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 .1مرحبا ً إلى شركة أكسا للتأمين
بما أنك اخترت شركة أكسا للتأمين فيجب أن
تطمئن أننا سنكون إلى جوارك كلما دعت الحاجة
إلى ذلك فنحن نفاخر بمستوى خدمة المطالبات التي
نقدمها لعمالئنا إذ يمكنك االتصال بنا لالستفسار
عن أي شئ يخص المطالبة الخاصة بك.

سوف نساعدك إذا
تعرضت لحادث.
رغبت في تقديم مطالبة.
تكسر الزجاج األمامي للسيارة أو النوافذ.

إذا تعرضت لحادث
على حسب نوع التأمين فإننا سنقوم بترتيب إصالح
سيارتك فنحن نوفر عليك عناء التفكير في تقدير
تكاليف اإلصالح حيث أن لدينا شبكة كبيرة من
مراكز اإلصالح لذا سوف نقوم بالتوجيه لعمل
اإلصالحات الالزمة وتسوية األمر بشكل مباشر
مع الجهة التي قامت باإلصالحات كما أن كافة
اإلصالحات عليها ضمان لمدة  12شهراً.

إذا كنت تقوم بعمل مطالبة
سيقوم يقوم قسم المطالبات لدينا بتسجيل البيانات
الخاصة بالحادثة والبدء في إجراءات حل المشكلة
على الفورحيث سيتأكد قسم المطالبات من األمور
التالية:
عما إذا كانت وثيقة التأمين تغطي الحادث.
تم إنهاء كافة اإلجراءات المتعلقة بالمطالبة.
كم المبلغ الواجب دفعه كتحمل.

ما نعدك به
غطاء تأميني على أعلى مستوى من الجودة بسعر
معقول.
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 .2ملخص للتغطية التأمينية الخاصة بالوثيقة
التأكد من أن كافة الموظفين الذين تتعامل معهم
ملتزمون بالمهنية ،لطفاء ويقدمون المساعدة.
التعامل مع المطالبة الخاصة بك أو استفساراتك
بكل سرعة وحزم.
إعطاءك المعلومات بشكل مبسط وميسر.
أن ال نضغط عليك لتقوم بشراء منتجاتنا.
ألي مساعدة أو استفسار ال
تتردد في االتصال على:

مسقط
خدمة العمالء
هاتـــف24400100 :
فاكـــس24400120 :
المطالبات
هاتف24400100 :
فاكس24400159 :

التأمين ضد الفقد والتلف
التأمين اإلجباري
(المسؤولية تجاه طرف ثالث)
مصاريف اإلسعافات األولية

هاتف:
فاكس:

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

الكوارث الطبيعية

ü

ü

ü

ü

¡

رفع تغطية الحوادث الشخصية
خيارات :
 25,000 , 20,000 , 15,000لاير عماني

ü

ü

ü

ü

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

الشغب واإلضرابات والعصيان المدني

ü

ü

û

û

û

û

أفراد األسرة كطرف ثالث

ü

ü

û

û

û

û

التحميل والتنزيل

ü

ü

ü

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

û

للسنة االولى من
التسجيل

û

û

إستبدال األقفال
تجارة السيارات وإيقاف المركبة في
ü
ü
األماكن العامة
إستبدال بسيارة جديدة خالل السنة األولى
حتى  24شهر حتى  6أشهر
(في حالة الخسارة الكلية)
بدون دفع قيمة اإلستهالك على قطع
من التسجيل االول من التسجيل االول
و بحد اقصى لمدة  5و بحد اقصى لمدة
الغيار الجديدة (في حالة الخسارة
سنتين
سنوات
الجزئية)
المتعلقات الشخصية
ü
ü
ü

ü

û

û

û

û

ü

ü

ü

ü

¡

û

û

û

û

للسنة االولى من
التسجيل

û

û

¡

¡

¡

¡

¡

¡

û

û

û

للسنة االولى من
التسجيل

û

û

تغطية دول مجلس التعاون الخليجي

ü

¡

¡

¡

¡

¡

ممتلكات المؤمن له خارج المركبة

ü

¡

¡

¡

û

û

الحوادث ومساعدة المركبة المعطلة

ü

ü

ü

¡

¡

¡

سيارة بديلة طوال فترة إصالح المركبة
التعويض النقدي عن التعطل بمقدار -
ر.ع عن كل يوم تعطل
التجديد التلقائي في حالة عدم وجود مطالبة

¡

¡

¡

¡

û

û

¡

¡

¡

¡

¡

û

¡

¡

¡

¡

¡

¡

بدون دفع أي تحمل

¡

¡

¡

¡

¡

¡

تغطية المركبة على الطرق الوعرة

ü

ü

¡

û

û

û

تغطية منفعة ايجار مركبة بديلة

ü

¡

¡

û

û

û

خصم عدم المطالبة
إعفاء تحمل تلف الزجاج األمامي

26846421
26846423

ü

ü

ü

ü

ü

û

¡

إستبدال زجاج المركبة األمامي بأخرى
أصلية من الوكالة

صحار

وثيقة التأمين
اكسكتف

وثيقة التأمين
بيرفيكت

وثيقة
التأمين
سيلّكت

التأمين اإلجباري
التأمين
وثيقة التأمين (المسؤولية تجاه
اإلجباري
طرف ثالث)  +ضد
(المسؤولية
الموحدة (التأمين
الحريق والسرقة
تجاه طرف
الشامل)
والسطو وفعل
ثالث)
متعمد من الغير

ü

ü

ü

ü

من التسجيل االول
من التسجيل االول و
و بحد اقصى 5
بحد اقصى سنتين
سنوات

تغطية دولة اإلمارات

ü

ü

خدمة سحب السيارة بدون تحديد المسافة

ü

ü

اإلصالح في ورشة الوكالة
(بعد السنة األولى)

		
 üمغطى

من التسجيل االول من التسجيل االول
و لغاية  5سنوات و لغاية سنتين

 ûغير مغطى

¡ إختياري
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 .4وثيقة أكسا للتأمين على السيارات

 .3فروع أكسا في عُمان
مكاتب ومنافذ شركة أكسا في سلطنة عُمان:

مسقط جراند مول ،مسقط

وثيقة أكسا للتأمين على السيارات

المكتب الرئيسي في الخوير

الطابق األرضي -كشك  ،11بوابة المدخل
الرئيسي مقابل كارفور
هاتف ،24396106 :فاكس24396100 :
السبت الى الجمعة  10:00صباحا الى 10:00
مسا ًء

هذا الكتيب يعتبر جزء من العقد القانوني المبرم
بينك وبين الشركة وهو يشرح لك بالضبط حدود
الغطاء التأميني الخاص بك والجدول الخاص بك
موضحا المستوى التأميني الذي قمت أنت بإختياره.

مبنى السيفوي ،الطريق رقم ،3303
شارع دوحة األدب،
ص .ب ،1276 .الرمز البريدي روي،
هاتف ،24400100 :فاكس24400120 :
األحد الى الخميس  8:00صباحا الى  5:00مسا ًء

فرع صحار
مبنى درمسي نانسي
الطابق األرضي قرب “ فرع الهمبار”
ص .ب ،109 .الرمز البريدي  311صحار
هاتف ،26846421 :فاكس26846423 :
األحد الى الخميس  8:00صباحا الى  5:00مسا ًء

مركز القرم سيتى سنتر ،مسقط
الطابق األول -محل رقم  007مقابل مكتب
مساعدة كارفور ،القرم
هاتف ،24470408 :فاكس24470566 :
السبت الى األربعاء  10:00صباحا الى 10:00
مسا ًء
الخميس والجمعه   10:00صباحا الى 12:00
مسا ًء

في الموج ،مسقط
الطابق األول في الموج مول ،بجانب المدخل
الرئيسي ،والقطعة رقم ،R22
هاتف ،24548196:فاكس24548195 :
السبت الى الجمعة  10:00صباحا الى 10:00
مسا ًء

فرع صاللة
شارع  23يوليو مقابل بنك ظفار الفرع الرئيسي
ومسجد السلطان قابوس ،بناية العبادي رقم ،2
الطابق األرضي
هاتف  ،23296842 ،23296841 :فاكس:
23297962
األحد الى الخميس  08:00صباحا الى 5:00
مسا ًء

المصطلحات التالية ترجع معناها لشركة أكسا
للتأمين (الخليج) ش.م.ب (م) وهي المؤمن ،أكسا،
نحن أو الشركة.

بنود عقد التأمين
البنود التالية ذكرها صادرة من الهيئة العامة لسوق
المال (سلطنة عُمان) وهي:
التعريفات
البند األول
استثناءات البند األول
البند الثاني
البند الثالث
اإلستثناءات عامة
الشروط عامة
ملحق 1
ملحق 2
ملحق 3

مركز مسقط سيتى سنتر ،مسقط
رقم الطابق األرضي-كشك  ،9 TCقرب مدخل
البوابة رقم 1
مرور الجناح الشرقي ،السيب
هاتف ،24558238 :فاكس24558276 :
السبت الى األربعاء  10:00صباحا الى 10:00
مسا ًء
الخميس والجمعه   10:00صباحا الى 12:00
مسا ًء
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 .5التعريفات
في تطبيق أحكام هذه الوثيقة ومالحقها يكون
للكلمات والعبارات اآلتية المعنى المبين المحددة
قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الحادث

وثيقة التأمين الموحدة على المركبات ومالحقها.

السائق المرخص له

أي مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو دراجة نارية
أو عربة أو مقطورة سواء كانت تندفع بصورة
ميكانيكية أو بصورة أخرى (غير إستخدام الدواب
في الجر) وتستعمل أو من ينوى  استعمالها على
الطريق داخل حدود السلطنة.

طلب التأمين

الوثيقة

المركبة

الطريق

كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في أي مكان
داخل حدود السلطنة.

الراكب

أي شخص يكون داخل المركبة في حدود عدد
المقاعد المرخص بها أو صاعدا ً إليها أو نازالً منها.

المؤمن

شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة.

المؤمن له

مالك المركبة الذي يغطى المؤمن من حوادثها على
الطريق ،ويعتبر في ـ حكم المؤمن له ـ كل شخص
يقود المركبة المؤمنة.

الغير (الطرف الثالث)

كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه وغير
أفراد أسرتيهما ولو كان ذلك الشخص من العاملين
لدى المؤمن له.

التأمين الشامل

التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين لصالح
الغير والكوارث الطبيعية والحوادث الشخصية.

كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة إستخدامها أو
تناثر أو سقوط شيء منها أو إنفجارها أو حريقها
أو سرقتها ولو لم تكن في حالة سير.
أي شخص يقود المركبة شريطة حصوله على
رخصة قيادة سارية المفعول  وفقا ً لقانون المرور
العماني والئحته التنفيذية.
الطلب الذي يتولى المؤمن له تعبئته وفق البيانات
المحددة به والذي يشمل التامين المطلوب والمزايا
اإلضافية والتغطيات التي يرغب فيها.

جدول الوثيقة

التأمين اإلجباري

التأمين على  كل ما يقع للغير من وفاة وإصابات
جسمانية وأضرار مادية ومصاريف العالج.

المعدة

يغطي ما ينتج عن حوادث المرور من وفاة أو
إصابات بدنية لمالك المركبة وقائدها وإسرتيهما
في الحدود الموضحة بالملحق.

الخسارة التبعية

ملحق الحوادث الشخصية

العجز الكلي المستديم

العجز الذي تسببه اإلصابة وينتج عنه إما فقدان
تام مستديم للقدرة على الكسب أو العمل أو على
إستخدام األعضاء المصابة ،أو بلوغ نسبة تعويض
أي إصابة أو مجموع نسب تعويض أكثر من
إصابة دائمة مائة في المائة أو أكثر.

العجز الجزئي المستديم

الجدول المنصوص عليه بوثيقة التأمين والذي
يعتبر جز ًءا ال يتجزأ منها والذي يحدد البيانات
الخاصة بالمؤمن له والمركبة المؤمن عليها
والتغطية التأمينية الممنوحة.

العجز الذي تسببه اإلصابة لعضو أو أعضاء وينتج
عنه نقص مستديم في مقدرة المصاب على الكسب
أو على إستخدام العضو أو األعضاء المصابة.

فترة التأمين

العــجز المؤقـت

الفترة المحددة في وثيقة التأمين والتي تكون خاللها
وثيقة التأمين سارية المفعول أو أية فترة تجدد لها
الوثيقة بنا ًء على إتفاق يتم بين الطرفين.

التحمل

المبلغ الثابت الذي يتحمله المؤمن له عن كل حادث
والمحدد في جدول الوثيقة.

اإلستهالك

النسبة التي يساهم بها المؤمن له/المتضرر عند
وقوع حادث ـ وفقا لقواعد وجداول االستهالك
المرفقة ـ في تكلفة قطع الغيار الجديدة األصلية في
حالة الخسارة الجزئية وفي حالة الخسارة الكلية
هي النسبة المخصومة من القيمة النقدية للمركبة    .

العجز الذي تسببه اإلصابة وينتج عنه فقدان مقدرة
المصاب على الكسب أو على إستخدام العضو أو
األعضاء المصابة بصفة مؤقتة.

الخسارة االستداللية

الخسارة التي تكون في حكم الخسارة الكلية للمركبة
متى أصيبت بأضرار جعلتها في حكم ذلك ،نتيجة
تجاوز التكلفة الفعلية إلصالحها  %75من قيمتها
وقت وقوع الحادث.

خصم عدم المطالبة

خصم نسبة محددة من القسط التأميني مقابل عدم
وجود مطالبات مدفوعة أو قابلة للدفع عن المدة
التأمينية السابقة.

الكوارث الطبيعية

الفيضانات واألودية والعواصف واألعاصير
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والزوابع والبرد.
مركبة تستخدم لألعمال اإلنشائية غير مصممة
لوضع حمولة عليها.
الخسارة غير المباشرة التي ال تنتج مباشرة من
وقوع الحادث المؤمن ،والحقة لوقوعه.

القاطرة

مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو
أكثر وتكونان معا ً وحدة واحدة.

المقطورة

مركبة بدون محرك ،صممت وصنعت لكي
تقطرها أو تجرها مركبة آلية.

تاريخ استكمال ملف الحادث

التاريخ الذي يقوم فيه المتسبب في الحادث بما يأتي:
دفع مبلغ التحمل المقرر.
تسلم المؤمن للمركبة.
تزويد المؤمن بنسخ عن رخصة المركبة
ورخصة القيادة.
استمارة الحادث البسيط في حالة الحادث البسيط.
التقرير الفني لفحص الشرطة في حالة الحادث
الجسيم ،وفي حالة الحادث البسيط إن استدعت
الضرورة ذلك.
خطاب من الجهة الممولة أو الراهنة (إن وجدت).
أي مستندات ضرورية يطلبها المؤمن من المؤمن
له شريطة طلبها عند اإلبالغ عن الحادث.
وتسري هذه المتطلبات على المتضرر من الحادث
فيما عدا دفع قيمة التحمل.

قسط التأمين

هو مبلغ من المال يلتزم المؤمن له بسداده للمؤمن
مقابل التزام المؤمن بتحمل تبعة المخاطر المؤمن
ضدها.
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 .6التغطيات
البند  - 1التأمين ضد الفقد والتلف
1 .يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد
أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها
وملحقاتها وقطع غيارها الموجودة بها والتي
تعتبر جزءا ً ال يتجزأ منها وذلك نتيجة
لحادث:
 .أحادث عرضي أو تصادم أو تدهور.
 .بحــريــق أو انفـجــار خـارجــي أو
اإلشــتعال الذاتي أو الصاعقة.
 .جالكوارث الطبيعية.
 .دالسطو أو السرقة.
 .هفعل متعمد صادر عن الغير.
2 .على المؤمن أن يقوم بإصالح المركبة
المتضررة من الحادث وإعادتها إلى حالتها
التي كانت عليها قبل وقوع الحادث .ويحق
له دفع قيمة تلك األضرار بعد موافقة المؤمن
له نقدا ً على أال تتعدى مسؤولية المؤمن قيمة
إستبدال األجزاء المتضررة والقيمة المعقولة
لتركيب هذه األجزاء.
3 .للمؤمن له القيام بإصالح األضرار التي قد
تلحق بالمركبة نتيجة الحادث المؤمن ضده
بموجب هذه الوثيقة إذا كانت قيمة اإلصالح
المقدرة ال تتجاوز  150رياال عمانيا (مائة
وخمسون رياال عمانيا) ،وال يحق له القيام
باإلصالح إذا كانت القيمة تتجاوز ذلك المبلغ
إال بعد موافقة المؤمن.
وعليه في حالة اإلصالح أن يقدم للمؤمن
كشفا ً مفصالً بتكاليف اإلصالح ومعتمدًا من
جهة اإلصالح للحصول على قيمة اإلصالح.
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4 .على المؤمن أن يعوض المؤمن له قيمة
المركبة نقدا ً في حالة الخسارة الكلية الفعلية
أو اإلستداللية وله بعد موافقة المؤمن له أن
يعوضه بمركبة أخرى من نفس الطراز
والنوع والمواصفات.
5 .يلتزم المؤمن بتحمل تكاليف حماية المركبة
ونقلها إلى أقرب ورشة إصالح في المكان
الذي وقع فيه الفقد أو التلف المغطى على
أال تتجاوز تلك التكاليف مائة لاير عماني ما
لم يتفق كتابة على مبلغ أكبر ضمن المزايا
اإلضافية المدرجة في الجدول.

إستثناءات البند :1

ال يكون المؤمن مسؤوالً عن  دفع أي تعويض
عن األمور اآلتية:
 . .1أالخسارة التبعية المالية التي تلحق بالمؤمن
له ما لم يتم االتفاق على تغطيتها ضمن
المزايا اإلضافية المدرجة في الجدول
رقم( )3من الفصل األول.
 .بالنقص في قيمة المركبة نتيجة االستعمال
أو البلى أو القدم أو أي عطل أو كسر
ميكانيكي أو كهربائي.
 .2التلف الحاصل للمركبة نتيجة زيادة الحمولة
أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص
به قانونا ً متى ثبت أن الزيادة في الحالتين هي
سبب الحادث.
 .3تلف اإلطارات إذا لم يكن التلف متزامنا أو
ناتجا أو مرتبطا بحادث مغطى تحت بنود
هذه الوثيقة.
 .4الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من
الحوادث الناجمة عن:

 .أوقوع قائد المركبة سواء المؤمن له أو من
في حكمه تحت تأثير مسكر أو مخدر.
 .بإستعمال المركبة في غير األغراض
المحددة في هذه الوثيقة والمرخصة بها.
 .جقيادة المركبة من شخص غير مرخص له
قانونا بالقيادة.

البند  - ٢التأمين اإلجباري
يغطي التأمين اإلجباري:
أوال  -التأمين لصالح الغير (الطرف الثالث):
1 .عند وقوع حادث نتج أو ترتب على إستعمال
المركبة المؤمن عليها ،يلتزم المؤمن ،في
حدود مسؤوليته المنصوص عليها في هذه
الوثيقة ،دفع جميع المبالغ الملتزم قانونا ً بدفعها
كتعويض عن الحاالت األتية:
 .أالوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي
شخص بما في ذلك ركاب المركبة (ما
عدا المؤمن له شخصيا ً وقائد المركبة
وقت الحادث وأفراد أسرتيهما "الوالدان
واألوالد والزوج”) ويعتبر الشخص من
ركاب المركبة إذا كان بداخلها أو صاعدا ً
عليها أو نازالً منها .ويعتبر العاملون لدى
صاحب المركبة مشمولين بهذه التغطية
باعتبارهم طرفا ً ثالثاً.
 .باألضرار التي تصيب األشياء والممتلكات
خارج المركبة ما عدا المملوك منها
للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث
أو ألفراد أسرتيهما أو ما كان لدى أي منهم
بحكم األمانة أو في حراسته أو في حيازته.
 .جمصاريف عالج اإلصابات التي تلحق
بالطرف الثالث من الحادث.

 .دتكاليف ومصاريف الجهات الطبية وفق
القواعد والحدود المنصوص عليها في
جدول الوثيقة.
 .هالنفقات المترتبة على الحادث من حماية
المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة لإلصالح
وتسليمها في المكان الذي وقع فيه الفقد
والتلف.
 .والمبالغ المحكوم بها قضائيا وتشمل
(التعويضات ،المصاريف القضائية،
المصاريف القانونية «مثل تقريرالخبير
إن تمت اإلحالة إليه أو ترجمة تقارير أو
ما شابه» ،أتعاب المحامي).
ثانيا  -مصاريف عالج إصابات المؤمن له ومن
في حكمه وأفراد أسرتيهما:
يغطي هذا التأمين مصاريف عالج اإلصابات التي
تلحق بالمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما
من حادث المركبة المؤمنة وذلك في حدود المبلغ
المحدد في جدول وثيقة التأمين ،ويلتزم المؤمن بأن
يؤدي هذه المصاريف إلى المستشفيات والجهات
الطبية وفقا للقواعد المحددة بجدول هذه الوثيقة.
يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل ،في
حدود األحكام والشروط الواردة به ،إلى مسؤولية
كل قائد للمركبة يأذن له المؤمن له بقيادة المركبة
المؤمنة ،بشرط أن يكون قد التزم ونفذ شروط هذه
الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسرى به وذلك كما
لو كان هو المؤمن له ذاته.

