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   טיפים להצלחה בבחינה ביסודות הביטוח100

  
 טיפים שיעזרו לכם לעבור את הבחינה הקרובה 100מכללת אריק אשד שמחה להציג בפניכם 

סוכן , המכללה מזמינה אתכם להשתתף בקורסים לקראת קבלת רישיון פנסיוני. ביסודות הביטוח
  . ויועץ השקעות, ביטוח אלמנטרי

  :ה מסלולי למיד3אנו מציעים 
  .פתח תקווה, באר שבע, ירושלים, חיפה, תל אביב:  בסניפי המכללה בארץקורס פרונטאלי. 1
בנק שאלות עם פתרונות מצולמים לרבות , כולל הרצאות מצולמות: מסלול לימוד אינטרנטי. 2

שחזורי כל הבחינות שהיו בשנים האחרונות ופורום תמיכה למענה לשאלות מקצועיות מצד 
  .הסטודנטים

  . ברמה של אחד על אחד או בקבוצות לימוד קטנות: שיעורים פרטיים. 3

 WWW.ARICESHED.CO.IL, 077-4663792: לפרטים נוספים והרשמה
  

הרחבה   טיפ להצלחה בבחינה  נושא משנה  נושא
בסרטון 
מצולם 

מתוך 
  האתר

, צירוף לביטוח חל על ביטוח חובה  צירוף לביטוח  חוזרים
מי וצד עצ( רכוש –ביטוח רכב מנועי 

ביטוח מקיף , ביטוח חיים, )שלישי
  לדירות ולבתי עסק

53  

בנק למשכנתאות לא יכול לחייב   בנק למשכנתאות  451נוהל בנקאי 
לקוח שלוקח משכנתא לעשות ביטוח 

  .חיים

57  

הכרעה 
  עקרונית

מבטח אינו רשאי לחייב מבוטח   פוליגרף
  .להיבדק בבדיקת פוליגרף

  

זה נקבעים תנאים המחייבים בחוזר   כתבי קבלה ושחרור  חוזרים
את המבטח והמבוטח בשימוש 

וחתימה על טופס סילוקין ביישוב 
  .תביעות

  

אסור להחריג מקרה ביטוח שנובע   ניסוח תכניות ביטוח  חוזרים
  .משכרות

  

הכרעה 
  עקרונית

מחייבת את חברות הביטוח   חובת הנמקה
בהזדמנות הראשונה לנמק את 

  . שיקוליה לדחיית התביעה

  

המפקח על הביטוח יכול לחייב   סמכות המפקח על הביטוח  וחפיק
, מבטח לשלם תגמולי ביטוח למבוטח
כשהמבוטח הגיש תלונה על המבטח 

באמצעות פנייה למחלקת הפניות 
ביטוח , לציבור ברשות שוק ההון

  . וחיסכון והתלונה נמצאה כמוצדקת

52  

שלול המפקח על הביטוח לא רשאי ל  סמכות המפקח על הביטוח  פיקוח
  .רישיון של שמאי רכב

52  

  32-45  .שייך לביטוח משותף  )לידר(חברה מנהיגה   מושגים
  .שייך לביטוח משנה  ידה ושייר  מושגים

  
  

32-45  
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זהו סיכון שיכול להביא להפסד   סיכון טהור  מושגים

  . בלבד
32-45  

אלה הם דמי ביטוח זמניים כאשר   פרמיה פקדונית  מושגים
חישוב הפרמיה הסופי נערך בתום 

  .התקופה

32-45  

במקרה כזה לא . חדש תמורת ישן  ערך כינון  מושגים
 ניתן לעשות ערך .מנכים את הבלאי

לא ניתן . כינון על מבנה מגורים
מלאי , לעשות על אוסף בולים

אוסף מטבעות ועל תבואה , בעבודה
  . חקלאית

32-45  

זוהי דרך ליישוב חילוקי דעות   בוררות  מושגים
  . במקום פניה לבית המשפט

32-45  

  32-45  .זהו תנאי מוקדם לתקפות הפוליסה  תערובהתנאי   מושגים
זהו מצב שהמבטח נכנס לנעליו של   סברוגציה, תחלוף, שיבוב  מושגים

