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ماذا تفعل عند وقوع حادث؟


يرجى م�ساعدة �أي �شخ�ص يعاني من �إ�صابة قدر الإمكان.



ات�صل بال�شرطة على الرقم  ٩٩٩وا�شرح لهم الموقف.



ا�س�أل ال�شرطة فيما �إذا كان يتعين عليك �إزالة المركبة من موقع الحادث .انقل مركبتك �إذا طلب منك ذلك .وفي خالف ذلك ،يتعين عليك ترك المركبة في موقع
الحادث .ومن الطبيعي �أن تطلب منك ال�شرطة مراجعة �أقرب مركز لل�شرطة لال�ستجواب .كل ما يتعين عليك فعله بب�ساطة هو �أن تتبع تعليماتهم.

�	إذا طلب منك البقاء في موقع الحادث ،اخرج من المركبة فور ًا وانتظر و�صول ال�شرطة� .إذ �أن البقاء داخل ال�سيارة ينطوي على مخاطر كبيرة جد ًا ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت
	 �سيارتك واقفة على الطريق �أو على جانب الطريق.
	ال تحاول قيادة مركبة �شديدة التلف� .إذ �أن ذلك قد يعر�ضك �إلى مزيد من الحوادث� ،أو �إلى تخريب المركبة� .إذا لم يكن بالإمكان ت�شغيل المركبة ،اطلب طوكيو مارين
نيت�شيدو/مزود خدمة م�ساعدة الطريق المجانية المذكور في مكان �آخر هنا لقطر مركبتك.


اح�صل على تقرير بالحادث �أو خطاب بالإ�صالح� .سوف لن نقبل �أي مطالبة �أو �إ�صالح مركبتك بدون تقديم هذه الوثيقة.

�	أبلغ طوكيو مارين �آند نيت�شيدو عن الحادث .ومن ثم اق�صد ور�شة الإ�صالح ح�سب التعليمات بعد ال�سماح لك بذلك.


راجع مكتب طوكيو مارين �آند نيت�شيدو في يوم العمل التالي لتعبئة ا�ستمارة المطالبة وتقديم تقرير ال�شرطة� ،إ�ضافة �إلى تقديم �صورة عن رخ�صة القيادة و�صورة عن
بطاقة ت�سجيل المركبة.



للم�ساعده نرحب بتلقي ات�صاالتكم بق�سم حوادث ال�سيارات علي الرقم(055) 123 9229 / (04) 3502 777 :
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�شكر ًا لكم على اختياركم طوكيو مارين �آند نيت�شيدو للت�أمين على مركبتكم ،كما نهنئكم على اختياركم لبولي�صة طوكيو ما�ست.

الوثيقة الموحدة لت�أمين المركبة من الفقد والتلف
ال�صادرة بموجب نظام توحيد وثائق الت�أمين على المركبات �سندا لقرار مجل�س �إدارة هيئة الت�أمين رقم ( )25ل�سنة 2016

والآن ،يمكنك اعتبار مركبتك محمية بموجب �أو�سع التغطيات الت�أمينية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبال�سعر الذي يمكنك تحمله.
علم ًا ب�أننا نقدم الخدمات الت�أمينية الجيدة لعمالئنا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام  .1977وباعتبار �أن �شركتنا “طوكيو مارين �آند نيت�شيدو” تعتبر جزء ًا من �شركة طوكيو
مارين هولدينغز ،ف�إننا ن�ؤمن بفل�سفة ال�شركة المذكورة �أدناه.
																	

تعتبر �شركة طوكيو مارين هولدينجز ملتزمة بالتعزيز الم�ستمر لقيمة ال�شركة من خالل ك�سب ثقة العميل المبنية على �أ�سا�س كافة ن�شاطاتها.

بما �أن الم�ؤمن له قد تقدم �إلى �شركة طوكـيو مارين اند نيت�شيدو فاير ان�شوران�س كومبـاني ليمتد الم�شار �إليها فيما بعد ب “ال�شركة” بطلب لإبرام الت�أمين المبين �أدناه ،ووافق
على اعتبار الطلب �أ�سا�س ًا لهذه الوثيقة وجز ًء ال يتجز�أ منها ودفع �أو قبل �أن يدفع ق�سط الت�أمين المطلوب منه ،وقبلت ال�شركة وتعهدت بدفع التعوي�ض للم�ؤمن له في حالة حدوث
�ضرر للمركبة بموجب هذا الت�أمين �سواء �أكان نا�شئا عن ا�ستعمال المركبة �أو وقوفها في دولة الإمارات العربية المتحدة �أثناء مدة الت�أمين �سواء �أكان مت�سببا �أو مت�ضررا.
فقد �أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأ�ضرار التي ت�صيب المركبة الم�ؤمن عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة في �أثناء مدة الت�أمين وطبق ًا للأحكام وال�شروط واال�ستثناءات
الواردة بهذه الوثيقة �أو الملحقة بها

التعاريف:

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



عن طريق تقديم المنتجات و الخدمات عالية الجودة �إلى العمالء ،ف�إننا �سوف ن�ساهم في �إثراء حياتهم و م�ساندتهم في تطوير الأعمال.



من �أجل الوفاء بالم�س�ؤولية تجاه الم�ساهمين باعتبارهم �صميم �شركة طوكيو مارين جروب ،ف�إننا ن�سعى من �أجل تحقيق تطوير عالمي لأف�ضل الأعمال في العالم
فيما يتعلق بال�صحة والنمو الم�ستمر والربحية.



عن طريق �إن�شاء عالقة وطيدة مع العمالء الذين هم �شركاء موثوق فيهم من �أجل تحقيق الأهداف النفعية ب�شكل م�شترك.

�شركة الت�أمين المرخ�ص لها بالعمل داخل الدولة طبق ًا للقوانين والأنظمة ال�صادرة في الدولة وقبلت الت�أمين على المركبة و�أ�صدرت الوثيقة.



لت�شجيع الإبداع عند كل و �أي موظف ،ف�إننا �سوف نعزز من ثقافة ال�شركة مما يحفز على تبادل الأفكار الحرة و العامة.

الم�ؤمن له :

 وخالل �أدائنا لم�س�ؤولياتنا االجتماعية ك�شركة رائدة للحفاظ على التنمية العالمية ،احترام حقوق الإن�سان ،الت�آلف و الم�ساهمة في المجتمع ،ف�إننا �سنبذل جهود ًا
	�إيجابية ومكثفة من �أجل تنمية المجتمع و الجمعيات المحلية.

الوثيقة:

وثيقة الت�أمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف و�أي ملحق لها والتي تحكم العالقة بين الم�ؤمن له وال�شركة وتتعهد بمقت�ضاه ال�شركة ب�أن يعو�ض الم�ؤمن له عند حدوث
ال�ضرر المغطى بالوثيقة مقابل الق�سط الذي يدفعه الم�ؤمن له.

ال�شركة (الم�ؤمن):

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي تقدم بطلب الت�أمين وابرم مع الم�ؤمن وثيقة الت�أمين لمركبته و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط الت�أمين.

قائد المركبة (ال�سائق المرخ�ص) :

ال�شخ�ص الذي يقود المركبة �سوا ًء الم�ؤمن له �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�إذن �أو ب�أمر الم�ؤمن له ب�شرط �أن يكون مرخ�ص ًا له بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبق ًا لقانون ال�سير والمرور
والقوانين واللوائح الأخرى ،و�أن ال يكون الترخي�ص الممنوح له قد �ألغي ب�أمر من المحكمة �أو بمقت�ضى قانون ال�سير والمرور والئحته التنفيذية  ،ويدخل �ضمن هذا التعريف قائد
المركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته �إذا تمكن من تجديدها خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ الحادث .

المركبة :

�آلة ميكانيكية �أو دراجة نارية �أو �أي جهاز �آخر ي�سير بقوة ميكانيكية والمو�ضحة موا�صفاتها في الوثيقة .

طلب الت�أمين :

الطلب المت�ضمن البيانات الخا�صة بالم�ؤمن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة وعلم الم�ؤمن له �إلكتروني ًا �أو خطي ًا.
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الملحق الإ�ضافي :

الف�صل الأول :ال�شروط العامة

كل اتفاق خا�ص بين الطرفين ي�ضاف �إلى التغطيات الأ�سا�سية في هذه الوثيقة.

ق�سط الت�أمين :

المقابل الذي ي�سدده �أو يتعهد ب�أن ي�سدده الم�ؤمن له نظير التغطية الت�أمينية.

التحمل الأ�سا�سي :

المبلغ الذي يتحمله الم�ؤمن له وفقا لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.

التحمل الإ�ضافي :

 .1تعتبر الوثيقة وجداولها عقد ًا واحد ًا ويعتبر �أي ملحق لها جزء ال يتجز�أ منها وكل كلمة �أو عبارة �أعطي لها معنى خا�ص في �أي مكان من الوثيقة �أو مالحقها يكون لها ذات
المعنى في �أي مكان �آخر وردت فيه ما لم يدل ال�سياق على غير ذلك.
 .2كل تبليغ �أو �إخطار بحادث ت�ستلزمه الوثيقة يجب �أن يوجه �إلى ال�شركة كتابة �سوا ًء بوا�سطة البريد الإلكتروني �أو الفاك�س �أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة ب�أ�سرع
وقت ممكن.
�	.3أي اتفاق خارجي بين الم�ؤمن له وال�شركة من �ش�أنه �أن يقلل من التغطيات المحددة في هذه الوثيقة يعتبر باط ًال .

المبلغ الذي يتحمله الم�ؤمن له وفقا لهذه الوثيقة �إ�ضافة للتحمل الأ�سا�سي.

�	.4إذا تعدد الت�أمين لدى �أكثر من �شركة ت�أمين فال تلتزم ال�شركة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار �إال بن�سبة المبلغ الم�ؤمن به لديها لجملة المبالغ الم�ؤمن بها على الخطر الم�ؤمن منه.

الكارثة الطبيعية :

 .5لل�شركة والم�ؤمن له بموجب مالحق �إ�ضافية مقابل ق�سط ت�أمين �إ�ضافي وفي حدود الأحكام وال�شروط الواردة بهذه الوثيقة ،االتفاق على �أن تقوم ال�شركة بالت�أمين من
الأ�ضرار الأخرى غير المن�صو�ص عليها في هذه الوثيقة وعلى الأخ�ص ما يلي-:

كل ظاهرة عامة تن�ش�أ عن الطبيعة مثل(الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صير �أو ثوران البراكين �أو الزالزل والهزات الأر�ضية) وت�ؤدي �إلى �ضرر �شامل ووا�سع وي�صدر بخ�صو�صها
قرار من ال�سلطة المخت�صة في الدولة.

الفي�ضان :

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

الطريق :

	�أ .الت�أمين من الأ�ضرار التي تلحق بممتلكات الم�ؤمن له �أو قائد المركبة وقت الحادث �أو ما كان موجود ًا لديهما على �سبيل الأمانة �أو في حرا�ستهما �أو تحت حيازتهما،
		 وذلك بموجب ملحق لهذه الوثيقة �أو بموجب وثيقة ت�أمين م�ستقلة.
ب .تغطية الأ�ضرار والأخطار التي تقع خارج الطريق العام.

كل �سبيل مفتوح لل�سير العام دون حاجة �إلى �إذن خا�ص وكل مكان يت�سع لمرور المركبات وي�سمح للجمهور بارتياده �سواء كان ذلك ب�إذن �أو بترخي�ص من جهة مخت�صة �أو بغير
ذلك و�سواء كان ارتياده بمقابل �أو بغير مقابل ووفق ًا للتعريف الوارد في قانون ال�سير والمرور النافذ.

 .6على الرغم مما ورد في هذه الوثيقة من �أحكام و�شروط  ،ال يجوز ل�شركة الت�أمين رف�ض تعوي�ض الم�ؤمن له ب�سبب الت�أخير عن التبليغ عن الحادث �إذا كان الت�أخير لعذر
مقبول.

ن�سبة اال�ستهالك :

الن�سبة التي يتحملها الم�ؤمن له عند وقوع حادث وطلبه ا�ستبدال قطع غيار جديدة بدال من الم�ستعملة في حالة الخ�سارة الجزئية وفق ًا لجداول اال�ستهالك.

 .7فيما يتعلق بوثيقة ت�أمين اال�سطول �أو ب�أي مركبة م�ؤمنة بموجب هذه الوثيقة  ،ال يجوز لل�شركة �أن تبرم �أي اتفاق خارجي من �ش�أنه �أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه
الوثيقة �أو تحرم الم�ؤمن له �أو الم�ستفيد من هذه الوثيقة من ممار�سة حقه بالمطالبة بالتعوي�ض بموجبها ،ويدخل �ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعوي�ض
لأي �سبب لي�س له عالقة بالحادث كالعمر �أو الجن�س �أو خالفه و�إال �أعتبر االتفاق باطال.

