الوثيقة الموحدة لتأمينات العمال
الصادرة بموجب أحكام قانون التامين رقم ( )02لسنة 0222
وثيقة تأمين موحدة ضد إصابات العمل
رقم __________________
حٌث أن المؤمن له الذي ٌمارس ألؼراض هذا التأمٌن العمل المبٌن فً الجدول الملحق بهذه الوثٌقة دون سواه  ،قد تقدم إلى
شركة__________________________________ ألمسماه فٌما بعد "بالشركة" بطلب تأمٌن وإقرار ٌعتبران أساسا لهذه الوثٌقة
وٌكونان جزءاً ال ٌتجزأ منها ،للحصول على التأمٌن المبٌن فٌما بعد ودفع أو وافق على دفع القسط المبٌن فً جدول الوثٌقة لقاء هذا التأمٌن.
فقد تم االتفاق بموجب هذه الوثٌقة ،بأنه إذا حدث أن أصٌب فً أي وقت خالل مدة التأمٌن ،أي "عامل" ٌقوم بعمل ٌدوي أو ذهنً مقابل اجر تحت
إشراؾ أو أمر المؤمن له بإصابات جسدٌة نتٌجة حادث أثناء وبسبب قٌامه بعمله لدى المؤمن له ،وإذا كان المؤمن له مسؤوالً عن دفع تعوٌض عن
تلك اإلصابات بموجب القانون أو القوانٌن المبٌنة فً الجدول فإن الشركة ،وبشرط مراعاة النصوص واالستثناءات والشروط الواردة فً هذه الوثٌقة
أو التً تجٌر علٌها ،تلتزم بتعوٌض المؤمن له عن جمٌع المبالػ التً ٌكون المؤمن له مسئوال عنها وتلتزم باإلضافة إلى ذلك بدفع جمٌع الرسوم
والمصارٌؾ التً تنفق بموافقتها للدفاع ضد أي ادعاء للحصول على تعوٌض كهذا.
وٌشترط على الدوام انه إذا حدث أي تؽٌٌر فً القانون أو القوانٌن أو إذا تم استبدالها بتشرٌعات أخرى فإن هذه الوثٌقة تبقى سارٌة المفعول إال أن
مسؤولٌة الشركة تبقى محدودة بالمبلػ الذي ستكون الشركة مسؤولة عن دفعه لو بقً القانون أو القوانٌن دون تؽٌٌر أو استبدال.
االستثناءات
 -1ال تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه الوثٌقة عن أي إصابة و /أو مطالبة و/أو أٌة مسؤولٌة ألي من:
أ-

عمال مقاولً الباطن ما لم تكن التؽطٌة قد شملتهم وذكر ذلك صراحة فً الجدول.

ب -أي موظؾ لٌس "عامال" طبقا للقانون أو القوانٌن المذكورة فً الجدول.
 -2ال تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه التؽطٌة عن أي إصابة ناتجة عن:
أ-

الفتق وضربة الشمس.

ب -المطالبات الناتجة عن حوادث السٌر.
 -3ال تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه التؽطٌة التعوٌض عن:
أ -أي مبلػ كان ٌحق للمؤمن له استرداده من أي طرؾ لوال وجود اتفاق بٌن المؤمن له وذلك الطرؾ.
ب -الوفاة أو العجز أو التعطل أو المصارٌؾ الطبٌة (العالج ،االستشفاء) الناتج عن أي مرض عدا األمراض المهنٌة.
ج -الٌوم األول لإلصابة
د -أي مسؤولٌة تترتب على المؤمن له بمقتضى اتفاق والتً ما كانت لتترتب لوال ذلك االتفاق.
 -4ال تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه الوثٌقة عن أٌة إصابة ناتجة بسبب أو بواسطة أو نتٌجة:
أ-

الحرب أو الؽزو أو أعمال العدو األجنبً أو األعمال العدوانٌة أو العملٌات شبه الحربٌة (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو الحرب
األهلٌة أو التمرد أو الشؽب أو إضراب العمال أو االنتفاضة العسكرٌة أو العصٌان أو الثورة أو االنقالب أو اؼتصاب السلطة.

