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מקום 1 לשנת 2019*

פנסיה מקיפה מסלול תלויי גיל
מקום 1 לשנת 2019*
השתלמות מסלול כללי

מקום 1 לשנת 2019*
גמל להשקעה מסלול כללי

*בהשוואה למסלולים שסך נכסיהם עולה על 500 מיליון ₪  הנתונים לקוחים מתוך אתר גמל נט ופנסיה נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון נכון ליום 31.12.2019
1. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן ההשתלמות במסלול הכללי של החברה נכון לחודשים 1/2019-12/2019 ביחס 
לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי הגדול הפתוח לציבור בשוק בתקופה זו שסך נכסיהם עולה על 500 
מיליון ₪ 2. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בתקופה 
שבין 1/2019-12/2019, ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה 
זו. אם יש מספר מסלולים לקופה, נבחר המסלול הגדול ביותר 3. ההשוואה מתייחסת לתשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית ללא ניכוי דמי ניהול של קופת גמל להשקעה 
של החברה במסלול הכללי בתקופה שבין 1/2019-12/2019, ביחס לתשואות נומינליות ברוטו ממוצעות שנתיות ללא ניכוי דמי ניהול של כל קופות הגמל להשקעה במסלול 
הכללי בשוק בתקופה זו שסך נכסיהם עולה על 500 מליון ₪. אין באמור לעיל להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח. אין לראות באמור 
לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.
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 בשנים האחרונות נכנסו חברות הביטוח באופן אינטנסיבי לתחום הערבויות נדל"ן והחלו 
בהנפקת פוליסות חוק מכר וליווי ומימון עצמאי  בכך נוצרה תחרות משמעותית מול המערכת 

הבנקאית  כעת משרד הבינוי והשיכון מבקש להכניס אלטרנטיבות זולות יותר ליזמים 
האם יימצאו מתחרים חדשים לחברות הביטוח 
בתחום לערבויות הנדל"ן? משרד הבינוי והשיכון 
הנדל"ן  לענף  קורא  בקול  שעבר  בשבוע  יצא 
ניתן  בהן  חדשות  לדרכים  הצעות  לו  לספק 
להעניק בטוחות על פי חוק המכר בעת רכישת 
את  לאחרונה  בוחן  המשרד  כך,  בתוך  דירה. 
תינתן  אשר  נוספים,  לגורמים  השוק  פתיחת 

להם האופציה.
פיננסי  ליווי  לקבל  מעוניין  יזם  כאשר  כיום, 
לפרויקט בנייה, מרבית הסיכויים שיפנה לאחד 
הפרויקט,  של  פיננסי  ליווי  לצורך  הבנקים 
לרוכשי  הבנק  מטעם  ערבות  מתן   – כך  ובתוך 
הדירה.  עבור  ששילמו  תשלומים  כנגד  הדירות 
זה, במיוחד  נכנסו לענף  הן  גם  חברות הביטוח 
2016, כאשר הבנקים הגיעו לקצה  לאחר שנת 

האשראי שלהם בתחום הנדל"ן. 
חברות הביטוח אינן מפרסמות את גובה מכירות 
פוליסות מכר, אך על פי הערכות, שווי פוליסות 
אלו הגיע ב-2019 לבין 15 ל-20 מיליארד שקל. 
בתחום  ענק  ממיזמי  במהותו  מורכב  השווי 
וכלל  הראל  הנראה  ככל  מובילות  )בהן  הנדל"ן 
יכולים  יותר  קטנים  פרויקטים  גם  אך  ביטוח(, 

איילון,  כמו  חברות  ידי  על  בעיקר  לליווי,  לזכות 
והכשרה  שנים,  חמש  זה  בתחום  שפועלת 

שנכנסה גם היא לאחרונה לתחום. 

מסוג  בטוחה  למתן  העיקרית  האלטרנטיבה 
חברות  או  לבנקים  קשורה  שאינה  ערבות 

משרד הבינוי והשיכון פועל להגביר 
את התחרות בשוק פוליסות המכר 

שמוערך ב-20 מיליארד שקל

nir@oren-ins.co.il
לפרטים נוספים: ניר עובדיה, משנה למנכ"ל

nir@oren-ins.co.il .נייד. 050-3613610, מייל

 אורן מזרח בצפון

בשורה התחתונה:
תרוויחו יותר!

