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يتلقى قسم البوليصات مبكتبنا يومًيا طلبات من عمالئنا فيام يتعلق بالبوليصات 

الخاصة  الشهرية  األقساط  متثل  تقريًبا  منزل  كل  يف  منها.  النابعة  والحقوق 

كبرية،  مببالغ  األحيان  من  كثري  ويف  ثابت  شهري  دخل  مصدر  التأمني  ببوليصات 

لذلك من املهم معرفة ما الذي تدفعون مقابل ذلك.

محامية روتيم كوهني مديرة قسم البوليصات ومديرة فرع برئ سبع

من املهم معرفة!

ضد  التأمني  بوليصة  هى  ما 
الحوادث الشخصية?

بوليصة التأمني يف الحوادث الشخصية هي بوليصة متنح تغطية 
يف  املتداولة  التأمينية  التغطيات  العرضية.  للحوادث  تأمينية 
تعويضات  هي  الشخصية  الحوادث  ضد  التأمني  بوليصات 

الوفاة أو اإلصابة بالعجز الدائم نتيجة حادث.

أي يكون األمر مبثابة التزام يقع عىل عاتق رشكة التأمني بدفع 
أو ضوابط  البوليصة  املال يف رشوط  من  مسبًقا  محدد  مبلغ 
الحوادث التي أدت إىل تعرض املؤمن عليه إلصابة جسدية أو 

الحاجة إىل الحصول عىل عالج طبي و / أو أدوية له.

يتم تعريف الحادث / الحادث العريض يف بنود الوثيقة وفًقا 
رشكة  تحديدات  مع  يتوافق  مبا  البوليصة  رشوط  تحدده  ملا 
ال  متوقع  وغري  مفاجئًا  حادثًا  يكون  ما  عادة  ولكنه  التأمني، 

مبصدر  الجسدي  عليه  املؤمن  مبرض  له  عالقة  هناك  يكون 
الحادث الخارجي له.

ميكن أيًضا رشاء بوليصة التأمني ضد الحوادث الشخصية عن 
األرضار التي قد تنجم عن وقوع حادث يف الخارج قبل مغادرة 

البالد وخالل فرتة السفر.

كجزء  املقدمة  اإلضافية  األخرى  التأمينية  التغطيات  تشتمل 
فقدان  عن  التعويض  ييل:  ما  عىل  األساسية  التوسعات  من 
عن  تعويض   ، لحادث  التعرض  نتيجة  العمل  عىل  القدرة 
اإلصابة مبرض نتيجة لحادث، تعويض عن كسور و / أو حروق 
معينة، تعويض / اسرتجاع مايل عن العمليات الجراحية، أيام 

املكوث واإليواء يف املستشفى ورشاء األدوية. 

ما هى البوليصة?
رشكة  أو  خاص  شخص  بني  تعاقدية  وثيقة  هى  البوليصة 
ن عليه" وبني رشكة التأمني  يطلق عليها يف اللغة املهنية "املُؤمَّ

ن". "املُؤمِّ

نتيجة  املُؤمن عليه  تجاه  التأمني  التزام رشكة  البوليصة  تنظم 
دفع  هذا يف شكل  يكون  ما  وعادة  املحددة،  املخاطر  إدراك 
تعويض نقدي أو اسرتجاع مايل عن املدفوعات التي تم سحبها 

من جيب املؤمن عليه.

يف األغلب تتكون البوليصة من جزئني:

إىل . 	 باإلضافة  البوليصة  رشوط  يتضمن  وهو  عام  جزء 
التأمني  رشكة  وحقوق  وتعهدات  وتعريفات  تحديدات 
التغطية  عنارص  وتفاصيل  واالستثناءات،  عليه  ن  واملُؤمَّ
هذا  يحتوي  ال  أخرى.  أمور  من  ذلك  إىل  وما  التأمينية 
وميثل  عليه  ن  املُؤمَّ حول  معينة  تفاصيل  أي  عىل  الجزء 
هذا الجزء صيغة موحدة لجميع املُؤمن عليهم يف الرشكة 

بنفس البوليصة.

يذكر . 	 الذي  الشخيص  امللحق  من  نوع  هو  محدد  جزء 
التي  املحددة  التفاصيل  وكذلك  عليه  املؤمن  تفاصيل 
تنطبق عىل املؤمن عليه املحدد. عادة يتم ذكر تفاصيل 
القسط  مبلغ  الوثيقة،  صالحية  الهوية،  رقم  االسم،  مثل 
دفعه يف  الواجب  التعويض  مبلغ  املستفيدون،  والخصم، 
 - االنتظار  فرتة  األهلية،  فرتة  تأمينية،  تغطية  مكون  كل 

متديدات الوثيقة األساسية. 

