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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 )
 
المشرار إلياا   طوكيو مارين اند نيتشريدو ااير انشروراك كومبانل ليميتد   بما أن المؤمن له قد تقدم إلى شرركة 

 هذا الطب    ، ووااق عبى اعتبار  شرركة " بطب  ببرام التأمين المبين ايما بدد ال"    رررررر ب         وثيقةال هال هذ 
ذ لاذ  الشررركة وقببت    منه،  المطبو  التأمين  وداع أو قبل أن يداع قسررط    اال يتجزأ منا  جزءذ و  وثيقةاله  أسرراسررا
ان ناشرئا عن سرواء أك  هذا التأمينحدوث ضررر بموج   ال حالة    المتضررر  /بغيرلبداع التدويض  وتدادت  

 ال دولة ابمارات الدربية المتحدة  أثناء مدة التأمين.  اااووقإستدمال المركبة أو 
 ةالمركبالتل تتسررررب  باا  حوادث العن  المتضرررررر  /تجاه الغير اقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية المسررررؤولية  

ذ لألحكام والشرروط واالسرتثناءات الواردة باذه الوثيقة أو    التل تقع  المتضررر/غيرلب وذلك عن   باا  ةمبحقالطبقا

 المبالغ التل يبزم المؤمن له أو قائد المركبة بداداا لقاء: 

 االضرار الجسدية التل تبحق بالغير داخل المركبة أو خارجاا. -

  .التل تبحق بالغيراألضرار المادية  -
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 ريف:االتع   
 المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض السياق بغير ذلك:  تيةيكون للكلمات والعبارات اآل

 

تجراه الغير التل ة من المسرررررؤوليرة المردنيرة المركبر لترأمين الموحردة   وثيقرة الترأمين:  الوثيقة
عند حدوث الضررر المغطى  الغير المتضررردوض  تبأن   لشرركةتداد بمقتضراها ات

مقابل القسررررط الذي يداده   التل تحكم الدالقة بين الطراينو اال  قأي مبحوبالوثيقة  
 .المؤمن له

ذ داخل الدولة  التأمين المرخص لاا بالدمل    شرركة:   الشركة )المؤمن( لبقوانين واألنظمة الصرادرة   طبقا
 .وأصدرت الوثيقةعبى المركبة وقببت التأمين ال الدولة 

وابرم مع المؤمن وثيقة تقدم بطب  التأمين  الشرخص الطبيدل أو االعتباري الذي :    المؤمن له
 وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين .لمركبته التأمين 

 قائد المركبة 
 
 
 
 
 

 المتضررالغير
 
 
 
 
 

 طلب التأمين 

المؤمن له أو أي شررخص يقود المركبة بنذن أو بأمر المؤمن له بشرررط أن يكون :  
ذ لقرانون السرررررير  ذ لره برالقيرادة واقرا لبئرة المركبرة طبقرا القوانين و والمرور مرخصرررررا

والبوائح األخرى وأن ال يكون الترخيص الممنوح لره قرد ألغل برأمر من المحكمرة أو 
، ويدخل ضرمن هذا التدري  قائد ته التنبيذية  ئحوالالسرير والمرور    ونبمقتضرى قان

خالل ثالثين المركبة الذي انتات صرررالحية رخصرررة قيادته إذا تمكن من تجديدها  
  .من تاريخ الحادث  يوماذ 

لحقت به أو بممتبكاته إصرابة أو ضررر بسرب    اعتباريأي شرخص طبيدل أو   .1
ائد المركبة والركا  الذين يدمبون ، ويسررررتثنى من ذلك المؤمن له و ق الحادث 

 لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء الدمل وبسببه.
اراد عرائبرة كرل من المؤمن لره و قرائرد المركبرةوالزول والوالردين واألوالد   أ .2

 المتسببة بالحادث . 
 قائد المركبة المخصصة لبتأجير ومركبة النقل الدام ومركبة تدبيم  القيادة. .3
المتضرررمن البيانات الخاصرررة بالمؤمن له وبيانات المركبة ونوط التغطية الطب  :   

ذ. أو المطبوبة ويمأل بمدراة أو عبم المؤمن له إلكترونيا  خطيا
 المقابل الذي يسدده أو يتداد أن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية.:  قسط التأمين

اسرتدمال المركبة أو انبجارها نتيجة  المتضررر   /كل واقدة ألحقت ضررراذ بالغير  :   الحادث
أو  أو تنراثرهرا أو سرررررقوط أشررررريراء منارا أو حركتارا أو انرداراعارا الرذاتل احتراقاراأو 

 .وقوااا
 لجسديةا األضرار 

 
 

 االضرار المادية

 
 المركبة

ذلرك الدجز الكبل أو الواراة و/أو ابصرررررابرات البردنيرة التل تبحق برالغير بمرا ال : 
 الجزئل الدائم أو المؤقت.

 بحق بالممتبكات الدائدة لبغير. يي ذ تب  الضرر او الال: 
 
الموضررحة وآلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جااز آخر يسررير بقوة ميكانيكية  :  

 مواصباتاا ال الوثيقة .
 

  المقطورة
 
 

  نصفففف المقطورة
 شبه المقطورةو

أو شررررراحنرة أو جرار ، وتشرررررمرل   ميكرانيكيرةبمركبرة   لالرتبراطمركبرة مصرررررممرة : 
كيبو غرام  750المقطورة الخبيبرة ومقطورة الرحالت  التل ال يزيرد وزنارا عن 
 والمرخصة لذلك واق قانون السير والمرور  الساري المبدول. 

