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מהפכה באכ”ע:

הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, פרסם 
כושר  אובדן  בביטוח  השירות  לשיפור  הוראות 
שוק  רשות  שביצעה  ביקורות  בעקבות  עבודה. 
ההון בחברות הביטוח עלה הצורך בשינויים כדי 
זה  בתחום  התביעות  יישוב  הליך  את  להסדיר 

בחברות הביטוח.
הזמנים  לוחות  יקוצרו  השינויים,  במסגרת 
המנגנון  את  לייעל  כדי  התביעה.  לבירור 
מהירה,  תשובה  לקבל  למבוטח  ולאפשר 
בתוך  בתביעה  להכריע  תידרש  הביטוח  חברת 
בחוקרים  שימוש  ייאסר  בנוסף,  יום.  עשרים 
ונקבעו כללים מנחים למצבים  כלפי מבוטחים 
המצדיקים ביצוע חקירה, כך שניתן יהיה לחקור 
רק במצבים בהם לחברה תהיה הוכחה שמצבו 

של המבוטח שונה מהנטען.
שינויים נוספים נוגעים למינוי נציג אישי שילווה 
את המבוטח במהלך הליך בירור התביעה ויהיה 

זמין באופן ישיר. 
כמו כן, יוקם מאגר רחב ובלתי תלוי של רופאים 
מומחים לצורך מתן חוות דעת באשר ליכולתו 
מנגנון  וקביעת  המבוטח  של  התעסוקתית 
מומחים  על  השפעה  ואיסור  אקראי  בחירה 

רפואיים ומניעת ניגודי עניינים אפשריים.

אינו  הערעור  הגשת  הליך  כיום  הרשות,  פי  על 
גורם חיצוני בלתי תלוי שבודק את  ואין  מוסדר 
על קביעת  התביעה במקרה שמבוטח מערער 
החברה. המודל החדש יסדיר את הליך הגשת 
מובנים:  ערעור  מנגנוני  שני  ויכלול  הערעור 
ועדה רפואית בלתי תלויה שתכלול שני רופאים 
בנוסף  המבוטח.  מטעם  נוסף  ורופא  מהמאגר 
אובייקטיבית,  לערעורים  עליונה  ועדה  תוקם 

שתנוהל על ידי בית חולים.
של  עבודה  כושר  אובדן  תביעת  בירור  בעת 
יכולתו  את  תבחן  הביטוח  חברת  מבוטח, 
תידרש  החברה  החדש  במודל  התעסוקתית. 
התעסוקתית  יכולתו  בין  זיקה  קיימת  כי  לוודא 
הנוכחית לבין עיסוקו לפני הגשת התביעה. על פי 
הרשות, "ביטוח אובדן כושר עבודה נועד לספק 
חלף הכנסה במצבים שבהם כושר ההשתכרות 
של המבוטח נפגע כתוצאה מתאונה או מחלה. 
יישוב תביעות הוא מרכיב מרכזי בפעילותן של 
הליך  במסגרת  פעולתן  ודרך  ביטוח,  חברות 
של  זכויותיו  מימוש  על  ישיר  באופן  משפיע  זה 
הפעולה  דרכי  את  לבחון  יכולתו  ועל  התובע 

העומדות בפניו בשלבים שונים של ההליך". 
שוק  רשות  ערכה  האחרונות  השנים  במהלך 

תביעות  ויישוב  בירור  הליך  על  ביקורות  ההון 
אכ"ע בחברות הביטוח. ממצאי הביקורת העלו 
הליך  במסגרת  החברות  של  פעולתן  דרך  כי 
זכויותיו  מימוש  על  מקשה  התביעה  בירור 

לקבלת פיצוי. 
המפורסמות  ההוראות  "מטרת  הרשות,  לדברי 
יעיל,  הוגן,  מהיר,  תביעות  יישוב  הליך  להבטיח 
שקוף ומקצועי. זאת, בין היתר, באמצעות מודל 
אובדן  תביעות  של  אובייקטיבי  בירור  שיאפשר 
כושר עבודה לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח, 
נכות  בתביעות  כיום  הקיים  למודל  בדומה 

בקרנות הפנסיה". 
ברקת: "מבוטח רוכש ביטוח כדי שיוכל לממש 
שפעלנו  כפי  קשיים.  וללא  הצורך  בעת  אותו 
הסיעוד,  מבוטחי  על  להקל  האחרונה  בשנה 
הפוגעניות  החקירות  את  שנפסיק  הבטחתי 
אכ"ע,  בביטוח  גם  המבוטח  מצב  את  ונשפר 
רחב.  יותר  קהל  על  אפילו  היא  ההשפעה  שם 
להיות  שיכול  המבוטחים,  לציבור  בשורה  זו 
יהיה מעתה טוב  בטוח שהשירות שהוא מקבל 
ביטוח  אירוע  בעת  לצדו  נעמוד  ושאנחנו  יותר 
הוגנת  בצורה  זכויותיו  את  למצות  שיוכל  כדי 

ומלאה".

חברת הביטוח תידרש להכריע בתביעה 
על אובדן כושר עבודה בתוך 20 יום 

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

  הממונה על שוק ההון פרסם הוראות שאמורות לשפר את השירות בביטוח אכ"ע
 במודל החדש תידרש חברת הביטוח לוודא כי קיימת זיקה בין יכולתו התעסוקתית הנוכחית 

של המבוטח לבין עיסוקו לפני הגשת התביעה אך ייאסר עליה להשתמש בחוקרים פרטיים
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הוצאת הריסקים מתוך ביטוחי המנהלים 
הגבירה את הביקוש לריסק פרט

 לאחר פרסום המכרז הראשון של קרנות ברירת מחדל, סוכנים רבים 
עצרו או האטו את מכירות הפנסיה  שלוש שנים לאחר שהרפורמה 

יצאה לדרך, הסוכנים חוזרים לעולם הזה: "הם הבינו שיש צורך"
סוכנים חוזרים למכור פנסיה 
– כך אומר עמית אורון, משנה 
ומנהל חטיבת  מגדל  למנכ"ל 
בחברה.  טווח  ארוך  חיסכון 
פרסום  לאחר  לדבריו, 
קרנות  של  הראשון  המכרז 
רבים  סוכנים  מחדל,  ברירת 
מכירות  את  האטו  או  עצרו 
שלוש  כעת,  אולם  הפנסיה, 
שהרפורמה  לאחר  שנים 
יצאה לדרך, הסוכנים חוזרים 
שיש  הבינו  "הם  הזה:  לעולם 
צורך. מגדל זו חברה שבחרה 
בטח  סוכנים.  עם  לעבוד 
מרבית  חא"ט,  של  בעולם 
השכר  עם  ודאי  הלקוחות, 
לחסוך  צריכים  תמיד  הגבוה, 
יש  בחיים  שלב  בכל  יותר. 
יודעים  סוכנים  שונים.  צרכים 

לכל  ביותר  הטוב  המוצרים  תמהיל  את  לתת 
תקופת חיים".

