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חפשו אותנו גם
בפייסבוק ובטוויטר

 Cאין לצלם ,להעתיק ,או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה ,או חלקים ממנו ,ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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שלמה אייזיק פונה בפעם
השלישית ליועמ"ש:
השב בדחיפות לטענות
בעניין חוזר הצירוף

 בשיחה עם פוליסה הביע אייזיק תרעומת על אי המענה :יש פה משהו לא תקין
בהתנהלות המדינה  תגובת משרד המשפטים :הפנייה הראשונה הגיעה לפני כחודש
וחצי וזכתה לתשומת הלב הראויה .היא הועברה לבדיקת רשות שוק ההון שמטפלת בנושא

כבר ארבעה חודשים שמשרד היועץ המשפטי
לממשלה במשרד המשפטים אינו מגיב
לפניותיו של מנכ"ל יונט ,שלמה אייזיק ,בעניין
חוזר הצירוף.
במכתב מפורט שנשלח בינואר  ,2021מפרט
אייזיק את הבעיות בחוזר ואת הפגיעה
שנגרמת בעטיו בחופש העיסוק של סוכני
הביטוח ,ללא סמכות בחוק .המכתב נשלח
לשר האוצר ישראל כץ ,היועמ"ש ד"ר אביחי
מנדלבליט ולממונה על רשות שוק ההון ד"ר
משה ברקת.
מבין שלושת הגורמים ,היחיד שהבטיח לאייזיק
לטפל בסוגיה היה המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה ,עו"ד ארז קמיניץ ממשרד היועמ"ש.
אולם מאז לא קיבל אייזיק שום מענה.
ב 25-בפברואר ,סמוך למועד כניסתו לתוקף
של החוזר ב 1-במרץ ,אייזיק שלח תזכורת
למשנה ליועמ"ש קמיניץ בדבר הפנייה .פנייתו

אי המענה" :יש פה משהו לא
השנייה של אייזיק נותרה ללא
תקין בהתנהלות המדינה.
מענה.
המשנה ליועמ"ש הבטיח
אתמול ,ה 19-באפריל ,שלח
לבדוק ולהחזיר תשובה אך
אייזיק פנייה שלישית ליועמ"ש
טרם עשה כן .עובד ציבור
בנושא .במכתב הוא ציין כי
מחויב בדין לענות לציבור על
בשיחה טלפונית הוסבר לו על
פניותיו – אפילו אם התשובה
ידי גורם במשרד היועמ"ש,
שלילית".
כי מי שאמורה לטפל בנושא
יצוין כי אייזיק הודיע על כוונתו
נמצאת בחופשת לידה ועל
להתמודד בנובמבר 2021
כן הנושא "נפל בין הכיסאות".
בבחירות לנשיאות לשכת
במכתבו (השלישי) כותב
סוכני הביטוח.
אייזיק" :בשל הזמן הארוך
תגובת משרד המשפטים:
שחלף ולאור הפגיעות
"הפנייה הראשונה הגיעה
המתוארות...
החמורות
לפני כחודש וחצי וזכתה
של
מהוראותיו
הנגזרות
שלמה אייזיק
החוזר ,נראה שיש מקום לתעדף מענה לפניות לתשומת הלב הראויה .היא הועברה לבדיקת
רשות שוק ההון שמטפלת בנושא .עם סיום
שבנידון בדחיפות".
בשיחה עם פוליסה הביע אייזיק תרעומת על הבדיקה ,תישלח תשובה בנושא".

עובד מצטיין?

אנחנו מחפשים אותך!

קבוצת אורן מזרח,
המקום לצמוח
בו בשנת 2021
מייל להעברת קורות חיים:
mayabh@oren-ins.co.il

>>

בכל המשרות נדרש ידע וניסיון במערכות חברות הביטוח.
סביבת עבודה נעימה ,תנאים מצוינים למתאימים! דיסקרטיות מובטחת.
המשרות מיועדות לכלל הקבוצה  -אזור ,חיפה ,ב”ש.
*נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות ,אך מיועד לשני המינים.
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דרושים

•חתמ/
ת פרט אלמנטרי
•
חתמ/ת עסקים
י
דע וניסיון ש
בתחום ה ל  5שנים לפחות
עסקי
•
משווק/ת פנסיוני
רי
שיון סוכן חובה,
בתחום מכירות ניסיון ומתן שירות
פנסיוני ופרט
•רפרנ
טית ביטוח חיים
ידע וניסיון בת
חום פנסיוני ופרט
•מתאמ
ניסיון ת פגישות סוכנים
במכירות חובה
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לעזור לילדים עם העסק שלהם
על חשבון הבית!

מש
כנתא

ל
בני+60

משכנתא לבני  60פלוס

רוצים לסייע לעסק של הילדים או לממן לנכדה תואר?
עם משכנתא הפוכה של כלל ביטוח ופיננסים תוכלו לעשות שימוש
בחלק משווי הבית שלכם ,על מנת לשמור על רמת החיים שאתם רגילים אליה.
ההלוואה שאנו מציעים מיועדת לכל מטרה שתבחרו.
המשך מגורים ובעלות
מלאה על הבית

ניתן לשלם מדי חודש
את הריבית הנצברת

הלוואה לזוג או ללווה יחיד

ללא החזרים חודשיים

לצפייה בסרט המוצר
לפרטים ולהצטרפות 1700-50-50-98 :או במיילMashkantaAfucha@clal-ins.co.il :

מתן ההלוואות כפוף לתנאים המקובלים בחברה במועד נטילתן בפועל והכל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה.
אין בפרסום זה בכדי להוות אישור למתן ההלוואה והכל בכפוף לשיקול הדעת של החברה .טל"ח
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עיון נוסף

