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مرحًبا بكم في  مجموعة الخليج للتأمين )الخليج( 
ش.م.ب. )م( الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من 

المسؤولية المدنية / ضد الغير
القسم االول: هو الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من 

المسؤولية المدنية الصادرة عن هيئة التأمين

بما أن املؤّمن له قد تقدم إىل جي.آي.جي. املشار إليها 
التأمني  إلبرام  بطلب  “الرشكة”  ب  الوثيقة  هذه  يف 
املبني فيما بعد، ووافق على اعتبار هذا الطلب أساًسا 
لهذه الوثيقة وجزًءً ال يتجزأ منها ودفع أو قبل أن يدفع 
التأمني املطلوب منه،وقبلت الرشكة وتعهدت  قسط 
رضر  حدوث  حالة  يف  للغري/املترضر  التعويض  بدفع 
بموجب هذا التأمني سواء أكان ناشًئا عن إستعمال 
املركبة أو وقوفها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أثناء 

مدة التأمني. 

فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية املسؤولية تجاه الغري/
للغري/ املركبة  بها  تتسبب  اليت  الحوادث  عن  املترضر 
املترضراليت تقع طبًقا لألحكام والرشوط واالستثناءات 
املبالغ  بها وذلك عن  امللحقة  أو  الوثيقة  الواردة بهذه 

اليت يلزم املؤّمن له أو قائد املركبة بدفعها لقاء: 

  االرضار الجسدية اليت تلحق بالغري داخل املركبة  	
أو خارجها.

 األرضار املادية اليت تلحق بالغري. 	

التعاريف

يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين املبينة قرين كل 
منها ما مل يقض السياق بغري ذلك:

الوثيقة 
املسؤولية  من  املركبة  لتأمني  املوحدة  التأمني  وثيقة 
بأن  الرشكة  بمقتضاها  تتعهد  اليت  الغري  تجاه  املدنية 
تعوض الغري املترضر عند حدوث الرضر املغطى بالوثيقة 
الطرفني  بني  العالقة  تحكم  واليت  لها  ملحق  وأي 

مقابل القسط الذي يدفعه املؤّمن له.

الشركة )المؤّمن( نحن /المؤّمن/لدينا/لنا
الوثيقة  جدول  يف  املذكورة  التأمني  رشكة  تعين 

وشهادة التأمني:مجموعة الخليج للتأمني )الخليج( 
ش.م.ب. )م( / جي.آي.جي. رشكة التأمني املرخص 
واألنظمة  للقوانني  طبًقا  الدولة  داخل  بالعمل  لها 
املركبة  على  التأمني  وقبلت  الدولة  يف  الصادرة 

وأصدرت الوثيقة.

المؤّمن له
بطلب  تقدم  الذي  االعتباري  أو  الطبيعي  الشخص 
التأمني وابرم مع املؤّمن وثيقة التأمني ملركبته وسدد 

أو قبل أن يسدد قسط التأمني.

قائد المركبة 
بأمر  أو  بإذن  املركبة  يقود  شخص  أي  أو  له  املؤّمن 
وفًقا  بالقيادة  له  مرخًصا  يكون  أن  برشط  له  املؤّمن 
والقوانني  واملرور  السري  لقانون  طبًقا  املركبة  لفئة 
واللوائح األخرى وأن ال يكون الرتخيص املمنوح له قد 
ألغي بأمر من املحكمة أو بمقتىض قانون السري واملرور 
والئحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد 
إذا تمكن  انتهت صالحية رخصة قيادته  الذي  املركبة 

من تجديدها خالل ثالثني يوًما من تاريخ الحادث. 

الغير المتضرر
أو  به  لحقت  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  أي   .1
الحادث،  بسبب  رضر  أو  إصابة  بممتلكاته 
املركبة  قائد  و  له  املؤّمن  ذلك  من  ويستثىن 
ما  إذا  له  املؤّمن  لدى  يعملون  الذين  والركاب 

أصيبوا أثناء العمل وبسببه.

أفراد عائلة كل من املؤّمن له و قائد املركبة )الزوج   .2
والوالدين واألوالد( املتسببة بالحادث. 

قائد املركبة املخصصة للتأجري ومركبة النقل العام   .3
ومركبة تعليم القيادة. 

تتكون الوثيقة من ثالثة اقسام:

القسم األول: 
هو الوثيقة املوحدة لتأمني املركبة من املسؤولية املدنية 
التغطيات  على  وتحتوى  التأمني  هيئة  عن  الصادرة 
األساسية ضد الغري يف هذه الوثيقة. التغطية يف هذا 
القسم إجبارية بحسب تعليمات الهيئة حيث ال يمكن 

اإلنقاص منها أو تعديلها

القسم الثاني:
املوحدة,  الوثيقة  على  إضافية  تغطيات  على  يحتوى 

مقسمة اىل قسمني:

التغطيات التلقائية 	

التغطيات اإلختيارية واإلستثناءات العام 	

اىل  باإلضافة  ةاإلختيارية,  التلقائية  التغطيات 
التغطيات الواردة يف الوثيقة املوحدة, تجعل وثيقتك 

تحوي اوسع تغطية متاحة

القسم الثالث: 
وقسم  املطالبات  تسجيل  وسائل  الثالث:  القسم 

األسئلة املكررة

القسم الرابع:
بجي. الخاصة  الشكاوى  تقديم  طريقة  يتضمن 

آي.جي.
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طلب التأمين
الطلب املتضمن البيانات الخاصة باملؤّمن له وبيانات 
علم  أو  بمعرفة  ويمأل  املطلوبة  التغطية  ونوع  املركبة 

املؤّمن له إلكرتونياً أو خطًيا.

قسط التأمين
له  املؤّمن  يسدده  أن  يتعهد  أو  يسدده  الذي  املقابل 

نظري التغطية التأمينية.

الحادث 
كل واقعة ألحقت رضًرا بالغري/املترضر نتيجة استعمال 
سقوط  أو  تناثرها  أو  احرتاقها  أو  انفجارها  أو  املركبة 

أشياء منها أو حركتها أو اندفاعها الذايت أو وقوفها.

األضرار الجسدية
الوفاة و/أو اإلصابات البدنية اليت تلحق بالغري بما يف 

ذلك العجز الكلي أو الجزيئ الدائم أو املؤقت.

االضرار المادية 
الرضر أو التلف الذي يلحق باملمتلكات العائدة للغري.

المركبة
آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسري بقوة 

ميكانيكية واملوضحة مواصفاتها يف الوثيقة.

المقطورة
مركبة مصممة لالرتباط بمركبة ميكانيكية أو شاحنة أو 
الرحالت(  )مقطورة  الخفيفة  املقطورة  وتشمل  جرار، 
اليت ال يزيد وزنها عن 750 كيلو غرام واملرخصة لذلك 

وفق قانون السري واملرور الساري املفعول.

نصف المقطورة وشبه المقطورة 
يكون  بطريقة  ومرتبطة  أمامي،  بدون محور  مقطورة 

قبل  ووزن حمولتها محمواًل من  وزنها  كبري من  جزًء 
الجرار أو املركبة امليكانيكية )القاطرة(.

الكارثة الطبيعية
كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل)الفيضانات أو 
الزوابع أو األعاصري أو ثوران الرباكني أو الزالزل والهزات 
ويصدر  وواسع  شامل  رضر  إىل  وتؤدي  األرضية( 

بخصوصها قرار من السلطة املختصة يف الدولة.

الملحق اإلضافي 
منافع  على  يحتوي  الطرفني  بني  خاص  اتفاق  كل 
هذه  يف  األساسية  التغطيات  إىل  يضاف  إضافية 

الوثيقة.

ملحق الحوادث الشخصيــة
لقائد  الشخصية  الحوادث  من  إضايف  تأمني  غطاء 
استثناؤهم من  تم  الذين  والركاب  له  واملؤّمن  املركبة 

التغطية األساسية مقابل قسط إضايف.

المسؤولية المدنيــة 
املسؤولية عن اإلصابات و األرضار الناتجة عن استعمال 

املركبة املؤّمن عليها واليت تصيب الغري/املترضر.

الطريـــق
إذن  إىل  حاجة  دون  العام  للسري  مفتوح  سبيل  كل 
خاص وكل مكان يتسع ملرور املركبات ويسمح للجمهور 
جهة  من  برتخيص  أو  بإذن  ذلك  كان  سواء  بارتياده 
أو  بمقابل  ارتياده  كان  وسواء  ذلك  بغري  أو  مختصة 
السري  قانون  يف  الوارد  للتعريف  ووفًقا  مقابل،  بغري 

واملرور النافذ.

نسبة االستهالك
حادث  وقوع  عند  املترضر  الغري  يتحملها  اليت  النسبة 

وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بداًل من املستعملة 
يف حالة الخسارة الجزئية وفًقا لجداول االستهالك.

األكسسوارات 
)الراديو  للمركبة  املصنعة  الرشكة  قامت  اليت  القطع 
تم  اليت  األخرى(  والقطع  والهاتف  والسرتييو 
يف  وذكرت  للرشكة  وصناعتها  قيمتها  بالتحديدإعالن 

جدول الوثيقة.

أفراد العائلة
أي فرد مقيم معك يف مزنلك.

السائق المرخص له 
املؤّمن له أو أي شخص يقود املركبة بإذن منه، رشيطة 
أن يحمل هذا الشخص رخصة قيادة سارية املفعول 
تكون  ال  وأن  املرور  وأنظمة  لقوانين  وفًقا  للمركبة 
بأمر من محكمة قانونية  رخصة السائق قد سحبت 

أو لوائح املرور.

مدة التأمين 
بالجدول،  الوثيقة كما هو موضح  الزمنية لهذه  املدة 

وأية مدة تأمني اخرى نوافق على تأمينك خاللها.

الحدود اإلقليمية 
املتحدة وأية مناطق اخرى ذكرت يف  العربية  اإلمارات 

جدول وثيقتك.

الفصل االول : الرشوط العامة

أي  ويعترب  واحًدا  عقًدا  وجداولها  الوثيقة  تعترب   .1
ملحق لها جزًء ال يتجزأ منها وكل كلمة أو عبارة 
أعطى لها معىن خاص يف أي جزًء من الوثيقة أو 
آخر  مكان  أي  يف  املعىن  ذات  لها  يكون  مالحقها 

وردت فيه ما مل يدل السياق على غري ذلك.

دولة  خارج حدود  الوثيقة  أحكام هذه  ال ترسي   .2
اإلمارات العربية املتحدة.

