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ت�سيب  �لتي  �لأ�سر�ر  تغطية  �ل�ثيقة  هذه  ت�سمل 

�أربعة  �إىل  وتنق�سم   - �لغري  �سد  وكذلك  مركبتك 

�ق�س�م:

الف�صل الأول: 

�لفقد  من  �ملركبة  لت�أمني  �مل�حدة  �ل�ثيقة  ه� 

على  وحتت�ى  �لت�أمني  هيئة  عن  و�ل�س�درة  و�لتلف 

�لتغطية يف  لتغطية مركبتك.  �لأ�س��سية  �لتغطي�ت 

هذ� �لف�سل �إجب�رية بح�سب تعليم�ت �لهيئة حيث 

ل ميكن �لإنق��ص منه� �أو تعديله�.

الف�صل الثاين:

�مل�س�ؤولية  من  �ملركبة  لت�أمني  �مل�حدة  �ل�ثيقة  ه� 

على  وحتت�ى  �لت�أمني  هيئة  عن  �ل�س�درة  �ملدنية 

�ل�ثيقة.  هذه  يف  �لغري  �سد  �لأ�س��سية  �لتغطي�ت 

تعليم�ت  بح�سب  �إجب�رية  �لف�سل  �لتغطية يف هذ� 

�لهيئة حيث ل ميكن �لإنق��ص منه� �أو تعديله�.

الف�صل الثالث:

يحت�ى على تغطي�ت �إ�س�فية على �ل�ثيقة �مل�حدة, 

مق�سمة �إىل ق�سمني:

�لتغطي�ت �لتلق�ئية. �

�لتغطي�ت �لإختي�رية و�لإ�ستثن�ء�ت �لع�مة. �

�إىل  ب�لإ�س�فة  ة�لإختي�رية,  �لتلق�ئية  �لتغطي�ت 

جتعل  �مل�حدة,  �ل�ثيقة  يف  �ل��ردة  �لتغطي�ت 

وثيقتك حت�ي أو�سع تغطية مت�حة.

الف�صل الرابع: 

تقدمي  طريقة  �ملط�لب�ت,  ت�سجيل  و�س�ئل  يت�سمن 

�للأ�سئلة  وق�سم  �أك�س�  ب�سركة  �خل��ص  �ل�سك�وى 

�ملكررة

مرحًبا بكم يف �صركة اأك�صا للتاأمني )اخلليج( �ش.م.ب. )م(

ال�ثيقة امل�حدة لتاأمني املركبة من الفقد والتلف وامل�ص�ؤولية املدنية )�صامل(

الف�صل الأول: ال�ثيقة امل�حدة لتاأمني املركبة من الفقد والتلف

و�لتلف  �لفقد  من  �ملركبة  لت�أمني  �مل�حدة  �ل�ثيقة 

على  �لت�أمني  وث�ئق  ت�حيد  نظ�م  مب�جب  �ل�س�درة 

�ملركب�ت - �سند �لقر�ر جمل�ص �إد�رة هيئة �لت�أمني 

- رقم )25( ل�سنة 2016.

�أك�س�  �سركة  �إىل  تقدم  قد  له  �مل�ؤّمن  �أن  مب� 

)�خلليج( �مل�س�ر �إليه� فيم� بعد بـ-�ل�سركة -بطلب 

�عتب�ر  على  وو�فق  �أدن�ه,  �ملبني  �لت�أمني  لإبر�م 

منه�  يتجز�أ  ل  وجزًء  �ل�ثيقة  لهذه  �أ�س��ًس�  �لطلب 

�أن يدفع ق�سط �لت�أمني �ملطل�ب منه,  �أو قبل  ودفع 

وقبلت �ل�سركة وتعهدت بدفع �لتع�ي�ص للم�ؤّمن له 

يف ح�لة حدوث �سرر للمركبة مب�جب هذ� �لت�أمني 

�س��ء �أك�ن ن��سًئ� عن ��ستعم�ل �ملركبة �أو وق�فه� يف 

�لت�أمني  مدة  �أثن�ء  �ملتحدة  �لعربية  �لإم�ر�ت  دولة 

�س��ء �أك�ن مت�سبًب� �أو مت�سرًر�. 

�لتي  �لأ�سر�ر  لتغطية  �ل�ثيقة  هذه  �أبرمت  فقد 

�لإم�ر�ت  دولة  يف  عليه�  �مل�ؤّمن  �ملركبة  ت�سيب 

وطبًق�  �لت�أمني  مدة  �أثن�ء  يف  �ملتحدة  �لعربية 

بهذه  �ل��ردة  و�ل�ستثن�ء�ت  و�ل�سروط  للأحك�م 

به�.  �مللحقة  �أو  �ل�ثيقة 

التعاريف

�ملبينة  �ملع�ين  �لآتية  و�لعب�ر�ت  للكلم�ت  يك�ن 

ذلك: بغري  �ل�سي�ق  يق�ص  مل  م�  منه�  كل  قرين 

ال�ثيقة 

وثيقة �لت�أمني �مل�حدة لت�أمني �ملركبة من �مل�س�ؤولية 

�ل�سركة  مبقت�س�ه�  تتعهد  �لتي  �لغري  جت�ه  �ملدنية 

�ل�سرر  حدوث  عند  �ملت�سرر  �لغري  تع��ص  ب�أن 

�ملغطى ب�ل�ثيقة و�أي ملحق له� و�لتي حتكم �لعلقة 

بني �لطرفني مق�بل �لق�سط �لذي يدفعه �مل�ؤّمن له.

ال�صركة )امل�ؤّمن( نحن /امل�ؤّمن/لدينا/لنا

�ل�ثيقة  جدول  يف  �ملذك�رة  �لت�أمني  �سركة  تعني 

)�خلليج(  للت�أمني  �أك�س�  �لت�أمني:  و�سه�دة 

�ملرخ�ص  �لت�أمني  �سركة  �ص.م.ب.)م(/�أك�س� 

و�لأنظمة  للق��نني  طبًق�  �لدولة  د�خل  ب�لعمل  له� 

�ملركبة  على  �لت�أمني  وقبلت  �لدولة  يف  �ل�س�درة 

و�أ�سدرت �ل�ثيقة.

امل�ؤّمن له

�ل�سخ�ص �لطبيعي �أو �لعتب�ري �لذي تقدم بطلب 

ملركبته  �لت�أمني  وثيقة  �مل�ؤّمن  مع  و�برم  �لت�أمني 

و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط �لت�أمني.

قائد املركبة )ال�صائق املرخ�ش( 

�ل�سخ�ص �لذي يق�د �ملركبة �س��ًء �مل�ؤّمن له �أو �أي 

�أن  ب�سرط  له  �مل�ؤّمن  ب�أمر  �أو  ب�إذن  �آخر  �سخ�ص 

� له ب�لقي�دة وفًق� لفئة �ملركبة طبًق�  يك�ن مرخ�سً

�لأخرى,  و�لل��ئح  و�لق��نني  و�ملرور  �ل�سري  لق�ن�ن 

و�أن ل يك�ن �لرتخي�ص �ملمن�ح له قد �ألغي ب�أمر من 

و�ملرور ولئحته  �ل�سري  ق�ن�ن  �أو مبقت�سى  �ملحكمة 

�لتنفيذية, ويدخل �سمن هذ� �لتعريف ق�ئد �ملركبة 

�لذي �نتهت �سلحية رخ�سة قي�دته �إذ� متكن من 

جتديده� خلل ثلثني ي�ًم� من ت�ريخ �حل�دث.
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املركبة

�آلة ميك�نيكية �أو در�جة ن�رية �أو �أي جه�ز �آخر 

ي�سري بق�ة ميك�نيكية و�مل��سحة م���سف�ته� يف 

�ل�ثيقة.

طلب التاأمني

�لطلب �ملت�سمن �لبي�ن�ت �خل��سة ب�مل�ؤّمن له 

وبي�ن�ت �ملركبة ون�ع �لتغطية �ملطل�بة وميلأ 

مبعرفة وعلم �مل�ؤّمن له �إلكرتونًي� �أو خطًي�. 

امللحق الإ�صايف 

كل �تف�ق خ��ص بني �لطرفني يحت�ي على من�فع 

�إ�س�فية ي�س�ف �إىل �لتغطي�ت �لأ�س��سية يف هذه 

�ل�ثيقة. 

ق�صط التاأمني

�ملق�بل �لذي ي�سدده �أو يتعهد �أن ي�سدده �مل�ؤّمن له 

نظري �لتغطية �لت�أمينية.

التحمل الأ�صا�صي 

�ملبلغ �لذي يتحمله �مل�ؤّمن له وفًق� جلدول مب�لغ 

�لتحمل �ملرفق بهذه �ل�ثيقة عن كل ح�دث.

التحمل الإ�صايف 

�ملبلغ �لذي يتحمله �مل�ؤّمن له وفًق� لهذه �ل�ثيقة 

�إ�س�فة للتحمل �لأ�س��سي.

الكارثة الطبيعية

كل ظ�هرة ع�مة تن�س�أ عن �لطبيعة 

مثل)�لفي�س�ن�ت �أو �لزو�بع �أو �لأع��سري �أو ث�ر�ن 

�لرب�كني �أو �لزلزل و�لهز�ت �لأر�سية( وت�ؤدي �إىل 

�سرر �س�مل وو��سع وي�سدر بخ�س��سه� قر�ر من 

�ل�سلطة �ملخت�سة يف �لدولة.

الفي�صان 

يق�سد به ذلك �لذي يقع �سمن مفه�م �لك�رثة 

�لطبيعية.

الطريق

كل �سبيل مفت�ح لل�سري �لع�م دون ح�جة �إىل 

�إذن خ��ص وكل مك�ن يت�سع ملرور �ملركب�ت 

وي�سمح للجمه�ر ب�رتي�ده �س��ء ك�ن ذلك ب�إذن �أو 

برتخي�ص من جهة خمت�سة �أو بغري ذلك و�س��ء 

ك�ن �رتي�ده مبق�بل �أو بغري مق�بل ووفًقً� للتعريف 

�ل��رد يف ق�ن�ن �ل�سري و�ملرور �لن�فذ.

ن�صبة ال�صتهالك

�لن�سبة �لتي يتحمله� �لغري �ملت�سرر عند وق�ع ح�دث 

وطلبه ��ستبد�ل قطع غي�ر جديدة بدًل من �مل�ستعملة 

يف ح�لة �خل�س�رة �جلزئية وفًقً� جلد�ول �ل�ستهلك. 

الفرتة التاأمينية 

هي �ملدة �لزمنية لت�أمني �ملركبة و�ملمتدة �إىل 

نه�ية �ل�سهر �لث�لث ع�سر من بد�ية �لت�أمني.

الإك�ص�ص�ارات

�لقطع �لتي ق�مت �ل�سركة �مل�سنعة للمركبة 

)�لر�دي� و�ل�ستريي� و�له�تف و�لقطع �لأخرى( 

�لتي مت ب�لتحديد�إعلن قيمته� و�سن�عته� لل�سركة 

وذكرت يف جدول �ل�ثيقة.

اأفراد العائلة

�أي فرد مقيم معك يف منزلك.

ال�صائق املرخ�ش له 

�ملؤّمن له �أو �أي �سخ�ص يق�د �ملركبة ب�إذن منه, 

�سريطة �أن يحمل هذ� �ل�سخ�ص رخ�سة قي�دة 

�س�رية �ملفع�ل للمركبة وفًق� لق��نني و�أنظمة 

�ملرور و�أن ل تك�ن رخ�سة �ل�س�ئق قد �سحبت ب�أمر 

من حمكمة ق�ن�نية �أو ل��ئح �ملرور.

مدة التاأمني 

�ملدة �لزمنية لهذه �ل�ثيقة كم� ه� م��سح 

ب�جلدول, و�أية مدة ت�أمني �خرى ن��فق على 

ت�أمينك خالله�.

احلدود الإقليمية 

�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة و�أية من�طق �خرى 

ذكرت يف جدول وثيقتك.

اأ.ال�صـــروط العامــــة

ويعترب . 1 و�حًد�  عقًد�  وجد�وله�  �ل�ثيقة  تعترب 

كلمة  وكل  منه�  يتجز�أ  ل  جزًء  له�  ملحق  �أي 

�أو عب�رة �أعطي له� معنى خ��ص يف �أي مك�ن 

من �ل�ثيقة �أو ملحقه� يك�ن له� ذ�ت �ملعنى 

يف �أي مك�ن �آخر وردت فيه م� مل يدل �ل�سي�ق 

على غري ذلك.

�ل�ثيقة . 2 ت�ستلزمه  بح�دث  �إخط�ر  �أو  تبليغ  كل 

�س��ًء  كت�بة  �ل�سركة  �إىل  ي�جه  �أن  يجب 

ب���سطة �لربيد �لإلكرتوين �أو �لف�ك�ص �أو ب�ليد 

وقت  ب�أ�سرع  �ل�ثيقة  يف  �ملحدد  �لعن��ن  على 

ممكن. 

�أي �تف�ق خ�رجي بني �مل�ؤّمن له و�ل�سركة من �س�أنه . 3

�أن يقلل من �لتغطي�ت �ملحددة يف هذه �ل�ثيقة يعترب 

ب�طًل. 

ت�أمني . 4 �سركة  �أكرث من  لدى  �لت�أمني  تعدد  �إذ� 

�لأ�سر�ر  عن  ب�لتع�ي�ص  �ل�سركة  تلتزم  فل 

�إل بن�سبة �ملبلغ �مل�ؤّمن به لديه� جلملة �ملب�لغ 

�مل�ؤّمن به� على �خلطر �مل�ؤّمن منه.

�إ�س�فية . 5 ملحق  مب�جب  له  و�مل�ؤّمن  لل�سركة 

مق�بل ق�سط ت�أمني �إ�س�يف ويف حدود �لأحك�م 

�لتف�ق  �ل�ثيقة,  بهذه  �ل��ردة  و�ل�سروط 

�لأ�سر�ر  من  ب�لت�أمني  �ل�سركة  تق�م  �أن  على 

�لأخرى غري �ملن�س��ص عليه� يف هذه �ل�ثيقة 

وعلى �لأخ�ص م� يلي:

�لت�أمني من �لأ�سر�ر �لتي تلحق مبمتلك�ت أ. 

�مل�ؤّمن له �أو ق�ئد �ملركبة وقت �حل�دث �أو 

م� ك�ن م�ج�ًد� لديهم� على �سبيل �لأم�نة 

حي�زتهم�,  حتت  �أو  حر��ستهم�  يف  �أو 

�أو  �ل�ثيقة  لهذه  ملحق  مب�جب  وذلك 

مب�جب وثيقة ت�أمني م�ستقلة.

تغطية �لأ�سر�ر و�لأخط�ر �لتي تقع خ�رج ب. 

�لطريق �لع�م.

من . 6 �ل�ثيقة  هذه  يف  ورد  مم�  �لرغم  على 

�أحك�م و�سروط, ل يج�ز ل�سركة �لت�أمني رف�ص 

�لتبليغ  عن  �لت�أخري  ب�سبب  له  �مل�ؤّمن  تع�ي�ص 

عن �حل�دث �إذ� ك�ن �لت�أخري لعذر مقب�ل.

ب�أي . 7 �أو  �ل�سط�ل  ت�أمني  ب�ثيقة  يتعلق  فيم� 

يج�ز  ل  �ل�ثيقة,  هذه  مب�جب  م�ؤّمنة  مركبة 

�س�أنه  �تف�ق خ�رجي من  �أي  �أن تربم  لل�سركة 

هذه  ت�فره�  �لتي  �لتغطي�ت  من  يقلل  �أن 

�ل�ثيقة �أو حترم �مل�ؤّمن له �أو �مل�ستفيد من هذه 

�ل�ثيقة من مم�ر�سة حقه ب�ملط�لبة ب�لتع�ي�ص 

يتعلق  م�  ذلك  �سمن  ويدخل  مب�جبه�, 

�سبب  لأي  ب�لتع�ي�ص  �ملط�لبة  من  ب�حلرم�ن 

لي�ص له علقة ب�حل�دث ك�لعمر �أو �جلن�ص �أو 

خلفه و�إل �أعترب �لتف�ق ب�طًل.

�أ. يف ح�ل �عتب�ر �ملركبة �مل�ؤّمن عليه� بح�لة . 8

�مل�ؤّمن  بتع�ي�ص  �ل�سركة  وقي�م  كلية  خ�س�رة 

يك�ن  �حلط�م  ف�إن  �لأ�س��ص,  هذ�  على  له 

له  �مل�ؤّمن  حتميل  يج�ز  ول  �ل�سركة,  حق  من 

�أو  �ملركبة  ملكية  نقل  مق�بل  م�س�ريف  �أي 

��ست�سد�ر �سه�دة حي�زة للمركبة �مل�سط�بة.

ب. ويرتتب على �مل�ؤّمن له قبل ��ستلم �لتع�ي�ص   

�ملرتتبة على  �مل�ستحق�ت  بدفع جميع  يق�م  �أن 

�جلهة  مم�نعة  عدم  يفيد  م�  وتقدمي  �ملركبة, 

�ملخت�سة لنقل ملكية حط�م �ملركبة �إىل �ل�سركة 

رهن  وج�د  ح�ل  يف  �لره�ن  �أ�سح�ب  من 

وتقدمي �مل�س�عدة و�لأور�ق و�لت�كيلت �للزمة 

��ستلزم  �إذ�  �ملخت�سة,  �لدو�ئر  �إىل  و�حل�س�ر 

�لأمر من �أجل نقل ملكية �ملركبة �إىل �ل�سركة. 
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غي�ر . 3 قطع  تركيب  له  �مل�ؤّمن  طلب  ح�ل  يف 

ب�حل�دث  �ملت�سررة  عن  بدًل  �أ�سلية  جديدة 

ن�سب  له  �مل�ؤّمن  فيتحمل  نقًد�  قيمته�  دفع  �أو 

من  رقم )1(  ب�جلدول  �مل��سحة  �ل�ستهلك 

وب�لن�سبة  �ل�سر�ء,  لف�ت�رة  �لنه�ئية  �لقيمة 

ملركب�ت �لأجرة و�ملركب�ت �لعم�مية ومركب�ت 

ن�سب  له  �مل�ؤّمن  فيتحمل  �لت�أجري  مك�تب 

�ل�ستهلك �مل��سحة ب�جلدول رقم )2(.

�لتي . 4 �لأ�سر�ر  �إ�سلح  يت�ىل  �أن  له  للم�ؤّمن 

�سده  م�ؤّمن  ح�دث  نتيجة  ب�ملركبة  تلحق 

تزيد  �أل  ب�سرط  وذلك  �ل�ثيقة  هذه  مب�جب 

�لقيمة  عن  �لإ�سلح  لتك�ليف  �ملقدرة  �لقيمة 

�ملتفق عليه� خطًي� للإ�سلح مع �ل�سركة. 

عدم . 5 ثبت  �أو  عليه�  �مل�ؤّمن  �ملركبة  فقدت  �إذ� 

�لإ�سلح  تك�ليف  �أن  �أو  �إمك�نية�إ�سلحه� 

ف�إن  50% من قيمته� قبل �حل�دث,  تزيد عن 

بني  للمركبة  عليه�  �ملتفق  �لت�أمينية  �لقيمة 

�مل�ؤّمن و�مل�ؤّمن له عند ت�قيع وثيقة �لت�أمني هي 

و�لتلف  �لفقد  عن  �لتع�ي�ص  احت�س�ب  �أ�س��ص 

وذلك  �ل�ثيقة  هذه  مبقت�سى  �سدهم�  �مل�ؤّمن 

 %20 �لب�لغة  �ل�ستهلك  ن�سبة  خ�سم  بعد 

للفرتة  مق�بلة  وبن�سبة  �لت�أمينية  �لقيمة  من 

ت�ريخ  �إىل  �لت�أمينية  �لفرتة  بد�ية  ت�ريخ  من 

�حل�دث بحيث ير�عى ك�س�ر �لفرتة �لت�أمينية.

