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 מ"בע 1994אנקונה סוכנות לביטוח ' מ נ"אקרמן שאיבות בע 055098/תא (: 22-05-2006)דין בשלום -לפסק
 חשון נ. י, ניר דוידסון: ד"אליקים עו. א: שופטים

 :רציו-מיני
 גניבה –ביטוח רכב  –ביטוח * 
 תנאים –פוליסה  –ביטוח * 
 קיומה –חבות  –ביטוח * 
 חובת הגילוי של המבוטח –חוזה ביטוח  –ביטוח * 

. 
ם תגמולי ביטוח בגין ואשר דחה את תביעת המערערת לתשל, רעור על פסק דינו של בית משפט השלוםע

המיגון שהותקנו בה לא תאמו את הדרישות בפוליסת הביטוח מן הטעם שאמצעי , גֵנבת משאיתה
. היא אינה זכאית לתגמולי ביטוח, ומשבחרה המערערת במודע שלא להתקין את אמצעי המיגון הנדרשים

המשיבות טענו כי המערערת הפרת את חובת הגילוי בפרט מהותי בנוגע לאמצעי המיגון המותקנים ברכב 
שהתקנת אמצעי מיגון מוגדרים הוא בבחינת תנאי , וד נטעןע .י הביטוחולפיכך אין היא זכאית לתגמול

 .לא השתכללה הפוליסה, משאלו לא הותקנו. מקדמי לתחולת הפוליסה
. 

 :ש המחוזי קיבל את הערעור מהטעמים הבאים"ביהמ

ת המבטחת בהצעת הביטוח ולא גילתה גילוי מלא של אגם אם המערערת הטעתה : פרת חובת הגילויה
הרי מרגע שלחברת הביטוח , בעת חתימת הצעת הביטוח –אמצעי המיגון המותקנים ברכב  –ן מהותי עניי

הרי שחברת , וזו נמנעה מלבטל את הפוליסה( 2002בעניינו לכל הפחות בשנת )נודעו העובדות לאשורן 
משנמנעה המבטחת מלעשות , שכן. הביטוח מנועה מלטעון לפטור מתשלום תגמולי הביטוח בשל כך

אין להכיר בזכותה , חוזה הביטוח וקחל 7שימוש בזכות הביטול בתנאים ובמועדים שנקבעו לכך בסעיף 
 .לתרופות בשל הפרת חובת הגילוי

http://www.nevo.co.il/Psika_word/shalom/s05005098-242.doc
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ועדת ככלל להקטין את התקנת אמצעי מיגון ברכב או בכל נכס אחר מי: עי מיגוןצהפרת החובה להתקין אמ
השאלה אם תנאי בחוזה ביטוח הקובע שהתקנת אמצעי מיגון מוגדרים . הסיכונים לגנבה או לגרימת נזק

או שמא מדובר בתנאי שנועד להקלה בסיכון שהפרתו ַתְקנה , הוא בבחינת תנאי מקדמי לתחולת הפוליסה
, נדונה בפסקי דין רבים של בתי משפט השלום והמחוזי, חוזה הביטוח וקחל 21רק את התרופות לפי סעיף 

עיון בפסקי הדין השונים מגלה שמרבית השופטים . אולם טרם ניתן פסק דין מנחה של בית המשפט העליון
ו עולה ז סוי הביטוחי מגמהאות בתנאי בדבר מיגון רכב כתנאי מוקדם לתוקפו של הכירסבורים שאין ל

דהיינו ההגנה על המבוטח מפני ניצול כוחו של , חוזה הביטוח וקחבקנה אחד עם התכלית הצרכנית של 
ות והיציבות המבטחים לערוך בדיקות מקדמיות ובכך להגביר את הוודא תויש בה כדי לדרבן א, המבטח

שדרישת אמצעי המיגון אינה תנאי חיצוני לתקפותו של חוזה , ש זה שותף לדעה זו"בימ. בחוזי הביטוח
 .לחוק חוזה הביטוח 21אלא תניה חוזית שאת הפרתה יש לבחון בהתאם לסעיף , הביטוח

 –ענייננו לחוק המקנה למבטח תרופות למקרה של החמרת הסיכון או ל 18מפנה להוראות סעיף  21סעיף 
אלא שהמשיבה לא הצליחה להוכיח את תנאי . במקרה של הפרת התנאי להתקנת אמצעים להקטנת הסיכון

אשר מבוטח מודיע על הפרת כ .או את התנאים לתשלום מופחת( הרלוונטי לענייננו( )ג)18הפטור לפי סעיף 
אין לראות את התנהגות ברי ש, בטח לא עשה מאום והמשיך לחדש את פוליסת הביטוחמוה, תנאי המיגון

לו ידע כי לא ננקטו האמצעים , לא הוכח שמבטח סביר, כמו כן(. 1()ג)18המבוטח כפעולה בכוונת מרמה 
(. 2()ג)18על בסיס המיגונים שהיו קיימים במשאית , לא היה מתקשר בחוזה הביטוח, סיכוןה להקלת
 .את המשיבה במלוא תגמולי הביטוחויש לחייב , ין מקום להורות על ביצוע יחסיא ,ת הענייןובנסיב

 

 פסק דין

 :השופט רון סוקול

 מבוא

, 22.5.2006מיום , אליקים' השופט א' כב, ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום .1

 .ת כנגד המשיבותולפיו נדחתה תביעת המערער ,[ פורסם בנבו] 055098/א "תב

ערעור זה מעלה לדיון את שאלת חבותה של חברת ביטוח בתשלום תגמולי ביטוח בגין  .2

 . מקום שאמצעי המיגון שהותקנו בו לא תאמו את הדרישות בפוליסת הביטוח, גֵנבת רכב

 

הייתה , חברה העוסקת בעבודות שאיבה וניקוז וביוב, המערערת: ואלו עיקרי העובדות .3

: להלן)ועליה מתקן שאיבה , 15-823-67ר "מתוצרת חברת וולבו מ בעלים של משאית

, מ"בע( 1994)סוכנות לביטוח , פנתה המערערת לאנקונה 2000בסוף שנת "(. המשאית"

וביקשה לבטח את המשאית בביטוח מקיף הכולל גם , "(הסוכנות: "להלן גם) 1המשיבה 

( 1/נ)תם על הצעת הביטוח מנהל המערערת ח. פרק לביטוח מפני סיכוני פריצה וגנבה

מנעול הגה + איתורן : "שבה נרשם כי המערערת מצהירה שברכב מצויים אמצעי המיגון

 ".הידראולי

 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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לביטוח  000700/06-62-7' בעקבות הצעת הביטוח נשלחה למערערת פוליסת ביטוח מס .4

חובת אמצעי מיגון "בדף הרשימה המצורף לפוליסה צוין בהדגשה פרק "(. הפוליסה: "להלן)המשאית 

בגוף הפרק נרשם כי תנאי מוקדם לקיום חובת המבטח למקרה של ". התניית הכיסוי הביטוחי –

