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Over 50 years 
of dedicated service

• Motor Insurance
• Travel Insurance
• Home Insurance
• Yacht Insurance

• Medical Insurance
• Property Insurance
• Workmen Insurance

• Engineering Insurance
• Energy Insurance
• Credit Insurance

• Freight Forwarding & Haulier’s Insurance
• Commercial Liability Insurance

• Professional Indemnity Insurance
• Marine Hull Insurance

• Cargo Insurance

Channel Partner:

Alternatively, call QIC 

800 4742



Ever since we opened our doors for 
business in 1964, we’ve believed in 
putting our customers first. It’s a policy 
that’s made us a leader, both at home 
and abroad. Qatar Insurance Company 
(QIC) is today the largest insurance 
company in the region, with operations 
in Qatar, UAE, Oman and Kuwait. In the 
UAE, we’re over 47 years old.

We’ve been rated ‘A’ by Standard & Poor, 
and ‘A Excellent’ by A M Best. What that 
means for you, quite simply, is that you 
can rely on us to protect your interests, 
be there for you in good times and bad, 
and provide you with quick and efficient 
service always.

The QIC legacy
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Dear Policyholder,

Thank you for choosing Qatar Insurance Company 
(QIC), as the preferred Insurance partner for your 
Motor Insurance.

You are now insured with one of the largest insurance 
companies in the MENA region, with a legacy of over 
50 years of quality services delivered. We maintain 
our headquarters in Doha, Qatar with all our 
operations run individually from various regional and 
global locations including London, Zurich, Bermuda, 
and Malta.

This is your Policy Booklet, which has been designed 
to reiterate the cover provided to you, and our 
commitment to giving you these services, along with 
your Policy Schedule, Certificate of Insurance and any 
other endorsements. Together, they form the contract 
between you and Qatar Insurance Company. The 
booklet gives you the details on what the policy does 
and does not cover, as well as any conditions that you 
must comply with. We agree to provide the insurance 
described in your Policy, and in return we expect your 
commitment towards us.

Please bear in mind that we have relied on the 
information that you have provided to us. For this 
contract to be valid, all the information you have given 
us must be true and complete. If there are any changes 
in circumstances which may affect your policy, you 
must inform us or the agency who arranged the policy 
for you, as soon as reasonably possible.

We advise you to take a little time to read and 
understand the policy wordings and keep this 
document safe, along with the Policy Schedule, 
Certificate of Insurance and other endorsements, 
if any.

We welcome you again to QIC’s motor cover and wish 
you pleasant and safe driving throughout the year.

Drive Safe!

K.G.Venkat
Chief Executive Officer
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Certificate of motor insurance: 
The document which proves that you 
have insurance in line with road traffic 
laws  of the United Arab Emirates.

Accessories:  
Parts originally installed in the vehicle by 
the vehicle manufacturer and included 
in the original price such as radios, 
stereo equipment, telephones and other 
items, the make and values of which are 
specifically declared to the company and 
stated in the schedule.

Company/We/Us/Our:  
Qatar Insurance Company

Excess:  
The amounts shown in the schedule 
which we will subtract from each and 
every non-recoverable claim we pay.

Your car/ insured vehicle: 
Any vehicle described in the schedule. 

Insured/You/Your:  
The Policy Holder named in the schedule.

Geographical Area: 
The United Arab Emirates and any other 
area stated in the schedule. 

Licensed Driver: 
The insured or any person driving the 
insured vehicle under permission from 
the insured, holding a license enabling 
them to drive the insured vehicle in 
accordance with the traffic laws and 
regulations, and who has not had his 
or her license withdrawn or suspended 
by order of a Court of Law or under 
applicable traffic regulations.

Period of Insurance: 
The period of cover shown in your Policy 
Schedule and any additional period that 
we may agree to insure. All covers on this 
Policy apply only to occurrences that take 
place during the period of insurance.

Schedule:  
The document which gives details of you, 
us, the vehicle, the cover you have, and 
any other specific conditions.

Insured Value:
The amount stated in the policy schedule 
which we shall pay in the event of total 
loss after deducting depreciation, as per 
the amount shown in the depreciation 
scale.

DEFINITIONS
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YOUR COVER AT GLANCE*

Section Cover PREMIUM PRESTIGE PLATINUM

Section 1

Loss or Damage to your 
Car Covered Covered Covered

Fire and Theft Covered Covered Covered

Section 2 Third Party Liability Covered Covered Covered

Third Party Property 
Damage AED 1,000,000 AED 3,500,000 AED 5,000,000

Section 3 Agency Repairs

1 Year from 
date of first 
registration as 
brand new

2 Years from 
date of first 
registration as 
brand new

3 Years from 
date of first 
registration as 
brand new

Section 4 Wind Screen Damage 
Excess Waiver Not Covered Up to  

AED 3,000 Full Waiver

Section 5 Personal Injury Not Covered AED 20,000 AED 20,000

Section 6 Emergency Medical 
Expenses AED 3,500 AED 3,500 AED 7,000

Section 7 Personal Belongings No AED 5,000 AED 5,000

Section 8 Geographical Extension 
Cover UAE-Oman UAE-Oman-

Qatar
UAE-Oman-
Qatar-Kuwait

Section 9

Personal Accident Benefit 
for Driver 

AED 200,000 
(Optional)

AED 200,000 
(Optional) AED 200,000

Personal Accident Benefit 
for Passenger  

AED 200,000 
(Optional)

AED 200,000 
(Optional) AED 200,000

Section 10 Off Road Cover No Yes Yes

Section 11
Courtesy Car Benefit 
(Applicable if stated in 
your schedule)

10 days during 
a policy year 
(Optional)

10 days during 
a policy year 
(Optional)

10 days during 
a policy year  
(Covered)

Section 12 Roadside Assistance Silver Silver Gold

Section 13 Replacement Locks Not Covered Yes Yes

Section 14 Valet Parking Theft Not Covered Yes Yes

Section 15 New Car Replacement Not Covered Yes / 6 months Yes / 6 months

Section 16 Storm, Flood Yes Yes Yes

Section 17 Riot, strike and civil 
commotion Yes Yes Yes

* You may not have all the covers available; your Policy Schedule will show you which covers we are providing and 
the sums insured, where appropriate.
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POLICY WORDINGS
The wordings of Section 1, Exceptions to Section 1, Section 2, General Exceptions and 
General Conditions are provided by the Insurance Authority – Abu Dhabi (UAE). 
We extend the cover stated in the above Sections. Some of the extensions are optional 
and only apply if specified in your Policy Schedule. The wording of this policy complies 
with the Unified Wording issued as per Ministerial Decree No. 54 for the year 1987.  
In case of a dispute, the Unified Wording will prevail.

Choice of Law: This Policy will be interpreted and construed in accordance with the law 
of the United Arab Emirates, and the parties submit to the jurisdiction of the courts of 
the UAE.

Section 1: Loss or Damage to your Car

1.  The Company undertakes to indemnify the Insured for loss of or damage to the 
Insured Vehicle, its accessories and spare parts whilst thereon in the following cases:

 a)  If the loss or damage resulted from a collision, overturning or accident, due to an 
unexpected mechanical failure, or due to the wear and tear of the vehicle parts.

 b) By fire, external explosion, self-ignition, lightning or thunderbolt.
 c) By burglary or theft. 
 d) By malicious act of any third party.
 e)  Whilst in transit (including the process of loading and unloading incidental to such 

transit) by road, rail, inland waterway, lift or crane elevator, relating to the said 
transportation.

2.  The Company will compensate the Insured for the loss or damage in cash, or it will 
repair the Insured Vehicle and reinstate it, or replace it, or any part, accessories 
or spare parts thereof. However, the liability of the Company shall not exceed the 
value of the replacement of the lost or damaged parts and the reasonable value for 
the installation of such parts, unless the Insured requests the Company to pay him 
this value in cash. In such case, the Company shall act according to the request of  
the insured. 

     Where the insured requests the replacement of the damaged parts with new parts,  
or requests a cash payment (except taxis, and Rent-A-Car vehicles), the Insured 
shall bear the rate of depreciation as shown in Schedule No (1). For taxis, and  
Rent-A-Car vehicles, the Insured shall bear the rates of depreciation as shown in 
Schedule No (2).
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     Schedule No (1): Depreciation percentages (excluding Taxis and Rent-a-Car vehicles)

      Year    Percentage
    1st year    -
    2nd year   5%
    3rd year    10%
    4th year   15%
    5th year    20%
    6th year and beyond  30%

 
    Schedule No. (2) Depreciation percentages for Taxis and Rent-a-Car vehicles

    Year    Percentage
    The last 6 months of 1st year 10%
    2nd year   20%
    3rd year   25%
    4th year    30%
    5th year   35%
    6th year and beyond  40%

3.  The Insured has the right to repair the damage due to an accident covered under the 
Policy, provided the total cost of such repair does not exceed the authorized repair 
limit mentioned in the Schedule attached to this Policy, and the Insured should 
forward to the Company without delay, a detailed estimate of the cost.

4.  If the Insured Vehicle sustains loss or damage to the extent that the estimated repair 
cost, as estimated by a loss adjustor appointed by Us, shall exceed 50% of its value 
at the time of accident it will be considered a total loss and the Insured Value, which 
was declared between the Insured and the Company at the time of inception of the 
insurance, shall constitute the basis for calculation of the indemnity for the loss or 
damage after deducting depreciation at 20% per annum of the Insured Value as 
stated in the Schedule for the first year of the Vehicle’s life on the road. For a part of 
the year this shall be calculated on a pro rata basis. As from the second year of the 
life of the Vehicle from the date of its first registration as new, a depreciation rate not 
exceeding 20% annually shall be deducted from the Vehicle’s Insured Value as stated 
in the Schedule and the depreciation will be calculated as follows: 

    • 5% from the beginning of the 1st month up to the end of the 3rd month
    • 10% from the beginning of the 4th month up to the end of the 6th month
    • 15% from the beginning of the 7th month up to the end of the 9th month
    • 20% from the beginning of the 10th month up to the end of the 12th month

5.  If the Insured Vehicle is immobilised by reason of loss or damage insured under 
this policy, the Company will bear the reasonable cost of protection and removal to 
the nearest repairers and delivery to a garage within the country where the loss or 
damage was sustained.
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Exceptions to Section 1

The Company shall not be liable to pay any compensation in respect of:
1.  Consequential loss affecting the Insured Vehicle or a decrease in the vehicle value 

through usage, impairment, failure or breakdown of mechanical or electrical 
equipment.

2.  Damage resulting from overloading or carriage at any one time of a greater number 
of passengers than the number for which the Insured Vehicle is licensed by the 
concerned authorities, provided that the overloading or excess of passengers was the 
cause of the accident which resulted in the loss or damage to the vehicle.

3. Damage to tyres, unless it occurs at the same time as the damage to the  
Insured Vehicle.

4. Loss or damage caused to the Insured Vehicle as a result of the following:
 a.  Use for purpose other than in accordance with the limitations of use.
 b.  If the driver disobeys the law, involving a criminal act or felony as per the definition 

provided for, in Articles (28) and (29) of Penal Code as issued in Federal Law N. (3) 
for 1987.

5.  Damage resulting to the Insured Vehicle from accidents which occur while it is being 
driven by an unlicensed driver as in accordance with the Traffic and Roads Acts, or 
if his/her driving license has been suspended by the Courts or competent authorities 
or as per traffic laws.

6.  Loss or damage to the Insured Vehicle or any part thereof arising out of an accident 
that occurs due to its being driven whilst the driver is under the influence of alcohol, 
drugs or medicated drugs which affect his/her control over the vehicle, if it has been 
proved to the competent authorities or upon the confession of the driver of the 
vehicle.

7.  Loss or damage to the Insured Vehicle, as a result of the vehicle being driven by the 
Insured or any other person outside the road as per the definition of road as every 
passage open to public traffic, unless otherwise agreed in this Insurance Policy.

Section 2: Third Party Liability 

1.  The Company shall be liable to compensate the Insured in the event of accident 
caused by or arising out of the use of the vehicle, subject to the limits specified in 
this policy, against all sums which the Insured shall become legally liable to pay as 
compensation for:

 a)  Death of or bodily injury to any person including the passengers in the vehicle, 
except the Insured or the driver at the time of the accident and their families, 
spouse, parents and children and the employees of the Insured if they are injured 
during work hours or as a result of their work, and they are to be considered to be 
as passengers whether inside the vehicle or mounting or dismounting from it.

 b)  Damages to materials and property, except those owned by the Insured or the 
driver at the time of the accident or property held in trust or in their custody or 
control.

2.  The insurance mentioned in this Section is extended, in accordance with the provisions 
and conditions herein, to cover the liability of each licensed driver while driving the 
Insured Vehicle, provided that he fulfils and complies with the Terms and Conditions 
of this Policy and obeys it as if he was the Insured himself.
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3.  Subject to the limits specified in the schedule to this policy, the Company shall be 
liable to pay court orders or judgments up to whatever amount is awarded to the 
plaintiff, including judicial expenses and charges (except penalties and/or fines). The 
Company shall pay such compensation to the rightful claimant as and when the court 
order becomes mandatory and implementable.

4.  In the event of death of any person entitled to indemnity under this Section, the 
Company will in respect of the liability towards such person, indemnify his heirs in 
accordance with the Terms, Conditions and Exceptions of this policy, provided that 
such heirs shall, as though they were the Insured, observe, fulfill and be subject to the 
Terms of this policy in so far as applicable.

5.  In the event of any accident involving indemnity under this Section to more than one 
person, the limits of liability specified in the attached Schedule to this policy shall 
apply to the aggregate amount of indemnity due to all persons.

6. The Company will pay all costs and expenses incurred with its prior consent.

7.  The Company may arrange for representation of the Insured at any inquest or inquiry 
in respect of any accident which may be the subject of indemnity under this Section, 
and the Company undertakes to defend the Insured in any Court of Law in respect of 
any event which may be the subject of indemnity under this Section.

8. The insurance Company is committed to pay an amount of AED 6,770 “Six thousand 
seven hundred and seventy Dirhams” to the provider of ambulance and medical 
transport unto hospitals on every person being subjected to a physical injury or 
death, thus offering him medical services and transporting him to hospital following 
an accident by a vehicle insured by the Company against civil responsibility only or 
against loss, damage and civil responsibility in return for an additional amount set 
by the insurance Company not exceeding a maximum of AED 50. Such commitment 
includes all the dead or injured persons of such accidents including those excluded 
by paragraph (A) of Item (1) of the covered risks.

General Exceptions

1.  This policy does not cover loss or damage or third party liability arising from accidents 
involving the Insured Vehicle in the following cases:

 a)  Accidents which take place outside the Geographical Area specified in this policy;
 b)  Accidents which happen directly or indirectly, proximately or remotely occasioned 

by, contributed to or traceable to or arising out of or in connection with a mutiny, 
rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power, confiscation or 
nationalisation or ionising radiation contamination by radioactivity from any 
nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, direct 
or indirect, with any of the aforementioned causes.
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 c)  Accidents involving the Insured or any driver of a Vehicle while driving the vehicle 
outside the public road as per the definition of the road as being all passageways 
open to public traffic unless otherwise specifically stated in the policy Schedule. 

