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תשואות 2019 בחיסכון ארוך טווח 

פרטים במוקד סוכנים

*5091

השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

עדיין לא עובדים איתנו?
זה הזמן להכיר!

המוקד זכה בפרס השירות לשנת 2019 
על פי סקר לשכת סוכני הביטוח
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 נכון להיות קיימות מספר יוזמות להקמת חברות ביטוח חדשות, בהן סוכנות ביטוח הנסיעות 
פספורטכארד וחברת הסוכנים שמוקמת ביוזמת יעקב אלפסי  ברקת לעמיתיו הרגולטורים: תהיו 
קצת פחות רגולטורים, וקצת יותר מאפשרים. צריך קודם לייצר עסקים ואח"כ לעשות להם רגולציה

חדשה,  ביטוח  חברה  נאשר  כנראה  "השבוע 
אתמול  אמר  כך   – בדרך"  שתיים  עוד  ויש 
בכנס  ברקת,  משה  ד"ר  הביטוח  על  המפקח 
השקה של קהילת Finnovation - הקהילה 
וה-  Fintech-ה תחומי  של  הרשמית 

Insurtech בישראל. 
בענף  רבה  לתכונה  גרמו  ברקת  של  דבריו 
יוזמות  מספר  של  בשוק  הימצאותן  רקע  על 
קבוצת  חדשות.  ביטוח  חברות  להקמת 
שבבעלות  ודיוידשילד,  פספורטכארד 
הגלובלית  הביטוח  וענקית  קצף  אלון 
ביטוח  בתחום  פועלת   ,Whitemountains
הנסיעות לחו"ל ונמצאת בשלבים מתקדמים 
לקראת הקמת חברת ביטוח. בפספורטכארד 

סירבו להתייחס לדברים בשלב זה.
בשלבים  נמצאת  שגם  אחרת  חברה 
חברת  היא  רישיון  לקבלת  מתקדמים 

אלפסי,  יעקב  של  ביוזמתו  המוקמת  הסוכנים 
כך  החברה,  כשנה.  לפני  בפוליסה  שנחשפה 
חברה  אלומה  השם  את  תישא  לפוליסה,  נודע 
משרד  מלווים  החברה  הקמת  את  לביטוח. 
עורכי הדין ליפא מאיר ומשרד רוה"ח EY. אלפסי 

מנוע  של  ומייסד  והבעלים  בענף  ותיק  יזם  הוא 
השוואת המחירים באפי. 

לשעבר  יניב,  גיל  גם  כי  פורסם  בעבר  כן,  כמו 
חברת  להקמת  פעל  מגדל,  למנכ"ל  משנה 

ביטוח דיגיטלית בתחום החיים והבריאות.

משמעותית  בהחלטה  מדובר  אחרת,  או  כך 
שתי  נוספו  ב-2018  שרק  מאחר  ברקת  של 
חברות ביטוח חדשות – ליברה בראשות אתי 

אלישקוב ו-Wesure בראשות אמיל וינשל. 

פחות רגולטורים, יותר מאפשרים

בכנס שנערך השתתפו גורמים רבים מהענף 
הבנקים  על  הפיקוח  כמו  רגולטורים,  לצד 
והתעשייה,  הכלכלה  משרד  ישראל,  בבנק 
לעמיתיו  פנה  ברקת  ועוד.  ערך  ניירות  רשות 
רגולטורים,  פחות  קצת  "תהיו   – הרגולטורים 
לייצר  קודם  צריך  מאפשרים.  יותר  וקצת 
רגולציה".  להם  לעשות  כך  ואחר  עסקים 
בלי  חדשות  חברות  להקים  אפשר  לדבריו, 

לסכן את המבוטחים. 
 Insurtech-ה לצד  כי  ברקת  הוסיף  עוד 
את  גם  ליזום  מבקשים  ברשות   ,Fintech-וה
כגון   – רגולציה  טכנולוגיית   –  Regtech-ה
וטכנולוגיות  לאזרח,  לשירות  אפליקציות 
שישפרו את ההגנה על האזרחים: "יש לנו יזמים 

נהדרים ואנחנו רואים בהם שותפים".

ברקת: שלוש חברות ביטוח חדשות 
נמצאות בדרך לקבלת רישיון

suzic@oren-ins.co.ilsuzic@oren-ins.co.il :מייל להעברת קורות חיים
טלפון לבירורים: 077-7541851 / 054-2499638

עובד מצטיין? אנחנו מחפשים אותך! 
קבוצת אורן מזרח, המקום לעבוד בו בשנת 2020

דרושים:
• חתם/ת עסקים סוכנים -	

ידע וניסיון של 5 שנים לפחות בתחום העסקי  

• נציג/ת שירות לקוחות - ידע ונסיון בתחום הרכב	
• חתם/ת פרט לקוחות -	

ידע וניסיון בתחום רכב ודירה , עבודה מול לקוחות  

• מנהל/ת תיקי לקוחות ביטוח חיים -	
רשיון סוכן פנסיוני חובה | תפקיד שטח  

• רפרנטית ביטוח חיים - ידע וניסיון בתחום הפנסיוני והפרט	

• מנהל/ת מכירות ביטוח כללי - ניסיון בחיתום פרט, תפקיד שטח	

בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח.
סביבת עבודה נעימה, תנאים מצוינים למתאימים! דיסקרטיות מובטחת.

המשרות מיועדות לכלל הקבוצה - אזור, ת”א, חיפה, ב”ש.

המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת
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*ט.ל.ח, בכפוף לתנאי החברה והפוליסה **אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל 

סוג שהוא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות הדין. 

המידע אודות המוצר נמסר ע"י הכשרה חברה לביטוח בע"מ ומכירתו תיעשה על-ידה בלבד.

EST INVEST  - ליהנות מכל 

העולמות ללא עלויות נוספות!

סוכנים, קחו את המבוטחים שלכם לשלב הבא בתחום ההשקעות.

זה הזמן להתקדם ל-BEST INVEST, פוליסת החיסכון היחידה שמאפשרת 

לעבור בין מסלולי השקעה בצורה חכמה ומתקדמת, וללא עלויות נוספות.  

