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 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

במקרים  נוסף  מסוג  ביטוח  אישור  לאפשר  יש 
מבקש  בין  התקשרות  קיימת  טרם  בהם 

הביטוח  חברת  לבין  האישור 
נדרש  שבהם  במקרים  קרי   -
נכונות  להציג  לביטוח  מועמד 
של חברת ביטוח לבטח אותו, כך 
בטיוטה  ההון  שוק  רשות  מציעה 

שפרסמה.
את  לחדד  מציעה  היא  כן,  כמו 
החוזר  של  מתחולתו  החריג 
בעניין אישורי קיום ביטוח שנקבעו 
במסגרות חיקוק. בתחילת חודש 
לתוקפו  נכנס   2019 דצמבר 
ביטוח".  קיום  החוזר "אישור 
ברשות מציינים שהתקבלו אצלה 
פניות הנוגעות לצרכים שונים של 
התגלו  אשר  המבוטחים,  ציבור 
לאחר הנפקת אישורים בפורמט 

שנקבע במסגרת החוזר, ולכן הם מציעים שינוי 
זה כעת.

ריבוי  בעקבות  לתוקף  נכנס  המקורי  החוזר 

דרישות להנפקת אישורי ביטוח שונים בגין אותה 
מבוטחים,  על  גבוהות  עלויות  שמטיל  פוליסה, 
להתקשרויות  חסם  מהווה 
ביחס  בהירות  אי  יוצר  ואף 
למבוטח.  הקיימים  לכיסויים 
נקבעו  החוזר  במסגרת 
התנהלות  להסדרת  הוראות 
ביטוח  וסוכני  ביטוח  חברות 
ביטוח,  קיום  אישור  בהנפקת 
מבקש  רבים  במקרים  שכן 
לו  להציג  מהמבוטח  המזמין 
מסוים  בנוסח  ביטוח  אישור 
שהכתיב המזמין ולעיתים אינו 
הפוליסה  הוראות  את  תואם 

של המבוטח.
על  ב"אישור  מדובר  כעת, 
ביטוח"  לעריכת  הסכמה 
האישור  למבקש  המופק 
במסגרת  הקיימת  לדרישה  בהתאם  לרוב   -
חברת  של  נכונות  על  מצהיר  אשר   - מכרזים 
ביטוח  חוזה  לטובת  עמו  להתקשר  ביטוח 

בהתאם להצעה שנוסחה בכפוף לתנאי המכרז.
זה עולה לרוב בשלב  כי צורך  ברשות מנמקים, 
בין  התקשרות  ביצוע  טרם  היתכנות,  בדיקת 
מבקש האישור לבין מועמד לביטוח, ונפוץ בעת 
עריכת מכרז או מתן הצעת מחיר על ידי מבקש 
האישור. במצבים אלה, אישור קיום הביטוח יהיה 
מסויג בהערה המשולבת בנספח, לפיה האישור 

מהווה הסכמה עקרונית לעריכת ביטוח.
עוד הם מוסיפים, כי לאור הרצון לאפשר תחרות 
חברות  בין  למעבר  למבוטחים  אפשרות  ומתן 
מעבר  של  במקרה  גם  כי  לעדכן  מוצע  ביטוח, 
לאותה  יזכה  הוא  ביטוח,  חברות  בין  המבוטח 
ביטוח עבור  קיום  אישור  בנוגע להפקת  הקלה 
טרם  האישור  מבקש  לבין  בינו  שנכרת  חוזה 
אשר  למבוטח  בדומה  זאת,  התחילה.  מועד 
ביטוח  חברת  אצל  הביטוח  פוליסת  את  חידש 

לתקופה נוספת. 
קיום  אישור  את  להפיק  תוכל  הביטוח  חברת 
הביטוח במבנה שקדם לחוזר בכפוף להצהרה 
כתובה מצד מבקש האישור על כריתת החוזה 

טרם מועד זה.

הרשות מציעה לאפשר אישור ביטוח נוסף 
במסגרת החוזר “אישור קיום ביטוח”    

החוזר פורסם בדצמבר 2019, וההצעה כעת באה בעקבות פניות לרשות הנוגעות לצרכים שונים של 
ציבור המבוטחים  מדובר ב"אישור על הסכמה לעריכת ביטוח" המופק למבקש האישור המצהיר על 

נכונות של חברת ביטוח להתקשר עמו לטובת חוזה ביטוח

ד”ר משה ברקת,
המפקח על הביטוח
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הבהרה
מה-10  בכתבה  למצוין  בניגוד 
בפברואר 2020, לפיה חברת אם+דבליו 
שקל  מיליון  כ-145.5  תובעת  גרופ 
שביטחו   Zurich-ו איילון,  מהראל, 
יובהר  אחריות,  ביטוחי  במערך  אותה 
כי לתביעה נגד Zurich אין שום קשר 
של  בפוליסה  שמדובר  מאחר  להראל, 
לקוח Zurich. כמו כן, הפוליסה הוצאה 

בשוויץ ולכן הוחזרה התביעה לתובע. 

