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 מתפרםמת בזה־מסעם הממשלה הצעת זזזק הביטוח ־.

א ו ב  מ

: י הביטוח המסחרי נלהבדיל מהביטוח הסוציאלי נ  החוק המוצע בא להסדיר את די
ן המהותי: אין הוא נוגע לפיקוח הממשלתי על ענף הביטוח,  ״ביטוח לאומי״), מבחינת הדי

נ195. א- י ׳  שהוא מוסדר בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי

 החוק המוצע הוא חוליה נוספת בשרשרת החוקים החדשים במשפט האזרחי (חוק
ן ונוסח - ומתבקש להתפרש - לאור החוקים ההם  השליחות׳ חוק המשכון וכר׳), והוא תוכנ

.1973- ג ים(חלק כללי)׳ תשל״ ז  ובעיקר לאור חוק החו

ו השונים. בנוסף על הודאות החלות על כל סוגי  החוק מקיף את הביטוח על ענפי
ל ביטוח ל מ על ביטוח נזקים (  הביטוח (פרק א׳) יש בו הוראות על ביטוח חיים (פרק בי), ו

.(  נכסים, ביטוח תאונות ומחלה וביטוח אחריות) (פרק ג׳

על ביטוח כלי רכב׳ אלא שבביטוח מי ו  , החוק יחול׳ מבחינה מהותית, גם על ביטוח י
 בבי ׳ ו י על הסחר הימי  ימי יוסיפו לחול, לפי שעה, ההוראות המיוחדות של החוק העותמאנ
 טוח כלי רכב - הוראות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש״ל~1970 (ראה סעיף

.(72 
ו חל על ביטוח משנה; הוא גם לא יחול על סוגי עסקאות שיוצאו מתחולתו נ  החוק אי

די הכרזת שד המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת (סעיף 71).  על י

 באוקטובר 1966 מינה שר המשפטים ועדת מומחים, ובראשה שופט בית המשפט
ן דייר ויתקון, להכנת הצעת חוק ביטוח מקיף. הועדה קיימה ישיבות רבות וסיכמה ו  העלי
ים״ וחלק מהפרק ות״ ו״ביטוח חי  הצעה ראשונה הכוללת את הפרקים ״הוראות כללי

 ״ביטוח נכפים״. ההצעה המוגשת בזה הולכת כעקבות סיכומי הועדה ומשלימה אותם.

ות׳ בעיקר על החוקים של ננטלי  הצעות הועדה התבססו במידה רבה על דוגמאות קונטי
 שווייץ׳ גרמניה׳ צרפת׳ איטליה וארגנטינה; כן עושה ההצעה המוגשת בזה. קרבה מיוחדת
ייצי משנת 1908 הנחשב עד היום לאחד הטובים ביותר׳ אך ו ן החוק השו  קיימת בינה לבי

ייצרית הן במבנה והן בפרטים רבים.  שונה היא מן הדוגמה השו

ן זה מורכב מחוק עותמאני י ן הקיים היום בארץ. ד  החוק המוצע בא להחליף את הדי
י נ י  משנת 1904, הדן בסוגיות מסויימות של ביטוח נכסים בלבד, ומהמשפט האנגלי בענ
 ביטוח. תערובת זו של חוק חרות מן התקופה העותמאנית ושל הלכות שנפסקו באנגליה
 הביאה במקרים רבים לתסבוכת והכבידה על מלאכת בתי המשפט. מכאן הצורך בחוק חדש -
ן בפסיקה המקומית ו . העי  בדומה לצורך שהביא לחקיקת שאר החוקים בשטח המשפט האזרחי
ן הקיים׳ ובמידה שהוא משנה ממנו הרי  מראה, שהחוק המוצע מקיים בנקודות רבות אח הדי
, ן ו של המבוטח, או להבהיר ולפשט את הדי מעמד  אלה שינויים הבאים בעיקר לחזק אתי

.  ושוב - בדומה לחוקים שהוזכרו

ן חוזה הביטוח והטעובות הסדר תחיקתי, רבות הן ומגוונות.  השאלות המתעוררות לעני
 מן הראוי להצביע כאן על העיקריות שבהן:

 (1) הביטוח המסחרי מקיף סוגי ביטוח רבים, ומערכות חוקים שונות מחלקות אותו
ל חלוקה בסיסית אחת: ביטוח חיים (כשהמאורע המבוטח  חלוקה שונה. ההצעה מבוססת ע
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 הוא מותו של אדם, או הגיעו לגיל מסויים או מקרה אחר בחייו) וביטוח נזקים. עיקר ההבדל
 שביניהם הוא, שבביטוח חיים נקבעים ומשתלמים תגמולי הביטוח ללא זיקה לנזק שנגרם
 במקרה הביטוח- ואילו מטרתו של ביטוח נזקים הוא כיסוי הנזק שנגרם. ביטוח נכסים אינו
ל ביטוח נזקים, אם כי אולי החשוב שבהם. , אלא אחד הענפים השונים ש ף ראשי עצמאי נ  ע

ת עליהן ו להתנ ' ן ת״ (יום קוגנס) שאי פו  (2) הודאות החוק מתחלקות להוראות ״כו
, ת צד אחד״ שניתן להתנות עליהן לטובת המבוטח אך לא לרעתו פו ו כ  בכלל, להוראות ״
ן להתנות עליהן כטוב בעיניהם, י חורי ת״ גיוס דיטפוזיטיבום) שהצדדים בנ  ולהוראות ״מרשו
פים 48,34׳ 61 ו־68(ג)). נות(סעי  החוק מפרט עם איזה פרג מן השלושה נמנות הוראותיו השו

ם״ :בעסקאות. רבי מספר ״המעו ם. י צמצו ד ן על י  (3) ההצעה משתדלת לפשט את הדי
ר החוק המוצע באדם דז - המבטח והמבוטח - מכי זההביטו לחו  ביטוח: בנוסף על הצדדים'

. ב ט ו מ ה — ד ב ל  אחד ב

עי בהיקף מוגבל ומצומצם, ו  (4) שבי מוסדות, הקיימים לפי פקודת ביטוח רכב מנ
ד את הנכס  הורחבו בהצעת החוק החדש. הכוונה היא להמשך הביטוח כשהמבוטח מעבי
גד המבטח  המבוטח לזולתו (סעיפים 58 ו^ד6) ולזכות התביעה הישירה של צד שלישי נ
ף״ (סוברוגציה) שנמצא בחוק. העותמאבי ות (סעיף 68). גם מוסד ה״תחלו  בביטוח אחרי

, ־ ל, י  הורחב (םעיפים 59 ת60)

ת ת א ו ככ  >5<'חיזוק מעמדו של המבוטח מתבטא, בין השאר, במספר הוראות המז
 הגישה (הנפוצה במשפט האנגלי) של ״הכל או לא כלום״ ומביאותילכך ש״חטא״ שחטא
ל׳ אלא רק מפחית את תגמולי ו משחרר את המבטח מחבותו כלי נ  המבוטח - או המוטב — אי
תר״ ״ ושל ״ביטוח י כפל ח. טו י ב  הביטוח (סעיפים 7(ג), 0019 ו־25). גם התוצאות של ״
 חמורות פחות לפי ההצעה מאשר בחוקים אחרים .(סעיפים 52 ו־53). לפי ההצעה — רק
ל את זכותם לתגמולי ביטוח: במקרים אחרים. ל המבוטח או המוטב מפקיע כלי  מעשה מרמה ש

ף 29). י ע וחד״ - ס ור להם (״סעד מי כול בית המשפט לעז  י

ל ע  (6< אמצעים נוספים לחיזוק מעמדו של המבוטח הם חובות פורמליות מסוימות ש
יעת.המבטח ם 2(ב) סיפה, 3, 4׳ 16(א)) ומנ פי (סעי ו תי ו י כו  המבטח לקיים כדי לשמור על ז

ם 8, 20, 22, 25(א)(2). פי (סעי תו  מהסתמך על ,״ליקויים״ שאינם מכריעים לגבי חבו
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 חוק הביטוח, תשל״ו-1975

 פרק אי: הודאות לכל סוגי ביטוח

ח ו ט י ב ה ה ז ו : ח י ן א מ י  ס

 1. חוזה ביטוח הוא הוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח,
 לשלם, בקרות מקרה הביטוח׳ תגמולי ביטוח למוטב,

 מהותו של
 חוזה ביטוח

 2, (א) זכויות הצדדים וחיוביהם יפורטו במםמך חתום בידי המבטח (להלן - פוליסה)
ד לא  ועל המבטח למסור אותו למבוטח; אין המבטח זכאי להסתמך על תנאי שבחוזה כל עו

 נמסרה הפוליסה למבוטח ולא על תנאי שלא פורט בפוליסה,

ע המבוטח די  (ב) רואים את המפורט בפוליסה כמוסכם בין הצדדים, אם לא הו
 למבטח בכתב, תוך 30 יום מהיום •שנמסרה לו הפוליסה, שהמפורט בה אינו מתאים למוסכם;

 והוא׳ אם הדבר פורש למבוטח •עם מסירת הפוליסה.

יג אי או סי  (ג) תנאי או סייג לחבות המבטח או להיקפה שפורטו בפוליסה׳ למעט תנ
רע או ף של ביטוח׳ אין המבטח זכאי להסתמך עליהם לגבי דבר שאי  הנהוגים באותו ענ
 שצריך היה להיעשות לפני עבור התקופה האמורה בסעיף קטן (ב), אלא אם הסכים לכך

 המבוטח בכתב.

נויים בתנאי הביטוח שחלו לאחר ף זה יחולו גם על שי  (ד) הוראות סעי
 מסירת הפוליסה.

ו בכל צורה שהיא. י ו נ וע כריתת החוזה או שי ף זה כדי למנ ן בהוראות סעי  (ה) אי

 3, תנאי או סייג להבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים
'המבטח ן אי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אי נו בה בהבלטה מיוחדת! תנ י י  לו, או יצו

 זכאי להסתמך עליהם.

 4, היתה בחוזה הסתמכות על.תשובה שהשיב המבוטח בכתב לשאלות שהציג לו המבטח׳
צורף לפוליסה העתק ממנה; תשובה שלא צורף העתק ממנה לפוליסה׳ אין המבטח זכאי  י

ה.  להסתמך עלי

 הפוליסה

 חובה להבליט
 הגבלות

 מצורפות לפוליסה

ו ב ס * ה ר ב  ד

 ראיה למוסכם בין הצדדים. החחה עצמו נקשר בהתאם
 להוראות חוקההוזים(חלק כללי), תשל־יג-בד^, ולפיו
 ״חחה יכול שייעשה בעל־פה, בכתב או בצודה אחרת״

 (סעיף 23 לאותו חוק).
ף 3 סעיף זה משלים את הסעיף הקודם ובא , ״  ס

 להגן על המבוטח בסני הגבלות נסתרות של
 חבות המבטח.

״ ^ ענץ התשובות על שאלות המבטח נדון לגופו ״  ס

 בסעיפים 7 עד 9. הסעיף שלפנינו בא רק
 להבטיח שיימצא בידי המבוטח העתק מהחשובות שנתן

 עליהן.