الفرعية  والبنود  البنود  من  العديد  عىل  البوليصة  تشتمل   
التي عادة ما تتم صياغتها بلغة قانونية وال ميكن بنظرة غري 
الرشوط  جميع  يف  والنظر  متييز  دامئًا  إحرافية  أو  متخصصة 

وااللتزامات لتلقي التعويض وتنفيذ بنود البوليصة.

القانون  يحددها  التي  التقادم  فرتة  أن  إىل  االنتباه  يجب 
فرتة  يخالف  مبا  فقط!  سنوات   3 هى  البوليصات  بخصوص 
التقادم املتعارف  ليها وهى 7 سنوات والتي تقع ألسباب رضر 

أخرى.



ما هى بوليصة فقدان القدرة عىل العمل?
دفعة  توفر  بوليصة  هي  العمل  عىل  القدرة  فقدان  بوليصة 
أهليته  عليه  املؤمن  فقدان  حال  الراتب(  من  )بدالً  شهرية 
وعدم قدرته عىل العمل بسبب حادث أو مرض. هناك أنواع 
مختلفة من تأمني فقدان القدرة عىل العمل وإضافات مختلفة 

ميكن رشاؤها باإلضافة إىل التأمني األسايس.

يقدم التأمني األسايس، يف األغلب، تعويضات شهرية تصل إىل 
املسبقة  الرشوط  فيام ييل ذكر  عليه.  املؤمن  راتب  75٪ من 

للحصول عىل التعويض وهي:

أ. أن يكون املؤمن عليه قد عمل يف املكان حتى حدوث . 	
هذا الحادث الذي أدى إىل فقدان قدرته عىل العمل.

ب. إذا كان املؤمن عليه يف حالة عدم أهلية وعجز عن . 	
كان  عمل  أو  مهنة  أي  يف  األقل  عىل   ٪75 بنسبة  العمل 
يعمل فيه قبل وقوع الحادث، ويف حال إذا ُحرم املؤمن 
عليه من فرصة االنخراط يف مهنة أخرى معقولة تتناسب 

مع تعليمه، وخربته. والتدريب.

يقلل البند ب بشكل كبري من إمكانية الحصول عىل تعويض، 
حيث يفقد الشخص يف كثري من األحيان قدرته وأهليته عىل 
العمل يف املهنة التي عمل فيها حتى تاريخ وقوع الحادث ، 
أخرى  وظائف  العمل يف  ميكنه  أنه  التأمني سرتى  لكن رشكة 
مناسبة لتعليمه وخربته و وتدريبه. عىل الرغم من أنه عمليًا 

ليس من السهل إجراء انتقال مهني، خاصًة يف األعامر األكرب.

إضافة إىل ذلك الشخص الذي فقد 50٪ من قدرته عىل العمل، 
يعاين من رضر جسيم لراتبه وال يزال غري مستحق ألنه مل يفقد 

75٪ من قدرته عىل العمل.

لذلك يف حاالت كهذه، يجدر بنا معرفة التغطية التأمينية التي 
قد  التي  التأمينية  التوسعات  رشاء  األمر  لزم  وإذا  اشرتيناها 
تتناسب مع توقعاتنا يف حالة فقدان القدرة عىل العمل. فيام 

ييل بعض اإلضافات التأمينية الشائعة:

متديد تأميني جزيئ عن حوادث فقدان القدرة عىل العمل، . 3
سيتم تقديم تعويض للمؤمن عليه عن فقدانه القدرة عىل 
تعويض مخالف عن  ، وهو   ٪ يتجاوز 5	  العمل مبعدل 
التعويض األسايس الذي ،كام أسلفنا، يقديم تعويض فقط 

يف حالة فقدان القدرة عىل العمل بنسبة 75 ٪.

ب.  التوسع التأميني املهني - سيتم فحص فقدان القدرة . 	
وقت  يف  املحددة  عليه  ن  املُؤمَّ ملهنة  وفًقا  العمل  عىل 

حادث التأمني.