  .המבוטח ותובע את המזיק
32-45  

זוהי התקופה מיום קרות מקרה   תקופת המתנה  מושגים
הביטוח עד יום הזכאות לקבלת 

  .תגמולי ביטוח

32-45  

 חוזה זהו פרק הזמן מיום כריתת  תקופת אכשרה  מושגים
הביטוח שבו המבוטח משלם פרמיה 

  . אבל אין עדיין כיסוי ביטוחי

32-45  

זוהי פוליסה שבה מפורטים   פוליסת כל הסיכונים  מושגים
הסיכונים שאינם מכוסים בפוליסה 

  ).כלומר מוחרגים(

32-45  

מאפשר לבית המשפט לבטל תנאים   חוק חוזים אחידים  מושגים
  .מקפחים

32-45  

אי על ייצוג המבטחים בפני אחר  איגוד חברות הביטוח  מושגים
המפקח על הביטוח ויתר רשויות 

  .המדינה

32-45  

  32-45  מ"בביטוח אין מע  מ"מע  מושגים
, מבוטח לא יכול לתבוע מבטח משנה  מבטח משנה  מושגים

מבטח משנה לא חותם על פוליסת 
  .הביטוח

32-45  

מפקח על הביטוח אחראי על ניסוח   פוליסה תקנית  מושגים
 ).םתנאי מינימו(הפוליסה התקנית 

פוליסה תקנית קיימת בביטוח 
בביטוח דירה , ל"נסיעות לחו

ביטוח , ביטוח סיעוד, ותכולתה
לא קיימת . בריאות וביטוח רכב

בביטוח , בביטוח תאונות לתלמידים
  תאונות אישיות

32-45  

  32-45  .ישן תמורת ישן   ערך שיפוי  מושגים
בחישוב תת הביטוח מתעלמים משווי   )ביטוח חסר(תת ביטוח   מושגים

  .  ומאחוז הפחתשוק
32-45  

בביטוח ימי ואווירי חל חוק סחר ימי   מאני'חוק סחר ימי עות  מושגים
מאני או כל דין אחר שהוסכם 'עות

  .בין הצדדים

32-45  

  סיכון מוראלי   מושגים
)MORAL HAZARDׂ(  

זהו סיכון הנובע מאישיותו של 
  ).ריבוי תביעות(המבוטח 

32-45  
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  .לא ניתן לבטח  סיכון מלחמה  מושגים

  
  

32-45  

המדינה אינה מבטחת נזק מרעידת   רעידת אדמה  םמושגי
בפוליסה תקנית לדירה יש . אדמה

כיסוי לרעידת אדמה שניתן לביטול 
בפוליסת רכב אין . על ידי המבוטח

כיסוי לרעידת אדמה אבל המבוטח 
  .יכול לעשות הרחבה

32-45  

ניתן לשעבד פוליסת ביטוח רכוש ללא   שעבוד פוליסה  מושגים
  .קשר לערך הנכס

32-45  

משולם מהשקל הראשון במידה   סף פיצוי  יםמושג
  .והנזק עובר את סף הפיצוי

32-45  

זהו סכום שהמבוטח משלם בכל   )אקסס(השתתפות עצמית   מושגים
  .מקרה ביטוח

  

32-45  

הבדל בין ביטוח משנה   ושגיםמ
  לביטוח משותף

בביטוח משנה אחראי המבטח כלפי 
המבוטח עבור כל סכום הביטוח 

 ובביטוח משותף אחראי כל מבטח
  .עבור חלקו היחסי בפוליסה

32-45  

אף ביטוח לא תלוי בחשבון הלקוח   חשבון בנק של לקוח  מושגים
  .בבנק

32-45  

  32-45  חברת ביטוח ממשלתית  ענבל  מושגים
 מוסד ללא כוונת –ר "מלכ  מושגים

  רווח
ארגון השמאים ולשכת סוכני 

  .הביטוח הם מוסדות ללא כוונת רווח
32-45  

: וניםמשרד האוצר מפרסם מחשב  מחשבונים  מושגים
, ביטוח דירה, ביטוח רכב חובה

  .ביטוח בריאות ודמי ניהול

32-45  

  32-45  .לפנים משורת הדין  אקסגרציה  מושגים
  32-45  זהו ביטוח שלא מתחשב בתת ביטוח  ביטוח נזק ראשון  מושגים
המבטח רשאי לקזז חוב פרמיה   זכות קיזוז  מושגים