״ י בדומה לסעיפים מקבילים בחוקים אחרים, ״  ס

 ״ כגון סעיף 1 לחוק הערבות, תשכ״ז-1967,
 בא סעיף זה להציג את המשתתפים בעסקת ביטוח -
 המבטח, המבוטח והמוטב - ולתאר את העסקה תיאור

 כללי.

״ 2 סעיף קטן (א) מאמץ את הנוהג הקיים של  ע

 י הוצאת פוליסות ומחייב את המבטח למסור
 למבוטח מסמך זה כשהוא מכיל את פרטי ההתקשרות.
 סעיפים קטבים (ב) ו־(ג) מאפשרים למבוטח להשיג על
 הפוליסה במידה שהמםורט בה איגו תואם את המוסכם
 בין הצדדים. סעיף קטן(ה) מבהיר שהפוליסה אינה אלא
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 5. המבטח חייב לתת למבוטח זלמוטב, לפי דרישתם ועל חשבונם, העתק מן הפוליסה .מתןו!עתקים
 ומן המצורפות אליה.

י כריתת החוזה, ,אם בטופס של הצעת ביטוח ואם חוגתגיליי ג המבטח למבוטח לפנ  6, (א) הצי
ת . ו ש בו כדי להשפיע על ־נכונותו של־מבטח סביר לכר י ן ש י  בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענ

ב : ן -— שאלה מהותית)., על המבוטח להשי ל ה ל ) ו ב בכלל או לכרותו בתנאים ש ה. ז החו  את.
ו לדעת. ה בכתבי תשובה מלאה ובנה לפי •מה שידוע״לו או לפי.מה שעלי  עלי

ה להשיב גם  >ב) ניתנת לשאלה; מהותית תשובה בידי שלוחו של המבוטח, על השלו
ע למבוטח או לפי מה שעל המבוטח לדעת. דו  לפי מה שי

 ?. (א) ניתנה לשאלה מהותית תשובה לא מלאה או לא כנה, רשאי המבטח, תוך 30 ,תוצאות אי גילוי
ד לא קדה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה כל עו דע לו על כך ו ו  יום מהיום שנ

 בכתב למבוטח, וההוזזז מתבטל כעבור 15 ימים מהיום שההודעה נמסרה למבוטח.

מ בעד ל י ש ף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ש י זה:מכוח סע  >ב) נתבטל החו
ל המבוטח בכוונת מרמה, ע ולת אם פ י הוצאות המבטח, ז  ,תקופה שלאחר הביטול, בניכו

ף זה, אין המבטח חייב אלא י שנתבטל החוזה מכוח סעי  (ג) קרה מקרה הביטוח לפנ
. משתלמים ו ן דמי ביטוח שהי ר יחסי׳ שהוא כיחס שבי עו  בתגמולי ביטוח מופחתים בשי
ל בכל אחת כלי  כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים! והוא. מופטר.

 מאלה:
 (1) התשובה ניתנה בכוונת מרמה!

 י (2) ,מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר,
. . ע את המצב לאמיתו ד ו י ל  אי

ף זה׳ זכאי הוא להחזר. יב בהם לפי סעי ביטוח שלא היה חי ׳  נד) שילם המבטח תגמולי

ו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 7 בכל אחת מאלה: נ  8. המבטח אי

ו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה, או דע או היה עלי  (1) הוא י
 שהוא גרם לכך שהתשובה היתה לא מלאה או לא כנה!

 חיוב המבטח
 על אף אי גילוי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 ומהותיותה של שאלה גמדדת לפי קנה מידה אובייקטיבי
 של מבטח ״סביר״.

ז ך סעיף קטן (א) מאפשר למבטח לבטל את ע  ס

 ״ החהה בשל הפרת חובת הגילוי המתוארת
 בסעיף 6. קרה מקרה הביטוח לפגי ביטול החוזה, תפחת
 חבות המבטח בשיעור יחסי. במקרים חמורים תתבטל

 כליל: סעיף קטן(ג).

 8 במקרים מסריטים לא .יעמדו למבטח

 התקופות לפי סעיף 7. מקרים. אלה נובעים
 מעקרונות כלליים שבדיני החוזים כפי שהם מתבטאים
 בהוראות שונות, ובעיקר בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק

 כללי), תשל״נ-1973,

״ _ הוראהזו באה בעקבות הדרישות שבסעיפים ״ _ 
צ 2(א),3ו־4. ף ג ׳  ס

״ 6 זו אחת הסטיות מן הדין הקיים. לפי הפסיקה  . ״
 האנגלית שאומצה בארץ, חייב המבוטח לא
 רק להשיב על שאלות המבטח, אלא להודיע למבטח,
 ואף אם לא נשאל, על דבר מהותי, שאם לא כן יפסיד
 זכותו,לתגמולי הביטוח. הלכה זו גרמה במקרים רבים
 להתדייגות מסובכת והבשילה תביעות של מבוטחים
 תמימים. החוק המוצע סומך על ההנחה, שחברת ביטוח
 בעלת גםיון של אלפי עסקאות, יודעת - או צריכה לדעת
 מה עליה־לשאול ומה עשר להיות חשוב לענינה. על כן
 מנבילה ההצעה את חובת הגילוי, על כל תוצאותיה לפי
 הסעיפים הבאים. המדובר הוא בשאלה ״מהותית״,
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י נ  (2) העובדה שעליה ניתנה תשובה לא מלאה אד לא כנה חדלה להתקיים לפ
ל ל חבות המבטח או ע  שקרה מקרה הביטוח׳ או שלא השפיעה על מקרהו או ע

 היקפה.

 תקופתהביטוח 9. (א) באין הסכם אחר מתחיל הביטוח עם כריתת החוזה.

 ו ל ש א יאוחר מ  גב) היה הביטוח לתקופה מםויימת והציע המבוטח למבטח בכתב, ל
י תום התקופה המוטכמת, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב בהצעתו, רואים את  שים יום לפנ
ל ע למבוטח בכתב, תוך 15 ימים ממטירה ההצעה, ע די  המבטח כמסכים להארכה אם לא הו

 סירובו.

כו י להארי ו - אין בכך כד  (ג) הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאלי
 מדי פעם ליותר משבה אחת,

 (ד) לא הוסכם על תקופת הביטוח׳ רשאי כל צד לסיימו בכל עת בהודעה בכתב לצד
ר 30 יום מיום שנמסרה ההודעה לצד השבי; המבוטח זכאי , והביטוח מסתיים כעבו י  השנ

 להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר םיום הביטוח.

ן והאחרון לתקופה במלואם, כשהיום  (ה< תקופת ביטוח כוללת את היום הראשו
 בחשב מחצות עד חצות.

ב ט ו מ : ה י ן ב מ י  ס

.  מיהו מיטב 10, (א< המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטב זולתו

ד לא קרה מקרה הביטוח רשאי המבוטח, בהודעה בכתב למבטח, לקבוע  (ב) כל עו
 מוטב זולתו, ורשאי הוא לבטל את הקביעה ולקבוע מוטב אחר,

 (ג) קביעת מוטב תהיה בנקיבת שמו או בדרך אחרת המאפשרת זיהויו; היא תהיה
 בלתי חוזרת אם נקבע כך בחוזה או בהודעה בכתב מאת המבוטח למבטח.

 (ד) קביעת המוטב יכול שתהיה לגבי חלק בלבד מתגמולי הביטוח.

 ה  פוליסה׳לפקודה 11. (א) בפוליסה הערוכה לפקודת המבוטח או לפקודת אדם אחר, יהיה המוטב מי ש
דיע למבטח על ההיסב,  פוליסה היא לפקודתו או מי שהפוליסה הוסבה לו! אין צורך להו

ו את הפוליסה. י ג לפנ נו חייב לשלם את תגמולי הביטוח אלא לנסב המצי  אך הוא אי

 (ב) הוראת סעיף 10>ד) אינה חלה על פוליפה לפקודה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (חלק כללי), תשל׳-ג-1973, סעיפים 34 עד 38, אלא
 שסעיפים אלה חלים בכפוף להוראות חוק הביטוח(ראה
 סעיף 61 (א) לחוק החוזים (חלק כללי)). אשר לקביעת
 מוטב זולת המבוטח סוטות הוראות חוק זה במידת מה
 מן הסעיפים 34 עד 38 הנ״ל; הודאות אלה נתונות להת

 ניה בידי המתקשרים: להלן, סעיף 34.
 ״ ״פוליסות לפקודה״ אינן נהוגות בארץ עד

 עתה. הסעיף מוצע להכין הסדר למקרה
 שירצו להיזקק לצורה זו.

 סעיף זה מיועד להשלים את תנאי החוזה
 בשאלת תקופת הביטוח. על חלק מהוראותיו

 אץ הצדדים חופשים להתנות: ראה סעיף 34 להלן.

 סעיף 9

 בקרות מקרה הביטוח(סעיף 1 לעיל). בדרך סע*ף 10 המוטב הוא מי שמגיעים לו תגמולי הביטוח
 כלל הריחו המבוטח עצמו, אך במקרים רבים מגיעים
 תגמולי הביטוח לצד שלישי. במקרים אלה חוזה הביטוח
 הוא ״חחה לטובת אדם שלישי״ כמשמעותו בחוק החוזים
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 מעמדו ש>
 המוטב

 זכויות המבוטח
 והמוטב

י  12. י (א) בקבע מוטב זולת המבוטח׳ תהיה הזכות לתגמולי הביטוח למוטב; אין בכך כד
ת המבוטח מלדרוש מן המבטח לשלם אגמול*־ הביטוח למוטב. ע א ו  למנ

ד לו גם כלפי המוטב׳ אולם אין ן כלפי המבוטח תעמו כול לטעו  נב) טענה שהמבטח י
ל דמי ביטוח לפי ד המגיע למוטב את חובות המבוטח׳ אלא את החוב ש ג ל לקזז כנ כי  הוא י

 אותו חוזה.

וע את המבוטח מהעביר או משעבד י למנ ן בה כד  13. (א) קביעת מוטב זולת המבוטח אי
ע מבושי המבוטח ו י למנ ד ן בה כ א קרה מקרה הביטוח׳ ואי ד ל ו ל ע ל פי החוזה כ  זכויותיו ע
ו העברה או מישכון של יות אלה; אולם אם היהה קביעת המוגןב בלתי חוזרת יהי  לעקל זכו

:; . יות אלה טב׳ ואין נושי המבוטח רשאים לעקל זכו נים הסכמת המו  זכויות המבוטח טעו

ד לא קרה ל עו ד או לעיקול כ  >ב) זכותו של המוטב אינה ניתנת להעברה׳ לשעבו
 מקרה הביטוח.

 המועד לתשלום
 דמי הביטוח

 המקום לתשלום

 פיגור בתשלום

ח ו ט י ב י ה מ : ד י ן ג מ י  ס

 14, (א) דמי הביטוח ישולמו עם כריתת החוזה׳ ואם נקבעו לתקופות קצובות - בראשית
ל תקופה.  כ

לל׳ ישולמו בשיעורים דמי הביטוח נקבעו בסכום כו ים ו  (ב) היה הביטוח למספר שנ
ל שנת ביטוח. וים כראשית כ  שבתיים שו

 (ג) תבאי התולה את חבות המבצ1ח בתשלום דאעזון על חשבון דמי הביטוח מתבטל
 עם מסירת הפוליסה למבוטח.

