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مرح ًبا بكم يف �شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج) �ش.م.ب( .م)
الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من الفقد والتلف وامل�س�ؤولية املدنية (�شامل)
ت�شمل هذه الوثيقة تغطية الأ�ضرار التي ت�صيب
مركبتك وكذلك �ضد الغري  -وتنق�سم �إىل �أربعة
اق�سام:
الف�صل الأول:
هو الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من الفقد
والتلف وال�صادرة عن هيئة الت�أمني وحتتوى على
التغطيات الأ�سا�سية لتغطية مركبتك .التغطية يف
هذا الف�صل �إجبارية بح�سب تعليمات الهيئة حيث
ال ميكن الإنقا�ص منها �أو تعديلها.
الف�صل الثاين:
هو الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية
املدنية ال�صادرة عن هيئة الت�أمني وحتتوى على
التغطيات الأ�سا�سية �ضد الغري يف هذه الوثيقة.
التغطية يف هذا الف�صل �إجبارية بح�سب تعليمات
الهيئة حيث ال ميكن الإنقا�ص منها �أو تعديلها.

 التغطيات الإختيارية والإ�ستثناءات العامة.
التغطيات التلقائية ةالإختيارية ,بالإ�ضافة �إىل
التغطيات الواردة يف الوثيقة املوحدة ,جتعل
وثيقتك حتوي أو�سع تغطية متاحة.

الف�صل الرابع:
يت�ضمن و�سائل ت�سجيل املطالبات ,طريقة تقدمي
ال�شكاوى اخلا�ص ب�شركة �أك�سا وق�سم اللأ�سئلة
املكررة.
الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من الفقد والتلف
ال�صادرة مبوجب نظام توحيد وثائق الت�أمني على
املركبات � -سند القرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني
 رقم ( )25ل�سنة .2016مبا �أن امل�ؤ ّمن له قد تقدم �إىل �شركة �أك�سا
(اخلليج) امل�شار �إليها فيما بعد بـ-ال�شركة
بطلب لإبرام الت�أمني املبني �أدناه ،ووافق علىأ�سا�سا لهذه الوثيقة وجز ًء ال يتجز�أ
اعتبار الطلب � ً
الف�صل الثالث:
منها ودفع �أو قبل �أن يدفع ق�سط الت�أمني املطلوب
يحتوى على تغطيات �إ�ضافية على الوثيقة املوحدة ,منه ،وقبلت ال�شركة وتعهدت بدفع التعوي�ض
مق�سمة �إىل ق�سمني:
للم�ؤ ّمن له يف حالة حدوث �ضرر للمركبة مبوجب
هذا الت�أمني �سواء �أكان نا�ش ًئا عن ا�ستعمال املركبة
 التغطيات التلقائية.
�أو وقوفها يف دولة الإمارات العربية املتحدة �أثناء

الف�صل الأول :الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من الفقد والتلف
مدة الت�أمني �سواء �أكان مت�سب ًبا �أو مت�ضر ًرا.
فقد �أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الأ�ضرار التي
ت�صيب املركبة امل�ؤ ّمن عليها يف دولة الإمارات
العربية املتحدة يف �أثناء مدة الت�أمني وطب ًقا
للأحكام وال�شروط واال�ستثناءات الواردة بهذه
الوثيقة �أو امللحقة بها.
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين
كل منها ما مل يق�ض ال�سياق بغري ذلك:

قائد املركبة (ال�سائق املرخ�ص)
ال�شخ�ص الذي يقود املركبة �سوا ًء امل�ؤ ّمن له �أو �أي
�شخ�ص �آخر ب�إذن �أو ب�أمر امل�ؤ ّمن له ب�شرط �أن
مرخ�صا له بالقيادة وف ًقا لفئة املركبة طب ًقا
يكون
ً
لقانون ال�سري واملرور والقوانني واللوائح الأخرى،
و�أن ال يكون الرتخي�ص املمنوح له قد �ألغي ب�أمر
من املحكمة �أو مبقت�ضى قانون ال�سري واملرور
والئحته التنفيذية ،ويدخل �ضمن هذا التعريف
قائد املركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته
يوما من
�إذا متكن من جتديدها خالل ثالثني ً
تاريخ احلادث.

الوثيقة
وثيقة الت�أمني املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية
املدنية جتاه الغري التي تتعهد مبقت�ضاها ال�شركة
ب�أن تعو�ض الغري املت�ضرر عند حدوث ال�ضرر
املغطى بالوثيقة و�أي ملحق لها والتي حتكم
العالقة بني الطرفني مقابل الق�سط الذي يدفعه
امل�ؤ ّمن له.
ال�شركة (امل�ؤ ّمن) نحن /امل�ؤ ّمن/لدينا/لنا
تعني �شركة الت�أمني املذكورة يف جدول الوثيقة
و�شهادة الت�أمني� :أك�سا للت�أمني (اخلليج)
�ش.م.ب(.م)�/أك�سا �شركة الت�أمني املرخ�ص
لها بالعمل داخل الدولة طب ًقا للقوانني والأنظمة
ال�صادرة يف الدولة وقبلت الت�أمني على املركبة
و�أ�صدرت الوثيقة.
امل�ؤ ّمن له
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي تقدم بطلب
الت�أمني وابرم مع امل�ؤ ّمن وثيقة الت�أمني ملركبته
و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط الت�أمني.
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املركبة
�آلة ميكانيكية �أو دراجة نارية �أو �أي جهاز �آخر
ي�سري بقوة ميكانيكية واملو�ضحة موا�صفاتها يف
الوثيقة.
طلب الت�أمني
الطلب املت�ضمن البيانات اخلا�صة بامل�ؤ ّمن له
وبيانات املركبة ونوع التغطية املطلوبة وميلأ
مبعرفة وعلم امل�ؤ ّمن له �إلكرتون ًيا �أو خط ًيا.
امللحق الإ�ضايف
كل اتفاق خا�ص بني الطرفني يحتوي على منافع
�إ�ضافية ي�ضاف �إىل التغطيات الأ�سا�سية يف هذه
الوثيقة.
ق�سط الت�أمني
املقابل الذي ي�سدده �أو يتعهد �أن ي�سدده امل�ؤ ّمن له
نظري التغطية الت�أمينية.
التحمل الأ�سا�سي
املبلغ الذي يتحمله امل�ؤ ّمن له وف ًقا جلدول مبالغ
التحمل املرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.
التحمل الإ�ضايف
املبلغ الذي يتحمله امل�ؤ ّمن له وف ًقا لهذه الوثيقة
�إ�ضافة للتحمل الأ�سا�سي.
الكارثة الطبيعية
كل ظاهرة عامة تن�ش�أ عن الطبيعة
مثل(الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران
الرباكني �أو الزالزل والهزات الأر�ضية) وت�ؤدي
�إىل �ضرر �شامل ووا�سع وي�صدر بخ�صو�صها قرار
من ال�سلطة املخت�صة يف الدولة.
الفي�ضان
يق�صد به ذلك الذي يقع �ضمن مفهوم الكارثة
الطبيعية.
الطريق
كل �سبيل مفتوح لل�سري العام دون حاجة �إىل
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�إذن خا�ص وكل مكان يت�سع ملرور املركبات
وي�سمح للجمهور بارتياده �سواء كان ذلك ب�إذن �أو
برتخي�ص من جهة خمت�صة �أو بغري ذلك و�سواء
كان ارتياده مبقابل �أو بغري مقابل ووف ًق ًا للتعريف
الوارد يف قانون ال�سري واملرور النافذ.
ن�سبة اال�ستهالك
الن�سبة التي يتحملها الغري املت�ضرر عند وقوع
حادث وطلبه ا�ستبدال قطع غيار جديدة ً
بدل
من امل�ستعملة يف حالة اخل�سارة اجلزئية وف ًقاً
جلداول اال�ستهالك.
الفرتة الت�أمينية
هي املدة الزمنية لت�أمني املركبة واملمتدة �إىل
نهاية ال�شهر الثالث ع�شر من بداية الت�أمني.
الإك�س�سوارات
القطع التي قامت ال�شركة امل�صنعة للمركبة
(الراديو وال�سترييو والهاتف والقطع الأخرى)
التي مت بالتحديد�إعالن قيمتها و�صناعتها
لل�شركة وذكرت يف جدول الوثيقة.
�أفراد العائلة
�أي فرد مقيم معك يف منزلك.
ال�سائق املرخ�ص له
املؤ ّمن له �أو �أي �شخ�ص يقود املركبة ب�إذن منه،
�شريطة �أن يحمل هذا ال�شخ�ص رخ�صة قيادة
�سارية املفعول للمركبة وف ًقا لقوانني و�أنظمة
املرور و�أن ال تكون رخ�صة ال�سائق قد �سحبت
ب�أمر من حمكمة قانونية �أو لوائح املرور.
مدة الت�أمني
املدة الزمنية لهذه الوثيقة كما هو مو�ضح
باجلدول ،و�أية مدة ت�أمني اخرى نوافق على
ت�أمينك خاللها.
احلدود الإقليمية
الإمارات العربية املتحدة و�أية مناطق اخرى
ذكرت يف جدول وثيقتك.

7 .7فيما يتعلق بوثيقة ت�أمني اال�سطول �أو ب�أي
�أ.ال�شـــروطالعامــــة
مركبة م�ؤ ّمنة مبوجب هذه الوثيقة ،ال يجوز
1 .1تعترب الوثيقة وجداولها عقدًا واحدًا ويعترب �أي
لل�شركة �أن تربم �أي اتفاق خارجي من �ش�أنه
ملحق لها جز ًء ال يتجز�أ منها وكل كلمة �أو عبارة
�أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه
�أعطي لها معنى خا�ص يف �أي مكان من الوثيقة
الوثيقة �أو حترم امل�ؤ ّمن له �أو امل�ستفيد من
�أو مالحقها يكون لها ذات املعنى يف �أي مكان
هذه الوثيقة من ممار�سة حقه باملطالبة
�آخر وردت فيه ما مل يدل ال�سياق على غري ذلك.
بالتعوي�ض مبوجبها ،ويدخل �ضمن ذلك ما
2 .2كل تبليغ �أو �إخطار بحادث ت�ستلزمه الوثيقة
يتعلق باحلرمان من املطالبة بالتعوي�ض لأي
بوا�سطة
يجب �أن يوجه �إىل ال�شركة كتابة �سوا ًء
�سبب لي�س له عالقة باحلادث كالعمر �أو
على
الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو باليد
ً
اجلن�س �أو خالفه و�إال �أعترب االتفاق باطل.
العنوان املحدد يف الوثيقة ب�أ�سرع وقت ممكن.
�8 .8أ .يف حال اعتبار املركبة امل�ؤ ّمن عليها بحالة
�3 .3أي اتفاق خارجي بني امل�ؤ ّمن له وال�شركة من
خ�سارة كلية وقيام ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤ ّمن
�ش�أنه �أن يقلل من التغطيات املحددة يف هذه
له على هذا الأ�سا�س ،ف�إن احلطام يكون
الوثيقة يعترب ً
باطل.
من حق ال�شركة ،وال يجوز حتميل امل�ؤ ّمن له
�أي م�صاريف مقابل نقل ملكية املركبة �أو
�4 .4إذا تعدد الت�أمني لدى �أكرث من �شركة ت�أمني
ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة امل�شطوبة.
فال تلتزم ال�شركة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار
�إال بن�سبة املبلغ امل�ؤ ّمن به لديها جلملة املبالغ
ب .ويرتتب على امل�ؤ ّمن له قبل ا�ستالم
امل�ؤ ّمن بها على اخلطر امل�ؤ ّمن منه.
التعوي�ض �أن يقوم بدفع جميع امل�ستحقات
املرتتبة على املركبة ،وتقدمي ما يفيد عدم
5 .5لل�شركة وامل�ؤ ّمن له مبوجب مالحق �إ�ضافية
ممانعة اجلهة املخت�صة لنقل ملكية حطام
مقابل ق�سط ت�أمني �إ�ضايف ويف حدود الأحكام
املركبة �إىل ال�شركة من �أ�صحاب الرهون يف
وال�شروط الواردة بهذه الوثيقة ،االتفاق
حال وجود رهن وتقدمي امل�ساعدة والأوراق
على �أن تقوم ال�شركة بالت�أمني من الأ�ضرار
والتوكيالت الالزمة واحل�ضور �إىل الدوائر
الأخرى غري املن�صو�ص عليها يف هذه الوثيقة
املخت�صة� ،إذا ا�ستلزم الأمر من �أجل نقل
وعلى الأخ�ص ما يلي:
ملكية املركبة �إىل ال�شركة.
 .أالت�أمني من الأ�ضرار التي تلحق
مبمتلكات امل�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة وقت 9 .9لل�شركة �أن تتوىل الإجراءات الق�ضائية والت�سوية
لتمثيل امل�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة على نفقتها من
احلادث �أو ما كان موجودًا لديهما على
خالل حمام يف �أي حتقيق �أو ا�ستجواب و�أمام �أي
�سبيل الأمانة �أو يف حرا�ستهما �أو حتت
حمكمة يف �أي دعوى �أو التدخل يف �أي مرحلة من
حيازتهما ،وذلك مبوجب ملحق لهذه
مراحلها يتعلق مبطالبة �أو حادث قد ت�س�أل عنه
الوثيقة �أو مبوجب وثيقة ت�أمني م�ستقلة.
ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة و ميكن �أن يرتتب
.بتغطية الأ�ضرار والأخطار التي تقع خارج
عليه دفع تعوي�ض طب ًقا لأحكام هذه الوثيقة ،ولها
الطريق العام.
�أن تقوم بت�سوية تلك املطالبة والت�صالح فيها،
6 .6على الرغم مما ورد يف هذه الوثيقة من �أحكام
وعلى امل�ؤ ّمن له �أن يقدم �إىل ال�شركة كل تعاون
و�شروط ،ال يجوز ل�شركة الت�أمني رف�ض تعوي�ض
ممكن �سواء بتوقيع وكالة للمحامي �أو خالفه
امل�ؤ ّمن له ب�سبب الت�أخري عن التبليغ عن
من �أجل متكينها من مبا�شرة �أي من الإجراءات
احلادث �إذا كان الت�أخري لعذر مقبول.
القانونية.
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 .أ�إ�صالح املركبة �أو �أي جز ًء من �أجزائها
1010لغايات حتديد بيانات املركبة امل�ؤ ّمنة تعترب
�أو ملحقاتها �أو قطع غيارها و�إعادتها
جميع البيانات الواردة يف اجلدول رقم ()5
�إىل حالتها التي كانت عليها قبل
من هذه الوثيقة جز ًءا ال يتجز�أ منها.
احلادث.
1111ال ت�سمع �أي دعوى نا�شئة عن هذه الوثيقة بعد
.بدفع قيمة الفقد �أو التلف نقدً ا �إىل امل�ؤ ّمن
انق�ضاء ثالث �سنوات على حدوث الواقعة
له يف حالة االتفاق على ذلك مع امل�ؤ ّمن
التي تولدت عنها الدعوى �أو على علم ذوي
له.
امل�صلحة بوقوعها.
.جا�ستبدال املركبة املت�ضررةيف حالة
1212تخت�ص حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة
الهالك الكلي وذلك ما مل يطلب امل�ؤ ّمن
الوثيقة.
بالف�صل يف �أية منازعات تن�ش�أ عن هذه
له من ال�شركة �أن تدفع له القيمة نقدً ا
ففي هذه احلالة تقوم ال�شركة ب�إجابة
ب .التزامات �شركة الت�أمني
طلب امل�ؤ ّمن له.
3 .3يف حال طلب امل�ؤ ّمن له تركيب قطع غيار
1 .1تلتزم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤ ّمن له عن الفقد
جديدة �أ�صلية ً
بدل عن املت�ضررة باحلادث
�أو التلف الذي يلحق باملركبة امل�ؤ ّمن عليها
�أو دفع قيمتها نقدً ا فيتحمل امل�ؤ ّمن له ن�سب
وملحقاتها �أثناء وجودها فيها والأجزاء املت�ضررة
اال�ستهالك املو�ضحة باجلدول رقم ( )1من
وقطع غيارها وذلك يف احلاالت الآتية:
القيمة النهائية لفاتورة ال�شراء ،وبالن�سبة
 .أ�إذا نتج الفقد �أو التلف عن �صدم�/أو
ملركبات الأجرة واملركبات العمومية ومركبات
عر�ضي
ت�صادم �أو انقالب �أو �أي حادث
مكاتب الت�أجري فيتحمل امل�ؤ ّمن له ن�سب
أو
�
طارئ
�أو نتيجة لعطب ميكانيكي
اال�ستهالك املو�ضحة باجلدول رقم (.)2
نتيجة الهرتاء الأجزاء باال�ستعمال.
4 .4للم�ؤ ّمن له �أن يتوىل �إ�صالح الأ�ضرار التي
.ب�إذا نتج الفقد �أو التلف عن حريق �أو
تلحق باملركبة نتيجة حادث م�ؤ ّمن �ضده
انفجار خارجي �أو اال�شتعال الذاتي �أو
مبوجب هذه الوثيقة وذلك ب�شرط �أال تزيد
ال�صاعقة.
القيمة املقدرة لتكاليف الإ�صالح عن القيمة
.ج �إذانتجالفقد�أوالتلفعنال�سطو�أوال�سرقة.
املتفق عليها خط ًيا للإ�صالح مع ال�شركة.
 .د�إذا حدث الفقد �أو التلف عن فعل متعمد
�5 .5إذا فقدت املركبة امل�ؤ ّمن عليها �أو ثبت عدم
�صادر عن الغري.
�إمكانية�إ�صالحها �أو �أن تكاليف الإ�صالح
النقل
أثناء
�
يف
التلف
أو
�
 .ه �إذا حدث الفقد
تزيد عن  %50من قيمتها قبل احلادث ،ف�إن
النقل
أو
�
الداخلي
املائي
الربي �أو النقل
القيمة الت�أمينية املتفق عليها للمركبة بني
ذلك
يف
مبا
الرافعة
آالت
ل
با
بامل�صاعد �أو
امل�ؤ ّمن وامل�ؤ ّمن له عند توقيع وثيقة الت�أمني هي
أعمال
ل
التابعة
والتفريغ
ال�شحن
عمليات
�أ�سا�س احت�ساب التعوي�ض عن الفقد والتلف
ذكرها.
ال�سالف
النقل
امل�ؤ ّمن �ضدهما مبقت�ضى هذه الوثيقة وذلك
 .و�أي تغطيات �إ�ضافية يتم االتفاق عليها
بعد خ�صم ن�سبة اال�ستهالك البالغة  %20من
مالحق
مبوجب هذه الوثيقة �أو مبوجب
القيمة الت�أمينية وبن�سبة مقابلة للفرتة من
خا�صة فيها.
تاريخ بداية الفرتة الت�أمينية �إىل تاريخ احلادث
بحيث يراعى ك�سور الفرتة الت�أمينية.
2 .2تلتزم ال�شركة عند وقوع حادث مبا يلي:
5

