
 

   
 

وط وأحكام التأمي     شر

 تأمي   الحوادث الشخصية

 معلومات عامة .أ

كة  ن الماثلة، تقدم شر وط وأحكام التأمي  ا لشر
ً
ن ش.م.عوفق ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )وُيشار  اورينت للتأمي 

ن
ي يقع مقرها ف

الت 
كة التأمي   إليها فيما يلي باسم " ي شر

ي هذه الوثيقة. يكون للكلمات والعبارات التالية المعانن
ن
ن ف "( تغطية تأمينية عل النحو المبي 

الع عليها. 
ّ
 المحددة قرين كل منها، وقد تم إبرازها لتسهيل االط

 التعريفات  .ب

. تنطبق  ن وط وأحكام التأمي   التعريفات التالية عل شر

 تعريفات عامة  . 1ب

ض أن تكون تقرير الطبيب : هو تقرير يصدر عن طبيب معتمد يحدد فيه التاري    خ الذي تعتبر فيه إصابة المستفيد دائمة ومن المفب 

ي حالته. 
ن
 نهائية ألنه من غب  المحتمل أن يؤدي أي عالج إىل إحداث تغيب  كبب  ف

كة اليمالتأجب  بلد   فيه إحدى وحدات شر
َ
 : البلد الذي استخدمت

ة التأمي   "  ا فتر
ً
كة اليم حت  يقفل المستفيد تلك الوحدة وفق ي تبدأ من قيام المستفيد بفتح إحدى وحدات شر

ة الزمنية الت  " هي الفب 
ي تطبيق 

 أقرب. ، أو حت  يكمل استخدامها، أيهما Lime Electric Scooterللتعليمات الواردة فن

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

كة التأمي   " كة اورينت للتأمي   ش.م.ع" هي شر  اإلمارات العربية المتحدة - شر

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

فيسيس اليم ترانسبورتيشن و  يك سكوترزفيما بعد باسم  إليها ويشار  ليميتد ست   . اليم اليكتر

كة اليم.  Lime Electric Scootersتطبيق   هو التطبيق الذي يستخدمه العميل الستخدام إحدى وحدات شر

ي له قدرة قصوى مستمرة  " هي عبارة عن دراجة كهربائية تحتوي عل دواسة مساعدةدراجة اليم الكهربائية"
تعمل بمحرك كهربان 

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

ن واللوائح المحلية.   الدراجة الكهربائية إىل أقىص شعة محددة لها بموجب القواني 

 "  
 
ي مزود بمقود سكوتر اليم الكهربائ

ية ومحرك كهربان  ن يتم دفعه بمزي    ج من القوة البشر ي مزود بعجلتي 
" هو عبارة عن سكوتر كهربان 

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

ي أو بدونه، ويتوقف عن تقديم  ن دفع السكوتر بدفع بشر المساعدة عندما يصل السكوتر إىل أقىص شعة محددة له بموجب القواني 
 واللوائح المحلية. 

كة اليم" . إحدى وحدات شر ي يملكها حامل الوثيقة المحلي
ي والدراجات الكهربائية الت 

 " ُيقَصد بها السكوتر الكهربان 

كة  : حامل الوثيقة المحل    ن الذي تعتبر أنت المستفيد منه بصفتك الشخص المؤمن عليه: شر ي أبرمت معنا التأمي 
كة اليم الت  هو شر

كة الشخص الواحد ذ.م.م -اليم لتأجب  السكوترات الكهربائية  فيسيس ليميتد.  أو  و  شر  اليم ترانسبورتيشن سب 

وط وأحكام التأمي    ي تحدد حقوق المستفشر
وط واألحكام الت  وط واألحكام للتعديل والتوزي    ع : هي الشر اماته. تخضع هذه الشر ن يد والب 

