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 העותר עבד כמשווק פנסיוני באלטשולר שחם ומעוניין כעת להקים סוכנות ביטוח 
בשותפות עם סוכן ביטוח מורשה  לדבריו, נגרם לו נזק בסך של 200 אלף שקל לפחות

רשות  כנגד  מנהלית  עתירה  הגיש  ספיר  אשר 
שוק הון, למתן צו המורה לה להחליט בבקשתו 
להקמת סוכנות ביטוח תאגיד. לדברי ספיר, זה 
כשבעה חודשים נמנעת הרשות מלקדם ולאשר 
את בקשתו והיא נוקטת בסחבת מכוונת שאינה 
שהיא  ובלי  נימוק  ללא  נהירה,  ואינה  מקצועית 
הטיפול  בהתקדמות  אותו  ליידע  כלל  טורחת 

בבקשתו.
לעניינים  המשפט  לבית  ספיר  שהגיש  בעתירה 
מנהליים בירושלים נאמר כי בימים בהם הרשויות 
רספונסיביים  אינטרנט  באתרי  מצטיידות 
לאזרח  השירות  להמרצת  משאבים  ומשקיעות 
ימי  שלושה  בתוך  מוקם  תאגיד  כאשר  ולקוח, 
בכרטיס  מסמכים  הגשת  באמצעות  עסקים 
בדיוק  ההפוכה  בדרך  הרשות  נוקטת   - חכם 
ופועלת נגד סוכני הביטוח שעליהם היא מפקחת 

ומזלזלת במפוקחיה חסרי הישע.
עשיר  ניסיון  בעל  הוא  כי  בעתירתו  מציין  ספיר 
בחברת  פנסיוני  כמשווק  ועבד  הביטוח  בענף 
מעוניין  הוא  ועתה  שנה,  כ-25  שחם  אלטשולר 
להקים סוכנות ביטוח בשותפות עם סוכן ביטוח 
מורשה. לשם כך, לדבריו, הוא היה צריך לוותר 
לקבל  כדי  בחברה  פנסיוני  משווק  רישיון  על 
היתר להקמת סוכנות תאגיד. הוא פנה בבקשה 

להקמת  היתר  לקבלת  לרשות 
הסוכנות וזאת על מנת לאגד את 

פעילותו במסגרת חברה בע"מ.
לדברי ספיר קיים חשש כי בקרוב 
ידי הרשות, לאחר  יידרש על  הוא 
שהצליחה לגרור אותו עד לפתחה 
של שנת מס חדשה, כי יחליף את 
לסוכנות  ידו  על  שהוצעו  השמות 
שבשמה  כך  שתקום,  התאגיד 
יגרור  2020, והדבר  תוזכר השנה 
את המשך הטיפול בבקשה לעוד 

חודשים רבים. 
לרשות  שפניות  מציין,  ספיר 
"הבקשה  כי  סתמי  באופן  נענות 
ולא מעבר לכך.  נמצאת בטיפול" 

לאחרונה הוא פנה ישירות למשרד המפקח ואף 
הפניות  כל  אך  הציבור,  בתלונות  תלונה  הגיש 
הוא  היום  עד  כי  מציין  ספיר  מענה.  ללא  נותרו 

מכמת את נזקו בסך 200 אלף שקל לפחות. 
ספיר, המעוניין להקים את סוכנות פנינת ספיר, 
באיזה  מאמין  ולא  עומד  "אני  לפוליסה:  מסר 
מדינה אני חי. אני אזרח שמשלם מיסים כדין. יש 
תוך  צריכה  ממשלתית  רשות  שכל  אצבע  כלל 
יום לענות לפנייה. שלחתי בקשה ושלחו לי   60

צריכים  שהם  שבועיים  כעבור 
שאני  כתבו  מסמכים,  עוד  ממני 
באגרה  שקל   4.5 לשלם  צריך 
כך,  אחר  המדד.  עליית  עקב 
אין  חודשים,  שמונה  במשך 
משווק  הייתי  אדיר.  הנזק  מענה. 
פנסיוני, התפטרתי ואני לא מקבל 
משכורת במשך שמונה חודשים. 
פתחתי משרד ויש לי הוצאות ואין 
אפשרות לתקשר. חמישה סגנים 
אני  חוגגים.  והעובדים  התפטרו 
יטפל  המשפט  שבית  מקווה 
בשורש הבעיה ויצווה עליהם, לא 
הציבור,  לכלל  אלא  למעני,  רק 

להשיב בזמן מסוים".
רישיון  ללא  באדם  "מדובר  ההון:  שוק  רשות 
בה.  ולעבוד  ביטוח  סוכנות  להקים  שמבקש 

מעבר לכך, הרשות תתייחס בבית המשפט".
עתירה  הגישה  אריות  סוכנות   2019 ביולי 
עיכבה  שזו  בטענה  הרשות  נגד  דומה  מנהלית 
כמנהל  בקר  דב  הביטוח  סוכן  של  אישורו  את 
העסקים של הסוכנות. בספטמבר המחוזי חייב 
את הרשות להשלים את בדיקת הכשירות בתוך 

60 יום.
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 בשנים 2014-2018 קטן מספר המשרות בבנקים בכ-5,350, צמצום שהביא לחיסכון שנתי של כ-2.1 
מיליארד שקל  אם מספר העובדים היה ממשיך לגדול ביחס ישיר להיקף הנכסים, ובאותו רמת יעילות של 

העבר - הבנקים היו מעסיקים עוד כ-14 אלף עובדים, בעלות של יותר מ-5 מיליארד שקל נוספים בשנה

הבנקים חוסכים 5 מיליארד שקל בשנה 
בהוצאות שכר בזכות ההתייעלות הטכנולוגית

שהבנקים  הסכום  זה   - שקל  מיליארד   5
טכנולוגית  התייעלות  בזכות  שנה  בכל  חוסכים 
 .2014-2018 שבין  השנים  בחמש  שנעשתה 
החיסכון  ישראל.  בנק  שפרסם  מדוח  עולה  כך 
הושג בזכות צמצום של כ-5,350 משרות משנת 
השנים  בשלוש  סניפים  כ-100  וסגירת   ,2014

האחרונות. 
דומה?  תהליך  לעבור  צפוי  הביטוח  ענף  האם 
של  ההפצה  ומערך  העסקי  המודל  אמנם 
הבנקים שונה לחלוטין מזה של חברות הביטוח 
)באופן מסורתי היה מבוסס על סניפים, בניגוד 
אולם  הביטוח(,  ענף  נהוג  שהיה  כפי  לסוכנים 

