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השירות באפליקציה ניתן באמצעות חברת אייר דוקטור בע"מ בכפוף לתנאי השימוש, לתנאי הפוליסה ותנאי החיתום המקובלים בחברה. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
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אלה  בימים  החלה  ההון  שוק  רשות 
על  הביטוח  מחברות  מידע  לאסוף 
 2019 בשנת  המנהלים  ביטוחי  מכירות 
נציגי  עם  בבדיקה  לפוליסה.  נודע  כך   -
אך  המידע,  את  אישרו  הם  הרשות 
אוספים  רק  הם  זה  "בשלב  כי  הדגישו 

מידע".
איסוף המידע על כמות ואופי הפוליסות 
ככל  נעשה  הניהול,  דמי  לצד  שנמכרו, 
להכניס  הרשות  כוונת  רקע  על  הנראה 
שינויים בהוראות הרגולציה בתחום זה. 

על  הממונה  אישר  שעברה  בשנה 
תעריפי  ברקת,  משה  ד"ר  ההון,  שוק 
ביטוח  עלות  את  שהוזילו  חיים  ביטוח 
מכירת  את  והפסיק  בכ-30%,  החיים 
ביטוחי החיים במסגרת פוליסות ביטוח 

הענף  בכל  נרשמה  כך  בעקבות  המנהלים. 
לכדי  עד  המוצר,  במכירות  משמעותית  ירידה 

זאת, לאחר  עצירה מוחלטת בחלק מהחברות. 
2013 הופסק השיווק של פוליסות עם  שבשנת 

מקדם מובטח )מתחת לגיל 60(, מהלך 
של  התחרות  ביכולת  פגע  אז  שכבר 
ביטוחי המנהלים מול המוצר המתחרה 

– קרן הפנסיה. 
ברקת הציג מספר פעמים את שאיפתו 
האובייקטיבי,  הסוכן  מודל  את  להחיל 
מעל  הרסן  לשחרור  מקדים  כתנאי 
את  הציג  ברקת  המנהלים.  ביטוחי 
שערכה  בישיבה  גם  היתר  בין  המודל 
בכוונתו  כי  הצהיר  בה  הכספים,  ועדת 

להביא את המודל לחקיקה.  
במסגרת הרפורמה בתעריפי הריסקים 
2019, נמסר מהרשות  מחודש פברואר 
המשווק  החיים  ביטוח  מחיר  "כיום  כי 
שקוף  אינו  מנהלים  מביטוח  כחלק 
אינו מאפשר השוואה למוצרי  למבוטח, 
ולכן מביא לפגיעה  החיסכון הפנסיוני האחרים, 

בחיסכון הפנסיוני של המבוטח". 

לקראת רגולציה חדשה? 
הרשות החלה לאסוף נתונים 
על מכירות של ביטוח מנהלים

1 1 . 3 . 2 0 2 0   / /   2 0 : 0 0

קבוצת אורן מזרח חוגגת

PURIM
By the sea

מסיבת פורים
חגיגית

קיבוץ על החוף - הטיילת 19, ראשון לציון

 נציגי הרשות מסרו לפוליסה כי בשלב זה הם רק אוספים מידע  בשנה שעברה 
אישר הפיקוח תעריפי ביטוח חיים שהוזילו את עלות ביטוח החיים בכ-30%, והפסיק 
את מכירת ביטוחי החיים במסגרת פוליסות ביטוח המנהלים ועקב כך נרשמה ירידה 

משמעותית במכירות המוצר, עד כדי עצירה מוחלטת בחלק מהחברות 

הממונה על הביטוח ד”ר משה ברקת
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אלטשולר שחם רוכשת 5% 
מליברה; בית ההשקעות: יש לנו 

אמון גדול בעולם הביטוח הדיגיטלי

ייצוגית הוגשה נגד הפניקס 
ופספורטכארד על ניכוי דמי השתתפות 

עצמית בכפל בגין הוצאות מלווה

 הנפקת המניות החדשות ורכישתן משקפת לליברה שווי שוק של 175 מיליון שקל 
 לבית ההשקעות וליאיר לוינשטיין ניתנה אופציה להכפיל את הקנייה במאי 2021 

 בתביעה נאמר, כי כאשר נתבעים תגמולי ביטוח בגין הוצאות של מתלווה או מלווה של המבוטח, 
מנכות הנתבעות דמי השתתפות עבור המבוטח וגם עבור המלווה  עוד נטען כי הנתבעות 

נמנעות מלהודיע למגישי התביעות על זכותם לערער על הכרעת התביעות בפני גורמים שונים

הביטוח.  לענף  חוזרת  שחם  אלטשולר 
הסכמי  על  ד'  ביום  חתמה  ליברה 
ויאיר  שחם   אלטשולר  עם  השקעה 
לוינשטיין החזקות לרכישת 2.5% מניות 
מיליון   8.75 של  כולל  בסכום  אחד,  כל 

שקל.
מהמשקיעים  אחד  כל  החתימה,  לאחר 
יחזיק בשיעור של 2.5% ממניות החברה 
מיליון   8.75 של  כולל  לסכום  בתמורה 

שקל. 
אחד  לכל  התמורה,  במסגרת 
לרכוש  אופציה  גם  ניתנה  מהמשקיעים 
עד לסוף חודש מאי 2021 2.5% נוספים 
ממניות החברה, לפי שווי של 200 מיליון 
כל  האופציה,  מימוש  שעם  כך  שקל, 
אחד מהם יחזיק ב-5% ממניות החברה, 
וסכום ההשקעה הכולל יעמוד על 18.75 

מיליון שקל.
לענף  שחם  אלטשולר  של  מחודשת  כניסה  זו 
הביטוח, לאחר שמכרה ב-2016 את תיק הביטוח 

להכשרה. 
לתחום  לחזור  בחר  ההשקעות  בית  מדוע 

"עקבנו אחר  הביטוח? מאלטשולר שחם נמסר: 
ליברה מאז הקמתה עם אמון גדול בעולם הביטוח 
הדיגיטלי. אנחנו חושבים שמדובר בחברה טובה 
עם פוטנציאל צמיחה משמעותי ושמחים לקחת 

כספי  ליברה,  פי  על  בהצלחתה".  חלק 
ההשקעה ישמשו את החברה להרחבת 

פעילותה לתחום ביטוח חיים.
מיליון   175 של  שווי  משקפת  העסקה 
לשם  הדיגיטלית.  הביטוח  לחברת  שקל 
ישיר,  ביטוח  של  השוק  שווי  השוואה, 
ליברה,  של  לזה  דומה  במודל  הפועלת 
שקל.  מיליארד  ב-1.6  היום  נאמד 
פעילות  משנת  יותר  קצת  בתוך  כלומר, 
של  לשווי  להגיע  ליברה  הצליחה  אחת 
בענף  הגדולה  מהחברה  מ-10%  יותר 

שפועלת תחת אותו מודל.  
אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית ליברה: 
יאיר  של  הצטרפותם  על  שמחה  "אני 
גורמים  שני  שחם,  ואלטשולר  לוינשטיין 
הישראלי,  ההון  בשוק  משמעותיים 
גם  יוביל  זה  שמהלך  ומאמינה  לליברה, 
בין  עתידי  אסטרטגי  פעולה  לשיתוף 
הצדדים. הגדלת ההון העצמי של ליברה תאפשר 
לחברה להקדים את תוכניותיה להיכנס לתחומי 
פעילות חדשים ולהמשיך לחולל מהפכות בענף 

הביטוח".