ד חיץ׳ ישולמו י ל המבטח; התז המבטח תאג ו ש  15, (א) דמי הביטוח ישולמו במקום עסקי
. ו בישראל  דמי הביטוח במקום עסקי

 (ב) בהג המבטח לגבות את דמי הביטוח במקום פלובי, ישולמו ד$ד: הביטוח באותו
ו לשלמם במקום אחר בישראל. ד לא הודיע המבטח בכתב למבוטח שעלי  מקום, כל עו

 16, (א) לא שולמו דמי הביטוזז או חלק מהם במועדם׳ ולא שולנ(ו גם לאחר שהמבטח
ותר׳ רשאי המבטח׳ בהודעה בכתב למבוטח  דרש מן המבוטח בכתב לשלמם תוך 15 ימים או י

 לבטל את החוזה׳ והוא׳ אם פורשו תוצאות אלה בכתב הדרישה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

ן הוראות סעיף קטן(א) ו-(ב) נתוגות להתניית ף 4 י ע  ק

 הצדדים׳ ואילו סעיף קטן(ג) נמנה עם ההו
 ראות ה״נוקשות״: ראה סעיף 34 (א).

ן גם סעיף זה חל רק באץ הסכם אחד בין ״ 5 ע  ס

 הצדדים.

ן סעיף וה מסדיר את וכויות המבטת במקרה 6 

 של פיגור בתשלום דמי הביטוח. הוא מתנה
 את זכות המבטח לבטל בשל כך את החוזה במתן התראה
 מיוחדת למבוטח׳ ובמקרים מםויימים - גם למוטב. ראה,

 נם סעיף 33.

ן םעיףיקטן(א) מבהיר שעצם קביעת המוטב ״ 2  ״
 מקנה לו את הזכות לתגמולי הביטוח. יש בכך
 םטיית-מה מסעיף 34 לחוק החתים ׳(חלק כללי), תשל״ג-

.1973 

 סעיף קטן (ב) משלים את האמור בסעיף 37 לחוק
 האמור.

ן סעיף זה מבהיר את מעמדן המשפטי של ״ 5  ק

 ״ זכות המבוטח (סעיף קטן (א» ושל זכות
 המוטב (סעיף קטן(ב)). בחוק החוזים (חלק כללי) אין

 הודאות בסוגיה זו.
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 (ב) נקבע מוטב זולת המבוטח והקביעה היתה בלתי חוזרת׳ אין המבטח רשאי לבטל
י שהודיע על הפיגור למוטב והמוטב לא שילם את דמי הביטוח תוך 15 ימים  את החוזה לפנ

 מהיום שנמסרה לו ההודעה.

ן ו כ י ס ם ב י י ו נ : שי ׳ ן ד מ י  ס

י כריתת החוזה - בטלי. נ ו יכול לקרות או שקרה לפ נ  17, (א) הוזה ביטוח למקרה שאי

ו  (ב) נעשה מקרה הביטוח לבלתי אפשרי אחרי כריתת החוזה׳ מתבטל החוזה מאלי
 והמבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם בעד הזמן שלאחר הביטול׳ זולת אם כבר שילם
. י שהישנות המקרה נעשה בלתי אפשרי  המבטח תגמולי ביטוח בשל מקרה ביטוח שקרה לפנ

ודע לו ד לאחר שנ נוי מהותי מי  18, (א) על המבוטח להודיע למבטח בכתב על כל שי
, ו  עליו; הוראות סעיף 6 (ב) חלות׳ בשינויים המחוייבים, גם על חובה ז

״ - ־ י מהותי ו נ ן סימן זה - ״שי י  (ב) לענ

נוי בנושא ששימש לשאלה מהותית והוא חל אחרי שניתנה התשובה  (1) שי
ן מהותי; י ץ בפוליסה בענ י ו  לאותה שאלה, או בנושא שצ

יש בו כדיי להחמיר  (2) דבר המגלה שתשובה לשאלה מהותית היתה לא נכונה ו
 את טיכון המבטח החמדה של ממש.

דע ו י מהותי או מהיום שנ ו נ  19, (א) תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שי
כל עוד לא קרה מקרה הביטוח׳ רשאי המבטח ו בדרך אחרת׳ לפי המוקדם יותר׳ ו  לו עלי
 לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח׳ והחוזה מתבטל כעבור 15 ימים מהיום שההודעה

 נמסרה למבוטח.

ד ף זה׳ זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בע  (ב) נתבטל החוזה מכוח סעי
י הוצאות המבטח׳ זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה;  התקופה שלאחר הביטול, בניכו

. י ו נ ל אף השי  לא נתבטל החוזה׳ רואים את המבטח כמסכים להמשך קיומו ע

ף זה׳ אין המבטח חייב אלא י שנתבטל החוזה מכוח סעי  (ג) קרה מקרה הביטוח לפנ
י ו משתלמים לפ ן דמי הביטוח שהי ׳ שהוא כיחס שבי  בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי
ל באחת י לבין דמי הביטוח המוסכמים; והוא מופטר כלי ו נ  המקובל אצלו במצב שלאחר השי

 מאלה:
ף 18, והדבר נעשה בכוונת מרמה,־  (1) לא ניתנה הודעה לפי מעי

 (2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה׳ אף בדמי ביטוח מרובים יותר,
. י ו נ דע את המצב שלאחר השי  אילו י

ף זה, זכאי הוא להחזר. יב בהם לפי טעי  (ד) שילם המבטח תגמולי ביטוח שלא היה חי

 סיבון שנתבטל

 חובת הודעה על
 ההמרה הםיכון

 הוצאות של
 החמרת הסיכון

ר ב ס י ה ר ב  ד

 למבטח על השינויים המנויים בסעיף קטן(ב) של סעיף
 זה.

ן תרופות המבטח לפי סעיף זה מקבילות ״ 9 ״  ס

 לתרופות הניתנות לו לפי סעיף 7, ראה הע
 רות שם.

 ״ ״ הסיכץ שבפניו מגן הביטוח הוא יסוד ראשי
 לכל חמה ביטוח. באין סיכון - אין תוקף

 לחתה, מכאן סעיף זה.

ן במקביל לחובת הגילוי לפי סעיף 6 מטיל 8 

 סעיף זה על המבוטח חובה נמשכת להודיע
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ו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 19 באחת מאלה: חיובהמבטח נ  20, המבטח אי
 • על'אף ההחמרה

י שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע נוי המהותי חדל להתקיים לפנ  (1) השי
ל מקרהו או על חבות המבטח או על היקפה:  ע

על דעת המבטח או שננקט לשם קטי נ י שנ ע צ מ א ׳ ל י היה תוצאה ש ו נ  . נ2) השי
ר לגוף או לרכוש. ו מ  מניעת נזק ח

 21, נקבעו דמי הביטוח לאור נסיבות שהחמירו את סיכון המבטח׳ ולאחר קביעתם חךלן משחתת הםיבין
ן המבטח׳ זכאי המבוטח להפחתת דמי הביטוח כו סי .הנסיבות להתקיים או להשפיע על.  אותן
, ולהעמדתם על מה שהיה משתלם לפי י נו ל השי  בעד התקופה שלאחר ׳שהודיע למבטח ע

ל המבטח, בשעת קביעת דמי הביטוח, בהעדר אותן בסיבות. צ  המקובל א

י להקלת סיכונו של י המבטח׳ -ואותו אמצעימ ל*קלת טב לנקוט אמצע המו . ו על א ' טח ו  22-.. • הותנה שעל המב
ח הסיבון ר ט י ב ה ה ר [ ל ל מ ע ע י פ ש א ה ר ל ב ד ך אס ה ל ב ן המבטח זכאי להסתמך ע  אמצעי לא בנקט, אי

 או על חבות המבטח או על היקפה.

ח ו ט י ב י ה ל ו מ ג : ת י ן ה מ י  ס

ןךע לך, ןעל הודעהעלקרות ד לאחר שנ ו למבטח מי ל המבוטח להודיע עלי  23, קו־ה מקרה הביטוח — ע
י מקרההביטחז ל ך מ ג ת . ל ל ע ל קרות המקרה ו דע לו ע ו ד לאחר שנ ו למבטח מי י  המוטב להודיע על

י מחובתו. נ ש  הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את ה

ש בירורחביתו ו ר ד ת ה ד א י ו לעשות מ י  24, ; (א) משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח, על
״ " * י * .  לבירור־חפותו

דע ל המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך׳ את המי  ; (ב) ע

ר למבטח, ככל שיוכל, ו ו לעז , עלי  והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו
 להשיגם. • ־

ף זה.  (ג) המבוטח לא ישא אלא בהוצאות הסבירות הכרוכות בקיום חובתו לפי סעי

ו ב ס « ה ד ג  ד

ג סעיף זה מפטיר את המבוטח מן התוצאות - ג
 של הפרת חובתו במקרה שאץ לחובה השפ
 עה ממשית לענץ הביטוח. זו אחת ההוראות שאץ להתנות

 עליה בחוזה.
ם סעיפים אלה באים להבטיח שבירור חבותו פי  סעי
ל האפשר כ  23 ו־24 של המבטח יקויים בהקדם כ
 ושהמבוטח והמוטב ישתפו פעולה נאותה בבירור זה.
(0 מבהיר על מי מן הצדדים חלות הוצאות  סעיף קטן

 הבירור.

/ ג נם סעיף זה בא בעקבות הוראה שבפרק א 0 

 היא הוראת סעיף 8.

* סעיפים 18 עד 20 דנים במקרים שבהם י ע -
 ״ הביא השינוי להחמרת הסיכון, ואילו הסעיף
 שלפנינו מדבר בשערים שיש בהמ הקלת הסיכץ. התוצאה
 היא זכות המבוטח להפחתה יחסית של דמי הביטוח.
 תמה הביטוח יכול שישלול תחולת מעיף זה, וראה סעיף
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ף 23 או לפי סעיף 24(ב) במועד, וקיומה היה מאפשר  25. (א) לא קויימה חובה לפי סעי
לו ן הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אי  למבטח להקטין חבותו, אי

 קויימה החובה; הוראה זו לא תחול באחת מאלה:

 (1) החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;

ל ד ע ע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכבי  (2) אי קיומה או איחורה לא מנ
 הבירור.

י למנוע מן המבטח את בירור  (ב) נעשה דבר בידי המבוטח או המוטב או מטעמם כד
יב בהם יב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חי  חבותו או להכביד על הבירור, אין המבטח חי

 אילו לא נעשה אותו דבר.

