
  0 
 وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف   –هيئة التأمين 

 

 

 

 

 ركبة من الفقد والتلفموثيقة الموحدة لتأمين الال

 الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات

 قرار مجلس إدارة هيئة التأمينل سندا

 2016( لسنة 25رقم )
 

 

المشررار إلي ا .......   .................................. .............. بما أن المؤمن له قد تقدم إلى شررركة

 هأسررراسرررا  ل   عتبار الطلب ا، ووافق على  أدناهبطلب إلبرام التأمين المبين  "  الشرررركةب "  ما بعد في

وقبلر  الشرررررركرة ، المطلوب منره  الترأمين  قسرررررط   ودفع أو قبر  أن يردفع  اال يتجزأ من ر  وجزء    وثيقرةال

ان بموجب ه ا التأمين سرررواء أكللمركبة  وتع د  بدفع التعويض للمؤمن له في حالة حدوث ضررررر  

ف ا في دولة اإلمارا  العربية المتحدة  أثناء مدة التأمين سرررواء ووقالمركبة أو    اسرررتعما ناشرررئا عن  

 أكان متسببا أو متضررا. 
 

في دولرة اإلمرارا  صررررريرب المركبرة المؤمن علي را  التي ت ضررررررارألفقرد أبرمر  هر ه الوثيقرة لت طيرة ا

العربية المتحدة في أثناء مدة التأمين وطبقا  لألحكام والشررروط واالسررتثناءا  الواردة ب  ه الوثيقة أو 

 الملحقة ب ا .

  

 

 

 

 



  1 
 وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف   –هيئة التأمين 

 :التعاريف 
 ية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك: تيكون للكلمات والعبارات اآل

 

تحكم التي وثيقرة الترأمين الموحردة على المركبرة من الفقرد والتلف وأق ملحق ل را و:   الوثيقة

بأن يعوض المؤمن له شررركة التتع د بمقتضرراه  ولمؤمن له والشررركة  العالقة بين ا

 .مقاب  القسط ال ق يدفعه المؤمن لهعند حدوث الضرر الم طى بالوثيقة 

 )المؤمن( الشركة

 

 المؤمن له

للقوانين واألنظمة الصادرة   طبقا  شركة التأمين المرخص ل ا بالعم  داخ  الدولة  :  
 .أصدر  الوثيقةو في الدولة وقبل  التأمين على المركبة

وابرم مع المؤمن وثيقة   : الشخص الطبيعي أو االعتبارق ال ق تقدم بطلب التأمين 
 وسدد أو قب  أن يسدد قسط التأمين. لمركبتهالتأمين 

قررائررد المركبررة 
السررررررررررائررررررق )

 (المرخص

: الشررخص ال ق يقود المركبة سررواء  المؤمن له أو أق شررخص ذخر ب  ن أو بأمر 
المؤمن له بشررط أن يكون مرخصرا  له بالقيادة وفقا لفئة المركبة طبقا  لقانون السرير 

 والقوانين واللوائح األخرى،  وأن ال يكون الترخيص الممنوح له قد أل يوالمرور  
، ويدخ  والئحته التنفي ية    لسرررير والمرورا  بأمر من المحكمة أو بمقتضرررى قانون

ضرمن ه ا التعريف قائد المركبة ال ق انت   صرالحية رخصرة قيادته إ ا تمكن من 
 .من تاريخ الحادث  ثالثين يوما  خال  تجديدها 

الموضرحة و: ذلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أق ج از ذخر يسرير بقوة ميكانيكية   المركبة
 مواصفات ا في الوثيقة . 

ونوع الت طية المركبة  بيانا   و: الطلب المتضرررمن البيانا  الخاصرررة بالمؤمن له  طلب التأمين
 المطلوبة ويمأل بمعرفة وعلم  المؤمن له إلكترونيا  أو خطيا .

الررررمررررلررررحررررق 
 فياإلضا

 : ك  اتفاق خاص بين الطرفين يضاف إلى الت طيا  األساسية في ه ه الوثيقة.

 أن يسدده المؤمن له نظير الت طية التأمينية.بتع د ي: المقاب  ال ق يسدده أو  قسط التأمين
 

وفقرا لجردو  مبرالغ التحمر  المرفق ب ر ه الوثيقرة : المبلغ  الر ق يتحملره المؤمن لره  األساسيالتحم  
 ك  حادث. عن

 : المبلغ ال ق يتحمله المؤمن له وفقا ل  ه الوثيقة إضافة للتحم  األساسي. التحم  اإلضافي
 

ك  ظاهرة عامة تنشررأ عن الطبيعة مث )الفيضررانا  أو الزوابع أو األعاصررير أو   : الطبيعيةة الكارث
الزالز  وال زا  األرضرية( وتؤدق إلى ضررر شرام  وواسرع ثوران البراكين أو  

 ويصدر بخصوص ا قرار من السلطة المختصة في الدولة.
  : يقصد به  لك ال ق يقع ضمن مف وم الكارثة الطبيعية. الفيضان
 الطريق

