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מערכת  
מאחלת לכל קוראיה
חתימה טובה
לתשומת לבכם, הגיליון הבא 

יופץ ביום ה', 24.9

מיטב דש מחזק את תחום הביטוח: 
בדרך לרכישת בית הסוכן רימונים

בית ההשקעות מתעתד לרכוש משלמה אייזיק את חלקו ברימונים, כולל הבעלות על הטכנולוגיה שפותחה 
עבור הסוכנים. במקביל, מיטב דש ישקיע בהמשך פיתוח המערכות של בית הסוכן ובתמורה צפוי לקבל גם 

חלק ממניותיו של המייסד, קובי דהאן

נמצא  דש  מיטב  ההשקעות  בית 
בית  לרכישת  מתקדמים  במגעים 
הסוכן רימונים, כך נודע לעדיף. על 
אושר  שכבר  המתגבש,  ההסכם  פי 
ידי דירקטוריון בית ההשקעות,  על 
שלמה  של  מידיו  ירכוש  דש  מיטב 
ברימונים,  מניותיו  את  אייזיק 

הנאמדות ב-50%.
באופן  נסגר  טרם  ההסכם  מבנה 
לכלול,  צפוי  הוא  אך  סופי, 
את  גם  הלקוחות,  לתיקי  מעבר 
דוגמת  המתקדמות,  הטכנולוגיות 
אשר  מפותחת,   CRM מערכת 
ומעניקות  רימונים  ידי  על  פותחו 

מ-60  ללמעלה  ייחודיים  כליים 
ידה.  על  המועסקים  הסוכנים 
לפי  אין  ההשקעות  שלבית  מכיוון 
לפעילות  תמיכה  מערכת  שעה 
תמשיך  הסוכנים,  של  האלמנטרית 
אייזיק  של  שבבעלותו  יונט  חברת 
להעניק לפני שעה תמיכה זו לסוכני 

רימונים.
מהמניות,   50% בשאר  שמחזיק  מי 
ימשיך  המסתמן  המתווה  פי  ועל 
להחזיק בחלקן גם לאחר המכירה, 
בשנת  דהאן.  קובי  המייסד  הוא 
מבית   80% אייזיק  רכש   2012
אז  עד  שהוחזקו  רימונים,  הסוכן 

על ידי בנצי קפלן, אברהם )צ'צ'ה( 
פי  על  מלכא.  ושמעון  דוידוביץ 
שנערך  לדהאן  אייזיק  בין  הסכם 
חלק  אייזיק  מכר  כשנה,  לפני 
שכל  כך  לדהאן,  בחזרה  ממניותיו 
להיום  נכון  מחזיק  מהצדדים  אחד 

במחצית מהמניות.
להשקיע  מתכוונים  דש  במיטב 
נמצאים  ולכן  הטכנולוגיות  בפיתוח 
העברת  על  דהאן  עם  ומתן  במשא 
בתמורה  אליהם  ממניותיו  חלק 

שאלת  למעשה  זו.  להשקעה 
האחוזים מהמניות שיעברו לידי בית 
העיקרית  הסוגיה  היא  ההשקעות 

שטרם נסגרה בין הצדדים.
הינו  רימונים  של  פעילותה  עיקר 
ותיק  ובפיננסים  חיים  בביטוח 
הנכסים של בית הסוכן הינו בהיקף 
שקלים.  ממיליארד  למעלה  של 
כסוכנות  דרכה  את  החלה  רימונים 
ירושלמית, וכיום פעילה בכל הארץ.

במיטב דש סירבו להגיב לידיעה.
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סלינגר מקשיחה נהלים ליישוב תביעות
הממונה על שוק ההון פירסמה טיוטת הוראות ליישוב תביעות הוגן. בין ההוראות: איסור התחזות מצד חוקר, 

הגדרות ברורות לאי תפקוד למבוטחים סיעודיים והגבלת דחיית תביעה בשל אי גילוי מצד המבוטח
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
דורית  האוצר,  במשרד  וחיסכון 
טיוטת  )ד'(  היום  פירסמה  סלינגר, 
הוראות הקובעת נהלים להתנהלות 
בעת  הביטוח  חברות  של  נכונה 
להגביר  נועדו  אשר  תביעה,  יישוב 
בעת  המבוטחים  על  ההגנה  את 
תביעות שהם מגישים נגד החברות. 
מייצרות  שפורסמו  "ההוראות 
חברות  מצד  הוגן  להליך  ודאות 
קביעת  מבוטחים.  כלפי  הביטוח 
נוסף  נדבך  מהווה  ההוראות 
ההון  שוק  אגף  של  באסטרטגיה 
המבוטחים",  זכויות  מלוא  למיצוי 

אמרה הממונה. 
ההוראות  את  פירסמה  סלינגר 
שערך  ביקורות  בעקבות  החדשות 
וכן  החברות  בקרב  ההון  שוק  אגף 
הציבור  של  פניות  בירור  בעקבות 
הן  מתייחסות  ההנחיות  לאגף. 
באופן  והן  לתביעות  כללי  באופן 
שונים,  ביטוח  לענפי  מפורט 
מיוחדת,  התייחסות  הדורשים 

דוגמת ביטוח בריאות וסיעוד.  
ביטוח  חברת  ההנחיות,  פי  על 
תידרש  תביעה  לדחות  המבקשת 
דחיית  הודעת  את  ולפרט  לנמק 
למכלול  התייחסות  תוך  התביעה, 
ולממצאי  דעת  לחוות  המסמכים, 
חקירה. בנוסף, גוף מוסדי לא ידחה 
מוסדי  שגוף  משום  רק  תביעה 
מאותן  הנובעת  תביעה  דחה  אחר 
התביעה  את  שבחן  מבלי  נסיבות 
ואת הממצאים עליהם היא  בעצמו 

מבוססת.
לצורך  בנוסף, בעת חקירת מבוטח 
לנציג  אסור  תביעה  ויישוב  בירור 
להתחזות  הביטוח  חברת  מטעם 
תפקיד  לממלא  או  ציבור  לעובד 
שירות  המספקת  חברה  מטעם 
חיוני. בנוסף, גוף מוסדי לא יסתמך 
על דוח חקירה שלא צורפו לו קבצי 
המתעדים  וידיאו  וקבצי  שמע 
עיקרי  ואת  החקירה  מהלך  את 
כן,  כמו  ממנה.  העולים  הממצאים 
שכר  התניית  החברה  על  נאסרת 
והיא  החקירה  בתוצאות  טרחה 
החקירה  ממצאי  לשיקוף  מחויבת 

בפני התובע.

חוב אינו דוחה בירור תביעה
סלינגר קובעת עוד כי חברת ביטוח 
כאשר  גם  תביעה  לברר  מחויבת 
עם  כלפיה.  חוב  קיים  למבוטח 
לקזז  רשאי  יהיה  מוסדי  גוף  זאת, 
זכאי  יהיה  להם  הביטוח  מתגמולי 
שהדבר  ככל  החוב,  את  התובע 

מותר לפי הדין.
בתביעת  כי  הורתה  הממונה 
תקזז  לא  ביטוח  חברת  ג',  צד 
בטענה  ג',  צד  זכאי  לו  מהתשלום 
מבלי  מטעמו,  תורמת  רשלנות  של 
את  כלפיו  בהרחבה  ותפרט  שתציג 
והנסיבות המבססות את  העובדות 
שבשלה  התורמת  הרשלנות  טענת 

נדרש הקיזוז לטעמה.
כי  הבהירה  הביטוח  על  המפקחת 
או  גילוי  לאי  יטען  לא  מוסדי  גוף 
אודות  מרמה  בכוונת  גילוי  לאי 
המבוטח  אם  מסוים,  רפואי  מצב 
אותו מצב  לגבי  נשאל במפורש  לא 
באותו  לשאלה  השיב  לא  אם  או 
כאשר  חלקי,  או  מלא  באופן  עניין, 
אי מענה על שאלה לא יחשב כמתן 
גוף  החליט  כאשר  אליה.  מענה 
אי  בשל  תביעה  דחיית  על  מוסדי 
התובע,  מטעם  מרמה  בכוונת  גילוי 
הדחיה  בהודעת  לציין  עליו  חובה 
במפורש כי התביעה נדחית עקב אי 
גילוי בכוונת מרמה ואת ההשלכות 

הנובעות מכך.

הערכה לבחינת "תשישות 
נפש" – רק ע"י רופא מוסמך

כאמור, בהנחיות החדשות מייחדת 
לתביעות  נרחב  חלק  סלינגר 
רקע  על  זאת,  הסיעוד.  בביטוחי 
ייצוגיות  לתביעות  בקשות  שלוש 
נגד  האחת   – לאחרונה  שהוגשו 
דקלה והשלישית  כלל, השנייה נגד 
דקלה,  הראל,  נגד  מאוחדת 
קיפוח  בגין  ומגדל  כלל  הפניקס, 
מבוטחים סיעודיים. "חברת ביטוח 
הגשת  טופס  מילוי  תדרוש  לא 
ולא  מומחה  באמצעות  תביעה 
רפואיים  מסמכים  במסירת  תחייב 
הבהירה  התביעה",  הגשת  במועד 

סלינגר.
אינו  בניידות  קושי  שבשל  "מבוטח 
יחשב  סוגריו,  על  לשלוט  מסוגל 
על  לשלוט  מסוגל  שאינו  כמבוטח 
סוגריו; מבוטח שסובל מחוסר שיווי 
הגורמים  יציבות  מחוסר  או  משקל 
לנפילות חוזרות ונשנות, יחשב כמי 
קבעה  להתנייד",  מסוגל  שאינו 

המפקחת על הביטוח. 
ביטוח  חברת  כי  סלינגר  ציינה  עוד 
לא תסתמך על הערכה קוגניטיבית 
נפש",  "תשישות  בחינת  לצורך 
לא  אם  סיעוד,  בחוזר  כהגדרתה 
המומחה  רופא  ידי  על  נערכה 
מומחה  רופא  כגון  זה,  לעניין 
שיקום  או  הגריאטריה  בתחום 
הערכות  בנוסף,  פסיכיאטר.  או 
המבוצעות  שונות  תפקודיות 
מומחים  ידי  על  ייערכו  למבוטח 
מומחה.  אותו  ידי  על  ולא  שונים, 
הערכה  ממצאי  מכך,  יתרה 
שבוצעה  קוגניטיבית  או  תפקודית 
או  ביטוח  חברת  מטעם  למבוטח 
יועברו  לא  חקירה,  דוח  ממצאי 
הערכה  המבצע  מומחה  של  לעיונו 
נוספת  קוגניטיבית  או  תפקודית 
לאותו מבוטח, טרם ביצוע ההערכה 

הנוספת.

לא יופסקו תגמולים קצובים 
ללא בדיקת זכאות

כמו כן, הממונה פרסמה את עמדתה 
מחודשת  בדיקה  עריכת  בנושא 
סיעודיים.  למבוטחים  זכאות  של 
ביקורת  בעקבות  פורסמה  העמדה 
שנערכה בחברות הביטוח, וקובעת 
אושרה  בהם  במקרים  גם  כי 
זכאות  תקופת  סיעודי  למבוטח 
תפסיק  לא  ביטוח  חברת  קצובה, 
לשלם למבוטח תגמולי ביטוח מבלי 

שתערוך לו בדיקת זכאות.
הבריאות,  בתחום  לתביעות  באשר 
ביטוח  חברת  כי  סלינגר  קבעה 
של  מצטברת  נכות  תחשב  לא 
נקבעה  שבהם  במקרים  מבוטח, 
אחד,  מאיבר  ביותר  נכות  למבוטח 
הנהוגה  נכויות  שקלול  של  בדרך 
שיטה  אם  לאומי,  לביטוח  במוסד 
הפוליסה. בתנאי  עוגנה  לא   זו 

החיים  ביטוח  חברות  בהתאחדות 
החדשות  להוראות  בתגובה  מסרו 
בעד  בהחלט  "ההתאחדות  כי 
סילוק הוגן של תביעות ע"י חברות 
הנספח  טיוטת  לעניין  הביטוח. 
אותו  נלמד  התביעות,  יישוב  לחוזר 
עם  בדברים  נבוא  הצורך,  ובמידת 

הפיקוח".

