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כבוד השופט דניאל הורוביץ

התובע:

עדי דרעי

הנתבעת:

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

נגד

פסק דין

 .1לפניי תביעה שהגיש התובע נגד הנתבעת ע"ס .₪ 30,600
 .2התובע היה בזמנים הרלוונטיים לתביעה בעל משאית .הנתבעת ביטחה את המשאית
בפוליסת ביטוח מקיף.
 .3ביום  2.10.13נגנבה המשאית.
 .4ביום  12.2.14שילמה הנתבעת לתובע ,בגין האירוע הביטוחי של גניבת המשאית ,סך
של  .26,400הסכום מורכב מסך של  ₪ 24,000עבור שווי המשאית וסך של ₪ 10,000
עבור הארגז והרמפה שהיו מחוברים למשאית ,ובסה"כ  .₪ 34,000הנתבעת ניכתה
מהסכום את דמי ההשתתפות העצמית בסך  ₪ 7,600ובפועל שולם כאמור סך של
 ₪ 26,400לתובע.
 .5לטענת התובע ,עפ"י תנאי הפוליסה סכום הביטוח של המשאית ,הארגז והרמפה
עמדו ע"ס כולל של  ,₪ 57,000מתוכם סכום הביטוח של הארגז  ₪ 20,000וסכום
הביטוח של הרמפה .₪ 17,000
 .6לטענת התובע ,פיצתה אותו הנתבעת אפוא בדמי ביטוח בחסר ועל הנתבעת לשלם לו
את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו בסך .)57,000 – 26,400 = 30,600( .₪ 30,600
 .7התובע פנה לנתבעת בענין זה והנתבעת השיבה לו כי במידה שהתובע ימציא לה
אסמכתאות המעידות על שווי הארגז והרמפה ,היא תוכל להתייחס לשווי הממשי
שלהם ולפצות את התובע.
 .8לטענת התובע ,אין הוא יכול להמציא הערכת שמאי או אסמכתה אחרת בענין שווי
הארגז והרמפה שהרי המשאית ,לרבות הארגז והרמפה ,נגנבו.
 .9הנתבעת סירבה לשלם לתובע את יתרת הכספים המגיעים לו עפ"י טענתו ,ומכאן
התביעה.

 .10הנתבעת דוחה את טענות התובע .לטענת הנתבעת ,הגיש התובע את תביעתו בשיהוי.
לטענת הנתבעת ,משפנה התובע אליה בתביעה לתשלום דמי ביטוח בגין הגניבה,
התברר לה שהארגז והרמפה הוערכו על ידי התובע בסכומים מופרזים ועל כן ביקשה
הנתבעת מהתובע שיציג אסמכתאות להוכיח את עלות הארגז והרמפה .משלא הציג
התובע כל אסמכתה ,שילמה הנתבעת לתובע ,כסכום שאינו שנוי במחלוקת ,סך של
 ₪ 5,000עבור הרמפה וסך של  ₪ 5,000עבור הארגז וזאת בנוסף לערך המשאית בסך
.₪ 24,000
 .11לטענת הנתבעת ,סכומי הביטוח של הארגז והרמפה הנקובים בפוליסת הביטוח אינם
ערכים מוסכמים אלא מהווים את הסכום המירבי לחבות הנתבעת לגביהם וצוין כי
סכומי הביטוח שהתובע יהיה זכאי להם בקרות אירוע ביטוחי יהיו עפ"י הערכת
סוקר בתיק הביטוח.
 .12לטענת הנתבעת ,שמאי בקר שלה קבע כי ערך הארגז והרמפה הוערכו ע"י התובע
ביתר וללא אסמכתאות ,וערכם לטענת הבקר הינו  ₪ 10,000בלבד.
 .13לטענת הנתבעת ,ערכי הביטוח הנקובים בפוליסה הינם ערכים שהציג התובע בעת
כריתת חוזה הביטוח והם אינם הערכה של הנתבעת.
 .14לטענת הנתבעת ,במועד קרות הביטוח על המבוטח להוכיח את עלותם בפועל של
המיטלטלין המבוטחים ואין הוא זכאי לקבל דמי ביטוח בערכם של המיטלטלין
כחדשים .הנתבעת דוחה את טענת התובע כי אין באפשרותו להוכיח את ערכם של
הארגז והרמפה .לטענת הנתבעת ,יכול התובע להוכיח את ערכם לפי שנת היצור ושם
היצרן.
 .15לטענת הנתבעת ,עסקינן בגרסת התובע מול גרסתה והתובע לא הרים את הנטל
להוכיח את גרסתו.
 .16בדיונים שהתקיימו ביום  22.1.17וביום  9.5.17שמעתי את התובע ואת נציג הנתבעת.
 .17בדיון שהתקיים ביום  ,22.1.17הבהיר התובע כי הוא רצה לצרף הערכת שמאי בדבר
שווי הארגז והרמפה אולם נאמר לו שמבלי שהשמאי יראה אותם ,לא ניתן לערוך
חוות דעת .לאחר ששמעתי את הצדדים ,יצאו הצדדים להידבר ולנסות להגיע
להסכמות ,ללא הצלחה .בנסיבות אלה ,וכדי להקל על קבלת הכרעה ,ולמצער ,לבחון
אפשרות לצמצם את המחלוקת בין הצדדים ,הוריתי לתובע לנסות לקבל חוות דעת
בענין שווי הארגז והרמפה וכן הוריתי לנתבעת להגיש אסמכתאות בכתב בענין שווי
הארגז והרמפה אשר על בסיסם קבע השמאי בקר של הנתבעת את שווים.
 .18התובע הגיש ביום  21.2.17לתיק בית המשפט מסמכים בענין שווי הארגז והרמפה
אולם מדובר בהצעות מחיר בלבד ,לפריטים חדשים .הנתבעת ,מצידה ,לא הגישה
דבר.
 .19גם בדיון שהתקיים ביום  9.5.17לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמות.
 .20לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ושמעתי את דבריהם ,מצאתי לנכון לקבל את
התביעה בחלקה .להלן נימוקיי אשר יובאו בתמצית כמצוות תקנה (15ב) לתקנות
שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) ,תשל"ז.1976-
 .21כאשר מבוטח מתקשר עם חברה מבטחת בהסכם ביטוח ,ישנה ציפייה של המבוטח
כי כנגד התחייבותו לשלם את הפרמיה בגין פוליסת הביטוח ,ובכפוף לתשלום דמי

