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  חלקם של בתי ההשקעות בצבירות של קרנות הפנסיה כמעט הוכפל בתוך שנה
 הצבירה הגדולה ביותר היא של קרן הפנסיה מנורה מבטחים שעומדת על שיעור של 29% 

ההשקעות  בתי  מיהרו  האזרחית  השנה  בסיום 
 2019 שנת  על  להכריז  פנסיה  קרנות  בעלי 
השנה  זו  להשקפתם  כלומר,  הפנסיה".  כ"שנת 
לטובת  בענף  הכוחות  במערך  שינוי  חל  שבה 
)קרנות  הנבחרות  והקרנות  ההשקעות  בתי 

ברירת מחדל( לעומת הקרנות הוותיקות. 
כאשר  הקביעה  את  מאששת  פוליסה  בדיקת 
של  נטו  הצבירה  שכמות  כך  על  מצביעה  היא 
מיליארד  ב-8.16  הסתכמה  הנבחרות  הקרנות 
בתי  של  הצבירות  שיעור  ב-2019.  שקל 
הפנסיה.  ענף  מתוך  ל-22%  מגיע  ההשקעות 
קרנות  של  ההפקדות  שיעור  עמד  ב-2018 

הפנסיה בבתי ההשקעות על 12.4% בלבד. 
דצמבר,  לסוף  נכון   - נכסים  יתרת  מבחינת 
קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות היוו 6% מהענף 

)לעומת  4%ב-2018(.
קרן הפנסיה הגדולה בענף היא מנורה מבטחים, 
קרן  שקל.  מיליארד   139 של  נכסים  יתרת  עם 
זו נהנית גם מהצבירה הגדולה ביותר בסך של 
הקרן  של  הנכסים  שיעור  שקל.  מיליארד   10.8
34% לעומת שיעור הצבירות שעומד  עומד על 
שייכת  בגודלה  השנייה  הפנסיה  קרן   .29% על 
 19% 77 מיליארד שקל,  למגדל עם נכסים של 
עומדת  הקרן  של  הצבירה  בענף.  מהנכסים 

הקרן  מהענף.   12% שקל,  מיליארד   4.3 על 
נכסים  עם  בגודלה  השלישית  היא  הראל  של 
בסך של 75 מיליארד שקל, 18% מנכסי הענף. 
 6.9 על  עומדת  הראל  של  השנתית  הצבירה 

מיליארד שקל, 19% מהצבירות בענף.
קרן הפנסיה של כלל ביטוח מנהלת 67 מיליארד 
שקל, שיעור של 16% מהענף. הצבירה השנתית 
של קרן הפנסיה עומדת על 3.9 מיליארד שקל, 

10% מהצבירות בענף. 
הפניקס מנהלת קרן פנסיה בהיקף 29 מיליארד 

עומדות  ההפקדות  שקל. 
על 3.9 מיליארד שקל, 11% 
קרנות  בענף.  מההפקדות 
הפנסיה של הראל והפניקס 
הן חברות הביטוח היחידות 
שלהן  ההפקדות  ששיעור 

גבוה משיעור הצבירה. 

הקרנות הנבחרות 

קרן  ההשקעות,  בתי  בקרב 
היא  מיטב דש  של  הפנסיה 
נכסים  עם  ביותר  הגדולה 
שקל,  מיליארד   12.1 של 

3% מהענף. הצבירה השנתית של הקרן עומדת 
על 1.8 מיליארד שקל, 5% מסך הצבירות בענף. 
אלטשולר שחם עם  השנייה של היא הקרן של 
 3.5 של  וצבירה  שקל  מיליארד   8 של  נכסים 
מיליארד שקל. הפער החיובי באלטשולר שחם 
בין הצבירה להפקדות הוא הגדול בענף ומעיד 
הלמן  של  הפנסיה  קרנות  גבוהה.  צמיחה  על 
אלדובי ופסגות מנהלות 3.1 ו-2.6 מיליארד שקל 
ו-1.2 מיליארד שקל   0.6 ונהנות מהפקדות של 

בהתאמה. 

הצבירה של קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות 
עלתה ל-22% מסך הצבירות בשוק

מגדילים את נתח השוק
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מקסימום מכירות
מינימום מאמץ
 בממשק הזדמנויות מכירה

בכללנט לסוכן

כלל מציגה את "הזדמנויות מכירה" דשבורד מכירות חדשני בכללנט לסוכן המאפשר לכם לקבל בקלות
 תמונה מלאה ומפורטת של כל הפוליסות השונות של הלקוחות, כך שתוכלו להציע להם מוצרים

ושירותים נוספים המתאימים לצרכיהם.

