اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال
قــــــرار
رقـــم خ2016/19/
ب�إ�صـدار منـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات
ا�ستنادا �إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  77/50بالت�صديق على اتفاقية بطاقة الت�أمني املوحدة
عن �سري ال�سيارات عرب البالد العربية ,
و�إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 79/12
و�إىل قانون ت�أمني املركبات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 94/34
و�إىل املر�سـوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقـل اخت�صا�صـات الت�أمـني مـن وزارة التجـارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال ,
و�إىل قواعد ت�أمني املركبات ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم , 95/99
و�إىل منوذج وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات ال�صادر بالقرار رقم خ, 2008/8/
و�إىل قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمـل بنمـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات املرفـق .
املــادة الثانيـــة
يلغـ ــى القـ ــرار رقـ ــم خ 2008/8/امل�شـ ــار �إليـ ــه  ،كمـ ــا يلغ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــا يخال ـ ــف ه ـ ــذا الق ــرار ,
�أو يتعـار�ض مـع �أحكامـه .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  24 :من ربيع الثاين 1437هـ
املوافـــــق  3 :من فربايـــــــــــر 2016م

عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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منـوذج وثيقـة الت�أميـن املوحـدة علـى املركبـات
الف�صــل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
�أوال  :التعريفــات
فـي تطبيق �أحكام هذه الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك :
 - 1الوثيقـــة :
وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات ومالحقها .
 - 2املركبــــــــــة :
�أي مركب ــة لنقــل الركاب �أو الب�ضائع �أو دراجة نارية �أو عربة �أو مقطورة �سواء
كان ــت تندف ــع ب�صـ ــورة ميكانيكيـ ــة �أو ب�صـ ــورة �أخـ ــرى (غ ــري ا�ستخـ ــدام ال ــدواب
فـي اجلر) وت�ستعمل �أو ينوى ا�ستعمالها على الطريق داخل حدود ال�سلطنة .
 - 3الطريــق :
كل �سبيل بري متاح ملرور املركبات فـي �أي مكان داخل حدود ال�سلطنة .
 - 4الراكـــــب :
�أي �شخــ�ص يكــون داخــل املركبــة فـي حــدود عدد املقاعد املرخ�ص بها � ،أو �صاعدا
�إليها �أو نازال منها .
 - 5امل�ؤمــــــــن :
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها بالعمل فـي ال�سلطنة .
 - 6امل�ؤمن له :
مالك املركبة الذي يغطي امل�ؤمن من حوادثها على الطريق  ,ويعترب فـي حكم
امل�ؤمن له كل �شخ�ص يقود املركبة امل�ؤمنة .
 - 7الطرف الثالث :
كل �شخ�ص غري امل�ؤمن له ومن فـي حكمه وغري �أفراد �أ�سرتيهما  ،ولو كان ذلك
ال�شخ�ص من العاملني لدى امل�ؤمن له .
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 - 8الت�أمني ال�شامل :
الت�أمني على ج�سم املركبة ذاتها مع الت�أمني ل�صالح الغري والكوارث الطبيعية
واحلوادث ال�شخ�صية .
 - 9احلــــــــادث :
ك ــل م ــا يق ــع بفعـ ــل املركبـ ــة �أو نتيجة ا�ستخدامها �أو تناثر �أو �سقوط �شيء منها
�أو انفجارها �أو حريقها �أو �سرقتها  ،ولو مل تكن فـي حالة �سري .
 - 10ال�سائق املرخ�ص له :
�أي �شخ�ص يقود املركبة ويكون حا�صال على رخ�صة قيادة �سارية املفعول وفقا
لقانون املرور العماين والئحته التنفـيذية .
 - 11طلب الت�أمني :
الطلب الذي يتوىل امل�ؤمن له تعبئته وفق البيانات املحددة به والذي ي�شمل
الت�أمني املطلوب واملزايا الإ�ضافـية والتغطيات التي يرغب فـيها .
 - 12جدول الوثيقة :
اجلدول املن�صو�ص عليه بوثيقة الت�أمني  ،والذي يعترب جزءا ال يتجز�أ منها  ،والذي
يحدد البيانات اخلا�صة بامل�ؤمن له واملركبة امل�ؤمن عليها والتغطية الت�أمينية
املمنوحة .
 - 13مدة الت�أمني :
الفتــرة املـ ــحددة فـي وثيقة الت�أمني  ،والتي تكون خاللها وثيقة الت�أمني �سارية
املفعول �أو �أي مدة جتدد لها الوثيقة بناء على اتفاق يتم بني الطرفـني .
 - 14التحــــــــــمل :
املبلغ الثابت الذي يتحمله امل�ؤمن له عن كل حادث واملحدد فـي جدول الوثيقة .
 - 15اال�ستهـــــالك :
الن�سبــة التــي ي�ساهم بها امل�ؤمن له �أو املت�ضرر عند وقــوع حادث  -وفق ــا لقواع ــد
وجداول اال�ستهالك املرفقة  -فـي تكلفة قطع الغيار اجلديدة الأ�صلية فـي حالة
اخل�سارة اجلزئية وفـي حالة اخل�سارة الكلية هي الن�سبة املخ�صومة من القيمة
النقدية للمركبة .
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 - 16الت�أمني الإجباري :
الت�أمني على كل ما يقع للغري من وفاة و�إ�صابات ج�سمانية و�أ�ضرار مادية وم�صاريف
العالج .
 - 17ملحق احلوادث ال�شخ�صية :
يغطي ما ينتج عن حوادث املرور من وفاة �أو �إ�صابات بدنية ملالك املركبة وقائدها
و�أ�سرتيهما فـي احلدود املو�ضحة بامللحق .
 - 18العجز الكلي امل�ستدمي :
العج ــز ال ــذي ت�سببـ ــه الإ�صابـ ــة  ،وينت ــج عن ــه �إمــا فقدان تام م�ستدمي للقدرة
على الك�سب �أو العمل �أو على ا�ستخدام الأع�ضاء امل�صابة � ,أو بلوغ ن�سبة تعوي ــ�ض
�أي �إ�صاب ــة �أو جمم ــوع ن�سـ ــب تعوي ــ�ض �أكثـ ــر م ــن �إ�صابــة دائمــة ( )%100مائــة
باملائــة �أو �أكرث .
 - 19العجز اجلزئي امل�ستدمي :
العج ــز ال ــذي ت�سبب ــه الإ�صاب ــة لع�ضـ ــو �أو �أع�ضــاء  ،وينتج عنه نق�ص م�ستدمي
فـي مقدرة امل�صاب على الك�سب �أو على ا�ستخدام الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�صابة .
 - 20العــجز امل�ؤقـت :
العج ــز ال ــذي ت�سب ــبه الإ�صاب ــة  ،وينتج عنه فقدان مقدرة امل�صاب على الك�سب
�أو على ا�ستخدام الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�صابة ب�صفة م�ؤقتة .
 - 21اخل�سارة اال�ستداللية :
اخل�ســارة التــي تك ــون فـي حكم اخل�سارة الكلية للمركبة متى �أ�صيبت ب�أ�ضرار
جعلتـهـ ــا فـ ــي حك ــم ذل ــك  ،نتيج ــة جتـ ــاوز التكلفـ ــة الفـعلي ــة لإ�صالحه ــا ()%75
من قيمتها وقت وقوع احلادث .
 - 22خ�صم عدم املطالبة :
خ�صم ن�سبة حمددة من الق�سط الت�أميني مقابل عدم وجود مطالبات مدفوعة
�أو قابلة للدفع عن املدة الت�أمينية ال�سابقة .
 - 23الكوارث الطبيعية :
الفـي�ضانات والأودية والعوا�صف والأعا�صري والزوابع والربد .
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 - 24املعـــــدة :
مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها .
 - 25اخل�ســـارة التبعيـــة :
اخل�سـ ــارة غي ــر املبا�شـ ــرة الت ــي ال تنت ــج مبا�شــرة مــن وقــوع احل ــادث امل�ؤمــن ,
والحقة لوقوعه .
 - 26القاطــــرة :
مركب ــة تو�ص ــل �أو ميك ـ ــن �أن تو�ص ـ ــل به ـ ــا مقط ـ ــورة �أو �أكث ــر وتكون ــان م ــعا
وح ــدة واح ــدة .
 - 27املقطــــورة :
مركبة بدون حمرك � ,صممت و�صنعت لكي تقطرها �أو جترها مركبة �آلية .
 - 28تاريخ ا�ستكمال ملف احلادث :
التاريخ الذي يقوم فـيه املت�سبب فـي احلادث مبا ي�أتي :
 دفع مبلغ التحمل املقرر . ت�سلم امل�ؤمن للمركبة . تزويد امل�ؤمن بن�سخ عن رخ�صة املركبة ورخ�صة القيادة . ا�ستمارة احلادث الب�سيط فـي حالة احلادث الب�سيط . التقرير الفني لفح�ص ال�شرطــة فـي حالــة احلــادث اجل�سيــم  ,وف ــي حالــةاحلادث الب�سيط �إن ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك .
 خطاب من اجلهة املمولة �أو الراهنة (�إن وجدت) . �أي م�ستندات �ضرورية يطلبها امل�ؤمن من امل�ؤمن له �شريطة طلبها عندالإبالغ عن احلادث .
وت�سري هذه املتطلبات على املت�ضرر من احلادث فـيما عدا دفع قيمة التحمل .
 - 29ق�ســط الت�أميــن :
هو مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده للم�ؤمن مقابل التزام امل�ؤمن بتحمل
تبعة املخاطر امل�ؤمن �ضدها .
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ثانيـــا � :أحكــام عامــة
أ�  -طلــب الت�أميــن

جــدول رقــم ()1
معلومــات عــن امل�ؤمــن لــه

 -1بيانات مقدم الطلب
اال�سم ح�سب البطاقة ال�شخ�صية :

الثاين

الأول

الثالث

القبيلة

اال�سم التجاري لل�شركات :
تاريخ امليالد للأفراد :

العمر للأفراد :

رقم البطاقة ال�شخ�صية /ال�سجل التجاري :

املقر الرئي�س لل�شركات :

