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 כבוד ל

 מנהלי חברות הביטוח 
 

 שלום רב, 

   חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהכרעה עקרונית בעניין נדון: ה

אם  "(החוק: ")להלן 2115-תשנ"חהת, וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלל (2)לה)ז(21סעיף ת והוראבהתאם ל

הודעה , או סירב מבטח לבטח אדם, ימסור לו המבטח, כמשמעותו בחוק, ונהליתן למבוטח יחס שמבטח  החליט

 ובסיס הנתונים, אם המבטח התבסס עליהם במתן ההחלטה, וכן תמצית המידע שעלימנומקת בכתב עם תמצית 

מפורט להלן, רשאי למסור את נימוקי החלטתו ותמצית המידע והנתונים, כעל אף האמור, מבטח  .התבסס

 .באמצעות רופאו של המבטח

 במקרים מסוימיםמבירור פניות ציבור שהתקבלו באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמצא כי ישנן חברות ביטוח ש

מוסרות הודעה מנומקת למבוטח בעל מוגבלות בעת שניתן לו יחס שונה או לאדם בעל מוגבלות שחברת אינן 

 אמור. הביטוח סירבה לבטחו, כפי שנדרש כ

ורות כי הלהריני  ,2152-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א 21מתוקף סמכותי לפי סעיף 

 השסירב מוגבלות עםביטוח תמסור למבוטח עם מוגבלות שניתן לו יחס שונה, כהגדרתו בחוק, או לאדם חברת 

הסיכון להערכתה ח נבעה מכך שהחלטת חברת הביטושין יצת , אשרלקבלו לביטוח, הודעה מנומקת בכתב

. ההודעה בעלי אותה מוגבלותשאינם  של מיהביטוחי סיכון בהשוואה לגדול מוגבלות העקב המסויים  הביטוחי

, הסטטיסטייםהנתונים הנתונים האקטואריים,  הבאים לפחות: מהענייניםאחד  תמצית שלגם  תכלולכאמור, 

 ,כאמור, שהיוו בסיס להחלטת חברת הביטוח המסוייםהביטוחי הגידול בסיכון לגבי  אחרמידע מידע רפואי או 

או הפניה  הפניה לשני מאמרים מקצועיים :כגון) אדםלאותו  ביחסעליו הסתמכה שאת תמצית המידע  וכן

 .(לעניין החלטתה שעליהם התבססה החברהבדבר תנאי חיתום  ,מבטח משנההנחיות ל

או מלאה בעל נכות מוחלטת צמיתה שהוא  ח בריאות אדםכך לדוגמא, אם חברת ביטוח סירבה לקבל לביטו

 תמסור לאותו אדם הודעה - העולה לכדי היותו 'אדם עם מוגבלות' על פי החוק הסובל מאי ספיקת כליות כרונית

 בסיס תמצית: החלטתהעליו התבססה  מידע ותצרף ,מצבו כאמורבכתב כי סירבה לקבלו לביטוח עקב  מנומקת

נימוקה ב .התבססה שעליהם המידע תמצית כןו ההחלטה במתן עליהם התבססה הביטוח חברת אם, הנתונים

רלבנטית לחו"ד רפואית  ,מידע סטטיסטי רלבנטיל, המדעי מתחום הרפואמאמר ליכולה החברה להתייחס  כאמור

תה ניתן להסיק כי אדם בעל נכות מוחלטת צמימהם , כאמור לעילמבטח משנה הנחיות לאו , מסוימת למקרהאו 

כי בשל מצבו יש או  ,הוא בעל סיכון גבוה יותר מאדם שאינו במצבוכרונית או הסובל מאי ספיקת כליות מלאה 

מבוטח אחר שאינו לסיכוי ש מעבר ידרש לכיסויים הנכללים בפוליסת בריאותסיכוי גדול יותר כי אותו אדם י

 .יידרש להם במצבו

( לחוק, ותישלח בתוך המועד שנקבע לעניין 1לה)ז()21בסעיף ההודעה תכלול גם את הפרטים המצוינים יובהר כי 

 ( לחוק. 3לה)ז()21זה בסעיף 
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בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא חוק שוויון זכויות לאנשים עם  דיוןיצוין כי במועד מתן הכרעה זו החל 

רעה זו אינה מעניקה "(. הכהבקשהש.י.ד.ה ואח' נ' מגדל ואח' )להלן: " 23131-12-21מוגבלות במסגרת ת.צ 

עוסקת בהתוויית התנהלות חברות ביטוח מול משום ש ,בבקשה לחברי הקבוצה את אותו הסעד המבוקש

ם הכרעה זו, על אף החלטתי לפרס ,אוכלוסייה בעלת מוגבלות, כך שתינתן לה הודעה מלאה כנדרש בחוק, ומשכך

   .תחילת הדיון בבקשה כאמור

 
 

 ליאורה הירשהורן, עו"ד

 סגנית המפקחת על הביטוח

 
 העתק:

 סלינגר, המפקחת על הביטוחדורית 

 עו"ד אסי קליין, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

 שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוח בריאות וסיעוד

 

 