 EST INVEST צרפו את לקוחותיכם לאפליקציית ההשקעות החדשה של

 בית הכשרה חברה לביטוח בע״ 

www.polisa.news
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 כשמדובר בתאונה שהתרחשה בצומת, יש לבחון למי שייכת זכות הקדימה 
בו  עם זאת, בית המשפט הדגיש כי נהיגה זהירה מחייבת לוודא שהכביש בו 

מבקשים להשתלב פנוי מכל רכב נוסע, מבלי לעצום עין אל מול המתרחש בכביש

עיון נוסף

השלום  המשפט  בבית 
תביעתה  נדונה  בנצרת 
)התובעת(  הכשרה  של 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
כנגד  איבראהים  מג'יד 
ואאיל פאדל )הנתבע 1(, 
כנגד הראל )הנתבעת 2( 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
גיא דווידיאן, כנגד נעמאן 
 )3 )הנתבע  ג'השאן 
)הנתבעת  מגדל  וכנגד 
ידי  על  יוצגה  אשר   )4
בדצמבר  ניתן  הדין  פסק  אליאס.  נאדר  עו"ד 

2019, מפי השופטת אוסילה אבו-אסעד.
על  שיבוב  תביעת  הונחה  המשפט  בית  בפני 
כנגד  הגישה  שהתובעת  שקל   139,738 סך 
השימוש  מבטחות  וכנגד  ו-3   1 הנתבעים 
שגרמו  נזקים  בגין  ו-4,   2 הנתבעות  ברכביהם, 
לרכב מבוטחה )רכב התובעת(, בתאונת דרכים.
נסיבות האירוע: בשנת 2016, רכב התובעת נסע 
שני  יש  שבו  מג'אר,  הכפר  את  החוצה  בכביש 
מסלולים, אחד לכל כיוון. לפתע, רכב הנהוג בידי 
התפרץ   ,4 הנתבעת  ידי  על  ומבוטח   3 הנתבע 
לציית  מבלי   ,1 הנתבע  לרכב  ימין  מצד  לצומת 
נסיעתו,  בכיוון  המוצב  קדימה  זכות  תן  תמרור 
ומבוטח   1 הנתבע  בידי  הנהוג  ברכב  ופגע 
הנסיעה  בנתיב  נסע  אשר   ,2 הנתבעת  ידי  על 
רכב  לעבר  אותו  והדף  התובעת  לרכב  הנגדי 
נגרמו  מהתאונה,  כתוצאה  )התאונה(.  התובעת 
לרכב התובעת נזקים רבים אשר בגינם שילמה 

התובעת למבוטחה תגמולי ביטוח. 
אירעה  התאונה  כי  טענה  )הראל(   2 הנתבעת 
של  זהירותו  רשלנותו/פזיזותו/חוסר  בשל 
לתת  מבלי  לכביש  התפרץ  שכן,   .3 הנתבע 
זכות קדימה לרכבם וכן הדף אותם לעבר רכב 
הכירו   3-4 הנתבעים  כי  טענו,  עוד  התובעת. 
ושילמו  התאונה  לאירוע  המלאה  באחריותם 

לנתבעים 1-2 את מלוא הנזק.
4 )מגדל( טענה כי האחריות לתאונה  הנתבעת 
לצומת  נכנס  אשר   1 הנתבע  על  מוטלת 
זכות  לתת  ומבלי  מאוד  גבוהה  במהירות 
1 הוא  3. לפיכך, הנתבע  קדימה לרכב הנתבע 
שגרם להתנגשות בין שני כלי הרכב, התנגשות 
שכתוצאה ממנה, ובשל מהירות נסיעתו הגבוהה 
1, פגע ברכב התובעת שהיה  של רכב הנתבע 

במצב של עצירה בנתיב הנגדי לכיוון נסיעתו.
ובחינת הראיות  לאחר שמיעת טענות הצדדים 
וקבע  התביעה  את  המשפט  בית  קיבל  בתיק, 
אחריות  ו-3,   1 לנתבעים  לייחס  מקום  יש  כי 
משותפת, אך לא בשיעור זהה, לקרות התאונה 
ולנזקים שנגרמו כתוצאה ממנה לרכב התובעת.
למחלוקת  המשפט  בית  התייחס  תחילה, 

לא.  או  בצומת  אירעה  התאונה  האם  בשאלה 
בהתאם  'צומת'  המונח  על  עמד  כך,  לשם 
כי  לתקנות התעבורה )התקנות(, אשר קובעות 
צומת הוא: "שטח המתהווה על ידי פגישתם של 
ידי קווי שפות  יותר המוגבל על  שני כבישים או 
כבישים  אותם  של  השפה  אבני  או  הכבישים 
על  עמד  עוד  המדומה".  הארכתם  ידי  על  או 

המונחים 'כביש' ו-'דרך'.
אירעה  בו  המקום  כי  טענו,  ו-4   3 הנתבעים 
התאונה נכנס להגדרת 'צומת' בהתאם לתקנות, 
של  כחלק  שמוגדר  בכביש  היה  שמדובר  כיוון 
שצומת  וכיוון  רכב,  כלי  לתנועת  המיועד  דרך 
מוגדר כשטח המתהווה על ידי פגישתם של שני 

כבישים. בית המשפט קיבל טענה זו.
כי מפני שמדובר  ציין בית המשפט  לאחר מכן, 
למי  לבחון  יש  בצומת,  שהתרחשה  בתאונה 
הקדימה  זכות  בצומת;  הקדימה  זכות  שייכת 
בתמרורים  תעבורה,  בחוקי  נקבעה  בכביש 
בהתאם  כן,  כמו  ובפסיקה.  בכביש  המוצבים 
לעדויות השונות, קבע בית המשפט כי במקרה 

הנדון לא הוצבו תמרורים בצומת. 
מדובר  בו  כי במקרה  המשפט,  בית  ציין  לכן, 
64א)1( לתקנות,  בצומת ללא תמרורים, תקנה 
קובעת הסדר ספציפי שנועד להסדיר את אופן 
התנהלות כלי הרכב המתקרבים לצומת. לפיה, 
רכב  של  בהתקרבות  תמרור  הוצב  לא  כאשר 
לרכב  קדימה  זכות  הרכב  אותו  צומת, ייתן  אל 

המגיע מימין. עוד הוסיף בית המשפט כי אין זה 
.T משנה אם מדובר בצומת רגילה או צומת

64א)2(  תקנה  את  המשפט  בית  ציין  עוד 
לפנות  מתכוון  רכב  בו  למצב  המתייחסת 
שמאלה או לבצע פרסה, שאז צריך לתת זכות 
קדימה לרכב המגיע ממולו. במקרה הנדון, רכב 

הראל לא הגיע מול לרכב מגדל אלא משמאלו.
זהירה  נהיגה  כי  בית המשפט  זאת, הדגיש  עם 
מבקש  הוא  בו  הכביש  כי  לוודא  נהג  מחייבת 
להשתלב פנוי מכל רכב נוסע, מבלי לעצום את 

עיניו אל מול המתרחש בכביש. 
כי  קבע  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
נתונה  הייתה  התאונה,  אירעה  שבה  בצומת, 
לרכב הנתבעים 3 ו-4 זכות קדימה, כיוון שרכבם 
הגיע מימין לרכב הנתבעים 1 ו-2, ועדיין הייתה 
חובה על הנהג ברכב הנתבעים 3 ו-4 לפקוח את 
עיניו היטב כאשר הוא ביקש להשתלב בתנועה 

בתוך הצומת, דבר שהנתבע 3 לא עשה.
הנתבעים  את  חייב  המשפט  בית  דבר,  סוף 
לשלם לתובעת סך של 116,746 שקל בחלוקה 
לפיה על הנתבעים 1 ו-2 תוטל אחריות בשיעור 
תוטל  ו-4   3 הנתבעים  שעל  בעוד   60% של 
אחריות בשיעור 40%. כל זאת בתוספת הוצאות 
משפט, שכר טרחת מומחה מטעם בית המשפט 

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

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

חשיבות ההגדרה של צומת 
לקביעת חבות במקרה תאונה
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תשואות

