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يرجى م�صاعدة اأي �صخ�ص يعاني من اإ�صابة قدر الإمكان.  

ات�صل بال�صرطة على الرقم ٩٩٩ وا�صرح لهم الموقف.  

ا�صاأل ال�صرطة فيما اإذا كان يتعين عليك اإزالة المركبة من موقع الحادث. انقل مركبتك اإذا طلب منك ذلك. وفي خالف ذلك، يتعين عليك ترك المركبة في موقع  

الحادث. ومن الطبيعي اأن تطلب منك ال�صرطة مراجعة اأقرب مركز لل�صرطة لال�صتجواب. كل ما يتعين عليك فعله بب�صاطة هو اأن تتبع تعليماتهم.  

اإذا طلب منك البقاء في موقع الحادث، اخرج من المركبة فورًا وانتظر و�صول ال�صرطة. اإذ اأن البقاء داخل ال�صيارة ينطوي على مخاطر كبيرة جدًا، خ�صو�صًا اإذا كانت    

�صيارتك واقفة على الطريق اأو على جانب الطريق.   

ل تحاول قيادة مركبة �صديدة التلف. اإذ اأن ذلك قد يعر�صك اإلى مزيد من الحوادث، اأو اإلى تخريب المركبة. اإذا لم يكن بالإمكان ت�صغيل المركبة، اطلب طوكيو مارين    

نيت�صيدو/مزود خدمة م�صاعدة الطريق المجانية المذكور في مكان اآخر هنا لقطر مركبتك.   

اح�صل على تقرير بالحادث اأو خطاب بالإ�صالح. �صوف لن نقبل اأي مطالبة اأو اإ�صالح مركبتك بدون تقديم هذه الوثيقة.  

اأبلغ طوكيو مارين اآند نيت�صيدو عن الحادث. ومن ثم اق�صد ور�صة الإ�صالح ح�صب التعليمات بعد ال�صماح لك بذلك.  

راجع مكتب طوكيو مارين اآند نيت�صيدو في يوم العمل التالي لتعبئة ا�صتمارة المطالبة وتقديم تقرير ال�صرطة، اإ�صافة اإلى تقديم �صورة عن رخ�صة القيادة و�صورة عن   

بطاقة ت�صجيل المركبة.    

للم�صاعده نرحب بتلقي ات�صالتكم بق�صم حوادث ال�صيارات علي الرقم: 777 3502 (04) / 9229 123 (055)  

ماذا تفعل عند وقوع حادث؟
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�صكرًا لكم على اختياركم طوكيو مارين اآند نيت�صيدو للتاأمين على مركبتكم، كما نهنئكم على اختياركم لبولي�صة طوكيو ما�صت. 

والآن، يمكنك اعتبار مركبتك محمية بموجب اأو�صع التغطيات التاأمينية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبال�صعر الذي يمكنك تحمله.

علمًا باأننا نقدم الخدمات التاأمينية الجيدة لعمالئنا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1977. وباعتبار اأن �صركتنا “طوكيو مارين اآند نيت�صيدو” تعتبر جزءًا من �صركة طوكيو 

مارين هولدينغز، فاإننا نوؤمن بفل�صفة ال�صركة المذكورة اأدناه.

تعتبر �صركة طوكيو مارين هولدينجز ملتزمة بالتعزيز الم�صتمر لقيمة ال�صركة من خالل ك�صب ثقة العميل المبنية على اأ�صا�ص كافة ن�صاطاتها.   

عن طريق تقديم المنتجات و الخدمات عالية الجودة اإلى العمالء، فاإننا �صوف ن�صاهم في اإثراء حياتهم و م�صاندتهم في تطوير الأعمال.   

من اأجل الوفاء بالم�صوؤولية تجاه الم�صاهمين باعتبارهم �صميم �صركة طوكيو مارين جروب، فاإننا ن�صعى من اأجل تحقيق تطوير عالمي لأف�صل الأعمال في العالم    

فيما يتعلق بال�صحة والنمو الم�صتمر والربحية.   

عن طريق اإن�صاء عالقة وطيدة مع العمالء الذين هم �صركاء موثوق فيهم من اأجل تحقيق الأهداف النفعية ب�صكل م�صترك.   

لت�صجيع الإبداع عند كل و اأي موظف، فاإننا �صوف نعزز من ثقافة ال�صركة مما يحفز على تبادل الأفكار الحرة و العامة.   

وخالل اأدائنا لم�صوؤولياتنا الجتماعية ك�صركة رائدة للحفاظ على التنمية العالمية، احترام حقوق الإن�صان، التاآلف و الم�صاهمة في المجتمع، فاإننا �صنبذل جهودًا    

اإيجابية ومكثفة من اأجل تنمية المجتمع و الجمعيات المحلية.   

الوثيقة الموحدة لتاأمين المركبة من الفقد والتلف

ال�سادرة بموجب نظام توحيد وثائق التاأمين على المركبات �سندا لقرار مجل�س اإدارة هيئة التاأمين رقم )25( ل�سنة 2016

بما اأن الموؤمن له قد تقدم اإلى �صركة طوكـيو مارين اند نيت�صيدو فاير ان�صوران�ص كومبـاني ليمتد الم�صار اإليها فيما بعد  ب “ال�صركة” بطلب لإبرام التاأمين المبين اأدناه، ووافق 

على اعتبار الطلب اأ�صا�صًا لهذه الوثيقة وجزًء ل يتجزاأ منها ودفع اأو قبل اأن يدفع  ق�صط التاأمين المطلوب منه، وقبلت ال�صركة وتعهدت بدفع التعوي�ص للموؤمن له في حالة حدوث 

�صرر للمركبة بموجب هذا التاأمين �صواء اأكان نا�صئا عن ا�صتعمال المركبة اأو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة  اأثناء مدة التاأمين �صواء اأكان مت�صببا اأو مت�صررا. 

فقد اأبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأ�صرار التي ت�صيب المركبة الموؤمن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في اأثناء مدة التاأمين وطبقًا لالأحكام وال�صروط وال�صتثناءات 

الواردة بهذه الوثيقة اأو الملحقة بها

التعاريف:

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يق�ص ال�صياق بغير ذلك:

الوثيقة:

وثيقة التاأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف واأي ملحق لها والتي تحكم العالقة بين الموؤمن له وال�صركة وتتعهد بمقت�صاه ال�صركة باأن يعو�ص الموؤمن له عند حدوث 

ال�صرر المغطى بالوثيقة مقابل الق�صط الذي يدفعه الموؤمن له.

ال�سركة )الموؤمن(:

�صركة التاأمين المرخ�ص لها بالعمل داخل الدولة طبقًا للقوانين والأنظمة ال�صادرة في الدولة وقبلت التاأمين على المركبة واأ�صدرت الوثيقة.

الموؤمن له :

ال�صخ�ص الطبيعي اأو العتباري الذي تقدم بطلب التاأمين وابرم مع الموؤمن وثيقة التاأمين لمركبته و�صدد اأو قبل اأن ي�صدد ق�صط التاأمين.

قائد المركبة )ال�سائق المرخ�س( :

ال�صخ�ص الذي يقود المركبة �صواًء الموؤمن له اأو اأي �صخ�ص اآخر باإذن اأو باأمر الموؤمن له ب�صرط اأن يكون مرخ�صًا له بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبقًا لقانون ال�صير والمرور 

والقوانين واللوائح الأخرى،  واأن ل يكون الترخي�ص الممنوح له قد األغي باأمر من المحكمة اأو بمقت�صى قانون ال�صير والمرور ولئحته التنفيذية ، ويدخل �صمن هذا التعريف قائد 

المركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته اإذا تمكن من تجديدها خالل ثالثين يومًا من تاريخ الحادث .

المركبة :

اآلة ميكانيكية اأو دراجة نارية اأو اأي جهاز اآخر ي�صير بقوة ميكانيكية والمو�صحة موا�صفاتها في الوثيقة . 

طلب التاأمين :

الطلب المت�صمن البيانات الخا�صة بالموؤمن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويمالأ بمعرفة وعلم  الموؤمن له اإلكترونيًا اأو خطيًا.

بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول ماذا تفعل عند وقوع حادث؟
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الف�سل الأول: ال�سروط العامة

تعتبر الوثيقة وجداولها عقدًا واحدًا ويعتبر اأي ملحق لها جزء ل يتجزاأ منها وكل كلمة اأو عبارة اأعطي لها معنى خا�ص في اأي مكان  من الوثيقة اأو مالحقها يكون لها ذات  .1 

المعنى في اأي مكان اآخر وردت فيه ما لم يدل ال�صياق على غير ذلك.  

كل تبليغ اأو اإخطار بحادث ت�صتلزمه الوثيقة يجب اأن يوجه اإلى ال�صركة كتابة �صواًء بوا�صطة البريد الإلكتروني اأو الفاك�ص اأو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة باأ�صرع   .2 

وقت ممكن.   

اأي اتفاق خارجي بين الموؤمن له وال�صركة من �صاأنه اأن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يعتبر باطاًل .    .3

اإذا تعدد التاأمين لدى اأكثر من �صركة تاأمين فال تلتزم ال�صركة بالتعوي�ص عن الأ�صرار اإل بن�صبة المبلغ الموؤمن به لديها لجملة المبالغ الموؤمن بها على الخطر الموؤمن منه.  .4

لل�صركة والموؤمن له بموجب مالحق اإ�صافية مقابل ق�صط تاأمين اإ�صافي وفي حدود الأحكام وال�صروط الواردة بهذه الوثيقة، التفاق على اأن تقوم ال�صركة بالتاأمين من   .5 

الأ�صرار الأخرى غير المن�صو�ص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخ�ص ما يلي:-   

التاأمين من الأ�صرار التي تلحق بممتلكات الموؤمن له اأو قائد المركبة وقت الحادث اأو ما كان موجودًا لديهما على �صبيل الأمانة اأو في حرا�صتهما اأو تحت حيازتهما، اأ.    

وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة اأو بموجب وثيقة تاأمين م�صتقلة.    

تغطية الأ�صرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام. ب.   

على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من اأحكام و�صروط ، ل يجوز ل�صركة التاأمين رف�ص تعوي�ص الموؤمن له ب�صبب التاأخير عن التبليغ عن الحادث اإذا كان التاأخير لعذر   .6 

مقبول.  

فيما يتعلق بوثيقة  تاأمين ال�صطول اأو باأي مركبة موؤمنة بموجب هذه الوثيقة ، ل يجوز لل�صركة اأن تبرم اأي اتفاق خارجي من �صاأنه اأن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه  .7 

الوثيقة اأو تحرم الموؤمن له اأو الم�صتفيد من هذه الوثيقة من ممار�صة حقه بالمطالبة بالتعوي�ص بموجبها، ويدخل �صمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعوي�ص   

لأي �صبب لي�ص له عالقة بالحادث كالعمر اأو الجن�ص اأو خالفه واإل اأعتبر التفاق باطال.  

في حال اعتبار المركبة الموؤمن عليها بحالة خ�صارة كلية وقيام ال�صركة بتعوي�ص الموؤمن له على هذا الأ�صا�ص، فاإن الحطام يكون من حق ال�صركة، ول يجوز تحميل اأ.   .8

الموؤمن له اأي م�صاريف مقابل نقل ملكية المركبة اأو ا�صت�صدار �صهادة حيازة للمركبة الم�صطوبة .   

ويترتب على الموؤمن له قبل ا�صتالم التعوي�ص اأن يقوم بدفع جميع الم�صتحقات المترتبة على المركبة، وتقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهة المخت�صة لنقل ملكية حطام  ب.    

المركبة الى ال�صركة من اأ�صحاب الرهون في حال وجود رهن وتقديم الم�صاعدة والأوراق والتوكيالت الالزمة والح�صور الى الدوائر المخت�صة، اذا ا�صتلزم الأمر من     

اأجل نقل ملكية المركبة الى ال�صركة.   

لل�صركة اأن تتولى الإجراءات الق�صائية والت�صوية  لتمثيل الموؤمن له اأو قائد المركبة على نفقتها من خالل محام في اأي تحقيق اأو ا�صتجواب واأمام اأي محكمة في اأي دعوى  .9 

الملحق الإ�سافي :

كل اتفاق خا�ص بين الطرفين ي�صاف اإلى التغطيات الأ�صا�صية في هذه الوثيقة.

ق�سط التاأمين :

المقابل الذي ي�صدده اأو يتعهد باأن ي�صدده الموؤمن له نظير التغطية التاأمينية.

التحمل الأ�سا�سي :

المبلغ  الذي يتحمله الموؤمن له وفقا لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.

التحمل الإ�سافي :

المبلغ الذي يتحمله الموؤمن له وفقا لهذه الوثيقة اإ�صافة للتحمل الأ�صا�صي.

الكارثة الطبيعية :

كل ظاهرة عامة تن�صاأ عن الطبيعة مثل(الفي�صانات اأو الزوابع اأو الأعا�صير اأو ثوران البراكين اأو الزلزل والهزات الأر�صية) وتوؤدي اإلى �صرر �صامل ووا�صع وي�صدر بخ�صو�صها 

قرار من ال�صلطة المخت�صة في الدولة.