العنوان الدائم  :املحافظة  ...... :الوالية  ...... :املدينة  ...... :القرية ...... :
هاتف املنزل (اختياري) :
النقال :
جهة العمل :
املهنة (اختياري) :
�صندوق الربيد :
احلالة االجتماعية (اختياري) :
الرمز الربيدي :
امل�ؤهل الدرا�سي (اختياري) :
نوع رخ�صة قيادة املركبة  :خفـيفة  /ثقيلة /معدات  /دراجة �آلية
تاريخ انتهاء رخ�صة القيـادة 20 / / :م
رقم رخ�صة القيادة :
 -2تفا�صيل التغطية الت�أمينية
نوع املركبة  :مركبــة خا�صــة � /أجــرة  /ت�أجي ــر  /تعليـ ــم  /حافلة � /شاحنـة �صغرية /
�شاحنــة كبيــرة  /معـدة � /سيـارة الطـوارئ  /مركبـة �آليـة  /دراجـة �آليـة /
دراجة عادية  /قاطرة  /مقطورة  /مركبة ذات ا�ستخدام خا�ص � /أخرى .
الربيد الإلكرتوين :

اال�ستعمال  :خ�صو�صي  /جتاري خفـيف  /جتاري ثقيل  /نقل� /أجرة  /تعليم قيادة � /أخرى .
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تابــع جــدول رقــم ( : )1معلومــات عــن امل�ؤمــن لــه
هل يوجد �أي تعديالت �أو زوائد على املركبة وفقا للقانون :
التوقيع
) ال
(
( ) نعم
يرجى ذكر التعديالت �أو الزوائد وقيمة كل منها :
القيمة :
نوع التعديل �أو الزائدة :
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 . . . . . . . . . . . . . . .ريال عماين
...............................
 - 3عدد الأ�شخا�ص امل�صرح لهم قيادة املركبة (اختياري)
اال�سم

العمر

اجلن�س

ال�صفة
(القرابة
�أو العالقة)

رقم بطاقة
الأحوال املدنية

مالحظة  :تذكر �أ�سماء الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بقيادة املركبة دون التقيد بعدد حمدد
�إذا رغب امل�ؤمن له احل�صول على تخفـي�ض �إ�ضافـي فـي ق�سط الت�أمني  ,وال يحق للم�ؤمن
رف�ض ت�سوية �أي مطالبة بحجة �أن قائد املركبة لي�س مدرجا �ضمن قائمة الأ�شخا�ص
امل�صرح لهم بقيادة املركبة  ،ويطبق التحمل بالبند رقم ( )11من جدول هذه الوثيقة .
هل توجد لديك مطالبات مل يتم ت�سويتها من قبل امل�ؤمن وما نوعها ؟
( ) نعم  ) ( ,ال
�إذا كانت الإجابة بنعم  ,اذكرها وتاريخ حدوثها
..........................................................
امل�ؤمنون ال�سابقون :
........................................................ -1
........................................................ -2
......................................................... -3
التاريخ :
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
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جــدول رقــم ()2
فتـرة ونـوع تغطيـة الت�أميـن (املركبـة  -املعـدة)
فرتة الت�أمني املطلوبة من / / :

�إىل / / :

م

نعم

نوع تغطية الت�أمني

 1الت�أمني الإجباري فقط
الت�أمني الإجباري �إ�ضافة �إىل ما ي�أتي
(برجاء اختيار التغطيات املنا�سبة) :
ملحق احلوادث ال�شخ�صية .
الكـ ــوارث الطبيعي ـ ـ ــة الت ـ ـ ــي
تـ ـح ــدث علــى ج�سم املركبـ ــة .
ت�أمي ــن احلري ــق وال�سرق ـ ـ ــة
2
وال�سط ــو فقـ ــط الت ـ ــي حت ــدث
على ج�سم املركبة .
الفعل املتعمد من الغري
(فـي حالة عدم اال�ستعمال فقط) .
امل�س�ؤولي ــة املدنيـ ــة التـ ــي تقـ ــع
عل ــى الغي ــر فـ ــي �أثنـ ــاء الت�شغيل
�أو فـي موقع العمل .
الت�أمني ال�شامل ويغطي ما ي�أتي :
الت�أمني الإجباري .
الفقد والتلف عدا موقع العمل .
ملحق احلوادث ال�شخ�صية .
3
(برجاء اختيار التغطيات املنا�سبة) :
الفقد والتلف فـي موقع العمل .
امل�س�ؤولية املدنية التي تقع على الغري
فـي �أثناء الت�شغيل �أو فـي موقع العمل .
الإجمال ـ ـ ـ ــي
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
-8-

ق�سط
الت�أمني

م
ال

ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر .ع
ر.ع

ر.ع
ر.ع
ر .ع

التاريخ :

التوقيع
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جــدول رقــم ()3
املزايــا الإ�ضافـيــة اجلديــدة
م

تغطيات ت�أمينية �إ�ضافـية

ا�ستبدال قطع الغيار املت�ضررة من احلادث ب�أخرى
 1جديدة �أ�صلية بعد ال�سنة الأوىل دون دفع ا�ستهالك
على القطع اجلديدة .
 2الإ�صالح فـي الوكالة املعنية وبقطع غيار جديدة
�أ�صلية بعد ال�سنة الأوىل بدون دفع �أي مبالغ �إ�ضافـية .
 3بدون دفع �أي حتمل .
 4خدمة نقل املركبة بدون حتديد امل�سافة .
 5مركبة بديلة طوال فرتة �إ�صالح املركبة .
 6ممتلكات امل�ؤمن له خارج املركبة .
 7التعويـ ــ�ض النقـ ــدي عـ ــن اخل�سارة التبعية مبقدار
 ............ريال عماين عن كل يوم تعطل .
 8التجديد التلقائي فـي حالة عدم وجود مطالبة
 9تغطية الفقد والتلف وم�س�ؤولية الطرف الثالث
للمركبات التجارية عدا املعدات فـي موقع العمل .
 10زيادة تكاليف النقل واحلرا�سة مبقدار ..............
ريال عماين .
 11زيــادة مبل ــغ التعويــ�ض املحــدد مبلحــق احلــوادث
ال�شخ�صية �إىل (� )25/20/15ألف ريال عماين .
� 12أي مزايا �أخرى يتفق عليها .
مبلغ الق�سط املطلوب �سداده بالن�سبة للمزايا الإ�ضافـية
توقيع امل�ؤمن له :

توقيع امل�ؤمن :
-9-

نعم

ق�سط
أمني التوقيع
الت�
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
التاريخ :
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ب  -جــدول الوثيقــة
 - 1رقم الوثيقة :
 - 2ا�سم امل�ؤمن :
 - 3نوع الت�أمني :
 - 4نوع اال�ستعمال  :خ�صو�صي  /جتاري خفـيف  /جتاري ثقيل  /نقل/
�أجرة  /تعليم قيادة � /أخرى
 - 5ا�سم امل�ؤمن له :
�صندوق الربيد :
 - 6العنوان :
الرمز الربيدي :
 - 7املهنة �أو الوظيفة :
�إىل  / / :م
 - 8مدة الت�أمني  :من  / / :م
 - 9ق�سط الت�أمني :
ر.ع
أ�  -ق�سط الت�أمني الأ�سا�سي .
 3ر.ع
ب  -ق�سط م�صاريف العالج لكل راكب .
ر.ع
ج  -ق�سط تغطية ملحق احلوادث ال�شخ�صية (�إن وجد) .
ر.ع
د  -ق�سط تغطية البطاقة الربتقالية (�إن وجد) .
ر.ع
هـ  -ق�سط املزايا الإ�ضافـية (�إن وجد) .
ر.ع
و � -إجمايل ق�سط الت�أمني ( أ�  +ب  +ج  +د  +هـ) .
ر.ع
ز  -خ�صم عدم املطالبة ح�سب امللحق رقم (. )3
ر.ع
ح  -خ�صم عدد الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بقيادة املركبة .
ر.ع
ط � -صافـي ق�سط الت�أمني (و  -ز  -ح) .
ي  -ر�سوم الإ�شراف والرقابة ( 6فـي الألف من �صافـي
ر.ع
ق�سط الت�أمني) .
ر.ع
ك  -ر�سوم �صندوق الطوارئ ( %1من �صافـي ق�سط الت�أمني) .
ر.ع
ل  -الق�سط املدفوع = (ح  +ط  +ي) .
- 10
عدد
�سعة
املقاعد
الغر�ض �سنة
ا�سطوانة
ال�صنع رقم املحرك رقم
رقم مبلغ
املرخ�ص وزن
أمني من
وطراز املحرك �أو قوة القاعدة لها
الت�سجيل الت�
مبا املركبة
املحرك (ال�شا�صي) فـيها
الرتخي�ص
املركبة
مقعد
بالأح�صنة
ال�سائق

-10-
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 - 11التحمل  :يتحمل امل�ؤمن له املبلغ املو�ضح �أدناه :
البيـــــان

�أ

ب

ج

د

هـ
و

�إذا كـ ــان ال�سائ ـ ــق م ـ ــن
الأ�شخا�ص امل�صرح لهم
بالقيادة �ضمن القائمة
املوجودة فـي طلب الت�أمني ,
وعمره (� )25سنة ف�أكرث .
�إذا كـ ـ ــان ال�سائـ ـ ــق مـ ـ ــن
الأ�شخا�ص امل�صرح لهم
بالقيادة �ضمن القائمة
املوجودة فـي طلب الت�أمني ،
وعمره �أ�صغر عن (� )25سنة .
�إذا ك ـ ـ ــان ال�سائـ ــق م ـ ـ ــن
الأ�شخ ـ ـ ـ ــا�ص غي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املذكوريـ ــن بالقائمـ ـ ـ ــة
وعمره (� )25سنة ف�أكث ــر .
�إذا كـ ـ ــان ال�سائـ ــق مـ ــن
الأ�شخ ـ ـ ـ ــا�ص غـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املذكوري ـ ــن بالقائم ـ ـ ــة
وعمره �أ�صغر عن (� )25سنة .
تاريـ ـ ــخ ح�صـ ـ ــول �سائ ـ ـ ــق
املركبة على رخ�صة القيادة
�أقل من ( )3ثالث �سن ــوات .
تاريـ ـ ــخ ح�ص ـ ـ ــول �سائـ ـ ــق
املركبة على رخ�صة القيادة
�أقل من ( )5خم�س �سنوات .

