املعتمدة مبوجب القرار رقم
خ2016 /19 /
 3فرباير 2016
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مقدمة

يعترب تأمني املركبات من أهم فروع التأمينات العامة حيث
حيظى بأهمية خاصة سواء على املستوى العاملي أو احمللي،
وذلك نظراً ملا تلعبه املركبات من دور بارز يف النشاط اليومي
لألفراد واألنشطة التجارية والرتفيهية واإلجتماعية.
يستعرض هذا الكتيب بنود وثيقة التأمني املوحدة على
املركبات ،واليت ترتكز على الشفافية والوضوح بني األطراف
املتعاملة ،وتهدف إىل احلد من اخلالفات املثارة حول التفسريات
املختلفة يف وثائق التأمني السابقة ،كما أنها تهدف إىل رفع
مستوى جودة التغطيات التأمينية املقدمة من شركات التأمني،
وزيادة املزايا واخليارات التأمينية املقدمة منها.
كما يأتي هذا الكتيب ضمن حرص اهليئة العامة لسوق املال
على ضمان نشر الوعي التأميين لدى خمتلف شرائح اجملتمع،
وخاصة مالكي املركبات ،وذلك من خالل حثهم على اإلطالع
على حمتويات وثيقة التأمني ملعرفة أنواع التغطيات التأمينية
املتوفرة واليت ميكنهم طلبهاً ،
وأيضا من خالل التعرف على
مجيع احلقوق واملسؤوليات واإللتزامات املرتتبة عليها وفهمها.
مع حتيات:

اهليئة العامة لسوق املال

3

قرار رقم خ2016/ 19 /
بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات
استنادا إىل املرسوم السلطاني رقم  77/50بالتصديق على اتفاقية
بطاقة التأمني املوحدة عن سري السيارات عرب البالد العربية،
وإىل قانون شركات التأمني الصادر باملرسوم السلطاني رقم ،79/12
وإىل قانون تأمني املركبات الصادر باملرسوم السلطاني رقم ،94/34
وإىل املرسوم السلطاني رقم  2004/90بنقل اختصاصات التأمني من
وزارة التجارة والصناعة إىل اهليئة العامة لسوق املال،
وإىل قواعد تأمني املركبات الصادرة بالق رار الوزاري رقم ،95/99
وإىل منوذج وثيقة التأمني املوحدة على املركبات الصادرة بالق رار
رقم خ،2008/8/
وإىل ق �رار جملس إدارة اهليئة العامة لسوق امل��ال ،وبناء على ما
تقتضيه املصلحة العامة.

تقـرر
املادة األوىل

يعمل بنموذج وثيقة التأمني املوحدة على املركبات املرفق.

املادة الثانية

يلغى القرار رقم خ2008/8/م املشار إليه  ،كما يلغى كل ما خيالف
هذا القرار ،أو يتعارض مع أحكامه.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية  ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني
يوما من تاريخ نشره.
صدر يف  24 :ربيع الثاني 1437هـ
املوافــــــق  3 :فرباير 2016م
عبداهلل بن سامل بن عبداهلل الساملي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق املال
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الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة

أو ً
ال :التعريفات
في تطبيق أحكام هذه الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات
اآلتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير
ذلك-:
1 .1الوثيقة :وثيقة التأمين الموحدة على المركبات ومالحقها.
2 .2المركبة :أي مركبة لنقل الركاب أو البضائع أو دراجة نارية
أو عربة أو مقطورة سواء كانت تندفع بصورة ميكانيكية أو
بصورة أخرى (غير استخدام الدواب في الجر) وتستعمل أو من
ينوي استعمالها على الطريق داخل حدود السلطنة.
3 .3الطريق :كل سبيل بري متاح لمرور المركبات في أي مكان
داخل حدود السلطنة.
4 .4ال��راك��ب :أي شخص يكون داخ��ل المركبة ف��ي ح��دود عدد
المقاعد المرخص بها  ،أو صاعدًا إليها أو نازال منها.
5 .5المؤمن :شركة التأمين المرخص لها بالعمل في السلطنة.
6 .6المؤمن له :مالك المركبة الذي يغطي المؤمن من حوادثها
على الطريق ،ويعتبر في حكم المؤمن له كل شخص يقود
المركبة المؤمنة.
7 .7الطرف الثالث :كل شخص غير المؤمن له ومن في حكمه
وغير أف��راد أسرتيهما ،ولو كان ذلك الشخص من العاملين
لدى المؤمن له.
8 .8التأمين الشامل :التأمين على جسم المركبة ذاتها مع التأمين
لصالح الغير والكوارث الطبيعية والحوادث الشخصية.
9 .9الحادث :كل ما يقع بفعل المركبة أو نتيجة استخدامها أو
تناثر أو سقوط شيء منها أو انفجارها أو حريقها أو سرقتها ،
ولو لم تكن في حالة سير.
1010السائق المرخص له :أي شخص يقود المركبة ويكون حاصال
على رخصة قيادة سارية المفعول وف ًقا لقانون المرور العماني
والئحته التنفيذية .
1111طلب التأمين :الطلب ال��ذي يتولى المؤمن ل��ه تعبئته وفق
البيانات المحددة به والذي يشمل التأمين المطلوب والمزايا
اإلضافية والتغطيات التي يرغب فيها.
5

1212ج��دول الوثيقة :ال��ج��دول المنصوص عليه بوثيقة التأمين،
والذي يعتبر جز ًءا ال يتجزأ منها  ،والذي يحدد البيانات الخاصة
بالمؤمن له والمركبة المؤمن عليها والتغطية التأمينية
الممنوحة.
1313مدة التأمين :الفترة المحددة في وثيقة التأمين ،والتي تكون
خاللها وثيقة التأمين سارية المفعول أو أي مدة تجدد لها
الوثيقة بنا ًء على إتفاق يتم بين الطرفين.
1414التحمل :المبلغ الثابت الذي يتحمله المؤمن له عن كل حادث
والمحدد في جدول الوثيقة.
1515اإلستهالك :النسبة التي يساهم بها المؤمن له أو المتضرر عند
وقوع حادث  -وفقا لقواعد وج��داول االستهالك المرفقة -في
تكلفة قطع الغيار الجديدة األصلية في حالة الخسارة الجزئية
وفي حالة الخسارة الكلية هي النسبة المخصومة من القيمة
النقدية للمركبة .
1616التأمين اإلجباري :التأمين على كل ما يقع للغير من وفاة
وإصابات جسمانية وأضرار مادية ومصاريف العالج.
1717ملحق الحوادث الشخصية :يغطي ما ينتج عن حوادث المرور
من وفاة أو إصابات بدنية لمالك المركبة وقائدها وأسرتيهما
في الحدود الموضحة بالملحق.
1818العجز الكلي المستديم :العجز الذي تسببه اإلصابة وينتج عنه
إما فقدان تام مستديم للقدرة على الكسب أو العمل أو على
إستخدام األعضاء المصابة ،أو بلوغ نسبة تعويض أي إصابة
أو مجموع نسب تعويض أكثر من إصابة دائمة ( )%100مائة
بالمائة أو أكثر.
1919العجز الجزئي المستديم :العجز ال��ذي تسببه اإلصابة لعضو
أو أعضاء ،وينتج عنه نقص مستديم في مقدرة المصاب على
الكسب أو على استخدام العضو أو األعضاء المصابة.
2020العــجز المؤقـت :العجز الذي تسببه اإلصابة  ،وينتج عنه فقدان
مقدرة المصاب على الكسب أو على إستخدام العضو أو األعضاء
المصابة بصفة مؤقتة.
2121الخسارة االستداللية :الخسارة التي تكون في حكم الخسارة
الكلية للمركبة متى أصيبت بأضرار جعلتها في حكم ذلك،
نتيجة تجاوز التكلفة الفعلية إلصالحها ( )%75من قيمتها وقت
وقوع الحادث .
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2222خصم عدم المطالبة :خصم نسبة محددة من القسط التأميني
مقابل عدم وجود مطالبات مدفوعة أو قابلة للدفع عن المدة
التأمينية السابقة.
2323الكوارث الطبيعية :الفيضانات واألودية والعواصف واألعاصير
والزوابع والبرد.
2424المعدة :مركبة تستخدم لألعمال اإلنشائية غير مصممة
لوضع حمولة عليها.
2525الخسارة التبعية :الخسارة غير المباشرة التي ال تنتج مباشرة
من وقوع الحادث المؤمن ،والحقة لوقوعه.
2626القاطرة :مركبة توصل أو يمكن أن توصل بها مقطورة أو
أكثر وتكونان معاً وحدة واحدة.
2727ال��م��ق��ط��ورة :مركبة ب���دون م��ح��رك ،صممت وصنعت لكي
تقطرها أو تجرها مركبة آلية.
2828تاريخ إستكمال ملف الحادث :التاريخ الذي يقوم فيه المتسبب
في الحادث بما يأتي-:
دفع مبلغ التحمل المقرر.
تسلم المؤمن للمركبة.
تزويد المؤمن بنسخ عن رخصة المركبة ورخصة القيادة.
إستمارة الحادث البسيط في حالة الحادث البسيط.
التقرير الفني لفحص الشرطة في حالة الحادث الجسيم،
وفي حالة الحادث البسيط إن إستدعت الضرورة ذلك.
خطاب من الجهة الممولة أو الراهنة (إن وجدت).
أي مستندات ض��روري��ة يطلبها المؤمن م��ن المؤمن له
شريطة طلبها عند اإلبالغ عن الحادث.
وتسري هذه المتطلبات على المتضرر من الحادث فيما عدا دفع
قيمة التحمل.
2929قسط التأمين :هو مبلغ من المال يلتزم المؤمن له بسداده
للمؤمن مقابل إلتزام المؤمن بتحمل تبعة المخاطر المؤمن
ضدها.
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ثان ًيا :أحكام عامة
أ ـ طلب التأمني