והדיגיטציה  המחשוב  ההתייעלות,  תהליכי 
ממוקמים מאוד גבוה בסדר היום של מנהלי 
וסוכנים  סוכנויות  חברות,   – הביטוח  ענף 

כאחד. 
"בשנים  כי  מציינים,  הבנקים  על  בפיקוח 
משתנה  הפיננסית  המערכת  האחרונות 
גופים  ובישראל.  בעולם  ומשתכללת 
פיננסים חדשים נכנסים לשוק, וטכנולוגיות 
אלה  התפתחויות  מתפתחות.  חדשות 
שינויים  לעבור  הבנקים  את  גם  מחייבות 
לסביבה  להתאימם  כדי  משמעותיים, 
הפיננסית המשתנה, במטרה להתמודד עם 

מדובר  הפיננסים".  בשווקים  הגוברת  התחרות 
במילים שרלוונטיות ב-100% גם לענף הביטוח. 
נקטה  הבנקאית  המערכת  האחרונות  בשנים 
שהביאו  ומשמעותיים,  רבים  התייעלות  בצעדי 
המשך  לצד  התפעוליות,  הוצאותיה  לצמצום 
המשק.  בפעילות  ותמיכה  בפעילותה  צמיחה 
כ-18%  של  גידול  חל   2014 שנת  מסוף  כך, 
הבנקאיות  הקבוצות  חמש  של  הנכסים  בסך 
הגדולות, לצד צמצום בהוצאות התפעוליות בכ-
8%. בפיקוח על הבנקים מציינים, כי "התייעלות 
צעדי  בינלאומית".  בהשוואה  גם  דופן  יוצאת  זו 
בכלל  התבטאו  הבנקים  של  אלה  התייעלות 

סעיפי ההוצאות, אך הם בולטים במיוחד בסעיפי 
השכר והאחזקה )בראשם הוצאות בגין נדל"ן( - 

אשר שיעורם מהנכסים ירד מאוד. 
מספר  קטן   2018 לסוף  ועד  מ-2014  כאמור, 
)כ- בכ-5,350  הבנקאית   במערכת  המשרות 

הביא  שלבדו  צמצום   - המשרות(  מסך   13%
שנה  מדי  שקל  מיליארד  כ-2.1  של  לחיסכון 
בעלויות השכר. יתר על כן, אם מספר העובדים 
הנכסים  להיקף  ישיר  ביחס  לגדול  ממשיך  היה 
מקובלת  שהייתה  היעילות  לרמת  ובהתאם 
הייתה  הבנקאית  המערכת  שכיום  הרי  בעבר, 
מעסיקה עוד כ-14 אלף עובדים, ומוציאה יותר 
ללא  בשנה.  נוספים  שקל  מיליארד  מ-5 
מנת  על  השכר,  בתחום  ההתייעלות  צעדי 
להגדיל את פעילותה, המערכת הבנקאית 
)מ- נוסף  מצטבר  סכום  מוציאה  הייתה 

2014( של כ-22 מיליארד שקל. 
מוסיפים  הבנקים  על  בפיקוח  זאת,  עם 
קושי  גם  עימה  מביאה  הסניפים  סגירת  כי 
לאוכלוסיות מסויימות המתקשות להסתגל 
במספר  פועל  הפיקוח  ולכן  לשינויים, 
בציבור  הפגיעה  את  לצמצם  כדי  מישורים 
אלו  לאוכלוסיות  ולסייע  שניתן  כמה  עד 

להסתגל לשינוי.

כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות 

בשב"ן, לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי!

Extra ביטוח אפגרייד
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חדשנות מקצוענותמחויבות

בקרוב בענף הביטוח?
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פתיחת 'הפניקס זהיר':
* להפקה ואישור עצמאי של הפוליסות ללא שיחת אימות של המוקד.

* למבוטחים בכל הגילאים כולל לנהגים חדשים.
* למבוטחים שהגישו יותר מתביעה אחת במהלך 3 השנים האחרונות.

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 54/2019 מה-29 בדצמבר 

'הפניקס זהיר' 
שוברת את החומות!
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הצדדים היו חלוקים, הן בקשר לנסיבות התאונה וקיומו של 
מקרה הביטוח והן באשר לגובה התגמולים המגיעים לתובע

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
בעפולה נדונה תביעתו 
)התובע(  פלוני  של 
עו"ד  ידי  על  יוצג  אשר 
כנגד  מחאג'נה  נאיף 
ביטוח  מבטחים  מנורה 
אשר  )הנתבעת( 
רוני  עו"ד  ידי  על  יוצגה 
תומר  ו/או עו"ד  חווצקי 
הדין  פסק  גרינגרס. 
  )42214-03-15 )תא 
 ,2019 בנובמבר  ניתן 

מפי השופטת מאג'דה ג'ובראן מורקוס.
לתשלום  תביעה  הונחה  המשפט  בית  לפני 
בגין  פוליסות,  שלוש  פי  על  ביטוח  תגמולי 

תאונה שאירעה לתובע בשנת 2012.
התובע הינו יליד 1944, קבלן עצמאי לעבודות 
בעת  בתאונה  נפגע  כי  טען  התובע  שיש. 
שביקש להרים משטח שיש כבד, ולפתע חש 
כאבים עזים בעמוד השדרה )להלן: התאונה(. 
אי  בתקופת  התובע  היה  מהתאונה,  כתוצאה 

כושר מעבודתו ונותרה לו נכות רפואית.
בעקבות התאונה, התובע הגיש תביעה לפיצוי 
מהנתבעת.  שרכש  ביטוח  פוליסת  פי  על 
מתאונה  נכות  בגין  תבע  אחת  בפוליסה 
בשתי  כושר.  אי  בגין  מפרמיה  ושחרור 
בגין  ביטוח  תגמולי  תבע  האחרות  הפוליסות 

אי כושר וכן שחרור מתשלומי פרמיה.
לנסיבות  בקשר  הן  חלוקים,  היו  הצדדים 
התאונה וקיומו של מקרה הביטוח והן באשר 
כן,  כמו  לתובע.  המגיעים  התגמולים  לגובה 
מטעם  הרפואיות  הדעת  חוות  בין  פער  בשל 
אשר  מומחה  מינה  המשפט  בית  הצדדים, 
קבע בחוות דעתו כי נכותו של התובע בעמוד 
 5% רק  כאשר   ,15% בשיעור  הינה  השדרה 