هي المدة الزمنية لت�أمين المركبة والممتدة الى نهاية ال�شهر الثالث ع�شر من بداية الت�أمين.

�	.8أ .في حال اعتبار المركبة الم�ؤمن عليها بحالة خ�سارة كلية وقيام ال�شركة بتعوي�ض الم�ؤمن له على هذا الأ�سا�س ،ف�إن الحطام يكون من حق ال�شركة ،وال يجوز تحميل
		 الم�ؤمن له �أي م�صاريف مقابل نقل ملكية المركبة �أو ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة الم�شطوبة .

الفترة الت�أمينية :

ب .ويترتب على الم�ؤمن له قبل ا�ستالم التعوي�ض �أن يقوم بدفع جميع الم�ستحقات المترتبة على المركبة ،وتقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهة المخت�صة لنقل ملكية حطام
		 المركبة الى ال�شركة من �أ�صحاب الرهون في حال وجود رهن وتقديم الم�ساعدة والأوراق والتوكيالت الالزمة والح�ضور الى الدوائر المخت�صة ،اذا ا�ستلزم الأمر من
		�أجل نقل ملكية المركبة الى ال�شركة.
 .9لل�شركة �أن تتولى الإجراءات الق�ضائية والت�سوية لتمثيل الم�ؤمن له �أو قائد المركبة على نفقتها من خالل محام في �أي تحقيق �أو ا�ستجواب و�أمام �أي محكمة في �أي دعوى
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	�أو التدخل في �أي مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة �أو حادث قد ت�س�أل عنه ال�شركة بموجب هذه الوثيقة و يمكن �أن يترتب عليه دفع تعوي�ض طبق ًا لأحكام هذه الوثيقة ،ولها
	�أن تقوم بت�سوية تلك المطالبة والت�صالح فيها ،وعلى الم�ؤمن له �أن يقدم �إلى ال�شركة كل تعاون ممكن �سواء بتوقيع وكالة للمحامي �أو خالفه من �أجل تمكينها من مبا�شرة
	�أي من الإجراءات القانونية.

 .3في حال طلب الم�ؤمن له تركيب قطع غيار جديدة �أ�صلية بد ًال عن المت�ضررة بالحادث �أو دفع قيمتها نقد ًا فيتحمل الم�ؤمن له ن�سب اال�ستهالك المو�ضحة بالجدول رقم ()1
من القيمة النهائية لفاتورة ال�شراء ،وبالن�سبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب الت�أجير فيتحمل الم�ؤمن له ن�سب اال�ستهالك المو�ضحة بالجدول رقم (.)2

 .10لغايات تحديد بيانات المركبة الم�ؤمنة تعتبر جميع البيانات الواردة في الجدول رقم ( )5من هذه الوثيقة جز ًءا ال يتجز�أ منها.
	.11ال ت�سمع �أي دعوى نا�شئة عن هذه الوثيقة بعد انق�ضاء ثالث �سنوات	 على حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى �أو على علم ذوي الم�صلحة بوقوعها.
 .12تخت�ص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالف�صل في �أية منازعات تن�ش�أ عن هذه الوثيقة.

الف�صل الثاني :التزامات �شركة الت�أمين
 .1تلتزم ال�شركة بتعوي�ض الم�ؤمن له عن الفقد �أو التلف الذي يلحق بالمركبة الم�ؤمن عليها وملحقاتها �أثناء وجودها فيها والأجزاء المت�ضررة و قطع غيارها وذلك في الحاالت
الآتية-:
	�أ�	.إذا نتج الفقد �أو التلف عن �صدم �/أو ت�صادم �أو انقالب �أو �أي حادث عر�ضي �أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ �أو نتيجة الهتراء الأجزاء باال�ستعمال.
ب�	.إذا نتج الفقد �أو التلف عن حريق �أو انفجار خارجي �أو اال�شتعال الذاتي �أو ال�صاعقة.
ج�	.إذا نتج الفقد �أو التلف عن ال�سطو �أو ال�سرقة.

 .4للم�ؤمن له �أن يتولى �إ�صالح الأ�ضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث م�ؤمن �ضده بموجب هذه الوثيقة وذلك ب�شرط �أال تزيد القيمة المقدرة لتكاليف الإ�صالح عن القيمة
المتفق عليها خطي ًا للإ�صالح مع ال�شركة.
� .5إذا فقدت المركبة الم�ؤمن عليها �أو ثبت عدم �إمكانية �إ�صالحها �أو �أن تكاليف الإ�صالح تزيد عن  %50من قيمتها قبل الحادث ،ف�إن القيمة الت�أمينية المتفق عليها للمركبة
بين الم�ؤمن والم�ؤمن له عند توقيع وثيقة الت�أمين هي �أ�سا�س احت�ساب التعوي�ض عن الفقد والتلف الم�ؤمن �ضدهما بمقت�ضى هذه الوثيقة وذلك بعد خ�صم ن�سبة اال�ستهالك
البالغة  %20من القيمة الت�أمينية وبن�سبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة الت�أمينية �إلى تاريخ الحادث بحيث يراعى ك�سور الفترة الت�أمينية.
�	.6إذا �أ�صبحت المركبة غير �صالحة لال�ستعمال ب�سبب الفقد �أو التلف الم�ؤمن �ضدهما بمقت�ضى �أحكام هذه الوثيقة ،ف�إن ال�شركة تتحمل التكاليف الالزمة لحرا�سة المركبة
ونقلها �إلى �أقرب ور�شة �إ�صالح وت�سليمها للم�ؤمن له بعد الإ�صالح .
 .7في حال تم �إ�صالح المركبة المت�ضررة لدى ور�ش الإ�صالح المعتمدة من قبل ال�شركة  ،فعلى ال�شركة �ضمان �أن يتم �إ�صالح المركبة ب�شكل فني �سليم وبعناية وفنية منا�سبة
مع �ضمان العمل من قبل ور�ش الإ�صالح ،وتلتزم ال�شركة بتمكين الم�ؤمن له من فح�ص المركبة لدى �أي جهة فح�ص مركبات معتمدة في الدولة للت�أكد ب�أن المركبة قد تم
	�إ�صالحها ب�شكل جيد دون الت�أثير على الفح�ص الفني للمركبة المت�ضررة جراء الحادث لدى الجهات الر�سمية المخت�صة ،وفي حال تبين �أن الإ�صالح تم دون الم�ستوى
الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى ال�شركة معالجة ذلك مع ور�شة الإ�صالح حتى يتم �إ�صالح المركبة ب�شكل فني �سليم وت�سليمها للم�ؤمن له.
 .8في حال وجود �أي خالف بين ال�شركة والم�ؤمن له حول قيمة الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض تقوم ال�شركة بتعيين خبير ك�شف وتقدير �أ�ضرار مرخ�ص ومقيد لدى الهيئة لتحديد
قيمة هذه الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض وعلى نفقة ال�شركة ،وفي حال عدم القبول بر�أي الخبير يجوز لأي من الطرفين �أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخ�ص من قبلها على
نفقة ذلك الطرف ،وعلى �أن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في �صالحه.

د�	.إذا حدث الفقد �أو التلف عن فعل متعمد �صادر عن الغير.
هـ�	.إذا حدث الفقد �أو التلف في �أثناء النقل البري �أو النقل المائي الداخلي �أو النقل بالم�صاعد �أو بالآالت الرافعة بما في ذلك عمليات ال�شحن والتفريغ التابعة لأعمال
		 النقل ال�سالف ذكرها.
و�	.أي تغطيات �إ�ضافية يتم االتفاق عليها بموجب هذه الوثيقة �أو بموجب مالحق خا�صة فيها.
 .2تلتزم ال�شركة عند وقوع حادث بما يلي :
	�أ�	.إ�صالح المركبة �أو �أي جزء من �أجزائها �أو ملحقاتها �أو قطع غيارها و�إعادتها �إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث.
ب .دفع قيمة الفقد �أو التلف نقد ًا �إلى الم�ؤمن له في حالة االتفاق على ذلك مع الم�ؤمن له.
ج .ا�ستبدال المركبة المت�ضررة في حالة الهالك الكلي وذلك مالم يطلب الم�ؤمن له من ال�شركة �أن تدفع له القيمة نقد ًا ففي هذه الحالة تقوم ال�شركة ب�إجابة طلب
		 الم�ؤمن له .
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الف�صل الثالث  :التزامات الم�ؤمن له
 .1دفع ق�سط الت�أمين المتفق عليه.
 .2اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة الم�ؤمن عليها وحمايتها من الفقد �أو التلف و�إبقائها في حالة �صالحة لال�ستعمال ،وفي حالة وقوع حادث �أو عطب
للمركبة يتعين على الم�ؤمن له �أن ال يترك المركبة الم�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها دون اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع زيادة الأ�ضرار ،و�إذا تمت قيادة المركبة الم�ؤمن
عليها قبل �إجراء الت�صليحات الالزمة من قبل الم�ؤمن له �أو قائد المركبة ف�إن كل زيادة في التلف �أو كل تلف �آخر يلحق بالمركبة الم�ؤمن عليها نتيجة ذلك لن تكون ال�شركة
م�س�ؤولة عنها وفق ًا لهذه الوثيقة.
 .3يجب على الم�ؤمن له �أن يبقى المالك الوحيد للمركبة الم�ؤمن عليها طوال مدة الت�أمين  ،ويتعين عليه عدم ت�أجيرها للغير و�أن ال يوقع على �أي عقد من �ش�أنه �أن يقيد مطلق
ملكيته وحيازته للمركبة دون �أن يح�صل على موافقة كتابية م�سبقة بذلك من ال�شركة.
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 .4في حالة وقوع حادث قد تترتب عليه مطالبة وفق ًا لأحكام هذه الوثيقة يجب على الم�ؤمن له �أن يخطر الجهات الر�سمية المخت�صة فور ًا  ،كما يتوجب عليه �أن يقوم ب�إخطار
ال�شركة الم�ؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث وبدون ت�أخير غير مبرر ،ويجب على الم�ؤمن له ت�سليم ال�شركة الم�ؤمن لديها ب�أ�سرع وقت كل مطالبة �أو
	�إنذار �أو �أوراق ق�ضائية وذلك بمجرد ت�سلمه �إياها.

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

�	.5إخطار ال�شركة ب�أ�سرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى �أو تحقيق �أو تحريات خا�صة بالحادث المذكور ،وفي حالة وقوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر قد يترتب عليه قيام
مطالبة وفق ًا لهذه الوثيقة يتعين على الم�ؤمن له �أن يخطر ال�شرطة وال�شركة ب�أ�سرع وقت ممكن ودون ت�أخير و�أن يتعاون مع ال�شركة في ذلك.
 .6يجوز ل�شركة الت�أمين تحميل الم�ؤمن له المت�سبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعوي�ض الم�ستحق عن �أي حادث يت�سبب فيه �شخ�صي ًا �أو من ي�أذن له بقيادة
المركبة �أو الحوادث التي تقيد �ضد مجهول  ،وح�سب الجدول رقم (. )3
 .7بالإ�ضافة لمبالغ التحمل المحددة في الجدول رقم ( ،)3يجوز للم�ؤمن تحميل الم�ؤمن له المت�سبب بحادث مبلغ تح ّمل �إ�ضافي وح�سب التف�صيل التالي:
�أ )%10( .بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض �إذا قل عمر �سائق المركبة عن (� )25سنة.
ب )%10(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض لمركبات التاك�سي والعمومي.
ج )%15(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض للمركبات الريا�ضية والمركبات المزودة.
د )%20(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض للمركبات المزودة خارج الم�صنع .
هـ  )%20(	.بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض لمركبات الت�أجير .

ب .مخالفة القوانين �إذا انطوت المخالفة على جناية �أو جنحة عمدية وفق ًا للتعريف المن�صو�ص عليه في قانون العقوبات االتحادي النافذ.
�	.5إذا ثبت ا�ستعمال المركبة �أو ا�ستخدامها في �سباق �أو اختبار ال�سرعة	 �شريطة �أن يثبت �أنه ال�سبب المبا�شر في وقوع الحادث.
 .6التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع �أثناء قيادة المركبة ب�سبب �سائق غير مرخ�ص له بالقيادة طبقا لقانون ال�سير والمرور� ،أو دون الح�صول على رخ�صة
قيادة لنوع/فئة المركبة طبق ًا لقانون ال�سير والمرور ولوائحه و�أحكام هذه الوثيقة �أو ال�سائق الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خالل ثالثين
يوم ًا من تاريخ الحادث� ،أو �أن يكون الترخي�ص الممنوح له قد �صدر �أمر ب�إيقافه من المحكمة �أو ال�سلطات المخت�صة �أو بمقت�ضى لوائح المرور.
 .7الفقد �أو التلف الذي يلحق بالمركبة �أو �أي من �أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت ت�أثير المخدرات �أو الم�شروبات الكحولية� ،أو العقاقير الم�ؤثرة في
قدرة قائدها على ال�سيطرة على المركبة� ،إذا ثبت ذلك لدى الجهات المخت�صة �أو باعتراف قائد المركبة ،وال ي�سري هذا اال�ستثناء في حالة المركبة المعدة للت�أجير .
 .8الفقد �أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية	 المبينة في هذه الوثيقة ما لم ي�صدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.
 .9الحوادث التي تكون قد وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت �أو تعلقت بطريقة	 مبا�شرة �أو غير مبا�شرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صير �أو ثوران
البراكين �أو الزالزل والهزات الأر�ضية).