البند  - 3مصاريف اإلسعافات األولية
يلتزم المؤمن بتحمل مصاريف خدمات الطوارئ
الطبية المقدمة من طاقم اإلسعاف العاملين بالهيئة
العامة للدفاع المدني واإلسعاف بمبلغ ثابت
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مقداره( )400أربعمائة لاير عماني عن الحادث
الواحد جراء تقديم هذه الخدمات.

البند  - 4الكوارث الطبيعية

المؤمن له عندما يكون مسافرا ً كراكب في
المركبة المؤمنة.
دائما و أبدا التعويض سيكون تحت البند الثاني
(التأمين اإلجباري) أو تحت البند الخامس (الحوادث
الشخصية) ،و ليس تحت كل من البنديين.

تمديد الغطاء التأميني تحت البند األول (التأمين
ضد الفقد والتلف) ليعوض المؤمن له عند فقد أو
تلف المركبة المؤمنة بسبب:
الفيضانات أو العواصف أو الزوابع أو األعاصير
أو البراكين أو الزالزل أو التقلبات الطبيعة .يتوفر
غطاء الكوارث الطبيعية اذا طلب في إستمارة
طلب التأمين و  تم دفع قسط المرادف له حتى لو تم
إختيار البند الثاني (التأمين اإلجباري) فقط.

يمتد البند الثاني (التأمين اإلجباري ــ المسؤولية
تجاه الطرف الثالث) ليغطي الوفاة أو اإلصابة
العرضية التي تلحق بأي شخص أو التلف العرضي
لممتلكات طرف ثالث والتي تنشأ أثناء تحميل أو
تنزيل المركبة المؤمن عليها.

البند  - 5الحوادث الشخصية

على أية حال فإن التمديد ال يشمل:

تم تمديد تغطية الوثيقة لتشمل فوائد الحوادث الشخصية
لركاب المركبة المؤمنة في الحدود الموضحة
بالملحق رقم  .2حد تعويض الحوادث الشخصية
تحت إكسيكتيف هو  35,000لاير عماني.

البند  - 6الشغب ،اإلضرابات،
العصيان المدني
يمتد الغطاء المذكور في الفقرة ( 1التأمين ضد
الفقدان والتلف) إلى تعويض المؤمن عليه عن
التلف أو الفقدان الذي يحدث لسيارته نتيجة /بسبب:
الشغب أو االضطراب.
االضطرابات المدنية التي ال تتخذ صفة
االنتفاضة الشعبية أو ترقى إلى مستواها.

البند  - 7أفراد األسرة
البند الثاني (( )1أ) التأمين اإلجباري ـــ المسؤولية
تجاه الطرف الثالث يمتد ليغطي  :
الوفاة أو أية إصابة بدنية تصيب أفراد أسرة
المؤمن له أو سائق المركبة أثناء تواجدهم في
المركبة المؤمنة أو الصعود إليها أو النزول منها.
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البند  - 8التحميل و التنزيل

 .أالفقدان أو التلف الذي يحدث لألشياء المحمولة
أو التي يتم تحميلها أو تنزيلها من المركبة
المؤمن عليها.
 .بالوفاة أو اإلصابة البدنية للمؤمن له أو سائق
المركبة أو أفراد أسرتيهما إال إذا تم إختيار
البند السابع أيضا.

البند  - 9استبدال األقفال
في حال تلف او سرقة المفاتيح الخاصة باقفال
مركبتك او مفاتيح التحكم عن بعد  ,فاننا سوف نقوم
بدفع التكاليف الالزمة الستبدال هذه المفاتيح (اذا
تطلب االمر ذلك)  ,طالما كنا مقتنعيين بان المكان
المخصص الصطفاف او الموقف الذي تقف فيه
المركبة قد يكون معلوما للشخص الذي قد يكون
استحوذ على هذه المفاتيح.
سنقوم بدفع التكاليف الالزمة الستبدال :
اقفال االبواب و اقفال الصندوق الخلفي
مفتاح تشغيل وقفل مقود المركبة
مفتاح التحكم عن بعد و نظام االقفال المركزي.

لن يتأثر الخصم الممنوح لك لعدم وجود حوادث
بسبب وجود مطالبة تحت هذا البند  ,و مع ذلك ,
لن نقوم بدفع تكاليف تغيير اجهزة االنذار او ايا ً من
اجهزة الحماية المستعملة في مركبتك.
الحد االقصى للدفع الي حادث هو :
موتور بيرفكت  250لاير عماني
موتور ايكسيكتف التكاليف الفعلية.

البند  - 10تجارة السيارات وإيقاف
المركبة في األماكن العامة
سوف نقوم بتعويض المؤمن له عن أي فقدان
أوتلف يحدث للمركبة المؤمنة إذا كانت موجودة
في عهدة:
ورشة إصالح السيارات أو ما شابه ،ال تكون
ملكا للؤمن له ويكون المؤمن له قد ترك المركبة
المؤمنة هناك لغرض الصيانة أو اإلصالح أو
عمل الخدمة الالزمة.
فندق ,مطعم أو ما شابه ذلك ال يكون ملكا ً
للمؤمن له ويكون قد تم إيقاف المركبة المؤمنة
هناك عن طريق الشخص المصرح/المخول
بذلك.
شريطة أن يكون المؤمن له غير قادر على
استرجاع المركبة المؤمنة من الطرف المسؤول أو
يعطينا حق الحلول.

البند  - 11األستبدال بسيارة جديدة
إذا كان عمر المركبة أقل من  6أشهر و ثبت أنها
في حكم الخسارة الكلية فإننا سندفع ثمن سيارة
جديدة من نفس الموديل في حالة الوثيقة بيرفيكت.

البند  - 12اإلستهالك
(في حالة الخسارة الجزئية)

في حالة الفقدان الجزئي الذي يتطلب استبدال قطع
الغيار ،سيتم تطبيق معدل األستهالك المذكور في
الجدول وفق ما يلي:
بالنسبة لوثيقة التأمين بيرفيكت :لن يتم تطبيق
مبدأ األستهالك خالل السنة االولى من تاريخ
التسجيل لسيارة جديدة.
بالنسبة لوثيقة التأمين اكسكتف :لن يتم تطبيق
مبدأ األستهالك خالل الخمسة أعوام من تاريخ
تسجيل المركبة الجديدة.

البند  - 13المتعلقات الشخصية
سندفع لك (المالك تفضيال) ثمن الخسارة أو الضرر
الحاصل للممتلكات الشخصية بسبب حريق ،سرقة
أو حادث أثناء وجودها في المركبة.
سوف نقوم بخصم قيمة االستهالك والتلف عندما
نقوم بتسوية المطالبة .لن تنطبق مساهمة الوثيقة
في تسوية المطالبة تحت هذا البند.
الحد األعلى المدفوع في أى حادث هو:
 100لاير عماني في حالة وثيقة التأمين
بيرفيكت.
 200لاير عماني في حالة وثيقة التأمين
اكسكتف.

استثناءات للبند :١٣
لن تعوض الشركة عن الخسارة أو الضرر
للممتلكات التالية:
 .أالهالك والتلف الذي يلحق بالطوابع المالية
واألوراق المالية والمستندات.
 .بسرقة أية ممتلكات في مركبة مفتوحة أو في
مركبة مفتوحة ذات سقف مفتوح.
 .جالبضائع أو العينات الخاصة بأي من المهن
التجارية .
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 .دالذهب ،الفضة ،األلماس ،المعادن النفيسة و
المجوهرات.

البند  - 14خصم لعدم المطالبة

إذا تقدمت بأية مطالبة في وثيقتك ،فإننا سنقوم
بخفض خصم عدم المطالبة وفقا للجدول المعتمد
لدى الشركة.
إذا لم تقم بعمل المطالبة بموجب الوثيقة فإننا
سنقوم بزيادة خصم عدم المطالبة عندما تقوم
بتجديد الوثيقة وفقا للجدول المعتمد لدى الشركة.

البند  - 15إعفاء تحمل تلف الزجاج األمامي

في حالة كسر النوافذ أو الزجاج األمامي للمركبة
المؤمنة ،حيث يكون هذا هوالتلف أو الضرر
الوحيد الذي لحق بالمركبة (خالف الخدوش الناتجة
عن الكسر) فإن الشركة تتعهد بتعويض المؤمن له
قيمة استبدال النوافذ أو الزجاج األمامي  ،وأن تلك
المطالبة التؤثرعلى خصم عدم المطالبة وال ينطبق
عليها مساهمة الوثيقة.
الحد األقصى لهذا البند هو:
بالنسبة لوثيقة التأمين بيرفيكت 200 :لاير
عماني إذا زادت تكاليف اإلصالح الفعلية عن
هذا المبلغ ،ستكون الوثيقة خاضعة لمساهمة
الوثيقة ويؤثر ذلك على خصم عدم المطالبة.
ال يوجد حد أقصى بالنسبة لوثيقة التأمين
اكسكتف.

البند  - 16إستبدال زجاج المركبة
األمامي بأخرى أصلية في الوكالة
في حالة كسر النوافذ أو الزجاج األمامي للمركبة
المؤمنة ،حيث يكون هذا هوالتلف أو الضرر
الوحيد الذي لحق بالمركبة (خالف الخدوش الناتجة
عن الكسر) ،و عند طلبك سنقوم بغير النوافذ أو
الزجاج األمامي في الوكالة أو الوكيل المعتمد.
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المبلغ المدفوع في تلك المطالبة ال تؤثر على خصم
عدم المطالبة وال ينطبق عليها مساهمة الوثيقة.

الوثيقة بيرفيكت

أقصى مدة عام واحد من
تاريخ التسجيل

البند  - 17تغطية دولة اإلمارات

الوثيقة اكسكتف

أقصى مدة خمسة أعوام
من تاريخ التسجيل

تمدد الحدود الجغرافية للوثيقة لتشمل دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

البند  - 18خدمة سحب السيارة
بدون تحديد المسافة
في حالة المطالبة و التي مغطأة بالوثيقة وبسببها
أصبحت المركبة المؤمنة معطلة و غير قابلة
للقيادة ،سنقوم بدفع تكلفة سحب الركبة ألقرب
ورشة إصالح بغض النظر للمسافة أو الحد
الموضح في جدول الوثيقة.
تنطبق هذه الميزة أيضا خارج حدود سلطنة عمان
اذا كانت الوثيقة ممددة لتغطية دول اخرى ،لكن
يرجع القرار بتصليح المركبة في بلد الحادث أو
سحب المركبة الى السلطنة لشركة أكسا.
إذا تم إختيار البند الثالث و العشرون (الحوادث و
مساعدة المركبة المعطلة  )AAA -و وقع الحادث
في حدود السلطنة ،نوصي باإلتصال بهم لكي
يقوموا بالمساعدة/الخدمة في أسرع وقت ممكن و
بدون دفع مقابل للمساعدة أو الخدمة.

