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אושרו התקנות להורדת רף ההון העצמי המינימלי

השוק נפתח

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את התקנות להורדת
הרף המינימלי לכניסת חברות ביטוח חדשות לשוק | עבד
חסדייה ,רשות שוק ההון :כניסתן של חברות רק תגביר את
התחרות ,תפחית את הריכוזיות ותביא בשורה לצרכנים |
אמיל ויינשל :דרישות ההון החדשות ריאליות והוגנות /עמ' 2

מאמרים
עו"ד ארז
שניאורסון

כיסוי לעבודות
קבלניות

15

רוני קרמר

מנהל .לא שותף

16

פרופ' זיו רייך

חוק הפלת"ד:
קווים לדמותו
הצעת החוק תהפוך את הקערה?

בפיקוח שוקלים לתמוך במכירת ביטוח
נסיעות גם ללא רישיון ביטוח

לעדיף נודע כי הצעת החוק של רוברט אילטוב וח"כים נוספים ,עשויה לפתוח
מחדש את הנושא ,למרות שבג"ץ קבע כי החל מ 1-ביוני רק בעל רישיון יוכל למכור
את הכיסוי | בהצעת החוק העדכנית נעלם הסעיף המתנה את המכירה בהיעדר
צורך בחיתום רפואי | הורנצ'יק :רואים באמירה כעבירה על החוק ,ונשתמש בכל
האמצעים שעומדים לרשותנו  /עמ' 3

17

אבדן הרווחיות?

הכנסת החלה
לקדם את
הפחתת דמי
הניהול בחצי
 /עמ' 6

כותרות השבוע

מאזנים כוחות

העמדה הנחותה של המבוטחים
מול חברות הביטוח במחלוקות
משפטיות ,הובילה לתזכיר
חוק לפיו יוקם מוסד ליישוב
סכסוכים  /עמ' 4-5

חוצה קווים

ענת כנפו-תבור מונתה
למנהלת קרן הפנסיה
ולסמנכ"לית תפעול
באלטשולר שחם גמל ופנסיה
 /עמ' 8

תעריף חדש

מגדל השיקה תעריף רכב מקיף
חדש  -בצמוד לביטוח חובה |
ליאור רביב :תנאים אטרקטיביים
למבוטחים ויתרונות שיווקיים
לסוכנים מול המתחרים  /עמ' 11

נזקי טבע

בשנת  2017נרשם שיא של כל
הזמנים בנזקים מבוטחים בשל
אסונות טבע :כלל הנזקים
הכלכליים |  330מיליארד דולר
 /עמ' 14

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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ועדת הכספים אישרה את התקנות להורדת הרף
המינימלי לכניסתן של חברות ביטוח חדשות לשוק
עבד חסדייה ,רשות שוק ההון :כניסת חברות תגביר את התחרות ותפחית את הריכוזיות |
יו"ר ועדת הכספים משה גפני :אני מקווה שהמהלך יוכיח עצמו ויוביל להוזלת מחירי הביטוחים
ועדת הכספים של הכנסת אישרה
הבוקר (ד') פה אחד את התקנות
שמורידות את רף ההון העצמי
המינימלי הדרוש על מנת לפתוח
חברת ביטוח ,בכל אחד מענפי
הביטוח השונים .בדיון שררה תקווה
שהמהלך יוביל לכניסה של חברות
חדשות לענף ועקב כך להגברת
התחרות בין החברות  -ובסופו של דבר
להוזלת הביטוחים השונים.
אישור התקנות מגדיל את הפוטנציאל
של יצירת יתר גיוון וכניסת מוצרים
חדשים לענף הביטוח וירידת מחירי
הפוליסות .על פי התקנות החדשות,
ההון העצמי המינימלי שיידרש בביטוח
כללי יעמוד על  10מיליון שקלים
ו 15-מיליון שקלים בביטוח כללי כולל
חבויות ,לעומת המצב כיום ,שבו ההון
הנדרש הוא  59מיליון שקלים .בביטוח
חיים הרף המינימלי יהיה  15מיליון
שקלים לעומת ההון הנדרש כיום52 :
מיליון שקלים .לחברות חדשות שירצו
להיכנס גם לביטוח כללי וגם לביטוח
חיים הסכום יעמוד על  25מיליון
שקלים ,לעומת ההון הנדרש כיום
עבור שני התחומים שעומד על 89
מיליון שקלים.
סגן בכיר לממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,עבד חסדייה ,אמר בפתח
הדיון" :אנחנו מזהים את דרישות ההון
כחסם מאוד משמעותי בכניסתן של
חברות ביטוח חדשות לשוק .כולנו
נסכים שכניסתן לשוק של חברות
רק תגביר את התחרות ,תפחית את
הריכוזיות ותביא בשורה לצרכנים.
בצעד הזה אנחנו מבקשים לאפשר
כניסה של מיזמים חדשים לשוק .יש
היום שלושה מיזמים שמחכים לתיקון
של התקנות האלה כדי להתקדם
ולהקים חברות ביטוח חדשות
בישראל .לא בכל יום קמה חברת
ביטוח בישראל .זה צעד מבורך למשק
ולתחרות בכלל".
חסדייה הסביר כי הדישות החדשות
מתייחסות לרובד ראשון של כניסה
לפעילות – איזה הון צריך להעמיד כדי
להיכנס לשוק הזה ,גם אם לא נמכרה
פוליסה אחת" .על הרובד הזה יש את
ההון הנוסף ,שזה הון שתלוי בפעילות
של החברה .ככל שהחברה גדלה יותר,
ככל שהיא חשופה ליותר סיכונים ,היא

צריכה להעמיד יותר הון .בסופו של
דבר נסכים כולנו שכדי שהחברות
האלה יהיו יציבות מספיק כלפי
הלקוחות  -ככל שהפעילות הולכת
וגדלה ,החברה תידרש להעמיד יותר
הון בעתיד".
יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני ,בירך
על התקנות ואמר כי הוא "מקווה
שהמהלך של הורדת רף ההון הנדרש
מחברות על מנת להיכנס לשוק
אכן יוכיח עצמו ויוביל להוזלת מחירי
הביטוחים .הביטוחים השונים אינם
מותרות ובתחומים שונים אין לציבור
הרבה ברירות והוא חייב לבטח עצמו
ומוציא כסף רב מדי שנה על פוליסות

התאמת דרישות ההון המזערי לקבלת רישיון
כחלק אימוץ הדירקטיבה האירופית סולבנסי 2
היום
תקנות חדשות
סכום הפחתת ההון

ביטוח כללי
59
 15( 10כולל חבויות)
44/49

* במיליוני שקלים

ביטוח חיים
52
15
37

ביטוח כללי  +חיים
89
 30( 25כולל חבויות)
59/64
מקור :רשות שוק ההון

יקרות .כניסת חברות חדשות אכן
צפויה להיטיב עם המבוטחים".
עוד אמר גפני כי "המהלך של הורדת
רף הכניסה של חברות חדשות לענף,
הוא מהלך משלים לקביעת משטר
ההון החדש שאושר כאן בוועדת
הכספים לפני כחצי שנה ושמחייב
עמידה בדרישות הון שיאפשרו לחברות

לעמוד בהתחייבויותיהן למבוטחים.
עתה ,הוועדה לא מבטלת את משטר
ההון ,אלא קובעת שדרישות ההון
מהחברות יגדלו ,ככל שתגדל פעילותן,
כך שחברות קטנות יידרשו להחזיק רף
הון נמוך יותר ,מה שיקל עליהן להיכנס
לענף .לאחר מכן ,אם יתרחבו ,יצטרכו
להגדיל את ההון העצמי שלהן".

אמיל ויינשל :דרישות ההון החדשות ריאליות והוגנות
אישור התקנות להורדת רף ההון
העצמי המזערי לכניסת חברות
חדשות לענף הביטוח – היום (ד')
בוועדת הכספים של הכנסת -
הוא שלב נוסף ,משמעותי ,בדרך
לכניסתן של חברות ביטוח חדשות
לשוק.
בדיון שנערך השתתף גם אמיל
ויינשל ,לשעבר בכיר במגדל
ומנכ"ל איילון חברה לביטוח,
שפועל בימים אלה להקמת חברת
הביטוח הארט ,שהסביר בשיחה
עם עדיף על המשמעות של
ההחלטה והשפעתה על השוק.
"זה שוק שיש בו חסמי כניסה
גבוהים מאוד וקשים .אחד מחסמי
הכניסה היותר משמעותיים הינו
הנושא של דרישה להון מינימלי
שנדרש לו מבטח חדש .טיוטת
התקנות פורסמה לפני קרוב לשנה
ועכשיו היא הגיע לאישור סופי של
ועדת הכספים וזה נותן פורמלית
את האפשרות לשחקנים חדשים
להיכנס לתחום" ,מסביר ויינשל
ומציין כי המצב החדש מתחבר
לנושא של דירקטיבת סולבנסי 2
לפיהן דרישות ההון צריכות להיות
תואמות את הסיכון .הדרישה
המינימלית שהייתה מעל ל50-
מיליון שקלים לפעילות אלמנטרית

הוגנות ,הן תואמות פחות או יותר את
מה שדורשים רגולטורים באירופה
ובמדינות נוספות בעולם .אני גם
מברך את רשות שוק ההון ,שכן זה
היה צעד מתבקש ויפה שהם עשו
לפתוח את השוק למתחרים חדשים,
לא רק בנושא של מחירים ,אבל גם
בתחום השירות והחדשנות".
וכן מעל ל 50-מיליון שקלים בביטוח
חיים הייתה לא עדכנית לדירקטיבה
העדכנית של הון על בסיס סיכון
שלוקח המבטח על עצמו".
בדיון בוועדת הכספים ייצג ויינשל
את היזמים החדשים בתחום הביטוח
– "אלה שרוצים להיכנס לתחום הזה
ולהציע פתרונות חדשניים ומוצרים
חדשים ותחרותיים בענף .בסך הכל
השוק הזה מאוד שמרן .בביטוח
אלמנטרי כבר מעל לעשור לא נכנס
אף שחקן משמעותי לתחום ,וגם אלה
שנמצאים עושים פחות או יותר את
אותו דבר .כלומר אין חדשנות ויזמות
יוצאת דופן בתעשייה המקומית.
שחקנים חדשים אמורים להיות יותר
גמישים ,יצירתיים ויעילים גם מבחינה
טכנולוגית" .
החדשות

ריאליות,

הדרישות
הוגנות?
"אני חושב שכן .הן מקצועיות ,הן

יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה
גפני ,ציין בדיון כי מנכ"לים
לשעבר של חברות ביטוח גדולות
פרשו ועכשיו הם מקימים חברות
ביטוח .הוא הביע תמיהה בקשר
לסמיכות של הפרישה להקמת
החברות ולתקנות החדשות.
"השאלה לא הייתה לי כל כך ברורה
וגם לא הבנתי את מטרתה ,הרי מי
ייצא ויקים עסק כזה? רק מי שיש לו
את הידע והניסיון יכול הלכה למעשה
לפעול להקמת חברת ביטוח חדשה.
אני לוקח סיכון גדול מאוד על עצמי
ומסכן בעיקר את ההון האישי שלי.
כניסתנו לתחום לא מונעת מאף
אחד אחר להתחרות ומי שחושב
שיכול להיכנס לתחום מורכב ,סבוך
ותובעני מסוג זה מוזמן לעשות
כן .הרי אנו לא מקבלים מרשות
שוק ההון רשת ביטחון כלשהי ואנו
צריכים לעמוד מאחורי הפעילות של
עצמנו וסיכונים שכרוכים בכך".

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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הצעת החוק תהפוך את הקערה?

בפיקוח שוקלים לתמוך במכירת ביטוח
נסיעות גם ללא רישיון ביטוח

לעדיף נודע כי הצעת החוק של רוברט אילטוב וח"כים נוספים ,עשויה לפתוח מחדש את
הנושא ,למרות שבג"ץ קבע כי החל מ 1-ביוני רק בעל רישיון יוכל למכור את הכיסוי | בהצעת
החוק העדכנית נעלם הסעיף המתנה את המכירה בהיעדר צורך בחיתום רפואי | הורנצ'יק:
רואים באמירה כעבירה על החוק ,ונשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותנו
נושא מכירת ביטוחי נסיעות לחו"ל
מסרב לרדת מלוח הטיסות .לעדיף
נודע כי ברשות שוק ההון שוקלים
לתמוך בהצעת החוק שהוגשה בקיץ
האחרון לפיה סוכן נסיעות שקיבל
היתר לשיווק ומכירה של ביטוח
נסיעות לחו"ל מטעם התאחדות
משרדי הנסיעות ויועצי התיירות
בישראל ,יהיה רשאי למכור כיסוי
ביטוחי לנוסעים לחו"ל .כלומר ,לא
רק בעלי רישיון יוכלו למכור את ביטוח
הנסיעות.
לפי שעה לא ידוע אם התמיכה תהיה
מלאה ,אך מדובר בהחלט בשינוי
כיוון נוסף בעמדת המדינה בנושא.
התמיכה האפשרית רשות שוק
ההון בהצעת החוק של ח"כ רוברט
אילטוב וחברי כנסת נוספים ,מוצאת
מבחינת סוכני הנסיעות פתרון לכך
שבחוזר סוכנים ויועצים שפורסם
בינואר  ,2017קבעה הממונה על
שוק ההון ביטוח וחיסכון ,בין היתר ,כי
מכירת מוצר ביטוח תיעשה על ידי גוף
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מנהלת פרסום :אורלי שובל זריהן
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דורית סלינגר

ליאור הורנצ'יק

ח"כ רוברט אילטוב .צילום :אתר הכנסת

מפוקח .מאחר וסוכני הנסיעות אינם
נמנים על הגופים המפוקחים לפי חוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים ,הם
אינם רשאים להציע ביטוח נסיעות
לחו"ל .אשר על כן ,וכדי לאפשר
לצרכנים להמשיך ולרכוש ביטוח
נסיעות לחו"ל יחד עם הזמנת טיול
או רכישת חבילה תיירותית וכדי לעודד
רכישת כיסוי ביטוחי לנסיעות מחוץ
לגבולות הארץ ,מוצע לקבוע כי אפשר
יהיה להנפיק להם רישיון מטעם
התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי
התיירות בישראל.

