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הוספת סעיף 4ב
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בסעיף

 4לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח/

)(1

)1להלן  החוק

תשי"א1951

סעיפים קטנים )א( עד )ה( יסומנו )ב( עד )ו(
")א( שר
להפקיד כאמור
לסוגי מבטחים ;".

אחרי

"הוראות

מיוחדות

בדבר ביטוח חיים

ולפניהם יבוא:

האוצר יקבע בצו' לכל ענף ביטוח' סכום פקדון שיש
בסעיף  ; (2) 2צו כאמור יכול שיהיה לכל המבטחים או

בסעיף קטן )ב(' המלים "בסכום שיקבע שר
)(2
מות' לכל ענף ביטוח"  יימחקו,
סעיף 4א לחוק

העיקלי( 

האוצר' בצו שפורסם ברשו

העיקרי יבוא:

4ב) .א( כל חוזה לביטוח חיים' בין אם נעשה במישרין עם המבטח
ובין אם נעשה באמצעות קופת גמל' בנק או מוסד אתר כיוצא באלה'
ילווה במסמך שבו יפורטו תנאי הביטוח העיקריים ,וכן שמו ומענו של
המבטח וסוגי התשלומים החלים על המבוטח בכל דרך שהיא; המסמך
ייחתם כידי המבוטח או בא כוחו.
)ב(

נפטר

המבוטח' ישלם המבטח

לזכאים לפי חוזה

הביטוח את

סכום הביטוח תוך חודש מהיום שבו הגישו לו דרישה לכך בצירוף ראיה
לזכאותם ותעודת פטירה המציינת את סיבת המוות; המבטח רשאי לדרוש
ידיעות ומסמכים נוספים ובלבד שהדבר לא ידחה את המועד לתשלום .
על אף האמור בסעיף קטן )ב( רשאי
)ג(
בבירור נוסף' להשהות את תשלום סכום הביטוח
מחדשיים נוספים' או עד גמר ההליכים אם הגיש
תביעה לביטול חוזה הביטוח; לא הוגשה תביעה
בוטלה או נדחתה  יחולו הוראות אלה:

המבטח' אם ראה צורך
לתקופה של לא יותר
תוך התקופה האמורה
כאמור או שהתביעה

שולם סכום הביטוח תוך ששה חדשים מן המועד לתש
)(1
לום כאמור בסעיף קטן )ב( )להלן  המועד לתשלום(' תיווסף
אליו הריבית הקבועה לענין סעיף  4לחוק פסיקת ריבית
תשכ"א ,21961החל מן המועד לתשלום ועד ליום
והצמדה'
התשלום למעשה;
שולם סכום הביטוח אחרי תום ששה חדשים מן המועד
)(2
לתשלום ,ייווספו אליו הפרשי הצמדה לפי שיעור העליה של
מדד המחירים לצרכן מן המדד שפורסם סמוך לפני המועד
לתשלום עד המדד שפורסם סמוך לפני תשלום הסכום למעשה'
בצירוף ריבית לא צמודה של  3%לשנה החל מן המועד
לתשלום ועד ליום התשלום למעשה ".
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תחילתו

ל/חילה
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ראש הממשלה

יצחק בבון
בשיא המריבה
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