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 תקנות המיקוח על עסקי ביטוה (תנא* חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

1 9 8 1 - ג ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—11981
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. הפוליסה בהוזה לביטוח דירה ותכולתה תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים
 בתוספת (להלן — הפוליסה התקנית), ובביטוח דירה או בביטוח תכולת דירה — לפי

 הפרקים המתאימים בפוליסה התקנית.

ת י נ ק סה ת לי  פו

 2. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, הסיכונים, הרכוש
 והחבויות המבוטחים.

 3. נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לענין סיכוני חשמל, תכלול ההרחבה אבדן ונזק
 שנגרמו למכשירים חשמליים ומיתקנים חשמליים כתוצאה ממתח יתר, עומס יתר, קצר,

 קשת חשמלית וחימום עצמי.

י חשמל נ כו  סי

 4. נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לענין ליפוף מנועים, תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות
 ליפוף מנועים חשמליים וסלילי שנאי מתח המוזנים מרשת החשמל, כשהנזק נגרם ממתה
 יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי; כן תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות

 פירוק, הרכבה והובלה עד לשיעור של 20% מהוצאת הליפוף.

 ליפוף מנועים
 ושנאים

 5. מבטה רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הוא לטובת המבוטח.

 6. מבטח רשאי לשנות את הניסוח וסדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא
 ישתנו עקב כך התוכן והמהות של הוראות הפוליסה התקנית.

 שינויים לטובת
 המבוטח

 7. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו או
 להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמור בסעיף 4

 לחוק חוזה הביטוח, התשמ״א—21981,

 הבלטת סייגים

 8. תקנות אלה יחולו על פוליסות לביטוח דירה ותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו ביום
 ח׳ בשבט התשמ״ב (1 בינואר 1982) או אחריו.

ה ל י ח  ת

 1 ם״ח התשמ״א, עמי 206.
 2 ס״ח התשמ״א, עמ׳ 94.
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 תוספת

 פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה

: החברה)  פוליסה זו היא חוזה בין (שתיקרא להלן
 ובין המבוטח ששמו מפורש במפרט (שיקרא להלן: המבוטח).

 שום פוליסה אינה מקנה באופו
 אוטומטי זכות לפיצוי. מודגשת בזה
 חשיבותם של התנאים וההוראות
 אשר בפוליסה, לרבות המפרט והצעת

 הביטוח.

 אינך יכול לזכות בפיצויים על נזק
 שנגרם לאדם אחר ולא תוכל לבטח
 לטובתך אלא במידה שיש לך, ביחס
 לרכוש זה, זכות המוכרת על־פי הדין,

 או אינטרס כלכלי.

 פרטים לא־נכונים או חסרים בהצעת
 הביטוח ובהצהרה שמילאת עשויים
 לפגוע בזכויותיך על־פי הפוליסה ואף
 לשלול לחלוטין כל זכות לפיצוי. אם
 ההצעה וההצהרד. רצ״ב נא בדוק אותן
 שגית, ואם חסר בהן פרט מהותי או
 שיש בהן פרט לא נכון, הודע מיד

 לחברה.

: עיקרי החוזה  פרק »׳

 1. תמורת תשלום דמי הביטוח כאמור בסעיף 4 להלן, תפצה החברה
 את המבוטח על אובדן או נזק של הרכוש המבוטח, שנגרמו
 בתקופת הביטוח על ידי הסיכונים המכוסים לפי פוליסה זו,
 כל זאת בכפוף לתנאים ולהוראות אשר בפוליסה. המפרט המצורף

 לפוליסה זו מהווה חלק ממנה.

 2. אופן הפיצוי וסכום הפיצוי יהיו בהתאם לתנאים ולהוראות אשר
 בפוליסה. הפיצוי שיינתן בשל אובדן או נזק של פריט, סוג
 פריטים, קבוצת פריטים או מספר פריטים לא יעלה על הסכום
 המפורש במפרט, .כסכום הביטוח של הפריט, סוג הפריטים,
 קבוצת הפריטים או מספר הפריטים, לפי הענין. הפיצוי הכולל לא

 יעלה על סכום הביטוח הכולל המפורש במפרט.

 3. סכום הפיצוי לא יעלה על נזקו של המבוטח עקב האובדן או
 הנזק של הרכוש המבוטח. לעניין זה, כאשר הפיצוי הוא לפי
 ערך כינון, יוערך הרכוש המבוטח לפי ערך כינון, כאמור בסעיף

 24 להלן.

 4. דמי הביטוח ישולמו מראש לכל תקופת הביטוח, או בתשלומים
 לשיעורים במועדים המפורשים במפרט.

 דמי הביטוח, סכומי הביטוח ושאר הסכומים המפורשים במפרט
 צמודים למדד המהירים לצרכן, בהתאם להוראות המפורטות

 בסעיף 21 להלן ובפרקי הכיסוי, ובכפוף להם.

 הצעת הביטוח וההצהרה הכלולה בה, שנחתמו בידי המבוטח,
 הינן הבסיס והיסוד לפוליסה זו ומהוות חלק בלתי־נפרד ממנה.
 הפוליסה הוצאה על ידי החברה בהסתמך על ההצעה וההצהרה.

 בנוסף לכיסוי הביסוחי הבסיסי שניתן בפוליסה זו לדירת המגורים
 ולתכולתה, מאפשרת הפוליסה מתן כיסוי ביטוחי מורחב תמורת
 דמי ביטוח נוספים על־פי פרקי הרחבה הנתונים לבחירתו של

 המבוטח. תהולת פרקי ההרחבה היא בהתאם למפורש במפרט.

 7. הפוליסה מחולקת לפרקים, וכל פרק מחולק לסעיפים. הפוליסה
 כוללת פרק הגדרות. ההגדרות עצמן כוללות הוראות ותנאים

 מהותיים.

 8. בשולי הפוליסה ניתנים הסברים המודפסים באות או בצבע שונה.
 הסברים אלה נועדו להקל על המבוטח את הבנת הפוליסה ואת

.5 

.6 
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 משמעות תנאיה וחשיבותם, אך הסברים אלה אינם חלק מתנאי
 הפוליסה עצמה ואינם באים במקומם.

 ההגדרות נועדו להבהיר לך את פירושו
 המדוייק של כל מונח המופיע בפוליסה.

 נא הקפד על כך כי במפרט יהיה תיאור
 מלא ונכון של הרכוש המבוטח.

 נא הקפד על חשלום הפרמיה במועד.

 אס דירתך מצויה בבית משותף, הינך
 מבוטח כנגד נזק לחלקים המשותפים,
 אך ורק לפי חלקך בחלקים המשותפים.
 אם יש לדירתך הצמדות מיוחדות (גג,
 חניה, מחסן לשימוש משפחתי וכיו״ב)
 — הינך מבוטח גם ביחס להצמחת
 אלו. אך חשוב לזכור שיש להביאן
 בחשבון לצורך הערכת סכום הביטוח
 של הדירה, כדי להימנע מתוצאות של

 ביטוח הסר.

 פרק ב׳: דגדרות

 9. ההברה — חברת הביטוח אשר שמה מפורש בפוליסה ובמפרט.

 10. המבוטח — מי ששמו מפורש במפרט.

 11. משפחתו, או כני משפחתו של המבוטח — בן־זוגו, ילדיו, הוריו
 וקרובים אחרים של המבוטח אשר כרגיל מתגוררים יהד עם

 המבוטח בדירה.

 12. המפרט — המפרט המצורף לפוליסה זו והמהווה חלק בלתי־נפרד
 ממנה, ובו הפרטים המפרטים את הרכוש המבוטח ותיאורו,
 סכומי הביטוח, דמי הביטוח, תקופת הביטוח, פרקי ההרחבות
 הכלולים בביטוח, ההנאות מוסכמות, שיעורים וסכומים של

 השתתפות עצמית ופרטים נוספים.

 13. תקופת הביטוח — תקופת הביטוח המפורטת במפרט.

 14. דמי הביטוח — הפרמיה וכל הדמים המשתלמים להברה וכן
 המסים וההיטלים, הכל על־ פי המפורט במפרט.

 סכומי הביטוח — לגבי הדירה, התכולה או כל פריט, סוג
 פריטים, קבוצת פריטים או מספר פריטים — הסכום המפורש

 במפרט או בפוליסה כסכום הביטוח לגביהם.
 סכום הביטוח הכולל — הסכום המפורש במפרט כסכום

 הביטוח הכולל.

 15. א.

 ב.

 16. פרסי ההרחבות — פרקי הפוליסה מפרק ו׳ ואילך, שבהם ניתן
 כיסוי ביטוחי מעבר לכיסוי הבסיסי של הדירה ותכולתה. פרקי
 ההרחבות חלים לפי בחירת המבוטח. בביטוח לפי פוליסה זו
 כלולים רק אותם פרקי ההרחבות המפורשים במפרט כפרקי

 הרחבות שכלולים בביטוח.

 17. הדירה — המבנה של הדירה או הבית המפורטים במפרט,
 מרפסות, צנרת ומיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דודים,
 מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, קירות,
 דלתות, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה, וכל
 החלקים הקבועים של הדירה או שמחוברים אליה חיבור של קבע.

 »ד לא: חלקי הדירה המשמשים לעסק בלבד.

