احسبها صح وطور حياتك
التأمني ...حماية وأمان

التأمينات اإللزامية
هيئة سوق رأس املال الفلسطينية
ص.ب ، 4041البيرة – فلسطني
هاتف+ 970 2-2973334 :
فاكس+ 970 2-2973563 :
املوقع اإللكترونيwww.pcma.ps :
البريد اإللكترونيinfo@pcma.ps :

اإلدارة العامة للتأمني

هاتف+ 970 2-2973334 :
فاكس+ 970 2-2973732 :
البريد اإللكترونيid@pcma.ps :

اإلحتاد الفلسطيني لشركات التأمني
ص.ب  ،953رام الله  -فلسطني
هاتف+ 970 2-2413133 /4 :
فاكس+ 970 2-2413132 :
املوقع اإللكترونيwww.pif.org.ps :
البريد اإللكترونيinfo@pif.org.ps :

التأمينات اإللزامية

هناك العديد من املنتجات واخلدمات التأمينية املتوفرة في
سوق التأمني الفلسطيني ،منها نوعان أوجب القانون
إلزاميتها هما التأمني اإللزامي للمركبات وذلك بحسب
املادة ( )137من قانون التأمني رقم  20لسنة  2005واملادة
( )73من قانون املرور رقم  5لسنة  ،2000والتأمني ضد
إصابات العمل بحسب املادة ( )116من قانون العمل رقم
 7لسنة .2000

أنواع التأمينات اإللزامية
التأمني اإللزامي للمركبات
يغطي هذا النوع من التأمني األضرار واإلصابات اجلسدية التي
تنتج عن إستعمال املركبة ،سواء كان الشخص املصاب من
ركاب املركبة أو املشاة وقت وقوع احلادث.
مبوجب املادة ( ) 137من قانون التأمني ،فانه ال يجوز ألي
شخص أن يستعمل مركبة آلية أو أن يسمح ألي شخص آخر

باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إال إذا كانت للمركبة وثيقة
تأمني نافذة املفعول متفقة وأحكام هذا القانون.
وهناك نوعان آخران لتأمني املركبات وهما تأمني األضرار املادية
للطرف الثالث ويعنى باخلسائر واألضرار التي تسببها املركبة
للطرف الثالث (الغير) سواء كان الطرف الثالث مركبة أو شيء
مادي أخر (جدار ،عمود ،منزل ،)...حيث سيصار إلى دمج
هذا النوع من التأمني مع التأمني اجلسدي في بوليصة إلزامية
موحدة قبل نهاية عام .2010

والتأمني الشامل أو التكميلي ويُعنى باخلسائر واألضرار التي
تلحق بجسم املركبة نتيجة اإلصطدام أو حادث سير أو سرقة أو
حريق وميكن إضافة كل من الزجاج واألضوية واملسجل وأعمال
الشغب وأي خدمة إضافية أخرى يطلبها املؤمن له وتقبلها شركة
التأمني ضمن هذه التغطية .أي هو بإختصار تأمني على امللكية
اخلاصة باملركبة نفسها.

التأمني ضد إصابات العمل
ويغطي إصابات العمل التي تلحق بالعمال ،املرتبطني بعقود
عمل مع املؤمن له ،أثناء وبسبب تأديتهم ألعمالهم وفق قانون
العمل الفلسطيني رقم  7لسنة  .2000حيث مت مبوجبه إلزام
رب العمل بتوفير هذه التغطية التأمينية جلميع العاملني لديه
وذلك بحسب نص املادة ( )116من قانون العمل (يجب على
صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى
اجلهات املرخصة في فلسطني).

أهمية التأمينات اإللزامية
تبرز أهمية التأمينات اإللزامية بسبب حجم اخلطورة العالية الناجتة
عن إستعمال املركبات اآللية وممارسة مختلف أنواع األعمال،
وكذلك في تغطية نفقات العالج الطبي الناجمة عن هذه احلوادث
وتعويض حاالت العجز الكلي واجلزئي والوفاة للمتضررين منها
(حملة وثائق التأمني واملستفيدين من هذه الوثائق).
كما أن احلوادث الناجمة عن املركبات وممارسة العمل تؤدي
خلسائر مالية كبيرة للمتضرر واملتسبب (حوادث السير) وعلى
صاحب العمل والعامل (إصابات العمل) حيث جاءت إلزامية
هذان النوعان من التأمني لتوفير احلماية والتقليل من اخلسائر
اإلقتصادية والتعويض عنها.