לאופן בו הוא רואה את הפתרון
המיטבי לנושא.
נקודה בולטת בהצעת החוק שהונחה
ביולי על שולחן מליאת הכנסת ,הוא
ההתניה שהופיע בהצעת החוק
המקורית של אילטוב ,עליה דווח במאי
 .2017בהצעה המקורית נכתב כי מתן
האפשרות למכירת ביטוח על ידי מי
שאינו בעל רישיון ,יהיה אך ורק לשיווק
ומכירה של ביטוחי נסיעות לחו"ל אשר
אינם דורשים חיתום רפואי .אולם
בהצעת החוק שמופיעה כעת במאגר
הכנסת ,סעיף זה אינו מופיע.
ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא לשכת
סוכני הביטוח ,אמר בתגובה כי רכישת
ביטוח נעשית ותעשה אך ורק על ידי
סוכן ביטוח או סוכנת בעלי רישיון.
"אנו רואים בעצם האמירה כעבירה

על החוק ,ונשתמש בכל האמצעים
שעומדים לרשותנו כדי למנוע
סיטואציה שבה המדינה ,בצורה כזו
או אחרת ,תאפשר למי שאינו בעל
רישיון לשווק ולמכור מוצרי ביטוח
באשר הם .מיותר לציין כי משחקי
הפינג פונג חייבים להיפסק ובמידי.
לא יכולה להיות סיטואציה שבבית
המשפט רשות שוק ההון השמיעה
את עמדתה וכעת סותרת אותה .אנו
רואים זאת בחומרה רבה .נפעיל את
כל האמצעים שעומדים לרשותנו
ונפעל במלוא העוצמה תוך שמירה
על סוכני הביטוח וציבור המבוטחים.
המוצר אינו בגד בחנות בגדים ,אלא
הוא מקיף עם המון ניואנסים וסעיפים,
שחייבים לתת עליהם את הדעת רק
בעלי רישיון" ,הסביר הורנצ'יק.

ברקע של הצעת החוק עומדת
החלטת בג"ץ מחודש מאי האחרון,
לפיה החל ב 1-ביוני  ,2018סוכני
נסיעות לא יוכלו למכור יותר ביטוח
נסיעות לחו"ל ,אלא אם הם
מחזיקים ברישיון מכירת ביטוח.
גורם משפטי הסביר כי על פניו
אין סתירה בין עמדת בג"ץ לתמיכה
אפשרית של רשות שוק ההון בהצעת
החוק ,כיוון שבג"ץ דן בנושא על בסיס
החוקים שהיו קיימים בעת
העתירה ,ולכנסת ישנה
סמכות לשנות את החוקים.
בנוסף ,בג"ץ לא קבע בהחלטתו
פסיקה ,אלא נתן לפיקוח על הביטוח
להוציא הוראה רגולטורית בהתאם

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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משנים את מאזן הכוחות

העמדה הנחותה של המבוטחים מול חברות הביטוח במחלוקות משפטיות ,הובילה לתזכיר
חוק לפי יוקם מוסד ליישוב סכסוכים במסגרת רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון | מנתוני הרשות
עולה כי בשנת  2016חברות הביטוח דחו כ 77-אלף תביעות ,כ 24%-יותר בהשוואה ל| 2012-
כן נרשמה עלייה מתמדת במספר הפניות של מבוטחים כנגד חברות הביטוח בשנים האחרונות
פער הכוחות שבין מבוטח המבקש
להגיש תביעה לקבלת תגמולי ביטוח
לבין חברת הביטוח ,הוא בין הגורמים
שבעטיים עלה הרעיון להקים מוסד
לבוררות שיטפל בנושא זה.
בתזכיר חוק שפורסם אתמול (ג') תחת
הכותרת "חוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס') (מוסד
ליישוב סכסוכים) ,התשע"ח"2017-
נאמר כי מטרת החוק היא לייעל את
הליכי יישוב סכסוכים בתחום הביטוח
בישראל ,באופן שיאפשר מיצוי זכויות
בתחומים אלה תוך מתן טיפול הוגן,
מקצועי ,יעיל ומהיר .זאת בהתחשב
בפער הכוחות שבן המבקשים לממש
את זכויותיהם לבין חברת הביטוח .עוד
מצוין ,כי ייעול הליכי יישוב הסכסוכים,
צפוי גם להפחית את העומס המוטל
על בתי המשפט.
על פי החוק המוצע ,המוסד ליישוב
סכסוכים יוקם במסגרת רשות שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון .מימון הקמת
המוסד ייעשה מתוך מקורות הרשות.
כל עלות נוספת תיבחן בהמשך ,בד
בבד עם התקדמות הליך הקמת
המוסד.
על פי התזכיר ,המוסד יברר תביעות
של מבוטחים ,מוטבים וצדדים
שלישיים ,למעט מי שהוגשה נגדו
תביעה בצד שלישי ,שאינם תאגיד –
המבקשים לממש את זכויותיהם לפי
תנאי פוליסת ביטוח או לפי הוראות
הדין הרלוונטיות למימוש זכויות אלו
כלפי חברת הביטוח ,זאת לאחר
שתביעתם נדחתה על ידי החברה.
כאמור ,הקמת המוסד נדרשת ,בין
היתר ,נוכח פערי הכוחות ,שבין
המבוטח לבין חברת הביטוח" .כיום
נדרש פונה המגיש תביעה לגוף
מפוקח ותביעתו נדחתה ,כולה או
חלקה ,או שלא נענתה כלל על ידי
הגוף המפוקח ,להקדיש זמן רב ולא
מעט משאבים על מנת לנהל מאבק
משפטי בבית משפט למימוש זכויותיו.
לחילופין עומדת בפניו האפשרות
לפנות לרשות בתלונת ציבור ולבקש
שתברר את פנייתו .לכך יש להוסיף
את מצבו של הפונה ,שלא אחת,
נדרש למיצוי זכויותיו באופן מיידי ,ללא
דיחוי (כגון אדם שזקוק לתגמולי סיעוד
באופן מיידי או נדרש לממן ניתוח

דחוף) .זאת לעומת גוף מפוקח שהוא
שחקן חוזר במערכת בתי המשפט
ובעל משאבים והתמחות לניהול
הליכים כאמור" ,נאמר בדברי ההסבר.
פי שניים פסקי דין לזכות
מבוטחים לעומת חברות הביטוח
מנתונים של רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון עלה כי בשנים האחרונות
יש עלייה עקבית של גידול במספר
הפניות המתקבלות כנגד גופים
מפוקחים בנושאי ביטוח וחיסכון
פנסיוני .מנתונים שנאספו עולה
כי בשנים האחרונות קיימת עלייה
במספר התביעות שחברות הביטוח
דחו .בשנת  2016חברות הביטוח
דחו כ 77-אלף תביעות ,כ 24%-יותר
בהשוואה ל.2012-
מנתוני הרשות עולה עוד כי בשנת
 2010התקבלו  6,835פניות ,בשנת
 21011התקבלו  7,559פניות ,מספר
הפניות שהתקבלו ב 2012-היה
 10,214פניות 10,925 ,פניות היו
בשנת  ,2013מספר הפניות ב2014-
שהתקבלו ברשות הגיע ל,10,965-
בשנת  2015התקבלו ,13,213
ובשנת  2016התקבלו ברשות
 12,462פניות.
כמו כן ,קיימת מגמה של גידול גם
במספר התביעות המגיעות לבתי
המשפט בתחומי הביטוח והחיסכון
הפנסיוני .בשנת  2014הוגשו לבתי
המשפט  36,356תביעות ,ב2015-

הוגשו  42,767תביעות ,ובשנת
 2016הוגשו לבתי המשפט 45,352
תביעות.
מתוך התביעות שהתבררו בבתי
המשפט בשנת  ,2016בכ10,000-
תביעות ניתן פסק דין לטובת
המבוטחים ,ב 5,500-תביעות ניתן
פסק דין לטובת חברות הביטוח,
כ 28,500-תביעות הסתיימו בפשרה
וכ 1,000-תביעות הסתיימו בסטטוס
אחר (לדוגמה תביעות שבוטלו).
בתזכיר החוק מצוין כי מספר הפשרות
הרב מעלה את החשש כי גם פונים
המחליטים לתבוע חברת ביטוח בבית
משפט ,נאלצים להסכים לפשרה
מולה ,וזאת מבלי למצות את מלוא
זכויותיהם ,על מנת להביא לסיום
ההליך בצורה מהירה יותר.
מוסד ליישוב סכסוכים ,מצוין בתזכיר
החוק ,יאפשר מיצוי זכויות של פונים.
"מוסד ייעודי ליישוב סכסוכים יתמקצע
בתחום הביטוח ויפעל לאזן את פערי
הכוחות שבין הפונים לבין הגופים
המפוקחים .משכך ,מוצע ,בין היתר,
שלא לאפשר לפונה שהוא תאגיד
המעסיק מעל חמישה עובדים או
שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה
על שני מיליון שקלים ,להגיש תביעה
למוסד .יצוין כי ככל שביקש הפונה או
גוף מפוקח לתבוע צד נוסף ,המוסד
לא יברר את התביעה".
עוד מוצע כי המוסד לא יברר תביעה
של פונה ,אלא אם תביעתו למימוש

זכויותיו נדחתה על ידי חברת הביטוח,
כולה או חלקה ,או שלא נענתה
כלל על ידי חברת ביטוח .זאת כדי
להבטיח את יעילות המוסד ולאפשר
לגוף מפוקח את ההזדמנות להתנהל
במישרין אל מול הפונה וללא מעורבות
גורם חיצוני.
עוד מצוין כי הקמת מוסד הבוררות אינה
מייתרת את הליך בירור פניות הציבור
שעליו אמונה הממונה על שוק ההון
בהתאם לסמכותה לפי חוק הפיקוח
על הביטוח" .הליך בירור פניות הציבור
מהווה מסלול נוסף בפני הפונה שאינו
מעוניין לפנות לבית המשפט או שאינו
מעוניין לפנות למוסד .בנוסף ,להליך
בירור פניות הציבור קיימת משמעות
רבה מבחינת הרשות שכן חלק לא
מבוטל מההסדרה של הרשות נעשה
בעקבות כשלים שמתגלים במסגרת
ההליך".
מינוי המבררים והוועדה
הממליצה
בתזכיר החוק ,מוצע ששר האוצר,
בהסכמת שר המשפטים ,ימנה
ועדה לאיתור מועמדים .המטרה היא
שעיסוקם של מרבית חברי הוועדה
יהיה בתחום הביטוח .המלצת הוועדה
ממליצה תוגש לשר האוצר שרשאי
למנות ,בהסכמת שר המשפטים,
מבררים מתוך הרשימה .בסמכותו
למנות את כל המועמדים עליהם
המליצה הוועדה או את חלקם .המלצת
הוועדה ביחס למועמד שברשימת
המומלצים תהיה חמש שנים ,במטרה
להבטיח את כשירותם של המועמדים
בסמוך יחסית לתפקיד .כן מוצע לקצוב
את תקופת כהונתם של המבררים
לתקופה של שבע שנים או עד גיל
( 70בדומה לגיל פרישת שופטים) ,לפי
המוקדם .פרק הזמן המוצע נקבע,
בצורך במבררים בעלי התמחות וניסיון
בבירור תביעות ,להבטיח את יעילות
פעילותם וכדי לאפשר מינוי של מבררים
חדשים מעת לעת.
על פי תזכיר החוק ,ייקבע סף לכשירות
לפיו ניתן למנות בורר בעל הסמכה או
השכלה ,בתחומים הרלוונטיים למוסד
המשך בעמוד הבא

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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המשך מעמוד קודם
הבוררות ,שעסק בפועל ביישוב
תביעות פונים בתחום הביטוח ,בייצוג
פונים בתחום זה או בייצוג גופים
מפוקחים בתחום זה .לחילופין ,ניתן
למנות כמברר ,מי שעסק בפועל,
ברציפות או לסירוגין ,במשך חמש
עשרה שנים לפחות ביישוב תביעות
בתחום הביטוח .כמו כן ,מוצע שמברר
לא יוכל לעסוק בעיסוק נוסף על
עיסוקו כמברר .הסעיף נועד להבטיח
כי עיסוקו של המברר יהיה בבירור
תביעות ולא בעניינים אחרים .כן מוצע
לקבוע הוראות שונות ,בהן למניעת
ניגודי עניינים – הן בעת מינוים ובעת
פעילותם כמבררים.
עוד מוצע כי לא ימונה לחבר הוועדה
הממליצה מי שהורשע בעבירה
שמפאת מהותה ,חומרתה ,או
נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בה
כחבר ,או שהוגש נגדו כתב אישום
בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין
סופי בעניינו .זאת ,על מנת להבטיח
כי ימונו כחברי וועדה מועמדים שלא
נפל בהם כל רבב.

23/11/2017 12:35

זכות ערעור
על פי ההצעה ,מבוטח או חברת
ביטוח יוכלו לערער על החלטת מברר.
מטרת ההוראה היא לאפשר לאחד
מהצדדים שחושב שנפלה טעות
בהחלטת המברר לערער על כך.
עם זאת ,מתוך מטרה לאזן בין זכות
הגישה לערכאות של המבוטח ושל
חברת הביטוח לבין סופיות הדיון ופערי
הכוחות שבין הצדדים ,נקבעו עילות
ערעור מצומצמות בדומה לעילות
שנקבעו לביטול פסק בוררות ,לפי חוק
הבוררות ,הרלוונטיות לנושא.
בנוסף מוצע לקבוע עילת ערעור
מיוחדת במקרים שבהם דן המברר
בתביעה בהתאם לדין המהותי
ובהחלטתו נפלה טעות משפטית
עקרונית או במקרים שבהם דן המברר
בתביעה שלא בהתאם לדין המהותי
וקיים פער בלתי סביר בין ההחלטה
שקיבל לבין ההחלטה שהייתה
מתקבלת אם היה דן בהתאם לדין
המהותי .זאת כדי לאפשר ביקורת
שיפוטית במקרה מעין זה.

