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طوكيو مارين اند نيتشرررريدو  اير انشرررروراني كومبان  ليميتد   بما أن المؤمن له قد تقدم إلى شررررركة

عتبار الطلب ا، ووا ق على  أدناهبطلب إلبرام التأمين المبين  "  الشررررركةب "  ما بعد المشررررار إلييا  ي

ذ لي   وقبلت ، المطلوب منه  التأمين  قسررط     ود ع أو قبل أن يد ع  اال يتجزأ مني  وجزءذ   وثيقةال هأسرراسررا

بموجب ه ا التأمين سرواء للمركبة  الشرركة وتعيدت بد ع التعوي  للمؤمن له    االة ادو  رررر  

 يا    دولة اإلمارات العربية المتادة  أثناء مدة التأمين ووقالمركبة أو    اسررررتعمالان ناشررررئا عن  أك

 سواء أكان متسببا أو مترررا. 
 

   دولرة اإلمرارات صررررريرب المركبرة المؤمن علييرا  الت  ت رررررررارأل قرد أبرمرت هر ه الوثيقرة لت طيرة ا

ذ لألاكام والشررروط واالسررتثناءات الواردة بي ه الوثيقة أو   العربية المتادة    أثناء مدة التأمين وطبقا

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

 

تاكم الت  وثيقرة الترأمين المواردة على المركبرة من الفقرد والتلف وأق ملاق ليرا و:   الوثيقة

بأن يعو  المؤمن له شررركة التتعيد بمقتررراه  ولمؤمن له والشررركة  العالقة بين ا

 .عند ادو  الررر الم طى بالوثيقة مقابل القسط ال ق يد عه المؤمن له

 )المؤمن( الشركة

 

 المؤمن له

للقوانين واألنظمة الصادرة   طبقاذ شركة التأمين المرخص ليا بالعمل داخل الدولة  :  
 .أصدرت الوثيقةو    الدولة وقبلت التأمين على المركبة

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

قررائررد المركبررة 
السررررررررررائررررررق )

 (المرخص

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

 والقوانين واللوائح األخرى،  وأن ال يكون الترخيص الممنوح له قد أل  والمرور  
، ويدخل والئاته التنفي ية    لسرررير والمرورا  بأمر من الماكمة أو بمقتررررى قانون

ررمن ه ا التعريف قائد المركبة ال ق انتيت صرالاية رخصرة قيادته إ ا تمكن من 
 .من تاريخ الااد   ثالثين يوماذ خالل تجديدها 

المورراة و: ذلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أق جياز ذخر يسرير بقوة ميكانيكية   المركبة
 مواصفاتيا    الوثيقة . 

ونوع الت طية المركبة  بيانات  و: الطلب المتررررمن البيانات الخاصرررة بالمؤمن له  طلب التأمين
ذ. ذ أو خطيا  المطلوبة ويمأل بمعر ة وعلم  المؤمن له إلكترونيا

الررررمررررلرررراررررق 
 اإلرا  

 ثيقة.: كل اتفاق خاص بين الطر ين يراف إلى الت طيات األساسية    ه ه الو

 أن يسدده المؤمن له نظير الت طية التأمينية.بتعيد ي: المقابل ال ق يسدده أو  قسط التأمين
 

و قرا لجردول مبرالغ التامرل المر ق بير ه الوثيقرة : المبلغ  الر ق يتاملره المؤمن لره  األساس التامل 
 كل ااد . عن

 لي ه الوثيقة إرا ة للتامل األساس .: المبلغ ال ق يتامله المؤمن له و قا  التامل اإلرا  
 

كل ظاهرة عامة تنشررأ عن الطبيعة مثل)الفيرررانات أو الزوابع أو األعاصررير أو   : الطبيعيةة الكارث
ثوران البراكين أو الزالزل واليزات األرررية( وتؤدق إلى رررر شرامل وواسرع 

 ويصدر بخصوصيا قرار من السلطة المختصة    الدولة.
  : يقصد به  لك ال ق يقع رمن مفيوم الكارثة الطبيعية. الفيران
 الطريق

 
 

كل سربيل مفتوح للسرير العام دون ااجة إلى إ ن خاص وكل مكان يتسرع لمرور  :
المركبات ويسررررمح للجميور بارتياده سررررواء كان  لك ب  ن أو بترخيص من جية 

ذ للتعريف مختصررررة أو ب ير  لك وسررررواء كان ارتياده بمقابل أو   ب ير مقابل وو قا
  .الوارد    قانون السير والمرور النا   

قطع غيار جديدة   اسرتبدالعند وقوع ااد  وطلبه  المؤمن له النسربة الت  يتامليا    : نسبة  االستيالك
ذ لجداول االستيالكدال من ب  .المستعملة    االة الخسارة الجزئية و قا

الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نياية الشرير الثال  عشرر من بداية : ه  المدة  الفترة التأمينية
 التأمين.
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 الشروط العامة الفصل األول:

وكل كلمة أو عبارة تعتبر الوثيقة وجداوليا عقداذ وااداذ ويعتبر أق ملاق ليا جزء ال يتجزأ منيا   .1

من الوثيقة أو مالاقيا يكون ليا  ات المعنى    أق مكان   مكان  ليا معنى خاص    أق    أعط 

 خر وردت  يه ما لم يدل السياق على غير  لك.ذ

الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشررركة كتابة سررواءذ بواسررطة تسررتلزمه  كل تبليغ أو إخطار بااد    .2

  . ممكنالبريد اإللكترون  أو الفاكي أو باليد على العنوان المادد    الوثيقة بأسرع وقت 

ت طيرات المارددة    ه ه شرررررركة من شرررررأنه أن يقلرل من الالخارج  بين المؤمن له و  اتفراقأق   .3

 .   يعتبر باطالذ الوثيقة 

ال بنسربة إرررار  ألاعن  تعوي   ال ال تلتزم الشرركة ب  شرركة تأمينإ ا تعدد التأمين لدى أكثر من   .4

 . الخطر المؤمن منهالمبلغ المؤمن به لدييا لجملة المبالغ المؤمن بيا على 

و   ادود األاكام إررررا   تأمين  مقابل قسرررط للشرررركة والمؤمن له بموجب مالاق إررررا ية   .5

ن األرررررار األخرى موالشرررروط الواردة بي ه الوثيقة، االتفاق على أن تقوم الشرررركة بالتأمين  

  -غير المنصوص علييا    ه ه الوثيقة وعلى األخص ما يل :
 

لمؤمن له أو قائد المركبة وقت الااد  أو ما ان األرررار الت  تلاق بممتلكات  التأمين م .أ

 لرك وكران موجوداذ لردييمرا على سررررربيرل األمرانرة أو    اراسرررررتيمرا أو تارت ايرازتيمرا،  

  بموجب ملاق لي ه الوثيقة أو بموجب وثيقة تأمين مستقلة.

 العام.خطار الت  تقع خارج الطريق ألااألررار وت طية    .ب

على الرغم مما ورد    ه ه الوثيقة من أاكام وشررررروط ، ال يجوز لشررررركة التأمين ر    .6

 .لع ر مقبولالتأخير عن التبليغ عن الااد  إ ا كان التأخير  سبب بؤمن له تعوي  الم

ال يجوز ،  أق مركبرة مؤمنرة بموجرب هر ه الوثيقرةبر أو االسرررررطول ترأمين  بوثيقرة   تعلق يمرا ي .7

يقلل من الت طيات الت  تو رها ه ه الوثيقة من شررأنه أن  شررركة أن تبرم أق اتفاق خارج   لل

أو تارم المؤمن لره أو المسرررررتفيرد من هر ه الوثيقرة من ممرارسرررررة اقره برالمطرالبرة برالتعوي  

ليي له   بموجبيا، ويدخل رررمن  لك ما يتعلق بالارمان من المطالبة بالتعوي  ألق سرربب 

 .وإال أعتبر االتفاق باطال أو الجني أو خال هكالعمر  عالقة بالااد  

 ؤمن له   اال اعتبار المركبة المؤمن علييا باالة خسرارة كلية وقيام الشرركة بتعوي  المأ.   .8

وال يجوز تاميرل المؤمن لره أق  ، ر ن الاطرام يكون من اق الشرررررركرة ،على هر ا األسررررراي

 . للمركبة المشطوبة مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شيادة ايازة

ويترتب على المؤمن له قبل اسررررتالم التعوي  أن يقوم بد ع المسررررتاقات المترتبة على    ب.

المركبة، وتقديم األوراق والتوكيالت الالزمة والارررور الى الدوائر المختصررة، ا ا اسررتلزم 

ركة دون األمر من أجل نقل ملكية المركبة الى الشررركة، أما    اال وجود رهن  تتولى الشرر 

تأخير مخاطبة الجية المختصررة )من أصررااب الرهون( للاصررول على ما يفيد عدم الممانعة 

   . من نقل ملكية اطام المركبة إلى الشركة

للشرركة أن تتولى اإلجراءات القررائية والتسروية  لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتيا  .9

وأمام أق ماكمرة    أق دعوى أو التردخل    أق   اسرررررتجواب من خالل مارام    أق تاقيق أو  

مرالة من مرااليا يتعلق بمطالبة أو ااد  قد تسررأل عنه الشررركة بموجب ه ه الوثيقة و يمكن 
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أن يترترب عليره د ع تعوي  طبقراذ ألاكرام هر ه الوثيقرة، وليرا أن تقوم بتسرررررويرة تلرك المطرالبرة 

ة كل تعاون ممكن  سرررواء بتوقيع وكالة والتصرررالح  ييا، وعلى المؤمن له أن يقدم إلى الشررررك

 للماام  أو خال ه من أجل تمكينيا من مباشرة أق من اإلجراءات القانونية .