 .8لغايات تطبيق احكام البند ( )7من هذا الف�صل  ،يراعى عند تطبيق	 ن�سب التحمل االخذ بالن�سبة االعلى في حال تعدد ن�سب التحمل للحادث الواحد.

 .10الغزو �أو �أعمال العدو الأجنبي �أو الأعمال الحربية �سواء كانت الحرب معلنة �أو لم تعلن �أو الحرب الأهلية �أو اال�ضراب �أو اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان �أو الثورة �أو
االنقالب الع�سكري �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو الم�صادرة �أو الت�أميم �أو المواد والنظائر الم�شعة �أو التفجيرات الذرية �أو النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق مبا�شر �أو غير مبا�شر
ب�أي �سبب من الأ�سباب المتقدمة.

الف�صل الرابع :اال�ستثناءات

 .11الفقد �أو التلف الذي ي�صيب المركبة الم�ؤمن عليها في حال فقدان ال�شركة الحق في الرجوع على م�سبب ال�ضرر ب�سبب �إقرار الم�ؤمن له بالم�س�ؤولية عن الحادث الذي لم
يكن هو المت�سبب به وفي حال ثبت ذلك بعد �أداء التعوي�ض للم�ؤمن له فيحق لل�شركة الرجوع عليه ال�سترداد ما �أدته �إليه.

ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن دفع �أي تعوي�ض عن الأمور الآتية:

 .12الفقد �أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج الطريق وفق ًا لتعريف الطريق ما لم ي�صدر ملحق بامتداد التغطية الى خارج الطريق .

 .1الخ�سارة غير المبا�شرة التي تلحق بالم�ؤمن له �أو النق�ص في قيمة المركبة المترتب على ا�ستعمالها �أو العطب �أو الخلل �أو الك�سر الذي ي�صيب الأجهزة الميكانيكية
	�أو الكهربائية.
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	�أ .ا�ستعمال المركبة في غير الأغرا�ض المحددة في طلب الت�أمين الملحق بهذه الوثيقة.

الف�صل الخام�س :حاالت الرجوع على الم�ؤمن له

 .2التلف الحا�صل نتيجة زيادة الحمولة �أو تجاوز حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو الم�سموح به �أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخ�ص به قانون ًا �شريطة �أن يثبت ب�أن ذلك
هو ال�سبب المبا�شر والفعال الذي �أدى �إلى ال�ضرر.

يجوز لل�شركة �أن ترجع على الم�ؤمن له �أو قائد المركبة او كليهما بح�سب الأحوال بقيمة ما تكون قد �أدته من تعوي�ض في الحاالت الآتية-:

 .3التلف الذي ي�صيب الإطارات �إذا لم يقع في نف�س الوقت تلف للمركبة	الم�ؤمن عليها.

�	.1إذا ثبت �أن الت�أمين قد عقد بناء على �إدالء الم�ؤمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه وقائع جوهرية ت�ؤثر في قبول ال�شركة تغطية الخطر �أو على �سعر الت�أمين .
9

بولي�صة طوكيو ما�ست للت�أمني على ال�سيارات  -الق�سم الأول

بولي�صة طوكيو ما�ست للت�أمني على ال�سيارات  -الق�سم الأول

�	.2إذا ثبت بعد دفع التعوي�ض �أنه جرى ا�ستعمال المركبة في غير الأغرا�ض المحددة في طلب الت�أمين الملحق بهذه الوثيقة �أو تجاوز الحد الأق�صى للركاب الم�سموح به �أو ثبت
تحميلها ب�أكثر من الحمولة المقررة لها �أو �إذا كانت حمولتها غير محزومة ب�شكل فني محكم �أو تجاوز حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو الم�سموح به ،كل ذلك �شريطة �أن
يثبت �أنه ال�سبب المبا�شر في وقوع الحادث.

جدول رقم ()1

ن�سب اال�ستهالك “فيما عدا مركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب الت�أجير ح�سب تاريخ �أول ت�سجيل وا�ستعمال”
ال�سنة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق

�	.3إذا ثبت بعد دفع التعوي�ض �أن هنالك مخالفة للقوانين �إذا انطوت المخالفة على جناية �أو جنحة عمدية وفق ًا للتعريف المن�صو�ص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول
في الدولة.
�	.4إذا ثبت �أن الفقد �أو التلف الذي لحق بالمركبة �أو �أي من �أجزائها ناجم ب�سبب وقوع الم�ؤمن له �أو �شخ�ص �آخر �سمح له بقيادتها تحت ت�أثير المخدرات �أو الم�شروبات
الكحولية � ،أو العقاقير الم�ؤثرة في قدرة قائدها على ال�سيطرة على المركبة � ،إذا ثبت ذلك لدى الجهات المخت�صة �أو باعتراف قائد المركبة� ،أما �إذا كانت المركبة معدة
للت�أجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (الم�ست�أجر).
.5

�إذا ثبت وقوع الحادث عمد ًا من الم�ؤمن له �أو قائد المركبة.

.6

اذا ت�سبب المقطورة �أو ن�صف المقطورة �أو �شبه المقطورة بحادث ولم يكن الم�ؤمن له قد اتفق مع ال�شركة على وجود مقطورة.

 .7في حال كان الفقد �أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية �سرقة �أو �سطو فيتم الرجوع على ال�سارق فقط .

الن�سبة
%5
% 10
% 15
% 20
% 30

جدول رقم ()2

ن�سب اال�ستهالك “لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب الت�أجير ح�سب تاريخ �أول ت�سجيل وا�ستعمال”

الف�صل ال�ساد�س� :إنهاء الوثيقة
 .1لل�شركة �إنهاء هذه الوثيقة �شريطة وجود �أ�سباب جدية ت�ستوجب هذا الإنهاء �أثناء �سريان الوثيقة وذلك بموجب �إ�شعار كتابي ير�سل �إلى الم�ؤمن له �سواء بوا�سطة البريد
الإلكتروني �أو الفاك�س �أو باليد �أو بخطاب م�سجل وذلك قبل ثالثين يوم ًا من التاريخ المحدد للإنهاء على �آخر عنوان معروف له لدى ال�شركة مع �إخطار هيئة الت�أمين
ب�أ�سباب هذا الإنهاء ،وفي هذه الحالة ترد ال�شركة �إلى الم�ؤمن له الق�سط المدفوع بعد خ�صم الجزء المتنا�سب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة �سارية المفعول.
 .2للم�ؤمن له �أن ينهي �أحكام هذه الوثيقة ب�إ�شعار كتابي ير�سل �إلى ال�شركة �سواء بوا�سطة البريد الإلكتروني �أو الفاك�س �أو باليد �أو بخطاب م�سجل وذلك قبل �سبعة �أيام من
التاريخ المحدد للإنهاء ،وفي هذه الحالة ترد ال�شركة �إلى الم�ؤمن له الق�سط المدفوع بعد خ�صم الجزء المتنا�سب مع المدة التي كانت الوثيقة �سارية فيها وذلك وفقا
لجدول المدد الق�صيرة رقم ( )4ب�شرط �أال تكون هناك �أية تعوي�ضات دفعت للم�ؤمن له �أو مطالبات معلقة ب�ش�أن هذه الوثيقة �أثناء فترة �سريانها وكان الم�ؤمن له مت�سبب ًا
في الحادث �أو �أن الحادث يعزى لمجهول.

ال�سنة
ال�ستة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق

الن�سبة
% 10
% 20
% 25
% 30
% 35
% 40

 .3تعتبر هذه الوثيقة منتهية حكم ًا في حال التلف الكلي للمركبة (الخ�سارة الكلية) �شريطة �شطب ت�سجيلها بتقرير ت�صدره �إدارة المرور والترخي�ص ي�ؤكد عدم �صالحيتها
لال�ستعمال وقيام ال�شركة بتعوي�ض الم�ؤمن له ح�سب احكام هذه الوثيقة.
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بولي�صة طوكيو ما�ست للت�أمني على ال�سيارات  -الق�سم الأول

جدول رقم ()3

التمديد التلقائي  -الق�سم الأول  -الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي ت�صيب المركبة الم�ؤمن عليها

مبال ـ ــغ التح ـ ــمل
املركبة
املركبات اخل�صو�صي التي ال يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على ( )9ركاب وال تزيد قيمتها عن ( )50,000درهم
املركبات اخلا�صة التي ال يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ( )50,000درهم
وال تتجاوز ( )100,000درهم.
املركبات اخلا�صة التي ال يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ()100,000
درهم وال تتجاوز ( )250,000درهم.
املركبات اخلا�صة التي ال يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ()250,000
درهم.
املركبات اخلا�صة التي ال يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على ( )9ركاب ،والتي تزيد قيمتها عن ()500,000
درهم.
املركبات اخلا�صة التي يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم عن ( )9ركاب وال يتجاوز عن  12راكب
املركبات اخلا�صة التي يزيد عدد ركابها امل�صرح بهم على ( )12راكب ًا ومركبات االجرة ومركبات النقل التي ال
تزيد حمولتها على ( )3طن.
مركبات النقل التي تزيد حمولتها على ( )3طن وحافالت الركاب واملركبات ال�صناعية املعدة للأ�شغال الإن�شائية
والأعمال الزراعية.

مبلغ التحمل
ال يتجاوز مبلغ ()350درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )700درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1000درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ) ( 1200درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1400درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1500درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )1700درهم /
لكل حادث
ال يتجاوز مبلغ ( )4500درهم /
لكل حادث

جدول رقم ()4
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من المتفق والمتفاهم عليه بموجب هذا ب�أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة يقت�ضي �أي�ض ًا تعوي�ض الم�ؤمن عليه عن الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي ت�صيب المركبة الم�ؤمن عليها
والناتجة عن:
		 � -أعمال ال�شغب �أو الإ�ضرابات؛
		  -اال�ضطرابات المدنية التي ال تتخذ �شكل �أو ت�صل �إلى حد االنتفا�ضة ال�شعبية.

 .2العوا�صف والفي�ضانات

من المتفق والمتفاهم عليه بموجب هذا �أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة يقت�ضي �أي�ض ًا تعوي�ض الم�ؤمن عليه عن الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي ت�صيب المركبة الم�ؤمن عليها
والناتجة عن:
		  -الفي�ضانات ،الغمر المائي ،العوا�صف ،الأعا�صير ،الزوابع ،الأعا�صير اال�ستوائية ،العوا�صف البردية؛ و
		  -الزالزل ،الحرائق التي تعقب الزالزل واالنفجارات البركانية.

 .3المركبة التي تكون في عهدة طرف ثالث �أثناء فترة ال�صيانة/الخدمة

من المتفق والمتفاهم عليه بموجب هذا �أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة يقت�ضي �أي�ض ًا تعوي�ض الم�ؤمن عليه عن الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي ت�صيب المركبة الم�ؤمن عليها
	�أثناء وجودها في عهدة �أو تحت ت�صرف:
		  -مر�آب �إ�صالح ال�سيارات �أو من�ش�أة مماثلة بغر�ض ال�صيانة ،الإ�صالح ،االختبار �أو لأغرا�ض الخدمة فقط؛
		  -فندق ،مطعم �أو من�ش�أة مماثلة ال تعود ملكيتها للم�ؤمن عليه والتي توجد فيها المركبة الم�ؤمن عليها نيابة عن ال�سائق الم�صرح له بقيادة المركبة.

 .4نقل المركبة المتعر�ضة لحادث

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا ب�أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة ميتد لي�شمل تكلفة نقل املركبة امل�ؤمن عليها �إىل مر�آب الإ�صالح الذي حتدده ال�شركة يف �أعقاب
وقوع حادث الذي مت تغطيته يف الق�سم الأول من هذه البولي�صة �ضمن املنطقة اجلغرافية املحددة يف اجلدول امللحق بهذه البولي�صة.