ال يجوز للرشكة التمسك يف مواجهة الغري املترضر   .3
بعدم مسؤوليتها عن التعويض بسبب أي دفع 
إثارتها يف مواجهةاملؤّمن  يمكن  اليت  الدفوع  من 

له. 

مبارشًة  الرشكة  مطالبة  للغري/املترضر  يحق   .4
واليت  به  لحقت  اليت  األرضار  عن  بالتعويض 

تسببت بها املركبة املؤّمنة لديها.

وفاة  حالة  يف  الرشكة  مسؤولية  أ.     تكون   .5
قائد  أو  له  املؤّمن  من  كل  العائلة  أحدأفراد 
املركبة مبلغ 200،000 درهم )مائيت ألف درهم( 
فقط للشخص الواحد، وعند اإلصابة تكون 
إىل  العجز  نسبة  بحسب  املؤّمن  مسؤولية 

املبلغ املذكور للشخص الواحد.

قائد  وفاة  حالة  يف  الرشكة  مسؤولية  تكون  ب. 
النقل  ومركبة  للتأجري  املخصصة  املركبة 
 200،000 مبلغ  القيادة  تعليم  ومركبة  العام 
للشخص  فقط  درهم(  ألف  )مائيت  درهم 
مسؤولية  تكون  اإلصابة  وعند  الواحد، 
املؤّمن بحسب نسبة العجز إىل املبلغ املذكور 

للشخص الواحد.

كل تبليغ أو إخطار بحادث تستلزمه الوثيقة يجب   .6
الربيد  بواسطة  سواًء  كتابة  الرشكة  إىل  يوجه  أن 
اإللكرتوين أو الفاكس أو باليد على العنوان املحدد 

يف الوثيقة بأرسع وقت ممكن.

أو  االسطول  تأمني  بوثيقة  يتعلق  أ.      فيما   .7
الوثيقة  هذه  بموجب  مؤّمنة  مركبة  بأي 
اتفاق  أي  عقد  له  واملؤّمن  للرشكة  يجوز  ال 
تغطية  دون  يحول  أو  يقلل  أن  شأنه  من 
عن  الناشئة  الكاملة  املدنية  مسؤوليته 
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الوفاة أو اإلصابات البدنية أو األرضار املادية 
اليت توفرها هذه الوثيقة أو تخفيض حدود 
مسؤولية الرشكة أو التغطيات املقررة فيهذه 
يتعلق  ما  ذلك  ضمن  ويدخل  الوثيقة، 
بالحرمان من املطالبة بالتعويض ألي سبب 
الجنس  أو  كالعمر  بالحادث  ليس له عالقة 
و  القيادة  رخصة  على  حصوله  تاريخ  أو 

خالفه وإال أعترب االتفاق باطاًل.

تأمينية  أنه يجوز االتفاق على تغطيات  على  ب. 
حدود  زيادة  أو  الوثيقة  تشملها  ال  جديدة 
هذه املسؤوليات والتغطيات بموجب وثيقة 

منفصلة أو بموجب ملحق إضايف. 

والتسوية  القضائية  اإلجراءات  تتوىل  أن  للرشكة   .8
لتمثيل املؤّمن له أو قائد املركبة على نفقتها من 
خالل محام يف أي تحقيق أو استجواب وأمام أي 
محكمة يف أي دعوى أو التدخل يف أي مرحلة من 
مراحلها يتعلق بمطالبة أو حادث قد تسأل عنه 
أن يرتتب  الوثيقة و يمكن  الرشكة بموجب هذه 
الوثيقة،  هذه  ألحكام  طبًقا  تعويض  دفع  عليه 
والتصالح  املطالبة  تلك  بتسوية  تقوم  أن  ولها 
كل  الرشكة  إىل  يقدم  أن  له  املؤّمن  وعلى  فيها، 
أو  للمحامي  وكالة  بتوقيع  سواء  ممكن  تعاون 
من  أي  مبارشة  من  تمكينها  أجل  من  خالفه 

اإلجراءات القانونية.

وثائق  عن  الناشئة  بالحقوق  املساس  دون   .9
التأمني على الحياة ووثائق التأمني من الحوادث 
الشخصية ويف حال تعدد وثائق التأمني اإللزامي 
من املسؤولية املدنية الناشئة عن استعمال املركبة 

الصادرة عن أكرث من رشكة واحدة فإن: 

الرشكات  بني  بالتساوي  يقسم  التعويض  أ. 
أما  واإلصابات،  الوفيات  حال  يف  املؤّمنة 
)بني  للمسؤولية  اقتسام  هنالك  كان  إذا 

املؤّمن له والغري/املترضر( حسب درجة الخطأ 
بعني  املسؤولية  يف  االشرتاك  نسبة  فتؤخذ 

االعتبار.

املادية يقسم بحسب  التعويض عن األرضار  ب. 
إىل  وثيقة  كل  يف  املبني  التأمني  مبلغ  نسبة 
الوثائق،  بايق  يف  التأمني  مبالغ  مجموع 
بعني  املسؤولية  يف  االشرتاك  نسبة  وتؤخذ 

االعتبار.

تلزتم الرشكة عند وقوع حادث بما يلي:   .10

إصالح املركبة املترضرة أو أي جزًء من أجزائها  أ. 
أو ملحقاتها واستبدال قطع غيارها املترضرة 
قبل  عليها  كانت  اليت  حالتها  إىل  وإعادتها 

الحادث.

للمركبة/املركبات  السوقية  القيمة  دفع  ب. 
املترضرة إذا تجاوزت قيمة األرضار ما نسبته 
وقت  للمركبة  السوقية  القيمة  من   %50
الرشكة  مسؤولية  تتعدى  أال  على  الحادث، 
وفًقا  حادث.  كل  عن  درهم  مليوين  مبلغ 
للفقرة )ج( من البند )1( من )الفصل الثاين: 

الزتامات رشكة التأمني(.

الخسارة  حالة  يف  املترضرة  املركبة  استبدال  ج. 
واملوديل  النوع  ذات  من  بأخرى  الكلية 
قبل  عليها  كانت  اليت  والحالة  واالضافات 
الغري/املترضرأن  يطلب  مل  ما  وذلك  الحادث، 
القيمة نقًدا ويف هذه الحالة تقوم  تدفع له 

الرشكة بإجابة طلبه. 

حال  يف  املترضر  الغري  إىل  نقًدا  الرشكة  تدفع  د. 
التلف(  أو  )الفقد  األرضار  قيمة  ذلك  طلبه 
للقطع املترضرة للمركبة كلها أو أي جزًء من 
وما  غيارها  قطع  أو  ملحقاتها  أو  أجزائها 
يمثل أجور تركيب واستبدال القطع املفقودة 

أو التالفة وقت الحادث وإعادتها إىل الحالة 
اليت كانت عليها قبل الحادث.

يمض  مل  اليت  للمركبات  املترضرة  القطع  تستبدل   .11
على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكرث من 
تحّمل  ودون  أصلية  جديدة  بقطع  كاملة  سنة 

املترضر أي نسب استهالك.

املترضر على إصالح  الغري  االتفاق مع  تم  يف حال   .12
بإصالح  تلزتم  التأمني  فإن رشكة  املترضرة،  املركبة 
وذلك  الوكالة،  إصالح  ورش  يف  املترضرة  املركبة 
تسجيل  أول  تاريخ  على  يمض  مل  اليت  للمركبات 

لها واستعمالها أكرث من سنة كاملة.

أ .    يف حال مرور أكرث من سنة على تسجيل املركبة   .13
املركبة  بإصالح  الرشكة  تلزتم  واستعمالها 
لنوع  مناسبة   إصالح  ورش  لدى  املترضرة 
القطع  استبدال  ويتم  املركبة  صنع  سنة  و 
املترضرة بأخرى أصلية بذات املستوى بحيث 
تضمن الرشكة بأن تتم أعمال اإلصالح وفًقا 
أعمال  الورش  وتضمن  كما  الفنية،  لألصول 
املترضر  الغري  تمكني  الرشكة  وعلى  اإلصالح، 
فاحصة  جهة  أي  لدى  املركبة  فحص  من 
إصالح  أنهتم  من  للتأكد  الدولة  يف  معتمدة 
الفنية وبشكل يستويف  املركبة وفًقا لألصول 
املتانة  املطلوبة لرتخيصها من حيث  الرشوط 
على  التأثري  ودون  آخر  رشط  وأي  واألمان 
الفحص الفين للمركبة املترضرة جراء الحادث 
حال  ويف  املختصة.  الرسمية  الجهات  لدى 
تبني أن اإلصالح مل يكن وفًقا لألصول الفنية 
يتم  أن  إىل  األمر  بمعالجة  الرشكة  فتلزتم 
إصالحها  بعد  مركبته  املترضر  الغري  تسليم 
بأقرب  الفنية  لألصول  ووفقا  نهايئ  بشكل 

وقت.

من  املؤمنة  و  املترضرة  للمركبة  بالنسبة  أما  ب. 
رشط  مع  تأمني  رشكة  لدى  التلف  و  الفقد 

االصالح داخل الوكالة، فيتم االصالح داخل 
ورش اصالح الوكالة وفقا للرشط، 

التلف  و  الفقد  من  املؤمنة  للرشكة  ويكون   
من  املؤمنة  الرشكة  على  بالرجوع  الحق 
اسس  وفق  االصالح  بعد  املدنية  املسؤولية 

االسرتداد االتية:

املركبة اليت مىض على تاريخ اول تسجيل   .1
لغاية  و  سنة  من  اكرث  لها  استعمال  او 
االسرتداد  يكون  الثانية  السنة  نهاية 
بعد خصم نسبة 15% من قيمة فاتورة 

االصالح النهائية. 

املركبة اليت مىض على تاريخ اول تسجيل    .2
او استعمال لها اكرث من سنتني و لغاية 
االسرتداد  يكون  الثالثة  السنة  نهاية 
بعد خصم نسبة 30% من قيمة فاتورة 

االصالح النهائية.

سنوات  ثالث  من  اكرث  مرور  حال  يف  و   .3
على اول تسجيل للمركبة او استعمالها 
تلزتم الرشكة باصالح املركبة املترضة لدى 
ورش اصالح مناسبة لنوع و سنة صنع 
املرضرة  القطع  استبدال  ويتم  املركبة 
على  املستوى،  بذات  اصلية  باخرى 
داخل  االصالح  رشط  “مع  االتفاق  ان 
قائما  يبقى  وجوده  حالة  يف  الوكالة” 
بني الرشكة التأمني املؤمنة من الفقد و 

التلف و املؤمن له. 

