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املــقـــدمة :- 

اأخط�ر  عدة  الى  ع�م  ب�شكل  الن�ش�ن  يتعر�ض 
�شواء على ال�شعيد ال�شخ�شي او على ال�شعيد 
الأخط�ر  ب�شبب  وذلك  املمتلك�ت  ومنه�  امل�دي 
ك�نت  �شواًء  م�شتمر  ب�شكل  بن�  حتيط  التي 
والأع��شري  الفي�ش�ن�ت  مثل  طبيعية  اأخط�ر 
الب�شرية  املخ�طر  او  والرباكني  والزلزل 

ك�حلروب وحوادث ال�شري وغريه� .

ويف ظل ذلك تزداد ح�جة الن�ش�ن الى احلم�ية 
هذه  ومن   ، به  حتدق  التي  الخط�ر  هذه  من 
اأنواع  ح�شب  وتنوع  الت�أمني  ج�ء  الفكرة 
نف�شه  حم�ية  الن�ش�ن  يرغب  التي  الأخط�ر 
وممتلك�ته من اخل�ش�ئر التي قد تنجم يف ح�ل 
على  الت�مني  فهن�ك   ، الأخط�ر  من  اأي  حتقق 
الأبنية  مثل   املمتلك�ت  على   والت�مني  احلي�ة 
خالل  من  يتم  ذلك  وكل   ، وغريه�  واملركب�ت 
فيم�  تتن�ف�ض  والتي  املخت�شة  الت�أمني  �شرك�ت 
درج�ت  اأعلى  وتوفري  خدم�ته�  لتقدمي  بينه� 
ب�لطمئن�ن  ال�شعور  زي�دة  وب�لت�يل  احلم�ية 

لدى ال�شخ��ض . 

نــ�شـــاأة الـتـــامـيـــن : -

الت�أمني اأول م� ن�ش�أ يف الغرب ومن اأ�شب�ب ن�ش�أته 
التج�رة  عن  الأموال  روؤ�ش�ء  من  كثري  اإحج�م 
اخل�ش�رة،  حوادث  وب�شبب  املخ�طرة  ب�شبب 
ونتيجة لهذا الإحج�م يت�أثر القت�ش�د القومي 
�شرك�ت  اإن�ش�ء  على  املفكرون  عمل  اأثره  وعلى 
وتوؤمن  املت�جرة  للت�جر  ت�شمن  حتى  الت�أمني 
له اخل�ش�رة لالأقدار الط�رئة مق�بل مبلغ من 
الت�أمني  ل�شركة  يقدمه  ك��شرتاك  يدفعه  امل�ل 
اإذا ح�شل له خ�ش�رة، وت�أثرت  وتقوم بتعوي�شه 
ومن  ال�شرك�ت،  بهذه  تب�ع�  الإ�شالمية  الدول 
الأ�شب�ب التي اأدت اإلى انت�ش�ر الت�أمني التج�ري 

يف البلدان الإ�شالمية العوملة التج�رية.

تـعــريـــف الـتـــاأمـيـــن:

يف الـلغـــــة:
الأَم�ُن و الأَمنُة مبعنى، وقد اأِمَن اأَم�ن�ً و اأََمَنًة 
الأْمِن  من  غريه  اآَمنُه  و  اآِمٌن  فهو  بفتحتني 
والأَم�ِن وقد اأمنت ف�أن� اآمن و اآمنت غريي من 
الأمن و الأم�ن و الأمن �شد اخلوف واملق�شود 
اأ�شب�ب  بتوفري  و�شكونه�  النف�ض  طم�أنينة  منه 

الطم�أنينة.

يف ال�شطالح: 
معني  وم�شت�أمن  الت�أمني  �شركة  بني  يتم  عقد 
بدفع مبلغ من  ال�شركة مبقت�ش�ه  تتعهد هذه 
التزام  مق�بل  معني،  خطر  حدوث  امل�ل،عند 

امل�شت�أمن بدفع مبلغ م�يل حمدد.