البند  - 19اإلصالح في ورشة
الوكالة أو الوكيل العتمد
تم تمديد الفقرة البند األول (التأمين ضد الفقدان والتلف)
لتشمل إصالح التلف العرضي للمركبة المؤمنة في
الوكالة المعتمدة لدى الصانع في سلطنة عمان.
وثيقة التأمين الموحدة أقصى مدة عام واحد
(التأمين الشامل)
من تاريخ التسجيل

البند  - 20تغطية دول مجلس
التعاون الخليجي
تمدد الحدود ليشمل دولة اإلمارات العربية المتحدة،
مملكة البحرين ،المملكة العربية السعودية ،دولة
الكويت و دولة قطر.

البند  - 21تغطية ممتلكات
المؤمن له خارج المركبة
البند الثاني (( )1أ) التأمين اإلجباري  -المسؤولية
تجاه الطرف الثالث يمتد ليغطي  :
الممتلكات التي هي خارج المركبة و المملوكة
للمؤمن له أو قائد المركبة أو أفراد أسرتيهما.
شريطة أن الحد أألقصى لمسؤولية الشركة محددة
في البند الثاني (( )1ب) من جدول الوثيقة.
تنطبق هذه التغطية على المركبة المؤمنة عندما
تكون أنت قائد المركبة أو أي شخص آخر .البند
الثالث والعشرون ينطبق فقط في حالة استعمال
خدمة أكسا للمساعدة على الطريق.

البند  - 22الحوادث و مساعدة
المركبة المعطلة
تنطبق هذه التغطية على المركبة المؤمنة عندما
تكون أنت قائد المركبة أو أي شخص آخر .البند
الثالث والعشرون ينطبق فقط في حالة استعمال
خدمة أكسا للمساعدة على الطريق.
هذه الخدمة على مدار الساعة.
تعتبر بطاقة المساعدة على الطريق سارية

فقط للمركبة المؤمنة خالل فترة سريان وثيقة
التأمين.
المنطقة الجغرافية  -في أي مدينة ضمن حدود
سلطنة عمان و  مدينة دبي.
يمكن االستفادة من هذه الميزة حتى سبع مرات
خالل فترة الوثيقة (خالل السنة الواحدة).
ال تشمل الميزات المقدمة خدمات القطر أو
إزالة المركبة من أي مكان في الصحراء أو
الشواطئ.

خدمات السحب
في حالة عدم قابلية المركبة لتشغيل أو في حالة
كانت تحتاج إلى إصالحات ميكانيكية فسيتم سحب
المركبة إلى أقرب ورشة إصالح (محصورة
بعملية سحب/نقل واحدة فقط).

السحب من مكان الحادث
في حالة تعرض المركبة للتلف أو أصبحت غير
قابلة للقيادة بسبب حادث ،فسيتم سحب المركبة إلى
ساحة شرطة عمان السلطانية أو إلى أقرب ورشة
إصالح أو إلى المرافق التابعة للوكيل.

تلف البطارية
في حالة تلف البطارية ،فسيتم عمل توصيلة
كهرباء لتشغيلها.

تغيير اإلطار التالف
في حالة تعرض إطار المركبة المؤمنة للتلف،
فإننا سنساعد المؤمن له في تغيير اإلطار وفي
حالة عدم وجود إطار احتياطي جاهز سيتم سحب
المركبة إلى أقرب ورشة إصالح أو ورشة إصالح
إطارات.

توفير الوقود

يمكن توفير وقود للسيارة التي توقفت بسبب نفاذ
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البنزين بالقدر الذي يكفي لتوصيلها إلى أقرب
محطة بنزين ،ويتحمل المؤمن له تكاليف الوقود.

انغالق المركبة

في حالة انغالق المركبة عليك ،فإننا سنحاول فتح
قفل المركبة تحت إشراف الجهات المختصة.

تغطية خارج الطريق

في حالة تعطل مركبتك خارج الطريق ،فسيتم
سحب المركبة إلى ورشة الوكيل أو أي ورشة
أخرى حسب إختيار المؤمن له .في حالة تكون
المركبة عالقة خارج الطريق سيتم رفع المركبة
إلى أقرب طريق.

البند  - 23سيارة بديلة طوال
فترة إصالح المركبة
عند التعرض لحادث مغطى بالبند األول (التأمين
ضد التلف أو الفقدان) من وثيقتك ،سنقوم بتوفير
سيارة مؤجرة أو سيارة بديلة طوال فترة إصالح
المركبة .إذا تم سرقة المركبة أو أنها تضررت بشكل
كبير و قررنا نحن بعدم تصليحها و إعتبار المركبة
في حكم الخسارة الكلية ،سنقوم بتوفير سيارة مؤجرة
أو سيارة بديلة لمدة سبعة أيام أو حتى نقوم بعرض
لتسوية مطالبتك أيهما أقرب .سنقوم فقط بذلك إذا تم
قبول المطالبة.
المركبة المستأجرة ستكون سيارة صالون عادية
بمحرك سعته  1.3ويمكن  استخدامها في سلطنة
عمان فقط .يبدأ استخدام المركبة المستأجرة بعد تقديم
كافة الوثائق الالزمة لنا وبعد أخذ المركبة المؤمنة
المتعطلة لإلصالح .يجب أن يحمل الشخص رخصة
قيادة سارية وتقتصر قيادة المركبة المستأجرة على
المؤمن له أو زوجته .يجب أن يتم استالم المركبة
المستأجرة وإعادتها إلى شركة التأمين عن طريق
صاحب وثيقة التأمين أو عن طريق الجهة التي تقوم
بإصالح سيارتك.
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استثناءات البند :23

البند  - 27تغطية المركبة
على الطرق الوعرة

 .أتكاليف الوقود ،موقف المركبة أو أي
غرامات.
يخضع ذلك أيضا إلى الشروط والمعايير
الموضوعة من جانب شركات تأجير السيارات.

التغطية التامينة لهذه الوثيقة تمدد لتشمل تغطية
الخسارة او التلف العرضي للمركبة المؤمنة اثناء
قيادتها على الطرق الوعرة.

البند  - 24التعويض النقدي عن التعطل

شريطة :

عند التعرض لحادث مغطى بالبند األول (التأمين
ضد التلف أو الفقدان) من وثيقتك ،سنقوم بدفع
تعويض نقدي طوال فترة اإلصالح .إذا تم سرقة
المركبة أو أنها تضررت بشكل كبير و قررنا نحن
بعدم تصليحها و إعتبار المركبة في حكم الخسارة
الكلية ،سنقوم بدفع تعويض نقدي لمدة سبعة أيام
أو حتى نقوم بعرض لتسوية مطالبتك أيهما أقرب.
سنقوم فقط بذلك إذا تم قبول المطالبة.
سيوضح مبلغ التعويض النقدي عن كل يوم في
جدول الوثيقة.

البند  - 25التجديد التلقائي في
حالة عدم و جود مطالبة
سيتم تجديد وثيقتك بصورة تلقائية من تاريخ
االنتهاء إذا لم تكن هناك مطالبة خالل السنة
التأمينية المنتهية .كما سيتم استالم قسط تأمين
إيداعي إذا تم اختيار هذه الميزة.
سنقوم باالتصال بك على العنوان ورقم الهاتف الذي
قدمته لنا (عن طريق رسالة  /رسالة الكترونية أو
فاكس أو اتصال هاتفي) إلعالمك بموعد انتهاء
وثيقتك وقسط تجديد تأمين مركبتك وكيفية استالم
الوثائق من مكتبنا (مستندات تجديد الوثيقة ،الخ).

البند  - 26بدون دفع أي تحمل
لن يتم تطبيق مبلغ التحمل/المساهمة في أي مطالبة
مغطاة بالوثيقة.

ان تكون المركبة مزودة بانظمة و امكانيات
الدفع الرباعي
ان ال تكون مشاركا في حدث او فعالية تنافسية
او سباق من اي نوع
تخضع هذه التغطية االضافية لشروط و احكام و
استثناءات عقد التامين.

البند  : 28منفعة ايجار مركبة بديلة

(المؤمن له) و/او الزوج  /الزوجة   شريطة ان
يكون  /تكون حامال لرخصة قيادة سارية المفعول.
سيتم استالم و تسليم   المركبة المؤجرة من قبل
المؤمن له من و الى شركة تاجير المركبات او
ورشة اصالح المركبات التي تقوم باصالح
مركبتك   .

إستثناءات :
 .أتكاليف الوقود ،موقف المركبة أو أي
غرامات.
 .بتكاليف إستئجار المركبة بعد فترة  7أيام
المتفق عليها.
 .جيخضع ذلك أيضا إلى الشروط و احكام و
المعايير الموضوعة من جانب شركات تأجير
السيارات.