ب -األعمال اإلرهابٌة التً ٌرتكبها شخص أو أشخاص لصالح أو باالرتباط مع أٌة منظمة ولؽرض هذا التامٌن فإن (اإلرهاب) ٌعنً
استخدام العنؾ ألهداؾ سٌاسٌة وٌشمل أي استخدام للعنؾ بهدؾ وضع المجتمع أو أي جزء منه فً حالة خوؾ.
ج -أسلحة أو مواد نووٌة أو اإلشعاعات المتأٌنة أو التلوث باإلشعاعات المنبعثة من أي وقود نووي أو أٌة فضالت نووٌة ناتجة عن
احتراق الوقود النووي أو أٌة انشطارات نووٌة ذاتٌة.
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الشروط
 -1تكون الوثٌقة وال جدول عقدا واحدا وكل كلمة أو عبارة لها معنى خاص فً أي جزء من الوثٌقة أو الجدول ٌكون لها نفس المعنى أٌنما
وردت.
 -2المراسالت:
ٌجب أن تسلم جمٌع المراسالت واإلخطارات واالتصاالت التً تتطلبها أحكام هذه الوثٌقة إلى الشركة كتابٌا ً وعلى عنوانها المبٌن فً الوثٌقة .
 -3الوقاٌة ووسائل السالمة:
على المؤمن له أن ٌتخذ االحتٌاطات المعقولة والمناسبة لكل خطر لمنع وقوع الحوادث وتنفٌذ كافة االلتزامات القانونٌة ،وعلى وجه الخصوص
التقٌد بأحكام مواد وقواعد السالمة والوقاٌة الواردة فً قانون العمل.
 -4التبلٌػ عن الحوادث:
على المؤمن له إخطار الشركة وخالل  48ساعة من وقت وقوع أي حادث قد ٌكون موضوع مطالبة بالتعوٌض بموجب هذه الوثٌقة مبٌنا ً كافة
التفاصٌل "حسب نموذج اإلبالغ عن إصابة عمل".
 -5المصارٌؾ الطبٌة :
تعتمد المصارٌؾ الطبٌة الفعلٌة وبموجب قانون العمل ولوائحه وتنظٌماته النافذة وٌتحمل المؤمن له المبلػ المبٌن فً جدول الوثٌقة كرسوم
حادث من المصارٌؾ الطبٌة فقط  ،وٌشترط أن تتم المعالجة الطبٌة عن أي إصابة ناتجة عن حادث عمل فً عٌادات ومستشفٌات فلسطٌن ،
وٌمكن معالجة المصاب خارج فلسطٌن إذا اقتضت حالته الصحٌة ذلك  ،بناء على تقرٌر طبً رسمً ٌوضح سبب التحوٌل ولزومه .
 -6المطالبات القضائٌة:
-

على المؤمن له إبالغ الشركة بكل رسالة أو ادعاء أو أمر قضائً أو بالحضور فور تسلمه.

-

إخطار الشركة فور علمه بأٌة دعوى ٌتوقع إقامتها أو تحقٌق أو إجراء قانونًٌ ،تعلق بالحادث المذكور.

-

ٌلتزم المؤمن له بتقدٌم المعلومات والبٌانات والمساعدات التً قد تحتاجها الشركة فً الدفاع عن أي قضٌة عمالٌة.

-

للشركة الحق فً توكٌل المؤمن له بالدفاع نٌابة عنها فٌما ٌتعلق بأٌة مطالبة بالتعوٌض أو بإجراء مصالحة على هذه المطالبة
بالتنسٌق معها كتابٌاً.

-

ٌحق للشركة أن تترافع باسم المؤمن له لمصلحتها الخاصة بخصوص أي مطالبة.

-

ٌكون للشركة مطلق الحرٌة فً متابعة أي إجراءات قضائٌة أو إجراء أٌة مصالحة أو تسدٌد أٌة مطالبة وفق ما ترتئٌه لمصلحتها.

-

ال ٌحق للمؤمن له أو من ٌنوب عنه أن ٌعترؾ بالمسؤولٌة أو أن ٌعد أو ٌعرض أو أن ٌدفع أي مبلػ عن أي حادث بدون موافقة
الشركة كتابٌاً ،وال ٌمنع ذلك من إدالء المؤمن له بالوقائع للجهات الرسمٌة .