مركبات جتارية مركبات جتارية
مركبات
خفـيفة
خفـيفة
مركبات
جتارية ثقيلة
(عدا مركبات
خا�صة
(مركبات الت�أجري
الت�أجري
ومعدات
وتعليم القيادة) وتعليم القيادة)

 50ر.ع

 75ر.ع

 150ر.ع

 500ر.ع

 75ر.ع

 100ر.ع

 200ر.ع

 750ر.ع

 75ر.ع

 100ر.ع

 150ر.ع

 1000ر.ع

 100ر.ع

 150ر.ع

 200ر.ع

 1500ر.ع

-

 50 +ر.ع

-

 500 +ر.ع

-

 25 +ر.ع

-

 250 +ر.ع

ويجوز للم�ؤمن وامل�ؤمن له االتفاق على خالف ما ورد بالبند ( )11فـي اجلدول �أعاله
�شريطة �أخذ موافقة امل�ؤمن له كتابيا .
التاريخ :
توقيع امل�ؤمن :
توقيع امل�ؤمن له :
-11-
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 -12يحدد مبلغ الت�أمني املو�ضح فـي البند ( )10من جدول الوثيقة وفقا ملا ي�أتي :
�أ  -حت ــدد قيمة املركبة نقدا عند تاريخ ال�شراء ح�سب فاتورة �شـراء املركبــة لأول مــرة ,
ف�إذا مل تتوافر فاتورة ال�شراء املذكورة  ،فتطلب �شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية
للمركبة نقدا فـي تاريخ ال�شراء لأول مرة .
ب  -يح�سب اال�ستهالك وفق جدول اال�ستهالك املعتمد (� 1أو  )2من امللحق رقم (. )1
ج  -الفرق بني البند (�أ) والبند (ب) يعترب القيمة الت�أمينية للمركبة عند بدء الت�أمني
فـي ال�سنوات التالية لل�سنة الأوىل  ،وهو الأ�سا�س الذي يعتد به فـي ت�سوية مبلغ
التعوي�ض فـي حالة وقوع حادث .
د  -فـي حالة تعذر احل�صول على فاتورة ال�شراء �أو �شهادة الوكالة املعنية لتحديد قيمة
املركبة  ,ف�إنه يتم احت�ساب مبلغ الت�أمني على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية للمركبة وفق
ال�ضوابط التي ت�ضعها الهيئة .
هـ  -ا�ستثناء من القواعد املن�صو�ص عليها �أعاله  ,يجوز حتديد مبلغ الت�أمني بقيمة
�أعلى من القيمة التي حتددها القواعد ال�سابقة .
 -13قيود اال�ستعمال :
يجب على امل�ؤمن له �أال ي�ستعمل املركبة �إال للغر�ض املرخ�ص  ,وفـي حالة ا�ستعمال
املركبـ ــة فـ ــي غيـ ــر الغ ــر�ض املرخــ�ص لــه فال ي�شمل الت�أمني تغطية احلوادث الناجتة
عن هذا اال�ستعمال .
أ�  -حدود م�س�ؤولية امل�ؤمن :
 - 1احلـ ــد الأق�صـ ــى مل�س�ؤوليـ ــة امل ؤ�م ــن ع ــن تكاليـ ــف الإ�صـ ــالح وفق ـ ــا للبنـ ــد ()3
من الف�صل الثاين ( )150مائة وخم�سون رياال عمانيا .
 - 2احلـ ــد الأق�صـ ــى لتكاليــف احلرا�سـ ــة والنـقـ ــل امل�ص ـ ــرح بهـ ــا وفق ـ ــا للبنـ ــد ()5
من الف�صل الثاين ( )100مائـة ريـال عمانـي  ،مــا لــم يتفــق علــى مبلــغ �أكبــر
�ضمن املزايا الإ�ضافـية .
 - 3احل ــد الأق�ص ــى لتكاليف احلرا�سة والنقل وفقا للبند (�أوال/هـ) من الف�صل
الثالث هي تكلفة احلرا�سة والنقل املتعارف عليها فـي ال�سوق .
ب  -احلــد الأق�صى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة للفقرة (�أ) من البند �أوال من الف�صل
الثال ــث عـ ــن �أي مطالبـ ــة �أو جملـ ــة مطال ــبات ن�ش�أت عن حادث واحد هو قيمة
ما يحكم به ق�ضائيا من تعوي�ض .
-12-
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ج  -احلد الأق�صى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة للفقرة (ب) من البند �أوال من الف�صل
الثالث عن �أي مطالبة �أو جملة مطالبات ن�ش�أت عن حادث واحد هو ()150.000
مائة وخم�سون �ألف ريال عماين ما مل يتفق على مبلغ �أكرب .
د  -احلد الأق�صى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة للفقرة الأوىل من البند ثانيا من الف�صل
الثالث هو ( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين عن ال�سنة الت�أمينية �أيا كان تكرار
احلوادث ما مل يتفق على مبلغ �أكرب �ضمن املزايا الإ�ضافـية .
هـ  -احل ــد الأق�صـ ــى مل�س�ؤولية امل�ؤمن بالن�سبة مل�صاريف الإ�سعافات الأولية الواردة
فـي الف�صل الثالث عن �أي مطالبة �أو جمل ــة مطالبــات ن�ش�أت عن حادث واحد
هو(� )400أربعمائة ريال عماين .
 -14قواعد �سداد م�صاريف العالج :
يلت ـ ـ ـ ــزم امل�ؤم ـ ـ ــن ب�سـ ـ ـ ــداد م�صاريـ ـ ــف عـ ــالج الإ�صاب ـ ــات البدنيـ ــة الت ـ ــي تقـ ــع للغي ـ ــر
�أو للم ؤ�م ــن له ومن فـي حكمه و�أفراد �أ�سرتيهم ــا للم�ست�شفـيات واجلهات الطبية وفقا
للقواعد الآتية :
أ�  -يعــد امل�ست�شفــى �أو اجلهــة الطبيــة تقريــرا تف�صيليا بالعالج الذي مت بالفعل ,
والتكلفة احلقيقية مدعما بامل�ستندات الالزمة .
ب  -يعتد عند املطالبة مب�صاريف العالج بالقيمة التي تعتمدها وزارة ال�صحة .
ج  -على امل�ؤمن بعد االطالع على �أوراق التقرير توريد املبلغ املطلوب �إىل امل�ست�شفى
�أو اجلهة الطبية التي تولت عالج امل�صاب .
د  -فـي حالة ما �إذا مت العالج خارج ال�سلطنة وجب تقدمي ما يثبت من وزارة ال�صحة
بتعذر العالج داخل ال�سلطنة .
لقد اطلعت على حمتويات وجدول وثيقة الت�أمني  ،و�أتفق متاما مع ما ورد بها من �شروط
والتزامات  ,كما �أ�ؤكد �أن املعلومات التي قدمتها �إىل ال�شركة امل�ؤمنة �صحيحة .
			
الطـــــــرف الأول :
		
�شركــة الت�أميــن :
					
