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ביטוח ופיננסים
 הסוף למאבק? 

בג"צ דחה עתירת 
סוכני הנסיעות 

 החל מה־1 במאי חל איסור על סוכני נסיעות למכור ביטוח 
נסיעות לחו"ל ⋅ החלטת הממונה על רשות שוק ההון גובתה על ידי 

בג"צ שדחה את עתירתם של סוכני הנסיעות נגד האיסור ⋅ נשיא 
הלשכה: "העוול לסוכני הביטוח ולציבור הסתיים" < עמ' 2

"סוכנות מחוברות לבריאות"
בעוד כשבועיים יתקיים 

כנס "נשים בענף הביטוח" 
בהשתתפות סוכנות ביטוח 

 ומנהלות משרדי סוכן 
< עמ' 4

הממד האנושי
גדעון רייכר בטור 

חודשי חדש 
ב"ביטוח ופיננסים" ⋅ והפעם - 

על חשיבות השירות של חברת 
הביטוח שלנו < עמ' 11

נטישה מתמשכת 
גם מנכ"ל AIG פורש מתפקידו 

בשל מגבלת חוק שכר בכירים 
⋅ כעת פועלות בענף הביטוח 3 
חברות לאיוש תפקיד המנכ"ל: 

הפניקס, מגדל ו־AIG < עמ’ 7

מדור חדש 
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ביטוח 
ופיננסים

כנס עולם הבריאות 

"
התאריך  כי  הרשות  לבין  בינינו  וגמור  מנוי 
הנסיעות  סוכני  זה  ומתאריך  סופי  הוא   1.5
יכולים אך ורק להעביר לידים לבעל רישיון, 
ביטוח  לרכוש  כדי  ביטוח,  סוכן  או  מבטח  קרי 
ראש  עם  סיכום  לנו  יש  לקוח.  עבור  נסיעות 
נשיא  אמר  כך  סגור",  מבחינתנו  והנושא  הרשות 
חברת  של  בכנס  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה 
"עולם הבריאות" שהתקיים השבוע בקיבוץ גבעת 
השלושה בהשתתפות הממונה על רשות שוק ההון 

ד"ר משה ברקת.
בישראל  דבר  "נפל  כי  הלשכה  נשיא  ציין  עוד 
– מ־1.5 נגמר העוול הציבורי שבו נטולי רישיון 
נכון.  ולא  מוכרים ביטוח לא מקצועי, לא אחראי 
יש  היה קיים כאן עוד עוול גם מבחינת החוק - 
בישראל חוק וצריך לכבד אותו ולא למצוא דרכים 
לעקוף אותו והוא אומר במפורש שמי שאינו אוחז 
ברישיון חל עליו איסור למכור ביטוח. כעת אנו 
יתרה  הקפדה  להקפיד  הביטוח  מחברות  מצפים 
נשיא  אמר  ביטוח",  ימכרו  רישיון  בעלי  שרק 

הלשכה.
ביום שני עתרו סוכני הנסיעות לבג"צ נגד האיסור 
המשפט  מבית  וביקשו  נסיעות  ביטוחי  למכור 
שהתקבלה  בטענה  להחלטה,  מניעה  צו  להוציא 
ובניגוד להחלטות קודמות". הבקשה  "באופן פזיז 
לרשות  ימים   7 נתן  השופט  נדחתה.  מניעה  לצו 
שוק ההון להגיב לבקשת ההתאחדות לצו ביניים 

בנושא.
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה 
עם  יחד  פועלת  הרשות  כי  בכנס  אמר  ברקת, 
הלשכה בשביל "להעצים את החשיבות של מעמד 
סוכן הביטוח ואף לקדם בחקיקה את ביטול סעיף 
19א שייתן ערך מוסף לסוכן הביטוח. אם נתפוס 
אהסס  לא  מסמכותו  החורג  יצרן  נציג  או  יצרן 
להטיל עיצומים כספיים רחבים. בכל מקרה סוכן 
הביטוח יהיה חייב לבדל את עצמו מגורמי הפצה 

אחרים". 
של  המרכזי  הלקוח  כי  בדבריו  הדגיש  ברקת 
הרשות הוא עם ישראל. הממונה ציין את חשיבות 
ואת  לסוכנים  מקצועיות  הכשרות  של  קיומן 
וחיזוק  בשימור  לסייע  הרשות  של  מחויבותה 
אשר  מקצוע,  כאנשי  הביטוח  סוכני  של  מיצובם 
על  אמיתי,  ערך  ללקוחותיהם  להעניק  נדרשים 
מול  אל  דרכם  ביטוח  לרכוש  יבחרו  שאלה  מנת 

לצד  כי  הממונה  הוסיף  עוד  האחרות.  החלופות 
ערוץ  הביטוח  סוכני  מהווים  השונים,  הערוצים 
על  מוטל  כי  הבנה  תוך  וזאת  חשוב שיש לשמר, 
הסוכנים לבצע את ההתאמות הנדרשות למציאות 
ערך  ללקוחות  נותנים  הם  כי  ולהבטיח  המשתנה 

אמיתי בכדי שאלה אכן ישתמשו בשירותיהם. 

כנס "עולם הבריאות"
גבי  חברת "עולם הבריאות" היא מיזם שהקימו 
נקבלי )יועץ הסיעוד של הלשכה(, סו"ב יואל זיו 
)יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בקדנציה הקודמת 
לבקוביץ.  ורדה  סו"ב   – אז  וסגניתו  בלשכה( 
החברה עוסקת במתן שירותי ליווי מקצועי לסוכני 
קיום הכשרות  והסיעוד,  הבריאות  בתחומי  ביטוח 
בתחומים  למבוטחים  זכויות  ומיצוי  מקצועיות 
מיוחד  מקצועי  כנס  השבוע  קיימה  החברה  אלה. 
מסוגו שעסק בנושא ביטוחי נסיעות לחו"ל. הכנס, 
חברות,  ועובדי  סוכנים  מ־120  יותר  השתתפו  בו 
נערך על רקע חוזר הנסיעות שייכנס לתוקפו ב־1 

במאי.
בקיבוץ  פסטורלית  באווירה  התקיים  הכנס 
בו  שהועברו  החשובים  המקצועיים  והתכנים 

הסוכנים  של  והבנתם  ידיעותיהם  את  העשירו 
כמות  לצד  בו.  והשינויים  המורכב  התחום  את 
שמדובר  לראות  היה  יפה  הגדולה,  המשתתפים 
צעירים  סוכנים  שכללה  מגוונת  באוכלוסיה 
בתחומי  העוסקים  כאלה  גם  כמו  וותיקים, 
להתחיל  המבקשים  ואחרים  והנח"ל  הבריאות 

לפעול בו. 
הביקוש  כי  ציינו  הבריאות"  ב־עולם  השותפים 
הגדול לכנס ולידע מקצועי אילץ אותם לסגור את 
ההרשמה זמן קצר בלבד לאחר פתיחתה: "זה מעיד 
סוכני  על  כי  בתחום  העוסקים  של  הבנתם  על 
מתמידים,  והתפתחות  בלמידה  להשקיע  הביטוח 
ומקצועיים  מעודכנים  שהם  להבטיח  מנת  על 
ושהם יכולים להעניק ללקוחותיהם שירות איכותי 
ומתקדם שיש בו עבורם ערך רב ויתרון אל מול 
כל חלופה אחרת של רכישת ביטוח", הדגישו זיו, 

לבקוביץ ונקבלי. 
יואל  הנחה  אותו  בכנס,  הנוספים  המרצים  בין 
מיכל כהן,   ;IMA גיא כרמון מנכ"ל גם  היו  זיו, 
ד"ר  זיו;  דורון  סו"ב  במדנס;  בריאות  סמנכ"לית 
רולנד סקומורובסקי; עו"ד ג'ון גבע ועו"ד ניצן 

הראל.

רוזנפלד: "הרגולטור אמר את דברו בצורה ברורה, 
מה־1 במאי רק בעלי רשיון יכולים למכור ביטוח"

בכנס ביטוחי נסיעות לחו"ל של "עולם הבריאות" התייחס הממונה על שוק ההון לנושא: "אנחנו פועלים 
יחד עם הלשכה להעצים את החשיבות של מקצוע סוכן הביטוח ונקדם בחקיקה את ביטול סעיף 19א" ⋅ 

בג"צ סירב להוציא צו מניעה לבקשת סוכני הנסיעות < רונית מורגנשטרן

מימין נקבלי לבקוביץ ברקת וזיו | צילום: קורל לבקוביץ 
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חדשות הלשכה

הלשכה מבקשת משירביט לבטל הסכם 
התקשרות המנוגד לחוק עם סוכני הנסיעות

חרף כניסתה לתוקף של רפורמת ביטוח נסיעות לחו"ל התקבלו בלשכה פניות על חוזה שפרסמה 
שירביט ⋅ הלשכה מבקשת מהחברה להבהיר כי אין לה הסכם כזה < רונית מורגנשטרן

מרות כניסתה לתוקף של הרפורמה של ל
ביטוח נסיעות לחו"ל, האוסרת על סוכני 
משום  כאלה  ביטוחים  למכור  הנסיעות 
שאינם בעלי רישיון, התקבלו בלשכה פניות של 
חברת  שלטענתם  הלשכה,  חברי  ביטוח  סוכני 
שירביט פרסמה חוזה התקשרות עם סוכני נסיעות 
בהסכם   .1.5.19 מיום  החל  לתוקף  נכנס  אשר 
ההתקשרות, מאשרת שירביט הליך שיווק ומכירה 
בעל  ידי  על  שלא  לחו"ל,  נסיעות  ביטוח  של 

רישיון, באמצעות הפניית לידים לחברה.  
לשירביט  הלשכה  פנתה  זה  מידע  בעקבות 
בן  עדי  עו"ד  שלה  המשפטי  היועץ  באמצעות 
סוכני  עם  ההתקשרות  חוזה  את  לבטל  אברהם, 
מנוגד  שהוא  משום  מטעמה,  יצא  באם  הנסיעות, 
לכאורה  מעלה  ההתקשרות  בהסכם  "עיון  לחוק. 
על  הפיקוח  חוק  הוראות  של  היתר,  בין  הפרה, 
וחוזר   1981 התשמ"א  )ביטוח(  פיננסיים  שירותים 
ומכירה  בשיווק  רישיון  בעל  שאינו  גוף  מעורבות 
של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי ", כותב בן 

אברהם.

ויתברר  ככל  זה,  התקשרות  "הסכם 
ידיכם, מעורר  יצא תחת  כי הוא אכן 
תמיהה רבה שהרי עיון בדו"ח הכספי 
שירביט  כי  מלמד   2018 לשנת 
נערכת לתחום זה של נסיעות לחו"ל 
כלשון סעיף 3.4.2 לדו"ח. מכאן, ניתן 

להבין כי שירביט, כגוף מוסדי מפוקח, 
תנאיו  את  ומכירה  הלידים  לחוזר  ערה 
האוסרים על סוכני הנסיעות למכור ביטוח 

החל מיום 1.5.19", טוען בן אברהם. 
בן אברהם מפרט כי בטיוטת חוזר הלידים ניתנה 
בשני  ביטוח  לשווק  הנסיעות  לסוכני  אפשרות 
בשל  החרגות  כולל  לא  הביטוח  כשמוצר  מקרים: 
חיתום רפואי וכשתקופת הביטוח לא עולה על 30 

יום בתנאים מקלים.
של  לכאורה  זה  ניסיון  כי  להדגיש  "חשוב 
הלידים,  חוזר  להוראות  בניגוד  לפעול  שירביט 
תוך התייחסות לטיוטה שלא נכנסה לתוקף הינה 
בלשון עדינה "חוטאת לקיום הוראות הרגולציה" 
חוק  של  ההשלכות  לשאלת  להיכנס  מבלי  וזאת 

הפיקוח לעניין 'מכירה' של מוצר ביטוח 
במיוחד   . רישיון,  בעל  ידי  על  שלא 
לאור העובדה שאך לאחרונה, פרסם 
הממונה על רשות שוק ההון 'הערת 
מוצרי  של  למכירה  ביחס  אזהרה' 

ביטוח ו/או כתבי שירות בהתאמה.
"מרשתי, אשר חרדה לזכויות הציבור, 
מבקשת לא להכשיל את ציבור המבוטחים 
ביטוח  לרכוש  ונדרשים  לחו"ל  טסים  אשר 
בלבד,  רישיון  בעל  ידי  על  לחו"ל  נסיעות 
האמורים  הדברים  את  לבחון  תפעלו  כי  ומבקשת 
ולהסדיר את העניין לאלתר, על מנת שלא לפגוע 
להבהיר  ו/או  להכשילם  ולא  הציבור  בזכויות 
ואין  אליכם  קשור  אינו  זה  התקשרות  מסמך  כי 
זה  למסמך  עקיף  ו/או  ישיר  קשר  כל  לשירביט 
על מנת שמרשתי תוציא הבהרה לחבריה בעניין", 

מסכם בן אברהם את פנייתו.
בתגובה:  מסר  נחום  שלומי  שירביט  מנכ"ל 
לחוק  בהתאם  פועלת  לביטוח  חברה  "שירביט 

לרבות בנושא האמור". 

