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 2017–זהתשע"(, 35הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס' 

 

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ד' בסיוון התשע"ז 

 (, והועברה לוועדת הכספים.2017במאי  29)

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –ללא הסתייגויות  –הצעת החוק  מוגשת 

 (.2017ביולי  12י"ח בתמוז התשע"ז )השלישית ביום 

 

 להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור.

 

 

 

 : חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפנייוזמים
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 563545-4535מספר פנימי:

 /א'709-נספח מס' כ
 (1162/20)פ/

 

 2017–התשע"ז (,35ם פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס' חוק הפיקוח על שירותי

 

החוק  –)להלן  19811–התשמ"אבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(,  .1 א108הוספת סעיף 

 יבוא: 108העיקרי(, אחרי סעיף 

"מתן הודעה בדבר   

הכוונה להגיש 

תביעה נגד צד 

 שלישי 

 תביעה לפיצוי או –בסעיף זה, "תביעה"  )א( א.108

לחוק  62כמשמעותו בסעיף  תחלוףלאו  ,לשיפוי

בקשר  לו, והכ1981–, התשמ"אחוזה הביטוח

 לתגמולי ביטוח ששילם מבטח למבוטח.

בכתב לצד שלישי על ישלח הודעה מבטח  )ב(      

ימים לפחות לפני  30, וכוונתו להגיש תביעה נגד

 .הגשת התביעה

הודעה כאמור בסעיף קטן )ב( תכלול את שם  )ג(      

המבטח ודרכי ההתקשרות עמו, וכן פירוט של עילת 

המסמכים המהותיים התביעה, ויצורפו לה 

 הנוגעים לתביעה שבכוונת המבטח להגיש.

הגיש מבטח תביעה נגד צד שלישי  (1) )ד(      

להוראות סעיף קטן )ב(, רשאי בית  בניגוד

המשפט שדן בתביעה לפסוק הוצאות לטובת 

הצד השלישי בסכום שימצא לנכון בנסיבות 

 חדשים שקלים 1,000-מ יפחת שלאהעניין 

 וכן, חדשים שקלים 5,000 על יעלה ולא

, התביעה מחיקת על להורות הוא רשאי

אלא אם כן הוכיח המבטח כי אם היה  לווהכ

אותו סעיף שולח הודעה בהתאם להוראות 

 , תביעתו היתה מתיישנת.קטן

                                                                    
 .427; התשע"ז, עמ' 208"ח התשמ"א, עמ' ס 1
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נטל (, 1לעניין הוראות פסקה ) (2)       

ההוכחה שהצד השלישי קיבל את ההודעה 

 הוא על המבטח.

הוראות סעיף קטן )ב( לא יחולו אם צורף  )ה(      

 "נתבע נוסף בכל שלב משלבי הדיון.לתביעה 

 תחולה

 

חוק זה, יחולו על הודעה בא לחוק העיקרי, כנוסחו 108הוראות סעיף  .2

כמשמעותה בסעיף האמור שנשלחה ביום פרסומו של חוק זה ואילך ועל תביעה 

 כהגדרתה באותו סעיף שהוגשה לבית המשפט ביום פרסומו של חוק זה ואילך. 

 
*************************************************************************************** 

 


