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  לכבוד
  הממונה על פניות הציבור

  חברה לביטוח בע"מ
  
  

  ,ג.נ.
  

   
  "קיזוז יתרת אגרת רישוי לרכב במקרי� של אבד� גמור בפוליסה לביטוח מקי
 לרכב  הנדו�:

  1טיוטה מס'  – 96666מס'  "ו 89674פניות מס'
  

  מבוא

  תלונות שבנדו', אנו מביאי& את הכרעתנו בה'.לאחר שביררנו עמכ& את ה .1

כיוו' שבשתי התלונות עולות שאלות עקרוניות זהות, ההכרעה ניתנת בשתיה' יחד. ההכרעה המפורטת  .2

שלח במקביל לשני המתלונני&. ואול&, בשל חובת הסודיות שחלה עלינו, פרטי המתלונני& יוהמנומקת ת

ה מובאי& רק תמצית הפרטי& והטענות הרלוונטיות שהועלו המסוימי& אינ& מופיעי& בהכרעה זו. בהכרע

 בכל אחת מהתלונות. 

עניינ' של שתי התלונות הוא החלטת חברת הביטוח לקזז מתגמולי הביטוח המשולמי& למבוטחי&,  .3

של אגרת הרישוי ממועד מקרה הביטוח ועד למועד בו  החלק היחסיאת  ,רכבל אבד' גמורבמקרי& של 

 .(להלו: "הקיזוז") גרת הרישוימסתיי& התוק( של א

 הפניות

) היה מעורב בתאונה 14.2.2002, תארי
 תחילת הרישוי 2002רכבו של הפונה (שנת ייצור : 89674פנייה מס'  .1

  הועבר למבוטח הפיצוי בגי' הרכב. 2011במר,  16. ביו& כאבד' גמורוהוכרז  2011בפברואר  23ביו& 

 :ה חברת הביטוח את חישוב הפיצוירטפי 2011במר,  15בהודעת התשלו& מיו&  .2

  



 האוצר משרד

  שוק ההו� ביטוח וחסכו� אג

  

  לפניות הציבור היחידה
  

2  
  

  02" 5695352:'פקס )16:00"9:00ה' בי� השעות "א' ימי�( *3002טל': ירושלי�, 1קפל�  'רח
  

  www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 
  :
  616891מסמ

לטענת חברת הביטוח, בחישוב הקיזוז חברת הביטוח היטיבה ע& המבוטח:  .3

 

 22) ניזוק בתאונה ביו& 1999דצמבר  16, תארי
 רישו& 1999רכבו של הפונה (שנת ייצור  :96666פנייה מס'  .4

 ולי הביטוח:פורט חישוב תגמ 2012בפברואר  15. בהודעת התשלו& מיו& 2012בינואר 

 

 עמדת חברת הביטוח בתשובותיה לפוני� ולבירורי� נוספי�

יחושבו לפי "מחירו' מכוניות משומשות  אבד' גמורבהתא& לתנאי הפוליסה תגמולי הביטוח במקרה של  .5

 וחדשות" המפורס& בידי השמאי לוי יצחק (להל' "המחירו'").

חברת הביטוח יב של אגרת הרישוי השנתית. בהתא& למחירו' ערכו של רכב משומש כולל בתוכו את הרכ .6

"כיצד להשתמש בלוחות המחירי&" וזו  מבססת את עמדתה על הערה המופיעה בראש העמוד שכותרתו

  לשונה:

שקלים (אלא אם  צויין   3,000 – 4,000"המחיר של מכונית חדשה אינו כולל הוצאות אגרת רישוי בסך 
 [הדגשה הוספה]. הרישוי יחסית לתקופת השימוש" מחיר מכונית משומשת כולל את אגרתאחרת). 

ורשיו' הרכב בוטל, משרד התחבורה מחזיר לבעל  אבד' גמורנגר& נזק של  ששמאי רכב קבע כי לרכבלאחר  .7

הרכב את העלות היחסית של אגרת הרישוי (ממועד ביטול רשיו' הרכב ועד תו& תקופת רשיו' הרכב). כיוו' 

  ת העלות האמורה במסגרת תשלו& תביעת הביטוח שלו.שכ
, המבוטח אינו זכאי לקבל א

ההחזר יכול להתבצע בי' בעקבות פנייה של בעל הרכב ישירות למשרד התחבורה ובי' בעקבות פנייה שלו  .8

  למשרד התחבורה באמצעות חברת הביטוח.

