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م�صرف البحرين املركزي
قرار رقم ( )4ل�سنة 2020
أن الوثيقة املوحدة لت�أمني املركبات من الف ْقـد وال َّتـلف
ب�ش�
َّ
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )3ل�سنة  1987يف �ش�أن الت�أمني الإجباري عن
امل�سئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات ،املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة ،1996
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  ،2006وتعديالته،
وعلى قانون املرور ،ال�صادر بالقانون رقم ( )23ل�سنة  ،2014املع َّدل بالقانون رقم ()37
ل�سنة ،2018
املوحدة للت�أمني الإجباري عن امل�سئولية
وعلى القرار رقم ( )23ل�سنة  2016ب�ش�أن الوثيقة َّ
املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات ،و�إجراءات و�ضوابط التعامل مع املطالبات امل�ستندة �إىل
وثيقة الت�أمني الإجباري عن امل�سئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات ،املع َّدل مبوجب
القرار رقم ( )50ل�سنة ،2019
وبنا ًء على تو�صية املدير التنفيذي لرقابة امل�ؤ�س�سات املالية،

قرر الآتي:
مادة ()1

ـ�صدرها �شركات الت�أمني العاملة يف مملكة البحرين للمركبات
تكون وثائق الت�أمني التي ُت ِ
عن الف ْقـد والتَّـلف النا�شئ عن حوادث املركبات ِوفق ًا للنموذج املرافق لهذا القرار .و ُيحظر على
�شركات الت�أمني �إ�ضافة �أية �أحكام �أخرى تخل باملبادىء الأ�سا�سية اللتزامات ٍّ
كل من امل� ِّؤمـن
وامل�ؤ َّمـن له.
ويجوز ل�شركات الت�أمني �إ�ضافة �أية �أحكام �أخرى ِّ
تعزز وتزيد من منافع التغطية الت�أمينية
يف�صـل جوانب التغطية
املوحـدة ،على �أن تكون مبوجب ملحق خا�ص ِّ
الواردة يف هذه الوثيقة َّ
والأحكام الإ�ضافية.

مادة ()2

ـق�صـد بكلمة (الق�سط) كلمة (اال�شرتاك) وبكلمة (امل�ؤ َّمـن له) كلمة (امل�شرتك) �أينما
ُي َ
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وردتا يف منوذج وثيقة الت�أمني املرافق لهذا القرار وذلك يف الت�أمني التكافلي.

مادة ()3

يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني حم َّررة باللغة العربية وباللغة الإجنليزية ،وكذلك اجلدول
املرفق بها و�أية �شهادة ت�صدر بنا ًء عليها ،ويف حالة اختالف الن�ص العربي عن الن�ص الإجنليزي
ف�إن الن�ص العربي هو الذي ُيـعتد به.

مادة ()4

يجب �أن تكون وثيقة الت�أمني مكتوبة ب�شكل وا�ضح ،و�أن ت ِربز ال�شروط املتعلقة باال�ستثناءات �أو
البطالن �أو ال�سقوط� ،أو بحق الرجوع بطريقة مم َّيزة ،و ُتكتَب بحروف �أكرث ظهور ًا و�أكرب حجم ًا.

مادة ()5

املوحـدة لت�أمني املركبات من الف ْقـد والتَّـلفُ ،يـعمل ب�ش�أن
مع عدم الإخالل ب�أحكام الوثيقة َّ
التعامل مع املطالبات امل�ستندة �إىل هذه الوثيقة ب�إجراءات و�ضوابط التعامل مع املطالبات
امل�ستندة �إىل وثيقة الت�أمني الإجباري عن امل�سئولية املدنية النا�شئة عن حوادث املركبات،
ال�صادرة بالقرار ( )23ل�سنة .2016

مادة ()6

على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار ،و ُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ْ
ن�ش ِـره يف
اجلريدة الر�سمية.

حمافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيد حممد املعراج
�صدر بتاريخ 20 :جمادي الأولى 1441هـ
الـمـ ــوافـ ـ ـ ــق 16 :يـنــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2020م
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الوثيقة املوحـدة لت�أمني املركبات من الف ْقـد وال َّتـلف
َّ
�أو ًال :التعاريف:
ـق�صـد بالكلمات والعبارات التالية �أينما وردت يف هذه الوثيقة املعاين املب َّيـنة قرينَ ٍّ
كل
ُي َ
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
منها ،ما مل ِ
الموحـ���دة لت�أمي���ن المركبات من الف ْقـ���د والتَّـلف التي يتعه���د بمقت�ضاها
 -1الوثيق���ة :الوثيق���ة َّ
الم� ِّؤمـ���ن ب�أن يع ِّو�ض الم�ؤ َّمـن له عند حدوث ال�ضرر َّ
المغطـى بالوثيقة مقابل الق�سط الذي يدفعه
الم�ؤ َّمـن له.
 -2الم� ِِّؤمن/ال�شركة� :شركة الت�أمين التي تقبل الت�أمين للم�ؤ َّمـن له.
 -3الم�ؤ َّمـن له :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري حامل الوثيقة المذكور ا�سمه في جدول الوثيقة.
 -4ال�سائقُّ � :أي �شخ�ص م�ص َّرح له بقيادة المركبة من ِقـ َبـل حامل الوثيقة.
 -5المركبة:
ـ�ستخدم عادة في نقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء �أو كليهما� ،أو في
�أ -ال�سيارة :كل مركبة �آلية ُت َ
َجـ ِّر المركبات المعدة لنقل الأ�شخا�ص والأ�شياء �أو كليهما.
ـ�ستخدم في العمل الإن�شائي �أو الزراعي
ب -المركبة الإن�شائية والزراعية :كل مركبة �آلية ُت َ
وما يت�صل بهما.
ج -المقطورة :مركبة من دون مح ِّرك تج ُّرها �سيارة �أو �أية �آلة �أخرى.
د -ن�صف المقطورة :مركبة من دون مح ِّرك يرتكز جزء منها �أثناء ال�سير على �سيارة �أو
على الآلة التي تج ُّرها.
هـ -الدراجة الآلية :مركبة ذات عجلتين �أو �أكثر مج َّهـزة بمحرك �آلي .وقد ُتـلحق بها عربة
(�سلة �أو �صندوق) ،مع َّدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء ولي�ست م�ص َّمـمة على �شكل �سيارة.
 -6المطالب���ة :الإ�شع���ار الكتابي المق َّدم �إلى الم� ِّؤمن/ال�شركة بطل���ب تعوي�ض عن حادث َّ
مغط ًى
بموجب �أحكام هذه الوثيقة.
  -7جدول الوثيقة :الجدول ال�صادر مع هذه الوثيقة والذي ي�ش ِّكـل جز ًءا منها ،ويحدِّ د البيانات
الخا�صة بالم�ؤ َّمـن له والحماية الت�أمينية بموجب الوثيقة.
  -8التعوي����ض :المبال���غ الت���ي يتع َّين على ال�شرك���ة د ْفـ ُعـها للمت�ض ٍّرر عن ح���ادث َّ
مغط ًى بموجب
�أحكام هذه الوثيقة و�شروطها.
  -9الق�س���ط :المبل���غ ال���ذي يدفعه الم�ؤ َّمـن له �إل���ى ال�شركة مقابل قيام ال�شرك���ة بتوفير التغطية
الت�أميني���ة� .أما بالن�سبة للت�أمين التكافلي ،في َعـ َّرف الق�س���ط باال�شتراك ،وهو المبلغ الذي يدفعه
الم�شترك (الم�ؤ َّمـن له) �إلى ال�شركة مقابل قيام ال�شركة بتوفير التغطية التكافلية.
 -10ال َّت َـح ُّـمـل الإلزامي :المبلغ الذي يتحمله الم�ؤ َّمن له ِو ْفـق ًا لجدول مبالغ الت ََّـحـ ُّمـل المب َّيـن في
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هذه الوثيقة عن كل حادث.
 -11ال َّت َـح ُّـمـ���ل الإ�ضاف���ي :المبلغ الذي يتح َّمـله الم�ؤ َّمـن له ِو ْفـق ًا لأحكام هذه الوثيقة ،عالوة على
الت َُّّـحـمل الإلزامي.
 -12ن�سبة اال�ستهالك :الن�سبة التي يتح َّمـلها الم�ؤ َّمـن له عند وقوع حادث ي�ستلزم ا�ستبدال قطع
غي���ار جديدة بد ًال من الم�ستع َمـلة في حالة الخ�سارة الجزئية كما هو مبين في الملحق رقم ()1
من �إجراءات و�ضوابط التعامل مع المطالبات ،ال�صادرة بالقرار رقم ( )23ل�سنة .2016
  -13الفت���رة الت�أميني���ة :هي الم���دة الزمنية لت�أمين المركبة والممتدة �إل���ى نهاية ال�شهر الثاني
ع�شر من بداية الت�أمين.
 -14الإج���راءات وال�ضواب���ط� :إج���راءات و�ضوابط التعام���ل مع المطالبات ،ال�ص���ادرة بموجب
القرار رقم ( )23ل�سنة .2016
ثانياً� :شرط الت�أمين:
يجب �أن تت�ضمن الوثيقة �ش ْرط الت�أمني ،ويكون على النحو التايل:
لـ َّما كان امل�ؤ َّمـن له قد تق َّدم �إىل �شركة .........................امل�سماة فيما بعد بـ(ال�شركة)
ُبـغية الت�أمني طلب ًا و�إقرار ًا ،وهما �أ�سا�سا هذا العقد وجزءان ال يتجز�آن منه ،ود َفـع الق�سط املطلوب
�أو وافق على د ْفـ ِعـه ،ف�إن ال�شركة تلتزم يف حالة حدوث �ضرر َ
مغط ًـى مبوجب هذه الوثيقة� ،سوا ًء
كان نا�شئ ًا عن ا�ستعمال املركبة �أو تو ُّقـ ِفـها �أو خالل حتميلها وتفريغها داخل مملكة البحرين
بتعوي�ض امل�ؤ َّمـن له عن جميع املبالغ ،يف حدود الأحكام وال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة وطبق ًا