 נחום | צילום: 
סיון פרג

הביטוח צ חברת  של  חילוץ  וות 
ישראלים,  שני  בשלום  חילץ  הראל 
לחייהם,  העשרים  שנות  בתחילת 
של  בגובה  ומושלג  הררי  בשטח  שנתקעו 
האגמים  שבעת  טרק  במהלך  מטר,   2,500
הראל  שיגרה  החילוץ  לצורך  בבולגריה. 
החילוץ  פעולת  כאשר  מיוחד,  חילוץ  צוות 
נעשתה על ידי צוות מקומי שהופעל על ידי 
נמסרה למשפחות  חילוצם  על  הודעה  הראל. 

המטיילים בארץ.
הישראלים שחולצו שלחו בשבת האחרונה, 
לחילוץ  בקשה  המוקדמות,  הערב  בשעות 
אותות  קבלת  עם  סלולרי.  טלפון  באמצעות 
המצוקה, צוות החילוץ של הראל יצר קשר עם 
המטיילים, והנחה אותם כיצד עליהם להתנהג 
בשטח, במקביל, ובשל תנאי השטח ותנאי מזג 
- הוחלט בהראל לשגר באופן מיידי  האוויר 
צוות חילוץ מיוחד, שחבר למטיילים וחילצם 

בשלום.
חברת  של  החילוץ  מצוות  צ'מקה,  גיל 

שהישראלים  מאחר  כי  מסר  הראל,  הביטוח 
שבעת  באזור  ומושלג  ההררי  בשטח  נתקעו 
האגמים בבולגריה, הוחלט בהראל לשגר צוות 
לישראלים  חבר  החילוץ  צוות  מיוחד.  חילוץ 

בשעת לילה )על פי שעון ישראל(, והם חולצו 
סביב  ובטמפרטורה  מטר   2,500 של  מגובה 
סמוך  לכפר  פונו  המטיילים  מעלות.  האפס 

כאשר הם רטובים אך חשים בטוב.

צוות של הראל חילץ שני ישראלים בבולגריה
 עם קבלת קריאת המצוקה יצר צוות החילוץ קשר עם המטיילים והנחה אותם כיצד להתנהג 

בשטח עד להגעת כוח החילוץ  < רונית מורגנשטרן

שבעת אגמי רילה בבולגריה
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שבוע ראשון לקמפיין "דבר עם הסוכן שלי"
מ"מ נשיא הלשכה: "תגובות מאוד טובות וחיוביות; הקמפיין ממתג את סוכני הביטוח כאנשי מקצוע" 

< רונית מורגנשטרן

"
עוצמתי  נקודתי  ממוקד,  החדש  הקמפיין 
מהלך  היא  שלו  הארצית  הפריסה  וברור, 
סוכני  את  ממתג  הקמפיין  מאוד.  מבורך 
ולא  ואנשי אמון  וסוכנות הביטוח כאנשי מקצוע 
האמיתיים  המקצוע  אנשי  הם  מי  ספק  משאיר 
צריך  איתם  לפעול,  צריך  דרכם  הביטוח;  בעולם 
להתייעץ, והם אנשי האמון של המבוטח לכל אורך 

הדרך". 
כך אומר סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא לשכת 
סוכני ביטוח, לאחר שבוע ראשון שחלף מאז עליית 
הקמפיין  שלי".  הסוכן  עם  "דבר  הלשכה  קמפיין 
דידי הררי, עלה  החדש של הלשכה, בכיכובו של 
ובמדיה  ברדיו  חוצות,  בשלטי  השבוע  בתחילת 

החברתית. בקמפיין הושקעו כחצי מיליון שקל.
לדברי הורנצ'יק, התגובות מהשטח על הקמפיין 
המון  אלי  "מגיעות  וחיוביות;  טובות  מאוד 
מחמאות וברכות על מסע הפרסום החדש. מיתוג 
הוא מבורך. אני מודה לכל השותפים לקמפיין בהן 

חברות הביטוח, שאני בטוח שהן מבינות שאנחנו 
הזרוע השיווקית העיקרית שלהן".

ביילין,  אורי  הפרסומאי  הוביל  הקמפיין  את 
ויועצת  הלשכה  נשיא  המנהל,  הוועד  בהנחיית 

הנשיא לענייני רגולציה וכנסת - נאוה ויקלמן.
הוסיף  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
את  לבדל  היא  שלנו  החדש  הקמפיין  ״מטרת  כי 

סוכן  ידי  על  הניתן  והאיכותי  המקצועי  השירות 
לבין שירות ישיר של חברת ביטוח. המסר הקליט 
נפשי  שקט  משדר  שלי'  הסוכן  עם  'דבר  של 
לצידו  יש  הביטוח  מקרה  שבקרות  המבוטח  של 
להישען  יכול  שהוא  הביטוח  בתחום  אוטוריטה 
עליה ולהעזר בה והיא תנהל עבורו את התביעה 

על הצד הטוב ביותר".

מימין: הקמפיין החדש, הורנצ'יק וויקלמן | צילומים: באדיבות הלשכה

עוצמה נשית 

־16 במאי 2019 יתקיים כנס "נשים בענף ב
להעצמה  הוועדה  שמקיימת  הביטוח" 
וינצר,  מיכל  סו"ב  בראשות  נשית, 
שבלשכת סוכני ביטוח. זהו כנס הנשים ה־5 במספר 
של הלשכה. האירוע יתקיים בשיתוף איילון ביטוח, 
שחר,  קבוצת  וכן  שנים,  כבר  הוועדה  את  שמלווה 
קבוצת שגריר, קופל גרופ, אילן קאר גלס, פוינטר, 
סוכנות משגב, פספורט כארד וד"ר פח וצבע. בכנס 
ישתתפו סוכנות ביטוח ומנהלות משרדי סוכן מכל 

הארץ.
הכנס הפעם יתמקד בתחום הבריאות תחת המוטו 
"סוכנות מחוברות לבריאות". את הכנס ינחו סו"ב 
הוועדה  חברות  ג'והן,  מירב  וסו"ב  תמיר  יפית 
הלשכה  כנסי  של  הקבועה  המנחה  רותם,  ונטלי 

המחוזיים.
האישה  בריאות  בנושא  בחרתם  למה 

דווקא?
הוועדה  חברות  של  "המחשבה  וינצר: 
בבריאות  לעסוק  בתחילה  הייתה 
הנפשית של האישה. קראנו על מחקר 
על תרומתו המוכחת של קשר הדוק בין 

נשים לבריאות הנפשית של האישה. זה 
שהן  נשים   - אומרות  תמיד  שאנחנו  מה 

הן   – נשים  קהילות  או  כחברות,  או  ביחד 
תורמות אחת לשנייה, לא רק בקטע של 
הוכח  אלא  הדדית,  והפרייה  העצמה 
בריאות  האישה.  לבריאות  תורם  שזה 
כמו  פיזית  לבריאות  תורמת  נפשית 
ומפה  בריא  בגוף  נפש בריאה  הפתגם 

זה החל.
 ,TED בסגנון  ההרצאות  את  "בנינו 

בריאות  ידובר  וגם  עוצמתיות  נשים  גם  שם  יהיו 
פיזית של האישה: סו"ב ז'קלין בורוב תרצה תחת 
צועדת  את  אלייך,  מגיעה  לא  'ההצלחה  הכותרת 
ובריאות  ריסק  מכירות  מנהלת  רוזן,  טל  אליה'; 
ארצית במגדל תדבר על הזכות לבחור; נאוה ניב 
ביטוח,  באיילון  הבריאות  אגף  מנהלת  סרודיו, 
אורנה  ח"כ  הבריאות;  בעולם  נשים  על  תספר 
ברביבאי, ח"כ הטרייה מכחול לבן, האלופה )במיל'( 
חיל  על  ולא  בצה"ל,  אגף  על  שפיקדה  הראשונה 
וסו"ב  זה כל הסיפור';   'אנשים  הנשים, תדבר על 
סביבת  בין  הקשר  ספייס,  'לקחת  על  ארז  שני 

העבודה של האישה לבריאותה'". 
בכנס ישתתפו גם אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח, 
איתן  פרופ'  הלשכה;  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
פרידמן, מנהל היחידה לאונקוגנטיקה בתל השומר, 
הוא  בסרטן  לחלות  אישה  לכל  הסיכון  כי  שיספר 
כ־35% )אחת משלוש(, מהם גורמי הסיכון הסביבתיים 
ואיך  הגנטיקה  של  התרומה  ומה  וההתנהגותיים 
אפשר להקטין סיכון או למנוע סרטן; עו"ד שי אופז, 

יועץ ביטוח, יתרגם את הנושא לתחום הביטוח.
של  "שתיים"  העוצמתי  במופע  יסתיים  הכנס 
ליאת יצחקי ואמילי עמרוסי, מופע שירה ודיבור 
בפתיחות על בעיות הנשים וארוחת צהריים חגיגית.

כנס בסימן "סוכנות מחוברות לבריאות"
בעוד כשבועיים יתקיים כנס "נשים בענף הביטוח" בהשתתפות סוכנות ביטוח ומנהלות משרדי סוכן ⋅ 

הכנס יתקיים תחת המוטו "סוכנות מחוברות לבריאות" < רונית מורגנשטרן

 פרופ' פרידמן | צילום: 
באדיבות המצולם

 סו"ב מיכל וינצר | צילום: נוגה עקל
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לא רק בחניון: פנגו נכנסת לתחום הביטוח
 ענקית החניה הסלולרית הקימה בשותפות עם קבוצת מנורה סוכנות ביטוח רכב דיגיטלית ‰ 

מנכ"ל פנגו: "זו בשורה משמעותית ל־2 מיליון לקוחות" < רונית מורגנשטרן

החניה, ח אפליקציית  בעלת  פנגו,  ברת 
חתמה עם מנורה מבטחים החזקות על 
הסכם להקמת סוכנות ביטוח דיגיטלית 
הסוכנות  ביטוח".  "פנגו  השם  תחת  משותפת 
תוחזק על ידי שני הגופים בחלקים שווים. פנגו 
לרכוש  אפשרות  ללקוחותיה  להציע  החלה  כבר 
ביטוח רכב באמצעות האפליקציה לשירותי חניה, 

רכב ודרך שאותה היא מפעילה.
ביטוח  תחילה  לרכוש  יוכלו  החברה  לקוחות 
רכב של חברות הביטוח מנורה מבטחים ושומרה 
ובהמשך של חברות ביטוח נוספות. לרגל השקת 
סוכנות הביטוח, מציעה פנגו ללקוחות שירכשו 
שנה  לחצי  חניה  של  הטבה  דרכה,  רכב  ביטוח 
בחינם בכחול לבן )ללא חניונים( עד לסכום חצי 

שנתי מצטבר של 250 שקל.