הפיצוי לפי המחירו' ייעשה "לאחר שיקלול הגורמי& המקובלי& המשפיעי& (הכוונה לכל הגורמי&  .9

  מצוייני& במחירו' כגורמי& משפיעי&)".ה

מצב של תשלו& תגמולי ביטוח להמחירו' אינו מתייחס א
 ורק למצב של "מוכר וקונה מרצו'" אלא ג&  .10

  של הרכב. אבד' גמורבגי' 

תגמולי ביטוח במקרה של אבד' גמור" [להל':  /שעניינו "ביטוח רכב (רכוש)  2000/12בחוזר ביטוח  .11

ייעשה לפי מחירו' ששמו יופיע בתנאי גמור תגמולי ביטוח במקרה של אבד'  "החוזר"] נקבע שתשלו&
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דנ', חישוב תגמולי הביטוח נעשה לפי כל האמור במחירו', ובכלל זה חישוב תוספות  י&הפוליסה. במקר

 
  נמו
), כמו ג& הפחתת היתרה היחסית של אגרת הרישוי.וקילומטרז' לער
 הרכב (מספר בעלויות נמו

של  קיזוז והמבוטח יקבל ממשרד התחבורה את ההחזר של החלק היחסיהיטוח לא תבצע את א& חברת הב .12

  יהנה מהסכו& פעמיי& ויש בכ
 משו& עשיית עושר ולא במשפט.יהרי שהוא  האגרה

חברת הביטוח נוהגת לסייע למבוטחי& לקבל את ההחזר בתקופה מהירה יחסית כיוו' שהיא מזינה ישירות  .13

  שוי בבקשה להחזר יתרת האגרה.את המחשב של משרד הרי

של החלק היחסי חברת הביטוח פנתה למשרד הרישוי בבקשה לברר את האפשרות לקבלת ההחזר של  .14

אגרת הרישוי ישירות אליה (לאחר השבת דמי אגרת הרישוי למבוטחי& כחלק מתשלו& תגמולי הביטוח), 

 ונענתה בשלילה.

  יעות קטנות ברחובותחברת הביטוח הפנתה לפסק הדי' של בית המשפט לתב .15

), שבו נדחתה תביעת 2012במאי  6בע"מ, נית' ביו&  סטפני נ' שומרה חברה לביטוח 48846/05/11(ת.ק 

מתגמולי שקוזז אגרת הרישוי  החלק היחסישתבעה השבת  אבד' גמורמבוטחת שלרכבה נגר& נזק של 

 הביטוח ששולמה לה, וכ
 נאמר בפסק הדי': 

  

  



 האוצר משרד

  שוק ההו� ביטוח וחסכו� אג

  

  לפניות הציבור היחידה
  

4  
  

  02" 5695352:'פקס )16:00"9:00ה' בי� השעות "א' ימי�( *3002טל': ירושלי�, 1קפל�  'רח
  

  www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 
  :
  616891מסמ

  דיו� 

 פניות שבנדו' מחייבת התייחסות להוראות החוזר.הסוגיה העולה ב .16

מתבצעת במצב בו המחירו'  משק(, בבסיסו, ער
 שוק של כלי רכב במצב של קונה מרצו' ומוכר מרצו'  .17

עסקה של מכירת רכב, קרי שהרכב ממשי
 להתקיי& ורק עובר מיד ליד.  כ
 ג& נקבע בהגדרת מחירו' 

  בחוזר) 1בחוזר: (סעי( 

כללים שיטתי, מקצועי ובלתי תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב מכל הדגמים "קובץ מחירים ו 
 בין קונה מרצון ומוכר מרצון ואשר מתפרסם ומתעדכן באופן סדיר, ושניתן לעיין בו בכל עת". 

  :בחוזר 1לעניי' ער
 הרכב נקבע בהמש
 סעי(  .18

בות במשתנים מיוחדים המשפיעים ערך הרכב המבוטח על פי המחירון ללא התחש -ערך רכב בסיסי" "

 -על ערך הרכב האמור, כגון: בעלויות קודמות, עבר תאונתי, קילומטראז', בלאי חריג ומיוחד (להלן 

 משתנים מיוחדים).

 בחוזר קובע כי:  2סעי( 

מבטח יפרט בכתב בפני המבוטח בשלב הצעת הביטוח, פירוט מלא של המשתנים המיוחדים שבמחירון "

יע על ערך הרכב המבוטח לצורך חישוב תגמולי הביטוח במקרים של אובדן גמור, או העשויים להשפ
  לחילופין יפנה את המבוטח למשתנים כאמור במחירון.

מבלי לגרוע מהאמור, יכלול המבטח בשלב הצעת הביטוח ובהבלטה מיוחדת הסבר מפורט בכתב 
 2מקרה ביטוח, תוך פירוט למשמעות המשתנים המיוחדים והשפעתם על חישוב תגמולי הביטוח ב

   דוגמאות שכיחות לפחות. הסבר כאמור יכלל גם בדף פרטי הביטוח".

היא, למעשה, משתנה מיוחד כהגדרתו  לעיל) 6(כאמור בסעי(  טענת חברת הביטוח היא שההערה במחירו' .19

  בחוזר.

