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למרות שהפוליסה בוטלה,
המבוטחת לא ויתרה וזכתה בפיצוי
בתביעה לאובדן כושר עבודה
 עובדת בכירה חלתה במחלת אלצהיימר ,שאובחנה רק שלוש שנים לאחר שפוטרה מעבודתה
 היא זכתה בתביעה כי הצליחה להוכיח שפיטוריה נבעו מהמחלה שהחלה כבר אז ,טרם פיטוריה
 עקשנות של עורך דין וסיוע רפואי צמוד מהווים לעיתים קרובות ערובה לניצחון בבית המשפט

טלי (שם בדוי) עבדה שנים
רבות בתפקידים בכירים
במשק הישראלי ובתפקידה
האחרון שימשה כמנכ”לית
בחברה קמעונאית גדולה.
שכרה החודשי היה
כ 55-אלף שקל והיא
נחשבה למנהלת מוערכת
שעבודתה
ופעלתנית
נעשית ללא דופי .טלי
החזיקה בפוליסת אובדן
כושר עבודה ,אלא שרצף
אירועים שנבע ממצבה
הרפואי הביא לביטול
הפוליסה ולדחיית התביעה
על ידי חברת הביטוח.
בשנת  2012התחילה
טלי להתנהג באופן מוזר
ולהרבות לשכוח דברים ,אולם היא לא פנתה
לבירור רפואי כלשהו ולא היה תיעוד על
התנהגותה זו .כמי שניהלה פרויקטים וניהלה
תקציבים במיליוני שקלים ,התנהגות של שכחת
דברים לא הייתה אופיינית לה ,אך בני משפחתה
לא ידעו לקשר בין השכחה לבין גורם רפואי או
נפשי .אם לא די בכך ,כעבור כמה חודשים היא
פוטרה מעבודתה ,בין היתר כתוצאה מירידה
בתפקודיה בעבודה ,אשר נבעו בשל הירידה
בזיכרון.
בסופו של דבר ,כשלוש שנים לאחר מכן ,טלי
נבדקה על ידי רופא נוירולוג שקבע כי מדובר
בשלבים מתקדמים של מחלת האלצהיימר,
כשלדבריו טלי אינה כשירה במועד הבדיקה
לעבוד בעבודה כלשהי ולנהל את ענייניה ואינה
כשירה לעבוד בתפקיד ניהולי עוד משנת .2012
כמו כן נקבע על ידי מומחה לרפואה תעסוקתית,
כי טלי באובדן כושר עבודה מלא ולצמיתות.
מאחר שטלי הייתה אחראית מאוד בכל הקשור
לניהול השוטף של הבית ,ובפרט בכל הקשור
לרכישת פוליסות ביטוח מסוגים שונים לבני
משפחתה ולעצמה ,הרי שהיא החזיקה ,כאמור,
בפוליסת אובדן כושר עבודה וכעת פנו בני
משפחתה לממשה .אלא שחברת הביטוח
דחתה את התביעה בטענה כי פוליסת הריסק
(אכ”ע) שהייתה ברשותה בוטלה עקב אי תשלום
הפרמיות החודשיות כשנה לאחר הפסקת
העבודה.
מאחר שביטול הפוליסה על ידי טלי אינו תואם
את התנהגותה האחראית ,בני משפחתה של
טלי לא הרימו ידיים ופנו לקבלת סיוע משפטי
ממשרד פייל ושות’ .מנהל מחלקת הביטוח עו”ד
נדב ליטמן בדק את כל המסמכים ופוליסות
הביטוח שברשותה ,ולאחר בירור נרחב
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נמצא כאמור שפוליסת אובדן כושר העבודה
שברשותה אמנם בוטלה עקב אי תשלום ,אולם
אופן ביצוע הביטול ואופן המעבר לריסק זמני
היה שלא כדין.
יצוין כי חברת הביטוח הערימה קשיים בקבלת
העתקי הפוליסות ומסמכי ההצטרפות ,ורק
לאחר קבלת צו מבית המשפט שלחה המבטחת
את המסמכים הנדרשים.
בתביעה משפטית שהוגשה נגד חברת הביטוח
נטען ,בין היתר ,כי התובעת לא קיבלה מכתבי

התראה מחברת הביטוח
וכי המעבר לריסק זמני
לא בוצע כראוי ,אולם
הטענה העיקרית אותה
הצליח עורך הדין להוכיח
היא ,שמקרה הביטוח
התרחש עוד בהיותה של
טלי מבוטחת ,וכי ביטול
הפוליסה נעשה על ידה
מהתנהגותה
כחלק
הלקויה ולא כמהלך
מחושב .דהיינו ,טלי לקתה
האלצהיימר
במחלת
כבר בשנת  ,2012שעה
שחלה ירידה משמעותית
בתפקודיה הקוגניטיביים.
למרות שמסמך רפואי
על
המעיד
ראשון
אלצהיימר התקבל רק כשלוש שנים לאחר כן,
התביעה הצליחה להשיג את הפיצוי המיוחל.
בהסכם פשרה סוכם כי טלי תקבל תגמולי
ביטוח מזמן הפסקת עבודתה ,עת פוטרה בסוף
שנת  2012ובסך הכל כ 2.5-מיליון שקל.
הודות לנחישותו של עורך הדין ,הקערה
התהפכה .המסקנה היא אחת – גם אם חברת
הביטוח דחתה את התביעה ,אל תוותרו .את
המסר הזה חשוב שכל העוסקים בענף הביטוח
ידעו ויפנימו ובעיקר המבוטחים עצמם.
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