מוסיפה ערך לנהגים
מפנגו נמסר כי הרקע לכניסתה לעולם הביטוח 
עובר  בישראל  הביטוח  "ששוק  מכך  נובע 
משמעותי  חלק  לתפוס  עתידה  ופנגו  דיגיטציה 
הרכב  ביטוחי  בתחום  בייחוד  לדיגיטל,  במעבר 
שקורם עור וגידים בימים אלה. הכניסה של פנגו 
גם לעולמות הביטוח היא חלק מהאסטרטגיה של 

אלא  בחניה  רק  לא  לנהגים  ערך  לייצר  החברה 
גם בעולמות הרכב והדרך, אותה היא מיישמת גם 
עם שירותים, כמו נסיעות בכבישי אגרה ושירות 
הטסט והמוסכים 'פנגו עד הבית'. הקמת סוכנות 
פנגו ביטוח תשלים עבור לקוח פנגו סל מוצרים 

מלא בעולמות החניה, הרכב והדרך".
הביטוח:  רכישת  אופן  על  מסבירים  בפנגו 
באמצעות  ביטוח  ברכישת  שיתעניינו  "נהגים 
סוכנות פנגו ביטוח, דרך אפליקציית פנגו, ימלאו 
השאלון,  של  בסופו  כאשר  קצר  דיגיטלי  שאלון 
תוצג ללקוח הצעת מחיר לרכישת פוליסה וככל 
שהלקוח יבקש לרכוש את הפוליסה וכמובן בכפוף 
פוליסת  לו  תונפק  הביטוח,  חברת  של  לאישור 
מסוכנות  לקבל  הלקוח  יוכל  שלב  בכל  ביטוח. 
הביטוח מענה אנושי מהיר לכל שאלה או דרישה. 
בעתיד תאפשר סוכנות פנגו ביטוח לנהל את כל 
התהליך הנוגע לשירות הביטוח דרך האפליקציה, 

כולל הגשת תביעות ביטוח". 
רועי אלבז, מנכ"ל פנגו: "אנחנו, בשיתוף מנורה, 
מביאים היום לשני מיליון המשתמשים באפליקציה 
פוליסות  לרכישת  פתרון  משמעותית,  בשורה 
גבוהה  זמינות  של  מוסף  ערך  עם  רכב  ביטוח 
ופלטפורמה דיגיטלית על גבי אפליקציית פנגו". 

מיקי ה ח"כ  בראשות  המסדרת  וועדה 
את  אישרה  )הליכוד(  זוהר  מכלוף 
ועדת   - זמניות  ועדות  שתי  של  הקמתם 

הכספים וועדת חוץ וביטחון.
בראשות ועדת הכספים הזמנית יעמוד ח"כ 
הוועדה  לחברי  התורה(.  )יהדות  גפני  משה 
מאי  ביטן,  דוד  הכנסת  חברי  מונו  הזמנית 
גולן, מיכל שיר, שלמה קרעי, אבי ניסנקורן, 
אורית פרקש, אורלי פורמן, מיקי לוי, יעקב 
פורר,  עודד  שפיר,  סתיו  גפני,  משה  מרגי, 
עבאס  פולקמן,  רועי  סמוטריץ',  בצלאל 

מנצור, אחמד טיבי, ואיימן עודה. 
ח”כ גפני ימונה כנראה גם ליו”ר קבוע של 
בכנסת,  ביותר  מהחשובות  הכספים,  ועדת 
התורה  יהדות  בהתאם לדרישתה של מפלגת 
קשרים  גפני  לח”כ  הקואליציוני.  במו”מ 
קרובים ופוריים עם לשכת סוכני ביטוח, והוא 
שהוועדה  בסוגיות  לצדה  רבות  פעמים  עמד 
מול  ונחרצים  גלויים  עימותים  תוך  בהן,  דנה 

נציגי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
יעמוד  הזמנית  וביטחון  חוץ  ועדת  בראשות 
ח"כ אבי דיכטר )הליכוד(, שגם ימונה כנראה 

כיו”ר הקבוע של הוועדה.
למליאת  להציע  אישרה  הוועדה  בנוסף, 
כהן  מאיר  הכנסת  בחברי  לבחור  הכנסת 
התורה(  )יהדות  איכלר  וישראל  )כחול־לבן( 
כסגני יו"ר הכנסת זמניים. עוד נודע ל”ביטוח 
של  הכלכלה  ועדת  לראשות  כי  ופיננסים”, 

הכנסת מועמד ח”כ עופר שלח )כחול־לבן(.

להוסיף אחרי הפסקה האחרונה:
ברך  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
ביותר,  ראוי  איש  גפני  "ח"כ  המינוי:  על 
מבין את שוק ההון והביטוח ומכיר בחשיבות 
נוכל  כי  לשמוע  שמחנו  לציבור.  הסוכנים 
להמשיך לעבוד ביחד למען ציבור המבוטחים 

והחוסכים".

קדנציה נוספת: ח"כ משה גפני יכהן כיו"ר ועדת הכספים
< רונית מורגנשטרן

גפני | צילום: באדיבות הלשכה
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הדירקטוריון החליט מתוך איזון בין השיקולים ״
השונים, וכשהוא רואה את טובת החברה לנגד 
עיניו, להורות על כינוסה של אסיפה כללית 
ר.מ.(,  רחמני.  )לוי  השליטה  בעל  דרישת  פי  על 
של  מדיווח  עולה  כך   - הדין"  להוראות  ובהתאם 

איילון אחזקות לבורסה בתחילת השבוע. 
עוד נמסר בדיווח כי "הוחלט להנחות את המומחים 
למסור לדירקטוריון את חוות דעתם בהקדם האפשרי, 
וכן לכנס ישיבת דירקטוריון בהקדם האפשרי לאחר 

מנת  על  וזאת  המומחים,  דעת  חוות  קבלת 
החוקיות  הפעולה  אפשרויות  את  לבחון 

במצב  הדירקטוריון  בפני  העומדות 
לבית  אפשרית  פניה  לרבות  שנוצר, 

המשפט בהליך מתאים".
בהודעה  מציינים  הדירקטוריון  חברי 

נתונים  הם  כי  חשו  האחרונה  "בעת  כי 
ובלתי  לגיטימיים  לא  ואיומים  ללחצים 

חוקיים מצד בעל השליטה". 
בעל  בין  הדברים  השתלשלות  מפורטת  בדיווח 
התכנסות  לפני  קצר  זמן  באפריל,  "ב־7  השליטה: 
הנוגעות  החלטות  וקבלת  לדיון  הביקורת  ועדת 
קיבל  והחברה,  השליטה  בעל  בין  היחסים  למערכת 
הדירקטוריון מכתב מבעל השליטה ובו בקשה לכינוס 

מניות  בעלי  של  מיוחדת  כללית  אסיפה 
של  הדחתם  יומה  סדר  שעל  החברה, 
שלמה גרופמן, יו"ר הדירקטוריון, ושל 
בחברה,  כדירקטורים  האן  דינה  עו"ד 
ומינויים של דירקטורים חדשים. רחמני 
בחברה  כדירקטורים  למנות  ביקש 

יורם  היו"ר(,  )לתפקיד  פוגל  אהרון  את 
לוי.  ואמיר  דלל  אסתר  פגוט,  יניב  שי, 

בעקבות כך, קיים הדירקטוריון דיון ב־17 באפריל 
בחברה  דירקטורים  החלפת  כי  וסבר   –
)לרבות יו"ר הדירקטוריון( בעת הזו מהווה 
בנסיבות  במיוחד  וזאת  בחברה,  פגיעה 
בהן החלפה זו נועדה 'לבוא חשבון' עם 
דירקטורים שלא סרו למרותו של בעל 
דירקטורים  על  מורא  להטיל  השליטה, 
הדירקטוריון,  בעצמאות  ולפגוע  אחרים 
עתידי  דירקטוריון  כל  והן  הנוכחי  הן 

שימונה".
בכך שחובתו  הכרה  כי מתוך  עוד,  מוסבר  בהודעה 
הראשונה במעלה של הדירקטוריון הינה להבטיח את 
ובמיוחד  העתידית,  גם  כמו  הנוכחית  החברה,  טובת 
הנדונה  החברה  של  המיוחדים  מאפייניה  לנוכח 
מבוטחים,  מיליוני  לה  אשר  ביטוח  בחברת  כמחזיקה 

מומחים  לשני  לפנות  הדירקטוריון  החליט 
מהשורה הראשונה לדיני חברות ובמיוחד 
גדעון  פרופ'   - תאגידי  ממשל  לנושאי 
למשפטים  מהפקולטה  פרחומובסקי 
ירושלים  העברית  באוניברסיטה 
באוניברסיטת  למשפטים  הספר  ובית 
פנסילבניה, וד"ר אסף אקשטיין מהקריה 
חוות  את  ולבקש   – אונו  האקדמית 
המתעוררות  המשפטיות  לשאלות  בהתייחס  דעתם 

מהסיטואציה שנוצרה, כמתואר לעיל.

המוסדיים חוששים 
נוקב  מכתב  שלשום  שלחה  אלדובי  הלמן  חברת 
הלחצים  כי  חשש  מביעה  היא  ובו  החברה,  להנהלת 
השליטה  בעלי  מצד  הדירקטוריון  על  המופעלים 
עלולים לפגוע בהתנהלות החברה. במכתבה מזכירה 
הלמן אלדובי שהם הזרימו כסף רב לאיילון ומחזיקים 
כיום כ־3% מקופות הגמל המנוהלות בה, אותם רכשו 
תמורת כ־200 מיליון שקל במסגרת הנפקה של מניות 
בהלמן  המוסדיים.  לגופים  איילון  שביצעה  ואג"ח 
אלדובי מבקשים להבין את מקור הלחצים המופעלים 
עסקי  על  החלפתו  השפעת  ומהי  הדירקטוריון  על 

איילון ביטוח. 

דירקטוריון איילון נענה לדרישת רחמני
על פי הדרישה, תתכנס אסיפה מיוחדת לדון בסיום כהונת היו"ר גרופמן ומינויו של אהרון פוגל במקומו ‰ 

במקביל נבדקת האפשרות לפנות לבית המשפט נגד רחמני < רונית מורגנשטרן

אל
הר

דיו
טו

ס

מהפכה בעולם ביטוח הרכב! 

הראל סוויץ׳
נסעתם מעט? שילמתם מעט!

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

גר קרוב
לעבודה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר 
בקורקינט?

רחמני | צילום: יחצ

פוגל | צילום: אסף 
שילה ישראל סאן
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חדשות הביטוח

הביטוח ג ענף  בכירי  של  הנטישות  ל 
לחברת  גם  מגיע  וכעת  נמשך  ההון  ושוק 
הביטוח AIG. מנכ"ל החברה בשש השנים 
ועובר  תפקידו  את  עוזב  פלדמן,  שי  האחרונות, 
לכהן כמנכ"ל יבואנית הרכב סמל"ת. לפי הערכות, 

.AIGשכרו בחברה יהיה גבוה ב־40% מהשכר ב־
סמל"ת  כמנכ"ל  בתפקידו  שיחליף   ,44 פלדמן, 
אורי להב, שמסיים קדנציה של עשר שנים,  את 
תחת  חוסה  אינה  אשר  פרטית  חברה  כעת  ינהל 
מגבלותיו הנוקשות של חוק שכר בכירים בגופים 
בשכר  בראשם  העומדים  את  המגביל  פיננסיים, 
של עד 2.5 מיליון שקל בשנה. להב היה מועמד 
לפני כחצי שנה לתפקיד מנכ"ל חברת כלל ביטוח, 

תפקדי בו זכה בסופו של דבר יורם נוה.
של  עזיבתו  אחרי  מגיעה  פלדמן  של  עזיבתו 
מנכ"ל הפניקס, אייל לפידות, את תפקידו ולאחר 

הוא  כי  אליהו,  שלמה  מגדל,  יו"ר  של  הודעתו 
כפי  ספיר,  דורון  המכהן  למנכ"ל  מחליף  מחפש 

שדווח בשבועות האחרונים ב"ביטוח ופיננסים".
 AIG פלדמן הוביל בחמש השנים האחרונות את
לחברת הביטוח המובילה בישראל במדדי השירות 
כמי  ידועה  והיא  האוצר  משרד  של  והתביעות 
הרווח  סוכנים.  באמצעות  גם  ביטוחים  שמשווקת 
כ־74  על  עמד   2018 בשנת  החברה  של  הכולל 
 3.1% של  שוק  בנתח  מחזיקה  והיא  שקל  מיליון 

בביטוח חובה ו־4.1% בביטוח מקיף.
הוותיקות  הרכב  מיבואניות  אחת  היא  סמל"ת 
קרייזלר  סובארו,  פיאט,  כמו  מותגים  עם  בענף 
של  שוק  בנתח  מחזיקה  והיא  רומיאו,  ואלפא 
צפויים  לפלדמן  בישראל.  המכירות  מהיקף   3.8
אתגרים לא פשוטים, כמו המלחמה ביבוא המקביל, 

היחלשות המותג פיאט ועוד.

