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וחברות  לישראל  הגיע  הקורונה  וירוס 
הנוגע  בכל  צעדיהן  מחשבות  עדיין  הביטוח 
מהשפעה  השפעותיו.  מול  אקטיבית  להגנה 
ועד  הנסיעות  ביטוח  תחום  על  פוטנציאלית 
לעלייה  תגרום  לישראל  הנגיף  שהגעת  חשש 
ביטוחי  על  גם  ותשפיע  ובתמותה  בתחלואה 

החיים, הפנסיה והבריאות.
מנורה מבטחים היא הראשונה שנוקטת בפעולה 
בריאות  פמי  חברת  עם  ובשיתוף  אקטיבית 
 On line תמיכה  שיעניק  רפואי  מוקד  תפעיל 

ללקוחות החברה )ראו מסגרת(.
נקטו  לא  הגדולות  החברות  יתר  הידוע,  ככל 
החברה  כי  נמסר  ממגדל  מיוחדים.  באמצעים 

עוקבת אחר ההתפתחויות. 
האקטוארים   אגודת  פרסמה  שעבר  בשבוע 
על  האפשריות  ההשפעות  על  אזהרה  הודעת 

הענף. 

השפעות שליליות

מדדי  צנחו  האחרונים  המסחר  ימי  בשלושת 
החששות  בעקבות  ובעולם  בארץ  המניות 

שהתפשטות נגיף הקורונה תשתק את הכלכלה 
העולמית. יו"ר לשכת המתכננים הפיננסיים, ברק 
אצילי, מסר לפוליסה כי: "אין ספק שלהתפשטות 
והסיכון  שלנו  הכספים  על  השפעה  יש  הנגיף 
באפיק המנייתי ובאג"ח עלה. אסטרטגית, אנחנו 
כזו  תהיה  הקורונה  של  שהשפעה  חוששים 
הנוכחי  המצב  ההון.  בשוק  הסיכון  את  שתגביר 
מוכיח שוב את נכונות ההשקפה של המתכננים 

לגבי החוסכים והיא: לפזר כל הזמן וכמה שיותר 
את ההשקעות. 

"אנחנו אחראים וממליצים על אלוקציית נכסים 
לקחת  צריכה  הנוכחית  האלוקציה  נכונה. 
פעילות  יצירת  על  שליליות  השפעות  בחשבון 
בסין בעתיד הקרוב והרחוק. ודאי כאשר אנחנו 
העדכניים  לא  הם  מסין  שהנתונים  מבינים 

ביותר". 

כיצד נערכות חברות הביטוח 
להגעת נגיף הקורונה לישראל?

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

  מנורה מבטחים היא הראשונה להגיב עם פתיחת מוקד רפואי שיעבוד 24/7
 מגדל: אנחנו ערניים ועוקבים אחרי התפתחויות  באגף הפיננסי - יו"ר לשכת 

המתכננים הפיננסיים: נגיף הקורונה ממחיש לנו את חשיבות פיזור ההשקעות

מנורה מבטחים ביטוח 
בשיתוף פמי בריאות 

תפעיל מוקד רפואי ייעודי
תפעיל  בריאות  פמי  בשיתוף  מבטחים  מנורה 
מוקד רפואי שיעניק תמיכה On line ללקוחות 

החברה בשל התפרצות נגיף הקורונה. 
הבריאות  ארגון  ידי  על  שהוכרז  החירום  מצב 
יביא ככל הנראה את חברות הביטוח  העולמי 
לעלות שלב בכל הנוגע להגנה מפני השפעות 
מבטחים  מנורה  עתה,  לעת  והנגיף.  המגיפה 

היא הראשונה לפעול בצורה אקטיבית בנושא. 
החדש  המוקד  "באמצעות  נמסר:  מהחברה 
המבוטחים  ללקוחותיה  החברה  תאפשר 
וייעוץ  שירות  לקבל  הבריאות  בביטוחי 
הצורך(,  בעת  למיון  הפניות  )לרבות  מרופאים 
הכוללים:   on line-ה ערוצי  באמצעות   ,24/7

צ'ט, שיחת וידאו וכן שיחה טלפונית".
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ליברה בדרך להשקת פוליסות חיסכון
 אתמול עלה חשש בקרב סוכנים כי העסקה שנחתמה בין אלטשולר שחם לליברה בוצעה לשם 

כניסת בית ההשקעות לניהול ההשקעות בפוליסות החיסכון  בבית ההשקעות יצאו היום בצפירת 
הרגעה  לוינשטיין לסוכנים: נמשיך למכור את כלל מוצרי בית ההשקעות באמצעות סוכנים

פוליסות  להשקת  בדרך  ליברה 
)ב'(  היום  נודע  כך  חיסכון, 
לפוליסה. הפוליסות ישווקו באופן 
וככל  ביטוח,  סוכני  וללא  ישיר 
נמוכים  ניהול  דמי  יגבו  הנראה 

משמעותית מהמקובל כיום. 
בקרב  הרוחות  סערו  אתמול 
ההערכות  לנוכח  הביטוח  סוכני 
אלטשולר שחם ישתף פעולה  כי 
את  עבורה  וינהל  ליברה  עם 
החיסכון.  בפוליסות  ההשקעות 
הביטוח  שחברת  לאחר  זאת 
ובית ההשקעות חתמו על עסקה 
במסגרתה אלטשולר שחם ויאיר 
מליברה   5% רכשו  לוינשטיין 
מיליון   8.75 של  כולל  בסכום 

שקלים. 
לוינשטיין,  יאיר  הבהיר  הבוקר 
גמל  שחם  אלטשולר  מנכ"ל 
היא  שביצענו  "העסקה  ופנסיה: 
השקעה פיננסית פרטית ואין היא 

שחם  אלטשולר  של  עתידה  על  דבר  משקפת 
גמל ופנסיה".