ייצוגית  כתובענה  לאישורה  ובקשה  תביעה 
הוגשה כנגד הפניקס וכנגד פספורטכארד בבית 
הפניקס  דיווחה  כך   - מרכז   המחוזי  המשפט 
לבורסה. לטענת התובע, הנתבעות מפרות את 
בכך  לחו"ל  הנסיעות  ביטוח  פוליסת  הוראות 
שבקרות אירוע ביטוחי למבוטח, כאשר נתבעים 
או  מתלווה  של  הוצאות  בגין  ביטוח  תגמולי 
מלווה של המבוטח, מנכות הנתבעות מתגמולי 
האחד  בכפל:  עצמית  השתתפות  דמי  הביטוח 
בגין המבוטח והשני בגין מבוטח אחר - המתלווה

או המלווה.
הוראות  מפרות  הנתבעות  כי  התובע,  טוען  כן 
הגשת  לטופס  בנוגע  ביטוח  חוזרי  של  שונות 

התביעה,
וכן  ממנו,  העתק  קבלת  בו,  המופיעים  הנתונים 
כי הנתבעות נמנעות מלהודיע למגישי התביעות 
הכרעת  על  לערער  ו/או  להשיג  זכותם  על 
התביעות בפני גורמים שונים ועל אורך השהות 

העומדת לרשותם לשם כך.

בהתאם  קבוצות  מספר  לייצג  מבקש  התובע 
הנזק  וסכום  לעיל,  שנסקרו  השונות  לטענות 
הנטען לכלל חברי הקבוצות הוערך על ידו בסך 

של 6.125 מיליון שקל.
לומדת  ביטוח  הפניקס  זה,  בשלב  כי  נמסר 
להעריך  ניתן  לא  ולפיכך  התביעה,  פרטי  את 

ואם  ייצוגית,  כתובענה  לאישורה  הסיכויים  את 
תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה.

מפספורטכארד נמסר: "אנו למדים את נסיבות 
ימים  לפני  בפנינו  הובאו  שפרטיו  המקרה 
מסודר  באופן  תובא  תגובתנו  בלבד.  ספורים 

בבית המשפט".

חיתום ויישוב תביעות בביטוח כללי

קורס הכשרה במכללת אורין שפלטר

הקורס ייפתח בתאריך  05.03.2020

השילוב המושלם בין תיאוריה ופרקטיקה – קורס מקצועי וממוקד

123073-3815069 www.oscapital.co.il

הדרך לקריירה מוצלחת בעולם הביטוח!

חוזרת לענף הביטוח: 

גילעד אלטשולר, מנכ”ל 
משותף בבית ההשקעות

אתי אלישקוב, מייסדת 
ומנכ”לית ליברה
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כאשר נדרש התובע להסביר כיצד הוא לא שם לב שבפועל הוא שילם מחיר נמוך יותר על 
הפוליסה, טען התובע כי הוא לא עקב אחר פירוט התשלומים שנשלח אליו מחברת האשראי

מסר גיל שגוי לסוכן הביטוח 
כדי להוזיל את הפוליסה

השלום  משפט  בבית 
תביעתו  נדונה  באשדוד 
של י. ב. )התובע( אשר יוצג 
על ידי עו"ד י' רביבו כנגד 
לביטוח  חברה  הפניקס 
יוצגה  אשר   )1 )הנתבעת 
על ידי עו"ד א' ג'נח וכנגד 
 )2 )הנתבע  הביטוח  סוכן 
א'  עו"ד  ידי  על  יוצג  אשר 
פסק  אמיר.  ג'  ועו"ד  כץ 
 )2277-06-17 )ת"א  הדין 
ניתן בפברואר 2020, מפי 

השופט יהודה ליבליין. 
פוליסת  הביטוח  סוכן  באמצעות  רכש  התובע 
ביטוח שהנפיקה הנתבעת 1 )הפניקס( עבור רכב 
נהג  כל  כיסתה  שנרכשה  הפוליסה  שבבעלותו. 

מעל גיל 35. 
שבגינה  דרכים,  תאונת  התרחשה   ,2015 בשנת 
בזמן  נוסף.  ולרכב  התובע  לרכב  נזק  נגרם 
התרחשות התאונה נהגה ברכב אשתו של התובע 

)להלן: עינב( אשר הייתה כבת 34 ו-8 חודשים.
בעקבות התאונה, התובע הגיש תביעה להפניקס 
להטבת הנזקים שנגרמו לרכבו. עם זאת, הפניקס 
דחתה את התביעה בטענה כי עינב הייתה במועד 
הפוליסה,  הוראות  ולפי   ,35 לגיל  מתחת  התאונה 
התאונה.  קרות  בזמן  ביטוחי  כיסוי  לה  היה  לא 
בהתאם לכך, הגיש התובע תביעה לבית המשפט.

בכך  התרשלה  הביטוח  סוכנות  כי  טען  התובע 
שכן,   .35 גיל  מעל  נהג  לכל  פוליסה  שהנפיקה 
לנציג  נמסר  הפוליסה,  חידוש  שיחת  במסגרת 
ו-8   34 הוא  עינב  של  גילה  כי  הביטוח  סוכנות 
חודשים, וכי היא הנהגת העיקרית ברכב. עוד טען 
של  כשלוחה  פעלה  הביטוח  סוכנות  כי  התובע, 
הפניקס ולכן חברת הביטוח חייבת גם היא בנזקים.
באשר  היא  הצדדים  בין  המרכזית  המחלוקת 
התובע  בין  שנערכה  הטלפון  שיחת  של  לתוכנה 
לבין אחיו של סוכן הביטוח )להלן: אסף( אשר טיפל 
לפיה  המגבלה,  ובה  השנייה,  הפוליסה  בהנפקת 
ברכב התובע יכולים לנהוג נהגים אך ורק מעל גיל 

 .35
לאחר שמיעת טענות הצדדים, דחה בית המשפט 
את התביעה וקבע כי גרסת התובע נטולת כל היגיון 

ואינה אמינה.
לחידוש  הטלפון  שיחת  במסגרת  כי  טען  התובע 
יהיה  הפוליסה  מחיר  כי  לו  אמר  אסף  הפוליסה, 
הוא  כי  טען  אסף  זאת,  עם  שעברה".  בשנה  "כמו 
לו  נקב במחיר הפוליסה בהתאם למחיר שהופיע 

במחשב. 
כי  וציין  הללו,  לטענות  התייחס  המשפט  בית 
הראשונה  הפוליסה  מן  זולה  השנייה  הפוליסה 
ובשל  הגיל,  מגבלת  הוספת  בשל  שקל  ב-900 
העובדה שאין מדובר עוד ברכב חדש. לפיכך קבע 
בית המשפט, כי לא הייתה סיבה שאסף לא יאמר 
את האמת לתובע באשר למחיר הפוליסה השנייה, 

למרות  שעברה",  בשנה  "כמו  המחיר  כי  ויאמר 
שמדובר במחיר גבוה מזה ששולם על ידי התובע 

בפועל.
כאשר נדרש התובע להסביר כיצד הוא לא שם לב 
שבפועל הוא שילם מחיר נמוך יותר על הפוליסה, 
טען התובע כי הוא לא עקב אחר פירוט התשלומים 

שנשלח אליו מחברת האשראי.