الرشكات  بني  القائمة  الحقوق  تراعى   .4
قبل العمل بهذا النظام.

غيار  قطع  تركيب  املترضر  الغري  طلب  حال  يف   .14
الحادث  جراء  املترضرة  القطع  عن  بداًل  جديدة 
الجدول  يف  املحددة  االستهالك  نسب  فيتحمل 
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رقم )1( من القيمة النهائية لفاتورة الرشاء، وفيما 
األجرة  ومركبات  التأجري  مكاتب  بمركبات  يتعلق 
االستهالك  نسب  فتطبق  العمومية  واملركبات 
املحددة يف الجدول رقم )2( من القيمة النهائية 

لفاتورة الرشاء.

قطع  تركيب  أو  االستهالك  خصم  يجوز  ال   .15
مستعملة إذا كانت القطع ضمن القائمة املحددة 

يف الجدول رقم )4( الوارد يف هذه الوثيقة. 

للغري /املترضر أن يتوىل إصالح األرضار اليت تتعلق   .16
كلفة  تزيد  ال  أن  رشيطة  الحادث  نتيجة  باملركبة 
اإلصالح عن املبلغ املتفق عليه مع الرشكة، وتلزتم 
اإلصالح  قيمة  بكامل  للمترضر  السداد  الرشكة 
املتفق عليه و للرشكة إن رغبت طلب تزويدها بما 

يفيد تمام عملية اإلصالح. 

يف حال ترضر قاعدة املركبة )الشايص( سواء كانت   .17
األجزاء  ترضر  أو  قابلة،  غري  أو  لالستبدال  قابلة 
هذه  وأصبحت  األعمدة  مثل  املركبة  من  الثابتة 
لحام  أو  شد  أو  قص  عملية  إىل  بحاجة  األجزاء 
خسارة  بحالة  تعترب  املركبة  فإن  الحادث،  نتيجة 
القيمة  حسب  بالتعويض  الرشكة  وتلزتم  كلية 

السوقية للمركبة وقت الحادث.

كلية وقامت  املركبة بحالة خسارة  اعتبار  يف حال   .18
املترضر على هذا األساس  الغري  بتعويض  الرشكة 
يجوز  وال  الرشكة،  حق  من  يكون  الحطام  فإن 
نقل  مقابل  مصاريف  أي  املترضر  الغري  تحميل 
للمركبة  استصدار شهادة حيازة  أو  املركبة  ملكية 
أي  من  خالية  املركبة  تكون  أن  على  املشطوبة، 

الزتامات تجاه الغري كاملخالفات املرورية وغريه.

يف حال وجود أي خالف بني الرشكة والغري املترضر   .19
بشأن قيمة األرضار أو مبلغ التعويض أو تحديد 
الهيئة  فتقوم  املترضرة،  للمركبة  السوقية  القيمة 
يف  متخصص  أرضار  وتقدير  كشف  خبري  بتعيني 

هذا املجال ومرخص ومقيد لدى الهيئة لتحديد 
القيمة  أو  التعويض  مبلغ  أو  األرضار  هذه  قيمة 
تسوية  لغايات  الرشكة  نفقة  وعلى  السوقية 

الزناع.

تأمينية  تغطية  إضافة  على  االتفاق  حال  يف   .20
أو أي من األشخاص  املركبة  أو قائد  له  للمؤّمن 
بموجب  التغطيات  من  استثناؤهم  تم  الذين 
هذه الوثيقة فإنه ال يجوز تحديد مبلغ التعويض 
ألف  )مائيت  درهم   200،000 من  بأقل  الوفاة  عن 

درهم( للشخص الواحد.

ال يجوز للرشكة رفض تعويض الغري املترضر بسبب   .21
التأخري  كان  إذا  الحادث  عن  التبليغ  عن  التأخري 

يستند لعذر مقبول.

تلحق  اليت  األرضار  الوثيقة  هذه  أحكام  تشمل   .22
بالغري املترضر من املقطورة ونصف املقطورة وشبه 

املقطورة ما دامت تتبع القاطرة.

ال تنتقص هذه الوثيقة وأي ملحق لها من حق   .23
املطالبة  أو  بالتعويض  املطالبة  يف  شخص  أي 
باسرتداد أي مبلغ يستحق له بموجب أحكام أي 

ترشيع نافذ.

الفصل الثاين: الزتامات رشكة التأمني

ترتب  أو  نتج  تلزتم الرشكة يف حال وقوع حادث   .1
يف  املترضر  الغري  بتعويض  املركبة  استعمال  على 
هذه  يف  عليها  املنصوص  مسؤوليتها  حدود 
املؤّمن له أو  املبالغ اليت يلزتم  الوثيقة عن جميع 
قائد املركبة قانوًنا بدفعها بصفة تعويض عما يلي:

بأي  تلحق  بدنية  إصابة  أية  أو  الوفاة  أوال:  أ.  
باستثناء  املركبة  ركاب  ذلك  يف  بما  شخص 

املؤمن له وقائد املركبة املتسببة بالحادث

له  املؤمن  لدى  يعملون  الذين  والركاب   

ويعترب  وبسببه،  العمل  أثناء  أصيبوا  ما  إذا 
الشخص من ركاب املركبة سواء كان موجودا 
داخل املركبة او صاعدا اليها او نازال منها ، و 
يكون الحد األقىص ملسؤولية الرشكة عن أي 
مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث 
مهما  قضائيا  به  يحكم  ما  قيمة  هو  واحد 

بلغت قيمته. 

الوالدين  أحد  أو  الزوج  وفاة  حال  يف  ثانيا:   
 200,000 األقىص  الحد  يكون  األوالد  أحد  أو 
أما  ألف درهم عن كل متوىف،  درهم مائيت 
يف حالة اإلصابة مع العجز فيكون التعويض 
 200,000 ملبلغ  منسوبة  العجز  نسبة  حسب 
درهم مائيت ألف درهم، وذلك باإلضافة إىل 

نفقات العالج الطيب.

اإلصابة  حالة  ويف  األحوال،  جميع  ويف  ثالثا   
العالج  نفقات  بكافة  بالوفاء  الرشكة  فتلزتم 

تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية

الحكومية  املستشفيات  كافة  ذلك  يف  بما   
والخاصة والصيدليات وأي عالجات تتطلبها 
العالج فتصدر  انتهاء  الحالة، ويف حال عدم 
للجهة  يوجه  الزتام  كتاب  التأمني  رشكة 

املعالجة.

تحدد  أعاله  )أ(  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع  ب. 
به  يحكم  ما  بقيمة  التأمني  مسؤولية رشكة 
ما  ذلك  يف  بما  قيمته  بلغت  مهما  قضائًيا 
القضائية  املرصوفات  من  املدعي  به  يطالب 
الرشكة  وعلى  الغرامات،  عدا  ما  والنفقات 
فور  الحق  صاحب  إىل  التعويض  تؤدي  أن 

صريورة الحكم القضايئ واجب التنفيذ.

)ما  واملمتلكات  األشياء  تصيب  اليت  األرضار  ج. 
عدا اململوك منها للمؤّمن له أو لقائد املركبة 
وقت الحادث أو ما كان لدى أي منهما على 

حيازته(،  يف  أو  حراسته  يف  أو  األمانة  سبيل 
مطالبة  أي  عن  فيها  التأمني  مبلغ  يتحدد 
أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد 
درهم(  )مليوين  درهم   2,000,000 بمبلغ 
ترضرت  الذين  األشخاص  عدد  بلغ  مهما 
لنقل  الالزمة  التكاليف  شاملة  ممتلكاتهم، 
ورش  أو  الوكالة  ورش  إىل  املترضرة  املركبة 
الوثيقة،  اإلصالح األخرى وفًقا ألحكام هذه 

حسب مقتىض الحال.

يستحق الغري املترضر مالك املركبة الخصوصية  هـ. 
املركبة  ملكية  شهادة  يف  مبني  هو  ما  وفق 
املركبة  بأن  واملرور  السري  إدارة  عن  الصادرة 
خصويص بدل فوات املنفعة )املركبة البديلة( 

وحسب التفصيل اآليت:-

التعويض  املترضر  الغري  اختيار  حال  يف  أوال:   
النقدي ال يتم احتساب أي بدل عن فوات 

املنفعة.

للمركبة  اإلصالح  اختيار  حال  يف  أما  ثانيا:   
مقتىض  حسب  اإلصالح  ورش  يف  املترضرة 

الحال فتحتسب مدة بدل فوات املنفعة

باأليام من تاريخ تسليم املركبة املترضرة وتقرير   
الحادث وامللكية للرشكة.

التأمني عن  تحتسب مسؤولية رشكة  ثالثا:   
مركبة  لكل  يوم  كل  عن  املنفعة  فوات  بدل 
بديلة  مركبة  أجرة  قيمة  حسب  مترضرة 
مماثلة لنفس النوع من املركبة باعتبار السعر 
يف  املركبات  تأجري  سوق  يف  والدارج  السائد 
يزيد عن ثالثمائة درهم  االمارة وبما ال  تلك 
فوات  لبدل  القصوى  املدة  وتكون  يوميا، 

املنفعة خمسة عرش يوما.

دفع  عدم  الرشكة  اختارت  حال  يف  رابعا:   
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توفر-  أن  عليها  وجب  الدارج  بالسعر  املبلغ 
إىل مكان إقامة املترضر - مركبة بديلة مماثلة 
املدة  تلك  عن  املترضرة  املركبة  نوع  لنفس 
على  للسري  جدا  جيدة  بحالة  تكون  بحيث 

الطرق.

فوات  بدل  استحقاق  حال  يف  خامسا:   
من  تأمني  املترضر  الغري  لدى  وكان  املنفعة 
فله  املدنية،  واملسؤولية  والتلف  الفقد 

ولغايات

مطالبة  املنفعة  فوات  بدل  على  الحصول   
رشكته مبارشة واليت لها حق مطالبة الرشكة 
املدنية  املسؤولية  من  املتسبب  لديها  املؤمن 

بمقدار ما دفعت.

يمتنع على الرشكة أن تقتطع أي مبلغ تحمل من   .2
الغري املترضر.

التأمني  إليه  يمتد  شخص  أي  وفاة  حالة  يف   .3
املنصوص عليه يف هذه الوثيقة تلزتم الرشكة بأن 
الحادث  نتيجة  املستحق  التعويض  مبلغ  تدفع 
إىل ورثته وفًقا للرشوط واألحكام الواردة يف هذه 

الوثيقة.