 :סיכוני גנבה הוא כי בכל עת שהרכב אינו מאויש יפעלו בו אמצעי המיגון כדלקמן

 ;(מערכת אזעקה)בצירוף שלט קוד  M-T2004Cמערכת מיגון מסוג מקסיטקס  .א

 . וקד הבקרה הארצי של חברת איתוראןהמערכת תחובר למ .ב

 

ועד ליום  1.1.2004וכך חודשה גם בתקופה שמיום , פוליסת הביטוח חודשה מדי שנה .5

החנה הנהג מר סולדוכה את המשאית בסמוך למקום מגוריו בקריית  1.12.2004ביום . 31.12.2004

 .ן חולקעל אירוע הגנבה אי. למחרת בבוקר גילה שהמשאית נעלמה ונגנבה. אתא

 

פי -ודרשה לקבל תגמולי ביטוח על"( המשיבה: "להלן גם)המערערת פנתה לחברת הביטוח  .6

 . כערכה של המשאית ליום הגנבה, ₪ 189,750הפרק לכיסוי נזקי פריצה וגנבה בפוליסה בסך של 

 

ידי המשיבה מהטעם כי במשאית לא הותקנו אמצעי -תביעתה זו של המערערת נדחתה על 

 (. נספח ד לכתב התביעה – 24.1.2005מכתב מיום )פי הפוליסה -דרש עלהמיגון כנ

 

מכתבי . בעקבות הודעה זו של המבטחת הגישה המערערת את תביעתה לבית משפט השלום .7

הטענות עולה כי אין מחלוקת בין הצדדים שאמצעי המיגון שהותקנו ברכב לא היו זהים לאמצעי 

מערכת אזעקה הכוללת גם ביטול , לגרסת המערערת, קנהבמשאית הות. המיגון שפורטו בפוליסה

כמו כן הותקן במשאית . יצרן המערכת אינו ידוע. ידי שלט-מערכת זו הופעלה על. פעולת גיר המשאית

 . במשאית לא הותקנה מערכת איתור של איתוראן או כל מערכת איתור אחרת. מנעול הגה הידראולי

 

 הכרעת בית משפט השלום

זכותה של "קמא קבע בפסק דינו כי המחלוקת היחידה הצריכה הכרעה היא בית משפט  .8

המערערת לקבלת תגמולי ביטוח לאור אי ההתאמה בין אמצעי המיגון שנדרשו בפוליסה לאמצעי 

 ".המיגון שהותקנו בפועל

 

בפסק הדין ציין בית המשפט כי שוכנע שהמערערת ידעה בכל השנים בהן היה הרכב מבוטח  .9

עוד (. 20פסקה )בה כי הכיסוי הביטוחי מותנה בהתקנת מערכת איתוראן ומקסימטקס אצל המשי

נשלחה למערערת דרישה מחודשת להתקנת אמצעי המיגון כתנאי  2002קבע כי הוכח בפניו שבשנת 

אמינה את גרסת מנהל המערערת -בית המשפט דחה כלא. לכיסוי ביטוחי בפני סיכוני פריצה וגנבה

מר אנקונה הודיע לו כי חברת הביטוח חוזרת בה מדרישה זו ומסתפקת באמצעים לפיה סוכן הביטוח 
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בית המשפט קיבל את עמדת הסוכנות כי ניהלה עם המערערת משא ומתן לגבי אפשרות של . הקיימים

 .ביטול הפרק לכיסוי מפני נזקי גנבה ופריצה בתמורה להנחה בפרמיה

 

ה המערערת במודע שלא להתקין את בסיכומו של דבר קבע בית משפט קמא כי משבחר 

בית משפט קמא לא נדרש לשאלה אם . היא אינה זכאית לתגמולי ביטוח, אמצעי המיגון הנדרשים

דרישת המיגון היא בבחינת תנאי מוקדם לתקפות הביטוח או הפרת תנאי המשפיע רק על הקטנת 

ה חזרה ועמדה על דרישתה ברי שהמשיב, שכן קבע כי אפילו מדובר בתנאי מן הסוג האחרון, הסיכון

 (. 27פסקה )לאמצעי מיגון מוגדרים כתנאי לכיסוי הביטוחי 

 

 הערעור

, לגרסתה. בערעורה טוענת המערערת כי טעה בית המשפט משִאפשר למשיבים להרחיב חזית .10

ידי המשיבות הייתה כי המערערת התעלמה מדרישות המיגון -טענת ההגנה היחידה שנטענה על

להתייחס לטענות בדבר הסתרת מידע בעניין מהותי , לגרסתה, לפיכך לא היה מקום .שנשלחו אליה

ולבחון אם המערערת עמדה בחובת הגילוי המוטלת עליה לעניין אמצעי המיגון שהיו במשאית עובר 

 .לביטוחּה

 

 . המערערת חוזרת וטוענת כי המשיבות הסכימו להסתפק באמצעי המיגון הקיים 

 

אין תוקף לתניות הַמְתנות את תוקף חוזה הביטוח  חוזה הביטוח חוקפי -ללחלופין נטען כי ע 

ועל כן הפרת חובת המיגון , התקנת אמצעי מיגון נועדה להקל על הסיכון, לטענתה. באמצעי מיגון

לשלול , לטענתה, בהתאם לא היה מקום. בלבד חוזה הביטוח חוקל 21פי סעיף -צריכה להיבחן על

ולא הוכיחו את התנאים , שכן המשיבות לא עמדו על ביטולה של הפוליסה, ממנה את תגמולי הביטוח

 . חוזה הביטוח חוקל 18-19פי סעיפים -על

  

 

 . המשיבות חוזרת על טענותיהן בפני בית משפט קמא ותומכות במסקנותיו .11

 

 :כדי להכריע במחלוקות עלינו לבחון מספר שאלות .12

האם המערערת הפרה את חובת הגילוי והטעתה את המשיבות לעניין אמצעי המיגון  (א)

, כן יש לבחון אם רשאיות המשיבות להעלות טענות בעניין זה? המותקנים במשאית

 . ומהי משמעות ההכרעה בשאלה

זוהי סוגיה עובדתית  –? האם המשיבות הסכימו להסתפק באמצעי המיגון הקיימים (ב)

 . מובהקת

 יש לקבוע מהי נפקות , בהנחה שהמשיבים לא הסתפקו באמצעי המיגון הקיימים (ג)

 . ת בתנאים שנדרשועמידתה של המערער-אי 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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 הפרת חובת הגילוי

ציינה המערערת כי במשאית מותקנים שני ( 1/מוצג נ)המשיבים טוענים כי בהצעת הביטוח  .13

הואיל ואין חולק כי מערכת איתוראן מעולם . מערכת איתוראן ומנעול הגה הידראולי: אמצעי מיגון

. נת הפרת חובת הגילוי בעניין מהותיהרי שהצהרה זו של המערערת היא בבחי, לא הותקנה במשאית

אך מאחר שזו , שכן בית משפט קמא לא ביסס עליה את הכרעתו, לכאורה אין צורך לדון בטענה זו

 .אדרש אליה בקצרה, הועלתה

 

כן נטען . כדי להיחשב הפרה השוללת את זכות המערערת לתגמולים, פי הנטען-על, די בכך 

הרי , גות המערערת ובהצהרתה כהתחייבותה להתקנת המערכתלחלופין כי גם אם ניתן לראות בהתנה