כרו"ח,  לפני עשרים שנה  החל  בענף  דרכו  את 
כאשר שימש כחשב בחברות כלל ביטוח והראל. 
החא"ט.  בתחום  העסקי  לצד  עבר  בהמשך 
אורון  מונה  במגדל,  שנים  וחצי  שלוש  לאחר 
לאחר  חא"ט,  חטיבת  מנהל  לתפקיד  לאחרונה 
שכיהן כסמנכ"ל התפעול בתחום ביטוחי החיים.
חא"ט  חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  למשנה  מינויו 
נעשה במסגרת רה ארגון מקיף במגדל, שנעשה 
בהובלת המנכ"ל רן עוז. במסגרת הארגון מחדש 
הוקמה החטיבה, שאיחדה את כל הזרועות של 
מוצר,  פיתוח   – החא"ט  בתחום  כיצרן  מגדל 
ותביעות.  תפעול  מקצועיים,  מטות  רגולציה, 
לחטיבה,  שויכה  מקפת  מגדל  הפנסיה  קרן  גם 
מנכ"ל  ידי  על  עצמאית  מנוהלת  שהיא  למרות 

ודירקטוריון משלה.

• כשנה לאחר מתווה הפשרה 
כיצד   – הריסקים  בעמלות 

אתה רואה את הרפורמה?
התאוששות  מגמת  יש  אורון: 
שנים  ל-6  הביטולים  בענף. 
הירידה  אז  קשה,  מכה  היו 
לסוכנים  איפשרה  שנים  ל-3 
היקף  לאותו  כמעט  לחזור 
הריסקים  תעריפי  הכנסות. 
יותר  נהייה  והמוצר  ירדו, 
למרכז  וחזר  אטרקטיבי 
הריסקים  הוצאת  גם  הבמה. 
המנהלים  ביטוחי  מתוך 
לריסק  הביקוש  את  הגבירה 
רק  יש  בפנסיה  הרי  פרט. 
ולקוחות  שארים,  פנסיית 
להם  שיהיה  מעדיפים  רבים 
שורה  הזה.  המוצר  את  גם 

תחתונה, אנחנו רואים התאוששות. 

• האם יש שינוי בשיעור הביטולים?
לא  הם  הנוכחיים  במחירים  הביטולים  אורון: 
מעודדת  פחות  הנמוכה  המחיר  רמת  גבוהים. 

החלפות, ולכן יש פחות טוויסטינג. 

חבילת   – פיקס  מגדל  את  לאחרונה  השקתם   •
ביטוח מנהלים במחיר מוזל. כיצד היא משפיעה 

על מכירות ביטוחי המנהלים?
אורון: אנחנו מבינים שכל מי שיש לו שכר שהוא 
פתרון  צריך  הממוצע,  השכר  לפעמיים  מעבר 
קרן  או  להיות  יכול  זה  העודפות.  להפקדות 
על  מס  הטבות  )בלי  גמל  או  משלימה  פנסיה 

רכישת הא.כ.ע(, או ביטוח מנהלים. 
את  קטמנו  המחיר,  במישור  להתמודד  כדי 
תחרותי.  מאוד  במחיר  מוצר  זה  וכיום  המחיר 

בעלת  האוכלוסייה  הוא  כיום  שלנו  היעד  עיקר 
השכר הגבוה. ברמות האלה של השכר, זה מוצר 
התעוררות  רואים  אנחנו  ואכן,  מצוין.  משלים 
בהיבט  גם  קיים  הזה  במוצר  הצורך  במכירות. 

של המשווקים, שחיפשו פתרון. 

חבילת  את  גם  השקתם  פיקס  מגדל  לצד   •
הפנסיה פיקס. מה הייתה המטרה?

אורון: שם אנחנו בעיקר מעודדים את מי שרוצה 
אנחנו  בקרוב  קיים.  כסף  סכום  אלינו  לנייד 
צפויים להשיק גם מוצר חדש – מטריה ביטוחית 
לקרן הפנסיה. המוצר יעניק הגנה גם במסגרת 
עבודה  כושר  אובדן  וגם  האכשרה,  תקופת 

תעסוקתי, שלא קיים היום בקרן פנסיה. 
 

• איך אתם מתמודדים עם קרנות ברירת המחדל, 
שמציעות דמי ניהול נמוכים מאוד, ועם הצבירה 

השלילית בקרן הפנסיה של מגדל?
אורון: ציפינו שבטווח הקצר לאחר כניסת קרנות 
המחדל החדשות נראה מאזן ניוד שלילי. אנחנו 
רואים שקרנות הפנסיה מטייבות את עצמן. לקוח 
ההפקדות  את  לפצל  שרוצה  סביר,  שכר  עם 
הפנסיוניות למספר מוצרים ולקבל ייעוץ, נשאר 
מחדל.  לברירת  מגיע  ולא  המסורתיות  בקרנות 
מי שרוצה את הטיפול ההוליסטי שניתן כיום רק 

על ידי סוכנים מגיע אלינו. 
של  מגמה  רואים  אנחנו  השלילי,  לניוד  בנוגע 
איכותיים  בלקוחות  ומדובר  הנכנס,  בניוד  גידול 
שאנו שמחים שהם בוחרים להצטרף למקפת, 
זמן,  לאורך  חיסכון  על  שמסתמכים  אנשים 
 – מהממוצע  גבוה  שכר  בעלי  הגדול  חלקם 
ואנו  ארוך  לטווח  בית  מגדל  בקבוצת  שרואים 

נשמח ללוות אותם לאורך שנים. 