ية ولكن ستكون اللغة المحلية  ن وط واألحكام الرئيسية باللغة اإلنجلب  ت الشر
ّ
عد
ُ
يعات المحلية. أ ا لما هو مطلوب بموجب التشر

ً
وفق

ي أي دولة هي النسخة النهائية. 
 فن

ي الجائحة
ي تؤدي إىل ارتفاع : األمراض ذات الخصائص الوبائية )الت 

ة والخبيثة الت  تعلنها منظمة الصحة العالمية(، وهي األوبئة الخطب 
. عل سبيل المثال وليس الحرص: إغالق  ن معدل الوفيات أو تتطلب اتخاذ تدابب  تقييدية لتقليل مخاطر انتقال العدوى إىل المدنيي 

ي 
 المدينة وعل النقل الجوي.  المدارس واألماكن العامة وفرض قيود عل وسائل النقل العام فن

: هو الفقدان الدائم سواء كان بصورة جزئية أو كاملة لقدرة الشخص الوظيفية وذلك عل النحو الذي يحدده اإلعاقة الدائمة

 الطبيب عند كتابة تقريره

 : يحدد الطبيب درجة اإلعاقة الدائمة باستخدام جدول اإلعاقة الدائمةدرجة اإلعاقة الدائمة



 

   
 

ي جدول : عاقة الدائمةجدول اإل  
ن
 صابات: اإل  تحدد درجة اإلعاقة عل النحو المحدد ف

 

 درجة اإلصابة نوع اإلصابة   

   

   الحروق/ التهابات الصقيع )الدرجة الثانية والثالثة(  

ي تشمل  1
 25 ٪ من سطح الجسم30 - 16حروق/ التهابات الصقيع الت 

ي تشمل أكب   2
 45 ٪ من سطح الجسم30من  حروق / التهابات الصقيع الت 

   فقدان كامل للحواس  

ن واحدة 3 ي عي 
ن
ن أو البرص ف  30 مقلة العي 

ن  4 ي كلتا العيني 
ن
ن أو البرص ف  100  مقلتا العيني 

ي أذن واحدة 5
ن
 30 السمع ف

ن  6 ي كلتا األذني 
ن
 60  السمع ف

 50 اللسان وحاسة التذوق مًعا 7

   فقدان كامل لألعضاء  

 50 رئويفقدان فص  8

 15 فقدان الطحال 9

 20 فقدان كلية واحدة 10

ن  11  50 فقدان كال الكليتي 

 20 فقدان المعدة 12

 20 ٪ من طول األعضاء(50فقدان األمعاء الدقيقة أو الغليظة )أكب  من  13

 20 ٪ من النسيج الحشوي(50فقدان الكبد )أكب  من  14

   التحكم فيهمفقدان أحد األطراف أو القدرة عل   

ي مفصل الكتف 15
 70 الطرف العلوي فن

 65 الطرف العلوي فوق مفصل الكوع وأسفل مفصل الكتف 16

 60 الطرف العلوي تحت مفصل الكوع وفوق الرسغ 17

 55 الطرف العلوي تحت أو عل مستوى الرسغ 18

 70 الطرف السفلي فوق منتصف الفخذ 19

 60 الفخذ وفوق مفصل الركبةالطرف السفلي تحت منتصف  20

 50 الطرف السفلي تحت مفصل الركبة وفوق الجزء األوسط 21

 45 الطرف السفلي تحت منتصف الساق وفوق القدم 22

 40 القدم عند مفصل الكاحل -الطرف السفلي  23

 30 القدم باستثناء الكعب -الطرف السفلي  24

  فقدان جزء من العظام( فقدان أصابع اليد / أصابع القدم )الخسارة  
   الجزئية تعن 

 20 فقدان كامل لإلبهام 25

   الكسور  

26 
ي عظم العانة أو 

ي تشكل الحوض وعظام الورك )باستثناء الكسور المعزولة فن
كسور العظام الت 

م الوِرك أو عظم العصعص( داخل الورك )التجويف الحق  والمشاشية القريبة من عظمة 
ْ
ظ عَ