جدول رقم ()1
معلومات عن املؤمن له
 -1بيانات مقدم الطلب

االسم حسب البطاقة الشخصية:

األول

الثالث

الثاني

القبيلة

االسم التجاري للشركات:
تاريخ الميالد لألفراد:

العمر لألفراد:

رقم البطاقة الشخصية /السجل التجاري:

المقر الرئيسي للشركات:

العنوان الدائم :المحافظة ....................... :الوالية ........................:المدينة ................... :القرية........................ :
هاتف المنزل (اختياري):
النقال:

البريد االلكتروني:

المهنة (اختياري):

جهة العمل:

الحالة االجتماعية (اختياري):

صندوق البريد:

المؤهل الدراسي (اختياري):

الرمز البريدي:

نوع رخصة قيادة المركبة :خفيفة  /ثقيلة /معدات  /دراجة آلية
تاريخ انتهاء رخصة القيادة:

رقم رخصة القيادة:

/

20 /م

 -2تفاصيل التغطية التأمينية
نوع المركبة :مركبة خاصة  /أجرة  /تأجير  /تعليم  /حافلة  /شاحنة صغيرة  /شاحنة كبيرة  /معدة  /سيارة
الطوارئ  /مركبة آلية  /دراجة آلية  /دراجة عادية  /قاطرة  /مقطورة  /مركبة ذات استخدام خاص  /أخرى
االستعمال :خصوصي  /تجاري خفيف  /تجاري ثقيل  /نقل /أجرة  /تعليم قيادة  /أخرى
هل يوجد أي تعديالت أو زوائد على المركبة وف ًقا للقانون-:
التوقيع
) ال
(
( ) نعم
يرجى ذكر التعديالت أو الزوائد وقيمة كل منها:
القيمة:
نوع التعديل أو الزائدة
....................................ريال عماني
..................................................
....................................ريال عماني
..................................................
....................................ريال عماني
..................................................
....................................ريال عماني
..................................................
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 -3عدد األشخاص املصرح هلم قيادة املركبة (اختياري)
االسم

العمر

الصفة
(القرابة أو
العالقة)

الجنس

رقم بطاقة األحوال المدنية

مالحظة :تذكر أسماء األشخاص المرخص لهم بقيادة المركبة دون التقيد بعدد محدد إذا رغب
المؤمن له الحصول على تخفيض إضافي في قسط التأمين ،وال يحق للمؤمن رفض تسوية أي مطالبة
بحجة أن قائد المركبة ليس مدرجا ضمن قائمة األشخاص المصرح لهم بقيادة المركبة  ،ويطبق
التحمل بالبند رقم ( )11من جدول هذه الوثيقة.
هل توجد لديك .1مطالبات مل يتم تسويتها من قبل املؤمن وما نوعها؟
( ) نعم ) ( ،ال
إذا كانت اإلجابة بنعم ،أذكرها وتاريخ حدوثها
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
المؤمنون السابقون:
................................................................................................................................................................................... -1
.................................................................................................................................................................................. -2
.................................................................................................................................................................................. -3

توقيع املؤمن له:

توقيع املؤمن:
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التاريخ:

جدول رقم ()2
فرتة ونوع تغطية التأمني (املركبة – املعدة)
فترة التأمين المطلوبة من/ :

/

إلى:

نوع تغطية التأمين

/
نعم

1

التأمين اإلجباري فقط

2

التأمين اإلجباري إضافة إلى ما يأتي (برجاء اختيار
التغطيات المناسبة)-:
ملحق الحوادث الشخصية.
الكوارث الطبيعية التي تحدث على جسم
المركبة.
تأمين الحريق والسرقة والسطو فقط التي تحدث
على جسم المركبة.
الفعل المتعمد من الغير (في حالة عدم االستعمال
فقط).
المسؤولية المدنية التي تقع على الغير في أثناء
التشغيل أو في موقع العمل.

3

التأمين الشامل ويغطي ما ياتي-:
التأمين اإلجباري.
الفقد والتلف عدا موقع العمل.
ملحق الحوادث الشخصية.
(برجاء اختيار التغطيات المناسبة)-:
الفقد والتلف في موقع العمل
المسؤولية المدنية التي تقع على الغير في أثناء
التشغيل أو في موقع العمل.

قسط التأمين
ر.ع

اإلجمالي

توقيع املؤمن له:

/

ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع

ر.ع

ر.ع
ر.ع

ر.ع

توقيع املؤمن:
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التاريخ:

ال

التوقيع

جدول رقم ()3
املزايا اإلضافية اجلديدة
نعم

قسط
التأمين

م

تغطيات تأمينيه إضافية

1

إستبدال قطع الغيار المتضررة من الحادث بأخرى جديدة
أصلية بعد السنة األولى دون دفع إستهالك على القطع
الجديدة.

ر.ع

2

اإلصالح في الوكالة المعنية وبقطع غيار جديدة أصلية بعد
السنة األولى بدون دفع أي مبالغ إضافية.

ر.ع

3

بدون دفع أي تحمل.

ر.ع

4

خدمة نقل المركبة بدون تحديد المسافة.

ر.ع

5

مركبة بديلة طوال فترة إصالح المركبة.

ر.ع

6

ممتلكات المؤمن له خارج المركبة.

ر.ع

7

التعويض النقدي عن الخسارة التبعية بمقدار ............ريال
عماني عن كل يوم تعطل.

ر.ع

8

التجديد التلقائي في حالة عدم و جود مطالبة

ر.ع

9

تغطية الفقد والتلف ومسؤولية الطرف الثالث للمركبات
التجارية عدا المعدات في موقع العمل.

ر.ع

10

زيادة تكاليف النقل والحراسة بمقدار  ........ريال عماني.

ر.ع

11

زيادة مبلغ التعويض المحدد بملحق الحوادث الشخصية إلى
( )25/20/15ألف ريال عماني.

