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 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי):

א ר ב  מ

 אדם שנפגע בתאונת דרכים זבאי לשיפו־ על פ• הוראותיה של פקודת הנזיקין, אך
 בזאת בלבד עדיין אין כדי להבטיח שדמי הנזיקין שזכה להם הנפגע אמנם יגיעו לידיו. באה
 פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) ומטילה חובה על כל המשתמש בכלי רכב
 מנועי לבטח את עצמו, אצל חברת ביטוח מוכרת, מפני תביעות נזיקין שהוא עשוי להתחייב
 בהן. אולם אחריותה של חברת הביטוח תלויה בין השאר בתוקפה של פוליסת הביטוח שהו
 ציאה למבוטח, וייתכן שפוליסת ביטוח מתבטלת על פי החוק או על פי תנאי מתנאיה. אכן,
 פקודת הביטוח האמורה נתנה דעתה לשמור על זכויות הנפגע וקבעה כמה סייגים המחייבים
 את המבטח בתשלום אף אם לפי הדין הוא פטור מאחריות. כך, למשל, מורה הפקודה שאם
 הפוליסה משחררת מאחריות את חברת הביטוח, בשל גילו של הנוהג ברכב או בשל מצבו
 הגופני או הנפשי, או בשל שאר הפרטים הכלולים בסעיף 15 לפקודה, אין אותו תנאי תופס.
 עם זאת, אין הניזוק מוגן בכל המקרים. יש שהפקודה עצמה שומרת על זכויותיו של המבטח.
 כד, למשל, מבטח עשוי להיות משוחרר מאחריותו אם בעל הפוליסה לא גילה עובדות

 חשובות בשעת עשיית חוזה הביטוח.

 מטרת התיקון המוצע היא להרחיב את זכויותיו של הנפגע כלפי חברות הביטוח,
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 חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי(סיכוני צד שלישי), תשל״ב-1972

 1. בסעיף 24 לפקודת ביטוח רכב מבועי(סיכוני צד שלישי) נבוםח חדש], תש״ל—11970 תיקוןסעיף24

 (להלן - הפקודה), במקום הסיפה החל במלים ״אולם אס היתה סיבת הביטול״ יבוא ״אולם
 לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחד יום לאחר שניתנה

 לבעל הפוליסה הודעה בכתב על הביטול״.

 2. במקום סעיף 25 לפקודה יבוא: החלפתסעיף25

 ״חובת תשלי• 25. היתה למבטח עילה לבטל את הפוליסה והפוליסה לא בוטלה כאמור

 לאהראיתע בסעיף 24, יהא המבטח חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א), אולם

ע י ־זכותו לדרוש בחזרה מבעל ה&וליסה את הסכומים ששילם כדין, ובלבד ־ ־־ ־־ ־ ר י א מ ז  ן

 שעילת הביטול היתה מעשהו או מחדלו של בעל הפוליסה.״

ר ג ס י ה ר ב  ד

 4, 5 או 6-. בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה
 פטורה ממנו לפי הםיפה לסעיף 3 - ישלם המבטח לבני
 האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו
 בשל אותה חבות׳ לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות
 המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכום מכוח כל
 דין בענין הריבית בפסקי דין׳ אף אם הוא זכאי לבטל
 את הפוליסה מעיקרה או להפקיעה או כבר ביטלה או

 הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 26.

ע ב ת י ה ל ל ו כ ח י ט ו ב מ ן ה י א ש  כ

 21. יא) קיים ביטוח של חבות טעונת ביטוח - בץ שה
 מבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי
 סעיפים 4, 5 או 6׳ בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי
 ובין-שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - ואירע
 מאורע הנותן עילה לחבות כזאת, אלא שאי אפשר לתבוע
 את המבוטח או ליתן פסק דין נגדו מחמת אחת מאלה:

 (!) הרכב שבאמצעותו ננרם המאורע היה
 בבעלות של מדינת חוץ או של האומות המאו
 חדות׳ או שהיה בבעלות אדם שאץ לתבעו

 מחמת חסינותו או שאדם כאמור נהג ברכב;
 (2) המבוטח הוא בך־זוגו של הנפגע;

 ישלם המבטח לניזוק או לשאיריו מה שהיה חייב לשלם
 לפי סעיף 19 אילו היה ניתן פסק דין נגד המבוטח.״

 סעיף 25 לפקודה מורה באיזה מקרים מבטח
ל 2 פטור מתשלום לאחר שאירע המאורע אשר י ע  ס

 גרם למוות או לחבלת הגוף. הו לשק הסעיף:

ת משפט י ת ב ר ה צ ח ה ו כ ח מ ט ב מ ר ה ו ט פ  ״
 25. (א) מבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או
 21>א), אם בתובענה. שהתחילו בה לפני שהוגשה לבית
 המשפט התובענה שבה ניתן פסק הדין או תוך שלושה