توقيــــع امل�ؤمـــــن :
الوقـــــــــــــــــــــــت :
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الطـــرف الثانــي :
اال�ســـــــــــــــم :
توقيع امل�ؤمن له :
التاريـــــخ :
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الف�صــل الثانــي
الت�أمــني �ضــد الفقــد والتلــف
 - 1يلتـ ــزم امل�ؤمـ ــن بتعويـ ــ�ض امل�ؤمـ ــن لـ ــه ع ــن الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة امل�ؤمن
عليهـ ــا وملحقاتها وقطع غياره ــا املوجـودة بها  ،والتـ ــي تعترب جزءا ال يتجز�أ منها ،
وذلك نتيجة لـ :
أ�  -حادث عر�ضي �أو ت�صادم �أو تدهور .
ب  -حريق �أو انفجار خارجي �أو اال�شتعال الذاتي �أو ال�صاعقة .
ج  -الكوارث الطبيعية .
د  -ال�سطو �أو ال�سرقة .
هـ  -فعل متعمد �صادر عن الغري .
 - 2عل ــى امل�ؤم ــن �أن يق ــوم ب�إ�ص ــالح املركب ــة املت�ض ــررة م ــن احلــادث و�إعادتها �إىل حالتها
التـي كانت عليها قبل وقوع احلادث  ,ويحق له دفع قيمة تلك الأ�ضرار بعــد موافقــة
امل�ؤمــن لــه نقـ ــدا علــى �أال تتعـ ــدى م�س�ؤوليــة امل�ؤمـن قيمة ا�ستبدال الأجزاء املت�ضررة
والقيمة املعقولة لرتكيب هذه الأجزاء .
 - 3للم�ؤمن له القيام ب�إ�صالح الأ�ضرار التي قد تلحق باملركبة نتيجة احلادث امل�ؤمن �ضده
مبوجب هذه الوثيقة �إذا كانت قيمة الإ�صالح املقدرة ال تتجاوز ( )150مائة وخم�سني
رياال عمانيا  ،وال يحق له القيام بالإ�صالح �إذا كانت القيمة تتجاوز ذلك املبلغ �إال بعد
موافقة امل�ؤمن .
وعليه فـي حالة الإ�صالح �أن يقدم للم�ؤمن ك�شفا مف�صال بتكاليف الإ�صالح ومعتمدا
من جهة الإ�صالح للح�صول على قيمة الإ�صالح .
-14-
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 - 4على امل�ؤمن �أن يعو�ض امل�ؤمن له قيمة املركبة نقدا فـي حالة اخل�سارة الكلية الفعلية
�أو اال�ستداللية وله بعد موافقة امل�ؤمن له �أن يعو�ضه مبركبة �أخرى من نف�س الطراز
والنوع واملوا�صفات .
 - 5يلتزم امل�ؤمن بتحمل تكاليف حرا�سة املركبة ونقلها �إىل �أقرب ور�شة �إ�صالح فـي املكان
الذي وقع فـيه الفقد �أو التلف امل�ؤمن �ضده على �أال تتجاوز تلك التكاليف ( )100مائة
ري ــال عمان ــي م ــا ل ــم يتف ــق كتاب ــة علـ ــى مبل ــغ �أكب ــر �ضمــن املزايــا الإ�ضافـية املدرجة
فـي اجلدول رقم ( )3من الف�صل الأول .
ا�ستثنــاءات الف�صــل الثانــي
ال يكون امل�ؤمن م�س�ؤوال عن دفع �أي تعوي�ض عن الأمور الآتية :
 - 1أ�  -اخل�سارة التبعية املالية التي تلحق بامل�ؤمن له ما مل يتم االتفاق على تغطيتها
�ضمن املزايا الإ�ضافـية املدرجة فـي اجلدول رقم ( )3من الف�صل الأول .
ب  -النق�ص فـي قيمة املركبة نتيجة اال�ستعمال �أو البلى �أو القدم �أو �أي عطل �أو ك�سر
ميكانيكي �أو كهربائي .
 - 2التلف احلا�صل للمركبة نتيجة زيادة احلمولة �أو زيادة عدد الركاب على العدد
املرخ�ص به قانونا متى ثبت �أن الزيادة فـي احلالتني هي �سبب احلادث .
 - 3تلف الإطارات �إذا مل يكن التلف متزامنا �أو ناجتا �أو مرتبطا بحادث مغطى حتت
بنود هذه الوثيقة .
 - 4الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة من احلوادث الناجمة عن :
�أ  -وقوع قائد املركبة �سواء امل�ؤمن له �أو من فـي حكمه حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر .
ب  -ا�ستعمال املركبة فـي غري الأغرا�ض املحددة فـي هذه الوثيقة واملرخ�صة بها .
ج  -قيادة املركبة من �شخ�ص غري مرخ�ص له قانونا بالقيادة .
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الف�صــل الثالــث
الت�أميــن الإجبــاري
يغطي الت�أمني الإجباري ما ي�أتي :
�أوال  :الت�أمني ل�صالح الطرف الثالث :
عن ــد وق ــوع ح ــادث نتـج �أو ترتب على ا�ستعمال املركبة امل�ؤمن عليها  ,يلتزم امل�ؤمن ,
فـي ح ــدود م�س�ؤوليتــه املن�صو�ص عليها فـي هذه الوثيقة  ,دفع جميع املبالغ امللتزم
قانونا بدفعها كتعوي�ض عن احلاالت الآتية :
أ�  -الوف ـ ــاة �أو �أي �إ�صابـ ــة بدنيـ ــة تلحـ ــق ب ـ ـ�أي �شخـ ــ�ص مب ــا ف ـ ــي ذل ــك ركاب املركبة
(م ــا عـ ــدا امل�ؤم ــن لـ ــه �شخ�صيـ ــا وقائـ ــد املرك ــبة وقت احلادث و�أفراد �أ�سرتيه ــما
" الوالدان والأوالد والزوج") ويعترب ال�شخ�ص من ركاب املركبة �إذ كان بداخلها
�أو �صاعدا عليها �أو نازال منها  .ويعترب العاملون لدى �صاحب املركبة م�شمولني
بهذه التغطية باعتبارهم طرفا ثالثا .
ب  -الأ�ضرار التــي ت�صيــب الأ�شيــاء واملمتلكات خارج املركبة ما عــدا اململــوك منهــا
للم�ؤمن له �أو لقائد املركبة وقت احلادث �أو لأفراد �أ�سرتيهما �أو ما كان لدى �أي
منهم بحكم الأمانة �أو فـي حرا�سته �أو فـي حيازته .
ج  -م�صاريف عالج الإ�صابات التي تلحق بالطرف الثالث من احلادث .
د  -تكاليـ ــف وم�صاريـ ــف اجلهـ ــات الطبية وفق القواعد واحلدود املن�صو�ص عليها
فـي جدول الوثيقة .
هـ  -النفق ــات املرتتب ــة عل ــى احل ــادث من حرا�سة املركبة ونقلها �إىل �أقرب ور�شة
للإ�صالح وت�سليمها فـي املكان الذي وقع فـيه الفقد والتلف .
و  -املبال ــغ املحك ــوم بهـ ــا ق�ضائيـ ــا  ،وت�شمل (التعوي�ضات  ,امل�صاريف الق�ضائية ,
امل�صاريف القانونية) مثـ ــل تقريـ ــر اخلبـ ــري �إن متـ ــت الإحال ـ ــة �إليـ ــه �أو ترجم ــة
تقاري ــر �أو م ــا �شابــه ( �أتعاب املحامي ) .
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ثانيا  :م�صاريف عالج �إ�صابات امل�ؤمن له ومن فـي حكمه و�أفراد �أ�سرتيهما :
يغطي هذا الت�أمني م�صاريف عالج الإ�صابات التي تلحق بامل�ؤمن له ومن فـي حكمه
و�أفراد �أ�سرتيهما من حادث املركبة امل�ؤمنة وذلك فـي حدود املبلغ املحدد فـي جدول
وثيقة الت�أمني  ,ويلتزم امل�ؤمن ب�أن ي�ؤدي هذه امل�صاريف �إىل امل�ست�شفـيات واجلهات
الطبية وفقا للقواعد املحددة بجدول هذه الوثيقة .
ميتد الت�أمني املن�صو�ص عليه فـي هذا الف�صل  ,فـي حدود الأحكام وال�شروط الواردة
به � ,إىل م�س�ؤولية كل قائد للمركبة ي�أذن له امل�ؤمن له بقيادة املركبة امل�ؤمنة  ,ب�شرط
�أن يكون قد التزم ونفذ �شروط هذه الوثيقة وخ�ضع لها بالقدر الذي ت�سري به ،
وذلك كما لو كان هو امل�ؤمن له ذاته .
الف�صـــل الرابـــع
م�صاريــف الإ�سعافــات الأوليــة
يلتــزم امل�ؤمــن بتحمــل م�صاريــف خدمــات الطــوارئ الطبيــة املقدمــة مــن طاقــم الإ�سعــاف
العاملني بالهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف مببلغ ثابت مقداره (� )400أربعمائة ريال
عماين عن احلادث الواحد جراء تقدمي هذه اخلدمات .
الف�صـــل اخلامـــ�س
اال�ستثنــاءات العامــة
 - 1ال يغطي الت�أمني الفقد �أو التلف �أو امل�س�ؤولية املدنية التي تنتج �أو تن�ش�أ عن احلوادث
التي تق ــع م ــن املركب ــة امل�ؤمن عليها فـي احلوادث التي تكون وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت
�أو تعلـ ــقت بطريق ـ ــة مبا�ش ــرة �أو غي ــر مبا�شــرة بالرباكني �أو الزالزل والهزات الأر�ضية
�أو الغ ــزو �أو �أعم ــال العـ ــدو الأجنبي �أو الأعمال احلربية �سواء �أعلنت احلرب �أم مل
تعلن �أو احلرب الأهلية �أو الإ�ضراب �أو الإرهاب �أو اال�ضطرابات ال�شعبية �أو الع�صيان
�أو الث ــورة �أو االنق ــالب الع�سك ــري �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو امل�صادرة �أو الت�أميم �أو املواد
والنظائ ــر امل�شعة �أو التفجي ــرات الذريـ ــة �أو النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق مبا�شر
�أو غري مبا�شر ب�أي �سبب من الأ�سباب املتقدمة .
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 - 2عــند حتديــد امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث ال يكون امل�ؤمن م�س�ؤوال عن الأ�ضرار � -أيا
كان نوعها  -الناجتة مبا�شرة � ،أثناء وب�سبب ت�شغيل املركبة امل�ؤمنة فـي موقع العمل
اخلا�ص باحلف ــر �أو الرفـ ــع فـي �أعمال �إن�شائيــة �أو زراعية �أو �أعمال �أخرى مماثلة ما مل
يتفق على تغطيتها �ضم ــن املزايا الإ�ضافـي ــة  ,وال يعتب ــر ت�شغيـ ــال فـي حكم هذا البند
�سري املركبة على الطريق من و�إىل موقع ذلك ال�شغل .
 - 3ال يغطي الت�أمني الأ�شياء �أو احلمولة املنقولة فـي �أو على املركبة امل�ؤمنة .
 - 4ال يغطي الت�أمني اخل�سارة التبعية الناجتة عن خ�سارة ت�سبب فـيها خطر ت�شمله وثيقة
الت�أمني .
الف�صـــل ال�ســاد�س
ال�شــروط العامـــة
 - 1تعتبــر الوثيقــة وجدولهــا ومالحقهــا وطلــب الت�أميــن عقدا واحدا وكل كلمة �أو عبارة
�أعطي لها معنى خا�ص فـي �أي جزء من الوثيقة �أو طلب الت�أمني يكون لها ذات املعنى
فـي �أي مكان �آخر وردت فـيه ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر .
 - 2يجب على امل�ؤمن له �أن يتخذ جميع االحتياطات املعقولة للمحافظة على املركبة امل�ؤمن
عليها وحمايتها من الفقد �أو التلف ولإبقائها فـي حالة �صاحلة لال�ستعمال  ,ويجوز
للم�ؤمن فـي �أي وقت �إجراء معاينة للمركبة امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها .
 - 3فـي حالة وقوع حادث �أو عطب للمركبة يجب �أال يرتك امل�ؤمن له املركبة �أو �أي جزء
منها دون حرا�سة ودون اتخاذ االحتياطات الالزمة ملنع زيادة الأ�ضرار  ,و�إذا متت قيادة
املركبة قبل �إجراء الت�صليحات الالزمة ف�إن كل زيادة فـي التلف �أو كل تلف �آخر يلحق
باملركبة لن يكون امل�ؤمن م�س�ؤوال عنه .
� - 4أ  -ال يجـ ــوز للم�ؤم ــن وال للم�ؤمــن له �أن يلغي الف�صل الثالث (الت�أميـن الإجبــاري)
علــى املركبة فـي �أثناء �سريانه ما دام ترخي�ص املركبة قائما وال يرتتب على هذا
الف�س ــخ لو وقع �أي �أثر بالن�سبة للغري  .وي�ستثنــى مــن ذلــك حالــة تقديــم وثيقــة
ت�أمني جدي ــدة لباقي مدة �سريان ذلك الت�أمني وملكية املركبة مبينا عليها ا�سم
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امل�ؤم ــن اجلدي ــد  ,وفـي ه ــذه احلالة  ،يرد امل�ؤمن �إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع
بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية فـيها بح�سب فئات
الت�أمني ق�صرية الأجل املحددة باجلدول رقـم ( )4بامللح ــق ( )1مــن هــذه الوثيقــة
ب�شرط �أال تكون هناك مطالبة ن�ش�أت فـي فرتة �سريان الوثيقة .
ب  -للم�ؤمن �أن يف�سخ �أحكام الف�صل الثاين (الفقد والتلف) من هذه الوثيقة  -وذلك
فـي حالة ثبوت وجود م�سببات جوهرية ومقنعة ت�ستدعي هذا الإلغاء مثل القيام
ب�أعمال متعمدة للح�صول على التعوي�ض  -ب�إ�شعار كتابي ير�سل �إىل امل�ؤمن له
بخطاب م�سجــل قبــل ( )15خم�ســة ع�شــر يوما من التاريخ املحدد للف�سخ على �آخر
عنوان معروف له  ،وفـي هذه احلالة  ،يرد امل�ؤمن �إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع
بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت فـيها الوثيقة �سارية املفعول ح�سب
الآتي :
ق�سط الت�أمني