“ברך” אינה מהווה איבר
עצמאי ומובחן ,אלא היא
חלק בלתי נפרד מ”רגל”
מדובר בשאלה המשליכה על שאלה רחבה יותר בנוגע לפוליסות
דומות :האם יש להתייחס לחלקי גפיים כלשהם ,אשר אינם זוכים
להתייחסות פרטנית ומפורשת בנוסח הפוליסה ,כאיברים עצמאיים

בבית המשפט העליון
נדונה בקשתו של
(המבקש),
פלוני
אשר יוצג על ידי עו"ד
ארן פריזנט כנגד
מנורה חברה לביטוח
אשר
(המשיבה),
יוצגה על ידי עו"ד
רם דורון .פסק הדין
(רע"א  )7762/20ניתן
באפריל  ,2021מפי
השופטים יצחק עמית,
מאת עו”ד ג’ון גבע דוד מינץ ויעל וילנר.
בפני העליון הונחה בקשת רשות ערעור על
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-
יפו ,בגדרו התקבל ערעור המשיבה ,מנורה
מבטחים ,על פסק דינו של בית משפט השלום
בתל אביב-יפו ,שם נתקבלה תביעת המבקש
לתשלום תגמולי ביטוח בגין נכות שנגרמה לו
כתוצאה מתאונה.
בשנת  ,2017נחבל המבקש בברכו השמאלית,
בתאונה אשר הוכרה כתאונת עבודה .עקב
הפגיעה ,קבע המוסד לביטוח לאומי ,כי נותרה
למבקש נכות צמיתה בשיעור  .15%בעת קרות
התאונה ,היה המבקש מבוטח על ידי מנורה
בפוליסת ביטוח ,שכללה כיסוי ל"נכות כתוצאה
מתאונה" (להלן :הפוליסה).
מתוך הפוליסה עלה ,כי בעוד שנכות חלקית
באיבר ,אשר הופיע בטבלה שבסעיף (7ב)
בנספח לפוליסה ,מזכה את המבוטח בתגמולי
ביטוח ,המהווים אחוז כלשהו מתוך שיעור
התגמולים שנקבעו לגבי אותו איבר ,הרי שעבור
נכות חלקית באיבר שאינו מופיע בטבלה ,זכאי
המבוטח לתגמולים הנגזרים מהסכום הכולל
של הפוליסה.
בית משפט השלום קיבל את תביעת המבקש
וקבע ,כי יש לראות בברך כאיבר עצמאי
אשר לא נזכר בטבלה שבסעיף (7ב) בנספח
לפוליסה ,ומשכך יש לחשב את תגמולי הביטוח
לפי סעיף (7ד) לנספח .אולם ערעור שהגישה
מנורה לבית המשפט המחוזי התקבל ,ונקבע כי
לשון הפוליסה ברורה וקובעת את שיעור תגמולי
הביטוח בגין פגיעה חלקית באיבר המצוין
בטבלה ,כגון רגל .פגיעה חלקית מעין זו כוללת
אף פגיעה בברך המהווה חלק מן הרגל .ומכאן
בקשת רשות הערעור.
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לאחר שמיעת טענות הצדדים ודיון בבקשת
הערעור ,קבע בית המשפט העליון כי דין בקשת
הערעור להידחות.
תחילה ציין בית המשפט העליון ,כי הסוגייה
אשר התעוררה במקרה הנדון היא בשאלת
הגדרתה של ברך בפוליסת ביטוח – האם כאיבר
עצמאי או האם כחלק מ"רגל" .מדובר בשאלה
המשליכה על שאלה רחבה יותר המתעוררת
בנוגע לפוליסות ביטוח דומות והיא :האם יש
להתייחס לחלקי גפיים כלשהם ,אשר אינם
זוכים להתייחסות פרטנית ומפורשת בנוסח
הפוליסה ,כאיברים עצמאיים ,או שמא כחלקי
הגפה עצמה ,אשר זוכה להתייחסות בפוליסה.
כפועל יוצא ,יש לבחון האם לראות בנכות בחלקי
גפיים כאמור כנכות חלקית בגפיים עצמן,
או שמא כנכות באיבר עצמאי ,אשר כאמור
תגמולי הביטוח עבורו יחושבו במובחן משיעור
התגמולים הקבוע עבור הנכות בגפה עצמה.
השאלה שהתעוררה במקרה הנדון לא תחומה
לנסיבותיו הקונקרטיות של המבקש בלבד,
אלא היא בעלת השלכות רוחב על פרשנות
פוליסות ביטוח נוספות בעלות הוראות דומות
לפוליסה הנדונה .כמו כן ,פסיקת הערכאות
הדיוניות בשאלה זו אינה אחידה .על כן ,מצא
בית המשפט לקבל את בקשת רשות הערעור
ולדון בה.
העליון הדגיש ,כי עסקינן בפרשנות הוראות
פוליסת ביטוח .על חוזה הביטוח חל כלל
הפרשנות ולפיו יש לפרש דברי החוזה "בלשון
פשוטה ומקובלת של בני אדם" .לפי לשון זו,
הרגל היא גפה המורכבת מחלקים שונים ובין
היתר ,מירך ,שוק ,מפרק ירך ,ברך וקרסול –
חלקים שבלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע את
הפעולות שנועדה הרגל לבצע לפי טיבה וטבעה.
גם אם בהקשרים מסוימים ניתן להתייחס
לחלקים אלו באופן נפרד ועצמאי ,אין בכך כדי
לשנות את ההבנה המקובלת לגביהם כחלקי
רגל.
עוד הוסיף בית המשפט העליון ,כי גם עמדת
המאסדר (רגולטור) שהוגשה בעניין אביגזר,
ואשר התייחסה לשאלה דומה ,צידדה בפרשנות
ולפיה יש להתייחס לשוק כחלק מן הרגל ולא
כאיבר עצמאי וזאת ,בין היתר" ,מכיוון ששוק היא
חלק מהרגל והפוליסה מציינת מפורשות פגיעה
באופן חלקי ברגל".
בית המשפט העליון ציין ,כי עצם ההתייחסות