מגוון מסלולי
התקשרות

חברות  נכנסו  האחרונות  בשנים  הבנקים,  לצד 
הביטוח באופן אינטנסיבי לשוק פוליסות המכר 
ומימון  וליווי  והחלו בהנפקת פוליסות חוק מכר 
עצמאי, ויצרו תחרות משמעותית מול המערכת 
הבנקאית. כמו כן, קיימות קרנות רבות הפועלות 
פעולה  בשיתופי  והן  עצמאי  במימון  הן  בתחום, 
עם חברות הביטוח להנפקת פוליסות חוק מכר. 
והן  תחרות  הן  לשוק  הכניסו  הביטוח  חברות 
הפרויקטים,  וליווי  העסקאות  במימון  יצירתיות 
כך שנכון להיום כמעט כל יזם יכול למצוא את 
הגורם המממן המתאים לו ולפרויקט אותו הוא 

מבקש לממן.
בחברת  שימוש  של  שיטה  כיצד  ברור  "לא 
היזם  בהם  בפרויקטים  לעבוד  אמורה  נאמנות 
הפרויקט.  למימון  לליווי  לאשראי  גם  נדרש 

הגורם המממן ירצה כמובן לקבל גם הוא שעבוד 
מלא על קרקע הפרויקט, על מנת להבטיח את 
או להשלים את הבנייה במקרה  יכולתו לממש 

של כשל", מסרו בכירים בענף לפוליסה.  
של  כניסה  הנראה  ככל  כי  הוסיפו  הבכירים 
"אם  העלויות:  את  תוזיל  לא  חדשים  שחקנים 
אכן ייבנו מנגנונים מתאימים של חברות נאמנות 
פעולה  בשיתוף  המימון,  את  יספקו  גם  אשר 
לכלול  יצטרכו  אלו  מנגנונים  מממן,  גורם  עם 
שוברים  ידי  על  תשלום  סגור,  ליווי  של  מערך 
ומעקב צמוד לתשלומים לספקים על ידי חברת 
מדובר  שבפועל,  כך  המממן.  והגורם  הנאמנות 
במנגנונים מורכבים, וסביר כי עלותם ליזם תהיה 
ובחברות  בבנקים  היום  הקיימת  לעלות  דומה 

הביטוח".

בענף הביטוח מפקפקים 
בהיתכנות המהלך

המשך בעמוד הבא
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את  מרחיבה  ופיננסים  ביטוח  כלל 
ג'  צד  לביטוחי  גם  הירוק  המסלול 
להצטרף  למבוטחיה  ומאפשרת  לרכב, 
לתוכנית הביטוח כלל מטראז' במסגרת 
הירוק  המסלול  החדש.  המסלול 
של  רחב  למגוון  רחבים,  כיסויים  מציע 
וחדשים,  צעירים  נהגים  לרבות  נהגים, 
אישי  ליווי  ותוך  משתלמים  בתעריפים 

של מוקד ייעודי.
לרכב  ביטוח  תוכנית  היא  מטראז'  כלל 
מעט,  הנוסעים  לנהגים  המיועדת 
הכוללת מודל תשלום ידוע מראש, ללא 
חיישנים  או  אפליקציה  בהתקנת  צורך 
הלקוחות  התוכנית,  במסגרת  ברכב. 
חבילות  שלוש  מבין  לבחור,  יכולים 

השנתית  הקילומטרים  חבילת  את  מוצעות, 
אלף   12 עד   - האישית  לצריכתם  המותאמת 
קילומטר בשנה, וליהנות מהנחה כוללת של עד 
הלקוחות  מטראז',  לכלל  בנוסף  בשנה.   12.5%
יכולים לשלב במסלול ירוק צד ג' גם אפשרויות 
להנחות נוספות, כגון הנחה בביטוח החובה לכל 

הרכבים במסלול.

עלית כספי, משנה מנכ"ל ומנהלת חטיבת ביטוח 
כללי, בכלל ביטוח ופיננסים ציינה: "כלל ביטוח 
הירוק  המסלול  היצע  את  מרחיבה  ופיננסים 
לראשונה,  למבוטחיה,  ומציעה  הרכב  בביטוח 
כלל  הייחודית  הביטוח  לתוכנית  להצטרף 
מטראז'  כלל  ג'.  צד  רכב  בביטוח  גם  מטראז', 
ייחודי המציע מודל תשלום  הוא מסלול ביטוחי 

קילומטרים  חבילת  פי  על  מראש  ידוע 
שנתית, לבחירת הלקוח. מדובר בפתרון 
אולטימטיבי עבור נהגים הנוסעים מעט, 
וכעת, גם נהגים אלו המבוטחים במסלול 
יוכלו ליהנות  ג',  הירוק בביטוח רכב צד 

מתנאי כלל מטראז' האטרקטיביים".  
ומנהל  למנכ"ל  משנה  תמן,  שלומי 
ופיננסים  ביטוח  בכלל  העסקים  מערך 
ממשיכה  ופיננסים  ביטוח  "כלל  מסר: 
לצרכי  ומוצריה  שירותיה  את  להתאים 
המבוטחים, והחל מהיום נותנת לסוכניה 
להציע  נוספים  אטרקטיביים  כלים 
ביטוחי  מסלולי  מגוון  ללקוחותיהם 
הנהיגה  לאופי  אישית  המותאמים  רכב 

ולתקציב שלהם". 
ג',  צד  ירוק  מסלול  פוליסת   – החדש  המסלול 
להוספה  וניתן  הגילאים,  בכל  לנהגים  מיועד 
שנים   15 ועד  טון   3.5 עד  פרטי/מסחרי  ברכב 
הפוליסה  בעל  על  לכביש.  העלייה  מתאריך 
הראשית להיות בוותק נהיגה של שנתיים ויותר 
ועבר ביטוחי של עד תביעה אחת בשלוש השנים 

האחרונות, בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים.