�6 .6إذا �أ�صبحت املركبة غري �صاحلة لال�ستعمال
ب�سبب الفقد �أو التلف امل�ؤ ّمن �ضدهما
مبقت�ضى �أحكام هذه الوثيقة ،ف�إن ال�شركة
تتحمل التكاليف الالزمة حلرا�سة املركبة
ونقلها �إىل �أقرب ور�شة �إ�صالح وت�سليمها
للم�ؤ ّمن له بعد الإ�صالح.
7 .7يف حال مت �إ�صالح املركبة املت�ضررة لدى ور�ش
الإ�صالح املعتمدة من قبل ال�شركة ،فعلى
ال�شركة �ضمان �أن يتم �إ�صالح املركبة ب�شكل
فني �سليم وبعناية وفنية منا�سبة مع �ضمان
العمل من قبل ور�ش الإ�صالح املخت�صة بهذا
النوع وال�سنة وموديل هذه املركبة ،وتلتزم
ال�شركة بتمكني امل�ؤ ّمن له من فح�ص املركبة .3
لدى �أي جهة فح�ص مركبات معتمدة يف الدولة
للت�أكد ب�أن املركبة قد مت �إ�صالحها ب�شكل
جيد دون الت�أثري على الفح�ص الفني للمركبة
املت�ضررة جراء احلادث لدى اجلهات الر�سمية
املخت�صة ،ويف حال تبني �أن الإ�صالح مت دون
فتتوىل
امل�ستوى الفني املطلوب واملتعارف عليه
إ�صالح حتى .4
ال�شركة معاجلة ذلك مع ور�شة ال
يتم �إ�صالح املركبة ب�شكل فني �سليم وت�سليمها
للم�ؤ ّمن له.
8 .8يف حال وجود �أي خالف بني ال�شركة وامل�ؤ ّمن
له حول قيمة الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض تقوم
ال�شركة بتعيني خبري ك�شف وتقدير �أ�ضرار
مرخ�ص ومقيد لدى الهيئة لتحديد قيمة هذه
الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض وعلى نفقة ال�شركة،
ويف حال عدم القبول بر�أي اخلبري يجوز لأي
خبري .5
من الطرفني �أن يطلب من الهيئة تعيني
مرخ�ص من قبلها على نفقة ذلك الطرف،
وعلى �أن يتحمل نفقة اخلبري يف النهاية
الطرف الذي مل يكن التقرير يف �صاحله.
ج .التزامات امل�ؤ ّمن له
1 .1دفع ق�سط الت�أمني املتفق عليه.
2 .2اتخاذ جميع االحتياطات املعقولة للمحافظة .6

على املركبة امل�ؤ ّمن عليها وحمايتها من
الفقد �أو التلف و�إبقائها يف حالة �صاحلة
لال�ستعمال ،ويف حالة وقوع حادث �أو عطب
للمركبة يتعني على امل�ؤ ّمن له �أن ال يرتك
املركبة امل�ؤ ّمن عليها �أو �أي جز ًء منها دون
اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع زيادة
الأ�ضرار ،و�إذا متت قيادة املركبة امل�ؤ ّمن
عليها قبل �إجراء الت�صليحات الالزمة من
قبل امل�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة ف�إن كل زيادة
يف التلف �أو كل تلف �آخر يلحق باملركبة
امل�ؤ ّمن عليها نتيجة ذلك لن تكون ال�شركة
م�س�ؤولة عنها وف ًق ًا لهذه الوثيقة.
3يجب على امل�ؤ ّمن له �أن يبقى املالك الوحيد
للمركبة امل�ؤ ّمن عليها طوال مدة الت�أمني،
ويتعني عليه عدم ت�أجريها للغري و�أن ال يوقع
على �أي عقد من �ش�أنه �أن يقيد مطلق ملكيته
وحيازته للمركبة دون �أن يح�صل على موافقة
كتابية م�سبقة بذلك من ال�شركة.
4يف حالة وقوع حادث قد ترتتب عليه مطالبة
وف ًقا لأحكام هذه الوثيقة يجب على امل�ؤ ّمن له
�أن يخطر اجلهات الر�سمية املخت�صة فو ًرا،
كما يتوجب عليه �أن يقوم ب�إخطار ال�شركة
امل�ؤ ّمن لديها مع تقدمي جميع البيانات
املتعلقة باحلادث وبدون ت�أخري غري مربر،
ويجب على امل�ؤ ّمن له ت�سليم ال�شركة امل�ؤ ّمن
لديها ب�أ�سرع وقت كل مطالبة �أو �إنذار �أو
�أوراق ق�ضائية وذلك مبجرد ت�سلمه �إياها.
�5إخطار ال�شركة ب�أ�سرع وقت ممكن مبجرد
علمه بقيام دعوى �أو حتقيق �أو حتريات
خا�صة باحلادث املذكور ،ويف حالة وقوع
�سرقة �أو عمل جنائي �آخر قد يرتتب عليه
قيام مطالبة وف ًقا لهذه الوثيقة يتعني على
امل�ؤ ّمن له �أن يخطر ال�شرطة وال�شركة ب�أ�سرع
وقت ممكن ودون ت�أخري و�أن يتعاون مع
ال�شركة يف ذلك.
6يجوز ل�شركة الت�أمني حتميل امل�ؤ ّمن له
6
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املت�سبب يف احلادث مبلغ حتمل يقتطع من
مبلغ التعوي�ض امل�ستحق عن �أي حادث يت�سبب
فيه �شخ�ص ًيا �أو من ي�أذن له بقيادة املركبة
�أو احلوادث التي تقيد �ضد جمهول ،وح�سب
اجلدول رقم (.)3
7 .7بالإ�ضافة ملبالغ التحمل املحددة يف اجلدول
رقم ( ،)3يجوز للم�ؤ ّمن حتميل امل�ؤ ّمن له
املت�سبب بحادث مبلغ حت ّمل �إ�ضايف وح�سب
التف�صيل التايل:
 .أ( )%10بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض
�إذا قل عمر �سائق املركبة عن ()25
�سنة.
.ب( )%10بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض
ملركبات التاك�سي والعمومي.
.ج( )%15بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض
للمركبات الريا�ضية واملركبات املزودة.
 .د( )%20بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض
للمركبات املزودة خارج امل�صنع.
 .ه( )%20بحد �أق�صى من قيمة التعوي�ض
ملركبات الت�أجري.
8 .8لغايات تطبيق احكام البند ( )7من هذا
الف�صل ،يراعى عند تطبيق ن�سب التحمل
االخذ بالن�سبة االعلى يف حال تعدد ن�سب
التحمل للحادث الواحد.

.3
.4

.5
.6

د .اال�ســـتثناءات
ال تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن دفع �أي تعوي�ض عن
.7
الأمور الآتية:
1 .1اخل�سارة غري املبا�شرة التي تلحق بامل�ؤ ّمن
له �أو النق�ص يف قيمة املركبة املرتتب على
ا�ستعمالها �أو العطب �أو اخللل �أو الك�سر الذي
ي�صيب الأجهزة امليكانيكية �أو الكهربائية.
2 .2التلف احلا�صل نتيجة زيادة احلمولة �أو جتاوز
حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو امل�سموح به
.8
7

�أو زيادة عدد الركاب على العدد املرخ�ص به
قانو ًنا �شريطة �أن يثبت ب�أن ذلك هو ال�سبب
املبا�شر والفعال الذي �أدى �إىل ال�ضرر.
3التلف الذي ي�صيب الإطارات �إذا مل يقع يف
نف�س الوقت تلف للمركبة امل�ؤ ّمن عليها.
4الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة من
احلوادث الناجمة عن:
 .أا�ستعمال املركبة يف غري الأغرا�ض
املحددة يف طلب الت�أمني امللحق بهذه
الوثيقة.
.بخمالفة القوانني �إذا انطوت املخالفة
على جناية �أو جنحة عمدية وف ًقا
للتعريف املن�صو�ص عليه يف قانون
العقوبات االحتادي النافذ.
�5إذا ثبت ا�ستعمال املركبة �أو ا�ستخدامها يف
�سباق �أو اختبار ال�سرعة �شريطة �أن يثبت �أنه
ال�سبب املبا�شر يف وقوع احلادث.
6التلف الذي يلحق باملركبة من احلوادث التي تقع
�أثناء قيادة املركبة ب�سبب �سائق غري مرخ�ص
له بالقيادة طبقا لقانون ال�سري واملرور� ،أو دون
احل�صول على رخ�صة قيادة لنوع/فئة املركبة
طب ًقا لقانون ال�سري واملرور ولوائحه و�أحكام هذه
الوثيقة �أو ال�سائق الذي انتهت �صالحية رخ�صة
قيادته ومل يتمكن من جتديدها خالل ثالثني
يوما من تاريخ احلادث� ،أو �أن يكون الرتخي�ص
ً
املمنوح له قد �صدر �أمر ب�إيقافه من املحكمة �أو
ال�سلطات املخت�صة �أو مبقت�ضى لوائح املرور.
7الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة �أو �أي من
�أجزائها من احلوادث الناجمة عن قيادة املركبة
حتت ت�أثري املخدرات �أو امل�شروبات الكحولية� ،أو
العقاقري امل�ؤثرة يف قدرة قائدها على ال�سيطرة
على املركبة� ،إذا ثبت ذلك لدى اجلهات
املخت�صة �أو باعرتاف قائد املركبة ،وال ي�سري
هذا اال�ستثناء يف حالة املركبة املعدة للت�أجري.
8الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة خارج حدود

املنطقة اجلغرافية املبينة يف هذه الوثيقة ما مل
ي�صدرملحقبامتدادالتغطيةلتلكاملنطقة.
9 .9احلوادث التي تكون قد وقعت �أو ن�ش�أت �أو
نتجت �أو تعلقت بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفي�ضانات
�أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران الرباكني �أو
الزالزل والهزات الأر�ضية).
1010الغزو �أو �أعمالالعدو الأجنبي �أو الأعمال احلربية
�سواء كانت احلرب معلنة �أو مل تعلن �أو احلرب
الأهلية�أواال�ضراب�أواال�ضطراباتال�شعبية
�أوالع�صيان�أوالثورة�أواالنقالبالع�سكري�أو
اغت�صابال�سلطة�أوامل�صادرة�أوالت�أميم�أواملواد
والنظائرامل�شعة�أوالتفجرياتالذرية�أوالنووية�أو
�أيعامليت�صلبطريقمبا�شر�أوغريمبا�شرب�أي
�سببمنالأ�سباباملتقدمة.
1111الفقد �أو التلف الذي ي�صيب املركبة امل�ؤ ّمن
عليها يف حال فقدان ال�شركة احلق يف
الرجوع على م�سبب ال�ضرر ب�سبب �إقرار
امل�ؤ ّمن له بامل�س�ؤولية عن احلادث الذي مل
يكن هو املت�سبب به ويف حال ثبت ذلك بعد
�أداء التعوي�ض للم�ؤ ّمن له فيحق لل�شركة
الرجوع عليه ال�سرتداد ما �أدته �إليه.
 1212الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة خارج
الطريق وف ًقا لتعريف الطريق ما مل ي�صدر
ملحق بامتداد التغطية �إىل خارج الطريق.
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� 2إذاثبتبعددفعالتعوي�ض�أنهجرىا�ستعمال
املركبة يف غري الأغرا�ض املحددة يف طلب الت�أمني
امللحقبهذهالوثيقة�أوجتاوزاحلدالأق�صى
للركابامل�سموحبه�أوثبتحتميلهاب�أكرثمن
احلمولةاملقررةلها�أو�إذاكانتحمولتهاغري
حمزومةب�شكلفنيحمكم�أوجتاوزحدودالعر�ض
�أو الطول �أو العلو امل�سموح به ،كل ذلك �شريطة �أن
يثبت�أنهال�سبباملبا�شريفوقوعاحلادث.
�3إذا ثبت بعد دفع التعوي�ض �أن هنالك خمالفة
للقوانني �إذا انطوت املخالفة على جناية �أو
جنحة عمدية وف ًقا للتعريف املن�صو�ص عليه
يف قانون العقوبات النافذ املفعول يف الدولة.
�4إذا ثبت �أن الفقد �أو التلف الذي حلق
باملركبة �أو �أي من �أجزائها ناجم ب�سبب وقوع
امل�ؤ ّمن له �أو �شخ�ص �آخر �سمح له بقيادتها
حتت ت�أثري املخدرات �أو امل�شروبات الكحولية،
�أو العقاقري امل�ؤثرة يف قدرة قائدها على
ال�سيطرة على املركبة� ،إذا ثبت ذلك لدى
اجلهات املخت�صة �أو باعرتاف قائد املركبة،
�أما �إذا كانت املركبة معدة للت�أجري فيتم
الرجوع على قائد املركبة (امل�ست�أجر).
�5إذا ثبت وقوع احلادث عمدً ا من امل�ؤ ّمن له �أو
قائد املركبة.
�6إذا ت�سبب املقطورة �أو ن�صف املقطورة �أو
�شبه املقطورة بحادث ومل يكن امل�ؤ ّمن له قد
اتفق مع ال�شركة على وجود مقطورة.
7يف حال كان الفقد �أو التلف الذي حلق
باملركبة نتيجة عملية �سرقة �أو �سطو فيتم
الرجوع على ال�سارق فقط.

