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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

 סגן ומ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח על ההחלטה של הפניקס ומגדל היום ואתמול להפסיק לבטח את הנוסעים 
לסין  המוקדים של הפניקס מוצפים בפניות לרכישת ביטוח ביטול טיסה  הראל ו-AIG הפסיקו את מכירות 

הביטוח "ביטול נסיעה מכל סיבה"  פספורטכארד: עדיין לא סירבנו ללקוח שביקש לבטח את טיסתו לסין
בטיפולן  שלב  עולות  הביטוח  חברות 
השהתה  הפניקס  הקורונה.  במשבר 
הנסיעות  ביטוח  את  )ד'(  מהיום  החל 
הוודאות".  אי  תימשך  עוד  "כל  לסין, 
שאין  מציינת  החברה  לעכשיו,  נכון 
הרחוק.  במזרח  היעדים  יתר  לכל  שינוי 
הקורונה,  נגיף  התפרצות  בעקבות 
גבוה  ביקוש  על  הפניקס  מדווחת 
טיסה  ביטול  ביטוח  ברכישת  במיוחד 
ליעדים ברחבי העולם – גידול של 60% 

בהזמנות. 
בהפניקס,  טיסה  ביטול  ביטוח  מנהל  גננסיה,  טיירי 
ינואר,  "מתחילת התפשטות המגפה באמצע  מסר: 
אחוזים,  בעשרות  ירדו  לחו"ל  טיסות  של  הזמנות 
המזרח.  ליעדי  בהזמנות  הן  הירידות  רוב  כאשר 
בשבוע האחרון ניתן גם לראות ירידות מסוימות גם 
ליעדים אחרים בעולם, ככל הנראה עקב השפעה 
מעבר  המגפה  מהתפשטות  וחשש  פסיכולוגית 
למזרח. חברות תעופה בכל העולם, לרבות בישראל, 
ביטלו או צמצמו את טיסותיהן לסין ולהונג קונג ויש 

צפי להרחבת ביטולי טיסות ליעדים נוספים".
מוקדי  מוצפים  פברואר,  "מתחילת  מוסיף:  גננסיה 

 Trip סיבה'  מכל  טיסה  'ביטול  ביטוח 
של  בפניות  הפניקס  של   Guaranty
לקוחות המעוניינים לרכוש ביטוח ביטול 
טיסה. במהלך עשרת הימים הראשונים 
ביחס   60% של  גידול  חל  פברואר  של 
בקרב  הוא  הגידול  רוב  שעבר.  לחודש 
לחודשים  טיסות  שרכשו  לקוחות 

הקרובים ולקיץ".
לסוכנים  הודעה  אתמול  שלחה  מגדל 
בה היא מסבירה שכחלק "מהמחויבות 
משרד  להודעת  ובהמשך  ללקוחות 
הבריאות בגין אזהרת הנסיעה לסין ומדינות נוספות 
באסיה בעקבות נגיף הקורונה, זמנית לא ניתן לבטח 
מגדל  אסיה".  ליבשת  לטוס  שמעוניינים  מבוטחים 
לבטח  להפסיק  שהחליטה  הראשונה  החברה  היא 
התפשטות  בעקבות  אסיה  ומזרח  לסין  נוסעים 
הנגיף. במגדל סירבו להגיב לפניית פוליסה להוסיף 

פרטים מעבר להחלטתם. 
סגן ומ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור הורנצ'יק 
מסר  הורנצ'יק  החברות.  לצעדי  בחריפות  הגיב 
על  לשמור  מחויבים  הביטוח  "סוכני  לפוליסה: 
פתרונות  הצעת  על  בוקר  מדי  ולהילחם  הלקוחות 

ביטוחיים ראויים. אנו מודעים למצב המורכב שנוצר 
הולמות  חלופות  ליצירת  ופועלים  אסיה  במזרח 
מחברות  שלנו  הציפייה  שניתן.  ככל  ללקוחותינו 
הביטוח היא שגם כאשר הן נאלצות להקטין סיכונים, 
שיעשו זאת בכל דרך אפשרית, אך לא על ידי ביטול 

הכיסוי הביטוחי".
את  פספורטכארד  סוכנות  ביטלה  שעבר  בשבוע 
מערך החיתום האוטומטי לנסיעות לסין. כיום, ביטוח 
החברה  מוקד  דרך  לעשות  ניתן  למדינה  נסיעות 
בלבד. נציג פספורטכארד מסר, כי עד כה החברה 

לא סירבה לבטח אף נוסע שבחר לטוס לסין. 
של  חוזרת  בחינה  ועד  זה  "בשלב  נמסר:  מהראל 
המצב אנו משהים את מכירת המוצר 'ביטוח ביטול 
מכירת  כי  לחדד  מבקשים  אנו  סיבה'.  מכל  נסיעה 

