
اسم طالب التأمین:  مشتغل مرخص: 

المفوض بالتوقیع:  صفته: 

العنوان:   

ھاتف عمل:  فاكس:  جوال:  برید الكتروني: 

طبیعة وتفاصیل النشاط المراد تأمینه: 

  

مكان العمل المراد تغطیته:   

مدة التأمین )           ( شھرًا. اعتبارًا  من:   الى:  )شامال كال الیومین(

ساعات العمل الرسمیة: صباحًا من الساعة:  إلى الساعة:  مساًء من الساعة:  إلى الساعة: 

قائمة العمال )یجب إدراج أسماء جمیع العمال(

المھنةتاریخ المیالدأسماء العمالالرقم
األجر الشھري

بعملة )           (

مالحظة ھامة: إن الحد األقصى اللتزام الشركة ھو األجر الشھري المعلن عنه في ھذا 
الطلب والمحسوب على أساسه القسط

إجمالي األجورالشھریة

إجمال األجور السنویة

)في حال عدم كفایة الجدول أعاله، ترفق قائمة موقعة من طالب التأمین بنفس التفاصیل أعاله، وتعتبر ھذه القائمة جزءًا ال یتجزأ من ھذا الطلب(

بالنسبة لتأمین عمال المشاریع یجب استیفاء البیانات التالیة:

مالك أو ممول المشروع:  

اسم المشروع:  

موقع المشروع:   مدة المشروع:  شھرًا

قیمة المشروع حسب عقد المقاولة:  

طلب تأمین عمال
وھو يشكل أساسًا جوھريًا إلصدار وثیقة التأمین وجزءًا ال يتجزأ منھا

)تتعھد الشركة بالحفاظ على سرية وخصوصیة البیانات الواردة في ھذا الطلب(

ً
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%  إجمالي قیمة األجور:   النسبة المئویة لقیمة العمالة من قیمة المشروع: 

یجب تحدید الراتب الیومي للعامل:  راتب مساعد المعلم:  راتب المعلم:  

ھل ترغب في تغطیة عمال مقاولي الباطن؟     نعم      ال 

)في حال اإلجابة بنعم، یتعین تزوید الشركة ببیان مفصل عن العقود الموقعة مع مقاولي الباطن وعدد عمالھم ورواتبھم وال تسري التغطیة التأمینیة 
علیھم إال بعد صدور كتاب خطي من الشركة و/أو ملحق/ تجییر یفید بتغطیتھم(

بیانات أساسیة  )یجب اإلجابة علیھا بدقة ألھمیتھا في تقدیر الخطر وقبول التأمین(

1 - ھل ترغب في إضافة أي من التغطیات التالیة:  

اإلجازات الرسمیة واألعیاد:     نعم      ال  عطلة نھایة األسبوع:    نعم      ال   ساعات العمل اإلضافي:     نعم      ال  

علمًا بأنه سیتم إضافة  10 % من القسط لكل تغطیة یتم اختیارھا

2 - ھل یمسك طالب التأمین سجالت وكشوف ألجور ورواتب العمال حسب القانون؟     نعم      ال 

3 - ھل یستخدم طالب التأمین أیة آالت تدار بالقوة المیكانیكیة؟    نعم      ال 

إذا كان الرد باإلیجاب یرجى ذكر االستخدام والغرض المخصص لكل آلة أو معدة.

أ- آالت المناجر/المصانع أو الورش:  الغرض 

ب- آالت أخرى:  الغرض 

4 - ھل طرق عمل اآلالت ومعدات طالب التأمین آمنة وصالحة لالستعمال اآلمن؟               نعم             ال 

5 - ھل یتم صیانة المباني بحیث تبقى صالحة لالستعمال اآلمن؟    نعم      ال 

6 - ھل یتم صیانة اآلالت والمعدات والغالیات وأجھزة الضغط والمصاعد طبقًا للمتطلبات القانونیة وتعلیمات الشركة المصنعة؟    نعم      ال 

7 - ھل یستخدم طالب التأمین أو یتعامل باإلسبست أو السیلكا؟    نعم      ال 

8 - ھل یستخدم طالب التأمین أو یستعمل أو یتعامل مع مواد كیماویة أو مواد أو نظائر مشعة أو مواد خطرة متفجرة أو قابلة لالنفجار؟        نعم            ال 

إذا نعم، اذكر التفاصیل: 

9 - ھل تنطوي أعمال طالب التأمین على سبك أو صھر المعادن؟    نعم      ال 

10 - اذكر اإلصابات التي لحقت بعمالكم خالل الخمس سنوات األخیرة؟ ومقدار التعویضات المستلمة؟              نعم          ال

