الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية
الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات
سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين
رقم ( )25لسنة 2016
بما أن المؤؤمن لؤق ؤد تقؤدى شلؤة .ؤركة .........................................الم.ؤار شلياؤا ؤذ هؤ ه الوثيقؤة
بـ " ال.ركة " بطلب إلبراى التأمين المبين يمؤا بدؤد  ،ووا ؤ للؤة التبؤار هؤ ا الطلؤب أساسؤا لاؤ ه الوثيقؤة
وج ؤ ال يتج ؤ أ منا ؤا ود ؤؤأ أو ب ؤ أن يؤؤد أ سؤؤط التؤؤأمين المطلؤؤوب منؤؤق ،و بل ؤ ال.ؤؤركة وتداؤؤد بؤؤد أ
التدؤؤوي للغيؤؤر /المتضؤؤرر ؤؤذ حالؤؤة حؤؤدوض ضؤؤرر بموجؤؤب هؤ ا التؤؤأمين سؤؤوا أكؤان نا.ؤؤئا لؤؤن شسؤؤتدما
المركبة أو و و اا ذ دولة اإلمارا الدربية المتحدة أثنا مدة التأمين.
قؤد أبرمؤ هؤ ه الوثيقؤة لتغطيؤؤة المسؤؤولية تجؤاه الغيؤر /المتضؤرر لؤؤن الحؤوادض التؤذ تتسؤبب باؤا المركبؤة
للغير/المتضرر التذ تقأ طبقا لألحكاى وال.روط واالستثنا ا الواردة با ه الوثيقة أو الملحقة باا و لك لن
المبالغ التذ يل ى المؤمن لق أو ائد المركبة بد داا لقا :
 االضرار الجسدية التذ تلح بالغير داخ المركبة أو خارجاا. -األضرار المادية التذ تلح بالغير.
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التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
 :وثيقؤة التؤأمين الموحؤؤدة لتؤأمين المركبؤة مؤؤن المسؤؤولية المدنيؤة تجؤؤاه الغيؤر التؤؤذ
الوثيقة
تتداد بمقتضاها ال.ركة بأن تدو الغير المتضرر لند حؤدوض الضؤرر المغطؤة
بالوثيقة وأي ملح لاا والتذ تحكى الدال ة بين الطؤر ين مقابؤ القسؤط الؤ ي يد دؤق
المؤمن لق.
الشرررررررررررررررررررررررررركة . :ركة التأمين المرخص لاا بالدم داخ الدولة طبقا للقوانين واألنظمة الصادرة
(المؤمن)
ذ الدولة و بل التأمين للة المركبة وأصدر الوثيقة.
 :ال.خص الطبيدذ أو االلتباري ال ي تقدى بطلب التأمين وابرى مأ المؤمن وثيقة
المؤمن له
التأمين لمركبتق وسدد أو ب أن يسدد سط التأمين .
 :المؤمن لق أو أي .خص يقود المركبة بإ ن أو بأمر المؤؤمن لؤق ب.ؤرط أن يكؤون
قائد المركبة
مرخصؤؤا لؤؤق بالقيؤؤادة و قؤؤا لكئؤؤة المركبؤؤة طبقؤؤا لقؤؤانون السؤؤير والمؤؤرور والقؤؤوانين
واللوائح األخرى وأن ال يكون الترخيص الممنوح لق د ألغذ بأمر من المحكمة أو
بمقتضة انون السير والمرور والئحتق التنكي ية  ،ويدخ ضمن ه ا التدريف ائد
المركبة ال ي انتا صؤالحية رخصؤة يادتؤق ش ا تمكؤن مؤن تجديؤدها خؤال ثالثؤين
يوما من تاريخ الحادض .
الغيرالمتضرر  .1أي .خص طبيدذ أو التباري لحق بق أو بممتلكاتؤق شصؤابة أو ضؤرر بسؤبب
الحادض  ،ويستثنة من لك المؤمن لق و ائد المركبؤة والركؤاب الؤ ين يدملؤون
لدى المؤمن لق ش ا ما أصيبوا أثنا الدم وبسببق.
 .2أ ؤؤراد لائلؤؤة ك ؤ مؤؤن المؤؤؤمن لؤؤق و ائؤؤد المركبؤؤة ال وال والوالؤؤدين واألوالد
المتسببة بالحادض .
 .3ائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النق الداى ومركبة تدليى القيادة.
 :الطلب المتضمن البيانا الخاصؤة بؤالمؤمن لؤق وبيانؤا المركبؤة ونؤوغ التغطيؤة
طلب التأمين
المطلوبة ويمأل بمدر ة أو للى المؤمن لق شلكترونيا أو خطيا.
 :المقاب ال ي يسدده أو يتداد أن يسدده المؤمن لق نظير التغطية التأمينية.
قسط التأمين
 :ك وا دة ألحق ضررا بالغير  /المتضرر نتيجة اسؤتدما المركبؤة أو انكجارهؤا
الحادث
أو احترا اؤؤا أو تناثرهؤؤا أو سؤؤقوط أ.ؤؤيا مناؤؤا أو حركتاؤؤا أو انؤؤد الاا الؤؤ اتذ أو
و و اا.
األضرار الجسدية  :الو ؤؤاة و/أو اإلصؤؤابا البدنيؤؤة التؤؤذ تلح ؤ بؤؤالغير بمؤؤا ؤؤذ لؤؤك الدج ؤ الكلؤؤذ أو
الج ئذ الدائى أو المؤ .
االضرار المادية  :الضرر او التلف ال ي يلح بالممتلكا الدائدة للغير.
المركبة
 :آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جاا آخر يسير بقوة ميكانيكيؤة والموضؤحة
مواصكاتاا ذ الوثيقة .
 :مركبؤؤؤة مصؤؤؤممة لالرتبؤؤؤاط بمركبؤؤؤة ميكانيكيؤؤؤة أو .ؤؤؤاحنة أو جؤؤؤرار  ،وت.ؤؤؤم
المقطورة
المقطورة الخكيكة مقطورة الؤرحال التؤذ ال ي يؤد و ناؤا لؤن  750كيلؤو رؤراى
والمرخصة ل لك و انون السير والمرور الساري المكدو .
نصررف المقطررورة  :مقطؤؤورة بؤؤدون محؤؤور أمؤؤامذ ،ومرتبطؤؤة بطريقؤؤة يكؤؤون ج ؤ كبيؤؤر مؤؤن و ناؤؤا
وشبه المقطورة وو ن حمولتاا محموال من ب الجرار أو المركبة الميكانيكية القاطرة .
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الكارثة الطبيعية  :ك ظاهرة لامة تن.أ لؤن الطبيدؤة مث الكيضؤانا أو ال وابؤأ أو األلاصؤير أو
ثوران البراكين أو ال ال والا ا األرضية وتؤؤدي شلؤة ضؤرر .ؤام وواسؤأ
ويصدر بخصوصاا رار من السلطة المختصة ذ الدولة.
الملحرررررررررررررررررررق  :ك اتكا خاص بين الطر ين يحتوي للة منؤا أ شضؤا ية يضؤاف شلؤة التغطيؤا
األساسية ذ ه ه الوثيقة.
اإلضافي
ملحرررررررررررررررررررررررق  :رطا تأمين شضا ذ من الحوادض ال.خصية لقائد المركبة والمؤمن لق والركؤاب
الحرررررررررررررررروادث ال ين تى استثناؤهى من التغطية األساسية مقاب سط شضا ذ.
الشخصيـــــرـة
المسرررررررررررررررررؤولية  :المسؤؤؤولية لؤؤن اإلصؤؤابا و األضؤؤرار الناتجؤؤة لؤؤن اسؤؤتدما المركبؤؤة المؤؤؤمن
المدنيـــــــــة
للياا والتذ تصيب الغير  /المتضرر .
الطريـــــــــــق  :ك ؤ سؤؤبي مكتؤؤوح للسؤؤير الدؤؤاى دون حاجؤؤة شلؤؤة ش ن خؤؤاص وك ؤ مكؤؤان يتسؤؤأ
لمرور المركبا ويسؤمح للجماؤور بارتيؤاده سؤوا كؤان لؤك بؤإ ن أو بتؤرخيص
من جاة مختصة أو بغير لك وسوا كان ارتياده بمقاب أو بغير مقاب  ،وو قؤا
للتدريف الوارد ذ انون السير والمرور النا .
نسبة االستهالك
 :النسؤبة التؤذ يتحملاؤؤا الغيؤر المتضؤرر لنؤؤد و ؤوغ حؤادض وطلبؤؤق اسؤتبدا طؤؤأ
ريؤؤؤار جديؤؤؤدة بؤؤؤدال مؤؤؤن المسؤؤؤتدملة ؤؤؤذ حالؤؤؤة الخسؤؤؤارة الج ئيؤؤؤة و قؤؤؤا لجؤؤؤداو
االستاالك .

