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אנחנו בהראל מודים על הבחירה
ומבטיחים לשמור על מצוינות 

עבור סוכנינו ולקוחותינו
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קרן פנסיה

תשואה נובמבר
תשואה

מתחילת השנה
תשואהשנה לאחור

תשואה3 שנים
הון במסלול 5 שנים

הון מנהל בכל הקרן )מיליונים(

)מיליארדים(*

אלטשולר שחם לבני 50 ומטה

1.74%
15.70%

12.02%
30.47%

*
6,011

2.9

פסגות פנסיה לבני 50 ומטה

1.47%
12.30%

8.50%
21.75%

27.54%
1,977

0.5

איילון מיטב עד גיל 50

1.31%
12.18%

8.24%
22.45%

29.57%
6,242

1.7

מנורה מבטחים פורשי 2045

1.30%
12.99%

8.81%
25.08%

31.27%
5,676

10.4

כלל ביטוח גילאי 50 ומטה

1.19%
12.24%

8.66%
23.12%

*
8,190

3.8

הראל ילידי שנות ה-80

1.17%
11.81%

7.91%
22.49%

*
4,407

6.5

הלמן אלדובי עד 50

1.15%
11.88%

8.22%
21.75%

*
1,847

1

מגדל מקפת אישית עד 50

1.08%
10.64%

7.27%
19.94%

*
7,327

4.6

הפניקס לבני 50 ומטה

1.08%
11.36%

7.94%
23.49%

33.82%
18,337

3.7
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לאחר המכרז המוסדי: 
כלל ביטוח תנפיק מחר 

את מניותיה לציבור
 החברה מציעה סך של 13.7 מיליון מניות לציבור במחיר מינימלי של 53.87 למניה 

 כלל ביטוח מתכוונת לגייס עד 650 מיליון שקל בשני המכרזים, מוסדי וציבורי 

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

לאחר המכרז המוסדי שנערך בסוף השבוע שעבר, 
לציבור.  מניותיה  את  )ב'(  מחר  תציע  ביטוח  כלל 
לציבור  מניות  מיליון   13.7 של  סך  מציעה  החברה 
החברה  כלומר,  למניה.   53.87 של  מינימלי  במחיר 

צפויה לגייס כ-737 מיליון שקל. 
על פי הצעת המכרז לציבור, הודיעה החברה שהון 
המניות  מהון  כ-17.84%  יהווה  המונפק  המניות 

לאחר ההנפקה. 
מכרז  התקיים   ,2019 בדצמבר   12 ה-  ה',  ביום 
מסווגים.  ממשקיעים  מוקדמת  התחייבות  לקבלת 
הכוללות  הזמנות  התקבלו  המכרז  במסגרת 
כולל  בהיקף  יחידות  לרכישת  מוקדמת  התחייבות 
של כ-161 אלף יחידות, הכוללות כ-16 מיליון מניות 
)מדובר בביקוש של 892 מיליון שקל(. מתוכן קיבלה 
החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 121 יחידות 
החברה  דיווח  פי  )על  מניות  מיליון   12 הכוללות 
כ-85.39% למזמינים  מדובר בהקצאה חלקית של 
מסווגים(.  למשקיעים  במכרז  הסגירה  במחיר 
במסגרת המכרז למשקיעים מוסדיים נקבע המחיר 

המינימלי למכרז הציבורי על 53.87 שקל למניה. 
במכרז  שהשתתפו  המסווגים  המשקיעים  בין 
קרנות  מגדל  הראל,  הפניקס,  את  נציין  המוקדם 
נאמנות, אלטשולר שחם, ילין לפידות, פסגות, מיטב 
 IBI ,)דש, איילון קרנות נאמנות, בנק איגוד )נוסטרו
מורי  של  החברה  שגם  נציין  נוספים.  רבים  וגופים 
על  שהודיעו  נדל"ן,  אלרוב  וגם   )8% )מחזיק  ארקין 
רכישה של מניות כלל ביטוח בחודשים האחרונים, 
השתתפו במכרז, ככל הנראה כדי לשמר את שיעור 

אחזקתם. 
לחזק  החברה  מטרת  נוכח  לדרך  יוצאת  ההנפקה 
בין היתר בעקבות הירידה בעקום  את מבנה ההון, 
הפירעון  כושר  יחס  על  לרעה  שמשפיעה  הריבית 
של החברה. לפוליסה נודע, כי כלל ביטוח מתכוונת 
)מוסדי  המכרזים  בשני  שקל  מיליון   650 עד  לגייס 

וציבורי(.
מניות  רכישת  בעקבות  כי  החברה,  הודיעה  עוד 
כלל ביטוח על ידי אפסילון קרנות נאמנות, החברה 

בית כלל ביטוחהפכה לבעלת עניין.

www.polisa.news
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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. 

www.polisa.news
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הנתבעת טענה כי תמחור החלפים על ידי התובע אינו עומד בחובת הקטנת 
הנזק וכן כי התובע הינו בעל המוסך בו בוצע התיקון לרכב, ולכן, סכומי הנזק 

המפורטים בחוות הדעת מטעמו אינם הסכומים ששולמו בפועל

עיון נוסף

איך קובעים נזק בתיקון 
רכב בו הותקנו חלפים

בבית המשפט לתביעות 
נדונה  בחיפה  קטנות 
תביעתו של אינה אליאס 
כנגד  )התובע(  נגאר 
לביטוח  חברה  איילון 
הדין  פסק  )הנתבעת(. 
 ,2019 בדצמבר  ניתן 
הבכירה  הרשמת  מפי 

מיכל פרבר. 
הוגשה   המשפט  לבית 
הנתבעת  כנגד  תביעה 
שקל   33,500 סך  על 
של  לרכבו  שנגרמו  נזקים  הפרשי  בגין  לפיצוי 

התובע בתאונת דרכים בשנת 2018. 
גובה  לעניין  הינה  הצדדים  בין  המחלוקת 

את  העריך  התובע  בלבד.  הנזק 
נזקיו בסך כולל של 73,138 

שקל, כאשר לפני הגשת 
שילמה  התביעה 
סך  לתובע  הנתבעת 

של 46,185 שקל. 
חוות  צירף  התובע 

עלות  לפיה  שמאי,  דעת 
ברכב,  החלקים  החלפת 

מע"מ  בתוספת  העבודה  ועלות 
עמדה על סך של 63,593 שקל, ושיעור ירידת 

הערך הועמד על 9,545 שקל.
מנגד, הנתבעת הגישה חוות דעת שמאי, לפיה 
מטעם  השמאי  בשומת  הנקובים  החלפים  כל 
עם  והוחלפו.  החלפה  טעונים  היו  אכן  התובע 
מייבוא מקביל העריך  זאת, את עלות החלקים 
העבודות  ואת  שקל   34,343 של  בסך  השמאי 
ירידת  שיעור  כן,  כמו  שקל.   3,850 בסך  העריך 

ערך הרכב הועמד על 8,590 שקל.
על  החלפים  תמחור  כי  הנתבעת  טענה  עוד 
הנזק.  הקטנת  בחובת  עומד  אינו  התובע  ידי 
הינו בעל  כי התובע  ועוד, הנתבעת טענה  זאת 
המוסך בו בוצע התיקון לרכב, ולכן, סכומי הנזק 
המפורטים בחוות הדעת מטעמו אינם הסכומים 

ששולמו בפועל עבור התיקון.
את  המשפט  לבית  התובע  הגיש  הדיון  לאחר 
תעודות הקנייה של החלפים וחשבוניות מס, אך 
לא קבלות כפי שציין במהלך הדיון. נוסף לכך, 
המסמכים שהוגשו הצביעו על כך שניתנה הנחה 
לכך  בתגובה  החלקים.  ברכישת  משמעותית 
התבקש  שהתובע  אף  על  כי  הנתבעת,  טענה 
מספר פעמים להציג קבלות, נמנע מלעשות כן 

ולא הוכיח את התשלום ששולם בפועל.
במסמכים  ועיון  העדויות  שמיעת  לאחר 
כי  המשפט  בית  קבע  המשפט,  לבית  שהוגשו 
ייבוא  בין הצדדים באשר לאפשרות  המחלוקת 
עליה  הנזק,  הקטנת  חובת  במסגרת  מקביל 
בלבד.  תאורטית  מחלוקת  הינה  הדיון,  נסוב 

שהגיש  הקנייה  שתעודות  העובדה  בשל  זאת 
נמוכה  והחשבוניות, מצביעות על עלות  התובע 
הדעת  בחוות  הנקובים  מהמחירים  משמעותית 
שהגיש התובע, ודומים למחירים שהוצגו בחוות 

הדעת מטעם הנתבעת. 
זאת ועוד, בנו של התובע טען במספר הזדמנויות, 
כי ישנן קבלות וכי הן יוצגו לאחר הדיון. אולם, הן 

מעולם לא הוצגו. 
הנתבעת,  תגובת  הגשת  לאחר  מכך,  יתירה 
את  שילם  לא  עדיין  כי  לראשונה,  טען  התובע 
זו  שהתנהלות  מהסיבה  למוסך,  התיקון  עלות 
ההליך  בסיום  רק  כאשר  נזיקין,  בתיקי  נהוגה 
כספים  מקבל  שהלקוח  ולאחר  המשפטי, 

מחברת הביטוח, עליו לשלם את חובו למוסך. 