ج. متديد االمتياز - يف التأمني األسايس ، سيتم منح تعويض . 5
الرابع  الشهر  اعتباًرا  من  العمل  القدرة عىل  عن فقدان 
ن عليه  ومن نهاية فرتة االنتظار ملدة 3 أشهر. طاملا أن املُؤمَّ
قد اشرتى هذا التمديد ، سيحصل عىل تعويض بأثر رجعي 
عن الشهرين الثاين والثالث من تاريخ فقدان القدرة عىل 
العمل.  وقد أدى هذا التمديد يف الواقع إىل تقصري مدة 

االنتظار إىل شهر واحد بدالً من 3 أشهر.



ما هى بوليصة الصحة?
النفقات  تغطي  بوليصة  هي  الصحة  عىل  التأمني  بوليصة 
مثل:  عليه،  املؤمن  يحتاجها  التي  الطبية  بالرعاية  املتعلقة 
عن  والكشف  والفحوصات،  واالستشارة  الجراحية،  العمليات 
 ، األمراض الخطرية، واألدوية غري املوجودة يف السلة الصحية 

وما إىل ذلك.

بوليصة التأمني عىل الصحة هي تكملة تأمينية لالختيار. تضاف 
هذه البوليصة إىل التأمني الصحي الحكومي الذي تقوم الدولة 
بتقدميه )الذي تُفرض عليه رسوم التأمني الصحي( والخدمات 

الصحية اإلضافية  التي تقدمها صناديق املرىض. 

ما هى بوليصة التأمني عىل الحياة?
هى بوليصة متنح تعويضا تأمينيًا يف حالة إصابة املؤمن عليه 
وخاصة إذا أدى األمر إىل وفاة املؤمن عليه. وعادًة ما تهدف 
ضامن  إىل  الحياة  عىل  التأمني  بوليصة  يف  التأمينية  التغطية 
استمرار الوضع االقتصادي يف حالة حدوث رضر ملصدر و / أو 
مصادر الدخل والرزق لألرسة. لذلك ، تعزي أنواع التأمني عىل 
الحياة املتوفرة يف السوق أهمية إىل حاالت وفاة املؤمن عليه، 
أو بلوغه سن التقاعد ، أو إصابته بالعجز مع إضعاف قدرته 

عىل كسب الرزق. 

هناك ثالثة أنواع من التأمين على الحياة:
أ. تأمني االدخار – وهو صندوق تأميني يتم تجميعه عن . 	

طريق إيداع مبلغ شهري لالدخار فقط بدون مكون تأمني. 
يف حالة الوفاة أو العجز أو التقاعد، يستلم املؤمن عليه 
أو املستحقون عنه املبلغ املرتاكم يف الصندوق حتى تاريخ 

وقوع الحادث.

ب. التأمني ضد املخاطر – وهى بوليصة تأمني ضد مخاطر . 	
الوفاة فقط )ميكن متديدها لتشمل الوفاة والعجز(، بدون 
سيحصل  الوفاة،  حالة  يف  اإلدخار.  عنارص  من  عنرص  أي 
محدد  مببلغ  تعويض  عىل  عليه  املؤمن  من  املستفيدون 

مسبًقا.

ج. التأمني املختلط – وهو التأمني الذي يجمع بني بوليصة . 3
يف  الواقع  يف  استجابة  ويقدم  اإلدخار  وبوليصة  املخاطر 
حالة الوفاة أو العجز ويف حالة التقاعد ويجمع بني مكون 

تأمني ومكون اإلدخار. 

ما هي بوليصة التمريض? 
وهى بوليصة تأمينية تغطي فقدان القدرة على أداء 
األنشطة اليومية األساسية مثل: ارتداء المالبس، 
والنهوض   ، والشرب  واألكل  واالستحمام، 
وعدم  األسنان،  تقويم  في  والتحكم   ، واالستلقاء 
القدرة على السيطرة على البول أو البراز وعدم 
القدرة على الحركة بشكل مستقل. في حالة كهذه، 
سيتم تعريف المؤمن عليه على أنه "تمريضي"، 
وسيتم دفع تعويض شهري له طالما كان في هذه 

الحالة أو حتى نهاية فترة التأمين )أيهما أسبق(.