חוזה  חוקל 18-ו 17יש בכך שינוי מהותי המחמיר את הסיכון במובן סעיפים , משלא עשתה כן

 . הביטוח

 

 :דן בחובת הגילוי חוזה הביטוח חוקל 6סעיף  .14

 

אם בטופס של הצעת , הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה (א)
שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על , ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב

נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים 
על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה , (הותיענין מ -להלן )שבו 

 . מלאה וכנה
אינה , ללא אבחנה ביניהם, שאלה גורפת הכורכת ענינים שונים (ב)

(ג. )מחייבת תשובה כאמור אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה
הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין  

 . נה מלאה וכנהדינה כדין מתן תשובה שאי, מהותי
 

 :לחוק קובע את תוצאת הפרת חובת הגילוי 7סעיף  

 

רשאי , ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה (א)
תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה , המבטח

 . לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח, מקרה הביטוח
זכאי המבוטח להחזר דמי , סעיף זה ביטל המבטח את החוזה מכוח (ב)

בניכוי הוצאות , הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול
 . זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה, המבטח

אין , קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה (ג)
שהוא , המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי

שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב כיחס שבין דמי הביטוח 
והוא פטור כליל בכל אחת , לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים

 :מאלה
 ;התשובה ניתנה בכוונת מרמה (1)
אף בדמי , מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה (2)

במקרה זה ; אילו ידע את המצב לאמיתו, ביטוח מרובים יותר

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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שילם בעד התקופה שלאחר זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ש
 . בניכוי הוצאות המבטח, קרות מקרה הביטוח

 

שחובה על , 6דומה שאין חולק כי אמצעי המיגון הקיימים ברכב הם עניין מהותי במובן סעיף  

 ".מלאה וכנה"המבוטח ליתן לגביו תשובה 

 

וידע  1/כי מנהל המערערת חתם על הצעת הביטוח נ, כממצא עובדתי, בית משפט קמא קבע 

הואיל וערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בממצאים . על תוכן הצהרתו לעניין אמצעי המיגון

עיזבון ' ראובן יפה נ 9936/א "ע; 632( 4)ד נד"פ, מדינת ישראל' יומטוביאן נ 999352/פ "ע)עובדתיים 

( 1)2005על -תק, בוקריץ' מ נ"זאב שמעון בע 036094/א "ע; 272( 3)ד נה"פ, ל"המנוחה חנה גלזר ז

אניח גם אני כי הצעת הביטוח , ([פורסם בנבו], עמינדב ארגוב' אריה קורן נ 0310281/א "ע; 3559

 .מפרה את חובת הגילוי המוטלת על המערערת

 

לחוק מקנה  7סעיף . שכן הפרת חובת הגילוי אינה מאיינת את חוזה הביטוח, בכך לא די .15

אין חולק כי מעולם לא . זכות לבטל את חוזה הביטוח, לאחר שנודע לו על הפרת חובת הגילוי, חלמבט

אין גם חולק כי לסוכנות ולחברת הביטוח נודע כי במשאית לא . בוטל חוזה הביטוח בין הצדדים

עת נשלחה הדרישה , 2002לכל המאוחר בשנת , פי הפוליסה-הותקנו אמצעי המיגון הנדרשים על

ולאחר שהמערערת סירבה להתקין ( נספח ג לתצהירו של מר אנקונה)ת להתקנת האמצעים למערער

 .כך גם עולה מההתכתבויות בעניין שינוי הפוליסה. את האמצעים

 

היא לא טרחה , פי דרישתה-על אף שחברת הביטוח ידעה כי אין במשאית אמצעי מיגון על 

 .2004וגם בשנת  2003וחידשה את הביטוח גם בשנת , לבטל את הפוליסה

 

שהרי , לא ניתן לקבל את טענת הסוכנות כאילו הניחה שהמערערת התקינה את האמצעים .16

 .8.3.2002והדבר עולה מפורשות מפניית הסוכנות למבטחת מיום , המערערת סירבה לכך

 

אולם , חברת הביטוח הציעה לבטל את הכיסוי בפרק הפריצה והגנבה תמורת הנחה בפרמיה 

וגם בשנים לאחר מכן הוצאו פוליסות הכוללות , ל לא בוטל"פרק הכיסוי הנ, הסכמה על כך לא הושגה

 .ביטוח מפני סיכוני פריצה וגנבה

 

גם אם הטעתה המערערת את המבטחת בהצעת הביטוח ולא גילתה גילוי מלא של עניין  .17

וזו נמנעה , שורןהרי מרגע שלחברת הביטוח נודעו העובדות לא, מהותי בעת חתימת הצעת הביטוח

הרי שחברת הביטוח מנועה מלטעון לפטור מתשלום תגמולי הביטוח בשל כך , מלבטל את הפוליסה

אליאס ' וכן י; 7ש "ה 317' כרך א עמ טדסקי' מיסודו של ג החוזים חוקפירוש ל - ביטוחולר ' ראה ש)

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עפ%209352/99&Pvol=נד
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2036/99&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2036/99&Pvol=נה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%206094/03
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=עא%2010281/03
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
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, 100( 3) ד מז"פ, מ"אררט חברה לביטוח בע' שבירו נ 8521012/א "ת; 186-185' כרך א עמ יני ביטוחד

108.) 

 

, מרגע שנודע לחברת הביטוח כי המערערת לא התקינה את אמצעי המיגון שעליהם הצהירה 

משנמנעה . קמה לחברת הביטוח עילת ביטול, טים שמסרה אינם נכונים ואינם מלאיםאו כי הפר

אין להכיר בזכותה לתרופות , מלעשות שימוש בזכות הביטול בתנאים ובמועדים שנקבעו לכך בחוק

 .בשל הפרת חובת הגילוי

 

חלק )החוזים  חוקהוא דין מיוחד להוראות הפגמים ב חוזה הביטוח חוקל 7סעיף ; אבהיר .18

הוא קובע תנאים מיוחדים לזכות הביטול במקרה של הטעיה והפרת חובת . 1973-ג"התשל, (כללי

. יום מהיום שבו נודע לו על הפרת חובת הגילוי 30ל תוך מקנה למבטח זכות ביטו( א)7סעיף . הגילוי

לאחר המועד לא עומדת עוד למבטח זכות . זהו דין ספציפי שנועד להבטיח את הוודאות בחוזי ביטוח

 .ביטול

נועד לחול במקרים היותר שכיחים שבהם , המקנה למבטח תרופות אחרות, לחוק( ג)7סעיף  

קרה מקרה "הסעיף מתנה את תחולתו בכך ש. ת מקרה הביטוחהפרת חובת הגילוי נתגלתה לאחר קרו

דומה שלשון זו מחייבת את הפירוש ולפיו מרגע שחלף ". הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה

 (.ג)7ועל כן לא תיתכן תחולה גם לסעיף , "מכוח סעיף זה"אין עוד אפשרות לביטול , המועד לביטול

 

