تـ�أمـيــن مـركـبـات (تـ�ســال)
م ـ ـك ـ ـت ـ ـت ـ ـ ــب مـ ــن ق ـ ـب ـ ـ ــل
ال�شروط والأحكام 

�شكراً

على اختياركم �شركة عمان للت�أمين من �أجل التامين على
مركباتكم� .أنتم الآن م�ؤ ّمن عليكم لدى �شركة الت�أمين الأكبر
على م�ستوى الإمارات العربية المتحدة وت�أكدوا �أننا معكم
متى احتجتمونا.
نقدر لكم قراءة هذا الكتيب و�شهادة الت�أمين على المركبات
وملحق وثيقة الت�أمين المرفقة .توفر هذه الوثيقة بيانات حول
ما تغطيه وال تغطيه وثيقة الت�أمين ،كما �إنها تو�ضح �إجراءات
تقديم المطالبات.
لتغيير م�ستوى التغطية الخا�ص بكم �أو لمزيدٍ من الت�سا�ؤالت
ُيرجى االت�صال على رقم٨٠٠ ٦٤٢ ٧٢ :
�شكر ًا لكم و�صحبتكم ال�سالمة!

ال�شروط والأحكام 

ال�شروط والأحكام 

جـ ـ ـ ــدول الـمـحـتــويـ ـ ـ ــات
كيفية تقديم المطالبات
مراكز الخدمة
�ضريبة القيمة الم�ضافة
ال�شروط
ال�شكاوى
نادي ال�سيارات العالمي :تطبيق ال ُم�ساعدة على الطريق الخا�ص بك
التعاريف
الق�سم  1الم�س�ؤولية المدنية
الق�سم  2الفقد والتلف
الق�سم  3المنافع الإ�ضافية
 1-3ا�ستحقاق نقدي ل�سيارة بديلة
 2-3التغطية على الطرق الوعرة
 3-3الحوادث ال�شخ�صية
 4-3الم�صاريف الطبية الطارئة
 5-3الإ�صابة ال�شخ�صية
(عمان وقطر)
 6-3النطاق الجغرافي ُ
 7-3الكوارث الطبيعية و العوا�صف والفي�ضانات والإ�ضرابات و�أعمال ال�شغب واال�ضطرابات المدنية
 8-3الممتلكات ال�شخ�صية
 9-3الأ�ضرار التي تلحق بالزجاج الأمامي لل�سيارة (بدون تحمل)
 10-3ا�ستبدال الأقفال
 11-3ال�سرقة �أثناء �صف ال�سيارة في الموقف
� 12-3إ�صالحات الوكيل
� 13-3ضمان حماية الأ�صول الخا�ص بال�سيارات
 14-3الم�ساعدة على الطريق
� 15-3إ�صالح الخدو�ش دون طالء �إ�ضافي
� 16-3إ�صالح الإطارات
 17-3مو�صل الجدار

ال�شروط والأحكام 
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ال�شروط والأحكام 

كـ ــيف ـ ـي ـ ـ ــة ت ـ ـقـ ــديـ ـ ـ ــم المطال ـ ـبـ ـ ـ ــات
نلتزم بتقديم خدمات للمطالبات �سريعة ومن�صفة وف ّعالة .في حالة التعر�ض �إلى �أي حادث
والرغبة في تقديم مطالبةُ ،يرجى اتباع الخطوات التالية:

تعر�ضتم �إلى حادث

الإبالغ عن مطالبة

انتظار الت�صليحات

القيادة مرة �أخرى

ابقوا هادئني.
انقلوا �سيارتكم �إىل مكان �آمن �إن �أمكن ذلك بعيد ًا
عن احلركة املرورية.
�ضعوا املثلثات التحذيرية للم�ساعدة يف تنبيه احلركة
املرورية بوجود حادث.
االت�صال بال�شرطة على رقم  ،999حتى و�إن كان
احلادث �صغري ًا.
�إذا كانت �سيارتكم حتتاج �إىل القطرُ ،يرجى
االت�صال بق�سم امل�ساعدة يف �شركة عمان للت�أمني
على الرقم800 6565 :
لالت�صاالت الواردة من خارج دولة الإماراتُ ،يرجى
االت�صال على الرقم+971 4 387 6649 :

ُيرجى االت�صال على الرقم800 642 72:
�أو التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين:

أر�سلوا �سيارتكم �إىل ور�شة الإ�صالح املو�صي بها.
� ِ
�سيفح�ص ال�سيارة املت�ضررة �أحد معاييني املركبات
املخو ّلني لدينا لالتفاق على تكلفة الإ�صالح مع املر�أب.
ي�صدر �إذن الت�صليح يف غ�ضون � 48ساع ًة بالن�سبة
ملعظم احلاالت.
لدينا �شبكة مو�سعة من املرائب املعتمدة.

�ستتلقون مكاملة من التاجر /املر�أب عند االنتهاء من
ت�صليح ال�سيارة وجتهيزها.
الآن ميكنكم ا�ستالم �سيارتكم واال�ستمتاع بقيادتها.
ن�أمل �أنكم ا�ستمتعتم ب�إجراءاتنا الف ّعالة يف التعامل مع
املطالبات.

insuremytesla@omaninsurance.ae

للإبالغ عن احلادث الذي تعر�ضتم له يف �أقرب وقت
معقول عملي ًا.
وبنا ًء على التغطية اخلا�صة بكم� ،سنعلمكم مبا
ميكنكم فعله مبركبتكم.
ال تقلقوا� ،أنتم يف �أيادٍ �أمينة.
لت�سجيل مطالبتكم ،عليكم تقدمي ما يلي:
•	بالغ ال�شرطة الأ�صلي �أو �إ�شعار بالإحالة من �ساعد
للأنظمة املرورية.
•	ن�سخة وا�ضحة من رخ�صة قيادة ال�سائق الذي
تع ّر�ض للحادث واملذكور يف بالغ ال�شرطة� /إ�شعار
�ساعد للأنظمة املرورية.
•	ن�سخة وا�ضحة من بطاقة ت�سجيل املركبة.

ميكن التعامل مع معظم املطالبات باخلطوات الب�سيطة املذكورة �أعاله .ومع ذلك ،يف حالة وقوع �إ�صابات ج�سدية �أو حاالت
وفاة ،قد ُيطلب تقدمي املزيد من املعلومات.

ال�شروط والأحكام 
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مـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــز الـ ـخ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ـ ـ ــرة

عـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــان

لولو مول
جي� 02 -أيه ،الطابق الأر�ضي،
هاتف+971 9 222 1104 :

بناية بنك امل�شرق
�شارع ال�شيخ را�شد بن حميد،
(بجانب مركز الإمارات لل�صرافة)
الطابق الأر�ضي
�ص .ب١٧٣٢ :
هاتف+971 ٤ ٢٣٣ ٧٧٧٧ :

العـ ـيـ ـ ــن

املربعة
بناية الغدير ،طابق امليزانني
�ص.ب١٥٨٩٨ :
هاتف+971 3 784 9185 :

�أبوظ ـبـ ــي

�شارع ال�سالم ،املركزية
بناية �شيخ نهيان بن خليفة 126
�ص.ب٣٣٣٥ :
هاتف+971 2 ٦١٢ ٨٤٤٤ :

ر�أ�س اخلـ ـيـ ـمـ ـ ــة
ال ــ�ش ــارقـ ـ ــة

دبـ ــي

ديرة
بناية ُعمان للت�أمني،
�شارع عمر بن اخلطاب
�ص .ب٥٢٠٩ :
هاتف+٩٧١ ٤ ٢٣٣ ٧٧٧٧ :

كورني�ش اخلان
برج ماجي�ستيك،
الطابق الأر�ضي
�ص .ب١٩٣١ :
+971 6 593 ٤١٨٠

بجانب بنك �أبوظبي الأول
�شارع الكورني�ش ،الدفان
بالقرب من مركز رويال للطب
والأ�سنان
�ص.ب ٧٦٣ :
هاتف+971 7 207 0800 :

نلتزم بتقديم خدمات للمطالبات �سريعة ومن�صفة وف ّعالة .في حالة التعر�ض �إلى �أي حادث والرغبة في تقديم مطالبةُ ،يرجى
اتباع الخطوات التالية:

ال�شروط والأحكام 
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�ضريبة القيمة الم�ضافة

ال ــ�ش ــروط

الــ�ش ـك ــاوى

يف حني �أنكم:
�أ) مدفوعات ق�سط الت�أمني:
	.1غري مقيدين يف �ضريبة القيمة امل�ضافة ،ف�إن املبلغ الذي
جتنب ًا لل�شكُ ،ي�ستثنى من جميع مبالغ �أق�ساط الت�أمني
�سندفعه مبلغ الت�أمني /حد التعوي�ض �أو �أي حدود �أخرى
املذكورة يف هذه الوثيقة �ضريبة القيمة امل�ضافة ،وعلى امل�ؤمن
للتغطية الت�أمينية مبا ي�شمل �ضريبة القيمة امل�ضافة؛
عليه� /صاحب الوثيقة �أن يتحمل دفع �ضريبة القيمة امل�ضافة
�أو �أي �ضرائب �أخرى �سارية حالي ًا �أو من املقرر �سريانها
	.2مقيدين يف �ضريبة القيمة امل�ضافة ،ف�إن املبلغ الذي
وتتعلق بوثيقة الت�أمني املاثلة.
�سندفعه مبلغ الت�أمني /حد التعوي�ض �أو �أي حدود �أخرى
للتغطية الت�أمينية وحيث �إنكم م�س�ؤولني عن �سداد
ويوافق امل�ؤمن عليه� /صاحب الوثيقة مبوجبه على �سداد
مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة املتعلق بك�سب ذي �صلة
�ضريبة القيمة امل�ضافة و�أي �ضرائب �أخرى �أو �إحداهما �إىل
مبطالبتكم ،و�سندفع مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة .ومع
�شركة الت�أمني وذلك يف تاريخ ا�ستحقاق ال�سداد املو�ضح
ذلك� ،سنقتطع مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة الذي ندفعه
على الفاتورة ،و ُيعترب امل�ؤمن عليه� /صاحب الوثيقة خمالف ًا
من مبلغ �أي ائتمانات �ضريبية على املدخالت التي يحق
ل�شروط و�أحكام وثيقة الت�أمني خمالف ًة جوهرية عند
لكم �أو �سيحق لكم احل�صول عليها يف حالة قيامكم
عدم قيامه بذلك ،وحينئذٍ يحق ل�شركة الت�أمني املطالبة
بهذا الك�سب ذي ال�صلة .ويف هذه احلاالت ،ميكنكم
بالتعوي�ضات القانونية املتاحة �أمامها ،ويوافق امل�ؤمن عليه/
املطالبة باالئتمان ال�ضريبي على املدخالت فور تعبئة
�صاحب الوثيقة مبوجبه على ذلك وبدون �أي �شروط ،مبا
�إقرار �ضريبة القيمة امل�ضافة اخلا�ص بكم.
ي�شمل �إنهاء وثيقة الت�أمني و� /أو مقا�صة مبلغ �ضريبة القيمة
امل�ضافة املذكورة �أو مبالغ ال�ضرائب الأخرى من �أي مبلغ
وعلى جميع �أ�صحاب الوثائق ممن يعدون مطالبة لدى
�شركة
�آخر �سيح�صل عليه امل�ؤمن عليه� /صاحب الوثيقة من
�شركة عمان للت�أمني �إقرار حالة قيدهم يف �ضريبة القيمة
أخرى
الت�أمني دون احلاجة �إىل احل�صول على �أي موافقة �
امل�ضافة بالإ�ضافة �إىل تقدمي رقم قيدهم يف �ضريبة القيمة
من امل�ؤمن عليه� /صاحب الوثيقة و�أي حكم� /أمر �صادر من امل�ضافة ،و�إن �أي م�س�ؤولية جتاه �ضريبة القيمة امل�ضافة تن�ش�أ
املحكمة �أو �أحدهما.
عن �إقراركم غري ال�صحيح ف�إنكم �ستدفعون قيمتها (امل�ؤمن
عليه� /صاحب الوثيقة) .وحيث �إن مبلغ ت�سوية مطالبتكم يقل
ويف حالة اختالف معاجلة �ضريبة القيمة امل�ضافة� /أي
�ضريبة �أخرى ح�سبما تُق ّيمها م�صلحة ال�ضرائب ذات ال�صلة عن مبلغ الت�أمني /حد التعوي�ض �أو �أي حدود �أخرى للتغطية
عن تلك املحددة من �شركة الت�أمني على فاتورتنا ال�ضريبية /الت�أمينية ،ف�إننا �سندفع مبلغ �ضريبة القيمة امل�ضافة فقط
و�أن فاتورتنا املر�سلة �إليكم والفاتورة ال�صادرة �إلكرتوني ًا من (التي هي �أقل من �أي قيمة ا�ستحقاق ائتمان �ضريبي على
�شركة الت�أمني �أو �إحداهما غري �صحيحة ،ف�إن امل�ؤمن عليه /املدخالت) املطبقة على مبلغ الت�أمني.
�صاحب الوثيقة يوافق مبوجبه على الدفع على الفور وعند
طلب مبلغ الفرق لأي �ضريبة قيمة م�ضافة� /أي �ضريبة �إىل
ال�شركة الت�أمني.

العقوبات
ال تقدم ال�شركة تغطية ت�أمينية وال تتحمل م�س�ؤولية دفع �أية
مطالبة �أو تقدمي �أي تعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة بالقدر
الذي ي�ؤدي فيه تقدمي تلك التغطية �أو دفع تلك املطالبة �أو
تقدمي ذلك التعوي�ض �إىل تعري�ض ال�شركة لأية عقوبة �أو
حظر �أو قيود مبوجب قرارات الأمم املتحدة �أو العقوبات
التجارية �أو االقت�صادية �أو قوانني �أو لوائح االحتاد الأوروبي
واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية والإمارات
العربية املتحدة و� /أو جميع االخت�صا�صات الق�ضائية
الأخرى التي تنفذ ال�شركة فيها �أعمالها.

ر�أيكم يهمنا ،ي�سعدنا دائم ًا �سماع تعليقاتكم ومالحظاتكم.
لإبداء املالحظات �أو تقدمي ال�شكاوىُ ،يرجى االت�صال مبركز
خدمة العمالء لدينا رقم٨٠٠-٤٧٤٦ :
(الإثنني �إىل اجلمعة :من ال�ساعة � 8صباح ًا وحتى ال�ساعة
 8م�سا ًء ،ال�سبت :من ال�ساعة � 8صباح ًا وحتى ال�ساعة 5
ع�صر ًا) .وبد ًال من ذلك ،ميكنكم زيارة موقعنا الإلكرتوين
عرب الرابط التايل ،www.omaninsurance.ae :ثم
اختيار (توا�صل معنا) واختيار (ال�شكاوى).

مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
تلتزم ال�شركة بقوانني مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة
متويل الإرهاب (القانون االحتادي الإماراتي رقم  4لعام
 2002ب�ش�أن جترمي غ�سل الأموال والقانون االحتادي
الإماراتي رقم  1لعام  2004ب�ش�أن مكافحة اجلرائم
الإرهابية واملر�سوم االحتادي رقم  20لعام  2018ب�ش�أن
مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ومتويل
التنظيمات غري امل�شروعة وقرار هيئة الت�أمني رقم  10لعام
 2019ب�ش�أن مكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب
والتنظيمات غري امل�شروعة.