עם זאת, בית המשפט הדגיש כי טענה זו עמדה 
בניגוד לטענה במסגרת הדיון, לפיה ישנן קבלות. 
ההתייחסות  כי  גם  קבע  המשפט  בית  כן,  כמו 

הפיצויים  כספי  קבלת  לאחר  התשלום  לעיתוי 
לתובע  שילמה  הנתבעת  שכן  קשיים,  מעלה 

סכום בסך 46,185 שקל.
הגשת  בעצם  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
להוכחת  בדרישה  לעמוד  כדי  יש  החשבונית 
החשבוניות  כאשר  העניין,  בנסיבות  אך  נזק, 
מצביעות על סכומים נמוכים משמעותית מגובה 
בהתאם  לפיצוי  עתר  והתובע  הנטען,  הנזק 
בהתאם  ולא  מטעמו  השמאי  של  דעתו  לחוות 
גובה  את  להוכיח  התובע  על  היה  לחשבוניות, 

הנזק בהתאם לתשלום שבוצע בפועל.
יש  כי  בית המשפט קבע  לעיל,  לפי כל המובא 
בהתאם  החלפים  שווי  לפי  התובע  את  לפצות 
למחיר המופיע בחשבוניות שהגיש. לפיכך, חייב 
את הנתבעת לשלם לתובע סכום המורכב 
שהגיש,  בחשבוניות  שהופיע  מהמחיר 
בתוספת עבודות, ירידת ערך הרכב ושכר 
של  בסך  השמאי,  טרחת 
מסכום  שקל.   53,276
המשפט  בית  זה 
הסכום  את  הפחית 
בפועל  ששולם 
הנתבעת,  ידי  על 
וחייב אותה לשלם את 
שקל.   7,082 בסך  ההפרש 

כמו כן, חייב כל צד בהוצאותיו.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 
המשפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  הוגשה 

המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

!לא מתווכחיםעם 84 שנות ניסיון
*3155 | autoglass.co.il

זמינים עבורך בכל עת

והמקיף ביותר, וממלאי השמשות הגדול בארץ.מבוטחיך כדי שימשיכו ליהנות ממערך השירות המתקדם סוכן יקר, אנו מזמינים אותך להמשיך ולבחור נכון עבור 

אוטו גלס, חברת זגגות הרכב הוותיקה והמובילה בישראל

כיסוי למראות 
ופנסים

כיסוי לשמשות בכל 
חברות הביטוח

www.polisa.news
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 חברות הביטוח, שכבר השלימו עם ירידת העקום, החלו בפעולות לחיזוק ההון  כלל ביטוח תגייס 
650 מיליון שקל על ידי הנפקת מניות  הפניקס בוחנת גיוס של 300 מיליון שקל על ידי אג"ח

עקום הריבית ממשיך לרדת: האם 
גם הרבעון הבא יהיה בסימן הפרשות 

של מיליארדים בחברות הביטוח?
חברות הביטוח ממשיכות לתפקד תחת השפעה 
של ריבית יורדת. חמש חברות הביטוח הגדולות 
השלישי  ברבעון  שקל  מיליארד  כ-4  הפרישו 
וכעת מתברר שהמגמה לא עוצרת,   ,2019 של 

גם  לרדת  ממשיך  הריבית  ועקום 
הביטוח  חברות  הרביעי.  ברבעון 
להגדיל  להמשיך  כן  אם  צפויות 
יאלצו  הן  כך  ולצורך  העתודות  את 
להפריש סכומים נוספים גם ברבעון 
בשורת  לפגוע  שעשוי  דבר  הנוכחי, 
ברבעון  בהתחייבות  הגידול  הרווח. 
של  מצרפי  להפסד  הביא  הקודם 

כ-1 מיליארד שקל. 
לירידה המתמשכת בעקום הריבית 
על  לרעה  מהותית  השפעה  יש 
ועל  מצב ההון של חברות הביטוח, 

יחס כושר פירעון שלהן. חלק מחברות הביטוח 
הגדלת  לקראת  אקטיבית  בגישה  נוקטות  כבר 
ההתחייבויות. כלל ביטוח הודיעה בשבוע שעבר 
אחת  הייתה  הריבית  עקום  ירידת  המשך  כי 
מניות,  בהנפקת  לצאת  ההנהלה  של  הסיבות 
מיליון   650 של  הון  לחברה  להזרים  שצפויה 

ביטוח  כלל  של  הפירעון  כושר  כי  נזכיר  שקל. 
שיתקבל  וההון  ל-100%  מתחת  אל  השנה  ירד 
בעקבות ההנפקה צפוי לשפר אותו באופן ניכר.  
היא  כי  לבורסה,  )א'(  היום  דיווחה  הפניקס  גם 

סדרת  של  הרחבה  ידי  על  הון  לגייס  מתכוונת 
 300 עד  של  גיוס  בוחנת  החברה  יא'.  האג"ח 
מיליון שקל בסדרה. בנושא זה הפניקס מסרה 
בעמידה  בעיה  צופה  אינה  היא  כי  לפוליסה 
"בדוחות  נמסר:  מהחברה  סולבנסי.  בדרישות 
את  ציינה  החברה  הפניקס  של  הכספיים 

לחברה  זו  רגישות  פי  על  לריבית.  הרגישות 
הסולבנסי.  בדרישות  בעמידה  בעיה  צפויה  לא 
של  שוטפת  פעולה  הינה  המשני  הון  הנפקת 

שמירת הון משני ביחס להון הראשוני". 
בדוחות  מציינות  הביטוח  חברות 
שלהן שהגידול בהפרשות בעקבות 
וכאשר  זמני  הינו  הריבית  ירידת 
גם  כך  בחזרה,  תעלה  הריבית 
אך  לחברה.  יחזרו  ההפרשות 
בהתייחס  הכרחי.  אינו  זה  תרחיש 
תזוזה  כל  הביטוחיות,  לעתודות 
בשיעור הריבית גורמת לשינויים הן 
בצד ההתחייבויות והן בצד הנכסים. 
גורמת  ריבית  שירידת  בעוד 
שאותה  הרי  בהתחייבויות,  לגידול 
לעלייה  גם  גורמת  ריבית  ירידת 
ההתחייבויות.  כנגד  המוחזקים  הנכסים  בשווי 
השנה  של  השלישי  ברבעון  שדווחו  ההשפעות 
על ידי החברות הן נתוני "נטו" – הפער בין הגידול 
בהתחייבות לגידול בנכסים, שנדרשה כל חברה 
ישתנו,  לא  הנתונים  אם  לעתודות.  להזרים 

הרבעון הרביעי צפוי להיות מאתגר גם הוא.

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

מע”מ  כולל  ש״ח   450 הספר:  מחיר 
למנויי פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

www.polisa.news
http://polisanews.activetrail.biz/2%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%9C


6 15 בדצמבר 2019

www.polisa.news פוליסה

 לרגל
 ההשקה
 עד 33%
הנחה

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה

לקבלת לינק ממותג פנו עוד היום למסלול הירוק או שלחו מייל

*3710dirotyarok@clal-ins.co.il

ביטוח דירה 
אונליין בקליק

כלל מציגה

4 שלבים פשוטים והלקוחות מכוסים!
ממשק דיגיטלי ייחודי בהתאמה אישית, עם לינק ייעודי בו נשלב את שם ולוגו הסוכנות שלכם

אותו תוכלו להפיץ ללקוחות ולצרף אותם לביטוח באופן מהיר ופשוט, גם באמצעות הנייד.

   מותאם אישית   מיגון - בהתאם לקיים בנכס המבוטח    ללא חובת סקרי שיערוך

לצפייה בסרטון הסבר לחצו כאן <<
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 בית המשפט מתבקש להורות לעירייה שלא תממש את זכות האופציה להארכת ההתקשרות עם חברת 
איילון )הארכה רביעית( כספק יחיד למתן שירותי ביטוח לעירייה  נטען, כי דבקו פגמים חמורים ומהותיים 
בהחלטות העירייה וועדת המכרזים להורות על המשך ההתקשרות החריגה עם איילון בפטור ממכרז פומבי

כדאי לדעת

בחיפה  המחוזי  המשפט  מבית  מבקשת  הפניקס 
זכות  את  לממש  שלא  חיפה  לעיריית  להורות 
איילון  עם  ההתקשרות  להארכת  האופציה 
יחיד  כספק  ואחרונה(  במספר  רביעית  )הארכה 
בהמשך  זאת,  לעירייה.  ביטוח  שירותי  למתן 
בשנת  הצדדים  בין  שנחתם  התקשרות  להסכם 
בפטור  חריגה  התקשרות  אישור  מכוח   2016
בסיס  על  בזמנו  שניתן  יחיד,  כספק  ממכרז 
התשתית העובדתית שהייתה מונחת לפני ועדת 

המכרזים נכון לאותה העת.
להורות  המשפט  מבית  עוד  מבקשת  הפניקס 
לעירייה לפרסם מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח 
התקשרות  שיאפשר  באופן  לאלתר,  לעירייה 
החל  ממנו  שירותים  לקבלת  הזוכה  המציע  עם 
2020, מועד סיום תקופת האופציה  מחודש מאי 

בשלישית )הנוכחית( שיש לעירייה עם איילון.
בין  החריגה  ההתקשרות  כי  נאמר,  בעתירה 
העירייה לבין איילון בפטור ממכרז פומבי אושרה 
על ידי ועדת המכרזים לשנה אחת בלבד )-2016