אף כי הטעה , המבוטח. ך בוודאות וביציבות בחוזי הביטוחמסקנה זו מתיישבת גם עם הצור 

יכול ְלצפות כי אם לאחר שנודע למבטח על העובדות , או לא גילה את מלוא העובדות בעניין מהותי

הדבר מעיד על מחילה מצד המבטח ועל הסכמתו להותיר את החוזה , לא בוטל חוזה הביטוח, לאשורן

על ציפייה לגיטימית זו יש להגן בדרך של שלילת זכותו של . בידועל כנו גם על בסיס המידע העדכני ש

 . 7המבטח לתרופות המנויות בסעיף 

 

למתקשר  (חלק כללי)החוזים  חוקל 20פי סעיף -נזכור כי גם בֵררת הביטול המוענקת על 

ואם חלף הזמן הסביר למשלוח , מוגבלת בזמן, ו כלפיו את חובת הגילויבחוזה שהוטעה או שהפר

 (.1094' כרך א עמ חוזיםכהן ' פרידמן ונ' ד) מאבד הנפגע את זכות הביטול , הודעת הביטול

 

בטרם סיום הדיון בסוגיה זו אציין כי הצדדים לא התייחסו בטיעוניהם לשאלה אם בשנת  .19

בהעדר ראיה סותרת . נה בין האיתוראן לבין מערכת המקסימטיקסבשיחות ביניהם נעשתה הבח 2002

התייחסותה הייתה לכל , ניתן להניח כי משהודיעה המערערת כי אינה עומדת בתנאי המיגון

 . דהיינו גם למערכת האיתוראן שהוזכרה בהצעת הביטוח, המרכיבים

 

לתרופות המנויות בסעיף ניתן לסכם פרק זה של הדיון ולקבוע כי לא עומדת למבטחת זכות  .20

 . לחוק בשל הפרת חובת הגילוי( ג)7

http://web1.nevo.co.il/Psika_word/shalom/S-NF-3-100-L.doc
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/142_002.htm
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 ?האם הוכחה הסכמה של חברת הביטוח לאמצעי המיגון הקיימים

למגן את  2002המערערת טוענת כי לאחר שקיבלה את דרישת חברת הביטוח מחודש פברואר  .21

כי , מסר לו מר אנקונהושם , הגיע מנהלה מר אקרמן למשרד הסוכנות, פי תנאי הפוליסה-המשאית על

קרע מר אנקונה את מכתב הדרישה והבהיר לו מפורשות , לגרסתו. חברת הביטוח מוותרת על הדרישה

 . ודי באלו הקיימים במשאית, כי אין צורך להתקין את אמצעי המיגון הנוספים

 

בית משפט נימק את הכרעתו בחוסר . בית משפט קמא לא האמין לגרסתו זו של מר אקרמן .22

בכך שזו נעדרה מתצהיר העדות הראשית של מר אקרמן ובעובדה שחברת הביטוח , ההיגיון שבגרסה

 . את דרישת המיגון בפוליסה 2004-ו 2003כללה גם בשנים 

 

בית משפט , וכידוע, טענה זו של המערערת היא טענה עובדתית מובהקת, כפי שציינתי לעיל .23

איני . יים של הערכאה הדיונית אלא במקרים חריגיםבערעור אינו מתערב בקביעת ממצאים עובדת

 .ועל כן דין טענת המערערת להידחות, סבור שזהו מקרה חריג כזה

 

 הפרת החובה להתקין אמצעי מיגון

התקנת אמצעי מיגון ברכב או בכל נכס אחר מיועדת ככלל להקטין את הסיכונים לגנבה או  .24

ה ומערכת איתור מיועדים להקטין את הסיכון שהרכב כך גם אמצעים כמו מערכת אזעק. לגרימת נזק

 . ייגנב

 

חל מקום בו הפר המבוטח את חובתו להתקין אמצעים להקטנת  חוזה הביטוח חוקל 21סעיף  

 :או להקלת הסיכון

 

י להקלת סיכונו של הותנה שעל המבוטח או על המוטב לנקוט אמצע
, המבטח הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך

 . בשינויים המחוייבים, 11-ו 11יחולו הוראות סעיפים 
 

היא למנוע מצב בו תישלל מהמבוטח זכותו לקבלת תגמולי ביטוח בכל  21תכליתו של סעיף  

, לחוק 19-ו 18להוראות סעיפים  ועל כן מפנה הסעיף, מקרה של הפרת חובת התקנת האמצעים

המקנים לבית המשפט כלים לבחון כיצד השפיעה הפרת החובה מצד המבוטח על המבטח ולהתאים 

 .את תוצאות ההפרה להשפעות השונות

 

 :לחוק קובע 18סעיף  

 

ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או  33תוך  (א) 
וכל עוד לא , פי המוקדם יותרל, מהיום שנודע לו עליו בדרך אחרת

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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רשאי המבטח לבטל את החוזה בהודעה בכתב , קרה מקרה הביטוח
 . למבוטח

זכאי המבוטח להחזר דמי , ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה (ב)
זולת אם פעל המבוטח , הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול

מסכים רואים אותו כ, לא ביטל המבטח את החוזה; בכוונת מרמה
 . להמשך קיומו על אף השינוי

אין , קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה (ג)
שהוא , המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי

כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב 
 והוא פטור כליל בכל, שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים

 :אחת מאלה
והדבר נעשה בכוונת , 11לא ניתנה הודעה לפי סעיף  (1)

 ;מרמה
אף בדמי ביטוח , מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה (2)

; אילו ידע שתמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי, מרובים יותר
במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד 

 . התקופה שלאחר השינוי
 

 :וקובע  18וק מסייג את תחולת סעיף לח 19סעיף  

 

 :בכל אחת מאלה 11המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 
השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע  (1)

 ;על קרותו או על חבות המבטח או היקפה
 ;השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעת המבטח (2)
ל אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף השינוי היה תוצאה ש (3)

ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי , או לרכוש
 . מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו עליו

 

שכן בפוליסת , חוזה הביטוח חוקהמבטחת טוענת כי אין כלל מקום להחיל הוראות אלו של  .25

. הביטוח נקבע כי קיומם של אמצעי המיגון הנדרשים הוא תנאי מקדמי לתחולתו של חוזה הביטוח

כל , בפרק הדן בכיסוי נזקי פריצה וגנבה, אין לפוליסת הביטוח, דהיינו כל עוד לא הותקנו האמצעים

 .נבחן כעת טענה זו. תוקף

 

 ?האם תנאי מוקדם

אף שאין הוא נוקט מפורשות במושג , הוא חלק מהחקיקה הצרכנית חוזה הביטוח חוק .26

 .על כן כדי לפרש את הוראותיו עלינו להבין את מהותה של החקיקה הצרכנית". צרכן"

 

קשה לתחם את גבולות דיני ו, אינו תחום עצמאי מוכר במשפט" דיני הצרכנות"תחום  .27

למרות זאת מקובל במרבית שיטות המשפט המודרניות להכיר בצורך בהתערבות חקיקתית . הצרכנות

הנחת המוצא לפיה קיומו של שוק תחרותי יגן בדרך . לבין עוסקים" צרכן"ושיפוטית בעסקאות שבין 