يف ا�شطالح الق�نونيني:
اإلى  يوؤدي  اأن  مبقت�ش�ه  ن  املوؤمِّ يلتزم  )عقد 
ا�شرتط  الذي  امل�شتفيد  اإلى  اأو  له  ن  املوؤَمَّ
الت�أمني ل�ش�حله مبلغ�ً من امل�ل اأو اإيراداً مرتب�ً 
اأو اأي عر�ض م�يل اآخر يف ح�لة وقوع احل�دث، 
اأو حتقيق اخلطر املبني يف العقد، وذلك نظري 
ن  اأية دفعة م�لية اأخرى يوؤديه� املوؤمَّ ق�شط او 

ن( له للموؤمِّ
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تــاأمـيـــن املـركـبـــات :-

الت�أمني اللزامي للمركب�ت ) �شد الغري ( 

- التغطية الت�أمينية 
امل�شوؤولية  الت�أمني  من  النوع  هذا  يغطي 
الق�نونية مل�لك املركبة اأو اأي �شخ�ض م�شرح له 
بقي�دة هذه املركبة جت�ه الغري، وهذا النوع من 
والوف�ة  اجل�شم�نية  الأ�شرار  يغطي  الت�مني 
ب�ملمتلك�ت  الالحقة  امل�دية  الأ�شرار  وكذلك 
وح�شب جدول التغطي�ت الوارد يف نظ�م الت�مني 
ل�شنة   )12( رقم  للمركب�ت  الأردين  الإلزامي 
2010 وقد تو�شع نط�ق التغطية يف هذا النظ�م 

لي�شمل امل�لك و�ش�ئق املركبة املت�شببة ب�حل�دث .

- الهدف الرئي�شي للت�أمني اللزامي
الإلزامي  الت�مني  لنظ�م  الرئي�شي  الهدف  اإن 
ت�شتطيع  م�لي�  مليئة  جهة  وجود  �شم�ن  هو 
تعوي�ض املت�شررين من حوادث الطرق، وذلك 
تعوي�ش�ت  على  املت�شررين  ح�شول  ل�شم�ن 
اأنه  حيث  �شخ�ض،  اأو  ممتلك�تهم  عن  م�لية 
تت�شبب  ممن  الكثريين  مبقدور  يكون  لن 
التعوي�ش�ت عن  ب�أ�شرار للغري دفع  مركب�تهم 

تلك الأ�شرار .
- مل�ذا �شمي نظ�م الت�أمني اللزامي بهذا ال�شم ؟
لأنه  ال�شم  بهذا  اللزامي  الت�أمني  نظ�م  �شمي 
على  لل�شري  مرخ�شة  مركبة  م�لك  كل  على 
الطرق�ت يف اململكة اأن يح�شل على ت�أمني �شد 
الغري كحد اأدنى قبل اإمت�م مع�ملة الرتخي�ض 

وال�شم�ح للمركبة ب�ل�شري على الطرق�ت .

ال�شي�رات  جميع  النظ�م  هذا  ي�شمل  حيث 
الق�دمة  الأجنبية  ال�شي�رات  ، وكذلك  الأردنية 
اأحك�م  من  به�،وت�شتثنى  امل�رة  اأو  اململكة  اإلى 
ت�شجيله�  يف  تخ�شع  التي  املركب�ت  النظ�م  هذ 

وترخي�شه� اإلى ت�شريع�ت او اجراءات اخرى.

�شروط وتغطيات وا�شتثناءات التاأمني 
اللزامي الأردين .

)اول( : التزام�ت �شركة الت�أمني .
1- تلتزم �شركة الت�أمني بتعوي�ض الغري ، �شمن 
امل�شوؤولية الواردة يف جدول م�شوؤولية �شركة 
الت�أمني عن الأ�شرار التي تلحق ب�لغري، عن 
املب�لغ التي يكون املوؤمن له م�شوؤول عن دفعه� 

كتعوي�ض عن الأ�شرار التي ي�شببه� للغري.
2- يحق للغري املت�شرر مط�لبة �شركة الت�أمني 
مب��شرة ب�لتعوي�ض عن الأ�شرار التي حلقت 
)جدول  يف  الواردة  امل�شوؤولية  �شمن  به 
م�شوؤولية �شركة الت�أمني عن الأ�شرار التي 
تلحق ب�لغري( ولت�شري بحقه الدفوع التي 
جت�ه  به�  التم�شك  الت�أمني  ل�شركة  يجوز 

املوؤمن له .
3-عند حدوث مثل هذه الأ�شرار،ف�إن م�شوؤولية 

�شركة الت�أمني حتدد على النحو التي :- 

عن الأ�شرار املعنوية الن�جمة عن 
الوف�ة او العجز الكلي الدائم

عن ال�شرار املعنوية الن�جمة عن العجز 
اجلزئي الدائم : ن�شبة العجز م�شروبة ب�ملبلغ

