
  

 

  

  ) 'רכוש וצד ג( ביטוח רכב שמאות

   

ע� ולאחר התייעצות , �1981א"התשמ) ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� ) ב(2בתוק� סמכותי לפי סעי� 

  :המייעצת אני מורה כדלקמ! הוועדה

  

  מבוא .1

 הסדר שמטרתו צמצו� ניגוד 2002/7גובש בחוזר ביטוח , $7721/96 " העליו! בבגלאור פסיקת בית המשפט

  .הענייני� בפעולת שמאי ביטוח רכב

, ולאחר שנבחנו הוראות החוזר וההתפתחויות השונות בענ�, בתו� תקופה של ארבע שני� שבה! היה החוזר בתוק�

  .להל! יובאו הוראות מעודכנות

  

  הגדרות .2

  . נזק ראשוני שמבצע השמאי לפני או במהל+ תיקו! הרכב אומד!� "הצעת תיקו!"

  . כל יו� למעט ימי מנוחה או חג רשמיי� של מדינת ישראל�" יו� עבודה"

  .1 כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיה�� "מחוז"

ות! בתקנות הפיקוח על עסקי כמשמעוחברה אחות  חברת ביטוח א� חברות ביטוח לרבות �  "קבוצת ביטוח"

ולרבות כל חברה בת וחברה , �2001א"סהתש, ) וניהול התחייבויותיומבטחשל הקרנות  והו!הדרכי השקעת (ביטוח 

  .�1968 ח"התשכ, מסונפת כמשמעות! בחוק ניירות ער+

  . אומד! נזק סופי שמבצע השמאי לאחר תיקו! הרכב� "שומה"

  . ��1980"התש, )שמאי רכב(שמעותו בצו הפיקוח על מצרכי� ושירותי�  מי שרשו� בפנקס השמאי� כמ�  "שמאי"

  . כל שמאי שאינו שמאי בית או שמאי חו$� "שמאי אחר"

לרבות שמאי , שעלול להימצא במצב של ניגוד ענייני� בשל קשר מיוחד ע� המבטחשמאי  � "שמאי בית"

  :שמתקיימי� לגביו כל אחד מאלה

  ;וחקבוצת הביטהוא עובד של מאי שש  .א

 ; מס+ כל הכנסותיו משמאות ועסקי� אחרי� ע� מבטחי� ה� מקבוצת הביטוח�30%שמאי שלמעלה מ  .ב

 . מאמצעי השליטה בה�5%חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ  .ג

  .4 ואשר נכלל ברשימת שמאי החו$ כמשמעותה בסעי� שמאי שאינו שמאי בית �" שמאי חו$"

  .אחרמיז� שותפות או כל , חברה לרבות � " תאגיד", לעניי! זה; ! שמאי בודדכדיאו משרד שמאי� י! תאגיד ד

  

  הערכת הנזק לאחר קרות מקרה הביטוח .3

הוג! , תעשה בתו� לב ותחתור ליישוב מהירומת! שומה  ליישוב תביעה סוכ! ביטוח ושמאי, פעולתו של מבטח

 .ה של המבוטחעלות הטיפול והטרח, ככל הנית!, וצודק של התביעה באופ! שתצומצ�

                                            
 1
  .אביב-ניתן לאחד את מחוז הצפון עם מחוז חיפה ואת מחוז המרכז עם מחוז תל. 761עמוד , ז"פ התשי"י



  

 

,  שמאי חו$ מתו+ רשימת שמאי החו$יבחר המבוטח, לאחר קרות מקרה הביטוח ולפני תיקו! הנזק לרכב  .א

  .על מנת להערי+ את הנזק לרכב, כמפורט להל!

יבחר המבטח שמאי מתו+ רשימת שמאי , הודיע המבוטח למבטח שאי! לו העדפה לקבל שירות משמאי מסוי�  .ב

קראי שיבטיח כי לא תהיה בכל עת העדפה כל שהיא בבחירת שמאי מסוי� על פני החו$ של אותו מחוז באופ! א

לרבות הפרטי� הנדרשי� לש� , המבטח יעביר למבוטח באופ! מיידי את פרטי שמאי החו$. שמאי אחר

מבטח יאסו� וישמור מידע בדבר מספר השומות שביצע כל שמאי ברשימת שמאי החו$ שנבחר  .התקשרות עימו

 . בסעי� קט! זהבאופ! האמור

לרבות , ובהתא� להוראות כל די!, השמאי יערו+ את הצעת התיקו! והשומה על פי שיקול דעתו המקצועי  .ג

 .הוראות חוזר זה והוראות משרד התחבורה הנוגעות לעניי!