 הכשלה של בירור
 החבות

ף 24>ב), או שנעשה דבר כאמור בסעיף 25(ב), ף 23 או לפי סעי  26. הופרה חובה לפי סעי
 או שנמסרו למבטח מאת המבוטח או המוטב או מטעמם עובדות כוזבות, או שהעלימו
עשו  עובדות בנוגע למקרהו של מקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח׳ והדברים נ

ונת מרמה - מופטר המבטח מחבותו.  בכו

 מרמה בתביעת
 תגמולים

 27. נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או המוטב או מטעמם, ובמתכוון, מופטר המבטח
 מזזבותו לשלם תגמולי ביטוח, זולת אם קרה המקרה בשל אמצעי שננקט לפי דרישת המבטח

ר לגוף או לרכוש.  או על דעתו או שננקט לשם מניעת נזק חמו

דע והמסמכים  28. תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המי
ד והם ן עליהם מחלוקת בתום לב ישולמו מי  הדרושים לבירור חבותו: אולם תגמולים שאי

 ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

 מקרה שנגרם
 בכוונה

 המועד למתן
 תגמולי הביטוח

ן ן לחיוב ובי ל פי החוזה׳ בי י חוק או ע  29, היתה חבות המבטח או היקפה מותנים על פ
 לשלילה, במעשה או במחדל של המבוטח או של המוטב׳ רשאי בית המשפט, אם נראה לו
ף יב את המבטח בתגמולי הביטוח, כולם או מקצתם, א , לחי ן י  צודק לעשות כן בנסיבות הענ

 אם התנאי לא קויים או הופר,

 סעד מיוחד

ר ב ס י ה ד ג  ד

2 זו אחת ההוראות שאין להתנות עליהן אלא ״ 8 ״  ס

 לטובת המבוטח, ראה סעיף 34(ב). לא שול
 מו תגמולי הביטוח במועדם, תיווסף עליהם ריבית לפי
 חוק החוזים (תרופות בשל הפרח חחה), תשל־א-1970.

2 החוק המוצע אינו פוסל מראש התניות כאמור ״ 9  ״
 בדישה לסעיף זה, אלא מסמיך את בית ה
 משפט להקל על המבוטח ולפסוק לו תגמולי ביטוח על
 אף ההפרה ״אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבות העב-
 ין״. סמכות מסוג זה ניתנה לבית המשפט בחוקים שונים,
 כגון סעיף 18(ב) לחוק החתים (תרופותבשל הסרת חו
 זה/ תשל״א-1970, וסעיף 31 לחוק החתים(חלק כללי),
 תשל״נ-1973. הסעיף שלפנינו ׳עשוי למנוע קיפוח של

 מבוטחים במקרים שהם דאדימ להגנה.

2 הסעיף בא להבהיר שהפרת חיוביו של ״ 5  ק

 ״ המבוטח ושל המוטב־לפי שני הסעיפים הקו-
 דמים-וכל הכבדה אחרת על בירור חבותו של המבטח
 אינן מפקיעות את•• הזכות לתגמולי ביטוח. הן עשויות רק
 להפחית אותם ובנסיבות המפורטות בהמשך לסעיף קטן
 (א) לא תחול אפילו הפחתה. ניתן להתנות על הוראה זו

 רק.לטובת המבוטח; ראה סעיף 34(ב).

 ״ זה הסייג לתחולת סעיף 25: כוונת מרמה
 של הזכאים משחררת את המבטח כליל

 מחבותו.
 , בדרך כלל מכסה הביטוח דק מקרי חוץ
 ״ ואינו מכסה מקרה ביטוח שהוא פרי פעולה
ל  מכוונת של המבוטח או של המוטב. יש גם חריגים לכל

 זה.
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 30, המבטח חייב בתגמולי הביטוח גס אפ קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח יותר הישבוהמקרה
1 " 0 י  מפעם אחת, ובלבד שלא יחוייב בפך הכל ביותר מםכום הביטוח המוסכם. 2

ה התיישנות ר ן ל ר ש ח א  31, (א) תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש.שנים ל
. ׳ ־ • , ,  מקרה הביטוח. .

 (ב) הצד1ים אינם רשאים להסכים על תקופת התיישנות קצרה יותר או על הגבלת
 זמן אחרת של הזכות לתגמולי ביטוח.

: הוראות שונות  סימן ד

 32, (א) הודעה של המבטח למבוטח או למוטב׳ דיה שתינתן לפי מענם האחרון הידוע מתן הודעות
 למבטח. .

 >ב< הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן, לפי ברירת המודיע׳ למבטח
ו צויין בחוזה או שהמבטח״הודיע להם עליו:  לפי מען..מקום עסקיו או לאדם אחר.שמענ

־ . - • ־ - ׳ ־  בכתב. -

 (ג) לא היה למבטח מקום עסקים בישראל וגם לא ניתן מען של אדם.אחר בישראל׳
 אין המבטח זכאי להסתמך על שלא ניתנה הודעה של הממוטח או &ל המוטב׳ או על שניתנה

 באיחור.

 (ד) מקום שדלושה על פי חוק או על פי החוזה הודעה בכתב׳ גם הודעה במברק׳
 בטלקס או כיוצא בזה במשמע.

 (ו0 מקום שמדובר בחוק זה על מסירת הודעה, רואים את, ההודעה: כנמסרה במועד
 שבו הגיעה לנמען או אל מענו.

 33, (א) תרופות המבטח לפי סעיפים 7, 16׳ 19 ו־25 מוציאות בעניבים הנדונים בהם ימזודתרופות
 את תרופותיו לפי דין אחר.

 (ב) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מחוק החתים
, ומחוק חוזים אחידים׳ תשכ״ד-21964׳ או מחוק אחר שעל ! 1973 - ג ״  >חלק כללי), תשל

 סיד חוזה או תנאי שבחוזה בטלים או ניתנים לביטול.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 חוק כללית לענין זה. ההוראה המוצעת, הנמנית עם ההו
 ראות שניתן להתנות עליהן רק לטובת המבוטח בלבד
 (ראה סעיף 34), יוצאת בעקבות סעיף 60 לחוק החתים
 (חלק כללי), תשל״ג-1973, וסעיף 21 לחוק החוזים
 (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א-970«, בתיאום

 לעניני ביטןח.
5 הסעיף מבהיר שבענינים המיוחדים הנידונים 3 

 ״ בפרק זה, דהיינו סעיפים 7, 16, 19 ו־25,
 דוחה חוק הביטוח הוראותיהם של חוקים אחרים, ואילו
 בשאר ענינים יחולו על חתה הביטוח דיני החתים הכלי
 ליים. לדוגמה: הפרת חובת הגילוי לפי סעיף 6 גוררת

 זו אחת ההוראות המשלימות של החוק שה־
 י י צדדים רשאים להתנות עליהן.

ת ההתיישנות הכללית של שבע שנים פ ו ק ת . 3 * ן י ע ס • 
 אינה מתאימה לתביעות מבוטח או מוטב
 נגד מבטח. ,הסעיף בא להנן על המבטח מפני תביעות
 שהובאו זמן רב אחדי קרות מקרה הביטוח, אך הוא מגן

 נס על מבוטח שאיחר בתביעתו פחות משלוש שנים.

 ״ ^ לפי החוק המוצע ולפי הפוליסות חמקו
 " . בלות תלויות זכויות הצדדים במקרים ד־בים
 בהודעה שהאחד 1ותן לחברו. מבאן הצורך בהוראת

 ! ם-חתשל״ג, עמי 118.

 ׳3 ס״ח חשב״ד, עמי 58.
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׳ 3׳ 4׳ 9(ד), 12(ב)׳ 13׳ 14 (ג), 22׳ 26׳ 27׳ 31 ( » ־  34. (א) הוראות סעיפים 2(א) ו
.  ו־33 — אין להתנות עליהן

ן  (ב< הוראות סעיפים (2ב), 5 עד 8׳ 9(ג)׳ 16׳ 19׳ 20׳ 23 עד 25׳ 28V-32 - אי
 להתנות עליהן אלא לטובת המבוטח או המוטב.

. ן ן הנדו י ע  35. הוראות פרק זה לא יחולו מקום שיש בפרק אהר הוראות מיוהדות ל

'2 píaגיטוח חיים t 

עה לגיל מסויים י  36. בביטוח חיים מקדה הביטוח הוא מותו של המבוטח או של זולתו או הג
 או מקרה אחר בחייהם׳ למעט תאונה או מחלה.

ן ן החהה הסכמתו בכתב׳ ואם היה קטי  37; (א) היה מקרה הביטוח.מדתו של הזולת׳ טעו
ן - הסכמת נציגו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,  או הוכרז פסול די

 תשכ׳יב - 1962 3.

י להשתנות אחרי ל ביטוח קבוצת בני אדם שהרכבה עשו ף זה לא יחול ע  (ב) סעי
 כריתת החוזה.

ף 7 לאחר שעברו שלוש שנים מכריתת  38, המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעי
 החדזה׳ זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.

, יזכה בתגמולי הביטוח מי  39. נא) נקבע כמוטב בן זוגו של המבוטח ללא נקיבת שמו
.בקרות מקרה הביטוח׳ ואם נקבעו קרובים — הקרובים שהיו כחיים בקרות ו ג ו  שהיה בן ז
ולד תוך 300 יום לאחר קרות  המקרה; נקבעו ילדים או צאצאים - גפ מאומץ, או מי שנ

 .המקרה, במשמע.

 םייכים להתניה

 סייג לתהילה

 מהות הביטוח

 ביטוח אדם זולת
 המבוטח

 תוצאות של אי
 גילוי

 המוטבים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לחוד בסימן ב׳ של פרק גי, הכולל גם הוראות מםויימות
 מן הפרק על ביטוח חיים.

3 הוראה זו יוצאת בעקבותיהן של דוגמאות ״ ? «  ס

 מקובלות, שלפיהן גתברר שאין הדבר רצוי
 וייתכן שיש בו אף צד של סכנה, לבטח חיי הזולת בלי

 הסכמתו.

ג מבחיגה עקרונית חל סעיף 7, כמו כל הו  ״ 8
 דאות פרק א׳, גם על ביטוח חיים. המיוחד
 בביטוח חיים הוא שיש בו גם אלמנט של חסכון(כפי שי
 בואר להלן), ומטעם זה יש מקום להגביל את תחולת
 סעיף 7 כמוצע. התקופה של שלוש שנים חופפת את הק

 בועה בסעיף 41.

״ ^ סעיף זה בא בנוסף על הוראות סעיף 10 ״  ס

 בדבר קביעת המוטב. הוא מניח כמח׳ כללי
 פרשנות להתרות מקובלות בפוליסות לביטוח חיים. אץ
 מניעה שחוזה הביטוח יסטה מכללים אלה, וראה סעיף

.48 

 את התוצאות האמורות בסעיף 7, ואותן בלבד, אך בענ
 ת׳ טעות, הטעיה או עושק יחולו על חוזה הביטוח סעיפים
 14 ואילך לחוק החתים(חלק כללי), תשל״ג-1973, כשם
 שהם חלים על כל חוזה. גם חוק ההוזים האחידים,
 תשכ״ד-1964, חל על חוזי הביטוח, כמו על חוזים

 אחרים, בנוסף על הוראות חוק הביטוח.