والغري  له  املؤّمن  بني  تسوية  بأي  الرشكة  تلزتم   .4
املترضر إذا تمت بموافقتها الخطية.

الفصل يف  املنصوص عليه يف هذا  التأمني  يمتد   .5
حدود األحكام والرشوط الواردة به إىل مسؤولية 
للمركبة  قيادته  أثناء  مرخص  مركبة  قائد  كل 

املؤّمن عليها.

تلزتم الرشكة بدفع مبلغ و قدره 6770 درهم ستة   .6
خدمة  ملزود  درهما  سبعون  و  سبعمائة  و  االف 
االسعاف والنقل الطيب إىل املستشفيات عن كل 
أو  البدنية  لإلصابة  يتعرض  “مصاب”  شخص 
الوفاة ويتم إسعافه ونقله إىل املستشفى نتيجة 

لدى  عليها  مؤمن  مركبة  من  يحصل  حادث 
الرشكة من املسؤولية املدنية، ويشمل هذا االلزتام 
الحوادث  تلك  من  املصابني  أو  املتوفني  جميع 
بمن فيهم من تستثنيهم الفقرة )أ( من البند )1( 
من األخطار املغطاة، ويراعى يف تحديد مقدار بدل 
وسيلة  وجاهزية  الطيب، سعة  والنقل  اإلسعاف 

اإلسعاف والنقل الطيب ألكرث من مصاب.

الفصل الثالث: الزتامات املؤّمن له

وفًقا  مطالبة  عليه  يرتتب  حادث  وقوع  حال  يف   .1
ألحكام الوثيقة يجب على املؤّمن له أو قائد املركبة 
والرشكة  املختصة  الرسمية  الجهات  يخطر  أن 
املؤّمن لديها خالل مدة معقولة من تاريخ وقوع 
والبيانات  املستندات  جميع  تقديم  مع  الحادث 
املتعلقة بالحادث، ما مل يكن التأخري لعذر مقبول، 
بأرسع  الرشكة  تسليم  له  املؤّمن  على  ويجب 
وقت ممكن كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية 

بمجرد تسلمه إياها.

يجب على املؤّمن له أو قائد املركبة إخطار الرشكة   .2
بأرسع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق 
يكن  مل  ما  املذكور،  بالحادث  خاصة  تحريات  أو 
أو  رسقة  وقوع  حالة  ويف  مقبول،  لعذر  التأخري 
عمل جنايئ آخر على املركبة املؤّمن عليها قد يرتتب 
عليه قيام مطالبة وفًقا لهذه الوثيقة يتعني على 
املؤّمن له أن يخطر الجهات املختصة بأرسع وقت 

وأن يقدم كل تعاون للرشكة. 

تقديم أي  ينوب عنه  له وال ملن  للمؤّمن  ال يجوز   .3
إقرار باملسؤولية أو عرض أو وعد أو دفع أي مبلغ 

بدون املوافقة الخطية للرشكة.

الفصل الرابع: االســـتثناءات

تنتج  اليت  املدنية  املسؤولية  التأمني  ال يغطي هذا 
أو تنشأ عن الحوادث اليت تقع من املركبة املؤّمن 

عليها يف الحاالت اآلتية:

الحوادث اليت تقع خارج حدود الدولة.  .1

نشأت  أو  وقعت  قد  تكون  اليت  الحوادث   .2
غري  أو  مبارشة  بطريقة  تعلقت  أو  نتجت  أو 
مثل)الفيضانات  الطبيعية  بالكوارث  مبارشة 
أو  الرباكني  ثوران  أو  األعاصري  أو  الزوابع  أو 

الزالزل والهزات األرضية(. 

األعمال  أو  األجنيب  العدو  أعمال  أو  الغزو   .3
الحربية سواء أكانت الحرب معلنة أو مل تعلن 
أو الحرب األهلية أو االرضاب أو االضطرابات 
االنقالب  أو  الثورة  أو  العصيان  أو  الشعبية 
العسكري أو اغتصاب السلطة أو املصادرة أو 
التأميم أو املواد والنظائر املشعة أو التفجريات 
الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق 
األسباب  من  بأي سبب  مبارش  غري  أو  مبارش 

املتقدمة.

الحوادث اليت تقع للمؤّمن له أو قائد املركبة   .4
املؤّمن  لدى  يعملون  الذين  األشخاص  أو 
إذا  إال  العمل وبسببه  أثناء  إذا ما أصيبوا  له 
حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو 

وثيقة أخرى.

الفصل الخامس: حاالت 
الرجوع على املؤّمن له

يجوز للرشكة أن ترجع على املؤّمن له و/أو قائد املركبةأو 
املسؤول عن الحادث بحسب األحوال بقيمة ما تكون 

قد أدته من تعويض يف الحاالت اآلتية:

إذا ثبت أن التأمني قد عقد بناء على إدالء املؤّمن   .1
له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر يف 
تحديد قسط  أو يف  الخطر  تغطية  الرشكة  قبول 

التأمني.

إذا ثبت استعمال املركبة يف غري األغراض املحددة   .2
تجاوز  أو  الوثيقة  بهذه  امللحق  التأمني  طلب  يف 
الحد األقىص للركاب املسموح به أوثبت تحميلها 
بأكرث من الحمولة املقررة لها أو إذا كانت حمولتها 
أو تجاوز حدود  غري محزومة بشكل فين محكم 
رشيطة  به  املسموح  العلو  أو  الطول  أو  العرض 
وقوع  يف  املبارش  السبب  هو  ذلك  أن  يثبت  أن 

الحادث.

اختبار  أو  سباق  يف  املركبة  استعمال  ثبت  إذا   .3
أن  رشيطة   - بها  املرصح  األحوال  غري  يف  الرسعة 

يثبت أنه السبب املبارش يف وقوع الحادث.

وانطوت  للقوانني  مخالفة  هنالك  أن  ثبت  إذا   .4
وفًقا  عمدية  جنحة  أو  جناية  على  املخالفة 
العقوبات  قانون  يف  عليه  املنصوص  للتعريف 

املعمول به والنافذ املفعول يف الدولة. 

الحصول  دون  تمت  املركبة  قيادة  أن  ثبت  إذا   .5
على رخصة قيادة لنوع املركبة طبًقا لقانون السري 
واملرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو أن يكون 
املركبة،  لقائد  أو  له  للمؤّمن  املمنوح  الرتخيص 
حسب مقتىض الحال، قد صدر أمر بإيقافه من 
املحكمة أو السلطات املختصة أو بمقتىض لوائح 
املرور أو أن رخصة قيادة املركبة كانت منتهية وقت 
املنتهية  الرخصة  تجديد  يستطع  مل  ما  الحادث 

خالل ثالثني يوًما من تاريخ الحادث.

إذا ثبت أن قائد املركبة سواء املؤّمن له أو شخص   .6
يف  وهو  الحادث  ارتكب  بقيادتها  له  سمح  آخر 
تأثري  تحت  وقوعه  بسبب  الطبيعية  حالته  غري 
املؤثرة  الكحولية  املرشوبات  تناول  أو  املخدرات 
تناول  أو  املركبة  على  السيطرة  يف  قدرته  على 
العقاقري الطبية اليت ال يسمح طبًيا بالقيادة بعد 
فيتم  للتأجري  معدة  املركبة  كانت  إذا  تناولها،أما 

الرجوع على قائد املركبة )املستأجر(. 
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أو  له  املؤّمن  من  عمًدا  الحادث  وقوع  ثبت  إذا   .7
قائد املركبة.

أو شبه  املقطورة  أو نصف  املقطورة  حال تسبب   .8
اتفق مع  له قد  املؤّمن  يكن  املقطورة بحادث ومل 

الرشكة على شمولها بالتأمني. 

وفًقا  الطريق  خارج  املركبة  استعمال  ثبت  إذا   .9
الوثيقة ومل يكن هنالك  لتعريف الطريق يف هذه 

تغطية اضافية.

أما يف حال كانت االرضار اليت لحقت بالغري   .10  
املترضر نتيجة عملية رسقة أو سطو للمركبة املؤّمنة 
وتوفرت إحدى حاالت الرجوع بحق السارق فيتم 

الرجوع عليه فقط.

الفصل السادس: إنهاء الوثيقة

ال يجوز للرشكة وال للمؤّمن له إنهاء هذه الوثيقة   .1
أثناء مدة رسيانها ما دام ترخيص املركبة قائًما.

على أنه يجوزانهاء الوثيقة قبل انتهاء مدة رسيانها   .2
بسبب:

إلغاء ترخيص املركبة أو أ. 

تغيري  بسبب  جديدة  تأمني  وثيقة  تقديم  ب. 
بيانات املركبة أو

عن  صادرة  شهادة  بموجب  ملكيتها  نقل  ج. 
يجب  الحالة  هذه  ويف  املختصة،  الجهة 
على الرشكة املؤّمن لديها أن ترد للمؤّمن له 
املتناسب  الجزء  بعد خصم  املدفوع  القسط 
فيها  سارية  الوثيقة  كانت  اليت  املدة  مع 
بحسب جدول املدد القصرية رقم )3( الوارد 
أية  أال تكون هناك  الوثيقة، رشيطة  يف هذه 
وكان  أو مطالبات معلقة  تعويضات دفعت 

املؤّمن له متسبًبا يف الحادث.

التلف  حال  يف  حكًما  ملغاة  الوثيقة  هذه  تعترب   .3
شطب  رشيطة  الكلية(  )الخسارة  للمركبة  الكلي 
تسجيلها بقرار تصدره إدارة املرور والرتخيص يؤكد 
عدم صالحيتها لالستعمال، على أن يبقى كل من 
الرشكة واملؤّمن له ملزتمني بأحكامها قبل اإلنهاء.

الفصل السابع: أحكام عامة

الواردة يف  البيانات  تلزتم الرشكة بتضمني جميع   .1
هذا  ويعترب  الوثيقة  هذه  من   )5( رقم  الجدول 

الجدول جزًءً من هذه الوثيقة.

ال تسمع الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد   .2
فيه  علم  الذي  اليوم  من  سنوات  ثالث  انقضاء 
املترضر وذوي املصلحة بحدوث الرضر وباملسؤول 

عنه.

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  محاكم  تختص   .3
بالفصل يف أي منازعة قد تنشأ عن هذه الوثيقة. 

