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פי 1.תיקון סעיף 28א "על  יבוא  שלושה"  פי  "על  במקום  28א,  בסעיף  התשמ"א–1981 1,  הביטוח,  חוזה  בחוק 
עשרים", ואחרי "תאונות אישיות," יבוא "ביטוח מפני מחלות ואשפוז, ביטוח לפי דרישות 

פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל–1970," 

התשמ"א–1981  הביטוח,  חוזה  לחוק  28א  סעיף 
לפסוק  המשפט  בית  סמכות  את  קובע  החוק(,   – )להלן 
ריבית מיוחדת אם חברת הביטוח לא שילמה את תגמולי 
במועדים  לב  בתום  במחלוקת  שנויים  היו  שלא  הביטוח 
הקבועים בסעיף 27 לחוק  בסעיף קבועה הבחנה בין סוגי 
ביטוחים: לגבי ביטוחים אישיים בית המשפט חייב לפסוק 
ריבית מיוחדת, ולגבי יתר הביטוחים בית המשפט רשאי 
לפסוק כך  לפי הסעיף, ביטוחים אישיים הם ביטוח חיים, 
ביטוח תאונות אישיות, ביטוח רכב )רכוש( וביטוח דירות 

ותכולתן, ולמעט ביטוח אחריות  

שיעור הריבית המרבי שאפשר לפסוק היום כפיצוי 
מהריבית  שלושה  פי  הוא  לחוק  28א  סעיף  לפי  למבוטח 
הקבועה בהגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" בחוק פסיקת 
פסיקת  חוק   – )להלן  התשכ"א–1961  והצמדה,  ריבית 
ריבית(, ששיעורה כיום 1%  הריבית מחושבת על תגמולי 

הביטוח ועל הפרשי ההצמדה לפי סעיף 28 לחוק  

פגיע  במצב  נמצא  המבוטח  ביטוח,  אירוע  בקרות 
פעמים  תלויה  האירוע  תוצאות  עם  והתמודדותו  ביותר, 
לפי  לפיצוי  הביטוח   תגמולי  בתשלום  מלא  באופן  רבות 

סעיף 28א לחוק תכלית עונשית, והוא נועד לאזן במעט את 
פערי הכוחות בין חברת הביטוח לבין המבוטח ולהרתיע 
את חברות הביטוח מעיכוב תשלום התגמולים באופן חסר 
תום לב  ואולם, רק במקרים מעטים נפסק כי חברות ביטוח 
פעלו בחוסר תום לב והושת עליהן תשלום פיצויים לפי 

סעיף 28א לחוק 

שיעור  כי  לחוק  28א  בסעיף  לקבוע  מוצע  לפיכך, 
מהריבית  עשרים  פי  על  יעלה  לא  המיוחדת  הריבית 
הקבועה בהגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" בחוק פסיקת 
ריבית, לעומת פי שלושה כקבוע היום, ולהוסיף לביטוחים 
הנכללים בהגדרה "ביטוחים אישיים" ביטוח מפני מחלות 
ואשפוז, הכולל ביטוח סיעודי, וביטוח לפי דרישות פקודת 
ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[, התש"ל–1970 )ביטוח רכב 

– חובה(  

מטרת התיקון לעודד את בתי המשפט להפעיל את 
סמכותם לפי סעיף 28א לחוק ולפסוק פיצוי בשיעור גבוה 
ההרתעה  את  להגביר  כדי  המתאימים,  במקרים  יותר 
מעיכוב  או  תגמולים  מאי־תשלום  הביטוח  חברות  של 
בתשלומם בחוסר תום לב, ולהביא לתשלום תגמולים הוגן  
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