الفي�سان :

يق�صد به ذلك الذي يقع �صمن مفهوم الكارثة الطبيعية. 

الطريق :

كل �صبيل مفتوح لل�صير العام دون حاجة اإلى اإذن خا�ص وكل مكان يت�صع لمرور المركبات وي�صمح للجمهور بارتياده �صواء كان ذلك باإذن اأو بترخي�ص من جهة مخت�صة اأو بغير 

ذلك و�صواء كان ارتياده بمقابل اأو بغير مقابل ووفقًا للتعريف الوارد في قانون ال�صير والمرور النافذ. 

ن�سبة ال�ستهالك :

الن�صبة التي يتحملها الموؤمن له عند وقوع حادث وطلبه ا�صتبدال قطع غيار جديدة بدل من الم�صتعملة في حالة الخ�صارة الجزئية وفقًا لجداول ال�صتهالك.

الفترة التاأمينية :

هي المدة الزمنية لتاأمين المركبة والممتدة الى نهاية ال�صهر الثالث ع�صر من بداية التاأمين.

بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول
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اأو التدخل في اأي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة اأو حادث قد ت�صاأل عنه ال�صركة بموجب هذه الوثيقة و يمكن اأن يترتب عليه دفع تعوي�ص طبقًا لأحكام هذه الوثيقة، ولها    

اأن تقوم بت�صوية تلك المطالبة والت�صالح فيها، وعلى الموؤمن له اأن يقدم اإلى ال�صركة كل تعاون ممكن  �صواء بتوقيع وكالة للمحامي اأو خالفه من اأجل تمكينها من مبا�صرة    

اأي من الإجراءات القانونية.  

لغايات تحديد بيانات المركبة الموؤمنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم (5) من هذه الوثيقة جزًءا ل يتجزاأ منها.  .10

على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى اأو على علم ذوي الم�صلحة بوقوعها. ل ت�صمع اأي دعوى نا�صئة عن هذه الوثيقة بعد انق�صاء ثالث �صنوات    .11

تخت�ص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالف�صل في اأية منازعات تن�صاأ عن هذه الوثيقة.   .12

الف�سل الثاني: التزامات �سركة التاأمين

تلتزم ال�صركة بتعوي�ص الموؤمن له عن الفقد اأو التلف الذي يلحق بالمركبة الموؤمن عليها وملحقاتها اأثناء وجودها فيها والأجزاء المت�صررة و قطع غيارها وذلك في الحالت   .1 

الآتية:-  

اإذا نتج الفقد اأو التلف عن �صدم /اأو ت�صادم اأو انقالب اأو اأي حادث عر�صي اأو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ اأو نتيجة لهتراء الأجزاء بال�صتعمال. اأ.   

اإذا نتج  الفقد اأو التلف عن حريق اأو انفجار خارجي اأو ال�صتعال الذاتي اأو ال�صاعقة. ب.   

اإذا نتج الفقد اأو التلف عن ال�صطو اأو ال�صرقة. ج.   

اإذا حدث الفقد اأو التلف عن فعل متعمد �صادر عن الغير. د.   

اإذا حدث الفقد اأو التلف في اأثناء النقل البري اأو النقل المائي الداخلي اأو النقل بالم�صاعد اأو بالآلت الرافعة بما في ذلك عمليات ال�صحن والتفريغ التابعة لأعمال هـ.    

النقل ال�صالف ذكرها.   

اأي تغطيات اإ�صافية يتم التفاق عليها بموجب هذه الوثيقة اأو بموجب مالحق خا�صة فيها. و.   

تلتزم ال�صركة عند وقوع حادث بما يلي :   .2

اإ�صالح المركبة اأو اأي جزء من اأجزائها اأو ملحقاتها اأو قطع  غيارها واإعادتها اإلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث. اأ.   

دفع  قيمة الفقد اأو التلف نقدًا اإلى الموؤمن له في حالة التفاق على ذلك مع الموؤمن له. ب.   

ا�صتبدال المركبة المت�صررة  في حالة الهالك الكلي وذلك مالم يطلب الموؤمن له من ال�صركة اأن تدفع له القيمة نقدًا ففي هذه الحالة تقوم ال�صركة باإجابة طلب ج.    

الموؤمن له .    

في حال طلب الموؤمن له تركيب قطع غيار جديدة اأ�صلية بدًل عن المت�صررة بالحادث اأو دفع قيمتها نقدًا فيتحمل الموؤمن له ن�صب ال�صتهالك المو�صحة بالجدول رقم (1(  .3 

من القيمة النهائية لفاتورة ال�صراء، وبالن�صبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التاأجير فيتحمل الموؤمن له ن�صب ال�صتهالك المو�صحة بالجدول رقم (2(.  

للموؤمن له اأن يتولى اإ�صالح الأ�صرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث موؤمن �صده بموجب هذه الوثيقة وذلك ب�صرط األ تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإ�صالح عن القيمة   .4 

المتفق عليها خطيًا  لالإ�صالح مع ال�صركة.  

 5.  اإذا فقدت المركبة الموؤمن عليها اأو ثبت عدم اإمكانية اإ�صالحها اأو اأن تكاليف الإ�صالح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث، فاإن القيمة التاأمينية المتفق عليها للمركبة

بين الموؤمن والموؤمن له عند توقيع وثيقة التاأمين هي اأ�صا�ص احت�صاب التعوي�ص عن الفقد والتلف الموؤمن �صدهما بمقت�صى هذه الوثيقة وذلك بعد خ�صم ن�صبة ال�صتهالك   

البالغة 20% من القيمة التاأمينية وبن�صبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التاأمينية اإلى تاريخ الحادث بحيث يراعى ك�صور الفترة التاأمينية.  

اإذا اأ�صبحت المركبة غير �صالحة لال�صتعمال ب�صبب الفقد اأو التلف الموؤمن �صدهما بمقت�صى اأحكام هذه الوثيقة، فاإن ال�صركة تتحمل التكاليف الالزمة لحرا�صة المركبة   .6 

ونقلها اإلى اأقرب ور�صة اإ�صالح وت�صليمها للموؤمن له بعد الإ�صالح .  

في حال تم اإ�صالح المركبة المت�صررة لدى ور�ص الإ�صالح المعتمدة من قبل ال�صركة ، فعلى ال�صركة �صمان اأن يتم اإ�صالح المركبة ب�صكل فني �صليم وبعناية وفنية منا�صبة   .7 

مع �صمان العمل من قبل ور�ص الإ�صالح،  وتلتزم ال�صركة بتمكين الموؤمن له من فح�ص المركبة لدى اأي جهة فح�ص مركبات معتمدة في الدولة للتاأكد باأن المركبة قد تم   

اإ�صالحها ب�صكل جيد دون التاأثير على الفح�ص الفني للمركبة المت�صررة جراء الحادث لدى الجهات الر�صمية المخت�صة، وفي حال تبين اأن الإ�صالح تم دون الم�صتوى    

الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى ال�صركة معالجة ذلك مع ور�صة الإ�صالح حتى يتم اإ�صالح المركبة ب�صكل فني �صليم وت�صليمها للموؤمن له.   

في حال وجود اأي خالف بين ال�صركة والموؤمن له حول قيمة الأ�صرار اأو مبلغ التعوي�ص تقوم ال�صركة بتعيين خبير ك�صف وتقدير اأ�صرار مرخ�ص ومقيد لدى الهيئة لتحديد  .8 

قيمة هذه الأ�صرار اأو مبلغ التعوي�ص وعلى نفقة ال�صركة، وفي حال عدم القبول براأي الخبير يجوز لأي من الطرفين اأن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخ�ص من قبلها على    

نفقة ذلك الطرف، وعلى اأن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في �صالحه.  

الف�سل الثالث : التزامات الموؤمن له

دفع ق�صط التاأمين المتفق عليه.  .1

 2.  اتخاذ جميع الحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة الموؤمن عليها وحمايتها من الفقد اأو التلف واإبقائها في حالة �صالحة لال�صتعمال، وفي حالة وقوع حادث اأو عطب

للمركبة يتعين على الموؤمن له اأن ل يترك المركبة الموؤمن عليها اأو اأي جزء منها دون اتخاذ الحتياطات الالزمة لمنع زيادة الأ�صرار، واإذا تمت قيادة المركبة الموؤمن   

عليها قبل اإجراء الت�صليحات الالزمة من قبل الموؤمن له اأو قائد المركبة  فاإن كل زيادة في التلف اأو كل تلف اآخر يلحق بالمركبة الموؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون ال�صركة    

م�صوؤولة عنها وفقًا لهذه الوثيقة.  

يجب على الموؤمن له اأن يبقى المالك الوحيد للمركبة الموؤمن عليها طوال مدة التاأمين ، ويتعين عليه عدم تاأجيرها للغير واأن ل يوقع على اأي عقد من �صاأنه اأن يقيد مطلق  .3 

ملكيته وحيازته للمركبة دون اأن يح�صل على موافقة كتابية م�صبقة بذلك من ال�صركة.  

بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول
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في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفقًا لأحكام هذه الوثيقة يجب على الموؤمن له اأن يخطر الجهات الر�صمية المخت�صة فورًا ، كما يتوجب عليه اأن يقوم باإخطار   .4 

ال�صركة الموؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون تاأخير غير مبرر، ويجب على الموؤمن له ت�صليم ال�صركة الموؤمن لديها باأ�صرع وقت كل مطالبة اأو   

اإنذار اأو اأوراق ق�صائية وذلك بمجرد ت�صلمه اإياها.  

اإخطار ال�صركة باأ�صرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى اأو تحقيق اأو تحريات خا�صة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع �صرقة اأو عمل جنائي اآخر قد يترتب عليه قيام   .5 

مطالبة وفقًا لهذه الوثيقة يتعين على الموؤمن له اأن يخطر ال�صرطة وال�صركة باأ�صرع وقت ممكن ودون تاأخير واأن يتعاون مع ال�صركة في ذلك.  

يجوز ل�صركة التاأمين تحميل الموؤمن له المت�صبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعوي�ص الم�صتحق عن اأي حادث يت�صبب فيه �صخ�صيًا اأو من ياأذن له بقيادة   .6 

المركبة اأو الحوادث التي تقيد �صد مجهول ، وح�صب الجدول رقم (3( .   

بالإ�صافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم (3)، يجوز للموؤمن تحميل الموؤمن له المت�صبب بحادث مبلغ تحّمل اإ�صافي وح�صب التف�صيل التالي:  .7

)10%) بحد اأق�صى من قيمة التعوي�ص اإذا قل عمر �صائق المركبة عن (25) �صنة. �أ.   

(10%) بحد اأق�صى من قيمة التعوي�ص لمركبات التاك�صي والعمومي. ب.   

(15%) بحد اأق�صى من قيمة التعوي�ص للمركبات الريا�صية والمركبات المزودة.  ج.   

(20%) بحد اأق�صى من قيمة التعوي�ص للمركبات المزودة خارج الم�صنع . د.   

 

(20%) بحد اأق�صى من قيمة التعوي�ص لمركبات التاأجير . هـ .   

ن�صب التحمل الخذ بالن�صبة العلى في حال تعدد ن�صب التحمل للحادث الواحد. لغايات تطبيق احكام البند (7) من هذا الف�صل ، يراعى عند تطبيق    .8

الف�سل الرابع: ال�ستثناءات 

ل تكون ال�صركة م�صوؤولة عن دفع اأي تعوي�ص عن الأمور الآتية:

الميكانيكية الأجهزة  ي�صيب  الذي  الك�صر  اأو  الخلل  اأو  العطب  اأو  ا�صتعمالها  على  المترتب  المركبة  قيمة  في  النق�ص  اأو  له  بالموؤمن  تلحق  التي  المبا�صرة  الخ�صارة غير   .1 

اأو الكهربائية.  

التلف الحا�صل نتيجة زيادة الحمولة اأو تجاوز حدود العر�ص اأو الطول اأو العلو الم�صموح به اأو زيادة عدد الركاب على العدد المرخ�ص به قانونًا �صريطة اأن يثبت باأن ذلك  .2 

هو ال�صبب المبا�صر والفعال الذي اأدى اإلى ال�صرر.   

الموؤمن عليها. التلف الذي ي�صيب الإطارات اإذا لم يقع في نف�ص الوقت تلف للمركبة     .3

الفقد اأو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن :  .4

ا�صتعمال المركبة في غير الأغرا�ص المحددة في طلب التاأمين الملحق بهذه الوثيقة. اأ.   

مخالفة القوانين اإذا انطوت المخالفة على جناية اأو جنحة عمدية وفقًا للتعريف المن�صو�ص عليه في قانون العقوبات التحادي النافذ. ب.   