(الفخذ وكسور   المدور الصغب  والكبب 
  

 25 أ( كش مفتوح مفتت  

   كسور عظمة العضد / عظمة الفخذ 27

 15 أ( كش مفتوح مفتت  

   كش قاعدة الجمجمة وقبو الجمجمة وكش الكتف 28

 15 أ( كش مفتوح مفتت  

   الخلع وااللتواء  

 20 خلع العمود الفقري الصدري 29

ي خلع العمود الفقري  30
 15 القطتن

   إصابات أخرى 31

ي جميع أنحاء عظمها 32
   فقدان أنسجة عظام الجمجمة فن



 

   
 

ات مربعة 6أ( عل سطح ال يقل عن     30 سنتيمب 

ات مربعة 6إىل  3ب( عل السطح من     20 سنتيمب 

 1 عل األقل من التاج½  -فقدان األسنان  33

 فقدان األذن 34

ن أ( فقدان صيوان أحد     15 األذني 

ن    ي األذني 
 25 ب( فقدان كال صيوانن

ر الحنجرة مما يؤدي إىل الحاجة إىل استخدام أنبوب القصبة الهوائية بشكل دائم و 35    ترصن

 30 أ( اضطرابات الصوت  

 60 ب( الفقدان الكامل للصوت  

 30  فقدان كامل األنف 36

 50 فقدان الفك السفلي  37

ن وغشاء 38 ر الرئتي     الجنب ترصن

 25 أ( مع اضطراب تنفسي دائم تم تأكيده من خالل فحص قياس التنفس ومراقبة الغازات  

ر الذي يلحق بالقلب 39    الرصن

 15 أ( مع نظام القلب واألوعية الدموية الفعال  

ي الدورة الدموية  
ن
 40 ب( يؤدي إىل قصور ف

ر العضلة العارصة مما يؤدي إىل اإلصابة بسلس  40 از الدائمترصن  30 البر

ر المثانة أو المسالك البولية مما يؤدي إىل اإلصابة بسلس البول 41  20 ترصن

 40 فقدان العضو الذكري 42

 20 فقدان خصية واحدة أو مبيض 43

 40 فقدان الرحم 44

 

ي الطب.  الطبيب: 
 هو الشخص المؤهل قانونا لممارسة الطب؛ دكتور فن

ي بلدك.  اإلقامة: 
لك الذي تقيم فيه فن ن  مبن

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

 : هو الشخص الطبيعي أو االعتباري بخالف المستفيد. الغت  

 ُيقَصد به:  االستخدام غب  المرصح به 

كة الي (1) كة اليم استخدام أي شخص آخر غب  المستفيد إلحدى وحدات شر م. فعل سبيل المثال، استخدم إحدى وحدات شر
 ؛ أوLime Electric Scootersبعد شقتها أو االستخدام غب  المناسب لبيانات تسجيل دخول العميل لتطبيق 

كة اليم.  (2)  االستخدام التجاري إلحدى وحدات شر

 تعريف األشخاص المؤمن عليهم  . 2ب

ُيقصد به: العميل )العمالء( وأي شخص آخر يحصل عل إذن من  الخاص بكأو  ضمب  المخاطبأو  المستفيدونأو  المستفيد 
 العميل ل : 

كة اليم بغرض النقل الشخىصي داخل الدولة بموجب اتفاقية اإليجار المحلية؛ و   (1)  استئجار إحدى وحدات شر

ي تلك الدولة؛ (2)
ن أو اللوائح المحلية فن  و يبلغ الحد األدنن لسن الرشد المطلوب بموجب القواني 

 أي مستخدم آخر مرصح له.  (3)

 هو الطفل )األطفال( أو الحفيد )األحفاد( الذي تعوله ويعيش معك.  طفل )أطفال(: 
 

ن فقط.  الشخص المستحق:  عيي  ي حالة الوفاة يتم الدفع للورثة الشر
 وفن
ً
ة أو من ينوب عنه قانونا  رصف التعويض للمصاب مباشر

 



 

   
 

 هو أي شخص:  المستخدم المسموح به: 

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

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

 الدولة. 