מתגמולי ביטוח בגין כל פוליסה של 
  .המבוטח

32-45  

עקרונות 
  הביטוח

  2  חל בכל ענפי הביטוח  סיבה קרובה

עקרונות 
  הביטוח 

 2  לא קיימת בביטוח חיים  זיקת ביטוח

עקרונות 
  הביטוח

בביטוח כפל רשאי המבוטח לפנות   ביטוח כפל
  .לכל אחד מהמבטחים שהוא רוצה

2 

עקרונות 
  הביטוח

השבת סכום הביטוח 
  לקדמותו

בביטוח חיים לא ניתן להשיב את 
  .סכום הביטוח לקדמותו

2 

עקרונות 
  הביטוח

תאונות אישיות , לא חל בביטוח חיים  עקרון ההשתתפות
  .וסיעוד

2 

עקרונות 
  הביטוח

 2  נובעים מעקרון השיפוי  תחלוף וכפל

עקרונות 
  הביטוח

: למשל. בפוליסות פיצוי אין קיזוז  פוליסות פיצוי
ביטוח חיים , בתאונות אישיות

  .וסיעוד

2 

עקרונות 
  הביטוח

 את הדירה ואין צורך יכול לבטח  שוכר דירה
  .לקבל את אישורו של המשכיר

2 
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עקרונות 
  הביטוח 

יכול לבקש מהמשכיר לרשום סעיף   שוכר דירה
כלומר שהמבטח , של וויתור תחלוף

לא יוכל לתבוע את השוכר על נזק 
  .שגרם לדירה שלא במתכוון

  

2 

עקרונות 
  הביטוח 

קיים בביטוח נכסים ובביטוח   עקרון התחלוף
  .ותאחרי

2 

עקרונות 
  הביטוח 

אין אפשרות לעשות תחלוף בביטוח   עקרון התחלוף
  .חובה

2 

ביטוח אחריות 
  )חבויות(

  13  .לא חל בביטוחי אחריות  תת ביטוח

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

זכאי לקבל תגמולי ביטוח בביטוח   'צד ג
  .אחריות

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

בביטוח אחריות המבוטח הוא   מוטב
  .המוטב

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

בביטוח אחריות התביעה לתגמולי   התיישנות
ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא 

התיישנה תביעת הצד השלישי כנגד 
  .המבוטח

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

צמוד למדד המחירים לצרכן או כל   גבול אחריות
  .מדד אחר שהוסכם בין הצדדים

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

בפוליסה יהיה גבול אחריות למקרה   גבול אחריות
ביטוח אחד וגבול אחריות לסך כל 

  .מקרי הביטוח

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

במידה והמבוטח הוציא הוצאות   הוצאות משפט
ביטוח , משפט סבירות בשל חבותו

אחריות מכסה את כל ההוצאות גם 
  .אם הן מעבר לגבולות האחריות

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

פקודת הנזיקין וחוק אחריות   טוח אחריותבסיס לבי
למוצרים פגומים הם הבסיס לביטוח 

  . אחריות

13 

ביטוח אחריות 
 )חבויות(

יום מקרה הביטוח בביטוח חבויות   יום מקרה הביטוח
נולד ברגע שנולדה החבות הכספית 

  .'של המבוטח כלפי צד ג

13 

 סוכן הביטוח יהיה שלוח של המבטח  שלוח של המבטח  סוכן ביטוח
לעניין חובת הגילוי לקראת כריתת 

  .חוזה הביטוח

9  

אי תשלום פרמיה על ידי   סוכן ביטוח
  המבוטח

, כאשר מבוטח לא משלם פרמיות
המבטח לא יכול לגבות את הפרמיה 

  .מהסוכן

9  

חוק חוזה 
  ביטוח

לפי חוק חוזה ביטוח אין חובת   חתימה על טופס ההצעה
חתימה על טופס ההצעה על ידי 

  .המבוטח

8-10  

ק חוזה חו
  ביטוח

  8-10  .המבטח חייב לחתום על הפוליסה  חתימה על פוליסה

חוק חוזה 
 ביטוח

 ונכנס 1981חוק חוזה ביטוח נחקק ב   כניסת החוק לתוקף
  .1982לתוקף ב 

  
  
  
  

8-10  
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חוק חוזה 

 ביטוח
החוק ביטל את חוק הביטוח   ביטול חוקים אחרים

 ואת חוק 1904מאני משנת 'העות
שלישי מ הבטחת תגמולי ביטוח לצד 

1976 .  
  

