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 פוליסות ביטוחי המנהלים רשמו באותו הזמן תשואה ממוצעת של  6.1% העשור 
האחרון הראה שהגופים המוסדיים, בעזרת השקעה במניות, נכסים אלטרנטיביים 

ואג"ח מיועדות בקרנות הפנסיה, מצליחים להסתדר עם סביבת ריבית נמוכה
עמדו  האחרון  בעשור  הפנסיה  קרנות  תשואות 
על 6.58%, כך עולה מבדיקת פוליסה. פוליסות 
תשואה  הניבו  עשור  באותו  המנהלים  ביטוח 
הממוצעת  התשואה   .6.1% של  ממוצעת 
סיימו   2019 שנת  שאת  לאחר  בוצעה  הגבוהה 
וביטוח המנהלים בתשואה של  קרנות הפנסיה 
ביותר  הגבוהה  התשואה   - ו-11.96%   11.87%

שנרשמה בעשור האחרון. 
לגבי  ההנחות  את  לשנות  העת  הגיעה  האם 
הנתונים  והביטוח?  הפנסיה  קרנות  תשואות 
המוזכרים ושאר הנתונים )ראה טבלה( כוללים 
את כל הקרנות )מנייתיות, אג"חיות, כלליות וכו'( 
ואחרי   2004 לפני  המשתתפות  הפוליסות  ואת 
לכל  או  סותרים  הנתונים  מכך,  חשוב   .2004
התשואה  לגבי  ההנחה  את  מערערים  הפחות 

בקרנות הפנסיה בשנים הבאות.
מתפקיד  פרישתו  לפני  רגע   ,2014 באוגוסט 
שריג  עודד  פרופ'  שקל  הביטוח,  על  המפקח 
התשואה  הנחות  את  מטה  כלפי  לעדכן 
בפנסיה מ-4% ל-2.5%, במטרה להתמודד עם 

הגירעונות הדמוגרפיים.
השנים  רקע  על  נעשתה  שריג  של  ההנחה 
שהייתה  נמוכה  ריבית  סביבת  של  הראשונות 
מתשואת  משמעותית  לגרוע  פוטנציאל  בעלת 
שההדהוד  להניח  סביר  בנוסף,  הקרנות. 
הפסיכולוגי של "העשור האבוד" )2000-2009(, 
בשוק  משמעותית  תשואה  הושגה  לא  במהלכו 

המניות, עדיין נתן את אותותיו.  
אולם בדיקה זו מראה כי אם כבר לעדכן – הרי 
שניתן להעלות את הנחת התשואה כלפי מעלה. 
המוסדיים,  שהגופים  הראה  האחרון  העשור 
אלטרנטיביים  נכסים  במניות,  השקעה  בעזרת 
מצליחים  הפנסיה,  בקרנות  מיועדות  ואג"ח 

להסתדר עם סביבת ריבית נמוכה.
עשויה  המניות  שוק  על  עתידית  הסתמכות 
להצביע על יכולת מתמשכת של מנהלי הקרנות 
העבודה  מהשערות  גבוהות  תשואות  להשיא 
הנוכחיות. אחרי הכל, עשור אבוד מתרחש אחת 
ל-80 שנה והדור הנוכחי הספיק להיכוות ממנו, 

אך גם הצליח להתאושש ממנו.
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בית המשפט קבע כי יש לבחון האם האירוע שהתרחש הוא בגדר אירוע תאונתי 
בהתאם להגדרת המונח בפוליסה, כלומר, על התובעת היה להוכיח כי הנפגעת 

נזקקה לחילוץ בעקבות אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, גורם להיזק גופני

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
נדונה  יפו  אביב  בתל 
מדינת  של  תביעתה 
יוצגה  אשר  ישראל  
מלמן  ענת  עו"ד  ידי  על 
מלמן  פנחס  ממשרד 
חברה  איילון  כנגד 
על  יוצגה  אשר  לביטוח 
ידי עו"ד תומר זמר ועו"ד 
ממשרד  זיסקינד  ניצן 
פסק  ושות'.  ברימר  זמר 
בדצמבר  ניתן  הדין 

2019, מפי השופטת עידית קצבוי. 
הסוגיה בה בית המשפט היה צריך להכריע היא 
האם התייבשותה של נערה במהלך טיול שנתי 
מהווה אירוע תאונתי לפי הגדרת פוליסה ביטוח 

תאונות אישיות לתלמידים )להלן: הפוליסה(. 
הנערה הייתה תלמידת כיתה י"א באולפנת בני 
במהלך   ,2016 בשנת  )להלן: הנפגעת(.  עקיבא 
טיול שנתי בהר שחורת, החלה הנפגעת לחוש 
כך,  בשל  להקיא.  והחלה  ראש  וכאב  בחולשה 
הובאה  והיא  מהמקום  לחילוצה  מסוק  הוזמן 

לבית החולים סורוקה.
איילון(  )להלן:  הנתבעת  על  כי  טענה  התובעת 
 111,406 להשיב לה את עלות הפינוי בסך של 
ד'   2 סעיף  להוראות  בהתאם  וזאת  שקל, 
חילוץ"  הוצאות  "כיסוי  שכותרתה  לפוליסה, 
נפגעים  חילוץ  הוצאות  המבטח  "יחזיר  ולשונה 
כולל  שהוא,  אמצעי  בכל  במצוקה  הנתונים 