الجدول 1
نسب االستهالك “ قطع غيار املركبات الخاصة”

النسبةالسنة 

-األوىل

5%الثانية

10%الثالثة

15%الرابعة

20%الخامسة

30%السادسة وما فوق

الجدول 2
نسب االستهالك قطع غيار “مركبات األجرة واملركبات العمومي ومركبات مكاتب التأجري”

النسبةالسنة 

10%الستة أشهر األخرية من السنة األوىل

20%الثانية

25%الثالثة

30%الرابعة

35%الخامسة

40%السادسة وما فوق
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الجدول 4

 قائمة قطع الغيار اليت إذا ترضرت من حادث سري يجب 
تغيريها بأخرى جديدة دون خصم أي استهالك

زجاج املركبة

األسطوانات الرئيسية للكوابح )للفرامل(

أسطوانات عجلة الكوابح )الفرامل(

جسم الكوابح )الفرامل(

كابالت الكوابح )طراز االنابيب(

خراطيم الكوابح

صفائح )أغشية( الكوابح

صناديق التوجيه

تروس التوجيه

محاور التوجيه ومفاضلة الكروية

أحزمة املقاعد 

الجدول 3

“جدول املدد القصرية” ببيان نسب االسرتداد من قسط التأمني

نسبة االسرتداد من القسطاملدة لرسيان الوثيقة

80%مدة ال تتجاوز شهر

70%مدة تزيد على شهر ولغاية نهاية الشهر الرابع 

50%مدة تزيد عن أربعة اشهر ولغاية نهاية الشهر السادس 

30%مدة تزيد عن ستة أشهر ولغاية نهاية الشهر الثامن 

ال يشءمدة تزيد عن ثمانية أشهر

القسم الثاني: التغطيات التلقائية، التغطيات اإلختيارية 
واإلستثناءات العامة

تمديدات التغطية التلقائية

1. حد التأمين ألضرار ممتلكات الغير 
إزداد ليكون 3,500,000 درهم 

2. خدمة المساعدة على الطريق 
مضافة بشكل تلقائي في الوثيقة

سحب  الحادث  أو  التعطل  حالة  يف  املركبة  سحب 
حادثة  وقوع  أو  تعطل  حالة  يف  عليها  املؤّمن  املركبة 
باتخاذ  جي.آي.جي.  تقوم  فسوف  املؤّمنه،  للمركبة 
إىل  املؤّمنة  املركبة  نقل  أو  لسحب  االلزمة  الرتتيبات 

أقرب ورشة تصليح معتمدة.

عدم  	 حالة  يف  قيادتها  عند  املؤّمنة  املركبة  إزالة 
املؤّمنة على الحركة على طريق معبد  املركبة  قدرة 
)وليس طريق املعبد( فستقوم الرشكة بإزالة املركبة 

بتكلفة متفق عليها.

خدمة املساعدة للمركبة على الطرق الوعرة: يف حال  	
نتيجة  للحركة  قابلة  غري  كانت  او  مركبتك  تعطل 
كانت  حال  يف  او  املنحدر  يف  السقوط  او  لالنقالب 
برتتيب  نقوم  فاننا سوف  الوعرة  الطرق  يف  عالقة 
سحب مركبتك اىل ورشة اصالح الوكيل او ورشة 
طريق  اقرب  اىل  او  باختيارها  تقوم  اليت  االصالح 
معبد. يتم توفري هذه الخدمة فقط خالل النهار و 
اذا كان املسبب ملا ذكر سابقا ناتجا عن قيادة املركبة 
بالطريقة االعتيادية املركبات اليت تشرتك بفعاليات 

الصحراء او السباقات مستثناه من هذه الخدمة.

رشيطة:  	

يجب ان تمتلك املركبة قدرات الدفع الرباعي و يتم  	
استخدامها وفقا لدليل االستخدام. 

للخدمة  	 املقدم  الشخص  تعرض  ال  املساعدة 
للخطر .

يكون  	 اليت  الحاالت  ملزمة يف  املساعدة  تكون  لن 
فيها تقديم املساعدة مستحيال او بسبب الطروف 

املطبقة او السائدة عندما يتطلب املساعدة.

يف حال عدم قدرتنا على سحب املركبة الي سبب  	
االستعانة  له  املؤمن  على  يتوجب  فانه   ، كان 

بالرشطة.

اعاله  	 املذكورة  للخدمة  يتم دفعة  ان اقىص مبلغ 
 1,100 هو  املعبدة  الطرق  او  املعبدة  للطرق  سواء 
مبالغ  اية  رافعة.  الستخدام  الحاجة  عند  درهم 

اضافيه يتحملها املؤمن له.

اطار  	 يف  ثقب  وجد  إذا  املركبة  إطارات  إستبدال 
املركبة، سنقوم باملساعدة. لتغيري اإلطارات، وذلك 
التغطية  تشتمل  ال  معايري  وفق  فين  باستخدام 
اإلطارات  األدوات،  و/أو  القطع  تزويد  على 

اإلحتياطية، الرافعة واألدوات األخرى.

فإنه  	 املركبة،  بطارية  فشل  عند  البطارية  خدمة 
سيتم تشغيلها حىت تتحرك بإستخدام ميكانييك 

معتمد من جي.آي.جي.

خدمة فتح القفل إذا تم قفل املركبة من الخارج،  	
سوف نحاول فتح القفل تحت إرشاف السلطات 

املختصة بذلك.

3. خدمات الفحص المركبة لدى 
هيئة الطرق والمواصالت

املركبة  فحص  إعادة  إىل  بحاجة  له  املؤمن  كان  إذا 
املوقع  من  السيارة  ننقل  سوف  فإننا  عليها،  املؤمن 
أخذ  سيتم  الفحص.  اجراءات  واستكمال  املطلوب 
ألي  فإذا  فقط.  واحدة  مرة  الفحص  املؤمنه  املركبة 
أكرث  سيارته  بأخذ  له  املؤمن  قام  االسباب  من  سبب 
إضايف.  أجر  له  املؤمن  فسيتحمل  واحدة،  مرة  من 
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وإنها مسؤولية املؤمن له للتحقق من جميع الغرامات 
املستحقة ودفعها مقدماً.

4. خصم عدم وجود مطالبات
إذا مل تقم بأي مطالبات خالل الفرتة الحالية للتأمني، 
قسط  تجديد  عند  خصم  على  تحصل  فسوف 
لجدول  وفقاً  الخصم  قيمة  تكون  سوف  التأمني. 

خصم عدم وجود 

التجديد. وقت  يف  املطبق   املطالبات 
إذا نشأت أي مطالبات، فسوف يتم تخفيض خصم 
عدم وجود مطالبات عند التجديد القادم لقسطك وفقاً 
 إىل جدول »خطوة إىل الوراء« املطبق يف وقت التجديد.

ال يمكن نقل خصم عدم وجود املطالبات الخاص بك 
إىل أي شخص أخر.

التغطيات اإلختيارية 

جدول  يف  ذكرت  إذا  فقط  التغطيات  هذه  تتطبق 
الوثيقة الخاص بك:

تمديد التغطية لتشمل سلطنة عمان:  .1 
سوف يتم تمديد تغطية الوثيقة لتشمل سلطنة 

عمان مقابل قسط إضايف

منفعة الحوادث الشخصية   .2

دفع  سيتم  إنه  عليه  املتعارف  و  املتفق  من  إنه 
قسط إضايف، يف حال وافقت الرشكة على دفع 
بما  أدناه  الجدول  يف  موضح  هو  كما  التعويض 
نشأت  جسدية  إصابات  أي  و  بالوفاة  يتعلق 
)املعيل،  السائق  عائلة  أفراد  و/أو  له  املؤمن  عن 
الوالدان و األطفال( و/أو املوظفني عند الصعود 

والزنول من السيارة.

نتيجة حادثة عرضية حادة وملحوظة اليت تؤدي 
)بإستثناء  أخر  سبب  أي  ن  ع  مستقل  بشكل 

العالج الطيب أو عن طريق الجراحة( إىل أي من 
هذه اإلصابات املذكورة يف الجدول أدناه خالل 3 

شهور اليت تلحق تاريخ الحادث.

رشيطة أن:

الرشكة  ستدفعه  الذي  التعويض  سيقترص  أ. 
من  املواد  هذه  من  فقط  واحدة  ملادة  طبقاً 
املادة 1 إىل 6 املذكورة أعاله أو املادة 7 بشكل 
املادة 5  إليها  اإلضافة  أو عن طريق  مستقل 
األشخاص  هؤالء  من  أي  لحالة  وفقاً   6 أو 
أن  أي حادثة واحدة رشيطة  نتيجة  املؤمنني 
مبلغ  اإلجمالية  الرشكة  مسؤولية  تتجاوز  ال 
للشخص  إمارايت  درهم   200,000 التعويض 

املؤمن له خالل أي فرتة تأمني واحدة.

الرشكة  تدفع  سوف  له،  املؤمن  طلب  عند  ب. 
املؤقت  الكلي  للعجز  أسبوعية  تعويضات 
الذي يمنع الشخص املؤمن له من ممارسة 
للجدول   8 املادة  يف  مذكور  هو  )كما  مهنته 
متتابعاً.  أسبوعاً   26 تتجاوز  ال  لفرتة  أعاله( 
األسبوعية  التعويض  قيمة  تكون  إن  يجب 
بني  اليت  لإلتفاقية  وفقاً  اإلجمالية  والقيمة 

الشخص الذي يطالب بالتأمني و الرشكة.

إن الرشكة غري مسؤولة عن دفع أي تعويض  ج. 
تحدث  اليت  الجسدية  اإلصابة  أو  للوفاة 
بشكل مبارش أو غري مبارش، بشكل إجمايل أو 

جزيئ نتيجة لألسباب التالية:

إيذاء النفس تعمداً أو اإلنتحار أو محاولة  	
اإلنتحار أو عيب خلقي أو ضعف عقلي.

التعويض  	 طالب  الشخص  لكون  نظراً 
نفسه مدمناً للمخدرات أو الخمر.

عند  فقط  التعويض  هذا  دفع  يتم  سوف  ح. 
ممثلته   / ممثله  أو  له  املؤمن  موافقة 

التعويض  استلم  ما  مىت  والذي  القانونية 
يتم اإلبراء الكلي فيما يتعلق باإلصابة لذلك 

الشخص.

يف  السيارة  ركاب  عدد  يتجاوز  ال  أن  يجب  ط. 
وقت وقوع الحادثة القدرة اإلستيعابية لعدد 

الركاب املرخص له للسيارة.