للإجراءات وال�ضوابط.
ثالثاً :ف ْقـ ُد �أو تلف المركبة الم�ؤ َّمـن عليها:
 -1تلت���زم ال�شركة في حال���ة حدوث �ضرر َ
مغط ًـى بموجب هذه الوثيقة يقع داخل مملكة البحرين
�أثن���اء مدة �سريان الت�أمين ،وطبق ًا للأحكام وال�شروط واال�ستثناءات الواردة بهذه الوثيقة �أو
الملحـق���ة بها والمع َّبـر عنها جميع ًا فيما بع���د بعبارة (�شروط الوثيقة) ،بتعوي�ض الم�ؤ َّمـن له
َ
ع���ن الف ْقـد �أو التَّـلف الذي ي�صيب المركبة الم�ؤ َّمـن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الم ْثـ َبـتَـة
فيها� ،إذا:
�أ  -نتج الف ْقـد �أو التَّـلف عن حادث ت�صادم �أو انقالب� ،أو انقالب نتيجة لعطب ميكانيكي �أو
االهتراء باال�ستعمال.
ب  -نتج الف ْقـد �أو التَّـلف عن حريق �أو ا�شتعال ذاتي �أو �صاعقة �أو ْ
�سطـو بالخلع والك�سر �أو
ال�سرقة.
ج  -نتج الف ْقـد �أو التَّـلف عن الفعل المتع َّمـد من الغير.
د  -حدث الف ْقـد �أو التَّـلف �أثناء ن ْقـل المركبة بر ًا �أو النقل بالم�صاعد �أو الآالت الرافعة (بما
في ذلك عمليات التحميل �أو التفريغ التابعة لأعمال الن ْقـل).
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 -2غط���اء الزجاج الأمامي :تع ِّو�ض ال�شركة الم�ؤ َّمـن له عن الأ�ضرار التي ت�صيب زجاج المركبة
بما في ذلك الأ�ضرار الناتجة عن �أحوال الطق�س والمناخ ،وبحد �أق�صى  300دينار بحريني
بعد خ�صم مبلغ الت ََّـحـ ُّمـل الإلزامي.
 -3لل�شركة الخيار في �أن تدفع قيمة الف ْقـد �أو التَّـلف نقد ًا م�ضاف ًا �إليها كلفة الت�صليح� ،أو �أن تقوم
ب�إ�ص�ل�اح المركب���ة و�إعادتها �إلى حالتها ال�سابق���ة� ،أو ا�ستبدالها ك ِّلـه���ا �أو � ٍّأي من �أجزائها �أو
ملحقاتها �أو قطع غيارها ،على �أال تتعدى م�سئولية ال�شركة قيمة الأجزاء المفقودة �أو التالفة
والقيم���ة المعقولة لتركيب �أو ت�صليح ه���ذه الأجزاء بعد خ�صم ن�سبة اال�ستهالك ح�سب عمر
المركبة وكما هو مب َّيـن في الملحق رقم ( )1من الإجراءات وال�ضوابط.
خطر م�ؤ َّمـن منه بمقت�ضى هذه الوثيقة
� -4إذا �أ�صبح���ت المركبة غير �صالحة لال�ستعمال ب�سبب ٍ
ف����إن ال�شركة تتحمل التكالي���ف المعقولة الالزمة لحرا�سة المركب���ة ون ْقـلها �إلى �أقرب ور�شة
لإ�صالحها بعد � ْأخـذ موافقة الم�ؤ َّمـن له.
� -5إذا ُفـ ِق���دت المركب���ة الم�ؤ َّمـن عليها �أو �أ�صيبت ب�أ�ضرار جعلتها في حكم الخ�سارة الكلية ،ف�إن
ال�شركة تدفع عندئذ قيمة المركبة على النحو الآتي:
�أ – بالن�سبة �إلى المركبة التي ال يزيد عمرها على ثالث �سنوات ،يتم تقدير قيمة الخ�سارة
الكلية على �أ�سا�س القيمة الـت�أمينية المت َفـق عليها في وثيقة الت�أمين تحت البند ثاني ًا،
مخ�صوم ًا منها ن�سبة اال�ستهالك ال�سنوي على طراز المركبة ،على �أال تزيد عن %15
�سنوي ًا ،مع تطبيق مبد�أ الن�سبة والتنا�سب بالن�سبة �إلى ك�سور ال�سنة.
ب – �أما بالن�سبة �إلى المركبة التي يزيد عمرها على ثالث �سنوات ،فتقوم ال�شركة بالرجوع
�إلى الأ�س�س الواردة في الملحق رقم ( )2من الإجراءات وال�ضوابط
ُ -6تـعت َبر المركبة في حكم الخ�سارة الكلية في الحالة التي تكون المركبة غير قابلة لال�ستخدام
على الطريق� ،أو كانت كلفة �إ�صالحها غير مجدية اقت�صادي ًا لل�شركة� ،أو غير قابلة للإ�صالح
وذلك بموجب تقرير من الإدارة العامة للمرور �أو خبير فني.
رابعاً :القيمة الت�أمينية:
يتم حتديد قيمة ت�أمني املركبة لأول �سنة من عمرها ِو ْفـق ًا لقيمة املركبة يف تاريخ ال�شراء،
ويتم تخفي�ض مبلغ ت�أمني املركبة لل�سنتني التاليتني بن�سبة ال تزيد عن � %15سنوي ًا� .أما بالن�سبة
لقيمة ت�أمني املركبة بعد ال�سنة الثالثة للمركبة فيتم حتديده من ِقـ َبـل ال�شركة مبوافقة امل�ؤ َّمـن له،
�أو ا�ستناد ًا �إىل تقرير خبري فني ومبوافقة امل�ؤ َّمـن له.
خام�ساً :مبالغ ال َّت َح ُّـمـل:
-1ال َّت َـح ُّـمـل الإلزامي:
�أ – المركبات الخ�صو�صية:
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يتحمل امل�ؤ َّمن له املبلغ املبينَّ �أدناه من تكاليف الت�صليح لكل حادث للمركبة ذات الت�صنيف
اخلا�ص املعت َمـد من ِقـ َبـل الإدارة العامة للمرور يف حالة م�سئوليته عن احلادث (وت�ستثنى من
ذلك مركبات تدريب وتعليم ال�سياقة واملركبات الأخرى) .وتلتزم ال�شركة بدفع ما يزيد عن هذا
املبلغ مبوجب �شروط الوثيقة .ولأغرا�ض هذا ال�شرط ف�إن تعبري (حادث) يعني حادث ًا �أو �سل�سلة
من احلوادث الناجتة عن �سبب واحد فيما يتعلق باملركبة.
مبلغ الت�أمني
 20000/-دينار بحريني �أو �أقل

