
        
  מדינת ישראל

        ביטוח וחסכו�ביטוח וחסכו�ביטוח וחסכו�ביטוח וחסכו�, , , , אג� שוק ההו�אג� שוק ההו�אג� שוק ההו�אג� שוק ההו�    ����משרד האוצר משרד האוצר משרד האוצר משרד האוצר 

 4  /1  
   02-6521857 'פקס  02-5317111' טל 13195. ד.ת  91131ירושלי , 1קפל� ' רח

  

www.mof.gov.il   

  
  ד"ו באלול התשס"כ

  2004בספטמבר  12
  

חוזר   הכרעות עקרוניות  
2004/1  

  
  

הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצור% תשלו תגמולי ביטוח ומניי� תקופת הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצור% תשלו תגמולי ביטוח ומניי� תקופת הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצור% תשלו תגמולי ביטוח ומניי� תקופת הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצור% תשלו תגמולי ביטוח ומניי� תקופת 
        המתנה בחוזה ביטוחהמתנה בחוזה ביטוחהמתנה בחוזה ביטוחהמתנה בחוזה ביטוח

  
  

  
תלונות . אנו רואי לנכו� להביא לידיעתכ הכרעה שניתנה על ידינו בתלונה שהוגשה נגד חברת ביטוח

 .יתקבלו יוכרעו על ידינו בהתחשב בעמדתנו המפורטת בהכרעה עקרונית זונוספות ש

 החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא
כל מבטח או סוכ� ביטוח כל מבטח או סוכ� ביטוח כל מבטח או סוכ� ביטוח כל מבטח או סוכ� ביטוח , , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ%. . . . 1981198119811981++++אאאא""""לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמ) ) ) ) אאאא((((62626262להוראות סעי' להוראות סעי' להוראות סעי' להוראות סעי' 

ימי ממועד מסירת החלטה זו וזאת ימי ממועד מסירת החלטה זו וזאת ימי ממועד מסירת החלטה זו וזאת ימי ממועד מסירת החלטה זו וזאת     45454545תו% תו% תו% תו% ,  ,  ,  ,  רשאי לערער עליהרשאי לערער עליהרשאי לערער עליהרשאי לערער עליה, , , , זוזוזוזוהרואה עצמו מקופח בהחלטה הרואה עצמו מקופח בהחלטה הרואה עצמו מקופח בהחלטה הרואה עצמו מקופח בהחלטה 
  . . . . 1981198119811981++++אאאא""""התשמהתשמהתשמהתשמ, , , , לחוק הפיקוח על עסקי ביטוחלחוק הפיקוח על עסקי ביטוחלחוק הפיקוח על עסקי ביטוחלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח    102102102102בהתא להוראות סעי' בהתא להוראות סעי' בהתא להוראות סעי' בהתא להוראות סעי' 

 

        תמצית התלונהתמצית התלונהתמצית התלונהתמצית התלונה

תביעת המבוטחת לתשלו . ליחידה לפניות הציבור הגיעה תלונה שעניינה בביטוח סיעודי קבוצתי .1
וזאת בשל שהות בנה , אחר מועד קרות מקרה הביטוחתגמולי ביטוח הוגשה כשמונה חודשי ל

שהגיש למשרדנו את , התביעה הוגשה לחברת הביטוח על ידי בנה. ל עד לאותו מועד"היחיד בחו
 30חברת הביטוח דחתה את התביעה לתשלו תגמולי ביטוח עבור התקופה שלפני תו . התלונה

 4.1ת הביטוח על הוראות סעי' הסתמכה חבר, בדחיית התביעה. ימי ממועד הגשת התביעה
 :שזה לשונו, שבחוזה הביטוח