)הראיון המלא יפורסם בגיליון מיוחד של 
פוליסה שיופץ בכנס הלשכה הקרוב(

שיחת פוליסה עם עמית אורון, משנה למנכ”ל מגדל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח
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פרטים בקרוב...

כשזה נוגע לביטוח הבריאות שלכם
משתלם פלוס לבחור הפניקס

כשזה חשוב לך זה חשוב לנו. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ניתוחים משתלם
לשלם פחות, להחליט יותר

חדש!
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עיון נוסף

 במקרה הנדון, התובע עשה ככל שניתן כדי להימנע משיתוף פעולה עם מגדל, וזאת כדי 
להסתיר את זהות הנהג ברכב בזמן התרחשות התאונה  כמו כן, התובע נמנע מלהמציא 

למגדל מסמכים חיוניים לצורך בירור החבות ואף הקשה במכוון ונמנע מלהיפגש עם חוקר מגדל

חוסר שיתוף פעולה של 
המבוטח לא שולל באופן 
גורף את הכיסוי הביטוחי

השלום  משפט  בבית 
נדונה  אביב-יפו  בתל 
ס.  נ.  של  תביעתו 
על  יוצג  אשר  )התובע(, 
ידי עו"ד מ. עובדיה, כנגד 
לביטוח  חברה  מגדל 
אשר  )הנתבעת(  בע"מ 
ב.  עו"ד  ידי  על  יוצגה 
כחלון. פסק הדין )תא"מ 
ניתן   )50462-05-18(
מפי   ,2020 בינואר 

השופט עדי סומך.
יצא התובע מפתח אולם אירועים   2017 בשנת 
משכרים,  משקאות  ששתה  לאחר  אביב,  בתל 
כדי  תוך  דרכים  לתאונת  וגרם  לרכבו  נכנס 
חנו  אשר  נוספים  ולרכבים  לרכבו  נזק  גרימת 
)להלן:  הנתבעת  אל  התובע  משפנה  בסמוך. 
מקיף,  בביטוח  רכבו  את  ביטחה  אשר  מגדל(, 
לו מגדל  נזקו, הודיעה  כדי שתפצה אותו עבור 
בירור  הכשלת  של  מטעם  נדחית  תביעתו  כי 
סעיפים  להוראות  בהתאם  הביטוחית  החבות 
22-25 לחוק חוזה הביטוח )להלן: החוק(. לפיכך, 

הגיש התובע תביעה לבית המשפט.
התאמה  אי  לנוכח  התעורר,  מגדל  של  חששה 
בהתאם  ברכב  שנהג  הנהג  זהות  בין  שזוהתה 
זהות  נרשמה  שם  שלה,  ההודעה  לטופס 
מסמך  לעומת  התובע,  של  אחיו  בתור  הנהג 
נהיגה  רישיון  נטילת  בדבר  בפניה  שהובא  אחר 
בעקבות  משטרה  לקצין  ברכב  הנהג  וזימון 
שנהג  כמי  התובע  של  שמו  צוין  שם  התאונה, 
סירב  שהתובע  העובדה  ובשל  לפיכך,  ברכב. 
לפגוש בחוקר מטעם מגדל לשם בירור נסיבות 

התאונה, החליטה לדחות את דרישת התובע. 
מנוגדת  הביטוחי  הכיסוי  דחיית  כי  טען  התובע 
הצדדים,  בין  שנחתם  הביטוח  חוזה  לתנאי 
וממילא אין עילה להסרת הכיסוי הביטוחי, שכן, 
אין עדות בדבר ניסיון להוצאת כספים במרמה, 
כי ממילא אחיו של התובע עמד בתנאי הביטוח 
אין  גילוי האמת,  לנהיגה ברכב, כך שגם לאחר 
לנתבעת כל עילה לפסול את זכאותו לתגמולי 

ביטוח.
לאחר שמיעת טענות הצדדים ובחינת הראיות, 
קבע בית המשפט כי לא עמדה למגדל הזכות 
מחמת  הביטוחי  הכיסוי  את  מהתובע  לשלול 
טענה  לה  עמדה  ולא  פעולה,  שיתוף  חוסר 

לדחיית הכיסוי הביטוחי גם מפאת מרמה.
הדחייה  במכתב  כי  המשפט  בית  ציין  תחילה, 
את  הזכירה  לא   היא  לתובע,  שלחה  שמגדל 
טענת המרמה בצורה עניינית כפי שהדין מחייב, 
הביטוחי  הכיסוי  דחיית  סיבת  כי  קבע  כן  ועל 
נשענת הלכה למעשה על היעדר שיתוף פעולה 

של התובע ולא על טענת המרמה.
צריך  המשפט  בית  בה  הסוגייה  לכך,  בהתאם 
בהתנהגותו  די  האם  בשאלה  היא  להכריע  היה 
של התובע בכדי לשלול ממנו בזמן אמת, ולאחר 

גילוי האמת, את הכיסוי הביטוחי לרכבו.
העוסק  לחוק   24 סעיף  על  עמד  המשפט  בית 
בהכשלת בירור החבות, וציין כי הסעיף מאפשר 
המבוטח  כלפי  חבותו  את  להקטין  למבטח 
למידה בה היה חייב, אילו קוימה החובה לשתף 
אין  עקרונית  כלומר,  המבטחת.  עם  פעולה 
באופן  לשלול  הפררוגטיבה  הביטוח  לחברת 
חוסר  של  למקרה  הביטוחי  הכיסוי  את  גורף 

שיתוף פעולה מצדו של המבוטח.
זאת ועוד, סעיף 24 לחוק דורש התקיימותם של 
שלושה תנאים מצטברים לקיומו: הפרת החובה 
ההפרה;  תוצר  נזק  של  קיומו  פעולה;  לשתף 
של  קיומו  נדרש  כן,  כמו  נזק.  אותו  של  שיעורו 
כדי  הנזק,  לבין  החובה  הפרת  בין  סיבתי  קשר 