الحقا لحادث مركبة مشمول تحت القسم االول
(التامين ضد الفقد و التلف) من وثيقتك  ,بغض
النظر عن طبيعة المطالبة   ,سوف نقوم بتوفير
منفعة ايجار مركبة خالل فترة االصالح و لمدة
ال تتجاوز السبعة ايام    ,بغض النظر عن فترة
االصالح في حال زادت عن ذلك.
في حال سرقة المركبة المؤمنة  ,او كانت خسارة
المركبة كاملة و شاملة و قررنا عدم اصالح
المركبة و تم اعتبارها خسارة كلية  ,سوف نقوم
بتوفير مركبة مؤجرة بديلة لفترة  7ايام او ريثما
نقدم عرضنا لحل الحادث ايهما اسبق.
المركبة المؤجرة ستكون مركبة صالون قياسية
بمحرك صغير و يسمح لك باستخدامها داخل حدود
السلطنة فقط  ,منفعة المركبة المؤجرة تبدأ عند
تقديم كل الوثائق المطلوبة لنا و تسليم المركبة
لورشة االصالح.
قيادة المركبة المؤجرة سيكون فقط لحامل الوثيقة
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 .7اإلستثناءات العامة
1 .ال يغطي هذا التأمين الفقد أو التلف أو المسؤولية
المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع
من المركبة المؤمن عليها في الحاالت اآلتية:
الحوادث التي تكون وقعت أو نشأت أو نتجت
أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
بالبراكين أو الزالزل والهزات األرضية أو
الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال
الحربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن أو
الحرب األهلية أو اإلضراب أو اإلرهاب أو
اإلضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة
أو االنقالب العسكري أو اغتصاب السلطة أو
المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة
أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل
يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب
من األسباب المتقدمة.
2 .عند تحديد المسؤولية تجاه الطرف الثالث ال
يكون المؤمن مسؤول عن األضرار أيا كان
نوعها الناتجة مباشرة أثناء وبسبب تشغيل
المركبة المؤمنة في موقع العمل الخاص
بالحفر أو الرفع في أعمال إنشائية أو زراعية
أو أعمال أخرى مماثلة ما لم يتفق على تغطيتها
ضمن المزايا اإلضافية وال يعتبر تشغيال في
حكم هذا البند سير المركبة عل الطريق من
وألى موقع ذلك الشغل.
3 .ال يغطي هذا التأمين األشياء أو الحمولة
المنقولة في أو على المركبة المؤمنة.
4 .ال يغطي هذا التأمين الخسارة التبعية الناتجة
عن خسارة تسبب فيها خطر تشمله وثيقة
التأمين.
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 .8الشروط العامة
 .1تعتبر الوثيقة وجدولها ومالحقها و طلب
التأمين عقدا ً واحدا ً وكل كلمة أو عبارة أعطى
لها معنى خاص في أي جزء من الوثيقة أو
طلب التأمين يكون لها ذات المعنى في أي
مكان أخر وردت فيه ما لم يقتض سياق النص
معنى آخر.
 .2يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع اإلحتياطات
المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها
وحمايتها من الفقد أو التلف وإلبقائها في حالة
صالحة لالستعمال ،ويجوز للمؤمن في أي
وقت إجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو
أي جزء منها.
 .3في حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يجب
أن ال يترك المؤمن له المركبة أو أي جزء منها
دون حماية ودون اتخاذ اإلحتياطات الالزمة
لمنع زيادة األضرار ،وإذا تمت قيادة المركبة
قبل إجراء التصليحات الالزمة فإن كل زيادة
في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة لن
يكون المؤمن مسؤوالً عنه.
 .4أ .ال يجوز للمؤمن وال للمؤمن له أن يلغي
الفصل الثاني (التأمين اإلجباري) على
المركبة أثناء سريانه ما دام ترخيص
المركبة قائما ً وال يترتب على هذا اإللغاء
لو وقع أي أثر بالنسبة للغير .ويستثنى من
ذلك حالة تقديم وثيقة تأمين جديدة لباقي مدة
سريان ذلك التأمين وملكية المركبة مبينا ً
عليها اسم الؤمن الجديد ،وفي هذه الحالة
يرد المؤمن إلى المؤمن له القسط المدفوع
بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي
كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات
التأمين قصيرة األجل المحددة بالجدول رقم
( )4بالملحق ( )1من هذه الوثيقة بشرط أال
تكون هناك مطالبة نشأت في فترة سريان

الوثيقة.
ب .للمؤمن أن يفسخ أحكام الفصل األول
(الفقد والتلف) من هذه الوثيقة  -وذلك
في حالة ثبوت وجود مسببات جوهرية
ومقنعة تستدعي هذا اإللغاء مثل القيام
بأعمال متعمدة للحصول على التعويض
 بإشعار كتابي يرسل إلى المؤمن لهبخطاب مسجل قبل خمسة عشر يوما ً من
التاريخ المحدد للفسخ على أخر عنوان
معروف له وفي هذه الحالة يرد المؤمن
إلى المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم
الجزء المتناسب مع المدة التي كانت
فيها الوثيقة سارية المفعول حسب اآلتي:

الفترة المتبقية

X

قـســط التـأمــــين
فترة التـأمــــين

كما أن للمؤمن له أن يفسخ أحكام الفصل
األول من هذه الوثيقة بإشعار كتابي يسلم
أو يرسل إلى المؤمن بخطاب مسجل و
في هذه الحالة يرد المؤمن إلى المؤمن
له القسط المدفوع بعد خصم الجزء
المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة
سارية فيها بحسب فئات التأمين القصير
األجل المحددة بالجدول رقم ( )4بالملحق
( ،)1وفي الحالتين يشترط أال يكون هناك
مطالبه نشأت في فترة سريان الوثيقة.
ويستثنى من ذلك إذا كان تأمين المركبة قد
تم بأعلى من القيمة التأمينية الفعلية حسب
األسس المعمول ،ويقتصرالتزام المؤمن
بدفع فرق التعويض،ويسقط حق المؤمن له
في المطالبة باسترجاع قسط التأمين على
أن يلتزم المؤمن له بسداد التحمل المتفق
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عليه.
ج .إذا إنتهت مدة التأمين على المركبة يبقى
مالك المركبة مسؤوال وحده عن أي مطالبة
نشأت بعد إنتهاء الوثيقة.

يتولى الدفاع وأن يباشر الدعوى باسم المؤمن
له بخصوص أية مطالبة قد يسأل عنها
المؤمن بموجب هذه الوثيقة وأن يقوم بتسوية
تلك المطالبة وله أن يطالب باسم المؤمن له
ولمصلحته بجميع التعويضات والضمانات
وللمؤمن في هذا الشأن كامل السلطة في
مباشرة أية إجراءات و في التصالح في أية
مطالبة.

د .مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة (ب) من
هذا البند ،إذا بيعت المركبة قبل نهاية مدة
التأمين يبقى المؤمن له والمؤمن األصليان
مسؤولين عن أي إدعاء ضد المركبة .فإذا
 .7أ .إذا ثبت من تقرير الشرطة أن المسؤولية
كان تأمينها شامالً بقي المؤمن األصلي
عن وقوع الحادث مشتركة بين مركبتين
مسؤوالً كذلك عن تعويض ما يلحقها
متصادمتين فإن مسؤولية كل مركبة نحو
من أضرار مادية من حوادث السير وفقا ً
األخرى عن األضرار المادية تكون بنسبة
ألحكام وشروط هذه الوثيقة وذلك كله إلى
خطأ قائدها ،فإذا لم يحدد التقرير النسبة
أن يبلغ اسم المالك الجديد إلى جهة تسجيل
أعتبر الخطأ مقسما ً بالتساوي   بينهما،
المركبات بشرطة عمان السلطانية.
وتحدد مسؤولية مؤمن كل مركبة بنسبة
ه .ينتهي تأمين لوحات الفحص للمركبة
 %50من األضرار المادية للمركبة
الجديدة فور إصدار وثيقة تأمين جديدة
األخرى ويتحمل مالك المركبة المتضررة
بإسم المالك وتسلم مركبته.
ً
شخصيا النصف الثاني من أضرار مركبته
ما لم يكن مؤمنا ً عليها تأمينا ً شامالً فيتحمل
 .5في حالة وقوع حادث قد يترتب عليه مطالبة
عندئذ المؤمن تعويض هذا النصف األخر
يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه أن
ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية
يخطر المؤمن كتابة بذلك فورا ً مع إعطائه
عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من
جميع البيانات الخاصة به وكل إعالن أو
مركبتين.
إخطار بالمطالبة أو إنذار أو  أوراق قضائية
يجب أن تبلغ أو  تسلم للمؤمن فورا ً بمجرد تسلم
المؤمن له أو من ينوب عنه إياها .كما يجب
على المؤمن له إخطار المؤمن فورا ً بمجرد
العلم بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة
بالحادث المذكور وفي حالة وقوع سرقة أو
عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة
وفقا ً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن
يخطر الشرطة فورا ً والتعاون مع المؤمن في
سبيل إدانة مرتكب الجريمة.

 .6يحق للمؤمن في أي وقت إذا ارتأى ذلك أن
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ب .ال تسري أحكام الفقرة السابقة على
اإلصابات البدنية المترتبة على حوادث
السير حيث يحق لمن يصاب بإصابة بدنية
ولورثة المتوفين من الطرف الثالث بسبب
هذا الحادث الحصول على المبلغ المحكوم
به قضائيا ً بموجب حكم نهائي من مؤمن أو
مؤمني جميع المركبات األخرى المشتركة
في المسؤولية عن الحادث.
ج .اإلصابات البدنية والوفاة لقائد المركبة أو

من في حكمه أو ألحد أو أكثر من أفراد  .8المؤمن له تأمينا ً شامالً حق الرجوع مباشرة إلى
المؤمن لديه للمطالبة بالتعويض عن األضرار
أسرتيهما :تتحدد مسؤولية كل مركبة عن
التي تلحق بمركبته نتيجة لحادث متسببة فيه
اإلصابات البدنية والوفاة بنسبة خطأ قائدها
فإذا لم تتحدد النسبة اعتبر الخطأ مقسما ً
مركبة أو مركبات أخرى على أن يعود المؤمن
بقيمة ما دفعه على الشركة المؤمن لديها
بالتساوي فيما بينهما وعليه إذا ثبت أن
المتسبب في الحادث أو على ذات المتسبب في
الخطأ مشترك بين مركبتين ولم تتحدد
الحادث إذا لم يكن هناك عقد تأمين أو أن عقد
النسبة اعتبر الخطأ مقسما ً بينهما بنسبة
التأمين ال يغطي هذه المسؤولية ألي سبب،
 %50ومن ثم تتحدد مسؤولية مؤمن كل
وفي هذه الحالة ال يفقد المؤمن له ميزة الخصم
مركبة بنسبة  %50من اإلصابات البدنية
المستحقة له لعدم وجود مطالبة ،وكذلك ال يلزم
أو   الوفاة لمالك المركبة األخرى أو من
المؤمن له بدفع مبلغ التحمل عند استخدام حق
في حكمه أو   ألحد أو   ألكثر من أفراد
الرجوع.
أسرتيهما المتضرر من الحادث ويتحمل
مالك المركبة شخصيا ً النصف اآلخر
 .9إذا وجد ـــ وقت المطالبة بتعويض بموجب
عن تلك اإلصابات أو  الوفاة الصادر بها
هذه الوثيقة ـــ أي تأمين آخر يغطي نفس الفقد
حكم نهائي ما لم يكن مالك المركبة مؤمنا ً
أو التلف أو المسؤولية فإن المؤمن ال يلتزم
بموجب ملحق الحوادث الشخصية فعندئذ
إال بدفع جزء من قيمة ذلك الفقد أو التلف أو
يدفع مؤمنه النصف اآلخر وفق أحكام
التعويض أو التكاليف أو  المصروفات معادل
وحدود هذا الملحق .ويسري نفس المبدأ
لنسبة مبلغ التأمين أو  التعويض بموجب هذه
إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث
الوثيقة إلى مجموع مبالغ التأمين أو  التعويض
مشتركة بين أكثر من مركبتين.
عن نفس الفقد أو  التلف أو المسؤولية مجتعمه.
د .مصاريف عالج اإلصابات البدنية التي
 .10يعتبر شرطا ً أساسيا ً اللتزام المؤمن بدفع أي
تلحق المؤمن له ومن في حكمه وأفراد
مبلغ مستحق عليه بموجب هذه الوثيقة أن
أسرتيهما .تتحدد مسؤولية كل مركبة عن
يوفى المؤمن له وفا ًء كامالً بما توجبه شروط
تلك المصاريف بنسبة خطأ قائدها فإذا لم
هذه الوثيقة من القيام بعمل أو االمتناع عن
تتحدد النسبة اعتبر الخطأ مقسما ً بالتساوي
عمل ويعتبر كذلك شرطا ً أساسيا ً إللتزام
بينهما ،فيتحمل المؤمن لديه المركبة بنسبة
المؤمن بصحة البيانات واإلقرارات الصادرة
 %50من تلك المصاريف وبحد أقصى
عن المؤمن له في طلب التأمين المقدم منه
المبلغ المبين بالبند ( )4من جدول هذه
واستيفاء األخطار بالحادث.
الوثيقة بينما يتحمل مؤمن المركبة األخرى
نسبة  %50من مجمل تلك المصاريف .11 ،للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما
ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية
يكون قد أداه من تعويض إلى الطرف الثالث
عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من
وأن يمتنع عن أداء التعويض المقرر للمؤمن
له عن أضرار المركبة المؤمنة تأمينا ً شامالً
مركبتين.
أو تعويض اإلصابات البدنية التي تصيب
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المؤمن له و من في حكمه وأفراد أسرتيهما و
كذلك مصاريف العالج واإلسعافات األولية إذا
كانت الوثيقة تغطي هذه اإلصابات وذلك في
الحاالت اآلتية:

غير صحيحة فأن مدة التقادم المذكورة
تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في
رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات
الصحيحة.

أ .إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء
المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع
جوهرية تؤثر في قبول المؤمن تغطية
الخطر أو على سعر التأمين أو  شروطه.

ب .ينقطع التقادم المشار إليه بالفقرة السابقة
بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة
بالمطالبة إلى المؤمن المعني خالل الفترة
المشار إليها بتلك الفقرة.

ب .إذا نشأ الحادث عن استعمال المركبة في
غير الغرض المرخصة من أجله أو عن
قبول ركاب أكثر أو وضع حمولة تزيد
على المقرر لها بشرط أن تكون الزيادة
في الحالتين هي التي تسببت في الحادث
أو ألن حمولتها غير محزومة بشكل فني
محكم أو بسبب تجاوزها حدود العرض أو
الطول أو العلو المسموح به.

 .16في حالة التأمين على المعدات اآللية المستخدمة
في الحفر أو اإلنشاءات أو ما شابه ،فعلى
المؤمن عرض التأمينات األخرى التي تغطي
األخطار المعرضة لها هذه المعدات في حال
استخدامها في مواقع العمل وأخذ موافقة أو
رفض صاحب المعدة كتابة وذلك في طلب
التأمين وفقا ً للجدول (  - 2ب) وإذا كانت هذه
المعدات مباعة باألقساط فيجب أخذ موافقة
الشركة أو البنك الممول (الراهن).

 .13تعتبر شرطة عمان السلطانية هي الجهة
المختصة بإصدار تقارير تخطيط الحادث
وتقارير فحص المركبة المتضررة من أي
حادث .وفي حالة وجود خالف على مسببات
األضرارغيرالمرئية الواقعة على المركبة،
ترسل المركبة للوكالة المعنية أو إدارة فحص
شرطة عمان السلطانية مرة أخرى لتحديد
سبب الضرر غير المرئي إن كان من الحادث
أو  نتيجة للبلى والقدم فإذا كانت هذه األضرار
هي نتيجة للحادث يتحمل المؤمن جميع
التكاليف ،أما إذا كانت األضرار غير ناتجة عن
الحادث يتحمل صاحب المركبة تكلفة الفحص
واإلصالح،وإذا عجزت الوكالة عن تحديد
السبب يتم الرجوع إلى تقرير إدارة الفحص
الذي يجب على جميع األطراف االلتزام به.

 .17المدة القصوى إلصالح أي مركبة متضررة
هي ثالثين يو ًما فقط من تاريخ إستكمال ملف
الحادث ،و في حالة تجاوز المدة المشار إليها
فللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم
المختصة مباشرة للمطالبة بالتعويض.

ج .إذا كان قائد المركبة غير مرخص له
أصالً بقيادة نوع المركبة أو جرد منها أو
سحبت منه بموجب أمر صادر من الجهات
المختصة أو كان واقعا ً تحت تأثير مسكر
أو مخدر.
د .إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو اإلصابة
البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن
له عن قصد .وال يترتب على حق الرجوع
المقرر للمؤمن وفقا ً ألحكام هذا البند
والشروط الواردة بهذه الوثيقة أي مساس
بحق المضرور قبل المؤمن له.

 .14ال يحق للمؤمن تأجيل تسوية مطالبة الطرف
الثالث بسبب عدم قيام المؤمن له المسؤول
عن الحادث بدفع مبلغ التحمل المستحق عليه
للمؤمن.

.12أ .ال تسمع الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذه    .15ال يجــوز خصــم اإلسـتهـالك أو تــركـيب
قــطـــع مستعملة إذا كانت القطع من
الوثيقة بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث
ضمن القائمة المحددة من قبل شرطة عمان
الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى ،على
السلطانية ،حسب الجدول رقم ( )5من الملحق
أنه في حالة إخفاء بيانات جوهرية متعلقة
رقم (.)1
بالخطر المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية
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 .18على المؤمن صرف التعويضات النقدية عن
اإلصابات واألضرار الناتجة من حوادث
المركبات في خالل مدة ال تجاوز  14يوما ً
من تاريخ استكمال ملف الحادث أو من تاريخ
صدور الحكم النهائي .
 .19يتم إصالح المركبة المتضررة بالوكالة المعنية
إذا لم يتجاوز مدة إستخدامها سنة من تاريخ
التسجيل األول ويتم في ورشة إصالح تختار
من بين قائمة ورش اإلصالح المعتمدة من
الشرطة إذا جاوز إستخدامها المدة المذكورة
أعاله.
 .20إذا كانت مدة استعمال المركبة المتضررة
ال تجاوز السنة ،يجب أن تكون قطع الغيار
المستخدمة في عملية اإلصالح كلها جديدة
وأصلية ـ دون خصم أي استهالك ـ   وال
يجوز استخدام أية قطع مستعملة محل القطع
المتضررة من الحادث.

 .21أسس حساب قطع الغيار على النحو اآلتي:
أ .إذا جاوز عمر المركبة المتضررة
سنة واحدة ،يجب أن تكون قطع الغيار
المستعملة أصلية وجيدة ومن نفس نوع
وعمر المركبة المتضررة ،وأن تكون
صالحة لالستعمال دون خصم أي استهالك
على تلك القطع.
ب .إذا تعذر الحصول على قطع غيار
مستعملة ،فيجب على المؤمن أن يوفر
قطع غيار أصلية جديدة دون خصم أي
استهالك.
ج .إذا رغب المؤمن له أو المتضرر تركيب
قطع غيار جديدة محل القطع المتضررة
رغم توفر قطع الغيار المستعملة ،فيجوز
للمؤمن خصم استهالك عن تلك القطع.
د .إذا رغب المؤمن له في إصالح مركبته
لدى الوكالة المعنية وبقطع غيار أصلية
وجديدة فيحق للمؤمن تحصيل الفرق بين
الورشة المعنية وإضافة الوكالة.
 .22على المؤمن الذي يرفض طلب التعويض أن
يسلم إلى طالب التعويض بيانا مكتوبا بأسباب
الرفض وذلك خالل أسبوعين على األكثر بعد
تقديم طلب التعويض مع المستندات المؤيدة
له ،ولطالب التعويض في هذه الحالة اللجوء
للجهات المختصة للمطالبة بالتعويض.
 .23في حالة تسببت المركبة المؤمنة عليها في
وقوع حادث نتج عنه فقد أوتلف لمركبة أو
مركبات مملوكة لذات المؤمن له فإن المؤمن
لن يكون مسؤوال إال عن تعويض الفقد أو
التلف الناتج للمركبة المؤمنة في حين يتحمل
مؤمن أو مؤمني المركبات األخرى الفقد
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أو التلف في حالة وجود تغطية تأمينية لها
بموجب الفصل األول.
 .24إذا أصيبت المركبة بخسارة كلية نتيجة لحادث
و ألغيت بقرار من الشرطة أو إذا أصيبت
بأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية
"خسارة استداللية" ،فان التعويض يحسب وفقا ً
لما يلي:

 .2يكون حساب خصم عمد المطالبة من قسط
التأمين بسبب عدم وجود حوادث المشار إليه
في جدول الوثيقة وفق الملحق رقم (.)3

ملحق رقم  - 1قواعد تسوية
المطالبات وأسس اإلستهالك
أسس حساب التعويض:
التأمين الشامل و التأمين اإلجباري:

 .أالخسارة الكلية :يحسب االستهالك منذ الشهر
األول بنسبة  %1.25عن كل شهر   و %15
اإلستهالك
بنهاية السنة األولى ويطبق جدول ٍ

المعتمد بالنسبة للسنوات التالية حسب الجداول
رقم  (  )2 ،1من هذا الملحق.
.بالخسارة الجزئية :يحسب االستهالك منذ الشهر
األول من بداية السنة الثانية بنسبة  %0.8عن
كل شهر و %10بنهاية السنة الثانية يطبق
جدول اإلستهالك المعتمد بالنسبة للسنوات
التالية حسب الجدول رقم ( )3من هذا المحلق.

أوال  -بالنسبة للتأمين الشامل:
 .1تحدد قيمة المركبة نقدا ً عند تاريخ الشراء
حسب فاتورة شراء المركبة ألول مرة ،فإذا لم
تتوافر فاتورة الشراء المذكورة فتطلب شهادة
من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقدا ً في
تاريخ الشراء ألول مرة.
 .2يحسب االستهالك حسب جدول االستهالك
المعتمد ( 1أو  )2من الملحق رقم (.)1
 .3الفرق بين (البند ،1البند )2يعتبر القيمة التأمينية
للمركبة عند بدء التأمين في السنوات التالية
للسنة األولى وهو األساس الذي يعتد به في
تسوية مبلغ التعويض في حالة وقوع حادث.
 .4إستثناء من القواعد المنصوص عليها اعاله
فإنه في حالة التأمين على المركبة بأكثر من
القيمة حسب القواعد اعاله يلتزم المؤمن بدفع
المبلغ المتفق عليه بجدول هذه الوثيقة (وذلك
بعد االخذ في االعتبار االستهالك المقرر).

