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 وثيقة تامين المسؤولية المهنية  رقم ...........

 )الخاصة ب  ................... (

في جدول الوثيقة   أسماءىموالمبين  ،( شخص طبيعي /شخص اعتباري ) المؤمن لو / ليمحيث أن  
أو  أو أشخاص قد يصبح في أي وقت خالل سريان الوثيقة شريكًا أو مديراً  أي شخصوقد تشمل أيضا 

 .........................شركة  إلىقد تقدم ، لدى المؤمن لو المبين أسمو في الجدول مسئوالأو موظفًا 
عمى جميع ) المسماة فيما بعد ب "الشركة"( بطمب خطي يحمل التاريخ المثبت بالجدول والذي يشتمل 

 الوثيقة ىذه  ال يتجزأ من ء عتبر األساس في التعاقد وجز يو  والمتفق عمييا  المطموبة فاصيلالت

يض المؤمن لو تعو ب تمزم نفسيا الشركة ولقاء دفع المؤمن لو قسط التامين المبين في جدول الوثيقة  إن 
بموجب ما ىو مبين و  بمبمغ ال يزيد عن إجمالي مبمغ التأمين المبين في الجدولو أو أي من تابعيو 

عن أية مطالبة أو مطالبات  تقدم أواًل ضده أو ضد أيًا من بالشروط واألحكام واالستثناءات الواردة الحقًا  
ويكون المؤمن لو مسئوال بصفتو  طالبي التأمين وحاممي وثائق التأمين والمستفيدين منيا قبل  من تابعيو 

أو  تقصير خطأ أو  إىمال أو كنتيجةف  قد تنشأ عنيا عن أي مسؤولية قانونية وأي تكالي بتعويضيم 
خالل مدة التأمين المنصوص عمييا في  أثناء أو نتيجة قيامو بأعمالو ك.......... غير متعمد  إغفال

 رأو تقصيما يرتكب من خطأ  المؤمن) شركة التأمين (وتشمل التغطية بالتعويض من قبل جدول الوثيقة 
 لعمل ) إاّل إذا كان المؤمن لوبا المؤمن لو السابقين فمن أسالأي قبل من  غير متعمد  لأو إغفا

أي شخص متعاقد في أي وقت مع المؤمن لو أو  شركة محدودة المسؤولية( أو وأسالفو السابقين
، متولى ميام العمل عنو بالنيابة عن بالنيابة عن المؤمن لو أو ،وخالل إدارتو ،عنو متولى ميام العمل

  ...........................العمل ك أداءأثناء 

 

 الشروط

يتحمل المؤمن لو قيمة التحمل كما ىي موضحة في جدول الوثيقة من كل حادث فيما يتعمق  -1
بأية مطالبة تقدم ضده وتكون الشركة مسئولة فقط عن تعويض المؤمن لو بما يزيد عن قيمة 

 التحمل وضمن الحدود القصوى لممسؤولية.
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أو تحمل أية تسديدىا  أوال يحق لممؤمن لو اإلقرار بأية مسؤولية عن أية مطالبة أو تسويتيا  -2
مصاريف أو نفقات تتعمق بيذه المطالبة دون موافقة الشركة الخطية عمى ذلك ، كما يحق 

 لمشركة في أي وقت أن تتسمم وتتولى باسم المؤمن لو الدعاوى وتسوية أية مطالبة .

أية مطالبة دون موافقة المؤمن لو ، أما إذا رفض المؤمن لو الموافقة بتسديد  ال تقوم الشركة  -3
عمى أية تسوية موصى بيا من قبل الشركة واختار المخاصمة واالستمرار في اإلجراءات 
القانونية فيما يتعمق بتمك المطالبة فيجب أن ال تتجاوز مسؤولية الشركة حينئذ بشان تمك 

لتسوية المطالبة مضافا إليو المصاريف والنفقات من الشركة  صى بو المطالبة المبمغ الذي أو 
التي تكبدىا  المؤمن لو بموافقة الشركة حتى تاريخ ذلك الرفض . وفي كافة األحوال يجب أن ال 

 يتعدى مبمغ التعويض حدود المسؤولية القصوى المبينة في جدول الوثيقة.

بموجب وثيقة التأمين ىذه يجب عميو أن كشرط سابق لحق المؤمن لو لمحصول عمى تعويض  -4
 يبمغ الشركة حاال بإشعار  خطي عن :

 أ_ أي مطالبة ضد المؤمن لو
ب_ أي إشعار  تسممو  من أي شخص  ينوي بو تحميل المؤمن لو أو النية العتبار المؤمن لو 

ن أو  )             مسئوال عن النتائج المترتبة عن أي  إخالل  بواجباتو  باعتبار المؤمن لو وسيط تامي
.) 
 قد تؤدي إلى مطالبة ضد المؤمن لوأي ظروف وحيثيات أصبح المؤمن لو عمى عمم بيا, -ج
 سوف ،من مطالباتقد ينشأ عنيا وما  أعاله،( جو )  (ب)وفق  بينةالم اإلشعارات تمك إن و 

 قدمت خالل مدة سريان الوثيقة. تعتبر وكأنيا 

فإن لمشركة الحق في الحمول محل المؤمن لو بما  ،المطالبةأي مبمغ بخصوص سداد إذا تم  -5
وليس لمشركة الحق في ممارسة تمك الحقوق ضد أي  ،يتعمق بالمطالبة استرداديخص أي 

أو  خداع أمانة أو  ااّل إذا كانت المطالبة ناشئة أو مرتبطة بسوء ،موظف لدى المؤمن لو
 ذلك الموظف. ، قام بومتعمد  إجرام أو أي عمل خبيث أو إغفال

