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