الفصل األول ( :الشـــروط العامــــة ):
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تدتبر الوثيقة وجداولاا لقدا واحدا ويدتبر أي ملح لاا ج ال يتج أ مناا وك كلمة أو لبارة ألطؤة لاؤا
مدنة خاص ذ أي ج من الوثيقة أو مالحقاا يكون لاا ا المدنة ذ أي مكان آخؤر ورد يؤق مؤا لؤى
يد السيا للة رير لك .
ال تسري أحكاى ه ه الوثيقة خارال حدود دولة اإلمارا الدربية المتحدة.
ال يجو لل.ؤركة التمسؤك ؤذ مواجاؤة الغيؤر المتضؤرر بدؤدى مسؤؤوليتاا لؤن التدؤوي بسؤبب أي د ؤأ مؤن
الد وغ التذ يمكن شثارتاا ذ مواجاة المؤمن لق .
يح للغير /المتضرر مطالبة ال.ركة مبا.رة بؤالتدوي لؤن األضؤرار التؤذ لحقؤ بؤق والتؤذ تسؤبب باؤا
المركبة المؤمنة لدياا.
أ .تكؤؤون مسؤؤؤولية ال.ؤؤركة ؤؤذ حالؤؤة و ؤؤاة أحؤؤد أ ؤؤراد لائلؤؤة ك ؤ مؤؤن المؤؤؤمن لؤؤق أو ائؤؤد المركبؤؤة مبلؤؤغ
 200.000درهؤؤى مؤؤائتذ الؤؤف درهؤؤى قؤؤط لل.ؤؤخص الواحؤؤد  ،ولنؤؤد اإلصؤؤابة تكؤؤون مسؤؤؤولية المؤؤؤمن
بحسب نسبة الدج الة المبلغ الم كور لل.خص الواحد.
ب .تكون مسؤولية ال.ركة ذ حالة و ؤاة ائؤد المركبؤة المخصصؤة للتؤأجير ومركبؤة النقؤ الدؤاى ومركبؤة
تدلؤيى القيؤادة مبلؤؤغ  200.000درهؤى مؤائتذ الؤؤف درهؤى قؤؤط لل.ؤخص الواحؤد  ،ولنؤؤد اإلصؤابة تكؤؤون
مسؤولية المؤمن بحسب نسبة الدج الة المبلغ الم كور لل.خص الواحد.
ك ؤ تبليؤؤغ أو شخطؤؤار بحؤؤادض تسؤؤتل مق الوثيقؤؤة يجؤؤب أن يوجؤؤق شلؤؤة ال.ؤؤركة كتابؤؤة سؤؤوا بواسؤؤطة البريؤؤد
اإللكترونذ أو الكاكس أو باليد للة الدنوان المحدد ذ الوثيقة بأسرغ و ممكن .
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 .7أ .يما يتدل بوثيقة تأمين االسطو أو بأي مركبة مؤمنة بموجب ه ه الوثيقة ال يجو لل.ركة والمؤمن لق
لقؤد أي اتكؤؤا مؤن .ؤؤأنق أن يقلؤ أو يحؤؤو دون تغطيؤة مسؤؤؤوليتق المدنيؤة الكاملؤؤة النا.ؤئة لؤؤن الو ؤؤاة أو
اإلصابا البدنية أو األضرار الماديؤة التؤذ تو رهؤا هؤ ه الوثيقؤة أو تخكؤي حؤدود مسؤؤولية ال.ؤركة أو
التغطيا المقررة ذ ه ه الوثيقة ،ويدخ ضمن لؤك مؤا يتدلؤ بالحرمؤان مؤن المطالبؤة بؤالتدوي ألي
سبب ليس لق لال ؤة بالحؤادض كؤالدمر أو الجؤنس أو تؤاريخ حصؤولق للؤة رخصؤة القيؤادة و خال ؤق وشال
ألتبر االتكا باطال .
ب .للة أنق يجو االتكا للة تغطيا تأمينية جديدة ال ت.ؤملاا الوثيقؤة أو يؤادة حؤدود هؤ ه المسؤؤوليا
والتغطيا بموجب وثيقة منكصلة أو بموجب ملح شضا ذ .
 .8لل.ركة أن تتولة اإلجرا ا القضائية والتسوية لتمثي المؤؤمن لؤق أو ائؤد المركبؤة للؤة نكقتاؤا مؤن خؤال
محاى ذ أي تحقيؤ أو اسؤتجواب وأمؤاى أي محكمؤة ؤذ أي دلؤوى أو التؤدخ ؤذ أي مرحلؤة مؤن مراحلاؤا
يتدل بمطالبة أو حادض د تسأ لنق ال.ركة بموجب ه ه الوثيقة و يمكن أن يترتب لليق د أ تدوي طبقا
ألحكاى ه ه الوثيقة ،ولاا أن تقوى بتسوية تلك المطالبة والتصالح ياا ،وللة المؤمن لق أن يقدى شلة ال.ركة
ك تداون ممكن سوا بتو يأ وكالة للمحؤامذ أو خال ؤق مؤن أجؤ تمكيناؤا مؤن مبا.ؤرة أي مؤن اإلجؤرا ا
القانونية .
 .9دون المساس بالحقو النا.ئة لن وثائ التأمين للة الحياة ووثائ التأمين من الحوادض ال.خصؤية و ؤذ
حا تددد وثائ التأمين اإلل امذ من المسؤولية المدنية النا.ئة لن استدما المركبة الصادرة لن أكثر من
.ركة واحدة إن:
أ .التدوي يقسى بالتساوي بين ال.ركا المؤمنة ذ حا الو يؤا واإلصؤابا  ،أمؤا ا ا كؤان هنالؤك ا تسؤاى
للمسؤولية بين المؤمن لق والغير /المتضرر حسب درجة الخطأ تؤخ نسؤبة اال.ؤتراك ؤذ المسؤؤولية
بدين االلتبار.
ب .التدوي لن األضرار المادية يقسى بحسب نسبة مبلغ التؤأمين المبؤين ؤذ كؤ وثيقؤة شلؤة مجمؤوغ مبؤالغ
التأ مين ذ با ذ الوثائ  ،وتؤخ نسبة اال.تراك ذ المسؤولية بدين االلتبار.
 .10تلت ى ال.ركة لند و وغ حادض بما يلذ:
أ .شصؤؤالح المركبؤؤة المتضؤؤررة أو أي ج ؤ مؤؤن أج ائاؤؤا أو ملحقاتاؤؤا واسؤؤتبدا طؤؤأ ريارهؤؤا المتضؤؤررة
وشلادتاا شلة حالتاا التذ كان للياا ب الحادض .
يمؤؤة األضؤؤرار مؤؤا نسؤؤبتق  %50مؤؤن
ب .د ؤؤأ القيمؤؤة السؤؤو ية للمركبؤؤة/المركبا المتضؤؤررة ش ا تجؤؤاو
القيمة السو ية للمركبة و الحادض ،للة أال تتددى مسؤولية ال.ركة مبلغ مليونذ درهى لن ك حادض
 .و قا للكقرة ال من البند  1من الكص الثانذ  :الت اما .ركة التامين .
ال .استبدا المركبة المتضررة ذ حالة الخسارة الكلية بأخرى من ا النوغ والمودي واالضا ا والحالة
التذ كان للياا ب الحادض  ،و لك مالى يطلب الغير /المتضرر أن تد أ لق القيمة نقدا و ذ ه ه الحالة
تقوى ال.ركة بإجابة طلبق.
د .تؤؤد أ ال.ؤؤركة نقؤؤدا شلؤؤة الغيؤؤر المتضؤؤرر ؤؤذ حؤؤا طلبؤؤق لؤؤك يمؤؤة األضؤؤرار الكقؤؤد أو التلؤؤف للقطؤؤأ
المتضررة للمركبة كلاا أو أي ج مؤن أج ائاؤا أو ملحقاتاؤا أو طؤأ ريارهؤا ومؤا يمثؤ أجؤور تركيؤب
واستبدا القطأ المكقودة أو التالكة و الحادض وشلادتاا الة الحالة التذ كان للياا ب الحادض.
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 .11تستبد القطأ المتضررة للمركبا التذ لى يم للة تاريخ أو تسجي لاؤا واسؤتدمالاا أكثؤر مؤن سؤنة
كاملة بقطأ جديدة أصلية ودون تح ّم المتضرر أي نسب استاالك.
 .12ؤؤذ حؤؤا تؤؤى االتكؤؤا مؤؤأ الغيؤؤر المتضؤؤرر للؤؤة شصؤؤالح المركبؤؤة المتضؤؤررة ،ؤؤإن .ؤؤركة التؤؤأمين تلت ؤ ى
بإصالح المركبة المتضررة ذ ورش شصالح الوكالؤة ،و لؤك للمركبؤا التؤذ لؤى يمؤ للؤة تؤاريخ أو
تسجي لاا واستدمالاا أكثر من سنة كاملة.
 .13ذ حا مرور أكثر من سنة للة تسجي المركبة واستدمالاا تلت ى ال.ركة بإصالح المركبة المتضؤررة
لدى ورش شصالح مناسبة ويتى اسؤتبدا القطؤأ المتضؤررة بؤأخرى أصؤلية بؤ ا المسؤتوى بحيؤض تضؤمن
ال.ركة بؤأن تؤتى ألمؤا اإلصؤالح و قؤا لألصؤو الكنيؤة ،كمؤا وتضؤمن الؤورش ألمؤا اإلصؤالح  ،وللؤة
ال.ركة تمكين الغير المتضرر من حص المركبة لدى أي جاة احصة مدتمدة ؤذ الدولؤة للتأكؤد مؤن أنؤق
تى شصالح المركبة و قا لألصو الكنيؤة و ب.ؤك يسؤتو ذ ال.ؤروط المطلوبؤة لترخيصؤاا مؤن حيؤض المتانؤة
واألمان وأي .رط آخر ودون التأثير للة الكحص الكنذ للمركبة المتضررة جرا الحؤادض لؤدى الجاؤا
الرسمية المختصة .و ذ حا تبين أن اإلصالح لى يكن و قا لألصو الكنية تلت ى ال.ركة بمدالجة األمؤر
الة أن يتى تسليى الغير المتضرر مركبتق بدد شصالحاا ب.ك ناائذ وو قا لألصو الكنية بأ رب و .
 .14ذ حا طلب الغير المتضرر تركيب طأ ريار جديدة بدال لن القطأ المتضررة جرا الحادض يتحمؤ
نسب االستاالك المحددة ذ الجدو ر ى  1من القيمؤة الناائيؤة لكؤاتورة ال.ؤرا  ،و يمؤا يتدلؤ بمركبؤا
مكاتب التأجير ومركبا األجرة والمركبا الدمومية تطب نسب االسؤتاالك المحؤددة ؤذ الجؤدو ر ؤى
 2من القيمة الناائية لكاتورة ال.را .
 .15ال يجو خصى االستاالك أو تركيب طأ مستدملة ش ا كان القطأ ضمن القائمة المحددة ذ الجدو ر ى
 4الوارد ذ ه ه الوثيقة.
 .16للغير/المتضرر أن يتولة شصالح األضرار التذ تلح بالمركبة نتيجة الحادض .ريطة أن ال ت يؤد كلكؤة
االصالح لن المبلغ المتك لليق مأ ال.ركة ولاا أن تطلب ما يكيد أن لملية شصالح المركبة د تم .
 .17ذ حا تضرر األج ا الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقالدة المركبؤة ال.اصؤذ أو األلمؤدة
وأصبح ه ه األج ا بحاجة شلة لملية ص أو .د أو لحاى نتيجة الحادض ،ؤإن المركبؤة تدتبؤر بحالؤة
خسارة كلية وتلت ى ال.ركة بالتدوي حسب القيمة السو ية للمركبة و الحادض.
 .18ذ حا التبار المركبة بحالة خسارة كلية و ام ال.ؤركة بتدؤوي الغيؤر المتضؤرر للؤة هؤ ا األسؤاس
إن الحطاى يكون مؤن حؤ ال.ؤركة ،وال يجؤو تحميؤ الغيؤر المتضؤرر أي مصؤاريف مقابؤ نقؤ ملكيؤة
المركبة أو استصدار .اادة حيا ة للمركبؤة الم.ؤطوبة ،للؤة أن تكؤون المركبؤة خاليؤة مؤن أي الت امؤا
تجاه الغير كالمخالكا المرورية وريره.
 .19أ .ؤذ حؤا وجؤود أي خؤالف بؤين ال.ؤركة والغيؤؤر المتضؤرر ب.ؤأن يمؤة األضؤرار أو مبلؤغ التدؤؤوي أو
تحديد القيمة السو ية للمركبة المتضررة إنق يتى تديين خبير ك.ف وتقدير أضؤرار مؤرخص ومقيؤد لؤدى
هيئة التأمين لتحديد يمة ه ه األضرار أو مبلغ التدوي أو القيمة السو ية وللة نكقة ال.ركة.
ب .ؤؤذ حؤؤا لؤؤدى بؤؤو رأي الخبيؤؤر ،يجؤؤو ألي مؤؤن الطؤؤر ين أن يطلؤؤب مؤؤن هيئؤؤة التؤؤأمين تديؤؤين خبيؤؤر
مرخص من بلاا للة نكقة لك الطرف ،وللة أن يتحم أتدؤاب الخبيؤر الطؤرف الؤ ي لؤى يكؤن التقريؤر
ذ صالحق.
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 .20ذ حؤا االتكؤا للؤة شضؤا ة تغطيؤة تأمينيؤة للمؤؤمن لؤق أو ائؤد المركبؤة أو أي مؤن األ.ؤخاص الؤ ين تؤى
اسؤؤتثناؤهى مؤؤن التغطيؤؤا بموجؤؤب ه ؤ ه الوثيقؤؤة إنؤؤق ال يجؤؤو تحديؤؤد مبلؤؤغ التدؤؤوي لؤؤن الو ؤؤاة بأ ؤ مؤؤن
 200,000درهى مائتذ ألف درهى لل.خص الواحد.
تدوي الغير المتضرر بسبب التؤأخير لؤن التبليؤغ لؤن الحؤادض ش ا كؤان التؤأخير
 .21ال يجو لل.ركة ر
يستند لد ر مقبو .
 .22ت.م أحكاى ه ه الوثيقة األضرار التؤذ تلحؤ بؤالغير المتضؤرر مؤن المقطؤورة ونصؤف المقطؤورة و.ؤبق
المقطورة ما دام تتبأ القاطرة.
 .23ال تنتقص ه ه الوثيقة وأي ملح لاا من حؤ أي .ؤخص ؤذ المطالبؤة بؤالتدوي أو المطالبؤة باسؤترداد
أي مبلغ يستح لق بموجب أحكاى أي ت.ريأ نا .

