
* התשמ"ו1986 , (6 מס' (תיקון ביטוח) (חברות המילווה חוק

1 סעיף החוקתיקון  (להלן התשכ"ג11962 ביטוח), (חברות המילווה לחוק 1 בסעיף .1
 העיקרי)

"ביי חוב איגרת "של במקום ,(2) בפסקה היסודי", "המדד בהגדרת (1)
; כמשמעותן" ו"ג" "ב" חוב איגרות "של יבוא כמשמעותה"

 החדש" "המדד בהגדרת (2)

: יבוא (1) פסקה אחרי (א)

המדד  עליה הריבית תשלום או "ג" חוב איגרת פדיון לענין "(1א)
ריבית, או קרן סכום כל של פרעונו זמן הגיע לפני לאחרונה שהתפרסם
ביותר עליו יעלה האמור המדד אחרי שיפורסם המדד שאם ובלבד
האמור העליה שיעור בתוספת האמור המדד החדש המדד יהיה מ5%,

" ; 5 פחות באחוזים

"וג". יבוא "ב" אחרי ,(3) בפסקה (ב)

2 סעיף יבואתיקון "(1983 באפריל 1) התשמ"ג בניסן "י"ח במקום העיקרי, לחוק 2 בסעיף .2

."(1990 באפריל 1) התש"ן בניסן "ו'

3 סעיף תיקון העיקרי לחוק 3 בסעיף .3

"איגרות יבוא ובסופו יימחקו,  עבירות" "שאינן המלים (א), קטן בסעיף (1)
שאישר העברה ולמעט דין, פי על העברה למעט להעברה, ניתנות יהיו לא החוב
חיים לביטוח פוליסות פי על התחייבויות מהעברת הנובעת הביטוח על המפקח

; אחרת" ביטוח לחברת אחת ביטוח מחברת

: יבוא (ב) קטן סעיף במקום (2)

כלהלן.' ו"ג", "ב" "א", שיכונו סוגים בשלושה יוצאו החוב איגרות "(ב)

שנועד המועד לפני לא ששולמו בפרמיות שמקורם כספים תמורת (1)
שנקשרו חיים לביטוח חוזים פי ועל החוזה, לתנאי בהתאם לתשלומם
יוצאו ,(1975 בפברואר 1) התשל"ה בשבט כ' לפני לתקפם ונכנסו

; "א" חוב איגרות

שנועד המועד לפני לא ששולמו בפרמיות שמקורם כספים תמורת (2)
שנקשרו חיים לביטוח חוזים פי ועל החוזה, לתנאי בהתאם לתשלומם
יוצאו ,(1983 בינואר 1) התשמ"ג בטבת ט"ז לפני לתקפם ונכנסו

; "ב" חוב איגרות

". "ג" חוב איגרות יוצאו אחרים כספים תמורת (3)

12 סעיף אותיקון "בהנחה יבוא תעלה" לא אשר "בהנחה במקום העיקרי, לחוק (ב) 12 בסעיף .4

יעלו". לא אשר מחיר בתוספת

, 1770 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1986 במרס 24) התשמ"ו ב' באדר י"ג ביום בכנסת נתקבל *
. 120 עמ' התשמ"ו,

התש"ם, ;89 עמ' התשל"ו, ;28 עמ' התשל"ו, ;222 עמ' התשכ''ט, ;6 עמ' התשכ"ד, ; 10 עמ' התשכ"ג, ס"ח 1
166. עמ'



בביטוח בישראל העוסקות ביטוח מחברות המדינה, בשם הממשלה, שקיבלה מילווה . 5

חיים לביטוח מחוזים הנובעות הביטוח קרנות של המוערכת היתרה בסכום צמוד, חיים
של תחילתו ולפני (1983 במרס 31) התשמ"ג בניסן י"ז אחרי לתקפם ונכנסו שנקשרו

זה. חוק הוראות לפי שנתקבל כמילווה יראוהו זה, חוק

תשריר

הנובעים כספים תמורת העיקרי החוק לפי שהוצאו "ב" מסוג חוב איגרות (א) .6

בדצמבר 31) התשמ"ג בטבת ט"ו אחרי לתקפם ונכנסו שנקשרו חיים לביטוח מחוזים
"ג". חוב לאיגרות יומרו הקובע) היום  (להלן (1982

אחרי לתקפם ונכנסו שנקשרו חיים לביטוח מחוזים הנובע מילווה על ריבית (ב)
בטבת י"ט שעד התקופה בשל להשתלם צריכה היתה או שולמה ואשר הקובע היום
איגרות לגבי כמקובל הצמדה הפרשי בצירוף תשולם ,(1985 בדצמבר 31) התשמ"ו

"ב". חוב

מעבר הוראות

שמיר יצחק
החוץ שר

הממשלה ראש מקום ממלא

מודעי יצחק
האוצר שר

הרצוג חיים