יו מעת יו מעת יו מעת יו מעת ) ) ) ) 30303030((((היא קמה ממועד שלא יקד יותר משלושי היא קמה ממועד שלא יקד יותר משלושי היא קמה ממועד שלא יקד יותר משלושי היא קמה ממועד שלא יקד יותר משלושי , , , , בכל מקרה בו קמה הזכות לשיפויבכל מקרה בו קמה הזכות לשיפויבכל מקרה בו קמה הזכות לשיפויבכל מקרה בו קמה הזכות לשיפוי"
   ....4.1.34.1.34.1.34.1.3    ––––    4.1.24.1.24.1.24.1.2וזאת בכפו' למילוי כל התנאי הנקובי בסעיפי וזאת בכפו' למילוי כל התנאי הנקובי בסעיפי וזאת בכפו' למילוי כל התנאי הנקובי בסעיפי וזאת בכפו' למילוי כל התנאי הנקובי בסעיפי , , , , הגשת התביעההגשת התביעההגשת התביעההגשת התביעה

או או או או , , , , ריי שאי� לה כל קרובריי שאי� לה כל קרובריי שאי� לה כל קרובריי שאי� לה כל קרובשל מוטבי ערישל מוטבי ערישל מוטבי ערישל מוטבי ערי, , , , במקרי חריגי ויוצאי מ� הכלל בלבדבמקרי חריגי ויוצאי מ� הכלל בלבדבמקרי חריגי ויוצאי מ� הכלל בלבדבמקרי חריגי ויוצאי מ� הכלל בלבד
או או או או ////אפוטרופוס ואשר מצב הסעודי מנע מה מלדעת על קיו זכות לשיפוי על פי ההסכ ואפוטרופוס ואשר מצב הסעודי מנע מה מלדעת על קיו זכות לשיפוי על פי ההסכ ואפוטרופוס ואשר מצב הסעודי מנע מה מלדעת על קיו זכות לשיפוי על פי ההסכ ואפוטרופוס ואשר מצב הסעודי מנע מה מלדעת על קיו זכות לשיפוי על פי ההסכ ו

שמנע מה מלהורות על הגשת תביעה לשיפוי כאמור בסמו% לאחר הולדת זכות על פי שמנע מה מלהורות על הגשת תביעה לשיפוי כאמור בסמו% לאחר הולדת זכות על פי שמנע מה מלהורות על הגשת תביעה לשיפוי כאמור בסמו% לאחר הולדת זכות על פי שמנע מה מלהורות על הגשת תביעה לשיפוי כאמור בסמו% לאחר הולדת זכות על פי 
    לאשר בגי� מוטבי כאמור שיפוילאשר בגי� מוטבי כאמור שיפוילאשר בגי� מוטבי כאמור שיפוילאשר בגי� מוטבי כאמור שיפוי, , , , יהא רשאי הגו' המאשר בהרכב של שלושה רופאייהא רשאי הגו' המאשר בהרכב של שלושה רופאייהא רשאי הגו' המאשר בהרכב של שלושה רופאייהא רשאי הגו' המאשר בהרכב של שלושה רופאי, , , , ההסכההסכההסכההסכ

רטרואקטיבי בגי� התקופה הרצופה בה לא ידעו על זכות לשיפוי ושאו לא יכלו לתבוע בגי� רטרואקטיבי בגי� התקופה הרצופה בה לא ידעו על זכות לשיפוי ושאו לא יכלו לתבוע בגי� רטרואקטיבי בגי� התקופה הרצופה בה לא ידעו על זכות לשיפוי ושאו לא יכלו לתבוע בגי� רטרואקטיבי בגי� התקופה הרצופה בה לא ידעו על זכות לשיפוי ושאו לא יכלו לתבוע בגי� 
ובלבד ששיפוי רטרואקטיבי כאמור לא ינת� בגי� תקופה העולה על ששה ובלבד ששיפוי רטרואקטיבי כאמור לא ינת� בגי� תקופה העולה על ששה ובלבד ששיפוי רטרואקטיבי כאמור לא ינת� בגי� תקופה העולה על ששה ובלבד ששיפוי רטרואקטיבי כאמור לא ינת� בגי� תקופה העולה על ששה , , , , כאמור לעילכאמור לעילכאמור לעילכאמור לעיל, , , , זכות זוזכות זוזכות זוזכות זו