״ ^ סעיף זה הוזכר לעיל בנוגע לסעיפים שונים. ״  ק

 הוא מחלק את הוראות החוק המוצע לשלו
 שה סונים: הוראות שאין להחנות עליהן בכלל - סעיף
 קטן(א); הוראות שניתן להתנות עליהן לטובתם של המ
 בוטח או המוטב בלבד - סעיף קטן(ב); הוראות שניתן
ל  להתנות עליהם ככל שיסכימו הצדדים, והן הוראות כ

 הסעיפים שאינם נזכרים בסעיפים קטגימ(א) או(ב).

 סעיף 35 הכוונה היא בעיקר לפרקים ב׳ ו-גי.

״ ״ יש חוקים הדנים בביטוח תאונה ומחלה כחלק , ״  י מביטוח חיים, שהרי גם אלה הן בבחינת סעיף 36 1 , .
 מאורע -בחיי אדם-. לא כן החוק המוצע; הוא רואה
 ביטוח תאתה ומחלה כאחד מענפי ביטוח נזקים ודן בו

 ג פ״ח תשכ״ב, ממ׳ 120.

 30 הצעות חח; 1209, י״א בחשון תשל״ו, 16.10.1975



 (ב) נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם׳ יחלקו את תגמולי הביטוח בשווה. ,

 (ג) מת המוטב זולת המבוטח לפני שקרה מקרה הביטוח - יזכו במקומו בן זוגו.או
 צאצאיו לפי כללי החלוקה שבירושה על. פי דין! באין שאירים כאלה׳ וכן אם ויתר. המוטב

 על זכותו לפני שקרה מקדה הביטוח׳ תהא הזכות לתגמולי הביטוח למ3וטח.

 40. (א) המבוטח דשאי בכל עת לבטל.את החוזה בהודעה בכתב למבטח והחוזה מתבטל ביטולוזחיזהמצד•
א המבוטח ז  בתום התקופה השוטפת שבעדה משתלמים דמי הביטוח׳ ובלבד שהחוזה יעמףןי-^ן^ן ?

 פחות משנה לאחר כריתתו.

 (ב) נקבע מוטב זולת המבוטח קביעה בלתי חחרת, והמבוטח ביטל אמ החוזה לפי
׳ על המבטח להודיע.על כך בכתב למוטב תוך ציון •מראות סעיף קטן זה׳ (א)  סעיף קטן
 והמוטב רשאי׳ תוך 30 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה׳ לאמץ את החוזה על זכויותיו
 וחובותיו׳ בהודעה בכתב למבטח: הודיע המוטב כאמור׳ יוסיף החוזה לעמוד בתקפו׳ ואם

 נתבטל בינתיים — יתחדש, כשהמוטב בא במקום המבוטח.

 41, (א) לאחר ששולמו דמי הביטוח בעד שלוש שנים רשאי המבוטח לדרוש׳ בהודעה המיה ופדיון
 בכתב למבטח, המרת הביטוח לביטוח מסולק או פדיון הפוליסה.

 (ב) דרש המבוטח המרת הביטוח לביטוח מסולק, יקטנו תגמולי הביטוח מתום
 התקומז השוטפת שבעדה משתלמים דמי הביטוח׳ בהתאם לסכום שנקבע לכך בפוליסה,

 והחובה לשלם דמי ביטוח להבא נפםקת מאותו זמן.

 (0 דרש המבוטח פדיון הפוליסה, חייב המבטח לשלם לו במועד הנקוב לכך בדרישה
 אך לא פחות משלושים ימים מהיום שנמסרה לו הדרישה, את ערך הפדיון לפי הסכום שנקבע

ך בפוליסה. כ  ל

 (ד) המבוטח רשאי להגביל את דרישתו לחלק מן הביטוח. .

 (ה) נקבע מוטב זולת המבוטח קביעה בלתי חוזרת, טעונות דרישת המרה ודרישת .
 פדיון לפי סעיף זה הסכמת המוטב.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 '(ו) לחדול מתשלום דמי ביטוח תוך ויתור
  מתאים על חלק מסכום הביטוח(״המרת הבי

 טוח לביטוח מסולק״ בלשץ החוק);
 (2) לבטל את הביטוח ולדרוש החזרת החסכון
 י ־ שנצטבר בידי המבטח .מתשלום דמי הביטוח

 >יפדיץ פוליסה׳׳ בלשון החוק).

 הסעיף מסדיר את שתי הזכויות האלה. הוא דורש שה
 פוליסה תפרט את סכומי הביטוח המסולק ואת סכומי
 פדיץ הפוליסה. קביעת הסכומים האלה על יד המבטח
 נתונה לסמכויות הפיקוה הממלכתי לפי חוק הפיקוח על
 עסקי ביטוח, תשי־א-1951. הזכרות האמורות נתונות
 למבוטח׳בלבד;•אך אם נקבע מוטב זולתו בקביעה בלתי
 חחרת^ דתשה הסכמת המוטב להפעלת הזכויות (סעיף

 קטן(ה)).

״ ^ ביטוח חיים הוא חוזה לזמן ארוך ונם דמי ״  ס

 הביטוח משתלמים, על סי רוב, בתשלומים
 עיתיים במשך זמן רב. סעיף זה מאפשר למבוטח להס
 תלק מן החוזה בתוך תקופתו - סעיף.קטן(א). עם זאת
 הוא נותן למוטב את הברירה לאמץ לעצמו את החוזה

 ולבוא במקום המבוטח שהסתלק (סעיף קטן(ב)).-

4 סעיף חשוב זה, המאמץ הסדרים מקובלים ״ ן ״  ק

 בעולם הביטוח, יסודו מצד אחד במהוהו של
 ביטוח חיים שהוא הוזה לזמן ארוך, ומצד שני בעובדה
 שתשלום דמי הביטוח במשך שנים רבות יוצר למעשה -
 בנוסף על זכותו של המבוטח לתגמולי ביטוח בקרות
 מקרה הביטוח - גם מעין חסכון השמור בשבילו בידי
 המבטח; למבוטח ניתגת כאן הברירה, אחרי ששילם את

 דמי הביטוח במשך •שלוש שנים, לדרוש אחת מאלה:
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ן הפוליסה׳ וביטול כאמור ו ו גורע מזכות המבוטח לפדי נ  42. ביטול הביטוח מצד המבטח אי
גע גם בזכותו להמרת הביטוח׳ ובלבד שהדרישה להמרת ו פו נ  בשל אי תשלום דמי ביטוח אי

 הביטוח תבוא תוך 30 ימים ממטירת הודעת הביטול של המבטח.

ל פי  43. מישכן המבוטח למבטח, בערובה להלוואה שנתן לו המבטח׳ את זכויותיו ע
גד , וההלוואה לא סולקה במועדה, רשאי המבטח לקזז את ההלוואה כנ ן ו  פוליסה הניתנת לפדי
ון של הפוליסה, ובלבד שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לסלקה תוך שלושה  ערך הפדי

ן בה את תוצאות אי מילויה. י  חדשים מהיום שנמסרה לו הדרישה וצי

ן הפוליסה יחולו רק בביטוח שבד מקרה הביטוח ו ה 44, הוראות סעיפים 41 עד 43 בנוגע לפדי י מ ה 0 ל י 1 " 0 

ז הוא מותו של אדם או הגיעו לגיל מסויים. י י י פ ל  י

 המרה ופדיון
 על אף ביטול

 החוזה

 הפוליסה במרובה
 לאשראי

 45. בביטוח חיים —

ן י י נוי בנושא שצו ד 20 אלא שי ן סעיפים 18 ע י י מהותי לענ ו נ  (1) לא יראו כשי
 כך במפורש בפוליסה;

ף 19 לאחר שעברו שלוש שנים ו זכאי לתרופות האמורות בסעי נ  >2) המבטח אי
, אלא אם חובת ההודעה לפי סעיף 18(ב) הרפרה בכוונת מרמה. י ו נ  מקרות השי

 46. בביטוח חיים מגיעים תגמולי הביטוח גם אם האדם שחייו מבוטחים התאבד.

 47. (א) נקבע מוטב זולת המבוטח ומת המבוטח, רשאי המוטב, בהודעה בכתב למבטח
, ו ו וחובותי ל מות המבוטח׳ לאמץ את החוזה על זכויותי דע לו ע ו  תוך 30 ימים מהיום שנ

ק׳  (ב) בקבע מוטב זולת המבוטח וניתן על המבוטח צו לקבלת נכסים או צו פירו
, אלא שאם קביעתו לא היתה בלתי ( א ) ן ט ת החוזה כאמור בסעיף ק  רשאי המוטב לאמץ א
ון של הפוליסה , את ערך הפדי ן י  חוזרת׳ ישלם לנאמן בפשיטת הרגל או למפרק, לפי הענ

.  בזמן מתן הצו

 החמרת הסיכון

 התאבדות האדם
 שחייו מבוטחים

 אימוץ ההוזה

ר ב ס * ה ר ג  ד

4 סעיף זה הואי המשך לסעיף 38, ראה הערות 5 

 שם. בם הוא בא להתאים סעיפים מן הסרק
 הכללי לנסיבות המיוחדות של ביטוח חיים.

״ ^ הוראה זו, שניתן להתנות עליה, עונה על  ק

 שאלה שהתעוררה במקרים רבים של ביטוח
 חיים.

4 סעיף זה הוא המשך לסעיף 40(ב), גם הוא 7 

 מאפשר למוטב (שאיננו המבוטח) לאמץ את
 חוזה הביטוח, כשאין לו המשך בידי המבוטח: שם - מפני
 ביטולו מצד המבוטח, כאן מפני מותו של המבוטח, פשי

 טת דנלו או פירוקו(אם המבוטח הוא תאגיד).

״ ^ הוראה זו מונעת מן המבטח לסכל בביטול ״ _ 
 החוזה את זכותו של המבוטח לפי סעיף 41.

4 עסקה מקובלת, במקום פדיון הפוליסה, ״ 3  ״
 היא שהמבוטח מקבל מן המבטח הלוואה
 וממשכן למבטח להבטחת ההלוואה את זכויותיו לפי

 הפוליסה.

4 הוראה זו מגבילה את תחולת הסעיפים בדבר ״ 4  ״
 פדיון הפוליסה. אם, לדוגמה, היה תשלום
 תגמולי הביטוח מותגה במקרה שוגה מאלה המפורטים
 כאן, כגון בנישואין של האדם שחייו מבוטחים(ראה סעיף
 36), אץ למבוטח זכות לסדיץ הפוליסה אלא אם הוסכם

 על כך בחתה. הביטוח, לפי האמור בסעיף 48(ב).
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ד4 - אין להתנות עליהן• םייגיםלהתניה ־  48, (א) הוראות סעיפים 37(א), 45 ו

 (ב) הוראות סעיפים 38 ו־40 עד 43 - אין להתנות עליהן אלא לטובת המבוטח או
 המוטב. י

 פרק ג׳: ביעות נזקים

: ביטוח נכסים  סימן א׳

ך מהות הביטוח ב גרם מחמת שהנכם המבוטח א ד נזק שנ יב המבטח לשפות בע  49, (א) בביטוח נכסים חי
ו ניזק.  א

דה ^ המבוטח או של אדם אחד. ו כול שי  גב) הנכם; המבוטח י

ל זליקף החבות ע . ר הנזק שנגרם׳ ובלבד שלא תעלה עו י של המבטח תהיה כשי פו  50, (א) חובת השי
ן - סכום הביטוח). ה(להל ז ב בו בחו י  הסכום שנתחי

א הוכחת ל י כמוסכם ל ׳ יהיה השיפו י ר העדפו עו ל שי -(ב) הסכימו הצדדים מראש ע
ר הנזק. עו  שי

נקטו היקף החבית די אמצעים סבירים שנ ל י גרם לנכס המבוטח ע י אש מכסה גם נזק שנ ח מפנ טו  51, בי
יעת התפשטותה או להצלת הנכם המבוטח, . בביטוחאש י האש או למנ  לכיבו

ל שוויו של ביטוחיתר , באופן בלתי מביר ע  52, עלה סכום הביטוח, בעת כרימת החחה או לאחר מכן
י הנכס בשעת ו  הנכם המבוטח, .רשאי כל צד, בכל עת, לדרוש הפחתת סכום הביטוח עד לשו
 הדרישה; נדרשה הפחתה זו, יפחתו סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיום

 ביטוח היתר.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 מגדיר סעיף זה את הקף השיפוי שעל המבטח• לשלם על
 פי חוזה לביטוח נכסים. האפשרות להקטין את הסכום
 ״המוסכם״, לפי סעיף 5ו לחוק התרופות, אץ לה מקום

 בענין שלפגיגו.