ההשתתפות העצמית ככל שישנם ,תעמוד המבטחת בהתחייבותה לשלם לו את דמי
הביטוח עפ"י הפוליסה.
 .22בפוליסה נשוא התביעה צוינו סכומי הביטוח בגין הארגז בסך  ₪ 20,000ובגין הרמפה
בסך  ₪ 17,000אשר יכוסו במסגרת פוליסת הביטוח .ישנה אפוא ציפייה של התובע
כי סכומים אלו ישמשו ,ולו בסיס ,לתשלום דמי ביטוח במקרה של אירוע ביטוחי.
 .23הנתבעת מנסה להבנות מהאמור מיד לאחר מכן בפוליסת הביטוח ,כי :
"הסכום הנקוב לעיל איננו ערך מוסכם אלא מהווה את הסכום המירבי
לחבותו של המבטח".
 .24עם זאת ,אין בסייג זה המצויין בפוליסה ,כדי להצדיק את התנהלותה של הנתבעת
ואת קביעתה באופן שרירותי ,כי ערכי הארגז והרמפה הינם  ₪ 5,000בלבד ,כל אחד.
אין מחלוקת כי השמאי בקר של הנתבעת העריך את הארגז והרמפה לאחר
שהמשאית נגנבה והוא לא ראה אותם .הנתבעת לא פרטה ,וממילא לא הוכיחה ,את
התחשיב אשר על בסיסו היא קבעה את ערך הארגז והרמפה בסך  ₪ 5,000כל אחד
ודומה כי הנתבעת מודה כי היא כלל לא עשתה שימוש בערכים המירביים המצוינים
בפוליסת הביטוח ,שהיא הנפיקה ,לתובע ,כבסיס לתחשיב .ככל שהנתבעת ממילא
התכוונה להעריך את הארגז והרמפה עפ"י שיקול דעתה שלה בלבד ,מבלי שהאמור
בפוליסה יהווה ולו בסיס לחישוב דמי הביטוח שישולמו ,אזי מה הטעם בנקיבת ערכי
ביטוח בפוליסה?
 .25בפוליסת הביטוח צויין עוד :כי
"כאשר סכומי הביטוח הנקובים לעיל שונים לפי בקשתו המפורשת של
המבוטח מסכומי הביטוח על פי הערכתו של הסוקר הנמצאת בתיק
החברה ,יחושבו תגמולי הביטוח שהמבוטח יהיה זכאי להם לפי אותו
יחס כיחס שבין שווי הרכוש על פי בקשתו של המבוטח לבין שווי
הרכוש על פי הסקר ביום עריכת הסקר כאמור לעיל".
 .26עפ"י הוראות הפוליסה ,היה על הנתבעת לדאוג לסוקר שיבדוק את ערכם של הארגז
והרמפה ולוודא קיומו של דו"ח סוקר בתיק הביטוח .הנתבעת לא מלאה אחר
הוראות ההסכם ולא שלחה סוקר .אין בתיק הביטוח דו"ח סוקר ולמצער הנתבעת
לא צרפה דו"ח סוקר לכתב ההגנה ולא הציגה דו"ח כזה בדיונים שהתקיימו .משלא
דאגה הנתבעת לדו"ח סוקר ,אין לה אלא להלין על עצמה ויש לחשב את דמי הביטוח
על בסיס הנתונים והערכים אשר צויינו בפוליסה ,קרי  ₪ 20,000ערך הארגז ו-
 ₪ 17,000ערך הרמפה.
 .27אינני מקבל את טענת הנתבעת כי הסכומים שננקבו בפוליסה ,קרי  ₪ 20,000עבור
הארגז ו ₪ 17,000-עבור הרמפה ,הינם ערכים מירביים עבור ארגז ורמפה חדשים.
הטענה נטענה באופן סתמי ומבלי שהובאה כל ראיה לכך.
 .28אינני מקבל את טענת הנתבעת כי היה על התובע להציג בפניה ראיות בדבר שווי
הארגז והרמפה ,כתנאי לתשלום דמי הביטוח .ראשית ,לא מצאתי בתנאי פוליסת
הביטוח הוראה כזו והנתבעת גם איננה טוענת כי קיימת בפוליסה הוראה כזו .שנית,
הכיצד יציג התובע ,בדיעבד ולאחר מעשה ,ראיה לשוויים של הארגז והרמפה ,אם
אלו נגנבו ואינם ברשותו? התובע טען בדיון כי הוא רכש את המשאית כיד שלישית
ואין בידיו ,כיום ,אסמכתאות לשווי הארגז והרמפה .מקובלת עלי טענת התובע.
הנתבעת ,בהתנהלותה ,גרמה לתובע נזק ראייתי בכך שלא דרשה מהתובע ,בעת
כריתת ההסכם ,ראיות לשווי הארגז והרמפה .אילו היתה עושה כן ,יכל התובע