 
 

ك  سربي  مفتوح للسرير العام دون حاجة إلى إ ن خاص وك  مكان يتسرع لمرور  :
ويسررررمح للجم ور بارتياده سررررواء كان  لك ب  ن أو بترخيص من ج ة المركبا   

مختصررررة أو ب ير  لك وسررررواء كان ارتياده بمقاب  أو ب ير مقاب  ووفقا  للتعريف 
  .الوارد في قانون السير والمرور الناف  

قطع غيار جديدة   اسرتبدا عند وقوع حادث وطلبه  المؤمن له النسربة التي يتحمل ا    : نسبة  االست الك
 .المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقا  لجداو  االست الكدال من ب

: هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى ن اية الشر ر الثالث عشرر من بداية  الفترة التأمينية
 التأمين.
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 الشروط العامة الفص  األو :

وك  كلمة أو عبارة تعتبر الوثيقة وجداول ا عقدا  واحدا  ويعتبر أق ملحق ل ا جزء ال يتجزأ من ا   .1

من الوثيقة أو مالحق ا يكون ل ا  ا  المعنى في أق مكان   مكان  ل ا معنى خاص في أق    أعطي

 خر ورد  فيه ما لم يد  السياق على غير  لك.ذ

الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشررركة كتابة سررواء  بواسررطة تسررتلزمه  ك  تبليغ أو إخطار بحادث   .2

  . البريد اإللكتروني أو الفاكس أو باليد على العنوان المحدد في الوثيقة بأسرع وق  ممكن

ت طيرا  المحرددة في ه ه شرررررركة من شرررررأنه أن يقلر  من الالخارجي بين المؤمن له و  اتفراقأق   .3

 .   يعتبر باطال  الوثيقة 

ال بنسربة إضررار  ألاعن  تعويض  الفال تلتزم الشرركة ب  شرركة تأمينإ ا تعدد التأمين لدى أكثر من   .4

 . المبلغ المؤمن به لدي ا لجملة المبالغ المؤمن ب ا على الخطر المؤمن منه

وفي حدود األحكام إضرررافي تأمين  مقاب  قسرررط للشرررركة والمؤمن له بموجب مالحق إضرررافية   .5

ن األضررررار األخرى موالشرررروط الواردة ب  ه الوثيقة، االتفاق على أن تقوم الشرررركة بالتأمين  

  -غير المنصوص علي ا في ه ه الوثيقة وعلى األخص ما يلي:
 

لمؤمن له أو قائد المركبة وق  الحادث أو ما ان األضررار التي تلحق بممتلكا   التأمين م .أ

 لرك وكران موجودا  لردي مرا على سررررربير  األمرانرة أو في حراسرررررت مرا أو تحر  حيرازت مرا،  

  بموجب ملحق ل  ه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.

 خطار التي تقع خارج الطريق العام.ألااألضرار وت طية    .ب

الوثيقة من أحكام وشررررروط ، ال يجوز لشررررركة التأمين رفض على الرغم مما ورد في ه ه   .6

 .لع ر مقبو التأخير عن التبليغ عن الحادث إ ا كان التأخير  سبب بؤمن له تعويض الم

ال يجوز ،  أق مركبرة مؤمنرة بموجرب هر ه الوثيقرةبر أو االسرررررطو  ترأمين  بوثيقرة   تعلقفيمرا ي .7

ن الت طيا  التي توفرها ه ه الوثيقة يقل  ممن شررأنه أن  شررركة أن تبرم أق اتفاق خارجي  لل

أو تحرم المؤمن لره أو المسرررررتفيرد من هر ه الوثيقرة من ممرارسرررررة حقره برالمطرالبرة برالتعويض 

ليس له   بموجب ا، ويدخ  ضررمن  لك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض ألق سرربب 

 .وإال أعتبر االتفاق باطال كالعمر أو الجنس أو خالفه عالقة بالحادث 

 ؤمن لهفي حا  اعتبار المركبة المؤمن علي ا بحالة خسرارة كلية وقيام الشرركة بتعويض المأ.   .8

وال يجوز تحمير  المؤمن لره أق  ،فر ن الحطرام يكون من حق الشرررررركرة ،على هر ا األسررررراس

 . مصاريف مقاب  نق  ملكية المركبة أو استصدار ش ادة حيازة للمركبة المشطوبة

ويترتب على المؤمن له قبل استتتتتالت الت أي  قو يبأت  الم الماتتتتتتبتب المترتب  على    ب.