 מגבלת שכר הבכירים הכריעה: 
מנכ"ל AIG עובר לסמל"ת

 AIG לאחר שש שנים, יעזוב שי פלדמן את תפקידו ויעבור לכהן כמנכ"ל יבואנית הרכב ⋅ בכך מצטרפת 
למגדל ולהפניקס, שנמצאות גם כן בהליך איתור לאיוש תפקיד המנכ"ל < מערכת "ביטוח ופיננסים" 

פלדמן. נטישה של חברות פיננסיות בצל מגבלת החוק רג
 פ

יון
 ס

ם:
לו

צי



8 | 2 במאי 2019 

יועצי הלשכה 

הילה בכור – יועצת בתחום ניהול 
משרד הסוכן בביטוח כללי

משרד  בניהול  יעוץ  שירותי  נותנת  בכור  הילה 
הסוכן בביטוח כללי, שכוללים הדרכה והטמעה של 
והדרכה  הפיקוח,  להוראות  בהתאם  עבודה  תהליכי 
חברות  של  המחשוב  מערכות  בשימוש  והטמעה 

הביטוח כולל תנאי חיתום והפקה.
של  ומכירה  בשיווק  פועל  הביטוח  "סוכן  בכור: 
לכתלי  מחוץ  היא  הפעילות  ועיקר  ביטוח  מוצרי 
התפעול  נושאי  וכל  במשרד  העבודה  המשרד. 
חייבים  והם  העוזרים המקצועיים  ידי  על  מתבצעת 
דבר  הפיקוח,  של  וההנחיות  הנהלים  לפי  לפעול 

הדורש עדכונים שוטפים הדרכה והטמעה. 
הסוכן  עם  נפגשת  הסוכן  למשרד  מגיעה  "אני 
והצוות המקצועי של המשרד. בשיחה ראשונית אני 
תחומי  ואת  העבודה של המשרד  נהלי  את  מבררת 

האחריות של כל אחד מהעובדים; בשלב השני אני 
פועלת עם הסוכן והצוות להשלמת הפערים, ובנוסף 
במערכות  השימוש  את  ומטמיעה  מדריכה  אני 
את  ומייעלת  הביטוח  חברות  כל  של  המחשוב 
תהליכי העבודה עם מערכות אלו. אני מגיעה באופן 
פרטי בסגנון 'אחד על אחד' ומעבירה הדרכה יעילה 

בסביבה הטבעית של העובד".

גבי נקבלי – יועץ בתחום סיעוד

וסיעוד,  נקבלי הוא מומחה בביטוחי בריאות  גבי 
ותואר שני בהצטיינות  בוגר תואר ראשון בכלכלה 
במנהל עסקים )MBA( ובעל  ניסיון של כ־20 שנה 
הבריאות  בתחום  ומגוונים  בכירים  ניהול  בתפקידי 
עסקית  חטיבה  מנהל  רופא,  ביקור  סמנכ"ל  ובהם: 

בחברת Medtronic וסמנכ"ל כלל ביטוח.
מקצועי  כיועץ  נקבלי  משמש  האחרונות  בשנים 
ומלווה גופים, ארגונים ולקוחות פרטיים בכל הנוגע 

והסיעוד,  הבריאות  ביטוחי  בתחום  שונות  לסוגיות 
ושירותים  יעוץ  ידע,  מרכז  זהב"-  "אופק  כמנכ"ל 
ב"עולם  שותף  וכמנהל  סיעודית  והגנה  לבריאות 
בביטוח  וסוגיות  זכויות  לידע,  מומחים   - הבריאות" 
ושירותי בריאות. בנוסף, הוא מרצה, כותב מאמרים, 
וגורמי  החלטות  מקבלי  מול  בעבודה  ומעורב  פעיל 

ממשל. 
סוכני  ללשכת  בעבר  כבר  שיעץ  "כמי  נקבלי: 
על  שמח  אני  והסיעוד,  הבריאות  בתחום  ביטוח 

ההזדמנות לשוב ולשתף פעולה. תחום הסיעוד הינו 
הביטוח,  לחברות  מעבר  פעילים,  בו  מורכב  תחום 
גם גורמים נוספים כדוגמת הביטוח הלאומי ומשרד 
כלשהו  מענה  נותן  אינו  הבריאות  חוק  הבריאות. 
לנושא הסיעוד והחוק בישראל מטיל את האחריות 

לטיפול הסיעודי על בני משפחתו של החולה.
בשנים  רבים  שינויים  עבר  התחום  זאת,  "לצד 
האחרונות ובהם ביטול ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים, 
החולים,  קופות  לחברי  הסיעוד  בביטוחי  שינויים 
הביטוח  לסוכני  משכך,  ועוד.  הפרטיים  בביטוחים 
סיעודית  הגנה  לבניית  הנוגע  בכל  גדולה  חשיבות 

הכרחית ומותאמת ללקוחותיהם. 
מענה  ולקבל  לפנות  מוזמנים  הלשכה  "חברי 
בכל סוגיה הקשורה לתחום הסיעוד, לרבות סוגיות 
הקשורות לחיתום, הצטרפות לביטוח, תנאי פוליסות, 
תביעות, מיצוי זכויות מול חברות הביטוח והגורמים 
הפרטיים  הביטוחים  בין  ההבדלים  הבנת  השונים, 

לביטוחי הסיעוד לחברי קופת חולים ועוד".

עו"ד רפאל אלמוג – יועץ בנושא סיעוד 
ובריאות 

במשרד  מייסד  שותף  הנו  אלמוג  רפאל  עו"ד 
בניהול  המתמחה  שפירא",   – "אלמוג  הדין  עורכי 
תיקים בתחום הביטוח, הנזיקין והרשלנות הרפואית. 
כמנהל תחום הביטוח במשרד, מייצג אלמוג לקוחות 

פרטיים בתיקי ביטוח שונים, לרבות תביעות סיעוד, 
בריאות, אובדן כושר עבודה, ביטוחי חיים ועוד.

קבוע של עמותות  כיועץ  עו"ד אלמוג משמש   
עמותת  בישראל,  פרקינסון  עמותת  בהן  שונות 
עמד"א )חולי אלצהיימר ודמנציה( ועמותת ישראל 
לחקר מחלת ה־ALS. כמו כן, הוא מעביר הרצאות 
גם  ומשמש  רבים  מקצועיים  עיון  וימי  בכנסים 
למשפטים  הספר  בבית  ביטוח  דיני  בקורס  מרצה 
ע"ש חיים שטריקס – המסלול האקדמי המכללה 

למנהל. בנוסף, הוא פועל כמגשר מוסמך בתחום.
ועל  המינוי  על  שמח  מאוד  "אני  אלמוג:  עו"ד 
לו  זוכה  שמשרדי  המתמיד  והאמון  התמיכה 
מלשכת סוכני ביטוח. תחום הביטוח הינו בנפשנו 
מקצועי  סיוע  רבות  שנים  מזה  המעניק  וכמשרד 
לסוכני הביטוח בישראל, אנו רואים בכך שליחות 
מייצג  לא  משרדנו  כבוד.  תעודת  ואף  ציבורית 
אינו  ומכאן  ביטוח, אלא מבוטחים בלבד,  תאגידי 

מצוי בניגוד עניינים, כדרישת הלשכה.
הנמנה  בתחום,  ומנוסה  ותיק  מוביל,  "כמשרד 
דירוג  במסגרת  בתחומו  המובילים  המשרדים  על 
בלשכת  הסוכנים  פניות  יזכו  ברדסטריט,  אנד  דן 
סוכני ביטוח בישראל  לשירות יעיל, אדיב, מהיר 
המשותפת,  בדרכנו  כי  ובטוח  סמוך  אני  ומקצועי. 
נוכל להעניק יחדיו לקהל לקוחות הסוכנים שירות 
היבטים  גם  הכולל  יותר,  ומקצועי  יעיל  אדיב, 

משפטיים בדיני ביטוח.  
"אשמח לעמוד לרשות הלשכה וסוכניה על מנת 
לסייע בכל תחום תביעות הביטוח ומימוש הזכויות 
של המבוטחים ובכל מחלוקת בה יידרשו לייעוץ 

ולסיוע מקצועי".
 

הכירו את יועצי הלשכה
 רשימת היועצים המקצועיים של לשכת סוכני ביטוח כוללת כבר כארבעים יועצים 

אליהם ניתן לפנות באמצעות אתר הלשכה < רונית מורגנשטרן

 פניות ליועצים המקצועיים החיצוניים 
של הלשכה ניתן לבצע דרך אתר הלשכה

עו"ד רפאל אלמוג | צילום: אופיר אייב

גבי נקבלי | צילום: באדיבות הלשכה

הילה בכור | צילום: ריקי לוגסי
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מה־1 א )החל  השבוע  החל  סימון  בן  ייל 
במאי( את תפקידו כמ"מ מנכ"ל הפניקס, 
במקומו של אייל לפידות, שעזב לטובת 
ובינוי. בערב חג הפסח שלח  תפקיד מנכ"ל שיכון 
סקר  בו  החברה  ומנהלי  לעובדי  מכתב  סימון  בן 
את דרכו בחברה, את ההתקדמות שעשתה בשנים 

האחרונות ומה צופן לה העתיד.
מתוך  שצמח  כמנהל  עבורי  גדולה  זכות  "זו 
לעבר  ועובדים,  מנהלים  אתכם,  להוביל  הפניקס 
לנו.  נכונו  שעוד  רבים  והישגים  חדשים  אתגרים 
מספר  לאחר  שנים,  כ־15  לפני  לחברה  הצטרפתי 
במספר  החברה  עם  וצמחתי  האוצר  במשרד  שנים 
תחום  מנהל  הסיכונים,  מנהל  תפקידים:  של  רב 
הבריאות, מנהל תחום הביטוח הכללי ומנהל מערך 
התביעות. אני גאה בדרך שעשיתי בחברה ובאמון 
הרב שהפניקס הביעה בי לאורך כל הדרך, ובוודאי 
ההון  את  ראתה  שהפניקס  בכך  גאה  אני  כעת. 
האנושי הפנימי שלה כנכס הגדול ביותר ואפשרה 

להצמיח מנהלים מתוכה, תמכה וקידמה אותם עד 
ואני  ביותר,  הבכירות  והביצוע  ההשפעה  לדרגות 
בהחלט מתכוון להמשיך בדרך זו", כך כתב בן סימון 

במכתבו.

על  לפידות  את  שיבח  הנכנס  המנכ"ל  מ"מ 
האחרון  "בעשור  האחרונות:  בשנים  החברה  ניהול 
בזכות  והרבה  דופן  יוצא  באופן  התקדמה  הפניקס 
לצמיחה,  שהוביל  החברה,  מנכ״ל  לפידות,  אייל 
לו תודה  ועל כך החברה חבה  ושגשוג,  התפתחות 

והערכה רבה", כתב.
באשר להמשך דרכה של החברה, כתב בן סימון: 
"אני מאמין שביחד, עובדי הפניקס, מנהליה וסוכניה, 
נמשיך להוביל, לחדש ולהפתיע את שוק הביטוח. 
נמשיך את הרוח של חתירה למצוינות ולהישגים, 
אשר מובילה אותנו. נמשיך להעז ולדבוק בעובדות 
אמונה  מתוך  והכל  דרכנו  על  מקשות  כשהן  גם 
גבוהים  להישגים  נגיע  וכבוד,  שיחד, מתוך שיתוף 

אף יותר".
לסיום הדגיש: "אני מאמין שזו המשכה של דרך 
מופלאה, דרך של עשייה, צמיחה והתחדשות. דרך 
שמאפייניה כל כך מזוהים עם הסימנים של האביב 

הקרב ובא".

