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    ,לכבוד

  מנהלי חברות הביטוח

  

   תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור-)רכוש(ביטוח רכב   :הנדון

  

במהלך השנתיים האחרונות הובאו בפנינו פניות ציבור רבות שעניינן אופן חישוב תגמולי הביטוח 

. במקרה של אובדן גמור או אובדן גמור להלכה של הרכב) רכוש(וטחים בביטוח רכב ששולמו למב

עוד נטען כי המבטחים לא יידעו מראש את המבוטחים כי בחישוב ערך הרכב במקרה הביטוח 

  .הם יתחשבו בגורמי הפחתה שהיו ברכב לפני קשירת עסקת הביטוח, כמצוין לעיל

   

הן לתלונות , הביטוח השונות וקיבלנו את תגובותיהןלאחר שביררנו את התלונות עם חברות 

ולאחר שהתברר שמדובר בדרך פעולה , הפרטניות והן לטיוטת חוזר שהופצה לכל חברות הביטוח

 סעיף  בהתאם לסמכותי לפי, אני מורה דרך כלל, נפוצה בחברות ביטוח רבות המחייבת הסדרה

כמפורט בחוזר זה , כי חברות הביטוח ינהגו, 1981 -א"התשמ, לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח) א(62

  .להלן

  

הבנה ברורה של , בעת קשירת העסקה כמו גם בשלב יישוב התביעה, ליצור, מטרת ההסדרה היא

וזאת באמצעות הוראה לפיה , היקף ומהות הכיסוי למקרה ביטוח של אובדן גמור לרכב מבוטח

יפרט המבטח , ) שלב הצעת הביטוח-לפני קשירת עסקת הביטוח להלן (כבר בשלב הצעת הביטוח 

  :וכמפורט להלן, את הכללים שיחולו לעניין קביעת תגמולי הביטוח במקרה ביטוח כאמור

  

מהו המחירון ביום כריתת החוזה המשמש , בשלב הצעת הביטוח, המבטח יודיע למבוטח .1

).  המחירון-להלן (לקביעת ערך הרכב לחישוב תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח 

  .מחירון יצוין גם בדף פרטי הביטוחה

  

  -לעניין חוזר זה 

מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק ,  קובץ מחירים וכללים שיטתי-" מחירון"

של כלי רכב מכל הדגמים בין קונה מרצון ומוכר מרצון ואשר מתפרסם ומתעדכן באופן 

  .ושניתן לעיין בו בכל עת, סדיר

כב המבוטח על פי המחירון ללא התחשבות במשתנים מיוחדים  ערך הר-" ערך רכב בסיסי"

בלאי ', קילומטראז, עבר תאונתי, בעלויות קודמות: כגון, המשפיעים על ערך הרכב האמור

  ). משתנים מיוחדים-להלן (חריג ומיוחד 

  



  
  ישראלמדינת 

  ביטוח וחסכון,  אגף שוק ההון-משרד האוצר 
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פירוט מלא של המשתנים , ת הביטוחמבטח יפרט בכתב בפני המבוטח בשלב הצע .2

המיוחדים שבמחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי 

או לחילופין יפנה את המבוטח למשתנים כאמור , הביטוח במקרים של אובדן גמור

  .במחירון

  

יכלול המבטח בשלב הצעת הביטוח ובהבלטה מיוחדת הסבר מפורט , מבלי לגרוע מהאמור

בכתב למשמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על חישוב תגמולי הביטוח במקרה 

  .הסבר כאמור יכלל גם בדף פרטי הביטוח.  דוגמאות שכיחות לפחות2תוך פירוט , ביטוח

  

יחול במקרה ביטוח של אובדן גמור ערך הרכב הבסיסי , לא פעל המבטח כאמור לעיל .3

ללא התחשבות במשתנים , מקובל בשוקמחירון אחר לפי המקובל אצל אותו מבטח או 

המבוטח יהיה רשאי להוכיח ערך שוק גבוה מערך הרכב . מפחיתים בלבד שלא צוינו

נמוך או מספר מועט של בעלים ' דוגמת קילומטראז" חיוביים"הבסיסי בשל משתנים 

  .קודמים או כל משתנה אחר המשפיע על הגדלת ערך הרכב

  

פירוט מלא של אופן חישוב תגמולי , מבוטחבקרות מקרה הביטוח יעביר המבטח ל .4

מבטח ינמק כל הפחתה מעבר לשיעור ההפחתה המינימלי . הביטוח בהתאם למחירון

, הקבוע במחירון וכל הוספה שלא על פי שיעור ההוספה המקסימלי הקבוע במחירון

  .המיוחסים לכל משתנה שצוין על ידו

  

ת הביטוח ובדף פרטי הביטוח את  מבטח יציין בכתב בשלב הצע-לעניין דמי הביטוח  .5

כי דמי , השפעתם של המשתנים המיוחדים לעניין קביעת דמי הביטוח או יצהיר לחילופין

הביטוח של הרכב המבוטח לא הושפעו בשל משתנים מיוחדים של הרכב המבוטח אשר יש 

  .בהם כדי להשפיע על ערכו במקרה של אובדן גמור כמפורט לעיל

  

  תחולה

  . יחול על כל חברות הביטוחהאמור בחוזר זה

  

  תחילה

  . ואילך1.1.01הוראות חוזר זה יחולו לגבי כל פוליסה שתוקפה מיום 

  

  ביטול תוקף

  . בטל17.10.99 מיום 5/99חוזר ביטוח אלמנטרי 

  

  ,בכבוד רב

  ציפי סמט

  המפקחת על הביטוח

  