התקשרות  תקופת  תום  לאחר  אז,  ומני   )2017
מדי  העירייה  האריכה   ,2017 בשנת  החריגה, 
יחיד  כספק  איילון  עם  התקשרותה  את  שנה 
)כשלטענתה ההתקשרות שאושרה בשנת 2016 
ארבע  בתוספת  שנה  בת  אחת  לתקופה  הייתה 
בלי  וזאת  אחת(,  כל  שנה  בנות  אופציה  תקופות 
לבחון בתום כל תקופת התקשרות אם הנסיבות 
ממכרז  בפטור  חריגה  התקשרות  מצדיקות  עוד 
דיון  כל  שהתקיים  ובלי  יחיד,  ספק  עם  פומבי 
התקשרות  להארכת  בנוגע  המכרזים  בוועדת 

החריגה עם ספק יחיד.
על רקע זה מציינת הפניקס, כי היא פנתה לעירייה 
ועמדה על הפגמים החמורים שנפלו בהתנהלותה 
ודרשה לפרסם מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח, 
מכרז  פרסום  אי  כי  כך  על  עומדת  שהיא  תוך 
דחתה  העיריה  אולם  לדין.  בניגוד  הינו  פומבי 
בקשה זו והודיעה כי בכוונתה להמשיך ולהתקשר 
עם איילון עד תום תקופת ההתקשרות, אשר על 

פי הנטען נקבעה לתקופה של חמש שנים.
זכות  לכאורה  קיימת  אם  גם  הפניקס,  לדברי 
שבינה  ההתקשרות  בהסכם  לעירייה  ברירה 

המשך  את  שנה  כל  בתום  לחדש  איילון  לבין 
הרי  איילון,  ידי  על  הניתנים  הביטוחים  שירותי 
לדין  בניגוד  היא  התנהלותה  העניין  שבנסיבות 
השתכללה  שמכוחן  הוועדה  להחלטות  ובניגוד 
לגרוע  כדי  בכך  אין  כי  וברור  שכזו,  התקשרות 
מחובתה של העירייה לפרסם מכרז פומבי למתן 
שירותי ביטוח חלף קיומה של התקשרות חריגה 

בפטור ממכרז פומבי.
עם  חריגה  התקשרות  הארכת  הפניקס  לטענת 
זכות ברירה צריכה  יחיד באמצעות מימוש  ספק 
עצמה,  המכרזים  ועדת  של  אישורה  את  לקבל 
זכות הברירה. בנוסף, בבואה  טרם מועד מימוש 
זכות  מימוש  את  לבחון  המכרזים  ועדת  של 
לידיה  לקבל  עליה  לכאורה,  לה  הקנויה  הברירה 
חוות דעת מומחה לפיה קיימים טעמים של ממש 
החריגה  ההתקשרות  המשך  את  המצדיקים 

איילון  מועד  באותו  כי  וכן  פומבי,  ממכרז  בפטור 
עודנה בגדר ספק יחיד בקשר לאותם השירותים.

כמו כן, לאחר אישור ועדת המכרזים, על העירייה 
כוונתה להתקשר  כנדרש בדבר  הודעה  לפרסם 
באופן חריג עם איילון כספק יחיד בפטור ממכרז 
פוטנציאליים  למציעים  לאפשר  גם  ובכך  פומבי, 
ולציבור לממש את זכות הטיעון, כנדרש על פי דין.

חמורים  פגמים  דבקו  כי  בעתירה,  נטען  לסיכום 
וועדת  העירייה  של  בהחלטותיה  ומהותיים 
המכרזים להורות על המשך ההתקשרות החריגה 
עם איילון בפטור ממכרז פומבי, ויהיה זה נכון, ראוי 
וצודק להורות על ביטול התקשרות עם איילון וזו 
חובתה של העירייה לפרסם לאלתר מכרז פומבי 

בקשר למתן שירותי ביטוח.
סגירת  עד  תגובה  התקבלה  לא  חיפה  מעיריית 

הגיליון.

שיתוף פעולה ראשון בין בית 
החולים הדסה לחברת התרופות רוש

הפניקס מבקשת להורות לעיריית חיפה לפרסם 
מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח לאלתר 

הלקוח : מנורה מבטחים
הגהה: 1

גרפיקה: גל

לקוח יקר, 

אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

למשפחת בר
אתכם באבלכם הכבד

על מותה בטרם עת של יקירתכם

ז"ל מירה בר
מי יתן ולא תדעו עוד צער

בחרה  רוש  הבינלאומית  התרופות  חברת 
להיות  בירושלים,  הדסה  החולים  בית  במעבדות 
והשלישית  התיכון  במזרח  הראשונה  המעבדה 
בעולם )מחוץ לארה"ב( שבו תבוצע בדיקה גנטית 

לריצוף עמוק של גידולים סרטניים.
הבדיקה מאפשרת לזהות שינוים גנטיים ברקמת 
אישי  טיפול  לו  ולהתאים  המטופל  של  הגידול 
וממוקד, טיפול שמשתלב באסטרטגיה הרפואית 

שמובילה רוש, של רפואה מותאמת אישית. עצם 
ביצוע השלב הראשון של הבדיקה בהדסה מקצר 
למטופלים  ומאפשר  הזמנים  לוחות  את  מאוד 
אישית  המותאם  הרפואי  הטיפול  את  להתחיל 

מהר יותר. 
חברת  של  הבעלים  פרישמן,  אודי  ד"ר  לדברי 
קיימת  הרפואית  לתועלת  מעבר  קונספט,  פרש 
גם תועלת נלווית, של שקט נפשי ותחושת ביטחון 

מנת  על  צריך  הוא  אותו  שהטיפול  החולה,  של 
לנסות ולהציל את חייו החל הכי מוקדם שאפשר. 
אודות  על  מידע  לקבל  מוזמנים  הביטוח  סוכני 
במוקד  ישירות  ללקוחותיהם  הנדרשת  הבדיקה 
עם  בשיתוף  הדסה,  ידי  על  שהוקם  הסוכנים 
הבריאות  מפוליסות  גדול  בחלק  פרישמן.  ד"ר 
המשווקות כיום בישראל, הבדיקה מכוסה באופן 

מלא או באופן חלקי.

 מעבדות בית החולים יבצעו חלק מבדיקת הריצוף הגנטי בישראל  סוכני הביטוח יכולים 
לקבל מידע נוסף במוקד הסוכנים שהוקם על ידי הדסה, בשיתוף עם ד"ר אודי פרישמן
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 נראה כי מה שחוות חברות הביטוח בתחום הביטוח הסיעודי, מתרחש בשנים האחרונות גם בתחום 
ביטוחי הבריאות  גם בתחום הבריאות מחירי הפרמיה הנקבעים בשלב החיתום מחושבים בחסר

נפל  האחרון  בחודש 
ארבע  בישראל:  דבר 
הביטוח  חברות 
פוליסות  המשווקות 
הודיעו  סיעודי  ביטוח 
להפסיק  החלטתן  על 
לשווק פוליסות ביטוח 
את  והותירו  סיעודי 
בישראל  האזרחים 
ללא אפשרות לקבלת 
להוצאות  מלא  כיסוי 
שיהפכו  במקרה  סיעודיים.  במצבים  העצומות 
לסיעודיים, יסתפקו האזרחים בסיוע מן הביטוח 

הלאומי )התלוי ברמת ההכנסה( וקופות 
בעלי  האוכלוסייה  מן  )ל-50%  החולים 
 - ההוצאות  יתר  ועבור  מתאים(  ביטוח 
מנת  על  המדינה  דלתות  על  יתדפקו 

לקבל קצבת סעד. 
למהלך  הביטוח  חברות  של  הנימוק 
בתוחלת  העלייה  עם  הזה:  צדדי  החד 
בישראל,  המבוטחים  של  החיים 
עבורן.  למוצר מפסיד  הפוליסה הפכה 
הטענה שמציגות חברות הביטוח לפיה 
שגויה  היא  מפסיד,  במוצר  מדובר 
חברות  האמת,  למען  הטוב.  במקרה 
הביטוח גזרו על עצמן את "ההפסדים" 
שביצעו  בכך  הסיעוד  פוליסות  על 
בתחילת  ופאסיבי  מצומצם  חיתום 

התחשיב  את  ולתקן  לנסות  במקום  אז  הדרך. 
האקטוארי, הן פשוט קמו ועזבו את התחום.

הפתרון לחיתום החסר: חיים קשים למבוטחים

בתחום  הביטוח  חברות  שחוות  מה  כי  נראה 
הביטוח הסיעודי, מתרחש בשנים האחרונות גם 
בתחום ביטוחי הבריאות. גם כאן, בתחום ביטוחי 
בשלב  הנקבעים  הפרמיה  מחירי  הבריאות, 
גורמים  בשל  זאת,  בחסר.  מחושבים  החיתום 
בשירותי  לעלייה  שהביא  ההסדרים,  חוק  כמו 
ניתוח ואשפוז פרטיים ועלייה בהוצאות טיפולים 
עלייה  הבריאות,  בסל  שלא  תרופות  באמצעות 
בהיקף המחלות הכרוניות ובתוחלת החיים מצד 
אחד, ומצד אחר, תחרות המאלצת את חברות 
הביטוח לבצע חיתום בחסר, גם כאשר מדובר 

במבוטח עם סיכון גבוה. 
הביטוח  בענף  בכירים  עם  שערכתי  בשיחות 
חברות  את  מוביל  החסר  החיתום  כי  למדתי 
לתחשיבים  בהשוואה  נמוכה  לרווחיות  הביטוח 
שבחרו  הפתרון  ומה  שלהם.  המוקדמים 
פשוט  הן  הלוקה?  לתמחור  הביטוח  חברות 
לשלם  שלא  מאמצים  ועושות  בשירות  פוגעות 
למבוטחים. דווקא בשעות הקשות של המבוטח, 
נאלץ  הוא  ביותר,  החלש  במצב  הוא  כאשר 
הביטוח.  בפקידי  וגם  במחלה  גם  להיאבק 
בחברות  הנאבקים  מבוטחים  של  זו  תופעה 

יותר  אחוזים  בעשרות  לנפוצה  הפכה  הביטוח 
מבעבר. 