 .יעביר השמאי עותקי� מה! למבוטח וכ! למבטח ולמוס+, ע� סיו� עריכת הצעת התיקו! או השומה  .ד

הצעת תיקו! ושומה , לרבות כל התכתבות, דו וישמרו את כל החומר הנוגע להערכת הנזקהמבטח והשמאי יתע  .ה

המבטח והשמאי יעבירו למבוטח . וזאת למש+ שלוש שני� לפחות, הקשורה בתיק התביעה ובתיקו! הרכב

  .כל מסמ+ ומידע שידרוש בעניי! הערכת הנזק, בסמו+ לאחר דרישתו

אלא א� כ! הציג המבטח בכתב , היו הצעת התיקו! והשומה הקובעותהצעת התיקו! והשומה של שמאי החו$ י  .ו

והודיע על רצונו לערער על הצעת התיקו! או השומה לשמאי ) של כל שמאי שהוא(הצעת תיקו! או שומה נגדיות 

ומסירתה לא יאוחר מיו� עבודה אחד מיו� עריכת הצעת התיקו! על ידי שמאי החו$ , מכריע כמפורט להל!

 .לפי העניי!, וע ממועד העברת השומה למבטחאו שבלמבטח 

ובלבד שהציג הצעת תיקו! נגדית , המבוטח יהיה רשאי לערער על הצעת התיקו! או על השומה של שמאי החו$  .ז

או הציג שומה נגדית לא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לו השומה של , והודיע על רצונו לערער לפני תיקו! הרכב

 .שמאי החו$

 של שמאי החו$ בפני שמאי מכריע נית! לערער רק על אות� ענייני� שלא נקבעו בהצעת בערעור על השומה  .ח

או על אות� ענייני� שיכלו להתברר במהל+ ,  על אות� ענייני� שנכללו בהצעת התיקו! א+ שונו בשומה,התיקו!

 .תיקו! הרכב בלבד

  .המבטח ישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החו$  .ט

  

�  :לחילופי

והוא רשאי להתנות בחירה כאמור בכ+ שהמבוטח יאפשר לשמאי   לבחור בשמאי אחרפשר למבוטחיאהמבטח    .י

 מבטח המעוניי! בכ+ ישלח שמאי מטעמו לבדיקת הרכב לא .מטע� המבטח לבדוק את הרכב טר� תיקונו

שומה זו לא תהיה השומה הקובעת . קבלת הצעת התיקו! של השמאי האחריאוחר מיו� עבודה אחד ממועד 

אי! בהוראת סעי� קט! זה כדי לגרוע מזכותו של המבוטח לקבל החזר עבור עלות שכר ). ו(פורט בסעי� קט! כמ

  .ככל שעומדת לו זכות זו, הטרחה של השמאי האחר

  

   חו$רשימת שמאי .4

 ).רשימת שמאי החו$ או הרשימה �להל! (מת שמאי� לכל מחוז בפיזור גיאוגרפי נאות רשיכי! מבטח י  .א



  

 

 כלי רכב שהיו מבוטחי� בביטוח רכב רכוש אצל המבטח ביו� 2,000פחות שמאי אחד לכל הרשימה תכלול ל  .ב

 .נית! להוסי� שמאי� בכל עת. האחרו! של השנה הקלנדרית החולפת

 .מספר השמאי� בכל מחוז לא יפחת משבעה, בכל מקרה  .ג

 רכב פרטיי� או כלי: מבטח יהיה רשאי להכי! רשימות שמאי חו$ נוספות עבור כלי רכב שאינ� אחד מאלה  .ד

ובלבד שנכללו בכל רשימה , נית! לקבוע רשימות אלה ג� שלא על פי מחוזות.  טו! או אופנועי�4מסחריי� עד 