المركب ، وتبايم الأوراق والتأكيالب الالزم  والتضتتتأر الى الاواار المةت تتت ، الا استتتتل ت الأمر 

من قجتل قبتل ملةيت  المركبت  الى ال،تتتتتفكت ، قمتت لر نتتت وجأ  رشن لتتألى ال،تتتتتفكت   وو تت  ير 

طب  الجه  المةت تت  نمن قاتتتتر الرشأوح للت تتأت على مت يميا عات الممتق   من قبل مةت

   . ملةي  نطتت المركب  إلى ال،فك 

للشرركة أن تتولى اإلجراءا  القضرائية والتسروية  لتمثي  المؤمن له أو قائد المركبة على نفقت ا  .9

عوى أو التردخ  في أق وأمام أق محكمرة في أق د   اسرررررتجواب من خال  محرام في أق تحقيق أو  

مرحلة من مراحل ا يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسررأ  عنه الشررركة بموجب ه ه الوثيقة و يمكن 
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أن يترترب عليره دفع تعويض طبقرا  ألحكرام هر ه الوثيقرة، ول را أن تقوم بتسرررررويرة تلرك المطرالبرة 

توقيع وكالة والتصرررالح في ا، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشرررركة ك  تعاون ممكن  سرررواء ب

 للمحامي أو خالفه من أج  تمكين ا من مباشرة أق من اإلجراءا  القانونية .

( من ه ه 5ل رايا  تحرديد بيرانا  المركبرة المؤمنرة تعتبر جميع البيرانا  الواردة في الجردو  رقم ) .10

 ا ال يتجزأ من ا. الوثيقة جزء  

وى ناشررئة عن ه ه الوثيقة بعد انقضرراء ثالث سررنوا  على حدوث الواقعة التي أق دعال تسررمع   .11

 أو على علم  وق المصلحة بوقوع ا.الدعوى تولد  عن ا 

 تختص محاكم دولة اإلمارا  العربية المتحدة بالفص  في أية منازعا  تنشأ عن ه ه الوثيقة.  .12

ر تت مين من المبتا والتل ، للته لر نتتت استتتتتتتبتتق  تات لأاب المنم ت  وكتتو لتات ال ير المت تتتتتف  .13

ول تيتب الت تتأت على  ات لأاب المنم   مطتلب  كتتفكته مبتكتتف  والر لهت نب مطتلب  ال،تتفك  

المؤمن لتايهتت المتاتتتتتبتب من الماتتتتتؤوليت  المتاقيت   مبتاار متت ل تد ولبتت للبأاعتا المتتا   لر 

 وثيب  الماؤولي  الماقي 

تقد قت ل  لاإستتتتباات قو  ير قت ل ، قو  لر نتت ت تتتفر قتعا  المركب  ناليتتتتاتتت ح ستتتأا  ك .14

ت تتتتتفر الأج ا  ال تت تت  من المركبت  م تل الأعمتا  وقاتتتتتبتتد ش إ الأج ا   تتتج  إلر عملي   

قص قو شتتتا قو لتتت قتيج  التت ف، لاو المركب  ت تبر  تتل   اتتتتر  كلي  وتلت ت ال،تتتفك   

 من له تلت أي  ناب البيم  المتمب عليهت لر الأثيب   ين المؤمن والمؤ
 

 شركة التأمين التزاما : الفص  الثاني
تلتزم الشرررررركرة بتعويض المؤمن لره عن الفقرد أو التلف الر ق يلحق برالمركبرة المؤمن علي را  .1

 -و لك في الحاال  اآلتية:واألجزاء المتضررة و قطع غيارها  في ا أثناء وجودهاوملحقات ا 

 ب أو أق حادث عرضري أو نتيجة لعطب تصرادم أو انقالصردم أأو  إ ا نتج الفقد أو التلف عن   .أ
 األجزاء باالستعما . ميكانيكي طارئ أو نتيجة الهتراء

 إ ا نتج  الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو االشتعا  ال اتي أو الصاعقة. .ب 
 السرقة.إ ا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو  . ج
 إ ا حدث الفقد أو التلف عن فع  متعمد صادر عن ال ير. .د 

إ ا حدث الفقد أو التلف في أثناء النق  البرق أو النق  المائي الداخلي أو النق  بالمصراعد أو هرررررر.  
 باآلال  الرافعة بما في  لك عمليا  الشحن والتفريغ التابعة ألعما  النق  السالف  كرها.

 يتم االتفاق علي ا بموجب ه ه الوثيقة أو بموجب مالحق خاصة في ا.أق ت طيا  إضافية  و.
 تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي :  .2

إصررالح المركبة أو أق جزء من أجزائ ا أو ملحقات ا أو قطع غيارها وإعادت ا إلى حالت ا      .أ

 .التي كان  علي ا قب  الحادث 

 .في حالة االتفاق على  لك مع المؤمن له  قيمة الفقد أو التلف نقدا  إلى المؤمن له دفع  .ب 

و لك مالم يطلب المؤمن له من الشركة الكلي   كفي حالة ال ال   ةالمتضررالمركبة    استبدا     . ج

 . المؤمن له طلب أن تدفع له القيمة نقدا  ففي ه ه الحالة تقوم الشركة ب جابة 

رة بالحادث أو دفع ن المتضررربدال  عأصررلية  في حا  طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة  .3

