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מסמכים קשורים
חברות קשורות
בעלי תפקידים

חדשות
הוסף כתבה למזוודההמזוודה שלך

, עלייה במספר התלונות בנושאי ביטוח: 2008ח איגוד המוסכים "דו
 ליסינג ומכירת רכב משומש

* שמאי או מוסך בסדר , מעל רבע מהתלונות עסקו בבעיות מול חברות הביטוח
 2007תלונות ירידה לעומת  466בשנה שעברה הוגשו בסך הכל 

הדפס כתבהשלח לחבר מערכת: מאת)מערכת: מקור(11/0214:17

ליסינג ומכירת רכב , עלייה במספר הפניות בנושאי ביטוח
כך עולה , משומש וירידה בתלונות כנגד מוסכים ומכוני רישוי

ח הסיכום השנתי של מחלקת פניות הציבור הארצית "מדו
לשנת ' פורום התיקון הבטוח'של איגוד המוסכים בישראל ו

פניות טלפוניות  1,598סך הכל בוצעו בשנה שעברה . 2008
 . תלונות 466לייעוץ והדרכה והוגשו 

 
ח עולה כי חל גידול מתמיד במספר הפניות "מנתוני הדו

-על. ביחס לשנים קודמות, למחלקת פניות הציבור הארצית
ליסינג ומכירת , נעשו יותר פניות בנושאי ביטוח, ח"פי הדו

ופחות כנגד ") גילוי נאות"בעיקר ביחס לחוק (רכב משומש 
חל גידול בכמות התיקים , כמו כן. מוסכים ומכוני רישוי

אותן , המופנים מבתי המשפט ובחוות הדעת המקצועיות
 . מתבקש האיגוד לספק לבתי המשפט

 
תיקון /ח עולה כי שאלות בנושא זכויות בביטוח רכב"מהדו

שמאי או מוסך, בעיות מול חברת ביטוח/לאחר תאונת דרכים
28%(הסדר היוו מעל רבע מהפניות למחלקה פניות הציבור 

וכרבע מהפניות עסקו בבעיות עם רכב , )מהפניות
רכישת רכב , תחזוקה', קילומטראז, ליסינג/מהשכרה
 . 'גילוי נאות וכד/משומש

 
תלונות לטיפולו של מוסד הבוררות  110הועברו  2008-ב

מתוכן , בארבעת סניפי האגוד ברחבי הארץהיושב , הארצי
השאר בשלבי סיכום , תלונות 72-הסתיים עד כה הטיפול ב

פסיקת , שהוגשו לטיפול המוסד, מהתיקים 58%-ב. וסיום
הבוררים הייתה לטובת בעלי הרכב או נסתיימו בפשרה 

תלונות הסתברו  30. בהסכמה בין בעל המוסך לבעל הרכב
 . כלא מוצדקות

 
 ח הפניות המלאה"למצגת דו* 
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