ه .حاالت الرجوع على امل�ؤ ّمن له
يجوز لل�شركة �أن ترجع على امل�ؤ ّمن له �أو قائد
املركبة �أو كليهما بح�سب الأحوال بقيمة ما تكون
قد �أدته من تعوي�ض يف احلاالت الآتية:
و� .إنهاء الوثيقة
�1 .1إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء
 1 .1لل�شركة�إنهاءهذهالوثيقة�شريطةوجود�أ�سباب
امل�ؤ ّمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه وقائع
جديةت�ستوجبهذاالإنهاء�أثناء�سريانالوثيقة
جوهرية ت�ؤثر يف قبول ال�شركة تغطية اخلطر
وذلكمبوجب�إ�شعاركتابيير�سل�إىلامل�ؤ ّمنله
�أو على �سعر الت�أمني.
.7
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�سواءبوا�سطةالربيدالإلكرتوين�أوالفاك�س�أو
يومامن
باليد�أوبخطابم�سجلوذلكقبلثالثني ً
التاريخاملحددللإنهاءعلى�آخرعنوانمعروفله
لدىال�شركةمع�إخطارهيئةالت�أمنيب�أ�سبابهذا
الإنهاء ،ويف هذه احلالة ترد ال�شركة �إىل امل�ؤ ّمن
لهالق�سطاملدفوعبعدخ�صماجلزءاملتنا�سبمع
املدةالتيكانتفيهاالوثيقة�ساريةاملفعول.
2 .2للم�ؤ ّمن له �أن ينهي �أحكام هذه الوثيقة
ب�إ�شعار كتابي ير�سل �إىل ال�شركة �سواء
بوا�سطة الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو
باليد �أو بخطاب م�سجل وذلك قبل �سبعة
�أيام من التاريخ املحدد للإنهاء ،ويف هذه
احلالة ترد ال�شركة �إىل امل�ؤ ّمن له الق�سط
اجلدول 1
ن�سب اال�ستهالك " قطع غيار املركبات اخلا�صة"
ال�سنة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق

املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة
التي كانت الوثيقة �سارية فيها وذلك وف ًقا
جلدول املدد الق�صرية رقم ( )4ب�شرط �أال
تكون هناك �أية تعوي�ضات دفعت للم�ؤ ّمن له �أو
مطالبات معلقةب�ش�أن هذه الوثيقة �أثناء فرتة
�سريانها وكان امل�ؤ ّمن له مت�سب ًب ًا يف احلادث
�أو �أن احلادث يعزى ملجهول.
3 .3تعترب هذه الوثيقة منتهية حك ًما يف حال
التلف الكلي للمركبة (اخل�سارة الكلية)
�شريطة �شطب ت�سجيلها بتقرير ت�صدره �إدارة
املرور والرتخي�ص ي�ؤكد عدم �صالحيتها
لال�ستعمال وقيام ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤ ّمن له
ح�سب احكام هذه الوثيقة.
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املدة ل�سريان الوثيقة
مدة ال تتجاوز �شهر
مدة تزيد على �شهر ولغاية نهاية ال�شهر الرابع
مدة تزيد عن �أربعة ا�شهر ولغاية نهاية ال�شهر ال�ساد�س
مدة تزيد عن �ستة �أ�شهر ولغاية نهاية ال�شهر الثامن
مدة تزيد عن ثمانية �أ�شهر

الن�سبة
%5
%10
%15
%20
%30

الن�سبة
%10
%20
%25
%30
%35
%40

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

اجلدول ٤
مبالغ التحمل
املركبة

اجلدول 2
ن�سب اال�ستهالك قطع غيار "مركبات الأجرة
واملركبات العمومي ومركبات مكاتب الت�أجري"
ال�سنة
ال�ستة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق

اجلدول ٣
"جدول املدد الق�صرية" ببيان ن�سب اال�سرتداد من ق�سط الت�أمني

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

مبلغ التحمل

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

الف�صل الثاين :هو الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية املدنية
ال�صادرة عن هيئة الت�أمني
مبا �أن امل�ؤ ّمن له قد تقدم �إىل �شركة �أك�سا امل�شار ال�صادرة يف الدولة وقبلت الت�أمني على املركبة
�إليها يف هذه الوثيقة بـ "الشركة" بطلب لإبرام و�أ�صدرت الوثيقة.
الت�أمني املبني فيما بعد ،ووافق على اعتبار هذا
أ�سا�سا لهذه الوثيقة وجز ًء ال يتجز�أ منها امل�ؤ ّمن له
الطلب � ً
املطلوب
أمني
�
الت
ق�سط
يدفع
أن
�
قبل
ودفع �أو
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي تقدم بطلب
للغري/
التعوي�ض
بدفع
وتعهدت
ال�شركة
منه،وقبلت
الت�أمني وابرم مع امل�ؤ ّمن وثيقة الت�أمني ملركبته
املت�ضرر يف
حالة حدوث �ضرر مبوجب هذا الت�أمني و�سدد �أو قبل �أن ي�سدد ق�سط الت�أمني.
�سواء �أكان نا�ش ًئا عن �إ�ستعمال املركبة �أو وقوفها يف
دولة الإمارات العربية املتحدة �أثناء مدة الت�أمني .قائد املركبة
فقد �أبرمت هذه الوثيقة لتغطية امل�س�ؤولية
جتاه امل�ؤ ّمن له �أو �أي �شخ�ص يقود املركبة ب�إذن �أو
بها
تت�سبب
الغري/املت�ضرر عن
مرخ�صا له
احلوادثتقعالتيطب ًقا للأحكام ب�أمر امل�ؤ ّمن له ب�شرط �أن يكون
ً
للغري/املت�ضررالتي
املركبة
وال�شروط واال�ستثناءات الواردة بهذه الوثيقة �أو بالقيادة وف ًقا لفئة املركبة طب ًقا لقانون ال�سري
واملرور والقوانني واللوائح الأخرى و�أن ال يكون
امللحقة بها وذلك عن
املبالغ التي يلزم امل�ؤ ّمن له �أو الرتخي�ص املمنوح له قد �ألغي ب�أمر من املحكمة
لقاء:
قائد املركبة بدفعها
�أو مبقت�ضى قانون ال�سري واملرور والئحته
 اال�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل التنفيذية ،ويدخل �ضمن هذا التعريف قائد
املركبة الذي انتهت �صالحية رخ�صة قيادته �إذا
املركبة �أو خارجها.
يوما من تاريخ
متكن من جتديدها خالل ثالثني ً
 الأ�ضرار املادية التي تلحق بالغري.
احلادث.
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املبينة قرين
كل منها ما مل يق�ض ال�سياق بغري ذلك:
الوثيقة
وثيقة الت�أمني املوحدة لت�أمني املركبة من امل�س�ؤولية
املدنية جتاه الغري التي تتعهد مبقت�ضاها ال�شركة
ب�أن تعو�ض الغري املت�ضرر عند حدوث ال�ضرر
املغطى بالوثيقة و�أي ملحق لها والتي حتكم العالقة
بني الطرفني مقابل الق�سط الذي يدفعه امل�ؤ ّمن له.
ال�شركة (امل�ؤ ّمن) نحن /امل�ؤ ّمن/لدينا/لنا
تعني �شركة الت�أمني املذكورة يف جدول الوثيقة
و�شهادة الت�أمني� :أك�سا للت�أمني (اخلليج)
�ش.م.ب(.م)�/أك�سا �شركة الت�أمني املرخ�ص
لها بالعمل داخل الدولة طب ًقا للقوانني والأنظمة
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الغري املت�ضرر
�1 .1أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري حلقت به �أو
مبمتلكاته �إ�صابة �أو �ضرر ب�سبب احلادث،
وي�ستثنى من ذلك امل�ؤ ّمن له و قائد املركبة
والركاب الذين يعملون لدى امل�ؤ ّمن له �إذا ما
�أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه.
�2 .2أفراد عائلة كل من امل�ؤ ّمن له و قائد املركبة
(الزوج والوالدين والأوالد) املت�سببة
باحلادث.
3 .3قائد املركبة املخ�ص�صة للت�أجري ومركبة
النقل العام ومركبة تعليم القيادة.
طلب الت�أمني
الطلب املت�ضمن البيانات اخلا�صة بامل�ؤ ّمن له
وبيانات املركبة ونوع التغطية املطلوبة وميلأ
مبعرفة �أو علم امل�ؤ ّمن له �إلكرتوني ًا �أو خط ًيا.

الكارثة الطبيعية
ق�سط الت�أمني
املقابل الذي ي�سدده �أو يتعهد �أن ي�سدده امل�ؤ ّمن له كل ظاهرة عامة تن�ش�أ عن الطبيعة
مثل(الفي�ضانات �أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران
نظري التغطية الت�أمينية.
الرباكني �أو الزالزل والهزات الأر�ضية) وت�ؤدي �إىل
�ضرر �شامل ووا�سع وي�صدر بخ�صو�صها قرار من
احلادث
ال�سلطة املخت�صة يف الدولة.
كل واقعة �أحلقت �ضر ًرا بالغري/املت�ضرر نتيجة
ا�ستعمال املركبة �أو انفجارها �أو احرتاقها �أو
امللحق الإ�ضايف
تناثرها �أو �سقوط �أ�شياء منها �أو حركتها �أو
كل اتفاق خا�ص بني الطرفني يحتوي على منافع
اندفاعها الذاتي �أو وقوفها.
�إ�ضافية ي�ضاف �إىل التغطيات الأ�سا�سية يف هذه
الوثيقة.
الأ�ضرار اجل�سدية
الوفاة و�/أو الإ�صابات البدنية التي تلحق بالغري
ملحق احلوادث ال�شخ�صيــــــة
مبا يف ذلك العجز الكلي �أو اجلزئي الدائم �أو
غطاء ت�أمني �إ�ضايف من احلوادث ال�شخ�صية
امل�ؤقت.
لقائد املركبة وامل�ؤ ّمن له والركاب الذين مت
ا�ستثنا�ؤهم من التغطية الأ�سا�سية مقابل ق�سط
اال�ضرار املادية
ال�ضرر �أو التلف الذي يلحق باملمتلكات العائدة للغري� .إ�ضايف.
املركبة
�آلة ميكانيكية �أو دراجة نارية �أو �أي جهاز �آخر
ي�سري بقوة ميكانيكية واملو�ضحة موا�صفاتها يف
الوثيقة.
املقطورة
مركبة م�صممة لالرتباط مبركبة ميكانيكية
�أو �شاحنة �أو جرار ،وت�شمل املقطورة اخلفيفة
(مقطورة الرحالت) التي ال يزيد وزنها عن
 750كيلو غرام واملرخ�صة لذلك وفق قانون
ال�سري واملرور ال�ساري املفعول.

امل�س�ؤولية املدنيـــــــــة
امل�س�ؤولية عن الإ�صابات و الأ�ضرار الناجتة عن
ا�ستعمال املركبة امل�ؤ ّمن عليها والتي ت�صيب
الغري/املت�ضرر.
الطريـــــــــــق
كل �سبيل مفتوح لل�سري العام دون حاجة �إىل
�إذن خا�ص وكل مكان يت�سع ملرور املركبات
وي�سمح للجمهور بارتياده �سواء كان ذلك ب�إذن �أو
برتخي�ص من جهة خمت�صة �أو بغري ذلك و�سواء
كان ارتياده مبقابل �أو بغري مقابل ،ووف ًقا للتعريف
الوارد يف قانون ال�سري واملرور النافذ.

ن�صف املقطورة و�شبه املقطورة
ن�سبة اال�ستهالك
مقطورة بدون حمور �أمامي ،ومرتبطة بطريقة
الن�سبة التي يتحملها الغري املت�ضرر عند وقوع
ً
حممول
يكون جز ًء كبري من وزنها ووزن حمولتها
ً
حادث وطلبه ا�ستبدال قطع غيار جديدة بدل من
(القاطرة).
من قبل اجلرار �أو املركبة امليكانيكية
امل�ستعملة يف حالة اخل�سارة اجلزئية وف ًقا جلداول
اال�ستهالك.
12

كتيب وثيقة

موتور بريفيكت

الأك�س�سوارات
القطع التي قامت ال�شركة امل�صنعة للمركبة
(الراديو وال�سرتييو والهاتف والقطع الأخرى)
التي مت بالتحديد�إعالن قيمتها و�صناعتها لل�شركة .4
وذكرت يف جدول الوثيقة.
�أفراد العائلة
�أي فرد مقيم معك يف منزلك.

