
 

   
 

وط وأحكام التأمي     شر

 

 

وط واألحكام الواجبة التطبيق:   الشر

 التأمي   العام للمسؤولية المدنية قبل الغي  

 عامة معلومات .أ

كة اورينت للتأمي   ش.م.عتقدم  ي يقع شر
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )وُيشار إليها فيما يلي باسم " الت 

 
كة التأمي   مقرها ف "( شر

ي المحددة قرين 
ي هذه الوثيقة. يكون للكلمات والعبارات التالية المعان 

 
وط واألحكام المنصوص عليها ف تغطية تأمينية تخضع للشر

الع عليها. 
ّ
 كل منها، وقد تم إبرازها لتسهيل االط

 ريفاتالتع .ب

 : هذه الوثيقةتنطبق التعريفات التالية عل 

كة اليم لتأجير السكوترات الكهربائية حامل الوثيقة" كة الشخص الواحد ذ.م.م -": هي شر كة وُيشار إليها فيما بعد باسم " ،شر شر

فيسيس اليم ترانسبورتيشن و  ". اليم يك سكوترزفيما بعد باسم  إليها ويشار  ليميتد سي   . اليم اليكير

ر بممتلكات الغير الحادث"  ئ الذي ال يتوقعه المستفيد وال يقصده مما يؤدي إىل حدوث إصابة جسدية أو ض  " هو الحدث المفاج 
 . ة التأمير 

ي وقت محدد خالل في 
 ويحدث ف 

 المستفيدون"" أو "المستفيد" بلفظيقصد 

كة اليم بغرض النقل الشخصي داخل الدولة بموجب اتفاقية اإليجار   (1) العميل )العمالء( الذي )أ( يستأجر إحدى وحدات شر

ي تلك الدولة؛ و
 المحلية؛ و)ب( يبلغ الحد األدن  لسن الرشد المطلوب بموجب القوانير  أو اللوائح المحلية ف 

 أي مستخدم آخر مرصح له.  (2)

ر الجسدي" ي تحدث ألي شخص أو وفاته، وال يشمل ذلك أي إصابة عقلية أو صدمة أو " ُيقَصد به االض 
إلصابة الجسدية الت 

 معاناة. 

 " هي مطالبة كتابية يقدمها الغير ضد المستفيد بسبب حادث، سعًيا للحصول عل تعويض نقدي. المطالبة"

كة اليم لألغراض المتعلاالستخدام التجاري" قة بالتجارة الخاصة بالمستفيد أو أعماله أو " ُيقَصد به استخدام إحدى وحدات شر
 حرفته أو مهنته. ولتجنب الشك، فإن االستخدام التجاري ال يشمل التنقل بير  مقر إقامة المستفيد ومكان عمله. 

ة" كة اليم حت  يقفل المستفيد تلك الوحدالتأمي    فير ي تبدأ من قيام المستفيد بفتح إحدى وحدات شر
ة الزمنية الت  ا " هي الفي 

ً
ة وفق

ي تطبيق 
 ، أو حت  يكمل استخدامها، أيهما أقرب. Lime Electric Scooterللتعليمات الواردة ف 

ي تطبيق العميل"
 .Lime Electric Scooters" هو أي شخص طبيعي ُمسّجل ف 

ارالتعويضات عن " ي فيما يتعلاألض 
ق بالقضايا أو الدعاوى " هي مبلغ من المال ُيدفع كنوع من التعويض للغير بموجب القانون المدن 

ي أي دولة )بخالف القضايا أو الدعاوى المرفوعة لتنفيذ حكم صدر خارج الدولة(. وال يشمل ذلك أي حكم 
المرفوعة أمام محكمة ف 

صادر عن المحاكم الجنائية أو التعويضات التأديبية أو الرادعة أو الجسيمة أو الغرامات أو العقوبات أو أي حكم يصدر بتعويضات 
 ضافية ناتجة عن زيادة التعويضات عل المستفيد. إ

ر الذي يلحق بالممتلكات" ها. الض  ر المادي الذي يلحق بالممتلكات المادية أو ضياعها أو تدمير  " هو الرص 

ي أي مطالبة تغطيها تكاليف الدفاع" 
وري خالل التحقيق ف  ي يتم تكبدها بشكل معقول وض 

" هي التكاليف والنفقات القانونية الت 
ي ال يجوز حجبها بشكل غير معقول(. 