להזמין שמאי אשר יבדוק את הארגז והרמפה ,ולהגיש חוות דעת מסודרת לנתבעת.
מוצא אני חוסר תום לב בדרישת של הנתבעת  -כעת לאחר שכבר אין משאית  -כי
התובע יספק לה ראיות לשווי הארגז והרמפה .אם עוד בעת כריתת ההסכם לא היה
בכוונתה של הנתבעת לשלם לתובע דמי ביטוח אלא אם התובע יספק לה אסמכתאות
מלאות לשווי הארגז והרמפה ,אזי יש בדברים משום הטעיה .היה על הנתבעת
להודיע לתובע את כוונותיה עוד בעת כריתת ההסכם ולהזהירו כי יהיה עליו להגיש
לה אסמכתאות ,כתנאי לתשלום עתידי של דמי ביטוח.
 .29לא מצאתי בסיס לטענת הנתבעת כי היא ערכה בירור וגילתה כי הארגז והרמפה
הוערכו ע"י התובע בסכומים מופרזים .הטענה נטענה בעלמא ובאופן סתמי מבלי
שפורט איזה בירור היא ערכה ואלו נתונים היו בידה שהעידו כי הסכומים היו
מופרזים.
 .30פוליסת הביטוח נוסחה על ידי הנתבעת והכלל המשפטי קובע כי הניסוח פועל לרעת
המנסח .הנתבעת היתה מחוייבת  -עפ"י הפוליסה אותו היא ניסחה – לערוך דו"ח
סוקר בענין שווי הארגז והרמפה והיא כאמור לא עשתה כן.
 .31לאור האמור ,יש לראות בסכומי הביטוח הנקובים בפוליסה ,קרי שווי ארגז 20,000
 ₪ושווי רמפה  ,₪ 17,000כסכומים מחייבים ,והתובע זכאי לדמי ביטוח על פיהם.
 .32עם זאת ,דומה כי בחישוב סכום התביעה לא הביא התובע בחשבון את ההפחתה שיש
להפחית בגין השתתפות עצמית .הסכום המירבי שזכאי לו התובע עפ"י תנאי
הפוליסה עומד על  .₪ 57,000בניכוי השתתפות עצמית בסך  ₪ 7,600עומד הסכום על
 .₪ 49,400הנתבעת שילמה לתובע סך של  ₪ 26,400ועל כן היתרה לתשלום הינה
.₪ 23,000
 .33התביעה מתקבלת אפוא בחלקה כאמור .הנתבעת תשלם לתובע סך שך .₪ 23,000
כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך  .₪ 650הסכומים ישולמו תוך 30
יום שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום
בפועל.
 .34ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב וזאת תוך  15יום
ממועד קבלת פסק הדין.
 .35המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין.
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