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شكراً
على اختیاركم سكون ّ من أجل التأمین على مركباتكم.
أنتم اآلن مؤمن علیكم لدى شركة التأمین األكبر على
مستوى اإلمارات العربیة المتحدة وتأكدوا أننا معكم
متى احتجتمونا.
نقدر لكم قراءة هذا الكتیب وشهادة التأمین على
المركبات وملحق وثیقة التأمین المرفق .توفر هذه
الوثائق بیانات حول ما تغطیه وال تغطیه وثیقة التأمین،
كما إنها توضح إجراءات تقدیم المطالبات.
لتغییر مستوى التغطیة الخاص بكم أو لمزید ٍ من
التساؤالت یُر جى االتصال بمركز خدمة العمالء لدینا.

رقم 800 SUKOON )785666( :

شكراً لكم وصحبتكم السالمة!
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كیفیة تقدیم
نلتزم بتقديم خدمات للمطالبات رسيعة ومنصفة وف ّعالة .يف حالة التعرض إىل أي حادث والرغبة يف تقديم مطالبة ،يُرجى اتباع الخطوات التالية:

تعرضتم إىل حادث

اإلبالغ عن مطالبة

ابقوا ھادئین .
انقلوا سیارتكم إىل مكان آمن إن أمكن ذلك بعیدا عن الحركة املروریة.
ضعوا املثلثات التحذیریة للمساعدة يف تنبیھ الحركة املروریة بوجود حاد ث
االتصال بالرشطة عىل رقم  ، 999حتى وإن كان الحادث صغیرا .
إذا كانت سیارتكم تحتاج إىل القطر ،یُرجى االتصال بقسم املساعدة يف سكون عىل
الرقم800 SUKOON )785666( :
لالتصاالت الواردة من خارج دولة اإلمارات ،یُرجى االتصال عىل الرقم:
+97143876649

یُرجى االتصال عىل الرقم800 SUKOON )785666( :
أو التواصل عرب الربید اإللكرتوين  motorclaims@sukoon.com :لإلبالغ عن
الحادث الذي تعرضتم لہ يف أقرب وقت معقول عملیا .
وبنا ًء عىل التغطیة الخاصة بكم ،سنعلمكم مبا یمكنكم فعلھ مبركبتكم .
ال تقلقوا ،أنتم يف أیاد أمینة .
لتسجیل مطالبتكم ،علیكم تقدیم ما یيل :
• بالغ الرشطة األصيل أو إشعار باإلحالة من ساعد لألنظمة املروریة .
• نسخة واضحة من رخصة قیادة السائق الذي تعرض للحادث واملذكور يف بالغ
الرشطة /إشعار ساعد لألنظمة املروریة .
• نسخة واضحة من بطاقة تسجیل املركبة .
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انتظار التصلیحات

القیادة مرة أخرى

ِ
أرسلوا سیارتكم إىل ورشة اإلصالح املويص بھا .
سیفحص السیارة املترضرة أحد معایني املركبات املخول ّین لدینا لالتفاق عىل تكلفة
اإلصالح مع املرأب .
یصدر إذن التصلیح يف غضون  45ساعة بالنسبة ملعظم الحاالت .
لدینا شبكة موسعة من املرائب املعتمدة

ستتلقون مكاملة من التاجر /املرأب عند االنتھاء من تصلیح السیارة وتجھیزھا.
اآلن یمكنكم استالم سیارتكم بقیادتھا .
نأمل أنكم استمتعتم بإجراءاتنا الفعاّلة يف التعامل مع املطالبات .
یمكن التعامل مع معظم املطالبات بالخطوات البسیطة املذكورة أعاله ،ومع ذلك ،يف
حالة وقوع إصابات جسدیة أو حاالت وفاة ،قد
یطُلب تقدیم املزید من املعلومات .
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مراكز الخدمة

الشارقة
كورنیش الخان برج ماجستیك ،الطابق
األريض
ص .ب1931 :
+97165934180

أبو ظبي
شارع السالم ،املركزیة بنایة شیخ نھیان بن خلیفة 126
ص .ب 3335
ھاتف+97126128444 :

ديب
دیرة
بنایة سكون ،شارع عمر بن الخطا ب
ص .ب 5209
ھاتف+97142337777 :
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رأس الخیمة
بجانب بنك أبو ظبي األول شارع الكورنیش،
الدفان بالقرب من مركز رویال للطب واألسنان
ص .ب763 :
ھاتف+97172070800 :

الفجیرة
لولو مو ل
جي 02 -أیة ،الطابق األريض ،
ھاتف+97192221104 :

عجامن
بنایة بنك املرشق شارع الشیخ راشد بن
حمید( ،بجانب مركز اإلمارات للرصافة)
الطابق األريض
ص .ب1732 :
ھاتف+97142337777 :

يف حالة وقوع حادث ،یرجى االتصال عىل ( 800 SUKOON )785666لإلبالغ عن مطالبتك .سیقوم فریق من املختصین بامل ُطالبات بتسجیل التفاصیل وتقییم رضر
رقم مرجعیاً وإخطارك بالخوات التالیة .
مركبتك وإعطائك ً
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ضریبة القیمة المضافة
مدفوعات قسط التأمین :

یستثنى من جمیع مبالغ أقساط التأمین املذكورة يف ھذه الوثیقة رضیبة القیمة املضافة ،وعىل املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة أن یتحمل دفع رضیبة القیمة
تجنبا للشكُ ،
املضافة أو أي رضائب أخرى ساریة حالیا أو من املقرر رسیانھا وتتعلق بوثیقة التأمین املاثلة .ویوافق املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة مبوجبھ عىل سداد رضیبة القیمة املضافة
وأي رضائب أو إحداھام إىل رشكة التأمین وذلك يف تاریخ استحقاق السداد املوضح عىل الفاتورة ،وی ُعترب املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة مخالفا لرشوط وأحكام وثیقة التأمین
مخالفة جوھریة عند عدم قیامھ بذلك ،وحینئذ یحق لرشكة التأمین املطالبة بالتعویضات القانونیة املتاحة أمامھا ،ویوافق املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة مبوجبھ عىل ذلك
بدون أي رشط ،مبا یشمل إنھاء وثیقة التأمین و /أو مقاصة مبلغ رضیبة القیمة املضافة املذكورة أو مبالغ الرضائب األخرى من أي مبلغ آخر سیحصل علیھ املؤمن علیھ/
صاحب الوثیقة من رشكة التأمین دون الحاجة إىل الحصول عىل أي موافقة أخرى من املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة وأي حكم /أمر صادر من املحكمة أو أحدھام .ويف حالة
اختالف معالجة رضیبة القیمة املضافة /أي رضیبة أخرى حسبام تقُیمھا مصلحة الرضائب ذات الصلة عن تلك املحددة من رشكة التأمین عىل فاتورتنا الرضیبیة /وأن فاتورتنا
الرضیبیة املرسلة إلیكم والفاتورة الصادرة إلكرتونیا من رشكة التأمین أو إحداھام غیر صحیحة ،فإن املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة یوافق مبوجبھ عىل الدفع عىل الفور وعند
طلب مبلغ الفرق ألي رضیبة قیمة مضافة /أي رضیبة إىل الرشكة التأمین.

(ب) تسویة املطالبات -حیث توافق سكون السداد إىل صاحب الوثیقة:

عند سداد سكون (سكون ونحن) لقیمة إحدى املطالبات ،فإن حالة القید يف رضیبة القیمة املضافة ستحدد املبلغ الذي سندفعھ لكم .
يف حین أنكم :
 .1غیر مقیدین يف رضیبة القیمة املضافة ،فإن املبلغ الذي سندفعھ مبلغ التأمین /حد التعویض أو أي حدود أخرى للتغطیة التأمینیة مبا یشمل رضیبة القیمة املضافة ؛
 .2مقیدین يف رضیبة القیمة املضافة ،فإن املبلغ الذي سندفعھ مبلغ التأمین /حد التعویض أو أي حدود أخرى للتغطیة التأمینیة وحیث إنكم مسؤولین عن سداد مبلغ
رضیبة القیمة املضافة املتعلق بكسب ذي صلة مبطالبتكم ،وسندفع مبلغ رضیبة القیمة املضافة .ومع ذلك ،سنقتطع مبلغ رضیبة القیمة املضافة الذي ندفعھ من مبلغ أي
ائتامنات رضیبیة عىل املدخالت التي یحق لكم أو سیحق لكم الحصول علیھا يف حالة قیامكم بھذا الكسب ذي الصلة .ويف ھذه الحاالت ،یمكنكم املطالبة
باالئتامن الرضیبي عىل املدخالت فور تعبئة إقرار رضیبة القیمة املضافة الخاص بكم .
وعىل جمیع أصحاب الوثائق ممن یعدون مطالبة لدى سكون إقرار حالة قیدھم يف رضیبة القیمة املضافة باإلضافة إىل تقدیم رقم قیدھم يف رضیبة القیمة املضافة ،وإن
أي مسئولیة تجاه رضیبة القیمة املضافة تنشأ عن إقراركم غیر الصحیح فإنكم ستدفعون قیمتھا (املؤمن علیھ /صاحب الوثیقة) .وحیث إن مبلغ تسویة مطالبتكم یقل عن
مبلغ التأمین /حد التعویض أو أي حدود أخرى للتغطیة التأمینیة ،فإننا سندفع مبلغ رضیبة القیمة املضافة فقط (التي ھي أقل من أي قیمة استحقاق ائتامن رضیبي عىل
املدخالت) املطبقة عىل مبلغ التأمین .
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الشروط
العقوبات

ال تقدم الرشكة تغطیة تأمینیة وال تتحمل مسئولیة دفع أیة مطالبة أو تقدیم أي تعویض مبوجب ھذه الوثیقة بالقدر الذي یؤدي فیھ تقدیم تلك التغطیة أو دفع تلك
املطالبة أو تقدیم ذلك التعویض إىل تعریض الرشكة ألیة عقوبة أو حظر أو قیود مبوجب قرارات األمم املتحدة أو العقوبات التجاریة أو االقتصادیة أو قوانین أو لوائح االتحاد
األورويب واململكة املتحدة والوالیات املتحدة األمریكیة واإلمارات العربیة املتحدة و /أو جمیع االختصاصات القضائیة األخرى التي تنفذ الرشكة فیھا أعاملھا .

مكافحة غسل األموال ومتویل اإلرھاب

تلتزم الرشكة بقوانین مكافحة غسل األموال ومكافحة متویل اإلرھاب (القانون االتحادي اإلمارايت رقم  4لعام  2002بشأن تجریم غسل األموال والقانون االتحادي اإلمارايت رقم
 1لعام  2004بشأن مكافحة الجرائم اإلرھابیة واملرسوم االتحادي رقم  20لعام  2018بشأن مكافحة غسل األموال ومكافحة متویل اإلرھاب ومتویل التنظیامت غیر املرشوعة
وقرار ھیئة التأمین رقم  10لعام  2019بشأن مكافحة متویل اإلرھاب والتنظیامت غیر املرشوعة .

الشكاوي
رأیكم یھمنا ،یسعدنا دامئا سامع تعلیقاتكم ومالحظاتكم .
إلبداء املالحظات أو تقدیم الشكاوى ،یُرجى االتصال مبركز خدمة العمالء لدینا رقم (( 800 SUKOON )785666االثنین إىل الجمعة :من الساعة صباحا وحتى الساعة 8
مسا ًء ،السبت :من الساعة  8صباحا وحتى الساعة  5عرصا)ً من وبدالً من ذلك ،یمكنك زیارة موقعنا اإللكرتوين عرب الرابط التايل  ، www.sukoon.com :ثم اختیار (تواصل
معنا) واختیار (الشكاوى) .
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نادي السیارات العالمي:
ُ
المساعدة على الطریق الخاص بك
تطبیق
كیف تطلب املساعدة ؟

یمكنك االستفادة من خدمة املساعدة عىل الطریق عىل مدار الساعة طوال أیام األسبوع عرب الھاتف مجانًا عىل الرقم (( 800 SUKOON )785666من داخل اإلمارات
العربیة املتحدة) أو عىل الرقم ( +97143876649من خارج اإلمارات العربیة املتحدة) أو تنزیل تطبیق امل ُساعدة « »IMC Roadside Assistanceللطلب الفوري .یمكنك
تنزیل التطبیق من  App Storeأو Google Play Store

مبجرد تثبیت التطبیق ،قم مبلء املعلومات الالزمة وفقا للشاشة
√ طلب خدمة امل ُساعدة عىل الطریق عىل مدار الساعة أو طوال أیام األسبوع .
√ جدولة الخدمة.
√ شارك إحداثیات موقعك  GPSعندما حتتاج إىل مساعدة.
√ تلقي وقراءة اإلخطارات.
√ عرض حالة طلبك.
√ عرض تاریخ الخدمة أو تفاصیل الرحلة .
√ تجدید تسجیل مركبتك (إن وجد).
√ تحقق من تاریخ تجدید خدمة امل ُساعدة عىل الطریق.
√ إضافة مركبات متعددة.
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التعاریف
یكون للكلامت والعبارات اآلتیة املعاين املبینة قرین كل منھا ما مل یقض السیاق بغیر ذلك .

امللحقات:

األجزاء املثبتة أصال يف السیارة من قبل الرشكات املصنعة للسیارة واملضمنة يف السعر األصيل مثل معدات املالحة والھاتف وأجھزة االسرتیو وغیرھا من العنارص .

الحادث:

كل واقعة ألحقت رضرا بالغیر /املترضر نتیجة استعامل املركبة أو انفجارھا أو احرتاقھا أو تناثرھا أو سقوط أشیاء منھا أو حركتھا أو اندفاعھا الذايت أو وقوفھا .

التحمل اإلضايف:

املبلغ الذي یتحملھ املؤمن لھ وفقا لھذه الوثیقة إضافة للتحمل األسايس .

التحمل األسايس:

املبلغ الذي یتحملھ املؤمن لھ وفقا لجدول مبالغ التحمل املرفق بھذه الوثیقة عن كل حادث .

األرضار الجسدیة:

الوفاة و /أو اإلصابات البدنیة التي تلحق بالغیر مبا يف ذلك العجز الكيل أو الجزيئ الدائم أو املؤقت .

