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 יישוב תביעה על ידי גופים מוסדיים
יהיה הליך יישוב התביעה כלפי הצרכנים , במשטר בו מתקיים סילוק תביעות הוגן

הן של , תנאי יסודי לסילוק תביעה יעיל הוא פעולה בתום לב. שקוף ככל שניתן
 החברה והן של הצרכן

הדפס כתבהשלח לחבר אור-יואב בן: מאת)מערכת: מקור(15/0407:56

כאשר אדם עומד בפני ההחלטה איזו פוליסת ביטוח לרכוש או
תשומת לבו מופנית בעיקר ליחס , לאיזו קרן פנסיה להצטרף

שבין הסכומים שהוא משלם לבין התועלות שלהן הוא מצפה 
 . לקבל מן המוצר שהוא רוכש

 
הצרכנים משווים , למשל, אנחנו יודעים שבביטוח רכב

במקרה הטוב הצרכנים משווים גם בין הכיסויים . מחירים
כגון ביטוח מקיף עם שירותי , המוצעים להם ברמת הכותרות

צרכנים מתוחכמים יחסית יודעים שבתהליך השוואת . גרירה
המחירים צריך לקחת בחשבון גם את ההבדל בגובה 

ואולי ישוו את גובה הכיסוי בביטוח צד , ההשתתפות העצמית
אולם האופן שבו החברה מסלקת תביעות כמעט אינו נלקח. 'ג

לכן . בחשבון במסגרת השיקולים בשלב רכישת הפוליסה
לחברות אין כמעט אינטרס להתחרות על אופן סילוק 

חשוב לציין שהאמור חל על כל צרכן שתובע גוף . התביעה
' בין אם הוא מבוטח בפוליסה ובין אם הוא תובע צד ג, מוסדי

 . ידי מבוטח-שנפגע על
 

, כדי לאפשר לציבור להשוות בין החברות באופן טוב יותר
חשוב לתת לציבור מידע שיאפשר השוואה בין חברות לגבי 

מידע שיאפשר השוואה של , למשל. אופן הסילוק של תביעות
או מידע , משך הזמן הממוצע שבו חברות מסלקות תביעות

משפט והאופן שבו -על תביעות שהגיעו לביתסטטיסטי 
חשוב לציין שגם היום קיים מידע חלקי על. הסתיימה התביעה

, אך ככל הנראה, האופן שבו חברות שונות מסלקות תביעות
בין , השחקנים השונים אינם מעבירים מידע זה אל הציבור

 . היתר בשל חוסר מודעות של הציבור
 

הן של , תנאי יסודי לסילוק תביעה יעיל הוא פעולה בתום לב
החשש שמבוטחים מנפחים את . החברה והן של הצרכן

מביא לכך שחברות ביטוח מטפלות גם בתביעות , התביעה
אולם אין להסכים לכך . של מבוטחים ישרים בחשדנות

וחשוב לדרוש מן החברות , שהטיפול במבוטחים ישרים ייפגע
שלא יכבידו על כלל המבוטחים ושיעניקו למבוטחים הישרים 

 . טיפול איכותי ומהיר
 

חובת החברה לנהוג בתום לב כוללת גם גילוי יזום למבוטח 
על זכויותיו והימנעות מניצול היתרון הגדול שיש לו מול התובע

אנו מצפים שאם חברה מתעכבת, למשל, כך. הניסיון והידע –
ובינתיים מועד ההתיישנות להגשת תביעה , בבירור התביעה

היא תיידע את המבוטח על מועד , המשפט מתקרב-בבית
שיכול לשמש דוגמה לחובת, עניין נוסף. ההתיישנות המתקרב

 :מודעה 
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כאשר ידוע לגוף , תום הלב של הגוף המוסדי הוא יידוע הצרכן
 . המוסדי על כיסוי נוסף שיש לצרכן לאותו מקרה ביטוח

 
יהיה הליך יישוב , במשטר בו מתקיים סילוק תביעות הוגן

במשטר כזה הצרכן. התביעה כלפי הצרכנים שקוף ככל שניתן
ידע כבר ברגע הראשון מה הם התהליכים שהוא צפוי לעבור 

מהו לוח הזמנים הצפוי לקבלת , עד שיקבל את מה שמגיע לו
חובת . ואילו מסמכים הוא יידרש להמציא בכל שלב, תשובה

והרצון לטיפול מהיר ויעיל בסילוק, הצורך בשקיפות, תום הלב
כך שדרישת מסמכים , התביעה מחייבים את החברה לפעול

מן הצרכן תיעשה סמוך ככל שניתן למועד שבו היא יכולה 
לצמצם את הדרישה , וככל שניתן, לדעת שהוא צריך אותם

 . למסמכים נוספים ככל שהטיפול בתביעה מתמשך
 

על התייחסות לזכאות המבוטח צריכה להיות מנומקת 
כן יש . צריך לפרט מה הצרכן תבע ומה הוא קיבל -ומפורטת 

לפרט באופן הרחב ביותר את אופן החישוב של כל סכום 
החברה צריכה לנמק ולפרט לגבי סכומים שלא . שמגיע לו

שולמו למבוטח וליידע את הצרכן על זכותו לערער על 
 . ההחלטה ועל האופן שבו יוכל הצרכן לעשות זאת

 
סוגיה נוספת המחייבת תשומת לב מיוחדת היא מינוי מומחים 

כאשר מדובר במומחים. מטעם החברה בהליך יישוב התביעה
, רופא(שאתם נפגש הצרכן שלא במסגרת חקירה סמויה 

על החברה ליידע את הצרכן מראש על מטרת , )'שמאי וכו
כן -כמו. המינוי ולהודיע לו על זכותו להיעזר במומחים מטעמו

אם החברה מסתמכת על חוות דעתו של המומחה בסילוק 
היא צריכה לצרף אותה למסמך שבו היא מנמקת , התביעה

 . את החלטתה
 

ההליך שמנהלים גופים מוסדיים מול צרכנים , לסיכום
. יעיל והוגן, צריך להיות שקוף, שתובעים את זכויותיהם
הפנסיה והגמל וכן של הממונה על , האתגר של שוק הביטוח

ידי -הביטוח והחיסכון הוא לשפר את הקיים על, שוק ההון
ידי יצירת תחרות גם בתחום סילוק -קביעת נורמות שירות ועל

 . התביעות
 
הכותב הינו סגן בכיר למפקח על הביטוח וראש תחום ביטוח* 

 ;כללי באגף שוק ההון במשרד האוצר
 
 ;2008פברואר  -המאמר לקוח מתוך מגזין אלמנטר *
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