 مقطورة بدون محور أمامل، ومرتبطة بطريقة يكون جزء كبير من وزناا ووزن :  
 . القاطرةلمركبة الميكانيكية والجرار أو امن قبل  الذ حمولتاا محمو
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مثلوالبيضررانات أو الزوابع أو األعاصررير أو كل ظاهرة عامة تنشررأ عن الطبيدة  :   الطبيعية ةالكارث
لى ضررر شرامل وواسرع إوتؤدي  ثوران البراكين أو الزالزل والازات األرضرية   

 اا قرار من السبطة المختصة ال الدولة.خصوصويصدر ب
 

الففففمففففلففففحففففق  
 اإلضافي

يضرررا  إلى التغطيات يحتوي عبى منااع إضرررااية  كل اتباق خاص بين الطراين  :  
 األساسية ال هذه الوثيقة.

ملحق الحوادث 
    ةففففففالشخصي

له والركا    والمؤمن  ائد المركبةقالحوادث الشرخصرية ل  منإضراال  تأمين  غطاء  :   
 الذين تم استثناؤهم من التغطية األساسية مقابل قسط إضاال.

 

الففمسففففففؤولففيفففة 
 ةفففففففففالمدني

ضررررار الناتجة عن  اسرررتدمال المركبة المؤمن ألا  ابصرررابات و  المسرررؤولية عن:  
 . المتضرر  /عبياا والتل تصي  الغير 

 قفففففففففففالطري
 
 
 

  نسبة االستهالك 

مبتوح لبسير الدام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور ل سبيل  : ك
المركبات ويسررمح لبجماور بارتياده سررواء كان ذلك بنذن أو بترخيص من جاة 

ذ لبتدري   ، مختصرة أو بغير ذلك وسرواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل وواقا
 الوارد ال قانون السير والمرور النااذ.   

قطع  اسرررتبدالعند وقوط حادث وطببه  المتضررررر  الغير    تحمبااالنسررربة التل ي:  
ذ لجداول االستاالك ال حالة الخسارة الجزئية  المستدمبة  دال من  غيار جديدة ب واقا

 .  
  

 

 الفصل األول: ) الشفففروط العامففففة (: 
 

وكرل كبمرة أو عبرارة أعطى لارا ويدتبر أي مبحق لارا جزء ال يتجزأ منارا  اذ واحرداذ عقرد وجرداولارا  تدتبر الوثيقرة   .1

مرا لم  جزء من الوثيقرة أو مالحقارا يكون لارا ذات المدنى ال أي مكران آخر وردت ايره ال أيمدنى خراص 

 .يدل السياق عبى غير ذلك 

 مارات الدربية المتحدة.م هذه الوثيقة خارل حدود دولة ابال تسري أحكا .2

سررب  أي داع من ببددم مسررؤوليتاا عن التدويض    الغير المتضررررال يجوز لبشررركة التمسررك ال مواجاة   .3

 المؤمن له .  ثارتاا ال مواجاةلتل يمكن إالداوط ا

بالتدويض عن األضرررار التل لحقت به والتل تسررببت باا   يحق لبغير /المتضرررر مطالبة الشررركة مباشرررةذ  .4

 المركبة المؤمنة لدياا.

المؤمن لره أو قرائرد المركبرة مببغ  كرل من  أاراد عرائبرة  أحرد ال حرالرة واراة  الشرررررركرةتكون مسرررررؤوليرة . أ .5

ابصابة تكون مسؤولية المؤمن بحس  عند  ، ولبشخص الواحد    درهم ومائتل ال  درهم  اقط  200.000

  نسبة الدجز الى المببغ المذكور لبشخص الواحد.

لنقل الدام ومركبة قائد المركبة المخصررصررة لبتأجير ومركبة ا. تكون مسررؤولية الشررركة ال حالة وااة  ب

درهم ومرائتل ال  درهم  اقط لبشرررررخص الواحرد ، وعنرد ابصرررررابرة تكون   200.000مببغ  تدبيم القيرادة  

 مسؤولية المؤمن بحس  نسبة الدجز الى المببغ المذكور لبشخص الواحد.

د الوثيقة يج  أن يوجه إلى الشررررركة كتابة سررررواءذ بواسررررطة البريتسررررتبزمه  كل تببيغ أو إخطار بحادث   .6

 ابلكترونل أو الباكك أو باليد عبى الدنوان المحدد ال الوثيقة بأسرط وقت ممكن .

والمؤمن له بشرركة  ال يجوز لبأي مركبة مؤمنة بموج  هذه الوثيقة  بوثيقة تأمين االسرطول أو  ايما يتدبق   أ.   .7

من شررررأنه أن يقبل أو يحول دون تغطية مسررررؤوليته المدنية الكامبة الناشررررئة عن الوااة أو   اتباقعقد أي  
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شررركة أو التخبيض حدود مسررؤولية  ابصررابات البدنية أو األضرررار المادية التل توارها هذه الوثيقة أو  

ض ألي ، ويردخرل ضرررررمن ذلرك مرا يتدبق برالحرمران من المطرالبرة برالتدويذه الوثيقرةهر  التغطيرات المقررة ال

وإال   عبى رخصرررة القيادة  و خالاه  هسرررب  ليك له عالقة بالحادث كالدمر أو الجنك أو تاريخ حصرررول

 .أعتبر االتباق باطال 

 . عبى أنه يجوز االتباق عبى تغطيات تأمينية جديدة ال تشرررمباا الوثيقة أو زيادة حدود هذه المسرررؤوليات  

 والتغطيات بموج  وثيقة منبصبة أو بموج  مبحق إضاال . 