בדיוק  מהכותרת  "הופתענו  הוסיף:  לוינשטיין 

כמו סוכני הביטוח. אין לנו מושג על מה מדובר, 
הנושא מעולם לא נדון אצלנו והוא לא עומד על 

סדר היום".

דבריו  את  סיכם  לוינשטיין 
מאמינים  "אנחנו  כשאמר: 
ובכלל  שבמוצרי השקעה בפרט, 
אין  המורכבים,  הביטוח  מוצרי 
תחליף לבעל רישיון שמכיר ויודע 
אנחנו  הלקוח.  צרכי  את  לאפיין 
לצד  צמחנו  סוכנים,  של  בית 
הסוכנים ונמשיך למכור את כלל 
מוצרי אלטשולר שחם באמצעות 

סוכנים גם בעתיד".
החזיק  שחם  אלטשולר  כי  נציין 
אך  החיסכון  בפוליסות  בעבר 
במוצר  פעילותו  את  לסיים  בחר 
קופות  של  ההשקה  לנוכח  זה, 
זו  החלטה  להשקעה.  הגמל 
שכיום  משום  כמוצלחת  הוכחה 
כ-7  מנהל  ההשקעות  בית 

מיליארד שקל בקופות אלו. 
נוגעות  בענף  נוספות  הערכות 
בהון  תשתמש  שליברה  לכך 
שחם  מאלטשולר  שגייסה 
ולוינשטיין כדי להשיג אישור לשיווק של ביטוחי 

חיים. 
בליברה סירבו להגיב.

יאיר לוינשטיין אתי אלישקוב

צילום: אבי מועלם

 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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עיון נוסף

התובע טען, כי רק לאחר התאונה התברר לו, שהפוליסה שנרכשה עבורו אינה מכסה 
את נזקי התאונה, אלא רק אותו, בהיותו הנהג היחיד ששמו נקוב במפורש בפוליסה

חוסר תום לב של המבוטח 
ושלילת הכיסוי הביטוחי

השלום  משפט  בבית 
תביעתו  נדונה  בחדרה 
גרינבוים  ישעיהו  של 
חברה  ש.שלמה  נגד 
 / )הנתבעת1  לביטוח 
יסמין  נגד  המבטחת(, 
וכנגד   )2 )הנתבעת  ט. 
)הנתבע  ק.  מיכאל 
)ת"א  הדין  פסק   )3
ניתן   )10061-06-16
מפי   ,2020 בפברואר 
לא  הכוח  באי  שמות  אסיף.  הדסה  השופטת 

צוינו. 
רכב  בין  דרכים  תאונת  אירעה   2015 בשנת 
1 ובו  השייך לתובע, המבוטח על ידי הנתבעת 
לבין  )יסמין(,   2 הנתבעת  העת  באותה  נהגה 
רכבו של הנתבע 3 )מיכאל(. בעקבות התאונה, 
נגרמו נזקים לשני הרכבים והוגשו תביעות על 

ידי שני בעלי הרכבים.
ייחס  אשר  אישום,  כתב  הוגש  יסמין  כנגד 
לתמרור  ציות  ואי  ראש  בקלות  נהיגה  ליסמין 
המורה על מתן זכות קדימה. עוד נטען בכתב 
לציית  בלי  לצומת  נכנסה  יסמין  כי  האישום, 
המשאית  של  דרכה  את  חסמה  לתמרור, 
השייכת למיכאל וגרמה בכך לתאונה. כמו כן, 
יסמין הודתה בעובדות כתב האישום והורשעה 
לכך  בהתאם  במסגרתו.  לה  שיוחסו  בעבירות 
כי במסגרת ההליך הנדון,  קבע בית המשפט, 

יש לראות את יסמין כמי שאחראית לתאונה.
האם  בשאלה:  המשפט  בית  דן  מכן  לאחר 
מכוח  לתובע  לשלם  חייבת  המבטחת 
מבוטח  היה  הוא  כי  טען  התובע  הפוליסה. 
לנזקי  ובביטוח  מקיף  בביטוח  המבטחת  אצל 
כי רק לאחר התאונה  עוד טען התובע,  ג'.  צד 
אינה  עבורו  שנרכשה  שהפוליסה  לו,  התברר 
מכסה את נזקי התאונה, אלא רק אותו, בהיותו 
בפוליסה.  במפורש  נקוב  ששמו  היחיד  הנהג 
קיבל  לא  מעולם  הוא  כי  התובע,  טען  לבסוף 
ממנו  שנגבתה  הפרמיה  ועלות  הפוליסה,  את 
נועדה  שהפוליסה  כך  על  היא  גם  הצביעה 

לכסות נהיגה של כל נהג.
עם זאת, בית המשפט ציין כי עדותו של התובע, 
בפוליסה,  להגבלה  מודע  היה  לא  הוא  לפיה 
על  שלילי  רושם  השאירה  ואף  אמינה  אינה 
עדותו  כי,  ציין,  המשפט  בית  המשפט.  בית 
הייתה מהוססת, הוא ענה תשובות מתחמקות, 
לבין  התובע  עדות  בין  רבות  סתירות  ונמצאו 
המשפט  בית  זאת,  לכל  בנוסף  אחותו.  עדות 

על  העידו  אשר  ראיות  גם  בפניו  הוצגו  כי  ציין 
כך שאין אמת בגרסת התובע. 