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

יאפשר  ההון,  שוק  רשות  של  הביטוח  הר  אתר 
החל מהיום )ג'( לכל בעל רכב לקבל בחינם דוח 
היעדר  )דוח  שנים  לשלוש  מרוכז  ביטוחי  עבר 
ביטוח רכב,  פוליסת  תביעות( הנדרש ברכישת 

כך פרסמה הרשות.
הביטוח  חברות  את  הרשות תחייב  בנוסף, 
דיגיטלי.  באופן  חובה  ביטוח  תעודת  להנפיק 
הוכרז,  עליהם  חדשים  צעדים  בשני  מדובר 
לציבור  השייך  מהותי  מידע  להנגיש  במטרה 
המבוטחים.  על  ולהקל  דיגיטליים  באמצעים 
כוונת  על  פורסם   2018 בפברואר  כי  נציין 
הרשות לנפק בעצמה דוחות תביעות באמצעות 

הר הביטוח.
ציבור  על  להקל  במטרה  פועלת  "הרשות 
הם  דיגיטליים  כלים  ומאמינה כי  המבוטחים 
אמצעי משמעותי לשם שיפור מצב המבוטחים 
ברקת,  משה  ד"ר  אמר  להם",  הניתן  והשירות 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
כעיקרון, דוח עבר ביטוחי נשלח למבוטח בסיום 
כי  מסבירים  ברשות  זאת,  עם  ביטוח.  שנת  כל 
הבעיה היא שעד היום התהליך היה ביורוקרטי 
מחברת  שעברו  למבוטחים  בפרט  פשוט,  ולא 
ביטוח אחת לאחרת, או שלא קיבלו אותו בדואר. 
ברכישת  מהנחה  ליהנות  רוצה  שהיה  מבוטח 
לחברת  אישור  להעביר  נדרש  היה  פוליסה, 
ולשמור את הדוח במשך שלוש שנים,  הביטוח 
בהן  מהחברות  שלו  העתק  לבקש  לחלופין  או 
אם  בין  השנים האחרונות,  בשלוש  מבוטח  היה 
שביטחו  מהחברות  אחת  לכל  פנייה  באמצעות 
אם  ובין  האחרונות,  השנים  בשלוש  אותו 
האישי  המידע  לאזור  נפרדת  כניסה  באמצעות 

שלו בכל אחת מהחברות השונות.
הראו  שהגיעו  ציבור  פניות  כי  מציינים  ברשות 
שמבוטחים לא הצליחו לקבל את המידע לגבי 
או  שלהם  הביטוח  מסוכן  התביעות  היסטוריית 

לאחר שנתיים: הר הביטוח יאפשר
קבלת דוח היעדר תביעות דיגיטלי 

בנוסף, תחייב הרשות את חברות הביטוח להנפיק תעודת ביטוח חובה באופן דיגיטלי  הממונה 
על הביטוח ד"ר ברקת: כלים דיגיטליים הם אמצעי משמעותי לשיפור מצב המבוטחים והשירות 
הניתן להם  נשיא הלשכה רוזנפלד: קיימנו מאבק עיקש לאפשר את כל התנאים להתממשותו 

על  יותר  גבוה  מחיר  ושילמו  הביטוח  מחברות 
חלק  מסוימים,  במקרים  הרכב.  ביטוח  פוליסת 
מהמבוטחים שאירעה להם תאונה, קיבלו פיצוי 
העבירו  שלא  בגלל  הביטוח  מחברת  מופחת 

אליה את דוח התביעות. 
כאמור, מהיום יתאפשר, לאחר הזדהות פשוטה 
חברות  מכל  מרוכז  דוח  לקבל  הביטוח,  בהר 
בכל  המידע  את  לאתר  הצורך  ללא  הביטוח, 
באיזה  לדעת  צורך  ללא  ואף  בנפרד,  חברה 
השנים  בשלוש  המבוטח  היה  היה  חברות 

האחרונות. 
לטענת הרשות, השינוי צפוי להקל משמעותית 
הביטוח.  רכישת  בשלב  המבוטחים  ציבור  על 
ביטול הנחת היעדר  כן, למנוע מצבים של  כמו 
אף  ולעיתים  גבוהה,  פרמיה  וגביית  תביעות 
לחברה  הדוח  העברת  אי  עקב  פוליסות  ביטול 

המבטחת.
השירותים  הרחבת  במסגרת  הנוסף  הצעד 
הדיגיטליים נוגע לענף ביטוח רכב חובה. הרשות 
הביטוח  לחברות  הוראה  טיוטת  היום  פרסמה 
במסגרת שינוי הפוליסה התקנית לביטוח רכב 
מחברות  לקבל  למבוטחים  שתאפשר  חובה, 
זאת,  דיגיטלית.  חובה  ביטוח  תעודת  הביטוח 
במטרה למנוע את הסרבול שנאלצו להתמודד 
לבטל  מעוניינים  שהיו  מבוטחים  עתה  עד  איתו 
את פוליסת ביטוח החובה מסיבות שונות. הם היו 
המקורית  הביטוח  תעודת  את  למצוא  נדרשים 
ורק  הביטוח,  לחברת  בחזרה  אותה  ולשלוח 
לאחר מכן היו זכאים לקבל החזר של הפרמיה 

ששילמו. 
לאפשר  הביטוח  חברות  את  תחייב  הרשות 
למשתמשים ברכב לוודא קיומו של כיסוי ביטוחי 
הביטוח  בתעודת  ולעיין  דיגיטלי,  באופן  בתוקף 
באתר החברה. עם המעבר לעולם בו יהיה ניתן 
מנגנון  ייקבע  דיגיטלית,  ביטוח  תעודת  להנפיק 

שיאפשר לכל מבוטח לבטל את תעודת הביטוח 
בצורה פשוטה ומהירה, ולקבל את כספו בחזרה 
ביטול  או  הרכב  מכירת  של  במקרה  במהירות, 