لبشرررركة أن تتولى ابجراءات القضرررائية والتسررروية  لتمثيل المؤمن له أو قائد المركبة عبى نبقتاا من خالل  .8

وأمرام أي محكمرة ال أي دعوى أو التردخرل ال أي مرحبرة من مراحبارا  اسرررررتجوا  تحقيق أو محرام ال أي 

ذ  يتدبق بمطالبة أو حادث قد تسرأل عنه الشرركة بموج  هذه الوثيقة و يمكن أن يترت  عبيه داع تدويض طبقا

ن يقدم إلى الشرركة ألحكام هذه الوثيقة، ولاا أن تقوم بتسروية تبك المطالبة والتصرالح اياا، وعبى المؤمن له أ

كل تداون ممكن  سررررواء بتوقيع وكالة لبمحامل أو خالاه من أجل تمكيناا من مباشرررررة أي من ابجراءات 

 القانونية .
دون المسراك بالحقوق الناشرئة عن وثائق التأمين عبى الحياة ووثائق التأمين من الحوادث  الشرخصرية وال   .9

حال تددد وثائق التأمين ابلزامل من المسرؤولية المدنية الناشرئة عن اسرتدمال المركبة الصرادرة عن أكثر من 

 شركة واحدة انن: 

 اقتسرامال حال الوايات وابصرابات، أما اذا كان هنالك  .  التدويض يقسرم بالتسراوي بين الشرركات المؤمنة  أ

لبمسرؤولية وبين المؤمن له والغير /المتضررر  حسر  درجة الخطأ اتؤخذ نسربة االشرتراك ال المسرؤولية 

 بدين االعتبار.  

 . التدويض عن األضرررار المادية يقسررم بحسرر  نسرربة مببغ التأمين المبين ال كل وثيقة إلى مجموط مبالغ  

 مين ال باقل الوثائق،  وتؤخذ نسبة االشتراك ال المسؤولية بدين االعتبار.التأ

 تبتزم الشركة عند وقوط حادث بما يبل:   .10

قطع غيارها المتضرررررة   واسرررتبدالإصرررالح المركبة المتضرررررة أو أي جزء من أجزائاا أو مبحقاتاا   .أ

 وإعادتاا إلى حالتاا التل كانت عبياا قبل الحادث .

%  من القيمة 50داع القيمة السوقية لبمركبة/المركبات المتضررة إذا تجاوزت قيمة األضرار ما نسبته و .  

عبى أال تتددى مسرؤولية الشرركة مببغ مبيونل درهم عن كل حادث . واقا السروقية لبمركبة وقت الحادث، 

   من والبصل الثانل : التزامات شركة التامين .1ببقرة ول  من البند ول

بأخرى من ذات النوط والموديل واالضرااات والحالة المركبة المتضرررة ال حالة الخسرارة الكبية   بدالاسرت . ل

أن تداع له القيمة نقداذ  وال هذه الحالة  ر /المتضرررالتل كانت عبياا قبل الحادث ، وذلك مالم يطب  الغي

 تقوم الشركة بنجابة طببه.  

ال حرال طببره ذلرك قيمرة األضررررررار والبقرد أو التب   لبقطع  الغير المتضررررررر.   ترداع الشرررررركرة نقرداذ إلى د 

ومرا يمثرل أجور تركير  المتضرررررررة لبمركبرة كبارا أو أي جزء من أجزائارا أو مبحقراتارا أو قطع غيرارهرا  

 عبياا قبل الحادث. القطع المبقودة أو التالبة وقت الحادث وإعادتاا الى الحالة التل كانت  واستبدال

لاا واسرتدمالاا أكثر من سرنة تسرتبدل القطع المتضرررة لبمركبات التل لم يمض عبى تاريخ أول تسرجيل    .11

 كامبة بقطع جديدة أصبية ودون تحّمل المتضرر أي نس  استاالك.
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عبى إصررررالح المركبة المتضررررررة، انن شررررركة التأمين تبتزم   الغير المتضررررررال حال تم االتباق مع    .12

لبمركبات التل لم يمض عبى تاريخ أول  ، وذلكبنصرررالح المركبة المتضرررررة ال ور  إصرررالح الوكالة

 تسجيل لاا واستدمالاا أكثر من سنة كامبة.

مركبة المتضررة ال حال مرور أكثر من سنة عبى تسجيل المركبة واستدمالاا تبتزم الشركة بنصالح ال  أ. .13

ضرمن تبذات المسرتوى بحيث  القطع المتضرررة بأخرى أصربية    اسرتبداللدى ور  إصرالح مناسربة ويتم  

وعبى ، ابصررالح  ور  أعمال  الكما وتضررمن    ،أعمال ابصررالح واقا لألصررول البنيةبأن تتم  الشررركة  

تم   هالدولة لبتأكد من أنالشركة تمكين الغير المتضرر من احص المركبة لدى أي جاة ااحصة مدتمدة ال  

بشرركل يسررتوال الشررروط المطبوبة لترخيصرراا من حيث المتانة واقا لألصررول البنية و  المركبة  إصررالح

واألمان وأي شرررط آخر ودون التأثير عبى البحص البنل لبمركبة المتضررررة جراء الحادث لدى الجاات 

ول البنية اتبتزم الشرركة بمدالجة األمر وال حال تبين أن ابصرالح لم يكن واقا لألصر الرسرمية المختصرة.  