זאת ועוד, היו סתירות בגרסתו של התובע באשר 

לשאלת קבלת הפוליסה; התובע העיד כי לא קיבל 
את הפוליסה לידיו, ואילו עינב העידה כי הפוליסות 
המעודכנות שבתוקף נמצאות תמיד בתא הכפפות 

ברכב. 
כמו כן, בית המשפט הדגיש כי קיימת סתירה נוספת 
המשמעות  בדבר  לידיעתו  ביחס  התובע,  בגרסת 
רק  לא  הפוליסות;  מחירי  על  הגיל  לקבוצות  שיש 
אלא  עצמו,  התובע  עדות  בתוך  סתירה  שקיימת 
בקפיצות  מושג  של  שמץ  לי  "אין  לפיה  עדותו 
אשתו,  של  עדותה  מול  אל  גם  נסתרה  מדרגות", 
קבוצות  של  הרלבנטיות  סוגיית  כי  העידה  אשר 

הגיל עלתה בשיחתה עם התובע. 
יתרה מכך, בית המשפט התייחס לטענת התובע, 
הנפקת  בעת  לערוך  אמורים  היו  הנתבעים  לפיה 
הטענה  דין  כי  וקבע  הצעה,  טופס  הפוליסה 
חזית  בשינוי  מדובר  היה  שכן  הסף,  על  להידחות 
מובהק, היות שלא היה שום עיגון לטענה זו בכתב 
מסמך  בכל  או  התובע,  של  בתצהירו  או  התביעה 

אחר שהוצג על ידי התובע טרם שמיעת הראיות. 
את  דחה  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
התביעה וקבע כי אין לתת אמון בעדותו של התובע, 
וקיבל את גרסת סוכן הביטוח, לפיה התובע מסר 
בשיחת הטלפון גיל שגוי של עינב, ובדרך זו ביקש 

להוזיל את מחיר הפוליסה. 
סוף דבר, בית המשפט דחה את התביעה וחייב את 
התובע לשלם לכל אחד מן הנתבעים שכר טרחת 

עו"ד והוצאות משפט בסך של 6,000 שקל. 
עד למועד כתיבת שורות אלה, לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי. 

מאת עו”ד ג’ון גבע

למבוטחים שלך מגיע הטוב ביותר!
לאוטו גלס יש שירות חדש ופשוט שיחסוך להם זמן

במקרים של נזק לשמשות, לפנסים ולמראות.

צפו בסרטון וגלו את השירות  <<

www.polisa.news
https://www.youtube.com/watch?v=9hPpg-V1r9s&feature=youtu.be
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 סוכנות אנגלמן בראשות יוסי וגדי אנגלמן וחברת ניהול העושר - 
The Service בראשות עומר גטניו מקימים קרן השקעות שנועדה 
לאפשר למשקיעים פרטיים להשתתף במימון לרכישת תיקי ביטוח

Privat Equity בעולם 
סוכנויות הביטוח

סוכנות אנגלמן בראשותם של יוסי 
מקימה  אנגלמן,  גדי  ובנו  אנגלמן 
בשיתוף  וייחודי,  תקדימי  פרויקט 
העושר  ניהול  חברת  עם  פעולה 
המייסד  בראשות   The Service
מדובר  גטניו.  עומר  והמנכ"ל 
שנועדה  השקעות,  קרן  בהקמת 
פרטיים  למשקיעים  לאפשר 
לרכישת  במימון  להשתתף 
היעד  ביטוח.  ותיקי  סוכנויות 
אלה,  בימים  שהושלם  הראשוני, 
שנועדו  שקל  מיליון   20 גיוס  הוא 
סוכנים  של  ביטוח  תיקי  לרכישת 
ותיקים. היעד הסופי הוא גיוס 100 
שמלווים  הדין  עורכי  שקל.  מיליון 
ורגולטורית  משפטית  מבחינה 
את העסקאות הם עוה"ד ג'ון גבע 
 – גבע  ג'ון  ממשרד  הדר  ושלומי 

הדר. 
יוסי אנגלמן מסביר, כי "סוכני ביטוח מתבגרים. 
אם מתמזל מזלם, נכנס דור ממשיך. אם לא 
והנשרים  בהכחשה,  חלקם  בעיה.  נוצרת   –
חגים מלמעלה. התיק הולך ונשחק, העמלות 

יורדות והסוכן המתבגר נפגע. 
גדי אנגלמן: "צברנו ניסיון רב ברכישת תיקים, 
אבל אנחנו פועלים תחת מגבלות ובדרך כלל 
פועלים במודל קבוע של רכישת תיק. המודל 
שהוא  כיוון  עצום,  פוטנציאל  מגלם  החדש 
הרצונות  למגוון  מענה  לתת  לנו  מאפשר 
הקרן  הקמת  הביטוח.  סוכני  של  והצרכים 
מאפשרת רכישת תיקים במכפלות דרמטיות 
לעומת הקיבולת של סוכנות אנגלמן עצמה".

• מה התשואה שרכישה כזו יכולה לייצר?
גדי אנגלמן: הרעיון הכללי הוא לחשוף אנשים 
לאלטרנטיבות  אמצעים  ובעלי  אמידים 
השקעה שהם לא היו חשופים אליהן מעולם, 
ובעיקר לתשואות הגלומות בתיקי ביטוח. עם 
כל האיומים ומה שקורה בשוק - הקשר עם 
מאמינים  ואנחנו  אישי,  להיות  חייב  הלקוח 
יותר  נצליח להגיע לתשואות טובות  שאנחנו 
ולהשיג  לייעל,  אפשר  תיק  כל  הרי  מהשוק. 

מספרים יפים.
גטניו: סוכנויות הביטוח המשפחתיות סובלות 
הזאב  גדול,  לא  המשרד  לקוטן.  מחיסרון 
להם  אין  אבל  יכולתו,  ככל  עושה  הבודד 
הרבה כוח מיקוח – בעיקר לא מול המוסדיים. 
בעולם,  שהולך  מה  את  מכירים  פחות  הם 

מעבר לחברה אחת או שתיים עיקריות. 
הפוקוס עבר ממוצרי ביטוח פנסיוני למוצרים 
פיננסיים ומוצרי השקעה אלטרנטיביים, ורוב 
המשרדים הוותיקים לא שם. לכל הלקוחות 
את  עושה  ומישהו  להשקיע,  כסף  יש 
העבודה הזו, אבל זה לא הסוכן המשפחתי. 
הוא עושה את העבודה הקשה, ומישהו אחר 

לוקח את השמנת. 

את  לטייב  יכולים  אתם  כיצד   •
התיקים ולשפר את התשואה?

טכנולוגיות  לשלב  היכולת  גטניו: 
נתקלים  אנחנו  חובה.  היא 
בתיקים, שיש שם מוצר או שניים 
שלכל  למרות  הלקוח.  ברמת 
שונים  מוצרים  עשרות  יש  לקוח 
אצל סוכנים אחרים. אף אחד לא 
אסף את המידע, לא בודק מה יש 
לעומק.  אותו  מכיר  ולא  ללקוח 
הזדמנויות  מאוד  הרבה  פה  יש 

מכירה. 
ביטוח  כסוכנות  אנגלמן:  גדי 
היינו  תיקים,  שרכשה  פרטית 
במודל  כיום,  בררנים.  מאוד 
רצון  לכל  ערוכים  אנחנו  החדש, 
וצורך של סוכן. אם סוכן רוצה ללכת הביתה 
יודעים לתת  אנחנו   – 20 שנה  בעוד  או  מחר 

לכך מענה. זו הבשורה לסוכנים.