כדאי לדעת

כלל ביטוח מרחיבה את המסלול הירוק גם 
לביטוחי צד ג’ לרכב ומאפשרת למבוטחיה 

להצטרף לתוכנית כלל מטראז’ 

משרד הבינוי והשיכון פועל להגביר 
את התחרות בשוק פוליסות המכר 

 כלל מטראז' היא תוכנית ביטוח לרכב המיועדת לנהגים הנוסעים מעט, הכוללת מודל 
תשלום ידוע מראש, ללא צורך בהתקנת אפליקציה או חיישנים ברכב  פוליסת מסלול ירוק 

צד ג' מציעה כיסויים רחבים למגוון רחב של נהגים, ללא מגבלת גיל ובתעריפים משתלמים

זה  הביטוח היא רישום הערת אזהרה. בהקשר 
יש לציין כי כ-13% מהדירות החדשות בישראל 
הדירה  לרוכש  הניתנת  הבטוחה  כאשר  נקנות 
תקדים  בעקבות  אך  אזהרה.  הערת  מסוג  היא 
והוביל  אזהרה  הערת  את  שביטל  משפטי 
לפגיעה ברוכשים, פועל הממונה על חוק המכר 
בשוק.  הקיימות  האלטרנטיבות  את  להרחיב 

חוק  על  הממונה  במשרד  שנעשתה  בבדיקה 
להם  שסופקו  רבים  רוכשים  כי  נמצא  המכר 
נפגעו  מכר,  חוק  בטוחת  בתור  אזהרה  הערות 
כאשר החברה היזמית התפרקה. לעומת זאת, 
באותה בדיקה נמצא כי לא נפגעו רוכשי דירות 
הבטוחה  כאשר  היזמית  החברה  של  מקריסה 

הייתה מסוג ערבות בנקאית או פוליסת ביטוח.
האופציה הרביעית למתן פוליסת מכר היא על 

ידי חברת נאמנות ומשרד הבינוי והשיכון מחפש 
דריסת  לקבל  יוכלו  אלו  חברות  כיצד  דרכים 
רגל בתחום. בענף, בכל אופן, מתקשים לראות 
והשיכון  הבינוי  משרד  של  האחרון  הצעד  כיצד 
יישא פרי מאחר שקיים חוסר בהירות בין נוסח 
והשיחות שנציגי משרד  לבין הראיונות  המנשר 
גורמים  ועם  התקשורת  עם  מנהלים  השיכון 

מעורבים בתחום.

המשך מעמוד קודם

עלית כספי

רג’
 פ

יון
 ס

ם:
לו

צי

שלומי תמן

www.estricher.co.il | 050-3648504

כל מה שצריך לדעת 
כדי לקחת אחריות 

על החיסכון הפנסיוני 
ת  ח א ה  א צ ר ה ב
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השלום  המשפט  בבית 
תביעתו  נדונה  ברמלה 
)התובע(  כהן  שלום  של 
חברה   AIG כנגד 
)הנתבעת(.  לביטוח 
שמות באי כוח הצדדים 
הדין  בפסק  צוינו  לא 
)תאמ )רמ'( -46226-12

בינואר  ניתן  אשר   )18
הרשמת  מפי   ,2020

הבכירה אביגיל פריי.  
המשפט  בית  בפני 
הנתבעת  של  סירובה  שעניינה  תביעה  הונחה 
ביטוח  תגמולי  בתשלום  לשאת  )המבטחת( 
הרלוונטי  במועד  החזיק  לטענתו  אשר  לתובע 
אירוע  את  המכסה  תקפה  ביטוח  בפוליסת 
נגרמו  ובו   2018 בשנת  שהתרחש  התאונה 

נזקים לרכבו. 
של  לקיומו  ביחס  הינה  הצדדים  בין  המחלוקת 
כיסוי ביטוחי לנהיגת בן התובע במועד התאונה. 
התובע טען כי רכבו היה מבוטח אצל המבטחת, 
בפוליסה,  עיקרי  כנהג  נקוב  היה  הוא  כאשר 
חוסה  בנו  נהיגת  שגם  היא  הדבר  ומשמעות 
תחת הפוליסה. כמו כן, התובע הפנה לתוספת 

לפוליסה המכסה את אירוע התאונה.
עוד טען התובע, כי גם אם לא היה כיסוי ביטוחי 
זכאי  עדיין  הוא  מכוסה,  שאינו  נהג  נהיגת  עקב 
בן  ונהיגת  פיקאלי,  הלכת  לפי  ביטוחי  לכיסוי 
סיכון,  החמרת  בגדר  הינה  היותר  לכל  התובע 
שתוצאתה הפחתה יחסית של תגמולי הביטוח 

ולא שלילה מוחלטת.
מנגד, טענה המבטחת כי תביעת התובע נגועה 
במרמה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 25 לחוק 
חוזה הביטוח )החוק(. שכן, על ידי התובע נמסרו 
ובנוסף,  הביטוח,  לאירוע  ביחס  כוזבים  פרטים 
הכיסוי  לרכישת  קדם  התאונה  מועד  כי  טענה 
התובע  אם  כי  המבטחת,  טענה  עוד  הביטוחי. 
ביצע פעולת מרמה, הרי שאין מדובר בהחמרת 
29 לחוק,  סיכון ולכן אין תחולה להוראות סעיף 