 .وقت  قر  يتم تسبيم الغير المتضرر مركبته بدد إصالحاا بشكل ناائل وواقا لألصول البنية بأ الى أن

  . أما بالنسبة لبمركبة المتضررة والمؤمنة من البقد والتب  لدى شركة تأمين مع شرط ابصالح داخل  

الح الوكالة واقا لبشرط، الوكالة، ايتم ابصالح داخل ور  إص  

ويكون لبشركة المؤمنة من البقد والتب  الحق بالرجوط عبى الشركة المؤمنة من المسؤولية المدنية بدد  

 ابصالح واق أسك االسترداد اآلتية: 

   المركبة التل مضى عبى تاريخ أول تسجيل أو إستدمال لاا أكثر من سنة ولغاية نااية السنة الثانية  1

% من قيمة ااتورة ابصالح الناائية. 15ابسترداد بدد خصم نسبة  يكون   

  المركبة التل مضى عبى تاريخ أول تسجيل أو إستدمال لاا أكثر من سنتين ولغاية نااية السنة الثالثة  2

% من قيمة ااتورة ابصالح الناائية." 30يكون ابسترداد بدد خصم نسبة    

عبى أول تسجيل لبمركبة أو إستدمالاا تبتزم الشركة بنصالح      وال حال مرور أكثر من ثالث سنوات 3

ر  إصالح مناسبة لنوط وسنة صنع المركبة ويتم إستبدال القطع المتضررة  المركبة المتضررة لدى و

بأخرى أصبية بذات المستوى، عبى أن ابتباق " مع شرط ابصالح داخل الوكالة " ال حالة وجوده يبقى  

ين المؤمنة من البقد والتب  والمؤمن له. قائما بين شركة التأم  

   ترعى الحقوق القائمة بين الشركات قبل الدمل باذا النظام. 4

تركي  قطع غيار جديدة بدالذ عن القطع المتضرررة جراء الحادث ايتحمل   الغير المتضرررال حال طب     .14

شررراء، وايما يتدبق بمركبات   من القيمة الناائية لباتورة ال1نسرر  االسررتاالك المحددة ال الجدول رقم و

مكات  التأجير ومركبات األجرة والمركبات الدمومية  اتطبق نسرر  االسررتاالك المحددة ال الجدول رقم 

   من القيمة الناائية لباتورة الشراء .2و

   خصرم االسرتاالك أو تركي  قطع مسرتدمبة إذا كانت القطع ضرمن القائمة المحددة ال الجدول رقم  ال يجوز .15

 الوارد ال هذه الوثيقة.   4و 
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لبغير/المتضررر أن يتولى إصرالح األضررار التل تتدبق بالمركبة نتيجة الحادث شرريطة أن ال تزيد كببة  .16

ابصررالح عن المببغ المتبق عبيه مع الشررركة، وتبتزم الشررركة السررداد لبمتضرررر بكامل قيمة ابصررالح 

 . يبيد تمام عمبية ابصالحالمتبق عبيه ولبشركة إن رغبت طب  تزويدها بما 

ال حال تضررر قاعدة المركبة والشراصرل  سرواء كانت قاببة لدسرتبدال أو غير قاببة، أو تضررر األجزاء  .17

الثابتة من المركبة مثل األعمدة وأصرررربحت هذه األجزاء بحاجة إلل عمبية قص أو شررررد أو لحام نتيجة 

الشرركة بالتدويض حسر  القيمة السروقية لبمركبة الحادث، انن المركبة تدتبر بحالة خسرارة كبية وتبتزم  

 .وقت الحادث 

عبى هذا األسرراك   الغير المتضررررالمركبة بحالة خسررارة كبية وقامت الشررركة بتدويض    اعتبارال حال    .18

أي مصررراري  مقابل نقل مبكية   الغير المتضررررروال يجوز تحميل   ،انن الحطام يكون من حق الشرررركة

عبى أن تكون المركبة خالية من أي التزامات   ،ازة لبمركبة المشررطوبةالمركبة أو اسررتصرردار شرراادة حي

 .هتجاه الغير كالمخالبات المرورية وغير

ال حال وجود أي خال  بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة األضرار أو مببغ التدويض أو تحديد   .أ .19

كشرر  وتقدير أضرررار متخصررص ال هذا القيمة السرروقية لبمركبة المتضررررة، اتقوم الايئة بتديين خبير  

المجال ومرخص ومقيد لدى الايئة لتحديد قيمة هذه األضررار أو مببغ التدويض أو القيمة السروقية وعبل 

 .نبقة الشركة لغاية تسوية النزاط

أو أي من األشرررررخراص الرذين تم أو قرائرد المركبرة ال حرال االتبراق عبى إضررررراارة تغطيرة ترأمينيرة لبمؤمن لره  .20

من التغطيرات بموجر  هرذه الوثيقرة ارننره ال يجوز تحرديرد مببغ التدويض عن الواراة برأقرل من اسرررررتثنراؤهم 

 درهم  مائتل أل  درهم لبشخص الواحد. 200,000و

ذا كان التأخير إالتأخير عن التببيغ عن الحادث   بسررب    الغير المتضررررة راض تدويض  شررركبال يجوز ل .21