الفصل الثاني :التزامات شركة التأمين
 .1تلت ى ال.ركة ذ حا و وغ حادض نتج أو ترتب للة استدما المركبة بتدوي الغير المتضرر ذ حدود
مسؤ وليتاا المنصوص للياا ذ ه ه الوثيقة لن جميأ المبالغ التذ يلت ى المؤمن لق أو ائد المركبة انونا
بد داا بصكة تدوي لما يلذ:
أ .الو اة أو أيؤة شصؤابة بدنيؤة تلحؤ بؤأي .ؤخص بمؤا ؤذ لؤك ركؤاب المركبؤة باسؤتثنا المؤؤمن لؤق و ائؤد
المركبة المتسببة بالحادض والركاب ال ين يدملؤون لؤدى المؤؤمن لؤق ش ا مؤا أصؤيبوا أثنؤا الدمؤ وبسؤببق،
ويدتبر ال.خص من ركاب المركبة سوا كؤان موجؤودا داخؤ المركبؤة أو صؤالدا شلياؤا أو نؤا ال مناؤا،
ويكون الحد األ صة لمسؤولية ال.ركة لن أي مطالبؤة أو جملؤة مطالبؤا ن.ؤأ لؤن حؤادض واحؤد هؤو
يمة ما يحكى بق ضائيا ماما بلغ يمتق باستثنا ال وال والوالدين واالوالد حيض يكون حدها األ صؤة
 200,000درهى مائتذ الف درهى لك مصاب ذ حالة الو اة أما ذ حالة الدج تكؤون حسؤب نسؤبة
الدج منسوبة لمبلغ  200,000درهى مائتذ الف درهى .
ب .مأ مرالاة أحكاى الكقرة أ ألاله تحدد مسؤولية .ركة التؤأمين بقيمؤة مؤا يحكؤى بؤق ضؤائيا مامؤا بلغؤ
يمتق بما ذ لك ما يطالب بق المدلذ مؤن المصؤرو ا القضؤائية والنكقؤا مؤا لؤدا الغرامؤا  ،وللؤة
ال.ركة أن تؤدي التدوي شلة صاحب الح ور صيرورة الحكى القضائذ واجب التنكي .
ال .األضؤؤرار التؤؤذ تصؤؤيب األ.ؤؤيا والممتلكؤؤا مالؤؤدا المملؤؤوك مناؤؤا للمؤؤؤمن لؤؤق أو لقائؤؤد المركبؤؤة و ؤ
الحادض أو ما كان لدى أي مناما للة سبي األمانة أو ذ حراستق أو ذ حيا تق  ،يتحدد مبلؤغ التؤأمين
ياا لؤن أي مطالبؤة أو جملؤة مطالبؤا ن.ؤأ لؤن حؤادض واحؤد بمبلؤغ  2,000,000درهؤى مليؤونذ
درهؤؤى مامؤؤا بلؤؤغ لؤؤدد األ.ؤؤخاص ال ؤ ين تضؤؤرر ممتلكؤؤاتاى. ،ؤؤاملة التكؤؤاليف الال مؤؤة لنق ؤ المركبؤؤة
المتضؤؤررة شلؤؤة ورش الوكالؤؤة أو ورش اإلصؤؤالح األخؤؤرى و قؤؤا ألحكؤؤاى ه ؤ ه الوثيقؤؤة ،حسؤؤب مقتضؤؤة
الحا .
د .تحم مبلغ ؤدره  6770درهؤى تؤد أ لمؤ ود خدمؤة اإلسؤداف والنقؤ الطبؤذ شلؤة المست.ؤكيا لؤن كؤ
.خص "مصؤاب" يتدؤر لاصؤابة البدنيؤة أو الو ؤاة ويؤتى شسؤدا ق ونقلؤق شلؤة المست.ؤكة نتيجؤة حؤادض
يحص من مركبة مؤمن للياا لدى ال.ركة من المسؤولية المدنية .
هؤؤـ  .يسؤؤتح الغيؤؤر المتضؤؤرر مالؤؤك المركبؤؤة الخصوصؤؤية بؤؤد ؤؤوا المنكدؤؤة المركبؤؤة البديلؤؤة وحسؤؤب
التكصي اآلتذ-:
اوالا :ذ حا اختيار الغير المتضرر التدوي النقدي ال يتى احتساب أي بد لن وا المنكدة.
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ثانيؤؤا :أمؤؤا ؤؤذ حؤؤا اختيؤؤار اإلصؤؤالح للمركبؤؤة المتضؤؤررة ؤؤذ ورش اإلصؤؤالح حسؤؤب مقتضؤؤة الحؤؤا
تحسؤؤب مؤؤدة بؤؤد ؤؤوا المنكدؤؤة باأليؤؤاى مؤؤن تؤؤاريخ تسؤؤليى المركبؤؤة المتضؤؤررة وتقريؤؤر الحؤؤادض
والملكية لل.ركة.
ثالثا :تحتس ب مسؤولية .ركة التأمين لن بد وا المنكدة لن كؤ يؤوى لكؤ مركبؤة متضؤررة حسؤب
يمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنكس النوغ من المركبة وبما ال ي يد لؤن ثالثمائؤة درهؤى يوميؤا ،
وتكون المدة القصوى لبد وا المنكدة ل.رة أياى ولل.ركة أن تو ر مركبؤة بديلؤة مماثلؤة لؤن
تلك المدة تكون بحالة جيده جدا للسير للة الطر .
يمتنأ للة ال.ركة أن تقتطأ أي مبلغ تحم من الغير المتضرر.
ذ حالة و اة أي .خص يمتد شليق التأمين المنصوص لليؤق ؤذ هؤ ه الوثيقؤة تلتؤ ى ال.ؤركة بؤأن تؤد أ مبلؤغ
التدوي المستح نتيجة الحادض شلة ورثتق و قا لل.روط واألحكاى الواردة ذ ه ه الوثيقة.
تلت ى ال.ركة بأي تسوية بين المؤمن لق والغير المتضرر ش ا تم بموا قتاا الخطية.
يمتد التأمين المنصوص لليق ذ ه ا الكص ذ حدود األحكاى وال.روط الواردة بق شلة مسؤولية كؤ ائؤد
مركبة مرخص أثنا يادتق للمركبة المؤمن للياا .