 אם הדירה מצויה בבית משותף — כוללת הדירה גם את
 חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף, וכן

 הצמדות מיוחדות שיש לדירה.

 לענין זה ״בית משותף״ פירושו הן בית הרשום כבית משותף
 בפנקסי המקרקעין והן בית־מגורים שיש בו שתי דירות או

 יותר ואינו רשום כאמור.
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 במסגרת ביטוח התכולה מבוטח הרכוש
 הנמצא בדירה.

 לתכולה המבוטחת ישנה רשימת חרי־
 גים, שבה 16 פיפקאות המפרטות את
 סוגי הרכוש שאינם מבוטחים. חריגים
 אלה כוללים פריטים בעלי ערד גבוה
 במיוחד או פריטים שלא ניתן לוודא
 לגביהם קיום אובדן או נזק. לגבי סוגי
 רכוש מסויימים כגון כסף מזומן ותכ־

 שיטים ישגה הגבלת סכום.

 נא עבור בעיון על רשימת החריגים
 נדי לוודא אם ההרחבות הדרושות לך
 אמנם כלולות בפרקי ההרחבות של

 פוליסה זו.

 18. התכולה — כל דבר וחפץ הנמצא בדירה ודדנו בבעלותם, בחזקתם
 או באחריותם של המבוטח או של בני־משפחתו. אף לא:

 א. כלי־רכב מנועיים, קאראוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס.

 ב. בעלי־חיים.
 ג. כסף מזומן מעל 0.5% מסכום הביטוח לגבי כל התכולה,
 שיקים והמחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי־חוב ושטרות
 למיניהם, כרטיסי נסיעה, כרטיסי טיסה, כרטיסי אשראי

 וכרטיסי הגרלה.

 ד. ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה.

 ה. חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי־מכר, תעודות ומסמכים
 למיניהם.

 ו. זהב גולמי, כסף (למעט כלי־כסף), מטילי מתכת יקרה,
 יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט.

 ז. תכשיטים בסכומים שמעל הסכומים דלקמן:
 לתכשיט אחד — 5% מסכום הביטוח לגבי כל התכולה.

 לכלל התכשיטים — 10% מסכום הביטוח לגבי כל התכולה.

 ח. פסלים, כלי חרסינה, כלי כסף, כלי זהב, שטיחים, פרוות,
 תמונות ויצירות אמנות, בסכומים שמעל 5% מסכום הביטוח

 לגבי כל התכולה לכל פריט.

 ט. בולי דואר, בולי הכנסה ובולים למיניהם.

 י. אוסף של עתיקות, אוסף של בולים, אוסף של מטבעות,
 וכל אוסף אחר, בסכומים שמעל 5% מסכום הביטוח לגבי

 כל התכולה, לכל אוסף.

 יא. כלי־נשק, תחמושת וחומר־נפץ.
 יב. כתבי־יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי־

 תבניות.

 יג. פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים.

 יד. ציוד מלאי המשמש לעסק בלבד.

 טו. פריטים המוחזקים בקומיסיון.

 טז. כל החלקים והמיתקנים המהווים חלק מן הדירה כפי הגדרתה
 בסעיף 17 לעיל.

 19. הרכוש המפוצה — הדירה המפורשת במפרט והתכולה של אותה
 דירה. הרכוש המבוטח לענין פרקי ההרחבות יהיה לפי הוראותיו

 של כל פרק מפרקי ההרחבות.

 20. א. מדד — מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה או כל גוף שיבוא במקומה.

 ב. המדד הידוע, לגבי מועד מסוים — המדד שפורסם סמוך
 לפני אותו מועד.
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 ההצמדה למדד מגינה עליך מפני
 האינפלציה וירידת ערך הכסף. עם זאת
 עליך לזכור, שלמרות ההצמדה עליך
 לעשות מדי־פעם הערכה מחדש של
 ערך רכושך ולהתאים את סכומי הבי
 טוח. בפרט במקרים של השבחת הדירה
 (על ידי הוספת חדר, סגירת מרפסת
 וכיו״ב), של קניות רהיטים נוספים
 וכיו״ב. כמו־כן עליך להיות ער לכך
 שערך דירתך או ערך רכוש אחר
 שביטחה עשוי לעלות בשיעור גבוה

 מעליית המדד.

 ההצמדה חלה גם על פרמיות המש
 תלמות לאחר תחילת הביטוח.

 תגמולי הביטוח הם הפיצוי שהינך
 מקבל במקרה של אובדן או נזק. פיצוי
 זה יכול להינתן בכסף, אך גם בעין,
 דהיינו: החברה יכולה להחליט במקרה
 של שריפת הדירה, למשל, שבמקום
 לשלם בכסף היא תפצה אותך על ידי

 בניה מחדש של הדירה.

 תגמולי הביטוח מוגבלים לסכומים
 המפורשים במפרט (סכומים אלה צמו

 דים למדד).

 21. הצמדה למדד — התאמת סכום לשיעור השינוי במדד כדלקמן:

 א. לגבי מגומי הביטוח:

 סכומי הבישוה ישתנו לפי השינויים שיחולו במדד בין
 המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין המדד הידוע ביום

 קרות מקרה הביטוח.

 ב. לגבי סכומי השתתפות עצמית:
 סכום השתתפות עצמית הנקוב במפרט ישתנה לפי השינויים
 שיחולו במדד בין המדד הידוע ביום תחילת הביטוח לבין

 המדד הידוע ביום קרות מקרה הביטוח.

 ג. לגבי דמי הביטוח והחזרתם של דמי ביטוח:

 (1) דמי ביטוח שלא שולמו עד יום תחילת הביטוח ישתנו
 לפי השינויים שיחולו בין המדד הידוע ביום תחילת
 הביטוח לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל, או
 ישאו ריבית בשיעור שנתי שעליו הודיעה החברה
 לצןבוטח בכתב, אך לא תהא הצמדה או ריבית על

 המסים וההיטלים הכלולים בדמי הביטוח.

 (2) דמי ביטוח, והחזרים של דמי ביטוח, הצריכים להשתלם
 עקב שינוי ברכוש המבוטח, בסכומי הביטוח, בתחולת
 פרקי ההרחבות או בתנאים אחרים של הביטוח, ישתגו
 לפי השינויים שיחולו במדד בין המדד הידוע ביום
 תחילת השינוי לבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל.

 ד. לגבי תגמולי הביטוח:
 על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה למדד לפי
 השינויים שיחולו במדד בין המדד הידוע ביום מסירת
 התביעה לחברה לבין המדד הידוע ביום תשלומם בפועל,
 וריבית בשיעור של 3% לשנה מתום 30 ימים מיום מסירת

 התביעה עד יום תשלומם בפועל.

 22. צמוד למדד — שיש עליו הצמדה למדד.

 23. תגמולי הביטוח — סכום הכסף או התגמולים שיקבל המבוטח
 עקב תביעה על אובדן או נזק המכוסים על־פי פוליסה זו.

 על תגמולי הביטוח ואופן תשלומם יחולו ההוראות הבאות:

 א. תגמולי הביטוח המרביים שישתלמו בשל אירוע אחד הם:
 (1) לגבי כל התביעות עקב אותו אירוע — סכום הביטוח

 הכולל;
 (2) לגבי אובדן או נזק לדירה או לתכולה — סכומי הביטוח
 הכוללים של הדירה או התכולה, לפי הענין, המפורשים

 במפרט;
 (3) לגבי תביעה המכוסה על־פי פרקי ההרחבות — סכום
 הביטוח המפורש במפרט ביחס לפרק ההרחבות המתאים;
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 תגמולי הביטוח משתלמים על־פי ערך
 כינון או ערך שיפוי — בהתאם לאמור
 בפוליסה. תשלום לפי ערך כינון
 פירושו שתקבל פיצוי שיאפשר לך
 לרכוש במקום החפץ שאבד או ניזוק
 חפץ חדש מאותו סוג, אף אם החפץ
 שאבד או ניזוק היה ישן (לכן ערך
 הכינון מכונה גם ״חדש תמורת ישן״).

 (4) לגבי אובדן או נזק של פריט, סוג פריטים, קבוצת
 פריטים או מספר פריטים שלגביהם צויין במפרט או
 בפוליסה סכום ביטוח — הסכום המפורש במפרט או

 בפוליסה כסכום הביטוח שלהם.

 ב. מתן תגמולי הביטוח יוכל להיעשות, לפי בחירת החברה,
 באחת הדרכים הבאות:

 (1) תשלום במזומן;
 (2) תיקון, החלפה, כינון או בניה מחדש של הרכוש המבוטח

 שאבד או ניזוק, כולו או חלקו;
 (3) בחלקם בתשלום במזומן ובחלקם כאמור בפסקה (2).

 ג. החברה תשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים מהיום
 שקיבלה את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותה.
 סכום תגמולי הביטוח שאינו שנוי במחלוקת בתום לב ישולם

 תוך 30 ימים מיום מסירת התביעה למבטח.

 24. ערד בינון (חדש תמורת ישן) — מחיר תיקונו, כינונו או בנייתו
 מחדש של הרכוש המבוטח שאבד או ניזוק או החלפתו ברכוש
 חדש מהסוג והאיכות של הרכוש שאבד או ניזוק, לרבות
 ההוצאות הכרוכות בתיקון, כינון, בניד. מחדש או החלפה כאמור.