.5

ال�سائق املرخ�ص له
امل�ؤ ّمن له �أو �أي �شخ�ص يقود املركبة ب�إذن منه،
�شريطة �أن يحمل هذا ال�شخ�ص رخ�صة قيادة
�سارية املفعول للمركبة وف ًقا لقوانني و�أنظمة
املرور و�أن ال تكون رخ�صة ال�سائق قد �سحبت ب�أمر
من حمكمة قانونية �أو لوائح املرور.
مدة الت�أمني
املدة الزمنية لهذه الوثيقة كما هو مو�ضح
باجلدول ،و�أية مدة ت�أمني اخرى نوافق على
ت�أمينك خاللها.
احلدود الإقليمية
الإمارات العربية املتحدة و�أية مناطق اخرى
ذكرت يف جدول وثيقتك.
�أ.ال�شـــروط العامــــة
1 .1تعترب الوثيقة وجداولها عقدً ا واحدً ا ويعترب
�أي ملحق لها جز ًء ال يتجز�أ منها وكل كلمة �أو
عبارة �أعطى لها معنى خا�ص يف �أي جز ًء من
الوثيقة �أو مالحقها يكون لها ذات املعنى يف
�أي مكان �آخر وردت فيه ما مل يدل ال�سياق
على غري ذلك.
2 .2ال ت�سري �أحكام هذه الوثيقة خارج حدود
دولة الإمارات العربية املتحدة.
3 .3ال يجوز لل�شركة التم�سك يف مواجهة الغري
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.6

.7

املت�ضرر بعدم م�س�ؤوليتها عن التعوي�ض ب�سبب
�أي دفع من الدفوع التي ميكن �إثارتها يف
مواجهةامل�ؤ ّمن له.
4يحق للغري/املت�ضرر مطالبة ال�شركة مبا�شر ًة
بالتعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت به والتي
ت�سببت بها املركبة امل�ؤ ّمنة لديها.
�5أ .تكون م�س�ؤولية ال�شركة يف حالة وفاة
�أحد�أفراد العائلة كل من امل�ؤ ّمن له �أو قائد
املركبة مبلغ  200،000درهم (مائتي �ألف
درهم) فقط لل�شخ�ص الواحد ،وعند
الإ�صابة تكون م�س�ؤولية امل�ؤ ّمن بح�سب ن�سبة
العجز �إىل املبلغ املذكور لل�شخ�ص الواحد.
ب .تكون م�س�ؤولية ال�شركة يف حالة وفاة قائد
املركبة املخ�ص�صة للت�أجري ومركبة النقل
العام ومركبة تعليم القيادة مبلغ 200،000
درهم (مائتي �ألف درهم) فقط لل�شخ�ص
الواحد ،وعند الإ�صابة تكون م�س�ؤولية
امل�ؤ ّمن بح�سب ن�سبة العجز �إىل املبلغ املذكور
لل�شخ�ص الواحد.
6كل تبليغ �أو �إخطار بحادث ت�ستلزمه الوثيقة
يجب �أن يوجه �إىل ال�شركة كتابة �سوا ًء
بوا�سطة الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو
باليد على العنوان املحدد يف الوثيقة ب�أ�سرع
وقت ممكن.
�7أ .فيما يتعلق بوثيقة ت�أمني اال�سطول �أو
ب�أي مركبة م�ؤ ّمنة مبوجب هذه الوثيقة ال
يجوز لل�شركة وامل�ؤ ّمن له عقد �أي اتفاق
من �ش�أنه �أن يقلل �أو يحول دون تغطية
م�س�ؤوليته املدنية الكاملة النا�شئة عن
الوفاة �أو الإ�صابات البدنية �أو الأ�ضرار
املادية التي توفرها هذه الوثيقة �أو تخفي�ض
حدود م�س�ؤولية ال�شركة �أو التغطيات املقررة
فيهذه الوثيقة ،ويدخل �ضمن ذلك ما يتعلق
باحلرمان من املطالبة بالتعوي�ض لأي �سبب
لي�س له عالقة باحلادث كالعمر �أو اجلن�س
�أو تاريخ ح�صوله على رخ�صة القيادة و

خالفه و�إال �أعترب االتفاق ً
باطل.
ب .على �أنه يجوز االتفاق على تغطيات
ت�أمينية جديدة ال ت�شملها الوثيقة �أو زيادة
حدود هذه امل�س�ؤوليات والتغطيات مبوجب
وثيقة منف�صلة �أو مبوجب ملحق �إ�ضايف.
8 .8لل�شركة �أن تتوىل الإجراءات الق�ضائية
والت�سوية لتمثيل امل�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة
على نفقتها من خالل حمام يف �أي حتقيق
�أو ا�ستجواب و�أمام �أي حمكمة يف �أي دعوى
�أو التدخل يف �أي مرحلة من مراحلها يتعلق
مبطالبة �أو حادث قد ت�س�أل عنه ال�شركة
مبوجب هذه الوثيقة و ميكن �أن يرتتب عليه
دفع تعوي�ض طب ًقا لأحكام هذه الوثيقة ،ولها
�أن تقوم بت�سوية تلك املطالبة والت�صالح فيها،
وعلى امل�ؤ ّمن له �أن يقدم �إىل ال�شركة كل
تعاون ممكن �سواء بتوقيع وكالة للمحامي �أو
خالفه من �أجل متكينها من مبا�شرة �أي من
الإجراءات القانونية.
9 .9دون امل�سا�س باحلقوق النا�شئة عن وثائق
الت�أمني على احلياة ووثائق الت�أمني من
احلوادث ال�شخ�صية ويف حال تعدد وثائق
الت�أمني الإلزامي من امل�س�ؤولية املدنية
النا�شئة عن ا�ستعمال املركبة ال�صادرة عن
�أكرث من �شركة واحدة ف�إن:
�أ .التعوي�ض يق�سم بالت�ساوي بني ال�شركات
امل�ؤ ّمنة يف حال الوفيات والإ�صابات� ،أما �إذا
كان هنالك اقت�سام للم�س�ؤولية (بني امل�ؤ ّمن له
والغري/املت�ضرر) ح�سب درجة اخلط�أ فت�ؤخذ
ن�سبة اال�شرتاك يف امل�س�ؤولية بعني االعتبار.
ب .التعوي�ض عن الأ�ضرار املادية يق�سم
بح�سب ن�سبة مبلغ الت�أمني املبني يف كل وثيقة
�إىل جمموع مبالغ الت�أمني يف باقي الوثائق،
وت�ؤخذ ن�سبة اال�شرتاك يف امل�س�ؤولية بعني
االعتبار.
1010تلتزم ال�شركة عند وقوع حادث مبا يلي:

�أ� .إ�صالح املركبة املت�ضررة �أو �أي جز ًء من
�أجزائها �أو ملحقاتها وا�ستبدال قطع غيارها
املت�ضررة و�إعادتها �إىل حالتها التي كانت
عليها قبل احلادث.
ب .دفع القيمة ال�سوقية للمركبة/املركبات
املت�ضررة �إذا جتاوزت قيمة الأ�ضرار ما
ن�سبته  %50من القيمة ال�سوقية للمركبة وقت
احلادث ،على �أال تتعدى م�س�ؤولية ال�شركة
مبلغ مليوين درهم عن كل حادث .وف ًقا
للفقرة (ج) من البند ( )1من (الف�صل
الثاين :التزامات �شركة الت�أمني).
ج .ا�ستبدال املركبة املت�ضررة يف حالة
اخل�سارة الكلية ب�أخرى من ذات النوع
واملوديل واال�ضافات واحلالة التي كانت عليها
قبل احلادث ،وذلك ما مل يطلب الغري/
املت�ضرر�أن تدفع له القيمة نقدً ا ويف هذه
احلالة تقوم ال�شركة ب�إجابة طلبه.
د .تدفع ال�شركة نقدً ا �إىل الغري املت�ضرر
يف حال طلبه ذلك قيمة الأ�ضرار (الفقد
�أو التلف) للقطع املت�ضررة للمركبة كلها �أو
�أي جز ًء من �أجزائها �أو ملحقاتها �أو قطع
غيارها وما ميثل �أجور تركيب وا�ستبدال
القطع املفقودة �أو التالفة وقت احلادث
و�إعادتها �إىل احلالة التي كانت عليها قبل
احلادث.
1111ت�ستبدل القطع املت�ضررة للمركبات التي مل
مي�ض على تاريخ �أول ت�سجيل لها وا�ستعمالها
�أكرث من �سنة كاملة بقطع جديدة �أ�صلية
ودون حت ّمل املت�ضرر �أي ن�سب ا�ستهالك.
1212يف حال مت االتفاق مع الغري املت�ضرر على
�إ�صالح املركبة املت�ضررة ،ف�إن �شركة الت�أمني
تلتزم ب�إ�صالح املركبة املت�ضررة يف ور�ش
�إ�صالح الوكالة ،وذلك للمركبات التي مل
مي�ض على تاريخ �أول ت�سجيل لها وا�ستعمالها
�أكرث من �سنة كاملة.
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1313يف حال مرور �أكرث من �سنة على ت�سجيل
املركبة وا�ستعمالها تلتزم ال�شركة ب�إ�صالح
املركبة املت�ضررة لدى ور�ش �إ�صالح منا�سبة
ويتم ا�ستبدال القطع املت�ضررة ب�أخرى �أ�صلية
بذات امل�ستوى بحيث ت�ضمن ال�شركة ب�أن
تتم �أعمال الإ�صالح وف ًقا للأ�صول الفنية،
كما وت�ضمن الور�ش �أعمال الإ�صالح ،وعلى
ال�شركة متكني الغري املت�ضرر من فح�ص
املركبة لدى �أي جهة فاح�صة معتمدة يف
الدولة للت�أكد من �أنهتم �إ�صالح املركبة وف ًقا
للأ�صول الفنية وب�شكل ي�ستويف ال�شروط
املطلوبة لرتخي�صها من حيث املتانة والأمان
و�أي �شرط �آخر ودون الت�أثري على الفح�ص
الفني للمركبة املت�ضررة جراء احلادث لدى
اجلهات الر�سمية املخت�صة .ويف حال تبني �أن
الإ�صالح مل يكن وف ًقا للأ�صول الفنية فتلتزم
ال�شركة مبعاجلة الأمر �إىل �أن يتم ت�سليم
الغري املت�ضرر مركبته بعد �إ�صالحها ب�شكل
نهائي ووفقا للأ�صول الفنية ب�أقرب وقت.
1414يف حال طلب الغري املت�ضرر تركيب قطع
غيار جديدة ً
بدل عن القطع املت�ضررة جراء
احلادث فيتحمل ن�سب اال�ستهالك املحددة
يف اجلدول رقم ( )1من القيمة النهائية
لفاتورة ال�شراء ،وفيما يتعلق مبركبات مكاتب
الت�أجري ومركبات الأجرة واملركبات العمومية
فتطبق ن�سب اال�ستهالك املحددة يف اجلدول
رقم ( )2من القيمة النهائية لفاتورة
ال�شراء.
1515ال يجوز خ�صم اال�ستهالك �أو تركيب قطع
م�ستعملة �إذا كانت القطع �ضمن القائمة
املحددة يف اجلدول رقم ( )4الوارد يف هذه
الوثيقة.
1616للغري/املت�ضرر �أن يتوىل �إ�صالح الأ�ضرار
التي تلحق باملركبة نتيجة احلادث �شريطة �أن
ال تزيد كلفة اال�صالح عن املبلغ املتفق عليه
مع ال�شركة ولها �أن تطلب ما يفيد �أن عملية
�إ�صالح املركبة قد متت.
15

1717يف حال ت�ضرر الأجزاء الثابتة غريالقابلة
للتبديل من املركبة كقاعدة املركبة
(ال�شا�صي) و�أ�صبحت هذه الأجزاء بحاجة
�إىل عملية ق�ص �أو �شد �أو حلام نتيجة
احلادث ،ف�إن املركبة تعترب بحالة خ�سارة
كلية وتلتزم ال�شركة بالتعوي�ض ح�سب القيمة
ال�سوقية للمركبة وقت احلادث.
1818يف حال اعتبار املركبة بحالة خ�سارة كلية
وقامت ال�شركة بتعوي�ض الغري املت�ضرر على
هذا الأ�سا�س ف�إن احلطام يكون من حق
ال�شركة ،وال يجوز حتميل الغري املت�ضرر
�أي م�صاريف مقابل نقل ملكية املركبة �أو
ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة امل�شطوبة،
على �أن تكون املركبة خالية من �أي التزامات
جتاه الغري كاملخالفات املرورية وغريه.
�1919أ .يف حال وجود �أي خالف بني ال�شركة
والغري املت�ضررب�ش�أن قيمة الأ�ضرار �أومبلغ
التعوي�ض �أو حتديد القيمة ال�سوقية للمركبة
املت�ضررة ف�إنه يتم تعيني خبري ك�شف وتقدير
�أ�ضرار مرخ�ص ومقيد لدى هيئة الت�أمني
لتحديد قيمة هذه الأ�ضرار �أو مبلغ التعوي�ض
�أو القيمة ال�سوقية وعلى نفقة ال�شركة.
ب .يف حال عدم قبول ر�أي اخلبري ،يجوز
لأي من الطرفني �أن يطلب من هيئة الت�أمني
تعيني خبري مرخ�ص من قبلها على نفقة
ذلك الطرف ،وعلى �أن يتحمل �أتعاب اخلبري
الطرف الذي مل يكن التقرير يف �صاحله.
2020يف حال االتفاق على �إ�ضافة تغطية
ت�أمينية للم�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة �أو �أي
من الأ�شخا�ص الذين مت ا�ستثنا�ؤهم من
التغطيات مبوجب هذه الوثيقة ف�إنه ال
يجوز حتديد مبلغ التعوي�ض عن الوفاة ب�أقل
من  200،000درهم (مائتي �ألف درهم)
لل�شخ�ص الواحد.
2121ال يجوز لل�شركة رف�ض تعوي�ض الغري املت�ضرر
ب�سبب الت�أخري عن التبليغ عن احلادث �إذا

كان الت�أخري ي�ستند لعذر مقبول.
2222ت�شمل �أحكام هذه الوثيقة الأ�ضرار التي
تلحق بالغري املت�ضرر من املقطورة ون�صف
املقطورة و�شبه املقطورة ما دامت تتبع
القاطرة.
2323ال تنتق�ص هذه الوثيقة و�أي ملحق لها من حق
�أي �شخ�ص يف املطالبة بالتعوي�ض �أو املطالبة
با�سرتداد �أي مبلغ ي�ستحق له مبوجب �أحكام
�أي ت�شريع نافذ.
ب .التزامات �شركة الت�أمني
1 .1تلتزم ال�شركة يف حال وقوع حادث نتج �أو
ترتب على ا�ستعمال املركبة بتعوي�ض الغري
املت�ضرر يف حدود م�س�ؤوليتها املن�صو�ص
عليها يف هذه الوثيقة عن جميع املبالغ التي
يلتزم امل�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة قانو ًنا بدفعها
ب�صفة تعوي�ض عما يلي:
�أ .الوفاة �أو �أية �إ�صابة بدنية تلحق ب�أي
�شخ�ص مبا يف ذلك ركاب املركبة با�ستثناء
امل�ؤ ّمن له وقائد املركبة املت�سببة باحلادث
والركاب الذين يعملون لدى امل�ؤ ّمن له �إذا
ما �أ�صيبوا �أثناء العمل و ب�سببه ،ويعترب
ال�شخ�ص من ركاب املركبة �سواء كان
موجودًا داخل املركبة �أو �صاعدً ا �إليها �أو ً
نازل
منها ،ويكون احلد الأق�صى مل�س�ؤولية ال�شركة
عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات ن�ش�أت عن
حادث واحد هو قيمة ما يحكم به ق�ضائ ًيا
مهما بلغت قيمته با�ستثناء الزوج والوالدين
واالوالد حيث يكون حدها الأق�صى 200,000
درهم (مائتي �ألف درهم) لكل م�صاب يف
حالة الوفاة �أما يف حالة العجز فتكون ح�سب
ن�سبة العجز من�سوبة ملبلغ  200,000درهم
(مائتي �ألف درهم).
ب .مع مراعاة �أحكام الفقرة (�أ) �أعاله
حتدد م�س�ؤولية �شركة الت�أمني بقيمة ما