המובחנת בטבלה אל חלקי רגל כגון כף רגל או
בוהן ,אינו מעיד בהכרח כי יש לראות בחלקים
אחרים של הרגל אשר לא פורטו בטבלה,
כאיברים עצמאיים לעניין פרשנות הפוליסה.
ולמעשה ,ייתכן כי התייחסות מובחנת זו לימדה
דווקא את ההיפך ,שכן היה בה כדי להעיד,
שבמקום שבו המנסח ביקש להתייחס לחלקי
הרגל באופן נפרד ,הוא עשה זאת באופן מפורש.
לא זו אף זו ,בית המשפט העליון הדגיש ,כי
משנמצא שלשון הפוליסה לא עוררה קושי או
עמימות כלשהם ,ממילא לא היה מקום להפעיל
את הכלל הפרשני לפיו אי בהירות בחוזה
ביטוח תפורש כנגד המבטח שניסח את החוזה.
בדומה ,גם הכלל הפרשני ולפיו בפרשנות חוזה
ביטוח יש לאמץ את הפרשנות המוצעת על ידי
המבוטח ככל שהיא סבירה ונסבלת מבחינה
מילולית ,אינו רלוונטי במקרה הנדון .שכן ,כלל
זה מתאים לנסיבות בהן לשון החוזה היא רב
משמעית.
לפי כל שהובא לעיל ,קבע העליון ,כי הפרשנות
ולפיה "ברך" אינה מהווה איבר עצמאי ומובחן,
אלא שהיא חלק בלתי נפרד מ"רגל" ,היא
הפרשנות הנכונה והמתבקשת שיש להעניק
להוראות הפוליסה .לפיכך ,לא היה מקום
להתערב בקביעת בית המשפט המחוזי כי
תגמולי הביטוח עבור נכות חלקית בברך יחושבו
ביחס לשיעור התגמולים שנקבע בטבלה עבור
"איבוד גמור ומוחלט של רגל אחת".
כאמור ,בית המשפט העליון קיבל את עמדת
מנורה ודחה את בקשת רשות הערעור.
הכותב הינו מייסד ושותף במשרד ג'ון גבע-הדר
עורכי דין ומגשרים.

למשפחת מקרין
משתתפים באבלכם במות

דרור מקרין
גיטה ואריה לביא
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תשואות

ביטוחי מנהלים :הכשרה
ראשונה במסלול כללי וקרן י’;
הפניקס ראשונה בין הגדולות
במבט לחמש שנים במסלול הכללי ,ראשונה הפניקס (,)44.97%
אחריה הכשרה ( )41.89%ושלישית כלל ביטוח ()39.70%

בביטוחי מנהלים במסלול כללי בחודש מרץ
 ,2021התשואות של חברות הביטוח נעו בין
 3.13%ל .1.48%-הכשרה רשמה את התשואה
הגבוהה ביותר בחודש זה –  .3.13%אחריה
הפניקס עם תשואה של  2.00%ואחריהן הראל
עם תשואה של .1.96%
במבט ל 3-שנים ,התשואות נעו בין  19.01%ל-
 .29.24%ראשונה בטווח זמן זה במסלול הכללי
היא הכשרה שרשמה תשואה של .29.24%
אחריה הפניקס (  )25.91%ושלישית כלל ביטוח
(.)24.06%
במבט ל 5-שנים ,ראשונה הפניקס (,)44.97%
אחריה הכשרה ( )41.89%ושלישית כלל ביטוח

(.)39.70%

תשואות ביטוח מנהלים במסלול קרן י'
במסלול קרן י' בחודש מרץ  ,2021התשואות נעו
בין ( 4.41%הכשרה) לבין ( 1.94%כלל ביטוח).
הפניקס שנייה עם תשואה חודשית של 2.06%
ואחריה הראל עם .2.03%
במבט ל 3-שנים ,התשואות נעו בין  19.01%ל-
 .33.14%ראשונה בטווח זמן זה היא הכשרה עם
תשואה של  .33.14%אחריה הפניקס ()26.80%
ושלישית כלל ביטוח (.)25.12%
במבט ל 5-שנים ,הראשונה הפניקס (,)47.43%

אחריה הכשרה ( )46.84%ושלישית כלל ביטוח
(.)42.09%

נכסים מנוהלים בביטוח מנהלים*
129
80
74
66
32
20.5
4.6

מגדל
כלל ביטוח
הפניקס
הראל
מנורה מבטחים
הכשרה
איילון

* במיליארדים ,נתוני ביטוח נט נכון לפברואר 2021

קרן י’

מסלול כללי

תשואות ביטוחי המנהלים לחודש מרץ 2021
חברה

תשואה
מרץ 2021

תשואה
מתחילת 2021

תשואה
 12חודשים

תשואה
 3שנים

תשואה
 5שנים

הכשרה
הפניקס
הראל
מגדל
כלל ביטוח
מנורה
איילון
הכשרה
הפניקס
הראל
כלל ביטוח
מגדל
מנורה
איילון

3.13%
2.00%
1.96%
1.81%
1.80%
1.79%
1.48%
4.41%
2.06%
2.03%
1.94%
1.89%
1.79%
1.55%

5.06%
4.19%
3.66%
3.75%
4.52%
3.83%
3.29%
6.88%
4.34%
4.30%
4.81%
4.00%
3.83%
3.47%

23.14%
25.90%
20.43%
22.52%
24.57%
22.03%
20.77%
27.23%
25.19%
21.26%
24.82%
22.27%
22.03%
21.70%

29.24%
25.91%
19.39%
21.54%
24.06%
19.01%
19.48%
33.14%
26.80%
21.71%
25.12%
22.69%
19.01%
21.29%