 אייל בן סימון: "נמשיך להוביל 
ולהפתיע את שוק הביטוח"

 מ"מ מנכ"ל הפניקס החדש, שנכנס במקום אייל לפידות, החל השבוע לשמש בתפקיד וכבר שלח מכתב 
למנהלים ולעובדים: "מאמין שזו המשכה של דרך מופלאה, של עשייה, צמיחה והתחדשות" < רונית מורגנשטרן

 גם בשוק הביטוח האירופי דנים 
בהתמודדות עם אתגרי הסייבר

מעל מאה נציגים השתתפו בראשית אפריל בסדנה שיזמה הרשות האירופית לביטוח לאומי ופנסיה 
תעסוקתית ‰ "סיכון סייבר הופך במהירות לחלק בלתי נפרד מהכלכלה הדיגיטלית", אמר יו"ר 

הרשות < סו"ב יוסי מנור

חדשות הביטוח

עיקרי ההמלצות מהדיונים 
המתקדמים הם:

שיפור השקיפות והסטנדרטיזציה של הכיסוי 1
הקיברנטי

התייחסות לסיכון הקיברנטי הדומם במדיניות 2
המסורתית והסרת אי־ודאות חוזית

שיפור החוסן הקיברנטי של חברות על ידי 3
מבטחים

הגדרת סטנדרטים ברורים של הביטחון הקיברנטי 4
והעלאת המודעות

 שיתוף פעולה בין בעלי עניין ושיתוף 5
נתונים

 הרחבת דרישות ההודעה לסוגים אחרים 6
של תקיפות סייבר כדי לטפח איסוף נתונים 

אייל בן סימון | צילום: פביאן קולדורף 

אחד באפריל אירחה הרשות האירופית לביטוח לאומי ופנסיה תעסוקתית ב
נציגים  מ־100  למעלה  בהשתתפות  סייבר  ביטוח  בנושא  סדנה   )EIOPA(
ובעלי  מחקר  צוותי  רגולטורים,  צרכנים,  ברוקרים,  הביטוח,  מתעשיית 
עניין אחרים. מטרת הסדנה היתה לדון ולזהות פתרונות אפשריים כדי להתמודד עם 
האתגרים של הסיכון הקיברנטי בשוק הביטוח האירופי, והיא התמקדה בשני אתגרים 

עיקריים: כיסוי סיכונים והערכת הכמות של הסיכונים הקיברנטיים.
יו"ר EIOPA גבריאל ברנארדינו הדגיש את החשיבות של ביטוח סייבר כגורם 
המאפשר לכלכלה הדיגיטלית להתפתח. כאשר זו מפתחת תלות מוגברת בדיגיטל 
והפרטיות.  המידע  אבטחת  בתחום  משמעותיים  סיכונים  ונושאת  ובטכנולוגיות 

כתוצאה מכך סיכון סייבר הופך במהירות חלק בלתי נפרד מהכלכלה הדיגיטלית.
כדי להקל על התגובות וההתאוששות מהתקפות סייבר על שוק הביטוח, עלינו 
לחלוק את הידע של שיטות ניהול סיכונים בסייבר, לעודד השקעות להפחתת הסיכון 

- על ידי יצירת פרמיות מבוססות סיכון.
יתר על כן, הוא הדגיש כי כפי שצוין גם באיחוד האירופי, אסטרטגיה דיגיטלית של 
שוק יחיד דורשת הסרה של חסמים רגולטוריים מיותרים ושינוי משווקים לאומיים 
בודדים של האיחוד האירופי. כל הצדדים צריכים לעבוד יחד כדי להקים מסגרת כזו 

באיחוד האירופי. 
הכותב הוא חבר ועדת ההיגוי של לשכות הביטוח באירופה  



https://bit.ly/2VdCKmG
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חברות ס לקוחות  בקרב  שנערך  קר 
הסיבה  מהי  לדעת  ביקש  הביטוח 
לחברה  קשורים  אתם  שבעטייה 
שלכם: מחיר נוח? תנאי תשלום ראויים? הרוב 
ומכבד  ראוי  יחס   - ויחיד  אחד  ביתרון  בחרו 
שבאמצעותה  הקסם  מילת  כלומר  ללקוח, 
ניתן לרכוש את ליבם של לקוחות בכל חברה 

המעניקה שירותים היא יחס חם ואוהב. 
הפיתוחים  ים  בשל  לאחרונה,  הצער,  למרבה 
האינטרנטיים ועולם המקשים ההולך וכובש כל 
הלקוחות,  עם  משוחחים  לא  שוב  טובה,  חלקה 
או  הבא"  "ברוך  בברכת  אותם  מברכים  לא 
את  מחליף  הוראות  של  עצום  מגוון  "שלום". 

המילים הרכות של פעם. הוראות חמורות סבר: 
להיכן  ומנוכר.  קר  עולם  שם.  ולחצו  פה  לחצו 
ספק  פעם?  אי  ישוב  האם  האישי?  היחס  נעלם 
רב. הרי האדישות הזו ברוב הסקרים שבדקו את 
יחסם של הלקוחות לחברה זו או אחרת מרחיקה 

אותם.  
נימוס  חוסר  ונותר  היה  לקוחות  שדוחה  מה 
וחוסר סבלנות. ואלה מקופלים באותו עולם קר 
ומנוכר של הוראות, כמו "לחצו פה, לחצו שם. 
מהי הסיסמא? מהו המייל שלך?", ועוד שפע של 

הוראות חמורות סבר. 
הצעירים נוהרים אחרי העולם הזה. הוא מוכר 
להם משחר לידתם, אבל המבוגרים עדיין תועים 

חסרי אונים בנבכי הלחצנים. השירות הופך להיות 
אחר. ניתן להגדירו כרע ומנוכר. שירות רע עולה 
לחברות ממון רב. רשת מובילה בארצות הברית 
השיא  ברגעי  והעסיקה  חנויות  אלפי  שהפעילה 
שלה כרבע מיליון עובדים פשטה רגל בעקבות, 
מאוד שהעניקה  נמוכה  ברמה  שירות  היתר,  בין 

ללקוחותיה.
והמעודכן  היעיל  המודרני,  החדש,  העולם 
הזה יופעל על ידי לחיצות בלבד. נטולות חיוך, 
ואולי הגיעה העת לשוב  נטולות מילות חיבה. 
לעולם הישן של השירות האנושי, שהרי מרבית 
אבל  יותר  לשלם  מעדיפים  בישראל  הצרכנים 
לקבל שירות טוב יותר. הציפיות הקלאסיות היו 
ונותרו רגשי חיבה מצד אלה המשרתים אותם. 
מתי לקוח מתלונן? כאשר הציפיות הללו אינן 
מתגשמות. גם טיפול בתלונה של לקוח מופקד 
את  "קיבלנו  מקשים.  בידי  האינטרנטי  בעולם 

תלונתך", יאמר המחשב, "תודה על פנייתך". 

הממד האנושי
מתארך  לקוחות  של  לפניות  ההמתנה  זמן 
והולך, הוא איננו מלווה בקול אנושי חם ואוהד. 
הוא מופקד בידי מתכנתים. נחזור ללא ליאות על 
בקשתנו, אנחנו הלקוחות הוותיקים, המבוגרים 
האנושי.  הממד  של  לשובו  ומייחלים  מבקשים 
הפיזי  המרחב  אם  וחיוך.  לקול  מצפים  אנחנו 
של נותן השירות הוא דוחה והשירות בינוני - 
תיוולד האכזבה אשר תרחיק את הלקוחות. אם 
הממד הפיזי מהודר ומזמין אבל השירות נחות 
גם אז יתאכזב הלקוח. מה שמכריע איפוא הוא 
כולנו  ואנחנו  השירות.  כלומר  האנושי.  הממד 
בינינו  ביחסים  הזה  הממד  לשובו של  מייחלים 

הלקוחות ולבין אלה המבקשים את כספנו.

מגוון עצום של הוראות מחליף את המילים הרכות של פעם

  gideon@reicher.co.il: טרטרו אתכם? עבדו עליכם? תנו לנו להתרגז עבורכם. פנו אלינו

נקודה  למחשבה

שירות טוב - 
לקוח מרוצה

בטור חדש, 
שיפורסם אחת 

לחודש ב"ביטוח 
ופיננסים", 

יסקור גדעון רייכר את 
ענף הביטוח ושוק ההון 

מזווית ראייתו של המבוטח 
‰ והפעם: מהם הדברים 

החשובים ביותר ללקוחות 
בחברת הביטוח שלהם?

שגריר משיקה שירות און־ליין סלולרי: שגריר בקליק
מעניקה  אשר  הביטוח,  לחברות  שירותים  במתן  מובילה  ספקית  רכב,  שירותי  שגריר  קבוצת 

שירותי דרך וגרירה לכ־1.4 מיליון מנויים בישראל, משיקה שירות און־ליין חדש ראשון מסוגו 
בישראל למנויי החברה. השירות החדש יאפשר ללקוחות שמתקשרים להזמין ניידת שירות או 

גרירה ולקבל לינק למכשיר הסלולרי שלהם במקום להמתין על הקו. 
האפליקציה צפויה להקל על שיטת הזמנת השירות. לאחר הזדהות ראשונית יקליד הלקוח את 
מהות התקלה ויקבל אפשרות עזרה במקום באמצעות שאלות הכוונה. כמו כן, מיקומו יאותר 

בצורה אוטומטית או באמצעות הקלדה ולאחר השלמת פרטים כמו "האם ימתין או ישאיר מפתחות" תשלח אליו 
ניידת שירות או גרר. כל זאת באמצעות מעקב און־ליין לזמן הגעה מדויק עד להגעת השירות.

בנוסף, במקרה תאונה יוכל הלקוח בהכוונת האפליקציה להעלות נתונים נוספים, לתעד את התאונה, לצלם 
תמונות ולשתפם עם מוקד השירות של שגריר.

דוד מיכאל, מנכ"ל שגריר, מציין כי "זמן ההמתנה לשירות הוא אחד מהדברים אשר גורמים לחוסר וודאות 
של הלקוחות. מנתוני שגריר כ־40% מהשיחות למוקד השירות הינן שיחות חוזרות דבר אשר מייצר לחץ מיותר. 
מעתה אנו מנגישים באופן שקוף את כל המידע והשירות החדש מעניק שקט נפשי ללקוחות, מוריד את סף 
החרדה ומאפשר לדעת בדיוק תוך כמה זמן יגיע איש השירות באמצעות המעקב. תקלות ברכב תמיד קורת 
בזמן הכי לא מתאים ועוצרת את מהלך החיים המתוכנן ואנו בשגריר עושים כל מאמץ כדי לעזור ללקוחותינו 

לחזור לשגרה במהרה". 

דוד מיכאל 
לם

צו
המ

ת 
בו

די
בא

ם: 
לו

צי



מתכננים עתיד בעכו
ימים ד'-ה',  29-30.5.19 |  צפון  |  מלון חוף התמרים, עכו

תכנית עסקית לבניית תיק פיננסים מצליח:

כיצד עושים את זה נכון?

להרשמה לכנס 

מנחה הסדנה: אייל רחוביצקי, חבר הוועדה לפיננסים 
בלשכת סוכני הביטוח; מומחה בתכנון פרישה 

sob2022 :לקבלת ההנחה לחברי לשכת סוכני הביטוח יש להזין בהרשמה לכנס את קוד הקופון

סדנה יישומית – על תיקי הלקוחות שלכם!