זאת ועוד, התובע טען בסיכומיו, כי אין לפטור 
לתאונה,  ביטוחי  כיסוי  ממתן  המבטחת  את 
בית  ידי  על  שניתן  הדין  פסק  על  בהתבססו 

המשפט העליון בעניין פיקאלי.
במקרה  כי  וציין  זו  טענה  דחה  המשפט  בית 
הנדון הוכח, שמתן הרכב ליסמין לא היה אירוע 
בצורך  או  רגעי  במחדל  שמקורו  פעמי  חד 
פעמים  הרכב  את  מסר  התובע  אלא  דחוף, 
רבות לשימושן של נהגות אחרות. לפיכך, בית 
שגרתית  בהתנהגות  מדובר  כי  קבע  המשפט 
על  להתבסס  יכול  אינו  הוא  ולכן  התובע,  של 

פסק הדין בעניין פיקאלי.
טעם נוסף לכך שהתובע לא יכול היה להתבסס 
של  הלב  תום  חוסר  הוא  פיקאלי  דין  פסק  על 
מריבוי  כך  על  למד  המשפט  בית  התובע. 
גרסאותיו, ומעדותו שהייתה רצופה בסתירות. 
כי  ציין  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
זול ככל שאפשר,  התובע ביקש לערוך ביטוח 
הבנק,  ידי  על  ביטוח  לעשות  שחויב  לאחר 
שנתן לו את ההלוואה לרכישת הרכב. לפיכך, 
המדוברת  הפוליסה  כי  קבע,  המשפט  בית 

אינה מכסה את הנזק שנגרם בתאונה.
יסמין  האם  בשאלה  המשפט  בית  דן  לבסוף 
שנגרם  הנזק  בגין  לתובע  לשלם  חייבת 

לוודא  ביקשה  לא  יסמין  כי  וקבע  בתאונה, 
מבעוד מועד את קיומו של הכיסוי  הביטוחי. 

בית המשפט קבע כי יסמין, שנטלה את הרכב 
לנזקים  אחראית  שהייתה  היא  מהתובע, 
שנגרמו כתוצאה מנהיגתה הרשלנית. כמו כן, 
לבדוק  יסמין  על  היה  כי  הוסיף  המשפט  בית 
ולוודא, שישנו ביטוח שיכסה נזק רכוש שייגרם 
כתוצאה מנהיגתה ברכב. ומכיוון שלא עשתה 

זאת, אין לה אלא להלין על עצמה. 
סוף דבר, בית המשפט דחה את תביעת התובע 
כנגד המבטחת, וקבע כי הפוליסה אינה מכסה 
את התאונה המדוברת. עם זאת, בית המשפט 
קיבל את תביעת התובע כנגד יסמין וחייב את 
54 אלף שקל  יסמין, לשלם לתובע סכום של 
שרידי  ובניכוי  השמאי  דעת  לחוות  בהתאם 
טרחת  ושכר  משפט  הוצאות  בתוספת  הרכב, 

עו"ד. 
של  תביעתו  את  קיבל  המשפט  בית  כן,  כמו 
מיכאל כנגד יסמין, וחייב אותה לשלם למיכאל 
סך של 68,744 שקל בתוספת הוצאות משפט 

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

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

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

מאת עו”ד ג’ון גבע
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פוליסה פיננסים

 הרובד המורחב יהיה אחיד לחלוטין בכל קופות החולים ובנוי משני 
רבדים  במסגרת שני הרבדים בכיסוי תגדל הקצבה ב-1,000 שקל 
בבית ו-3,000 שקל במוסד סיעודי, למשך תקופת הכיסוי המבוקשת

 מתוך הרצון להגדיל את התחרות, מבקשת רנ"ע להפוך את קרנות 
הגידור לבעלות מאפיינים דומים לקרנות נאמנות  הרגולציה תחול 

על שני סוגי קרנות: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור

בתגובה להפסקת מכירת פוליסות 
סיעוד פרטיות: רשות שוק ההון 
תאפשר למבוטחים להרחיב  את 

הפוליסה בקופות החולים

בקרוב בשווקים: רשות ניירות ערך מקדמת 
את הרגולציה על קרנות הגידור

רשות שוק ההון תאפשר לחברי קופות החולים 
המבוטחים בביטוח סיעודי, להרחיב את הכיסוי 
רובד  יצירת  באמצעות  החולים  בקופות  הניתן 
ביטוחי נוסף מעבר לרובד הבסיסי. כך פרסמה 
על  לחפות  נועד  המהלך  )ד'(  היום  הרשות 
ידי  על  פרט  סיעוד  הפוליסות  שיווק  הפסקת 

חברות הביטוח. 
למבוטחים  יאפשר  המהלך  הרשות,  פי  על 
בכפוף  הכיסוי,  את  להרחיב  הבסיסי  ברובד 
רובד  רכישת   – אופנים  בשני  רפואי,  לחיתום 
לשמונה  לקצבה  הזכאות  את  שיגדיל  כיסוי 
יותר שיבטיח  שנים או רכישת רובד כיסוי רחב 