من القيمة الن ائية   (1بالجدو  رقم )يتحم  المؤمن له نسررب االسررت الك الموضررحة  فقيمت ا نقدا   

األجرة والمركبرا  العموميرة ومركبرا  مكراترب الترأجير وبرالنسررررربرة لمركبرا  ، لفراتورة الشرررررراء

 (.2قم )ريتحم  المؤمن له نسب االست الك الموضحة بالجدو  ف
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للمؤمن له أن يتولى إصرالح األضررار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مؤمن ضرده بموجب ه ه  .4

  خطيا    عن القيمة المتفق علي الوثيقة و لك بشرررررط أال تزيد القيمة المقدرة لتكاليف اإلصررررالح  ا

 .مع الشركةلإلصالح 

تكاليف اإلصرالح تزيد عن   أن  أو  إصرالح ا  إمكانيةثب  عدم  إ ا فقد  المركبة المؤمن علي ا أو    .5

للمركبرة بين المؤمن والمؤمن لره المتفق علي را  لقيمرة الترأمينيرة  فر ن ا قيمت را قبر  الحرادث،  % من50

التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضردهما بمقتضرى   احتسراب   هي أسراس  التأمينوثيقة  عند توقيع  

مقابلة بنسرربة  و% من القيمة التأمينية  20البال ة    االسررت الكنسرربة    خصررمبعد  و لك  ه ه الوثيقة  

 .بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية لى تاريخ الحادث إتاريخ بداية الفترة التأمينية للفترة من 

إ ا أصرربح  المركبة غير صررالحة لالسررتعما  بسرربب الفقد أو التلف المؤمن ضرردهما بمقتضررى  .6

أحكرام هر ه الوثيقرة، فر ن الشرررررركرة تتحمر  التكراليف الالزمرة لحراسرررررة المركبرة ونقل را إلى أقرب 

 ليم ا للمؤمن له بعد اإلصالح .ورشة إصالح وتس

على فشررركة ، الي حا  تم إصررالح المركبة المتضررررة لدى ورص اإلصررالح المعتمدة من قب   ف .7

العم    مع ضرمان  مناسربةبعناية وفنية  المركبة بشرك  فني سرليم وإصرالح يتم  أن  ضرمان  الشرركة 

فحص المركبة لدى أق ج ة   من  المؤمن لهبتمكين  الشرررركة  تلتزم  من قب  ورص اإلصرررالح،  و

تم إصررررالح ا بشررررك  جيد دون التأثير  قد   معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة  فحص مركبا  

وفي  ،ادث لدى الج ا  الرسرررمية المختصرررةعلى الفحص الفني للمركبة المتضرررررة جراء الح

فتتولى الشررررركة المتعارف عليه  والمسررررتوى الفني المطلوب  أن اإلصررررالح تم دون  حا  تبين  

 . وتسليم ا للمؤمن له حتى يتم إصالح المركبة بشك  فني سليم اإلصالح  ةمعالجة  لك مع ورش

لر نتت وجأ  قي  الف  ين ال،فك  وال ير المت فر نأت قيم  الأضفار قو مبلغ الت أي    .8

ر كيتتتت  وتباير  قو تتايا البيم  الاتتتتأقي  للمركب  المت تتتتفر ، لتبأت الهين   ت يين  بي

قضتتفار متة تتص لر ش ا المجتت ومر ص ومبيا لات الهين  لتتايا قيم  ش إ الأضتتفار  

 .قو مبلغ الت أي  علر قمب  ال،فك  ل تيتب تاأي  الن اع

لر نتت ر ب  المؤمن له عنا الت تقا إاتتتتالك مركبت   ا ل ورو الأكتل    ا ما  ال الف   .9

الطريب، ليجأز ل،تتفك  الت مين اللستتتجت   للطلب  ستتنأاب الأولى من ستتير المركب  علر 

 ووضم الباط المنتسب  مت لل يجتوز التا الأعلى للت ريمه

 

 : التزاما  المؤمن لهالفص  الثالث 

 .المتفق عليهالتأمين دفع قسط  .1
جميع االحتيراطرا  المعقولرة للمحرافظرة على المركبرة المؤمن علي را وحمرايت را من الفقرد أو اتخرا    .2

على   للمركبة يتعين  وفي حالة وقوع حادث أو عطب   إبقائ ا في حالة صرالحة لالسرتعما ،والتلف  

اطرا  الالزمرة ترك المركبرة المؤمن علي را أو أق جزء من را دون اتخرا  االحتير يال المؤمن لره أن 

من ، وإ ا تم  قيادة المركبة المؤمن علي ا قب  إجراء التصررليحا  الالزمة لمنع زيادة األضرررار

فر ن كر  زيرادة في التلف أو كر  تلف ذخر يلحق برالمركبرة المؤمن  أو قرائرد المركبرة  مؤمن لرهقبر  ال