�صريطة اأن يثبت اأنه ال�صبب المبا�صر في وقوع الحادث. اإذا ثبت ا�صتعمال المركبة اأو ا�صتخدامها في �صباق اأو اختبار ال�صرعة    .5

التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع اأثناء قيادة المركبة ب�صبب �صائق غير مرخ�ص له بالقيادة طبقا لقانون ال�صير والمرور، اأو دون الح�صول على رخ�صة  .6 

قيادة لنوع/فئة المركبة طبقًا لقانون ال�صير والمرور ولوائحه واأحكام هذه الوثيقة اأو ال�صائق الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خالل ثالثين    

يومًا من تاريخ الحادث، اأو اأن يكون الترخي�ص الممنوح له قد �صدر اأمر باإيقافه من المحكمة اأو ال�صلطات المخت�صة اأو بمقت�صى لوائح المرور.  

الفقد اأو التلف الذي يلحق بالمركبة اأو اأي من اأجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تاأثير المخدرات اأو الم�صروبات الكحولية، اأو العقاقير الموؤثرة في  .7 

قدرة قائدها على ال�صيطرة على المركبة، اإذا ثبت ذلك لدى الجهات المخت�صة اأو باعتراف قائد المركبة، ول ي�صري هذا ال�صتثناء في حالة المركبة المعدة للتاأجير .    

المبينة في هذه الوثيقة ما لم ي�صدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة. الفقد اأو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية     .8

ثوران اأو  الأعا�صير  اأو  الزوابع  اأو  (الفي�صانات  مثل  الطبيعية  بالكوارث  مبا�صرة  غير  اأو  مبا�صرة   9.  الحوادث التي تكون قد وقعت اأو ن�صاأت اأو نتجت اأو تعلقت بطريقة   

البراكين اأو الزلزل والهزات الأر�صية).   

 10.  الغزو اأو اأعمال العدو الأجنبي اأو الأعمال الحربية �صواء كانت  الحرب معلنة اأو لم تعلن اأو الحرب الأهلية اأو ال�صراب اأو ال�صطرابات ال�صعبية اأو الع�صيان اأو الثورة اأو

النقالب الع�صكري  اأو اغت�صاب ال�صلطة اأو الم�صادرة اأو التاأميم اأو المواد والنظائر الم�صعة اأو التفجيرات الذرية اأو النووية اأو اأي عامل يت�صل بطريق مبا�صر  اأو غير مبا�صر    

باأي �صبب من الأ�صباب المتقدمة.   

 11.   الفقد اأو التلف الذي ي�صيب المركبة الموؤمن عليها في حال فقدان ال�صركة الحق في الرجوع على م�صبب ال�صرر ب�صبب اإقرار الموؤمن له بالم�صوؤولية عن الحادث الذي لم

يكن هو المت�صبب به وفي حال ثبت ذلك بعد اأداء التعوي�ص للموؤمن له فيحق لل�صركة الرجوع عليه ل�صترداد ما اأدته اإليه.  

12.  الفقد اأو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفقًا لتعريف الطريق ما لم ي�صدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق .

الف�سل الخام�س: حالت الرجوع على الموؤمن له 

يجوز لل�صركة  اأن ترجع على الموؤمن له اأو قائد المركبة او كليهما بح�صب الأحوال بقيمة ما تكون قد اأدته من تعوي�ص في الحالت الآتية:-

اإذا ثبت اأن التاأمين قد عقد بناء على اإدلء الموؤمن له ببيانات كاذبة اأو اإخفائه وقائع جوهرية توؤثر في قبول ال�صركة تغطية الخطر اأو على �صعر التاأمين .  .1

بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول
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اإذا ثبت بعد دفع التعوي�ص اأنه جرى ا�صتعمال المركبة في غير الأغرا�ص المحددة في طلب التاأمين الملحق بهذه الوثيقة اأو تجاوز الحد الأق�صى للركاب الم�صموح به اأو ثبت  .2 

تحميلها باأكثر من الحمولة المقررة لها اأو اإذا كانت حمولتها غير محزومة ب�صكل فني محكم اأو تجاوز حدود العر�ص اأو الطول اأو العلو الم�صموح  به،  كل ذلك �صريطة اأن    

يثبت اأنه ال�صبب المبا�صر في وقوع الحادث.  

اإذا ثبت بعد دفع التعوي�ص اأن هنالك مخالفة للقوانين اإذا انطوت المخالفة على جناية اأو جنحة عمدية وفقًا للتعريف المن�صو�ص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول  .3 

في الدولة.   

اإذا ثبت اأن الفقد اأو التلف الذي لحق بالمركبة اأو اأي من اأجزائها ناجم ب�صبب وقوع  الموؤمن له اأو �صخ�ص اآخر �صمح له بقيادتها تحت تاأثير المخدرات اأو الم�صروبات  .4 

الكحولية ، اأو العقاقير الموؤثرة في قدرة قائدها على ال�صيطرة على المركبة ، اإذا ثبت ذلك لدى الجهات المخت�صة اأو باعتراف قائد المركبة، اأما اإذا كانت المركبة معدة    

للتاأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (الم�صتاأجر).  

5.   اإذا ثبت وقوع الحادث عمدًا من الموؤمن له اأو قائد المركبة.

6.  اذا ت�صبب المقطورة اأو ن�صف المقطورة اأو �صبه المقطورة بحادث ولم يكن الموؤمن له قد اتفق مع ال�صركة على وجود مقطورة. 

في حال كان الفقد اأو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية �صرقة اأو �صطو فيتم الرجوع على ال�صارق فقط .   .7

الف�سل ال�ساد�س: اإنهاء الوثيقة 

لل�صركة اإنهاء هذه الوثيقة �صريطة وجود اأ�صباب جدية ت�صتوجب هذا الإنهاء اأثناء �صريان الوثيقة وذلك بموجب اإ�صعار كتابي ير�صل اإلى الموؤمن له �صواء بوا�صطة البريد  .1 

الإلكتروني اأو الفاك�ص اأو باليد اأو بخطاب م�صجل وذلك قبل ثالثين يومًا من التاريخ المحدد لالإنهاء على اآخر عنوان معروف له لدى ال�صركة مع اإخطار هيئة التاأمين   

باأ�صباب هذا الإنهاء، وفي هذه الحالة ترد ال�صركة اإلى الموؤمن له الق�صط المدفوع بعد خ�صم الجزء المتنا�صب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة �صارية المفعول.   

للموؤمن له اأن ينهي اأحكام هذه الوثيقة باإ�صعار كتابي ير�صل اإلى ال�صركة �صواء بوا�صطة البريد الإلكتروني اأو الفاك�ص اأو باليد اأو بخطاب م�صجل وذلك  قبل �صبعة اأيام من  .2 

التاريخ المحدد لالإنهاء، وفي هذه الحالة ترد ال�صركة اإلى الموؤمن له الق�صط المدفوع بعد خ�صم الجزء المتنا�صب مع المدة التي كانت الوثيقة �صارية فيها وذلك وفقا   

لجدول المدد الق�صيرة رقم (4) ب�صرط األ تكون هناك اأية تعوي�صات دفعت للموؤمن له اأو مطالبات معلقة ب�صاأن هذه الوثيقة اأثناء فترة �صريانها وكان الموؤمن له مت�صببًا    

في الحادث اأو اأن الحادث يعزى لمجهول.  

تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكمًا في حال التلف الكلي للمركبة (الخ�صارة الكلية) �صريطة �صطب ت�صجيلها بتقرير ت�صدره اإدارة المرور والترخي�ص يوؤكد عدم �صالحيتها  .3 

لال�صتعمال وقيام ال�صركة بتعوي�ص الموؤمن له ح�صب احكام هذه الوثيقة.  

جدول رقم )1(

ن�صب ال�صتهالك “فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التاأجير ح�صب تاريخ اأول ت�صجيل وا�صتعمال”

جدول رقم )2(

ن�صب ال�صتهالك “لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التاأجير ح�صب تاريخ اأول ت�صجيل  وا�صتعمال”

الن�سبة ال�سنة

- الأوىل

% 5 الثانية

% 10 الثالثة

% 15 الرابعة

% 20 �خلام�سة

% 30 ال�صاد�صة وما فوق

الن�سبة ال�سنة

% 10 ال�صتة اأ�صهر الأخرية من ال�صنة الأوىل

% 20 الثانية

% 25 الثالثة

% 30 الرابعة

% 35 �خلام�سة

% 40 ال�صاد�صة وما فوق
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جدول رقم )3(

مبالـــــغ التحـــــمل

مبلغ التحمل  املركبة

ل يتجاوز مبلغ (350)درهم /

لكل حادث 

املركبات اخل�صو�صي التي ل يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على (9) ركاب ول تزيد قيمتها عن (50،000) درهم

ل يتجاوز مبلغ (700) درهم /

لكل حادث

املركبات اخلا�صة التي ل يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (50،000) درهم 

ول تتجاوز (100،000) درهم.

ل يتجاوز مبلغ (1000) درهم /

لكل حادث

املركبات اخلا�صة التي ل يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (100،000( 

درهم ول تتجاوز (250،000) درهم.

ل يتجاوز مبلغ ) (1200 درهم /

لكل حادث

املركبات اخلا�صة التي ل يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (250،000( 

درهم.

ل يتجاوز مبلغ (1400) درهم /

لكل حادث

املركبات اخلا�صة التي ل يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على (9) ركاب، والتي  تزيد قيمتها عن (500،000( 

درهم.

ل يتجاوز مبلغ (1500) درهم /

لكل حادث

املركبات اخلا�صة التي يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم عن (9) ركاب ول يتجاوز عن 12 راكب

ل يتجاوز مبلغ (1700) درهم /

لكل حادث

املركبات اخلا�صة التي يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على (12) راكبًا ومركبات الجرة ومركبات النقل التي ل 

تزيد حمولتها على (3) طن.

ل يتجاوز مبلغ (4500) درهم /

لكل حادث

مركبات النقل التي تزيد حمولتها على (3) طن وحافالت الركاب واملركبات ال�صناعية املعدة لالأ�صغال الإن�صائية 

والأعمال الزراعية.

ن�سبة ال�سرتداد من الق�سط املدة ل�سريان الوثيقة

%80 مدة ل تتجاوز �صهر واحد

%70 مدة تتجاوز �صهر ول تتجاوز اأربعة  ا�صهر

%50 مدة تتجاوز اأربعة ا�صهر ول تتجاوز  �صتة   اأ�صهر

%30  مدة تتجاوز �صتة اأ�صهر ل تتجاوز ع�صرة  اأ�صهر

ل �صيء مدة تتجاوز ع�صرة اأ�صهر

جدول رقم )4(

“جدول المدد الق�صيرة ” ببيان ن�صب ال�صترداد من ق�صط التاأمين

التمديد التلقائي - الق�سم الأول - الخ�سائر اأو الأ�سرار التي ت�سيب المركبة الموؤمن عليها

اأعمال ال�سغب، الإ�سرابات وال�سطرابات المدنية  .1

من المتفق والمتفاهم عليه بموجب هذا باأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة يقت�صي اأي�صًا تعوي�ص الموؤمن عليه عن الخ�صائر اأو الأ�صرار التي ت�صيب المركبة الموؤمن عليها   

والناتجة عن:   

-  اأعمال ال�صغب اأو الإ�صرابات؛   

-  ال�صطرابات المدنية التي ل تتخذ �صكل اأو ت�صل اإلى حد النتفا�صة ال�صعبية.   

العوا�سف والفي�سانات  .2

من المتفق والمتفاهم عليه بموجب هذا اأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة يقت�صي اأي�صًا تعوي�ص الموؤمن عليه عن الخ�صائر اأو الأ�صرار التي ت�صيب المركبة الموؤمن عليها  

والناتجة عن:   

-  الفي�صانات، الغمر المائي، العوا�صف، الأعا�صير، الزوابع، الأعا�صير ال�صتوائية، العوا�صف البردية؛ و   

-  الزلزل، الحرائق التي تعقب الزلزل والنفجارات البركانية.   

المركبة التي تكون في عهدة طرف ثالث اأثناء فترة ال�سيانة/الخدمة  .3

من المتفق والمتفاهم عليه بموجب هذا اأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة يقت�صي اأي�صًا تعوي�ص الموؤمن عليه عن الخ�صائر اأو الأ�صرار التي ت�صيب المركبة الموؤمن عليها   

اأثناء وجودها في عهدة اأو تحت ت�صرف:  

-  مراآب اإ�صالح ال�صيارات اأو من�صاأة مماثلة بغر�ص ال�صيانة، الإ�صالح، الختبار اأو لأغرا�ص الخدمة فقط؛   

-  فندق، مطعم اأو من�صاأة مماثلة ل تعود ملكيتها للموؤمن عليه والتي توجد فيها المركبة الموؤمن عليها نيابة عن ال�صائق الم�صرح له بقيادة المركبة.   