ر.ع

12

أي مزايا أخرى يتفق عليها

ر.ع

مبلغ القسط المطلوب سداده بالنسبة للمزايا اإلضافية

توقيع املؤمن له:

توقيع املؤمن:
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التوقيع

ر.ع

التاريخ:

ب ـ جدول الوثيقة
 - 1رقم الوثيقة:
 - 2إسم المؤمن:
 - 3نوع التأمين:
 - 4نوع اإلستعمال :خصوصي  /تجاري خفيف  /تجاري ثقيل  /نقل /أجرة  /تعليم قيادة  /أخرى
 - 5إسم المؤمن له:
صندوق البريد:

 - 6العنوان:

الرمز البريدي:
 -7المهنة أو الوظيفة:
 -8مدة التأمين :من/ / :

إلى/ :

م

/

م

 -9قسط التأمين
أ ) قسط التأمين األساسي
ب) قسط مصاريف العالج لكل مركبة
ج) قسط تغطية ملحق الحوادث الشخصية (إن وجد)
د) قسط تغطية البطاقة البرتقالية (إن وجد)
هـ) قسط المزايا اإلضافية (إن وجد)
و) إجمالي قسط التأمين (أ  +ب  +ج  +د  +هـ)
ز) خصم عدم المطالبة حسب الملحق رقم ()3
ح) خصم عدد األشخاص المرخص لهم بقيادة المركبة
ط) صافي قسط التأمين (و  -ز  -ح)
ي) رسوم اإلشراف والرقابة ( 6في األلف من صافي قسط التأمين)
ك) رسوم صندوق الطوارئ ( %1من صافي قسط التأمين)

ر.ع
 3ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع

ر.ع

ل) القسط المدفوع = ( ط  +ي +ك)
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رقم
التسجيل

مبلغ
التأمين

الغرض من
الترخيص

سنة
الصنع
وطراز
المركبة

رقم
المحرك
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سعة
اسطوانة
المحرك
أو قوة
المحرك
باألحصنة

رقم
القاعدة
(الشاصي)

عدد المقاعد
المرخص لها
بما فيها مقعد
السائق

وزن
المركبة

 -11التحمل  :يتحمل المؤمن له المبلغ الموضح أدناه-:

البيان

مركبات
خاصة

مركبات
تجارية خفيفة
(عدا مركبات
التأجير وتعليم
القيادة)

مركبات
تجارية
خفيفة
(مركبات
التأجير
وتعليم
القيادة)

مركبات
تجارية
ثقيلة
ومعدات

أ

إذا كان السائق من األشخاص
المصرح لهم بالقيادة ضمن القائمة
الموجودة في طلب التأمين ،وعمره
 25سنة فأكثر .

 50ر.ع

 75ر.ع

 150ر.ع

 500رع

ب

إذا كان السائق من األشخاص
المصرح لهم بالقيادة ضمن القائمة
الموجودة في طلب التأمين ،وعمره
أصغر عن  25سنة.

75ر.ع

 100ر.ع

 200ر.ع

 750ر.ع

ج

إذا كان السائق من األشخاص غير
المذكورين بالقائمة وعمره 25
سنة فأكثر .

75ر.ع

 100ر.ع

 150ر,ع

 1000ر.ع

د

إذا كان السائق من األشخاص غير
المذكورين بالقائمة وعمره أصغر
عن  25سنة.

100ر.ع

 150ر.ع

 200ر.ع

 1500ر.ع

هـ

تاريخ حصول سائق المركبة على
رخصة القيادة أقل من ثالث سنوات

-

 50 +ر.ع

-

 500 +ر.ع

و

تاريخ حصول سائق المركبة على
رخصة القيادة أقل من خمس سنوات

-

 25 +ر.ع

-

 250 +ر.ع

ويجوز للمؤمن والمؤمن له االتفاق على خالف ما ورد بالبند ( )11في
الجدول أعاله شريطة أخذ موافقة المؤمن له كتاب ًيا.
توقيع املؤمن له:

توقيع املؤمن:
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التاريخ:

 -12يحدد مبلغ التأمين الموضح في البند ( )10من جدول الوثيقة
وف ًقا لما يأتي-:
أ -تحدد قيمة المركبة نقداً عند تاريخ الشراء حسب فاتورة شراء
المركبة ألول م��رة ،ف��إذا لم تتوافر فاتورة الشراء المذكورة
فتطلب شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقداً في
تاريخ الشراء ألول مرة.
ب -يحسب اإلستهالك وفق جدول اإلستهالك المعتمد ( 1أو )2من
الملحق رقم (.)1
ج -الفرق بين البند (أ) والبند (ب) يعتبر القيمة التأمينية للمركبة
عند بدء التأمين في السنوات التالية للسنة األولى ،وهو األساس
الذي يعتد به في تسوية مبلغ التعويض في حالة وقوع حادث.
د -في حالة تعذر الحصول على فاتورة الشراء أو شهادة الوكالة
المعنية لتحديد قيمة المركبة ،فإنه يتم إحتساب مبلغ التأمين
على أساس القيمة السوقية للمركبة وفق الضوابط التي تضعها
الهيئة.
هـ -إستثناء من القواعد المنصوص عليها أعاله ،يجوز تحديد مبلغ
التأمين بقيمة أعلى من القيمة التي تحددها القواعد السابقة.
 -13قيود االستعمال:
يجب على المؤمن له أال يستعمل المركبة إال للغرض المرخص،
وفي حالة إستعمال المركبة في غير الغرض المرخصة له فال
يشمل التأمين تغطية الحوادث الناتجة عن هذا إالستعمال.
أ) حدود مسؤولية المؤمن:
( )1الحد األقصى لمسؤولية المؤمن عن تكاليف اإلصالح وفقاً
للبند ( )3من الفصل الثاني ( )150مائة وخمسون رياال
عمانيا.
( )2الحد األقصى لتكاليف الحراسة والنقل المصرح بها وفقاً
للبند ( )5من الفصل الثاني ( )100مائة ريال عماني ،ما لم
يتفق على مبلغ أكبر ضمن المزايا اإلضافية.
( )3الحد األقصى لتكاليف الحراسة والنقل وف ًقا للبند (أوال/
هـ) من الفصل الثالث هي تكلفة الحراسة والنقل المتعارف
عليها في السوق.
ب) الحد األقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة للفقرة (أ) من البند
أو ً
ال من الفصل الثالث عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن
حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض.
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ج) الحد األقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة للفقرة (ب) من البند
أوال من الفصل الثالث عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن
حادث واحد هو ( )150,000مائة وخمسون ألف ريال عماني ما لم يتفق
على مبلغ أكبر.
د) الحد األقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة للفقرة األولى من البند
ثانيا من الفصل الثالث ه���و( )10,000عشرة آالف ري��ال عماني عن
السنة التأمينية أياً كان تكرار الحوادث ما لم يتفق على مبلغ
أكبر ضمن المزايا اإلضافية.
هـ) الحد األقصى لمسؤولية المؤمن بالنسبة لمصاريف اإلسعافات
األولية الواردة في الفصل الثالث عن أي مطالبة أو جملة مطالبات
نشأت عن حادث واحد هو( )400أربعمائة ريال عماني.
 -14قواعد سداد مصاريف العالج:
يلتزم المؤمن بسداد مصاريف عالج اإلصابات البدنية التي تقع
للغير أو للمؤمن له ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما للمستشفيات
والجهات الطبية وفقا للقواعد األتية-:
(أ) يعد المستشفى أو الجهة الطبية تقري ًرا تفصيل ًيا بالعالج الذي تم
بالفعل ،والتكلفة الحقيقية مدعماً بالمستندات الالزمة.
(ب) يعتد عند المطالبة بمصاريف العالج بالقيمة التي تعتمدها
وزارة الصحة.
(ج) على المؤمن بعد اإلط�لاع على أوراق التقرير توريد المبلغ
المطلوب إل��ى المستشفى أو الجهة الطبية التي تولت عالج
المصاب.
(د) في حالة ما إذا تم العالج خارج السلطنة وجب تقديم ما يثبت من
وزارة الصحة بتعذر العالج داخل السلطنة.
تماما مع
لقد إطلعت على محتويات وجدول وثيقة التأمين ،وأتفق ً
ما ورد بها من شروط وإلتزامات ،كما أؤكد أن المعلومات التي
قدمتها إلى الشركة المؤمنة صحيحة.
الطرف الثاني:
االسم :
توقيع المؤمن له:
التاريخ:

الطرف األول:
شركة التأمين:
توقيع المؤمن:
الوقت:
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الفصل الثاني
التأمني ضد الفقد والتلف
.1

.

.