 
 تعريف أحداث التأمي     . 3ب
 

ر بممتلكات  حادث الطريق:  هو الحدث المفاجر  الذي ال يتوقعه المستفيد وال يقصده مما يؤدي إىل حدوث إصابة جسدية أو رصن
طة(.  يطة أن يتوفر دليل عل مثل هذا الحدث )مثل تقرير الشر ن شر ة التأمي 

ي وقت محدد خالل فب 
ن
 الغب  ويحدث ف

ة تكون ناجمة اإلصابة الناجمة عن حادث طريق:   عن حادث طريق وتؤدي إىل حدوث إعاقة دائمة.  إصابة جسدية خطب 

الوفاة الناجمة عن حادث طريق أو الوفاة خالل عام واحد بعد حادث الطريق وتكون الوفاة نتيجة  الوفاة الناجمة عن حادث طريق: 
ة له.   مباشر

 ملخص األشخاص المؤمن عليهم .ج

ن ضد أحداث معينة.  ا ألشخاص معيني 
ً
ن هذه تأمين  توفر وثيقة التأمي 

 
 من هم األشخاص المؤمن عليهم؟ . 1ج 

 

 ✔ �� المؤمن عليهم

 ✔  المستفيد -أنت 

 �� الغب  

 
 ما ه  األحداث المؤمن ضدها؟  . 2ج
 

 ✔ �� الحدث )األحداث( المؤمن ضده

 ✔ اإلعاقة الدائمة الناجمة عن حادث طريق

 ✔ الوفاة الناجمة عن حادث طرق

 

  للتأمي    .د
 
 النطاق الجغراف

كة اليم. يشي  ي يتم فيها استئجار إحدى وحدات شر
ي الدولة الت 

ن هذه فن ن بموجب وثيقة التأمي   التأمي 
 
 

وطه  .ه  مبالغ التأمي   وحدوده وشر

 

 

 

وط:   جدول الحدود والشر

 



 

   
 

 تأمي   الحوادث الشخصية

وط والحدود الحد األقىص لمبلغ التأمي    المنافع  الشر

  حال الوفاة
 
 دفع مبلغ إجمال  ف

 
 الوفاة الناجمة عن حادث طرق درهم 200,000قدره  مبلغ مقطوع

  حالة اإلعاقة الدائمة 
 
 دفع مبلغ إجمال  ف

 
 درهم 200,000مبلغ مقطوع يصل إىل 

 
 مبلغ يحدد حسب درجة اإلعاقة

 ٪15نسبة اإلعاقة أكب  من 
 ناجمة عن حادث طريق

 

 
 

 المنافع  .و

ي التحقق من شيان 
ن
ن بالحق ف كة التأمي  . تحتفظ شر ن ن وأحقية المستفيد وإثبات حدوث الحدث المشمول بالتأمي   التأمي 

  الحاالت التالية: 
 
  هذه الوثيقة ف

 
 تقدم المنافع الواردة ف

 التعرض لإلصابة إثر حادث ست  مما يؤدي إل حدوث إعاقة دائمة  -

 الوفاة بعد التعرض لحادث طريق.   -

ي جميع الحاالت اتخاذ جميع الخطوات الطبي 
ة الالزمة قبل االتصال بنا لضمان استقرار حالتك. سنطلب منك تقديم يجب عليك فن

ن الخصوصية المعمول بها، يمكن ألطبائنا أن يطلبوا  ا لقواني 
ً
كافة المستندات الداعمة إلثبات صحة مطالبتك عند رفعها إلينا. ووفق