ביטוח הנסיעות לחו"ל הרגיל ממשיכה כסדרה". 
AIG מסרה: "החברה ממליצה ללקוחותיה הנוסעים 
הבריאות,  משרד  להנחיות  בהתאם  לפעול  לאסיה 
שלהם.  הנסיעות  ביטוח  פוליסת  תנאי  את  ולקרוא 
AIG לא מאפשרת ללקוחותיה הטסים  זה,  בשלב 
לסין לרכוש כיסוי חילוץ והצלה וכיסוי ביטול נסיעה". 
כלל ביטוח בודקת כל חיתום לסין, הונג קונג ומקאו 

לגופו של עניין.  במנורה מבטחים סירבו להגיב.

הורנצ’יק: גם אם חברות הביטוח 
נאלצות להקטין סיכונים, שלא יעשו 

זאת על ידי ביטול הכיסוי הביטוחי 

ליאור הורנצ’יק
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אליפות זה הישג, דאבל זה מרשים

מקום 1 לשנת 2019
גמל להשקעה מסלול כללי

מקום 1 לשנת 2019
3השתלמות מסלול כללי 1

מקום 1 לשנת 2019
2פנסיה מקיפה מסלול תלוי גיל

 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 נכסיו 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 שסך נכסיו עולה על 500 מיליון ₪. 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 נכסיו עולה על 500 מיליון ₪  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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בית המשפט הדגיש, כי דחייה על הסף של תביעה, לרבות דחייה על הסף מחמת התיישנות, היא צעד חריג 
וקיצוני שיש להפעילו בזהירות רבה, על מנת שלא לפגוע בזכות הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד חוקתית

על מי חלה התיישנות בביטוח 
ומה מעמדו של מבטח משנה

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

המחוזי  משפט  בבית 
נדונה  אביב-יפו  בתל 
הפניקס  של  תביעתה 
אשר  לביטוח,  חברה 
עורכי  ידי  על  יוצגה 
ויובל  גיל  יורן  הדין 
יגאל  ממשרד  שמיר 
כנגד  ושות'  ארנון 
 ,Infrassure Ltd
אשר יוצגה על ידי עורכי 
סער  דוד זילר, ד"ר  הדין 
חלימה  וספיר  פאוקר 
הדין  פסק  ושות'.  נאמן  פוקס,  הרצוג,  ממשרד 
מפי   ,2019 בדצמבר  ניתן   )23416-03-18 )תא 

השופט גרשון גונטובניק.
בנייה  פרויקט  שביצע  תאגיד  ביטחה  הפניקס 
נוכח  סיכונים.  בביטוח  "המבוטח"(  )להלן:  גדול 
התובעת  התקשרה  הביטוחי,  הכיסוי  היקף 
הנתבעת.  ובהם,  משנה  מבטחי  שמונה  עם 
2012 הודיע המבוטח על שלוש תביעות  בשנת 
הודיעה  הפניקס  הפרויקט.  לביצוע  בקשר 
מומחים  מינו  אשר  המשנה,  למבטחי  כך  על 
שבסופה  לפשרה,  ומתן  משא  והחל  מטעמם 
בסך  שיפוי  אודות  על  להסכמה  הצדדים  הגיעו 
חתמו  המשנה  מבטחי  כל  שקל.   57,081,981
כך, הגישה  על ההסכם, למעט הנתבעת. בשל 

הפניקס תביעה כנגד הנתבעת.
מנגד, הנתבעת הגישה בקשה לסילוק התובענה 
להגיש  המבוטח  על  היה  לטענתה,  הסף.  על 
שהיא  כדי   2015 בשנת  המשפט  לבית  תביעה 
לא תתיישן, שכן, תקופת ההתיישנות עמדה על 
18 להסכם  וזאת בהתאם לסעיף  שלוש שנים, 

הפוליסה. 
בית  דחה  הצדדים,  טענות  שמיעת  לאחר 
על  התובענה  לסילוק  הבקשה  את  המשפט 

הסף. תחילה, הדגיש בית המשפט, כי דחייה על 
הסף של תביעה, לרבות דחייה על הסף מחמת 
התיישנות, היא צעד חריג וקיצוני שיש להפעילו 
בזכות  לפגוע  שלא  מנת  על  רבה,  בזהירות 

הגישה לערכאות, שהיא זכות יסוד חוקתית.
טענת  בחינת  כי  המשפט,  בית  ציין  בנוסף 
האמור  כי  הנחה  מנקודת  יוצאת  ההתיישנות 
בכתב התביעה נכון ומוכח, אולם אם ההכרעה 
הכרעות  מצריכה  ההתיישנות  בשאלת 
ניתן להכריע בה בשלב מקדמי,  עובדתיות, לא 