 .دذر مقبوليستند ل

شرربه نصرر  المقطورة ومن المقطورة و  الغير المتضرررراألضرررار التل تبحق بشررمل أحكام هذه الوثيقة  ت  .22

 .ما دامت تتبع القاطرةالمقطورة 

ال تنتقص هذه الوثيقة وأي مبحق لاا من حق أي شخص ال المطالبة بالتدويض أو المطالبة باسترداد أي   .23

 .أي تشريع نااذ مببغ يستحق له بموج  أحكام 

 

 : التزامات شركة التأمينالفصل الثاني  
 

ال حدود   الغير المتضرررالمركبة بتدويض    اسرتدمالحادث نتج أو ترت  عبى  وقوط    تبتزم الشرركة ال حال .1

ذ قانون  أو قائد المركبة    وليتاا المنصروص عبياا ال هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التل يبتزم المؤمن لهؤمسر  ا

 ما يبل:بداداا بصبة تدويض ع

وقائد أوال: الوااة أو أي إصررابة بدنية تبحق بأي شررخص بما ال ذلك ركا  المركبة باسررتثناء المؤمن له   .أ
المركبة المتسرررببة بالحادث والركا  الذين يدمبون لدى المؤمن له إذا ما أصررريبوا أثناء الدمل وبسرررببه، 
ويدتبر الشررخص من ركا  المركبة سررواء كان موجودا داخل المركبة أو صرراعدا إلياا أو نازال مناا، 

عن حادث واحد هو ويكون الحد األقصررى لمسررؤولية الشررركة عن أي مطالبة أو جمبة مطالبات نشررأت  
 .قيمة ما يحكم به قضائيا ماما ببغت قيمته
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درهم مائتل   200,000ثانيا: ال حالة وااة الزول أو أحد الوالدين أو أحد األوالد يكون الحد األقصرررى   .  
ال  درهم عن كل متواى، أما ال حالة ابصرابة مع الدجز ايكون التدويض حسر  نسربة الدجز منسروبة 

 مائتل ال  درهم وذلك بابضااة لنبقات الدالل الطبل  200,000لمببغ 
ميع األحوال وال حالة ابصابة اتبتزم الشركة بالوااء بكااة نبقات الدالل تجاه مقدم أي من ثالثا: وال ج . ل

الخدمات الطبية بما ال ذلك كااة المسررتشرربيات الحكومية والخاصررة والصرريدليات وأي عالجات تتطبباا 
 لجةالحالة، وال حال عدم انتااء الدالل اتصدر شركة التأمين كتا  التزام يوجه لبجاة المدا

ذ ماما ببغت  .د  مع مراعاة أحكام البقرة وأ  أعاله تحدد مسرررؤولية شرررركة التأمين بقيمة ما يحكم به قضرررائيا
قيمته بما ال ذلك ما يطال  به المدعل من المصرررررواات القضررررائية والنبقات ما عدا الغرامات، وعبى 

 تنبيذ.الشركة أن تؤدي التدويض إلى صاح  الحق اور صيرورة الحكم القضائل واج  ال
ماعدا الممبوك مناا لبمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث واألضرار التل تصي  األشياء والممتبكات   . ه

عن حدد مببغ التأمين اياا  تي  مانة أو ال حراسرته أو ال حيازته ،األ  عبى سربيلأو ما كان لدى أي مناما  
درهم ماما   لمبيوندرهم     2,000,000و  بمببغأي مطالبة أو جمبة مطالبات نشررررأت عن حادث واحد 

األشررخاص الذين تضررررت ممتبكاتام، شررامبةذ التكالي  الالزمة لنقل المركبة المتضررررة إلى   ببغ عدد 
 .ور  الوكالة أو ور  ابصالح األخرى واقاذ ألحكام هذه الوثيقة، حس  مقتضى الحال

يستحق الغير المتضرر مالك المركبة الخصوصية واق ما هو مبين ال شاادة مبكية المركبة الصادرة  .  هر

 عن إدارة السير والمرور بأن المركبة خصوصل بدل اوات المنبدة والمركبة البديبة  وحس  التبصيل اآلتل:  

 بدل عن اوات المنبدة  أوال: ال حال اختيار الغير المتضرر التدويض النقدي ال يتم احتسا  أي 

ثانيا: أما ال حال اختيار ابصالح لبمركبة المتضررة ال ور  ابصالح حس  مقتضى الحال اتحتس  مدة  

 بدل اوات المنبدة باأليام من تاريخ تسبيم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والمبكية لبشركة  

ن كل يوم لكل مركبة متضررة حس  قيمة  ثالثا: تحتس  مسؤولية شركة التأمين عن بدل اوات المنبدة ع

أجرة مركبة بديبة مماثبة لنبك النوط من المركبة باعتبار السدر السائد والدارل ال سوق تأجير المركبات  

ال تبك ابمارة وبما ال يزيد عن ثالثمائة درهم يوميا، وتكون المدة القصوى لبدل اوات المنبدة خمسة عشر  

 يوما 

الل مكان إقامة المتضرر    – داع المببغ بالسدر الدارل وج  عبياا ان توار    دم الشركة عرابدا: ال حال اختيار  

مركبة بديبة مماثبة لنبك نوط المركبة المتضررة عن تبك المدة بحيث تكون بحالة جيدة جدا لبسير عبل   –

 الطريق

د والتب  والمسؤولية  خامسا: ال حال استحقاق بدل اوات المنبدة وكان لدى الغير المتضرر تأمين من البق