לפרטים נוספים פנו למפ״ע או היכנסו ל-כללנט לסוכן

לצפייה 
בסרטון
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בהתאמה אישית

אופציה לניהול מכירה חדשה 
  VISION באמצעות כלל

 צירוף דיגיטלי לביטוח רכב ודירה
עם מספר סוכן
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 התובעת טענה, כי הודיעו לה שהתרחשה תאונה שכתוצאה ממנה הוכרז 
הרכב כאובדן מוחלט ולפיכך, על פי תנאי הפוליסה, התגבשה זכאותה לקבל 
מהמבטחת כתגמולי ביטוח את שווי הרכב  מנגד, המבטחת הכחישה את 

התרחשותו של מקרה ביטוח, שמכוחו היה עליה לשלם תגמולי ביטוח כלשהם

עיון נוסף

השלום  משפט  בבית 
נדונה  לציון  בראשון 
מימון  פנה  של  תביעתה 
אשר  בע"מ,   )1992(
יוצגה על ידי עו"ד כלפון, 
ברודסקי  סבטלנה  כנגד 
)הנתבעת 1( אשר יוצגה 
אמסלם  עו"ד  ידי  על 
חברה  איי.די.איי  וכנגד 
 )2 )הנתבעת  לביטוח 
עו"ד  ידי  על  יוצגה  אשר 
)תא"מ  הדין  פסק  עזר. 
ניתן   )56208-04-18
בדצמבר 2019, מפי השופטת כרמית בן אליעזר. 
התובעת העניקה לנתבעת 1 )סבטלנה( הלוואה 
על  היה  ההלוואה,  תנאי  לפי  רכב.  לרכישת 
לרכב,  מקיף  ביטוח  לעריכת  לדאוג  סבטלנה 
כל  בגין  התובעת  לטובת  שיעבוד  ולרשום 

הזכויות הנובעות מביטוח הרכב. 
הנתבעת  אצל  בוטח  הרכב  כי  טענה  התובעת 
הודיעו  כי  התובעת,  טענה  עוד  המבטחת.   -  2
לה שהתרחשה תאונה בשנת 2017, שכתוצאה 
ממנה הוכרז הרכב כאובדן מוחלט. לפיכך טענה 
התגבשה  הפוליסה,  תנאי  פי  על  כי  התובעת, 
זכאותה לקבל מן המבטחת כתגמולי ביטוח את 

שווי הרכב. 
המבטחת  על  כי  טענה,  התובעת  ועוד,  זאת 
מכיוון  וזאת  ההלוואה,  יתרת  את  לידיה  לשלם 
שווי  שבין  ההפרש  את  ללווה  לשלם  שעליה 
הרכב לבין יתרת ההלוואה, ככל שייוותר הפרש 

כזה.
של  התרחשותו  את  הכחישה  המבטחת  מנגד, 

לשלם  עליה  היה  מכוחו  אשר  ביטוח,  מקרה 
המבטחת,  טענה  עוד  כלשהם.  ביטוח  תגמולי 
הרכב,  רכישת  עם  נחתם  ההלוואה  הסכם  כי 
אך פוליסת הביטוח נרכשה אצלה רק חודשים 
לאחר מכן, כאשר עד לאותו שלב לא היה שום 

כיסוי ביטוחי לרכב. 
בלבד  ימים  שלושה  כי  המבטחת,  ציינה  עוד 
דיווח  אצלה  התקבל  הפוליסה  רכישת  לאחר 
עצמית.  בתאונה  מעורב  הרכב  היה  לפיו 
קצר  זמן  התרחשה  שהתאונה  בכך  בהתחשב 
ביותר לאחר רכישת הפוליסה, כאשר קודם לכן 
ארוכים,  חודשים  במשך  לרכב  ביטוח  היה  לא 
נסיבות האירוע  2 לבדוק את  ביקשה הנתבעת 
פנה  החוקר  מטעמה.  חוקר  באמצעות  המדווח 
לסבטלנה אשר טענה כי אינה יודעת פרטים על 
האירוע וזאת מפני שבנה הוא שנהג ברכב בעת 

התרחשות התאונה, אך הוא עזב את הארץ. 
בשל כך, החוקר ניסה ליצור קשר עם בנה של 
הגיב  ואף  פעולה  שיתף  לא  הוא  אך  סבטלנה, 

באופן מעורר חשד, לפי דברי החוקר. 
כל  לתובעת  אין  כי  מצדה,  טענה  סבטלנה 
וזאת מפני שהיא מתמידה  נגדה,  עילת תביעה 
בהתאם  החודשיים  ההלוואה  החזרי  בתשלום 

