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העיתון של ענף הביטוח

המפקח על הביטוח, ידין ענתבי הודיע כי 
לא יאשר את הפוליסה החדשה של קופת 
בסל  שאינן  תרופות  לביטוח  כללית  חולים 

הבריאות.
ענתבי אמר, כי לאחר שהממשלה החליטה 
לא  לפני מספר שבועות, שקופות החולים 
יוכלו למכור ביטוח משלים לתרופות מצילות 
חיים שאינן בסל הממלכתי, לא יתכן שקופת 
בהכנות  תמשיך  ביותר  הגדולה  החולים 
ענתבי,  לטענת  כזו.  פוליסה  להוצאת 
מאמין  והוא  מחייבת,  הממשלה  החלטת 

שהיא נכונה ושומרת על עקרון השוויון. 
בכללית טוענים כי ההכרעה הסופית בעניין 
תתקבל בסופו של דבר בכנסת, ודעתו של 

ענתבי פוגעת במבוטחים. 
לאסור  ההחלטה  כי  ענתבי,  אמר  עוד 
משלים  ביטוח  לשווק  החולים  קופות  על 
לתרופות אלו מהווה סעיף בחוק ההסדרים, 
הכנסת  לדבריו,  לכנסת.  בקרוב  שיוגש 
תדון בחוק זה ובסעיפיו השונים בחודשים 
תהיה  לבסוף  שיקבע  ומה  הקרובים, 

החלטת הכנסת.

הביטוח  של  למצבו  גם  התיחס  המפקח 
הסיעודי. ואמר כי ביטוח זה היה עד לשנים 
על  בנוי  והיה  קשה,  במצב  האחרונות 
סבסוד צולב. המטרה הסופית היא להגיע 
זה  ביטוח  גם  שבו  למצב  שנים   10 תוך 
מבוטח  כל  כלומר  פרט,  כפוליסת  יימכר 
ישלם בדיוק לפי מצבו, מבלי שהמבוטחים 
יסבסדו זה את זה. הפיקוח על הביטוח חייב 
לנקוט בצעדים נוספים לפני שיגיע לתוצאה 
הסופית הזו. בין היתר, מדובר על הגדלת 

שווקים וצבירת רזרבות .

המפקח על הביטוח: 

הכללית פועלת במכרז התרופות 
בניגוד להחלטת הממשלה

שנה טובה
לשכת סוכני הביטוח בישראל 

מאחלת לחברי הלשכה 
ולכל העוסקים בענף הביטוח

חג שמח, שנה טובה ובטוחה, 
שנת שגשוג ופריחה 
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מוזילה  הפניקס  הביטוח  חברת 
את תעריפי ביטוח החובה לרכבים 
בשיעור של עד 10% עבור גילאי 24 
ומעלה בעלי ותק בנהיגה מעל שנה, 
עבור  והן  פרטיים  רכבים  עבור  הן 
רכבים מסחריים עד 4 טון )בבעלות 
חברה(. ההוזלה תיכנס לתוקף החל 

מה-1 באוקטובר 2007. 
לדברי שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר 
יהיו  ההוזלה  בעקבות  בהפניקס, 
הפניקס  של  החובה  ביטוח  תעריפי 
אטרקטיביים מאוד ומהנמוכים ביותר 

בשוק הביטוח.
ההוזלות העיקריות בפרמיות ביטוח 

חובה לרכבים פרטיים:
גילאי 30 ומעלה: הוזלה של 10%. 
מחיר )עם כרית אויר(: 1,422 שקל.

 .5% של  הוזלה  ומעלה:   35 גילאי 

מחיר )עם כרית אויר(: 1,375 שקל.
גילאי 50 ומעלה )ללא כרית אוויר(: 
הוזלה של 7%. מחיר: 1,208 שקל. 
ההוזלות העיקריות בפרמיות ביטוח 
טון   4 עד  מסחריים  לרכבים  חובה 

)בבעלות חברה(:
גילאי 24 ומעלה )ללא כרית אוויר(: 
הוזלה של 7%. מחיר: 1,984 שקל.