ب)	ت�سوية املطالبات  -حيث توافق �شركة عمان
للت�أمني ال�سداد �إىل �صاحب الوثيقة:
عند �سداد �شركة عمان للت�أمني (�شركة عمان) �أو (نحن)
لقيمة �إحدى املطالبات ،ف�إن حالة القيد يف �ضريبة القيمة
امل�ضافة �ستحدد املبلغ الذي �سندفعه لكم.
ال�شروط والأحكام 
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نادي ال�سيارات العالمي:

تطبيق املُ�ساعدة على الطريق اخلا�ص بك
كيف تطلب الم�ساعدة؟
ميكنك اال�ستفادة من خدمة امل�ساعدة على الطريق على مدار
ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع عرب الهاتف جمان ًا على الرقم
( 8006565من داخل الإمارات العربية املتحدة) �أو على الرقم
( +97143876649من خارج الإمارات العربية املتحدة) �أو
تنزيل تطبيق املُ�ساعدة ”“IMC Roadside Assistance

للطلب الفوري.ميكنك تنزيل التطبيق من � App Storeأو
Google Play Store

مبجرد تثبيت التطبيق ،قم مبلء املعلومات الالزمة وفق ًا
لل�شا�شة
	üطلب خدمة املُ�ساعدة على الطريق على مدار ال�ساعة و
طوال �أيام الأ�سبوع.
 üجدولة اخلدمة.
�	üشارك �إحداثيات موقعك  GPSعندما حتتاج �إىل
م�ساعدة.
	üتلقي وقراءة الإخطارات.
	üعر�ض حالة طلبك.
	üعر�ض تاريخ اخلدمة �أوتفا�صيل الرحلة.
	üجتديد ت�سجيل مركبتك (�إن وجد).
	üحتقق من تاريخ جتديد خدمة املُ�ساعدة على الطريق.
�	üإ�ضافة مركبات متعددة.
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الـت ـع ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــف
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يق�ض ال�سياق بغري ذلك

الفي�ضان :ق�صد به ذلك الذي يقع �ضمن مفهوم الكارثة
الطبيعية.

املركبة� :آلة ميكانيكية �أو دراجة نارية �أو �أي جهاز �آخر
ي�سري بقوة ميكانيكية واملو�ضحة موا�صفاتها يف الوثيقة.

ق�سط الت�أمني :املقابل الذي ي�سدده �أو يتعهد ب�أن ي�سدده
امل�ؤمن له نظري التغطية الت�أمينية.

امللحقات :الأجزاء املثبتة �أ�ص ًال يف ال�سيارة من قبل
ال�شركات امل�صنعة لل�سيارة وامل�ضمنة يف ال�سعر الأ�صلي
مثل معدات املالحة والهاتف و�أجهزة اال�سرتيو وغريها من
العنا�صر.

طلب الت�أمني :الطلب املت�ضمن البيانات اخلا�صة بامل�ؤمن
له وبيانات املركبة ونوع التغطية املطلوبة وميلأ مبعرفة وعلم
امل�ؤمن له �إلكرتوني ًا �أو خطي ًا.

قائد املركبة :ال�شخ�ص الذي يقود املركبة �سوا ًء امل�ؤمن
له �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�إذن �أو ب�أمر امل�ؤمن له ب�شرط �أن يكون
مرخ�ص ًا له بالقيادة وفقا لفئة املركبة طبق ًا لقانون ال�سري
واملرور والقوانني واللوائح الأخرى ،و�أن ال يكون الرتخي�ص
املمنوح له قد �ألغي ب�أمر من املحكمة �أو مبقت�ضى قانون ال�سري
واملرور والئحته التنفيذية ،ويدخل �ضمن هذا التعريف قائد
املركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته �إذا متكن من
جتديدها خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ احلادث.

اال�ضرار املادية :ال�ضرر او التلف الذي يلحق باملمتلكات
العائدة للغري.

احلادث :كل واقعة �أحلقت �ضرر ًا بالغري  /املت�ضرر نتيجة
ا�ستعمال املركبة �أو انفجارها �أو احرتاقها �أو تناثرها �أو
�سقوط �أ�شياء منها �أو حركتها �أو اندفاعها الذاتي �أو وقوفها.
التحمل الإ�ضايف :املبلغ الذي يتحمله امل�ؤمن له وفقا لهذه
الوثيقة �إ�ضافة للتحمل الأ�سا�سي.
التحمل الأ�سا�سي :املبلغ الذي يتحمله امل�ؤمن له وفقا
جلدول مبالغ التحمل املرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.
الأ�ضرار اجل�سدية :الوفاة و�/أو الإ�صابات البدنية التي
تلحق بالغري مبا يف ذلك العجز الكلي �أو اجلزئي الدائم �أو
امل�ؤقت.
ال�شركة� :شركة الت�أمني املرخ�ص لها بالعمل داخل الدولة
طبق ًا للقوانني والأنظمة ال�صادرة يف الدولة وقبلت الت�أمني
على املركبة و�أ�صدرت الوثيقة.
ال�شركة ،نحن ،ولنا ،تعني �شركة عمان للت�أمني (�ش.م.م)
ن�سبة اال�ستهالك :الن�سبة التي يتحملها الغري املت�ضرر
عند وقوع حادث وطلبه ا�ستبدال قطع غيار جديدة بدال
من امل�ستعملة يف حالة اخل�سارة اجلزئية وفق ًا جلداول
اال�ستهالك.
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الفرتة الت�أمينية :هي املدة الزمنية لت�أمني املركبة
واملمتدة اىل نهاية ال�شهر الثالث ع�شر من بداية الت�أمني.
امل�ؤمن له� :أنت و�أنت ت�شري �إىل ال�شخ�ص الذي يدعى ب�أنه
حامل الوثيقة يف اجلدول .ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري
الذي تقدم بطلب الت�أمني وابرم مع امل�ؤمن وثيقة الت�أمني
ملركبته و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط الت�أمني.
الغرياملت�ضرر:
�	.1أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري حلقت به �أو مبمتلكاته
�إ�صابة �أو �ضرر ب�سبب احلادث ،وي�ستثنى من ذلك
امل�ؤمن له وقائد املركبة والركاب الذين يعملون لدى
امل�ؤمن له �إذا ما �أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه.
�	.2أفراد عائلة كل من امل�ؤمن له وقائد املركبة (الزوج
والوالدين والأوالد) املت�سببة باحلادث
	.3قائد املركبة املخ�ص�صة للت�أجري ومركبة النقل العام
ومركبة تعليم القيادة.
القيمة الت�أمينية :املبلغ املذكور يف جدول الوثيقة والذي
�سنقوم بدفعه يف حالة حدوث خ�سارة كاملة بعد خ�صم
اال�ستهالك وفق ًا للمبلغ املو�ضح يف جدول اال�ستهالك.

الكارثة الطبيعية :كل ظاهرة عامة تن�ش�أ عن الطبيعة
مثل(الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران الرباكني
�أو الزالزل والهزات الأر�ضية) وت�ؤدي �إىل �ضرر �شامل ووا�سع
وي�صدر بخ�صو�صها قرار من ال�سلطة املخت�صة يف الدولة.
ملحق احلوادث ال�شخ�صيــــــة :غطاء ت�أمني �إ�ضايف من
احلوادث ال�شخ�صية لقائد املركبة وامل�ؤمن له والركاب الذين
مت ا�ستثنا�ؤهم من التغطية الأ�سا�سية مقابل ق�سط �إ�ضايف.
الوثيقة (امل�س�ؤولية املدنية) :وثيقة الت�أمني املوحدة
لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية املدنية جتاه الغري التي تتعهد
مبقت�ضاها ال�شركة ب�أن تعو�ض الغري املت�ضرر عند حدوث
ال�ضرر املغطى بالوثيقة و�أي ملحق لها والتي حتكم العالقة
بني الطرفني مقابل الق�سط الذي يدفعه امل�ؤمن له.

الطريـــــــــــق :كل �سبيل مفتوح لل�سري العام دون حاجة �إىل
�إذن خا�ص وكل مكان يت�سع ملرور املركبات وي�سمح للجمهور
بارتياده �سواء كان ذلك ب�إذن �أو برتخي�ص من جهة خمت�صة
�أو بغري ذلك و�سواء كان ارتياده مبقابل �أو بغري مقابل ،ووفق ًا
للتعريف الوارد يف قانون ال�سري واملرور النافذ.
امللحق الإ�ضايف (امل�س�ؤولية املدنية) :كل اتفاق
خا�ص بني الطرفني يحتوي على منافع �إ�ضافية ي�ضاف �إىل
التغطيات الأ�سا�سية يف هذه الوثيقة.
امللحق الإ�ضايف (الفقد والتلف) :كل اتفاق خا�ص بني
الطرفني ي�ضاف �إىل التغطيات الأ�سا�سية يف هذه الوثيقة.
جدول الوثيقة :يعني امل�ستند الذي يقدم تفا�صيل
عنك ،نحن ،ال�سيارة ،الغطاء الذي لديك و�أي �شروط �أخرى
حمددة.
ن�صف املقطورة و�شبه املقطورة :مقطورة بدون حمور
�أمامي ،ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبري من وزنها ووزن
حمولتها حمم ً
وال من قبل اجلرار �أو املركبة امليكانيكية
(القاطرة).

الوثيقة (الفقد والتلف) :وثيقة الت�أمني املوحدة على
املركبة من الفقد والتلف و�أي ملحق لها والتي حتكم العالقة
بني امل�ؤمن له وال�شركة وتتعهد مبقت�ضاه ال�شركة ب�أن يعو�ض
امل�ؤمن له عند حدوث ال�ضرر املغطى بالوثيقة مقابل الق�سط
الذي يدفعه امل�ؤمن له.
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احلدود الإقليمية :تعني الإمارات العربية املتحدة و�أي
منطقة �أخرى مذكورة يف جدول وثيقتك.
مزود خدمة املُ�ساعدة على الطريق هو  :نادي
ال�سيارات العاملي
امل�س�ؤولية املدنيـــــــــة :امل�س�ؤولية عن الإ�صابات والأ�ضرار
الناجتة عن ا�ستعمال املركبة امل�ؤمن عليها والتي ت�صيب
الغري  /املت�ضرر.
املقطورة :مركبة م�صممة لالرتباط مبركبة ميكانيكية
�أو �شاحنة �أو جرار ،وت�شمل املقطورة اخلفيفة (مقطورة
الرحالت) التي ال يزيد وزنها عن  750كيلو غرام واملرخ�صة
لذلك وفق قانون ال�سري واملرور ال�ساري املفعول.
مو�صل اجلدار� :شاحن منزيل يتم ت�صنيعه بوا�سطة تي�سال
ويتم تثبيته يف منزلك الرئي�سي

الـتـغـطـيـ ــات
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ال ـ ـ ـقـ ـ ــ�سـ ـ ــم  :1الـ ـ ـمـ ـ ــ�سـ ـ ـ�ؤول ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية
املدنية ال�صادرة مبوجب نظام توحيد وثائق الت�أمني
على املركبات �سندا لقرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني
رقم ( )25ل�سنة 2016
مبا �أن امل�ؤمن له قد تقدم �إىل �شركة عمان للت�أمني امل�شار
�إليها يف هذه الوثيقة بـ (ال�شركة) بطلب لإبرام الت�أمني املبني
فيما بعد ،ووافق على اعتبار هذا الطلب �أ�سا�س ًا لهذه الوثيقة
وجز ًء ال يتجز�أ منها ودفع �أو قبل �أن يدفع ق�سط الت�أمني
املطلوب منه ،وقبلت ال�شركة وتعهدت بدفع التعوي�ض للغري/
املت�ضرر يف حالة حدوث �ضرر مبوجب هذا الت�أمني �سواء
�أكان نا�شئا عن ا�ستعمال املركبة �أو وقوفها يف دولة الإمارات
العربية املتحدة �أثناء مدة الت�أمني.
فقد �أبرمت هذه الوثيقة لتغطية امل�س�ؤولية جتاه الغري /
املت�ضرر عن احلوادث التي تت�سبب بها املركبة للغري/املت�ضرر
التي تقع طبق ًا للأحكام وال�شروط واال�ستثناءات الواردة بهذه
الوثيقة �أو امللحقة بها وذلك عن املبالغ التي يلزم امل�ؤمن له �أو
قائد املركبة بدفعها لقاء:
•	اال�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو
خارجها.
•	الأ�ضرار املادية التي تلحق بالغري.

الف�صـ ـ ــل الأول( :ال�ش ــروط العامـ ــة):

	.1تعترب الوثيقة وجداولها عقد ًا واحد ًا ويعترب �أي ملحق
لها جزء ال يتجز�أ منها وكل كلمة �أو عبارة �أعطى لها
معنى خا�ص يف �أي جزء من الوثيقة �أو مالحقها يكون
لها ذات املعنى يف �أي مكان �آخر وردت فيه ما مل يدل
ال�سياق على غري ذلك.
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	.2ال ت�سري �أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات
العربية املتحدة.
	.3ال يجوز لل�شركة التم�سك يف مواجهة الغري املت�ضرر
بعدم م�س�ؤوليتها عن التعوي�ض ب�سبب �أي دفع من الدفوع
التي ميكن �إثارتها يف مواجهة امل�ؤمن له.
	.4يحق للغري /املت�ضرر مطالبة ال�شركة مبا�شر ًة
بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت به والتي ت�سببت بها
املركبة امل�ؤمنة لديها.
.5
(�أ) تكون م�س�ؤولية ال�شركة يف حالة وفاة �أحد �أفراد
عائلة كل من امل�ؤمن له �أو قائد املركبة مبلغ
 200.000درهم (مائتي �ألف درهم) فقط
لل�شخ�ص الواحد ،وعند الإ�صابة تكون م�س�ؤولية
امل�ؤمن بح�سب ن�سبة العجز اىل املبلغ املذكور
لل�شخ�ص الواحد.
(ب)	تكون م�س�ؤولية ال�شركة يف حالة وفاة قائد املركبة
املخ�ص�صة للت�أجري ومركبة النقل العام ومركبة
تعليم القيادة مبلغ  200.000درهم (مائتي �ألف
درهم) فقط لل�شخ�ص الواحد ،وعند الإ�صابة
تكون م�س�ؤولية امل�ؤمن بح�سب ن�سبة العجز اىل
املبلغ املذكور لل�شخ�ص الواحد.
	.6كل تبليغ �أو �إخطار بحادث ت�ستلزمه الوثيقة يجب
�أن يوجه �إىل ال�شركة كتابة �سوا ًء بوا�سطة الربيد
الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو باليد على العنوان املحدد يف
الوثيقة ب�أ�سرع وقت ممكن.

.7
(�أ)	فيما يتعلق بوثيقة ت�أمني اال�سطول �أو ب�أي مركبة
م�ؤمنة مبوجب هذه الوثيقة ال يجوز لل�شركة
وامل�ؤمن له عقد �أي اتفاق من �ش�أنه �أن يقلل
�أو يحول دون تغطية م�س�ؤوليته املدنية الكاملة
النا�شئة عن الوفاة �أو الإ�صابات البدنية �أو
الأ�ضرار املادية التي توفرها هذه الوثيقة �أو
تخفي�ض حدود م�س�ؤولية ال�شركة �أو التغطيات
املقررة يف هذه الوثيقة ،ويدخل �ضمن ذلك ما
يتعلق باحلرمان من املطالبة بالتعوي�ض لأي �سبب
لي�س له عالقة باحلادث كالعمر �أو اجلن�س �أو
تاريخ ح�صوله على رخ�صة القيادة وخالفه و�إال
�أعترب االتفاق باطال.
(ب)	على �أنه يجوز االتفاق على تغطيات ت�أمينية
جديدة ال ت�شملها الوثيقة �أو زيادة حدود هذه
امل�س�ؤوليات والتغطيات مبوجب وثيقة منف�صلة �أو
مبوجب ملحق �إ�ضايف.
	.8لل�شركة �أن تتوىل الإجراءات الق�ضائية والت�سوية
لتمثيل امل�ؤمن له �أو قائد املركبة على نفقتها من خالل
حمام يف �أي حتقيق �أو ا�ستجواب و�أمام �أي حمكمة
يف �أي دعوى �أو التدخل يف �أي مرحلة من مراحلها
يتعلق مبطالبة �أو حادث قد ت�س�أل عنه ال�شركة مبوجب
هذه الوثيقة وميكن �أن يرتتب عليه دفع تعوي�ض طبق ًا
لأحكام هذه الوثيقة ،ولها �أن تقوم بت�سوية تلك املطالبة
والت�صالح فيها ،وعلى امل�ؤمن له �أن يقدم �إىل ال�شركة
كل تعاون ممكن �سواء بتوقيع وكالة للمحامي �أو خالفه
من �أجل متكينها من مبا�شرة �أي من الإجراءات
القانونية.