 סעיף 24 לפקודה קובע בחלקו הראשון׳
ע ל שאם לפני שאירעה התאונה׳ הפוליסה בוטלה  ס

 בהסכמה הדדית שי הצדדים או בתוקף הוראה שבה,
 אין חברת הביטוח חייבת לשלם לניזוק או לשאיריו.
 הודאה זו תואמת את כללי החוזים שאין תוקף לחוזה
 שבוטל. עם זאת, על מנת לשמור על זמרותיו של הניזוק
 ושל שאיריו, שאינם צד לחוזה הביטוח, מורה אותו סעיף

 בחלקו השני:

 ״אולם אם היתה סיבת הביטול, או אחת הסיבות לכך׳
 כרוכה בכשרו של בעל הפוליסה לנהוג ברכב, בדרכי
 נהיגתו ברכב או בהיותו פרוע או מופרע, לא יהיה לבי
 טול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור שבעה
 ימים לאחר שניתנה הודעה על ביטולה לרשות הרישוי״.

 מוצע לקבוע הוראה כללית, שלפיה לא יהיה תוקף
 לביטול כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחד
 יום לאחר שניתנה הודעה לבעל הפוליסה׳ וזאת בלי
 להתחשב בסיבת הביטול. הארבת אחריותו של המבטח
 לאחר ביטול הפוליסה דרושה כדי לאפשר לבעל הפו
ליסה להסדיר מהדש את ביטוח רכבו ולמנוע ככל האפ
 שר נהיגה בהעדר פוליסת ביטוח. ההודעה על הביטול
 תישלח לבעל הפוליסה, ולא לרשות הרישוי כקבוע
 בסעיף 24 הקיים, מאחר שהנפיק מראה כי רשות הרישוי
 אינה יכולה, מסיבות אובייקטיביות, לנקוט את הצעדים
 הדרושים כלפי הנוהג ברכב שפוליסת הביטוח של

 רכבו בוטלה.

־ 0021 שלפיהם חייב המבטח  תו לשק סעיפים 19 ו
 בתשלום:

ח ט ב מ ע מן ה ר פ י ה ק ל ו ז י נ ת ה ו כ ז -
 9 ו. ניתן פסק דין גנד מבוטח בשל חבות טעונת ביטוח
 ואותה חבית מכוסה על ידי ביטוח - בץ שהמבוטח היה
 חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים

 1 דיני מדינת ישראל, נופח ןןדש 15, עמי 320.
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 ביכול סעיף 26 3. סעיף 26 לפקודה — בטל.

 בים. הסעיף האמור מורה במפורש כי המבטח לא יהיה
 חייב לשלם אם הובית כ׳ הוא רשאי לבטל את הפוליסה
 בשל כך. הוראה זו יש בה כדי להחטיא את המטרה
 הכללית של הפקודה׳ מאחד ־-:!הניזוק עלול שלא לקבל
 כל שיפוי בשל הנזק שנגרם לו, כאשר הפוליסה בטלה
 בשל מעשהו או מחדלו של בעל הפוליסה. משוס כך
 מוצע שאם קרתה תאונה-. ולאחד מכן העלתה הברת
 הביטוח טענה כי הפוליסה בטלה בשל אי גילוי עובדות
 חשובות או משום ביבה אחרת• אין בכך כדי י*שחרר
 אותה מתשלום. עם זאת נשמרת לה הזכות לדרוש
 בחזרה מבעל הפוליסה את הסכומים ששילמה׳ אם
 הוכיחה כי עילת הביטוח באה בשל מעשהו או מחדלו.

״ 3 סעיף 26 משלים את סעיף 25 הקיים ומוצע ״ ^ 
 לבטלו מאחר שאין בו ענין עוד.

י  דבד

 חדשים לאחר שהוגשה׳ השיג הצהרה האומרת, כי מלבד
 כל הוראה שבפוליסה רשא־ הוא לבטל את הפוליסה על
 שדם שהושגה בהעלמת עובדה חשובה או בהצגת עובדה
 שהיא כוזבת בפרט חשוב׳ או השיג הצהרה שרשאי היה
 לבטל את הפוליסה כאמור. אם כבר ביטלה לפני כץ.

 (ב) ״עובדה השובה״ ו״פרט חשיב״׳ לענץ סעיף וה
 עובדה ופרט שיש בהם כדי להשפיע על שיקול דעתו של
 מבטח זהיר בהחלטתו אס לקבל עליו את הסיכון. ואם

 כץ - באילו פרמיות ותנאים.־

 חברות הביטוה משתמשות תדיר בסעיף זה כדי להש
 תחרר מחבות המוטלת עליהם על פי הפוליסה. אבץ׳
 אחד הכללים העיקר־ים בדיני ביטוח הוא, שהמבוטח
 חייב׳ בשעת עשיית חחה הביטוח׳ לנלות למבטה׳ עובדות
 חשובות׳ או שלא להציג עובדות כוזבות׳ בפרטים חשו־

 הצעות חוק 1009. כ׳יג בתמוז תשל׳׳ב, 5.7.1972
 הודפס ע׳יי המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 12 אגורות


