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 .אחריות למאגרי מידע



 אחריות סוכן ביטוח למידע שברשותו

17סעיף , חוק הגנת הפרטיות –  

כל אחד מהם אחראי לאבטחת  , מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, בעל מאגר מידע" 

 "המידע שבמאגר המידע

מחזיק במאגרי מידע של בעלים שונים יבטיח כי אפשרות הגישה לכל מאגר  " -. א.17וכן סעיף 

 ".תהיה נתונה רק למי שהורשו לכך במפורש בהסכם בכתב בינו לבין בעליו של אותו אתר

  .עשויה לחשוף את סוכן הביטוח לתביעה נזיקית ואף להליכים פליליים, הפרת חובה זו 

 רמת הזהירות הנדרשת מסוכן הביטוח

מופיעות הדרישות מסוכן "( התקנות: "להלן)בתקנות שהותקנו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות  

והן נוגעות ב קיום הגנה פיסית  יותרהמחזיק במאגר מידע בפירוט רב ( או מגורם אחר)ביטוח 

קיום הוראות תפעול ושמירה על , כללים והרשאות לגישה למידע, על מערכת עיבוד הנתונים

 .'נקיטת אמצעי אבטחה סבירים למניעת חדירה מכוונת או מקרית למערכת וכד, שלמות המידע

 

 .את רמת הזהירות שננקטה במבחן הסבירות מש"ביהייבחן , במקרה תביעה בתחום זה

 

 



 אחריות סוכן ביטוח למידע שברשותו

 מקצועיתהכיסוי הביטוחי בפוליסת אחריות 

שמקורו במעשה , הפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב: "מוגדר כ" מקרה ביטוח"המונח  

במסגרת עיסוקיו של  , בטעות או בהשמטה שנעשו או שנטען שנעשו על ידי המבוטח, רשלנות

 ...".המבוטח כמוגדר לעיל

 

 הביטוח לפי פוליסה זו מורחב לכסות את אחריותו של  "מפורשת לפיה יש לכלול הרחבה

 ".המבוטח בגין תביעות נגדו הנובעות מהפר חובת הסודיות

 

 

 



האם הסוכן הינו שלוח של חברות  

 ?הביטוח



 עיכוב הצעת ביטוח 

 במשרדי הסוכן



מתן ייעוץ בעל פה בניגוד לחוק  

, הפיקוח על שירותים פיננסיים

 2005 –ח "תשס



החתמת מבוטח על מסמכי הצעה 

והצהרת בריאות מבלי ליידע אודות 

מילוי  / אי גילוי מידע מהותי/ משמעותן

 .  'וכוהצהרת בריאות בשם המבוטח 



אי יידוע לקוח אודות שחרור 

 .ע.כ.מתשלום פרמיות במקרה של א



אי תיעוד בכתב בקשת מבוטח 

 לביטול הפוליסה



העברת מבוטח ממבטח אחד לשני  

 .כאשר יש בעיה רפואית



/  התנהלות מול לקוח אשר אינו דובר

 .כותב שפת הסוכן/ קורא



 גם כשאתה בסדר

 !אתה לא בסדר



 : המלצות

 .בכתב הכל•

לוודא שהלקוח מבין את הסברי  •

 .הסוכן



 !תודה על ההקשבה