 .5الممتلكات ال�شخ�صية ( 2,500درهم)

“جدول المدد الق�صيرة ” ببيان ن�سب اال�سترداد من ق�سط الت�أمين
املدة ل�سريان الوثيقة
مدة ال تتجاوز �شهر واحد
مدة تتجاوز �شهر وال تتجاوز �أربعة ا�شهر
مدة تتجاوز �أربعة ا�شهر وال تتجاوز �ستة �أ�شهر
مدة تتجاوز �ستة �أ�شهر ال تتجاوز ع�شرة �أ�شهر
مدة تتجاوز ع�شرة �أ�شهر

�	.1أعمال ال�شغب ،الإ�ضرابات واال�ضطرابات المدنية

ن�سبة اال�سرتداد من الق�سط
%80
%70
%50
%30
ال �شيء

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا ب�أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة ميتد لي�شمل اخل�سائر �أو الأ�ضرار العر�ضية التي تلحق باملمتلكات ال�شخ�صية املوجودة داخل
�صندوق القفاز املقفول و�/أو �صندوق املركبة يف الظروف املبينة �أدناه:
		  -احلادث الذي ي�شمل املركبة امل�ؤمن عليها التي تكون م�سئولة �أو غري م�سئولة عن احلادث.
		  -اقتحام املركبة املنطوي على ا�ستخدام العنف.
ومع ذلك� ،سوف لن تعو�ض ال�شركة عن اخل�سائر �أو الأ�ضرار املتعلقة باملمتلكات ال�شخ�صية الآتية:
		 � -أجهزة الهواتف املتحركة� ،أجهزة امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي؛
		  -املواد الغذائية؛
		  -احليوانات ،املوا�شي؛
		  -الأ�ضرار الكهربائية و�/أو امليكانيكية التي ال ت�شمل �أ�ضرار ًا مادية ج�سدية؛
		  -املجوهرات ،التحف الفنية ،النظارات الطبية وال�شم�سية؛
		 � -أية �أ�ضرار مالية ،مبا يف ذلك اخل�سارة الناجتة عن عدم ا�ستخدام املركبة.
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بولي�صة طوكيو ما�ست للت�أمني على ال�سيارات

تقت�صر م�سئولية ال�شركة الق�صوى نتيجة هذا التو�سع يف �شمولية بولي�صة الت�أمني على قيمة كافة املواد املت�ضررة ناق�ص ًا قيمة اال�ستهالك �أو ما يعادل  2,500درهم عن كل حادث
�أيهما �أقل.

 .11قيادتها خارج نطاق الطريق

 .6تلف الزجاج الأمامي للمركبة

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا ب�أنه يف حالة وجود ك�سر يف النوافذ ،الزجاج الأمامي� ،أو نافذة �سقف املركبة امل�ؤمن عليها ،وعندما تقت�صر الأ�ضرار على ك�سر مثل
هذه النوافذ على املركبة امل�ؤمن عليها بخالف اخلد�ش الالحق بج�سم املركبة الناجت عن عملية ك�سر الزجاج ،ف�إن ال�شركة �سوف تعو�ض امل�ؤمن عليه عن تكلفة ا�ستبدال �أو
	�إ�صالح مثل هذه النوافذ� ،أو الزجاج الأمامي �أو نافذة �سقف املركبة امل�ؤمن عليها بدون تطبيق �أية �إ�ضافات مبوجب الق�سم الأول من هذه البولي�صة وذلك ملرة واحدة خالل
مدة هذه البولي�صة.

 .7ال�سائق غري املعتمد

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا ب�أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة ميتد لي�شمل التلف احلا�صل على املركبة امل�ؤمن عليها والناجت عن قيادة املركبة من قبل �سائق غري
معتمد �إذا وجد يف وقت وقوع احلادث ب�أن املركبة امل�ؤمن عليها كان يقودها �سائق بدون �إذن من امل�ؤمن عليه.

 .8م�صاريف العالج الطبي ( 3,000درهم)

من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا �أن ال�شركة �سوف تدفع للم�ؤمن عليه التكلفة املعقولة عن م�صاريف العالج الطبي التي حتملها واملتعلقة ب�أية �إ�صابة ج�سدية عر�ضية
يكون امل�ؤمن عليه قد حتملها هو �أو �سائقه� ،أو �أي راكب �ضمن املركبة امل�ؤمن عليها كنتيجة مبا�شرة وفورية للحادث الذي ي�صيب املركبة امل�ؤمن عليها .على �أال تتجاوز م�سئولية
ال�شركة مبلغ 3,000درهم عن كل �شخ�ص عن كل حادث واحد ،والتي مت حتملها خالل مدة  180يوم ًا من تاريخ مثل هذا احلادث.

 .9الإ�صابات ال�شخ�صية ( 10,000درهم)

�سوف تقوم ال�شركة بدفع مبلغ  10,000درهم �إىل امل�ؤمن عليه و�/أو الزوجة (�أو يتم دفع التعوي�ض �إىل املمثلني ال�شخ�صيني ال�شرعيني يف حالة الوفاة) وذلك يف حالة
تعر�ض امل�ؤمن عليه و�/أو الزوجة ب�شكل عر�ضي للإ�صابة اجل�سدية �أثناء دخولهم �أو خروجهم من املركبة امل�ؤمن عليها ،والتي حتدث ب�شكل م�ستقل عن �أي �سبب �آخر
وذلك خالل مدة ثالثة �أ�شهر من وقوع احلادث الذي ينجم عنه:





وفاة؛
فقدان الب�صر كلي ًا يف �إحدى �أو كلتا العينني؛
الفقدان الكلي لواحد �أو �أكرث من �أع�ضاء اجل�سم عند �أو دون منطقة الر�سغ �أو الكاحلني� ،أو الفقدان الدائم لإحدى اليدين �أو ال�ساقني �أو كالهما.

وبخالف ذلك ،ف�إن التمديدات التلقائية �سوف تخ�ضع ل�شروط و�أحكام وا�ستثناءات هذه البولي�صة.

املذكرة ( - )1قابلة للتطبيق على الق�سم الأول – اخل�سائر والأ�ضرار الواقعة على املركبة امل�ؤمن عليها
 .1من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا �أنه يف حالة وقوع خ�سارة �أو تلف على املركبة امل�ؤمن عليها �أو على ملحقاتها �أو قطع التبديل اخلا�صة بها ،وتطلب الأمر توريد قطعة غري
متوفرة يف امل�ستودع املوجود يف الدولة التي توجد فيها املركبة امل�ؤمن عليه ليتم �إ�صالحها� ،أو يف حالة ممار�سة ال�شركة للخيار املتوفر لها مبوجب الق�سم الأول ،الف�صل الثاين،
الفقرة  2بوجوب ت�سديد قيمة اخل�سارة �أو التلف نقد ًا ،ف�إن م�سئولية ال�شركة بخ�صو�ص �أي من مثل هذه القطع �سوف تقت�صر على:
�أ 	)1( .ال�سعر املحدد يف �آخر كتالوج �أو قائمة �أ�سعار �صادرة عن اجلهة امل�صنعة �أو وكيلها املعتمد يف الدولة التي توجد فيها املركبة امل�ؤمن عليها والتي يتعني �إ�صالحها.
		 ( 	)2يف حال عدم توفر مثل هذا الكتالوج �أو قائمة الأ�سعار� ،سوف يعتمد �سعر امل�صنع الذي مت احل�صول عليه م�ضاف ًا �إليه تكلفة ال�شحن املعقولة  -من غري ال�شحن
اجلوي � -إىل الدولة التي توجد فيها املركبة امل�ؤمن عليها اخلا�ضعة للإ�صالح� ،إ�ضافة �إىل الر�سوم اجلمركية على اال�سترياد.
			
ب .التكلفة املعقولة لرتكيب مثل هذه القطعة.
�	.2إ�صالح املركبات
جرى االتفاق مبوجب على �أن ي�ستثني الق�سم الأول من هذه البولي�صة �إ�صالح الأ�ضرار العار�ضة لدى الوكالء املعتمدين التابعني مل�صنعي املركبة امل�ؤمن عليها داخل دولة
الإمارات العربية املتحدة.

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

اال�ستثناءات
ينطبق هذا الق�سم فقط على ال�سيارات اخلا�صة امل�ؤمن عليها با�سم الفرد بدون �أن ي�شمل ذلك:
 حالة الوفاة �أو الإ�صابة الناجتة عن االنتحار �أو حماولة االنتحار؛
�	أي �شخ�ص يتجاوز � 70سنة من العمر يف وقت وقوع احلادث.

 .1على الرغم من �أي بند من�صو�ص عليه يف الق�سم الثاين  ،الف�صل الثاين  ،فقرة � -1أ يتعار�ض مع ذلك ،ف�إن من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا ،ف�إن هذه البولي�صة متتد
لت�شمل االلتزامات القانونية بخ�صو�ص الوفاة والإ�صابة اجل�سدية لأي �شخ�ص يكون من نف�س �أفراد الأ�سرة �أو العائلة كما لو كان هو ال�شخ�ص الذي يطالب بالتعوي�ض مبوجب
هذا الق�سم.

 .10اال�ستبدال ب�سيارة جديدة:

 .2من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا �أن ال�شركة �سوف تعو�ض امل�ؤمن عليه بخ�صو�ص كافة املبالغ والتكاليف وامل�صاريف اخلا�صة باجلهات املدعية والتي يكون امل�ؤمن عليه
ملزم ًا قانوني ًا بت�سديدها واملتعلقة بحادث الوفاة العر�ضي �أو �إ�صابة �أي �شخ�ص� ،أو تلف عر�ضي يقع على املمتلكات يكون ناجم ًا عن:

يف حال تقرر اعتبار املركبة امل�ؤمن عليها ت�شكل خ�سارة كلية كما هو حمدد يف ن�صو�ص هذه البولي�صة ،وكان عمر املركبة دون � 6أ�شهر من تاريخ ت�سجيلها الأول كمركبة
جديدة� ،سوف تقوم ال�شركة بدفع �إما القيمة امل�ؤمن عليها للمركبة واملتفق عليها بني كل من امل�ؤمن عليه و�شركة الت�أمني يف وقت �إبرام الت�أمني وكما هو مبني يف اجلدول امللحق
بهذه البولي�صة� ،أو �أن تدفع قيمة املركبة اجلديدة التي حتل حملها والتي تكون من نف�س املاركة واملوديل �أيهما �أقل.
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من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا �أن الق�سم الأول من هذه البولي�صة ميتد ليغطي اخل�سارة �أو التلف الالحق باملركبة �أثناء قيادتها خارج نطاق الطريق بناء على
ال�شروط التالية:
�	أن تكون املركبة ذات دفع رباعي.
�	أال تكون املركبة قد مت ا�ستخدامها يف امل�شاركة يف املناف�سات �أو ال�سباقات مهما كان نوعها.
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�أ�	.أعمال حتميل وتفريغ املركبة امل�ؤمن عليها

امللحق  - )1( #العوائد من احلوادث ال�شخ�صية

متتد البولي�صة لت�شمل حادثة الوفاة العر�ضية �أو الإ�صابة اجل�سدية لأي �شخ�ص� ،أو الأ�ضرار العر�ضية التي تقع ملمتلكات طرف ثالث والتي تكون ناجمة عن �أعمال التحميل
والتفريغ للمركبة امل�ؤمن عليها.

ب .املركبة غري اململوكة/غري امل�ست�أجرة

متتد البولي�صة لت�شمل �أي مركبة خا�صة يقودها امل�ؤمن عليه وذلك بناء على موافقة �صاحب املركبة الأخرى ال�صريحة على امل�سئولية �ضد الطرف الثالث .يطبق هذا ال�شرط
على املناطق اجلغرافية الواقعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حيث يتم تطبيق حدود امل�سئولية �ضد الطرف الثالث كما هو مبني يف اجلدول امللحق بالبولي�صة.

علم ًا ب�أن هذه التغطية الت�أمينية ال تكون �سارية �إذا:
 كانت املركبة التي يتم قيادتها تعود ملكيتها للم�ؤمن عليه� ،أو �إذا مت ت�أجريها للم�ؤمن عليه مبوجب اتفاقية الإيجار املنتهي بالتمليك.
 كانت املركبة امل�ؤمن عليها تعود ملكيتها �إىل� ،أو تكون م�ست�أجرة من قبل رب العمل �أو ال�شريك يف امل�ؤ�س�سة.
 كان امل�ؤمن عليه ميثل �شركة ،م�ؤ�س�سة �أو من�ش�أة.
 مت تغطية م�سئولية امل�ؤمن عليه مبوجب بولي�صة ت�أمني �أخرى.
يف �أي حالة من احلاالت ،ف�إن بولي�صة ت�أمني امل�سئولية اخلا�صة باملركبة الأخرى �سوف تعترب مبثابة الت�أمني الأ�صلي.

