הֹליך בירור ויישוב התביעה
כֹלֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )"החברה"( מעמיִדה ֹלרשות ציבור ֹלֱקוחותיה מערך ֹלבירור וֹליישוב תביעות ופועֹלת עֹל פי מערכת כֹלֹלים
הרצ"ב כנספח א' ,אשר החברה אימצה ֹלשם כך.
ֹלֱקוח המעוניין ֹלהגיש תביעה ֹלמימוש זכויותיו ֹלפי תנאי פוֹליסת ביטוח או ֹלפי תֱקנון ֱקרן פנסיה ,מתבֱקש ֹלפעוֹל עֹל פי ההנחיות
המופיעות ֹלהֹלן במסמך זה.
ֹלאחר ֱקבֹלת כֹל המיִדע והמסמכים שנִדרשו מהתובע תבחן החברה את זכאות הֹלֱקוח ֹלתגמוֹלי ביטוח או ֹלֱקצבהֹ ,לפי העניין,
בהתאם ֹלתנאי פוֹליסת הביטוח או ֹלתֱקנון ֱקרן הפנסיה.
ֹלתשומת הֹלב ,החברה רשאית ,עֹל פי שיֱקוֹל ִדעתה הבֹלעִדיֹ ,להיעזר במומחה פנימי או חיצוני מטעמה ֹלצורך בירור התביעה.
במֱקרה כזה שמורה ֹלֹלֱקוח הזכות ֹלהיות מיוצג או ֹלהיוועץ במומחה מטעמו במהֹלך בירור התביעה.1
תוצאת בירור התביעה תהיה אחת מארבע אֹלה :תשֹלום מֹלוא התביעה ,תשֹלום חֹלֱקי שֹל התביעה ,תשֹלום במסגרת פשרה ,או
ִדחייה שֹל התביעה .הוִדעה רֹלוונטית תימסר ֹלֹלֱקוח בהתאם ֹלמֱקרה ועֹל פי הפירוט הֱקבוע במערכת הכֹלֹלים )נספח א'(.
יוִדגש כי תביעה ֹלתגמוֹלי ביטוח מתיישנת עֹל פי חוֱק ֹלאחר  3שנים מיום ֱקרות מֱקרה הביטוח בהתאם ֹלֱקבוע בסעיף 31
ֹלחוֱק חוזה הביטוח ,התשמ"א  .21981 -נבהיר כי אין במשֹלוח ִדרישה ֹלתגמוֹלי ביטוח ֹלחברת הביטוח כִדי ֹלעצור את מרוץ
ההתיישנות האמור וכי רֱק הגשת תביעה ֹלבית המשפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות.

הנחיות בִדבר אופן הפעוֹלה הנִדרש מהתובע
עֹל מנת ֹלהגיש תביעה ֹלמימוש זכויות עֹל פי פוֹליסת ביטוח או תֱקנון ֱקרן פנסיה ,עֹל הֹלֱקוח ֹלמֹלא טופס תביעה בנוסח הרצ"ב
כנספח ג' ,בצירוף כֹל המסמכים הנִדרשים כמפורט ברשימה הרצ"ב כנספח ב'.
במיִדה שהֹלֱקוח מבֱקש ֹלֱקבֹל שיפוי בגין הוצאות שהוציא ,עֹליו ֹלהמציא מסמכים מבססים .הזכאות ֹלשיפוי בגין ההוצאות תֱקבע
בהתאם ֹלִדיןֹ ,לפוֹליסת הביטוח ובכפוף ֹלהמצאת המסמכים.
את טופס התביעה ואת המסמכים הנִדרשים עֹל הֹלֱקוח ֹלהעביר אֹל החברה ֹלכתובת :מנחם בגין  48תֹל אביב  ,66180או ֹלפֱקס:
 .077-6383407מובהר כי ֹלצורך יישוב התביעה יש ֹלשֹלוח את טופס התביעה ואת המסמכים ֹלכתובת או ֹלפֱקס הנזכרים ֹלעיֹל
בֹלבִד ,ואין ִדי במשֹלוח הטופס ו/או המסמכים ֹלכֹל כתובת או פֱקס אחריםֹ ,לרבות ֹלא אֹל סוכן הביטוח.
במֱקרה בו התובע אינו בעֹל כשרות משפטית ֹלחתום עֹל מסמכים ,התובע נִדרש ֹלהעבירם חתומים עֹל יִדי האפוטרופוס בהתאם
ֹלֱקבוע בִדין ,בצירוף האישורים המתאימים.
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ֹ 1לעניין זה ,מומחה הינו איש מֱקצוע כִדוגמת שמאי או מומחה רפואי ,אך ֹלמעט יועץ משפטי או ועִדה רפואית בֱקרן פנסיה הפועֹלת מתוֱקף התֱקנון.
 2יצוין כי בחוֱק ההתיישנות ,תשי"חֱ ,1958 -קבועות הוראות נוספות העשויות ֹלהשפיע עֹל תֱקופת ההתיישנותֹ ,למשֹל ֹלעניין ֱקטין.
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נספח א'
מערכת הכֹלֹלים
החברה אמצה מערכת כֹלֹלים ֹלבירור ויישוב תביעות וֹלטיפוֹל בפניות ציבור ,אשר אֹלה עיֱקריה:

מסמכים ומיִדע בבירור התביעה
החברה תמסור ֹלתובע ,בהֱקִדם האפשרי מהמועִד בו נתֱקבֹלה אצֹלה תביעתו ,ערכת מסמכים הכוֹלֹלת ,בין היתר ,הנחיות בִדבר
אופן הפעוֹלה הנִדרש מהתובע ֹלצורך בירור ויישוב התביעה ופירוט המסמכים והמיִדע שעֹל התובע ֹלהמציאם ֹלצורך בירור התביעה.
בהֱקִדם האפשרי ֹלאחר שנתֱקבֹל אצֹל החברה מיִדע או מסמך בֱקשר ֹלתביעה ,החברה תמסור ֹלתובע הוִדעה בכתב עֹל ֱקבֹלת
המסמך ועֹל המיִדע והמסמכים שנִדרשו מהתובע אך טרם נתֱקבֹלו אצֹל החברה.
אם החברה זֱקוֱקה ֹלמסמך נוסף עֹל אֹלו שנִדרשו עֹל יִדי החברה במסגרת ערכת המסמכים הראשונית שנמסרה ֹלתובע  -עֹל
החברה ֹלִדרוש את המסמך מהתובע ֹלא יאוחר מארבעה עשר ימי עסֱקים מהיום בו נתברר ֹלחברה הצורך במסמך הנוסף.

הוִדעה בִדבר מהֹלך בירור התביעה ותוצאותיו
החברה תעשה כֹל מאמץ ֹליישב את התביעה בהֱקִדם האפשרי מהמועִד בו התֱקבֹלו אצֹלה כֹל המיִדע והמסמכים שנתבֱקשו
ֹלראשונה מהתובע ,ובכֹל מֱקרה בתוך  30ימים ממועִד זה החברה תמסור הוִדעה ֹלתובע עֹל יישוב התביעה )בִדרך שֹל תשֹלום,
תשֹלום חֹלֱקי ,פשרה או ִדחייה( ,או תמסור ֹלו הוִדעה בִדבר המשך בירור.
הוִדעת יישוב תביעה שתימסר ֹלתובע ,תכֹלוֹל את כֹל הפרטים הרֹלוונטיים הנִדרשים עֹל פי החוזר ,בהתאם ֹלאופן בו יושבה התביעה:
הוִדעת תשֹלום תכֹלוֹל ,בין השאר ,פירוט סביר ובהיר בִדבר אופן החישוב שבוצע .ככֹל שמִדובר בהוִדעת תשֹלום עיתי ,ההוִדעה
תכֹלוֹל בנוסף ,בין השאר ,גם את משך התֱקופה עִד ֹלבִדיֱקה מחוִדשת שֹל זכאות ֹלתשֹלומים ואת הכֹלֹלים ֹלבִדיֱקה המחוִדשת שֹל
הזכאות.
הוִדעת פשרה תכֹלוֹל ,בין השאר ,את הנימוֱקים שביסוִד המחֹלוֱקת ואת הסכום שנֱקבע בפשרה.
הוִדעת ִדחייה תכֹלוֹל ,בין השאר ,פירוט שֹל נימוֱקי הִדחייה ֹלרבות התנאי ,ההתניה או הסייג המהווים בסיס ֹלִדחיית התביעה.
מֱקום שנמסרת ֹלתובע הוִדעת המשך בירור ,תכֹלוֹל ההוִדעה את הסיבות בגינן נִדרש ֹלחברה זמן נוסף ֹלשם בירור התביעה וכן את
פירוט המיִדע והמסמכים הנוספים הנִדרשים מהתובע ,ככֹל שהם נִדרשים.
ככֹלֹל ,הוִדעת המשך בירור תימסר ֹלתובע כֹל תשעים ימים ועִד משֹלוח הוִדעת יישוב תביעה.

בירור תביעה בעזרת מומחה
הסתמכה החברה עֹל חוות ִדעת מומחה ֹלצורך יישוב התביעה ,חוות הִדעת תהיה מנומֱקת ,ותכֹלוֹל את כֹל הפרטים הנִדרשים עֹל
פי החוזר ֹלרבות רשימת המסמכים עֹליהם נסמכת חוות הִדעת .חוות הִדעת תועבר ֹליִדי התובע כחֹלֱק מהוִדעת יישוב התביעה
הרֹלוונטית שתימסר ֹלו.