הנחיות הממונה ליישוב תביעות ביטוח
 דחיית תביעה על ידי חברת הביטוח תידרש בנימוק ובפירוט הסיבות לדחייה

 דחיית תביעה על ידי גוף אחר אינה עילה מספקת לדחיית תביעה
 גוף מוסדי לא יטען לאי גילוי מצד מבוטח אודות מצב רפואי מסוים, אם 

המבוטח לא נשאל במפורש לגבי אותו מצב
 מועד קרות מקרה הביטוח לא יקבע באופן שרירותי כמועד הגשת התביעה, 

אלא יקבע על בסיס כל המידע הרלבנטי
 חברת ביטוח מחויבת לברר תביעה גם כאשר למבוטח קיים חוב כלפיה
 איסור התחזות מצד חוקר לצורך חקירת מבוטח בבירור ויישוב תביעה

 מבוטח שבשל קושי בניידות אינו מסוגל לשלוט על סוגריו - יחשב כמי שאינו 
מסוגל לשלוט על סוגריו 

 מבוטח שסובל מחוסר שיווי משקל או מחוסר יציבות הגורמים לנפילות 
חוזרות ונשנות, יחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד

 הערכות תפקודיות שונות המבוצעות למבוטח, ייערכו על ידי מומחים שונים, 
ולא על ידי אותו מומחה

 חברת ביטוח לא תסתמך על הערכה קוגניטיבית לצורך בחינת 
"תשישות נפש", אם לא נערכה על ידי רופא המומחה לעניין



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
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בעל סוכנות ביטוח תובע סוכנים על סך מיליון שקלים, בגין מכירת פוליסות ללקוחות הנכללים בתיק ביטוח 
אותו רכש תמורת 2.5 מיליון שקלים. על פי התביעה, הסוכן שמכר את התיק העביר ל"שותפיו" מאחורי גבו של 

הרוכש 1,358 פוליסות, בתוך כשנה

תביעה: 5 סוכני ביטוח מכרו ביטוחים ללקוחות 
שתיקם נמכר לסוכנות מתחרה

"ברונשוויג  בעלי  ברונשוויג,  זאב 
ראש  ערב  הגיש  לביטוח",  סוכנות 
סוכני  חמישה  נגד  תביעה  השנה 
ביטוח, בטענה כי אלו מכרו למאות 
לקוחות, שאת תיק הביטוח שלהם 
הוא קנה על פי דין, פוליסות ביטוח 
שייכים  תיקיהם  כי  שידעו  למרות 

לו. 
דצמבר  בחודש  הפרשה  תחילת 
2011, אז חתם ברונשוויג על הסכם 
לאי  והתחייבות  מוניטין  לרכישת 
תחרות עם אלפרד ברוש, במסגרתו 
כל  את  לברונשוויג  ברוש  העביר 
הזכויות שלו בענפי הביטוח הכללי 
הלקוחות  רשימת  כולל  והפנסיוני, 
מחברות  עמלות  לקבל  והזכות 
התחייבות  עם  יחד  הביטוח. 
שילם  תחרות  ולאי  לסודיות 
עבור  שקלים  מיליון   2.5 ברונשוויג 

התיקים. 
הסכם  על  הצדדים  חתמו  בנוסף, 
שני, במסגרתו ילווה ברוש את תיק 
בקליטה,  לסייע  במטרה  הביטוח, 
הלקוחות  תיק  ובשימור  בהטמעה 
משנתיים.  תפחת  שלא  לתקופה 
זאת בתמורה לסכום חודשי של 30 

אלף שקלים.

נזק של מיליוני שקלים

"בדיעבד  התביעה,  כתב  פי  על 
התברר לברונשוויג כי ברוש הפר את 
התחייבויותיו על פי שני ההסכמים, 
נזק  לו  וגרם  מכוון  ובכוונת  במזיד 
בסיוע,  הכל  שקלים.  מיליוני  של 
של  פעולה  ושיתוף  ידיעה  עידוד, 
הנתבעים". לטענת התובע, במהלך 
שנת 2012 התעורר בקרבו החשד כי 
נפרדת  בתביעה  נתבע  אשר  ברוש, 
שקלים,  מיליון  כ-8  של  סכום  על 
חברת  של  עסקיה  לסיכול  פועל 
הביטוח ברונשוויג, לאחר שלקוחות 
אותו  לעזוב  החלו  הביטוח  מתיק 
ביטוח  פוליסות  ביטלו  זה  ובכלל 

ונמנעו מחידוש פוליסות ישנות.
"כתוצאה מהפרות הסכמים על ידי 
ברוש ובסיוע אקטיבי של הנתבעים 
ועידודם בוטלו או לא חודשו 1,358 
כ-700-800  של  ביטוח  פוליסות 
 2012-2013 השנים  בין  משפחות 
ליום(.  בממוצע  פוליסות  )כחמש 
חריג  דבר  הינו  פוליסות  ביטול 
ולקוחות  הואיל  הביטוח,  בענף 
אותו  אצל  מבוטחים  להיות  נוהגים 
התובע,  טוען  רבות",  שנים  סוכן 
עו"ד  של  דעת  חוות  ציטט  אשר 
פוליסות  חמש  "ביטול  גבע.  ג'ון 
ממהלך  ורק  אך  לנבוע  יכול  ביום 
שיטתי ומתמשך של ברוש בצוותא 
ברוש  כאשר  הנתבעים,  עם  חדא 
במזיד וביודעין מכר בשנית את תיק 
הביטוח שלו לסוכני ביטוח אחרים 

)לנתבעים(", נטען בתביעה.

מכר ביטוחים לחו"ל למרות 
שהתבקש להפסיק

נהג  ברוש  התביעה,  כתב  פי  על 
באמצעות  חו"ל  ביטוחי  לבטח 
מוכתר,  אליהו  הביטוח  סוכנות 
ונתבקש  התיק,  מכירת  לפני 
לאחר  זאת  לעשות  להפסיק 

לעשות  המשיך  "ברוש  המכירה. 
התובעים  של  גבם  מאחורי  זאת 
תיק  ללקוחות  ביטוחים  וחידש 
הביטוח, בשיתוף פעולה עם מוכתר 
טוען  נמכר",  שהתיק  היטב  שידע 
שנגרם  העוול  לטענתו,  ברונשוויג. 
לו נחשף לאחר שברוש עשה ללקוח 
מוכתר.  באמצעות  רכב  ביטוח   שלו 

בתביעה נטען כי לאחר שברונשוייג 
"החל  כך,  על  ברוש  עם  התעמת 
יזומים  ביטוח  ביטולי  של  'מבול' 
לקוחות".  ומאות  עשרות  ידי  על 
מתואר  התביעה  כתב  בהמשך 
פלדשר,  יבגני   ,5 מספר  נתבע  כי 
הפועלים  עובדיו  ידי  על  "הופלל 
ומלא,  מוחלט  באופן  מטעמו 
מלאה  ידיעה  עולה  ומהתנהלותם 
תיק  מכירת  על  שלו  ומוחלטת 
אליו  מופנים  וכי  לברוש  הביטוח 
והלקוחות  ברוש...  ידי  על  לקוחות 
 5 הנתבע  אל  ועוברים  מופנים  שלו 
מיוחדות  הנחות  מארגן  אף  והוא 

ללקוחות אותם הוא מעביר".

הנתבעים הוקלטו על ידי 
חוקרת פרטית

ידי  על  שהוגשה  התביעה,  פי  על 
מחברת  יצחקי-וינברגר  פז  עו"ד 
חוקרת   PIWLAW הדין  עורכי 
מוקלטות  שיחות  קיימה  פרטית 
הנוספים  הנתבעים  שלושת  עם 
צבי  צביליק,  שמעון   – בתביעה 
שמסרו  בביץ,  ובוריס  קילשטיין 
הועברו  הביטוח  מתיק  שלקוחות 
ברוש  כי  הודו  אף  "חלקם  אליהם. 
ביקש למכור להם את תיק הביטוח 
פעם נוספת ובכך הפגינו אף ידיעה 
התחייבויות  על  ומוחלטת  מלאה 
נטען בכתב  ברוש כלפי התובעים", 

התביעה. 
ברונשוייג  תובע  זאת  בעבור 

של  כולל  סכום  מהתובעים 
משפט.  הוצאות  וכן  שקל  מיליון 
הקרובים  נזקים  ספגו  "התובעים 
מאובדן  בעיקר  שקלים  מיליון  ל-8 
פוליסות,  חידוש  אי  בגין  הכנסה 
לרבות  למוניטין,  אדיר  מנזק 
ולשון  דיבה  הוצאת  בשל  נזקים 
על  שיטתי  באופן  שנעשתה  הרע 
ברונשוויג. סיכם  הנתבעים",   ידי 

בתגובה לכתב התביעה אמר בביץ: 
את  בהלם.  הייתי  שקר.  הכל  "זה 
אחת.  פעם  אולי  ראיתי  ברונשוויג 
את ברוש לא מכיר בכלל. אני אפנה 
לעורך דין. אף אחד לא דיבר איתי. 

אין לי מילים. אין שם שום דבר". 
פלדשר מסר כי "לדעתי כל התביעה 
מפוברקת. אני מכיר היכרות מאוד 
עדות  ונתתי  ברוש  את  שטחית 
ששום דבר לא היה ולא נברא. ברוש 
לא העביר לי שום לקוח. רק פחות 
עברו  שלי  משפחה  קרובי  מעשרה 
אלי. ההתנהגות של ברונשוויג בעיני 
שהוא  חבל  הפשע.  גבול  על  היא 
זאת  ציפיתי  לא  כך.  כל  מסתבך 

ממנו".
כתב  קבלתי  "לא  אמר:  מוכתר 
התובע.  את  מכיר  לא  ואני  תביעה 

לא קבלתי תיקים מברוש".
נברא.  ולא  היה  "לא  ציין:  צביליק 
חידשתם לי. לא ידעתי שיש תביעה 
כתב  את  קיבלתי  ולא  נגדי  כזו 

התביעה".
יתברר  "הנושא  מסר:  קלישטיין 
רשאי  אזרח  כל  המשפט.  בבית 
אין  משפטיות.  תביעות  להגיש 
אלא  להתגונן  אחרת  אפשרות 
שהכל  ולהוכיח  דין  עורך  לקחת 
דין  עורך  עם  אתייעץ  שקרים. 
לוועדת  תלונה  הגשת  ואבדוק 
האתיקה בלשכת סוכני הביטוח. יש 

לי חומר למכביר נגדו".
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השינויים  מאחורי  שעומד  "הרעיון 
הוא  ההשקעה  מסלולי  ברשימת 
ומתן  ללקוח  השקיפות  הגברת 
מסלולים  בין  להשוות  אפשרות 
במשרד  גורם  הסביר  כך  שונים", 
שיצאה  החוזר  טיוטת  את  האוצר 
חשיפה  שיעור  ומגדירה  לאחרונה 
מההשקעות   75% לפחות  של 
שבחר  המסלול  לסוג  בהתאם 
לקוח  שאם  היא  "המטרה  הלקוח. 
הוא  אג"ח,  במסלול  ומשקיע  בא 
ההשקעה  מדיניות  מהי  בדיוק  ידע 
מדיניות  לייצר  וגם  מסלול,  באותו 
הוסיף  השונות",  החברות  בין  זהה 

הגורם.
התמודדו  עמה  הבעיה  לדבריו, 
באוצר הייתה קיומם של מסלולים 
עם שמות שונים ומדיניות השקעה 
זהים  שמות   – ולהיפך  זהה,  כמעט 
בתכלית.  שונה  השקעה  ומדיניות 
ולתת  לכך  סוף  לשים  "באנו 
ללקוחות להבין שמסלול שהם בחרו 
בחרו.  הם  בן  המסלול  בדיוק  הוא 
בין  תחרות  פתיחת  כאן  יש  בנוסף, 
הגופים. אם המדיניות זהה, הלקוח 

הגופים  בין  השוואה  לעשות  יוכל 
במסלולים השונים ולבחור את הגוף 
הגורם. ציין  ביותר",  לו   המתאים 

באשר להתייחסות לרשימה עצמה, 
המרכזי  השינוי  כי  הסביר  הוא 
אפשרויות  הוספת  הוא  ברשימה 
מדד.  מחקי  במסלולים  השקעה 
להוזיל  אפשר  אלו  "במסלולים 
ההוצאות  כי  הניהול  עלויות  את 
יותר.  קטנות  הן  בכך  הכרוכות 
לכך  אינדיקציות  ראינו  לא  בנוסף, 
טובות  אלו  במסלולים  שהתשואות 
שהן  שאומרים  אפילו  ויש  פחות 
יותר גבוהות", אמר הגורם מהאוצר. 