�أ�سبحت �ملركبة غري �س�حلة لل�ستعم�ل . 6 �إذ� 

ب�سبب �لفقد �أو �لتلف �مل�ؤّمن �سدهم� مبقت�سى 

تتحمل  �ل�سركة  ف�إن  �ل�ثيقة,  هذه  �أحك�م 

�لتك�ليف �للزمة حلر��سة �ملركبة ونقله� �إىل 

�أقرب ور�سة �إ�سلح وت�سليمه� للم�ؤّمن له بعد 

�لإ�سلح.

يف ح�ل مت �إ�سلح �ملركبة �ملت�سررة لدى ور�ص . 7

فعلى  �ل�سركة,  قبل  من  �ملعتمدة  �لإ�سلح 

ب�سكل  �ملركبة  �إ�سلح  يتم  �أن  �ل�سركة �سم�ن 

�سم�ن  مع  من��سبة  وفنية  وبعن�ية  �سليم  فني 

�لإ�سلح �ملخت�سة بهذ�  �لعمل من قبل ور�ص 

وتلتزم  �ملركبة,  هذه  وم�ديل  و�ل�سنة  �لن�ع 

�ملركبة  له من فح�ص  �مل�ؤّمن  بتمكني  �ل�سركة 

يف  معتمدة  مركب�ت  فح�ص  جهة  �أي  لدى 

�إ�سلحه�  مت  قد  �ملركبة  ب�أن  للت�أكد  �لدولة 

�لفني  �لفح�ص  على  �لت�أثري  دون  جيد  ب�سكل 

للمركبة �ملت�سررة جر�ء �حل�دث لدى �جله�ت 

�لر�سمية �ملخت�سة, ويف ح�ل تبني �أن �لإ�سلح 

و�ملتع�رف  �ملطل�ب  �لفني  �مل�ست�ى  دون  مت 

ور�سة  مع  ذلك  مع�جلة  �ل�سركة  فتت�ىل  عليه 

�لإ�سلح حتى يتم �إ�سلح �ملركبة ب�سكل فني 

�سليم وت�سليمه� للم�ؤّمن له. 

يف ح�ل وج�د �أي خلف بني �ل�سركة و�مل�ؤّمن . 8

له ح�ل قيمة �لأ�سر�ر �أو مبلغ �لتع�ي�ص تق�م 

�أ�سر�ر  وتقدير  ك�سف  خبري  بتعيني  �ل�سركة 

مرخ�ص ومقيد لدى �لهيئة لتحديد قيمة هذه 

�لأ�سر�ر �أو مبلغ �لتع�ي�ص وعلى نفقة �ل�سركة, 

ويف ح�ل عدم �لقب�ل بر�أي �خلبري يج�ز لأي 

من �لطرفني �أن يطلب من �لهيئة تعيني خبري 

�لطرف,  ذلك  نفقة  على  قبله�  من  مرخ�ص 

�لنه�ية  يف  �خلبري  نفقة  يتحمل  �أن  وعلى 

�لطرف �لذي مل يكن �لتقرير يف �س�حله.

ج. التزامات امل�ؤّمن له

دفع ق�سط �لت�أمني �ملتفق عليه.. 1

للمح�فظة . 2 �ملعق�لة  �لحتي�ط�ت  جميع  �تخ�ذ 

على �ملركبة �مل�ؤّمن عليه� وحم�يته� من �لفقد 

�أو �لتلف و�إبق�ئه� يف ح�لة �س�حلة لل�ستعم�ل, 

ويف ح�لة وق�ع ح�دث �أو عطب للمركبة يتعني 

�مل�ؤّمن  �ملركبة  يرتك  ل  �أن  له  �مل�ؤّمن  على 

عليه� �أو �أي جزًء منه� دون �تخ�ذ �لحتي�ط�ت 

�للزمة ملنع زي�دة �لأ�سر�ر, و�إذ� متت قي�دة 

�لت�سليح�ت  �إجر�ء  قبل  �مل�ؤّمن عليه�  �ملركبة 

�ملركبة  ق�ئد  �أو  له  �مل�ؤّمن  قبل  من  �للزمة 

ف�إن كل زي�دة يف �لتلف �أو كل تلف �آخر يلحق 

تك�ن  لن  ذلك  نتيجة  عليه�  �مل�ؤّمن  ب�ملركبة 

�ل�سركة م�س�ؤولة عنه� وفًقً� لهذه �ل�ثيقة.

�لق�س�ئية . 9 �لإجر�ء�ت  تت�ىل  �أن  لل�سركة 

�ملركبة  ق�ئد  �أو  له  �مل�ؤّمن  لتمثيل  و�لت�س�ية 

حتقيق  �أي  يف  حم�م  خلل  من  نفقته�  على 

دع�ى  �أي  يف  حمكمة  �أي  و�أم�م  ��ستج��ب  �أو 

يتعلق  مر�حله�  من  مرحلة  �أي  يف  �لتدخل  �أو 

�ل�سركة  عنه  ت�س�أل  قد  ح�دث  �أو  مبط�لبة 

عليه  يرتتب  �أن  ميكن  و  �ل�ثيقة  هذه  مب�جب 

وله�  �ل�ثيقة,  لأحك�م هذه  تع�ي�ص طبًق�  دفع 

�أن تق�م بت�س�ية تلك �ملط�لبة و�لت�س�لح فيه�, 

كل  �ل�سركة  �إىل  يقدم  �أن  له  �مل�ؤّمن  وعلى 

�أو  للمح�مي  وك�لة  بت�قيع  �س��ء  تع�ون ممكن 

�أي من  �أجل متكينه� من مب��سرة  خلفه من 

�لإجر�ء�ت �لق�ن�نية.

تعترب . 10 �مل�ؤّمنة  �ملركبة  بي�ن�ت  حتديد  لغ�ي�ت 

�ل��ردة يف �جلدول رقم )5(  �لبي�ن�ت  جميع 

� ل يتجز�أ منه�.  من هذه �ل�ثيقة جزًءً

ل ت�سمع �أي دع�ى ن��سئة عن هذه �ل�ثيقة بعد . 11

�ل��قعة  حدوث  على  �سن��ت  ثلث  �نق�س�ء 

ذوي  علم  على  �أو  �لدع�ى  عنه�  ت�لدت  �لتي 

�مل�سلحة ب�ق�عه�.

تخت�ص حم�كم دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة . 12

هذه  عن  تن�س�أ  من�زع�ت  �أية  يف  ب�لف�سل 

�ل�ثيقة.

ب. التزامات �صركة التاأمني

�لفقد . 1 عن  له  �مل�ؤّمن  بتع�ي�ص  �ل�سركة  تلتزم 

عليه�  �مل�ؤّمن  ب�ملركبة  يلحق  �لذي  �لتلف  �أو 

و�لأجز�ء  فيه�  وج�ده�  �أثن�ء  وملحق�ته� 

�حل�لت  يف  وذلك  غي�ره�  وقطع  �ملت�سررة 

�لآتية:

�سدم/�أو أ.  عن  �لتلف  �أو  �لفقد  نتج  �إذ� 

�أي ح�دث عر�سي  �أو  �نقلب  �أو  ت�س�دم 

�أو نتيجة لعطب ميك�نيكي ط�رئ �أو نتيجة 

لهرت�ء �لأجز�ء ب�ل�ستعم�ل.

�أو ب.  حريق  عن  �لتلف  �أو  �لفقد  نتج  �إذ� 

�أو  �لذ�تي  �ل�ستع�ل  �أو  خ�رجي  �نفج�ر 

�ل�س�عقة.

�أو ج.  �ل�سط�  عن  �لتلف  �أو  �لفقد  نتج  �إذ� 

�ل�سرقة.

�إذ� حدث �لفقد �أو �لتلف عن فعل متعمد د. 

�س�در عن �لغري.

 �إذ� حدث �لفقد �أو �لتلف يف �أثن�ء �لنقل ه. 

�لنقل  �أو  �لد�خلي  �مل�ئي  �لنقل  �أو  �لربي 

ب�مل�س�عد �أو ب�لآلت �لر�فعة مب� يف ذلك 

عملي�ت �ل�سحن و�لتفريغ �لت�بعة لأعم�ل 

�لنقل �ل�س�لف ذكره�.

عليه� و.  �لتف�ق  يتم  �إ�س�فية  تغطي�ت  �أي 

ملحق  مب�جب  �أو  �ل�ثيقة  هذه  مب�جب 

خ��سة فيه�.

مب� . 2 ح�دث  وق�ع  عند  �ل�سركة  تلتزم 

يلي: 

�أجز�ئه� أ.  من  جزًء  �أي  �أو  �ملركبة  �إ�سلح 

�أو ملحق�ته� �أو قطع غي�ره� و�إع�دته� �إىل 

ح�لته� �لتي ك�نت عليه� قبل �حل�دث.

دفع قيمة �لفقد �أو �لتلف نقًد� �إىل �مل�ؤّمن ب. 

�مل�ؤّمن  �لتف�ق على ذلك مع  له يف ح�لة 

له.

ح�لة ج.  �ملت�سررةيف  �ملركبة  ��ستبد�ل 

�مل�ؤّمن  �لكلي وذلك م� مل يطلب  �لهلك 

نقًد�  �لقيمة  له  تدفع  �أن  �ل�سركة  من  له 

ب�إج�بة  �ل�سركة  تق�م  �حل�لة  هذه  ففي 

طلب �مل�ؤّمن له.
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�ل�حيد . 3 �مل�لك  يبقى  �أن  له  �مل�ؤّمن  على  يجب 

�لت�أمني,  مدة  ط��ل  عليه�  �مل�ؤّمن  للمركبة 

ي�قع  و�أن ل  للغري  ت�أجريه�  ويتعني عليه عدم 

على �أي عقد من �س�أنه �أن يقيد مطلق ملكيته 

وحي�زته للمركبة دون �أن يح�سل على م��فقة 

كت�بية م�سبقة بذلك من �ل�سركة.

وق�ع ح�دث قد ترتتب عليه مط�لبة . 4 يف ح�لة 

وفًق� لأحك�م هذه �ل�ثيقة يجب على �مل�ؤّمن له 

ف�ًر�,  �ملخت�سة  �لر�سمية  �جله�ت  يخطر  �أن 

�ل�سركة  ب�إخط�ر  يق�م  �أن  عليه  يت�جب  كم� 

�مل�ؤّمن لديه� مع تقدمي جميع �لبي�ن�ت �ملتعلقة 

ب�حل�دث وبدون ت�أخري غري مربر, ويجب على 

�مل�ؤّمن له ت�سليم �ل�سركة �مل�ؤّمن لديه� ب�أ�سرع 

ق�س�ئية  �أور�ق  �أو  �إنذ�ر  �أو  مط�لبة  كل  وقت 

وذلك مبجرد ت�سلمه �إي�ه�.

مبجرد . 5 ممكن  وقت  ب�أ�سرع  �ل�سركة  �إخط�ر 

علمه بقي�م دع�ى �أو حتقيق �أو حتري�ت خ��سة 

ب�حل�دث �ملذك�ر, ويف ح�لة وق�ع �سرقة �أو عمل 

جن�ئي �آخر قد يرتتب عليه قي�م مط�لبة وفًق� 

يخطر  �أن  له  �مل�ؤّمن  على  يتعني  �ل�ثيقة  لهذه 

�ل�سرطة و�ل�سركة ب�أ�سرع وقت ممكن ودون ت�أخري 

و�أن يتع�ون مع �ل�سركة يف ذلك.

له . 6 �مل�ؤّمن  حتميل  �لت�أمني  ل�سركة  يج�ز 

من  يقتطع  حتمل  مبلغ  �حل�دث  يف  �ملت�سبب 

مبلغ �لتع�ي�ص �مل�ستحق عن �أي ح�دث يت�سبب 

�ملركبة  بقي�دة  له  ي�أذن  من  �أو  �سخ�سًي�  فيه 

وح�سب  جمه�ل,  �سد  تقيد  �لتي  �حل��دث  �أو 

�جلدول رقم )3(. 

�جلدول . 7 يف  �ملحددة  �لتحمل  ملب�لغ  ب�لإ�س�فة 

له  �مل�ؤّمن  حتميل  للم�ؤّمن  يج�ز   ,)3( رقم 

وح�سب  �إ�س�يف  حتّمل  مبلغ  بح�دث  �ملت�سبب 

�لتف�سيل �لت�يل:

)10%( بحد �أق�سى من قيمة �لتع�ي�ص �إذ� أ. 

قل عمر �س�ئق �ملركبة عن )25( �سنة.

�لتع�ي�ص ب.  قيمة  من  �أق�سى  بحد   )%10(

ملركب�ت �لت�ك�سي و�لعم�مي.

�لتع�ي�ص ج.  قيمة  من  �أق�سى  بحد   )%15(

للمركب�ت �لري��سية و�ملركب�ت �ملزودة. 

�لتع�ي�ص د.  قيمة  من  �أق�سى  بحد   )%20(

للمركب�ت �ملزودة خ�رج �مل�سنع.

�لتع�ي�ص ه.  قيمة  من  �أق�سى  بحد   )%20(

ملركب�ت �لت�أجري.

هذ� . 8 من   )7( �لبند  �حك�م  تطبيق  لغ�ي�ت 

�لتحمل  ن�سب  تطبيق  عند  ير�عى  �لف�سل, 

ن�سب  تعدد  ح�ل  يف  �لعلى  ب�لن�سبة  �لخذ 

�لتحمل للح�دث �ل��حد.

د. ال�صـــتثناءات

عن  تع�ي�ص  �أي  دفع  عن  م�س�ؤولة  �ل�سركة  تك�ن  ل 

�لأم�ر �لآتية:

ب�مل�ؤّمن . 1 تلحق  �لتي  �ملب��سرة  غري  �خل�س�رة 

على  �ملرتتب  �ملركبة  قيمة  يف  �لنق�ص  �أو  له 

��ستعم�له� �أو �لعطب �أو �خللل �أو �لك�سر �لذي 

ي�سيب �لأجهزة �مليك�نيكية �أو �لكهرب�ئية.

�لتلف �حل��سل نتيجة زي�دة �حلم�لة �أو جت�وز . 2

به  �مل�سم�ح  �لعل�  �أو  �لط�ل  �أو  �لعر�ص  حدود 

�أو زي�دة عدد �لرك�ب على �لعدد �ملرخ�ص به 

�ل�سبب  ه�  ذلك  ب�أن  يثبت  �أن  �سريطة  ق�ن�ًن� 

�ملب��سر و�لفع�ل �لذي �أدى �إىل �ل�سرر. 

يف . 3 يقع  مل  �إذ�  �لإط�ر�ت  ي�سيب  �لذي  �لتلف 

نف�ص �ل�قت تلف للمركبة �مل�ؤّمن عليه�.

من . 4 ب�ملركبة  يلحق  �لذي  �لتلف  �أو  �لفقد 

�حل��دث �لن�جمة عن :

�لأغر��ص أ.  غري  يف  �ملركبة  ��ستعم�ل 

بهذه  �مللحق  �لت�أمني  طلب  يف  �ملحددة 

�ل�ثيقة.

خم�لفة �لق��نني �إذ� �نط�ت �ملخ�لفة على ب. 

للتعريف  وفًق�  عمدية  جنحة  �أو  جن�ية 

�لعق�ب�ت  ق�ن�ن  يف  عليه  �ملن�س��ص 

�لحت�دي �لن�فذ.

يف . 5 ��ستخد�مه�  �أو  �ملركبة  ��ستعم�ل  ثبت  �إذ� 

�سب�ق �أو �ختب�ر �ل�سرعة �سريطة �أن يثبت �أنه 

�ل�سبب �ملب��سر يف وق�ع �حل�دث.

�حل��دث . 6 من  ب�ملركبة  يلحق  �لذي  �لتلف 

�س�ئق  ب�سبب  �ملركبة  قي�دة  �أثن�ء  تقع  �لتي 

غري مرخ�ص له ب�لقي�دة طبق� لق�ن�ن �ل�سري 

قي�دة  دون �حل�س�ل على رخ�سة  �أو  و�ملرور, 

و�ملرور  �ل�سري  لق�ن�ن  �ملركبة طبًق�  لن�ع/فئة 

ول��ئحه و�أحك�م هذه �ل�ثيقة �أو �ل�س�ئق �لذي 

يتمكن  ومل  قي�دته  رخ�سة  �سلحية  �نتهت 

ت�ريخ  من  ي�ًمً�  ثلثني  خلل  جتديده�  من 

�حل�دث, �أو �أن يك�ن �لرتخي�ص �ملمن�ح له قد 

�ل�سلط�ت  �أو  �ملحكمة  من  ب�إيق�فه  �أمر  �سدر 

�ملخت�سة �أو مبقت�سى ل��ئح �ملرور.

�لفقد �أو �لتلف �لذي يلحق ب�ملركبة �أو �أي من . 7

قي�دة  عن  �لن�جمة  �حل��دث  من  �أجز�ئه� 

�مل�سروب�ت  �أو  �ملخدر�ت  ت�أثري  حتت  �ملركبة 

�لكح�لية, �أو �لعق�قري �مل�ؤثرة يف قدرة ق�ئده� 

على �ل�سيطرة على �ملركبة, �إذ� ثبت ذلك لدى 

�ملركبة,  ق�ئد  ب�عرت�ف  �أو  �ملخت�سة  �جله�ت 

�ملركبة  ح�لة  يف  �ل�ستثن�ء  هذ�  ي�سري  ول 

�ملعدة للت�أجري.

خ�رج . 8 ب�ملركبة  يلحق  �لذي  �لتلف  �أو  �لفقد 

هذه  يف  �ملبينة  �جلغر�فية  �ملنطقة  حدود 

�لتغطية  ب�متد�د  ملحق  ي�سدر  مل  م�  �ل�ثيقة 

لتلك �ملنطقة.

�أو . 9 ن�س�أت  �أو  وقعت  قد  تك�ن  �لتي  �حل��دث 

غري  �أو  مب��سرة  بطريقة  تعلقت  �أو  نتجت 

مب��سرة ب�لك��رث �لطبيعية مثل )�لفي�س�ن�ت 

�أو  �لرب�كني  ث�ر�ن  �أو  �لأع��سري  �أو  �لزو�بع  �أو 

�لزلزل و�لهز�ت �لأر�سية(.

�لأعم�ل . 10 �أو  �لأجنبي  �لعدو  �أعم�ل  �أو  �لغزو 

مل  �أو  معلنة  �حلرب  ك�نت  �س��ء  �حلربية 

�أو  �ل�سر�ب  �أو  �لأهلية  �حلرب  �أو  تعلن 

�لث�رة  �أو  �أو�لع�سي�ن  �ل�سعبية  �ل�سطر�ب�ت 

�أو �لنقلب �لع�سكري �أو �غت�س�ب �ل�سلطة �أو 

�مل�س�درة �أو �لت�أميم �أو �مل��د و�لنظ�ئر �مل�سعة 

ع�مل  �أي  �أو  �لن�وية  �أو  �لذرية  �لتفجري�ت  �أو 

يت�سل بطريق مب��سر �أو غري مب��سر ب�أي �سبب 

من �لأ�سب�ب �ملتقدمة. 

�مل�ؤّمن . 11 �ملركبة  ي�سيب  �لذي  �لتلف  �أو  �لفقد 

عليه� يف ح�ل فقد�ن �ل�سركة �حلق يف �لرج�ع 

له  �مل�ؤّمن  �إقر�ر  ب�سبب  �ل�سرر  م�سبب  على 

ه�  يكن  مل  �لذي  �حل�دث  عن  ب�مل�س�ؤولية 

�أد�ء  بعد  ذلك  ثبت  ح�ل  ويف  به  �ملت�سبب 

�لرج�ع  لل�سركة  فيحق  له  للم�ؤّمن  �لتع�ي�ص 

عليه ل�سرتد�د م� �أدته �إليه.