)הראיון המלא עם גדי אנגלמן
ועומר גטניו יפורסם בגיליון המיוחד

של פוליסה שיופץ בקרוב(

גדי אנגלמן עומר גטניו

www.polisa.news
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 הערכות הן כי ההנהלה תבקש להנפיק על פי שווי של 1.5 מיליארד שקל  המדיניות 
העסקית של החברה הוא למכור את תיקי האשראי שלה למוסדיים לאחר שהיא מאגדת אותם

סייבר

האחות של ביטוח ישיר מגיעה לבורסה:

האודן,  הבינלאומי  הברוקר  של  הישראלית  הנציגות  ישראל,  האודן 
 )Q.rity( קיוריטי  חברת  עם  פעולה  שיתוף  אלה  בימים  מתחיל 
טכנולוגיות. מטרת  TSG, קבוצת פתרונות הסייבר של דל  מקבוצת 
המהלך היא לספק למבוטחי האודן היערכות גבוהה יותר להתקפות 

סייבר. 
סייבר  וניטור  הגנה  לשירות  שיחוברו  החברות  התוכנית,  במסגרת 
ישפרו את מידת ההיערכות שלהן אל מול איומי סייבר שונים, ובתוך 

כך יקבלו הכרה בכך במסגרת הסדר ביטוח הסייבר שלהן.
מטרת שיתוף הפעולה היא לעודד גופים מסחריים להגן על תשתיות 
המהוות  סייבר,  מתקפות  ולסכל  לתפעולן  קריטיות  ותוכנה  מחשוב 
הרציפות  על  לשמור  ובכך  הקרוב,  העשור  של  המרכזי  האיום  את 

התפקודית של גופים מסחריים. 

במסגרת התוכנית, החברות שיחוברו לשירות הגנה וניטור סייבר ישפרו את מידת ההיערכות 
שלהן אל מול איומי סייבר שונים, ובתוך כך יקבלו הכרה בכך במסגרת הסדר ביטוח הסייבר שלהן

האודן תשתף פעולה עם 
קיוריטי מקבוצת דל למתן 

הגנת סייבר למבוטחים

מימון ישיר פרסמה הצעת תשקיף 
לקראת הנפקה בתל אביב

מימין: ד"ר יניב הראל - מנכ"ל קבוצת פתרונות הסייבר של דל טכנולוגיות,
שי סימקין - מנהל פעילות הסייבר הגלובלית בחברת האודן וגלי מיכאלי - מנכ"ל קיוריטי

פי
מצ

רי 
ש

ם: 
לו

צי

מקבוצת  ישיר,  מימון  הצרכני  האשראי  חברת 
צור שמיר )שמחזיקה גם בביטוח ישיר(, פרסמה 
ביום ה' טיוטת תשקיף לקראת הצעה ראשונה 
אביב.  בתל  בבורסה  מניותיה  של  לציבור 
מניות  לציבור  מוצעות  התשקיף,  במסגרת 
רגילות של מימון ישיר, הן בדרך של הנפקה על 
ידי מימון ישיר והן בדרך של הצעת מכר על ידי 

ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. 
את  לנצל  מבקשת  החברה  כי  הן  ההערכות 
שוק  את  שמאפיינת  האחרונה  בשנה  הגאות 
וההנהלה  תרשים(  )ראו  בנקאי  החוץ  המימון 
 1.5 של  שווי  לפי  החברה  את  להנפיק  תבקש 

מיליארד שקל.
חברת  היא  ישיר  מימון  החברה,  הודעת  פי  על 
הלוואות הרכב הגדולה בישראל )מבחינת היקף 
 2019 עד   2015 בשנים  המועמדות(.  ההלוואות 
)כולל אומדן החברה לתוצאות הרבעון הרביעי 
שנתי  צמיחה  שיעור  הציגה  החברה  זו(  לשנה 
הלוואות  העמדת  בהיקף  כ-36%  של  ממוצע 
רכב  כלי  לרכישת  הלוואות  רכב.  כלי  לרכישת 
היוו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 
שיווקה  או  שהעמידה  ההלוואות  מכלל  כ-77% 
המקבילה  בתקופה  כ-67%  לעומת  החברה 
אשתקד. תחום פעילות הלוואות לרכישת רכב 

מובטח ברישום שעבודים על הרכב הנרכש. 

לרבעון  החברה  של  הצפוי  הנקי  הרווח  אומדן 
מיליון  בכ-24  מסתכם   2019 לשנת  הרביעי 
שקל, כך שהרווח הנקי של החברה בשנת 2019 
בהשוואה  שקל,  מיליון  בכ-123  להסתכם  צפוי 
2018, המהווה גידול  לכ-71 מיליון שקל בשנת 
של כ-72%. המדיניות העסקית של החברה הוא 
למכור את תיקי האשראי שלה למוסדיים לאחר 
לדוגמה,   2019 בדצמבר  אותם.  מאגדת  שהיא 
אשראי  תיק  ירושלים  לבנק  מכרה  ישיר  מימון 

בשווי 130 מיליון שקל. 
רכב  כלי  לרכישת  ההלוואות  העמדת  היקף 

בשנים  עקבית  בצמיחה  נמצא  החברה  ידי  על 
האחרונות, להערכת החברה, בין היתר, בעקבות 
לרכישת  בהלוואות  השימוש  בשיעור  גידול 
המאורגן  השוק  בנתח  גידול  עקב  בעיקר  רכב 
כחלק  מימון  פתרונות  המציע  רכב  למכירת 
אינטגרלי ועקב צמיחה במכירת רכבים חדשים 
)ובפרט "רכבי אפס ק"מ"( וכן, עקב גידול בנתח 

השוק של החברה לאור פעילותה העסקית.
נכון לסוף הרבעון השלישי ב-2019, יתרת תיק 
ושיווקה החברה הסתכם  ההלוואות שהעמידה 
בכ-8.6 מיליארד שקל )כולל שיווק עבור צדדים 
כ-6.9  לעומת  כ-25%  של  גידול  שלישיים(, 
אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שקל  מיליארד 
החברה  אומדן  )כולל   2019 עד   2016 בשנים 
החברה  זו(  לשנה  הרביעי  הרבעון  לתוצאות 
הציגה שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ-23% 
בהיקף העמדה ושיווק הלוואות חדשות ושיעור 

צמיחה שנתי ממוצע של כ-51% ברווח הנקי. 
מקבוצת  וולף,  ערן  ידי  על  מנוהלת  ישיר,  מימון 
ביטוח ישיר השקעות פיננסיות. החברה מוחזקת 
)60.85%( )חברה  איידיאיי אחזקות  ישיר  ידי  על 
השקעות  ישיר  ביטוח  של  המלאה  בבעלות 
פיננסיות  השקעות   – ישיר  ביטוח  פיננסיות(, 
שגם   )19.02%( שחם  ואלטשולר   )20.13%(

מחזיקה במתחרה אופל בלאנס )11%(. 