אלא יש לנהל לשם כך תהליך הוכחות. 
במקרה  כי  המחוזי,  המשפט  בית  הוסיף  עוד 
)להלן:  הביטוח  חוזה  לחוק   31 סעיף  חל  הנדון 
של  התיישנות  תקופת  כי  קובע  אשר  "החוק"(, 
תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים. בנוסף 
קבעה  המדוברת  הביטוח  פוליסת  גם  לחוק, 
זאת,  עם  שנים.  שלוש  בת  התיישנות  תקופת 
בית המשפט ציין, כי יש לקחת בחשבון גם את 
כי תקופת  קובע  לחוק, אשר   39 הוראות סעיף 
להתניה,  ניתנת  שנים  שלוש  בת  ההתיישנות 

ובלבד שמדובר בהתניה לטובתו של המבוטח. 
יש לראות  בהתאם לכך, בית המשפט קבע, כי 
בחיוב מצב דברים בו הצדדים לפוליסת הביטוח 
המחלוקות  יישוב  לשם  ומתן  משא  מנהלים 
ביניהם, ועושים זאת גם אם תקופת ההתיישנות 
יעלו  שלא  ככל  כי  הסכמה  מתוך  חולפת, 
המגעים יפה, לא יהווה הדבר מכשול מפני בירור 
ביטוי  זהו  כלומר,  המשפט.  בבית  המחלוקות 
לכוחו של המבטח לסייג את תקופת ההתיישנות 

ובלבד שהדבר נעשה לטובת המבוטח. 
דווקנית  גישה  אימוץ  כי  כן, המחוזי הדגיש  כמו 
בעניינים אלה עלול לגרום לסרבול שאינו נדרש,  
שכן, מבוטחים ייאלצו לפנות לבית המשפט גם 
לפשרה,  להגעה  ממשי  סיכוי  קיים  בו  במקרה 
תוך הכבדה מיותרת על הצדדים ועל המערכת 

השיפוטית.
עם זאת, בית המשפט הדגיש כי מצב הדברים 
יותר שעה שהמבטחת התקשרה  מורכב  הופך 
נורמטיבית  מבחינה  שכן,  משנה,   מבטחי  עם 
הוראות חוק הביטוח אינן חלות על חוזים לביטוח 
פערי  מתקיימים  שלא  משום  זאת,  משנה. 
למבוטחים  המבטחים  בין  המובנים  הכוחות 
מתערבת  רגולציה  מצדיקים  אשר  הרגילים, 

במערכת היחסים החוזית. 
במקרה הנדון, הפניקס טענה כי מדובר בביטוח 
למבטחת  שבמסגרתו  פקולטטיבי,  משנה 
על  ליטול  אם  לבחור  החירות  נתונה  המשנה 
כזה  משנה  בביטוח  לא.  או  הסיכון  את  עצמה 
חיתומית  החלטה  מקבלת  המשנה  מבטחת 
רגיל.  בביטוח  מבטחות  שמקבלות  לזו  הדומה 
כמו כן, הנתבעת שקלה את השיקולים הנלווים 

לביטוח והחליטה לספק שירותי ביטוח משנה.
המשפט  בית  בפני  שעמדה  הסוגייה  כך,  בשל 
המחוזי היא בשאלה: האם במסגרת זו יש להכיר 
בהסתמכות המבקשת על כך שתקופת הביטוח 
תוכל  לא  ושהפניקס  שנים,  שלוש  על  תעמוד 
להאריך את משך הביטוח נוכח מגעים שתנהל 

עם המבוטח במערכת היחסים שבינה לבינו?
בית המשפט המחוזי קבע כי ההכרעה בשאלה 
התובענה  בירור  לאחר  להישמע  צריכה  זו 
לגופה, משום שלצד השאלות המשפטיות אשר 
גם את התנהלות  יש לבחון  זה,  עולות בהקשר 
גם  כללה  אשר  סוגיה  זוהי  כלומר,  הנתבעת, 

מרכיב עובדתי. 
כי  קבע  המחוזי   המשפט  בית  דבר,  סוף 
הבקשה אינה עמדה באמות המידה המוקפדות 
המאפשרות סילוק על הסף בשלב זה ולכן דחה 
את בקשת הנתבעת. כמו כן, בית המשפט חייב 
בסך  הפניקס  בהוצאות  לשאת  הנתבעת  את 

כולל של 9,500 שקל. 