	.9دون امل�سا�س باحلقوق النا�شئة عن وثائق الت�أمني على
احلياة ووثائق الت�أمني من احلوادث ال�شخ�صية ويف
حال تعدد وثائق الت�أمني الإلزامي من امل�س�ؤولية املدنية
النا�شئة عن ا�ستعمال املركبة ال�صادرة عن �أكرث من
�شركة واحدة ف�إن
	�أ	.التعوي�ض يق�سم بالت�ساوي بني ال�شركات امل�ؤمنة
يف حال الوفيات والإ�صابات� ،أما �إذا كان هنالك
اقت�سام للم�س�ؤولية (بني امل�ؤمن له والغري /
املت�ضرر) ح�سب درجة اخلط�أ فت�ؤخذ ن�سبة
اال�شرتاك يف امل�س�ؤولية بعني االعتبار.
	ب	.التعوي�ض عن الأ�ضرار املادية يق�سم بح�سب ن�سبة
مبلغ الت�أمني املبني يف كل وثيقة �إىل جمموع مبالغ
الت�أمني يف باقي الوثائق ،وت�ؤخذ ن�سبة اال�شرتاك
يف امل�س�ؤولية بعني االعتبار.
	.10تلتزم ال�شركة عند وقوع حادث مبا يلي:
	�أ�	.إ�صالح املركبة املت�ضررة �أو �أي جزء من �أجزائها
�أو ملحقاتها وا�ستبدال قطع غيارها املت�ضررة
و�إعادتها �إىل حالتها التي كانت عليها قبل
احلادث.
ب	.دفع القيمة ال�سوقية للمركبة/املركبات املت�ضررة
�إذا جتاوزت قيمة الأ�ضرار ما ن�سبته ( )%50من
القيمة ال�سوقية للمركبة وقت احلادث ،على �أال
تتعدى م�س�ؤولية ال�شركة مبلغ مليوين درهم عن
كل حادث .وفقا للفقرة (ج) من البند ( )1من
(الف�صل الثاين :التزامات �شركة الت�أمني).

ال�شروط والأحكام 

ج	.ا�ستبدال املركبة املت�ضررة يف حالة اخل�سارة
الكلية ب�أخرى من ذات النوع واملوديل واال�ضافات
واحلالة التي كانت عليها قبل احلادث ،وذلك
مامل يطلب الغري /املت�ضرر �أن تدفع له القيمة
نقد ًا ويف هذه احلالة تقوم ال�شركة ب�إجابة طلبه.

ال�شركة ب�أن تتم �أعمال الإ�صالح وفقا للأ�صول
الفنية ،كما وت�ضمن الور�ش �أعمال الإ�صالح.

		وعلى ال�شركة متكني الغري املت�ضرر من فح�ص
املركبة لدى �أي جهة فاح�صة معتمدة يف
الدولة للت�أكد من �أنه مت �إ�صالح املركبة وفقا
للأ�صول الفنية وب�شكل ي�ستويف ال�شروط املطلوبة
ح	.تدفع ال�شركة نقد ًا �إىل الغري املت�ضرر يف حال
لرتخي�صها من حيث املتانة والأمان و�أي �شرط
طلبه ذلك قيمة الأ�ضرار (الفقد �أو التلف) للقطع
�آخر ودون الت�أثري على الفح�ص الفني للمركبة
املت�ضررة للمركبة كلها �أو �أي جزء من �أجزائها
املت�ضررة جراء احلادث لدى اجلهات الر�سمية
�أو ملحقاتها �أو قطع غيارها وما ميثل �أجور
املخت�صة .ويف حال تبني �أن الإ�صالح مل يكن
تركيب وا�ستبدال القطع املفقودة �أو التالفة وقت
وفقا للأ�صول الفنية فتلتزم ال�شركة مبعاجلة
احلادث و�إعادتها اىل احلالة التي كانت عليها قبل
الأمر اىل �أن يتم ت�سليم الغري املت�ضرر مركبته
احلادث.
بعد �إ�صالحها ب�شكل نهائي ووفقا للأ�صول الفنية
	.11ت�ستبدل القطع املت�ضررة للمركبات التي مل مي�ض على
ب�أقرب وقت.
تاريخ �أول ت�سجيل لها وا�ستعمالها �أكرث من �سنة كاملة
(ب)	�أما بالن�سبة للمركبة املت�ضررة وامل�ؤمنة من الفقد
بقطع جديدة �أ�صلية ودون حت ّمل املت�ضرر �أي ن�سب
والتلف لدى �شركة ت�أمني مع �شرط الإ�صالح
ا�ستهالك.
داخل الوكالة ،فيتم الإ�صالح داخل ور�ش �إ�صالح
	.12يف حال مت االتفاق مع الغري املت�ضرر على �إ�صالح
الوكالة وفقا لل�شرط ،ويكون لل�شركة امل�ؤمنة من
املركبة املت�ضررة ،ف�إن �شركة الت�أمني تلتزم ب�إ�صالح
الفقد والتلف احلق بالرجوع على ال�شركة امل�ؤمنة
املركبة املت�ضررة يف ور�ش �إ�صالح الوكالة ،وذلك
من امل�س�ؤولية املدنية بعد الإ�صالح وفق �أ�س�س
للمركبات التي مل مي�ض على تاريخ �أول ت�سجيل لها
اال�سرتداد التالية:
وا�ستعمالها �أكرث من �سنة كاملة.
.13
(�أ)	يف حال مرور �أكرث من �سنة على ت�سجيل املركبة
وا�ستعمالها تلتزم ال�شركة ب�إ�صالح املركبة
املت�ضررة لدى ور�ش �إ�صالح منا�سبة لنوع و�سنة
�صنع املركبة ،ويتم ا�ستبدال القطع املت�ضررة
ب�أخرى �أ�صلية بذات امل�ستوى بحيث ت�ضمن
ال�شروط والأحكام 

	)1املركبة التي م�ضى على تاريخ �أول ت�سجيل �أو
ا�ستعمال لها �أكرث من �سنة ولغاية نهاية ال�سنة
الثانية ،يكون اال�سرتداد بعد خ�صم  %15من قيمة
الفاتورة النهائية

	)2املركبة التي م�ضى على تاريخ �أول ت�سجيل �أو
ا�ستعمال لها �أكرث من �سنتني ولغاية نهاية ال�سنة
الثالثة ،يكون اال�سرتداد بعد خ�صم  %30من قيمة
الفاتورة النهائية

	.16للغري/املت�ضرر �أن يتوىل �إ�صالح الأ�ضرار التي تلحق
باملركبة نتيجة احلادث �شريطة �أن ال تزيد كلفة
اال�صالح عن املبلغ املتفق عليه مع ال�شركة ولها �أن
تطلب ما يفيد �أن عملية �إ�صالح املركبة قد متت.

	)3ويف حال مرو �أكرث من ثالث �سنوات على تاريخ
�أول ت�سجيل للمركبة �أو ا�ستعمالها ،تلتزم ال�شركة
ب�إ�صالح املركبة املت�ضررة لدى ور�ش �إ�صالح
منا�سبة لنوع و�سنة �صنع املركبة ويتم ا�ستبدال
القطع املت�ضررة ب�أخرى �أ�صلية بذات امل�ستوى،
(مع �شرط الإ�صالح داخل الوكالة) يف حال
وجوده يبقى قائما بني �شركة الت�أمني امل�ؤمنة من
الفقد والتلف وامل�ؤمن له.

	.17يف حال ت�ضرر الأجزاء الثابتة غري القابلة للتبديل
من املركبة كقاعدة املركبة (ال�شا�صي) �أو الأعمدة
و�أ�صبحت هذه الأجزاء بحاجة �إىل عملية ق�ص �أو �شد �أو
حلام نتيجة احلادث ،ف�إن املركبة تعترب بحالة خ�سارة
كلية وتلتزم ال�شركة بالتعوي�ض ح�سب القيمة ال�سوقية
للمركبة وقت احلادث.

	.14يف حال طلب الغري املت�ضرر تركيب قطع غيار جديدة
بد ًال عن القطع املت�ضررة جراء احلادث فيتحمل ن�سب
اال�ستهالك املحددة يف اجلدول رقم ( )1من القيمة
النهائية لفاتورة ال�شراء ،وفيما يتعلق مبركبات مكاتب
الت�أجري ومركبات الأجرة واملركبات العمومية فتطبق
ن�سب اال�ستهالك املحددة يف اجلدول رقم ( )2من
القيمة النهائية لفاتورة ال�شراء.
	.15ال يجوز خ�صم اال�ستهالك �أو تركيب قطع م�ستعملة �إذا
كانت القطع �ضمن القائمة املحددة يف اجلدول رقم (
 )4الوارد يف هذه الوثيقة.

	.18يف حال اعتبار املركبة بحالة خ�سارة كلية وقامت
ال�شركة بتعوي�ض الغري املت�ضرر على هذا الأ�سا�س
ف�إن احلطام يكون من حق ال�شركة ،وال يجوز حتميل
الغري املت�ضرر �أي م�صاريف مقابل نقل ملكية املركبة
�أو ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة امل�شطوبة ،على
�أن تكون املركبة خالية من �أي التزامات جتاه الغري
كاملخالفات املرورية وغريه.
	.19يف حال وجود �أي خالف بني ال�شركة والغري املت�ضرر
ب�ش�أن قيمة الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض �أو حتديد القيمة
ال�سوقية للمركبة املت�ضررة ف�إنه يتم تعيني خبري ك�شف
وتقدير �أ�ضرار مرخ�ص ومقيد لدى هيئة الت�أمني
لتحديد قيمة هذه الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض �أو القيمة
ال�سوقية وعلى نفقة ال�شركة لغايات ت�سوية النزاع.
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	.20يف حال االتفاق على �إ�ضافة تغطية ت�أمينية للم�ؤمن له �أو الف�ص ــل الثان ــي :الت ــزامات �ش ــركة الت�أمي ــن
قائد املركبة �أو �أي من الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستثنا�ؤهم
من التغطيات مبوجب هذه الوثيقة ف�إنه ال يجوز حتديد
مبلغ التعوي�ض عن الوفاة ب�أقل من ( 200,000درهم)
مائتي �ألف درهم لل�شخ�ص الواحد.

	.1تلتزم ال�شركة يف حال وقوع حادث نتج �أو ترتب على
ا�ستعمال املركبة بتعوي�ض الغري املت�ضرر يف حدود
م�س�ؤوليتها املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة عن جميع
املبالغ التي يلتزم امل�ؤمن له �أو قائد املركبة قانون ًا
بدفعها ب�صفة تعوي�ض عما يلي:

	.21ال يجوز لل�شركة رف�ض تعوي�ض الغري املت�ضرر ب�سبب
الت�أخري عن التبليغ عن احلادث �إذا كان الت�أخري ي�ستند 	�أ�.أو ًال :الوفاة �أو �أية �إ�صابة بدنية تلحق ب�أي �شخ�ص
لعذر مقبول.
مبا يف ذلك ركاب املركبة با�ستثناء امل�ؤمن له وقائد
املركبة املت�سببة باحلادث والركاب الذين يعملون لدى
	.22ت�شمل �أحكام هذه الوثيقة الأ�ضرار التي تلحق بالغري
امل�ؤمن له �إذا ما �أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه ،ويعترب
املت�ضرر من املقطورة ون�صف املقطورة و�شبه املقطورة
ال�شخ�ص من ركاب املركبة �سواء كان موجودا داخل
ما دامت تتبع القاطرة.
املركبة �أو �صاعدا �إليها �أو نازال منها ،ويكون احلد
	.23ال تنتق�ص هذه الوثيقة و�أي ملحق لها من حق �أي
الأق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة عن �أي مطالبة �أو جملة
�شخ�ص يف املطالبة بالتعوي�ض �أو املطالبة با�سرتداد �أي
مطالبات ن�ش�أت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم
مبلغ ي�ستحق له مبوجب �أحكام �أي ت�شريع نافذ.
به ق�ضائيا مهما بلغت قيمته.
	ثانيا :يف حال وفاة الزوج �أو �أحد الوالدين �أو �أحد
الأوالد يكون احلد الأق�صى  200.000درهم مائتي
�ألف درهم عن كل متوفى� ،أما يف حالة الإ�صابة مع
العجز فيكون التعوي�ض ح�سب ن�سبة العجز من�سوبة ملبلغ
 200.000درهم مائتي �ألف درهم ،وذلك بالإ�ضافة
�إىل نفقات العالج الطبي.
	ثالثا :ويف جميع الأحوال ،ويف حالة الإ�صابة فتلتزم
ال�شركة بالوفاء بكافة نفقات العالج جتاه مقدم �أي
من اخلدمات الطبية مبا يف ذلك كافة امل�ست�شفيات
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بدل فوات املنفعة (املركبة البديلة) وح�سب
التف�صيل الآتي:

احلكومية واخلا�صة وال�صيدليات و�أي عالجات تتطلبها
احلالة ،ويف حال عدم انتهاء العالج فت�صدر �شركة
الت�أمني كتاب التزام يوجه للجهة املعاجلة.
	�أوال :يف حال اختيار الغري املت�ضرر التعوي�ض النقدي ال
يتم احت�ساب �أي بدل عن فوات املنفعة.
	ب	.مع مراعاة �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله حتدد
م�س�ؤولية �شركة الت�أمني بقيمة ما يحكم به ق�ضائياً
	ثانيا� :أما يف حال اختيار الإ�صالح للمركبة املت�ضررة
مهما بلغت قيمته مبا يف ذلك ما يطالب به املدعي
يف ور�ش الإ�صالح ح�سب مقت�ض ى احلال فتحت�سب
من امل�صروفات الق�ضائية والنفقات ما عدا
مدة بدل فوات املنفعة بالأيام من تاريخ ت�سليم املركبة
الغرامات ،وعلى ال�شركة �أن ت�ؤدي التعوي�ض �إىل
املت�ضررة وتقرير احلادث وامللكية لل�شركة.
�صاحب احلق فور �صريورة احلكم الق�ضائي واجب
	ثالثا :حتت�سب م�س�ؤولية �شركة الت�أمني عن بدل فوات
التنفيذ.
املنفعة عن كل يوم لكل مركبة مت�ضررة ح�سب قيمة
	ج	.الأ�ضرار التي ت�صيب الأ�شياء واملمتلكات (ماعدا
�أجرة مركبة بديلة مماثلة لنف�س النوع من املركبة
اململوك منها للم�ؤمن له �أو لقائد املركبة وقت
باعتبار ال�سعر ال�سائد والدارج يف �سوق ت�أجري املركبات
احلادث �أو ما كان لدى �أي منهما على �سبيل
يف تلك االمارة ومبا ال يزيد عن ثالثمائة درهم يوميا،
الأمانة �أو يف حرا�سته �أو يف حيازته) ،يتحدد مبلغ
وتكون املدة الق�صوى لبدل فوات املنفعة خم�سة ع�شر
الت�أمني فيها عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات
يوما.
ن�ش�أت عن حادث واحد مببلغ ( )2٬000٬000درهم
	رابعا :يف حال اختارت ال�شركة عدم دفع املبلغ بال�سعر
مليوين درهم مهما بلغ عدد الأ�شخا�ص الذين
الدارج وجب عليها �أن توفر� -إىل مكان �إقامة املت�ضرر
ت�ضررت ممتلكاتهم� ،شامل ًة التكاليف الالزمة
 مركبة بديلة مماثلة لنف�س نوع املركبة املت�ضررة عنلنقل املركبة املت�ضررة �إىل ور�ش الوكالة �أو ور�ش
تلك املدة بحيث تكون بحالة جيدة جدا لل�سري على
الإ�صالح الأخرى وفق ًا لأحكام هذه الوثيقة ،ح�سب
الطرق.
مقت�ضى احلال.
	د	.ي�ستحق الغري املت�ضرر مالك املركبة اخل�صو�صية 	خام�سا :يف حال ا�ستحقاق بدل فوات املنفعة وكان
لدى الغري املت�ضرر ت�أمني من الفقد والتلف وامل�س�ؤولية
املدنية ،فله ولغايات احل�صول على بدل فوات املنفعة
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مطالبة �شركته مبا�شرة والتي لها حق مطالبة ال�شركة
امل�ؤمن لديها املت�سبب من امل�س�ؤولية املدنية مبقدار ما
دفعت.
	.2ميتنع على ال�شركة �أن تقتطع �أي مبلغ حتمل من الغري
املت�ضرر.
	.3يف حالة وفاة �أي �شخ�ص ميتد �إليه الت�أمني املن�صو�ص
عليه يف هذه الوثيقة تلتزم ال�شركة ب�أن تدفع مبلغ
التعوي�ض امل�ستحق نتيجة احلادث �إىل ورثته وفقا
لل�شروط والأحكام الواردة يف هذه الوثيقة.
	.4تلتزم ال�شركة ب�أي ت�سوية بني امل�ؤمن له والغري املت�ضرر
�إذا متت مبوافقتها اخلطية.
	.5ميتد الت�أمني املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل يف حدود
الأحكام وال�شروط الواردة به �إىل م�س�ؤولية كل قائد
مركبة مرخ�ص �أثناء قيادته للمركبة امل�ؤمن عليها.
	.6تلتزم ال�شركة بدفع مبلغ قدره  6770درهم �ستة �آالف
و�سبعمائة و�سبعون درهم ًا ملزود خدمة الإ�سعاف والنقل
الطبي �إىل امل�ست�شفيات عن كل �شخ�ص (م�صاب)
يتعر�ض للإ�صابة البدنية �أو الوفاة ويتم �إ�سعافه ونقله
�إىل امل�ست�شفى نتيجة حادث يح�صل من مركبة م�ؤمن
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عليها لدى ال�شركة من امل�س�ؤولية املدنية ،وي�شمل هذا
االلتزام جميع املتوفني �أو امل�صابني من تلك احلوادث
مبن فيهم من ت�ستثنيهم الفقرة (�أ) من البند ()1
من الأخطار املغطاة ،ويراعى يف حتديد مقدار بدل
الإ�سعاف والنقل الطبي� ،سعة وجاهزية و�سيلة الإ�سعاف
والنقل الطبي لأكرث من م�صاب.

الف�صـ ــل الثالـ ــث :التزامـ ــات امل�ؤمـ ــن لـ ــه

	.1يف حال وقوع حادث يرتتب عليه مطالبة وفق ًا لأحكام
الوثيقة يجب على امل�ؤمن له �أو قائد املركبة �أن يخطر
اجلهات الر�سمية املخت�صة وال�شركة امل�ؤمن لديها
خالل مدة معقولة من تاريخ وقوع احلادث مع تقدمي
جميع امل�ستندات والبيانات املتعلقة باحلادث ،ما مل
يكن الت�أخري لعذر مقبول ،ويجب على امل�ؤمن له ت�سليم
ال�شركة ب�أ�سرع وقت ممكن كل مطالبة �أو �إنذار �أو �أوراق
ق�ضائية مبجرد ت�سلمه �إياها.

الف�صل الرابع :اال�س ــتثناءات
ال يغطي هذا الت�أمني امل�س�ؤولية املدنية التي تنتج �أو تن� أش�
عن احلوادث التي تقع من املركبة امل�ؤمن عليها يف احلاالت
الآتية:
 .1احلوادث التي تقع خارج حدود الدولة.
 .2احلوادث التي تكون قد وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت �أو تعلقت
بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالكوارث الطبيعية مثل
(الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران الرباكني �أو
الزالزل والهزات الأر�ضية)

	.2يجب على امل�ؤمن له �أو قائد املركبة �إخطار ال�شركة
ب�أ�سرع وقت مبجرد علمه بقيام دعوى �أو حتقيق �أو
حتريات خا�صة باحلادث املذكور ،ما مل يكن الت�أخري
لعذر مقبول ،ويف حالة وقوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر
على املركبة امل�ؤمن عليها قد يرتتب عليه قيام مطالبة
وفقا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤمن له �أن يخطر
اجلهات املخت�صة ب�أ�سرع وقت و�أن يقدم كل تعاون
لل�شركة.

 .3الغزو �أو �أعمال العدو الأجنبي �أو الأعمال احلربية
�سواء �أكانت احلرب معلنة �أو مل تعلن �أو احلرب الأهلية �أو
اال�ضراب �أو اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان �أو الثورة
�أو االنقالب الع�سكري �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو امل�صادرة �أو
الت�أميم �أو املواد والنظائر امل�شعة �أو التفجريات الذرية �أو
النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أي
�سبب من الأ�سباب املتقدمة.

	.3ال يجوز للم�ؤمن له وال ملن ينوب عنه تقدمي �أي �إقرار
بامل�س�ؤولية �أو عر�ض �أو وعد �أو دفع �أي مبلغ بدون
املوافقة اخلطية لل�شركة.

 .4احلوادث التي تقع للم�ؤمن له �أو قائد املركبة �أو الأ�شخا�ص
الذين يعملون لدى امل�ؤمن له �إذا ما �أ�صيبوا �أثناء العمل
وب�سببه �إال �إذا ح�صل على تغطية �إ�ضافية مبوجب ملحق �أو
وثيقة �أخرى.

ال�شروط والأحكام 

الف�ص ــل اخلام ــ�س :حـ ـ ــاالت الرجـ ـ ــوع على امل�ؤم ــن
ل ــه
يجوز لل�شركة �أن ترجع على امل�ؤمن له و � /أو قائد املركبة �أو
امل�س�ؤول عن احلادث بح�سب الأحوال بقيمة ما تكون قد �أدته
من تعوي�ض يف احلاالت الآتية:
�	.1إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء امل�ؤمن له
ببيانات كاذبة �أو �إخفائه وقائع جوهرية ت�ؤثر يف قبول
ال�شركة تغطية اخلطر �أو يف حتديد ق�سط الت�أمني
�	.2إذا ثبت ا�ستعمال املركبة يف غري الأغرا�ض املحددة
يف طلب الت�أمني امللحق بهذه الوثيقة �أو جتاوز احلد
الأق�صى للركاب امل�سموح به �أو ثبت حتميلها ب�أكرث من
احلمولة املقررة لها �أو اذا كانت حمولتها غري حمزومة
ب�شكل فني حمكم �أو جتاوز حدود العر�ض �أو الطول �أو
العلو امل�سموح به �شريطة �أن يثبت �أن ذلك هو ال�سبب
املبا�شر يف وقوع احلادث.

احلال ،قد �صدر �أمر ب�إيقافه من املحكمة �أو ال�سلطات
املخت�صة �أو مبقت�ضى لوائح املرور �أو �أن رخ�صة قيادة
املركبة كانت منتهية وقت احلادث مامل ي�ستطع جتديد
الرخ�صة املنتهية خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ احلادث.
�	.6إذا ثبت �أن قائد املركبة �سواء امل�ؤمن له �أو �شخ�ص �آخر
�سمح له بقيادتها ارتكب احلادث وهو يف غري حالته
الطبيعية ب�سبب وقوعه حتت ت�أثري املخدرات �أو تناول
امل�شروبات الكحولية امل�ؤثرة على قدرته يف ال�سيطرة
على املركبة �أو تناول العقاقري الطبية التي ال ي�سمح
طبي ًا بالقيادة بعد تناولها� ،أما �إذا كانت املركبة معدة
للت�أجري فيتم الرجوع على قائد املركبة (امل�ست�أجر).
�	.7إذا ثبت وقوع احلادث عمد ًا من امل�ؤمن له او قائد
املركبة.
	.8حال ت�سبب املقطورة �أو ن�صف املقطورة �أو �شبه
املقطورة بحادث ومل يكن امل�ؤمن له قد اتفق مع ال�شركة
على �شمولها بالت�أمني.

�	.3إذا ثبت ا�ستعمال املركبة يف �سباق �أو اختبار ال�سرعة
 يف غري الأحوال امل�صرح بها � -شريطة �أن يثبت �أنهال�سبب املبا�شر يف وقوع احلادث.

�	.9إذا ثبت ا�ستعمال املركبة خارج الطريق وفق ًا لتعريف
الطريق يف هذه الوثيقة ومل يكن هنالك تغطية ا�ضافية.

�	.4إذا ثبت �أن هنالك خمالفة للقوانني وانطوت املخالفة
على جناية �أو جنحة عمدية وفق ًا للتعريف املن�صو�ص
عليه يف قانون العقوبات املعمول به والنافذ املفعول يف
الدولة.

�	.10أما يف حال كانت اال�ضرار التي حلقت بالغري املت�ضرر
نتيجة عملية �سرقة �أو �سطو للمركبة امل�ؤمنة وتوفرت
�إحدى حاالت الرجوع بحق ال�سارق فيتم الرجوع عليه
فقط.

الف�صل ال�ساد�س� :إنهاء الوثيقة

الف�صل ال�سابع� :أحكام عامة

	.1ال يجوز لل�شركة وال للم�ؤمن له �إنهاء هذه الوثيقة �أثناء
مدة �سريانها مادام ترخي�ص املركبة قائم ًا.

	.1تلتزم ال�شركة بت�ضمني جميع البيانات الواردة يف
اجلدول رقم ( )5من هذه الوثيقة ويعترب هذا اجلدول
جزء ًا من هذه الوثيقة.

	.2على �أنه يجوز انهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة �سريانها
ب�سبب:
	�أ)	�إلغاء ترخي�ص املركبة �أو،
ب)	تقدمي وثيقة ت�أمني جديدة ب�سبب تغيري بيانات
املركبة �أو،
ج)	نقل ملكيتها مبوجب �شهادة �صادرة عن اجلهة
املخت�صة،

	.2ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن هذه الوثيقة بعد انق�ضاء
ثالث �سنوات من اليوم الذي علم فيه املت�ضرر وذوي
امل�صلحة بحدوث ال�ضرر وبامل�سئول عنه.
	.3تخت�ص حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة بالف�صل
يف �أي منازعة قد تن�ش�أ عن هذه الوثيقة.

ح)	ويف هذه احلالة يجب على ال�شركة امل�ؤمن لديها
�أن ترد للم�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم
اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية
فيها بح�سب جدول املدد الق�صرية رقم ()3
الوارد يف هذه الوثيقة� ،شريطة �أال تكون هناك �أية
تعوي�ضات دفعت �أو مطالبات معلقة وكان امل�ؤمن
له مت�سببا يف احلادث.
	.3تعترب هذه الوثيقة ملغاة حكم ًا يف حال التلف الكلي
للمركبة (اخل�سارة الكلية) �شريطة �شطب ت�سجيلها
بقرار ت�صدره �إدارة املرور والرتخي�ص ي�ؤكد عدم
�صالحيتها لال�ستعمال ،على �أن يبقى كل من ال�شركة
وامل�ؤمن له ملتزمني ب�أحكامها قبل الإنهاء.

�	.5إذا ثبت �أن قيادة املركبة متت دون احل�صول على
رخ�صة قيادة لنوع املركبة طبق ًا لقانون ال�سري واملرور
ولوائحه و�أحكام هذه الوثيقة �أو �أن يكون الرتخي�ص
املمنوح للم�ؤمن له �أو لقائد املركبة ،ح�سب مقت�ضى
ال�شروط والأحكام 
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جدول رقم ()١
ن�سب اال�ستهالك (قطع غيار المركبات الخا�صة)
الن�سبة %
ال�سنة
الأولى
%٥
الثانية
%١٠
الثالثة
%15
الرابعة
%20
الخام�سة
%30
ال�ساد�سة وما فوق

جدول رقم ()٢
ن�سب اال�ستهالك قطع غيار (مركبات الأجرة والمركبات
العمومي ومركبات مكاتب الت�أجير)
الن�سبة %
ال�سنة
ال�ستة �أ�شهر الأخيرة من
%١٠
ال�سنة الأولى
%20
الثانية
%25
الثالثة
%30
الرابعة
%35
الخام�سة
%40
ال�ساد�سة وما فوق
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جدول رقم ()٣
(جدول المدد الق�صيرة) ببيان ن�سب اال�سترداد من ق�سط الت�أمين
ن�سبة اال�سترداد من الق�سط
المدة ل�سريان الوثيقة
%80
مدة ال تتجاوز �شهر
%70
مدة تزيد على �شهر ولغاية نهاية ال�شهر الرابع
%50
مدة تزيد عن اربعة ا�شهر ولغاية نهاية ال�شهر ال�ساد�س
%30
مدة تزيد عن �ستة �أ�شهر ولغاية نهاية ال�شهر الثامن
ال �شيء
مدة تزيد عن ثمانية �أ�شهر

جدول رقم ()٤
قائمة قطع الغيار التي �إذا ت�ضررت من حادث �سير يجب تغييرها ب�أخرى جديدة
دون خ�صم �أي ا�ستهالك

زجاج المركبة
الأ�سطوانات الرئي�سية للكوابح (للفرامل)
�أ�سطوانات عجلة الكوابح (الفرامل )
ج�سم الكوابح (الفرامل)
كابالت الكوابح (طراز االنابيب)
خراطيم الكوابح
�صفائح (�أغ�شية) الكوابح
�صناديق التوجيه
ترو�س التوجيه
محاور التوجيه ومفا�ضلة الكروية
�أحزمة المقاعد
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ال ـ ـ ـقـ ـ ــ�سـ ـ ــم  :2الـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد والـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من الفقد والتلف
ال�صادرة مبوجب نظام توحيد وثائق الت�أمني على
املركبات �سندا لقرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رقم
( )25ل�سنة 2016

�	.3أي اتفاق خارجي بني امل�ؤمن له وال�شركة من �ش�أنه
�أن يقلل من التغطيات املحددة يف هذه الوثيقة يعترب
باط ًال.
�	.4إذا تعدد الت�أمني لدى �أكرث من �شركة ت�أمني فال تلتزم
ال�شركة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار �إال بن�سبة املبلغ امل�ؤمن
به لديها جلملة املبالغ امل�ؤمن بها على اخلطر امل�ؤمن
منه.

