%     -17 1.5%  מגדל 411    6     143    1     143   
   60     56     6 168.2%    61 -2.3%      -8 63.3%  כלל 359    227    71    27    98   
   25     20    14 138.2%    34 -8.1%     -28 72.1%  איילון 319    230    35    23    58   
   18     33     -6    27 10.5%     24 72.5%  הכשרה 255    185    23    7-     16   
   35     33    19     52 4.1%      6 1.4%    48    27    22     2    140  AIG

   15     -4     4 31.5%    -1 0.8%      1 64.8%  שירביט 132    85    10    12-    3-   
   -     -1     1      1      73 80.3%     1     -1     1    59    73  we-sure

   12     7     6 144.7%    13 -11.6%      -8 72.1%  חקלאי 61    44    11    12    23   
   -     -3     0     -3 0.0%     22 80.7%  ליברה 22    18    0     3-     3-   

   736    676    350 836.9%   1,026 1.3%     55 44.4%  סה”כ 4,304   1,909   726    423    1,149  
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החברות,  ברוב  פגע   - הפול  בהפסדי  גידול  ד. 
אך יותר בחברות שגדלו בתפוקת חובה בשנים 
שהקטינו  חברות  באותן  ופחות  האחרונות 
גידול  הפול  הציג  השנה  במחצית  פעילות. 
הגידול  שקל.  מיליון  ל-255  שהגיעו  הפסדים 
התיק  בתמהיל  השינוי  למרות  נובע  בהפסדים 

הכולל גם כלי רכב פרטיים.
ודאות  מחוסר  הנובעת  התחייבויות  הגדלת  ה. 
ביוני  שפורסמה  בטיוטה  שמקורה  רגולטורית 
 - הלאומי  הביטוח  לתקנות  בהתייחס  השנה 
לביטוח  למוסד  ממבטח  שנתי  סכום  העברת 
בגין תאונות דרכים(. הכוונה היא לשנות  לאומי 
תאונות  בתחום  הנוכחית  השיבוב  שיטת  את 
למרות  עבודה.  כתאונות  המוגדרות  דרכים 
נערכו  כבר  חברות  מספר  בטיוטה,  שמדובר 
והגדילו את ההתחייבויות הביטוחיות במידת מה, 
כהיערכות לקראת השינויים הצפויים מהמקובל 

היום.
יש  משנה  לביטוח   - משנה  ביטוח  השפעת  ו.   
השפעה הולכת וגוברת על התפוקה והתוצאות. 
הגיע  המשנה  מבטחי  תפוקת  הנוכחית  בשנה 
ל-1.9 מיליארד שקל – כ-44.4% - המשך מגמת 
גידול )40.8% בתקופה מקבילה(. רמת ההשפעה 
שונה בין חברה לחברה ובחברות עתירות ביטוח 
משנה )יותר מ-50%( יש משמעות רבה לתקבולי 

העמלות בגין ביטוחים פרופורציונאליים.
עד לפני מספר שנים, עיקר חלקם של מבטחי 
יתר"  "הפסדי  של  ביטוח  בחוזי  היה  המשנה 
המשנה  מבטחי  ואחריות   )access of loss(

הייתה בעיקר בתביעות הגדולות במיוחד.

הגדולה ביותר - מנורה החזקות 
הרווחית ביותר - הפניקס 

החברה הגדולה ביותר בתחום החובה בתקופה 
הנסקרת היא מנורה מבטחים החזקות )הכוללת 
 587.3 ותפוקתה  ושומרה(  מבטחים  מנורה  את 
מיליון שקל ורווח של 250.2 מיליון )602.4 ורווח 
של 19.2 מיליון שקל אשתקד( - קיטון בתפוקה 
של  ברווח  וגידול   )2.5%( שקל  מיליון   15 של 
ממקמים  הנתונים   .)12 )פי  שקל  מיליון   230.9
הפניקס.  אחרי  ברווחיות  השני  במקום  אותה 
בפרמיה  מירידה  נובעת  בתפוקה  הירידה 
ממוצעת והגידול ברווח הושפע מפסיקת העליון 
)166 מיליון שקל( וגידול ברווחי השקעות )60.3 

מיליון(.
גורמים חיוביים היו: שיפור בהתפתחות תביעות, 
וכן  וכלליות  והנהלה  עמלה  בהוצאות  קיטון 
קיטון   - מנגד  משנה.  ממבטחי  בעמלות  שיפור 
הביטוחיות  ההתחייבויות  מגידול  הנובע  ברווח 
חלקה  סיכון.  חסרת  ריבית  מהשפעת  כתוצאה 
 )38.5%( מיליון   226.4 בתפוקה  שומרה  של 
ותרומתה לרווחיות - 138.2 מיליון שקל )55.2%(, 

בהחלט תרומה נכבדה.
ביותר  הגדולה  החברה  היא   -  )2 )מקום  הראל 
ושומרה(  מנורה  )בפיצול  בודדת  כחברה 
554 מיליון שקל, המלווים ברווח של  ותפוקתה 
מיליון   30 והפסד  מיליון   560( שקל  מיליון   182
שקל( - קיטון של 1.1% בתפוקה )6 מיליון שקל( 

ושיפור הרווחיות ב-230.9 מיליון שקל תוך מעבר 
על  מדווחת  החברה  משמעותי.  לרווח  מהפסד 
של  בתפוקה  וירידה  הפוליסות  בכמות  ירידה 
מקורו  ברווח  הגידול  של  עיקרו  שקל.  מיליון   6
מפסיקת העליון )158 מיליון שקל( וגידול ברווחי 
השקעות )46 מיליון(. ההשפעה של כל הגורמים 

האחרים במצרף קטנה ביותר )8 מיליון שקל(. 
 509.5 של  תפוקה  עם   -  )3 )מקום  שלמה 
 496.3( שקל  מיליון   47.6 של  ורווח  שקל  מיליון 
גידול   - אשתקד(  שקל  מיליון   43.1 של  ורווח 
ושיפור  שקל(  מיליון   13.2( 2.7%בתפוקה  של 