ملخصات ملفات قانونية:
1.   نحو 300000 شاقل تعويض عن البوليصات املفقودة:

 ح، عميلة سابقة لدى مكتبنا والتي توجهت إلينا لالستفسار عما إذا كان يحق لها بسبب وضعها 

الصحي الحصول على تعويض معين في إطار البوليصات الخاصة التي قامت بشراءها.
بعد النظر في التأمين الخاص بها توصلنا أن ح لديها العديد من بوليصات التأمين القابلة للتعويض. 
لذلك توجهنا إلى شركات التأمين من أجل استيفاء ح لحقوقها. وفي غضون أربعة أشهر فقط تمكن 

مكتبنا من تنفيذ بوليصة التمريض لدى ح والحصول على تعويض بأثر رجعي بمبلغ 27577 
شيكل. مع حصولها على تعويض شهري يُقدر بنحو 0244 شيكل لمدة ثالث سنوات، وبعد إنقضاء 

هذه المدة سوف يتم النظر في وضعها مرة أخرى.
عالوة على ذلك نجح مكتبنا في الحصول على تعويض يقدر بنحو 00005 شيكل ضمن بوليصات 

التأمين ضد الحوادث الشخصية من حوادث السقوط التي تعرضت لها العميلة، بسبب وضعها 
الصحي المتردي.

2.    لحصول عىل تعويض قبل أسبوعني من تقادم البوليصة:

 ن، كانت متداخلة في حادث طريق عام 6102. تم مباشرة القضية في مكتبنا من خالل تقديم 
شكوى بحسب قانون التعويضات لمتضرري حوادث الطريق.

بعد انتهاء تولي األمر، تم توجيه سؤال إلى ن إذا ما كان لديها بوليصات خاصة وردت بأنها كان 
لديها بوليصات تأمين ولكنها لم تذكر اسم شركة التأمين.

بعد استيضاح سريع لألمر في موقع هار هبيطوح قمنا بتحديد بوليصات التأمين ضد الحوادث 
الشخصية والتي كانت قاربت على حافة التقادم )أسبوع قبل تاريخ التقادم(.

توجه مكتبنا إلى شركة التأمين من خالل المحامي نيكوالس ديكشتاين، وبعد التوجه السريع إلى 
شركة التأمين تم االتفاق على أن المذكورة ن سيتم فحصها بمعرفة متخصص والذي أكد تعرضها 

لعجز مستديم بنسبة 02 % بسبب إصابتها في األذن الداخلية. األمر الذي جعل ن تحصل على 
تعويض بمبلغ يزيد عن 00002 شيكل.

3.   الحصول عىل تعويض من بوليصات التأمني الخاصة بعد تحديد خبري مختص باملحكمة بوجود عجز:

 ر، هى عميلة تباشر قضية لها في مكتبنا على خلفية تعرضها لحادث طريق.
بعد تأكيد خبراء مختصين من قبل المحكمة بتعرض ر لعجز بنسبة 41%، واُقترح على العميلة في 

إطار خدمة المكتب فحص إذا كانت تستحق الحصول على تعويض بموجب البوليصات الخاصة 
بها. أجابت العميلة بأنها تعتقد بأنها ليس لديها أية بوليصات خاصة ولكنها وافقت على فحص 

مكتبنا لألمر.
من خالل مراجعة موقع "هار هبيطوح" تبين أن العميلة ر لديها بوليصة تأمين ضد الحوادث 

الشخصية، وفي غضون شهر واحد تم الموافقة على منحها تعويض بمبلغ 19317 شيكل بموجب 
شروط البوليصة.

4.   هل رفضت رشكة التأمني طلبكم بالحصول عىل تعويض؟ مل ينتهي األمر بعد! 

م، هى امرأة في أواخر الخمسينات من عمرها توجهت إلى مكتبنا بعد أن تقدمت بدعوى قضائية 
بشكل مستقل ضد بوليصة التأمين على الحياة والتي قامت بشراءها في وقت سابق، وقد تقدمت 



نصائح نقدمها منا إليكم:
حادثًا شخصيًا كما هو محدد في  المرء فجأةً  له  الذي يتعرض  الحوادث الشخصية - ال يعتبر المرض 

البوليصة، ويمكن العثور على التغطية التأمينية في حاالت كهذه في بوليصات األمراض الخطيرة.  
يمكنكم تنفيذ بنود البوليصة لحدث تأميني حتى إذا قمتم بإلغاء البوليصة بعد وقوع الحدث. طالما كانت 

البوليصة سارية في وقت وقوع الحدث – فإنه يمكنكم ممارستها وتنفيذ بنودها حتى لو تم إلغاؤها. 

بهذه الدعوى من أجل الحصول على تعويض نظير العجز المستديم الذي تعرضت له على حد 
زعمها. 

رفضت شركة التأمين طلب م بزعم أنها كانت تعاني من مرض األلم العضلي الليفي )فيبروماليغيا( 
قبل قيامها باإلنضمام إلى بوليصة التأمين على الحياة التي قامت بشراءها.