مبلغ الت ََّح ُّمـل
 50/-دينار ًا بحريني ًا

�أكرث من  20000/-دينار بحريني �إىل
 50000/-دينار بحريني

 100/-دينار بحريني

�أكرث من  50000/-دينار بحريني

يتم االتفاق بني امل�ؤ َّمـن له وال�شركة

مبلغ الت�أمني
 20000/دينار بحريني �أو �أقل�أكرث من  20000/-دينار بحريني �إىل
 50000/دينار بحريني�أكرث من  50000/-دينار بحريني

مبلغ التحمل
 50/-دينار ًا بحريني ًا

ب – مركبات تدريب وتعليم ال�سياقة والمركبات الأخرى:
يكون مبلغ الت ََّـح ُّمـل الإلزامي ملركبات تدريب وتعليم ال�سياقة واملركبات الأخرى ( ِو ْفـق ًا
لت�صنيف الإدارة العامة للمرور) ح�سب االتفاق بني ال�شركة وامل�ؤ َّمـن له.
 -2ال َّت َـح ُّـمـل الإ�ضافي:
بالإ�ضافة �إىل الت ََّـح ُّمـل الإلزامي امل�شار اليه يف الفقرة (�-1أ) من خام�س ًا ،يتحمل امل�ؤ َّمـن له
(با�ستثناء احلاالت التي يكون فيها امل�ؤ َّمـن له �صاحب املركبة) مبلغ َ
حتـ ُّمـل �إ�ضايف من تكاليف
الت�صليح لكل حادث يف حالة م�سئوليته عن احلادث� ،إذا كانت املركبة ت�ساق من قبل � ِّأي �شخ�ص
مل يتجاوز عمره ( )21عام ًا� ،أو كان وقت احلادث يحمل رخ�صة قيادة معرتَف بها من الإدارة
العامة للمرور مل مت�ض على �صدورها �سنة واحدة ،وذلك ح�سب اجلدول الآتي:

 100/دينار بحريني 200/-دينار بحريني

ويتحمل امل�ؤ َّمن له كلفة الت�صليح �أو مبالغ الت ََّـح ُّمـل املذكورة �أعاله �أيهما �أقل.
تح ُّمـل الحادث �ضد مجهول:
َ -3
بالإ�ضافة اىل الت ََّـح ُّمـل الإلزامي امل�شار �إليه يف الفقرة (�-1أ) من خام�س ًا ،يتح َّمـل امل�ؤ َّمـن له
مبلغ  100/-دينار بحريني (مائة دينار بحريني ) من تكاليف الت�صليح لكل حادث �إذا مت تقييد
احلادث �ضد جمهول .
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�ساد�ساً :اال�ستثناءات
ال يغطي هذا الت�أمني الف ْقـد والتَّـ َلف الناجت عن حوادث املركبات امل�ؤ َّمـن عليها ،ولن تكون
ال�شركة م�سئولة عن التعوي�ض بخ�صو�ص ما يلي:
 -1الخ�س���ارة غير المبا�شرة التي تلحق بالم�ؤ َّمـن له ب�سبب حادث م�شمول بالوثيقة ،بما في ذلك
الك�سـب �أو الحرمان من ا�ستعمال المركبة الم�ؤ َّمـن عليها.
فوات ْ
 -2اال�سته�ل�اك �أو االنخفا����ض في قيمة المركبة الم�ؤ َّمـ���ن عليها ب�سبب اال�ستعم���ال �أو التَّـ َلـف �أو
الك�سـر �أو نتيجة �سوء الإ�صالح نتيجة
ال ِبـلى �أو ال ُع ْـطـل الميكانيكي �أو الكهربائي �أو ال ُع ْـطـل �أو ْ
حادث �سابق.
 -3الأ�ضرار التي تحدث نتيجة التحميل الزائد �أو ال�ضغط.
و�ضع
 -4الخ�س���ارة �أو التَّـ َلـف �أو الحريق الذي ي�صيب المركبة الم�ؤ َّمـن عليها �أو ملحقاتها ب�سبب ْ
�أية �إ�ضافات للمركبة لم يتم �إبالغ ال�شركة عنها.
 -5الخ�سارة �أو الف ْقـد �أو التَّـ َلف الذي ي�صيب حمولة المركبة الم�ؤ َّمـن عليها �أو الملحقات الم�ص َّمـمة
للت�سلي���ة ال�سمعي���ة �أو الب�صرية �أو �أغرا�ض االت�صاالت �أو �أية ممتلكات �أخرى موجودة فيها �أو
�أية �إ�ضافات �أو تعديالت تتم عليها ،ما لم تكن م َثـ َّبـتة �أ�سا�س ًا �أو ب�شكل دائم في المركبة عند
ت�أمينها� ،أو تم االتفاق على ت�أمينها في وقت الحق وتم �سداد ق�سط الت�أمين المنا�سب عليها.
 -6الغرامات �أو العقوبات.
 -7الأ�ضرار التي تحدث نتيجة تحميل مواد قابلة لال�شتعال.
 -8الف ْقـ���د �أو التَّـ َل���ف ال���ذي يلحق بالمركبة الم�ؤ َّمـ���ن عليها الناجم عن ارتط���ام حمولة المركبة
بهيكلها �أو المقطورة بالقاطرة ،ما لم تكن هذه الأ�ضرار ناتجة عن حادث ت�صادم مع ج�سم
�آخر �أو انقالب.
 -9التَّـ َل���ف الذي يلحق بالمركب���ة الم�ؤ َّمـن عليها عندما تكون موجودة ف���ي ُعـهدة ور�ش ال�صيانة
�أو الت�صلي���ح �أو التنظي���ف وما �شابه ذلك لأ�سباب غير مرتبطة بحادث َّ
مغط ًـى بموجب وثيقة
الت�أمين.
 -10عن���د ا�ستخدام المركبة ف���ي مناطق خا�صة ال تكون عادة متاحة لعام���ة النا�س كالمطارات
والموانىء.
 -11انقالب المركبة الم�ؤ َّمـن عليها الناتج عن زيادة عدد الركاب �أو الحمولة عن العدد �أو الوزن
المق َّرر قانون ًا.
 -12ال�ضرر الناتج عن الفعل الع ْمـد ال�صادر من الم�ؤ َّمـن له �أو �أحد �أفراد عائلته �أو �سائق المركبة
الم�ؤ َّمـن عليها.
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� -13إذا ثب���ت �أن الت�أمي���ن قد ُعـ ِقـ���د بنا ًء على �إدالء الم�ؤ َّمـن له ببيان���ات كاذبة� ،أو �إخفائه وقائع
جوهرية ت�ؤ ِّثـر في ح ْكـم ال�شركة على قبولها تغطية الخطر �أو على �سعر الت�أمين �أو �شروطه.