41.89%
44.97%
36.61%
37.34%
39.70%
34.71%
31.72%
46.84%
47.43%
39.53%
42.09%
41.49%
34.71%
35.26%

ג’ון גבע ,הדר ושות’  -עורכי דין ומגשרים
מחפש עבור לקוחותיו -
סוכנויות ביטוח איכותיות ומבוססות
ו/או בתי השקעות מובילים

רכישה של תיקי ביטוח בכל ענפי הביטוח

מסודיות
ובטחת

נא לפנות לעו”ד ג’ון גבע בדוא”לjohn@geva-hadar.co.il :
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ייצוגית כנגד הפניקס בטענה
להפרת התחייבותה להפחית את
דמי הניהול לרוכשי פוליסות חיסכון
 בבקשה נאמר כי בין המבוטחים לבין הפניקס הוסכם על גביית דמי ניהול משתנים,
כך שממועד מסוים ואילך תינתן להם הנחה בדמי הניהול ,אך במענה לפניית המבקש
בנושא ,נמסר לו ,כי מעולם לא הוסכם עמו על הפחתת דמי הניהול מתום השנה
העשירית  המבקש מעריך את נזקי הקבוצה המיוצגת בסכום של כ 36-מיליון שקל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית
המשפט המחוזי מרכז כנגד הפניקס בטענה
להפרת התחייבותה להפחית את דמי הניהול
למבוטחים שרכשו ממנה פוליסות חיסכון.
בבקשה נאמר כי בין המבוטחים לבין הפניקס
הוסכם על גביית דמי ניהול משתנים ,כך
שממועד מסוים ואילך תינתן להם הנחה בדמי
הניהול .ואולם הפניקס ,בניגוד להתחייבות
ברורה זו ,אינה מפחיתה את דמי הניהול
כמוסכם וכמתחייב ,ובכך היא מפרה את
ההסכם שבינה ובין מבוטחיה.
לטענת המבקש ,גמלאי המתגורר בישוב נעלה,
מדובר בהפרה שיטתית ורחבה של הפוליסה
על נספחיה ושל הדין ,וכי הפניקס מפרה בגלוי
ובאופן גורף הסכם ברור וחד משמעי.
המבקש מציין כי רכש בשנת  2009מהפניקס

פוליסת חיסכון פרט מסוג "אקסלנס אינווסט"
וכי בהתאם למסמכי הפוליסה היה על הפניקס
להפחית את דמי הניהול החל מתום השנה
העשירית ועד לתום השנה ה ,22-כך שאלו
יעמדו על  0.30%בלבד .ואולם הפניקס לא
עשתה כן והוא סבר בטעות כי דמי ניהול בסך
של  0.85%שנקבעו לו במהלך חודש פברואר
אשתקד ,בעקבות פנייתו בנושא ,הם אכן דמי
ניהול מופחתים.
לדבריו ,במענה לפנייתו אל הפניקס בעניין
נמסר לו ,כי מעולם לא הוסכם עמו על הפחתת
דמי הניהול מתום השנה העשירית ,וכי הוסכם
על דמי ניהול שנתיים בסך " 2%הא ותו לא".
ואולם ,לטענת המבקש ,בנספח הפוליסה
נקבע באופן ברור כי החל מהשנה העשירית
יופחתו דמי הניהול ל ,0.30%-וכי אלמלא היה

יודע כי הוא זכאי לדמי ניהול מופחתים בשיעור
 0.30%לא היה מסכים לדמי ניהול גבוהים יותר.
בית המשפט מתבקש לחייב את הפניקס
להשיב למבוטחיה חברי הקבוצה המיוצגת,
שמספרם מוערך על ידי המבקש בכ,5,000-
את דמי הניהול ששילמו ביתר ,ובנוסף לפצותם
על הנזק הלא ממוני שנרם להם והמתבטא
בשלילת הרצון החופשי והפגיעה באוטונומיה,
לנוכח הסתרת העובדה לפיה היו זכאים לדמי
ניהול מופחתים של .0.30%
המבקש מעריך את נזקי הקבוצה המיוצגת
בסכום של כ 36-מיליון שקל ולדבריו מדובר
בעוולה נמשכת ועל כן הנזק צפוי לגדול ככל
שהפניקס לא תשנה את התנהלותה.
מהפניקס לא התקבלה תגובה עד סגירת
הגיליון.

השקעה מנצחת
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מחקר

הונאות ביטוח בארה”ב מהוות
 5%עד  10%מכלל התביעות
 ההיקף הכספי של הונאות ביטוח בארה"ב מוערך ביותר מ40-
מיליארד דולר בשנה  -לא כולל ביטוחי בריאות  הונאות ביטוח עולות
למשפחה ממוצעת בארה"ב בין  400ל 700-דולר בשנה  נתונים
מתוך המחקר המשווה של פרופ' אסף מידני על הונאות הביטוח