توجه مكتبنا إلى شركة التأمين الخاص التابعة لها م قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه رفض 
طلب العميلة بخطاب استئناف مفصل ورد فيه أن مرض الفيبروماليغيا قد ظهر لدى م بعد سنتين 

من إلتحاقها بالتأمين وقد أرفق مكتبنا الوثائق والمستندات التي تدعم هذا الزعم.
بعد مفاوضات جادة وبعد اإلجابة على األسئلة التي طرحتها شركة التأمين أمام مكتبنا قررت شركة 

التأمين االعتراف بالعجز المستديم الذي تعاني منه م دون الحاجة لتقديم دعوى قضائية بالمحكمة.
وفي النهاية حصلت م على تعويض بمبلغ 104414 شيكل من شركة التأمين، التي كانت قد 

رفضت هذا الطلب قبل ذلك كما ذكرنا أعاله.
5.      دفع أموال من أجل الحصول عىل استشارة طبية بشكل خاص وأعادت رشكة التأمني له هذه األموال 

ر، عميل لدى مكتبنا، توجه إلينا بعد تعرضه لحادث في نهاية عام 2018. في إطار إدارة ملفه 
القانوني ُطلب من ر أن يتم فحصه بواسطة متخصص من أجل الحصول على رأي طبي في األمر 
وتقدير درجة العجز لدى المحكمة )وفقًا للقانون من أجل تقديم دعوى مسئولية يجب الحصول على 
رأي طبي(. األمر يكلف نفقات ليست بالقليلة والتي ال يستطيع ر تحملها. بعد فحص مكتبنا لألمر 

تبين أن ر لديه بوليصة صحية تغطي نفقات االستشارة والفحوصات. وقد أتاح تنفيذ بنود البوليصة 
حصول ر على استرجاع مالي بنحو 80 % من تكاليف الفحص وبذلك سيتمكن ر من مواصلة 

اإلجراء القانوني دون توقف أو تأجيل.

6.      تعويض شهري لعامل أجري الذي فقد قدرته عىل العمل عرب رفع دعوى ضد صندوق التقاعد 

م هو عميل توجه إلى مكتبنا بعد التعرض لحادث أليم. بينما كانت مباشرة ومتابعة هذه الحادثة 
مستمرة بعد استيفاء حقوقه أمام مؤسسة التأمين الوطني وشركة تأمين السيارات ضمن سداد 

مدفوعات متكررة، قام م بتحديثنا بأنه في حالة عاجلة لألموال من أجل مواصلة مباشرة القضية  
وتمويل سبل الحياة لديه. بعد الفحص واإلطالع على موقع هار هبيطوح تبين أن م ليس لديه 

بوليصات ذات صلة يمكن تنفيذ بنودها لمساعدته حتى نهاية اإلجراء األساسي ضد شركة تأمين 
السيارات.

على ضوء ذلك تقدم مكتبنا بدعوى لدى شركة التأمين التي تدير صندوق التقاعد التابع له م من 
أجل الحصول على تعويض في إطار معاش العجز. ومن خالل اإلنجازات التي تحققت في التأمين 
الوطني تم قبول الدعوى خاصتنا نظًرا لفقدان م  القدرة على العمل بنسبة تزيد عن 57% وعلى هذا 
األساس فإنه يحق له الحصول على تعويض شهري بإجمالي 3000 شيكل حتى نهاية فترة التأمين.



التأمين المزدوج - هناك أنواع من البوليصات ال يمكن الحصول عليها بشكل "مزدوج".
 على سبيل المثال، في بوليصة فقدان القدرة على العمل، ليس هناك فائدة أو جدوى من عمل عدد من 
البوليصات المختلفة، ألنه في حالة وقوع حدث تأمين، سيكون من الممكن عادةً الحصول على ما يصل 

إلى 75% من الراتب ، بغض النظر عن عدد بوليصات التأمين التي قمتم بشرائها.
المثال  سبيل  على  المختلفة  السياسات  من  عدد  شراء  مثل  الشخصية،  الحوادث  بوليصة  بخالف  هذا   

وممارستها وتنفيذ بنودها جميعًا في نفس الوقت عند حدوث حدث التأمين.
 لذلك ، قبل اتخاذ إجراءات الشراء / اإللغاء ، إذا كنتم تدفعون مقابل عدد من بوليصات التأمين التي 
توفر نفس التغطيات التأمينية ، فإننا نوصى باستشارة وكيل التأمين الخاص بكم للتأكد من أنكم ال تدفعون 