2.  This insurance does not cover any liability due to an agreement made by the insured 
where no liability would arise or have arisen but for that agreement.

 
Section 3: Agency Repairs

If Agency Repairs are included in your policy, as shown in your policy Schedule, the policy 
is extended to include accidental damage repairs of your Vehicle at the manufacturer’s 
authorised dealers within the UAE. If you do not have this cover / Vehicles purchased 
from places other than the manufacturer’s authorised dealers in the UAE, then we shall 
select one of our approved priority workshops to undertake the repairs. 

If the driver of the Insured Vehicle is over the age of 25 and you request to have the 
Insured Vehicle repaired at one of our non-agency approved repairers, we will not 
charge you an excess. 

Section 4: Wind Screen Damage

In the event of breakage of the windows or windscreen of the Insured Vehicle where this 
is the only damage to the Insured Vehicle , other than scratching of bodywork resulting 
from the breakage, the Company will indemnify the Insured for the cost of replacement 
of such windows or windscreen 

If you have a PRESTIGE Policy, you shall not be subject to any excess if the cost of 
replacement of such windows or windscreen does not exceed the sum of AED 3,000 
in respect of one accident, but if it does, you will have to pay the excess as specified in 
the Schedule of your policy. If you have a PLATINUM Policy, you shall not be subject to  
any excess

This extension is not available with a PREMIUM Policy.

Section 5: Personal Injury

If you have a PRESTIGE or a PLATINUM Policy, the Company will pay AED 20,000 to the 
Insured and/or spouse (or in the event of death, to their legal personal representatives)  
if the Insured and/or spouse, whilst getting into or getting out of the Insured Vehicle, 
shall accidentally sustain bodily injury which independently of any other cause within 
three calendar moths of the accident results in:
• Death
• Total irrecoverable loss of sight in one or both eyes
•  Total loss by physical severance of one or more limbs at or before the wrist or ankle 

by physical severance
• Permanent loss of one or both hands or legs by physical severance
The benefit will only be paid once for death or injury to the Insured or spouse for any 
one incident. 
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Exclusions:

This section applies only to private vehicles Insured in the name of an individual and 
does not cover:
• Death or injury caused by suicide or attempted suicide
•  If the claimant is convicted in connection with the accident of a drunk-driving offence 

or of driving under the influence of drugs
• Anyone who is over 70 years of age at the time of the accident

This extension is not available with a PREMIUM Policy

Section 6: Emergency Medical Expenses

The Company will pay to the Insured and/or any other occupant of the Insured Vehicle 
the reasonable cost of medical expenses incurred in connection with any accidental 
bodily injury as the direct and immediate result of an accident to the Insured Vehicle.

Exclusions:

•  This shall apply only in respect of private motor cars insured in the name of an 
individual

The Liability of the Company shall not exceed the sum of AED 3,500 per person in 
respect of any one accident. This amount is increased to AED 7,000 per person if you 
have a PLATINUM Policy. 

Section 7: Personal Belongings

If personal clothing or effects are lost or damaged whilst in or on the covered vehicle 
by fire, theft, attempted theft or accident, the Company will indemnify the Insured, or 
if the  Insured so wishes, the owner of the property, by payment in cash of the amount 
of loss or damage up to a maximum of AED 5,000, subject to one claim per policy year. 

This cover is not applicable in respect of:

• Loss or damage to money, stamps, tickets, documents or securities
•  Theft of any property carried on open or convertible vehicle, unless in a locked boot  

or locked glove compartment
• Goods or samples carried in connection with any trade
• Loss or damage whilst driving off road
•  Goods and/or items belonging to the Insured’s trade or belonging to Company where 

the Insured is employed

This extension is not available with a PREMIUM Policy.
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Section 8: Geographical Extension Cover

Subject otherwise to the same terms, conditions, exclusions and limitations of the said 
policy, the geographical area for Section 1 (Loss or Damage) is as stated in the Schedule. 

You will not be covered under Section 2 (Third Party Liability), as this cover must be 
purchased separately at the border of each country.

Exclusions:

• The maximum duration of any single trip shall not exceed 30 days
• The maximum total number of days shall not exceed 90 days in any 12 month period

Section 9: Personal Accident Benefit

It is agreed and acknowledged against payment of additional premium, as thus the 
Company has agreed and acknowledges to pay compensation in accordance with the 
table stated here-in-under about death or any physical injuries sustained by the Insured’s 
and/or driver’s family members (spouse, parents and children) and/or employees while 
ascending or descending from the vehicle as a result of a severe remarkable accidental 
incident that leads, in an independent manner away from any other reason (except for 
medical or surgical treatment needed), to any of these injuries stated in the table here-
in-under, during the following three months from the date of accident. 

No.  Compensation Value in AED

1. Death or permanent total disability 200,000

2. Total irrecoverable loss of sight in both eyes 200,000

3. Total loss by physical severance at or above the  
wrist or ankle of both hands or both feet or of  
one hand together with one foot

200,000

4. Total loss by physical severance at or above the  
wrist or ankle of one hand or one foot together with  
the total and irrecoverable loss of sight in one eye

200,000

5. Total and irrecoverable loss of sight in one eye 100,000

6. Total loss by physical severance at or above the  
wrist or ankle of one hand or one foot

100,000
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Conditions:

a.  Compensation which the Company is committed to pay will be restricted according to 
one article only of these articles for article one to six here-in-above mentioned or as 
per article seven separately or by adding to it either article five or six according to the 
conditions of any of those persons insured as a result of any single accident, provided 
that the Company’s total liability will not exceed the compensation amount of  
AED 200,000 for the person insured during any single period of insurance.

b.  At the insured’s request, the Company will pay weekly compensation for temporary 
total disability preventing the injured person from engaging in his occupation (as per 
item (8) of the above table) for a period not exceeding 26 consecutive weeks. The 
weekly compensation amount and the aggregate amount shall be in accordance with 
the agreement between the person demanding insurance and the Company.

c.  The Company is not liable to pay any compensation for death or physical injury which 
occurs either directly or indirectly, totally or partially as a result of the following 
reasons:

 I.  To harm oneself intentionally or by committing suicide or by attempting suicide or 
physical defect or mental weakness

 II.  As a consequence of person demanding compensation himself from addiction to 
drugs or liquor

d.  Compensation payment should be paid by the approval of person demanding insurance 
to the injured person directly or to his legal representative, and the settlement issued 
from him is considered a final one about the compensation he deserves.

e.  Number of passengers at the time of the accident should not exceed the seating 
capacity of the vehicle

Subject otherwise to the Terms, Exceptions and Conditions of the policy.

No.  Compensation Value in AED

7. Permanent partial disability not mentioned in  
the table here-in-above

The value of 
compensation will 
be specified for the 
person on the basis 
of percentage for 
permanent partial 
disability approved 
by medical board 
multiplied by 
insurance amount 
(AED 200,000)
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Section 10: Off Road Cover

Your car is covered against physical loss or damage due to accident whilst being  
driven off road. 

Provided that:
•  Your car has four wheel drive capability
•  You are not participating in a desert safari, ‘dune bashing’ or a competitive race of any kind
•  Your car is not used for carrying passengers as part of or in furtherance to business
•  Your car is not driven by any person who is less than 25 years age
•  Your car is not driven by any person having an UAE License for less than 1 year
•   Cover provided under this extension will exclude all failure or breakdown of any 

component or deployment of Air Bags without any collision

The insured or his representative shall bear an additional AED 1,000 to the compulsory 
excess stated in the Schedule.

Section 11: Courtesy Car Benefit

In the event of an accident covered under the policy, the Company shall provide the 
Insured compensation in the form of Courtesy Car benefit.

1.  We will provide a hire car for a maximum of ten days (per policy period) or until your 
car is repaired (whichever is earlier) following an accident covered under your policy. 

2.  The hire cars are standard saloon vehicles up to 4 years old with an engine size of 
between 1.3 to 1.6 litres, and you can drive them in the UAE only. Use of hire car 
must commence within the first 48 hours after your car is lost or disabled following 
an accident covered under your policy. When the Insured Vehicle is declared a total 
loss due to damage or theft, the benefit under this endorsement ceases after we have 
made you an offer for the settlement of the claim.

3.  Please call 800 4900 (AAA) and AAA will arrange to deliver and collect the hire car 
to/from a pre-agreed location. Copy of Passport with valid Visa (for expatriates) and a 
current driving license will be required.

4.  The Insured should provide an imprint of a credit card to the hire car Company as 
a security deposit against costs related to fuel, traffic fines, damages to car, Salik 
charges, Parking charges or any other fines.

5. Subject to the terms and conditions of provider/car hire Company.

What we do not cover:

•  Any costs related to fuel, traffic fines and damages to car, Salik charges, parking 
charges or any other fines

• Any hire car charges after a hire period of 10 days
•  Any deductible applied under the hire car terms and conditions, should there be an 

accident while driving the car
•  Any kind of legal liability arising out of use of the hire car
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Section 12: Roadside Assistance

The services in this section are provided by AAA.
Roadside Assistance (AAA) shall provide, in the event of a mechanical failure or accident 
in the United Arab Emirates, the following services in respect of the Insured Vehicle 
(Roadside Assistance Vehicle Cover):
•  Towing service: If your car does not start or if it requires mechanical repairs, it will be 

towed free of charge to the nearest garage within the same emirate. This is limited to 
one service during a 24-hour period

•  Accidental recovery: In case the insured car is involved in an accident, we will tow it 
anywhere within city limits in the UAE

•  Battery charge: If the battery of the Insured Vehicle is ‘dead’, we will jumpstart the 
Insured Vehicle to get it moving, or where this cannot be achieved, we will tow the 
Insured Vehicle to the nearest garage

•  Flat tyre change: If you have no tools to change your tyre or cannot change the tyre, 
we will change the tyre for you. If you are unable to provide an inflated spare tyre, the 
Insured Vehicle will be towed to the nearest garage

•  Petrol delivery: An emergency supply of fuel will be delivered to your disabled Insured 
Vehicle in order to reach the nearest petrol pump. As the insured, you will pay the 
cost of the fuel only

•  Locked out of car: If by chance your keys are locked inside the Insured Vehicle, we will 
attempt to open the lock under supervision of the appropriate authorities

•  Off road cover service: Subject to the Insured Vehicle being not further than five metres 
from the paved road (as per the definition of road), this cover shall be applicable 
within city limits all over the United Arab Emirates

•  International driving license: An international driving license is available from the 
breakdown recovery Company for AED 150

•  Vehicle Registration Service (applicable only for AAA Gold customers): If a member 
needs to re-register the Insured Vehicle, we will pick up the vehicle from the location 
of request and complete the vehicle registration. The Insured’s Vehicle will be taken for 
registration only once. If due to any reason the customer has to take the vehicle more 
than once, the Insured will be charged an extra fee. It is the Insured’s responsibility to 
check all the fines due and pay in advance

Section 13: Replacement locks

If you have a PRESTIGE or a PLATINUM policy, and the car keys or lock transmitter of 
your car are lost or stolen, we will pay the cost of replacing:  
• The door locks and boot lock
• The ignition and steering lock
• The lock transmitter and central locking system
Your no-claim discount will not be disallowed just because you have made a claim under 
this section. We will not pay the cost of replacing any alarms or other security devices 
used in connection with your car.

Any payment in respect thereof shall not be deemed to be a claim for the purposes of 
calculating no claim discount. 
This extension is not available with a PREMIUM Policy
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Section 14: Valet Parking Theft

The Company shall indemnify the Insured for theft to the Insured Value while in the 
custody or control of Hotels or Shopping Malls which the Insured does not own and 
where the Insured Vehicle has been parked by the authorised driver.
Condition: This benefit shall be payable provided that:
• Customer files a case against the Hotel/Shopping Mall
• The Vehicle is handed over only to the authorised person after due verification
• The authorised person is a licensed driver
• This benefit is not covered by any other policy 
• This benefit is limited to one claim per policy year

This extension is not available with a PREMIUM Policy.

Section 15: New Car Replacement

In case of Total Loss of a brand new vehicle covered under the policy within six months 
from the date of first registration due to a peril insured against, the claim amount 
payable will be the sum insured in the policy or the replacement value at the time of 
loss, of an exactly similar make and model (subject to availability), whichever is lower 
and no depreciation will be deducted from the claim. 

This extension is not available with a PREMIUM Policy.

Section 16: Natural Perils

If you have a comprehensive policy, the cover under Section 1 (Loss or damage) is 
extended to indemnify the Insured in respect of loss or damage to the Insured Vehicle 
caused by: flood (provided the vehicle is not driven), storm, typhoon, cyclone, hurricane, 
earthquake or other convulsions of nature.

Section 17: Strikes & Riots

Your comprehensive policy is extended to include loss or damage to your car arising due 
to Riot, Strike & Civil commotion, which does not assume the proportions of, or amount 
to, a popular uprising. 

Section 18: General Conditions 

1.  This policy and the Schedule shall be considered as one contract and any word or 
expression to which a specific meaning has been attached in any part of this policy 
and Schedule shall bear such specific meaning wherever it may appear. 

2.  Every notice or communication to be given or made under this policy shall be 
delivered to the Company in writing.

3.  The Insured shall take all reasonable steps to safeguard the Insured Vehicle from 
loss or damage and to maintain the Insured Vehicle in a roadworthy condition.  
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The Company shall have at all times the right of free and full access to examine such 
Insured Vehicle or any part thereof. In the event of any accident or breakdown, the 
Insured Vehicle shall not be left unattended without proper precautions being taken 
to prevent further loss or damage, and if the Insured Vehicle is driven before the 
necessary repairs are effected, any extension of the damage to the Insured Vehicle 
shall be excluded from the scope of indemnity granted by this policy.

4.  The Insured shall remain, throughout the validity of this policy, the sole and absolute 
owner of the Insured Vehicle and shall not make any agreement to let out the Insured 
Vehicle, or enter into any agreement restricting his absolute control and possession 
of the Insured Vehicle, without the written permission of the Company having first 
being obtained.

5.  In the event of any occurrence which may give rise to a claim under this policy, 
the Insured shall give immediate notice to the competent authority and to the 
Company, with all relevant information. The Insured shall submit to the Company 
any claim or warning or notice of summons immediately upon their receipt.  
The Insured should also notify the Company immediately when he has knowledge of 
any impending prosecution or investigation into a fatal accident in connection with 
any such occurrence. In case of theft or other criminal act which may give rise to a 
claim under this policy, the Insured shall give immediate notice to the police and  
co-operate with the Company in securing the conviction of the offender.

6.  No admission, offer, promise or payment shall be made by or on behalf of the Insured 
without the written consent of the Company which shall be entitled, if it so desires, 
to take over and conduct in the name of the insured, the defense or settlement of 
any claim or to prosecute in his name, for its own benefit, any claim for indemnity to 
damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings 
and in the settlement of any claim, and the insured shall give such information and 
assistance as the Company may require. 

