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"  התנהלות נכונה בנזקי צנרת"
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?איך זה עבד עד היום
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תיקון הוראות החוזר "2016-1-21מה השתנה בחוזר  
?3.9.2017שנכנס לתוקף בתאריך "  המאוחד

מצב חדש(מילגם/ פמי/ ל.כ.ש/ שחר )מצב קיים 

ישירות לשרברבתשלום בגין כל אירוע(תשלום פר כיסוי)הקפיטציהשיטת 

.השתתפות עצמית משולמת לחברההשתתפות עצמית ששולמה לשרברב

.השרברב חתום ישירות מול חברת הביטוחספק השרותי"בחירת השרברבים הייתה ע

.חברת הביטוח אחראית למנות את השמאיהשרברבים הייתה מפעילה שמאי בהתאם להחלטהחברת

.אין הגבלת סכום18,500₪מקסימאלי בטיפול הספק גובה נזק

של  L/Rמשפיע על )נרשמת תביעה בגין כל אירוע18,500₪לא נרשמה תביעה לפוליסה עד 

(הסוכן

.חברת הביטוח ממנה את המאתרהיה ממנה  מאתרהספק

.פרמיה משתנה בהתאם לסכום הביטוחסכום ביטוח/ קומה / פרמיה אחידה לכל נכס

חברת הביטוח מעורבת בכל תביעהמעורבת בכל אירועחברת הביטוח לא הייתה

השתתפות עצמית משתנה בהתאם לסכום הביטוחהשתתפות עצמית קבועה

אפשרות בחירת שרברב מתוך רשימת השרברבים חוסר היכולת לבחירת השרברב

(ובהתאם לציון)באתר החברה 



4 מצב חדש(מילגם/ פמי/ ל.כ.ש/ שחר )מצב קיים 

!!!איןעבודות פרטיות

שבהסדרשרברביםרשימת

לעתמעתתתעדכןהשרברביםרשימת.שבהסדרשרברביםרשימתתנהלביטוחחברת.1

הביטוחחברתשלהאינטרנטאתרבאמצעות,לציבורזמינהותהיה

נאותשירותלתתהביטוחלחברתיאפשרמחוזבכלהשרברביםברשימתהשרברבים'מס.2

12-מתפחתלאהשרברביםמספר.(המחוזבתוךגאוגרפיתלפריסה,לבבשים)למבוטחיה

השרברביםממספרפחות.שרברביםכשלושהשרברביםחברתתחשבובמנייניםשרברבים

:ל"הנההוראותיחולו12-ממסוייםבמחוז

,הסדרפוליסתשרכשאףעל,שרברבבכללבחורלמבוטחהביטוחחברתתאפשר.א

בשרברבבחרכאילועצמיתבהשתתפותיישאוהמבוטח(ב)5.4.1קטןלסעיףבהתאם

.שבהסדר

.זהלסעיףבהתאםזכותובדברהמבוטחאתהביטוחחברתתיידע.ב



5

חברת ביטוח לא תתקשר עם שרברב שבהסדר לטובת ביצוע בקרות על אופן פעילות  1.

.שרברבים

חברת ביטוח וסוכן ביטוח יציגו בפני המבוטח את החלופות לבחירת זהות השרברב שבהסדר  2.

.ויאפשרו לו בחירה מלאה ביניהם

דירוג שרברבים

לרבות במקרה שבו  , בסיום מתן השרות על ידי שרברב שבהסדר1.

תערוך חברת הביטוח או סוקר , לא בוצע תיקון על ידי השרברב

.בירור עם המבוטח לגבי שביעות רצונו מהשירות שקיבל, מטעמה

בירור כאמור יכול שייערך באופן  . ככל שבוצע, בירור כאמור יכלול מתן ציון לשרברב שבהסדר2.

.מדגמי ויהיה בהתאם לכללים סטטיסטים מקובלים

הציון שייקבע לשרברב שברשימת השרברבים שבהסדר יחושב כממוצע הציונים שניתנו  3.

.לשרברב בשנה האחרונה

.אחת לחודש את הדירוג השרברבים שבהסדר, לכל הפחות, חברת ביטוח תעדכן4.

השפעה על שרברבים



זמינות מתן השירות על ידי שרברב שבהסדר

ימי עבודה מפניית המבוטח  2לא יאוחר מ , יחל תיקון הנזק

6
בחר המבוטח שרברב בהסדר

יודיע על כך , ימי עבודה2ואלו אינם זמינים תוך , שרברבים שבהסדר4-פנה המבוטח ל 

ימי עבודה2והיא תתאם שרברב לא יאוחר מ , המבוטח לחברת הביטוח

והמבוטח  ( פרטי)יוכל המבוטח לבחור במסלול כל שרברב , לא תואמה הגעת שרברב כאמור

.י שרברב שבהסדר"כאילו תוקן ע, יישא בהשתתפות עצמית



לא יעלה זמן ההמתנה לשרברב  

שבהסדר על שעתיים מעבר למועד  

.הביקור שנקבע

על חברת הביטוח  -דחיית מועד ביקור 

להודיע למבוטח על דחיית מועד הביקור עד 

בערב שקדם כאמור ותתאם  20:00השעה 

עם המבוטח מועד ושעה חדשים לביקור  

שייערך תוך יום עבודה אחד אלא אם ביקש  

.המבוטח אחרת

נקבע מועד ביקור ולא הגיע השרברב שבהסדר בזמן  

שנקבע ללא שקיבל את אישור המבוטח מראש או ללא  

:ל"שהודיע לו על דחיית הביקור יחולו ההוראות הנ

מרשימתאחרשרברבלבחורהמבוטחרשאי,שעותלשלוששעתייםביןהראשוןלשרברבההמתנהזמןהיה.א

.הראשוןהשרברבשלנוסףביקורנערךשלאובתנאיהמיםנזקבתיקוןשימשיךשבהסדרהשרברבים

מועדהביטוחחברתתתאם,הביטוחלחברתכךעלהמבוטחוהודיע,שעותשלושעלההמתנהזמןעלה.ב

אוהביטוחלחברתהמבוטחהודעתממועדשעותמשלושיאוחרלאלמבוטחשיגיעהראשוןהשרברבלהגעת
תאפשר,הביטוחחברתמצדנוסףתיאוםלאחרהראשוןהשרברבהגיעלא,המבוטחזאתביקשאםאחרבמועד
בהשתתפותיישאוהמבוטח,הסדרשרברבעםפוליסההמבוטחשרכשאףעלשרברבבכללבחורהביטוחחברת

.הסדרבשרברבבחרכאילועצמית
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שירותמתןבענייןמסכםמסמך

לגביפירוטהכוללמסכםמסמךלמבוטחהביטוחחברתתמסור,שבהסדרהשרברבידיעלהשירותבסיום
:אלהאתהפחותלכליכלולהמסמך,לושניתןהשירות

.הנזקמקורלגביהשרברבממצאי1.

.הנזקלתיקוןלדעתונדרשואשרהפעולות2.

.ביקורבכלשבוצעוהתיקוןופעולותהמבוטחמולשתואמוהביקוריםפירוט3.

.המבוטחלבחירתבהתאםאלקטרוניבאמצעיאובכתבתהיהכאמורהמסמךמסירת

שביעות רצון



תודה על ההקשבה  


