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הסיפור הבא הוא אחד מיני רבים, ודווקא
משום כך הוא מהווה דוגמה מצוינת לאחריות

הנהג מול חברות הביטוח.
בעלת רכב סיפרה לי כי פנתה לסוכנות ביטוח
מסוימת על מנת לחדש את פוליסת המקיף של
רכבה. היא ביקשה במפגיע כי האופציה של
מוסך ההסדר תוסר מהחוזה בינה לבין החברה
המבטחת, וזאת על מנת לוודא מראש כי בעת
תאונה לא ילחצו עליה לגשת למוסך הסדר, וכי
חברת הביטוח תאפשר לה לבחור מוסך.
הפקידה אמרה ביבושת ובביטחון עצמי רב:
"לא כדאי לך, זה ייקר לך את הביטוח בהרבה

כסף, אנחנו נשלח אותך למוסך הסדר".
בעלת הרכב הסכימה לרוע הגזירה העתידית -
השתתפות עצמית גבוהה יותר ואובדן

"הטבות".

השאלות

הסיפור לעיל מעלה מספר שאלות ותהיות:
1. האם בעלי הרכב יודעים שזכותם לבחור

במוסך ובשמאי?
2. האם האיום בייקור הפוליסה לגיטימי?

3. מי בודק את אותם פקידים שמטעים את
הציבור ומפקח עליהם?

4. האם בעל הפוליסה יודע מראש איזה כיסוי
הוא רוכש בפוליסה?

לא בכדי מפרסמות המבטחות רק את
המחירים של הפוליסות, את הרכב החליפי,

את השקט הנפשי ללקוח - "אנו ניקח, נתקן,
תהיה רגוע," ועוד. מדוע הפרסומות היפות
אינן מספרות לנו כיצד יושב הרכב לקדמותו?
מי זה המתקן אותו? מה המומחיות שלו?

באילו חלפים ישתמשו? וכדומה.

בפרסומות של חברות ביטוח שהבטיחו
ש"אצלנו מתקנים רק במוסכי היבואן," לא
סיפרו כי במוסכים אלה מתקינים חלפים לפי
דו"ח השמאי, ואולי גם לא לפי שיקול דעתו

המקצועי של הפחח/המנהל המקצועי. כלומר
גם במוסכים אלה, לא בטוח שהרכב יזכה
לטיפול מיוחד, השונה משיטת ההשבה
לקדמות הסטנדרטית, שבה נוקטות רוב

חברות הביטוח בישראל.
מה רצו המפרסמים שנחשוב לאחר שנצפה
בפרסום? שהמוסכים מקצועיים יותר בסוג
הרכב הספציפי? שברכב הפגוע מותקנים
חלפים מקוריים בלבד? שחברת הביטוח

דואגת יותר למבוטחיה?
רק להם ולתבונת הקוראים הפתרונים.

אחריות הבעלים - לדעת

במדינת ישראל רוויית התאונות והנפגעים,
בעל רכב חייב לתת את הדעת למעשיו
ולהתנהגות צרכנית ואחראית (בעל הרכב
אחראי כידוע גם למחדלים של נהגים אחרים
המשתמשים ברכבו). אין הוא יכול להתכסות
בתירוץ "הרכב יצא מהמוסך..." הוא חייב
לבדוק היטב מי מטפל ברכבו, אילו חלקים
מותקנים בו, מה מקורם, מה הכשרתם של
המתקינים, המלצות על המתקן, ולבסוף עליו
לוודא כי רכבו עבר בדיקת טיב, תקנה 309

וכדומה.
החוזה בין המוסך לבעל הרכב הוא הסכם לכל
דבר, וראוי כי בעל הרכב יידע מה יקרה לרכבו

בכל תיקון שיידרש.
מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה, הגברת
חוה בן ארי, הגדירה את בעל הרכב כלקוח
המוסך, ולא את חברת הביטוח כלקוחת

יותר
אחריות הנהג מול חברת הביטוח לנסיעה ברכב תקין

לך זה עולה 

"לא כדאי לך, זה ייקר
לך את הביטוח בהרבה

כסף, אנחנו נשלח
אותך למוסך הסדר"
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המוסך. ולהן ציטוט:
"המנהל המקצועי עובד על פי הנחיותיו של
בעל הרכב ולא של השמאי. חובה לדווח
ללקוח עוד בטרם התיקון על מקור חלקי
החילוף שישולבו בתיקון הרכב, וזאת כדי
לאפשר לו להחליט על עלויות התיקון