ברווחיות של 4.5 מיליון שקל )10.4%(. 
ביותר  משמעותית  המשנה  מבטחי  תפוקת 
ברוטו(  מהפרמיה  )כ-73.7%   – בתפוקה 
קטן  וגידול  בתפוקה  מתון  גידול  ובתוצאות. 
הסיכום.  תמצית  את  מהווה  ברווחיות  יחסית 
שקל(  מיליון   15.3( השקעות  ברווחי  הגידול 
 18( העליון  פסיקת  עקב  ההתחייבויות  וקיטון 
השלילית  התרומה  את  מסביר  שקל(  מיליון 
כולל  האחרים,  הפרמטרים  כל  של  במצרף 

החיתומי ולאחר השפעת משנה.
ורווח   451.3 4( עם תפוקה של  )מקום  הפניקס 
במקום  אותה  המציב  שקל,  מיליון   257.1 של 
 40.9 ורווח  מיליון   443.6( ברווחיות  הראשון 
בתפוקה  מזערי  גידול   - אשתקד(  שקל  מיליון 
)1.7% - כ-7.7 מיליון שקל( ושיפור ברווחיות של 
5.2(. עיקר השיפור נובע  )פי  216.2 מיליון שקל 
מהקטנת התחייבויות עקב פסיקת העליון )105 
מיליון   76( השקעות  רווחי  ושיפור  שקל(  מיליון 
במצרף  הביאו  הפרמטרים  שאר  כל  שקל(. 
מיליון   31 של  לאשתקד  ביחס  חיובית  תוצאה 

שקל.
 430.2 של  תפוקה  עם   )5 )מקום  ישיר  ביטוח 
 439.1( שקל  מיליון   31.2 של  ורווח  שקל  מיליון 
ירידה   - אשתקד(  שקל  מיליון   1.7 של  ורווח 
מזערית בתפוקה )8.8 מיליון שקל - 2%( וגידול 
ברווחיות של 29.6 מיליון שקל. השפעה חיובית 

אשר  ההיוון,  בסוגיית  העליון  לפסיקת  הייתה 
ב29.6  הביטוחיות  ההתחייבויות  לקיטון  תרמה 
ביחס  חיובית  תרומה  בנוסף,הייתה  מיליון. 
לאשתקד )בניגוד למקובל בשוק( לריבית חסרת 
שיערוך  באופן  ההתחשבות  עקב  ובעיקר  סיכון 

הנכסים העומדים כנגד התחייבויות אלה. 
גידול בהפסדי הפול, השפעה שלילית של המדד 
וגידול ניכר בגין חוסר הוודאות הרגולטורית עקב 
הרווח,  בעוצמת  פגעו  השיבוב  תקנות  טיוטת 
אשר זכה לתוספת זעירה בגין רווחי ההשקעות. 
ברכב חובה אין לחברות הישירות יתרון חיתומי 

או שיווקי ביחס לאחרות. 
מיליון   410 של  תפוקה  עם   -  )6 )מקום  מגדל 
שקל ורווח של 143 מיליון שקל )428 והפסד של 
5.2 מיליון שקל אשתקד( - קיטון של 17.2 מיליון 
 148.2 של  רווחיות  ושיפור   )4%( בתפוקה  שקל 
לרווח  קטן  מהפסד  מעבר  תוך  שקל,  מיליון 
בירידת  קשורה  התפוקה  הקטנת  משמעותי. 
בפרמיה  ירידה  בשילוב  המבוטחים  מספר 
ממוצעת. החברה זכתה במכרז עובדי המדינה 
)כשני שלישים(. הגידול ברווחי השקעות )106.8 
פסיקת  עקב  ההתחייבויות  והקטנת  מיליון( 
השיפור  את  הן  מסבירים  מיליון(   95( העליון 
גידול  וכן  החיתומיות  בתוצאות  ההרעה  את  והן 
)הפול(  השיורי  הביטוח  של  תביעות  בהערכת 

והתפתחות שלילית של ניסיון התביעות. 
 359.3 של  תפוקה  עם   )7 )מקום  ביטוח  כלל 
שקל  מיליון   367.6( שקל  מיליון   97.8 של  ורווח 
של  מזערי  קיטון   - שקל(  מיליון   36.4 של  ורווח 
8.2 מיליון שקל בתפוקה ושיפור הרווח ב-61.3 
מיליון שקל. עיקרו של השיפור מקורו מפסיקת 
העליון לגבי ריבית ההיוון )60 מיליון שקל( וגידול 
שקל.  מיליון   5.5- השקעות  ברווחי  )יחסי(  קטן 
המצרף של הפרמטרים האחרים שלילי אך לא 

מהותי.
מיליון   318.9 של  תפוקה  עם   )8 )מקום  איילון 

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

תעריפי ביטוח חובה ממשיכים לרדת

שיעור ביטוח 
משנה 

סה”כ רווח 
)הפסד( הכולל

רווח בנטרול 
רווחי השקעה

רווחי 
השקעות

פרמיית ביטוח 
משנה 

פרמיות 
ברוטו  חברה

20.4%  מנורה החזקות 602    123    65    45-    19    
0.9%  הראל 560    5     65    95-    30-   

73.3%  ש.שלמה 496    364    12    31    43    
55.0%  הפניקס 444    244    43    2-     41    
54.2%  ישיר איי.די.איי 439    238    27    25-    2    
1.6%  מגדל 428    7     36    41-    5-    

60.0%  כלל 368    221    66    29-    36    
71.5%  איילון 347    248    21    3     24    
74.1%  הכשרה 231    171    28    40-    12-   
1.4%     -4     -6     3     2    134  AIG

52.5%  שירביט 131    69    6     8-     2-    
60.9%  חקלאי 69    42    5     5     9    