5 סעיף זה, שניתן להתנות «ליו לפי סעיף 61, ״ ן ״  ק

 מאמץ כללים המקובלים בענף הביטות
 מפני אש. חוקים של ארצות שונות מרבים בהוראות מיו
 חדות לענף זה. החוק המוצע מסתפק בסעיף זה בלבד.

 המבוטח. סעיף זה מאפשר לכל אחד מן סעיף 52 בביטוח מושתת סכום הביטוח על שווי הנכס
 הצדדים להקטץ את סכום הביטוח במקרה שמתגלה

 פער בינו לבין שווי הנכם.

4 סעיף זה מקביל לסעיף 34, ראה דברי הס ״ 8 ע  ק

 בר שם.

4 מקביל לסעיפים 1 ו־36, ראה דברי הסבר ״ 9  ״
 שם. עיקר חשוב המשתמע מהוראה זו ומהו
 ראות אחדות של סרק זה, הוא - שהחוק שולל את המושג
 של ״ענץ בר־ביטוח״ הקיים בחוק האנגלי, אשר גרם שם
 לסיבוכים רבים ולתוצאות בלתי רצויות. שלילת מושג
 זה באה בעקבות חוק החוזים(חלק כללי), תשל״ג-1973
 ששלל את ה״תמורה׳׳ כתנאי לתקפם של חוזים בדרך

 כלל.

5 בדומה לסעיפים 10 ו-15 לחוק החתים ״ 0 ״ _ 
 ״ (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל״א-1970,
 המגדירים את הקף הפיצוי שיש לשלם בשל הפרת חוזה,
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טח, ל המבו י סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות;־ ע  53, (א) בוטה בכס מפנ
דע להם על ביטוח הכפל. ו  או המבוטחים להודיע זאת למבטחים מיד לאחר שנ

0 בוטח נכס ביטוח כפל ועלה םך־כל סכומי הביטוח על שווי הנכם׳ רשאי כל צד, ) 
י הנכס: נדרשה הפחתה ו  בכל עת, לדרוש הפחתת סכומי הביטוח, לפי היחס שביניהם׳ עד לשו

 זו, יפחתו סכומי הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיום ביטוח הכפל.

 00 בהפחתה לפי סעיף קטן (ב) אחראים המבטחים יהד ולחוד עד לסכום הביטוח
 .המשותף ונושאים בנטל החיוב הזה בינם לבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.

ת יו של הנכם המבוטח, תפחת חבו ו  54, היה סכום הביטוח בקרות מקרה הביטוח פחות משו
י הנכס. ו  המבטח בשיעור יחסי׳ שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שו

ן לאתר כול היה למנוע או להקטי  55, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח י
ט.  שקרה מקרה הביטוח בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקו

 ביטוח כפל

 בילדה חפר

 הקטנת הנזק

יעת הנזק  56. הוציא המבוטח או המוטב לאחר שקרה מקרה הביטוח הוצאות סבירות למנ
ן אם י  או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטח לשפותם׳ ב
ו ההוצאות או ההתחייבויות בלתי סבירות, חייב המבטח  נמנע הנזק או הוקטן ובין אס לאו: הי

; והכל אף מעל לסכום הביטוח. ן י  בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענ

י הנכס המבוטח בקרות מקרה הביטוח. ו  57. נא) תגמולי הביטוח ייחשבו לפי שו

 . (ב) נמנה הנכס המבוטח עם מיטלטלי משק בית או עם חפצים אחרים שאין נוהגים
ש נו ניתן לתיקון, ייחשבו תגמולי הביטוח לפי הדרו  להחליפם במשומשים׳ והנזק המכוסה אי

 לרכישת נכס חדש במקומו.

עד למכירה, ייחשבו תגמולי הביטוח לפי מחיר המכירה ו  (ג) היה הנכם המבוטח מי
 של הנכס בניכוי ההוצאות הכרוכות במכירה.

ף זה אין בהן כדי לגרוע מהוראות סעיף 50. י ע  (ד) הוראות ס

 מיפוי בעל
 הוצאות

 חישוב תגמולי
 הבימות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שלילת ההסדר הנהוג. הנימוק העיקרי לקיומו הוא החשש
 מפני העלאת דמי הביטוח הצפויה עקב שינוי הנוהג

 המקובל בענין זה.

 ביטוח כפל נוצר כשנכס אחד מבוטח פע־

 המכוון לפצות על נזקי ירכוש׳ ראה סעיף סעיף 55 הוראה זו נובעת• מאפיו של ביטוח נכסים׳
 49. ההוראה תואמת, מבחינה עקרונית, את סעיף 14>א)
 לחוק החוזים(תרופות בשל הפרת חתה), תשל~א-1970.

5 הוראה זו מקבילה לסעיף 14(ב) לחוק ״ 6 ע  ס

 התרופות, בתיאום לביטוח נכסים.

^ סעיף זה נותן הנחיות מםרימות לחישוב סכום ״ 7 ״  ס

 השיפוי שהמבטח חייב.למבוטח. הצדדים
 חפשים להחנות על הנחיות אלה, ראה סעיף 61. -

 מיים אצל מבטחים שונים, וסכומי הביטוח סעיף 53
 ביחד מהודם ביטוח יתר כמשמעותו בסעיף 52. הוראות
 סעיף קטן(ב) מתאמות את הכלל שבסעיף 52 למקרה
 של ביטוח כפל. מעיף קטן(א) מחייב לגלות למבטחים
 את קיומו של ריבוי ביטוחים (נם אם אין בהם ׳ביטוח־
 כפל״). סעיף קטן(ג) מסדיר את חובתם של המבטחים
 כלפי המבוטח ואת חלוקת הנטל בינה לבין עצמם. יש
 לציין, שלפי החוק המוצע - בסטיה משיטות אחרות -

 אין תוצאות לביטוח כפל מלבד האמור בסעיף זה.

 סעיף 54 ־_״״ ״ ביטוח חסר הוא היפוכו של ביטוח יתר.
 הסעיף מאמץ את הנהוג בענף ביטוח נכסים,
 אם בי התפיסה שביסוד הפרק המוצע היתה מצדיקה
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ד את הנכס לאחר״ יבוא הנעבר במקומו בחוזה הביטוח, העברת מבט  58., ׳(׳א) בעל נכס.מבוטח שהעבי
1 ״ י " ד ובכתב. " ע על כך למבטה מי די על חובותיו: על המבוטח להו  _על זכויותיו ו

דע ו  (ב) תוך שלושים ימים מהיום שנמסרה למבטח ההודעה על ההעברה או מהיום שנ
ד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח  י. לו עליה בדרך אחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עו

ל אה החוזה בהודעה בכתב לנעבר, והחוזה מתבטל כעבור 15 ימים• מהיום שנמסרה ט ב ל . 
 ההודעה לבעבד*" עשה כן״ זכאי המעביר להחזר דמי הביטוח ששילם בעד.התקופה שלאחר

 ביטול החוזה.

ודע לו  (ג) הנעבר רשאי לבטל את החוזה תוך 30 ימים מיום ההעברה או מהיום שנ
ל הביטוח,־ לפי המאוחר -יותר: החוזה מתבטל כעבור 15 ימים מהיום שהמבטח קיבל את.  ע

 הודעת הביטול.

 . (ד) המעביר ערב למבטח לתשלום דמי הביטוח עד תום התקופה לביטול החוזה מצד
 המבטח.

ן  (ה) קרה מקרה הביטוח לפני שהמבטח ביטל את החוזה׳ מכוח סעיף קטן נב)׳ אי
ן דמי הביטוח שהיה  הוא חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי׳ שהוא כיחס שבי
ל אם י המקובל ־אצל המבטח ילבין דמי הביטוח המוסכמימ> והוא ־מופטר בלי  הנעבר משלם לפ
לם א) והדבר נעשה בכוונתי מרמה: שי ) א ניתנה לו הודעה על ההעברה בהתאם לםעיף קטן  ל

ר. ף קטן זה, זכאי הוא להחז י סעי פ  המבטח תגמולי ביטוח שלא היה חייב בהם ל

די בית משפט׳ ל י ף זה יחולו גם אם הנכם המבוטח הועבר במכירה ע  .. (ו) הוראות סעי
 לשכת הוצאה לפועל או רשות אחרת,

׳ תחליף י כלפי אדם שלישי י או שיפו צו  59. (א) היתה למוטב, בשל 5קדה הביטוח, גם זכות פי
י וכשיעור ו ט י  שלא *מכוח חוזה ביטוח׳• עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי הב

••".. . ״.  התגמולים ששילם.

פגע - ף זה באופן שי ו לפי סעי  גב) המבטח איבו רשאי להשתמש בזכות שעברה אלי
י מעל לתגמולים שקיבל י או שיפו צו  בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פי

 מהמבטח.

י או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף  (ג) קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצו
ו להעבירו למבטח! עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה  זה, עלי

ו לפצותו בשל כך.  למבטח, עלי

ף זה לא יחדלו אם מקרה הביטוח בגרם שלא בכוובה בידי אדם  (ד) הוראות סעי
ד י או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחם של מעבי צו ו פי  שמבוטח סביר לא היה תובע ממנ

 ועובד שביניהם.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 כאן. הוא מרחיב את ההסדר המיוחד ההוא על כל סוגי
 ביטוח נכסים. הרחבה נוספת ראה בסעיף 66.