المدنية، ابه ولغايات الحصول عبل بدل اوات المنبدة مطالبة شركته مباشرة والتل لاا حق مطالبة الشركة  

 المؤمن لدياا المتسب  من المسؤولية المدنية بمقدار ما دادت 

 يمتنع عبى الشركة أن تقتطع أي مببغ تحمل من الغير المتضرر  .2
ال حالة وااة أي شرررخص يمتد إليه التأمين المنصررروص عبيه ال هذه الوثيقة تبتزم الشرررركة بأن تداع مببغ  .3

 الواردة ال هذه الوثيقة. حكاملبشروط واأل واقا تهإلى ورث نتيجة الحادث التدويض المستحق 
 تمت بموااقتاا الخطية.إذا  الغير المتضررأي تسوية بين المؤمن له وشركة بالتبتزم   .4
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قائد يمتد التأمين المنصروص عبيه ال هذا البصرل ال حدود األحكام والشرروط الواردة به إلى مسرؤولية كل   .5

 .مرخص أثناء قيادته لبمركبة المؤمن عبياا  مركبة
درهم سررتة آال  وسرربدمائة وسرربدون درهما لمزود خدمة االسرردا    6770تبتزم الشررركة بداع مببغ قدره   .6

ات عن كل شررخص مصررا  يتدرض لدصررابة البدنية أو الوااة ويتم إسرردااه و والنقل الطبل إلل المسررتشرربي
نقبه إلل المسرتشربى نتيجة حادث يحصرل من مركبة مؤمن عبياا لدى الشرركة من المسرؤولية المدنية، ويشرمل 
  1هذا ابلتزام جميع المتواين أو المصررابين من تبك الحوادث بمن ايام من تسررتثنيام البقرة وأ  من البند و

من األخطرار المغطراة، ويراعى ال تحرديرد مقردار بردل االسررررردرا  والنقرل الطبل، سررررردرة وجراهزيرة وسررررريبرة 
 االسدا  والنقل الطبل ألكثر من مصا  

 

 : التزامات المؤمن لهالفصل الثالث    
 

ذ يال حرال وقوط حرادث  .1 الوثيقرة يجر  عبى المؤمن لره أو قرائرد المركبرة أن  ألحكرامترتر  عبيره مطرالبرة واقرا

الرسررمية المختصررة والشررركة المؤمن لدياا خالل مدة مدقولة من تاريخ وقوط الحادث مع جاات  يخطر ال

، ويج  عبى المؤمن له دذر مقبول  ما لم يكن التأخير ل ،المتدبقة بالحادث البيانات  المسررتندات وجميع  تقديم  

 ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية بمجرد تسبمه إياها. تسبيم الشركة بأسرط وقت 
 

يج  عبى المؤمن له أو قائد المركبة إخطار الشرررركة بأسررررط وقت بمجرد عبمه بقيام دعوى أو تحقيق أو  .2

، وال حالة وقوط سرررقة أو عمل جنائل ما لم يكن التأخير لدذر مقبول،   ذكورتحريات خاصررة بالحادث الم

لارذه الوثيقرة يتدين عبى المؤمن لره أن  عبى المركبرة المؤمن عبيارا قرد يترتر  عبيره قيرام مطرالبرة واقرا  آخر

 . ركةبشلتداون يقدم كل بأسرط وقت وأن  جاات المختصةاليخطر 
 

ال يجوز لبمؤمن له وال لمن ينو  عنه تقديم أي إقرار بالمسررؤولية أو عرض أو وعد أو داع أي مببغ بدون  .3

 بشركة. لالخطية موااقة ال
 

 

 

 

  سفففتثناءاتاالالفصل الرابع:      
 

المؤمن ال يغطي هذا التأمين المسففففؤولية المدنية التي تنت  أو تنشففففأ عن الحوادث التي تقع من المركبة  

 -عليها في الحاالت اآلتية:

 . الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.1

. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشفففأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشفففرة أو اير مباشفففرة بالكوارث 2

  ( لفيضانات أو الزوابع أو األعاصير أو ثوران البراكين أو الزالزل والهزات األرضية)ا مثلالطبيعية 

الغزو أو أعمفال العفدو األجنبي أو األعمفال الحربيفة سفففففواء أكفانفت الحرب معلنفة أو لم تعلن أو الحرب  . 3

ااتصففاب  األهلية أو االضففراب أو االضففطرابات الشففعبية أو العصففيان أو الثورة أو االنقالب العسففكر  أو

و النووية أو أ  عامل رية أة أو التفجيرات الذالسففلطة أو المصففادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشففع

 يتصل بطريق مباشر أو اير مباشر بأ  سبب من األسباب المتقدمة.

األشففخاا الذين يعملون لدا المؤمن له إذا ما أصففيبوا   وأللمؤمن له أو قائد المركبة  حوادث التي تقع  . ال4

  . أخرا و وثيقةأبموجب ملحق إضافية ذا حصل على تغطية إال إأثناء العمل وبسببه 
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 على المؤمن له حاالت الرجوع الفصل الخامس :  

األحوال بحسففب   و المسففؤول عن الحادثأ   قائد المركبة يجوز للشففركة أن ترجع على المؤمن له و أ أو  

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

عقرد بنراء عبى إدالء المؤمن لره ببيرانرات كراذبرة أو إخبرائره وقرائع جوهريرة تؤثر ال قرد إذا ثبرت أن الترأمين   .1