 .שמאי� לפחות חמישה

  הרלוונטיותמבטח יכלול שמאי ברשימת שמאי החו$ רק לאחר שהשמאי התחייב בכתב לקיי� הוראות כל די!  .ה

 .זר זה והוראות משרד התחבורה הנוגעות לעניי! הוראות חולרבות, לעניי! עבודת השמאי

שממנו עולה כי ס+ ,  אישור רואה חשבו! או יוע$ מס לומבטח יכלול ברשימת שמאי החו$ רק שמאי� שהעבירו  .ו

כל הכנסותיו מכל סוג שהוא מקבוצת הביטוח של המבטח בכל אחת משתי שנות העסקי� הקודמות לא עלה על 

 לא עלה � ולגבי שמאי חדש , עסקי� אחרי� ע� מבטחי� בשנה הרלוונטית מס+ כל הכנסותיו משמאות ו30%

 שמאי אשר העביר למבטח אישור המעיד על כ+ כי �" שמאי חדש", לעניי! זה.  מס+ הכנסותיו כאמור50%על 

 . במועד הכללתו ברשימת שמאי החו$ טר� יחלפו שנתיי� מהיו� בו נרש� לראשונה בפנקס השמאי�

 :בשינויי� המחויבי�, בהתא� לנוסח הקבוע בנספחי� הבאי�נוסח האישור יהיה 

 ;)חתו� על ידי רואה חשבו! או יוע$ מס וכ! על ידי השמאי( אישור עבור שמאי עצמאי � ' נספח א

  ;)חתו� על ידי רואה חשבו! ועל ידי כל השותפי� בשותפות( אישור עבור שותפות שמאי� �' נספח ב

  ).חתו� על ידי רואה חשבו! ועל ידי כל בעלי המניות בחברה ( אישור עבור חברת שמאי�� ' נספח ג

שאינה אחת מהתוכנות  מבטח לא יתנה הכללת שמאי ברשימת שמאי החו$ בשימוש בתוכנת שמאות מסוימת  .ז

 .)ז(6שאפשר המבטח לשימוש בהתא� לסעי� 

כלי הרכב בהתבסס על מספר ,  באפריל�30לא יאוחר מה, עדכו! רשימת שמאי החו$ ייעשה אחת לשנה  .ח

 . בדצמבר בשנה החולפת31המבוטחי� בביטוח רכב רכוש אצל המבטח נכו! ליו� 

רק לאחר , )ח(וה! במועד העדכו! האמור בסעי� קט! , מבטח רשאי להוציא שמאי מהרשימה ה! במהל+ השנה  .ט

 :שהתקיימו כל אלה

כוונה להוציא את המבקר הפנימי של המבטח קיי� דיו! ע� הגורמי� הנוגעי� לעניי! במבטח בנוגע ל )1(

  ;השמאי מהרשימה

 יו� לפחות לפני קבלת ההחלטה בעניי! 21נמסרה לשמאי הודעה מנומקת על הכוונה להוציאו מהרשימה  )2(

  ;זה

  ;בטר� קבלת החלטה בעניי! זה, ניתנה לשמאי הזדמנות נאותה לטעו! את טענותיו בפני המבטח )3(

א� הוחלט כ+ בתו� ההליכי� המפורטי� , ניתנה לשמאי החלטה מנומקת של המבטח להוציאו מהרשימה )4(

 .בסעי� קט! זה

  

  

  

  



  

 

 

5. �  שמאי מכריע מנגנו

אשר ישומו את הנזק בכל מקרה של , איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאי� ירכיבו רשימת שמאי� מכריעי�  .א

הרשימה תכלול מספר סביר של שמאי� בפיזור גיאוגרפי . מחלוקת בי! שתי הצעות תיקו! או שתי שומות

 .לרבות באמצעות האינטרנט, א תהיה זמינה לציבורוהי, נאות

ייקבע , )ז(3או ) ו(3הודיעו המבוטח או המבטח על רצונ� לערער על הצעת התיקו! או השומה כאמור בסעיפי�   .ב

השמאי המכריע לא יהיה שמאי בית או שמאי  .השמאי המכריע אקראית מתו+ רשימת השמאי� המכריעי�

 .חו$ של המבטח הרלוונטי

ימי�  שבעה חוות דעתו לא יאוחר מיו� עבודה אחד לאחר שקיבל את הצעות התיקו! או !המכריע ייתהשמאי   .ג

 .מיו� שקיבל את השומות של שני השמאי�

השמאי המכריע יקבע ג� את אופ! חלוקת שכרו ועלות הצעת התיקו! . שכרו של השמאי המכריע יקבע מראש  .ד

עלות הצעת התיקו! . בשי� לב לתוצאת הערעור, למבוטחבי! המבטח , הנגדית או השומה הנגדית של המבוטח

 .או השומה הנגדית של המבטח תהיה על חשבו! המבטח

  

  הלי$ השומה ותיקו� הרכב, השפעה על שמאי" .6

על שיקול ) מעבר להעברת מידע רלוונטי(מוס+ או כל גור� רלוונטי אחר לא ישפיעו , מבוטח, סוכ! ביטוח, מבטח

  :ובכלל זה,  של שמאי הקובע שומה עבור מבוטחדעתו המקצועי הבלתי תלוי

דרישה של מבטח כי פניה של המבוטח , לעניי! זה. לא תוטל כל הגבלה שהיא על מבוטח לפנות ישירות לשמאי  .א

יובהר כי אי! בהוראה זו כדי לגרוע מחובתו של  .תחשב להגבלה, לשמאי תעשה רק אחרי שהמבוטח פנה למבטח

 הביטוח מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי ביטוח מבוטח להודיע למבטח על מקרה

  .�1981א"תשמ,  לחוק חוזה הביטוח22בהתא� להוראות סעי� 

אי! בהוראה זו כדי למנוע  .בהלי+ הערכת הנזק אסורה מעורבות כלשהי של כל גור� זולת שמאי החו$  .ב

תנאי , פרטי הפוליסה, לגבי כיסוי ביטוחימהמבטח להעביר לשמאי מידע לפני עריכת השומה כגו! מידע 

  .הרחבות וכדומה, הפוליסה

רשאי� המבטח או המבוטח להעלות בפני שמאי החו$ הערה בעניי! טכני בלבד , לאחר מסירת הצעת התיקו!  .ג

הערה ", לעניי! זה .ואשר אי! בה השפעה כלשהי על שיקול דעתו המקצועי של השמאי, הנוגע להצעת התיקו!

 מצא .הוספת דבר בשוגג וכדומה, השמטה מקרית, טעות בחישוב,  הערה בדבר טעות לשו!�" יבעניי! טכנ

השמאי ימסור ג� את . יעדכ! בכתב את הצעת התיקו! יפרט את ההערה ו,השמאי כי יש בסיס להערה שהועלתה

 לבי! בצרו� הסבר לגבי ההבדלי� בי! הצעת תיקו! זו, למבטח ולמבוטח, הצעת התיקו! המעודכנת למוס+

אי! בהוראת סעי� קט! זה כדי לגרוע מזכותו של מי מהצדדי� לערער על הצעת התיקו! . ההצעה הקודמת

 ).ז(�3ו) ו(3בהתא� למנגנו! הקבוע בסעיפי� קטני� 

באובד! "לרבות בעת הגדרת הרכב כרכב , לא ינחו את השמאי בהוראות המגבילות את שיקול דעתו המקצועי  .ד

  .60% �  לרכב נמו+ מג� א� הנזק הגולמי" גמור

 :ובפרט, לא יטילו על השמאי מטלות שאינ! עולות בקנה אחד ע� תפקידו כשמאי  .ה



  

 

 ;לא ידרשו ממנו להפנות מבוטחי� למוסכי הסדר או מוסכי� מסוימי� אחרי� )1(

 .לא ידרשו ממנו לחתו� על טפסי� לבדיקת רכב לאחר תיקו! )2(

 . לשמאי בחירה בי! חלפי� ממספר סוגי�מבטח לא יאפשר שימוש בתוכנות שמאות אשר אינ! מאפשרות  .ו

או יאפשר הגשת שומות במסמכי� שנערכו  מבטח יאפשר שימוש בלפחות שתי תוכנות מקובלות בשוק  .ז

