
 

רשומות

הצעות חוק
ת ס נ כ ה

28 ביולי 2020  844 ז' באב התש"ף 

עמוד

44 הצעת חוק חוזה הביטוח )תיקון מס' 10( )הארכת תקופת ההתיישנות(, התש"ף–2020                        



הצעות חוק הכנסת – 844, ז' באב התש"ף, 2020 ו 4428

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכספים של הכנסת: 

הצעת חוק חוזה הביטוח )תיקון מס' 10( )הארכת תקופת ההתיישנות(, התש"ף–2020 *

בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981 1 )להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 31, אחרי "שקרה מקרה 1 תיקון סעיף 31
הביטוח" יבוא "ולעניין ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי – שבע שנים 

לאחר שקרה מקרה הביטוח".
אחרי סעיף 31 לחוק העיקרי יבוא:2 הוספת סעיף 31א

"הודעה על סיום 
תקופת ההתיישנות 

ומניינה

בלי לגרוע מהוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון 31א. )א( 
לעניין זה, הודיע מבוטח או מוטב למבטח על קרות מקרה הביטוח 
לפי סעיף 22, יודיע לו המבטח במענה על אותה הודעה, ולאחר 
מכן בכל הודעה הנוגעת לדרישה לתגמולים מאותו מקרה 

ביטוח, באופן ברור ובולט לעין –

מהי תקופת ההתיישנות לפי סעיף 31;  )1(

נעצר בעקבות  שמניין תקופת ההתיישנות אינו   )2(
מסירת התביעה למבטח.

יתריע  )א(,  הודיע מבוטח או מוטב כאמור בסעיף קטן  )ב( 
המבטח בפני המבוטח או המוטב בכתב, 12 חודשים לפני סיום 
שלושה  נוספת  ובהודעה   31 סעיף  לפי  ההתיישנות  תקופת 
חודשים לפני סיום התקופה האמורה, על משמעות סיום תקופת 

ההתיישנות אף אם מתנהל ביניהם משא ומתן."

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, קובע בסעיף 31 כי 
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש 
שנים. המקרים שמכסים ביטוח חיים, ביטוח מפני מחלות 
ואשפוז וביטוח סיעודי מציבים את המבוטח או את שאיריו 
בצומתי חיים קשים, ולא אחת, בתקופות רגישות אלה הם 
אינם מסוגלים לפנות לחברת הביטוח בתביעה לתגמולי 
ביטוח אלא לאחר שתקופת ההתיישנות חלפה. לעיתים 
פנו בתביעה לתגמולי  גם אם המבוטחים או השאירים 
הביטוח בתוך תקופת ההתיישנות, הם אינם מודעים לכך 
שההתיישנות נעצרת רק באחד משני אלה: סיום ההליך 
מול חברת הביטוח או הגשת תביעה לבית משפט בתוך 

תקופת ההתיישנות.

כדי לאפשר למוטבים שממילא מתמודדים עם קושי 
לפי  זכויותיהם  את  לממש  הביטוח  מקרה  קרות  עקב 
פוליסת הביטוח, מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות 

ולקבוע אותה לשבע שנים,  בסוגי הביטוחים האמורים 
כמקובל בתביעות אזרחיות. 

כדי להגביר את השקיפות וכדי שהמבוטחים ידעו מה 
זכויותיהם לעניין זה, מוצע לקבוע כי בלי לגרוע מהוראות 
הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, עם פנייתו הראשונה 
של המבוטח או המוטב לקבלת תגמולי הביטוח )הודעתו 
על קרות מקרה הביטוח(, חברת הביטוח תודיע לו באופן 
ברור ובולט לעין מהי תקופת ההתיישנות ומתי נעצר מניין 
ובכל הודעה  זו  פנייתו  תקופת ההתיישנות במענה על 

לעניין אותה פנייה.

לתקופת  האחרונה  שבשנה  לקבוע  מוצע  עוד 
ההתיישנות תתריע חברת הביטוח בפני מבוטח או מוטב, 
הן שנה והן שלושה חודשים לפני סיום תקופת ההתיישנות, 
על משמעות סיום תקופת ההתיישנות אף אם מתנהל משא 

ומתן בין המבוטח או המוטב לחברת הביטוח. 

הצעת חוק מס' פ/1/23ו )מספר פנימי: 2086225(; הועברה לוועדה ביום כ"ה בסיוון התש"ף )ו1 ביוני 2020(.  *

ס"ח התשמ"א, עמ' 94; התשע"ז, עמ' 508   1
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יחול על פוליסה 3 תחילה ותחולה יום התחילה(, והוא  )להלן –  זה ביום קבלתו בכנסת  תחילתו של חוק 
שנמסרה לידי המבוטח מיום התחילה ואילך ועל פוליסה שנמסרה לידי המבוטח ערב יום 

התחילה ולא נמסרה בשלה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ערב אותו יום. 

יחול על פוליסה 3  יום התחילה(, והוא  )להלן –  זה ביום קבלתו בכנסת  תחילתו של חוק 
שנמסרה לידי המבוטח מיום התחילה ואילך ועל פוליסה שנמסרה לידי המבוטח ערב יום 

התחילה ולא נמסרה בשלה תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ערב אותו יום. 

תחילה ותחולה

מוצע להחיל את התיקון המוצע על פוליסות ביטוח 
שנרכשו לאחר יום התחילה ועל פוליסות קיימות שלא 
הוגשה בשלהן דרישה לקבלת תגמולים ערב תחילתו של 
החוק המוצע, כיוון שלגביהן הסיכון מפני קרות מקרה 
ביטוח טרם התממש וההארכה תיטיב עם המבוטחים, 
זכות לתבוע  יקרה מקרה שיקנה למבוטח  אם חלילה 

תגמולים מחברת הביטוח. 

יחול כבר מיום  מוצע לקבוע כי ההסדר המוצע 
ולא מיום פרסומו ברשומות כמקובל,  קבלתו בכנסת, 
כדי למנוע ממי שיודע שקרה לו מקרה שמאפשר לו לפי 
פוליסת הביטוח לתבוע את חברת הביטוח להמתין לאחר 
 פרסום החוק כדי ליהנות מתקופת התיישנות ארוכה יותר. 

יוזם: חבר הכנסת אופיר כץ
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