להסכם. 
המשפט  בית  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר 

החליט לדחות את התביעה. 
התובעת  כאשר  המשפט,  בית  טען  תחילה, 
להוכיח  הנטל  עליה  המבוטחת,  בנעלי  מגיעה 
וזאת כתנאי  ביטוח,  את התרחשותו של מקרה 
והתובעת  המבוטחת,  של  זכותה  להוכחת 
זאת  למרות  ביטוח.  תגמולי  לקבלת  מכוחה, 
קבע בית המשפט, כי התובעת לא עמדה בנטל 

זה.
לכתב  צורפה  התובעת  מטעם   - פירוט  וביתר 
אשר  שמאי  דעת  חוות  חלקי,  באופן  התביעה, 
עם  הנטענת.  התאונה  לאחר  הרכב  את  בחן 
של  בכוחו  אין  כי  הדגיש,  המשפט  בית  זאת, 
שבועות  מספר  הרכב  את  בחן  אשר  השמאי, 
לאחר האירוע הנטען, כדי להעיד על האופן שבו 
במסגרת  התרחשו  והאם  לרכב  הנזקים  נגרמו 
אירוע התאונה. כמו כן, בית המשפט הדגיש כי 
לא הייתה לשמאי כל ידיעה בדבר המועד שבו 

התרחשה התאונה. 
של  דעתו  חוות  כי  המשפט,  בית  הוסיף  עוד 
והחלקים  בלבד,  חלקי  באופן  צורפה  השמאי 
חוות  עיקר  את  מהווים  דעתו  בחוות  החסרים 
טענת  את  המשפט  בית  קיבל  לפיכך,  הדעת. 
נגרמו במוקדים  הנתבעת, לפיה הנזקים לרכב 

שונים ובאופן המעורר חשד.
ידעה  התובעת  כי  ציין  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
היטב כי היא לא תוכל להסתמך על עדותה של 
ולמרות  הביטוח,  מקרה  להוכחת  המבוטחת 
של  בנה  את  לזמן  ביקשה  לא  התובעת  זאת, 

המבוטחת לתת עדות מטעמה.
כי  פסק  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
קבילה  ראיה  כל  התובעת  מטעם  הובאה  לא 
להוכחת התרחשותו של מקרה הביטוח. לפיכך 
קבע בית המשפט כי התובעת לא עמדה בנטל 
המוטל עליה להוכיח את חובתה של המבטחת 
התביעה.  את  דחה  ולכן  ביטוח,  תגמולי  לשלם 
המבטחת  בהוצאות  התובעת  את  חייב  כן,  כמו 

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

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

מאת עו”ד ג’ון גבע

מהי חבותה של חברת מימון 
בהוכחת מקרה הביטוח?

שירותי דרך וגרירה ורכב חלופי

שמשות

פנסים ומראות צד

מרכזי שירות

עובדים איתנו

ליצירת קשר ופרטים נוספים: 073-2007443
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פתיחת 'הפניקס זהיר':

'הפניקס זהיר' 
שוברת את החומות!

לנהגים 
צעירים מגיל 17 

ומעלה

לנהגים 
חדשים 

)ללא ותק נהיגה(

למבוטחים 
שהגישו 

שתי תביעות 
ב-3 השנים 
האחרונות

למבוטחים 
שהגישו תביעה 
אחת בשנתיים 

האחרונות

למבוטחים 
עם עבר ביטוחי 
של שנה אחת 

בלבד 
ללא תביעות

להפקה 
ואישור עצמאי 
של הפוליסות 

ללא שיחת 
אימות של 

המוקד

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 3/2020 מה-15 בינואר
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 הממשק הדיגיטלי נועד לצפייה, לניתוח ולפילוח של מוצרים ולקוחות, ואפשרות 
להוסיף אונליין מוצרי ביטוח חדשים ללקוח קיים   ירון שמאי, משנה למנכ"ל ומנהל 

חטיבת לקוחות והפצה: כלי דיגיטלי זה פותח בהתאם לדרישה שעלתה מהשטח, 
תוך שאנו מאפשרים לסוכן לצרף את לקוחותיו גם באופן דיגיטלי, במוצרים נבחרים 

כלל ביטוח משיקה לסוכניה 
את  הממשק “הזדמנויות 

מכירה” בכללנט

הממשק  את   לסוכניה  משיקה  ביטוח  כלל 
בממשק  מדובר  בכללנט.  מכירה"  "הזדמנויות 
מלאה  תמונה  לקבל  החברה  לסוכני  שיאפשר 
של  והחיסכון  הביטוח  פוליסות  של  ומפורטת 
פי  על  הנתונים  את  ולפלח  לנתח  הלקוחות, 

תחומים – בריאות, רכב, דירה ועוד.
סוכן שישתמש בממשק ויזהה הזדמנות למכירה 
חדשה עבור לקוחותיו, יוכל להציע ללקוח לרכוש 
רכב  לביטוח  ליין  און  לצרפו  ואף  הביטוח  את 