خ�رج . 12 ب�ملركبة  يلحق  �لذي  �لتلف  �أو  �لفقد   

ي�سدر  مل  م�  �لطريق  لتعريف  وفًق�  �لطريق 

ملحق ب�متد�د �لتغطية �إىل خ�رج �لطريق.

ه. حالت الرج�ع على امل�ؤّمن له

يج�ز لل�سركة �أن ترجع على �مل�ؤّمن له �أو ق�ئد 

�ملركبة �أو كليهم� بح�سب �لأح��ل بقيمة م� تك�ن 

قد �أدته من تع�ي�ص يف �حل�لت �لآتية: 

�إدلء . 1 على  بن�ء  عقد  قد  �لت�أمني  �أن  ثبت  �إذ� 

وق�ئع  �إخف�ئه  �أو  ك�ذبة  ببي�ن�ت  له  �مل�ؤّمن 

ج�هرية ت�ؤثر يف قب�ل �ل�سركة تغطية �خلطر 

�أو على �سعر �لت�أمني.

�إذ� ثبت بعد دفع �لتع�ي�ص �أنه جرى ��ستعم�ل . 2

طلب  يف  �ملحددة  �لأغر��ص  غري  يف  �ملركبة 

�حلد  جت�وز  �أو  �ل�ثيقة  بهذه  �مللحق  �لت�أمني 

حتميله�  �أوثبت  به  �مل�سم�ح  للرك�ب  �لأق�سى 

ك�نت  �إذ�  �أو  له�  �ملقررة  �حلم�لة  من  ب�أكرث 

حمكم  فني  ب�سكل  حمزومة  غري  حم�لته� 

�لعل�  �أو  �لط�ل  �أو  �لعر�ص  حدود  جت�وز  �أو 

�أنه  يثبت  �أن  �سريطة  ذلك  كل  به,  �مل�سم�ح 

�ل�سبب �ملب��سر يف وق�ع �حل�دث.

�إذ� ثبت بعد دفع �لتع�ي�ص �أن هن�لك خم�لفة . 3
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�أو  جن�ية  على  �ملخ�لفة  �نط�ت  �إذ�  للق��نني 

عليه  �ملن�س��ص  للتعريف  وفًق�  عمدية  جنحة 

يف ق�ن�ن �لعق�ب�ت �لن�فذ �ملفع�ل يف �لدولة. 

�إذ� ثبت �أن �لفقد �أو �لتلف �لذي حلق ب�ملركبة . 4

�أو �أي من �أجز�ئه� ن�جم ب�سبب وق�ع �مل�ؤّمن له 

ت�أثري  �آخر �سمح له بقي�دته� حتت  �أو �سخ�ص 

�ملخدر�ت �أو �مل�سروب�ت �لكح�لية, �أو �لعق�قري 

على  �ل�سيطرة  على  ق�ئده�  قدرة  يف  �مل�ؤثرة 

�ملركبة, �إذ� ثبت ذلك لدى �جله�ت �ملخت�سة 

ك�نت  �إذ�  �أم�  �ملركبة,  ق�ئد  ب�عرت�ف  �أو 

�ملركبة معدة للت�أجري فيتم �لرج�ع على ق�ئد 

�ملركبة )�مل�ست�أجر(.

�إذ� ثبت وق�ع �حل�دث عمًد� من �مل�ؤّمن له �أو . 5

ق�ئد �ملركبة.

�إذ� ت�سبب �ملقط�رة �أو ن�سف �ملقط�رة �أو �سبه . 6

�تفق  له قد  �مل�ؤّمن  �ملقط�رة بح�دث ومل يكن 

مع �ل�سركة على وج�د مقط�رة. 

يف ح�ل ك�ن �لفقد �أو �لتلف �لذي حلق ب�ملركبة . 7

نتيجة عملية �سرقة �أو �سط� فيتم �لرج�ع على 

�ل�س�رق فقط.

و. اإنهاء ال�ثيقة

وج�د . 1 �سريطة  �ل�ثيقة  هذه  �إنه�ء  لل�سركة 

�أثن�ء  �لإنه�ء  هذ�  ت�ست�جب  جدية  �أ�سب�ب 

كت�بي  �إ�سع�ر  مب�جب  وذلك  �ل�ثيقة  �سري�ن 

�لربيد  ب���سطة  �س��ء  له  �مل�ؤّمن  �إىل  ير�سل 

بخط�ب  �أو  ب�ليد  �أو  �لف�ك�ص  �أو  �لإلكرتوين 

�لت�ريخ  من  ي�ًمً�  ثلثني  قبل  وذلك  م�سجل 

له  معروف  عن��ن  �آخر  على  للإنه�ء  �ملحدد 

لدى �ل�سركة مع �إخط�ر هيئة �لت�أمني ب�أ�سب�ب 

هذ� �لإنه�ء, ويف هذه �حل�لة ترد �ل�سركة �إىل 

�جلزًء  خ�سم  بعد  �ملدف�ع  �لق�سط  له  �مل�ؤّمن 

�ل�ثيقة  فيه�  ك�نت  �لتي  �ملدة  مع  �ملتن��سب 

�س�رية �ملفع�ل.

للم�ؤّمن له �أن ينهي �أحك�م هذه �ل�ثيقة ب�إ�سع�ر . 2

كت�بي ير�سل �إىل �ل�سركة �س��ء ب���سطة �لربيد 

بخط�ب  �أو  ب�ليد  �أو  �لف�ك�ص  �أو  �لإلكرتوين 

�لت�ريخ  من  �أي�م  �سبعة  قبل  وذلك  م�سجل 

�ملحدد للإنه�ء, ويف هذه �حل�لة ترد �ل�سركة 

خ�سم  بعد  �ملدف�ع  �لق�سط  له  �مل�ؤّمن  �إىل 

�ل�ثيقة  ك�نت  �لتي  �ملدة  مع  �ملتن��سب  �جلزًء 

�س�رية فيه� وذلك وفًق� جلدول �ملدد �لق�سرية 

رقم )4( ب�سرط �أل تك�ن هن�ك �أية تع�ي�س�ت 

معلقةب�س�أن  مط�لب�ت  �أو  له  للم�ؤّمن  دفعت 

هذه �ل�ثيقة �أثن�ء فرتة �سري�نه� وك�ن �مل�ؤّمن 

يعزى  �حل�دث  �أن  �أو  �حل�دث  يف  مت�سبًبً�  له 

ملجه�ل.

تعترب هذه �ل�ثيقة منتهية حكًم� يف ح�ل �لتلف . 3

�سريطة  �لكلية(  )�خل�س�رة  للمركبة  �لكلي 

�ملرور  �إد�رة  ت�سدره  بتقرير  ت�سجيله�  �سطب 

و�لرتخي�ص ي�ؤكد عدم �سلحيته� لل�ستعم�ل 

وقي�م �ل�سركة بتع�ي�ص �مل�ؤّمن له ح�سب �حك�م 

هذه �ل�ثيقة.

اجلدول 1

ن�سب �ل�ستهلك " قطع غي�ر �ملركب�ت �خل��سة"

�لن�سبة�ل�سنة 

-�لأوىل

5%�لث�نية

10%�لث�لثة

15%�لر�بعة

20%�خل�م�سة

30%�ل�س�د�سة وم� ف�ق

اجلدول 2

ن�سب �ل�ستهلك قطع غي�ر "مركب�ت �لأجرة

و�ملركب�ت �لعم�مي ومركب�ت مك�تب �لت�أجري"

�لن�سبة�ل�سنة 

10%�ل�ستة �أ�سهر �لأخرية من �ل�سنة �لأوىل

20%�لث�نية

25%�لث�لثة

30%�لر�بعة

35%�خل�م�سة

40%�ل�س�د�سة وم� ف�ق

اجلدول ٣

"جدول �ملدد �لق�سرية" ببي�ن ن�سب �ل�سرتد�د من ق�سط �لت�أمني

ن�سبة �ل�سرتد�د من �لق�سط�ملدة ل�سري�ن �ل�ثيقة

80%مدة ل تتج�وز �سهر

70%مدة تزيد على �سهر ولغ�ية نه�ية �ل�سهر �لر�بع 

50%مدة تزيد عن �أربعة ��سهر ولغ�ية نه�ية �ل�سهر �ل�س�د�ص 

30%مدة تزيد عن �ستة �أ�سهر ولغ�ية نه�ية �ل�سهر �لث�من 

ل �سيءمدة تزيد عن ثم�نية �أ�سهر
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اجلدول ٤

مب�لغ �لتحمل

مبلغ �لتحمل�ملركبة

�ملركب�ت �خل�س��سي �لتي ل يزيد عدد رك�به� 

�مل�سرح بهم على )9( رك�ب ول تزيد قيمته� عن 

)50,000( درهم

ل يتج�وز مبلغ )350(درهم /لكل ح�دث 

�ملركب�ت �خل��سة �لتي ل يزيد عدد رك�به� �مل�سرح 

بهم على )9( رك�ب, و�لتي تزيد قيمته� عن 

)50,000( درهم ول تتج�وز )100,000( درهم.

ل يتج�وز مبلغ )700( درهم /لكل ح�دث

�ملركب�ت �خل��سة �لتي ل يزيد عدد رك�به� �مل�سرح 

بهم على )9( رك�ب, و�لتي تزيد قيمته� عن 

)100,000( درهم ول تتج�وز )250,000( درهم.

ل يتج�وز مبلغ )1000( درهم /لكل ح�دث

�ملركب�ت �خل��سة �لتي ل يزيد عدد رك�به� �مل�سرح 

بهم على )9( رك�ب, و�لتي تزيد قيمته� عن 

)250,000( درهم.

ل يتج�وز مبلغ )1200( درهم /لكل ح�دث

�ملركب�ت �خل��سة �لتي ل يزيد عدد رك�به� �مل�سرح 

بهم على )9( رك�ب, و�لتي تزيد قيمته� عن 

)500,000( درهم.

ل يتج�وز مبلغ )1400( درهم /لكل ح�دث

�ملركب�ت �خل��سة �لتي يزيد عدد رك�به� �مل�سرح 

بهم عن )9( رك�ب ول يتج�وز عن )12( ر�كب.

ل يتج�وز مبلغ )1500( درهم /لكل ح�دث

�ملركب�ت �خل��سة �لتي يزيد عدد رك�به� �مل�سرح 

بهم على )12( ر�كًب� ومركب�ت �لجرة ومركب�ت 

�لنقل �لتي ل تزيد حم�لته� على )3( طن.

ل يتج�وز مبلغ )1700( درهم /لكل ح�دث

مركب�ت �لنقل �لتي تزيد حم�لته� على )3( طن 

وح�فلت �لرك�ب و�ملركب�ت �ل�سن�عية �ملعدة 

للأ�سغ�ل �لإن�س�ئية و�لأعم�ل �لزر�عية.

ل يتج�وز مبلغ )4500( درهم /لكل ح�دث

الف�صل الثاين: ه� ال�ثيقة امل�حدة لتاأمني املركبة من امل�ص�ؤولية املدنية 

ال�صادرة عن هيئة التاأمني

�أك�س� �مل�س�ر  �إىل �سركة  �أن �مل�ؤّمن له قد تقدم  مب� 

لإبر�م  بطلب  "الشركة"  بـ  �ل�ثيقة  هذه  يف  �إليه� 

هذ�  �عتب�ر  على  وو�فق  بعد,  فيم�  �ملبني  �لت�أمني 

منه�  يتجز�أ  ل  وجزًءً  �ل�ثيقة  لهذه  �أ�س��ًس�  �لطلب 

�ملطل�ب  �لت�أمني  ق�سط  يدفع  �أن  قبل  �أو  ودفع 

منه,وقبلت �ل�سركة وتعهدت بدفع �لتع�ي�ص للغري/

�ملت�سرر يف ح�لة حدوث �سرر مب�جب هذ� �لت�أمني 

�س��ء �أك�ن ن��سًئ� عن �إ�ستعم�ل �ملركبة �أو وق�فه� يف 

دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة �أثن�ء مدة �لت�أمني. 

جت�ه  �مل�س�ؤولية  لتغطية  �ل�ثيقة  هذه  �أبرمت  فقد 

به�  تت�سبب  �لتي  �حل��دث  عن  �لغري/�ملت�سرر 

للأحك�م  طبًق�  تقع  للغري/�ملت�سرر�لتي  �ملركبة 

�أو  �ل�ثيقة  بهذه  �ل��ردة  و�ل�ستثن�ء�ت  و�ل�سروط 

�مللحقة به� وذلك عن �ملب�لغ �لتي يلزم �مل�ؤّمن له �أو 

ق�ئد �ملركبة بدفعه� لق�ء: 

د�خل  � ب�لغري  تلحق  �لتي  �جل�سدية  �ل�سر�ر 

�ملركبة �أو خ�رجه�.

�لأ�سر�ر �مل�دية �لتي تلحق ب�لغري. �

التعاريف

يك�ن للكلم�ت و�لعب�ر�ت �لآتية �ملع�ين �ملبينة قرين 

كل منه� م� مل يق�ص �ل�سي�ق بغري ذلك:

ال�ثيقة 

وثيقة �لت�أمني �مل�حدة لت�أمني �ملركبة من �مل�س�ؤولية 

�ل�سركة  مبقت�س�ه�  تتعهد  �لتي  �لغري  جت�ه  �ملدنية 

�ل�سرر  حدوث  عند  �ملت�سرر  �لغري  تع��ص  ب�أن 

�ملغطى ب�ل�ثيقة و�أي ملحق له� و�لتي حتكم �لعلقة 

بني �لطرفني مق�بل �لق�سط �لذي يدفعه �مل�ؤّمن له.

ال�صركة )امل�ؤّمن( نحن /امل�ؤّمن/لدينا/لنا

�ل�ثيقة  جدول  يف  �ملذك�رة  �لت�أمني  �سركة  تعني 

)�خلليج(  للت�أمني  �أك�س�  �لت�أمني:  و�سه�دة 

�ملرخ�ص  �لت�أمني  �سركة  �ص.م.ب.)م(/�أك�س� 

و�لأنظمة  للق��نني  طبًق�  �لدولة  د�خل  ب�لعمل  له� 

�ملركبة  على  �لت�أمني  وقبلت  �لدولة  يف  �ل�س�درة 

و�أ�سدرت �ل�ثيقة.

امل�ؤّمن له

�ل�سخ�ص �لطبيعي �أو �لعتب�ري �لذي تقدم بطلب 

ملركبته  �لت�أمني  وثيقة  �مل�ؤّمن  مع  و�برم  �لت�أمني 

و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط �لت�أمني.

قائد املركبة 

�مل�ؤّمن له �أو �أي �سخ�ص يق�د �ملركبة ب�إذن �أو 

� له  ب�أمر �مل�ؤّمن له ب�سرط �أن يك�ن مرخ�سً

ب�لقي�دة وفًق� لفئة �ملركبة طبًق� لق�ن�ن �ل�سري 

و�ملرور و�لق��نني و�لل��ئح �لأخرى و�أن ل يك�ن 

�لرتخي�ص �ملمن�ح له قد �ألغي ب�أمر من �ملحكمة 

�أو مبقت�سى ق�ن�ن �ل�سري و�ملرور ولئحته 

�لتنفيذية, ويدخل �سمن هذ� �لتعريف ق�ئد 

�ملركبة �لذي �نتهت �سلحية رخ�سة قي�دته �إذ� 

متكن من جتديده� خلل ثلثني ي�ًمً� من ت�ريخ 

�حل�دث. 

الغري املت�صرر

�أي �سخ�ص طبيعي �أو �عتب�ري حلقت به �أو . 1

مبمتلك�ته �إ�س�بة �أو �سرر ب�سبب �حل�دث, 

وي�ستثنى من ذلك �مل�ؤّمن له و ق�ئد �ملركبة 

و�لرك�ب �لذين يعمل�ن لدى �مل�ؤّمن له �إذ� م� 

�أ�سيب�� �أثن�ء �لعمل وب�سببه.

�أفر�د ع�ئلة كل من �مل�ؤّمن له و ق�ئد �ملركبة . 2

)�لزوج و�ل��لدين و�لأولد( �ملت�سببة 

ب�حل�دث. 

ق�ئد �ملركبة �ملخ�س�سة للت�أجري ومركبة . 3

�لنقل �لع�م ومركبة تعليم �لقي�دة. 

طلب التاأمني

�لطلب �ملت�سمن �لبي�ن�ت �خل��سة ب�مل�ؤّمن له 

وبي�ن�ت �ملركبة ون�ع �لتغطية �ملطل�بة وميلأ 

مبعرفة �أو علم �مل�ؤّمن له �إلكرتونيً� �أو خطًي�.
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ق�صط التاأمني

�ملق�بل �لذي ي�سدده �أو يتعهد �أن ي�سدده �مل�ؤّمن له 

نظري �لتغطية �لت�أمينية.

احلادث 

كل و�قعة �أحلقت �سرًر� ب�لغري/�ملت�سرر نتيجة 

��ستعم�ل �ملركبة �أو �نفج�ره� �أو �حرت�قه� �أو 

تن�ثره� �أو �سق�ط �أ�سي�ء منه� �أو حركته� �أو 

�ندف�عه� �لذ�تي �أو وق�فه�.

الأ�صرار اجل�صدية

�ل�ف�ة و/�أو �لإ�س�ب�ت �لبدنية �لتي تلحق ب�لغري 

مب� يف ذلك �لعجز �لكلي �أو �جلزئي �لد�ئم �أو 

�مل�ؤقت.

ال�صرار املادية 

�ل�سرر �أو �لتلف �لذي يلحق ب�ملمتلك�ت �لع�ئدة 

للغري.

املركبة

�آلة ميك�نيكية �أو در�جة ن�رية �أو �أي جه�ز �آخر 

ي�سري بق�ة ميك�نيكية و�مل��سحة م���سف�ته� يف 

�ل�ثيقة.

املقط�رة

مركبة م�سممة للرتب�ط مبركبة ميك�نيكية �أو 

�س�حنة �أو جر�ر, وت�سمل �ملقط�رة �خلفيفة )مقط�رة 

�لرحلت( �لتي ل يزيد وزنه� عن 750 كيل� غر�م 

و�ملرخ�سة لذلك وفق ق�ن�ن �ل�سري و�ملرور �ل�س�ري 

�ملفع�ل.

ن�صف املقط�رة و�صبه املقط�رة 

مقط�رة بدون حم�ر �أم�مي, ومرتبطة بطريقة 

يك�ن جزًء كبري من وزنه� ووزن حم�لته� حمم�ًل 

من قبل �جلر�ر �أو �ملركبة �مليك�نيكية )�لق�طرة(.

الكارثة الطبيعية

كل ظ�هرة ع�مة تن�س�أ عن �لطبيعة مثل)�لفي�س�ن�ت 

�أو �لزو�بع �أو �لأع��سري �أو ث�ر�ن �لرب�كني �أو �لزلزل 

و�لهز�ت �لأر�سية( وت�ؤدي �إىل �سرر �س�مل وو��سع 

وي�سدر بخ�س��سه� قر�ر من �ل�سلطة �ملخت�سة يف 

�لدولة.

امللحق الإ�صايف 

كل �تف�ق خ��ص بني �لطرفني يحت�ي على من�فع 

�إ�س�فية ي�س�ف �إىل �لتغطي�ت �لأ�س��سية يف هذه 

�ل�ثيقة.