 תשלום תגמולי ביטוח לפי ערך כינון כפוף לתנאים הבאים:

 א. התיקון, הכינון, הבניה מחדש או ההחלפה יבוצעו תוך
 זמן סביר, ויתחילו לא יאוחר מ־180 ימים מתאריך התרחשות
 האובדן או הנזק, או — רק בהסכמת החברה — תוך זמן

 ארוך יותר.

 ב. לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל בגדים,
 אלא כאשר הנזק לבגדים הוא חלק מאובדן כללי של התכולה.

 תשלום לפי ערך שיפוי מביא, איפוא,
 לכך שמצבך הכספי לא יהיה רע יותר
 מאשר היה סמוך לפגי קרות האובדן

 או הנזק.

 ערך שיפוי, להבדיל מערך כינון, מביא
 בחשבון שערכו של נכס ישן ומשומש
 נמוך מערכו של אותו נכס כשהוא

 הדש.
 דוגמה: אם נשרפה או נגנבה ספה
 מסוג מסויים — לפי ערך כינון יהיה
 הפיצוי (כפוף לסכום הביטוח ולביטוח
 בחסר) בסכום המספיק לקנות ספה
 חדשה כזו, אף אם הספה שאבדה היתד.
 ישנה ומשומשת. לעומת זאת, לפי ערך
 שיפוי הפיצוי הוא לפי ערך הספה
 המשומשת כפי שהיתה כשנגנבה או

 נשרפה.

 25. ערד שיפוי — פירושו:

 א. לגבי רכוש, או חלק מרכוש, שנגרמו לו אובדן או נזק בלא
 שיבוצעו תיקון, כינון, בניה מחדש או החלפה — ערכו
 הממשי של הרכוש בעת קרות האובדן או הנזק, תוך
 התחשבות בבלאי ובפחת, בניכוי ערכו הממשי לאחר קרות

 האובדן או הנזק.

 לגבי רכוש, או חלק מרכוש, שנגרמו לו אובדן או נזק,
 ושיבוצעו בו תיקון, כינון, בניה מחדש או החלפה — ערכו
 הממשי של הרכוש בעת קרות האובדן או הנזק, תוך
 התחשבות בבלאי ובפחת, בצירוף ההוצאות הממשיות לתי
 קונו, כינונו, בנייתו מחדש, או החלפתו, לפי הענין, ובניכוי
 ערכו הממשי לאחר התיקון, הכינון, הבניה מחדש או
 ההחלפה תוך התחשבות בערך השיפור והחידוש. לענין זה,
 ההחלטה אם יבוצעו תיקון, כינון, שיפוץ או השלמה, ואם

 ב.
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 אם הבית מושאר ריק לתקופה ממושכת
 (מעל 60 ימים) — בדאי שתבוא
 בדברים עם החברה, כדי להסדיר כיסוי
 למקרים המוצאים מגדר פוליסה זו
 (ראה למשל פסקאות ו׳ ו־ח׳ בסעיף

.(27 

 יובאו בחשבון לגבי קביעת ערך האובדן או הנזק, נתונה
 בידי החברה.

 ג. לגבי הוצאות או חבויות — סכומן הממשי של ההוצאות או
 החבויות, לרבות הוצאות סילוקן או הטיפול בהן.

 26. פנוי או שאינו תפופ, פירושו שבפועל לא התגוררו בו יותר
 מ ־60 ימים רצופים.

 27. הסיכונים הצפופים הרגילים:

 א. אש, עשן, ברק, רעם.

 ב. התפוצצות או התלקחות.

 ג. רעידת־אדמה; ואולם לענין ההשתתפות העצמית בנזק כתו
 צאה מרעידת אדמה ייחשבו כמקרה אהד רעידות אדמה
 שאירעו במשך כל 48 שעות רצופות אחרי התרחשותה של

 רעידת אדמה ראשונה.

 ד. סערה, לרבות סערת גשם, סערת שלג וסערת ברד.
 אף לא כאשר הנזק נגרם לגדרות ולשערים.

 ה. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על־קולי
 שגורמים כלי טיס.

 ו. גניבה, שוד, פריצה או נסיון שלהם — אף לא:
 (1) גניבה כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד;

 (2) כאשר הדירה אינה תפוסה.

 ז. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.

 ח. הימלטות או דליפה של מים, שמן, סולר או כל נוזל אחר
 מתוך מיתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, לרבות
 התבקעות או עבירה על גדותיהם של דוודים וצנרת. נזק
 ואבדן לנוזל שנמלט או דלף מכוסים אם הביטוח כולל את

 הדירה, לפי פרק די.

 אד לא:
 (1) נזקי התבלות, תהליכי קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים,

 לצנרת ולמתקני האינסטלציה וההסקה עצמם.

 (2) כאשר הדירה אינה תפוסה.

 ט. מגע או התנגשות של כלי־רכב,
 אד לא: כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בני

 משפחתו.

 י. פעולות זדו? — אך לא:
 (1) פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה.

 (2) פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו,
 או בהסכמתם.
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 עליך לתת תיאור מלא ומדוייק של
 הרכוש המבוטח ושל כל העובדות

 הרלבנטיות לביטוח.
 אי־גילוי פרטים ועובדות שיש בהם
 כדי להשפיע על גודל הסיכון עלול

 לפגוע בזכויותיך על־פי הפוליסה.

 יא. פרעות.
 במסגרת הסיכונים המכוסים הרגילים אין מכופים הסיכונים

 הבאים:

 א. מלחמה, פעולות אויב זר, פיגועים חבלניים.

 ב. מלחמת אזרחים, מרד, מהומות אזרחיות, התקוממות צבאית
 או עממית, מהפכה.

 ג. קרינה מייננת, זיהום רדיו־אקטיבי, תהליכים גרעיניים וכל
 אובדן או נזק עקב חומד גרעיני או פסולת גרעינית.

 ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, או השמדה של רכוש בידי הממשלה,
 הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פי דין.

 פרק ג׳: תנאים כללייפ

 28. מצג בלתי־נכון או הסתרה כמרמה

 א. המבוטח חייב ליתן תשובות מלאות וכנות על שאלות
 בעניינים מהותיים שבטופס הצעת הביטוח.

 :. ב. הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע
 כי הוא ענין מהותי, כמוה כמתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

 ג. לצורך סעיף זה, ״עניז מהותי״ הוא כל ענין שיש בו כדי
 להשפיע על נכונותו של. מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח

 בכלל או לכרתו בתנאים שבו.

 אם ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתד. מלאה וכנה,
 אזי:

 א. החברה רשאית לבטל את הפוליסה תוך 30 ימים מהיום
 שבו נודע לה על כך, כל עוד לא קרה מקרה הביטוח.

 במקרה כזה תחזיר החברה למבוטח את דמי הביטוח ששילם
 בעד יתרת התקופה, בניכוי הוצאותיה, זולת ,אם פעל

 המבוטח בכוונת מרמה.

 ב. קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף
 זה, הרי במקרים של תשובה שלא היתד. מלאה וכנה שניתנה
 בכוונת מרמה, של הסתרה בכוונת מרמה, וכן במקרים שבהם
 החברה, כמבטח סביר, כלל לא היתד. מתקשרת בחוזה
 הביטוח, שבפוליסה זו אילו ידעה את המצב לאמיתו —

 פטורה החברה מכל אחריות על־פי הפוליסה.

 ג. במקרים אחרים של מתן תשובה שאינה מלאה וכנה, יופחתו
 תגמולי הביטוח בשיעור יחסי, שהוא כיחס ביז הפרמיה
 המוסכמת ובין הפרמיה שהיתה צריכה להשתלם לפי המצב

 לאמיתו.
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 כדי לשמור על מלוא זכויותיו על־פי
 הפוליסה, נא הקפד להודיע לגו על כל
 שיגוי או העבדה של הרכוש המבוטח.

 29. שינויים מהותיים כסיכון והעברות של הרכוש המבוטח

 המבוטח חייב להודיע להברה בכתב מיד בהיוודע לו שחל שינוי
 מהותי המשפיע על הביטוח לפי פוליסה זו; לענין זה, ״שינוי

 מהותי״ פירושו כל אהד מאלה:

 א. שינוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה בטופס הצעת
 הביטוח, שחל אחרי שהמבוטח נתן תשובתו.

 ב. דבר המגלה שתשובה לשאלה בענין מהותי היתד. לא נכונה
 ויש בכך כדי להחמיר את סיכונה של החברה החמרה של

 ממש.

 ג. כל שינוי בשימוש ברכוש המבוטח או בנסיבות אחרות
 הנוגעות לו, שיש בו משום הגדלת הסיכון של אובדן, נזק

 או אירוע המכוסים על־ פי פוליסה זו.

 ד. כל העברה של הרכוש המבוטח מהדירה למקום אחר.

 ה. כל שינוי בבעלות על הרכוש המבוטח או בזכויות הקנייניות
 לגביו.

 במקרה שיש לך מספר ביטוחים על
 אותו רכוש (הדירה, התכולה, או פריטי
 רכוש מסויימים) וארע אובדן או נזק
 לאותו רכוש, תוכל לפי בחירתך להגיש
 את התביעה לחברה או למבטח אחר
 או להגיש תביעות גפ לחברה וגם

 למבטח אחר.