5 במקרים רבים מגיעים למבוטח בקרות מק 9 

 רה הביטוח לא רק תגמולי ביטוח מן המבטח׳
 אלא גם פיצדים מצד שלישי, אם על פי חוזה ואם בדיגי
  נזיקין. החוק המוצע מונע מן המבוטח לקבל לעצמו פי

5 חוזה לביטוח נכסים הוא חחה בין שני צד  ״ ^
 דים. הוא מקנה זכויות למבוטח, אך אץ בו
 ביטוח של הגכם עצמו. לכן נגרמות תקלות חמורות כש
 בעל הנכם מתקשר עם מבטח ומעביר לאחר מכן את
 • הנכס לאחר. לענין ביטוח כלי רכב בא סעיף 13 לפקו
 דת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש״ל-197.0, למנוע
 תקלות אלה. אותו סעיף 13 שימש דוגמה לסעיף המוצע
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ן של חוב יחולו הוראות סעיף 59(א) עד (0, כשזכות התביעה י אי פרעו  60. בביטוח מפנ
.  מן החייב באה במקומ זכות הפיצוי מן האדם השלישי

 62. בביטוח תאונה מקרה הביטוח הוא תאונה שקרתה למבוטח או לאדם אחר, ובביטוח
 מחלה — מחלה שחלה בה.

 ביטוח חובות

 םייגימ להתניה 61. הוראות סעיפים 52 עד 56 - אין להתנות עליהן אלא לטובת המבוטח או המוטב.

: ביטוח תאונה ומחלה  סימן ב׳

 מהות הביטוח

ייביפ, הוראות סעיפים 37, יים המחו נו על ביטוח מחלה יחולו, בשי  תחולת סעיפים 63. על ביטוח תאונה ו
 45(א), 50, 55 ו־56.

 סימן ג״: ביטוח אחריות

יב י להיות חי יב המבטח לשפות בשל חבות כספית שהמבוטח עשו ות חי  מהיתהביטוח 64. בביטוח אחרי
 בה לאדם שלישי; מקרה הביטוח חל ביום שבו נולדה עילת החבות האמורה.

׳ והוא  היקף החבות 65. ביטוח אחריות מכטה הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו
ף מעל לסכום הביטוח.  א

יים המחויבים, הוראות סעיפים 53, 55 ו־56. נו ות יחולו, בשי  תחולה סעיפים 66. על ביטוח אחרי

 67, בוטחה אחריות הנובעת מהחזקת נכס או מניהול עסק וההחזקה או הניהול הועברו לאחר,
ן הוראות אלה במקום הנכס המבוטח. י  יחולו הוראות סעיף 58 כשהנכס או העסק באים לענ

 68. (א) המבטח רשאי לשלם את תגמולי הביטוח לאדם שלישי לסילוק המגיע לו מן
 המבוטח.

 העברה מקור
 החבות

 מעמד אדם
 שלימי

ר ב ס * ה ר ב  ד

״ ^ סעיף זה מתאר את מרכיבי ביטוח האחריות ״  ק

 וקובע את יום קרות מקרה הביטוח לענין זה.

 סעיף 65 הסעיף מקביל לסעיף 50, וכן לסעיף 56.

6 ביטוח אחריות הוא ענף מיוחד של ביטוח ״ 6 ״  ס

 נזקים; לכן חלים עליו הוראות מםויימות של
 ביטוח נכסים.

 סעיף 67 ראה הערות לסעיף 58.

6 האדם השלישי שהמבוטח עשוי להיות חייב ״ 8 ״  ק

 לו איננו ׳׳מוטב״ והוראות החוק הנוגעות
 למוטב אינן חלות עליו. הסעיף שלפנינו קובע את מעמדו
 של אותי אדם שלישי, הן במה שגוגע לזכותו של המבטח
 לשלם לו במישרין והן במה שנוגע לזכותו של הצד חש־
 לישי לדרוש תשלום במישרץ מן המבטח בדומה להסדר

 צויים כאלה בנוסף על תגמולי הביטוח שקיבל מן המבטח.
 החריג של סעיף קטן(ד) מכוון למקרים שבהם אין זה

 סביר שהמבוטח יפעיל זכויותיו כלפי הצד השלישי.

״ ^ סעיף זה מרחיב את ההסדר המוצע בסעיף ״  ס

 59 על ביטוח חובות, היינו על ״ביטוח מפני
 אי פרעון חוב״. זוהי ההוראה היחידה שבחוק המוצע

 הדנה בסוג זה של ביטוח נכסים.

 סעיף 61 סעיף זה ׳מקביל לסעיפים 34 ו־48.

 סעיפים על הסיווג של ביטוח תאונה ומחלה ראה
6 הערות לסעיף 36. יש בביטוח זה מרכיבים  62 ו־*
 של ביטוח נזקים וגם של ביטוח חיים. מכאן רשימת הס
 עיפים הנקובים בסעיף 63. סעיף 62 מקביל לסעיף 36.
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 (ב) האד0 השלישי רשאי לדרוש מן המבטח את המגיע לו מן המבוטח כדי השיפוי
 שהמבטח חייב למבוטח, דמשדרש כאמור, אין המבטח רשאי עוד לשלם את תגמולי הביטוח

 למבוטח.

 (0 על הוראות סעיף זה אין להתנות.

 69. בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישבה תביעת התיישנות
 האדם השלישי נגד המבוטח.

 70. אין בהוראות פרקים ב׳-ו־ג׳ כדי למנוע סוגי ביטוח אחרים. סיגיביטיה
 •נוספים

 71. הוראות!חוק זה לא יחולו על - סייגים לתחולה

 יי (1) ביטוח משנה;
 (2) עמקה ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

 הכרת שלא יחולו עליה.

 72. הוראות חוק זה יחולו ^שאין בפקודת ביטוח רכב מנועי [בוסח חדש], תש״ל-41970, שמירת דינים
 או בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

 73. חוק הביטוח העותמאני משנת 1323 (1904) - בטל. ביטיל

» יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לא^־ישראל״ עצמאות החוק;  74. בעניניםישחוק זה דן בהם ל
.5 1947—1922 

 75. תחילתו של חוק זה ביום ; על ביטוח שנעשה לפני תחילתו של חוק תחילה והוראת
י ב ע  זה יוסיף לחול הדין הקודם. מ

ו ב ס * ה ד ב  ד

7 סעיף זה בא לסתור מראש טענה שהוראות  לפי סעיף 19 לפקודת ביטוח רכב מגועי(צד שלישי) 0
 [נוסח חדש], תש״ל-1970. סעיף קטן(ט מקביל לסעיפים י"* 1 "י החוק לגבי סוגים מםרמי־ם של ביטוח יש בהן

 48,34 ו- 61. י כדי למנוע עריכת ביטוחים אחרים.

 ראה הערות במבוא.
״ ^ הוראה זו מתאמת את תקופות ההתיישנות סעי0ים  ״

 י לענין ביטוח אחריות. 71 ז־ 72

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15, עמי 320; סייח תשל״ה, עמי 237.
 3 חוקי א״י, כרך ג׳, עמי 2736.
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מת בזה מטעם הממשלה הצעת זזוק המילווה .(חברות ביטוח) (תיקון מס׳ 3):  מתפחז

א ו ב  מ

 לפי הסכם מיום ה׳ בניסן תשכ״ט (24 במרס 1969) בין הממשלה לבין הברות הביטוח
 המאוגדות בהתאחדות הברות לביטוח חיים בע״מ (להלן - חברות הביטוח)׳ התחייבו חברות
ת הביטוח הנובעות מעסקאות ביטוח חיים צמוד ערך אשר נקשרו מ ד ק  הביטוח להשקיע׳ מ
 עד ליום 31 בדצמבר 1977, באיגרות חוב של הממשלה המוצעות על פי חוק המילווה נחב־
 רות ביטוח)׳ תשכ״ג-1962, והממשלה התחייבה להוציא לחברות הביטוח איגרות חוב כאמור,

ונים ר הריבית. עקב הדי עו  בתחילת שבת 1972 ביקשו הברות הביטוח להעלות את שי
׳ לא הוצאו מאז 1 באפריל 1972 איגרות חוב לפי ן  בין האוצר לבין חברות הביטוח בנדו
 חוק המילווה. חברות הביטוח הפקידו את הסכומים המיועדים לרכישת איגרות החוב בבנק
. ההסדר הושג ובעקבותיו באים השינויים המוצעים בתנאי  ישראל עד לסיום המשא־ומתן

 הריבית.

י כלכלה בעבין ההסדר האמור׳ הוחלט להטיל נ י ון שהתקיים בועדת השרים לענ  בדי
 על ועדה לבדוק את האפשרות כי ההצמדה של המילווה לפי החוק תהיה מעתה חדשית ולא
׳ הציעה הועדה כי תנאי  חצי שנתית כבעבר. לאחר דיונים עפ חברות הביטוח ובהסכמתן
י קרבות הביטוח הנובעות מפוליסות שנקשרו החל  ההצמדה של איגרות חוב שיוצאו לכיסו
, בדומה למילווה פיתוח. לגבי איגרות חוב  מיום 1 בפברואר 1975 יהיו על בסים חדשי
וצאו לכיסוי קרנות הביטוח הנובעות מפוליסות ביטוח שהוצאו עד ליום 31 ביבואר  שי
,  1975׳ ואשר בהן נקבע במפורש כי הפרמיה שמשלם המבוטח צמודה למדד חצי שנתי

ימים.  הוצע להשאיר בתוקף את תנאי ההצמדה הקי

׳ ולהגדיל את הסכום ו  החוק המוצע בא לאפשר הוצאת איגרות החוב בהתאם להצעה ז
 הכולל של המילווה אשר הממשלה רשאית לקבל.
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 חוק המילווה(חברות ביטוח)(תיקון מסי 3), -תשל׳יו - 1975

ף 1 לחוק המילווה (חברות ביטוח)׳ תשכ״ג-11962 (להלן - החרק העיקרי) _ ן/יקוןסעיף1  1, בסעי
׳ יבוא: ׳ ׳המדד היסודי דרת ׳  (1) במקום הג

״ - די סו ד הי ד מ ה ״  ״

. ד ד מ ף 3(ב< - ה  (1) של איגרת חוב ׳׳א׳׳ כמשמעותה בסעי
י התאריך הנקוב של האיגרת;  שנתפרסם לאחרונה לפנ

״ כמשמעותה בסעיף 3(ב) — המדד . ב גרת חוב ״  (2) של אי
ל האיגרת;״  שנתפרסם לחודש שבו התאריך הנקוב ש

 (2) בהגדרת ״המדד החדש״ -

; ״ ו א ״ ב בוא לאיגרת-חוב ״ ך י ו י פד ן י נ ״לע אחרי 13)>׳  (1) בפסקה.

; "י־" • ; ״ א ״ א ו פ ב״ י גרת חו י ״אי ר ח  (2) ־ •בפטקה.(2)׳ א

 (3) אחרי פסקה >2<ימא!

דש ב ״ב״> המדד שנתפרסם לחו ן רכישת איגרות חו י  ״(3< לענ
״.  שבו יום הרכישה של איגרת החוב:

, תיקון סעיף 2 ״ ת ו ר י ן ל ו לי א ״1,250 מי בו ן לירות״ י ו , :במקום ״300 מילי ף 2 לחוק העיקרי  2, בסעי

ר ב ס * ה י ב  ד

 כל שנה - המדד שנתפרסם בדצמבר של השנה
 הקודמת; ובתקופה שבץ 1 ביולי ל-31 בדצמ
 בר של כל שנה - המדד שנתפרסם ביוני של

 אותה שנה.״

 מוצע להוציא איגרות חוב ״אי לפי תנאי ההצמדה
 הקיימים, החצי־שנתיים, ולהוציא איגרות חוב ״ב׳׳ לפי

 תנאי הצמדה חדשיים.