. עומדת במבחן המציאות אינה, הטובה ביותר על הצרכנים והספקים כאחד ויביא לשוק יעיל וטוב

לצרכן היחיד אין די כוח לנהל משא . במציאות המוכרת אין בכוחות השוק בלבד להגן על הצרכנים

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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, כך גם ברור שיכולתו של הצרכן לערוך סקר שוק ראוי. ומתן מול היצרנים והספקים באופן שוויוני

במיוחד כאשר מגוון , היא מוגבלת ביותר, לבדיקה ראויה של המוצרים והשירות המסופקים לו

על כן מדינות רבות הכירו בצורך בהתערבות חיצונית . המוצרים והשירותים גדל וכך גם מורכבותם

מחקרי , "דיני חוזים והחקיקה להגנת הצרכן"דויטש ' ראה ס)בחוזים ובעסקאות צרכניות למיניהם 

 .)309יב  י משפטמחקר, "השפעת חוקי היסוד על דיני הגנת הצרכן" דויטש' ס; 133ט  משפט

 

החל מהתערבות בחופש החוזים  –דרכי התערבות המחוקק בעסקאות צרכניות הן מגוונות  .28

קביעת , (בטלות סעיפים מקפחים וכדומה, כגון הוראות גילוי נרחבות)ובקביעת הוראות קוגנטיות 

הגבלת , ירת נופשרכישת ד, יום בעסקת רוכלות 14כגון זכויות לביטול הסכם כעבור )זכויות מהותיות 

כגון עתירה לבית דין לחוזים אחידים או הגשת תביעה )הענקת זכויות דיוניות , (שיעורי ריבית וכדומה

עמידה , כגון דרישת רישוי)התערבות מנהלית , (לבית משפט לתביעות קטנות והגשת תובענה ייצוגית

 .וכלה בהתערבות בדרך של הטלת סנקציות עונשיות( בתקנים וכדומה

 

שבחלקם כלל אינם , ההוראות המתערבות בעסקאות צרכניות פזורות על פני חיקוקים רבים.29

ג"התשל (דירות)המכר  חוק, למשל, כך. אך במהותם נועדו להגן עליו, "צרכן"מזכירים את הביטוי 

- 

 וקח; 1981-א"התשמ, (שירות ללקוח) הבנקאות חוק; 1982-ג"התשמ, החוזים האחידים חוק; 1973

דיני "דויטש ' ראה סקירה אצל ס)ועוד רבים נוספים , 1973-ג"התשנ, הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 (.135-136, 133, ט מחקרי משפט" חוזים והחקיקה להגנת הצרכן

 

להעדיף את ההגנה על הצרכן בשל חוסר השוויון , במודע, בכל אותם מקרים בחר המחוקק

 . באותו עניין, פק או נותן השירותהס, הבסיסי הטבוע בינו לבין היצרן

 

ראוי , אעיר עם זאת כי כאשר עוסקים אנו בהתערבות חקיקתית ושיפוטית בעסקאות צרכניות       .30

דיני הגנת הצרכן מטיבם ומטבעם . לזכור שהאינטרס הציבורי של הגנת הצרכן אינו עומד בחלל ריק

כך אין כל ספק שהתערבות בעסקה צרכנית . פוגעים בזכויות ובחירויות יסוד אחרות של העוסקים

לפיכך . בחופש הביטוי ובחופש העיסוק, המוכר כיום כחלק מכבוד האדם, "חופש החוזים"פוגעת ב

 .הדיון בחקיקה הצרכנית צריך לאזן בין האינטרסים השונים

 

 חופש הבחירה; גם בתחום הביטוח מצוי המבוטח הרגיל בנחיתות אל מול כוחו של המבטח  .31

ולכן נדרשה התערבות , בין מבטחים שונים אינו מספיק כדי להבטיח הגנה ראויה על המבוטח

ראה חוק הפיקוח על עסקי )לשוק הביטוח ( רגולציה)התערבות זו כוללת הוראות הסדרה . חקיקתית

וכן , (1981-א"התשמ, (ביטוח) הפיקוח על שירותים פיננסיים חוקשהוחלף ב, 1981-א"התשמ, ביטוח

טומן בחובו הוראות  חוזה הביטוח חוק. הוראות המהוות התערבות ברצון הצדדים ובהסכמות ביניהם

ותכליתן להגן על המבוטח כצרכן של , סים החוזיים שבין המבטח למבוטחרבות שנועדו להתערב ביח

 .שירותי ביטוח

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/240_004.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/143_001.htm
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לתוקפו של  –חיצוני  –אם הוא תנאי מוקדם , כאשר בוחנים מהותו של תנאי כלשהו בחוזה

עלינו לבחון את התנאי מתוך מודעות לתפקידו הצרכני של , או שמא מדובר בתניה חוזית, החוזה

 .על הצרכן החוק והצורך להגן

 

הצבת תנאים מקדמיים לתחולת הכיסוי הביטוחי מחייבת על כן בחינה מדוקדקת אם אכן  

 . ואם אין בו משום עקיפת התכלית הצרכנית של החוק, מדובר בתנאי לתוקפו של חוזה הביטוח

 

קובע בדרך כלל כי נטל ההוכחה בדבר קרות מקרה הביטוח מוטל על  חוזה הביטוח חוק .32

חברה ' כהן נ 64371/א "עראה )ואילו המבטח נושא בעול ההוכחה של חריגים לכיסוי , המבוטח

' איגל סטאר אינשורנס קומפני לימיטד נ 75544/א "ע; 81, 77( 1)ד יט"פ, "קלדוניאן"לביטוח 

חמישה יוד  78224/א "ע; 349-347, 342( 1)ד לב"פ ,מ"לבנין ואבודות צבוריות בע' טננבוים את ווב חב

המגן חברה לביטוח  0478/א "ע; 90( 2)ד לג"פ, פיירמנס פאנד אינשורנס קומפני' מ נ"תכשיטנים בע

ל היא "אחת הדרכים לעקוף את חלוקת הנטלים הנ. [פורסם בנבו] מ"שלום גרשון הובלות בע' מ נ"בע

שכן הנטל להוכיח קיומו של חוזה , בהצבת תנאים המוגדרים כתנאים מקדמיים לתחולת הפוליסה

עוד יש לזכור כי קביעת תנאי (. 499-500' עמ, ולר לעיל' ראה ש)ביטוח תקף מוטל על שכמי המבוטח 

ם כלשהו כתנאי מקדמי לתוקפו של החוזה מאפשרת למבטח להימנע מבדיקה מוקדמת של הסיכוני

מבטח היודע כי תנאי מוקדם לכיסוי . והטלת תנאים מכבידים על המבוטח שלעתים יימצאו מיותרים

לא יעשה די כדי לבדוק את הסיכונים הממשיים ועד כמה , הביטוחי מטיל נטל כבד על המבוטח

כפי שיידרש להוכיח לאחר מעשה בגדר התרופות לפי , הוספת אמצעי זה או אחר ישפיעו על הסיכון

 . חוזה הביטוח חוקל 21ף סעי

 