להפעיל את התרופה שבו. 
כדי  שניתן  ככל  עשה  התובע  הנדון,  במקרה 
כדי  וזאת  מגדל,  עם  פעולה  משיתוף  להימנע 
להסתיר את זהות הנהג ברכב בזמן התרחשות 
התאונה. כמו כן, התובע נמנע מלהמציא למגדל 
ואף  החבות  בירור  לצורך  חיוניים  מסמכים 
הקשה במכוון ונמנע מלהיפגש עם חוקר מגדל. 
עם זאת, קבע בית המשפט, כי אין די בקיומו של 

בתור  מגדל  על  שכן,  הפעולה,  שיתוף  אי  תנאי 
מבטחת להראות שבנסיבות האירוע  התקיימו 
הקבועים  הנוספים  המצטברים  התנאים  שני 
תוצר  נזק  של  קיומו  והם  לחוק,   24 בסעיף 

ההפרה ושיעורו של אותו נזק.
עוד הוסיף בית המשפט, כי מגדל כלל לא טענה 
לנזק ספציפי שנגרם לה בעקבות חוסר שיתוף 
הראשוני  בשלב  עימה  התובע  של  הפעולה 
בהמשך  מכן,  לאחר  ואף  התאונה,  על  להודעה 
אילו  כי  הדגיש  המשפט  בית  ועוד,  זאת  הדרך. 
ידיה  לסמוך  ובתמים  באמת  מגדל  ביקשה 
לנזק  לטעון  ובעטיו  הפעולה  שיתוף  חוסר  על 
את  לתמוך  היה  עליה  בעקבותיו,  לה  שנגרם 

דבריה בראיות בדבר אותו נזק והיקפו. 
לבסוף, קבע בית המשפט כי התובע לא הוכיח 
את הנזק בפועל, וזאת בשל העובדה שהתובע 
תשלום  קבלת  שצירף  מבלי  רכבו,  את  תיקן 

בפועל בגין התיקון, ולאחר מכן מכר אותו.
את  דחה  המשפט  בית  לעיל,  המובא  כל  לפי 
ידי  על  בפועל  הנזק  הוכחת  אי   בשל  התביעה 

התובע, ללא צו להוצאות.
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

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

מאת עו”ד ג’ון גבע
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אפקט הקורונה:

 מנהלי קרנות הפנסיה הוותיקות מיהרו להגיב ומכרו מניות בשווי של יותר 
מ-2.2 מיליארד שקל  מנהלי קרנות הפנסיה החדשות עדיין יושבים על הגדר

מנהלי קרנות הפנסיה לא המתינו 
להתפשטות הנגיף והקטינו משמעותית 

את האחזקה המנייתית כבר בינואר
אפקט הקורונה נותן את אותותיו גם על קרנות 
הפנסיה. פרסום האחזקות של קרנות הפנסיה 
לחודש ינואר מצביע על כך שמנהלי ההשקעות 
האחזקה  את  משמעותית  הקטינו  בענף 
כאשר  השנה,  של  הראשון  בחודש  המנייתית 

נודע על התפשטות נגיף הקורונה. 
הוותיקות  הפנסיה  בקרנות  ההשקעות  מנהלי 
בצעדים  לנקוט  הראשונים  היו  מיוחד  בניהול 
באפיק  הסיכון.  להקטנת  כה  עד  משמעותיים 
של  בשווי  מניות  ההשקעות  מנהלי  מכרו  זה 
המנייתי  השיעור  שקל.  מיליארד  מ-2.2  יותר 

 ,8.85% על  עומד  היום  מחזיקות  הן  בו 
השיעור הנמוך ביותר מאז דצמבר 2018 
)שהתאפיין בירידות חדות מאוד בשווקים 

ולכן אופיין בקיטון באחזקה המנייתית(. 
את  ההשקעות  מנהלי  הגדילו  בבד  בד 
כמות המזומנים בקרנות לשיעור הגבוה 
כי  נזכיר   .2019 מרץ  חודש  מאז  ביותר 
שמנהלות  הוותיקות,  הפנסיה  קרנות 
בעמיתים  מאופיינות  מהענף,  כ-44% 
מבוגרים יותר שהצטרפו לפני 1995 ולכן 
אלו  בקרנות  המנהלים  כי  להניח  ניתן 

עם אצבע קלה על ההדק בנוגע למכירת מניות 
לקראת משבר. 

באופן כללי, הענף הקטין את ממוצע האחזקות 
דצמבר  בחודש  מ-19.05%  שלו  המנייתיות 
הנראה  ככל  כי  לציין,  חשוב  בינואר.  ל-18.74% 
לנוכח  מניות  של  אקטיבית  במכירה  מדובר 
המדדים  שבינואר  משום  זאת  בסיכון.  הגידול 
המשיכו להציג תשואה חודשית חיובית, למרות 
במגמה  כה  עד  מתאפיין  פברואר  חודש  הנגיף. 
שלילית ולכן ניתן להניח כי מגמת קיטון המניות 
הוותיקות,  באלו  במיוחד  הפנסיה,  בקרנות 

תימשך אל תוך פברואר. 

קרנות הפנסיה החדשות

יהיה מעניין לבדוק כיצד תופסים מנהלי קרנות 
הפנסיה החדשות, לעומת מנהלי הוותיקות, את 
משבר הקורונה. האם מבחינתם מדובר באתגר 
פוטנציאל  שמא  או  הגלובלית  לכלכלה  נקודתי 

הנזק הוא כאן כדי להישאר?  
נראה  ינואר,  של  המנייתית  האחזקה  פי  על 
מתרגשים  אינם  החדשות  הקרנות  שמנהלי 
בקרנות  המניות  ושווי  הקורונה  מאפקט 
שקל.  מיליון  בכ-300  החודש  גדל  אלו 
על  עומד   אלו  בקרנות  המניות  שיעור 
29.06%. תוצאות אלו תואמות את דבריו 
משה ברקת,  הממונה על שוק ההון,  של 
משרד  בהתכנסות  )ב'(  אתמול  שמסר 
לא  ההשקעות  מנהלי  "כרגע  כי  האוצר, 
שמדובר  מעריכים  והם  מדי,  מוטרדים 
אין  כרגע  כן,  כמו  קצר.  לטווח  באירוע 
כספים  משיכות  של  אינדיקציה  כל 

מהמסלולים השונים".
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בלעדי בהראל!
מרכז ליווי אישי לסוכן

מרכז ייחודי ובלעדי לסוכני הראל המסייע במימוש זכויות 
המבוטחים באירועים מורכבים בארץ ובחו"ל.