מסוקים". 
התביעה  את  לדחות  יש  כי  טענה  איילון  מנגד, 
לכך  כפוף  החילוץ  הוצאות  שהחזר  מאחר 
הגדרתה  שלפי  בתאונה,  נפגע  שהמחולץ 
לעין,  גלוי  חיצוני,  פיזי,  "אירוע  היא:  בפוליסה 
בלתי צפוי, הגורם להיזק גופני". עוד טענה איילון, 
שאינו  וחום  התייבשות  באירוע  היה  מדובר  כי 
איילון,  טענה  לכך  בנוסף  פיזי.  או  חיצוני  אירוע 
כי הנפגעת סבלה בעבר מאירוע התייבשות וכי 
ביום האירוע חשה ברע, ולכן יש לראות באירוע 
כאירוע צפוי שאינו מקים עילת פיצוי. איילון ציינה 
ולכן  ממחלה  כתוצאה  נגרם  האירוע  כי  בנוסף, 

הוא מוחרג מהכיסוי בפוליסה באופן מפורש.
המשפט  בית  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר 
קבע כי יש לדחות את התביעה, כיוון שהתובעת 
"מקרה  רכיבי  התקיימות  את  הוכיחה  לא 

הביטוח" כהגדרתו בהוראות הפוליסה.
תחילה, דחה בית המשפט את טענת התובעת, 

הוצאות  "כיסוי   – לפוליסה  ד'   2 סעיף  לפיה 
"המחולץ  לפיו  יחיד  תנאי  העמיד  חילוץ", 
לתנאים  קשר  ללא  וזאת  במצוקה",  נתון  היה 
לעמוד  הצורך  לעניין  היתר,  ובין  הרלוונטיים 

בהגדרת "תאונה" בהתאם לפוליסה.
לאחר מכן ציין בית המשפט, כי לשון הפוליסה, 
ההגדרות,  בסעיף  "נפגע"  להגדרת  המפנה 
קבעה במפורש כי נפגע הינו מי שנגרם לו היזק 
גופני בתאונה. בהתאם לכך, קבע בית המשפט, 
הוא  שהתרחש  האירוע  האם  לבחון  יש  כי 
המונח  להגדרת  בהתאם  תאונתי  אירוע  בגדר 
כי  להוכיח  היה  התובעת  על  כלומר,  בפוליסה, 
פיזי,  אירוע  בעקבות  לחילוץ  נזקקה  הנפגעת 

חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, גורם להיזק גופני.
כמו כן, בית המשפט ציין כי התובעת לא צירפה 
שתתמוך  רפואית  דעת  חוות  התביעה  לכתב 
הנפגעת  של  הרפואי  מצבה  לעניין  בטענותיה 

והגורמים לו. 
עוד הוסיף בית המשפט, כי מתוך עיון במסמכים 
ללמוד  היה  ניתן  התובעת  שהגישה  הרפואיים 
היא  כי  להתייבשות,  נטייה   הייתה  לנפגעת  כי 
ביום קבלתה,  סבלה מכיווצים בבטן התחתונה 
מעלות.   39 של  חום  לה  היה  הפינוי  טרם  וכי 
הרפואי  התיעוד  כי  המשפט,  בית  קבע  לפיכך 
נגרמה  הנפגעת  של  התייבשותה  כי  הוכיח  לא 

לא   לכך  ובהתאם  האוויר  מזג  מתנאי  כתוצאה 
הצביע על נסיבות חיצוניות ובלתי צפויות שגרמו 

למצבה הרפואי של הנפגעת.
במפורט  אין  כי  המשפט,  בית  הדגיש  זאת  עם 
לפיו  לפוליסה,  החריג  את  להוכיח  לבדו  לעיל 
כתוצאה  נגרם  הנפגעת  של  הרפואי  מצבה 
שמוטלת  לפני  כי  הדגיש,  אך  פנימית,  ממחלה 
על  לפוליסה,  החריגים  הוכחת  חובת  איילון  על 
התגבשות  עצם  את  להוכיח  עצמה  התובעת 

מקרה הביטוח.
זאת ועוד, בית המשפט ציין כי בניגוד למכת חום 
אשר נגרמת כתוצאה מהשפעת השמש על גוף 
מתהליכים  להיגרם  יכולה  התייבשות  הנפגע, 
שונים שאינם קשורים דווקא לקרני השמש – בין 

היתר, מחלות והליכים גופניים פנימיים. 
כי  קבע  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
נפגעה  הנפגעת  כי  הוכיחה  לא  התובעת 
בתאונה, ולכן לא ניתן לקבוע כי התובע הוכיחה 
התנאים  לפי  הביטוח  מקרה  התגבשות  את 

הקבועים בפוליסה. 
סוף דבר, בית המשפט דחה את התביעה וחייב 
בגין  הנתבעת  בהוצאות  לשאת  התובעת  את 

שכר טרחת עורך דין.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

מאת עו”ד ג’ון גבע

התייבשות אינה בגדר 
“תאונה” לפי תנאי הפוליסה
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 בתביעה נטען כי בניגוד לחוזה החברות מספקות שמשות Aftermarket Parts, שאינן 
נושאות תו תקן ואינן שמשות מקוריות  הפניקס בתגובה: מדובר בדברים מופרכים מן 

היסוד. השמשות המותקנות נושאות תקינה כדין, והכל בהתאם לתנאי הפוליסה

 AIG ,ייצוגית נגד הפניקס, הראל
וממסי בטענה להפרת חוזה 
לאספקת שמשות שניזוקו

לבית  הוגשה  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
הביטוח  חברות  כנגד  מרכז  המחוזי  המשפט 
הפניקס, הראל ו-AIG, וחברת שירותי הדרך ממסי. 
ללקוחותיהן  מציעות  החברות  כי  נאמר  בבקשה 
שירות של החלפת שמשות רכב שניזוקו, שירות 
הידוע בכינוי "ביטוח שבר שמשות" או "כיסוי בגין 
שבר שמשות". נאמר בבקשה, כי כאשר  מתרחש 
מופנה  הרכב,  בשמשת  שבר  או  סדק  של  אירוע 
הלקוח לקבלת שירות למתקין הקשור בחוזה עם 
המשיבות. המתקין יסיר את השמשה השבורה או 