 .التأمين قسط  ال تحديد ل الشركة تغطية الخطر أو قبو

أو تجاوز ال غير األغراض المحددة ال طب  التأمين المبحق باذه الوثيقة  إذا ثبت اسررررتدمال المركبة   .2

أو  اذا كرانرت  ارا برأكثر من الحمولرة المقررة لارابتحمي  ثبرت  الحرد األقصرررررى لبركرا  المسرررررموح بره أو

به  و الطول أو الدبو المسرررررموح  أحمولتارا غير محزومة بشررررركرل انل محكم أو تجراوز حدود الدرض 

 السب  المباشر ال وقوط الحادث. ذلك هو ن يثبت أنأشريطة 

ن أشرريطة    -ال غير األحوال المصررح باا   –السررعة    اختبارسرباق أو    الإذا ثبت اسرتدمال المركبة   .3

 يثبت أنه السب  المباشر ال وقوط الحادث.

ذ لبتدري   انطوت وبقوانين لمخرالبرة ن هنرالرك أذا ثبرت إ .4 المخرالبرة عبى جنرايرة أو جنحرة عمرديرة واقرا

 . ال الدولة النااذ المبدولوالمنصوص عبيه ال قانون الدقوبات المدمول به 

ذ لقانون السررررير تمت  المركبة    ةاد يقإذا ثبت أن   .5 دون الحصررررول عبى رخصررررة قيادة لنوط المركبة طبقا

لبمؤمن لره أو لقرائرد المركبرة ، أو أن يكون الترخيص الممنوح وأحكرام هرذه الوثيقرة والمرور ولوائحره 

قد صرردر أمر بنيقااه من المحكمة أو السرربطات المختصررة أو بمقتضررى لوائح حسرر  مقتضررى الحال،  

 الرخصررة المنتاية  لم يسررتطع تجديد ماكانت منتاية وقت الحادث قيادة المركبة  أو أن رخصررة    المرور

 .من تاريخ الحادث  اذ خالل ثالثين يوم

 الحادث  وهو ال  ارتك     ن قائد المركبة سررواء المؤمن له أو شررخص  آخر سررمح له بقيادتااأإذا ثبت   .6

المؤثرة عبى مشرروبات الكحولية  تناول ال  أو غير حالته الطبيدية بسرب   وقوعه تحت تأثير المخدرات 

ذ  أما   بالقيادة بدد تناولاا،  قدرته ال السرريطرة عبى المركبة أو تناول الدقاقير الطبية التل ال يسررمح  طبيا

 ط عبى قائد المركبة والمستأجر . وجالر تميابتأجير إذا كانت المركبة مددة ل

 من المؤمن له او قائد المركبة. عمداذ  إذا ثبت وقوط الحادث   .7

اتبق مع بحادث ولم يكن المؤمن له قد أو نصرر  المقطورة أو شرربه المقطورة  حال تسررب  المقطورة    .8
 . بالتأمين ااشمولعبى  الشركة

ذ إ .9 ولم يكن هنرالرك تغطية   لتدري  الطريق ال هرذه الوثيقرة ذا ثبرت اسرررررتدمرال المركبرة خرارل الطريق واقرا
  اضااية.

لبمركبة نتيجة عمبية سررررقة أو سرررطو    الغير المتضرررررب  ت لحقاالضررررار التل    ت ال حال كانأما   .10
 . اقط يتم الرجوط عبيهابحق السارق  وتوارت إحدى حاالت الرجوط المؤمنة 

 إنهاء الوثيقة : السادس الفصل 

ذ.هذه الوثيقة أثناء مدة سرياإنااء ال يجوز لبشركة وال لبمؤمن له  .1  ناا مادام ترخيص المركبة  قائما
 :بسب   الوثيقة قبل انتااء مدة سرياناا  انااء عبى أنه يجوز  .2

 ، بسب  تغيير بيانات المركبة أو  جديدةتقديم وثيقة تأمين  ب(      يص المركبة أو ،إلغاء ترخ أ(

 ، بموج  شاادة صادرة عن الجاة المختصةنقل مبكيتاا  ج(    
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يج  عبى الشرررركة المؤمن لدياا أن ترد لبمؤمن له القسرررط المداوط بدد خصرررم الجزء ال هذه الحالة  و

ال هذه   الوارد  3قصريرة  رقم وجدول المدد الالمتناسر  مع المدة التل كانت الوثيقة سرارية اياا بحسر   

متسرررببا ال المؤمن له  ن  اكومدبقة  مطالبات  تدويضرررات دادت أو  أال تكون هناك أية    ةطيشرررر،  الوثيقة  

  .الحادث 
ذ ال حال التب  الكبل لبمركبة والخسرر   ةتدتبر هذه الوثيقة مبغا .3 ارة الكبية  شررريطة شررط  تسررجيباا حكما

، عبى أن يبقى كل من الشرركة ر تصردره إدارة المرور والترخيص يؤكد عدم صرالحيتاا لالسرتدمالبقرا

 نااء.والمؤمن له مبتزمين بأحكاماا قبل اب
   

 السابع : أحكام عامةالفصل 
  من هذه الوثيقة ويدتبر هذا الجدول 5شرررركة بتضرررمين جميع البيانات الواردة ال الجدول رقم والتبتزم   .1

 .ذه الوثيقةه من اجزءذ 

 ضرررر تايه الم  عبممن اليوم الذي  هذه الوثيقة بدد انقضرراء ثالث سررنوات  عن  تسررمع الدعاوى الناشررئة  ال    .2