 AECenter@harel-ins.co.il  ניתן לפנות למוקד במייל
או באמצעות הודעת WhatsApp למספר  055-7000222 

ליווי צמוד וסיוע במימוש האפשרויות בפוליסה

הכוונה בתהליך - למשל סיוע בקבלת חוות דעת שנייה

טיפול מיידי בתביעות

123
ביטוחי הבריאות של הראל,
הרבה יותר מכיסוי ביטוחי.

מקצוענות חדשנות מחויבות
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 נקבע כי יש לחייב את הנתבע במלוא התשלומים בהם נשאה 
חברת הביטוח ואשר נתבעים במסגרת התביעה, למעט מחצית 

מהמרכיב של התכולה  עליו לשלם סך של 527,534 שקל

בית המשפט פסק לטובת מנורה 
מבטחים בתביעת שיבוב שהגישה 

נגד מצית משרדי עמיתים  

ביום  ניתן  לציון  בראשון  השלום  משפט  בבית 
בעניין  סתיו  אבי  השופט  מפי  דין  פסק  ראשון 
כנגד  מבטחים  מנורה  שהגישה  שיבוב  תביעת 
משרדי  את   2016 באוגוסט  הצית  אשר  אדם 
בעקבות  הוותיקות.  הפנסיה  קרנות  עמיתים 
ההצתה פרצה במקום שריפה שכובתה על ידי 

מכבי אש שהוזעקו למקום. 
בית המשפט קבע כי יש לחייב את הנתבע, שיוצג 
על ידי עו"ד איתן בן דוד, במלוא התשלומים בהם 
נשאה מנורה מבטחים, שיוצגה על ידי עו"ד עוז 
ברקוביץ - בסך כולל של 604,497 שקל, למעט 
עליו  דהיינו,  התכולה.  של  מהמרכיב  מחצית 
בתוספת  זאת,  שקל.   527,534 של  סך  לשלם 
 .2017 באפריל  מה-1  והצמדה  ריבית  הפרשי 
כמו כן, נקבע בפס"ד כי על המצית לשלם את 
שכר  את  האמור,  הסכום  עבור  המשפט  אגרת 
השמאי,  שכר  )לרבות  בדיון  שנפסק  העדים 
אותו  על  להעמידו  ויש  נפסק  לא  בשגגה  אשר 

עורך  וכן שכר טרחת  סכום שנפסק להנדסאי( 
30 אלף שקל. לנתבע יש זכות ערעור  דין בסך 

לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום. 
תסכול  היה  הדין,  פסק  פי  על  למעשה,  הרקע 
עמוק שחש הנתבע בשל כך שסבר כי עמיתים 
שנות  לאחר  לו  המגיעה  קצבה  לו  שילמה  לא 
עבודה רבות. נכתב כי בית המשפט המחוזי גזר 
יחסית של מאסר בפועל,  על הנתבע עונש קל 
וקנס  תנאי  על  מאסר  שירות,  בעבודות  שרוצה 
למעשה,  ברקע  התחשבות  תוך  וזאת  כספי, 

בגילו ובעברו הנורמטיבי. 
מנורה ביטחה את עמיתים בביטוח הכולל כיסוי 
היא  אשר  ביטוח  תגמולי  בגין  ותבעה  אש,  נזקי 
נשאה בהם לטענתה לשם כיסוי נזקים שנגרמו 

עקב הצתה שבוצעה על ידי הנתבע.
אינו חולק על כך  כי הנתבע  בפסק הדין נכתב 
שהוא הצית את המקום, ואף לא על כך שאירוע 
בנזיקין.  חבות  עקרוני,  באופן  לו,  מקים  זה 

טענות  הנתבע  העלה  המתוקן  ההגנה  בכתב 
ועל  הנטען,  הנזק  על  חלק  וכן  שונות,  דיוניות 
פי  על  חבותה  מכוח  שילמה  שהתובעת  כך 
הייתה  לא  לתובעת  הנתבע,  לטענת  הפוליסה. 
במקרה  ביטוח  תגמולי  לשלם  ביטוחית  חבות 
זכות תחלוף לפי  וממילא לא עומדת לה  הנדון 

סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח. 
למבוטחת  לייחס  יש  כי  הנתבע,  טען  כן  כמו 
אשם תורם להתרחשות האירוע בשל כך שלא 
למניעת  סבירים  זהירות  אמצעי  ידה  על  ננקטו 

התרחבות נזקי אש. טענותיו לא התקבלו.
מטעם מנורה הוגשו כראיות, תצהירה של עו"ד 
אפרת אפלר עוזרי, ראש צוות שיבוב במחלקת 
רונן  השמאי  של  הדעת  וחוות  רכוש,  תביעות 
)מתמחה  ממן  שמוליק  הבניין  והנדסאי  דואני 
לאחר  מבנים  לשיקום  כמויות  כתבי  בהכנת 
הגיש  לא  הנתבע  וכדומה(.  הצפה  אש,  אירועי 

ראיות מטעמו.

