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.
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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
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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.
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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