בעוד , הכרה בתנאי מיגון כתנאי מוקדם לתוקפו של החוזה מרבה התדיינויות; זאת ועוד  .33

תביא לוודאות ותחסוך , בטרם ההתקשרות או בסמוך אליה, ידי המבטח-שבדיקה מוקדמת על

 . ת מיותרותמחלוקו

 

המחוקק לא התעלם מהצורך להגביל את כוחו של מבטח לכלול תנאים מוקדמים בחוזה  .34

 .נקבעה חובה להבליט חריגים לחובת המבטח 3בסעיף , למשל, כך. הביטוח

 

פי -על. המחוקק מגביל את כוחו של המבטח להוסיף תנאים מוקדמים גם בהוראות מינהליות 

מוסמך השר לקבוע הוראות בדבר תנאים , 1981-א"התשמ, (ביטוח)יננסים חוק הפיקוח על שירותים פ

מכוחו של חוק הפיקוח התקין השר את (. לחוק הפיקוח 38סעיף )שנכללו בפוליסות מסוגים שונים 

לתקנות הפיקוח  4בתקנה . 1980-ם"התש, (צורת הפוליסה ותנאיה) הפיקוח על עסקי ביטוח תקנות

 :נקבע

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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 תנאים בדבר אמצעי הגנה 
בפוליסה לביטוח רכוש יפורטו האמצעים שעל המבוטח לנקוט  .4

בהם להגנה על הרכוש וייקבע כי אם המבוטח לא נקט באמצעים 
כאמור תוך התקופה שהוסכמה עמו או חדל מלנקוט בהם יחולו 

 :אלה הוראות
המבטח יהיה רשאי לבטל את הפוליסה לאחר שנתן למבוטח  (1)

 ;יום לפני מועד הביטול 33התראה על כך 
זכאי המבוטח להחזר דמי ( 1)במקרה של ביטול כאמור בפסקה  (2)

בניכוי הוצאות , הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול
 ; המבטח

מה לנקיטת קרה מקרה הביטוח לאחר שחלפה התקופה שהוסכ (3)
אין המבטח חייב , (1)האמצעים ולפני שנתבטלה הפוליסה לפי פסקה 

שהוא כיחס שבין דמי , אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי
הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצל המבטח בעד ביטוחו של אותו 

; רכוש כאשר אינו מוגן באמצעי ההגנה לבין דמי הביטוח המוסכמים
ול אם העובדה שהמבוטח לא נקט באמצעי ההגנה לא הוראה זו לא תח

על אף האמור יהיה המבטח מופטר כליל ; השפיעה על מקרה הביטוח
אף בדמי ביטוח מרובים , אם מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח

 . אילו ידע שהרכוש לא יהיה מוגן באמצעי ההגנה, יותר
 

 

 

ם בדבר אמצעי מיגון יחולו ההוראות לכאורה יש בהוראה זו משום קביעה כי על תנאי 

וכי לא ניתן לכלול אמצעי מיגון כתנאים לתחולת הפוליסה , לחוק 18-19כדוגמת הוראות סעיפים 

אליהו חברה ' מ נ"נתיבי חן בע 4415/997א "ראה פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בע)

 (. לא פורסם) לביטוח

 

ובע שהתקנת אמצעי מיגון מוגדרים הוא בבחינת תנאי השאלה אם תנאי בחוזה ביטוח הק .35

או שמא מדובר בתנאי שנועד להקלה בסיכון שהפרתו ַתְקנה רק את , מקדמי לתחולת הפוליסה

, תי משפט השלום והמחוזינדונה בפסקי דין רבים של ב, חוזה הביטוח חוקל 21התרופות לפי סעיף 

דומני כי עיון בפסקי הדין השונים מגלה . אולם טרם ניתן פסק דין מנחה של בית המשפט העליון

שמרבית השופטים סבורים שאין לראות בתנאי בדבר מיגון רכב כתנאי מוקדם לתוקפו של הכיסוי 

' עמ, אליאס לעיל' י; 7ש  "ופסקי הדין בה; 475' עמ, לעיל, ולר' ראה סקירה נרחבת אצל ש)הביטוחי 

 (. 59ש "ופסקי הדין בה 418-419

 

דומני כי מגמה זו העולה מפסיקת בתי המשפט עולה בקנה אחד עם התכלית הצרכנית של  .36

ויש בה כדי לדרבן את , ו של המבטחדהיינו ההגנה על המבוטח מפני ניצול כוח, חוזה הביטוח חוק

על כן גם אני . המבטחים לערוך בדיקות מקדמיות ובכך להגביר את הוודאות והיציבות בחוזי הביטוח

ויש לבחון את נפקות הפרת , סבור כי תנאי המיגון אינם תנאים מוקדמים לתוקפה של הפוליסה

 .לחוק 21פי הוראות סעיף -התנאים על

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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 קין אמצעי מיגוןתוצאת הפרת חובה להת

אלא תניה , משקבענו כי דרישת אמצעי המיגון אינה תנאי חיצוני לתקפותו של חוזה הביטוח .37

 . יש לבחון מהי הנפקות של הפרת חובת המבוטח להתקין את אמצעי המיגון שעליהם הוסכם, חוזית

 

סכם מעולם וכי לא הו, בית משפט קמא מצא כאמור כי המערערת ידעה מהי דרישת המיגון .38

המסקנה . אלו כאמור קביעות עובדתיות שבהן אין מקום להתערב. כי די באמצעי המיגון שהותקנו

המתבקשת היא כי המערערת הפרה את תנאי הפוליסה כאשר נמנעה מלנקוט אמצעים להקטנת 

 .הסיכון עליהם הוסכם בין הצדדים

 

 

. פות למקרה של החמרת הסיכוןלחוק המקנה למבטח תרו 18מפנה להוראות סעיף  21סעיף  .39

, נקיטת אמצעים להקטנת הסיכון כשוות ערך להחמרתו-משמעות ההוראה היא כי החוק רואה באי

שולל מהמבטח את התרופות המיוחדות בנסיבות הקבועות  19סעיף . ומקנה למבטח את אותן תרופות

 . בו

 

תנאי כי באמצעים שהיה ובהם ה, 18כולל מספר תנאים בטרם יחולו הוראות סעיף  21סעיף  

אלא יש צורך , לא די בהקלה סתם. על הסיכון" הקלה מהותית"היה כדי להקל , על המבטח לנקוט

 ". הקלה מהותית"ב

 

עניין "לשם כך ניתן אולי לפנות לפרשנות המושג ". הקלה מהותית"הסעיף אינו מגדיר מהי  

הוא עניין שלפי  6לצורך סעיף " ן מהותיעניי"לעניין חובת הגילוי נפסק כי . לחוק 6בסעיף " מהותי

וכי יש בו כדי להשפיע על זכות המבטח , טיבו הוא בעל זיקה לסיכונים שהפוליסה נועדה לכסות

 (.290' עמ, ולר לעיל' ראה ש)להתקשר בחוזה או על תנאי ההתקשרות 

 

 הקלה"יראו בהתקנתן כ, דומני כי כאשר מדובר במערכת אזעקה ובמערכת איתור לרכב 

ואין כל צורך להבאת ראיות ונתונים לגבי השפעת אמצעי המיגון על גנבת רכבים , על הסיכון" מהותית