3000 دين�ر

17000 دين�ر
عن العجز اجلزئي الدائم 

ن�شبة العجز م�شروبة ب�ملبلغ

عن العجز الكلي الدائم 

عن الوف�ة
 )تدفع للورثة ال�شرعيني(

الطبي 7500 دين�ر  العالج  نفق�ت  عن 
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)ث�ني�( : التزام�ت املوؤمن له .
م�شوؤول  وال�ش�ئق  له  املوؤمن  كل من  يعترب   -1
حدود  على  تزيد  مب�لغ  اأي  عن  ب�لت�ش�من 
م�شوؤولية �شركة الت�أمني الواردة يف )جدول 
م�شوؤولية �شركة الت�أمني عن الأ�شرار التي 

تلحق ب�لغري(.
2- يلتزم  املوؤمن  له  اأو ال�ش�ئق  بتبليغ  �شركة 
الذي  ب�حل�دث  مقبولة  مدة  خالل  الت�أمني 
ت�شببت به املركبة وجنم عنه ال�شرر، وعليه اأن 
يتخذ كل الحتي�ط�ت والجراءات ال�شرورية 
دون  زي�دته  اأو  ال�شرر  ذلك  تف�قم  لتجنب 

اخالل بحق الغري يف التبليغ عن احل�دث.
3- يلتزم املوؤمن له ب�أن يقدم الى �شركة الت�أمني 
ح�ل  ب�حل�دث  املتعلقة  الوث�ئق  جميع 
واملط�لب�ت  املرا�شالت  ذلك  يف  مب�  ت�شلمه� 
املوؤمن  واإذا تخلف   ، والعالن�ت والتبليغ�ت 
له عن ذلك يحق ل�شركة الت�أمني الحتج�ج 
ب�لأ�شرار التي اأ�ش�بته� ب�شبب الخالل بهذا 

اللتزام م� مل يكن الت�أخري مربراً.

)ث�لث�( : حــ�لت الــرجـــوع .
املوؤمن  الرجوع على  الت�أمني  1- يجوز ل�شركة 
له وال�ش�ئق لإ�شرتداد م� دفعته من تعوي�ض 

الى الغري يف اأي من احل�لت الت�لية :
اأ- اذا ك�ن ال�ش�ئق وقت وقوع احل�دث غري ح�ئز 
على فئة رخ�شة �شوق لنوع املركبة اأو ك�نت 
تلك الرخ�شة ملغ�ة ب�شورة دائمة او معلقة 

ملدة ميتنع على ال�ش�ئق القي�دة خالله�.
ب- اإذا ك�ن ال�ش�ئق وقت وقوع احل�دث غري 
على  املركبة  بقي�دة  التحكم  على  ق�در 
ال�شخ�ض  من  واملتوقع  امل�ألوف  النحو 
م�شكر  ت�أثري  حتت  وقوعه  ب�شبب  الع�دي، 

اأو خمدر اأو عق�ر طبي.
ج- اإذا وقع احل�دث اأثن�ء ا�شتعم�ل املركبة يف 

غري الأغرا�ض املرخ�شة لأجله�.
الى  توؤدي  بطريقة  املركبة  ا�شتعملت  اإذا  د- 
ت�شريع�ت  خم�لفة  ب�شبب  اخلطر  زي�دة 
يف  ا�شتخدمت  اأو  به�  املعمول  ال�شري 
اأغرا�ض خم�لفة للق�نون اأو النظ�م الع�م، 
ال�شبب  املخ�لفة  تلك  تكون  اأن  �شريطة 

املب��شر يف وقوع احل�دث .
قي�دة  تعليم  يف  املركبة  ا�شتعم�ل  مت  اإذا  هـ- 

املركب�ت وهي غري مرخ�شة لذلك.
�ش�ئق  على  الرجوع  الت�أمني  ل�شركة  يجوز   -2
املركبة املت�شببة ب�حل�دث ل�شرتداد م� دفعته 
اأي من احل�لتني  من تعوي�ض للمت�شرر يف 

الت�ليتني:
�ش�ئق  من  متعمدا  احل�دث  اأن  ثبت  اإذا  اأ- 

املركبة  املت�شببة ب�حل�دث .
اإذا ك�ن ال�شرر ن�جم� عن ح�دث �شببته  ب- 
مركبة �شرقت اأو ا�شتعملت دون وجه حق.