( من ه ه 5ل رايات تارديد بيرانات المركبرة المؤمنرة تعتبر جميع البيرانات الواردة    الجردول رقم ) .10

االوثيقة ج  ال يتجزأ منيا.  زءذ

ثيقة بعد انقررراء ثال  سررنوات على ادو  الواقعة الت  وى ناشررئة عن ه ه الوأق دعال تسررمع   .11

 أو على علم  وق المصلاة بوقوعيا.الدعوى تولدت عنيا 

 تختص مااكم دولة اإلمارات العربية المتادة بالفصل    أية منازعات تنشأ عن ه ه الوثيقة.  .12

لتلف،  له    اال اسررررتاقاق بدل  وات المنفعة وكان لدى ال ير المتررررررر تأمين من الفقد وا .13

ول ايات الاصرول على بدل  وات المنفعة مطالبة شرركته مباشررة وال  ليا اق مطالبة الشرركة 

المؤمن لدييا المتسرررربب من المسررررؤولية المدنية بمقدار ماد عت و قا للقواعد الماددة    وثيقة 

 المسؤولية المدنية

أو غير قابلة، أو ترررر     اال ترررر قاعدة المركبة )الشراصر ( سرواء كانت قابلة لدسرتبدال .14

األجزاء الثابتة من المركبة مثل األعمدة وأصرربات ه ه األجزاء بااجة إل  عملية قص أو شررد 

أو لاام نتيجة الااد ،   ن المركبة تعتبر باالة خسررارة كلية وتلتزم الشررركة بالتعوي  اسررب 

 القيمة المتفق علييا    الوثيقة بين المؤمن والمؤمن له
 

 شركة التأمين التزامات: الثان الفصل 
تلتزم الشرررررركرة بتعوي  المؤمن لره عن الفقرد أو التلف الر ق يلاق برالمركبرة المؤمن علييرا  .1

 -و لك    الااالت اآلتية:واألجزاء المترررة و قطع غيارها   ييا أثناء وجودهاوملاقاتيا 

 ااد  عررر  أو نتيجة لعطب ب أو أق  تصرادم أو انقالصردم أأو  إ ا نتج الفقد أو التلف عن   .أ
 األجزاء باالستعمال. ميكانيك  طارئ أو نتيجة الهتراء

 إ ا نتج  الفقد أو التلف عن اريق أو انفجار خارج  أو االشتعال ال ات  أو الصاعقة. .ب 
 إ ا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة. . ج
 إ ا اد  الفقد أو التلف عن  عل متعمد صادر عن ال ير. .د 

اد  الفقد أو التلف    أثناء النقل البرق أو النقل المائ  الداخل  أو النقل بالمصراعد أو إ ا هرررررر.  
 باآلالت الرا عة بما     لك عمليات الشان والتفريغ التابعة ألعمال النقل السالف  كرها.

 أق ت طيات إرا ية يتم االتفاق علييا بموجب ه ه الوثيقة أو بموجب مالاق خاصة  ييا. و.
 الشركة عند وقوع ااد  بما يل  :  تلتزم .2

إصررالح المركبة أو أق جزء من أجزائيا أو ملاقاتيا أو قطع غيارها وإعادتيا إلى االتيا      .أ

 .الت  كانت علييا قبل الااد  

 .   االة االتفاق على  لك مع المؤمن له  قيمة الفقد أو التلف نقداذ إلى المؤمن له د ع  .ب 

و لك مالم يطلب المؤمن له من الشركة الكل    ك   االة اليال   ةالمترررالمركبة    استبدال    . ج

 . المؤمن له طلب أن تد ع له القيمة نقداذ  ف  ه ه الاالة تقوم الشركة ب جابة 

رة بالااد  أو د ع ن المترررربدالذ عأصررلية     اال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة  .3

من القيمة النيائية   (1يتامل المؤمن له نسررب االسررتيالك الموررراة بالجدول رقم ) قيمتيا نقداذ  
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األجرة والمركبرات العموميرة ومركبرات مكراترب الترأجير وبرالنسررررربرة لمركبرات ، لفراتورة الشرررررراء

 (.2قم )رالمؤمن له نسب االستيالك الموراة بالجدول يتامل  
 

للمؤمن له أن يتولى إصرالح األرررار الت  تلاق بالمركبة نتيجة ااد  مؤمن ررده بموجب ه ه  .4

ذ   عن القيمة المتفق عليياالوثيقة و لك بشرررررط أال تزيد القيمة المقدرة لتكاليف اإلصررررالح     خطيا

 .مع الشركةلدصالح 

تكاليف اإلصرالح تزيد عن   أن  أو  إصرالايا  إمكانيةثبت عدم  إ ا  قدت المركبة المؤمن علييا أو    .5

للمركبرة بين المؤمن والمؤمن لره المتفق علييرا  لقيمرة الترأمينيرة   ر ن ا قيمتيرا قبرل الاراد ،  % من50

التعوي  عن الفقد والتلف المؤمن رردهما بمقتررى   ااتسراب   ه  أسراي  التأمينوثيقة  عند توقيع  

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

 .باي  يراعى كسور الفترة التأمينية لى تاريخ الااد  إتاريخ بداية الفترة التأمينية للفترة من 

لالسررتعمال بسرربب الفقد أو التلف المؤمن ررردهما بمقترررى إ ا أصرربات المركبة غير صررالاة   .6

أاكرام هر ه الوثيقرة،  ر ن الشرررررركرة تتامرل التكراليف الالزمرة لاراسرررررة المركبرة ونقليرا إلى أقرب 

 ورشة إصالح وتسليميا للمؤمن له بعد اإلصالح .

على  شررركة ، ال  اال تم إصررالح المركبة المترررررة لدى ورص اإلصررالح المعتمدة من قبل    .7

العمل   مع ررمان  مناسربةبعناية و نية  المركبة بشركل  ن  سرليم وإصرالح يتم  أن  ررمان  الشرركة 

 اص المركبة لدى أق جية   من  المؤمن لهبتمكين  الشرررركة  تلتزم  من قبل ورص اإلصرررالح،  و

تم إصررررالايا بشرررركل جيد دون التأثير  قد   معتمدة    الدولة للتأكد بأن المركبة   اص مركبات 

و    ،اد  لدى الجيات الرسرررمية المختصرررةعلى الفاص الفن  للمركبة المتررررررة جراء الا

 تتولى الشررررركة المتعارف عليه  والمسررررتوى الفن  المطلوب  أن اإلصررررالح تم دون  اال تبين  

 . وتسليميا للمؤمن له اتى يتم إصالح المركبة بشكل  ن  سليم اإلصالح  ةمعالجة  لك مع ورش

   اال وجود أق خالف بين الشرركة وال ير المترررر اول قيمة األرررار أو مبلغ التعوي   .8

بتعيين خبير كشررف وتقدير أررررار أو تاديد القيمة السرروقية للمركبة المترررررة،  تقوم الييئة  

متخصرررررص    هر ا المجرال ومرخص ومقيرد لردى الييئرة لتارديرد قيمرة هر ه األرررررررار أو مبلغ 

 .التعوي  عل  نفقة الشركة ل ايات تسوية النزاع

   ارال رغبرة المؤمن لره عنرد التعراقرد إصرررررالح مركبترة داخرل ورص الوكرالرة بعرد مردة الثال   .9

عل  الطريق،  يجوز لشرركة التأمين االسرتجابة للطلب ووررع سرنوات األولى من سرير المركبة  

 القسط المناسب بما ال يجاوز الاد األعلى للتعريفه

 

 : التزامات المؤمن لهالفصل الثال  

 .المتفق عليهالتأمين د ع قسط  .1
جميع االاتيراطرات المعقولرة للمارا ظرة على المركبرة المؤمن علييرا وامرايتيرا من الفقرد أو اتخرا    .2

على   للمركبة يتعين  و   االة وقوع ااد  أو عطب   إبقائيا    االة صرالاة لالسرتعمال،والتلف  

اطرات الالزمرة ترك المركبرة المؤمن علييرا أو أق جزء منيرا دون اتخرا  االاتير يال المؤمن لره أن 

من ، وإ ا تمت قيادة المركبة المؤمن علييا قبل إجراء التصررلياات الالزمة يادة األررررارلمنع ز

 ر ن كرل زيرادة    التلف أو كرل تلف ذخر يلاق برالمركبرة المؤمن  أو قرائرد المركبرة  قبرل المؤمن لره

ذ لي ه الوثيقة. اولة عنيؤلن تكون الشركة مسنتيجة  لك علييا   و قا
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، ويتعين   ترأمينمردة الللمركبرة المؤمن علييرا طوال الوايرد المرالرك   ىيبقيجرب على المؤمن لره أن  .3