וכי יש באמצעי המיגון כדי , די בכך שקיומם של האמצעים הוא רלוונטי לסיכונים המבוטחים. בפועל

על " יתהקלה מהות"כדי שבדרך כלל יראו בהם כאמצעים שנועדו להקל , להשפיע על שיקולי המבטח

 .לחוק חל 21ואניח כמותם כי סעיף , ידי הצדדים-סוגיה זו לא זכתה לליבון על, מכל מקום. הסיכון

 

במקרה של הפרת  –לחוק קובע את תרופותיו של מבטח בהחמרת הסיכון או לענייננו  18סעיף  .40

ול החוזה דנים בביט( ב)81וסעיף קטן ( א)18סעיף קטן . התנאי להתקנת אמצעים להקטנת הסיכון

 . ועל כן אינם מענייננו, בטרם אירע מקרה הביטוח
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בשים לב , היא כי המבטח יחויב בתגמולי ביטוח מופחתים( ג)18ההוראה הבסיסית בסעיף  

ליחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים אצלו ללא אמצעי המיגון שנדרשו ובין אלו שסוכמו במסגרת 

 . המבטח כליל מחובתו בתשלום תגמולי ביטוח הסיפא מגדירה מקרים שבהם יופטר. החוזה

 

 :המבטח יופטר כליל מתשלום תגמולי ביטוח בשני תנאים .41

 .המבוטח פועל בכוונת מרמה (א) 

 אילו , אף בדמי ביטוח מרובים יותר, מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה (ב) 

 . ידע על המצב לאשורו 

 

גמולי ביטוח מוטל על המבטח בהיותם סייגים הנטל להוכיח את תנאי הפטור מתשלום ת 

 .לחבות

  

 ?האם הוכחו תנאי הפטור מתשלום תגמולי הביטוח

המקרה הראשון שבו פטור המבטח מתשלום תגמולי ביטוח הוא המקרה שבו פעל המבוטח  .42

מסרה  2002לכל המאוחר בשנת . שכן לא זה המקרה, דומה שאין צורך להרחיב בסוגיה. במרמה

כי אמצעי המיגון שבמשאית אינם תואמים את דרישת , באמצעות הסוכנות, למשיבים המערערת

 .המערערת לא הודיעה כל הודעה אחרת לאחר מכן. המבטח

 

והמבטח לא עשה מאום והמשיך לחדש את , כאשר מבוטח מודיע על הפרת תנאי המיגון 

 . מרמה ברי שאין לראות את התנהגות המבוטח כפעולה בכוונת, פוליסת הביטוח

 

לו ידע , המקרה הנוסף שבו יופטר המבטח מתשלום תגמולי ביטוח הוא מצב שבו מבטח סביר .43

 . לא היה מתקשר בחוזה הביטוח, כי לא ננקטו האמצעים להקלת  הסיכון

 

בית משפט קמא הניח שכך הדבר והתבסס על הראיות לפיהן המשיבה הציעה לבטל את  

 .גנבה תמורת הפחתת הפרמיההכיסוי הביטוחי לפרק הפריצה וה

 

הנטל להוכיח את הסייגים לחבות מוטל על , כפי שציינתי לעיל. קביעה זו אינה נראית בעיניי .44

כך גם מוטל על המבטח הנטל לשכנע כי מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה אילו ידע . שכמי המבטח

, א הייתה מתקשרת בפוליסהלפיכך לא די שבית המשפט שוכנע כי המשיבה ל. את העובדות לאשורן

 . אלא עליו להשתכנע שמבטח סביר לא היה מתקשר
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ייתכנו אולי נסיבות שבהן לא יהיה צורך בהבאת עדים ? כיצד יוכיח מבטח את תנאי הפטור .45

אולם אלו , דעת יבין שבנסיבות אלו לא יימצא מבטח סביר שיסכים להתקשר-שכן כל בר, וראיות

של אמצעי מיגון זה או אחר אינו מצביע בהכרח שמבטח סביר אחר לא  היעדרו. מצבים נדירים

גם אם נדרשת בו התערבות , שוק הביטוח הוא שוק תחרותי. יתקשר עם המבוטח בחוזה ביטוח

כל המכיר . כל מבטח קובע לעצמו את היקף הסיכונים שיאות לבטח ובאיזה מחיר. לטובת המבוטחים

בהיעדר . א הבדלים בדרישות המיגון שדורשות חברות הביטוחאת שוק הביטוח יודע כי ניתן למצו

ראיה לא ניתן לקבוע שמבטח סביר היה נרתע מלהתקשר עם המערערת בחוזה ביטוח על בסיס 

 .המיגונים שהיו קיימים במשאית

 

לא צורפו מסמכים , יש לזכור כי המשיבים לא זימנו לעדות איש מעובדי חברת הביטוח .46

לא זומנו לעדות חתמי חברות , ות ומדיניות של חברות הביטוח בנוגע לאמצעי מיגוןהמעידים על עקרונ

למעשה פרט לעדות מר אנקונה וההתכתבויות . שיכלו להעיד על הנוהג בשוק הביטוח וכדומה, ביטוח

יש לזכור כי אף , ודוק. אין כל ראיה לגבי הנכונות לבטח את המשאית, בין הסוכנות לחברת הביטוח

, ידיה כל הודעת ביטול-לא נשלחה על, משיבה ידעה שאין במשאית אמצעי מיגון כנדרשעל פי שה

 . 2001-2004והמשיבה חידשה את הכיסוי הביטוחי לשנים 

 

מר אנקונה לא מסר בתצהירו ובעדותו מאום לגבי האפשרויות לביטוח המשאית , כזכור 

טענת המשיבה לפטור הנסמכת על לפיכך דומה כי גם . ללא אמצעי מיגון נוספים, בחברות אחרות

 . דינה להידחות( 2()ג)18סעיף 

 

 הביצוע היחסי

הביצוע "את עקרון , לחוק( ג)7בדומה לסעיף , קובע חוזה הביטוח חוקרישא ל( ג)18סעיף  .47

בהתאם ליחס בין דמי הביטוח , לי ביטוח מופחתיםשמשמעו כי על המבטח לשלם תגמו, "היחסי

 .ששולמו לבין אלו שהיו משתלמים לאור הסיכון המוגבר

  

כדי להחיל את ההסדר שומה על המבטח לשכנע את בית המשפט כי אילו ידע את המצב  

 . היו דמי הביטוח הנגבים מהמבוטח שונים מאלו שעליהם הוסכם, לאשורו

 

יעורם של דמי הביטוח שהיו משתלמים אילו ידע המבטח על הסיכון נטל ההוכחה לעניין ש .48

 .מוטל על שכמי המבטח, המוגבר

  

לאור , לדמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצל המבטח( ג)18המחוקק מפנה בסעיף  .49

, (2)(ג)18לבין מבחני הסיפא בסעיף ( ג)18לכאורה נוצר קושי בין מבחני הרישא לסעיף . הסיכון המוגבר

