
املزايا
الخطة الكاملة
للتأمني على
السيارات

الخطة التنفيذية
للتأمني على السيارات

الغطاء التأميني القياسي

الحوادث، االصطدام، االنقالب، الحريق، االنفجار، االشتعال
الذاتي، البرق.

مغطاةمغطاة

الفيضانات أو العواصف أو األعاصير أو السطو أو السرقة أو
التلفيات الناتجة عن األفعال الكيدية

مغطاةمغطاة

250,000 ريال ُعماني200,000 ريال ُعمانيتلفيات ملكيات الغير

غير محدودغير محدوداإلصابة البدنية للغير

400 ريال ُعماني400 ريال ُعمانياإلسعافات األولية

10,000 ريال ُعماني10,000 ريال ُعمانيالنفقات الطبية

10,000 ريال ُعماني10,000 ريال ُعمانيالحوادث الشخصية (على أساس سعة السيارة)

الغطاء التأميني املمتد 

 مغطاة - حتى خمس أعوام مغطاة - حتى عامني اإلصالح لدى الوكيل*

 عدم خفض القيمة على قطع الغيار  (الخسارة الجزئية)              
                            

 مغطاة - حتى خمس أعوام مغطاة - حتى عامني

ً االستبدال بسيارة جديدة (الخسارة الكاملة) ً مغطاة - أول 12 شهرا  مغطاة - أول 12 شهرا

 تغطية اإلمارات العربية املتحدة (األضرار الخاصة وأضرار الغير)
(خصم 2 ريال ُعماني على البطاقة البرتقالية)

مغطاة  مغطاة

 تغطية لتلف الزجاج األمامي مع عدم تطبيق تكلفة إضافية (له حد
أقصى)                                        

 مغطاة - حتى 200 ريال
ُعماني

 مغطاة

 تغيير الزجاج األمامي بالوكالة فقط                                        
       

 مغطاة - حتى خمس أعوام مغطاة - حتى عامني

 أعمال الشغب، واإلضرابات، والعصيان املدني                          
 مغطاة مغطاة 

الكوارث الطبيعية األخرى (الزالزل، واألعاصير، وغيرها)              
        

مغطاةمغطاة

مغطاةمغطاةأفراد العائلة كطرف ثالث

مغطاةمغطاةالتحميل والتفريغ

استبدال األقفال                                                                  
     

 مغطاة حتى 250 ريال
ُعماني

مغطاة

مغطاةمغطاةإيقاف املركبة في املواقف التجارية والخاصة



املتعلقات الشخصية                                                              
  

 مغطاة حتى 400 ريال
ُعماني

 مغطاة حتى 200 ريال
ُعماني

اإلصالحات املشمولة بالضمان (12 شهراً)                                
        

مغطاةمغطاة

إصالح آثار الحوادث واألعطال                                                
   

مغطاة اختياري

خدمة سحب السيارة دون حد أقصى للمسافة                            
          

مغطاة اختياري

مغطاة اختياريحماية "خصم عدم املطالبة"                                

مغطاة اختياريتغطية لتلف ممتلكات املؤمن عليه خارج املركبة

تغطية دول مجلس التعاون الخليجي لتلفيات السيارات (ملالك
السيارة)                        

مغطاة اختياري

التغطيات االختيارية 

 تغطية دول مجلس التعاون الخليجي لألطراف األخرى (باستثناء
اململكة العربية السعودية)

اختياري  اختياري

اختياري اختياري  توفير سيارة بديلة خالل مدة اإلصالح

اختياري اختياري  التعويض النقدي خالل فترة اإلصالح

اختياري اختياري تجديد تلقائي في حالة عدم وجود مطالبة 

اختياري اختياري  عدم تطبيق تكاليف إضافية