ודירה. 
הנהנים  סוכנים  בנוסף,  כי  מציינים  בחברה 
ישירות  להעביר  יוכלו  ויז'ן  כלל  משירותי 
מוקד  אל  הלקוחות  רשימת  את  מהמערכת 
Vision, ולהגדיל את המכירות שלהם, במינימום 

מאמץ. 
ירון שמאי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת לקוחות 

"ממשק  ציין:  ופיננסים,  ביטוח  בכלל  והפצה 
כלי  הינו  לסוכן  בכללנט  מכירה'  'הזדמנויות 
כוללת  ראייה  לסוכנינו  המקנה  וחדשני  מתקדם 
להם  להעניק  ויכולת  שלהם,  הלקוחות  תיק  של 
ערך אמיתי בהשלמת מוצרי ביטוח וחסכון, באופן 
זה פותח  דיגיטלי  כלי  ומותאם לצרכיהם.  מדויק 
שאנו  תוך  מהשטח,  שעלתה  לדרישה  בהתאם 
באופן  גם  לקוחותיו  לסוכן לצרף את  מאפשרים 
דיגיטלי, במוצרים נבחרים. חדשנות זו היא המשך 
ישיר של מהלכים שאנו משיקים בשנה האחרונה, 
של  הדיגיטלית  עבודתו  את  מחזקים  שאנו  תוך 
כלל  סוכני  במכירה.  והן  שירות  במתן  הן  הסוכן, 
אשר  דיגיטלי  מתהליך  ליהנות  אף  יכולים  ויז'ן 
למוקד  ישירות  לקוחותיהם  רשימת  את  מעביר 
להשלמת  הסוכן,  של  בשמו  אליהם  שפונה 

מוצרים המותאמים לצרכיהם".

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

ירון שמאי, משנה למנכ"ל בכלל ביטוח
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ליאור  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
רוזנפלד, התריע אמש )ב'( בנאום 
בפני באי כנס תלפיות באילת על 
תרחיש חמור למשק, שבו ייפגעו 
רבבות  של  העבודה  מקומות 
אנשים, במידה שחברות כרטיסי 
מבוקשן  את  יקבלו  האשראי 

ויתחילו למכור ביטוחים.
למה  שם?  לעשות  להן  יש  "מה 
שאל  ביטוח?"  למכור  צריכות  הן 
לדבריו,  הכנס.  באי  את  רוזנפלד 
חברות  כגון  גופים  של  כניסה 
למכירת  האשראי  כרטיסי 
שאותם  לכך  תוביל  ביטוחים 
עודף  כוח,  עודף  "יקבלו  גופים 
ריכוזיות ועוד שליטה. הם שולטים 

שולטים  הם  שלנו,  הכלכלי  בארנק  כיום  כבר 
בכל חשבון הבנק שלנו. אז מה יש להן לחברות 

כרטיסי האשראי להיכנס לענף הביטוח?"
הכנס:  באי  בפני  והתריע  הזהיר  הלשכה  נשיא 
"אם חברות האשראי ייכנסו לענף הביטוח – 60 
סוכני  תחת  הביטוח  בענף  שעוסקים  איש  אלף 
המזון  בשרשרת  שחיים  האנשים  וכל  הביטוח, 

שלנו,  יכולים להיפגע בצורה אנושה".
לדבריו, "חברות האשראי שייכנסו לענף הביטוח 
ברכישת  ההלוואה  מתן  את  ללקוחות  יתנו 
האשראי  מסגרת  הגדלת  את  יתנו  הם  ביטוח. 
ברכישת ביטוח. החברות יודעות כבר כיום מתי 
מחדשים את ביטוח הרכב שלנו. הן מכירות את 
יודעות  הן  הפרמיה.  את  ששילמנו,  התשלומים 
על  ביטוח  כלל  לחברת  משלמים  אנחנו  כמה 
הביטוח  על  מגדל  ולחברת  הבריאות  ביטוח 
יודעות  גם  האשראי  כרטיסי  חברות  הסיעודי. 

שהמידע הזה נמצא אצלן".
שהגיע  כהן,  אלי  הכלכלה,  שר  אל  פנה  הנשיא 
כניסת  את  ולמנוע  להתערב  לו  וקרא  לכנס 
"זאת  ביטוח.  למכירת  האשראי  כרטיסי  חברות 
רוזנפלד  אמר  ריכוזיות",  זאת   – תחרות  לא 
לא  לעצור.  צריך  הזאת  הריכוזיות  "את  לשר. 
לענף  להיכנס  האשראי  לחברות  לאפשר  צריך 
כי  להתערב,  כהן  אלי  מהשר  ביקשתי  הביטוח. 