אין מדינה שהצליחה לחמוק מתופעת הונאות
הביטוח ,אך היקף התופעה ,רמתה והגורמים
לה משתנים ממדינה למדינה .עדויות להונאות
ביטוח נמצאו עוד בזמן האימפריה הרומית
במאה הראשונה לספירה .אופן ,שיטות ,תחומי
ודרכי הונאות הביטוח משתנות ,משתדרגות
ומתחדשות ככל שהתחום גדל ומתרחב .כך
עולה מהמחקר המשווה "הונאות חברות הביטוח
– היקף התופעה ,השלכותיה ודרכים לצמצומה
ומניעתה במבט השוואתי" של פרופ' אסף מידני,
ד"ר יורם עידה ,ד"ר לי ניראל ,יובל ברטוב ,ישי
חיים ברק ומירב באומן .המחקר מציג מבט
השוואתי על הונאות הביטוח במדינות העולם
ביניהן ארה"ב ,בריטניה ,קנדה וישראל.
הונאות ביטוח בארה"ב מוערכות בכ10%-5%-
מכלל התביעות המוגשות .ההיקף הכספי של
הונאות ביטוח בארה"ב מוערך ביותר מ40-
מיליארד דולר בשנה (לא כולל ביטוחי בריאות).
על בסיס נתון זה ,הונאות ביטוח עולות למשפחה
ממוצעת בארה"ב בין  400ל 700-דולר בשנה,
כתוספת לפרמיות של הביטוח.
לפי ה FBI-פועלות כיום בענף הביטוח בארה"ב
יותר מ 7,000-חברות ביטוח הגובות מדי שנה
למעלה מטריליון דולר בפרמיות .לדברי עורכי
המחקר גודלו העצום של הענף תורם משמעותית
להיקף הונאות הביטוח ,כיוון שנוצרות יותר
הזדמנויות ויש יותר תמריצים לביצוען.
החוקרים מציינים כי מספר חוקים פדרליים
בארה"ב עיצבו את המאבק בהונאות ביטוח.
לדוגמה  -חוק פדרלי המתייחס להונאות ביטוח
באופן כללי ולא באופן מפורט ,שהפרתו קובעת
עונש מאסר של עד  20שנה או קנס כספי או
שניהם .הפרה של חוק המתייחס להונאות

ביטוחי בריאות גוררת עונש מאסר של עד 10
שנים או  20שנה במידה שההפרה מביאה
לפגיעה רצינית.
חוק פדרלי אחר ,חוק הניידות והנשיאה באחריות
של ביטוח בריאות ,קובע כיצד יש להגן על מידע
המאפשר זיהוי אישי המוחזק על ידי ענף ביטוחי
הבריאות מפני הונאה וגניבה ומתייחס למגבלות
בכיסוי ביטוחי הבריאות.
בנוסף לחוקים הפדרליים ,מדינות רבות הקימו
לשכות או יחידות לטיפול בהונאה .נכון לאפריל
 2020בכל מדינות ארה"ב קיימת חקיקה לפיה
הונאות ביטוח מוגדרות כפשע .ב 24-מדינות
קיימת חקיקה המחייבת תוכנית מאבק בהונאה
של מבטחים וזה לכל סוגי הביטוח .ב 39-מדינות
קיימת חקיקה המחייבת חברות ביטוח לדווח
לגבי הונאות בכל תחומי הביטוח.
הממשל הפדרלי פועל באופן מתמיד ובמספר
דרכים לסיכול התופעה .החוקרים מציינים,
לדוגמה ,כי ב 2019-ניהל הממשל הפדרלי משא
ומתן על יותר מ 2.6-מיליארד דולר בפסקי דין
והסדרים בתחום ביטוחי הבריאות .במהלך אותה
שנה ,משרד המשפטים פתח  1,060חקירות
פליליות והתובעים הפדרליים הגישו אישומים
פליליים ב 485-תיקים בהם מעורבים 814
נאשמים ,אשר  528מהם הורשעו.
בנוסף ,המשרד פתח  1,112חקירות אזרחיות
על הונאות בריאות .במקביל ,חקירות הFBI-
הביאו ליותר מ 558-שיבושים מבצעיים של
ארגוני הונאה פלילית ופירוק ההיררכיה הפלילית
של יותר מ 151-תוכניות הונאה .אם בכך לא
די ,משרד הפיקוח הכללי ) (OIG - HHSהביא
ל 747-פעולות פליליות נגד אנשים או גורמים
שעסקו בפשעים הקשורים לתוכניות ביטוחי

הבריאות הממשלתיות ,וכן ל 684-פעולות
אזרחיות הכוללות תביעות כוזבות ,ועוד.
מלבד חקיקה ,בארה"ב קיימים מאגרי מידע
לצורך המאבק .ביניהם לשכת מפקד האוכלוסין,
הלשכה הסטטיסטית הגדולה ביותר של הממשל
הפדרלי .תפקידה של הלשכה הוא לשמש
ספקית נתונים איכותיים על האוכלוסייה .כמו כן,
ארון התמיכה והתקינה הרגולטורית שתפקידו
לקבוע סטנדרטים ושיטות עבודה מומלצות,
עריכת ביקורת עמיתים ומתאמים את הפיקוח
הרגולטורי שלהם .כמו כן ,המכון למידע ביטוחי
שהוא קואליציה המורכבת מארגוני ביטוח,
צרכנים ,סוכנויות ממשלתיות וגופים מחוקקים
הפועלים ברמה הממשלתית ,התקשורתית -
בהעלאת המודעות הציבורית להונאות ביטוח
וכיצד אפשר להילחם בתופעה והמחקרית.
קואליציה נגד הונאות ביטוח הכוללת בתוכה
יותר מ 220-ארגונים חברים הפועלים ,שנועדה
בין היתר לקדם הפחתת עלויות לצרכנים
ולמבטחים והגינות ויושרה בשוק הביטוח .וכמובן,
ב 44-מדינות קיימת לשכת הונאה החוקרת
הונאות בשיתוף ה .FBI-לשכות הונאה הן
סוכנויות ממלכתיות המגלות ,חוקרות ומונעות
הונאות ביטוח.
החקיקה הביאה לשיתוף פעולה בין הגורמים
השונים במאבק נגד הונאות ביטוח בארה"ב .אך
עם זאת ,על פי סקר בקרב  84סוכנויות ביטוח
ב 2018-נצפתה עלייה של  11%בהיקף ההונאות
לעומת .2014
כתבה שנייה בסדרת כתבות מתוך מחקרו של
פרופ' אסף מידני אשר יציגו את תופעת הונאות
הביטוח במדינות שונות בעולם

הכשרה נתבעת לשלם  2.8מיליון
שקל בטענה שלא שילמה לחברה
המספקת שירותי תיקונים למבוטחיה