קצבה לכל החיים. במסגרת שני הרבדים בכיסוי 
ו-3,000  בבית  שקל  ב-1,000  הקצבה  תגדל 
הכיסוי  תקופת  למשך  סיעודי,  במוסד  שקל 
המבוקשת, מעבר לסכום שניתן ברובד הבסיסי 

וזאת עבור מבוטחים שיצטרפו עד גיל 49. 
כיום הכיסוי הביטוחי הבסיסי בקופות החולים, 
מאפשר לקבל קצבה חודשית בגובה של 5,500 
שקל עד חמש שנים מקרות המקרה הביטוחי, 
במידה שהמבוטח שוהה בבית, ו-10,000 שקל 
הסכומים  סיעודי.  במוסד  השוהה  למבוטח 
הולכים  והם   49 גיל  עד  למצטרפים  נכונים 
בגיל  המצטרפים  מבוטחים  עבור  ופוחתים 

מבוגר יותר. 
פעלה  המהלך,  את  לפועל  להוציא  מנת  על 
הביטוח  וחברות  החולים  קופות  מול  הרשות 
משופר  סיעוד  מוצר  לציבור  להציע  במטרה 

הזמין לרכישה בנקל.
על מנת לאפשר לחברי קופות החולים לעבור 
בקלות בין קופות החולים מבלי לפגוע בביטוח 
הסיעודי שברשותם, ומבלי לבצע חיתום רפואי, 
הרובד המורחב יהיה אחיד לחלוטין בכל קופות 
החולים. הרחבת הכיסוי תיכנס לתוקפה לאחר 
קיום דיונים על ההוראות ואישור הרשות לעלות 

ההרחבה שתוגש על ידי הקופות.

מבקשת  ערך  ניירות  רשות 
הגיוסים  את  להגדיל 
האלטרנטיבות  בהשקעות 
בדרך  נוסף  שלב  ומקדמת 
לפתיחת האפשרות להצעת 
קרן גידור בנאמנות. הרשות 
הערות  א'  ביום  פרסמה 
בנוגע לשני סוגים של קרנות 

נאמנות אלטרנטיביות.
היא.  כן  כשמה  גידור  קרן 
השקעה  בקרן  מדובר 
אסטרטגיה  הנוקטת 
לרווח  להביא  המתיימרת 
בכל מצב שוק, בין היתר על 
גידור  באמצעי  שימוש  ידי 
פיננסיים. בשנים האחרונות 

הגידור  קרנות  בענף  פריחה  של  סוג  נרשמת 
שהתפרסמו  ההערכות  פי  על  הישראלי. 
יותר  מנוהלות  המקומי  בשוק  ינואר,  בחודש 
כ-8,000  מחזיקים  בהן  גידור,  קרנות  מ-150 
דולר.  מיליארד   7 של  כולל  הון  עם  לקוחות 
מוצע  הקרנות,  ההשקעה  קידום  במסגרת 
קרנות  של  סוגים  שני  עבור  רגולציה  להחיל 
בנאמנות  גידור  קרן  אלטרנטיביות:  נאמנות 
לאפשר  מבקשת  הרשות  גידור.  קרנות  ואגד 

את הצעתן תחת חוק הקרנות.
לשכלול  נוסף  צעד  הינה  הרשות  של  היוזמה 

ההשקעה  מוצרי  מגוון 
והשירותים המוצעים לציבור 
מהצעדים  כחלק  הרחב, 
לביסוס  הרשות  שמקדמת 

והרחבת שוק ההון הציבורי.
גידור  קרן  הרשות  פי  על 
בהתאם  בנאמנות, 
המוצעים,  למאפיינים 
הדומה  מוצר  להוות  צפויה 
פעילותו  ובדפוסי  במאפייניו 
המוכרת  הגידור  לקרן 
מפוקחת.  שאינה  היום, 
לקרן  לאפשר  מנת  על 
ליישם  בנאמנות  הגידור 
דומות  השקעה  אסטרטגיות 
ידי  על  המבוצעות  לאלו 
הרשות  מציעה  בפיקוח,  שאינן  גידור  קרנות 
שונות  השקעה  מגבלות  עליה  להחיל  שלא 
החלות על קרנות נאמנות רגילות, כגון: מגבלת 
שניתן  תאגיד  של  ערך  לניירות  מרבי  שיעור 
לנכסים  מירבי  שיעור  ומגבלת  בקרן  להחזיק 
בקרן,  להחזיק  ניתן  אשר  נסחרים  שאינם 
בנוסף,  בקרנות.  ההשקעה  לכללי  בהתאם 
הרשות מבקשת להעניק למנהלי הקרן הקלות 
לנזילות  הדרישה  על  ויתור  כגון:  משמעותיות, 
והדיווח  הגילוי  בתחום  מסוימת  הקלה  יומית, 
לדוגמא, לפרסם מחירי  לא תידרש,  כך שהיא 

יחידה ופידיון בכל יום מסחר ועוד. כמו כן, מוצע 
לגבות,  בנאמנות  גידור  קרן  למנהל  לאפשר 
בנוסף לדמי הניהול השוטפים, גם דמי הצלחה, 