ומשמעותו."
לא בכדי השתמשה בן ארי במילה
"ומשמעותו". חלקי חילוף שאינם תקינים ו/או
נחותים במידה ניכרת מאיכותם של אלה
המקוריים, משפיעים מאוד על בטיחות הרכב

ועל ערך הרכב.
כידוע, רמת היידוע של הלקוחות על
המשמעות הנ"ל נמוכה מאוד. חמור מכך,
לעתים נציגי חברת הביטוח שאין להם ידע
בסיסי מקצועי, מרגיעים את בעל הרכב
ומסיתים אותו נגד בעל המוסך המיידע
והמתריע: "הוא רק רוצה להרוויח", "גם אני
תיקנתי כך," וכו' (כידוע, חברת הביטוח אינה

רוצה להרוויח).

על הלקוח לדעת מה כדאי לו לשאול את
חברת הביטוח, על מנת שיוכל לברור את
המשמעויות הבטיחותיות והכלכליות בעצמו,
בטיפול של נותני השירותים על הנכס שלו.
עליו להישאר שקול והגיוני מול ההטבות
המוצעות לו, אשר ללא ידיעתו מייצרות
לפעמים "יש מאין". הטבות עולות כסף, ואף
אחד, גם לא חברות ביטוח, אינו מספק

ארוחות חינם.
אלו הן השאלות שבעל הרכב צריך לשאול:

1. כמה יעלה לי בעת רכישת הפוליסה
להפחית את ההשתתפות העצמית לתיקון

במוסך שאינו בהסדר?
2. האם סוכן הביטוח הפנה אותי לאופציה

כזו?
3. האם כדאי לי להחליף מוסך מוכר בשל

הטבות?

4. האם מוסך ההסדר יידע אותי ויפעל על פי
הנחיותיי למרות שהביטוח משלם לו ישירות?
5. האם מוסך ההסדר יהיה לטובתי ויתעקש
לשנות החלטות שמאי המקבל את שכרו

מחברת הביטוח?
6. האם המוסך ידריך אותי וילווה אותי

מבחינה משפטית בעת הצורך?
7. האם ההסדר המוזיל את העלות לחברת

הביטוח אינו בא על חשבוני?
8. איך אבטיח תיקון בטוח לרכבי לאחר

תאונה?
השאלות אינן פשוטות והתשובות מגוונות
ותלויות כמובן גם בנותני השירותים,
במקצועיותם, בהגינותם ועוד. בכל מקרה,
כדאי לשאול, לברר ולחפור. הידע יסייע

להחלטה.

לסיכום

אין לחסוך על בטיחות. על כל בעל רכב לשפר
את היכרותו עם נושא ההשבה לקדמות. דבר
זה חשוב בעיקר לנהג ולמשפחתו. כדי לקבל
תמורה מלאה לכסף, נדרשות נאמנות ורצינות.
אל תתפתו, בצעו צעדיכם בתבונה צרכנית

ואחראית.

**ההככוותתבב  ההוואא  ייוו""רר  פפווררווםם  ההתתייקקווןן  ההבבטטווחח,,  אאייגגוודד
ההממווססככייםם  בבייששרראאלל..  תתווככןן  ההככתתבבהה  אאייננוו  ממההווווהה
ייייעעווץץ  ממששפפטטיי  אאוו  תתחחללייףף  ללוו,,  אאייננוו  חחססייןן
ממטטעעווייוותת  ווההששממטטוותת,,  וואאייןן  ללההססתתממךך  עעללייוו  ללששםם

בבייצצוועע  אאוו  ההייממננעעוותת  ממבבייצצוועע  פפעעווללהה  ככללששההיי..

בפרסומות של חברות
ביטוח שהבטיחו

ש"אצלנו מתקנים רק
במוסכי היבואן," לא
סיפרו כי במוסכים

אלה מתקינים חלפים
לפי דו"ח השמאי, ואולי
גם לא לפי שיקול דעתו

המקצועי של
הפחח/המנהל

המקצועי

בן ארי: המנהל
המקצועי עובד על פי

הנחיותיו של בעל
הרכב ולא של השמאי.
חובה לדווח ללקוח עוד
בטרם התיקון על מקור
חלקי החילוף שישולבו

בתיקון הרכב, וזאת
כדי לאפשר לו להחליט

על עלויות התיקון
ומשמעותו
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