ثانيا ً  -بالنسبة للتأمين لصالح
الغير (الطرف الثالث):
 .1يلتزم المؤمن المتسبب عن الحادث بدفع القيمة
السوقية للمركبة أو قيمتها وفقا ً للبند أوالً أيهما
أكبر عند وقوع الحادث.
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جدول رقم ()1
اإلستهالك المستخدم في حساب الخسارة الكلية للمركبات الخاصة
الرصيد
أو ل السنة

مجمع
االستهالك

الرصيد
آخر السنة

األولى

%100

%15

%85

الثانية

%85

%28

%72

الثالثة

%72

%38

%62

الرابعة

%62

%48

%52

الخامسة

%52

%53

%47

السادسة

%47

%58

%42

السابعة

%42

%62

%38

الثامنة

%38

%66

%34

التاسعة

%34

%69

%31

العاشرة

%31

%72

%28

الحادية عشرة

%28

%75

%25

الثانية عشرة

%25

%77

%23

الثالثة عشرة

%23

%80

%20

الرابعة عشرة ومافوق

%20

%80

%20

السنة
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جدول رقم ()4
جدول احتساب القسط المسترجع

جدول رقم ()2
اإلستهالك المستخدم في حساب الخسارة الكلية للمركبات التجارية
السنة
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
العاشرة ومافوق

مجمع
االستهالك
%15
%28
%38
%48
%55
%62
%68
%73
%77
%80

الرصيد
أو ل السنة
%100
%85
%72
%62
%52
%45
%38
%32
%27
%23

مالحظة :يطبق التناسب ،نسبيا ً لفترة اإلستعمال أثناء السنة.

جدول رقم ()3
اإلستهالك المستخدم في حساب الخسارة الجزئية
السنة
نهاية األولى
نهاية الثانية
نهاية الثالثة
نهاية الرابعة
نهاية الخامسة
نهاية السادسة
نهاية السابعة
نهاية الثامنة
نهاية التاسعة
نهاية العاشرة وما فوق

28

%50

يحتسب القسط المسترجع عن المدة القصيرة على أساس خصم الجزء الذي يتناسب معها وفق الجدول أدناه:
الرصيد
آخر السنة
%85
%72
%62
%52
%45
%38
%32
%27
%23
%20

المدة
من أول يوم إلى  10أيام
من  11يوم إلى  30يوم
من  31يوم إلى  60يوم
من 61يوم إلى  90يوم
من  91يوم إلى  120يوم
من  121يوم إلى  150يوم
من 151يوم إلى  180يوم
من 181يوم إلى  210يوم
من  211يوم إلى  240يوم
من  241يوم إلى  270يوم
 271يوم  إلى نهاية السنة

النسبة المخصومة
%10
%20
%30
%40
%50
%60
%70
%75
%80
%85
%100

جدول رقم ()5

قائمة قطع الغيار التي يجب تغييرها بأخرى جديدة إذا تضررت من حادث السير ،وذلك حسب الموتصفات
والمقاييس القياسية دون خصم أي استهالك عليها.

الرصيد
أو ل السنة
%10
%15
%20
%25
%30
%35
%40
%45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اإلسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرامل)
إسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)
جسم الكوابح (الفرامل)
كابالت الكوابح (طراز األنابيب)
خراطيم الكوابح
صفائح (أغشية) الكوابح
صناديق التوجيه
تروس التوجيه
محاور التوجيه ومفاضلة الكروية
أحزمة المقاعد
زجاج المركبة
اإلطارات
الوسائد الهوائية
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ملحق رقم  - 2الحوادث الشخصية
(التأمين االختياري على المؤمن لهم ومن في
حكمهم وعلى أسرهم ضد اإلصابات البدنية و
الوفاة).
إعماالً لحكم الفقرة (أ) من المادة ( )9من قانون
تأمين المركبات ـ بشأن تغطية قائد المركبة وأسرته.

فيما يلي جدول أسس ونسب تعويض اإلصابات
البدنية التي تصيب مالك المركبة وقائدها وأسرتيهما
من جراء حادث المركبة( :نسب التعويض قياسا ً
على أساس الـ  10,000لاير عماني سوا ًء للذكر
أو األنثى).

16
17
18
19
20

نسبة
التعويض

22

1

الوفاة أو العجز الكلي المستديم

%100

23

2

فقد عضو من األعضاء الفردية في الجسم أو فقد منفعته

%100

24

3

فقد عضوين من األعضاء الزوجية في الجسم أو أحدهما إذا ترتب
على ذلك فقد وظيفة اآلخر أو كان العضو اآلخر غير موجود عند
اإلصابة.

%100

4

فقد أي عضو زوجي آخر لم يرد ذكره في هذا الجدول أو فقد منفعته.

%50

5

فقد أصابع اليدين أو أصابع الرجلين أو فقد منفعتها

%100

6

فقد القدرة الجنسية أو فقد القدرة على اإلنجاب لدى الرجل أو المرأة.

%100

7

فقد حاسة من الحواس (التذوق ،اللمس ،السمع ،البصر ،الشم)

%100

8

فقد وظائف العقل

%45

9

فقد األسنان جميعا ً

%100

10

الجنين إذا سقط حيًا فمات

%100

11

الجنين إذا سقط ميتا ً

%100

12

فقد إحدى اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها

%50

13

فقد أي إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها

%10

14

بتر السالمية الطرفية إلبهام اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها

%5

15

بتر السالمية الطرفية لسبابة اليد أو الرجل أو فقد منفعتها

م
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21

نوع اإلصــــــــابة

%3,3

25
26
27

فقد السن
الجائفة إذا لم تنفذ إلى الجانب اآلخر
الجائفة إذا نفذت من الجانب اآلخر
النافذة
اآلمة
الدامغة
الهاشمة في غير الوجه
الهاشمة في الوجه
المنقلة
الموضحة في غير الوجه
الموضحة في الوجه
الغيبوبة (الغمية) :تستحق هذه النسبة إذا لم يمض وقت
صالة ،فإن مضى فله بكل صالة خمس ثلث الدية
( )%0.066حتى يكتمل مبلغ التعويض وال يزاد عليه
ولو طالت مدة الغيبوبة.

%5
%3,33
%6,66
%3,33
%3,33
%3,33
%10
%20
%15
%5
%10
%1

يقصد باإلصابات المبينة بالجدول أعاله ما يلي:
الجائفة :التي ينشأ عنها جرح نافذ في عضو مجوف.
اآلمة :التي تصل إلى أم الدماغ.
النافذة :التي ينشأ عنها جرح نافذ في عضو غير مجوف.
الدامغة :التي تصل إلى الدماغ.
الهاشمة :إذا هشمت العظم ولم تنقله من مكانه.
المنقلة :إذا كسرت العظم ونقلته من مكانة.
الموضحة :في الجراح إذا أوضح العظم.
اإلصابات البدنية الواردة في جدول تعويض اإلصابات ال يجوز اعتبارها مبينة على سبيل الحصر  ،بل
يجب القياس عليها فيما لم يرد فيه من إصابات كما تعتبر النسب واألسس والضوابط الواردة فيه حدودا ً
دنيا يمكن االتفاق على ما يجاوزها.
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األسس والضوابط الواجب إتباعها في
تطبيق جدول تعويض اإلصابات:
1 .في جميع أحوال العجز يعتد بتقرير صادر من
المستشفى المعالج.
2 .إذا كان المصاب أعسرا قدرت درجات عجزه
الناشئة عن إصابات الطرف العلوي األيسر
بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف
األيمن.
3 .إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا ً
كليا ً مستديما ً عن أداء وظيفته ،أعتبر هذا
العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز
جزئيا ً قدرت نسبته تبعا ً لما أصاب العضو من
عجز عن أداء وظيفته.
4 .عند تقدير درجات العجز يراعى أن تكون
الجراحة قد إلتأمت إلتئاما ً كامالً دون أن تخلف
أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل
المتبقية كالندبات أو التكلسات أو اإللتهابات أو
المضاعفات الحسية أو غيرها ،وتزداد درجات
العجز تبعا ً لما يتخلف من هذه المضاعفات.

7 .ال يستحق المؤمن له وقائد المركبة وأسرتيهما
أي تعويض عن وفاة أي منهم أو عن إصابته
البدنية األخرى التي تعزى بشكل مباشر أو
غير مباشر كليا ً كان أو جزئيا ً النتحار المؤمن
له أو قائد المركبة أو لشروعه فيه أو لوقوعه
أثناء قيادته المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر
أو إذا كان غير حائز أصالً على رخصة
قيادة لنوع المركبة أو كان عدد الركاب أكثر
من المرخص به أو كانت الحمولة تزيد عن
الحمولة المقررة وتسبب عن أي منهما الحادث
وذلك كله دون اإلخالل بالتعويض المستحق
للمتضررين من الغير عن نفس الحادث أو
بحق المؤمن في الرجوع على المتسبب في
وقوع الحادث.
8 .ال تزيد جملة مسؤولية المؤمن تجاه الركاب عن
الحادث الواحد وفق أحكام جدول اإلصابات عن
أية فترة تأمين على المركبة ،عن ناتج ضرب
عدد الركاب حسب السعة المرخص للمركبة
في المبلغ المحدد بجدول اإلصابات.

ملحق  - 3نسب خصم عدم المطالبة
5 .ال يجمع المصاب في الحادث الواحد بين للتأمين الشامل والطرف الثالث
تعويض العجز الكلي المستديم وتعويض الوفاة
ولكن يحق له الجمع بين تعويض أكثر من عجز
جزئي مستديم واحد على أال تزيد جملة مسئولية
المؤمن في هذه الحالة عن قيمة ما يتوجب أدائه
في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

6 .إذا تحول العجز المؤقت «خالل ستة أشهر من
تاريخ صدور التقرير الطبي النهائي»    إلى
عجز دائم أو أدى إلى وفاة المصاب نتيجة نفس
اإلصابة الجسمانية وجب تخفيض تعويض
العجز الدائم أو الوفاة بمقدار مجموع ما
يكون قد تم دفعه إلى المصاب عن ذلك العجز
المؤقت.
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تحدد نسبة الخصم المستحقة للمؤمن له عند تغطية
التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث نتيجة عدم
وجود مطالبة بواقع(  )%5خمسة في المائة من
قسط التأمين حسب المدة أو المدد المحددة في جدول
نسب خصم عدم المطالبة للتأمين الشامل والطرف
الثالث ،وذلك وفق القواعد اآلتية:
1 .في حالة استمرار عقد التأمين لدى نفس المؤمن
تطبق قواعد الخصم على أساس قسط تأمين
السنة األولى من األخذ في االعتبار الحد األدنى
لقسط التأمين الشامل والطرف الثالث المعمول
به لدى المؤمن.