הפוליסה.
זכויות  מיצוי  לטובת  לפעול  תמשיך  "הרשות 
המבוטחים ותפעל גם מול החברות, כדי שיביאו 
ברמה  שירות  חווית  שתעניק  דיגיטלית  בשורה 

גבוהה", סיכם ד"ר ברקת.
רוזנפלד  ליאור  סוכני הביטוח,  לשכת  נשיא  גם 
ממש  "אנחנו  החדשים:  הצעדים  על  מברך 
קיימנו  הלשכה.  של  הזה  מההישג  מתרגשים 
התנאים  כל  את  לאפשר  עיקש  מאבק 
כך  ואחר  משפטיים  עיכובים  היו  להתממשותו. 
את  להציף  המשכנו  אנחנו  אבל  טכנולוגיים, 
הנושא פעם אחר פעם מול הרשות. אני מבקש 
משה  ד"ר  ההון,  שוק  רשות  ראש  את  לברך 
ברקת, על הישג טכנולוגי שיעשה לכל בעל רכב 

את החיים קלים יותר".
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השלום  משפט  בבית 
נדונה  אביב-יפו  בתל 
אוטו  קל  של  תביעתה 
 )1998( מימון  שירותי 
יוצגה  אשר  )התובעת(, 
מאיר דואל  עו"ד  ידי  על 
כנגד קובי אלון )הנתבע 
1( אשר יוצג על ידי עו"ד 
חליפה  עמנואל  קרן 
חברה  הכשרה  וכנגד 
 )2 )הנתבעת  לביטוח 
ידי עו"ד  יוצגה על  אשר 
לירון אוליאל. פסק הדין )תא"מ 15040-01-18( 

ניתן בינואר 2020, מפי השופט נצר סמארה. 
לחיוב  תביעה  הונחה  המשפט  בית  בפני 
הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו 

לרכב על רקע תאונת דרכים.
תאונת הדרכים התרחשה בשנת 2017, בין כלי 
התובעת  בבעלות  היה  התאונה  שבעת  רכב 
שבעת  רכב,  כלי  לבין  התובעת(  רכב  )להלן: 
נהג  )להלן:   1 הנתבע  בידי  נהוג  היה  התאונה 
הרכב( ומבוטח על ידי הכשרה בביטוח אחריות 

לנזקי צד ג' )להלן: רכב הנתבעים(. 
או  קיומו  לעניין  היא  הצדדים  בין  המחלוקת 

היעדרו של הכיסוי הביטוחי מטעם הכשרה. 
לאירוע  ביטוחי  כיסוי  אין  כי  טענה  הכשרה 
בקרות  ברכב  שנהג  שמי  מאחר  התאונה 
התאונה הוא נהג שלא היה מורשה לנהוג ברכב 
ותק  הוותק המינימלי שנקבע בפוליסה,  פי  על 

של ארבע שנים לפחות.
ההגבלה  על  ידע  לא  כי  טען  הרכב  נהג  מנגד, 
האמורה בפוליסה, כיוון שלא נמסרה לו הודעה 
שההגבלה  להוכיח  הנטל  כי  טען,  עוד  כך.  על 
נמסרה לו או שהייתה לו מודעות לגביה, הוא על 
ביסס  הרכב  נהג  כי  יובהר,  כמבטחת.  הכשרה 
העליון  המשפט  בית  של  דינו  פסק  על  טענתו 

בעניין פיקאלי. 
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות 
התביעה  דין  כי  המשפט  בית  פסק  בתיק, 

להתקבל.
לשון  פי  על  כי  המשפט,  בית  ציין  תחילה 
הפוליסה, הייתה הגבלת ותק נהיגה של ארבע 
במועד  זאת,  עם  המבוטח.  הרכב  לסוג  שנים 
ותק  בעל  היה  הרכב  נהג  התאונה,  קרות 
נהיגה של כשמונה חודשים בלבד לסוג הרכב 
כי  המשפט  בית  קבע  לכך,  בהתאם  המבוטח. 
נהיגתו של נהג הרכב אינה עונה לתנאי הגבלת 

ותק הנהיגה שבפוליסה.
הסוגייה בה בית המשפט צריך היה להכריע היא 

מאת עו”ד ג’ון גבע

חברת הביטוח חויבה בתשלום 
תגמולי ביטוח בשיעור יחסי

הכשרה טענה כי אין כיסוי ביטוחי לאירוע התאונה מאחר שמי שנהג ברכב בקרות התאונה הוא נהג 
שלא היה מורשה לנהוג ברכב על פי הוותק המינימלי שנקבע בפוליסה, ותק של ארבע שנים לפחות

מודעת רבע דיוידשילד

בשאלה האם התנאי בדבר הגבלת ותק הנהיגה 
שבפוליסה, לפיו אין כיסוי ביטוחי לנזק שייגרם 
לרכב המבוטח או לרכב צד ג', הוא תנאי מקדים 
סיכון  להקלת  אמצעי  שמא,  או  ביטוחי,  לכיסוי 

שאז ניתן יהיה לקבוע פיצוי יחסי. 
הפסיקה  לאחרונה  עד  כי  ציין,  המשפט  בית 
הראשונה  הגישה  גישות:  בשתי  התאפיינה 
מקדים  כתנאי  זה  מסוג  בהגבלות  ראתה 
לא  שאם  תנאי  כלומר,  הפוליסה.  לתחולת 
התקיים בנסיבות המקרה הספציפי, אז נשלל 