كة التأمير  )والت   هذه الوثيقة أو المنازعة بشأنها وذلك بموجب موافقة كتابية مسبقة من شر

: الخسارة المالية"  ي ال تتعلق بأي مما يلي
 " ُيقَصد بها الخسارة أو التكلفة أو المرصوفات المالية الت 

(1)  . ي تلحق بالغير
 اإلصابة الجسدية الت 

(2)   . ر الذي يلحق بممتلكات الغير  الرص 

كة التأمي   "  كة اورينت للتأمي   ش.م.ع" هي شر  شر



 

   
 

كة اليم" هو التطبيق الذي يستخدمه العميل الستخدام إحدى وحدات Limeتطبيق "  . شر

ي له قدرة قصدراجة اليم الكهربائية"
وى مستمرة " هي عبارة عن دراجة كهربائية تحتوي عل دواسة مساعدة تعمل بمحرك كهربانئ

ي للدراجة الكهربائية، ويتوقف عن تقديم المساعدة عندما تصل  ا لما تنص عليه القوانير  واللوائح المحلية بشأن الدفع البشر
ً
وفق

 الدراجة الكهربائية إىل أقص شعة محددة لها بموجب القوانير  واللوائح المحلية. 

 " ي
 
ي "سكوتر اليم الكهربائ

ي مزود بمقود هو عبارة عن سكوتر كهربانئ
ية ومحرك كهربانئ مزود بعجلتير  يتم دفعه بمزي    ج من القوة البشر

ي له قدرة قصوى مستمرة قادرة عل 
وفرامل وسطح يسمح للشخص بالوقوف عليه أثناء تشغيل السكوتر، وهو يعمل بمحرك كهربانئ

ي أو بدونه، ويتوقف عن تقديم المساعدة عندما يصل السكوتر إ ىل أقص شعة محددة له بموجب القوانير  دفع السكوتر بدفع بشر
 واللوائح المحلية. 

كة اليم"  كة اليم. إحدى وحدات شر ي تمتلكها شر
ي والدراجات الكهربائية الت 

 " ُيقَصد بها السكوتر الكهربانئ

كة التأمير  فيما يتعلق بحادث واحد وهو يبلغ حد التعويض"  ي  2,000,000" هو الحد األقص لمسؤولية شر
 . درهم إماران 

ي تؤدي إىل الجائحة"
ة والخبيثة الت  ي تعلنها منظمة الصحة العالمية(، وهي األوبئة الخطير

": األمراض ذات الخصائص الوبائية )الت 
. عل سبيل المثال وليس الحرص:  ارتفاع معدل الوفيات أو تتطلب اتخاذ تدابير تقييدية لتقليل مخاطر انتقال العدوى إىل المدنيير 

ي المدينة وعل النقل الجوي. إغالق المدارس و 
 
 األماكن العامة وفرض قيود عل وسائل النقل العام ف

 هو أي شخص:  المستخدم المسموح به

؛ و (1) كة اليم بموافقة ضيحة من المستفيد الذي استأجرها بموجب اتفاقية تأجير  يستخدم إحدى وحدات شر

ي تلك   (2)
كة اليم ف  يبلغ الحد األدن  لسن الرشد المطلوب بموجب القوانير  أو اللوائح المحلية الخاصة بركوب إحدى وحدات شر

 الدولة. 

ي يجب وثيقة التأمي   "
وط وأحكام التأمير  الماثلة( والت  ي ذلك جميع الجداول )وال سيما شر

" ُيقَصد بها اتفاقية التأمير  الجماعي بما ف 
ي أي منهم، فإنها تحمل هذا المعت  طوال الوقت. قراءتها مًعا  

 كعقد واحد وأي كلمة أو تعبير يتم إعطاؤه معت  محدد ف 

 " ُيقَصد بها مطالبة كتابية للحصول عل تعويض نقدي يقدمهامطالبة حامل الوثيقة"

ة بسبب حادث كان من حق المستفيد تغطيته بموجب هذه ي تنشأ مباشر
الوثيقة إذا كان هذا الغير قد  الغير ضد حامل الوثيقة والت 

 قدم مطالبة بخصوص هذا الحادث. 