بناء على ق�سط الت�أمني املحدد من قبل ال�شركة� ،سوف تقوم هذه الأخرية بدفع التعوي�ضات ح�سب اجلدول املبني �أدناه عن الإ�صابة اجل�سدية ،كما هو مبني فيما بعد ،التي تلحق
ب�أي �شخ�ص (من غري ال�سائق �أو املرافق الذي يتقا�ضى �أجر ًا) �أثناء �صعوده �أو نزوله من املركبة �أو �أثناء �سفره بوا�سطة املركبة امل�ؤمن عليها ،ونتجت الإ�صابة عن حادث عنيف
بو�سائل خارجية ومرئية وب�شكل م�ستقل عن �أي م�سبب �آخر ،وذلك خالل مدة ثالثة �أ�شهر من وقوع مثل هذه الإ�صابة (با�ستثناء العالج الطبي �أو اجلراحي املرتتب على مثل هذه
الإ�صابة) ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف امللحق ( 1جدول التعوي�ضات عن العوائد من احلوادث ال�شخ�صية).
على �أية حال ،تنح�صر م�سئولية ال�شركة يف التعوي�ضات يف هذا امللحق على املبلغ املبني يف اجلدول امللحق بالبولي�صة ب�شكل تراكمي بالن�سبة لل�شخ�ص الواحد خالل مدة البولي�صة،
على �أال يقل عمر مثل هذا ال�شخ�ص عن � 18سنة وال يتجاوز � 65سنة عند وقوع مثل هذه الإ�صابة .كما توافق ال�شركة على دفع التعوي�ضات للمجموعات العمرية التالية ولكن على
�أ�سا�س متناق�ص كما هو مبني فيما يلي:
			
			

 .1من � 6إىل � 17سنة من العمر �أو من � 66إىل �70سنة من العمر%50 .......................
 .2من � 0إىل � 5سنوات من العمر �أو � 71سنة �أو �أكرث %25 ...................................

يتم ت�سديد التعوي�ضات فقط بناء على موافقة امل�ؤمن عليه ومبا�شرة �إىل ال�شخ�ص امل�صاب �أو ممثليه القانونيني .ومبجرد ت�سديد مثل هذه التعوي�ضات ،تكون ال�شركة غري م�سئولة
عن ت�سديد �أية تعوي�ضات �أخرى بخ�صو�ص �إ�صابة �أو وفاة مثل هذا ال�شخ�ص.
يف حال جتاوز عدد الأ�شخا�ص (مبا يف ذلك ال�سائق �أو املرافق) يف املركبة يف وقت وقوع احلادث العدد املحدد يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة ح�سب طاقة ا�ستيعاب املقاعد،
�سوف تكون ال�شركة م�سئولة فقط عن ح�صة ن�سبية من التعوي�ضات التي تكون متوجبة الدفع يف احلاالت الأخرى.
عند ت�سديد ق�سط ت�أمني �إ�ضايف ،ف�إن تغطية هذا امللحق تنطبق على ال�شخ�ص الذي يقود املركبة وعلى الركاب و�/أو عدد الركاب ح�سب اجلدول املرفق بهذه البولي�صة �أثناء
االنتقال بوا�سطة املركبة امل�ؤمن عليها.
يتم تطبيق امللحق ( )1فقط يف حال حتديده يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة.

اال�ستبعادات

 على الرغم مما �سبق ذكره �أعاله� ،سوف لن تدفع ال�شركة �أية تعوي�ضات عن احلاالت التالية: الإعاقة اجلزئية �أو الكلية نتيجة امل�ساهمة �أو العناية بالعمل الذي يقوم مثل هذا ال�شخ�ص؛ �أية تعوي�ضات جزئية �أو دفعات على احل�ساب �إىل �أن يتم ت�أكيد املبلغ الكلي واملوافقة عليه؛ الوفاة �أو الإ�صابة الناجتة عن االنتحار �أو حماولة االنتحار؛ -الوفاة �أو الإ�صابة ب�سبب قيادة �أي �شخ�ص للمركبة امل�ؤمن عليها يكون حتت ت�أثري امل�شروبات الكحولية �أو املخدرات.

امللحق � - )2( #شرط اال�ستئجار املنتهي بالتمليك
من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا على �أن ا�سم البنك املحدد يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة حتت العنوان الفرعي “اتفاقية اال�ستئجار املنتهي بالتمليك” (امل�شار �إليهم
يف هذه الوثيقة بعبارة “املالكني”) هم �أ�صحاب املركبة املبينة بعبارة “املركبة امل�ؤمن عليها” يف اجلدول املرفق بهذه البولي�صة ،و�أن املركبة امل�ؤمن عليها هي مو�ضوع اتفاقية
اال�ستئجار املنتهي بالتمليك املربمة بني املالكني من جهة وبني امل�ؤمن عليه من جهة �أخرى .كذلك ،من املتفق واملتفاهم عليه �أن املالكني لهم م�صلحة يف �أية �أموال ،التي لو ال هذا
امللحق ،لكانت واجبة الأداء للم�ؤمن عليه مبوجب هذه البولي�صة بخ�صو�ص اخل�سائر �أو الأ�ضرار الواقعة على املركبة امل�ؤمن عليها (التي ال ميكن جعلها �صاحلة من خالل الإ�صالح
16
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�أو اال�ستبدال) ،و�أن مثل هذه الأموال يتعني ت�سديدها للمالكني طاملا �أنهم هم املالكني للمركبة ،و�أن ا�ستالمهم لهذه املبالغ �سوف يعترب مبثابة خمال�صة و�إبراء ذمة كاملة ونهائية
لل�شركة بخ�صو�ص مثل هذه اخل�سائر �أو الأ�ضرار.

ث .نفاذ وقود املركبة

عالوة على ذلك ،ف�إنه من املتفق واملتفاهم عليه ب�أن هذه البولي�صة �سوف لن يتم �إبطالها مبوجب ال�شرط العام (.)4
با�ستثناء ما مت االتفاق عليه �صراحة يف هذا امللحق ،ف�إنه ال يوجد ن�ص فيه ميكن �أن يعدل �أو ي�ؤثر على حقوق والتزامات امل�ؤمن عليه �أو ال�شركة على التوايل مبوجب �أو فيما يتعلق
بهذه البولي�صة.

ج .خدمة فتح قفل املركبة

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

امللحق  - )3( #ر�سم الإيجار اخلا�ص ب�سيارة الأجرة
من املتفق واملتفاهم عليه مبوجب هذا ب�أنه يف �أعقاب احلادث الذي تغطيه هذه البولي�صة� ،سوف تقدم ال�شركة قيمة ا�ستئجار �سيارة �أجرة كما هو مذكور يف البولي�صة .ويف �أي
حالة يتم فيها �سرقة املركبة امل�ؤمن عليها� ،أو �إذا قررت ال�شركة عدم �إ�صالح املركبة امل�ؤمن عليها� ,سوف تقدم ال�شركة قيمة ا�ستئجار �سيارة �أجرة �أو �أن تعر�ض ت�سوية على امل�ؤمن
عليه� ،أيهما �أقرب�.سوف يتم ت�سديد ر�سوم �سيارة الأجرة على �أ�سا�س الفواتري الفعلية وفق ًا للقيود املبينة �أعاله يف البولي�صة .من جهة �أخرى ،يجب �أن يبد�أ ا�ستئجار ال�سيارة
ح�سب النبد املتفق عليه.
على الرغم مما �سبق� ،سوف لن تدفع ال�شركة تكاليف البنود التالية:
 �سالك ،تكاليف الوقود ،تكاليف مواقف ال�سيارات� ،أو �أية غرامات �أخرى؛ �أية تكاليف نقل �إىل/من مكان مزودي خدمة ت�أجري ال�سيارات ،ب�صرف النظر عن املكان الذي يقيم فيه امل�ؤمن عليه. �أية اقتطاعات مبينة يف جدول البولي�صة.امللحق  - )4( #مت االتفاق والتفاهم بني الطرفني مبوجب هذا على �أن تلتزم ال�شركة بت�أمني خدمات الت�أمني �ضد الوقائع التي ال تن�ش�أ ب�سبب احلوادث عن طريق مزود خدمات
خارجي (مبوجب ق�سط ت�أمني �إ�ضايف) فيما يتعلق مبا يلي ويف نطاق دولة الإمارت العربية املتحدة:

	�أ .خدمة قطر املركبة

		�إذا كانت املركبة ال تعمل �أو تتطلب �إ�صالح ًا ميكانيكي ًا� ،سوف يتم قطر املركبة �إىل ور�شة وكيل معتمد من ال�شركة ال�صانعة �أو مر�آب الإ�صالح الذي يختاره امل�ؤمن عليه.

		 يف حال عدم التمكن من ت�شغيل املركبة ب�سبب نفاذ الوقود من اخلزان� ،سوف يقوم الطرف الثالث الذي يقدم اخلدمات بتوفري  5جالون من الوقود كحد �أق�صى ،على
		�أن يتحمل امل�ؤمن عليه تكلفة هذا الوقود.
		

يف حال وجود امل�ؤمن عليه خارج املركبة ب�سبب انقفال �أبواب املركبة� ،سوف يحاول الطرف الثالث مقدم اخلدمة فتح القفل حتت �إ�شراف ال�سلطات املخت�صة.

ح .يف حال تعطل املركبة خارج نطاق الطريق

		
		

�سوف يقوم الطرف الثالث مقدم اخلدمات باتخاذ الرتتيبات لقطر املركبة لور�شة الوكيل املعتمد من ال�شركة ال�صانعة �أو مر�آب الإ�صالح الذي يختاره امل�ؤمن
عليه.

فيما يلي ا�سم الطرف الثالث مقدم اخلدمات املذكور يف هذا امللحق:
رابطة ال�سيارات العربية
�ص.ب ،80846 :.دبي ،الإمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف املجاين800 4 900 :
هاتف04 266 99 89 :
فاك�س04 268 26 46 :
بريد الكرتوينinfo@aaauae.com :
املوقع على االنرتنتwww.aaauae.com :
عدم امل�سئولية :تعترب خدمة امل�ساعدة على الطريق “�أيه� .أيه� .أيه” مبثابة خدمة جمانية تقدمها ال�شركة .لذلك ،ال تعترب هذه ال�شركة م�سئولة �أو ملزمة عن �أي �إهمال/التزامات
ميكن �أن ترتتب على امل�ؤمن عليه ب�سبب م�ؤ�س�سة “�أيه� .أيه� .أيه”.

ب� .شحن البطارية

		�إذا كانت بطارية املركبة �ضعيفة �أو فاقدة الطاقة� ،سوف يتم ت�شبيبها و�شحنها بغر�ض حتريك املركبة.

ت .فراغ �إطار املركبة من الهواء

		�إذا كان �إطار املركبة مفرغ ًا من الهواء� ،أو �إذا تطلب الأمر تبديل الإطار بالإطار الإ�ضايف� .أو �إذا مل يكن باملركبة �إطار �إ�ضايف� ،أو �إذا كانت الظروف ال ت�سمح بتبديل
		 الإطار� ،سوف يتم قطر املركبة �إىل ور�شة وكيل معتمد من ال�شركة ال�صانعة �أو مر�آب الإ�صالح الذي يختاره امل�ؤمن عليه.
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امللحق (( )1جدول التعوي�ضات عن احلوادث ال�شخ�صية)
ت�سل�سل
1
2

الوفاة
�أ
ب
ت
ث

ال ـبـ ـيـ ـ ـ ــان

العينان
فقد الب�صر يف كلتا العينني
فقد الب�صر يف عني واحدة
�ضعف القوة الب�صرية امل�صححة بالعني �إىل � 0.60أو �أقل
تقل�ص جمال الر�ؤية للعني الواحدة

الأذنني
3
أ� الفقد الكامل والدائم لقوة ال�سمع يف كلتا الأذنني
ب الفقد الكامل والدائم لقوة ال�سمع يف �أذن واحدة
ت عجز الأذن الواحدة عن التقاط ال�صوت العادي على م�سافة � 50سم �أو �أكرث
4
5

الأنف
�أ وجود ا�ضطراب وا�ضح يف وظيفة الأنف
�أ
ب
ت
ث

امل�ضغ �أو الكالم
الفقدان الدائم والكلي لوظيفة امل�ضغ �أو الكالم
وجود ا�ضطراب وا�ضح يف وظيفة امل�ضغ �أو الكالم
ا�ضطراب وظيفة امل�ضغ �أو الكالم
تلف خم�سة �أ�سنان �أو �أكرث

ت�شوه املظهر اخلارجي (الوجه ،الر�أ�س �أو الرقبة)
6
أ� تغري كبري يف املظهر اخلارجي
ب ت�شوه املظهر اخلارجي (مثل ،وجود ندبة على الوجه ذات قطر �2سم �أو �3سم
بالطول).
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جدول التعوي�ضات ( %من املبلغ الرئي�سي امل�ؤمن عليه)
%100
%100
%60
%5
%5
%80
%30
%5