3- يجوز ل�شركة الت�أمني الرجوع على املوؤمن له 
ل�شرتداد  ب�حل�دث  املت�شببة  املركبة  و�ش�ئق 
من  املت�شررين  الى  تعوي�ض  من  دفعته  م� 

عن العجز املوؤقت100 دين�ر 
)اأ�شبوعي� ولغ�ية 3٩ اأ�شبوع  كحد اق�شى(

75000 دين�ر 

اخل�ش�ئر والأ�شرار التي تلحق ب�ملمتلك�ت :
1- بدل الأ�شرار امل�دية      2- بدل فوات املنفعة 

3- بدل نق�ش�ن القيمة
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من  اأي  يف  ب�حل�دث  املت�شببة  املركبة  رك�ب 
احل�لتني الت�ليتني :

اأ- ا�شتعم�ل املركبة لنقل الأ�شخ��ض دون اأن 
او  الغ�ية  لهذه  وجمهزة  مرخ�شة  تكون 

م�شرح� له� بذلك .
احلد  يتج�وز  الرك�ب  من  عدد  نقل  ب- 
امل�شموح به وفق اأحك�م الت�شريع�ت الن�فذة، 
�شركة  حق  احت�ش�ب  يتم  احل�لة  هذه  ويف 
الت�مني يف الرجوع على اأ�ش��ض ن�شبة عدد 
عن  زي�دة  املركبة  تنقلهم  الذين  الرك�ب 
الذين  الرك�ب  الى عدد  به  امل�شموح  احلد 

تنقلهم املركبة اأثن�ء وقوع احل�دث .

)رابع�( : ال�شـتـثـنـــــ�ءات :-
م�شوؤولية  اأي  الت�أمني  �شركة  على  ترتتب  ل 

يلي:  عم� 
�ش�ئق  او  له  ب�ملوؤمن  يلحق  الذي  ال�شرر   - اأ 
حتقق  ح�ل  يف  ب�حل�دث  املت�شببة  املركبة 
يف  عليه�  املن�شو�ض  احل�لت  من  اأي 
الإلزامي  الت�أمني  نظ�م  من   )16( امل�دة 
ل�شنة   )12( رقم  للمركب�ت  الأردين 

الرجوع(. )ح�لت   2010

املت�شببة  ب�ملركبة  يلحق  الذي  ال�شرر  ب- 
ب�حل�دث .

عن  الن�جم  ب�لغري  يلحق  الذي  ج-ال�شرر 
اأو  ا�شتعم�ل املركبة يف �شب�ق �شي�رات حملي 
دويل منظم اأو يف اختب�رات حتمل املركب�ت.

املوؤمن  مركبة  برك�ب  يلحق  الذي  ال�شرر   - د 
له نتيجة لإ�شتعم�له� لتعليم قي�دة املركب�ت 

اإذامل تكن مرخ�شة لهذه الغ�ية.

هـ - ال�شرر اأو اخل�ش�رة التي تلحق بب�ش�ئع الغري 
املنقولة بوا�شطة مركبة املوؤمن له لق�ء اجر.

و- ال�شرر الن�جم عن ح�دث نتيجة الفي�ش�ن�ت 
والع��شري والنفج�رات الربك�نية والزلزل 
والعم�ل  احلرب  او  الر�شي  والنزلق 
احلربية واحلرب الهلية والفتنة والع�شي�ن 
واخط�ر  ال�شلطة  واغت�ش�ب  والثورة  امل�شلح 

الط�قة النووية .
ز - ال�شرر الن�جم عن املركبة ذات ال�شتعم�ل 
ال�شري  ق�نون  يف  لتعريفه�  وفق�  اخل��ض 
ا�شتعم�له� لالأغرا�ض  اإذا مت  الن�فذ املفعول 

املخ�ش�شة له�.
خ�رج  املركبة  ا�شتعم�ل  عن  الن�جم  ال�شرر  ح- 

حدود اململكة.
حتديد ق�شط التاأمني اللزامي : 

اإدارة  قبل  من  حمدد  اللزامي  الت�مني  ق�شط 
بهذا  منه�  ال�ش�درة  للتعليم�ت  وفق�  الت�أمني 

