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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת:

הצעת חוק חוזה הביטוח )תיקון מס' 5( )מועד ביטול פוליסה(, התשע"א–2011 *

 
בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981 1, בסעיף 10 –1 תיקון סעיף 10

האמור בו יסומן ")א(", ובו, במקום "ביטל אחד הצדדים את" יבוא "הודיע המבטח על   )1(
ביטול", ובמקום "לצד השני" יבוא "למבוטח";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

הודיע המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה  ")ב( 
במועד שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח "

סעיף 10 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981, קובע כי 
אם המבטח או המבוטח ביטלו את הפוליסה, היא מתבטלת 
כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול  כפועל 
יוצא חברות הביטוח גובות תשלום בעבור התקופה שבין 
הודעת הביטול לבין הביטול עצמו  כמו כן, לפי פוליסות 
שונים,  ביטוח  לסוגי  האוצר  שר  ידי  על  שנקבעו  תקניות 
המחייב  סעיף  לפוליסה  להוסיף  נוהגות  הביטוח  חברות 
מבוטח המבקש לבטל את הפוליסה להודיע על כך למבטח 
הודעת  למסירת  ביותר  המוקדם  המועד  לפני  ימים  כמה 
בתשלום  לשאת  נאלצים  ומבוטחים  החוק,  לפי  הביטול 

ביטוח בעבור תקופה ממושכת אף יותר 

הצעת החוק נועדה לקבוע כי כאשר המבוטח הוא 
הצד המבקש לבטל את הפוליסה, היא תבוטל במועד שבו 

מסר למבטח את הודעת הביטול  

הפוליסה,  את  שביטל  הוא  המבטח  אם  כי  יובהר 
יישאר המצב הקיים על כנו כאמור 

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית תבחן ועדת הכספים של הכנסת גם את נושא 
ההחזר בגין הקדמת מועד כניסת ביטול הפוליסה לתוקף וכן 

את המנגנון להחזר דמי הביטוח, המוסדר כיום בתקנות  

הצעת חוק מס' פ/2471/18; הועברה לוועדה ביום י' בכסלו התשע"א )17 בנובמבר 2010(   *

ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התש"ע, עמ' 412   1
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