الفتـ ــرة املتبقي ــة
فتـ ـ ــرة الت�أمي ـ ــن

كمـ ــا �أن للم�ؤم ــن لـ ــه �أن يف�س ــخ �أحكــام الف�صل الثاين من هذه الوثيقة ب�إ�شعار
كتابي ي�سلم �أو ير�سل �إىل امل�ؤمن بخطاب م�سجل  ،وفـي هذه احلالة  ،يرد امل�ؤمن
�إىل امل�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت
الوثيقة �سارية فـيها بح�سب فئات الت�أمني الق�صرية الأجل املحددة فـي اجلدول
رقـ ــم ( )4بامللح ـ ــق ( , )1وف ـ ــي احلالتني  ،ي�شرتط �أال يكون هناك مطالبة ن�ش�أت
فـي فرتة �سريان الوثيقة  .وي�ستثنى من ذلك �إذا كان ت�أمني املركبة قد مت ب�أعلى
مــن القيمــة الت�أمينيــة الفعليــة ح�سـ ــب الأ�سـ ــ�س املعمــول به ــا  ،ويقت�ص ــر الت ــزام
امل�ؤمن بدف ــع فـ ــرق التعوي ــ�ض  ,وي�سق ــط ح ــق امل�ؤم ــن له فـي املطالبة با�سرتجاع
ق�سط الت�أمني على �أن يلتزم امل�ؤمن له ب�سداد التحمل املتفق عليه .
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ج � -إذا انته ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــدة الت�أمي ـ ـ ــن علـ ـ ــى املركبـ ـ ــة يبق ــى مالـ ــك املركبـ ــة م�س ـ ـ�ؤوال وحـ ــده
عـ ــن �أي مطالب ــة ن�ش�أت بعد انتهاء الوثيقة .
د  -مع عدم الإخالل بحكم الفقرة (ب) من هذا البند � ,إذا بيعت املركبة قبل نهاية مدة
الت�أميـ ــن يبق ــى امل�ؤم ــن ل ــه وامل�ؤمــن الأ�صليان م�س�ؤولني عن �أي ادعاء �ضد املركبة .
ف ـ�إذا كان ت�أمينها �شامال بقي امل�ؤمن الأ�صلي م�س�ؤوال كذلك عن تعوي�ض ما يلحقها
م ــن �أ�ض ــرار مادي ــة م ــن ح ــوادث ال�سري وفقا لأحكام و�شروط هذه الوثيقة وذلك كله
�إىل �أن يبلغ ا�سم املالك اجلديد �إىل جهة ت�سجيل املركبات ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
هـ  -ينتهي ت�أمني لوحات الفح�ص للمركبة اجلديدة فور �إ�صدار وثيقة ت�أمني جديدة
با�سم املالك وت�سلم مركبته .
 - 5ف ــي حالـ ــة وق ــوع حادث قد يرتتب عليه مطالبة يجب على امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه
�أن يخطر امل�ؤمن كتابة بذلك فورا مع �إعطائه جميع البيانات اخلا�صة به وكل �إعالن
�أو �إخط ــار باملطالبة �أو �إنذار �أو �أوراق ق�ضائية يجب �أن تبلغ �أو ت�سلم للم�ؤمن فورا
مبجرد ت�سلم امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه �إياها .
كما يج ــب علـ ــى امل�ؤمـ ــن لـ ــه �إخطــار امل�ؤمـ ــن ف ــورا مبجرد العلم بقيام دعوى �أو حتقيق
�أو حتري ــات خا�ص ــة باحل ــادث املذك ــور وفـي حالة وقــوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر قد
يرتتب عليه قيام مطالبة وفقا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤمن له �أن يخطر ال�شرطة
فورا والتعاون مع امل�ؤمن فـي �سبيل �إدانة مرتكب اجلرمية .
 - 6يحق للم�ؤمن فـي �أي وقت �إذا ارت�أى ذلك �أن يتوىل الدفاع و�أن يبا�شر الدعوى با�سم
امل�ؤمن له بخ�صو�ص �أي مطالبة قد ي�س�أل عنها امل�ؤمن مبوجب هذه الوثيقة و�أن يقوم
بت�سوية تلك املطالبة وله �أن يطالب با�سم امل�ؤمن له ومل�صلحته بجميع التعوي�ضات
وال�ضمان ـ ــات  ،وللم�ؤمـ ــن فـ ــي هـ ــذا ال�ش ـ ـ�أن كامـ ــل ال�سلطة فـي مبا�شرة �أي �إجراءات
وفـي الت�صالح فـي �أي مطالبة .
-20-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1135