    ––––    4.1.24.1.24.1.24.1.2והכל בכפו' למילוי כל התנאי הקבועי בסעיפי והכל בכפו' למילוי כל התנאי הקבועי בסעיפי והכל בכפו' למילוי כל התנאי הקבועי בסעיפי והכל בכפו' למילוי כל התנאי הקבועי בסעיפי , , , , חודשי ממועד הגשת התביעהחודשי ממועד הגשת התביעהחודשי ממועד הגשת התביעהחודשי ממועד הגשת התביעה
  ". לעיללעיללעיללעיל    4.1.34.1.34.1.34.1.3

היא עצמה , כאמור. המבוטחת לא עמדה בתנאי הקבועי בסעי' האמור, לטענת חברת הביטוח
. ובנה הגיש את התביעה רק כשמונה חודשי לאחר מועד קרות מקרה הביטוח,  לא הגישה תביעה

טענה חברת הביטוח כי המבוטחת אינה זכאית לתגמולי ביטוח בעד התקופה שממועד היות , על כ�
  .ימי ממועד הגשת התביעה 30ודית ועד לתו המבוטחת סיע

  .מצאנו אותה כמוצדקת וזאת מהסיבות שיפורטו להל�, לאחר שבררנו את התלונה .2
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        ההכרעהההכרעהההכרעהההכרעה

קובע כי על המבוטח ") חוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוחחוק חוזה הביטוח"להל� ( 1981 –א "התשמ, לחוק חוזה הביטוח 22סעי'  .3
תוצאות הפרת חובה . ע לו על כ%להודיע לחברת הביטוח על קרות מקרה הביטוח מיד לאחר שנוד

  :לחוק חוזה הביטוח שזה לשונו 24זו נקבעו בסעי' 

וקיומה היה מאפשר וקיומה היה מאפשר וקיומה היה מאפשר וקיומה היה מאפשר , , , , במועדהבמועדהבמועדהבמועדה) ) ) ) בבבב((((23232323או לפי סעי' או לפי סעי' או לפי סעי' או לפי סעי'     22222222לא קויימה חובה לפי סעי' לא קויימה חובה לפי סעי' לא קויימה חובה לפי סעי' לא קויימה חובה לפי סעי'         ))))אאאא(((("
אי� הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב אי� הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב אי� הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב אי� הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב , , , , למבטח להקטי� חבותולמבטח להקטי� חבותולמבטח להקטי� חבותולמבטח להקטי� חבותו

        ::::ל בכל אחת מאלהל בכל אחת מאלהל בכל אחת מאלהל בכל אחת מאלההוראה זו לא תחוהוראה זו לא תחוהוראה זו לא תחוהוראה זו לא תחו; ; ; ; בה אילו קויימה החובהבה אילו קויימה החובהבה אילו קויימה החובהבה אילו קויימה החובה
        ;;;;החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקותהחובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקותהחובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקותהחובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות)   )   )   )   1111((((
אי קיומה או איחורה לא מנע מ� המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על אי קיומה או איחורה לא מנע מ� המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על אי קיומה או איחורה לא מנע מ� המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על אי קיומה או איחורה לא מנע מ� המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על )   )   )   )   2222((((

        ....הבירורהבירורהבירורהבירור
עשה המבוטח או המוטב במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� המבטח את בירור עשה המבוטח או המוטב במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� המבטח את בירור עשה המבוטח או המוטב במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� המבטח את בירור עשה המבוטח או המוטב במתכוו� דבר שהיה בו כדי למנוע מ� המבטח את בירור         ))))בבבב((((

בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב     אי� המבטח חייבאי� המבטח חייבאי� המבטח חייבאי� המבטח חייב, , , , חבותו או להכביד עליוחבותו או להכביד עליוחבותו או להכביד עליוחבותו או להכביד עליו
  ".בה אילו נעשה אותו דברבה אילו נעשה אותו דברבה אילו נעשה אותו דברבה אילו נעשה אותו דבר

כי הגשת תביעה באיחור אינה פוטרת את חברת הביטוח מחבותה אלא רק , עולה מ� האמור .4
הפחתת החבות תתאפשר רק א חברת הביטוח תוכיח כי , יתרה מכ%. מאפשרת את הפחתת חבותה