אלא פטור מוחלט.
המרמה  טענת  על  המשפט  בית  עמד  תחילה, 
בתביעות ביטוח לפי סעיף 25 לחוק, וציין כי על 
פי הפסיקה, על התובע להרים את נטל הראיה 
להתקיימות האירוע הביטוחי, ואילו על המבטחת 
הנטל להוכיח קיומה של מרמה, בעזרת ראיות 

כבדות משקל. 
לפסיקה,  בהתאם  כי  הוסיף  המשפט  בית 
קיימים שלושה יסודות להוכחת טענת המרמה: 
מסירת עובדות כוזבות; מודעות המבוטח לכזב 

שלא  כספים  להוציא  כוונה  שנמסרו;  העובדות 
כדין על יסוד העובדות הכוזבות. 

היסודות  שני  הוכחת  כי  המשפט,  בית  ציין  עוד 
הראשונים של טענת המרמה מעבירה את נטל 
המניע  הצגת  לעניין  למבוטח,  הראיות  הבאת 
לא  המבוטח  ואם  כוזבות,  עובדות  למסירת 
המשפט  שבית  כדי  בכך  די  זה,  בנטל  יעמוד 

יקבע כי קיימת כוונת מרמה. 
הנדון,  במקרה  כי  ציין  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
למועד  ביחס  ראיה  כל  המציאה  לא  המבטחת 
ביצוע רכישת הביטוח, למרות שהמועד המדויק 
לביסוסה  חיוני  מידע  הוא  הפוליסה  נרכשה  בו 
לא  המבטחת  לפיכך,  המרמה.  טענת  של 
הצליחה להוכיח כי אירוע התאונה קדם למועד 
עריכת הביטוח, מקום בו לא הוכח מועד רכישת 

הביטוח בראיה ממשית.
על  טענתה  לבסס  ביקשה  המבטחת  כן,  כמו 
ניסוחה של הפוליסה, שלא כללה כיסוי לנהיגתו 
כי  העיד  התובע  זאת,  עם  התובע.  של  בנו  של 
הפוליסה  מסמכי  את  לידיו  קיבל  לא  מעולם 
המלאים ולפיכך, צרף לתביעה רק את רשימת 

הפוליסה שהייתה בידו.
החזיקה  אשר  המבטחת,  כי  ציין  המשפט  בית 
צירפה  לא  המלאים,  הפוליסה  במסמכי 

רשימת  של  לא  מלא,  העתק  ההגנה  לכתב 
לכן, קבע  ולא של הפוליסה המלאה.  הפוליסה 
היה  ניתן  ממנה  ראיה  כל  אין  כי  המשפט  בית 
הוחרגה  ומדוע  בפוליסה,  ההתניות  מהן  ללמוד 

מלכתחילה נהיגתו של בנו של התובע.
יתרה מכך, בית המשפט הוסיף כי היו סתירות 
כמו  בנו,  עדות  לבין  התובע  עדות  בין  מסוימות 
התובע  של  בתו  הגעת  מועד  לעניין  למשל, 
ולעניין מועד הגעת האמבולנס  למקום האירוע 
למקום. אך עם זאת, בית המשפט ציין כי בסיס 
של  בנו  ולפיהם  זהים,  ובנו  התובע  של  עדותם 
הפוליסה  הרחבת  את  עצמאית  ערך  התובע 
ללא מעורבות התובע; מיקום התאונה, סמיכות 
כן,  כמו  וכו'.  התאונה  למקום  האב  של  הגעתו 
בית המשפט הזכיר פסיקה לפיה, אין די בעצם 
קיומה של סתירה בין עדויות שנמסרו לחוק לבין 
כדי להרים את  לבית המשפט  עדויות שנמסרו 

הנטל המוטל על הטוען טענת מרמה.
את  קיבל  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
התביעה וחייב את המבטחת לשלם לתובע סך 
ושכר טרחת  אגרה  42,859 שקל בתוספת  של 

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

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי

מאת עו”ד ג’ון גבע

 המחלוקת בין הצדדים הינה ביחס לקיומו של כיסוי ביטוחי לנהיגת בן התובע במועד התאונה 
 בית המשפט ציין כי על פי הפסיקה, על התובע להרים את נטל הראיה להתקיימות האירוע 

הביטוחי, ואילו על המבטחת הנטל להוכיח קיומה של מרמה, בעזרת ראיות כבדות משקל 

איך תצליח חברת 
ביטוח להוכיח טענת 
מרמה כנגד המבוטח?
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אם חלילה תתפתח מגיפה בישראל יהיו כאן מספיק 
תרופות או שהפרסה של חיסוני השפעת תחזור על עצמה?