الرشكة:

شكرة التأمین املرخص لھا بالعمل داخل الدولة طبقا للقوانین واألنظمة الصادرة يف الدولة وقبلت التأمین عىل املركبة وأصدرت الوثیقة .

الرشكة ،نحن ،ولنا ،تعني رشكة عامن للتأمین ش.م.ع«( .سكون»)

نسبة االستھالك:

النسبة التي یتحملھا الغیر املترضر عند وقوع حادث وطلبھ استبدال قطع غیار جدیدة بدال من املستعملة يف حالة الخسارة الجزئیة وفقا لجداول االستھالك .

الفیضان:

قصد بھ ذلك الذي یقع ضمن مفھوم الكارثة الطبیعیة .

طلب التأمین:

الطلب املتضمن البیانات الخاصة باملؤمن لھ وبیانات املركبة ونوع التغطیة املطلوبة ویمأل مبعرفة وعلم املؤمن لھ إلكرتونیا أو خطیا .

الفرتة التأمینیة:

ھي املدة الزمنیة لتأمین املركبة واملمتدة إىل نھایة الشھر الثالث عرش من بدایة التأمین .

املؤمن لھ:

أنت وأنت تشیر إىل الشخص الذي یدعي بأنھ حامل الوثیقة يف الجدول .الشخص الطبیعي أو االعتباري الذي تقدم طلب التأمین وإبرام مع املؤمن وثیقة التأمین ملركبتھ
وسدد أو قبل أن یسدد قسط التأمین .
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الغیر مترضر:

 .1أي شخص طبیعي أو اعتباري لحقت بھ أو مبمتلكاتھ إصابة أو رضر بسبب الحادث ،ویستثنى من ذلك املؤمن لھ وقائد املركبة والركاب الذین یعملون لدى املؤمن لھ إذا
ما أصیبوا أثناء العمل وبسببھ .
 .2أفراد عائلة كل من املؤمن لھ وقائد املركبة (الزوج والوالدین واألوالد) املتسببة بالحادث .
 .3قائد املركبة املخصصة للتأجیر ومركبة النقل العام ومركبة تعلیم القیادة.

القیمة التأمینیة:

املبلغ املذكور يف جدول الوثیقة والذي سنقوم بدفعھ يف حالة حدوث خسارة كاملة بعد خصم االستھالك وفقا للمبلغ املوضح يف جدول االستھالك .

املركبة:

آلة میكانیكیة أو دراجة ناریة أو أي جھاز آخر یسیر بقوة میكانیكیة واملوضحة مواصفاتھا يف الوثیقة .

قائد املركبة:

الشخص الذي یقود املركبة سوا ًء املؤمن لھ أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر املؤمن لھ برشط أن یكون مرخصا لھ بالقیادة وفقا لفئة املركبة طبقا لقانون السیر وامل رور
والقوانین واللوائح األخرى ،وأن ال یكون الرتخیص املمنوح لھ قد ألغي بأمر من املحكمة أو مبقتىض قانون السیر واملرور والئحتھ التنفیذیة ،ویدخل ضمن ھذا التعریف قائد
املركبة الذي انتھت صالحیة رخصة قیادتھ إذا متكن من تجدیدھا خالل ثالثین یوما من تاریخ الحادث.

الكارثة الطبیعیة:

كل ظاھرة عامة تنشأ عن الطبیعة مثل (الفیضانات أو الزوابع أو األعاصیر أو ثوران الرباكین أو الزالزل والھزات األرضیة) وتؤدي إىل رضر شامل وواسع ویصدر بخصوصھا قرار
من السلطة املختصة يف الدولة .

ملحق الحوادث الشخصیة:

غطاء تأمین إضايف من الحوادث الشخصیة لقائد املركبة واملؤمن لھ والركاب الذین تم استثناؤھم من التغطیة األساسیة مقابل قسط إضايف .

الوثیقة (املسؤولیة املدنیة:

وثیقة التأمین املوحدة لتأمین املركبة من املسئولیة املدنیة تجاه الغیر التي تتعھد مبقتضاھا الرشكة بأن تعوض الغیر املترضر عند حدوث الض رر املغطى بالوثیقة وأي ملحق
لھا والتي تحكم العالقة بین الطرفین مقابل القسط الذي یدفعھ املؤمن لھ .

الوثیقة (الفقد والتلف):

وثیقة التأمین املوحدة عىل املركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لھا والتي تحكم العالقة بین املؤمن لھ والرشكة وتتعھد مبقتضاه الرشكة بأن یعوض املؤمن لھ عند حدوث
الرضر املغطى بالوثیقة مقابل القسط الذي یدفعھ املؤمن لھ .

قسط التأمین:

املقابل الذي یسدده أو یتعھد بأن یسدده املؤمن لھ نظیر التغطیة التأمینیة .

األرضار املادیة:

الرضر أو التلف الذي یلحق باملمتلكات العائدة للغیر .

الطریق:

كل سبیل مفتوح للسیر العام دون الحاجة إىل إذن خاص وكل مكان یتسع ملرور املركبات ویسمح للجمھور بارتیاده سواء كان ذلك بإذن أو برتخیص من جھة مختصة أو بغیر
ذلك وسواء كان ارتیاده مبقابل أو بغیر مقابل ،ووفقا للتعریف الوارد يف قانون السیر واملرور النافذ .

امللحق اإلضايف (املسئولیة املدنیة):

كل اتفاق خاص بین الطرفین یحتوي عىل منافع إضافیة یضاف إىل التغطیات األساسیة يف ھذه الوثیقة .
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امللحق اإلضايف (الفقد والتلف):

كل اتفاق خاص بین الطرفین یضاف إىل التغطیات األساسیة يف ھذه الوثیقة .

جدول الوثیقة:

یعني املستند الذي یقدم تفاصیل عنك ،نحن ،السیارة ،الغطاء الذي لدیك وأي رشوط أخرى محددة .

نصف املقطورة وشبھ املقطورة:

مقطورة بدون محور أمامي ،ومرتبطة بطریقة یكون جزء كبیر من وزنھا ووزن حمولتھا محموالً من قبل الجرار أو املركبة املیكانیكیة (القاطرة) .

الحدود اإلقلیمیة:

تعني اإلمارات العربیة املتحدة وأي منطقة أخرى مذكورة يف جدول وثیقتك .

مزود خدمة امل ُساعدة عىل الطریق ھو:
نادي السیارات العاملي .

املسئولیة املدنیة:

املسئولیة عن اإلصابات واألرضار الناتجة عن استعامل املركبة املؤمن علیھا والتي تصیب الغیر /املترضر.

املقطورة:

مركبة مصممة لالرتبا ط مبركبة میكانیكیة أو شاحنة أو جرار ،وتشمل املقطورة الخفیفة (مقطورة الرحالت) التي ال یزید وزنھا عن  750كیلو غرام واملرخصة لذلك وفق
قانون السیر واملرور الساري املفعول .
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القسم 1

المسئولیة المدنیة
الوثیقة املوحدة لتأمین املركبة من املسئولیة املدنیة الصادرة مبوجب نظام توحید وثائق التأمین عىل املركبات سندا لقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (  ) 25لسنة
2016
مبا أن املؤمن لھ قد تقدم إىل سكون املشار إلیھا يف ھذه الوثیقة ب(الرشكة) بطلب إلبرام التأمین املبین فیام بعد ،ووافق عىل اعتبار ھذا الطلب أساس ا لھذه الوثیقة وجز ًء
ال یتجزأ منھا ودفع أو قبل أن یدفع قسط التأمین املطلوب منھ ،وقبلت الرشكة وتعھدت بدفع التعویض للغیر /املترضر يف حالة حدوث رضر مبوجب ھذا التأمین سواء أكان
ناشئا عن استعامل املركبة أو وقوفھا يف دولة اإلمارات العربیة املتحدة أثناء مدة التأمین.
فقد أبرمت ھذه الوثیقة لتغطیة املسئولیة تجاه الغیر /املترضر عن الحوادث التي تتسبب بھا املركبة للغیر /املترضر التي تقع طبقا لألحكام والرشوط واالستثناءات الواردة
بھذه الوثیقة أو امللحقة بھا وذلك عن املبالغ التي یلزم املؤمن لھ أو قائد املركبة بدفعھا لقاء:
	•األرضار الجسدیة التي تلحق بالغیر داخل املركبة أو خارجھا .
	•األرضار املادیة التي تلحق بالغیر .

الفصل األول( :الرشوط العامة)