הסדוקה ויתקין במקומה שמשה חדשה.
המשיבות  שבין  החוזה  פי  על  כי  נטען,  בבקשה 
ללקוחותיהן, הן התחייבו כי במקרה של התרחשות 
חליפית  שמשה  יספקו  הן  הרכב,  בשמשת  שבר 
למכון  פנו  לא  המשיבות  ואולם  תקן.  תו  הנושאת 
התקנים לשם קבלת תו תקן לשמשות הרכב שהן 

מספקות.
כיוון שכך ועל פי החוזים שביניהן לבין לקוחותיהן, 
מקורית  שמשה  ללקוחותיהן  לספק  עליהן  היה 
שמשה  או   Original equipment המכונה: 
ידי יצרן המיצר שמשות עבור יצרני  המיוצרת על 

 Original  manufacturer והמכונה:  הרכב 
.equipment

ומספקות  סיפקו  בבקשה,  נטען  זאת,  תחת 
המשיבות ללקוחותיהן שמשות חליפיות מקטגוריה 
של aftermarket parts, שאינן נושאות תו תקן 
 OE :ואינן שמשות מקוריות משני הסוגים האמורים

.OEM-ו
יובל מימון, מיכל פרוכטר, ד"ר  לדברי המבקשים: 
אספקת  אביטן,  פורטוגלי  ואורנה  קלדרון  אילן 
לתקינה  בהתאם  המיוצרות  זה,  מסוג  שמשות 
זרה, היא לגיטימית כשלעצמה, אלא שהיא מפרה 
כלפי  המשיבות  של  המפורשת  ההתחייבות  את 
לקוחותיהם, לפיה היה עליהן לספק להם במקרה 
שמשה  הרכב,  בשמשת  שבר  התרחשות  של 
הן  ובכך  מקורית,  שמשה  או  תקן  תו  הנושאת 
מפרות את החוזה, גורמות נזק ומתעשרות שלא 

במשפט. 
את  לחייב  המשפט  בית  מתבקש  כן  על  אשר 
הרכב  שבכלי  לקוחותיהן  את  לפצות  המשיבות 
של  מקטגוריה  חליפית  שמשה  הותקנה  שלהן 
להם  שיאפשר  פיצוי   ,aftermarket parts

להחליף את השמשה שהותקנה ברכבם בשמשה 
שווי  את  ללקוחותיהם  להשיב  בנוסף,  מקורית. 
שלהן  ההתקשרות  במסגרת  שחסכו  החיסכון 
שמשות  להתקין  שהורשו  השמשות,  מתקיני  עם 

חליפיות שאינן נושאות תו תקן ואינן מקוריות.
לשם  תביעתם  את  יתקנו  הם  המבקשים,  לדברי 
ללקוחות  שנגרם  המצרפי  הנזק  מלוא  הצגת 
מיד לאחר  זאת   - ושווי החיסכון שלהן  המשיבות 
שיימסר להם מלוא המידע המצוי בידי המשיבות 
של  אירוע  אירע  בהם  המקרים  היקף  אודות  על 
שבר שמשות והוחלפו השמשות שאינן נושאות תו 

תקן ואינן מקוריות.
מהפניקס נמסר: "הבקשה טרם הומצאה לחברה. 
המדובר  כי  נבהיר,  בכתבה  לאמור  ביחס  ואולם, 
בדברים מופרכים מן היסוד. השמשות המותקנות 
לתנאי  בהתאם  והכל  כדין,  תקינה  נושאות 

הפוליסה".
הומצא  טרם  התביעה  "כתב  נמסר:  מממסי 
למשרדנו. מכתב התראה שהועבר בעבר בנושא 

הופנה לספק כתב השירות החיצוני".
הראל ו-AIG בחרו לא להגיב. 

 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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ההון,  שוק  רשות  של  אישורה  את  קיבלה  הכשרה 
ביטוח וחסכון להפקת פוליסות חוק מכר, ומימון לליווי 
לפרוייקטי נדל"ן. זאת במסגרת הטמעת אסטרטגיית 
הרווחיות העסקית שמוביל המנכ"ל שמעון מירון. כעת 
החברה תוכל להעניק מעטפת פיננסית מלאה ליזמי 
מסגרות  מכר,  חוק  פוליסות  הפקת  שתכלול  נדל"ן, 
יתר  וכל  עצמי,  הון  השלמות  כולל  לבניה,  אשראי 
שירותי המימון הנדרשים ליזמים במסגרת ליווי בניה.   
לתחום  כניסתה  על  הודיעה  שלאחרונה  הכשרה, 
הליווי הפיננסי ופוליסות המכר, תוכל לספק מעטפת 
ובמקביל  עצמאי  באופן  נדל"ן  לפרויקטי  מימונית 
בנקים  עם  פעולה  שיתופי  מערך  להקים  תמשיך 
ההשקעות  ממערך  כחלק  נוספות,  מימון  וקרנות 

הכולל של החברה. 
נדל"ן  פרויקטי  לליווי  מעטפת  תיתן  הכשרה  בכך 

מכל היקף כל שהוא, כולל חוב בכיר והשלמת הון וכן 
הנפקת פוליסות חוק. לדברי החברה, כל יזם שיבקש 
להקים פרויקט נדל"ן למגורים בכל היקף יוכל לפנות 

לחברה ולקבל את המימון בכפוף למספר תנאים.
את המחלקה לליווי פיננסי וערבויות מכר תנהל איריס 
וליווי   ערבויות  מערך  למנהלת  מונתה  אשר  חסקי 
פיננסי. חסקי שימשה עד לאחרונה ראש צוות באגף 
ערבויות וליווי פיננסי של הראל חברה לביטוח במשך 

יותר מ-4 שנים.
"אישור  לביטוח:  חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
הפיקוח הוא הוא עוד אבן דרך במימוש האסטרטגיה 
את  ולגוון  ההכנסות  היקפי  להגדלת  החברה  של 
כניסה לענפי פעילות  ידי  על  אפיקי ההשקעות שלה 
אלטרנטיביים, לא סחירים, הפועלים בקורלציה נמוכה 

לשוק ההון ומייצבים את הרווחיות של החברה". 