הוא חבר טוב של סוכני הביטוח".
"אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, אז מה בוער 
פקידים,  מיני  לכל  או  האשראי  לחברות  היום 
לתחום,  ולהיכנס  המשילות  העדר  את  לנצל 
לממשלה  נמתין  בואו  כיום.  ממשלה  כשאין 
מכן  לאחר  לבחירות.  נמתין  בואו  החדשה, 
כפי  הזאת,  הגזרה  עם  להתמודד  נדע  אנחנו 
שהתמודדנו עם גזרות אחרות שנחתו על סוכני 

הביטוח".
לשכת  כנשיא  מכהן  שאני  בשנתיים  "לצערי, 
שקט.  של  אחד  יום  לנו  היה  לא  הביטוח,  סוכני 
אנחנו קמים כל בוקר עם רצון של מישהו אחר 

של  ובהצעתו  בבקשתו  נוכחנו  אותנו.  לייתר 
שגם  ברקת,  משה  ד"ר  ההון  שוק  רשות  ראש 
חברות הביטוח המסורתיות ייכנסו וימכרו ביטוח 

ואשראי".
מחברות  מבקשים  "אנחנו  הוסיף:  רוזנפלד 
הזה  במשחק  לא  שהן  המסורתיות,  האשראי 
שהן  שיודיעו  בכנס,  כאן  יושבים  שנציגיהן   -
הביטוח  שחברות  האשראי.  לענף  נכנסות  לא 
המסורתיות לא ימכרו ביטוח באמצעות חברות 
לא  ובהחלט  לגיטימית  בקשה  זו  האשראי. 

מוגזמת". 
ביטוחים  במוכרני  מאבק  והזכיר  הוסיף  הנשיא 

חברות  של  הישירים  במוקדים 
הביטוח. לדברי רוזנפלד, "לשכת 
סוכני הביטוח פועלת בימים אלה 
ולא  אחראיות  לא  מכירות  כנגד 
ידי  מקצועיות וגם לא נכונות, על 

מוכרנים בלתי מורשים".
לזה  "בנוסף  הנשיא:  הזכיר  עוד 
לבקרים,  חדשות  עדים,  אנו 
מתחזים  אתרים  של  לפרסומים 
ישראל.  מדינת  סמל  עם 
לשכת  של  הפעולה  באמצעות 
שלושה  ירדו  הביטוח  סוכני 
יש  אבל  מהאוויר,  כאלה  אתרים 
אותם  גם  כאלה.  אתרים  עוד 
להיות  יכול  לא  להוריד.  צריכים 
שכל אחד ישתמש בסמל מדינת 
ניתן לכך  יחגוג. אנחנו לא  והג'ונגל הזה  ישראל 

יד".
רוזנפלד התייחס שוב לגל ההצפות שפקד את 
האחרונים  "בשבועיים  שעבר.  בשבוע  המדינה 
אוויר  מזג  במסגרת  הצפות  לגל  עדים  אנחנו 
מוזר. מדינת ישראל לא זוכרת זה הרבה מאוד 
חורפים הצפות בהיקפים כאלה, ונזקים בממדים 
המחנה.  בראש  עמדו  הביטוח  סוכני  האלה. 
הופענו בכל כלי התקשורת והוכחנו שרק סוכני 
סוכן  עם  רק  הלקוחות.  לצד  עומדים  הביטוח 
ביטוח אתה יכול להתמודד. רק עם סוכן ביטוח 

הציבור בישראל יודע שהוא יכול לישון בשקט".

 נשיא לשכת סוכני הביטוח: בואו נמתין לממשלה החדשה, בואו נמתין 
לבחירות כדי להחליט  בשנתיים שאני מכהן לא היה לנו יום אחד של 

שקט, אנחנו קמים כל בוקר עם רצון של מישהו אחר לייתר אותנו

רוזנפלד בכנס תלפיות: חברות 
האשראי ופקידים מנצלים את העדר 
המשילות כדי להיכנס לענף הביטוח

מימין: נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד ושר הכלכלה אלי כהן בכנס תלפיות

צילום: יח"צ
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 נראה לי שהציפייה שהרשות תיקח על עצמה את העמקת ידיעותיהם 
ומקצועיותם של סוכני הביטוח, היא אוטופיה  תגובה על מאמרו של יעקב קיהל

רב  בעניין  קראתי 
יעקב  של  מאמרו  את 
שהתפרסם  קיהל 
בפוליסה ב-15 בינואר 
שיווק  "היבטי   -  2020
של ביטוח – על חובת 
המבטח"  של  הגילוי 
למדתי  וכתמיד 
את  גם  והחכמתי. 
אשמח  מסקנותיו 

