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 تجاهمركبات اآللية الوثيقة تأميـن 
 و ديةاإلصابات الجس                                                  

 للفريق الثالث الماديــةاألضرار                                                         
 

)المسماة فيما بعد بـ" الشركة " ( بطلب  --------------ى شركة حيث أن المؤمن له المبين اسمه في شهادة التأمين المرفقة قد تقدم إل

 تأمين يعتبر أساساً جوهرياً وجزءاً ال يتجزأ من هذه الوثيقة.

وحيببث أن كببنً مببن الشببركة والمببؤمن لببه قببد اتنقببا الببى أن يكببون هببذا التببأمين وفببد التاطيبباا والشببروط والتحديببداا واالسببتث اءاا 

األضرار و اإلصاباا الجسدية  بما ذكر أانه تلتزم بمقتضى هذه الوثيقة بالتعويض ان إخنلكة وبدون فإن الشر ،المذكورة الحقاً 

المادية للنريد الثالث بسب  استعمال المركبة المؤمن اليها والمبي ة في شهادة التأمين المرفقة وال اتجة ان حوادث الطرد التي تقب  

 لشروط والتحديداا واالستث اءاا التالية : وا القا ون ألحكام أث اء فترة سريان هذه الوثيقة وفقا

 .وتشريعاته الثانوية (، 0222( لسنة )02رقم ) تأمينأحكام وبنود قانون الوفق  الجسمانية اإلصابات أوالً:

 

 :ثانياً: األضرار المادية للفريق الثالث

 

مسبؤولية ان االضرار المادية بسب  ض النريد الثالث تلتزم الشركة وبمقتضى هذه الوثيقة وبدون اخنل بما ذكر أانه بتعوي .1

   .طرد مشمول بالتاطية التأمي ية بموج  هذه الوثيقة ومنحقهاالمؤمن له القا و ية وال اتجة ان حادث 

للنريبد  الماديبةاألضبرار  خنل فترة سبريان التبأمين ابن  الشركة بالتعويض  مسؤولية لفي جمي  األحوال فإن الحد األقصى  .2

ومبا يزيبد ابن ذلب  هبو مبن مسبؤولية لكافة المتضررين للحادث الواحد ال تتجاوز المبلب  المبذكور فبي شبهادة التبأمين،  ثالث ال

 .المؤمن له

سباقد المركببة مسبتوفياً ابن األضبرار الماديبة للنريبد الثالبث إذا كبان المبؤمن لبه أو  ببالتعويض  الشبركة  مسبؤولية   تتحقبد  .3

 :  سبيل المثالاليها في شهادة التأمين والى  للشروط والتحديداا الم صوص

 . ولواقحه الت نيذية وتعدينته 2222( لس ة 5بموج  قا ون المرور النلسطي ي رقم ) أن يكون له حد القيادة . أ

م  ما ورد  بما ال يتعارضوأن يكون ترخيص مركبته وقا الحادث ممهوراً بخاتم سلطة الترخيص وخاتم صنحية السير  .  

 ."األضرار المادية للنريد الثالث  "(ث/ 3)رقم ( فقرة  ياً ثا )والب د   "اإلصاباا الجسديةأانه " (أوالً الب د ) قة بهذه الوثي

 يكون مستخدماً للمركبة في غير الارض المرخصة له قا و اً .ال  أن  . ا

 . لفريق الثالثلادية الم ضرارلأل يوماً  11/أو رخصة الساقد م تهيه لمده تزيد ان و أن ال تكون رخصة المركبه  . ث

 :عن الحوادث  اإلبالغثالثاً : 

المةممأ  ب وة ح دةادث ال ةرق  يجب على سائق المركبةة و  مالكاةا و  مةأ يةباأ باسةهامالاا و  الموةاب و   رثهةط وأ ي  ةر - أ
أن يبزود يبه وال،  و ح الدادث و  مأ الهاريخ الاي كةاأ بمدةد رأ وأ يدة ا بةالهبلي  عةأ الدةادث  الل ثالثيأ ي ما مأ هاريخ

صبلية ، رخصبة القيبادة مين األأوهبي :شبهادة التب ومبن ضبم ها المسبت داا المطلوببة الشركة بمعلومباا كافيبة ابن الحبادث

، وأية مست داا أخرى ضرورية لمعالجة الحادث  ، الهوية الشخصية ، تقرير الشرطة ،صليةصلية ،رخصة المركبة األاأل

 الاير. مسؤولية دى مسقوليته ان الحادث أو موضحاً طبيعة ومدى الخسارة أو الضرر وم

 