 אם תגיש את התביעה לחברה, תקבל
 את תגמולי הביטוח במלואם מהחברה
 בלא שיפנו אותך להגיש תביעות גם

 נגד המבטחים האחרים.

 עם זאת, גם אם היו לך כמה ביטוחים
 במספר חברות ביטוח — בשום מקרה
 הסכום שתקכל מכולן ביחד לא יעלה
 על ערך הנזק שנגרם לך, שכן פוליסות
 ביטוח אמורות לפצותך על נזק שנגרם,
 אך איגן אמורות לגרום לכך שתתעשר

 כתוצאה מנזק שנגרם.

 30. כיטוח כחברות אחרות

 א. המבוטח חייב ליתן לחברה הודעה בכתב מיד לאחר שנודע
 לו על כל ביטוח שנעשה מפני סיכונים המכוסים לפי פוליסה
 זו ביחס לרכוש המבוטח, ושיהיה בתוקף בתקופת הביטוח

 או בחלק ממנה.

 ב. במקרה שאובדן, נזק או חבות מכוסים הן על־פי פוליסה
 זו והן על־ פי ביטוחים אחרים שיש למבוטח, תתחלק החברה
 עם המבטחים האחרים לפי היחס שבין סכומי הביטוח
 שבפוליסה זו ובביטוחים האחרים, אך המבוטח זכאי לקבל
 את תגמולי הביטוח לפי פוליסה זו כפי שהיה מקבל אלמלא

 קיומם של ביטוחים האחרים.

 במקרה כאמור, לא תהא החברה חייבת במתן תגמולי
 ביטוח מעבר לאותם תגמולים אשר, בצירוף הסכומים וה
 תגמולים שהמבוטח קיבל בפועל על־ פי ביטוהימ אחרים,

 הינם גבוהים יותר —
 (1) במקרה של אובדן או נזק לרכוש שמשתלמים בעדו
 תגמולים לפי ערך כינון — משוויו הממשי של הרכוש

 שאבד או ניזוק על־פי ערך כינון.
 (2) במקרה של אובדן או נזק לרכוש שמשתלמים בעדו
 תגמולים לפי ערך שיפוי — משוויו הממשי של הרכוש

 שאבד או ניזוק.

 (3) במקרה של חבות — מסכום החבות.
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 תקופת ההתיישנות להגשת תביעות
 לתגמולי ביטוה היא שלוש שנים, אולם
 יש להזדרז בהגשת התביעה והמסמכים
 הקשורים בה שכן אם האיחור גרם
 לקשיים בבירור התביעה עלול הדבר
 להקטין את חבות החברה. כמו כן
 הפרשי הצמדה על סכום התגמולים
 מתחילים להצטבר רק מיום הגשת

 התביעה.

 31. תביעות
 בהיוודע למבוטח על קרות מקרה העשוי להיות עילה לתביעה

 על־ פי פוליסה זו, עליו —
 א. להודיע מיד לחברה על המקרה.

 ב. להודיע מיד למשטרה על המקרה — אם אירע עקב מעשה
 פלילי, ולהמציא אישור על כך לחברה.

 ג. להודיע לחברה על כל חקירה וכל תביעה, דרישה או הליך
 משפטי הנוגעים למקרה.

 ד. להמציא לחברה כל המסמכים וההוכחות שבידיו לגבי המקרה
 ולגבי גובה האובדן או הנזק.

 ה. לעשות כל צעד סביר להקטנת הנזק.
 ו. להימנע מלעשות כל הוצאה, כל תשלום וכל הצעה או
 הבטחה של תשלום, ומלנהל כל משא ומתן בקשר לתביעה

 כלשהי — ללא ידיעתה והסכמתה של החברה.
 הכירה החברה בחבותה לפצות או לשפות את המבוטח
 בהתאם לפוליסה, זכאית החברה לנהל בשם המבוטח כל

 הליך משפטי הנוגע למקרה.

 32. חובת זהירות
 המבוטח ובני־משפחתו חייבים:

 א. לנקוט כל אמצעי הזהירות הסבירים למניעת אובדן או נזק
 המכוסים על־פי פוליסה זו.

 ב. להחזיק את הרכוש המבוטח במצב תקין ונאות.

 ביטוח חפר (או תת־ביטוח) הוא מצב
 שבו אינך מבוטח על מלוא ערל
 רכושך. במקרה כזה תקבל פיצוי חלקי
 בלבד, אף באשר הנזק נמוך מסכום

 הביטוח.
 למשל: אם דירתך >2ווה 400 אלף
 שקלים וביטחת אותה ב־300 אלף שק
 לים בלבד — זהו מצב של ביטוח חסר.
 אם הדירה נשרפה לגמרי תפוצה כמובן
 רק ב־300 אלף שקלים. אך גם במקרה
 של נזק נמוך יותר הפיצוי הוא חלקי
 בלבד. אם נגרם נזק של 20 אלף שקלים
 תקבל פיצוי של 15 אליף שקלים בלבד,
 כיחס שבין סכום הביטוח לשווי הרכוש.
 אם ביצעת שינוי או הוספה לדירה,
 למשל ־ הוספת חדר או- סגירת מרפסת
 או רכשת רהיטים נוספים, וסכום הבי
 טוח לא הוגדל בהתאם, תקבל פיצוי
 חלקי בלבד בשל ביטוח חסר. לבן
 מומלץ במקרה של שינוי או תוספת
 להגדיל את סכום הביטוח על־מנת

 לשמור על כיסוי נאות.

 33. ביטוח חפר

: משוויו של  אם בשעת כריתת החוזה היה סכום הביטוח פחות:
 הרכוש המבוטח, יופחתו תגמולי הביטוח לפי הפוליסה" בשל כל
 אובדן או נזק, בהתאם ליחס שבין סכום הביטוח ובין שוויו של

 הרכוש המבוטח בשעת כריתת החוזה.

 אם ערך הרכוש המבוטח עלה תוך תקופת הביטוח כתוצאה
 משיפורים או תוספות לרכוש המבוטח או כתוצאה מרכישת
 נכסים נוספים — יחושב שווי הרכוש המבוטח לצורר קביעת
 תגמולי הביטוח כאילו השיפור, התוספת או הרכישה, לפי הענין,
 נעשו סמוך לפני כריתת החוזה, תוך התאמת שווי השיפור,
 התוספת או הרכישה לפי השינויים שחלו במדד מהמדד הידוע

 ביום עשייתם עד המדד הידוע ביום כריתת החוזה.

 34. ביטוח יתר

 עלה סכום הביטוח על שוויו של הרכוש המבוטח, זכאי המבוטח
 לדרוש הפחתת סכום הביטוח ובהתאמה יופחתו גם דמי הביטוח

 מיום הדרישה.
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 לאחר שהגשת תביעה על־פי הפוליסה,
 או שאירע מקרה המאפשר הגשת תבי
 עה, לא תוכל עוד לבטל את הפוליסה

 ולדרוש החזר פרמיה.

 35. ביטול הפוליסה

 המבוטח זכאי לבטל פוליסה זו בכל עת על ידי מתן הודעה א.
 בכתב לחברה, ובתנאי שלא אירע לפני הביטול כל מאורע

 שבשלו ניתן להגיש תביעה על־פי הפוליסה.

 ביטל המבוטח את הפוליסה — תוחזר לו יתרת הפרמיה
 לאחר ניכוי הפרמיה שיש לשלמה, לפי התעריף המקובל
 בחברות הביטוח לתקופות קצרות, בעד התקופה שבה היה

 הביטוח בתוקף.

 ב.

 אם ,נגרם לדירתך או לתכולתה נזק
 באשמתו של אדם אחר, והחברה שיל
 מה לך את גזקך, יכולה החברה לתבוע
 במקומך פיצויים מהמזיק, ואתה חייב
 להושיט לחברה את כל העזרה הדרושה

 לה לצורך תביעת הפיצויים מהמזיק.

 במקרים של ביטוח חסר, החברה משל
 מת תגמולי ביטוח מופחתים, ולכן גם
 מקבלת זכויות תחלוף מופחתות באופן

 יחסי.

 למשל: ביטחת נכס ששמה 100 שקלים
 ב־60 שקלים בלבד. הנכס נשרף. צד
 ג׳ אחראי ב־80% (הואיל והיתד. אף
 רשלנות מסויימת מצידך, בשיעור של
 20%) םה׳׳כ משלם צד ג׳ 80 שקלים.
 סכום זה יחולק בינך ובין החברה
 לפי היחס 40 : 60, דהיינו — החברה
 תקבל 48 שקלים מתוך ה־80 שקלים
 (שזה 60% מ־80 שקלים) ואתה תקבל

 32 שקלים מתוך ה־80 שקלים.

 קיבלת 60 שקלים מהחברה ו־32 שקלים
 מהמזיק, ובסה״כ 92 שקלים בשביל
 הנכס ששווה 100 שקלים. הפסדת 8
 שקלים שהם 20% (שיעור תרומת רש־
 לנותך) מתוך 40 שקלים (שזהו הסכום
 שבו אתה עצמך היית ״מבטח״ של

 הנכס, בשל ביטוח חסר).