 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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ברקת,  משה  ההון  שוק  על  הממונה 
להערכת  בהתכנסות  אתמול  אמר 
המשק,  להיערכות  מיוחדת  מצב 
מה  לדעת  מדי  מוקדם  עדיין  כי 
לדבריו  הקורונה.  נגיף  השפעות 
לא  ההשקעות  מנהלי  "כרגע 
מעריכים  והם  מדי,  מוטרדים 
שמדובר באירוע לטווח קצר, כמו כן, 
כרגע אין כל אינדיקציה של משיכות 
כספים מהמסלולים השונים. הקמנו 
אחר  לעקוב  שמטרתו  מצב  חדר 
ולהבין מה  האירועים ברמה היומית 
גם  כמו  שיש,  במידה  המשמעויות, 

לתת תמיכה לשוק ההון".
התכנסה  האוצר  משרד  הנהלת 
בפוטנציאל  לדון  כדי  )ב'(  אתמול 

נגיף  הגעת  בחובה  שטומנת  הכלכלי  הנזק 
משה  האוצר  שר  לצד  בדיון,  לארץ.  הקורונה 
כחלון והממונה על הביטוח, השתתפו נגיד בנק 
יצחק  אמיר ירון, סגן שר האוצר  ישראל הפרופ' 
כהן, מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, מנהל רשות 
המסים ערן יעקב, הממונה על התקציבים שאול 
מרידור, החשב הכללי רוני חזקיהו, הממונה על 
שירה  נתן, הכלכלנית הראשית  בר  קובי  השכר 
האוצר  משרד  של  המשפטי  היועץ  גרינברג, 
לכלכלה  הלאומית  המועצה  ראש  מסינג,  אסי 
וביטחון  סייבר  חירום  מערך  ראש  שמחון,  אבי 
במשרד האוצר יוני מור והכלכלן הראשי ברשות 

לניירות ערך אילן גילדין.
שר האוצר ביקש ממנכ"ל משרדו להקים צוות 
פנים משרדי שיעקוב אחר ההתפתחויות בנושא. 
הצוות יכלול את הגופים הרלוונטיים האחראיים 
ולעקוב  להיערך  במטרה  הישראלי,  המשק  על 
מקרוב אחר ההתפתחויות, וככל שיידרש - לתת 

מענה.
סכנה  אין  זה  בשלב  כי  בדיון,  אמר  כחלון 
משמעותית ומיידית על המשק הישראלי. "נתוני 
בנק  שהציגו  כפי  החזקים,  הכלכליים  המאקרו 
ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשבוע 
את  זה  בשלב  לעבור  לנו  מאפשרים  שעבר, 
שלל  על  האוצר  משרד  טובה.  בצורה  המשבר 
כלכלת  של  איתנותה  על  לשמירה  נערך  אגפיו 

ישראל. אנו נמשיך לעקוב ולהיערך".
הנגיד עדכן בדיון, כי עם התפרצות הנגיף הורה 
ומעקב  לניתוח  ישראל  בבנק  צוות  הקמת  על 
התפרצותו  של  הכלכליים  האספקטים  אחר 
על  האפשרית  המאקרו-כלכלית  והשפעתם 
בבנק,  ייעודי  צוות  הוקם  כך  לצורך  ישראל. 
ההתפתחויות  את  שוטף  באופן  ומנתח  שבוחן 
הגלובליים  השווקים  שונות:  זוויות  בכמה 

והשוק המקומי, ההשפעה הריאלית על המשק, 
ובפרט  הפיננסית  המערכת  על  וההשפעה 
והמערכת  הפיננסיים  המוסדות  של  החשיפה 

הבנקאית.  
בסין  הקורונה  נגיף  "התפרצות  הנגיד,  לדברי 
הכלכלית  לפעילות  באשר  ודאות  אי  משרה 
העתידית בעולם ובישראל, ולהשפעות הצפויות 
על האינפלציה ועל השווקים הפיננסיים. במידה 
שהתפשטות הנגיף תיעצר בחודשים הקרובים 
- בדומה לתרחיש הבסיס המנחה את ההערכות 
הבינלאומיים  הכלכליים  המוסדות  מרבית  של 
העולמית  הכלכלה  על  הכוללת  ההשפעה   -
בקצב  פיצוי  וצפוי  מוגבלת,  להיות  צפויה 
הצמיחה ברבעונים הבאים. על פי הערכת בנק 
מקרו  השפעה  צפויה  לא  זה  בתרחיש  ישראל, 
כלכלית משמעותית בישראל,  מעבר להשפעה 
הפרטנית על חברות שונות, אף על פי שסין היא 

שותפת סחר משמעותית במגוון ענפים".
בכלכלה  סין  של  "מרכזיותה  הנגיד:  אמר  עוד 
העולמית לצד אי ודאות לגבי עוצמת התפשטות 
משמעותית.  כלכלית  ודאות  אי  יוצרים  הווירוס 
עיקריים:  מישורים  בשני  תלויה  הוודאות  אי 
כלכלות  על  לנגיף  שתהיה  ההשפעה  מידת 
נוספות, בכללן ישראל, מעבר לכלכלה הסינית 
במידה  יחלוף.  שהאירוע  עד  ייקח  שעוד  והזמן 
נוספות,  מדינות  אל  ויזלוג  יתארך  שהמשבר 
ובפרט אם יידרשו צעדי מניעה חריפים בישראל, 
היקפה  שאת  יותר,  השפעה משמעותית  צפויה 
הכלכליים  הנתונים  זה.  בשלב  להעריך  קשה 
הישראלי,  המשק  של  החזקים  הבסיסיים 
נמוכים,  אבטלה  ושיעור  תוצר  חוב  יחס  ביניהם 
יתרות  של  גבוהה  ורמה  השוטף  בחשבון  עודף 
את  מגדילים  חסונה,  בנקאות  ומערכת  מט"ח, 
כך  על  הוא  כרגע  הדגש  המשק.  של  העמידות 

כך  מתגלגל',  ב'אירוע  שמדובר 
כה  עד  למסקנות  להתייחס  שצריך 
ביתר זהירות, וחשוב להמשיך לבצע 
גם  היתר  בין  שוטף,  וניתוח  ניטור 
פיננסית,  ליציבות  הוועדה  במסגרת 
הרגולטורים  כל  את  שכוללת 
הפיננסיים, כך שבמידת הצורך נוכל 

להגיב בהתאם ובמהירות".
מוקדם  עדיין  כי  הבהיר,  באב"ד 
המקרו  ההשפעות  את  להעריך 
כלכלת  על  שיהיו,  ככל  כלכליות, 
חשיבות  ישנה  זאת,  "עם  ישראל. 
רבה להיערכות ולתיאום בין הגופים 
צמוד  מעקב  כדי  תוך  הרלוונטיים, 
של  וההשלכות  ההתפתחויות  אחר 
הנגיף על המשק, ומתן מענה אחראי 