 אי' בידינו לקבל עמדה זו. .20

הקשר של עסקת מכירה ורכישה מרצו', את ההערה במחירו' עליה מתבססת חברת הביטוח יש לראות ב .21

כאשר המוכר והקונה יכולי& לתמחר את יתרת התקופה שבה רשיו' הרכב יהיה בתוק( כחלק ממחיר 

ע&  בסכו& הסופי של העסקה העסקה. בנוס(, יתרת התקופה שבה האגרה תהיה בתוק( יכולה להשתקלל

גורמי& נוספי& הקשורי& ברכב המסויי&: מצבו הכללי של הרכב, השפעת ביקוש והיצע לדג& המסוי& 

, העומד משמעי. במילי& אחרות, היתרה הנותרת של תקופת האגרה אינה בבחינת משתנה חד 1ועוד ועוד

 בפני עצמו בעת שנקבע סכו& עסקת המכירה.

בי' א& הוא אינו קיי& יותר במקרה של גניבה  –יי& הרכב המבוטח חדל מלהתקגמור במקרה של אבד'  .22

ובי' א& הוא מורד מהכביש ורשיו' הרכב מבוטל לאחר שנגר& לו נזק קשה המחייב זאת. הדבר עולה ג& 

במצב של אבד' גמור רק מהנחיות משרד התחבורה, לפיה' החזר היתרה היחסית של האגרה מתאפשר 

והרכב מורד מהכביש. כאשר נעשית עסקת העברת בעלות ברכב  וגניבת רכב, במצב שבו רשיו' הרכב מבוטח

  במהל
 מכירתו מוכר הרכב אינו זכאי לקבל החזר עבור יתרת התקופה שבה רשיו' הרכב בתוק(.

                                                           
1

כלל ידוע הוא שמחירו הסופי של רכב נקבע בהתא� למספר פרמטרי�: מס' במחירו', תחת הכותרת הפחתות נכתב: " 2בעמוד  
בעלות "תיסטוריית הרכב. בשוק הישראלי להיסטורייכולל תאונות. ועיקר העיקרי� ה –הקילומטרי� שהוא גמע, מצבו המכני והכללי 

  לשעבר משמעות גבוהה".
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כחלק מתשלו& תגמולי הביטוח. אול&, לפי הנחיות  מיידדנ' חברת הביטוח ביצעה את הקיזוז  י&במקר .23

, 2ושפורסמו באתר האינטרנט של משרד התחבורה 2011מאי ב 16משרד התחבורה, המעודכנות ליו& 

הטיפול בהחזר יתרת אגרת הרישוי אור
 בי' שלושה לשישה חודשי& מיו& הזנת הבקשה למערכת הרישוי. 

מכא', שא& כטענת חברת הביטוח, ער
 הרכב המלא ביו& קרות מקרה הביטוח מגל& בתוכו את אגרת 

יו& כנדרש לפי הפוליסה  30של אי תשלו& מלוא תגמולי הביטוח תו
  הרישוי, הרי שקיזוז מיידי יוצר מצב

  התקנית.

"אגרת הרישוי יחסית לתקופת השימוש"  שיקלול, ברורה ושקופה בעניי' 3במחירו' אי' מתודולוגיה סדורה .24

כיוו' שחברת הביטוח מחוייבת, ג& לפי  .)2000/12במחיר הרכב ("המחיר הבסיסי" כהגדרתו בחוזר 

תובע / ], להציג בפני המבוטחמתוק( חובת ההנמקה למבוטח –לחלופי' וזר וג& לפי הדי' הכללי [הוראות הח

חישוב מסודר וברור שג& נית' לבקר אותו (בי' בתיקו' החישוב ובי' בהצגת חוות דעת נגדית), הרי  

יוחד משו& משתנה מ בהערה שבמחירו',את האמור ית' לראות שבהיעדר המתודולוגיה כאמור לעיל, לא נ

שהרכב גמע), מספר בעלויות קודמות ברכב, קילומטרז' כהגדרתו בחוזר, כמו משתני& אחרי& כמו: נסועה (

נוסחאות ברורות ופשוטות, כפי שג&  /סוגי בעלות קודמת וכיוצ"ב, שלגביה& המחירו' מציג מתודולוגיה 

  נעשה בשני המקרי& נשוא הכרעה זו. 