חברה
תשואה 
ב-12 

החודשים 
האחרונים

שווי שוק  
)במיליוני שקלים(

1,500**-מימון ישיר
300%979אס אר אקורד

34%902נאוי
129%828פנינסולה

92%437אופל בלאנס
232%317שוהם ביזנס

הגאות בחברות האשראי 
החוץ בנקאי בשנה האחרונה*

*נתונים מאתר הבורסה                   ** הערכות החברה
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המתקפה על פוליסות החיסכון

לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד  נשיא 
הוועד  ישיבת  את  שחלף  ה'  ביום  פתח 
רשות  נגד  בטענות  הלשכה  של  המנהל 
נגד  האחרונים  והפרסומים  ערך  ניירות 

פוליסות החיסכון. 
מחטף  לבצע  "הניסיון  כי  הדגיש,  רוזנפלד 
של  במצב  נמצאים  אנו  כאשר  בחירות, 
התנהלות  הוא  בירושלים,  משילות  העדר 
מקוממת שאינה ראויה. אין לכך מקום כלל 
ומוטב היה כי לא תעשה, בטח ובטח שלא 
על חשבון ענף שלם של אנשי ביטוח אשר 
פועלים ועובדים לטובת ציבור המבוטחים 

בישראל".
כי  פורסם  שעבר  בשבוע  יותר  מוקדם 
מסרה  גואטה  ענת  ערך  ניירות  רשות  יו"ר 

שבו  מהאופן  דאגתה  את  הפיקוח,  על  לממונה 
השקיפות  העדר  החיסכון,  פוליסות  משווקות 
בהשוואה  המוצר  של  הגבוהות  והעלויות  שלהן 
למוצר חיסכון אחרים ועדיפים, בדגש על קופות 

גמל להשקעה. 
על פי רוזנפלד: "נדמה כי הניסיון לשמר לכאורה 
במוצרי  פגיעה  חשבון  על  הנאמנות  קרנות  את 
פוליסות החסכון, אינו מכבד ואין בו ולו קורטוב 
של צדק, שהרי די אם נדגיש לציבור כי מדובר 
אשר  מפוקחות,  ביטוח  חברות  של  מוצרים  על 
מוסדיים  כגופים  מלאה,  בצורה  מדווחות 
והעומד  ההון  שוק  רשות  ידי  על  ומפוקחים, 
ושמועות  אמירות  לייצר  הניסיון  ולכן  בראשה, 

לעניין  החסכון  בפוליסות  שקיפות  אין  לפיהן 
היקף הנכסים הינה טענה שכל כולה לזרוע חול 

בעיני הציבור". 

למנף את הסיכון

גם  הנראה,  ככל  נוגעת,  רוזנפלד  של  הביקורת 
ממשווקי  וחלק  הביטוח  חברות  נגד  לטענות 
הביטוח שלהן שבמסגרת המכירה של פוליסות 
כספם.  את  למנף  למשקיעים  מציעים  חיסכון 
על   80% של  הלוואה  לקחת  מוצע  לחוסכים 
בבורסה  אותה  ולהשקיע  ההשקעה  חשבון 
נהפך  בכך,  אחרת.  חיסכון  בפוליסת  מחדש 

סולידי,  להיות  שאמור  השקעה,  מכשיר 
במקרה  המשקיעים  את  שמסכן  למכשיר 

של ירידות בשווקים.
פני  על  חיסכון  פוליסות  של  היתרון  מהו 
נאמנות?  קרן  או  להשקעה  גמל  קופות 
אינה  לחיסכון  ש"פוליסה  מסביר  רוזנפלד 
הם  המשקיעים  ובה  בתקרה  מוגבלת 
כמבוטחים החוסכים במוצר, יכולים לעבור 
ועל  הבנתם,  פי  על  השקעה  מסלולי  בין 
כספם  מקבלים,  שהם  המקצועי  הליווי  פי 
בסוכן  מלווים  כאמור,  והם  עת,  בכל  נזיל 
הביטוח, שמסייע להם ותורם להם לפעול 

בצורה מושכלת בניהול חסכונותיהם". 
על  יעלה  "לא  רוזנפלד:  מציין  לסיום 
זרים  ומשיקולים  העיתונות  שדרך  הדעת 
חיסכון  מוצר  לנגח  ערך  ניירות  רשות  מנסה 
טוב ואיכותי, שמוכיח את עצמו שנה אחר שנה, 
היקפי  את  ולהרחיב  לקדם  מנת  על  זאת  וכל 
ההשקעה במוצרים המצויים תחת רשות ניירות 

הערך, דוגמת קרנות הנאמנות".
גורמים ברשות ניירות ערך ייחסו את המתקפה 
שעבר  לזעזוע  כתגובה  עליהם  הלשכה  של 
בענף  ההתנהלות  על  לחשיפה  בנוגע  השוק 
פוליסות החיסכון. הגורמים ציינו כי רשות ניירות 
ערך ביקשה להגביל את מוצר פוליסות החיסכון 
מסרו:  לסיכום  גואטה.  של  מינויה  טרם  עוד 
"כאשר המפוקח פועל להגן על המפקח, כל מי 

שעיניו בראשו יכול להבין מה קורה פה".

וגופים אחרים רכשו חלק ממניות  נציגי הפניקס 
השליטה  בעלי  ברשות  שהיו  בלאנס  אופל 
בחברה. כך פרסמה ביום ה' שעבר אופל בלאנס, 
לעסקים  פיננסיים  שירותים  במתן  שעוסקת 
מיליון   30 של  בשווי  העסקה,  ובינוניים.  קטנים 
למניה,  שקל   4.55 של  במחיר  התבצעה  שקל, 
ה'  ביום  שנסחר  כפי  המניה  ממחיר  הגבוה 

בבורסה.
שבאפריל  שחם  לאלטשולר  מצטרפת  הפניקס 

 27 אשתקד רכשה כ-9.5% מהחברה בשווי של 
מיליון שקל. בעקבות הרכישה האחרונה, הפכה 
ומחזיקה  בחברה  עניין  לבעלת  היא  גם  הפניקס 

בכ-5.8% ממניות החברה.
"אנו  השקעות:  בלאנס  אופל  מנכ"ל  מזרחי,  דני 
מוסדיים  גופים  של  הצטרפותם  על  מברכים 
אופל  למשפחת  הפניקס,  בהובלת  מובילים, 
החברה  בפעילות  האמון  הבעת  ועל  בלאנס, 
ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו. אני סבור שהגופים 

הסיכונים  בניהול  האיכות  את  זיהו  המשקיעים 
הרב  הניסיון  השמרנות,  אופל,  של  המוקפד 
והרקורד המוכח של החברה. ביצענו את מכירת 
המניות כדי להגדיל את החזקות הציבור ולתרום 
להגדלת הסחירות במנייה. אנו ממשיכים לפעול 
תוך  מתמיד  ושיפור  רווחית  צמיחה  להמשך 

השאת ערך למשקיעים".
סייבל שוקי הון הובילה וריכזה את הפצת המניות 
וכן את כניסתה של הפניקס כבעלת עניין בחברה.