7.  At any time after the happening of any event giving rise to a claim or series of claims 
under Clause 1(b) of Section 2 of this policy, the Company may at any time pay to 
the insured the full amount of the Company’s liability under the above mentioned 
clause, and relinquish the conduct of any defense, settlement or proceedings and 
the Company shall not be responsible for any damage alleged to have been caused 
to the Insured in consequence of any alleged action or omission of the Company 
in connection with such defense, settlement or proceedings, or of the Company 
relinquishing such conduct. Also the Company shall not be liable for any costs or 
expenses whatsoever incurred by the Insured or any claimant or other person after 
the Company shall have relinquished such conduct.

8.  a) The Company may revoke the provisions of Section 1 of this policy, provided that 
there are serious reasons that call for such an action during the policy’s effective 
period, by virtue of notice sent to the insured by  registered mail to his last known 
address, thirty days prior to the date set for the revocation. The Company shall also 
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report the grounds of the revocation to the Ministry. In this case, the Company shall 
refund the premium which the insured would have paid, having deducted the part 
corresponding to the period when policy was still effective. 

      The insured may revoke the provisions of Section 1 of the present policy, as well, by 
virtue of a written notice sent to the Company by registered mail, seven days prior to 
the date set for the revocation, provided no claim has been made during the policy’s 
effective period. In this case the Company shall refund the paid premium to the 
insured, having deducted the part corresponding to the period when the policy was 
still effective as per the short term categories.

     b) Neither the Company nor the insured has the right to cancel Section 2 of this policy 
during its period of validity as long as the Insured Vehicle’s license is valid. In case 
the policy is cancelled before its expiry date because of cancellation of the Insured 
Vehicle’s permit, or presentation of a new policy due to a change in the details of the 
Insured Vehicle or transfer of its ownership, the Company will refund to the insured 
the paid premium less the short period premium provided no claim has been made 
during the policy’s effective period. The Company shall pay to the insured, in all cases 
of cancellation, the balance premium due prior to the expiry of the notice period.

9.  If at the time when any claim arises under this policy there be any other insurance 
covering the same loss damage or liability, the Company shall not be liable to pay 
or contribute more than its rateable proportion of any such loss or damage or 
compensation or costs or expenses.

10.  The due observance and fulfillment of the terms and conditions of this policy in so 
far as they relate to anything to be done or not to be done by the insured and the 
truth of all statements and declarations expressed by the insured in the proposal 
shall be conditions precedent to any liability of the Company to make any payment 
under the policy. Furthermore any notice of claim is to be fully in accordance with 
the requirements of Clauses 2 and 5 of the General Conditions of this policy.

11.  The Company may claim back from the insured and/or the driver of the vehicle 
at the time of accident, the value of what has been paid as compensation by the 
Company in the following cases:

 a.  If it is proved that the insurance contract has been made on the basis of false 
statements by the insured or if he has concealed relevant information which 
affects the acceptance of this insurance by the Company or otherwise affects the 
premium or the terms of this policy.

 b.  Using the Insured Vehicle for purposes other than as stipulated in the policy 
or exceeding the permitted number of passengers, overloading more than the 
permitted limit or the load not stowed correctly or exceeding the dimensions of 
width and length or height permitted.

 c.  If the driver disobeys the law involving an intentional criminal act or felony as per 
the definition provided for in Articles (28) and (29) of Penal Code as issued in 
Federal Law No. (3) for 1987.
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 d.  If the driver whether the insured or a person driving with his permission, has no 
driving license for the type of vehicle involved as in accordance with the Traffic 
and Roads Acts, or his driving license has been suspended by court or competent 
authorities or as per traffic laws.

 e.  If it is proved that the accident, death or bodily injury has resulted from an 
intentional act by the insured. The right of recourse for the Company under this 
General Condition as well as the Terms & Conditions of this Policy will not affect 
the right of Third Parties towards the insured.

 f.  If it is proved to any competent authorities or upon confession of the driver, that 
the accident occurred as a result of the vehicle being driven by the insured or any 
person driving with his consent under the influence of drugs or alcohol or any 
other drugs which cause loss of control of the vehicle.

 g.  If it is proved that the accident occurred as a result of the vehicle being driven by 
the insured or any driver outside the road as per the definition of road as every 
passage open to public traffic, unless otherwise agreed in this policy.

12.  Nothing in this policy or any endorsement on it will affect the rights of any person 
entitled to compensation by virtue of this policy, or any other person’s right to 
recover any due amount by virtue of the law.

13.  Any claim under this policy shall be time-barred if not submitted to the Company 
within three years from the event giving rise thereto or from the time the concerned 
party knew of such event.

14.  It is possible that the Company and the insured by virtue of additional endorsements 
attached to this policy and within the limits of its provisions and conditions, may 
agree that the Company will cover other damages and injuries which are not 
mentioned in this policy especially the following: 

 a.  Insurance against accidents which may occur to the insured or his family and the 
driver at the time of accident and persons working for the insured, including the 
medical expenses due to bodily injury to any one of them.

 b.  Insurance against damage of property owned by the insured or the driver at the 
time of the accident, or whatever is under their custody, possession or control.

15.  It is hereby declared and agreed that if the driver at the time of the accident is less 
than 25 years of age, an additional excess of 10% of the amount of the admissible 
claim stands to be paid by him and/or the Insured over and above the excess as 
stated in the Schedule of the policy.

16.  Any dispute arising out of this Policy falls within the jurisdiction of United Arab 
Emirates   Courts. 
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ACCIDENT TO CLAIM – A STEP BY STEP PROCEDURE
In case of a mishap, just follow these simple steps to be able to make a claim.

In case of a minor mishap, move your car to a safe spot off the 
driving lanes

Call the Police on 999

Get a copy of the report from the Police

Call us or your Insurance Broker

If your policy covers agency repairs, please drop the vehicle to a  
manufacturer-authorised dealer. 
If your policy covers Non-agency repairs, please call 800 4742 for 
contact details of our panel garages. Kindly drop the vehicle at the panel 
priority workshops suggested, along with the original Police Report,  
copy of Driving License and copy of Registration Card (both sides)

Our loss assessor will inspect the car at the dealer/workshop and 
provide approval to proceed with repairs

Our claims team will endeavor to provide fast, fair and hassle 
free support. Although we strive to provide approval “on the 
spot”, there might be delays, when there are multiple / major 
damages or if it was referred to a court
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CUSTOMER GRIEVANCE AND READDRESSAL 

We aim to provide customers with the highest possible level of service at all times. But 
if the service is not to your expectations, contact the Insurance Broker who arranged 
the Policy for you, or contact:

Dubai :
Vice President – Motor Underwriting or
Vice President – Motor Claims
210 Al Dana Centre
Al Maktoum Street, Deira
PO Box 4066 Dubai UAE
Telephone : +971 4 222 4045
Fax : +971 4 223 8974
Email ID : qicdubai@qici.com.qa

Abu Dhabi :
The Branch Manager
15th floor, NBAD Building 
Hamdan / Salam Street Junction
P.O. Box 73797
Abu Dhabi, UAE
Tel: +9712 676 9466

If you remain dissatisfied, you may contact 

Sr. Vice President – Operations
210 Al Dana Centre
Al Maktoum Street, Deira
PO Box 4066 Dubai UAE
Telephone : +971 4 222 4045
Fax : +971 4 223 8974
Email ID : qicdubai@qici.com.qa

After this point if you are not satisfied with the outcome you may refer your complaint 
to Insurance Authority UAE.



26

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
1. What is the difference between comprehensive insurance and third-party 

liability?

• A comprehensive insurance policy will cover you against your own loss or damage as 
well as third-party property damage. Loss or damage could result from an accidental 
collision, fire, burglary, external explosion, self-ignition, lightning, theft and any 
malicious act by a third party. 

• Third-party liability policy is the basic coverage that is mandatory as per the UAE 
law and it covers death or bodily injury to any third party/person as well as property 
damage caused by the insured’s vehicle. The policy does not cover damage/loss to 
the insured vehicle.

2. What are the typical factors used for calculating the premium for my car?

 The premium for car insurance is calculated as a percentage of the value of 
your car. If your car has had any accidents, it would be factored in to the 
premium. If your car has had no accidents, we offer a no - claims discount  
with the renewal of your policy. 

3. What is the compulsory excess indicated on my policy?

 Also known as ‘Deductible’, it is the amount that you pay to the insurance company 
in case of a non-recoverable claim.

4. Is the premium higher for super-fast sports/exotic cars?

 The premium for super-fast and exotic cars is a little higher and the policy excess 
(deductible) is higher too based on the fact that these cars are very expensive to 
repair and generally have a higher risk of accidents than normal cars.

5. What you mean by off-road cover?

 QIC offers an off-road cover that will cover your vehicle when driven on non-paved 
roads such as small village roads or access roads to the beach, construction sites etc. 
Dune-bashing is considered to be ‘reckless driving’ and is therefore not covered by 
any policy.

6. When does QIC deem a car to be totaled (a total loss)?

 If the estimated cost of repairing your damaged car is greater than 50% of the car’s 
insured value, it would be considered as a total loss.

7. My car is seven years old. Can I get a Comprehensive insurance policy for it?

 QIC does not provide Comprehensive insurance policies for cars which are older 
than 7 years.
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8. What is the procedure to cancel my policy? 

 You can cancel the policy in the event of either selling the vehicle or exporting 
the vehicle.  Documents we require are either no plate certificate from the RTA, 
export certificate or the new registration card from the buyer. Once we have these 
documents, and subject to there being no claim reported against the policy, the 
cancellation request will be processed

9. Why do I need to wait three working days for the Third Party’s (TP) insurer to 
inspect my vehicle? (Applicable only for not-at-fault claims)

 As per the UAE guidelines, the insurer of your vehicle is required to notify the loss 
to TP’s insurance carrier if the estimate repair cost exceeds a pre-set amount (AED 
5,000). It will take three working days for the TP’s insurer to inspect the vehicle and 
agree on the repair cost with the repairer. 

10.  In case of selling my vehicle is it possible to transfer the insurance?

 It is not possible to transfer the cover as the insurance premium and terms are 
affected by the experience of the driver.

11.  What is the short period scale?

 The short period scale applied is as per the below table:

Period of Insurance Short Period Premium Short Premium Refund 

Of the annual / charged Premium

 1 day to 1 week  12.50% 87.50%

1 week to 1 month  25% 75%

 1 month to 2 months  37.50% 62.50%

 2 months to 3 months  50% 50%

3 months to 4 months  62.50% 37.50%

4 months to 6 months  75% 25%

6 months to 9 months 87.50% 12.50%

 Over 9 months  100% No Refund



قــد بأمــــان



 أكثر من 50 عامًا
من الخدمة المتفانية

التأمين على المركبات	 
تأمين السفر	 

التأمين على المنزل	 
التأمين على اليخوت	 

التأمين الصحي	 
التأمين على الممتلكات	 

التأمين على العمال	 
التأمين على الطاقة	 

التأمين على اإلئتمان المالي	 
تأمين الشحن والنقل	 

تأمين المسؤولية التجارية	 
تأمين التعويض المهني	 

التأمين البحري	 
التأمين على البضائع	 

الشريك الخاص:

الشريك الخاص:

800 4742



إرث شركة قطر للتأمين

ـــا  ـــع عمالئن ـــا بوض ـــام 1964 آمّن ـــي ع ـــل ف ـــا العم ـــذ بدأن من
فـــي المقـــام األول. إنهـــا سياســـتنا التـــي وضعتنـــا فـــي 
ــا.  ــالد أو خارجهـ ــل البـ ــك داخـ ــواء كان ذلـ ــدارة، سـ الصـ
ـــركة  ـــر ش ـــوم أكب ـــن )QIC( الي ـــر للتأمي ـــركة قط ـــد ش تع
تأميـــن فـــي المنطقـــة، تعمـــل فـــي كل مـــن قطـــر 
دولـــة  إلـــى  باإلضافـــة  والكويـــت؛  ُعمـــان  وســـلطنة 
ــذ  ــا منـ ــل فيهـ ــي نعمـ ــدة التـ ــة المتحـ ــارات العربيـ اإلمـ

أكثـــر مـــن 47 عامـــً.

حصلنـــا علـــى تصنيـــف »A« مـــن مؤسســـة ســـتاندرد 
ــاز« مـــن قبـــل أ. إم بيســـت.وهذا يعنـــي  ــور و»ممتـ ــد بـ آنـ
لحمايـــة  علينـــا  االعتمـــاد  بإمكانـــك  أنـــه  ببســـاطة، 
ـــراء  ـــي الس ـــك ف ـــً مع ـــودون دائم ـــا موج ـــك، وأنن مصالح
ــً. ــر لـــك خدمـــة ســـريعة وفعالـــة دائمـ ــراء، لنوفـ والضـ
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عزيزنا العميل

للتأمين كشريك مفضل  نشكر لكم اختياركم شركة قطر 
للتأمين على المركبات.

انت اآلن مؤمن مع واحدة من أكبر شركات التأمين في الشرق 
يصل  المقدمة  الخدمات  جودة  على  قائم  إرث  مع  األوسط، 
إلى 50 عامً. وبما أن شركة قطر للتأمين هي شركة إقليمية، 
مقرها الرئيسي في عاصمة قطر الدوحة، فإنها تدير جميع 
اإلقليمية  المواقع  مختلف  من  منفصل  بشكل  عملياتها 

والعالمية بما في ذلك لندن وزيورخ وبرمودا ومالطا.

هذا هو كتيب بوليصة التأمين الخاصة بك، والذي تم تصميمه 
هذه  بتقديم  إلتزامنا  وتأكيد  التأميني  بالغطاء  لتعريفكم 
الخدمات، إلى جانب جدول بوليصة التأمين وشهادة التأمين 
وبين  بينك  العقد  تشكل  فإنها  معا،  أخرى.  ملحقات  وأي 

شركة قطر للتأمين.

بوليصة  تغطيه  ما  حول  التفاصيل  الكتيب  هذا  يمنحك 
التأمين وما ال يتم تغطيته من قبلها أيضا.  فضال عن أي من 
الشروط التي يجب االلتزام بها.  ونحن نتفق على توفير الغطاء 
التأميني كما هو موضح في البوليصة الخاصة وفي المقابل 

نتوقع التزامكم بها تجاهنا.

جميع  صالحية  على  معتمدًا  صالحً  العقد  هذا  ُيعتبر 
وكاملة.  صحيحة  كمعلومات  قدمتموها  التي  المعلومات 
على  تؤثر  قد  التي  الظروف  في  تغييرات  أي  هناك  كان  إذا 
بوليصة التأمين، يجب عليك إبالغنا أو أو إبالغ الوكالة التي رتبت 

السياسة لك في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول.

نحن ننصح أن نتوقف لحظة لقراءة وفهم صياغات السياسة 
شهادة  الوثيقة،  جدول  مع  جنب  إلى  جنبا  بها  واالحتفاظ 

التأمين وموافقات أخرى، إن وجدت.

