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? בחברת הביטוח התייחסו אליך באופן מזלזל? פנית לחברת הביטוח ולא נענו לפנייתך

ישנה אפשרות לברר את ". סוף הסיפור"כי אין זה , חשוב לדעת? חברת הביטוח מסרבת לפצותך
ואולי אף לקבל את המגיע לך ללא מעורבות של עורכי דין , לא באמצעות פנייה לערכאותהעניין ש

 . ובתי משפט
 

ישנם .  המבטח– המבוטח אל העוסק –חוזה ביטוח הוא חוזה להעברת סיכונים מהצרכן 
כדי שחברת , שהמבוטח משלם לחברת הביטוח, המשותף לכולם הוא. סוגי ביטוח רבים ומגוונים

במסגרת זו משלם . עליו מפני היקלעות לסיטואציה עימה יתקשה להתמודד לבדוהביטוח תגן 
וחברת הביטוח מתחייבת להגן על המבוטח בקרות מקרה הביטוח , המבוטח פרמיית ביטוח

 . מימון מכשור או טיפול רפואי וכדומה, רכב חלופי, באמצעות פיצוי כספי
 

המבוטח לרוב אינו . וחות עצומיםמערכת היחסים בין מבטח למבוטח מאופיינת בפערי כ
ואינו מודע לסיכונים אשר יכולים למנוע מבעדו בעתיד לקבל תגמולי , מבין את הכתוב בפוליסה

הוא אינו בקיא בעולם הביטוח ותכופות הוא אף , המבוטח הממוצע סובל מפערי מידע. ביטוח
הכפופה , י חברת הביטוחולהניח כ, נוח למבוטח לסמוך על סוכן הביטוח. אינו מודע לזכויותיו

 . נוהגת בסבירות ובהגינות, לחוק ולהוראות המפקח על הביטוח
 

הידע והכוחות להתנהלות ארוכה ומתישה , היא בעלת המשאבים, לעומת זאת, המבטחת
קסום רווחיה ולא בקידום רווחתו של אדם היא מעוניינת במי. טח חסר האמצעיםאל מול המבו
מאוגדות ובעלות קשרים בינן לבין ,  הביטוח הינן חברות גדולותחברות, כמו כן. כזה או אחר

פעמים רבות המבוטחים אינם חשופים למידע עדכני ולזכויותיהם בנושאים , לאור זאת. עצמן
 .ביטוחיים

 
כמעט שלא ניתן לגשר על פערי כוחות אלו מבלי , כאשר ישנו סכסוך בין המבטח למבוטח

פנייה לעורכי דין ולבתי משפט , ואולם. ו לפנות לערכאותלפגוע משמעותית באחד מן הצדדים א
כדי למזער בעיה זו עוגן בחוק . ועלולה לארוך זמן רב, מצריכה יוזמה ומשאבים, עולה כסף רב

 . הכפוף למפקח על הביטוח, מבוטח-מנגנון נוסף ליישוב סכסוכי מבטח

 
בור על חברות כי בסמכותו של המפקח על הביטוח לטפל בתלונות הצי, קובעחוק ה

יכול המפקח , במידה שנמצא כי התלונה מוצדקת, כפי שמייד אסביר. הביטוח וסוכני הביטוח
 איגוד שמאי ץ"בג(גם בפסיקה . להורות לחברת הביטוח לתקן את הליקוי שבגינו הוגשה התלונה

 כי חוק הפיקוח על הביטוח מסמיך את המפקח על הביטוח לברר תלונות, נקבע) ביטוח בישראל
, במילים אחרות. המופנות מן הציבור אל משרדי פניות הציבור במשרדי המפקח על הביטוח

 .המפקח על הביטוח מוסמך לדון בתלונות ספציפיות של מבוטחים המובאות בפניו

 
 המפקח על הביטוח

 
 הכוללת הוצאת -פעילות רוחבית : פעילותו של המפקח על הביטוח הינה בשני רבדים

בתחום .  הכוללת טיפול בתלונות ספציפיות-ופעילות אינדיבידואלית , יטוחחוזרים לחברות הב
היחידה . הפעילות האינדיבידואלית עוסקת היחידה לפניות הציבור במשרדי המפקח על הביטוח