-

إذا كان المبلػ المترتب على الشركة دفعه عن االلتزام المترتب على المؤمن له فً الوثٌقة ٌزٌد عن المبلػ الذي كان ٌجب علٌها دفعه
بمقتضى هذه الوثٌقة بشأن ذلك االلتزام فٌحق لها أن تسترد الزٌادة من المؤمن له.

 -7الؽش أو التزوٌر فً المطالبات:
-

ٌفقد المؤمن له جمٌع الحقوق التً ٌتمتع بها بموجب هذه الوثٌقة إذا انطوت المطالبة على:



الؽش المتعمد



تقدٌم إقرارات أو بٌانات زائفة.



اإلدالء بأي تصرٌح كاذب لتأٌٌد مطالبته.



استعمال وسائل وأسالٌب الؽش من المؤمن له أو من ٌنوب عنه للحصول على منفعة.

-

وٌحق للشركة إلؽاء هذه التؽطٌة بسبب المخالفات أعاله حسب ما هو مبٌن فً البند ( )10الحقاً.

 -8نموذج طلب التأمٌن:
تعبئة طلب التأمٌن وتوقٌعه من المؤمن له أو من ٌنوب عنه ٌعتبر إقرارا منهما بأن البٌانات والمعلومات المقدمة فٌه صحٌحة وتعتبر شروطا ً
سابقة ألٌة مسؤولٌات تترتب على الشركة.
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 -9القسط االبتدائً السنوي:
أ-

ٌجري احتساب القسط على أساس إجمالً األجور والمرتبات والمداخٌل األخرى التً ٌدفعها المؤمن له إلى "العمال" خالل فترة
التأمٌن.

ب -على المؤمن ل ه أن ٌحتفظ بسجالت منتظمة ٌسجل فٌها أسماء جمٌع العمال لدٌه مع بٌان قٌمة األجور والمرتبات والمداخٌل األخرى
المدفوعة لهم.
ج -على المؤمن له أن ٌسمح للشركة وفً أي وقت ،باالطالع والتفتٌش فً تلك السجالت للتأكد من أن العمال المؤمن علٌهم مسجلٌن
وٌعملون فعلٌا ً معه وتحت إمرته المباشرة.
دٌ -تعهد المؤمن له بتقدٌم كشؾ صحٌح للشركة عن جمٌع تلك األجور والمرتبات والمداخٌل األخرى التً تم دفعها خالل أٌة فترة
تأمٌنٌة ،وخالل مدة أقصاها شهر مٌالدي واحد من انتهاء تلك الفترة التأمٌنٌة.
القسط النهائً السنوي:
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إذا اختلفت قٌمة األجور والمرتبات والمداخٌل األخرى عن تلك التً جرى دفع القسط االبتدائً على أساسها فإنه ٌتم:
أ-

تسوٌة الفرق فً القسط بدفعه إلى الشركة.

ب -أن تقوم الشركة بإرجاعه إلى المؤمن له وذلك كما ٌقتضٌه الحال وبشرط أن ال ٌزٌد القسط المرتجع للمؤمن له عن  %50من
القسط االبتدائً.
 -11إلؽاء التؽطٌة التأمٌنٌة:
أ-

ٌحق للشركة إلؽاء التؽطٌة التأمٌنٌة وذلك بإرسال إخطار مدته ثالثون ٌوما ً بالبرٌد المسجل إلى المؤمن له على آخر عنوان
معروؾ لدٌه.

ب -تجري تسوٌة القسط بموجب البند ( )10أعاله.
 -12التقادم:
ٌسقط حق العامل المصاب وبالتالً رب العمل (المؤمن له) فً المطالبة بالتعوٌض عن أي إصابة بانقضاء سنتٌن على وقوع اإلصابة.
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االختصاص القضائً:

تختص المحاكم الفلسطٌنٌة دون ؼٌرها بالنظر فً أي نزاع قد ٌنشأ وهً وحدها صاحبة االختصاص للبت فً أي خالؾ أو ادعاء أو دعوى أو
مطالبة تثار استناداً لهذه الوثٌقة.
 -14ساعات العمل اإلضافٌة:
إذا لم ٌصرح المؤمن له عن األجور والرواتب المدفوعة "للعمال" عن ساعات العمل اإلضافً أو العطل الرسمٌة ولم تتقاضى الشركة القسط
اإلضافً عن ذلك فإن الشركة ال تكون مسؤولة عن اإلصابات التً قد تلحق بالعمال أثناء ساعات العمل اإلضافً أو العطل الرسمٌة ،وفً
جمٌع األحوال فإن مسؤولٌة الشركة تحتسب على أساس األجور والرواتب والمداخٌل المدفوعة عن ساعات العمل الٌومٌة التً تم احتساب
القسط على أساسها .
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الشروط الخاصة
 .1ال ٌتم إصدار أي وثٌقة بدون تحدٌد أسماء ورواتب العمل ما عدا فً الحاالت التالٌة:
أ-

الشركات التً ٌزٌد عدد عمالها وموظفٌها عن خمسة وعشرون.

ب-

مقاولً البناء أو مقاولً الباطن إذا ما اتفق على احتساب أجور العمال كنسبة مئوٌة من أعمال المقاولة ،وٌشترط دائماً:
أ-

حصول الشركة على مبالػ األجور والمرتبات المدفوعة شهرٌا ً للشركات التً ٌزٌد عدد عمالها عن خمسة وعشرٌن عامالً .

ب -تسوٌة احتساب القسط النهائً بناء على األجور والرواتب المدفوعة فعلٌا ً خالل السنة التأمٌنٌة ،لجمٌع الوثائق بؽض النظر عن
طرٌقة اصدراها.
ج -عدم إرجاع أكثر من  %50من القسط االبتدائً المحتسب عند بداٌة سرٌان التؽطٌة.
 -2حاالت الوفاة و/أو العجز الكلً أو الجزئً الدائم .
أ -على المؤمن له أو المصاب تزوٌد شركة التأمٌن بما ٌلً:
 .1التقارٌر الطبٌة من المركز الطبً الذي تمت المعالجة الطبٌة به.
 .2نسخة من اإلخطار بوقوع اإلصابة الموجه إلى وزارة العمل.
 .3تقارٌر اللجان الطبٌة المختصة التً تحدد طبٌعة اإلصابة ونسبة العجز ومدة التعطٌل.
بٌ -حق لشركة التأمٌن الطعن فً أي تقرٌر طبً حسبما ٌتٌحه القانون.
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جدول الوثٌقة
الفرع /الوكٌل:

رقم الوثٌقة :ع/
المحترمٌن.

اسم وعنوان ال مؤمن له :السادة/
عمل المؤمن له:

القانون /القوانٌن :طبقا ً ألحكام قانون العمل الفلسطٌنً رقم (  ) 7لسنة  2000واألنظمة والقرارات الصادرة بموجبه وٌتحمل المؤمن لهه مبلهػ
مائة ( )100شٌكل من المصارٌؾ الطبٌة فقط.
فترة التؽطٌة التأمٌنٌة:
أ -من:

( شاملة كال الٌومٌن)

إلى:

ب -أٌة فترة أخرى ٌدفع المؤمن له عنها أو وافق على دفع قسط التجدٌد وتقبل الشركة ذلك القسط.
القسط االبتدائً:
(حسب الشرط  9من الوثٌقةٌ ،خضع هذا القسط للتسوٌة فً نهاٌة فترة التؽطٌة التأمٌنٌة ،بنا ًء على كشوؾ األسماء والرواتب التً سٌتم تزوٌهد
الشركة بها شهرٌا ً من قبل المؤمن له).
تقدٌر األجور والرواتب والمداخٌل األخرى التً جرى احتساب القسط االبتدائً على أساسها:
تفاصٌل القسط:
القسط األساسً

الطوابع

رسوم اإلصدار

اإلجمالً

النطاق الجؽرافً للتؽطٌة التأمٌنٌة :أثناء قٌام العمال بتأدٌتهم لعملهم خالل دوامهم الرسمً فً األماكن التالٌة:
مكان أو أمكنة العمل المؤمن علٌها:
وصؾ موجز لهذا العمل:
 تخضع هذه الوثٌقة لشرط المدد القصٌرة المرفق.وقعت عن المؤمن له إٌذانا وإقرارا بتفهم محتوى الوثٌقة وقبولها :

وقعت نٌابة عن شركة :

.
فً:

بتارٌخ:

بتارٌخ:
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