 وفقا  ل  ه الوثيقة. اولة عن ؤلن تكون الشركة مسنتيجة  لك علي ا 
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، ويتعين   ترأمينمردة الللمركبرة المؤمن علي را طوا  الوحيرد المرالرك   يبقىيجرب على المؤمن لره أن  .3

ال يوقع على أق عقرد من شرررررأنره أن يقيرد مطلق ملكيتره وحيرازتره ن لل ير وأ  عليره عردم ترأجيرهرا

 من الشركة.مسبقة ب لك للمركبة دون أن يحص  على موافقة كتابية 

الوثيقرة يجرب على المؤمن لره أن  حكرام هر هأل حرادث قرد تترترب عليره مطرالبرة وفقرا    ي حرالرة وقوعف .4

الشركة المؤمن لدي ا ن يقوم ب خطار  أعليه    ، كما يتوجب   را  فوالرسمية المختصة   ج ا  يخطر ال

ويجب على المؤمن له تسررليم   تعلقة بالحادث وبدون تأخير غير مبرر،مجميع البيانا  التقديم  مع  

الشررركة المؤمن لدي ا بأسرررع وق  ك  مطالبة أو إن ار أو أوراق قضررائية و لك بمجرد تسررلمه 

 .إياها

بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريا  خاصررررة ممكن  إخطار الشررررركة بأسرررررع وق    .5

قيام مطالبة وفقا  ، وفي حالة وقوع سررررررقة أو عم  جنائي ذخر قد يترتب عليه  الم كوربالحرادث  

 بأسررع وق  ممكن ودون تأخير  والشرركة ل  ه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الشررطة

 . لكوأن يتعاون مع الشركة في 

يجوز لشرررررركرة الترأمين تحمير  المؤمن لره المتسررررربرب في الحرادث مبلغ تحمر  يقتطع من مبلغ  .6

الحوادث يأ ن له بقيادة المركبة أو  التعويض المسرتحق عن أق حادث يتسربب فيه شرخصريا  أو من  

 ( . 3، وحسب الجدو  رقم )التي تقيد ضد مج و  

(، يجوز للمؤمن تحمي  المؤمن له المتسربب 3باإلضرافة لمبالغ التحم  المحددة في الجدو  رقم ) .7

 بحادث مبلغ تحّم  إضافي وحسب التفصي  التالي:

 ( سنة.25%( بحد أقصى من قيمة التعويض إ ا ق  عمر سائق المركبة عن )10)   .أ

 %( بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبا  التاكسي والعمومي.10)   .ب 

 %( بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبا  الرياضية والمركبا  المزودة. 15) -ج

 . مصنعال مزودة خارجلمركبا  الل%( بحد أقصى من قيمة التعويض 20)  -د 

 %( بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبا  التأجير .20)-هر 

يراعى عند تطبيق نسرب التحم  االخ  بالنسربة من ه ا الفصر  ،    (7)ل ايا  تطبيق احكام البند   .8

 االعلى في حا  تعدد نسب التحم  للحادث الواحد.

 التتمليراعى لر نتت الهالك الةلر للمركب  عات تطبيب اي من قاب  .9

 االستثناءا  الفص  الرابع: 
 

 لة عن دفع أق تعويض عن األمور اآلتية:ال تكون الشركة مسؤو
الخسرررررارة غير المبراشررررررة التي تلحق برالمؤمن لره أو النقص في قيمرة المركبرة المترترب على  .1

 الك ربائية.استعمال ا أو العطب أو الخل  أو الكسر ال ق يصيب األج زة الميكانيكية أو 

أو   رض أو الطو  أو العلو المسرموح بهالتلف الحاصر  نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود الع .2

باشررر السرربب الم   لك هو  شررريطة أن يثب  بأنزيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانونا   

  والفعا  ال ق أدى إلى الضرر. 

 وق  تلف للمركبة المؤمن علي ا.التلف ال ق يصيب اإلطارا  إ ا لم يقع في نفس ال .3
 الفقد أو التلف ال ق يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن : .4

   ه الوثيقة.طلب التأمين الملحق باستعما  المركبة في غير األغراض المحددة في  .أ
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مخررالفررة القوانين إ ا انطو  المخررالفررة على جنررايررة أو جنحررة عمررديررة وفقررا  للتعريف  .ب 
 .الناف  ن العقوبا  االتحادق المنصوص عليه في قانو

ن يثب  أنه السربب السررعة شرريطة أ  اختبارفي سرباق أو    اسرتخدام اإ ا ثب  اسرتعما  المركبة أو   .5

 المباشر في وقوع الحادث.