טיוטה חדשה: הצגת תשואה 
במסלול מותאם גיל

נפילת  מאז  האחרונים,  בשבועות 
המשבר  בעקבות  בעולם  הבורסות 
בסין, התעוררה ביקורת על מדיניות 
ההשקעה של חברות הביטוח, אשר 
הנמצאים  רבים  חוסכים  חושפות 
בשוק  חדים  לשינויים  פרישה  לפני 
הפנסיה  את  מסכנות  ובכך  ההון 

אגף  פירסם  השבוע  בסוף  שלהם. 
תחת  נוספת,  טיוטה  ההון  שוק 
תשואה  הצגת  'אופן  הכותרת 
מדיניות  שונתה  אשר  מסלול  עבור 
 ההשקעה שלו למסלול מותאם גיל'.

הדיווח  לאופן  החדשות  "ההנחיות 
הדיווח  במסגרת  מדיניות  שינוי  על 
פרסום  ולאופן   לממונה,  החודשי 
מסלול  עבור  תשואה  והצגת 

גורם באוצר הסביר כי מטרת עדכון רשימת מסלולי ההשקעה הייתה לשים סוף לחוסר ההבנה של הציבור 
לגבי ההבדלים בין המסלולים השונים | החל מה-1 בינואר יוחלף אופן הדיווח על שינוי המדיניות למסלול תלוי 

גיל

האוצר מגביר הפיקוח על מסלולי ההשקעה: 
"מגדילים שקיפות ללקוח"

וכן  שונתה,  שמדיניותו  השקעה 
הנחיות בדבר אופן הדיווח של גופים 
עבור  אותות  במערכת  מוסדיים 
לשמור  במטרה  הנן  כאמור  מסלול 
בין  תשואה  בפרסום  אחידות  על 
שונתה  שמדיניותו  השקעה  מסלול 
לבין מסלול תלוי גיל חדש", הסבירו 
ייכנסו  החדשות  ההנחיות  באוצר. 

לתוקפן ב-1 בינואר 2016. 
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בסוף  פירסם  ההון  שוק  אגף 
לעניין  התקנות  טיוטת  את  השבוע 
זוג  בני  בין  פנסיוני  חיסכון  חלוקת 
לחוק  מצטרפת  הטיוטה  שנפרדו. 
החדש בנושא, שנכנס לתוקפו כבר 

בפברואר השנה. 
החוק נחקק בכנסת באוגוסט 2014 
ומטרתו היא לבצע חלוקה שוויונית, 
שהתגרשו,  זוג  בני  בין  הניתן,  ככל 
תוך ביצוע חלוקת כספים עבור כל 
המורכבות  הפנסיה  תכניות  סוגי 
)קופות גמל, קרנות פנסיה חדשות 
מנהלים,  ביטוח  תכניות  וותיקות, 
בני  שצברו  ועוד(,  תקציבית  פנסיה 

הזוג טרם הפירוד. 
הוראות  קובעות  האוצר  תקנות 

בפברואר  כבר  לתוקפו  שנכנס  בנושא,  החדש  לחוק  מצטרפת  האוצר  טיוטת 
השנה

פורסמה טיוטת תקנות לחלוקת 
חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

הודעת  של  הבקשה  פרטי  לעניין 
זוגו  ולבן  לחוסך  המשלם  הגוף 
של  במקרה  כי  נקבע  כן  לשעבר. 
יועברו  לא  בגינם  בחוק  סייגים 
של  הצבורה  מהיתרה  הכספים 
לשעבר,  זוגו  בן  של  לחשבון  עמית 
לחוסך  המשלם  הגוף  כך  על  יודיע 
ולבן זוגו לשעבר במועד בו נשלחה 

ההודעה בעניין רישום ההערה. 
משפט  בית  צו  התקבל  בו  במקרה 
יודיע  הכספים,  העברת  את  המונע 
הגוף המשלם בעת משלוח ההודעה 
בעניין רישום או הערה תוך שלושה 
לו  נודע  בו  מהמועד  עסקים  ימי 
לפי  המשפטי,  הצו  של  קיומו  על 

המאוחר מביניהם.

בין היתר נקבע כי על מנת לאפשר 
מעקב  גמלאי  של  לשעבר  הזוג  לבן 
ובקרה על החלק המועבר לו מתוך 
ישלח  הגוף המשלם  קצבת הזקנה, 
את  שיכלול  דוח  לשעבר  הזוג  לבן 
בתקנות.  המפורטים  הפרטים 
בחודש  ל-15  עד  יישלח  הדוח 
להעביר  המשלם  הגוף  החל  שבו 
מקצבת  חלק  לשעבר  הזוג  לבן 
בנוסף,  גמלאי.  של  הפרישה 
דוח  נשלח  בו  במועד  דוח  יישלח 
לרבעון.  אחת  היותר  ולכל   לגמלאי 

להעביר  התבקשו  הגופים  מנהלי 
התקנות  לטיוטת  התייחסותם  את 

עד ה-22 באוקטובר 2015.

"מודל התגמול הקיים משרת 
את הסוכנים והחברות"

על רקע ציפיית האוצר למודלים חדשים שיפרידו את דמי הניהול מתגמול הסוכן, מגיעה הסוגיה לפתחו 
של בית המשפט. בתביעה ובבקשה לאשרה כייצוגית נטען כי תשלום עמלה הנגזרת מדמי הניהול, פוגע 

במבוטחים עצמם
לזירה  מגיעה  הסוכן  תגמול  סוגיית 
מצפים  בפיקוח  בעוד  המשפטית. 
למודלים החדשים שיציגו החברות 
להפרדת  הממונה  עמדת  רקע  על 
הוגשה  הניהול,  מדמי  העמלות 
המחוזי  המשפט  לבית  אלה  בימים 
ובקשה  בנושא  תביעה  אביב  בתל 
קרנות  חמש  נגד  כייצוגית  לאשרה 
נטען  בתביעה  הגדולות.  הפנסיה 
הסוכן  בהם  הקיימים,  המודלים  כי 
נהנה מעמלה הנגזרת מדמי הניהול, 
פוגעים במבוטחים הנאלצים לשלם 
מן  "בהרבה  גבוהים  ניהול  דמי 

הראוי". 
עשו  הנתבעות,  התובעים,  לטענת 
בכך  במשפט,  ולא  עושר  כביכול 
שמטרתו  מנגנון  כביכול  שיצרו 
לטובת  הניהול  דמי  את  להעלות 
המנהלות.  והחברות  הסוכנים 
חוק  של  להפרה  טוענים  התובעים 
הפרת  הייעוץ,  וחוק  הגמל  קופות 
לתקנת  בניגוד  פעולה  התקנון, 
ובניגוד  הנאמנות  וחובת  הציבור 

לחוק החוזים. 
סך התביעה הייצוגית מוערך בסכום 
)לטענת  שקלים  מיליארד  כ-2  של 
התובעים, מדובר בנזק בשיעור של 
מאז  לשנה  שקלים  מיליון  כ-300 

שנת 2008(. 
את  לחייב  מבקשים  התובעים 
עם  ההסדר  את  לשנות  החברות 
וכן  לחוק  ולהתאימו  הסוכנים 
על  שנגבו  הניהול  דמי  את  להשיב 

ידן, לכאורה, ביתר. 

מצפים למודלים החדשים
תגמול  כי  הגורסת  הממונה  עמדת 
הנו  הניהול  מדמי  הנגזר  לסוכן 
סוער  דיון  עוררה  לדין,  מנוגד 
שבלשכת  בעוד  בענף.  ומחלוקת 
העמדה,  על  בירכו  הביטוח  סוכני 
ממנה  הסתייגו  שבחברות  הרי 
בתוקף, וטענו כי היא תגרום לכאוס 

בשוק.

התאחדות  הגישה  השנה  ביוני 
חברות ביטוח החיים לבית המשפט 
פתיחה  המרצת  אביב  בתל  המחוזי 
הפרשני  העמדה  נייר  רקע  על 

שהפיצה המפקחת בחודש ינואר. 
העמדה  נייר  ההתאחדות,  לטענת 
בתחום  מוחלטת  ודאות  לאי  גרם 
הפנסיוני,  החיסכון  בענף  השיווק 
המשפט  מבית  מבקשת  היא  ולכן, 
המפקחת  פרשנות  לגבי  להכריע 
סעד  לה  ולהעניק  הביטוח  על 
הנגזר  תגמול  כי  שיקבע,  הצהרתי 
אסור  אינו  כשלעצמו  הניהול  מדמי 
בעצם  היה  ולא  אין  וכי  דין,  על-פי 
התקשרותם של הגופים המוסדיים 
תגמול  שכוללים  בהסכמים, 
הפרה  משום  הניהול,  מדמי  הנגזר 
הגופים  ידי  על  כלשהי  חובה  של 

המוסדיים.
ההתאחדות ציינה כי בנייר העמדה, 

פרשנות  של  בדרך  הממונה  קבעה 
שגויה, ומבלי שקיימת הוראת חוק 
על  נאסר  כי  בעמדתה,  התומכת 
לסוכנים  לשלם  המוסדיים  הגופים 
בדרך  הקשור  תגמול  הפנסיוניים 
שהלקוח  הניהול  לדמי  כלשהי 
חברות  מציינות  בעתירה  ישלם. 
נייר  דבר  של  בסופו  כי  הביטוח 
המוסדיים,  בגופים  פוגע  העמדה 
מקדם  ואיננו  בדין,  אחיזה  ללא 
החיסכון  צרכני  של  עניינם  את 
הוגשה  הפתיחה  המרצת  הפנסיוני. 
לאחר נסיונות הידברות והתכתבות 
ולאחר  הצדדים,  בין  ארוכה 
כי  התברר  ההתאחדות  שלטענת 
אלא  מוצא  כל  להתאחדות  אין 

לפנות לעזרת בית המשפט. 
גם  כי  אומרים  הביטוח  בחברות 
שהפרקטיקה  סבורה  הממונה  אם 
הסדרת  מתאימה,  אינה  הקיימת 

בדרך  להיעשות  צריכה  הנושא 
החקיקה,  תיקון  של  המקובלת 
משפטית  פרשנות  של  בדרך  ולא 
רבב  המטילה  ושגויה  מאולצת 

בגופים המוסדיים שלא בצדק. 

נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
שלשכת  מה  מודגש  ״שוב  בתגובה: 
סוכני ביטוח שבה ואומרת מעל כל 
במה - מודל התגמול לסוכן הביטוח 
להיעלם  צריך  היום  שהוא  כפי 
מגיע  הביטוח  לסוכן  מהעולם. 
באופן  עבודתו  על  מתוגמל  להיות 
הוגן וראוי על פי עבודתו השירותית 
ועל  השנים,  לאורך  המבוטח  עבור 
חברת  מול  השיווקית  עבודתו  פי 
הביטוח ללא קשר לדמי הניהול. כל 
לדחות  הביטוח  חברות  מצד  ניסיון 
פגיעה  הוא  הרגולטור  החלטת  את 
נוספת בסוכן הביטוח ובמבוטחיו״.