2 .في حالة االنتقال إلى مؤمن آخر ،تطبق قواعد
الخصم على أساس قسط التأمين المعمول به
لدى المؤمن الجديد وقت إبرام الوثيقة من األخذ
في االعتبار الحد األدنى لقسط التأمين الشامل
والطرف الثالث المعمول به لدى المؤمن
الجديد.
3 .يبقى حق المؤمن له في نسبة خصم عدم
المطالبة التراكمية قائ ًما في حالة تغيير نوع
التغطية التأمينية من التأمين الشامل إلى تأمين
الطرف الثالث والعكس.
4 .يجوز للمؤمن والمؤمن له االتفاق على مدد
أطول أو نسب خصم أكبر.
5 .يحق للمؤمن له طلب شهادة خصم عدم المطالبة
من المؤمن الحالي في حالة االنتقال إلى مؤمن
آخر.
6 .في حالة قيام المؤمن له بعمل حادث
خالل فترة تأمينه يحرم من الحصول على
نسب الخصم الواردة في الجدول أدناه.
نسبة
الخصم
٪5
٪10
٪15
٪20
٪25
%30
%35
%40

السنة
بداية السنة الثانية
بداية السنة الثالثة
بداية السنة الرابعة
بداية السنة الخامسة
بداية السنة السادسة
بداية السنة السابعة
بداية السنة الثامنة
بداية السنة التاسعة فأكثر

33

كتيب وثيقة

تأمين السيارات

 .9حدود المسوولية
حدود المسؤولية

 .10ما يجب فعله في حالة وجود مطالبة
وثيقة التأمين
الموحدة على
المركبات

التأمين المتقن

التأمين التنفيذي

التأمين ضد الفقدان أو التلف على حسب شروط وبنود الوثيقة وأن ال تزيد عن القيمة المعلنة
المركبة المؤمن عليها (البند األول) للتأمين والمحددة في الجدول
تلف ممتلكات الطرف الثالث
(البند الثاني  -أوال (1 -ب))
المسؤولية تجاه الطرف الثالث -
الوفاة /اإلصابة الجسدية
(البند الثاني  -أوال (1 -أ))
مصاريف اإلسعافات األولية
(البند الثالث)

 150،000لاير
عماني

 200,000لاير
عماني

 500,000لاير
عماني

مبلغ التعويض الممنوح من المحكمة

قسم المطالبات ،شركة أكسا للتأمين (الخليج)
ش.م.ب بأسرع ما يمكن ألن ذلك يساعد موظفينا
على إنهاء المعاملة بسرعة.

 400لاير عماني

 400لاير عماني

 10،000لاير
عماني

 10،000لاير
عماني

 10،000لاير عماني

اإلصالحات المصرح بها
(البند األول )3 -

 150لاير عماني

 150لاير عماني

 150لاير عماني

رسوم الحماية والنقل لمركبة
المؤمن (سحب المركبة)
(البند األول )5 -

 100لاير عماني

القيمة الفعلية
الصحيحة

القيمة الفعلية
الصحيحة

يجب نقل ملكية المركبة التالفة إلى إسم شركة أكسا
للتأمين/المشتري للسيارة التالفة.
لمزيد من المساعدة أو اإليضاح حول كيفية عمل
مطالبة يرجى االتصال على:

1 .تقرير حوادث من شرطة عمان السلطانية أو قسم مطالبات السيارات
استمارة الحادث البسيط.
مسقط
2 .صورة من ملكية المركبة (بطاقة التسجيل).

هاتف24400100 :
فاكس24400159 :

4 .عنوان ورقم هاتف المؤمن له.

صحار

3 .صورة من رخصة القيادة.
 400لاير عماني

المصاريف الطبية لراكبي المركبة
(البند الثاني  -ثانيا)

في حالة وقوع حادث للمركبة المؤمنة عليها وأدى
هذا الحادث إلى فقدان أو تلف للمركبة المؤمنة
أو إصابة بدنية أو تلف لممتلكات الطرف الثالث،
يرجى إرسال أو تقديم الوثائق التالية إلى:

يجب تقديم المركبة التالفة مكتملة األجزاء إلى
الشركة/الورشة.

5 .رقم الوثيقة أو نسخة منه.
عند استالم هذه الوثائق كاملة ،فإننا سنقوم بإعطاء
اسم وعنوان ورشة اإلصالح التي يجب على
المؤمن له أن يقوم بأخذ المركبة إليها إلصالحها.
سنقوم نحن باالتصال بورشة اإلصالح مباشرة
وترتيب معاينة إذا اقتضت الضرورة .عملية
المفاوضات وتسوية المعاملة مع ورشة اإلصالح
ستكون مباشرة معنا.
بالنسبة إلى مبلغ التحمل المطبق بموجب هذه
الوثيقة ،يجب دفعها لقسم المطالبات بالشركة أو إلى
ورشة اإلصالح قبل استالم السيارة.

هاتف26846421 :
فاكس26846423 :

إثبات خسارة
يجب إرسال أو تقديم كل وثائق المطالبة إلى الشركة
في أسرع وقت ممكن وفي أية حالة يجب أن ال
تتجاوز المدة  90يوما ً من تاريخ وقوع الحادث.
باإلضافة إلى ذلك ،يحق للشركة الحصول على أي
مزيد من المعلومات أو المستندات التي قد تطلبها
في حدود المعقول.

الخسارة الكلية
في حالة تم اإلقرار بأن المركبة في حكم الخسارة
الكلية ،فسيتم دفع المطالبة إلى المؤمن له/الممول،
وسوف تتم عملية الدفع وفق الشروط الواردة في
وثيقة التأمين بعد استيفاء األمور التالية (وكذلك
الوثائق السالف ذكرها).
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 .11إدارة الشكوى
كيف و أين يمكن أن تقدم شكوى

إن عملية حل شكواك كالتالي:

اننا نفضل أن تكون الشكوى كتابية حيث أن ذلك
يساعد في الحد من مخاطر التفسير الخاطيء أو
سوء الفهم من جهتنا.

المستوى األول:
سيتم التعامل مع الشكوى المقدمة من قبلك في
غضون  5أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوى.
يجب أن تستلم رد كتابي مع تفاصيل الحل أو
سبب(أسباب) الرفض أو اإلشارة بأنه سيتم إجراء
المزيد من اإلتصاالت (إذا تطلب المزيد من
الوقت).

لمساعدتنا على خدمتك ،نطلب منك:
 ارفاق الوثائق التي تدعم الشكوى.
 طرح األسئلة التي تود منا االجابة عليها.
 أن تخبرنا ما هو الرد المعقول لحل الشكوى.
كما يتوفر الدعم و المساعدة في عملية تقديم
الشكاوى و/أو تفسير اجراءات الشكاوى.
ان سياسة ادارة الشكاوى لدينا و اجراءات ادارة
الشكاوى الداخلية تتضمن أحكاما منصفة و التي
تعكس ما هو عادل و معقول في ظروف الشكوى.
كما نؤكد لكم بأننا سنتعامل مع جميع المسائل بشكل
جدي و بسرية تامة.

يمكنك االتصال بنا بأي من الوسائل التالية:
زيارة موقعنا على االنترنت
 www.axa-gulf.comواختيار الشكاوى تحت
اتصل بنا.
ارسال رسالة الى شركة أكسا للتأمين (الخليج)
ش.م.ب (مقفلة) ،ص.ب ،1276 .روي
 ،112سلطنة عمان.
ارسال فاكس الى +968 244 00 120
االتصال بنا على هاتف
 +968 244 00 100و الطلب من موظفي
خدمة العمالء تسجيل شكواك.
الذهاب لمكتبنا والطلب من موظفي خدمة
العمالء تسجيل شكواك.
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إذا لم يتم حل الشكوى سابقاً ،فسوف تستلم رد
كتابي نهائي في غضون  10أيام عمل من تاريخ
تسجيل الشكوى مع تفاصيل الحل أو سبب (أسباب)
الرفض أو أسباب عدم إعطاء الرد النهائي (مع
اإلشارة بالوقت الذي ستستلم فيه الرد النهائي منا).

المستوى الثالث:
إذا انتهت العملية المذكورة أعاله ،و ال زلت تعتقد
بأنه لم يتم التعامل مع الشكوى بما يرضيك ،فإنك
تستطيع أن ترفع األمر الى جهة المراقبة الحكومية.
ويمكنك القيام بذلك عن طريق إرسال تفاصيل
الشكوى الخاصة بك مع ذكر رقم الشكوى إما
عن طريق الفاكس  +968 2482 3297أو قسم
الشكاوي وخدمة العمالء ،هيئة السوق المالية،
ص.ب  ,3359روي  ،112سلطنة عمان.

المستوى الثاني:
راض عن الرد النهائي  ،على الرغم
إذا لم تكن
ٍ
من الجهود المخلصة التي نبذلها  ،فإنه من الممكن
التقدم كتابيا بذلك عن طريق البريد اإللكتروني
أو
complaintsofficer.om@axa-gulf.com
الى مدير الشكاوى ،شركة أكسا للتأمين (الخليج)
ش.م.ب (م) ،ص.ب ،1276 .روي  ،112سلطنة
عمان ،مع ذكر رقم الشكوى في غضون  5أيام
عمل من تاريخ ردنا النهائي .إن شركة أكسا غير
ملزمة بأن تتخذ مزيدا من االجراءات تجاه الشكوى
ما لم يرد لنا اشعار موثق نقوم باستالمه ونؤكد
ذلك.
يجب أن تستلم حل كتابي خالل  5أيام عمل من
تاريخ تقديم الشكوى مع تفاصيل الحل أو سبب
(أسباب) الرفض.
وإذا كان ذلك غير ممكناً ،فيجب أن تستلم تفسير
كتابي يوضح سبب عدم تقديم الحل النهائي أو
اإلشارة إلى الوقت الذي ستستلم فيه الرد النهائي
منا.
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80070292
axa.om
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شركة أكسا للتأمين(الخليج) ش.م.ب(م)
فرع أجنبي لشركة أكسا للتأمين(الخليج) ش.م.ب(م) ،مدرجة في مملكة البحرين
و مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة لسلطنة عمان بموجب سجل تجاري رقم
 1112244وتحمل سجل تأمين رقم  6صادر من قبل هيئة السوق المالية.