ملحق احل�ادث ال�صخ�صيــــــة

غط�ء ت�أمني �إ�س�يف من �حل��دث �ل�سخ�سية 

لق�ئد �ملركبة و�مل�ؤّمن له و�لرك�ب �لذين مت 

��ستثن�وؤهم من �لتغطية �لأ�س��سية مق�بل ق�سط 

�إ�س�يف.

امل�ص�ؤولية املدنيـــــــــة 

�مل�س�ؤولية عن �لإ�س�ب�ت و �لأ�سر�ر �لن�جتة عن 

��ستعم�ل �ملركبة �مل�ؤّمن عليه� و�لتي ت�سيب 

�لغري/�ملت�سرر.

الطريـــــــــــق

كل �سبيل مفت�ح لل�سري �لع�م دون ح�جة �إىل 

�إذن خ��ص وكل مك�ن يت�سع ملرور �ملركب�ت 

وي�سمح للجمه�ر ب�رتي�ده �س��ء ك�ن ذلك ب�إذن �أو 

برتخي�ص من جهة خمت�سة �أو بغري ذلك و�س��ء 

ك�ن �رتي�ده مبق�بل �أو بغري مق�بل, ووفًق� للتعريف 

�ل��رد يف ق�ن�ن �ل�سري و�ملرور �لن�فذ.

ن�صبة ال�صتهالك

�لن�سبة �لتي يتحمله� �لغري �ملت�سرر عند وق�ع 

ح�دث وطلبه ��ستبد�ل قطع غي�ر جديدة بدًل من 

�مل�ستعملة يف ح�لة �خل�س�رة �جلزئية وفًق� جلد�ول 

�ل�ستهلك.

الأك�ص�ص�ارات 

�لقطع �لتي ق�مت �ل�سركة �مل�سنعة للمركبة 

)�لر�دي� و�ل�سرتيي� و�له�تف و�لقطع �لأخرى( 

�لتي مت ب�لتحديد�إعلن قيمته� و�سن�عته� لل�سركة 

وذكرت يف جدول �ل�ثيقة.

اأفراد العائلة

�أي فرد مقيم معك يف منزلك.

ال�صائق املرخ�ش له 

�مل�ؤّمن له �أو �أي �سخ�ص يق�د �ملركبة ب�إذن منه, 

�سريطة �أن يحمل هذ� �ل�سخ�ص رخ�سة قي�دة 

�س�رية �ملفع�ل للمركبة وفًق� لق��نني و�أنظمة 

�ملرور و�أن ل تك�ن رخ�سة �ل�س�ئق قد �سحبت ب�أمر 

من حمكمة ق�ن�نية �أو ل��ئح �ملرور.

مدة التاأمني 

�ملدة �لزمنية لهذه �ل�ثيقة كم� ه� م��سح 

ب�جلدول, و�أية مدة ت�أمني �خرى ن��فق على 

ت�أمينك خلله�.

احلدود الإقليمية 

�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة و�أية من�طق �خرى 

ذكرت يف جدول وثيقتك.

اأ.ال�صـــروط العامــــة

ويعترب . 1 و�حًد�  عقًد�  وجد�وله�  �ل�ثيقة  تعترب 

كلمة  وكل  منه�  يتجز�أ  ل  جزًء  له�  ملحق  �أي 

�أي جزًء  له� معنى خ��ص يف  �أعطى  �أو عب�رة 

من �ل�ثيقة �أو ملحقه� يك�ن له� ذ�ت �ملعنى 

يف �أي مك�ن �آخر وردت فيه م� مل يدل �ل�سي�ق 

على غري ذلك.

ل ت�سري �أحك�م هذه �ل�ثيقة خ�رج حدود دولة . 2

�لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

�لغري . 3 م��جهة  يف  �لتم�سك  لل�سركة  يج�ز  ل 

�ملت�سرر بعدم م�س�ؤوليته� عن �لتع�ي�ص ب�سبب 

يف  �إث�رته�  ميكن  �لتي  �لدف�ع  من  دفع  �أي 

م��جهة�مل�ؤّمن له. 

يحق للغري/�ملت�سرر مط�لبة �ل�سركة مب��سرًة . 4

و�لتي  به  �لتي حلقت  �لأ�سر�ر  ب�لتع�ي�ص عن 

ت�سببت به� �ملركبة �مل�ؤّمنة لديه�.

وف�ة . 5 ح�لة  يف  �ل�سركة  م�س�ؤولية  تك�ن  �أ. 

ق�ئد  �أو  له  �مل�ؤّمن  من  كل  �لع�ئلة  �أحد�أفر�د 

�ألف  )م�ئتي  درهم   200،000 مبلغ  �ملركبة 

درهم( فقط لل�سخ�ص �ل��حد, وعند �لإ�س�بة 

تك�ن م�س�ؤولية �مل�ؤّمن بح�سب ن�سبة �لعجز �إىل 

�ملبلغ �ملذك�ر لل�سخ�ص �ل��حد.

ب. تك�ن م�س�ؤولية �ل�سركة يف ح�لة وف�ة ق�ئد   

�لنقل  ومركبة  للت�أجري  �ملخ�س�سة  �ملركبة 

 200،000 مبلغ  �لقي�دة  تعليم  ومركبة  �لع�م 

لل�سخ�ص  فقط  درهم(  �ألف  )م�ئتي  درهم 

م�س�ؤولية  تك�ن  �لإ�س�بة  وعند  �ل��حد, 

�مل�ؤّمن بح�سب ن�سبة �لعجز �إىل �ملبلغ �ملذك�ر 

لل�سخ�ص �ل��حد.

�ل�ثيقة . 6 ت�ستلزمه  بح�دث  �إخط�ر  �أو  تبليغ  كل 

�س��ًء  كت�بة  �ل�سركة  �إىل  ي�جه  �أن  يجب 

ب���سطة �لربيد �لإلكرتوين �أو �لف�ك�ص �أو ب�ليد 

وقت  ب�أ�سرع  �ل�ثيقة  يف  �ملحدد  �لعن��ن  على 

ممكن.

ب�أي . 7 �أو  �ل�سط�ل  ت�أمني  ب�ثيقة  يتعلق  فيم�  �أ. 

يج�ز  ل  �ل�ثيقة  هذه  مب�جب  م�ؤّمنة  مركبة 

�س�أنه  من  �تف�ق  �أي  عقد  له  و�مل�ؤّمن  لل�سركة 

�أن يقلل �أو يح�ل دون تغطية م�س�ؤوليته �ملدنية 

�لك�ملة �لن��سئة عن �ل�ف�ة �أو �لإ�س�ب�ت �لبدنية 

�أو �لأ�سر�ر �مل�دية �لتي ت�فره� هذه �ل�ثيقة �أو 

�أو �لتغطي�ت  تخفي�ص حدود م�س�ؤولية �ل�سركة 

�ل�ثيقة, ويدخل �سمن ذلك م�  �ملقررة فيهذه 

لأي  ب�لتع�ي�ص  �ملط�لبة  من  ب�حلرم�ن  يتعلق 

�سبب لي�ص له علقة ب�حل�دث ك�لعمر �أو �جلن�ص 

�أو ت�ريخ ح�س�له على رخ�سة �لقي�دة و خلفه 

و�إل �أعترب �لتف�ق ب�طًل.
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ب. على �أنه يج�ز �لتف�ق على تغطي�ت ت�أمينية   

جديدة ل ت�سمله� �ل�ثيقة �أو زي�دة حدود هذه 

�مل�س�ؤولي�ت و�لتغطي�ت مب�جب وثيقة منف�سلة 

�أو مب�جب ملحق �إ�س�يف. 

�لق�س�ئية . 8 �لإجر�ء�ت  تت�ىل  �أن  لل�سركة 

�ملركبة  ق�ئد  �أو  له  �مل�ؤّمن  لتمثيل  و�لت�س�ية 

حتقيق  �أي  يف  حم�م  خلل  من  نفقته�  على 

دع�ى  �أي  يف  حمكمة  �أي  و�أم�م  ��ستج��ب  �أو 

يتعلق  مر�حله�  من  مرحلة  �أي  يف  �لتدخل  �أو 

�ل�سركة  عنه  ت�س�أل  قد  ح�دث  �أو  مبط�لبة 

عليه  يرتتب  �أن  ميكن  و  �ل�ثيقة  هذه  مب�جب 

وله�  �ل�ثيقة,  لأحك�م هذه  تع�ي�ص طبًق�  دفع 

�أن تق�م بت�س�ية تلك �ملط�لبة و�لت�س�لح فيه�, 

كل  �ل�سركة  �إىل  يقدم  �أن  له  �مل�ؤّمن  وعلى 

�أو  للمح�مي  وك�لة  بت�قيع  �س��ء  تع�ون ممكن 

�أي من  �أجل متكينه� من مب��سرة  خلفه من 

�لإجر�ء�ت �لق�ن�نية.

وث�ئق . 9 عن  �لن��سئة  ب�حلق�ق  �مل�س��ص  دون 

من  �لت�أمني  ووث�ئق  �حلي�ة  على  �لت�أمني 

وث�ئق  تعدد  ح�ل  ويف  �ل�سخ�سية  �حل��دث 

�لت�أمني �لإلز�مي من �مل�س�ؤولية �ملدنية �لن��سئة 

من  �أكرث  عن  �ل�س�درة  �ملركبة  ��ستعم�ل  عن 

�سركة و�حدة ف�إن: 

�ل�سرك�ت  بني  ب�لت�س�وي  يق�سم  �لتع�ي�ص  �أ.   

�إذ�  �أم�  و�لإ�س�ب�ت,  �ل�في�ت  ح�ل  يف  �مل�ؤّمنة 

ك�ن هن�لك �قت�س�م للم�س�ؤولية )بني �مل�ؤّمن له 

و�لغري/�ملت�سرر( ح�سب درجة �خلط�أ فت�ؤخذ 

ن�سبة �ل�سرت�ك يف �مل�س�ؤولية بعني �لعتب�ر.

يق�سم  �مل�دية  �لأ�سر�ر  عن  �لتع�ي�ص  ب.   

بح�سب ن�سبة مبلغ �لت�أمني �ملبني يف كل وثيقة 

�ل�ث�ئق,  ب�قي  يف  �لت�أمني  مب�لغ  جمم�ع  �إىل 

بعني  �مل�س�ؤولية  يف  �ل�سرت�ك  ن�سبة  وت�ؤخذ 

�لعتب�ر.

تلتزم �ل�سركة عند وق�ع ح�دث مب� يلي: . 10

من  جزًء  �أي  �أو  �ملت�سررة  �ملركبة  �إ�سلح  �أ.   

�أو ملحق�ته� و��ستبد�ل قطع غي�ره�  �أجز�ئه� 

ك�نت  �لتي  ح�لته�  �إىل  و�إع�دته�  �ملت�سررة 

عليه� قبل �حل�دث.

للمركبة/�ملركب�ت  �ل�س�قية  �لقيمة  دفع  ب.   

م�  �لأ�سر�ر  قيمة  جت�وزت  �إذ�  �ملت�سررة 

ن�سبته 50% من �لقيمة �ل�س�قية للمركبة وقت 

�ل�سركة  م�س�ؤولية  تتعدى  �أل  على  �حل�دث, 

مبلغ ملي�ين درهم عن كل ح�دث. وفًق� للفقرة 

�لث�ين:  )�لف�سل  من   )1( �لبند  من  )ج( 

�لتز�م�ت �سركة �لت�أمني(.

ح�لة  يف  �ملت�سررة  �ملركبة  ��ستبد�ل  ج.   

�خل�س�رة �لكلية ب�أخرى من ذ�ت �لن�ع و�مل�ديل 

قبل  عليه�  ك�نت  �لتي  و�حل�لة  و�ل�س�ف�ت 

�حل�دث, وذلك م� مل يطلب �لغري/�ملت�سرر�أن 

تق�م  �حل�لة  هذه  ويف  نقًد�  �لقيمة  له  تدفع 

�ل�سركة ب�إج�بة طلبه.

د. تدفع �ل�سركة نقًد� �إىل �لغري �ملت�سرر يف ح�ل   

�لتلف(  �أو  )�لفقد  �لأ�سر�ر  قيمة  ذلك  طلبه 

�أو �أي جزًء من  للقطع �ملت�سررة للمركبة كله� 

�أجز�ئه� �أو ملحق�ته� �أو قطع غي�ره� وم� ميثل 

�أو  �ملفق�دة  �لقطع  و��ستبد�ل  تركيب  �أج�ر 

�لت�لفة وقت �حل�دث و�إع�دته� �إىل �حل�لة �لتي 

ك�نت عليه� قبل �حل�دث.

مل . 11 �لتي  للمركب�ت  �ملت�سررة  �لقطع  ت�ستبدل 

�أول ت�سجيل له� و��ستعم�له�  مي�ص على ت�ريخ 

�أكرث من �سنة ك�ملة بقطع جديدة �أ�سلية ودون 

حتّمل �ملت�سرر �أي ن�سب ��ستهلك.

على . 12 �ملت�سرر  �لغري  مع  �لتف�ق  مت  ح�ل  يف 

�إ�سلح �ملركبة �ملت�سررة, ف�إن �سركة �لت�أمني 

ور�ص  يف  �ملت�سررة  �ملركبة  ب�إ�سلح  تلتزم 

مل  �لتي  للمركب�ت  وذلك  �ل�ك�لة,  �إ�سلح 

�أول ت�سجيل له� و��ستعم�له�  مي�ص على ت�ريخ 

�أكرث من �سنة ك�ملة.

يف ح�ل مرور �أكرث من �سنة على ت�سجيل �ملركبة . 13

�ملركبة  ب�إ�سلح  �ل�سركة  تلتزم  و��ستعم�له� 

�ملت�سررة لدى ور�ص �إ�سلح من��سبة ويتم ��ستبد�ل 

�مل�ست�ى  بذ�ت  �أ�سلية  ب�أخرى  �ملت�سررة  �لقطع 

بحيث ت�سمن �ل�سركة ب�أن تتم �أعم�ل �لإ�سلح 

وفًق� للأ�س�ل �لفنية, كم� وت�سمن �ل�ر�ص �أعم�ل 

�ملت�سرر  �لغري  متكني  �ل�سركة  وعلى  �لإ�سلح, 

من فح�ص �ملركبة لدى �أي جهة ف�ح�سة معتمدة 

يف �لدولة للت�أكد من �أنهتم �إ�سلح �ملركبة وفًق� 

للأ�س�ل �لفنية وب�سكل ي�ست�يف �ل�سروط �ملطل�بة 

لرتخي�سه� من حيث �ملت�نة و�لأم�ن و�أي �سرط �آخر 

ودون �لت�أثري على �لفح�ص �لفني للمركبة �ملت�سررة 

جر�ء �حل�دث لدى �جله�ت �لر�سمية �ملخت�سة. 

ويف ح�ل تبني �أن �لإ�سلح مل يكن وفًق� للأ�س�ل 

�لفنية فتلتزم �ل�سركة مبع�جلة �لأمر �إىل �أن يتم 

ت�سليم �لغري �ملت�سرر مركبته بعد �إ�سلحه� ب�سكل 

نه�ئي ووفق� للأ�س�ل �لفنية ب�أقرب وقت.

قطع . 14 تركيب  �ملت�سرر  �لغري  طلب  ح�ل  يف 

�ملت�سررة جر�ء  �لقطع  بدًل عن  غي�ر جديدة 

�حل�دث فيتحمل ن�سب �ل�ستهلك �ملحددة يف 

�جلدول رقم )1( من �لقيمة �لنه�ئية لف�ت�رة 

�ل�سر�ء, وفيم� يتعلق مبركب�ت مك�تب �لت�أجري 

فتطبق  �لعم�مية  و�ملركب�ت  �لأجرة  ومركب�ت 

رقم  �جلدول  يف  �ملحددة  �ل�ستهلك  ن�سب 

)2( من �لقيمة �لنه�ئية لف�ت�رة �ل�سر�ء.

قطع . 15 تركيب  �أو  �ل�ستهلك  خ�سم  يج�ز  ل 

�لق�ئمة  �سمن  �لقطع  ك�نت  �إذ�  م�ستعملة 

�ملحددة يف �جلدول رقم ) 4( �ل��رد يف هذه 

�ل�ثيقة. 

�لأ�سر�ر . 16 �إ�سلح  يت�ىل  �أن  للغري/�ملت�سرر 

�لتي تلحق ب�ملركبة نتيجة �حل�دث �سريطة �أن 

عليه  �ملتفق  �ملبلغ  عن  �ل�سلح  كلفة  تزيد  ل 

�أن عملية  يفيد  م�  تطلب  �أن  وله�  �ل�سركة  مع 

�إ�سلح �ملركبة قد متت. 

غري�لق�بلة . 17 �لث�بتة  �لأجز�ء  ت�سرر  ح�ل  يف 

�ملركبة  كق�عدة  �ملركبة  من  للتبديل 

بح�جة  �لأجز�ء  هذه  و�أ�سبحت  )�ل�س��سي( 

نتيجة  حل�م  �أو  �سد  �أو  ق�ص  عملية  �إىل 

خ�س�رة  بح�لة  تعترب  �ملركبة  ف�إن  �حل�دث, 

�لقيمة  ب�لتع�ي�ص ح�سب  �ل�سركة  وتلتزم  كلية 

�ل�س�قية للمركبة وقت �حل�دث.

كلية . 18 خ�س�رة  بح�لة  �ملركبة  �عتب�ر  ح�ل  يف 

على  �ملت�سرر  �لغري  بتع�ي�ص  �ل�سركة  وق�مت 

حق  من  يك�ن  �حلط�م  ف�إن  �لأ�س��ص  هذ� 

�ملت�سرر  �لغري  حتميل  يج�ز  ول  �ل�سركة, 

�أو  �ملركبة  ملكية  نقل  مق�بل  م�س�ريف  �أي 

�مل�سط�بة,  للمركبة  حي�زة  �سه�دة  ��ست�سد�ر 

على �أن تك�ن �ملركبة خ�لية من �أي �لتز�م�ت 

جت�ه �لغري ك�ملخ�لف�ت �ملرورية وغريه.

�أ. يف ح�ل وج�د �أي خلف بني �ل�سركة و�لغري . 19

�ملت�سررب�س�أن قيمة �لأ�سر�ر �أومبلغ �لتع�ي�ص 

�ملت�سررة  للمركبة  �ل�س�قية  �لقيمة  حتديد  �أو 

�أ�سر�ر  وتقدير  ك�سف  خبري  تعيني  يتم  ف�إنه 

لتحديد  �لت�أمني  هيئة  لدى  ومقيد  مرخ�ص 

قيمة هذه �لأ�سر�ر �أو مبلغ �لتع�ي�ص �أو �لقيمة 

�ل�س�قية وعلى نفقة �ل�سركة.

يج�ز  �خلبري,  ر�أي  قب�ل  عدم  ح�ل  يف  ب.   

�لت�أمني  �أن يطلب من هيئة  �لطرفني  لأي من 

نفقة  على  قبله�  من  مرخ�ص  خبري  تعيني 

ذلك �لطرف, وعلى �أن يتحمل �أتع�ب �خلبري 

�لطرف �لذي مل يكن �لتقرير يف �س�حله.

ت�أمينية . 20 تغطية  �إ�س�فة  على  �لتف�ق  ح�ل  يف 

للم�ؤّمن له �أو ق�ئد �ملركبة �أو �أي من �لأ�سخ��ص 

مب�جب  �لتغطي�ت  من  ��ستثن�وؤهم  مت  �لذين 

مبلغ  حتديد  يج�ز  ل  ف�إنه  �ل�ثيقة  هذه 

�لتع�ي�ص عن �ل�ف�ة ب�أقل من 200،000 درهم 

)م�ئتي �ألف درهم( لل�سخ�ص �ل��حد.