� עד 7 ימי נסיעה )כולל(
� גילאים 0-40

� המבצע בתוקף מ-7.9.15 עד 1.11.15

הפקה בטופס הצטרפות מול מוקד נסיעות לחו”ל
sheruthool@migdal.co.il :במייל הייעודי למבצע זה

גם בביטוח נסיעות לחו”ל, טוב שיש מגדל מאחוריך

טיסה בקטנה 
פרמיה בקטנה

 מבצע מגדל מסע עולמי 
רק $1.5 ליום

מגדל חברה לביטוח בע”מ
התוכנית אינה מתאימה לבעלי מצב רפואי ו\או הריון.

 ההצטרפות כפופה לאישור החברה לחיתום רפואי. המידע האמור הינו מידע 
כללי בלבד ולא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על פי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
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ביקורת על מינוי דנינו ליו"ר מגדל: חסר ניסיון בתחום
דירקטוריון מגדל צפוי להתכנס בקרוב לאשר את מינויו של המפכ"ל לשעבר, במקומו של עמוס ספיר, 
שימונה ליו"ר מגדל אחזקות | בענף שואלים כיצד יתפקד דנינו, ללא ניסיון פיננסי, כעומד בראש חברה 

שמנהלת יותר מ-200 מיליארד שקל חסכונות פנסיוניים

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי  ■

פרט ועסקי
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי
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תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.

אליהו,  שלמה  של  כוונתו  על  הידיעה 
בעל השליטה במגדל, למנות לתפקיד 
ששימש  מי  את  הביטוח  חברת  יו"ר 
כמפכ"ל המשטרה עד לפני כחודשיים, 
יוחנן דנינו, הסעירה את עולם הביטוח, 
החל מפרסומה בסוף השבוע האחרון 
ועד ראש השנה. בענף הביטוח מתחו 
ביקורת על המינוי והעלו טענות כיצד 
הביטוח  חברת  את  לנהל  דנינו  יצליח 
חסר  הוא  כאשר  בישראל,  הגדולה 
שכן  כל  לא  הפיננסי,  בתחום  ניסיון 

בתחום הביטוח.
של  המוחלט  רובם  כי  לציין  יש  כאן 
חברות  ידי  על  המנוהלים  הכספים 
כלומר  למבוטחים,  שייכים  הביטוח 
לציבור הרחב, אשר מפקיד את עתידו 
הכלכלי, הן הפנסיוני והן כפיצוי בקרות 
אותן  בידי  מוות,  אף  או  ביטוח  מקרה 
פי  על   ,2015 ביוני  ל-30  נכון  חברות. 
הנכסים  היקף  האוצר,  משרד  נתוני 
בענף  מגדל  של  המצרפי  המנוהלים 

לבדו  החדשות  הפנסיה  קרנות 
הסתכם בכ-208 מיליארד שקלים. על 
פי הדוחות שפרסמה החברה החודש 
שעבר, מדובר בגידול של 17 מיליארד 
שקלים ביחס לסוף שנת 2014 ונשאלת 
להימשך  צפויה  זו  מגמה  אם  השאלה 

תחת ידיו של המפכ"ל לשעבר. 
אשר  החיים,  ביטוח  בתחום  גם  כך 
יותר  גדול  שבו  הפעילות  היקף 
פי  על  בהשקעות.  יותר  אף  ומתמקד 
הדיווח של מגדל, נכון לסוף חודש יוני 
החברה  של  המנוהלים  הנכסים  היקף 
בתחום ביטוח החיים הסתכם בכ-317 
עלייה  לאחר  זאת  שקלים.  מיליארד 
של כ-10% לעומת 30 ביוני 2014. מתוך 
בביטוח  המנוהלים  הנכסים  היקף  זה, 
בכ-236  הסתכם  ברווחים  משתתף 

מיליארד שקלים.
כי  לבורסה  )ד'(  הבוקר  דיווחה  מגדל 
בכוונתה לכנס בקרוב את דירקטוריון 
המינוי,  את  לאשר  מנת  על  החברה, 

במידה  הדיון.  במועד  נקבה  לא  אך 
והדירקטוריון אכן יאשר את מינויו של 
דנינו לתפקיד, יעבור המינוי לאישורה 
דורית  הביטוח,  על  המפקחת  של 
סלינגר. ממשרד האוצר נמסר בתגובה 
המוסדיים  בגופים  בכירים  "מינוי  כי 
מחייב את אישורו של אגף שוק ההון 
מגדל  וחברת  במידה  האוצר.  במשרד 
תגיש בקשה לאשר את מינויו של מר 
למידת  באשר  בדיקה  תיערך  דנינו, 

התאמתו לתפקיד, וניסיונו העסקי".

שריג פרש מתפקיד יו"ר מגדל 
אחזקות: "מנוע מלמצות 

יכולותיי"

את  יחליף  דנינו  יאושר,  המינוי  אם 
ליו"ר  שימונה  ספיר,  עמוס  היו"ר 
עודד  של  במקומו  אחזקות  מגדל 
שריג שהודיע על פרישתו. שריג יסיים 
את תפקידו בסוף השנה בתום כהונה 

קצרה של כ-7 חודשים בלבד.

שריג  כי  מגדל  ציינה  לבורסה  בדיווח 
רקע  על  לפרוש  רצונו  על  הודיע 
במילוי  עצמו  על  שהטיל  המגבלות 
הבת  החברה  עם  בקשר  תפקידו 
שיוכל  בזמנו  סבר  הוא  אשר  לביטוח, 
אלו,  מגבלות  אף  על  הרבה  לתרום 
למצות  מונעות ממנו  אולם מצא שהן 

את יכולותיו.
לוותה  שריג  של  הקצרה  כהונתו 
תחילה  סלינגר.  מול  דעות  בחילוקי 
ביקש אליהו למנות את שריג למנכ"ל 
סלינגר  אך  אליהו,  הביטוח  חברת 
התנגדה לכך בטענה כי לא ראוי שמי 
השליטה  את  לרכוש  לאליהו  שאישר 
ביטוח  חברת  כמנכ"ל  יכהן  במגדל 

שנמצאת בבעלותו.
של  מינויו  את  פסלה  שסלינגר  לאחר 
שלמה  החליט  אליהו,  למנכ"ל  שריג 
על  המפקח  שריג,  את  למנות  אליהו, 
הביטוח לשעבר, ליו"ר מגדל אחזקות 

ופיננסים. 



*הכנס מיועד לסוכנים עצמאיים בלבד. ההשתתפות ללא תשלום ובאישור מארגני הכנס.
*מספר המקומות מוגבל. מומלץ להקדים ולהירשם.

סוכן, חושב על המחר? 
בוא לקבל כלים כבר היום!

הסוכן הפיננסי - הזדמנויות ואתגרים
הזמנה לכנס

 14.10.2015
אווניו, קריית שדה התעופה

 השוק הפיננסי בישראל – מגמות ותחזיות לעתיד  מגמות עולמיות בשוק הפיננסי 
 ענף הביטוח – המפתח לשוק פיננסי  מסוכן ביטוח לסוכן פיננסי: העתיד כבר כאן
בנדל"ן?  להשקיע  ואיך  איפה  בנקאי   החוץ  לאשראי  השיווק  כערוץ  הסוכן   

 אסטרטגיה בבניית תיק השקעות

bit.ly/SOCHEN15 :להרשמה
03-9076000
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אושרה הוספת משתנים להוזלת ביטוח החובה 
לאופנועים

הוועדה המשותפת חוקה-כספים ביקשה דיון נוסף בבקשת האוצר להוספת משתנים לרכב פרטי
חוקה-כספים  המשותפת  וועדה 
הוספת  השבוע  בסוף  אישרה 
משתנים שיוזילו את ביטוח החובה 
לאופנועים. הוועדה אישרה להוסיף 
לאופנועים,  חיים  מצילי  משתנים 
נעילת  מניעת  מערכת   ABS ובהם 
ייצוב  מערכת   ASC גלגלים, 
 CBS לאופנועים,  אוטומטית 
מערכת בלימה משולבת לאופנועים, 
EBA מערכת עזר לבלימת חרום וכן 

TCS מערכת בקרת משיכה. 
בבקשת  נוסף  דיון  ביקשה  הוועדה 
משתנים  להוספת  האוצר  משרד 
התכנסה  הוועדה  פרטי.  לרכב 
הביטוח,  על  המפקחת  לבקשת 
דורית סלינגר, על מנת לאשר עדכון 
של רשימת המשתנים בהם רשאיות 
כשהן  להשתמש  הביטוח  חברות 

החובה  ביטוח  את תעריפי  קובעות 
המשתנים  שרשימת  למרות  לרכב. 
בכל  להתחשב  חובה  אין  סגורה, 
של  הנחייה  אין  כן,  כמו  המשתנים. 
המפקחת על הביטוח לגבי המשקל 

של כל משתנה בחישוב התעריף.
את  קובע  מנועי  רכב  ביטוח  חוק 
חברות  יכולות  שבגינן  המשתנים 
בקביעת  הנחה  להעניק  הביטוח 
נקבעים  המשתנים  החובה.  תעריף 
על ידי המפקח על הביטוח, באישור 
חוקה  ועדת  של  משותפת  ועדה 

וועדת הכספים של הכנסת. 
רשימת המשתנים שנקבעו בתקנות 
בעלות  הם:  פרטי  לרכב  היום  עד 
נפח  ברכב,  השימוש  אופן  הרכב, 
תאונות,  הנהג,  וגיל  מין  מנוע, 
סוג  אוויר,  כריות  רישיון,  פסילות 

נעילת  למניעת  מערכת  דלק, 
יציבות,  לבקרת  מערכת  גלגלים, 
שמירת  אי  על  התרעה  מערכת 
סטייה  על  התרעה  מערכת  מרחק, 
כגון  אחרים  תחבורה  לכלי  מנתיב. 
לתחבורה  רכב  כלי  גלגלי,  דו  רכב 
שונים  משתנים  נקבעו  וכו',  ציבורי 

במעט. 
בבקשת  נוסף  דיון  קבעה  הוועדה 
משתנים  הוספת  לאשר  האוצר 
נתוני  ניטור  מערכת  פרטי:  לרכב 
הירוקה"  "הקופסא   – נהיגה 
וסיכון  אופי  את  המנטרת  מערכת 
הנהג  השתתפות  ברכב,  הנהיגה 
מיומנות  לשיפור  נהיגה  בקורס 
נסועה  בטוחה,  נהיגה  וכישורי 
אותם  הקילומטרים  מספר   –
בתקופת  הרכב  כלי  נוסע  או  צפוי 

כל  כי  מעריכים  בהאוצר  הביטוח. 
להוזיל  עשויה  מהמערכות  אחת 
 .10% עד  הביטוח  פרמיית   את 

אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח 
כללי באגף שוק ההון, אמר בדיון כי 
"המטרה היא להפסיק את הסבסוד 
מסוכנים  מבוטחים  בין  הצולב 
"הוספת  לדבריו,  פחות.  למסוכנים 
לרשימת  יציבות  לבקרת  מערכת 
המשתנים, הביאה לחיסכון והוזלה 

של כ-100 מיליון שקלים בשנה".

לאוצר  קרא  מקלב  אורי  ח"כ 
במשתנים  מהתערבות  להימנע 
תחרות  הביטוח  לחברות  ולאפשר 
מהם  בעצמן  ולהחליט  חופשית 

המשתנים. 

הוועידה ה-15
 30 בנובמבר - 1 בדצמבר 2015 אווניו, קרית שדה התעופה

SAVE THE DATE

כולם יהיו 
שם, ואתה?