 ליברה -    -    -    -     -    
    -     -    -    -    -  we-sure

40.8%  סה”כ 4,249   1,733   376    254-    123   

תוצאות תחום ביטוח חובה ב-3 רבעונים ראשונים של 2018 
)במיליוני שקלים(
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ורווח   347.1( שקל  מיליון   58 של  ורווח  שקל 
של  קיטון   - אשתקד(  שקל  מיליון   24.3 של 
גידול  תוך   )8.1%( בתפוקה  שקל  מיליון   28.1
הקיטון   .)2.4 )פי  שקל  מיליון  ב-33.6  הרווחיות 
בפרמיה קשור באי חידוש חברת ליסינג ועיקרו 
פסיקת  בהשפעת  מוסבר  ברווח  הגידול  של 
העליון לגבי ההיוון )25 מיליון שקל( וגידול ברווחי 

השקעות )14 מיליון שקל(.
הפרמטרים  של  המצרף  החברה,  הסברי  לפי 
חלה  החיתומית  ברמה  ובעיקר  שלילי  האחרים 
הגלומה  התביעה  עליית  עקב  הנובעת  הרעה 

ושחיקה בשיעור הדמים.
 254.8 של  תפוקה  עם   )9 )מקום  הכשרה 
 230.6( שקל  מיליון   15.5 של  ורווח  שקל  מיליון 
גידול   - אשתקד(  שקל  מיליון   11.6 והפסד 
בתפוקה של 24.2 מיליון המשולב בגידול ברווח 
לרווח.  מהפסד  מעבר  תוך  מיליון,   27.2 של 
לגבי  העליון  מפסיקת  נובע  השיפור  של  עיקרו 
בהתחשב  שקל(.  מיליון   17.8( ההיוון  ריבית 
בעקום  ירידה  עקב  גדלו  שההתחייבויות  בכך 
השקעות  ברווחי  )המוזר(  הקיטון  וכן  הריבית 
משנה  השפעת  כולל  האחרים,  הפרמטרים   -
ותוצאות חיתומיות, היו חיוביים ביחס לאשתקד.

מיליון   139.6 של  תפוקה  עם   )10 )מקום   AIG
שקל ורווח של 48.2 מיליון שקל )134.1 והפסד 
3.7 מיליון שקל( - גידול קטן בתפוקה )5 מיליון 
52 מיליון שקל תוך  שקל( ושיפור ברווחיות של 
העליון  פסיקת  השפעת  לרווח.  מהפסד  מעבר 
)34.7 מיליון( וגידול ברווחי השקעה )18.8 מיליון( 
מסבירים את עיקרו של השינוי ביחס לאשתקד. 
את  מה  במידת  הקטינו  הפול  בהפסדי  הגידול 

שיעור השיפור ברווח.
 131.6 של  תפוקה  עם   -  )11 )מקום  שירביט 
 130.6( 2.5 מיליון שקל  מיליון שקל והפסד של 
והפסד 1.9 מיליון שקל אשתקד( - גידול מזערי 
בשיעור  מזערי  וגידול  שקל(  מיליון   1( בתפוקה 
לתפוקה,  בהתייחס  שקל(.  מיליון   0.6( ההפסד 
ואף להגדיל תפוקה  החברה הצליחה להתגבר 
מוניציפלי  קולקטיב  חידוש  אי  חרף  זה,  בתחום 
)גדול יחסית( ואי חידוש חלקה בעובדי המדינה.

באשר לרווחיות, החברה הציגה הרעה מזערית 
הקיטון  עקב  השיפור  ולפיכך  לאשתקד  ביחס 
לגבי  העליון  מפסיקת  הביטוחיות  בהתחייבויות 
ריבית ההיוון )15 מיליון( והגידול ברווחי השקעות 
להקטין  רק  הצליחו  בחברה  שקל(.  מיליון   3.7(
והתפתחות  חיתומית  מהרעה  שנבע  ההפסד 

לרעה בגין שנים קודמות.
Wesure )מקום 12( עם תפוקה של 73.3 מיליון 
שקל ורווח של 0.5 מיליון שקל )לא הייתה קיימת 
בסוף  פעילותה  את  החלה  החברה   - אשתקד( 
בביטוח  השנה  התפוקה  ועיקר  החולפת  השנה 
ונובעת מקליטת ציים גדולים של חברות  חובה 
הראשון.  ברבעון  בעיקר  אחרים,  וציים  ליסינג 
רק  החלה  הרחב  לציבור  הדיגיטלית  הפעילות 
של  החלק  את  למתן  וצפויה  הרביעי  ברבעון 
בהמשך  ולהשפיע  והעונתיות  הגדולים  הציים 
משנה  למבטחי  עובר  התפוקה  עיקר  הדרך. 
עקב  התוצאות  על  ניכרת  השפעה  להם  ויש 
למרות  בתביעות.  וחלקם  מעמלות  ההכנסה 
)ביחס  הגדולה  ההוצאות  רמת  ועקב  זאת, 
זה  יחסית(  )הקטנים  ההשקעות  ורווחי  לשייר(, 
בהחלט הישג לסיים באיזון ואף ברווח קטן כבר 
)עדיין  ההקמה  הוצאות  וחרף  הראשונה  בשנה 

מוקדם להסיק מסקנות(.
מיליון   61.1 - תפוקה   )13 )מקום  ביטוח חקלאי 
שקל ורווח 22.7 מיליון שקל )69.1 ורווח של 9.2 
מיליון שקל( - ירידה של 8 מיליון שקל בתפוקה 
הירידה   .)2.4 )פי  מיליון   13.4 של  ברווח  וגידול 
בתפוקה עקב קיטון בפעילות הסוכנים והנובעת 
מוסבר  ברווח  השיפור  של  עיקרו  מהתחרות. 
מפסיקת העליון )11.9 מיליון שקל( וגידול ברווחי 
השקעות של 6.3 מיליון שקל. השיפור קוזז בגין 
הגדלת הפרשות בגין שיבובים לביטוח הלאומי 

)כ-6.9 מיליון שקל(.
ליברה )חברה 14( עם תפוקה של 21.8 והפסד 
בתקופה  קיימת  הייתה  )לא  שקל  מיליון   2.7
לפעול  שהחלה  החדשה  החברה  מקבילה(. 
בתחילת  רק  נמצאת  החולפת  השנה  בשלהי 
בתחום.  ביותר  הקטנה  החברה  והיא  הדרך 
מרמת  ורק  אך  ונובע  חיתומי  אינו  ההפסד 
לגודל  בהתייחס  "כבדה"  שעדיין  ההוצאות 
ההכנסות. אין ספק שגידול בתפוקה עשוי לשפר 

את המצב לאורך זמן.