� -14إذا تم ا�ستخدام المركبة في � ِّأي نوع من �أنواع ال�سباق �أو في تجربة اختبار القدرة.
ُـخدمت المركبة من ِقـ َبـل � ِّأي �شخ�ص ال يحمل رخ�صة قيادة ت�ؤهِّ ـله لقيادة هذه الفئة
� -15إذا ا�ست ِ
�سحـب رخ�صة القيادة.
من المركبات� ،أو ب�سبب �إلغاء �أو ْ
� -16إذا تجاوز الم�ؤ َّمـن له �أو ال�سائق الإ�شارة الحمراء ع ْمـد ًا.
� -17إذا كانت المركبة ت�سير عك�س اتجاه ال�سير ع ْمـد ًا.
 -18الحوادث الناتجة عن مخالفة القوانين �إذا ما انطوت المخالفة على جناية �أو جنحة ع ْمـدية.
 -19قيادة � ِّأي �شخ�ص المركبة تحت ت�أثير الم�شروبات ال ُم ْـ�س ِـكـرة �أو المخدرات.
 -20هروب الم�ؤ َّمـن له �أو ال�سائق من موقع الحادث.
� -21أية م�سئولية تترتب بمقت�ضى اتفاق بين الم�ؤ َّمـن له والغير لم تكن تترتب لوال هذا االتفاق.
 -22التَّـ َلـ���ف ب�سب���ب �سرقة بع�ض �أجزاء �أو �أية �إ�ضافات عل���ى المركبة الم�ؤ َّمن عليها �أثناء ت ْر ِكـها
غير مقفلة ،با�ستثناء وجودها في مر�آب مقفل �أو مكان مقفل.
ُّ � -23أي مبل���غ تعوي����ض كان من حق الم� ِّؤمـ���ن ا�سترداده من � ِّأي طرف �آخر ل���وال وجود اتفاق بين
الم�ؤ َّمـن له وذلك الطرف الآخر.
الحجـز �أو الم�صادرة (من ِقـ َبل ال�سلطات المخت�صة).
ْ -24
 -25الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية لمملكة البحرين.
 -26الخ�سارة ،والأ�ضرار المادية والج�سمانية التي تكون قد وقعت� ،أو ن�ش�أت� ،أو نتجت� ،أو تع َّلـقت
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر بالآتي:
�أ -الفي�ضانات �أو العوا�صف بما في ذلك البرد� ،أو العوا�صف الرملية �أو الطوفان �أو الأعا�صير
�أو االنفجارات البركانية �أو الزالزل �أو �أية ا�ضطرابات عنيفة للطبيعة.
ب -الحرب� ،أو الغزو� ،أو �أعمال العدو الأجنبي� ،أو الأعمال العدوانية� ،أو الأعمال �شبه
الحربية (�سواء �أُع ِلـنت الحرب �أو لم تع َلـن)� ،أو الحرب الأهلية� ،أو التمرد� ،أو الع�صيان،
�أو الثورة� ،أو الفتنة� ،أو اال�ضطرابات الأهلية التي ت�أخذ حجم م�ستوى االنتفا�ضة ال�شعبية
�أو ت ْر َقـى �إليها� ،أو االنتفا�ضة الع�سكرية� ،أو ال�سلطة الغا�صبة� ،أو الإ�ضرابات� ،أو القالقل
العمالية� ،أو الأ�شخا�ص الكيديين.
ـق�صـد بالإرهاب ا�ستخدام القوة �أو العنف �أو التهديد
جُّ � -أي عمل من �أعمال الإرهاب ،و ُي َ
و�ضع
بهما لأ�سباب �أو �أغرا�ض �سيا�سية �أو دينية �أو �أيديولوجية �أو ِعـ ْرقية ،بما في ذلك ْ
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الجماهير �أو � ُّأي قطاع منها في حالة خ ْوف� ،أو الت�أثير على �أية عمليات �أو ن�شاطات تكون
على �صلة بالحكومة �أو ب�سيا�ساتها لإعاقتها� ،أو التدخل في االقت�صاد الوطني �أو � ِّأي قطاع
منه �أو �إعاقته.
د -الأ�سلحة النووية �أو الإ�شعاعات الأيونية �أو التلوث بالإ�شعاع من � ِّأي وقود �أو نفايات نووية
ناتجة عن احتراق وقود نووي .ولأغرا�ض هذا اال�ستثناء ،ف�إن االحتراق ي�شمل �أية عملية
ان�شطار نووي.
هـ -التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.
�سابعاً :ال�شروط العامة:
 -1ت�ش ِّكـ���ل التغطية الت�أمينية الواردة في هذه الوثيقة الح���د الأدنى المت َفـق عليه بين الم�ؤ َّمـن له
