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אתרים | כתבות | אנציקלופדיה | פורומים | קניות

 20%הנחה במקיף לרכב ,לכולם!
שלום אורח התחבר וקרא דוא"ל | פתחו תיבת דוא"ל חינם

רכב

חפשו אתרים

משפט וצרכנות

משפט

פיצוי מלא :הנכות לא קיצרה את תוחלת החיים
בית המשפט דחה ניסיון של חברות ביטוח להקטין פיצוי לנפגעת
תאונת דרכים ,בטענה כי תוחלת חייה התקצרה בגלל נכותה.
השופט קבע לה פיצויים בסך תשעה מיליון שקלים
בני ברק
פורסם15:14 ,17.06.09 :

 16,000מזומן
ללא הגרלה!

זהה את התינוק וקח
 16,000ש"ח
לחץ כאן!

פשוט להכיר בלי
משחקים

בית לוינשטיין.
מומחה מטעם
המוסד חלק על
חברות
הביטוח צילום :חגי
אופן

שתף

נפגעת תאונת דרכים שנקבעו לה  100אחוזי נכות ,תפוצה על-ידי חברת
הביטוח הכשרת הישוב ואבנר ,בסכום של תשעה מיליון שקלים .זאת למרות
נסיון החברות להקטין את גובה הפיצוי ,בנימוק שבגלל הפגיעה בתאונה
התקצרה תוחלת החיים של הנפגעת .לטענת חברות הביטוח ,מתוחלת חיים
ממוצעת של אשה יהודיה ,העומדת על  80שנה ,יש להוריד במקרה של
הנפגעת  16 - 20%שנים .זאת ,על סמך מה שהן מכנות "מחקרים וספרות
בתחום" .לחילופין הציעו להתייחס לפסיקת בית המשפט העליון במקרים
דומים ,ולפסוק פיצויים לפי קיצור תוחלת חיים של .10%
אלא שבית המשפט בחר לקבל את חוות דעת מומחה מטעמו ,פרופסור אבי
עורי ,מנהל המחלקה השיקומית בבי"ח רעות ומנהל המחלקה לשיקום
נוירולוגי בבי"ח שיבא לשעבר .עורי טען כי לנפגעת לא נגרם כל קיצור
בתוחלת החיים ,זאת בין היתר על סמך סקר שנערך בבית החולים לוינשטיין,
ואשר הראה כי תוחלת חייהם של פרפלגים )פגועי חוט שדרה עם שיתוק
בגפיים התחתונות( אינה נפגעת.

אתר ההכרויות התוסס
ברשת
הירשמו חינם!

Options.co.il
 75%רווח בשעה

חשבון דמו חינם עד
 5,000ש"ח בונוס
לחץ כאן! <<

חיסון מפני שפעת,
בתרסיס!

צילום אילוסטרציה :שי וקנין

חינם במאוחדת
לילדים בגילאי 2-8
לחצו לפרטים<

דרושים לעבודה
בחופי L.A

בית המשפט פסק כי התובעת תהיה זכאית לפיצוי מלא ,מחושב לפי תוחלת
החיים הממוצעת ,ויגיע על כן לכתשעה מיליון שקל .בא כוח התובעת ,עו"ד
עמיקם חרל"פ ,אמר כי" :בית המשפט בחר ללכת נגד הזרם ,ולא לקבוע
לנפגעת קיצור תוחלת חיים באופן אוטומטי .אין לי ספק כי בשנים הקרובות
נראה יותר ויותר החלטות מעין אלה ,שהן ,בין השאר ,תוצאה של שיפור
הטיפול והמעקב הרפואי בנכים בישראל".
תגיות :ביטוח | תביעה
Be the first of your friends to recommend this.
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מרלין  -קישורים ממומנים

ליסינג משתלם לעסקים
ליסינג מימוני לעסקים
למגוון דגמים ב0% -
ריבית! מידע
Leascar.co.il

סקפטי? הזהר
מהתקרחות
לרופא העור טיפול יעיל
ומוכח לבעיית
ההתקרחות הגברית
גם בהתייעצות אונליין

תגובה לכתבה
30K

Like

הדפסה

שמירה

רוצים לשלוח הודעות  MMSו SMS-חינם מהפייסבוק? תעשו לייק לעמוד
של פלאפון.

עוד
בערוץ

קטנות ומשומשות -
רמת הסחירות ללא
שינוי

מבצעים חמים

ynetshops

אתר מספר  1למכרזים
מכרזים חמים לפני
סגירה ,היכנסו ותרוויחו
בגדול!

שלחו כתבה

לפורום

ירידת מחיר חדה!