� - 7أ � -إذا ثبـ ــت مـ ــن تقري ــر ال�شرط ــة �أن امل�س�ؤوليـة عــن وقــوع احلــادث م�شرتكــة بيــن
مركبتني مت�صادمتني ف�إن م�س�ؤولية كل مركبة نحو الأخرى عن الأ�ضرار املادية
تكون بن�سبة خط�أ قائدها  ,ف�إذا مل يحدد التقرير الن�سبة اعترب اخلط�أ مق�سمــا
بالت�ساوي بينهــما  ,وتــحدد م�س�ؤولية م�ؤمن كل مركبة بن�سبة ( )%50خم�سني
باملائــة مــن الأ�ضــرار املاديــة للمركبــة الأخرى ويتحمل مالك املركبة املت�ضررة
�شخ�صيا الن�صف الثاين من �أ�ضرار مركبته ما مل يكن م�ؤمنا عليها ت�أمينا �شامال
فـيتحمل عندئذ امل�ؤمن تعوي�ض هذا الن�صف الآخر  ،وي�سري ذات املبد�أ �إذا كانت
امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني .
ب  -ال ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على الإ�صابات البدنية املرتتبة على حوادث ال�سري
حيث يحق ملن ي�صاب ب�إ�صابة بدنية ولورثة املتوفـني من الطرف الثالث ب�سبب
هـ ــذا احلـ ــادث احل�ص ــول عل ــى املبلـ ــغ املحكـ ــوم ب ــه ق�ضائي ــا مبوجب حكم نهائي
من م�ؤمن �أو م�ؤمني جميع املركبات الأخرى امل�شرتكة فـي امل�س�ؤولية عن احلادث .
ج  -الإ�صابات البدنية والوفاة لقائد املركبة �أو من فـي حكمه �أو لأحد �أو �أكرث من �أفراد
�أ�سرتيهمـ ــا  .تتحـ ــدد م�س�ؤولي ــة ك ــل مركبــة ع ــن الإ�صابــات البدنية والوفاة بن�سبة
خط أ� قائدها ف�إذا مل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط�أ مق�سما بالت�ساوي فـيما بينهما ،
وعليه �إذا ثبت �أن اخلط�أ م�شرتك بني مركبتني ومل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط�أ
مق�سما بينهما بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة  ،ومن ثم تتحدد م�س�ؤولية م�ؤمن
كل مركبة بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من الإ�صابات البدنية �أو الوفاة ملالك
املركبة الأخرى �أو من فـي حكمه �أو لأحد �أو لأكرث من �أفراد �أ�سرتيهما املت�ضرر
من احلادث ويتحمل مالك املركبة �شخ�صيا الن�صف الآخر عن تلك الإ�صابات
�أو الوفاة ال�صادر بها حكم نهائي ما مل يكن مالك املركبة م�ؤمنا مبوجب ملحق
احلوادث ال�شخ�صية فعندئذ يدفع م�ؤمنه الن�صف الآخر وفق �أحكام وحدود هذا
امللحق .
وي�سـ ــري املبـ ــد�أ نف�سـ ــه �إذا كان ــت امل�س�ؤوليــة عــن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث
من مركبتيــن .
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د  -م�صاريف عالج الإ�صابات البدنية التي تلحق امل�ؤمن له ومن فـي حكمه و�أفراد
�أ�سرتيهم ــا  .تتح ــدد م�س�ؤوليــة كــل مركبــة عــن تلك امل�صاريف بن�سبة خط�أ قائدها
ف�إذا مل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط أ� مق�سما بالت�ساوي بينهما  ,فـيتحمل امل�ؤمن
لديه املركبة بن�سبة ( )%50خم�سني باملائة من تلــك امل�صاريــف  ،وبح ــد �أق�ص ــى
املبلغ املبني بالفقرة (د) من البند رقم ( )13من قيود اال�ستعمال فـي جدول هذه
الوثيق ــة بينمـ ــا يتحم ــل م�ؤمـ ــن املركبـ ــة الأخـ ــرى ن�سب ـ ــة ( )%50خم�سيــن باملائـ ــة
من جممل تلك امل�صاريف  ,وي�سري ذات املبد�أ �إذا كانت امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث
م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني .
 - 8للم�ؤمن له ت�أمينا �شامال حق الرجوع مبا�شرة �إىل امل�ؤمن لديه للمطالبة بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار التي تلحق مبركبته نتيجة حلادث مت�سببة فـيه مركبة �أو مركبات �أخرى
عل ــى �أن يـ ــعود امل�ؤمـ ــن بقيم ــة ما دفعه على ال�شركة امل�ؤمن لديها املت�سبب فـي احلادث
�أو عل ــى ذات املت�س ـ ـبــب فـ ــي الـ ـحــادث �إذا لــم يكن هناك عقد ت�أمني �أو �أن عقد الت�أمني
ال يغطي هذه امل�س�ؤولية لأي �سبب  ,وفـي هذه احلالة  ،ال يفقد امل�ؤمن له ميزة اخل�صم
امل�ستحقة له لعدم وجود مطالبة  ،وكذلك ال يلزم امل�ؤمن له بدفع مبلغ التحمل عند
ا�ستخدام حق الرجوع .
� - 9إذا وجد  -وقت املطالبة بتعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة � -أي ت�أمني �آخر يغطي نف�س
الفق ــد �أو التل ــف �أو امل�س�ؤولي ــة فـ ـ�إن امل�ؤم ــن ال يلت ــزم �إال بدف ــع ج ــزء من قيمة ذلك
الفق ــد �أو التلـ ــف �أو التعوي�ض �أو التكاليف �أو امل�صروفات معادل لن�ســبة مبلــغ الت�أميــن
�أو التعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة �إىل جمموع مبالغ الت�أمني �أو التعوي�ض عن نف�س
الفقد �أو التلف �أو امل�س�ؤولية جمتمعة .
 - 10يعتبــر �شرطــا �أ�سا�سيــا اللتــزام امل�ؤمــن بدفــع �أي مبلـغ م�ستحــق عليه مبوجب هذه
الوثيقة �أن يوفـي امل�ؤمن له وفاء كامال مبا توجبه �شروط هذه الوثيقة من القيام
بعمل �أو االمتناع عن عمل ويعترب كذلك �شرطا �أ�سا�سيا اللتزام امل�ؤمن ب�صحة البيانات
والإقرارات ال�صادرة عن امل�ؤمن له فـي طلب الت�أمني املقدم منه وا�ستيفاء الأخطار
باحلادث طبقا للمادة ( )4من هذا الف�صل .
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 - 11للم�ؤمن �أن يرجع على امل�ؤمن له بقيمة ما يكون قد �أداه من تعوي�ض �إىل الطرف
الثال ــث  ،و�أن ميتن ــع عن �أداء التعوي�ض املقرر للم�ؤمن له عن �أ�ضرار املركبة امل�ؤمنة
ت�أمينا �شامال �أو تعوي�ض الإ�صابات البدنية التي ت�صيب امل�ؤمن ل ــه وم ــن فـ ــي حكم ــه
و�أفراد �أ�سرتيهما  ،وكذلك م�صاريف العالج والإ�سعافات الأولية �إذا كانت الوثيقة
تغطي هذه الإ�صابات وذلك فـي احلاالت الآتية :
�أ � -إذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على �إدالء امل�ؤمن له ببيانات كاذبة �أو �إخفائه
وقائ ــع جوهريـ ــة ت�ؤث ــر فـ ــي قـبــول امل�ؤمن تغطية اخلطر �أو على �سعر الت�أمني
�أو �شروطه .
ب � -إذا ن�شـ ـ�أ احلـ ــادث عن ا�ستعمال املركبة فـي غري الغر�ض املرخ�صة من �أجله
�أو عن قبول ركاب �أكرث �أو و�ضع حمولة تزيد على املقرر لها ب�شرط �أن تكون
الزي ــادة فـ ــي احلالتي ــن ه ــي الت ــي ت�سببت فـي احلادث � ،أو لأن حمولتها غري
حمزومة ب�شكل فني حمكم �أو ب�سبب جتاوزها حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو
امل�سموح به .
ج � -إذا ك ــان قائ ــد املركب ــة غي ــر مرخ ــ�ص له �أ�صال بقيادة نوع املركبة �أو جرد منها
�أو �سحبت منه مبوجب �أمر �صادر من اجلهات املخت�صة �أو كان واقعا حتت ت�أثري
م�سكر �أو خمدر .
د � -إذا ثبت �أن احلادث �أو الوفاة �أو الإ�صابة البدنية قد ن�ش�أت عن عمل ارتكبه امل�ؤمــن
له عن ق�صد  ,وال يرتتب على حق الرجوع املقرر للم�ؤمن وفقا لأحكام ه ــذا
البند وال�شروط الواردة بهذه الوثيقة �أي م�سا�س بحق املت�ضرر قبل امل�ؤمن له .
 - 12ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ
حدوث الواقعة التي رفعت ب�ش�أنها الدعوى  ,على �أنه فـي حالة �إخفاء بيانات جوهرية
متعلقة باخلطر امل�ؤمن �أو تقدمي بيانات جوهرية غري �صحيحة ف�إن مدة التقادم
املذك ــورة ت�س ــري م ــن تاريــخ علم �صاحب امل�صلحة فـي رفع الدعوى بالبيانات املخفاة
�أو البيانات ال�صحيحة  ,وينقطع التقادم امل�شار �إليه بكتاب م�سجل �أو بت�سليم امل�ستندات
املتعلقة باملطالبة �إىل امل�ؤمن املعني خالل الفرتة امل�شار �إليها بتلك الفقرة .
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 - 13تعترب �شرطة عمان ال�سلطانية هي اجلهة املخت�صة ب�إ�صدار تقارير تخطيط احلادث
وتقارير فح�ص املركبة املت�ضررة من �أي حادث .
وفـ ــي حالـ ــة وجـ ــود خالف على م�سببات الأ�ضرار غري املرئية الواقعة علــى املركب ــة ,
تر�س ــل املركبة للوكالة املعنية �أو �إدارة فح�ص �شرطة عمان ال�سلطانية مرة �أخرى
لتحديد �سبب ال�ضرر غري املرئي �إن كان من احلادث �أو نتيجة للبلــى والــقدم ف ـ�إذا
كانت هذه الأ�ضرار هي نتيجة للحادث يتحمل امل�ؤمن جميع التكاليف � ,أما �إذا كانت
الأ�ضرار غري ناجتة عن احلادث يتحمل �صاحب املركبة تكلفة الفح�ص والإ�صالح ,
و�إذا عجزت الوكالة عن حتديد ال�سبب يتم الرجوع �إىل تقرير �إدارة الفح�ص الذي
يجب على جميع الأطراف االلتزام به .
 - 14ال يحق للم�ؤمن ت�أجيل ت�سوية مطالبة الطرف الثالث ب�سبب عدم قيام امل�ؤمن له
امل�س�ؤول عن احلادث بدفع مبلغ التحمل امل�ستحق عليه للم�ؤمن .
 - 15ال يج ــوز خ�صـ ــم اال�ستهـ ــالك �أو تركي ــب قط ــع م�ستعملة �إذا كانت القطع من �ضمن
القائم ــة املحـ ــددة م ــن قبـ ــل �شرطـ ــة عمـ ــان ال�سلطانيـ ــة  ,ح�سـ ــب اجلـ ــدول رق ــم ()5
من امللحق رقم (. )1
 - 16ف ـ ــي حالـ ــة الت�أمي ــن علــى املعدات الآلية �أو املركبات التجارية امل�ستخدمة فـي احلفر
�أو الإن�شاءات �أو ما �شابه  ,فعلى امل�ؤمن عر�ض الت�أمينات الأخرى التي تغطي الأخطار
املعر�ض ــة لهـ ــا ه ــذه املع ــدات فـ ــي حـ ــال ا�ستخدامه ــا فـي مواقــع العمل و�أخذ موافقة
�أو رف�ض �صاحب املعدة كتابة وفقا للجدول رقم ( )2من البند ثانيا فـي طلب الت�أمني
و�إذا كانت هذه املعدات مباعة بالأق�ساط فـيجب �أخذ موافقة املمول (املرتهن) .
 - 17املدة الق�صوى لإ�صالح �أي مركبة مت�ضررة هي ( )30ثالثون يوما فقط من تاريخ
ا�ستكمال ملف احلادث وفـي حالة جتاوز املدة امل�شار �إليها فللمت�ضرر احلق فـي اللجوء
�إىل املحاكم املخت�صة مبا�شرة للمطالبة بالتعوي�ض .
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 - 18على امل�ؤمن �صرف التعوي�ضات النقدية عن الإ�صابات والأ�ضرار الناجتة من حوادث
املركبات فـي خالل مدة ال تتجاوز (� )14أربعة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستكمال ملف
احلادث �أو من تاريخ �صدور احلكم النهائي .
 - 19يتـ ــم �إ�صـ ــالح املركبـ ــة املت�ضـ ــررة بالوكالـ ــة املعنيـ ــة �إذا ل ــم يتجاوز مدة ا�ستخدامها
�سنة من تاريخ الت�سجيل الأول  ،ويتم فـي ور�شة �إ�صالح تختار من بني قائمة ور�ش
الإ�صالح املعتمدة من ال�شرطة �إذا جاوز ا�ستخدامها املدة املذكورة �أعاله .
� - 20إذا كانت مدة ا�ستعمال املركبة املت�ضررة ال جتاوز ال�سنة  ،يجب �أن تكون قطع الغيار
امل�ستعمل ــة فـ ــي عمليــة الإ�صالح كله ــا جدي ــدة و�أ�صليـ ــة  .دون خـ ــ�صم �أي ا�ستـ ــهالك
وال يجوز ا�ستخدام �أي قطع م�ستعملة حمل القطع املت�ضررة من احلادث .
� - 21أ�س�س ح�ساب قطع الغيار على النحو الآتي :
�أ � -إذا جاوز عمر املركبة املت�ضررة �سنة واحدة  ,يجب �أن تكون قطع الغيار امل�ستعملة
�أ�صلية وجيدة ومن نف�س نوع وعمر املركبة املت�ضررة  ,و�أن تكون �صاحلة لال�ستعمال
دون خ�صم �أي ا�ستهالك على تلك القطع .
ب � -إذا تعذر احل�صول على قطع غيار م�ستعملة  ,فـيجب على امل�ؤمن �أن يوفر قطع
غيار �أ�صلية جديدة دون خ�صم �أي ا�ستهالك .
ج � -إذا رغب امل�ؤمن له �أو املت�ضرر تركيب قطع غيار جديدة حمل القطع املت�ضررة رغم
توفر قطع الغيار امل�ستعملة  ,فـيجوز للم�ؤمن خ�صم ا�ستهالك عن تلك القطع .
د � -إذا رغب امل�ؤمن له فـي �إ�صــالح مركبتــه لــدى الوكالــة املعنية وبقطع غيار �أ�صلية
وجديدة فـيحق للم�ؤمن حت�صيل الفرق بني الور�شة املعنية و�إ�ضافة الوكالة .
 - 22على امل�ؤمن الذي يرف�ض طلب التعوي�ض �أن ي�سلم �إىل طالب التعوي�ض بيانا مكتوبا
ب�أ�سب ــاب الرف ــ�ض  ،وذل ــك خ ــالل �أ�سبوعيــن على الأكرث بعد تقدمي طلب التعوي�ض
مــع امل�ستن ــدات امل�ؤي ــدة ل ــه  ,ولطالب التعوي�ض فـي هذه احلالة اللجوء �إىل اجلهات
املخت�صة للمطالبة بالتعوي�ض .
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 - 23فـ ــي حالـ ــة ت�سبب ــت املركبـ ــة امل�ؤمــن عليها فـي وقوع حادث نتج عنه فقد �أو تلف ملركبة
�أو مركبات مملوكة لذات امل�ؤمن له ف�إن امل�ؤمن لن يكون م�س�ؤوال �إال عن تعوي�ض
الفقد �أو التلف الناجت للمركبة امل�ؤمنة فـي حني يتحمــل م�ؤمن �أو م�ؤمــنو املركــبات
الأخرى الفقد �أو التلف فـي حالة وجود تغطية ت�أمينية لها مبوجب الف�صل الأول .
� - 24إذا �أ�صيبت املركبة بخ�سارة كلية نتيجة حلادث  ،و�ألغيت بقرار من ال�شرطة � ،أو �إذا
�أ�صيبت ب�أ�ضرار جعلتها فـي حكم اخل�سارة الكلية "خ�سارة ا�ستداللية"  ،ف�إن التعوي�ض
يح�سب وفقا ملا ي�أتي :
�أوال  :بالن�سبة للت�أمني ال�شامل :
 - 1حتدد قيمة املركبة نقدا عند تاريخ ال�شراء ح�سب فاتورة �شراء املركبة لأول
مرة  ,ف�إذا مل تتوافر فاتورة ال�شراء املذكورة فتطلب �شهادة من الوكالة
بالقيمة الفعلية للمركبة نقدا فـي تاريخ ال�شراء لأول مرة .
 - 2يح ــ�سب اال�ستهـ ــالك وفـ ــق ج ــدول اال�ستهــالك املعتمد (� 1أو  )2من امللحق
رقم (. )1
 - 3الف ــرق بني (البن ــد  ، 1البنــد  )2يعترب القيمة الت�أمينية للمركبة عند بدء
الت�أمي ــن فـ ــي ال�س ــنوات التالي ــة لل�سن ــة الأوىل  ،وهو الأ�سا�س الذي يعتد به
فـي ت�سوية مبلغ التعوي�ض فـي حالة وقوع حادث .
 - 4ا�ستثن ــاء م ــن القواع ــد املن�صـ ــو�ص عليه ــا �أع ــاله ف�إن ــه فـ ــي حالــة الت�أمني
علــى املركب ــة ب�أكث ــر م ــن القيم ــة ح�س ــب القواع ــد �أعاله يلتزم امل�ؤمن بدفع
املبلــغ املتفــق علي ــه بجــدول هذه الوثيقة (وذلك بعد الأخذ فـي االعتبار
اال�ستهالك املقرر) .
ثانيا  :بالن�سبة للت�أمني ل�صالح الطرف الثالث :
يلتزم م�ؤمن املت�سبب عن احلادث بدفع القيمة ال�سوقية للمركبة �أو قيمتها
وفقا للبند ( )3من �أوال الواردة فـي املــادة ( )24من الف�صل ال�ساد�س � ,أيهما
�أكرب .
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ملحــق رقــم ()1
قواعـد ت�سويـة املطالبـات و�أ�سـ�س اال�ستهـالك
�أ�س�س ح�ساب التعوي�ض :
الت�أمني ال�شامل والت�أمني الإجباري :
 اخل�سـ ــارة الكليــة  :يح�س ـ ــب اال�سته ـ ــالك منــذ ال�شهر الأول بن�سبة ( )%1.25عن كل �شهرو(  )%15فـي نهايـة ال�ســنة الأوىل ويطبق جدول اال�ستهالك املعتمد
بالن�سـبة لل�سـنوات التالية ح�سب اجلداول ( )2 ، 1مـن هذا امللحق .
 اخل�سارة اجلزئية  :يح�س ــب اال�سته ــالك من ــذ ال�شه ــر الأول م ــن بداية ال�ســنة الثانيةبن�سبــة ( )%0.8عــن كــل �شهــر  ،و( )%10بنهايــة ال�سنة الثانية ويطبق
جدول اال�ستهالك املعتمد بالن�سبة لل�سنوات الآتية ح�ســب اجلــدول
رقم ( )3من هذا امللحق .
جــدول رقــم ()1
اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات اخلا�صة
الر�صيد �أول ال�سنة
ال�سنة
%100
الأوىل
%85
الثانية
%72
الثالثة
%62
الرابعة
%52
اخلام�سة
%47
ال�ساد�سة
%42
ال�سابعة
%38
الثامنة
%34
التا�سعة
%31
العا�شرة
%28
احلادية ع�شرة
%25
الثانية ع�شرة
%23
الثالثة ع�شرة
%20
الرابعة ع�شرة وما فوقها