הכיסוי הביטוחי. 
זה  מסוג  בהגבלות  ראתה  השנייה  הגישה 
כאמצעי להקלת סיכון ותגמולי הביטוח ישולמו 
הייקור  לפי  בשיעורם,  יחסית  הפחתה  לאחר 
בפרמיה שהיה נדרש בעקבות הגדלת הסיכון, 
מתקשר  היה  לא  סביר  שמבוטח  לכך,  בכפוף 
בחוזה הביטוח ללא אותו אמצעי, אף לא בעד 
שום פרמיה, כאמור בסעיף 18)ג()2( לחוק חוזה 

הביטוח.
עוד הוסיף בית המשפט, כי ביוני 2019, יצא תחת 
בעניין  הדין  פסק  העליון  המשפט  בית  של  ידו 
פיקאלי, שם נקבע שנהיגה של נהג בלתי מורשה 
ומבחינת  גילו  מבחינת  הביטוח,  פוליסת  פי  על 
ותק נהיגתו, אינה שוללת אוטומטית את הכיסוי 
הביטוחי לתאונת דרכים שבה היה מעורב הנהג, 

לכך  בכפוף  לפחות,  חלקי  ביטוחי  כיסוי  וישנו 
שלא היה מדובר במרמה של בעל הפוליסה. 

הכשרה  כי  קבע  המשפט  בית  הנדון,  במקרה 
כוונת  את  להראות  השכנוע  בנטל  עמדה  לא 
18)ג()1(  סעיף  לפי  מבוטחה  של  המרמה 
לחוק חוזה הביטוח, שכן לא  הביאה כל ראיה 
המעידה כי רכישת הביטוח עם התנאי של ותק 
המבוטח  הרכב  לסוג  שנים  ארבע  של  נהיגה 
מתוך  יותר,  זולה  פרמיה  לשלם  כדי  נעשתה 
אינו  ברכב  לנהוג  שעמד  מי  כי  ברורה  ידיעה 

עונה להגדרה שבפוליסה.
הכשרה  את  חייב  המשפט  בית  דבר,  סוף 
בניכוי  שקל,   17,677 של  סך  לתובעת  לשלם 
המבוטח  אם  משולמים  שהיו  הפרמיה  הפרשי 
היה רוכש ביטוח מתאים לוותק נהיגתו של נהג 
הרכב ובניכוי ההשתתפות העצמית המתאימה 

לאותה הפוליסה. 
כמו כן, בית המשפט חייב את נהג הרכב לשלם 
לבין  התביעה  סכום  בין  ההפרש  את  לתובעת 

הסכום המוסכם. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר 
עורכי דין ומגשרים

www.polisa.news
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קבוצת דלהום פנתה לבית המשפט המחוזי מרכז 
לאישור  נושים  אסיפות  לכינוס  דחופה  בבקשה 

הסדר ועיכוב הליכים עד לכינוסן.
כולל  בסך  נאמדים  חובותיה  הקבוצה,  לדברי 
של כ-137 מיליון שקל, כאשר הסכומים לגבייה 
מיליון   31 של  כולל  בסך  נאמדים  מלקוחותיה 

שקל.
הסדר  דלהום  מבקשת  המשפט  לבית  בפנייה 

של  העסקית  פעילותה  המשך  את  שישמר 
הקבוצה. בבקשה נאמר, כי על פי הצעת ההסדר, 
ייפרעו מלוא החובות לנושים המובטחים, חובות 
המובטחים בשעבודים קבועים ורשומים. הנושים 
את  יפרעו  והרשויות,  העובדים   - קדימה  בדין 
מלוא חובם. הנושים של בעל השליטה והנושים 
האוחזים בערבויות אישיות ממנו, ייפרעו בשיעור 
ייפרעו  הנושים הרגילים  ואילו  30% מהחוב,  של 

בשיעור של עד ל-20%.
מקבוצת דלהום נמסר בתגובה: "החברה פנתה 
לערכאות משפטיות בכדי להביא להבראתה. אנו 
נפעל ללא לאות לשתף פעולה כנדרש על מנת 
לעמוד בהתחייבויות. יודגש כי דלהום היא קבוצה 
מובילת שוק ותיקה, בעלת מוניטין רב, שפועלת 
תחזור  שהחברה  אמונה  מלאי  אנו  שנים.  מזה 

ליציבות".

 לאומי שוקי הון: ערך מניות הביטוח גבוה
בעשרות אחוזים מהשווי בו הן נסחרות

האנליסט אייל דבי: מניות הביטוח איבדו רבע מערכן בתקופה קצרה
הקלה  גם  מהווה  לחברות  שניתנה  "ההקלה 
נוספים  הון  מגיוסי  חששו  הם  שכן  למשקיעים, 
את  מדלל  שהיה  דבר  נמוכים,  במחירים 
אייל דבי,  ההחזקה שלהם במניות". כך הסביר 
שנעשה  הזינוק  את  הון,  שוקי  לאומי  אנליסט 
אתמול בשווי מניות הביטוח, לאחר הודעתו של 
הממונה על הביטוח על הארכת זמן ההיערכות 

בחברות הביטוח לתקנות הסולבנסי.
מפות  )ב'(  אתמול  פרסמה  ההון,  שוק  רשות 
למתכונת  סולבנסי  הוראות  להתאמת  דרכים 
כספי  דיווח  תקן  של  ולאימוצו  האירופית 
בינלאומי מספר IFRS( 17(. השינוי העיקרי יהיה 