 .1تعترب الوثیقة وجداولھا عقدا واحدا ویعترب أي ملحق لھا جزء ال یتجزأ منھا وكل كلمة أو عبارة أعطي لھا معنى خاص يف أي جزء من الوثیقة أو مالحقھا یكون لھا ذات
املعنى يف أي مكان آخر وردت فیھ ما مل یدل السیاق عىل غیر ذلك .
 .2ال ترسي أحكام ھذه الوثیقة خارج حدود دولة اإلمارات العربیة املتحدة .
 .3ال یجوز للرشكة التمسك يف مواجھة الغیر املترضر بعدم مسئولیتھا عن التعویض بسبب أي دفع من الدفوع التي یمكن إثارتھا يف مواجھة املؤمن لھ .
 .4یحق للغیر /املترضر مطالبة الرشكة مبارشة بالتعویض عن األرضار التي لحقت بھ والتي تسببت بھا املركبة املؤمنة لدیھا .
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(أ) تكون مسئولیة الرشكة يف حالة وفاة أحد أفراد عائلة كل من املؤمن لھ أو قائد املركبة مبلغ  200,000درھم (مائتي ألف ردھم) فقط للشخص الواحد .وعند اإلصابة
تكون مسئولیة املؤمن بحسب نسبة العجز إىل املبلغ املذكور للشخص الواحد .
(ب) تكون مسئولیة الرشكة يف حالة وفاة قائد املركبة املخصصة للتأجیر ومركبة النقل العام ومركبة تعلیم القیادة مبلغ  200,000درھم (مائتي ألف درھم) فقط للشخص
الواحد ،وعند اإلصابة تكون مسئولیة املؤمن بحسب نسبة العجز إىل املبلغ املذكور للشخص الواحد .
 .6كل تبلیغ أو إخطا ر بحادث تستلزمھ الوثیقة یجب أن یوجھ إىل الرشكة كتابة سوا ًء بواسطة الربید اإللكرتوين أو الفاكس أو بالید عىل العنوان املحدد يف الوثیقة بأرسع
وقت ممكن .
(أ) فیام یتعلق بوثیقة تأمین األسطول أو بأي مركبة مؤمنة مبوجب ھذه الوثیقة ال یجوز للرشكة واملؤمن لھ عقد أي اتفاق من شأنھ أن یقلل أو یحول دون تغطیة مسئولیتھ
املدنیة الكاملة الناشئة عن الوفاة أو اإلصابات البدنیة أو األرضار املادیة التي توفرھا ھذه الوثیقة أو تخفیض حدود مسئولیة الرشكة أو التغطیات املقررة يف ھذه الوثیقة،
ویدخل ضمن ذلك ما یتعلق بالحرمان من املطالبة بالتعویض ألي سبب لیس لھ عالقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو تاریخ حصولھ عىل رخصة القیادة وخالفھ وإال أعترب
االتفاق باطال .
(ب) عىل أنھ یجوز االتفاق عىل تغطیات تأمینیة جدیدة ال تشملھا الوثیقة أو زیادة حدود ھذه املسئولیات والتغطیات مبوجب وثیقة منفصلة أو مبوجب ملحق إضايف .
 .7للرشكة أن تتوىل اإلجراءات القضائیة والتسویة لتمثیل املؤمن لھ أو قائد املركبة عىل نفقتھا من خالل محام يف أي تحقیق أو استجواب وأمام أي محكمة يف أي دعوى أو
التدخل يف أي مرحلة من مراحلھا یتعلق مبطالبة أو حادث ق\د تسأل عنھ الرشكة مبوجب ھذه الوثیقة ویمكن أن یرتتب علیھ دفع تعویض طبقا ألحكام ھذه الوثیقة ،ولھا
أن تقوم بتسویة تلك املطالبة والتصالح فیھا ،وعىل املؤمن لھ أن یقدم إىل الرشكة كل تعاون ممكن سواء بتوقیع وكالة للمحامي أو خالفھ من أجل متكینھا
من مبارشة أي من اإلجراءات القانونیة .
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 .8دون املساس بالحقوق الناشئة عن وثائق التأمین عىل الحیاة ووثائق التأمین من الحوادث الشخصیة ويف حال تعدد وثائقالتأمین اإللزامي من املسئولیة املدنیة الناشئة عن
استعامل املركبة الصاد رة عن أكرث من رشكة واحدة فإن
(أ) التعویض یقسم بالتساوي بین الرشكات املؤمنة يف حال الوفیات واإلصابات ،أما إذا كان ھنالك اقتسام للمسئولیة (بین املؤمن لھ والغیر /املترضر) حسب درجة الخطأ
فتؤخذ نسبة االشرتاك يف املسئولیة بعین االعتبار .
(ب) التعویض عن األرضار املادیة یقسم بحسب نسبة مبلغ التأمین املبین يف كل وثیقة إىل مجموع مبالغ التأمین يف باقي الوثائق ،وتؤخذ نسبة االشرتاك يف املسئولیة بعین
االعتبار .
 .9تلتزم الرشكة عند وقوع حادث مبا یيل :
(أ) إصالح املركبة املترضرة أو أي جزء من أجزائھا أو ملحقاتھا واستبدال قطع غیارھا املترضرة وإعادتھا إىل حالتھا التي كانت علیھا قبل الحادث .
(ب) دفع القیمة السوقیة للمركبة /املركبات املترضرة إذا تجاوزت قیمة األرضار ما نسبتھ (  )% 50من القیمة السوقیة ( للمركبة وقت الحادث ،عىل أال تتعدى مسئولیة
الرشكة مبلغ ملیوين درھم عن كل حادث .وفقا للفقرة (ج) من البند ()1من (الفصل الثاين :التزامات رشكة التأمین) .
(ت) استبدال املركبة املترضرة يف حالة الخسارة الكلیة بأخرى من ذات النوع واملودیل واإلضافات والحالة التي كانت علیھا قبل الحادث ،وذلك ما مل یطلب الغیر /املترضر أن
تدفع لھ القیمة نقدا ويف ھذه الحالة تقوم الرشكة بإجابة طلبھ .
(ث) تدفع الرشكة نقدا إىل الغیر املترضر يف حال طلبھ ذلك قیمة األرضار (الفقد أو التلف) للقطع املترضرة للمركبة كلھا أو أي جزء من أجزائھا أو ملحقاتھا أو قطع غیارھا
وما یمثل أجور تركیب واستبدال القطع املفقودة أو التالفة وقت الحادث وإعادتھا إىل الحالة التي كانت علیھا قبل الحادث .
 . 10تستبدل القطع املترضرة للمركبات التي مل یمض عىل تاریخ أول تسجیل لھا واستعاملھا أكرث من سنة كاملة بقطع جدیدة أصلیة ودون تح ّمل املترضر أي نسب استھالك .
 . 11يف حال تم االتفاق مع الغیر املترضر عىل إصالح املركبة املترضرة ،فإن رشكة التأمین تلتزم بإصالح املركبة املترضرة يف ورش إصالح الوكالة ،وذلك للمركبات التي مل یمض
عىل تاریخ أول تسجیل لھا واستعاملھا أكرث من سنة كاملة .
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(أ) يف حال مرور أكرث من سنة عىل تسجیل املركبة واستعاملھا تلتزم الرشكة بإصالح املركبة املترضرة لدى ورش إصالح مناسبة لنوع وسنة صنع املركبة ویتم استبدال القطع
املترضرة بأخرى أصلیة بذات املستوى بحیث تضمن الرشكة بأن تتم أعامل اإلصالح وفقا لألصول الفنیة ،كام وتضمن الورش أعامل اإلصالح ،وعىل الرشكة متكین الغیر املترضر
من فحص املركبة لدى أي جھة فاحصة معتمدة يف الدولة للتأكد من أنھ تم إصالح املركبة وفقا لألصول الفنیة وبشكل یستويف الرشوط املطلوبة لرتخیصھا من حیث املتانة
واألمان وأي رشط آخر دون التأثیر عىل الفحص الفني للمركبة املترضرة جراء الحادث لدى الجھات الرسمیة املختصة ،ويف حال تبین أن اإلصالح مل یكن وفقا لألصول الفنیة
تلتزم الرشكة مبعالجة األمر إىل أن یتم تسلیم الغیر املترضر مركبتھ بعد إصالحھا بشكل نھايئ ووفقا لألصول الفنیة بأقرب وقت.
(ب) أما بالنسبة للمركبة املترضرة واملؤمنة من الفقد والتلف لدى رشكة تأمین مع رشط اإلصالح داخل الوكالة ،فیتم اإلصالح داخل ورش إصالح الوكالة وفقا للرشط ،ویكون
للرشكة املؤمنة من الفقد والتلف الحق بالرجوع عىل الرشكة املؤمنة من املسئولیة املدنیة بعد اإلصالح وفق أسس االسرتداد التالیة :
 )1املركبة التي مىض عىل تاریخ أول تسجیل أو استعامل لھا أكرث من سنة ولغایة السنة الثانیة ،یكون االسرتداد بعد خصم  % 15من قیمة الفاتورة النھائیة .
 )2املركبة التي مىض عىل تاریخ أول تسجیل أو استعامل لھا أكرث من سنتین ولغایة نھایة السنة الثالثة ،یكون االسرتداد بعد خصم  % 30من قیمة الفاتورة النھائیة .
 )3ويف حال مرور أكرث من ثالث سنوات عىل تاریخ أول تسجیل للمركبة أو استعاملھا ،تلتزم الرشكة بإصالح املركبة املترضرة لدى ورش إصالح مناسبة لنوع وسنة صنع املركبة
ویتم استبدال القطع املترضرة بأخرى أصلیة بذات املستوى( ،مع رشط اإلصالح داخل الوكالة) يف حال وجوده یبقى قامئا بین رشكة التأمین املؤمنة من الفقد والتلف واملؤمن
لھ .
 . 13يف حال طلب الغیر املترضر تركیب قطع غیار جدیدة بدالً عن القطع املترضرة جراء الحادث فیتحمل نسب االستھالك املحددة يف الجدول رقم (  )1من القیمة النھائیة
لفاتورة الرشاء ،وفیام یتعلق مبركبات مكاتب التأجیر ومركبات األجرة واملركبات العمومیة فتطبق نسب االستھالك املحددة يف الجدول رقم (  )2من القیمة النھائیة لفاتورة
الرشاء.
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 . 14ال یجوز خصم االستھالك أو تركیب قطع مستعملة إذا كانت القطع ضمن القامئة املحددة يف الجدول رقم (  )4الوارد يف ھذه الوثیقة .
 . 15للغیر /املترضر أن یتوىل إصالح األرضار التي تتعلق باملركبة نتیجة الحادث رشیطة أن ال تزید كلفة اإلصالح عن املبلغ املتفق علیھ مع الرشكة ،وتلتزم الرشكة السداد
للمترضر بكامل قیمة اإلصالح املتفق علیھ وللرشكة إن رغبت طلب تزویدھا مبا یفید متام عملیة اإلصالح .
 .16للغیر  /املترضر أن یتوىل إصالح األرضار التي تلحق باملركبة نتیجة الحادث رشیطة أن ال تزید كلفة اإلصالح عن املبلغ املتفق علیھ مع الرشكة ولھا أن تطلب ما یفید أن
عملیة إصالح املركبة قد متت .
 . 17يف حال ترضر قاعدة املركبة (الشايص) سواء كانت قابلة لالستبدال أو غیر قابلة ،أو ترضر األجزاء الثابتة من املركبة مثل األعمدة وأصبحت ھذه األجزاء بحاجة إىل عملیة
قص أو شد أو لحام نتیجة الحادث ،فإن املركبة تعترب بحالة خسارة كلیة وتلتزم الرشكة بالتعویض حسب القیمة السوقیة للمركبة وقت الحادث .
 . 18يف حال اعتبار املركبة بحالة خسارة كلیة وقامت الرشكة بتعویض الغیر املترضر عىل ھذا األساس فإن الحطام یكون من حق الرشكة ،وال یجوز تحمیل الغیر املترضر أي
مصاریف مقابل نقل ملكیة املركبة أو استصدار شھادة حیازة للمركبة املشطوبة ،عىل أن تكون املركبة خالیة من أي التزامات تجاه الغیر كاملخالفات املروریة وغیره .
 . 19يف حال وجود أي خالف بین الرشكة والغیر املترضر بشأن قیمة األرضار أو مبلغ التعویض أو تحدید القیمة السوقیة للمركبة املترضرة ،فتقوم الھیئة بتعیین خبیر كشف
وتقدیر أرضار متخصص يف ھذا املجال ومرخص ومقید لدى الھیئة لتحدید قیمة ھذه األرضار أو مبلغ التعویض أو القیمة السوقیة وعىل نفقة الرشكة لغایات تسویة النزاع .
 . 20يف حال االتفاق عىل إضافة تغطیة تأمینیة للمؤمن لھ أو قائد املركبة أو أي من األشخاص الذین تم استثناؤھم من التغطیات مبوجب ھذه الوثیقة فإنھ ال یجوز تحدید
مبلغ التعویض عن الوفاة بأقل من (  200,000درھم) مائتي ألف درھم للشخص الواحد .
 . 21ال یجوز للرشكة رفض تعویض الغیر املترضر بسبب التأخیر عن التبلیغ عن الحادث إذا كان التأخیر یستند لعذر مقبول .
.22تشمل أحكام ھذه الوثیقة األرضار التي تلحق بالغیر املترضر من املقطورة ونصف املقطورة وشبھ املقطورة ما دامت تتبع القاطرة .
 .23ال تنتقص ھذه الوثیقة وأي ملحق لھا من حق أي شخص يف املطالبة بالتعویض أو املطالبة باسرتداد أي مبلغ یستحق لھ مبوجب أحكام أي ترشیع نافذ .

الفصل الثاين :التزامات رشكة التأمین

 .1تلتزم الرشكة يف حال وقوع حادث نتج أو ترتب عىل استعامل املركبة بتعویض الغیر املترضر يف حدود مسؤولیتھا املنصوص علیھا يف ھذه الوثیقة عن جمیع املبالغ التي
یلتزم املؤمن لھ أو قا ئد املركبة قانونا بدفعھا بصفة تعویض عامیيل:
أ  .أوال :الوفاة أو أیة إصابة بدنیة تلحق بأي شخص مبا يف ذلك ركاب املركبة باستثناء املؤمن لھ وقائد املركبة املتسببة بالحادث والركاب الذین یعملون لدى املؤمن لھ إذا
ما أصیبوا أثناء العمل وبسببھ ،ویعترب الشخص من ركاب املركبة سواء كان موجودا داخل املركبة أو صاعدا إلیھا أو نازال منھا ،ویكون الحد األقىص ملسئولیة الرشكة عن أي
مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد ھو قیمة ما یحكم بھ قضائھا مھام بلغت قیمتھ .
ثانیا ً:يف حال وفاة الزوج أو أحد الوالدی ن أو أحد األوالد یكون الحد األقىص  200,000درھم مائتي ألف درھم عن كل متويف ،أما يف حالة اإلصابة مع العجز فیكون
التعویض حسب نسبة العجز منسوبة ملبلغ  200,000درھم مائتي ألف درھم ،وذلك باإلضافة إىل نفقات العالج الطبي .
ثالثا ً:ويف جمیع األحوال /،ويف حالة اإلصابة فتلتزم الرشكة بالوفاء بكافة نفقات العالج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبیة مبا يف ذلك كافة املستشفیات الحكومیة والخاصة
والصیدلیات وأي عالجات تتطلبھا الحالة ،ويف حال عدم انتھاء العالج فتصدر رشكة التأمین كتاب التزام یوجھ للجھة املعالجة .
ب  .مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعاله تحدد مسئولیة رشكة التأمین بقیمة ما یحكم بھ قضائیا مھام بلغت قیمتھ مبا يف ذلك ما یطالب بھ املدعي من املرصوفات القضائیة
والنفقات ما عدا الغرامات ،وعىل الرشكة أن تؤدي التعویض إىل صاحب الحق فور صیرورة الحكم القضايئ واجب التنفیذ .
ت  .األرضار التي تصیب األشیاء واملمتلكات (ما عدا اململوك منھا للمؤمن لھ أو لقائد املركبة وقت الحادث أو ما كان لدى أي منھام عىل سبیل األمانة أو يف حراستھ أو
يف حیازتھ) ،یتحدد مبلغ التأمین فیھا عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد مببلغ (  ) 2,000,000در ھم ملیوين درھم مھام بلغ عدد األشخاص الذین
ترضرت ممتلكاتھم ،شامل ًة التكالیف الالزمة لنقل املركبة املترضرة إىل ورش الوكالة أو ورش اإلصالح األخرى وفقا ألحكام ھذه الوثیقة ،حسب مقتىض الحال .
ث  .یستحق الغیر املترضر مالك املركبة الخصوصیة بدل فوات املنفعة (املركبة البدیلة) وحسب التفصیل اآليت :
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أوال ً:يف حال اختیار الغیر املترضر التعویض النقدي ال یتم احتساب أي بدل عن فوات املنفعة .
ثانیا ً:أما يف حال اختیار اإلصالح للمركبة املترضرة يف ورش اإلصالح حسب مقتض الحال فتحتسب مدة بدل فوات املنفعة باألیام من تاریخ تسلیم املركبة املترضرة وتقریر
الحادث وامللكیة للرشكة.
ثالثا ً:تحتسب مسئولیة رشكة التأمین عن بدل فوات املنفعة عن كل یوم لكل مركبة مترضرة حسب قیمة أجرة مركبة بدیلة مامثلة لنفس النوع من املركبة باعتبار السعر
السائد والدارج يف سوق تأجیر املركبات يف تلك اإلمارة ومبا ال یزید عن ثالمثائة درھم یومیا ،وتكون املدة القصوى لبدل فوات املنفعة خمسة عرش یوما.
رابعا ً:يف حال اختارت الرشكة عدم دفع املبلغ بالسعر الدارج وجي علیھا أن توف ر -إىل مكان إقامة املترض ر -مركبة بدیلة مامثلة لنفس نوع املركبة املترضرة عن تلك املدة
بحیث تكون بحالة جیدة جدا للسیر عىل الطرق .
خامسا ً:يف حال استحقاق بدل فوات املنفعة وكان لدى الغیر املترض ر تأمین من الفقد والتلف واملسئولیة املدنیة ،فلھ ولغایات الحصول عىل بدل فوات املنفعة مطالبة
رشكتھ مبارشة والتي لھا حق مطالبة الرشكة املؤمن لدیھا املتسبب من املسئولیة املدنیة مبقدار ما دفعت .
 .2یمتنع عىل الرشكة أن تقتطع أي مبلغ تحمل من الغیر املترضر .
 .3يف حالة وف اة أش خص یمتد إلیھ التأمین املنصوص علیھ يف ھذه الوثیقة تلتزم الرشكة بأن تدفع مبلغ التعویض املستحق نتیجة الحادث إىل ورثتھ وفقا للرشوط
واألحكام الواردة يف ھذه الوثیقة .
 .4تلتزم الرشكة بأي تسویة بین املؤمن لھ والغیر املترضر إذا متت مبوافقتھا الخطیة .
 .5یمتد التأمین املنصوص علیھ يف ھذا الفصل يف حدود األحكام والرشوط الواردة بھ إىل مسئولیة كل قائد مركبة مرخص أثناء قیادتھ للمركبة املؤمن علیھا .
 .6تلتزم الرشكة بدفع مبلغ قدره  6770درھم ستة آالف وسبعامئة وسبعون درھام ملزود خدمة اإلسعاف والنقل الطبي إىل املستشفیات عن كل شخص (مصاب) یتعرض
لإلصابة البدنیة أو الوفاة ویتم إسعافھ ونقلھ إىل املستشفى نتیجة حادث یحصل من مركبة مؤمن علیھا لدى الرشكة من املسئولیة املدنیة ،ویشمل ھذا االلتزام جمیع
املتوفین أو املصابین من الك الحوادث مبن فیھم من تستثنیھم الفقرة (أ) من البند (  )1من األخطار املغطاة ،ویراعى يف تحدید مقدار بدل اإلسعاف والنقل الطبي ،سعة
وجاھزیة وسیلة اإلسعاف والنقل الطبي ألكرث من مصاب .

