اإلدارة العامة للتأمين
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يخضــع قطــاع التأميــن لرقابــة وإشــراف هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ،وهــي الجهــة التــي
تتولــى المســؤولية القانونيــة للرقابــة والتنظيــم واإلشــراف علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة
فــي فلســطين ،وتضــم ،إلــى جانــب قطــاع التأميــن ،قطــاع األوراق الماليــة ،وقطــاع تمويــل الرهــن
العقــاري ،وقطــاع التأجيــر التمويلــي.
وتعمــل الهيئــة ،مــن خــال اإلدارة العامــة للتأميــن ،علــى تنظيــم وتطويــر قطــاع التأمين في فلســطين،
والحفــاظ علــى حقــوق ومصالــح المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن .وتنفيــذاً لذلــك،
وحيــث أن قطــاع التأميــن يكتســب أهميــة خاصــة ،أفــردت الهيئــة ،ضمــن اســتراتيجيتها لألعــوام
 ،2020-2016هدفـاً خاصـاً بقطــاع التأميــن ،يتمثــل فــي النهــوض بالقطــاع مــن خــال إعــادة هيكلتــه
وتنظيــم أوضاعــه ،بمــا يســهم فــي تحقيــق اســتقراره ونمــوه.

التأمينات اإللزامية
هنــاك العديــد مــن المنتجــات والخدمــات التأمينيــة المتوفــرة فــي
ســوق التأميــن الفلســطيني ،منهــا نوعــان أوجبــت القوانيــن
إلزاميتهمــا ،وهمــا:
التأميــن اإللزامــي للمركبــات ،باالســتناد إلــى المــادة ()137
مــن قانــون التأميــن الفلســطيني رقــم ( )20لســنة ،2005
والمــادة ( )73مــن قانــون المــرور رقــم ( )5لســنة .2000
عزيزي المؤمن له ،في حال كان لديك أي شكاوى أو مقترحات تتعلق بالهيئة
أو قطاع التأمين ،يمكنك إرسالها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة:

www.pcma.ps

التأميــن ضــد إصابــات العمــل ،وذلــك باالســتناد إلــى المــادة
( )116مــن قانــون العمــل رقــم ( )7لســنة .2000

ما هي أهمية التأمينات اإللزامية؟
تبــرز أهميــة إلزاميــة هــذه التأمينــات نتيجــة للخطــورة العاليــة الناتجــة عــن اســتعمال المركبــات
اآلليــة ،وممارســة مختلــف أنــواع األعمــال ،وكذلــك فــي تغطيــة نفقــات العــاج الطبــي الناجمــة عــن
هــذه الحــوادث ،وتعويــض حــاالت العجــز الكلــي ،أو الجزئــي ،أو الوفــاة للمتضرريــن منهــا (حملــة
وثائــق التأميــن والمســتفيدون مــن هــذه الوثائــق).
كمــا أنــه جــاءت إلزاميــة هذيــن النوعيــن مــن التأميــن لتوفيــر الحمايــة ،والتقليــل مــن الخســائر االقتصادية
الناجمــة عنهــا ،حيــث أن الحــوادث الناجمــة عــن المركبــات وممارســة العمــل ،تــؤدي إلــى خســائر ماليــة
كبيــرة للمتضــرر والمتســبب (حــوادث الســير) ،وعلــى صاحــب العمــل والعامــل (إصابــات العمــل).

ما هي أنواع التأمينات اإللزامية؟
التأمين اإللزامي للمركبات “تأمين المركبات اآللية تجاه اإلصابات الجسدية واألضرار
المادية للفريق الثالث”.
إيش النوع األول من
التأمينات االلزامية؟

التأمني اإللزامي للمركبات اليل بغطي األرضار
واالصابات الجسدية اليل بتسببها السيارة للركاب
واملشاة يف حال عملت حادث السمح الله!

وإلــى جانــب األضــرار الجســدية ،يغطــي التأميــن اإللزامــي األضــرار الماديــة للفريــق الثالــث الــذي
يعنــى بالخســائر واألضــرار التــي تتســبب بهــا المركبــة للطــرف الثالــث (الغيــر) ســواء أكان الطــرف

الثالــث مركبــة أم شــيئاً ماديـاً آخــر (جــدار ،عمــود ،منــزل .)...وهنــاك نــوع آخــر مــن تأميــن المركبــات
وهــو التأميــن الشــامل أو التكميلــي ،ويعنــى بالخســائر واألضــرار التــي تلحــق بجســم المركبــة نتيجــة
االصطــدام أو حــادث ســير أو ســرقة أو حريــق ،ويمكــن إضافــة كل مــن الزجــاج واألضويــة والمســجل
وأعمــال الشــغب وأي خدمــة إضافيــة يطلبهــا المؤمــن لــه ،وتقبلهــا شــركة التأميــن ضمــن هــذه
التغطيــة؛ أي هــو باختصــار تأميــن علــى الملكيــة الخاصــة بالمركبــة نفســها.