לאמץ במלואן.
לבחון  שעלינו  אלא, 
את המצב המצוי ולראות אם וכיצד ניתן להגיע 
לי  נראה  קיהל.  אליו  שמכוון  כפי  רצוי  למצב 
עצמה  על  תיקח  ההון  שוק  שרשות  שהציפייה 
סוכני  ומקצועיותם של  ידיעותיהם  את העמקת 
הביטוח היא אוטופיה. סוכני הביטוח מקצועיים, 
במסגרת  פועלים  שיהיו,  ככל  וישרים  אמינים 
את  ומוכרים  הביטוח  חברות  של  המערכת 
הביטוחים כפי שהם מוצעים על ידי המבטחים. 
קשה  הביטוח,  בנוסחי  כלשהי  אחידות  בהעדר 
לדעת  ובוודאי למבוטחים  הביטוח  לסוכני  מאד 
איזה חברה מתאימה  של  פוליסה  איזה  לבחור 

לצרכים הספציפיים של הלקוח. 
שכבר  כפי  שלי",  מאמין  ל"אני  חוזר  אני  כאן 
הצגתי לא פעם, וכפי שהצגתי במסגרת טענותיי 

ביטוחים".  קיום  "אישורי  לעניין  ההנחיות  לעניין 
חייבים להגיע למצב שהשוק יפעל במסגרת של 
מערכי ביטוח בסיסיים אחידים, שיחייבו את כל 

הגורמים הפעילים בענף.
בהתייחס  הזאת  הבעיה  את  פתרה  הרשות 
ביטוח  טון,   3.5 עד  ומסחרי  פרטי  רכב  לביטוח 
החובה וביטוח הדירה. הפתרון הוא בכך שנקבע 
נוסח בסיסי תקני שהוא אחיד לכל הענף ואשר 

המבטחים אינם רשאים לגרוע ממנו.
לאמץ  מציע  אני  כעקרון,  הפתרון,  אותו  את 
יוזמה,  לנקוט  הרשות  על  העסקי.  לתחום  גם 
הבסיסיות  לפוליסות  אחיד  נוסח  לקביעת 
פוליסות  עסק.  בית  לכל  שמחויבות  העיקריות 
תוצאתי,  אובדן  ביטוח  מורחב,  אש  ביטוח  כמו: 
כלפי  אחריות  ביטוח  מעבידים,  חבות  ביטוח 
צד שלישי, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות 
אלא  סגורה  רשימה  אינה  כמובן  )זו  מקצועית 
רק דוגמה לצורך הדיון הנוכחי(. פוליסה אחידה 
עם כיסויים שאין לגרוע מהם, בתנאים ובנוסחים 
תהיה  שאז  לכל.  וידועים  ומוכרים  אחידים 
על  בשוק  הנמכרות  הפוליסות  בנוסחי  אחידות 
יכללו  הללו  הנוסחים  הביטוח.  חברות  כל  ידי 
של  ונוסחים  בילתם  שאין  בסיסיים  כיסויים 
שינויים והרחבות אופציונליות נוספות שניתנות 
לרכישה בנוסף לפי בחירת המבוטח. הדגש הוא 
הכיסוי,  סעיפי  הפוליסות,  של  הנוסחים  שכל 

האופציונליות  וההרחבות  ההרחבות  החריגים, 
יהיו אחידים לכל הענף. 

היכולת  להפעלת  הבסיס  גם  יהיו  אלה  נוסחים 
עם  ביחד  לבחור  הסוכן,  של  המקצועי  והידע 
כדי  לו  הנדרשים  הביטוח  פרקי  את  המבוטח 
להגיע לכיסוי לו הוא נדרש ו/או לראות אם ואיזה 
הרחבות נוספות נדרשות למבוטח מעבר לכיסוי 

הבסיסי האחיד. 
את  להפנות  המבטחים  את  יחייב  גם  הדבר 
מהכנסה  שלהם  והתחרות  השיווק  מאמצי 
לא  שלרוב  מיוחדים,  נוסחים  של  הוצאה  או 
מובנים לכולם, בוודאי לא למבוטחים, ולהתרכז 

בתחרות על מחיר ושירות. 
הפוליסות  את  להרחיב  יהיה  שניתן  כמובן, 
ואף לעשות שימוש בפוליסות  כיסויים  ולהוסיף 
נוספות ייחודיות שנדרשות למבוטחים ספציפיים 
הכיסוי  מקרה,  בכל  אבל,  ספציפיים.  ולצרכים 
מהנוסחים  יפחת  לא  למבוטח  הניתן  הביטוחי 

האחידים הנ"ל.
והאפשרית  הריאלית  היחידה  הדרך  לדעתי,  זו, 
של  הגילוי  חובת  בעיית  את  מה  במידת  לפתור 
הביטוח  לסוכן  שיאפשרו  כלים  ולתת  המבטח 
המקצועי  והידע  היכולת  את  ביטוי  לידי  להביא 

שלו. 