 סעיף * סעיף 2 לחוק העיקרי, כפי שתוקן, אומר:
-2. הממשלה מורשית בזה, בשם המדינה, לקבל מחב*•
 רות ביטוח העוסקות בישראל בביטוח חיים צמוד, מילווה

 בסכום כולל שלא יעלה על 200 מיליק לירות.״

 הגדלת הסכום הכולל של המילווה אשר הממשלה
 רשאית לקבל, באה לאפשר לחברות הביטוח להשקיע
 באיגרות חוב על פי החוק העיקרי את קתות הביטוח
 שלהן שיתקבלו מעסקאות ביטוה חיים שייערכו עד סוף

.1977 

״ ,ן בסעיף 1 לחוק העיקרי, הגדרת ״המדד ״  ק

 היסודי״ אומרת:

 ״״המדד היסודי״ של איגרת חוב - המדד שנתפרסם
י התאריך הנקוב של האיגרת;״ מ  לאחרונה ל

 ההנדרח של ״המדד החדש״ אומרת:.
 ״המדד החדש״ -

 (1) לענין פדיץ איגרת חוב שיום רכישתה לפני
 .ל׳ בכסלו תשכ״ח(1 בינואר 1968) ולענץ תש
 לוט הריבית עליה-המדד שנתפרסם לאחרונה
ל סכום קרן או  לפני הגיע זמן פרעונו של כ

 ריבית;

 (2) לענין רכישת איגרת חוב שיום רכישתה
 ביום ל׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968) או
 לאחד מכן, ולענץ פדיונה או תשלום הריבית
 עליה בתקופה שבין 1 בינואר ל־30 ביוני של

 1 פ״ח תשב״ג, פמ׳ 10; חשכ״ד, עמי 6; תשב״ט, עמ׳ 222.
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 החלפתסעיף3 3. במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

 ו ש  ״איגרות חוב 3. (א) שר האוצר רשאי להוציא לחברות המלוות איגרות חוב ר
. נן עבירות׳ בסדרות שיורה עליהן  מות על שם׳ שאי

! תמורת ״ נ ״ ־ ״ ו א ו ״ נ כו  (ב) איגרות החוב יוצאו בשני סוגים שי
עד לתשלומם ו  כספים שמקורם בפרמיות ששולמו לא לפני המועד שנ
 בהתאם לתנאי החוזה׳ ועל פי חוזים לביטוח חיים שנקשרו ונכנסו לתקפם
; ״ א וצאו איגרות חוב ״ א בשבט תשל״ה (1 בפברואר 1975)׳ י  לפני כ״

״ . ״ ב גרות חוב ״  תמורת כספים אחרים יוצאו אי

גרות חוב אשר יום רכישתן ) יבוא ״ואי א ) ן ט ף ק ׳ בסוף סעי  תיקון סעיף 5 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי
1 באפריל 1972) או לאחר מכן ישאו ריבית של 6.2% מיום רכישתן  הוא י״׳ז בניסן תשל״ב(
עדת הכספים של הכנסת׳  או ריבית בשיעור אחר שקבע שר האוצר בתקנות׳ באישור ו

ית״. נ  דרך כלל או לסדרה פלו

ו יבוא: ״ ואחרי א) )  5. האמור בסעיף 11 לחוק העיקרי יסומן ״

 ״(ב) שר האוצר רשאי לנהל רישום של איגרות חוב שרכשה
״  חברה מלווה במקום להוציא איגרת חוב.

 תיקון שעין* 11

ף לעליה במדד  6. (א) האמור בסעיף 12 לחוק העיקרי יסומן ״(א)״ ובו במקום ״בכפו
. ״ די י שבין המדד היסו ו נ ״ יבוא ״המתואם לפי השי די  שחל בין המדד היסו

א) האמור יבוא: )  גב) אחרי סעיף קטן

׳ איגרות חוב אשר יום רכישתן ( א ) ן ף קט ל אף האמור בסעי  ״(ב) ע
ימכרו ללא ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972) או לאחר מכן י ״  הוא י

 תיקון סעיף 12

ר כ מ * ה ר פ  ד

 דה אחת של איגרות בכל שנה, עם תאריכים נקובים שו
 נים.

 סעיף קטן(א) המוצע בא לאסשר לשר האוצר להוציא
 סדרה של איגרות החוב לפי הצורך.

 סעיף קטן(ב) המוצע בא ליצור סוג מיוחד של איגרות
 חוב שיוצאו לכיסוי קרנות הביטוח לגבי הפוליסות שנק
 שרו לפני 1 בפברואר 1975, וסוג אחר לכיסר קרנות

 הביטוח לגבי פוליסות שנקשרו אחרי כן.

 סעיפים סעיף 5(א) לחוק העיקרי אומר:
6') 4 

 ״(א) איגרות החוב ישאו ריבית של 6% מיום רכישתן,
 ובלבד שאיגרות החוב אשר יום רכישתן הוא ל׳ בכסלו
 תשכ״ח(1 בינואר 1968) או לאחר מכן ישאו ריבית של

 5.8% מיום רכישתן.״

 סעיף 3 סעיף 3 לחוק העיקרי אומר:

 ״3. שר האוצר רשאי להוציא לחברות המלוות איגרות
 חוב רשומות על שם, שאינן עבירות, בשש עשרה סדרות
 שנתיות שתאריכן הנקוב אהד בינואר של כל שנה, החל

 משנת 1962.״

 לפי ההסכם עם חברות הביטוח עליהן להשקיע באיג
 רות החוב על פי החוק העיקרי את הכספים הפנויים
 מקרנות הביטוח שלהן שיתקבלו מעסקאות ביטוח חיים
 שייערכו עד סוף 1977 . החברות ימשיכו להשקיע כאמור
 במשך מספר שנים לא ידוע, בהתאם לתנאי עסקאות
 הביטוח ולגידול קרנות הביטוח משנה לשנה. לכן יהיה
 צורך להוציא סדרות של איגרות במשך אותו מספד שנים.
 בגלל ריבוי סוגי האיגרות יהיה צורך להוציא יותר מסד־

S197.TO.16 , 40 י״א בחשון תשל׳׳ו, 1209הצעות חוק 
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 הנחה׳ אך שר האוצר רשאי להתיר מכירתן של איגרות חוב בהנחה אשר
עדת הכספים של ל אחוז שקבע שר האוצר בתקנות׳ באישור ו  לא תעלה ע

״ ית. נ  הכנסת׳ דרך כלל או לסדרה פלו

י ג מ  ה

 כדי לאפשר התאמה תקופתית של תנאי הריבית ׳של
 י איגרות ׳החוב לתנאי.הריבית המשתנים במשק-בכלל
 ובענף הביטוח בפרט, מוצע להסמיך את שר האוצר,
 ־ באישור •ועדת הצםפים של הכנסת, לשנות את שיעורי׳
 הריבית, ולהוציא את איגרות החוב.בהנחה אם התנאים

 ידרשו זאת..

 סמ*!* 5 סעיף 11 לחוק העיקרי אומר:

 ״11. שר האוצר רשאי במקום להוציא איגרת •חוב חדשה,•'
 להגדיל את השווי.הנקוב של איגרת חוב שנרכשה ודין
 • .השווי שהוגדל כדין איגרת חדשה; ק רשאי־־שר־האוצר,
 במקרה של פדיון מוקדם, להקטין את השווי •הנקוב של

 איגרת חוב..שנרכשה., ודיןהיקטנת הסכום.כדין פדיון.״

 מוצע להסמיך את שר האוצר לגהלרישום של איגרות
 החוב שרכשה כל חברה וחברה ולא להוציא איגרות

 בפועל.

* ר ב  ד

 סעיף 12 לחוק העיקרי אומר:

 ״12.. איגרות החוב יימכרו במחירן הנקוב בכפוף לעליה
 שחלה במחיר הדולר או במדד יוקר המחיה בץ התאריך .

 הנקוב של איגרות החוב לבין יום רכישתן, ובהנחה של
 אחת אחד, ואולם איגרות חוב צמודות למדד יוקר המחיה
׳ בכסלו תשכ״ח (1 בינואר 1968) ל א ו  שיום רכישתן ה
 או לאחר מכן, יימכרו במחירן הנקוב בכפוף לעליה
 ׳במדד.שחלה בין המדד היסודי לבין המדד החדש כפי

 הוא ביום רכישתן ובהנחה של אחוז אחד.״ •

 . ההצעה לשנות את תנאי הריבית המשתלמת על איג
רות החוב קשורה להטבת תנאי ביטוח החיים, כך שה
 נהנה העיקרישל ההעלאה' בשיעור הריבית יהנה המבו
 טח. כחלק מהשינוי בתנאי איגרות החוב, מוצע ״לבטל את
 ההנחה של אחוזי אחד •ממחירן הנקוב שקיבלו חברות
 הביטוח. הנחה זו העלתה למעשה את הריבית לכ־6.05%

 לשנה.

 הצעות הוקי 1209, ׳׳׳« בחשו! תשל׳יו, 5ז16.10.19 ז4



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת;
4-

, 5), תשל״ו-1975  חוק המועצה להשכלה גבוהה(תיקון מס

ו ) ואחרי א ) ן מ ו ס , י ״ח-1958! . האמור בסעיף 5 לחוק המועצה להשכלה גבוהה׳ תשי ף5 ן !םעי קו  תי

 יבוא:

 ״(ב) נבצר מחבר המועצה לשמש בתפקידו בפועל תקופה קצובה,
ע לנשיא המדינה למנות ממלא מקום  רשאי שר החינוך והתרבות להצי

״  לאותו הבר לתקופה כאמור.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 אם מספר המשתתפים פחות מ־12, או אפילו משתתפים
 בישיבה 12 חברים וחבר אחד מתעד לאישור, לא

 תתקבל ההמלצה.

 לפיכך מוצע ששר החינוך והתרבות יוכל להמליץ
 לפני הנשיא על מינוי ממלאי מקום לחברי המועצה להש
 כלה גבוהה שאינם יכולים למלא את תפקידם באורח

 זמני,

 חבר־הכנסת דוד קורן

 חברי המועצה להשכלה גבוהה הם אישים מהשורה
 הראשונה של אנשי המדע בישראל ומדי פעם הם יוצאים
 לתקופות ממושכות לחוץ לארץ (לשנת שבתp וכדומה).
 הם גם נדרשים למלא תפקידים ממלכתיים המונעים מהם

 השתתפות בישיבות המועצה להשכלה גבוהה.

 בחוק המועצה להשכלה גבוהה ישנם סעיפים שלפיהם
 דרושים לפחות 12 חברים אשר יתמכו בהמלצה הנדונה.

יא, עמי 31; תשכ״ג, עמי 65; תשל״ב, עמי 32; תשל״ה, עמי 243,  1 ס״ת תשי׳׳ח, עמי 191; תשנ

 הצעות חוק 1209, י׳יא בהשוךתשל׳־ו, 16.10.1975

 .נדפס בופום הממשלה״ ירושלים.
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