מבוטחים מול חברות ביטוח – המספרים
בשנת  2016חברות הביטוח דחו כ 77-אלף תביעות,
כ 24%-יותר בהשוואה ל2012-
בשנת  2010התקבלו ברשות שוק ההון  6,835פניות
בשנת  2011התקבלו ברשות שוק ההון  7,559פניות
בשנת  2012התקבלו ברשות שוק ההון  10,214פניות
בשנת  2013התקבלו ברשות שוק ההון  10,925פניות
בשנת  2014התקבלו ברשות שוק ההון  10,965פניות
בשנת  2015התקבלו ברשות שוק ההון  13,213פניות
בשנת  2016התקבלו ברשות שוק ההון  12,462פניות
פניות לבתי המשפט בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני:
בשנת  2014הוגשו  36,356תביעות
בשנת  2015הוגשו  42,767תביעות
בשנת  2016הוגשו  45,352תביעות
תביעות שהתבררו בבתי המשפט ב:2016-
פסקי דין לטובת המבוטחים10,000 :
פסקי דין לטובת חברות הביטוח5,500 :
תביעות שהסתיימו בפשרה28,500 :
תביעות שהסתיימו בסטטוס אחר (לדוגמה תביעות שבוטלו)1,000 :

84605_Ad_W210_H145_z.indd 1

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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הכנסת החלה לקדם את הפחתת דמי הניהול בחצי

"החוק יחד עם מה שכבר קורה בשוק
עלולים להביא לאבדן הרווחיות"

שנתיים לאחר שהונחה על שולחן המליאה הצעת החוק להגבלת דמי הניהול בקרנות הפנסיה
ל 3%-מההפקדות ו 0.25%-מהצבירה ,בכנסת בוחנים איזו ועדה תקדם אותה לקריאה ראשונה
| מאיר סלייטר :אין ספק שזו תהיה מכה משמעותית לרווחיות
הכנסות מדמי ניהול בקרנות הפנסיה (בלתי מבוקר ,במיליוני שקלים)
החברה
מגדל
כלל
הראל
מנורה
מבטחים*
הפניקס

ינואר-
ספטמבר
2017
258.029
208
221

ינואר-
ספטמבר
2016
256.841
205
206

0.46%
1%
7%

660

580

13.79%

246

117

110

6.3%

41

שיעור
השינוי

רבעון 3
2017

רבעון 3
2016

שיעור
השינוי

87.481
70
76

86.853
71
71

0.72%
()1
7%

205

20%

38

7.9%

* הכנסות בכל מגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

ח"כ מיכל בירן

מאיר סלייטר

האם הכנסת תעשה בקרוב את מה
שבמשרד האוצר וברשות שוק ההון
נמנעו ממנו במשך זמן רב ,ותחתוך
את דמי הניהול המקסימליים בקרנות
הפנסיה? התשובה נראית חיובית,
כיוון שבוועדת הכנסת החלו שלשום
(ב') לחפש ועדה שתקדם את הצעת
החוק עליה חתומים  22חברי כנסת,
בהם ח"כ מיכל בירן ,הקוראת
להפחית את דמי הניהול המירביים
ל 3%-מההפקדות החודשיות ו0.25%-
מהצבירה .רוב החותמים על הצעת
החוק ,שהוגשה בינואר  2016למליאת
הכנסת ,הינם חברי ועדת הכספים ,לכן
סיכויים גדולים שאם היא תגיע לשולחן
הוועדה ,היא תזכה לתמיכה.
בדברי ההסבר להצעה נכתב כי לפי
דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ממוצע הטיפול האישי בלקוח בגופי
החיסכון הפיננסי מסתכם בכשלוש
עד ארבע שעות עבודה בשנה ,כלומר
מדובר בהוצאה שנתית של כ300-
שקלים בשנה .דמי הניהול צריכים
לפחות לכסות עלות זו כדי שהחברות
יהיו מוכנות לקבל מבוטח כלקוח.
"תקרת דמי הניהול מההפרשות
החודשיות לקרן בעבור עובד שהצעה
זו מבקשת לקבוע עומד על  .3%עובד
המרוויח שכר מינימום ( 4,650שקלים)
מפריש לקרן  813שקלים חדשים
לחודש ( - 17.5%לפי התוספת לצו
ההרחבה לפנסיה חובה לשנת ,)2014

 3%מהפרשה זו למשך שנה (חישוב
על פי שנה מלאה) מכניס לחברה
המבטחת  292שקלים חדשים .לסכום
זה מתווספים דמי הניהול מן היתרה
הצבורה אשר גדלים כל שנה ומגדילים
את הרווח של החברה המבטחת
בעבור כל לקוח .סכומים אלה מבטיחים
כי הלקוח יכסה לכל הפחות את
ההוצאות על השירותים הניתנים לו,
בלי להתחשב בעליית שכר המינימום
הצפויה אשר אף תגדיל את הסכום",
הסבירו מגישי ההצעה.
חשוב לציין כי נכון להיום דמי הניהול
המקסימליים הם  6%מההפקדות ו0.5-
מהצבירה ,אך בפועל הממוצע בשוק
עומד על  4%ו .0.3%-לכן ,אם הצעת
החוק תעבור ,הממוצע כולו בשוק ירד
באופן משמעותי ,כיוון שכבר כיום ישנם
חוסכים רבים המשלמים דמי ניהול
מופחתים .בנוסף ,בעוד כחודשיים
יחויבו כל המעסיקים שעובדיהם
משלמים דמי ניהול מקסימליים לעדכן
את הסכם ההתקשרות שלהם עם קרן
הפנסיה ,לצאת למכרז עצמאי חדש או
לצרף את העובדים לאחת משתי קרנות
ברירת המחדל שבחרה המדינה.
"הרווחיות בקרנות הפנסיה כבר היום
בסטגנציה ויש חברות שהרווחיות
שלהן בפנסיה אפילו יורדת" ,הסביר
מאיר סלייטר ,מנהל המחקר בבנק
ירושלים ברוקראז'" .יחד עם דמי הניהול
שכבר יורדים ,אין ספק שתהיה פה מכה

משמעותית לרווחיות ,עד כדי סיכוי
לאבדן הרווחיות בחלק מהחברות".
בחברות הביטוח מודעים לכך .כך
למשל מגדל הסבירה בדוח האחרון
שלה כי "דמי הניהול נותרו ברמה דומה
לרבעון המקביל אשתקד בשל המשך
שחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים
לנוכח התחרות בשוק ,וזאת על אף
עלייה בהיקף הנכסים המנוהלים ודמי
הגמולים".
גם בהפניקס ,שרשמה גידול
בהכנסות מדמי הניהול ,התייחסו לכך
וציינו כי "הצמיחה בדמי הניהול הינה
על רקע הגידול בהיקפי הפעילות
והנכס המנוהל על ידי הקבוצה שקוזז
בשחיקה בשיעור דמי הניהול".

בכלל ביטוח התייחסו לנושא הירידה
בדמי הניהול בסעיף בדוח הכספי
האחרון העוסק בקרנות ברירת
המחדל" .הקמת קרנות ברירת מחדל
והיתרונות התחרותיים שמוקנים לקרן
ברירת מחדל נבחרת ,צפויים להיות
בעלי השפעה רוחבית מהותית על שוק
קרנות הפנסיה .הוראות חוזר קופת
ברירת מחדל ,לרבות בקשר עם קביעת
דמי הניהול כקריטריון מרכזי ,יכול
ויביאו לירידה בדמי הניהול הממוצעים
הנגבים בקופות גמל לקצבה ובקרנות
ההשתלמות בשוק ,לשינוי במודל
העסקי של חברות מנהלות ,לפגיעה
ברווחיותן ,ובהתאמה יכול ויביאו לשינוי
בנתחי השוק של המתחרים הקיימים,
וישפיעו גם על כלל פנסיה וגמל".

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.

בשבוע הבא זה קורה
אל תפספסו
זו ההזדמנות שלכם להכיר את המערכת מקרוב
ולהרוויח בגדול!
הכיר מוצרים
ל חדשים
הנושקים
לתחום
להגדיל
את סל
המוצרים

לדעת
להשתמש
במערכת

להכיר את
כלי השיווק
הדיגיטליים

להגדיל
מכירות

לתקשר
דיגיטלית
עם
הלקוחות

להכיר את
כלי הניהול
במערכת
להשתמש
בדו"חות
המערכת

אנו מזמינים אתכם להצטרף להדרכות שלנו
על המערכת הדיגיטלית המתקדמת MarketPRO -
 | 10:00 | 17/01/2018המכללה לביטוח ופיננסים
 | 17:00 | 06/02/2018מכללת עדיף
 | 17:00 | 22/02/2018מכללת עדיף

להרשמה להדרכה >
מהי זירת ה?MarketPro-

 MarketProהינה זירת הפצת מוצרים ושירותים על ידי סוכני ביטוח ,הנגישים לבתי אב ולעסקים קטנים ובינוניים .זוהי פלטפורמה דיגיטלית
מתקדמת ,ראשונה מסוגה בארץ ,המאפשרת ניהול שיווק של מוצרים ,מכירת מוצרים ומערכת התחשבנות שקופה מול גורם אחד.
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ענת כנפו-תבור מונתה למנהלת
קרן הפנסיה ולסמנכ"לית תפעול
באלטשולר שחם גמל ופנסיה
כנפו-תבור עזבה לאחרונה את פסגות שם
שימשה משנה בכיר למנכ"ל ובמקביל כיהנה אבי מויאל מונה לסמנכ"ל אגף
כמנכ"לית פסגות קופות גמל ופנסיה
ביטוח חיים ופיננסים בהכשרה

חיזוק משמעותי לאגף חיסכון ארוך
טווח בהכשרה :אבי מויאל מונה
לסמנכ"ל אגף ביטוח חיים ופיננסים
בהכשרה חברה לביטוח .בחברה
הסבירו כי מינוי מויאל ,אשר בתפקידו
האחרון כיהן כסמנכ"ל חיסכון ארוך
טווח בבית ההשקעות מיטב דש,
ענת כנפו-תבור מונתה למנהלת
קרן הפנסיה ולסמנכ"לית תפעול
באלטשולר שחם גמל ופנסיה.
כנפו-תבור תכהן תחת המנכ"ל יאיר
לוינשטיין .במכתב שהופץ היום (ד')
לעובדים נמסר עוד כי כנפו-תבור
תחליף בתפקיד את גונן צדיק.
בשנתיים
שימשה
כנפו-תבור
האחרונות בתפקיד משנה בכיר
למנכ"ל פסגות וראש חטיבת חיסכון
ארוך טווח .במסגרת זו ניהלה את
פעילויות הגמל ,ההשתלמות והפנסיה
של בית ההשקעות .במקביל היא

כיהנה כמנכ"לית פסגות קופות
גמל ופנסיה ויו"ר דירקטוריון פסגות
בסוכנויות ביטוח .לפני כן כיהנה
כמשנה למנכ"ל ומנהלת משאבי
(,)2012-2015
בפסגות
אנוש
מנכ"לית פסגות פנסיה ה.ע.ל (קרן
הפנסיה הוותיקה שבבעלות פסגות)
וסמנכ"לית תפעול בפסגות קופות
גמל ופנסיה (.)2009-2012
כנפו-תבור היא בעלת תואר שני
במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל
אביב ותואר ראשון במנהל עסקים
ממכללת עמק יזרעאל.

עסק
בקליק

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

אקסלנס חיתום :צביקה בק מונה
למנהל הנפקות ואחראי תחום מניות

צביקה בק  /צילום :יח"צ

צביקה בק מונה למנהל הנפקות
ואחראי תחום מניות באקסלנס
חיתום .בק ( )38שימש בתפקידו
האחרון כמנהל תחום מניות ופיתוח
עסקי בחברת אנטרופי (2016-
 .)2017לפני כן שימש כמנהל מחקר
בחברת הייעוץ גיזה זינגר אבן
(.)2012-2015

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

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.