כלל ביטוח ביחד עם גופים מוסדיים בינלאומיים 
בארה"ב  האנרגיה  בתחום  ענק  עסקת  ביצעה 
 Astoria הכוח  תחנות  קומפלקס  לרכישת 
נעשתה  זו  עסקה  יורק.  ניו  בעיר   Energy
בשיתוף עם קונסורציום של משקיעים מוסדיים 
בינלאומיים, הכולל את קרן הפנסיה ההולנדית 
הביטוח  חברת  של  ההשקעות  זרוע   ,APG
פנסיה  וקרן   MAEG ששמה   Munich RE

אמריקאית. 
היקף ההשקעה של כלל ביטוח בעסקה נאמד 
בכ-200 מיליון שקל, ומקנה לה שיעור אחזקה 
ההשקעה  ביטוח  כלל  פי  על  מ-5%.  יותר  של 
צפויה להניב תשואה דו ספרתית, כאשר עסקה 
תזרים  עם  טווח  ארוכת  השקעה  מהווה  זו 

מזומנים קבוע. 
כוללת  פלטפורמה  היא   Astoria Energy
יורק עם הספק כולל  של שתי תחנות כוח בניו 
הספק  מפיקות  התחנות  שתי   .mw  1230 של 

לעבוד  החלה  הראשונה  דומה. 
ב-2006 והשנייה ב-2011.

על פי כלל ביטוח: "שתי תחנות 
כוח אלו הינן החדישות והיעילות 
ומהוות הספק  יורק,  בניו  ביותר 
למשק  מהותי   Base Load
החשמל של העיר ניו יורק אשר 
האטרקטיבי  החשמל  שוק  הינו 
בארה"ב, הנהנה מפרמיה בשל 
הכניסה  וחסמי  הגבוה  הביקוש 
מגבלות  עם  אך  הגבוהים, 
מהותיות על הקמה של הספק 

נוסף והקמת תשתיות הולכה".
את העסקה בכלל ביטוח הובילו 
ליאת חזות, מנהלת ענף אשראי 

תשתיות  מחלקת  מנהל  לוי,  ודודי  ותשתיות 
ואנרגיה. אלעד לוי מחברת BLK שימש כבנקאי 
להשקעות. ייעוץ משפטי, ניתן על ידי עו"ד שירה 

הרצוג, פוקס,  מרגלית, ממשרד 
נאמן. 

ההשקעות  מנהל  דורי,  יוסי 
ביטוח:  כלל  של  הראשי 
פעיל  חלק  להיות  גאים  "אנו 
בינלאומי,  קונסורציום  ביצירת 
אופק  את  להרחיב  ולהמשיך 
ישירות  בהשקעות  החברה  של 
ארוך.  לטווח  אטרקטיביות, 
והאיכותיים  היעילים  הנכסים 
יורק  ניו  לעיר  המסייעים  הללו, 
האנרגיה  ביקוש  את  לספק 
בשוק  ממוקמים  בעיר,  הגדל 
ומשוכלל,  מבוסס  חשמל 
תפעולית  היסטוריה  כוללים 
מוכחת, ומהווים עבור החוסכים שלנו הזדמנות 
לטווח  ואטרקטיבית  יציבה  לתשואה  נהדרת 

ארוך".

ב-2020 מצפה הכשרה ללוות לפחות 20 פרויקטים בסדר גודל כולל של 400 יחידות דיור

 ההשקעה תעשה בקומפלקס תחנות כוח  Astoria Energy ההשקעה מקנה לחברת הביטוח 
Munich RE העסקה נעשית עם חברות אחרות כולל  שיעור אחזקה של יותר מ-5% בקומפלקס

הכשרה קיבלה אישור 
להנפקת פוליסות חוק מכר

רכישת ענק בתחום האנרגיה 
לכלל ביטוח: תשקיע 200 מיליון 
שקל בתחנות כוח בעיר ניו יורק

כדאי לדעת

יוסי דורי מנהל ההשקעות 
הראשי של כלל ביטוח

איריס חסקי

יין
שט

קל
פינ

שי 
בי

 א
ם:

לו
צי

פוליסה פיננסים

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

www.polisa.news


7 20 בינואר 2020

www.polisa.news פוליסה

 עם זאת, תחזית הדירוג ירדה מחיובית ליציבה בעקבות הצפי לתנודתיות ברווחיות 
ובהון הנדרש בתחום הביטוח הסיעודי  במעלות מאמינים כי הגיוון העסקי של החברה 
ימשיך לתרום לרווחיותה והיא תוכל להכיל את התנודתיות ברווחיות בשנתיים הקרובות

שהרווחיות  סבורה  מעלות   S&P הדירוג חברת 
חשיפה  בעקבות  להיפגע  תמשיך  הראל  של 
הסקירה  חיים.  וביטוחי  הסיעודי  לביטוח  גבוהה 
 ,2019 בנובמבר  בוצעה  הדירוג  חברת  של 
שבועיים לאחר שהראל הודיעה כי תפריש 900 
מיליון שקל, מתוכם 600 מיליון בסיעוד, בעקבות 