הפניקס ממשיכה להציג תוצאות חזקות: מובילה את טבלת 
התשואות גם בטווח של שלוש וחמש שנים עם 25% ו-39% בהתאמה

חזקה  שנה  סוגרות  המנהלים  ביטוח  פוליסות 
 12.84% של  ממוצעת  תשואה  עם  במיוחד 
י'. כך עולה מהדיווח של החברות  במסלול קרן 
ל-2019. הפוליסות במסלול הכללי הניבו תשואה 
ממוצעת של 12.57%. תשואות ביטוח המנהלים 
הפנסיה  קרנות  מתשואת  נמוכות  היו  ב-2019 
במסלול גילי עד 50 אך גבוהות מהמסלול בגילי 

50 עד 60.
הפניקס עם  י', מובילה הפוליסה של  את קרנות 
שעלתה  לאחר  ב-2019,   13.95% של  תשואה 
של  הפוליסה  נמצאת  אחריה  בדצמבר.   1.89%
הכשרה עם תשואה של 13.8%, לאחר שעלתה 
כלל  0.96% בדצמבר. המשתתפת ברווחים של 
ביטוח הוסיפה 12.94% ונמצאת במקום השלישי, 

פוליסה זו עלתה 1.29% בחודש דצמבר.
הפוליסה  מובילה  יותר  ארוך  זמנים  בטווח  גם 
של הפניקס עם תשואה של 25.02% ו-38.73% 
בהתאמה.  האחרונות  השנים  ובחמש  בשלוש 
במקום השני בטווח של שלוש שנים נמצאת קרן 
י' של כלל ביטוח עם תשואה של 22.93% ובטווח 
של חמש שנים - הפוליסה של הראל עם תשואה 

של 31.75%. 

המסלול הכללי

מבין הפוליסות במסלול הכללי, מובילה הפוליסה 
 .13.74% של  שנתית  תשואה  עם  הכשרה  של 
ההשקעה  בשל  בעיקר  התאפשר  זה  הישג 
המוצלחת בחברת REE שהזניקה בחודש שעבר 

את שווי פוליסות החברה בכמעט 3%. 

נמצאת  הגדולות,  מבין  וראשונה  השני,  במקום 
הפניקס עם תשואה של 13.48% ב-2019 לאחר 
השלישי  במקום  בדצמבר.   1.61% שטיפסה 
תשואה  עם  ביטוח  כלל  של  הפוליסה  נמצאת 

שנתית של 11.97%. 
בטווח הארוך יותר מובילה המשתתפת ברווחים 

של הפניקס עם תשואה של 23.11% ו-34.97% 
בהתאמה.  האחרונות  השנים  ובחמש  בשלוש 
השני  במקום  נמצאת  ביטוח  כלל  של  הפוליסה 
בטווח של שלוש שנים עם תשואה של 21.76% 
של  תשואה  עם  שנים  חמש  של  בטווח  והראל 

.29.28%

סוגרים את 2019 בביטוחי מנהלים: 
קרן י’ של הפניקס מובילה עם 

תשואה שנתית של 14%

תשואהפוליסה
2019

תשואה
דצמבר

תשואה
שלוש שנים

תשואה
חמש שנים

הון מנוהל 
מיליונים

13.95%1.89%25.02%38.73%29,935הפניקס - קרן י’
1,816**13.80%0.96%הכשרה - קרן י’

12.94%1.29%22.93%30.45%37,958כלל - קרן י’
12.33%1.37%22.64%31.54%68,005מגדל - קרן י’

12.22%0.96%21.46%31.75%22,607הראל - קרן י’ ישנה
11.81%0.95%20.01%28.01%11,913מנורה - קרן י’ 

תשואהפוליסה
2019

תשואה
דצמבר

תשואה
שלוש שנים

תשואה
חמש שנים

הון מנוהל 
מיליונים

2,163*  *  0.86% 13.74%       הכשרה כללי
34.97%11,694  23.11%  1.61%            13.48%       הפניקס כללי

27.59%7,706  21.76%  1.18%            12.87%       כלל כללי 
26.04%30,815  19.84%  1.11%            11.97%       מגדל כללי

28.01%11,379  20.01%  0.95%            11.81%       מנורה קרן י’ החדשה
29.28%21,506  20.08%  0.90%            11.57%       הראל כללי

תשואות הפוליסות במסלול הכללי ב-2019

תשואות קרן י' ב-2019

 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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 שנה חלומית לקרנות הפנסיה

 בטווח זמן של שלוש שנים מובילה אלטשולר שחם עם תשואה של 30.45% ובטווח 
זמן של חמש שנים מובילה הפניקס עם תשואה של  37.59% במסלולים לבני 50-60: 
אלטשולר שחם ראשונה עם תשואה של 14.36% והפניקס שניה עם תשואה של 12.32%

הקרן של אלטשולר שחם מובילה את 2019 
עם תשואה של כ-17%; מבין הגדולות 

מובילה מנורה מבטחים עם 14.15%

קרנות הפנסיה דיווחו היום )ד'( את תשואותיהן 
מהשנים  אחת  את  סגרו  ובכך   2019 לדצמבר 
גילי  במסלול  האחרון.  בעשור  ביותר  הטובות 
כ-13.6%  בממוצע  הפנסיה  קרנות  עלו   50 עד 
כאשר המובילה היא קרן הפנסיה של אלטשולר 
שחם עם תשואה של 16.97%. בדצמבר, קרן זו 

עלתה 1.1%. 
מנורה  במקום השני ל-2019 נמצאת הקרן של 
במסלול   14.15% של  תשואה  עם  מבטחים 
הראשונה  גם  והיא   ,2045 שנת  פורשי  של 
בדצמבר  עלתה  זו  קרן  הגדולות.  מבין הקרנות 
במסלול  השלישי  במקום   .1.03% של  בשיעור 
נמצאת הקרן של כלל ביטוח עם תשואה שנתית 

של 13.67% לאחר שעלתה 1.26% בדצמבר. 
של  הקרן  מובילה  שנים  שלוש  של  בתשואה 

אלטשולר שחם עם תשואה של 30.45%. במקום 
של  תשואה  עם  מבטחים  מנורה  נמצאת  השני 
תשואה  עם  הפניקס  השלישי  ובמקום   24.86%

של 24.11%. 
בטווח של חמש שנים מובילה הקרן של הפניקס 

לאחר שעלתה 37.59% בתקופה זו. 
אלטשולר שחם, שסוגרת שנה מלאה ראשונה 
 6.5 זה  במסלול  מנהלת  מחדל,  ברירת  כקרן 
מיליארד שקל. בבית ההשקעות מציינים בשיחה 
עם פוליסה כי "שוק הפנסיה התחיל השנה שינוי 
משמעותי וזליגה של הון מחברות הביטוח לבתי 
מגמה  של  תחילתה  רק  זו  אמנם  ההשקעות. 
חברות   5 של  המונופול  שיתפרק  עד  ובפועל 
ייקח עוד זמן אבל רוב בתי ההשקעות  הביטוח 
לפחות הכפילו את כמות העמיתים. בהיבט הזה 

מעניין לבדוק האם בתי ההשקעות יודעים לייצר 
גם תשואה טובה יותר לאורך זמן - מה שאמור 

להיות הכוח שלהם".