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

 من الشركة.مسبقة ب لك للمركبة دون أن ياصل على موا قة كتابية 

ذ     ارالرة وقوع  .4 الوثيقرة يجرب على المؤمن لره أن  اكرام هر هأل اراد  قرد تترترب عليره مطرالبرة و قرا

الشركة المؤمن لدييا ن يقوم ب خطار  أ، كما يتوجب عليه    راذ  والرسمية المختصة   جيات يخطر ال

ويجب على المؤمن له تسررليم   تعلقة بالااد  وبدون تأخير غير مبرر،مجميع البيانات التقديم  مع  

الشررركة المؤمن لدييا بأسرررع وقت كل مطالبة أو إن ار أو أوراق قرررائية و لك بمجرد تسررلمه 

 .إياها

عوى أو تاقيق أو تاريات خاصررررة بمجرد علمه بقيام د ممكن  إخطار الشررررركة بأسرررررع وقت   .5

ذ الم كوربالاراد    ، و   االة وقوع سررررررقة أو عمل جنائ  ذخر قد يترتب عليه قيام مطالبة و قا

 بأسررع وقت ممكن ودون تأخير  والشرركة لي ه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر الشررطة

 . لكوأن يتعاون مع الشركة    

لره المتسررررربرب    الاراد  مبلغ تامرل يقتطع من مبلغ يجوز لشرررررركرة الترأمين تاميرل المؤمن  .6

ذ أو من يأ ن له بقيادة المركبة أو   الاواد  التعوي  المسرتاق عن أق ااد  يتسربب  يه شرخصريا

 ( . 3، واسب الجدول رقم )الت  تقيد رد مجيول 

المتسربب (، يجوز للمؤمن تاميل المؤمن له  3باإلررا ة لمبالغ التامل الماددة    الجدول رقم ) .7

 بااد  مبلغ تاّمل إرا   واسب التفصيل التال :

 ( سنة.25%( باد أقصى من قيمة التعوي  إ ا قل عمر سائق المركبة عن )10)   .أ

 %( باد أقصى من قيمة التعوي  لمركبات التاكس  والعموم .10)   .ب 

 %( باد أقصى من قيمة التعوي  للمركبات الريارية والمركبات المزودة. 15) -ج

 . مصنعمزودة خارج اللمركبات الل%( باد أقصى من قيمة التعوي  20)  -د 

 %( باد أقصى من قيمة التعوي  لمركبات التأجير .20)-هر 

يراعى عند تطبيق نسرب التامل االخ  بالنسربة من ه ا الفصرل ،    (7)ل ايات تطبيق ااكام البند   .8

 االعلى    اال تعدد نسب التامل للااد  الوااد.

 اال اليالك الكل  للمركبة عدم تطبيق اق من نسب التامليراعى     .9

 االستثناءات الفصل الرابع: 
 

 لة عن د ع أق تعوي  عن األمور اآلتية:ال تكون الشركة مسؤو
الخسرررررارة غير المبراشررررررة الت  تلاق برالمؤمن لره أو النقص    قيمرة المركبرة المترترب على  .1

 ال ق يصيب األجيزة الميكانيكية أو الكيربائية.استعماليا أو العطب أو الخلل أو الكسر 

أو   ر  أو الطول أو العلو المسرموح بهالتلف الااصرل نتيجة زيادة الامولة أو تجاوز ادود الع .2

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

  والفعال ال ق أدى إلى الررر. 

 صيب اإلطارات إ ا لم يقع    نفي الوقت تلف للمركبة المؤمن علييا.التلف ال ق ي .3
 الفقد أو التلف ال ق يلاق بالمركبة من الاواد  الناجمة عن : .4

 ي ه الوثيقة.طلب التأمين الملاق باستعمال المركبة    غير األغرا  الماددة     .أ
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ذ للتعريف مخررالفررة القوانين إ ا انطوت المخررالفررة على جنررايررة أو جناررة عمررديررة و .ب   قررا
 .النا   المنصوص عليه    قانون العقوبات االتاادق 

ن يثبت أنه السربب السررعة شرريطة أ  اختبار   سرباق أو    اسرتخدامياإ ا ثبت اسرتعمال المركبة أو   .5

 المباشر    وقوع الااد .

سررائق غير مرخص   سرربب التلف ال ق يلاق بالمركبة من الاواد  الت  تقع أثناء قيادة المركبة ب .6

ذ   أو دون الاصرول على رخصرة قيادة لنوع  ،لقانون السرير والمرور  يادة طبقاله بالق المركبة طبقا

أو السرررائق ال ق انتيت صرررالاية رخصرررة   لقانون السرررير والمرور ولوائاه وأاكام ه ه الوثيقة

ذ من تراريخ الاراد   ، أو أن يكون الترخيص قيرادتره ولم يتمكن من تجرديردهرا خالل ثالثين يومرا

 الماكمة أو السررلطات المختصررة أو بمقترررى لوائح المرورلممنوح له قد صرردر أمر ب يقا ه من  ا

ما تم إبرام عقد التأجير مع من وال يسرررررى ه ا االسررررتثناء    االة المركبة المعدة للتأجير طال

 يامل رخصة قيادة سارية المفعول

الفقرد أو التلف الر ق يلاق برالمركبرة أو أق من أجزائيرا من الاواد  النراجمرة عن قيرادة المركبرة  .7

على  ، أو العقراقير المؤثرة    قردرة قرائردهراةتارت ترأثير المخردرات أو المشرررررروبرات الكاولير 

، وال قرائرد المركبرة  براعترافالسررررريطرة على المركبرة، إ ا ثبرت  لرك لردى الجيرات المختصرررررة أو  

   .يسرق ه ا االستثناء    االة المركبة المعدة للتأجير 

مركبرة خرارج اردود المنطقرة الج را يرة المبينرة    هر ه الوثيقرة مرا لم البر لاق الفقرد أو التلف الر ق ي .8

 الت طية لتلك المنطقة .يصدر ملاق بامتداد 

الاواد  الت  تكون قد وقعت أو نشرررأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشررررة أو غير مباشررررة   .9

الفيرررررانات أو الزوابع أو األعاصررررير أو ثوران البراكين أو الزالزل )  مثلبالكوار  الطبيعية  

  .(واليزات األررية

الارب معلنرة أو لم تعلن أو   كرانرت   سرررررواءال زو أو أعمرال العردو األجنب  أو األعمرال الاربيرة    .10

العصرررريان أو الثورة أو االنقالب   الارب األهلية أو االرررررراب أو االرررررطرابات الشررررعبية أو

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

بأق سرربب من األسررباب أو غير مباشررر   و النووية أو أق عامل يتصررل بطريق مباشررر  أال رية  

 المتقدمة. 

التلف ال ق يصررريب المركبة المؤمن علييا    اال  قدان الشرررركة الاق    الرجوع   وأالفقد     .11

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

دته أداء التعوي  للمؤمن له  ياق للشررركة الرجوع عليه السررترداد ما  أ لك بعد   ثبت و   اال  

 .ليهإ

ذ  الطريق برالمركبرة خرارجو التلف الر ق يلاق أالفقرد   .12 مرا لم يصررررردر ملاق  لتعريف الطريق و قرا

 خارج الطريق .الى بامتداد الت طية 

 الفصل الخامي: ااالت الرجوع على المؤمن له 
كون قد تباسرب األاوال بقيمة ما  او كلييما  أو قائد المركبة  على المؤمن له    ترجعأن   شرركة  للز  يجو

 -من تعوي     الااالت اآلتية: هتأد 

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

 تؤثر    قبول الشركة ت طية الخطر أو على سعر التأمين .
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   غير األغرا  المارددة    طلرب اسرررررتعمرال المركبرة بعرد د ع التعوي  أنره جرى إ ا ثبرت  .2

تاميليا بأكثر   ثبت  أو تجاوز الاد األقصرى للركاب المسرموح به أوالتأمين الملاق بي ه الوثيقة  

 ا كانت امولتيا غير مازومة بشرررركل  ن  ماكم أو تجاوز ادود إ  أو  من الامولة المقررة ليا

ثبت أنه السرربب المباشررر    ن يشررريطة أكل  لك  ،  و الطول أو العلو المسررموح  بهأالعر  

 وقوع الااد .