מאת עו”ד ג’ון גבע
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הוגשה  ייצוגית  תביעה  לאישור  בקשה 
כלל ביטוח בטענה לפיה השתמשה  נגד 
עדכניים  ולא  מיושנים  תמותה  בלוחות 
לחישוב הפרמיות בפוליסות ביטוח חיים 

למקרה מוות )ריסק(. 
המשפט  לבית  שהוגשה  בבקשה  נטען 
לכלל  הדבר איפשר  כי  מרכז,  המחוזי 
פרמיות  מלקוחותיה  לגבות  ביטוח 
הגבוהות מן הפרמיות שהיה עליה לגבות, 
אם הייתה עושה שימוש בלוחות תמותה 
המפקח  להוראות  בניגוד  וזאת  עדכניים, 

על הביטוח ובניגוד לדין.
בבקשה מצוין, כי "לוח תמותה" ) שנקרא גם "לוח 
את  לחשב  המבקש  סטטיסטי  ניתוח  הוא  חיים"( 
מסוים.  בגיל  בחיים  להישאר  הפרט  של  סיכויו 
לאורך  אנשים  קבוצת  אחר  מעקב  מגלם  הלוח 
שנים ו"מספר" את תולדות הקבוצה עד מותו של 
אחרון חבריה. לוחות התמותה, מצוין עוד בבקשה, 
משמשים אחד הרכיבים בחישוב הפרמיה ביטוחי 

חיים.
שילם  אותן  הפרמיות  כי  טוען,  לוי  יוסף  המבקש 
חיים-ריסק  ביטוח  פוליסת  בגין  ביטוח  לכלל 
שרכש ממנה לשם הבטחת משכנתה שנטל, היו 
גבוהות בעשרות אחוזים מן הפרמיות שהיה עליו 
לשלם לכלל ביטוח, אילו כלל ביטוח הייתה עושה 
חישוב  לצורך  עדכניים  תמותה  בלוחות  שימוש 

הפרמיות, בהתאם להוראות הפיקוח.
זאת, מאחר שתוחלת החיים מצויה במגמת עלייה 
תוחלת  משקפים  המעודכנים  החיים  לוחות  ולכן 
כתוצאה  ישנים.  חיים  מלוחות  יותר  גבוהה  חיים 
בו  החיים  שתוחלת  ישן,  לוח  לפי  חישוב  מכך, 
יותר  גבוהה  פרמיה  לחישוב  מביא  יותר,  נמוכה 

בשל פרק הזמן הקצר יותר לתשלומה.
המבקש מציין, כי ביטל את הפוליסה שלו בכלל 
דומה  פוליסה  במקומה  ורכש  כשנה  לפני  ביטוח 
מקבילה מהכשרה. לדבריו, ההפרש בין הפרמיות 
שגבתה כלל ביטוח לבין הפרמיות שגובה הכשרה 
מסתכם בשיעור של כ-50%, או במילים אחרות, 
הפרמיה שגבתה כלל ביטוח הייתה בשיעור כפול 

מהפרמיה שגובה הכשרה.
משפטיים  הליכים  נקיטת  טרם  המבקש,  לדברי 
ביטוח בכתב בבקשה  כלל  הוא פנה אל  ייצוגיים 
לקבל לעיונו את לוחות התמותה בהן השתמשה 
מנת  על  וזאת  הפוליסה,  לו  נמכרה  בו  במועד 

לערוך אומדן של הפרמיה העודפת אותה שילם.
זו נתבקשה כלל ביטוח לציין במפורש  במסגרת 
את המקור ללוחות התמותה, ואת המועד המדויק 
הנתונים  בסיס  מקור  לרבות  הלוחות,  נערכו  בו 
ואולם כלל ביטוח  שעליהם התבססו לוחות אלו. 

אישור  את  קיבלה  כי  וטענה  בקשתו  את  דחתה 
לוחות  את  התאימה  וכי  הביטוח,  על  המפקח 
לה  ידועים  שהיו  העדכניים  לנתונים  התמותה 

במועד אישור התעריפים. 
הרגולטור  על  חזקה  כי  ביטוח,  כלל  טענה  עוד 
שביצע את כל הבדיקות טרם אישור התעריפים. 
ואילו המבקש סבור, כי נוכח הדין והפסיקה טענה 
לוחות  כי  יתברר  אם  ולדבריו  רלוונטית,  אינה  זו 
התמותה שצורפו לבקשה לאישור תוכנית הביטוח 
עדכניים  ללוחות  בהשוואה  מיושנים  לוחות  היו 
נפקות  אין  להשתמש,  ביטוח  כלל  על  היה  בהם 
את  ההון  שוק  על  המפקח  אישר  לפיה  לעובדה 

בהתבסס  הביטוח,  חברת  של  התוכנית 
על הלוחות אותם צירפה לבקשתה. 