גילי 50-60

שנה  נרשמה   60 עד   50 לגילי  במסלולים  גם 
חיובית באופן יוצא דופן עם תשואה ממוצעת של 
11.68%. את 2019 מובילה הקרן של אלטשולר 
שחם עם תשואה של 14.36% ואחריה הפניקס 
עם תשואה של 12.32%. במקום השלישי נמצאת 
 .12.05% הקרן של כלל ביטוח עם תשואה של 
קרנות אלו מובילות גם בטווח של שלוש שנים 
כאשר אלטשולר שחם עלתה 25.45%, הפניקס 

עלתה 20.62% וכלל ביטוח עם 20.78%.

תשואות

הון במסלול תשואה 5 שניםתשואה 3 שניםתשואה דצמברתשואה 2019קרן פנסיה
)מיליונים(

הון מנהל בכל הקרן 
)מיליארדים(*

7               6,473*16.97%1.10%30.45%אלטשולר שחם לבני 50 ומטה
137           14.15%1.03%24.86%34.06%5,849מנורה מבטחים פורשי 2045

66             8,514*13.67%1.26%23.45% כלל ביטוח גילאי 50 ומטה

3               13.35%0.94%21.96%30.08%2,040פסגות פנסיה לבני 50 ומטה

12             13.22%0.93%22.29%32.50%6,452איילון מיטב עד גיל 50

28             13.07%1.53%24.11%37.59%18,794הפניקס לבני 50 ומטה

2               1,962 * 21.79% 1.03%  13.03%הלמן אלדובי עד 50

73             4,571*12.83%0.91%22.24%הראל ילידי שנות ה-80

76             7,558*11.81%1.06%19.95%מגדל מקפת אישית עד 50

הון במסלול תשואה 5 שניםתשואה 3 שניםתשואה דצמברתשואה 2019קרן פנסיה
)מיליונים(

692 *14.36%0.84%25.45%אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60
934 *12.32%1.10%20.62%הפניקס לבני 50 עד 60

2,140*12.05%1.02%20.78% כלל ביטוח גילאי 50 עד 60
3,538 *11.68%0.85%19.82%איילון מיטב גילאי 50 עד 60

1,767 *11.40%0.77%20.17%הראל ילידי שנות ה-60
 351* 18.48%  11.22%0.76% הלמן אלדובי 50 עד 60

1,454 *10.77%0.88%18.16%מגדל מקפת אישית בין 50 ל-60
10.75%0.75%17.11%23.28%265פסגות פנסיה לבני 50 -60

2,297 10.09%0.64%17.08%24.74%מנורה מבטחים פורשי 2025
נתונים: החברות ופנסיה נט

* נתונים: פנסיה נט

קרנות הפנסיה ב-2019 מסלול גילי עד 50

קרנות הפנסיה ב-2019 מסלול גילי 50 עד 60
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הייצוגית שאינה נגמרת

יביע  מנדלבליט  אביחי  לממשלה  המשפטי  היועץ 
גביית העמלות התת שנתיות של  את עמדתו לגבי 
החליט  כך  בענף.  הגדולות  הביטוח  חברות  חמש 
הוותיקה  הייצוגית  במסגרת  העליון  המשפט  בית 
שעומדת מאז 2008 נגד הראל, הפניקס, כלל ביטוח, 
את  המחוזי  אישר  ב-2016  מבטחים.  ומנורה  מגדל 
שנתיים  אך  שקל,  מיליארד   2.3 של  בסך  הייצוגית 
 2018 ביוני  ההחלטה.  את  העליון  הפך  מכן  לאחר 

הגישו התובעים בקשה לדיון נוסף בעליון. 
כאשר  בינואר,  ל-30  עד  דבריו  את  יציג  היועמ"ש 
הדיון הקרוב ייערך בפני הרכב של שבעה שופטים. 
לטענת התובעים, עניינה של התובענה הוא בגבייה 
על  הביטוח,  על  המפקח  לחוזרי  ובניגוד  כדין  שלא 
שנתיות"  "תת  הקרוי  תשלום  של  הנתבעות,  ידי 

לגורם  ביחס  שנתיות  תת  גביית  דרכים:  במספר 
מן  הגבוה  בשיעור  שנתיות  תת  גביית  הפוליסה, 
החיסכון  לרכיב  ביחס  שנתיות  תת  גביית  המותר, 
וגביית תת שנתיות ביחס לפוליסה שאינה פוליסת 

ביטוח חיים. 
המפקחת על הביטוח  התביעה נסמכת על הנחיות 
הביטוח  חברות  כי  שמורות  סלינגר,  דורית  לשעבר 
שנתית  תת  תשלום  ממבוטח  לגבות  רשאיות 
הפרמיה  על  ל-6%   4% בין  של  תוספת  שמהווה 
בביטוחי חיים, אך לא בקשר לרכיב החיסכון ביטוחי 
פי התובעים חלק  על  בנוסף,  חיסכון.  חיים משולב 
אינן  שנתי  תת  תשלום  נגבה  עבורן  מהפוליסות 
שייכות לענף ביטוח החיים, דוגמת ביטוחי בריאות, 

סיעוד, תאונות אישיות מחלות ואשפוז.

לאחר עשר שנים של דיונים: היועץ 
המשפטי לממשלה יביע את עמדתו 

בנוגע לגביית עמלות תת שנתיות
 התביעה נגד חמש חברות הביטוח הגדולות בסך של 2.3 מיליארד 

שקל  היועמ"ש יציג את עמדתו בדיון נוסף שייערך ב-30 בינואר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 American Financial Group - AFG
בלוידס  פעילותו  את  לנטוש  החליט  כי  הודיע 
 Neon של  הפעילות  את  ומפסיק  לונדון 
 Neon Underwriting  .Underwriting
כל  לסיום  עד   run-off של במצב  תפעל 

ההתחייבויות מול הלקוחות.
ופעלה   2016 בשנת  מחדש  הופעלה   Neon
תאונות,  אנרגיה,  ימי,  רכוש,  ביטוחי  בתחום 
סיכונים מיוחדים וביטוח משנה. היו לה משרדים 
שרכש   AFG וגרנזי.  דנמרק,  ברמודה,  בלונדון, 

Marketform ב-2008 הודיע  ואת   Neon את 
הרווחיות  יעדי  בהשגת  נכשלו  החברות  שתי  כי 

שנקבעו להן. 
לא   2020 בשנת  הצפויות  התוצאות  בחינת  גם 
של  הפעילות  הפסקת   .AFG עמדת  את  שינו 
Neon תאפשר ל- AFG להעביר הון לפעילויות 
הרווח  יעדי  את  להשיג  כדי  אחרות  ביטוחיות 
האחרונה  היציאה  זו  ההשקעות.  על  והחזר 
 2019 בספטמבר  לוידס.  של  נטישות  בשרשרת 
MS Amlin הודיע על הפסקת פעילות בתשעה 