الفصل الثالث :التزامات المؤمن له
 .1ذ حا و وغ حؤادض يترتؤب لليؤق مطالبؤة و قؤا ألحكؤاى الوثيقؤة يجؤب للؤة المؤؤمن لؤق أو ائؤد المركبؤة أن
يخطر الجاا الرسمية المختصة وال.ركة المؤمن لدياا خؤال مؤدة مدقولؤة مؤن تؤاريخ و ؤوغ الحؤادض مؤأ
تقديى جميأ المستندا والبيانا المتدلقة بالحادض ،ما لى يكن التأخير لد ر مقبو  ،ويجب للة المؤمن لق
تسليى ال.ركة بأسرغ و ممكن ك مطالبة أو شن ار أو أورا ضائية بمجرد تسلمق شياها.
 .2يجب للة المؤمن لق أو ائد المركبة شخطار ال.ؤركة بأسؤرغ و ؤ بمجؤرد للمؤق بقيؤاى دلؤوى أو تحقيؤ أو
تحريا خاصة بالحادض الم كور  ،ما لى يكن التأخير لد ر مقبو  ،و ذ حالة و وغ سر ة أو لم جنؤائذ
آخر للة المركبة المؤمن للياا د يترتب لليق ياى مطالبؤة و قؤا لاؤ ه الوثيقؤة يتدؤين للؤة المؤؤمن لؤق أن
يخطر الجاا المختصة بأسرغ و وأن يقدى ك تداون لل.ركة.
 .3ال يجو للمؤمن لق وال لمن ينوب لنق تقديى أي ش رار بالمسؤولية أو لر
الموا قة الخطية لل.ركة.

أو ولد أو د أ أي مبلغ بؤدون

الفصل الرابع :االســـتثنااات
ال يغطي هذا التأمين المسؤولية المدنية التي تنرت أو تنشرأ عرن الحروادث التري تقرع مرن المركبرة المرؤمن
عليها في الحاالت اآلتية-:
 .1الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.
 . 2الحوادث التي تكرون قرد وقعرت أو نشرأت أو نتجرت أو تعلقرت بطريقرة مباشررة أو غيرر مباشررة برالكوارث
الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو األعاصير أو ثوران البراكين أو الزالزل والهزات األرضية)
 .3الغررزو أو أعمررال العرردو األجنبرري أو األعمررال الحربيررة سررواا أكانررت الحرررب معلنررة أو لررم تعلررن أو الحرررب
األهليررة أو االضررراب أو االضررطرابات الشررعبية أو العصرريان أو الثررورة أو االنقررالب العسرركر أو اغتصرراب
السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشرعة أو التفجيررات الذريرة أو النوويرة أو أ عامرل
يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأ سبب من األسباب المتقدمة.
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 .4الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو األشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا مرا أصريبوا
أثناا العمل وبسببه إال إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى .

الفصل الخامس  :حاالت الرجوع على المؤمن له
يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له و  /أو قائرد المركبرة أو المسرؤول عرن الحرادث بحسرب األحروال
بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحاالت اآلتية-:
كا بة أو شخكائق و ائأ جوهريؤة تؤؤثر ؤذ

 .1ش ا ثب أن التأمين د لقد بنا للة شدال المؤمن لق ببيانا
بو ال.ركة تغطية الخطر أو ذ تحديد سط التأمين .
 .2ش ا ثب استدما المركبة ذ رير األررا المحددة ذ طلب التأمين الملحؤ باؤ ه الوثيقؤة أو تجؤاو
تحميلاؤا بؤأكثر مؤن الحمولؤة المقؤررة لاؤا أو ا ا كانؤ
الحؤد األ صؤة للركؤاب المسؤموح بؤق أو ثبؤ
حمولتاا ريؤر مح ومؤة ب.ؤك نؤذ محكؤى أو تجؤاو حؤدود الدؤر أو الطؤو أو الدلؤو المسؤموح بؤق
.ريطة أن يثب أن لك هو السبب المبا.ر ذ و وغ الحادض.
 .3ش ا ثب استدما المركبة ذ سبا أو اختبار السرلة – ذ رير األحؤوا المصؤرح باؤا . -ؤريطة أن
يثب أنق السبب المبا.ر ذ و وغ الحادض.
 .4ش ا ثب ؤ أن هنالؤؤك مخالكؤؤة للقؤؤوانين وانطؤؤو المخالكؤؤة للؤؤة جنايؤؤة أو جنحؤؤة لمديؤؤة و قؤؤا للتدريؤؤف
المنصوص لليق ذ انون الدقوبا المدمو بق والنا المكدو ذ الدولة.
 .5ش ا ثبؤ أن يؤادة المركبؤؤة تمؤ دون الحصؤؤو للؤؤة رخصؤؤة يؤؤادة لنؤؤوغ المركبؤؤة طبقؤؤا لقؤؤانون السؤؤير
والمرور ولوائحق وأحكاى هؤ ه الوثيقؤة أو أن يكؤون التؤرخيص الممنؤوح للمؤؤمن لؤق أو لقائؤد المركبؤة ،
حسؤب مقتضؤؤة الحؤؤا  ،ؤؤد صؤؤدر أمؤؤر بإيقا ؤق مؤؤن المحكمؤؤة أو السؤؤلطا المختصؤؤة أو بمقتضؤؤة لؤؤوائح
المرور أو أن رخصة يادة المركبة كان منتاية و ؤ الحؤادض مؤالى يسؤتطأ تجديؤد الرخصؤة المنتايؤة
خال ثالثين يوما من تاريخ الحادض.
 .6ش ا ثب أن ائد المركبة سوا المؤمن لق أو .خص آخر سمح لق بقيادتاؤا ارتكؤب الحؤادض وهؤو ؤذ
رير حالتق الطبيدية بسبب و ولق تح تأثير المخدرا أو تناو الم.روبا الكحولية المؤثرة للة
درتق ذ السيطرة للة المركبة أو تناو الدقا ير الطبية التذ ال يسمح طبيا بالقيادة بدؤد تناولاؤا ،أمؤا
ش ا كان المركبة مددة للتأجير يتى الرجوغ للة ائد المركبة المستأجر .
 .7ش ا ثب و وغ الحادض لمدا من المؤمن لق او ائد المركبة.
 .8حا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو .بق المقطورة بحؤادض ولؤى يكؤن المؤؤمن لؤق ؤد اتكؤ مؤأ
ال.ركة للة .مولاا بالتأمين.
 .9ش ا ثب استدما المركبة خارال الطري و قا لتدريف الطري ذ هؤ ه الوثيقؤة ولؤى يكؤن هنالؤك تغطيؤة
اضا ية.
 .10أمؤؤا ؤؤذ حؤؤا كانؤ االضؤؤرار التؤؤذ لحقؤ بؤالغير المتضؤؤرر نتيجؤؤة لمليؤؤة سؤؤر ة أو سؤؤطو للمركبؤؤة
المؤمنة وتو ر شحدى حاال الرجوغ بح السار يتى الرجوغ لليق قط .

الفصل السادس  :إنهاا الوثيقة
 .1ال يجو لل.ركة وال للمؤمن لق شناا ه ه الوثيقة أثنا مدة سرياناا ماداى ترخيص المركبة ائما.
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 .2للة أنق يجو اناا الوثيقة ب انتاا مدة سرياناا بسبب :
ب) تقؤؤديى وثيقؤؤة تؤؤأمين جديؤؤدة بسؤؤبب تغييؤؤر بيانؤؤا المركبؤؤة أو ،
أ) شلغؤؤا تؤؤرخيص المركبؤؤة أو ،
ج) نق ملكيتاا بموجب .اادة صادرة لن الجاة المختصة،
و ذ ه ه الحالة يجب للة ال.ركة المؤمن لؤدياا أن تؤرد للمؤؤمن لؤق القسؤط المؤد وغ بدؤد خصؤى الجؤ
المتناسب مأ المدة التذ كان الوثيقة سارية ياا بحسب جدو المدد القصيرة ر ى  3الوارد ذ هؤ ه
الوثيقة . ،ريطة أال تكون هناك أية تدويضؤا د دؤ أو مطالبؤا مدلقؤة وكؤان المؤؤمن لؤق متسؤببا ؤذ
الحادض.
 .3تدتبر ه ه الوثيقة ملغاة حكما ذ حؤا التلؤف الكلؤذ للمركبؤة الخسؤارة الكليؤة .ؤريطة .ؤطب تسؤجيلاا
بقرار تصدره شدارة المرور والترخيص يؤكد لدى صالحيتاا لالستدما  ،للة أن يبقة ك من ال.ؤركة
والمؤمن لق ملت مين بأحكاماا ب اإلناا .