تأمينًا مزدوًجا.
وثيقة السفريات إلى الخارج – عادة ما يقوم وكيل السفريات بعرض بوليصة السفريات علينا عند شراء 
السفريات  بوليصة  تتضمن  ال  االنتباه!  المهم  من  التذكرة.  منه  اشترينا  الذي  الموقع  أو  الطيران  تذكرة 
األساسية بوليصة الحوادث الشخصية في الخارج. ومن أجل شراء بوليصة الحوادث الشخصية ، يجب 

شراء تمديد. وعادة ما يكون هذا التمديد غير غال وغير مكلف في حالة وقوع حادث في الخارج..
يجب قراءة األحرف الصغيرة – تتضمن كل بوليصة تأمين على مفهومين مهمين:

1. فترة األهلية – وهى الفترة التي تبدأ من وقت شراء البوليصة والتي يدفع خاللها المؤمن عليه مقابل 
التأمين ولكن لم يتم تغطيته تأمينيًا بشكل كلي و / أو تغطيته جزئياً عن تلك الفترة. أي إذا كانت فترة 
األهلية 3 أشهر من تاريخ دخول البوليصة حيز التنفيذ، فلن يحق للمؤمن عليه خالل هذه الفترة تنفيذ 

بنود البوليصة حتى لو حدث حادث تأمين.
2. فترة االنتظار – هى الفترة التي تبدأ مع وقوع حدث التأمين والتي يجب على المؤمن عليه خاللها 
"االنتظار" قبل الحصول على التعويض. فمثاًل - فترة انتظار لمدة 90 يوًما في بوليصة فقدان القدرة 
على العمل، فإن هذا يعني أن المؤمن عليه سيحصل على تعويض بدًء من الشهر الرابع الذي يعاني 

فيه من فقدان القدرة على العمل.
االستثناءات وإعادة االكتتاب - هل تلقيتم عرًضا لشراء بوليصة بسعر أرخص من بوليصة التأمين تلك 
التي يتم تأمينكم عليها حاليًا؟ من المهم التوقف ومعرفة ما إذا كان استبدال البوليصة الحالية هو خطوة 
ذكية أم ال، وذلك ألنه إذا كان هناك تغيير سلبي في وضعكم الصحي، فقد "تستبعد" شركة التأمين الجديدة 
حالتك الطبية الجديدة. المعنى الضمني لالستثناء هو أنه سيكون لكم الحق في ممارسة وتنفيذ البوليصة فقط 

في حالة وقوع حادث غير مستمد من وضعكم الصحي الذي كنتم عليه قبل قبولكم في السياسة الجديدة.
استثناءات بارزة - قد تدعي شركات التأمين نقص التغطية التأمينية بسبب ظروف حالة التأمين المستثناة 
تكلفة(.  أكثر  عادةً  تكون  التي  االستثناءات  لبعض  مخصصة  بوليصات  )هناك  األساسية  البوليصة  في 
إن االستثناءات البارزة هى وقوع حادث التأمين نتيجة لألمور التالية: االنتحار، استخدام الكحوليات أو 
المخدرات، أو استخدام األدوية دون روشتة طبية من الطبيب، أو وضع صحي مسبق، أو استخدام مركبة 
رباعية الدفع أو ذات عجلتين ، والمشاركة في أنشطة قوات األمن، والرياضة التنافسية الخطرة، واألنشطة 

غير القانونية ، واألمراض النفسية، إلخ ...
فقدان القدرة على العمل بشكل متكرر - ماذا يحدث حال عودة المؤمن عليه الذي حصل على مدفوعات 
الفقدان  لحالة من  فترة معينة تعرض مرة أخرى  إلى عمله وبعد  العمل  القدرة على  فقدان  وتعويضات 
القدرة على العمل خالل فترة 12 شهًرا بسبب نفس  للقدرة على العمل؟ إذا عاد حادث فقدان  المتكرر 
المرض أو الحادث ، فلن يضطر المؤمن عليه االنتظار مجدًدا لفترة االنتظار، نظًرأ لوجود الحالة األولى 

/ األصلية من فقدان القدرة على العمل.



يتوىل مكتبنا النظر ومتابعة حوادث الطرق، وحوادث العمل، واإلهامل الطبي والتأمني الوطني، 
والبوليصات/ فقدان القدرة عىل العمل،/ الحوادث الشخصية، وزارة الدفاع، العقارات، واملثول أمام 

املحاكم ومتثيلها، وقضايا قانون املرور ، والوصايا والعقود، والعقارات.
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