ענפי ביטוח, ולאחר מכן גם בביטוח אווירי. בחודש 
 Tokio Marine Kiln Insurance  2019 יוני 
עסקים  בקבלת  הפסקה  על  הודיע   )TMKI(
run- חדשים החל מיולי 2019 והפעילות עברה ל
 Vibe Syndicate הודיע   2019 בנובמבר   .off
של  הפעילות  הפסקת  על   Management
בנוסף,   .run-off ל  ומעבר   Syndicate 5768
  Pioneer Underwriting  2019 בנובמבר 
 Pioneer של  הפעילות  הפסקת  על  הודיע 

.run-off ומעבר ל Syndicate 1980

 AFG הפסיק את 
Neon הפעילות של

Neon  הופעלה מחדש בשנת 2016 ופעלה בתחום ביטוחי רכוש, 
ימי, אנרגיה, תאונות, סיכונים מיוחדים וביטוח משנה - אך כשלה 

בהשגת יעדי הרווחיות שנקבעו לה  מצטרפת לגל נטישות של לוידס

בית המשפט העליון
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 יש הטוענים כי חובת הגילוי של המבטח מטילה נטל כבד על הצרכן בשל עומס המידע הרב 
ומורכבותו  אכן, יש לחלצו מ"נפתולי" חוזי הביטוח וזאת באמצעות שירות למדני וקפדן 

של סוכני ביטוח מוסמכים, שהרשות תשקוד על העמקת ידיעותיהם ככל האפשר ועל ריענון 
מומחיותם  כשם שיש מקום לעצות משפטיות של עו"ד, עצות חשבונאיות של רואי חשבון 

ועצות רפואיות של רופאים - יש בהחלט מקום לעצת מומחים מוסמכים גם בענף הביטוח

חוות דעת

היבטי שיווק של ביטוח – 
על חובת הגילוי של המבטח

מפגש  בעקבות 
 )23.12.19(  AIDA
על-ידי  פורסמה 
המפגש  מארגנות 
ועו"ד  שרון  פגי  )עו"ד 
פנייתן  פינקלמן(  יעל 
ולחברי  למשתתפיו 
מה  בדבר  העמותה 
כשאלות  שנראה 
דרך  בגיבוש  היסוד 
"מושכלת  רכישה 
ביטוח  של  ומודעת" 
זאת,  בפניה  ביקשו,  המארגנים  הצרכן.  על-ידי 
את דעת חברי העמותה בסוגיית המתאם שבין 
על-ידי  הפתרונות  הגשת  ובין  המבוטח  צרכי 
המבטחים, והאם יש למצב הרווח עתה בישראל 

תשובה הולמת בסוגייה זאת.
בניתוח  הצורך  את  שהעלתה  הבעייתיות 
שחר  בן  עמרי  על-ידי   )2014( נוסחה  הסוגייה 
וקרל שניידר, ולדעתם נכשל מימושה של חובת 
הגילוי של המבטחים כטכניקה שנועדה "להגנת 
בפני  מועמד  הציבור  הצרכן":  של  האוטונומיה 
להבנתו,  מדי  ומסובך  מקצועי  מדי,  רב  מידע 
המקרבו  אפקטיבי  באופן  מונגש  אינו  והמידע 
נראה  עוד  חלופות.  בין  יבחר  כיצד  להחליט 
שבחילופי התקשורת בין המבטח )המגלה( ובין 
הציבור אין הצרכנים מעוניינים בקריאת המידע 
"ורוצים עצה של מומחים". נטען כי הנחה זאת 
"חוסר  בדבר  אמפיריות  בחקירות  אומתה 
כמה  משנה  ש"לא  היתה  והמסקנה  הקריאה" 

המידע בולט כמעט תמיד מתעלמים ממנו".

דיון 

)של  הגילוי  חובת  המומחים,  לדעת   - כך  אם 
המבטח( מטילה נטל כבד על הצרכן, "גם בשל 
עודף האפשרויות וגם בשל עודף מידע לגבי כל 
אפשרות". ניכר כי ככל ששוק הביטוח מתפתח, 

מתעצם:  והבלבול  גדלות  הבחירה  אפשרויות 
הליקוי האינהרנטי בשיטת ההצגה בפני הציבור 
בהחלטת  מכשול  המהוות  בעיות  שתי  מכיל 
שונים(  מרכיבים  )של  הצבירה  בעיית  הצרכן: 
ובעיית העומס )הצורך להחליט על בסיס מידע 

הקשור לנתונים מורכבים ולא מוכרים לו(.
דפוסי  נקבעו  בישראל  המקצועית  בספרות 
חובת הגילוי של המבטח )ירון אליאס, דיני ביטוח, 
בורסי, פרק שביעי(, חובת ההגינות בעיצוב חוזה, 
וחובת תום הלב בקיום החוזה )לרבות הוראות 
אלה  דפוסים  לגבש  במקום  החוזים(.  חוק 
בצידם  מפארת  קיומם,  על  בפיקוח  ולהרבות 
רשות ההון, ביטוח וחסכון את מגמתה להרבות 
תחרות משקית בענף הביטוח, בתכני הפוליסות 
מבטחים  )וביניהם  מבטחים  בתוספת  למיניהן, 
ומושכלים(,  מלומדים  תווכנים  ללא  ישירים 
והריהי  התעריפים,  במבנה  רכיבים  ובמגוון 
שאכן  הצרכנים,  למבוכת  ועוד  עוד  מוסיפה 

מצויים במצוקה - אנה יפנו.
ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  חוק  נחקק  מאז 
סוכן  או  מבטח  על  נאסר  )התשמ"א-1981( 
ביטוח  עסקת  מטעה  תיאור  לתאר  ביטוח 
זה  בחוק   55 סעיף  פלוני.  לקוח  בפני  המוצגת 
לכלול  שיש  המהותיים  העניינים  את  מגדיר 
עסקת  של  מהותה  ובהם:  העסקה,  בתיאור 
לו  הסייגים  הביטוחי,  הכיסוי  היקף  הביטוח, 
הביטוח;  תקופת  לקיומו;  המוקדמים  והתנאים 
או  המקובלים  לאלה  בהשוואתם  הביטוח  דמי 
שנדרשו בעבר, לגבי אותו מבטח ולגבי מבטחים 
לתנאים  הפוליסה  תנאי  התאמת  אחרים; 
לתנאים  או  דין  על-פי  שאושרו  או  שנקבעו 

שנקבעו בדוגמה שצוינה. 
מבוטחים  ענייני  על  לשמירה  אחרים  סעיפים 
אחר,  בביטוח  הביטוח  התניית  איסור  הריהם 
חולשתו  מבוטח,  של  מצוקה  ניצול  איסור 
את  ידיעתו  אי  בורותו,  הגופנית,  או  השכלית 
השפעה  הפעלת  או  ניסיונו,  חוסר  או  השפה 
בלתי הוגנת עליו, ואחרים. מחוץ להוראות חוק 

שבהן  שונות  תקנות  הרשות  על-ידי  נתקנו  זה 
לחו"ל,  בנסיעה  וכבודתם  נוסעים  ביטוח  נוסחי 
למבוטחים  בדיווח  להיכלל  הנדרשים  הפרטים 
בחוזה לביטוח חיים, נוסחי החוזה לביטוח רכב 
פרטי ומסחרי קל, נוסחי ביטוח החובה לנזקי גוף 
לביטוח  החוזה  נוסח  רכב,  בכלי  השימוש  עקב 