جممع اال�ستهالك الر�صيد �آخر ال�سنة
%85
%15
%72
%28
%62
%38
%52
%48
%47
%53
%42
%58
%38
%62
%34
%66
%31
%69
%28
%72
%25
%75
%23
%77
%20
%80
%20
%80
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جــدول رقــم ()2
اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات التجارية
ال�سنـــة

الر�صيد �أول ال�سنة جممع اال�ستهالك الر�صيد �آخر ال�سنة

الأوىل

%100

%15

%85

الثانية

%85

%28

%72

الثالثة

%72

%38

%62

الرابعة

%62

%48

%52

اخلام�سة

%52

%55

%45

ال�ساد�سة

%45

%62

%38

ال�سابعة

%38

%68

%32

الثامنة

%32

%73

%27

التا�سعة

%27

%77

%23

العا�شرة وما فوقها

%23

%80

%20

مالحظة  :يطبق التنا�سب  ,ن�سبيا لفرتة اال�ستعمال فـي �أثناء ال�سنة .
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جدول رقم ()3
اال�ستهالك امل�ستخدم فـي ح�ساب اخل�سارة اجلزئية
الر�صيــد �أول ال�سنـــة
%10
%15
%20
%25
%30
%35
%40
%45
%50

ال�سـنــــة
نهاية الأوىل
نهاية الثانية
نهاية الثالثة
نهاية الرابعة
نهاية اخلام�سة
نهاية ال�ساد�سة
نهاية ال�سابعة
نهاية الثامنة
نهاية التا�سعة
نهاية العا�شرة وما فوقها
جــدول رقــم ()4
جـدول احت�سـاب الق�سـط امل�سرتجـع
يحت�سب الق�سط امل�سرتجع عن املدد الق�صرية على �أ�سا�س خ�صم اجلزء الذي يتنا�سب معها
وفق اجلدول �أدناه :
الن�سبــة املخ�صومــة
املــــــدد
%10
من �أول يوم �إىل � 10أيام
%20
من  11يوما �إىل  30يوما
%30
من  31يوما �إىل  60يوما
%40
من  61يوما �إىل  90يوما
%50
من  91يوما �إىل  120يوما
%60
من  121يوما �إىل  150يوما
%70
من  151يوما �إىل  180يوما
%75
من  181يوما �إىل � 210أيام
%80
من  211يوما �إىل  240يوما
%85
من  241يوما �إىل  270يوما
%100
271يوما �إىل نهاية ال�سنة
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جــدول رقـــم ()5
قائمة قطع الغيار
التي يجب تغيريها ب�أخرى جديدة
�إذا ت�ضررت من حادث ال�سري  ,وذلك ح�سب املوا�صفات
واملقاييــــ�س القيا�سيــــة دون خ�صــــم �أي ا�ستهــــالك عليــــها
اال�سطوانات الرئي�سية للكوابح (للفرامل)

Brake master cylinders

ا�سطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)

Brake wheel cylinders
Brake calipers

ج�سم الكوابح (الفرامل)

) Brake cables ( conduit type

كابالت الكوابح (طراز الأنابيب)

Brake hoses

خراطيم الكوابح

Brake diaphragms

�صفائح (�أغ�شية) الكوابح
�صناديق التوجيه

steering boxes

ترو�س التوجيه

steering racks
steering ball joints and swivels

حماور التوجيه ومفا�ضلة الكروية

seat belts

�أحزمة املقاعد
زجاج املركبة

Glass

الإطارات

Tires
Air bags

الو�سائد الهوائية
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ملحــق رقــم ()2
احلــوادث ال�شخ�صيــة
(الت�أميــــن االختــــياري علـــى امل�ؤمـــن لهـــم
ومـن فـي حكمهـم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة)
�إعماال حلكم الفقرة (�أ) من املـادة ( )9من قانون ت�أمني املركبات ب�ش�أن تغطية قائد املركبة
و�أ�سرته .
فـيما يلي جدول �أ�س�س ون�سب تعوي�ض الإ�صابات البدنية التي ت�صيب مالك املركبة وقائدها
و�أ�سرتيهمــا مــن جــراء ح ــادث املركبــة ون�ســب التعويــ�ض قيا�سـا على �أ�سا�س ( )10.000ع�شرة
�آالف ريال عماين � ,سواء للذكر �أو الأنثى .
م

نوع الإ�صــــــــابة

ن�سبة
التعوي�ض

1

الوفاة �أو العجز الكلي امل�ستدمي .

%100

2

فقد ع�ضو من الأع�ضاء الفردية فـي اجل�سم �أو فقد منفعته .

%100

3

فقـ ــد ع�ضوي ــن مـ ــن الأع ــ�ضاء الزوجية فـي اجل�سم �أو �أحدهما
�إذا ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر �أو كان الع�ضو الآخر غري
موجود عند الإ�صابة .

%100

4

ف ــقد �أي ع�ض ــو زوج ــي �آخ ــر لـ ــم يـ ــرد ذك ــره فـ ــي هـ ــذا اجلـ ــدول
�أو فقد منفعته .

%50

5

فقد �أ�صابع اليدين �أو �أ�صابع الرجلني �أو فقد منفعتها .

