التأمني الصحي

ويهدف إلى تعويض املؤمن له عن خسائره الناجتة عن حادث
أو مرض ويعوض املؤمن له عما يتكبده من نفقات املستشفى
وكشفيات األطباء واألدوية والتحاليل املخبرية والصور الشعاعية
أو جزء منها.

وتبرز أهمية التأمني الصحي من خالل:

االرتفاع الكبير واملستمر في كلفة الرعاية الطبية احلديثة حيث
أنها أصبحت فوق القدرة املالية لغالبية األفراد واألسر .

احسبها صح وطور حياتك
التأمني ...حماية وأمان

عدم إمكانية التنبؤ بحدوث املرض أو كلفته على مستوى الفرد
أو اجلماعة .

مساهمة التأمني الصحي في حتقيق اإلستقرار النفسي
واإلجتماعي واإلقتصادي لفئات العمال واملوظفني.

التأمني ....حماية وأمان

التأمني الهندسي

ويختص بتأمني املشروعات واملعدات واآلالت ويغطي جميع
األخطار التي تتعرض لها املمتلكات املشمولة بعقد التأمني باختالف
أنواعها وطبيعة عملها ويشمل:
تأمني املشروع أو البناء.

تأمني املعدات واآلالت.
تأمني العمال.

تأمني إزالة األنقاض.

تأمني املسؤولية املدنية.
تأمني مقاولي الباطن.

أنواع أخرى من التأمني

مثل تأمني العمال ،التأمني البحري ،تأمني خيانة األمانة ،تأمني
نقل األموال ،تأمني املسؤولية املدنية ،تأمني املعدات واآلليات
واملركبات التي تتحول ملعدة هندسية (جرافة ،شاحنات حتميل
وتنزيل ،رافعات ،مضخات باطون...الخ) ،وغيرها من أنواع
التأمينات العامة املختلفة.

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 :

ما هو التأمني؟
التأمني ...حماية وأمان
التأمني ...توزيع للمخاطر
ميكن وصف التأمني بأنه مبدأ املشاركة في اخلسائر املالية

التي يتكبدها الفرد أو املجموعة من قبل صندوق يتكون
من مساهمات أفراد أو مجموعات معرضني للخسارة

وتوزيع اخلسارة على جميع املشاركني ،ومن أجل ذلك مت
إنشاء شركات التأمني حلماية الفرد ضد اخلسائر املتوقعة.
عقد التأمني :هو عقد قانوني قابل للتطبيق وهو اتفاق أو تعهد

يلتزم مبوجبه املؤمن (شركة التأمني) أن يؤدي إلى املؤمن له أو
للمستفيد الوارد في العقد مبلغ ًا من املال أو إيرادا أو مرتب ًا أو أي
عوض مالي آخر في حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني في
العقد وذلك مقابل قسط يؤديه املؤمن له لشركة التأمني .
املؤمن :شركة التأمني التي حصلت على إجازة ملزاولة أعمال
التأمني مبوجب أحكام قانون التأمني رقم  20لسنة . 2005

املؤمن له :الشخص الذي أبرم عقد التأمني مع شركة التأمني
أو املستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التأمني ابتدا ًء أو حولت إليه
بصورة قانونية.

ملاذا التأمني؟
التأمني ...حماية وأمان

تكمن أهمية التأمني في اخلدمات التي يوفرها للدول واألفراد واملؤسسات
االقتصادية والتجارية ومن أهم فوائده:
توفير األمان وراحة البال من خالل تقليل درجة القلق واخلوف
لدى األفراد وأصحاب األعمال على اعتبار أن وجوده يضمن
التعويضات املالية عن اخلسائر الناجتة عن حتقق أخطار معينة.
يسمح التأمني لألفراد واملجموعات وأصحاب املنشآت باستعادة
املركز املالي السابق قبل وقوع اخلسارة.
إن التعويض يضمن قدرة األفراد واملشاريع االقتصادية على
االستمرار في مزاولة نشاطها ودرء األخطار االقتصادية الناجمة
عن اخلسائر من احلوادث املغطاة بالتأمني.

أهم املنتجات واخلدمات التأمينية
توفر شركات التأمني املرخصة والعاملة في السوق الفلسطيني أكثر من
عشرين منتج ًا وخدمة تأمينية ومنها:

تأمني املركبات

ويهدف إلى تعويض املؤمن لهم واملستفيدين من وثائق التأمني
عن أية خسائر ناجمة عن احلادث املشمول بالتغطية التأمينية ،مثل
اإلصابات اجلسدية واألضرار املادية (إصالح املركبات والتعويض
في حالة اخلسارة الكلية للمركبة ومصاريف العالج لإلصابات
اجلسدية و تعويض العجز املؤقت والدائم والوفاة وتغطية التبعات
من املسؤوليات اجتاه الغير) .ويعتبر تأمني املركبات من التأمينات
اإللزامية التي أوجبتها القوانني في فلسطني.

تأمني احلريق والسرقة واألخطار احلليفة

ويهدف هذا النوع من التأمني إلى تعويض املؤمن لهم واملستفيدين
من أفراد ومنشآت عن اخلسائر الناجتة عن احلريق ،وبالتالي ضمان
استمرارها في العمل وفق شروط وثيقة التأمني ،كما ميكن إحلاق
بعض التغطيات اإلضافية األخرى حتت وثيقة احلريق مثل:
تأمني السرقة.

الزالزل.

الزوابع والفيضانات.

إنفجار األجهزة واآلالت والغاليات .

فيضان خزانات املياه واالندفاع املفاجئ للمياه .

املسؤولية املدنية جتاه الغير الناجمة عن احلريق .

تأمني احلياة

هو حماية املؤمن لهم و/أو املستفيدين من خطر فقدان الدخل
الناجم عن حادث أو مرض بحاالت الشيخوخة أو العجز الكلي
أو الوفاة.

تأمني احلوادث الشخصية

يوفر التغطية للمؤمن له و/أو املستفيدين في حالة الوفاة والعجز
الدائم أو اجلزئي الناجت عن حادث شخصي كما ميكن إضافة منفعة
إرجاع النفقات الطبية الناجمة عن احلادث.

ويعرف احلادث الشخصي بأنه اإلصابة التي تعرض لها املؤمن عليه
وكان لها ظرف مكان وظرف زمان وحدثت بالصدفة وتركت أثراً
(عجز مؤقت ،عجز دائم ،وفاة).