ערב גאלה
 יום ב’, 30 בנובמבר 

מפגש פסגה 
של צמרת התעשייה

יום הדיונים
 יום ג’, 1 בדצמבר

 שוק החיסכון הפנסיוני 
סביב שולחן עגול

טל. 03-9076000
www.Anet.co.il | info@Anet.co.il



מוקד עדיף לשירות הסוכן - המסלקה הפנסיונית 
mislaka@anet.co.il | 03-9076000
w w w . a n e t . c o . i l / m i s l a k a

של  וכניסתם  הביטוח  בענף  הגוברת  התחרות 
לחשוב  אותך  מחייבים  למגרש  חדשים  שחקנים 
הפנסיונית  המסלקה  פעם.  מאי  יותר  וחכם  מהר 
מכירה  תהליכי  לשפר  היום,  כבר  לך,  מאפשרת 
וייעוץ באמצעות ביצוע שאילתות המרכזות  מידע 
מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל. בעתיד תאפשר 
פעולות  וביצוע  כספים  העברת  גם  המסלקה 
המסלקה  בשירותי  השימוש  הפנסיונים.  במוצרים 

הינו  פתרון תפעולי החוסך לך זמן וכסף, מסדיר את 
זמן התגובה הנדרש מגופים פנסיונים לספק מידע 
אודות החוסך ומאפשר לך להגדיל את סל המוצרים 

שתוכל למכור ללקוחותיך.
למסלקה  הצטרפו  שכבר  והיועצים  הסוכנים  מאות 
הפנסיונית מבינים כי מדובר במהפכה ובקרוב היא 
נוספת עם החלת חובת שימוש על  תעלה מדרגה 

כל סוכן ויועץ ב-1.1.2015

המסלקה הפנסיונית. עובדת בשבילך. 

איך להגדיל 
מכירות?
בעזרת 

השאילתות,
מה השאלה?

ביצוע שאילתות המרכזות מידע מכלל הגופים המוסדיים במהירות, בנוחות וביעילות
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העולמי  הסייבר  ביטוחי  שוק 
של  פרמיות  להיקף  לצמוח  צפוי 
 2018 שנת  עד  דולר  מיליארד   5
עד  דולר  מיליארד   7.5 ולפחות 
עולים  אלה  נתונים  העשור.  לסוף 
ומעבר",   2020 "ביטוח  חדש,  מדוח 
רואי  פירמת  ידי  על  שפורסם 
PwC במהלך כנס  החשבון והייעוץ 

מונטה קרלו למבטחי משנה. 
הצביע   PwC של  קודם  מחקר 
העסקים  ממובילי  ש-61%  כך  על 
בהתקפות  רואים  הכלכלה  בענפי 
על  משמעותי  איום  הסייבר 
בשנת  כאשר  עסקיהם,  צמיחת 
אלף   100 מעל  נרשמו   2014
יום.  מדי  סייבר  אבטחת   תקריות 
הביטוח  שותף  דלברידג’,  פול 
במקביל  כי  ציין   ,PwC בפירמת 
מגבירות  מנהלים  שמועצות  לכך 
כנגד  בהגנה  בצורך  המיקוד  את 
ימצאו  מבטחים  סייבר,  מתקפות 
לערך  בנוגע  תוהים  הלקוחות  את 
פוליסות  להם  שמציעות  האמיתי 
מבטחים  "אם  הנוכחיות.  הביטוח 
מדיניות  על  להסתמך  ימשיכו 
ואסטרטגיות  קשוחה  מגבלות 
תמחור שמרניות, על מנת להבטיח 
ימצאו  הם  הוודאות,  חוסר  את 
את  להפסיד  משמעותי  בסיכון 
הקיימת  הנדירה  ההזדמנות 

בביטוחי הסייבר", הסביר.
לתעשיית  אם  כי  הוסיף  דלברידג’ 
לייצר  מדי  רב  זמן  ייקח  הביטוח 
את החדשנות הנדרשת, קיים סיכון 
ויפעילו  לשוק  יכנסו  פולשים  כי 
מדיניות תמחור אגרסיבית ותנאים 

טובים יותר למימוש הפוליסות. 

הבנה טובה יותר של האיומים 
מבטחים,  כי   PwC מציעה  במחקר 
יממשו  וברוקרים  משנה  מבטחי 
בביטוחי  הטמונה  האפשרות  את 
של  נכון  ניהול  באמצעות  סייבר 

מחקר חדש של הפירמה הבינלאומית מציע לחברות הביטוח לנקוט באסטרטגיות חדשניות על מנת שלא 
לפספס את הפוטנציאל בשוק

דוח PwC: פרמיות ביטוחי סייבר יגיעו 
ל-7.5 מיליארד דולר עד 2020

היתר,  בין  מציין,  הדוח  הסיכונים. 
כי באמצעות ניתוח ויצירת מודלים 
הפסדים  ופוטנציאל  חשיפות  של 
של  יותר  טובה  הבנה  לקבל  ניתן 
בתחום  המתפתחים  האיומים 
הסייבר. נתונים אלו יעודדו מבטחי 
לשוק.  להיכנס  נוספים   משנה 
הביטוח  לגורמי  הדוח  מציע  עוד 
הפסדים  על  מעקב  ולבצע  להעריך 
לעדכן  וכן  קיצון,  ותרחישי  מרביים 
את ההערכות כאשר סוגים חדשים 
במקביל,  מתגלים.  מתקפות  של 
בתחום  הפועלים  הביטוח  גורמי 
פעולה  לשיתוף  נדרשים  הסייבר 
טכנולוגיות  חברות  עם  הדוק 
לפתח  מנת  על  מודיעין,  וסוכנויות 
הוליסטית  סיכונים  הערכת 
ואפקטיבית, תהליכי חיתום וניתוח 

מחירים. 

סיכונים  מנהל  לאתר  צורך  יש 
את  שיאגד  הברוקר(  כלל,  )בדרך 
ובכלל   - כלל הגורמים המקצועיים 
מבטחי  מבטחים,  תאגידים,  זה 
מנת  על   - פוליסות  ומפיקי  משנה 
הפתרונות,  ניהול  את  יחד  לתאם 
בינלאומיים  תקנים  יצירת  כולל 

אחידים בעבור ביטוחי סייבר. 
פוליסת  כי   PwC מציינת  בדוח 
סייבר צריכה לכלול דרכים לעמידה 
אבטחה  באמצעי  הלקוח  של 
תרגילים  בכללם  נדרשים.  ומניעה 
מתקפות  עם  התמודדות  לבחינת 
סייבר, שידגישו את חולשות הארגון 
במקרה  לתגובה  מקיפה  ותכנית 
חידוש  לעניין  אמת.  מתקפת  של 
להחליף  יש  הדוח,  קובע  הפוליסה, 
הפוליסה  חידוש  מדיניות  את 
אמת  בזמן  באנליזה  התקופתית 

ובעדכונים שוטפים של הפוליסה. 

אליאנץ: 10 מיליארד עד 
2025

ידי  על  פורסמו  דומים  נתונים 
 Allianz Global Corporate &
ענקית  של  המרכז   ,Specialty
בסיכונים  המתמחה  הביטוח 
מקיפה  בסקירה  מיוחדים. 
סייבר  ביטוחי  בנושא  שפרסמה 
ביטוחי  תחום  כי  החברה  מציינת 
בפרמיה  כיום  מוערך  הסייבר 
דולר,  מיליארד  כ-2  של  שנתית 
כאשר מקורן כ-90% של הפרמיות 

הוא בארצות הברית. 
עם זאת, שוק ביטוחי הסייבר צפוי 
שנה  מדי  ספרתי  דו  בקצב  לצמוח 
ולחצות את סף 20 מיליארד הדולר 

בפרמיות בטווח של עשר שנים. 

ג’ון  האמריקני  הביטוח  מומחה 
טיין, המנהל בית סוכנים עצמאיים, 
נמצאים  הביטוח  סוכני  כי  מעריך 
בחזית שוק ביטוחי הסייבר הצומח 
ללקוחות  לסייע  ויכולים  במהירות 

בהגנה מפני סיכוני סייבר.
התקשורתית  הלב  תשומת 
האחרונות  המידע  דליפות  אודות 
מארגונים גדולים יצרה את הרושם 
נמצאים  גדולים  ארגונים  רק  כי 
בפועל,  סייבר.  לאיומי  בסיכון 
חברת  של  דוח  הנכון:  הוא  ההיפך 

כי  מצא  סימנטק  המידע  אבטחת 
הסייבר  ממתקפות  מ-30%  יותר 
אמריקנים  בארגונים  אירעו 

המעסיקים 250 עובדים ומטה. 
חשופים  ובינוניים  קטנים  ארגונים 
בעיקר  סייבר  להתקפות  יותר 
אבטחה  במנגנוני  המחסור  בגלל 
כמו  ומתוחכמים,  מתקדמים 
בארגונים גדולים, ואינם מזהים את 

החשיפה שלהם לסיכונים. 
ביטוח  לסוכני  ממליץ  טיין 
קטנים  בעסקים  המתמחים 

לניהול  תכניות  להציע  ובינוניים 
ממאמצי  כחלק  סייבר,  סיכוני 
שיחות  לקיים  יש  לדבריו,  השיווק. 
עם  הסייבר  בתחום  סיכונים  ניהול 
לכיסויים  בנוגע  ליידעם  הלקוחות, 
הפרצות  את  ולבחון  הקיימים 
שיחות  שלהם.  האבטחה  במנגנוני 
אלו יעודדו מכירות חדשות וירחיבו 
לקוחות  עם  הפעילות  היקף  את 
קיימים. כמו כן, כך תימנע זליגה של 
שיציעו  אחרים,  לסוכנים  לקוחות 
מהכיסוי  כחלק  סייבר  פוליסות 

הביטוחי.

מומחה ביטוח אמריקני קובע כי התמקצעות בתחום זה תביא להרחבת מעגל 
הלקוחות

סוכני הביטוח נמצאים בחזית שוק 
ביטוחי הסייבר
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ביטוח
עולמי

אורי שלזינגר

חברות הביטוח בבריטניה מחדשות את ביטוחי הרכב מבלי לעדכן את המבוטחים 
בהעלאת מחיר הפרמיה 

גובים בשיטת "מצליח"

בבריטניה  רכב  ביטוח  לקוחות 
של  יתר  תשלומי  לשלם  נדרשים 
דולרים  מיליארד  מ-1.3  למעלה 
כך  רכב.  מבטחי  ידי  על  בשנה 
עבור  שנערך  מחקר  נתוני  חושפים 

הדיילי מייל. 
עלויות  את  גם  כשמוסיפים 
ביטוח  של  האוטומטיות  החידוש 
ותכולה,  בניינים  וביטוח  תקלות 
לנסוק  עלולים  היתר  תשלומי  אזי 

למיליונים רבים. 
 ,20% כי  מראים  המחקר  ממצאי 
בבריטניה,  הנהגים  מיליון  מכ-30 
שלהם  הרכב  ביטוח  את  חידשו 

האחרונה,  בשנה  אוטומטי  באופן 
כשהם לא מודעים שבתעריף החדש 

קיימת העלאת מחיר נסתרת. 
לא  הגדולים  הבריטיים  המבטחים 
כמה  לקוחותיהם  בפני  חושפים 
אלא  החולפת.  בשנה  שילמו  הם 
כי  המציינים  מכתבים  משגרים 
הטובה  המחיר  בהצעת  מדובר 

ביותר. 
בני  בעיקר  הם  השיטה  קורבנות 
מסורתי  באופן  הנוטים  ומעלה,   55
במקרים  אלו.  גופים  על  לסמוך 
לעזרתם  נחלצו  צאצאיהם  רבים, 
 1,000 של  חשבונות  שגילו  לאחר 

לירות שטרלינג ואף יותר.
מנגד, על פי ממצאי המחקר, נהגים 
של  שנתית  פרמיה  לחסוך  יכולים 
לשנה  שטרלינג  לירות   213 עד 

במידה והם מאתרים דיל טוב. 