 התבטאות חריפה של הנשיא ליאור רוזנפלד בפתחה של ישיבת ועד המנהל בלשכה  גורמים 
ברשות ני"ע: כאשר המפוקח פועל להגן על המפקח, כל מי שעיניו בראשו יכול להבין מה קורה פה

 הפניקס, שבעקבות העסקה מחזיקה בכ-5.8% ממניות החברה,  
מצטרפת לאלטשולר שחם שמחזיקה 9.5% באופל בלאנס  העסקה, 

בשווי של 30 מיליון שקל, התבצעה במחיר של 4.55 שקל למניה

ליאור רוזנפלד: רשות ניירות 
ערך מנסה לבצע מחטף 

בחירות כדי לקדם את מוצרי 
ההשקעה שבפיקוחה 

הפניקס ומוסדיים אחרים רכשו מניות 
אופל בלאנס בשווי 30 מיליון שקל

נשיא הלשכה ליאור רוזנפלדענת גואטה, יו”ר רשות ניירות ערך
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מערך הסייבר הלאומי יכשיר 
סוכני ביטוח בתחום הסייבר

 ההכשרות מתקיימות בשיתוף עם לשכת סוכני הביטוח  רק לכ-13% מהחברות והארגונים 
במשק הישראלי יש כיסוי סייבר  ביחס לעולם, שוק ביטוחי הסייבר בישראל נמצא עדיין בחיתוליו 

 שוק ביטוחי הסייבר בעולם צפוי לצמוח בהיקף של יותר מ-25 מיליארד דולר בעשור הקרוב
תוכנית חדשה וראשונה מסוגה להכשרת סוכני 
ביטוח בתחום הסייבר נפתחה לאחרונה במערך 
ממהלך  חלק  היא  התוכנית  הלאומי.  הסייבר 
נרחב של המערך להאצת שוק ביטוחי הסייבר 
בביקוש  לעלייה  להביא  במטרה  בישראל, 
במשק  וחברות  ארגונים  מצד  סייבר  לביטוח 
הישראלי. ההכשרות, המתקיימות בשיתוף עם 
שיעניקו  לסוכנים  נועדו  הביטוח,  סוכני  לשכת 

שירותי ביטוח בתחום הסייבר.
סקר  ממצאי  בעקבות  נולדה  לתוכנית  היוזמה 
מקיף שיזם המערך לאיתור כשלי שוק בתחום, 
ממנו עלה כי רק לכ-13% מהחברות והארגונים 
של  למקרה  ביטוחי  כיסוי  יש  הישראלי  במשק 
ביטוחי  שוק  לעולם,  ביחס  סייבר.  מתקפת 
פי  על  בחיתוליו.  עדיין  נמצא  בישראל  הסייבר 
בעולם  הסייבר  ביטוחי  שוק   ,OECD-ה נתוני 
מיליארד  מ-25  יותר  של  בהיקף  לצמוח  צפוי 

דולר בעשור הקרוב.
החברות  מרבית  הסקר,  מן  שעלה  כפי 
והארגונים במשק אינם מודעים לסיכוני הסייבר 
הערך  את  מבינים  ואינם  חשופים  הם  אליהם 
ממעטים  ולכן  סייבר,  ביטוח  להם  שמייצר 
פוליסת  במסגרת  סייבר  לאירועי  כיסוי  לדרוש 
השוק  כשלי  את  לנתח  פועל  המערך  הביטוח. 

בתחום ולסייע בפתרון.

למדיניות  בכירה  סמנכ"לית  שרביט,  שני 
היעדר  המורכב,  הטכנולוגי  "התהליך  במערך: 
בהערכת  וקושי  עבר  אירועי  על  מספק  מידע 
ההסתברות שארגון אכן ייפגע בתקיפת סייבר, 
נוסף לקושי בהערכת עלות הפגיעה, מקשים על 
תהליך ההערכה של הסוכנים. סוכני הביטוח הם 
ערוץ השיווק העיקרי של מוצרי ביטוח לעסקים 
קטנים ובינוניים, ושליטתם בסיכוני הסייבר היא 

קריטית ליצירת עלייה בביקוש לביטוח סייבר”.
עמידות  תשתיות  בכיר  אגף  ראש  עמר,  ניצן 

נבנתה  הביטוח  לסוכני  "ההכשרה  במערך: 
כחליפה מותאמת לקהל סוכני הביטוח, במטרה 
להקנות להם כלים וידע בבואם לעסוק בתחום, 

מתוך הבנה שהתחום מורכב ומחייב הבנה". 
אירועי  לניהול  הארצי  במרכז  תערך  ההכשרה 
בסיכוני  התמחות  ותכלול  שבע,  בבאר  סייבר 
סייבר, בנזקי סייבר, בהערכת נזקי סייבר, בניהול 
ובניהול תביעות סייבר. היעד הוא  אירוע סייבר 
יתמחו  שתוך כחמש שנים כ-800 סוכני ביטוח 

בתחום ביטוחי הסייבר באופן מלא ומקיף.
הביטוח  שוק  להאצת  התוכנית  כי  נמסר  עוד 
בישראל, שנועדה להקטין את הפערים, להסיר 
כוללת  השוק,  כשלי  את  ולתקן  החסמים  את 
את  להעלות  שנועדו  מרכזיים  מהלכים  מספר 
המערך  פונה  התוכנית  במסגרת  הביקושים. 
לדירקטורים של חברות במשק וחושף בפניהם 
האחריות  ואת  הסייבר  בזירת  הסיכונים  את 
סייבר.  תקיפת  של  במקרים  עליהם  שחלה 
כן, המערך מעודד ארגונים מסוגים שונים  כמו 

לרכוש ביטוח, ופועל לביטוח הממשלה עצמה.
במקביל, המערך פועל לשיפור הידע המקצועי 
של סוכני הביטוח בתחום הסייבר, לשיפור רמת 
מהלכים  הביטוח.  שירותי  ולאסדרת  הפוליסות 
ולהאיץ  הביקוש  את  להעלות  צפויים  אלו 

משמעותית את שוק ביטוחי הסייבר בישראל.

שני שרביט, סמנכ”לית בכירה 
למדיניות במערך הסייבר

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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נגיף הקורונה אינו מהווה עניין 
מהותי לתעשיית הביטוח העולמית

Swiss Re לא עמד ביעדי 2019

 לדברי מנהל הכספים הראשי של מבטח המשנה השוויצרי, הנזק הכלכלי 
העולמי שיגרם הוא גדול, אולם רק חלק קטן ממנו מבוטח  אנאליסטים 

של AM Best סוברים לעומת זאת, כי מבטחי המשנה עלולים להיפגע

 דיווח בשבוע שעבר על רווח נמוך מהציפיות לשנת  2019 עיקר הנזקים 
שהשפיעו על התוצאות – טייפון ביפן, הוריקן באטלנטיק, שיטפונות 

ושריפות באוסטרליה וההתרסקויות של  Boeing 737 MAX והשלכותיהן

המשנה  מבטח  של  הראשי  הכספים  מנהל 
פרסום  במעמד  אמר   Swiss Re השוויצרי 
מהווה  אינו  הקורונה  נגיף  כי   ,2019 נתוני 
למבטחים  לא  וגם   Swiss Re-ל מהותי  עניין 
הכלכלי  הנזק  לדבריו,  אחרים.  משנה  ומבטחי 
קטן  חלק  רק  אולם  גדול,  הוא  שיגרם  העולמי 
ביטוחי  כיסוי  להעדר  הסיבה  מבוטח.  ממנו 
פיזיים  נזקים  נגרמו  שלא  בעובדה  נעוצה 

בתחום  גם  הווירוס.  התפשטות  של  כתוצאה 
הפרעה בהתנהלות רשתות שיווק וערוצי שיווק 
שאינו  דבר   - פיזיים  נזקים  נצפו  לא  ואספקה 

מפעיל את מערכי הביטוח. 
מצד אחר, אנאליסטים של AM Best סוברים 
כי מבטחי המשנה עלולים להתמודד עם רמות 
גבוהות יותר של סיכונים המתייחסים לכיסויים 
של פוליסות בריאות וביטוח חיים. הווירוס פגע, 

אסיה,  מזרח  ובמדינות  בסין  בעיקר  כה,  עד 
אולם החשש ממגיפה עולמית עדיין לא התפוגג 
בעולם  מדינות   22 ב  נרשמו  הדבקות  ומקרי 
אוסטרליה,  צרפת,  בריטניה,  ארה"ב,  לרבות 
יפן, קנדה ודרום קוריאה. שוק הביטוח העולמי 
אינו מכסה נזקים שאינם נזקים פיזיים וכן אינו 
)אבדן  לעסקים  הפרעה  בתחום  נזקים  מכסה 

רווחים( שאינם תוצאה של נזקים פיזיים.