בשיתוף הוועדה לפיננסים 

* לצורך בניית תכנית עבודה אישית המשתתפים מתבקשים להביא לפטופים אישיים ורשימת לקוחות

תוכן הסדנה:

נלמד להכיר את המוצרים העיקריים בתחום 
ונבין מה היתרון שלנו כסוכנים בתחום

נבין מהי דרך העבודה הנכונה לתחילת 
הפעילות וכיצד נייצר ממנה הכנסה

נבחן כיצד נכון לפעול מול הלקוחות על 
מנת ליצור עבורם ועבורנו ערך כלכלי 

נבנה תכנית עבודה אישית שיישומה יבטיח 
את הגידול בהכנסות באופן משמעותי

מחירים מיוחדים 

לחברי לשכת סוכני הביטוח

https://events.eventact.com/ws/adif/%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA
https://bit.ly/2PbYb28
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 "ריסק זמני": חובת שליחה 
למול חובת מסירה

מהן החלופת שעומדות בפני העמית בסיום עבודתו, כיצד תמנעו ממאבק משפטי מול קרן 
הפנסיה ואיך תשמרו על הכיסוי הביטוחי בתקופה שבין עבודות < עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

אחר א פעם  מזהה,  שאני  הבעיות  חת 
פעם, במקרים של תשלום קצבת נכות 
העובדה  היא  פנסיה,  בקרן  חלקית 
למשמעות  ערים  לא  הפנסיה  בקרנות  שעמיתים 
הדרישה  את  מפנימים  ולא  הזמני"  "הריסק  של 
הפנסיוניות  ההפרשות  תשלומי  את  להשלים 
מלא.  אכ"ע  שאינו  באכ"ע  מצויים  הם  כאשר 
אגב, במקרים מסויימים, בכפוף לפניה לבית הדין 
היה  ניתן  מלא,  באכ"ע  היה  העמית  כי  והוכחה 
להתגבר על הקושי, אך הדבר הצריך כאמור מאבק 

משפטי מול קרן הפנסיה עבור העמית.
אשר  פנסיה  בקרן  עמיתה  על  אספר  השבוע 
 2014 משנת  החל  נכות  לפנסיית  זכאית  היתה 
העמיתה  הרפואי.  מצבה  עקב  חלקי  בשיעור 
חדלה לעבוד ומעסיקה חדל להפקיד עבורה לקרן 
הביטוח  ארכת  תקופת  שחלפה  לאחר  הפנסיה. 
)למשך 5 חודשים( נשלח לעמיתה מכתב בו נמסר 
לה כי עליה להחליט האם לשמור רק על הכיסוי 
ישירות  עצמאי  במעמד  להפקיד  האם  הביטוחי, 
גם  הביטוחי  הכיסוי  על  לשמור  "חשוב  לקרן: 
הכנסות  לך  אין  בה  עבודות',  ש'בין  בתקופה 
תפעלי  ולא  במידה  הפנסיה.  בקרן  המבוטחות 
באופן מיידי, יפגע הכיסוי הביטוחי שלך באופן 

בלתי הפיך". 
להמשיך  וביקשה  הפנסיה  לקרן  פנתה  העמיתה 
את הסדר הריסק הזמני עד לתקופה המקסימלית, 
אמצעי  מסרה  ואף  חודשים,   24 על  תעלה  שלא 
היורדים  התשלומים  אחר  מעקב  לצורך  תשלום 

מחשבונה בגין הוצאה זו. 
במכתב שנשלח לעמיתה מהקרן נרשם במפורש 
לנכות  כזכאי  הקרן  ע"י  הוכרת  "אם  ובמודגש 
באופן  לפעול  עלייך  מ־75%,  הנמוך  בשיעור 
עצמאי להשלמת הכיסוי הביטוחי שלך, באמצעות 
בגין  תשלום  באמצעות  או  גמולים  דמי  השלמת 
רכיב פרמיית הביטוח בלבד )ללא הגדלת הצבירה 
ביטוחי  כיסוי  להבטיח  מנת  על  וזאת  לפנסיה(, 
מההשלכות  התובעת  הוזהרה  במכתב  מלא". 

המשמעותיות עקב אי השלמת הביטוח.
לאחר שנתיים, הסתיימה תקופת הריסק הזמני 
הפקדות  את  להסדיר  פעלה  לא  העמיתה  אולם 
ורק ארבעה  התגמולים כעמיתה עצמאית בקרן, 
גילתה  כי  העמיתה  טענה  מכן,  לאחר  חודשים 
שהיא אינה מכוסה ופנתה לקרן הפנסיה על מנת 
לברר את סיבת הפסקת הוראת הקבע ולחדש את 
הפוליסה שסולקה, אך בקשתה נדחתה על הסף. 

שיורה  מנת  על  הדין  לבית  פנתה  לה  בצר 
העמיתה  של  ההפקדות  את  לחדש  הפנסיה  לקרן 
שהיא  טענה  העמיתה  "פעיל".  בסטטוס  כעמיתה 
לא קיבלה מכתב המציין כי הסתיים הריסק הזמני, 

העמיתה  כי  לוודא  הקרן  על  חובה  מוטלת  וכי 
קיבלה את המכתב.

מכתב  שלחה  אכן  היא  כי  מאידך  טענה  הקרן 
וכי  הזמני,  הריסק  סיום  לפני  שבועות  מספר 
הכתובת הינה הכתובת של העמיתה. הקרן פועלת 
מנועה  היא  ולכן  בלבד,  תקנון  הנחיות  פי  על 

מלאפשר הפקדת תגמולים רטרואקטיבית.  
פנסיה מושתתת  קרן  כי  ומדגיש  הדין שב  בית 
מקורות  לה  ואין  חבריה  בין  הדדית  ערבות  על 
על  אשר  היחיד  הוא  הקרן,  תקנון  ומשכך,  מימון 
פיו תפעל הקרן. יתרה מכך המחוקק קבע כי כל 
הזכויות והחובות של העמיתים ייקבעו בתקנון וכי 

הקרן אינה יכולה לפעול בניגוד לתקנון. 
בפני  החלופות שעומדות  את  מדגיש  הדין  בית 

העמיתים בסיום עבודתם:
1. הסדר ריסק זמני שתקופתו המקסימלית )בכפוף 
לרצף הפקדות( אינה עולה על 24 חודשים ממועד 

תום ההפקדות.
2. חידוש מיידי של הפקדות פנסיה.

3. אי עשיית דבר והפסקת הכיסוי הביטוחי.
מ־24  למעלה  של  הפקדות  רצף  היה  לעמיתה 
זמני  לריסק  זכאית  היתה  היא  ולכן  חודשים 
מקסימלי של 24 חודשים. עם זאת, בית הדין לא 
מקבל את הטענה כי הקרן הפרה את חובת היידוע 
העמיתה  כי  עלה  המקרה  מעובדות  שכן,  כלפיה, 
קיבלה מכתבים המקרן, ובכל השיחות הטלפוניות 
להשלמת  החשיבות  הודגשה  מהקרן  והמכתבים 
וההשלכות  הריסק  הסדר  בתום  הביטוחי  הכיסוי 

המשמעותיות העתידיות לאי ביצוע ההשלמה. 
בית הדין הוסיף כי היה מצופה מהעמיתה לראות 
במועד  הסתיים  הריסק  הסדר  כי  הבנק  בחשבון 
של  באיחור  זאת  לגלות  ולא  האחרון  הניכוי 

שלושה חודשים. 
בנוסף, מדגיש בית הדין כי על פי הוראת חוזר 
לעמית  לשלוח  המנהלת  החברה  על  הרגולציה 
לפני  התראה  מגוריו,  לכתובת  הדואר  באמצעות 
חובת  היא  החובה  אך  הביטוחי.  הכיסוי  שייפסק 
שליחה ולא "חובת מסירה" ועוד, שיקולי משלוח 
המכתב בלבד נבעו על פי הוראות המאסדר מכך 
שדואר רשום יכביד על העמיתים ויבוא לידי ביטוי 
בהעלאת דמי הניהול. בנוסף אזרחים רבים נמנעים 

מקבלת דואר רשום מטעמים השמורים עמם. 
משכך מסכם בית הדין, כי לאור עמדת הממונה, 
הוא אינו רואה מקום להתערב בנהלים  המבוססים 
על שיקולים סבירים וענייניים שמטרתם שמירה 
וחסכון  העמיתים  של  הכללי  האינטרס  על 
בעלויות התפעול והכבדה באופן בלתי סביר על 
הנגבים  הניהול  דמי  הגדלת  באמצעות  העמיתים 

מהם למימון עלויות משלוח הדואר הרשום. 
בית הדין דוחה את התביעה, חרף ההבנה למצבה 
בתשלום  אותה  ומחייב  העמיתה,  של  הקשה 
לא  זה  בשלב  עו"ד.  בצירוף שכ"ט  הקרן  הוצאות 

ידוע אם יוגש ערעור לבית הדין הארצי.

סוכני  לשכת  של  המשפטי  היועץ  הינו  הכותב 
ביטוח רן
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העמיתים לא ערים למשמעות של הריסק הזמני
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נקודה למחשבה

חל משנת 1991, בעקבות הפסקת הנפקת ה
הביטוח  חברות  החלו  המיועדות,  האג"ח 
ברווחים.  משתתפות  פוליסות  בשיווק 
על  גם  השליכה  זו  רפורמה  למצופה,  בניגוד 
ביטוחים טהורים שאינם מתאפיינים בצבירה, כגון 

ביטוחי אובדן כושר עבודה.
בעקבות הרפורמה, ובשונה מביטוחי אובדן כושר 
הוצמד  ובהם  החלתה  לפני  שווקו  אשר  עבודה 
אשר  בביטוחים   - לצרכן  המחירים  למדד  הפיצוי 
שווקו לאחר החלת הרפורמה, נקבע מנגנון הצמדה 

לרווחי ההשקעות. 
במקרים בהם בחנתי בעבר את התשואות, כפי שהן 
מתפרסמות באתר רשות שוק ההון, מול השינויים 
קיבלו  אותן  העבודה  כושר  אובדן  קצבאות  בגובה 
לקוחותיי לאורך השנים - גיליתי כי קיימים פערים 
גדולים בין התשואה שפורסמה, לרבות זו שפורסמה 
באישורים השנתיים אשר נשלחים למבוטחים, לבין 
פניתי  כאשר  הכושר.  אי  קצבת  בגובה  השינויים 
הפער,  לפשר  הסברים  לקבלת  הביטוח  לחברות 

נעניתי כי הפער נובע מקיזוז דמי הניהול. 
המצויות  הרבות  הנוסחאות  לנוכח  אופן,  בכל 
המושגים  וריבוי  הפוליסות  של  הכלליים  בתנאים 
המתמטיים בהן השתמשו חברות הביטוח, השתרשה 
אצלי התחושה כי מדובר ב"חור שחור" שאין סיכוי 
שאבין את פשרו, משל לאדם הצופה בטלוויזיה מבלי 
התמונה  עוברת  שבו  האופן  את  בדיוק  מבין  שהוא 
מקצה אחד של העולם לקצהו השני ובכל זאת "הכל 

עובד".