نقل المركبة المتعر�سة لحادث  .4

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا باأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة ميتد لي�صمل تكلفة نقل املركبة املوؤمن عليها اإىل مراآب الإ�صالح الذي حتدده ال�صركة يف اأعقاب   

وقوع حادث الذي مت تغطيته يف الق�صم الأول من هذه البولي�صة �صمن املنطقة اجلغرافية املحددة يف اجلدول امللحق بهذه البولي�صة.  

الممتلكات ال�سخ�سية )2،500 درهم(  .5

اأو الأ�صرار العر�صية التي تلحق باملمتلكات ال�صخ�صية املوجودة داخل من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا باأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة ميتد لي�صمل اخل�صائر    

�صندوق القفاز املقفول و/اأو �صندوق املركبة يف الظروف املبينة اأدناه:  

-  احلادث الذي ي�صمل املركبة املوؤمن عليها التي تكون م�صئولة اأو غري م�صئولة عن احلادث.   

-  اقتحام املركبة املنطوي على ا�صتخدام العنف.    

ومع ذلك، �صوف لن تعو�ص ال�صركة عن اخل�صائر اأو الأ�صرار املتعلقة باملمتلكات ال�صخ�صية الآتية:

-  اأجهزة الهواتف املتحركة، اأجهزة امل�صاعد الرقمي ال�صخ�صي؛    

-  املواد الغذائية؛   

-  احليوانات، املوا�صي؛   

-  الأ�صرار الكهربائية و/اأو امليكانيكية التي ل ت�صمل اأ�صرارًا مادية ج�صدية؛    

-  املجوهرات، التحف الفنية، النظارات الطبية وال�صم�صية؛   

-  اأية اأ�صرار مالية، مبا يف ذلك اخل�صارة الناجتة عن عدم ا�صتخدام املركبة.   

بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول
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قيادتها خارج نطاق الطريق  .11

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا اأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة ميتد ليغطي اخل�صارة اأو التلف الالحق باملركبة اأثناء قيادتها خارج نطاق الطريق بناء على  

ال�صروط التالية:  

اأن تكون املركبة ذات دفع رباعي.    

األ تكون املركبة قد مت ا�صتخدامها يف امل�صاركة يف املناف�صات اأو ال�صباقات مهما كان نوعها.    

وبخالف ذلك، فاإن التمديدات التلقائية �سوف تخ�سع ل�سروط واأحكام وا�ستثناءات هذه البولي�سة.

املذكرة )1( - قابلة للتطبيق على الق�سم الأول – اخل�سائر والأ�سرار الواقعة على املركبة املوؤمن عليها

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا اأنه يف حالة وقوع خ�صارة اأو تلف على املركبة املوؤمن عليها اأو على ملحقاتها اأو قطع التبديل اخلا�صة بها، وتطلب الأمر توريد قطعة غري   .1 

متوفرة يف امل�صتودع املوجود يف الدولة التي توجد فيها املركبة املوؤمن عليه ليتم اإ�صالحها، اأو يف حالة ممار�صة ال�صركة للخيار املتوفر لها مبوجب الق�صم الأول،  الف�صل الثاين،    

الفقرة 2 بوجوب ت�صديد قيمة اخل�صارة اأو التلف نقدًا، فاإن م�صئولية ال�صركة بخ�صو�ص اأي من مثل هذه القطع �صوف تقت�صر على:  

ال�صعر املحدد يف اآخر كتالوج اأو قائمة اأ�صعار �صادرة عن اجلهة امل�صنعة اأو وكيلها املعتمد يف الدولة التي توجد فيها املركبة املوؤمن عليها والتي يتعني اإ�صالحها.  (1( �أ.   

يف حال عدم توفر مثل هذا الكتالوج اأو قائمة الأ�صعار، �صوف يعتمد �صعر امل�صنع الذي مت احل�صول عليه م�صافًا اإليه تكلفة ال�صحن املعقولة - من غري ال�صحن  (2(       

اجلوي - اإىل الدولة التي  توجد فيها املركبة املوؤمن عليها اخلا�صعة لالإ�صالح، اإ�صافة اإىل الر�صوم اجلمركية على ال�صترياد.    

التكلفة املعقولة لرتكيب مثل هذه القطعة. ب.      

اإ�صالح املركبات    .2

جرى التفاق مبوجب على اأن ي�صتثني الق�صم الأول من هذه البولي�صة اإ�صالح الأ�صرار العار�صة لدى الوكالء املعتمدين التابعني مل�صنعي املركبة املوؤمن عليها داخل دولة    

الإمارات العربية املتحدة.   

 املذكرة )2( - قابلة للتطبيق على الق�سم الثاين – م�سئولية الطرف الثالث

على الرغم من اأي بند من�صو�ص عليه يف الق�صم الثاين ، الف�صل الثاين ، فقرة 1- اأ يتعار�ص مع ذلك، فاإن من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا، فاإن هذه البولي�صة متتد   .1 

لت�صمل اللتزامات القانونية بخ�صو�ص الوفاة والإ�صابة اجل�صدية لأي �صخ�ص يكون من نف�ص اأفراد الأ�صرة اأو العائلة كما لو كان هو ال�صخ�ص الذي يطالب بالتعوي�ص مبوجب   

هذا الق�صم.  

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا اأن ال�صركة �صوف تعو�ص املوؤمن عليه بخ�صو�ص كافة املبالغ والتكاليف وامل�صاريف اخلا�صة باجلهات املدعية والتي يكون املوؤمن عليه   .2 

ملزمًا قانونيًا بت�صديدها واملتعلقة بحادث الوفاة العر�صي اأو اإ�صابة اأي �صخ�ص، اأو تلف عر�صي يقع على املمتلكات يكون ناجمًا عن:  

تقت�صر م�صئولية ال�صركة الق�صوى نتيجة هذا التو�صع يف �صمولية بولي�صة التاأمني على قيمة كافة املواد املت�صررة ناق�صًا قيمة ال�صتهالك اأو ما يعادل 2،500 درهم عن كل حادث 

اأيهما اأقل.

تلف الزجاج الأمامي للمركبة  .6

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا باأنه يف حالة وجود ك�صر يف النوافذ، الزجاج الأمامي، اأو نافذة �صقف املركبة املوؤمن عليها، وعندما تقت�صر الأ�صرار على ك�صر مثل   

هذه النوافذ على املركبة املوؤمن عليها بخالف اخلد�ص الالحق بج�صم املركبة الناجت عن عملية ك�صر الزجاج، فاإن ال�صركة �صوف تعو�ص املوؤمن عليه عن تكلفة  ا�صتبدال اأو   

اإ�صالح مثل هذه النوافذ، اأو الزجاج الأمامي اأو نافذة �صقف املركبة املوؤمن عليها بدون تطبيق اأية اإ�صافات مبوجب الق�صم الأول من هذه البولي�صة وذلك ملرة واحدة خالل    

مدة هذه البولي�صة.  

ال�سائق غري املعتمد   .7 

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا باأن الق�صم الأول من هذه البولي�صة ميتد لي�صمل التلف احلا�صل على املركبة املوؤمن عليها والناجت عن قيادة املركبة من قبل �صائق غري    

معتمد اإذا وجد يف وقت وقوع احلادث باأن املركبة املوؤمن عليها كان يقودها �صائق بدون اإذن من املوؤمن عليه.  

م�ساريف العالج الطبي )3،000 درهم(  .8

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا اأن ال�صركة �صوف تدفع للموؤمن عليه التكلفة املعقولة عن م�صاريف العالج الطبي التي حتملها واملتعلقة باأية اإ�صابة ج�صدية عر�صية    

يكون املوؤمن عليه قد حتملها هو اأو �صائقه، اأو اأي راكب �صمن املركبة املوؤمن عليها كنتيجة مبا�صرة وفورية للحادث الذي ي�صيب املركبة املوؤمن عليها. على األ تتجاوز م�صئولية    

ال�صركة مبلغ  3،000درهم عن كل �صخ�ص عن كل حادث واحد، والتي مت حتملها خالل مدة 180 يومًا من تاريخ مثل هذا احلادث.  

الإ�سابات ال�سخ�سية )10،000 درهم(  .9

�صوف تقوم ال�صركة بدفع مبلغ  10،000 درهم اإىل املوؤمن عليه و/اأو الزوجة (اأو يتم دفع التعوي�ص اإىل املمثلني ال�صخ�صيني ال�صرعيني يف حالة الوفاة) وذلك يف حالة   

تعر�ص املوؤمن عليه و/اأو الزوجة ب�صكل عر�صي لالإ�صابة اجل�صدية اأثناء دخولهم اأو خروجهم من املركبة املوؤمن عليها، والتي حتدث ب�صكل م�صتقل عن اأي �صبب اآخر  

وذلك خالل مدة ثالثة اأ�صهر من وقوع احلادث الذي ينجم عنه:  

وفاة؛  

فقدان الب�صر كليًا يف اإحدى اأو كلتا العينني؛  

الفقدان الكلي لواحد اأو اأكرث من اأع�صاء اجل�صم عند اأو دون منطقة الر�صغ اأو الكاحلني، اأو الفقدان الدائم لإحدى اليدين اأو ال�صاقني اأو كالهما.  

 

ال�صتثناءات  

ينطبق هذا الق�صم فقط على ال�صيارات اخلا�صة املوؤمن عليها با�صم الفرد بدون اأن ي�صمل ذلك:  

حالة الوفاة اأو الإ�صابة الناجتة عن النتحار اأو حماولة النتحار؛  

اأي �صخ�ص يتجاوز 70 �صنة من العمر يف وقت وقوع احلادث.  

ال�ستبدال ب�سيارة جديدة:  .10

          يف حال تقرر اعتبار املركبة املوؤمن عليها ت�صكل خ�صارة كلية كما هو حمدد يف ن�صو�ص هذه البولي�صة، وكان عمر املركبة دون  6 اأ�صهر من تاريخ ت�صجيلها الأول كمركبة 

جديدة، �صوف تقوم ال�صركة بدفع اإما القيمة املوؤمن عليها للمركبة واملتفق عليها بني كل من املوؤمن عليه و�صركة التاأمني يف وقت اإبرام التاأمني وكما هو مبني يف اجلدول امللحق   

بهذه البولي�صة، اأو اأن تدفع قيمة املركبة اجلديدة التي حتل حملها والتي تكون من نف�ص املاركة واملوديل اأيهما اأقل.   

بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات - الق�سم الأول
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امللحق # )1( - العوائد من احلوادث ال�سخ�سية

بناء على ق�صط التاأمني املحدد من قبل ال�صركة، �صوف تقوم هذه الأخرية بدفع التعوي�صات ح�صب اجلدول املبني اأدناه عن الإ�صابة اجل�صدية، كما هو مبني فيما بعد، التي تلحق 

باأي �صخ�ص (من غري ال�صائق اأو املرافق الذي يتقا�صى اأجرًا) اأثناء �صعوده اأو نزوله من املركبة اأو اأثناء �صفره بوا�صطة املركبة املوؤمن عليها، ونتجت الإ�صابة عن حادث عنيف 

بو�صائل خارجية ومرئية وب�صكل م�صتقل عن اأي م�صبب اآخر، وذلك خالل مدة ثالثة اأ�صهر من وقوع مثل هذه الإ�صابة (با�صتثناء العالج الطبي اأو اجلراحي املرتتب على مثل هذه 

الإ�صابة) ح�صبما هو من�صو�ص عليه يف امللحق 1 (جدول التعوي�صات عن العوائد من احلوادث ال�صخ�صية). 

على اأية حال، تنح�صر م�صئولية ال�صركة يف التعوي�صات يف هذا امللحق على املبلغ املبني يف اجلدول امللحق بالبولي�صة ب�صكل تراكمي بالن�صبة لل�صخ�ص الواحد خالل مدة البولي�صة، 

على األ يقل عمر مثل هذا ال�صخ�ص عن 18 �صنة ول يتجاوز 65 �صنة عند وقوع مثل هذه الإ�صابة. كما توافق ال�صركة على دفع التعوي�صات للمجموعات العمرية التالية ولكن على 

اأ�صا�ص متناق�ص كما هو مبني فيما يلي:

1.   من 6 اإىل 17 �صنة من العمر اأو من 66 اإىل 70�صنة من العمر....................... %50    

2.   من 0 اإىل 5 �صنوات من العمر اأو 71 �صنة اأو اأكرث ................................... %25    

يتم ت�صديد التعوي�صات فقط بناء على موافقة املوؤمن عليه ومبا�صرة اإىل ال�صخ�ص امل�صاب اأو ممثليه القانونيني. ومبجرد ت�صديد مثل هذه التعوي�صات، تكون ال�صركة غري م�صئولة 

عن ت�صديد اأية تعوي�صات اأخرى بخ�صو�ص اإ�صابة اأو وفاة مثل هذا ال�صخ�ص.

يف حال جتاوز عدد الأ�صخا�ص (مبا يف ذلك ال�صائق اأو املرافق) يف املركبة يف وقت وقوع احلادث العدد املحدد يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة ح�صب طاقة ا�صتيعاب املقاعد، 

�صوف تكون ال�صركة م�صئولة فقط عن ح�صة ن�صبية من التعوي�صات التي تكون متوجبة الدفع يف احلالت الأخرى.