הבריאות  משרד 
מצטיין  לא  שלנו 
בתכנון  כלל  בדרך 
והיערכות קדימה. די 
החוסר  את  לראות 
הרופאים  במספר 
מיטות  ומספר 
האשפוז בישראל על 
מנת להבין זאת. עם 
רושם  עושה  זאת, 
הקורונה  שבאירוע 
למניעת  היטב  ונערך  מאמץ  המשרד  עושה 

התפרצות המחלה בישראל. 
אבל זה כנראה לא מספיק. הלוואי שהתכנון 
ופעולות המנע יצליחו, אבל גם שר הבריאות 
שהסיכוי  אומרים  הממשלה  ראש  וגם 
הווירוס  כניסת  את  לחלוטין  למנוע  שנצליח 
לישראל הוא קטן. אם הווירוס יגיע לישראל, 
לממדים  יתפשט  שהוא  )קטן(  סיכוי  קיים 

גדולים ולכן צריך להיערך גם למצב כזה.
זו המטרה של ראייה קדימה ותכנון מוקדם. 
אבל  יקרה,  לא  זה  שתרחיש  מקווים  אנו 

צריכים להיות מוכנים גם לו. 
בשתי  עשייה  מחייבת  נכונה  היערכות 
של  מהירה  אבחון  יכולת  נוספות:  רמות 
ויכולת  באלפים,  מדובר  כאשר  גם  החולים, 
טיפול אפקטיבית. בסוגיה הזו אני לא בטוח 

שמשרד הבריאות נערך כראוי.
ציוד  מספיק  בארץ  שקיים  לוודא  יש 
למספיק  בדיקות  לבצע  מנת  על  דיאגנוסטי 
לצורך  וגם  הווירוס  גילוי  לצורך  אנשים, 
מדובר  המחלה.  התפתחות  אחר  מעקב 
בציוד מעבדה יקר ומתקדם, וכדאי להיערך 

לכך מראש. 
בנוסף, הספרות מלמדת שהטיפול התרופתי 
עם  בחולים  לטיפול  היום  שאפקטיבי  היחיד 
מקובלות  שהיו  תרופות  תמהיל  הוא  קורונה 
שמדובר  מאחר  באיידס.  לטיפול  בעבר 

בתרופות מהדור הקודם, הרי שסביר להניח 
שכיום הזמינות שלהן בישראל קטנה.

של  ההתגייסות  את  לראות  מרשים 
הדיאגנוסטיקה  בתחום  מסחריות  חברות 
ותרופות  בדיקות  ציוד  שתרמו  והפארמה, 
לרשויות באזור ההתפרצות בסין. אני מקווה 
שכמדינה מפותחת נדע להיערך מראש ולא 

נזדקק לתרומות מסוג זה.
הבריאות  למשרד  לקרוא  הזמן  בדיוק  זהו 
עם  להתייעץ  קדימה,  צעדים  שני  לראות 
מומחים בתחום ולוודא הזמנת מלאי מספק 
שאם  מנת  על  ותרופות  בדיקות  ציוד,  של 
חלילה נידרש להם, הם יהיו בזמינות מיידית, 
בניגוד, למשל, לאספקת חיסוני השפעת של 

החורף הנוכחי. 

בריאות  במדיניות  מומחה  הוא  הכותב 
בחברת  בכיר  יועץ  וסיעוד,  בריאות  ובביטוח 

הייעוץ פרש קונספט

קורונה – אפשר וצריך 
להיערך ברצינות

מאת ד”ר אודי פרישמן

בריא לדעת

 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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בית המשפט העליון פיצל 
תביעה שהוגשה נגד מגדל 

ונגד סוכנות הביטוח
בית  שופט  סולברג,  נועם 
החליט  העליון,  המשפט 
של  אלמנה  של  תביעה  כי 
בכיר  לשעבר  במגדל,  מבוטח 
מגדל  נגד  המקומי,  בשלטון 
וסוכנות הביטוח ע.ד.י - תפוצל. 
התביעה נגד מגדל תידון בבית 
והתביעה  עבודה  לענייני  הדין 
נגד סוכנות ע.ד.י תיערך בבית 

המשפט המחוזי. 
בשנת  לעולמו  הלך  המבוטח 
מאבק  לאחר   57 בגיל   2012
מכהן  בעודו  במחלה,  ממושך 
כראש מועצה מקומית במרכז 

עמית  היה  הוא  אלמנתו,  תביעת  פי  על  הארץ. 
סוכנות  ע.ד.י  דרך  מגדל  של  הפנסיה  בקרן 

לביטוח. 
בקרן  המנוח  של  זכויותיו  התובעת,   פי  על 
 ,2004 שנת  בסוף  הצטרף  שאליה  הפנסיה, 
כחמישה  הביטוח.  סוכנות  באמצעות   הוסדרו 
לקרן,  המנוח  של  הצטרפותו  לאחר  חודשים 
וניתנה  חדש,  תקנון  על  מקפת  הכריזה 
בין מספר מסלולי  למבוטחים אפשרות לבחור 
כי  החדש,  בתקנון  נקבע  אפשריים.  ביטוח 
בהעדר הודעה מטעם המבוטחים, יוחל כברירת 
מחדל סעיף המכונה "מסלול רצף מוטה זקנה". 
בבית  תביעה   2019 בינואר  הגישה  האלמנה 
ונגד  מקפת  נגד  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 