לחוק חוזה הביטוח קובע כי התרופה  38סעי' . הפרת חובת ההודעה הרחיבה את היק' אחריותה
סעי' , זאת ועוד. מוציאה את תרופותיה לפי כל די� אחר 24שהוקנתה לחברת הביטוח לפי סעי' 

  .אלא לטובת המבוטח 24לחוק חוזה הביטוח קובע כי אי� להתנות על הוראות סעי' ) ב(39

לת תגמולי ביטוח קמה לכל נקבע כי הזכות לקב, שבחוזה הביטוח 4.1ברישא לסעי' , כאמור .5
תקופת הזכאות לקבלת תגמולי תקופת הזכאות לקבלת תגמולי תקופת הזכאות לקבלת תגמולי תקופת הזכאות לקבלת תגמולי "להל� (המוקד תו% שלושי יו ממועד הגשת התביעה 

. נקבעה בפוליסה תקופת המתנה של שלושי ימי מיו שהוגשה תביעה, כמו כ�"). הביטוחהביטוחהביטוחהביטוח
ולתקופת ההמתנה היא שלילת תגמולי ביטוח בגי�  4.1הפרשנות שנתנה חברת הביטוח לסעי' 

זאת א' א מדובר במבוטח אשר הפ% לסיעודי ואשר , קופה שחלפה עד למועד הגשת התביעההת
 ניתנו לו שירותי סעודי בגי� תקופה ( 4.1.3 +ו) חלפה תקופת ההמתנה( 4.1.2עמד בתנאי סעיפי

פרשנות זו משמעה הענקת סעד של פטור מלא לחברת ביטוח מתשלו תגמולי ). של חודש ימי
זאת למעט במקרי חריגי המפורטי בסיפא , חור בהגשת תביעה על ידי מבוטחהביטוח בגי� אי

  .אליה נתייחס בשלב מאוחר יותר בהכרעה זו 4.1של סעי' 

מתשלו  4.1במניי� תקופת ההמתנה רק ממועד הגשת התביעה ובהקניית פטור מלא בסעי'  .6
חר' הזכאות  +ביעה תגמולי ביטוח בגי� התקופה שקדמה לתו שלושי ימי ממועד הגשת ת

לחוק  24יש משו התנייה על הוראות סעי'   +לקבלת תגמולי ביטוח על פי יתר תנאי הפוליסה 
  .חוזה הביטוח הפועלת לרעת המבוטח

הפטירה חברת הביטוח את עצמה ג מהחובה להוכיח כי אכ� , שבחוזה הביטוח 4.1בסעי' 
בכ% הקנתה לעצמה חברת . חבותההאיחור שבהגשת התביעה על ידי המבוטח הביא להרחבת 

מתשלו תגמולי הביטוח בעד כל התקופה שמיו קרות מקרה הביטוח " אוטומטי"הביטוח פטור 
ללא קשר לתקופת הזכאות לקבלת תגמולי , זאת. ועד לתו שלושי ימי ממועד הגשת התביעה

שר לנטלי ללא קשר למועד קרות מקרה הביטוח וללא ק, הביטוח על פי יתר תנאי הפוליסה
  .החלי עליה על פי חוק חוזה הביטוח

  )1(24המפורטות בסעיפי , לחוק חוזה הביטוח קובע כי בנסיבות מסוימות 24סעי' , זאת ועוד .7
פועל יוצא . לא תהיה חברת הביטוח זכאית להפחתת תגמולי הביטוח, בחוק חוזה הביטוח) 2(24+ו 

א' א הפר המבוטח את , א תגמולי הביטוחמכ% הוא כי חברת הביטוח תהיה חייבת בתשלו מלו
  . לחוק 22חובתו לפי סעי' 

. חר' הגשת התביעה באיחור, ח קבועה הדר% לתשלו תגמולי ביטוחלחוזה הביטו 4.1בסעי'  .8
בהוראות אלה מוגדרי באופ� מצומצ מקרי חריגי בה עשוי מבוטח לקבל תגמולי ביטוח 
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שנקבע על ידי חברת " מאשר"וזאת בכפו' לאישור של גו' , במקרה של הגשת תביעה באיחור
מוגבלת התקופה לתשלו תגמולי  +וראות אלה ג על פי ה, בכל מקרה. הביטוח בחוזה הביטוח