مبا �أن امل�ؤمن له قد تقدم �إىل �شركة عمان للت�أمني امل�شار
�إليها فيما بعد ب (ال�شركة) بطلب لإبرام الت�أمني املبني
�أدناه ،ووافق على اعتبار الطلب �أ�سا�س ًا لهذه الوثيقة وجز ًء ال
يتجز�أ منها ودفع �أو قبل �أن يدفع ق�سط الت�أمني املطلوب منه	.5 ،لل�شركة وامل�ؤمن له مبوجب مالحق �إ�ضافية مقابل ق�سط
وقبلت ال�شركة وتعهدت بدفع التعوي�ض للم�ؤمن له يف حالة
ت�أمني �إ�ضايف ويف حدود الأحكام وال�شروط الواردة بهذه
حدوث �ضرر للمركبة مبوجب هذا الت�أمني �سواء �أكان نا�شئا
الوثيقة ،االتفاق على �أن تقوم ال�شركة بالت�أمني من
عن ا�ستعمال املركبة �أو وقوفها يف دولة الإمارات العربية
الأ�ضرار الأخرى غري املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة
املتحدة �أثناء مدة الت�أمني �سواء �أكان مت�سببا �أو مت�ضررا.
وعلى الأخ�ص ما يلي:
فقد �أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأ�ضرار التي ت�صيب املركبة 	�أ	.الت�أمني من الأ�ضرار التي تلحق مبمتلكات امل�ؤمن
امل�ؤمن عليها يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف �أثناء مدة
له �أو قائد املركبة وقت احلادث �أو ما كان موجود ًا
الت�أمني وطبق ًا للأحكام وال�شروط واال�ستثناءات الواردة بهذه
لديهما على �سبيل الأمانة �أو يف حرا�ستهما �أو حتت
الوثيقة �أو امللحقة بها .
حيازتهما ،وذلك مبوجب ملحق لهذه الوثيقة �أو

الف�صـ ـ ــل الأول ( :ال�ش ــروط العامـ ــة ):

	.1تعترب الوثيقة وجداولها عقد ًا واحد ًا ويعترب �أي ملحق
لها جزء ال يتجز�أ منها وكل كلمة �أو عبارة �أعطي لها
معنى خا�ص يف �أي مكان من الوثيقة �أو مالحقها يكون
لها ذات املعنى يف �أي مكان �آخر وردت فيه ما مل يدل
ال�سياق على غري ذلك.
	.2كل تبليغ �أو �إخطار بحادث ت�ستلزمه الوثيقة يجب
�أن يوجه �إىل ال�شركة كتابة �سوا ًء بوا�سطة الربيد
الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو باليد على العنوان املحدد يف
الوثيقة ب�أ�سرع وقت ممكن.
ال�شروط والأحكام 

مبوجب وثيقة ت�أمني م�ستقلة.
ب	.تغطية الأ�ضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق
العام.
	.6على الرغم مما ورد يف هذه الوثيقة من �أحكام
و�شروط ،ال يجوز ل�شركة الت�أمني رف�ض تعوي�ض امل�ؤمن
له ب�سبب الت�أخري عن التبليغ عن احلادث �إذا كان
الت�أخري لعذر مقبول.
	.7فيما يتعلق بوثيقة ت�أمني اال�سطول �أو ب�أي مركبة م�ؤمنة
مبوجب هذه الوثيقة ،ال يجوز لل�شركة �أن تربم �أي اتفاق
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خارجي من �ش�أنه �أن يقلل من التغطيات التي توفرها
هذه الوثيقة �أو حترم امل�ؤمن له �أو امل�ستفيد من هذه
الوثيقة من ممار�سة حقه باملطالبة بالتعوي�ض مبوجبها،
ويدخل �ضمن ذلك ما يتعلق باحلرمان من املطالبة
بالتعوي�ض لأي �سبب لي�س له عالقة باحلادث كالعمر �أو
اجلن�س �أو خالفه و�إال �أعترب االتفاق باطال.
.8
	�أ	.يف حال اعتبار املركبة امل�ؤمن عليها بحالة خ�سارة
كلية وقيام ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له على هذا
الأ�سا�س ،ف�إن احلطام يكون من حق ال�شركة ،وال
يجوز حتميل امل�ؤمن له �أي م�صاريف مقابل نقل
ملكية املركبة �أو ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة
امل�شطوبة.

هذه الوثيقة وميكن �أن يرتتب عليه دفع تعوي�ض طبق ًا
لأحكام هذه الوثيقة ،ولها �أن تقوم بت�سوية تلك املطالبة
والت�صالح فيها ،وعلى امل�ؤمن له �أن يقدم �إىل ال�شركة
كل تعاون ممكن �سواء بتوقيع وكالة للمحامي �أو خالفه
من �أجل متكينها من مبا�شرة �أي من الإجراءات
القانونية.
	.10لغايات حتديد بيانات املركبة امل�ؤمنة تعترب جميع
البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )5من هذه الوثيقة
جزء ًا ال يتجز�أ منها.
	.11ال ت�سمع �أي دعوى نا�شئة عن هذه الوثيقة بعد انق�ضاء
ثالث �سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها
الدعوى �أو على علم ذوي امل�صلحة بوقوعها.
	.12تخت�ص حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة بالف�صل
يف �أية منازعات تن�ش�أ عن هذه الوثيقة.

ب .ويرتتب على امل�ؤمن له قبل ا�ستالم التعوي�ض �أن
يقوم بدفع جميع امل�ستحقات املرتتبة على املركبة ،وتقدمي ما 	.13يف حال ا�ستحقاق بدل فوات املنفعة وكان لدى الغري
يفيد عدم ممانعة اجلهة املخت�صة لنقل ملكية حطام املركبة
املت�ضرر تلأمني من الفقد والتلف ،فله ولغايات
اىل ال�شركة من �أ�صحاب الرهون يف حال وجود رهن وتقدمي
احل�صول على بدل فوات املنفعة مطالبة �شركته
امل�ساعدة والأوراق والتوكيالت الالزمة واحل�ضور اىل الدوائر
مبا�شرة والتي لها حق مطالبة ال�شركة امل�ؤمن لديها
املخت�صة� ،إذا ا�ستلزم الأمر من �أجل نقل ملكية املركبة اىل
املت�سبب من امل�س�ؤولية املدنية مبقدار ما دفعت وفقا
ال�شركة.
للقواعد املحددة يف وثيقة امل�س�ؤولية املدنية.
	.9لل�شركة �أن تتوىل الإجراءات الق�ضائية والت�سوية
لتمثيل امل�ؤمن له �أو قائد املركبة على نفقتها من خالل
حمام يف �أي حتقيق �أو ا�ستجواب و�أمام �أي حمكمة
يف �أي دعوى �أو التدخل يف �أي مرحلة من مراحلها
يتعلق مبطالبة �أو حادث قد ت�س�أل عنه ال�شركة مبوجب

ال�شروط والأحكام 

	.14يف حال ت�ضرر الأجزاء الثابتة غري القابلة للتبديل
من املركبة كقاعدة املركبة (ال�شا�صي) �أو الأعمدة
و�أ�صبحت هذه الأجزاء بحاجة �إىل عملية ق�ص �أو �شد �أو 	.2تلتزم ال�شركة عند وقوع حادث مبا يلي:
حلام نتيجة احلادث ،ف�إن املركبة تعترب بحالة خ�سارة
	�أ�	.إ�صالح املركبة �أو �أي جزء من �أجزائها �أو ملحقاتها
كلية وتلتزم ال�شركة بالتعوي�ض ح�سب القيمة املتفق
�أو قطع غيارها و�إعادتها �إىل حالتها التي كانت
عليها يف الوثيقة بني ال�شركة وامل�ؤمن له.
عليها قبل احلادث.
	و�	.أي تغطيات �إ�ضافية يتم االتفاق عليها مبوجب هذه
الوثيقة �أو مبوجب مالحق خا�صة فيها.

الف�صـ ـ ــل الـ ـث ــانـ ـ ــي :التزامـ ـ ــات �ش ــركة الت�أمـ ـيـ ـ ــن

	.1تلتزم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له عن الفقد �أو التلف
الذي يلحق باملركبة امل�ؤمن عليها وملحقاتها �أثناء
وجودها فيها والأجزاء املت�ضررة و قطع غيارها وذلك
يف احلاالت الآتية:
	�أ�	.إذا نتج الفقد �أو التلف عن �صدم �/أو ت�صادم
�أو انقالب �أو �أي حادث عر�ضي �أو نتيجة لعطب
ميكانيكي طارئ �أو نتيجة الهرتاء الأجزاء
باال�ستعمال.

ب	.دفع قيمة الفقد �أو التلف نقد ًا �إىل امل�ؤمن له يف
حالة االتفاق على ذلك مع امل�ؤمن له.
ج	.ا�ستبدال املركبة املت�ضررة يف حالة الهالك الكلي
وذلك مامل يطلب امل�ؤمن له من ال�شركة �أن تدفع له
القيمة نقد ًا ففي هذه احلالة تقوم ال�شركة ب�إجابة
طلب امل�ؤمن له.

	.3يف حال طلب امل�ؤمن له تركيب قطع غيار جديدة �أ�صلية
بد ًال عن املت�ضررة باحلادث �أو دفع قيمتها نقد ًا فيتحمل
امل�ؤمن له ن�سب اال�ستهالك املو�ضحة باجلدول رقم ()1
ب�	.إذا نتج الفقد �أو التلف عن حريق �أو انفجار خارجي
من القيمة النهائية لفاتورة ال�شراء ،وبالن�سبة ملركبات
�أو اال�شتعال الذاتي �أو ال�صاعقة.
الأجرة واملركبات العمومية ومركبات مكاتب الت�أجري
	ج�	.إذا نتج الفقد �أو التلف عن ال�سطو �أو ال�سرقة.
فيتحمل امل�ؤمن له ن�سب اال�ستهالك املو�ضحة باجلدول
رقم (.)2
	د�	.إذا حدث الفقد �أو التلف عن فعل متعمد �صادر عن
الغري.
	.4للم�ؤمن له �أن يتوىل �إ�صالح الأ�ضرار التي تلحق باملركبة
	ه�	.إذا حدث الفقد �أو التلف يف �أثناء النقل الربي �أو
النقل املائي الداخلي �أو النقل بامل�صاعد �أو بالآالت
الرافعة مبا يف ذلك عمليات ال�شحن والتفريغ
التابعة لأعمال النقل ال�سالف ذكرها.

نتيجة حادث م�ؤمن �ضده مبوجب هذه الوثيقة وذلك
ب�شرط �أال تزيد القيمة املقدرة لتكاليف الإ�صالح عن
القيمة املتفق عليها خطي ًا للإ�صالح مع ال�شركة.
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�	.5إذا فقدت املركبة امل�ؤمن عليها �أو ثبت عدم �إمكانية
�إ�صالحها �أو �أن تكاليف الإ�صالح تزيد عن  %50من
قيمتها قبل احلادث ،ف�إن القيمة الت�أمينية املتفق عليها
للمركبة بني امل�ؤمن وامل�ؤمن له عند توقيع وثيقة الت�أمني
هي �أ�سا�س احت�ساب التعوي�ض عن الفقد والتلف امل�ؤمن
�ضدهما مبقت�ضى هذه الوثيقة وذلك بعد خ�صم ن�سبة
اال�ستهالك البالغة  %20من القيمة الت�أمينية وبن�سبة
مقابلة للفرتة من تاريخ بداية الفرتة الت�أمينية �إىل
تاريخ احلادث بحيث يراعى ك�سور الفرتة الت�أمينية.
�	.6إذا �أ�صبحت املركبة غري �صاحلة لال�ستعمال ب�سبب
الفقد �أو التلف امل�ؤمن �ضدهما مبقت�ضى �أحكام هذه
الوثيقة ،ف�إن ال�شركة تتحمل التكاليف الالزمة حلرا�سة
املركبة ونقلها �إىل �أقرب ور�شة �إ�صالح وت�سليمها
للم�ؤمن له بعد الإ�صالح.
	.7يف حال مت �إ�صالح املركبة املت�ضررة لدى ور�ش الإ�صالح
املعتمدة من قبل ال�شركة ،فعلى ال�شركة �ضمان �أن يتم
�إ�صالح املركبة ب�شكل فني �سليم وبعناية وفنية منا�سبة
مع �ضمان العمل من قبل ور�ش الإ�صالح ،وتلتزم
ال�شركة بتمكني امل�ؤمن له من فح�ص املركبة لدى �أي
جهة فح�ص مركبات معتمدة يف الدولة للت�أكد ب�أن
املركبة قد مت �إ�صالحها ب�شكل جيد دون الت�أثري على
الفح�ص الفني للمركبة املت�ضررة جراء احلادث لدى
اجلهات الر�سمية املخت�صة ،ويف حال تبني �أن الإ�صالح
مت دون امل�ستوى الفني املطلوب واملتعارف عليه فتتوىل
ال�شركة معاجلة ذلك مع ور�شة الإ�صالح حتى يتم
�إ�صالح املركبة ب�شكل فني �سليم وت�سليمها للم�ؤمن له.

ال�شروط والأحكام 

	.8يف حال وجود �أي خالف بني ال�شركة وامل�ؤمن له حول
قيمة الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض تقوم ال�شركة بتعيني
خبري ك�شف وتقدير �أ�ضرار مرخ�ص ومقيد لدى الهيئة
لتحديد قيمة هذه الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض وعلى نفقة
ال�شركة لغايات ت�سويه النزاع.
	.9يف حال رغبة امل�ؤمن له عند التعاقد �إ�صالح مركبته
داخل ور�ش الوكالة بعد مدة الثالث �سنوات الأوىل من
�سري املركبة  -على الطريق ،فيجوز ل�شركة الت�أمني
اال�ستجابة للطلب وو�ضع الق�سط املنا�سب مبا ال يجاوز
احلد الأعلى للتعريفة.

الف�صـ ـ ــل الثالـ ـ ــث :التزامـ ـ ــات امل�ؤمـ ـ ــن لـ ـ ــه
	.1دفع ق�سط الت�أمني املتفق عليه.

�	.5إخطار ال�شركة ب�أ�سرع وقت ممكن مبجرد علمه بقيام
دعوى �أو حتقيق �أو حتريات خا�صة باحلادث املذكور،
ويف حالة وقوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر قد يرتتب
عليه قيام مطالبة وفق ًا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤمن
له �أن يخطر ال�شرطة وال�شركة ب�أ�سرع وقت ممكن ودون
ت�أخري و�أن يتعاون مع ال�شركة يف ذلك.

	.2اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة للمحافظة على
املركبة امل�ؤمن عليها وحمايتها من الفقد �أو التلف
و�إبقائها يف حالة �صاحلة لال�ستعمال ،ويف حالة وقوع
حادث �أو عطب للمركبة يتعني على امل�ؤمن له �أن ال
يرتك املركبة امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها دون اتخاذ 	.6يجوز ل�شركة الت�أمني حتميل امل�ؤمن له املت�سبب يف
احلادث مبلغ حتمل يقتطع من مبلغ التعوي�ض امل�ستحق
االحتياطات الالزمة ملنع زيادة الأ�ضرار ،و�إذا متت
ً
عن �أي حادث يت�سبب فيه �شخ�صيا �أو من ي�أذن له
قيادة املركبة امل�ؤمن عليها قبل �إجراء الت�صليحات
بقيادة املركبة �أو احلوادث التي تقيد �ضد جمهول،
الالزمة من قبل امل�ؤمن له �أو قائد املركبة ف�إن كل زيادة
وح�سب اجلدول رقم (.)3
يف التلف �أو كل تلف �آخر يلحق باملركبة امل�ؤمن عليها
نتيجة ذلك لن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عنها وفق ًا لهذه
	.7بالإ�ضافة ملبالغ التحمل املحددة يف اجلدول رقم (،)3
الوثيقة.
يجوز للم�ؤمن حتميل امل�ؤمن له املت�سبب بحادث مبلغ
حت ّمل �إ�ضايف وح�سب التف�صيل التايل:
	.3يجب على امل�ؤمن له �أن يبقى املالك الوحيد للمركبة
امل�ؤمن عليها طوال مدة الت�أمني ،ويتعني عليه عدم
	�أ )%10(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض �إذا قل عمر
ت�أجريها للغري و�أن ال يوقع على �أي عقد من �ش�أنه �أن
�سائق املركبة عن (� )25سنة.
يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة دون �أن يح�صل
ب )%10(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض ملركبات
على موافقة كتابية م�سبقة بذلك من ال�شركة.
التاك�سي والعمومي.
	.4يف حالة وقوع حادث قد ترتتب عليه مطالبة وفق ًا
ت )%15(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض للمركبات
لأحكام هذه الوثيقة يجب على امل�ؤمن له �أن يخطر
الريا�ضية واملركبات املزودة.
اجلهات الر�سمية املخت�صة فور ًا ،كما يتوجب عليه �أن
يقوم ب�إخطار ال�شركة امل�ؤمن لديها مع تقدمي جميع
ث )%20(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض للمركبات
البيانات املتعلقة باحلادث وبدون ت�أخري غري مربر،
املزودة خارج امل�صنع.
ويجب على امل�ؤمن له ت�سليم ال�شركة امل�ؤمن لديها ب�أ�سرع
ج )%20	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض ملركبات
وقت كل مطالبة �أو �إنذار �أو �أوراق ق�ضائية وذلك مبجرد
الت�أجري.
ت�سلمه �إياها.