 36. תחלוף (סוברוגציה)

 א. לאחר מתן תגמולי הביטוח למבוטח, תעבור לחברה כל
 זכות לפיצוי שהיתה או שישנה למבוטח כנגד צד שלישי,

 שלא מכוח חוזה ביטוח, בסכום תגמולי הביטוח ששולמו.

 ב. על המבוטח לעשות כל פעולה סבירה שהחברה תדרוש ממנו
 לעשותה כדי לאפשר לה לקבל את הפיצויים מצד שלישי.

 ג. על אף האמור בפיסקה א, במקרים שבהם שולמו תגמולי
 ביטוח מופחתים בשל ביטוח חסר, ייחשבו, לענין זה, החברה
 והמבוטח במבטחים משותפים, כאשר החברה מבטחת את
 הרכוש המבוטח הנוגע בדבר לפי סכום הביטוח שבו בוטח,
 בעוד המבוטח ייחשב כמבטח את הרכוש המבוטח האמור
 בסכום ההפרש שבין ס?ום הביטוח האמור ובין שוויו של
 הרכוש המבוטח האמור בשעת כריתת החוזה. מהפיצויים
 שיתקבלו מצד שלישי ינוכו ההוצאות שהיו כרוכות בקבלתם,
 והיתרה תחולק בין החברה ובין המבוטח בהתאם ליחס
 שבין סכומי הביטוח שבהם נחשבים החברה והמבוטח כמבט״

 חים של הרכוש המבוטח כאמור.

 ד. המבוטח לא יעשה כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויותיה
 של החברה לפי סעיף זה. החברה לא תעשה כל פעולה שיש
 בה כדי לפגוע בזכויותיו של המבוטח לפי סעיף זה. עשה
 אהד הצדדים פעולה הפוגעת בזכויותיו של הצד האחר —

 עליו לפצותו בשל כך.

 ה. קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי המגיע לחברה לפי סעיף
 זה — עליו להעבירו מיד לחברה.

 ו. החברה לא תהא זכאית לתבוע צד שלישי מכוח הוראות
 סעיף זה במקרה שהאובדן או הנזק נגרמו שלא בכוונה
 בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי מחמת

 קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד ביניהם.
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 פרק ד׳: ביטוח דירת המגורים

 37. הסיכונים המכושים ראה הגדרת הסיכונים המכוסים ׳בפרק
> ההגדרות (פרק ב׳). ם י ל י ג ר  הסיכונים המכוסים לפי פרק זה הם הסיכונים המכוסים ה

 38. הנזקים המכוסים
 החברה תפצה את המבוטח בשל הנזקים הבאים, שנגרמו על ידי

 הסיכונים המכוסים לפי פרק זה:

 א. אובדן או נזק לדירה.

 ב. הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים,
 והוצאות משפטיות שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה
 מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה מראש

 הסכמת החברה להוצאה האמורה.

 ג. הוצאות לשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה, חיבורה
 מחדש לרשתות החשמל, הטלפון והמים והשבתה למצב תקין,

 בטוח וראוי למגורים.

 ד. ההוצאות הנוספות לתיקון או לכינון של כל חלק של הדירה
 שניזוק, הנובעות מדרישות כל חוק.

 »ד לא: אם הודעה על־0י חוק כזה נמסרה למבוטח לפני
 שאירע הנזק.

 ה. אובדן שכר־דירה של הדירה או ההוצאות בשל שכר־דירה
 לצורך מגורים למבוטח ולבני־משפחתו, כל עוד מבוצעות
 בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה, כינונה ובנייתה מחדש,
 וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים. הפיצוי לפי פיסקה
 זו יחושב על־פי שכר דירה מקובל עבור דירה דומה ולא

 יעלה על 10% מסכום הביטוח לגבי הדירה.

 39. תגמולי הביטוח הצמדות מתוך הרכוש המשותף, גדרות,
 א. תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לדירה או לחלק ממנה קירות מגן, מערכות סולריות וכיו״ב -
ל עלות הקמתם מחדש עשויה להיות ל ו כ ח ה ו ט י ב ם ה ו כ ל ם ן ע ל ע א , ך ל ן א ו נ י ך כ ר י ע פ  יהין ל
 , גבוהה ביותר. אם לא כללת את מלוא
" ערך כינונם בסכום הביטוח שבו בוטחה  י
 ב. תגמולי הביטוח בשל הנזקים האחרים המפורטים בפיסקאות הדירה, אזי תפוצה באופן חלקי בלבד

< בשל תת־ביטוח. ם י י ש מ מ ה ה א צ ו ה / ג׳ ו־ה׳ של סעיף 38 יהיו לפי הנזק או ה  ב

 40. השתתפות עצמית שיעור ההשתתפות העצמית מפורש
 תגמולי הביטוח לכל תביעה לפי פרק זה יופחתו בהתאם למפורש במפרט כאחוז קבוע מתגמולי הביטוח

ה או כסכום כסף, ס ו כ מ ק ה ז ל ג כ  במפרט בתור השתתפות עצמית של המבוטח ב
 לפי פרק זה.

 41. הצמדה למדד

 סכומי הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח לפי
 פרק זה צמודים למדד.
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 אם רכשת דירה חדשה ומכרת את
 הדירה הישנה (המבוטחת לפי פוליסה
 זו) — מבוטחת הדירה החדשה לפי
 פוליסה זו במקום הדירה הישנה, אך
 לא ביחד איתה. דהיינו: הפוליסה אינה
 מבטחת את שתי הדירות בעת ובעונה
 אחת, אלא רק אחת מהן — זו שבבע
תה אם רכשת דירה חדשה לפני  לו
 שמכרת את הישנה — הדירה הישנה
 ממשיכה להיות מבוטחת ולא הדירה

 החדשה.

 הביטוח של הדירה החדשה מוגבל
 בזמן. דאג נא להמשך הביטוח לאחר

 מכן.

 42. דירה חדשה

 א. אם במשך תקופת הביטוח יעביר המבוטח את זכויותיו בדירה
 וירכוש זכויות בדירה אחרת במקומה (דירה אחרת זו —
 להלן: הדירה החדשה) יודיע על כך המבוטח לחברה והדירה
 החדשה תהא מבוטחת לפי פרק זה במקום הדירה מיום
 כניסת המבוטח אליה ועד תום 3 חדשים מיום זה או עד

 תום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

 ב. ביטוח הדירה החדשה לפי פיסקה א׳ יחול רק:
 (1) אם אין המבוטח יכול להיפרע את נזקיו בדירה החדשה

 לפי ביטוח אחר.
 (2) כאשר חדלו כל זכות חוקית או אינטרס כלכלי של

 המבוטח בדירה.

 ג. תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לדירה החדשה לא
 יעלו על 125% מסכום הביטוח הכולל לגבי הדירה.

 43. השבה אוטומטית של םבומ הביטוח לקדמותו לאחר נזק

 במקרה של אובדן או נזק המכוסים לפי פרק זה, אזי לאחר תשלום
 תגמולי הביטוח יושב סכום הביטוח לקדמותו כפי שהיה לפני
 קרות האובדן או הנזק. לשם השבת סכום הביטוח לקדמותו
 ישלם המבוטח פרמיה המתייחסת לסכום ההשלמה לתקופה שמ־

 תאריך קרות האובדן או הנזק עד תום תקופת הביטוח.

 פרק ה׳: ביטוח התבולה

 44. הפיבונים המנופים ראה הגדרת הסיכונים המכוסים הרגי־
י לים בפרק ההגדרות(פרק ב׳). ט י 1 , י ג ר ם ה י ס ו כ מ  הסיכונים המכוסים לפי פרק זה הם הסיכונים ה

 45. המקים המנופים

 החברה תפצה את המבוטח בשל הנזקים הבאים, שנגרמו על ידי
 הסיכונים המכוסים בפרק זה:

 א. אובדן או נזק לתכולה, כולה או מקצתה.

 ב. אובדן שכר דירה או ההוצאות בשל שכר דירה לצורך
 מגורים למבוטח ולבני־משפחתו כל עוד אין הדירה ראויה

 למגורים.

 הפיצוי לפי פסקה זו יחושב על־פי שכר דירה מקובל בעד
 הדירה, ולא יעלה על .10% מסכום הביטוח לגבי התכולה.

 הפיצוי לפי פסקה זו לא ינתן אם חל סעיף 38ה.

 ג. אובדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק
 ביתו של המבוטח בעת הימצאם בדירה.

 הפיצוי לפי פסקה זו לא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי
 התכולה.
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 ד. במידה שאין על בגדים, חפצים אישיים או תכשיטים של
 המבוטח או של בני משפחתו ביטוח אחר, מורחב ביטוח
 התכולה כדי לכסות את הבגדים והחפצים האמורים גם בעת
 הימצאם מחוץ לדירה מפני כל הסיכונים המכוסים הרגילים
 למעט גניבה. הפיצוי לפי פסקה זו מוגבל ל־10% מסכום

 הביטוח לגבי התכולה.

 46. תגמולי הביטוח

 א. תגמולי הביטוח בשל אובדן או נזק לתכולה או לחלק ממנה ראה הגדרות ערך כינון וערך שיפוי
ך כינון, בפרק ההגדרות (פרק ב׳), ר  יהין לנ!י ע

 ב. תגמולי הביטוח בשל נזקים אחרים יהיו לפי ערך שיפוי.