.4

.5

1يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي
يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها
الموجودة بها ،والتي تعتبر جز ًءا ال يتجزأ منها ،وذلك نتيجة لـ-:
(أ) حادث عرضي أو تصادم أو تدهور.
(ب) حريق أو إنفجار خارجي أو اإلشتعال الذاتي أو الصاعقة.
(ج) الكوارث الطبيعية.
(د) السطو أو السرقة.
(هـ) فعل متعمد صادر عن الغير.
2على المؤمن أن يقوم بإصالح المركبة المتضررة من الحادث
وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل وقوع الحادث ،ويحق
له دفع قيمة تلك األض��رار بعد موافقة المؤمن له نقداً على
أال تتعدى مسؤولية المؤمن قيمة إستبدال األجزاء المتضررة
والقيمة المعقولة لتركيب هذه األجزاء.
3للمؤمن له القيام بإصالح األض��رار التي قد تلحق بالمركبة
نتيجة الحادث المؤمن ضده بموجب هذه الوثيقة إذا كانت
قيمة اإلص�لاح المقدرة ال تتجاوز ( )150مائة وخمسين رياال
عمانيا  ،وال يحق له القيام باإلصالح إذا كانت القيمة تتجاوز
ذلك المبلغ إال بعد موافقة المؤمن .وعليه في حالة اإلصالح
أن يقدم للمؤمن كش ًفا مفص ً
ال بتكاليف اإلصالح ومعتمدًا من
جهة اإلصالح للحصول على قيمة اإلصالح.
4على المؤمن أن يعوض المؤمن له قيمة المركبة نقداً في
حالة الخسارة الكلية الفعلية أو اإلستداللية وله بعد موافقة
المؤمن له أن يعوضه بمركبة أخرى من نفس الطراز والنوع
والمواصفات.
5يلتزم المؤمن بتحمل تكاليف حراسة المركبة ونقلها إلى
أقرب ورشة إصالح في المكان الذي وقع فيه الفقد أو التلف
المؤمن ضده على أال تتجاوز تلك التكاليف ( )100مائة ريال
عماني م��ا ل��م يتفق كتابة على مبلغ أكبر ضمن المزايا
اإلضافية المدرجة في الجدول رقم( )3من الفصل األول.
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إستثناءات الفصل الثاني:

.1

.2
.3
.4

1ال يكون المؤمن مسؤو ً
ال عن دفع أي تعويض عن األمور اآلتية-:
(أ) الخسارة التبعية المالية التي تلحق بالمؤمن له ما لم يتم
اإلتفاق على تغطيتها ضمن المزايا اإلضافية المدرجة في
الجدول رقم( )3من الفصل األول .
(ب) النقص في قيمة المركبة نتيجة اإلستعمال أو البلى أو
القدم أو أي عطل أو كسر ميكانيكي أو كهربائي.
2التلف الحاصل للمركبة نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد
الركاب على العدد المرخص به قانوناً متى ثبت أن الزيادة في
الحالتين هي سبب الحادث.
ً
مرتبطا
ناتجا أو
3تلف اإلط��ارات إذا لم يكن التلف متزامناً أو ً
بحادث مغطى تحت بنود هذه الوثيقة.
4الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث الناجمة
عن-:
(أ) وقوع قائد المركبة سواء المؤمن له أو من في حكمه تحت
تأثير مسكر أو مخدر.
(ب) إستعمال المركبة في غير األغ��راض المحددة في هذه
الوثيقة والمرخصة بها.
(ج) قيادة المركبة من شخص غير مرخص له قانو ًنا بالقيادة.
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الفصل الثالث
التأمني اإلجباري
يغطي التأمين اإلجباري ما يأتي-:

أوال :التأمني لصاحل الطرف الثالث-:

عند وق��وع ح��ادث نتج أو ترتب على إستعمال المركبة المؤمن
عليها ،يلتزم المؤمن ،في حدود مسؤوليته المنصوص عليها في هذه
الوثيقة ،دفع جميع المبالغ الملتزم قانوناً بدفعها كتعويض عن
الحاالت اآلتية-:
أ) الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب
المركبة (ما عدا المؤمن له شخصياً وقائد المركبة وقت الحادث
وأفراد أسرتيهما " الوالدان واألوالد والزوج ") ويعتبر الشخص من
ركاب المركبة إذ كان بداخلها أو صاعداً عليها أو ناز ً
ال منها.
ويعتبر العاملون لدى صاحب المركبة مشمولين بهذه التغطية
باعتبارهم طرفاً ثالثاً.
ب) األضرار التي تصيب األشياء والممتلكات خارج المركبة ماعدا
المملوك منها للمؤمن له أو لقائد المركبة وقت الحادث أو ألفراد
أسرتيهما أو ما كان لدى أي منهم بحكم األمانة أو في حراسته
أو في حيازته.
جـ) مصاريف عالج اإلصابات التي تلحق بالطرف الثالث من الحادث.
د) تكاليف وم��ص��اري��ف ال��ج��ه��ات الطبية وف��ق ال��ق��واع��د وال��ح��دود
المنصوص عليها في جدول الوثيقة.
هـ) النفقات المترتبة على الحادث من حراسة المركبة ونقلها إلى
أقرب ورشة لإلصالح وتسليمها في المكان الذي وقع فيه الفقد
والتلف.
و) المبالغ المحكوم بها قضائيا ،وتشمل (التعويضات ،المصاريف
القضائية ،المصاريف القانونية) مثل تقرير الخبير إن تمت
اإلحالة إليه أو ترجمة تقارير أو ما شابه (أتعاب المحامي).
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ثانيا :مصاريف ع�لاج إص��اب��ات املؤمن له وم��ن يف حكمه
وأفراد أسرتيهما-:
يغطي هذا التأمين مصاريف عالج اإلصابات التي تلحق بالمؤمن له
ومن في حكمه وأفراد أسرتيهما من حادث المركبة المؤمنة وذلك
في حدود المبلغ المحدد في جدول وثيقة التأمين ،ويلتزم المؤمن
بأن يؤدي هذه المصاريف إلى المستشفيات والجهات الطبية وف ًقا
للقواعد المحددة بجدول هذه الوثيقة.
يمتد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل ،في حدود األحكام
والشروط ال��واردة به ،إلى مسؤولية كل قائد للمركبة ي��أذن له
المؤمن له بقيادة المركبة المؤمنة ،بشرط أن يكون قد إلتزم ونفذ
شروط هذه الوثيقة وخضع لها بالقدر الذي تسرى به ،وذلك كما
لو كان هو المؤمن له ذاته.

الفصل الرابع
مصاريف اإلسعافات األولية
يلتزم المؤمن بتحمل مصاريف خدمات الطوارئ الطبية المقدمة
من طاقم اإلسعاف العاملين بالهيئة العامة للدفاع المدني واإلسعاف
بمبلغ ثابت مقداره ( )400أربعمائة ريال عماني عن الحادث الواحد
جراء تقديم هذه الخدمات.
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الفصل اخلامس
االستثناءات العامة
.

.2

.3
.4

1ال يغطي التأمين الفقد أو التلف أو المسؤولية المدنية التي
تنتج أو تنشأ عن ال��ح��وادث التي تقع من المركبة المؤمن
عليها في الحوادث التي تكون وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبراكين أو الزالزل والهزات
األرضية أو الغزو أو أعمال العدو األجنبي أو األعمال الحربية
سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن أو الحرب األهلية أو اإلضراب
أو اإلره��اب أو اإلضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو
اإلنقالب العسكري أو إغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم
أو المواد والنظائر المشعة أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي
عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من األسباب
المتقدمة.
2عند تحديد المسؤولية تجاه الطرف الثالث ال يكون المؤمن
مسؤو ً
ال عن األضرار  -أيًا كان نوعها  -الناتجة مباشرة ،أثناء
وبسبب تشغيل المركبة المؤمنة في موقع العمل الخاص
بالحفر أو الرفع في أعمال إنشائية أو زراعية أو أعمال أخرى
مماثلة ما لم يتفق على تغطيتها ضمن المزايا اإلضافية ،وال
يعتبر تشغي ً
ال في حكم هذا البند سير المركبة على الطريق
من وإلى موقع ذلك الشغل.
3ال يغطي التأمين األش��ي��اء أو الحمولة المنقولة في أو على
المركبة المؤمنة.
4ال يغطي التأمين الخسارة التبعية الناتجة عن خسارة تسبب
فيها خطر تشمله وثيقة التأمين.
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الفصل السادس :الشــروط العامة
1 .1تعتبر الوثيقة وجدولها ومالحقها وطلب التأمين عقداً واحداً
وكل كلمة أو عبارة أعطى لها معنى خاص في أي جزء من
الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها ذات المعنى في أي مكان آخر
وردت فيه ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
2 .2يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع اإلحتياطات المعقولة
للمحافظة على المركبة المؤمن عليها وحمايتها من الفقد أو
التلف وإلبقائها في حالة صالحة لإلستعمال ،ويجوز للمؤمن
في أي وقت إجراء معاينة للمركبة المؤمن عليها أو أي جزء
منها.
 3 .ف��ي ح��ال��ة وق���وع ح���ادث أو عطب للمركبة يجب أال يترك
المؤمن له المركبة أو أي جزء منها دون حراسة ودون إتخاذ
اإلحتياطات ال�لازم��ة لمنع زي���ادة األض����رار ،وإذا تمت قيادة
المركبة قبل إج��راء التصليحات الالزمة فإن كل زي��ادة في
التلف أو كل تلف آخ��ر يلحق بالمركبة لن يكون المؤمن
مسؤو ً
ال عنه.
4 .
(أ) ال يجوز للمؤمن وال للمؤمن له أن يلغي الفصل الثالث (التأمين
اإلج��ب��اري)ع��ل��ى المركبة ف��ي أث��ن��اء سريانه م��ا دام ترخيص
المركبة قائماً وال يترتب على ه��ذا الفسخ ل��و وق��ع أي أثر
بالنسبة للغير .ويستثنى من ذلك حالة تقديم وثيقة تأمين
جديدة لباقي مدة سريان ذلك التأمين وملكية المركبة مبيناً
عليها إسم المؤمن الجديد ،وفي هذه الحالة يرد المؤمن إلى
المؤمن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع
المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها بحسب فئات التأمين
قصيرة األجل المحددة بالجدول رقم ( )4بالملحق ( )1من هذه
الوثيقة بشرط أال تكون هناك مطالبة نشأت في فترة سريان
الوثيقة.
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(ب) للمؤمن أن يفسخ أحكام الفصل الثاني (الفقد والتلف) من هذه
الوثيقة  -وذلك في حالة ثبوت وجود مسببات جوهرية ومقنعة
تستدعي هذا اإللغاء مثل القيام بأعمال متعمدة للحصول على
التعويض  -بإشعار كتابي يرسل إلى المؤمن له بخطاب مسجل
قبل ( )15خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للفسخ على أخر
عنوان معروف له ،وفي هذه الحالة يرد المؤمن إلى المؤمن
له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب مع المدة التي
كانت فيها الوثيقة سارية المفعول حسب اآلتي-:

الفترة المتبقية
فترة التأمين

قسط التأمين x

كما أن للمؤمن له أن يفسخ أحكام الفصل الثاني من هذه الوثيقة
بإشعار كتابي يسلم أو يرسل إلى المؤمن بخطاب مسجل ،وفي
هذه الحالة يرد المؤمن إلى المؤمن له القسط المدفوع بعد
خصم الجزء المتناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية
فيها بحسب فئات التأمين القصير األجل المحددة في الجدول
رقم ( )4بالملحق ( ،)1وفي الحالتين يشترط أال يكون هناك
مطالبة نشأت في فترة سريان الوثيقة .ويستثنى من ذلك إذا
كان تأمين المركبة قد تم بأعلى من القيمة التأمينية الفعلية
حسب األسس المعمول بها  ،ويقتصر إلتزام المؤمن بدفع فرق
التعويض ،ويسقط حق المؤمن له في المطالبة بإسترجاع
قسط التأمين على أن يلتزم المؤمن له بسداد التحمل المتفق
عليه.
(ج) إذا إنتهت مدة التأمين على المركبة يبقى مالك المركبة
مسؤو ً
ال وحده عن أي مطالبة نشأت بعد إنتهاء الوثيقة.
(د) مع ع��دم اإلخ�لال بحكم الفقرة (ب) من ه��ذا البند ،إذا بيعت
المركبة قبل نهاية مدة التأمين يبقى المؤمن له والمؤمن
األصليان مسؤولين عن أي إدع��اء ضد المركبة .ف��إذا كان
ال بقي المؤمن األصلي مسؤو ً
تأمينها شام ً
ال كذلك عن تعويض
ما يلحقها من أض��رار مادية من ح��وادث السير وفقاً ألحكام
وش��روط ه��ذه الوثيقة وذل��ك كله إل��ى أن يبلغ إس��م المالك
الجديد إلى جهة تسجيل المركبات بشرطة عمان السلطانية.
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(هـ) ينتهي تأمين لوحات الفحص للمركبة الجديدة فور إصدار
وثيقة تأمين جديدة بإسم المالك وتسلم مركبته.
5 .5في حالة وقوع حادث قد يترتب عليه مطالبة يجب على المؤمن
له أو من ينوب عنه أن يخطر المؤمن كتابة بذلك ف��وراً مع
إعطائه جميع البيانات الخاصة ب��ه وك��ل إع�لان أو إخطار
بالمطالبة أو إن��ذار أو أوراق قضائية يجب أن تبلغ أو تسلم
للمؤمن ف��وراً بمجرد تسلم المؤمن له أو من ينوب عنه إياها.
كما يجب على المؤمن له إخطار المؤمن فوراً بمجرد العلم
بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور
وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام
مطالبة وفقاً لهذه الوثيقة يتعين على المؤمن له أن يخطر
الشرطة ف��وراً والتعاون مع المؤمن في سبيل إدان��ة مرتكب
الجريمة.
6 .6يحق للمؤمن في أي وقت إذا ارتأى ذلك أن يتولى الدفاع وأن
يباشر ال��دع��وى بإسم المؤمن ل��ه بخصوص أي مطالبة قد
يسأل عنها المؤمن بموجب هذه الوثيقة وأن يقوم بتسوية تلك
المطالبة وله أن يطالب باسم المؤمن له ولمصلحته بجميع
التعويضات والضمانات ،وللمؤمن في هذا الشأن كامل السلطة
في مباشرة أي إجراءات وفي التصالح في أي مطالبة .
7 .
(أ) إذا ثبت من تقرير الشرطة أن المسؤولية عن وق��وع الحادث
مشتركة بين مركبتين متصادمتين ف��إن مسؤولية كل
مركبة نحو األخ��رى عن األض��رار المادية تكون بنسبة خطأ
قائدها ،ف��إذا لم يحدد التقرير النسبة أعتبر الخطأ مقسماً
بالتساوي بينهما ،وتحدد مسؤولية مؤمن كل مركبة بنسبة
( )%50خمسين بالمائة من األضرار المادية للمركبة األخرى
ويتحمل مالك المركبة المتضررة شخصياً النصف الثاني من
أضرار مركبته ما لم يكن مؤمناً عليها تأميناً شام ً
ال فيتحمل
عندئذ المؤمن تعويض هذا النصف األخر ،ويسري ذات المبدأ
إذا كانت المسؤولية عن وقوع الحادث مشتركة بين أكثر من
مركبتين.
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(ب) ال تسري أحكام الفقرة السابقة على اإلصابات البدنية المترتبة
على حوادث السير حيث يحق لمن يصاب بإصابة بدنية ولورثة
المتوفين من الطرف الثالث بسبب هذا الحادث الحصول على
المبلغ المحكوم به قضائياً بموجب حكم نهائي من مؤمن أو
مؤمني جميع المركبات األخرى المشتركة في المسؤولية
عن الحادث.
(ج) اإلصابات البدنية والوفاة لقائد المركبة أو من في حكمه أو
ألح��د أو أكثر م��ن أف���راد أسرتيهما .تتحدد مسؤولية كل
مركبة عن اإلصابات البدنية والوفاة بنسبة خطأ قائدها فإذا
لم تتحدد النسبة أعتبر الخطأ مقسماً بالتساوي فيما بينهما،
وعليه إذا ثبت أن الخطأ مشترك بين مركبتين ولم تتحدد
النسبة أعتبر الخطأ مقسماً بينهما بنسبة ( )%50خمسين بالمائة؛
وم��ن ثم تتحدد مسؤولية مؤمن كل مركبة بنسبة ()%50
خمسين بالمائة من اإلصابات البدنية أو الوفاة لمالك المركبة
األخرى أو من في حكمه أو ألحد أو ألكثر من أفراد أسرتيهما
المتضرر من الحادث ويتحمل مالك المركبة شخصياً النصف
اآلخر عن تلك اإلصابات أو الوفاة الصادر بها حكم نهائي ما لم
يكن مالك المركبة مؤمناً بموجب ملحق الحوادث الشخصية
فعندئذ يدفع مؤمنه النصف اآلخ��ر وف��ق أحكام وح��دود هذا
الملحق .ويسري المبدأ نفسه إذا كانت المسؤولية عن وقوع
الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
(د) مصاريف عالج اإلصابات البدنية التي تلحق المؤمن له ومن
في حكمه وأف���راد أسرتيهما .تتحدد مسؤولية كل مركبة
عن تلك المصاريف بنسبة خطأ قائدها فإذا لم تتحدد النسبة
أعتبر الخطأ مقسماً بالتساوي بينهما ،فيتحمل المؤمن لديه
المركبة بنسبة ( )%50خمسين بالمائة من تلك المصاريف ،
وبحد أقصى المبلغ المبين بالفقرة (د) من البند رقم ( )13من
قيود اإلستعمال في جدول هذه الوثيقة بينما يتحمل مؤمن
المركبة األخرى نسبة ( )%50خمسين بالمائة من مجمل تلك
المصاريف ،ويسري ذات المبدأ إذا كانت المسؤولية عن وقوع
الحادث مشتركة بين أكثر من مركبتين.
8 .للمؤمن له تأمينا شام ًُ
ال حق الرجوع مباشرة إلى المؤمن لديه
للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي تلحق بمركبته نتيجة
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لحادث متسببة فيه مركبة أو مركبات أخرى على أن يعود
المؤمن بقيمة ما دفعه على الشركة المؤمن لديها المتسبب
في الحادث أو على ذات المتسبب في الحادث إذا لم يكن هناك
عقد تأمين أو أن عقد التأمين ال يغطي هذه المسؤولية ألي
س��ب��ب ،وف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة ال يفقد ال��م��ؤم��ن ل��ه م��ي��زة الخصم
المستحقة له لعدم وجود مطالبة ،وكذلك ال يلزم المؤمن له
بدفع مبلغ التحمل عند إستخدام حق الرجوع.
9 .إذا وج��د  -وق��ت المطالبة بتعويض بموجب ه��ذه الوثيقة –
أي تأمين آخر يغطي نفس الفقد أو التلف أو المسؤولية فإن
المؤمن ال يلتزم إال بدفع جزء من قيمة ذلك الفقد أو التلف
أو التعويض أو التكاليف أو المصروفات معادل لنسبة مبلغ
التأمين أو التعويض بموجب هذه الوثيقة إلى مجموع مبالغ
التأمين أو التعويض عن نفس الفقد أو التلف أو المسؤولية
مجتمعة.
 .10يعتبر شرطاً أساسياً إللتزام المؤمن بدفع أي مبلغ مستحق
عليه بموجب هذه الوثيقة أن يوفي المؤمن له وفا ًء كام ً
ال بما
توجبه شروط هذه الوثيقة من القيام بعمل أو اإلمتناع عن عمل
ويعتبر كذلك شرطاً أساسياً إللتزام المؤمن بصحة البيانات
واإلقرارات الصادرة عن المؤمن له في طلب التأمين المقدم منه