الفصل السابع  :أحكام عامة
 .1تلت ى ال.ركة بتضمين جميأ البيانا الواردة ذ الجدو ر ى  5مؤن هؤ ه الوثيقؤة ويدتبؤر هؤ ا الجؤدو
ج ا من ه ه الوثيقة.
 .2ال تسمأ الدلاوى النا.ئة لن ه ه الوثيقة بدد انقضا ثالض سؤنوا مؤن اليؤوى الؤ ي للؤى يؤق المتضؤرر
و وي المصلحة بحدوض الضرر وبالمسئو لنق .
 .3تختص محاكى دولة اإلمارا الدربية المتحدة بالكص ذ أي منا لة د تن.أ لن ه ه الوثيقة.
جدو ر ى 1
نسب االستاالك " طأ ريار المركبا
السنة

الخاصة"
النسبة
%5
% 10
% 15
% 20
% 30

األولة
الثانية
الثالثة
الرابدة
الخامسة
السادسة وما و

جدو ر ى 2
نسب االستاالك طأ ريار " مركبا األجرة والمركبا الدمومذ ومركبا مكاتب التأجير".
النسبة
% 10
% 20
% 25
% 30
% 35
% 40

السنة

الستة أ.ار األخيرة من السنة األولة
الثانية
الثالثة
الرابدة
الخامسة
السادسة وما و
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جدو ر ى 3
" جدو المدد القصيرة " ببيان نسب االسترداد من سط التأمين
نسبة االسترداد من القسط

المدة لسريان الوثيقة
مدة ال تتجاو .ار
مدة ت يد للة .ار ولغاية نااية ال.ار الرابأ
مدة ت يد لن اربدة ا.ار ولغاية نااية ال.ار السادس
مدة ت يد لن ستة أ.ار ولغاية نااية ال.ار الثامن
مدة ت يد لن ثمانية أ.ار

%80
%70
% 50
%30
ال .ذ

جدو ر ى 4
ائمة طأ الغيار التذ ا ا تضرر من حادض سير يجب تغييرها بأخرى جديدة دون خصى أي استاالك
جاال المركبة
األسطوانا
أسطوانا

Glass

الرئيسية للكوابح للكرام

Brake master cylinders

لجلة الكوابح الكرام

Brake wheel cylinders

جسى الكوابح الكرام
كابال

الكوابح طرا االنابيب

Brake calipers
)Brake cables (conduit type

خراطيى الكوابح

Brake hoses

صكائح أر.ية الكوابح

Brake diaphragms

صنادي التوجيق

Steering boxes

تروس التوجيق

Steering rakes

محاور التوجيق ومكاضلة الكروية

Steering ball joints and
swivels

أح مة المقالد

Seat belts
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جـــــــــــــدو ر ى 5
بيانا المركبة المؤمن للياا لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية

جدو
بيـــانـــا المركبــــــــة

بلد صنأ ر ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى نؤؤوغ المركبؤؤة ئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكة صؤؤكة ورؤؤر
االستدما
التسجي
المركبة
ولوناا
المركبة اللوحة

ر ى الايك

ر ى المحرك:

الحمولة

سنة الصنأ

لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدد
الركاب مأ
السائ

ال.اصذ :

تقر .ركة  ........................................بؤأن المركبؤة الؤواردة بياناتاؤا ؤذ هؤ ا الجؤدو مؤمنؤة لؤدياا و قؤا ألحكؤاى هؤ ه
الوثيقة.
مدة التأمين (فترة التغطية) :تبدأ ذ تماى السالة  .........من يوى :
وتنتاذ ذ تماى السالة  ..........من يوى / / :


قسط التأمين االجمالي:



رقم الوثيقة:



مركز اإلصدار:

تاريخ اإلصدار/ :

بيانات المؤمن له

بيانات الشركة

/

/

درهى ،قط  ................................................درهما.

/

اسى المؤمن لق

:

اسى ال.ركة

:

الدنوان البريدي

:

الدنوان البريدي

:

البريد االلكترونذ

:

البريد االلكترونذ

:

ر ى الااتف

:

ر ى الااتف

:

ر ى هوية المؤمن لق
تو يـأ المؤمن لق أو مــن ينوب لنـق:

التو يأ والختى لن ال.ركـــــة:
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،

طلب تأمين مركبة
بيانا مقدى الطلب
االسى حسب بطا ة
الاوية
تاريخ الميالد

االو
/

الثانذ
/

صندو
البريد

ر ى الاوية

الطرا /االستدما

الدائلة /
الرم
البريدي

البريد
االلكترونذ

هاتف المن
الدنوان /االمارة
المانة
ر ى رخصة القيادة
االسى التجاري ان
وجد
المقر الرئيسذ
ماركة التسجي

الثالض

القبيلة

هاتف النقا

هاتف الدم
جاة الدم
تاريخ االنتاا
ر ى السج
لتجاري
نق
خصوصذ

تكاصي الخدمة التأمينية
.احنة كبيرة
.احنة
صغيرة
تجاري اجرة

ر ى الايك
ر ى ال.اصذ
لدد الركاب
يمة المركبة الحالذ
بدون األجا ة الكمالية
مدة التأمين
المؤمن لق /ممثلق

ر ى المحرك
سدة أسطوانا
المحرك
سنة الصنأ
يمة المركبة .املة
األجا ة الكمالية
مأ بيان تلك
األجا ة
نوغ التأمين
المطلوب
تو يأ
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اخرى
تعليم
قيادة

اخرى

الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف
الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات
سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين
رقم ( )25لسنة 2016
بما أن المؤمن له قد تقدم إلى شرركة....... ................................................المشرار إليارا
فيما بعرد ب "الشرركة "بطلرب ببررام الترأمين المبرين أدنرا  ،ووافر للرى التبرار الطلرب أساسرا لار
الوثيقررة وجر ال يتجر أ منارا ودفررأ أو قبر أن يرردفأ قسررط التررأمين المطلرروب منرره  ،وقبلررا الشررركة
وتعادا بدفأ التعويض للمؤمن له في حالة حدوث ضرر للمركبرة بموجرب هر ا الترأمين سروا أكران
ناشئا لن استعما المركبة أو وقوفاا فري دولرة ابمراراا العربيرة المتحردن أثنرا مردن الترأمين سروا
أكان متسببا أو متضررا.
فقررد أبرمررا هر الوثيقررة لت طيررة األضرررار الترري تصرريب المركبررة المررؤمن للياررا فرري دولررة ابمرراراا
العربية المتحدن في أثنا مدن التأمين وطبقا لألحكام والشروط واالستثنا اا الرواردن بار الوثيقرة أو
الملحقة باا .

0
هيئة التأمين – وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف

التعاريف:
يكون للكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:
 :وثيقة التأمين الموحدن للى المركبة من الفقد والتلف وأي ملح لاا والتري تحكرم
الوثيقة
العالقة بين المؤمن له والشركة وتتعارد بمقتضرا الشرركة برأن يعروض المرؤمن لره
لند حدوث الضرر الم طى بالوثيقة مقاب القسط ال ي يدفعه المؤمن له.
الشركة (المؤمن)  :شرررركة الترررأمين المررررلع لارررا بالعمررر دالررر الدولرررة طبقرررا للقررروانين واألن مرررة
الصادرن في الدولة وقبلا التأمين للى المركبة وأصدرا الوثيقة.
 :الشررلع الطبيعرري أو االلتبرراري ال ر ي تقرردم بطلررب التررأمين وابرررم مررأ المررؤمن
المؤمن له
وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قب أن يسدد قسط التأمين.
قائرررررد المركبرررررة  :الشلع ال ي يقود المركبة سوا المرؤمن لره أو أي شرلع لرر برو ن أو برأمر
(السرررررررررررررررررررررررررائ المؤمن له بشرط أن يكون مرلصا له بالقيادن وفقا لفئة المركبة طبقا لقانون السير
المرلع)
والمرررور والقرروانين واللرروائخ األلرررن ،وأن ال يكررون الترررليع الممنررو لرره قررد
أل رري بررأمر مررن المحكمررة أو بمقتضررى قررانون السررير والمرررور والئحترره التنفي يررة ،
ويدل ضمن ه ا التعريف قائد المركبرة الر ي انتارا صرالحية رلصرة قيادتره إ ا
تمكن من تجديدها لال ثالثين يوما من تاريخ الحادث .
 :لة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جاا لر يسير بقون ميكانيكية والموضرحة
المركبة
مواصفاتاا في الوثيقة .
 :الطلب المتضمن البياناا اللاصرة برالمؤمن لره وبيانراا المركبرة ونرو الت طيرة
طلب التأمين
المطلوبة ويمأل بمعرفة وللم المؤمن له إلكترونيا أو لطيا.
الملحررررررررررررررررررررر  :ك اتفا لاع بين الطرفين يضاف إلى الت طياا األساسية في ه الوثيقة.
ابضافي
 :المقاب ال ي يسدد أو يتعاد بأن يسدد المؤمن له ن ير الت طية التأمينية.
قسط التأمين
التحم األساسي  :المبلغ ال ي يتحمله المرؤمن لره وفقرا لجردو مبرالغ التحمر المرفر بار الوثيقرة
لن ك حادث.
التحم ابضافي  :المبلغ ال ي يتحمله المؤمن له وفقا لا الوثيقة إضافة للتحم األساسي.
الكارثة الطبيعية

الفيضان
الطري

نسبة االستاالك
الفترن التأمينية

 :ك اهرن لامة تنشأ لن الطبيعرة مث (الفيضراناا أو ال وابرأ أو األلاصرير أو
ثوران البراكين أو ال ال والا اا األرضية) وتؤدي إلى ضررر شرام وواسرأ
ويصدر بلصوصاا قرار من السلطة الملتصة في الدولة.
 :يقصد به لك ال ي يقأ ضمن مفاوم الكارثة الطبيعية.
 :ك سبي مفتو للسير العام دون حاجة إلى إ ن لاع وك مكران يتسرأ لمررور
المركباا ويسمخ للجمارور بارتيراد سروا كران لرك برو ن أو بتررليع مرن جارة
ملتصة أو ب يرر لرك وسروا كران ارتيراد بمقابر أو ب يرر مقابر ووفقرا للتعريرف
الوارد في قانون السير والمرور الناف .
 :النسبة التي يتحملاا المؤمن له لند وقو حادث وطلبه استبدا قطأ غيار جديدن
بدال من المستعملة في حالة اللسارن الج ئية وفقا لجداو االستاالك.
 :هي المدن ال منية لتأمين المركبة والممتدن الى نااية الشار الثالث لشر من بداية
التأمين.