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

חוק חוזה ביטוח לא חל על ביטוח    א72סעיף 
משנה למעט סעיף התחלוף ולא חל 

למעט סעיפי , על ביטוח ימי ואווירי
התחלוף ופשיטת הרגל או פירוק של 

  .מבוטח

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

לפי חוק חוזה ביטוח ההתיישנות   התיישנות
 שנים מיום קרות מקרה 3היא 

 שנים מיום 7ד "לפי הפלת, יטוחהב
קרות מקרה הביטוח ולגבי ילד שנפגע 

 שנים החל מגיל 7בגן או בבית הספר 
18 .  

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

לפי חוק חוזה ביטוח אין תקופת   תקופת ביטוח מזערית
  .ביטוח מזערית

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

אם מקרה הביטוח נעשה בכוונה על   מקרה בכוונה
פטור מחבותו המבטח , ידי המבוטח

  .ופטור מהחזרת דמי הביטוח

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

  8-10  .רשאי לתבוע את תגמולי הביטוח  מוטב

חוק חוזה 
 ביטוח

לפי חוק חוזה ביטוח חובת הגילוי   חובת הגילוי
  .חלה על המבוטח בלבד

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

, כאשר המבוטח מבטל את הפוליסה  מוטב בלתי חוזר
ר המבטח יאפשר למוטב הבלתי חוז

להיכנס לנעלי המבוטח ולשלם עבור 
  .הפרמיה

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

כאשר מבוטח לא משלם את הפרמיה   מוטב בלתי חוזר
במועדה ונשלחו למבוטח שני 

מכתבים כחוק וקיים מוטב בלתי 
יש לאפשר למוטב הבלתי חוזר , חוזר

 יום לפני 15לשלם את החוב תוך 
  . הביטול

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

בחוק חוזה ביטוח אין התייחסות   השתתפות עצמית
  .להשתתפות עצמית

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

מבטח המבקש להבליט תנאים   הבלטת תנאים וחריגים
וחריגים רשאי לעשות כן בתנאי 

, נוסף/הפוליסה או בכל מקום אחר
  .בסמוך ובהבלטה מיוחדת

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

אין חובה לערוך בוררות לפי חוק   בוררות חובה
  .חוזה ביטוח

  

8-10  

חוק חוזה 
 ביטוח

אם לא צורף לפוליסה העתק מהצעת   העתק מהצעת הביטוח
המבטח לא יכול להסתמך , הביטוח

  . עליו

8-10  

  5  מכסה נזקי גוף בלבד  ביטוח חובה ביטוח רכב

קיימת חובה לעשות ביטוח חובה לפי   ביטוח חובה ביטוח רכב
  .פקודת ביטוח רכב מנועי

5 



 

  !רצים לא מהמריםעל מ 
  .המרצים מחויבים להצלחתך בבחינה- במכללת אריק אשד

  09-9563577- טלפון
Ariceshed100@gmail.com  

www.ariceshed.co.il 

  

  
  
  

  

 5  .לום הוא במזומןהתש  ביטוח חובה ביטוח רכב
 5  .ד"הוקמה על ידי הפלת  קרנית ביטוח רכב
הולך רגל שנפגע בדרך  ביטוח רכב

  לעבודה
ביטוח + יתבע את ביטוח לאומי 

  .חובה של הרכב הפוגע
5  

  6  .על יד המבוטח נבחר   רכבשמאי  ביטוח רכב

גוף שנגרמים עקב טעינה או נזקי   ופריקה ברכב חונהטעינה  ביטוח רכב
פריקה של מטען בעת שהרכב חנה 
אינם נחשבים לתאונת דרכים לפי 