כמקובל בתחום קרנות הגידור.
מבקשת  גידור,  קרנות  אגד  המוצר  במסגרת 
לקרנות  גם  להיחשף  לציבור  לאפשר  הרשות 
באמצעות  זאת  אך  מפוקחות,  שאינן  גידור 
ובכפוף לכך  אגד קרנות שיהיה מוצר מפוקח, 
המוצעים  בתנאים  תעמודנה  אלו  שקרנות 
למדיניות  היתר  בין  המתייחסים  במפרט, 
המחירים  פרסום  לתדירות  ההשקעות, 
אגד  מנהל  זו  בדרך  שקיפות.  של  ולהיבטים 
קרנות הגידור ישמש כגורם מקצועי אשר יבחר 
ויאפשר  מפוקחות,  שאינן  הגידור  קרנות  את 

לציבור הרחב להחזיק בהן בעקיפין.
"אנו  גואטה:  ענת  ערך,  ניירות  רשות  יו"ר 
פועלים לבסס ולהרחיב את שוק ההון הציבורי 
עם  התחרות  שונים.  פעילות  נדבכי  באמצעות 
מחייבת  האלטרנטיביות  ההשקעות  תחום 
יכולים  אשר  חדשים  השקעה  מוצרי  לפתח 
ואף  המקבילים  המוצרים  עם  להתמודד 
שקיפות  בדמות  ייחודיים,  ערכים  להעניק 
בימים  הציבורי.  בשוק  רק  הקיימים  ופיקוח 
פיתוחו  את  מובילה  השקעות  מחלקת  אלה, 
קרן  למוצר  במאפייניו  הדומה  חדש  מוצר  של 
גידור, שנגיש כיום רק למשקיעים מתוחכמים, 

על מנת שיהיה  נגיש גם לציבור הרחב.

 יו”ר רשות ניירות ערך ענת גואטה
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 לקראת כניסתן של ההוראות הסופיות, הממונה פרסם טיוטה 
שניה לרפורמה בנושא  לפי הרשות, בעיות באיכות מכירת 

הביטוח הובילו בשנים האחרונות למודעות נמוכה מצד המבוטחים

הממונה מרחיב משמעותית את 
הכיסוי בביטוח תאונות אישיות

ביטוח  בנושא  הוראות  של  עדכנית  טיוטה 
ידי  על  )ב'(  היום  פורסמה  אישיות  תאונות 

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת.
הטיוטה  כי  נמסר  ההון  שוק  רשות  בהודעת 
כניסתן  לקראת  נוסף  משמעותי  צעד  מהווה 
הסופיות  ההוראות  של  הקרוב  בזמן  לתוקף 
מבטיח  אישות  תאונות  ביטוח  המחייבות. 
במועד  שנקבע  בסכום  כספי  פיצוי  למבוטח 
נכות  מוות,  דוגמת  נזקים,  הצירוף במקרה של 
מתאונה.  כתוצאה  למבוטח  שנגרמו  ושברים 
האחרונות  כי בשנים  מציינים  ברשות  אולם 
שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים 
שאופיינו בבעיות  הביטוח,  חברות  ידי  על 
באיכות המכירה שהובילו למודעות נמוכה מצד 

המבוטחים.
הראשונית  בטיוטה  המרכזיים  העקרונות 
החל  ההיבטים,  במכלול  נוגעים  והם  נשמרו, 

מצירוף מועמד לביטוח וכלה ביישוב התביעה:
• הגדרת פוליסה מקיפה - במסגרת ההוראות 
תכלול  אישיות  תאונות  פוליסת  כל  כי  נקבע 
כיסויי למוות, נכות, אשפוז, שברים וימי החלמה 
מקרה  בקרות  הולם  מענה  שיבטיחו  כיסויים   -

ביטוח למבוטח המחזיק בביטוח.

הביטוחי  הכיסוי  • שיפור 
רחבה  הגדרה  נקבעה   -
תנאי  שופרו  "תאונה",  למונח 
והוסרו  השונים  הכיסויים 
להגדרת  שנלוו  חריגים 
בפוליסה.  ולכיסויים  תאונה 
יבטיחו  אלו  שיפורים 
יהיו  החדשות  שהפוליסות 
עבור  וישלמו  יותר  רחבות 

מקרים רבים יותר.
הביטוח  תקופת  • קביעת 
לשנתיים - על מנת להבטיח 
מצד  ואקטיביות  מודעות 
המבוטחים נקבע כי המבוטח 
הסכמתו  את  לתת  יתבקש 
לחידוש  כתנאי  שנתיים  מדי 

החוזה.
לפוליסות  הצירוף  שיפור   •
כי  נקבע   - אישיות  תאונות 

הפוליסה  את  למכור  תידרש  ביטוח  חברת 
בהליך צירוף נפרד, ולא אגב מכירת ביטוח אחר. 
בנוסף היא תידרש לציין בפני המועמד לביטוח 
מדובר  כי  ברורה  בצורה  השיחה  בתחילת 

ביטוח  של  מכירה  בשיחת 
ולהסביר  אישיות,  תאונות 
מה  ומדויק  מפורט  באופן 
את  ולקבל  הפוליסה  כוללת 
הסכמתו לאחר שניתן לו זמן 

לשקול את ההצעה.
תתבצע  הפוליסה  • מכירת 
צעד   - רישיון  בעל  ידי  על 
שמטרתו  נוסף  משמעותי 
הצירוף  איכות  את  לשפר 
אישיות  תאונות  לביטוח 
שנתגלו,  הכשלים  לנוכח 
פעולות  כל  כי  הקביעה  היא 
מול  יתבצעו  המכירה 
ידי  על  במישרין  המבוטח 
בעל רישיון, היינו סוכן ביטוח 

או חברת ביטוח.
יישוב תביעת  • שיפור מנגנון 
נכות מתאונה - קביעת אחוזי 
בלבד.  רפואית  דעת  חוות  על  תתבסס  הנכות 
בנוסף, ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח 
מגיש תביעה דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי 

הקובעת לו אחוזי נכות.