اإلستثناءات العامة

أو   الرضر  أو  الخسارة  الوثيقة  تغطي  ال   .1
من  الناشئة  الثالث  الطرف  تجاه  املسؤولية 
الحوادث املتعلقة بالسيارة املؤمنة يف الحاالت 

التالية:

الحدود  خاج  تقع  اليت  الحوادث  أ. 
الجغرافية املحددة يف هذه الوثيقة.

أو  مبارشة  تحدث  اليت  حوادث  أي  ب. 
الناجمة  أو  تقرييب  بشكل  مبارشة،  غري 
يمكن  أو  إىل  ساهمت  إىل،  بعد  عن 
يتصل  بما  أو  من  الناشئة  أو  إىل  عزوها 
التلوث  أو  األيونية  اإلشعاعات  مع 
أي  من  الصادرة  الذرية  باإلشعاعات 
وقود نووي أو أية مخلفات نووية ناتجة 
عن احرتاق الوقود النووي بشكل مبارش 
أو غري مبارش مع أي من األسباب املذكورة 

أعاله.

له  املؤمن  قيادة  عن  الناجمة  الحوادث  ج. 
الطريق  خارج  للسيارة  أخر  سائق  أي  أو 
»كافة  الطريق  تعريف  يتم  حيث  العام 
طرق املرور املفتوحة لعبور العامة«، إال يف 
حالة إتفاق األطراف على خالف ذلك يف 

الوثيقة.

يجري  مسؤولية  أية  يغطي  ال  التأمني  هذا   .2
الحاقها بمقتىض إتفاقية و مل تكن لتلحق لوال 

وجود تلك االتفاقية.

ناجمة  مسؤولية  أية  الوثيقة  تستثين   .3
راليات  السباق،  يف  السيارة  إستخدام  عن 

السيارات و/أو  تجارب الرسعة

استثناء الحرب واالرهاب

سوف لن ندفع ألي حادثة، خسارة، رضر أو إصابة 
من  أي  بسبب  مبارشة  غري  أو  مبارشة  الناجمة 
أسباب  أي  تساهم  مل  أم  ساهمت  سواء  التايل، 

أخرى بذلك:

الحرب. 	

 الغزو . 	

ترصفات الجيوش األجنبية. 	

العمليات العدائية، والعمليات الحربية )سواء  	
كانت الحرب معلنة أم ال(. 

الحرب األهلية. 	

الناس  	 )محاولة  العصيان  أو  التمرد  الثورة، 
بتغيري الحكم بالقوة أو محاولة فعل ذلك(.

وحجم  	 شديد  بشكل  كان  إذا  املدين  العصيان 
كبري يمكنه أن يعترب إنتفاضه شعبية.

من  	 مرخصه  كانت  إذا  )حىت  العسكرية  القوة 
الحكومة املنتخبة(.

بالقوة  	 السلطة  )إغتصاب  السلطة  إغتصاب 
)يشمل  مجموعة  أو  شخص  أي  قبل  من 

القوات املسلحة(. 

فإن  	 اإلستثناء،  هذا  لغرض  إرهايب  فعل  أي   
على  يشمل  ترصف  أي  يعين  اإلرهايب  الفعل 
استخدام القوة أو العنف أو التهديد، من أي 
شخص أو مجموعة من األشخاص سوءا كان 
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بصلة  أو  عن  نيابة  أو  شخصياً  الترصف  ذلك 
أو  حكومة  أو  منظمات  أو  منظمة  أي  مع 
أو دينية  حكومات وتم فعله ألغراض سياسة 
أو أيديولوجية أو أي أسباب مشابهة ويشمل 
عامة  وضع  أو  حكومة  أي  إجبار  على  العزم 
الناس أو قسم من عامة الناس تحت الخوف.

سواء  اإلصابة   أو  الرضر  الخسارة،  أيضاً  يستثىن 
كانت بسبب مبارش أو غري مبارش أو ناتجة عن أو 
أو  على  للسيطرة  اتخاذه  تم  ترصف  بأي  متصلة 
منع أو إخماد أو بأي وجه من الوجوه ذو صلة بما 

جاء يف األسباب املذكورة أعاله.

إذا دفعت الرشكة بموجب هذا االستثناء بأن أي 
خسارة أو رضر أو كلفة أو مرصوف غري مغطى بهذا 
على  تقع  العكس  إثبات  مسؤولية  فإن  التأمني 

عاتق املؤمن له.

هذا  من  جزء  أي  فيها  يصبح  اليت  الحالة  يف 
االستثناء غري صالح أو ال يمكن تطبيقه فإن الجزء 

املتبقي منه يبقى ساري املفعول وله أثره

مبلغ التعويضجدول املنافع

الركابالسائقنوع اإلصابة

200,000 درهم إمارايت200,000 درهم إمارايتالوفاة أو العجز الكلي الدائم.1

الفقدان الكلي والغري قابل للعالج 2
لكامل البرص يف كلتا العينني.

200,000 درهم إمارايت200,000 درهم إمارايت

الخسارة الكلية نتيجة برت عضو يف أو 3
أعلى املعصم أو الكاحل لكلتا األيدي 

أو كلتا القدمني أو واحدة معاً مع 
قدم واحدة.

200,000 درهم إمارايت200,000 درهم إمارايت

الخسارة الكلية نتيجة برت عضو يف أو 4
أعلى املعصم أو الكاحل لكلتا األيدي 

أو كلتا القدمني أو واحدة معاً مع 
قدم واحدة.

200,000 درهم إمارايت200,000 درهم إمارايت

الفقدان الكلي والغري قابل للعالج 5
لكامل البرص يف عني واحدة.

100,000 درهم إمارايت100,000 درهم إمارايت

الخارسة الكلية نتيجة برت عضو يف أو 6
أعلى املعصم أو الكاحل ليد واحدة 

أوقدم واحدة.

100,000 درهم إمارايت100,000 درهم إمارايت

العجز الكلي الذي يمنع الشخص 7
من إدارة أو مزاولة مهنته، 1,500 

درهم إمارايت لألسبوع الواحد لفرتة ال 
تتجاوز 26 أ سبوع.

سوف تحدد قيمة 
التعويض للشخص على 

أساس نسبة العجزالجزيئ 
الدائم موافق عليها 

من قبل املجلس الطيب 
ومرضوبة بمبلغ التأمني

)200,000 درهم إمارايت(

سوف تحدد قيمة 
التعويض للشخص على 

أساس نسبة العجزالجزيئ 
الدائم موافق عليها 

من قبل املجلس الطيب 
ومرضوبة بمبلغ التأمني

)200,000 درهم إمارايت(

العجز الكلي املؤقت الذي يمنع 8
الشخص املصاب من مزاولة مهنته.

كما هو متفق عليه )على 
أساس أسبوعي إىل 26 

أسبوع(

كما هو متفق عليه )على 
أساس أسبوعي إىل 26 

أسبوع(
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رشيطة أن:

الرشكة  ستدفعه  الذي  التعويض  سيقترص  أ. 
من  املواد  هذه  من  فقط  واحدة  ملادة  طبقاً 
املادة 1 إىل 6 املذكورة أعاله أو املادة 7 بشكل 
املادة 5  إليها  اإلضافة  أو عن طريق  مستقل 
األشخاص  هؤالء  من  أي  لحالة  وفقاً   6 أو 
أن  أي حادثة واحدة رشيطة  نتيجة  املؤمنني 
مبلغ  اإلجمالية  الرشكة  مسؤولية  تتجاوز  ال 
للشخص  إمارايت  درهم   200,000 التعويض 

املؤمن له خالل أي فرتة تأمني واحدة.

الرشكة  تدفع  سوف  له،  املؤمن  طلب  عند  ب. 
املؤقت  الكلي  للعجز  أسبوعية  تعويضات 
الذي يمنع الشخص املؤمن له من ممارسة 
للجدول   8 املادة  يف  مذكور  هو  )كما  مهنته 
متتابعاً.  أسبوعاً   26 تتجاوز  ال  لفرتة  أعاله( 
األسبوعية  التعويض  قيمة  تكون  إن  يجب 
بني  اليت  لإلتفاقية  وفقاً  اإلجمالية  والقيمة 

الشخص الذي يطالب بالتأمني و الرشكة.

إن الرشكة غري مسؤولة عن دفع أي تعويض  ج. 
تحدث  اليت  الجسدية  اإلصابة  أو  للوفاة 
بشكل مبارش أو غري مبارش، بشكل إجمايل أو 

جزيئ نتيجة لألسباب التالية:

إيذاء النفس تعمداً أو اإلنتحار أو محاولة  	
اإلنتحار أو عيب خلقي أو ضعف عقلي.

التعويض  	 طالب  الشخص  لكون  نظراً 
نفسه مدمناً للمخدرات أو الخمر.

عند  فقط  التعويض  هذا  دفع  يتم  سوف  ح. 
ممثلته   / ممثله  أو  له  املؤمن  موافقة 
التعويض  استلم  ما  مىت  والذي  القانونية 
يتم اإلبراء الكلي فيما يتعلق باإلصابة لذلك 

الشخص.

يف  السيارة  ركاب  عدد  يتجاوز  ال  أن  يجب  ط. 
وقت وقوع الحادثة القدرة اإلستيعابية لعدد 

الركاب املرخص له للسيارة.

اإلستثناءات العامة

أو   الرضر  أو  الخسارة  الوثيقة  تغطي  ال   .1
من  الناشئة  الثالث  الطرف  تجاه  املسؤولية 
الحوادث املتعلقة بالسيارة املؤمنة يف الحاالت 

التالية:

الحدود  خاج  تقع  اليت  الحوادث  أ. 
الجغرافية املحددة يف هذه الوثيقة.

أو  مبارشة  تحدث  اليت  حوادث  أي  ب. 
الناجمة  أو  تقرييب  بشكل  مبارشة،  غري 
يمكن  أو  إىل  ساهمت  إىل،  بعد  عن 
يتصل  بما  أو  من  الناشئة  أو  إىل  عزوها 
التلوث  أو  األيونية  اإلشعاعات  مع 
أي  من  الصادرة  الذرية  باإلشعاعات 
وقود نووي أو أية مخلفات نووية ناتجة 
عن احرتاق الوقود النووي بشكل مبارش 
أو غري مبارش مع أي من األسباب املذكورة 

أعاله.

له  املؤمن  قيادة  عن  الناجمة  الحوادث  ج. 
الطريق  خارج  للسيارة  أخر  سائق  أي  أو 
»كافة  الطريق  تعريف  يتم  حيث  العام 
طرق املرور املفتوحة لعبور العامة«، إال يف 
حالة إتفاق األطراف على خالف ذلك يف 

الوثيقة.