תנודתיות לא סבירה
ובעלת  דופן  יוצאת  החלטה  ניתנה  לאחרונה 
שבו  לאופן  הנוגע  בכל  לכת  מרחיקות  השלכות 
בפוליסות  הצבירות  את  מחשבות  הביטוח  חברות 
משתתפות ברווחים. ההחלטה ניתנה על ידי כבוד 
השופט רחמים כהן מבית המשפט המחוזי בת"א, 
בה אישר תביעה בעניינו של בן עזרא נגד הראל 
חברה לביטוח בע"מ, כתביעה ייצוגית אשר מציבה 

זרקור בוהק מול אותו חור שחור.
זכאי  היה  בעטיו  אשר  אירוע  ארע  עזרא  לבן 
במהלך  עבודה.  כושר  אובדן  עקב  חודשי  לפיצוי 
השנים הבחין המבוטח בתנודתיות לא סבירה בגובה 
הפיצוי החודשי אשר שולם לו ואשר ככל הנראה, 
לאחר   .2008 בשנת  ההון  בשוק  מהירידות  נבעה 
חודש,  מדי  כי  עזרא  בן  טען  העניין,  את  שבדק 
תשלום  הראל  מנכה  הביטוח,  תקופת  כל  במשך 
נטו,  בשיעור של 2.5% משיעור התשואה השנתית 
בן  של  לטענתו  תעריפית.  ריבית  מכנה  היא  אותו 
עזרא, בתנאי הפוליסה אין זכר לזכות קיזוז זו. כמו 
כן, טען בן עזרא, כי היה על חברת הביטוח לנהל 

במהלך  שולמו  אשר  לפרמיות  בנוגע  בונוס  חשבון 
השנים, בין מועד רכישת הביטוח לבין היום בו ארע 
אי הכושר, לטובת ביטוח אי הכושר ומאחר ובמהלך 
השנים היו עליות בשוק ההון מעבר לעליית המדד, 
היה על חברת הביטוח לזכות אותו בבונוס, בתשלום 

חד פעמי, בעת קרות מקרה הביטוח.
הראל מצידה הודתה כי שיעור הריבית התעריפית 
אכן אינו נקוב בפוליסה, אולם הוסיפה כי הפוליסה 
הביטוח,  לתכנית  הפניה  של  חוזי  מנגנון  כוללת 
הרלוונטיים,  והתחשיבים  הנוסחאות  את  הכוללת 

כפי שהיה נהוג בימים בה הפוליסה הונפקה.
כלומר, עניין קיזוז הריבית התעריפית אינו מופיע 
אובדן כושר העבודה,  ביטוח  בתנאים הכללים של 
ולכן  המרכזית  הפוליסה  בתנאי  מופיע  הוא  אולם 
מתוקף נוהג, הוא תקף גם לגבי כיסוי אובדן כושר 

העבודה.
בבונוס  הזיכוי  לגבי  עזרא  בן  לטענת  בנוגע 
היא   כי  הראל  השיבה  הביטוח,  מקרה  קרות  ביום 
לתשלום  חובתה  בדבר  הטענה  על  חולקת  אינה 
יתרת הבונוס המצטבר בגין התקופה שקדמה לאי 
הכושר. לטענתה, עוד קודם לבקשת האישור, החלה 
שולמה  שלא  מבוטחים  איתור  שעניינו  בפרויקט 
עקב  הראשונה  התקופה  בגין  בונוס  יתרת  להם 

תקלה והעברת התשלום לו הוא זכאי.
זה המקום לציין כי בכל 30 השנים בהן אני עוסק 
הוחל  והחל משנת 1991 בה  ביטוח החיים  בתחום 
נתקלתי  לא  ברווחים,  משתתפות  פוליסות  שיווק 
בבונוס  מבוטח  ביטוח  חברת  זיכתה  בו  במקרה 
עבור הפרמיות ששולמו עבור כיסוי אובדן כושר 
עבודה, כשם שבשנים רעות לשוק ההון לא חוייבו 

מבוטחים בגין מאלוס, עבור אותו הכיסוי.

הפרה של חובת הגילוי
בנוגע לחישוב הבונוס עד לקרות מקרה הביטוח 
קבע השופט כהן כי הפרשנות הסבירה היא, שיתרת 
הבונוס המצטבר משולמת בפריסה חודשית. כשאת 
יתרת הבונוס המצטבר החיובית יש לחלק במניין 
שיתרת  וככל  הזכאות  לסיום  שנותרו  החודשים 
הבונוס המצטבר שלילית, תגמול הביטוח הראשון 

יהיה סכום הביטוח צמוד למדד המחירים לצרכן.
הקצבה  של  ההצמדה  שיעור  חישוב  בעניין 
החודשית לאחר חלוף 24 חודשים ראשונים לקבלת 
ההתייחסות  ההעדר  כי  השופט  קבע   - הקצבה 
התעריפית  הריבית  למושג  הביטוח  בתכנית 
ושיעורה, וכן העובדה שהיא אינה מציגה את מלוא 
 - מבוססת  היא  עליהם  והתחשיבים  הנוסחאות 
מהווה הפרה של חובת הגילוי החלה עליה מתוקף 

החוק.
כאמור התביעה אושרה כתביעה ייצוגית, כלומר 
תתקבלנה.  התובע  שטענות  סביר  סיכוי  קיים 
השאלה המרכזית בה יצטרך בית המשפט להכריע 
היא כיצד לזכות את המבוטחים בבונוס שנוצר. על 
במהלך  שהצטברו  הרווחים  לנוכח  שלכאורה,  אף 
השנים האחרונות בפוליסות המשתתפות ברווחים 
והיו  שבמידה  כשם  הפרמיה,  הפחתת  מתבקשת 
ירידות, היתה מתבקשת תוספת פרמיה, יש קושי 
ההון  בשוק  רעות  בשנים  שכן  כזו  הפחתה  לבצע 
ידרשו המבוטחים לשלם תוספת פרמיה. אפשרות 
כושר,  אי  במקרה של  הקצבה  הגדלת  היא  נוספת 
זו לא תמיד אפשרית לנוכח מגבלת גובה  הגדלה 
הכיסוי ל־75% מהשכר בפועל. אפשרות שלישית 
בתום  המצטבר  בבונוס  המבוטחים  של  זיכוי  היא 

תקופת הביטוח או בעת ביטול.

אובדן כושר עבודה, ריבית תעריפית 
ומה שבניהן

 עו"ד וסו"ב רמי שלום מסביר על הקשיים באופן חישוב הצבירות של פוליסות משתתפות ברווחים וכיצד 
לדעתו יש לזכות את המבוטחים במקרה של בונוס שנוצר 

הפוליסה כוללת מנגנון חוזי של הפניה לתכנית הביטוח

לם
צו

המ
ת 

בו
די

בא
ם: 

לו
צי



15 | 2 במאי 2019 

שאלת המחיר

נולד ה אסימוב  אייזיק  היהודי  סופר 
היגרה   3 ובגיל   1920 בשנת  ברוסיה 
בפרסים  זכה  אסימוב  לארה"ב.  משפחתו 
שכתב  למרות  אך  ספריו,  על  רבה  והערכה  רבים 
פרסומו  עיקר  את  ספרים,  מאות  מחמש  למעלה 
קיבל מספרי מדע בדיוני שכתב ומסדרת הספרים 

שלו על עולם הרובוטים.
למרות שאת המושג רובוט טבע לראשונה הסופר 
אסימוב  התפרסם  לו,  שקדם  צ'אפק  קארל  הצ'כי 
בכך שהגה ויצר עולם שלם של רובוטים שהתנהגו 
באנושיות עם מערכת חוקים מאורגנת אותה כינה 
בחוקים  הדרישות  עיקרי  את  הרובוטיקה,  חוקי 
במשפט  מספריו  באחד  אסימוב  מיקד  הגה  אותם 
למיטב  אשר,  דבר  רובוט  יעשה  "לא  הבא:  הקצר 
שאדם  ביודעין,  יניח,  ולא  באדם,  יפגע  ידיעתו, 

ייפגע במחדל".
הבוטים  נוסחת  את  לקבוע  ניתן  זה  בסיס  על 
רובוט  יפעל  לא  "לעולם  הביטוח:  סוכני  בעולם 
בניגוד לכתב הסמכויות שניתנו לו על ידי מפעילו 
טכנולוגי  הכי  הרובוט  גם  לכן,  הביטוח".  סוכן   -
לפעול  רשאי  ואינו  יכול  אינו  שקיים  חכם  והכי 
מה  את  להבטיח  או  הפיקוח  לדרישות  בניגוד 
יום,  של  בסופו  שכן  אישרו,  לא  הביטוח  שחברות 
ביטוח עושים במרחב המציאות של חברות הביטוח 
כשעבדנו,  עשינו  גם  כך  הווירטואלי.  במרחב  ולא 

מערכת  אישור  על  הטכנולוגיה,  ועדת  במסגרת 
הצ'אטבוט של ליאו, שכן אחת הדרישות העיקריות 
הייתה שהבוטים יפעלו בהתאם לדרישות הפיקוח 

על הביטוח ולא יעשו את מה שמתחשק להם.

פעילות בהתאם להרשאות
מילות  בהגיית  לחשוב שדי  כאלה שטועים  ישנם 
כל  את  לפתור  כדי  ו'דיגיטל'  'טכנולוגיה'  הקסם 
שישנם  היא  המציאות  אך  הביטוח,  ענף  בעיות 
מקרים שגם האפליקציה הדיגיטלית הכי מתוחכמת 
אינה יכולה לפתור מכיוון שאינם בתחום סמכויותיה. 
מקרים כמו חריגה מתנאי הביטוח, או חריגה מתנאי 
קובעות  הביטוח  שחברות  והתעריפים  החיתום 
ושולטות בהן - אין לאף אפליקציה הרשאה לחרוג 

חברות  עם  ותיאום  אישור  ללא  ולשנותם  מהם 
הביטוח.

לטכנולוגיה הדיגיטלית ישנן יכולות רבות בכל מה 
שקשור להתייעלות עבודת סוכן הביטוח במגוון רחב 
המבוטחים  תיקי  של  יעיל  ארגון  כמו  תחומים  של 
והמסמכים הרלוונטיים בתיקיות וירטואליות, איתור 
מהיר של המידע, ניתוח תיק לקוח והמידע הגלום בו, 
הוצאת חתכים במגוון אפשרויות, חישובים מורכבים 
ישירה  ואפילו פנייה  וביעילות  ומסובכים במהירות 
שנהוג  מה  וירטואלים,  רובוטים  בעזרת  ללקוחות 

לכנות בשם בוטים.
ויעילה  נגישה  בצורה  כיום  קיים  כבר  זה  כל 
לרשות ציבור סוכני הביטוח. אך למרות כל היכולות 
קיים  עדיין  להדגיש,  שוב  חשוב  האלה  המופלאות 
הטכנולוגיים  הכלים  מיטב  שגם  חשוב  פרט  אותו 
לפעול  מחויבים  והם  מאחר  לספק  יכולים  אינם 

בהתאם לתנאי ההרשאות של חברות הביטוח. 
'טכנולוגיה' ו'דיגיטל' הם מושגים חשובים בעולם 
לכל  קסם  פתרון  להוות  כדי  בהם  אין  אך  הביטוח 
בעיות  פתרון  שעבור  יתכן  הקיימות.  הבעיות 
של  ביטוח  חברת  בהקמת  צורך  יהיה  מסוימות 
סוכני ביטוח, שם יתכן וניתן יהיה לשלוט טוב יותר 

בתעריפי הביטוח, אך זה כבר נושא למאמר אחר.
הכותב הינו יו"ר ועדת הטכנולוגיה 

בלשכת סוכני ביטוח

על בוטים, טכנולוגיה ומכירה ישירה
 < סו"ב עמוס גואטה

מחויבים לפעול בהתאם לתנאי ההרשאות של חברות הביטוח
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 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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"לא רק שלא תשלם מס – עוד תקבל 
החזרים ממס הכנסה"

 סו"ב אייל רחוביצקי על המשמעות של צמצום חבות המס, תיקון 190 ואיך פגישת יעוץ עם מתכנן פרישה 
יכולה להפוך את חיי הפורש להרבה יותר מאושרים

לפגישה ל אלי  הגיע  חודשים  חמישה  פני 
ורצה   ,72 בחור צעיר עם אמא שלו, בת 
ממה  כסף  למשוך  אפשר  איך  לראות 
כבר  היא  מבחינתה  שלה.  מהחסכונות  שנשאר 
בפרישה מספר שנים ולא רוצה קצבאות נוספות, 
חלק  לסגור  לבן  לעזור  רצתה  ולכן  מסתדרת, 

מהמרחק לדירה.
הם היו מאוד סקפטיים בעניין תכנון הפרישה, כי 
במה כבר אוכל לעזור? הם ידעו שיש קרן פנסיה 

ותיקה ורצו לצמצם את חבות המס.
 150 יש  בקופה  לגמרי.  שונה  תמונה  ראיתי  אני 
אלף שקל, ובמעמד המשיכה חייבים במיסוי על 100 
אלף שקל. לכן ישלמו כ־35 אלף שקל למס הכנסה. 
את  לקחת  מוכנים  היו  שניהם  הזה  שבשלב  ברור 

הכסף וללכת. אני לא עצרתי בשלב הזה.
החישובים שלי הראו כי אם אימו תמשוך קצבה 
ובנוסף  לחודש,  שקל   1,000 מעל  תקבל  היא 
הפרשי קצבאות מגיל הפרישה והפסקת העבודה. 
חד  שקל  אלף   100 של  הפרשים  קיבלה  בפועל 
בנוסף  החיים.  לכל  לחודש  שקל   1,150  + פעמי 
הסברתי להם שלא רק שלא יצטרכו לשלם על זה 

מס, עוד יקבלו החזרים ממס הכנסה.
"איך זה יכול להיות?", שאלו.