عند ت�صديد ق�صط تاأمني اإ�صايف، فاإن تغطية هذا امللحق تنطبق على ال�صخ�ص الذي يقود املركبة وعلى الركاب و/اأو عدد الركاب ح�صب اجلدول املرفق بهذه البولي�صة اأثناء 

النتقال بوا�صطة املركبة املوؤمن عليها.

يتم تطبيق امللحق (1) فقط يف حال حتديده يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة.

ال�ستبعادات

-  على الرغم مما �صبق ذكره اأعاله، �صوف لن تدفع ال�صركة اأية تعوي�صات عن احلالت التالية:  

-  الإعاقة اجلزئية اأو الكلية نتيجة امل�صاهمة اأو العناية بالعمل الذي يقوم مثل هذا ال�صخ�ص؛  

-  اأية تعوي�صات جزئية اأو دفعات على احل�صاب اإىل اأن يتم تاأكيد املبلغ الكلي واملوافقة عليه؛  

-  الوفاة اأو الإ�صابة الناجتة عن النتحار اأو حماولة النتحار؛  

-  الوفاة اأو الإ�صابة ب�صبب قيادة اأي �صخ�ص للمركبة املوؤمن عليها يكون حتت تاأثري امل�صروبات الكحولية اأو املخدرات.  

امللحق # )2( - �سرط ال�ستئجار املنتهي بالتمليك

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا على اأن ا�صم البنك املحدد يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة حتت العنوان الفرعي “اتفاقية ال�صتئجار املنتهي بالتمليك” (امل�صار اإليهم 

يف هذه الوثيقة بعبارة “املالكني”) هم اأ�صحاب املركبة املبينة بعبارة “املركبة املوؤمن عليها” يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة، واأن املركبة املوؤمن عليها هي مو�صوع اتفاقية 

ال�صتئجار املنتهي بالتمليك املربمة بني املالكني من جهة وبني املوؤمن عليه من جهة اأخرى. كذلك، من املتفق واملتفاهم عليه اأن املالكني لهم م�صلحة يف اأية اأموال، التي لو ل هذا 

امللحق، لكانت واجبة الأداء للموؤمن عليه مبوجب هذه البولي�صة بخ�صو�ص اخل�صائر اأو الأ�صرار الواقعة على املركبة املوؤمن عليها (التي ل ميكن جعلها �صاحلة من خالل الإ�صالح 

اأعمال حتميل وتفريغ املركبة املوؤمن عليها اأ. 

متتد البولي�صة لت�صمل حادثة الوفاة العر�صية اأو الإ�صابة اجل�صدية لأي �صخ�ص، اأو الأ�صرار  العر�صية التي تقع ملمتلكات طرف ثالث والتي تكون ناجمة عن اأعمال التحميل   

والتفريغ للمركبة املوؤمن عليها.  

املركبة غري اململوكة/غري امل�ستاأجرة ب. 

متتد البولي�صة لت�صمل اأي مركبة خا�صة يقودها املوؤمن عليه وذلك بناء على موافقة �صاحب املركبة الأخرى ال�صريحة على امل�صئولية �صد الطرف الثالث. يطبق هذا ال�صرط    

على املناطق اجلغرافية الواقعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث يتم تطبيق حدود امل�صئولية �صد الطرف الثالث كما هو مبني يف اجلدول امللحق بالبولي�صة.  

علمًا باأن هذه التغطية التاأمينية ل تكون �صارية اإذا:

كانت املركبة التي يتم قيادتها تعود ملكيتها للموؤمن عليه، اأو اإذا مت تاأجريها للموؤمن عليه مبوجب اتفاقية الإيجار املنتهي بالتمليك.  

كانت املركبة املوؤمن عليها تعود ملكيتها اإىل، اأو تكون م�صتاأجرة من قبل رب العمل اأو ال�صريك يف املوؤ�ص�صة.  

كان املوؤمن عليه ميثل �صركة، موؤ�ص�صة اأو من�صاأة.  

مت تغطية م�صئولية املوؤمن عليه مبوجب بولي�صة تاأمني اأخرى.  

يف اأي حالة من احلالت، فاإن بولي�صة تاأمني امل�صئولية اخلا�صة باملركبة الأخرى �صوف تعترب مبثابة التاأمني الأ�صلي.

مالحق بولي�سة التاأمني بولي�سة طوكيو ما�ست  للتاأمني على ال�سيارات



19 18

نفاذ وقود املركبة ث.   

يف حال عدم التمكن من ت�صغيل املركبة ب�صبب نفاذ الوقود من اخلزان، �صوف يقوم الطرف الثالث الذي يقدم اخلدمات بتوفري 5 جالون من الوقود كحد اأق�صى، على    

اأن يتحمل املوؤمن عليه تكلفة هذا الوقود.   

خدمة فتح قفل املركبة ج.   

يف حال وجود املوؤمن عليه خارج املركبة ب�صبب انقفال اأبواب املركبة، �صوف يحاول الطرف الثالث مقدم اخلدمة فتح القفل حتت اإ�صراف ال�صلطات املخت�صة.   

يف حال تعطل املركبة خارج نطاق الطريق ح.   

�صوف يقوم الطرف الثالث مقدم اخلدمات باتخاذ الرتتيبات لقطر املركبة لور�صة الوكيل املعتمد من ال�صركة ال�صانعة اأو مراآب الإ�صالح الذي يختاره املوؤمن    

عليه.   

فيما يلي ا�سم الطرف الثالث مقدم اخلدمات املذكور يف هذا امللحق:

عدم امل�صئولية: تعترب خدمة امل�صاعدة على الطريق “اأيه. اأيه. اأيه” مبثابة خدمة جمانية تقدمها ال�صركة. لذلك، ل تعترب هذه ال�صركة م�صئولة اأو ملزمة عن اأي اإهمال/التزامات 

ميكن اأن ترتتب على املوؤمن عليه ب�صبب موؤ�ص�صة “اأيه. اأيه. اأيه”.

مالحق بولي�سة التاأمنيمالحق بولي�سة التاأمني

رابطة ال�صيارات العربية

�ص.ب.: 80846، دبي، الإمارات العربية املتحدة

رقم الهاتف املجاين: 900 4 800

هاتف: 89 99 266 04

فاك�ص: 46 26 268 04

info@aaauae.com :بريد الكرتوين

www.aaauae.com :املوقع على النرتنت

اأو ال�صتبدال)، واأن مثل هذه الأموال يتعني ت�صديدها للمالكني طاملا اأنهم هم املالكني للمركبة، واأن ا�صتالمهم لهذه املبالغ �صوف يعترب مبثابة خمال�صة واإبراء ذمة كاملة ونهائية 

لل�صركة بخ�صو�ص مثل هذه اخل�صائر اأو الأ�صرار.

عالوة على ذلك، فاإنه من املتفق واملتفاهم عليه باأن هذه البولي�صة �صوف لن يتم اإبطالها مبوجب ال�صرط العام (4(.

با�صتثناء ما مت التفاق عليه �صراحة يف هذا امللحق، فاإنه ل يوجد ن�ص فيه ميكن اأن يعدل اأو يوؤثر على حقوق والتزامات املوؤمن عليه اأو ال�صركة على التوايل مبوجب اأو فيما يتعلق 

بهذه البولي�صة.

�صوف يتم تطبيق امللحق (2) فقط يف حال حتديد ا�صم املمول املذكور يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة. 

امللحق # )3( - ر�سم الإيجار اخلا�س ب�سيارة الأجرة 

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا باأنه يف اأعقاب احلادث الذي تغطيه هذه البولي�صة، �صوف تقدم ال�صركة  قيمة ا�صتئجار �صيارة اأجرة كما هو مذكور يف البولي�صة. ويف اأي 

حالة يتم فيها �صرقة املركبة املوؤمن عليها، اأو اإذا قررت ال�صركة عدم اإ�صالح املركبة املوؤمن عليها، �صوف تقدم ال�صركة قيمة ا�صتئجار �صيارة اأجرة اأو اأن تعر�ص ت�صوية على املوؤمن 

عليه، اأيهما اأقرب.�صوف يتم ت�صديد ر�صوم �صيارة الأجرة على اأ�صا�ص الفواتري الفعلية وفقًا للقيود املبينة اأعاله يف البولي�صة .من جهة اأخرى، يجب اأن يبداأ ا�صتئجار ال�صيارة  

ح�صب النبد املتفق عليه.

على الرغم مما �صبق، �صوف لن تدفع ال�صركة تكاليف البنود التالية:

-          �صالك، تكاليف الوقود، تكاليف مواقف ال�صيارات، اأو اأية غرامات اأخرى؛

-          اأية تكاليف نقل اإىل/من مكان مزودي خدمة تاأجري ال�صيارات، ب�صرف النظر عن املكان الذي يقيم فيه املوؤمن عليه.

-          اأية اقتطاعات مبينة يف جدول البولي�صة.

امللحق # )4( - مت التفاق والتفاهم بني الطرفني مبوجب هذا على اأن تلتزم ال�صركة بتاأمني خدمات التاأمني �صد الوقائع التي ل تن�صاأ ب�صبب احلوادث عن طريق مزود خدمات 

خارجي (مبوجب ق�صط تاأمني اإ�صايف) فيما يتعلق مبا يلي ويف نطاق دولة الإمارت العربية املتحدة:

خدمة قطر املركبة اأ.   

اإذا كانت املركبة ل تعمل اأو تتطلب اإ�صالحًا ميكانيكيًا، �صوف يتم قطر املركبة اإىل ور�صة وكيل معتمد من ال�صركة ال�صانعة اأو مراآب الإ�صالح الذي يختاره املوؤمن عليه.   

�سحن البطارية ب.   

اإذا كانت بطارية املركبة �صعيفة اأو فاقدة الطاقة، �صوف يتم ت�صبيبها و�صحنها بغر�ص حتريك املركبة.   

فراغ اإطار املركبة من الهواء ت.   

اإذا كان اإطار املركبة مفرغًا من الهواء، اأو اإذا تطلب الأمر تبديل الإطار بالإطار الإ�صايف. اأو اإذا مل يكن باملركبة اإطار اإ�صايف، اأو اإذا كانت الظروف ل ت�صمح بتبديل    

الإطار، �صوف يتم قطر املركبة اإىل ور�صة وكيل معتمد من ال�صركة ال�صانعة اأو مراآب الإ�صالح الذي يختاره املوؤمن عليه.   
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جدول التعوي�سات )% من املبلغ الرئي�سي املوؤمن عليه(الــبـــيــــــــانت�سل�سل

العمود الفقري7

 40%وجود ت�صوه وا�صح اأو ا�صطراب حركي يف العمود الفقري�أ

30%ا�صطراب حركي يف العمود الفقريب

1 5%ت�صوه يف العمود الفقريت

ال�ساعدين )عند اأو فوق مف�سل الر�سغ( اأو ال�ساقني )عند اأو فوق مف�سل الكاحل(8

60%فقد �صاعد اأو �صاق واحدة�أ

50%الفقد الدائم والكلي لوظيفة اأو اأكرث من واحد للمفا�صل الرئي�صية ل�صاعد اأو �صاق واحدةب

35%الفقد الكامل والدائم لوظيفة واحدة من املفا�صل الرئي�صية الثالثة ل�صاعد اأو �صاق واحدةت

5%ا�صطراب وظيفة �صاعد اأو �صاق واحدةث

الأ�سابع9

 20%فقد اإبهام يد واحدة فوق م�صتوى الرُبُجَمة�أ

 15%ا�صطراب وا�صح يف وظيفة اإبهام يد واحدةب

 8%فقد اأ�صبع واحد بخالف الإبهام اأو عند اأو فوق م�صتوى الرُبُجَمةت

5%ا�صطراب وا�صح يف وظيفة اأ�صبع واحد بخالف الإبهامث

اإبهامي القدم10

 10%فقد الإبهام الكبري لقدم واحدة عند اأو فوق مف�صل الإبهام�أ

 8%ا�صطراب وا�صح يف وظيفة الإبهام الكبري لقدم واحدةب

5%فقد اإبهام قدم واحد بخالف الإبهام الكبري عند اأو فوق مف�صل الإبهام الثاينت

3%ا�صطراب وا�صح يف وظيفة اإبهام واحد بخالف الإبهام الكبريث

العجز الكامل الدائم لأداء الحتياجات ال�سخ�سية11

3%الناجت عن ا�صطراب وا�صح يف الوظيفة العملية

امللحق )1( )جدول التعوي�سات عن احلوادث ال�سخ�سية(امللحق )1( )جدول التعوي�سات عن احلوادث ال�سخ�سية(

جدول التعوي�سات )% من املبلغ الرئي�سي املوؤمن عليه(الــبـــيــــــــانت�سل�سل

 100%الوفاة1

العينان2

 100%فقد الب�صر يف كلتا العينني�أ

 60%فقد الب�صر يف عني واحدةب

 5%�صعف القوة الب�صرية امل�صححة بالعني اإىل 0.60 اأو اأقلت

5%تقل�ص جمال الروؤية للعني الواحدةث

الأذنني3

80%الفقد الكامل والدائم لقوة ال�صمع يف كلتا الأذنني�أ

30%الفقد الكامل والدائم لقوة ال�صمع يف اأذن واحدةب

5%عجز الأذن الواحدة عن التقاط ال�صوت العادي على م�صافة 50 �صم اأو اأكرثت

الأنف4

20%وجود ا�صطراب وا�صح يف وظيفة الأنف�أ

امل�سغ اأو الكالم5

 100%الفقدان الدائم والكلي لوظيفة امل�صغ اأو الكالم�أ

 35%وجود ا�صطراب وا�صح يف وظيفة امل�صغ اأو الكالمب

 15%ا�صطراب وظيفة امل�صغ اأو الكالمت

5%تلف خم�صة اأ�صنان اأو اأكرثث

ت�سوه املظهر اخلارجي )الوجه، الراأ�س اأو الرقبة(6

 15%تغري كبري يف املظهر اخلارجي�أ

ت�صوه املظهر اخلارجي (مثل، وجود ندبة على الوجه ذات قطر 2�صم اأو 3�صم ب

بالطول).