يجري  مسؤولية  أية  يغطي  ال  التأمني  هذا   .2
الحاقها بمقتىض إتفاقية و مل تكن لتلحق لوال 

وجود تلك االتفاقية.

ناجمة  مسؤولية  أية  الوثيقة  تستثين   .3
راليات  السباق،  يف  السيارة  إستخدام  عن 

السيارات و/أو  تجارب الرسعة

استثناء الحرب واالرهاب

سوف لن ندفع ألي حادثة، خسارة، رضر أو إصابة 
من  أي  بسبب  مبارشة  غري  أو  مبارشة  الناجمة 
أسباب  أي  تساهم  مل  أم  ساهمت  سواء  التايل، 

أخرى بذلك:

الحرب. 	

الغزو . 	

ترصفات الجيوش األجنبية. 	

العمليات العدائية، والعمليات الحربية )سواء  	
كانت الحرب معلنة أم ال(. 

الحرب األهلية. 	

الناس  	 )محاولة  العصيان  أو  التمرد  الثورة، 
بتغيري الحكم بالقوة أو محاولة فعل ذلك(.

وحجم  	 شديد  بشكل  كان  إذا  املدين  العصيان 
كبري يمكنه أن يعترب إنتفاضه شعبية.

من  	 مرخصه  كانت  إذا  )حىت  العسكرية  القوة 
الحكومة املنتخبة(.

بالقوة  	 السلطة  )إغتصاب  السلطة  إغتصاب 
)يشمل  مجموعة  أو  شخص  أي  قبل  من 

القوات املسلحة(. 

فإن  	 اإلستثناء،  هذا  لغرض  إرهايب  فعل  أي 
على  يشمل  ترصف  أي  يعين  اإلرهايب  الفعل 
استخدام القوة أو العنف أو التهديد، من أي 
شخص أو مجموعة من األشخاص سوءا كان 
بصلة  أو  عن  نيابة  أو  شخصياً  الترصف  ذلك 
أو  حكومة  أو  منظمات  أو  منظمة  أي  مع 
أو دينية  حكومات وتم فعله ألغراض سياسة 

أو أيديولوجية أو أي أسباب مشابهة ويشمل 
عامة  وضع  أو  حكومة  أي  إجبار  على  العزم 
الناس أو قسم من عامة الناس تحت الخوف.

سواء  اإلصابة   أو  الرضر  الخسارة،  أيضاً  يستثىن 
كانت بسبب مبارش أو غري مبارش أو ناتجة عن أو 
أو  على  للسيطرة  اتخاذه  تم  ترصف  بأي  متصلة 
منع أو إخماد أو بأي وجه من الوجوه ذو صلة بما 

جاء يف األسباب املذكورة أعاله.

إذا دفعت الرشكة بموجب هذا االستثناء بأن أي 
خسارة أو رضر أو كلفة أو مرصوف غري مغطى بهذا 
على  تقع  العكس  إثبات  مسؤولية  فإن  التأمني 

عاتق املؤمن له.

هذا  من  جزء  أي  فيها  يصبح  اليت  الحالة  يف 
االستثناء غري صالح أو ال يمكن تطبيقه فإن الجزء 

املتبقي منه يبقى ساري املفعول وله أثره
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وسائل تسجيل املطالبات

ماذا يجب أن تفعل عند وقوع حادثة ؟
عليك  يجب  حادثة،  وقوع  حالة  يف  لألنظمة،  وفًقا 
الحصول على تقرير الرشطة. حيث إن تقرير الرشطة 
مطالبتك  لقبول  جي.آي.جي.  قبل  من  متطلب 
ومعالجتها وإنه هام بشكل أكرب لورشة التصليح حىت 
تبدأ بتصليح مركبتك. يف حالة تورط أكرث من طرف يف 
للحادث مسؤولية  وفًقا  الرشطة  الحادثة، فستحدد 
املسؤوليات  هذه  ذكر  وسيتم  الحادثة.  يف  طرف  كل 
لألرضار  وأويل  مخترص  وصف  مع  الرشطة  تقرير  يف 
حالة  يف  عليك  ويجب  )املركبات(.  للمركبة  الناجمة 
وقوع حادثة أن تتصل برشطة املرور على الفور وإنتظار 

حضور الرشطة إىل موقع الحادث.

ومهما يكن يجب عليك التأكد من إنك ال تقوم بإعاقة 
حركة املرور لتجنب أي غرامة من قبل رشطة املرور.

لك  جسدية  إصابة  أي  حدوث  هللا  قدر  ال  حالة  يف 
أوألي من ركاب سيارتك، حىت لوكانت إصابة بسيطة، 
عليك  يجب  شخصية،  ممتلكات  ترضر  حالة  أويف 
التأكد من ذكر هذه التفاصيل يف تقرير الرشطة حىت 
املذكورة  املنافع  كافة  بالحصول على  الحق  لك  يكون 

يف الكتيب.

سيارتك،  بتصليح  ستقوم  اليت  التصليح  ورشة  إن 
سوف تقوم بتصليح األرضار املذكورة يف تقرير الرشطة 

فقط.

لذا، ننصحك من التأكد من ذكر هذه األرضار بشكل 
صحيح يف تقرير السيارة. 

نفس  يف  مختلفة  أرضار  بتصليح  رغبتك  حالة  ويف 
الوقت، اليت حدثت نتيجة حوادث مختلفة، فيجب 
حادث  لكل  مستقله  رشطة  تقارير  تقديم  عليك 
سبب هذه األرضار ملركبتك. وبناًء على هذه التقارير، 
سوف تطبق جي.آي.جي. العدد املناسب من مبالغ 

جدول  يف  املذكور  التحمل  مبلغ  بأن  علًما  التحمل. 
ينتج  وثيقتك يطبق بشكل مستقل على كل حادث 
عنه رضر بحيث ال يوجد طرف ثالث محدد من قبل 

الرشطة.

كيف تبلغ عن مطالبة ؟
أوحىت  األن،  بعد  مكاتبنا  إىل  القدوم  عليك  يجب  ال 
لتصليح  بنا  الخاصة  اإلتصال  بمراكز  اإلتصال 
الشبكة  نتيجة حادث، بسبب وجود خدمة  سيارتك 
املطالبة  بتسجيل  لرشكائنا  تسمح  اليت  اإللكرتونية، 

حيث ستبدأ عملية التصليح على الفور. 

يجب عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية فقط:

التأكد  الرشطة، ويجب عليك  تقرير  أحصل على   .1
من صحة كافة التفاصيل يف تقرير الرشطة.

تسجيل  بطاقة  القيادة،  رخصة  معك  أحمل   .2
سيارتك وتقرير الرشطة ويمكنك الذهاب إىل أي 
) يمكنك  املعتمدة من قبلنا  التصليح  من ورش 
املعتمدة  الورش  عن  معلومات  على  الحصول 

الخاصة بنا عن طريق موقعنا اإللكرتوين ( 

ورشة  يف  لجي.آي.جي.  مكتب  تجد  سوف   .3
بأخذ  موظفينا  أحد  سيقوم  حيث  اإلصالح 

املستندات منك وتسجيل املطالبة.

حيث  فوراً  سيارتك  تصليح  عملية  تبدأ  سوف   .4
بشكل  لنا  التابعني  الفاحصني  أحد  سيتواجد 
دائم يف ورشة اإلصالح ملتابعة سيارتك خالل فرتة 

عملية التصليح.

املستأجرة«،  السيارة   « تغطية  لديك  كانت  إذا   .5
لك  لتوفري  الالزمة  الرتتيبات  بإتخاذ  نقوم  سوف 
حىت  نفسها،  اإلصالح  ورشة  يف  بديلة  سيارة 
يمكنك ترك سيارتك يف الورشة واملغادرة بسيارة 

بديلة.

وبالتأكيد، إذا كنت ترغب باإلتصال بجي.آي.جي. عن 
طريق مركز اإلتصال الخاص بنا للتبليغ عن مطالبتك، 
سوف نكون مرسورين ملساعدتك على مدار 24 ساعة 

يف اليوم على رقمنا املجاين 800292 .

على  مطالبتك  إرفاق  يمكنك  راحتك،  ولضمان 
حيث   )www.gig-gulf.com( اإللكرتوين  موقعنا 
عن  معلومات  وتسجيل  نظامنا  إىل  الدخول  عليك 
ظروف  عن  املطلوبة  املعلومات  وإكمال  وثيقتك، 
لك  يقدم  وسوف  الرشطة.  تقرير  وإرفاق  مطالبتك 
وسيبدأ  العملية  نهاية  يف  ملطالبتك  رقماً  النظام 
موظفي قسم املطالبات املحرتفني على الفور بالعمل 

على توفري الخدمة املطلوبة.

يكون  سوف  مطالبتك،  معالجة  عملية  وخالل 
لديك املعلومات الكاملة عنها عن طريق الدخول إىل 
عن  أو   )www.gig-gulf.com( اإللكرتوين  موقعنا 
طريق اإلتصال بمركز اإلتصال الخاص بنا على الرقم 
8004845 )أخرت اإلستعالم عن املطالبات( خالل وقت 
عملنا من يوم األحد إىل الخميس من 8 صباحاً حىت 
10:00 مساًء، وويوم السبت من 8 صباحا حىت 5 مساًء، 
وباإلضافة لذلك سوف نقدم لك أخر املستجدات عن 
حالة مطالبتك عن طريق إرسال رسائل قصرية على 

هاتفك والربيد اإللكرتوين الخاص بك.

ماذا يحدث في حالة الخسارة الكلية؟
يف حالة تجاوز تكاليف تصليح سيارتك 50% من قيمة 
السيارة بعد خصم قيمة اإلستهالك )كما هوموضح 
يف جدول اإلستهالك املذكور يف الكتيب(، فسوف تعترب 

سيارتك على إنها خسارة إجمالية.

إىل  املركبة  ملكية  نقل  عن  مسؤوًل  تكون  سوف 
نقل  رسالة  ي.آي.جي.  لج   تقدم  وأن  جي.آي.جي. 
امللكية الرسمية الصادرة من إدارة املرور. وعند إستالم 
هذه الرسالة سوف تعوضك جي.آي.جي. عن قيمة 
إقتطاع  وبعد  ملركبتك  اإلستهالك  خصم  بعد  املركبة 

مبلغ التحمل.