הכותב הוא יועץ ביטוח

פוליסה מארח

חובת הגילוי של המבטח

מאת גדעון ארמן

 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

www.polisa.news
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משנת 1980 אסונות הטבע גרמו לנזק מצטבר 
 30% רק  כאשר  דולר,  מיליארד   5,000 של 
אדמה,  רעידות  מבוטחים.  היו  אלו  מנזקים 
סערות, שיטפונות ובצורות גרמו לנזקים בהיקף 
ביותר  הגדול  האירוע  דולר.  מיליארד   210 של 
הייתה רעידת האדמה ב-Tohoku )יפן – ה-11 
האירוע  ביטוחי,  הפסד  במונחי   .)2011 במרץ 
בניו  שפגע  קתרינה  ההוריקן  היה  ביותר  הגדול 
2005( וגרם לנזקים  אורלינס )ארה"ב – אוגוסט 

בהיקף של 60.5 מיליארד דולר. 

היו   7% אירועים.   820 נרשמו   2019 בשנת 
צונאמי  אדמה,  )רעידות  גיאופיזיקליים  אירועים 
 45% סערות,  היו   38% געש(,   הרי  והתפרצות 
גלי  חום,  גלי  ו-10%  קרקע  וגלישות  שיטפונות 

קור ושריפות.
בצפון  היו   20% באסיה,  היו  מהאירועים   43%
 15% והקריביים,  אמריקה  מרכז  אמריקה, 
היו  ו-2%  באירופה  היו   12% באפריקה,  היו 
היו  מהאירועים   15% ובאוקיניה.  באוסטרליה 
בתחום ההגדרה של אירוע גדול או אירוע הרסני, 

מהאירועים  ו-52%  בינוני  כאירוע  הוגדרו   33%
הוגדרו כאירועים קטנים. 

באסונות  מותם  את  מצאו  אדם  בני  כ-9,000 
פחות  הרבה   -  2019 בשנת  שאירעו  הטבע 
מהממוצע של עשר השנים האחרונות )37,400( 
 .)51,600( האחרונות  השנה   30 של  ומהממוצע 
 30% בשיטפונות,  נהרגו  האדם  מבני   60%
ו-7%  גיאופיזיקליים  באירועים   3% בסערות, 
מפגעי אקלים. רוב הנפגעים היו מאסיה )58%( 

ואפריקה )29%(.

 Bahana את  מינתה  אינדונזיה  ממשלת 
)חברה   Pembinaan Usaha Indonesia
של  ניהול  כחברת  המדינה(  בבעלות  פיננסית 
המדינה,  בבעלות  הם  גם  מבטחים,  שלושה 
אלו.  למבטחים  הצלה  תוכנית  לבצע  כדי 
את  שישרתו  מזומנים  תאגם  הניהול  חברת 
בגיוס קרנות ממשקיעים  ותסייע  שתי החברות 

אסטרטגיים. 

ההחלטה נפלה לאחר שמבוטחי מבטח החיים 
כי  טענו   Asuransi Jiwasraya האינדונזי  
המבטח חב להם )במצטבר( כ-1 מיליארד דולר 
בנק  באמצעות  שנמכרו  חיסכון  פוליסות  בגין 
גירעון  והגיע מועד פדיונן. כמו כן נמצא, שקיים 
השני  המבטח  דולר.  מיליארד   2 של  בהיקף 
הוא  השלישי  והמבטח   Bumiputera הוא 
 Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

)מבטח   Republik Indonesia Asabri
הביטחון  מכוחות  הם  לקוחותיו  שקהל 
השקעות  להפסדי  נקלע  אשר  האינדונזיים(, 
למעשה  רוצה  אינדונזיה  ממשלת  משמעותיים. 
ביקורת  ולבצע  החברות  נהלי  את  לשנות 
האינדונזיים  המבטחים  בכל  ומעמיקה  מקיפה 
כדי  זאת,  הפנסיה.  וקרנות  המדינה  שבבעלות 

למנוע בעיות נזילות.

Munich Re: נזקי הטבע 
גרמו לנזק מצטבר של 5,000 

מיליארד דולר מאז 1980

תוכנית הצלה למבטחים 
אינדונזיים בבעלות המדינה

ממשלת אינדונזיה רוצה למעשה לשנות את נהלי החברות ולבצע ביקורת מקיפה 
ומעמיקה בכל המבטחים האינדונזיים שבבעלות המדינה וקרנות הפנסיה

 במונחי הפסד ביטוחי האירוע הגדול ביותר היה ההוריקן קתרינה 
שפגע בניו אורלינס  רק 30% מהנזק הכולל היו מבוטחים

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהלמהדורה חדשה ומעודכנת

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה 
המשפטית בעבר ובהווה.