סיכום 

שתחום  תחושה  הייתה  השני  הרבעון  בתום 
רכב חובה חוזר לימיו הגדולים, כאשר תרומתו 
ויותר  כ-60%  הייתה  האלמנטרי  לרווחיות 

)בעשור שקדם ל-2015(. 
וינוגרד,  2016, עקב מסקנות ועדת  החל משנת 
כן  לפני  שהחלה  המיטבי  הנוהג  השפעת 
והשינויים )בעיקר כלפי מטה( של שער הריבית, 

הכנסת  )כולל  מ-2016  האוצר  של  הרפורמה 
הפול לתחרות(, הגידול בהפסדי הפול )גם עקב 
של  חיתומי  המצב  והרעת  התיק  תמהיל  שינוי 
- כל אלה  וכן בעיות חיתום אחרות  גלגלי(  הדו 
רווחי  על  בעיקר  הרווח  מעמסת  את  משאירים 
ולכן שוק ההון מהווה שחקן מרכזי.  ההשקעות 
ברבעון השני רווחי שוק ההון היו יוצאי דופן וקיבלו 
בנושא  העליון  המשפט  בית  מפסיקת  חיזוק 
הריבית. הרבעון השלישי מבשר לנו שהתוצאות 
של הרבעון השני היו יוצאות דופן וייתכן שגם חד-
פעמיות )לפחות בנושא ריבית ההיוון(. הרווחיות 
ברבעון השלישי אמנם עלתה, אך לא בהיקפים 
של החציון ובוודאי לא כפי שהיה בעבר. הירידה 
בריבית חסרת סיכון, שברוב המקרים מעלה את 
ההתחייבויות הביטוחיות, הייתה מינורית השנה 
וריבית  ביחס להשפעות הנגדיות של שוק ההון 

ההיוון עקב פסיקת העליון.
שעומעם  בקצב  לרדת  ממשיכים  התעריפים 
המבוטחים  של  הסבסוד  עקב  אשתקד 

באמצעות "רווחי קרנית מהעבר".
ירידת התעריפים בשנים האחרונות מעיד  קצב 
התחום  הנדרש.  מהשיעור  גדולה  תחרות  על 
הקטנות  )כולל  החברות  וכל  ביותר  תחרותי 
והבינוניות( מתחרות בו - חלקן הגדול באמצעות 
שותפים אסטרטגים )מבטחי משנה( שפעילותם 
הרבה  אלא  החברה  הון  על  שמירה  רק  אינה 

מעבר לכך.
העובדה שיותר מ-44% מכספי התחום מגיעים 
המשנה  שמבטחי  מוכיחים  המשנה  למבטחי 

מהווים שחקן מרכזי בחיתום ובתוצאות.
כ-54.8%  מייצרות  הגדולות  החברות  חמש 
מתפוקת התחום ולכן נראה שהחברות הקטנות 
את  נפצל  אם  אמיתי.  פייט  נותנות  והבינוניות 
בין  ונכליל את שומרה  פעילות מנורה מבטחים 
הקטנות  החברות  של  חלקן  הקטנות,  החברות 

והבינוניות מהווה כבר 50.3%!
התחום עדיין שרוי באי ודאות והשינויים הגדולים 

בין רבעון לרבעון בתוצאות עלולים להימשך.
הדעת  את  לתת  יצטרכו  ממשלה,  כינון  לאחר 
והאופניים  הקורקינטים  צירוף  לאפשרות 
לא  ועדיין  החובה,  מבוטחי  למועדון  החשמליים 
יצטרך  הפול  והאם  המהלך  את  יוביל  מי  ברור 

להיערך לכך.
ששינוי  והמחשבה  אחרות  בעיות  יש  לפול 
)תוך  פרטיים  רכבים  והוספת  התיק  תמהיל 
לשיפור  יביא  הדו-גלגלי(  של  החלק  הקטנת 

התיק, מתפוגגים כפי שנרשם במאזנים.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

המשך מעמוד קודם

תעריפי ביטוח חובה ממשיכים לרדת

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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 לחברות הקטנות יש בעיה של הון ושל כוח אדם אבל נוצר ביקוש 
ולאחרונה הושקו קרנות אלטרנטיביות עבורן  בועז ורשבסקי, מנכ"ל 

אובייקטיב: המהלך של השקעה בנכסים אלטרנטיביים רחוק ממיצוי

 הפרסים ניתנו לחברה בתחומים של תשתיות והמגזר הפיננסי  משה 
מורגנשטרן, משנה למנכ"ל: התהליכים הנבחרים מאפשרים לנו להמשיך 

ולהעניק את השירותים והמוצרים החדשניים והמתקדמים ביותר

פוליסה פיננסים

מאת אלמוג עזר
 2019 שנת  היסטורית  בראייה 
המוסדיים  בה  כשנה  תיזכר 
אל  עצום  הון  הסיטו  הישראלים 
על  האלטרנטיביות.  ההשקעות 
המוסדיים  פוליסה,  בדיקת  פי 
משקיעים הון של כ-43.5 מיליארד 
מ-9%  )יותר  אלו  בנכסים  דולר 
הבעיה  המנוהלים(.  מהנכסים 
של  הייחודיים  שהמאפיינים  היא 
אלטרנטיביים  בנכסים  השקעה 
מונעת מכל השחקנים להשתתף 