ד"ר משה ברקת, הממונה 
על רשות שוק ההון

רגולציה

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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דוחות כספיים

סאפיינס דיווחה על תוצאותיה ל-2019: 
מסכמת שנה עם ביצועים חזקים

ביטוח מחלת הסרטן – תחזית, 
מגמות, ערוצי שיווק ואסטרטגיה

Swiss Re ו-IKEA במיזם 
משותף לביטוחי דירות

הביטוח נרכש בקלות באינטרנט וניתן לביטול תוך 24 שעות

בשנת 2014 ההוצאה בארה"ב לטיפול בחולי סרטן עלתה על 80 מיליארד דולר

רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל החברה: אנו בונים פלטפורמה 
גלובלית אחידה של פתרונות ביטוח דיגיטליים חדשניים

שלו  הבת  החברה  באמצעות   Swiss Re השוויצרי  המשנה  מבטח 
 IKEA הקימו מיזם משותף עם יצרן ומשווק הרהיטים השוודי iptiQ
וניתן  באינטרנט  בקלות  נרכש  הביטוח  דירה.  ביטוחי  של  למכירה 
 - HEMSÄKE המותג  תחת  נמכר  המוצר  שעות.   24 תוך  לביטול 

צירוף של המילים השוודיות שמשמעותן "בית" ו"אבטחה". 
iptiQ הוא ספק ביטוח סיטונאי, הפועל בשיטה של שיתופי פעולה 
עם מותגים מובילים אשר מבצעים את המכירה בפועל ללקוחותיהם. 
חיסכון(,  משולבות  ופוליסות  )סיכון  חיים  ביטוחי  גם  מוכר   iptiQ

מחלות קשות ונכות. המבטח רשום בלוקסמבורג. 

משמעותית  רפואית  בעיה  היא  הסרטן  מחלת 
לעלות  מעבר  ביותר בארה"ב.  היקרה  והמחלה 
מביאה  היא  במחלה,  בטיפול  ביותר  הגבוהה 

עימה בעיות פיזיקליות ונפשיות-רגשיות. 
Adroit Market Research פרסם לאחרונה 
 Global Cancer Insurance בשם:  מחקר 
 Market Size 2018, By End User (Male,
 Female(, By Distribution Channel
 (Brokers, Bancassurance, Agents,
 Direct Sales, Others(, By Region and
את  מעריך  אשר   Forecast 2018 to 2025
שוק ביטוח הסרטן העולמי בטווח השנים -2015

 .2025
לכדי  יגיע  הסרטן  ביטוח  שוק  המחקר,  פי  על 
בשנת  דולר  מיליארד   112.5 של  בסך  הכנסה 
או  גידולים  יותר מ-100 סוגים של  ישנם   .2025
באחד  ללקות  עלול  אדם  וכל  סרטניות  מחלות 
 British Journal  מסוגי המחלה. על פי נתוני
of Cancer, שיעור אבחון מחלת סרטן גדל עם 
שנולדו  אדם  בני  אצל   50% על  ועומד  השנים 

לאחר שנת 1960.
מקרי  מיליון   1.5 בארה"ב  אובחנו   2017 בשנת 
אדם  בני  מיליון  מ-15  ויותר  חדשים  סרטן 
על  מכביד  זה  מצב  בארה"ב.  גרים  סרטן  חולי 

הכלכלה האמריקאית ומערכות הבריאות שלה. 
סרטן  בחולי  לטיפול  ההוצאה   2014 בשנת 
80 מיליארד דולר. על אף המעמסה  עלתה על 
)שיעור  סרטן  ביטוח  של  החדירה  הכלכלית 
פרמיית הביטוח מסה"כ התוצר המקומי הגולמי( 
במדינות המערב המפותחות וביפן היא בשיעור 

של 7%-12%. 
בהודו מחלת הסרטן היא גורם ראשון לתמותה. 
על פי נתוני שנת 2016 התגלו בהודו 1.4 מיליון 
נשים  של  סרטן  כשתחלואת  חדשים,  מקרים 
מובילה. סוגי הסרטן השכיחים אצל נשים בהודו 
הם סרטן השד, סרטן ריאות וסרטן צוואר הרחם. 