 .באמצעות כל תוכנת שמאות מקובלת

 או לעניי! חל� ,לעניי! מחיר שעת עבודה, המלצה שמוצגת בתוכנת שמאות לעניי! מספר שעות העבודה הנדרשות  .ח

 .מנע הפעלת שיקול דעת מקצועי של השמאימסוי� לא ת

ייחת� דוח השמאות בידי , שינה שמאי פרטי� בדוח שהכי! שמאי המועסק אצלו או כפו� לו בכל דר+ אחרת  .ט

  .השמאי שיז� את השינויי� בדוח

מבלי לנתח את ביצועי , בדיקה של ממוצע עלויות התביעה של ס+ דוחות השמאות שנעשו על ידי אותו שמאי  .י

תחשב השפעה אסורה של המבטח על שיקול דעתו , בשיטות סטטיסטיות מקצועיות, אי באופ! מפורטאותו שמ

 .המקצועי של השמאי

האחד , לרבות טובת הנאה כלשהי, שמאי או כל גור� אחר לא ישלמו עמלה מכל סוג, מוס+, סוכ! ביטוח .יא

 .בקשר להסדר זה, למשנהו

לרבות בדר+ של הנחות ,  יקבלו עמלה או כל טובת הנאהמוס+ או שמאי לא יעניקו או, סוכ! ביטוח, מבטח .יב

 .שמאיה  זהותבמסגרת ואגב הלי+ בחירת, ב"מת! רכב חלופי וכיו, בהשתתפות עצמית

סוכ! ביטוח המעורב בהלי+ בחירת השמאי יעשה זאת לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח בלבד ולפי שיקול   .יג

 .דעתו המקצועי

  

  גילוי נאות .7

ח במועד כריתת חוזה הביטוח ד� הסבר אשר יכלול מידע כללי בנוגע לבחירת שמאי והלי+ מבטח ימסור למבוט  .א

וכ! בדבר הצעדי� שעליו לנקוט לש� מימוש זכויות , בדבר הזכויות העומדות למבוטח על פי הפוליסה, השומה

 ).ד� ההסבר � להל! (אלה 

מפורט של המנגנו! שנקבע בהוראות בד� ההסבר ובאתר האינטרנט שלו גילוי , מבטח יכלול בפוליסת הרכב  .ב

 . לחוזר זה�7 ו ))י(עד ) ו(למעט סעיפי� קטני�  (6, 5, )ד(עד ) א(4, 3סעיפי� 

, לרבות באמצעות אתר האינטרנט של המבטח, רשימת שמאי החו$ המעודכנת וד� ההסבר יהיו זמיני� לציבור  .ג

 . ויועברו למבוטח בכל מועד על פי דרישתו באמצעות פקס ודואר אלקטרוני

יידע המבטח את המבוטח כי עומדת למבוטח הזכות לבחור שמאי , הודיע המבוטח למבטח אודות מקרה ביטוח  .ד

 בדבר הדרכי� העומדות לרשותו וכ! יידע את המבוטח, יסביר לו את ההבדלי� ביניה�, אחרשמאי או חו$ 

ויציע למבוטח לקבל את הרשימה המעודכנת של שמאי החו$ ואת , לש� קבלת רשימת שמאי החו$ וד� ההסבר

 .ד� ההסבר באמצעות פקס ודואר אלקטרוני

ת התיקו! שהגיעו לידיו וכל מסמ+ רלוונטי אחר אשר את כל הצעו, טר� תיקו! הרכב, מבטח ימסור למבוטח  .ה

דוחות . המבטח ימסור למבוטח את דוח השמאי הסופי סמו+ לאחר השלמתו, בנוס�. הועבר אליו אגב השומה

  :את כל אלה, על פי העניי!, אלה יכללו בי! היתר



  

 

 ;תיאור וזיהוי הרכב נשוא השומה )1(

  ;ות תיאור מילולי של הנזקלרב, פירוט הנזק הפיזי שנגר� בשל מקרה הביטוח )2(

  :לרבות, בשל מקרה הביטוח ואופ! חישוב�, לרבות ירידת ער+, הערכה כספית של הנזק )3(

: או ציו! ותיאור החל� המספר הקטלוגי שלה� תו+ ציו!החלפי� שבה� יש להשתמש לתיקו! הנזק  •