באופן שווה.  
בפני חברות ביטוח קטנות, מנהלי 
ומנהלי תיקי  קופות גמל מיועדות 

השקעות ופאמילי אופיס, עומדים מספר חסמים 
אלטרנטיביים.  בנכסים  משמעותית  להשקעה 
בנכסים  העוסקות  הגדולות,  ההשקעה  קרנות 
של  מינימלי  גבול  לרוב  מציבות  אלטרנטיביים, 
סך השקעה בהן, בעיקר בשל שיקולי רווח. גבול 
עשרות  ואף  דולרים  למיליוני  להגיע  יכול  זה 
אינן  הקטנות  הביטוח  חברות  ורוב  מיליונים 
אלטרנטיבית  להשקעה  כאלו  סכומים  מקצות 

בלבד. 
הביטוח  בענף  ביצועים  על  הגואה  התחרות 
האג"ח  שוק  היום  שמעניק  הנמוכה  והתשואה 

הביקוש  את  מגבירה  הממשלתי 
לנכסים אלטרנטיביים של החברות 
יש  ביקוש,  שיש  היכן  הקטנות. 
פתרון. בשנה האחרונה המוסדיים 
השקעה  קרנות  הקימו  הגדולים 
ביטוח  לחברות  לאפשר  כדי 
בנכסים  דרכן  להשקיע  קטנות 
אקוויטי  )הראל  אלטרנטיביים 
אינווסט  קו  קרן  ארה"ב,  נדל"ן 
קרנות פאגאיה  , הפניקס  של 
דש,  מיטב  של   Liquidity-ו
הלמן  של  והנדל"ן   P2P-ה קרנות 

אלדובי(, תמורת דמי ניהול. 
צפויות  הבאות  בשנים  בנוסף, 
קרנות  המקומי  בשוק  להתפתח 
בין  מתווך  גורם  כלומר,  כ"פידרים",  שישמשו 
בקרנות  להשקיע  שמעוניינים  קטנים  גופים 
יאגד  הפידר  אלו.  קרנות  לבין  גדולות  השקעה 
את ההון של מספר גופים קטנים לכדי השקעה 

אחת בקרן השקעה גדולה. 
קטנות  ביטוח  חברות  בפני  שעומד  נוסף  חסם 
זרוע  לפתח  כדי  אדם  כוח  או  בידע  חסך  הוא 
ישירה של השקעות אלטרנטיביות. גם  לבחינה 
בתחום זה לאחרונה הוקמו חברות שמתמחות 
סיכונים  וניהול  ייעוץ השקעות  אנליזות,  בביצוע 

בקרנות בתחום. 

ורשבסקי,  בועז  ידי  על  שהוקמה  אובייקטיב, 
שבעברו כיהן כמנהל השקעות בקופות מפעליות 
לפוליסה  בראיון  מהן.  אחת  היא   - ובפסגות 
אומר מנכ"ל אובייקטיב, בועז ורשבסקי: "הרצון 
משותף  האלטרנטיביים  בנכסים  להשקיע 
אוניברסיטאות  קיבוצים,  כמו  גופים  להרבה 
הגופים  הרצון,  למרות  קטנות.  ביטוח  וחברות 
להשקעות  כי  קשיים,  בהרבה  נתקלו  הללו 
אנחנו  שלנו  בחברה  במשאבים.  צורך  יש  הללו 
את  ובודקים  הקרנות  את  אסטרטגית  מנתחים 
חוסכים  אנחנו  בכך  שלהן.  ההשקעה  רציונל 
ועוזרים  האנליזה  את  המושקעים  מהגופים 

לחברות בניהול סיכונים". 
בנכסים  השקעה  של  המהלך  ורשבסקי,  לפי 
אלטרנטיביים עוד רחוק ממיצוי. לדבריו, "אנחנו 
שינויי  לראות  צפויים  ואנחנו  שנה  סוף  לפני 
מדיניות בכל חברות ההשקעה. במסגרת השינוי, 
ה'אחר',  בסעיף  ההשקעה  סף  את  יגדילו  כולן 
עוד  שכולל את סעיף ההשקעה באלטרנטיבי". 
הוא מציין כי לעומת ההשקעה באג"ח ובמניות, 
מבחינה  פרוצה  עדיין  באלטרנטיבי  ההשקעה 
לאופי  בנוגע  ברורות  דרישות  ואין  רגולטורית 
מהמנהל  זו  בהשקעה  הנדרש  הסיכון  דירוג 
עושים  שאנחנו  שהניתוח  היא  "תקוותי   -
הרגולטורי  הסטנדרט  את  יהווה  להשקעות 

שיידרש מהחברות על ידי רשות שוק ההון".

בתחומי  הצטיינות  פרסי  בשני  זכתה  מבטחים  מנורה 
הטכנולוגיה לשנת 2019 בקטגוריות התשתיות והמגזר 
הלשכה  של  השנתית  בוועידה  שהוענקו  הפיננסי, 
חמישי  ביום  שהתקיימה  בישראל  המידע  לטכנולוגיות 

שעבר.
בקטגוריית התשתיות ניתן הפרס עבור הקמת ענן פרטי 
 Devops-ו פיתוח  ותשתיות   ,kubernetes המבוסס 
חדשניות, תוך הפעלה של תהליכי אוטומציה במחזור 
מדידה  יכולת  לצד  זאת,  מידע.  מערכות  של  הפיתוח 
של היישומים הדיגיטליים שפותחו באמצעות מערכות 
לחברה  אפשרו  אלה  תשתיות   .Kibana-ו   Elastic
ומהיר  איכותי  באופן  דיגיטליים  שירותים  להקים 

הנדרשים בשוק תחרותי.
עבור  הפרס  התקבל  הפיננסי  המגזר  בקטגוריית 
תהליך פדיון דיגיטלי מקצה לקצה של כספי הפנסיה, 

תוך שילוב צ'ט בוט ידידותי. תהליך זה מאפשר ללקוח 
בהתאם,  החלטות  ולקבל  אישית  מותאם  מידע  לקבל 

