
�  من سنة 2020 
� ع� ا�رض والوفاة أثناء الربع الثا�� التأم��

� مؤقتا عن العمل � الوفاء  ا�توقف�� م��
� لفائدة أجراء ا�قاو�ت زبناء  �

عىل إثر األزمة الصحية واالقتصادية التي أحدثتها  جائحة "كوفيد 19"، تم الترصيح بأن عدة مقاوالت منخرطة يف الصندوق   

الوطني للض�ن االجت�عي تواجه صعوبات اضطرتها إىل وضع جزء من أجرائها يف حالة توقف مؤقت عن الشغل قصد استفادتهم 

من التعويض الجزايف الذي أقرته لجنة اليقظة االقتصادية واملمول من قبل الصندوق الخاص لتدب¥ الجائحة. وقد نصت االتفاقية 

الثالثية األطراف املربمة ب´ وزارة املالية واالتحاد العام ملقاوالت املغرب والصندوق الوطني للض�ن االجت�عي عىل أن هؤالء األجراء 

 .(AMO) املتوقف´ عن العمل مؤقتا يستفيدون من التأم´ اإلجباري عىل املرض

يف هذه الظرفية الصعبة، وقصد مواكبة مقاوالتها الزبونة املتوفرة عىل عقد تأم´ للتغطية االجت�عية ساري املفعول يف فاتح   

يناير 2020، قرر تأم� الوفاء الحفاظ عىل إستمرارية التأم� عىل الوفاة واملرض أثناء الربع الثا� من سنة 2020 لفائدة األجراء 

املرصح بهم لدى الصندوق الوطني للض�ن االجت�عي واملتوقف� مؤقتا عن العمل. ويجوز لهؤالء األجراء أن يستفيدوا من هذا 

التأم´ عىل املرض تلقائيا، دون اللجوء إىل التأم´ اإلجباري (AMO) أو كتكملة له.

ويتم الحفاظ عىل هذه التغطية من طرف تأم´ الوفاء لفائدة األجراء يف توقف مؤقت عن العمل التابع´ للمقاوالت الزبونة   

التي تواجه صعوبات، مجانا سواء لفائدة األجراء أو لفائدة املشغل� برسم الربع الثا� لسنة 2020. ويجدر بالذكر بأن أقساط 

التأم´ املؤدات عن الربع الثاÃ من سنة 2020، سيتم احتسابها عىل أساس كثلة أجور املستخدم´ الذين Á يتوقفوا عن العمل فقط.

 Á من الناحية العملية، يتع´ إرسال ملفات تعويض املصاريف كاملعتاد إىل وسيط التأم´ بالنسبة لكل األجراء، سواء الذين  

يتوقفوا عن العمل أو الذين تم الترصيح بهم للصندوق الوطني للض�ن االجت�عي كمتوقف´ مؤقتا عن العمل.

PECmaladie@wafaassurance.co.ma : عرب العنوان Ãكن طلب التحمل عن طريق التطبيق، أو بالربيد اإللكرتوÇ  

للحصول عىل كل املعلومات التكميلية، يضع تأم´ الوفاء رهن إشارتكم مركزه للعالقات مع الزبناء الذي Çكن االتصال  به عرب   

consultation@wafaassurance.co.ma : عرب العنوان Ãالهاتف 55 55 54 22 05 ، أو بالربيد اإللكرتو