סעד  לפסוק  מתבקש  המשפט  בית 
ו/או  העודפות  הפרמיות  כל  השבת  של 
מבוטחי  ששילמו  העודפים  התשלומים 
כלל ביטוח בפוליסות ביטוח חיים למקרה 
שעשתה  השימוש  נוכח  )ריסק(  מוות 
בלוחות תמותה מיושנים או לא מעודכנים.
המבקש מעריך כי סכום הפרמיה העודפת 
מסכום  ויותר  אחוזים  בעשרות  מוערך 
ביטוח  כלל  מבוטחי  ששילמו  הפרמיות 
ההשבה  סכום  וכי  הפוליסה,  בתקופת 
להסתכם  עשוי  העודפות  הפרמיות  של  המצרפי 

במאות מיליוני שקלים ואף למעלה מכך.
המשפט  בית  מתבקש  הכספי  לסעד  בנוסף 
לוחות  את  לאלתר  לעדכן  ביטוח  לכלל  להורות 
ולהטמיע  המפקח,  להנחיות  בהתאם  התמותה 
בעדכון  הצורך  את  תבחן  ביטוח  כלל  לפיו  נוהל 
את  מחשבת  היא  בסיסן  על  התמותה  לוחות 
תדירים  סבירים,  זמן  פרקי  תוך  הפרמיות, 

ורלוונטיים.
"הבקשה  בתגובה:  נמסר  ופיננסים  ביטוח  מכלל 
בחברה.  התקבלה  טרם  ייצוגית  תביעה  לאישור 

לכשתגיע נגיב בערכאות המקובלות".

בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח 
בטענה לפיה השתמשה בלוחות 

תמותה מיושנים לחישוב 
הפרמיות בפוליסות ריסק

 לדברי המבקש, טרם נקיטת הליכים משפטיים ייצוגיים הוא פנה אל כלל ביטוח בבקשה לקבל 
לעיונו את לוחות התמותה בהן השתמשה כדי לערוך אומדן של הפרמיה העודפת אותה שילם 
 על פי הבקשה, החברה דחתה את בקשתו וטענה כי קיבלה את אישור המפקח על הביטוח 
והתאימה את לוחות התמותה לנתונים העדכניים שהיו ידועים לה במועד אישור התעריפים
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נגיף הקורונה תוקף את קרנות 
הפנסיה כאשר הן מחזיקות בשיעור 

המניות הגבוה ביותר בכל הזמנים
 בראשית שנת 2019 החזיקו קרנות הפנסיה החדשות מניות בשיעור של 29.2% - שיעור 

גבוה ב-20% לעומת האחזקות המנייתיות ב- 2017 אחזקות האג"ח הקונצרני במסלול ירידה
מאת אלמוג עזר 

הקודם  בעשור  ביותר  המוצלחת  השנה  הייתה   2019 שנת 
כ-17%.  עד  של  תשואה  עם  הפנסיה  בקרנות  העמיתים  עבור 
רקע  על  הגיעה  שההצלחה  כך  על  מצביעה  פוליסה  בדיקת 
הגדלת החשיפה למניות, מתוך הכרה שחשיפה גבוהה מועילה 

לעמיתים לאורך זמן. 
אך האם העמיתים בקרנות מוכנים למשבר בשוק מניות שעלול 

להיווצר מנגיף הקורונה? 
העלייה בשווי המניות והגדלת החשיפה האקטיבית של מנהלי 
הקרנות למניות הביאה לידי כך ששבועיים לפני הופעת הנגיף 
נמצאו הקרנות עם שיעור החשיפה הגבוה ביותר למניות בשני 

העשורים האחרונים.  
קרנות הפנסיה החדשות התחילו את 2020 עם חשיפה מנייתית 
20% לעומת  גבוהה, שהגיעה ל-29.2%, שיעור שגבוה בכמעט 
החשיפה בתחילת 2017. הגדלת החשיפה לאורך 2019 נעשתה 

על חשבון קיטון אחזקות באג"ח קונצרני ופיקדונות. 
שמוערך  ינואר, על פי הערכות, נגיף הקורונה יצר נזק  בחודש 
וקרנות  הפנסיה  קרנות  הגמל,  לקופות  שקל  מיליארד  בכ-10 
התנודתיות,  באותה  מתאפיין  פברואר  חודש  ההשתלמות. 
פוטנציאל  מה  להבין  מנסה  עדיין  בשווקים  הגורמים  כאשר 
והכלכלה  הסינית  לכלכלה  הסיני  הנגיף  בחובו  שטומן  ההרס 

העולמית. 
קרנות  של  החדשות  האחזקות  יתפרסמו  הקרובים  בימים 
השקפת  את  לבחון  מעניין  יהיה  והחדשות.  הוותיקות  הפנסיה 
מנהלי ההשקעות על ההשפעות האפשריות של נגיף הקורונה 
על  לפחות  ידוע  כה,  עד  המנייתית.  החשיפה  עם  נהגו  וכיצד 
מקרה אחד )אלטשולר שחם( בו מנהל השקעות בקרן פנסיה 
בפרט  המנייתית,  החשיפה  את  אקטיבי  באופן  להקטין  בחר 

לשוק המניות האסייתי.