يحكم به ق�ضائ ًيا مهما بلغت قيمته مبا يف
ذلك ما يطالب به املدعي من امل�صروفات
الق�ضائية والنفقات ما عدا الغرامات،
وعلى ال�شركة �أن ت�ؤدي التعوي�ض �إىل
�صاحب احلق فور �صريورة احلكم الق�ضائي
واجب التنفيذ.
ج .الأ�ضرار التي ت�صيب الأ�شياء واملمتلكات
(ما عدا اململوك منها للم�ؤ ّمن له �أو لقائد
املركبة وقت احلادث �أو ما كان لدى �أي
منهما على �سبيل الأمانة �أو يف حرا�سته
�أو يف حيازته) ،يتحدد مبلغ الت�أمني فيها
عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات ن�ش�أت
عن حادث واحد مببلغ  2,000,000درهم
(مليوين درهم) مهما بلغ عدد الأ�شخا�ص
الذين ت�ضررت ممتلكاتهم� ،شاملة
التكاليف الالزمة لنقل املركبة املت�ضررة
�إىل ور�ش الوكالة �أو ور�ش الإ�صالح الأخرى
وف ًقا لأحكام هذه الوثيقة ،ح�سب مقت�ضى
احلال.
د .حتمل مبلغ قدره  6770درهم تدفع
ملزود خدمة الإ�سعاف والنقل الطبي �إىل
امل�ست�شفيات عن كل �شخ�ص م�صاب يتعر�ض
للإ�صابة البدنية �أو الوفاة ويتم �إ�سعافه
ونقله �إىل امل�ست�شفى نتيجة حادث يح�صل
من مركبة م�ؤ ّمن عليها لدى ال�شركة من
امل�س�ؤولية املدنية.
هـ .ي�ستحق الغري املت�ضرر مالك املركبة
اخل�صو�صية بدل فوات املنفعة (املركبة
البديلة) وح�سب التف�صيل الآتي-:
� ًأول :يف حال اختيارالغري املت�ضررالتعوي�ض
النقدي ال يتم احت�ساب �أي بدل عن فوات
املنفعة.
ثان ًيا� :أما يف حال اختيار الإ�صالح للمركبة
املت�ضررة يف ور�ش الإ�صالح ح�سب مقت�ضى
احلال فتح�سب مدة بدل فوات املنفعة بالأيام
من تاريخ ت�سليم املركبة املت�ضررة وتقرير
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.2

احلادث وامللكية لل�شركة.
ثال ًثا :حتت�سب م�س�ؤولية �شركة الت�أمني عن
بدل فوات املنفعة عن كل يوم لكل مركبة
مت�ضررة ح�سب قيمة �أجرة مركبة بديلة
مماثلة لنف�س النوع من املركبة ومبا ال يزيد
عن ثالثمائة درهم يوم ًيا ،وتكون املدة
الق�صوى لبدل فوات املنفعة ع�شرة �أيام
ولل�شركة �أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن
تلك املدة تكون بحالة جيده جدً ًا لل�سري على
الطرق.
2ميتنع على ال�شركة �أن تقتطع �أي مبلغ حتمل
من الغري املت�ضرر.
3يف حالة وفاة �أي �شخ�ص ميتد �إليه الت�أمني
املن�صو�ص عليه يف هذه الوثيقة تلتزم ال�شركة
ب�أن تدفع مبلغ التعوي�ض امل�ستحق نتيجة
احلادث �إىل ورثته وف ًقا لل�شروط والأحكام
الواردة يف هذه الوثيقة.
4تلتزم ال�شركة ب�أي ت�سوية بني امل�ؤ ّمن له والغري
املت�ضرر �إذا متت مبوافقتها اخلطية.
5ميتد الت�أمني املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل
يف حدود الأحكام وال�شروط الواردة به �إىل
م�س�ؤولية كل قائد مركبة مرخ�ص �أثناء
قيادته للمركبة امل�ؤ ّمن عليها.

2 .2يجب على امل�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة �إخطار
ال�شركة ب�أ�سرع وقت مبجرد علمه بقيام
دعوى �أو حتقيق �أو حتريات خا�صة باحلادث
املذكور ،ما مل يكن الت�أخري لعذر مقبول ،ويف
حالة وقوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر على
املركبة امل�ؤ ّمن عليها قد يرتتب عليه قيام
مطالبة وف ًقا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤ ّمن
له �أن يخطر اجلهات املخت�صة ب�أ�سرع وقت
و�أن يقدم كل تعاون لل�شركة.
3 .3ال يجوز للم�ؤ ّمن له وال ملن ينوب عنه تقدمي
�أي �إقرار بامل�س�ؤولية �أو عر�ض �أو وعد �أو دفع
�أي مبلغ بدون املوافقة اخلطية لل�شركة.

.3
د .اال�ســـتثناءات
ال يغطي هذا الت�أمني امل�س�ؤولية املدنية التي تنتج
�أو تن�ش�أ عن احلوادث التي تقع من املركبة امل�ؤ ّمن
عليها يف احلاالت الآتية:
.4
1 .1احلوادث التي تقع خارج حدود الدولة.
2 .2احلوادث التي تكون قد وقعت �أو ن�ش�أت �أو
.5
نتجت �أو تعلقت بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة بالكوارث الطبيعية مثل(الفي�ضانات
�أو الزوابع �أو الأعا�صري �أو ثوران الرباكني �أو
الزالزل والهزات الأر�ضية).
3 .3الغزو �أو �أعمال العدو الأجنبي �أو الأعمال
ج .التزامات امل�ؤ ّمن له
احلربية �سواء �أكانت احلرب معلنة �أو مل
تعلن �أو احلرب الأهلية �أو اال�ضراب �أو
1 .1يف حال وقوع حادث يرتتب عليه مطالبة
اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان �أو الثورة
وف ًقا لأحكام الوثيقة يجب على امل�ؤ ّمن له
�أو االنقالب الع�سكري �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو
�أو قائد املركبة �أن يخطر اجلهات الر�سمية
امل�صادرة �أو الت�أميم �أو املواد والنظائر امل�شعة
املخت�صة وال�شركة امل�ؤ ّمن لديها خالل مدة
�أو التفجريات الذرية �أو النووية �أو �أي عامل
معقولة من تاريخ وقوع احلادث مع تقدمي
يت�صل بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أي
جميع امل�ستندات والبيانات املتعلقة باحلادث،
�سبب من الأ�سباب املتقدمة.
ما مل يكن الت�أخري لعذر مقبول ،ويجب على
ممكن
امل�ؤ ّمن له ت�سليم ال�شركة ب�أ�سرع وقت
4 .4احلوادث التي تقع للم�ؤ ّمن له �أو قائد املركبة
مبجرد
ق�ضائية
كل مطالبة �أو �إنذار �أو �أوراق
�أو الأ�شخا�ص الذين يعملون لدى امل�ؤ ّمن له
ت�سلمه �إياها.
�إذا ما �أ�صيبوا �أثناء العمل وب�سببه �إال �إذا
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ح�صل على تغطية �إ�ضافية مبوجب ملحق �أو
وثيقة �أخرى.

احلادث ما مل ي�ستطع جتديد الرخ�صة
يوما من تاريخ
املنتهية خالل ثالثني ً
احلادث.
�6 .6إذا ثبت �أن قائد املركبة �سواء امل�ؤ ّمن له
�أو �شخ�ص �آخر �سمح له بقيادتها ارتكب
احلادث وهو يف غري حالته الطبيعية ب�سبب
وقوعه حتت ت�أثري املخدرات �أو تناول
امل�شروبات الكحولية امل�ؤثرة على قدرته يف
ال�سيطرة على املركبة �أو تناول العقاقري
الطبية التي ال ي�سمح طب ًيا بالقيادة بعد
تناولها�،أما �إذا كانت املركبة معدة للت�أجري
فيتم الرجوع على قائد املركبة (امل�ست�أجر).
�7 .7إذا ثبت وقوع احلادث عمدً ا من امل�ؤ ّمن له �أو
قائد املركبة.
8 .8حال ت�سبب املقطورة �أو ن�صف املقطورة �أو
�شبه املقطورة بحادث ومل يكن امل�ؤ ّمن له قد
اتفق مع ال�شركة على �شمولها بالت�أمني.
�9 .9إذا ثبت ا�ستعمال املركبة خارج الطريق وف ًقا
لتعريف الطريق يف هذه الوثيقة ومل يكن
هنالك تغطية ا�ضافية.
�1010أما يف حال كانت اال�ضرار التي حلقتبالغري
املت�ضرر نتيجة عملية �سرقة �أو �سطو للمركبة
امل�ؤ ّمنة وتوفرت �إحدى حاالت الرجوع بحق
ال�سارق فيتم الرجوع عليه فقط.

ه .حاالت الرجوع على امل�ؤ ّمن له
يجوز لل�شركة �أن ترجع على امل�ؤ ّمن له و�/أو قائد
املركبة�أو امل�س�ؤول عن احلادث بح�سب الأحوال
بقيمة ما تكون قد �أدته من تعوي�ض يف احلاالت
الآتية:
�1 .1إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء
امل�ؤ ّمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه وقائع
جوهرية ت�ؤثر يف قبول ال�شركة تغطية اخلطر
�أو يف حتديد ق�سط الت�أمني.
�2 .2إذا ثبت ا�ستعمال املركبة يف غري الأغرا�ض
املحددة يف طلب الت�أمني امللحق بهذه الوثيقة
�أو جتاوز احلد الأق�صى للركاب امل�سموح به
�أوثبت حتميلها ب�أكرث من احلمولة املقررة لها
�أو �إذا كانت حمولتها غري حمزومة ب�شكل فني
حمكم �أو جتاوز حدود العر�ض �أو الطول �أو
العلو امل�سموح به �شريطة �أن يثبت �أن ذلك هو
ال�سبب املبا�شر يف وقوع احلادث.
�3 .3إذا ثبت ا�ستعمال املركبة يف �سباق �أو اختبار
ال�سرعة يف غري الأحوال امل�صرح بها � -شريطة
�أن يثبت �أنه ال�سبب املبا�شر يف وقوع احلادث.
�4 .4إذا ثبت �أن هنالك خمالفة للقوانني وانطوت
املخالفة على جناية �أو جنحة عمدية وف ًقا
للتعريف املن�صو�ص عليه يف قانون العقوبات و� .إنهاء الوثيقة
املعمول به والنافذ املفعول يف الدولة.
1 .1ال يجوز لل�شركة وال للم�ؤ ّمن له �إنهاء هذه
الوثيقة �أثناء مدة �سريانها ما دام ترخي�ص
�5 .5إذا ثبت �أن قيادة املركبة متت دون احل�صول
املركبة قائ ًما.
على رخ�صة قيادة لنوع املركبة طب ًقا لقانون
ال�سري واملرور ولوائحه و�أحكام هذه الوثيقة 2 .2على �أنه يجوزانهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة
�أو �أن يكون الرتخي�ص املمنوح للم�ؤ ّمن له �أو
�سريانها ب�سبب:
لقائد املركبة ،ح�سب مقت�ضى احلال ،قد
�أ� .إلغاء ترخي�ص املركبة �أو
�صدر �أمر ب�إيقافه من املحكمة �أو ال�سلطات
املخت�صة �أو مبقت�ضى لوائح املرور �أو �أن
ب .تقدمي وثيقة ت�أمني جديدة ب�سبب تغيري
وقت
رخ�صة قيادة املركبة كانت منتهية
بيانات املركبة �أو
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ج .نقل ملكيتها مبوجب �شهادة �صادرة عن ز� .أحكام عامة
اجلهة املخت�صة ،ويف هذه احلالة يجب على
يجوز لل�شركة �أن ترجع على امل�ؤ ّمن له و�/أو قائد
ال�شركة امل�ؤ ّمن لديها �أن ترد للم�ؤ ّمن له
الق�سط املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب املركبة�أو امل�س�ؤول عن احلادث بح�سب الأحوال
بقيمة ما تكون قد �أدته من تعوي�ض يف احلاالت
مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية فيها
الآتية:
بح�سب جدول املدد الق�صرية رقم ()3
الوارد يف هذه الوثيقة� ،شريطة �أال تكون
1 .1تلتزم ال�شركة بت�ضمني جميع البيانات
معلقة
هناك �أية تعوي�ضات دفعت �أو مطالبات
الواردة يف اجلدول رقم ( )5من هذه الوثيقة
وكان امل�ؤ ّمن له مت�سب ًبا يف احلادث.
ويعترب هذا اجلدول جز ًء من هذه الوثيقة.
3 .3تعترب هذه الوثيقة ملغاة حك ًما يف حال
2 .2ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن هذه الوثيقة
الكلية)
التلف الكلي للمركبة (اخل�سارة
بعد انق�ضاء ثالث �سنوات من اليوم الذي
إدارة
�
ت�صدره
�شريطة �شطب ت�سجيلها بقرار
علم فيه املت�ضرر وذوي امل�صلحة بحدوث
�صالحيتها
املرور والرتخي�ص ي�ؤكد عدم
ال�ضرر وبامل�س�ؤول عنه.
لال�ستعمال ،على �أن يبقى كل من ال�شركة
وامل�ؤ ّمن له ملتزمني ب�أحكامها قبل الإنهاء3 .3 .تخت�ص حماكم دولة الإمارات العربية
املتحدة بالف�صل يف �أي منازعة قد تن�ش�أ عن
هذه الوثيقة.

اجلدول 1

ن�سب اال�ستهالك " قطع غيار املركبات اخلا�صة"

ال�سنة
الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق
اجلدول 2
ن�سب اال�ستهالك قطع غيار "مركبات الأجرة
واملركبات العمومي ومركبات مكاتب الت�أجري"
ال�سنة
ال�ستة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة الأوىل
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة وما فوق
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الن�سبة
%5
%10
%15
%20
%30

الن�سبة
%10
%20
%25
%30
%35
%40
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الف�صل الثالث :التغطيات التلقائية ,التغطيات الإختيارية
والإ�ستثناءات العامة
اجلدول ٣
"جدول املدد الق�صرية" ببيان ن�سب اال�سرتداد من ق�سط الت�أمني
املدة ل�سريان الوثيقة
مدة ال تتجاوز �شهر
مدة تزيد على �شهر ولغاية نهاية ال�شهر الرابع
مدة تزيد عن �أربعة ا�شهر ولغاية نهاية ال�شهر
ال�ساد�س
مدة تزيد عن �ستة �أ�شهر ولغاية نهاية ال�شهر
الثامن
مدة تزيد عن ثمانية �أ�شهر

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

اجلدول ٤
قائمة قطع الغيار التي �إذا ت�ضررت من حادث �سري يجب تغيريها ب�أخرى جديدة دون خ�صم �أي ا�ستهالك
زجاج املركبة
الأ�سطوانات الرئي�سية للكوابح (للفرامل)
�أ�سطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)
ج�سم الكوابح (الفرامل)
كابالت الكوابح (طراز االنابيب)
خراطيم الكوابح
�صفائح (�أغ�شية) الكوابح
�صناديق التوجيه
ترو�س التوجيه
حماور التوجيه ومفا�ضلة الكروية
�أحزمة املقاعد
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.أحد الت�أمني لأ�ضرار ممتلكات الغري �إزداد
ليكون  3,500,000درهم
.بخدمة امل�ساعدة على الطريق م�ضافة
ب�شكل تلقائي يف الوثيقة




�سحب املركبة يف حالة التعطل �أو احلادث
�سحب املركبة امل�ؤ ّمن عليها يف حالة تعطل
�أو وقوع حادثة للمركبة امل�ؤ ّمنه ،ف�سوف
تقوم �شركة �أك�سا باتخاذ الرتتيبات
االلزمة ل�سحب �أو نقل املركبة امل�ؤ ّمنة �إىل
�أقرب ور�شة ت�صليح معتمدة.
�إزالة املركبة امل�ؤ ّمنة نتيجة الإنقالب �أو
ال�سقوط يف منحدر عند قيادتها يف حالة
عدم قدرة املركبة امل�ؤ ّمنة على احلركة
على طريق مبلط �أو خارج الطريق،
ف�ستقوم ال�شركة ب�إزالة املركبة بتكلفة
متفق عليها� .إن �أق�صى مبلغ يتم دفعه هو
 100,1درهم �إماراتي فيما يتعلق ب�إزالة
املركبة امل�ؤ ّمنة عند احالجة لإ�ستخدام
رافعة .و�سيتحمل امل�ؤ ّمن له �أية تكاليف
�إ�ضافية.
�إ�ستبدال �إطارات املركبة �إذا وجد ثقب
يف اطار املركبة� ،سنقوم بامل�ساعدة.
لتغيري الإطارات ،وذلك با�ستخدام
فني وفق معايري ال ت�شتمل التغطية على
تزويد القطع و�/أو الأدوات ،الإطارات
الإحتياطية ،الرافعة والأدوات الأخرى.
خدمة البطارية عند ف�شل بطارية
املركبة ،ف�إنه �سيتم ت�شغيلها حتى تتحرك
ب�إ�ستخدام ميكانيكي معتمد من �أك�سا.
خدمة فتح القفل �إذا مت قفل املركبة من
اخلارج� ،سوف نحاول فتح القفل حتت
�إ�شراف ال�سلطات املخت�صة بذلك.