 16 על  שתעמוד  כך  הפריסה,  תקופת  הארכת 
שנים ולא שבע שנים כפי שנקבעה עם החלת 
לא  המשקיעים  תגובת  ב-2017.  הרפורמה 
של  בשיעור  זינקו  הביטוח  ומניות  לבוא  איחרה 

עד 6.5% בהובלת מגדל.
מופרך,  היה  לא  הון  מגיוס  "החשש  דבי:  פי  על 
שהרי כלל ביטוח ביצעה לא מזמן גיוס אקוויטי, 
כאשר גם מגדל הציגה יחס כושר פירעון נמוך 

מאחד - מה שהציב גם אותה בעמדה דומה".
האחרונה  בשנה  הריבית  "ירידת  דבי,  לדברי 
העתודות  של  אדירה  להגדלה  הובילה 
של  העצמי  בהון  בהתאם  שפגעה  האמורות, 

העתודות  שהגדלת  הוא  העניין  החברות. 
ההשפעה  ולכן  חשבונאי,  עניין  היא  האמורה 
הייתה  המניות  של  הכלכלי  שוויין  על  שלה 
קרה,  ההיפך  נמוכה.  יחסית  להיות  אמורה 
בתקופה  מערכן  רבע  איבדו  הביטוח  מניות 
קצרה, של פחות מחצי שנה. זו הייתה תגובה 
אלימה ומוגזמת, שגם ללא ההקלות האחרונות 
הייתה  פשוט  היא   - הצדקה  לה  הייתה  לא 
התחתונה,  בשורה  בעוצמתה.  סבירה  בלתי 
ערכן של מניות הביטוח גבוה בעשרות אחוזים 
משווי השוק בו הן נסחרות, גם ללא ההקלות 

האחרונות". 

דלהום מבקשת מהמחוזי אישור הסדר ועיכוב הליכים 
 חובות החברה נאמדים בסך כולל של כ-137 מיליון שקל, כאשר הסכומים

לגבייה מלקוחותיה עומדים על כ-31 מיליון שקל 

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

בשב"ן, לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי!
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טרקטורון בוטח בפוליסה לביטוח טרקטורון משא 
חקלאי ובימי החורף הושבת מנועו מחמת חדירת 
אפרסמונים.  ערוגות  בין  גלישה  לאחר  בוץ  מי 
הטרקטורון היה במהלך חילוצו של רכב מסחרי, 
אגב  וגלש  המשק,  בשלוליות  הוא  גם  ש"נתקע" 
ניסיון למשוך את הטנדר, תוך  כדי חיבורו לרצועה 
גובה המים שבהם  שחוברה לאחורי הטרקטורון. 
והם  מושבו  גובה  מעל  הגיע  הטרקטורון  שקע 
סרק  פעולת  מחמת  המנוע  להדממת  שגרמו 
ויניקת מים לתוכו עם תום  שלו במהירות גבוהה, 

הגרירה ותנועת הכלי למקום חנייתו.
בבחינת העובדות באירוע הנזק לא נחלקו הדעות: הוסכם כי נעשה שימוש 
אגב  הוצף  הטרקטורון  מנוע  וכי  שקיעתו  בעת  הטנדר  לחילוץ  מבוטח 
"נטילת  בנסיבות  ניכרה  לא  כן  כמו  התקול.  הרכב  גרירת  לצורך  כניסתו 
סיכון מודעת" או "רשלנות רבתי" מצד מפעיל הטרקטורון, לא ניכרו אותות 
ועלות  בבלוק המנוע(  ושבר  בוץ  ממי  )הצפה  הנזק  היקף  והוסכם  בלאי, 

תיקונו. 
ובין המבוטח לגבי קרות  לא קמה כל מחלוקת )אפשרית( בין המבטחת 
ולגבי  בתיקון?(  )איחור  המנוע  הצפת  לאחר  נסיעה  המשך  בעת  הנזק 
השאלה אם הייתה הכניסה לשטח המוצף )לחילוץ הרכב התקול( יזומה 

או מקרית.
בעליו  ידי  על  נתבקש  לא  אך  הסיכונים",  "כל  בפרק  בוטח  הטרקטורון 
כיסוי "שבר מיכני", המוחרג במפורש מן הפרק הראשון של פוליסה זאת. 
השאלה שעמדה בפני המבטחת הייתה כיצד יסווג הנזק: כנזק "פתאומי 
בלתי צפוי" למנוע )המוגדר כ"שבר מיכני", ולפיכך אינו מכוסה( או כנזק 
"כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי מראש", )שהינו אירוע הנכלל בכיסויי 

"כל הסיכונים"(. 
הנה כי כן, סמיכות ההגדרות והנסיבות הוכיחה בעליל כי שגו המבטחת 
והמבוטח בהפרידם בין הכיסויים: במונחי ביטוח, הביטוי "שבר מיכני" אינו 
"משימוש  או אלקטרונית( הנובעת  )או חשמלית  מעיד על תקלה מכנית 
רגיל או עבודה רגילה" גרידא או "מפגמים וליקויים במבנה או בהרכבה" 
או "עייפות חומר או ליקויים בחומר", אלא גם מפגיעה פיזית מגורם חיצוני 
כוחני )מכה מקרית, חדירת גוף זר, חומרי סיכה לקויים, פעולה לקויה של 
מתקני הגנה, טעות אנוש בטיפול או בהפעלה(. עירוב הסיבות הללו לנזק 
אינו חד משמעי ולשונו אינה חדה, בשל דלות השפה, ולפיכך ראוי לנהוג 
מאידך  יחדיו  לצרפם  או  גיסא,  מחד  הכיסויים  מונחי  בין  ברורה  הפרדה 
גיסא )כפי שהדבר נעשה בביטוח ציוד אלקטרוני או בביטוחים תעשייתיים 
שונים(. )ראה מבוכה לשונית זאת גם ב: א. אבניאון: לקסיקון ביטוח, עם 