من  للمركبات  التأمينية  التغطية  في  أخرى  مرة  بكم  نرحب 
شركة قطر للتأمين، ونتمنى لكم قيادة ممتعة وآمنة على 

مدار السنة.

قودوا بأمان!

 ك. ج. فينكات
الرئيس التنفيذي
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فهرس المحتويات

القسم         رقم الصفحة

4 _________________________________  التعاريف الواردة في البوليصة

 لمحة عامة حول التغطية التأمينية____________________________ 5

6 ______________________________________________ صيغة البوليصة: 
القسم األول: خسارة أو ضرر سيارتك___________________________ 6
8 ____________________________ القسم الثاني: المسؤولية المدنية 

    11 ____________________________ القسم الثالث: اإلصالح في الوكالة
القسم الرابع: تلف الزجاج األمامي_____________________________  11
11 _________________________ القسم الخامس: اإلصابات الشخصية
 12  ___________________ القسم السادس: التكاليف الطبية الطارئة
القسم السابع: المتعلقات الشخصية________________________  12

       ١4  ____ القسم الثامن:  المنطقة الجغرافية التي يشملها التأمين
14 _________________ القسم التاسع: تعويض الحوادث الشخصية 
القسم العاشر: تأمين الطرقات الوعرة _______________________ 15
 ١6 _________________________ القسم الحادي عشر: السيارة البديلة
18 ___________ القسم الثاني عشر: خدمة المساعدة على الطريق

 18 _________________________ القسم الثالث عشر: استبدال األقفال
 القسم الرابع عشر: التأمين ضد السرقة عند استخدام خدمة

19  ________________________________________________ صف السيارات
19 ______________________ القسم الخامس عشر: استبدال السيارة
القسم السادس عشر: األخطار الطبيعية_____________________  19
القسم السابع عشر: اإلضرابات وأعمال الشغب_______________  19
20  _________________________ القسم الثامن عشر: الشروط العامة

24  _______________________________ تقديم المطالبة/ أرقام هامة

شكاوى العمالء ومعالجتها_________________________________ 25

26 _________________________________________ األسئلة األكثر شيوعًا

3



 بوليصة تأمين السيارة:
هي الوثيقة التي ُتثِبت أن لديك تأمينً وفق قوانين 

المرور الخاصة  بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 اإلكسسوارات:
القطع المثبتة أصاًل في السيارة من قبل الشركة 

المصنعة، والمدرجة في السعر األصلي مثل 
أجهزة الراديو وأجهزة الستيريو والهواتف وغيرها، 

بالقيمة والنوع المصرح بهما للشركة والمدرجة 
في الجدول. 

 الشركة/ نحن/ لنا/ لدينا:
.)QIC( شركة قطر للتأمين

 المبالغ اإلضافية:
المبالغ المبينة في الجدول والتي سنطرح منها أي 

وكل مطالبة غير قابلة لالسترداد نقوم بدفعها. 

 سيارتك/ السيارة المؤمن عليها:
أي سيارة موصوفة في الجدول. 

 المؤمن/ أنت/ تأمينك: 
حامل البوليصة المذكورة في الجدول. 

 المنطقة الجغرافية:
دولة اإلمارات العربية المتحدة وأي منطقة أخرى 

مذكورة في الجدول. 

التعاريف الواردة في البوليصة

 السائق المرخص: 
المؤمن عليه أو أي شخص يقود السيارة المؤمن 

عليها بموجب إذن من المؤمن عليه ويحمل رخصة 
تمكنه من قيادة السيارة المؤمن عليها بما يتوافق 

مع قوانين وأنظمة المرور، والذي لم يتم سحب 
رخصته أو تعليقها بأمر من المحكمة أو بموجب 

أنظمة المرور النافذة.  

 مدة التأمين:
إن مدة التأمين مبينة في جدول البوليصة إضافة 

ألي مدة تأمين إضافية يتم االتفاق عليها. تطبق 
جميع المبالغ التأمينية في هذه البوليصة على 

الحوادث التي تحدث أثناء مدة التأمين فقط.

 الجدول:
الوثيقة التي تحتوي معلومات عنك وعنا وعن 

السيارة والتأمين وأي شروط محددة أخرى.  

 قيمة التأمين: 
المبلغ المذكور في جدول البوليصة والذي يجب 

علينا دفعه في حالة الخسارة الكلية بعد اقتطاع 
قيمة االستهالك وفقً للمبلغ المبين في معدل 

االستهالك.
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لمحة عامة حول التغطية التأمينية*

* من المحتمل عدم توفر جميع التغطيات التأمينية. ستبين وثيقة التأمين الخاصة بك أي هذه التغطيات 
سنوفرها لك، وقيمة السيارة التي تم تأمينها بناءًا على ذلك.

بالتينيومبرستيجبريميومالتغطية التأمينيةالقسم

خسارة السيارة أو األضرار القسم األول
مشمولةمشمولةمشمولةالالحقة بها

مشمولةمشمولةمشمولةتأمين الحرائق والسرقات

مشمولةمشمولةمشمولةالمسؤولية المدنيةالقسم الثاني

تلف ممتلكات الطرف 
5,000,000 درهم إماراتي3,500,000 درهم إماراتي1,000,000 درهم إماراتياآلخر

اإلصالح في الوكالةالقسم الثالث
سنة واحدة اعتبارًا 

من تاريخ أول تسجيل 
للمركبات الجديدة 

سنتان اعتبارًا من تاريخ 
أول تسجيل للمركبات 

الجديدة

3 سنوات اعتبارًا من 
تاريخ أول تسجيل 

للمركبات الجديدة

 تلف الزجاج األمامي القسم الرابع
حتى 3000 درهم غير مشمولةالتأمين اإلضافي

إعفاء كامل إماراتي

القسم 
20000 درهم إماراتي20000 درهم إماراتيغير مشمولةاإلصابات الشخصيةالخامس

القسم 
السادس

المصاريف الطبية 
7000 درهم إماراتي3500 درهم إماراتي3500 درهم إماراتيالطارئة 

5000 درهم إماراتي 5000 درهم إماراتيغير مشمولةالمتعلقات الشخصيةالقسم السابع

القسم الثامن
توسيع المنطقة 

الجغرافية التي يشملها 
التأمين

اإلمارات- ُعمان- اإلمارات- ُعمان- قطراإلمارات- ُعمان
قطر- الكويت

القسم التاسع
تعويض الحوادث 

الشخصية للسائق
200,000 درهم إماراتي 

)اختيارية( 
200,000 درهم إماراتي 

200,000 درهم إماراتي )اختيارية(

تعويض الحوادث 
الشخصية للراكب

200,000 درهم إماراتي 
)اختيارية(

200,000 درهم إماراتي 
200,000 درهم إماراتي )اختيارية(

نعمنعم التأمين الطرقات الوعرةالقسم العاشر 

 القسم 
الحادي عشر

تقديم سيارة بديلة خالل 
فترة اإلصالح )تطبق 

إذا كانت مذكورة في 
الجدول( 

عشرة أيام خالل سنة 
البوليصة )اختيارية( 

عشرة أيام خالل سنة 
البوليصة )اختيارية(

عشرة أيام خالل سنة 
البوليصة )اختيارية(

 القسم 
الثاني عشر

المساعدة على الطرقات 
ذهبيةفضية فضيةالعامة

 القسم 
نعمنعمغير مشمولةاستبدال األقفال الثالث عشر

 القسم 
الرابع عشر

السرقة عند استخدام 
نعمنعمغير مشمولةخدمة ركن السيارات

القسم 
الخامس عشر

استبدال السيارة بسيارة 
نعم/ لمدة 6 أشهرنعم/ لمدة 6 أشهرغير مشمولةجديدة

القسم 
نعمنعمنعم العواصف- والفيضاناتالسادس عشر 

 القسم 
السابع عشر

أعمال الشغب، اإلضرابات، 
نعمنعمنعموالعصيان المدني
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ــن  ــتثناءات م ــم 1، االس ــواد القس ــوص م ــدة( نص ــة المتح ــارات العربي ــي )اإلم ــن أبوظب ــة تأمي ــت هيئ وضع
القســم 1، القســم 2، االســتثناءات العامــة والشــروط العامــة.

ســنقوم بتوســيع التغطيــة التأمينيــة الــواردة فــي األقســام المذكــورة أعــاله. بعــض الملحقــات اختياريــة 
وال تطبــق إال عنــد تحديدهــا فــي جــدول بوليصــة التأميــن. تتوافــق صياغــة هــذه البوليصــة مــع الصيغــة 
الموحــدة الصــادرة بالمرســوم الــوزاري رقــم 54 لســنة 1987، وتســود الصيغــة الموحــدة فــي حــال حــدوث 

أي نــزاع.  

القانــون النافــذ: ُتفســر بوليصــة التأميــن هــذه وُتشــرح وفقــً لقانــون دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ويخضــع الطرفــان الختصــاص محاكــم دول

الفصل األول: الفقد أو التلف

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها   1
وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجودها فيها وذلك في الحاالت اآلتية: 

أ - إذا نتج الفقد أو التلف عن تصادم أو انقالب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ   
أو نتيجة الهتراء األجزاء باالستعمال. 

ب - إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو االشتعال الذاتي أو الصاعقة.   

ج - إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة.   

د - إذا حدث الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير.   

هـ- إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي أو النقل المائي الداخلي أو النقل   
بالمصاعد أو باآلالت الرافعة بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة ألعمال النقل السالف 

ذكرها. 

تدفــع الشــركة قيمــة الفقــد أو التلــف نقــدًا إلــى المؤمــن لــه أو تقــوم بإصــالح المركبــة وإعادتهــا   2
إلــى حالتهــا أو اســتبدالها كلهــا أو أي جــزء مــن أجزائهــا أو ملحقاتهــا أو قطــع غيارهــا علــى أال تتعدى 
مســؤولية الشــركة قيمــة اســتبدال األجــزاء المفقــودة أو التالفــة والقيمــة المعقولــة لتركيــب هــذه 
األجــزاء. وذلــك مالــم يطلــب المؤمــن لــه مــن الشــركة أن تدفــع لــه القيمــة نقــدًا ففــي هــذه الحالــة 

تقــوم الشــركة بإجابــة المؤمــن لــه طلبــه.  

ــداًل مــن المتضــررة بالحــادث أو  ــار جديــدة ب ــة طلــب المؤمــن لــه تركيــب قطــع غي ويراعــى فــي حال  
دفــع قيمتهــا نقــدًا، )وفيمــا عــدا مركبــات التاكســي ومركبــات مكاتــب التأجيــر( يتحمــل المؤمــن لــه 
ــب  ــات مكات ــي ومركب ــات التاكس ــبة لمركب ــم )1(  وبالنس ــة بالجــدول رق ــتهالك الموضح ــب االس نس

ــم )2(. ــة بالجــدول رق ــتهالك الموضح ــب االس ــه نس ــل المؤمــن ل ــر يتحم التأجي

 

صيغة بوليصة التأمين
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جدول رقم )1( : نسب االستهالك “فما عدا مركبات التاكسي ومركبات مكاتب التأجير”

النسبة السنة 
- األولى 

%5 الثانية 
%10 الثالثة 
%15 الرابعة 
%20 الخامسة 
%30 السادسة وما فوق 

 جدول رقم )2( : نسب االستهالك »مركبات التاكسي ومكاتب التأجير«

النسبة السنة 
%10 الستة شهور األخيرة من السنة األولى 

 %20 الثانية 
%25 الثالثة 
%30 الرابعة 
%35 الخامسة 
%40 السادسة وما فوق 

ــة نتيجــة حــادث مؤمــن ضــده بموجــب  للمؤمــن أن يتولــى إصــالح األضــرار التــي تلحــق بالمركب  3
ــى  ــد األقص ــن الح ــالح ع ــف اإلص ــدرة لتكالي ــة المق ــد القيم ــرط أال تزي ــك بش ــة وذل ــذه الوثيق ه
المصــرح بــه فــي الجــدول الملحــق بهــذه الوثيقــة وإن يقــدم المؤمــن لــه للشــركة دون تأخيــر 

ــالح.  ــف اإلص ــدرة لتكالي ــة المق ــاًل بالقيم ــفً مفص كش

إذا فقــدت المركبــة المؤمــن عليهــا أو أصيبــت بأضــرار جعلتهــا فــي حكــم الخســارة الكليــة   4
- بحســب تقييــم الموظــف المعيــن مــن قبلنــا - بحيــث ثبــت أن تكاليــف اإلصــالح تزيــد عــن ٪50 
ــن الشــركة  ــا بي ــق عليه ــإن القيمــة التأمينيــة للمركبــة المتف ــادث، ف ــل الح ــا قب ــن قيمته م
ــذه  ــق به ــدول الملح ــي الج ــواردة ف ــن وال ــد التأمي ــع عق ــد توقي ــه عن ــن ل ــة والمؤم المؤمن
الوثيقــة هــي أســاس احتســاب التعويــض عــن الفقــد أو التلــف المؤمــن ضدهمــا بمقتضــى هــذه 
ــن القيمــة التأمينيــة للمركبــة  ــاوز20٪ م ــتهالك ال تتج ــبة اس ــم نس ــد خص ــك بع ــة وذل الوثيق
ــق  ــى الطري ــة عل ــير المركب ــى لس ــنة األول ــن الس ــة ع ــذه الوثيق ــق به ــدول الملح ــواردة بالج ال
ــة  ــير المركب ــة لس ــنة الثاني ــن الس ــارًا م ــنة. واعتب ــور الس ــتهالك كس ــاب االس ــد حس ــى عن ويراع
علــى الطريــق تخصــم نســبة اســتهالك ال تتجــاوز 20% ســنويً مــن القيمــة التأمينيــة للمركبــة 

ــواردة بالجــدول المحلــق بهــذه الوثيقــة موزعــة علــى النحــو التالــي:  ال

•  5% اعتبارًا من بداية الشهر األول وحتى نهاية الشهر الثالث. 
•  10% اعتبارًا من بداية الرابع وحتى نهاية الشهر السادس. 

•  15% اعتبارًا من بداية الشهر السابع وحتى نهاية الشهر التاسع. 
•  20% اعتبارًا من بداية الشهر العاشر وحتى نهاية الشهر الثاني عشر.
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ــى  ــا بمقتض ــن ضدهم ــف المؤم ــد أو التل ــبب الفق ــتعمال بس ــة لالس ــر صالح ــة غي ــت المركب إذا أصبح  5
ــى  ــا إل ــة ونقله ــة المركب ــة لحراس ــة الالزم ــف المعقول ــل التكالي ــركة تتحم ــإن الش ــة ف ــذه الوثيق ه

ــف.  ــد أو التل ــه الفق ــع في ــذي وق ــد ال ــل البل ــليمها داخ ــالح وتس ــة إص ــرب ورش أق

الحاالت المستثناة من أحكام الفصل األول

ال تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن األمور اآلتية: 

الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على     1
استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب األجهزة الميكانيكية أو الكهربائية. 

التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب عن العدد المرخص به قانونً وذلك    2
بشرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث الذي أدى إلى تلف المركبة.   

التلف الذي يصيب اإلطارات إذا لم يقع بالتزامن مع تلف للمركبة المؤمن عليها.   3

الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة عن:   4

استعمال المركبة في غير األغراض المحددة في هذه الوثيقة.  أ -   

مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقً للتعريف    ب -   
    المنصوص عليه في المادتين )28( و)29( من قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم  

)3( لسنة 1987. 

ــر  ــطة ســائق غي ــادة المركبــة بواس ــاء قي ــع أثن ــي تق ــوادث الت ــن الح ــة م ــق بالمركب ــذي يلح ــف ال التل  5
مرخــص لــه بالقيــادة طبقــً لقانــون الســير والمــرور، أو أن يكــون الترخيــص الممنــوح لــه قــد صــدر أمــر 

ــرور.  ــح الم ــى لوائ ــة أو بمقتض ــلطات المختص ــة أو الس ــن المحكم ــه م بإيقاف

الفقــد أو التلــف الــذي يلحــق بالمركبــة أو أي مــن أجزائهــا مــن الحــوادث الناجمــة عــن قيــادة المركبــة   6
ــيطرة  ــى الس ــه عل ــي قدرت ــرة ف ــر المؤث ــة، أو العقاقي ــروبات الكحولي ــدرات أو المش ــر المخ ــت تأثي تح

ــراف ســائق المركبــة.  ــة أو باعت ــات المختص ــدى الجه ــك ل ــث ذل ــى المركبــة، إذا تب عل

الفقــد أو التلــف الــذي يلحــق بالمركبــة أثنــاء قيادتهــا مــن قبــل المؤمــن لــه أو أي شــخص آخــر خــارج   7
ــى  ــاق عل ــم االتف ــم يت ــا ل ــام، م ــير الع ــة للس ــبل مفتوح ــأن كل س ــق ب ــف الطري ــً لتعري ــق وفق الطري

ــن.  ــة التأمي ــك  بوثيق ذل خالف  

الفصل الثاني: المسؤولية المدنية

ــتعمال المركبــة المؤمــن عليهــا  ــى اس ــب عل ــج أو ترت ــادث نت ــدوث ح ــة ح ــي حال ــزم الشــركة ف تلت  1
ــع  ــن جمي ــة ع ــذه الوثيق ــي ه ــا ف ــوص عليه ــؤوليتها المنص ــدود مس ــي ح ــه ف ــض المؤمــن ل بتعوي

ــن:  ــض ع ــة تعوي ــا بصف ــً بدفعه ــه قانون ــن ل ــزم المؤم ــي يلت ــغ الت المبال

ــأي   شــخص   بمــا   فــي   ذلــك   ركاب   المركبــة   مــا   عــدا   المؤمــن   لــه     ــة   بدنيــة   تلحــق   ب أ   الوفــاة   أو   أيــة   إصاب
ً   وقائــد   المركبــة   وقــت   الحــادث   وأفــراد   عائليتهمــا   -  الــزوج   والوالديــن   واألوالد  -  واألشــخاص   شــخصي
ــن   ــخص   م ــر   الش ــببه،   ويعتب ــل   وبس ــاء   العم ــي   أثن ــوا   ف ــا   أصيب ــه   إذا   م ــدى   المؤمــن   ل ــون   ل ــن   يعمل  الذي

ــا  .  ــازالً   منه ــا   أو   ن ــدًا   إليه ــة   أو   صاع ــل   المركب ــودًا   داخ ــواء   كان   موج ــة   س  ركاب   المركب

ب  األضــرار التــي تصيــب األشــياء والممتلــكات مــا عــدا المملــوك منهــا للمؤمــن أو لقائــد المركبــة وقــت 
الحــادث أو مــا كان لــدى أي منهمــا برســم االمانــة أو فــي حراســته أو فــي حيازتــه. 
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ــه إلــى  يمتــد التأميــن المنصــوص عليــه فــي هــذا الفصــل فــي حــدود األحــكام والشــروط الــواردة ب  2
ــا  ــن عليه ــة المؤم ــادة المركب ــه بقي ــاء قيام ــي أثن ــادة ف ــه بالقي ــص ل ــائق مرخ ــؤولية كل س مس
بشــرط أن يكــون قــد التــزم ونفــذ شــروط هــذه الوثيقــة وخضــع لهــا بالقــدر الــذي تســري عليــه وذلــك 

ــه.  ــو كان هــو المؤمــن لــه ذات كمــا ل

ــذه  ــق به ــدول الملح ــي الج ــه ف ــوص علي ــؤولية المنص ــد المس ــاص بتحدي ــرط الخ ــاة الش ــع مراع م  3
الوثيقــة تلتــزم الشــركة بقيمــة مــا يحكــم بــه قضائيــً مهمــا بلغــت قيمتــه بمــا فــي ذلــك مــا 
يطالــب بــه المدعــي مــن المصروفــات القضائيــة والنفقــات مــا عــدا الغرامــات، وتــؤدي الشــركة مبلــغ 

ــذ.  ــب التنفي ــي واج ــم القضائ ــرورة الحك ــور صي ــه ف ــق في ــب الح ــى صاح ــض إل التعوي

فــي حالــة وفــاة أي شــخص يمتــد إليــه التأميــن المنصــوص عليــه فــي هــذا الفصــل تلتــزم الشــركة   4
بــأن تدفــع مبلــغ التعويــض المســتحق عــن المســؤولية التــي وقــع فيهــا هــذا الشــخص إلــى ورثتــه 
وفقــً للشــروط والقيــود الــواردة فــي هــذه الوثيقــة بشــرط أن ينفــذ هــؤالء الورثــة ويلتزمــوا بشــروط 
ــه باعتبارهــم قــد حلــوا محلــه.  ــوا هــم المؤمــن لــه ذات ــو كان هــذه الوثيقــة ويخضعــوا لهــا كمــا ل

فــي حالــة وقــوع حــادث يترتــب عليــه دفــع تعويــض وفقــً ألحــكام هــذا الفصــل ألكثــر مــن شــخص   5
واحــد فــإن شــرط تحديــد المســؤولية المنصــوص عليــه فــي الجــدول الملحــق بهــذه الوثيقــة يســري 

علــى مجمــوع التعويضــات المســتحقة لجميــع األشــخاص المنتفعيــن بالتأميــن. 

تلتزم الشركة بأن تدفع جميع المصاريف واألتعاب التي تكون قد وافقت على أنفاقها.   6

يجــوز للشــركة أن تتولــى تمثيــل المؤمــن لــه فــي أي تحقيــق أو تحريــات خاصــة بــأي حــادث قــد يترتــب   7
عليــه دفــع تعويــض طبقــً ألحــكام هــذا الفصــل وأن تتولــى الدفــاع عنــه أمــام أيــة محكمــة فــي أيــة 

دعــوى تتعلــق بحــادث قــد يترتــب عليــه دفــع تعويــض طبقــً ألحــكام هــذا الفصــل. 

ــون  ــة وسبعــ ــت آالف وسبعمــائــ ــم “سـ ــدره 6770 درهــ ــلغ ق ــع مبــ ــن بدفــ ــة التأميــ ــزم شركــ تلت  8
ــرض  ــخص يتع ــن كل ش ــات ع ــى المستشفيــ ــي إل ــل الطب ــاف والنق ــة اإلسعــ ــزود خدمــ ــا“ لم درهمــ
لإلصابــة البدنيــة أو الوفــاة ويتــم تقديــم الخدمــات الطبيــة لــه ونقلــه إلــى المستشــفى نتيجــــة 
حــــادث يحصــل مــن مركبـــة مؤمـــن عليهــــا لديهــــا مــن المســــؤواية المدنيــــة فقــط أو مــن الفقــد 
والتلــف والمســـؤولية المدنيــــة وذلــك لقــاء قســط إضافي تحدده شركـــة التأميـــن بمـــا اليـــزيد على 
) 50 ( درهــم كحــد أقصــى، ويشــمل هــذا االلتــزام جميــع المتوفيــن أو المصابيــن مــن تلــك الحــوادث 

ــاة. ــار المغطــ ــن األخطــ ــد )1( م ــن البن ــرة ) أ ( م ــتثنيهم الفق ــن تس ــم م ــن فيه بم

استثناءات عامة

ال يغطي هذ التأمين الفقد أوالتلف أو المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع   1
من المركبة المؤمن عليها في الحاالت اآلتية: 

الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في هذه الوثيقة.   - أ 

-  الحــوادث   التــي   تكــون   قــد   وقعــت   أو   نشــأت   أو   نتجــت   أو   تعلقــت   بطريقــة   مباشــرة   أو   غيــر   ب  
 مباشــرة   بالفيضانــات   أو   الزوابــع   أو   األعاصيــر   أو   ثــوران   البراكيــن   أو   الــزالزل   والهــزت   األرضيــة   أو  
 الغــزو   أو   أعمــال    العــدو   األجنبــي   أو   األعمــال   الحربيــة   ســواء   أعلنــت   الحــرب   أو   لــم   تعلــن   أو   الحــرب  
 األهليــة   أو   اإلضــراب   أو   أو   االضطرابــات   الشــعبية   أو   العصيــان   أو   الثــورة   أو   االنقــالب   العســكري   أو  
 اغتصــاب   الســلطة   أو   المصــادرة   أو   التأميــم   أو   المــواد   والنظائــر   المشــعة   أو   التفجيــرات   الذريــة   أو  
ــأي   ســبب   مــن   األســباب   المتقدمــة  .   النوويــة   أو   أي   عامــل   يتصــل   بطريــق   مباشــر   أو   غيــر   مباشــر   ب
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-    الحــوادث التــي تنطــوي علــى قيــادة الســائق المؤمــن عليــه للمركبــة خــارج الطريــق العــام وفقا  ج 
    للتعريــف المعتمــد للطريــق فــي حــال كانــت كل الممــرات مفتوحــة أمــام حركــة المرورالعــام  

مــا  لــم ينــص علــى خــالف ذلــك علــى وجــه التحديــد فــي جــدول الوثيقــة.

ال يغطي هذا التأمين أية مسؤولية تترتب على اتفاق أبرمه المؤمن له لم تكن المسؤولية لتنشأ  2 
لوال ابرامه.

القسم 3: اإلصالح في الوكالة 

إن كان اإلصــالح فــي الوكالــة متضمنــً فــي البوليصــة، كمــا هــو موضــح فــي جــدول البوليصــة الخاصــة 
ــن  ــن التابعي ــن المعتمدي ــدى الموزعي ــك ل ــي لمركبت ــف العرض ــالح التل ــمل إص ــة لتش ــد البوليص ــك، تمت ب
ــن  ــن أماك ــراؤها م ــم ش ــي ت ــات الت ــدة. المركب ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــل دول ــة داخ ــركة الُمصنع للش
أخــرى عبــر تجــار الشــركة المصنعــة المرخصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  إن لــم يكــن لديــك 

ــات.  ــي اإلصالح ــدة لتول ــة و المعتم ــنا المهم ــن ورش ــدة م ــار واح ــنقوم باختي ــة، فس ــذه التغطي ه

ــة المؤمــن  ــالح المركب ــت بإص ــً، وطالب ــن 25 عام ــر م ــة المؤمــن عليهــا أكث ــائق المركب ــر س إذا كان عم
عليهــا عنــد إحــدى ورشــات التصليــح غيــر المعتمــدة مــن قبــل الوكالــة، فلــن نقــوم بتحصيــل أي رســوم 

إضافيــة منــك. 

القسم 4: تلف الزجاج األمامي 

ــدا  ــا، ع ــد فيه ــف الوحي ــي للمركبــة المؤمــن عليهــا التل ــاج األمام ــذ أو الزج ــر النواف ــال كان كس ــي ح ف
خــدوش هيــكل الســيارة الناتــج عــن محاولــة الكســر، فســتقوم الشــركة بتعويــض المؤمــن عليــه 

ــي. ــاج األمام ــذ أو الزج ــتبدال النواف ــة اس بكلف

إن كان لديــك بوليصــة بريســتيج، فلــن ُتطبــق عليــك أي رســوم إضافيــة فــي حــال كانــت كلفــة اســتبدال 
هــذه النوافــذ أو الزجــاج األمامــي ال تتجــاوز 3,000 درهــم إماراتــي للحــادث الواحــد. لكــن إن تخطــت الكلفــة 
هــذا المبلــغ، فســيتوجب عليــك ســداد رســوم إضافيــة كمــا هــو وارد فــي جــدول البوليصــة الخاصــة بــك. 

إذا كان لديــك بوليصــة للســيارات مــن نــوع بالتينيــوم، فلــن ُتطبــق أي رســوم إضافيــة. 

هذا الملحق غير متاح مع بوليصة بريميوم.

القسم 5: اإلصابات الشخصية 

إن كان لديــك بوليصــة بريســتيج أو بوليصــة الســيارات  بريميــوم، فســتدفع الشــركة 20,000 درهــم إماراتــي 
للمؤمــن عليــه و/أو الزوجة/الــزوج )أو فــي حالــة الوفــاة إلــى ممثليهــم الشــخصيين القانونييــن( إذا لحــق 
بالمؤمــن عليــه و/أو الزوجة/الــزوج إصابــة جســدية عنــد الدخــول أو الخــروج مــن المركبــة المؤمــن عليهــا، 

والتــي  - بعيــدًا عــن أي ســبب آخــر وفــي خــالل ثالثــة أشــهر مــن وقــوع الحــادث - تســببت فــي: 

الوفاة   •
خسارة كلية للبصر غير قابلة للعالج في إحدى العينين أو كلتيهما.   •

•  خسارة كلية بسبب بتر طرف أو أكثر عند أو قبل المعصم أو الكاحل بسبب البتر. 
خسارة كلية إلحدى اليدين أو الساقين أو كليهما بسبب البتر.   •

تدفع التعويضات لمرة واحدة فقط عند وفاة أو إصابة المؤمن عليه أو الزوجة/الزوج ولحادث واحد. 
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االستثناءات: 

ينطبق هذا القسم فقط على المركبات الخاصة المؤمن عليها بإسم أحد األفراد وال يغطي: 

الوفاة أو اإلصابة الناتجة عن اإلنتحار أو محاولة اإلنتحار.  •
إذا كان الُمطالب قد ُأدين سابقً في حادثة القيادة تحت تأثير الكحول أو القيادة تحت تأثير   •

المخدرات.  
أي شخص تجاوز السبعين من العمر وقت وقوع الحادث.   •

هذا الملحق غير متاح مع بوليصة بريميوم.  