كة اليم. اتفاقية اإليجار"  مه العميل مع حامل البوليصة الستئجار إحدى وحدات شر  " هي عقد يي 

كة اليم الخاصة بحامل الوثيقةالدولة" ي يتم فيها دمج حامل الوثيقة فيها ويمكن استئجار إحدى وحدات شر
 . " هي الدولة الت 

، ويشمل ذلك عل سبيل المثال ال الحرص، استخدام القوة أو العنف و/أو التهديد بهما من جانب أي اإلرهاب" ي " هو أي عمل إرهان 
شخص أو مجموعة أشخاص سواء كانوا يمثلون أنفسهم أو بالنيابة عن أو باالتصال مع أي منظمات أو حكومات، حيث إن هذه 

ي ذلك نّية التأثير عل أي حكومة و/أو إخافة العامة أو أي  األعمال ارتكبت لغايات سياسية أو 
دينية أو عقائدية أو لغايات مماثلة بما ف 

 قطاع عام. 

 " ُيقَصد به: االستخدام غي  المضح به" 

كة اليم  (1) كة اليم. فعل سبيل المثال، استخدم إحدى وحدات شر استخدام أي شخص آخر غير المستفيد إلحدى وحدات شر

 ؛ أوLime Electric Scootersأو االستخدام غير المناسب لبيانات تسجيل دخول العميل لتطبيق بعد شقتها 

كة اليم.  (2)  االستخدام التجاري إلحدى وحدات شر

 التغطية التأمينية. ج

ا عن دفعها كتعويضات وكذا  . 1
ً
 قانون

ً
ي قد يصبح المستفيد مسؤوال

ا عن جميع المبالغ الت 
ً
كة التأمير  تعويض تكاليف ستدفع شر

طان:  يطة أن يتوافر فيه شر ة عن حادث شر  المنازعة الناشئة مباشر

 أن يقع الحادث داخل الدولة.  (أ

يعات السارية بشأن المسؤولية المدنية ِقبل  (ب م المطالبة خالل عام واحد من تاري    خ الحادث، ما لم تتطلب التشر
ّ
أن تقد

ة أطول فيما يخص هذه الحوا  دث. الغير من الوثيقة أن تنص عل في 

ي حالة وجود مطالبة  . 2
يطة أنه ف  ا لتشمل مطالبات حامل الوثيقة شر

ً
وط وأحكام الوثيقة، تمتد التغطية أيض مع مراعاة جميع شر

امات لهذه الوثيقة كانت ستطبق عل المستفيد، يجب أن تنطبق هي األخرى  وط وأحكام والي   من حامل الوثيقة، فإن أي شر



 

   
 

 عل حامل الوثيقة. 

 ؤوليةد. حدود المس

ار أو تكاليف المنازعة بموجب الفقرة ج  .1 كة التأمير  دفعها نظير األض   يجب أال تتجاوز حد التعويض.  1المبالغ الواجب عل شر

كة التأمير  مسؤولة عن تعويض أكير من طرف واحد فيما يتعلق بأحد الحوادث، فيجب أال يتجاوز إجماىلي المبلغ  .2 وإذا كانت شر
 المستحق الدفع حد التعويض. 

كة التأمير  المتعلقة بأحد الحوادث بعد أن تقوم بدفع حد التعويض.  .3 امات شر  تتوقف جميع الي  

 ـه. االستثناءات

 : ي ذلك بموجب أي تمديد( عل المسؤولية القانونية أو دفع أي مبالغ نظير
 
ي هذه الوثيقة )بما ف

 
 ال يشي التعويض الوارد ف

 دام غير مرصح به أو فيما يتعلق به. : الناشئة عن أي استخاالستخدام غير المرصح به .1

 الركاب:  .2

ي نفس الوقت.  (أ
 
كة اليم ف ي حالة استخدام أكير من شخص إلحدى وحدات شر

 
 ف

كة اليم.  (ب ي حالة نقل الحيوانات عل إحدى وحدات شر
 
 ف

كة  (ج ر عل الممتلكات أو حدوث إصابة جسدية للمسافرين الذين يتم نقلهم عل إحدى وحدات شر ي حالة وجود ض 
 
ف

 اليم. 

