
 

أكسا من المركبات تأمٌن منافع   
 

 شامل )تجاري( الغٌر  سٌلٌكت بٌرفكت برستٌج منفعة )منافع( المنتج

 )المركبة المادٌة التلفٌات / الخسائر ضد مؤمن

 نعم ال ٌوجد نعم نعم نعم علٌها( المؤمن

 نعم نعم ال ٌوجد نعم نعم  ثالث كطرف علٌهم المؤمن األسرة وأفراد الركاب

 درهم) الغٌر بممتلكات تلحق التً األضرار تغطٌة حد

 2,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 5,000,000 (إماراتً

 غٌر محدد غٌر محدد غٌر محدد غٌر محدد غٌر محدد  بالغٌر تلحق التً البدنٌة اإلصابة

 نعم ال ٌوجد نعم نعم نعم  واإلضرابات الشغب وأعمال والفٌضانات العواصف

 ال ٌوجد اختٌاري نعم نعم نعم  والسرقة الحرائق ضد التأمٌن

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 20,000 20,000  إماراتً( )درهم الشخصٌة اإلصابات ضد التأمٌن

 ال اختٌاري نعم نعم نعم  التأمٌنٌة عمان تغطٌة

 ال ال ٌوجد ال ٌوجد نعم نعم الطرٌق على المساعدة

سنوات  5  التوكٌل تصلٌحات  سنة واحدة ال ٌوجد ال ٌوجد سنتٌن  

 نعم ال ٌوجد نعم نعم نعم  شهر 23 لمدة المضمونة التصلٌحات

00666حتى  إماراتً( )درهم الطبٌة المصارٌف 00566حتى  ال ٌوجد ال ٌوجد  00566حتى    

00666حتى  إماراتً( )درهم الشخصٌة المتعلقات 00666حتى    ال ٌوجد ال ٌوجد 
 لكل  00666حتى 

 حادثة

 )للمركبات جدٌدة بأخرى القدٌمة السٌارة استبدال

شهر 40 لأو العالمٌة( الجدٌدة شهور  0أول   شهور  0أول  ال ٌوجد ال ٌوجد   

درهم إماراتً  50666 غٌر محدد  األمامً المركبة زجاج تلف ٌوجدال    ال ٌوجد 
درهم  50666

 إماراتً

 درهم 20111 إلى قٌمتها تصل )التً األقفال استبدال

 ال ال ٌوجد ال ٌوجد نعم نعم  إماراتً(

 (إماراتً درهم ) السائق - الشخصٌة الحوادث منفعة
 اختٌاري

350,000 

 اختٌاري

200,000 

 اختٌاري

 200,000 

 اختٌاري

200,000 

 اختٌاري

200,000 

 (إماراتً درهم ) الراكب - الشخصٌة الحوادث منفعة
 اختٌاري

200,000 

 اختٌاري

200,000 

 اختٌاري

200,000 

 اختٌاري

200,000 

 اختٌاري

200,000 

 اإلٌجار مركبات توفٌر منفعة
 لكل درهم إماراتً  00566متضمن 

 )تعوٌض نقدي( حادثة 

أٌام  7حتى ٌصل إلى  اختٌاري

حادثة لكل   

أٌام  7اختٌاري حتى ٌصل إلى 

حادثة لكل   
 ال ال ٌوجد

 

 طوال الساعة مدار على األعطال و الحوادث معالجة

 الٌوم

 ال نعم نعم نعم نعم

 ال ال ٌوجد ال ٌوجد اختٌاري اختٌاري  الخلٌجً التعاون مجلس لدول التأمٌنٌة التغطٌة

 

 و المركبات صف خدمة عن الناتجة التلفات تغطٌة

 السرقة ضد التغطٌة

 ال ال ٌوجد ال ٌوجد نعم نعم

 ال ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد نعم   الفردٌة المطالبات

 خدمة طرٌق عن المطالبات تقدٌم بعملٌات اإلشعار

 القصٌرة الرسائل

 

 نعم ال ٌوجد نعم نعم نعم

 اختٌاري اختٌاري اختٌاري اختٌاري نعم (المطالبات خدمات ) إرجاعها و المركبة إستالم

 مدرج مدرج مدرج مدرج مدرج *** اإلسعاف خدمات

 رسم دون من شهرا 24 لمدة الجدٌدة المركبة تغطٌة

 ال نعم نعم نعم نعم  إضافً

 التعرض عدم نتٌجة التأمٌن قسط قٌمة تخفٌض

 نعم نعم نعم نعم نعم  للحوادث



 

أكسا من المركبات تأمٌن منافع   
 

 

إضافٌة إسمٌة رسوم دفع مقابل تلقائً بشكل المنفعة هذه إدراج ٌتم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال ال ٌوجد نعم نعم نعم  سٌاراتال صف خدمة و المركبات تداول

 أخرى سٌارة قٌادة عند للغٌر التأمٌنٌة التغطٌات

 ال ال ٌوجد نعم نعم نعم  ال أم علٌها مؤمن أكان سواء

 وما والمواصالت الطرق بهٌئة به موثوق وكٌل

 نعم ال ٌوجد نعم نعم نعم  والمواصالت الطرق بهٌئة ٌتعلق

سنوات  5 بالوكالة التصلٌح لفترة األقصى الحد سنوات اختٌارٌة 5   سنة واحدة ال ٌوجد ال ٌوجد 