ل يج�ز لل�سركة رف�ص تع�ي�ص �لغري �ملت�سرر . 21

�إذ�  �حل�دث  عن  �لتبليغ  عن  �لت�أخري  ب�سبب 

ك�ن �لت�أخري ي�ستند لعذر مقب�ل.

ت�سمل �أحك�م هذه �ل�ثيقة �لأ�سر�ر �لتي تلحق . 22

ب�لغري �ملت�سرر من �ملقط�رة ون�سف �ملقط�رة 

و�سبه �ملقط�رة م� د�مت تتبع �لق�طرة.
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ل تنتق�ص هذه �ل�ثيقة و�أي ملحق له� من حق . 23

�أي �سخ�ص يف �ملط�لبة ب�لتع�ي�ص �أو �ملط�لبة 

�أحك�م  له مب�جب  ي�ستحق  �أي مبلغ  ب��سرتد�د 

�أي ت�سريع ن�فذ.

ب. التزامات �صركة التاأمني

�أو . 1 نتج  ح�دث  وق�ع  ح�ل  يف  �ل�سركة  تلتزم 

�لغري  بتع�ي�ص  �ملركبة  ��ستعم�ل  على  ترتب 

�ملت�سرر يف حدود م�س�ؤوليته� �ملن�س��ص عليه� 

يلتزم  �لتي  �ملب�لغ  جميع  عن  �ل�ثيقة  هذه  يف 

�مل�ؤّمن له �أو ق�ئد �ملركبة ق�ن�ًن� بدفعه� ب�سفة 

تع�ي�ص عم� يلي:

�أ. �ل�ف�ة �أو �أية �إ�س�بة بدنية تلحق ب�أي �سخ�ص   

مب� يف ذلك رك�ب �ملركبة ب��ستثن�ء �مل�ؤّمن له 

و�لرك�ب  ب�حل�دث  �ملت�سببة  �ملركبة  وق�ئد 

�أ�سيب��  م�  �إذ�  له  �مل�ؤّمن  لدى  يعمل�ن  �لذين 

من  �ل�سخ�ص  ويعترب  ب�سببه,  و  �لعمل  �أثن�ء 

رك�ب �ملركبة �س��ء ك�ن م�ج�ًد� د�خل �ملركبة 

�حلد  ويك�ن  منه�,  ن�زًل  �أو  �إليه�  �س�عًد�  �أو 

�أو  �أي مط�لبة  �ل�سركة عن  مل�س�ؤولية  �لأق�سى 

ه�  و�حد  ح�دث  عن  ن�س�أت  مط�لب�ت  جملة 

قيمته  بلغت  مهم�  ق�س�ئًي�  به  يحكم  م�  قيمة 

ب��ستثن�ء �لزوج و�ل��لدين و�لولد حيث يك�ن 

حده� �لأق�سى 200,000 درهم )م�ئتي �ألف 

يف  �أم�  �ل�ف�ة  ح�لة  يف  م�س�ب  لكل  درهم( 

ح�لة �لعجز فتك�ن ح�سب ن�سبة �لعجز من�س�بة 

ملبلغ 200,000 درهم )م�ئتي �ألف درهم(.

ب. مع مر�ع�ة �أحك�م �لفقرة )�أ( �أعله حتدد   

به  يحكم  م�  بقيمة  �لت�أمني  �سركة  م�س�ؤولية 

ق�س�ئًي� مهم� بلغت قيمته مب� يف ذلك م� يط�لب 

به �ملدعي من �مل�سروف�ت �لق�س�ئية و�لنفق�ت 

ت�ؤدي  �أن  �ل�سركة  وعلى  �لغر�م�ت,  عد�  م� 

�لتع�ي�ص �إىل �س�حب �حلق ف�ر �سريورة �حلكم 

�لق�س�ئي و�جب �لتنفيذ.

ج. �لأ�سر�ر �لتي ت�سيب �لأ�سي�ء و�ملمتلك�ت )م�   

�أو لق�ئد �ملركبة  له  للم�ؤّمن  عد� �ململ�ك منه� 

على  منهم�  �أي  لدى  ك�ن  م�  �أو  �حل�دث  وقت 

حي�زته(,  يف  �أو  حر��سته  يف  �أو  �لأم�نة  �سبيل 

�أو  مط�لبة  �أي  عن  فيه�  �لت�أمني  مبلغ  يتحدد 

ن�س�أت عن ح�دث و�حد مببلغ  جملة مط�لب�ت 

بلغ  2,000,000 درهم )ملي�ين درهم( مهم� 

ممتلك�تهم,  ت�سررت  �لذين  �لأ�سخ��ص  عدد 

�س�ملة �لتك�ليف �للزمة لنقل �ملركبة �ملت�سررة 

�إىل ور�ص �ل�ك�لة �أو ور�ص �لإ�سلح �لأخرى وفًق� 

لأحك�م هذه �ل�ثيقة, ح�سب مقت�سى �حل�ل.

تدفع  درهم   6770 قدره  مبلغ  حتمل  د.   

�إىل  �لطبي  و�لنقل  �لإ�سع�ف  خدمة  ملزود 

يتعر�ص  �مل�ست�سفي�ت عن كل �سخ�ص م�س�ب 

للإ�س�بة �لبدنية �أو �ل�ف�ة ويتم �إ�سع�فه ونقله 

من  يح�سل  ح�دث  نتيجة  �مل�ست�سفى  �إىل 

مركبة م�ؤّمن عليه� لدى �ل�سركة من �مل�س�ؤولية 

�ملدنية.

�ملركبة  م�لك  �ملت�سرر  �لغري  ي�ستحق  هـ.   

)�ملركبة  �ملنفعة  ف��ت  بدل  �خل�س��سية 

�لبديلة( وح�سب �لتف�سيل �لآتي:-

�ملت�سرر�لتع�ي�ص  �ختي�ر�لغري  ح�ل  يف  �أوًل:   

ف��ت  عن  بدل  �أي  �حت�س�ب  يتم  ل  �لنقدي 

�ملنفعة.

للمركبة  �لإ�سلح  �ختي�ر  ح�ل  يف  �أم�  ث�نًي�:   

مقت�سى  ح�سب  �لإ�سلح  ور�ص  يف  �ملت�سررة 

�حل�ل فتح�سب مدة بدل ف��ت �ملنفعة ب�لأي�م 

وتقرير  �ملت�سررة  �ملركبة  ت�سليم  ت�ريخ  من 

�حل�دث و�مللكية لل�سركة.

ث�لًث�: حتت�سب م�س�ؤولية �سركة �لت�أمني عن بدل   

ف��ت �ملنفعة عن كل ي�م لكل مركبة مت�سررة 

ح�سب قيمة �أجرة مركبة بديلة مم�ثلة لنف�ص 

ثلثم�ئة  عن  يزيد  ل  ومب�  �ملركبة  من  �لن�ع 

درهم ي�مًي�, وتك�ن �ملدة �لق�س�ى لبدل ف��ت 

مركبة  ت�فر  �أن  ولل�سركة  �أي�م  ع�سرة  �ملنفعة 

بديلة مم�ثلة عن تلك �ملدة تك�ن بح�لة جيده 

جًدً� لل�سري على �لطرق.

مبلغ حتمل . 2 �أي  تقتطع  �أن  �ل�سركة  على  ميتنع 

من �لغري �ملت�سرر.

�لت�أمني . 3 �إليه  ميتد  �سخ�ص  �أي  وف�ة  ح�لة  يف 

�ملن�س��ص عليه يف هذه �ل�ثيقة تلتزم �ل�سركة 

نتيجة  �مل�ستحق  �لتع�ي�ص  مبلغ  تدفع  ب�أن 

و�لأحك�م  لل�سروط  وفًق�  ورثته  �إىل  �حل�دث 

�ل��ردة يف هذه �ل�ثيقة.

تلتزم �ل�سركة ب�أي ت�س�ية بني �مل�ؤّمن له و�لغري . 4

�ملت�سرر �إذ� متت مب��فقته� �خلطية.

ميتد �لت�أمني �ملن�س��ص عليه يف هذ� �لف�سل . 5

�إىل  به  �ل��ردة  و�ل�سروط  �لأحك�م  حدود  يف 

م�س�ؤولية كل ق�ئد مركبة مرخ�ص �أثن�ء قي�دته 

للمركبة �مل�ؤّمن عليه�.

ج. التزامات امل�ؤّمن له

يف ح�ل وق�ع ح�دث يرتتب عليه مط�لبة وفًق� . 1

ق�ئد  �أو  له  �مل�ؤّمن  على  يجب  �ل�ثيقة  لأحك�م 

�ملخت�سة  �لر�سمية  �أن يخطر �جله�ت  �ملركبة 

لديه� خلل مدة معق�لة من  �مل�ؤّمن  و�ل�سركة 

ت�ريخ وق�ع �حل�دث مع تقدمي جميع �مل�ستند�ت 

و�لبي�ن�ت �ملتعلقة ب�حل�دث, م� مل يكن �لت�أخري 

ت�سليم  له  �مل�ؤّمن  على  ويجب  مقب�ل,  لعذر 

�ل�سركة ب�أ�سرع وقت ممكن كل مط�لبة �أو �إنذ�ر 

�أو �أور�ق ق�س�ئية مبجرد ت�سلمه �إي�ه�.

�إخط�ر . 2 �ملركبة  ق�ئد  �أو  له  �مل�ؤّمن  على  يجب 

�ل�سركة ب�أ�سرع وقت مبجرد علمه بقي�م دع�ى 

�أو حتقيق �أو حتري�ت خ��سة ب�حل�دث �ملذك�ر, 

ح�لة  ويف  مقب�ل,  لعذر  �لت�أخري  يكن  مل  م� 

�ملركبة  على  �آخر  �أو عمل جن�ئي  �سرقة  وق�ع 

مط�لبة  قي�م  عليه  يرتتب  قد  عليه�  �مل�ؤّمن 

�أن  له  �مل�ؤّمن  على  يتعني  �ل�ثيقة  لهذه  وفًق� 

و�أن  وقت  ب�أ�سرع  �ملخت�سة  �جله�ت  يخطر 

يقدم كل تع�ون لل�سركة. 

ل يج�ز للم�ؤّمن له ول ملن ين�ب عنه تقدمي �أي . 3

�أي  �أو دفع  �أو وعد  �أو عر�ص  �إقر�ر ب�مل�س�ؤولية 

مبلغ بدون �مل��فقة �خلطية لل�سركة.

د. ال�صـــتثناءات

ل يغطي هذ� �لت�أمني �مل�س�ؤولية �ملدنية �لتي تنتج 

�أو تن�س�أ عن �حل��دث �لتي تقع من �ملركبة �مل�ؤّمن 

عليه� يف �حل�لت �لآتية:

�حل��دث �لتي تقع خ�رج حدود �لدولة.. 1

�أو . 2 ن�س�أت  �أو  وقعت  قد  تك�ن  �لتي  �حل��دث 

غري  �أو  مب��سرة  بطريقة  تعلقت  �أو  نتجت 

�لطبيعية مثل)�لفي�س�ن�ت  ب�لك��رث  مب��سرة 

�أو  �لرب�كني  ث�ر�ن  �أو  �لأع��سري  �أو  �لزو�بع  �أو 

�لزلزل و�لهز�ت �لأر�سية(. 

�لأعم�ل . 3 �أو  �لأجنبي  �لعدو  �أعم�ل  �أو  �لغزو 

مل  �أو  معلنة  �حلرب  �أك�نت  �س��ء  �حلربية 

�أو  �ل�سر�ب  �أو  �لأهلية  �حلرب  �أو  تعلن 

�لث�رة  �أو  �لع�سي�ن  �أو  �ل�سعبية  �ل�سطر�ب�ت 

�أو �لنقلب �لع�سكري �أو �غت�س�ب �ل�سلطة �أو 

�مل�س�درة �أو �لت�أميم �أو �مل��د و�لنظ�ئر �مل�سعة 

ع�مل  �أي  �أو  �لن�وية  �أو  �لذرية  �لتفجري�ت  �أو 

يت�سل بطريق مب��سر �أو غري مب��سر ب�أي �سبب 

من �لأ�سب�ب �ملتقدمة.

�حل��دث �لتي تقع للم�ؤّمن له �أو ق�ئد �ملركبة . 4

�أو �لأ�سخ��ص �لذين يعمل�ن لدى �مل�ؤّمن له �إذ� 

�إذ� ح�سل  �إل  �أثن�ء �لعمل وب�سببه  �أ�سيب��  م� 

وثيقة  �أو  ملحق  مب�جب  �إ�س�فية  تغطية  على 

�أخرى.

ه. حالت الرج�ع على امل�ؤّمن له

يج�ز لل�سركة �أن ترجع على �مل�ؤّمن له و/�أو ق�ئد 

�ملركبة�أو �مل�س�ؤول عن �حل�دث بح�سب �لأح��ل 

بقيمة م� تك�ن قد �أدته من تع�ي�ص يف �حل�لت 

�لآتية:

�إدلء . 1 على  بن�ء  عقد  قد  �لت�أمني  �أن  ثبت  �إذ� 

وق�ئع  �إخف�ئه  �أو  ك�ذبة  ببي�ن�ت  له  �مل�ؤّمن 
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ج�هرية ت�ؤثر يف قب�ل �ل�سركة تغطية �خلطر 

�أو يف حتديد ق�سط �لت�أمني.

�لأغر��ص . 2 غري  يف  �ملركبة  ��ستعم�ل  ثبت  �إذ� 

�ملحددة يف طلب �لت�أمني �مللحق بهذه �ل�ثيقة 

به  �مل�سم�ح  للرك�ب  �لأق�سى  �حلد  جت�وز  �أو 

�أوثبت حتميله� ب�أكرث من �حلم�لة �ملقررة له� 

�أو �إذ� ك�نت حم�لته� غري حمزومة ب�سكل فني 

�أو  �لط�ل  �أو  �لعر�ص  حدود  جت�وز  �أو  حمكم 

�لعل� �مل�سم�ح به �سريطة �أن يثبت �أن ذلك ه� 

�ل�سبب �ملب��سر يف وق�ع �حل�دث.

�أو �ختب�ر . 3 �إذ� ثبت ��ستعم�ل �ملركبة يف �سب�ق 

 - به�  �مل�سرح  �لأح��ل  غري  يف  �ل�سرعة 

�ملب��سر يف وق�ع  �ل�سبب  �أنه  يثبت  �أن  �سريطة 

�حل�دث.

�أن هن�لك خم�لفة للق��نني و�نط�ت . 4 �إذ� ثبت 

وفًق�  عمدية  جنحة  �أو  جن�ية  على  �ملخ�لفة 

�لعق�ب�ت  ق�ن�ن  يف  عليه  �ملن�س��ص  للتعريف 

�ملعم�ل به و�لن�فذ �ملفع�ل يف �لدولة. 

�إذ� ثبت �أن قي�دة �ملركبة متت دون �حل�س�ل . 5

لق�ن�ن  �ملركبة طبًق�  لن�ع  قي�دة  على رخ�سة 

�ل�سري و�ملرور ول��ئحه و�أحك�م هذه �ل�ثيقة �أو 

�أن يك�ن �لرتخي�ص �ملمن�ح للم�ؤّمن له �أو لق�ئد 

�ملركبة, ح�سب مقت�سى �حل�ل, قد �سدر �أمر 

�ملخت�سة  �ل�سلط�ت  �أو  �ملحكمة  من  ب�إيق�فه 

قي�دة  �أن رخ�سة  �أو  �ملرور  ل��ئح  �أو مبقت�سى 

مل  م�  �حل�دث  وقت  منتهية  ك�نت  �ملركبة 

ي�ستطع جتديد �لرخ�سة �ملنتهية خلل ثلثني 

ي�ًمً� من ت�ريخ �حل�دث.

�أو . 6 له  �مل�ؤّمن  �س��ء  �ملركبة  ق�ئد  �أن  ثبت  �إذ� 

�سخ�ص �آخر �سمح له بقي�دته� �رتكب �حل�دث 

وق�عه  ب�سبب  �لطبيعية  ح�لته  غري  يف  وه� 

�مل�سروب�ت  تن�ول  �أو  �ملخدر�ت  ت�أثري  حتت 

�ل�سيطرة  يف  قدرته  على  �مل�ؤثرة  �لكح�لية 

على �ملركبة �أو تن�ول �لعق�قري �لطبية �لتي ل 

ي�سمح طبًي� ب�لقي�دة بعد تن�وله�,�أم� �إذ� ك�نت 

�ملركبة معدة للت�أجري فيتم �لرج�ع على ق�ئد 

�ملركبة )�مل�ست�أجر(. 

�إذ� ثبت وق�ع �حل�دث عمًد� من �مل�ؤّمن له �أو . 7

ق�ئد �ملركبة.

�أو . 8 �ملقط�رة  ن�سف  �أو  �ملقط�رة  ت�سبب  ح�ل 

قد  له  �مل�ؤّمن  يكن  ومل  بح�دث  �ملقط�رة  �سبه 

�تفق مع �ل�سركة على �سم�له� ب�لت�أمني. 

�إذ� ثبت ��ستعم�ل �ملركبة خ�رج �لطريق وفًق� . 9

يكن  ومل  �ل�ثيقة  هذه  يف  �لطريق  لتعريف 

هن�لك تغطية ��س�فية.

حلقتب�لغري . 10 �لتي  �ل�سر�ر  ك�نت  ح�ل  يف  �أم� 

�ملت�سرر نتيجة عملية �سرقة �أو �سط� للمركبة 

بحق  �لرج�ع  ح�لت  �إحدى  وت�فرت  �مل�ؤّمنة 

�ل�س�رق فيتم �لرج�ع عليه فقط.

و. اإنهاء ال�ثيقة

هذه . 1 �إنه�ء  له  للم�ؤّمن  ول  لل�سركة  يج�ز  ل 

ترخي�ص  د�م  م�  �سري�نه�  مدة  �أثن�ء  �ل�ثيقة 

�ملركبة ق�ئًم�.

مدة . 2 �نته�ء  قبل  �ل�ثيقة  يج�ز�نه�ء  �أنه  على 

�سري�نه� ب�سبب:

�أ. �إلغ�ء ترخي�ص �ملركبة �أو  

تغيري  ب�سبب  جديدة  ت�أمني  وثيقة  تقدمي  ب.   

بي�ن�ت �ملركبة �أو

عن  �س�درة  �سه�دة  مب�جب  ملكيته�  نقل  ج.   

على  يجب  �حل�لة  هذه  ويف  �ملخت�سة,  �جلهة 

له  للم�ؤّمن  ترد  �أن  لديه�  �مل�ؤّمن  �ل�سركة 

�ملتن��سب  �جلزًء  خ�سم  بعد  �ملدف�ع  �لق�سط 

مع �ملدة �لتي ك�نت �ل�ثيقة �س�رية فيه� بح�سب 

جدول �ملدد �لق�سرية رقم )3( �ل��رد يف هذه 

�ل�ثيقة, �سريطة �أل تك�ن هن�ك �أية تع�ي�س�ت 

له  �مل�ؤّمن  وك�ن  معلقة  مط�لب�ت  �أو  دفعت 

مت�سبًب� يف �حل�دث.

ح�ل . 3 يف  حكًم�  ملغ�ة  �ل�ثيقة  هذه  تعترب 

�لكلية(  )�خل�س�رة  للمركبة  �لكلي  �لتلف 

�إد�رة  بقر�ر ت�سدره  ت�سجيله�  �سريطة �سطب 

�سلحيته�  عدم  ي�ؤكد  و�لرتخي�ص  �ملرور 

�ل�سركة  من  كل  يبقى  �أن  على  لل�ستعم�ل, 

و�مل�ؤّمن له ملتزمني ب�أحك�مه� قبل �لإنه�ء.