מחיתום פוליטי לחיתום דינאמי

חוץ  הביטוח  חברות  לעשות  יכולות  מה  אז 
מלצאת מן התחום או להקשות על המבוטחים? 
המצב אליו נקלעו החברות מחייב אותן לשנות 
את מודל החיתום המיושן. כאשר החיתום הופך 
ל"חיתום  הסיכון(  )חישוב  מקצועי"  מ"חיתום 
להוזיל  ולקוחות  סוכנים  של  )לחצים  פוליטי" 
גדולות  )הנחות  מסחרי  חיתום  או  תעריפים(, 
נמחקת  וקבוצות(  גדולים  לארגונים  הניתנות 

הסיכון.  לגובה  התעריף  גובה  שבין  ההלימה 
חיתום  מודל  לייצר  יש  הלימה  ליצור  מנת  על 
לקוח  לכל  אישית  התאמה  שיאפשר  דינאמי, 

לשיפור  שיובילו  למדדים  בכפוף  הזמן,  לאורך 
או  לעשן  הפסקת  אחרות:  במילים  בריאותו. 
החיתום  בעוד  פחות.  תשלם  במשקל?  ירדת 
הקיים כיום שהינו מצומצם ופאסיבי כולל מספר 
סיכוני  עישון,  משקל,  בנושא  שאלות  של  קצר 
דינאמי  חיתום  בלבד,  קיימות  ומחלות  מקצוע, 
כגון: התנהגות  בנושאים  יותר  כולל חקר עמוק 
לייף  וחיים,  עבודה  סביבת  מתח,  בריאותית, 
לזהות  יכולת  יש  כזאת  במסגרת  ועוד.  סטייל 
גורמי סיכון, לפנות ללקוח ולעודד אותו לביצוע 
הבריאותי  מצבו  את  שישפר  התנהגותי  שינוי 

ויחסוך עלויות. 
הסיעוד  ביטוחי  בתחום  התרחש  אשר  התהליך 
מתרחש כעת בעולם ביטוחי הבריאות. 
שתהליך  בריאות  מבוטחי  אלפי  מאות 
רק  יכולים  חסר,  היה  שלהם  החיתום 
לתבוע  יידרשו  בו  היום  שירחק  לקוות 
את הפיצוי המגיע להם. חברות ביטוח 
הדינמי  החיתום  למודל  יעברו  שלא 
למניעת  אפקטיביות  תוכניות  ויפעילו 
הנובעות  עתידיות  כרוניות  מחלות 
וכו',  עבודה  עישון,  לאוכל,  מהתמכרות 
יסתכנו בחוסר יציבות הנובע מתחרות 
דיגיטליות,  ביטוח  חברות  של  חדשה 
הדינאמי  החיתום  מודל  את  שיישמו 
לקוחותיהם  בריאות  לשיפור  המוביל 

והקטנת הסיכון העתידי עבורם.

הכותב הוא מייסד פוליסי צ'ק, העוסקת במציאת 
טעויות ותיקון עוולות בתחום הפנסיוני והבריאות 

של חברות הביטוח.

טעויות החיתום בביטוחי הבריאות מקשות 
על המבוטחים לקבל את המגיע להם

מאת ארז דיין

פוליסה מארח

www.polisa.news
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 במקום השני נמצאת פסגות עם תשואה של 1.47% ואיילון מיטב במקום השלישי 
עם תשואה של  1.31% אלטשולר שחם מובילה גם בקרנות הפנסיה לגילי 50-60

והאג"ח  המניות  בתחום  חדות  שערים  בעליות  התאפיין  נובמבר  חודש 
 .2.93% הוסיף   35 אביב  תל  ומדד   3.56% זינק   500  S&P מדד  כאשר 
בעקות הגאות בשוק המניות, גם קרנות הפנסיה רשמו חודש עם תשואות 
נובמבר  בחודש  עלתה  שחם  אלטשולר  של  הפנסיה  קרן  נאות.  חיוביות 

בשיעור של 1.74%. 
 22 לפוליסה נודע כי קופות הגמל של אלטשולר שחם החזיקו בסך של 
מיליון שקל במניית ארקיול שעלתה החודש בשיעור של כ-130%, לנוכח 
אם  כלומר,  מרק.  האמריקנית  התרופות  חברת  של  הרכישה  עסקת 
חודש דצמבר יסתיים ללא אירועים מיוחדים, התשואה הגבוהה של בית 

ההשקעות צפויה להימשך. 
ובמקום   1.47% של  תשואה  עם  פסגות  של  הקרן  נמצאת  השני  במקום 
השלישי הקרן של איילון מיטב עם תשואה של 1.31%. הקרן של אלטשולר 
שחם עלתה 15.7% מתחילת השנה. במקום השני נמצאת הקרן של מנורה 
מבטחים לפורשים בשנת 2045 עם תשואה של 12.99%. במקום השלישי 

נמצאת פסגות עם תשואה 12.3% מתחילת השנה.

זמנים שכולל את הירידות החדות של חודש דצמבר  טווח  שנה לאחור, 
2018, מובילה אלטשולר עם תשואה של 12.02%. במקום השני נמצאת 
הקרן של מנורה מבטחים עם תשואה של 8.81%.  בטווח הרחוק יותר, של 

שלוש שנים, מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 30.47%. 

גילאי 50-60

בגילאי 50-60 מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 1.36%. 
של  הקרן  נמצאת  השני  במקום   .13.41% עלתה  הקרן  השנה  מתחילת 
מתחילת   10.74% עלתה  הקרן   .1.06% של  תשואה  עם  מיטב  איילון 
השנה. במקום השלישי נמצאת הקרן של הפניקס עם תשואה של 1.05%. 
מתחילת השנה הקרן עלתה  11.10%)מקום שני בטווח זמנים זה(. בטווח 
הארוך, מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 25.54%. במקום 
השני והשלישי נמצאות הקרנות של כלל ביטוח והפניקס עם תשואה של 

20.55% ו-20.5% בהתאמה.  

קרנות הפנסיה בחודש נובמבר: 
אלטשולר שחם מובילה עם 

תשואה של 1.74%

תשואות

תשואהתשואה נובמברקרן פנסיה
תשואהשנה לאחורמתחילת השנה

3 שנים
תשואה
5 שנים

הון במסלול 
)מיליונים(

הון מנהל בכל הקרן 
)מיליארדים(*

6,0112.9*1.74%15.70%12.02%30.47%אלטשולר שחם לבני 50 ומטה

1.47%12.30%8.50%21.75%27.54%1,9770.5פסגות פנסיה לבני 50 ומטה

1.31%12.18%8.24%22.45%29.57%6,2421.7איילון מיטב עד גיל 50

1.30%12.99%8.81%25.08%31.27%5,67610.4מנורה מבטחים פורשי 2045

8,1903.8*1.19%12.24%8.66%23.12%כלל ביטוח גילאי 50 ומטה

4,4076.5*1.17%11.81%7.91%22.49%הראל ילידי שנות ה-80

1,8471*1.15%11.88%8.22%21.75%הלמן אלדובי עד 50

7,3274.6*1.08%10.64%7.27%19.94%מגדל מקפת אישית עד 50

1.08%11.36%7.94%23.49%33.82%18,3373.7הפניקס לבני 50 ומטה

תשואה מתחילת תשואה נובמברקרן פנסיה
הון מנוהל במסלול תשואה 3 שניםשנה לאחורהשנה

)מיליונים(

1.36%13.41%10.61%25.54%636אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

1.06%10.74%7.40%19.90%3,503איילון מיטב גילאי 50 עד 60

1.05%11.10%7.71%20.50%894הפניקס לבני 50 עד 60

1.02%10.55%7.53%20.36%1,715הראל ילידי שנות ה-60

0.96%10.39%7.53%18.51%331הלמן אלדובי 50 עד 60

0.95%10.93%8.24%20.55%2,067כלל ביטוח גילאי 50 עד 60

0.91%9.92%6.39%16.78%256פסגות פנסיה לבני 50 -60

0.90%9.80%7.22%18.12%1,405מגדל מקפת אישית בין 50 ל-60

0.77%9.39%7.16%17.17%2,249מנורה מבטחים פורשי 2025

התשואות של קרנות הפנסיה בחודש נובמבר גילי עד 50

התשואות של קרנות הפנסיה בחודש נובמבר גילי 50 עד 60

www.polisa.news
https://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%a7%d7%96%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%99/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%90%d7%a7%d7%96%d7%99%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%a7%d7%99/
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בתום תשעה חודשים: עלייה של 
כ-20% ברווחיות רכוש ואחרים 

 הראל היא החברה הגדולה ביותר בתחום, בעוד הפניקס מציגה את 
התרומה הגבוהה ביותר לרווח  רכוש ואחרים – ינואר-ספטמבר 2019

הינו  ואחרים  רכוש 
ביותר  היציב  התחום 
תחומי  ארבעת  מבין 
הפעילות, ולאורך זמן 
התוצאות שלו טובות, 
החיתומית  ברמה  הן 
לרווח  בהתייחס  והן 

הכולל.
התחום כולל פוליסות 
רכוש,  נושאי  ממגוון 
)למעלה  ועיקרו 
רכוש,  עסק\אובדן  מבתי  מורכב  מ-90%( 
האחרים  והנדסי.  משכנתאות(  )כולל  דירות 
ימיים  ביטוחים  כוללים  מ-10%(  )פחות 
ומטענים בהעברה, תאונות אישיות )אלמנטרי( 
)לחברות שלא מדווחות  נסיעות לחו"ל  ואפילו 

בבריאות(. 
הגיע  חודשים  תשעה  בתום  התחום  תפוקת 
מיליארד   3.851( שקל  מיליארד   4.094 לכדי 
מיליון שקל(.   242.7(  6.3% גידול של   -  ) שקל 
האלמנטרי  מתפוקת   22.8% מהווה  התחום 

)4.09 מתוך 17.9 מיליארד שקל(.
הגידול הינו מעבר לשיעור הצמיחה, אך מוקדם 
מסקנות  להסיק   ) אובייקטיבי  קושי  קיים  )וגם 
בהתייחס  התחומים  תתי  של  לגידול  ביחס 
לפרמיה ממוצעת. זאת, מאחר שקיימת שונות 
התחומים  ותתי  השונות  הפוליסות  בין  גדולה 

הרלוונטיים.
של  רווחיות  הציג  התחום  לרווחיות,  באשר 
 - אשתקד(  מיליון   328.7( שקל  מיליון   393.4
גידול של 19.7% המתבטא ב-64.7 מיליון שקל.