עדכנו  שלא  בכך  התרשלו  כי  בטענה  ע.ד.י, 
משלא  החדש.  התקנון  אודות  על  המנוח  את 
הובא השינוי לידיעתו של המנוח, לא הודיע על 
בחירתו במסלול ביטוחי על פי התקנון החדש. 
בהתאם, החילה עליו מקפת את מסלול ברירת 
המסלול  את  משקפים  אינם  שתנאיו  המחדל, 
זקנה  "פנסיית   – מלכתחילה  הצטרף  שאליו 
כי  נטען,  בתביעה   ."65 לגיל  מוגדלת  ושאירים 
הגמלה שלה היה זכאי המנוח במסגרת מסלול 
ברירת המחדל – והתובעת בעקבותיו – נמוכה 
באופן משמעותי מהגמלה שלה היה זכאי אילו 

היו מכבדות המשיבות את רצונו.
לדון  העניינית  הסמכות  כי  טענו,  מקפת  נציגי 
לעבודה.  הדין  לבית  נתונה  נגדה  בתביעה 

תגובותיהן  נוכח  מכן,  לאחר 
אשר  ע.ד.י,  ושל  התובעת  של 
חזרה  הדיון,  להעברת  התנגדו 
מנת  על  מטענתה,  מקפת  בה 
נגד  התביעה  בין  פיצול  למנוע 
ע.ד.י, לבין התביעה נגדה. חרף 
את  לקיים  הצדדים  הסכמת 
המחוזי,  המשפט  בבית  הדיון 
בשאלת  המשפט  בית  דן 
כי  וקבע  העניינית,  הסמכות 
נגד  בתביעה  לדון  הסמכות 
הדין  לבית  נתונה  מקפת 
האזורי לעבודה. זאת, בהתאם 
להוראה בה עוגנה סמכותו של 
ב"תובענות של חברים  לדון  לעבודה  הדין  בית 
או חליפיהם או של מעסיקים או חליפיהם נגד 
בפקודת  שעילתן  תביעות  למעט  גמל",  קופות 
באופן  בתביעות  לדון  ניתן  לא  לכן,  הנזיקין. 

מאוחד. 
שבמקפת  התובעת,  טענה  לעליון  בערעור 
חקוקה"  חובה  והפרת  "רשלנות  תוך  פעלו 
של  בהחרגה  התביעה  את  לכלול  יש  ולכן 
מסרו  מקפת  נציגי  בתגובה,  הנזיקין.  פקודת 
עניינן  נזיקיות;  אינן  שטענותיה  המשפט  לבית 
בחובותיה של מקפת כפי שנקבעו בתקנון קרן 
סולברג,  חוזיות.  טענות  אלו  ולפיכך  הפנסיה, 
כאמור, לא ראה לנכון להתערב בהחלטתו של 
בית המשפט המחוזי והורה לפצל את התביעות.

 התובעת – אלמנתו של המבוטח, טוענת כי מסלול החיסכון של המנוח שונה במגדל 
ללא ידיעתו וכעת הגמלה הניתנת לה נמוכה יותר  התובעת ביקשה שהתביעה נגד 

מגדל תיערך במחוזי לצד התביעה נגד הסוכנות – אך העליון דחה את הבקשה 

בית מגדל

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


9 10 בפברואר 2020

www.polisa.news פוליסה

לצפייה בתוכנית הכנס ולהרשמה לחץ/י כאן

חברות וחברים יקרים,

אני שמח להציג בפניכם את תוכנית כנס המשולש!
בתוכנית הכנס הושקעה מחשבה רבה על מנת להתאים את תכני 
הכנס לנושאים הרלוונטיים לעבודה היום יומית של סוכנות וסוכני 

הביטוח, ותיקים וצעירים  כאחד.

רואה  ואני  זהו הכנס הראשון שלי כמנכ"ל לשכת סוכני הביטוח 
בהצלחתו עבורכם מחויבות אישית שלי.

אשמח לראותכם נרשמים לכנס המשולש.

בברכה,

מוטי ארבל
מנכ"ל

לשכת סוכני הביטוח בישראל

www.polisa.news
https://ws.eventact.com/Triangle2020
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מיזוגים ורכישות בענף הביטוח 
העולמי הגיעו ל-13 מיליארד 

דולר בדצמבר 2019 בלבד
היקף פעילות זה מצביע על גידול בשיעור של 470.5% בהשוואה לחודש נובמבר 

וגידול בשיעור של 336.3% לעומת הממוצע של 12 החודשים האחרונים
בחודש  ביצעה  העולמית  הביטוח  תעשיית 
של  בהיקף  ורכישות  מיזוגים   2019 דצמבר 
ידי  על  פורסם  כך  דולר,  מיליארד   12.92
על  מצביע  זה  פעילות  היקף   .GlobalData
לחודש  בהשוואה   470.5% של  בשיעור  גידול 
לעומת   336.3% של  בשיעור  וגידול  הקודם 
 2.96( האחרונים  החודשים   12 של  הממוצע 