 47. השתתפות ןןצמית

 תגמולי הביטוח לכל תביעה לפי פרק זה יופחתו בהתאם למפורש ראה דברי ההסבר בשולי סעיף 40¡
 במפרט בתור השתתפות עצמית של המבוטח בכל נזק המכוסה בפרק ד׳.

 ^ לפי פרק זה.

 48. הצמדה למדד

 סכומי הביטוח, סכום ההשתתפות העצמית ותגמולי הביטוח לפי
 פרק זה צמודים למדד.

 49. דירה: חדשה

 אם מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 42 והדירה החדשה
 מבוטחת במקום הדירה, תהא גם התכולה הנמצאת בדירה
 החדשה מבוטחת לפי פרק זה, בכפוף לתנאים ולסייגים המנויים
 בהגדרת התכולה בסעיף 18 לעיל. ביטוח זה הוא מיום כניסת
 המבוטח לדירה החדשה ועד תום 3 חדשים מיום זה או עד תום
 תקופת הביטוח, לפי המוקדם, ובתנאי שאין המבוטח יכול להיפרע

 את נזקיו בתכולה לפי ביטוח אחר.

 50. השבה אוטומטית של פבופ הביטוח לקדמותו לאחר נזק

 על ביטוח התכולה יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 43
/  של פרק ד

 כ״ט באלול התשמ״א (28 בספטמבר 1981) ג ד ע ו ן פ ת
) שר התעשיד. והמסחר 3 ~ 1 4 ״ ' מ ח ) 

 ממלא מקום שר האוצר
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 תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח),

1 9 8 1 - ב ״ מ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38 ו־112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א—
 1981 •י, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה, ״חוזה ביטוח״ — לרבות חוזה ביטוח לקבוצת מבוטחים, שלא הוצאה
 על פיו פוליסה נפרדת לכל מבוטח.

 2. בכל חוזה ביטוח שבו דמי הביטוח נקובים במטבע חוץ או תגמולי הביטוח
 מחושבים על פי סכום ביטוח הנקוב במטבע חוץ, ייקבע כי הם ישולמו במטבע חוץ או
 בשקלים לפי השער שבו מוכר הבנק שנקבע בחוזה את מטבע החוץ במזומן ביום ביצוע

 התשלום.

 3. בכל חוזה ביטוח ייקבע כי אם המבטח ביטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח
 המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח,
 ישלם המבטח למבוטח את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומה לאותו סוג ביטוח ביום

 הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

 4. (א) אישר המבטח את תביעתו של מבוטח על פי הוזה ביטוה, לא ידרוש מן
 המבוטח לחתום על טופס קבלה ושחרור אלא אם בעת החתימה ישלם המבטח את תגמולי

 הביטוח למבוטח.

 (ב) אישר המבטח תביעה של צד שלישי על פי חוזה לביטוח אחריות, יעביר
 לצד השלישי את תגמולי הביטוח תוך חמישה עשר ימים מיום שקיבל המבטח לידיו את

 טופס הקבלה והשחרור לגבי אותה תביעה, חתום כדין ביד הצד השלישי.

 בחוזה לביטוח נוסעים וכבודתם בנסיעה לחוץ לארץ ייכללו ההוראות הבאות:

 (1) אם גקבע סכום ביטוח המגביל את אחריות המבטח לכבודה בלי קשר
 לערכה, לא יחול על ביטוח הכבודה עקרון ביטוח חסד;

 (2) הביטוח לגבי הכבודה יתחיל מן הרגע שבו המבוטח עזב את ביתו
 בדרכו לחוץ לארץ או — אם מסר את הכבודה למוביל לפני כן — מרגע
 המסירה, ויסתיים בשובו מחוץ לארץ ישירות לביתו, הכל בתקופת הביטוח

 המוסכמת;
 (3) הביטוח לגבי מחלה או תאונה יחול על תאונה שאירעה למבוטח או
 מחלה שחלה בה במשך תקופת הביטוח (להלן — האירוע), למעט מחלה
 שבשלה היה המבוטח בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחוץ לארץ או במשך
 ששה החדשים שקדמו לצאתו, ולמעט כאשר קבלת הטיפול היהה אחת
 ממטרות הנסיעה; ביטוח זה יהיה ביטוח מצומצם או ביטוח מורחב כאמור

 בפסקאות (4) ו־(5) והמבטח יציע למבוטח לבחור ביניהם;

 (4) בביטוח מצומצם ישפה המבטח את המבוטח על ההוצאות המפורטות
 להלן שהוציא המבוטח או שהתחייב בהן כתוצאה ישירה מן האירוע:

 א. הוצאות אשפוז בבית חולים, לרבות תשלום לרופאים, בדיקות
 וצילומי רנטגן בעת האשפוז;

 5. (א)

 דמי ביטוח
לי ביטוח :  ותגמו

בים במטבע קו  הנ
 זווץ

ל ביטוח  ביטו

ר ה ושחרו ל ב  ק

 ביטוח נוסעים
 לחוץ לארץ

 1 ם״ח התשמ״א, עמי 208.
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 ב. הוצאות אמבולטוריות בבית חולים;

 ג. הוצאות בעד ניתוחים וטיפול נמרץ;

 (5) בביטוח מורחב ישפה המבטח את המבוטח על ההוצאות המפורטות
 להלן שהוציא המבוטח או שהתחייב בד^ כתוצאה ישירה מן האירוע:

 א. הוצאות כמפורט בפסקה (4);
 ב. הוצאות טיפול רפואי לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי

 רנטגן שלא בעת אשפוז;
 ג. הוצאות בעד תרופות לטיפול באירוע;

 ד. הוצאות סבירות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחוץ
 לארץ, מעבר לתקופת, הביטוח, אם נמסרה חוות דעת שאילולא השהות

 הנוספת עלולים חיי המבוטח להיות בסכנה;

 ה. הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה
 שהיד. חייב בהן ממילא, עקב חזרתו לארץ לפני המועד המתוכנן לכך,
 עד לסכום הביטוח המפורש בפוליסה לענין זה, אם נמסרה חוות דעת

 על חיוניות החזרת המבוטח למקום מגוריו הקבוע עקב האירוע;

 ו. הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה
 שהיה חייב בהן ממילא, עקב חזרתו לארץ אחרי המועד המתוכנן לכך,
 אף אם המועד הוא אחרי תום תקופת הביטוח, עד לסכום הביטוח
 המפורש בפוליסה לענין זה, אם נמסרה חוות דעת על חיוניות הישארותו

 של המבוטח בחוץ לארץ עקב האירוע;

 ז. לענין פסקאות משנה א עד ג, ״חוות דעת״ — חוות דעת בכתב
 מאת רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר.

 (ב) אין באמור בתקנת משנה (א)(4) ו־(5) כדי לגרוע מן האפשרות לקבוע
 בפוליסה סכומים או שיעורים של השתתפות עצמית.

 (ג) בפוליסה ייקבע סכום ביטוח כולל לגבי כל סוגי ההוצאות המכוסות או סכומי
 ביטוח נפרדים לכל סוג הוצאות.

 6. בחוזה לביטוח חיים ייכללו ההוראות הבאות:

 (1) תגמולי הביטוח ישולמו תוך שבעה ימים מתום תקופת הביטוח או
 תוך שבעד. ימים מיום שהוגשו למבטח המסמכים הנדרשים בפוליסה לענין

 זה, לפי המאוחד;

 (2) נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, ייווספו עליהם הפרשי
 הצמדה מיום מסירת התביעה, וריבית בשיעור של 3% לשנה מתום 30 ימים

 מהיום האמור;

 (3) לא נמסרה למבטח תביעה לתשלום תגמולי הביטוח, אן־ המבטח יצר
 קשר עם המבוטח או המוטב והודיע להם כי תגמולי הביטוח עומדים לרשותם
 והם לא לקחו אותם תוך 30 ימים מיום ההודעה, תיווסף עליהם ריבית
 בשיעור הממוצע שמשלמים חמשת הבנקים הגדולים בישראל על תעודות
 פקדון סחירות ביום תשלום תגמולי הביטוח, ולא ייווספו עליהם הפרשי
 הצמדה; ו

ן התשמ״ב, 22.11.1981 ת 4290, נייד, בחשו ו נ ק ת  קובץ ה



 (4) לא נוצר קשר בין המבטח לבין המבוטח או המוטב לאחר תום תקופת
 הביטוח, ישלח המבטח למבוטח או למוטב, בדואר רשום, הודעה על תום
 תקופת הביטוח ועל סכום הביטוח העומד לרשותם; על סכום תגמולי הביטוח

 ייווספו הפרשי הצמדה מתום שלושים ימים מתום תקופת הביטוח.

 (5) לעגין פסקאות (1) עד (4), ״הפרשי הצמדה״ — כמשמעותם בחוק
 פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א—21961.

 תחילה 7. תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו.ביום ח׳ בשבט התשמ״ב (1 בינואר

 1982) או אחריו.

ן פ ת ו ע ד  כ״ט באלול התשמ״א (28 בספטמבר 1981) ג
) שר התעשייה והמסחר 3 ~ 1 4 מ ״ ח ) 

 ממלא מקום שר האוצר

 2 ם״ח התשכ״א, עמי 192; התשל״ט, זנמ׳ 28.

