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  556....................................................................מחויבותה של חברת ההכשרים למנוע הסגת גבול. ד
  560.........................................................................................................................סיכום. ה

  562......................................הצעה למבוטח להחליף את פוליסת הביטוח שלו: פרק תשיעי
  562..........................................................................................................................כללי. א
  562...................................................................................הזיקה המשפטית בין המבוטח למבטח. ב
  567.......................................................................השוואה לדין הסגת גבול בהלוואה בריבית לגוי. ג
  570......................?האם מניעת רווח ברור בפיתוי המבוטח לבטל את פוליסת הביטוח מחייבת פיצוי ממוני. ד
  577.........................................................................................................................סיכום. ה

  579....רמבוטח שלאחר סגירת עסקה עם סוכן  מבקש בעצמו הצעת ביטוח מסוכן אח: פרק עשירי
  579...................................................סיפוק מבוקשו של לקוח שבא מיזמתו אינה מוגדרת הסגת גבול. א
  581..........................................................................המתכוון לטובת עצמו וגרם בכך היזק לחברו. ב
  585.........................................................................................................................סיכום. ג

  587................................................................הצעת ביטוח טובה יותר: עשר- פרק אחד
  587........................................................הצעה להסכם ביטוח  חילופי שיש בה משום תקנת המבוטח. א
  590............................................................................הצעה חלופית המצילה את המבוטח מהפסד. ב
  593........................................................................................דוגמאות להצלת המבוטח מהפסד. ג
  594.........................................................................................................................סיכום. ד

  597......בודה  לפוליסת ביטוח מנהלים קיימתהצעה להוספת מרכיב אבדן כושר ע: עשר- פרק שנים
  597.....................................................הזיקה בין ביטוח מנהלים לבין ביטוח עבור אבדן כושר עבודה. א
  598......................?האם הצעה לבטח עבור אבדן כושר עבודה  היא הצעה שבאה למנוע מן המבוטח הפסד. ב
  599......................................................................................................מבוטחים בסיכון גבוה. ג
  599.....................................טובת המבוטח כשיקול להתיר הסגת גבול  המקבילה לדין עני המהפך בחררה. ד
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  602...........................................................טובת המבוטח כשיקול להתיר איסור יורד לאומנות חברו. ה
  603.........................................................................................................................סיכום. ו

  605....................................משמעות היותו של סוכן הביטוח בעל עניין: עשר- פרק שלושה
  605..........................................................................................................נטילת שכר כמניע. א
  606...........................................................................................................הרחק מן הכיעור. ב
  607.............................................................................................ך לפי דרכוהוי זהיר מן היועצ. ג
  607..........................................................נאמנות סוכן הביטוח לטעון שהסגת הגבול נעשתה בהיתר. ד
  609.........................................................................................................לשון הרע ורכילות. ה
  610.........................................................................................................................סיכום .ו

  612..............................................יו של סוכן הביטוחטרחתו והוצאות: עשר- פרק ארבעה
  612..........................................................................................................................כללי. א
  612.............................................טרחתו של סוכן הביטוח אינה דומה  לטרחת עני המנקף בראש הזית .ב
  614........................ות שונותחיוב המבוטח או הסוכן המתחרה לשלם לסוכן או לחברת הביטוח עבור הוצא. ג
  617.........................................................................................................................סיכום. ד

  619..........................................................הסכם למניעת הסגת גבול: עשר- פרק חמישה
  619.......................................................................................................................הקדמה. א
  619...............................................................................................התחייבות שלא להסיג גבול. ב
  623..........................................................................התחייבות למניעת הסגת גבול בעסקת תמורה. ג
?תהאם הסכם חלוקה או מכר שנלווית אליו התחייבות למניעת הסגת גבול מתבטל בעקבות הפרת ההתחייבו. ד

....................................................................................................................................629  
  632...............................................................................התחייבות לשלם במקרה של הסגת גבול. ה
  633.........................................................................................................................סיכום. ו

  635....................................................הסגת גבול בביטוחי משכנתאות: עשר- פרק שישה
  635..........................................................................................................................כללי. א
  637............................................................השוואת הבלעדיות של הבנקים לדין מבוי שאינו מפולש. ב
  637.........................................................................תקנת הרשויות  ליצירת תחרות עסקית הוגנת. ג
  639.............................פיתוי כל מבוטח להמיר את הסכם הביטוח שכרת בהסכם אחר מוגדר כהסגת גבול. ד
  640........................................................................................... מחילה על הסגת גבול-סיכום . ה

  641..........................הצעה לתקנון למען תחרות הוגנת בין סוכני הביטוח: עשר- רק שבעהפ
  641...................................................................................תקנת בני אומנות למניעת הסגת גבול. א
  644...............................................................................................................התקנון המוצע. ב

   סיכום מעמדו והלכותיו של סוכן הביטוח–תקציר 

  648...........................................................................................סוכן הביטוח מול המבטח: חלק א
  654..........................................................................................סוכן הביטוח מול המבוטח: חלק ב
  660.......................................................................תחרות והסגת גבול בעסקות תיווך בביטוח: חלק ג

  

  

  

  