الرضورية  الخطوات  كافة  بإتخاذ  جي.آي.جي.  تقوم 
إلصدار التسوية خالل 5 أيام عمل عند إستالم رسالة 

النقل الرسمية الصادرة من قبل إدارة املرور.

ماذا يحدث في حالة إحالة 
الحادث إلى المحكمة ؟

الحادثة  إحالة  الرشطة  تقرر  الحاالت،  بعض  يف 
املوت  حاالت  يف  عادة  يحدث  وهذا  املحكمة.  إىل 
إنتهاك أحد السواق  واإلصابات الجسدية أويف حالة 

لقوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف مثل هذه الحاالت، سيتم إحالة هذه الحادثة إىل 
املحكمة. وسوف تكون املمثل الوحيد يف املحكمة.

اإلجراءات  كافة  بإتخاذ  جي.آي.جي.  تقوم  سوف 
فرتة  أقرص  يف  مركبتك  تصليح  يتم  حىت  املطلوبة 
ممكنه. ومع ذلك، لن تستطيع جي.آي.جي. إخراج 
القرار  إصدار  يتم  حىت  التصليح  ورشة  من  مركبتك 

النهايئ من املحكمة.

عليك  يجب  للمحكمة،  الحادثة  إحالة  حالة  يف 
الفور. فتحتفظ جي.آي. اإلتصال بجي.آي.جي. على 
جي. بالحق بتعيني ممثل قانوين حىت تقوم جي.آي.
جي. بإدارة قضيتك عن طريق املحامني الخاصني بها.

ماذا يحدث في حالة رغبتك بالتعليق على 
الطريقة التي قمنا فيها بإدارة مطالبتك؟

لقد قمنا بتصميم إجراء محدد للسيطرة على الجودة 
لتقييم خدماتنا يف وقت إدارة مطالبتك. 

معالجة  من  إنتهائنا  بعد  بالتعليق  رغبتك  حالة  يف 
مطالبتك، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين 

www.gig-gulf.com

القسم الثالث: وسائل تسجيل المطالبات وقسم 
األسئلة المكررة
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بنا«  »أتصل  قسم  يف  تعليقك  تسجيل  يمكنك 
وسوف يتم إرساله على الفور للمدير املعين حىت يتم 

تقييم جودة خدماتنا.

يوم  خالل  تعليقاتك  بإستالم  بإشعارك  نتعهد  نحن 
عمل واحد، وسوف نرد عليك بتقييم عادل للوضع 
خالل يومني عمل وسوف نرد عليك يف حالة إقرتاح 
حل إذا تطلب األمر ذلك وتربيره خالل 3 أسابيع من 

تقديمك التعليق على موقعنا.

األسئلة املكررة

لماذا ال يمكن أن يكون التأمين 
والتسجيل باسمين مختلفين؟

الوثيقة هو نفسه  الطبيعي أن يكون حامل  ألنه من 
يمتلك  أن  ويجب  املسجل.  واملالك  السيارة  سائق 
إدارة  وإن  السيارة.  يف  مالية  مصلحة  الوثيقة  حامل 
الشخص  باسم  السيارة  ملكية  بتسجيل  تقوم  املرور 

الذي ورد اسمه يف شهادة تأمني السيارة.

كيف تقومون باحتساب قسط 
التأمين الخاص بي؟

عند  بها  األخذ  يتم  اليت  الحقائق  من  عدد  هناك 
احتساب قسط التأمني الخاص بك. ومن بني هذه 
الحقائق عمر السائق، فرتة الخربة، املطالبات السابقة، 

املوقع، قيمة السيارة ونوعها.

لماذا ال يمكن تحويل التأمين 
عند بيع السيارة؟

على  بناءا  احتسابه  تم  قد  التامني  قسط  أن  حيث 
املمزيات الشخصية للسائق، فإنه ليس من املمكن أن 
يتم نقل غطاء التأمني بشكل بسيط من سائق آلخر. 
إعطاء  وسيتم  الحالية.  الوثيقة  إلغاء  يتم  أن  يجب 
املالك الجديد وثيقة تأمني جديدة ألغراض التسجيل.

أي الورش سيتم إستخدامها 
لتصليح السيارة؟

سيتم  فإنه  الوكالة،  لدى  التصليح  أخرتت  كنت  إذا 
تصليح مركبتك عن طريق الوكالة املرخصة، وإال فإن 
التصليح  ورش  أحدى  بإختيار  ستقوم  جي.آي.جي. 
الورش  فقط  نستخدم  ونحن  قبلنا.  من  املعتمدة 
يف  ويعمل  الصارمة.  الجودة  بضوابط  تتقيد  اليت 
الورش اليت نستخدمها موظفني مؤهلني ومن ذوي 
الخربة حيث تقوم هذه الكراجات بإستخدام معدات 
متطورة لإلصالحات. لهذا السبب نحن قادرون على 
تقديم ضمان ملدة 6 أشهر على التصليحات امليكانيكية 
وضمان ملدة 12 شهًرا على تصليحات الهيكل وأعمال 

الصباغة.

ما هي أوجه االختالف بين تأمين جي.آي.
جي. للسيارات وبين تأمين الشركات 

األخرى الموجودة في السوق؟
الحماية  من  مستوى  أعلى  جي.آي.جي.  تقدم 
األمان  معايري  بدمج   - األوسط  الرشق  يف  للمركبات 
الواسعة،  الدولية  العمليات  نطاق  على  والخدمة 
سحب املركبة يف حالة الحوداث على مدار 24 ساعة، 
وإذا  طويلة.  عمل  وساعات  مضمونة  تصليحات 
عرضت عليك تغطية تأمينية من مصدر أخر بقسط 
لبعض  يفتقد  العرض  هذا  إن  األرجح  فعلى  أقل، 
التغطية  بني  تقارن  أن  فريجى  املنافع،  هذه  كل  أو 

املمنوحة وليس فقط بني قيمة قسط التأمني.

هل يمكنني اختيار الورشة التي 
أريد إصالح سيارتي فيها؟ 

سيتم  فإذا  الوكالة،  تصليحات  بإختيار  قمت  إذا 
تصليح مركبتك يف الوكاالت الرئيسية املرصح بها. وإال 
فإن جي.آي.جي. سوف تختار أحد املصلحني املرصح 
نوع  على  ستعتمد  سنختارها،  اليت  والورشة  لهم. 

املركبة، طبيعة الرضر وجاهزية الكراج.

ماهو جدول الفترة القصيرة؟
يف  موضح  هو  كما  القصرية  الفرتة  جدول  يطبق 

الجدول التايل:

فرتة التأمني
قسط 

تأمني الفرتة 
القصرية

إسرتداد 
األموال 
للفرتة 
القصرية

من قسط التأمني السنوي املستحق

يوم واحد إىل 
87.5%12.5%أسبوع واحد

أسبوع واحد إىل 
75%25%شهر واحد

شهر واحد إىل 
62.5%37.5%شهرين

شهرين إىل 3 
50%50%أشهر

3 شهور إىل 4 
37.5%62.5%أشهر

4 شهور إىل 6 
25%75%أشهر

6 شهور إىل 9 
12.5%87.5%أشهر

ال يوجد 100%أكرث من 9 أشهر
إسرتداد
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بزتويدك  ملزتمون  نحن   ، الخليج  جي.آي.جي.  يف 
أيًضا  ندرك  نحن  العمالء.  بأعلى مستوى من خدمة 
أنه من وقت آلخر ، قد تسوء األمور. لذلك ، عندما 
بقسم  باالتصال  نوصيك   ، تماًما  راضًيا  تكون  ال 

الشكاوي املخصص لدينا.

عادًة ما يكون أحد وكالئنا قادًرا على حل مشاكلك أو 
استفساراتك على الفور ، ومع ذلك ، إذا شعرت أن 
األمر يتطلب تصعيًدا ، فيمكنك تقديم شكوى رسمية 

وسيتم دائًما التعامل مع شكواك بإنصاف ورسيّة.

يمكنك تقديم شكواك بأٍي 
من الطرق التالية:

قم بزيارة موقعنا على اإلنرتنت
www.giggulf.ae/ar/contact-us/

complaints وقم بتسجيل شكواك.

غضون  يف  معك  سنتواصل   ، شكوى  تقدم  عندما 
برقم  وتزويدك  بشكواك  لإلقرار  واحد  عمل  يوم   )1(
والذي سيتم استخدامه يف جميع  للشكوى  مرجعي 
االتصاالت املستقبلية. سنرشح أيًضا الخطوات التالية 
يف العملية ونزودك بتفاصيل حول كيفية االتصال بنا 

ملناقشة شكواك.

بداًل من ذلك ، إذا مل يكن لديك عنوان بريد إلكرتوين 
أو وصول إىل اإلنرتنت ، يمكنك اختيار إحدى الوسائل 

التالية لالتصال بنا:

إرسال خطاب إىل اإلدارة يف مجموعة الخليج للتأمني 
ديب،   ،5862 ص.ب.   ، )م(  ش.م.ب.  )الخليج( 

اإلمارات العربية املتحدة.

خدمة  فريق  من  واطلب   800292 على  بنا  اتصل 
العمالء تسجيل شكواك.

قم بزيارة أحد فروعنا واطلب من فريق خدمة العمالء 
لدينا تسجيل شكواك.

نتيجة  على  وإطالعك  تحقيقنا  الستكمال  سنسعى 
إذا مل يكن ذلك  أيام عمل.  شكواك خالل )7( سبعة 
اّطالع دائم، طوال  ، فسنخربك ونبقيك على  ممكًنا 

العملية.

 الحًقا عن رّدنا النهايئ أو أي تأخري 
ٍ
إذا كنت غري راض

يف رّدنا )بعد 15 يوم عمل( ، يمكنك إحالة شكواك إىل 
منظم التأمني. يمكنك القيام بذلك عن طريق إرسال 
لشكوى  املرجعي  الرقم  ذكر  مع   ، شكواك  تفاصيل 
لدولة  املركزي  املرصف  إىل   ، الخليج  جي.آي.جي. 

اإلمارات العربية املتحدة 

باستخدام نموذج الشكوى عرب اإلنرتنت أو التفاصيل 
أدناه:

الربيد اإللكرتوين:
Consumerhappiness@cbuae.gov.ae

هاتف: 80022823

التعامل  إلجراءات  الكاملة  التفاصيل  على  للحصول 
www.giggulf.ae/ar/  مع الشكاوى ، يرجى زيارة

contact-us/complaints

القسم الرابع: طريقة تقديم الشكاوى  
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