القسم 6: النفقات الطبية الطارئة 

ــة  ــة المعقول ــا الكلف ــن عليه ــة المؤم ــي المركب ــر ف ــب آخ ــه و/أو أي راك ــن علي ــركة للمؤم ــع الش تدف
ــت  ــة وقع ــة لحادث ــرة وفوري ــة مباش ــة كنتيج ــدية عرضي ــات جس ــن أي إصاب ــة ع ــة الناجم ــات الطبي للنفق

ــا.  ــن عليه ــة المؤم للمركب

االستثناءات: 

ينطبق هذا القسم على السيارات الخاصة المؤمن عليها بإسم أحد األفراد فقط.   •

ال تتخطــى اإللتزامــات الماليــة للشــركة مبلــغ 3,500 درهــم إماراتــي للشــخص الواحــد فــي الحــادث الواحــد. 
ويرتفــع هــذا المبلــغ إلــى 7,000 درهــم إماراتــي للشــخص إن كان لديــك بوليصــة الســيارات بالتينيــوم. 

القسم 7: الممتلكات الشخصية 

 فــي حالــة فقــد المالبــس أو الممتلــكات الشــخصية أو تضررهــا فــي المركبــة المؤمنــة أو عليهــا بســبب 
حريــق، أو ســرقة، أو محاولــة ســرقة، أو حــادث، تقــوم الشــركة بتعويــض المؤمــن عليــه أو إذا رغــب 
ــد  ــف بح ــارة أو التل ــة الخس ــن قيم ــدًا ع ــراض نق ــس أو األغ ــذه المالب ــك له ــض المال ــه تعوي ــن علي المؤم
أقصــى 5,000 درهــم إماراتــي، علــى أال يتــم تقديــم أكثــر مــن مطالبــة واحــدة علــى كل بوليصــة فــي العــام 

الواحــد.  

ال تشمل هذه التغطية ما يلي: 

خسارة أو تلف األموال، أو الطوابع، أو التذاكر، أو الوثائق أو السندات المالية.   •
سرقة أي ممتلكات في مركبة مفتوحة أو ذات غطاء قابل للطي إال إن كانت في الصندوق المغلق   •

للسيارة أو حجرة القفازات المغلقة. 
بضائع أو عينات محمولة ذات صلة بأي تجارة.   •

خسارة أو تلف المركبة أثناء قيادتها على الطرق الوعرة.   •
بضائع أو/و أغراض خاصة بتجارة المؤمن عليه أو تخص الشركة التي يعمل المؤمن عليه لديها.   •

هذا الملحق غير متاح مع بوليصة بريميوم.
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القسم 8: الحدود الجغرافية للتأمين  

تطبق فيما عدا ذلك الشروط واألحكام، واإلستثناءات وحدود البوليصة المذكورة، ويبقى المجال 
الجغرافي للقسم األول )الخسارة أو التلف( كما هو موضح في الجدول. 

لن تكون مشمواًل بالتغطية التأمينية بموجب القسم الثاني )مسؤولية الطرف الثالث(، إذ يجب شراء 
هذه التغطية بشكل منفصل عند حدود كل دولة. 

اإلستثناءات: 
ال يتجاوز الحد األقصى لمدة أي رحلة 30 يومً.   •

ال يتجاوز الحد األقصى إلجمالي عدد األيام 90 يومً في أي وقت من العام.   •

القسم 9: تعويضات الحوادث الشخصية 

تــم االتفــاق واإلقــرار علــى عــدم دفــع أي أقســاط إضافيــة، وعليــه فقــد وافقــت الشــركة وأقــرت دفــع 
ــق  ــدية تلح ــة جس ــاة أو أي إصاب ــق بالوف ــا يتعل ــة فيم ــذه الوثيق ــي ه ــوارد ف ــً للجــدول ال ــض طبق التعوي
ــون   ــال و/أو الموظف ــدان، واألطف ــزوج، والوال ــائق )الزوجة/ال ــة الس ــه و/أو عائل ــن علي ــة المؤم ــراد عائل بأف
ــأي طريقــة - وبعيــدًا عــن  ــاء ركــوب المركبــة أو الترجــل منهــا نتيجــة لحادثــة عرضيــة قويــة تســببت ب أثن
ــي  ــة ف ــات الموضح ــن اإلصاب ــي أي م ــن(-  ف ــي الالزمي ــي أو الجراح ــالج الطب ــدا الع ــا ع ــر )فيم ــبب آخ أي س

ــدءًا مــن تاريــخ وقــوع الحــادث.  ــة التاليــة ب جــدول هــذه الوثيقــة خــالل األشــهر الثالث

القيمة بالدرهم اإلماراتي التعويض الرقم

200.000الوفاة أو العجز الكلي الدائم 1

200.000الخسارة الكلية غير القابلة السترداد البصر في كال العينين 2

الخسارة الكلية نتيجة البتر عند المعصم أو الكاحل أو أعلى 3
200.000منهما لكال اليدين أو القدمين أو ليد واحدة وقدم واحدة معً

4
الخسارة الكلية نتيجة البتر عند المعصم أو الكاحل أو أعلى 

ليد واحدة أو قدم واحدة مع الخسارة الكاملة غير القابلة 
لالسترداد البصر في عين واحدة 

200.000

100.000الخسارة الكاملة غير القابلة لالسترداد للبصر في عين واحدة5
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الخسارة الكلية نتيجة البتر عند المعصم أو الكاحل أو أعلى أي 6
100.000منهما ليد أو رجل واحدة 

العجز الجزئي الدائم غير المذكور في الجدول أعاله7

تحدد قيمة التعويض 
لكل شخص على أساس 

نسبة العجز الجئي 
الدائم التي يوافق عليها 

المجلس الطبي بعد 
ضربها بقيمة التأمين 

)200.000 درهم إماراتي(.

الشروط: 

إن التعويــض الــذي تلتــزم الشــركة بدفعــه محــدود بفقــرة واحــدة فقــط مــن هــذه الفقــرات،  آ. 
ــرة  ــب الفق ــة أو بموج ــذه الوثيق ــي ه ــاله ف ــورة أع ــتة المذك ــى س ــد إل ــن واح ــرات م ــبة للفق بالنس
ســبعة علــى حــده أو بإضافتهــا إلــى الفقــرة خمســة أو ســتة وفقــً لحالــة أي مــن هــؤالء األشــخاص 
ــغ 200,000  ــركة مبل ــي للش ــزام المال ــي االلت ــاوز إجمال ــرط أال يتج ــادث بش ــة أي ح ــم نتيج ــن عليه المؤم

ــدة.  ــة واح ــرة تأميني ــالل أي فت ــه خ ــن علي ــي للمؤم ــم إمارات دره

بنــاًء علــى طلــب المؤمــن عليــه، تدفــع الشــركة تعويضــً أســبوعيً للعجــز الكلــي المؤقــت الــذي يمنع  ب. 
ــً. يحســب مبلــغ التعويــض  ــة عملــه لمــدة ال تتجــاوز 26 أســبوعً متتالي الشــخص المصــاب مــن مزاول

األســبوعي والمبلــغ اإلجمالــي بموجــب االتفــاق بيــن الشــخص المؤَمــن والشــركة. 

ــر أو  ــكل مباش ــت بش ــدية حدث ــة جس ــاة أو إصاب ــات وف ــع أي تعويض ــن دف ــؤولة ع ــر مس الشــركة غي ج. 
ــة:  ــباب التالي ــة لألس ــً نتيج ــً أو جزئي ــر، كلي ــر مباش غي

إيذاء النفس عمدًا أو من خالل االنتحار أو محاولة االنتحار أو أي خلل جسدي أو ضعف عقلي.   .1  

نتيجة لمطالبة شخص لنفسه بتعويض بسبب إدمان المخدرات أو الكحول.   .2  

ينبغــي دفــع التعويــض بموافقــة الشــخص الــذي يطالــب بالتأميــن إلــى الشــخص المصــاب بشــكل  د. 
ــذي  ــض ال ــأن التعوي ــة بش ــه نهائي ــادرة عن ــوية الص ــد التس ــي وتع ــه القانون ــالل ممثل ــن خ ــر أو م مباش

ــتحقه.  يس

يجب أال يتخطى عدد الركاب في وقت الحادث سعة المقاعد في المركبة.  هـ. 

تطبق فيما عدا ذلك شروط البوليصة واستثناءاتها وأحكامها. 

القسم 10: التأمين على القيادة على الطرق الوعرة 

ــى  ــادة عل ــاء القي ــع أثن ــي تق ــوادث الت ــن الح ــج ع ــف النات ــة أو التل ــارة المادي ــد الخس ــة ض ــيارتك مؤمن إن س
ــرة.  ــرق الوع الط
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شريطة أن: 

تتوفر في السيارة إمكانية الدفع الرباعي.   •
لست مشاركً في رحالت السفاري الصحراوي، أي حدث تنافسي أو مسابقة من أي نوع.   •

ال تستخدم السيارة لنقل الركاب كجزء من العمل أو بغرض القيام باألعمال.   •
ال يقود سيارتك أي شخص أقل من 25 عامً   •

ال يقود سيارتك أي شخص  حصل على رخصته اإلماراتية خالل فترة زمنية تقل عن عام واحد.    •
تستثني التغطية بموجب هذا الملحق جميع إخفاقات أو أعطال أي جزء أو انفتاح الوسائد الهوائية   •

دون أي تصادم. 

سيتحمل المؤمن عليه أو ممثله مبلغ إضافي من 1,000 درهم إماراتي للرسوم اإلضافية اإللزامية 
الموضحة في الجدول. 

القسم 11: تعويض السيارة البديلة خالل فترة اإلصالح

فــي حــال وقــوع حــادث تشــمله تغطيــة هــذه البوليصــة، توفــر الشــركة للمؤمــن عليــه تعويضــً علــى 
شــكل ســيارة بديلــة الســتخدامها خــالل فتــرة إصــالح ســيارته. 

ســنوفر ســيارة مســتأجرة لفتــرة أقصاهــا عشــرة أيــام )بحســب فتــرة البوليصــة( أو حتــى يتــم إصــالح   .1
الســيارة )أيهمــا أســبق( بعــد وقــوع حادثــة تشــملها البوليصــة الخاصــة بــك. 

الســيارات المســتأجرة عبــارة عــن مركبــات صالــون معياريــة تصــل أعمارهــا حتــى 4 أعــوام وبمحــركات   .2
يتــراوح حجمهــا مــن 1.3 إلــى 1.6 لتــرًا ويمكنــك قيادتهــا داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فقــط. 
يجــب بــدء اســتخدام الســيارة المســتأجرة خــالل أول 48 ســاعة بعــد فقــدان أو عطــل ســيارتك عقــب 
ــة للمركبــة المؤمــن عليهــا  ــارة الكامل ــن الخس ــالن ع ــد اإلع ــذه البوليصــة. عن ــا ه ــة تغطيه حادث
بســبب التلــف أو الســرقة، تتوقــف التعويضــات المقدمــة بموجــب هــذا الملحــق بعــد أن نقــدم عرضــً 

لتســوية المطالبــة. 

ــيارات  ــاد الس ــيقوم اتح ــي( وس ــيارات األمريك ــاد الس ــم 4900 800 )اتح ــف رق ــى هات ــال عل ــى االتص يرج  .3
األمريكــي بالترتيبــات الالزمــة لتســليم واســتالم ســيارة مســتأجرة إلى/مــن موقــع متفــق عليــه 
ــبة  ــول )بالنس ــارية المفع ــيرة س ــفر وتأش ــواز الس ــن ج ــخة م ــم نس ــً تقدي ــيكون ضروري ــبقً. س مس

للوافديــن( ورخصــة قيــادة ســارية. 

يجــب علــى المؤمــن عليــه تقديــم نســخة مــن بطاقــة االئتمــان لشــركة تأجيــر الســيارات كضمــان   .4
لتكاليــف الوقــود، وغرامــات المــرور، واألضــرار التــي قــد تلحــق بالســيارة، ورســوم نظــام ســالك، 

ورســوم إيقــاف الســيارة أو أي غرامــات أخــرى. 

تطبق شروط وأحكام مزود الخدمات/شركة تأجير السيارات.      .5

ما ال تشمله التغطية التأمينية:

أي تكاليــف تتعلــق بالوقــود وغرامــات المــرور واألضــرار التــي تلحــق بالســيارة، ورســوم ســالك ورســوم   •
ــرى. ــات أخ ــيارة أو أي غرام ــن الس رك

أي تكاليف استئجار سيارة بعد انتهاء فترة األيام العشرة.  •
أي اقتطاعات ُتطبق بموجب شروط وأحكام استئجار السيارة في حال وقوع حادث أثناء قيادة السيارة.  •

•  أي نوع من المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام السيارات المؤجرة.
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القسم 12: المساعدة على الطرقات

.)AAA( تقدم الخدمة الواردة في هذا القسم من اتحاد السيارات األمريكي

تقــدم خدمــة المســاعدة علــى الطرقــات فــي حــال وقــوع عطــل ميكانيكــي أو حــادث فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، وتوفــر الخدمــات التاليــة فيمــا يتعلــق بالســيارة المؤمــن عليهــا )تأميــن المســاعدة 

علــى الطرقــات(: 

ــة،  ــات ميكانيكي ــى إصالح ــة إل ــي حاج ــت ف ــيارتك أو كان ــل س ــم تعم ــيارات: إن ل ــر الس ــة قط خدم  •
فســيتم قطرهــا مجانــً إلــى أقــرب مــرآب فــي اإلمــارة نفســها. هــذه الخدمــة محــدودة بمــرة واحــدة 

ــاعة.  ــالل 24 س خ

االســترداد العرضــي: فــي حــال تعرضــت الســيارة المؤمــن عليهــا لحــادث فســنقوم بقطرهــا إلــى   •
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــدود المدين ــن ح ــكان ضم أي م

ــغيلها  ــادة تش ــنقوم بإع ــة« فس ــة الســيارة المؤمــن عليهــا »فارغ ــت بطاري ــة: إن كان ــحن البطاري ش  •
لتبــدأ الحركــة، أو عندمــا ال يمكــن تحقيــق ذلــك، فســنقوم بقطرهــا إلــى أقــرب مــرآب. 

تغييــر اإلطــار المثقــوب: إن لــم يكــن لديــك معــدات لتغييــر اإلطــار أو ال تســتطيع تغييــر اإلطــار بنفســك،   •
ــر الســيارة  ــيتم قط ــي، فس ــار احتياط ــك إط ــن لدي ــم يك ــك، وإن ل ــن أجل ــار م ــر اإلط ــنقوم بتغيي فس

المؤمــن عليهــا إلــى أقــرب مــرآب. 

التــزود بالوقــود: ســيتم توفيــر وقــود فــي حــاالت الطــوارئ إلــى الســيارة الواقفــة المؤمــن عليهــا   •
لتتمكــن مــن الوصــول إلــى أقــرب محطــة وقــود. وســيدفع المؤمــن عليــه قيمــة الوقــود فقــط. 