ככל שיידרש". 
נמנית  ישראל  מדינת  כי  ציין  האוצר  שר  סגן 
לכל  הנערכות  בעולם  הבודדות  המדינות  עם 

תרחיש בנושא וירוס הקורונה. 
תפעל  הרשות  כי  הבהיר  המסים  רשות  מנהל 
ברגישות הנדרשת מול עסקים שיקלעו לקשיים, 
בדגש על עסקים קטנים, תוך מתן מענה פרטני, 
במסגרת הנהלים הקיימים, בכל הקשור לדחייה 

או פריסה של  תשלומים ודיווחים.
הקורונה  התפשטות  כי  בדיון  אמרה  גרינברג, 
אז   ,)2003( לסארס  בהשוואה  משמעותית 
 .0.1% על  העולמי  בתוצר  הפגיעה  עמדה 
משקלה של סין בתוצר העולמי עלה פי ארבעה 
מאז 2003 ומשקלה בסחר העולמי עלה פי 2.5. 
עיקר הפגיעה בשלב זה ממוקד במדינות אסיה 
על  דווח  כה  עד  זאת,  עם  קוריאה(.  דרום  )סין, 
יותר מ-200 נדבקים באיטליה והוטל הסגר על 

חלקים מהמדינה. 
פגיעה  ניכרת  לא  כה  "עד  הוסיפה:  גרינברג 
בסטטיסטיקה  בישראל  הכלכלית  בפעילות 
הרשמית, אך חלק מהחברות הגדולות הצביעו 
על ערוצי פגיעה פוטנציאליים )וחלקן אף דיווחו 
תרחישים  שני  נבחנו  באגף  קיימת(.  פגיעה  על 
לאור  במשק  הכלכלית  בפעילות  לפגיעה 
התפשטות  )ללא  סין  מול  הכלכלית  הפעילות 
המחלה בישראל(. התרחיש הראשון בו השפעת 
פגיעה  על  מצביע  כרבעון,  נמשכת  הווירוס 
מהווה  שאינו  דבר  תוצר,   0.2% של  אפשרית 
השפעה מאקרו כלכלית משמעותית על המשק. 
נמשכת  הווירוס  השפעת  בו  השני,  התרחיש 
לפגיעה  להוביל  עלול  יותר,  הרבה  רב  זמן 
אינם  אלה  תרחישים  תוצר.  מאחוז  יותר  של 
וירוס הקורונה בישראל  כוללים התפשטות של 

בהיקפים משמעותיים". 

 שר האוצר ביקש ממנכ"ל המשרד שי באב"ד, להקים צוות פנים 
משרדי שיעקוב אחר ההתפתחויות בנושא  נגיד בנק ישראל: 

במידה שהנגיף ירוסן צפוי פיצוי בקצב הצמיחה ברבעונים הבאים

ברקת על נגיף הקורונה: כרגע 
מנהלי ההשקעות לא מוטרדים מדי 

ומעריכים שמדובר באירוע קצר

שר האוצר משה כחלון
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Tesla משווקת ביטוח 
רכב הזול ב-30% משל 
המבטחים המסורתיים 

המבטחים יעלו את מחירי הביטוח לבעלי אוניות

 בשל הטכנולוגיות המותקנות ברכב וגישה בזמן אמת לנתוני הנהיגה, החברה 
יכולה להציע ביטוח "תפור" אישית, ולקבוע את המחיר על פי הסיכון האישי

 ירידה משמעותית בפרמיית הרכב תגרום לשינויים בתחום ביטוח הרכב המסורתי 

 שיעור הגידול בחידושים הצפויים בשנים 2020-2021 נע בין 2.5% ל- 7.5% רוב המבטחים 
הודיעו על הגדלת מחירי הביטוח עקב תוצאות חיתומיות גרועות  אלה שהחליטו לא להגדיל את 

הפרמיה באופן גורף, יתאימו את פרמיית הביטוח על בסיס פרטני בהתאם לחשיפה לסיכונים

החל   Tesla האמריקאי  החשמלי  הרכב  יצרן 
המבטחים  מאשר  ב-30%  הזול  רכב  ביטוח  לשווק 
 .Moody’s המסורתיים, כך עולה מפרסום חדש של
הטכנולוגיות  בתחום  מתקדם  ידע  יש  הרכב  ליצרן 
המותקנות ברכב וגישה בזמן אמת לנתוני הנהיגה, 
אישית  "תפור"  ביטוח  לערוך  לו  המאפשר  דבר 
לכל לקוח ולקבוע את מחירי הביטוח על פי הסיכון 

האישי. 
לשיטת הביטוח של Tesla לא תהיה השפעה בטווח 
במידה  משמעותית  השפעה  לה  תהיה  אך  הקצר, 
שיצרני רכב אחרים יאמצו את הרעיון. Tesla הודיע 
לרכבים  גם  הביטוח  מכירת  את  מרחיב  הוא  כי 
מסחריים. על פי Moody’s יצרן הרכב מתכוון לייצר 

צי של מכוניות עצמאיות robotaxis אשר תתחרה 
ב-Uber ו-Lyft מכוניות שיבוטחו אף הן במסגרת 
הביטוח המוצע על ידי Tesla. באופן תיאורטי צי רכב 
זה יהיה יותר ריווחי מבחינה ביטוחית מאחר שחלק 

גדול מהאירועים הוא כתוצאה של טעויות אנוש. 
עקב נושאים רגולטוריים יתכן שבשלבים הראשוניים 
מבטחים  בתוכנית  לשתף  חייב  יהיה  הרכב  יצרן 
בכל  שונה  יהיה  הביטוח  תמחיר  אולם  מסורתיים, 
טכנולוגיות  התביעות,  במספר  הירידה  מקרה. 
הביטוח  לשוק  רכב  יצרני  של  וכניסה  מתקדמות 
תגרום לירידה משמעותית בפרמיית הרכב ותגרום 
ביטוח  בתחום  ומהותיים  משמעותיים  לשינויים 

הרכב המסורתי. 