وإستيفاء األخطار بالحادث طبقاً للمادة ( )4من هذا الفصل.
 .11للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من
تعويض إل��ى ال��ط��رف الثالث ،وأن يمتنع ع��ن أداء التعويض
المقرر للمؤمن له عن أضرار المركبة المؤمنة تأميناً شام ً
ال
أو تعويض اإلصابات البدنية التي تصيب المؤمن له و من في
حكمه وأفراد أسرتيهما ،وكذلك مصاريف العالج واإلسعافات
األول��ي��ة إذا كانت الوثيقة تغطي ه��ذه اإلص��اب��ات وذل��ك في
الحاالت اآلتية -:
(أ) إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء المؤمن له ببيانات
كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمن
تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
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(ب) إذا نشأ الحادث عن إستعمال المركبة في غير الغرض
المرخصة من أجله أو عن قبول رك��اب أكثر أو وضع
حمولة تزيد على المقرر لها بشرط أن تكون الزيادة في
الحالتين هي التي تسببت في ال��ح��ادث ،أو ألن حمولتها
غير محزومة بشكل فني محكم أو بسبب تجاوزها حدود
العرض أو الطول أو العلو المسموح به.
(ج) إذا كان قائد المركبة غير مرخص له أص ً
ال بقيادة نوع
المركبة أو جرد منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر
من الجهات المختصة أو كان واقعاً تحت تأثير مسكر أو
مخدر.
(د) إذا ثبت أن الحادث أو الوفاة أو اإلصابة البدنية قد نشأت
عن عمل إرتكبه المؤمن له عن قصد ،وال يترتب على حق
الرجوع المقرر للمؤمن وفقاً ألحكام هذا البند والشروط
ال����واردة ب��ه��ذه الوثيقة أي م��س��اس بحق ال��م��ض��رور قبل
المؤمن له.
 .12ال تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد إنقضاء
سنتين من تاريخ ح��دوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى،
على أن��ه ف��ي حالة إخ��ف��اء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر
المؤمن أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة ف��أن مدة
التقادم المذكورة تسري من تاريخ علم صاحب المصلحة في
رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة ،وينقطع
ال��ت��ق��ادم ال��م��ش��ار إل��ي��ه بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات
المتعلقة بالمطالبة إلى المؤمن المعني خالل الفترة المشار
إليها بتلك الفقرة.
 .13تعتبر شرطة عمان السلطانية هي الجهة المختصة بإصدار
تقارير تخطيط الحادث وتقارير فحص المركبة المتضررة
من أي حادث.
وف��ي حالة وج��ود خ�لاف على مسببات األض���رار غير المرئية
الواقعة على المركبة ،ترسل المركبة للوكالة المعنية أو
إدارة فحص شرطة عمان السلطانية مرة أخرى لتحديد سبب
الضرر غير المرئي إن كان من الحادث أو نتيجة للبلى والقدم
فإذا كانت هذه األض��رار هي نتيجة للحادث يتحمل المؤمن
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جميع التكاليف ،أما إذا كانت األضرار غير ناتجة عن الحادث
يتحمل ص��اح��ب المركبة تكلفة الفحص واإلص��ل�اح ،وإذا
عجزت الوكالة عن تحديد السبب يتم الرجوع إلى تقرير إدارة
الفحص الذي يجب على جميع األطراف اإللتزام به.
 .14ال يحق للمؤمن تأجيل تسوية مطالبة الطرف الثالث بسبب
عدم قيام المؤمن له المسؤول عن الحادث بدفع مبلغ التحمل
المستحق عليه للمؤمن.
 .15ال يجوز خصم اإلستهالك أو تركيب قطع مستعملة إذا كانت
القطع م��ن ضمن القائمة ال��م��ح��ددة م��ن قبل ش��رط��ة عمان
السلطانية ،حسب الجدول رقم ( )5من الملحق رقم (.)1
 .16في حالة التأمين على المعدات اآللية أو المركبات التجارية
المستخدمة في الحفر أو اإلنشاءات أو ما شابه ،فعلى المؤمن
عرض التأمينات األخ��رى التي تغطي األخطار المعرضة لها
ه��ذه ال��م��ع��دات ف��ي ح��ال إستخدامها ف��ي م��واق��ع العمل وأخ��ذ
موافقة أو رفض صاحب المعدة كتابة وف ًقا للجدول رقم ()2
من البند ثان ًيا في طلب التأمين وإذا كانت هذه المعدات مباعة
باألقساط فيجب أخذ موافقة الممول (المرتهن).
 .17المدة القصوى إلصالح أي مركبة متضررة هي ( )30ثالثون
يوما فقط من تاريخ إستكمال ملف الحادث وفي حالة تجاوز
ً
المدة المشار إليها فللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحاكم
المختصة مباشرة للمطالبة بالتعويض.
 .18على المؤمن صرف التعويضات النقدية عن اإلصابات واألضرار
الناتجة من ح��وادث المركبات في خ�لال م��دة ال تجاوز ()14
يوما من تاريخ استكمال ملف الحادث أو من تاريخ
أربعة عشر ً
صدور الحكم النهائي.
 .19يتم إص�لاح المركبة المتضررة بالوكالة المعنية إذا لم
يتجاوز مدة إستخدامها سنة من تاريخ التسجيل األول ،ويتم
في ورشة إصالح تختار من بين قائمة ورش اإلصالح المعتمدة
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من الشرطة إذا جاوز إستخدامها المدة المذكورة أعاله.
 .20إذا كانت مدة استعمال المركبة المتضررة ال تجاوز السنة،
يجب أن تكون قطع الغيار المستعملة في عملية اإلصالح كلها
جديدة وأصلية دون خصم أي استهالك وال يجوز إستخدام أي
قطع مستعملة محل القطع المتضررة من الحادث.
 .21أسس حساب قطع الغيار على النحو اآلتي-:
(أ) إذا ج��اوز عمر المركبة المتضررة سنة واح��دة ،يجب أن
تكون قطع الغيار المستعملة أصلية وجيدة ومن نفس نوع
وعمر المركبة المتضررة ،وأن تكون صالحة لإلستعمال
دون خصم أي إستهالك على تلك القطع.
(ب) إذا تعذر الحصول على قطع غيار مستعملة ،فيجب على
المؤمن أن يوفر قطع غيار أصلية جديدة دون خصم أي
إستهالك .
(ج) إذا رغب المؤمن له أو المتضرر تركيب قطع غيار جديدة
محل القطع المتضررة رغم توفر قطع الغيار المستعملة،
فيجوز للمؤمن خصم إستهالك عن تلك القطع.
(د) إذا رغ��ب المؤمن ل��ه ف��ي إص�لاح مركبته ل��دى الوكالة
المعنية وبقطع غ��ي��ار أصلية وج��دي��دة فيحق للمؤمن
تحصيل الفرق بين الورشة المعنية وإضافة الوكالة.
 .22على المؤمن الذي يرفض طلب التعويض أن يسلم إلى طالب
التعويض بيا ًنا مكتوبًا بأسباب الرفض ،وذلك خالل أسبوعين
على األكثر بعد تقديم طلب التعويض مع المستندات المؤيدة
ل��ه ،ولطالب التعويض ف��ي ه��ذه الحالة اللجوء إل��ى الجهات
المختصة للمطالبة بالتعويض.
 .23في حالة تسببت المركبة المؤمنة عليها في وقوع حادث نتج
عنه فقد أو تلف لمركبة أو مركبات مملوكة لذات المؤمن
له فإن المؤمن لن يكون مسؤوال إال عن تعويض الفقد أو التلف
الناتج للمركبة المؤمنة في حين يتحمل مؤمن أو مؤمنو
المركبات األخ���رى الفقد أو التلف ف��ي حالة وج��ود تغطية
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تأمينية لها بموجب الفصل األول.
 .24إذا أصيبت المركبة بخسارة كلية نتيجة لحادث ،و ألغيت
ب��ق��رار م��ن الشرطة ،أو إذا أصيبت ب��أض��رار جعلتها ف��ي حكم
الخسارة الكلية "خسارة إستداللية"  ،فإن التعويض يحسب
وفقاً لما يأتي-:
أوال  :بالنسبة للتأمين الشامل:
.1