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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בית הדין לעבודה דחה בקשה 
לייצוגית נגד הפניקס על 

אפליית נשים בביטוח מנהלים
 מדובר בדחייה נוספת בשרשרת של ייצוגיות בנושא שהוגשו גם נגד הראל, 

כלל ביטוח, מגדל ומנורה מבטחים  למבקשים עדיין יש זכות ערעור
הבקשה  את  דחה  לעבודה  האזורי  הדין  בית 
נשים  לאפליית  בטענה  הפניקס  נגד  לייצוגית 
)ד'(  היום  החברה  הודיעה  כך  מנהלים,  בביטוח 
הבקשה  בענף,  דומות  תביעות  פי  על  לבורסה. 
לנשים,  החודשית  הגמלה  כי  בטענה  הוגשה 
בהגיען לגיל פרישה, נמוכה מזו שמקבל מבוטח 
החיים  תוחלת  כי  )בנימוק  זהים  בנתונים  גבר 
שפרמיית  בעוד  זאת,  יותר(.  גבוהה  נשים  של 
ה"ריסק" הנגבית מהן זהה לזו הנגבית מגברים 
מבוטחים, על אף ששיעורי התמותה של נשים 

נמוכים בהרבה.
הקבוצה  לחברות  לאפשר  מבקשים  התובעים 
לנשים  הגמלה  מקדמי  השוואת  בין  לבחור 
למבוטחים  הנוהגים  לאלו  הקבוצה  חברות 
סכומי  של  הפחתה  לבין  גיל,  באותו  גברים 
וצירוף  מהחברות  שנגבתה  הריסק  פרמיית 

הסכומים שיופחתו לסכומי הצבירה לחיסכון.
בדצמבר שחלף בוטלה ייצוגית דומה בבית הדין 
ארבע  נגד  נשים  אפליית  על  לעבודה  הארצי 

ומנורה  מגדל  ביטוח,  כלל  הראל,  מבטחות: 
ערעור  בעקבות  בוטלה  הייצוגית  מבטחים. 
בית  שב-2014  לאחר  החברות,  ידי  על  שהוגש 
את  אישר  בירושלים  לעבודה  האזורי  הדין 

הבקשה. 
שהיועץ  לאחר  אשתקד  בוטלה  הייצוגית 
המשפטי לממשלה קבע כי לא מדובר באפליה 
בתוחלת  ההבדל  כי  ציין  המשפט  בית  פסולה. 
בגילאים  משמעותי  כה  אינו  המינים  בין  החיים 
זניח  שהוא  מאחר  הריסק  לרכיב  הרלוונטיים 
היא  בגינו  והפרמיה  הרלוונטיות,  בפוליסות 
כי  שולית ביחס לפרמיה ביתר הרכיבים. נקבע 
אינה  הגמלה  ברכיב  המינים  בין  הבחנה  יצירת 
בפוליסות  המרכיבים  ביתר  הבחנה  מחייבת 
הרלוונטיות, מאחר שבסבירות גבוהה התוצאה 
הייתה גורמת להרעת התנאים למבוטחות נשים 

וכנראה שגם עבור הגברים. 
זכות  יש  עדיין  הפניקס  נגד  הייצוגית  למבקשי 

הערעור.

 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

בית הפניקס
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קבוצת AXA קונה מבטח 
ומוכרת מבטחים

כיצד תיראה סוכנות הביטוח בעתיד

 RenaissanceRe (UK) Limited המבטח הודיע על רכישת
שנמצא בסטטוס של run off מהחברה האם שלו

 לסוכנויות הביטוח תפקיד חשוב בכלכלה, הן כמעסיק והן כספק של שירותי הגנה 
פיננסית לעסקים ולפרט  בארה"ב פועלות כ-36 אלף סוכנויות ביטוח עצמאיות