ال�ش�أن وح�شب �شفة ت�شجيل املركبة.  
يف   %15 بواقع  الت�أمني  ق�شط  تخفي�ض  يتم   -
�شري  خم�لفة  اأية  املركبة  ترتكب  مل  ح�ل 

خالل الع�م الت�أميني املن�شرم. 
بواقع  الغري  �شد  ت�أمني  ق�شط  رفع  يتم   -
اأو  بح�دث  ت�شببت  مركبة  كل  على   %50
املن�شرم  الت�أميني  الع�م  وذلك خالل  اأكرث 
وجنم عن احل�دث اأ�شرار م�دية او ا�ش�ب�ت 

ج�شم�نية او كالهم� .
اللزامي  الغري  �شد  ت�أمني  ق�شط  رفع  يتم   -
بواقع 100% على كل مركبة ت�شببت بح�دث 
اأو  ح�لة عجز كلي  اأكرث  اأو  اإلى وف�ه   اأدى 
دائم  اأو اكرث ل قدر اهلل وذلك خالل الع�م 

الت�أميني املن�شرم  .
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التاأمني ال�شامل للمركبات :- 
الأ�شرار  يغطي  الإلزامي  الت�أمني  اأن  حيث 
وممتلك�تهم   لالآخرين  املركبة  ت�شببه�  التي 
ف�إن   ، وم�لكه�  املركبة  �ش�ئق  الى  ب�لإ�ش�فة 
الأ�شرار  هذه  كذلك  يغطي  ال�ش�مل  الت�أمني 
بج�شم  تلحق  التي  الأ�شرار   اإلى  ب�لإ�ش�فة 

املركبة املوؤمنة .
معظم وث�ئق الت�مني  من هذا النوع وال�ش�درة 
عن �شرك�ت الت�مني تت�شمن تغطي�ت ت�أمينية 
حيث  ع�م  ب�شكل  لبع�شه�  م�ش�بهة  وا�شتثن�ءات 
يتم ت�شمية هذه الوثيقة ب�لوثيقة املعي�رية او 

القي��شية.

اول :- التغطي�ت الت�أمينية :-  
له  املوؤمن  بتعوي�ض  الت�أمني   �شركة  تتعهد   -
عن ال�شرر او اخل�ش�رة التي ت�شيب املركبة 
جزء  تكون  التي  وملحق�ته�  عليه�  املوؤمن 
ولزمة  �شرورية  وتعترب  منه�  يتجزء  ل 

ل�شريه� وذلك يف احل�لت الآتية :- 
اأ- اذا حدث ال�شرر اأو اخل�ش�رة نتيجة ح�دث 

ت�ش�دم اأو انقالب.
نتيجة  اخل�ش�رة  اأو  ال�شرر  حدث  اإذا  ب- 
حريق  او انفج�ر خ�رجي او ا�شتع�ل ذاتي 
او ب�شبب ال�ش�عقة او ال�شرقة او حم�ولة 

ال�شرقة او اغت�ش�ب املركبة او �شطو .
ج- اذا حدث ال�شرر او اخل�ش�رة نتيجة خط�أ 

الغري او فعله املتعمد .
نتيجة   اخل�ش�رة  او  ال�شرر  حدث  اذا  د- 

ت�ش�قط الأج�ش�م او تط�يره�.
قيمة  تدفع  ان  يف  اخلي�ر  الت�أمني  ل�شركة   -
الهالك او التلف نقدا ، اأو اأن تقوم بت�شليح 

اأو ا�شتبدال املركبة او اي جزء مت�شرر منه�، 
قيمة  ال�شركة  م�شوؤولية  تتعدى  ل  اأن  على 
اليه�  ت�ش�ف  الت�لفة  او  اله�لكة  الأجزاء 
بعد  الجزاء  هذه  لرتكيب  املعقولة  الأجور 
ك�نت  واذا   ، املقرر  ال�شتهالك  مبلغ  خ�شم 
ف�لتعوي�ش�ت  متوفرة  غري  الالزمة  القطع 
ان  دفعه� ل ميكن  ال�شركة  التي يجب على 
يف  القطع  لهذه  حمدد  �شعر  اآخر  تتج�وز 
ال�شواق املحلية يف ت�ريخ احل�دث بعد خ�شم 

ال�شتهالك اإن وجد .