מיוחדת  בשנה  האלמנטרי  לרווחיות  תרומתו 

 2690.4 מתוך   393.4( בלבד  כ-14.6%  זו, 
מיליון שקל(, אך זה נובע מהשפעה רגולטורית 
הקטנת  עקב  וחבויות,  חובה  על  פעמית  חד 
ריבית ההיוון. בדרך כלל התרומה של התחום 
מחלקו  בהרבה  גבוהה  האלמנטרי  לרווחיות 

בתפוקה.
הסיבות העיקריות לגידול ברווח הן:

לעומת   85.9( השקעות  ברווחי  גידול  א. 
מיליון   31.7 של  גידול   - שקל(  מיליון   54.1
המהווים כמחצית הגידול ברווח. תרומת רווחי 
ההשקעות יוצאת דופן בשנה הנוכחית והגיעה 
ובהתחשב  בתחום,  הכולל  מהרווח   21.8% ל- 

בכך שהתחום אינו עתיר כספי השקעה.
ב. גידול ברווח החיתומי - ברוב החברות מדווח 
על שינוי חיתומי לטובה ביחס לאשתקד )למעט 
שיעור  ושלמה(.  כלל  הכשרה,  ישיר,  ביטוח 
 274.5( שקל  מיליון  כ-308.4  החיתומי  הרווח 
מיליון שקל(, שיפור של 33.9 מיליון שקל בלבד 

.)12.3%(
מיליארד  ל-1.199  ירד מ-1.265  סך התביעות 
ב-117  המתבטא  כ-5%  של  שיפור   - שקל 
בשייר  )השפעה  אשתקד  לעומת  שקל  מיליון 

החברות כ-52 מיליון שקל(. 
בחלק מהחברות )אך לא בכולן( השיפור נובע 
שיפור  וכן  מאשתקד  מתונים  חורף  מנזקי 
חברות  מספר  בדירות.  מים  בנזקי  בטיפול 
התביעות  של  לטובה  התפתחות  על  דיווחו 

מתקופות קודמות.
משנה  ביטוח   - המשנה  מבטחי  השפעת  ג. 
 2.643( התחום  מתפוקת  כ-64.5%  מהווה 
מתוך 4.094 מיליארד שקל(, ולפיכך השפעתם 
והתוצאות  התפוקה  על  המשנה  מבטחי  של 

כבר  עליה  בקו  המגמה  ביותר.  משמעותית 
כמה שנים )בתקופה המקבילה אשתקד שיעור 

ביטוח המשנה היה כ-63% בלבד(.
המשנה  מבטחי  של  השתתפותם  שיעור 
בתביעות בתקופה הנסקרת כ-69% )1.2 מתוך 
 1.26( 1.73 מיליארד שקל(, ובדומה לאשתקד 

מתוך 1.84 מיליארד שקל(.
ממבטחי  עמלות  גידול  יש  הנסקרת  בשנה 
ומספר  בתפוקה,  מהגידול  כתוצאה  משנה 
מבטחי  מול  עמדות  שיפור  על  דיווחו  חברות 

המשנה ביחס לאשתקד.
המשנה  מבטחי  של  שחלקם  לציין  ראוי 
בכך  בהתחשב  יותר  משמעותי  בתביעות 
רעידת  לביטוח  קשור  מהפרמיה  נכבד  שחלק 

אדמה.
ליציב  ונחשב  השנים  כל  לאורך  רווחי  התחום 
ביותר באשר לתרומה לרווחיות. העובדה היא 
ממבטחי  הגיבוי  )בצרוף  חיתומי  הרווח  שרוב 
בהשפעה  יציבותו  את  היטב  מסביר  המשנה( 
נזקים קשים במיוחד  יש  גם כאשר  על הרווח, 

)כגון פגעי מזג אוויר או שריפות גדולות(.

הגדולה – הראל
הרווחית - הפניקס 

הראל,  החברה הגדולה ביותר בתחום זה היא 
מיליון  כ-778  הנסקרת  בתקופה  ותפוקתה 
שקל.  מיליון   90 של  ברווחיות  המלווה  שקל 
החברה שולטת ב-19% מתפוקת התחום )778 
מתוך 4094 מיליון שקל(. עיקר תפוקתה בתת 
תחום בתי עסק/אובדן רכוש, אך יש לה פעילות 

המשך בעמוד הבא

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

מאת חגי שפירא

ביטוח תפוקה חברה 
משנה 

רווחי 
השקעות

רווח לפני 
שיעור ביטוח רווח כולל   השקעות   

משנה
גידול 

תפוקה   
שיעור גידול 

בתפוקה 
גידול ברווח 

אחוזים הכולל  

2334.3%  375.0%  9076.7%  75  15  597  778  הראל
4-18.3%-  437.6%  1973.6%  5  14  448  608  כלל

2433.8%  6612.2%  9564.5%  82  13  392  608  הפניקס
1440.8%  296.2%  4751.4%  35  12  251  488  מגדל

1235.6%  81.8%  4766.4%  38  9  303  456  מנורה החזקות
545.4%  0-0.1%  1667.3%  9  7  214  318  איילון

15-52.2%-  168.4%  1457.9%  10  4  121  209  הכשרה
12-48.3%-  2113.2%  1342.2%  11  2  74  177  ישיר איי.די.איי

778.8%  8-5.0%-  1777.8%  16  1  114  146  חקלאי
 AIG  140  48  5  18  2334.6%  1511.6%  15194.6%

0.2-2.0%-  0.7-0.7%-  1140.5%  9  2  38  94  שירביט
4-77.6%-  1628.8%  159.1%  0.4-  2  43  73  ש.שלמה

0.04-  0.6  0.0477.4%-  0.04-  -  0.5  0.6  ליברה
 Wesure  0.04  0.04  0.001  -0.1  -0.1100.0%  0.04  -0.1

6519.7%  2436.3%  39364.6%  308  86  2,643  4,094  סה”כ
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)ובמשכנתאות(  בדירות  גם  וגדולה  ניכרת 
והנדסי.

באשר לרווחיות, החברה נמצאת במקום השני 
שקל  מיליון   90 של  רווח  עם  הפניקס(  )אחרי 
)67 מיליון שקל אשתקד( - גידול של 23 מיליון 
השפעה  עקב  ברווח  הגידול   .)34.3%( שקל 
שלילית שהייתה בשנה החולפת, אשר נגרמה 
תביעות  במספר  )לרעה(  התפתחות  בשל 
ברווחי  גידול  בנוסף,  רכוש.  אובדן  תחום  בתת 

השקעות בשנה הנסקרת.
של  תפוקה  עם  השני(  )במקום  ביטוח  כלל 
607.7 ורווח של 18.8 מיליון שקל )564.6 ורווח 
גידול  הציגה  אשתקד(,  שקל  מיליון   23 של 
בתפוקה בשיעור של 7.6%, אך בניגוד למגמה 
ירידה ברווחיות של 4.2 מיליון )18.3%(. הגידול 
בתביעות  והרעה  גיסא  מחד  השקעות  ברווחי 
)בעיקר בתתי תחומים אש ורכוש( מאידך גיסא. 
)כמעט  )במקום השלישי( עם תפוקה  הפניקס 
זהה לכלל( של 607.5 מיליון ורווח של 95 מיליון 
בתרומה  הראשון  במקום  אותה  המציב  שקל, 
לרווחיות )541.6 ורווח של 71 מיליון אשתקד(. 
שקל(  מיליון   65.8( בתפוקה   12.2% של  גידול 
ב-24  המתבטא   33.8% של  ברווחיות  ועלייה 
בעיקר  נובע  בפרמיה  הגידול  שקל.  מיליון 
מהפקה של פוליסה גדולה בתת תחום אובדן 
רכוש, והעליה ברווח נובעת הן מעלייה ברווחי 
חיתומיות  תוצאות  משיפור  והן  השקעות 

בדירות ובתי עסק.
 487.9 של  תפוקה  עם  רביעי(  )מקום  מגדל 
של  ורווח   459.3( שקל  מיליון   46.8 של  ורווח 
 6.2% של  גידול  אשתקד(.  שקל  מיליון   33.2
40.8% ברווחיות.  בתפוקה המלווה בגידול של 
קל  שיפור  השקעות  ברווחי  לגידול  בנוסף 
ולמרות  אשתקד,  לעומת  חיתומיות  בתוצאות 
בשל  וזאת  המדווחת.  בשנה  השריפות  נזקי 
היו  ואשר  אשתקד,  שדווחו  החורף  נזקי 