מיליארד דולר(.
על פי הפרסום, צפון אמריקה מובילה את תחום 
של  בהיקף  פעילות  עם  והמיזוגים,  הרכישות 
ובמקום  אירופה  אחריה  דולר.  מיליארד   8.27
בריטניה   ,)31( ארה"ב  אסיה-פסיפיק.  השלישי 
מירב  את  שרשמו  המדינות  הן   )4( וצרפת   )8(
היקף   2019 בשנת  הכל,  בסך  העסקאות. 
והמיזוגים  הרכישות  בתחום  העולמי  הפעילות 
של  ירידה  דולר,  מיליארד   43.63 ב-  הסתכם 

50.1% בהשוואה לשנה הקודמת.
חמש העסקאות המובילות בשנת 2019 מהוות 
99.6% מסך העסקאות שנרשמו בדצמבר 2019, 
)מסך  דולר  מיליארד   12.87 ב-  נאמד  והיקפן 
הסכום של 12.92 מיליארד דולר( העסקאות הן:

 New York Life בין  שנערכה  העסקה   •
מיליארד   6.3 בשווי   Cigna-ל  Insurance

דולר
את  רכשה   Phoenix Group Holding  •
מיליארד   4.27 תמורת   ReAssure Group

דולר
 Resolution Life Holdings בין  העסקה   •
ל-Voya Financial, בשווי של 1.25 מיליארד 

דולר
 IA ידי  IAS Parent Holdings על  • רכישת 

Financial Group תמורת 720 מיליון דולר
• רכישת RBM Assicurazione Salute על 
של  לסכום  בתמורה   ,Intesa Sanpaolo ידי 

333.73 מיליון דולר

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

המדינות המתאימות 
ביותר לפנסיונרים

למדינה  לעבור  מחפשים  ארה"ב  של  אזרחים 
שם  ולחיות  לגימלאות  הפרישה  לאחר  אחרת 
 International Living חייהם.  שארית  את 
הפרישה  "אינדקס  את  לשנה  אחת  מפרסם 
העולמי" כדי לתת לפורשים כלים שיסייעו להם 
אשר  סעיפים  מ-10  מורכב  הדירוג  בהחלטה. 

מייצרים דירוג של 1 עד 100. 
אשרות  והנחות,  הטבות  דיור,  הם:  הסעיפים 
כניסה ושהייה, עלות המחיה, התאמה לסביבה 
אקלים,  וטכנולוגיה,  קידמה  בריאות,  ולתרבות, 

ממשל והזדמנויות. 

ההמלצות ל-10 המדינות המובילות:
1. פורטוגל - 86.0

2. פנמה- 85.8
3. קוסטה ריקה - 85.3

4. מקסיקו - 83.8
5. קולומביה -  83.4
6. אקוואדור - 82.0

7. מלזיה- 81.9
8.  ספרד - 76.8
9. צרפת - 76.4

10. וייטנאם  - 76.0

International Living מפרסם אחת לשנה את "אינדקס 
הפרישה העולמי" כדי לתת לפורשים כלים שיסייעו להם בהחלטה

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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ענבל תעסיק עשרות סוקרים 
ושמאים בפרויקט לבדיקת שווי 
הרכוש הכולל של מדינת ישראל

סוכנות אקורד משיקה 
סוכן חכם להשוואת ביטוח 

Ultimate רכב - אקורד

 המנכ"ל יריב נחמה: אנחנו יוצאים לפרויקט שיאפשר לנו לדייק את פעילותנו בתחום ביטוחי 
משנה ומתן פיצויים במקרה הצורך  גורם בכיר בתחום השמאות מסר לפוליסה: זה מאוד לא רציני; 

שערוך כזה צריך להתבצע חשבונאית בלבד, אין די סוקרים שמסוגלים לבצע רישום של כל פריט

 מדובר במערכת סגורה המיועדת לעובדים אצל מעסיקים 
גדולים במשק, אשר משווה בין כל פוליסות הרכב הרלוונטיות 

 זהו חלק ממהלך המתמקד בפיתוח עסקי לעולם הפרט

על  )ב'(  היום  הכריזה  לביטוח  חברה  ענבל 
)תכולות(  הרכוש  שווי  לבדיקת  רחב  פרויקט 
הקיימים  והמיגונים  ישראל,  מדינת  של  הכולל 

במבנים.
החשכ"ל  אגף  עם  בשיתוף  הפרויקט,  כי  נמסר 
במשרד האוצר, יארך מספר שנים ונועד לסקור 
הקיימות  התכולות  את  מדויק  באופן  ולשערך 
מסבירים  בחברה  השונות.  הממשלה  ביחידות 
לקבל  לממשלה  יאפשר  הפרויקט  שביצוע 
ולענבל  תמונה מקיפה של שווי רכוש המדינה, 
עבור  יותר  ומדויק  נכון  משנה  ביטוח  לרכוש 
יאפשר  הפרויקט  בנוסף,  הממשלתי.  הרכוש 
לפצות במקרה הצורך, בהתאם לשווי מדויק, וכך 
לסייע ליחידות השונות לשקם נזקים במהירות 