أو إذا تقدم المؤمن لو بأي مطالبة وىو يعمم بأنيا غير صحيحة أو مزيفة بما يتعمق بالمبمغ  -6
 .  المطالبةفي   ويتم إلغاء التأمين ويفقد حق وفإن خالفو،

 
 االستثناءات

 ال تكون الشركة مسئولة عن أي مطالبة :
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حصل قبل التاريخ المبين في الجدول تحت  غير متعمد أو إغفال تقصير أو خطأ بإىمال أو  تتعمق  (1
  عنوان األثر الرجعي 

  ناشئة عن: ضدىمتقدم  أي مطالبة تعويض بما يخص(   2

 i )   إفالس أي شركة تأمين 
  (ii أي إخفاق في إدارة النقود 
 Iii)  ساءة السمعة  القذف والتشيير وا 
 iv)  الخسارة أو الضرر لنظام سجالت الحاسوب   
 

كان المؤمن لو في  إذاأو وقائع أو أعمال حصمت قبل بدء مدة التأمين في ىذه الوثيقة تتعمق بظروف  (3
  .متعمقة بتمك الوقائع والظروفالمقدمة أن يكون قد توقع أن المطالبة ذلك التاريخ قد عمم أو من المفترض 

قد يرتكبو المؤمن لو أثناء تأديتو ألعمالو غير متعمد أو إغفال أو تقصير  نتيجة أي إىمال أو خطأ  (4
 لدى أي شركة تأمين . ويكون خالليا موظفا أو مديرا 

 .اغير المؤمن ليجية آخرى  ( نتيجة أي إىمال أو خطأ أو تقصير أو إغفال ارتكبو أي من العاممين لدى 5

احتيالي أو إجرامي متعمد أو ناجم عن خيانة أمانة لممؤمن لو أو تابعيو من قبل أي عمل نتيجة أي  (6
إال إذا حصمت الشركة عمى حكم قضائي يدين المؤمن لو  ك.........بعممو  لو  نتيجة لقيام المؤمنشخص 

 من المحاكم الفمسطينية 

أو سموم و مواد نووية آو إشعاعات متسببة عن الضرر الناجم بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أسمحة أ (7
 أو التموث باإلشعاعات المنبعثة من أي وقود نووي أو أية فضالت أو انشطارات نووية أيا كان مصدرىا .

إذا أجرى المؤمن لو تأمينًا مماثاًل مع شركة تأمين أخرى بعد سريان ىذه الوثيقة، إال بمقدار الزيادة عن  (8
مبمغ التأمين المحدد في جدول تمك الوثيقة. وفي كافة األحوال يجب أن ال تتعدى تمك الزيادة مبمغ 

 الحد األقصى لممسؤولية المبينة في الجدول المرفق بيذه الوثيقة. 
ي مسؤولية بخصوص أخطاء المينة  يكون المؤمن لو قد قام بإجراء أي تأمين آخر لتغطيتيا لدى أي ( أ9

 شركة تأمين أخرى قبل سريان ىذه الوثيقة .
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عمييا في جدول  أي مطالبة قد ترفع أو تقدم إلى المؤمن لو بعد انتياء سريان مفعول التأمين المنصوص (11
 ىذه الوثيقة .

 

 

 

 أحكام عامة :

مع بيان سبب طمب اإللغاء  يتم أخذ موافقة الييئة المسبقة قبل طمب إلغاء الوثيقة  (1
بوثيقة آخرى بديمة تغطي .......... عمى ان يزود الييئة  من قبل المؤمن لو 

 مسؤوليتو طيمة فترة ترخيصو قبل صدور قرار الموافقة عمى طمب إلغاء الوثيقة .

إعالم الييئة فورًا في حال إلغاء الوثيقة من قبل شركة التأمين عمى المؤمن لو   (2
 بديمة تغطي مسؤوليتو طيمة فترة ترخيصو وتزويد الييئة فورًا بوثيقة آخرى 

اإلجازة مدة عن وثيقة تأمين المسؤولية المينية  يجب أن ال تقل مدة التأمين في (3
 . لل.................الممنوحة 
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 الجدول:

:الوثيقة. رقم 1  

 تاريخ طمب التأمين:

                                                                                                                           

                       

(                                                           رقم  طبيعي / شخص اعتباري  شخص المؤمن لو ) اسم .1

 :اإلجازة

الشخص الذي يدير العمل( اسم)يذكر أسم الشريك أو   

  تاريخ سريان اإلجازة : من:                                           الى:                                               

                  

 

 :) الفرد/  شخص طبيعي / اعتباري (عنوان  .2

 

                                                                                                                           

                       

     الى :    فترة التأمين األساسية  من: -. أ4
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                                  ________________________________________________________________________  

   شاماًل جميع المصاريف والتكاليف القانونية(      الوثيقة ). مبمغ التأمين في ىذه 5
 دوالر أمريكي      حدود مسؤولية الشركة لمحادث الواحد:     

حدود مسؤولية الشركة لمجموع الحوادث خالل فترة سريان الوثيقة:                              دوالر أمريكي              
         ________________________________________________________________________  

 
 دوالر أمريكي      ) التحّمل اإلجباري (. مبمغ اإلعفاء 6

        ________________________________________________________________________ 

 . القسط السنوي:7

 دوالر أمريكي.   :  قسط التغطية األساسية

 دوالر أمريكي.   :      التمديد لتغطية تاريخ األثر الرجعيقسط 

 دوالر أمريكي.   :      القسط اإلجمالي السنوي

 

 وّقعت ىذه الوثيقة نيابًة عن شركة ...................................... 

.التوقيع...........................    في:...............  بتاريخ............... 

 الختم........................ 

 

 