%3 
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اأفراد عائلة كل من املوؤمن له و قائد املركبة(الزوج والوالدين والأولد)  املت�صببة باحلادث .   .2  

قائد املركبة املخ�ص�صة للتاأجري ومركبة النقل العام ومركبة تعليم  القيادة.  .3  

طلب التاأمني  :

الطلب املت�صمن البيانات اخلا�صة باملوؤمن له وبيانات املركبة ونوع التغطية املطلوبة وميالأ مبعرفة اأو علم املوؤمن له اإلكرتونيا اأو خطيًا.

ق�سط التاأمني :

املقابل الذي ي�صدده اأو يتعهد اأن ي�صدده املوؤمن له نظري التغطية التاأمينية.

احلادث :

كل واقعة اأحلقت �صررًا بالغري / املت�صرر نتيجة ا�صتعمال املركبة اأو انفجارها اأو احرتاقها اأو تناثرها اأو �صقوط اأ�صياء منها اأو حركتها اأو اندفاعها الذاتي اأو وقوفها.

الأ�سرار اجل�سدية :

الوفاة و/اأو الإ�صابات البدنية التي تلحق بالغري مبا يف ذلك العجز الكلي اأو اجلزئي الدائم اأو املوؤقت.

ال�سرار املادية :

ال�صرر او التلف الذي يلحق باملمتلكات العائدة للغري. 

املركبة :

اآلة ميكانيكية اأو دراجة نارية اأو اأي جهاز اآخر ي�صري بقوة ميكانيكية واملو�صحة موا�صفاتها يف الوثيقة .

املقطورة :

مركبة م�صممة لالرتباط مبركبة ميكانيكية اأو �صاحنة اأو جرار ، وت�صمل املقطورة اخلفيفة (مقطورة الرحالت) التي ل يزيد وزنها عن 750 كيلو غرام واملرخ�صة لذلك وفق 

قانون ال�صري واملرور  ال�صاري املفعول. 

ن�سف املقطورة و�سبه املقطورة :

مقطورة بدون حمور اأمامي، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبري من وزنها ووزن  حمولتها حمموًل من قبل اجلرار اأو املركبة امليكانيكية (القاطرة).

الكارثة الطبيعية :

كل ظاهرة عامة تن�صاأ عن الطبيعة مثل(الفي�صانات اأو الزوابع اأو الأعا�صري اأو ثوران الرباكني اأو الزلزل والهزات الأر�صية) وتوؤدي اإىل �صرر �صامل ووا�صع وي�صدر بخ�صو�صها 

قرار من ال�صلطة املخت�صة يف الدولة.

امللحق الإ�سايف :

كل اتفاق خا�ص بني الطرفني يحتوي على منافع اإ�صافية ي�صاف اإىل التغطيات الأ�صا�صية يف هذه الوثيقة.

الوثيقة املوحدة لتاأمني املركبة من امل�سوؤولية املدنية

ال�سادرة مبوجب نظام توحيد وثائق التاأمني على املركبات �سندا لقرار جمل�س اإدارة هيئة التاأمني رقم )25( ل�سنة 2016

مبا اأن املوؤمن له قد تقدم اإىل �صركة طوكـيو مارين اند نيت�صيدو فاير ان�صوران�ص كومبـاين ليمتد امل�صار اإليها يف هذه الوثيقة بـ “ ال�صركة ” بطلب لإبرام التاأمني املبني فيما بعد ، 

ووافق على اعتبار هذا الطلب  اأ�صا�صًا لهذه الوثيقة وجزًء ل يتجزاأ منها ودفع اأو قبل اأن يدفع ق�صط التاأمني املطلوب منه، وقبلت ال�صركة وتعهدت بدفع التعوي�ص للغري/ املت�صرر 

يف حالة حدوث �صرر مبوجب هذا التاأمني �صواء اأكان نا�صئا عن اإ�صتعمال املركبة اأو وقوفها يف دولة الإمارات العربية املتحدة  اأثناء مدة التاأمني. 

فقد اأبرمت هذه الوثيقة لتغطية امل�صوؤولية جتاه الغري /املت�صرر عن احلوادث التي تت�صبب بها املركبة للغري/املت�صرر التي تقع طبقًا لالأحكام وال�صروط وال�صتثناءات الواردة بهذه 

الوثيقة اأو امللحقة بها وذلك عن املبالغ التي يلزم املوؤمن له اأو قائد املركبة بدفعها لقاء: 

 - ال�صرار اجل�صدية التي تلحق بالغري داخل املركبة اأو خارجها.

 - الأ�صرار املادية التي تلحق بالغري. 

التعاريف:

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق�ص ال�صياق بغري ذلك: 

الوثيقة :

وثيقة التاأمني  املوحدة لتاأمني املركبة من امل�صوؤولية املدنية جتاه الغري التي تتعهد مبقت�صاها ال�صركة باأن تعو�ص الغري املت�صرر عند حدوث ال�صرر املغطى بالوثيقة واأي ملحق لها 

والتي حتكم العالقة بني الطرفني مقابل الق�صط الذي يدفعه املوؤمن له.

ال�سركة )املوؤمن( :

�صركة التاأمني املرخ�ص لها بالعمل داخل الدولة طبقًا للقوانني والأنظمة ال�صادرة يف الدولة وقبلت التاأمني على املركبة واأ�صدرت الوثيقة.

املوؤمن له :

ال�صخ�ص الطبيعي اأو العتباري الذي تقدم بطلب التاأمني وابرم مع املوؤمن وثيقة التاأمني ملركبته و�صدد اأو قبل اأن ي�صدد ق�صط التاأمني .

قائد املركبة :

املوؤمن له اأو اأي �صخ�ص يقود املركبة باإذن اأو باأمر املوؤمن له ب�صرط اأن يكون مرخ�صًا له بالقيادة وفقا لفئة املركبة طبقًا لقانون ال�صري واملرور  والقوانني واللوائح الأخرى واأن ل 

يكون الرتخي�ص املمنوح له قد األغي باأمر من املحكمة اأو مبقت�صى قانون ال�صري واملرور ولئحته التنفيذية ، ويدخل �صمن هذا التعريف قائد املركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة 

قيادته اإذا متكن من جتديدها خالل ثالثني يومًا من تاريخ احلادث .

الغرياملت�سرر:

اأي �صخ�ص طبيعي اأو اعتباري حلقت به اأو مبمتلكاته اإ�صابة اأو �صرر ب�صبب احلادث ، وي�صتثنى من ذلك املوؤمن له و قائد املركبة والركاب الذين يعملون لدى املوؤمن  .1   

له اإذا ما اأ�صيبوا اأثناء العمل وب�صببه.   
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الوثيقة، ويدخل �صمن ذلك ما يتعلق باحلرمان من املطالبة بالتعوي�ص لأي �صبب لي�ص له عالقة باحلادث كالعمر اأو اجلن�ص اأو تاريخ ح�صوله على رخ�صة القيادة    

و خالفه واإل اأعترب التفاق باطال.   

على اأنه يجوز التفاق على تغطيات تاأمينية جديدة ل ت�صملها الوثيقة اأو زيادة حدود هذه امل�صوؤوليات والتغطيات مبوجب وثيقة منف�صلة اأو مبوجب ملحق اإ�صايف .  ب.   

لل�صركة اأن تتوىل الإجراءات الق�صائية والت�صوية  لتمثيل املوؤمن له اأو قائد املركبة على نفقتها من خالل حمام يف اأي حتقيق اأو ا�صتجواب واأمام اأي حمكمة يف اأي دعوى  .8 

اأو التدخل يف اأي مرحلة من مراحلها يتعلق مبطالبة اأو حادث قد ت�صاأل عنه ال�صركة مبوجب هذه الوثيقة و ميكن اأن يرتتب عليه دفع تعوي�ص طبقًا لأحكام هذه الوثيقة، ولها   

اأن تقوم بت�صوية تلك املطالبة والت�صالح فيها، وعلى املوؤمن له اأن يقدم اإىل ال�صركة كل تعاون ممكن  �صواء بتوقيع وكالة للمحامي اأو خالفه من اأجل متكينها من مبا�صرة اأي   

من الإجراءات القانونية .  

دون امل�صا�ص باحلقوق النا�صئة عن وثائق التاأمني على احلياة ووثائق التاأمني من احلوادث  ال�صخ�صية ويف حال تعدد وثائق التاأمني الإلزامي من امل�صوؤولية املدنية النا�صئة  .9 

عن ا�صتعمال املركبة ال�صادرة عن اأكرث من �صركة واحدة فاإن:   

التعوي�ص يق�صم بالت�صاوي بني ال�صركات املوؤمنة يف حال الوفيات والإ�صابات، اأما اذا كان هنالك اقت�صام للم�صوؤولية (بني املوؤمن له والغري /املت�صرر) ح�صب درجة اأ.    

اخلطاأ فتوؤخذ ن�صبة ال�صرتاك يف امل�صوؤولية بعني العتبار.     

التعوي�ص عن الأ�صرار املادية يق�صم بح�صب ن�صبة مبلغ التاأمني املبني يف كل وثيقة اإىل جمموع مبالغ التاأمني يف باقي الوثائق،  وتوؤخذ ن�صبة ال�صرتاك يف امل�صوؤولية بعني ب.    

العتبار.   

تلتزم ال�صركة عند وقوع حادث مبا يلي:   .10

اإ�صالح املركبة املت�صررة اأو اأي جزء من اأجزائها اأو ملحقاتها وا�صتبدال قطع غيارها املت�صررة واإعادتها اإىل حالتها التي كانت عليها قبل احلادث . اأ.   

األ تتعدى م�صوؤولية اإذا جتاوزت قيمة الأ�صرار ما ن�صبته (50%) من القيمة ال�صوقية للمركبة وقت احلادث، على  دفع القيمة ال�صوقية للمركبة/املركبات املت�صررة  ب.    

ال�صركة مبلغ مليوين درهم عن كل حادث . وفقا للفقرة (ج) من البند (1) من (الف�صل الثاين : التزامات �صركة التامني).   

ا�صتبدال املركبة املت�صررة يف حالة اخل�صارة الكلية باأخرى من ذات النوع واملوديل وال�صافات واحلالة التي كانت عليها قبل احلادث ، وذلك مامل يطلب الغري /املت�صرر ج.    

اأن تدفع له القيمة نقدًا  ويف هذه احلالة تقوم ال�صركة باإجابة طلبه.     

تدفع ال�صركة نقدًا اإىل الغري املت�صرر يف حال طلبه ذلك قيمة الأ�صرار (الفقد اأو التلف) للقطع املت�صررة للمركبة كلها اأو اأي جزء من اأجزائها اأو ملحقاتها اأو قطع د.    

غيارها وما ميثل اأجور تركيب وا�صتبدال القطع املفقودة اأو التالفة وقت احلادث واإعادتها اىل احلالة التي كانت عليها قبل احلادث.   

ت�صتبدل القطع املت�صررة للمركبات التي مل مي�ص على تاريخ اأول ت�صجيل لها وا�صتعمالها اأكرث من �صنة كاملة بقطع جديدة اأ�صلية ودون حتمّل املت�صرر اأي ن�صب ا�صتهالك.   .11

يف حال مت التفاق مع الغري املت�صرر على اإ�صالح املركبة املت�صررة، فاإن �صركة التاأمني تلتزم باإ�صالح املركبة املت�صررة يف ور�ص اإ�صالح الوكالة، وذلك للمركبات التي مل   .12 

مي�ص على تاريخ اأول ت�صجيل لها وا�صتعمالها اأكرث من �صنة كاملة.  