אתר , לפניות הציבור מטרתה לעסוק בתלונות ספציפיות המוגשות אליה באמצעות הדואר
מגוון גורמים יכולים להתלונן למשרדי . פקסימיליההאינטרנט של משרד האוצר ובאמצעות ה

ארגוני ו, חברי כנסת, עיתונאים, סוכני ביטוח, עורכי דין, אישי ציבור, ביניהם מבוטחים, היחידה
 .קרן פנסיה ועוד, סוכני ביטוח, קופות גמל, מושא התלונות יכולים להיות חברות ביטוח. צרכנות

 



נשלחת , על כל נספחיה, התלונה, פניות הציבורכאשר מוגשת התלונה למשרדי היחידה ל
בסופו של ההליך על המבטחת להביא . )מיצוי הליכים(ה "לחברת הביטוח בהליך הקרוי הליך מצ

. בפני משרדי היחידה לפניות הציבור במפקח על הביטוח את עמדתה בנוגע לתלונה המתבררת
:  לבצע מספר פעולות לאחר קבלת עמדת חברת הביטוחמשרדי היחידה לפניות הציבור יכולים

במקרה זה עדיין יכול המתלונן לבחור להגיש . במידה שנקבע כי התלונה אינה מוצדקת היא נדחית
משרדי היחידה יכולים לבצע , במידה שנקבע כי התלונה מוצדקת. תביעה לערכאות משפטיות

לחילופין ניתן להורות על פיתרון . ליקויבמסגרת זו ניתן להורות על תיקון ה. פיתרון נקודתי
הפצת : לבסוף ניתן לנקוט בפיתרון רוחבי. להורות על שינוי נהלים בחברת הביטוח, כלומר, מוסדי

חוזרים לכל חברות הביטוח ופרסום החלטה עקרונית אשר עליה יכול להסתמך ציבור המתלוננים 
 .בעת פעולותיו העתידיות אל מול חברת ביטוח

 
ובו הוא מורה ,  נשלח מכתב אל חברות הביטוח מאת המפקח על הביטוח90-ות הבסוף שנ

על מנת להגדיל את אחריותה של המבטחת כלפי , זאת. למבטחות להקים מחלקה לפניות הציבור
כיום בכל חברת ביטוח ישנה יחידה לפניות הציבור אליה יכול כל מתלונן לפנות , לפיכך. מבוטחיה
או לפניות הציבור בחברות /לפניה למפקח על הביטוח ו. פקח על הביטוחטרם פנייתו למ, ישירות

, אין צורך בהתייצבות המתלונן, הפנייה איננה כרוכה בתשלום אגרה: הביטוח יתרונות חשובים
 לפניות הציבור במשרדי ותהיחיד. ד ואין הכרח לפעול לפי סדרי דין"י עו"אין צורך בייצוג ע

יטוח השונות התפתחו והתקדמו באופן משמעותי ומהותי לאורך המפקח על הביטוח ובחברות הב
ציבור המבוטחים איננו מודע לאפשרות לפעול בערוצים , למרות התקדמות זו. השנים האחרונות

 . אלו
 

על מנת להתלונן . למפקח על הביטוח סמכות לדון בפניות ותלונות מבוטחים, לסיכום
יש להיכנס לאתר , יטוחבמחלקה לפניות הציבור במשרדי המפקח על הב

aspx.SubmitComplaint/pn/il.gov.mof.3app://httpsגם .  ולמלא את הפרטים כמבוקש

אם ברצונכם . בחברות הביטוח עצמן ישנן מחלקות לפניות הציבור שבפניהן ניתן להתלונן
ניתן להיכנס לקישור , ניות הציבור בחברת הביטוח בה אתם מבוטחיםלהתלונן ביחידה לפ

aspx.memunim/pn/il.gov.mof.3app://https מס, טלפון' מס( ולמצוא את דרכי ההתקשרות '
 .חברת הביטוח הרלוונטיתעם הממונה על פניות הציבור ב) פקסימיליה או כתובת למשלוח דואר

 
 

 בקורס תובענות ייצוגיות ודיני בכר שמוליקר "ד של בהדרכתו שנכתבה סמינריונית עבודה על מתבסס זה מאמר
 . המכללה למינהל-בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי , צרכנות
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