الفصل الثالث :التزامات املؤمن لھ

 .1يف حال وقوع حادث یرتتب علیھ مطالبة وفقا ألحكام الوثیقة یجب عىل املؤمن لھ أو قائد املركبة أن یخطر الجھات الرسمیة املختصة والرشكة املؤمن لدیھا خالل مدة
معقولة من تاریخ وقوع الحادث مع تقدیم جمیع املستندات والبیانات املتعلقة بالحادث ،ما مل یكن التأخیر لعذر مقبول ،ویجب عىل املؤمن لھ تسلیم الرشكة بأرسع وقت
ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائیة مبجرد تسلمھ إیاھا .
 .2یجب عىل ا ملؤمن لھ أو قائد املركبة إخطار الرشكة بأرسع وقت مبجرد علمھ بقیام دعوى أو تحقیق أو تحریات خاصة بالحادث املذكور ،ما مل یكن التأخیر لعذر مقبول،
ويف حالة وقوع رسقة أو عمل جنايئ آخر عىل املركبة املؤمن علیھا قد یرتتب علیھ قیام مطالبة وفقا لھذه الوثیقة یتعین عىل املؤمن لھ أن یخطر الجھات املختصة بأرسع
وقت وأن یقدم كل تعاون للرشكة .
 .3ال یجوز للمؤمن لھ وال ملن ینوب عنھ تقدیم أي إقرار باملسئولیة أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ بدون املوافقة الخطیة للرشكة .

الفصل الرابع :االستثناءات

ال یغطي ھذا التأمین املسئولیة املدنیة التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من املركبة املؤمن علیھا يف الحاالت اآلتیة-:

 .1الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة .
 .2الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطریقة مبارشة أو غیر مبارشة بالكوارث الطبیعیة مثل (الفیضانات أو الزوابع أو األعاصیر أو ثوران الرباكین
أو الزالزل والھزات األرضیة)
 .3الغزو أو أعامل العدو األجنبي أو األعامل الحربیة سواء أكانت الحرب معلنة أو مل تعلن أو الحرب األھلیة أو اإلرضاب أو االضطرابات الشعبیة أو العصیان أو الثورة أو
االنقالب العسكري أو اغتصاب السلطة أو املصادرة أو التأمیم أو املواد والنظائر املشعة أو التفجیرات الذریة أو النوویة أو أي عامل یتصل بطریق مبارش أو غیر مبارش بأي
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سبب من األسباب املتقدمة .
 .4الحوادث التي تقع للمؤمن لھ أو قائد املركبة أو األشخاص الذین یعملون لدى املؤمن لھ إذا ما أصیبوا أثناء العمل وبسببھ إال إذا حصل عىل تغطیة إضافیة مبوجب ملحق
أو وثیقة أخرى .

الفصل الخامس :حاالت الرجوع عىل املؤمن لھ

یجوز للرشكة أن ترجع عىل املؤمن لھ و /أو قائد املركبة أو املسئول عن الحادث بحسب األحوال بقیمة ما تكون قد أدتھ من تعویض يف الحاالت اآلتیة-:

 .1إذا ثبت أن التأمین قد عقد بناء عىل إدالء املؤمن لھ ببیانات كاذبة أو إخفائھ وقائع جوھریة تؤثر يف قبول الرشكة تغطیة الخطر أو يف تحدید قسط التأمین .
 .2إذا ثبت استعامل املركبة يف غیر األغراض املحددة يف طلب التأمین امللحق بھذه الوثیقة أو تجاوز الحد األقىص للركاب املسموح بھ أو ثبت تحمیلھا بأكث ر من الحمولة
املقررة لھا أو إذا كانت حمولتھا غیر محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو املسموح بھ رشیطة أن یثبت أن ذلك ھو السبب املبارش يف وقوع
الحادث .
 .3إذا ثبت استعامل املركبة يف سباق أو اختبار الرسعة -يف غیر األحوال املرصح بھا -رشیطة أن یثبت أنھ السبب املبارش يف وقوع الحادث .
 .4إذا ثبت أن ھنالك مخالفة للقوانین وانطوت املخالفة عىل جنایة أ و جنحة عمدیة وفقا للتعریف املنصوص علیھ يف قانون العقوبات املعمول بھ والنافذ املفعول يف
الدولة .
 .5إذا ثبت أن قیادة املركبة متت دون الحصول عىل رخصة قیادة لنوع املركبة طبقا لقانون السیر واملرور ولوائحھ وأحكام ھذه الوثیقة أو أن یكون الرتخیص املمنوح للمؤمن
لھ أو لقائد املركبة ،حسب مقتىض الحال ،قد صدر أمر بإیقافھ من املحكمة أو السلطات املختصة أو مبقتىض لوائح املرور أو أن رخصة قیادة املركبة كانت منتھیة وقت
الحادث ما مل یستطع.
 .6إذا ثبت أن قائد املركبة سواء املؤمن لھ أو شخص آخر سمح لھ بقیادتھا ارتكب الحادث وھو يف غیر حالتھ الطبیعیة بسبب وقوعھ تحت تأثیر املخدرات أو تناول
املرشوبات الكحولیة املؤثرة عىل قدرتھ يف السیطرة عىل املركبة أو تناول العقاقیر الطبیة التي ال یسمح طبیا بالقیادة بعد تناولھا ،أما إذا كانت املركبة معدة للتأجیر فیتم
الرجوع عىل قائد املركبة (املستأجر).
 .7إذا ثبت وقوع الحادث عمدا من املؤمن لھ أو قائد املركبة.
 .8حال تسبب املقطورة أو نصف املقطورة أو شبھ املقطورة بحادث ومل یكن املؤمن لھ قد اتفق مع الرشكة عىل شمولھا بالتأمین .
 .9إذا ثبت استعامل املركبة خارج الطریق وفقا لتعریف الطریق يف ھذه الوثیقة ومل یكن ھنالك تغطیة إضافیة.
 . 10أما يف حال كانت األرضار التي لحقت بالغیر املترضر نتیجة عملیة رسقة أو سطو للمركبة املؤمنة وتوفرت إحدى حاالت الرجوع بحق السارق فیتم الرجوع علیھ فقط .

الفصل السادس :إنھاء الوثیقة

 .1ال یجوز للرشكة وال للمؤمن لھ إنھاء ھذه الوثیقة أثناء مدة رسیانھا مادام ترخیص املركبة قامئا .
 .2عىل أنھ ال یجوز إنھاء الوثیقة قبل انتھاء مدة رسیانھا بسبب :
أ  -إلغاء ترخیص املركبة أو ،
ب -تقدیم وثیقة تأمین جدیدة بسبب تغییر بیانات املركبة أو ،
ت -نقل ملكیتھا مبوجب شھادة صادرة عن الجھة املختصة ،
ث -ويف ھذه الحالة یجب عىل الرشكة املؤمن لدیھا أن ترد للمؤمن لھ القسط املدفوع بعد خصم الجزء املتناسب مع املدة التي كانت الوثیقة ساریة فیھا بحسب املدد
القصیرة رقم (  )3الوارد يف ھذه الوثیقة ،رشیطة أال تكون ھناك أیة تعویضات دفعت أو مطالبات معلقة وكان املؤمن لھ متسببا يف الحادث .
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 .3تعترب ھذه الوثیقة ملغاة حكام يف حال التلف الكيل للمركبة (الخسارة الكلیة) رشیطة شطب تسجیلھا بقرار تصدره إدارة املرور والرتخیص یؤكد عدم صالحیتھا لالستعامل،
عىل أن یبقى كل من الرشكة واملؤمن لھ ملتزمین بأحكامھا قبل اإلنھاء .

الفصل السابع :أحكام عامة

 .1تلتزم الرشكة بتضمین جمیع البیانات الواردة يف الجدول رقم (  )5من ھذه الوثیقة ویعترب ھذا الجدول جزءا من ھذه الوثیقة .
 .2ال تسمع الدعاوي الناشئة عن ھذه الوثیقة بعد انقضاء ثالث سنوات من الیوم الذي علم فیھ املترضر وذوي املصلحة بحدوث الرضر وباملسئول عنھ .
 .3تختص محاكم دولة اإلمارات العربیة املتحدة بالفصل يف أي منازعة قد تنشأ عن ھذه الوثیقة .

جدول رقم ()1

جدول رقم ()2

نسب االستھالك (قطع غیار املركبات الخاصة)

نسب االستهالك قطع غيار (مركبات األجرة واملركبات العمومي ومركبات مكاتب
التأجري)

السنة

النسبة %

النسبة %

السنة

األوىل

-

الستة أشهر األخرية من السنة األوىل

%١٠

الثانية

%٥

الثانية

%20

الثالثة

%١٠

الثالثة

%25

الرابعة

%15

الرابعة

%30

الخامسة

%20

الخامسة

%35

سادسة وما فوق

%30

سادسة وما فوق

%40

جدول رقم ()3
جدول املدد القصیرة  -ببیان نسب االسرتداد من قسط التأمین
املدة لرسیان الوثیقة

نسبة السرتداد من القسط

مدة ال تتجاوز شھر

%٨٠

مدة تزيد عىل شهر ولغاية نهاية الشهر الرابع

%70

مدة تزيد عن اربعة اشهر ولغاية نهاية الشهر السادس

%50

مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن

%30

مدة تزيد عن مثانية أشهر

اليشء
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جدول رقم ()4
قامئة قطع الغيار التي اذا ترضرت من حادث سري يجب تغيريها بأخرى جديدة دون خصم أي استهالك
زجاج املركبة
األسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرام)
أسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)
جسم الكوابح (الفرامل)
كابالت الكوابح (طراز االنابيب)
خراطيم الكوابح
صفائح (أغشية) الكوابح
صناديق التوجيه
تروس التوجيه
محاور التوجيه ومفاضلة الكروية
أحزمة املقاعد
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القسم 2

الفقد والتلف
الوثیقة املوحدة لتأمین املركبة من الفقد والتلف الصادرة مبوجب نظام توحید وثائق التأمین عىل املركبات سندا لقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین رقم (  ) 25لسنة .2016
مبا أن املؤمن لھ قد تقدم إىل لسكون املشار إلیھا فیام بعد ب (الرشكة) بطلب إلبرام التأمین املبین أدناه ،ووافق عىل اعتبار الطلب أساسا لھذه الوثیقة وجز ًء ال یتجزأ منھا
ودفع أو قبل أن یدفع قسط التأمین املطلوب منھ ،وقبلت الرشكة وتعھدت بدفع التعویض للمؤمن لھ يف حالة حدوث رضر للمركبة مبوجب ھذا التأمین سواء أكان ناشئا عن
استعامل املركبة أو وقوفھا يف دولة اإلمارات العربیة املتحدة أثناء مدة التأمین سواء أكان متسببا أو مترضرا .
فقد أبرمت ھذه الوثیقة لتغطیة األرضار التي تصیب املركبة املؤمن علیھا يف دولة اإلمارات العربیة املتحدة يف أثناء مدة التأمین وطبقا لألحكام والرشوط واالستثناءات الواردة
بھذه الوثیقة أو امللحقة بھا .