 תקנות מס הכנסה (גיכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל),

ו 9 8 ו - ב ״ מ ש ת  ה

, אני מתקין 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 164, 166 ו״243 לפקודת מס הכנסה
 תקנות אלה:

 1. בתקנות אלה —

 ״הצו״ — צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה),
 התשמ״א—21981;

 ״סכומים שמקורם בתשלומי מעביד״ — סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל
 כמשמעותם בצו:

 ״משכורת״ — כמשמעותה בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום
 מס מעסיקים), התש״ם—31981.

 2. קופת גמל המשלמת למעביד סכומים שמקורם בתשלומי מעביד תנכה בעת התשלום
 מס בשיעור של 40%.

 3. דין הסכומים שמקורם בתשלומי מעביד כדין משכורת לענין הניכוי במקור, תשלום
 הניכוי, הגשת הדו״ח, רישום הסכומים והאישור למעביד.

 דיז הסכומים
 כדיו משכורת

ד ו ר ם א ר י ר ו  י
 שר האוצר

 כ״ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981)
 (חמ 1409—3)

וסח חדש 6, עמי 120¡ פ״ח התשמ״א, זנמ׳ 282. ת ישראל, נ נ  1 דיני מדי
 2 ק״ת התשמ״א, עמי 1070.

 3 ק״ת התש״ם, עמי 1650.
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1981 - ג ״ מ ש ת  תקנות עידוד החסכון(תכניות חסכון ״צמוד דולר״), ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 להילוות, התשט״ז—1956 י (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

ת פיןדוז ד ק פ  1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים ה
י ל ו ה י נ  להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת. י

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳׳ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981). תחילה

 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו — הגדרות

 ״תכנית״ — תכנית חסכון של בנק, שאישר שר האוצר, בשם שבחר הבנק והכולל ״צמוד
 דולר״;

 ״חוסך״ — למעט תאגיד.

ית אי התכנ  2• א• הגדרות! תנ
 ״היום הקובע״ של יום מסוים — יום רביעי שקדם לאותו יום; היה יום רביעי האמור

 יום שאיננו יום עסקים יהיה היום הקובע יום העסקים הראשון שאחריו;
 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה.

 ב. הצטרפות
 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום ז׳ בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982), או עד

 מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן — מועד סיום התכנית).

 ג. הפקדות

 החוסך דשאי, עד מועד סיום התכנית, להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית, במועדים
 שיבחר, סכומים שלא יפחתו מסכומים שיקבע הבנק מעת לעת ושסכומם הכולל לא

 יעלה על 500 אלף שקלים.

 ד. תקופת החפכון
 (1) לכל הפקדה תחושב תקופת חסכון בנפרד.

 (2) היום הקובע של יום ההפקדה ייחשב כיום תחילת תקופת החסכון (להלן —
 תחילת תקופת החסכון);

 (3) תום תקופת החסכון יהיה יום רביעי שלאחר היום שבו תמו שלוש שנים
 ושבוע מיום תחילת תקופת החסכון.

 ה. חישוב הפרשי שער
 כל הפקדה והריבית עליה יהיו צמודות לשער היציג של הדולר כמפורט להלן:

 אם ביום הקובע של הוצאת הפקדה כלשהי מהתכנית יהיה השער היציג של הדולר
 (להלן — השער החדש), גבוה מהשער היציג של הדולר ביום תחילת תקופת החסכון
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 (להלן — השער היסודי), תשולם אותה הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור
 העליה של השער החדש לעומת השער היסודי;

 לענין זה, ״השער היציג״ של יום מסויים — השער היציג של הדולר שקבע בנק
 ישראל באותו יום ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע את השערים

 היציגים יקבע נגיד בנק ישראל מהו השער היציג לצורך התכנית.

 ו. חישוכ הרייכית

 '(1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית בשיעור קבוע
 לכל תקופת החסכון ושלא יפחת משער הריבית שיקבע מעת לעת החשב הכללי

 במשרד האוצר.

 (2) התקופה לחישוב הריבית תהיה מיום תחילת תקופת החסכון ועד ליום
 הקובע של יום הוצאת ההפקדה או של יום תום תקופת החסכון.

 (3) הודעה על גובה הריבית תימסר לחוסך בעת ההצטרפות לתכנית.

 ז. משיכת ככפים מהתכנית
 (1) בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך הסכומים שהפקיד בצירוף
 ריבית והפרשי שער המגיעים לו עליהם והוא לא יהיה זכאי לריבית או להפרשי

 שער כל שהם עבור התקופה שלאחר תום תקופת החסכון.

 (2) חוסך רשאי להוציא סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית בכל יום רביעי
 ובלבד שהודיע על כך לבנק 30 יום מראש (להלן — יום משיכת הכסף).

 (3) משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים מתהילת תקופת
 החסכון תבוטל זכותו להפרשי שער ולריבית כאמור בסעיפים ה׳ ו־ו׳ לעיל והוא

 יזוכה בריבית דריבית שנתית בשיעור שלא יפחת מ־30%.

 (4) משך החוסך את כספו מן התכנית בתקופה שמתום שנתיים ועד תום
 תקופת החסכון יזוכה בהפרשי שער וב־75 אחוזים מן הריבית שהצטברה.

 ח. פטור ממם
 ההכנסה מריבית ומהפרשי שער שיקבל חוסך במסגרת התכנית בתום תקופת החסכון

 תהיה פטורה ממס.

 ט. חישוכ מועדים
 (1) חל מועד כלשהוא המוזכר בתנאי התכנית ביום שאיננו יום עסקים, יחול

 אותו מועד ביום העסקים הראשון שאחריו.
 (2) על אף האמור בפסקה (1) חל יום תום תקופת החסכון או יום משיכת
 הכסף ביום שאיננו יום עסקים (להלן — המועד המקורי), יראו לענין חישוב
 ריבית והפרשי שער, את המועד המקורי כאילו הוא יום תום תקופת החסכון או

 יום משיכת הכסף.

 3. א. נוסח ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסר בענין פתיחת חשבון חסכון
 לפי התכנית יהיה כאמור בסעיף 2.

 ב. הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר בהתייעצות עם בנק ישראל.

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״ד בתשרי התשמ״ב (22 באוקטובר 1981) י
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ן 9 8 ז - ג ״ מ ש ת , ה ( --מדד״ ן ״דולו מ ס  תקנות עידוד החסכון(תכניות ח

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות
 למילוות, התשט״ז—1956 1 (להלן — החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני

 מתקין תקנות אלה:

ז ״ ק ת פ ד ק פ  1. לענין הנחה או פטור ממס על הכנסה מפקדון לפי סעיף 5(א) לחוק, התנאים ה
 להפקדת פקדון וניהולו יהיו כמפורט בתוספת. יניי־ייי

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ ח בתשרי התשמ״ב (26 באוקטובר 1981). תחילה

 תוספת

 (תקנה 1)

 1. בתוספת זו — הגדרות

 ״תכנית — תכנית של בנק לחסכון, שאישר שר האוצר, בשם שבחר הבנק והכולל
 ^ ״דולר—מדד״;

 ״חוסך׳ — למעט תאגיד.

ית אי התכנ  2. י א. הגדרות תנ
 ״היום הקובע״ של יום מםויים — יום רביעי שקדם לאותו יום; היה יום רביעי האמור

 יום שאיננו יום עסקים יהיה היום הקובע יום העסקים הראשון שאחריו;
 ״דולר״ — דולר של ארצות הברית של אמריקה.

 ב. הצטרפות
 חוסך רשאי להצטרף לתכנית עד יום ז׳ בניסן התשמ״ב (31 במרס 1982), או עד

 מועד אחר שיקבע שר האוצר בהודעה ברשומות (להלן — מועד סיום התכנית).

 ג. הפקדות
 החוסך רשאי, עד מועד סיום התכנית, להפקיד בחשבון החסכון שלו בתכנית, במועדים
 שיבחר, סכומים שלא יפחתו מסכומים שיקבע הבנק מעת לעת ושסכומם הכולל לא

 יעלה על 500 אלף שקלים.

 ד. תקופת החפכוז
 (1) לכל הפקדה תחושב תקופת חסכון בנפרד.

 י (2) היום הקובע של יום ההפקדה ייחשב כיום תחילת תקופת החסכון(להלן —
 תחילת תקופת החסכון).

 (3) תום תקופת החסכון יהיה יום רביעי שלאחר ה־דנ לחודש שבו תמו שש
 שנים מיום תהילת תקופת החסכון(להלן — תום תקופת החסכון).

 ה. חישוב הפרשי שער
 כל הפקדה והריבית עליה יהיו צמודות לשער היציג של הדולר כמפורט להלן:

 אם ביום הקובע של הוצאת הפקדה כלשהי מהתכנית יהיה השער היציג של הדולר
 (להלן — השער החדש), גבוה מהשער היציג של הדולר ביום תחילת תקופת החסכון
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 (להלן — השער היסודי), תשולם אותה הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור
 העליה של השער החדש לעומת השער היסודי;

 לענין זה, ״השער היציג״ של יום מסויים — השער היציג של הדולר שקבע בנק
 ישראל באותו יום ובלבד שבתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע את השערים

 היציגים יקבע נגיד ינק ישראל מהו השער היציג לצורך התכנית.