באופ� שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשי ממועד ,  ביטוח במקרה של איחור בהגשת התביעה
בכ% הגבילה חברת הביטוח את המקרי בה עשוי מבוטח להיות זכאי למלוא . הגשת התביעה

לחוק חוזה  24וראות סעי' זאת לעומת הקבוע בה +תגמולי הביטוח למרות הפרת חובת ההודעה 
  . ובכ% מהווה הדבר משו התנייה על הוראות הסעי' הפועלת לרעת המבוטח, הביטוח

  .עוד נתייחס למשמעות שיש בחוזה הביטוח למניי� תקופת המתנה החל ממועד הגשת תביעה .9
  :תגמולי הביטוח משתלמי בקרות מקרה הביטוח , לחוק חוזה  הביטוח 1על פי לשונו של סעי' 

, , , , לשללשללשללשל, , , , תמורת דמי ביטוחתמורת דמי ביטוחתמורת דמי ביטוחתמורת דמי ביטוח, , , , חוזה ביטוח הוא חוזה בי� מבטח לבי� מבוטח המחייב את המבטחחוזה ביטוח הוא חוזה בי� מבטח לבי� מבוטח המחייב את המבטחחוזה ביטוח הוא חוזה בי� מבטח לבי� מבוטח המחייב את המבטחחוזה ביטוח הוא חוזה בי� מבטח לבי� מבוטח המחייב את המבטח"
 " תגמולי ביטוח למוטבתגמולי ביטוח למוטבתגמולי ביטוח למוטבתגמולי ביטוח למוטב, , , , בקרות מקרה הביטוחבקרות מקרה הביטוחבקרות מקרה הביטוחבקרות מקרה הביטוח

ד מח "פמוריאנו מוריאנו מוריאנו מוריאנו ' ' ' ' מ נמ נמ נמ נ""""הפניקס הישראלי  חברה לביטוח בעהפניקס הישראלי  חברה לביטוח בעהפניקס הישראלי  חברה לביטוח בעהפניקס הישראלי  חברה לביטוח בע 3577/93א "לעניי� זה ראה ג רע(
)4 (70 ,77 .(  

, אליאס. וראה לעניי� זה י –מהות חוזה הביטוח  לחוק חוזה הביטוח מגדיר למעשה את 1סעי' 
  : 195' עמ' חלק א, דיני ביטוחדיני ביטוחדיני ביטוחדיני ביטוח

חובת תשלו חובת תשלו חובת תשלו חובת תשלו : : : : הגדרה זו משקפת את החובות היסודיות המוטלות על הצדדי לחוזה הביטוחהגדרה זו משקפת את החובות היסודיות המוטלות על הצדדי לחוזה הביטוחהגדרה זו משקפת את החובות היסודיות המוטלות על הצדדי לחוזה הביטוחהגדרה זו משקפת את החובות היסודיות המוטלות על הצדדי לחוזה הביטוח"
אי� חולק כי תשלו תגמולי הביטוח אי� חולק כי תשלו תגמולי הביטוח אי� חולק כי תשלו תגמולי הביטוח אי� חולק כי תשלו תגמולי הביטוח . . . . דמי הביטוח מזה כנגד חובת תשלו תגמולי הביטוח מזהדמי הביטוח מזה כנגד חובת תשלו תגמולי הביטוח מזהדמי הביטוח מזה כנגד חובת תשלו תגמולי הביטוח מזהדמי הביטוח מזה כנגד חובת תשלו תגמולי הביטוח מזה

. . . . ות מקרה הביטוח מהווה את התכלית העיקרית של חוזה הביטוחות מקרה הביטוח מהווה את התכלית העיקרית של חוזה הביטוחות מקרה הביטוח מהווה את התכלית העיקרית של חוזה הביטוחות מקרה הביטוח מהווה את התכלית העיקרית של חוזה הביטוחלמבוטח או למוטב בעת קרלמבוטח או למוטב בעת קרלמבוטח או למוטב בעת קרלמבוטח או למוטב בעת קר
משנמסרו למבטח הודעה  על קרות מקרה משנמסרו למבטח הודעה  על קרות מקרה משנמסרו למבטח הודעה  על קרות מקרה משנמסרו למבטח הודעה  על קרות מקרה . . . . לתשלו זה קודמי מספר שלבי הקבועי בחוקלתשלו זה קודמי מספר שלבי הקבועי בחוקלתשלו זה קודמי מספר שלבי הקבועי בחוקלתשלו זה קודמי מספר שלבי הקבועי בחוק