التأمين ضد إصابات العمل.

ويغطــي إصابــات العمــل التــي تلحــق بالعمــال المرتبطيــن بعقــود عمــل مــع المؤمــن لــه ،أثنــاء
وبســبب تأديتهــم أعمالهــم وفــق قانــون العمــل الفلســطيني رقــم ( )7لســنة  ،2000حيــث تــم
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العمل اليل بتصيب العامل وهون يعني صاحب
التأمينيــة لجميــع العامليــن
أستاذي؟
العمل مسؤول عن عامله والزم يأمنهم
لديــه ،وذلــك بحســب المــادة
( )116مــن قانــون العمــل
(يجــب علــى صاحــب العمــل
أن يؤمــن جميــع عمالــه عــن
إصابــات العمــل لــدى الجهــات
المرخصــة فــي فلســطين).
تعتبــر حمايــة حقــوق المؤمــن عليهــم والمســتفيدين مــن وثائــق التأميــن مــن األولويــات
التــي ترتــدي أهميــة خاصــة ،وجــاءت تعليمــات قواعــد الســلوك المهنيــة الخاصــة بشــركات
التأميــن بهــدف حمايــة المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن الخدمــات التأمينيــة وتحقيــق
الشــفافية ،وتمنــح المؤمــن لهــم الثقــة ،مــا يزيــد مــن إقبالهــم علــى هــذه الخدمــات.

من قواعد السلوك المهنية الخاصة بشركات التأمين
علــى الشــركة أن تتأكــد مــن أن التغطيــة التأمينيــة الممنوحــة للمؤمــن لــه ،هــي الالزمــة والكافيــة
لتلبيــة احتياجاتــه التأمينيــة ،وأن تــزود المؤمــن لــه بالمعلومــات الكافيــة التــي توضــح طبيعــة
التغطيــات المقدمــة.
علــى الشــركة التحقــق مــن وضــوح المعلومــة المقدمــة للمؤمنيــن لديهــا ،والتأكــد مــن توفــر
عنصــري العدالــة والوضــوح فــي هــذه التعليمــات.
على الشركة أن تجيب عن االستفسارات ومخاطبة العمالء بمهنية عالية وبأسرع وقت ممكن.
علــى الشــركة أن تعمــل علــى توعيــة عمالئهــا بأســاليب وطــرق منــع حــدوث الخطــر المؤمــن ضــده،
أو التقليــل مــن آثــاره عنــد وقوعــه.
تلتــزم الشــركة بــأن يكــون طلــب التأميــن – مــن حيــث اللغــة المســتخدمة – واضحــاً ومفهومــاً
وبســيطاً.
علــى الشــركة تبصيــر المؤمــن لــه بأهميــة المعلومــات المقدمــة بموجــب طلــب التأميــن ،والمتعلقــة
بنــوع وفــرع ومحــل التأميــن المطلــوب لغايــات إصــدار وثيقــة التأميــن ،والتأكيــد علــى ضــرورة أن
تكــون هــذه المعلومــات صحيحــة ،والتنبيــه باآلثــار القانونيــة المترتبــة علــى إعطائــه معلومــات غيــر
صحيحــة.
علــى الشــركة أن تشــير ،بشــكل واضــح ،فــي نمــوذج طلــب التأميــن المســتخدم ،إلــى أن المعلومــات
الــواردة فــي هــذا الطلــب تــم تقديمهــا بعلــم ومعرفــة العميــل (طالــب التأميــن) ،وعليهــا التأكــد
مــن توقيعهــا عليــه.
علــى الشــركة أن تتوخــى الدقــة والعدالــة فــي معالجتهــا للمطالبــات ،وأن تعمــل علــى أن يتــم النظــر
فيهــا وتســويتها بأســرع وقــت ممكــن.
تلتــزم الشــركة بصــرف المبلــغ المســتحق علــى المطالبــة فــي حــال قبولهــا واالتفــاق علــى قيمتهــا
خطيــاً خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ ذلــك االتفــاق كحــد أقصــى ،ويجــب أن يتــم إثبــات دفــع
التعويــض خطيــاً.

يساهم التأمين في توفير وتعزيز الحماية المجتمعية للجمهور ،من خالل تحقيق االستقرار النفسي
واالجتماعي واالقتصادي لألفراد واألسر ،ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي في فلسطين.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب  ،4041البيرة – فلسطين
+ 970 2 2946946
+ 970 2 2946947
info@pcma.ps
البريد االلكتروني الخاص
باإلدارة العامة للتأمين:
id@pcma.ps
www.pcma.ps