لقوانين إ ا انطوت المخرالفرة على جنرايرة أو جنارة لمخرالفرة  ا ثبرت بعرد د ع التعوي  أن هنرالرك إ .3

ذ للتعريف المنصوص عليه    قانون العقوبات النا   المفعول  .    الدولة عمدية و قا

جزائيا ناجم بسرررربب قيادة المركبة من إ ا ثبت أن الفقد أو التلف ال ق لاق بالمركبة أو أق من أ .4

شررخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السررير والمرور أو دون الاصررول عل  رخصررة 

قيادة أو انتيت صرالاية رخصرة قيادته أو وقوع المؤمن له أو أق شرخص أخر سرمح له بقيادتيا 

درة قرائردهرا عل  تارت ترأثير المخردرات أو المشرررررروبرات الكاوليرة، أو العقراقير المؤثرة    قر 

السررريطرة عل  المركبة، إ ا ثبت  لك لدى الجيات المختصرررة أو باعتراف قائد المركبة أما ا ا 

 .كانت المركبة معدة للتأجير  يتم الرجوع عل  قائد المركبة )المستأجر(

 و قائد المركبة.وقوع الااد  عمداذ من المؤمن له أإ ا ثبت    .5

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

على      اال كان الفقد أو التلف ال ق لاق بالمركبة نتيجة عملية سرررقة أو سررطو  يتم الرجوع .7

 .  السارق  قط
 

 إنياء الوثيقة الفصل السادي: 
أثناء سررريان الوثيقة   نياءه ه الوثيقة شررريطة وجود أسررباب جدية تسررتوجب ه ا اإل  ياءنإللشررركة   .1

الفاكي أو   اإللكترون  أوالبريد    سرواء بواسرطةيرسرل إلى المؤمن له و لك بموجب إشرعار كتاب   

ذ من التراريخ الماردد لدو لرك أو بخطراب مسرررررجرل  براليرد  على ذخر عنوان  نيراءقبرل ثالثين يومرا

و   ه ه الاالة ترد الشرركة   اإلنياء،مع إخطار هيئة التأمين بأسرباب ه ا   شرركةلدى ال  معروف له

إلى المؤمن له القسرط المد وع بعد خصرم الجزء المتناسرب مع المدة الت  كانت  ييا الوثيقة سرارية 

  المفعول.

البريد   سررواء بواسررطةيرسررل إلى الشررركة   أاكام ه ه الوثيقة ب شررعار كتاب   ني للمؤمن له أن ي .2

، نياء قبل سبعة أيام من التاريخ المادد لد  و لك    أو بخطاب مسجل  الفاكي أو باليد   اإللكترون  أو

و   ه ه الاالة ترد الشرركة إلى المؤمن له القسرط المد وع بعد خصرم الجزء المتناسرب مع المدة 

بشرط أال تكون هناك أية (  4المدد القصيرة رقم )و قا لجدول   الت  كانت الوثيقة سارية  ييا و لك

وكان المؤمن ه ه الوثيقة أثناء  ترة سرريانيا    شرأنب  معلقةأو مطالبات  تعويررات د عت للمؤمن له  

ذ   .   الااد  أو أن الااد  يعزى لمجيول له متسببا

ذ    اال التلف الكل  للمركبة )الخسرررارة الكلية( شرررريطة شرررطب  .3 تعتبر ه ه الوثيقة منتيية اكما

ر تصردره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صرالايتيا لالسرتعمال وقيام الشرركة تسرجيليا بتقري

 بتعوي  المؤمن له اسب ااكام ه ه الوثيقة.

 ( 1جدول رقم )
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مركبات األجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير اسب    فيما عدانسب االستيالك "  
 تاريخ أول تسجيل واستعمال " 

 
 النسبة السنة

 - األولى

 5 % الثانية

 10 % الثالثة

 15 % الرابعة

 20 % الخامسة

 30 % السادسة وما  وق
 

 
 
 
 
 
 

 ( 2جدول رقم )
والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير اسب تاريخ  نسب االستيالك " لمركبات األجرة  

 أول تسجيل  واستعمال" 
 

 النسبة السنة

 10 % الستة أشير األخيرة من السنة األولى

 20 % الثانية

 25 % الثالثة

 30 % الرابعة

 35 % الخامسة

 40 % السادسة وما  وق

                          
                     

 
 
 

 (3جدول رقم )                         
 " مبالرررررررررررررررررغ التاررررررررررررررمل "             

 

 مبلغ التامل  المركبة

( ركاب 9المركبات الخصروصر  الت  ال يزيد عدد ركابيا المصررح بيم على )
 ( درهم50,000وال تزيد قيمتيا عن )

ال يرررترررجررراوز مررربرررلرررغ 
 درهم ألكل ااد  (350)
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( ركاب، 9المركبات الخاصررررة الت  ال يزيد عدد ركابيا المصرررررح بيم على )
 ( درهم.100,000( درهم وال تتجاوز )50,000والت   تزيد قيمتيا عن )

( 700ال يرترجررراوز مربرلرغ )
 درهم ألكل ااد  

( ركاب، 9على )المركبات الخاصررررة الت  ال يزيد عدد ركابيا المصرررررح بيم  
 ( درهم.250,000( درهم وال تتجاوز )100,000والت   تزيد قيمتيا عن )

( 1000ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألكل ااد  

( ركاب، 9المركبات الخاصررررة الت  ال يزيد عدد ركابيا المصرررررح بيم على )
 .درهم (250,000والت   تزيد قيمتيا عن )

 1200)  (ال يتجاوز مبلغ  
 ااد  درهم ألكل 

( ركاب، 9المركبات الخاصررررة الت  ال يزيد عدد ركابيا المصرررررح بيم على )
 .درهم (500,000والت   تزيد قيمتيا عن )

( 1400ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألكل ااد  

( ركاب وال 9المصرررررح بيم عن )  المركبات الخاصررررة الت  يزيد عدد ركابيا
 راكب  12عن  تجاوزي

( 1500ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألكل ااد  

( راكبراذ 12المركبرات الخراصرررررة الت  يزيرد عردد ركرابيرا المصررررررح بيم على )
 ( طن.3ومركبات االجرة ومركبات النقل الت  ال تزيد امولتيا على )

( 1700ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألكل ااد  

( طن وارا الت الركراب والمركبرات 3مركبرات النقرل الت  تزيرد امولتيرا على )
 الصناعية المعدة لألش ال اإلنشائية واألعمال الزراعية.

( 4500ال يتجرراوز مبلغ )
 درهم ألكل ااد  

 

 
 ( 4جدول رقم )

 ببيان نسب االسترداد من قسط التأمين   " جدول المدد القصيرة "
 

 نسبة االسترداد من القسط المدة لسريان الوثيقة

 %80 وااد مدة ال تتجاوز شير

 %70 اشير ال تتجاوز أربعة تتجاوز شير ومدة 

 % 50 أشير   ال تتجاوز  ستةتتجاوز أربعة اشير ومدة 

 %30  أشير عشرة ال تتجاوز تتجاوز ستة أشير مدة 

 ال ش ء أشير ة   مدة تتجاوز عشر
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       ركبة من المسؤولية المدنيةمالوثيقة الموحدة لتأمين ال

 نظام توحيد وثائق التأمين على المركباتالصادرة بموجب 

 قرار مجلس إدارة هيئة التأمينل سندا

 2016( لسنة 25رقم )
 
 طوكيو مارين اند نيتشرررريدو  اير انشرررروراي كومبان  ليميتد   بما أن المؤمن له قد تقدم إلى شررررركة 

، ووا ق على   شركة " بطلب إلبرام التأمين المبين  يما بعد ال"    ررررر ب         وثيقةال  هالمشار إلييا    ه  
ذ لي   ه ا الطلب   اعتبار التأمين ود ع أو قبل أن يد ع قسررررط   اال يتجزأ مني  جزءذ و  وثيقةاله أسرررراسررررا

ادو  ررررررر    االة   المتررررررر  أل يرلبد ع التعوي   وتعيدت  الشررررركة وقبلت    منه،  المطلوب 
   دولة اإلمارات العربية    ياووقان ناشرررئا عن إسرررتعمال المركبة أو  سرررواء أك  ه ا التأمينبموجب  

 المتادة  أثناء مدة التأمين. 
الت  تتسرررربب بيا اواد   العن  المتررررررر  أتجاه ال ير   قد أبرمت ه ه الوثيقة لت طية المسررررؤولية  

ذ لألاكام والشررررروط واالسررررتثناءات الواردة بي ه الوثيقة أو   الت  تقع  المترررررررأ يرلل  ةالمركب طبقا

 و لك عن المبالغ الت  يلزم المؤمن له أو قائد المركبة بد عيا لقاء:  بيا ةملاقال

 االررار الجسدية الت  تلاق بال ير داخل المركبة أو خارجيا. -

  .الت  تلاق بال يراألررار المادية  -

 
 
 
 
 
 
 ريف:االتع   

 المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:  تيةيكون للكلمات والعبارات اآل
 

تجراه ال ير الت  ة من المسرررررؤوليرة المردنيرة  المركبر لترأمين  المواردة     وثيقرة الترأمين:   الوثيقة
عند ادو  الرررر الم طى   ال ير المتررررعو   تبأن    لشرركةتعيد بمقترراها ات

مقابل القسررط ال ق يد عه   الت  تاكم العالقة بين الطر ينو يال  قأق ملاوبالوثيقة  
 .المؤمن له

ذ داخرل الردولرة الترأمين المرخص ليرا برالعمرل  شرررررركرة:  الشركة )المؤمن( للقوانين واألنظمرة  طبقرا
 .وأصدرت الوثيقةعلى المركبة وقبلت التأمين الصادرة    الدولة 

وابرم مع المؤمن تقردم بطلرب الترأمين الشرررررخص الطبيع  أو االعتبرارق الر ق :   المؤمن له
 وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين .لمركبته وثيقة التأمين 
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 قائد المركبة 
 
 
 
 
 

 المتضررالغير
 
 
 
 
 

 طلب التأمين 

المؤمن له أو أق شرخص يقود المركبة ب  ن أو بأمر المؤمن له بشررط أن يكون :  
ذ لقرانون السرررررير  ذ لره برالقيرادة و قرا لفئرة المركبرة طبقرا القوانين و والمرور  مرخصرررررا