سررائق غير مرخص   سرربب التلف ال ق يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة ب .6

المركبة   فئةأأو دون الحصررو  على رخصررة قيادة لنوع  ،لقانون السررير والمرور  يادة طبقاله بالق

أو السرائق ال ق انت   صرالحية رخصرة   طبقا  لقانون السرير والمرور ولوائحه وأحكام ه ه الوثيقة

، أو أن يكون الترخيص قيرادتره ولم يتمكن من تجرديردهرا خال  ثالثين يومرا  من تراريخ الحرادث 

 المحكمة أو السررلطا  المختصررة أو بمقتضررى لوائح المرورلممنوح له قد صرردر أمر ب يقافه من  ا

مت تم إ رات عبا الت جير مم  ولل يستتتتفت ش ا اللستتتتت نت  لر نتل  المركب  الم ا  للت جير طتل

 من يتمل ر    قيت   ستري  المم أت

الفقرد أو التلف الر ق يلحق برالمركبرة أو أق من أجزائ را من الحوادث النراجمرة عن قيرادة المركبرة  .7

على  ، أو العقراقير المؤثرة في قردرة قرائردهراةتحر  ترأثير المخردرا  أو المشرررررروبرا  الكحولير 

، وال قرائرد المركبرة  براعترافالسررررريطرة على المركبرة، إ ا ثبر   لرك لردى الج را  المختصرررررة أو  

   .يسرق ه ا االستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير 

مركبرة خرارج حردود المنطقرة الج رافيرة المبينرة في هر ه الوثيقرة مرا لم البر لحق الفقرد أو التلف الر ق ي .8

 الت طية لتلك المنطقة .يصدر ملحق بامتداد 

الحوادث التي تكون قد وقع  أو نشرررأ  أو نتج  أو تعلق  بطريقة مباشررررة أو غير مباشررررة   .9

الفيضررررانا  أو الزوابع أو األعاصررررير أو ثوران البراكين أو الزالز  )  مث بالكوارث الطبيعية  

  .(وال زا  األرضية

الحرب معلنرة أو لم تعلن أو   كرانر    سرررررواءال زو أو أعمرا  العردو األجنبي أو األعمرا  الحربيرة    .10

العصرررريان أو الثورة أو االنقالب   الحرب األهلية أو االضررررراب أو االضررررطرابا  الشررررعبية أو

اغتصراب السرلطة أو المصرادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشرعة أو التفجيرا   أو العسركرق  

بأق سرربب من األسررباب أو غير مباشررر   و النووية أو أق عام  يتصرر  بطريق مباشررر  أال رية  

 المتقدمة. 

التلف ال ق يصررريب المركبة المؤمن علي ا في حا  فقدان الشرررركة الحق في الرجوع   وأالفقد     .11

قرار المؤمن له بالمسرؤولية عن الحادث ال ق لم يكن هو المتسربب به إب الضررر بسربب  على مسرب

دته أداء التعويض للمؤمن له فيحق للشررركة الرجوع عليه السررترداد ما  أ لك بعد   ثب  وفي حا   

 .ليهإ

مرا لم يصررررردر ملحق  لتعريف الطريق وفقرا   الطريق برالمركبرة خرارجو التلف الر ق يلحق أالفقرد   .12

 خارج الطريق .الى بامتداد الت طية 

 الفص  الخامس: حاال  الرجوع على المؤمن له 
كون قد تبحسرب األحوا  بقيمة ما  او كلي ما  أو قائد المركبة  على المؤمن له    ترجعأن   شرركة  للز  يجو

 -من تعويض في الحاال  اآلتية: هتأد 

إدالء المؤمن لره ببيرانرا  كرا برة أو إخفرائره وقرائع جوهريرة إ ا ثبر  أن الترأمين قرد عقرد بنراء على  .1

 تؤثر في قبو  الشركة ت طية الخطر أو على سعر التأمين .
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في غير األغراض المحرددة في طلرب اسرررررتعمرا  المركبرة بعرد دفع التعويض أنره جرى إ ا ثبر   .2

تحميل ا بأكثر   ثب   أو تجاوز الحد األقصرى للركاب المسرموح به أوالتأمين الملحق ب  ه الوثيقة  

 ا كان  حمولت ا غير محزومة بشررررك  فني محكم أو تجاوز حدود إ  أو  من الحمولة المقررة ل ا

ثب  أنه السرربب المباشررر في ن يشررريطة أك   لك  ،  و الطو  أو العلو المسررموح  بهأالعرض 

 وقوع الحادث.

لقوانين إ ا انطو  المخرالفرة على جنرايرة أو جنحرة لمخرالفرة  ا ثبر  بعرد دفع التعويض أن هنرالرك إ .3

 . في الدولة عمدية وفقا  للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبا  الناف  المفعو 

ج ااهت قتجم  ابب قيت   المركب   إلا ثبد قو المبا قو التل  ال ي لتب  تلمركب  قو قي من ق .4

من شتتتةص  ير مر ص له  تلبيت   طببت لبتقأو الاتتتير والمرور قو  وو الت تتتأت علر  

ر  ت  قيت   قو اقتهد اتالني  ر  ت  قيت ته قو وقأع المؤمن له قو قي شتةص ق ر ستم   

ار   لته  بيتت تهتت تتتد تت ثير المةتاراب قو الم،تتتتتفو تتب الةتأليت ، قو ال بتتقير المؤثر  لر قت 