היענות ֹלפניית מבוטח או תובע
כֹל פניה בכתב שֹל מבוטח או תובע תיענה עֹל יִדי החברה בכתב בתוך שֹלושים ימים ֹלכֹל היותר ממועִד ֱקבֹלת הפניה בחברה.
בֱקשה שֹל תובע ֹלֱקבֹל העתֱק מהפוֹליסה תיענה בתוך ארבעה עשר ימי עסֱקים ממועִד ֱקבֹלת הבֱקשה אצֹל החברה.
בֱקשה שֹל תובע ֹלֱקבֹל העתֱק ממסמך אשר התובע חתום עֹליו או ממסמך אשר הגיע ֹליִדי החברה מהתובע או בהסכמתו ,תיענה
בתוך עשרים ואחִד ימי עסֱקים ממועִד ֱקבֹלת הבֱקשה בחברה.
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ֹלמען הסר ספֱק יובהר כי האמור ֹלעיֹל מהווה רֱק את העֱקרונות עֹל פיהם תנהג החברה וכי החברה מחויבת ֹלעמוִד בכֹל
הִדרישות הֱקבועות בסעיף ֹ 9לחוזר גופים מוסִדיים ) 2009-9-18בירור ויישוב תביעות וטיפוֹל בפניות ציבור( כֹלשונן .בכֹל
סתירה בין האמור ֹלעיֹל ֹלבין האמור בסעיף ֹ 9לחוזר ,יגבר האמור בחוזר.
הנוסח המֹלא שֹל סעיף ֹ 9לחוזר מצוי באתר האינטרנט שֹל אגף שוֱק ההון ביטוח וחסכון במשרִד האוצר בכתובת:
http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/insurance/insurance.asp.
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נספח ב'
רשימת המיִדע והמסמכים הנִדרשים מהתובע ֹלשם בירור ויישוב התביעה
תביעה מכוח פוֹליסת ביטוח רכב
רישיון רכב.
רישיון נהיגה שֹל הנוהג ברכב המבוטח בעת האירוע.
העתֱק מתעוִדת הזהות שֹל בעֹל הרכב.
אישור שחרור משעבוִד  /עיֱקוֹל ו/או כֹל הגבֹלה אחרת מהרכב ו/או מהפוֹליסה.
ייפוי כוח ֹלצורך העברת בעֹלות.
אישור משטרה ממוחשב.
אישור מרואה חשבון בגין ֱקיזוז מע"מ.
טופס הסכמה ֹלמסירת פרטים ממשרִד הרישוי.
תרשים האירוע.
ִדוח שמאות כוֹלֹל שכ"ט שמאי.
פרטי חשבון הבנֱק שֹל המבוטח.
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ֹלנוחיותך ותשומת ֹליבך
הנך רשאי ֹלפנות אֹל אחִד ממוסכי
ההסִדר שֹל כֹלֹל וסע וֹליהנות
מהנחה בהשתתפות העצמית,
ֹלפרטים נא ֹלפנות ֹלמוֱקִד כֹלֹל וסע
בטֹלפון  077-6385555שֹלוחה .1

מספר רישוי

מוסך מתֱקן

שמאי מטפֹל

שם הסוכן

מטעמי נוחות בֹלבִד נכתב טופס זה בֹלשון זכר אך פנייתו אֹל נשים וגברים כאחִד

נספח ג'