واللوائح األخرى وأن ال يكون الترخيص الممنوح لره قرد أل   برأمر من الماكمرة 
، ويدخل ررمن ه ا التعريف ته التنفي ية  ئاوالالسرير والمرور    ونأو بمقتررى قان

خالل قائد المركبة ال ق انتيت صررررالاية رخصررررة قيادته إ ا تمكن من تجديدها  
  .من تاريخ الااد   ثالثين يوماذ 

لاقت به أو بممتلكاته إصرابة أو رررر بسربب   اعتبارقأق شرخص طبيع  أو   .1
ائد المركبة والركاب ال ين يعملون ، ويسرتثنى من  لك المؤمن له و ق الااد  

 لدى المؤمن له إ ا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه.
 راد عرائلرة كرل من المؤمن لره و قرائرد المركبرة)الزوج والوالردين واألوالد(  أ .2

 المتسببة بالااد  . 
 قائد المركبة المخصصة للتأجير ومركبة النقل العام ومركبة تعليم  القيادة. .3
المترررمن البيانات الخاصررة بالمؤمن له وبيانات المركبة ونوع الت طية الطلب :   

ذ. أو المطلوبة ويمأل بمعر ة أو علم المؤمن له إلكترونيا  خطيا
 المقابل ال ق يسدده أو يتعيد أن يسدده المؤمن له نظير الت طية التأمينية.:  قسط التأمين

اسرتعمال المركبة أو انفجارها نتيجة  المترررر    أكل واقعة ألاقت رررراذ بال ير  :   الحادث
أو   أو تناثرها أو سررررقوط أشررررياء منيا أو اركتيا أو اند اعيا ال ات   ااتراقياأو  

 .وقو يا
 لجسديةا األضرار 

 
 

 االضرار المادية

 
 المركبة

 لرك العجز الكل  أو الو راة وأأو اإلصرررررابرات البردنيرة الت  تلاق برال ير بمرا    : 
 الجزئ  الدائم أو المؤقت.

 لاق بالممتلكات العائدة لل ير. يق   تلف الررر او الال: 
 
الموراة وذلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أق جياز ذخر يسرير بقوة ميكانيكية  :  

 مواصفاتيا    الوثيقة .
 

  المقطورة
 
 

  نصفففف المقطورة
 شبه المقطورةو

أو شرررراانة أو جرار ، وتشررررمل   ميكانيكيةبمركبة    لالرتباطمركبة مصررررممة  :  
كيلو غرام  750المقطورة الخفيفرة )مقطورة الراالت( الت  ال يزيرد وزنيرا عن 
 والمرخصة ل لك و ق قانون السير والمرور  السارق المفعول. 

مقطورة بردون ماور أمرام ، ومرتبطرة بطريقرة يكون جزء كبير من وزنيرا : 
 .(القاطرةلمركبة الميكانيكية )الجرار أو امن قبل  الذ امولتيا مامو ووزن 

 
 

 

مثل)الفيررانات أو الزوابع أو األعاصرير أو كل ظاهرة عامة تنشرأ عن الطبيعة  :   الطبيعية ةالكارث
لى رررر شرامل وواسرع إوتؤدق  ثوران البراكين أو الزالزل واليزات األرررية(  

 يا قرار من السلطة المختصة    الدولة.خصوصويصدر ب
 

الففففمففففلففففحففففق 
 اإلضافي

يرراف إلى الت طيات ياتوق على منا ع إررا ية  كل اتفاق خاص بين الطر ين  :  
 األساسية    ه ه الوثيقة.

ملحق الحوادث 
    ةففففففالشخصي

لره   والمؤمن ائرد المركبرةقر الاواد  الشرررررخصررررريرة ل  منإررررررا   ترأمين  غطراء :  
 والركاب ال ين تم استثناؤهم من الت طية األساسية مقابل قسط إرا  .

 

الففمسففففففؤولففيفففة 
 ةفففففففففالمدني

ررررار الناتجة عن  اسررتعمال المركبة المؤمن ألا  اإلصررابات و  المسررؤولية عن:  
 . المتررر  أعلييا والت  تصيب ال ير 



  12 
 وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف   –هيئة التأمين 

 قفففففففففففالطري
 
 
 

  نسبة االستهالك 

مفتوح للسير العام دون ااجة إلى إ ن خاص وكل مكان يتسع لمرور ل سبيل  : ك
المركبات ويسررمح للجميور بارتياده سررواء كان  لك ب  ن أو بترخيص من جية 

ذ للتعريف  ، مختصرة أو ب ير  لك وسرواء كان ارتياده بمقابل أو ب ير مقابل وو قا
 الوارد    قانون السير والمرور النا  .   

قطع  اسرررتبدالعند وقوع ااد  وطلبه  المترررررر  ال ير    تاملياالنسررربة الت  ي:  
ذ لجداول االستيالك    االة الخسارة الجزئية  المستعملة  دال من  غيار جديدة ب و قا

 .  
  

 

 الفصل األول: ) الشفففروط العامففففة (: 
 

وكرل كلمرة أو عبرارة ويعتبر أق ملاق ليرا جزء ال يتجزأ منيرا اذ واارداذ عقرد وجرداوليرا تعتبر الوثيقرة  .1

جزء من الوثيقرة أو مالاقيرا يكون ليرا  ات المعنى    أق مكران ذخر     أقأعطى ليرا معنى خراص 

 .ما لم يدل السياق على غير  لك  وردت  يه

 مارات العربية المتادة.م ه ه الوثيقة خارج ادود دولة اإلال تسرق أاكا .2

سربب أق د ع ببعدم مسرؤوليتيا عن التعوي     ال ير المتررررال يجوز للشرركة التمسرك    مواجية   .3

 المؤمن له .  ثارتيا    مواجيةلت  يمكن إمن الد وع ا

بالتعوي  عن األرررار الت  لاقت به والت  تسرببت   ياق لل ير أالمترررر مطالبة الشرركة مباشررةذ  .4

 بيا المركبة المؤمنة لدييا.

المؤمن له أو قائد المركبة مبلغ  كل من   أ راد عائلة   أاد    االة و اة    الشررركةتكون مسررؤولية  .  أ .5

اإلصابة تكون مسؤولية المؤمن عند  ، وللشخص الوااد    درهم )مائت  الف درهم(  قط  200.000

  باسب نسبة العجز الى المبلغ الم كور للشخص الوااد.

لنقل العام قائد المركبة المخصرررصرررة للتأجير ومركبة ا. تكون مسرررؤولية الشرررركة    االة و اة  ب

درهم )مرائت  الف درهم(  قط للشرررررخص الواارد ، وعنرد  200.000مبلغ  ومركبرة تعليم القيرادة 

 اإلصابة تكون مسؤولية المؤمن باسب نسبة العجز الى المبلغ الم كور للشخص الوااد.

د الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشررركة كتابة سررواءذ بواسررطة البريتسررتلزمه  كل تبليغ أو إخطار بااد    .6

 اإللكترون  أو الفاكي أو باليد على العنوان المادد    الوثيقة بأسرع وقت ممكن .

لشررررركة ال يجوز لبأق مركبة مؤمنة بموجب ه ه الوثيقة  بوثيقة تأمين االسررررطول أو   يما يتعلق   أ.   .7

من شرأنه أن يقلل أو ياول دون ت طية مسرؤوليته المدنية الكاملة الناشرئة   اتفاقعقد أق  والمؤمن له  

تخفي  ادود عن الو اة أو اإلصررررابات البدنية أو األررررررار المادية الت  تو رها ه ه الوثيقة أو  

، ويدخل ررمن  لك ما يتعلق بالارمان من  ه الوثيقةه  شرركة أو الت طيات المقررة   المسرؤولية  

على   ه  ألق سررربب ليي له عالقة بالااد  كالعمر أو الجني أو تاريخ اصرررولالمطالبة بالتعوي

 .وإال أعتبر االتفاق باطال  رخصة القيادة  و خال ه

ب. على أنره يجوز االتفراق على ت طيرات ترأمينيرة جرديردة ال تشرررررمليرا الوثيقرة أو زيرادة اردود هر ه  

 المسؤوليات والت طيات بموجب وثيقة منفصلة أو بموجب ملاق إرا   . 

للشررركة أن تتولى اإلجراءات القرررائية والتسرروية  لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة على نفقتيا من  .8

وأمام أق ماكمة    أق دعوى أو التدخل    أق مرالة من   اسرتجواب تاقيق أو  خالل ماام    أق  

مرااليا يتعلق بمطالبة أو ااد  قد تسررأل عنه الشررركة بموجب ه ه الوثيقة و يمكن أن يترتب عليه 

د ع تعوي  طبقراذ ألاكرام هر ه الوثيقرة، وليرا أن تقوم بتسرررررويرة تلرك المطرالبرة والتصرررررالح  ييرا، وعلى 
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ن يقدم إلى الشررررركة كل تعاون ممكن  سررررواء بتوقيع وكالة للماام  أو خال ه من أجل المؤمن له أ

 تمكينيا من مباشرة أق من اإلجراءات القانونية .
دون المساي بالاقوق الناشئة عن وثائق التأمين على الاياة ووثائق التأمين من الاواد   الشخصية   .9

و   اال تعدد وثائق التأمين اإللزام  من المسرؤولية المدنية الناشرئة عن اسرتعمال المركبة الصرادرة 

 عن أكثر من شركة واادة   ن: 

   اال الو يات واإلصررابات، أما ا ا كان هنالك .  التعوي  يقسررم بالتسرراوق بين الشررركات المؤمنة  أ

للمسرؤولية )بين المؤمن له وال ير أالمترررر( اسرب درجة الخطأ  تؤخ  نسربة االشرتراك   اقتسرام

    المسؤولية بعين االعتبار.  