הסברתי על תיקון 190 ועל הפטור שניתן לקבל 
 .2014 משנת  פטור  שלה  במקרה   - הכנסה  ממס 
פיצויים  ללא  תקציבית  לפנסיה  שיצאה  מכיוון 

מהותיים, היא למעשה מקבלת את הפטור המלא 
- כמעט 50 אלף שקל לשנה מתוך ההכנסות שלה 
החדשה  הקצבה  את  כולל  זה  לפטורות.  הופכות 

וחלק משמעותי מהקצבה החייבת שיש לה.
"מה המשמעות?", התעקשו.

המשמעות היא שאם נפרוס את הפרשי הקצבאות 
אחורה לכמה שנים, לא תשלמי עליהן מס כלל וגם 

יחזירו לך עודף, של עוד כ־20 אלף שקל.
וגם במס הכנסה  נכון שהתהליך לא טריוויאלי, 
לא ממש הבינו מה אני רוצה מהם, ולכן התיק עבר 
ואחרי  בין כמה פקידים, אבל בסיכומו של עניין 
השלמת תיאומי מס עבור השנים 2015־2018 התיק 

הזה השיג את המקסימום.
אז מה היה ההבדל?

מבחינתי, אם הייתה לי אופציה לקבל סכום חד 
פעמי של 115 אלף שקל או לקבל 100 אלף שקל 
+ 20 אלף שקל ממס הכנסה + 14 אלף שקל כל 

שנה מקצבה נוספת + 6,700 שקל הפחתת תשלום 
כל שנה למס הכנסה, לא הייתי מהסס. היא בת 72, 
עד גיל התוחלת שלה היא אמורה לקבל תוספת 
של 377,600 שקל, כלומר 492 אלף שקל במקום 
115 אלף שקל. אני חושב שהיא לא ציפתה להבדל 
כזה. ואני חושב שהיא כבר לא שואלת את עצמה 
בשביל מה הלכתי למתכנן פרישה ולמה שילמתי 

לו אלפי שקלים. והרי בבנק זה חינם.
הקלישאה שזול זה יקר היא שחוקה לחלוטין, אבל 
המקצועיות  הידע,  הפרישה  בתחום  נכונה.  עדיין 
והניסיון יכולים לשנות לפורשים רבים את החיים. 
את  שהפנתה  הסוכנות  גם  שבגללה  הסיבה  זו 
הלקוחה אלי וגם סוכנים רבים אחרים מפנים יותר 

ויותר לקוחות להכוונה ותכנון פרישה.
הכותב הוא מומחה תכנון פרישה בסיריוס תכנון 

פרישה, חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני 
ביטוח, סוכן השנה לשנת 2018 בענף הפיננסים

פרישה נכונה
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כך ישפיע תכנון הפרישה על חיי הלקוחה:
 לפני תכנון פרישה:

115,000 שקל חד"פ + קצבה של 1,150 ₪ לחודש לכל החיים

 אחרי תכנון פרישה:
377,600 שקל חד"פ + קצבה של 2,350 ₪ לחודש לכל החיים

מסגרת כנס ה־FRS Las Vegas 2019 ב
נבחרה קבוצת הראל   Dell EMC של
בראשות  שופטים  צוות  ידי  על  ביטוח 
 EMEA בקטגורית המנצח  כפרויקט  דל,  מייקל 
נמסר,  מהחברה   .Digital Transformation
חדשניות  טכנולוגיות  להטמיע  החליטה  היא  כי 
הדיגיטלית  הטרנספורמציה  את  לאפשר  בכדי 
הפתיחה  יריית  היתה  וזו  החברה,  שעוברת 
שהראל  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  לתהליך 

ביטוח עוברת בימים אלו.  
 DELL EMC כשותפה להובלת התהליך, נבחרה
מציעה  אשר   DELL Technologies מקבוצת 
ה־ פתרונות מקיפים לתשתיות הקצה, תשתיות 

Data Center והענן.
 DELL EMC אמיר רימון, מנהל מגזר פיננסי

רבות  משקיעה  ביטוח  הראל  "חברת  ישראל: 
היא  וככך,  הדיגיטלית  הטרנספורמציה  בתהליך 
 ,Data Centerשמה דגש על מודרניזציה של ה־
העבודה.  סביבת  של  וטרנספורמציה  אוטומציה 
חברת  לתהליך של  שותפים  להיות  אנו שמחים 
שחברת  והאמון  השותפות  על  ומודים  הראל 

הראל נותנת בנו בכל פעם מחדש".

ב־  SDDC אזורי  מנהל  אביב,  שלומי 
 NSX בפלטפורמת  בחרה  "הראל   :VMware
באזור  אוטומציה  לייצר  בכדי   VMware של 
הענן הפרטי, להגביר ולאכוף את יכולות אבטחת 
המידע בכל תשתיות ה־Data Center בחברה".
"הראל ביטוח חיפשה שותף אסטרטגי שיסייע 
דיגיטלי.  לה במסע החדש שלהם לקראת שינוי 
בפיתוח  להתמקד  לה  יאפשר  אשר  שותף 

אפליקציות ולא רק בתשתית ובפלטפורמה.
ה־ צוות  עם  המסע  את  התחיל   Pivotal"
סידי, מנהל  פרנק  DevOps של הראל", אמר 
טכני, EMEA בפיבוטל. "עיצבנו את הפתרון יחד 
עם צוות DELL EMC וצוות VMware ליישום 
האבטחה  לשיפור   NSX-T באמצעות  הפתרון 

והאוטומציה".

טרנספורמציה דיגיטלית: הראל ביטוח זכתה בפרס יוקרתי
חדשות הביטוחחדשות הביטוח
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דרושים

" לסוכנות בטוח מובילה ברמת גן באיזור הבורסה 
דרוש/ה פקיד/ה תביעות באלמנטרי בחצי משרה. ניסיון 
מוכח בתביעות רכב, רכוש ועסקים. נא לפנות לטלפון ל 

 052-5185180 לרון או לשלוח קורות חיים למייל:
ron@peri-israel.co.il 

סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת 
ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון  

0544-33-66-45

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי )במיוחד 
בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה משרה מלאה. 
זמינות לעבודה מידית. ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! 

ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות 
info@shimshi.net :חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך! 
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית 

משתלמתלפרטים, התקשר לדוד בטלפון 054-2335050

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק 

 ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות050-5293836 
Shaulb8@gmail.com

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות 
ריסק ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836 

Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת 

ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי  
)במיוחד בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה 

משרה מלאה ימים א'-ה', זמינות לעבודה מידית. 
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! ניסיון קודם 

בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן 
info@shimshi.net :לשלוח למייל

לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית 
rozit@ikeshet.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח 
חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של 

אפשרויות יצירתיים, כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך 
dudi@gamafinansim.co.il נייד: 050-5368629 

שכירות משנה

להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 
בכפר-סבא. מיידי, כולל ריהוט 052-2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

להשכרה לתקופה ארוכה, משרד יפהפה המשמש 
סוכנות ביטוח, ברחוב הרכבת בתל אביב.213 מטר 

בקומה 5, + 7 חניות פרטיות בחניון הבניין. לפרטים: דורון 
054-4243450

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

להשכרה כדייר משנה,  בסוכנות לביטוח. ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ) אפשרות 
לקבל מרוהט(. המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות 

חודשית וללא התחייבות

להשכרה משרדים בבניין umi ראשל"צ בגדלים שונים 
מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית 

מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 052־6882202

 להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 
בני ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, פרקט 

 עץ, שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף הנהלה, 2 
חדרי ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 מחסנים. 

13 חדרים. אפשרות לעוד 13 עמדות עבודה. חדש 
 לחלוטין מהקבלן. נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח. 

לפנות : 050־5212228 שקד

 להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, 
במקום נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/ים 

 מרוהט/ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים 
הנדרשים לסוכן ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר 

ישיבות ועוד(במחיר החל מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, 
)כולל חשמל, ארנונה, מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת 

חניה פרטית בבנין עצמו. לפרטים: זיו 0522998888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 

תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 
 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 

Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 

shahar@shahar-ins.co.il נייד:052-4287086.
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה  

מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-534902

מעוניין למכור תיק ביטוח חיים/ פנסיה + אלמנטרי תיק 
שקיים משנת 2010 לרציניים בלבד. לפרטים נוספים נא 

ליצור קשר , מריו 0508-112234 

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 052-8741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il נייד: 052-4287086.

סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה 
 ואו לרכוש תיק ביטוח. לפרטים נוספים: 

afikf.gabi@gmail.com נייד:  גבי  052-09770368
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק 

אלמנטר. צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש 
bgol601@gmail.com  במודל הקניה

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

חגי לנצט על פטירת אביו  

שמעון לנצט ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
של חבר הלשכה סו"ב דניאל חי 
וסו"ב צביקה חי על פטירת אימם

ג'ולייט חי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ילון מאסק, הבעלים של חברת טסלה, הפתיע את א
ולאנליסטים  למשקיעים  כשדיווח  הביטוח  עולם 
שבכוונתו להציע פוליסת ביטוח לרכב האוטונומי שהוא 
מייצר, והרוכשים לא יצטרכו לרכוש פוליסת ביטוח רכב 
מחברות ביטוח שאינן ערוכות לטיפול ברכב האוטונומי.

תוצג  הקרובה  בתקופה  שכבר  הבטיח  מאסק 
מלמסור  נמנע  אבל  החדשה,  הביטוח  פוליסת 
הביטוחי  שהכיסוי  הבינו  האנליסטים  פרטים. 
 Autopilot של טסלה יהיה מבוסס על מערכת
על  נתונים  ומעבירה  לנהגים  שמסייעת 
התנהגותו של הנהג בטסלה. מערכת זו תאפשר 
של  הנהיגה  סיכוני  על  פרופיל  ליצור  לטסלה 

המבוטח.
השוואה  אתר  בבניית  החלה  אמזון  חברת  גם 
לתעריפי ביטוח רכב אוטונומי וחשמלי שיפעל 
ביטוח  סוכני  עם  במו”מ  אמזון  נציגי  בלונדון. 

וברוקרים באירופה ביחס להצטרפותם לאתר ההשוואה 
של תעריפי ביטוח רכב אוטונומי וחשמלי.

מלון כ קיבל  כבר  לנקה,  שבסרי  בקולומבו  הטרור  מתקפת  לאחר  בלבד  ימים  מה 
של  בגובה  הוא  הפיצוי  שלו.  המבטחות  משתי  ראשוני  פיצוי  היוקרה שאנגרי־לה 
גובה  יקבעו את  הדחופים, עד שהשמאים  ושיפוץ הצרכים  תיקון  דולר, שיכסה  מיליון 

הנזקים שנגרמו למלון.
במתקפת הטרור שארעה ב־21 באפריל, במהלך חג הפסחא, בקולומבו ובפרברים של 
בירת סרי לנקה, נהרגו כ־260 איש. המתקפה כללה פיגועים בשלוש כנסיות ובשלושה 

מלונות יוקרה.
מבוטחת  שאנגרי־לה  מלונות  רשת 
 CEYLINCO GENERAL הביטוח  בחברות 
INSURANCE ו־CHUBB USA. כמה שעות 
במלון  המבטחים  נציגי  ביקרו  הפיגוע  לאחר 
שנפגע כדי לראות מקרוב את היקף הנזקים. 
המבטחים הטילו על חברת שמאים להכין דו”ח 
מקיף על אומדן הנזקים כדי לפצות את המלון. 
סרי  של  הממשלתית  הביטוח  קרן  במקביל, 
מפעולת  לנפגעים  לסייע  החלה  כבר  לנקה 
ביטוח.  מחברות  הפיצויים  לקבלת  עד  הטרור 
 THE הקרן כבר הקצתה סכום של 140 אלף דולר כסיוע לשני המלונות האחרים שנפגעו

 .CINNAMON GRANDו־ KINGSBURY

לא מפסיק להפתיע: אילון 
מאסק יציע פוליסת ביטוח 

למכונית האוטונומית שלו

הליך מהיר: פיצוי למלון שאנגרי־לה 
שנפגע בפעולת הטרור בסרי לנקה

מלון שנגרי־לה 
בקולומבו
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