פראיירים משלמים יותר
קראו  רבים  צרכניים  פורומים 
להכליל את הצעות המחיר הישנות 
דאלי,  ג'יימס  החידוש.  בהודעות 
"פיננסים  הצרכנות  מקבוצת 
הוגנים", טען כי "ככל שאתה נשאר 
עם המבטח שלך, כך המצב מחמיר. 
מצרפים אותך לרשימת הפראיירים 
ומתחילים להעלות מחירים. קיימת 
אחריות אתית של המבטחים שלא 

לנצל לקוחות". 
בלתי  מחירים  העלאת  של  הסיכון 
מוצדקת התגבר עם היכנסו לתוקף, 
בשנת 2011, של החוק החדש, אשר 
באופן  לחדש  ביטוח  חברות  חייב 
כיסוי ביטוחי לרכב, אלא  אוטומטי 

אם הלקוח ביטל זאת.
האמרת  את  לבלום  נועד  זה  מצב 
נהגים  של  לקורבנות  התשלומים 

להאמרת  שהביאה  מבוטחים,  לא 
תעריפי הפרמיות לכלל הנהגים.

"ריפוד" רווחי המבטחות
פקיעת  לפני  ימים   35 כעת, 
הביטוח, המבטחים מודיעים בכתב 
חיוב  המשך  על  ללקוחותיהם 
אוטומטי לשנה הקרובה, אשר יכול 
מביע  והלקוח  במידה  להתבטל 
משום  לחידוש  נענים  רבים  סירוב. 
ההצעה  את  קיבלו  הם  שאשתקד 
גם  שכך  ומאמינים  ביותר  הזולה 

השנה. 
שההכנסות  מראים  המחקר  נתוני 
בבריטניה  רכב  ביטוח  חברות  של 
ליט"ש  מיליארד  לכ-10  מגיעות 
בשנה, כך שהחידושים האוטומטים 
הם דרך טובה "לרפד" את הרווחים 

של החברות. 
שהתעריפים  הן  ההערכות 
המחודשים גבוהים, לכל היותר, בכ-

20% מאשר ללקוחות חדשים.
הגדולות  הביטוח  חברות  מבין 
שעד  נראה  בבריטניה,  הפועלות 
אקסה  הביטוח  חברת  רק  עתה 
לתעריף  הישן  התעריף  את  מצרפת 
מה  זמן  יעבור  הנראה  וככל  החדש, 
עד ששיטה הוגנת זו "תגלוש" לשאר 

המבטחים.

שנעשו  ורכישות  מיזוגים 
בתחום 

ביטוח  בשוק  הנוכחית  התקופה 
בתחרות  המאופיינת  המשנה, 
דוחפת  נמוכים,  ובתעריפים  עזה 
למיזוגים ורכישות. בסוף שנת 2014 
מספר  נרשמו   2015 שנת  ובתחילת 
ביטוח  בתחום  מרשימות  עסקאות 
המשנה. XL רכשה את קטלין, ראן 
אנדוראנס  פלטיניום,  את  קנתה  רי 
רי  מונטפלייר  של  במכרז  זכתה 
סופי  הסכם  על  חתמה  ואקסור 
מאבק  לאחר  רי,  פרטנר  לרכישת 
מעניינת  עסקה  אקסיס.  עם  עיקש 
היא  לאחרונה,  שנערכה  נוספת, 
)למרות  אייס  ידי  על  צ'אב  רכיש. 
ביטוח  חברות  אינן  החברות  ששתי 
משנה טהורות( תמורת 28 מיליארד 
דולרים. כפי שמשתקף עתה מתנאי 
בתחום  והרכישות  המיזוגים  השוק, 

ביטוח המשנה צפויים להימשך. 

 עסקאות של רכישות ומיזוגים שהוכרזו לאחרונה בתחום ביטוח המשנה
מחיר )מיליוני דולר(מיקוםהנרכשמיקוםרוכשתאריך ההכרזה 

ברמודה23Validus ביוני 2014
 Western World

Insurance690ארצות הברית

22 באוגוסט 
2014

Allied Worldברמודה
 Hong Kong
 operation of

RSA
215הונג קונג

24 בנובמבר 
2014

RenReברמודה
 Platinum

 Underwriters1,900ברמודה

אירלנד9XL Group בינואר 2015
 Catlin Group

 Limited4,100ברמודה

17 בפברואר 
2015

FairfaxקנדהBrit1,880לונדון

1,830ברמודהMontpelier Reברמודה31Endurance במרץ 2015

3 במאי 2015
 Fosun

 International
Ltd

2,304ברמודהIronshoreסין

28,300ארצות הבריתChubbשוויצריה1ACE ביולי 2015

27 ביולי 2015

 CM
 International
 Holding PTE

Ltd

סין

 Sirius
 International

 Insurance
Group, Ltd

2,235ברמודה

3 באוגוסט 
2015

EXORאיטליהPartnerRe6,900ברמודה
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אימון לסוכן
גילי ראובני

חדש, חדיש ומחודש
שנה עברית חדשה בפתח ועימה בחינה מחודשת של יעדי עבודה. גילי ראובני, יועצת ארגונית ומאמנת 

עסקית בכירה בענף הביטוח, מספקת טיפים להצלחה בעבודה

תקופה  היא  תשרי  מועדי  שנה,  מדי 
וכל  דומם,  הישראלי  המשק  שבה 
אוטומטית  נקבעת  עסקית  פעילות 
ל"אחרי החגים". כיצד בכל זאת, ניתן 
להפיק את המיטב ממציאות זו להפוך 
את תקופה "אבודה" לתקופת עבודה.

בכמה  להרחיב  אבקש  כך,  לשם 
של  הרצאתו  מתוך  שעלו  תובנות 
בכנס  שהתקיימה  מליניאק,  אריה 
הבריאות האחרון של עדיף. לשיטתו 
נבחרת  מאמן  בעבר  מליניאק,  של 
עסקי,  מאמן  וכיום  בכדורסל  ישראל 
ענף הביטוח הוא כמו משחק, ויש בו 
כללים וחוקים שצריך להבינם ולשחק 

על פיהם. 
"העולם מתחלק לשחקנים ולצופים", 

קבע מליניאק.  
ואני שואלת – איזה תפקיד אתה רוצה 

לשחק, על מנת לכבוש את המגרש?

לעמוד ביעדי השנה החולפת 
כיצד  מסיימים את שנת 2015 בצורה 
הגדולות  הפעולות  מהן  המיטבית? 
כדי  להיעשות  שצריכות  והחשובות 

לעמוד ביעדים?
ומנוהלת  מדידה  עבודה  תכנית 
)במידה  המטרה  להשגת  הכלי  היא 
את  לעשות  תמשיכו  אם  והוגדרה(. 
מה שעשיתם עד כה, הרי שתתקבלנה 
אותן התוצאות )לעיתים המאכזבות(. 

בעוד  להיות  רוצים  אתם  היכן  קבעו 
את  לעשות  והתחילו  מהיום  שנה 
לשם.  אתכם  שיישאו  הפעולות 
בעזרת  קבעו  הזמן;  על  שליטה  קחו 
ברורות  מטרות  מיומן  מקצועי  אדם 
ותדאגו  הקרובה  לשנה  ומדידות 

לחזור ולבדוק אותן מדי חודש.

להתביית על מטרה מקצועית
מופלא  מנגנון  יש  הנודדות  לציפורים 
המסייע להן להגיע, מדי שנה במדויק, 
שלהן.  העונתיות  העצירה  לתחנות 
שקיבל  מונחה,  לטיל  דומה  הדבר 
נקודת ציון של 12 ספרות במפה ויגיע 

במדויק ליעדו.
הרבה,  מדברים  האחרונה  בתקופה 
הצורך  על  ובכלל,  עדיף  של  בכנסים 
הבלתי מתפשר ברכישת ידע מקצועי 
עידן  תם  השונים.   הביטוח  בתחומי 
טפסים   הממלאות  הביטוח  סוכנויות 
או פוליסות, התחיל עידן המקצועיות. 
הביטוח  מסוכן  מצופה  הכל,  לפני 
הביטוח  במוצרי  עמוקה  הבנה 
והתאמתם לצרכי הלקוח. סוכן שלא 

יתמקצע בתחום פעילותו, לא ישרוד.
הבריאות  ועדת  חבר  בר-און,  עדי 
ומומחה  הביטוח  סוכני  בלשכת 
לסוכנים  ממליץ  הבריאות,  בתחום 
ידי  על  מעודכנים  להיות  להקפיד 
חומר  קריאת  של  מתמיד  לימוד 

מקצועי והגעה לכנסים.
בראון ציין כי על סוכן הביטוח להיות 
לכף  רופא  שיש  כפי  בנישה.  ממוקד 
וכל  כללי(,  אורתופד  רק  )ולא  היד 

מסוים  בתחום  מתמחה  דין  עורך 
)נזיקין, פלילי, מסחרי וכו'( - גם עלינו 
הטובים  להיות  האחריות  מוטלת 
ביותר בתחום הספציפי שבחרנו לשים 

עליו את יהבנו.

לא להשאיר את הצוות מאחור
הבלתי  הצורך  על  כה  עד  דיברנו 
הידע  והעמקת  בלימוד  מתפשר 
בכך.  די  לא  אך  המקצועי של הסוכן, 
בין  כולל,  הביטוח  סוכן  של  תפקידו 
היתר, הנחלת הידע החדש שנרכש גם 
לעובדי צוות המשרד. בביקורי הרבים 
לכך  עדה  אני  הביטוח  בסוכנויות 
שפער הידע בין הסוכן לשאר העובדים 
הולך וגדל. הסוכן הולך קדימה, אבל 
המשרד הולך אחורה ומפסיק להיות 
רלבנטי. הם לא מבינים את השינויים, 
החדשה  השפה  את  מבינים  לא  הם 
ואת חוקי המשחק שהשתנו. עובדים 
רבים אינם מודעים לתמונה הגדולה, 
ביטוי בהפסדים  לידי  והדברים באים 

כספיים ניכרים.
אם לא תשקיעו בחינוך ובקידום צוות 
כוחותינו.  לאש  צפו  שלכם,  העובדים 
מותקף  מלהיות  יותר  גרוע  דבר  אין 

במקום בו אתה מצפה לגיבוי מלא.
השגרירים  הם  במשרד  העובדים 
אותם  להפוך  כדי  שלכם.  טובים  הכי 
להשקיע  צריך  תומכת,  לקואליציה 
בלימוד ובהטמעה של כללי המשחק 
שיעצימו  מומחים  תביאו  החדשים. 
השפה  את  אותם  שילמדו  אותם, 
רחבה  תמונה  להם  שייתנו  החדשה, 

אחראי  הסוכן  בענף.  המצב  אודות 
להתעדכן  התמונה;  את  להרחיב 
עיון  בימי  )השתתפות  בשינויים 
מקצועי(  חומר  קריאת  וכנסים, 
צוות  לכל  שיטתי  באופן  ולהעבירם 
הסוכנות. על מנת שעובד יגדיל ראש 
התמונה  כל  את  לראות  חייב  הוא 
הקטנים  הפאזל  חלקי  את  רק  ולא 

בתפקיד שלו.