ت�سل�سل

العمود الفقري
7
أ� وجود ت�شوه وا�ضح �أو ا�ضطراب حركي يف العمود الفقري
ب ا�ضطراب حركي يف العمود الفقري
ت ت�شوه يف العمود الفقري

8

9

%20
%100
%35
%15
%5
%15
%3

ال ـبـ ـيـ ـ ـ ــان

10

11

�أ
ب
ت
ث
�أ
ب
ت
ث
�أ
ب
ت
ث

جدول التعوي�ضات ( %من املبلغ الرئي�سي امل�ؤمن عليه)
%40
%30
%5 1

ال�ساعدين (عند �أو فوق مف�صل الر�سغ) �أو ال�ساقني (عند �أو فوق مف�صل الكاحل)
فقد �ساعد �أو �ساق واحدة
الفقد الدائم والكلي لوظيفة �أو �أكرث من واحد للمفا�صل الرئي�سية ل�ساعد �أو �ساق واحدة
الفقد الكامل والدائم لوظيفة واحدة من املفا�صل الرئي�سية الثالثة ل�ساعد �أو �ساق واحدة
ا�ضطراب وظيفة �ساعد �أو �ساق واحدة

%60
%50
%35
%5

الأ�صابع
الب ُج َمة
فقد �إبهام يد واحدة فوق م�ستوى ُ
ا�ضطراب وا�ضح يف وظيفة �إبهام يد واحدة
الب ُج َمة
فقد �أ�صبع واحد بخالف الإبهام �أو عند �أو فوق م�ستوى ُ
ا�ضطراب وا�ضح يف وظيفة �أ�صبع واحد بخالف الإبهام

%20
%15
%8
%5

�إبهامي القدم
فقد الإبهام الكبري لقدم واحدة عند �أو فوق مف�صل الإبهام
ا�ضطراب وا�ضح يف وظيفة الإبهام الكبري لقدم واحدة
فقد �إبهام قدم واحد بخالف الإبهام الكبري عند �أو فوق مف�صل الإبهام الثاين
ا�ضطراب وا�ضح يف وظيفة �إبهام واحد بخالف الإبهام الكبري

%10
%8
%5
%3

العجز الكامل الدائم لأداء االحتياجات ال�شخ�صية
الناجت عن ا�ضطراب وا�ضح يف الوظيفة العملية

%3
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الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية املدنية
ال�صادرة مبوجب نظام توحيد وثائق الت�أمني على املركبات �سندا لقرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رقم ( )25ل�سنة 2016

�	.2أفراد عائلة كل من امل�ؤمن له و قائد املركبة(الزوج والوالدين والأوالد) املت�سببة باحلادث .
 .3قائد املركبة املخ�ص�صة للت�أجري ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة.

مبا �أن امل�ؤمن له قد تقدم �إىل �شركة طوكـيو مارين اند نيت�شيدو فاير ان�شوران�س كومبـاين ليمتد امل�شار �إليها يف هذه الوثيقة بـ “ ال�شركة ” بطلب لإبرام الت�أمني املبني فيما بعد ،
ووافق على اعتبار هذا الطلب �أ�سا�س ًا لهذه الوثيقة وجز ًء ال يتجز�أ منها ودفع �أو قبل �أن يدفع ق�سط الت�أمني املطلوب منه ،وقبلت ال�شركة وتعهدت بدفع التعوي�ض للغري /املت�ضرر
يف حالة حدوث �ضرر مبوجب هذا الت�أمني �سواء �أكان نا�شئا عن �إ�ستعمال املركبة �أو وقوفها يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أثناء مدة الت�أمني.

طلب الت�أمني :

فقد �أبرمت هذه الوثيقة لتغطية امل�س�ؤولية جتاه الغري /املت�ضرر عن احلوادث التي تت�سبب بها املركبة للغري/املت�ضرر التي تقع طبق ًا للأحكام وال�شروط واال�ستثناءات الواردة بهذه
الوثيقة �أو امللحقة بها وذلك عن املبالغ التي يلزم امل�ؤمن له �أو قائد املركبة بدفعها لقاء:

ق�سط الت�أمني :

املقابل الذي ي�سدده �أو يتعهد �أن ي�سدده امل�ؤمن له نظري التغطية الت�أمينية.

 -اال�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها.

احلادث :

 -الأ�ضرار املادية التي تلحق بالغري.

التعاريف:

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

الوثيقة :

الطلب املت�ضمن البيانات اخلا�صة بامل�ؤمن له وبيانات املركبة ونوع التغطية املطلوبة وميلأ مبعرفة �أو علم امل�ؤمن له �إلكرتونيا �أو خطي ًا.

كل واقعة �أحلقت �ضرر ًا بالغري  /املت�ضرر نتيجة ا�ستعمال املركبة �أو انفجارها �أو احرتاقها �أو تناثرها �أو �سقوط �أ�شياء منها �أو حركتها �أو اندفاعها الذاتي �أو وقوفها.

الأ�ضرار اجل�سدية :

الوفاة و�/أو الإ�صابات البدنية التي تلحق بالغري مبا يف ذلك العجز الكلي �أو اجلزئي الدائم �أو امل�ؤقت.

اال�ضرار املادية :

ال�ضرر او التلف الذي يلحق باملمتلكات العائدة للغري.

وثيقة الت�أمني املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية املدنية جتاه الغري التي تتعهد مبقت�ضاها ال�شركة ب�أن تعو�ض الغري املت�ضرر عند حدوث ال�ضرر املغطى بالوثيقة و�أي ملحق لها
والتي حتكم العالقة بني الطرفني مقابل الق�سط الذي يدفعه امل�ؤمن له.

املركبة :

�شركة الت�أمني املرخ�ص لها بالعمل داخل الدولة طبق ًا للقوانني والأنظمة ال�صادرة يف الدولة وقبلت الت�أمني على املركبة و�أ�صدرت الوثيقة.

املقطورة :

ال�شركة (امل�ؤمن) :
امل�ؤمن له :

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي تقدم بطلب الت�أمني وابرم مع امل�ؤمن وثيقة الت�أمني ملركبته و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط الت�أمني .

قائد املركبة :

امل�ؤمن له �أو �أي �شخ�ص يقود املركبة ب�إذن �أو ب�أمر امل�ؤمن له ب�شرط �أن يكون مرخ�ص ًا له بالقيادة وفقا لفئة املركبة طبق ًا لقانون ال�سري واملرور والقوانني واللوائح الأخرى و�أن ال
يكون الرتخي�ص املمنوح له قد �ألغي ب�أمر من املحكمة �أو مبقت�ضى قانون ال�سري واملرور والئحته التنفيذية  ،ويدخل �ضمن هذا التعريف قائد املركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة
قيادته �إذا متكن من جتديدها خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ احلادث .

الغرياملت�ضرر:

�	.1أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري حلقت به �أو مبمتلكاته �إ�صابة �أو �ضرر ب�سبب احلادث  ،وي�ستثنى من ذلك امل�ؤمن له و قائد املركبة والركاب الذين يعملون لدى امل�ؤمن
		 له �إذا ما �أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه.
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�آلة ميكانيكية �أو دراجة نارية �أو �أي جهاز �آخر ي�سري بقوة ميكانيكية واملو�ضحة موا�صفاتها يف الوثيقة .
مركبة م�صممة لالرتباط مبركبة ميكانيكية �أو �شاحنة �أو جرار  ،وت�شمل املقطورة اخلفيفة (مقطورة الرحالت) التي ال يزيد وزنها عن  750كيلو غرام واملرخ�صة لذلك وفق
قانون ال�سري واملرور ال�ساري املفعول.

ن�صف املقطورة و�شبه املقطورة :

مقطورة بدون حمور �أمامي ،ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبري من وزنها ووزن حمولتها حممو ًال من قبل اجلرار �أو املركبة امليكانيكية (القاطرة).

الكارثة الطبيعية :

كل ظاهرة عامة تن�ش�أ عن الطبيعة مثل(الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران الرباكني �أو الزالزل والهزات الأر�ضية) وت�ؤدي �إىل �ضرر �شامل ووا�سع وي�صدر بخ�صو�صها
قرار من ال�سلطة املخت�صة يف الدولة.

امللحق الإ�ضايف :

كل اتفاق خا�ص بني الطرفني يحتوي على منافع �إ�ضافية ي�ضاف �إىل التغطيات الأ�سا�سية يف هذه الوثيقة.
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ملحق احلوادث ال�شخ�صيـة :

غطاء ت�أمني �إ�ضايف من احلوادث ال�شخ�صية لقائد املركبة وامل�ؤمن له والركاب الذين مت ا�ستثنا�ؤهم من التغطية الأ�سا�سية مقابل ق�سط �إ�ضايف.

امل�س�ؤولية املدنيـة :

امل�س�ؤولية عن الإ�صابات و الأ�ضرار الناجتة عن ا�ستعمال املركبة امل�ؤمن عليها والتي ت�صيب الغري  /املت�ضرر .

		
		

الوثيقة ،ويدخل �ضمن ذلك ما يتعلق باحلرمان من املطالبة بالتعوي�ض لأي �سبب لي�س له عالقة باحلادث كالعمر �أو اجلن�س �أو تاريخ ح�صوله على رخ�صة القيادة
و خالفه و�إال �أعترب االتفاق باطال.
ب .على �أنه يجوز االتفاق على تغطيات ت�أمينية جديدة ال ت�شملها الوثيقة �أو زيادة حدود هذه امل�س�ؤوليات والتغطيات مبوجب وثيقة منف�صلة �أو مبوجب ملحق �إ�ضايف .

كل �سبيل مفتوح لل�سري العام دون حاجة �إىل �إذن خا�ص وكل مكان يت�سع ملرور املركبات وي�سمح للجمهور بارتياده �سواء كان ذلك ب�إذن �أو برتخي�ص من جهة خمت�صة �أو بغري ذلك
و�سواء كان ارتياده مبقابل �أو بغري مقابل  ،ووفق ًا للتعريف الوارد يف قانون ال�سري واملرور النافذ.

 .8لل�شركة �أن تتوىل الإجراءات الق�ضائية والت�سوية لتمثيل امل�ؤمن له �أو قائد املركبة على نفقتها من خالل حمام يف �أي حتقيق �أو ا�ستجواب و�أمام �أي حمكمة يف �أي دعوى
	�أو التدخل يف �أي مرحلة من مراحلها يتعلق مبطالبة �أو حادث قد ت�س�أل عنه ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة و ميكن �أن يرتتب عليه دفع تعوي�ض طبق ًا لأحكام هذه الوثيقة ،ولها
	�أن تقوم بت�سوية تلك املطالبة والت�صالح فيها ،وعلى امل�ؤمن له �أن يقدم �إىل ال�شركة كل تعاون ممكن �سواء بتوقيع وكالة للمحامي �أو خالفه من �أجل متكينها من مبا�شرة �أي
من الإجراءات القانونية .

الن�سبة التي يتحملها الغري املت�ضرر عند وقوع حادث وطلبه ا�ستبدال قطع غيار جديدة بدال من امل�ستعملة يف حالة اخل�سارة اجلزئية وفق ًا جلداول اال�ستهالك .

 .9دون امل�سا�س باحلقوق النا�شئة عن وثائق الت�أمني على احلياة ووثائق الت�أمني من احلوادث ال�شخ�صية ويف حال تعدد وثائق الت�أمني الإلزامي من امل�س�ؤولية املدنية النا�شئة
عن ا�ستعمال املركبة ال�صادرة عن �أكرث من �شركة واحدة ف�إن:

الف�صل الأول :ال�شروط العامة

	�أ .التعوي�ض يق�سم بالت�ساوي بني ال�شركات امل�ؤمنة يف حال الوفيات والإ�صابات� ،أما اذا كان هنالك اقت�سام للم�س�ؤولية (بني امل�ؤمن له والغري /املت�ضرر) ح�سب درجة
		 اخلط�أ فت�ؤخذ ن�سبة اال�شرتاك يف امل�س�ؤولية بعني االعتبار.

 .1تعترب الوثيقة وجداولها عقد ًا واحد ًا ويعترب �أي ملحق لها جزء ال يتجز�أ منها وكل كلمة �أو عبارة �أعطى لها معنى خا�ص يف �أي جزء من الوثيقة �أو مالحقها يكون لها ذات
املعنى يف �أي مكان �آخر وردت فيه ما مل يدل ال�سياق على غري ذلك.

ب .التعوي�ض عن الأ�ضرار املادية يق�سم بح�سب ن�سبة مبلغ الت�أمني املبني يف كل وثيقة �إىل جمموع مبالغ الت�أمني يف باقي الوثائق ،وت�ؤخذ ن�سبة اال�شرتاك يف امل�س�ؤولية بعني
		 االعتبار.

	.2ال ت�سري �أحكام هذه الوثيقة خارج حدود دولة الإمارات العربية املتحدة.