 : الذي يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول. المستفيد  .3

ر الذي يلحق بالممتلكات:   فيما يتعلق بالرص 

ي يمتلكها المستفيد أو يستأجرها؛ (أ
 الت 

 المعارة أو المؤجرة للمستفيد؛ و/أو (ب

 تحت رعاية المستفيد أو وصايته أو سيطرته.  (ج

حامل الوثيقة أو المستفيد سيتحمالن نفس المسؤولية حت  لو لم : الناشئة عن عقد أو اتفاق أو تتعلق بهما ما لم يكن العقود  .4
ما هذا العقد أو هذه االتفاقية.   يي 

 : تتعلق بالخسارة المالية. الخسارة المالية .5

 : تتعلق بالغرامات والمخالفات والتعويضات المقررة. الغرامات .6

كة اليم .7 ي تلحق بإحدى وحدات شر
ار الت  :  األض   فيما يتعلق بأي ما يلي

كة اليم.  (أ  فقدان أو تلف أي وحدة من وحدات شر

ي كانت عليها أو تصحيحها أو إصالحها أو  (ب
كة اليم أو إعادتها إىل الحالة الت  تكاليف استبدال أي وحدة من وحدات شر

جاعها.   اسي 

ي الواليات المتحدة األمريكية.  .8
ي تقدم ف 

 التعويضات التأديبية والمطالبات الت 

ي الواليات المتحدة األمريكية وأقاليمها وتوابعها تتعلق بأحكام التعويضات  (أ
ي تصدرها أي محكمة ف 

التأديبية أو الرادعة الت 
 أو بورتوريكو أو كندا أو بأي تكاليف أو فوائد مرتبطة بأي حكم من هذا القبيل. 

ي الواليات المتحدة األمريكية وأقاليمها وتوابعها أو بورتوريكو أو  (ب
كندا، فلن ينطبق   وبالنسبة ألي مطالبات مقدمة ف 

ي هذه الوثيقة عل المسؤولية القانونية أو دفع أي مبالغ تنشأ عن المطالبات المستحقة الدفع بموجب 
التعويض الوارد ف 

 قوانير  تعويض العمال واستحقاقات اإلعاقة وتعويضات البطالة أو أي قانون مشابه. 

:  : الناشئة عن أو فيما يتعلق بأياألخطار المستثناة المحددة .9  مما يلي

 االضطرابات المدنية أو الشغب أو االضطرابات العمالية أو اإلخالل بالنظام العام أو محاولة القيام بذلك.  (أ

وع فيها.  (ب  األعمال الحربية أو الشبه حربية أو الشر

ي  (ج
تتخذها السلطة االنتفاضات العسكرية أو اغتصاب السلطة أو التمرد أو الثورة أو محاولة القيام بذلك أو اإلجراءات الت 

 الحكومية لعرقلة أي منها أو الدفاع ضدها. 

ي  (د
امن أو بأي تسلسل آخر ف  أي عمل أو محاولة إرهابية بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم بشكل مي  

 المسؤولية أو أي إجراء تم اتخاذه للسيطرة عل اإلرهاب أو منعه أو مكافحته. 

 سونامي أو األعاصير أو العواصف الثلجية أو أي حدث طبيعي آخر. الفيضانات أو العواصف أو الزالزل أو ت (ـه



 

   
 

أو اإلطالق أو الخروج من أي مادة صلبة أو سائلة أو  : الناجم عن أو المرتبط بالتلوث أو التشب أو التفري    غ أو التناثر التلوث .10
ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص، 

 
الدخان واألبخرة والِهباب والغبار واأللياف غازية أو حرارية سواء كانت مهيجة أو ملوثة، بما ف

ي ذلك عل سبيل المثال ال الحرص المواد 
 
والفطريات والعفن واألبخرة واألحماض والقلويات والمواد الكيميائية والنفايات )بما ف

ي ُيعاد تدويرها أو تجديدها أو إصالحها( أو التلوث من أي نوع ما لم يكن ناتًجا عن حادث. 
 الت 

ف الطائراتاستخدام  .11
ّ
كة اليم عل ساحة المطار. باحة توق  : الناشئة عن أو فيما يتعلق بأي استخدام لوحدة من وحدات شر