1
هيئة التأمين – وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف

الفص األو  :الشروط العامة
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

.8

.9

تعتبرر الوثيقررة وجررداولاا لقرردا واحرردا ويعتبررر أي ملحر لاررا جر ال يتجر أ مناررا وكر كلمررة أو
لبارن ألطي لاا معنى لاع في أي مكان من الوثيقة أو مالحقاا يكرون لارا اا المعنرى فري
أي مكان لر وردا فيه ما لم يد السيا للى غير لك.
ك تبليغ أو إلطار بحرادث تسرتل مه الوثيقرة يجرب أن يوجره إلرى الشرركة كتابرة سروا بواسرطة
البريد ابلكتروني أو الفاكس أو باليد للى العنوان المحدد في الوثيقة بأسر وقا ممكن.
أي اتفا لارجي برين المرؤمن لره والشرركة مرن شرأنه أن يقلر مرن الت طيراا المحرددن فري هر
الوثيقة يعتبر باطال .
إ ا تعدد التأمين لدن أكثر من شركة تأمين فال تلت م الشركة بالتعويض لن األضرار إال بنسبة
المبلغ المؤمن به لدياا لجملة المبالغ المؤمن باا للى اللطر المؤمن منه.
للشررركة والمررؤمن لرره بموجررب مالحر إضررافية مقابر قسررط تررأمين إضررافي وفرري حرردود األحكررام
والشروط الواردن با الوثيقرة ،االتفرا للرى أن تقروم الشرركة بالترأمين مرن األضررار األلررن
غير المنصوع للياا في ه الوثيقة وللى األلع ما يلي-:
أ .التأمين من األضرار التي تلح بممتلكاا المؤمن له أو قائد المركبة وقا الحادث أو ما
كرران موجررودا لرردياما للررى سرربي األمانررة أو فرري حراسررتاما أو تحررا حيا تامررا ،و لررك
بموجب ملح لا الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.
ب .ت طية األضرار واأللطار التي تقأ لارج الطري العام.
للى الرغم مما ورد في ه الوثيقرة مرن أحكرام وشرروط  ،ال يجرو لشرركة الترأمين رفرض
تعويض المؤمن له بسبب التألير لن التبليغ لن الحادث إ ا كان التألير لع ر مقبو .
فيمررا يتعلر بوثيقررة تررأمين االسررطو أو برأي مركبررة مؤمنررة بموجررب هر الوثيقررة  ،ال يجررو
للشركة أن تبرم أي اتفا لارجي من شأنه أن يقل من الت طياا التري توفرهرا هر الوثيقرة
أو تحرررم المررؤمن لرره أو المسررتفيد مررن ه ر الوثيقررة مررن ممارسررة حقرره بالمطالبررة بررالتعويض
بموجباا ،ويدل ضمن لك ما يتعل بالحرمان من المطالبة برالتعويض ألي سربب لريس لره
لالقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو لالفه وإال ألتبر االتفا باطال.
أ .في حا التبار المركبة المؤمن للياا بحالة لسارن كلية وقيام الشركة بتعويض المؤمن له
للررى هر ا األسرراس ،فررون الحطررام يكررون مررن حر الشررركة ،وال يجررو تحمير المررؤمن لرره أي
مصاريف مقاب نق ملكية المركبة أو استصدار شاادن حيا ن للمركبة المشطوبة .
ب .ويترتب للى المؤمن له قب اسرتالم التعرويض أن يقروم بردفأ جميرأ المسرتحقاا المترتبرة
للى المركبرة ،وتقرديم مرا يفيرد لردم ممانعرة الجارة الملتصرة لنقر ملكيرة حطرام المركبرة الرى
الشركة من أصرحاب الرهرون فري حرا وجرود رهرن وتقرديم المسرالدن واألورا والتروكيالا
الال مة والحضور الى الدوائر الملتصة ،ا ا استل م األمر من أج نق ملكيرة المركبرة الرى
الشركة.
للشركة أن تتولى ابجرا اا القضائية والتسوية لتمثي المؤمن له أو قائد المركبة للرى نفقتارا
من لال محام في أي تحقي أو استجواب وأمام أي محكمرة فري أي دلرون أو التردل فري أي
مرحلة من مراحلاا يتعل بمطالبة أو حادث قد تسأ لنه الشركة بموجب ه الوثيقرة و يمكرن
2
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أن يترتررب لليرره دفررأ تعررويض طبقررا ألحكررام ه ر الوثيقررة ،ولاررا أن تقرروم بتسرروية تلررك المطالبررة
والتصالخ فياا ،وللى المؤمن لره أن يقردم إلرى الشرركة كر تعراون ممكرن سروا بتوقيرأ وكالرة
للمحامي أو لالفه من أج تمكيناا من مباشرن أي من ابجرا اا القانونية .
 .10ل اياا تحديد بياناا المركبة المؤمنة تعتبر جميأ البياناا الواردن في الجدو رقم ( )5من ه
الوثيقة ج ا ال يتج أ مناا.
 .11ال تسمأ أي دل ون ناشئة لن ه الوثيقة بعد انقضا ثالث سرنواا للرى حردوث الواقعرة التري
تولدا لناا الدلون أو للى للم وي المصلحة بوقولاا.
 .12تلتع محاكم دولة ابماراا العربية المتحدن بالفص في أية منا لاا تنشأ لن ه الوثيقة.

الفص الثاني :الت اماا شركة التأمين
 .1تلت ر م الشررركة بتعررويض المررؤمن لرره لررن الفقررد أو التلررف ال ر ي يلح ر بالمركبررة المررؤمن للياررا
وملحقاتاا أثنا وجودها فياا واألج ا المتضررن و قطأ غيارها و لك في الحاالا اآلتية-:
أ .إ ا نتج الفقد أو التلف لن صدم /أو تصادم أو انقالب أو أي حادث لرضي أو نتيجة لعطب
ميكانيكي طارئ أو نتيجة الهترا األج ا باالستعما .
ب .إ ا نتج الفقد أو التلف لن حري أو انفجار لارجي أو االشتعا ال اتي أو الصالقة.
ج .إ ا نتج الفقد أو التلف لن السطو أو السرقة.
د .إ ا حدث الفقد أو التلف لن فع متعمد صادر لن ال ير.
هـ .إ ا حدث الفقد أو التلف في أ ثنا النق البرري أو النقر المرائي الرداللي أو النقر بالمصرالد أو
باآلالا الرافعة بما في لك لملياا الشحن والتفريغ التابعة أللما النق السالف كرها.
و .أي ت طياا إضافية يتم االتفا للياا بموجب ه الوثيقة أو بموجب مالح لاصة فياا.
 .2تلت م الشركة لند وقو حادث بما يلي :
إصال المركبة أو أي ج من أج ائاا أو ملحقاتاا أو قطأ غيارها وإلادتاا إلى حالتاا
أ.
التي كانا للياا قب الحادث.
ب .دفأ قيمة الفقد أو التلف نقدا إلى المؤمن له في حالة االتفا للى لك مأ المؤمن له .
ج .اسررتبدا المركبررة المتضررررن فرري حالررة الاررالك الكلرري و لررك مررالم يطلررب المررؤمن لرره مررن
الشركة أن تدفأ له القيمة نقدا ففي ه الحالة تقوم الشركة بوجابة طلب المؤمن له .
 .3في حا طلب المؤمن له تركيب قطأ غيار جديدن أصلية بدال لرن المتضرررن بالحرادث أو دفرأ
قيمتاا نقدا فيتحم المؤمن له نسب االستاالك الموضحة بالجدو رقرم ( )1مرن القيمرة الناائيرة
لفرراتورن الشرررا  ،وبالنسرربة لمركبرراا األجرررن والمركبرراا العموميررة ومركبرراا مكاتررب التررأجير
فيتحم المؤمن له نسب االستاالك الموضحة بالجدو رقم (.)2
 .4للمؤمن له أن يتولى إصال األضرار التي تلح بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضد بموجب ه
الوثيقة و لك بشرط أال ت يد القيمرة المقردرن لتكراليف ابصرال لرن القيمرة المتفر لليارا لطيرا
لإلصال مأ الشركة.
 .5إ ا فقدا المركبة المؤمن للياا أو ثبا لدم إمكانية إصالحاا أو أن تكاليف ابصال ت يد لن
 %50من قيمتاا قب الحادث ،فون القيمة التأمينية المتف للياا للمركبة بين المؤمن والمؤمن له
لند توقيأ وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض لن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضى
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ه الوثيقة و لك بعرد لصرم نسربة االسرتاالك البال رة  %20مرن القيمرة التأمينيرة وبنسربة مقابلرة
للفترن من تاريخ بداية الفترن التأمينية إلى تاريخ الحادث بحيث يرالى كسور الفترن التأمينية.
 .6إ ا أصبحا المركبرة غيرر صرالحة لالسرتعما بسربب الفقرد أو التلرف المرؤمن ضردهما بمقتضرى
أحكرام هر الوثيقرة ،فرون الشررركة تتحمر التكراليف الال مرة لحراسررة المركبرة ونقلارا إلرى أقرررب
ورشة إصال وتسليماا للمؤمن له بعد ابصال .
 .7ف ي حا تم إصال المركبة المتضرررن لردن ورا ابصرال المعتمردن مرن قبر الشرركة  ،فعلرى
الشركة ضمان أن يتم إصال المركبة بشك فني سليم وبعناية وفنية مناسبة مرأ ضرمان العمر
من قب ورا ابصال  ،وتلت م الشركة بتمكين المؤمن له مرن فحرع المركبرة لردن أي جارة
فحع مركباا معتمدن في الدولرة للتأكرد برأن المركبرة قرد ترم إصرالحاا بشرك جيرد دون الترأثير
للى الفحع الفنري للمركبرة المتضرررن جررا الحرادث لردن الجاراا الرسرمية الملتصرة ،وفري
حررا تبررين أن ابصررال تررم دون المسررتون الفنرري المطلرروب والمتعررارف لليرره فتتررولى الشررركة
معالجة لك مأ ورشة ابصال حتى يتم إصال المركبة بشك فني سليم وتسليماا للمؤمن له.
 .8في حا وجود أي لالف بين الشركة والمؤمن له حو قيمة األضرار أو مبلغ التعرويض تقروم
الشركة بتعيين لبير كشف وتقدير أضرار مرلع ومقيد لدن الايئة لتحديد قيمة ه األضرار
أو مبلررغ التعررويض وللررى نفقررة الشررركة ،وفرري حررا لرردم القبررو بررأي اللبيررر يجررو ألي مررن
الطرفين أن يطلب من الايئة تعيين لبير مرلع من قبلاا للرى نفقرة لرك الطررف ،وللرى أن
يتحم نفقة اللبير في النااية الطرف ال ي لم يكن التقرير في صالحه.