 :  ما يلي

  .ي وأي مستندات داعمة  ملفك الطتر

 طة وتقرير الحادث دليل عل حدوث حادث الطريق أثناء است كة اليم )عل سبيل المثال، تقرير الشر خدام إحدى وحدات شر
 وغب  ذلك(

 وجهة االستجابة األوىل لحاالت الطوارئ وتقرير المستشقن

  ي حالة وفاة المستفيد
 شهادة الوفاة فن

  شهادة من طبيب تحدد، بعد اإلقرار بإصابات المستفيد، درجة إعاقته الدائمة بالرجوع إىل جدول اإلعاقة الدائمة 

 
  حال الوفاة . 1و 

 
 دفع مبلغ إجمال  ف

وطه(.  ن وحدوده وشر ي القسم )ـه( )مبالغ التأمي 
وط مذكورة فن  الحدود والشر

ي حالة وفاة المستفيد نتيجة حادث طريق أثناء 
ي فن

كة اليم، فإننا نضمن دفع المبلغ اإلجماىلي الوارد فن
استخدام إحدى وحدات شر

وط إىل الشخص المستحق.   جدول الحدود والشر

ة له، ويقدم المستفيد أو الشخص المستحق 1يجب أن تحدث الوفاة خالل عام واحد ) ( بعد حادث الطريق وأن تكون نتيجة مباشر
 . الدليل عل المالبسات العَرضية للحدث

فعت قبل الوفاة، تحت عنوان اإلعاقة الدائمة )انظر الفقرة الواردة أدناه(، الناتجة 
ُ
خصم من مخصصات الوفاة أي تعويضات د

ُ
وست

 عن نفس حادث الطريق. 

 
  حالة اإلعاقة الدائمة . 2و  

 
 دفع مبلغ إجمال  ف

وطه(.  ن وحدوده وشر ي القسم )ـه( )مبالغ التأمي 
وط مذكورة فن  الحدود والشر

ي 
، يتم احتساب فن كة اليم، فإننا نضمن دفع مبلغ إجماىلي

حالة اإلعاقة الدائمة الناتج عن حادث طريق أثناء استخدام إحدى وحدات شر
 :  قيمته عل النحو التاىلي

 تحديد درجة اإلعاقة الدائمة للمستفيد .1

 اإلعاقة الدائمة. يحدد الطبيب، بعد اإلقرار بإصابات المستفيد، درجة إعاقته الدائمة بالرجوع إىل جدول 



 

   
 

 يجوز للمستفيد أن يختار عل نفقته الخاصة أحد األطباء لمساعدته.  

ي قد نطلبها بشكل معقول من أجل تحديد درجة إعاقته الدائمة. 
 يتعهد المستفيد بإبالغنا بجميع المعلومات الت 

ة، تطبق األحكام التالية.  صت إليه الخبر
ُ
ي حالة الخالف عل ما خل

ن
 وف

ي حالة عدم االتفاق، يتم تقدير المطالبة عن طريق خبب  آخر يتم اختياره تقدر أسباب و 
ن
نتائج المطالبة باالتفاق المتبادل. وف

 . ن ن الطرفي   بي 
ً
 بشكل ودي. ويتم تقاسم رسوم هذا التقييم مناصفة

ي يقع مقر 
ي دائرتها. وإذا لم يتفق الطرفان عل اسم الخبب  اآلخر، حينئٍذ تتكفل بتعيينه المحكمة المحلية الت 

ن
 إقامة المستفيد ف

ن فقط، ويتم استدعاء اآلخر بخطاب  ن أو أحد الطرفي  كة التأمي  ع من شر
ّ
ن بناًء عل طلب بسيط موق ويجب أن يتم هذا التعيي 

 مسجل. 
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للمستفيد. وُيحسب المبلغ يتوافق التعويض الذي ُيدفع إىل المستفيد مع دفع مبلغ إجماىلي يتناسب مع درجة اإلعاقة الدائمة 
ي درجة اإلعاقة الدائمة 