של  עולמית  ספקית  סאפיינס,  התוכנה  חברת 
המותאמים  הביטוח,  לשוק  תוכנה  פתרונות 
לתחומי אלמנטארי, ביטוחי חיים ופנסיה, ביטוחי 
משנה ועוד - הנסחרת בבורסות נאסד"ק ות"א, 
דיווחה   - פורמולה מערכות  קבוצת  ונמנית עם 
היום )ב'( על תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 

2019 כולה.
הסתכמו   2019 בשנת  כי  עולה  מהנתונים 
בכ-325.7   )Non-GAAP( החברה  הכנסות 
מיליון דולר, עליה של כ-12.2% יחסית לתקופה 

המקבילה אשתקד. 
עלה   2019 בשנת   (GAAP( התפעולי  הרווח 
בהשוואה  דולר  מיליון  לכ-37.9  בכ-64.5% 
התפעולי  הרווח  אשתקד.  המקבילה  לתקופה 
בכ-32.0%  עלה   2019 בשנת   )Non-GAAP(
לכ-52.2 מיליון דולר יחסית לתקופה המקבילה 
אשתקד. החברה רשמה בשנת 2019 גידול של 
המניות  לבעלי  המיוחס  הנקי  ברווח  כ-90.4% 
)GAAP( שהסתכם בכ-26.2 מיליון דולר )0.52 
לתקופה  יחסית  מלא(,  בדילול  למניה  דולר 

המקבילה אשתקד.
לבעלי  המיוחס  הנקי  הרווח 
(Non- החברה  של  המניות 

 2019 בשנת  עלה   GAAP(
מיליון  לכ-38.9  בכ-38.6% 
דולר )0.77 דולר למניה בדילול 

מלא(.
שנת  את  סיכמה  "סאפיינס 
חזקים",  ביצועים  עם   2019
ומנכ"ל  נשיא  רוני על-דור  אמר 
החברה והוסיף: "זו הייתה שנה 
את  למעשה  הלכה  יישמנו  בה 
אנו  רבות.  בחזיתות  תוכניותינו 
גלובלית  פלטפורמה  בונים 
ביטוח  פתרונות  של  אחידה 
ומקדמים  חדשניים,  דיגיטליים 
 one-כ התחרותי  מיצובנו  את 

מוצרים  עם  ביטוח  תוכנות  עבור   stop shop
ושירותים משופרים".

השנה  של  הרביעי  ברבעון  החברה  הכנסות 

בכ-18.1%  עלו   )Non-GAAP(
לכ-86.7 מיליון דולר, בהשוואה 
אשתקד.  המקביל  לרבעון 
 (GAAP( התפעולי  הרווח 
לכ- בכ-55.3%  עלה  ברבעון 

בהשוואה  דולר  מיליון   10.2
אשתקד.  המקביל  לרבעון 
 )Non-GAAP( הרווח התפעולי
לכ- בכ-32.2%  עלה  ברבעון 

בהשוואה  דולר  מיליון   14.3
אשתקד.  המקביל  לרבעון 
החברה רשמה ברבעון הרביעי 
ברווח  כ-82.1%  של  גידול 
המניות  לבעלי  המיוחס  הנקי 
בכ-6.8  שהסתכם   )GAAP(
למניה  דולר   0.13( דולר  מיליון 
הנקי  הרווח  מלא(.  בדילול 
(Non- החברה  של  המניות  לבעלי  המיוחס 
לכ-10.6  בכ-34.8%  ברבעון  עלה   GAAP(

מיליון דולר )0.21 דולר למניה בדילול מלא(.

ביטוח בינלאומי / ישראל גלעד

רוני על-דור,
נשיא ומנכ”ל סאפיינס

סניף איקאה
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הרולד סימון, בעל מחצית מהזכויות של חברות 
השקעות,  וסמל   )1965( לביטוח  סוכנות  תושיה 
הגיש תביעה להסרת קיפוחו כנגד שותפו משה 

ויזל.
ספטמבר  חודש  בראשית  כי  מציין,  סימון 
אשתקד דחה בית המשפט את בקשתו של ויזל 
לחייבו בהשבת התשלומים החודשיים ששולמו 
לו על ידי החברות, ואף קבע כי הבקשה הוגשה 

על ידי ויזל בחוסר תום לב.
הדין  פסק  שניתן  לאחר  בסמוך  סימון,  לטענת 
הדוחה את בקשתו של ויזל להשבת התשלומים 
החודשיים, החליט ויזל באופן חד צדדי, בחוסר 

סמכות ותום לב להפסיק לשלמם.
נובמבר  בעקבות כך הוא הגיש במחצית חודש 
לחברת  המורה  זמני  צו  למתן  בקשה  אשתקד 
התשלומים  את  לו  לשלם  להמשיך  תושיה 
החודשיים. לאחר הגשת הבקשה הגיעו הצדדים 
תשלומים  לסימון  ישולמו  לפיה  הסכמה  לידי 
חודשיים בסך 100 אלף שקל שיופקדו בחשבון 
נפרדת  תביעה  תוגש  זה  לצד  וכי  נאמנות, 

המוגשת עתה על ידו.
המשפט  לבית  שהוגשה  בתביעתו  טוען  סימון 
המחוזי בתל אביב, כי החלטתו של ויזל להפסיק 
שלא  החודשיים התקבלה  התשלומים  את 

בסמכות, שלא כדין ואין לה כל תוקף.