.دامل�صاريف الطبية

�سوف تدفع ال�شركة �إىل امل�ؤ ّمن له و�/أو �أي راكب
�أخر للمركبة امل�ؤ ّمنه التكلفة املعقولة للم�صاريف
الطبية املدفوعة مبا يتعلق ب�أي �إ�صابة ج�سدية
عر�ضية بحيث يت�صل ال�سبب املبا�شر والفوري لهذا
احلادث باملركبة امل�ؤ ّمنة .يق�صد بـ «الفوري» ب�أن
العالج يبد�أ بعد � 24ساعة من وقت ومن الإ�صابة
اجل�سدية العر�ضية.
�إ�ستثناءات
 .أ�أن الف�صل � 4سيطبق فقط على املركبات
اخلا�صة امل�ؤ ّمنة ب�أ�سم �شخ�صي.
 .بلن تتجاوز م�س�ؤولية ال�شركة مبلغ 3,500
درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد مبا يتعلق
ب�أي حادثة واحدة.

 .هاملنافع �ضد احلوادث ال�شخ�صية

�سوف تدفع ال�شركة  20,000درهم �إماراتي
لتعوي�ض امل�ؤ ّمن عليه و�/أو الزوج (�أو يف حالة
الوفاة ،ممثليهم القانونيني) يف حالة تعر�ض
ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن عليه و�/أو الزوج من �إ�صابة
ج�سدية عر�ضية كنتيجة مبا�شرة ال�ستخدام
املركبة .ويجب �أن تكون الإ�صابات م�ستدامة

مبعزل عن �أي �سبب �آخر و�أ�سفرت �إىل حدوث �أي
من الإ�صابات الواردة �أدناه خالل الأ�شهر الثالثة
التالية لتاريخ وقوع احلادثة:
 .1الوفاة.
 .2فقد الب�صر الكلي الدائم يف كال العينني �أو يف
العني املب�صرة الوحيدة.

 .3اخل�سارة الكلية باالنف�صال اجل�سدي عند �أو
فوق الر�سغ �أو الكاحل لكال اليدين �أو القدمني� ،أو
يف يد واحدة مع قدم واحدة.

�إ�ستثناءات
ال ينطبق هذا الق�سم عندما يكون الق�سم الثامن
.جمتديد التغطية لت�شمل �سلطنة عمان
مغطى.
�سوف يتم متديد تغطية
إ�ضايف .الوثيقة لت�شمل �سلطنة هذا الق�سم ينطبق فقط فيما يتعلق باملركبات
عمان مقابل ق�سط �
اخلا�صة امل�ؤ ّمنة با�سم الفرد وال تغطي:
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 .1املوت �أو الإ�صابة الناجمة عن االنتحار �أو .زتغطية ت�ضرر الزجاج الأمامي

حماولة االنتحار.
عاما يف
� .2أي �شخ�ص يبلغ من العمر �أكرث من ً 70
وقت وقوع احلادث.
� .3إذا �أدين ال�شخ�ص املطالب فيما يتعلق ب�أي
حادثة وقعت �أثناء خ�ضوع ال�شخ�ص لت�أثري �سائل
ُم�سكر �أو خمدرات.

.واملقتنيات ال�شخ�صية

�سوف ندفع لك (�أو �إذا كنت تف�ضل ،للمالك)
قيمة اخل�سارة �أو ال�ضرر الناجم للمقتنيات
ال�شخ�صية نتيجة حريق� ،سرقة �أو حادث عندما
تكون املقتنيات يف املركبة امل�ؤ ّمنة و�إذا مت ذكر ذلك
يف تقرير ال�شرطة .ويف حالة حدوث نزاع� ،سوف
يتطلب منك تقدمي دليل على التقييم و�/أو ال�شراء.
يجب �أن ال يتجاوز �أق�صى مبلغ يجب دفعه مبوجب
هذه املنفعة  4,000درهم �إماراتي مبا يتعلق ب�أي
مطالبة واحدة �أو جمموعة مطالبات ناجمة عن
حادثة واحدة.
و�سوف يتم خ�صم مبلغ للبلى والتدهور والإ�ستهالك
�أو دفع القيمة ال�سوقية للخ�سارة ،و �أيهما �أقل.
�إ�ستثناءات
لن يتم الدفع لقيمة اخل�سارة �أو ال�ضرر الناجتة
عما يلي:
 .أالأموال ،الطوابع ،التذاكر ،امل�ستندات �أو
البطا قات من �أي نوع �أو و�صف.
 .ب�سرقة �أية ممتلكات من مركبة مفتوحة�أو
ذات �سقف متحرك اال �إذا كانت تلك
املمتلكات داخل �صندوق املركبة املغلق
�أو ال�صندوق املوجود بداخل ال�سيار ة
(�صندوق القفازات) املغلق.
 .جالب�ضائع �أو العينات املحمولة والتي تكون
لها عالقة ب�أية جتارة.
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�سوف نغطي تكلفة �إ�ستبدال �أو ت�صليح الزجاج
املك�سور �أو املت�ضرر ،النوافذ �أو الزجاج املوجود
يف �سقف املركبة ،و اخلدو�ش التي حتدث بهيكل
املركبة الناجت عن ك�سر الزجاج.
�إنه من املفهوم ب�أن �أي مدفوعات للمطالبة حتت
هذا البند ال ت�ؤثر على مبلغ التحمل �شريطة �أن ال
تزيد قيمة �إ�ستبدال هذه النوافذ �أو الزجاج مبلغ
 5,000درهم �إماراتي.
لن ت�ؤثر �أي مطالبة قدمت مبوجب هذه التغطية
على خ�صم عدم املطالبات.

.حا�ستبدال الأقفال

يف حالة ت�ضرر �أقفال املركبة امل�ؤ ّمنة �أو �سرقة
املفاتيح ،مفتاح ت�شغيل املركبة �أو جهاز ت�شغيل
القفل للمركبة امل�ؤ ّمنة� ،سندفع لك تكاليف
ا�ستبدال الآتي:
 جميع الأقفال اخلارجية للمركبة امل�ؤ ّمنة
 مفتاح ت�شغيل املركبة و قفل املقود �إذا
كانت تعمل بنف�س املفتاح ،و
 جهاز ت�شغيل القفل والقفل املركزي.
 لن ي�ؤثر تقدمي مطالبة مبوجب هذا
الف�صل على خ�صم عدم تقدمي مطالبات.
ال يطبق مبلغ التحمل لهذه التغطية.

.طانتظار يف كراج �آيل �أو عن طريق �سائق
فندق

�إذا كنت متلك وثيقة �شاملة� ،سنعو�ضك عن
اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق باملركبة امل�ؤ ّمن
عليها �أثناء كونها حتت �سيطرة �أو رعاية:
� .1أي كراج �آيل �أو �أي من�ش�أة مماثلة ،لي�ست مل ًكا
لك� ،أودعت به املركبة امل�ؤ ّمن عليها لأغرا�ض
ال�صيانة �أو الإ�صالح �أو االختبار �أو اخلدمة.
� .2أي فندق �أو مطعم �أو من�ش�أة مماثلة ،لي�ست
مل ًكا لك ،مت و�ضع املركبة به لالنتظار ،عن طريق
ال�سائق املعتمد.

�شريطة:
 .1عدم ت�سليم املركبة �إال لل�شخ�ص املعتمد عقب
التحقق املنا�سب من �شخ�صيته.
� .2أن يكون ال�شخ�ص �سائ ًقا يحمل رخ�صة قيادة.
� .3أال تتم تغطية هذا البند �ضمن �أي وثيقة �أخرى.

 .مخ�صم عدم وجود مطالبات

�إذا مل تقم ب�أي مطالبات خالل الفرتة احلالية
للت�أمني ،ف�سوف حت�صل على خ�صم عند جتديد
ق�سط الت�أمني� .سوف تكون قيمة اخل�صم وف ًقا
جلدول خ�صم عدم وجود املطالبات املطبق يف
وقت التجديد.
�إذا ن�ش�أت �أي مطالبات ،ف�سوف يتم تخفي�ض
.يا�ستبدال ال�سيارة اجلديدة
خ�صم عدم وجود مطالبات عند التجديد القادم
�إذا كان عمر �سيارتك �أقل من �ستة �أ�شهر ومت لق�سطك وف ًقا �إىل جدول «خطوة �إىل الوراء» املطبق
اعتبارها على �أنها خ�سارة كلية ،ف�إننا �سنقوم يف وقت التجديد.
بالدفع مقابل �أ ّما �سيارة من نف�س الطراز ال�ستبدال
ال�سيارة �أو قيمة ال�سيارة عند �شرائك لها� ،أيهما .ن�أعمال ال�شغب والإ�ضراب والعوا�صف
�أقل.
والفي�ضانات

.كتغطية املركبة خارج الطريق

مت متديد التغطية لتعوي�ض امل�ؤمن عليه فيما يتعلق
بفقدان �أو تلف ال�سيارة امل�ؤمن عليها ب�سبب:
 �أعمال ال�شغب والإ�ضراب والع�صيان املدين الذيال يفرت�ض ب�شكل ن�سبي �أو يرتقي �إىل انتفا�ضة
�شعبية.
 الفي�ضانات �أو العا�صفة �أو الإع�صار �أو الزوبعة�أو الرياح املو�سمية �أو الثوران الربكاين �أو الهزات
الأر�ضية �أو غريها من اال�ضطرابات الطبيعية.

�إذا كانت لديك وثيقة ت�أمني �شامل ،ف�إنه �سيتم
متديد وثيقة الت�أمني اخلا�صة بك لكي ت�شمل
اخل�سارة �أو الأ�ضرار التي تلحق باملركبة امل�ؤ ّمنة
خالل قيادتها خارج الطريق،
وذلك ب�شرط ما يلي:
 �أن تكون مركبتك ذات قدرات مركبة ذات
دفع رباعي.
 �أال تكون م�شارك يف �أي حدث �أو فعالية
تناف�سية �أو يف رايل �أو يف �سباق من �أي نوع.
�سوف يتم متديد تغطية الوثيقة لت�شمل �سلطنة التغطيات الإختيارية:
عمان مقابل ق�سط �إ�ضايف.
تنطبق هذه التغطية فقط �إذا ذكرت يف جدول
 .لخدمات
واملوا�صالتالفح�ص لدى هيئة الطرق الوثيقة اخلا�ص بك

�إذا كان امل�ؤ ّمن له بحاجة �إىل �إعادة ت�سجيل
املركبة .أمتديد الإ�صالحات داخل الوكالة �إىل حد
امل�ؤ ّمن عليها ،ف�إننا �سوف ننقل املركبة من املوقع
املطلوب وا�ستكمال اجراءات الت�سجيل� .سيتم �أخذ
خم�س �سنوات

املركبة امل�ؤ ّمنه للت�سجيل مرة واحدة فقط .ف�إذا
لأي �سبب من اال�سباب قام امل�ؤ ّمن له ب�أخذ �سيارته �إذا ذكر يف جدول وثيقتك� ،سوف يتم متديد
�أكرث من مرة واحدة ،ف�سيتحمل امل�ؤ ّمن له �أجر التغطية لت�شمل ا�صالحات مركبتك من اال�ضرار
�إ�ضايف .و�إنها م�س�ؤولية امل�ؤ ّمن له للتحقق من جميع العر�ضية داخل الوكالة مقابل ق�سط ا�ضايف متفق
مقدما.
الغرامات امل�ستحقة ودفعها ً
عليه
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.بمتديد منفعة املركبة البديلة

بعد وقوع حادثة مغطاة حتت وثيقتك� ،سوف
نقدم لك مركبة م�ست�أجرة لفرتة �أق�صاها � 7أيام.
وعندما نقرر ب�أن املركبة امل�ؤ ّمنه خ�سارة �إجمالية
نتيجة ال�ضرر �أو ال�سرقة� ،سوف نقدم مركبة
م�ست�أجرة ملدة � 7أيام �أو حتى نقوم بتقدمي عر�ض
لت�سوية املطالبة اخلا�صة بك ،و�أيهما �أقرب.
و�سيتم تقدمي هذه املنفعة عند قبولنا ملطالبتك.
يجب �أن يبد�أ �إ�ستخدام �أي مركبة م�ست�أجرة
مبوجب التغطيات املذكورة �أعاله خالل � 48ساعة
من تعطل املركبة امل�ؤ ّمنة ،نتيجة حادث مغطى
مبوجب وثيقتك .تقدم املركبة امل�ست�أجرة للم�ؤ ّمن
له فقط.
وحتى يتم الإ�ستفادة من املركبة امل�ست�أجرة ،فيجب
على امل�ؤ ّمن له �أن يقدم بطاقة الإئتمان ورخ�صة
قيادة �إماراتية �سارية املفعول �إىل �شركة ت�أجري
املركبات .يجب �أن يقوم امل�ؤ ّمن له ب�إعادة املركبة
امل�ست�أجرة �إما �إىل �شركة ت�أجري املركبات �أو �إىل
مكان الت�صليح الذي يتم فيه ت�صليح املركبة
امل�ؤ ّمنه�.سوف يتم تطبيق �أي قيود يتم تطبيقها
على �إ�ستئجار املركبات يف الإمارات العربية
املتحدة.
�إ�ستثناءات
تكاليف البرتول ومواقف املركبات و�أي
غرامات.
تكاليف �إ�ستئجار املركبة بعد فرتة � 7أيام.
مبلغ التحمل املطبق يف حالة وقوع حادثة
عند �إ�ستخدام املركبة امل�ست�أجرة.
�أي نوع من امل�س�ؤولية القانونية النا�شئة
من �إ�ستخدام املركبة امل�ست�أجرة.
تغطية دول جمل�س التعاون.
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جدول املنافع

.جتغطية دول جمل�س التعاون

مت متديد احلدود الإقليمية مبوجب الف�صل 1
لت�شمل عمان والبحرين واململكة العربية ال�سعودية
والكويت وقطر .لكن لن يتم تغطيتك مبوجب
الف�صل � ،2ضد امل�س�ؤولية �إجتاه الطرف الثالث،
حيث �أن هذ ه التغطية منف�صلة و يلزم �شرا�ؤه من
نقاط احلدود لدى الدول املعنية (ما عدا عمان).
�إ�ستثناءات
 .أيجب �أال تتجاوز �أق�صى مدة للرحلة الواحدة
يوما.
ثالثني (ً )30
 .بيجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى لعدد الأيام 90
يوما يف �أية فرتة من � 12شهر ًا.
ً

د .منفعة احلوادث ال�شخ�صية

�إنه من املتفق و املتعارف عليه �إنه �سيتم دفع ق�سط
�إ�ضايف ،يف حال وافقت ال�شركة على دفع التعوي�ض
كما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه مبا يتعلق بالوفاة
و �أي �إ�صابات ج�سدية ن�ش�أت عن امل�ؤ ّمن له و�/أو
�أفراد عائلة ال�سائق (املعيل ،الوالدان و الأطفال)
و�/أو املوظفني عند ال�صعود والنزول من املركبة.
نتيجة حادثة عر�ضية حادة وملحوظة ت�ؤدي ب�شكل
م�ستقل عن �أي �سبب �أخر (ب�إ�ستثناء العالج الطبي
�أو عن طريق اجلراحة) �إىل �أي من هذه الإ�صابات
املذكورة يف اجلدول �أدناه خالل � 3شهور التي تلي
تاريخ احلادث.