 .ו! מזההש� היבוא! וכל פרט ונת, אר$ ייצור, ש� היצר!, תחליפי/מקורי, משופ$/משומש/חדש

  .מחירי החלפי� •

כולל פירוט השעות הנדרשות עבור כל אחד מסעיפי , מספר שעות העבודה הנדרשות לתיקו! הנזק •

  .התיקו! השוני�

 .מחירי שעת עבודה •

 .אופ! חישוב שווי הרכב לעניי! ירידת הער+ ואופ! חישוב ירידת הער+ •

 ;אופ! חישוב שווי הרכב במקרה של אובד! מוחלט •

  ;י נוס� עליו מתבססת השומהכל מידע עובדת )4(

 .פרטי עור+ השומה וחתימתו בהתא� להוראות הדי! )5(

באמצעות אתר ) ה(את המסמכי� כאמור בסעי� קט! , מבטח יהיה רשאי להעביר למבוטח אשר הסכי� לכ+  .ו

 .האינטרנט של המבטח או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני למבוטח

 

  הוראות דיווח .8

  :יגיש מבטח למפקח על הביטוח את המידע המפורט להל!, כל שנהבבאפריל  30ולא יאוחר מיו� , אחת לשנה

 ;בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הדיווח, בלבד' למעט בביטוח צד ג, מספר מקרי הביטוח בביטוח רכב רכוש  .א

 ;בלבד בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הדיווח' מספר מקרי הביטוח בביטוח רכב רכוש צד ג  .ב

 ;בלבד' למעט בביטוח צד ג,  אצל המבטח בביטוח רכב רכושמספר הרכבי� המבוטחי�  .ג

  ;בלבד' מספר הרכבי� המבוטחי� אצל המבטח בביטוח רכב רכוש צד ג  .ד

בשנה הקלנדרית הקודמת למועד ) כולל פירוט מספרי הפוליסות(מספר הערעורי� שהגיש המבטח ותוצאותיה�   .ה

 ;הדיווח

בשנה הקלנדרית הקודמת ) ל פירוט מספרי הפוליסותכול(מספר הערעורי� שהגישו המבוטחי� ותוצאותיה�   .ו

 ;למועד הדיווח

ופירוט , שמות השמאי� שהוצאו מרשימת שמאי החו$ של המבטח במהל+ השנה ובמועד עדכו! הרשימה  .ז

 ;הסיבות להוצאת�

 ;שמות השמאי� שהוספו לרשימת שמאי החו$ במהל+ השנה ובמועד עדכו! הרשימה  .ח

בנוסח , טח אישורי� מתאימי� עבור כל השמאי� הנכללי� ברשימהאישור על כ+ כי התקבלו אצל המב  .ט

 .חתו� על ידי היוע$ המשפטי של המבטח או מנהל האג� הרלוונטי', המפורט בנספח ד

 



  

 

  תחולה .9

' וכ! יחולו במלוא! ג� לעניי! תביעות צד ג, )רכוש(הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות ביטוח בענ� ביטוח רכב   .א

אי! בעצ� בחירת . ק בחר בשמאי חו$ מתו+ רשימת שמאי החו$ של המבטח של המזיקבכל מקרה שבו הניזו

  .כדי לקבוע את אחריותו של המבטח' שמאי חו$ על ידי צד ג

א� בחר לוותר על תחולת החוזר ,  כלי רכב40הוראות חוזר זה לא יחולו על מבוטח אשר בבעלותו לפחות   .ב

 .במסגרת פוליסת הביטוח

  

   תחילה .10

 .2007 ראוקטובב 1וזר זה ביו� תחילתו של ח  .א

, 2006 בגי! נתוני שנת 8 יגיש למפקח על הביטוח את הדיווח הנדרש בסעי� מבטח) א(על א� האמור בסעי� קט!   .ב

 . 2007 ביולי 1לא יאוחר מיו� , וכ! את רשימת שמאי החו$ שהרכיב בהתא� להוראות חוזר זה

  

 ביטול תוק( .11

  . בטלי�� 2005�1�27 וחוזר ביטוח 2005�1�18חוזר ביטוח , 2002/7חוזר ביטוח 

  

  

  ידי! ענתבי

  המפקח על הביטוח