מבטח המשנה השוויצרי Swiss Re דיווח בשבוע 
 .2019 לשנת  מהציפיות  נמוך  רווח  על  שעבר 
גדולות שמקורן  נגרמה מתביעות  הירידה ברווח 
מעשי ידי אדם וכן מאסונות טבע שאירעו בשנת 
2019. הרווח החזוי היה 1.32 מיליארד דולר, אך 
בפועל הרווח שהושג היה 727 מיליון דולר )גידול 

בשיעור של 73% לעומת 2018(.
טייפון   – התוצאות  על  שהשפיעו  הנזקים  עיקר 

ושריפות  שיטפונות  באטלנטיק,  הוריקן  ביפן, 
 Boeing 737 של   וההתרסקויות  באוסטרליה 

MAX והשלכותיהן. 
נרשם  וחברות  תאגידים  של  הביטוח  בתחום 
הפסד בהיקף של 647 מיליון דולר )לעומת 405 
של  המשולב  היחס   .)2018 בשנת  דולר  מיליון 
בשנת   104% לעומת   ,107.8% המשנה  מבטח 

 .2018

סוכנות הדירוג S&P Global Ratings  אמרה 
שמבטח המשנה יכול לספוג את התוצאות עקב 
מבנה הון יציב ורזרבות מספיקות. היא משאירה 
ובדירוג  לסיכון  ההון  בגין   "AA" של  בדירוג  אותו 
היא  התחזית  כאשר  הארוך  לטווח   "-AA" של 
יציבות. סוכנות הדירוג הציבה ל-Swiss Re יעד 
רווח של 2.5 מיליארד דולר ל-2020 ושיפור היחס 

המשולב ל-99%-95%.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

 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

:Swiss Re-הערכה ב
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שלומי נחום יכהן כמנהל חטיבת ביטוח כללי החל חודש 
בשבוע  החברה  דירקטוריון  אישר  כך  במגדל.  אפריל 
כמנכ"ל  תפקידו  את  לאחרונה  שסיים  נחום,  שעבר. 
הביטוח  בתחום  שנה  כ-19  של  ניסיון  בעל  הוא  שירביט, 
שנה   16 במשך  נחום  כיהן  לשירביט,  עבר  טרם  הכללי. 
סמנכ"ל  ביניהם  ביטוח,  בכלל  ניהול  תפקידי  במגוון 
בכיר, מנהל חטיבת המטה והפרט בחטיבת ביטוח כללי 
וכמנהל תחום ביטוח כללי במרחב הגדול ביותר בחברה. 
השדרה  בהשלמת  ממשיכה  "החברה  מגדל:  פי  על 
החדש  הניהולי  למבנה  בהתאם  החברה,  של  הניהולית 
מבוסס  המבנה  האחרון.  בדצמבר  החברה  הכריזה  עליו 
על מיקוד קווי עסקים של החברה, תוך איחוד פונקציות 

ומוצרים, תחת חבר הנהלה אחד". 
בשש  בחברה  ההשקעות  חטיבת  מנהל  שהם,  אסף 
את  לסיים  רצונו  על  במקביל  הודיע  האחרונות,  השנים 
תפקידו. שהם נעתר לבקשת החברה להישאר בתפקידו 

עד שיאותר לו מחליף. 
משלימים  "אנו  המינוי:  על  מסר  עוז,  רן  מגדל  מנכ"ל 

שורה של מהלכים שמטרתם להביא את מגדל לצמיחה 
ויצירת  יעילות  רווחיות,  על  דגש  שימת  תוך  ממוקדת, 
ערך בעסקים. הצמיחה תיעשה באמצעות מיקוד, ריענון 
הקרובות.  בשנים  החברה  את  שתוביל  ההנהלה  וחיזוק 
של  הניהולית  לשדרה  מצטרף  החדש  החטיבה  מנהל 
אנו  החדש.  הארגוני  מהמבנה  חלק  ומהווה  החברה 
מאחלים לשלומי נחום הצלחה רבה בתפקידו החדש. אין 
שהוא  הדופן  יוצאות  והאיכות  העשיר  הניסיון  כי  ספק  לי 
מביא עמו יאפשרו לנו לבצע את המשימות העומדות על 

הפרק על הצד הטוב ביותר". 
לאסף  מודה  עוז: "אני  מסר  שהם,  של  עבודתו  סיום  על 
ההשקעות  חטיבת  את  הוביל  בהן  שנים  שש  על  שהם 
בסביבת  רבה  עשיה  ועל  דרך  ופורצי  חדשים  לתחומים 
מערכי  את  שהם  ביסס  כהונתו,  במהלך  מאתגרת.  שוק 
השינוי  את  והוביל  החטיבה,  של  העבודה  ותשתיות 
הנדל"ן  בתחומי  ומוביל  דומיננטי  כשחקן  מגדל  של 
וההשקעות  העסקי  האשראי  תשתיות,  ובחו"ל,  בארץ 

האלטרנטיביות". 

ייחודי  בקמפיין  יוצאת  הכשרה  חברת 
במסגרת   .go הכשרה  הדיגיטלי  לביטוח 
בשירות  החדשנות  את  שמציג  הקמפיין 
יותר  הרבה   go" הסלוגן:  ותחת   go של 
מביטוח" - ידגים השחקן והיוצר אבי דנגור 
גולדנברג  הילה  להצגה  שותפתו  עם  יחד 
בדמויותיהם דובי ורבקה, מהצגת הפרינג 
על  מקל  הדיגיטלי  הביטוח  איך  "מייקל", 
מבוטחי החברה במקרה של תאונה והופך 
את תהליך הביטוח לפשוט ויעיל בהשוואה 

למתחרים. 
שונים  סרטונים  ממספר  יורכב  הקמפיין 
מצחיקים שיציגו את הדמויות דובי ורבקה 
ומצחיקות,  מפתיעות  סיטואציות  בשלל 
החדשנות  תפיסת  את  להציג  שאמורות 
"בניגוד  מסבירים:  בהכשרה   .go של 

את  מייעלת   go המסורתיות,  הביטוח  לחברות 
לספק  ביכולתה  ומתמקדת  המבוטח  של  זמנו 
את שירות 360 המקיף והחדשני בביטוח הרכב 
ובתוך  מקום  בכל  ביותר,  המשתלם  והדירה 

דקות ספורות". 
תקציב הקמפיין נאמד בעשרות מיליוני שקלים 

המסחריים  הערוצים  בכל  לעלות  צפוי  והוא 
בטלוויזיה, ברדיו וכן בפלטפורמות הדיגיטליות 
לסוף  ועד  הקרוב  מהשבוע  החל  השונות, 

השנה. 
הילה פלדמן גרא, מנהלת השיווק של הכשרה: 
מההצגה  ורבקה  דובי  של  בדמויות  "הבחירה 