نوع الإ�صابة

مبلغ التعوي�ض
ال�سائق

 200,000درهم
 1الوفاة �أو العجز الكلي الدائم.
�إماراتي
 2الفقدان الكلي والغري قابل للعالج لكامل  200,000درهم
�إماراتي
الب�صر يف كلتا العينني.
 3اخل�سارة الكلية نتيجة برت ع�ضو يف �أو �أعلى  200,000درهم
املع�صم �أو الكاحل لكلتا الأيدي �أو كلتا القدمني �إماراتي
�أو واحدة مع ًا مع قدم واحدة.
4
5
6
7

8

اخل�سارة الكلية نتيجة برت ع�ضو يف �أو �أعلى  200,000درهم
املع�صم �أو الكاحل لكلتا الأيدي �أو كلتا القدمني �إماراتي
�أو واحدة مع ًا مع قدم واحدة.
الفقدان الكلي والغري قابل للعالج لكامل  100,000درهم
�إماراتي
الب�صر يف عني واحدة.
اخلا�سرة الكلية نتيجة برت ع�ضو يف �أو �أعلى  100,000درهم
املع�صم �أو الكاحل ليد واحدة �أوقدم واحدة� .إماراتي
العجز الكلي الذي مينع ال�شخ�ص من �إدارة �أو �سوف حتدد قيمة
مزاولة مهنته 1,500 ،درهم �إماراتي للأ�سبوع التعوي�ض لل�شخ�ص
على �أ�سا�س ن�سبة
الواحد لفرتة ال تتجاوز � 26أ �سبوع.
العجزاجلزئي
الدائم موافق عليها
من قبل املجل�س
الطبي وم�ضروبة
مببلغ الت�أمني
( 200,000درهم
�إماراتي)
العجز الكلي امل�ؤقت الذي مينع ال�شخ�ص كما هو متفق
عليه (على �أ�سا�س
امل�صاب من مزاولة مهنته.
�أ�سبوعي �إىل 26
�أ�سبوع)

ال�سائق

 200,000درهم
�إماراتي
 200,000درهم
�إماراتي
 200,000درهم
�إماراتي
 200,000درهم
�إماراتي
 100,000درهم
�إماراتي
 100,000درهم
�إماراتي
�سوف حتدد قيمة
التعوي�ض لل�شخ�ص
على �أ�سا�س ن�سبة
العجزاجلزئي
الدائم موافق عليها
من قبل املجل�س
الطبي وم�ضروبة
مببلغ الت�أمني
( 200,000درهم
�إماراتي)
كما هو متفق
عليه (على �أ�سا�س
�أ�سبوعي �إىل 26
�أ�سبوع)
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�شريطة �أن:
 .أ�سيقت�صر التعوي�ض الذي �ستدفعه
ال�شركة طب ًقا ملادة واحدة فقط من
هذه املواد من املادة � 1إىل  6املذكورة
�أعاله �أو املادة  7ب�شكل م�ستقل �أو عن
طريق الإ�ضافة �إليها املادة � 5أو  6وف ًقا
حلالة �أي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص امل�ؤ ّمنني
نتيجة �أي حادثة واحدة �شريطة �أن ال
تتجاوز م�س�ؤولية ال�شركة الإجمالية
مبلغ التعوي�ض  200,000درهم �إماراتي
لل�شخ�ص امل�ؤ ّمن له خالل �أي فرتة ت�أمني
واحدة.
 .بعند طلب امل�ؤ ّمن له� ،سوف تدفع ال�شركة
تعوي�ضات �أ�سبوعية للعجز الكلي امل�ؤقت
الذي مينع ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن له من
ممار�سة مهنته (كما هو مذكور يف املادة
 8للجدول �أعاله) لفرتة ال تتجاوز 26
أ�سبوعا متتاب ًعا .يجب �أن تكون قيمة
� ً
التعوي�ض الأ�سبوعية والقيمة الإجمالية
وف ًقا للإتفاقية التي بني ال�شخ�ص الذي
يطالب بالت�أمني و ال�شركة.
 .ج�إن ال�شركة غري م�س�ؤولة عن دفع �أي
تعوي�ض للوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية التي
حتدث ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
ب�شكل �إجمايل �أو جزئي نتيجة للأ�سباب
التالية:
�1 .1إيذاء النف�س تعمدً ا �أو الإنتحار �أو
حماولة الإنتحار �أو عيب خلقي �أو
�ضعف عقلي.
2 .2نظر ًا لكون ً ال�شخ�ص طالب التعوي�ض
نف�سه مدمنا للمخدرات �أو اخلمر.
د� .سوف يتم دفع هذا التعوي�ض فقط عند
موافقة امل�ؤ ّمن له �أو ممثله/ممثلته
القانونية والذي متى ما ا�ستلم التعوي�ض
يتم الإبراء الكلي فيما يتعلق بالإ�صابة
لذلك ال�شخ�ص.
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ه .يجب �أن ال يتجاوز عدد ركاب املركبة يف
وقت وقوع احلادثة القدرة الإ�ستيعابية
لعدد الركاب املرخ�ص له للمركبة.
الإ�ستثناءات العامة
1 .1ال تغطي الوثيقة اخل�سارة �أو ال�ضرر �أو
امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث النا�شئة من
احلوادث املتعلقة باملركبة امل�ؤ ّمنة يف احلاالت
التالية:
 .أاحلوادث التي تقع خارج احلدود
اجلغرافية املحددة يف هذه الوثيقة.
 .ب�أي حوادث التي حتدث مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،ب�شكل تقريبي �أو الناجمة
عن بعد �إىل� ،ساهمت �إىل �أو ميكن
عزوها �إىل �أو النا�شئة من �أو مبا يت�صل
مع الإ�شعاعات الأيونية �أو التلوث
بالإ�شعاعات الذرية ال�صادرة من �أي
وقود نووي �أو �أية خملفات نووية ناجتة
عن احرتاق الوقود النووي ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر مع �أي من الأ�سباب
املذكورة �أعاله.
 .جاحلوادث الناجمة عن قيادة امل�ؤ ّمن له
�أو �أي �سائق �أخر للمركبة خارج الطريق
العام حيث يتم تعريف الطريق «كافة
طرق املرور املفتوحة لعبور العامة»� ،إال
يف حالة �إتفاق الأطراف على خالف
ذلك يف الوثيقة.
2 .2هذا الت�أمني ال يغطي �أية م�س�ؤولية يجري
احلاقها مبقت�ضى �إتفاقية و مل تكن لتلحق لوال
وجود تلك االتفاقية.
3 .3ت�ستثني الوثيقة �أية م�س�ؤولية ناجمة عن
�إ�ستخدام املركبة يف ال�سباق ،راليات املركبات
و�/أو جتارب ال�سرعة.

ا�ستثناء احلرب واالرهاب
�سوف لن ندفع لأي حادثة ،خ�سارة� ،ضرر �أو �إ�صابة
الناجمة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ب�سبب �أي من
التايل� ،سواء �ساهمت �أم مل ت�ساهم �أي �أ�سباب
�أخرى بذلك :
	احلرب.
	الغزو.
ت�صرفات اجليو�ش الأجنبية.
	العمليات العدائية ،والعمليات احلربية
(�سواء كانت احلرب معلنة �أم ال).
	احلرب الأهلية.
	الثورة ،التمرد �أو الع�صيان (حماولة
النا�س بتغيري احلكم بالقوة �أو حماولة
فعل ذلك).
	الع�صيان املدين �إذا كان ب�شكل �شديد
وحجم كبري ميكنه �أن يعترب �إنتفا�ضه
�شعبية.
	القوة الع�سكرية (حتى �إذا كانت مرخ�صة
من احلكومة املنتخبة).
�إغت�صاب ال�سلطة (�إغت�صاب ال�سلطة
بالقوة من قبل �أي �شخ�ص �أو جمموعة
ي�شمل القوات امل�سلحة).

�أي فعل �إرهابي لغر�ض هذا الإ�ستثناء،
ف�إن الفعل الإرهابي يعني �أي ت�صرف
ي�شمل على ا�ستخدام القوة �أو العنف �أو
التهديد ،من �أي �شخ�ص �أو جمموعة من
الأ�شخا�ص �سواء كان ذلك الت�صرف
�شخ�ص ًيا �أو نيابة عن �أو ب�صلة مع �أي
منظمة �أو منظمات �أو حكومة �أو حكومات
ومت فعله لأغرا�ض �سيا�سة �أو دينية �أو
�أيديولوجية �أو �أي �أ�سباب م�شابهة وي�شمل
العزم على �إجبار �أي حكومة �أو و�ضع عامة
النا�س �أو ق�سم من عامة النا�س حتت
اخلوف.
ي�ستثنى � ً
أي�ضا اخل�سارة ،ال�ضرر �أو الإ�صابة �سواء
كانت ب�سبب مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو ناجتة عن �أو
مت�صلة ب�أي ت�صرف مت اتخاذه لل�سيطرة على �أو
منع �أو �إخماد �أو ب�أي وجه من الوجوه ذو �صلة مبا
جاء يف الأ�سباب املذكورة �أعاله.
�إذا دفعت ال�شركة مبوجب هذا اال�ستثناء ب�أن �أي
خ�سارة �أو �ضرر �أو كلفة �أو م�صروف غري مغطى
بهذا الت�أمني ف�إن م�س�ؤولية �إثبات العك�س تقع على
عاتق امل�ؤ ّمن له.
يف احلالة التي ي�صبح فيها �أي جز ًء من هذا
اال�ستثناء غري �صالح �أو ال ميكن تطبيقه ف�إن
اجلزء املتبقي منه يبقى �ساري املفعول وله �أثره.
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الف�صل الرابع :و�سائل ت�سجيل املطالبات ,طريقة تقدمي ال�شكاوى
وق�سم الأ�سئلة املكررة
و�سائل ت�سجيل املطالبات
م�إذا يجب �أن تفعل عند وقوع حادثة ؟
وف ًقا للأنظمة ،يف حالة وقوع حادثة ،يجب عليك
احل�صول على تقرير ال�شرطة .حيث �إن تقرير
ال�شرطة متطلب من قبل �أك�سا لقبول مطالبتك
ومعاجلتها و�إنه هام ب�شكل �أكرب لور�شة الت�صليح
حتى تبد�أ بت�صليح مركبتك .يف حالة تورط �أكرث
من طرف يف احلادثة ،ف�ستحدد ال�شرطة وف ًقا
للحادث م�س�ؤولية كل طرف يف احلادثة .و�سيتم
ذكر هذه امل�س�ؤوليات يف تقرير ال�شرطة مع
و�صف خمت�صر و�أويل للأ�ضرار الناجمة للمركبة
(املركبات) .ويجب عليك يف حالة وقوع حادثة �أن
تت�صل ب�شرطة املرور على الفور و�إنتظار ح�ضور
ال�شرطة �إىل موقع احلادث.
ومهما يكن يجب عليك الت�أكد من �إنك ال تقوم
ب�إعاقة حركة املرور لتجنب �أي غرامة من قبل
�شرطة املرور.
يف حالة حدوث �أي �إ�صابة ج�سدية لك �أو لأي من
ركاب مركبتك ،حتى لو كانت �إ�صابة ب�سيطة� ،أو
يف حالة ت�ضرر ممتلكات �شخ�صية ،يجب عليك
الت�أكد من ذكر هذه التفا�صيل يف تقرير ال�شرطة
حتى يكون لك احلق باحل�صول على كافة املنافع
املذكورة يف الكتيب.
�إن ور�شة الت�صليح التي �ستقوم بت�صليح مركبتك،
�سوف تقوم بت�صليح الأ�ضرار املذكورة يف تقرير
ال�شرطة فقط.
لذا ،نن�صحك من الت�أكد من ذكر هذه الأ�ضرار
ب�شكل �صحيح يف تقرير املركبة.
ويف حالة رغبتك بت�صليح �أ�ضرار خمتلفة يف نف�س
الوقت ،التي حدثت نتيجة حوادث خمتلفة ،فيجب
عليك تقدمي تقارير �شرطة م�ستقله لكل حادث
�سبب هذه الأ�ضرار ملركبتك .وبنا ًء على هذه
التقارير� ،سوف تطبق �شركة �أك�سا العدد املنا�سب
من مبالغ التحمل .عل ًما ب�أن مبلغ التحمل املذكور
29