משמעותיים יותר.
מנורה )מקום חמישי( היא הקטנה מבין הגדולות 
)בתחום זה( ותפוקתה 456.3 מיליון שקל ורווח 
 34.8 של  ורווח   448( שקל  מיליון   47.2 של 
מיליון שקל אשתקד(. גידול של 1.8% בתפוקה 
)8.2 מיליון שקל( המלווה בגידול ברווחיות של 
35.6% )12.4 מיליון שקל(. הגידול ברווח מקורו 
הוצאות  קיטון  השקעות,  ברווחי  מזערי  בגידול 
הנהלה וכלליות ושיפור משמעותי מול מבטחי 
ומנגד  שקל(,  מיליון  ב-10  )התבטא  המשנה 
של  חלקה  חיתומיות.  בתוצאות  קטנה  הרעה 
שומרה רק 17.7% )80.8 מיליון שקל( ותרומתה 
 13.8 כ-29%,  דירות  בביטוחי  )בעיקר  לרווח 

מיליון שקל(.
כ-71.7%  הגדולות  החברות  חמש  תפוקת 
שקל(,  מיליארד   2.937( התחום  מתפוקת 
שליטה כמעט מלאה בתתי התחומים העסקיים 
פחות  וקצת  והנדסי(  רכוש  עסק/אובדן  )בתי 

בביטוחי הדירות.
פחות  זה  בתחום  שומרה  של  וחלקה  מאחר 
יביא  ושומרה  מנורה  של  -הפיצול  מ-2% 

גדולות  חברות  בין  בחלוקה  דומה  לתוצאה 
לבינוניות וקטנות.

איילון )מקום שישי( עם תפוקה של 317.9 ורווח 
 11.3 של  ורווח   317.9( שקל  מיליון   16.4 של 
ושיפור  לאשתקד  זהה  תפוקה   - שקל(  מיליון 

רווחיות של כ-5 מיליון שקל.
וכ-3  השקעות  רווחי  תוספת  שקל  מיליון  כ-2 
קשור  שעיקרו  חיתומי  שיפור  שקל  מיליון 
אשתקד  )לעומת  נוכחית  נזק  שנת  בתוצאות 
תביעות מהעבר.  של  חיתומית  החמרה  ומול   )
ברבעון האחרון החברה מדווחת על התפתחות 

לרעה של נזקי צנרת בדירות.
הן  וביחד  הגדולות,  לחמש  קרובה  החברה 

מהוות קרוב ל-80% מתפוקת התחום.
 208.7 של  תפוקה  עם  שביעי(  )מקום  הכשרה 
 192.5( שקל  מיליון   14 של  ורווח  שקל  מיליון 
ורווח של 29.3 מיליון שקל אשתקד( - גידול של 
ברווחיות  קיטון  תוך  שקל(  מיליון   16.2(  8.4%
שקל.  מיליון  ב-15.3  המתבטא   52.5% של 
ההרעה נובעת מתתי התחומים דירות, קבלנים 

ותאונות אישיות.
של  תפוקה  עם  שמיני(  )מקום  ישיר  ביטוח 
שקל  מיליון   13 של  ורווח  שקל  מיליון   176.5
25.1 מיליון שקל  )155.8 מיליון שקל ורווח של 
דירות(  )בעיקר  בתפוקה  גידול  זהו  אשתקד(. 
מיליון   12.1 של  ברווחיות  וירידה   ,13.2% של 
שקל )48.3%(. החלק של החברה הוא כ-4.3% 
בביטוחי  החברה  של  חלקה  אך  זה  בתחום 
הוא  יותר(  גדולה  השפעתה  )ששם  דירות 

כ-11% מתפוקת החברות.
לרעה  בהתפתחות  מקורם  לרעה  השינויים 
של נזקי צנרת בדירות בגין שנות נזק קודמות, 
המגמות  הראשון.  ברבעון  אוויר  מזג  פגעי  וכן 
זה  ונראה שגם בתחום  בניגוד לממוצע השוק 
לביטוח  בעבר  שהיה  החיתומי  היתרון  נשחק 

ישיר מול החברות האחרות.
של  תפוקה  עם  תשיעי(  )מקום  חקלאי  ביטוח 
 9.4 ורווח   153.6( שקל  מיליון   16.8 ורווח   146
5% וגידול  מיליון אשתקד(, קיטון בתפוקה של 
עיקר  שקל(.  מיליון   7.4(  78.8% של  ברווחיות 
הקיבוצית  התעשייה  בביטוחי  קשור  התפוקה 
חלקה  הראשון.  ברבעון  נרשם  ומרביתה 
מ-1.5%  )פחות  ביותר  קטן  דירות  בביטוחי 

מתפוקת החברות(.
במספר  מירידה  נובעת  בתפוקה  הירידה 
חידוש  של  עיתוי  ומהפרשי  עסקיים  לקוחות 
פוליסות קיבוצים. הגידול ברווח, עיקרו שיפור 

חיתומי ומקצתו גידול ברווחי השקעות.
AIG )מקום עשירי( עם תפוקה של 139.1 ורווח 
של 22.9 מיליון שקל )125.1 ורווח של 7.7 מיליון 
 11.6% של  בתפוקה  גידול   - אשתקד(  שקל 
רווחיות  בשיפור  המלווה  שקל(  מיליון   14.5(
למרות  שניים(.  פי  )כמעט  מיליון  כ-15  של 
שלחברה יש תפוקה עסקית היא מהווה פחות 
תפוקת  זאת  לעומת  הכולל.  מהמחזור  מ-2% 
החברות  מתפוקת  כ-6%-7%  מהווה  הדירות 
גדלה  הדירות  רווחיות  יותר.  משמעותית  והיא 
מרווחי   75% מהווה  והיא  משמעותית  בצורה 
מקיטון  הנובע  חיתומי  שיפור  עקב  התחום 
נזקי צנרת וכן קיטון בגין נזקים הנובעים ממזג 

האוויר.
93.9 ורווח  11( עם תפוקה של  שירביט )מקום 
של 11 מיליון שקל )94.6 ורווח של 11.2 מיליון 
ורווחיות כמעט זהים  שקל אשתקד( - תפוקה 

לאשתקד.
החברה  מתפוקת  כ-20%  מהווה  התחום 
הרכב(  תפוקת  ירידת  עקב  יותר  קצת  )השנה 
החלק  ל-40%.  קרוב  לרווחיותה  תרומתו  אך 
ההנדסי משמעותי יותר וכן הפעילות בנסיעות 

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

בתום תשעה חודשים: עלייה של 
כ-20% ברווחיות רכוש ואחרים 

רווחי ביטוח משנה תפוקה חברה 
השקעות

רווח לפני 
אחוז משנה רווח כולל השקעות

6775.7%  56  11  561  741  הראל
2375.6%  13  10  427  565  כלל

7161.2%  67  4  332  542  הפניקס
3349.2%  28  5  226  459  מגדל

3560.9%  27  8  273  448  מנורה החזקות
1166.9%  6  5  213  318  איילון

2953.6%  25  5  103  193  הכשרה
2540.1%  23  2  63  156  ישיר איי.די.איי

978.0%  9  0  120  154  חקלאי
 AIG  125  43  1  7  834.1%

1141.3%  10  2  39  95  שירביט
552.4%  4  1  30  57  ש.שלמה

-  -  -  -  -  ליברה
 Wesure  -  -  -  -  -

32963.1%  275  54  2,428  3,851  סה”כ
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בבריאות  )ולא  זה  בתחום  הנרשמת  לחו"ל 
הדירות  בביטוחי  האחרות(.  בחברות  כמקובל 
החברות.  מתפוקת  כ-2%  החברה  של  חלקה 
ברווחי  מזערי  גידול  היה  הנסקרת  בתקופה 
ברווחיות  דומה  מזערית  וירידה  השקעות 

החיתומית.
ורווח   73.2 של  תפוקה  עם   )12 )מקום  שלמה 
5.1 מיליון  )56.8 ורווח של  1.1 מיליון שקל  של 
 28.8% של  בתפוקה  גידול  אשתקד(  שקל 
כ-4  של  ברווחיות  וירידה  שקל(  מיליון   16.4(
)77%(. עיקר הפעילות של שלמה  מיליון שקל 
אך  דירות  ביטוחי  על  מבוסס  זה  בתחום 
ותאונות  עסק  בבתי  המועטה  הפעילות  דווקא 
התיק  הרווח.  בעוצמת  השנה  פגעו  אישיות 
להתייצב  זמן  לו  ייקח  ולפיכך  בהתהוות  עדיין 
בתפוקה וברווחיות. בחברה מעוניינים להרחיב 
תחום זה על מנת שלא להיות תלויים בתוצאות 

הרכב בלבד.
התחילו   )13-14 )מקומות   Wesure-ו ליברה 
)דירות  זה  בתחום  פעילותן  אך  השנה  לפעול 
מה  אין  ועדיין  בלבד  ראשוני  בשלב  בלבד( 
לפעילותן  הראשון  בשלב  כצפוי,  לסקר. 
תחילה  הרכב  בביטוחי  התרכזו  החברות 
תחום  בתת  יותר  רצינית  שפעילות  וכנראה 

הדירות תתחיל רק ב-2020.