 AXA Liabilities Managers )AXA LM(
 RenaissanceRe )RRUKL( הודיע על רכישת
 run של  בסטטוס  שנמצא   )UK) Limited
 RenaissanceRe שלו  האם  מהחברה   off
 AXA  .Holdings Ltd )RenaissanceRe)
ביטוח  תיקי  בניהול  המתמחה  הוא מבטח   LM
ומעבר  הפעילות  הפסקת  בטרם  פעילים.  לא 
פעל   )2015 )בשנת   run-off  לסטטוס
 Tokio כמבטח ראשוני תחת המותג RRUKL
בתחום   Millennium Re )UK) Limited

הנדסי,  פוליטיים,  סיכונים  תאונות,  רכב,  ביטוח 
וביטוח משנה חוזי בתחום הביטוח הימי. בשנת 
 Tokio את  רכש   RenaissanceRe  2018
Millennium Re ואז שינה את שם המבטח ל 
 160 RRUKL. ל-RRUKL רזרבות בהיקף של 

מיליון ליש"ט )נכון ליום 30 בספטמבר 2019(. 
במקביל פורסם, כי Axa SA שם את הפעילות 
)פולין,  אירופה  ובמזרח  אירופה  במרכז  שלו 
ומתן  משא  ונהל  המדף,  על  וסלובקיה(  צ'כיה 
המבטח  עם  מתקדם  הפעילות  למכירת 

 Uniqa Insurance Group האוסטרי 
המבטח  לקופת  להכניס  עשויה  המכירה   .AG

הצרפתי כ-1.1 מיליארד דולר.
Uniqa עקף במשא ומתן את המבטח האיטלקי 
המשא   .VIG האוסטרי  המבטח  ואת  ג'נרלי 
ומתן נמצא בעיצומו ואמור להסתיים תוך מספר 
שבועות, דבר שיכול לאפשר למתחרים לשפר 
העסקה  העסקה.  את  "לחטוף"  ולנסות  הצעות 
במרכז  מעמדו  את  לשפר   Uniqa-ל תסייע 

ומזרח אירופה. 

 VICTOR מקבוצת   Dovetail הניהול  חברת 
מנסה לחזות איך תראה ותפעל סוכנות הביטוח 

בעתיד. על פי הפרסום, סוכנות הביטוח:
אולם  הגילאים  בכל  עובדים  ותעסיק  תשרת   *

כאלה עם מיומנויות דיגיטליות. 
* תספק יעוץ וגישה למוצרי ביטוח. 

* תספק חוויית לקוח גבוהה. 
* תשפר את היעילות בעזרת חדשנות ותהליכים 

מתקדמים.
* תגדל באמצעות תהליכי התמחות. 

הן  בכלכלה,  חשוב  תפקיד  הביטוח  לסוכנויות 
פיננסית  הגנה  שירותי  של  כספק  והן  כמעסיק 
כ-36  פועלות  ולפרט. בארה"ב  לעסקים 
נתוני  פי  )על  עצמאיות  ביטוח  סוכנויות  אלף 
 Independent Insurance Agents and
בארה"ב   .Brokers of America )IIABA(
ביטוח  סוכני  אלף   825  )2018 )נתוני  פעילים 

וברוקרים )על פי נתוני 
 US Department of Labor’s Bureau of

 .)Labor Statistics

שבתקופה  צופה  ארה"ב  של  העבודה  משרד 
הביטוח  סוכני  מספר  יגדל   20282018-
הממוצע  מעל   - ב-10%  לביטוח  והברוקרים 
של שאר המקצועות. רוב סוכני הביטוח פועלים 
גם  פעילות  ומשלבים  הפרט  ביטוחי  בתחום 
הביטוח  מסוכני   48% העסקי.  הביטוח  בתחום 
ויותר.   60% היא  שלהם  הפרט  שפעילות  ציינו 
 59%-40% מהווה  הפרט  שתחום  אמרו   30%
הביטוח  שפעילות  אמרו   30% ורק  מהפעילות 

העסקי מהווה כ-60% או יותר מפעילותם.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

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
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מחלוקת במגדל בנוגע 
למינויים חדשים; בחברה 

מדגישים: תוכניות העבודה 
החדשות אושרו בדירקטוריון

אייל פישוב מונה למנכ”ל 
דרכים זגגות רכב

הראל: ההשקעה שביצענו ברכבת 
הקלה תניב החודש תשואה של 
0.6% לפוליסת ביטוח המנהלים 

 היו"ר והמנכ"ל מלינים על התערבותו של בעל השליטה שלמה 
אליהו בעבודתם  פנו ליו"ר הרשות בבקשה שייתן דעתו בנושא

 בשנים האחרונות כיהן כמנהל אגף השירות, ליסינג ואחזקה 
בחברת מכשירי תנועה  לחברה יש הסכמי התקשרות עם 

מרבית חברות הביטוח בישראל, חברות ההשכרה והליסינג   

 החברה ביצעה השקעה ישירה בשווי של 25 מיליון שקל והחזיקה 20% 
מפרויקט הרכבת בירושלים  עד היום, עמיתי החברה קיבלו תקבולים 