הוִדעה עֹל מֱקרה ביטוח  -רכב

צִד ג'
מֱקיף
הוִדעת זהירות

חובה
אי הגשה

נזֱק עצמי

גניבת רכב

נזֱק עצמי וֹלצ"ג

רִדיו

אחר

נפגעי גוף

 .1פרטי המבוטח
שם משפחה

מספר זהות

סב

מספר טֹלפון בבית

ִדואר אֹלֱקטרוני

שם פרטי

מספר טֹלפון נייִד

מספר טֹלפון בעבוִדה

מספר בית

כתובת מגורים  /רחוב

עיסוֱק  /מֱקצוע
מיֱקוִד

עיר

 .2פרטי הנהג ברכב בעת המֱקרה
שם משפחה

מספר זהות

סב

תאריך ֹליִדה

שם פרטי

שנה
מספר טֹלפון בבית

מספר טֹלפון בעבוִדה

מספר טֹלפון נייִד

האם נהג ברשות המבוטח
כן

כתובת מגורים  /רחוב

עיר

מספר בית

מספר רשיון נהיגה

ֱקשר נהג  /בעֹל הפוֹליסה

מיֱקוִד

חוִדש

יום

ֹלא

ִדואר אֹלֱקטרוני
בתוֱקף עִד

סוג ִ /דרגת רשיון

האם הרשיון נפסֹל תאריך הוצאת רשיון נהיגה
כן

ֹלא

 .3פרטי הרכב
שנת ייצור

רשום עֹל שם

יצרן

ִדגם
סוג הרכב

הרכב משועבִד  /מעוֱקֹל ֹלטובת
פרטי

מסחרי

מונית

אוטובוס

גורר  /נגרר

אחר

 .4פרטי התאונה
תאריך אירוע
שנה

חוִדש

בשטח בנוי
בשטח פתוח

שעה

ראות

כתובת מֱקום האירוע :עיר  /אזור  /כביש
טובה

יום
מהירות בֱקמ"ש האם הובא ֹליִדיעת המשטרה
כן

מס' יומן  /אירוע

חשכה

גשום

שם תחנה

ערפֹל

ֹלא טובה
מס' נוסעים

ֹלא

תיאור המֱקרה:

במֱקרה הצורך נא צרף ִדף נוסף
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מי אשם בתאונה?

מוֱקִדי הנזֱק ברכב
ברכב המבוטח:

ֱקִדמי

אחורי

ימני

שמאֹלי

אחר

ברכב צִד ג':

ֱקִדמי

אחורי

ימני

שמאֹלי

אחר נמֱק מִדוע:

אני

צִד ג'

ֹלא יִדוע
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 .5פרטי הרכבים המעורבים) :פרטי צִד ג'(
שנת ייצור

סוג הרכב
מסחרי

פרטי

מונית

גורר  /נגרר

שם בעֹל הרכב

סב

סוג הביטוח
צִד ג'

מֱקיף

אוטובוס

סב

שם הנהג

יצרן

ִדגם

מספר רישוי

צבע

אחר

מספר זהות

כתובת

מספר טֹלפון נייִד

מספר זהות

כתובת

מספר טֹלפון נייִד
שם חברת הביטוח

סוכן  /טֹלפון

מספר פוֹליסה
חובה

 .6נפגעים
האם באירוע ֱקיימים נפגעים?

כן

ֹלא

 .7עִדים ֹלמֱקרה
מספר טֹלפון נייִד

כתובת

שם משפחה ושם פרטי

ֱקרבה ֹלבעֹל הפוֹליסה

 .8פרטי חשבון בנֱק )נא צרף ציֹלום המחאה מבוטֹלת(
הריני ֹלהצהיר כי ֹלהֹלן פרטי הבנֱק שֹלי ֹלצורך העברה בנֱקאית בגין תשֹלום התביעה הניִדונה:
שם בעֹל החשבון

סב

שם בנֱק

מספר זהות/ח"פ

מס' בנֱק

כתובת ֹלמשֹלוח הוִדעת זיכוי
מס' סניף

שם סניף

מספר חשבון

יִדוע ֹלי שאין בהסכמתי זו משום התחייבות שֹל חברת הביטוח ֹלהכיר בכיסוי הביטוחי או בגובה תגמוֹלי הביטוח.
חתימת בעֹל החשבון

תאריך

x

 .9הצהרות
אני מתחייב ֹלהתֱקשר וֹלהוִדיע ֹלחברת הביטוח ,מיִד עם ֱקבֹלת הוִדעה/תביעה כֹלשהי בֱקשר ֹלתאונה הנ"ֹל ,מכֹל גורם שהוא .הריני מצהיר כי כֹל הפרטים
שמסרתי היום נכונים ומִדויֱקים וכי ֹלא העֹלמתי כֹל עובִדה ופרט בֱקשר ֹלתאונה .אני מאשר כי הובא ֹליִדיעתי ואני מסכים כי הפרטים שמסרתי ו/או כֹל מיִדע
שיגיע ֹליִדיעת החברה ,יוחזֱקו במאגר מיִדע ממוחשב בו נוהגת החברה ֹלרכז נתונים בנושא הביטוח וכי פרטים אֹלה עשויים ֹלהימסר ֹלמאגרי מיִדע נוספים
בֱקבוצת "כֹלֹל ביטוח" ,מאגרי מיִדע המשמשים את ענף הביטוח בארץ ,וכן ככֹל הנִדרש עֹל-פי כֹל ִדין.
הריני מייפה את כוחה שֹל החברה ֹלטפֹל בכֹל תביעה עתיִדית אשר תוגש ע"י צִד ג' ו/או מי מטעמו כנגִדי.
הנני מתחייב ֹלהעביר את ִדמי ההשתתפות העצמית עפ"י תנאי הפוֹליסה ,מיִד עם ֱקבֹלת הִדרישה מן החברה.

תאריך

מספר זהות

שם

x

חתימה

ֹלאחר השֹלמת הפרטים יש ֹלהעביר טופס זה אֹל מרכז כֹלֹל וסע:
ט (5) 11/2010 20003 .רפי

כתובת ִדוא"ֹלclalvesa4u@clal-ins.co.il :
טֹלפון ,077-6385555 :פֱקס077-6385500 :
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