ולהשלימו באופן דיגיטלי במהירות ובקלות.
מצטיינים  בפרויקטים  לזכות  ומאושרים  גאים  "אנו 
של  השנתית  הוועידה  במסגרת  הטכנולוגיה  בתחומי 
משה  אמר  בישראל",  המידע  לטכנולוגיות  הלשכה 
מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מערכות מידע 

במנורה מבטחים ביטוח. 
למצב  ממשיכים  הנבחרים  "התהליכים  כי  הוסיף,  הוא 
לנו  מאפשרים  ואף  הטכנולוגיה,  ענף  של  בטוּפ  אותנו 
את  ולסוכנינו  לקוחותינו  לקהל  ולהעניק  להמשיך 
ביותר  והמתקדמים  החדשניים  והמוצרים  השירותים 

שהם יכולים לקבל בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות".
מנורה  למנכ"ל  משנה  מורגנשטרן,  משה  תמונה: 

מבטחים

החברות הגדולות פונות להשקעות 
אלטרנטיביות: גם חברות הביטוח 

הקטנות מבקשות להשתתף במשחק

מנורה מבטחים זכתה בשני פרסי 
הצטיינות בוועידה השנתית של  

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

בועז ורשבסקי

משה מורגנשטרן
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לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו 

כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

 הממשל הסיני הנמיך את דרישותיו לכניסת מבטחים זרים לשוק הביטוח הסיני  הדרישות בעבר 
היו: 30 שנות פעולה במדינת המוצא, נכסים בהיקף של 200 מיליון דולר ולפחות שני משרדים בסין

גורם נוסף שמשפיע על הפרמיה הוא מתן היתר נהיגה לנשים, אשר ייכנס לתוקף בשנת 2020

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המבטחים באירופה מנסים 
לחדור לשוק הביטוח הסיני

היקף שוק הביטוח של ערב הסעודית צפוי 
להגיע ל-12.8 מיליארד דולר ב-2024

בעולם  בגודלו  השני  הוא  הסיני  הביטוח  שוק 
ואמור לגדול פי שלושה עד שנת 2030. נתונים 
אבן שואבת למבטחים האירופיים  אלו מהווים 
שמנסים כל דרך אפשרית כדי לחדור לשוק זה. 
 )Munich Re Group חברה בת של( Ergo
 Great יצר מיזם משותף עם יצרן הרכב הסיני
למכור  כדי   )2019 )אוקטובר   Wall Motor
מתוצרתו,  הרכב  לרוכשי  ביטוח  פוליסות 

לרבות של הספקים ושל העובדים. 
 Allianz בשנה שעברה מכר המבטח הגרמני
30% מאחזקות הפעילות הסינית שלו בתחום 
הקמעונאית  השיווק  לחברת  והתאונה  הרכוש 
לשנת  המכירות  )מחזור   JD.com דיגיטלית 
2018 - 69,823 מיליון דולר( תמורת 687 מיליון 
עם  משותף  מיזם  גם  הקים   Allianz דולר. 
ממשלתית(  השקעות  )חברת   CITIC Trust
עם  משותף  ומיזם  חיים  ביטוח  למכור  כדי 
כדי   China Pacific Insurance Group

הכשירה  זו  פעילות  בריאות.  ביטוחי  למכור 
ישירה של  רישיון להפעלה  את הדרך לקבלת 

מבטח שנתון לשליטה מלאה של מבטח זר. 
של-   אישור  קיבל   AXA הצרפתי  המבטח 
 CBIRCועדת הפיקוח על הביטוח והבנקאות 
הסינית, לרכישה של מניות, בהיקף של 654.22 
 AXA הסיני  הרכב  מבטח  של  דולר,  מיליון 

 .Tianping 
סיניות  חברות  מספר  עם  כן  לפני  חבר   AXA
אחזקות  שרכש  לפני  כשותף,  תעשייתיות, 
AXA חבר   .)2014 )שנת   Tianping במבטח 
החברה  עם  משותף  למיזם   )1999 )בשנת 
 China Minmetals הסינית  הממשלתית 
הצטרף  זה  ולמיזם  חיים  ביטוח  של  למכירה 
 Industrial & Commercial Bank of גם

 .China
מיזם  הקים   Generali האיטלקי  המבטח 
 China National Petroleum משותף עם 

ההולנדי  המבטח  חיים.  ביטוחי  של  למכירה 
מיזם  באמצעות  חיים  ביטוח  מוכר   Aegon
 Tsinghua התוכנה  בית  עם  משותף 
המשותף  למיזם  נכנס  אשר   Tongfang
 CNOOC הממשלתית  הדלק  חברת  במקום 

 .Ltd
הוא  גם  פועל   Prudential הבריטי  המבטח 
המבטח  ביטוח.  למכירת   CITIC עם  בשיתוף 
הבריטי Aviva הודיע בחודש שעבר, שעל אף 
הוא  בינלאומיות,  מפעילויות  היזומה  היציאה 
נשאר בשותפות שלו עם החברה הממשלתית 
בתחום  )הפועלת   Cofco Group הסינית 
ביטוח  של  במכירה  פועלת  אשר  מזון(  עיבוד 
דרישותיו  את  הנמיך  הסיני  הממשל  חיים. 
בשוק  לפעול  זרים  מבטחים  של  לכניסה 
פעולה  שנות   30 בעבר  שהיו  הסיני  הביטוח 
200 מיליון  במדינת המוצא, נכסים בהיקף של 

דולר ולפחות שני משרדים בסין.