ز. اأحكام عامة

يج�ز لل�سركة �أن ترجع على �مل�ؤّمن له و/�أو ق�ئد 

�ملركبة�أو �مل�س�ؤول عن �حل�دثبح�سب �لأح��ل 

بقيمة م� تك�ن قد �أدته من تع�ي�ص يف �حل�لت 

�لآتية:

تلتزم �ل�سركة بت�سمني جميع �لبي�ن�ت �ل��ردة . 1

يف �جلدول رقم )5( من هذه �ل�ثيقة ويعترب 

هذ� �جلدول جزًءً من هذه �ل�ثيقة.

�ل�ثيقة . 2 هذه  عن  �لن��سئة  �لدع�وى  ت�سمع  ل 

بعد �نق�س�ء ثلث �سن��ت من �لي�م �لذي علم 

�ل�سرر  بحدوث  �مل�سلحة  وذوي  �ملت�سرر  فيه 

وب�مل�س�ؤول عنه.

تخت�ص حم�كم دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة . 3

هذه  عن  تن�س�أ  قد  من�زعة  �أي  يف  ب�لف�سل 

�ل�ثيقة.
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اجلدول 1

ن�سب �ل�ستهلك " قطع غي�ر �ملركب�ت �خل��سة"

�لن�سبة�ل�سنة 

-�لأوىل

5%�لث�نية

10%�لث�لثة

15%�لر�بعة

20%�خل�م�سة

30%�ل�س�د�سة وم� ف�ق

اجلدول 2

ن�سب �ل�ستهلك قطع غي�ر "مركب�ت �لأجرة

و�ملركب�ت �لعم�مي ومركب�ت مك�تب �لت�أجري"

�لن�سبة�ل�سنة 

10%�ل�ستة �أ�سهر �لأخرية من �ل�سنة �لأوىل

20%�لث�نية

25%�لث�لثة

30%�لر�بعة

35%�خل�م�سة

40%�ل�س�د�سة وم� ف�ق

اجلدول ٣

"جدول �ملدد �لق�سرية" ببي�ن ن�سب �ل�سرتد�د من ق�سط �لت�أمني

ن�سبة �ل�سرتد�د من �لق�سط�ملدة ل�سري�ن �ل�ثيقة

80%مدة ل تتج�وز �سهر

70%مدة تزيد على �سهر ولغ�ية نه�ية �ل�سهر �لر�بع 

مدة تزيد عن �أربعة ��سهر ولغ�ية نه�ية �ل�سهر 

�ل�س�د�ص 
%50

مدة تزيد عن �ستة �أ�سهر ولغ�ية نه�ية �ل�سهر 

�لث�من 
%30

ل �سيءمدة تزيد عن ثم�نية �أ�سهر

اجلدول ٤

ق�ئمة قطع �لغي�ر �لتي �إذ� ت�سررت من ح�دث �سري يجب تغيريه� ب�أخرى جديدة دون خ�سم �أي ��ستهلك

زج�ج �ملركبة

�لأ�سط��ن�ت �لرئي�سية للك��بح )للفر�مل(

�أ�سط��ن�ت عجلة �لك��بح )�لفر�مل(

ج�سم �لك��بح )�لفر�مل(

ك�بلت �لك��بح )طر�ز �لن�بيب(

خر�طيم �لك��بح

�سف�ئح )�أغ�سية( �لك��بح

�سن�ديق �لت�جيه

ترو�ص �لت�جيه

حم�ور �لت�جيه ومف��سلة �لكروية

�أحزمة �ملق�عد 



24 23

 كتيب وثيقة

موتور بري�ستيج

الإختيارية  التغطيات  التلقائية,  التغطيات  الثالث:  الف�صل 

والإ�صتثناءات العامة

متديدات التغطية التلقائية

حد التاأمني لأ�ضرار ممتلكات الغري اإزداد 	. 

ليكون 5,000,000 درهم 

م�ضافة 	.  الطريق  على  امل�ضاعدة  خدمة 

ب�ضكل تلقائي يف الوثيقة

�سحب �ملركبة يف ح�لة �لتعطل �أو �حل�دث  �

�سحب �ملركبة �مل�ؤّمن عليه� يف ح�لة تعطل 

ف�س�ف  �مل�ؤّمنه,  للمركبة  ح�دثة  وق�ع  �أو 

�لرتتيب�ت  ب�تخ�ذ  �أك�س�  �سركة  تق�م 

�للزمة ل�سحب �أو نقل �ملركبة �مل�ؤّمنة �إىل 

�أقرب ور�سة ت�سليح معتمدة.

�أو  � �لإنق�لب  نتيجة  �مل�ؤّمنة  �ملركبة  �إز�لة 

قي�دته� يف ح�لة  �ل�سق�ط يف منحدر عند 

عدم قدرة �ملركبة �مل�ؤّمنة على �حلركة على 

ف�ستق�م  �لطريق,  خ�رج  �أو  مبلط  طريق 

�ل�سركة ب�إز�لة �ملركبة بتكلفة متفق عليه�. 

�إن �أق�سى مبلغ يتم دفعه ه� 100,1 درهم 

�مل�ؤّمنة  �ملركبة  ب�إز�لة  يتعلق  فيم�  �إم�ر�تي 

عند �حلجة لإ�ستخد�م ر�فعة. و�سيتحمل 

�مل�ؤّمن له �أية تك�ليف �إ�س�فية.

ثقب  � وجد  �إذ�  �ملركبة  �إط�ر�ت  �إ�ستبد�ل 

ب�مل�س�عدة.  �سنق�م  �ملركبة,  �ط�ر  يف 

ب��ستخد�م  وذلك  �لإط�ر�ت,  لتغيري 

على  �لتغطية  ت�ستمل  ل  مع�يري  وفق  فني 

�لإط�ر�ت  �لأدو�ت,  و/�أو  �لقطع  تزويد 

�لإحتي�طية, �لر�فعة و�لأدو�ت �لأخرى.

بط�رية  � ف�سل  عند  �لبط�رية  خدمة 

�ملركبة, ف�إنه �سيتم ت�سغيله� حتى تتحرك 

ب�إ�ستخد�م ميك�نيكي معتمد من �أك�س�.

�ملركبة من  � قفل  �إذ� مت  �لقفل  فتح  خدمة 

حتت  �لقفل  فتح  نح�ول  �س�ف  �خل�رج, 

�إ�سر�ف �ل�سلط�ت �ملخت�سة بذلك.

 		

 	

متديد التغطية لت�ضمل �ضلطنة عمان	. 

�سلطنة  لت�سمل  �ل�ثيقة  تغطية  متديد  يتم  �س�ف 

عم�ن مق�بل ق�سط �إ�س�يف.

امل�ضاريف الطبية	. 

�س�ف تدفع �ل�سركة �إىل �مل�ؤّمن له و/�أو �أي ر�كب �أخر 

للمركبة �مل�ؤّمنه �لتكلفة �ملعق�لة للم�س�ريف �لطبية 

�ملدف�عة مب� يتعلق ب�أي �إ�س�بة ج�سدية عر�سية بحيث 

يت�سل �ل�سبب �ملب��سر و�لف�ري لهذ� �حل�دث ب�ملركبة 

�مل�ؤّمنة. يق�سد بـ »�لف�ري« ب�أن �لعلج يبد�أ بعد 24 

�س�عة من وقت ومن �لإ�س�بة �جل�سدية �لعر�سية.

�إ�ستثن�ء�ت

�أن �لف�سل 4 �سيطبق فقط على �ملركب�ت أ. 

�خل��سة �مل�ؤّمنة ب�أ�سم �سخ�سي.

لن تتج�وز م�س�ؤولية �ل�سركة مبلغ 3,500 ب. 

درهم �إم�ر�تي لل�سخ�ص �ل��حد مب� يتعلق 

ب�أي ح�دثة و�حدة. �س�ف يزيد هذ� �ملبلغ 

لل�سخ�ص  �إم�ر�تي  درهم   6,000 �إىل 

�لت�أمني  وثيقة  لديك  ك�نت  �إذ�  �ل��حد 

�لتنفيذي للمركب�ت.

املقتنيات ال�ضخ�ضية	. 

للم�لك(  تف�سل,  كنت  �إذ�  )�أو  لك  ندفع  �س�ف 

للمقتني�ت  �لن�جم  �ل�سرر  �أو  �خل�س�رة  قيمة 

عندم�  ح�دث  �أو  �سرقة  حريق,  نتيجة  �ل�سخ�سية 

تك�ن �ملقتني�ت يف �ملركبة �مل�ؤّمنة و�إذ� مت ذكر ذلك 

�س�ف  نز�ع,  ح�لة حدوث  ويف  �ل�سرطة.  تقرير  يف 

يتطلب منك تقدمي دليل على �لتقييم و/�أو �ل�سر�ء.

يجب �أن ل يتج�وز �أق�سى مبلغ يجب دفعه مب�جب هذه 

�ملنفعة 4,000 درهم �إم�ر�تي مب� يتعلق ب�أي مط�لبة 

و�حدة �أو جمم�عة مط�لب�ت ن�جمة عن ح�دثة و�حدة.

و�س�ف يتم خ�سم مبلغ للبلى و�لتده�ر و�لإ�ستهلك 

�أو دفع �لقيمة �ل�س�قية للخ�س�رة, و �أيهم� �أقل.

�إ�ستثن�ء�ت 

�لن�جتة  �ل�سرر  �أو  �خل�س�رة  لقيمة  �لدفع  يتم  لن 

عم� يلي:

�لأم��ل, �لط��بع, �لتذ�كر, �مل�ستند�ت �أو أ. 

�لبط� ق�ت من �أي ن�ع �أو و�سف.

�سرقة �أية ممتلك�ت من مركبة مفت�حة�أو ب. 

تلك  ك�نت  �إذ�  �ل  متحرك  �سقف  ذ�ت 

�ملغلق  �ملركبة  �سندوق  د�خل  �ملمتلك�ت 

ة  �ل�سي�ر  بد�خل  �مل�ج�د  �ل�سندوق  �أو 

)�سندوق �لقف�ز�ت( �ملغلق.

�لب�س�ئع �أو �لعين�ت �ملحم�لة و�لتي تك�ن ج. 

له� علقة ب�أية جت�رة.

تغطية ت�ضرر الزجاج الأمامي	. 

�لزج�ج  ت�سليح  �أو  �إ�ستبد�ل  تكلفة  نغطي  �س�ف 

�مل�ج�د  �لزج�ج  �أو  �لن��فذ  �ملت�سرر,  �أو  �ملك�س�ر 

بهيكل  حتدث  �لتي  �خلدو�ص  و  �ملركبة,  �سقف  يف 

�ملركبة �لن�جت عن ك�سر �لزج�ج.

حتت  للمط�لبة  مدف�ع�ت  �أي  ب�أن  �ملفه�م  من  �إنه 

هذ� �لبند ل ت�ؤثر على مبلغ �لتحمل �سريطة �أن ل 

مبلغ  �لزج�ج  �أو  �لن��فذ  �إ�ستبد�ل هذه  قيمة  تزيد 

5,000 درهم �إم�ر�تي.

�لتغطية  هذه  مب�جب  قدمت  مط�لبة  �أي  ت�ؤثر  لن 

على خ�سم عدم �ملط�لب�ت.

ا�ضتبدال الأقفال	. 

يف ح�لة ت�سرر �أقف�ل �ملركبة �مل�ؤّمنة �أو �سرقة 

�ملف�تيح, مفت�ح ت�سغيل �ملركبة �أو جه�ز ت�سغيل 

تك�ليف  لك  �سندفع  �مل�ؤّمنة,  للمركبة  �لقفل 

��ستبد�ل �لآتي:

جميع �لأقف�ل �خل�رجية للمركبة �مل�ؤّمنة �

�إذ�  � �ملق�د  قفل  و  �ملركبة  ت�سغيل  مفت�ح 

ك�نت تعمل بنف�ص �ملفت�ح, و

جه�ز ت�سغيل �لقفل و�لقفل �ملركزي. �

هذ�  � مب�جب  مط�لبة  تقدمي  ي�ؤثر  لن 

�لف�سل على خ�سم عدم تقدمي مط�لب�ت. 

ل يطبق مبلغ �لتحمل لهذه �لتغطية.

الرجوع اإىل الفاتورة يف حال اخل�ضارة الكلية	. 

ومتت  �سهًر�   24 من  �أقل  مركبتك  عمر  ك�ن  �إذ� 

�عتب�ره� خ�س�رة كلية, ف�إنن� �س�ف:

نع��سك بقيمة �ملركبة عند �سر�وؤه� ح�سب  �

�لف�ت�رة �لأ�سلية بعد �إقتط�ع ثمن �ي �إ�س�ف�ت 

�أو �إك�س�س��ر�ت 

مركبة  � ل�سر�ء  �حل�يل  �ل�س�ق  ثمن  أو 
وطر�ز  فئة  نف�ص  من  تك�ن  حيث  جديدة 

مركبتك 

ب�سرط:

وتك�ن  م�ست�ردة  مركبتك  تك�ن  ل  �أن   

م�سرت�ة من �ل�كيل �ملحلي يف �لدولة.

وغري  جديدة  م�سرت�ة  مركبتك  تك�ن  �أن   

م�ستعملة من �ل�كيل �ملحلي يف �لدولة.

من  �لأ�سلية  �لف�ت�رة  تقدمي  ت�سطيع  �أن   

�ل�كيل لإثب�ت �لثمن �حلقيقي �لذي دفعته 

ثمن مركبتك.

�أن تك�ن �نت �مل�لك �لأول للمركبة.  

تغطية املركبة خارج الطريق	. 

�سيتم  ف�إنه  �س�مل,  ت�أمني  وثيقة  لديك  ك�نت  �إذ� 

ت�سمل  لكي  بك  �خل��سة  �لت�أمني  وثيقة  متديد 

�مل�ؤّمنة  ب�ملركبة  تلحق  �لتي  �لأ�سر�ر  �أو  �خل�س�رة 

خلل قي�دته� خ�رج �لطريق,

	وذلك ب�ضر	 ما يلي:

�أن تك�ن مركبتك ذ�ت قدر�ت مركبة ذ�ت   

دفع رب�عي,

فع�لية  �أو  حدث  �أي  يف  م�س�رك  تك�ن  �أل   

تن�ف�سية �أو يف ر�يل �أو يف �سب�ق من �أي ن�ع
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�سلطنة  لت�سمل  �ل�ثيقة  تغطية  متديد  يتم  �س�ف 

عم�ن مق�بل ق�سط �إ�س�يف

الطرق 	.  هيئة  لدى  الفح�ص  خدمات 

واملوا�ضالت 

�إذ� ك�ن �مل�ؤّمن له بح�جة �إىل �إع�دة ت�سجيل �ملركبة 

�مل�قع  �ملركبة من  ننقل  �س�ف  ف�إنن�  عليه�,  �مل�ؤّمن 

�ملطل�ب و��ستكم�ل �جر�ء�ت �لت�سجيل. �سيتم �أخذ 

�ملركبة �مل�ؤّمنه للت�سجيل مرة و�حدة فقط. ف�إذ� لأي 

�سبب من �ل�سب�ب ق�م �مل�ؤّمن له ب�أخذ �سي�رته �أكرث 

من مرة و�حدة, ف�سيتحمل �مل�ؤّمن له �أجر �إ�س�يف. 

و�إنه� م�س�ؤولية �مل�ؤّمن له للتحقق من جميع �لغر�م�ت 

�مل�ستحقة ودفعه� مقدًم�.

خ�ضم عدم وجود مطالبات	. 

�حل�لية  �لفرتة  خلل  مط�لب�ت  ب�أي  تقم  مل  �إذ� 

جتديد  عند  خ�سم  على  حت�سل  ف�س�ف  للت�أمني, 

وفًق�  �خل�سم  قيمة  تك�ن  �س�ف  �لت�أمني.  ق�سط 

يف  �ملطبق  �ملط�لب�ت  وج�د  عدم  خ�سم  جلدول 

وقت �لتجديد.

تخفي�ص  يتم  ف�س�ف  مط�لب�ت,  �أي  ن�س�أت  �إذ� 

خ�سم عدم وج�د مط�لب�ت عند �لتجديد �لق�دم 

�ل�ر�ء«  �إىل  »خط�ة  جدول  �إىل  وفًق�  لق�سطك 

�ملطبق يف وقت �لتجديد.

ل ميكن نقل خ�سم عدم وج�د �ملط�لب�ت �خل��ص 

بك �إىل �أي �سخ�ص �آخر.

خدمة اإ�ضتالم وت�ضليم املركبةل. 

برتتيب  نق�م  �س�ف  مغطى,  ح�دث  وق�ع  ح�ل  يف 

ت�سليم �ملركبة �مل�ؤّمنة من �ملك�ن �ملطل�ب �إىل ور�سة 

�لت�سليح, و�إ�ستلم �ملركبة �مل�ؤّمنة عند �لنته�ء من 

�أعم�ل �لت�سليح.

نقطة ات�ضال موحدة للمطالباتم. 

يف ح�لة وق�ع ح�دث مغطى, كعميل م�ت�ر بر�ستيج 

يحق لك �لت�س�ل ب�لفريق �ملخ�س�ص ملط�لب�ت م�ت�ر 

بر�ستيج يف وقت �س�ع�ت �لعمل حيث �سنق�م مب� يلي:

نلتزم بنقطة �ت�س�ل لأية مر��سلت تتعلق  �

مبط�لب�ت م�ت�ر بر�ستيج.

لرتتيب  � �خلدمة  مزود  مع  �لتن�سيق 

�لتق�ط �ملركبة �مل�ؤّمنة من �مل�قع �ملطل�ب 

و�إ�ستلم  لإ�سلح,  ور�سة  �إىل  و�سحبه� 

�ملركبة �مل�ؤّمنة بعد �إنه�ء �لإ�سلح�ت.

�لتن�سيق مع مزود �خلدمة لرتتيب منفعة  �

�ملركبة �لبديلة.

�لتن�سيق مع مزود �خلدمة لرتتيب �سحب  �

�ملركبة يف ح�لة �لتعطل �أو �حل�دث.

�إذ� وفرت لن� ور�سة �لت�سليح ب�قت حمدد  �

وبني  بينك  بتن�سيق  �سنق�م  للفح�ص, 

ور�سة �لت�سليح..

متديد الإ�ضالحات داخل الوكالة اإىل حد ن. 

خم�ص �ضنوات

�إذ� ذكر يف جدول وثيقتك, �س�ف يتم متديد �لتغطية 

لت�سمل ��سلح�ت مركبتك من �ل�سر�ر �لعر�سية 

د�خل �ل�ك�لة مق�بل ق�سط ��س�يف متفق عليه 

منفعة املركبة البديلةص. 

بعد وق�ع ح�دثة مغط�ة حتت وثيقتك، �س�ف نقدم لك 

مركبة م�ست�أجرة لفرتة �أق�س�ه� 7 �أي�م. وعندم� نقرر 

ب�أن �ملركبة �مل�ؤّمنه خ�س�رة �إجم�لية نتيجة �ل�سرر �أو 

�ل�سرقة, �س�ف نقدم مركبة م�ست�أجرة ملدة 7 �أي�م �أو حتى 

نق�م بتقدمي عر�ص لت�س�ية �ملط�لبة �خل��سة بك, و�أيهم� 

�أقرب. و�سيتم تقدمي هذه �ملنفعة عند قب�لن� ملط�لبتك.

يجب �أن يبد�أ �إ�ستخد�م �أي مركبة م�ست�أجرة مب�جب 

من  �س�عة   48 خلل  �أعله  �ملذك�رة  �لتغطي�ت 

تعطل �ملركبة �مل�ؤّمنة, نتيجة ح�دث مغطى مب�جب 

وثيقتك. تقدم �ملركبة �مل�ست�أجرة للم�ؤّمن له فقط.