חברת אב הבית בעלי מקצוע :הכשרה לא הקצתה מספיק כוח אדם לטיפול
בתיקים ובביצוע התשלומים ,באופן התואם את כמות קריאות השירות שסופקו לה

הכשרה נתבעת בבית המשפט המחוזי בתל
אביב לשלם  2.8מיליון שקל לחברת אב הבית
בעלי מקצוע  -חברה המספקת שירותי תיקונים
למבוטחי חברות הביטוח וביניהן הכשרה.
לדברי התובעת ,הכשרה התקשרה עמה
בהסכם לשם קבלת שירותי תיקונים הנובעים
מאירועי ביטוח למבוטחיה ,ואולם החל מתחילת
ההתקשרות העסקית ביניהן ,ב ,2018-לא עמדה
בהתחייבויותיה ,ובין היתר לא שילמה בגין קריאות
 20באפריל 2021

השירות שביצעה.
עוד נטען בתביעה ,כי הכשרה שילמה לתובעת
סכומים חלקיים והתחמקה מתשלום .בכתב
התביעה נטען ,כי הכשרה לא הקצתה מספיק כוח
אדם לטיפול בתיקים ובביצוע התשלומים ,באופן
התואם את כמות קריאות השירות שסיפקה לה.
בתביעה נטען עוד ,כי הכשרה חייבת לתובעת
את סכום התביעה בגין קריאות השירות שביצעה
בהוראתה ובהסכמתה אצל מבוטחיה .חברת אב

הבית בעלי מקצוע טוענת עוד ,כי הקימה מערכת
ממוחשבת ששימשה אותה ואת הכשרה לטיפול
ולניהול התביעות וקריאות השירות ,המוכיחה
כי ביצעה בעבור הכשרה את קריאות השירות
כפי שסוכם בין הצדדים ,ועל כך דורשת לקבל
תשלום.
מהכשרה נמסר" :מדובר במחלוקת מקצועית
גרידא בין ספק מן העבר לבין החברה ,אשר
תתברר בבית המשפט".
7
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למונייד מתרחבת לשוק
ביטוחי הרכב בארה”ב עם
Lemonade Car
שי ויניגר ,מייסד משותף ומנהל התפעול בחברה :אנו רואים ביקוש מדהים
למוצרי ביטוח הרכב של למונייד מצד הלקוחות שלנו ,ולכן צוות גדול בחברה
עובד על מה שאנחנו מאמינים שיהפוך לפתרון ביטוח הרכב הטוב ביותר בשוק

 20באפריל 2021

צילום :שלומי יוסף

חברת הביטוח הדיגיטלי למונייד הכריזה היום (ג') על התרחבות לשוק ביטוחי
הרכב עם המוצר  .Lemonade Carהחברה דיווחה כי היא צפויה להשיק
במהלך השנה את השירות ,וכבר הציעה ללקוחות להירשם.
למונייד מציינת כי זוהי התרחבות שלישית שלה לתחום ביטוח חדש תוך פחות
משנה .החברה התחילה את דרכה בתחום ביטוחי הבתים ,הוסיפה את תחום
הביטוח לבעלי חיים ובהמשך את ביטוחי החיים .למונייד מעריכה את שוק
הביטוח לרכב בארה"ב ב 300-מיליארד דולר ,פי  70מתחום הביטוח לבעלי
חיים ובתים ,ומוסיפה כי בין לקוחותיה הקיימים יש בעלי רכבים המוציאים מדי
שנה סכום מצרפי של  1מיליארד דולר על ביטוח רכב.
שי ויניגר ,מייסד משותף ומנהל התפעול בחברה" :אנו רואים ביקוש מדהים
למוצרי ביטוח הרכב של למונייד מצד הלקוחות שלנו ,ולכן צוות גדול בחברה
עובד על מה שאנחנו מאמינים שיהפוך לפתרון ביטוח הרכב הטוב ביותר בשוק".
למונייד הוקמה על ידי ויניגר והמנכ"ל דניאל שרייבר .החברה מבססת את
פעילותה על טכנולוגיות ביג דאטה ובינה מלאכותית .היא הונפקה בשנה
שעברה בבורסת ניו יורק ושווי השוק הנוכחי שלה הוא  5.4מיליארד דולר.

שי ויניגר ,מייסד משותף ומנהל התפעול בלמונייד והמנכ”ל דניאל שרייבר
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ביטוח בינלאומי  /ישראל גלעד

ענף נסיעות עסקיות
מתאושש
לא
לחו"ל
נמצא כי ב 42%-מהעסקים באירופה שנסקרו ,סבורים
בסקר שנערך על ידי
YouGov

שאנשיהם יטוסו בתדירות נמוכה יותר מאשר לפני הקורונה ,הודות למפגשים המקוונים

הסרת האיסורים על לטיסות שהוטלו עקב
מגפת הקורונה לא מביאה בעקבותיה
התאוששות כפי שקיוו .מנהלים ואנשי עסקים
שגילו את השימוש בתוכנת הווידיאו Zoom
אינם מתלהבים לשנות את המציאות החדשה
ומתברר שחלקם גם מעוניינים לעבוד מהבית.
בסקר שנערך על ידי  YouGovנמצא כי
 42%מהעסקים האירופיים סבורים שאנשיהם

יטוסו בתדירות נמוכה יותר מאשר לפני מגפת
הקורונה .זאת ,הודות למפגשים המקוונים .רוב
הנשאלים אמרו שלהפסקת הטיסות הייתה
השפעה קטנה על הפעילות העסקית שלהם.
 5%בלבד אמרו שהם לא יבצעו טיסות עסקיות
כלל בעתיד הקרוב.
הטיסות העסקיות מהוות 60%-70%
מההכנסות של חברות התעופה ,אף על פי

שאנשי העסקים מהווים רק  12%מהנוסעים.
הסקר דגם  1,414אנשי עסקים באירופה
ונערך בין חודש דצמבר  2020לחודש ינואר
.2021
 60%מהנוסעים אמרו שהם יעדיפו להשתמש
ברכבת כדי להקטין את זיהום האוויר .לפני
מגפת הקורונה המטוסים היוו חלק גדול
בזיהום האוויר והיו צרכני דלק גדולים.

