MOTOR
COMPREHENSIVE ALL RISKS

الضامن الشامل لملركبات
ضد مجيع األخطار

ملحق

The present Particular Conditions pertaining to the Comprehensive All Risks Insurance
form an integral part of the Insurance Policy and provides coverage for the vehicle(s)
detailed herein for some or whole of the risks mentioned hereafter and up to the limits
fixed in the Schedule hereto.

إن هذه الرشوط اخلاصة بالضامن الشامل ضد مجيع األخطار تشلك جزءًا ال يتجزأ من وثيقة الضامن
وموضوعها هو مضان الـمتعاقد ضد األخطار املب ّينة أدناه لكها أو بعضها وحبدود مبالغ الـضامن وفقًا
.ملا هو حمدد يف جدول الوثيقة وذلك فميا يتعلق بالسيارة أو السيارات املوصوفة يف الرشوط اخلاصة

Damages to the Vehicle Insured
Physical Damage of the vehicle(s) insured resulting from collision, overturning or any
other damage resulting from an unforeseen and unintentional event.

األرضار اليت تصيب السيارة املضمونة
األرضار املادية اليت تصيب السيارة املضمونة رشط أن تنتج تلك األرضار عن حادث إصطدام أو عن
.أي رضر ناجت عن حادث جفايئ خارج عن إرادة املتعاقد
ّ إنقالب السيارة أو

As the Insurance is not, under any circumstance, a way of making profits, the Company
has the only obligation, in case of claim, to indemnify the Assured for the actual losses,
provided always that this indemnity does not exceed the market value of the vehicle
insured at the time of accident.

 يف حال وقوع،ال جيوز يف مطلق األحوال أن يكون الضامن طريقًا للكسب لذلك ال يرتتب عىل الرشكة
 سوى دفع التعويض عن اخلسارة الفعلية عىل أن ال تتجاوز قمية هذا التعويض قمية،حادث مضمون
.السيارة املتداول يوم وقوع احلادث

In case that the necessary spare parts to repair the vehicle are not available in the local
market or if the vehicle is an old model, the Company shall pay the last known market
value of said parts in the local market.

يف حال عدم توفر قطع غيار إلصالح السيارة يف السوق احملـلية أو إذا اكنت السيارة من طراز قدمي
فإن التعويض املرتتب عىل الرشكة دفعه عن تلك القطع ال ميكن أن يتعدى آخر مثن متداول ومعروف يف
.السوق احمللية

Fire to the Vehicle
The Company guarantees damages to the vehicle insured resulting from Fire, Explosion
or Lightning.

إحرتاق السـيارة
.تضمـن الرشكة األرضار اليت تصيب السيارة وقطعها نتيجة احلريق أو اإلنفجار أو الصواعق

Theft of the Vehicle
The Company guarantees the loss of or damage to the vehicle insured resulting from
theft or attempted theft of the vehicle wherever it is parked (Road, Garage etc...) provided
that all its windows and doors are locked.

رسقة السيارة
تضمن الرشكة الفقدان أو التلف أو العطـل احلاصل للسيارة املضمونة والناجت عن رسقهتا أو حماولة
رسقهتا حيمثا وجدت هذه األخرية أاكنت عىل الطريق أو يف املرآب أو متوقفة رشط أن تكون الس ّيارة
.مقفلة النوافذ واألبواب

Exclusions relating to Own Damage Coverage
• Physical Damage visible on the vehicle insured occurring prior to the effective date
of the Policy.
• Physical Damage resulting from a manufacturing default or from ordinary wear and
tear, corrosion or devaluation resulting from neglect and lack of maintenance.
• Mechanical derangements unless due to an insured peril.
• Damages to rubber tires unless the vehicle is damaged simultaneously.
• Damages that are repaired or parts replaced without the prior consent of the Company.
• Repairs or paint-jobs conducted for removing scratches or restoring the vehicle
unless due to accidents declared to the Company on occurrence.
Deductibles & Depreciation
Unless otherwise stated in the Particular Conditions of this Policy, the Company
will apply:
1- An excess deductible of 25% of the replacement value of each Airbag Kit and
Dashboard following upon a collision.
2- The new spare parts replaced following an accident will be depreciated according to
the customary rates of depreciation applied.