ירידת עקום הריבית.
הפגיעה  שלמרות  סבורים  הדירוג  בחברת 
העסקי  מעמדה  על  תשמור  החברה  האמורה, 
במונחי  בישראל  הגדולה  הביטוח  כקבוצת 
יאושרר.   +AA של  רמה  על  ודירוגה  פרמיות 
החברה  פעילות  את  לטובה  מציינת  מעלות 
הביטוח  בתחומי  החיתומית  הרווחיות  לשיפור 
בהיקף  הצמיחה  עם  הבריאות  וביטוח  הכללי 
תזרים  לה  המייצרים  המנוהלים,  הנכסים 

משמעותי של דמי ניהול קבועים.
הראל  של  העסקי  הגיוון  כי  מאמינים  במעלות 
ימשיך לתרום לרווחיותה ולכן צופים כי הערכת 

התנודתיות  את  להכיל  תוכל  החברה  של  ההון 
מציינים  במעלות  הקרובות.  בשנתיים  ברווחיות 
החיתומית  וברווחיות  ההון  בהערכת  ששיפור 
לתמוך  עשוי  והבריאות  הכללי  הביטוח  בתחומי 
התחזית.  בטווח  יותר  גבוהה  דירוג  ברמת 
או  לצפי  בניגוד  ההון  בהערכת  היחלשות  מנגד, 
להורדת  להוביל  עשויים  ברווחיות  התדרדרות 

דירוג.
החברה  התמקדות  כי  במעלות  מוסיפים  עוד 
בפתרונות דיגיטליים לשיפור השירות ללקוחותיה 
תומכת  וההפצה  התביעות  מערכי  ולהתייעלות 
מתאימה  הראל  כי  ומעידה  החברה,  בהערכת 
הכנסות  המשתנים.  השוק  לתנאי  עצמה  את 
לרוב  בהשוואה  גבוהות  מהשקעות  החברה 
תחומי  בכל  ברווחיותה  ותומכות  מתחרותיה 
ארוך  והחיסכון  החיים  ביטוח  בתחום  הפעילות. 
2014-2018 צמח היקף הנכסים  הטווח, בשנים 
של  שנתי  ממוצע  בקצב  הראל  של  המנוהלים 

כ-8%.  של  הענפי  לממוצע  בהשוואה  כ-14%, 
כי  מניחה  היא  מעלות  של  הבסיס  בתרחיש 
של  הפרמיות  היקף  יצמח   2019-2020 בשנים 

הראל ביטוח בממוצע בכ-4% בשנה.
של  הסולבנסי  שיחס  חוזה  הדירוג  חברת 
110%, בהנחת  2019 יישאר סביב  החברה ליוני 
2024. הירידה הצפויה ביחס  יישום מלא בשנת 
בסוף   119% של  ליחס  בהשוואה  הסולבנסי 
הירידה  השפעת  את  בעיקר  משקפת   2018
דרישות  על  הסיכון  חסרת  הריבית  בעקום 
במעלות  והסיעוד.  החיים  ביטוחי  בתחומי  ההון 
עשוי   2019 לסוף  הסולבנסי  שיחס  מוסיפים 
 ,2019 יוני  לתוצאות  בהשוואה  נמוך  להיות 
בעיקר בשל המשך ירידת עקום הריבית חסרת 
הסיכון והשפעת חיזוק העתודות בשל התארכות 
תוחלת החיים, שתמותן מעט באמצעות שחרור 
הוראות  ביטול  בעקבות  כללי  ביטוח  עתודות 

ועדת וינוגרד ברבעון השלישי של השנה.

לבחירה עיתונות בהתאמה אישית
לחצו 

כאן מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

 +AA מאשררת דירוג S&P
להראל: הרווחיות עשויה 
להיפגע בעקבות חשיפה 

גבוהה לביטוחי סיעוד וחיים

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

חתמים בשוק הביטוח האווירי חלוקים בדעתם 
גוף  תביעת  עבור  תשלם  אשר  הפוליסה  לגבי 
המטוס )Hull( של חברת התעופה האוקראינית, 
שיורט על ידי טיל קרקע אוויר איראני. גוף המטוס 
וכן מכוסה  פוליסת כל הסיכונים  פי  מכוסה על 

באמצעות פוליסה לנזקי מלחמה. 
לאחר  צצה  הביטוחי  הכיסוי  לגבי  הבהירות  אי 
את  תעביר  לא  כי  הודיעה  איראן  שממשלת 
תנאי  פי  על  לאוקראינה.  השחורה"  ה"קופסה 
סכום  את  לדרוש  רשאי  המבוטח  הפוליסה 

ואילו  האירוע  סיבת  שמתבררת  לפני  הביטוח 
המבטח יכול להחליט כיצד ישלם את התביעה. 
 Tokio הוא  נזקי מלחמה  המבטח המוביל של 
הוא   Global Aerospace-ו  Marine Kiln
הסיכונים.  כל  פוליסת  של  המוביל  המבטח 
 .AJ Gallagher הברוקר שערך את הביטוח הוא
 Malaysia של   המטוס  היעלמות  באירוע 
 )2014 במרץ  מה-8   MH370 טיסה(  Airlines
המטוס.  של  השחורה  הקופסא  נמצאה  לא 
המבטחים )של נזקי מלחמה ושל כל הסיכונים( 

לא הגיעו להסכמות על חלוקת האחריות ביניהם 
ביוני  שפורסם  הבוררות,  פסק  לבוררות.  ופנו 
2019, חייב את מבטחי נזקי המלחמה )המבטח 

המוביל  Atrium( לשלם את הנזק. 
)המבטח  המטוס  של  הסיכונים  כל  מבטחי 
דבר,  של  בסופו  הסכימו,   )AGCS המוביל 
שווה  באופן  המטוס  לבעלי  השיפוי  את  לחלק 
עם מבטחי סיכוני מלחמה. מומחים משערים כי 
פרשת הפיצוי לבעלי המטוס האוקראיני תסתיים 

בהסדר דומה.