ال�شروط والأحكام 

	.8لغايات تطبيق احكام البند ( )7من هذا الف�صل،
يراعى عند تطبيق ن�سب التحمل االخذ بالن�سبة االعلى
يف حال تعدد ن�سب التحمل للحادث الواحد.

الف�صـ ـ ــل الــرابـ ــع :اال�س ـ ـتـثـنـ ـ ــاءات
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن دفع �أي تعوي�ض عن الأمور
الآتية:
	.1اخل�سارة غري املبا�شرة التي تلحق بامل�ؤمن له �أو النق�ص
يف قيمة املركبة املرتتب على ا�ستعمالها �أو العطب �أو
اخللل �أو الك�سر الذي ي�صيب الأجهزة امليكانيكية �أو
الكهربائية.
	.2التلف احلا�صل نتيجة زيادة احلمولة �أو جتاوز حدود
العر�ض �أو الطول �أو العلو امل�سموح به �أو زيادة عدد
الركاب على العدد املرخ�ص به قانون ًا �شريطة �أن يثبت
ب�أن ذلك هو ال�سبب املبا�شر والفعال الذي �أدى �إىل
ال�ضرر.
	.3التلف الذي ي�صيب الإطارات �إذا مل يقع يف نف�س الوقت
تلف للمركبة امل�ؤمن عليها.
	.4الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة من احلوادث
الناجمة عن :
	�أ	.ا�ستعمال املركبة يف غري الأغرا�ض املحددة يف طلب
الت�أمني امللحق بهذه الوثيقة.
	ب	.خمالفة القوانني �إذا انطوت املخالفة على جناية
�أو جنحة عمدية وفق ًا للتعريف املن�صو�ص عليه يف
قانون العقوبات االحتادي النافذ.
�	.5إذا ثبت ا�ستعمال املركبة �أو ا�ستخدامها يف �سباق �أو
اختبار ال�سرعة �شريطة �أن يثبت �أنه ال�سبب املبا�شر يف
وقوع احلادث.
	.6التلف الذي يلحق باملركبة من احلوادث التي تقع �أثناء
قيادة املركبة ب�سبب �سائق غري مرخ�ص له بالقيادة

ال�شروط والأحكام 

طبقا لقانون ال�سري واملرور� ،أو دون احل�صول على
رخ�صة قيادة لنوع/فئة املركبة طبق ًا لقانون ال�سري
واملرور ولوائحه و�أحكام هذه الوثيقة �أو ال�سائق الذي
انتهت �صالحية رخ�صة قيادته ومل يتمكن من جتديدها
خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ احلادث� ،أو �أن يكون
الرتخي�ص املمنوح له قد �صدر �أمر ب�إيقافه من املحكمة
�أو ال�سلطات املخت�صة �أو مبقت�ضى لوائح املرور .وال
ي�سري هذا اال�ستثناء يف حالة املركبة املعدة للت�أجري
طاملا مت �إبرام عقد الت�أجري مع من يحمل رخ�صة قيادة
�سارية املفعول.
	.7الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة �أو �أي من �أجزائها
من احلوادث الناجمة عن قيادة املركبة حتت ت�أثري
املخدرات �أو امل�شروبات الكحولية� ،أو العقاقري امل�ؤثرة يف
قدرة قائدها على ال�سيطرة على املركبة� ،إذا ثبت ذلك
لدى اجلهات املخت�صة �أو باعرتاف قائد املركبة ،وال
ي�سري هذا اال�ستثناء يف حالة املركبة املعدة للت�أجري.

�أو امل�صادرة �أو الت�أميم �أو املواد والنظائر امل�شعة �أو
التفجريات الذرية �أو النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق
مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أي �سبب من الأ�سباب املتقدمة.
	.11الفقد �أو التلف الذي ي�صيب املركبة امل�ؤمن عليها
يف حال فقدان ال�شركة احلق يف الرجوع على م�سبب
ال�ضرر ب�سبب �إقرار امل�ؤمن له بامل�س�ؤولية عن احلادث
الذي مل يكن هو املت�سبب به ويف حال ثبت ذلك بعد
�أداء التعوي�ض للم�ؤمن له فيحق لل�شركة الرجوع عليه
ال�سرتداد ما �أدته �إليه.
	.12الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة خارج الطريق وفق ًا
لتعريف الطريق ما مل ي�صدر ملحق بامتداد التغطية
اىل خارج الطريق.

	.8الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة خارج حدود املنطقة
اجلغرافية املبينة يف هذه الوثيقة ما مل ي�صدر ملحق
بامتداد التغطية لتلك املنطقة.
	.9احلوادث التي تكون قد وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت �أو
تعلقت بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالكوارث
الطبيعية مثل (الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو
ثوران الرباكني �أو الزالزل والهزات الأر�ضية).
	.10الغزو �أو �أعمال العدو الأجنبي �أو الأعمال احلربية
�سواء كانت احلرب معلنة �أو مل تعلن �أو احلرب الأهلية
�أو اال�ضراب �أو اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان
�أو الثورة �أو االنقالب الع�سكري �أو اغت�صاب ال�سلطة
ال�شروط والأحكام 

الف�صـ ـ ــل اخلامـ ـ ـ ــ�س :حاالت الرجـ ــوع علـ ــى امل�ؤمـ ــن
لـ ــه

�	.5إذا ثبت وقوع احلادث عمد ًا من امل�ؤمن له �أو قائد
املركبة.

يجوز لل�شركة �أن ترجع على امل�ؤمن له �أو قائد املركبة او
كليهما بح�سب الأحوال بقيمة ما تكون قد �أدته من تعوي�ض يف
احلاالت الآتية:

�	.6إذا ت�سبب املقطورة �أو ن�صف املقطورة �أو �شبه املقطورة
بحادث ومل يكن امل�ؤمن له قد اتفق مع ال�شركة على
وجود مقطورة.

�	.1إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء امل�ؤمن له
ببيانات كاذبة �أو �إخفائه وقائع جوهرية ت�ؤثر يف قبول
ال�شركة تغطية اخلطر �أو على �سعر الت�أمني.

	.7يف حال كان الفقد �أو التلف الذي حلق باملركبة نتيجة
عملية �سرقة �أو �سطو فيتم الرجوع على ال�سارق فقط.

�	.2إذا ثبت بعد دفع التعوي�ض �أنه جرى ا�ستعمال املركبة
يف غري الأغرا�ض املحددة يف طلب الت�أمني امللحق بهذه
الوثيقة �أو جتاوز احلد الأق�صى للركاب امل�سموح به �أو
ثبت حتميلها ب�أكرث من احلمولة املقررة لها �أو �إذا كانت
حمولتها غري حمزومة ب�شكل فني حمكم �أو جتاوز حدود
العر�ض �أو الطول �أو العلو امل�سموح به ،كل ذلك �شريطة
�أن يثبت �أنه ال�سبب املبا�شر يف وقوع احلادث.
�	.3إذا ثبت بعد دفع التعوي�ض �أن هنالك خمالفة للقوانني
�إذا انطوت املخالفة على جناية �أو جنحة عمدية وفق ًا
للتعريف املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات النافذ
املفعول يف الدولة.
�	.4إذا ثبت �أن الفقد �أو التلف الذي حلق باملركبة �أو �أي
من �أجزائها ناجم ب�سبب وقوع امل�ؤمن له �أو �شخ�ص �آخر
�سمح له بقيادتها حتت ت�أثري املخدرات �أو امل�شروبات
الكحولية� ،أو العقاقري امل�ؤثرة يف قدرة قائدها على
ال�سيطرة على املركبة� ،إذا ثبت ذلك لدى اجلهات
املخت�صة �أو باعرتاف قائد املركبة� ،أما �إذا كانت
املركبة معدة للت�أجري فيتم الرجوع على قائد املركبة
(امل�ست�أجر).
ال�شروط والأحكام 

	.3تعترب هذه الوثيقة منتهية حكم ًا يف حال التلف الكلي
الف�صـ ـ ــل ال�سـ ــاد�س� :إن ـ ـهـ ـ ـ ــاء الوثي ـ ـقـ ــة
للمركبة (اخل�سارة الكلية) �شريطة �شطب ت�سجيلها
	.1لل�شركة �إنهاء هذه الوثيقة �شريطة وجود �أ�سباب جدية
بتقرير ت�صدره �إدارة املرور والرتخي�ص ي�ؤكد عدم
ت�ستوجب هذا الإنهاء �أثناء �سريان الوثيقة وذلك
�صالحيتها لال�ستعمال وقيام ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له
مبوجب �إ�شعار كتابي ير�سل �إىل امل�ؤمن له �سواء بوا�سطة
ح�سب احكام هذه الوثيقة.
الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو باليد �أو بخطاب م�سجل
وذلك قبل ثالثني يوم ًا من التاريخ املحدد للإنهاء
على �آخر عنوان معروف له لدى ال�شركة مع �إخطار
هيئة الت�أمني ب�أ�سباب هذا الإنهاء ،ويف هذه احلالة
ترد ال�شركة �إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم
اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت فيها الوثيقة �سارية
املفعول.
	.2للم�ؤمن له �أن ينهي �أحكام هذه الوثيقة ب�إ�شعار كتابي
ير�سل �إىل ال�شركة �سواء بوا�سطة الربيد الإلكرتوين �أو
الفاك�س �أو باليد �أو بخطاب م�سجل وذلك قبل �سبعة
�أيام من التاريخ املحدد للإنهاء ،ويف هذه احلالة ترد
ال�شركة �إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم اجلزء
املتنا�سب مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية فيها وذلك
وفقا جلدول املدد الق�صرية رقم ( )4ب�شرط �أال تكون
هناك �أية تعوي�ضات دفعت للم�ؤمن له �أو مطالبات معلقة
ب�ش�أن هذه الوثيقة �أثناء فرتة �سريانها وكان امل�ؤمن له
مت�سبب ًا يف احلادث �أو �أن احلادث يعزى ملجهول.

ال�شروط والأحكام 

جدول رقم ()١
ن�سب اال�ستهالك (قطع غيار المركبات الخا�صة)
الن�سبة %
ال�سنة
الأولى
%٥
الثانية
%١٠
الثالثة
%15
الرابعة
%20
الخام�سة
%30
ال�ساد�سة وما فوق

جدول رقم ()٢
ن�سب اال�ستهالك قطع غيار (مركبات الأجرة والمركبات
العمومي ومركبات مكاتب الت�أجير)
الن�سبة %
ال�سنة
من
أخيرة
ال�ستة �أ�شهر ال
%١٠
ال�سنة الأولى
%20
الثانية
%25
الثالثة
%30
الرابعة
%35
الخام�سة
%40
ال�ساد�سة وما فوق

ال�شروط والأحكام 

جدول رقم ()٣
مبلغ التحمل
المركبة
المركبات الخ�صو�صي التي ال يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم
على ( )9ركاب وال تزيد قيمتها عن
( )50.000درهم
المركبات الخا�صة التي ال يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم
على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ( )50.000درهم
وال تتجاوز ( )100.000درهم.
المركبات الخا�صة التي ال يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم
على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ( )100.000درهم
وال تتجاوز ( )250.000درهم.
المركبات الخا�صة التي ال يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم
على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ( )250.000درهم.
المركبات الخا�صة التي ال يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم
على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ( )500.000درهم.
المركبات الخا�صة التي يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم عن ( )9ركاب
وال يتجاوز عن  12راكب
المركبات الخا�صة التي يزيد عدد ركابها الم�صرح بهم على ( )12راكب ًا
ومركبات االجرة ومركبات النقل التي ال تزيد حمولتها على ( )3طن.
مركبات النقل التي تزيد حمولتها على ( )3طن وحافالت الركاب والمركبات ال�صناعية
المعدة للأ�شغال الإن�شائية والأعمال الزراعية.

مبلغ التحمل
ال يتجاوز مبلغ ()350درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )700درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1000درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1200درهم /
لكل حادث
يتجاوز مبلغ ( )1400درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1500درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1700درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )4500درهم /
لكل حادث

جدول رقم ()٤
(جدول المدد الق�صيرة) ببيان ن�سب اال�سترداد من ق�سط الت�أمين
ن�سبة اال�سترداد من الق�سط
المدة ل�سريان الوثيقة
%80
مدة ال تتجاوز �شهر واحد
%70
مدة تتجاوز �شهر وال تتجاوز �أربعة ا�شهر
%50
مدة تتجاوز �أربعة ا�شهر وال تتجاوز �ستة �أ�شهر
%30
مدة تتجاوز �ستة �أ�شهر ال تتجاوز ع�شرة �أ�شهر
ال �شيء
مدة تتجاوز ع�شرة �أ�شهر

ال�شروط والأحكام 

ال ـ ـ ـقـ ـ ــ�سـ ـ ــم  :3الـ ـمـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الإ�ض ــاف ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال تطبق املنافع الإ�ضافية التالية �إال �إذا ورد ن�ص بها يف
ملحق وثيقة الت�أمني خا�صتكم ،مع مراعاة نف�س ال�شروط
والأحكام واحلدود اخلا�صة بوثيقة الت�أمني املذكورة.

 1-3ا�ستحقاق نقدي ل�سيارة بديلة

ال تطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة يف ملحق وثيقة
الت�أمني اخلا�صة بكم.
تدفع ال�شركة قيمة ال�سيارة البديلة بح�سب احلد الوارد يف
امللحق مع مراعاة ال�شروط التالية:
حينما تتعر�ض املركبة امل�ؤمن عليها حلادث وحتتاج �إىل
ت�صليح مبوجب مطالبة ت�أمني لدى مر�أب معتمد من �شركة
عمان للت�أمني ،يح�صل امل�ؤمن عليه على �سيارة بديلة (منفعة
نقدية) مبوجب ال�شروط والأحكام التالية:
�أ	-ال تطبق هذه املنفعة �إذا ما ر�أت �شركة عمان للت�أمني
�شطب املطالبة �أو اعتبارها خ�سارة كاملة.

 2-3التغطية على الطرق الوعرة
(ال ت�شمل هذه التغطية �إال ال�سيارات الريا�ضية متعددة
الأغرا�ض ذات �إمكانية ال�سري يف الطرق الوعرة)

ال تطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة يف ملحق وثيقة
الت�أمني اخلا�صة بكم .ومتتد وثيقة الت�أمني لتغطية اخل�سارة
�أو ال�ضرر الواقع على املركبة ذات التغطية �أثناء القيادة على
الطرق الوعرة.
�شروط حمددة:
�أ	-يحق لل�سيارات الريا�ضية متعددة الأغرا�ض واملزودة
ب�إمكانية الدفع الرباعي ( )AWDوامل�ستخدمة
ا�ستخدام ًا خا�ص ًا متديد التغطية.
ب -يتح ّمل امل�ؤمن عليه حتمل �أ�سا�سي مقداره �ضعف احلد
املعياري لوثيقة الت�أمني واملن�صو�ص عليه يف ملحق الوثيقة
يف حالة املطالبة املقبولة اخلا�صة بالطرق الوعرة.