الســيارة مقفلــة والمفاتيــح بداخلهــا: إن حــدث بالصدفــة وأن أغلقــت الســيارة المؤمــن عليهــا   •
المعنيــة.  الســلطات  بإشــراف  القفــل  ناســيً مفاتيحــك فــي داخلهــا، فســنحاول فتــح 

خدمــة التأميــن علــى الطرقــات الوعــرة: ُتطبــق عندمــا ال تبعــد الســيارة المؤمــن عليهــا أكثــر مــن   •
ــدود  ــن ح ــن ضم ــذا التأمي ــق ه ــق(، وُيطب ــف الطري ــب تعري ــد )حس ــق المعب ــن الطري ــار ع ــة أمت خمس

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي ــاء اإلم ــع أنح ــي جمي ــة ف المدين

شــهادة القيــادة الدوليــة: تتوفــر شــهادة القيــادة الدوليــة مــن شــركة اســترداد الســيارات المعطلــة   •
مقابــل 150 درهــم إماراتــي.

ــاء  ــد األعض ــاج أح ــال احت ــي ح ــط(: ف ــن فق ــالء AAA الذهبيي ــر لعم ــيارات )تتوف ــجيل الس ــة تس خدم  •
إلــى إعــادة تســجيل الســيارة المؤمــن عليهــا، فســنقوم باصطحــاب الســيارة مــن موقــع الطلــب 
واســتكمال تســجيل الســيارة. ســيتم اصطحــاب الســيارة للتســجيل مــرة واحــدة، وإن كان علــى 
العميــل اصطحــاب الســيارة إلــى مركــز التســجيل أكثــر مــن مــرة، فســيتحمل المؤمــن عليــه الرســوم 
اإلضافيــة. ويقــع علــى عاتــق المؤمــن عليــه التأكــد مــن جميــع الغرامــات المســتحقة للدفــع 

ــبقً. مس

القسم 13: استبدال األقفال

إن كان لديك بوليصة تأمين بريستيج أو تأمين بالتينيوم، وضاعت أو سرقت مفاتيح السيارة أو جهاز 
التحكم، فستدفع الشركة كلفة االستبدال:
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أقفال األبواب وقفل الصندوق  •

قفل جهاز اإلشعال والمقود  •

جهاز التحكم ونظام القفل المركزي  •

لن ُيمنع خصم عدم المطالبة إذا قمت بمطالبة بموجب هذا القسم. لن ندفع تكلفة استبدال أي 
أجهزة إنذار أو غيرها من األجهزة األمنية في سيارتك.

لن تحتسب أي دفعة تتعلق بما سبق على أنها مطالبة عند احتساب خصم عدم المطالبة.

ال يتوفر هذا الملحق مع بوليصة بريميوم.

القسم 14: السرقة عند ترك السيارة لدى خدمة ركن السيارات

ــن  ــة رك ــدى خدم ــا ل ــد تركه ــا عن ــن عليه ــيارة المؤم ــرقة الس ــن س ــه ع ــن علي ــركة المؤم ــرئ الش تب
الســيارات أثنــاء وجودهــا فــي عهــدة الفنــادق أو مراكــز التســوق أو ســيطرتها والتــي ال يمتلكهــا المؤمــن 

ــم.  ــص له ــائقيهم المرخ ــل س ــن قب ــاف الســيارة المؤمــن عليهــا م ــم إيق ــث ت عليــه، وحي

الشروط: ُيدفع هذا التعويض بشرط: 

يقدم العميل دعوى ضد الفندق/مركز التسوق.  •
تم تسليم السيارة إلى الشخص المرخص له فقط بعد التحقق منه.  •

الشخص المرخص له هو سائق مجاز.  •
التعويض غير مشمول في أي بوليصة أخرى.  •

التعويض المحدود بمطالبة واحدة لكل بوليصة في العام.  • 

 ال يتوفر هذا الملحق في بوليصة بريميوم.

القسم 15: االستبدال بسيارة جديدة

فــي حــال الخســارة الكليــة لســيارة جديــدة تغطيهــا البوليصــة خــالل فتــرة ســتة اشــهر مــن تاريــخ 
ــغ  ــاويً للمبل ــع مس ــل للدف ــة القاب ــغ المطالب ــيصبح مبل ــده، فس ــن ض ــر مؤم ــة خط ــجيل األول، نتيج التس
المؤمــن عليــه فــي البوليصــة أو بقيمــة اســتبدال الســيارة فــي وقــت الخســارة بســيارة مــن نفــس النــوع 

ــة.  ــن المطالب ــتهالك م ــدل اإلس ــاع مع ــم اقتط ــن يت ــل ول ــا أق ــا( أيهم ــب توفره ــة )حس والمارك

ال يتوفر هذا الملحق مع البوليصة بريميوم.

القسم 16: األخطار الطبيعية

إن  كان لديــك بوليصــة تأميــن شــامل، فســيتم توســيع الغطــاء التأمينــي بموجب القســم األول )الخســارة 
أو الضــرر( لتعويــض المؤمــن عليــه عــن خســارة الســيارة أو األضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة: الفيضانــات 

)بشــرط أن تكــون الســيارة متوقفــة( والعواصــف واألعاصيــر والــزالزل أو غيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة. 

القسم 17: اإلضرابات والشغب

سيتم توسيع بوليصة التأمين الشامل لتتضمن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالسيارة نتيجة الشغب 
واإلضرابات أو العصيان المدني، والذي ال يعد أو يبلغ مستوى الثورة الشعبية. 
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القسم 18: الشروط العامة

الوثيقة والجدول الملحق بها يجب اعتبارهما عقدًا واحدًا وكل كلمة أو عبارة لها معنً خاصً في أي   1
جزء من الوثيقة أو الجدول، ويكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر وردت فيه. 

كل إعالن أو إخطار بحادث يتعين إرساله وفقً لهذه الوثيقة، ويجب أن يوجه إلى الشركة كتابيً.   2

يجــب علــى المؤمــن لــه أن يتخــذ جميــع االحتياطــات المعقولــة للمحافظــة علــى المركبــة المؤمــن   3
ــة صالحــة لإلســتعمال. ويجــوز للشــركة  عليهــا وحمايتهــا مــن الفقــد أو التلــف وإلبقائهــا فــي حال
فــي أي وقــت أن تقــوم بمعاينــة المركبــة المؤمــن عليهــا أو أي جــزء منهــا. وفــي حالــة وقــوع 
حــادث أو عطــب للمركبــة يتعيــن أال تتــرك المركبــة المؤمــن عليهــا أو أي جــزء منهــا دون حراســة 
ــة المؤمــن عليهــا  ــادة المركب ــت قي ــرار ، وإذا تم ــادة األض ــع زي ــة لمن ــات الالزم ــاذ اإلحتياط ودون اتخ
قبــل إجــراء التصليحــات الالزمــة فــإن كل زيــادة فــي التلــف أو كل تلــف آخــر يحلــق بالمركبــة المؤمــن 

عليهــا لــن تكــون الشــركة مســؤولة عنــه وفقــً لهــذه الوثيقــة. 

يجــب علــى المؤمــن لــه أن يظــل المالــك الوحيــد والمطلــق للمركبــة المؤمــن عليهــا طــوال ســريان   4
هــذا العقــد، ويتعيــن عليــه أال يبــرم أي اتفــاق عــن تأجيرهــا للغيــر وأال يوفــع علــى أي عقــد مــن شــأنه أن 
ً علــى موافقــة كتابيــة مــن الشــركة بذلــك.  يقيــد مطلــق ملكيتــه وحيازتــه للمركبــة دون أن يحصــل ســلف

فــي حالــة وقــوع حــادث قــد تترتــب عليــه مطالبــة وفقــُا لهــذه الوثيقــة يجــب علــى المؤمــن لــه أن   5
يخطــر الســلطة الرســمية المختصــة والشــركة المؤمــن لديهــا فــور وقــوع الحــادث مــع إعطائهمــا 
جميــع البيانــات الخاصــة بــه، ويجــب علــى المؤمــن لــه تســليم الشــركة المؤمــن لديهــا فــورًا كل 

ــذار أو أوراق قضائيــة وذلــك بمجــرد تســلمه إياهــا.  مطالبــة أو إن

كمــا يجــب علــى المؤمــن لــه إخطــار الشــركة فــورًا بمجــرد علمــه بقيــام دعــوى أو تحقيــق أو تحريــات   
ــام  ــه قي ــب علي ــد يترت ــر ق ــي آخ ــل جنائ ــرقة أو عم ــوع س ــة وق ــي حال ــور، وف ــادث المذك ــة بالح خاص
ــع  ــاون م ــورًا وأن يتع ــرطة ف ــر الش ــه أن يخط ــى المؤمــن ل ــن عل ــة يتعي ــذه الوثيق ــً له ــة وفق مطالب

ــة.  ــب الجريم ــة مرتك ــبيل إدان ــي س الشــركة ف

ــع أي  ــد أو دف ــرض أو وع ــؤولية أو ع ــرار بالمس ــم أي إق ــه تقدي ــوب عن ــن ين ــه وال لم ــن ل ــوز للمؤم ال يج  6
مبلــغ بــدون موافقــة الشــركة كتابيــً. ويحــق للشــركة فــي أي وقــت إذا رأت ذلــك أن تتولــى الدفــاع 
وأن تباشــر الدعــوى باســم المؤمــن لــه بخصــوص أيــة مطالبــة قــد تســأل عنهــا الشــركة بموجــب 
هــذه الوثيقــة وأن تقــوم بتســوية تلــك المطالبــة ولهــا أن تطالــب بإســم المؤمــن لــه ولمصلحتهــا 
مباشــرة  فــي  الســلطة  كامــل  الشــأن  هــذا  فــي  وللشــركة  والتضمينــات  التعويضــات  بجميــع 
ــع  ــركة جمي ــى الش ــدم إل ــه أن يق ــن ل ــى المؤم ــة، وعل ــة مطالب ــي أي ــح ف ــي التصال ــراءات وف ــة إج أي

المعلومــات والبيانــات والمعاونــة الالزمــة. 

إذا وقــع أي حــادث يترتــب عليــه قيــام مطالبــة أو أكثــر وفقــً للفقــرة )ب( مــن البنــد )1( مــن الفصــل   7
لــه كامــل المبلــغ  الثانــي مــن هــذه الوثيقــة يجــوز للشــركة فــي أي وقــت أن تدفــع للمؤمــن 
ــوى أو  ــرة أي دع ــن مباش ــا ع ــك يده ــد ذل ــع بع ــورة وأن ترف ــرة المذك ــً للفق ــا وفق ــتحق عليه المس
ــرر  ــن أي ض ــك ع ــد ذل ــأل الشــركة بع ــن تس ــات. ول ــك المطالب ــة بتل ــراءات خاص ــوية أو إج ــاع أو تس دف
قــد يدعــي المؤمــن لــه إلحاقــه بــه نتيجــة لمــا تكــون الشــركة قــد قامــت بــه فــي مباشــرتها للدفــاع 
واإلجــراءات والتســويات المشــار إليهــا أو نيتجــة لتخليهــا عنهــا. كمــا أن الشــركة ال تســأل أيضــً فــي 
هــذه الحالــة عــن أيــة مصاريــف أو أتعــاب مهمــا كانــت، يكــون المؤمــن لــه أو أي مدعــي أو شــخص 

ــراءات.  ــك اإلج ــرة تل ــن مباش ــا ع ــت يده ــد كف ــون الشــركة ق ــد أن تك ــا بع ــد صرفه ــر ق آخ
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الوثيقــة بشــرط وجــود أســباب جديــة  األول مــن هــذه  الفصــل  أحــكام  أن تفســخ  للشــركة  أ-   8
تســتوجب الفســخ أثنــاء ســريان الوثيقــة وذلــك بموجــب إشــعار كتابــي يرســل إلــى المؤمــن لــه 
بخطــاب مســجل قبــل ثالثيــن يومــً مــن التاريــخ المحــدد للفســح علــى آخــر عنــوان معــروف لــه مــع 
ــط  ــه القس ــن ل ــى المؤم ــركة إل ــرد الش ــة ت ــذه الحال ــي ه ــخ، وف ــذا الفس ــباب ه ــوزارة بأس ــار ال إخط
المدفــوع بعــد خصــم الجــزء المتناســب مــع المــدة التــي كانــت فيهــا الوثيقــة ســارية المفعــول. 

ــه أن يفســخ أحــكام الفصــل األول مــن هــذه الوثيقــة بإشــعار كتابــي يرســل إلــى  كمــا أن للمؤمــن ل  
الشــركة بخطــاب مســجل قبــل ســبعة أيــام مــن التاريــخ المحــدد للفســخ، وذلــك بشــرط أال تكــون 
هنــاك أيــة مطالبــة نشــأت فــي فتــرة ســريان الوثيقــة وفــي هــذه الحالــة تــرد الشــركة إلــى المؤمــن 
لــه القســط المدفــوع بعــد خصــم الجــزء المتناســب مــع المــدة التــي كانــت الوثيقــة ســارية فيهــا 

ــل.  ــرة االج ــات قصي ــب فئ بحس

ب- ال يجــوز للشــركة وال للمؤمــن لــه أن يفســح أحــكام الفصــل الثانــي مــن هــذه الوثيقــة أثنــاء مــدة   
ــريانها  ــدة س ــاء م ــل انته ــة قب ــخ الوثيق ــة فس ــي حال ــً، وف ــص المركبــة قائم ــادام ترخي ــرياناها م س
ــات المركبــة أو  ــر بيان ــبب تغيي ــدة بس ــن جدي ــة تأمي ــم وثيق ــص المركبــة أو تقدي ــاء ترخي ــبب إلغ بس
ــد  ــوع بع ــط المدف ــرد للمؤمــن لــه القس ــى الشــركة المؤمــن لديهــا أن ت ــب عل ــا يج ــل ملكيته نق
خصــم الجــزء المتناســب مــع المــدة التــي كانــت الوثيقــة ســارية فيهــا بحســب فئــات التأميــن قصيــرة 

األجــل، بشــرط أال تكــون هنــاك أيــة مطالبــة نشــأت خــالل فتــرة ســريان الوثيقــة. 

ــط  ــي القس ــه باق ــن ل ــع للمؤم ــا أن تدف ــار إليه ــخ المش ــاالت الفس ــع ح ــي جمي ــركة ف ــى الش وعل  
للفســخ.  المحــددة  المــدة  انتهــاء  قبــل  الوثيقــة  عنهــا  ألغيــت  التــي  المــدة  عــن  المســتحق 

إذا تعــدد التأميــن لــدى أكثــر مــن مؤمــن فــال تلتــزم الشــركة إال بدفــع جــزء مــن قيمــة الفقــد أو التلــف   9
أو التعويــض أو المصاريــف أو األتعــاب معــادل للنســبة بيــن مبلــغ التأميــن وبيــن مبالــغ التأمينــات 

مجتمعــة. 