الفص الثالث  :الت اماا المؤمن له
 .1دفأ قسط التأمين المتف لليه.
 .2اتلا جميأ االحتياطاا المعقولة للمحاف ة للى المركبة المرؤمن لليارا وحمايتارا مرن الفقرد أو
التلف وإبقائاا في حالة صالحة لالستعما  ،وفي حالة وقو حادث أو لطب للمركبة يتعين للى
المؤمن له أن ال يترك المركبة المؤمن للياا أو أي جر منارا دون اتلرا االحتياطراا الال مرة
لمنأ يادن األضرار ،وإ ا تما قيادن المركبة المؤمن للياا قب إجرا التصرليحاا الال مرة مرن
قب المؤمن له أو قائد المركبة فون ك يادن في التلف أو ك تلف لر يلح بالمركبرة المرؤمن
للياا نتيجة لك لن تكون الشركة مسؤولة لناا وفقا لا الوثيقة.
 .3يجب للى المؤمن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن للياا طوا مدن الترأمين  ،ويتعرين
لليره لردم تأجيرهررا لل يرر وأن ال يوقرأ للررى أي لقرد مررن شرأنه أن يقيرد مطلر ملكيتره وحيا ترره
للمركبة دون أن يحص للى موافقة كتابية مسبقة ب لك من الشركة.
 .4في حالة وقو حادث قد تترتب لليه مطالبة وفقا ألحكام ه الوثيقة يجرب للرى المرؤمن لره أن
يلطر الجاراا الرسرمية الملتصرة فرورا  ،كمرا يتوجرب لليره أن يقروم بولطرار الشرركة المرؤمن
لدياا مأ تقديم جميأ البياناا المتعلقة بالحادث وبدون تألير غير مبرر ،ويجب للى المؤمن لره
تسليم الشركة المرؤمن لردياا بأسرر وقرا كر مطالبرة أو إنر ار أو أورا قضرائية و لرك بمجررد
تسلمه إياها.
 .5إلطررار الشررركة بأسررر وقررا ممكررن بمجرررد للمرره بقيررام دلررون أو تحقير أو تحريرراا لاصررة
بالحادث الم كور ،وفي حالة وقو سرقة أو لم جنائي لر قد يترترب لليره قيرام مطالبرة وفقرا
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لا الوثيقة يتعين للى المؤمن له أن يلطر الشرطة والشركة بأسر وقا ممكرن ودون ترألير
وأن يتعاون مأ الشركة في لك.
 .6يجررو لشررركة التررأمين تحمي ر المررؤمن لرره المتسرربب فرري الحررادث مبلررغ تحم ر يقتطررأ مررن مبلررغ
التعويض المستح لن أي حادث يتسبب فيه شلصيا أو من يأ ن له بقيادن المركبة أو الحوادث
التي تقيد ضد مجاو  ،وحسب الجدو رقم (. )3
 .7بابضافة لمبالغ التحم المحددن في الجدو رقم ( ،)3يجو للمؤمن تحمي المؤمن له المتسبب
بحادث مبلغ تح ّم إضافي وحسب التفصي التالي:
أ )%10( .بحد أقصى من قيمة التعويض إ ا ق لمر سائ المركبة لن ( )25سنة.
ب )%10( .بحد أقصى من قيمة التعويض لمركباا التاكسي والعمومي.
ج )%15( -بحد أقصى من قيمة التعويض للمركباا الرياضية والمركباا الم ودن.
د )%20( -بحد أقصى من قيمة التعويض للمركباا الم ودن لارج المصنأ .
هـ  )%20(-بحد أقصى من قيمة التعويض لمركباا التأجير .
 .8ل اياا تطبي احكام البند ( )7من ه ا الفص  ،يرالى لند تطبي نسب التحم االل بالنسربة
االللى في حا تعدد نسب التحم للحادث الواحد.

الفص الرابأ :االستثنا اا
ال تكون الشركة مسؤولة لن دفأ أي تعويض لن األمور اآلتية:
 .1اللسررارن غيررر المباشرررن الترري تلح ر بررالمؤمن لرره أو الررنقع فرري قيمررة المركبررة المترتررب للررى
استعمالاا أو العطب أو اللل أو الكسر ال ي يصيب األجا ن الميكانيكية أو الكاربائية.
 .2التلف الحاص نتيجة يادن الحمولة أو تجاو حدود العرض أو الطو أو العلو المسرمو بره أو
يادن لدد الركاب للى العدد المرلع به قانونا شريطة أن يثبا بأن لرك هرو السربب المباشرر
والفعا ال ي أدن إلى الضرر.
 .3التلف ال ي يصيب ابطاراا إ ا لم يقأ في نفس الوقا تلف للمركبة المؤمن للياا.
 .4الفقد أو التلف ال ي يلح بالمركبة من الحوادث الناجمة لن :
أ .استعما المركبة في غير األغراض المحددن في طلب التأمين الملح با الوثيقة.
ب .ملالفرررة القررروانين إ ا انطررروا الملالفرررة للرررى جنايرررة أو جنحرررة لمديرررة وفقرررا للتعريرررف
المنصوع لليه في قانون العقوباا االتحادي الناف .
 .5إ ا ثبا استعما المركبة أو استلداماا في سبا أو التبار السرلة شريطة أن يثبا أنره السربب
المباشر في وقو الحادث.
 .6التلف ال ي يلح بالمركبة من الحوادث التي تقأ أثنا قيادن المركبة بسبب سرائ غيرر مررلع
له بالقيادن طبقا لقانون السير والمرور ،أو دون الحصرو للرى رلصرة قيرادن لنو /فئرة المركبرة
طبقا لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام ه الوثيقة أو السائ ال ي انتاا صالحية رلصة
قيادتره ولررم يرتمكن مررن تجديرردها لرال ثالثررين يومرا مررن ترراريخ الحرادث ،أو أن يكررون الترررليع
الممنو له قد صدر أمر بويقافه من المحكمة أو السلطاا الملتصة أو بمقتضى لوائخ المرور.
 .7الفقد أو التلف ال ي يلح بالمركبة أو أي من أج ائاا من الحروادث الناجمرة لرن قيرادن المركبرة
تحررا تررأثير الملرردراا أو المشررروباا الكحولي رة ،أو العقرراقير المررؤثرن فرري قرردرن قائرردها للررى
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السرريطرن للررى المركبررة ،إ ا ثبررا لررك لرردن الجارراا الملتصررة أو بررالتراف قائررد المركبررة ،وال
يسري ه ا االستثنا في حالة المركبة المعدن للتأجير .
 .8الفقد أو التلف ال ي يلح بالمركبة لارج حدود المنطقة الج رافية المبينة في هر الوثيقرة مرا لرم
يصدر ملح بامتداد الت طية لتلك المنطقة .
 .9الحوادث التري تكرون قرد وقعرا أو نشرأا أو نتجرا أو تعلقرا بطريقرة مباشررن أو غيرر مباشررن
بررالكوارث الطبيعيررة مثر (الفيضرراناا أو ال وابررأ أو األلاصررير أو ثرروران البررراكين أو الر ال
والا اا األرضية).
 .10ال و أو ألما العدو األجنبي أو األلما الحربية سروا كانرا الحررب معلنرة أو لرم تعلرن أو
الحررررب األهليرررة أو االضرررراب أو االضرررطراباا الشرررعبية أو العصررريان أو الثرررورن أو االنقرررالب
العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرن أو التأميم أو المواد والن ائر المشعة أو التفجيراا
ال رية أو النوويرة أو أي لامر يتصر بطرير مباشرر أو غيرر مباشرر برأي سربب مرن األسرباب
المتقدمة.
 .11الفقد أو التلف ال ي يصيب المركبة المؤمن للياا فري حرا فقردان الشرركة الحر فري الرجرو
للى مسبب الضرر بسبب إقرار المؤمن له بالمسؤولية لن الحادث ال ي لم يكن هو المتسبب به
وفي حا ثبا لك بعد أدا التعويض للمؤمن له فيح للشركة الرجو لليره السرترداد مرا أدتره
إليه.
 .12الفقد أو التلف ال ي يلح بالمركبة لرارج الطرير وفقرا لتعريرف الطرير مرا لرم يصردر ملحر
بامتداد الت طية الى لارج الطري .