  .حدوث الضرر وبالمسئول عنه ذوي المصبحة بو

 تنشأ عن هذه الوثيقة. قد  ةمنازع ات الدربية المتحدة بالبصل ال أيتختص محاكم دولة ابمار .3

 

   1جدول رقم و                                  
 " الخاصة  المركبات   قطع غيار  نس  االستاالك "                 

 
 النسبة السنة 

 - األولى

 5 % الثانية

 10 % الثالثة

 15 % الرابدة

 20 % الخامسة

 30 % السادسة وما اوق
 

 
   2جدول رقم و                               

 . ومركبات مكات  التأجير"   " مركبات األجرة والمركبات الدمومل قطع غيار  نس  االستاالك 
 

 النسبة السنة 

األولىالستة أشار األخيرة من السنة   % 10 

 20 % الثانية

 25 % الثالثة 

 30 % الرابدة 

 35 % الخامسة 

 40 % السادسة وما اوق 

 

 

   3جدول رقم و                                      
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 نس  االسترداد من قسط التأمين   ببيان  "  " جدول المدد القصيرة                  

 

 لقسط انسبة االسترداد من  المدة لسريان الوثيقة

 % 80 تتجاوز شار مدة ال

 % 70 الرابع  شارنااية ال غايةلو تزيد عبى شار  مدة

 % 50 السادك  نااية الشار  لغايةو  اربدة اشار نزيد عت مدة

 % 30 الثامن  شارنااية ال غايةلستة أشار و عن زيدت مدة

 ال شلء أشار ثمانية  زيد عنت مدة

 

   4جدول رقمو                                   

 ستاالك اقائمة قطع الغيار التل اذا تضررت من حادث سير يج  تغييرها بأخرى جديدة دون خصم أي 

 

 Glass زجال المركبة 

                Brake master cylinders الرئيسية لبكوابح ولببرامل  األسطوانات

   Brake wheel cylinders  عجبة الكوابح والبرامل   أسطوانات

 Brake calipers  جسم الكوابح والبرامل 

 Brake cables (conduit type) كابالت الكوابح وطراز االنابي  

 Brake hoses خراطيم الكوابح 

 Brake diaphragms صبائح وأغشية  الكوابح 

 Steering boxes صناديق التوجيه

 Steering rakes تروك التوجيه

 Steering ball joints and محاور التوجيه ومباضبة الكروية
swivels 

 Seat belts أحزمة المقاعد 

 

 

 

 

  5رقم ودول رررررررررررررج 
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المسؤولية المدنيةتأمين وثيقة لن عبياا مالمؤبيانات المركبة  ول جد  

 المركبررررررررةبيرررانرررات 

ببد صرنع 

 المركبة 

رقرررررررررم 

 البوحة

نوط المركبررة 

 ولوناا

اررررررئررررررة 

 المركبة

صررررررربرررة 

 التسجيل

 وغرض  صرربة

 االستدمال
 الحمولة سنة الصنع

عرررررررررررردد 

الركرا  مع  

 السائق

         

 رقم المحرك:

 

 

 

 

 

 رقم الايكل والشاصل : 

 

 

 

........................................ برأن المركبرة الواردة بيرانراتارا ال هرذا الجردول مؤمنرة لرديارا واقراذ ألحكرام هرذه تقر شرررررركرة 

 الوثيقة.

                                                         ،       /     /     :   : تبدأ ال تمام الساعة ......... من يوممدة التأمين )فترة التغطية(

 /   /  :     وتنتال ال تمام الساعة .......... من يوم

ذ.  : واالجمالي قسط التأمين •    درهم، اقط ................................................ درهما

 :رقم الوثيقة •

 / / :تاريخ اإلصدار                                            :مركز اإلصدار •

 

 

 

 طلب تأمين مركبة

 بيانات الشركة بيانات المؤمن له

  : اسم الشركة  : اسم المؤمن له 

  : الدنوان البريدي  : الدنوان البريدي

  : البريد االلكترونل  : البريد االلكترونل

  : رقم الاات   : رقم الاات 

  المؤمن لهرقم هوية 

 التوقيع والختم  عن الشركرررررة: توقيرع المؤمن له أو مررن ينو  عنره:                                        
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 بيانات مقدم الطب 

االسم حس  بطاقة 
 الاوية

 القبيبة الدائبة /  الثالث  الثانل االول

    

صندوق  /      /      تاريخ الميالد
 البريد

الرمز  
 البريدي

 

البريد   رقم الاوية
 االلكترونل 

 

  هات  النقال  هات  الدمل  هات  المنزل

  الدنوان/ االمارة

  جاة الدمل  المانة

  تاريخ االنتااء  رقم رخصة القيادة

االسم التجاريوان 
 جد و 

رقم السجل  
 لتجاري

 

    المقر الرئيسل

 تباصيل الخدمة التأمينية

شاحنة  نقل ماركة التسجيل
 صغيرة

 اخرا  شاحنة كبيرة

تعليم  اجرة تجاري خصوصل  الطراز/االستدمال
 قيادة 

 اخرا 

  رقم المحرك  رقم الايكل

سدة أسطوانات   رقم الشاصل
 المحرك

 

  سنة الصنع  عدد الركا 

 المركبة الحاللقيمة 
 بدون األجازة الكمالية

قيمة المركبة شامبة  
 األجازة الكمالية
مع بيان تبك 
 األجازة

 

نوط التأمين   مدة التأمين
 المطبو 

 

  توقيع  المؤمن له/ ممثبه
 