فيها ،حيث وقعت هذه الإ�صابة �أو الوفاة نتيجة و�سيلة مرئية
خارجية عر�ضية عنيفة ينتج عنها بعيد ًا عن �أي �سبب �آخر
(با�ستثناء �أي عالج طبي �أو جراحي نتيجة لتلك الإ�صابة) يف
غ�ضون ثالثة �أ�شهر من واقعة الإ�صابة ما يلي:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

ا�ستثناءات خا�صة

ب ُ
	-تت�سب �أحقية احل�صول على تعوي�ض اعتبار ًا من يوم
ال يندرج ما يلي حتت نطاق متديد تغطية القيادة على الطرق
ت�سليم املركبة �إىل املر�أب واملوافقة على �إ�صالح عواقب الوعرة ولن تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية جتاه �سداد
احلادث.
قيمة املطالبات عن اخل�سائر و� /أو الأ�ضرار الناجتة عن ذلك:
ت	-ال تطبق املنفعة �إال على املركبات اخلا�صة والفردية التي �أ .املركبات من النوع التجاري
ب .املركبات امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية
ال ت�ستخدم لأغرا�ض جتارية.
ت .الفعاليات التناف�سية و�/أو ال�سباقات
ث	-ت�شمل وثيقة الت�أمني املركبات امل�سجلة لدى ال�شركة
 3-3احلوادث ال�شخ�صية
واملقدمة �إىل موظفيها فقط يف حالة تقدمي ال�شركة
ال تطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة يف ملحق وثيقة
لتعهد ب�أن املركبة ي�ستخدمها �شخ�ص واحد فقط.
الت�أمني اخلا�صة بكم.
ج	-تُعد فرتة احل�صول على اال�ستحقاق النقدي ل�سيارة
بديلة فرت ًة حمدد ًة ويحق للم�ؤمن عليه اال�ستفادة منها من املفهوم واملتفق عليه مبوجب ذلك �أن بالنظر �إىل �سداد
ق�سط ت�أمني �إ�ضايف ،تتعهد ال�شركة ب�سداد تعوي�ض وفق ًا
ملدة  30يوم �أو درهم  10٬000بحد �أق�صى يف واقعة
للمقيا�س املدرج �أدناه بالن�سبة حلاالت الوفاة �أو الإ�صابة
واحدة �أو عدة وقائع �أثناء فرتة �سريان وثيقة الت�أمني.
اجل�سدية التي تع ّر�ض لها امل�ؤمن عليه و�أي �سائق يحمل
رخ�صة قيادة يقود �أي من املركبات املو�صوفة يف ملحق
وثيقة الت�أمني املرفق بهذه الوثيقة �أو �أحدهما �أثناء ركوبهما
املركبة امل�ؤمن عليها �أو خروجهما منها �أو �أثناء االنتقال
ال�شروط والأحكام 

.٧

المنفعة

الوفاة �أو العجز الكلي الدائم
فقدان كلي ودائم للر�ؤية في كلتا العينين
فقدان كلي بالبتر الج�سدي عند �أو �أعلى الر�سغ في كلتا اليدين
�أو الكاحل في كلتا القدمين �أو �إحدى اليدين مع �إحدى القدمين
فقدان كلي بالبتر الج�سدي عند �أو �أعلى الر�سغ في �إحدى اليدين
�أو الكاحل في �إحدى القدمين مع فقدان كلي ودائم للر�ؤية في
�إحدى العينين
فقدان كلي ودائم للر�ؤية في �إحدى العينين
فقدان كلي بالبتر الج�سدي عند �أو �أعلى الر�سغ في �إحدى اليدين
�أو الكاحل في �إحدى القدمين
عجز جزئي دائم لم ُيذكر في الجدول الوارد في هذه
الوثيقة� -أعاله

ق ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــددة
�أ	-ي�ستحق التعوي�ض مبوجب �أي بند من البنود (� )1إىل
( )6حتى البند رقم ( )7ب�شكل م�ستقل بالإ�ضافة �إىل
�أحد البندين (� )5أو (� )6أعاله فيما يتعلق بكل �شخ�ص
النا�شئ عن واقعة منفردة ،على �أال تتجاوز �إجمايل
م�س�ؤولية ال�شركة مبلغ  200,000درهم خالل �أي فرتة
ت�أمني واحدة.
ب	-ال ي�ستحق �أي تعوي�ض �أ�سبوعي �إال بعد الت�أكد من
ا�ستحقاق املبلغ الإجمايل واالتفاق عليه.ال ي�ستحق �أي
تعوي�ض يتعلق بتعر�ض امل�ؤمن عليه للوفاة �أو الإ�صابة يف
حال كانت الوفاة �أو الإ�صابة نا�شئة �أو ناجمة �أو ميكن

قيمة التعوي�ض

 200.000درهم �إماراتي
 200.000درهم �إماراتي
 200.000درهم �إماراتي
 200.000درهم �إماراتي
 100.000درهم �إماراتي
 100.000درهم �إماراتي
تُحدد قيمة التعوي�ض بالن�سبة لل�شخ�ص وعلى
�أ�سا�س الن�سبة المئوية للعجز الكلي الدائم
المعتمد من مجل�س طبي معتمد م�ضروب ًا فيه
مبلغ ت�أمين بقيمة  200.000درهم �إماراتي

عزوها بطريقة غري مبا�شرة �أو مبا�شرة ،ب�شكل كلي �أو
جزئي �إىل �أي مما يلي:
	.1الإيذاء الذاتي املتعمد �أو حماولة االنتحار �أو املر�ض
اجل�سدي و�/أو العقلي �أو العجز.
	.2تعر�ض امل�ؤمن عليه حلادث �أثناء وقوعه حتت ت�أثري
اخلمور �أو املخدرات.
�أ	.ال ي�ستحق التعوي�ض �إال بعد موافقة امل�ؤمن عليه
ويدفع ب�شكل مبا�شر �إما لل�شخ�ص امل�صاب �أو ملمثليه
ال�شخ�صيني القانونيني الذين يعترب ا�ستالمهم للتعوي�ض
ال�شروط والأحكام 

مبثابة �إبراء كامل فيما يتعلق بالأ�ضرار التي تلحق
بذلك ال�شخ�ص.
ب	.يجب �أال يزيد عدد ركاب ال�سيارة عند وقوع احلادث
عن احلد الأق�صى لعدد الأ�شخا�ص امل�صرح به ،مبن
فيهم ال�سائق ،واملن�صو�ص عليه يف طراز ال�سيارة.
ج	.ال يتم تغطية العجز الكلي امل�ؤقت الذي مينع ال�شخ�ص
امل�صاب من امل�شاركة يف �أي مهنة حتقق منفعة

 4-3امل�صاري ــف الطـب ـيــة الــطارئ ــة

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.

(�أو ملمثله القانوين يف حالة وفاتهم) يف حال تعر�ض امل�ؤمن
عليه و�/أو زوجته �أثناء �صعودهم للمركبة امل�ؤمن عليها �أو
خروجهم منها لإ�صابة ج�سدية بطريق اخلط�أ والتي ت�ؤدي
ب�شكل منف�صل عن �أي �سبب �آخر خالل ثالثة �أ�شهر تقوميية
من وقوع احلادث لأي مما يلي:
�أ .الوفاة؛
ب	.فقدان الر�ؤية التام والدائم يف �إحدى العينني �أو كلتيهما
دون �إمكانية العالج؛
ج	.فقدان �أحد �أطراف اجل�سم �أو �أكرث كليا ب�سبب البرت
من نقطة الر�سغ �أو الكاحلني �أو قبلها �أو الفقدان الدائم
لإحدى اليدين �أو ال�ساقني �أو كلتيهما.

تدفع ال�شركة للم�ؤمن عليه تكلفة امل�صاريف الطبية
ال�ضرورية واملعقولة طبي ًا فيما يتعلق ب�أي �إ�صابة بدنية
عار�ضة للم�ؤمن عليه ول�سائق املركبة املت�سبب يف احلادث
والركاب الذين وظفهم امل�ؤمن عليه يف حال �إ�صابتهم �أثناء
العمل وب�سببه بينما هم بداخل املركبة �أو �أثناء ال�صعود �إىل
�أو النزول من املركبة املغطاة بالت�أمني ،باعتبارها نتيجة
مبا�شرة وفورية للحادث الذي وقع للمركبة املغطاة بالت�أمني،
�شريطة �أن:

�أ .الوفاة �أو الإ�صابة الناجمة عن االنتحار �أو حماولة
االنتحار.
ب�	.أي �شخ�ص يزيد عمره عن  70عام ًا وقت وقوع احلادث؛

ال تتجاوز م�س�ؤولية ال�شركة  5.000درهم فيما يتعلق ب�أي
حادث منفرد ،ما مل ين�ص ملحق وثيقتك الت�أمينية على
خالف ذلك.

ج�	.إذا متت �إدانة �أي �شخ�ص يطالب بالتعوي�ض ب�سبب
حادث جرمية القيادة حتت ت�أثري اخلمور �أو ب�سبب القيادة
حتت ت�أثري �أي خمدر.

 5-3الإ�صابة ال�شخ�صية

(عمان وقطر)
 6-3النطاق اجلغرايف ُ

ا�ستثناءات خا�صة

ال تنطبق هذه املنفعة �إال فيما يتعلق باملركبات اخلا�صة
امل�ؤمن عليها با�سم �شخ�ص وال ت�شمل ما يلي:

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.

ما مل ين�ص ملحق وثيقتك على خالف ذلك ،تدفع
ال�شركة مبلغ  30.000درهم للم�ؤمن عليه و�/أو زوجته

مع مراعاة نف�س ال�شروط والأحكام واال�ستثناءات والقيود
الواردة يف الوثيقة املذكورة ،متدد املنطقة اجلغرافية الواردة
يف املادة (( )1الفقدان �أو التلف) بحيث ت�شمل �سلطنة ُعمان
وقطر ،وال ي�شمل ذلك تغطيتك مبوجب املادة (( )2م�س�ؤولية
الطرف الثالث) باعتبار �ضرورة �شراء هذه التغطية ب�شكل
منف�صل (با�ستثناء ُعمان).

ال�شروط والأحكام 

 7-3الكوارث الطبيعية والعوا�صف والفي�ضانات
والإ�ضرابات و�أعمال ال�شغب واال�ضطرابات املدنية.

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.
ميتد الغطاء مبوجب املادة (( )1الفقدان �أو التلف) بحيث
ي�شمل امل�ؤمن عليه فيما يتعلق بفقدان �أو تلف املركبة امل�ؤمن
عليها الناجم عن �أي مما يلي:
�أ	.الإ�ضراب �أو �أعمال ال�شغب �أو اال�ضطرابات املدنية التي
ال تُعزى �إىل انتفا�ضة �شعبية �أو ترقى �إىل ذلك.

ا�ستثناءات خا�صة

لن تكون ال�شركة م�س�ؤولة فيما يتعلق ب�أي مما يلي:
�أ�	.سرقة �أي ممتلكات �أثناء نقلها يف �سيارة مفتوحة �أو
مك�شوفة �إال �إذا كانت يف �صندوق مغلق �أو �صندوق
املق�صورة مقفل.
ب�	.أي ممتلكات م�ؤمن عليها مبوجب �أي وثيقة ت�أمني
�أخرى.
ج	.اخل�سارة الناجمة عن الأ�ضرار التي تلحق بوثائق تذاكر
الطوابع املالية �أو الأوراق املالية.

ب	.في�ضان (ب�شرط �أال يكون ذلك �أثناء قيادة ال�سيارة)� ،أو د .الب�ضائع �أو العينات املحمولة فيما يتعلق ب�أي جتارة.
عا�صفة �أو �إع�صار �أو �إع�صار مداري �أو رياح عا�صفة �أو
 9-3الأ�ضرار التي تلحق بالزجاج الأمامي لل�سيارة
زلزال �أو غريها من اال�ضطرابات الطبيعية.

 8-3املمتلكات ال�شخ�صية

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك
تدفع لك ال�شركة قيمة اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي حلقت
باملمتلكات ال�شخ�صية ب�سبب حريق �أو �سرقة �أو حادث �أثناء
وجود الأمتعة يف �سيارتك امل�ؤمنة عليها ،على �أال يتجاوز
احلد الأق�صى للمبلغ امل�ستحق مبوجب هذه املنفعة 5,000
درهم �إماراتي فيما يتعلق ب�أي مطالبة واحدة �أو جمموعة من
املطالبات الناجتة عن حادثة واحدة.

(بدون حتمل).

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك
تعو�ض ال�شركة امل�ؤمن عليه يف حالة حدوث ك�سر للنافذة �أو
الزجاج الأمامي لل�سيارة امل�ؤمن عليها با�ستثناء اخلدو�ش
التي يتعر�ض لها هيكل ال�سيارة الناجت عن الك�سر عن تكلفة
ا�ستبدال هذه النافذة �أو الزجاج الأمامي وال يخ�ضع �أي مبلغ
يتعلق بذلك لأي حتمل.
قيود خا�صة
�شريطة �أال تتجاوز م�س�ؤولية ال�شركة  10,000درهم �إماراتي
(وما مل ين�ص ملحق وثيقتك على خالف ذلك) فيما يتعلق
ب�أي حادثة منفردة فال ت�ستحق �أي زيادة ما مل تتجاوز احلد
الأق�صى.

 10-3ا�ستبدال الأقفال

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.

ال�شروط والأحكام 

يف حالة فقدان �أو �سرقة مفاتيح ال�سيارة امل�ؤمن عليها �أو
جهاز �إر�سال القفل يتعني على ال�شركة دفع مبلغ ال يتجاوز
 2,500درهم �إماراتي (ما مل ين�ص ملحق وثيقتك على
خالف ذلك) ال�ستبدال:
�أ�	.أقفال الباب وقفل الت�شغيل؛
ب .قفل الإ�شعال والقيادة؛ و
ج .جهاز �إر�سال القفل ونظام الإقفال املركزي.
قيود خا�صة
ال يجوز لل�شركة دفع تكلفة ا�ستبدال �أي من �أجهزة الإنذار
�أو غريها من �أجهزة الأمن امل�ستخدمة فيما يتعلق بال�سيارة
امل�ؤمن عليها.

 11-3ال�سرقة �أثناء �صف ال�سيارة يف املوقف

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.
تلتزم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن عليه عن ال�سرقة التي تلحق
باملركبة امل�ؤمن عليها �أثناء وجودها حتت حفظ �أو مراقبة
الفنادق �أو مراكز الت�سوق التي ال تعود ملكيتها للم�ؤمن
عليه �أثناء قيام ال�سائق املرخ�ص له بقيادة املركبة ب�صف
املركبة امل�ؤمن عليها.
�شروط خا�صة
ت�ستحق هذه املنفعة بال�شروط التالية:
�أ	.يرفع العميل دعوى �ضد الفندق/مركز الت�سوق.
ب	.عدم ت�سليم املركبة �إال �إىل ال�شخ�ص املفو�ض بعد �إجراء
التحقق الالزم.
ج�	.أن يكون ال�شخ�ص املخول �سائق مرخ�ص له.
د�	.أال تكون هذه املنفعة م�شمولة بالتغطية من قبل �أي
وثيقة ت�أمني �أخرى.

ال�شروط والأحكام 

قيود خا�صة
يتح ّمل امل�ؤمن له حت ّمل �أ�سا�سي واملن�صو�ص عليه يف ملحق
الوثيقة يف حالة املطالبة املقبولة اخلا�صة ال�سرقة �أثناء
�صف ال�سيارة يف املوقف .تقت�صر هذه املنفعة على مطالبة
واحدة لكل �سنة من �سنوات �سريان وثيقة الت�أمني.