גילאי 30 ומעלה )ללא כרית אוויר(: 
הוזלה של 8%. מחיר: 1,905 שקל.

גילאי 35 ומעלה )ללא כרית אוויר(: 
הוזלה של 7%. מחיר: 1,878 שקל. 
החובה,  תעריפי  להוזלת  בנוסף 
הפניקס מעניקה למבוטחים הנ"ל גם 
של  בשיעור  המקיף  בביטוח  הנחה 
החובה  שביטוח  לכך  בכפוף   ,10%
זהים  חיתום  בוצע בהפניקס בתנאי 

לביטוח המקיף.

הפניקס מוזילה את תעריפי 
ביטוח החובה לרכבים עד 10%

חברת הראל גמל, מקבוצת הראל, מציעה פוליסת 
במתנה  החיים"  אמצע  "הראל  תאונתי  ביטוח 
לקרנות  או  הגמל  לקופות  שיצטרף  מי  לכל  לשנה 
ההשתלמות של הראל גמל ויעביר 200 אלף שקל 
לכל  אוקטובר,  חודש  עד  תבוצע  ההטבה  ומעלה. 
המצטרפים לקופות הגמל. או לקרנות ההשתלמות 

של הראל גמל.
גם לקוחותיה הקיימים של הראל גמל, שבקופותיהם 
ויותר, זכו במהלך חודש  סכום של 200 אלף שקל 

יוני להטבה. 
פוליסת הביטוח "הראל אמצע החיים" תהיה תקפה 
למשך 12 חודשים החל מיום ההצטרפות. הביטוח 
שמוענק חינם, כולל כיסוי ביטוחי מקיף בגין פגיעות 
גופניות שונות כתוצאה מתאונה: כיסוי למקרה מוות 
לצמיתות  נכות  למקרה  כיסוי  שקל,  אלף   50 בסך 
של  למקרה  כיסוי  שקל,  אלף   50 בסך  מתאונה 
שברים וכוויות בסך 10 אלף שקל, מענק חד פעמי 

בגובה 10 אלף שקל למקרה סיעוד מתאונה ועוד. 

הראל מציעה 
פוליסות ביטוח 

תאונתי בחינם לשנה

'מנורה מבטחים'  וסוכני  עובדי  של  האירוע השנתי 
נחגג השנה ב"חוות רונית". המנכ"ל ארי קלמן, ציין 
השנים  בשלוש  החברה  של  המרשים  הגידול  את 
בעקבות  האחרונה  בשנה  האחרונות,במיוחד 

הצטרפות עובדי וסוכני 'שומרה'. 
רקדנים  בהשתתפות  מסרט  נהנו  איש   4,000
בדמויות של מנהלי הקבוצה שחילקו את הפרסים 
עידן  הזמר  של  מהופעה  וכן  המצטיינים  לסוכנים 

רייכל.

מנורה חגגה את 
השנה החדשה 

בחוות רונית

בית ההשקעות 'איילון פתרונות פיננסיים' 
נאמנות  קרנות  ארבע  השבוע  השיק 
שקלים.  מיליארדי  של  בעלות  חדשות 
למרות תקופת אי הודאות בשוק והנפילות 
החדות בבורסה, מנהלי הקרנות מעדיפים 

להשקיע בתנאים של אי ודאות.
כיום כמיליארד ₪  בית ההשקעות מנהל 
שלו,אולם  התיקים  ניהול  פעילויות  דרך 
צפוי להגדיל משמעותית את היקף נכסיו. 
חברת  להקים  הרעיון  שנכשל  לאחר 

חברת  'פריזמה',  עם  משותפת  ביטוח 
'איילון' תרכז את מאמציה בדחיפת ארבע 
ישראל,  מניות  איילון  החדשות:  הקרנות 
ואיילון  אג"ח  איילון  גלובלי,  מניות  איילון 

 .80/20

'איילון' משיקה ארבע קרנות נאמנות בעלות של 
מיליארדי שקלים

עומד  ריזיקו  החיים  ביטוח  שוק 
גידול מהותי, כך מעריכים  בפני 
נציגי  ברמן,  ומיכל  זהב  גבי 
בישראל  הבינלאומית'  'רימרק 
מניות  מרבית  רכישת  לאחר 
הצרפתית   SCOR ע"י  החברה 
ממניות  ב-98.67%  שמחזיקה 
את  להרחיב  ומתכוונת  החברה 

הבינלאומיים  הביטוח  עסקי 
שלה. 