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

נועד להמשיך את יישום האסטרטגיה
החדשה עליה הכריזה זה מכבר
החברה ,על מנת להוציא לפועל את
היעד העסקי – להפוך את הכשרה
לחברת ביטוח מובילה בענף .הוא
מחליף בתפקיד את רפי דורפמן,
שסיים את תפקידו בחודש אוקטובר
האחרון.
מויאל ( )47בעל ניסיון של יותר מ20-
שנה בענף החיסכון ארוך הטווח
הביטוח והפנסיה .מאז פרישתו מבית
ההשקעות הוא שימש מנטור מקצועי
ופעל כמרצה בקורס גמר פנסיוני
במכללת מיטב דש.
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מאיצים את הקצב
שגיא דלל ,עומר לזרוף ודוד שם טוב ,מקימי סוכנות 'תאוצה' מבית תלפיות ,מבקשים בכל יום
לסייע ללקוחותיהם בניהול כלכלי נכון | "בבסיס הכל עומדות מערכות יחסים" ,הם אומרים

שיחה חופשית
סדר יום
מתעוררים ב 6:00-בבוקר ומתארגנים
לקראת היום  -יוצאים לריצת הבוקר או
לריצת פיזור הילדים במוסדות החינוך.
בתחילת כל יום אנו עורכים ישיבת
בוקר ,מטפלים בעניינים השוטפים של
לקוחות המשרד ונערכים ליום פגישות
ארוך.
מעניין בתחום
תחום הביטוח והפיננסים הוא עולם
מרתק .הידע הטמון בו יכול להעניק לנו
ולמשפחתנו ביטחון כלכלי ובריאותי.
הלקוחות צמאים לידע פיננסי אשר
אינו מסופק לנו בצעירותנו .בכל יום
אנו זוכים ללמד את לקוחותינו כיצד
להתנהל בצורה נכונה יותר בעבורם ,הן
מבחינה ביטוחית והן מבחינה פיננסית.
זה ממלא אותנו בכל יום מחדש.
החלטה לעסוק בתחום כעצמאים.
לאחר תקופה של  3-4שנים כשכירים
בחברת ביטוח מובילה בשוק ,החלטנו
לעשות את הצעד ולצאת לדרך
עצמאית .צברנו ידע רב ויחד עם
מעט אומץ והמון אמונה עצמית,
החלטנו שהמקום הנכון הוא פתיחת
מותג משלנו ,שנותן ערך ומביא את
הפן האישי שלנו בעבור הלקוחות
שמעוניינים בשירות איכותי וארוך טווח.
השם 'תאוצה'
תאוצה היא קצב שינוי המהירות של
גוף נע .כאשר מתארים אדם כבעל
תאוצה מעולה ,המשמעות שביכולתו
להגביר את מהירותו תוך פרק זמן קצר
יותר בהשוואה לאחרים .המוטיבציה
והיכולות האישיות והבינאישיות שלנו
מביאות אותנו להישגים גבוהים והקצב
שלנו סוחף כלפי מעלה את כל מי
שנקשר עמנו.
שילוב העבודה בחיים הפרטיים
כידוע ,העבודה בתחום שלנו היא

נעים להכיר
שם :שגיא דלל ,רו"ח
גיל34 :
מצב משפחתי :רווק
השכלה :בעל רישיון רו"חBA ,
מנהל עסקים MBA ,מנהל עסקים
עם התמחות בניהול פיננסי
תפקיד נוכחי :שותף מנהל

אינטנסיבית ואפילו אינסופית .אנו
משתדלים לפנות הרבה מקום לבנות
הזוג ולמשפחה ולשמחתנו ,הם
מקבלים את העומס בהבנה ונותנים
רוח גבית כדי שנוכל למלא את עבודתנו
בצורה הטובה ביותר.
ניקוי ראש
אנו מקפידים לעשות אתנחתה מדי יום,
אשר באה לידי ביטוי בהליכה בשמש
לאורך המתחם שבו נמצא משרדנו.
שיחה טובה בינינו או עם בנות הזוג
תמיד מחזירה לנו את האנרגיות.

שם :עומר לזרוף
גיל28 :
מצב משפחתי :נשוי
השכלה :תואר ראשון בכלכלה
וניהול ,מסיים בקרוב תואר שני
במנהל עסקים עם התמחות
בשיווק
תפקיד נוכחי :שותף מנהל

אם לא בתחום
כולנו הגענו מתחומי עיסוק שונים.
כנראה שזה מה שאנחנו באמת רוצים
ואוהבים לעשות בחיים.
פסגת השאיפות
ככלל ,פגישה שלנו עם לקוח חדש
היא לא פגישת מכירה ,אלא פתיחת
מערכת יחסים חדשה .אנו שואפים
לתת ללקוחותינו את מירב הידע
והאמצעים שיגנו עליהם ויתנו להם
ערך אמיתי לניהול כלכלי נכון יותר.

שם :דוד שם-טוב
גיל38 :
מצב משפחתי :נשוי 4 +
השכלה :תואר ראשון במנהל
עסקים ושיווק ,הנדסאי
אלקטרוניקה ומחשבים
תפקיד נוכחי :שותף מנהל

מכאן שהשאיפה הגדולה ביותר שלנו
היא לפתוח כמה שיותר מערכות יחסים
חדשות ,איכותיות וארוכות טווח ,אשר
נותנות ערך לשני הצדדים.
מוטו
במקום שבו יש אגו  -אין קבוצה .אנו
נותנים לכל אחד את המקום לביטוי
ומשתפים תמיד את מה שיש על הלב.
מה שהכי חשוב לנו הוא להישאר יחד
ולעלות הכי גבוה שרק אפשר.
'תאוצה' היא משפחה.

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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דוגמאות נוספות של פניות ציבור שהתבררו ברשות שוק ההון
המקרה

המבוטח ישלם רק את
הפרמיה שהוצגה בפניו
בשיחת הצירוף
מבוטח בביטוח בריאות פנה לרשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון והתלונן
כי הפרמיה בביטוח משתנה לאורך
השנים ,למרות שבזמן ההצטרפות
לביטוח לא צוין בפניו כי הפרמיה
תתייקר.
לטענת חברת הביטוח ,בפוליסת
הביטוח שנשלחה למבוטח לאחר
הצטרפותו הוצגה בפניו טבלת
הפרמיות ועלות הפרמיה לאורך שנות
הביטוח.
הרשות קבעה כי במהלך שיחת
המכירה הטלפונית ,החברה ציינה רק
את הפרמיה ההתחלתית ,ולא פרטה
כי הפרמיה צפויה להתייקר לאורך
השנים .בנוסף ,חברת הביטוח לא
ציינה בפניו כי ההנחה שניתנה לו
צפויה להתבטל לאחר מספר שנים.
הרשות קבעה כי הליך הצירוף היה
לקוי ,ולא די לשלוח טבלת פרמיות
מפורטת בפוליסת הביטוח שנשלחת
למבוטח לאחר הצירוף.
בהתאם לעמדת הרשות ,נקבע
כי פרמיית הביטוח לא תתייקר ,וכי
המבוטח יתבקש לשלם לאורך תקופת
הביטוח רק את הפרמיה שהוצגה
בפניו בשיחת הצירוף.

נדחתה טענה של חברת
ביטוח כי רק טיפולים
המבוצעים בתוך תקופת
הביטוח משולמים

נושא

פירוט המקרה

החלטה

הרשות הודיעה לסוכנות הביטוח כי היא מבצעת הפרה של
הפונה התלונן כי סוכנות הביטוח צרפה חובתה האתית למתן שירות יעיל ומקצועי ללקוחותיה ,בכך
התעלמותמבוטח יחסי סוכן אותו לביטוח חיים אגב משכנתה ,אך לא שלא העבירה את בקשת הביטול לחברת הביטוח בתוך זמן
מבקשת
סביר ,כאשר עניין זה עומד בניגוד להוראות חוזר סוכנים
ביטלה פוליסה קיימת בחברה אחרת.
בניגוד למוצג
ביטוח -זאת ,למרות שהובטח לו על ידי הסוכנות ,ויועצים "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים" .בעקבות בירור
על ידי סוכנות
הפנייה ,סוכנות הביטוח השיבה למבוטח את דמי הביטוח
מבוטח כי הפוליסה הקודמת תבוטל .תלונת
הביטוח
הפונה הייתה בגין תשלום כפל ביטוחים ששילם עבור הפוליסה הקודמת במהלך התקופה בה בוצע
כפל תשלומים

גביית דמי
ניהול בניגוד
להסכם מיטיב

גביית כיסוי
שארים שלא
כדין

כיסוי ביטוחי
בגין החזר
הוצאות עבור
טיפולי פוריות

עיכוב בבירור
תביעת צד ג'

עמית בקרן פנסיה התלונן כי לא קיבל
הנחה בדמי ניהול לה הוא זכאי ,לטענתו,
מתוקף עבודתו אצל המעסיק .בעקבות
פנייתו החליטה החברה לתת החזר
קופות גמל רטרואקטיבי של דמי הניהול לשנה אחת
ואף דרשה ממנו לחתום על כתב וויתור
והצהרה כי אין לו טענות נוספות בעניין
זה מול החברה .הפונה סרב לחתום והפנה
תלונה בעניין לרשות שוק ההון

בבירור הפנייה שנערך מול החברה עלה כי קיימים הסכמי
דמי ניהול משנת  2011בין המעסיק וקרן הפנסיה וכי אכן
לפונה לא ניתנו ההטבות להן היה זכאי על פי ההסכמים.
הרשות הורתה לחברה לתת לעובד את ההטבות להן הוא
זכאי ,העובד קיבל החזר רטרואקטיבי של הטבת דמי הניהול
הכוללת הפרשי תשואה בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק
ובנוסף ,לא חתם על כל מסמך הפוטר את החברה מאחריות
כלפיו

הפונה טענה כי שילמה דמי ביטוח בעבור הרשות קבעה כי חל פגם בהליך הצירוף ,מאחר ובעל הרישיון
כיסוי שארים על אף שהיא גרושה ,וילדיה שצרף את הפונה לקרן הפנסיה לא עדכן את הפונה על זכותה
לוותר על כיסוי השאירים ,וחייבה את החברה להשיב לפונה
עברו את גיל  .21לטענת קרן הפנסיה,
קופות גמל הפונה הצטרפה לקרן בשנת  2007ולאור את הכספים שנגבו בגין כיסוי השארים במהלך השנים .בנוסף,
קבעה הרשות כי החברה לא עמדה בהוראות הדין לעניין
הזמן שחלף מזמן ההצטרפות ,לא ניתן
שמירת מסמכי עמית
לאתר את מסמכי ההצטרפות
הרשות מצאה כי תנאי הפוליסה מציינים כי החברה תשלם
למבוטח עבור הוצאות שיכולות להגדיל את הסיכוי שבת
זוגתו של המבוטח תכנס להריון .בנוסף ,נמצא כי תנאי
הפוליסה אינם מחריגים מקרים בהם בת זוג של מבוטח אינה
מבוטח התלונן כי כי חברת הביטוח
הוצאות מבוטחת בביטוח .הרשות הורתה לחברת הביטוח להחיל את
דחתה את תביעתו להחזר בגין
ביטוח
הכיסוי ולאשר את תביעת הפונה בגין טיפולי הפוריות שעברה
בריאות עבור טיפולי פוריות שעברה בת זוגתו,
בת זוגתו ,לנוכח הוראות הפוליסה .בנוסף ,מאחר שמדובר
שאינה מבוטחת בחברה
בפוליסה קבוצתית ,נדרשה החברה לבחון האם דחתה
תביעות נוספות מסוג זה .בעקבות הבירור ,שילמה החברה
בחמש תביעות דומות נוספות שנדחו במהלך תקופת הביטוח
כיוון שבן או בת הזוג אינם מבוטחים בפוליסה
הפונה התלונן כי חברת הביטוח עיכבה
בירור של תביעת צד ג' שהגיש לאחר
תאונה ,וסירבה לשלם לו תגמולי הביטוח.
הפונה ציין כי הגיש תביעה בגין נזק
ערך
לרכב ,שכר טרחה לשמאי וירידת
במסגרת הבירור ,קבעה הרשות כי התנהלות החברה אינה
לתביעתו
הרכב .בנוסף ציין כי צירף
ראויה ונעשתה בניגוד לחובתה ליישב תביעה בצורה הוגנת
ביטוח
רכבג'– קבלה מהמוסך על ביצוע תיקונים
ברכב ומקצועית .לכן ,הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם לפונה
מקיף וצד
העבודות
פירוט
את
שכללה
וחשבונית
והחלפים שהוחלפו ברכב .לטענת חברת בגין הנזק שאינו במחלוקת
הביטוח ,התביעה התעכבה מאחר והפונה
לא העביר את המסמכים הנדרשים לצורך
בירור התביעה וכיוון שלא ניתן לשמאי
מטעמה אפשרות לבדוק את הרכב
בגיליון הבא :פניות נוספות שהתבררו ברשות

ברשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון התקבלה פנייה של מבוטח אשר התלונן
כי חברת הביטוח סירבה לממן לו טיפול שיניים ,לאחר שקיבל את אישור חברת
הביטוח לתכנית הטיפול שהציע לו רופא השיניים.
המבוטח הדגיש בפנייתו כי התחיל בטיפולי השיניים לאחר שקיבל את אישור
חברת הביטוח לטיפול .עם זאת ,בשל מחלה נאלץ לדחות את הטיפול שאמור
היה להתקיים .דחייה זו הביאה לכך שהטיפול התקיים כחודש לאחר סיום תקופת
הביטוח .לטענתו ,חברת הביטוח סירבה לממן את הטיפול ,למרות שהיה צפוי
שהטיפול יתקיים והחברה אישרה מראש את ביצוע הטיפול ,וכי הדחייה נגרמה
רק בשל מחלתו.
חברת הביטוח טענה ,כי רק טיפולים המבוצעים בתוך תקופת הביטוח משולמים.
הרשות הורתה לחברה לממן את הטיפול במלואו .בהתאם לעמדת הרשות ,אין
לבחון את מועד ביצוע הטיפול כי אם את מועד אישור תכנית הטיפול ,שכן לפי
תנאי פוליסת הביטוח ,מקרה ביטוחי הוא עצם קיומו של צורך רפואי בטיפול ,ולא
תאריך ביצוע הטיפול בפועל.