של עסקאות המכירה של דג& הרכב   מחיר ממוצע ירו� משק
ג� א� "ער/ הרכב הבסיסי" המופיע במח .25

שמדובר בהפחתה (או תוספת) מער/ הרכב,  שא�הרי המבוטח שנעשו בסמו
 למועד פרסו& המחירו', 

 .4החישוב של חברת הביטוח חייב להיות מדויק בהתא� לנתוני הרכב המסויי�, ברור ונית� לביקורת

טטיסטי של  מחירי עסקאות מכירת כלי הרכב, אול& לכל אחד "ער
 הרכב הבסיסי" הוא מעי' ממוצע ס .26

. לפיכ
, לא ברור כיצד האמור בהערה שבמחירו' יכול לשק( מסויימתשונה,  ת רישוית אגרמכלי הרכב יתר

את גילו& תקופת האגרה ש"נוצלה" עד מועד קרות מקרה הביטוח ב"במחיר הרכב הבסיסי" של הרכב 

 המסויי&.

ישוי מיו& מקרה הביטוח ועד למועד סיו& התקופה שבגינה שולמה האגרה ללא קיזוז יתרת אגרת הר .27

ערכה של אגרת הרישוי ממועד ראשית חישוב מדויק של "ער
 הרכב הבסיסי", ובכלל זה חישוב מדויק של 

, הוא, למעשה, קוד& לקיזוז האמור " ומחיקתו מהמרש&,גמור 'האגרה ועד למועד הכרזת הרכב כ"אבד

נו נית' לחישוב ולבקרה. ייתכנו א( מקרי&, לפי שיטתה של חברת הביטוח בה& יינזק שרירותי, ואי

המבוטח פעמיי&: פע& בקביעת "ער
 רכב בסיסי" שיכלול תקופה קצרה יותר של ניצול אגרת הרישוי 

 מהניצול בפועל ופע& בקיזוז יתרת תקופת אגרת הרישוי בשל מועד קרות מקרה הביטוח. 

ו הפנתה חברת הביטוח: לא מצאנו בפסק הדי' התייחסות או דיו' בשאלה שהוצגה באשר לפסק הדי' אלי .28

על ידינו, קרי הא& יש לראות בהערה שבמחירו' משו& משתנה מיוחד בהתא& לחוזר, ונראה שבית המשפט 

                                                           
2

החזר גמור במקרה של אבד'  2010ביוני  9: לפי נוהל מיו& 2011לבי' שנת  2010שחל שינוי בנוהלי משרד התחבורה בי' שנת ראוי לציי'  
נקבע שבפני בעל הרכב  2011במאי  16יתרת האגרה היה משול& ישירות לחשבו' הבנק של בעל הרכב דר
 חברת הביטוח. בנוהל  מיו& 

בעל הרכב למשרד הרישוי או פנייה באמצעות חברת הביטוח, כאשר ההחזר מבוצע ישירות  עומדות שתי חלופות: פנייה ישירה של
  לחשבו' הבנק של בעל הרכב.

3
בשיחה שקיי& מנהל מחלקת ביטוח כללי באג( ע& בעל תפקיד בכיר במשרדו של השמאי לוי יצחק לא עלה בידי אותו גור& לתת הסבר  

 .2010פיעה המחירו' מאז חודש יולי לגבי המתודולוגיה העומדת בבסיס ההערה המו
4

במחירו' תחת הכותרת "הפחתה/העלאה בגי' מצבה הספציפי של המכונית" ובמיוחד  6ראו לעניי' זה ג& את הפירוט המופיע בעמוד  
 .11 – 7סעיפי& 
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כי בית המשפט לקח, כמוב' מאליו, שחברת הביטוח היתה רשאית לעשות שימוש בהערה האמורה. יצויי' 

 בוטחת חשה שמדובר בקיזוז שרירותי.התרש& שהמ

אשר על כ', אנו קובעי& שלא נית' לראות בהערה במחירו' עליה מסתמכת חברת הביטוח משו& "משתנה  .29

 .מיוחד" כהגדרתו בחוזר

 הכרעה

(א) לחוק הפיקוח על שירותי& פיננסיי&  62, לפי הוראות סעי( ותמוצדק ותלפיכ
 אנו מוצאי& את התלונ .30

[להל': "חוק הפיקוח"] וקובעי& שחברת הביטוח לא היתה רשאית לקזז את יתרת  1981 –(ביטוח) תשמ"א 

 אגרת הרישוי כפי שעשתה במקרה זה.

31.  
  אנו מורי& לחברת הביטוח להשיב לפוני& את הסכו& שקוזז. הסכו& יישא ריבית והצמדה כדי'.לפיכ

 הבכל התביעות המתבררות ואלכמו כ' אנו מורי& לחברת הביטוח לחדול לאלתר מביצוע הקיזוז האמור  .32

 שיוגשו בעתיד.

לחוק הפיקוח חברת הביטוח רשאית לערער על ההחלטה לבית המשפט  102בהתא& להוראות סעי(  .33

 
 יו& ממועד קבלת ההחלטה 45המחוזי תו

  

  

  בכבוד רב,

  

  ליאורה הירשהור', עו"ד

  סגנית המפקח על הביטוח

  

   מנהל מחלקת ביטוח כללי ,מיכאליהעתק: אס( 
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