נספחים  ובמסגרתו  עמודים  מ-450  יותר  כולל  פוליסה,  בהוצאת  הספר, 
הספר  נושאי  להצגת  עדכניים  ונתונים  נהלים  חקיקה,  דברי  נרחבים, 
פרקליטים  ביטוח,  סוכני  לחתמים,  מיועד  הספר  הקורא.  ולתועלת 

ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

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

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

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

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

www.polisa.news
http://polisanews.activetrail.biz/2%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%97%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%A7%D7%99%D7%94%D7%9C
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השתתפו  והסדרים  דן  מאשכול  סוכנים  מאות 
של    2020 לשנת  הפתיחה  בכנס  השבוע 
הפניקס בנוכחות מנכ"ל הפניקס אייל בן סימון, 
אייל  המכירות  חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  המשנה 
אוחיון וסמנכ"ל ומנהל אשכול דן והסדרים ברוך 

מינסקי. 
את הכנס, שנערך ב-East TLV, פתח המנכ"ל 
בן סימון, שהודה למאות הסוכנים על תרומתם 
"שיתוף  ועל  החברה  להצלחת  המשמעותית 
לשאת  שממשיך  והמתמשך,  העמוק  הפעולה 
פירות ולהתחזק". אייל אוחיון וברוך מינסקי הודו 
את  וציינו   2019 בשנת  פעילותם  על  לסוכנים 
תוך  הסוכנים,  לציבור  הפניקס  של  מחויבותה 

המשך חיזוק הקשר האישי והמקצועי. 
שהפניקס  הייחודיים  הכלים  את  הציג  אוחיון 
המהפכה  לרבות  הסוכנים,  לרשות  מעמידה 
הדיגיטלית שמובילה החברה בענף, וכן שירותים 
מהיר  החזר  המאפשר  בקליק"  "החזר  כמו 
הטלפון  באמצעות  בריאות,  ביטוח  בתביעות 

הנייד או המחשב. 
תחום  ומנהל  למנכ"ל  משנה  כהן,  דניאל 
הציג  בחברה,  חיים  וסיכוני  טווח  ארוך  חיסכון 
הביטוחית"  "המטרייה  את  המשתתפים  בפני 
סקירה  תוך  הפנסיה,  בעולם  החברה  שמציעה 
של  וההצלחה  הפנסיוני  הענף  התפתחות  של 

הפעילות בחברה לאורך השנים. 
תחום  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  שפירא,  דפנה 
ועל  החידושים  על  הסבירה  הבריאות,  ביטוח 
עם  הבריאות,  בתחום  עתידיות  התפתחויות 

פתיחת העשור.  
למנהל  ומשנה  בכיר  סמנכ"ל  מילר,  שלמה 
של  ידיעותיהם  את  הרחיב  כללי,  ביטוח  תחום 
הנוכחים בתחום ביטוח הרכב תוכנית "הפניקס 
פלוס"   HOME" תכנית  לגבי  הרחיב  וכן  זהיר", 

לביטוח דירה ותכולתה.
את הכנס חתם העיתונאי עמית סגל, בשיחה על 
המציאות הפוליטית העכשווית בעידן הפייסבוק 

והרשתות החברתיות. 

מאות סוכנים השתתפו בכנס 
פתיחת השנה של אשכול דן 

והסדרים של הפניקס

כלל ביטוח תערוך כנס 
פתיחה לשנה העסקית 

עבור סוכני החברה

 המנכ"ל אייל בן סימון הודה לסוכנים על תרומתם להצלחת החברה ועל "שיתוף 
הפעולה העמוק והמתמשך שממשיך לשאת פירות ולהתחזק"  מנהל חטיבת 

המכירות אייל אוחיון הציג את הכלים הייחודיים שהפניקס מעמידה לרשות הסוכנים

בכנס ייסקרו בין השאר התוצאות העסקיות של 
החברה ב-2019 ויוצגו האתגרים המרכזיים ל-2020

כלל ביטוח ופיננסים תערוך כנס פתיחה לשנה העסקית 
עבור סוכני החברה. הכנס ייערך ביום שני, ה-27 בינואר 
שדה  בקריית   Avenue האירועים  במרכז  השנה, 

התעופה. 

את  ויברך  נוה  יורם  ביטוח  כלל  מנכ"ל  יפתח  הכנס  את 
סוכני החברה על הישגיהם השנה. 

בכנס ייסקרו בין השאר התוצאות העסקיות של החברה 
ב-2019 ויוצגו האתגרים המרכזיים לקראת שנת 2020.

ברוך מינסקי, מנהל אשכול דן הסדרים, בכנס הפניקס

”צ
יח

ם: 
לו

צי

מנכ”ל כלל ביטוח יורם נוה

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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