'רימרק' נוסדה ב-1984 ונוכחות 
של  תפוקה  עם  מדינות  ב-33 
שנתית  פרמיה  יורו  מיליון   167
ב-2006. 'רימרק' ישראל פועלת 
ב-9 השנים האחרונות ומשווקת 

בעיקר ביטוח תאונות אישיות.

נציגי 'רימרק' בישראל: 
צפוי גידול מהותי בשוק 

ביטוח החיים

מה נעשה בחברות הביטוח?
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סוכני   40 כ-  נפגשו   4/9/2007 ג'  ביום 
בעיר.  שרי  בקפה  חגיגי  למפגש  הסניף 
חיים  הסניף  יו"ר  אמר  הפתיחה  בדברי 
היתר  בין  המפגש  את  יזם  שהוא  דרורי 
החדשה.  לשנה  כוסית  להרים  בשביל 
ומזמינות  מגמתיות  הן  הביטוח  חברות 
מסוימת  תפוקה  בעלי  סוכנים  כלל  בדרך 
הוזמנו  וכולם  שווים  כולם  בלשכה  וכאן 

למפגש.
בריאות,  החדשה?  לשנה  מאחלים  ומה 

ולשם כך הוזמן ד"ר אודי פרישמן שנשא 
דברים בנושא 'איך להיות בריא'. ההרצאה 
היתה מרתקת, בין יתר דבריו אמר ש 70% 
לב  מחלות:   2 ב-  מקורם  המוות  ממקרי 
וסרטן וניתן בהחלט להוריד את האחוזים. 
לחלות.  הסיכוי  את   5 פי  מגדיל  העישון 
זאת  ביום,  דקות   50 כ-  גופנית,  פעילות 
השיטה הכי מועילה והכי זולה לשמור על 
רוב חלקי  על  לטובה  ומשפיעה  הבריאות 
גדולה  סכנה  מהוה  משקל  עודף  הגוף. 

קצרה  מדי תקופה  לבדוק  יש  לבריאותינו 
את  להוריד  בדם  הסוכר  ורמת  דם  לחץ 
הטוב  את  ולעלות  הרע  הכולסטרול  רמת 
נשא דברים חבר הסניף דוד אלון שהעתיק 
את מקום עבודתו מהמשרד לביתו הפתיע 
חששותיו  שלמרות  בכך  הנוכחים  את 
התפוקה עלתה והוצאותיו ירדו מאד. דברי 
קודש נשא צביקה ברנשטיין וכולם הרימו 
כוסית לחיים. אדיר לנדאו מחב' "פוינטר" 

איחל שנה טובה לכל הנוכחים.

סיכום מפגש סניף פתח - תקווה

החלה ההרשמה
לכנס אלמנטר 2007

19-22 בנובמבר, אילת
www.insurance.org.il ניתן להירשם באתר האינטרנט של הלשכה

מפגש ערב 
מחוז באר שבע והדרום

בשעה   2007 בספטמבר   10 שני  ביום 
18:45 ב"במרכז נספן" - מרכז קונגרסים 

והדרכות.
כהן  אלישע  עו"ד  יתארחו:  במפגש 
בנושא: "סוגיות משפטיות" ואמן אורח.

בסיום המפגש ארוחת ערב.

פעילות סניפים 
ספטמבר 2007

מינויים חדשים

לימור ברדה מונתה לסמנכ'ל לקוחות בכלל פיננסים בטוחה' 
מבית 'כלל פיננסים'. 

האחרונות  שבשנים  לאחר  החדשה  למשרה  מגיעה  ברדה, 
ניהלה את הדסק העסקי של החברה ורשמה הצלחה גדולה, 
שקלים  מילוני  מאות  גייסה  שבניהולה  המחלקה  כאשר 

מחברות ומוסדות. 
בטוחה'  פיננסים  'כלל  של  המנחה  הקו  את  תמשיך  ברדה 

שרואים בשירות הלקוח את המשימה החשובה ביותר.