אשר  מוערכת  ישראלית  הצגה   - 'מייקל' 
להצגה  ביניהם  פרסים,  ספור  באין  זכתה 
את  מבטאת  בישראל,  ביותר  הטובה 
החדש  לעולם  הישן  העולם  שבין  החיבור 
אליו פונה תחום הביטוח. הקלות והנגישות 
לידי  באות  החברה  למבוטחי  שמוצעות 
בקמפיין  המוצגות  בסיטואציות  ביטוי 
בהומור ובשינוי השפה הפרסומית שאליה 
מחליף  החדש,  הקמפיין  חשופים.  היינו 
את  ליוותה  אשר  האנימטיבית  השפה  את 

המותג מאז השקתו".
ביטוח   go” הכשרה:  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
בתחום  החנית  חוד  את  מהווה  דיגיטלי 
לראשונה  שהציג  הדיגיטליים  הביטוחים 
בענף ביטוח רכב עם שירות מקיף וייחודי 
בעלות   vip תפעולי  לליסינג  בדומה   360
לשלל  זוכים  אנחנו   .go-ה ללקוחות  הביטוח 
הפלטפורמה  על  והעולם  מהארץ  תשבחות 
שירות  להעניק  תמשיך  הכשרה  הדיגיטלית. 
וסוכניה  מבוטחיה  לקהל  חדשני  מתקדם 
מעוניינים  אשר  הסוכנים  כל  את  ומזמינה 

להצטרף למהפכה הדיגיטלית".

שינויים בהנהלה הבכירה במגדל: 
שלומי נחום ינהל את חטיבת 

הביטוח הכללי, אסף שהם יפרוש

הכשרה יוצאת בקמפיין 
go ייחודי לביטוח הדיגיטלי

 נחום מגיע למגדל לאחר שסיים לאחרונה את תפקידו כמנכ"ל שירביט 
 שהם נעתר לבקשת החברה להישאר בתפקידו עד שיאותר לו מחליף

 בקמפיין הפרסומי נבחרו הדמויות מהצגת הקאלט והסדרה "מייקל", 
אבי דנגור והילה גולדנברג, לשמש כפרזנטורים  שמעון מירון, מנכ"ל 

הכשרה: go מהווה את חוד החנית בתחום הביטוחים הדיגיטליים

מבטחים ומבוטחים

שלומי נחום

צילום: מיכה לובטון

שמעון מירון, 
מנכ"ל הכשרה

הילה פלדמן גרא,
מנהלת השיווק של הכשרה

www.polisa.news


11 23 בפברואר 2020

www.polisa.news פוליסה

שירות כלל Express של כלל ביטוח זכה 
בתחרות מצטייני המחשוב ל-2019 

 כלל Express הוא שירות Online דיגיטלי לנוסעים לחו"ל עם התחייבות להחזר 
כספי מיידי בלחיצת כפתור  דיויד ארנון, מנהל חטיבת הבריאות בחברה: מדובר 

בשירות חשוב המעניק רשת ביטחון לנוסעים השוהים בחו"ל ונזקקים לשירות רפואי
בביטוח  ביטוח  כלל  של   Express כלל  שירות 
הנסיעות לחו"ל זכה בתחרות מצטייני המחשוב 
כפרויקט  ומחשבים,  אנשים  של   2019 לשנת 
אג'יליות  במתודולוגיות  שפותח  דיגיטלי 

)גמישות(. 
דיגיטלי   Online שירות  הוא   Express כלל 
כספי  להחזר  התחייבות  עם  לחו"ל  לנוסעים 
אירועים  של  במקרים  כפתור,  בלחיצת  מיידי 
מספק  הוא  בנוסף,  כבודה.  ובאיחור  רפואיים 
והתייעצות  חירום  מוקד  שירות  נתון  רגע  בכל 
עם רופא Online, בשפה העברית ומכל מקום 

בעולם.
על פי כלל ביטוח: "המוצר כלל Express פותח 
במתודולוגיות של שיטות פיתוח זריזות וגמישות 
פיתוח  את  ולדייק  זמנים  לוחות  לקצר  במטרה 
מאפשר  הפיתוח  עסקיים.  לצרכים  המוצר 
למבוטחים הנוסעים לחו"ל לקבל בהליך דיגיטלי 
מתקדם תשלום מידי, עבור ביקור אצל רופא או 
רכישת תרופות עד 500 דולר ו-170 דולר עבור 

איחור בקבלת מזוודה". 
בכלל ביטוח מסבירים: "בעת לחיצה על הלינק 
מזדהה  שהמבוטח  ולאחר  בממשק,  הייעודי 
מותאם  אתר  נפתח  ופשוטה,  חכמה  בהזדהות 
הגשת  בתהליך  להתחיל  כעת  שיכול  למבוטח 
ההחזרים  וקבלת  הדיווח  תהליך  התביעה. 
וידידותי  קל  והוא  דיגיטלי  באופן  כולו  מתנהל 
וחוסך  למשתמש. התהליך אורך דקות בודדות 
והמתנה  טפסים  במילוי  הצורך  את  ללקוח 

לטיפול של גורם אנושי, והכל בלחיצת כפתור".
חטיבת  מנהל  למנכ"ל,  משנה  ארנון,  דיויד 
  Express כלל  "שירות  ביטוח:  הבריאות בכלל 
הוא שירות חשוב המעניק רשת ביטחון לנוסעים 
רפואי,  לשירות  הנזקקים  בחו"ל,  השוהים 
בעת  אישי  ציוד  לרכישת  או  תרופות,  לרכישת 
החזר  לקבל  ניתן  במסגרתו  כבודה.  איחור 
טיפול.  זמן  וללא  ביורוקרטיה  ללא  מידי,  כספי 
ומוצרים  שירותים  לפתח  ממשיכה  ביטוח  כלל 
לעמוד  כדי  הלקוחות,  לטובת  מתקדמים 
במגוון  הצורך,  בעת  אותם  וללוות  לרשותם 

פלטפורמות". 
"כלל  ציין:  מערכות  כללביט  מנכ"ל  קפלן,  עדי 
בחדשנות  העוסק  פרויקט  הוא   Express
את  לפשט  שמטרתו  טכנולוגית,  והנגשה 
תהליכי השירות ולייצר חווית משתמש איכותית 
בהם  ברגעים  ללקוחותינו,  מידי  מענה  שתיתן 
כלל  שלהם.  הביטוח  לחברת  זקוקים  הכי  הם 
החדשנות  תחום  את  להוביל  תמשיך  ביטוח 
בענף ולפתח כלים טכנולוגים מתקדמים עבור 
לקוחותיה כדי לאפשר להם ליהנות מתהליכים 

דיגיטליים מהירים, נוחים וקלים לתפעול".

מבטחים ומבוטחים

מימין: מיכל סרי, מנהלת תחום מערכות מידע בריאות, עירית ליחובסקי, מנהלת צוות ניתוח מערכות, 
מיכל קוזלובסקי, מנתחת מערכות, יעל מרפיש, מנהלת מערכות דיגיטל בכלל ביטוח

ור
נט

 ק
יב

ם נ
לו

צי

חדש בפוליסה

עיתונות 
בהתאמה 

אישית

לבחירה 
לחצו 

כאן

מבזקים לפי תחומי עניין

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים
פוליסה
www.polisa.news

www.polisa.news
https://docs.google.com/forms/d/1AqN4t4hmDUXC-Tlbid1t6x7VbxO4HxNtMutxyB_iMJ4/viewform?edit_requested=true