דירות ותכולתן.
כן הציגו חוזרי המפקח על הביטוח נוהלים שיש 
להנהיגם בביטוחים שונים )בעיקר- ביטוחי פרט( 
)ראה  פוליסות  בפרשנות  עקרוניות  והכרעות 
עיקרי הדברים ב:ירון אליאס, דיני ביטוח, בורסי(. 
)ופסיקה  חקיקה  דברי  של  זה  שפע  מתוך 
מקום  כל  להבנתי  אין  בעקבותיהם(  שבאה 
לתקוות מארגני המפגש הנ"ל "לעצב מנגנונים 
ופשוט,  קצר  ויזואלי,  חכם,  גילוי  של  משופרים 
יגשים את  ובכך  ומובן למבוטחים  שיהיה מועיל 
אם  וספק  וגבול,  די  אין  כאלה  לציפיות  ייעודו". 
יוכלו להתממש. מחמת מגבלות הידע, אי הרצון 
ואי-ההתעמקות של המבוטח ה"מצוי", כמתואר 
לעיל, יש בהחלט צורך בחילוצו מ"נפתולי" חוזי 
הביטוח, ככל שיהיו, על-ידי שירות למדני וקפדן 
תשקוד  שהרשות  מוסמכים,  ביטוח  סוכני  של 
על העמקת ידיעותיהם ככל האפשר ועל ריענון 
משפטיות  לעצות  מקום  שיש  כשם  מומחיותם. 
חשבון  רואי  של  חשבונאיות  עצות  עו"ד,  של 
מקום  בהחלט  יש  רופאים,  של  רפואיות  ועצות 
הביטוח.  בענף  גם  מוסמכים  מומחים  לעצת 
הגדרת הסוכן בחוק ובממסד כ"מתווך" מעוולת 
להיות  אמור  המורשה  הביטוח  סוכן  למקצועו: 
מוכחת  ומומחיות  גבוהה  מקצועית  רמה  "בעל 
)ועדת  הביטוח"  לשוק  רב  יחסי  יתרון  המביאים 
שטרן, מתוך ג'ון גבע: סוכן הביטוח, 2006(. הוא 
זה האמור, ברבות הימים, להציג בפני הצרכן את 
תכנית הביטוח ואת המבטח המתאימים לצרכיו. 

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

כלל ביטוח

מאת יעקב קיהל

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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לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו 

כאן מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

עמיתים   2016 משנת  החל 
קטנים"  "חשבונות  יש  להם 
וקופת  ותיקה  פנסיה  בקרן 
למשוך  רשאים  לחיסכון,  גמל 
את הכספים כסכום חד פעמי 
שהתקיימו  ובתנאי  עת  ובכל 

התנאים הבאים:
לא   2014 משנת  החל   .1
בחשבון  כספים  הופקדו 
לחשבון/ כספים  נוידו  ולא 

מהחשבון.
2. היתרה בכל החשבונות של 
העמית באותה קופת הגמל לא 

עלתה על 8,000 שקל.
רשות  פרסמה  משלים  כצעד 

הקובע  חוזר   2016 שנת  במהלך  ההון  שוק 
הוראות למתן הודעה לעמיתים בעלי חשבונות 
הכספים.  למשיכת  זכותם  בדבר  כאמור 
לשלוח  המוסדיים  הגופים  נדרשו  זו  במסגרת 
דיוור ייעודי נפרד לכל העמיתים בעלי חשבונות 
כאמור אודות זכאותם למשיכת הכספים. בנוסף 
כל עמית כאמור שלא מימש את זכותו למשיכת 
הכספים יקבל הודעה מידי שנה הודעה בנושא.

לעניין  ניהול,  דמי  תקנות  פי  על  במקביל, 
גמל  בקופת  מחשבונותיו  באחד  אשר  עמית 
שנת  סוף  עד  הופקדו  אשר  כספים  קיימים 
ניהול  דמי  לגבות  הגמל  קופת  רשאית    ,2007
של  הכוללת  הצבורה  היתרה  מן  מינימאליים 
בסכום  הגמל  בקופת  חשבונותיו  בכל  העמית 

שלא יעלה על 6 שקלים לחודש.
בשנת 2018, לאחר בדיקה שערכה רשות שוק 
ההון בה נמצא כי נמשכו רק כ-13% מהחשבונות 
ההון  שוק  רשות  פרסמה  כאמור,  הקטנים 
באופן  לשלוח  המוסדיים  הגופים  על  לפיו  חוזר 
חשבונות  בעלי  עמיתים  אלף  לכ-250  יזום 
 50 בין  יתרה בכספי התגמולים של  קטנים עם 
אם  גם  בדואר,  המחאה  שקל  ל-1,350  שקל 
אותם עמיתים לא ביקשו למשוך את הכספים. 
בין  פעימות  במספר  בוצעו  כאמור  ההמחאות 
מאי 2018 למרס 2019. בעקבות מהלך זה, נפדו 

כ-50 מיליון שקל.

הרחבת המהלך ליתרות של עד 8,000 שקל

חוזר,  טיוטת  ההון  שוק  רשות  פרסמה  אתמול 

המהלך  את  מרחיבה  אשר 
כאמור לבעלי חשבונות קטנים 
8,000 שקל.  עד  יתרה של  עם 
על פי רשות שוק ההון הסכום 
לעמיתים  מוחזר  להיות  שצפוי 
שקל.  מיליון  כ-800  על  עומד 
ומנהל  סמנכ"ל  סיאני,  אייל 
ופנסיה,  גמל  בפסגות  מקצועי 
המלאים  הפרטים  את  מציג 
דורשת  אותו  הפעולה  מתווה 
מהגופים  ההון  שוק  רשות 

המוסדיים:
לעמית  תשלח  הגמל  קופת   .1
בגין  בלבד"  "למוטב  המחאה 
ניתן  אותה  בחשבון  הכספים 

יהיה לפדות באופן מיידי.
נכון  יהיה  ההמחאה  גבי  על  שיופיע  הסכום   .2
הפקת  מועד  לפני  עסקים  ימי  ל-2  ועדכני 

ההמחאה.
ימי עסקים   7 תוך  3. ההמחאה תישלח לעמית 
יום  ל-60  תקפה  תהיה  והיא  הפקתה  ממועד 

לכל הפחות.
מועדים  ב-5  לעמיתים  יישלחו  ההמחאות   .4

שונים בין מאי 2020 למאי 2021:
שקל   6,500 מעל  יתרה  עם  חשבונות  לגבי   •
עד  תישלח  ההמחאה   – ל-30/4/20(  )נכון 

ה-17/5/20.
 5,000-6,500 של  יתרה  עם  חשבונות  לגבי   •
שקל )נכון ל-31/7/20( – ההמחאה תישלח עד 

ה-16/8/20.
 3,500-5,000 של  יתרה  עם  חשבונות  לגבי   •
שקל )נכון ל-30/10/20( – ההמחאה תישלח עד 

ה-15/11/20.
 2,000-3,500 של  יתרה  עם  חשבונות  לגבי   •
עד  תישלח  ההמחאה  ל-31/1/21(–  )נכון  שקל 

ה-15/2/21.
• לגבי חשבונות עם יתרה של עד 2,000 שקל – 

ההמחאה תישלח עד ה-20/5/21.
בו  הקודם  למהלך  בניגוד   – פיצויים  כספי   .5
התגמולים,  כספי  לגבי  רק  המחאות  נשלחו 
כספי  לגבי  גם  המחאות  יישלחו  הצפוי  במהלך 
פיצויים העומדים בהגדרות "חשבון קטן" כאמור 
לחוק   21 מתיקון  כתוצאה  בה  זה  שינוי  לעיל. 
בתוך  נקט  לא  מעסיק  אם  כי  נקבע  במסגרתו 
באמצעים  העבודה  יחסי  מסיום  חודשים   4

כספי  את  למשוך  יוכל  העובד  הרלוונטיים, 
הפיצויים ללא צורך בהמצאת אישור המעסיק. 