ب. التعوي  عن األررررار المادية يقسررم باسررب نسرربة مبلغ التأمين المبين    كل وثيقة إلى مجموع  

 مين    باق  الوثائق،  وتؤخ  نسبة االشتراك    المسؤولية بعين االعتبار.مبالغ التأ

 تلتزم الشركة عند وقوع ااد  بما يل :   .10

قطع غيارها المترررة   واستبدالإصالح المركبة المترررة أو أق جزء من أجزائيا أو ملاقاتيا   .أ

 وإعادتيا إلى االتيا الت  كانت علييا قبل الااد  .

%( 50د ع القيمة السروقية للمركبةأالمركبات المتررررة إ ا تجاوزت قيمة األرررار ما نسربته ) .ب 

على أال تتعدى مسرؤولية الشرركة مبلغ مليون  درهم عن من القيمة السروقية للمركبة وقت الااد ، 

 ( من )الفصل الثان  : التزامات شركة التامين(.1لفقرة )ج( من البند )كل ااد  . و قا ل

بأخرى من  ات النوع والموديل واالررا ات المركبة المتررررة    االة الخسرارة الكلية    بدالاسرت . ج

أن تد ع له القيمة نقداذ   ر أالمتررررررروالاالة الت  كانت علييا قبل الااد  ، و لك مالم يطلب ال ي

 و   ه ه الاالة تقوم الشركة ب جابة طلبه.  

   اال طلبه  لك قيمة األرررار )الفقد أو التلف( للقطع   ال ير المترررر.   تد ع الشرركة نقداذ إلى د 

ومرا يمثرل أجور المتررررررررة للمركبرة كليرا أو أق جزء من أجزائيرا أو ملاقراتيرا أو قطع غيرارهرا  

علييا قبل   القطع المفقودة أو التالفة وقت الااد  وإعادتيا الى الاالة الت  كانت   واسررتبدالتركيب  

 الااد .

ليا واسرتعماليا أكثر من تسرتبدل القطع المتررررة للمركبات الت  لم يم  على تاريخ أول تسرجيل    .11

 سنة كاملة بقطع جديدة أصلية ودون تاّمل المتررر أق نسب استيالك.

على إصرالح المركبة المتررررة،   ن شرركة التأمين تلتزم   ال ير المترررر   اال تم االتفاق مع    .12

للمركبات الت  لم يم  على تاريخ   ، و لكب صرالح المركبة المتررررة    ورص إصرالح الوكالة

 أول تسجيل ليا واستعماليا أكثر من سنة كاملة.

مركبة    اال مرور أكثر من سررنة على تسررجيل المركبة واسررتعماليا تلتزم الشررركة ب صررالح ال أ. .13

ب ات المستوى القطع المترررة بأخرى أصلية    استبدالالمترررة لدى ورص إصالح مناسبة ويتم  

ورص أعمال الكما وترررمن    ،أعمال اإلصررالح و قا لألصررول الفنيةبأن تتم  رررمن الشررركة تباي   

الشرركة تمكين ال ير المترررر من  اص المركبة لدى أق جية  ااصرة معتمدة وعلى  ، اإلصرالح  

بشركل يسرتو   الشرروط المطلوبة و قا لألصرول الفنية و  المركبة  تم إصرالح  هالدولة للتأكد من أن    

لترخيصرررريا من اي  المتانة واألمان وأق شرررررط ذخر ودون التأثير على الفاص الفن  للمركبة 

و   اال تبين أن اإلصرالح لم يكن و قا المتررررة جراء الااد  لدى الجيات الرسرمية المختصرة.  
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يتم تسررررليم ال ير المتررررررر مركبته بعد   الى أنول الفنية  تلتزم الشررررركة بمعالجة األمر  لألصرررر 

 .وقت  قرب إصالايا بشكل نيائ  وو قا لألصول الفنية بأ

ب . أما بالنسبة للمركبة المترررة والمؤمنة من الفقد والتلف لدى شركة تأمين مع شرط اإلصالح  

 الح الوكالة و قا للشرط،  داخل الوكالة،  يتم اإلصالح داخل ورص إص

ويكون للشركة المؤمنة من الفقد والتلف الاق بالرجوع على الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية  

 بعد اإلصالح و ق أسي االسترداد اآلتية: 

(  المركبة الت  مرى على تاريخ أول تسجيل أو إستعمال ليا أكثر من سنة ول اية نياية السنة  1

 % من قيمة  اتورة اإلصالح النيائية. 15اإلسترداد بعد خصم نسبة الثانية يكون 

( المركبة الت  مرى على تاريخ أول تسجيل أو إستعمال ليا أكثر من سنتين ول اية نياية السنة  2

 % من قيمة  اتورة اإلصالح النيائية." 30الثالثة يكون اإلسترداد بعد خصم نسبة 

على أول تسجيل للمركبة أو إستعماليا تلتزم الشركة    ( و   اال مرور أكثر من ثال  سنوات 3

ب صالح المركبة المترررة لدى ورص إصالح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة ويتم إستبدال القطع  

المترررة بأخرى أصلية ب ات المستوى، على أن اإلتفاق " مع شرط اإلصالح داخل الوكالة "     

 ين المؤمنة من الفقد والتلف والمؤمن له. االة وجوده يبقى قائما بين شركة التأم 

 ( ترعى الاقوق القائمة بين الشركات قبل العمل بي ا النظام. 4

تركيب قطع غيار جديدة بدالذ عن القطع المترررررة جراء الااد    ال ير المتررررر   اال طلب    .14

شرررراء، و يما ( من القيمة النيائية لفاتورة ال1 يتامل نسرررب االسرررتيالك الماددة    الجدول رقم )

يتعلق بمركبات مكاتب التأجير ومركبات األجرة والمركبات العمومية   تطبق نسرررب االسرررتيالك 

 ( من القيمة النيائية لفاتورة الشراء .2الماددة    الجدول رقم )

خصرررم االسرررتيالك أو تركيب قطع مسرررتعملة إ ا كانت القطع ررررمن القائمة الماددة      ال يجوز .15

 الوارد    ه ه الوثيقة. ( 4)    الجدول رقم

لل يرأالمتررررر أن يتولى إصررالح األررررار الت  تتعلق بالمركبة نتيجة الااد  شررريطة أن ال  .16

تزيد كلفة اإلصرالح عن المبلغ المتفق عليه مع الشرركة، وتلتزم الشرركة السرداد للمترررر بكامل 

 . يفيد تمام عملية اإلصالحقيمة اإلصالح المتفق عليه وللشركة إن رغبت طلب تزويدها بما 

   اال ترررر قاعدة المركبة )الشراصر ( سرواء كانت قابلة لدسرتبدال أو غير قابلة، أو ترررر  .17

األجزاء الثابتة من المركبة مثل األعمدة وأصبات ه ه األجزاء بااجة إل  عملية قص أو شد أو 

الشركة بالتعوي  اسب القيمة لاام نتيجة الااد ،   ن المركبة تعتبر باالة خسارة كلية وتلتزم  

 .السوقية للمركبة وقت الااد  

على ه ا   ال ير المتررررررالمركبة باالة خسرررارة كلية وقامت الشرررركة بتعوي     اعتبار   اال    .18

أق مصاريف مقابل   ال ير المتررروال يجوز تاميل    ،األساي   ن الاطام يكون من اق الشركة

على أن تكون المركبة خالية من   ،ازة للمركبة المشطوبةنقل ملكية المركبة أو استصدار شيادة اي

 .هأق التزامات تجاه ال ير كالمخالفات المرورية وغير



  15 
 وثيقة تأمين مركبة من الفقد والتلف   –هيئة التأمين 

   اال وجود أق خالف بين الشرركة وال ير المترررر بشرأن قيمة األرررار أو مبلغ التعوي    .أ .19

كشرررف وتقدير أرررررار أو تاديد القيمة السررروقية للمركبة المتررررررة،  تقوم الييئة بتعيين خبير  

متخصرررررص    هر ا المجرال ومرخص ومقيرد لردى الييئرة لتارديرد قيمرة هر ه األرررررررار أو مبلغ 

 .التعوي  أو القيمة السوقية وعل  نفقة الشركة ل اية تسوية النزاع

أو أق من األشررخاص ال ين أو قائد المركبة     اال االتفاق على إرررا ة ت طية تأمينية للمؤمن له   .20

من الت طيرات بموجرب هر ه الوثيقرة  ر نره ال يجوز تارديرد مبلغ التعوي  عن الو راة برأقل تم اسرررررتثنراؤهم  

 درهم( مائت  ألف درهم للشخص الوااد. 200,000من )

 ا كان إالتأخير عن التبليغ عن الااد    بسررربب   ال ير المتررررررة ر   تعوي   شرررركلال يجوز ل .21