.2
.3
.4

تحدد قيمة المركبة نقدا عند تاريخ الشراء حسب فاتورة شراء
المركبة ألول مرة ،فإذا لم تتوافر فاتورة الشراء المذكورة
فتطلب شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقداً في
تاريخ الشراء ألول مرة.
يحسب اإلستهالك وفق جدول اإلستهالك المعتمد ( 1أو  )2من
الملحق رقم (.)1
الفرق بين (البند، 1البند )2يعتبر القيمة التأمينية للمركبة
عند بدء التأمين في السنوات التالية للسنة األولى ،وهو األساس
الذي يعتد به في تسوية مبلغ التعويض في حالة وقوع حادث.
إستثناء من القواعد المنصوص عليها أع�لاه فإنه في حالة
التأمين على المركبة بأكثر من القيمة حسب القواعد أعاله
يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المتفق عليه بجدول هذه الوثيقة
(وذلك بعد األخذ في اإلعتبار اإلستهالك المقرر).

ثانياً :بالنسبة للتأمين لصالح الطرف الثالث-:
يلتزم مؤمن المتسبب عن الحادث بدفع القيمة السوقية للمركبة
أو قيمتها وفقا للبند ( )3من أوال الواردة في المادة ( )24من الفصل
السادس ،أيهما أكبر.
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ملحق رقم ()1
قواعد تسوية املطالبات وأسس االستهالك
أسس حساب التعويض:

التأمين الشامل والتأمين اإلجباري:
 الخسارة الكلية :يحسب االستهالك منذ الشهر األول بنسبة( )%1.25عن كل شهر و ( )%15في نهاية السنة األولى ويطبق جدول
اإلستهالك المعتمد بالنسبة للسنوات التالية حسب الجداول رقم (1
 )2 ،من هذا الملحق.
 الخسارة الجزئية :يحسب اإلستهالك منذ الشهر األول من بدايةالسنة الثانية بنسبة ( )%0.8عن كل شهر  ،و( )%10بنهاية السنة الثانية
يطبق ج��دول اإلستهالك المعتمد بالنسبة للسنوات اآلتية حسب
الجدول رقم ( )3من هذا المحلق.

جدول رقم ()1
االستهالك املستخدم يف حساب اخلسارة الكلية للمركبات
اخلاصة
السنة

الرصيد أول السنة

مجمع االستهالك

الرصيد آخر السنة

األولى

%100

%15

%85

الثانية

%85

%28

%72

الثالثة

%72

%38

%62

الرابعة

%62

%48

%52

الخامسة

%52

%53

%47

السادسة

%47

%58

%42

السابعة

%42

%62

%38

الثامنة

%38

%66

%34

التاسعة

%34

%69

%31

العاشرة

%31

%72

%28

الحادية عشرة

%28

%75

%25

الثانية عشرة

%25

%77

%23

الثالثة عشرة

%23

%80

%20

الرابعة عشرة وما فوقها

%20

%80

%20
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جدول رقم ()2
االستهالك املستخدم يف حساب اخلسارة الكلية للمركبات
التجارية
السنة

الرصيد أول السنة

مجمع االستهالك

الرصيد آخر السنة

األولى

%100

%15

%85

الثانية

%85

%28

%72

الثالثة

%72

%38

%62

الرابعة

%62

%48

%52

الخامسة

%52

%55

%45

السادسة

%45

%62

%38

السابعة

%38

%68

%32

الثامنة

%32

%73

%27

التاسعة

%27

%77

%23

العاشرة وما فوقها

%23

%80

%20

مالحظة :يطبق التناسب ،نسبياً لفترة االستعمال في أثناء السنة.

جدول رقم ()3
االستهالك املستخدم يف حساب اخلسارة اجلزئية
الســـــنة

الرصيد أول السنة

نهاية األولى

-

نهاية الثانية

%10

نهاية الثالثة

%15

نهاية الرابعة

%20

نهاية الخامسة

%25

نهاية السادسة

%30

نهاية السابعة

%35

نهاية الثامنة

%40

نهاية التاسعة

%45

نهاية العاشرة وما فوقها

%50
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جدول رقم ()4
جدول احتساب القسط املسرتجع
يحتسب القسط المسترجع عن المدد القصيرة على أساس خصم
الجزء الذي يتناسب معها وفق الجدول أدناه :
المدد

النسبة المخصومة

من أول يوم إلى  10أيام

%10

من 11يوم إلى  30يوماً

%20

من 31يوم إلى  60يوماً

%30

من 61يوم إلى  90يوماً

%40

من 91يوم إلى  120يوماً

%50

من 121يوم إلى  150يوماً

%60

من 151يوم إلى  180يوماً

%70

من 181يوم إلى  210يوماً

%75

من 211يوم إلى  240يوماً

%80

من 241يوم إلى  270يوماً

%85

271يوم إلى نهاية السنة

%100
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جدول رقم ()5
قائمة قطع الغيار اليت جيب تغيريها بأخرى جديدة
إذا تضررت من حادث السري ،وذلك حسب املواصفات
واملقاييس القياسية دون خصم أي استهالك عليها
االسطوانات الرئيسية للكوابح (للفرامل)

Brake master cylinders

اسطوانات عجلة الكوابح (الفرامل)

Brake wheel cylinders

جسم الكوابح (الفرامل)

Brake calipers
(Brake cables (conduit type

كابالت الكوابح (طراز األنابيب)
خراطيم الكوابح

Brake hoses

صفائح (أغشية) الكوابح

Brake diaphragms

صناديق التوجيه

steering boxes

تروس التوجيه

steering racks
steering ball joints and

محاور التوجيه ومفاضلة الكروية

swivels

أحزمة المقاعد

seat belts

زجاج المركبة

Glass

اإلطارات

Tires

الوسائد الهوائية

Air bags
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ملحق ()2
احلوادث الشخصية
(التأمني االختياري على املؤمن هلم ومن يف حكمهم وعلى
أسرهم ضد اإلصابات البدنية والوفاة)
إعما ً
ال لحكم الفقرة (أ) من المادة ( )9من قانون تأمين المركبات
بشأن تغطية قائد المركبة وأسرته.
فيما يلي جدول أسس ونسب تعويض اإلصابات البدنية التي تصيب
مالك المركبة وقائدها وأسرتيهما من جراء حادث المركبة ونسب
التعويض قياساً على أساس ( )10,000عشرة آالف ريال عماني ،سوا ًء
للذكر أو األنثى.
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نوع اإلصــــــــابة

م

نسبة
التعويض
%100

1

الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

2

فقد عضو من األعضاء الفردية في الجسم أو فقد منفعته.