סיכום 

תחום רכוש ואחרים מהווה כ-22.8% מתפוקת 
האלמנטרי כאשר פוליסות הרכוש בתי עסק/
הגדול  התחום  תת  את  מהווים  רכוש  אובדן 
)כולל  הדירות  ביטוחי  אחריו  וקצת  ביותר 
משכנתאות(. שני תתי התחומים הללו אחראים 
לרובו של הרווח, וביחד עם תת תחום ההנדסי 
והרווח  הם אחראים ליותר מ-90% מהתפוקה 

של התחום.
החברות  כל  כמעט  דירות  שבביטוחי  בעוד 
פעילות )אם כי במינונים שונים ולא תחרותיים, 
כפי שניתן להבחין בביטוחי הרכב(, בביטוחים 
שייכות  מהפוליסות  כ-85%-90%  העסקיים 

לאחת משש החברות הגדולות.
באופן  קשור  העסקי  התחום  שתת  העובדה 
ישיר לביטוחי החבויות, שהרי אין עסק המבצע 
החשש  את  מסביר  חבויות,  ללא  רכוש  ביטוחי 
שיש לשחקנים אחרים להיכנס לתחום זה ו/או 
שייך  התחום  של  עיקרו  לכן  פעילות.  להרחיב 
לשש החברות הגדולות, ועיקר התחרות ביניהן.
ואף  כבעבר  להרוויח  המשיך  השנה  התחום 
הגדיל את רווחיותו ביחס לאשתקד, אך דווקא 

עקב  ברווחיות  יותר  גדלו  האחרים  התחומים 
רווחיותם,  והעצמת  עליהן  ההון  שוק  השפעת 

עקב פסיקת העליון בקשר לריבית ההיוון.
 64.5%( משנה  ביטוח  עתיר  שהינו  התחום 
בעמלות  הן  המשנה,  מהשפעת  נהנה  השנה( 
בגין  והן  יחסיים  חוזיים  הסכמים  בגין 
בתשלומי  המשנה  חברות  של  ההשתתפות 

התביעות )כולל התפתחות התלויות(. 
חברות  שתי  לפעול  החלו  הנוכחית  בשנה 
דיגיטליות אך הן טרם נכנסו לפעילות הדירות 
הן  שבעתיד  וייתכן  ברצינות(,  לא  )לפחות 
זה.  תחום  בתת  התחרות  את  להעיר  יצליחו 
הגברת  לאפשרות  כבר  נערך  מהחברות  חלק 
תוכניות  מספר  יצאו  ולאחרונה  התחרות 

חדשות של ביטוחי דירות.
דירות  בביטוחי  העמלה  לסוכנים,  באשר 
חשש  קיים  אך  יציבה,  די  השנה  נשארה 
בעתיד  כבר  עליה  תשפיע  שהדיגיטציה 
הקרוב. באשר לביטוחי דירות למעלה מ-85% 
באותה  הסוכנים  ידי  על  מתחדשות  מהדירות 

חברה, מה שמאפיין נאמנות ושמרנות. 
העוסקים  סוכנים  עסקיים,  לביטוחים  באשר 
בתת תחום זה משדרים יציבות ויתרון מקצועי 
ובמיוחד  האחרים,  הפרט  לביטוחי  ביחס  ברור 

מול החברות הישירות והדיגיטליות.

ניתוח דוחות כספיים באלמנטר

המשך מעמוד קודם

בתום תשעה חודשים: עלייה של 
כ-20% ברווחיות רכוש ואחרים 

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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ייצוגית נגד הראל: החברה דוחה תביעות 
בעקבות ביטול/קיצור נסיעה לחו”ל 

בהתבסס על חריגים שלא בהתאם לחוק

מנורה מבטחים משקיעה 20 מיליון אירו 
בפרויקט של אנרגיית רוח בשוודיה

 בנוסף החריגים אינם נכללים ברשימה המועברת למבוטחים  הנזק מוערך בכמיליון וחצי שקל

 הפרויקט מוקם בניהולה של החברה הציבורית הישראלית אנלייט 
אנרגיה והספקו צפוי להגיע לכ-113 מגה ואט  ההון של מנורה מבטחים 
מקנה לה שותפות בפרויקט וישמש כהון עצמי של אנלייט לביצוע ההקמה

נסיעות  ביטוח  בעניין  הראל  נגד  ייצוגית  תביעה 
לחו"ל הוגשה לבית המשפט השלום בירושלים, כך 

דיווחה החברה ביום שישי שעבר לבורסה. 
לבטל  מעוניין  מבוטח  כאשר  התובע,  לטענת 
של  אשפוז  או  מוות  עקב  לקצרּה  או  לחו"ל  נסיעה 
תביעות  כביכול  דוחה  החברה  קרוב,  משפחה  בן 
שאינם  בפוליסה,  חריגים  על  בהתבסס  שכאלה 
עונים על הוראות חוק חוזה הביטוח. בנוסף, חריגים 
אלה אינם נכללים ברשימת הביטוח המועברת על 

ידי הראל למבוטחים. 
בריאותי  מצב  שעניינם  חריגים  בהוראות  מדובר 
שהיה קיים בצאת המבוטח לחו"ל או במשך ששת 

החודשים שקדמו לצאתו, וכן מצב רפואי שהטיפול 
ו/או  דומה  חריג  על  בהסתמך  או  צפוי;  היה  בו 
בהסתמך על חריג המתייחס למצבו הרפואי של בן 

משפחה קרוב.
התובע מעריך את הנזק הכולל הנטען לכלל חברי 
וחצי  בכמיליון  לייצג  מבקש  הוא  אותה  הקבוצה 

שקל.
נמסר כי הקבוצה הרלוונטית אותה מבקש התובע 
ביטוח  בפוליסת  החברה  מבוטחי  כל  היא  לייצג 
יוני  מהדורת   First class "דרכון  לחו"ל  נסיעות 
אחרת   First class ביטוח  פוליסת  בכל  או   ,"2016

או בכל פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אחרת. 

אירו  מיליון  כ-20  השקיעה  מבטחים  מנורה 
רוח  לאנרגית  בפרויקט  שקל(  מיליון   77.4(
בניהולה של החברה  בשוודיה. הפרויקט מוקם 
ההספק  אנרגיה.  אנלייט  הישראלית  הציבורית 

של הפרויקט צפוי להגיע לכ-113 מגה וואט.
הסכם  חתימת  על  )ה'(  היום  דיווחה  אנלייט 
 ,Hamburg Commercial Bank עם  למימון 
בנק גרמני המתמחה במימון פרויקטים בתחום 

האנרגיה המתחדשת בצפון אירופה. 
של  במתכונת  הפרויקט  לחברת  יינתן  המימון 
כ-60%  נון-ריקורס בהיקף של  פרויקטלי  מימון 
של  בהיקף  שמוערכת  ההשקעה,  עלות  מתוך 
כ-140 מיליון אירו. ההלוואה לפרויקט בסך של 
ומשך  שנה   18 פני  על  תיפרס  אירו  מיליון   80
הכוללת  הממוצעת  הריבית  ההקמה.  תקופת 
של  בטווח  להיות  צפויה  ההלוואה  שנות  בכל 

כ-2%.

הסדר המימון נתמך במימון משנה 
אנרגיה  מיזמי  למימון  בתוכנית 
KFW, בנק לפיתוח  מתחדשת של 
פי  על  גרמניה.  ממשלת  בבעלות 
החברה,  של  הנוכחיות  הערכותיה 
הפרויקט  חיבור  בדיקות  סיום 
הזכאות  ותחילת  החשמל  לרשת 
להכנסות צפויה עד למחצית 2021. 
להקמה  אנלייט  של  העצמי  ההון 
עם  השותפות  מהסכם  יגיע 
יכלול  ההסדר  מבטחים.  מנורה 
תמורות עודפות לאנלייט בגין ייזום 
לדמי  הסדר  וכן  העסקה  וניהול 
תרחישי  בהתממשות  הצלחה 

תחזיק  שהוקמה  השותפות  שהוגדרו.  תשואה 
של  כשחלקה  הפרויקט,  בחברת  )בשרשור( 
וחלקה  השותפות  מהון  כ-69%  הינו  החברה 

כ-31%  הינו  מבטחים  מנורה  של 
החברה  כן,  כמו  השותפות.  מהון 
הזכויות  מן   100% ב-  מחזיקה 
של  המנהל  הכללי  בשותף 
המוגבלים  השותפים  שותפות. 
מיליון  כ-60  בשותפות  ישקיעו 
תשקיע  מבטחים  ומנורה  אירו, 

כ-20 מיליון אירו. 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  מורוז,  ניר 
מנורה  קבוצת  השקעות  אגף 
בפרויקט  מבטחים: "ההשקעה 
הרוח בשבדיה, בשיתוף עם חברת 
בהשקעה  המתמחה   אנלייט, 
אנרגיה,  במתקני  ארוך  לטווח 
החברה  של  לאסטרטגיה  ישיר  המשך  מהווה 
הדוגלת באיתור הזדמנויות השקעה בפרויקטים 

מניבים של תשתיות".