 الم صوص اليه في شهادة التأمين .  التحملمبل   أن يقوم بدف  يج   -  

 

  : فريق الثالثلاالدفاع بدعاوى  رابعاً : 

ية ت و  ان المؤمن له وأن تقوم  يابًة ا ه فيما يتعلد بأي مطالبة بالتعويض أو بإجراء المصالحة أو تسو أنيجوز للشركة  - أ

 القضية ولها أن تستعمل إسم المؤمن له في كل تل  االجراءاا .
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 بالمست داا والمعلوماا التي تطلبها .يج  الى المؤمن  له أن يزود الشركة  -  

 .  فور استنمها لها انقة بالحادث  أو أوراد قضاقية إ ذار أووتسليم الشركة كل خطا   إبنغيج  الى المؤمن له  - ا

 

 :لألضرار المادية للفريق الثالث ط  العامــــةالشــــروخامساً : 

هذه الوثيقة وشهادة التأمين المرفقة بها وأي ملحد أو تجيير اليها اقداً واحداً ، وإن كل كلمة او ابارة ترد فبي أي تعتبر   - أ

 والداللة.جزء م ها يكون لها ذاا المع ى 

و يكبون البى الشبركة أو مبا شبابه ذلب  كتابيباً   نإخطبار أو إابنارسبال كبل الى المؤمن له أو من ي و  ا ه قا و باً   يتعين    -  

 ي و  ا ه قا و اً .من المؤمن له أو من  اً موقع

 بموج  هذه الوثيقة في الحاالا التالية :  تكون الشركة غير مسؤوله  - ا

ا ون المببرور قبب الم صببوص اليهببا فببي اإلجببراءاا  اتخبباذ المركبببة أو تاييببر وقودهببا بببدون حببر فببي حببال تبببين اسببتبدال م .1

 برخصة المركبة المعدلة .وتزويدها أيام امل  سبعة و إبنغ شركة التأمين خنل  والقحته الت نيذية 

يتعبين البى المبؤمن و ، الت نيذيبة ولواقحبه وتعدينته لألسبا  المذكورة في قا ون المرور  ترخيص المركبة إلااءفي حالة  .2

م نبرداً مسبقولية  المبؤمن لبه يتحمل  واالجراءاا النزمة  التخاذالتأمين األصلية  شهادةالوثيقة و  له مراجعة الشركة و إاادة 

  .خنف ذل    أي حادث طرد

 :  للمركبات المادي التعويض عن الضررسادساً : 

 في حالة الخسارة الجزئية :  (1

ختبار الكبراا الم اسب  إلصبن  ت  في حال كا ا أضبرار المركببة قابلبة للتصبلين فإ به مبن المنهبوم والمتنبد اليبه أن الشبركة - أ

 المركبة وكما يحد لها استخدام قط  غيار من  نس س ة ص   المركبة .

% ابن 5الى قط  الايار الجديبدة بواقب   في حال إصن  الضرر باستخدام قط  غيار جديدة ، فإ ه يتم احتسا  االستهنكاا -  

 %.52مجموع اإلستهنكاا ان كل س ة من امر المركبة بدايًة من س ة اإل تاا الى االّ تزيد 

للنريد الثالث وذل  وفبد متوسبط ابروض االصبن  أو إصبن   المادي للشركة الحد أن تختار ما بين أن تدف  قيمة الضرر  - ا

 المركبة لدى كراا مؤهل لذل  ويتم ه ا في حال استخدام قط  غيار جديدة احتسا   سبة االستهنكاا اليها .

 

 في حالة الخسارة الكلية :  (0

 مبن %  02لمركببة اال اذا كا با  سببة األضبرار تزيبد البى ل الخسبارة الكليبةال يحد للنريد الثالث المطالبة بالتعويض ابن  - أ

 الحادث . وقوع  وقا قيمتها

 القيمة حس   يكونفإن الحد األقصى للتعويض  ) المركباا النلسطي ية (  في حال الهن  الكامل لمركبة النريد الثالث -  

هيئة س ق مجازيأ مأ وبل   األضرارهددير  براء مااينة لوبل وادرة مأ تقارير تقدير ثنث  متوسطل اً وفقكبة السوقية للمر
  روس المال الفلس ينية .