מבטח קרואטי שילם
 26מיליון אירו בגין
רעידת אדמה ב2020-

מפעל הנעליים
האיטלקי Valentino
נשרף עד היסוד

המבטח הקרואטי  Croatia Osiguranjeשילם תביעות בהיקף
של  26מיליון אירו בגין נזקים שנגרמו בעקבות שתי רעידות אדמה
בשנת  .2020סך הנזקים המבוטחים המוערכים הם בהיקף של
כ 80-מיליון אירו.
הוחלט על ידי המבטח ,כמחווה של רצון טוב ,לכסות את נזקי רעידת
אדמה לכל המכוניות שנפגעו ,גם אם לא רכשו כיסוי רעידת אדמה.
כמו כן ,ההשתתפות העצמית תופחת בתחום נזקי הרכוש.

ב 1-באפריל השנה פרצה שריפה במפעל הנעליים האיטלקי Valentino
שבטוסקנה .השריפה כילתה  90%מהמפעל ונשרפו כ 38-אלף זוגות
נעליים.
לא היו נפגעים או פצועים מאחר שהשריפה פרצה כשהמפעל לא היה
מאויש .המפעל ,המעסיק  1,600עובדים ,ייצר  1,300זוגות נעליים ביום,
לרבות את הנעליים הנמכרות תחת המותג  .Rockstudsהמפעל ימשיך
לייצר נעליים במפעל של  Pradaובמפעלים אחרים המאפשרים ייצור
במשמרת שנייה.

המבטח ,כמחווה של רצון טוב ,החליט
לכסות את נזקי הרעש לכל המכוניות
שנפגעו ,גם אם לא רכשו כיסוי מתאים

השריפה כילתה  90%מהמפעל
ונשרפו כ 38-אלף זוגות נעליים

הלקוחות שלכם
חיכו מלא זמן,
מגיע להם לטייל
מלא זמן.
פספורטכארד
חוזרים לבטח נסיעות
עד חצי שנה *
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה
המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ .הפוליסה ניתנת לרכישה עד
 60ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל ,בכפוף לחיתום רפואי .הכיסוי
בארה"ב מותנה בכך שבמועד הנסיעה לארה"ב הושלם הליך החיסון כנגד
קורונה באופן מלא ,לפי הנחיות משרד הבריאות בישראל* .לגילאי .19-30
9
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מבטחים ומבוטחים
עולם הבריאות:

סוגי הבדיקות הנדרשות בהיריון והפתרון
המימוני לקיום בדיקות שאינן בסל
ד"ר גיאלצ'ינסקי הציג במסגרת הרצאתו את הפערים בין הבדיקות הממומנות המומלצות
על ידי משרד הבריאות לבין בדיקות נוספות וחשובות שאפשר לבצע במימון פרטי

במפגש השבועי של קורס הבריאות של חברת
עולם הבריאות עסקו הפעם בתחומי הגינקולוגיה
וניתוחים תוך רחמיים .בין השאר נסקר הפתרון
המימוני לקיום הבדיקות הנדרשות במהלך
ההיריון במערכת ציבורית ובמערכת פרטית.
ד"ר יובל גיאלצ'נסקי הרצה על רפואת עוברים
וחשיבותן של בדיקות הריון וקיומן בזמן הנכון.
נושא רפואת העוברים וניתוח עוברים ברחם
אימם במהלך הריון הוא תחום מתקדם ברפואה
העכשווית והמרצה נחשב למוביל בתחום זה
בישראל .זו גם הפעם הראשונה בה זוכים
משתתפי הקורס להרצאה בתחום.
ההתייחסות לשלבי ההיריון כבר אינה בחודשים
כפי שהיה נהוג בעבר ,אלא על פי גיל ההיריון
בשבועות ,שכן מדי שבוע ישנם הבדלים שיכולים
להיות משמעותיים בהתפתחותו ובמצבו של
העובר.
ד"ר גיאלצ'ינסקי דיבר על סוגי בדיקות במהלך
ההיריון ובהן בדיקות לאיתור מומים ,איתור
תסמונות גנטיות וזיהוי סיבוכי היריון לאם ולעובר.
הוא הציג את הפערים בין הבדיקות המומלצות
על ידי משרד הבריאות וממומנות במסגרת
סל הבריאות לבין בדיקות נוספות וחשובות
שקיימות ,אותן ניתן לבצע רק במימון פרטי.

ורדה לבקוביץ ,מבעלי עולם הבריאות
וד"ר יובל גיאלצ'נסקי
כך לדוגמה ,כבר במהלך סקר השליש הראשון
הכולל גם בדיקת שקיפות עורפית המתבצעת
בין השבועות  ,11-13ניתן לבצע בדיקה שיכולה
לנבא סיכון להתפתחות רעלת הריון ולמנוע
אותה באמצעות טיפול מוקדם .הרחבה זו של
בדיקה למניעת רעלת הריון כבר בשלב זה אינה
נמצאת עדיין בסל.
גם במסגרת סקר השליש השני הכולל בדיקת
מי שפיר וסיסי שליה ,יש בדיקות נוספות שניתן
לעשות לעובר ,כדוגמת צ'יפ גנטי וריצוף גנטי.