לימור ברדה מונתה לסמנכ"ל 
לקוחות בכלל פיננסים בטוחה

פיתוח  תחום  וראש  השיווק  לסמנכ"ל  מונה  אחיטוב  חיליק 
עסקי של 'הראל'. אחיטוב  מילא בעבר שורה של תפקידים 

בתחום המכירות של מחלקת הבריאות בחברה.
העסקי  הפיתוח  תחום  לראש  מונתה  הרשקוביץ  מיה 

במחלקת האשראי.
חשוב  כצעד  השניים  של  המינויים  את  הגדירו  בהראל 
לחיזוק החברה לקראת השקת המיזמים החדשים בתחומי 

האשראי. 

מינויים חדשים בהראל
סמנכ"ל שיווק וראש תחום פיתוח עסקי חדשים בחברת 

האשראי של קבוצת הביטוח והפיננסים הראל

מבצע לחברי 
הלשכה

באמצעות 012 לעסקים

חיבור לאינטרנט ואבטחת מידע 
 Firewall על בסיס

 s-box מסוג
 WOW מבצע בזק - קישור לאינטרנט

www.insurance.org.il  פרטים באתר הלשכה / בלינק מחשוב
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פינת יועצי הלשכה
מדור שבמסגרתו נפרסם שאלות ותשובות שהופנו ליועצי הלשכה

עו"ד הילה פורת - יועצת צווי הרחבה / דיני עבודה

שאלה
האם יש צו ההרחבה החל על שיננית העובדת במרפאת שיניים 

פרטית?

תשובת היועצת
על מרפאת שיניים פרטית חלה חקיקת המגן בדיני עבודה ולא 

חל צו הרחבה ענפי כלשהו.
זכויות עודפות לעובדים במרפאה כזו יכול ויקומו מחוזה אישי ו/
או מהסכם בין הנהלת המרפאה לבין נציגות העובדים ו/או מכוח 

נוהג שהתגבש באותה מרפאה.

עו"ד ג'ון גבע - היועץ המשפטי ללשכה
שאלה

בעבר בהצעות שערכנו מילנו בהצעות והחתמנו את הלקוח 
שהסוכן הינו שילוחו. אנו רוצים לבטל קביעה זו בכל הפוליסות 

שיש בהם "מינוי הסוכן כשילוחו של המבוטח".
להיות  רצונו  ביטול  בדבר  ביטוח  לחב'  גורפת  הודעה  האם 

שילוחו של המבוטח מספיקה לענין זה?

תשובת היועץ
הודעה גורפת לא תועיל כאן. כל אחד ואחד מן המבוטחים 
יש  אז  כשלוחו.  שלך  המינוי  ביטול  על  אישית  לחתום  צריך 

לשלוח הודעות אלה לחברת הביטוח.

גדעון ארמן - יועץ לביטוח אלמנטרי

שאלה
מבקש חוות דעתכם למקרה הנ"ל בגין כינון בתביעת רכב 

אובדן כהלכה ולהל"ן המקרה
רכב הוכרז אובדו כהלכה בחברת הראל מחיר הרכב 56100 
ש"ח ניכו 1611 ש"ח השתתפות עצמית ניכו 4011 ש"ח כינון 

הפוליסה בוטלה עלידי וקיבל החזר 3869 ש"ח
התחלת הפוליסה 01/04/07 לשנה פרמיה ששולמה לשנה 

4493 ש"ח התאונה היתה ב 17/05/07
לפי דוח השמאי סכום הנזק היה 22217.68 ש"ח ללא מע"מ 

נרשם בדוח שירידת ערך 10%.
אדוני אני שואל מה הנוסחה לחישוב כינון

והאם החישוב צריך להיות לפי סכום הנזק שנגרם בפועל
או לפי מחירון הרכב.

מאחר והרכב נמכר ע"י חברת בעלות לאחר העברת בעלות 
לחברה בסך 25000 ש"ח.

