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ההכרה בחשיבות מומחה מטעם המבוטחההכרה בחשיבות מומחה מטעם המבוטח––הנחיות המפקח הנחיות המפקח 

,  "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור"חוזר המפקח על הביטוח 

במינוי מומחה מטעמו מול , החשיבות והזכות של המבוטחמכיר ומעגן את 

:החוזר קובע. חברת הביטוח

).כגון שמאי או מומחה רפואי(מומחה מטעמו  זכותו של המבוטח למנות� ).כגון שמאי או מומחה רפואי(מומחה מטעמו  זכותו של המבוטח למנות�

בין השאר בשל ... על הוצאותלקבל שיפוי , )המבוטח(זכותו של התובע "�

...".תשלום למומחה

ואינן מקיף לדירות , ביטוח רכב רכושעל ) בין השאר(הוראות החוזר חלות �

.חלות על ביטוחים עסקיים



מפגשיםמפגשים

:מפגשי המבוטח עם חברת הביטוח מתרחשים

.נבחנים סיכוני העסק ונערכת פוליסה בהתאם–במועד כריתת החוזה �

נבחנת הפוליסה בהתאם לתנאי הכיסוי ומגבלותיו  –במועד קרות אירוע �
.ונבחנים עצם קיומו של הכיסוי והיקף הפיצוי המשולם בגין נזק זה

מבוטחמבוטח  --חברת הביטוח חברת הביטוח : : יחסי הכוחותיחסי הכוחותמהות המפגש מכתיבה את מהות המפגש מכתיבה את 



כריתת חוזה הביטוחכריתת חוזה הביטוח: : המפגש הראשוןהמפגש הראשון

עריכת הפוליסהסוכן הביטוחהמבוטח

י חברת הביטוח"ע



זורם על מי מנוחות הכל                       והחיים שלווים   זורם על מי מנוחות הכל                       והחיים שלווים  



קורה מקרה ביטוח... לפתע
נזק שריפה: לדוגמא



הפעלת הפוליסההפעלת הפוליסה: : מפגש השנימפגש השניהה

אירוע ביטוחי גרם נזק לבית העסק  

המבוטח

חברת הביטוח מפעילה תהליך מובנה

ממונה צוות מומחים בניהול בקרים 

ואנשי מחלקת תביעות של המבטחת



הפעלת הפוליסההפעלת הפוליסה

:שאלות 2לענות על תפקיד צוות המומחים 

?  הביטוח צריכה לשלםהאם ולמה חברת . 1 ?  הביטוח צריכה לשלםהאם ולמה חברת . 1

? כמה חברת הביטוח צריכה לשלם. 2

)כמה שפחות: רמז(



צוות המומחים עמו צריך להתמודד המבוטח  צוות המומחים עמו צריך להתמודד המבוטח  

?כמה- צוות ה

)  ?כמה חברת הביטוח צריכה לשלם(

שמאי�

מכונות/חשמל/מהנדסי בנין�

? למה- הצוות 

)?הביטוח צריכה בכלל לשלםלמה חברת (

חוקר אש�

מכונות/חשמל/מהנדסי בנין�חוקר פרטי�

רואה חשבון�

בנזקים בהם מעורבים מבטחי  �

ממונים גם שמאים –משנה 

ורואי חשבון מטעמם

חוקר פרטי�

אזעקה ואשמומחה מערכות �

ד יועץ"עו�



הפגישה עם המבוטחהפגישה עם המבוטח

לנוכח הנזקחסר אונים עומד  המבוטח

,מול אנשי המקצוע שהעמידה מולו חברת הביטוחו

מנסה להשתלט לבדו עלמנסה להשתלט לבדו על

הבירוקרטיה והתהליך , שפה חדשה

.שבסופו מקווה לקבל את הפיצוי המגיע לו

כל זאת רק בהתייחס לנזקים הפיזיים שנגרמו 

)פירוט בהמשך(



שמאות פרטית וניהול תביעת ביטוחשמאות פרטית וניהול תביעת ביטוח

כאן נכנסת לתמונה היכולת של מומחה 

לאזן ולו במעט את  , מטעם המבוטח

מערכת היחסים בין המבוטח לחברת מערכת היחסים בין המבוטח לחברת 

ביטוח ולצוות המומחים העומדים  ה

.לרשותה

                               