 ו. חישוב הריבית

 (1) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית חצי שנתית.

 (2) התקופה לחישוב הריבית תהיה מיום תחילת תקופת החסכון ועד ליום
 הקובע של יום הוצאת ההפקדה.

 (3) (א) לכל תקופה של ששה חדשים, החל מיום תחילת תקופת החסכון,
 ייקבע שיעור ריבית שלא יפחת מריבית פת״ם כפי שהיתה ביום הקובע

 של תחילת כל תקופה כאמור, פחות אחוז אהד.

 (ב) לענין סעיף זה, ״ריבית פת״ם״ של יום קובע מםויים — הריבית
 שבנק ישראל יודיע באותו יום כי ישלם בתוקף מיום העסקים השני של
 מטבע חוץ לאחר אותו יום, לפקדונות בדולרים לששה חדשים, שמפקירים
 אצלו המוסדות הבנקאיים מכספי פקדונות תושב, כמשמעותם בהיתר הפיקוח
 על מטבע, התשל״ח—1978 ; אם לא ניתן יהיה לקבוע שיעור ריבית כאמור
 יקבע נגיד בנק ישראל את שיעור הריבית; לענין הגדרה זאת, ״יום עסקים
 של מטבע חוץ״ — יום עסקים במטבע חוץ בבנק ישראל לעסקות בין בנק

 ישראל למוסדות הבנקאיים.

 ז. פטור ממם

 הכנסה מהפרשי שער, מהפרשי הצמדה ומריבית שיקבל חוסך במסגרת התכנית על כל
 סכום שהיה מופקד לפחות שלוש שנים ושבוע תהיה פטורה ממס.

 ח. משיכת כפפיפ מהתכנית לפני תופי תקופת החסכון

 (1) חוסך רשאי להוציא, בכל יום רביעי, סכומים שהצטברו לזכותו בתכנית
 ובלבד שהודיע על כך לבנק 30 ימים מראש (להלן — יום הוצאת הכסף).

 (2) משך החוסך את כספו מן התכנית לפני תום שנתיים מתחילת תקופת
 החסכון תבוטל זכותו להפרשי שער ולריבית כאמור בסעיפים קטנים ה׳ ו־ף לעיל

 והוא יזוכה בריבית דריבית שנתית בשיעור שלא יפחת מ־30 אחוזים.

 (3) משך החוסך את כספו מן התכנית מתום שנתיים מתהילת תקופת החסכון
 יזוכה בהפרשי שער כאמור בסעיף קטן ה׳ לעיל וב־75 אחוזים מן הריבית

 שהצטברה כאמור בסעיף קטן ו׳ לעיל.

 (4) על אף האמור בסעיף (3) לעיל יקבל חוסך את מלוא הריבית שהצטברה
 כאמור בסעיף קטן ו׳ לעיל אם משך את כספו —

 (א) במשך 30 הימים שלאחר תום 3 שנים ושבוע מתחילת תקופת
 החסכון.

 (ב) במשך 30 הימים שלאחר תום 4.5 שנים מתחילת תקופת החסכון.

 (ג) בתום תקופת החסכון.
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 ט. תום תקופת החהכון

 (1) בתום תקופת החסכון יועמדו לרשות החוסך הסכומים שהפקיד, בתוספת
 הגבוה מבין הסכומים הבאים:

 (א) ריבית והפרשי שער כאמור בסעיפים קטנים ה׳ ו־ו׳ לעיל;
 •׳(ב): ריבית והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף קטן י׳

 להלן.

 (2) ה וסך לא יהיה זכאי לריבית או להפרשי שער או להפרשי הצמדה עבור
 התקופה שלאחר תום תקופת החסכון.

 י. חישוב ההצמדה והריבית

 לצורך חישוב הריבית והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כאמור בסעיף ט(1)(ב)
 יחולו ההוראות הבאות:

 (1) כל הפקדה וריבית עליה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:
 אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לאחרונה לפני תום תקופת
 החסכון (להלן — המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד שנתפרסם
 לחודש שבו הופקדה בפועל הפקדה כלשהיא (להלן — המדד היסודי), תשולם
 אותה הפקדה והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת

 המדד היסודי. •

 לענין זה, ״מדד המהירים לצרכן״ או ״מדד״ — מדד המחירים לצרכן (כולל
 פירות וירקות), שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם בידי
 כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא
 בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד
 אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו

 לבין המדד המוחלף.

 (2) הריבית תחושב על כל הפקדה לפי ריבית דריבית שנתית בשיעור שיבחר
 הבנק אך שלא יפחת מ 1.5 אחוזים לשנה.

 יא. חישוב מועדים

 (1) חל מועד כלשהו המוזכר בתנאי התכנית ביום שאיננו יום עסקים, יחול
 אותו מועד ביום העסקים הראשון שאחריו.

 (2) על אף האמור בפסקה (1) חל יום תום תקופת החסכון או יום הוצאת
 הכסף ביום שאיננו יום עסקים (להלן — המועד המקורי), יראו לענין חישוב
 ריבית, הפרשי שער, :והפרשי הצמדה את המועד המקורי כאילו הוא יום תום

 תקופת החסכון או יום הוצאת הכסף.

 3. א. נוסח ההסכם שייחתם בין מפעיל התכנית לבין החוסך בעניו פתיחת חשבון חסכון
 לפי התכנית יהיה כאמור בסעיף 2.

 ב. הכספים המצטברים בתכנית יושקעו בהתאם להוראות, הממונה על שוק ההון,
 ביטוח וחסכון במשרד האוצר בהתייעצות עם בנק ישראל.

ם א ר י ד ו ר ר ו  כ״ד בתשרי התשמ״ב (22 באוקטובר 1981) י
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1981 - ג ״ מ ש ת ה ( , ן ו ק י ת  3ללי המבס (mm2 מדגיר הגקו3 במטבע תוץ) (

, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת,.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 148 לפקודת המכס 1
 אני קובע כללים אלד־:

 1. בסעיף 2 לכללי המכס (חישוב מהיר הנקוב במטבע חוץ), התשל״ח—1978 2 ,__

מ ״ביום ה׳״ יבוא ״ביום ו׳״ ובמקום ״(לחלן  (1) בסעיף קטן (א), במקו
; ״ (  יום ה׳)״ יבוא ״(להלן — יום ף

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״יום ה׳״ יבוא ״יום ו׳״ ובמקום ״שגי אחוזים״
ים״; ז  יבוא ״חמישה, אחו

י  (3) בסעיף קטן ׳(ג), במקום ״ביום ה׳״ יבוא ״ביום ו׳״ ובמקום ״לפנ
י יום ו׳״.  יום ה־׳״ יבוא ״לפנ

ב (11 בנובמבר 1981) ״ מ ש ת  י״ד בחשון ה
 (וזמ 52—3)

, עמי 149 ט ״ ל ש ת ׳ 39; ט״ח ה מ ש 3, ע ד וסח ח , נ ת ישראל נ י ד י מ נ י  1 ד
׳ 2284. מ י 659; התש׳׳ם, ע מ , ע ח ״ ל ש ת ת ה ״  2 ק

ם א ר י ד ו ר ר ו  י
 שר האוצר

 תקנות שעת היחס (שיחתי עגודה היוניימ במערכת כוגי המשפט ובתי הדין

, התשמ״ב-1981  לעבודה) (ביטול)

ן והמשפט, התש״ח—1948 י, ת סדרי השלטו ד ו ק פ קף סמכותי לפי סעיף 9(ג) ל  בתו
: ת אלה ו נ ק ן ת י מתקי  אנ

בתי הדין י המשפט ו ת בת כ ר ע מ ת שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים ב ו נ ק י 1. ת ו ט י  נ

ת. , התשמ״א—21981 — בטלו  לעבודה)

ם י ס ה נ ש  כ״ג בחשון התשמ״ב (20 בנובמבר 1981) מ
) שר המשפטים 3 ~ 1 9 מ 2 ח ) 

׳ אי, עמי 1. ס ו , ח ח ״ ש ת  1 ע״ר ה
, עמי 8ד13א. א ״ מ ש ת ת ה ״  2 ק

 תיקון שעות

 בתקנות רשות. השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ״א—1981,
ם ״8״ צ״ל ״8(ג)״.  שפורסמו בקובץ התקנות 4205, התשמ״א, עמ׳ 447, בתקנה 9, במקו

ר מ ן ה ו ל ו ב ב (28 באוקטובר 1981) ז ״ מ ש ת  ל׳ בתשרי ה
) שד החינוך והתרבות 3 ־ ־ 3 1 מ 3 ח ) 

ס ו  תיקון nipv מ

 בתקנות הדואר (תעריפי טלפון) (תיקון מם׳ 3), התשמ״א—1981, שפורסמו בקובץ התקנות
 4265, התשמ״א, בתוספת השניה, בחלק ד׳, סימן א׳, פרט 10 (עמוד 1407), בשורה השניה, במקום

 ״ציוד לרבות״ צ״ל ״ציוד ליבוב״.
22.11.1981 , ב ״ מ ש ת ן ה ו ש ח ת 4290, כ״ה ב ו נ ק ת ץ ה ב ו  308 ק

 המחיר 6 שקלים ־-ISSN 0334 •2883 נדפס בדפוס הממשלה, ירושליפ