בחישוב הקל שעשה המבוטח נגרם לו נזק כ 2000 ש"ח 
אם היו מכריזים עליו כאבדן כללי.

ירידת  בגין  ומשלמים  הרכב  מתקנים  היו  במקביל  או 
ערך,והפוליסה לא מתבטלת

תשובת היועץ
התוצאה של תשלום תביעה על בסיס נזק כללי למעשה ו/או 
להלכה צריכה להיות כך שהמבוטח יקבל את מלוא שוויו של 

הרכב.
במקרה כזה, מכיוון שהפוליסה מוצתה עם האירוע, אין כלל 
מקום לבצע חישוב והפחתה של הפרמיה עבור הכינון שכן 

הפוליסה כלל אינה מכוננת. 
ההפרש שנוצר בין פרמית הכינון לבין ההחזר עקב הביטול 
נובע מצורת חישוב שונה במחלקת התביעות לעןומת צורת 

החישוב במחלקת החיתום.
לבצע  מקום  כלל  היה  לא  זה  שבמקרה  מכיוון  ציינתי  כפי 
כינון, יש לבטל את שתי הפעולות ולא לחייב את הלקוח בגין 

ההפרש שנוצר.

שאלה
למחלת  מפורשת  החרגה  קיימת  מעבידים  חבות  בביטוח 

המקצוע צורנית ) סיליקוזיס ( .
ישנה טענה של עובד כי משיקולים כלכליים וע"מ להוזיל את 
ניתן  שלא  חריג  זה.)וזה  חריג  בטל  לא  המעביד  הפוליסה 

לביטול(.

תשובת היועץ 
אכן, חריג הצורנית אינו ניתן לביטול גם לא תמורת פרמיה 

נוספת.

שאלה
בביטוח כל הסיכונים, יש כיסוי לנזק עקיף מתכנון לקוי.

מבוטח שלי מתקין צנרת מים וביוב עבור העיריה.
אם לדוגמא המבוטח לא ביצע שיפוע מספיק, ואז המים לא 

זורמים וצריך להחליף את כל הקו, או לדוגמא
המבוטח שכח גומיה בתוך הצנרת, והיא מפריעה לזרימת
המים, וצריך שוב לפרק את קו המים ולחפש את הגומיה.

האם לדעתך יש כיסוי בביטוח הנ"ל? 

תשובת היועץ
כן הוא. הוא אינו מכסה את העבודה  הכיסוי העקיף כשמו 
הפוך  בשיפוע  הונח  הצינור  של  קטע  עצמה.אם  הלקויה 
וגורמים  צפוי  בלתי  במקום  פורצים  המים  מכך  וכתוטצאה 
נזק לחלק אחר של העבודות. אותו חלק אחר יהיה מכוסה 

אולם הצינור עצמו לא.
לעיתים יש בעיה לתחום את אותו חלק שהוא העבודה עצמה 
ולהפריד אותו מחלקים אחרים של העבודה. לכן יש לבדוק 

כל מקרה לגופו.
נשק  גם  לכלול  הפוליסה  את  להרחיב  היא  שלי  ההמלצה 
לפתור  שעשוי  דבאר  לקויים,  וחמרים  עבודה  מתכנון  ישיר 

את הבעיה.
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ 

בדרך אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 

מאת: עו"ד מיכאלה ייגר - מנהלת המחלקה המשפטית בלשכה
בעין משפטית

לקבלת מידע נוסף  נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח
machon@insurance.org.il 03-6395811 :טלפון: 03-6395820, פקס