  P&I Clubsחברי  13 מתוך  תשעה 
 ,Protection and Indemnity clubs -
מחירי  את  יעלו  אוניות,  בעלי  של  הדדי  ביטוח 
2020- בשנים  הצפויים  בחידושים  הביטוח 

 A.M. Best הדירוג  סוכנות  מדווח  כך   ,2021
 2.5% בין  נע  הצפוי  הגידול  שיעור   .Co. Inc

ל-7.5%. 
מחירי  הגדלת  על  הודיעו  המבטחים  רוב 
אשר  גרועות  חיתומיות  תוצאות  עקב  הביטוח 
מיליון   305 של  בהיקף  חיתומי  לגירעון  הביאו 
צריכים  המבטחים   .2018-2019 לשנים  דולר 
גדולות  אוניות  של  ביטוח  עם  להתמודד 

וטכנולוגיות  האחריות  בגבולות  גידול  יותר, 
גידול  על  המשפיעים  תחומים   - מתקדמות 
המבטחים  התביעות.  בעלות  משמעותי 
שהחליטו לא להגדיל את הפרמיה באופן גורף 
הודיעו שיתאימו את פרמיית הביטוח על בסיס 

פרטני בהתאם לחשיפה לסיכונים.

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

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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אביבית קוטלר מכלל ביטוח 
נבחרה למנהלת אבטחת מידע 

CISO VIP מצטיינת ל-2019 מטעם

ביטוח ישיר משיקה קמפיין לשירות 
“ישיר עד אליך” בכיכובה של מורן אטיאס

 קוטלר מנהלת זה שש שנים וחצי את הגנת הסייבר והמשכיות עסקית 
בחברה  עדי קפלן, מנכ"ל כללביט: קוטלר הטמיעה בתשתית קבוצת כלל 

מוצרים טכנולוגיים מתקדמים מעולמות ההייטק, שהפכו להצלחה מסחררת  

מדובר בשירות הניתן להפעלה במצבי תאונה, בהם הרכב של המבוטח יכול לנוע, אך צריך להגיע 
אל המוסך לתיקון; יגיע אליו צוות שישנע את הרכב למוסך, והמבוטח יקבל בינתיים רכב חלופי 

ביטוח ישיר השיקה את "ישיר עד אליך", שירות 
בקמפיין  דרכים,  תאונת  של  במקרה  לסיוע 

בכיכובה של מורן אטיאס. 
נמסר כי מדובר בשירות הניתן להפעלה במצבי 
לנוע,  יכול  המבוטח  של  הרכב  בהם  תאונה, 
מתוך  צוות  לתיקון.  המוסך  אל  להגיע  צריך  אך 
המוסכים של ביטוח ישיר יגיע אל הנקודה שיבחר 
המבוטח, וישנע את הרכב אל המוסך. המבוטח 
יוחזר  הטיפול  ובתום  חלופי  רכב  בינתיים  יקבל 

אליו רכבו המתוקן, לכל מקום שיבחר.
מהפיכת  את  להוביל  ממשיכה  ישיר  "ביטוח 
השקת  במסגרת  וזאת  ללקוחות,  השירות 
ללקוחות:  שאומרת  החדשה  האסטרטגיה 
לנו'",  זה  את  תשאירו  ביטוח,  שצריך  ברגעים 
אמרה מרב קליפר-פרץ, סמנכ״לית השיווק של 

החברה. 
לכלל  ובלעדי,  חדש  שירות  זהו  כי  נמסר,  עוד 
להפעילו  ניתן  תשלום.  וללא  החברה  לקוחות 
או  ישיר  באמצעות שיחת טלפון לשירות ביטוח 
הקשר,  יצירת  עם  האתר.  דרך  דיגיטלי  באופן 
הרכב  את  המתעדות  תמונות  לשלוח  אפשר 
של  התביעות  למחלקת  שיועברו  הניזוק, 
ביטוח  ג',  צד  ללא  תאונה  של  במקרה  החברה. 

ישיר גם תנהל את התביעה ללקוח, בלי שיצטרך 
להתעסק בה.

להעלות  היא  "המטרה  הוסיפה:  קליפר-פרץ 
ולהיות  שלנו  למבוטחים  השירות  סטנדרט  את 

לצדם ברגעי האמת, במיוחד במקרה של תאונה 
או כשהרכב ניזוק. התפיסה היא שירות פרמיום 

לכלל הלקוחות וללא תוספת עלות".
קמפיין זה הוא השלישי מתוך סדרה של שירותי 
לקוחותיה,  לכלל  מציעה  ישיר  שביטוח  פרמיום 
בעולם  השירות  תפיסת  את  לשנות  במטרה 

הביטוח.
בסרטון הנוכחי, מורן אטיאס בדרכה לפרמיירה 
לקחת  שהחליט  שלה,  הנהג  עם  ביחד  חשובה 
הנסיעה  בזמן.  להגיע  כדי  השדות,  דרך  קיצור 
בשדות גרמה לתקלה ברכב והם נאלצו לעצור 
כעוסה  יצאה  אטיאס  בוץ.  שכולו  בשטח  בצד, 
בזמן  בבוץ  העקבים  עם  מתהלכת  מהרכב, 
ישיר  לביטוח  שהשאיר  לה  מסביר  שהנהג 
על  צופות  ויונה  יוני  היונים  ברכב.  הטיפול  את 
אטיאס,  שזו  מגלות  וכשהן  מהצד,  המתרחש 
והוא  פיניש(  )אלי  יונה  של  חלומו  מתגשם 
)טל  ויוני  מתחיל לדבר מתוך גרונה של אטיאס 
שיונה  מכיוון  הנהג.  של  מגרונו  מדבר  פרידמן( 
עם  נופלת  מורן  בעקבים,  להתהלך  יודע  לא 
כדי כך מגיח הרכב  ותוך  לבוץ,  שמלת הקוטור 
לאפשר  שאמור  שלחה,  ישיר  שביטוח  החלופי 

לה להמשיך בדרכה לפרמיירה.

מבטחים ומבוטחים

אביבית קוטלר בטקס קבלת הפרס

צילום: יח”צ

מורן אטיאס בקמפיין 
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