قتااشت علر الاتتيطر  علر المركب ، إلا ثبد للل لات الجهتب المةت تت  قو  تعتراف قتاا  

 .المركب  قمت الا كتقد المركب  م ا  للت جير ليتم الرجأع علر قتاا المركب  نالمات جرح

 و قائد المركبة.وقوع الحادث عمدا  من المؤمن له أإ ا ثب     .5

بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق أو نصرف المقطورة أو شربه المقطورة  تسربب المقطورة   ا ا  .6
 وجود مقطورة. على مع الشركة 

على   في حا  كان الفقد أو التلف ال ق لحق بالمركبة نتيجة عملية سرررقة أو سررطو فيتم الرجوع .7

 .  السارق فقط
 

 إن اء الوثيقة الفص  السادس: 
أثناء سررريان الوثيقة   ن اءه ه الوثيقة شررريطة وجود أسررباب جدية تسررتوجب ه ا اإل   اءنإللشررركة   .1

الفاكس أو   اإللكتروني أوالبريد    سرواء بواسرطةيرسر  إلى المؤمن له و لك بموجب إشرعار كتابي  

على ذخر عنوان  ن راءقبر  ثالثين يومرا  من التراريخ المحردد لإلو لرك أو بخطراب مسرررررجر   براليرد 

وفي ه ه الحالة ترد الشرركة   اإلن اء،مع إخطار هيئة التأمين بأسرباب ه ا   شرركةلدى ال  معروف له

إلى المؤمن له القسرط المدفوع بعد خصرم الجزء المتناسرب مع المدة التي كان  في ا الوثيقة سرارية 

  المفعو .

البريد   سررواء بواسررطةيرسرر  إلى الشررركة   أحكام ه ه الوثيقة ب شررعار كتابي  ن يللمؤمن له أن ي .2

، ن اء قب  سبعة أيام من التاريخ المحدد لإل  لك  و    أو بخطاب مسج   الفاكس أو باليد   اإللكتروني أو

وفي ه ه الحالة ترد الشرركة إلى المؤمن له القسرط المدفوع بعد خصرم الجزء المتناسرب مع المدة 

بشرط أال تكون هناك أية (  4المدد القصيرة رقم )وفقا لجدو    التي كان  الوثيقة سارية في ا و لك

وكان المؤمن ه ه الوثيقة أثناء فترة سرريان ا    شرأنب  معلقةأو مطالبا   تعويضرا  دفع  للمؤمن له  

 .في الحادث أو أن الحادث يعزى لمج و  له متسببا  

تعتبر ه ه الوثيقة منت ية حكما  في حا  التلف الكلي للمركبة )الخسرررارة الكلية( شرررريطة شرررطب  .3

ر تصردره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صرالحيت ا لالسرتعما  وقيام الشرركة تسرجيل ا بتقري

 بتعويض المؤمن له حسب احكام ه ه الوثيقة.

 ( 1جدو  رقم )
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مركبا  األجرة والمركبا  العمومية ومركبا  مكاتب التأجير حسب    فيما عدانسب االست الك "  
 تاريخ أو  تسجي  واستعما  " 

 
 النسبة السنة

 - األولى

 5 % الثانية

 10 % الثالثة

 15 % الرابعة

 20 % الخامسة

 30 % السادسة وما فوق
 

 
 
 
 
 
 

 ( 2جدو  رقم )
والمركبا  العمومية ومركبا  مكاتب التأجير حسب تاريخ  نسب االست الك " لمركبا  األجرة  

 أو  تسجي   واستعما " 
 

 النسبة السنة

 10 % الستة أش ر األخيرة من السنة األولى

 20 % الثانية

 25 % الثالثة

 30 % الرابعة

 35 % الخامسة

 40 % السادسة وما فوق

                          
                     

 
 
 

 (3جدو  رقم )                         
 " مبالرررررررررررررررررغ التحررررررررررررررم  "             

 

 مبلغ التحم   المركبة

( ركاب 9المركبا  الخصروصري التي ال يزيد عدد ركاب ا المصررح ب م على )
 ( درهم50,000وال تزيد قيمت ا عن )

ال يرررترررجررراوز مررربرررلرررغ 
 درهم ألك  حادث (350)
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( ركاب، 9المركبا  الخاصررررة التي ال يزيد عدد ركاب ا المصرررررح ب م على )
 ( درهم.100,000( درهم وال تتجاوز )50,000والتي  تزيد قيمت ا عن )

( 700ال يرترجررراوز مربرلرغ )
 درهم ألك  حادث 

( ركاب، 9على )المركبا  الخاصررررة التي ال يزيد عدد ركاب ا المصرررررح ب م  
 ( درهم.250,000( درهم وال تتجاوز )100,000والتي  تزيد قيمت ا عن )