המבטח יופטר מתשלום תגמולי ביטוח רק אם , כאמור. המעניק פטור מוחלט מתשלום תגמולי ביטוח

אך , גם אם יוכח כי המבטח הספציפי לא היה מתקשר. לא היה מתקשר בחוזה" מבטח סביר"ישכנע ש

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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ל יוצא כי מבטח שנכש. יחויב המבטח בתגמולי ביטוח, לא יוכח שמבטח סביר היה נמנע מההתקשרות

לצורך , צריך לפתע, הואיל ולא הוכיח שמבטח סביר היה נמנע מהתקשרות, בהוכחת טענתו לפטור

לו ידע על , להוכיח את שיעור דמי הביטוח שהיו מקובלים אצלו, הוכחת תנאי הביצוע היחסי

ברי שמבטח במצב כזה לא יוכל . אף אם ברי כי הוא עצמו היה נמנע מלהתקשר, הסיכונים לאשורם

בנסיבות שבהן לא היה , נוסחאות או טבלאות לחישוב תעריפי הביטוח המקובלים אצלולהציג 

דווקא משום שאין בידיו תעריפי , והוא עשוי להימצא מחויב במלוא תגמולי ביטוח, מתקשר כלל

 . ביטוח למצב הקיים

 

לא היה משנה את , לו היה יודע על המצב לאשורו, כך גם עשוי להיווצר קושי אם המבטח 

כגון שיעור ההשתתפות העצמית הנדרשת מהמבוטח , אלא משנה תנאים אחרים, עריף הביטוחת

 . בקביעת מקרה הביטוח וכדומה

 

ועל כן סבורני כי למרות השימוש במבחן הסובייקטיבי לקביעת , סבירה-זוהי תוצאה בלתי 

צבים שבהם לא הרי שבאותם מ, פי עקרון הביצוע היחסי-דמי הביטוח לצורך חישוב התגגמולים על

ניתן יהיה להחיל את המבחן האובייקטיבי ולהפחית , יוכל מבטח להוכיח את הנתונים הקיימים אצלו

את תגמולי הביטוח לאור דמי הביטוח המקובלים אצל מבוטח סביר בביטוח נכס ללא אמצעי המיגון 

 .פי הפוליסה-המוסכמים על

 

יעור דמי הביטוח הנגבים אצל המשיבה או במקרה הנוכחי לא הובאה כל עדות או ראיה על ש .50

 . למעט עדותו של מר אנקונה, המשיבה לא הציגה כל עדות או ראיה, כאמור. אצל מבטחים אחרים

 

לעניין שיעורי דמי הביטוח הובאה רק ראיה כי המשיבה הייתה נכונה לבטל את הכיסוי  

ם לא הובאה ראיה לגבי שיעור אול, 15%-10%-למקרה פריצה וגנבה תמורת הפחתת שיעור הביטוח ב

 . דמי הביטוח שהיו נגבים אילו הייתה המשיבה מסתפקת באמצעי המיגון הקיימים

 

ויש לחייב את המשיבה במלוא , התוצאה מן האמור הינה כי אין מקום להורות על ביצוע יחסי .51

 .תגמולי הביטוח

 

אין צורך לבחון את , אינן חלות חוזה הביטוח חוקל( ג)18לאור התוצאה ולפיה הוראות סעיף  

 . לחוק 19הסייגים הקבועים בסעיף 

 

 סוף דבר

בשיעור , המסקנה המתבקשת מן האמור היא כי המערערת זכאית למלוא תגמולי הביטוח .52

שכן המערערת ידעה על , נוחות-ור תחושת איתוצאה זו עשויה ליצ. שעליו הוסכם בבית משפט קמא

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/144_001.htm
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עם זאת התוצאה מתחייבת בשים לב למחדליה של . אך נמנעה מהתקנת אמצעי המיגון, דרישת המיגון

 .או את התנאים לתשלום מופחת( ג)18המשיבה להוכיח את תנאי הפטור לפי סעיף 

 

לשלם למערערת תגמולי  2אשר על כן אציע לחבריי לקבל את הערעור ולחייב את המשיבה   .53

סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה לבית משפט . ₪ 171,750ביטוח בסך של 

 .ועד התשלום המלא בפועל( 17.3.2005)השלום 

 

סכום זה . ₪ 8,000לשלם למערערת הוצאות הערעור בסך של  2כן אציע לחייב את המשיבה  

 .ם ועד לתשלום המלא בפועליישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיו

 
         _____________ 

 שופט, רון סוקול           
 

 :השופט שמואל ברלינר

 .אני מסכים

 

וגבתה לכל אורך תקופת הביטוח את הפרמיה , משך כמה שנים ביטחה המשיבה את המשאית 

 .גם עבור כיסוי הסיכון של גנבת המשאית

 

פירוש הדבר הוא כי , יכון זה הוא תנאי מוקדםאם נאמר כי התנאי שברשימה באשר לס 

הדבר . עבור סיכון שכלל לא נכנס לתוקף, המשיבה גבתה מאת המבוטח סכומים שאינם מגיעים לה

 . אינו מתיישב עם חובת תום הלב שהמבטחת חייבת לעמוד בה בכל הקשור לחוזה וביצועו

למי , וציפיות סבירות אלו, היקפו של הביטוח צריך לעמוד בציפיותיו הסבירות של המבוטח

מחייבות את המבטחת לשלם , שמשלם כל העת פרמיה המחושבת וכוללת כיסוי סיכון של גֵנבה

כל עוד לא ביטלה המבטחת את את אותו חלק של חוזה , תגמולי ביטוח כאשר סיכון זה מתממש

 .הביטוח המתייחס לסיכון האמור

 
 

 

 
 :השופט יצחק עמית

 .אני מסכים  

 

אך בחרה , כי המיגון של המשאית אינו תואם את דרישותיה 2002המבטחת ידעה החל משנת 

או לסרב להמשיך ולבטח : להמשיך לבטח את המשאית אף על פי שיכולה הייתה לעשות אחת משתיים

 איני נדרש לנושא של היקף חובת, לאור ידיעתה של המבטחת. את המשאית או לבטל את הפוליסה

 שופט, ברלינר' ש
 ד"אב



 מ''בע( 1994)אנקונה סוכנות לביטוח ' מ נ''אקרמן שאיבות בע  3488/06( 'חי)עא 

18 

 המאגר המשפטי הישראלי   nevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

C:\Users\natali.nahari\Desktop\37350.doc 

חובות גילוי פרשנות ומגמות  –דיני ביטוח "דודי שוורץ וריבי שלינגר )הווידוא המוטלת על מבטחים 

 (. 363-365( 2005)בר אילן ' אוני, "התפתחות

  
 שופט, עמית' י

 
 

 .לפסק דינו של השופט סוקול 53אשר על כן הוחלט לקבל את הערעור כאמור בסעיף 

 
 .אי כוחההפיקדון יוחזר למערערת באמצעות ב

 
 . בהיעדר, (2008בינואר  7)ח "תשס, ט בטבת"ניתן היום כ

 .המזכירות תמציא העתקי פסק הדין לצדדים
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 שופט, ברלינר. ש

 ד"אב
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 נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 