وقوع  عند  ال�شوق  يف  املركبة  قيمة  ك�نت  اذا   -
يف  املذكور  الت�مني  مبلغ  عن  تزيد  ح�دث 
له  املوؤمن  يعترب  عنده�  الت�أمني،  وثيقة 
بني  الفرق  على  ال�شخ�شي  املوؤمن  مبث�بة 
من  الن�شبية  احل�شة  ويتحمل  القيمتني 

اخل�ش�رة اجلزئية ) �شرط الن�شبية (.

اأن  اذا ثبت  ال  املركبة خ�ش�رة كلية  - ل تعترب 
مبلغ  من   %75 عن  تزيد  ت�شليحه�  تك�ليف 
اأيهم�  املحلي  ال�شوق  يف  قيمته�  او  ت�مينه� 
�شركة  �شي��شة  الن�شبة متغرية ح�شب   ( اقل 

الت�مني املتبعة (.

ث�ني� :-ال�شتثن�ءات من التغطية الت�مينية :-
ال�ش�مل/  الت�أمني  عقود  تت�شمن  م�  ع�دة 
احداه�  حتقق  ح�ل  يف  ا�شتثن�ءات  التكميلي 
الت�أمني على ج�شم  املوؤمن له من  لن ي�شتفيد 
مركبته  اإل اذا مت التف�ق امل�شبق على �شموله�، 
وجرت الع�دة اأن تكتب هذه ال�شتثن�ءات يف عقد 
ملفتة  تكون  بحيث  الأحمر  ب�للون  الت�مني 
لنظر املوؤمن له وب�لت�يل �شهولة الطالع عليه� 

واأبرز هذه ال�شتثن�ءات :- 
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التعطل  او  املنفعة  فوات  او  القيمة  نق�ش�ن   -
ب�شبب وقوع احل�دث . 

اأو غري  ال�ش�ئق غري مرخ�ض ق�نون�  اذا ك�ن   -
ح�ئز على فئة رخ�شة تخوله قي�دة املركبة، 
به�  العمل  موقوف  القي�دة  رخ�شة  ك�نت  اأو 

وميتنع على ال�ش�ئق القي�دة من خالله� .
اأو م�شكر  ت�أثري خمدر  ال�ش�ئق حتت  ك�ن  اإذا   -

وقت وقوع احل�دث . 
من  املرخ�شة  الغ�ي�ت  لغري  املركبة  -ا�شتخدام 
اأجله� / مثل ا�شتخدامه� يف نقل ال�شخ��ض 
اأو  للغري،  املركبة  ت�أجري  او  اأجر  لق�ء 
ا�شتخدامه� يف نقل احلمولة ب�أجر او لتعليم 

القي�دة ...... الخ. 
الأحوال  نتيجة  ب�ملركبة  تلحق  التي  ال�شرار   -
او  الزلزل  او  الفي�ش�ن�ت والأع��شري  اجلوية مثل 
الأ�شرار الن�جمة عن احلروب والأعم�ل الع�شكرية 

وال�شطراب�ت  والع�شي�ن املدين  وال�شغب . 
ال�شري اخلطرة مثل جت�وز  بع�ض خم�لف�ت   -
وامل�شري   ، حمراء  وهي  ال�شوئية  الإ�ش�رة 

بعك�ض اجت�ه ال�شري ، ال�شرعة الزائدة . 
ب�ش�ئع  او  العدالة  ف�رين من  ا�شخ��ض  نقل   -

مهربة او ممنوعة ق�نون�. 

اختب�رات  او  ال�شب�ق�ت  يف  املركبة  ا�شتخدام   -
ال�شرعة او التجربة.

اأي� ك�ن  - الأ�شرار التي تلحق بحمولة املركبة 
نوعه� وكذلك الأ�شرار التي تلحق ب�لأجزاء 
منه�  ا�شلي�  جزء  ولي�شت  للمركبة  امل�ش�فة 

م�مل تذكر �شراحة يف الوثيقة .

- الأ�شرار الن��شئة عن ارتط�م اأي جزء من املركبة 
بذاته� او ارتط�م احلمولة بج�شم املركبة . 

- الأ�شرار الن�جتة للمركبة املوؤمنة او الطرف 
اأو  الن�ش�ئية  املركب�ت  عمل  اأثن�ء  الث�لث 

الزراعية او الرافع�ت يف موقع عمله� .
عقد  يحدده�  قد  اأخرى  ا�شتثن�ءات  اي   -

الت�أمني ال�ش�مل.