המרבית על מנת לאפשר חזרה לשגרה. 
מתבצע  המדינה  רכוש  שווי  שערוך  "פרויקט 
שכולל  ויסודי  מקיף  באופן  הראשונה  בפעם 
רחבי  בכל  השונות  הממשלה  יחידות  כלל  את 
הארץ", אמר מנכ"ל ענבל יריב נחמה. הוא הוסיף: 
שערוך  לנו  שיאפשר  לפרויקט  יוצאים  "אנחנו 
הממשלה  ביחידות  שיש  התכולות  של  מלא 
השונות לרבות בתי החולים הממשלתיים ובכך 
לדייק את פעילותנו בתחום ביטוחי משנה ומתן 

פיצויים במקרה הצורך". 
תעסיק  הפרויקט,  במסגרת 
ייעודי  מכרז  באמצעות  ענבל 
ושמאים  סוקרים  עשרות 
התכולות  שווי  את  שיסקרו 
הממשלה  ביחידות  הקיימות 
השונות באלפי מבנים בפריסה 
חולים,  בתי  כגון  ארצית, 
ממשלתיים  משרדים  מעבדות, 
אמצעי  גם  יסקרו  בנוסף,  ועוד. 
והתכולות  המבנים  של  המיגון 
הממשלתיות  היחידות  של 
כנגד אש ופריצה, דבר שיקדם 
את ניהול הסיכונים של המדינה 

בתחום הרכוש.  
פוליסה  עם  בשיחה  זאת,  עם 
השמאות  בתחום  בכיר  גורם 

נשמע הרבה יותר סקפטי בקשר למהלך וציין כי 
"בעיני זה מאוד לא רציני. לא יגמרו את העבודה 
לעולם. ומה שגרוע יותר: מה ששווה היום מיליון 
יהיה  ומחשוב,  רפואי  במכשור  בעיקר  דולר, 
שווה רבע במועד בו יסתיים הסקר. שערוך כזה 
צריך להתבצע חשבונאית בלבד. אין די סוקרים 

שמסוגלים לבצע רישום של כל 
פריט". 

עוד  עולה  החברה  מהודעת 
האחרונות  השנים  לאורך  כי 
סקרה הקרן הפנימית בהנהלת 
ענבל באופן פרטני את הרכוש 
יחידות ממשלתיות.  של מספר 
על פי המידע הקיים היום, שווי 
ישראל  מדינת  של  התכולות 
דולר. מדובר  מיליארד   7 עומד 
כלל  בידי  המוחזק  רכוש  על 
השונות  הממשלה  יחידות 
הביטחון(  משרד  כולל  )לא 
ועד  ממטולה  ארצית  בפריסה 
הממשלה  מבני  באלפי  אילת 

ובמיליוני מ"ר. 
ומנהלת  הביטוח  סמנכ"לית 
ששינסקי:  מיכל  עו"ד  בענבל,  הפנימית  הקרן 
צוות  לבחירת  במכרז  רבה  חשיבות  "ישנה 
בפרויקט  מדובר  ביותר.  המקצועי  הסוקרים 
מרכזי לטווח ארוך שחובה לעשותו, פרויקט זה 
המדינה  של  הסיכונים  לניהול  גם  רבות  יתרום 

בתחום הרכוש שבבעלותה".

יריב נחמה, מנכ”ל ענבל 
חברה לביטוח

”צ
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 ,Ultimate אקורד  אקורד משיקה את  סוכנות הביטוח 
סוכן חכם להשוואת ביטוחי רכב. מדובר בזירה דיגיטלית 
זה  בשלב  מיועדת  אשר  סגורה,  כמערכת  שפועלת 
עימם  במשק  גדולות  בחברות  עובדים  של  לשימושם 
עובדת אקורד, מסר לפוליסה גיא מלינגר, סמנכ"ל ומנהל 
תחום חיתום פרט בחברה. הוא הוסיף כי הסוכן החכם 
מאפשר להשוות בין כל פוליסות הרכב הרלוונטיות מבין 
שונים  מסלולים  ובשלושה  שונות,  ביטוח  חברות  תשע 
ללקוח.  ביותר  המשתלמות  ההצעות  את  לתת  בכדי 

לדבריו, הסוכנות אינה מחויבת לחברת ביטוח מסוימת. 
על מנת לקבל את ההצעה, הלקוח נדרש לבצע שלוש 
העבר  ואת  רכב  פרטי  אישיים,  פרטים  להזין  פעולות: 
הביטוחי שלו, ולאחר מכן המערכת תיתן לו את ההצעה 

המשתלמת ביותר עבורו מבין כל חברות הביטוח. 
מלינגר הוסיף כי מדובר בחלק מתוכנית עבודה לשנים 
למנכ"ל  המשנה  בצרי,  יוסי  של  בהובלתו   2020-2021
עסקי  בפיתוח  המתמקדת  עסקי,  פיתוח  תחום  ומנהל 

לעולם הפרט. 
גיא מלינגר, סמנכ”ל 

ומנהל תחום חיתום פרט

www.polisa.news