של 46 מיליון שקל וצפויים לתקבולים עתידיים של 280 מיליון שקל

אושרו  החדשות  העבודה  תוכניות  כי  מדגישים  "במגדל 
בדירקטוריון. החברה ממוקדת בהשגת יעדיה העסקיים 
)ד'(  היום  מגיבים  כך  מוצלח",  עסקי  מהפך  להשגת 
בין  במגדל בנוגע לדיווחים בתקשורת על אודות משבר 
בעל השליטה בחברה שלמה אליהו לבין היו"ר, ניר גלעד 

ומנכ"ל החברה, רן עוז. 
ועוז מעוניינים  מדובר במחלוקת בנוגע למינויים שגלעד 
לבצע בחברה, אולם הם נתקלים בהתנגדותו של אליהו 

למהלך. בעקבות המצב פנו השניים למפקח על הביטוח 
משה ברקת וביקשו את התערבותו. ברקת הזמין לשיחה 

את אליהו והוא בוחן את הנושא. 
ההנהלה  עם  מתנגש  שאליהו  הראשונה  הפעם  לא  זו 
בהקשר דומה. בדצמבר 2018 זומן אליהו לברקת לאחר 
לדירקטוריון  במקביל  שיפעל  "מטבחון",  להקים  שניסה 
וביטל אותו לאחר הפגישה עם הפיקוח. המטבחון פורש 

כאמצעי להידוק הפיקוח על המנכ"ל והיו"ר דאז.

מבטחים ומבוטחים

בע"מ  רכב  זגגות  דרכים  למנכ"ל  מונה  פישוב  אייל 
זגגות  ומתן שירותי  ושיווק שמשות רכב  ביבוא  העוסקת 

לרכב בישראל. 
אגף  פישוב כמנהל  כיהן  האחרונות  בשנים  כי  נמסר 
השירות, ליסינג ואחזקה בחברת מכשירי תנועה, יבואנית 
משאיות ואוטובוסים מתוצרת מאן גרמניה. לפני כן שימש 
שגריר  קבוצת  כסמנכ"ל  ובהמשך  גלאס  אוטו  כמנכ"ל 

ומנהל מרכזי השירות של החברה. 
עוד נמסר, כי לחברה יש הסכמי התקשרות עם מרבית 
והליסינג   ההשכרה  חברות  בישראל,  הביטוח  חברות 
למתן כיסוי לשבר שמשות וכן לפנסים ומראות צד. היא 
משרתת מאות אלפי מנויים באמצעות 28 תחנות שירות 
להחלפת  שירות  ניידות  מערך  לה  ויש  ארצית  בפריסה 

שמשות רכב בבית הלקוח.

שלמה אליהו בעל השליטה במגדל

אייל פישוב

צפויה  בירושלים  הקלה  ברכבת  הראל  של  ההשקעה 
להניב 0.6% לעמיתי פוליסת ביטוח המנהלים קרן י' של 

החברה. כך פרסמה החברה היום )ד'(. 
מיליון  כ-25  עמיתיה,  עבור  בפרויקט,  השקיעה  הראל 
שקל. לאורך שנים הניבה ההשקעה לעמיתים כ-46 מיליון 
שקל מהכנסות שוטפות של הנכס. בנוסף, חלקה הצפוי 
של הראל )עמיתי קרן י'( בסך התקבולים העתידיים צפוי 

לעמוד על כ-280 מיליון שקל. 
מימוש  לידי  תבוא  בקרן  התשואה  כי  מציינים  בחברה 
לשינויים  בכפוף  וכן  וביצועה  העסקה  לחתימת  בכפוף 

בשער הריבית, בשער החליפין ובמשתנים נוספים. 
מאוד  מוצלח  באופן  מבטאת  זו  "השקעה  הראל:  פי  על 
את נכונות ההשקעה של כספי חיסכון ארוך טווח במיזמי 
מדיניות  נוספות.  ריאליות  ובהשקעות  בכלל  תשתית 
השקעות  לצד  הכוללת,  הראל,  של  המגוונת  ההשקעה 
מידה  בקנה  סחירות  בלתי  השקעות  גם  רבות,  סחירות 
גדול, תורמת לתשואה יציבה לאורך זמן. הראל גאה גם 
תשתית  לפיתוח  תרומה  הניבה  זו  השקעתה  כי  כך  על 
כ-170  כיום  משרתת  אשר  ישראל,  מדינת  של  לאומית 

אלף נוסעים ביום". יאיר המבורגר יו”ר הראל

צילום: מיה כרמי דרור
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