اسم شركة التأمینقیمة التعویضنوع اإلصابة: )وفاة، عجز دائم/مؤقت، عالج(السنة

نعم      ال  11 - ھل تحمل وثیقة تأمین ساریة المفعول بشأن إصابات العمال أو المسؤولیة التقصیریة؟       

) /  / إذا نعم، اذكر: بولیصة تأمین رقم:  صادرة من:  تنتھي في: ) 

ال  نعم  12 - ھل سبق وأن تقدمت بطلب تأمین إلى أي شركة تأمین ولم تتم الموافقة علیه أو رفضت شركة التأمین إصدار الوثیقة؟ 

إذا نعم، اذكر األسباب:

13 - ھل النشاط المراد تأمینه مرخص لھذا النوع من األعمال من قبل السلطات المحلیة المختصة؟             نعم            ال 

جھات أخرى:             نعم            ال    دفاع مدني:             نعم            ال   بلدیة:             نعم            ال  

14 - ھل تنطوي طبیعة أو ظروف عمل العمال المراد تغطیتھم على مخاطر خاصة أو غیر اعتیادیة غیر معلومة لشركة التأمین؟             نعم            ال 

الرجاء ذكرھا بالتفصیل:
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تنبیھات عامة

أواًل: ال تغطى الوثیقة النمطیة لتأمین إصابات العمل ما یلي: )ال الحصر(

1 - ضربة الشمس أو الفتق إال إذا وافقت الشركة خطیًا على ذلك.
2 - ساعات العمل اإلضافي وعطلة نھایة األسبوع وأیام اإلجازات الرسمیة إال إذا تم النص علیھا صراحة في جدول الوثیقة.

3 - أي حادث یقع ولم یتم التبلیغ عنه خطیًا خالل )48( ثمانیة وأربعین ساعة من ساعة وقوعه.
4 - أي حادث یقع قبل سداد القسط مقدمًا أو خالل فترة عدم سداد األقساط المستحقة في المواعید المتفق علیھا كتابة.

5 - أي حادث یقع لعامل جدید لم یتم إصدار ملحق به من الشركة تؤكد تغطیتھا له.
)لذا یتعین على المؤمن له إبالغ الشركة خطیًا بأسماء وبیانات العمال الجدد فور تعیینھم(.

ثانیًا: یحق للشركة أن تقوم بدفع التعویضات المستحقة للمؤمن علیھم المشمولین بالتغطیة التأمینیة للشركة المتعاقد معھا مباشرة، 

والتي تلتزم بدورھا بتسدید ھذه المبالغ للعامل المصاب، وعلیه فإنه ال یحق للعامل المصاب مطالبة شركة التأمین مباشرة طالما قامت

الشركة بتحویل المبالغ المستحقة له للمؤمن له المتعاقد معه.

ثالثًا: باستثناء ما جاء في الوثیقة النمطیة وجداولھا ومالحقھا من شروط وتحدیدات، فإن التأمین یخضع لشروط وأحكام قانون العمل

والعمال الفلسطیني المعمول به وقت إصدار الوثیقة.

تعھد والتزام

أنــا الموقــع أدنــاه أشــھد بموجــب ھــذا الطلــب بأننــي قــد تفھمــت ووافقــت علــى كافــة البیانــات المذكــورة أعــاله وأن كافــة مــا أدلیــت بــه مــن بیانــات 
فــي ھــذا الطلــب أو مرفقاتــه المقدمــة منــي أو بالنیابــة عنــي ھــي صحیحــة ومطابقــة للواقــع، وأوافــق علــى أنــه إذا تبیــن أن أي مــن ھــذه المعلومــات 
غیــر صحیحــة أو أننــي أخفیــت بیانــات أخــرى قــد تؤثــر فــي تقدیــر الخطــر، فــإن حقــي فــي التعویــض أو حــق أي عامــل لــدي یســقط وأعفــي الشــركة وأبــرئ 

ذمتھــا مــن أیــة مســؤولیة والتــزام بتحمــل كافــة المســؤولیات القانونیــة والمادیــة الناتجــة عــن ذلــك.
كما أنه من المفھوم لي بأن حدود التزام ومسؤولیة الشركة ھو ما جاء في الوثیقة النمطیة وجدولھا ومالحقھا الموقعة والمختومة من الشركة وإن 

عدم اعتراضي على أي منھم خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ بدایة التأمین یعتبر موافقة كلیة على كل ما جاء فیھم.

طالب التأمین:  التاریخ:       

التوقیع:  الختم:       

تم التوقیع على ھذا الطلب أمامي وبمعرفتي.

التوقیع:  اسم الموظف / المنتج / الوكیل:     
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