يف جدول وثيقتك يطبق ب�شكل م�ستقل على كل
حادث ينتج عنه �ضرر بحيث ال يوجد طرف ثالث
حمدد من قبل ال�شرطة.
كيف تبلغ عن مطالبة ؟
ال يجب عليك القدوم �إىل مكاتبنا بعد الأن� ،أو
حتى الإت�صال مبراكز الإت�صال اخلا�صة بنا
لت�صليح مركبتك نتيجة حادث ،ب�سبب وجود
خدمة ال�شبكة الإلكرتونية ،التي ت�سمح ل�شركائنا
بت�سجيل املطالبة حيث �ستبد�أ عملية الت�صليح على
الفور.
يجب عليك �إتباع اخلطوات الب�سيطة التالية فقط:
�1 .1أح�صل على تقرير ال�شرطة ،ويجب عليك
الت�أكد من �صحة كافة التفا�صيل يف تقرير
ال�شرطة.
�2 .2أحمل معك رخ�صة القيادة ،بطاقة ت�سجيل
مركبتك وتقرير ال�شرطة وميكنك الذهاب
�إىل �أي من ور�ش الت�صليح املعتمدة من قبلنا
(ميكنك احل�صول على معلومات عن الور�ش
املعتمدة اخلا�صة بنا عن طريق موقعنا
الإلكرتوين).
�3 .3سوف جتد مكتب لأك�سا يف ور�شة الإ�صالح
حيث �سيقوم �أحد موظفينا ب�أخذ امل�ستندات
منك وت�سجيل املطالبة.
�4 .4سوف تبد�أ عملية ت�صليح مركبتك فو ًرا حيث
�سيتواجد �أحد الفاح�صني التابعني لنا ب�شكل
دائم يف ور�شة الإ�صالح ملتابعة مركبتك خالل
فرتة عملية الت�صليح.
�5 .5إذا كانت لديك تغطية «املركبة امل�ست�أجرة»،
�سوف نقوم ب�إتخاذ الرتتيبات الالزمة
لتوفري لك مركبة بديلة يف ور�شة الإ�صالح
نف�سها ،حتى ميكنك ترك مركبتك يف الور�شة
واملغادرة مبركبة بديلة.
وبالت�أكيد� ،إذا كنت ترغب بالإت�صال ب�أك�سا عن

طريق مركز الإت�صال اخلا�ص بنا للتبليغ عن
مطالبتك� ،سوف نكون م�سرورين مل�ساعدتك
على مدار � 24ساعة يف اليوم على رقمنا املجاين
.800٢٩٢
ول�ضمان راحتك ،ميكنك �إرفاق مطالبتك على
موقعنا الإلكرتوين ( )www.axa-gulf.comحيث
عليك الدخول �إىل نظامنا وت�سجيل معلومات عن
وثيقتك ،و�إكمال املعلومات املطلوبة عن ظروف
مطالبتك و�إرفاق تقرير ال�شرطة .و�سوف يقدم
لك النظام رق ًما ملطالبتك يف نهاية العملية و�سيبد�أ
موظفي ق�سم املطالبات املحرتفني على الفور
بالعمل على توفري اخلدمة املطلوبة.
وخالل عملية معاجلة مطالبتك� ،سوف يكون
لديك املعلومات الكاملة عنها عن طريق الدخول
�إىل موقعنا الإلكرتوين ()www.axa-gulf.com
�أو عن طريق الإت�صال مبركز الإت�صال اخلا�ص
بنا على الرقم �( 800٢٩٢أخرت الإ�ستعالم عن
املطالبات) خالل وقت عملنا من يوم الأحد �إىل
�صباحا حتى  10:00م�سا ًء ،ويوم
اخلمي�س من 8
ً
�صباحا حتى  5م�سا ًء ،وبالإ�ضافة
ال�سبت من 8
ً
لذلك �سوف نقدم لك �أخر امل�ستجدات عن حالة
مطالبتك عن طريق �إر�سال ر�سائل ق�صرية على
هاتفك والربيد الإلكرتوين اخلا�ص بك.

لإ�صدار الت�سوية خالل � 5أيام عمل عند �إ�ستالم
ر�سالة النقل الر�سمية ال�صادرة من قبل �إدارة
املرور.
م�إذا يحدث يف حالة �إحالة احلادث �إىل
املحكمة ؟
يف بع�ض احلاالت ،تقرر ال�شرطة �إحالة احلادثة
�إىل املحكمة .وهذا يحدث عادة يف حاالت املوت
والإ�صابات اجل�سدية �أو يف حالة �إنتهاك �أحد
ال�سواق لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة.
يف مثل هذه احلاالت� ،سيتم �إحالة هذه احلادثة
�إىل املحكمة .و�سوف تكون املمثل الوحيد يف
املحكمة.
�سوف تقوم �أك�سا ب�إتخاذ كافة الإجراءات املطلوبة
حتى يتم ت�صليح مركبتك يف �أق�صر فرتة ممكنه.
ومع ذلك ،لن ت�ستطيع �أك�سا �إخراج مركبتك من
ور�شة الت�صليح حتى يتم �إ�صدار القرار النهائي
من املحكمة.
يف حالة �إحالة احلادثة للمحكمة ،يجب عليك
الإت�صال ب�أك�سا على الفور .فتحتفظ �أك�سا باحلق
بتعيني ممثل قانوين حتى تقوم �أك�سا ب�إدارة
ق�ضيتك عن طريق املحامني اخلا�صني بها.

م�إذا يحدث يف حالة اخل�سارة الكلية؟
يف حالة جتاوز تكاليف ت�صليح مركبتك  %50من
قيمة املركبة بعد خ�صم قيمة الإ�ستهالك (كما هو
مو�ضح يف جدول الإ�ستهالك املذكور يف الكتيب)،
ف�سوف تعترب مركبتك على �إنها خ�سارة �إجمالية.
�سوف تكون م�س� ًؤول عن نقل ملكية املركبة �إىل
�شركة �أك�سا و�أن تقدم لأك�سا ر�سالة نقل امللكية
الر�سمية ال�صادرة من �إدارة املرور .وعند �إ�ستالم
هذه الر�سالة �سوف تعو�ضك �أك�سا عن قيمة املركبة
بعد خ�صم الإ�ستهالك ملركبتك وبعد �إقتطاع مبلغ
التحمل.
تقوم �أك�سا ب�إتخاذ كافة اخلطوات ال�ضرورية

م�إذا يحدث يف حالة رغبتك بالتعليق على
الطريقة التي قمنا فيها ب�إدارة مطالبتك؟
لقد قمنا بت�صميم �إجراء حمدد لل�سيطرة على
اجلودة لتقييم خدماتنا يف وقت �إدارة مطالبتك.
يف حالة رغبتك بالتعليق بعد �إنتهائنا من معاجلة
مطالبتك ،الرجاء زيارة موقعنا الإلكرتوين
www.axa-gulf.com

ميكنك ت�سجيل تعليقك يف ق�سم «�أت�صل بنا»
و�سوف يتم �إر�ساله على الفور للمدير املعني حتى
يتم تقييم جودة خدماتنا.
نحن نتعهد ب�إ�شعارك ب�إ�ستالم تعليقاتك خالل يوم
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عمل واحد ،و�سوف نرد عليك بتقييم عادل للو�ضع
خالل يومني عمل و�سوف نرد عليك يف حالة
�إقرتاح حل �إذا تطلب الأمر ذلك وتربيره خالل 3
�أ�سابيع من تقدميك التعليق على موقعنا.

كما يتوفر الدعم وامل�ساعدة يف عملية تقدمي
ال�شكاوى و�/أو تف�سري اجراءات ال�شكاوى� .أن
�سيا�سة �إدارة ال�شكاوى لدينا واجراءات �إدارة
أحكاما من�صفة و التي
ال�شكاوى الداخلية تت�ضمن � ً
تعك�س ما هو عادل ومعقول يف ظروف ال�شكوى.
كما ن�ؤكد لكم ب�أننا �سنتعامل مع جميع امل�سائل
ب�شكل جدي و ب�سرية تامة.

طريقة تقدمي ال�شكاوى
نحن نلتزم بتقدمي خدمة ممتازة وم�ستوى عايل
من الرعاية لعمالئنا .ونحن نعلم ب�أن قد حتدث ميكنك تقدمي �شكوتك ب�أي من الطرق
بع�ض الأخطاء �أحيان ًا ،و عندما يحدث ذلك ،نحن التالية:
نرغب ب�أن نعلم بذلك.
1 .1زيارة موقعنا على االنرتنت

نحن نوعدك

 .أ�سوف نقوم بت�سجيل �شكوتك فو ًرا.
 .ب�سوف نقوم بالتحقيق فو ًرا.
 .ج�سوف نعلمك ب�أي م�ستجدات.
 .د�سوف نقوم بكل ما هو ممكن لإيجاد حل
ل�شكوتك.
 .ه�سوف نتعلم من �أخطائنا.
 .و�سوف ن�ستخدم املعلومات املوجودة يف ال�شكوى
لتطوير خدماتنا ب�إ�ستمرار.
قد تكون املكاملات الهاتفية م�سجلة لأغرا�ض
التدريب و املراقبة.
�إذا كان الأمر متعلق بوثيقتك �أو مطالبتك �أو �أي
�أمر �أخر ،الرجاء الإت�صال مب�ست�شار الت�أمني التابع
لك �أو� ،إذا مل يتم تعيني �أي م�ست�شار من قبلك،
الرجاء الإت�صال بنا مبا�شرة.

مل�ساعدتنا على خدمتك ،نطلب منك:
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ارفاق الوثائق التي تدعم ال�شكوى� ،إذا كانت
�ضرورية.
طرح الأ�سئلة التي تود منا االجابة عليها و
�أن تخربنا ما هو الرد املعقول حلل م�شكلتك.

www.axa-gulf.com

واختيار «دولة 'الإمارات» واختيار «ال�شكاوى»
حتت «�أك�سا و �أنت» (يف �أ�سفل ال�صفحة)
و�سجل �شكوتك� .سوف ت�ستلم ر�ساله تلقائية
يذكر فيها رقم املرجع الذي �سيذكر يف جميع
املرا�سالت امل�ستقبلية.
ويف حالة مل يكن لديك بريد �إلكرتوين �أو مل ميكنك
�إ�ستخدام الأنرتنت :
2 .2ار�سال ر�سالة �إىل �إدارة �شركة �أك�سا للت�أمني
(اخلليج) �ش.م.ب(.م)� ،ص.ب،5862 .
دبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أو
3 .3ار�سال فاك�س �إىل � + 97144392188أو
4 .4االت�صال بنا على هاتف + 97144476111
و �أطلب من موظفي خدمة العمالء ت�سجيل
�شكواك� ،أو
5 .5الذهاب ملكتبنا والطلب من موظفي خدمة
العمالء ت�سجيل �شكواك.
ويف هذه احلاالت ،وبالنيابة عنك� ،سيتم ت�سجيل
ال�شكوى من قبل موظفينا و�سيتم تقدمي رقم
مرجع لك ،الذي يجب كتابته يف جميع املرا�سالت
امل�ستقبلية.
�سيتم بذل كافة اجلهود للرد عليك خالل � 7أيام
عمل ،و�إذا ت�أخر الرد النهائي عن  15يوم عمل

�أو �إذا احتجنا املزيد من الوقت للتحقيق� ،سوف
نبلغكم بالوقت الذي �سنقوم فيه بالإت�صال بك مره
�أخرى مبا يتعلق ب�شكوتك.
را�ض
را�ض عن الرد النهائي� ،أو غري ٍ
�إذامل تكن ٍ
عن الت�أخري يف الرد (الت�أخري مبا يزيد  15يوم)،
ميكنك الرجوع لهيئة الت�أمني.
 .٣مل�إذا ال ميكن حتويل الت�أمني عند بيع
املركبة؟
ميكنك القيام بذلك عن طريق �إر�سال تفا�صيل حيث �أن ق�سط الت�أمني قد مت احت�سابه بناءً على
ال�شكوى مع ذكر رقم املرجع لأك�سا �إىل هيئة املميزات ال�شخ�صية لل�سائق ،ف�إنه لي�س من املمكن
�أن يتم نقل غطاء الت�أمني ب�شكل ب�سيط من �سائق
الت�أمني:
لآخر .يجب �أن يتم �إلغاء الوثيقة احلالية .و�سيتم
هيئة الت�أمني
�إعطاء املالك اجلديد وثيقة ت�أمني جديدة لأغرا�ض
�ص.ب � ،113332أبوظبي  -دولة الإمارات العربية الت�سجيل.
املتحدة
� .٤أي الور�ش �سيتم �إ�ستخدامها لت�صليح
الهاتف+ 97124990111 :
املركبة؟
الفاك�س+ 97125572111 :
�إذا كنت �أخرتت الت�صليح لدى الوكالة ،ف�إنه �سيتم
الربيد الإلكرتوين:
ت�صليح مركبتك عن طريق الوكالة املرخ�صة ،و�إال
contactus@ia.gov.ae
ف�إن �أك�سا �ستقوم ب�إختيار �أحدى ور�ش الت�صليح
املعتمدة من قبلنا .ونحن ن�ستخدم فقط الور�ش
املوقع الإلكرتوين لت�سجيل ال�شكاوى:
 https://eservices.ia.gov.ae/Wirestorm/التي تتقيد ب�ضوابط اجلودة ال�صارمة .ويعمل
 Pages/Render.aspx?page=Complaints&lيف الور�ش التي ن�ستخدمها موظفني م�ؤهلني ومن
ذوي اخلربة حيث تقوم هذه الكراجات ب�إ�ستخدام
ayout=NewAnonymousComplaint
معدات متطورة للإ�صالحات .لهذا ال�سبب نحن
قادرون على تقدمي �ضمان ملدة � 6أ�شهر على
�أ�سئلة متكررة
الت�صليحات امليكانيكية و�ضمان ملدة � 12شه ًرا على
 .١مل�إذا ال ميكن �أن يكون الت�أمني والت�سجيل ت�صليحات الهيكل و�أعمال ال�صباغة.
با�سمني خمتلفني؟
 .٥ما هي �أوجه االختالف بني ت�أمني �أك�سا
لأنه من الطبيعي �أن يكون حامل الوثيقة هو نف�سه لل�سيارات وبني ت�أمني ال�شركات الأخرى
�سائق املركبة واملالك امل�سجل .ويجب �أن ميتلك املوجودة يف ال�سوق؟
حامل الوثيقة م�صلحة مالية يف املركبة .و�إن �إدارة تقدم �أك�سا �أعلى م�ستوى من احلماية للمركبات يف
املرور تقوم بت�سجيل ملكية املركبة با�سم ال�شخ�ص ال�شرق الأو�سط  -بدمج معايري الأمان واخلدمة
الذي ورد ا�سمه يف �شهادة ت�أمني املركبة.
على نطاق العمليات الدولية الوا�سعة� ،سحب املركبة
 .٢كيف تقومون باحت�ساب ق�سط الت�أمني يف حالة احلوداث على مدار � 24ساعة ،ت�صليحات
م�ضمونة و�ساعات عمل طويلة .و�إذا عر�ضت عليك
اخلا�ص بي؟
هناك عدد من احلقائق التي يتم الأخذ بها عند
احت�ساب ق�سط الت�أمني اخلا�ص بك .ومن بني هذه
احلقائق عمر ال�سائق ،فرتة اخلربة ،املطالبات
ال�سابقة ،املوقع ،قيمة املركبة ونوعها.

32

كتيب وثيقة

موتور بريفيكت

تغطية ت�أمينية من م�صدر �أخر بق�سط �أقل ،فعلى
الأرجح �إن هذا العر�ض يفتقد لبع�ض �أو كل هذه
املنافع ،فريجى �أن تقارن بني التغطية املمنوحة
ولي�س فقط بني قيمة ق�سط الت�أمني.
 .٦هل ميكنني اختيار الور�شة التي �أريد
�إ�صالح مركبتي فيها؟
�إذا قمت ب�إختيار ت�صليحات الوكالة ،ف�إذا �سيتم
ت�صليح مركبتك يف الوكاالت الرئي�سية امل�صرح
بها .و�إال ف�إن �شركة �أك�سا �سوف تختار �أحد
امل�صلحني امل�صرح لهم .والور�شة التي �سنختارها،
�ستعتمد على نوع املركبة ،طبيعة ال�ضرر وجاهزية
الكراج.
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