وحتى يتم �لإ�ستف�دة من �ملركبة �مل�ست�أجرة, فيجب 

ورخ�سة  �لإئتم�ن  بط�قة  يقدم  �أن  له  �مل�ؤّمن  على 

ت�أجري  �سركة  �إىل  �ملفع�ل  �س�رية  �إم�ر�تية  قي�دة 

�ملركبة  ب�إع�دة  له  �مل�ؤّمن  يق�م  �أن  �ملركب�ت. يجب 

�إىل  �أو  �ملركب�ت  ت�أجري  �سركة  �إىل  �إم�  �مل�ست�أجرة 

مك�ن �لت�سليح �لذي يتم فيه ت�سليح �ملركبة �مل�ؤّمنه.

�س�ف يتم تطبيق �أي قي�د يتم تطبيقه� على �إ�ستئج�ر 

�ملركب�ت يف �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة. 

�إ�ستثن�ء�ت 

تك�ليف �لبرتول وم��قف �ملركب�ت و�أي   

غر�م�ت.

تك�ليف �إ�ستئج�ر �ملركبة بعد فرتة 7 �أي�م.  

مبلغ �لتحمل �ملطبق يف ح�لة وق�ع ح�دثة   

عند �إ�ستخد�م �ملركبة �مل�ست�أجرة.

�أي ن�ع من �مل�س�ؤولية �لق�ن�نية �لن��سئة   

من �إ�ستخد�م �ملركبة �مل�ست�أجرة.

تغطية دول جمل�ص �لتع�ون.  

التغطيات الإختيارية:

جدول  يف  ذكرت  �إذ�  فقط  �لتغطية  هذه  تنطبق 

�ل�ثيقة �خل��ص بك

تغطية دول جمل�ص التعاون	. 

 1 �لف�سل  مب�جب  �لإقليمية  �حلدود  متديد  مت 

لت�سمل عم�ن و�لبحرين و�ململكة �لعربية �ل�سع�دية 

مب�جب  تغطيتك  يتم  لن  لكن  وقطر.  و�لك�يت 

�لث�لث,  �لطرف  �إجت�ه  �مل�س�ؤولية  �سد   ,2 �لف�سل 

حيث �أن هذ ه �لتغطية منف�سلة و يلزم �سر�وؤه من 

نق�ط �حلدود لدى �لدول �ملعنية )م� عد� عم�ن(.

اإ�صتثناءات

�ل��حدة أ.  للرحلة  �أق�سى مدة  تتج�وز  �أل  يجب 

ثلثني )30( ي�ًم�.

يجب �أل يتج�وز �حلد �لأق�سى لعدد �لأي�م 90 ب. 

ي�ًم� يف �أية فرتة من 12 �سهرً�.

ب. منفعة احلوادث ال�ضخ�ضية

�إنه من �ملتفق و �ملتع�رف عليه �إنه �سيتم دفع ق�سط 

�إ�س�يف, يف ح�ل و�فقت �ل�سركة على دفع �لتع�ي�ص 

كم� ه� م��سح يف �جلدول �أدن�ه مب� يتعلق ب�ل�ف�ة 

و/�أو  له  �مل�ؤّمن  عن  ن�س�أت  ج�سدية  �إ�س�ب�ت  �أي  و 

�أفر�د ع�ئلة �ل�س�ئق )�ملعيل, �ل��لد�ن و �لأطف�ل( 

و/�أو �مل�ظفني عند �ل�سع�د و�لنزول من �ملركبة.

ت�ؤدي  �لتي  وملح�ظة  ح�دة  عر�سية  ح�دثة  نتيجة 

ب�سكل م�ستقل عن �أي �سبب �أخر )ب�إ�ستثن�ء �لعلج 

هذه  من  �أي  �إىل  �جلر�حة(  طريق  عن  �أو  �لطبي 

�لإ�س�ب�ت �ملذك�رة يف �جلدول �أدن�ه خلل 3 �سه�ر 

�لتي تلي ت�ريخ �حل�دث.

�سريطة �أن:

�ستدفعه أ.  �لذي  �لتع�ي�ص  �سيقت�سر 

�ل�سركة طبًق� مل�دة و�حدة فقط من هذه 

�أعله  �ملذك�رة   6 �إىل   1 �مل�دة  من  �مل��د 

طريق  عن  �أو  م�ستقل  ب�سكل   7 �مل�دة  �أو 

حل�لة  وفًق�   6 �أو   5 �مل�دة  �إليه�  �لإ�س�فة 

نتيجة  �مل�ؤّمنني  �لأ�سخ��ص  ه�ؤلء  من  �أي 

تتج�وز  ل  �أن  �سريطة  و�حدة  ح�دثة  �أي 

م�س�ؤولية �ل�سركة �لإجم�لية مبلغ �لتع�ي�ص 

200,000 درهم �إم�ر�تي لل�سخ�ص �مل�ؤّمن 

له خلل �أي فرتة ت�أمني و�حدة.

عند طلب �مل�ؤّمن له, �س�ف تدفع �ل�سركة ب. 

�مل�ؤقت  �لكلي  للعجز  �أ�سب�عية  تع�ي�س�ت 

من  له  �مل�ؤّمن  �ل�سخ�ص  مينع  �لذي 

مم�ر�سة مهنته )كم� ه� مذك�ر يف �مل�دة 

 26 تتج�وز  ل  لفرتة  �أعله(  للجدول   8

قيمة  تك�ن  �أن  يجب  متت�بًع�.  �أ�سب�ًع� 

�لإجم�لية  و�لقيمة  �لأ�سب�عية  �لتع�ي�ص 

�لذي  �ل�سخ�ص  �لتي بني  وفًق� للإتف�قية 

يط�لب ب�لت�أمني و �ل�سركة.

�أي ج.  دفع  عن  م�س�ؤولة  غري  �ل�سركة  �إن 

�أو �لإ�س�بة �جل�سدية �لتي  تع�ي�ص لل�ف�ة 

حتدث ب�سكل مب��سر �أو غري مب��سر, ب�سكل 

�إجم�يل �أو جزئي نتيجة للأ�سب�ب �لت�لية:

�إيذ�ء �لنف�ص تعمًد� �أو �لإنتح�ر �أو حم�ولة   .1

�لإنتح�ر �أو عيب خلقي �أو �سعف عقلي.

�لتع�ي�ص  ط�لب  �ل�سخ�ص  لك�ن  نظرً�   .2

نف�سه مدمًن� للمخدر�ت �أو �خلمر.
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عند د.  فقط  �لتع�ي�ص  هذ�  دفع  يتم  �س�ف 

ممثلته   / ممثله  �أو  له  �مل�ؤّمن  م��فقة 

�لق�ن�نية و�لذي متى م� ��ستلم �لتع�ي�ص 

ب�لإ�س�بة  يتعلق  فيم�  �لكلي  �لإبر�ء  يتم 

لذلك �ل�سخ�ص.

يجب �أن ل يتج�وز عدد رك�ب �ملركبة يف ه. 

�لإ�ستيع�بية  �لقدرة  �حل�دثة  وق�ع  وقت 

لعدد �لرك�ب �ملرخ�ص له للمركبة.

مبلغ التع�ي�شجدول املنافع

الركابال�صائقن�ع الإ�صابة

350,000 درهم �ل�ف�ة �أو �لعجز �لكلي �لد�ئم.1

�إم�ر�تي

200,000 درهم 

�إم�ر�تي

لك�مل 2 للعلج  ق�بل  و�لغري  �لكلي  �لفقد�ن 

�لب�سر يف كلت� �لعينني.

350,000 درهم 

�إم�ر�تي

200,000 درهم 

�إم�ر�تي

�أعلى 3 �أو  يف  ع�س�  برت  نتيجة  �لكلية  �خل�س�رة 

�ملع�سم �أو �لك�حل لكلت� �لأيدي �أو كلت� �لقدمني 

�أو و�حدة معً� مع قدم و�حدة.

350,000 درهم 

�إم�ر�تي

200,000 درهم 

�إم�ر�تي

�أعلى 4 �أو  يف  ع�س�  برت  نتيجة  �لكلية  �خل�س�رة 

�ملع�سم �أو �لك�حل لكلت� �لأيدي �أو كلت� �لقدمني 

�أو و�حدة معً� مع قدم و�حدة.

350,000 درهم 

�إم�ر�تي

200,000 درهم 

�إم�ر�تي

لك�مل 5 للعلج  ق�بل  و�لغري  �لكلي  �لفقد�ن 

�لب�سر يف عني و�حدة.

175.000 درهم 

�إم�ر�تي

100,000 درهم 

�إم�ر�تي

�أعلى 6 �أو  يف  ع�س�  برت  نتيجة  �لكلية  �خل��سرة 

�ملع�سم �أو �لك�حل ليد و�حدة �أوقدم و�حدة.

175,000 درهم 

�إم�ر�تي

100,000 درهم 

�إم�ر�تي

�لعجز �لكلي �لذي مينع �ل�سخ�ص من �إد�رة �أو 7

مز�ولة مهنته, 1,500 درهم �إم�ر�تي للأ�سب�ع 

�ل��حد لفرتة ل تتج�وز 26 �أ �سب�ع. 

 

�س�ف حتدد قيمة 

�لتع�ي�ص لل�سخ�ص 

على �أ�س��ص ن�سبة 

�لعجز�جلزئي �لد�ئم 

م��فق عليه� من 

قبل �ملجل�ص �لطبي 

وم�سروبة مببلغ 

�لت�أمني

)200,000 درهم 

�إم�ر�تي(

�س�ف حتدد قيمة 

�لتع�ي�ص لل�سخ�ص 

على �أ�س��ص ن�سبة 

�لعجز�جلزئي �لد�ئم 

م��فق عليه� من 

قبل �ملجل�ص �لطبي 

وم�سروبة مببلغ 

�لت�أمني

)200,000 درهم 

�إم�ر�تي(

�ل�سخ�ص 8 مينع  �لذي  �مل�ؤقت  �لكلي  �لعجز 

�مل�س�ب من مز�ولة مهنته.

كم� ه� متفق عليه 

)على �أ�س��ص �أ�سب�عي 

�إىل 26 �أ�سب�ع(

كم� ه� متفق عليه 

)على �أ�س��ص �أ�سب�عي 

�إىل 26 �أ�سب�ع(

الإ�صتثناءات العامة

ل تغطي �ل�ثيقة �خل�س�رة �أو �ل�سرر �أو �مل�س�ؤولية . 1

�حل��دث  من  �لن��سئة  �لث�لث  �لطرف  جت�ه 

�ملتعلقة ب�ملركبة �مل�ؤّمنة يف �حل�لت �لت�لية:

�حلدود أ.  خ�رج  تقع  �لتي  �حل��دث 

�جلغر�فية �ملحددة يف هذه �ل�ثيقة.

غري ب.  �أو  مب��سرة  حتدث  �لتي  ح��دث  �أي 

�لن�جمة  �أو  تقريبي  ب�سكل  مب��سرة, 

ميكن  �أو  �إىل  �س�همت  �إىل,  بعد  عن 

�أو مب� يت�سل  �لن��سئة من  �أو  �إىل  عزوه� 

�لتل�ث  �أو  �لأي�نية  �لإ�سع�ع�ت  مع 

�أي  من  �ل�س�درة  �لذرية  ب�لإ�سع�ع�ت 

ن�جتة  ن�وية  خملف�ت  �أية  �أو  ن�وي  وق�د 

عن �حرت�ق �ل�ق�د �لن�وي ب�سكل مب��سر 

�لأ�سب�ب  من  �أي  مع  مب��سر  غري  �أو 

�ملذك�رة �أعله.

له ج.  �مل�ؤّمن  قي�دة  عن  �لن�جمة  �حل��دث 

�لطريق  للمركبة خ�رج  �أخر  �س�ئق  �أي  �أو 

»ك�فة  �لطريق  تعريف  يتم  حيث  �لع�م 

طرق �ملرور �ملفت�حة لعب�ر �لع�مة«, �إل يف 

ح�لة �إتف�ق �لأطر�ف على خلف ذلك يف 

�ل�ثيقة.

يجري . 2 م�س�ؤولية  �أية  يغطي  ل  �لت�أمني  هذ� 

�حل�قه� مبقت�سى �إتف�قية و مل تكن لتلحق ل�ل 

وج�د تلك �لتف�قية.

عن . 3 ن�جمة  م�س�ؤولية  �أية  �ل�ثيقة  ت�ستثني 

�إ�ستخد�م �ملركبة يف �ل�سب�ق, ر�لي�ت �ملركب�ت 

و/�أو جت�رب �ل�سرعة.

ا�صتثناء احلرب والرهاب

�س�ف لن ندفع لأي ح�دثة, خ�س�رة, �سرر �أو �إ�س�بة 

من  �أي  ب�سبب  مب��سرة  غري  �أو  مب��سرة  �لن�جمة 

�أ�سب�ب  �أي  ت�س�هم  مل  �أم  �س�همت  �س��ء  �لت�يل, 

�أخرى بذلك :

�حلرب.  

�لغزو.  

ت�سرف�ت �جلي��ص �لأجنبية.  

�لعملي�ت �لعد�ئية, و�لعملي�ت �حلربية   

)�س��ء ك�نت �حلرب معلنة �أم ل(. 

�حلرب �لأهلية.  

�لث�رة, �لتمرد �أو �لع�سي�ن )حم�ولة   

�لن��ص بتغيري �حلكم ب�لق�ة �أو حم�ولة 

فعل ذلك(.

�لع�سي�ن �ملدين �إذ� ك�ن ب�سكل �سديد   

وحجم كبري ميكنه �أن يعترب �إنتف��سه 

�سعبية.

�لق�ة �لع�سكرية )حتى �إذ� ك�نت مرخ�سة   

من �حلك�مة �ملنتخبة(.

�إغت�س�ب �ل�سلطة )�إغت�س�ب �ل�سلطة   

ب�لق�ة من قبل �أي �سخ�ص �أو جمم�عة 

ي�سمل �لق��ت �مل�سلحة(. 

�أي فعل �إره�بي لغر�ص هذ� �لإ�ستثن�ء,   

ف�إن �لفعل �لإره�بي يعني �أي ت�سرف 

ي�سمل على ��ستخد�م �لق�ة �أو �لعنف �أو 

�لتهديد, من �أي �سخ�ص �أو جمم�عة من 

�لأ�سخ��ص �س��ء ك�ن ذلك �لت�سرف 

�سخ�سًي� �أو ني�بة عن �أو ب�سلة مع �أي 

منظمة �أو منظم�ت �أو حك�مة �أو حك�م�ت 

ومت فعله لأغر��ص �سي��سة �أو دينية �أو 

�أيدي�ل�جية �أو �أي �أ�سب�ب م�س�بهة وي�سمل 

�لعزم على �إجب�ر �أي حك�مة �أو و�سع ع�مة 

�لن��ص �أو ق�سم من ع�مة �لن��ص حتت 

�خل�ف.

�س��ء  �لإ�س�بة  �أو  �ل�سرر  � �خل�س�رة,  �أي�سً ي�ستثنى 

ك�نت ب�سبب مب��سر �أو غري مب��سر �أو ن�جتة عن �أو 

�أو  على  لل�سيطرة  �تخ�ذه  مت  ت�سرف  ب�أي  مت�سلة 

منع �أو �إخم�د �أو ب�أي وجه من �ل�ج�ه ذو �سلة مب� 

ج�ء يف �لأ�سب�ب �ملذك�رة �أعله.

�أي  ب�أن  �ل�ستثن�ء  �ل�سركة مب�جب هذ�  �إذ� دفعت 

مغطى  �أو م�سروف غري  كلفة  �أو  �سرر  �أو  خ�س�رة 

بهذ� �لت�أمني ف�إن م�س�ؤولية �إثب�ت �لعك�ص تقع على 

ع�تق �مل�ؤّمن له.

هذ�  من  جزًء  �أي  فيه�  ي�سبح  �لتي  �حل�لة  يف 

�ل�ستثن�ء غري �س�لح �أو ل ميكن تطبيقه ف�إن �جلزًء 

�ملتبقي منه يبقى �س�ري �ملفع�ل وله �أثره.
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ال�صكاوى  تقدمي  طريقة  املطالبات,  ت�صجيل  و�صائل  الرابع:  الف�صل 

وق�صم الأ�صئلة املكررة

و�صائل ت�صجيل املطالبات

ماإذا يجب اأن تفعل عند وق�ع حادثة ؟

عليك  وق�ع ح�دثة, يجب  للأنظمة, يف ح�لة  وفًق� 

تقرير  �إن  حيث  �ل�سرطة.  تقرير  على  �حل�س�ل 

مط�لبتك  لقب�ل  �أك�س�  قبل  من  متطلب  �ل�سرطة 

�لت�سليح  ل�ر�سة  �أكرب  ب�سكل  ه�م  و�إنه  ومع�جلته� 

�أكرث  ت�رط  ح�لة  يف  مركبتك.  بت�سليح  تبد�أ  حتى 

وفًق�  �ل�سرطة  ف�ستحدد  �حل�دثة,  يف  طرف  من 

و�سيتم  �حل�دثة.  يف  طرف  كل  م�س�ؤولية  للح�دث 

مع  �ل�سرطة  تقرير  يف  �مل�س�ؤولي�ت  هذه  ذكر 

للمركبة  �لن�جمة  للأ�سر�ر  و�أويل  و�سف خمت�سر 

)�ملركب�ت(. ويجب عليك يف ح�لة وق�ع ح�دثة �أن 

ح�س�ر  و�إنتظ�ر  �لف�ر  على  �ملرور  ب�سرطة  تت�سل 

�ل�سرطة �إىل م�قع �حل�دث.

تق�م  ل  �إنك  من  �لت�أكد  عليك  يجب  يكن  ومهم� 

قبل  من  غر�مة  �أي  لتجنب  �ملرور  حركة  ب�إع�قة 

�سرطة �ملرور.

�أو لأي من  �إ�س�بة ج�سدية لك  �أي  يف ح�لة حدوث 

�أو  ب�سيطة,  �إ�س�بة  ك�نت  ل�  حتى  مركبتك,  رك�ب 

عليك  يجب  �سخ�سية,  ممتلك�ت  ت�سرر  ح�لة  يف 

�ل�سرطة  �لتف��سيل يف تقرير  �لت�أكد من ذكر هذه 

�ملن�فع  ك�فة  على  ب�حل�س�ل  �حلق  لك  يك�ن  حتى 

�ملذك�رة يف �لكتيب.

�إن ور�سة �لت�سليح �لتي �ستق�م بت�سليح مركبتك, 

تقرير  يف  �ملذك�رة  �لأ�سر�ر  بت�سليح  تق�م  �س�ف 

�ل�سرطة فقط.

�لأ�سر�ر  هذه  ذكر  من  �لت�أكد  من  نن�سحك  لذ�, 

ب�سكل �سحيح يف تقرير �ملركبة. 

ويف ح�لة رغبتك بت�سليح �أ�سر�ر خمتلفة يف نف�ص 

�ل�قت, �لتي حدثت نتيجة ح��دث خمتلفة, فيجب 

ح�دث  لكل  م�ستقله  �سرطة  تق�رير  تقدمي  عليك 

هذه  على  وبن�ًء  ملركبتك.  �لأ�سر�ر  هذه  �سبب 

�أك�س� �لعدد �ملن��سب  �لتق�رير, �س�ف تطبق �سركة 

�لتحمل �ملذك�ر  ب�أن مبلغ  �لتحمل. علًم�  من مب�لغ 

كل  على  م�ستقل  ب�سكل  يطبق  وثيقتك  جدول  يف 

ح�دث ينتج عنه �سرر بحيث ل ي�جد طرف ث�لث 

حمدد من قبل �ل�سرطة.

