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כלל, יש להעדיף פרשנות כ -ביטוחי בפוליסת ביטוח באורח מצמצם 
הערעורים  -שתקיים את הכיסוי הביטוחי על פני זו השוללת אותו 

 552 ...................................................................................... התקבלו
 555 ............... הסף-על דחיית בקשה לסילוק -. איחור של ארבעה ימים 4
 556 ................. . תחילת מרוץ ההתיישנות מיום קבלת הודעת המבטחת5

 

 

 

 