وال�شركة؛ للحماية الت�أمينية للم�ؤ َّمـن له.
معنى
الملحـق بها يجب اعتبارهما عقد ًا واحد ًا ،وكل كلمة �أو عبارة �أُ ِ
 -2الوثيقة والجدول َ
عطـيت ً
خا�صا في � ِّأي جزء من الوثيقة �أو الجدول يكون لها المعنى ذاته في � ِّأي مكان �آخر وردت فيه.
ًّ
 -3يجب على الم�ؤ َّمـن له اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لحماية المركبة من الف ْقـد �أو التَّـ ًلـف،
كم���ا يجب عليه �أن ُيـب ِق َـي المركبة بحالة جيدة .كما يج���ب عدم ت ْرك المركبة عند تع ُّر�ضها
لح���ادث �أو عطب ب���دون مراقبة وبدون اتخ���اذ االحتياطات المنا�سبة لم ْنـ���ع تفا ُقـم ال�ضرر.
ُـعمـلت المركبة قبل �إجراء الت�صليح���ات الالزمة لها ف�إن �أية زيادة في �ضرر
�أم���ا �إذا ما ا�ست ِ
المركبة �أو �أية �أ�ضرار �أخرى تكون م�ستثناة من التعوي�ض بموجب هذه الوثيقة.
يوجـ���ه �إلى ال�شركة ب�ش���كل كتابي �أو
 -4كل تبلي���غ �أو �إخط���ار بح���ادث ت�ستلزم���ه الوثيقة يجب �أن َّ
�إلكتروني �سوا ًء بوا�سطة البريد الإلكتروني �أو الفاك�س �أو � ِّأي تطبيق معت َمـد من ِقـ َبـل ال�شركة
�أو باليد على العنوان المح َّدد في الوثيقة ب�أ�سرع وقت ممكن.
 -5عل���ى الرغ���م مما ورد في ه���ذه الوثيقة من �أح���كام و�شروط ،ال يجوز ل�شرك���ة الت�أمين ر ْفـ�ض
تعوي�ض الم�ؤ َّمـن له ب�سبب الت�أخير عن التبليغ عن الحادث �إذا كان الت�أخير لعذر مقبول.
 -6لل�شرك���ة والم�ؤ َّمـ���ن له بموجب مالحق خا�صة مقاب���ل ق�سط ُيـتَّـ َفـق عليه وف���ي حدود الأحكام
وال�شروط الواردة بهذه الوثيقة ،االتفاق على �أن تقوم ال�شركة بالت�أمين من الأ�ضرار الأخرى
غير المن�صو�ص عليها في هذه الوثيقة.
 -7ف���ي حالة اعتبار المركبة الم�ؤ َّمـن عليها بحالة خ�سارة كلي���ة وقيام ال�شركة بتعوي�ض الم�ؤ َّمـن
ل���ه على ه���ذا الأ�سا�س ،ف�إن الحطام يكون من حق ال�شركة ،وال يج���وز تحميل الم�ؤ َّمـن له �أية
م�صاريف مقابل ن ْقـل ملكية المركبة �أو ا�ست�صدار �شهادة حيازة للمركبة الم�شطوبة .ويلتزم
ت�سلُّـم���ه التعوي�ض ،بدفع جمي���ع الم�ستحقات المترتبة عل���ى المركبة ،كما
الم�ؤ َّم���ن ل���ه ،قبل َ
يلتزم بتقديم ما يفيد عدم ممانعة الإدارة العامة للمرور في ن ْقـل ملكية حطام المركبة �إلى
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ال�شركة.
 -8ف���ي حال���ة وجود ت�أمين �آخ���ر وقت وقوع المطالب���ة بالتعوي�ض ِّ
يغطي نف�س الف ْق���د �أو التَّـ َلـف �أو
الم�سئولية؛ ف�إن ال�شركة ال تكون م�سئولة عن ال َّد ْفـع بخ�صو�ص الف ْقد �أو التَّـ َلـف �أو التعوي�ض �أو
الم�صاريف �أو النفقات� ،أو �أن ت�ساهم فيها ب�أكثر من ن�صيبها الن�سبي.
 -9لل�شركة �أن تتولى الإجراءات الق�ضائية والت�سوية لتمثيل الم�ؤ َّمـن له �أو قائد المركبة على نفقتها
محام في � ِّأي تحقيق �أو ا�ستجواب و�أمام �أية محكمة في �أية دعوى� ،أو التدخل في
م���ن خ�ل�ال ٍ
�أية مرحلة من مراحلها يتعلق بمطالبة �أو حادث قد ُتـ�س�أل عنه ال�شركة بموجب هذه الوثيقة
ويمك���ن �أن يترت���ب عليه د ْفـع تعوي�ض طبق��� ًا لأحكام هذه الوثيقة .وله���ا �أن تقوم بت�سوية تلك