كيف تبلغ عن مطالبة ؟

ل يجب عليك �لقدوم �إىل مك�تبن� بعد �لأن, �أو حتى 

لت�سليح  بن�  �خل��سة  �لإت�س�ل  مبر�كز  �لإت�س�ل 

مركبتك نتيجة ح�دث, ب�سبب وج�د خدمة �ل�سبكة 

�لإلكرتونية, �لتي ت�سمح ل�سرك�ئن� بت�سجيل �ملط�لبة 

حيث �ستبد�أ عملية �لت�سليح على �لف�ر. 

يجب عليك �إتب�ع �خلط��ت �لب�سيطة �لت�لية فقط:

عليك . 1 ويجب  �ل�سرطة,  تقرير  على  �أح�سل 

تقرير  يف  �لتف��سيل  ك�فة  �سحة  من  �لت�أكد 

�ل�سرطة.

ت�سجيل . 2 بط�قة  �لقي�دة,  رخ�سة  معك  �أحمل 

�لذه�ب  وميكنك  �ل�سرطة  وتقرير  مركبتك 

�إىل �أي من ور�ص �لت�سليح �ملعتمدة من قبلن� 

�ل�ر�ص  )ميكنك �حل�س�ل على معل�م�ت عن 

م�قعن�  طريق  عن  بن�  �خل��سة  �ملعتمدة 

�لإلكرتوين(. 

�لإ�سلح . 3 ور�سة  يف  لأك�س�  مكتب  جتد  �س�ف 

�مل�ستند�ت  ب�أخذ  م�ظفين�  �أحد  �سيق�م  حيث 

منك وت�سجيل �ملط�لبة.

�س�ف تبد�أ عملية ت�سليح مركبتك ف�ًر� حيث . 4

ب�سكل  لن�  �لت�بعني  �لف�ح�سني  �أحد  �سيت��جد 

د�ئم يف ور�سة �لإ�سلح ملت�بعة مركبتك خلل 

فرتة عملية �لت�سليح.

�مل�ست�أجرة«, . 5 »�ملركبة  تغطية  لديك  ك�نت  �إذ� 

�للزمة  �لرتتيب�ت  ب�إتخ�ذ  نق�م  �س�ف 

�لإ�سلح  ور�سة  يف  بديلة  مركبة  لك  لت�فري 

نف�سه�, حتى ميكنك ترك مركبتك يف �ل�ر�سة 

و�ملغ�درة مبركبة بديلة.

عن  ب�أك�س�  ب�لإت�س�ل  ترغب  كنت  �إذ�  وب�لت�أكيد, 

عن  للتبليغ  بن�  �خل��ص  �لإت�س�ل  مركز  طريق 

مل�س�عدتك  م�سرورين  نك�ن  �س�ف  مط�لبتك, 

�ملج�ين  رقمن�  على  �لي�م  �س�عة يف   24 مد�ر  على 

.800292

على  مط�لبتك  �إرف�ق  ميكنك  ر�حتك,  ول�سم�ن 

م�قعن� �لإلكرتوين )www.axa-gulf.com( حيث 

معل�م�ت عن  وت�سجيل  نظ�من�  �إىل  �لدخ�ل  عليك 

ظروف  عن  �ملطل�بة  �ملعل�م�ت  و�إكم�ل  وثيقتك, 

يقدم  و�س�ف  �ل�سرطة.  تقرير  و�إرف�ق  مط�لبتك 

لك �لنظ�م رقًم� ملط�لبتك يف نه�ية �لعملية و�سيبد�أ 

�لف�ر  على  �ملحرتفني  �ملط�لب�ت  ق�سم  م�ظفي 

ب�لعمل على ت�فري �خلدمة �ملطل�بة.

يك�ن  �س�ف  مط�لبتك,  مع�جلة  عملية  وخلل 

�لدخ�ل  طريق  عن  عنه�  �لك�ملة  �ملعل�م�ت  لديك 

 )www.axa-gulf.com( �لإلكرتوين  م�قعن�  �إىل 

�خل��ص  �لإت�س�ل  مبركز  �لإت�س�ل  طريق  عن  �أو 

عن  �لإ�ستعلم  )�أخرت   800292 �لرقم  على  بن� 

�إىل  �لأحد  ي�م  من  عملن�  وقت  خلل  �ملط�لب�ت( 

وي�م  م�س�ًء,   10:00 حتى  �سب�ًح�   8 من  �خلمي�ص 

وب�لإ�س�فة  م�س�ًء,   5 حتى  �سب�ًح�   8 من  �ل�سبت 

ح�لة  عن  �مل�ستجد�ت  �أخر  لك  نقدم  �س�ف  لذلك 

على  ق�سرية  ر�س�ئل  �إر�س�ل  طريق  عن  مط�لبتك 

ه�تفك و�لربيد �لإلكرتوين �خل��ص بك.

ماإذا يحدث يف حالة اخل�صارة الكلية؟

50% من  تك�ليف ت�سليح مركبتك  يف ح�لة جت�وز 

قيمة �ملركبة بعد خ�سم قيمة �لإ�ستهلك )كم� ه� 

م��سح يف جدول �لإ�ستهلك �ملذك�ر يف �لكتيب(, 

ف�س�ف تعترب مركبتك على �إنه� خ�س�رة �إجم�لية.

�إىل  �ملركبة  ملكية  نقل  عن  م�س�ؤوًل  تك�ن  �س�ف 

�مللكية  نقل  ر�س�لة  لأك�س�  تقدم  و�أن  �أك�س�  �سركة 

�لر�سمية �ل�س�درة من �إد�رة �ملرور. وعند �إ�ستلم 

هذه �لر�س�لة �س�ف تع��سك �أك�س� عن قيمة �ملركبة 

بعد خ�سم �لإ�ستهلك ملركبتك وبعد �إقتط�ع مبلغ 

�لتحمل.

�ل�سرورية  �خلط��ت  ك�فة  ب�إتخ�ذ  �أك�س�  تق�م 

�إ�ستلم  عند  عمل  �أي�م   5 خلل  �لت�س�ية  لإ�سد�ر 

�إد�رة  قبل  من  �ل�س�درة  �لر�سمية  �لنقل  ر�س�لة 

�ملرور.

اإىل  احلادث  اإحالة  حالة  يف  يحدث  ماإذا 

املحكمة ؟

�حل�دثة  �إح�لة  �ل�سرطة  تقرر  �حل�لت,  بع�ص  يف 

�مل�ت  ح�لت  يف  ع�دة  يحدث  وهذ�  �ملحكمة.  �إىل 

�أحد  �إنته�ك  ح�لة  يف  �أو  �جل�سدية  و�لإ�س�ب�ت 

�ل�س��ق لق��نني دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

يف مثل هذه �حل�لت, �سيتم �إح�لة هذه �حل�دثة �إىل 

�ملحكمة. و�س�ف تك�ن �ملمثل �ل�حيد يف �ملحكمة.

�س�ف تق�م �أك�س� ب�إتخ�ذ ك�فة �لإجر�ء�ت �ملطل�بة 

حتى يتم ت�سليح مركبتك يف �أق�سر فرتة ممكنه. 

من  مركبتك  �إخر�ج  �أك�س�  ت�ستطيع  لن  ذلك,  ومع 

ور�سة �لت�سليح حتى يتم �إ�سد�ر �لقر�ر �لنه�ئي من 

�ملحكمة.

عليك  يجب  للمحكمة,  �حل�دثة  �إح�لة  ح�لة  يف 

�أك�س� ب�حلق  �لف�ر. فتحتفظ  ب�أك�س� على  �لإت�س�ل 

ب�إد�رة  �أك�س�  تق�م  حتى  ق�ن�ين  ممثل  بتعيني 

ق�سيتك عن طريق �ملح�مني �خل��سني به�.

ماإذا يحدث يف حالة رغبتك بالتعليق على 

الطريقة التي قمنا فيها باإدارة مطالبتك؟

على  لل�سيطرة  حمدد  �إجر�ء  بت�سميم  قمن�  لقد 

�جل�دة لتقييم خدم�تن� يف وقت �إد�رة مط�لبتك. 

يف ح�لة رغبتك ب�لتعليق بعد �إنته�ئن� من مع�جلة 

مط�لبتك, �لرج�ء زي�رة م�قعن� �لإلكرتوين 

www.axa-gulf.com 

ميكنك ت�سجيل تعليقك يف ق�سم »�أت�سل بن�« و�س�ف 

يتم  حتى  �ملعني  للمدير  �لف�ر  على  �إر�س�له  يتم 

تقييم ج�دة خدم�تن�.

نحن نتعهد ب�إ�سع�رك ب�إ�ستلم تعليق�تك خلل ي�م 
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عمل و�حد, و�س�ف نرد عليك بتقييم ع�دل لل��سع 

خلل ي�مني عمل و�س�ف نرد عليك يف ح�لة �إقرت�ح 

حل �إذ� تطلب �لأمر ذلك وتربيره خلل 3 �أ�س�بيع 

من تقدميك �لتعليق على م�قعن�.

طريقة تقدمي ال�صكاوى

نحن نلتزم بتقدمي خدمة ممت�زة وم�ست�ى ع�يل من 

�لرع�ية لعملئن�. ونحن نعلم ب�أن قد حتدث بع�ص 

�لأخط�ء �أحي�نً�, و عندم� يحدث ذلك, نحن نرغب 

ب�أن نعلم بذلك.

نحن ن�عدك 

�س�ف نق�م بت�سجيل �سك�تك ف�ًر�. أ. 

�س�ف نق�م ب�لتحقيق ف�ًر�. ب. 

�س�ف نعلمك ب�أي م�ستجد�ت. ج. 

حل د.  لإيج�د  ممكن  ه�  م�  بكل  نق�م  �س�ف 

ل�سك�تك.

�س�ف نتعلم من �أخط�ئن�.ه. 

�س�ف ن�ستخدم �ملعل�م�ت �مل�ج�دة يف �ل�سك�ى و. 

لتط�ير خدم�تن� ب�إ�ستمر�ر.

قد تك�ن �ملك�مل�ت �له�تفية م�سجلة لأغر��ص �لتدريب 

و �ملر�قبة.

�إذ� ك�ن �لأمر متعلق ب�ثيقتك �أو مط�لبتك �أو �أي �أمر 

�أخر, �لرج�ء �لإت�س�ل مب�ست�س�ر �لت�أمني �لت�بع لك 

�أو, �إذ� مل يتم تعيني �أي م�ست�س�ر من قبلك, �لرج�ء 

�لإت�س�ل بن� مب��سرة. 

مل�صاعدتنا على خدمتك, نطلب منك:

ك�نت  � �إذ�  �ل�سك�ى,  تدعم  �لتي  �ل�ث�ئق  �رف�ق 

�سرورية.

طرح �لأ�سئلة �لتي ت�د من� �لج�بة عليه� و �

�أن تخربن� م� ه� �لرد �ملعق�ل حلل م�سكلتك. �

كم� يت�فر �لدعم و�مل�س�عدة يف عملية تقدمي �ل�سك�وى 

�إد�رة  �سي��سة  �أن  �ل�سك�وى.  �جر�ء�ت  تف�سري  و/�أو 

�إد�رة �ل�سك�وى �لد�خلية  �ل�سك�وى لدين� و�جر�ء�ت 

تت�سمن �أحك�ًم� من�سفة و �لتي تعك�ص م� ه� ع�دل 

ومعق�ل يف ظروف �ل�سك�ى.

كم� ن�ؤكد لكم ب�أنن� �سنتع�مل مع جميع �مل�س�ئل ب�سكل 

جدي و ب�سرية ت�مة.

الطرق  من  باأي  �صك�تك  تقدمي  ميكنك 
التالية: 

زي�رة م�قعن� على �لنرتنت. 1

 www.axa-gulf.com
»�ل�سك�وى«  و�ختي�ر  '�لإم�ر�ت«  »دولة  و�ختي�ر 

حتت »�أك�س� و �أنت« )يف �أ�سفل �ل�سفحة( و�سجل 

�سك�تك. �س�ف ت�ستلم ر�س�له تلق�ئية يذكر فيه� 

رقم �ملرجع �لذي �سيذكر يف جميع �ملر��سلت 

�مل�ستقبلية.

ويف ح�لة مل يكن لديك بريد �إلكرتوين �أو مل ميكنك 

�إ�ستخد�م �لأنرتنت :

للت�أمني . 2 �أك�س�  �سركة  �إد�رة  �إىل  ر�س�لة  �ر�س�ل 

)�خلليج( �ص.م.ب.)م(, �ص.ب. 5862, دبي, 

دولة �لإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة, �أو 

�ر�س�ل ف�ك�ص �إىل 97144392188 + �أو . 3

4 . +  97144476111 ه�تف  على  بن�  �لت�س�ل 

ت�سجيل  �لعملء  خدمة  م�ظفي  من  �أطلب  و 

�سك��ك, �أو 

خدمة . 5 م�ظفي  من  و�لطلب  ملكتبن�  �لذه�ب 

�لعملء ت�سجيل �سك��ك.

ت�سجيل  �سيتم  عنك,  وب�لني�بة  �حل�لت,  هذه  ويف 

رقم  تقدمي  و�سيتم  م�ظفين�  قبل  من  �ل�سك�ى 

مرجع لك, �لذي يجب كت�بته يف جميع �ملر��سلت 

�مل�ستقبلية.

�أي�م   7 خلل  عليك  للرد  �جله�د  ك�فة  بذل  �سيتم 

�أو  15 ي�م عمل  �لنه�ئي عن  �لرد  ت�أخر  و�إذ�  عمل, 

�إذ� �حتجن� �ملزيد من �ل�قت للتحقيق, �س�ف نبلغكم 

ب�ل�قت �لذي �سنق�م فيه ب�لإت�س�ل بك مره �أخرى 

مب� يتعلق ب�سك�تك.

�إذ�مل تكن ر��ٍص عن �لرد �لنه�ئي, �أو غري ر��ٍص عن 

�لت�أخري يف �لرد )�لت�أخري مب� يزيد 15 ي�م(, ميكنك 

�لرج�ع لهيئة �لت�أمني.

تف��سيل  �إر�س�ل  طريق  عن  بذلك  �لقي�م  ميكنك 

�ل�سك�ى مع ذكر رقم �ملرجع لأك�س� �إىل هيئة �لت�أمني:

هيئة �لت�أمني 

�لعربية  �لإم�ر�ت  �أب�ظبي - دولة   ,113332 �ص.ب 

�ملتحدة

�له�تف: 97124990111 + 

�لف�ك�ص: 97125572111 + 

�لربيد �لإلكرتوين:

 contactus@ia.gov.ae
�مل�قع �لإلكرتوين لت�سجيل �ل�سك�وى: 

https://eservices.ia.gov.ae/Wirestorm/
Pages/Render.aspx?page=Complaints&l

ayout=NewAnonymousComplaint

اأ�صئلة متكررة

١. ملاإذا ل ميكن اأن يك�ن التاأمني والت�صجيل 
با�صمني خمتلفني؟

لأنه من �لطبيعي �أن يك�ن ح�مل �ل�ثيقة ه� نف�سه 

ميتلك  �أن  ويجب  �مل�سجل.  و�مل�لك  �ملركبة  �س�ئق 

ح�مل �ل�ثيقة م�سلحة م�لية يف �ملركبة. و�إن �إد�رة 

�ملرور تق�م بت�سجيل ملكية �ملركبة ب��سم �ل�سخ�ص 

�لذي ورد ��سمه يف �سه�دة ت�أمني �ملركبة.

التاأمني  ق�صط  باحت�صاب  تق�م�ن  كيف   .2

اخلا�ش بي؟

به� عند  �لأخذ  يتم  �لتي  هن�ك عدد من �حلق�ئق 

�حت�س�ب ق�سط �لت�أمني �خل��ص بك. ومن بني هذه 

�ملط�لب�ت  �خلربة,  فرتة  �ل�س�ئق,  عمر  �حلق�ئق 

�ل�س�بقة, �مل�قع, قيمة �ملركبة ون�عه�.

بيع  عند  التاأمني  حت�يل  ميكن  ل  ملاإذا   .٣

املركبة؟

على  بن�ءً  �حت�س�به  مت  قد  �لت�أمني  ق�سط  �أن  حيث 

�ملميز�ت �ل�سخ�سية لل�س�ئق, ف�إنه لي�ص من �ملمكن 

�أن يتم نقل غط�ء �لت�أمني ب�سكل ب�سيط من �س�ئق 

�ل�ثيقة �حل�لية. و�سيتم  �إلغ�ء  يتم  �أن  لآخر. يجب 

�إعط�ء �مل�لك �جلديد وثيقة ت�أمني جديدة لأغر��ص 

�لت�سجيل.

لت�صليح  اإ�صتخدامها  �صيتم  ال�ر�ش  اأي   .٤

املركبة؟

�إذ� كنت �أخرتت �لت�سليح لدى �ل�ك�لة, ف�إنه �سيتم 

ت�سليح مركبتك عن طريق �ل�ك�لة �ملرخ�سة, و�إل 

�لت�سليح  ور�ص  �أحدى  ب�إختي�ر  �ستق�م  �أك�س�  ف�إن 

�ل�ر�ص  فقط  ن�ستخدم  ونحن  قبلن�.  من  �ملعتمدة 

ويعمل  �ل�س�رمة.  �جل�دة  ب�س��بط  تتقيد  �لتي 

ومن  م�ؤهلني  م�ظفني  ن�ستخدمه�  �لتي  �ل�ر�ص  يف 

ذوي �خلربة حيث تق�م هذه �لكر�ج�ت ب�إ�ستخد�م 

نحن  �ل�سبب  لهذ�  للإ�سلح�ت.  متط�رة  معد�ت 

على  �أ�سهر   6 ملدة  �سم�ن  تقدمي  على  ق�درون 

�لت�سليح�ت �مليك�نيكية و�سم�ن ملدة 12 �سهًر� على 

ت�سليح�ت �لهيكل و�أعم�ل �ل�سب�غة.

5. ما هي اأوجه الختالف بني تاأمني اأك�صا 

الأخرى  ال�صركات  تاأمني  وبني  لل�صيارات 

امل�ج�دة يف ال�ص�ق؟ 

تقدم �أك�س� �أعلى م�ست�ى من �حلم�ية للمركب�ت يف 

و�خلدمة  �لأم�ن  مع�يري  بدمج   - �لأو�سط  �ل�سرق 

على نط�ق �لعملي�ت �لدولية �ل���سعة, �سحب �ملركبة 

يف ح�لة �حل�د�ث على مد�ر 24 �س�عة, ت�سليح�ت 

م�سم�نة و�س�ع�ت عمل ط�يلة. و�إذ� عر�ست عليك 
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�أقل, فعلى  �أخر بق�سط  ت�أمينية من م�سدر  تغطية 

هذه  كل  �أو  لبع�ص  يفتقد  �لعر�ص  هذ�  �إن  �لأرجح 

�ملمن�حة  �لتغطية  بني  تق�رن  �أن  فريجى  �ملن�فع, 

ولي�ص فقط بني قيمة ق�سط �لت�أمني. 

اأريد  التي  ال�ر�صة  اختيار  ميكنني  هل   .6

اإ�صالح مركبتي فيها؟ 

�سيتم  ف�إذ�  �ل�ك�لة,  ت�سليح�ت  ب�إختي�ر  قمت  �إذ� 

�مل�سرح  �لرئي�سية  �ل�ك�لت  يف  مركبتك  ت�سليح 

�أحد  تخت�ر  �س�ف  �أك�س�  �سركة  ف�إن  و�إل  به�. 

�مل�سلحني �مل�سرح لهم. و�ل�ر�سة �لتي �سنخت�ره�, 

�ستعتمد على ن�ع �ملركبة, طبيعة �ل�سرر وج�هزية 

�لكر�ج.
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