ملحق احلوادث ال�سخ�سيـة :

غطاء تاأمني اإ�صايف من احلوادث ال�صخ�صية لقائد املركبة واملوؤمن له والركاب الذين مت ا�صتثناوؤهم من التغطية الأ�صا�صية مقابل ق�صط اإ�صايف.

امل�سوؤولية املدنيـة :

امل�صوؤولية عن الإ�صابات و الأ�صرار الناجتة عن  ا�صتعمال املركبة املوؤمن عليها والتي ت�صيب الغري / املت�صرر . 

الطريق :

كل �صبيل مفتوح لل�صري العام دون حاجة اإىل اإذن خا�ص وكل مكان يت�صع ملرور املركبات وي�صمح للجمهور بارتياده �صواء كان ذلك باإذن اأو برتخي�ص من جهة خمت�صة اأو بغري ذلك 

و�صواء كان ارتياده مبقابل اأو بغري مقابل ، ووفقًا للتعريف الوارد يف قانون ال�صري واملرور النافذ.   

ن�سبة ال�ستهالك :

الن�صبة التي يتحملها الغري املت�صرر عند وقوع حادث وطلبه ا�صتبدال قطع غيار جديدة بدل من امل�صتعملة يف حالة اخل�صارة اجلزئية وفقًا جلداول ال�صتهالك .  

الف�سل الأول: ال�سروط العامة

تعترب الوثيقة وجداولها عقدًا واحدًا ويعترب اأي ملحق لها جزء ل يتجزاأ منها وكل كلمة اأو عبارة اأعطى لها معنى خا�ص يف اأي جزء من الوثيقة اأو مالحقها يكون لها ذات  .1 

املعنى يف اأي مكان اآخر وردت فيه ما مل يدل ال�صياق على غري ذلك.  

ل ت�صري اأحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية املتحدة.  .2

ل يجوز لل�صركة التم�صك يف مواجهة الغري املت�صرر بعدم م�صوؤوليتها عن التعوي�ص ب�صبب اأي دفع من الدفوع التي ميكن اإثارتها يف مواجهة املوؤمن له .   .3

يحق للغري /املت�صرر مطالبة ال�صركة مبا�صرًة  بالتعوي�ص عن الأ�صرار التي حلقت به والتي ت�صببت بها املركبة املوؤمنة لديها.  .4

تكون م�صوؤولية ال�صركة يف حالة وفاة اأحد اأفراد عائلة  كل من املوؤمن له اأو قائد املركبة مبلغ  200.000 درهم (مائتي الف درهم) فقط لل�صخ�ص الواحد ، وعند اأ.   .5 

الإ�صابة تكون م�صوؤولية املوؤمن بح�صب ن�صبة العجز اىل املبلغ املذكور لل�صخ�ص الواحد.    

200.000 درهم (مائتي الف درهم) فقط تكون م�صوؤولية ال�صركة يف حالة وفاة قائد املركبة املخ�ص�صة للتاأجري ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ   ب.    

لل�صخ�ص الواحد ، وعند الإ�صابة تكون م�صوؤولية املوؤمن بح�صب ن�صبة العجز اىل املبلغ املذكور لل�صخ�ص الواحد.   

كل تبليغ اأو اإخطار بحادث ت�صتلزمه الوثيقة يجب اأن يوجه اإىل ال�صركة كتابة �صواًء بوا�صطة الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�ص اأو باليد على العنوان املحدد يف الوثيقة باأ�صرع وقت  .6 

ممكن .  

فيما يتعلق بوثيقة تاأمني ال�صطول اأو باأي مركبة موؤمنة مبوجب هذه الوثيقة ل يجوز لل�صركة واملوؤمن له عقد اأي اتفاق من �صاأنه اأن يقلل اأو يحول دون تغطية م�صوؤوليته  اأ.   .7 

املدنية الكاملة النا�صئة عن الوفاة اأو الإ�صابات البدنية اأو الأ�صرار املادية التي توفرها هذه الوثيقة اأو تخفي�ص حدود م�صوؤولية ال�صركة اأو التغطيات املقررة يف هذه    
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الف�سل الثاين: التزامات �سركة التاأمني

تلتزم ال�صركة يف حال وقوع حادث نتج اأو ترتب على ا�صتعمال املركبة بتعوي�ص الغري املت�صرر يف حدود م�صوؤوليتها املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة عن جميع املبالغ التي يلتزم  .1 

املوؤمن له اأو قائد املركبة  قانونًا بدفعها ب�صفة تعوي�ص عما يلي:  

الوفاة اأو اأية اإ�صابة بدنية تلحق باأي �صخ�ص  مبا يف ذلك ركاب املركبة با�صتثناء املوؤمن له وقائد املركبة املت�صببة باحلادث والركاب الذين يعملون لدى املوؤمن له اإذا  اأ.    

ما اأ�صيبوا اأثناء العمل وب�صببه، ويعترب ال�صخ�ص من ركاب املركبة �صواء كان موجودًا داخل املركبة اأو �صاعدًا اإليها اأو نازًل منها، ويكون احلد الأق�صى مل�صوؤولية ال�صركة     

عن اأي مطالبة اأو جملة مطالبات ن�صاأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به ق�صائيًا مهما بلغت قيمته با�صتثناء الزوج والوالدين والولد حيث يكون حدها الأق�صى    

200،000 درهم مائتي الف درهم لكل م�صاب يف حالة الوفاة اأما يف حالة العجز فتكون ح�صب ن�صبة العجز من�صوبة ملبلغ 200،000 درهم مائتي الف درهم .   

مع مراعاة اأحكام الفقرة (اأ) اأعاله حتدد م�صوؤولية �صركة التاأمني بقيمة ما يحكم به ق�صائيًا مهما بلغت قيمته مبا يف ذلك ما يطالب به املدعي من امل�صروفات ب.    

الق�صائية والنفقات ما عدا الغرامات، وعلى ال�صركة اأن توؤدي التعوي�ص اإىل �صاحب احلق فور �صريورة احلكم الق�صائي واجب التنفيذ.   

الأ�صرار التي ت�صيب الأ�صياء واملمتلكات (ماعدا اململوك منها للموؤمن له اأو لقائد املركبة وقت احلادث اأو ما كان لدى اأي منهما على �صبيل الأمانة اأو يف حرا�صته اأو يف  ج.    

حيازته)، يتحدد مبلغ التاأمني فيها عن اأي مطالبة اأو جملة مطالبات ن�صاأت عن حادث واحد مببلغ (2،000،000) درهم مليوين درهم مهما بلغ عدد الأ�صخا�ص الذين     

ت�صررت ممتلكاتهم، �صاملًة التكاليف الالزمة لنقل املركبة املت�صررة اإىل ور�ص الوكالة اأو ور�ص الإ�صالح الأخرى وفقًا لأحكام هذه الوثيقة، ح�صب مقت�صى احلال.   

حتمل مبلغ قدره 6770 درهم تدفع ملزود خدمة الإ�صعاف والنقل الطبي اإىل امل�صت�صفيات عن كل �صخ�ص “م�صاب” يتعر�ص لالإ�صابة البدنية اأو الوفاة ويتم اإ�صعافه ونقله  د.    

اإىل امل�صت�صفى نتيجة حادث يح�صل من مركبة موؤمن عليها لدى ال�صركة  من امل�صوؤولية املدنية .   

ي�صتحق الغري املت�صرر مالك املركبة اخل�صو�صية بدل فوات املنفعة (املركبة البديلة) وح�صب التف�صيل الآتي:- هـ .   

اوًل: يف حال اختيار الغري املت�صرر التعوي�ص النقدي ل يتم احت�صاب اأي بدل عن فوات املنفعة.   

ثانيًا: اأما يف حال اختيار الإ�صالح للمركبة املت�صررة يف  ور�ص الإ�صالح  ح�صب مقت�صى احلال فتح�صب مدة بدل فوات املنفعة بالأيام من تاريخ ت�صليم املركبة املت�صررة     

وتقرير احلادث وامللكية لل�صركة.    

ثالثًا: حتت�صب م�صوؤولية �صركة التاأمني عن بدل فوات املنفعة  عن كل يوم لكل مركبة مت�صررة ح�صب قيمة اأجرة مركبة بديلة مماثلة لنف�ص النوع من املركبة ومبا ل يزيد    

عن ثالثمائة درهم يوميًا ، وتكون املدة الق�صوى لبدل فوات املنفعة ع�صرة اأيام ولل�صركة اأن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك املدة تكون بحالة جيده جدا لل�صري على     

الطرق .   

ميتنع على ال�صركة اأن تقتطع اأي مبلغ حتمل من الغري املت�صرر.  .2

يف حالة وفاة اأي �صخ�ص ميتد اإليه التاأمني املن�صو�ص عليه يف هذه الوثيقة تلتزم ال�صركة باأن تدفع مبلغ التعوي�ص امل�صتحق نتيجة احلادث اإىل ورثته وفقا لل�صروط والأحكام   .3 

الواردة يف هذه الوثيقة.  

يف حال مرور اأكرث من �صنة على ت�صجيل املركبة وا�صتعمالها تلتزم ال�صركة باإ�صالح املركبة املت�صررة لدى ور�ص اإ�صالح منا�صبة ويتم ا�صتبدال القطع املت�صررة باأخرى اأ�صلية   .13 

بذات امل�صتوى بحيث ت�صمن ال�صركة باأن تتم اأعمال الإ�صالح وفقا لالأ�صول الفنية، كما وت�صمن الور�ص اأعمال الإ�صالح ، وعلى ال�صركة متكني الغري املت�صرر من فح�ص   

املركبة لدى اأي جهة فاح�صة معتمدة يف الدولة للتاأكد من اأنه مت اإ�صالح املركبة وفقا لالأ�صول الفنية وب�صكل ي�صتويف ال�صروط املطلوبة لرتخي�صها من حيث املتانة والأمان   

واأي �صرط اآخر ودون التاأثري على الفح�ص الفني للمركبة املت�صررة جراء احلادث لدى اجلهات الر�صمية املخت�صة. ويف حال تبني اأن الإ�صالح مل يكن وفقا لالأ�صول الفنية    

فتلتزم ال�صركة مبعاجلة الأمر اىل اأن يتم ت�صليم الغري املت�صرر مركبته بعد اإ�صالحها ب�صكل نهائي ووفقا لالأ�صول الفنية باأقرب وقت.  

يف حال طلب الغري املت�صرر تركيب قطع غيار جديدة بدًل عن القطع املت�صررة جراء احلادث فيتحمل ن�صب ال�صتهالك املحددة يف اجلدول رقم (1) من القيمة النهائية   .14 

لفاتورة ال�صراء، وفيما يتعلق مبركبات مكاتب التاأجري ومركبات الأجرة واملركبات العمومية  فتطبق ن�صب ال�صتهالك املحددة يف اجلدول رقم (2) من القيمة النهائية   

لفاتورة ال�صراء .  

ل يجوز خ�صم ال�صتهالك اأو تركيب قطع م�صتعملة اإذا كانت القطع �صمن القائمة املحددة يف اجلدول رقم   ( 4) الوارد يف هذه الوثيقة.   .15

للغري/املت�صرر اأن يتوىل اإ�صالح الأ�صرار التي تلحق باملركبة نتيجة احلادث �صريطة اأن ل تزيد كلفة ال�صالح عن املبلغ املتفق عليه مع ال�صركة ولها اأن تطلب ما يفيد اأن  .16 

عملية اإ�صالح املركبة قد متت.   

يف حال ت�صرر الأجزاء الثابتة غري القابلة للتبديل من املركبة كقاعدة املركبة (ال�صا�صي) اأو الأعمدة واأ�صبحت هذه الأجزاء بحاجة اإىل عملية ق�ص اأو �صد اأو حلام نتيجة   .17 

احلادث، فاإن املركبة تعترب بحالة خ�صارة كلية وتلتزم ال�صركة بالتعوي�ص ح�صب القيمة ال�صوقية للمركبة وقت احلادث.  

يف حال اعتبار املركبة بحالة خ�صارة كلية وقامت ال�صركة بتعوي�ص الغري املت�صرر على هذا الأ�صا�ص فاإن احلطام يكون من حق ال�صركة، ول يجوز حتميل الغري املت�صرر اأي   .18 

م�صاريف مقابل نقل ملكية املركبة اأو ا�صت�صدار �صهادة حيازة للمركبة امل�صطوبة، على اأن تكون املركبة خالية من اأي التزامات جتاه الغري كاملخالفات املرورية وغريه.  

يف حال وجود اأي خالف بني ال�صركة والغري املت�صرر ب�صاأن قيمة الأ�صرار اأو مبلغ التعوي�ص اأو حتديد القيمة ال�صوقية للمركبة املت�صررة فاإنه يتم تعيني خبري ك�صف اأ.   .19 

وتقدير اأ�صرار مرخ�ص ومقيد لدى هيئة التاأمني لتحديد قيمة هذه الأ�صرار اأو مبلغ التعوي�ص اأو القيمة ال�صوقية وعلى نفقة ال�صركة.   