 
السوقية  فإن الحد األقصى للتعويض يكون القيمة( المركباا غير النلسطي ية ) في حال الهن  الكامل لمركبة النريد الثالث  - ا

 ا في دفتر تسعير السياراا وقا الحادث أيهما أقل .للمركبة أو قيمته
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 أحكام عامه

 إلغــاء التــأمين  (1

 المركبة سارية إال في إددى  و   وف سرياناا ما دامت ر وة الهبميأ ال يج ز للمممأ و  للمممأ لط إلغاء  ثيدة
 : الدالهيأ اآلهيهيأ

 .المر ر وان أ ألدكاا ندل ملكية المركبة  فدا -و
 .سل ة الهر يص هفيد إلغاء ر وة المركبة و   وف سرياناا إدضار شاادة مأ  -ب

  أساسعلى اإللغاء للشركة، ويتم  األصليتينوثيقة وشهادة التامين  إعادةيجب على المؤمن له عند اإللغاء 

 قسط الوثيقة . إجمالي% من 12بقيمة  إلااءلمتبقية من التامين بعد حسم رسوم المدة ا

 

 انوني في عقد التأمين التقادم الق (0

 بما يخص التقادم القا و ي  2225( لس ة 22تطبد أحكام قا ون التأمين النلسطي ي رقم ) 

 االستثناءات  العامة

 الحاالت التالية : في أي من  ال تكون شركة التأمين مسؤولة عن دفع اي تعويض 

 أوهبن   أي أوالهببوط فبي قيمتهبا  أول المركببة ابن تعطبالماديبة غيبر المباشبرة ال اجمبة  اإلضرارتعويض النريد الثالث ان  .1
 أو التبعيبة مثبل خسبارة التوقبف ابن العمبل أو األضبرار إهمالهبا بعبد الحبادث  أوضرر  بات  ابن تبر  المركببة دون حراسبة 

  .التي تصي  حمولة المركبة األضرار
 الرتكا   ج حة أو ج اية  مركبةال  استخدام أوالحادث  اجم ان القصد العمدي للساقد  أنظهر للشركة  إذا .2
 مرخصة لذل  قا و اً .المركبة  المركبة لااياا التدري  أو السباد ولم تكن  استخدما إذا  .3
 .  للبي  محنً استخدام المركبة المؤم ة  أث اءوق  الحادث  إذا .1
وشبهادة  تبأمين المعبدة اله دسبية  وثيقبة ب إال إذا كا با مشبمولة  كمعبدة ه دسبية إذا وق  الحادث أث اء  استخدام المركبة المؤم ة  .5

 . تأمين في ب د المعدة اله دسية
 تحميل أو ت زيل أو بي  البضاق  أو المواد من المركبة أث اء وقوفها  .0
ساقد  في حال قيادة المركبة من قبل  الحادث بال سبة لمركباا التأجيروقوع وقا تعويض النريد الثالث ان األضرار المادية   .7

ال يعتبر موظف من مبوظني الشبخص وأي ساقد  اً طبيعياً لشخصقيادة المركبة المؤجرة  مه في قاقمة  المسمو  لهم لم يرد اس
 .المستأجر للمركبة المع وي

او الممتلكاا المدفو ة في باطن االرض ال اجمة ان امل المعبداا اله دسبية والثقيلبة مبن  األرضيةاألضرار المادية للتمديداا  .8
 وحناراا وماشابها . جرافاا وجراراا

او  زيبادة الحمولبة المادية التبي تحبدث للجسبور او الطبرد او االامبدة الكهرباقيبة او اامبدة الهباتف وتمديبداتها بسبب  األضرار .9
 أو ارتنااها. ان جسم المركبة هاخروج

 ة مرخصة لذل .اال اذا كا ا المركب.اذا كا ا المركبة المؤم ة تجر مركبة اخرى او كا ا مجرورة من مركبة اخرى .12
 . الخطية  الشركة موافقة اي مبال  يدفعها المؤمن له او الساقد او من ي و  ا هما كتعويض للنريد الثالث دون  .11
 بحال قيادة المركبة دون إذن مالكها أو المتصرف بها قا و اً ومن كان يعلم أ ها تقاد كذل  . .12
 نريد الثالث فقط .للالمادية  ضرارألاا لإذا كان الساقد تحا تأثير المشروباا الروحية أو المخدر .13

 
ان توقيع ممثل الشركة وختمها المعتمد وكذلك توقيع المؤمن له أو من ينيبه خطيااً علاه هاذه الوثيقاة يعتبار إقاـراراً وموافقاة لماا 

قات بهاا تعتبار جازًء جاء فيها من شروط واستثناءات وتحديدات وأحكام ، والموافقة أيضاً عله أن شهادة التأمين وأية مالحق أرف
 ال يتجزأ منها.

 

 وقيـع المؤمـن لـه أو من ينـوب عنه ت     ------------------------عن/ شركة 
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