עובד, ע"ע  שבר מיכני(. 
ראוי  שבהחלט  "חוסר"  קיים  מזה  זה  הנבדלים  הכיסויים  בהבנת  אכן, 
לפרשנות, ובניגוד לדברי פרופ' ברק )בספרו "פרשנות החוזה"( הצדדים 
למונחים  נותנים  שהם  "המובן  את  אלה  לפוליסות  נתנו  לא  בענייננו 
צפוי  בלתי  היה  הנזק  להבנתי,   .)336 עמ'  )שם,  משתמשים"  הם  שבהם 
"ישות"  השפעת  מחמת  ונגרם  הכלי(  מפעיל  בעיני  או  המבוטח  )בעיני 
חיצונית )במקרה הנדון: מי בוץ, מדרון או תלולית( ולא מהשפעת גורמים 
תפעוליים, הקרויים: סיכוני הפעלה אינהרנטיים - בכלי עצמו. לפיכך אין 
הוא מסווג כ"שבר מיכני" לאחד מחלקי ההפעלה המצוינים במפורש של 

הטרקטורון )מנוע( והנזק נכלל בפרק "כל הסיכונים". 
עם זאת, דעתי אינה נוחה מן הצורך הבלשני לדון, בעמל רב, בנזק שאירע, 

ומן הנוסח הבלתי ברור והבלתי אוהד של הפוליסה.

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

חוות דעת

"כל הסיכונים"
או "שבר מיכני" –

על קירבת הנזקים זה לזה 
השאלה שעמדה בפני המבטחת הייתה כיצד יסווג 

הנזק ובהבנת הכיסויים הנבדלים זה מזה 

מאת יעקב קיהל
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המשך מעמוד 2

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חפשו
אותנו

ה יטוח הדיגיטלי לרכ 

מספר 1 בישרא 

הצטרפו לחדשנות הדיגיטלית

 ענף ה יטוח.

אלפי נהגי  כבר נהני 

מהביטוח הדיגיטלי המשתל  ביותר

הכשרה מו ילה את

ה יטוח הדיגיטלי

שוק  לרשות  פיננסיות  פעולות  ביצוע  על  דיווחים  להעביר  וכן  הפעולות 
ההון יאפשר להם לעבוד עצמאית ולהתנתק מהבנקים בהם נמצא ההון 
שמושקע במערכות. בשל כך, לא כולם מרוצים מהחלטתו האחרונה של 

בנק ישראל. 
אינם  ישראל  בנק  שמציע  "הצעדים  ארליך:  שחף  טריא,  מנכ"ל  פי  על 
המפקחת על הבנקים מציעה את  אלה שהבטיח לקיים בכנסת. לצערנו, 
נתנה  המפקחת  תחרותית.  בשורה  מהווה  שלא  מה   - לשוק   המינימום 
פטור חלקי מהעברה שוטפת של רשימת הלקוחות, רחוק מאוד מהבטחות 
נציגי בנק ישראל בכנסת, שטענו שלאחר צו איסור הלבנת הון, נוכל לנהל 
חשבון נאמנות והבנקים לא יעצרו את פעולות טריא. במצב הנוכחי, חשבון 
ידי המתחרה שברצותו  הבנק שלנו, שמהווה תשתית חיונית, מוחזק על 
מפסיק את פעילותנו. על הממשלה, המחוקק והרגולטורים למצוא פתרון 

לבעיה זו".

מסר  כץ  ארליך.  של  מזה  שונה  דעה  מציג  כץ  אלון   BTB חברת  מנכ"ל 
חיובי  צעד  בהחלט  היא  אבל  מקיפה,  או  מלאה  הקלה  לא  "זו  לפוליסה: 
להיום,  נכון  וערכית.  תפעולית  מבחינה  הנכון  לכיוון  הענף  את  שמצעיד 
- בנק ישראל  הבנק קובע את תקינות החשבונות, אך בעקבות ההקלה 
מסמן להנהלות הבנקים שהפלטפורמות הן גוף עצמאי שמפקח על עצמו 

ויודע כיצד יש לנהוג ולבחון לקוחות". 
לגבולות  מחוץ  גם  גבוה  ביקוש  קיים   P2P-ה למוצר  "בנוסף  כץ,  לדברי 
ישראל בעקבות הריבית הנמוכה ברוב השווקים מסביב לעולם. ההקלה 
תאפשר לזרז את אישור קבלת הכספים מחו"ל, שלא יצטרכו לעבור את 

בדיקות הבנק במסגרת צו איסור הלבנת הון".  
BTB ממקדת את מוצריה בעיקר לבעלי עסקים קטנים ובינוניים, לעומת 
טריא שמכוונת לצרכנים פרטיים וקבוצות רכישה בעיקר בתחום הנדל"ן. 
בשנת 2018 הקימה  טריא את טריא ביז שמיועדת גם היא לעסקים קטנים. 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר מסרה: "התיקון שפרסמנו היום יקל 
רישיון  שקיבלו  פיננסיים  גופים  של  השוטפת  פעילותם  על  משמעותית 
ההון,  שוק  מרשות  באשראי  לתיווך  מערכת  להפעלת  או  אשראי  למתן 
ביטוח וחיסכון. המערכת הבנקאית נדרשת לתת שירות לגופים אלו וזאת 

מבלי להתפשר על הציות להוראות איסור הלבנת הון".