?איך עושים את זה                   



תחזוקת העסקתחזוקת העסק: : הכלהכללפני לפני 

חייבים לשמר את , בו צריך לטפל, לנזק הפיזי שנגרםבמקביל 

הפעילות העסקית על כל מרכיביה באופן שלאחר השיקום הפיזי לא  

.   יעמוד הארגון בפני שוקת שבורה

:  )בהיבט זה(המבוטח יתרון המומחה הפרטי בשירות 

המבוטח מכל פעילות מול נציגי המבטחת על מנת שיוכל   שיחרור

.'וכודחיית תשלומים , ספקים, בנקים, לקוחותיו, לטפל בעסקו



המומחים והפוליסה המומחים והפוליסה , , מול השמאימול השמאי: : השיקום הפיזיהשיקום הפיזי

: יתרון המומחה הפרטי בשירות המבוטח

.י סעיפי הפוליסה"ידע ביטוחי והבנת מהות הכיסוי עפ. 1

. הבנת תפקידו של כל אחד מהמומחים שמינתה המבטחת. 2 . הבנת תפקידו של כל אחד מהמומחים שמינתה המבטחת. 2

.הביטוחיתהבנת השפה . 3

הבנת ההשפעה של תוצאות הבדיקות על חבות המבטחת . 4

.והיקף התשלומים



למבוטח " יוזמות וממליצות"כי חברות הביטוח , ברור לכולנו

לקחת לעצמו מומחה על חשבונן שיעמוד על זכויותיו ויוודא כי 

.מקבל את הפיצוי המגיע לו לפי הפוליסה

?האומנם?האומנם





תוך מתן  , פעילות המומחה -להלן תיאור נציגי המבטחת ומולם 

דוגמאות להשפעת פעילות המומחה על ההחלטות בדבר עצם 

.והיקף השיפוי הביטוחיהכיסוי 



הביטוחהביטוח  שמאישמאי

מטעם המבטחת

.ח למבטחת"הפקת דו: המטרה

:  האמצעים

מטעם המבוטח

,  גיבוש דרישת המבוטח: המטרה

באופן הממקסם את הפיצוי  

.י הפוליסה והרחבותיה"המגיע עפ
סכומי הכיסוי  , בוחן את הנזק

מנחה  . ועלויות השיקום השונות

.את המומחים מטעם המבטחת

.י הפוליסה והרחבותיה"המגיע עפ

: האמצעים

,בוחן את כל ממצאי המומחים

,בוחן את הפוליסה וההרחבות

מסייע למבוטח לצלוח את שאלת  

.החבות והעמידה בתנאי הפוליסה



חוקר אשחוקר אש

מטעם המבוטח
אימות ממצאי הנזק ובחינת : המטרה

השפעתם על האירוע ועל הכיסוי  

.אם בכלל, הביטוחי

מטעם המבטחת

קביעת סיבת הנזק  : המטרה

ופרשנות טכנית לעמידה בתנאי 

.אם בכלל, הביטוחי.הפוליסה

:האמצעים

,  ליווי המבוטח בהליך איסוף המידע

ניתוח הממצאים והשוואה לדוח  

,  בחינת התנאות הפוליסה, כיבוי האש

.מינוי מומחה במידת הצורך

.הפוליסה

: האמצעים

ממצאי  , הארועבוחן את נסיבות 

מערכות הגילוי  , כיבוי האש

.והכיבוי



חוקר אש









:התוצאה

ממצאי הבדיקה , מומחה מטעם המבוטח/פעילות השמאי

מ עם המבטחת "וניהול מו

₪ מיליון  -של כקיבל המבוטח בהסדר פשרה פיצוי  ₪ מיליון  -של כקיבל המבוטח בהסדר פשרה פיצוי 