עליו עליו עליו עליו , , , , ))))לחוקלחוקלחוקלחוק) ) ) ) אאאא((((23232323סעי' סעי' סעי' סעי' ((((ותביעה לבכתב לתשלו תגמולי הביטוח ותביעה לבכתב לתשלו תגמולי הביטוח ותביעה לבכתב לתשלו תגמולי הביטוח ותביעה לבכתב לתשלו תגמולי הביטוח ) ) ) ) לחוקלחוקלחוקלחוק    22222222סעי' סעי' סעי' סעי' ((((הביטוח הביטוח הביטוח הביטוח 
משהעלה הבירור כי אירוע הנזק נופל משהעלה הבירור כי אירוע הנזק נופל משהעלה הבירור כי אירוע הנזק נופל משהעלה הבירור כי אירוע הנזק נופל ). ). ). ). חוקחוקחוקחוקלללל) ) ) ) אאאא((((23232323סעי' סעי' סעי' סעי' ((((לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו 

  ". קמה חובתו של המבטח לשל למבוטח את תגמולי הביטוחקמה חובתו של המבטח לשל למבוטח את תגמולי הביטוחקמה חובתו של המבטח לשל למבוטח את תגמולי הביטוחקמה חובתו של המבטח לשל למבוטח את תגמולי הביטוח    ––––לגדרה של הפוליסה לגדרה של הפוליסה לגדרה של הפוליסה לגדרה של הפוליסה 
שלב זה . שלב הגשת התביעה בגי� מקרה הביטוח נדרש לחברת הביטוח לש בירור חבותה, א כ�

. ל תגמולי ביטוחאשר רק בהתקיימו מתגבשת זכותו של המבוטח לקב, אינו מהווה יסוד מהותי
חברת הביטוח אינה יכולה לקבוע כי מניי� תקופת ההמתנה יחל במועד , לעמדתנו, אשר על כ�

, רק ממועד קרות מקרה הביטוח, על פי הדי�, מניי� תקופת ההמתנה יחל, על כ�. הגשת התביעה
  . שהוא האירוע המקי את זכותו של המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח

וכ� הוראות סעי' , בענו כי מני� תקופת ההמתנה החל ממועד הגשת התביעהק, לאור האמור לעיל .10
אינ  +ככל שה� נוגעות להגבלת תקופת הזכאות לקבלת תגמולי ביטוח והחריגי להגבלה , 4.1

חברת הביטוח לא  יכולה להסתמ% על , מטע זה. עולי בקנה אחד ע הוראות חוק חוזה הביטוח
לפיה המועד בו על  + 4.1פרשנות האמור בסעי' , לעומת זאת. הוראות אלה בעת בירור תביעה

חברת הביטוח לשל תגמולי ביטוח סיעוד על פי הפוליסה הוא מתו שלושי ימי ממועד הגשת 
בירור תביעת סיעוד מצרי% בירור . לחוק חוזה הביטוח 30מתיישב ע הוראות סעי'   +התביעה 

פואיי ועשוי להתאר% באופ� שמלוא התקופה בדיקת מסמכי ר, באשר למצבו של המבוטח
חלה על חברת הביטוח  –אול משעה שהתביעה מאושרת . לחוק תמוצה 30הקבועה בסעי' 

  . בגי� היות המבוטח במצב סיעודי, החובה לשל את תגמולי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח

ת הביטוח לפטור מלא זכאית אומנ חבר, לחוק חוזה הביטוח 25כי על פי סעי' , יש לציי� .11
מחבותה בתשלו תגמולי ביטוח והוא כאשר המקרה שבו הופרה חובת ההודעה היה בכוונת 