الفصل األول :الرشوط العامة

 .1تعترب الوثیقة وجداولھا عقدا واحدا ویعترب أي ملحق لھا جزء ال یتجزأ منھا ولك كلمة أ و عبارة أعطي لھا معنى خاص يف أي مكان من الوثیقة أو مالحقھا یكون لھا ذات
املعنى يف أي مكان آخر وردت فیھ ما مل یدل السیاق عىل غیر ذلك .
 .2كل تبلیغ أو إخطار بحادث تستلزمھ الوثیقة یجب أن یوجھ إىل الرشكة كتابة سوا ًء بواسطة الربید اإللكرتوين أو الفاكس أو بالید عىل العنوان املحدد يف الوثیقة بأرسع وقت
ممكن .
 .3أي اتفاق خارجي بین املؤمن لھ والرشكة من شأنھ أن یقلل من التغطیات املحددة يف ھذه الوثیقة یعترب باطال .
 .4إذا تعدد التأمین لدى أكرث من رشكة تأمین فال تلتزم الرشكة بالتعویض عن األرضار إال بنسبة املبلغ املؤمن بھ لدیھا لجملة املبالغ املؤمن بھا عىل الخطر املؤمن منھ .
 .5للرشكة واملؤمن لھ مبوجب مالحق إضافیة مقابل قسط تأمین إضايف ويف حدود األحكام والرشوط الواردة بھذه الوثیقة ،االتفاق عىل أن تقوم الرشكة بالتأمین من األرضار
األخرى غیر املنصوص علیھا يف ھذه الوثیقة وعىل األخص ما یيل-:
أ  .التأمین من األرضار التي تلحق مبمتلكات املؤمن لھ أو قائد املركبة وقت الحادث أ و ما كان موجودا لدیھام عىل سبیل األمانة أو يف حراستھام أو تحت حیازتھام ،وذلك
مبوجب ملحق لھذه الوثیقة أو مبوجب وثیقة تأمین مستقلة .
ب .تغطیة األرضار واألخطار التي تقع خارج الطریق العام .
 .6عىل الرغم مام ورد يف ھذه الوثیقة من أحكام ورشوط ،ال یجوز لرشكة التأمین رفض تعویض املؤمن لھ بسبب التأخیر عن التبلیغ عن الحادث إذا كان التأخیر لعذر
مقبول .
 .7فیام یتعلق بوثیقة تأمین األسطول أو بأي مركبة مؤمنة مبوجب ھذه الوثیقة ،ال یجوز للرشكة أن تربم أي اتفاق خارجي من شأنھ أن یقلل من التغطیات التي توفرھا ھذه
الوثیقة أو تحرم املؤمن لھ أو املستفید من ھذه الوثیقة من مامرسة حقھ باملطالبة بالتعویض مبوجبھا ،ویدخل ضمن ذلك ما یتعلق بالحرمان من املطالبة بالتعویض ألي
بب لیس لھ عالقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خالفھ وإال أعترب االتفاق باطال .
.8
أ  .يف حال اعتبار املركبة املؤمن علیھا بحالة خسارة كلیة وقیام الرشكة بتعویض املؤمن لھ عىل ھذا األساس ،فإن الحطام یكون من حق الرشكة ،وال یجوز تحمیل املؤمن لھ أي
مصاریف مقابل نقل ملكیة املركبة أو استصدار شھادة حیازة للمركبة املشطوبة .
ب .ویرتتب عىل املؤمن لھ قبل استالم التعویض أن یقوم بدفع جمیع املستحقات املرتتبة عىل املركبة ،وتقدیم ما یفید عدم مامنعة الجھة املختصة لنقل ملكیة حطام املركبة
إىل الرشكة من أصحاب الرھون يف حال وجود رھن وتقدیم املساعدة واألوراق والتوكیالت الالزمة والحضور إىل الدوائر املختصة ،إذا استلزم األمر من أجل نقل ملكیة املركبة
إىل الرشكة.
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.9
للرشكة أن تتوىل اإلجراءات القضائیة والتسویة لتمثیل املؤمن لھ أو قائد املركبة عىل نفقتھا من خالل محام يف أي تحقیق أو استجواب وأمام أي محكمة يف أي دعوى أو
التدخل يف أي مرحلة من مراحلھا یتعلق مبطالبة أو حادث قد تسأل عنھ الرشكة مبوجب ھذه الوثیقة ویمكن أن یرتتب علیھ دفع تعویض طبقا ألحكام ھذه الوثیقة ،ولھا
أن تقوم بتسویة تلك املطالبة والتصالح فیھا ،وعىل املؤمن لھ أن یقدم إىل الرشكة كل تعاون ممكن سواء بتوقیع وكالة للمحامي أو خالفھ من أجل متكینھا من مبارشة أي من
اإلجراءات القانونیة .
 . 10لغایات تحدید بیانات املركبة املؤمنة تعترب جمیع البیانات الواردة يف الجدول رقم (  )5من ھذه الوثیقة جزءا ال یتجزأ منھا .
 . 11ال تسمع أي دعوى ناشئة عن ھذه الوثیقة بعد انقضاء ثالث سنوات عىل حدوث الواقعة التي تولدت عنھا الدعوى أو عىل علم ذوي املصلحة بوقوعھا .
 . 12تختص محاكم دولة اإلمارات العربیة املتحدة بالفصل يف أیة منازعات تنشأ عن ھذه الوثیقة .
 . 13يف حال استحقاق بدل فوات املنفعة وكان لدى الغیر املترضر تألمین من الفقد والتلف ،فلھ ولغایات الحصول عىل بدل فوات املنفعة مطالبة رشكتھ مبارشة والتي لھا
حق مطالبة الرشكة املؤمن لدیھا املتسبب من املسئولیة املدنیة مبقدار ما فدعت وفقا للقواعد املحددة يف وثیقة املسئولیة املدنیة .
 . 14يف حال ترضر األجزاء الثابتة غیر القابلة للتبدیل من املركبة كقاعدة املركبة (الشايص) أو األعمدة وأصبحت ھذه األجزاء بحاجة إىل عملیة قص أو شد أو لحام نتیجة
الحادث ،فإن املركبة تعترب بحالة خسارة كلیة وتلتزم الرشكة بالتعویض حسب القیمة املتفق علیھا يف الوثیقة بین الرشكة واملؤمن لھ .

الفصل الثاين :التزامات رشكة التأمین

 .1تلتزم الرشكة بتعویض املؤمن لھ عن الفقد أو التلف الذي یلحق باملركبة املؤمن علیھا وملحقاتھا أثناء وجودھا فیھا واألجزاء املترضرة وقطع غیارھا وذلك يف الحاالت
اآلتیة-:
أ  .إذا نتج الفقد أو التلف عن صدم /أو تصادم أو انقالب أو أي حادث عريض أو نتیجة لعطب میكانیيك طارئ أو نتیجة الھرتاء األجزاء باالستعامل .
ب .إذا نتج الفقد أو التلف عن حریق أو انفجار خارجي أو االشتعال الذايت أو الصاعقة .
ت .إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو الرسقة.
ث .إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغیر .
ج .إذا حدث الفقد أو التلف يف أثناء النقل الربي أو النقل املايئ الداخيل أو النقل باملصاعد أو باآلالت الرافعة مبا يف ذلك عملیات الشحن والتفریغ التابعة ألعامل النقل
السالف ذكرھا .
ح .أي تغطیات إضافیة یتم االتفاق علیھا مبوجب ھذه الوثیقة أو مبوجب مالحق خاصة فیھا .
 .2تلتزم الرشكة عند وقوع حادث مبا یيل :
أ  .إصالح املركبة أو أي جزء من أجزائھا أو ملحقاتھا أو قطع غیارھا وإعادتھا إىل حالتھا التي كانت علیھا قبل الحادث .
ب .دفع قیمة الفقد أو التلف نقدا إىل املؤمن لھ يف حالة االتفاق عىل ذلك مع املؤمن لھ .
ت .استبدال املركبة املترضرة يف حالة الھالك الكيل وذلك ما مل یطلب املؤمن لھ من الرشكة أن تدفع لھ القیمة نقدا ففي ھذه الحالة تقوم الرشكة بإجابة طلب املؤمن لھ .
 .3يف حال طلب املؤمن لھ تركیب قطع غیار جدیدة أصلیة بدال عن املترضرة بالحادث أو دفع قیمتھا نقدا فیتحمل املؤمن لھ نسب االستھالك املوضحة بالجدول رقم ( )1
من القیمة النھائی ة لفاتورة الرشاء ،وبالنسبة ملركبات األجرة واملركبات  (.العمومیة ومركبات مكاتب التأجیر فیتحمل املؤمن لھ نسب االستھالك املوضحة بالجدول رقم ( 2
 .4للمؤمن لھ أن یتوىل إصالح األرضار التي تلحق باملركبة نتیجة حادث مؤمن ضده مبوجب ھذه الوثیقة وذلك برشط أال تزید القیمة املقدرة لتكالیف اإلصالح عن القیمة
املتفق علیھا خطیا لإلصالح مع الرشكة.
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 .5إذا فقدت املركبة املؤمن علیھا أو ثبت عدم إمكانیة إصالحھا أو أن تكالیف اإلصالح تزید عن  % 50من قیمتھا قبل الحادث ،فغن القیمة التأمینیة املتفق علیھا للمركبة
بین املؤمن واملؤمن لھ عند توقیع وثیقة التأمین ھي أساس احتساب التعویض عن الفقد والتلف املؤم ن ضدھام مبقتىض ھذه الوثیقة وذلك بعد خصم نسبة االستھالك
البالغة  % 20من القیمة التأمینیة وبنسبة مقابلة للفرتة من تاریخ بدایة الفرتة التأمینیة إىل تاریخ الحادث بحیث یراعى كسور الفرتة التأمینیة .
 .6إذا أصبحت املركبة غیر صالحة لالستعامل بسبب الفقد أو التلف املؤمن ضدھام مبقتىض أحكام ھذه الوثیقة ،فغن الرشكة تتحمل التكالیف الالزمة لحراسة املركبة ونقلھا
إىل أقرب ورشة إصالح وتسلیمھا للمؤمن لھ بعد اإلصالح .
 .7يف حال تم إصالح املركبة املترضرة لدى ورش اإلصالح املعتمدة من قبل الرشكة ،فعىل الرشكة ضامن أن یتم إصالح املركبة بشكل فني سلیم وبعنایة وفنیة مناسبة مع ضامن
العمل من قبل ورش اإلصالح ،وتلتزم الرشكة بتمكین املؤمن لھ من فحص املركبة لدى أي جھة فحص مركبات معتمدة يف الدولة للتأكد بأن املركبة قد تم إصالحھا بشكل جید
دون التأثیر عىل الفحص الفني للمركبة املترضرة جراء الحادث لدى الجھات الرسمیة املختصة ،ويف حال تبین أن اإلصالح تم دون املستوى الفني املطلوب واملتعارف علیھ
فتتوىل الرشكة معالجة ذلك مع ورشة اإلصالح حتى یتم إصالح املركبة بشكل فني سلیم وتسلیمھا للمؤمن لھ .
 .8يف حال وجود أي خالف بین الرشكة واملؤمن لھ حول قیمة األرضار أو مبلغ التعویض تقوم الرشكة بتعیین خبیر كشف وتقدیر أرضار مرخص ومقید لدى الھیئة لتحدید
قیمة ھذه األرضار أو مبلغ التعویض وعىل نفقة الرشكة لغایات تسویة النزاع .
 .9يف حال رغبة املؤمن لھ عند التعاقد إصالح مركبتھ داخل ورش الوكالة بعد مدة الثالث سنوات األوىل من سیر املركبة -عىل الطریق ،فیجوز لرشكة التأمین االستجابة للطلب
ووضع القسط املناسب مبا ال یجاوز الحد األعىل للتعریفة.

الفصل الثالث :التزامات املؤمن لھ

 .1دفع قسط التأمین املتفق علیھ .

 .2اتخاذ جمیع االحتیاطات املعقولة للمحافظة عىل املركبة املؤمن علیھا وحامیتھا من الفقد أو التلف وإبقائھا يف حالة صالحة لالستعامل ،ويف حالة وقوع حادث أو عطب
للمركبة یتعین عىل املؤمن لھ أن ال یرتك املركبة املؤمن علیھا أو أي جزء منھا دون اتخاذ االحتیاطات الالزمة ملنع زیادة األرضار ،وإذا متت قیادة املركبة املؤمن علیھا قل إجراء
التصلیحات الالزمة من قبل املؤمن لھ أو قائد املركبة فإن كل زیادة يف التلف أو كل تلف آخر یلحق باملركبة املؤمن علیھا نتیجة ذلك لن تكون الرشكة مسئولة عنھا وفقا
لھذه الوثیقة .
 .3یجب عىل املؤمن لھ أن یبقى املالك الوحید للمركبة املؤمن علیھا طوال مدة التأمین ،ویتعین علیھ عدم تأجیرھا للغیر وأن ال یوقع عىل أي عقد من شأنھ أن یقید مطلق
ملكیتھ وحیازتھ للمركبة دون أن یحصل عىل موافقة كتابیة مسبقة بذلك من الرشكة .
 .4يف حالة وقوع حادث قد ترتتب علیھ مطالبة وفقا ألحكام ھذه الوثیقة یجب عىل املؤمن لھ أن یخطر الجھات الرسمیة املختصة فورا ً،كام یتوجب علیھ أن یقوم بإخطار
الرشكة املؤمن لدیھا مع تقدیم جمیع البیانات املتعلقة بالحادث وبدون تأخیر غیر مربر ،ویجب عىل املؤمن لھ تسلیم الرشكة املؤمن لدیھا بأرسع وقت كل مطالبة أو إنذار
أو أوراق قضائیة وذلك مبجرد تسلمھ إیاھا .
.5
إخطار الرشكة بأرسع وقت ممكن مبجرد علمھ بقیام دعوى أو تحقیق أو تحریات خاصة بالحادث املذكور ،ويف حالة وقوع رسقة أو عمل جنايئ آخر قد یرتتب علیھ قیام
مطالبة وفقا لھذه الوثیقة یتعین عىل املؤمن لھ أن یخطر الرشطة والرشكة بأرسع وقت ممكن ودون تأخیر وأن یتعاون مع الرشكة يف ذلك .
 .6یجوز لرشكة التأمین تحمیل املؤمن لھ املتسبب يف الحادث مبلغ تحمیل یقتطع من مبلغ التعویض املستحق عن أي حادث  (.یتسبب فیھ شخصیا أو من یأذن لھ بقیادة
املركبة أو الحوادث التي تقید ضد مجھول ،وحسب الجدول رقم ( 3
 .7باإلضافة ملبالغ التحمل املحددة يف الجدول رقم (  ،)3یجوز للمؤمن تحمیل املؤمن لھ املتسبب بحادث مبلغ تح ّمل إضايف وحسب التفصیل التايل :
أ  )% 10 ( .بحد أقىص من قیمة التعویض إذا قل عمر سائق املركبة عن (  ) 25سنة.
ب )% 10 ( .بحد أقىص من قیمة التعویض ملركبات التاكيس والعمومي.
ت )% 15 ( .بحد أقىص من قیمة التعویض للمركبات الریاضیة واملركبات املزودة .
ث )% 20 ( .بحد أقىص من قیمة التعویض للمركبات املزودة خارج املصنع .
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ج )% 20 ( .بحد أقىص من قیمة التعویض ملركبات التأجیر .
 .8لغایات تطبیق أحكام البند (  )7من ھذا الفصل ،یراعى عند تطبیق نسب التحمل األخذ بالنسبة األعىل يف حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد .
 .9یراعى يف حال الھالك الكيل للمركبة عدم تطبیق أي من نسب التحمل .