ي  .12
ون  ي أي قضية( من أي نوع مرتبطة بالبيانات الفضاء اإللكي 

 
ي ذلك أي تكلفة للمنازعة ف

 
: ال تغطي هذه الوثيقة أي مسؤولية )بما ف

انية أو هج ونية والمخاطر السيي 
مات الشبكة بأي شكل من األشكال أو ساهمت فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو اإللكي 

امن أو وفق أي تسلسل آخر. وال تغطي هذه  ي الخسارة بشكل مي  
 
ناتجة عنها بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم ف

ار أو نفقات تنشأ عن فشل إشارات شبك ة االتصاالت وإمدادات الطاقة واتصال الوثيقة أي مطالبات تتعلق بأي خسائر أو أض 
 الشبكة ونظام االتصاالت. 

كة التأمير  أي تغطية ولن تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو الجائحة .13 ء يتعارض مع هذه الوثيقة، ال توفر شر ي
ا ألي شر

ً
: خالف

 تقديم أي منفعة بموجبها، إىل الحد

 الناتج أو  (أ

ئ عن  (ب  الناشر

 أو الذي يكون ذا صلة  (ج

ي ذلك كوفيد 
 
ي للجائحة )بما ف

 (. 19-بأي تفشر

وط العامة  و. الشر

 قسط التأمي    .1

 . م حامل الوثيقة بدفع قسط التأمير   
 يلي 

ي تطرأ عىل وثيقة التأمي     .2
ات التر  اإلبالغ عن التغيي 

، ويشمل ذلك  ي وثيقة التأمير 
ي أقرب وقت ممكن بأي تغيير جوهري ف 

أي تعديل يجب عل حامل الوثيقة إبالغ المستفيدين ف 
 أو تقييد أو إلغاء يطرأ عليها. 

 قيود وعقوبات التداول .3

كة التأمير  أي تغطية ولن تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم  ء يتعارض مع هذه الوثيقة، ال توفر شر ي
ا ألي شر

ً
وخالف

بة أو توفير هذه المنفعة إىل أي منفعة بموجب هذه الوثيقة إىل الحد الذي يؤدي فيه توفير هذه التغطية أو دفع هذه المطال
تعريضها ألي عقوبة أو حظر أو فرض أي قيود عليها بموجب قرارات األمم المتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو 

ي أو الواليات المتحدة األمريكية.   أو اللوائح الخاصة بالمملكة المتحدة أو االتحاد األورون 
 القوانير 

 القانون واجب التطبيق .4

ي لها. ت
 خضع هذه الوثيقة لقوانير  دولة اإلمارات العربية المتحدة واالختصاص القضانئ

وط المطالبات  ز. شر

ا لدرجة االنتهاك لمسؤولية أي مستفيد 
ً
ل وفق

ّ
ما لم يكن مطلوًبا بموجب أي قانون أو الئحة معمول بها، سيتم دفع تعويض معد

( حامل الوثيقة إىل المستفيدين عي  صفحة الويب 1طلبات من خالل: لم يمتثل لمتطلبات هذا القسم، حيث يجب إبالغ المت
ي الوقت الذي يقوم فيه المستفيد بإخطار حامل 2الخاصة بحامل الوثيقة؛ أو 

كة التأمير  إىل المستفيدين ف  ( حامل الوثيقة أو شر
كة التأمير  بوقوع حادث أو وجود مطالبة.   الوثيقة أو شر

 مسؤوليات إخطار المستفيدين .1

ي  (أ
:  ف  ام بما يلي

 حالة وقوع أي حادث قد يؤدي إىل وجود مطالبة، فيجب عل المستفيد االلي  

ي  المحددة التواصل بيانات عل معه التواصل طريق عن الوثيقة حامل إخطار  (1)
ي  التأمير   شهادة ف 

 ممكن وقت أشع ف 
ا 
ً
 . المحلية اللوائح أو  للقانون وفق

 خسارة مالية قد تحدث نتيجة للحادث. اتخاذ االحتياطات المعقولة لمنع وتقليل أي  (2)
(3)  : كة التأمير   عند ورود اتصال من شر

كة التأمير  عند الطلب( بجميع المعلومات والمستندات ذات الصلة فيما يتعلق  - تزويد حامل الوثيقة )أو شر

 بالحادث وتبعاته؛



 

   
 

ي وقت وقوع الحادث )عل سبيل المثال عن طريق جواز   -
 
كة التأمير  )عند الطلب( بإثبات السن ف تزويد شر

 السفر(؛ و

ي  -
كة التأمير  خالل اإلطار الزمت  ي قد تطلبها شر

تقديم اإلثباتات والمعلومات واإلقرارات المشفوعة باليمير  الت 

 المطلوب. 