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

	.3ال يجوز لل�شركة التم�سك يف مواجهة الغري املت�ضرر بعدم م�س�ؤوليتها عن التعوي�ض ب�سبب �أي دفع من الدفوع التي ميكن �إثارتها يف مواجهة امل�ؤمن له .

	�أ�	.إ�صالح املركبة املت�ضررة �أو �أي جزء من �أجزائها �أو ملحقاتها وا�ستبدال قطع غيارها املت�ضررة و�إعادتها �إىل حالتها التي كانت عليها قبل احلادث .

 .4يحق للغري /املت�ضرر مطالبة ال�شركة مبا�شر ًة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت به والتي ت�سببت بها املركبة امل�ؤمنة لديها.

ب .دفع القيمة ال�سوقية للمركبة/املركبات املت�ضررة �إذا جتاوزت قيمة الأ�ضرار ما ن�سبته ( )%50من القيمة ال�سوقية للمركبة وقت احلادث ،على �أال تتعدى م�س�ؤولية
		 ال�شركة مبلغ مليوين درهم عن كل حادث  .وفقا للفقرة (ج) من البند ( )1من (الف�صل الثاين  :التزامات �شركة التامني).

الطريق :

ن�سبة اال�ستهالك :

�	.5أ .تكون م�س�ؤولية ال�شركة يف حالة وفاة �أحد �أفراد عائلة كل من امل�ؤمن له �أو قائد املركبة مبلغ  200.000درهم (مائتي الف درهم) فقط لل�شخ�ص الواحد  ،وعند
		 الإ�صابة تكون م�س�ؤولية امل�ؤمن بح�سب ن�سبة العجز اىل املبلغ املذكور لل�شخ�ص الواحد.
ب .تكون م�س�ؤولية ال�شركة يف حالة وفاة قائد املركبة املخ�ص�صة للت�أجري ومركبة النقل العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ  200.000درهم (مائتي الف درهم) فقط
		 لل�شخ�ص الواحد  ،وعند الإ�صابة تكون م�س�ؤولية امل�ؤمن بح�سب ن�سبة العجز اىل املبلغ املذكور لل�شخ�ص الواحد.
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ج .ا�ستبدال املركبة املت�ضررة يف حالة اخل�سارة الكلية ب�أخرى من ذات النوع واملوديل واال�ضافات واحلالة التي كانت عليها قبل احلادث  ،وذلك مامل يطلب الغري /املت�ضرر
		�أن تدفع له القيمة نقد ًا ويف هذه احلالة تقوم ال�شركة ب�إجابة طلبه.
د .تدفع ال�شركة نقد ًا �إىل الغري املت�ضرر يف حال طلبه ذلك قيمة الأ�ضرار (الفقد �أو التلف) للقطع املت�ضررة للمركبة كلها �أو �أي جزء من �أجزائها �أو ملحقاتها �أو قطع
		 غيارها وما ميثل �أجور تركيب وا�ستبدال القطع املفقودة �أو التالفة وقت احلادث و�إعادتها اىل احلالة التي كانت عليها قبل احلادث.

 .6كل تبليغ �أو �إخطار بحادث ت�ستلزمه الوثيقة يجب �أن يوجه �إىل ال�شركة كتابة �سوا ًء بوا�سطة الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو باليد على العنوان املحدد يف الوثيقة ب�أ�سرع وقت
ممكن .

 .11ت�ستبدل القطع املت�ضررة للمركبات التي مل مي�ض على تاريخ �أول ت�سجيل لها وا�ستعمالها �أكرث من �سنة كاملة بقطع جديدة �أ�صلية ودون حتمّل املت�ضرر �أي ن�سب ا�ستهالك.

�	.7أ .فيما يتعلق بوثيقة ت�أمني اال�سطول �أو ب�أي مركبة م�ؤمنة مبوجب هذه الوثيقة ال يجوز لل�شركة وامل�ؤمن له عقد �أي اتفاق من �ش�أنه �أن يقلل �أو يحول دون تغطية م�س�ؤوليته
		 املدنية الكاملة النا�شئة عن الوفاة �أو الإ�صابات البدنية �أو الأ�ضرار املادية التي توفرها هذه الوثيقة �أو تخفي�ض حدود م�س�ؤولية ال�شركة �أو التغطيات املقررة يف هذه

 .12يف حال مت االتفاق مع الغري املت�ضرر على �إ�صالح املركبة املت�ضررة ،ف�إن �شركة الت�أمني تلتزم ب�إ�صالح املركبة املت�ضررة يف ور�ش �إ�صالح الوكالة ،وذلك للمركبات التي مل
مي�ض على تاريخ �أول ت�سجيل لها وا�ستعمالها �أكرث من �سنة كاملة.
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 .13يف حال مرور �أكرث من �سنة على ت�سجيل املركبة وا�ستعمالها تلتزم ال�شركة ب�إ�صالح املركبة املت�ضررة لدى ور�ش �إ�صالح منا�سبة ويتم ا�ستبدال القطع املت�ضررة ب�أخرى �أ�صلية
بذات امل�ستوى بحيث ت�ضمن ال�شركة ب�أن تتم �أعمال الإ�صالح وفقا للأ�صول الفنية ،كما وت�ضمن الور�ش �أعمال الإ�صالح  ،وعلى ال�شركة متكني الغري املت�ضرر من فح�ص
املركبة لدى �أي جهة فاح�صة معتمدة يف الدولة للت�أكد من �أنه مت �إ�صالح املركبة وفقا للأ�صول الفنية وب�شكل ي�ستويف ال�شروط املطلوبة لرتخي�صها من حيث املتانة والأمان
و�أي �شرط �آخر ودون الت�أثري على الفح�ص الفني للمركبة املت�ضررة جراء احلادث لدى اجلهات الر�سمية املخت�صة .ويف حال تبني �أن الإ�صالح مل يكن وفقا للأ�صول الفنية
فتلتزم ال�شركة مبعاجلة الأمر اىل �أن يتم ت�سليم الغري املت�ضرر مركبته بعد �إ�صالحها ب�شكل نهائي ووفقا للأ�صول الفنية ب�أقرب وقت.

الف�صل الثاين :التزامات �شركة الت�أمني

 .14يف حال طلب الغري املت�ضرر تركيب قطع غيار جديدة بد ًال عن القطع املت�ضررة جراء احلادث فيتحمل ن�سب اال�ستهالك املحددة يف اجلدول رقم ( )1من القيمة النهائية
لفاتورة ال�شراء ،وفيما يتعلق مبركبات مكاتب الت�أجري ومركبات الأجرة واملركبات العمومية فتطبق ن�سب اال�ستهالك املحددة يف اجلدول رقم ( )2من القيمة النهائية
لفاتورة ال�شراء .
	.15ال يجوز خ�صم اال�ستهالك �أو تركيب قطع م�ستعملة �إذا كانت القطع �ضمن القائمة املحددة يف اجلدول رقم (  )4الوارد يف هذه الوثيقة.
 .16للغري/املت�ضرر �أن يتوىل �إ�صالح الأ�ضرار التي تلحق باملركبة نتيجة احلادث �شريطة �أن ال تزيد كلفة اال�صالح عن املبلغ املتفق عليه مع ال�شركة ولها �أن تطلب ما يفيد �أن
عملية �إ�صالح املركبة قد متت.
 .17يف حال ت�ضرر الأجزاء الثابتة غري القابلة للتبديل من املركبة كقاعدة املركبة (ال�شا�صي) �أو الأعمدة و�أ�صبحت هذه الأجزاء بحاجة �إىل عملية ق�ص �أو �شد �أو حلام نتيجة
احلادث ،ف�إن املركبة تعترب بحالة خ�سارة كلية وتلتزم ال�شركة بالتعوي�ض ح�سب القيمة ال�سوقية للمركبة وقت احلادث.
 .18يف حال اعتبار املركبة بحالة خ�سارة كلية وقامت ال�شركة بتعوي�ض الغري املت�ضرر على هذا الأ�سا�س ف�إن احلطام يكون من حق ال�شركة ،وال يجوز حتميل الغري املت�ضرر �أي
م�صاريف مقابل نقل ملكية املركبة �أو ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة امل�شطوبة ،على �أن تكون املركبة خالية من �أي التزامات جتاه الغري كاملخالفات املرورية وغريه.
�	.19أ .يف حال وجود �أي خالف بني ال�شركة والغري املت�ضرر ب�ش�أن قيمة الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض �أو حتديد القيمة ال�سوقية للمركبة املت�ضررة ف�إنه يتم تعيني خبري ك�شف
		 وتقدير �أ�ضرار مرخ�ص ومقيد لدى هيئة الت�أمني لتحديد قيمة هذه الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض �أو القيمة ال�سوقية وعلى نفقة ال�شركة.
ب .يف حال عدم قبول ر�أي اخلبري ،يجوز لأي من الطرفني �أن يطلب من هيئة الت�أمني تعيني خبري مرخ�ص من قبلها على نفقة ذلك الطرف ،وعلى �أن يتحمل �أتعاب اخلبري
		 الطرف الذي مل يكن التقرير يف �صاحله.
 .20يف حال االتفاق على �إ�ضافة تغطية ت�أمينية للم�ؤمن له �أو قائد املركبة �أو �أي من الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستثنا�ؤهم من التغطيات مبوجب هذه الوثيقة ف�إنه ال يجوز حتديد مبلغ
التعوي�ض عن الوفاة ب�أقل من ( 200,000درهم) مائتي �ألف درهم لل�شخ�ص الواحد.
	.21ال يجوز لل�شركة رف�ض تعوي�ض الغري املت�ضرر ب�سبب الت�أخري عن التبليغ عن احلادث �إذا كان الت�أخري ي�ستند لعذر مقبول.
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 .1تلتزم ال�شركة يف حال وقوع حادث نتج �أو ترتب على ا�ستعمال املركبة بتعوي�ض الغري املت�ضرر يف حدود م�س�ؤوليتها املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة عن جميع املبالغ التي يلتزم
امل�ؤمن له �أو قائد املركبة قانون ًا بدفعها ب�صفة تعوي�ض عما يلي:
	�أ .الوفاة �أو �أية �إ�صابة بدنية تلحق ب�أي �شخ�ص مبا يف ذلك ركاب املركبة با�ستثناء امل�ؤمن له وقائد املركبة املت�سببة باحلادث والركاب الذين يعملون لدى امل�ؤمن له �إذا
		 ما �أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه ،ويعترب ال�شخ�ص من ركاب املركبة �سواء كان موجود ًا داخل املركبة �أو �صاعد ًا �إليها �أو ناز ًال منها ،ويكون احلد الأق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة
		 عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات ن�ش�أت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به ق�ضائي ًا مهما بلغت قيمته با�ستثناء الزوج والوالدين واالوالد حيث يكون حدها الأق�صى
		  200,000درهم مائتي الف درهم لكل م�صاب يف حالة الوفاة �أما يف حالة العجز فتكون ح�سب ن�سبة العجز من�سوبة ملبلغ  200,000درهم مائتي الف درهم .
ب .مع مراعاة �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله حتدد م�س�ؤولية �شركة الت�أمني بقيمة ما يحكم به ق�ضائي ًا مهما بلغت قيمته مبا يف ذلك ما يطالب به املدعي من امل�صروفات
		 الق�ضائية والنفقات ما عدا الغرامات ،وعلى ال�شركة �أن ت�ؤدي التعوي�ض �إىل �صاحب احلق فور �صريورة احلكم الق�ضائي واجب التنفيذ.
ج .الأ�ضرار التي ت�صيب الأ�شياء واملمتلكات (ماعدا اململوك منها للم�ؤمن له �أو لقائد املركبة وقت احلادث �أو ما كان لدى �أي منهما على �سبيل الأمانة �أو يف حرا�سته �أو يف
		 حيازته) ،يتحدد مبلغ الت�أمني فيها عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات ن�ش�أت عن حادث واحد مببلغ ( )2,000,000درهم مليوين درهم مهما بلغ عدد الأ�شخا�ص الذين
		 ت�ضررت ممتلكاتهم� ،شامل ًة التكاليف الالزمة لنقل املركبة املت�ضررة �إىل ور�ش الوكالة �أو ور�ش الإ�صالح الأخرى وفق ًا لأحكام هذه الوثيقة ،ح�سب مقت�ضى احلال.
د .حتمل مبلغ قدره  6770درهم تدفع ملزود خدمة الإ�سعاف والنقل الطبي �إىل امل�ست�شفيات عن كل �شخ�ص “م�صاب” يتعر�ض للإ�صابة البدنية �أو الوفاة ويتم �إ�سعافه ونقله
		�إىل امل�ست�شفى نتيجة حادث يح�صل من مركبة م�ؤمن عليها لدى ال�شركة من امل�س�ؤولية املدنية .
هـ  .ي�ستحق الغري املت�ضرر مالك املركبة اخل�صو�صية بدل فوات املنفعة (املركبة البديلة) وح�سب التف�صيل الآتي-:
		

او ًال :يف حال اختيار الغري املت�ضرر التعوي�ض النقدي ال يتم احت�ساب �أي بدل عن فوات املنفعة.