מי ישלם על ביטוח
גוף המטוס האוקראיני 

שיורט באיראן?
אי הבהירות לגבי הכיסוי הביטוחי צצה לאחר שממשלת איראן 

הודיעה כי לא תעביר את ה"קופסה השחורה" לאוקראינה

www.polisa.news
https://polisa.news/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93/
https://polisa.news/%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%a1%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%92%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%91/
https://polisa.news/%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d/%d7%a2%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%92%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%91/
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true
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הפורום הכלכלי העולמי וברוקר הביטוח הגלובלי מארש:

הסיכונים המרכזיים לשנת 2020: 
סיכונים סביבתיים ומתקפות סייבר 

 נעמי גיסר, מנכ"לית מארש ישראל: משבר האקלים כבר נוגע בכולנו, ותהיה לו בקרוב 
השפעה יתרה על עסקים גם בישראל, כאשר כבר בחורף הנוכחי אנו חווים נזקים קשים 
 סיכון הסייבר גם הוא יעלה – תזכורת נוספת לחברות וארגונים בישראל להתמגן בפניו

ועימותים  סייבר  מתקפות  סביבתיים,  סיכונים 
לשנת  המרכזיים  הסיכון  גורמי  הם   – כלכליים 
2020. כך עולה מדוח הסיכונים העולמי לשנת 
2020 שפורסם על ידי הפורום הכלכלי העולמי 
מארש  בעולם  הגדול  הביטוח  ברוקר  בשיתוף 

ומקלנן. 
מומחים  כ-800  של  משוב  על  מסתמך  הדוח 
לדרג  שהתבקשו  עולמיים,  החלטות  ומקבלי 
וההשפעה  הסבירות  מבחינת  חששותיהם  את 
של כל אחד מהגורמים. הדוח מתייחס לנושאים 
טכנולוגיה  סביבה,  כלכלה,  כמו:  מרכזיים 

ובריאות הציבור.

מהנתונים עולה כי סוגיות סביבתיות הקשורות 
למשבר האקלים נמצאות בכל חמש המקומות 
הראשונים ברשימת הסיכונים המרכזיים לעשור 
הקרוב. זוהי הפעם הראשונה שמשבר האקלים 
נמצא בכל חמשת המקומות הראשונים בדירוג 

הסיכונים.
החל  סביבתיים,  במשברים  רצופה  שנה  לאחר 
מהשריפות באמזונס ועד שריפות הענק שעדיין 
אירועים  כי  נראה  באוסטרליה,  משתוללות 
סביבתיים ימשיכו להוות את הסיכונים הבולטים 

בעשור הקרוב. 
הסיכון  הסיכונים,  רשימת  בראש  נמצא  עוד 

עימותים  של 
מהווה  כלכליים 
הסיכון  את 
ביותר.  הגבוה 
לאחר מכן קיטוב 
פנימי  פוליטי 
השלישי  ובמקום 
מזג  אירועי 
קיצוניים  אוויר 
נזק  שיגרמו 
משמעותי לרכוש 
ת  ו י ת ש ת ל ו
ולאובדן חיי אדם. 
הסיכונים  חמשת 
ם  י נ ו ש א ר ה
ם  ת ו ר י ב ס ש
בעשור  גבוהה 

כישלון  קיצוניים,  אוויר  מזג  אירועי  הם:  הבא 
והתאמה  החממה  גזי  פליטות  של  בהפחתה 
לשינויי האקלים על ידי ממשלות ועסקים, נזקים 
סביבתיים(  )פשעים  אדם  ידי  מעשי  סביבתיים 
ואסונות טבע גדולים ומשמעותיים כמו רעידות 
וסופות  געשיות  התפרצויות  צונאמי,  אדמה, 

גיאומגנטיות.
כי  איום הסייבר ומתקפות  עוד עולה מן הדוח, 
בין  המדורג  סיכון  גורם  להוות  עומדים  סייבר 
המקומות הראשונים )מקום 5 ו-8( מבין עשרת 
הסיכונים הבולטים בעשור הקרוב. על פי הדוח, 
מתקפות הסייבר יהפכו לאגרסיביות יותר ויגרמו 
לנזק ושיבוש תשתיות ופעולות. זאת, לצד גניבת 

נתונים וכסף.
רשימת  בצמרת  שנמצאים  נוספים  סיכונים 
אג'נדות  כלכלי,  מיתון  הם:  הסיכונים 
ממשלות  של  המאמצים  כישלון  פופוליסטיות, 
ועסקים להפחית את השפעות משבר האקלים 
הדוח  סביבתיות.  מערכות  של  והתמוטטות 
העולמי,  המים  משבר  להחמרת  גם  מתייחס 
ולהתפשטותן של מחלות מדבקות המושפעות 

ממשבר האקלים.
"דוח  ישראל:  מארש  מנכ"לית  גיסר,  נעמי 
לשנת  העולמי  הכלכלי  הפורום  של  הסיכונים 
ערך,  יקר  מסמך  הוא  מארש  בשיתוף   2020
העולם  בכל  ומנהלים  לחברות  המאפשר 
הבאה  לשנה  שלהם  הסיכונים  את  להעריך 
ראשונה  פעם  זו  יותר.  טוב  הרחוק  ולעתיד 
העולמי  האקלים  ממשבר  הנובעים  שסיכונים 
כבר  האקלים  משבר  הטבלה.  בראש  ניצבים 
נוגע בכולנו, ויש ותהיה לו בקרוב השפעה יתרה 
בחורף  כבר  כאשר  בישראל,  גם  עסקים  על 
הנוכחי אנו חווים נזקים קשים. סיכון הסייבר גם 
וארגונים  לחברות  נוספת  תזכורת   – יעלה  הוא 
הגיאו- מצבנו  למרות  בפניו.  להתמגן  בישראל 
ממוגנים  בישראל  עסקים  הרבה  לא  פוליטי, 

ממתקפות סייבר, בניגוד לארה"ב".
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Note: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual global risk on a scale of 1 to 5, 1
representing a risk that is very unlikely to happen and 5 a risk that is very likely to occur. They also assess the impact
on each global risk on a scale of 1 to 5 (1: minimal impact, 2: minor impact, 3: moderate impact, 4: severe impact and
5: catastrophic impact). See Appendix B for more details. To ensure legibility, the names of the global risks are
abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

Source: World Economic Forum Global Risks
Perception Survey 2019–2020.
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Figure II: The Global Risks Landscape 2020

Source: World Economic Forum Global Risks  
Perception Survey 2019–2020.