דיווחים לממונה

על החברה לשלוח לרשות שוק ההון דיווח לגבי 
ובו פירוט )במתכונת  ההמחאות שנשלחו כאמור 
כמות  אודות  לחוזר(  ג'  בנספח  שנקבעה 
היתרות  וסך  ההמחאות  נשלחו  בגינן  החשבונות 
בחשבונות אלו וכן פירוט אודות ההמחאות שנפדו. 
הדיווח יתחלק ל-2 קבוצות: חשבונות של עמיתים 
מעל גיל 50 וכלל החשבונות. כמו כן, הדיווח ייעשה 

באמצעות הכספת ובמועדים הבאים:
1. לגבי חשבונות עם יתרה מעל 6,500 שקל – עד 

ה-2/8/20.
2. לגבי חשבונות עם יתרה של 5,000-6,500 שקל 

– עד ה-1/11/20.
3. לגבי חשבונות עם יתרה של 3,500-5,000 שקל 

– עד ה- 1/3/21.
4. לגבי חשבונות עם יתרה של 2,000-3,500 שקל 

– עד ה-2/5/21.
5. לגבי חשבונות עם יתרה של עד 2,000 שקל – 

עד ה-5/8/21.

משיכת כספים באמצעות זיכוי חשבון הבנק 
במקום כרטיס אשראי

שיש  חברה  כי  נקבע  החוזר  של  הקודם  בנוסח 
אחת  קטנים,  חשבונות  אלף  מ-30  יותר  לה 
לצורך  לעמיתים  להציג  שתידרש  מהאפשרויות 
כאמור  הקטנים  מהחשבנות  הכספים  משיכת 
תהיה פנייה טלפונית של העמית למוקד השירות 
כאשר  אוטומטי,  מענה  יינתן  בו  החברה  של 
כרטיס  זיכוי  באמצעות  תבוצע  הכספים  משיכת 
האשראי של העמית וזאת לאחר שהעמית הקליד 

פרטי זיהוי ופרטי כרטיס אשראי. 
כיוון שהשוק אינו ערוך ליישם האפשרות למשיכת 
של  האשראי  כרטיס  זיכוי  באמצעות  כספים 
זאת  במקום  כי  החוזר  בטיוטת  מוצע  העמיתים, 
תינתן לעמית האפשרות האפשרות להזנת פרטי 
חשבון הבנק שלו במענה האוטומטי כאשר אימות 
מס"ב  באמצעות  יבוצע  עמית  של  הבנק  חשבון 
היערכות  תקופת  לאור  בנקאי(.  סליקה  )מרכז 
הכניסה  כי  מוצע  זה,  מנגנון  ליישום  הנדרשת 

לתוקף של האמור תהיה ב- 1/1/21.

צ’קים לבעלי חשבונות לא 
פעילים קטנים – כיצד זה יעבוד?

 לפני כשנה המוסדיים שלחו לכ-250 אלף חשבונות קטנים עם עד 1,350 שקל את הכסף 
בצ'ק  כעת רשות שוק ההון החליטה להרחיב את המהלך ולשלוח צ'קים לחשבונות בעלי 

יתרה של עד 8,000 שקל  מהו חשבון קטן? על מי תחול ההוראה? מה דין כספי הפיצויים? 
 פרטי המהלך מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי 
בפסגות גמל ופנסיה

www.polisa.news
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מצרפי  בהיקף  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
מוערך של 400 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט 
בטענה  זאת  הראל.  כנגד  שבע  בבאר  המחוזי 
לאלפי  החיים  ביטוח  פוליסות  המצאת  לאי 
המבוטחים מקרב גמלאי המשטרה ואי עדכונם 
של המבוטחים בשינויים בפוליסה בעת חידושם.
מגמלאי  חמישה  ידי  על  שהוגשה  בבקשה 
המבטחת  היא  הראל  כי  נאמר  ישראל  משטרת 
של  מוות  במקרה  קבוצתי  חיים  בביטוח 
שוטרים  של  קבוצתי  חיים  בביטוח  המבוטחים, 
בחברת  החברים  המשטרה  וגמלאי  פעילים 
עמיתים,  אלף  כ-40  המאגדת  השוטרים  קרנות 
ואשר היא בעלת הפוליסה, והיא זו שכרתה חוזה 

בביטוח הקבוצתי עם הראל.
בבקשה נטען כי הראל רמסה את חוק הביטוח 
פוליסת  הנפיקה  לא  כאשר  במיוחד  ותקנותיו, 
תוך  השוטרים,  קרנות  חברי  למבוטחיה  ביטוח 
ותוך  בערפל,  במתכוון  אותם  משאירה  שהיא 
פגיעה קשה באלמנות הזכאים לקבל ממנה את 

דמי הפוליסה.
לטענת המבקשים, הראל ביקשה להסתיר מעיני 
המבוטחים את הפוליסות ו/או השינויים שביצעה 

בפוליסה אגב חידושה לתקופה נוספת, שינויים 
ובניגוד  הפיקוח  בתקנות  כנדרש  הובלטו  שלא 
קשות  שפגעו  שינויים  הגבלות.  להבליט  לחובה 
להם  הביטוח  דמי  שהורדו  בכך  רבים  במוטבים 

הם זכאים בלא ידיעתם.
אלה  שינויים  לאור  פעלה  בבקשה,  נטען  הראל 
בניגוד לצו הפיקוח על עסקי ביטוח, ופעלה על-
ביניהם  המהותיים,  בשינויים  חדשה  פוליסה  פי 
נזרקו  וכך  הביטוח,  בכיסויי  בטבלאות  שינויים 
וכל   ,75 לגיל  שהגיעו  זוג  בני  הביטוחי  מהמעגל 
על  המפקח  זאת  שאישר  קודם  הרבה  זאת  

הביטוח )אם אישר( כנדרש בתקנות.
רק לפני כשבוע נאמר בבקשה, ובעקבות עתירה 
פוליסות  הראל  המציאה  כנגדה,  שהוגשה 
בהם  שאין  במובן  כחלקיים  שהתבררו  ביטוח 
וכן שינויים מהותיים הופעלו על  רצף תאריכים, 
על  שאושרו  קודם  הרבה  החדשה  הפוליסה  פי 
נאמר  כך,  אישר(.  )אם  הביטוח  על  המפקח  ידי 
אונים,  חסרי  המוטבים  עצמם  מוצאים  בבקשה, 
אל  משפט  לבתי  עצמם  לגרור  נאלצים  וחלקם 