 .ع ر مقبولالتأخير يستند ل

نصررف المقطورة من المقطورة و  ال ير المتررررراألررررار الت  تلاق بشررمل أاكام ه ه الوثيقة  ت  .22

 .ما دامت تتبع القاطرةشبه المقطورة و

ال تنتقص هر ه الوثيقرة وأق ملاق ليرا من اق أق شرررررخص    المطرالبرة برالتعوي  أو المطرالبرة   .23

 .أق تشريع نا   باسترداد أق مبلغ يستاق له بموجب أاكام 

 

 : التزامات شركة التأمينالفصل الثاني  
 

     ال ير المترررالمركبة بتعوي     استعمالااد  نتج أو ترتب على  وقوع    تلتزم الشركة    اال .1

أو قائد  وليتيا المنصررروص علييا    ه ه الوثيقة عن جميع المبالغ الت  يلتزم المؤمن لهؤادود مسررر 

ذ بد عيا بصفة تعوي  عقانون المركبة   ما يل :ا

أوال: الو اة أو أق إصرابة بدنية تلاق بأق شرخص بما     لك ركاب المركبة باسرتثناء المؤمن له  .أ
وقائد المركبة المتسببة بالااد  والركاب ال ين يعملون لدى المؤمن له إ ا ما أصيبوا أثناء العمل 
وبسببه، ويعتبر الشخص من ركاب المركبة سواء كان موجودا داخل المركبة أو صاعدا إلييا أو 

عن نازال منيا، ويكون الاد األقصرى لمسرؤولية الشرركة عن أق مطالبة أو جملة مطالبات نشرأت  
 .ااد  وااد هو قيمة ما ياكم به قرائيا ميما بل ت قيمته

درهم   200,000ثانيا:    االة و اة الزوج أو أاد الوالدين أو أاد األوالد يكون الاد األقصرى  .ب 
مائت  الف درهم عن كل متو ى، أما    االة اإلصررابة مع العجز  يكون التعوي  اسررب نسرربة 

 مائت  الف درهم و لك باإلرا ة لنفقات العالج الطب   200,000العجز منسوبة لمبلغ 
ميع األاوال و   االة اإلصرابة  تلتزم الشرركة بالو اء بكا ة نفقات العالج تجاه مقدم ثالثا: و   ج . ج

أق من الخدمات الطبية بما     لك كا ة المسرررتشرررفيات الاكومية والخاصرررة والصررريدليات وأق 
عالجات تتطلبيا الاالة، و   اال عدم انتياء العالج  تصرردر شررركة التأمين كتاب التزام يوجه 

 لجةللجية المعا
ذ ميما  .د  مع مراعاة أاكام الفقرة )أ( أعاله تادد مسررؤولية شررركة التأمين بقيمة ما ياكم به قرررائيا

بل رت قيمتره بمرا     لرك مرا يطرالرب بره المردع  من المصررررررو رات القررررررائيرة والنفقرات مرا عردا 
ال رامات، وعلى الشرركة أن تؤدق التعوي  إلى صرااب الاق  ور صريرورة الاكم القررائ  

 تنفي .واجب ال
ماعدا المملوك منيا للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت )األرررار الت  تصريب األشرياء والممتلكات   . ه

ادد مبلغ تي  مانة أو    اراسررته أو    ايازته(،األ  على سرربيلالااد  أو ما كان لدى أق منيما  
( 2,000,000)  بمبلغعن أق مطرالبرة أو جملرة مطرالبرات نشرررررأت عن اراد  واارد الترأمين  ييرا 

األشرخاص ال ين تررررت ممتلكاتيم، شراملةذ التكاليف الالزمة   درهم ميما بلغ عدد    مليوندرهم  
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لنقل المركبة المتررررة إلى ورص الوكالة أو ورص اإلصرالح األخرى و قاذ ألاكام ه ه الوثيقة، 
 .اسب مقترى الاال

يستاق ال ير المتررر مالك المركبة الخصوصية و ق ما هو مبين    شيادة ملكية المركبة  .  هر

الصادرة عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوص  بدل  وات المنفعة )المركبة البديلة( واسب  

 التفصيل اآلت :  

 بدل عن  وات المنفعة  أوال:    اال اختيار ال ير المتررر التعوي  النقدق ال يتم ااتساب أق 

ثانيا: أما    اال اختيار اإلصالح للمركبة المترررة    ورص اإلصالح اسب مقترى الاال  

 تاتسب مدة بدل  وات المنفعة باأليام من تاريخ تسليم المركبة المترررة وتقرير الااد  والملكية  

 للشركة  

ن كل يوم لكل مركبة مترررة اسب  ثالثا: تاتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل  وات المنفعة ع 

قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفي النوع من المركبة باعتبار السعر السائد والدارج    سوق تأجير  

المركبات    تلك اإلمارة وبما ال يزيد عن ثالثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل  وات  

 المنفعة خمسة عشر يوما 

ال  مكان إقامة   –د ع المبلغ بالسعر الدارج وجب علييا ان تو ر   دم الشركة عرابعا:    اال اختيار 

مركبة بديلة مماثلة لنفي نوع المركبة المترررة عن تلك المدة باي  تكون باالة جيدة   –المتررر 

 جدا للسير عل  الطريق 

د والتلف  خامسا:    اال استاقاق بدل  وات المنفعة وكان لدى ال ير المتررر تأمين من الفق

والمسؤولية المدنية،  له ول ايات الاصول عل  بدل  وات المنفعة مطالبة شركته مباشرة والت  ليا  

 اق مطالبة الشركة المؤمن لدييا المتسبب من المسؤولية المدنية بمقدار ما د عت 

 يمتنع على الشركة أن تقتطع أق مبلغ تامل من ال ير المتررر  .2
   االة و اة أق شررخص يمتد إليه التأمين المنصرروص عليه    ه ه الوثيقة تلتزم الشررركة بأن تد ع  .3

 الواردة    ه ه الوثيقة. اكامللشروط واأل و قا تهإلى ورث نتيجة الااد  مبلغ التعوي  المستاق 
 تمت بموا قتيا الخطية.إ ا  ال ير المترررأق تسوية بين المؤمن له وشركة بالتلتزم   .4
يمتد التأمين المنصروص عليه    ه ا الفصرل    ادود األاكام والشرروط الواردة به إلى مسرؤولية   .5

 .مرخص أثناء قيادته للمركبة المؤمن علييا  قائد مركبةكل 
درهم سرررتة ذالف وسررربعمائة وسررربعون درهما لمزود خدمة   6770تلتزم الشرررركة بد ع مبلغ قدره   .6

ات عن كل شرخص مصراب يتعر  لدصرابة البدنية أو الو اة االسرعاف والنقل الطب  إل  المسرتشرفي
ويتم إسررعا ه و نقله إل  المسررتشررفى نتيجة ااد  ياصررل من مركبة مؤمن علييا لدى الشررركة من 
المسرؤولية المدنية، ويشرمل ه ا اإللتزام جميع المتو ين أو المصرابين من تلك الاواد  بمن  ييم من 

من األخطار الم طاة، ويراعى    تاديد مقدار بدل االسررررعاف (  1تسررررتثنييم الفقرة )أ( من البند )
 والنقل الطب ، سعة وجاهزية وسيلة االسعاف والنقل الطب  ألكثر من مصاب 

 

 : التزامات المؤمن لهالفصل الثالث    
 

ذ  ي   ارال وقوع اراد   .1 الوثيقرة يجرب على المؤمن لره أو قرائرد المركبرة   ألاكرامترترب عليره مطرالبرة و قرا

الرسرررمية المختصرررة والشرررركة المؤمن لدييا خالل مدة معقولة من تاريخ وقوع جيات  أن يخطر ال
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، عر ر مقبول  مرا لم يكن الترأخير ل ،المتعلقرة برالاراد  البيرانرات  المسرررررتنردات وجميع تقرديم  الاراد  مع 

ممكن كل مطالبة أو إن ار أو أوراق قرررائية   ويجب على المؤمن له تسررليم الشررركة بأسرررع وقت 

 بمجرد تسلمه إياها.
 

يجب على المؤمن له أو قائد المركبة إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تاقيق  .2

، و   االة وقوع سررررقة أو ما لم يكن التأخير لع ر مقبول،   كورأو تاريات خاصرررة بالااد  الم

لير ه الوثيقرة يتعين  على المركبرة المؤمن علييرا قرد يترترب عليره قيرام مطرالبرة و قرا  عمرل جنرائ  ذخر

 . ركةلشلتعاون يقدم كل بأسرع وقت وأن  جيات المختصةالعلى المؤمن له أن يخطر 
 

ال يجوز للمؤمن له وال لمن ينوب عنه تقديم أق إقرار بالمسؤولية أو عر  أو وعد أو د ع أق مبلغ  .3

 لشركة. لالخطية موا قة البدون 
 

 

 

 

  سفففتثناءاتاالالفصل الرابع:      
 

ال يغطي هذا التفأمين المسفففففؤوليفة المدنية التي تنتش أو تنشفففففأ عن الحوادث التي تقع من المركبة 

 -المؤمن عليها في الحاالت اآلتية:

 . الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.1

. الحوادث التي تكون قد وقعفت أو نشفففففأت أو نتجفت أو تعلقفت بطريقفة مباشفففففرة أو  ير مباشفففففرة 2

لفيضانات أو الزوابع أو األعاصير أو ثوران البراكين أو الزالزل والهزات )ا  مثلبالكوارث الطبيعية  

  ( األرضية

الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال الحربية سواء أكانت الحرب معلنة أو لم تعلن أو الحرب   .  3

 األهلية أو االضفففراب أو االضفففطرابات الشفففعبية أو العصفففيان أو الثورة أو االنقالب العسفففكر  أو

و رية أة أو التفجيرات الذا تصفففاب السفففلطة أو المصفففادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشفففع

 النووية أو أ  عامل يتصل بطريق مباشر أو  ير مباشر بأ  سبب من األسباب المتقدمة.