בנק ישראל מתכוון להקטין 
את התלות של חברות 

ה-P2P בבנקים ולמקד את 
הרגולציה תחת הרשות

מנכ"ל טריא שחף ארליךמנכ"ל BTB אלון כץ

מן
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י ג
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ם:
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צי

צילום: אופיר הראל
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ביתיים  חכמים  במכשירים  המשתמשים  רוב 
במידע,  שלהם  המבטחים  את  לשתף  מוכנים 
ידי  על  לאחרונה   שנערך  מסקר  עולה  כך 

 .LexisNexis Risk Solutions
 Smart Home and Internet הסקר ששמו 
 of Things Consumer Research Report
דגם 2,500 מבוטחים ומצא כי 78% מהנשאלים 
שלהם.  למבטחים  מידע  להעביר  מסכימים 

66% מוכנים רק אם תינתן להם הנחה בעלות 
מוכנים  המכשירים  ממחזיקי   57% הביטוח. 
להתקין מוצרים נוספים אם יקבלו הנחה בעלות 
המבטחים  עם  לדון  מוכנים   70% הביטוח. 
הכיסוי  לשיפור  או  לחיסכון  הצעות  על  שלהם 
לקבל  מוכנים  המשיבים  של   47% הביטוחי. 

הצעות חדשות לביטוח.
47% מרוכשי המכשירים החמים לבית רוכשים 

את  או  הביטחון  את  המשפרים  מכשירים 
אשר  נוחות  מכשירי  רוכשים   31% הבטיחות. 
רוכשים  ו-25%  מרחוק  הפעלה  מאפשרים 
 58% האנרגיה.  עלות  את  המקטינים  מכשירים 
מהמשיבים לא רוכשים מכשירים בגלל העלות. 
42% לא רוכשים מכשירים מאחר שהם סוברים 
מכשירים  רוכשים  לא  ו-26%  נחוצים  אינם  כי 

מתוך דאגה לפרטיות שלהם.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המבטח הסיני WeSure פיתח
תוכנית ביטוח נגד מגיפת הקורונה

הכיסוי הביטוחי מעניק סך של 600 אלף יואן )85,882 דולר( במקרה
של הידבקות בווירוס  100 אלף איש הצטרפו לתוכנית הביטוח בתוך שבוע אחד

הסיני  התאגיד  של  הביטוח  זרוע   ,WeSure
לקהל  מהיר  ביטוחי  מענה  פיתח   ,Tencent
לקוחותיו, הכולל גם מידע לציבור בזמן אמיתי. 
)וירוס  הקורונה  במגיפת  שמטפל  הצוות 
ב-29  וכבר   2020 בינואר  הוקם   )Covid-19
לצוות  תמורה  ללא  ביטוחי  כיסוי  הציע  בינואר 

הרפואי המטפל במגיפה. 
יואן  אלף   600 של  סך  מעניק  הביטוחי  הכיסוי 
בווירוס.  הידבקות  של  במקרה  דולר(   85,882(
100 אלף איש הצטרפו לתוכנית הביטוח בתוך 

שבוע אחד. 
ב-1 בפברואר השנה השיק WeSure בשיתוף 
 WeChat  Tencent של  המסרים  יישומון 
Pay-, תוכנית ביטוח המיועדת לעסקים קטנים 
קטנים  עסקים  מיליון   50 יש  )בסין  ובינוניים 
ביישומון המסרים( אשר הושפעו  המשתמשים 
יקבל  בווירוס  נדבק  אשר  סוחר  כל  מהמגיפה. 
סך של 1,000 יואן )143 דולר( ליום, כדי להקטין 
נזקים כתוצאה של הפרעה בעסקים. כ-1 מיליון 

עסקים נרשמו לתוכנית הביטוח בתוך שבוע. 

ביטוח  תוכנית  הושקה  השנה  בפברואר  ב-5 
תשלם  אשר   WeChat של  המשתמשים  לכל 
במקרה  דולר   1,430 של  בסך  במזומן,  פיצוי, 
דולר   7,157 של  וסך  בווירוס  הידבקות  של 
למשפחת החולה במקרה של פטירה כתוצאה 
מההידבקות. המשתמש יכול להירשם לתוכנית 

ללא עלות. 
לבין  הסיני   WeSure בין  קשר  אין  הבהרה: 

מבטח בשם זהה הפועל בישראל. 

משתמשים של מוצרים חכמים בבית
מוכנים לשתף מידע תמורת הנחה

 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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של  משותף  במימון   PassportCard חברת 
ומגדל,  ביטוח  כלל  הראל,  הביטוח  חברות 
לחילוץ  מושבים,   14 הכולל  פרטי  מטוס  חכרו 
הישראלים מספינת הקורונה. המטוס, ששוהה 
כעת על הקרקע בבנגקוק, תאילנד, צפוי לצאת 
לדרכו עם צוות אוויר זר ביום ד' הקרוב, ה-19 
כ--3 בממוצע  שאורכת  טיסה  ליפן,  בפברואר, 

4 שעות. המטוס צפוי להגיע לטוקיו כבר באותו 
היום בשעות הלילה המאוחרות.