الفص اللامس :حاالا الرجو للى المؤمن له
يجو للشركة أن ترجأ للى المؤمن له أو قائد المركبة او كلياما بحسب األحوا بقيمة ما تكون قد
أدته من تعويض في الحاالا اآلتية-:
 .1إ ا ثبا أن التأمين قد لقد بنا للرى إدال المرؤمن لره ببيانراا كا برة أو إلفائره وقرائأ جوهريرة
تؤثر في قبو الشركة ت طية اللطر أو للى سعر التأمين .
 .2إ ا ثبا بعد دفأ التعويض أنره جررن اسرتعما المركبرة فري غيرر األغرراض المحرددن فري طلرب
التأمين الملح با الوثيقة أو تجاو الحد األقصى للركاب المسمو به أو ثبا تحميلاا بأكثر
من الحمولة المقررن لاا أو إ ا كانا حمولتاا غير مح ومة بشك فنري محكرم أو تجراو حردود
العرض أو الطو أو العلو المسرمو بره ،كر لرك شرريطة أن يثبرا أنره السربب المباشرر فري
وقو الحادث.
 .3إ ا ثبا بعد دفأ التعويض أن هنالك ملالفة للقوانين إ ا انطروا الملالفرة للرى جنايرة أو جنحرة
لمدية وفقا للتعريف المنصوع لليه في قانون العقوباا الناف المفعو في الدولة.
 .4إ ا ثبا أن الفقد أو التلف ال ي لح بالمركبة أو أي من أج ائاا ناجم بسبب وقرو المرؤمن لره
أو شلع لر سمخ له بقيادتارا تحرا ترأثير الملردراا أو المشرروباا الكحوليرة  ،أو العقراقير
المؤثرن في قدرن قائدها للى السيطرن للى المركبرة  ،إ ا ثبرا لرك لردن الجاراا الملتصرة أو
بررالتراف قائررد المركبررة ،أمررا إ ا كانررا المركبررة معرردن للتررأجير فيررتم الرجررو للررى قائررد المركبررة
(المستأجر).
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 .5إ ا ثبا وقو الحادث لمدا من المؤمن له أو قائد المركبة.
 .6ا ا تسبب المقطورن أو نصف المقطورن أو شبه المقطورن بحادث ولم يكن المؤمن لره قرد اتفر
مأ الشركة للى وجود مقطورن.
 .7في حا كان الفقد أو التلف ال ي لح بالمركبة نتيجة لملية سرقة أو سرطو فيرتم الرجرو للرى
السار فقط .

الفص السادس :إناا الوثيقة
 .1للشركة إناا ه الوثيقة شريطة وجود أسباب جديرة تسرتوجب هر ا ابنارا أثنرا سرريان الوثيقرة
و لك بموجب إشعار كتابي يرس إلى المؤمن له سوا بواسطة البريرد ابلكترونري أو الفراكس أو
باليررد أو بلطرراب مسررج و لررك قب ر ثالثررين يومررا مررن الترراريخ المحرردد لإلناررا للررى لررر لنرروان
معروف له لدن الشركة مأ إلطار هيئة التأمين بأسباب ه ا ابناا  ،وفي ه الحالة ترد الشركة
إلى المؤمن له القسط المدفو بعد لصم الج المتناسب مأ المدن التي كانا فياا الوثيقرة سرارية
المفعو .
 .2للمؤمن له أن يناري أحكرام هر الوثيقرة بوشرعار كترابي يرسر إلرى الشرركة سروا بواسرطة البريرد
ابلكترونرري أو الفرراكس أو باليررد أو بلطرراب مسررج و لررك قب ر سرربعة أيررام مررن الترراريخ المحرردد
لإلناا  ،وفي ه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسرط المردفو بعرد لصرم الجر المتناسرب
مأ المدن التي كانا الوثيقة سارية فياا و لك وفقا لجدو المدد القصيرن رقم ( )4بشرط أال تكون
هناك أية تعويضاا دفعرا للمرؤمن لره أو مطالبراا معلقرة بشرأن هر الوثيقرة أثنرا فتررن سررياناا
وكان المؤمن له متسببا في الحادث أو أن الحادث يع ن لمجاو .
 .3تعتبر ه الوثيقة منتايرة حكمرا فري حرا التلرف الكلري للمركبرة (اللسرارن الكليرة) شرريطة شرطب
تسجيلاا بتقرير تصدر إدارن المرور والترليع يؤكد لدم صالحيتاا لالسرتعما وقيرام الشرركة
بتعويض المؤمن له حسب احكام ه الوثيقة.
جدو رقم ()1
نسب االستاالك " فيما عدا مركباا األجرن والمركباا العمومية ومركباا مكاتب التأجير حسب
تاريخ أو تسجي واستعما "
النسبة
%5
% 10
% 15
% 20
% 30

السنة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
اللامسة
السادسة وما فو
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جدو رقم ()2
نسب االستاالك " لمركباا األجرن والمركباا العمومية ومركباا مكاتب التأجير حسب تاريخ
أو تسجي واستعما "
السنة
الستة أشار األليرن من السنة األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
اللامسة
السادسة وما فو

النسبة
% 10
% 20
% 25
% 30
% 35
% 40

جدو رقم ()3
" مبالـــــــــــــــــغ التحــــــــــــــم "
مبلغ التحم
المركبة
المركباا اللصوصي التي ال ي يد لدد ركاباا المصر بام للى ( )9ركراب ال يتجررررررررررررررراو مبلرررررررررررررررغ
()350درهم /لك حادث
وال ت يد قيمتاا لن ( )50,000درهم
المركباا اللاصرة التري ال ي يرد لردد ركابارا المصرر بارم للرى ( )9ركراب،
والتي ت يد قيمتاا لن ( )50,000درهم وال تتجاو ( )100,000درهم.
المركباا اللاصرة التري ال ي يرد لردد ركابارا المصرر بارم للرى ( )9ركراب،
والتي ت يد قيمتاا لن ( )100,000درهم وال تتجاو ( )250,000درهم.
المركباا اللاصرة التري ال ي يرد لردد ركابارا المصرر بارم للرى ( )9ركراب،
والتي ت يد قيمتاا لن ( )250,000درهم.
المركباا اللاصرة التري ال ي يرد لردد ركابارا المصرر بارم للرى ( )9ركراب،
والتي ت يد قيمتاا لن ( )500,000درهم.

ال يتجرررراو مبلررررغ ()700
درهم /لك حادث
ال يتجرراو مبلررغ ()1000
درهم /لك حادث
ال يتجاو مبلغ ) (1200
درهم /لك حادث
ال يتجرراو مبلررغ ()1400
درهم /لك حادث

المركبراا اللاصررة الترري ي يررد لرردد ركابارا المصررر باررم لررن ( )9ركرراب وال ال يتجرراو
درهم /لك
يتجاو لن  12راكب
المركبرراا اللاصررة الترري ي يررد لرردد ركاباررا المصررر باررم للررى ( )12راكبررا ال يتجرراو
درهم /لك
ومركباا االجرن ومركباا النق التي ال ت يد حمولتاا للى ( )3طن.
مركباا النق التي ت يد حمولتاا للى ( )3طرن وحرافالا الركراب والمركبراا ال يتجرراو
درهم /لك
الصنالية المعدن لألش ا ابنشائية واأللما ال رالية.
8
هيئة التأمين – وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف

مبلررغ ()1500
حادث
مبلررغ ()1700
حادث
مبلررغ ()4500
حادث

جدو رقم ()4
" جدو المدد القصيرن " ببيان نسب االسترداد من قسط التأمين
المدن لسريان الوثيقة
مدن ال تتجاو شار واحد
مدن تتجاو شار وال تتجاو أربعة اشار
مدن تتجاو أربعة اشار وال تتجاو ستة أشار
مدن تتجاو ستة أشار ال تتجاو لشرن أشار
مدن تتجاو لشرن أشار

نسبة االسترداد من القسط
%80
%70
%50
%30
ال شي

جدو رقم ()5
"جدو بياناا المركبة المؤمن للياا في وثيقة تأمين الفقد والتلف"
بيـــانـــاا المركبــــــــة
بلرررد صرررنأ رقرررررررررررررم نرررو المركبرررة فئررررررررررررررررررررة صرررررررررررررررررررفة
التسجي
المركبة
ولوناا
اللوحة
المركبة

صفة االستعما

رقم المحرك:

رقم الايك (الشاصي):

سنة الصنأ

الحمولررررررة لدد الركاب
أو الو ن مأ السائ

تقر شركة ...................................بأن المركبة الواردن بياناتاا في ه ا الجدو مؤمنة لدياا وفقا ألحكام ه الوثيقة.
تاريخ اإلصدار/:

مركز اإلصدار:
مدن التأمين تبدأ في السالة-:

من يوم :

/

/

/
 ،وتنتاي في السالة  .....من يوم/ :

/

قسط التأمين المتف لليه ....................................................................درهم

بيانات الشركة

بيانات المؤمـن لـه

اســم المؤمـن لـه

.................................. :

اسم الشركة

................................. :

العنـــــــــــــــــــوان

................................. :

العنـــــــوان

................................. :

البريد االلكتروني

................................. :

البريد االلكتروني

................................ :

العنوان البريدي

................................. :

العنوان البريدي

................................

رقم الااتف

................................ :

رقم الااتف

................................

التوقيـــأ واللتم لن الشركـــــــــــــة

اسم وتوقيـأ المؤمن له أو مــن ينوب لنـه:
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طلب تأمين مركبة
بيانات مقدم الطلب
االسم حسب بطاقة
الاوية
تاريخ الميالد

االو
/

الثاني
/

الثالث

صندو
البريد

العائلة /

القبيلة

الرم
البريدي
البريد
االلكتروني

رقم الاوية
هاتف المن
العنوان /االمارن
المانة
رقم رلصة القيادن
االسم التجاري(ان
وجد)
المقر الرئيسي

هاتف النقا

هاتف العم
جاة العم
تاريخ االنتاا
رقم السج
لتجاري

تفاصي اللدمة التأمينية
ماركة التسجي

نق

الطرا /االستعما

لصوصي

شاحنة
ص يرن
تجاري

رقم الايك
رقم الشاصي

اجرن

تعليم
قيادن

رقم المحرك
سعة أسطواناا
المحرك
سنة الصنأ
قيمة المركبة شاملة
األجا ن الكمالية
مأ بيان تلك
األجا ن
نو التأمين
المطلوب
توقيأ

لدد الركاب
قيمة المركبة الحالي
بدون األجا ن الكمالية
مدن التأمين
المؤمن له /ممثله
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شاحنة كبيرن

الرن
الرن