ניר מורוז, משנה למנכ”ל 
מנורה מבטחים

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

נכסים אלטרנטיביים
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אם התביעה תתקבל על ידי בית משפט בארה"ב, זו עשויה להיות בהיקף של עשרות מיליוני דולר

הביטוח נערך כפוליסת "מטרייה" ומשתתפים בו 56 מבטחים ומבטחי משנה

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

Royal Caribbean אמורה 
לשלם פיצויים ל-24 מטיילים 

בהתפרצות הר הגעש בניו זילנד

Swiss Re מוביל את ביטוח המשנה של אינדונזיה

 White Island זילנדית  הניו  התיירות  חברת 
Tours אמורה לשלם קנס בגובה של 750 אלף 
ליש"ט בגין הסיוע שנתנו לארגון הביקור של 24 
זילנד.  בניו  שהתפרץ  הגעש  הר  בלוע  נוסעים 
בהתפרצות ההר נהרגו שבעה בני אדם. חקירת 
אתם  לחייב  עלולה  זילנדיות  הניו  הרשויות 

בתשלום פיצויים בהיקף של מיליוני ליש"ט. 
אשר   ,  Royal Caribbean הספנות  חברת 
המטיילים יצאו מאונייתם, עלולים למצוא עצמם 
אם  בארה"ב.  נגדם  שתוגש  מתביעה  מתגוננים 

התביעה תתקבל על ידי בית משפט בארה"ב, זו 
דולר.  מיליוני  עשרות  של  בהיקף  להיות  עשויה 
לרשויות בניו זילנד יש טווח זמן של 12 חודשים 

כדי להשלים את החקירה. 
 Royal Caribbean של  הנסיעה  כרטיסי 
החברה(  באתר  רשום  )גם  במפורש  קובעים 
מוות  פגיעה,  לכל  אחראית  אינה  שהחברה 
 act( עליון  כוח  ידי  על  שנגרמו  לרכוש  נזק  או 
או  טרור  אירוע  מלחמה,  ידי  על  וכן   )of God
החברה.  בשליטת  אינם  אשר  אחרים  אירועים 

שהאסון  תטען  הספנות  שחברת  להניח  סביר 
לחיזוי.  ניתן  היה  שלא  מהכלל,  יוצא  אירוע  הוא 
הגעש  שהר  האירוע  לפני  פורסם  אחר,  מצד 
געשית,  התפרצות  צפויה  שבה  לתקופה  נכנס 

יותר מאשר לפני כן. 
הצעה  נוסעיה  ביו  פרסמה  הספנות  חברת 
כדי  גז,  במסכת  ולהשתמש  הגעש  בהר  לבקר 
להתקרב עד כמה שיותר ללוע ולחוש את ההר. 
הנוסעים טוענים שציפו מחברת הספנות למנוע 

את הביקור בהר הגעש אם הסיור לא בטוח.

 Swiss Re מבטח המשנה השוויצרי הבינלאומי
סיכוני  ביטוח  של  המוביל  המשנה  מבטח  הוא 
אחרים  גדולים  וסיכונים  קטסטרופליים  טבע 
)אש, פרעות, טרור והתרסקות מטוסים( שערכה 
של  נכסים  לכסות  אמור  הביטוח  אינדונזיה. 

המדינה. 
של  בהיקף  הוא  בביטוח   Swiss Re של  חלקו 
ומבנים  ממשלה  בנייני  וכולל  דולר  מיליון   770
מוסדיים. תוקף הביטוח עד 2023. הביטוח נערך 

56 מבטחים  בו  כפוליסת "מטרייה" ומשתתפים 
המדינות  אחת  היא  אינדונזיה  משנה.  ומבטחי 
קטסטרופליים  טבע  לסיכוני  ביותר  החשופות 
צונאמי,  קרקע,  גלישת  אדמה,  רעידות  )הצפות, 
התפרצות הרי געש וסופות(. הביטוח נערך כפועל 
באינדונזיה  שאירעו  הענק  נזקי  סדרת  של  יוצא 
וצונאמי גרמו  2018, בהם רעידות אדמה  בשנת 
להרס של תשתיות ולמותם של אלפי בני אדם. 
הביטוח יורחב בשנים 2021-2023 ויכלול את כל 

הרכוש הממשלתי של אינדונזיה. 
במקביל פורסם על ידי הבנק העולמי כי שריפות 
לנזקים  גרמו  אינדונזיה  את  שפקדו  היער 
5.2 מיליארד דולר - סכום  כלכליים בהיקף של 
לאזרחי  הבריאותיים  הנזקים  את  כולל  שאינו 
רעלים  וגזים  עשן  משאיפת  כתוצאה  המדינה 
שנפלטו מהשריפות. השנה, הגרועה ביותר מאז 
ובאי  סומטרה  באי  קמ"ר   9,420 נשרפו   ,2015

בורניאו.

חדש בפוליסה
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מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: בעקבות תקלה טכנית, נשלחה 
למספר מועט של סוכנויות דרישת תשלום חלקית. לסוכנויות ניתנה 
תקופה ארוכה של מספר שבועות על מנת להסדיר את יתר התשלום

לשלם  לסוכנים  גרמה  ההון  שוק  ברשות  תקלה 
מחצית מסכום האגרה השנתית, באופן שמנע את 
שמדובר  למרות   .2020 לקראת  הרישיון  חידוש 
בתקלה טכנית של הרשות עצמה, מכתבי התראה 
לסוכנים  שקראו  לסוכנים,  נשלחו  הרשות  מטעם 
עוד  "כל  שכן  בהקדם,  התשלום  יתרת  את  לשלם 
לעיל,  כאמור  התשלום  של  השלמה  ביצעת  לא 
עוד  וכל  לרשות,  מתאימה  אסמכתה  העברת  ולא 
הרשות לא אישרה את התשלום האמור באמצעות 
לשנת  תקף  לא  עדיין  התאגיד  סוכן  רישיון  דוא"ל... 

2020, על כל המשתמע מכך". 

ברשות שוק ההון מנחים את סוכני הביטוח לשלם 
לרשות באמצעות העברה בנקאית, ובהמשך לשלוח 
בהמשך,  לתשלום.  אסמכתה  אלקטרוני  בדואר 
המקוונת  במערכת  יעודכן  שהתשלום  ולאחר 
של  העסקים  למנהל  הודעה  תשלח  הרשות,  של 
כקובץ  הרישיון  את  להוריד  יהיה  וניתן  הסוכנות 

  .PDF
תקלה  בעקבות  בתגובה:  נמסר  ההון  שוק  מרשות 
טכנית, נשלחה למספר מועט של סוכנויות דרישת 
תשלום חלקית. לסוכנויות ניתנה תקופה ארוכה של 
מכתב ההתראה שנשלח לסוכניםמספר שבועות על מנת להסדיר את יתר התשלום.

 מנכ"ל Wesure ניצן צעיר הרים: המהפכה הדיגיטלית שמובילה החברה בענף הביטוח 
כבר כאן, ביטוח צריך להיות פשוט וקל  אנחנו מאמינים בשקיפות, הוגנות וקלות ולכן 

פישטנו את התהליכים כדי שהלקוחות יוכלו לקבל החלטות בצורה אינטואיטיבית ומושכלת
לציון מכירת 100 אלף פוליסות 
בתוך שנת הפעילות הראשונה 
תעניק  החברה   ,Wesure של 

הנחות של עד 60%. 
מודל  כי  נמסר,  מהחברה 
של  החודשי  הפרמיה  תשלום 
חובה  רכב  בביטוח   weSure
לשלם  ללקוח  מאפשר  ומקיף 
אשר  קבוע,  סכום  חודש  מדי 
השפה  את  משנה  למעשה 
חודשיים  למונחים  והשיטה 
ללקוח  ומעניק  מחדל,  כברירת 
פוליסה  לרכוש  החופש  את 
וכן  משנה,  קצרה  לתקופה 

ללא  ירצה,  שרק  מתי  הביטוח  את  לסיים 

קנסות ובשליטה שלו.
יצאה   Wesure ש-  לאחר 
במחיר  חובה  רכב  ביטוח  עם 
לחודש,  שקל  מ-54  החל  של 
החברה יוצאת כאת עם בשורה 
מקיף  ביטוח   - נוספת  צרכנית 
לחודש,  שקל  מ-100  החל 
"מדובר  לכך.  מתחת  ואף 
תחרותיים  מחירים  רמת  על 
במיוחד ביחס לרמת המחירים 
כה.  עד  מקובלת  שהייתה 
האחרות  מהחברות  בשונה 
Wesure מפרסמת את  בענף, 
ובדרך  ההנחות  לאחר  המחיר 
"מוכר"  ואיננו  מנופח  שאיננו  מחיר  מציגה  זו 

הנחות בשיעורים שנשמעים יפים אך לא ברור 
באמת מהו המחיר הסופי שהצרכן צפוי באמת 
כך   – שלו"  הרכב  ביטוח  פוליסות  על  לשלם 

נמסר.
ניצן צעיר הרים, מנכ"ל Wesure: "מכירתן של 
100 אלף פוליסות ביטוח תוך כשנה, מצביעה 
שמובילה  הדיגיטלית  שהמהפכה  כך  על 
צריך  ביטוח  כאן.  כבר  הביטוח  בענף  החברה 
בשקיפות,  מאמינים  אנחנו  וקל.  פשוט  להיות 
התהליכים  את  פישטנו  ולכן  וקלות  הוגנות 
בצורה  החלטות  לקבל  יוכלו  שהלקוחות  כדי 
אינטואיטיבית ומושכלת. הבאנו בשורה חדשה 
המשתלם  למחיר  התחייבנו  הביטוח,  לענף 
באמת ועמדנו בכך, ובנוסף יצרנו שפה חדשה 

של תמחור ביטוח מונחים חודשיים".
ניצן צעיר הרים

Wesure תעניק הנחות של עד 60% 
לרגל מכירת הפוליסה ה-100,000

תקלה ברשות שוק ההון 
גרמה לסוכנים לשלם מחצית 

מסכום האגרה השנתית
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