: عند استالم المستفيد للمطالبة، فيجب عليه ال (ب  قيام بما يلي

ي أشع وقت  (1)
 
ي شهادة التأمير  ف

 
إخطار حامل الوثيقة عن طريق التواصل معه عل بيانات التواصل المحددة ف

يطة أال تتجاوز   يوًما من تاري    خ استالمه للمطالبة.  30ممكن، شر

(2)  : كة التأمير   عند ورود اتصال من شر

ي حوزته والمتعلقة  -
 
ي ف

؛تقديم جميع المعلومات والوثائق الت   بالمطالبة والحادث األساشي

إرسال جميع المراسالت ذات الصلة والوثائق القضائية واإلخطارات المستلمة المتعلقة بالمطالبة والحادث  -

؛ كة التأمير   األساشي إىل شر

ي  -
كة التأمير  خالل اإلطار الزمت  ي قد تطلبها شر

تقديم اإلثباتات والمعلومات واإلقرارات المشفوعة باليمير  الت 

ي آخر فيما يتعلق بالحادث؛ والمطل
ي أو استدعاء أو أي إجراء قانون 

ي ذلك أي اتصال أو أمر قضانئ
 
 وب، بما ف

ي تقدمها هذه الوثيقة.  -
كة التأمير  بتفاصيل أي تأمير  آخر يقدم نفس التغطية الت   تزويد شر

 إدارة المطالبات .2

اف بالمسؤولية أو  (أ ي مفاوضات أو االعي 
الموافقة عل التسوية أو الوساطة أو التحكيم يجب عل المستفيد عدم الدخول ف 

ي أي مطالبة أو تقديم أي تعهد بسداد أو تسوية أي مطالبة أو تحمل أي تكاليف منازعة دون الحصول عل موافقة 
ف 

ها بصورة غير معقولة(.  كة التأمير  )وال يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخير  كتابية مسبقة من شر

وثيقة التأمير  تقديم جميع المعلومات والوثائق والتعاون وتقديم كافة أوجه المساعدة يجب عل المستفيدين وحامل  (ب
كة التأمير  بشكل معقول بغرض معالجة أي مطالبة.  ي قد تطلبها شر

 الت 

.  (ج اف أو أي عرض يقدمه المستفيد أو أي شخص يترصف نيابة عنه إىل الغير كة التأمير  بأي اعي  م شر  لن تلي  

:  (د كة التأمير   يحق لشر

ا لتقديرها إما 1)
ً
ي تراها مناسبة وفق

( متابعة وإدارة المطالبة والترصف باسم المستفيد أو حامل الوثيقة بالطريقة الت 
 للمنازعة بشأن تلك المطالبة أو تسويتها؛ و

ي تسوية أي مطالبة، سواء تم الدفع بموجب 2)
ي متابعة أي دعاوى وف 

( وبخالف ذلك يكون لها حرية الترصف المطلقة ف 
 ذه الوثيقة أم ال. ه

 إبراء الذمة .3

ي من حد  (أ
ي أي وقت أن تدفع إىل حامل الوثيقة أو المستفيد فيما يتعلق بأي مطالبة المبلغ المتبق 

كة التأمير  ف  يجوز لشر
 التعويض )بعد خصم أي مبلغ أو مبالغ تم دفعها بالفعل كتعويضات أو تكاليف المنازعة، إن وجدت(. 

كة التأمير  واختار الطعن عل المطالبة، فيجب أال تتجاوز وإذا رفض المستفيد الموافقة  (ب عل أي تسوية أوصت بها شر
كة التأمير  عن التعويضات وتكاليف المنازعة المتعلقة بهذه المطالبة المبلغ الذي كان من الممكن تسوية  مسؤولية شر

ي تاري    خ هذا 
 الرفض.  المطالبة به باإلضافة إىل أي تكاليف خاصة بالمنازعة تم تكبدها ف 

ا للفقرة ز.  (ج
ً
كة التأمير  أن تتخل عن متابعة وإدارة هذه 3. أ أو ز. 3وعند إجراء هذا الدفع وفق . ب أعاله، فيجب عل شر

 المطالبة، ولن تتحمل أي مسؤولية أخرى فيما يتعلق بها. 