%100

3

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

%100

4

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

%50

5

فقد أصابع اليدين أو أصابع الرجلين أو فقد منفعتها.

%100

6

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

%100

7

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

%100

8

فقد وظائف العقل.

%100

9

فقد األسنان جميعًا.

%100

10

الجنين إذا سقط حيًا فمات.

%100

11

الجنين إذا سقط مي ًتا.

%100

12

فقد إحدى اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها.

%50

13

فقد أي إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها.

%10

14

بتر السالمية الطرفية إلبهام اليدين أو الرجلين أو فقد منفعتها.

%5

15

بتر السالمية الطرفية لسبابة اليد أو الرجل أو فقد منفعتها.

16

فقد السن.

%3.3
%5

17

الجائفة إذا لم تنفذ إلى الجانب اآلخر.

%33.3

18

الجائفة إذا نفذت من الجانب اآلخر.

%66.6

19

النافذة.

%33.3

20

اآلمة.

%33.3

21

الدامغة.

%33.3

22

الهاشمة في غير الوجه

%10

 23الهاشمة في الوجه.
24

%20

المنقلة.

%15

25

الموضحة في غير الوجه.

%5

26

الموضحة في الوجه.

%10

27

الغيبوبة (الغمية) :تستحق هذه النسبة إذا لم يمض وقت صالة ،فإن
مضى فله بكل صالة خمس ثلث الدية (  )%0.066حتى يكتمل مبلغ
التعويض وال يزاد عليه ولو طالت مدة الغيبوبة.

%1
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العجز المؤقت :يعوض عن كل أسبوع ولمدة ال تتجاوز ( )26أسبوعاً
في فترة التأمين الواحد بما نسبته

%0.5
( نصف في
المائة )
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يقصد باإلصابات المبينة بالجدول أعاله ما يلي-:
الجائفة :التي ينشأ عنها جرح نافذ في عضو مجوف.
اآلمة :التي تصل إلى أم الدماغ.
النافذة :التي ينشأ عنها جرح نافذ في عضو غير مجوف.
الدامغة :التي تصل إلى الدماغ.
الهاشمة :إذا هشمت العظم ولم تنقله من مكانه.
المنقلة :إذا كسرت العظم ونقلته من مكانة.
الموضحة :في الجراح إذا أوضح العظم.
اإلص��اب��ات البدنية ال���واردة في ج��دول تعويض اإلص��اب��ات ال يجوز
إعتبارها مبينة على سبيل الحصر ،بل يجب القياس عليها فيما لم
يرد فيه من إصابات كما تعتبر النسب واألسس والضوابط الواردة
فيه حدوداً دنيا يمكن اإلتفاق على ما يجاوزها.
األس���س وال��ض��واب��ط ال��واج��ب إتباعها ف��ي تطبيق ج���دول تعويض
اإلصابات:
1 .1في جميع أح��وال العجز يعتد بتقرير ص��ادر من المستشفى
المعالج.
2 .2إذا ك��ان المصاب أع��س��ر ق���درت درج���ات ع��ج��زه الناشئة عن
إصابات الطرف العلوي األيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز
في الطرف األيمن.
ً
ً
ً
3 .3إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا كليا مستديما عن
أداء وظيفته ،أعتبر هذا العضو في حكم المفقود ،وإذا كان ذلك
العجز جزئياً قدرت نسبته تبعاً لما أصاب العضو من عجز عن
أداء وظيفته.
4 .4عند تقدير درجات العجز يراعى أن تكون الجراحة قد إلتأمت
إلتئاماً كام ً
ال دون أن تخلف أي مضاعفات أو معوقات لحركات
المفاصل المتبقية كالندبات أو التكلسات أو إاللتهابات أو
المضاعفات الحسية أو غيرها ،وت��زداد درجات العجز تبعاً لما
يتخلف من هذه المضاعفات.
5 .5ال يجمع المصاب في الحادث الواحد بين تعويض العجز الكلي
المستديم وتعويض الوفاة ولكن يحق له الجمع بين تعويض
أكثر م��ن عجز جزئي مستديم واح��د على أال تزيد جملة
مسؤولية المؤمن في هذه الحالة عن قيمة ما يتوجب أداؤه في
36

حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
6 .6إذا تحول العجز المؤقت – خالل ( )6أشهر من تاريخ صدور
التقرير الطبي النهائي – إل��ى عجز دائ��م أو أدى إل��ى وف��اة
المصاب نتيجة نفس اإلص��اب��ة الجسمانية ،وج��ب تخفيض
تعويض العجز الدائم أو الوفاة بمقدار مجموع ما يكون قد تم
دفعه إلى المصاب عن ذلك العجز المؤقت.
7 .7ال يستحق المؤمن له وقائد المركبة وأسرتيهما أي تعويض
عن وفاة أي منهم أو عن إصابته البدنية األخ��رى التي تعزى
بشكل مباشر أو غير مباشر كلياً كان أو جزئياً إلى إنتحار
المؤمن له أو قائد المركبة أو لشروعه فيه أو لوقوعه أثناء
قيادته المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو إذا كان غير
حائز أص� ً
لا على رخصة قيادة لنوع المركبة أو ك��ان عدد
الركاب أكثر من المرخص به أو كانت الحمولة تزيد عن
الحمولة المقررة وتسبب عن أي منهما الحادث وذل��ك كله
دون اإلخالل بالتعويض المستحق للمتضررين من الغير عن
الحادث نفسه أو بحق المؤمن في الرجوع على المتسبب في
وقوع الحادث.
8 .8ال تزيد جملة مسؤولية المؤمن تجاه ال��رك��اب عن الحادث
الواحد وفق أحكام ج��دول اإلصابات عن أي فترة تأمين على
المركبة  ،عن ناتج ضرب عدد الركاب حسب السعة المرخص
للمركبة في المبلغ المحدد بجدول اإلصابات.
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ملحق ()3
قواعد خصم عدم املطالبة
تحدد نسبة الخصم المستحقة للمؤمن له عند تغطية التأمين
الشامل وتأمين الطرف الثالث نتيجة عدم وجود مطالبة بواقع( )%5
خمسة في المائة من قسط التأمين حسب المدة أو المدد المحددة
في ج��دول نسب خصم ع��دم المطالبة للتأمين الشامل والطرف
الثالث ،وذلك وفق القواعد اآلتية-:
.1

.2

.3
.4
.5
.6

1في حالة إستمرار عقد التأمين لدى نفس المؤمن تطبق قواعد
الخصم على أساس قسط تأمين السنة األول��ى من األخذ في
اإلعتبار الحد األدنى لقسط التأمين الشامل والطرف الثالث
المعمول به لدى المؤمن.
2في حالة اإلنتقال إلى مؤمن آخ��ر ،تطبق قواعد الخصم على
أس��اس قسط التأمين المعمول به لدى المؤمن الجديد وقت
إبرام الوثيقة من األخذ في اإلعتبار الحد األدنى لقسط التأمين
الشامل والطرف الثالث المعمول به لدى المؤمن الجديد.
3يبقى حق المؤمن له في نسبة خصم عدم المطالبة التراكمية
قائما في حالة تغيير نوع التغطية التأمينية من التأمين الشامل
ً
إلى تأمين الطرف الثالث والعكس.
4يجوز للمؤمن والمؤمن له اإلت��ف��اق على م��دد أط��ول أو نسب
خصم أكبر.
5يحق للمؤمن له طلب شهادة خصم عدم المطالبة من المؤمن
الحالي في حالة اإلنتقال إلى مؤمن آخر.
6في حالة قيام المؤمن له بعمل حادث خالل فترة تأمينه يحرم
من الحصول على نسب الخصم الواردة في الجدول أدناه.
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النسبة

السنة

%5

بداية السنة الثانية

%10

بداية السنة الثالثة

%15

بداية السنة الرابعة

%20

بداية السنة الخامسة

%25

بداية السنة السادسة

%30

بداية السنة السابعة

%35

بداية السنة الثامنة

%40

بداية السنة التاسعة فأكثر
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حقوق الطبع حمفوظة لدى
اهليـئـــة العــامــة لســـوق املـــال
دائــرة التـوعــية وخدمة العمالء
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