נמשכת ההרשמה 
לקורסים והכשרות ביטוח

דחה  שבע  בבאר  השלום  משפט  בית 
כי  ביטוח",  "כלל  חברת  של  טענתה  את 
לצד  כספים  לשלם  חובה  עליה  חלה  לא 
שהיה  רכב  ידי  על  בתאונה  שנפגע  ג', 
הרכב  שבעל  מהסיבה  אצלה,  מבוטח 
המבוטח לא העביר את הרכב טסט. בית 
באופן  לקבוע  ניתן  לא  כי  קבע,  המשפט 
חד ערכי ומחייב, שבכל מקרה בו רכב לא 
עבר טסט, הרי שנחשב הוא לבלתי תקין 
ולא ראוי לנסיעה. עוד קבע השופט יעקב 
שפסר, כי המבטחת לא הציגה כל תנאי 
בהסכם הביטוח שהופר, ואשר בגינו לא 
זכאי בעל הרכב הפוגע שהיא תפצה את 
הרכב בו פגע, ונדחתה גם טענתה שאין 
לשלם את תגמולי הביטוח משיקולי צדק, 
עוולתו.  כדי  נשכר  חוטא  יצא  שלא  כדי 
בנוסף גם נדחתה טענת כלל כי יש לייחס 
משום   100% של  תורם  אשם  למבטח 
כי נהיגה ללא רישיון  שהיה צריך לצפות 
מקיפה  בדיקה  עבר  שהרכב  ומבלי  רכב 
לתאונה.  יום  של  בסופו  תביא  וכוללת, 

)תא 1026/05(.

עובדות המקרה
מדובר בתביעה כספית בסך 88,168 ₪ 
כלל  חב'  כנגד  יוסף  שארב  אבו  שהגיש 
לפיצוי  שבע,  באר  השלום  משפט  בבית 
כתוצאה  לרכבו  שנגרמו  רכוש  נזקי  בגין 

מתאונת דרכים. 
האם  היא  לדיון  שעמדה  השאלה 
העובדה שרכב התובע שהיה חסר ביום 
מפקיעה  בתוקף,  רכב  רישיון  האירוע 
את חובת חברת הביטוח המבטחת את 

רכב הנתבע, מתשלום נזקי התובע?
טענות הצדדים

התובע  משבחר  כי  טענה  כלל  חב' 
להתעלם מלשון החוק, ולעשות דין לעצמו 
היה  שאסור  שעה  לחוק,  בניגוד  ולנסוע 
בו  שהרכב  שחזקה  הרי  כן,  לעשות  לו 
נסע התובע לא היה תקין וראוי לנסיעה, 
נזקיו  לרבות  התאונה  תוצאות  ולפיכך 

של  תולדה  הינם  התובע  של  הנטענים 
בדרכים.  לנוע  הרכב  של  כשירותו  חוסר 
ביצוע מבחן הרישוי  כלל, מטרת  לטענת 
השנתי היא להבטיח כי הרכב מצוי במצב 
בטיחותי תקין, וכי מהעובדה שהרכב לא 
עבר מבחן כזה ניתן להסיק, כי הוא אינו 
כשיר לנוע בדרכים. לכן, לטענתה, פטורה 
היא מתשלום נזקים שנגרמו בגלל שימוש 
היא  שאם  טענה,  כלל  ברכב.  חוקי  לא 
משום  בכך  יהיה  הנזק,  בתשלום  תחויב 
ראויה  לא  התנהגות  נורמת  "התוויית 

לציבור הנהגים בכביש".

פסק הדין
"חברת  כי  קבע,  שפסר  יעקב  השופט 
מאי-ביצוע  ליהנות  יכולה  אינה  ביטוח 
כזו  בצורה  לרכב,  שנתי  רישוי  מבחן 
או  חוזית  מחובה  אותה  שתשחרר 
נזיקית כלפי בעל הרכב הניזוק". השופט 
שפסר דחה את ניסיונה של כלל להתחמק 
מתשלום, במיוחד כאשר מדובר בתשלום 
נהג הרכב המבוטח  וכאשר  ג',  לצד  נזק 
בתאונה.  האשם  היה  הוא  כי  הודה, 
היה  שהרכב  העובדה  כי  קבע,  השופט 
שהוא  בהכרח  מעידה  אינה  טסט,  ללא 
את  הוכיחה  לא  כלל  חברת  תקין,  אינו 
לייחס  ואי אפשר  אי תקינותו של הרכב, 
את התאונה לאי התקינות הנטענת, מה 
עוד שמי שנהג ברכב הודה, כי התאונה 