 المطالبات االحتيالية .4

ي حالة تقديم المستفيد ألي مطالبة احتيالية بموجب هذه الوثيقة أو 
 تم تقديمها نيابة عنه: ف 

د من المستفيد أي مبالغ دفعها فيما يتعلق بالمطالبة؛ (أ كة التأمير  أن تسي   فيجوز لشر

كة التأمير  معاملة الوثيقة عل أنها قد تم إنهاؤها فيما يتعلق بذلك المستفيد فقط اعتباًرا  (ب وباإلضافة إىل ذلك، يجوز لشر
 دمه إليه. من وقت الفعل االحتياىلي وذلك بموجب إخطار تق

 التأمينات األخرى .5



 

   
 

إذا كانت أي مسؤولية مشمولة بالتغطية بموجب هذه الوثيقة وكانت تلك المسؤولية مشمولة بالتغطية سواء كلًيا أو جزئًيا 
 بموجب أي تأمير  آخر يحتفظ به المستفيد: 

كة التأمير  بوجود مثل هذا التأمير  اآلخر عند اإلخطار  (أ  بالمطالبة؛ وفيجب عل المستفيد إبالغ شر

كة التأمير  مسؤولة إال بالقدر الذي يتعلق بأي فائض يتجاوز المبلغ الذي كان يمكن دفعه بموجب الوثيقة  (ب لن تكون شر
اء هذه الوثيقة.   أو الوثائق األخرى إذا لم يكن قد تم شر

 الحلول .6

كة التأمير  ألي مبلغ فيما يتعلق بأي مسؤولية مشمولة بالتغطية بموجب  (أ كة التأمير  عند دفع شر هذه الوثيقة، يجوز لشر
د باسم المستفيد من الغير الذي يتحمل المسؤولية المبلغ الذي دفعته بحد أقص. كما يجب 

عل نفقتها الخاصة أن تسي 
داد.  كة التأمير  فيما يتعلق بهذا االسي  ي قد تطلبها شر

 عل المستفيد تقديم كافة أوجه المساعدة المعقولة الت 

داد من الغير فيما يتعلق بأي مسؤولية مشمولة بالتغطية بموجب هذه الوثيقة، يحق إىل الحد الذي ي (ب
تم فيه أي اسي 

كة التأمير  الحصول عل العائدات فيما ال يتجاوز أي مبالغ دفعتها فيما يتعلق بتلك المسؤولية. يجب عل المستفيد  لشر
كة التأمير  واالمتثال لجميع التعليمات المعقولة ي تصدرها فيما يتعلق بالعملية واإلجراءات المطلوبة  التعاون مع شر

الت 
داد هذه أم  ي متابعة عملية االسي 

كة التأمير  وحدها تقدير ما إذا كان ينبع  داد من هذا القبيل. ويكون لشر إلجراء أي اسي 
 ال. 

داد المبالغ المسددة .7  اسير

كة التأمير  ، الوثيقةعند تسوية أي مطالبة بموجب هذه  (أ د من المستفيد أي مبالغ مدفوعة فيما يتعلق  يحق لشر أن تسي 
كة اليم،  ي إلحدى وحدات شر

بالحادث إىل الحد الذي يكون فيه هذا الحادث ناتًجا عن استخدام المستفيد غير القانون 
ي ذلك ما كان ناتًجا عن: 

 بما ف 

 ( مخالفة قوانير  أو لوائح المرور المحلية. 1)

كة ا (ب : وباإلضافة إىل ذلك، يحق لشر  لتأمير  الحصول عل تعويض من أي مما يلي

كة التأمير  عند وقوع حادث؛ أو حامل الوثيقة،( 1) ار لشر ي أي أض 
 ف 
ً
 إذا تسبب عمدا

كة التأمير  عند وقوع حادث. المستفيد( 2) ار لشر ي أي أض 
 ف 
ً
 ، إذا تسبب عمدا