שהיא  משום  גם  בטלה  ההחלטה  בנוסף, 
ניגוד  תוך  ופסולים,  זרים  משיקולים  התקבלה 
עניינים מובהק בין ענייניו האישיים של ויזל לבין 
אמונים  הפרת  תוך  תושיה,  בסוכנות  תפקידו 
ושלא  שלו  אישיים  אינטרסים  לטובת  לחברה, 

לטובת החברה.
בה  שיש  בהחלטה  מדובר  כי  סימון,  טוען  עוד 
כדי להפר את חובותיו של ויזל אף כבעל מניות 
מקובלת,  ובדרך  לב  בתום  לפעול  בחברה 
כנגד  בחברה  כוחו  של  לרעה  מניצול  ולהימנע 

בעל מניות אחר בחברה.
לדברי סימון, אין ולא הייתה כל עילה להפסקת 
התשלומים זולת הפעלת לחץ עליו, ויש להורות 
היא  כי  העובדה  לנוכח  ההחלטה,  ביטול  על 
לחלוקה  הצדדים  הסכמות  של  הפרה  מהווה 
מן  מהם  למי  שישולמו  הכספים  בכל  שוויונית 

החברות.
לטענת סימון, הוא זה שהקים וייסד את החברות, 
בהן,  ודירקטור  בהן  הזכויות  מחצית  בעל  הוא 
ויזל  של  והמקפחת  הבריונית  הילוכו  ודרך 
לו כל שליטה על הנעשה  אין  בו  הביאה למצב 
ואין  בהן,  המתרחש  מכל  מודר  הוא  בחברות. 
ביכולתו לפקח על האופן בו מתנהלות החברות 

ומהדרך בה ויזל מנהל אותן. 
תושיה  מחברת  מושך  ויזל  כי  טוען  גם  סימון 

זכות  כל  ללא  חודש  בכל  שקלים  אלפי  מאות 
קיפוחו,  ותוך  ההסכמים  הפרת  תוך  שבדין, 
כאשר לצד זה בנו, רמי ויזל, שניהל את החברות 
של  שנתי  תשלום  מקבל  הרלוונטית,  בתקופה 
כמיליון שקל )שהיקפו המלא אינו ידוע לו לנוכח 

הסתרת המידע על ידם(.
תביעתו  את  להגיש  נאלץ  הוא  כי  מציין  סימון 
הנוכחית על מנת להבטיח את זכויותיו בחברות, 
שהוסכם  השוויונית  החלוקה  עקרון  על  לשמור 
התנהלותו  את  להסיר  מנת  על  ויזל,  לבין  בינו 
גם  כמו  כלפיו,  ויזל  של  והפוגענית  המקפחת 
השבת הכספים שניטלו על ידו עבורו ועבור בני 
משפחתו שלא כדין מהחברות, הכול תוך פגיעה 

בזכויותיו בחברות.
כי  להצהיר  המשפט  מבית  מבקש  סימון 
חברת  כמנהל  בכובעו  ויזל  של  "החלטתו" 
תושיה ממחצית חודש אוקטובר אשתקד, בדבר 
לו  ששילמה  החודשים  התשלומים  הפסקת 

תושיה, היא בטלה ואין לה כל תוקף. 
לשלם  להמשיך  תושיה  על  כי  בנוסף, להצהיר 
לו את התשלומים החודשיים, ולחייבה לשלם לו 
את התשלומים החודשיים שהיה עליה לשלם לו 

עד היום, בסכום של 400 אלף שקל.
משה ויזל סירב להגיב. לא ניתן היה להשיג את 

תגובת עורכי דינו.

הפניקס הפסיקה לקבל היום )יום ב'( מבוטחים 
חדשים לביטוח סיעוד פרט. כך עולה מהודעה 

של חברת הביטוח לסוכנים היום )ב'(. 
חברות  כל  הודיעו   ,2019 אוקטובר  בסוף 
לשווק  יפסיקו  כי  השנייה,  אחרי  אחת  הביטוח, 
בין היתר בעקבות עזיבת  פוליסות סיעוד פרט, 

ענקית ביטוח המשנה סקור את השוק הישראלי. 
את  החברות  לעזיבת  שהביאו  נוספים  גורמים 
דרישות  החיים,  בתוחלת  העלייה  היו  התחום 

ההון הגדלות וירידת הריבית. 
בביטוח  משמעותית  שחקנית  היא  הפניקס 
למתן  במכרז  שזכתה  לאחר  במיוחד  הסיעודי, 

שירות ביטוחי למבוטחי מכבי שירותי בריאות. 
מי  כי  ההון  שוק  רשות  הודיעה  יותר,  מוקדם 
שיחליף את חברות הביטוח באספקת פוליסות 
ידי  על  החולים  קופות  הן  פרט  סיעודי  ביטוח 

הרחבת הפוליסה הקיימת.   
)ראו ידיעה בעמוד 5(

 לטענת סימון, לאחר שניתן פסק הדין הדוחה את בקשתו של ויזל להשבת התשלומים 
החודשיים ששולמו לו, החליט ויזל באופן חד צדדי להפסיק לשלמם  לדבריו, מדובר 

בהחלטה שהתקבלה שלא בסמכות, שלא כדין, ואין לה כל תוקף  מבקש להמשיך לשלם לו 
את התשלומים החודשיים, וכן את אלה שהיה על החברה לשלם לו עד היום - 400 אלף שקל 

עם סיום השיווק, לא ייוותרו עוד פוליסות סיעוד פרט של חברות ביטוח בענף

הסאגה נמשכת: הרולד סימון הגיש 
תביעה להסרת קיפוחו כנגד משה ויזל

הפניקס תפסיק באופן מיידי לקבל 
מבוטחים לביטוח סיעוד הפרט

מבטחים ומבוטחים

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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