Note: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual global risk on a scale of 
1 to 5, 1 representing a risk that is very unlikely to happen and 5 a risk that is very likely to occur. They 
also assessed the impact of each global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a minimal impact and 5 a 
catastrophic impact. To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A for 
the full name and description.

גורמי הסיכון – מסודרים לפי סבירות התרחשות ומידת השפעה

נעמי גיסר

www.polisa.news
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 גידול בשיעור של 18% לעומת היקף הכספים בתכניות פנסיוניות 
בראשית השנה  שוק החיסכון הפנסיוני – סיכום שנה  מאמר 1 בסדרה

יותר מטריליון שקל נצברו 
בתכניות פנסיוניות בסוף 2019

מוצעות  בישראל  הפנסיוני  החיסכון  בשוק 
תכניות פנסיוניות מגוונות, אשר מאפשרות לכל 
לחסוך  עת  בכל  לבחור  הציבור  מן  ואחד  אחת 
בהיקף  כספים  נצברו   2019 שנת  בסוף  בהן. 
שקל(  מיליארד   1,031( שקל  יותר מטריליון  של 
חדשות  פנסיה  בקרנות  פנסיוניות,  בתכניות 
לתגמולים  גמל  בקופות  וכלליות(,  )מקיפות 
ובתכניות ביטוח. הסכום מהווה גידול בשיעור של 
18% לעומת היקף הכספים בתכניות פנסיוניות 

בראשית השנה.
הכספים  בהיקף  גידול  של  המגמה  נמשכה   2019 בשנת  נכסים:  היקף 
המנוהלים בקרנות פנסיה חדשות, מגמה המאפיינת את קרנות הפנסיה 
החדשות מאז הקמתן לראשונה בשנת 1995. בסוף שנת 2019 הסתכמו 
סך נכסי קרנות הפנסיה החדשות בכ-412 מיליארד שקל, סכום המבטא 
גידול בשיעור של יותר מ-22% לעומת ראשית השנה, לאחר גידול בשיעור 

של כמעט 11% בשנת 2018.
צבירת נכסים: בשנת 2019 נהנו קרנות הפנסיה החדשות מצבירה חיובית, 
כניסת כספים העולה על יציאת כספים, בהיקף של כ-37 מיליארד שקל. 
לאורך כל השנים, מאז הקמת קרנות הפנסיה החדשות, מתאפיין השוק 
וגדלה מדי שנה. הצבירה החיובית הגדלה  בצבירה חיובית, אשר הולכת 
של  לפנסיה  החיסכון  את  להגדיל  האוצר  משרד  מדיניות  את  מבטאת 
2008, על  לידי ביטוי בהטלת חובה, בשנת  הציבור. מדיניות האוצר באה 
ציבור השכירים לחסוך במסגרת קרנות פנסיה, תוך מתן עדיפות לחיסכון 
במכשיר זה על פני מוצרים חלופיים ובשנת 2017 - כאשר חובה זו הוטלה 

גם על עצמאים. 
כ-45 מיליארד שקל, כאשר בשנת  2019 הופקדו לקרנות פנסיה  בשנת 
שקל.  מיליארד  כ-36   2017 ובשנת  שקל  מיליארד  כ-40  הופקדו   2018
ההפקדות  בשיעורי  מהגידול  נובע  השנתיות  ההפקדות  בהיקף  הגידול 
אליהם נדרשו שכירים ומן החובה שהוטלה על עצמאים לחסוך בקרנות 

פנסיה.
משני  ניהול  דמי  משלמים  חדשות  פנסיה  בקרנות  חוסכים  ניהול:  דמי 
ניהול  ודמי  הפנסיה  בקרן  החוסך  בחשבון  הצבירה  מן  ניהול  דמי  סוגים. 
דמי  שיעורי   2019 בשנת  הפנסיה.  לקרן  שנעשות  ככל  ההפקדות,  מן 
הניהול הממוצעים בקרנות פנסיה מקיפות הסתכמו ב-0.21% מן הצבירה 
2019 נמשכה המגמה של ירידה בדמי  ו-2.12% מן ההפקדות. גם בשנת 
מאז  ביותר  הנמוכים  הממוצעים  הניהול  דמי  שיעורי  אלו  בשוק.  הניהול 

החלו לפעול קרנות הפנסיה החדשות.