נגרמה בשל רשלנותו. 
עוד קבע השופט, כי כלל לא הוכיחה את 
כי  הקובעת,  חוקית,  הוראה  של  קיומה 
בהיעדר טסט לרכב היא פטורה מלשלם 
החוק  "הוראות  הביטוח.  תגמולי  את 
אמנם קובעות חובה לעבור מבחן רישוי 
ואולם  ליקויים,  מציאת  לצורך  שנתי 
שרכב  לקבוע  כדי  החוק  בהוראות  אין 
עליו  חזקה  כשזו,  בדיקה  עבר  שלא 
קובעות  החוק  הוראות  תקין.  שאיננו 
לרכב  טסט  ביצוע  אי  משמעות  את 
רכב.  בעל  על  המוטלים  העונשים  ואת 

כאמור, אין הנתבעת יכולה ליהנות מאי 
ביצוע מבחן רישוי, בצורה כזו שתשחרר 
אותה מחובה חוזית או נזיקית כלפי בעל 
הרכב הניזוק, ביחוד שאי חידוש הרכב 
נעשה משכחה בתום לב, ללא כל כוונת 

זדון או כל כוונה אחרת של התובע".
הביטוח  חוזה  לחוק  השופט,  לדברי 
יש  שלפיהם  פרשנות,  כללי  התפתחו 
לטובת  הביטוח  פוליסת  את  לפרש 
כלל  בדרך  לו  שיעניק  באופן  המבוטח 
אינה  הביטוח  "חברת  ביטוחי.  כיסוי 
בין  מן ההסכם שנכרת  יכולה להתנער 
בעל   - המבוטח  לבין  בינה  הצדדים, 
תנאי  התנתה  אם  אלא  הפוגע,  הרכב 
הנתבעת  הביטוח.  בהסכם  הופר  אשר 
הביטוח  בהסכם  תנאי  כל  הציגה  לא 
שהופר, ואשר בגינו לא זכאי בעל הרכב 
הפוגע שהנתבעת תפצה את הרכב בו 
מצב  להמחשת  קיצונית  "דוגמה  פגע". 
למשל  להיות  יכולה  האמור,  הדברים 
לרכב  כבדים  נזקים  וגרימת  בפגיעה 
ללא  חנה  אשר  וטסט,  רכב  רישיון  חסר 
לפטור  ניתן  כלום  הדרך.  בצד  שימוש 
הרכושיים  הנזקים  מתשלום  הפוגע  את 
"יש  השופט,  מוסיף  "לדעתי",  שגרם?! 
שבין  היחסים  במערכת  אבחנה  לבצע 
ג'.  לצד  המבטח  ובין  למבוטח,  המבטח 
שהייתה  בצורה  פועל  היה  המבוטח  לו 
ניתן  אזי  מצידו,  הפוליסה  את  מחריגה 
בין  הופר  הביטוח  שחוזה  לקבוע  היה 
מדובר  בו  מקום  בענייננו,  הצדדים. 
במערכת היחסים אל מול צד ג', לא ניתן 
לקבוע כאמור שכן לא חלה מערכת יחסים 
חוזית ישירה בין הצדדים, אלא באמצעות 

המבוטח הנתבע על פגיעתו".

סיכום
כלל  טענת  את  קיבל  לא  המשפט  בית 
עליה  כי  וקבע  הפוליסה  חלות  אי  בדבר 
לשלם את הוצאות התובע בסך 3000 ₪ 

בתוספת מע"מ.

אין טסט אבל יש ביטוח
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ 
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לוח דרושים

לסוכנות חיתום גדולה בתל-אביב

 דרוש/ה חתם/ת עסקים 
מנוסה

נא לשלוח קורות חיים לת. ד. 30327, 
תל-אביב, מיקוד 61302 

דרוש/ה פקיד/ת ביטוח אלמנטרי 
נסיון קודם הכרחי בעבודה בסוכנות ביטוח כחתם, או פקיד/ת 

ביטוח אלמנטרי וניהול כללי של פעילות המשרד.