ליצור רשת של קשרים
ללו"ז  הכניסו  חשוב:  אבל  קצר  טיפ 
ביטוח אחר.  השבועי שיחה עם סוכן 
מהאזור  שתוכלו  רחוק  הכי  רוצו 
אחרת,  בסוכנות  שפועל  כזה  המוכר; 
באזור גיאוגרפי אחר, בסוכנות בסדר 
גיל  בשכבת   – ובעיקר  אחר,  גודל 

אחרת ובעל ותק שונה.
תתפלאו כמה הרבה ניתן ללמוד ממי 
החלפת   - נטוורקינג   ממך.  ששונה 
עם  קשרים  פיתוח  התייעצות,  ידע, 

קולגות - זה כוח אדיר. 
מקצועית,  דילמה  להציף  אפשר 
האחר  הסוכן  איך  להתעניין 
החדשים  השינויים  מול  מתנהל 
גביית  הפנסיונית,  )המסלקה 
וכו'(.  ההסדרים  חוק   שכ"ט, 

עם  ונסיים  במליניאק  התחלנו 
סימן  עייף,  אתה  "אם  מליניאק: 
שאתה עוסק יותר מדי בתפעול ופחות 
ואומרת  מצטרפת  ואני  בניהול".  מדי 
שזה לא חייב להיות ככה. שנה חדשה, 

הרגלים חדשים, תוצאות חדשות.
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חיבור או חיסור
תנאי הפוליסה נוסחו באופן דו משמעי, כך שהיוו יתרון למבטחת. בית המשפט 

פסק כי יש לתת עדיפות פרשנית נגד המנסח 

עוד בימי קדם עשו אבותינו שימוש 
בין  המחבר  כדבק  החיבור  ב-ו' 
מילים ומשפטים )לדוגמה, "אברהם 
במקרים  האם,  אך  ויצחק"(. 
מסוימים, תפקידה דווקא להפריד?

חברה  הכשרה  כיצד  נראה  הבה 
לביטוח מפרשת את משמעותה של 

אות כה חשובה בשפה העברית.
משאית  של  הבעלים  היה  חאלד 
ביטוח  בפוליסת  שבוטחה  וולוו 
לביטוח.  חברה  בהכשרה  מקיף 
המשאית  נפגעה  הימים  באחד 
כללי.  כאובדן  והוכרזה  בתאונה 
לקבלת  חאלד  כשפנה  אולם, 

תגמולי ביטוח הוא נתקל בסירוב.
והונחה  לערכאות  הגיע  המחלוקת 
פלג  רונן  השופט  של  שולחנו  על 

מבית המשפט השלום בכפר סבא. 

תנאים מצטברים
בכתב הגנתה טענה הכשרת הישוב 
כי פוליסת הביטוח אינה מכסה, לפי 
תנאיה, מקרה ביטוח, במצב בו נהג 
המשאית "הינו פחות מגיל 24 והינו 
בעל רישיון נהיגה לסוג הרכב הנדון 
הנהיגה  רישיון  משנתיים".  פחות 
התאונה,  בעת  המשאית  נהג  של 
מתאים  מסוג  היה  הכשרה,  גרסה 
תוקפו  שתחילת  אלא  ובתוקף, 
קרות  לפני  השנה  ממחצית  פחות 

התאונה. 
התנאים  כי  מנגד  טען  חאלד 
תנאים  כשני  נוסחו  בפוליסה 
להסיר  מנת  שעל  כך  מצטברים, 
להתקיים  צריכים  ביטוחי  כיסוי 
מתחת  יהיה  שהנהג  הן   - שניהם 
של  ותק  בעל  שיהיה  והן   24 לגיל 
הרישיון  בסוג  משנתיים  פחות 

הנדרש. 
לטענות אלו השיבה הכשרה כי אין 
אלא  לשונית,  הדברים  את  לבחון 
נהוג  הנוהג.  ולפי  הכוונה  במישור 
ומקובל בחברות הביטוח, הסבירה, 
די  כי  וותק,  גיל  שעניינן  בהתניות 
כדי  יתקיים  לא  אחד  שתנאי  בכך 

להביא לדחיית הכיסוי הביטוחי. 
שבמשאית  היא  ההחרגה  מטרת 

בעל  נהג  ינהג  לעבודה  המשמשת 
ושאלת  שנתיים  לפחות  של  ותק 
הוותק אינה קשורה לגיל. המבטחת 
הבהירה כי אין מדובר בטעות דפוס; 
בעברית, יש הקוראים את ו' החיבור 
הקוראים  ויש  מילים  בין  כמחברת 
של  במשמעות  כמפרידה,  אותה 

"או". 

נוסח רב משמעי
ראה  הדברים  את  ששקל  לאחר 
השופט פלג לנכון לקבל את עמדת 

חאלד. 
השופט,  מציין  היומיום,  שפת 
של  משמעות  ו'  לאות  מייחסת 
להפריד,  רצון  יש  כאשר  חיבור. 
נעשה שימוש במילה "או" ולא אחת 

נעשה שימוש בכיתוב "ו/או".
הידוע, הדגיש השופט, קובע  הכלל 
כנגד  הכתוב  את  לפרש  יש  כי 
כשמדובר  וחומר,  קל  המנסח; 
בחוזה ביטוח, המנוסח כולו על ידי 
של  מעורבותו  ללא  הביטוח  חברת 
הנסח  כי  היא  ההנחה  המבוטח. 
בעת  זכויותיו  את  להבטיח  טרח 
כשמדובר  בייחוד  המסמך,  ניסוח 
והשפעה  כוח  שלו  דין,  בעל  על 
כדוגמת חברת ביטוח, הניצבת מול 

האזרח הנזקק לשירותי הביטוח. 
רב  או  משמעי  דו  הוא  הנוסח  אם 
פרשנית  עדיפות  ניתנת  משמעי, 

שדאג   - הוא  אם  שהרי  הנסח,  נגד 
לענייניו - יצר נוסח בעל משמעויות 
יכול לבחור לעצמו  שונות, אין הוא 
דווקא את החלופה הנוחה לו ביותר. 
ידי  על  נתפס  הוא  דבר;  של  היפוכו 
לפי  אפשרית  שהיא  חלופה,  אותה 
טובה  הגנה  המבטאת  הטקסט, 

יותר על אינטרס המבוטח.

לשון הפוליסה

לשון  השופט,  קובע  בענייננו, 
הפוליסה   - ברורה  היא  הפוליסה 
איננה מכסה את הנזק; מקום שבו 
בעת התאונה הרכב היה נהוג על ידי 
נהג שטרם מלאו לו 24 שנים ושהינו 
הרכב  לסוג  נהיגה  רישיון  בעל 

המסוים של פחות משנתיים.
הדברים אף עומדים במבחן ההיגיון, 
על  מפצה  גיל  שכן  השופט,  מבהיר 
אם  ולהפך.  בנהיגה  ניסיון  חוסר 
על  להתנות  הביטוח  חברת  רצתה 
הכיסוי הביטוחי הן בגיל והן בוותק 
הרישיון, היה עליה להפריד בין שני 
"או".  המילה  באמצעות  התנאים 
האחרונה  כאמור,  זאת,  במקום 

ניסחה את שני התנאים במצטבר. 
זאת ועוד, באשר לטענת המבטחת 
די  כי  הביטוח,  בעולם  לנוהג  ביחס 
כדי  יתקיים  לא  אחד  שתנאי  בכך 
הכיסוי  דחיית  של  לתוצאה  להביא 

הביטוחי, הרי שהדבר לא הוכח. 
אפילו  פלג,  השופט  מדגיש  לטעמי, 
היה מוכח נוהג שכזה, לא היה בכך 
התביעה  תוצאת  את  לשנות  כדי 
אמור  אינו  מבוטח  שהרי  כאן, 
הביטוח,  בעולם  הנוהג  את  להכיר 
אלא להסתמך על הכתוב במפורש 

בפוליסה.

הלכת סלוצקי
התביעה  התקבלה  האמור  לאור 
הכשרה  על  כי  ונקבע  במלואה 
המשאית  נזקי  את  לחאלד  לשלם 
בסך  השמאי  ושכ"ט  בתאונה 
בצירוף  שקל,   137,160 של  מצטבר 
הפרשי ריבית והצמדה ושכ"ט עו"ד. 
פי  על  גם  כי  להוסיף  נבקש  אנו 
לקבל  מקום  היה  סלוצקי  הלכת 
את התביעה. המבטחת לא הביאה 
ראיות לכך כי לא היתה מקבלת את 
מקבלת  היתה  או  לביטוח,  התובע 
כי  ידעה  לו  אחרים,  בתנאים  אותו 
בעל  אך    24 גיל  מעל  ברכב  הנוהג 

ותק של פחות משנתיים בנהיגה.

)ת"א 24602-09-14 עודה נ' הכשרה 
חברה לביטוח(

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.

גיליון מס' 851 | יום ד', ג' בתשרי | התשע"ו | 16.9.2015

מאמרים ודעות17

תכנון
פיננסי

דן דוברי

הפיננסי- הייעוץ  תחום  התפתחות 
פנסיוני ברחבי העולם יצרה מציאות 
יעוץ  מעניקים  המקצוע  אנשי  שבה 
אלא  העושר,  ללקוחות  רק  לא 
באוכלוסיה.  נוספות  לשכבות 
מסייעים  רק  לא  בתחום  העוסקים 
השקעות,  מנהל  או  מוצר  בבחירת 
בתכנון  עזרה  מציעים  גם  אלא 
יעדים כלכליים ובעמידה בהם, הם 
ניהול  בתכנית  "חורים"  מאתרים 
ועוזרים  משפחות  של  סיכונים 
של  בתקופות  ללקוחותיהם 

משברים אישיים ופיננסים.   
באחד  כותב  שנקמן  מרטין 
שלו,  המצוינים  המאמרים 
"ניהול  העת  בכתב  שהתפרסם 
Wealth management. עושר" 
את  לנצח  תרצה  "אם   ,com
עבודת  את  עושה  שהיום  המחשב, 
במחיר  מכך  יותר  ואפילו  ההפניה 
אפסי, עליך ראשית להפסיק למכור 
ללקוחות שלך את הפנטזיה שאתה 
ממליץ  שאתה  השקעות  מנהל  או 
המדד.  את  לנצח  יודעים  עליו 
שתפקידך  ללקוחות  להסביר  עליך 
ל'גאון  בהפניה  רק  לא  מסתכם 
התורן בהשקעות' או בפתרון ניהול 
בכלל  להם  לסייע  אלא  סיכונים, 
מכאן,  שלהם.  הפיננסים  התחומים 
ששכר הטרחה שאתה גובה אינו רק 
בשל ניהול השקעותיהם אלא עבור 

מכלול הסיוע שאתה מגיש להם". 

ליצור בהרמוניה
ומצליח  שמתפתח  העבודה  מודל 
תכנון  קבוצת  ליצור  הוא  בעולם 
המקצוע,  איש  כאשר  פיננסי, 
המנהל מערכת היחסים עם הלקוח, 

על  המנצח  בתפקיד  גם  משמש 
עם  בהרמוניה  המנגנת  התזמורת 
אנשי המקצוע הנוספים ויוצרת יחד 

"מוזיקה" טובה. 
עד כה, רק מעטים מצליחים ליישם 
 – שמצליח  מי  אולם  המודל,  את 

בהחלט מרוויח. 
מאמינים  עדיין  רבים  מקצוע  אנשי 
לאינטרנט  יכנסו  לא  שלקוחות 
החזר  לבצע  השקעות,  לבחור 
אולם  משפטי.  ייעוץ  לקבל  או  מס 
מדי  יותר  יותר  קורה  זה  בפועל 
להם  שאין  ערך,  לקוחות  גם  יום. 
ריבוי  עם  להתעסק  מיותר  זמן 
ועייפים ממניפולציות  אנשי מקצוע 
ומ"מעשיות", מתחילים לראות את 
הפרטי  הבנקאי  בהחלפת  הערך 

שלהם במחשב. 

ללמוד מהניסיון 
בעולם  ביותר  המצליחה  הגישה 
שאנשי  היא  ללקוחות  הייעוץ 
השקעות, אנשי ביטוח, רואי חשבון 
ויעניקו  אחת  יד  יעשו  דין  ועורכי 
שירות באמצעות איש מקצוע יחיד, 

המתכנן הפיננסי. 