الفصل الرابع :االستثناءات

ال تكون الرشكة مسؤولة عن دفع أي تعویض عن األمور اآلتیة:
 .1الخسارة غیر املبارشة التي تلحق باملؤمن لھ أو النقص ف ي قیمة املركبة املرتتب عىل استعاملھا أو العطب أو الخلل أو
الكرس الذي یصیب األجھزة املیكانیكیة أو الكھربائیة .
 .2التلف الحاصل نتیجة زیادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو املسموح بھ أو زیادة عدد الركاب عىل العدد املرخص بھ قانونا رشیطة أن یثبت بأن ذلك
ھو السبب املبارش والفعال الذي أدى إىل الرضر.
 .3التلف الذي یصیب اإلطارات إذا مل یقع يف نفس الوقت تلف للمركبة املؤمن علیھا .
 .4الفقد أو التلف الذي یلحق باملركبة من الحوادث الناجمة عن :
أ  .استعامل املركبة يف غیر األغراض املحددة يف طلب التأمین امللحق بھذه الوثیقة .
ب .مخالفة القوانین إذا انطوت املخالفة عىل جنایة أو جنحة عمدیة وفقا للتعریف املنصوص علیھ يف قانون العقوبات االتحادي النافذ .
 .5إذا ثبت استعامل املركبة أو استخدامھا يف سباق أو اختبار رشیطة أن یثبت أنھ السبب املبارش يف وقوع الحادث .
 .6التلف الذي یلحق باملركبة من الحوادث التي تقع أثناء قیادة املركبة بسبب سائق غیر مرخص لھ بالقیادة طبقا لقانون السیر واملرور ،أو دون الحصول عىل رخصة قیادة
لنوع /فئة املركبة طبقا لقانون السیر واملرور ولوائحھ وأحكام ھذه الوثیقة أو السائق الذي انتھت صالحیة رخصة قیادتھ ومل یتمكن من تجدیدھا خالل ثالثین یوما من
تاریخ الحادث ،أو أن یكون الرتخیص املمنوح لھ قد صدر أمر بإیقافھ من املحكمة أو السلطات املختصة أو مبقتىض لوائح املرور .وال یرسي ھذا االستثناء يف حالة املركبة
املعدة للتأجیر طاملا ثم إبرام عقد التأجیر مع من یحمل رخصة قیادة ساریة املفعول.
 .7الفقد أو التلف الذي یلحق باملركبة أو أي من أجزائھا من الحوادث الناجمة عن قیادة املركبة تحت تأثیر املخدرات أو املرشوبات الكحولیة ،أو العقاقیر املؤثرة يف قدرة
قائدھا عىل السیطرة عىل املركبة ،إذا ثبت ذلك لدى الجھات املختصة أو باعرتاف قائد املركبة ،وال یرسي ھذا االستثناء يف حالة املركبة املعدة للتأجیر.
 .8الفقد أو التلف الذي یحلق باملركبة خا رج حدود املنطقة الجغرافیة املبینة يف ھذه الوثیقة ما مل یصدر ملحق بامتداد التغطیة لتلك املنطقة .
 .9الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطریقة مبارشة أو غیر مبارشة بالكوارث الطبیعیة مثل (الفیضانات أو الزوابع أو األعاصیر أو ثوران الرباكین
أو الزالزل والھزات األرضیة).
 . 10الغزو أو أعامل العدو األجنبي أو األعامل الحربیة سواء كانت الحرب معلنة أو مل تعلن أو الحرب األھلیة أو اإلرضاب أو االضطرابات الشعبیة أو العصیان أو الثورة أو
االنقالب العسكري أو اغتصاب السلطة أو املصادرة أو التأمیم أو املواد والنظائر املشعة أو التفجیرات الذریة أو النوویة أو أي عامل یتصل بطریق مبارش أو غیر مبارش بأي
سبب من األسباب املتقدمة .
 . 11الفقد أو التلف الذي یصیب املركبة املؤمن علیھا يف حال فقدان الرشكة الحق يف الرجوع عىل مسبب الرضر بسبب إقرار املؤمن لھ باملسئولیة عن الحادث الذي مل یكن
ھو املتسبب بھ ويف حال ثبت ذلك بعد أداء التعویض للمؤمن لھ فیحق للرشكة الرجوع علیھ السرتداد ما أدتھ إلیھ .
 . 12الفقد أو التلف الذي یلحق باملركبة خارج الطریق وفقا لتعریف الطریق ما مل یصدر ملحق بامتداد التغطیة إىل خارج الطریق .
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الفصل الخامس :حاالت الرجوع عىل املؤمن لھ

یجوز للرشكة أن ترجع عىل املؤمن لھ أو قائد املركبة أو كلیھام بحسب األحوال بقیمة ما تكون قد أدتھ من تعویض يف الحاالت
اآلتیة-:

 .1إذا ثبت أن التأمین قد عقد بناء عىل إدالء املؤمن لھ ببیانات كاذبة أو إخفائھ وقائع جوھریة تؤثر يف قبول الرشكة تغطیة الخطر أو عىل سعر التأمین .
 .2إذا ثبت بعد دفع التعویض أنھ جرى استعامل املركبة يف غیر األغراض املحددة يف طلب التأمین امللحق بھذه الوثیقة أو تجاوز الحد األقىص للركاب املسموح بھ أو ثبت
تجمیلھا بأكرث من الحمولة املقررة لھا أو إذا كانت حمولتھا غیر محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو املسموح بھ ،كل ذلك رشیطة أن یثبت
أنھ السبب املبارش يف وقوع الحادث .
 .3إذا ثبت بعد دفع التعویض أن ھنالك مخالفة للقوانین إذا انطوت ال مخالفة عىل جنایة أو جنحة عمدیة وفقا للتعریف املنصوص علیھ يف قانون العقوبات النافذ املفعول
يف الدولة .
 .4إذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق باملركبة أو أي من أجزائھا ناجم بسبب وقوع املؤمن لھ أو شخص آخر سمح لھ بقیادتھا تحت تأثیر املخدرات أو املرشوبات
الكحولیة ،أو العقاقیر املؤثرة يف قدرة قائدھا عىل السیطرة عىل املركبة ،إذا ثبت ذلك لدى الجھات املختصة أو باعرتاف قائد املركبة ،أما إذا كانت املركبة معدة للتأجیر فیتم
الرجوع عىل قائد املركبة (املستأجر).
 .5إذا ثبت وقوع الحادث عمدا من املؤمن لھ أو قائد املركبة.
 .6إذا تسبب املقطورة أو نصف املقطورة أو شبھ املقطورة بحادث ومل یكن املؤمن لھ قد اتفق مع الرشكة عىل وجود مقطورة .
 .7يف حال كان الفقد أو التلف الذي لحق باملركبة نتیجة عملیة رسقة أو سطو فیتم الرجوع عىل السارق فقط .

الفصل السادس :إنھاء الوثیقة

 .1للرشكة إنھاء ھذه الوثیقة رشیطة وجود أسباب جدیة تستوجب ھذا اإلنھاء أثناء رسیان الوثیقة وذلك مبوجب إشعار كتايب یرسل إىل املؤمن لھ سواء بواسطة الربید
اإللكرتوين أو الفاكس أو بالید أو بخطاب مسجل وذلك قبل ثالثین یوما من التاریخ املحدد لإلنھاء عىل آخر عنوان معروف لھ لدى الرشكة مع إخطار ھیئة التأمین بأسباب
ھذا اإلنھاء ،ويف ھذه الحالة ترد الرشكة إىل املؤمن لھ القسط املدفوع بعد خصم الجزء املتناسب مع املدة التي كانت فیھا الوثیقة ساریة املفعول .
 .2للمؤمن لھ أن ینھي أحكام ھذه الوثیقة بإشعار كتايب یرسل إىل الرشكة سواء بواسطة الربید اإللكرتوين أو الفاكس أو بالید أو بخطاب مسجل وذلك قبل سبعة أیام من
التاریخ املحدد لإلنھاء ،ويف ھذه الحالة ترد الش ركة إىل املؤمن لھ القسط املدفوع بعد خصم الجزء املتناسب مع املدة التي كانت الوثیقة ساریة فیھا وذلك وفقا لجدول
املدد القصیرة رقم (  )4برشط أال تكون ھناك أیة تعویضات دفعت للمؤمن لھ أو مطالبات معلقة بشأن ھذه الوثیقة أثناء فرتة رسیانھا وكان املؤمن لھ متسببا يف الحادث أو
أن الحادث یعزي ملجھول .
 .3تعترب ھذه الوثیقة منتھیة حكام يف حال التلف الكيل للمركبة (الخسارة الكلیة) رشیطة شطب تسجیلھا بتقریر تصدره إدارة املرور والرتخیص یؤكد عدم صالحیتھا
الستعامل وقیام الرشكة بتعویض املؤمن لھ حسب أحكام ھذه الوثیقة .
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جدول رقم ()1

جدول رقم ()2

نسب االستھالك (قطع غیار املركبات الخاصة)

نسب االستهالك قطع غيار (مركبات األجرة واملركبات العمومي ومركبات مكاتب
التأجري)

السنة

النسبة %

النسبة %

السنة

األوىل

-

الستة أشهر األخرية من السنة األوىل

%١٠

الثانية

%٥

الثانية

%20

الثالثة

%١٠

الثالثة

%25

الرابعة

%15

الرابعة

%30

الخامسة

%20

الخامسة

%35

سادسة وما فوق

%30

سادسة وما فوق

%40

جدول رقم ()3
(جدول املدد القصرية) ببيان نسب االسرتداد من قسط التأمني
املدة لرسيان الوثيقة

نسبة االسرتداد من القسط

مدة ال تتجاوز شهر واحد

%٨٠

مدة تتجاوز شهر وال تتجاوز أربعة اشهر

%70

مدة تتجاوز أربعة اشهر وال تتجاوز ستة أشهر

%50

مدة تتجاوز ستة أشهر ال تتجاوز عرشة أشهر

%30

مدة تتجاوز عرشة أشهر

اليشء
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جدول رقم ()4
مبلغ التحمل
املركبة

مبلغ التحمل

املركبات الخصويص التي ال يزيد عدد ركابها املرصح بهم عىل ( )9ركاب وال تزيد قيمتها
عن )) 000.50درهم

ال يتجاوز مبلغ ( )350درهم  /لكل حادث

املركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها املرصح بهم عىل ()9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن
() 000.50درهم وال تتجاوز () 000.100درهم.

ال يتجاوز مبلغ ( )700درهم  /لكل حادث

املركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها املرصح بهم عىل ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن
() 000.100درهم وال تتجاوز ( ) 000.250درهم.

ال يتجاوز مبلغ ( )1000درهم  /لكل حادث

املركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها املرصح بهم عىل ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن
( ) 000.250درهم.

ال يتجاوز مبلغ ( )1200درهم  /لكل حادث

املركبات الخاصة التي ال يزيد عدد ركابها املرصح بهم عىل ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن
( ) 000.500درهم.

ال يتجاوز مبلغ ( )1400درهم  /لكل حادث

املركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها املرصح بهم عن ( )9ركاب وال يتجاوز عن  12راكب

ال يتجاوز مبلغ ( )1500درهم  /لكل حادث

املركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها املرصح بهم عىل ( )12راكبا ومركبات االجرة ومركبات
النقل التي ال تزيد حمولتها عىل ( )3طن.

ال يتجاوز مبلغ ( )1700درهم  /لكل حادث

مركبات النقل التي تزيد حمولتها عىل ( )3طن وحافالت الركاب واملركبات الصناعية املعدة
لألشغال اإلنشائية واألعامل الزراعية.

ال يتجاوز مبلغ ( )4500درهم  /لكل حادث
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القسم 3

المنافع اإلضافیة
ال تطبق املنافع اإلضافیة التالیة إال إذا زرد نص بھا يف ملحق وثیقة التأمین خاصتكم ،مع مراعاة نفس الرشوط واألحكام والحدود الخاصة بوثیقة التأمین املذكورة .

3۔ 1السیارة البدیلة

 1-1-3استحقاق نقدي لسیارة بدیلة

ال تطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة يف ملحق وثیقة التأمین الخاصة بكم .

تدفع الرشكة قیمة السیارة البدیلة (منفعة نقدیة) بحسب الحد الوارد يف امللحق حتى  7أیام عىل األكرث مع مراعاة الرشوط التالیة :
حینام تتعرض املركبة املؤمن علیھا لحادث وتحتاج إىل تصلیح مبوجب مطالبة تأمین لدى مرأب معتمد من سكون ،یحصل املؤمن علیھ عىل سیارة بدیلة (منفعة نقدیة)
مبوجب الرشوط واألحكام التالیة:
أ  .ال تطبق ھذه املنفعة إذا ما رأت سكون شطب املطالبة أو اعتبارھا خسارة كاملة .
ب .ت ُحتسب أحقیة الحصول عىل تعویض اعتبارا من یوم تسلیم املركبة إىل املرأب واملوافقة عىل إصالح عواقب الحادث .
ت .ال تطبق املنفعة إال عىل املركبات الخاصة والفردیة التي ال تستخدم ألغراض تجاریة .
ث .تشمل وثیقة التأمین املركبات املسجلة لدى الرشكة واملقدمة إىل موظفیھا فقط يف حالة تقدیم الرشكة لتعھد بأن املركبة یستخدمھا شخص واحد فقط .
ج .ت ُعد فرتة الحصول عىل االستحقاق النقدي لسیارة بدیلة فرتة محددة ویحق للمؤمن علیھ االستفادة منھا ملدة  7أیام بحد أقىص يف واقعة واحدة أو عدة وقائع أثناء فرتة
رسیان وثیقة التأمین ،وبحد أقىص مطالبتین يف عام وثیقة التأمین

3۔ 2الحوادث الشخصیة

ال تطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة يف ملحق وثیقة التأمین الخاصة بكم .

من املفھوم واملتفق علیھ مبوجب ذلك أن بالنظر إىل سداد قسط تأمین إضايف ،تتعھ د الرشكة بسداد تعویض وفقا للمقیاس املدرج أدناه بالنسبة لحاالت الوفاة أو اإلصابة
الجسدیة التي تع ّرض لھا املؤمن علیھ وأي سائق یحمل رخصة قیادة یقود أي من املركبا ت املوصوفة يف ملحق وثیقة التأمین املرفق بھذه الوثیقة أو أحدھام أثناء ركوبھام
املركبة املؤمن علیھا أو خروجھام منھا أو أثناء االنتقال فیھا ،حیث وقعت ھذه اإلصابة أو الوفاة نتیجة وسیلة مرئیة خارجیة عرضیة عنیفة ینتج عنھا بعیدا عن أي سبب آخر
(باستثناءأي عالج طبي أو جراحي نتیجة لتلك اإلصابة) يف غضون ثالثة أشھر من واقعة اإلصابة ما یيل :
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مبلغ التعویض

املنفعة
.١

الوفاة أو العجز الكيل الدائم

 200,000درھم إمارايت

.٢

فقدان كيل ودائم للرؤية يف كلتا العينني

 200,000درھم إمارايت

.3

فقدان كيل بالبرت الجسدي عند أو أعىل الرسغ يف كلتا الیدین أو الكاحل يف كلتا
القدمین أو إحدى الیدین مع إحدى القدمین

 200,000درھم إمارايت

.4

فقدان كيل بالبرت الجسدي عند أو أعىل الرسغ يف إحدى الیدین أو الكاحل يف
إحدى القدمین مع فقدان كيل ودائم للرؤیة يف إحدى العینین.