מול גופים גדולים.
בכך  כדין  שלא  התעשרה  בבקשה  נטען  הראל 

הראויים  הביטוח  תגמולי  את  שילמה  שלא 
על  קודם  אושרה  שלא  פוליסה  הפעלת  תוך 
דמי  ששילמה  ובכך  הביטוח,  על  המפקח  ידי 
פוליסה על פי התנאים ששונו, ובטרם אישר אותן 

המפקח על הביטוח.
בית המשפט מתבקש לחייב את הראל בצו עשה 
החיים  ביטוח  פוליסת  את  למבוטחים  לשלוח 
ואשר   2012-2020 בשנים  התקפים  הקבוצתי 
להצהיר  הביטוח,  על  המפקח  אישור  את  עברו 
כי רק פוליסה או שינוי מהותי בפוליסה שעברה 
תקף,  יהיה  הביטוח  על  המפקח  אישור  את 
ובנוסף להצהיר כי הראל אינה יכולה להסתמך 
על הפוליסה או שינוי מהותי שבוצע בה, אם לא 
חידושה  אגב  למוטבים,  הפוליסה  את  המציאה 

לתקופה נוספת.
הראל  את  לחייב  המשפט  בית  מתבקש  עוד 
הממוניים  נזקיהם  בגין  המבוטחים  בפיצוי 
הסכם  משינוי  יוצא  כפועל  ממוניים  והבלתי 
והפעלת  הביטוחי  הכיסוי  שינוי  הכולל  הביטוח 
תנאי פוליסה חדשה הגרועים מקודמתה, ובטרם 

אושרו על ידי המפקח על הביטוח.
בהראל סירבו להתייחס. 

ייצוגית נגד הראל: לא המציאה 
למבוטחיה את פוליסות ביטוח החיים 

ולא עדכנה על שינויים בפוליסה
 מדובר בפוליסה קבוצתית של שוטרים פעילים וגמלאי המשטרה 
החברים בחברת קרנות השוטרים  היקף הייצוגית: 400 מיליון שקל

 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
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מבטחים ומבוטחים

בשיווק  קורס  לסוכניה  ערכה  מזרח  אורן 
הסוכנות  מדיניות  במסגרת  זאת  דיגיטלי. 
וניהול  דיגיטלי  בשיווק  הסוכנים  את  להכשיר 

רשתות חברתיות לסוכנים. 
מסוכני  כ-40  ההכשרה  את  עברו  כה  עד 
מתוכננים  כאשר  סבבים,  בשני  הקבוצה 
להתבצע הדרכות נוספות ליתר סוכני הקבוצה. 
במסגרת הקורס הסוכנים קיבלו כלים יישומיים 
במגוון  העסקית  פעילותם  וקידום  לשיפור 

הערוצים הדיגיטליים.
"אחד  מסר:  למנכ"ל,  משנה  עובדיה,  ניר 
ביחס  הביטוח  סוכני  של  המובהקים  היתרונות 
איכות  הינו  ולמתחרים  הישירים  לערוצים 
המדיה  המבוטחים.  עם  הקשר  ותדירות 

הדיגיטלית מייצרת פלטפורמות מגוונות וזולות 
לחיזוק הקשר, העברת מידע מקצועי ומסרים, 
איתם  והאתגרים  העומס  לנוכח  במיוחד 

אורן  קבוצת  הנוכחי.  בעידן  הסוכן  מתמודד 
ומרכזי  יעד חשוב  רואה בפיתוח סוכניה  מזרח 

בפעילותה".

האחריות  ביטוח  את  הרחיבה  הביטוח  סוכני  לשכת 
המקצועית גם להשקעות אלטרנטיביות.  עוזי ארגמן, 
יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח, מסר בשיחה עם פוליסה כי 
הרחבת הכיסוי נעשתה כחלק מהשיפורים והעדכונים 
השוטפים של הפוליסה המיועדת לחברי הלשכה, וכי 
על  נעשה  אלטרנטיביות  להשקעות  הייחודי  הכיסוי 
מנת לתת מענה לאוכלוסיית המתכננים הפיננסיים. 

הכיסוי ניתן על ידי איילון. 
בשיחה עם מערכת פוליסה סקר ארגמן את ההרחבות 
 2019 בינואר  לדבריו,  לפוליסה.  שנעשו  האחרונות 
ג' ללא עלות נוספת, ובינואר  הוסף כיסוי סייבר לצד 
2020 התווסף גם כיסוי סייבר לצד א', בעלות מזערית. 
ארגמן ציין כי ב-2019 פנו סוכנים שעוסקים בפיננסים 

ומשכנתאות, ובעקבות פנייתם הורחבה הפוליסה כך 
צורך  נוכח  כעת,  אלה.  לתחומים  גם  מענה  שתיתן 
הכיסוי  הורחב  פיננסיים,  מתכננים  בקרב  שהתעורר 

גם להשקעות אלטרנטיביות. 
שהפוליסה  כך  על  ועומדים  משתדלים  "אנו  ארגמן: 
שלנו תהיה הזולה ביותר והרחבה ביותר, כולל מטריה 
שתנוהל  הבסיסי,  לכיסוי  מעבר  שקל  מיליון   20 של 
ציין ארגמן, הלשכה עובדת  ידי הלשכה". בנוסף,  על 
מול איילון להרחבת מאגר עורכי הדין, כולל הרחבה 
"אני מסיר את הכובע   – וחיפה  לירושלים  גיאוגרפית 
בפני איילון". עוד ציין ארגמן לחיוב את מנהל העסקים 
יו"ר ועדת  אודי אביטל,  אריאל ארז, ואת   – של ליסוב 

הפיננסים בלשכה.

קבוצת אורן מזרח קיימה 
קורס שיווק דיגיטלי לסוכניה

לשכת סוכני הביטוח הרחיבה את 
פוליסת האחריות המקצועית 

לתחום ההשקעות האלטרנטיביות

ניר עובדיה, משנה למנכ"ל: המדיה הדיגיטלית מייצרת פלטפורמות מגוונות וזולות לחיזוק הקשר, 
העברת מידע מקצועי ומסרים, במיוחד לנוכח העומס והאתגרים איתם מתמודד הסוכן בעידן הנוכחי

 פוליסת האחריות המקצועית של הלשכה היא של חברת הביטוח 
איילון, כאשר הרחבת הכיסוי להשקעות אלטרנטיביות נעשה לדרישת 
מתכננים פיננסיים   עוזי ארגמן, יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח: הרחבת 
הכיסוי נעשתה כחלק מהשיפורים והעדכונים השוטפים של הפוליסה 

המיועדת לחברי הלשכה. אני מסיר את הכובע בפני איילון

עוזי ארגמן, יו”ר ליסוב סוכנות לביטוח

מסיימי ההכשרה באורן מזרח

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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