בדיקות אלה אינן כלולות לסל עבור מרבית
הנשים ,אלא רק לכאלה המוגדרות בסיכון
מוגבר בהתאם למאפייני גיל ואחרים.
לצד בדיקת מי השפיר ,ד"ר גיאלצ'ינסקי שיתף
גם בקיומה של בדיקה חדשה המאפשרת,
באמצעות בדיקת דם פשוטה הנלקחת מהאם,
זיהוי של תסמונת דאון בדיוק של  .99%גם
בדיקה זו אינה כלולה בסל הבריאות ונדרש
לממן אותה במימון פרטי.
קיימים מספר סוגי סקירת מערכות ובהם גם
סקירת מערכות מאוחרת וסקירה ממוקדת
איברים .הסקירה הבסיסית אמנם נמצאת בסל
הבריאות ,אולם אפילו בפרסומי המשרד נכתב
כי קיימות בדיקות ממוקדות או מפורטות יותר
מזו הכלולה בסל.
במסגרת הטיפולים הניתנים בעובר הציג
המרצה שיטות אנדוסקופיות מצילות חיים
לבדיקה וטיפול תוך רחמי .בין הטיפולים הוא
הרחיב על טיפול באנמיה עוברית באמצעות
עירוי דם לעובר ,צריבה בלייזר של כלי דם
במצבים מסוימים של תאומים מונוכוריוניים או
במקרים של גידול ריאתי ,טיפול בבקע סרעפתי
ואף טיפול תוך רחמי במום עוברי בעמוד השדרה
בשיטה לפרסקופית חדשנית.

עכשיו במיוחד,
לא נשארים בלי ביטוח רפואי
של !DavidShield
עולם של הטבות למבוטחים:
מוקד שירות  / 24/7כיסוי רפואי נרחב
בעברית ובאנגלית  /בשגרה ובחירום
שירות ייעוץ רפואי טלפוני 24/7
ללא צורך לצאת מהבית

הצטרפו לסוכני הביטוח שכבר הבינו ,ומצרפים לקוחות מכל רחבי העולם.

לפרטים נוספים ,צרו קשר עם מוקד השירות לסוכןagentservice@passportcard.co.il :

באמצעות דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים ( )2000בע”מ ,החברה המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע”מ ,בכפוף לתנאי ההצטרפות וחיתום רפואי ,ובהתאם לתנאי הפוליסה ,חריגיה וסייגיה.

 20באפריל 2021

10

פוליסה

www.polisa.news

מבטחים ומבוטחים

בכירת הלשכה נוגה עקל פועלת
לכינוס אסיפה כללית במטרה
לאחד ולהקדים את הבחירות

המטרות :חיסכון בעלויות ,הגדלת שיעור ההצבעה וקיצור תקופת המעבר בה הלשכה משותקת
לדבריה .ביחס להצעה לא
בכירת הלשכה נוגה עקל פועלת
לבצע שינויים פרסונליים ,היא
לכינוס אסיפה כללית שלא מן
כותבת כי הצעה זו עולה מחשש
המניין .המטרה – דיון והחלטות
לשיקולים פוליטיים ולא ענייניים.
בשלושה נושאים:
"אתם בוודאי ערים לשיח האלים
 .1ביטול הבחירות לנשיאות
והמשסע ברשתות החברתיות,
הזמנית ואיחוד והקדמת
שנוצר כתוצאה ממאבקי כוח,
הבחירות לכל מוסדות הלשכה
טינה תהומית בין שני מחנות,
והנשיאות לאוגוסט .2021
מלחמות אישיות ,ופוליטיקה
 .2קיום הבחירות באופן דיגיטלי
מכוערת ...אי אפשר בלי לדבר
ומאובטח.
על הכאוס שנוצר עד שיתוק
 .3עצירת שינויים פרסונליים
עבודת הלשכה וההתרחקות
בקרב עובדי הלשכה ומנהליה
מהמטרות האמיתיות שלשמן
עד לבחירות הקרובות לכל
הלשכה הוקמה" – כתבה עקל
מוסדות הלשכה.
נוגה עקל
לסוכנים.
עקל מנמקת את הצורך באיחוד
ובהקדמת הבחירות ומסבירה כי הנשיא הנבחר לדברי עקל ,ההצבעה על נושאים אלה היא
אמור לכהן פחות מחמישה חודשים – "אבסורד" ,קריטית ותשיג שלוש מטרות חשובות:

 .1חיסכון עצום בעלויות רבות מעצם איחוד
הבחירות ואופיין הדיגיטלי" :לא ניתן להצדיק
בחירות יקרות עכשיו ,רק כדי שנשיא זמני יכהן
חמישה חודשים ,ובוודאי במצב בו הלשכה
משותקת לגמרי ותמשיך להיות משותקת עד
לבחירות הכלליות" – כך עקל.
 .2הגדלה באופן משמעותי של אחוזי ההצבעה
בכלל ובקרב הצעירים בפרט.
 .3קיצור ניכר של תקופת המעבר בה הלשכה
משותקת ומתעלת את משאביה לעניינים
פוליטיים ומאבקי כוח במקום למקד את כל
משאביה למטרות חשובות ועתידו של סוכן
הביטוח.
לצורך כינון אסיפה נדרשים כ 500-חתימות
( 10%מכלל חברי הלשכה) .לדברי עקל ,עד כה
חתמו על הצעתה לכנס אסיפה יותר מ250-
חברי לשכה.

יצא לאור

ביטוח חבויות בישראל
מאת יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס
הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר ,בהוצאת פוליסה ,כולל יותר מ 450-עמודים ובמסגרתו
נספחים נרחבים ,דברי חקיקה ,נהלים ונתונים עדכניים להצגת
נושאי הספר ולתועלת הקורא .הספר מיועד לחתמים ,סוכני ביטוח,
פרקליטים ומתעניינים בנושא.

שה ומעודכנת
מהדורה חשדל יעקב קיהל
לספרו בויות בישראל״
״ביטוח ח
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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

מחיר הספר 450 :ש״ח כולל מע”מ
למנויי עיתון פוליסה 400 :ש״ח כולל מע”מ

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן
11