המטוס צפוי להתחיל את דרכו בחזרה לישראל 
 12 בטיסה ישירה כבר ביום שלמחרת כשעליו 
הישראלים שעודם שוהים על הספינה, בהתאם 
ובהתאם  להם  שייערכו  רפואיות  לבדיקות 
כלל  החוץ.  ומשרד  הבריאות  משרד  להנחיות 
הנוסעים יועברו לבידוד עם שובם ארצה על ידי 

משרד הבריאות ובמיקום אותו יקבע המשרד.

על  אתמול  הביטוח  חברות  להודעת  בהמשך 
הרלוונטיים  הגורמים  הטורקי,  המטוס  חכירת 
הצרכים  כלל  על  שיענו  חלופות  העמידו 
הנדרשים לטיסת החילוץ. מיקומו הגיאוגרפי של 
המטוס התאילנדי לצד גודלו נמצאו כמתאימים 
יותר למשימת החזרת הישראלים, נוסעי ספינת 

התענוגות דיימונד פרינסס לישראל.
יואל אמיר, מנכ"ל פספורטכארד: "אנחנו עושים 
מנת  על  ערוצים  במספר  ופועלים  המירב  את 
להחזיר את הישראלים נוסעי הספינה לישראל 
ערוך  התאילנדי  המטוס  האפשרי.  בהקדם 
לנו להביא את הנוסעים  יאפשר  והוא  מבצעית 
לאישור  ממתינים  אנחנו  יותר.  מוקדם  ארצה 

הסופי של כלל הגורמים הממונים". 
מועד הטיסה הסופי כפוף לאישור כלל הגורמים 
הממונים ובהם הממשל היפני וממשלת ישראל.

המטוס להשבת הישראלים
מ"ספינת הקורונה" צפוי לצאת 

מתאילנד ליפן ביום רביעי
המטוס שחכרו פספורטכארד, מגדל, כלל ביטוח והראל יצא לדרך ביום רביעי הקרוב מתאילנד ליפן 

בתיאום עם משרד החוץ ומשרד הבריאות  יואל אמיר, מנכ"ל פספורטכארד: המטוס התאילנדי ערוך 
מבצעית והוא יאפשר לנו להביא את הנוסעים ארצה מוקדם יותר. אנחנו ממתינים לאישור הסופי של 

כלל הגורמים הממונים 

מבטחים ומבוטחים

הדרכות  סדרת  אלו  בימים  מקיימת  איילון 
סוכני  של  עסקיהם  להעצמת  מקצועיות 
נערכה  בסדרה  הראשונה  ההדרכה  החברה. 
מ-200   ליותר  בחיפה  עופר  באצטדיון  השבוע 

סוכני איילון מחיפה והצפון.
מחוז  ומנהלת  סמנכ"לית  אברהמי,  איריס 
ההשתתפות  כי  ציינה  באיילון,  והצפון  חיפה 
למחויבות  הוכחה  עוד  היא  בכנס  המרשימה 
לסוכני  סוכנים,  כחברת  איילון  בין  ההדדית 
מהמשובים  רוח  קורת  הביעה  היא  הביטוח. 
מסוכני  המחוז  עובדי  להם  שזוכים  החיוביים 
עבורכם  לחדש  ממשיכה  "איילון  הביטוח: 
והן  המוצרים  ברמת  הן  לקוחותיכם  ועבור 
שמעצים  באופן  הדיגיטלי  השירות  בהנגשת 
את היתרונות היחסיים של סוכני איילון ותורם 

ישירות לצמיחת עסקיהם".

יואל אמיר, מנכ"ל פספורטכארד

איילון מקיימת סדרת הדרכות 
מקצועיות לסוכניה

ההדרכה הראשונה בסדרה נערכה אתמול באצטדיון עופר בחיפה
ליותר מ-200  סוכני איילון מחיפה והצפון

כללי-פרט  ביטוח  אגף  פרט,  מחלקת  מנהלת 
מחוז  סוכני  בפני  סקרה  פלזן,  אלונה  באיילון, 
של  הפרט  מוצרי  את  איילון  של  והצפון  חיפה 
החברה ומלי בנפשי, חתמת ראשית, אגף ביטוח 
והעדכונים  החידושים  על  עמדה  כללי-עסקי, 
גילת  עו"ד  איילון.  של  העסקים  ביטוחי  בתחום 
ועסקים  הנדסית  מחלקה  מנהלת  בראון, 
ההנדסיים  הביטוחים  בנושא  הרחיבה  גדולים, 

באיילון וכן בנושא אישור ביטוח אחיד.
המקצועיות  ההדרכות  בסדרת  תמשיך  איילון 
יתקיימו הדרכות גם לסוכני  וכבר בשבוע הבא 

מחוזות מרכז, תל אביב ונתניה.
הביטוח  בתחומי  הייעודיות  ההדרכות  לאחר 
הישגיות  על  זאבי  אריק  הג'ודוקא  הרצה 
ומצוינות והעניק לסוכני חיפה והצפון של איילון 

עצות מעשיות להשגת יעדים.
איריס אברהמי, מנהלת מחוז חיפה והצפון באיילון 

ואריק זאבי. צילום: יח"צ
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