يف حال عدم قبول راأي اخلبري، يجوز لأي من الطرفني اأن يطلب من هيئة التاأمني تعيني خبري مرخ�ص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى اأن يتحمل اأتعاب اخلبري ب.    

الطرف الذي مل يكن التقرير يف �صاحله.   

يف حال التفاق على اإ�صافة تغطية تاأمينية للموؤمن له اأو قائد املركبة اأو اأي من الأ�صخا�ص الذين مت ا�صتثناوؤهم من التغطيات مبوجب هذه الوثيقة فاإنه ل يجوز حتديد مبلغ  .20 

التعوي�ص عن الوفاة باأقل من (200،000 درهم) مائتي األف درهم لل�صخ�ص الواحد.  

ل يجوز لل�صركة رف�ص تعوي�ص الغري املت�صرر ب�صبب التاأخري عن التبليغ عن احلادث اإذا كان التاأخري ي�صتند لعذر مقبول.  .21

ت�صمل اأحكام هذه الوثيقة الأ�صرار التي تلحق بالغري املت�صرر من املقطورة ون�صف املقطورة و�صبه املقطورة ما دامت تتبع القاطرة.  .22

ل تنتق�ص هذه الوثيقة واأي ملحق لها من حق اأي �صخ�ص يف املطالبة بالتعوي�ص اأو املطالبة با�صرتداد اأي مبلغ ي�صتحق له مبوجب اأحكام اأي ت�صريع نافذ .  .23
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الف�سل اخلام�س: حالت الرجوع على املوؤمن له 

يجوز لل�صركة اأن ترجع على املوؤمن له و / اأو  قائد املركبة  اأو امل�صوؤول عن احلادث بح�صب الأحوال بقيمة ما تكون قد اأدته من تعوي�ص يف احلالت الآتية:- 

اإذا ثبت اأن التاأمني قد عقد بناء على اإدلء املوؤمن له ببيانات كاذبة اأو اإخفائه وقائع جوهرية توؤثر يف قبول ال�صركة تغطية اخلطر اأو يف حتديد ق�صط التاأمني.  .1

اإذا ثبت ا�صتعمال املركبة يف غري الأغرا�ص املحددة يف طلب التاأمني امللحق بهذه الوثيقة اأو جتاوز احلد الأق�صى للركاب امل�صموح به اأو ثبت  حتميلها باأكرث من احلمولة  .2 

املقررة لها اأو  اذا كانت حمولتها غري حمزومة ب�صكل فني حمكم اأو جتاوز حدود العر�ص اأو الطول اأو العلو امل�صموح  به �صريطة اأن يثبت اأن ذلك هو ال�صبب املبا�صر يف وقوع    

احلادث.  

اإذا ثبت ا�صتعمال املركبة يف �صباق اأو اختبار ال�صرعة - يف غري الأحوال امل�صرح بها - �صريطة اأن يثبت اأنه ال�صبب املبا�صر يف وقوع احلادث.  .3

اإذا ثبت اأن هنالك خمالفة للقوانني وانطوت املخالفة على جناية اأو جنحة عمدية وفقًا للتعريف املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات املعمول به والنافذ املفعول يف الدولة.   .4

اإذا ثبت اأن قيادة املركبة متت دون احل�صول على رخ�صة قيادة لنوع املركبة طبقًا لقانون ال�صري واملرور ولوائحه واأحكام هذه الوثيقة اأو اأن يكون الرتخي�ص املمنوح للموؤمن   .5 

له اأو لقائد املركبة ، ح�صب مقت�صى احلال، قد �صدر اأمر باإيقافه من املحكمة اأو ال�صلطات املخت�صة اأو مبقت�صى لوائح املرور اأو اأن رخ�صة قيادة املركبة كانت منتهية وقت    

احلادث مامل ي�صتطع جتديد الرخ�صة املنتهية خالل ثالثني يومًا من تاريخ احلادث.  

اأو  تناول  اأو �صخ�ص  اآخر �صمح له بقيادتها  ارتكب احلادث  وهو يف غري حالته الطبيعية ب�صبب  وقوعه حتت تاأثري املخدرات  اإذا ثبت اأن قائد املركبة �صواء املوؤمن له   .6 

امل�صروبات الكحولية املوؤثرة على قدرته يف ال�صيطرة على املركبة اأو تناول العقاقري الطبية التي ل ي�صمح  طبيًا بالقيادة بعد تناولها، اأما اإذا كانت املركبة معدة للتاأجري فيتم    

الرجوع على قائد املركبة (امل�صتاأجر).   

اإذا ثبت وقوع احلادث عمدًا من املوؤمن له او قائد املركبة.  .7

حال ت�صبب املقطورة اأو ن�صف املقطورة اأو �صبه املقطورة بحادث ومل يكن املوؤمن له قد اتفق مع ال�صركة على �صمولها بالتاأمني.   .8

اإذا ثبت ا�صتعمال املركبة خارج الطريق وفقًا لتعريف الطريق يف هذه الوثيقة ومل يكن هنالك تغطية ا�صافية.   .9

اأما يف حال كانت ال�صرار التي حلقت بالغري املت�صرر نتيجة عملية �صرقة اأو �صطو للمركبة املوؤمنة وتوفرت اإحدى حالت الرجوع  بحق ال�صارق فيتم الرجوع عليه فقط .  .10

الف�سل ال�ساد�س: اإنهاء الوثيقة 

ل يجوز لل�صركة ول للموؤمن له اإنهاء هذه الوثيقة اأثناء مدة �صريانها مادام ترخي�ص املركبة  قائمًا.  .1

تلتزم ال�صركة باأي ت�صوية بني املوؤمن له والغري املت�صرر اإذا متت مبوافقتها اخلطية.  .4

ميتد التاأمني املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل يف حدود الأحكام وال�صروط الواردة به اإىل م�صوؤولية كل قائد مركبة مرخ�ص اأثناء قيادته للمركبة املوؤمن عليها .  .5

الف�سل الثالث : التزامات املوؤمن له

يف حال وقوع حادث يرتتب عليه مطالبة وفقًا لأحكام الوثيقة يجب على املوؤمن له اأو قائد املركبة اأن يخطر اجلهات الر�صمية املخت�صة وال�صركة املوؤمن لديها خالل مدة   .1 

معقولة من تاريخ وقوع احلادث مع تقدمي جميع امل�صتندات والبيانات املتعلقة باحلادث، ما مل يكن التاأخري لعذر مقبول ، ويجب على املوؤمن له ت�صليم ال�صركة باأ�صرع وقت   

ممكن كل مطالبة اأو اإنذار اأو اأوراق ق�صائية مبجرد ت�صلمه اإياها.  

يجب على املوؤمن له اأو قائد املركبة اإخطار ال�صركة باأ�صرع وقت مبجرد علمه بقيام دعوى اأو حتقيق اأو حتريات خا�صة باحلادث املذكور ، ما مل يكن التاأخري لعذر مقبول،  .2 

ويف حالة وقوع �صرقة اأو عمل جنائي اآخر  على املركبة املوؤمن عليها قد يرتتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يتعني على املوؤمن له اأن يخطر اجلهات املخت�صة باأ�صرع   

وقت واأن يقدم كل تعاون لل�صركة.   

ل يجوز للموؤمن له ول ملن ينوب عنه تقدمي اأي اإقرار بامل�صوؤولية اأو عر�ص اأو وعد اأو دفع اأي مبلغ بدون املوافقة اخلطية لل�صركة.   .3

الف�سل الرابع: ال�ستثناءات 

ل يغطي هذا التاأمني امل�صوؤولية املدنية التي تنتج اأو تن�صاأ عن احلوادث التي تقع من املركبة املوؤمن عليها يف احلالت الآتية:-

احلوادث التي تقع خارج حدود الدولة.  .1

احلوادث التي تكون قد وقعت اأو ن�صاأت اأو نتجت اأو تعلقت بطريقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفي�صانات اأو الزوابع اأو الأعا�صري اأو ثوران الرباكني  .2 

اأو الزلزل والهزات الأر�صية)  

  

اأو الثورة اأو الع�صيان  اأو ال�صطرابات ال�صعبية  اأو ال�صراب  اأو احلرب الأهلية  اأو مل تعلن  اأكانت احلرب معلنة  اأو الأعمال احلربية �صواء  اأو اأعمال العدو الأجنبي  الغزو   .3 

اأو النقالب الع�صكري اأو اغت�صاب ال�صلطة اأو امل�صادرة اأو التاأميم اأو املواد والنظائر امل�صعة اأو التفجريات الذرية اأو النووية اأو اأي عامل يت�صل بطريق مبا�صر اأو غري مبا�صر    

باأي �صبب من الأ�صباب املتقدمة.  

احلوادث التي تقع  للموؤمن له اأو قائد املركبة اأو الأ�صخا�ص الذين يعملون لدى املوؤمن له اإذا ما اأ�صيبوا اأثناء العمل وب�صببه اإل اإذا ح�صل على تغطية اإ�صافية مبوجب ملحق  .4 

اأو وثيقة اأخرى .   
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جدول رقم )2(

ن�صب ال�صتهالك قطع غيار “ مركبات الأجرة واملركبات العمومي  ومركبات مكاتب التاأجري”.

جدول رقم )3(

“ جدول املدد الق�صرية ” ببيان ن�صب ال�صرتداد من ق�صط التاأمني

الن�سبة ال�سنة

% 10 ال�صتة اأ�صهر الأخرية من ال�صنة الأوىل

% 20 الثانية

% 25 الثالثة

% 30 الرابعة

% 35 �خلام�سة

% 40 ال�صاد�صة وما فوق

ن�سبة ال�سرتداد من الق�سط املدة ل�سريان الوثيقة

%80 مدة ل تتجاوز �صهر

%70  مدة تزيد على �صهر  ولغاية نهاية ال�صهر الرابع

%50  مدة تزيد عن اربعة ا�صهر  ولغاية نهاية ال�صهر  ال�صاد�ص

%30  مدة تزيد عن �صتة اأ�صهر ولغاية نهاية ال�صهر الثامن

ل �صيء مدة تزيد عن ثمانية  اأ�صهر

الن�سبة ال�سنة

- الأوىل

% 5 الثانية

% 10 الثالثة

% 15 الرابعة

% 20 �خلام�سة

% 30 ال�صاد�صة وما فوق

على اأنه يجوز انهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة �صريانها  ب�صبب :  .2

اإلغاء ترخي�ص املركبة اأو ، اأ)    

ب)  تقدمي وثيقة تاأمني جديدة ب�صبب تغيري بيانات املركبة اأو ،       

نقل ملكيتها مبوجب �صهادة �صادرة عن اجلهة املخت�صة،  ج)   

ويف هذه احلالة يجب على ال�صركة املوؤمن لديها اأن ترد للموؤمن له الق�صط املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�صب مع املدة التي كانت الوثيقة �صارية فيها بح�صب جدول املدد الق�صرية  

رقم (3) الوارد يف هذه الوثيقة ، �صريطة األ تكون هناك اأية تعوي�صات دفعت اأو مطالبات معلقة وكان املوؤمن له مت�صببا يف احلادث. 

يوؤكد عدم �صالحيتها  والرتخي�ص  املرور  اإدارة  ت�صدره  بقرار  ت�صجيلها  �صطب  �صريطة  الكلية)  للمركبة (اخل�صارة  الكلي  التلف  ملغاة حكمًا يف حال  الوثيقة  تعترب هذه   .3 

لال�صتعمال، على اأن يبقى كل من ال�صركة واملوؤمن له ملتزمني باأحكامها قبل الإنهاء.  

الف�سل ال�سابع: اأحكام عامة

تلتزم ال�صركة بت�صمني جميع البيانات الواردة يف اجلدول رقم (5) من هذه الوثيقة ويعترب هذا اجلدول جزًءا من هذه الوثيقة.  .1

ل ت�صمع الدعاوى النا�صئة عن هذه الوثيقة بعد انق�صاء ثالث �صنوات من اليوم الذي علم فيه املت�صرر  وذوي امل�صلحة بحدوث ال�صرر وبامل�صئول عنه .   .2

تخت�ص حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة بالف�صل يف اأي منازعة قد تن�صاأ عن هذه الوثيقة.   .3

جدول رقم )1(

ن�صب ال�صتهالك “ قطع غيار املركبات  اخلا�صة”
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جدول رقم )4(

قائمة قطع الغيار التي اذا ت�صررت من حادث �صري يجب تغيريها باأخرى جديدة دون خ�صم اأي ا�صتهالك

زجاج املركبة 

الأ�صطوانات الرئي�صية للكوابح (للفرامل)

اأ�صطوانات عجلة الكوابح (الفرامل ) 

ج�صم الكوابح (الفرامل) 

كابالت الكوابح (طراز النابيب)

خراطيم الكوابح 

�صفائح (اأغ�صية) الكوابح 

�صناديق التوجيه

ترو�ص التوجيه

حماور التوجيه ومفا�صلة الكروية

اأحزمة املقاعد 
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