  .ד"הפלת

6  

חובה האחריות היא אחריות בביטוח   אחריות ביטוח רכב
  .חלטתומ

6  

גנב גונב רכב ולוקח כאשר   רכבגניבת  ביטוח רכב
טרמפיסטים מעורב בתאונת דרכים 

הגנב אינו , עם נזקי גוף ורכוש
הטרמפיסטים יתבעו את , מכוסה

בעל  יתבע –קרנית ולגבי נזק הרכוש 
הרכב את חברת הביטוח שבה עשה 

  . ביטוח מקיף

5  

כזה חברת הביטוח תחייב במקרה   פוליסה על ידי מבוטחביטול  רכבביטוח 
את המבוטח עבור שבעת הימים 

 מדמי הביטוח 5%הראשונים ב 
 0.3%השנתיים ועל כל יום נוסף 

 הסכום .מדמי הביטוח השנתיים
  .ף יוחזר למבוטחהעוד

5  

סכום ביטוח השבת  רכושביטוח 
  לקדמותו

המבוטח לא השיב את סכום אם 
הביטוח לקדמותו וקרה מקרה 

במקרה כזה יהיה תת , הביטוח
  .ביטוח

11  

חובת הקטנת נזק בביטוח קיימת   נזקהקטנת  רכושביטוח 
  .רכוש ואחריות

11 

להעריך תכשיטים יקרי ערך יש כדי   תכשיטיםהערכת  רכושביטוח 
שיקבע את שווי לשלוח סוקר 

  .התכשיטים

11 

רכוש ניתן לבטח סיכוני בביטוח   טרורסיכוני  רכושביטוח 
טרור אך לא ניתן לבטח סיכוני 

  .מלחמה

11 

הפיקוח על חוק 

 עסקי ביטוח
לקבוע תנאי מינימום לביטוח על ניתן   מינימוםתנאי 

פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח 
1981.  

16,17  

אחריות חוק 

 למוצרים פגומים
  14  .מכסה רק נזקי גוףחוק ה  נזקים

אחריות חוק 

 למוצרים פגומים
 , 12הנפגע הוא מתחת לגיל אם   12מתחת לגיל ילד 

היצרן אחראי באופן מלא ולא יכול 
  .להשתמש בסעיף ההגנות בחוק

14  

ניתן להתמחות במספר ענפי לא   התמחות ישיוןר
  .ביטוח בזמן חופף

21  

נדרשת השכלה פורמאלית לצורך לא   פורמאליתהשכלה  רישיון
  .קבלת רישיון

  

21 
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לחדש רישיון סוכן ביטוח בכל ניתן   רישיוןחידוש   רישיון
  .גיל

21 

לבטל רישיון מבטח במקרים ניתן   רישיון מבטחביטול   רישיון
  :הבאים

  .המבטח ביקש ביטול רישיונו. א
  .המבטח החליט על פירוק מרצון. ב
המבטח הפר תנאי מהותי מתנאי . ג

  .הרישיון
 חלפו שנתיים מיום מתן הרישיון. ד

והמבטח לא החל בניהול עסקים 
 לדעת המפקח בהיקף המצדיק
  .החזקת רישיון

  

21 

  
  :הערות

  :יש לעבור היטב לקראת הבחינה על החוקים הבאים. 1
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , פקודת ביטוח רכב מנועי, ד"חוק הפלת, חוזה ביטוחחוק 

  .וחוזרים עדכניים של משרד האוצר
המופיעים במסמך זה אינם מהווים תחליף לצפייה בכל הסרטונים באתר  טיפים 100 -ה. 2

  .לרבות ההסברים המפורטים, ולפתרון כל הבחינות המופיעות באתר
 אינם מכילים את כל הטיפים שקיבלתם מאיתנו במהלך ההכנה ,טיפים לעיל ה100כמובן ש . 3

  . המופיעים בספר הקורס, ומומלץ לעבור היטב על כל הטיפים הנוספים,לבחינה
  

   :יוןללמוד לכל המקצועות הנדרשים לצורך קבלת הרישניתן אריק אשד במכללת 
  כלכלה

  חשבונאות
  סטטיסטיקה ומימון

  הביטוחיסודות 
  ניירות ערך ואתיקה מקצועיתדיני 

  'אמקצועית 
  'בת ימקצוע

  פנסיוניגמר 
  רכוש גמר 
  תאונותגמר 

  

  !לכל הנבחנים בהצלחה
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