מתוך הנכות קשורה לתאונה.
ובחינת  הצדדים,  טענות  את  ששמע  לאחר 
הראיות שהובאו בפניו, קבע בית המשפט כי 

יש לקבל את התביעה.
עמד  התובע  כי  המשפט,  בית  קבע  תחילה, 
בנטל המוטל עליו להוכיח את אירוע התאונה 
שמהווה "מקרה ביטוח" על פי תנאי הפוליסה. 
התובע  עדות  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
סתירות  בה  היו  ולא  ועקבית  מהימנה  הייתה 

כלשהם וזאת בניגוד לטענת הנתבעת.
התובע  של  עדותו  כי  הנתבעת,  טענה  עוד 
הוא  ובנוסף,  יחידה,  דין  בעל  עדות  הייתה 
שעבד  הפועל  רלוונטי,  עד  מהבאת  נמנע 
בית  זאת,  עם  התאונה.  ביום  באתר  איתו 
המשפט ציין, כי התובע הסביר מספר פעמים 
כי אף אחד לא ראה אותו  בחקירתו הנגדית, 
בזמן התאונה, והפועל המדובר ראה אותו רק 
אינו  הדבר  ולכן  התאונה  התרחשות  לאחר 

פועל לרעת התובע.
תנאי  את  המשפט  בית  בחן  מכן  לאחר 
הפוליסה  תנאי  כי  וציין  המדוברת,  הפוליסה 
באופן  כשיר  כבלתי  ייחשב  שהמבוטח  קבעו 
או  מתאונה  כתוצאה  אם  לעבודה,  מוחלט 
פחות   75% בשיעור  ממנו  נשללו  ממחלה 
הכושר להמשיך לעסוק במקצועו או בעיסוק 
לעסוק  ממנו  נבצר  וכן  לפני,  עסק  בהם 

במקצוע סביר אחד המתאים לניסיונו.

פי  על  התובע  הנדון  במקרה  ועוד,  זאת 
שיש.  מרכיב  הוא  שבוטח,  וכפי  מקצועו, 

בית  מטעם  המומחה  של  לקביעתו  בהתאם 
הנגדית  ובחקירתו  דעתו  בחוות  המשפט 
והנכויות  הרפואיים  למסמכים  בהתאם  וכן 
התובע  כי  קבע  המשפט  בית  הזמניות, 
עד  לעבודה  מוחלט  באופן  כשיר  בלתי  היה 
חודשים   11 במשך  כלומר,   .2013 פברואר 

לאחר התאונה.
כמו כן, החוקר קבע כי לאחר פברואר 2013, 
נכותו הזמנית של התובע עמדה על 20% עד 
ל-30 באפריל 2013  וכן נכות זמנית בשיעור 
10% לתקופה נוספת של שישה חודשים עד 
זו  לתקופה  ביחס   .2013 באוקטובר  ה-31 
כושר  באי  ספק  מטיל  הוא  כי  המומחה,  ציין 

כתוצאה מהתאונה.
כי  פסק  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
ניתן  לא  הזמנית,  הנכות  לגובה  לב  בשים 
עבודה  כושר  באי  היה  התובע  כי  לקבוע 
שכן,  הפוליסה.  הגדרות  פי  על  מוחלט 
בתקופה הרלוונטית, התובע יכול היה לעבוד 
בניהול העסק שלו ולהימנע מעבודה מאומצת 

של הרמת משאות כבדים.
התביעה,  את  קיבל  המשפט  בית  דבר,  סוף 
נכות  בגין  לתובע  לשלם  הנתבעת  את  וחייב 
שחרור  בגין  הראשונה,  בפוליסה  מתאונה 
פרמיות לגבי שלוש הפוליסות, ועבור פיצוי אי 
כושר בתוספת שכר טרחת עו"ד והחזר אגרה 

חלקי.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

התובע הוכיח התרחשות 
מקרה ביטוח ויקבל פיצויים
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Insurtech

 החברה הנרכשת מציעה פתרונות דיגיטליים חדשניים ופתרונות ממוקדי צרכנים, 
בעיקר לחברות הביטוח  בנוסף דורגה כאחת מ-100 חברות האינשורטק המובילות

 הפרויקט הוטמע על ידי מהנדסי חברת בינת והצוות 
הטכנולוגי של מגדל  הרשת משדרגת משמעותית את 

תפיסת ניהול רשתות התקשורת ומשלבת אוטומציה, יכולות 
אבטחת מידע ונראות מוגברות ברשתות של קבוצת מגדל

מדובר בבנייה על 
המגרש הלא בנוי 

הצמוד ל"בית גרניט" 
שעל רכישתו דיווחה 
החברה בדצמבר 2018

הסכם  על  חתמה  סאפיינס  התוכנה  חברת 
כ-28.4  תמורת   sum.cumo חברת  לרכישת 
ספקית  היא  הנרכשת  החברה  אירו.  מיליון 
טכנולוגיה גרמנית, שמציעה פתרונות דיגיטליים 
בעיקר  צרכנים  ממוקדי  ופתרונות  חדשניים 

לחברות הביטוח.
מעניקה  הגרמנית  החברה  סאפיינס,  פי  על 
באזור  ביטוח  לחברות  בעיקר  שירותים 
ועוזרת  ואוסטריה(  שווייץ  )גרמניה,   DACH-ה
ולמקסם  העסקי  המודל  את  לבנות  להם 
הנרכשת  החברה  השיווקיים.  היתרונות  את 
שיווק,  לקוח,  חווית  שיפור  בייעוץ,  מתמחה 
מאפשרת  זו  ובדרך  מתקדמת  טכנולוגיה 
מקוונת.  פעילות  בהצלחה  להשיק  ללקוחותיה 
החברה הנרכשת דורגה כאחת מ-100 חברות 
 Intelligent לפי  המובילות  האינשורטק 

 .Insurer
בבעלות  והייתה  ב-2010  הוקמה  החברה 
 Die Bayerische( "קבוצת הביטוח הבווארית"
אחת  היא   שכיום   )Versicherungsgruppe
עובדים   150 יש  הנרכשת  לחברה  מלקוחותיה. 

