שלום גולן

שאלות חמות לקראת הבחינה ביסודות הביטוח 35.8.22 -
 .1מבטח ששילם תביעות רבות מהצפוי בשנת  2010נחשף עקב כך למצב בו הונו קטן מהנדרש
בחוק .מה על המפקח על הביטוח לבצע (כפעולה ראשונה) ?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

להורות למבטח להעביר את הסיכונים למבטח אחר
לדרוש מהמבטח להגדיל את ההון בתוספת קנס.
לדרוש מהמבטח להגדיל את ההון.
לפרסם בשני עיתונים יומיים
להורות למבטח שיימנע מסוגי פעולות כגון קבלת סיכונים נוספים

 .2מבוטח בביטוח לאומי זכאי ,על פי חוק ,לקצבאות/גמלאות במקרים הבאים :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תאונות עבודה ,תאונות אישיות בארץ ובחוץ לארץ
תאונות עבודה ,זקנה ומילואים
ניתוחים בארץ ובחוץ לארץ
תאונות עבודה
תאונות עבודה ושירות מילואים

 .3חנה מעסיקה את דוד במשק בית מזה  3שנים .על פי דין ,חנה חייבת לבטח את דוד :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בביטוח פנסיוני מקיף וביטוח חבות מעבידים
בביטוח פנסיוני מקיף ובביטוח תאונות אישיות.
בביטוח פנסיוני מקיף וביטוח אבדן כושר עבודה
בביטוח פנסיוני מקיף ובביטוח לאומי
בביטוח פנסיוני מקיף

 .4מבוטחת בביטוח נכות מחלה ותאונה על בסיס ערך מוסכם (תאונות אישיות) נפטרה
מתאונה .סכום הביטוח בחוזה הביטוח הוא  .₪ 200,000בעלה של האלמנה ,אינו רשום
כמוטב בפוליסה ,אך חלקו בעיזבון הוא  - 50%על פי צוואתה של המבוטחת .למה יהיה זכאי
הבעל אם מקרה הביטוח מכוסה בפוליסה ?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

כלום
₪ 211,111
₪ 150,000
₪ 200,000
לא ניתן לצפות מה תהיה קביעת בית המשפט

 .5במסגרת תקנות האוצר הוגדרו מספר פוליסות תקניות .מי מאלו מוגדרות כפוליסות תקניות?
.1
.2
.3
.4

פוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד  4טון  -מקיף וצד שלישי
פוליסה לביטוח דירה
הפוליסה לביטוח חובה (נפגעי גוף)
פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תשובות  2 + 1נכונות
תשובות  3 + 1נכונות
תשובות  4 + 1נכונות
תשובות  4 + 3+ 2נכונות
כל התשובות נכונות

 .6פקודת ביטוח רכב מנועי מחייבת עשיית ביטוח חובה לכיסוי נפגעי תאונות דרכים .מי מאלו
חייב בביטוח חובה על פי הפקודה ?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

אופנים חשמליים
רכבת
קלנועית
קורקינט חשמלי
כסא גלגלים

 .7בעת החמרה בסיכון על המבוטח להודיע על כך למבטח .באילו ענפים לא חלה חובה זו ?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בביטוחי רכוש ונכות מחלה ותאונה
בביטוחי רכוש ואחריות
בביטוחי חיים
בביטוח רכוש בלבד
בכל ענפי הביטוח למעט בביטוח ימי

 .8סוכן הביטוח הוא שלוחו של המבטח לעניינים הקבועים בחוק ולעניינים שסיכמו בניהם .מהו
העניין שלגביו הסוכן תמיד ,בלא אפשרות לשנות זאת ,ייחשב כשליח של המבטח ?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

תשלום תביעות
ידיעת העובדות הנכונות של עניין מהותי
המשא ומתן לכריתת חוזה ביטוח
תוספות ושינוים בתנאי חוזה הביטוח
גביה ותשלום דמי ביטוח

 .9תביעה לתגמולי ביטוח ניתן להגיש עד תום תקופת ההתיישנות .על פי חוק חוזה ביטוח
תקופת ההתיישנות לתביעת תגמולי ביטוח היא :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בביטוחי אחריות  -שבע שנים מקרות מקרה הביטוח
שבע שנים ,מקרות מקרה הביטוח ,בכל ענפי הביטוח
שלוש שנים מהגשת התביעה ,בכל ענפי הביטוח
שבע שנים ממועד מסירת התביעה למבטח
שלוש שנים קרות מקרה הביטוח ,למעט בביטוחי אחריות

 .10מה דומה בקרן פנסיה חדשה מקיפה ובקרן פנסיה כללית
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ערך הפדיון ,ייעוד לקצבה ,ניהול ההשקעות
ניהול ההשקעות ,דמי הניהול ,מסלולי הביטוח
הייעוד לקצבה ,ערך הפדיון ,הכיסויים הביטוחיים
ערך הפדיון והייעוד לקצבה
דמי הניהול ,ערך הפדיון והייעוד לקצבה

