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הנדו :הכרעה עקרונית בעניי תשלו שכר טירחת שמאי
.1

לאחרונה היגיעה ליחידה לפניות הציבור תלונה של סוכ ביטוח בעניי תביעת ביטוח שהגיש
לקוחו לחברת הביטוח בגי פגיעה של צד ג' ברכבו .במסגרת הסכומי שנתבעו נתבע שכר
טירחת השמאי ,כפי שהוגש בחשבונית של השמאי אשר ער) את השמאות.

.2

בתגובת המבטחת לתלונה ,הודיעה זו כי היות והנזק היה קט וחשבונית שכ"ט השמאי הגיע
כדי  37%מסכו הנזק כולו אי לדעתה הצדקה לחשבו שכ"ט השמאי יהיה בסדר גודל
כזה ,ועל כ היא משלמת לתובע רק חלק משכ"ט.

.3

עמדת משרדנו הינה כי אי קשר בי גובה הנזק שנגר לנכס לבי חובת המבטחת לשאת
בתשלו שכר טירחתו של השמאי.

.4

א התובע מציג למבטחת חשבו שכר טרחה של שמאי בצרו חשבונית מס כדי המעידה כי
התשלו בגי שרותי השמאות נקבע על ס) כלשהו ,אי למבטחת זכות להפעיל שיקול דעת
ולקבוע מהו שכר הטירחה הראוי ,לדעתה ,בהתבסס על גובה הנזק שנגר ,וזאת בפרט
לאחר שהוכח לה במסמכי כי זהו שכר הטירחה שנקבע עבור השרות המבוקש ,ושאותו
נאל -התובע לשל בפועל.
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.5

ככל הידוע לנו ,ללא קבלת חוות דעת שמאי ,המבטחת לא היתה משלמת את ניזקו של
צד ג' ,וזאת בטענה כי הוא לא הוכיח את נזקו .הערכה של כל גור אחר לא היתה מתקבלת
בטענה כי זו אינה מספקת; לפיכ) נראה לנו כי הקביעה ששכר הטירחה אינו מוצדק
בהתבסס על גובה הנזק עשויה להתפרש כפעולה בחוסר תו לב של המבטחת.

.6

לפיכ) הורנו למבטחת ,כי ע המצאת חשבונית המס כדי ,המעידה על כ) ששכר הטירחה
שול לשמאי בפועל ,תשל זו למתלונ את הסכו האמור.
זו עמדתנו העקרונית בנושא ,לפיכ) תלונות דומות שיגיעו ליחידתנו יטופלו ויוכרעו בהתא
לאמור לעיל.

בכבוד רב,
ארית שניטל
היחידה לפניות הציבור
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