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.

| השבוע שהיה

11

גיליון מס’  | 967יום ד’ ,כ"ג בטבת התשע”ח | 10.1.2018

מגדל השיקה תעריף רכב מקיף חדש  -בצמוד לביטוח חובה
לדברי החברה ,התעריף החדש יעניק הנחות של  10%-15%בביטוח המקיף | המשנה למנכ"ל,
ליאור רביב :אנו מציעים תנאים אטרקטיביים מאוד למבוטחים ומעניקים יתרונות שיווקיים
רבים לסוכנים מול המתחרים ,כולל הישירים
חברת מגדל השיקה תעריף רכב
מקיף חדש ,בצמוד לרכישת ביטוח
חובה .מהחברה נמסר כי במסגרת
התעריף החדש יקבלו המבוטחים
הנחות משמעויות בביטוח רכב מקיף,
העומדות על  10%במסלול "מגדל
רגיל" ועל  15%במסלול "מגדל על".
בכך ,מציינים במגדל ,סביר להניח
כי ברוב המקרים יגלמו ההנחות
החדשות חיסכון שנתי של מאות
שקלים למבוטח.
כמו כן נמסר ,כי החברה ביטלה
במסלול "מגדל רגיל" את התניית
ההנחה בתשלום באמצעות כרטיס
אשראי או הוראת קבע .צעד זה,
מדגישים במגדל ,מרחיב את אפשרויות
המבוטח לקבל את ההנחה.
"ההנחה בפוליסת רכב מקיף במגדל,
בצמוד לרכישת פוליסת החובה,
ניתנת במידה וקיימת תעודת חובה
משולמת עבור אותו מספר רישוי
לאחד מהמבוטחים בפוליסת המקיף.
שיעור ההנחה הוא מפרמיית המקיף
הבסיסית ,בכפוף לתנאי הפוליסה
מסבירים
החיתום",
ולדרישות
בחברה.
במגדל מציינים מהלכים נוספים בהם
היא נקטה בכל הקשור למתן הנחות
תעריפיות ברכב.
מהלכים אלה כוללים הגדלת ההנחה
המשותפת המשוחררת לסוכן מ20%-
לעד  ;30%הנחת מבוטח חדש –
ביטול התניית התשלום בכרטיס
אשראי או הוראת קבע בלבד; הגדלת
מדרגת שיעור הנחת היעדר תביעות
מ 25%-ל ;30%-הקטנת ההשתתפות
העצמית במוסך הסדר והגדלת
ההנחה ל 40.3%-מסך ההשתתפות
העצמית במוסך רגיל; הרחבת גבולות
האחריות במקיף וצד ג' לכ 100-אלף
שקלים ,הן במסלול "מגדל רגיל" והן
במסלול "מגדל על".
לדברי ליאור רביב ,המשנה למנכ"ל
מגדל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי
ההפצה" ,בזכות התעריף החדש,
הרחבת אפשרויות תשלום הפרמיה
והמהלכים הנוספים ,אנו מציעים
תנאים אטרקטיביים מאוד למבוטחים
ואף מעניקים יתרונות שיווקיים רבים

צירוף לקוחות חדשים .כדאי גם לזכור
כי ביטוח רכב הוא עוגן עסקי עבור
הסוכנים ,דרכו הם יכולים להמשיך
ולעטוף את הלקוח ומשפחתו במגוון
מוצרי ביטוח פרט נוספים של מגדל,
בהתאם לצרכיהם".

לסוכני הביטוח מול המתחרים ,כולל
הישירים".
רביב הוסיף כי "בסביבה התחרותית,
אנו מחויבים להמשיך ולתמוך בסוכני
הביטוח גם בתחום הרכב ,לטובת
שמירה על הלקוחות הקיימים ובעיקר
ליאור רביב

הראל תבחן שינוי בתעריף ביטוח ריסק למבוטחים
שהפסיקו לעשן לתקופה של שנתיים לפחות
זאת במסגרת בקשה להסתלקות מייצוגית שהוגשה נגד החברה בטענה
לגביית פרמיות ביתר במקרה של הפסקת עישון למשך יותר משנתיים
הראל תאפשר למבוטחים שהפסיקו
לעשן לתקופה של שנתיים ומעלה
לעדכן אותו על כך כדי שתיבחן
האפשרות לשינוי תעריף הביטוח
בכיסויים הרלבנטיים .כך עולה
מהגשת בקשה להסתלקות מבקשה
לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד
הראל .בהודעה של הראל לבורסה על
בקשת ההסתלקות ,מצוין כי ההסכמה
לעדכון היא לפנים משורת הדין.

בחודש נובמבר  2016הוגשה נגד
הראל תובענה ובקשה לאישורה
כייצוגית ,בה נטען כי הראל ביטוח
גובה ,כביכול ,ממבוטחים אשר סווגו
כמעשנים במועד רכישת פוליסת ביטוח
חיים (ריסק) וחדלו לעשן למשך יותר
משנתיים ,פרמיות ביתר ואינה מיידעת
אותם על זכותם להפחתה משמעותית
בפרמיות הביטוח במקרה של הפסקת
עישון למשך יותר משנתיים.

ב 4-בינואר הוגשה לבית המשפט
בקשה לאישור הסתלקות המבקש
מבקשת האישור ולהורות על דחיית
תביעתו האישית של המבקש ועל
מחיקת בקשת האישור.
בקשת ההסתלקות שכפופה לאישור
בית המשפט כוללת גם תשלום
למבקש ולבא כוחו ,גמול ושכר טרחה
בסכומים שאינם מהותיים ,כך על פי
הראל.

כלל ביטוח וניו יורק לייף קרובות לחתימה על הסכם
שותפות אסטרטגי להשקעות משותפות בנדל"ן בארה"ב
שתי החברות ישקיעו בחלקים שווים סך של כ 3-מיליארד שקלים
כלל ביטוח קרובה לחתימה על הסכם
שותפות להשקעות בנדל"ן בארצות
הברית ,עם חברת ביטוחי החיים
מהגדולות בעולם ניו יורק לייף (New
 .)York Lifeבמסגרת העסקה ישקיעו
שתי החברות ,בחלקים שווים ,סך של
כ 3-מיליארד שקלים (כ 860-מיליון
דולרים) להשקעות נדל"ן להשבחה,
' ,'Value Addברחבי ארצות הברית.
היקף ההון העצמי בהשקעה זו ,של
שתי החברות יחד ,עומד על כמיליארד
שקלים (כ 300-מיליון דולרים) בחלקים
שווים.
לגבי מטרת העסקה ,נמסר כי
"המטרה היא השגת תשואות
עודפות המשקפות רמת סיכון
המוגדרת כ ,Value Add-באמצעות
רכישה של נכסי נדל"ן מניבים בעלי
פוטנציאל השבחה תוך שימוש

לייצר שותפות אסטרטגית ארוכת
טווח עם חברה בשיעור קומתה של
ניו יורק לייף .עסקה זו מצטרפת
לעסקה משמעותית נוספת עליה
חתמנו בחודש שעבר ,להשקעה
בקרן הריט האמריקאית הפרטית
,Carr Properties Corporation
במסגרתה השקענו  300מיליון דולרים
תמורת כ 14%-מהזכויות ההוניות של
החברה".
ענת לוין  /צילום :רמי זרנגר

ביכולות המקצועיות ,ניסיון רב השנים
והצלחותיה ההיסטוריות של ניו יורק
לייף".
ענת לוין ,משנה למנכ"ל ומנהלת
חטיבת השקעות ופיננסים בכלל
ביטוח" :לכבוד הוא לכלל ביטוח

לוין מסבירה כי "לאור הגידול
המשמעותי בתיקי העמיתים של כלל
ביטוח ,המדיניות החדשה שהותוותה
בחברה בשנים האחרונות הינה
השקעה הולכת וגוברת בתחום הלא
סחיר ,וזאת על מנת לייצר תשואות
מתאימות ויציבות לעמיתים ,בעולם
של ריביות נמוכות".

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.

קח

 4טיפים

קבל

 4טיפים
חינם

טיפ חודשי ללקוחותיך
דיוור מעוצב וממותג אישית המכיל מאמר
המעדכן במתרחש בביטוח ובפיננסים
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פרופ' האוזר על המטבעות הדיגיטליים :חייבים ליצור
סמכות רגולטורית לטובת משקיעים תמימים

התייחס בכנס פינטק של הקריה האקדמית אונו לסיכונים שהוא רואה בביטקוין ובמטבעות
דיגיטליים אחרים ,ודיבר על הצורך ליצור מסגרת רגולטורית שתאפשר לחברות כאלה להיסחר
בבורסה או בבורסה ייעודית שתוקם
"אינני נגד המטבעות הדיגיטליים
אבל אני בעד שהמדינה תגלה מידה
של פטרנליזם בהגנה על הציבור".
כך אמר יו"ר רשות ניירות ערך ,פרופ'
שמואל האוזר ,בכנס פינטק של
הקריה האקדמית אונו" .אזהרות
לא מספיקות .חייבים ליצור סמכות
רגולטורית לטובת משקיעים תמימים
שאינם מבינים שהם חשופים
לאפשרות שיפסידו ממיטב כספם.
צריכים מבוגר אחראי" ,הוא הוסיף.
האוזר התייחס לסיכונים שהוא רואה
בביטקוין ומטבעות דיגיטליים אחרים:
ממה נגזר הערך הכלכלי? המחיר
בועתי ,בעיות נזילות ,ואפשרות
להונאות" .ומול כל הסיכונים האלה
אנחנו שומעים על 'ההוא' שקנה
מזמן ועכשיו הוא בטח מיליונר" .במצב
הדברים הזה ,הוא מסביר ,המשקיעים
צריכים כתובת.
בהקשר של רשות ניירות ערך,
אמר האוזר" :נצטרך ליצור מסגרת
רגולטורית ייעודית שתאפשר לחברות
כאלה להיסחר בבורסה או בבורסה
הייעודית שתוקם .אנחנו פועלים בשני
מישורים .הראשון ,כדי לשמור על
המסחר התקין וההוגן בבורסה ,הצענו
לתקן את תקנון הבורסה בהוראת שעה
לתקופה מוגבלת ,לפיה חברה שעיקר
פעילותה הוא במטבעות דיגיטליים
לא תיכלל במדדי הבורסה .עד שלא
תימצא מסגרת רגולטורית מתאימה
לא יירשמו למסחר בבורסה ניירות
ערך של חברה שעיקר פעילותה הוא
במטבעות דיגיטליים".
המישור השני עליו דיבר האוזר:
"בניגוד למקובל ברוב שוקי ההון
בעולם ,לגבי חברות שמנפיקות
מטבעות ( )ICOsאנחנו ממליצים
ליצור וודאות רגולטורית ברורה ככל
שניתן ,במסגרת החקיקה הקיימת,
ומציעים לבנות מסגרת רגולטורית
אחרת מתאימה מהר ככל שניתן".
בהתאם לכך ,הוא ציין ,הוועדה בחנה
מה הם התנאים שיגדירו בוודאות
ש ICO-הוא ני"ע; מהם הם התנאים
שיגדירו בוודאות מתי  ICOאינו ני"ע;
ומה הם התנאים שלא ניתן יהיה
לקבוע בוודאות ,מלכתחילה ,האם

מטבע דיגיטלי הוא ני"ע או שאינו
כזה .לגבי האחרון ,אמר האוזר,
שהמשמעות היא שיהיה צריך לקבוע
האם זה ני"ע או לא ,כל מקרה לגופו.
לגבי העתיד ,אמר ראש הרשות" :כדי
ליצור ודאות ,הוועדה ממליצה לשנות
חקיקה שתגדיר בעתיד גם תנאים
נוספים אחרים לגבי השאלה מתי טוקן
דיגיטלי אינו ני"ע .לדוגמה ,להגדיר
מטבעות דיגיטליים כ'מוצר השקעה'
ולהחיל עליהם את החקיקה הנוגעת
למתווכים :יועצים ומנהלי תיקים;
ברוקר-דילר; זירות ובורסות; קרנות.

פרופ' שמואל האוזר

כמו כן ,הוועדה ממליצה לשנות
חקיקה שתגדיר מסגרת רגולטורית

בחוק ני"ע שמתאימה למקרים
בהם הטוקן הדיגיטלי מוגדר ני"ע,
כגון :הקלות דוגמת  +REG Aשהן
דרישות גילוי מצומצמות .הוועדה גם
ממליצה לשקול 'ארגז חול רגולטורי'
מסגרת
שמאפשר
()sandbox
מבוקרת לליווי רגולטורי ומתן הקלות
ועוד .אני רואה חשיבות לבחון את
הסוגיות הללו ,בזהירות ובראש פתוח,
עד שתימצא מסגרת רגולטורית
מתאימה לכך .ההמלצות יועברו
להערות הציבור לפני שיוחלט על
הצעדים הנדרשים".

אחרי בני הנוער  -הפיקוח על הבנקים
יקדם חינוך דיגיטלי לאזרחים ותיקים

המטרה :לסייע בהסתגלות לבנקאות הדיגיטלית באמצעות הקניית
כלים ותכניות למידה ,ושיפור מיומנויות השימוש בשירותים הדיגיטליים
שמציעה המערכת הבנקאית

הפיקוח על הבנקים יפעל במהלך
 2018לקידום חינוך דיגיטלי לאזרחים
ותיקים ,במטרה לצמצם את הפער
הדיגיטלי ולסייע להם בהסתגלות
לבנקאות הדיגיטלית .זאת בין היתר
באמצעות הקניית כלים ותכניות למידה,
ושיפור מיומנויות השימוש בשירותים
המערכת
שמציעה
הדיגיטליים
המיומנויות
"רכישת
הבנקאית.
הדיגיטליות תסייע לאזרחים הוותיקים
ליהנות משירות בנקאי זמין וזול יותר",
מסבירים בפיקוח.
ראש מטה המפקחת על הבנקים ,טל
הראל מתתיהו ,ציינה בדיון שנערך
בוועדת החינוך התרבות והספורט של
הכנסת ,כי אחד מהיעדים העיקריים
של הפיקוח על הבנקים הוא הגברת
מודעות פיננסית בקרב אוכלוסיות
שונות  -בין היתר לצורך צמצום פערי
מידע ,שיפור רווחה כלכלית ,מודעות
לזכויות ועוד.
בפיקוח על הבנקים מציינים כי בחודש
נובמבר  2017נערך בשיתוף משרד
החינוך ,ובאמצעות עובדי המערכת
הבנקאית ,חודש המודעות הפיננסית.
במסגרת חודש זה ,הועברו במאות
כיתות ט' בכל רחבי הארץ שיעורים,

מספר עובדות על הפעילות להגברת מודעות פיננסית לבני הנוער
כ 70,000-בני נוער בגילאי  14-18פותחים מדי שנה חשבון בנק.
התכנית הועברה בכ 50-ערים ויישובים ברחבי הארץ.
כ 20,000-תלמידים בכ 700-כיתות זכו לקבל כלים מעשיים להתנהלות
פיננסית בנקאית נכונה.
השיעורים הועברו על ידי כ 350-מתנדבים מהמערכת הבנקאית ומבנק ישראל.
כלל התכנים תורגמו גם לשפה הערבית
התכנים כללו :מושגי יסוד פיננסיים ,ניהול תקציב ,חשיבות החיסכון ,היכרות עם אמצעי
התשלום השונים ,כלים להתנהלות צרכנית בנקאית נכונה (סקר שוק ,ניהול מו"מ ,בדיקה
לגבי מועד תום ההטבות וכיו"ב).
מקור :הפיקוח על הבנקים

שמטרתם להגביר את המודעות
הפיננסית של התלמידים ,תוך מתן
כלים מעשיים ורלוונטיים להתנהלות
פיננסית  -בנקאית יום יומית לקידום
עצמאותם ורווחתם הפיננסית .עוד
מזכירים בפיקוח כי בשנת  ,2016הוא
קיים את "שבוע המודעות הפיננסית"
הבנקאית,
המערכת
ללקוחות
במסגרתו התקיימו פעילויות הדרכה
בסניפים ברחבי הארץ.
בקשר לתכנית החינוך הפיננסי לכיתות
ט' ,הוסיפה הראל מתתיהו ,כי הפיקוח
על הבנקים יצר תשתית להגברת
המודעות הפיננסית בנקאית ולהנחלת
יסודות חינוך פיננסי" .המשובים

החיוביים שהתקבלו מסגל בית הספר
ומהתלמידים העידו ,כי השטח צמא
לידע בנושא החינוך הפיננסי והכלים
הפרקטיים להתנהלות פיננסית
בנקאית שהוענקו לתלמידים היו אכן
אפקטיביים ביותר".
מהפיקוח נמסר כי הוא "רואה חשיבות
עליונה בהטמעת נושא החינוך
הפיננסי במערכת החינוך וביצירת
המשכיות .לכן ,יועמדו המשאבים
והמקצועיות של הפיקוח על הבנקים
ושל עובדי המערכת הבנקאית
להדרכת המדריכים הארציים לחינוך
פיננסי וליווי צמוד ,ככל שיידרש ,על
בסיס התשתית שהוקמה".