ובביטוח,  בטכנולוגיה  המתמחים 
ללקוחות  שירות  המעניקים 
דיסלדורף  בהמבורג,  ממשרדיהם 

וציריך. 
"הרכישה  מציינים:  בסאפיינס 
תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את 
הצעת  ידי  על  הגלובלית  פריסתה 
הרחב  והשירותים  המוצרים  סל 
ואוסטריה  שוויץ  לגרמניה,  שלנו 
sum.cumo. סאפיינס  לצד מוצרי 
במוצרי  ולתמוך  להשקיע  תמשיך 

החברה".
non-( צופה הכנסות sum.cumo

GAAP( ל-2019 של 15 מיליון אירו 
תעשה  הרכישה  נמוכה.  ספרתית  חד  ורווחיות 
ו-4 מיליון  אירו במזומן  24.4 מיליון  בשילוב של 
צופה שעסקה  אירו במניות סאפיינס. סאפיינס 
מהמחצית  החל  החברה  לרווחי  תתרום  זה 
לאישורים  כפופה  העסקה   .2020 של  השנייה 

רגולטוריים.
רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל סאפיינס: "לסאפיינס 

המשלבת  צמיחה  אסטרטגיית 
רכישות להאצת פעילותה העסקית. 
כאשר  אסטרטגיים,  רוכשים  אנו 
הרכישות הפוטנציאליות מבחינתנו 
לפעילות  מתאימות  להיות  צריכות 
ולתרבות  לחזון  שלנו,  העסקית 
 sum.cumo חברת  הארגונית. 
שלנו  הפרמטרים  כל  את  פוגשת 
המתקדמת  אינשורטק  כחברת 
החדירה   .DACH הגאוגרפי  באזור 
לאזור זה הייתה חלק מאסטרטגיית 
זמן.  לאורך  סאפיינס  של  הצמיחה 
באזור  להתעניינות  זכינו  לאחרונה 
נוכל  וכעת  סאפיינס  מוצרי  עם  זה 

לשפר משמעותית את הנוכחות שלנו באזור".
ביג'ורן פריטיר, מייסד ומנכ"ל משותף של חברת 
סאפיינס  לחברת  "ההצטרפות   :sum.cumo
וללקוחות  לעובדים  נהדרת  הזדמנות  היא 
אנו  צומחת  אינשורטק  כחברת  החברה. 
מאמינים שסאפיינס תהיה הבית הנכון עבורנו, 

תוך המשך שדרוג התמיכה בלקוחותינו".

את  בהצלחה  שידרגה  מגדל  קבוצת 
מגדל  של  הקמפוס  משתמשי  רשת 
בהיקף   Software Defined לרשת 
שנמשך  הפרויקט,  שקלים.  מיליוני  של 
רחב  בחינה  תהליך  לאחר  החל  כשנה, 
של  הטכנולוגי  הצוות  ידי  על  שבוצע 
אהרונוביץ,  יגאל  ידי  על  והובל  מגדל, 
בחברה.  ותשתיות  תפעול  תחום  מנהל 
בשוק  המובילים  הפתרונות  כלל  נבחנו 
 Software ה-  פתרון  נבחר  ובסיומו 
Defined Access בשילוב עם מערכת 
ה-NAC של חברת Cisco שהוטמע על 

ידי חברת בינת.
 Software Defined-מהחברה נמסר, כי פתרון ה
Access של חברת Cisco הנו פתרון חדשני לרשתות 
הקמפוס, המשנה לחלוטין את תפיסת הניהול. פתרון 
אבטחת  הניהול,  התפעול,  לאתגרי  מענה  נותן  זה 
המידע והנראות ומשלב יכולות רחבות להתמודדות 
ארגוניות  ברשתות  כיום  קיימות  אשר  תקלות  עם 

גדולות.
וכלל  מרובה  בהצלחה  הוטמע  המורכב  הפרויקט 
 NAC -שדרוג של מאות מתגים ושדרוג כלל מערך ה
במגדל, ותומך בכלל האתגרים העסקיים של מגדל 

הקרוב.  לעשור  המשתמשים  ברשת 
יכולות  מאפשרת  החדשה  הרשת 
אבטחת  יכולות  נרחבות,  אוטומציה 
ויכולת  לרשת  בגישה  מוגברות  מידע 
אכיפה – Micro-Segmentation על 
בסיס תגיות חכמות, נראות מלאה וזיהוי 
והתהליכים  התנועה  לכל  אנומליות 
 API מבוססת  התממשקות  ברשת, 
נוספות  מידע  אבטחת  למערכות 

הקיימות במגדל ועוד.
חטיבת  מנהלת  אוחנה-קול,  תמי 
"האתגרים  במגדל:  הטכנולוגיות 
פיננסי  כארגון  מגדל  בחברת  הקיימים 
משתנה.  הקמפוס  רשתות  עולם  עצומים.  הם 
את  הטמיעה  טכנולוגית  כמובילה  מגדל  חברת 
 Software מבוסס  המתקדם  הקמפוס  פתרון 
Defined שתומך ומייעל את התהליכים התפעוליים 
והאבטחתיים במגדל ומאפשר לחטיבה הטכנולוגית 
הטכנולוגיה  הארגון.  של  העסקיים  ביעדים  לתמוך 
ארוך  תהליך  לאחר  נבחרו  בפרויקט  והשותפים 

והפרויקט הוכתר כהצלחה גדולה במגדל".
הפרויקט קיבל הוקרה כפרויקט מצטיין לשנת 2019 

על ידי הלשכה לטכנולוגיות מידע בישראל.

מוועדת  היתר  קיבלה  אחזקות  איילון 
לתכנון  המקומית  הוועדה  של  המשנה 
ולבנייה פתח תקווה להקמת בניין חדש 
בנוי  הלא  המגרש  על  קומות  שש  בן 
דיווחה  כך  גרניט" בעיר,  ל"בית  הצמוד 

אתמול )ב'( החברה לבורסה. 
על   2018 בדצמבר  הודיעה  החברה 
 51.5 תמורת  גרניט"  "בית  רכישת 
מיליון שקל. כעת דווח כי האישור ניתן 
להקמה של בבניין חדש בן שש קומות 
תעשייה,  לשימוש  כניסה  קומת  מעל 
למפלס  מתחת  אחת  לקומה  בנוסף 
כניסה לשימוש עיקרי בהתאם לתב"ע, 

וכן חניון תת קרקעי בן 2.5 קומות. 
בהודעה נמסר כי האישור האמור הוא 
בהחלטת  המפורטים  לתנאים  בכפוף 
הוצאת  טעונה  הבניין  והקמת  הוועדה, 

היתר בנייה כחוק.