 200,000درھم إمارايت

.5

فقدان كيل ودائم للرؤیة يف إحدى العینین

 100,000درھم إمارايت

.6

فقدان كيل بالبرت الجسدي عند أو أعىل الرسغ يف إحدى الیدین أو الكاحل يف
إحدى الیدین أو الكاحل يف إحدى القدمین

 100,000درھم إمارايت

.7

عجز جزيئ دائم مل یُذكر يف الجدول الوارد يف ھذه الوثیقة -أعاله

ت ُحدد قیمة التعویض بالنسبة للشخص وعىل أساس النسبة املئویة
للعجز الكيل الدائم املعتمد من مجلس طبي معتمد مرضوبا فیھ مبلغ
تأمین بقیمة  200,000درھم إمارايت

قیود خاصة :

أ  -یستحق التعویض مبوجب أي بند من البنود (  )1إىل (  )6حتى البند رقم (  )7بشكل مستقل باإلضافة إىل أحد البندین (  )5أو
 )6أعاله فیام یتعلق بكل شخص الناشئ عن واقعة منفردة ،عىل أال تتجاوز إجاميل مسئولیة الرشكة مبلغ  200,000درھم )
خالل أي فرتة تأمین واحدة .
ب -ال یستحق أي تعویض أسبوعي إال بعد التأكد من استحقاق املبلغ اإلجاميل واالتفاق علیھ .
ت -ال یستحق أي تعویض بتعرض املؤمن علیھ للوفاة أو اإلصابة يف حال كانت الوفاة أو اإلصابة ناشئة أو ناجمة أو یمكن
عزوھا بطریقة غیر مبارشة أو مبارشة ،بشكل كيل أو جزيئ إىل أي مام یيل :
 .1اإلیذاء الذايت املتعمد أو محاولة االنتحار أو املرض الجسدي و /أو العقيل أو العجز .
 .2تعرض املؤمن علیھ لحادث أثناء وقوعھ تحت تأثیر الخمور أو املخدرات .
ث -ال یستحق التعویض إال بعد موافقة املؤمن علیھ ویدفع بشكل مبارش إما للشخص املصاب أو ملمثلیھ الشخصیین القانونیین
الذین یعترب استالمھم للتعویض مبثابة إبراء كامل فیام یتعلق باألرضار التي تلحق بذلك الشخص .
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ج -یجب أال یزید عدد ركاب السیارة عند وقوع الحادث عھن الحد األقىص لعدد األشخاص املرص ح بھ ،مبن فیھم السائق ،واملنصوص علیھ يف طارز السیارة .
ح -ال یتم تغطیة العجز الكيل املؤقت الذي یمنع الشخص املصاب من املشاركة يف أي مھنة تحقق منفعة .

3۔ 3املصاریف الطبیة الطارئة

لن یطُبق الغطاء التأمیني الوارد فیام یيل إال إذا كان مدرجا بجدول الوثیقة الخاص بك .
تدفع الرشكة للمؤمن علیھ تكلفة املصاریف الطبیة الرضوریة واملعقولة طبیا فیام یتعلق بأي إصابة بدنیة عارضة للمؤمن علیھ ولسائق املركبة املتسبب يف الحادث والركاب
الذین وظفھم املؤمن علیھ يف حال إصابتھم أثناء العمل وبسببھ بینام ھم بداخل املركبة أو أثناء الصعود إىل أو النزول من املركبة املغطاة بالتأمین ،باعتبارھا نتیجة مبارشة
وفوریة للحادث الذي وقع للمركبة املغطاة بالتأمین ،رشیطة أن :
ال تتجاوز مسئولیة الرشكة مبلغ  5,000درھم إماريت فیام یخص أي مطالبة أو إجاميل املطالبات التي تنشأ عن حادث واحد ،ما مل ینص جدول وثیقتك عىل خالف ذلك
تحدیدا .

3۔ 4اإلصابة الشخصیة

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .
ما مل ینص ملحق وثیقتك عىل خالف ذلك ،تدفع الرشكة مبلغ  30,000درھم للمؤمن علیھ و /أو زوجتھ (أو ملمثلھ القانوين يف حالة وفاتھم) يف حال تعرض املؤمن علیھ و /أو
زوجتھ أثناء صعودھم للمركبة املؤمن علیھا أو خروجھم منھا إلصابة جسدیة بطریق الخطأ والت تؤدي بشكل منفصل عن أي سبب آخر خالل ثالثة أشھر تقویمیة من وقوع
الحادث ألي مام یيل :
أ  .الوفاة .
ب .فقدان الرؤیة التام والدائم يف إحدى العینین أو كلتیھام دون إمكانیة العالج .
ت .فقدان أحد أطراف الجسم أو أكرث كلیا بسبب البرت من نقطة الرسغ أو الكاحلین أو قبلھا أو الفقدان الدائم إلحدى الیدین او الساقین أو كلتیھام .

استثناءات خاصة :

ال تنطبق ھذه املنفعة إال فیام یتعلق باملركبات الخاصة املؤمن علیھا باسم شخص وال تشمل ما یيل :

أ  .الوفاة أو اإلصابة الناجمة عن االنتحار أو محاولة االنتحار .
ب .أي شخص یزید عمره عن  70عاما وقت وقوع الحادث .
ت .إذا متت إدانة أي شخص یطالب بالتعویض بسبب حادث جریمة القیادة تحت تأثیر الخمور أو بسبب القیادة تحت تأثیر أي مخدر.

3۔ 5النطاق الجغرايف (عامن وقطر )

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .

مع مراعاة نفس الرشوط واألحكام واالستثناءات والقیود الواردة يف الوثیقة املذكورة ،متدد املنطقة الجغرافیة الواردة يف املادة ( ( )1الفقدان أو التلف) بحیث تشمل سلطنة
عامن وقطر ،وال یشمل ذلك تغطیتك مبوجب املادة ( ( )2مسئولیة الطرف الثالث) باعتبار رضورة رشاء ھذه التغطیة بشكل منفصل (باستثناء عامن)

3۔ 6الكوارث الطبیعیة والعواصف والفیضانات واالضطرابات وأعامل الشغب واالضطرابات املدنیة.
ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .

یمتد الغطاء مبوجب املادة ( ( )1الفقدان أو التلف) بحیث یشمل املؤمن علیھ فیام یتعلق بفقدان أو تلف املركبة املؤمن علیھا الناجم عن
أي مام یيل :
أ  .اإلرضاب أو أعامل الشغب أو االضطرابات املدنیة التي ال ت ُعزي إىل انتفاضة شعبیة أو ترقي إيل ذلك .
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ب .فیضان (برشط أال یكون ذلك أثناء قیادة السیارة) ،أو عاصفة أو إعصار مداري أو ریاح عاصفة أو زلزال أو غیرھا من االضطرابات الطبیعیة .

3۔ 7املمتلكات الشخصیة

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .

تدفع لك الرشكة قیمة الخسائر أو األرضار التي لحقت باملمتلكات الشخصیة بسبب حریق أو رسقة أو حادث أثناء وجود األمتعة يف سیارتك املؤمنة علیھا ،عىل أال یتجاوز
الحد األقىص للمبلغ املستحق مبوجب ھذه املنفعة  5,000درھم إمارايت فیام یتعلق بأي مطالبة واحدة أو مجموعة من املطالبات الناتجة عن حادثة واحدة .

استثناءات خاصة :

لن تكون الرشكة مسئولة فیام یتعلق بأي مام یيل :
أ  .رسقة أي ممتلكات أثناء نقلھا يف سیارة مفتوحة أو مكشوفة إال إذا كانت يف صندوق مغلق أو صندوق املقصورة مقفل .
ب .أي ممتلكات مؤمن علیھا مبوجب أي وثیقة تأمین أخرى.
ت .الخسارة الناجمة عن األرضار التي تلحق بوثائق تذاكر الطوابع املالیة أو األوراق املالیة .
ث .البضائع أو العینات املحمولة فیام یتعلق بأي تجارة .

3۔ 8األرضار التي تلحق بالزجاج األمامي للسیارة (بدون تحمل) .
ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .

تعوض الرشكة املؤمن علیھ يف حالة حدوث كرس النافذة أو الزجاج األمامي للسیارة املؤمن علیھا باستثناء الخدوش التي یتعرض لھا ھیكل السیارة الناتج عن الكرس عن تكلفة
استبدال ھذه النافذة أو الزجاج األمامي وال یخضع أي مبلغ یتعلق بذلك ألي تحمل .

قیود خاصة :

رشیطة أال تتجاوز مسئولیة الرشكة  3,000درھم إمارايت (وما مل ینص ملحق وثیقتك عىل خالف ذلك) فیام یتعلق بأي حادثة منفردة فال تستحق أي زیادة ما مل تتجاوز الحد
األقىص .

3۔ 9استبدال األقفال

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .

يف حالة فقدان أو رسقة مفاتیح السیارة املؤمن علیھا أو جھاز إرسال القفل یتعین عىل الرشكة دفع مبلغ ال یتجاوز  1,000درھم إمارايت (ما مل ینص ملحق وثیقتك عىل خالف
ذلك) الستبدال :
أ  .أقفال الباب وقفل التشغیل .
ب .قفل اإلشعال والقیادة .
ت .جھاز إرسال القفل ونظام اإلقفال املركزي .

قیود خاصة :

ال یجوز للرشكة دفع تكلفة استبدال أي من أجھزة اإلنذار أو غیرھا من أجھزة األمن املستخدمة فیام یتعلق بالسیارة املؤمن علیھا .

3۔ 10الرسقة أثناء صف السیارة يف املوقف

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .
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تلتزم الرشكة بتعویض املؤمن علیھ عن الرسقة التي تلحق باملركبة املؤمن علیھا أثناء وجودھا تحت حفظ أو مراقبة الفناد ق أو مراكز التسوق التي ال تعود ملكیتھا للمؤمن
علیھ أثناء قیام السائق املرخص لھ بقیادة املركبة بصف املركبة املؤمن علیھا .

رشوط خاصة :

تستحق ھذه املنفعة بالرشوط التالیة :

أ  .یرفع العمیل دعوى ضد الفندق /مركز التسوق .
ب .عدم تسلیم املركبة إال إىل الشخص املفوض بعد إجراء التحقیق الالز م.
ت .أن یكون الشخص املخول سائق مرخص لھ .
ث .أال تكون ھذه املنفعة مشمولة بالتغطیة من قبل أي وثیقة تأمین أخرى .

قیود خاصة :

تقترص ھذه املنفعة عىل مطالبة واحدة لكل سنة م ن سنوات رسیان وثیقة التأمین

3۔ 11امل ُساعدة عىل الطریق

لن یتم تطبیق الخدمة التالیة إال إذا كانت مدرجة يف جدول وثیقتك

جدول املنافع :

الذھبي

البالتیني

الخدمات املتوفرة
السحب نتیجة حادث

نعم

نعم

نعم

نعم

السحب نتیجة عطل

نعم

نعم

نعم

نعم

خدمة تعزیز /تقویة البطاریة

نعم

نعم

نعم

نعم

خدمة اإلطارات املفرغة (من الهواء)

نعم

نعم

نعم

نعم

خدمة األقفال

نعم

نعم

نعم

نعم

خدمة توصيل الوقود

نعم

نعم

نعم

نعم

خدمة اإلزاحة واالستخراج

كال

400

500

800

خدمة تجديد تسجيل املركبة

كال

كال

مرة واحدة يف السنة

مرة واحدة يف السنة

خدمة الطرق الوعرة

كال

كال

نعم

نعم

خدمة االستامل وتوصيل املركبة للصيانةالدورية

كال

كال

كال

مرة واحدة يف السنة

داخل املدينة  /بني املدن

داخل املدينة

داخل املدينة

داخل اإلمارة

داخل اإلمارة

حد االستخدام

 3مرات واحدة يف السنة

 3مرات واحدة يف السنة غري محدود

التغطية الجغرافية (الوثائق الصادرة يف اإلمارات
العربية املتحدة)

اإلمارات العربية املتحدة

اإلمارات العربية املتحدة اإلمارات العربية املتحدة اإلمارات العربية املتحدة و دول
مجلس التعاون
و ُعامن
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األسايس /طرف ثالث الفيض

غري محدود

املنافع :