األشففففخاذ الذين يعملون لدم المؤمن له إذا ما   وأللمؤمن له أو قائد المركبة  حوادث التي تقع  . ال4

  . أخرم و وثيقةأبموجب ملحق إضافية ذا حصل على تغطية إال إأصيبوا أثناء العمل وبسببه 

 

 على المؤمن له حاالت الرجوع الفصل الخامس :  

بحسفففب  و المسفففؤول عن الحادثأ   قائد المركبة يجوز للشفففركة أن ترجع على المؤمن له و و أو  

  -األحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحاالت اآلتية:

عقرد بنراء على إدالء المؤمن لره ببيرانرات كرا برة أو إخفرائره وقرائع جوهريرة قرد إ ا ثبرت أن الترأمين  .8

 .التأمين قسط     تاديد ل الشركة ت طية الخطر أو تؤثر    قبو

أو    غير األغرا  الماددة    طلب التأمين الملاق بي ه الوثيقة  إ ا ثبت اسررررتعمال المركبة   .9

أو    يا بأكثر من الامولة المقررة ليالتامي  ثبت  تجاوز الاد األقصرررى للركاب المسرررموح به أو

و الطول أو العلو أا ا كانت امولتيا غير مازومة بشرررركل  ن  ماكم أو تجاوز ادود العر  

 السبب المباشر    وقوع الااد .  لك هو ن يثبت أنأشريطة به  المسموح 
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 -   غير األاوال المصرررح بيا   –السرررعة    اختبارسررباق أو      إ ا ثبت اسررتعمال المركبة   .10

 ن يثبت أنه السبب المباشر    وقوع الااد .أشريطة 

ذ  انطوت ولقوانين لمخرالفرة ن هنرالرك أ ا ثبرت إ .11 المخرالفرة على جنرايرة أو جنارة عمرديرة و قرا

 .    الدولة النا   المفعولوللتعريف المنصوص عليه    قانون العقوبات المعمول به 

ذ لقانون تمت  المركبة    ةاد يقإ ا ثبت أن   .12 دون الاصررول على رخصررة قيادة لنوع المركبة طبقا

للمؤمن له أو لقائد أو أن يكون الترخيص الممنوح  وأاكام ه ه الوثيقة  السررير والمرور ولوائاه  

قد صرردر أمر ب يقا ه من الماكمة أو السررلطات المختصررة أو المركبة ، اسررب مقترررى الاال، 

لم يسرررتطع ماكانت منتيية وقت الااد  قيادة المركبة  أو أن رخصرررة    بمقتررررى لوائح المرور

 .من تاريخ الااد   اذ خالل ثالثين يوم الرخصة المنتيية تجديد 

الااد     ارتكب    ن قائد المركبة سررواء المؤمن له أو شررخص  ذخر سررمح له بقيادتياأإ ا ثبت   .13

مشرررررروبرات تنراول ال  أو غير ارالتره الطبيعيرة بسررررربرب  وقوعره تارت ترأثير المخردرات  وهو   

المؤثرة على قدرته    السرريطرة على المركبة أو تناول العقاقير الطبية الت  ال يسررمح  الكاولية  

ذ  ع على قرائرد المركبرة وجالر تمي لترأجير أمرا إ ا كرانرت المركبرة معردة ل برالقيرادة بعرد تنراوليرا، طبيرا

 )المستأجر(. 

 من المؤمن له او قائد المركبة. عمداذ  إ ا ثبت وقوع الااد    .14

بااد  ولم يكن المؤمن له قد أو نصررف المقطورة أو شرربه المقطورة  اال تسرربب المقطورة    .15
 . بالتأمين ياشمولعلى  اتفق مع الشركة

ذ إ .16 ولم يكن  لتعريف الطريق    هر ه الوثيقرة  ا ثبرت اسرررررتعمرال المركبرة خرارج الطريق و قرا
  ارا ية.هنالك ت طية 

للمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو    ال ير المترررب  ت لاقاالررار الت     ت    اال كانأما   .17
 .  قط يتم الرجوع عليه باق السارق  وتو رت إادى ااالت الرجوع المؤمنة 

 إنهاء الوثيقة : السادس الفصل 

نيرا مرادام ترخيص المركبرة  هر ه الوثيقرة أثنراء مردة سرررررريراإنيراء ال يجوز للشرررررركرة وال للمؤمن لره  .1

ذ.  قائما
 :بسبب  الوثيقة قبل انتياء مدة سريانيا  انياء على أنه يجوز  .2

 ، بسبب ت يير بيانات المركبة أو   جديدةتقديم وثيقة تأمين    ب(       يص المركبة أو ،إل اء ترخ أ(

 ، بموجب شيادة صادرة عن الجية المختصةنقل ملكيتيا  ج(    

يجب على الشرررركة المؤمن لدييا أن ترد للمؤمن له القسرررط المد وع بعد خصرررم    ه ه الاالة  و

( 3قصريرة  رقم )جدول المدد الالجزء المتناسرب مع المدة الت  كانت الوثيقة سرارية  ييا باسرب  

ن ا كومعلقة  مطالبات  تعويررررات د عت أو  أال تكون هناك أية    ةطيشرررر،     ه ه الوثيقة  الوارد 

  .متسببا    الااد  المؤمن له 
ذ    اال التلف الكل  للمركبة )الخسررر   ةتعتبر ه ه الوثيقة مل ا .3 ارة الكلية( شرررريطة شرررطب اكما

، على أن يبقى ر تصردره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صرالايتيا لالسرتعمالتسرجيليا بقرا

 نياء.كل من الشركة والمؤمن له ملتزمين بأاكاميا قبل اإل
   

 السابع : أحكام عامةالفصل 
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( من ه ه الوثيقة ويعتبر ه ا 5شررررركة بترررررمين جميع البيانات الواردة    الجدول رقم )التلتزم   .1

 . ه الوثيقةه من االجدول جزءذ 

 يه   علممن اليوم ال ق ه ه الوثيقة بعد انقرررراء ثال  سرررنوات  عن  تسرررمع الدعاوى الناشرررئة  ال    .2

  .ادو  الررر وبالمسئول عنه  وق المصلاة بو ررر تالم

 تنشأ عن ه ه الوثيقة. قد  ةمنازع ات العربية المتادة بالفصل    أقتختص مااكم دولة اإلمار .3

 

 ( 1جدول رقم )                                  
 " الخاصة  المركبات   قطع غيار  نسب االستيالك "                 

 
 النسبة السنة 

 - األولى

 5 % الثانية

 10 % الثالثة

 15 % الرابعة

 20 % الخامسة

 30 % السادسة وما  وق
 

 
 ( 2جدول رقم )                               

 . ومركبات مكاتب التأجير"   " مركبات األجرة والمركبات العموم  قطع غيار  نسب االستيالك 
 

 النسبة السنة 

 10 % األولىالستة أشير األخيرة من السنة 

 20 % الثانية

 25 % الثالثة 

 30 % الرابعة 

 35 % الخامسة 

 40 % السادسة وما  وق 

 

 

 ( 3جدول رقم )                                      

 نسب االسترداد من قسط التأمين   ببيان  "  " جدول المدد القصيرة                  

 

 لقسط انسبة االسترداد من  المدة لسريان الوثيقة

 % 80 تتجاوز شير مدة ال

 % 70 الرابع  شيرنياية ال  ايةلو تزيد على شير  مدة

 % 50 السادي  نياية الشير  ل ايةو  اربعة اشير نزيد عت مدة

 % 30 الثامن  شيرنياية ال  ايةلستة أشير و عن زيدت مدة

 ال ش ء أشير ثمانية  زيد عنت مدة

 

 ( 4جدول رقم)                                   
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قائمة قطع ال يار الت  ا ا ترررت من ااد  سير يجب ت ييرها بأخرى جديدة دون خصم أق  

 ستيالكا

 

 Glass زجاج المركبة 

                Brake master cylinders الرئيسية للكوابح )للفرامل( األسطوانات

   Brake wheel cylinders  عجلة الكوابح )الفرامل ( أسطوانات

 Brake calipers  جسم الكوابح )الفرامل(

 Brake cables (conduit type) كابالت الكوابح )طراز االنابيب(

 Brake hoses خراطيم الكوابح 

 Brake diaphragms صفائح )أغشية( الكوابح 

 Steering boxes صناديق التوجيه

 Steering rakes تروي التوجيه

 Steering ball joints and مااور التوجيه ومفارلة الكروية
swivels 

 Seat belts أازمة المقاعد 

 
 
 