סאפיינס רכשה את חברת 
 sum.cumo האינשורטק הגרמנית

תמורת 28.4 מיליון אירו

מגדל שידרגה את רשת משתמשי 
 Software הקמפוס לרשת

Defined בהיקף מיליוני שקלים

איילון אחזקות 
קיבלה היתר 
להקמת בניין 
בן שש קומות 
בפתח תקווה

תמי אוחנה-קול, מנהלת 
חטיבת הטכנולוגיות במגדל

רוני על-דור, נשיא 
ומנכ"ל סאפיינס
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את  בישראל  תייצג  הראל 
 Hartford הביטוח  ענק 
במסגרת   Insurance
פעילותה  להרחיב  מאמציה 
האמריקני.  הביטוח  בשוק 
להסכמי  מצטרף  זה  הסכם 
גלובאליים  פעולה  שיתוף 
עם  הראל  שמקיימת 
ביטוח  תאגידי  מ-15  יותר 
מהגדולים  בינלאומיים 
 AXA-XL; ובהם  בעולם 
 Zurich; Allianz; Royal
 Sun Alliance; HDI; QBE;
 IF, Sompo ;Swiss Re;
 CHUBB; Tokio Marine

.Kiln
אחת  היא  הארטפורד  חברת 

אמריקה,  בצפון  הוותיקות  הביטוח  מחברות 
יורק.  ניו  של  בבורסה  נסחרות  שמניותיה 
 ,FORTUNE 500 רשימת  עם  נמנית  החברה, 
נוסדה בשנת 1810 עם הון התחלתי של 15 אלף 
מהמובילות  אחת  להיות  מאז  וצמחה  דולרים, 

בצפון אמריקה. היקף פרמיות 
החברה  שביצעה  הביטוח 
 16 על  עמד   2018 בשנת 
מיליארד דולר ולחברה נכסים 
מנוהלות  וקרנות  פיננסיים 
מיליארד   104.8 של  בהיקף 
דולר. היקף ההכנסות הכולל 
אשתקד  הגיע  החברה  של 
והיקף  דולר,  מיליארד  ל-19 
של  המובטחות  הפרמיות 
החברה הגיע ל-7.1 מיליארד 
של  השוק  שווי  דולרים. 
הארטפורד, נכון להיום, עומד 
על 21.8 מיליארד דולר )לשם 
השוואה, שווי השוק של הראל 
עומד על 5.6 מיליארד שקל(. 

הארטפורד  הביטוח  חברת 
שלה  הביטוח  מוצרי  את  משווקת  אינשורנס 
בצפון אמריקה באמצעות רשת של מאות אלפי 
רחבי  בכל  הפועלים  עצמאיים  ביטוח  סוכני 
מוצריה  את  החברה  משווקת  בנוסף,  היבשת. 
היא  השאר  ובין  וועדים  ארגונים  באמצעות 

חברת הביטוח היחידה בצפון אמריקה המציעה 
ארה"ב  של  הגמלאים  לארגון  ביטוח  תוכניות 
 AARP’s - American Association of(
מיליון   38 כיום  שמונה   ,)Retired Persons

חברים.
מסר:  המבורגר,  גדעון  הראל,  קבוצת  נשיא 
פותח  הארטפורד  של  בלעדי  לייצוג  "ההסכם 
בפני חברות ישראליות הפועלות בצפון אמריקה 
עם  הראל  של  ההסכמים  גדולות.  אפשרויות 
בעולם,  מהמובילות  גלובליות,  ביטוח  חברות 
מעצימים את מעמדה המקצועי של קבוצת הראל 
ומאפשרים לה להיענות לדרישות ביטוחיות של 
שלוחות  בעלות  גלובליות,  ישראליות  חברות 
ומפעלים בכל העולם. כמו כן מהווים ההסכמים 
משמעותית  שיווקית  פלטפורמה  הבינלאומיים 
לפעול  שמעוניינות  בינלאומיות  חברות  כלפי 
הראל  "לקבוצת  כי  הוסיף,  המבורגר  בארץ". 
גלובליים  בהסכמים  רב  ניסיון  ופיננסים  ביטוח 
את  המדגישים  בינלאומיות  ביטוח  חברות  עם 
את  ומחזקים  הראל  קבוצת  של  מקצועיותה 
רמת האמון שהקבוצה זוכה לה מצד המבטחים 

ומבטחי המשנה בעולם".

באשדוד  השלום  משפט  לבית  הגישה  איילון 
תביעת שיבוב בסך 400 אלף שקל כנגד מושב 
אשר  טוביה  באר  האזורית  המועצה  תימורים, 

בתחומה מצוי המושב, ועיריית קרית מלאכי.
בפוליסה  ביטחה  איילון  כי  בתביעה נאמר, 
תען  חברת  את  קבלניות  עבודות  לביטוח 
אותו  הפרויקט  את  היתר  ובין  עפר  עבודות 
שעניינו  תימורים,  במושב  החברה  ביצעה 
עבודות עפר פיתוח ותשתיות בצומת תימורים 

)כביש 40(.
בתביעה,  נאמר   ,2013 ינואר  חודש  בראשית 
ירדו מי גשמים אשר לא נוקזו על ידי הנתבעות 

רבים  ולנזקים  הפרויקט  של  להצפה  וגרמו 
ניזוקה  וכן  לציוד,  נזק  לרבות  למבוטחת, 

העבודה שבוצעה בפרויקט. 
לדברי איילון, על פי חבותה מכוח הפוליסה היא 
שילמה למבוטחת שלה תגמולי ביטוח בסך 395 
תימורים  מושב  המבטחת,  לטענת  שקל.  אלף 
על  אחראי  ההצפה  אירוע  אירע  בתחומו  אשר 
אחזקת ו/או תחזוקת מערכות הניקוז שבתחום 
מערכות  תחזוקת  על  פיקוח  לרבות  שיפוטו, 
טוביה  באר  האזורית  המועצה  גם  כך  הניקוז. 
אירעה  בתחומן  אשר  מלאכי,  קריית  ועיריית 
תחזוקת  ו/או  אחזקת  על  אחראיות  ההצפה, 

ומניעת  שיפוטה  שבתחום  הניקוז  מערכות 
אירוע הצפה כגון האירוע נשוא התביעה.