إستثناءات
.اإلسـتثناءات املتعلقة باألرضار املادية
.• األرضار املادية الظاهرة عىل السيارة واحلاصلة قبل تارخي إبرام وثيقة الضامن
• األرضار املادية الناجتة عن عيب يف الصنع أو التلف الناجت عن القدم أو التآلك والصدأ أو عن تدين
.قميهتا أو عدم اإلهمتام بصيانهتا
.• األعطال املياكنيكية ما مل تنتج عن حادث مضمون
.• األرضار احلاصلة إلطارات املطاط إال إذا ترضرت السيارة بنفس الوقت
ّ مت إصالحها أو القطع اليت ي
ّ • األرضار التـي ي
.مت إسـتبداهلا دون موافقة الرشكة املسبقة
• إصالح اخلدوش أو دهن السيارة هبدف حتسني حالهتا ما مل تكن هذه األرضار ناجتة عن حوادث
.مرصح عهنا للرشكة يف حينه
ّ
التحمل واإلسـهتالك
: تستفيد الرشكة من،نص خمالف يف الرشوط اخلاصة هلذه الوثيقة
ّ ما مل يرد
. من لكفة إستبدال لك وسادة هوائية وملحقاهتا تنتفخ نتيجة حادث إصطدام٪٢٥  إستقطاع قدره-١
. إسهتالك عىل قطع الغيار اجلديدة اليت تستبدل نتيجة حادث مضمون وفق النسب املعمتدة-٢

Exclusions relating to Fire Coverage
Damages to the Electronic or Electrical Systems and wirings and or related parts if not
resulting from an actual ignition of Fire in any part of the vehicle insured.

اإلستثناءات املتعلقة حبريق السيارة
األرضار اليت تصيب األجهزة اإللكرتونية واألجهزة الكهربائية وقطعها والمتديدات الكهربائية ما مل تنتج
.عن إشتعال فعيل (وجود هلب) يف أي جزء من السيارة

Exclusions relating to Theft Coverage
• Theft or attempted theft accomplished by a member of the Assured household or his
employees, or ascendants or descendents.
• Armed Robbery (Hold-up).
• Theft of parts of the vehicle insured unless stolen simultaneously with the vehicle.
• Theft of any added devices (Sound Systems, Projectors, GSM Phones and related
accessories, Decorative Items) unless clearly mentioned in the Particular Conditions
and its value added to the insured value of the vehicle, provided always that these
devices should be stolen by forcible means (breaking into a closed vehicle).

اإلستثناءات املتعلقة برسقة السيارة
• الرسقة أو حماولة الرسقـة اليت يقوم هبا أحد أفراد أرسة املتعاقد أو أحد مستخدميه أو أصوله
.أو فروعه
.• الرسقة بواسطـة السطو املسلح
.• رسقة أجزاء من السيارة إال إذا رسقت السيارة بذات الوقت
 اهلاتف اخلليوي وجتهزياته وأدوات، أضواء اكشفة،(مجسالت
• رسقة األجهزة املضافة إىل السيارة
ّ
ّ  عىل أن ت،الزينة) ما مل تكن مذكورة رصاحة يف الرشوط اخلاصة ومضافة قميهتا إىل قمية الضامن
مت
.الرسقة بواسطة الكرس واخللع

إستثناءات عامة

GENERAL EXCLUSIONS
Loss or Damage caused by
• Flood and Inundation, Storm, Earthquake or any other natural cataclysm.
• Invasion, war of any kind including civil war, martial laws, revolution and resurrection,
Coup d’Etat, terrorist activities, strikes, riots and civil commotions, use of weapons of
any kind, acts of armed persons whether they act for the benefit of a political 		
organization or party, de jure or de facto or for their own benefit.
• Malicious acts or damages done on purpose regardless of the motives and reasons.
Average Clause
If, at the time of an accident, it is established that the insured value of the vehicle is lower
than its actual value, the Assured shall be considered as his own insurer for the difference
and shall consequently bear the ratable part of the damages.

The Policy Holder/Assured

 املضمون/ املتعاقد

:األرضار أو التلف أو اخلسارة الناجتة عن
.• الفيضان أو العواصف والزالزل وغريها من الظواهر الطبيعية
 األمعال اإلرهابية (يقصد باإلرهاب إستعامل العنف، أمعال الشغب، الثورات،• احلروب مبختلف أنواعها
، املظاهرات والتح ّراكت الشعب ّية، اإلرضابات،)لغايات سياس ّية أو يف سبيل إرهاب الشعب أو قسم منه
 األمعال اليت يقوم هبا،أي مصدر أتت
ّ إستعامل األسلحة والذخائر احلرب ّية عىل إختالف أنواعها ومن
.أخشاص مسلحون سوا ًء اكنوا يعملون ملصلحة أطراف سياسية أو قوى أمر واقع أو حلساهبم اخلاص
.• األذى املتعمد واألرضار املسببة عن قصد بغض النظر عن الدوافع واألسباب
القاعدة النسبية
 أن الضامن قد أجري عىل قمية تأمينية أدىن من قمية السيارة الفعلية إعترب، وقت وقوع حادث،تبي
ّ إذا
.املتعاقد ضامنًا لنفسه عن الفرق ومحتّ ل نصيبه من اخلسارة بنسبهتا
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