( 1000ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألك  حادث 

( ركاب، 9المركبا  الخاصررررة التي ال يزيد عدد ركاب ا المصرررررح ب م على )
 .درهم (250,000والتي  تزيد قيمت ا عن )

 1200)  (ال يتجاوز مبلغ  
 حادث درهم ألك  

( ركاب، 9المركبا  الخاصررررة التي ال يزيد عدد ركاب ا المصرررررح ب م على )
 .درهم (500,000والتي  تزيد قيمت ا عن )

( 1400ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألك  حادث 

( ركاب وال 9المصرررررح ب م عن )  المركبا  الخاصررررة التي يزيد عدد ركاب ا
 راكب  12عن  تجاوزي

( 1500ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألك  حادث 

( راكبرا  12المركبرا  الخراصرررررة التي يزيرد عردد ركراب را المصررررررح ب م على )
 ( طن.3ومركبا  االجرة ومركبا  النق  التي ال تزيد حمولت ا على )

( 1700ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألك  حادث 

( طن وحرافال  الركراب والمركبرا  3مركبرا  النقر  التي تزيرد حمولت را على )
 الصناعية المعدة لألش ا  اإلنشائية واألعما  الزراعية.

( 4500ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألك  حادث 

 

 
 ( 4جدو  رقم )

 ببيان نسب االسترداد من قسط التأمين   " جدو  المدد القصيرة "
 

 نسبة االسترداد من القسط المدة لسريان الوثيقة

 %80 واحد مدة ال تتجاوز ش ر

 %70 اش ر ال تتجاوز أربعة تتجاوز ش ر ومدة 

 % 50 أش ر   ال تتجاوز  ستةتتجاوز أربعة اش ر ومدة 

 %30  أش ر عشرة ال تتجاوز تتجاوز ستة أش ر مدة 

 ال شيء أش ر ة   مدة تتجاوز عشر

                                                  
 (5جدو  رقم )

 الفقد والتلف"وثيقة تأمين  فيالمؤمن علي ا  المركبة"جدو  بيانا  

 بيرررانرررا  المركبررررررررة

 بلد صرررنع

 المركبة

رقرررررررررم 

 اللوحة

نروع الرمرركربررة 

 ولون ا

فرررررررئررررررة 

 المركبة

صررررررررفررررة 

 التسجي 
 سنة الصنع صفة االستعما 

 الرحرمرولررة

 أو الوزن

عردد الركراب 

 مع السائق

         

 رقم المحرك:

 

 

 

 

 

 رقم ال يك  )الشاصي(: 

 

 

 

 ه ه الوثيقة.حكام أن المركبة الواردة بيانات ا في ه ا الجدو  مؤمنة لدي ا وفقا  ألب . .............تقر شركة.....................

 أ أ: تاريخ اإلصدار                   :                            مركز اإلصدار 
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 الساعة ..... من  يوم:  أ      أ في وتنت ي   ،من يوم :         أ        أ                            -مدة التأمين تبدأ في الساعة:

 التأمين المتفق عليه  ....................................................................درهم قسط 

 لشركةبيانات ا المؤمـن لـهبيانات 

 ................................. : اسم الشركة  .................................. :  اسررم المؤمرن لره

 ................................. : العنررررررروان  ................................. :  العنررررررررررررررررررروان

 ................................ : البريد االلكتروني  ................................. :  البريد االلكتروني

 ................................  العنوان البريدق ................................. : العنوان البريدق 

 ................................  رقم ال اتف ................................ : رقم ال اتف 

 عن الشركرررررررررررررةوالختم التوقيرررع  اسم وتوقيرع المؤمن له أو مررن ينوب عنره:

 

 طلب تأمين مركبة

 بيانات مقدم الطلب 

حسب بطاقة االسم 
 ال وية

 القبيلة العائلة أ  الثالث  الثاني االو 

     

صندوق  أ      أ       تاريخ الميالد
 البريد

الرمز  
 البريدق

 

البريد   رقم ال وية
 االلكتروني 

 

  هاتف النقا   هاتف العم   هاتف المنز 

  العنوانأ االمارة

  ج ة العم   الم نة

  تاريخ االنت اء  رقم رخصة القيادة

االسم التجارق)ان 
 جد(و 

رقم السج   
 لتجارق

 

    المقر الرئيسي
 

 تفاصي  الخدمة التأمينية
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شاحنة  نق  ماركة التسجي 
 ص يرة

 اخرى شاحنة كبيرة

تعليم  اجرة تجارق خصوصي  الطرازأاالستعما 
 قيادة 

 اخرى

  رقم المحرك  رقم ال يك 

أسطوانا  سعة   رقم الشاصي
 المحرك

 

  سنة الصنع  عدد الركاب

 المركبة الحاليقيمة 
 بدون األج زة الكمالية

قيمة المركبة شاملة  
 األج زة الكمالية

مع بيان تلك 
 األج زة

 

نوع التأمين   مدة التأمين
 المطلوب

 

  توقيع  المؤمن لهأ ممثله
 