התביעה  נשוא  ההצפה  אירוע  איילון,  לטענת 
ישירה  והנזקים שנגרמו בעקבותיו הם תוצאה 
עם  וכי  הנתבעות,  של  ומחדליהן  רשלנותן  של 
תשלום דמי הביטוח למבוטחת שלה קמה לה 
ולפיכך על הנתבעות  דין,  פי  זכות השיבוב על 
ותגמולי  הסכומים  הנזקים,  על  אותה  לשפות 
שכר  בגין  וכן  למבוטחת,  ששילמה  הביטוח 

טרחה ששילמה למומחים מטעמה.
באר  מועצת  מלאכי,  קריית  עיריית  תגובת  את 

טוביה ומושב תימורים לא ניתן היה להשיג.

 היקף ההכנסות הכולל של הארטפורד הגיע ב-2018 ל-19 מיליארד דולר, והיקף 
הפרמיות המובטחות של החברה הגיע ל-7.1 מיליארד דולרים  בשנים האחרונות 

הראל חתמה על הסכמים עם יותר מ-15 תאגידי ביטוח בינלאומיים

התביעה בסך 400 אלף שקל הוגשה בגין הצפה שהתרחשה בינואר 2013 אשר נגרמה ממי גשמים 
שלא נוקזו כראוי על ידי הנתבעות, וגרמו לנזקים למבוטחת של החברה, חברה לעבודות עפר

הראל חתמה על שיתוף פעולה 
חדש: תייצג בישראל את המבטחת 

Hartford Insurance האמריקנית

איילון הגישה תביעת שיבוב נגד עיריית 
קריית מלאכי, מושב תימורים ומועצת 

באר טוביה בעקבות נזקי הצפות

גדעון המבורגר

צילום: ורדי כהנא

לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו 

כאן מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news
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 הטיפ לסוכן
לחצו כאן

לרישום להדרכות ינואר 2020 לחצו כאן

גם השנה, כלל ביטוח ופיננסים שמה לה למטרה להשקיע בפיתוח העולמות המקצועיים וניהול 
הידע שלכם, סוכני החברה ועובדיכם. 

השנה קיימנו פעילות ענפה במסגרתה ערכנו 
מקצועית  וצמיחה  לפיתוח  ייחודיות  הכשרה  תכניות  מגוון  יצרנו  מקצועיות,  הדרכות  אלפי 
ליווי  לניהול עסק עצמאי, אימוני שטח מתקדמים,  בינהם: קורס מתמחים בפיננסים, קורס 
ותמיכה בעשרות הטמעות של ממשקים טכנולוגיים חדשים בכללנט לסוכן, הובלנו ימי פעילות 

Outdoor ומפגשי העשרה, נתנו ייעוץ מקצועי ועוד.

אנו עם הפנים קדימה לעבר שנת 2020, בה נמשיך להעמיק את הקשר ביננו ולפתח פעילויות 
מושקעות ומגוונות, המותאמות לצרכיכם ולתנאי הענף המשתנים.

תודה על שיתוף הפעולה!

הדרכות מקצועיות
בתחומי הביטוח השונים

42 0
סוכנים ועובדי סוכנות השתתפו

בהדרכות לאורך השנה

54 0 0

הדרכות טכנולוגיות ליעול 
וניהול תהליכי העבודה

01 7 0

כלל ביטוח ופיננסים
מסכמת שנה של הדרכה יוצאת מן הכלל

www.polisa.news
https://lp.vp4.me/jg4
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Allianz Holdings plc, חברה בת הבריטית 
תוכנית  השלמת  על  הודיעה   ,Allianz SE של 
במבטח   )51%( המניות  יתרת  של  הרכישה 
 LV General Insurance Group הבריטי 
 Liverpool Victoria-מ  (LV GIG)

 .Friendly Society (LVFS)
 1.078 ברכישה   Allianz השקיע  הכול  סך 
 49%( ליש"ט  מיליון   500 ליש"ט.  מיליארד 
מהמניות( שולמו בשנת 2017 ובנוסף הוסכם על 
213 מיליון ליש"ט עבור  נוסף בסך של  תשלום 
העסקה  ב-2019.  שיתבצע  מהמניות   20.9%
PUT, אשר אפשרה מכירת  כללה גם אופציית 

יתרת המניות. עם מימוש האופציה, בימים אלו, 
יתרת  עבור  ליש"ט  מיליון   365 של  סך  שולם 

המניות. 
 Allianz Holdings בעסקה מקבילה השלימה
הביטוח  פעילות  של  המניות  מלוא  רכישת  את 

הכללי של 
Legal & General (L&G GI) תמורת 320.8 
)עליו  הרכישה  תהליך  סיום  עם  דולר.  מיליון 
הוכרז לראשונה ב-31 במאי 2019( ימצב עצמו 
Allianz כמבטח השני בגודלו בתחום הביטוח 

הכללי )על פי נתוני 2018(. 
על פי נתוני 2018, המבטח רשם פרמיה בהיקף 
של 5.3 מיליארד דולר  ומחזיק נתח שוק בשיעור 

של 9%.

 The Financial Conduct Authority
השווקים  על  בריטי  מפקח  )גוף   (FCA)
הפיננסיים( הטיל בשנת 2019 קנסות בהיקף של 

392.3 מיליון ליש"ט על 21 ארגונים פיננסיים. 

 The Prudential   – נקנסו  מבטחים  שני  רק 
Assurance Company Limited נקנס בסך 
הוראות  של  הפרה  בגין  ליש"ט  מיליון   23.9 של 
ומכירה לקויה של מוצרים ויחס לא הוגן ללקוחות 

 Standard המבטח  פנסיוניים.  מוצרים  בתחום 
של  בסך  נקנס   Life Assurance Limited
30.8 מיליון ליש"ט בגין הפרת הוראות שונות ויחס 

לא הוגן ללקוחות בתחום ביטוח החיים.

