تعــاريف وردت في المادة  1من قانون التأمين الفلسطيني رقم  20لسنة 2005
المركبة اآللية :كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها أو تسندها مركبة إذا
كانت مرخصة لذلك ،ويستثنى منها الكرسي بعجالت .رخصة المركبة :اإلجازة الرسمية الصادرة عن سلطة
الترخيص والتي تجيز تسيير المركبة على الطرق لمدة محددة.
رخصة القيادة :اإلجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من المركبات.

المركبات الثقيلة :كل مركبة يزيد وزنها اإلجمالي عن أربعة آالف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة تجارية
مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر.
المركبات الخفيفة :كل مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية ال يزيد وزنها اإلجمالي عن أربعة آالف كيلو جرام.

استعمال المركبة :السفر بالمركبة ،ويشمل قيادتها أو ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معالجتها أو
إصالحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص آخر خارج نطاق عمله ،كما يشمل أيضا تدحرج المركبة أو
سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو من حمولتها أثناء السفر ،ويستثنى من االستعمال -1 :تحميل أو
تنزيل أو بيع البضائع أو المواد من المركبة أثناء وقوفها -2 .المركبة التي تحولت إلى معدة هندسية في موقع
العمل ،أو محال للبيع.
حادث الطرق :كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة آلية بما في ذلك
الحوادث الناجمة عن انفجار أو اشتعال المركبة أو جزء من أجزائها أو عن مادة أخرى من المواد الالزمة
الستعمالها ،كما يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في مكان يحظر الوقوف فيه ،وال يعد
حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة اآللية للمركبة لغير الغاية المخصصة لها لتسيير المركبة وكل
حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا.
المصاب :كل شخص لحقه ضرر جسماني ناجم عن حادث طرق ،ويشمل ورثة الشخص المتوفى.
المعالون:

زوج الشخص وأبويه وأوالده ما دون سن الثامنة عشر إال إذا كان على مقعد الدراسة الجامعية أو مقعدا شريطة إثبات ذلك.

الصندوق :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