 .1خدمات سحب املركبة نتیجة حادث :يف حالة وقوع حادث ،سیقوم مزود الخدمة بسحب املركبة إىل ورشة الوكیل أو إىل أقرب مرآب ُمعتمد من قبل سكون وبحسب
نوع الخطة الخاصة بالعمیل .
تقریر رشطة ساري املفعول إلزامي لالستفادة من ھذه الخدمة يف حالة وقوع حادث .
 .2خدمة سحب املركبة نتیجة األعطال املیكانیكیة :يف حالة حدوث مشكلة میكانیكیة ،سوف یقوم مزود الخدمة بسحب املركبة إىل ورشة الوكیل أو إىل أقرب مرآب
ُمعتمد من قبل سكون وبحسب نوع الخطة الخاصة بالعمیل .
 .3خدمة تعزیز /تقویة البطار یة :إذا نفدت بطاریة املركبة ألي سبب من األسباب ،فسیقوم مزود الخدمة ببدء تشغیل املركبة لتمكین العمیل من مواصلة رحلتھ (ال یتم
توفیر بطاریة جدیدة و /أو استبدال البطاریة) ،أو یقوم مقدم الخدمة بسحب املركبة إىل ورشة الوكیل أو إىل أقرب مرآب ُمعتمد من قبل سكون وبحسب نوع الخطة الخاصة
بالعمیل .
.4خدمة اإلطارات امل ُفرغة من الھواء :یقوم مزود الخدمة بتغییر اإلطار املف رغ بإطار احتیاطي إذا مل یتوفر إطار احتیاطي مع العمیل ،فسیقوم مزود الخدمة بسحب
املركبة إىل أقرب ورشة أو إىل أقرب مرآب ُمعتمد أو أقرب محل لبیع وتصلیح اإلطارات .ال إطار جدید و /أو استبدال سیتم توفیر ه .
 .5خدمة األقفال :إذا كانت املفاتیح داخل املركبة ،فسیقوم مزود الخدمة مبحاولة الوصول إىل املفتاح لتمكین العمیل من مواصلة رحلتھ ،یعتمد إمتام ھذه الخدمة عىل
طراز املركبة ونوعھا فبعض املركبات الحدیثة قد ال یتمكن من فتحھا سوى الوكیل.
 .6خدمة توصیل الوقود :سوف یقوم مزود الخدمة بتسلیم الوقود مبارشة إىل العمیل يف حالة نفاذ الوقود ،یدفع العمیل تكلفة الوقود فقط .
 .7اإلزاحة واالستخراج :يف حالة حدوث عطل أو حادث للمركبة املؤمن علیھا ،سیرتب مزود الخدمة إلزاحة أو استخراج املركبة مام یستلزم استخدام رافعة.
الح د األقىص للمبلغ املستحق ھو( :حسب جدول املنافع ) لن یتم دفع أي مبلغ مبوجب ھذه الخدمة فیام یتعلق بتكالیف إصالح املركبة.
 .8خدمة تجدید تسجیل املركبة :تشمل ھذه الخدمة استالم وتسلیم املركبة املؤمن علیھا من مكان العمیل إلمتام اإلجراءات القانونیة لتسجیل املركبة لدى سلطة املرور
املختصة .یتحمل العمیل فقط الرسوم الحكومیة لفحص املركبة ورسوم التسجیل .لالستفادة من خدمة تجدید تسجیل املركبة ،یجب عىل العمیل الحجز قبل  48ساعة وتقدیم
املستندات واملعلومات التي تطلبھا إدارة املرور ،یتحمل العمیل مسئولیة تسویة جمیع املخالفات املروریة ورسوم إدارة املرور األخرى ،سیأخذ مزود الخدمة مفتاح املركبة
واملستندات من العمیل من مكان محدد عىل النحو املتفق علیھ .سیتم أخذ املركبات فقط من املدینة التي تم تسجیلھا فیھا ،وتكون خدمة التجدید قابلة للتطبیق ملحاولة
واحدة فقط ،يف حالة عدم اجتیاز املركبة عند الفحص یتم إرجاع املركبة مع مالحظات مكتب التسجیل .ال تطبق خدمة تجدید وتسجیل املركبات عىل التصدیر أو البیع أو
نقل ملكیة املركبات وال تنطبق عىل املركبات التجاریة أو الدراجات الناریة.
 .9املساعدة عىل الطرق الوعرة :سیتم توفیر خدمة املساعدة عىل الطرق الوعرة فقط يف حالة تعطل املركبة أو وقوع حادث أثناء القیادة االعتیادیة ،إذا تعذرت قیادة
املركبة بسبب حادث أو عطل میكانیيك ،سیقوم مزود الخدمة بسحب املركبة إىل أقرب مركز خدمة ،یعتمد الوقت الالزم للوصول إىل مكان العمیل لتقدیم املساعدة عىل
املوقع وإمكانیة الوصول إىل املركبة .یتم استبعاد املركبات املشاركة يف أي حدث أو رايل صحراوي .تقترص خدمة املساعدة يف عىل الطرق الوعرة فقط خالل ساعات النھار
ألسباب تتعلق بالسالمة وال تغطي املركبات التجاریة والعمالء الذین یعملون يف حقول النفط .
تشمل املساعدة عىل الطرق الوعرة إمكانیة السحب من املناطق الرملیة أو من الطرق الوعرة والسحب يف الصحراء وسحب من مواقف السیارات يف الطابق السفيل .
 . 10خدمة االستالم وتوصیل املركبة للصیانة الدوریة :سیتم تزوید العمالء املؤھلین بخدمة االستسالم وتوصیل املركبة للصیانة الدوریة .ھذه الخدمة متوفرة ملرة واحدة
يف السنة مع حجز مسبق ب  48ساعة.
 . 11التغطیة الجغرافیة :سیتم تقدیم خدمة املساعدة عىل الطریق للعمالء يف اإلمارات العربیة املتحدة وضمن دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى بنا ًء عىل أھلیتھم.
ستكون التغطیة املمتدة خارج دولة اإلمارات العربیة املتحدة مجانیة ملسافة أول مائة كیلومرت من موقع السحب ،وسیُفرض عىل العمیل بعد ذلك  3,00درھم عىل كل
یسمح بالنقل املجاين بین الدول .
كیلومرت إضايف ،سیتم سحب جمیع املركبات إىل أقرب مرآب داخل ذلك البلد ،وبالتايل ال ً
 . 12االستفادة من الخدمة وصالحیتھا :برنامج املساعدة عىل الطریق ُمتاح لجمیع الع مالء وھو صالح ملدة  13شھرا من تاریخ تفعیل وثیقة التأمین دون السامح
بتمدیدھا .
یسمح بالخدمات املذكورة أعاله للدراجات
.13نوع املركبات املشمولة :ستقترص خدمات املساعدة عىل الطریق عىل جمیع املركبات التي یصل وزنھا اإلجاميل إىل  3أطنان ،ال ُ
الناریة ومعدات االستخدام الصناعي مثل الرافعات الشوكیة وعربات الجولف وغیرھا واملركبات املامثلة .
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 . 14داخل املدینة /بین املدن :سیقترص سحب الطرف الثالث والخطة الفضیة عىل (داخل املدینة) وسیتم سحب املركبات فقط إىل أقرب مرآب /ورشة وكیل داخل حدود
املدینة نفسھا ولیس داخل نفس اإلمارة .تصنف أبو ظبي عىل أنھا ثالث مدن :
 .1مدینة أبو ظبي واملنطقة التابعة لھا .
 .2العین.
 .3املنطقة الغربیة .
الخطة الذھبیة /البالتینیة ،سیتم توفیر السحب من مدینة /إمارة إىل مدینة /إمارة أخرى .

االستثناءات :

لن یكون مقدم الخدمة مسئوال عن تقدیم خدمات املساعدة عىل الطریق فیام یتعلق مبا یيل :
أ  .خدمات ألي مركبة أخرى غیر املركبة املؤمن علیھا .
ب .قطر املركبة املؤمن علیھا من مصلح إىل مصلح آخر أو إىل جھات أخرى.
ت .توفیرھا قد یعرض حیاة أولئك األشخاص الذین یعتزمون تقدیم الخطة للخطر.
ث .طلب خدمة القطر /السحب بین املدن من نفس املكان أو املنطقة التي سبق ملقدم الخدمة فیھا تسلیم املركبة .

رشوط عامة :

یتم توفیر برنامج املساعدة ھذا من قبل مزود الخدمة .

ال تتحمل سكون أي مسئولیة و /أو مسئولیة تجاه أداء /عدم أداء مزود الخدمة ،تخيل سكون مسئولیتھا رصاحة من جمیع االلتزامات ذات الصلة فیام یتعلق بتقدیم الخدمة.
من خالل االستفادة من أي من الخدمات /املزایا كام ھو موضح يف ھذا املستند ،فإنك توافق مبوجب ھذا عىل تعویض سكون عن أي تكالیف وأرضار /أو التزامات متعلقة و/
أو ناشئة عن استفادتك ألي من ھذه الخدمات .

 12-3ضامن حامیة األصول الخاص بالسیارا ت

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .
إذا كانت ملكیة السیارة املؤمن علیھا مسجلة ألول مرة وتم رشاؤھا من وكیل معتمد وعم رھا أقل من إثنا عرش شھ ًرا بحسب سنة التصنیع (ما مل ینص ملحق وثیقتك عىل
خالف ذلك) وسجلت بأنھا خسارة كلیة فتلتزم الرشكة بدفع قیمة سیارة بدیلة جدیدة من نفس املاركة أو قیمة الرشاء األصلیة ،أیھام أقل .
قیود خاصة
ینطبق ھذا الحكم عىل املركبات الجدیدة من نفس املاركة وتخضع ملطالبة واحدة فقط لكل سنة من سنوات رسیان الوثیقة .یتحمل املؤمن علیھ تحمل مقداره  2.500درھم
إمارايت . .

3۔ 13یوم السباق

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .

التعریف :

یوم السباق ھو غیر تنافيس كلیا (ال ینطوي عىل توقیت أو رسعة أو سباق) ینظم يف حلبة ديب أوتودروم وحلبة مرىس یاس (معتمدة من االتحاد الدويل للسیارات) حیث
یمكن لألفراد الذین یحملون رخص قیادة إمارتیة ساریة قیادة السیارات املسجلة عىل طرق حلبة سباق دون قیود رسعة ،ویجب عىل السائقین االلتزام بجمیع تعلیامت
السالمة الواردة يف بدایة كل یوم سباق .
یرجى مالحظة :أن التغطیة التي توفرھا الوثیقة لیوم السباق محدودة التغطیة وال تتقید بجمیع رشوط التأمین القیاسیة عىل السیارات .
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یوم السباق :

أ  .التلف الذي یلحق بالسیارة فقط بسبب حادث خارجي (عىل سبیل املثال ،التأثیر) أثناء املشاركة يف نشاط یوم املیدان املحدد .

ب .األرضار الناجمة عن حریق ،ولكن يف حال وقعت مبارشة بعد حادثة (عىل سبیل املثال ،تأثیر الحریق) .
ت .تحمل إضايف % 10 :من مبلغ املطالبة لضعف الحد األدىن للزیادة املذكورة يف الوثیقة .

املنطقة الجغرافیة :

یقترص نطاق دولة اإلمارات العربیة املتحدة عىل حلبة ديب أوتودروم وحلبة مرىس یاس (معتمدة من االتحاد الدويل للسیارات )

قیود خاصة :
(ما ال یشملھ یوم السباق بالتغطیة)
أ  .األرضار الداخلیة التي تلحق باملحرك أو صندوق الرتوس أو ناقل الحركة.
ب .األعطال املیكانیكیة أو الكھربائیة أو الخاصة بالحاسوب أیا كان سببھا .
ت .املسئولیة تجاه املشاركین اآلخرین أو تجاه الغیر أو تجاه املسافرین أو أي أرضار تلحق باملمتلكات أو إصابة جسدیة .
ث .قیادة السیارات يف املنافسات -مبعنى آخر ،السباقات و /أو سباقات السیارات و /أو اختبارات الرسعة أو سباقات مؤقتة بسیارات دفع آلیة أیا كان نوعھا و /أو رشكتھا .
ج .املواد االستھالكیة مثل اإلطارات ،الزیوت  ،البطانات ،وما إىل ذلك .
ح .التكالیف اإلضافیة املرتبطة بإصالح أعامل الطالء والشعارات املتخصصة ما مل یتم االتفاق علیھا بشكل محدد .
خ .األرضار التي تلحق بجزء السیارة الداخيل كنتیجة مبارشة لتشغیل الوسادة الھوائیة .
د  .فقدان أو تلف السیارة أثناء قیادتھا من قبل أي شخص بخالف األشخاص املسجلین يف حدث السباق .

استثناءات أخرى :

لن تدفع الرشكة قیمة املطالبات الناشئة عن أي مام یيل :
أ  -أي عمل احتیايل أو ینطوي عىل خیانة األمانة أو إجرامي .
ب -األرضار الناجمة عن البىل أ و التلف التدریجي ،ویشمل ذلك األرضار التجمیلیة الخفیفة .
ت -جمیع املمتلكات الشخصیة األخرى (باستثناء معدات الحامیة الشخصیة املؤمن علیھا بأي صورة أخرى مبوجب ھذه الوثیقة) والتي ال تعد جزء من ملحقات السیارة أو
تجھیزاتھا أو التي تستخدم يف فعالیات السباق /یوم االختبار .
ث -الفقدان أو الرضر املؤمن علیھ مبوجب أي تأمین آخر موجود مبا يف ذلك عىل سبیل املثال ال الحرص التأمین عىل السیارات أو العقارات .
ج -فقدان القدرة عىل االستخدام أو التأخیر يف استخدامھا أو الخسارة التبعیة املرتتبة عىل أي وصف مبا يف ذلك الصادرة أو التخيل .
ح -فقدان أنظمة تسجیل الكمبیوتر.
خ -فقدان أو تلف السیارة أثناء استخدامھا .
د  -الخسارة الناجمة عن أي شكل من أشكال األعطال املیكانیكیة أو الكھربائیة أو األرضار أو دخول املاء أو الصدأ أو التأكسد أو عیب كامن أو خلل متأصل .
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ذ  -الخسارة أو األرضار التي تلحق بالزي الرسمي أو بدلة السباق أو الجلد أو الخوذة أو األحذیة أو القفازات .
ر  -الحوادث الشخصیة للسائق والركاب .
ز  -انخفاض القیمة السوقیة بعد اإلصالح .

 14-3التغطیة عىل الطرق الوعرة

(ال تشمل ھذه التغطیة إال السیارات الریاضیة متعددة األغراض ذات إمكانیة السیر يف الطرق الوعرة)

ال تطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة يف ملحق وثیقة التأمین الخاصة بكم .ومتتد وثیقة التأمین لتغطیة الخسارة أو الرضر الواقع عىل املركبة ذات التغطیة أثناء
القیادة عىل الطرق الوعرة .
رشوط محددة :
خاصا متدید التغطیة  )AWD( .أ  -یحق للسیارات الریاضیة متعددة األغراض واملزودة بإمكانیة الدفع الرباعي ب -یتحمل املؤمن علیھ تحمل أسايس
واملستخدمة استخدا ًم ا ً
مقداره ضعف الحد املعیاري لوثیقة التأمین واملنصوص علیھ يف ملحق الوثیقة يف حالة املطالبة املقبولة الخاصة بالطرق الوعرة .
استثناءات خاصة
ال یندرج ما یيل تحت نطاق متدید تغطیة القیادة عىل الطرق الوعرة ولن تتحمل الرشكة أي مسؤولیة قانونیة تجاه سداد قیمة املطالبات عن الخسائر و/أو األرضار الناتجة
عن ذلك :
أ  .املركبات من النوع التجري.
ب .املركبات املستخدمة ألغراض تجاریة .
ت .الفعالیات التنافسیة و/أو السباقات

 15-3إصالحات الوكیل

ال تنطبق التغطیة التالیة إال إذا كانت مدرجة ضمن ملحق وثیقتك .
یتم توسعة تغطیة الوثیقة إذا تضمنت تغطیة إصالحات الوكیل عىل النحو املوضح يف ملحق وثیقتك بحیث تشمل إصالح األرضار العرضیة لسیارتك لدى الوكالء املعتمدین
لدى الرشكة املصنعة يف دولة اإلمارات العربیة املتحدة .إذا مل یتوفر لدیك ھذا الغطاء تختار الرشكة حینئذ إحدى املرائب املعتمدة لدیھا إلجراء اإلصالحات .
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