Allianz רוכש שני 
מבטחים בריטיים

ה-FCA הטיל בשנת 2019 קנסות 
בהיקף של 392.3 מיליון ליש”ט

עם סיום תהליך הרכישה ימצב עצמו Allianz כמבטח 
השני בגודלו בתחום הביטוח הכללי, על פי נתוני שנת 2018

הוטלו קנסות על 21 ארגונים פיננסיים שמתוכם רק שתי חברות ביטוח

 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

Allianz Holdings plc בית

סך
 מ

ום
יל

צ
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חוות דעת

שליטה,  מנהל-בעל 
בתאגיד  שעבד 
במלאכת  שבשליטתו 
פגיעה  נפגע  כפיים, 
שנתמכה  אורתופדית 
רפואיות  דעת  בחוות 
הועדה  ובקביעת 
בביטוח  המוסמכת 
הגיש  עתה  לאומי. 
נגד  נזיקין  תביעת 
עצמו  התאגיד 
לממשה  מנת  על 
חבות  בביטוח  ביטוח  תגמולי  באמצעות 
פי  על  באחריותה  כפרה  המבטחת  מעבידים. 
הפוליסה, בנימוקה שהאחראי-מטעם-התאגיד 
והנפגע עצמו – חד הם. נתבקשתי לחוות דעתי 
בדבר תוקף עמדתה בפרשנות הפוליסה: האם 
התאגיד  נגד  לתביעה  הזכות  למנהל  קמה 
שבשליטתו ובניהולו, אם וככל שתיקבע אחריות 

התאגיד בנזיקין כלפיו?
ב"רשימה"  המאוזכרים  הסוקרים  מדוחות 
בבית  התעסוקה  מתנאי  להתרשם  היה  ניתן 
הבטיחות  נסיבות  העבודה,  תהליכי   - העסק 
העסק  בית  של  המצומצם  במתחם  והצפיפות 
- ועל הקשר השוטף והישיר בין התובע-הנפגע 
השתמע  כן  במקום.  הממשית  העבודה  ובין 
מורשי  הביטוח,  סוכני  אישור  מתוך  זה  קשר 
אך  הפגיעה,  לאחר  אמנם  שהופק  המבטחת, 
בית  כ"עובד"  התובע  של  מעמדו  בו  נקבע 
העסק הנכלל ככזה בדיווחיו למבטחת וכנשוא 
גרסת  עובדיו.  כלפי  המבוטח  התאגיד  חבות 
התאגיד בדבר מעמד התובע כ"עובד", נתמכה 
אף על ידי אישורי רואה החשבון שלו המעידים 
ובדיווחיו  בספריו  נכלל  התובע  כי  מלכתחילה 

לרשויות כ"עובד". 

דיון – מעמד המנהל מול התאגיד

לביטוח,  הישראלי  המכון  )בטאון  בביטוח  כבר 
ביטוח  של  הסוגיה  את  סקרתי   )1973 אפריל 

סקירה  מנהליה.  כלפי  הפרטית  החברה  חבות 
שהתקבל  הרעיון,  את  ביטוי  לידי  הביאה  זאת 
כלפי  התאגיד  חבות  ביטוח  של  הביטוח,  בענף 
בדרגי  בפועל  מעורבים  הם  אם  גם  מנהליו, 
גם  הינחתה  זאת  תפיסה  במלאכתו.  ביצוע 
בענייננו,  המבטחת  של  הביטוח  פוליסות  את 
אם  ובין  "רגילים"  עסקיים  בביטוחים  אם  בין 
"פסגה"(,  או  "ביט"  )מסוג  הרחבות  בפוליסות 
או  העסקיות  הפוליסות  כדרך  אצלה  שנערכו 
האחרים.  המבטחים  מרבית  של  התעשייתיות 
ביטוח  בספרי  גם  ראה  כולן  ההבהרות  בדבר 
במהדורתו  נדפס  שעתה  בישראל  חבויות 
החדשה בהוצאת פוליסה. האפיון הטבוע במושג 
המשפטי של "תאגיד" הוא קיומו הנבדל מקיום 
 Legal( נפרדת"  משפטית  כ"אישיות  בעליו 
התאגיד  את  המעמיד  זה  והוא   )Personality
והחובות  הזכויות  מבחינת  עצמו,  את  כנושא 
ולהיתבע.  לתבוע  כשיר  והריהו  המשפטיות, 
דברו  ועושי  המעביד,  הוא  התאגיד  כי  נקבע 
אינם נחזים, הם עצמם, כמעבידים. רק לעיתים 
מיוחדות מייחס החוק למנהלי התאגיד אחריות 
או  נפגעים  הגנת  בעניין  במיוחד  וזאת  לנעשה, 
כשיגרה  להשתמש  אין  אך  פליליות,  הפרות 
במכשיר של "הרמה מבעד למסך ההתאגדות" 
מיועדת  זאת  והרמה   ,)Lifting the Veil(
נפגעים,  על  להגנה  הצדק  מידת  את  להגשים 
המשפטית  האישיות  בעקרון  שימוש  ולמנוע 
או  לעוולות  מאחריות  להשתמטות  הנפרדת 
את  להבין  יש  כך  לא  להבנתי,  חובות.  מקיום 
הנפגע  שבו  בענייננו,  הנדון  המקרה  נסיבות 
הוא המנהל עצמו בשל מקרה שלא הוא גרמו. 
מאז  זאת,  מבטחת  גם  הביטוח,  משק  לדעת 
פרשת יעקב כץ נ. קציף )ע"א 536/65( והמלצת 
איגוד חברות הביטוח בעקבות חו"ד משרד עו"ד 
)23.3.67(, הוכשרה הקרקע לתביעת  א. שלוש 
נזיקין של מנהל חברת מניות בע"מ בגין תאונה 
שאירעה לו בעת עבודתו במפעלה של החברה, 
יחס  בקביעת  "די  כי  נקבע  )שם(  ובערכאות 
בפרוטוקול".  ברישום  או  החברה  בתקנות  זה 
חברה  בידי  "אין  כי  למדנו  אחרים  בפסקים 

פרטית להתגונן בפני תביעה של מנהלה היחיד 
הם  והתובע  שהיא  בטענה  בה  המניות  ובעל 
אילון   4103/10 ב-רע"א  תמצית  )ראה  אחד" 
טענה  כך  טירן(.  בוני  נ.  בע"מ  לביטוח  חברה 

המבטחת בענייננו, אך לא מן הדין. 
כמובן, אין להקל ראש בקפדנות החיתום שיש 
לבחון בתביעות כאלה: על המבטח ללמוד מה 
הייתה הסיטואציה נשואת התביעה ואיזה רובד 
לידי  בא  תאגידו  עם  המנהל  יחסי  של  משפטי 
העמדת  אורגן(.  או  עובד  בעלים,  )שליח,  ביטוי 
פי  ועל  ברור  דברים  במצג  המנהל  סטטוס 
את  שתגבש  זאת  היא  וצודקת  מושכלת  ראיה 
התפיסה הראויה לנסיבות המתאימות למקרה. 
ליישם  יש  הספק  בו  שרב  מקרה  בכל  כנראה, 
את עקרון ה"אשם תורם" של הנפגע עצמו אם 
מעשיו הם-עצמם ובפועל גרמו לתאונה עצמה 
)ראה ע"א 413/62 רוזנצוויג נ. מאפיית רוזנצוויג 
באבן יהודה(. הדואליות של הנפגע – שולט מצד 
אחד ונשלט מצד שני - ראויה למבחן מן הצדק 
)היבט מוראלי( ולא לגישה פורמליסטית גרידה.