%100

6

فق ــد القـ ــدرة اجلن�سيـ ــة �أو فقـ ــد القــدرة علـ ــى الإجنـ ــاب ل ــدى
الرجل �أو املر�أة .

%100
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تابع ملحــق رقم ( : )2احلــوادث ال�شخ�صيــة (الت�أميـ ــن االختـ ــياري عل ــى امل�ؤم ــن له ــم
ومـن فـي حكمهـم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة)
م

نوع الإ�صــــــــابة

ن�سبة
التعوي�ض

7

فقـ ــد حا�سة من احلوا�س (التذوق  ,اللم�س  ,ال�سمع  ,الب�صر  ,ال�شم) .

%100

8

فقد وظائف العقل .

%100

9

فقد الأ�سنان جميعا .

%100

 10اجلنني �إذا �سقط حيا فمات .

%100

 11اجلنني �إذا �سقط ميتا .

%100

 12فقد �إحدى اليدين �أو الرجلني �أو فقد منفعتها .

%50

 13فقد �أي �إ�صبع من �أ�صابع اليدين �أو الرجلني �أو فقد منفعتها .

%10

برت ال�سالمية الطرفـية لإبهام اليدين �أو الرجلني �أو فقد
14
منفعتها .

%5

 15برت ال�سالمية الطرفـية ل�سبابة اليد �أو الرجل �أو فقد منفعتها .

%3.3

 16فقد ال�سن .

%5

 17اجلائفة �إذا مل تنفذ �إىل اجلانب الآخر .

%33.3

 18اجلائفة �إذا نفذت من اجلانب الآخر .

%66.6
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تابع ملحــق رقم ( : )2احلــوادث ال�شخ�صيــة (الت�أميـ ــن االختـ ــياري عل ــى امل�ؤم ــن له ــم
ومـن فـي حكمهـم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة)
م

نوع الإ�صــــــــابة

ن�سبة
التعوي�ض

 19النافذة .

%33.3

 20الآمة .

%33.3

 21الدامغة .

%33.3

 22الها�شمة فـي غري الوجه .

%10

 23الها�شمة فـي الوجه .

%20

 24املنقلة .

%15

 25املو�ضحة فـي غري الوجه .

%5

 26املو�ضحة فـي الوجه .

%10

الغيبوبة (الغمية)  :ت�ستحق هذه الن�سبة �إذا مل مي�ض وقت
�صالة  ,ف�إن م�ضى فله بكل �صالة خم�س ثلث الدية ( )%0.066
27
حت ــى يكتمـ ــل مبلـ ــغ التعويـ ــ�ض وال يـ ــزاد عليـ ــه ول ـ ــو طالـ ــت
م ــدة الغيبوبــة .

%1

العجز امل�ؤقت  :يعو�ض عن كل �أ�سبوع وملدة ال تتجاوز ()26
28
�أ�سبوعا فـي فرتة الت�أمني الواحد مبا ن�سبته .
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يق�صد بالإ�صابات املبينة باجلدول �أعاله ما يلي :
اجلائفــــة  :التي ين� أش� عنها جرح نافذ فـي ع�ضو جموف .
الآمـــــــــــة  :التي ت�صل �إىل �أم الدماغ .
النافــــــذة  :التي ين� أش� عنها جرح نافذ فـي ع�ضو غري جموف .
الدامغـــــة  :التي ت�صل �إىل الدماغ .
الها�شمــــة � :إذا ه�شمت العظم ومل تنقله من مكانه .
املنقلـــــــــة � :إذا ك�سرت العظم ونقلته من مكانه .
املو�ضحـــة  :فـي اجلراح �إذا �أو�ضح العظم .
الإ�صابات البدنية الواردة فـي جدول تعوي�ض الإ�صابات ال يجوز اعتبارها مبينة على �سبيل
احل�صر  ،بل يجب القيا�س عليها فـيما مل يرد فـيه من �إ�صابات كما تعترب الن�سب والأ�س�س
وال�ضوابط الواردة فـيه حدودا دنيا ميكن االتفاق على ما يجاوزها .
الأ�س�س وال�ضوابط الواجب اتباعها فـي تطبيق جدول تعوي�ض الإ�صابات :
 - 1فـي جميع �أحوال العجز يعتد بتقرير �صادر من امل�ست�شفى املعالج .
� - 2إذا كان امل�صاب �أع�سر قدرت درجات عجزه النا�شئة عن �إ�صابات الطرف العلوي
الأي�سر بذات الن�سب املقررة لهذا العجز فـي الطرف الأمين .
� - 3إذا عجز �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم عجزا كليا م�ستدميا عن �أداء وظيفته  ،اعترب
هذا الع�ضو فـي حكم املفقود  ،و�إذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت ن�سبتـه تبعــا ملــا
�أ�صاب الع�ضو من عجز عن �أداء وظيفته .
 - 4عند تقدير درجات العجز يراعى �أن تكون اجلراحة قد الت�أمت التئاما كامال
دون �أن تخلـ ــف �أي م�ضاعفـ ــات �أو معوقـ ــات حلركـ ــات املفا�صل املتبقية كالندبات
�أو التكل�سات �أو االلتهابات �أو امل�ضاعفات احل�سية �أو غريها  ،وتزداد درجات العجز
تبعا ملــا يتخلف من هذه امل�ضاعفات .
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 - 5ال يجمع امل�صاب فـي احلادث الواحد بني تعوي�ض العجز الكلي امل�ستدمي وتعوي�ض
الوفاة ولكن يحق له اجلمع بني تعوي�ض �أكرث من عجز جزئي م�ستدمي واحد
على �أال تزيد جملة م�س�ؤولية امل�ؤمن فـي هذه احلالة عن قيمة ما يتوجب �أدا�ؤه
فـي حالة الوفاة �أو العجز الكلي امل�ستدمي .
� - 6إذا حتــول العجز امل�ؤقت  -خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور التقرير الطبي
النهائي � -إىل عجز دائم �أو �أدى �إىل وفاة امل�صاب نتيجة نف�س الإ�صابة اجل�سمانية ،
وجب تخفـي�ض تعوي�ض العجز الدائم �أو الوفاة مبقدار جمموع ما يكون قد مت
دفعه �إىل امل�صاب عن ذلك العجز امل�ؤقت .
 - 7ال ي�ستح ــق امل�ؤم ــن له وقائد املركبة و�أ�سرتيهما �أي تعوي�ض عن وفاة �أي منهم
�أو عن �إ�صابته البدنية الأخرى التي تعزى ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر كليا كان
�أو جزئيا �إىل انتحار امل�ؤمن له �أو قائد املركبة �أو ل�شروعه فـيه �أو لوقوعه �أثناء
قيادته املركبة حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر �أو �إذا كان غري حائز �أ�صال على رخ�صة
قيادة لنـ ــوع املركب ــة �أو ك ــان عـ ــدد الرك ــاب �أكرث من املرخ�ص به �أو كانت احلمولة
تزيد على احلمولة املقررة وت�سبب عن �أي منهما احلادث وذلك كله دون الإخالل
بالتعوي ــ�ض امل�ست ــحق للمت�ضــرريــن مــن الغــري عــن احلادث نف�سه �أو بحق امل�ؤمن
فـي الرجوع على املت�سبب فـي وقوع احلادث .
 - 8ال تزيد جملة م�س�ؤولية امل�ؤمن جتاه الركاب عن احلادث الواحد وفق �أحكام جدول
الإ�صابات عن �أي فرتة ت�أمني على املركبة  ،عن ناجت �ضرب عدد الركاب ح�سب
ال�سعة املرخ�ص للمركبة فـي املبلغ املحدد بجدول الإ�صابات .
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ملحــق رقــم ()3
قواعـد خ�صـم عـدم املطالبـة
حتدد ن�سبة اخل�صم امل�ستحقة للم�ؤمن له عند تغطية الت�أمني ال�شامل وت�أمني الطرف
الثالث نتيجة عدم وجود مطالبة بواقع ( )%5خم�سة باملائة من ق�سط الت�أمــني ح�ســب املــدة
�أو املدد املحددة فـي جدول ن�سب خ�صم عدم املطالبة للت�أمني ال�شامل والطرف الثالث  ,وذلك
وفق القواعد الآتية :
 - 1فـ ــي حالـ ــة ا�ستم ــرار عقـ ــد الت�أمي ــن لـ ــدى نفـ ــ�س امل�ؤم ــن  ,تطب ــق قواعد اخل�صم
على �أ�سا�س ق�سط ت�أمني ال�سنة الأوىل مع الأخذ فـي االعتبار احلد الأدنى لق�سط
الت�أمني ال�شامل والطرف الثالث املعمول به لدى امل�ؤمن .
 - 2فـي حالة االنتقال �إىل م�ؤمن �آخر  ,تطبق قواعد اخل�صم على �أ�سا�س ق�سط الت�أمني
املعمول به لدى امل�ؤمن اجلديد وقت �إبرام الوثيقة مع الأخذ فـي االعتبار احلد
الأدنى لق�سط الت�أمني ال�شامل والطرف الثالث املعمول به لدى امل�ؤمن اجلديد .
 - 3يبقى حق امل�ؤمن له فـي ن�سبة خ�صم عدم املطالبة الرتاكمية قائما فـي حالة تغيري
نوع التغطية الت�أمينية من الت�أمني ال�شامل �إىل ت�أمني الطرف الثالث والعك�س .
 - 4يجوز للم�ؤمن وامل�ؤمن له االتفاق على مدد �أطول �أو ن�سب خ�صم �أكرب .
 - 5يحق للم�ؤمن له طلب �شهادة خ�صم عدم املطالبة من امل�ؤمن احلايل فـي حالة
االنتقال �إىل م�ؤمن �آخر .
 - 6فـ ــي حال ــة قي ــام امل�ؤم ــن له بعمل حادث خالل فرتة ت�أمينه يحرم من احل�صول
على ن�سب اخل�صم الواردة فـي اجلدول �أدناه .
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الن�سبـــة

ال�سنــــة

%5

بداية ال�سنة الثانية

%10

بداية ال�سنة الثالثة

%15

بداية ال�سنة الرابعة

%20

بداية ال�سنة اخلام�سة

%25

بداية ال�سنة ال�ساد�سة

%30

بداية ال�سنة ال�سابعة

%35

بداية ال�سنة الثامنة

%40

بداية ال�سنة التا�سعة ف�أكرث
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