 Alpen Capital ההשקעות  בנק 
שוק  היקף  כי  מעריך  )דובאי(   )ME(
יגדל  הסעודית  ערב  של  הביטוח 
בשיעור של 5% ובשנת 2024 יסתכם 
ב 12.8 מיליארד דולר. עיקר הפרמיה 
בתחום  חובה  ביטוחי  בגין  היא 
 80% המהווה  רכב  וביטוח  העסקי 
נוסף  גורם  הכוללת.  הפרמיה  של 
שמשפיע על הפרמיה הוא מתן היתר 
לתוקף  ייכנס  אשר  לנשים,  נהיגה 
 3 עוד  שיניב  מהלך   -  2020 בשנת 

מיליון מבוטחות.
ממשלת סעודיה מתכוונת להשקיע כ 
1.6 טריליון דולר בפרויקטים לאומיים 

שונים שאמורים להיות מבוטחים. ביטוח החיים 
ושיעור   )2024 )בשנת  דולר  מיליארד   0.4 יהווה 
הגידול הצפוי שלו הוא כ-4.2%. סוכנות הדירוג 
אינה  סעודיה(  )סניף   Moody’s הבינלאומית 

המבטחים  הסעודי.  הביטוח  משוק  מתלהבת 
חייבים להגדיל את ההון שלהם ותהליך זה צריך 
להתקיים באקלים של ירידה בהחזר על ההון – 
הראשונה  במחצית  ההון  על  הממוצע  ההחזר 

 4.6% ירד ל2.4%- לעומת   2019 של 
 .2017 בשנת  ו8.4%-   2018 בשנת 
יחייב  ההון  בדרישות  העמידה  אי 
להפסיק  או  להתמזג  מבטחים 
 run של  למשטר  ולעבור  פעילות 

off. בסעודיה פעילים 33 מבטחים. 
מבטחים  שני  כי  פורסם,  במקביל 
 Walaa Cooperative סעודיים 
 Insurance Company
 MetLife AIG ANB-ו
 Cooperative Insurance
התחרות  לרשות  פנו   Company
אישור  לקבל  כדי   )GAC( הסעודית 
המבטחים  שני  הפעילות.  למיזוג 
מתווה  פי  על  הסעודית.  בבורסה  נסחרים 

העסקה, Walaa ירכוש את כל מניות 
החלפת  של  בתהליך   MetLife AIG ANB

מניות ללא תשלום כספים במזומן.

www.polisa.news
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האם קמה לה זכות תחלוף כלפי הדייר שמחצריו דלפו המים?

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

נגרמו  מגורים,  בבניין  מעליות  לפיר  מים  נזקי 
מחמת פרץ במתז )ספרינקלר( הקבוע בדירת 
דלת  ממפתן  זרמו  המים  שהושכרה.  דייר 
שוער  שהספיק  ועד  הקומה  לובי  אל  הכניסה 
כיבוי  הבניין לסגור את ברז המים של מערכת 
המעליות.  שלוש  לפיר  המים  חדרו  האש, 
נטען  עוד  המעליות.  ולתאי  לפיר  נגרם  הנזק 
בקומות  המדרגות  חדר  קירות  את  שלכלכו 
המעליות  הכשל.  אירע  בה  לקומה  שמתחת 

הושבתו והיה צורך בהחלפת 
כדי  למינהו  אלקטרוני  ציוד 
להפעיל את המעליות ברמת 
עשרות  כדי  הגיעה  הנזק  הערכת  מספקת.  בטיחות 

אלפי שקלים בערכי כינון ואין בה מחלוקת.
נציגות  עם  יחד  והאחזקה,  הניהול  חברת  תביעת 
הרכוש  ביטוח  על  התבססה  המבטחת  מן  הדיירים, 
המשותף של הבניין )ולא דירותיו( בביטוח מסוג מקיף 
עלויות  )כולל  הפוליסה  תנאי  כפי  ידה  על  ושופתה 
מיוחדות לצוות התיקון בימי שישי/שבת וניקוי הקירות 

על ידי עובדי המבוטחים(.
על בסיס אחריות השוכר )כפי נוסח חוזה השכירות - 
בדירה  השימוש  מחמת  הנגרמים  לנזקים  הבלעדית( 
תגמולי  את  ממנו  לשובב  המבטחת  עתה  ביקשה 

חבות  ביטוחי  נערכו  לא  ולשוכר  )המשכיר(  הדירה  לבעל  הביטוח. 
עצמאיים. 

דיון 

זכות  לה  קמה  האם  דעתי  לחוות  המבטחת  כוח  באי  ידי  על  נתבקשתי 
תחלוף כלפי הדייר שמחציריו דלפו המים. הבהרתי מלכתחילה כי דעת 
השמאי, לפיה בידי המבטחת "האפשרות לתבוע את שוכר הדירה בגין 
הנזק הנדון, וכן את בעל מבנה הדירה", חורגת מתפקידו כשמאי-מעריך 
תביעה  בירור  לגבי  וחסכון  ביטוח  ההון,  רשות  בהוראות  כמוגדר  נזקים 

בעזרת מומחה )חוזר 2011-9-5 מה-28 במרץ 2011(, וכי לדעה זאת אין 
נפקות לסוגיה.

לאחר עיון בתנאי הפוליסה הגעתי למסקנה כי לא אוכל לתמוך בעמדת 
המבטחת בפרשה זאת.

של  המשותף  עניינם  את  החבות  בפרק  ביטחה  הפוליסה  להבנתי,   .1
חברת הניהול המוזכרת ושל נציגות הבית המשותף בשמה ובשם בעלי 
הדירות )בלשונה: "כולם ביחד וכל אחד לחוד"(. כחלק ממבוטחי הפוליסה 
)או מוטבי הפוליסה, לפי העניין( צוינה שוב ושוב הגנתה הניתנת לדיירי 
הבניין  )גם אם הם שוכרי הדירה(. הדיירים )לרבות שוכריהם( מקובצים 

- יחד ולחוד - כקהילה מוגנת אחת.
2. במיוחד נכון הדבר על רקע העובדה שהסיכון גורם 
הנזק נכלל בין הסיכונים המפורשים המצוינים בכיסויי 
הרכוש המשותף – "הימלטות או דליפה של מים...מתוך 
התבקעות  לרבות  הדירה  של  האינסטלציה  מתקני 
של...צנרת". גם הנתבע בתיק זה הינו דייר מן הדיירים 
והוא  המבטחת  ידי  על  מוגן  המשותף  ברכוש  שחלקו 
הדין בחבותו, ככל שתיקבע, בגין נזק לדיירים האחרים 