חברת הביטוח א' , יתרה מכ%. במקרה זה לא טענה חברת הביטוח לקיומה של כוונת מרמה. מרמה
  .חהודיעה לנו כי ידוע היה לה שבנה היחיד של המבוטחת לא שהה באר1 בעת קרות מקרה הביטו

, הורינו לחברת הביטוח לברר את תביעת המתלונ� בשנית, באשר למקרה ספציפי זה, אשר על כ� .12
הורינו כי היה וימצא שהמבוטחת זכאית לתגמולי , כמו כ�. לאור העקרונות המפורטי לעיל

לעניי� , לכאורה. יהיה על חברת הביטוח לשלמ בצירו' הפרשי הצמדה וריבית כדי�, ביטוח
היתה רשאית חברת הביטוח לבחו� את תביעת המתלונ� בכפו' להוראות , ההודעה האיחור במת�

בו לא הודיעה על כ% חברת הביטוח , אול בנסיבות מקרה זה. לחוק חוזה הביטוח 24סעי' 
היא תוכל לעשות כ� רק א יתבררו לה עובדות חדשות שלא היו ידועות לה  –בהזדמנות הראשונה 

   .במועד בו דחתה את התביעה
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 .היה ותגענה אלינו תלונות דומות אנו נבח� אות לאור העקרונות שפורטו לעיל, כאמור .13

 :לאור האמור לעיל הרינו להבהיר כי .14

להכרעה זו או בנוסח הדומה לו עומד  3תנאי בחוזה ביטוח כמצויי� בסעי'  .14.1
 . לחוק חוזה הביטוח באופ� הפועל לרעת המבוטח 24בסתירה להוראות סעי' 

יחל ממועד קרות מקרה הביטוח , שנקבע בחוזה ביטוח, המתנה מניי� תקופת .14.2
 .ולא ממועד הגשת התביעה, בלבד

על חברות הביטוח להתאי את הוראות חוזי הביטוח וכ� , לאור האמור לעיל .14.3
את נוהל סילוק התביעות לעניי� המועד הקובע לתשלו תגמולי הביטוח 

 .לאמור בהכרעה זו

ל הרוב1 על המבוטח להוכיח את קיומו של אי� בהכרעה זו כדי לגרוע מהנט .14.4
 .במידה הנדרשת בדי�, מקרה הביטוח ומתי התרחש

לחוק חוזה  22הקבועה בסעי' , אי� בהכרעה זו כדי לגרוע מחובת המבוטח .14.5
מיד לאחר שנודע לו על , להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח, הביטוח

 .קרות המקרה

הוראות אלה יחולו , כמו כ�. קיימות וכ� פוליסות חדשותלעיל יחולו על פוליסות  14הוראות סעי'  .15
 . על פוליסות פרט וכ� על פוליסות לביטוח קבוצתי

16.  החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא החלטה  זו ניתנת בתוק' הסמכות להכריע בתלונה ולהורות על תיקו� ליקוי בדר% כלל בהתא
כל מבטח הרואה כל מבטח הרואה כל מבטח הרואה כל מבטח הרואה , , , , לפיכ%לפיכ%לפיכ%לפיכ% ....1981198119811981++++אאאא""""לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמ) ) ) ) אאאא((((62626262להוראות סעי' להוראות סעי' להוראות סעי' להוראות סעי' 

ימי ממועד מסירת הודעה זו וזאת ימי ממועד מסירת הודעה זו וזאת ימי ממועד מסירת הודעה זו וזאת ימי ממועד מסירת הודעה זו וזאת     45454545תו% תו% תו% תו% ,  ,  ,  ,  רשאי לערער עליהרשאי לערער עליהרשאי לערער עליהרשאי לערער עליה, , , , עצמו מקופח בהחלטה זועצמו מקופח בהחלטה זועצמו מקופח בהחלטה זועצמו מקופח בהחלטה זו
 ....1981198119811981++++אאאא""""לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמלחוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמ    102102102102בהתא להוראות סעי' בהתא להוראות סעי' בהתא להוראות סעי' בהתא להוראות סעי' 

  

  

      
  
  

  
  

  , ד רחל רטובי1"עו
  סגנית המפקח על הביטוח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