ن
وط ف ي جدول الحدود والشر

ن
ب الحد األقىص للتغطية التأمينية الموضح ف اإلجماىلي عن طريق رصن

وط التالية:   للمستفيد، وذلك وفق الشر

 ٪. 15أن تكون درجة اإلعاقة الدائمة أكبر من  -

دفع أي تعويضات إذا لم تتجاوز درجة اإلعاقة  -
ُ
 ٪. 15الدائمة لن ت

 ٪. 100وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتجاوز درجة اإلعاقة الدائمة  -

 

 االستثناءات .ز

كة اليم  -  االستخدام غب  المرصح به إلحدى وحدات شر

 أي حادث ال يعتبر حادث طريق -

كة  - ن المحلية إلحدى وحدات شر  اليماستخدام عميل ال يبلغ الحد األدنن لسن الرشد المطلوب بموجب القواني 

ن المحلية  - كة اليم بشعة تزيد عن الشعة القصوى المحددة بموجب القواني   استخدام إحدى وحدات شر

ي نقل الركاب  -
كة اليم فن  استخدام إحدى وحدات شر

ن المحلية - كة اليم تحت تأثب  الكحول بنسبة أعل من الحد المسموح به بموجب القواني   استخدام إحدى وحدات شر

 نتحار أو تبعات محاولة االنتحار عليك أو عل أي مستفيد آخراالنتحار ومحاولة اال  -

ي حاالت  -
ي جريمة أو جنحة أو مشاجرة، إال فن

اكه فن حادث الطريق الذي يتسبب فيه المستفيد عن عمد بسبب: اشب 
 الدفاع عن النفس

ن أي تغطية ولن تكون مسؤولة - كة التأمي  ء يتعارض مع هذه الوثيقة، ال توفر شر ي
ا ألي شر

ً
عن دفع أي مطالبة أو  وخالف

 تقديم أي منفعة بموجبها، إىل الحد

 الناتج أو  (أ
 الناشر  عن  (ب
 أو الذي يكون ذا صلة  (ج

ي ذلك كوفيد 
ي للجائحة )بما فن

 (. 19-بأي تفسر

 

 التواصل .ح

 الرجاء استخدام البيانات التالية للتواصل معنا

.  Limeمن خالل تطبيق  (أ ي
ونن  للهاتف المحمول أو موقعها اإللكب 

وط  .ط  العامةالشر



 

   
 

 بند العقوبات االقتصادية )العقوبات الدولية(. 1ط

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

ً
وخالف

توفب  هذه المنفعة إىل تعريضها منفعة بموجب هذه الوثيقة إىل الحد الذي يؤدي فيه توفب  هذه التغطية أو دفع هذه المطالبة أو 
ن أو اللوائح  ألي عقوبة أو حظر أو فرض أي قيود عليها بموجب قرارات األمم المتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية أو القواني 

ي أو الواليات المتحدة األمريكية.   الخاصة بالمملكة المتحدة أو االتحاد األورونر
 
 المطالبات االحتيالية. 2ط
ي 
ن
 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 ن أن تسب  كة التأمي   فيجوز لشر
ن معاملة الوثيقة عل أنها قد تم إنهاؤها فيما يتعلق بذلك ال (ب كة التأمي  مستفيد وباإلضافة إىل ذلك، يجوز لشر

 فقط اعتباًرا من وقت الفعل االحتياىلي وذلك بموجب إخطار تقدمه إليه. 
 
 القانون واجب التطبيق. 3ط

ن  ن دولة اإلمارات العربية المتحدة، وستكون جميع االتصاالت والوثائق المتعلقة بها باللغتي  ن الماثلة لقواني  تخضع وثيقة التأمي 
ية والعربية.  ن  اإلنجلب 

 
 

 

 
 

  



 

   
 

 