� 12-3إ�صالحات الوكيل

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.
يتم تو�سعة تغطية الوثيقة �إذا ت�ضمنت تغطية �إ�صالحات
الوكيل على النحو املو�ضح يف ملحق وثيقتك بحيث ت�شمل
�إ�صالح الأ�ضرار العر�ضية ل�سيارتك لدى الوكالء املعتمدين
لدى ال�شركة امل�صنعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة� .إذا
مل يتوفر لديك هذا الغطاء تختار ال�شركة حينئذ �إحدى
املرائب املعتمدة لديها لإجراء الإ�صالحات.

� 13-3ضمان حماية الأ�صول اخلا�ص بال�سيارات

ال تنطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة �ضمن ملحق
وثيقتك.
�إذا كانت ملكية ال�سيارة امل�ؤمن عليها م�سجلة لأول مرة ومت
�شرا�ؤها من وكيل معتمد وعمرها �أقل من �أربعة وع�شرين
�شهر بح�سب �سنة الت�صنيع (ما مل ين�ص ملحق وثيقتك
على خالف ذلك) و�سجلت ب�أنها خ�سارة كلية فتلتزم
ال�شركة بدفع قيمة �سيارة بديلة جديدة من نف�س املاركة �أو
قيمة ال�شراء الأ�صلية� ،أيهما �أٌقل.
قيود خا�صة
ينطبق هذا احلكم على املركبات اجلديدة من نف�س املاركة
وتخ�ضع ملطالبة واحدة فقط لكل �سنة من �سنوات �سريان
الوثيقة.

 14-3املُ�ساعدة على الطريق

لن يتم تطبيق اخلدمة التالية �إال �إذا كانت مدرجة يف جدول وثيقتك.

جدول املنافع

اخلدمات املتوفرة
ال�سحب نتيجة حادث
ال�سحب نتيجة عطل
خدمة تعزيز/تقوية البطارية
خدمة الإطارات المفرغة (من الهواء)
خدمة الأقفال
خدمة تو�صيل الوقود
خدمة الإزاحة واال�ستخراج
خدمة تجديد ت�سجيل المركبة
خدمة الطرق الوعرة
خدمة اال�ستالم وتو�صيل المركبة لل�صيانة
الدورية
داخل المدينة  /بين المدن
حد اال�ستخدام
التغطية الجغرافية (الوثائق ال�صادرة في
الإمارات العربية المتحدة)

الف�ضي
ّ
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
400
كال
كال

نعم

نعم

كال

كال

كال

م ّرة واحدة في ال�سنة

داخل المدينة

داخل المدينة

داخل الإمارة

داخل الإمارة

 3م ّرات واحدة
في ال�سنة

 3م ّرات واحدة
في ال�سنة

غير محدود

غير محدود

الإمارات العربية
المتحدة

الإمارات العربية
المتحدة

الإمارات العربية
المتحدة و ُعمان

الإمارات العربية
المتحدة و دول
مجل�س التعاون

الأ�سا�سيّ/طرف ثالث
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
كال
كال
كال

املنافع

	.1خدمات �سحب املركبة نتيجة حادث :يف حالة
وقوع حادث� ،سيقوم مزود اخلدمة ب�سحب املركبة �إىل
ور�شة الوكيل �أو �إىل �أقرب مر�آب ُمعتمد من قبل �شركة
ُعمان للت�أمني و بح�سب نوع اخلطة اخلا�صة بالعميل.

	تقرير �شرطة �ساري املفعول �إلزامي لال�ستفادة من
هذه اخلدمة يف حالة وقوع حادث.
	.2خدمة �سحب املركبة نتيجة الأعطال
امليكانيكية :يف حالة حدوث م�شكلة ميكانيكية،
�سوف يقوم مزود اخلدمة ب�سحب املركبة �إىل ور�شة
الوكيل �أو �إىل �أقرب مر�آب ُمعتمد من قبل �شركة ُعمان
للت�أمني و بح�سب نوع اخلطة اخلا�صة بالعميل.

البالتيني
ّ
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
800

الذهبي
ّ
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
500

م ّرة واحدة في ال�سنة م ّرة واحدة في ال�سنة

	.3خدمة تعزيز/تقوية البطارية� :إذا نفدت
بطارية املركبة لأي �سبب من الأ�سباب ،ف�سيقوم مزود
اخلدمة ببدء ت�شغيل املركبة لتمكني العميل من موا�صلة
رحلته (ال يتم توفري بطارية جديدة و � /أو ا�ستبدال
البطارية)� ،أويقوم مقدم اخلدمة ب�سحب املركبة �إىل
ور�شة ااوكيل �أو �إىل �أقرب مر�آب ُمعتمد من قبل �شركة
ُعمان للت�أمني و بح�سب نوع اخلطة اخلا�صة بالعميل.
	.4خدمة الإطارات املُفرغة من الهواء :يقوم مزود
اخلدمة بتغيري الإطار املف ّرغ ب�إطار احتياطي� .إذا
مل يتوفر �إطار احتياطي مع العميل ،ف�سيقوم مزود
اخلدمة ب�سحب املركبة �إىل �أقرب ور�شة �أو �إىل �أقرب
ال�شروط والأحكام 

مر�آب ُمعتمد �أو �أقرب حمل لبيع و ت�صليح الإطارات .ال �إطار
جديد و � /أو ا�ستبدال �سيتم توفريه.
	.5خدمة الأقفال� :إذا كانت املفاتيح داخل املركبة،
ف�سيقوم مزود اخلدمة مبحاولة الو�صول �إىل املفتاح
لتمكني العميل من موا�صلة رحلته .يعتمد �إمتام هذه
اخلدمة على طراز املركبة ونوعها فبع�ض املركبات
احلديثة قد ال يتمكن من فتحها �سوى الوكيل.

مت ت�سجيلها فيها ،وتكون خدمة التجديد قابلة للتطبيق
ملحاولة واحدة فقط .يف حالة عدم اجتياز املركبة
عند الفح�ص يتم �إرجاع املركبة مع مالحظات مكتب
الت�سجيل .ال تطبق خدمة جتديد و ت�سجيل املركبات
على الت�صدير �أو البيع �أو نقل ملكية املركبات وال
تنطبق على املركبات التجارية �أو الدراجات النارية.

	.9امل�ساعدة على الطرق الوعرة� :سيتم توفري
خدمة امل�ساعدة على الطرق الوعرة للعمالء امل�ؤهلني
	.6خدمة تو�صيل الوقود� :سوف يقوم مزود اخلدمة
فقط .يتم توفري امل�ساعدة على الطرق الوعرة فقط
بت�سليم الوقود مبا�شرة �إىل العميل يف حالة نفاد
يف حالة تعطل املركبة �أو وقوع حادث �أثناء القيادة
الوقود .يدفع العميل تكلفة الوقود فقط.
الإعتياية� .إذا تع ّذرت قيادة املركبة ب�سبب حادث �أو
	.7الإزاحة واال�ستخراج :يف حالة حدوث عطل �أو
عطل ميكانيكي� ،سيقوم مزود اخلدمة ب�سحب املركبة
اخلدمة
حادث للمركبة امل�ؤمن عليها� ،سريتب مزود
�إىل �أقرب مركز خدمة .يعتمد الوقت الالزم للو�صول
لإزاحة �أو ا�ستخراج املركبة مما ي�ستلزم ا�ستخدام
�إىل مكان العميل لتقدمي امل�ساعدة على املوقع و�إمكانية
رافعة.
الو�صول �إىل املركبة .يتم ا�ستبعاد املركبات امل�شاركة يف
	احلد الأق�صى للمبلغ امل�ستحق هو( :ح�سب جدول
�أي حدث �أو رايل �صحراوي .تقت�صر خدمة امل�ساعدة
املنافع)
على الطرق الوعرة على �سيارات  4 x 4فقط.
	لن يتم دفع �أي مبلغ مبوجب هذه اخلدمة فيما يتعلق
	�سيتم �إجراء عمليات امل�ساعدة على الطرق الوعرة
بتكاليف �إ�صالح املركبة.
فقط خالل �ساعات النهار لأ�سباب تتعلق بال�سالمة وال
	.8خدمة جتديد ت�سجيل املركبة :ت�شمل هذه
تغطي املركبات التجارية والعمالء الذين يعملون يف
مكان
اخلدمة ا�ستالم وت�سليم املركبة امل�ؤمن عليها من
حقول النفط.
العميل لإمتام الإجراءات القانونية لت�سجيل املركباة
	ت�شمل امل�ساعدة على الطرق الوعرة �إمكانية ال�سحب
لدى �سلطة املرور املخت�صة .يتحمل العميل فقط
من املناطق الرملية �أومن الطرق الوعرة وال�سحب يف
الر�سوم احلكومية لفح�ص املركبة ور�سوم الت�سجيل.
ال�صحراء و�سحب من مواقف ال�سيارات يف الطابق
لال�ستفادة من خدمة جتديد ت�سجيل املركبة ،يجب
ال�سفلي.
على العميل احلجز قبل � 48ساعة وتقدمي امل�ستندات
واملعلومات التي تطلبها �إدارة املرور .يتحمل العميل
م�س�ؤولية ت�سوية جميع املخالفات املرورية ور�سوم �إدارة
املرور الأخرى� .سي�أخذ مزود اخلدمة مفتاح املركبة
وامل�ستندات من العميل من مكان حمدد على النحو
املتفق عليه� .سيتم �أخذ املركبات فقط من املدينة التي
ال�شروط والأحكام 

	.10خدمة اال�ستالم وتو�صيل املركبة لل�صيانة
الدورية� :سيتم تزويد العمالء امل�ؤهلني بخدمة
اال�ستالم وتو�صيل املركبة لل�صيانة الدورية .هذه
اخلدمة متوفرة ملرة واحدة يف ال�سنة مع حجز م�سبق بـ
� 48ساعة.
	.11التغطية اجلغرافية� :سيتم تقدمي خدمة امل�ساعدة
على الطريق للعمالء يف الإمارات العربية املتحدة
و�ضمن دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى بنا ًء على
�أهليتهم� .ستكون التغطية املمتدة خارج دولة الإمارات
العربية املتحدة جمانية مل�سافة �أول مائة كيلومرتمن
موقع ال�سحب ،و�س ُيفر�ض على العميل بعد ذلك 3.00
درهم على كل كيلومرت�إ�ضايف� .سيتم �سحب جميع
املركبات �إىل �أقرب مر�آب داخل ذلك البلد ،وبالتايل ال
ُي�سمح بالنقل املجاين بني الدول.
 .12اال�ستفادة من اخلدمة و�صالحيتها :برنامج
امل�ساعدة على الطريق ُمتاح جلميع العمالء وهو �صالح
ملدة � 13شهر ًا من تاريخ تفعيل وثيقة الت�أمني دون ال�سماح
بتمديدها.
 .13نوع املركبات امل�شمولة� :ستقت�صر خدمات
امل�ساعدة على الطريق على جميع املركبات التي ي�صل
وزنها الإجمايل �إىل � 3أطنان .ال ُي�سمح باخلدمات املذكورة
�أعاله للدراجات النارية ومعدات اال�ستخدام ال�صناعي
مثل الرافعات ال�شوكية وعربات اجلولف وغريها واملركبات
املماثلة.
	.14داخل املدينة  /بني املدن� :سيقت�صر �سحب
الطرف الثالث واخلطة الف�ضية على (داخل املدينة)
و�سيتم �سحب املركبات فقط �إىل �أقرب مر�آب  /ور�شة
وكيل داخل حدود املدينة نف�سها ولي�س داخل نف�س
الإمارة .ت�صنف �أبوظبي على �أنها ثالث مدن:

 .1مدينة �أبوظبي واملنطقة التابعة لها،
 .2العني،
 .3املنطقة الغربية.
اخلطة الذهبية  /البالتينية� ،سيتم توفري ال�سحب من مدينة
� /إمارة �إىل مدينة � /إمارة �أخرى.

اال�ستثناءات

لن يكون مقدم اخلدمة م�س�ؤو ًال عن تقدمي خدمات امل�ساعدة
على الطريق فيما يتعلق مبا يلي:
�أ	.خدمات لأي مركبة �أخرى غري املركبة امل�ؤمن عليها.
ب	.قطر املركبة امل�ؤمن عليها من م�صلح �إىل م�صلح �آخر
�أو �إىل جهات �أخرى.
ج	.توفريها قد يعر�ض حياة �أولئك الأ�شخا�ص الذين
يعتزمون تقدمي اخلدمة للخطر.
د	.طلب خدمة القطر/ال�سحب بني املدن من نف�س
املكان �أو املنطقة التي �سبق ملقدم اخلدمة فيها ت�سليم
املركبة.

�شروط عامة

يتم توفري برنامج امل�ساعدة هذا من قبل مزود اخلدمة.
ال تتحمل �شركة ُعمان للت�أمني �أي م�س�ؤولية و�/أو م�س�ؤولية
جتاه �أداء  /عدم �أداء مزود اخلدمة .تخلي �شركة ُعمان
للت�أمني م�س�ؤوليتها �صراحة من جميع االلتزامات ذات ال�صلة
فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة.
من خالل اال�ستفادة من �أي من اخلدمات  /املزايا كما
هو مو�ضح يف هذا امل�ستند ،ف�إنك توافق مبوجب هذا على
تعوي�ض �شركة ُعمان للت�أمني عن �أي تكاليف و�أ�ضرار �/أو
التزامات متعلقة و�/أو نا�شئة عن ا�ستفادتك لأي من هذه
اخلدمات.
ال�شروط والأحكام 

� 15-3إ�صالح اخلدو�ش دون طالء �إ�ضايف

ال تطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة يف ملحق وثيقة
الت�أمني اخلا�صة بكم.
يتم �إ�صالح اخلدو�ش الطفيفة للمركبة امل�ؤمنة ب�أحدث الطرق
دون ا�ستخدام طالء �إ�ضايف.
قيود خا�صة
�أ	.ت�شمل التغطية �إ�صالح لوحة واحدة لكل فرتة الوثيقة
مع ما ي�صل �إىل  4خدو�ش .تُع َّرف اللوحة الفردية على
�أنها طبقة الالمعة للباب �أو غطاء املحرك �أو �صندوق
التمهيد اخللفي �أو ال�سقف �أو اجلناح الأمامي �أو اجلناح
اخللفي.

قيود خا�صة
يتح ّمل امل�ؤمن له حت ّمل اجباري مقداره  200درهم اماراتي
يف حال وجود اي مطالبة.

 17-3مو�صل اجلدار

�سنقوم �أي�ض ًا بتعوي�ضك عن الفقد �أو التلف ب�سبب حادث
ناجت عن مو�صل اجلدار املثبت يف منزلك الرئي�سي �أو العنوان
املحدد يف جدول الوثيقة بحد �أق�صى ي�صل �إىل  5000درهم
لكل فرتة �سريان الوثيقة �شريطة حتمل اجباري مقداره
 200درهم.

ب	.ال تطبق هذه التغطية يف حال طالء اخلدو�ش يف اللوحة
مت�شقق �أو مك�سور.
ت	.ميكن تغطية اخلدو�ش داخل دائرة افرتا�ضية بقطر 80
ملم بحد �أق�صى.
ث�	.أن ال يتجاوز عمق اخلد�ش  5ملم بحد �أق�صى.
ج .املنطقة التالفة داخل الألواح املعدنية لل�سيارة

� 16-3إ�صالح الإطارات

ال تطبق التغطية التالية �إال �إذا كانت مدرجة يف ملحق
وثيقة الت�أمني اخلا�صة بكم.
تلتزم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن عليه ما ي�صل �إىل  2500درهم
�إماراتي كحد �أق�صى لكل فرتة �سريان الوثيقة �إذا مت ثقب
الإطارات �أو تعر�ضها للتلف �أو تعر�ضت للتلف ب�سبب خماطر
الطريق املختلفة مثل القيود على جانب الطريق واحلفر
واحلطام .كما يوفر غطاء للأ�ضرار اجلنطات التي حلقت
نتيجة للأخطار نف�سها.

ال�شروط والأحكام 
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