הכותב הוא יו"ר אינטרגמל

מאת איציק אסטרייכר

זרקור לעולם הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל- 31 בדצמבר 2019
)במיליוני שקל(

היקף נכסים מנוהל בקרנות פנסיה חדשות 
)במיליארדי שקל(

צבירה נטו בקרנות פנסיה חדשות )במיליוני שקל(

דמי ניהול ממוצעים מן הצבירה - קרנות פנסיה חדשות מקיפות דמי ניהול ממוצעים מן ההפקדות
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פוליסה פיננסים

מבטחים ומבוטחים

היום  השתתפו  סוכנים  כ-35 
בפתיחת המחזור השלישי של קורס 
ההעשרה בתחום הבריאות וביטוחיו 
השונים, שנערך על ידי חברת עולם 
החולים  בית  ובשיתוף  הבריאות 

אסותא. 
ידי  על  שפותח  הקורס,  במסגרת 
ורדה  זיו,  יואל  שבבעלות  החברה 
לבקוביץ וגבי נקבלי, נערכו הרצאות 
ומקיפות בתחומים שונים  מעמיקות 
פרוצדורות  רפואיים,  מצבים  ובהם 
ואפשרויות טיפול מתקדמות, חיתום, 

תנאי פוליסות ותביעות. 
הקורס  בה  הראשונה  הפעם  זוהי 
סוכני  לשכת  עם  בשיתוף  נעשה 

הממונה על הביטוח היה אמור לשאת דברים  משה ברקת,  הביטוח. ד"ר 
בפתיחת הקורס, אך ברגע האחרון הוא נאלץ לבטל  את הגעתו. ממארגני 

הכנס נמסר שברקת התחייב לקחת 
חלק במפגשים הבאים. 

המשתנה  הביטוח  "בעולם  זיו:  יואל 
לכל  מגיעה  הדיגיטציה  היום,  של 
פינה ומשנה אותה, אך דבר אחד לא 
עם  ביטוח  סוכן  והוא  להחליף  ניתן 
בענף  הסיעודי.  בביטוח  מוסף  ערך 
זה נדרשת תמיכה של הסוכן בלקוח, 
שיידע להתאים את הפוליסה לאופיו 
ולהסביר למבוטח את  של המבוטח 
כדי  אך  בפוליסה.  הרבים  הסעיפים 
הוא  מוסף,  ערך  יציג  אכן  שהסוכן 
הרבה  ולתת  מקצועי  להיות  חייב 

ביטחון למבוטחים. 
לדעת  צריך  אבל  כוח  הוא  "ידע 
להשתמש בו. בקורס הזה הסוכנים יקבלו גם את הידע וגם את הכלים". 

הוסיף זיו.

השבוע  השקיעו  ומגדל  הפניקס 
זאת,  מניבים.  הריט  בקרן  לראשונה 
הקרן  של  הון  גיוס  היקף  במסגרת 
שקל.  מיליון  כ-216  של  בהיקף 
לכלל  מצטרפות  ומגדל  הפניקס 
IBI, מנורה  ביטוח, הראל, מיטב דש, 
מושקעות  שכבר  ופסגות  מבטחים 
בתמורה  מבוצעת  ההשקעה  בקרן. 
במחיר  מניות  של  פרטית  להקצאה 

של 2.4 שקל למניה.
במהלך  מניבים  דיווחה  כן,  כמו 
אג"ח  הנפקת  על  שעבר  השבוע 
ב' בריבית  באמצעות הרחבת סדרה 
למדד  צמודה  שנתית  אפקטיבית 
השלמת  לאחר   .0.89% של  בשיעור 
השלב המוסדי ביום א' בשבוע שעבר, 

השלב  את  האחרון  ד'  ביום  החברה  השלימה 
האג"ח  הנפקת  של  המוסדי  בשלב  הציבורי. 
שקל,  מיליון  מ-670  יותר  של  ביקושים  נרשמו 

בריבית  שקל  מיליוני   314.7 כ-  גייסה  והחברה 
אפקטיבית שנתית של 0.98% צמוד למדד. בשלב 
הציבורי התקבלו ביקושים של כ-130 מיליון שקל, 

מחיר  במכרז  נקבע  ובעקבותיהם 
שקל,   1,130 של  יותר  גבוה  סגירה 
שנתית  אפקטיבית  ריבית  המשקף 
נמוכה יותר של 0.89%. אגרות החוב 
סדרה ב' הינן צמודות למדד המחירים 

לצרכן במח"מ של כ- 6.35 שנים.   
האחרון  "בשבוע  נמסר:  ממניבים 
בהיקף  משמעותיים  גיוסים  ביצענו 
מיליארד  מחצי  יותר  של  מצטבר 
שקל בחוב ובהון. אנו שמחים ומודים 
על האמון לכל המשקיעים הוותיקים 
והחדשים, שהשתתפו בגיוסים, אשר 
במניבים  הפוטנציאל  את  מעריכים 
בנו.  להשקיע  ובחרו  ובפעילותה 
החברה  את  ישמשו  שגויסו  הכספים 
בגין  התמורה  לתשלום  בעיקר 
תשמש  והיתרה  לאחרונה,  שנחתמו  העסקאות 
ולמימוש  החברה,  של  השוטפת  לפעילותה 

תוכנית העבודה לשנת 2020".

“ידע הוא כוח אבל צריך לדעת 
להשתמש בו”: 35 סוכנים 

משתתפים בקורס הבריאות 
השלישי של עולם הבריאות

הפניקס ומגדל לוטשות 
עיניים לענף קרנות הריט 

ומשקיעות בקרן מניבים

 החברה בשיתוף אסותא עורכת קורס עם הרצאות מקיפות בתחום ביטוחי הבריאות שמשתנים בקצב 
גבוה  הממונה על הביטוח, ד"ר משה ברקת, שביקש לפתוח את הקורס, נאלץ לדחות את השתתפותו

 קרן הריט יצאה בתחילת השבוע בגיוס הון בהיקף של 216 מיליון שקל  שתי החברות 
הצטרפו לכלל ביטוח, הראל, מיטב דש, IBI, מנורה מבטחים ופסגות שכבר מושקעות בקרן

מימין: יהודה גרופמן, המנהל האקדמי של הקורס, ד”ר יצחק ברלוביץ,
גבי נקיבלי, לימור פסטמן - מנהלת שיווק אסותא, ורדה לבקוביץ ויואל זיו

מימין: מנכ"ל קרן מניבים עופר אברם, יו"ר הדירקטוריון שרון שוופי 
וסגן היו"ר איתי מל
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