 adifim@adifim.co.il קו"ח לפקס: 03-6962483 או למייל

סוכנות ותיקה ומבוססת 
המייצגת את מרבית חברות הביטוח 

הישראליות 
מציעה לך - סוכן הביטוח, מגוון פתרונות 

לפרטים נוספים 
אנא פנה לאייל: 054-4755655 
 eyal_w@naim.co.il או למייל

דרוש/ה מנהל/ת משרד 
בעל/ת נסיון ניהולי וניהול מו"מ בתחום הביטוח 

עם רקע מקצועי
 miriam@yekev.co.il נא לשלוח קורות חיים למייל 

לסוכנות ביטוח בתל-אביב 
דרוש/ה פקיד/ה 

למשרה מלאה 
הכרחי נסיון ברכב ודירה 

וידע במחשב ובתוכניות חברות הביטוח
קו"ח לפקס: 03-5375847 
לפרטים: 052-7634422 

דרוש/ה פקיד/ה 
ביטוח אלמנטרי 
למשרה מלאה 

באזור הבורסה ברמת-גן 
נסיון בתחום ותביעות הכרחי

ידע בהפקה ועבודה על מחשב

קו"ח לפקס 03-7529229 או למייל
 yakovo@mailer.phoenix.co.il 

לסוכנות ביטוח ביטוח ברמת-גן 
דרושה חתמת אלמנטרית 

רכב, דירות ועסקים 
למשרה מלאה, נסיון קודם הכרחי 

ניתן לשלוח קורות חיים 
 sagit@oren-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח באיזור חיפה 
דרוש סוכן ביטוח 

בעל רישיון פנסיוני 
לעבודה בתיק קיים

לפרטים: 050-7122658 

לסוכנות ביטוח ברמת החייל בתל-אביב 
דרוש/ה פקיד/ת ביטוח חיים 

עם ניסיון 
עדיפות לבעלי ידע בשדר/עתיד

 קורות חיים להעביר לפקס: 03-6448282

סוכנות ביטוח גדולה ומובילה בצפון 
מחפשת סוכני בית 

עבור אגף ביטוח חיים,
 בעלי רשיון סוכן מורשה 

העבודה על תיק מאגר לקוחות 
קיים ונרחב 

תנאים מעולים למתאימים
קורות חיים לידי מרסיה 
בפקס: 04-6528983 

 marcia@barak.net.il :או במייל

דרוש/ה פקיד/ה 
בביטוח חיים ופיננסים 

בעלת נסיון, ל-1/2 משרה 
לסוכנות ביטוח ברחובות. 

למשלוח קו"ח: פקס: 08-9390011
 dahar@netvision.net.il או מייל

סוכנות ותיקה ומבוססת 
בוחנת השקעות 

בסוכנים וסוכנויות ביטוח 
)ניתן גם בתיקים קטנים( 

לפרטים, אייל: 054-4755655 או למייל 
 eyal_w@naim.co.il

סוכנות ביטוח מהגדולות ומהמובילות 
) חיים ואלמנטרי ( 

המתמחה בנוסף במתן שרותי 
"ניהול הסדרים" לסוכנים עצמיים

מצרפת לשרותיה סוכנים עצמאיים 
וקבוצות סוכנים

לפרטים : moshe-gr@zahav.net.il או 
למשה 054-4541623

לסוכנות ביטוח בצפון 
דרוש/ה משווק/ת 

פנסיוני/ת 
בעל/ת נסיון בפיננסים, קופות גמל 
ופנסיה קו"ח לפקס: 04-8558088

לסוכנות ביטוח בהוד השרון 

דרוש/ה פקיד/ה 
בעל/ת ידע ונסיון בתחום הפנסיוני 

m_insur@netvision.net.il :לפרטים

דרוש/ה חתם/חתמת 
לביטוח פרט רכב ודירות 

בעל/ת נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה 
מול סוכני ביטוח 

ושליטה מלאה בענפי הפרט 

קורות חיים לפקס: 6259889 - 03 
liatm@orlan.co.il או למייל

לסוכנות ביטוח בת"א 
דרושה פקידה

לביטוח חיים ומנהלים מקצועית ומנוסה
קו"ח: 03-6420765

למשרד פיננסים 

דרוש/ה עובד/ת 
טלמרקטינג

מנוסה
טל': 052-2922013