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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 :2017שיא של כל הזמנים בנזקים מבוטחים בשל אסונות טבע
 3סופות ההוריקן שפקדו את צפון אמריקה הותירו נזקים בסכום חסר תקדים של  135מיליארד
דולר | כלל הנזקים הכלכליים בשל אסונות טבע  330 -מיליארד דולר

ביטוח
עולמי

אורי שלזינגר

שלוש סופות ההוריקן האימתניות
שפקדו אשתקד את צפון אמריקה –
הארווי ,אירמה ומריה – הביאו לשיא
בנזקים מבוטחים של קרוב ל135-
מיליארד דולרים ,שהם כ 41%-מכלל
הנזקים הכלכליים שנגרמו מאסונות
טבע בשנת  .2017כך עולה מן המאזן
השנתי של אסונות טבע שפרסמה
ענקית ביטוחי המשנה ,מיוניק רי.
בשנה זו נאלצו חברות הביטוח ,יותר
מבכל שנה אחרת ,לשאת בנזקים בגין
הוריקנים ואסונות טבע קשים אחרים
כמו רעידת האדמה הקשה במקסיקו.
סכום הנזקים המבוטחים אשתקד
גבוה כמעט פי שלושה מממוצע סכום
הנזקים המבוטחים השנתי בעשור
האחרון – כ 49-מיליארד דולרים.

כלל הנזקים הכלכליים בשנת 2017
הסתכמו בכ 330-מיליארד דולרים
– כמעט כפול מממוצע הנזקים
הכלכליים השנתי בעשור האחרון
( 170מיליארד דולרים בשנה).
אלו הנזקים הכלכליים השניים בגודלם
שנרשמו אי פעם .הנזקים הכלכליים
החמורים ביותר נרשמו בשנת 2011
 כ 354-מיליארד דולרים בערכיםנוכחיים.
בשנת  2017קיפחו את חייהם
באסונות טבע כ 10,000-איש – מעט
יותר מאשר בשנת  )9,650( 2016אך
נמוך מממוצע העשור האחרון העומד
על  60,000איש בשנה.
בשנת  2017נרשמו  710אירועים
הקשורים לאסונות טבע – מספר
קטן ממספר אסונות הטבע שנרשמו
בשנת  780( 2016אירועים) ,וגבוה
מממוצע העשור האחרון ,העומד על
 605אירועים לשנה.

סיכום אסונות טבע לשנת 2017
תיאור
מספר האירועים
נזקים כלכליים
במיליארדי דולרים
נזקים מבוטחים
במיליארדי דולרים
קורבנות בנפש

המספרים
לשנת 2017
710

המספרים
לשנת 2016
780

ממוצע שלושים
ממוצע
עשור 2007-2016שנה 1987-2016
490
605

330

184

170

130

135

50.7

49

35

10,000

9,650

60,000

53,000

אסונות הטבע הגדולים של שנת 2017
תאריך

ארץ/אזור

אירוע

25.08-01.09

ארה"ב
ארה"ב,
קריביים
קריביים
ארה"ב

הוריקן הארווי

נזקים
כלכליים
(מיליארדי
דולרים)
85

נזקים
מבוטחים
(מיליארדי
דולרים)
30

88

הוריקן אירמה

67

32

128

הוריקן מריה
שריפת יער
הצפות ,תזוזת
קרקע
רעידת אדמה
סערת ברד

63
10,5

30
8

108
25

6

-

56

6
3,1

2
2,5

369
-

06.09-14.09
19.09-22.09
08.10-20.10
22.06-05.07

סין

19.09
08.05-11.05

מקסיקו
ארה"ב

חוזרים למכור מנהלים עם הטופ

'טופ לעתיד'
של מנורה מבטחים

פוליסת אובדן כושר העבודה החדשה והמשופרת הכוללת רובד בסיסי ועליו
מגוון הרחבות המאפשרות התאמה לכל צורכי הלקוח – שכיר ועצמאי
הגדרה מקצועית  /פרנצ'יזה  /קיצור תקופת המתנה  /הגדלת גג חתם לשכיר
( / )25%/20%הגדלת תגמולי ביטוח ( )2%/1%ועוד..

לפרטים נוספים פנו
למפקחי הרכישה במחוזות
התנאים המחייבים הינם התנאים הכלליים של הפוליסה ובכפוף להליך חיתום בחברה .המידע הניתן
אינו מהווה ייעוץ או המלצה מכל סוג שהיא ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק.
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.

קורבנות
בנפש
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משפצים? בדקו שהפוליסה מכסה גם את העבודות הקבלניות
פסיקת ביהמ"ש בתביעת בעלי דירה מול חברת שומרה קבעה :פוליסה לביטוח דירה ותכולתה
אינה מכסה נזקים שנגרמו בשל עבודות קבלניות בדירה | בני הזוג חויבו לשאת במרבית
ההוצאות על הנזק

עו"ד ארז שניאורסון

בחלוקה שווה ,מנזילה מברז ומאיטום
לקוי.

דיני
ביטוח

בני הזוג סדובניק ביטחו את דירתם
בחברת הביטוח שומרה .בעיות צנרת
שהתגלו בדירה במשך השנים טופלו
מטעם בני הזוג על ידי שרברב בשם
זאב .ככל הנראה ,העבודות שבוצעו
לא הועילו באופן מוחלט ,שכן בשנת
 2015הגיש שכן ,אשר דירתו מצויה
מתחת לדירת בני הזוג ,תביעה
למפקחת על המקרקעין ,ובקשה לצו
שיפוטי אשר יחייב את בני הזוג לבצע
תיקוני ליקויים ונזילות .בכתב התביעה
טען השכן כי במשך כשבע שנים דירתו
חשופה לנזילות ,רטיבות ,עובש וטחב
שמקורם בדירת בני הזוג.
בני הזוג העבירו את תביעתו של
השכן ,באמצעות סוכן הביטוח ,לחברת
הביטוח שומרה .זו מינתה משרד עורכי
דין לצורך טיפול בענין ,תוך שהיא
מדגישה במכתב שהועבר לבני הזוג,
כי הייצוג מותנה בהתקיימותם של כל
תנאי הפוליסה והדין .שומרה הדגישה
באותו מכתב ,שלפי תנאי הפוליסה,
הכיסוי הביטוחי כלפי צד שלישי לא
יחול אם נזקי הצד השלישי נגרמו
כתוצאה מ"ביצוע עבודות ,שינויים,
תיקונים ,תוספות בדירה וכל נזק
לקרקע ,לרכוש או לבניין הנמצאים
בשכנות לדירה של המבוטח".
לאחר תקופה הודיעה שומרה
למבוטחים ,בני הזוג ,כי לפי בדיקת
מומחה מטעמה ,עבודות השיפוץ
שבוצעו בדירה ,באמצעות קבלנים
פרטיים ,הן אלו שהביאו לכשל בדירה

הזדמנויות עסקיות

בשוק מתחדש

יום ג'13.2.2018 ,
אווניו ,קרית שדה התעופה

חריג שיפוץ
בית המשפט קבע ,בהסתמך על
הראיות והעדויות שהובאו בפניו,
כי הוכח שבוצע שיפוץ מקיף בחדר
האמבטיה ,שכלל הזזת הכלים
האמבטיה
והחלפת
הסניטריים
במקלחון .בנוסף קבע בית המשפט,
שחברת הביטוח הוכיחה ברמה
הנדרשת במשפט אזרחי ,שבעיית
האיטום נבעה מהשיפוץ .מכאן,
שחברת הביטוח ,לגישתו של בית
המשפט ,היתה רשאית להשתית את
דחיית הכיסוי הביטוחי על החריג בדבר
ביצוע עבודות.

ולנזקיו של השכן ,מאחר שעבודות
השיפוצים לא בוצעו כראוי ,ונוצר כשל
באיטום רצפת המקלחון .בהתאם,
המבוטחים נדרשו לתת לשומרה את
הסכמתם לשלם כל סכום שייפסק
כפיצוי לשכן.
בני הזוג סירבו לאשר את דרישתה
זו של שומרה ,וזו הנחתה את עורך
הדין מטעמה לחדול מטיפולו בעניין.
בני הזוג ,באמצעות עו"ד פרטי אשר
שכרו ,הגיעו להסדר בתביעת השכן,
אשר במסגרתו התחייבו לתקן את כל
הליקויים אשר פורטו בחוות הדעת
מטעם המומחה של שומרה.
לאחר שהסתיימו העבודות והסתיים
ההליך בפני המפקחת על המקרקעין,
הגישו בני הזוג לבית משפט השלום
תביעה נגד שומרה .במסגרת
התביעה התבקש בית המשפט לחייב
את שומרה להחזיר למבוטחיה את
הסכומים שהוציאו במסגרת עבודות
התיקון וכן את הסכומים אשר שילמו
כפיצוי לשכן .שומרה טענה מנגד,
שהנזק אינו מכוסה לפי הפוליסה.
לטענתה ,הנזקים אינם עונים להגדרת
הפוליסה בקשר ל"מקרה ביטוח" .כמו
כן ,הנתבעת טענה שחלה החרגה
בדבר נזקים שנגרמו עקב ביצוע
עבודות ,שינויים או תיקונים בדירה.

מקור הנזק
בית המשפט הבהיר כי תחילה יש
לבדוק אם מדובר במקרה ביטוח,
דהיינו נזק תאונתי ,בלתי צפוי
ובלתי מתמשך .רק אם התשובה
לשאלה זו חיובית ,יתעורר הצורך
לבדוק אם מתקיים חריג לפוליסה.
ובענייננו ,השאלה הייתה אם הנזק
נגרם כתוצאה מנזילה בצינור ברז
האינטרפוץ (נזק תאונתי) ,או שמא
כתוצאה מאיטום לקוי (נזק לא תאונתי,
שאינו מכוסה בפוליסה) .לאחר עיון
וניתוח חוות דעת מומחים אשר הוגשו,
קבע בית המשפט כי נזקי השכן נגרמו,

בהתאם ,בית המשפט חייב את
שומרה לפצות את התובעים בגין חלק
מהוצאותיהם אשר נובעות מהנזילה,
ופטר את חברת הביטוח מתשלום
תגמולי ביטוח בכל הנוגע לנזקים אשר
נבעו מאיטום לקוי והעלויות שנדרשו
לצורך תיקון האיטום.
				
(תא"מ  12743-10-15סדובניק ואח'
נ' שומרה חברה לביטוח ואח' – שלום
כפר סבא).
הכותב הינו עו"ד המתמחה בדיני
ביטוח ונזיקין

ירדן פלד
משתתפים בצערך על מות האם

זיוה פלד

ההלוויה ביום ה’ 11.1.2018 ,בשעה 12:00
בבית העלמין גני אסתר ,ראשל”צ.
יושבים שבעה באחוזת נווה חוף,
קומה  11דירה  ,631ראשל”צ

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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מנהל .לא שותף

כאשר הדור הממשיך מבקש לצרף מנהל בכיר נוסף שישמש יד ימינו ,עליו להקפיד על תגמול
הולם בהתאם לסמכויותיו והישגיו ,אך יש להיזהר מהענקת זכויות שותף מלאות בטרם עת

דור המשך וסוגיות תפעוליות

מאת :רוני קרמר ,מומחה בליווי העברת עסקים משפחתיים לדור המשך

כאשר דור צעיר נכנס לניהול עסק
משפחתי ,אך טבעי הוא שהמהלך
יעורר חששות רבות.
תהליך שבו נכנס דור צעיר לנהל
עסק משפחתי אינו מתחיל ביום אחד.
תחילה ,הוא נדרש לעבוד בתפקידים
זוטרים כעובד מן השורה .בהדרגתיות
הוא מתמחה ורוכש ניסיון ניהולי ,אולם
בשלבים אלו מידת האחריות שלו
מופחתת ,או לפחות מוגבלת לתחום
האחריות שלו.
עם חלוף הזמן ,הולכים ורבים תחומי
ההתמחות של בן הדור הממשיך ,וככל
שגוברים ניסיונו וסמכותו המקצועית,
כך גדלה גם הסמכות שלו מול
העובדים בארגון.
אולם ,בשלב שבו הבן הממשיך מקבל
לידיו את מקל ההובלה והניהול הכללי
של העסק ,מידת אחריותו מתגברת
והופכת להיות מאחריות על תחום
מסוים לאחריות כוללת ,אחריות מלאה.
כבר היה מי שאמר שאחריות זה מא'
ועד ת' .ומשחק המילים הזה מקבל
משמעות מעשית בתקופה הסמוכה
למועד פרישתו של האב המייסד.
גם אם הפרישה הינה הדרגתית,
ישנו שלב שבו האב המייסד מצהיר
ומבקש מהבן הממשיך לקחת את
תפקיד הניהול הכללי ולשחררו מעול
האחריות.