ــة أن  ــذه الوثيق ــب ه ــا بموج ــتحق عليه ــغ مس ــع أي مبل ــزام الشــركة بدف ــيً اللت ــرطً أساس ــر ش يعتب  10
ــاع  ــل أو االمتن ــام بعم ــن القي ــة م ــذه الوثيق ــروط ه ــه ش ــا توجب ــاًل بم ــاء كام ــه وف ــن ل ــي المؤم يوف
عــن العمــل ويعتبــر كذلــك شــرطً أساســيً اللتــزام الشــركة صحــة البيانــات واإلقــرارات الصــادرة 
ــروط  ــع الش ــادث جمي ــاء بالح ــتيفاء اإلخط ــه واس ــدم من ــن المق ــب التأمي ــي طل ــه ف ــن ل ــن المؤم ع

المنصــوص عليهــا فــي البنديــن 2، 5 مــن الشــروط العامــة. 

يجوز للشركة أن تسترجع من المؤمن له و أو قائد المركبة بحسب األحوال بقيمة ما تكون قد أدته   11
من تعويض في الحاالت اآلتية: 

أ - إذا ثبــت أن التأميــن قــد عقــد بنــاء علــى إدالء المؤمــن لــه ببيانــات كاذبــة أو إخفائــه وقائــع جوهريــة   
ــة الخطــر أو علــى ســر التأميــن أو شــروطه.  ــر فــي قبــول الشــركة تغطي تؤث

ب - إســتعمال المركبــة فــي غيــر الغــرض المبيــن بالوثيقــة أو قبــول ركاب أو وضــع حمولــة أكثــر مــن   
المقــر لهــا أو أن تكــو حمولتهــا غيــر محزومــة بشــكل فنــي محكــم أو تجــاوز حــدود العــرض والطــول 

أو العلــو المســموح بــه. 
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ج - مخالفــة القوانيــن إذا انطــوت المخالفــة علــى جنايــة أو جنحــة عمديــة وفقــً للتعريــف المنصوص   
ــنة 1987.  ــم )3( لس ــادي رق ــون اإلتح ــادر بالقان ــات الص ــون العقوب ــن قان ــن )28( و )29( م ــي المادتي ــه ف علي

د - إذا كان ســائق المركبــة ســواء المؤمــن لــه أو شــخص يقودهــا بموافقتــه غيــر حائــز علــى رخصــة   
قيــادة لنــوع المركبــة طبقــً لقانــون الســير والمــرور ولوائحــه، أو أن يكــون الترخيــص الممنــوح لــه قــد 

ــرور.  ــح الم ــى لوائ ــة أو بمقتض ــلطات المختص ــة أو الس ــن المحكم ــه م ــر بإيقاف ــدر أم ص

ــن  ــه المؤمــن لــه ع ــل ارتكب ــن عم ــأت ع ــد نش ــة ق ــة البدني ــاة أو اإلصاب ــادث أو الوف ــت أن الح ه - إذا ثب  
قصــد وســبق إصــرار. وال يترتــب علــى حــق الرجــوع المقــرر للشــركة وفقــً ألحــكام هــذا البنــد 

والشــروط الــواردة بهــذه الوثيقــة أي مســاس بحــق المضــرور قبــل المؤمــن لــه. 

و - إذا ثبــت لــدى أي مــن الجهــات المختصــة أو بإعتــراف ســائق المركبــة أن الحــادث قــد وقــع   
بســبب تعاطــي ســائق المركبــة ســواء المؤمــن لــه أو أي شــخص يقودهــا بموافقتــه، المخــدرات أو 

المركبــة.  المؤثــرة علــى قدرتــه فــي الســيطرة علــى  أو العقاقيــر  المشــروبات الكحوليــة 

ــارج  ــا خ ــاء قيادته ــة أثن ــد للمركب ــه أو أي قائ ــن ل ــل المؤم ــن قب ــع م ــد وق ــادث ق ــت أن الح ز - إذا ثب  
ــى  ــاق عل ــم اإلتف ــم يت ــا ل ــام، م ــير الع ــوح للس ــبيل مفت ــأن كل س ــق ب ــف الطري ــً لتعري ــق وفق الطري

خــالف ذلــك بأنــه بوثيقــة التأميــن. 

الشــيء فــي هــذه الوثيقــة أو فــي أي ملحــق لهــا يؤثــر عــى حــق أي شــخص يحــق لــه التعويــض   12
ــب  ــه بموج ــتحق ل ــغ يس ــترد أي مبل ــي أن يس ــر ف ــخص آخ ــق أي ش ــى ح ــة أو عل ــذه الوثيق ــب ه بموج

أحــكام القانــون. 

ال تســمع الدعــوى الناشــئة عــن هــذه الوثيقــة بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات علــى حــدوث الواقعــة التــي   13
ــا.  ــة بوقوعه ــم ذوي المصلح ــى عل ــا أو عل ــدت عنه تول

يمكــن للشــركة والمؤمــن لــه بموجــب مالحــق إضافيــة تلحــق بهــذه الوثيقــة وفــي حــدود األحــكام   14
والشــروط الــواردة بهــا، اإلتفــاق علــى أن تقــوم الشــركة بالتأميــن عــن األضــرار األخــرى غيــر المنصــوص 

عليهــا فــي هــذه الوثيقــة وعلــى األخــص مــا يلــي: 

1/14 التأميــن عــن الحــوادث التــي قــد تلحــق بالمؤمــن لــه وأفــراد عائلتــه وقائــد المركبــة وقــت الحــادث   
واألشــخاص الذيــن يعملــون لــدى المؤمــن لــه بمــا فــي ذلــك نفقــات وتكاليــف العــالج الطبــي 

ــم.  ــأي منه ــق ب ــد تلح ــي ق ــة الت ــات البدني لإلصاب

2/14 التأميــن عــن األضــرار التــي تلحــق بالممتلــكات واألشــياء المملوكــة للمؤمــن لــه أو قائــد المركبــة   
وقــت الحــادث أو مــا كان موجــودًا لديهمــا برســم األمانــة أو فــي حراســتهما أو تحــت حيازتهمــا. 

مــن المعلــوم والمتفــق عليــه أنــه إذا تبيــن أن عمــر الســائق وقــت وقــوع الحــادث أقــل مــن خمســة   15
وعشــرين عامــً فــأن نســبة تحمــل قدرهــا 10٪ مــن المطالبــة ســيدفعها الســائق أو المؤمــن لــه 

إضافــة إلــى مبلــغ التحمــل المذكــور بجــدول الوثيقــة. 

تختص محاكم دولة اإلمارات العربية المتحدة بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة.   16
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 الحوادث التي يتم فيها المطالبة بمبلغ التأمين -
 اإلجراءات خطوة بخطوة

ما عليك في حال حصول أي حادث سوى اتباع هذه الخطوات البسيطة لتكون قادرًا على المطالبة 
بمبلغ التأمين. 

في حالة وقوع حادث بسيط، انقل السيارة إلى مكان آمن خارج ممرات القيادة.

إن كانــت بوليصــة التأميــن تغطــي تكاليــف اإلصــالح فــي الوكالــة، يرجــى نقــل 
الســيارة إلــى الوكالــة.  إن كانــت بوليصــة التأميــن تغطــي اإلصالحــات خــارج الوكالــة، 
يرجــى االتصــال بالرقــم 42 47 800 للحصــول علــى معلومــات االتصــال بكراجــات 
التصليــح المدرجــة علــى الئحتنــا. يرجــى نقــل الســيارة إلــى الكــراج المــدرج علــى 
الئحتنــا، مــع نســخة أصليــة مــن تقريــر الشــرطة، ونســخة مــن رخصــة القيــادة 

ونســخة مــن بطاقــة التســجيل )للطرفيــن(.

ســيقوم اختصاصــي تقييــم الخســائر بفحــص الســيارة فــي ورشــة العمــل أو الوكيــل 
المعتمــد وتأميــن الموافقــة علــى متابعــة اإلصالحــات.

يســعى فريــق المطالبــة لدينــا إلــى توفيــر دعــم ســريع وعــادل دون أي إزعــاج. علــى 
ــن  ــادث”، لك ــكان الح ــي م ــة “ف ــر الموافق ــن لتوفي ــعى جاهدي ــا نس ــن أنن ــم م الرغ
ــة  قــد يحــدث تأخيــر، عندمــا يكــون هنــاك أضــرار متعــددة/ كبيــرة أو فــي حــال إحال

ــة. ــى المحكم ــة إل القضي

احصل على نسخة من تقرير الشرطة.

اتصل بنا أو بوسيط التأمين.

اتصل بالشرطة على الرقم 999
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شكوى العمالء ومعالجتها
نهدف إلى تزويد العمالء بأعلى مستوى ممكن من الخدمة في جميع األوقات. لكن في حال 

لم ترق الخدمة إلى مستوى توقعاتك، يرجى اإلتصال بوسيط التأمين الذي رتب لك الحصول على 
البوليصة، أو اإلتصال بـ:

دبي:
نائب الرئيس – سندات التأمين على السيارات أو 

نائب الرئيس – قضايا السيارات
210 مركز الدانة 

شارع آل مكتوم، ديرة
ص.ب 4066 دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 4045 222 4 009715
فاكس: 2238974 4 00971

qicdubai@qici.com.qa :البريد اإللكتروني

أبو ظبي:
مدير الفرع

الطابق الخامس عشر، بناية بنك أبوظبي الوطني
تقاطع شارع حمدان / شارع السالم

ص. ب. 73797
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 9466 676 2 00971

 وفي حال لم تحصل على ما تريد، يمكنك االتصال بـ

النائب األول للرئيس - العمليات
210 مركز الدانة 

شارع آل مكتوم، ديرة
ص.ب 4066 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 4045 222 4 00971 
فاكس: 2238974 4 00971

qicdubai@qici.com.qa :البريد اإللكتروني

وبعدها إن لم تكن راضيً عن النتيجة يمكنك الرجوع بشكواك إلى هيئة اإلمارات للتأمين.
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 األسئلة األكثر شيوعًا
1. ما الفرق بين التأمين الشامل والمسؤولية المدنية؟

• تغطي بوليصة التأمين الشامل الخسائر أو األضرار التي تلحق بك واألضرار الواقعة على ممتلكات 
الطرف اآلخر. قد تنتج الخسارة أو الضرر من التصادم العرضي أو الحريق أو السرقة أو اإلنفجار 

الخارجي، اإلشتعال الذاتي، أو البرق أو السرقة أو أي فعل جنائي من قبل طرف آخر.
•  بينما تعني بوليصة المسؤولية المدنية التغطية التأمينية األساسية اإللزامية وفقً لقانون دولة 
اإلمارات العربية المتحدة والتي تشمل الوفاة أو اإلصابات الجسدية ألي طرف/ شخص آخر، إضافة 

إلى األضرار الواقعة على الممتلكات والناجمة عن مركبة المؤمن عليه. ال تغطي البوليصة األضرار/ 
الخسائر الواقعة على السيارة المؤمن عليها.

2. ما العوامل النموذجية المستخدمة إلحتساب قسط التأمين لسيارتي؟

يتم إحتساب أقساط التأمين على السيارات كنسبة مئوية من قيمة السيارة. إن تعرضت سيارتك 
إلى أي حادث، فسيتم احتسابه ضمن قسط التأمين، وإن لم تتعرض سيارتك إلى أي حادث، 

سنقدم لك حسم عدم وقوع حوادث عند تجديد بوليصة التأمين.

3. ما الفائض اإللزامي المبين في بوليصتي؟

ُيعرف أيضً بإسم “الخصم”، وهو المبلغ الذي تدفعه لشركة التأمين في حالة المطالبة غير 
القابلة لإلسترداد.

4. هل أقساط التأمين أعلى للسيارات الرياضية فائقة السرعة/ السيارات الغريبة؟ 

قسط التأمين للسيارات فائقة السرعة/ الغريبة أعلى قلياًل كما أن فائض البوليصة )الخصم( 
أعلى أيضً استنادًا إلى حقيقة أنه من المكلف جدًا إصالح هذه السيارات وهي أكثر عرضة لمخاطر 

الحوادث عمومً من السيارات العادية. 

5. ما الذي يعنيه تأمين الطرقات الوعرة؟
تقدم شركة قطر للتأمين )QIC( تأمينً على الطرق الوعرة من شأنه يشمل قيادة السيارة على 

الطرق غير المعبدة مثل طرق القرى الصغيرة أو الطرق المؤدية إلى الشاطئ، ومواقع البناء وغير 
ذلك. تعد القيادة على الكثبان الرملية “قيادة متهورة” ولذلك ال تشملها أي بوليصة تأمين.

6. متى تعتبر شركة قطر للتأمين )QIC( أن السيارة تالفة تمامًا )خسارة كاملة(؟

تعد الخسارة كاملة إن بلغت التكلفة التقديرية إلصالح السيارة التالفة أكبر من 50٪ من قيمة 
السيارة المؤمن عليها.

 7. عمر سيارتي سبع سنوات. هل يمكنني الحصول على بوليصة تأمين شاملة للسيارة؟ 

 ال تمنح شركة قطر للتأمين )QIC( وثائق التأمين الشامل للسيارات التي مضى عليها أكثر
من 7 سنوات.
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8. ما اإلجراءات الالزمة إللغاء بوليصة التأمين؟ 

يمكن إلغاء البوليصة في حال بيع السيارة أو تصديرها. الوثائق المطلوبة هي إما شهادة عدم 
وجود لوحة من هيئة الطرق والمواصالت، أو شهادة التصدير أو بطاقة التسجيل الجديدة من 
المشتري. بمجرد حصولنا على هذه الوثائق، يخضع الموضوع إلى عدم وجود أي مطالبة ضد 

البوليصة، وسيتم معالجة طلب اإللغاء. 

 )TP( 9. لماذا يتوجب علي اإلنتظار ثالثة أيام عمل لتتمكن شركة تأمين المسؤولية المدنية
من فحص سيارتي، عندما ال أكون متسببًا في الحادث؟

وفقً للمبادئ التوجيهية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، تطلب شركة التأمين على سيارتك إخطار 
 شركة تأمين المسؤولية المدنية بالخسائر إن كانت تكلفة اإلصالح التقديرية تتجاوز ما مجموعه
)5000 درهم إماراتي(. تستغرق شركة تأمين المسؤولية المدنية ثالثة أيام عمل لفحص السيارة 

واإلتفاق على تكلفة اإلصالح مع القائم بعمليات اإلصالح.

10. هل يمكنني تحويل التأمين في حال بيع سيارتي؟
ال يمكن نقل التغطية التأمينية ألن قسط التأمين وشروطه ترتبط بخبرة السائق وتتأثر بها.

11 - ما هو مقياس الفترات القصيرة؟
يطبق مقياس الفترات القصيرة بحسب الجدول التالي:

 قسط التأمينفترة التأمين
لفترة قصيرة

 إعادة مال لقسط التأمين
ذا الفترة القصيرة

من القسط السنوي / قسط التأمين المتغير

87.50% 12.50%من يوم إلى أسبوع

75% 25%من أسبوع إلى شهر

62.50% 37.50%من شهر إلى شهرين

50% 50%من شهرين إلى 3 أشهر

37.50% 62.50%من 3 أشهر إلى 4 أشهر

25% 75%من 4 أشهر إلى 6 أشهر

12.50%87.50%من 6 أشهر إلى 9 أشهر

ال إعادة للمال 100%فوق 9 أشهر
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