חוקר פרטיחוקר פרטי

מטעם המבטחת

, לחקור האם הנסיבות: מטרה
אישיות המבוטח  , מאפייני הנזק

מצדיקים  , וההתנהלות העסקית

מטעם המבוטח

לוודא כי הדוח יכלול אך  : מטרה

.ורק נתונים רלוונטיים
מצדיקים  , וההתנהלות העסקית

?פיצוי

בוחן את נסיבות : האמצעים
בוחן את  , גובה עדויות, האירוע

מצבו הכלכלי של המבוטח ואת 
.מערכות האינטרסים בסביבתו

מלווה את המבוטח  : האמצעים

מוודא  , במעמד מסירת העדויות

מונע גישה לנתונים  , חקירה הוגנת

.שאינם רלוונטיים



מומחה מערכותמומחה מערכות

מטעם המבטחת

בדיקה ובחינה של מערכות 

עשן  -האזעקה וגילוי אש

ועמידה בדרישות והתנאות  

מטעם המבוטח

בוחן  , מלווה את הבדיקה הטכנית

,  המוקדיםומאמת את ממצאי 

בוחן את העדויות ביחס לממצאים   ועמידה בדרישות והתנאות  

.הפוליסה
בוחן את העדויות ביחס לממצאים  

מפרש את הנסיבות  , הטכניים

הטכניות לזכותו של המבוטח  

.  ממנה מומחה במידת הצורך



מומחה מערכות











רואה חשבוןרואה חשבון

מטעם המבוטח

בוחן את הפעילות העסקית של  

מגבש את כל נתוני  , המבוטח

מנחה את רואה החשבון  , העסק

מטעם המבטחת

.  בוחן את ההתנהלות העסקית

בוחן שווי מלאים ותנועת 

מנחה את רואה החשבון  , העסק.  מלאי

של החברה בהכנת דוחות 

ונתונים נדרשים לשווי מלאי  

.  ואובדן רווחים

.  מלאי

בודק אובדן רווחים במקרה של  

.כיסוי מתאים



מהנדס חשמלמהנדס חשמל

מטעם המבטחת

סיוע טכני לחוקר : המטרה

'  הכנת מפרט לתיקון מע+ האש 

.החשמל

מטעם המבוטח

,  מלווה את תהליך בדיקת החשמל

בודק את המפרט ומתקן במידת  

מעביר המפרט לקבלת  , הצורך .החשמל

:האמצעים

בוחן את נסיבות האירוע  

.החשמלי–בהיבט הטכני 

מעביר המפרט לקבלת  , הצורך

בוחן ממצאים  , הצעות מחיר

.העלולים לפגוע בזכות לפיצוי



מכונותמכונות//מהנדס בניןמהנדס בנין

מטעם המבטחת

הכנת מפרט טכני  : המטרה

.לתיקון או לרכישה

בוחן את נזקי  : האמצעים

מטעם המבוטח

מגבש דרישה לגבי תיקון הנזק או  

.  רכישה מחדש/הקמה

מ להסכמות טכניות  "מנהל מו בוחן את נזקי  : האמצעים

.המבנה או את נזקי הציוד
מ להסכמות טכניות  "מנהל מו

.לעניין היקף הנזק

.מלווה את השיקום עד לגמר כינון



ד יועץד יועץ""עועו

מטעם המבטחת

ליווי תיקים בינוניים או כאלה 

כי  , שמתברר בשלב מוקדם

עלולות להיות שאלות  

מטעם המבוטח

בוחן את מהות המינוי ועוקב  

.אחר התפתחות התיק

ממליץ למבוטח  , במידת הצורך עלולות להיות שאלות  

.בנוגע לכיסוי ביטוחיות
ממליץ למבוטח  , במידת הצורך

.למנות יועץ משפטי מטעמו



חברת הביטוחחברת הביטוח

.מעורבת ומשפיעה על כל המומחים הממונים מטעמה•

מ עם "חלק מהחברות גם מעורבות בשאלת קביעת גובה הנזק ומו•

.קבלנים ובעלי מקצוע המגישים הצעות לשיקום.קבלנים ובעלי מקצוע המגישים הצעות לשיקום

מרחפת ומשפיעה על תהליך ניהול " רוחה של חברת הביטוח"•

.התביעה



ההכרה בחשיבות מומחה מטעם המבוטחההכרה בחשיבות מומחה מטעם המבוטח––הנחיות המפקח הנחיות המפקח 

הפתרון  

–גם לשיטתו של המפקח –

במינוי מומחה מטעם המבוטח שינסה לאזן הינו 

.את מערכת הכוחות

))שמאי: למעט(או אחר /רקדנית ו, מורה לריתמיקה: י רצון המבטחים"עפ מומחה(



??מה עושה את כל ההבדלמה עושה את כל ההבדל: : לסיכוםלסיכום



??מה עושה את כל ההבדלמה עושה את כל ההבדל: : לסיכוםלסיכום



??מה עושה את כל ההבדלמה עושה את כל ההבדל: : לסיכוםלסיכום



??מה עושה את כל ההבדלמה עושה את כל ההבדל: : לסיכוםלסיכום
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