المطالب���ة والت�صالح فيها .وعلى الم�ؤ َّمـ���ن له �أن يقدم �إلى ال�شركة كل التعاون الممكن �سواء
بتوقيع وكالة للمحامي �أو خالفه من �أجل تمكينها من مبا�شرة � ٍّأي من الإجراءات القانونية.
ثامناً :ت�سوية المطالبات:
مع عدم الإخالل ب�أحكام هذه الوثيقة ،تخ�ضع ت�سوية املطالبات للأحكام الواردة يف
الإجراءات وال�ضوابط.
و ُيـ�ستثنى تطبيق �أحكام البند ( )3من ال�شروط اخلا�صة ُمبـلحق ِن َـ�سـب اال�ستهالك ،الواردة
يف املُ َلحق رقم ( )1من قرار الإجراءات وال�ضوابط �إذا كان امل�ؤ َّمـن له هو املت�س ِّبـب باحلادث،
على �أن يطبق الن�ص الآتي:
"يف حالة عدم ا�ستطاعة ال�شركة توفري قطع غيار م�ستع َمـلة بحالة جيدة خالل �أ�سبوعني
خ�صـم �أية ن�سبة ا�ستهالك� .أما يف حالة عدم
تلتزم ال�شركة بتوفري قطع غيار جديدة ،مع ْ
تو ُّفـر قطع غيار م�ستع َمـلة �أو جديدة �أ�صلية للمركبةُ ،يـ�صا ُر حينئذ �إىل د ْفـع مبلغ نقدي للم�ؤ َّمـن
له كت�سوية نهائية للمطالبة ،على �أال يقل مبلغ الت�سوية النقدية يف هذه احلالة عن جمموع كلفة
قطع الغيار الأ�صلية اجلديدة بعد تطبيق ِن َـ�سـب اال�ستهالك الواردة يف اجلدول ،م�ضاف ًا �إليه مبلغ
كلفة الت�صليح".
تا�سعاً :الإلغاء:
 -1لل�شرك���ة الحق ف���ي �إلغاء الوثيقة بع���د انق�ضاء ثالثين يوم��� ًا من �إخطار الم�ؤ َّمـ���ن له بالبريد
الم�سجـ���ل على �آخر عن���وان معروف له ،وفي هذه الحالة ت ُر ُّد ال�شركة �إلى الم�ؤ َّمـن له الق�سط
َّ
المدف���وع مخ�صوم ًا منه الجزء الن�سبي للمدة التي كان���ت التغطية الت�أمينية �سارية خاللها،
م���ع تطبيق مبد�أ الن�سب���ة والتنا�سب عن الفت���رة الت�أمينية المتبقية (بع���دد الأيام) من مدة
البولي�صة.
 -2يح���ق للم�ؤ َّمـ���ن له �إلغاء هذه الوثيقة وا�سترداد الق�سط المدفوع مخ�صوم ًا منه الجزء الن�سبي
للم���دة التي كانت التغطي���ة الت�أمينية �سارية خاللها ،مع تطبيق مب���د�أ الن�سبة والتنا�سب عن
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خ�صـم ر�سوم �إدارية
الفترة الت�أمينية المتبقية (بعدد الأيام) من مدة البولي�صة ،وذلك بعد ْ
بم���ا ال تزيد ع���ن خم�سة دناني���ر بحرينية .وفي حالة وج���ود �أية مطالب���ة مق َّدمة خالل مدة
�سريان الوثيقة ،فال يتم ا�سترداد � ِّأي جزء من الق�سط المدفوع.
 -3في جميع الحاالت ال يجوز �إلغاء الوثيقة من ِقـ َبـل �شركة الت�أمين �أو الم�ؤ َّمـن له في حالة وجود
�أية التزامات مالية لجهات تمويلية ت�ستوجب �سريان التغطية.
عا�شراً� :سيادة الن�ص العربي:
يف حالة وقوع خالف بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي لهذه الوثيقة ،ف�إن الن�ص العربي
هو الذي ُيـعت ُّد به ح�سب ما ن�صت عليه الفقرة (ج) من املادة رقم ( )76من قانون م�صرف
البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ،ال�صادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة .2006
حادي ع�شر :القانون المط َّبـق واالخت�صا�ص الق�ضائي:
تخ�ضع هذه الوثيقة و� ُّأي نزاع ين�ش�أ عنها للقواعد القانونية النافذة يف مملكة البحرين،
ح�صـر ًا.
وتكون من اخت�صا�ص حماكم مملكة البحرين ْ
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