�شروط التحمل :-

تت�شمن ع�دة وث�ئق الت�مني ال�ش�مل/ التكميلي 
مب�لغ م�لية حمددة يتم حتميله� للموؤمن له يف 
ح�ل وقوع ح�دث ملركبته  وتق�شم الى ق�شمني :- 

العـــفـــــ�ء :
 ويق�شد به هن� حتديد مبلغ معني يقوم املوؤمن 
له بدفعه يف ح�ل وقوع ح�دث ويتم حتديد هذا 
املبلغ وفق�ً لل�شي��شة الكتت�بية  ل�شركة الت�أمني، 
واإم� اأن يكون  هذا املبلغ ث�بت� بغ�ض النظر عن 
الت�أمينية،  ال�شنة  املرتكبة خالل  عدد احلوادث 
احلوادث،  تعدد  ح�ل  يف  مت�ش�عدا  يكون  اأن  اأو 
مث�ل:- احل�دث الول 50 دين�ر- احل�دث الث�ين 

75 دين�ر - احل�دث الث�لث 150 دين�ر.
- يخ�شع ع�دة حتديد مبلغ العف�ء الى �شفة 
 ، عمومي   ، )خ�شو�شي  املركبة  ا�شتعم�ل 

�شي�حي ، �شحن ، الخ (.
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وح�شب  مرتفع  اعف�ء  مبلغ  حتديد  يتم  قد   -
�شي��شة ال�شركة الكتت�بية يف ح�لت خ��شة 
للح�دث  امل�شبب  ال�ش�ئق  عمر  قل  اإذا  مثال 

عن 21 ع�م .
يتج�وز  ل  اأن  يجب  الكلية  اخل�ش�رة  ح�ل  يف   -
مبلغ التحمل املحدد بوثيقة الت�أمني ال�ش�مل 

عن 10% من قيمة  التعوي�ض.
ن�شبة ال�شتهالك :- 

قيمة  من  خ�شمه�  يتم  مئوية  ن�شبة  وهي 
يف  له  للموؤمن  ال�شركة  تدفعه  التي  التعوي�ض 
ح�ل تركيب قطع جديدة ا�شلية ومن مبداأ اإع�دة 
املوؤمن له اإلى نف�ض الو�شع امل�يل الذي ك�ن عليه 
او نق�ش�ن وع�دة  قبل وقوع اخل�ش�رة دون زي�دة 
م� يتم حتديده بواقع 6% �شنوي� ب��شتثن�ء �شنة 
ال�شنع وبحد اأعلى 36 % اأو وفق� ل�شي��شة �شركة 

الت�أمني الكتت�بية .
مبلغ  حتديد  يتم  التبديلية  القطع  بع�ض   -
وذلك   %  50 بواقع  فيه�  مرتفع   ا�شتهالك 
للقطع التي ع�دة م� ت�شتهلك ب�شكل كبري مثل 
امليك�نيكية   والقطع  املركبة  وبط�رية  الط�رات 
ب�شكل  تبديل  الى  حتت�ج  م�  ع�دة  هي  والتي 

دوري نتيجة ا�شتهالكه� .
م�هي الجراءات املطلوبة يف ح�ل وقوع ح�دث 

للمركبة ؟
- اإبالغ ال�شركة ب�حل�دث خالل مدة معقولة .

- تزويد �شركة الت�أمني ب�لأوراق الثبوتية الت�لية :- 
*  تقرير احل�دث 

) الكروكي (

*رخ�شة ال�ش�ئق .

على  الك�شف  من  الت�أمني  �شركة  *متكني 
املركبة لتحديد اأ�شراره� ولل�شري ب�جراءات 

الإ�شالح والتعوي�ض .

*التق�رير الطبية ال�شرعية الأولية والنه�ئية  يف 
ح�ل ال�ش�ب�ت اجل�شدية  والوف�ة ل قدر اهلل .

*قرار حكم املحكمة اجلزائي يف ح�ل ال�ش�ب�ت 
اأو الوف�ة او يف احل�لت  الأخرى  اجل�شدية 

التي مت حتويله� الى الق�ش�ء .

الإرث  وح�شر  اجلثة  على  الك�شف  تقرير   *
ا�شتوجب يف  اإن  الولية  اأو  الو�ش�ية  وحجج 

ح�لت الوف�ة ل قدر اهلل .

متمنني لكم ال�شالمة على الطرق�ت .