"אבא שלי כבר כמעט לא מגיע
למשרד" ,אמר לי בן ממשיך בזמן
שהנחיתי אותו במיומנויות ניהול.
"אני מרגיש שהחיים שלי מצטמצמים
לעבודה בלבד ,כשכובד האחריות
ממש מדיר שינה מעיניי".
במהלך ההנחיה נוכחתי שהקושי
הגדול שהתמודד איתו הבן הממשיך
גרם לו לשיתוק ולרגליים קרות:
החשש שעובדים או סוכנים יעברו על
כללי הרגולציה והדבר יסכן את סוכנות
הביטוח; האתגר לעמוד בציפיות של
האב להביא את העסק להישגים
ולרווחים בתנאי שוק משתנים וקשים;
האחריות על רווחתם ופרנסתם של
 35עובדים; בניית מערכת היחסים
עם מנהלי המחלקות במשרד על מנת
שיראו בו סמכות מקצועית וניהולית וכל
זאת כדי שיוכל לנהל אותם; ולמעשה,
כל החלטה יומיומית מהווה גורם לחץ.
"הכל עלי" ,אמר לי הבן" .לכל טעות
יש השלכה מרחיקת לכת והלוואי ולא
הייתי נשאר לבד"...
"אתה לא חייב להישאר לבד" ,עניתי -
ואכן כן .מנהל צעיר יכול להיעזר במינוי
של מנהל משרד.
מנהל משרד ,מנהל עזר ,הוא דמות
משמעותית וחשובה אשר נוסכת
במנכ"ל הצעיר ביטחון ,מעין מכפיל

כח ,משהו לחשוב איתו .הוא אדם בעל
ראייה מקצועית שאפשר לעשות איתו
סיעור מוחות ולחלוק איתו את נטל
המשימות .אף כי על הבן הממשיך
מוטלת תמיד  100%אחריות ,יד
ימינו מאפשרת למנכ"ל הצעיר לצאת
מהבדידות הניהולית.
הקושי מתעורר כשמנהל שכיר אשר
נכנס לתפקיד מבקש לעצמו סוג של
שותפות בסוכנות הביטוח .לא פעם
אני פוגש מקרים שבהם המנהל
השכיר נכנס לתפקיד כשהובטח לו
לא מכבר אקוויטי ,שותפות ברווחים
או שותפות בתיק הביטוח המתהווה.
זו תפיסת עולם שאומרת :אם הוא
מנהל שתומך בהצלחת העסק,
אזי יש רציונל בהענקת מעמד של
שותף ברווחים .כאשר נכנס מנהל
שכיר והסכם התגמול שלו מושתת
על תפוקה של מכירות או רווחים,
המנהל הופך למעשה שותף בעסק
המשפחתי הלכה למעשה .הסכנה
מתעוררת בעת פרידה ופרישתו של
המנהל השכיר .במצב זה יש וידרוש,
ובצדק ,את חלקו היחסי ובמקרים
קיצוניים גם חלק מכלל התפוקה של
סוכנות הביטוח.
לשם הבהרה אציג דוגמה :הגעתי
ללוות סוכנות ביטוח גדולה שבה
למנהל השכיר הובטח שמעבר לשכר
הבסיסי הגבוה שמקבל מדי חודש
בחודשו (אשר אמור לבטא את מכלול
תרומתו להצלחת העסק) ,הוא יזכה
גם בשותפות בתיק הביטוח שיצטבר
ממועד כניסתו ,בשיעור מסוים.
בחישוב התפוקה נכללו גם המכירות
שיעשו כל עובדי סוכנות הביטוח

והבעלים ולא רק תפוקתו האישית.
למצב זה יש הגיון ,שכן כמנהל בכיר,
בוודאי אמור לתרום להצלחת הסוכנות
כולה .אולם חשוב לעשות הבחנה בין
שותפות בתיק הביטוח ,שמשמעותה
שותפות מלאה בעסק המשפחתי,
לתגמול על הצלחה בצורה של בונוס
תקופתי.
לסוכנות הביטוח יש אלפי לקוחות
למועדון
שהצטרפו
היסטוריים
הלקוחות בעמל רב של עשרות
בשנים .אחריותו המקצועית של סוכן
הביטוח לעדכן את מוצרי הביטוח
ללקוחות ולשפר את מצבם .משמעות
הדבר היא ,שנדרש למכור ביטוחים
נוספים ומעודכנים ללקוחות הקיימים.
בסיטואציה שבה מנהל שכיר שותף
במכירות החדשות ,ככל שיחלוף הזמן
ויימכרו ללקוחות מוצרים חדשים
וחלופיים  -כך תעבור בפועל הבעלות
על תיק הביטוח בן עשרות השנים גם
למנהל השכיר.
לפיכך ,מינויו של מנהל שכיר כעזר
למנכ"ל הצעיר צריכה להיעשות
בחוכמה .חשוב להגדיר היטב למנהל
השכיר את הסמכויות והמשימות
הנגזרות מהן ,להימנע מכל מצב
שבו מוענקת למנהל שותפות בתיק
הביטוח ועם זאת ,אפשר וכדאי לתגמל
אותו בבונוס תקופתי הנגזר מהצלחות
ועמידה ביעדים.
אל לו ,למנכ"ל הצעיר כמו גם לאב
המייסד ,לפעול מתוך לחץ או פזיזות
להציע למנהל השכיר הצעה שיש
בה משום הכנסת שותף לעסק
המשפחתי.

בשירותי דרך אין בערך רק

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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חוק הפלת"ד  -קווים לדמותו
מאז נחקק חוק הפיצויים לנפגע תאונות דרכים לפני כארבעה עשורים לא חלו בו כל שינויים.
ככלל ,החוק מתאים לכלי רכב ממונעים רגילים ,אך יש לעדכנו ברוח התקופה ולהכילו גם על
אופניים וקורקינט חשמליים

חוק
הפלת"ד
פרופ' זיו רייך

חוק הפלת"ד חוקק בשנת .1975
לפני חוק זה הדין היה כך :אדם אשר
היה נפגע בתאונת דרכים היה זכאי
לקבל פיצוי בהתאם לפקודת נזיקין בגין
עוולת רשלנות .החוק אימץ את עקרון
האחריות המוחלטת  -המשמעות היא
שלא קיימת השאלה מי הוא האשם
בתאונה או אם קיים אשם תורם.
חוק זה נחקק מתוך מטרה סוציאלית,
על מנת לאפשר לכל אדם אשר נפגע
בתאונת דרכים לקבל פיצוי ראוי.
לפי הגדרה בסעיף  1לחוק הפלת"ד,
תאונת דרכים הינה" :מאורע שבו
נגרם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי
למטרות תחבורה".
* מאורע  -נסיבות חריגות ,פתאומיות
וחד פעמיות (נזק מתמשך שנגרם
לנהג בגין השימוש ברכב אינו נחשב
מאורע).
* עקב  -הכוונה לקשר סיבתי בין
התאונה והמאורע ,הנזק שנגרם
כתוצאה משימוש ברכב המנועי.
יש להבחין בין תאונה אשר נגרמה
"עקב השימוש ברכב מנועי" לבין
תאונה שבה הרכב לא היה בשימוש
אלא שימש "זירה" להתרחשות
המקרה.
הפתרון שנמצא לכך הוא "מבחן
הסיכון" :מבחן הסיכון קובע שהשימוש

ברכב מנועי ייחשב לגורם התאונה אם
הנזק הוא בתחום הסיכון שהרכב יוצר.
* רכב מנועי ,לפי הגדרה זו אינו כולל
כיסא גלגלים ,עגלת נכים ומדרגות
נעות.
* שימוש ברכב מנועי  -נסיעה ברכב,
כניסה לתוכו או ירידה ממנו ,החנייתו,
דחיפתו או גרירתו ,טיפול דרך או תיקון
דרך ברכב ,שנעשה בידי המשתמש
בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת
עבודתו.
אין משמעות לשאלה כיצד מוגדר כלי
רכב על ידי תקנות התעבורה .השאלה
שבית המשפט שואל את עצמו היא:
האם קיים סיכון תעבורתי בכלי הרכב?
יש מקום לציין שלפי חוק זה ,כל מי
שנגרם לו נזק גוף  -בין אם מדובר
בנהג ,הולך רגל או נוסע ברכב  -יהיה
זכאי לפיצוי גופני או נפשי.
עקרונות הפלת"ד:
עיקרון ראשון והחשוב מכולם הוא
עקרון האחריות המוחלטת.
עיקרון שני הוא קיומו של ביטוח
החובה .החוק עיגן את החובה בביטוח
זה לשם כיסוי נזקי גוף במקרה תאונה.
עיקרון שלישי הוא הגבלת היקף
הפיצוי .גובה הפיצוי בעל חסם
מקסימלי ,שלא כמו תביעת נזיקין.
גובה הפיצוי הינו בגין נזקים ממוניים
ובגין נזקים שאינם ממוניים .במישור
הממוני מדובר באבדן של השתכרות
וכושר השתכרות ומוגבל ל 3-פעמים
שכר ממוצע במשק .נזק בלתי ממוני

מתייחס לקיזוז תוחלת החיים ,כאב
וסבל .הפיצוי הוא חד פעמי ונגזר
בהתאם לגיל הנפגע ,שכרו ואחוזי
הנכות שנקבעו לו.
עיקרון רביעי הוא ייחוד העילה.
עיקרון זה אומר כי אי אפשר לתבוע
דרך חוק אחר ,קרי :אפשר לתבוע רק
דרך חוק הפלת"ד ,כפוף לזכאות פיצוי.
עיקרון חמישי הינו קרן קרנית .חברות
הביטוח נוהגות להפריש מפוליסות
ביטוח החובה סכום יחסי לקרן קרנית.
תפקידה של קרנית הוא לשלם לנפגעי
תאונות דרכים שאינם יכולים לגבות
פיצוי מכח הפלת"ד ,כגון תאונת פגע
וברח שאין בהן את מי לתבוע .בעיני
מרבית האזרחים ,חוק הפלת"ד נתפש
בעיקר בהקשר של חובת ביטוח חובה.
האזרח אינו מודע לעומק המשמעות
מבחינת הכיסוי הביטוחי .כיום ,לא
נראית באופק רפורמה חדשה בחוק
הפלת"ד והרחבות לחוק הקיים.
העוסקים בתביעות פיצויים על
תאונות דרכים עוסקים לרוב בהוכחות
חוק הפלת"ד.
הדוגמא שאציג תמחיש תביעת
פלת"ד והשלכותיה.
הולך רגל נדרס ונהרג .הנהג הפוגע
נשפט ,הורשע ונידון לעונש מאסר
בפועל .לאחר המקרה המצער ,עלתה
השאלה בנוגע לכיסוי הביטוחי לפי
פוליסת החובה של הרכב הפוגע.
התברר כי לנהג הפוגע לא היה רישיון
נהיגה בתוקף ולפיכך ,הפיצוי אמור
לחול על קרן קרנית.

נראה כי אנו נתקלים במצב מעניין
לכאורה .אדם שהורשע ,אך זכאי
לכאורה בתביעת כספים לפי פלת"ד.
במבט לאחור ,נראה כי חוק הפלת"ד
בהחלט עושה סדר חוקתי נכון בעניינו.
החוק לא עבר שינויים מרחיקי לכת
מאז חוקק  -דבר המעיד על חקיקה
שנעשתה בכובד ראש.
סוכני ביטוח בתחום הרכש וכן עורכי
דין העוסקים בדיני תעבורה ,ראוי ואף
חובה שיכירו את רזי החוק .האזרח
הפשוט ,כאמור ,עדיין אינו מכיר את
החוק בשמו ,אולם פרסומי מידע אכן
חושפים אותו לכלל.
נקודה מעניינת המצריכה לעניות
דעתי דיון בעניינה היא כניסת כלי רכב
"חצי" ממונעים כגון אופניים חשמליים
וקורקינטים חשמליים .לכאורה ,כלי
הרכב האלו משמשים חלק הולך וגדל
באוכלוסייה ומגיעים למהירות של רכב
מנועי .גם איתם התאונות קורות ,אך
כיום ,עם סיום שנת  ,2017לא נראה
באופק שום עדכון או התייחסות לכלי
רכב אלו בחוק הפלת"ד .עוגני חוק
הפלת"ד חזקים אך יש לשקול ביצוע
עדכון מתאים.
לסיכום  ,לאחר סקירת חוק הפלת"ד,
ראוי כי כל אדם הנוהג בכלי רכב או
כל אזרח מן השורה יכיר את רזי החוק,
זכיותיו וגם חובותיו .בתקווה כי לא
יצטרך לעשות בהם שימוש.
הכותב הינו דיקן בית הספר
לביטוח באקדמית נתניה

חברת הגמל הגדולה בישראל מציגה:

פסגות גמל להשקעה

המאפשרת ללקוחותיך לחסוך וליהנות גם מנזילות מלאה וגם מיתרונות מס

*

מרכז שירות לסוכן| psagot.co.il | 1-700-707-610 :
קרנות נאמנות

תעודות סל

ניהול תיקי השקעות

גמל

השתלמות

פנסיה

חיסכון

ביטוח

טרייד

קופות גמל ופנסיה

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ* .בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין .סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל 70,000 -ש"ח בכל שנת כספים לכל חוסך ,צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד  1ביולי  .2016פטור ממס רווח הון יתאפשר
בגיל פרישה באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת על ידי העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין .הכספים ניתנים למשיכה תוך  4ימי עסקים (לא כולל  3ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש) והכל בכפוף לתקנון
ולהוראות הדין כפי שיעדכנו מעת לעת .אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ  /שיווק פנסיוני בידי יועץ  /משווק פנסיוני בעל רשיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם .חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת
בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה .האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס.
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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חברת התוכנה סאפיינס רכשה את חברת ,KnowledgePrice.com
ספקית פתרונות טכנולוגיים עם מומחיות במתן שירותי ביטוח דיגיטליים.
הרכישה נועדה להרחיב את יכולותיה של סאפיינס להעניק פתרונות דיגיטליים
מתקדמים KnowledgePrice .ממוקמת בעיר ריגה שבלטביה ,ומעסיקה כ50-
מומחי טכנולוגיה בתחום הביטוח הדיגיטלי.
בית המשפט המחוזי בירושלים אישר את העסקה לרכישת פעילות
מסחר בניירות ערך של בנק ירושלים על ידי בית ההשקעות מיטב
דש .הרוכשות ,החברות בנות מיטב דש טרייד ומיטב דש ברוקראז' ,נערכות
להשלמת העסקה בקרוב .העסקה לרכישת תיקי לקוחות ניירות ערך של הלקוחות
העצמאיים והמוסדיים היא בתמורה ל 21-מיליון שקלים .בנק ירושלים ימשיך
להיות ,גם לאחר המכירה ,חבר בבורסה לניירות ערך ,לאחר שינוי המבנה בה,
בשיעור אחזקה של כ.5%-
הראל ,בהובלה של קבוצת הנדל"ן האמריקאית  ,CIMרוכשת מתחם
שכולל נכס משרדים ומסחר בפאתי אזור  Uptownשבעיר דאלאס
שבמדינת טקסס .היקף ההשקעה של הראל יעמוד על כ 100-מיליון שקלים.
מהראל נמסר כי המתחם כולל נכס משרדים בשטח של כ 227-אלף רגל רבוע
ונכס מסחרי צמוד בשטח של כ 95-אלף רגל רבוע" .הנכס ממוקם בשכונה
מבוקשת בחלק הצפוני של מרכז העסקים של דאלאס.
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 .2015אולם החוק מתנה את החלת ההוראות המאפשרות לבן הזוג לשעבר
להיות זכאי לקצבת שאירים בהסדר פנסיה של צבירת זכויות במספר תנאים
מצטברים .בין השאר ,דורש החוק כי אם חלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק
הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או מהמועד שבו החלה הזכאות של בעל הפנסיה
לגמלה ,לפי המאוחר ,תוגש הבקשה לרישום פסק הדין בתוך זמן מוגבל ממועד
תחילתו של החוק .התקופה המקורית שנקבעה בחוק אפשרה פרק זמן של שנה
בלבד ,ואילו בתיקון מס'  1הוארכה התקופה בשנתיים נוספות ,כדי לאפשר שימוש
בהוראות המעבר .מטרת הוראות המעבר לתת מענה לבני זוג לשעבר ,שנפרדו
לפני תחילת החוק והסתמכו על גמלת הפרישה של העמית הרשום למחייתם ,כדי
שימצאו עצמם ,עם מותו ,ללא כל מקור הכנסה.
בשנת  2017טיפלה קנט בכ 10,000-דיווחים על נזקי טבע שנגרמו
לחקלאים ,כאשר היקף הפיצוי הכולל עמד על כ 180-מיליון שקלים.
כ 95-מיליון שקלים שולמו במסגרת ביטוח נזקי טבע וכ 85-מיליון שקלים שולמו
במסגרת ביטוח אסונות טבע ,כך עולה מסיכום נתוני קנט .עוד נמסר כי היקף
הנזקים אינו כולל פשיעה חקלאית הכוללת גניבות של גידולים וציוד חקלאי ואינו
כולל נזקים שנגרמו בשנה החולפת כתוצאה מפגיעה מכוונת בגידולים או בציוד.
קנט גיבשה השנה תכנית לביטוח נזקים הנגרמים כתוצאה מהפשיעה החקלאית
המוערכת בכ 60-מיליון שקלים בשנה.

ח"כ מיכל רוזין מבקשת להכניס תיקון לסעיף  30בחוק לחלוקת חיסכון
פנסיוני בין בני זוג שנפרדו ,כך שהתקופה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון
פנסיוני שניתן לפני יום התחילה של החוק ,בפברואר  ,2015תוארך בשנה אחת
נוספת ,עד לארבע שנים מיום התחילה .בהצעת החוק מוסבר סעיף  30לחוק
לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו מאפשר להחיל את הוראות החוק גם
לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום תחילתו של החוק ,בפברואר

רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון פרסמה היום (ד') כללי הסדרה בנושא
איסור הלבנת הון ומימון טרור ,בכל הנוגע לפעילותם של מפעילי מערכת
לתיווך אשראי .חוק איסור הלבנת הון קובע חובות החלות על גופים פיננסיים,
החשופים לעבירות הלבנת הון ,במטרה להקטין את החששות להלבנת הון
באמצעותם :חובות זיהוי ואימות פרטי מבצעי פעולות באמצעות המפעילים,
הערכת הסיכונים ,וכן מחייבת את המפעילים בדיווח שוטף לרשות לאיסור הלבנת
הון ומימון טרור על העברות רכוש וכספים באמצעותם.

לוח דרושים

למנויים בלבד :פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד  15מילים
מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למיילSales@Anet.co.il :
כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

סוכנות ביטוח פעילה בכל ענפי הביטוח ונמצאת במקום בעל נגישות
גבוהה וחנייה בלתי מוגבלת ,צפונית לצ'ק-פוסט מציעה לסוכן ביטוח
חדרים ואופן ספייס להשכרה או דרך שיתוף פעולה מכל סוג שהוא.
לפרטים נוספים יש לפנות לאיתמר .052-2421368 -
יש לך ניסיון בחיתום הנדסי? הצטרף לנבחרת המובילה של מרחב עסקים
גדולים במגדל לתפקיד עם אופק ניהולי giyus@migdal.co.il
מגדל מחפשת חתם הנדסי עם ניסיון לקידום לתפקיד ניהולי .תנאים טובים
למתאימים giyus@migdal.co.il
למרכז שירות לפחחות וצבע לרכב של קבוצת שגריר ,דרוש/ה מנהל/ת
משרד לנתניה .במסגרת התפקיד ניהול הצד האדמיניסטרטיבי של מרכז
השירות  ,קבלת קהל ,מילוי טפסים ,הכנת תיק לקוח ,התנהלות שוטפת מול
חברות הביטוח ,שמאים .טיפול בגבייה ,והנהלת חשבונות.
משרה מלאה  -א'-ה' ( 08:00-17:00אין אפשרות לגמישות).
דרישות :ניסיון בתחום הביטוח /עולם הרכב /הנהלת חשבונות – חובה ,ניסיון
בניהול משרד – חובה ,שירותיות ברמה גבוהה ,יכולת עבודה תחת לחץ ,יחסי
אנוש טובים ,נכונות להשתלב לטווח הארוך .קו"חjob@shagrir.co.il :
למרכז המומחים לביטוח ופיננסיים דרוש/ה חתם/מת למחלקה
האלמנטרית .העבודה כוללת חיתום של רכב ,דירות ועסקים ,הפקת מסמכים,
הצעות ביטוח ,שליחת פוליסה ,גביה של אמצעי התשלום ,מתן הצעות מחיר,
בדיקה /בקרה על הפוליסה והתאמתן להצעות ובקשות ,בדיקת זכאויות /
אישורים .העבודה מתבצעת מול כל חברות הביטוח .דרישות התפקיד:
ניסיון בחיתום בחברת ביטוח/בסוכנות ביטוח בעלת היקף פעילות משמעותי-
חובה .ידע בתחום הביטוח בדגש על ביטוח רכב ודירות -חובה .השכלה

בתחום הביטוח  -יתרון משמעותי .שליטה גבוהה ביישומי המחשב -חובה
קורות חייםhr@myexperts.co.il :
לסוכנות ביטוח דרוש/ה חתמ/ת עסקים למשרדינו בפ"ת/נתניה/חיפה.
משרה מלאה ומיידית .סודיות מובטחת .קו"ח למיילorly@shaham.co.il :
לסוכנות הביטוח "מבטח סימון" דרושים סוכני/ות ביטוח פנסיוני
רישיון סוכן/ת ביטוח – חובה .ניסיון של שנה ומעלה כסוכן/ת פנסיוני – חובה.
אוריינטציה מכירתית .אסרטיביות ויכולת ביטוי ברמה גבוהה.
קורות חיים יש לשלוח לjobs@mvs.co.il :
דרושה פקידת אלמנטרי ,לטיפול בחידושים ,גביה ותביעות למשרה מלאה
בראשל"צ .תנאי עבודה מעולים ,נא לפנות לאורה –  050-2578030או לאיציק
– .050-5260033
לסוכנות ביטוח בהוד השרון פקידת אלמנטרי .ידע מוכח ברכב ,רצוי גם דירות,
ענפים נוספים יתרון .קו"ח למיילduby@s-sapir.co.il :
בואו להיות חלק מנבחרת מנצחת .לסוכנות הביטוח המובילה בארץ
"מדנס" דרוש/ה סוכן/ת ביטוח .הכשרה מקיפה לכל סוגי הפוליסות .סיוע
בקביעת פגישות באמצעות מוקד תיאום .תנאים טובים למתאימים.
• רישיון סוכן ביטוח בתוקף – חובה
• תואר אקדמי בכלכלה  /ביטוח  /מנהל עסקים  -יתרון
• ניסיון מוכח במכירות ביטוחי חיים פרט  -חובה
• אוריינטציה מכירתית ,כושר ניהול מו"מ  ,תודעת שירות מפותחת ,יכולת מכירה
וסגירת עסקאות • .רישיון נהיגה בתוקף – חובה
קו"חbmoran@madanes.com :

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.

מנחה :שלומית יהב ,מנהלת מכללת עדיף
 08:00התכנסות ,רישום וארוחת בוקר קלה

מושב  :2מדברים מהשטח

 09:00דברי פתיחה :רועי ויינברגר ,עורך ראשי ,עדיף

 12:05עתיד ענף הביטוח 2018
ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני הביטוח

מושב  :1סייבר וחדשנות
 09:15פאנל :איומי סייבר והגנות ביטוחיות
מנחה :עו"ד ליאת הר-טוב ,יועצת ביטוח
גיורא פלונסקר ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח כללי ,איילון
עינת כהן ,מנהלת מחלקת סיכונים מיוחדים והנדסי ,כלל ביטוח
רפאל פרנקו ,ראש אגף בכיר לאסדרה והכשרת המשק ,מערך
הסייבר הלאומי
 09:50סייבר – אתם מוכנים להתקפה הבאה?
עו"ד אבירם גביש ,סמנכ"ל משפטי וביטוח מסחרי AIG ,ישראל
 10:00פאנל :ניהול סיכונים במרחב הדיגיטלי
מנחה :סלעית גרניט ,מנכ"לית אדקיט
אורי אומיד ,מנכ"ל שלמה חברה לביטוח
רו"ח איתן ים ,שותף פינטקBDO ,
אלי טובול ,מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע ,רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון
אמיל ויינשל ,יזם בהליך הקמת חברת ביטוח דיגיטלית
יוג'ין גרינברג ,מייסד ומנכ"ל Click-inc
 10:50פאנל :עסקים גדולים והאתגר הביטוחי
מנחה :רועי פרידמן ,יועץ ביטוח ,עו"ד
אלעד שלף ,משנה למנכ"ל ומנהל אגף עסקים ,מנורה מבטחים
ביטוח
אריאל גדילוב ,מנהל סיכונים ,אינטל
דודי לוי ,משנה למנכ"ל פלתורס ביטוח
 11:20טקס הוקרה
הענקת מגן הוקרה לאיש הביטוח
שאול פסטרנק

 11:30הפסקת קפה וכיבוד
 11:55הרצאה
רחל טבת ויזל ,מנכ"לית הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 12:15קל יותר ,מהר יותר ,חכם יותר:
הכלים הדיגיטליים החינמיים להתייעלות הסוכן
מורן זיסר ,מנכ"לית Bafi
 12:25פאנל :משחררים את הפקק:
ענף נזקי המים בעקבות הרפורמה
מנחה :עו"ד ליאור קן-דרור ,יועץ משפטי ,לשכת סוכני הביטוח
מחוז צפון
רו"ח אלעד אלקובי ,מנהל מחלקת ביטוח רכוש ,רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון
זיו קדרי ,מנהל מחלקת תביעות רכוש בחטיבת ביטוח כללי,
הראל ביטוח ופיננסים
ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי ,לשכת סוכני הביטוח
רוני גינור ,אקטוארית ראשית ביטוח כללי ,מגדל

מושב  :3זרקור על סוגיות מקצועיות
13:15-14:00
איך המקצוענות שלך היום תציל את הלקוח שלך מחר?
עו"ד ארז קדם ,יועץ ביטוח
מאגרי המידע בעידן החדש – חבות הסוכן
עו"ד שלומי הדר ,משרד ג'ון גבע ,הדר – עורכי דין ומגשרים
חוזר יישוב התביעות – חזון מול מציאות
עו"ד ארז שניאורסון ,מתמחה בדיני ביטוח ונזיקין

 14:00ארוחת צהריים
 – 15:00-16:00שולחן עגול  -שיח פתוח עם סוכני הביטוח
(בשיתוף

)

מנחה :רועי ויינברגר ,עורך ראשי ,עדיף
ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא הלשכה
ישראל גרטי ,יו"ר ועדת ביטוח כללי
עמוס גואטה ,יו"ר ועדת טכנולוגיה
טוביה צוק ,סגן נשיא להב
עו"ד ג'ון גבע ,יועץ משפטי
קובי (יעקב) סוויסה ,סוכן ביטוח
*ההשתתפות מותנית בהרשמה לכנס .מספר המשתתפים מוגבל
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