נייד טושיבה
מהסדרה החדשה

מרלין

שכחתם איפה
חניתם? המכונית
תגיע אליכם

קישורים ממומנים

ליסינג משתלם לעסקים מידע
ליסינג מימוני לעסקים למגוון דגמים ב-
 0%ריבית!

מחפש ביטוח משתלם?

היכנסו לאתר
תן מחיר
הצעות מ₪ 2499 -

השוואת ריבית משכנתא
השוואת הצעות לריבית
משכנתא בין הבנקים
למשכנתאות.

מלא טופס קצר וקבל הצעות לפוליסות
מהחברות המובילות.

bankrate.co.il

בניית אתר מכירות
תנו למומחים שלנו
להוביל אתכם להצלחה
בטוחה במכירות מידע

הוסף תגובה ממומנת
בעל/ת עסק .יש לכם מסר מסחרי הקשור לכתבה? רוצים להציג אותו בפני מאות אלפי
קוראי  ?ynetהוסיפו תגובה ממומנת לכתבה .ניתן להוסיף קישור לאתר או למוצר
שלכם .התגובה תופיע במלואה ,מודגשת ובצמוד לכתבה .למידע נוסף

e-shop.co.il

מערכת דיוור אלקטרוני
לשלוח דוא"ל בלי
להחסם ,כולל דוחות וכלי
שיווק

לכתבה זו התפרסמו  24תגובות ב 14-דיונים

פתיחת כל התגובות

activetrail.co.il

מקם מודעתך כאן!
09-8351234

מהסוף להתחלה | מההתחלה לסוף | מומלצות גולשים |

עוררו עניין

 .14תכנסו ותקראו
הזקן  ,מרכז )(04.07.09
 .13עם כל הכבוד לסוגיה החשובה...
דניאל )(18.06.09
קישורים Thinkad -
ממומנים

ביטוח רכב  -השוואה

השוואת מחירי ביטוח
רכב ,מלא טופס קצר
לקבלת פרטים
Best-Insurance.co.il

ביטוח משכנתא
מלאו טופס וקבלו הצעות
להשוואת מחירי ביטוח
משכנתא
insurance-price.co.il

 .12על קיצור תוחלת החיים היו צריכים לשלם תוספת פיצוי )לת(
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 .10גם התובעת
)(18.06.09

סובלים מהזעת יתר?
היום ניתן לטפל בזה
בקלות ,מלאו טופס
להשוואת מחירים
perfect-feel.co.il

ביטוח דירה
רוצה לחסוך בביטוח
דירה? מלא טופס
להשוואת מחירים.
insurance-price.co.il

הקטנת חזה לגבר
כבר לא חייבים להתאמץ
במכון כושר לעיצוב חזה
מושלם ,מלאו טופס
perfect-breasts

 AIGדרושים
נציגי מכירות שרוצים
להרוויח הרבה ולהנות
הרבה יותר!
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לוח רכב יד שניה
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אביזרי רכב יד שניה
לעורך דין..תקרא
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מקס  ,חולון )(17.06.09

 147צורה חדשה
 150כ"ס מאובזרת
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גלאי אהבלים )(17.06.09
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 4תשעה מיליון זה לא כסף...
.
משה  ,המרכז )(17.06.09
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.
רונן )(17.06.09
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.
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.
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ביטוח משכנתא – השוואת מחירים

דרושים נציגי מכירות

עדיין משלמים ביטוח לבנק? מלאו טופס,קבלו הצעות ותתחילו לחסוך!

ב AIG-תרוויחו יותר ותהנו הרבה יותר! עם או ללא נסיון

www.insurance-price.co.il

www.aig-israel.com

סובלים מהזעת יתר?

ביטוח רכב – השוואת מחירים

היום ניתן לטפל בזה בקלות ! השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם והצעות!

חסכו זמן וכסף ,מלאו טופס להצעות ביטוח רכב מחברות ביטוח מובילות!

www.perfect-feeling.co.il

www.best-insurance.co.il

פרויקטים חדשים בכל הארץ מהחברות המובילות

דירות חדשות ב
דירות חדשות

ההשקעה הטובה בעיר!

פעם ב  100 -שנה

נוף עוצר נשימה

שיווק הבניין השני

במחיר של פעם  4חדרים
החל מ  899,000 -ש"ח

במגדל דירות איכותי4 ,
חד' מ 1,600,000 -ש"ח

שלב א' הסתיים .נפתחה
ההרשמה לשלב ב' 4 .חד'
מ 2,000,000 -ש"ח

נוף עוצר נשימה ודירות
מרווחות 4 ,חד' קומה 10
מ 1,299,000 -ש"ח

מענה מושלם למשפחות -
לגדל ילדים בבטחה עם
איכות חיים גבוהה
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עוד בפרויקט

עוד בפרויקט
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