כאשר כל איש מקצוע עובד בנפרד, 
שחברי  שטחים  לפספס  צפוי  הוא 
כאשר  מזהים.  היו  האחרים  הצוות 
מבעד  בנושא  יטפל  בצוות  חבר  כל 
לתחום המומחיות שלו, אך גם יראה 
היעדים  את  הכוללת,  התמונה  את 
עבור  ייווצר  הלקוח,  של  והחלומות 
להתעלם  אפשר  שאי  ערך  הלקוח 

ממנו וששווה לו לשלם עליו. 

מאוד  רגישים  הלקוחות  כיום, 
רק  לשלם  ומוכנים  המחיר  לנושא 
ממשי.  ערך  להם  ומביאים  במידה 
להגיע  המעוניין  פיננסי  מתכנן 
זאת  לקחת  צריך  כלכלי  לשגשוג 

בחשבון. 

להרוויח בגדול

שבאופן  מראה  הבינלאומי  הניסיון 
המזון  בשרשרת  השותפים  כלל  זה 

יוצאים נשכרים. 
ראשית, הלקוח מרוויח כי הוא עובד 
עם איש מקצוע שהאינטרסים שלו 
נוצרת  כך  בלבד.  איתו  מיושרים 
מביא  המקצוע  איש  שבה  מציאות 
הלקוח,  למען  בפעולותיו  רב  ערך 
אצלו  ליצור  מנת  על  עובד  ולא 
מחויבות לרכישת מוצר מסוים, כפי 

שהיה בעבר. 
ספקי  המקצוע,  אנשי  גם  שנית, 
ידע  לו  שיש  מי  מרוויחים.  הייעוץ, 
גורלם  על  להשפיע  יכול  ומיומנות 
בעיניהם  ערכו  ולכן  הלקוחות  של 
מאמיר. כך נוצר שגשוג כלכלי אצל 
את  לקבל  המוכנים  המקצוענים, 
במטרה  בעצמם  ולהשקיע  האתגר 

לרכוש את הידע הנדרש. 
כי הם  היצרנים מרוויחים  שלישית, 
ופלטפורמות  פתרונות  מייצרים 
לחברה  שמגיע  הכסף  ללקוחות. 
רק  ולא  בחברה  שנשאר  כסף  הוא 
של  חיסכון  נוצר  כך  בה.  "מבקר" 
מכירות.  במערך  רבים  מיליונים 
הנכסים  על  לשמור  היא  מטרתו 
אצלם  המבקרים  הקיימים 

החברה  של  הבא  ל"מבצע  עד 
המתחרה", שייצור מעבר של הנכס 
ליעד החדש שבו הוא מבקר באופן 

זמני. 
מרוויחים  הרגולטורים  בנוסף, 
הייעוץ  ערוצי  שבה  במציאות  כי 
מתקיימת  ללקוחות,  נאמנים 

חובתם לדאוג לטובת הצרכן. 

- חברת   GIS * הכותב הינו מנכ"ל 
גלובאלים,  השקעה  פתרונות 
הפיננסיים  המתכננים  איגוד  ויו"ר 

בישראל

סימפוניה של שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע מביאה ערך רב לא רק ללקוח, אלא לכלל השותפים

לנצח בעזרת המערכת

כולם יהיו 
שם, ואתה?

הוועידה ה-15
 30 בנובמבר - 1 בדצמבר 2015

אווניו, קרית שדה התעופה

SAVE THE DATE



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים
Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

www.Anet.co.il :ניתן לקרוא את הידיעות בהרחבה באתר

 דרוש/ה מנכ"לית  להקמת חברת ביטוח  בחו"ל: 
ניסיון הכרחי בניהול  שיווק וגיוס במבטחי משנה/ 
צרפתית/ יתרון  הכרחית.  אנגלית  ברוקרים/ 

הארץ  בין  לסירוגין  או   לרלוקיישן,  ספרדית  
debby@hever.co.il :לאירופה. קו"ח

הביטוח,  לתחום  הגיוס  יחידת  אנושי,  הון  חבר     
ולסוכנויות  לחברות  מגייסים  רז,  דבי  של  בניהולה 

ביטוח: דרושים/ת מנוסים/ות:
ועסקים,  דירה  רכב,  ותביעות  חיתום  באלמנטרי: 

חידושים וגבייה 
תיק/ מנהלי/ות  וחבר  סוכנות  פקידי/ות  בחיים: 

משווקים, תביעות, שינויים, פדיונות גבייה.
 insurance@hever.co.il :קו"ח

עם  בחורה  דרושה  ותיקה  ביטוח  לסוכנות   
תנאים  חלקית.  למשרה  למכירות  אוריינטציה 

מצוינים למתאימה, העבודה באזור המרכז. 
Zachi@RIMONIMINS.co.il :קו"ח 

הדפוס  בתי  מול  אחריות  כולל  התפקיד  לחל"ד. 
ניסוח,  ודוחות לעמיתים,  משלוחי מכתבים  במגוון 
עיצוב, בדיקות, בקרות לפי דרישות ובאתר. משרה 
מלאה, בכפיפות לסמנכ"ל תפעול. יתרון משמעותי 
לבעלי ניסיון בתפקיד דומה בתחום הגמל והפנסיה. 

ידע באקסל – חובה. התחלה מידיית. 
  jobs@altshul.co.il :קו"ח

 למשרד לייעוץ פנסיוני- כלכלי בזכרון יעקב: 
לכלכלה/ סטודנט  פנסיוני.  בייעוץ  מתמחה 

דוחות  להכנת  סיום(  )לקראת  חשבונאות 
באקסל.   מעולה  שליטה  כספיים/מאזנים. 
למלאה  אופציה  עם  חלקית  המשרה 
 eyal@harel-adv.com קו"ח:   בהמשך. 

 דרושה מתאמת פגישות עם ניסיון לעבודה 
מהבית. תנאים מצוינים למתאימה. 

Zachi@RIMONIMINS.co.il :קו"ח

דרושים: בנתיבות  סניף  לפתיחת   
בשכר.  מתמחה   / רישיון  בעל/ת  סוכן/ת   .1 
2. פקידת ביטוח. שכר חודשי + בונוסים למתאים/ה. 

לפרטים גבי נתן, טל' 054-7004784 
gabin@calautu.co.il ,09-9569710 'פקס

 לחברות ולסוכנויות ביטוח דרושים/ת מנוסים/ות
ועסקים,  דירה  רכב,  ותביעות  חיתום  באלמנטרי: 
וחבר  סוכנות  פקידי/ות  בחיים:  וגבייה.  חידושים 
מנהלי/ות תיק/משווקים, תביעות, שינויים, פדיונות 

 insurance@hever.co.il :גבייה. קו"ח
  

דרוש/ה  החייל  ברמת  שחם  לאלטשולר   
אחראי/ת דוחות עמיתים למשרה זמנית – החלפה 

לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד הוגשה תביעה ובקשה להכיר בה 
מגדל מקפת קרנות פנסיה  ונגד  מגדל  כייצוגית נגד חברת הביטוח 
וקופות גמל בגין, נזקים שנגרמו לחברי הקבוצה, או מי מהם, עקב מעשיו 
החברה.  של  הפנסיה  בקרנות  לשעבר  המניות  תיק  מנהל  ממן,  גיא  של 
המבקשים, אשר הינם עמיתים בקרן פנסיה 'מגדל מקפת אישית' בניהולה 
של מקפת, מבקשים לייצג קבוצה הכוללת כל אחד מעמיתי או לקוחות או 
המשתתפות  בפוליסות  הפנסיה,  בקרנות  עמיתים  לרבות  מגדל,  מבוטחי 
וכיוצ"ב, אשר, לפי הטענות  ברווחים, בקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות 
ידי  על  שבוצעה  ערך  בניירות  מהתרמית  כתוצאה  זכויותיו  נפגעו  בבקשה, 

עובדיה או אורגניה של מגדל או מי מטעמה, בין השנים 2006 – 2011.  

הראל ביטוח ופיננסים הציגה את הממשק החדש "תמונת  קבוצת 
מידע  להפיק  אפשרות  לסוכנים  המעניק  אלמנטרי",  תחום  לקוח- 
אחד.  במקום  שלהם  האלמנטרי  לקוחות  תיק  אודות  יעיל  באופן  מפורט 
הממשק החדש מרכז לסוכן מידע מקיף ומלא על תיק הלקוח שלו, הכולל בין 
היתר פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי. הממשק 
החדש מאפשר גישה מהירה ושימוש מכל מחשב, מכשיר טאבלט או טלפון 

סלולרי. בנוסף, הסוכן יכול לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה.  

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה היום פה אחד את הסעיף בחוק 
ההסדרים לפיו החל משנת הכספים 2016 ואילך, מעסיק יחויב לדווח 
תשלומים  על  ויולי(  אפריל  )בינואר,  השנה  במהלך  פעמים  שלוש 
ששילם לעובד )כמו שכר עבודה( ועל קליטת עובדים חדשים ישירות למוסד 
לביטוח לאומי, וזאת באופן מקוון בלחיצת כפתור במחשב. מעסיקים קטנים 
לא יחויבו בדיווח מקוון. בכך יתבטל המצב הנהוג כיום, בו הביטוח הלאומי 
ועל קליטת עובדים חדשים מרשויות  דיווח על תשלומים לעובדים  מקבל 
המס בלבד,  וזאת באיחור של חודשים ארוכים ולעיתים אף שנים. מצב זה 
גורם לעובד להיחשב במשך תקופה ארוכה כמי שאינו משלם דמי ביטוח, 

לצבור חובות גדולים ואף לעמוד בפני עיקול חשבון הבנק שלו.

 איגוד השמאים קיים בסוף שבוע שעבר השתלמות במכון מופ"ת שעסקה 
בחוות דעת מומחה, בהנחייתו של יהודה יגן, יו"ר ענף הרכב באיגוד. 
"לא  כי  בהשתלמות  אמר  השמאים,  איגוד  יו"ר  חבקין,  דורון  עו"ד 
רק שחשוב לערוך חוות דעת בצורה בהירה, אלא אנו גם נחקרים על חוות 
דעתנו במטרה לקעקע אותה, ולכן שמאי טוב הוא זה שעומד ביום הבחינה 
וגם  נגדית  חקירה  לו  שעושה  לעו"ד  תשובות  לענות  ויודע  משפט  בבית 
בוועדה  חבר  ז'ורבסקי,  עמוס  לדברי  המשפט".  בית  של  לשאלות  לענות 
לבטל  עומד  התחבורה  "משרד  השמאים:  איגוד  של  הארצית  המקצועית 
את  שירכז  אוגדן  במקומם  ולהוציא  לשמאים,  הקודמים  החוזרים  כל  את 
הדעת  חוות  אלה,  הנחיות  פי  על  הרכב.  לשמאי  המקצועיות  ההנחיות  כל 
מקצועי  דעת  שיקול  יפעיל  שהשמאי  וחשוב  השמאי  בעבודת  העיקר  היא 
וכדומה.   ועצמאי, שאיננו מושפע מהמוסך, או מבעל הרכב, או מהמבטח  
בסופו של  יום, על השמאי לקבוע את היקף הנזק על בסיס הידע והניסיון 

המקצועי שלו". 

המשפט  לבית  לאחרונה  הוגשה  כייצוגית  לאשרה  ובקשה  תביעה 
המחוזי מרכז נגד הראל, דקלה, הפניקס, כלל ומגדל, בטענה להפרת 
גילוי והטעיה. לטענת התובעים, חברות הביטוח  הסכם ביטוח סיעודי, אי 
אימצו עמדה פרשנית, לפיה לצורך הכרה במבוטח כמי שמתקיים לגביו מצב 
של 'אי שליטה על הסוגרים', על מצב זה להיות תוצאה של מחלה או ליקוי 
להוראות  בניגוד  כביכול  זאת   – בלבד  גסטרואנטרולוגיים  או  אורולוגיים 

פוליסות הביטוח. 