סיכום  

אפוא  הייתה  הביטוח  ודיני  החברות  דיני  מצד 
אחריות התאגיד כלפי המנהל-התובע מעוגנת 
נזיקין. לא  והיה מקום לדון בה על פי דיני  דיה, 
מצאתי כל כוונה, בעלת פגם מוסרי, "להשתמש" 
במבטחת לקבלת פיצוי ו"רווח" נוספים ועודפים. 
הנסיבות של מיעוט צוות העובדים בבית העסק 
המנהל-בעל  להשתתפות  מכך  הנובע  והצורך 
השליטה עצמו בעבודה גופא, יחד עם תשתית 
פורמלית ראויה של עבודתו זמן רב טרם קרות 
למסקנה  הביאוני  הפגיעה,  וחומרת  התאונה, 
כי מדובר בתביעה בתום לב שבבסיסה פגיעה 
בהסכמות  והנתמכת  לשיקום  הראויה  גופנית 

חוזיות מקדמיות ובמושגים משפטיים ראויים. 

בעבר  סיכונים,  וניהול  ביטוח  יועץ  הוא  הכותב 
שימש כחתם ראשי בהפניקס וכמשנה למנכ"ל 

כלל ביטוח

חבות התאגיד כלפי 
מנהלו – כיצד?

מאת יעקב קיהל

 העמדת סטטוס המנהל במצג דברים ברור ועל פי ראייה מושכלת וצודקת היא זאת 
שתגבש את התפיסה הראויה לנסיבות המתאימות למקרה  כאשר יש ספק, יש ליישם 

את עקרון ה"אשם תורם" של הנפגע עצמו, אם מעשיו גרמו בפועל לתאונה עצמה

john@geva-hadar.co.il סודיות נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”ל:
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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 חברת כרטיסי האשראי מבית לאומי קארד מבקשת לאשר העברת המידע 
של הלקוחות ל"מקס איט פיננסים", החברה שתחזיק בסוכנות  ממקס 

נמסר: החברה מצפה להצטרף לבשורת התחרות שמובילה הרשות 

מבטחים ומבוטחים

MAX ביקשה מרשות שוק ההון 
להקים סוכנות ביטוח ומבקשת 

מלקוחותיה לעשות שימוש בנתוניהם

מתקצרת.  חדשה  סוכנות  להקמת  הדרך 
מבית   MAX כרטיס  של  הרשמי  באתר 
הגישה  מקס  כי  מציינים  קארד,  לאומי 
ביטוח מרשות שוק  סוכנות  בקשה להקים 
מצבר  מבקשת  החברה  כך  בתוך  ההון. 
פיננסים,  איט  למקס  לאשר  לקוחותיה 
בסוכנות  שתחזיק  מקס  של  בת  חברה 
במידע  שימוש  לעשות  החדשה,  הביטוח 
האישי שלהם, כפי שעולה מנתוני הכרטיס. 
העתידית  הסוכנות  שונים,  דיווחים  פי  על 
תבצע שיתוף פעולה עם חברת AIG כאשר 
מדובר  דיגיטלי.  ביטוח  ללקוחות  יציעו 

כחברת   AIG-ש מאחר  מעניין  פעולה  בשיתוף 
וסוכנויות  בסוכני  נעזרת  אינה  ישירה  ביטוח 
כיום  שכבר  נציין  התחומים.  במרבית  ביטוח 
למחזיקי  כאשר  פעולה,  משתפות  החברות 
כרטיס האשראי של מקס מוצע לרכוש ביטוח 

נסיעות לחו"ל דרך חברת הביטוח. 
הקמת  לאישור  ממתינים  מקס  הנהלת  בעוד 

העיקרית  המתנגדת  מהרשות,  הסוכנות 
בנובמבר  הביטוח.  סוכני  לשכת  היא  למהלך 
שלח  רוזנפלד,  ליאור  הלשכה  נשיא  שחלף, 
על  הממונה  הלפרין,  מיכל  לעו"ד  מכתב 
התחרות, בו כתב כי הלשכה מתנגדת נחרצות 
להשתלטות חברות האשראי על תחום הביטוח. 
כה  גורם  שכניסת  "מודאגים  בלשכה  לדבריו, 

רוב  של  חייהם  במהלך  המעורב  חזק, 
את  מכיר  ישראל,  מדינת  אזרחי  של  רובם 
סדיר  באופן  מנתח  השוטפות,  הוצאותיהם 
הכלכלית  רמתם  את  יומיומי  בסיס  ועל 
והוצאותיהם  השוטפות  הכנסותיהם  למול 
יגרום  ידו,  על  חודש,  מידי  המפורטות 
הביטוח".  בענף  ומהותית  קשה  לפגיעה 
הזו  העובדה  את  מסתירים  אינם  מקס 
באתר  במידע  לשימוש  האישור  ובבקשת 
שימוש  לעשות  מעוניינת  מקס  כי  נטען 
על  שונים  וניתוחים  מחקר  לצורך  במידע 

בסיס נתונים אישיים של הלקוחות. 
להצטרף  מצפה  "מקס  לפוליסה:  מסרו  מקס 
ההון  שוק  רשות  שמובילה  התחרות  לבשורת 
שציינו  כפי  וחיסכון.  ביטוח  מוצרי  גם  ולהציע 
לרישיון  לקוחותינו, הגשנו לרשות בקשה  בפני 

סוכנות ואנחנו ממתינים לאישור הממונה".
מה  כשיהיה  כי  ומסרו  להתייחס  סירבו   AIG-מ

לפרסם, הם יעשו כן.

מדריך מעשי לביטוח עסקי 
)ביטוחי רכוש ואחריות(

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

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

בארגונים, ולכל אדם המתעניין בנושא.

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

מאת עו"ד אורי אורלנד

להזמנות
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