		
		

ثاني ًا� :أما يف حال اختيار الإ�صالح للمركبة املت�ضررة يف ور�ش الإ�صالح ح�سب مقت�ضى احلال فتح�سب مدة بدل فوات املنفعة بالأيام من تاريخ ت�سليم املركبة املت�ضررة
وتقرير احلادث وامللكية لل�شركة.

		
		
		

ثالث ًا :حتت�سب م�س�ؤولية �شركة الت�أمني عن بدل فوات املنفعة عن كل يوم لكل مركبة مت�ضررة ح�سب قيمة �أجرة مركبة بديلة مماثلة لنف�س النوع من املركبة ومبا ال يزيد
عن ثالثمائة درهم يومي ًا  ،وتكون املدة الق�صوى لبدل فوات املنفعة ع�شرة �أيام ولل�شركة �أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك املدة تكون بحالة جيده جدا لل�سري على
الطرق .

 .22ت�شمل �أحكام هذه الوثيقة الأ�ضرار التي تلحق بالغري املت�ضرر من املقطورة ون�صف املقطورة و�شبه املقطورة ما دامت تتبع القاطرة.

 .2ميتنع على ال�شركة �أن تقتطع �أي مبلغ حتمل من الغري املت�ضرر.

	.23ال تنتق�ص هذه الوثيقة و�أي ملحق لها من حق �أي �شخ�ص يف املطالبة بالتعوي�ض �أو املطالبة با�سرتداد �أي مبلغ ي�ستحق له مبوجب �أحكام �أي ت�شريع نافذ .

 .3يف حالة وفاة �أي �شخ�ص ميتد �إليه الت�أمني املن�صو�ص عليه يف هذه الوثيقة تلتزم ال�شركة ب�أن تدفع مبلغ التعوي�ض امل�ستحق نتيجة احلادث �إىل ورثته وفقا لل�شروط والأحكام
الواردة يف هذه الوثيقة.
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 .4تلتزم ال�شركة ب�أي ت�سوية بني امل�ؤمن له والغري املت�ضرر �إذا متت مبوافقتها اخلطية.

الف�صل اخلام�س :حاالت الرجوع على امل�ؤمن له

 .5ميتد الت�أمني املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل يف حدود الأحكام وال�شروط الواردة به �إىل م�س�ؤولية كل قائد مركبة مرخ�ص �أثناء قيادته للمركبة امل�ؤمن عليها .

يجوز لل�شركة �أن ترجع على امل�ؤمن له و � /أو قائد املركبة �أو امل�س�ؤول عن احلادث بح�سب الأحوال بقيمة ما تكون قد �أدته من تعوي�ض يف احلاالت الآتية-:

الف�صل الثالث  :التزامات امل�ؤمن له
 .1يف حال وقوع حادث يرتتب عليه مطالبة وفق ًا لأحكام الوثيقة يجب على امل�ؤمن له �أو قائد املركبة �أن يخطر اجلهات الر�سمية املخت�صة وال�شركة امل�ؤمن لديها خالل مدة
معقولة من تاريخ وقوع احلادث مع تقدمي جميع امل�ستندات والبيانات املتعلقة باحلادث ،ما مل يكن الت�أخري لعذر مقبول  ،ويجب على امل�ؤمن له ت�سليم ال�شركة ب�أ�سرع وقت
ممكن كل مطالبة �أو �إنذار �أو �أوراق ق�ضائية مبجرد ت�سلمه �إياها.
 .2يجب على امل�ؤمن له �أو قائد املركبة �إخطار ال�شركة ب�أ�سرع وقت مبجرد علمه بقيام دعوى �أو حتقيق �أو حتريات خا�صة باحلادث املذكور  ،ما مل يكن الت�أخري لعذر مقبول،
ويف حالة وقوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر على املركبة امل�ؤمن عليها قد يرتتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤمن له �أن يخطر اجلهات املخت�صة ب�أ�سرع
وقت و�أن يقدم كل تعاون لل�شركة.
	.3ال يجوز للم�ؤمن له وال ملن ينوب عنه تقدمي �أي �إقرار بامل�س�ؤولية �أو عر�ض �أو وعد �أو دفع �أي مبلغ بدون املوافقة اخلطية لل�شركة.

الف�صل الرابع :اال�ستثناءات

�	.1إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء امل�ؤمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه وقائع جوهرية ت�ؤثر يف قبول ال�شركة تغطية اخلطر �أو يف حتديد ق�سط الت�أمني.
�	.2إذا ثبت ا�ستعمال املركبة يف غري الأغرا�ض املحددة يف طلب الت�أمني امللحق بهذه الوثيقة �أو جتاوز احلد الأق�صى للركاب امل�سموح به �أو ثبت حتميلها ب�أكرث من احلمولة
املقررة لها �أو اذا كانت حمولتها غري حمزومة ب�شكل فني حمكم �أو جتاوز حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو امل�سموح به �شريطة �أن يثبت �أن ذلك هو ال�سبب املبا�شر يف وقوع
احلادث.
�	.3إذا ثبت ا�ستعمال املركبة يف �سباق �أو اختبار ال�سرعة  -يف غري الأحوال امل�صرح بها � -شريطة �أن يثبت �أنه ال�سبب املبا�شر يف وقوع احلادث.
�	.4إذا ثبت �أن هنالك خمالفة للقوانني وانطوت املخالفة على جناية �أو جنحة عمدية وفق ًا للتعريف املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات املعمول به والنافذ املفعول يف الدولة.
�	.5إذا ثبت �أن قيادة املركبة متت دون احل�صول على رخ�صة قيادة لنوع املركبة طبق ًا لقانون ال�سري واملرور ولوائحه و�أحكام هذه الوثيقة �أو �أن يكون الرتخي�ص املمنوح للم�ؤمن
له �أو لقائد املركبة  ،ح�سب مقت�ضى احلال ،قد �صدر �أمر ب�إيقافه من املحكمة �أو ال�سلطات املخت�صة �أو مبقت�ضى لوائح املرور �أو �أن رخ�صة قيادة املركبة كانت منتهية وقت
احلادث مامل ي�ستطع جتديد الرخ�صة املنتهية خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ احلادث.

ال يغطي هذا الت�أمني امل�س�ؤولية املدنية التي تنتج �أو تن�ش�أ عن احلوادث التي تقع من املركبة امل�ؤمن عليها يف احلاالت الآتية-:

�	.6إذا ثبت �أن قائد املركبة �سواء امل�ؤمن له �أو �شخ�ص �آخر �سمح له بقيادتها ارتكب احلادث وهو يف غري حالته الطبيعية ب�سبب وقوعه حتت ت�أثري املخدرات �أو تناول
امل�شروبات الكحولية امل�ؤثرة على قدرته يف ال�سيطرة على املركبة �أو تناول العقاقري الطبية التي ال ي�سمح طبي ًا بالقيادة بعد تناولها� ،أما �إذا كانت املركبة معدة للت�أجري فيتم
الرجوع على قائد املركبة (امل�ست�أجر).

 .1احلوادث التي تقع خارج حدود الدولة.

�	.7إذا ثبت وقوع احلادث عمد ًا من امل�ؤمن له او قائد املركبة.

 .2احلوادث التي تكون قد وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت �أو تعلقت بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران الرباكني
	�أو الزالزل والهزات الأر�ضية)

 .8حال ت�سبب املقطورة �أو ن�صف املقطورة �أو �شبه املقطورة بحادث ومل يكن امل�ؤمن له قد اتفق مع ال�شركة على �شمولها بالت�أمني.
�	.9إذا ثبت ا�ستعمال املركبة خارج الطريق وفق ًا لتعريف الطريق يف هذه الوثيقة ومل يكن هنالك تغطية ا�ضافية.

 .3الغزو �أو �أعمال العدو الأجنبي �أو الأعمال احلربية �سواء �أكانت احلرب معلنة �أو مل تعلن �أو احلرب الأهلية �أو اال�ضراب �أو اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان �أو الثورة
	�أو االنقالب الع�سكري �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو امل�صادرة �أو الت�أميم �أو املواد والنظائر امل�شعة �أو التفجريات الذرية �أو النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر
ب�أي �سبب من الأ�سباب املتقدمة.

�	.10أما يف حال كانت اال�ضرار التي حلقت بالغري املت�ضرر نتيجة عملية �سرقة �أو �سطو للمركبة امل�ؤمنة وتوفرت �إحدى حاالت الرجوع بحق ال�سارق فيتم الرجوع عليه فقط .

 .4احلوادث التي تقع للم�ؤمن له �أو قائد املركبة �أو الأ�شخا�ص الذين يعملون لدى امل�ؤمن له �إذا ما �أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه �إال �إذا ح�صل على تغطية �إ�ضافية مبوجب ملحق
	�أو وثيقة �أخرى .

الف�صل ال�ساد�س� :إنهاء الوثيقة
	.1ال يجوز لل�شركة وال للم�ؤمن له �إنهاء هذه الوثيقة �أثناء مدة �سريانها مادام ترخي�ص املركبة قائم ًا.
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 .2على �أنه يجوز انهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة �سريانها ب�سبب :
	�أ)	�إلغاء ترخي�ص املركبة �أو ،
ب)	 تقدمي وثيقة ت�أمني جديدة ب�سبب تغيري بيانات املركبة �أو ،
ج)	 نقل ملكيتها مبوجب �شهادة �صادرة عن اجلهة املخت�صة،

جدول رقم ()1

ن�سب اال�ستهالك “ قطع غيار املركبات اخلا�صة”
ال�سنة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق

ويف هذه احلالة يجب على ال�شركة امل�ؤمن لديها �أن ترد للم�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية فيها بح�سب جدول املدد الق�صرية
رقم ( )3الوارد يف هذه الوثيقة � ،شريطة �أال تكون هناك �أية تعوي�ضات دفعت �أو مطالبات معلقة وكان امل�ؤمن له مت�سببا يف احلادث.
 .3تعترب هذه الوثيقة ملغاة حكم ًا يف حال التلف الكلي للمركبة (اخل�سارة الكلية) �شريطة �شطب ت�سجيلها بقرار ت�صدره �إدارة املرور والرتخي�ص ي�ؤكد عدم �صالحيتها
لال�ستعمال ،على �أن يبقى كل من ال�شركة وامل�ؤمن له ملتزمني ب�أحكامها قبل الإنهاء.

الف�صل ال�سابع� :أحكام عامة
 .1تلتزم ال�شركة بت�ضمني جميع البيانات الواردة يف اجلدول رقم ( )5من هذه الوثيقة ويعترب هذا اجلدول جز ًءا من هذه الوثيقة.

الن�سبة
%5
% 10
% 15
% 20
% 30

جدول رقم ()2

ن�سب اال�ستهالك قطع غيار “ مركبات الأجرة واملركبات العمومي ومركبات مكاتب الت�أجري”.
ال�سنة
ال�ستة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق

	.2ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن هذه الوثيقة بعد انق�ضاء ثالث �سنوات من اليوم الذي علم فيه املت�ضرر وذوي امل�صلحة بحدوث ال�ضرر وبامل�سئول عنه .
 .3تخت�ص حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة بالف�صل يف �أي منازعة قد تن�ش�أ عن هذه الوثيقة.

الن�سبة
% 10
% 20
% 25
% 30
% 35
% 40

جدول رقم ()3

“ جدول املدد الق�صرية ” ببيان ن�سب اال�سرتداد من ق�سط الت�أمني
املدة ل�سريان الوثيقة
مدة ال تتجاوز �شهر
مدة تزيد على �شهر ولغاية نهاية ال�شهر الرابع
مدة تزيد عن اربعة ا�شهر ولغاية نهاية ال�شهر ال�ساد�س
مدة تزيد عن �ستة �أ�شهر ولغاية نهاية ال�شهر الثامن
مدة تزيد عن ثمانية �أ�شهر
30

ن�سبة اال�سرتداد من الق�سط
%80
%70
%50
%30
ال �شيء
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جدول رقم ()4

قائمة قطع الغيار التي اذا ت�ضررت من حادث �سري يجب تغيريها ب�أخرى جديدة دون خ�صم �أي ا�ستهالك
زجاج املركبة
الأ�سطوانات الرئي�سية للكوابح (للفرامل)
�أ�سطوانات عجلة الكوابح (الفرامل )
ج�سم الكوابح (الفرامل)
كابالت الكوابح (طراز االنابيب)
خراطيم الكوابح
�صفائح (�أغ�شية) الكوابح
�صناديق التوجيه
ترو�س التوجيه
حماور التوجيه ومفا�ضلة الكروية
�أحزمة املقاعد
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