שאירע בתחומי הרכוש המשותף.
3. נקבע לא אחת כי המבטח מנוע מלתבוע בתביעת 
ירון  תחלוף את מבוטחיו. לעניין זה ראה הבהרתו של 
אליאס )דיני ביטוח, בורסי, סעיף 25.39(, בין אם המזיק 
לנזק  שהאחראי  ובין  עצמו  הוא  הינו  במתכוון(  )שלא 
הוא מבוטח משותף או מבוטח סמוי. ראה גם דוד ששון 
לכאורה הביטוח  לגבי מקרים בהם  ועשירי(  ביטוח, פרקים חמישי  )דיני 
נעשה לטובת המשכיר ולטובת השוכר כאחד. צא ולמד: במקום שהמזיק 
במתכוון(  )שלא  שנגרם  נזק  בגין  ביטוח  לתגמולי  הזכאים  בקהל  הינו 
לרכוש המשותף מנוע מבטחו מלתבוע אותו בתביעת תחלוף. אם אכן, 
כלשון אותה פוליסה, נחשב הדייר כמבוטח נפרד ובלתי תלוי אין סבירות 
וצדק בהעמדתו כחייב כמבוטח בשיתוף פעולה עם המבטח, מצד אחד, 

וכנתבע על ידו, מצד שני.

ראשי  כחתם  שימש  בעבר  סיכונים,  וניהול  ביטוח  יועץ  הוא  הכותב 
בהפניקס ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח.

המבטח מנוע מלתבוע 
בתביעת תחלוף את מבוטחיו

חוות דעת

מאת יעקב קיהל
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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!

מנורה מבטחים ערכה כנסי סוף שנה לסוכני 
מחוז דן והדרום ומרכז סוכנויות וירושלים

מבטחים ומבוטחים

 מנכ"ל מנורה מבטחים יהודה בן אסאייג סקר את האתגרים העומדים בפני 
הסוכנים והציג את הכלים הדיגיטליים של החברה  יעל נסים גליק, מנהלת 
Top School, הציגה את בית הספר החדש לסוכנים של החברה  מנהלת 

החדשנות ענת אבני פאפו הציגה פיתוחים מתקדמים שהושקו השנה
דן  ממחוז  מבטחים  מנורה  סוכני  מ-400  יותר 
השתתפו  וירושלים   סוכנויות  ממרכז  והדרום, 
שעבר  בשבוע  שהתקיימו  שנה  סוף  בכנסי 
במלונות דן אכדיה הרצליה ונווה אילן בירושלים.  
את  "סוגרים  הסלוגן  תחת  שנערכו  הכנסים, 
הן  עסקו  ל2020",  הפנים  עם  ביחד  השנה 
כלים  בהקניית  והן  החולפת  השנה  באתגרי 
בכירים  מנהלים  הרצו  העתיד. בכנסים  לסוכני 
בחברה, וכמו כן נערכה הרצאת אורח של הכתב 

והפרשן הפוליטי עמית סגל. 
מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה  פתח  הכנס  את 
לסוכנים  הודה  אשר  ביטוח,  מבטחים  מנורה 
את  סקר  וכן  כה  עד  השוטפת  פעילותם  על 
הסוגיות והאתגרים אשר יעמדו בפניהם בעתיד, 
בהם הרגולציה, הטכנולוגיה, התחרות הגוברת 
הריבית  סביבת  לנוכח  ההון  בשוק  והשינויים 

הנמוכה.  
הדיגיטליים  הכלים  את  אסאייג  בן  הציג  בנוסף 
לסוכניה,  החברה  שמעניקה  הייחודיים 
בעולם  מעמיקה  התמקצעות  המאפשרים 
הסוכן  בין  הקשר  את  מחזקים  וכן  המודרני 

והן  האישי  במישור  הן  ללקוח 
מערכת  הטכנולוגי:  במישור 
המאפשרת  דיגיטלית  טפסים 
לסוכנים למלא פרטים כעזרה 
ה'סמס'  ומערכת  ללקוחות 
דיגיטליות  הפקות  המאפשרת 
וכן  הסוכן.    עבור  ומהירות 
מתחום  נבחרים  מוצרים  הציג 
 ,Perfect–ה כמו  הפנסיה 
 Top Finance ריסק מעודכן, 
מוצרים  וכן  מיידית,  וקצבה 
 – הבריאות  מתחום  נבחרים 
רשימה  )הכולל  קשות  מחלות 
מחלות(,  של  ומקיפה  רחבה 

וביטוחי הוצאות רפואיות. 
גליק,  נסים  יעל  מכן,  לאחר 
הציגה   ,Top School מנהלת 
מבטחים  ה-מנורה  פרויקט  את 
הספר  בית   -  Top School

הידע  הנגשת  היא  שמטרתו  לסוכנים  החדש 
יעיל  באופן  לסוכנים  והטכנולוגי  המקצועי 

על  דגש  שימת  תוך  וממוקד 
הכשרת סוכני העתיד.

מנהלת  פאפו,  אבני  ענת 
מבטחים,  במנורה  חדשנות 
החדשנות  נושא  את  סקרה 
והציגה  הביטוח  בתחום 
פעולה  שיתופי  מספר 
מבטחים  מנורה  של  ייחודים 
וכן  שונים,  סטרטאפים  עם 
שהושקו  מתקדמים  פיתוחים 

השנה, כגון: 
דיגיטלי  פנסיה  פדיון  ביצוע   •

מקרן הפנסיה.
תביעות  בגין  תשלום  קבלת   •

בריאות.
 Top Cyber פוליסת   •

המותאמת לסיכוני העסק.
מקצועי  מומחה  פנקס,  יובל 
ומנטורינג  הביטוח  בתחום 
בנושא  המקצועית  בהדרכתו  עסק  סוכנים, 

הטבות המס לסוף השנה.

יהודה בן אסאייג, מנכ”ל 
מנורה מבטחים
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