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Important Notice

مالحظات هامة

The Insured is requested to read this policy and to return it if any error
be found therein. In all communications the policy number appearing
in the schedule of the policy should be quoted.
In the event any change affecting the risks insured by this policy takes
places please advise the Company.
In the event of any occurrence likely to result in a claim under this
policy, immediate notice should be given to the Company’s Head
Office or it’s nearest Branch Office.
Every notice and other communication to the Company required by
these conditions must be written or printed.
This policy is not transferable without written consent of the Company.

 يجب الإ�شارة �إلى. يجب على امل�ؤمن له قراءة هذه الوثيقة و�إعادتها يف حالة اكت�شاف �أية �أخطاء بها
. رقم الوثيقة الوارد يف امللحق يف كافة املرا�سالت واملكاتبات بني الطرفني
يف حالة حدوث �أي تغيري قد ي�ؤثر يف املخاطر الك�ؤمن عليها مبوجب هذه الوثيقة يرجى �إبالغ �شركة
. الت�أمني بذلك
 يجب �إ�شعار، يف حالة حدوث �أي حالة من املرجح �أن يرتتب عليها تقدمي مطالبة مبوجب هذه الوثيقة
. املكتب الذي �أ�صدر الوثيقة فورا مبثل هذه احلالة
يجب �أن تكون جميع الإ�شعارات �أو املرا�سالت املعنونة �إلى �شركة الت�أمني مبوجب �شروط الوثيقة يجب
. �أن تكون كتابية �أو مطبوعة
. هذه الوثيقة غري قابلة للتحويل دون احل�صول على موافقة كتابية بذلك من �شركة الت�أمني

The Unified Motor Vehicle Insurance Policy
First: Definitions

In implementing the provisions and appendices of this Policy, and
unless otherwise required by the context, the following words and
phrases shall have the meanings indicated next to them:
1- The Policy
The Unified Motor Vehicle Insurance Policy and its appendices.
2- The Vehicle
Any vehicle used for the transport of passengers or goods, or a
motorcycle, a carriage or trailer, whether mechanically propelled
or otherwise (other than those pulled by animals), used or to be
used on the road within the borders of Oman.
3- The Road
Any land passages available for vehicle traffic anywhere within
the borders of Oman.
4- The Passenger
Any person inside the vehicle within the authorized seating
capacity or getting into or dismounting from the vehicle.
5- The Insurer
The insurance company licensed to operate in Oman.
6- The Insured
The owner of the vehicle whose accidents on the road are
covered by the Insurer, and anyone driving the insured vehicle is
considered as the Insured.
7- Third Party
Any person, other than the Insured or any one who is in his
position and their family members, even if he is an employee of
the Insured.
8- Comprehensive Insurance
The insurance on the body of the motor vehicle, insurance in
favour of third party, natural calamities and personal accident.
9- Accident
Any accident caused by the vehicle, or as a result of its use, or
anything falling from it, or its explosion, being on fire or stolen,
even when it is not moving.
10- The Authorized Driver
Any person driving the vehicle provided that he has a valid driving
licence in accordance with the requirements of the Omani Traffic
Law and its Executive Regulations.
11- Proposal Form
The application to be completed by the Insured with the specified
details, which includes the required insurance, additional benefits
and the desired coverage.
12- Policy Schedule
The Schedule specified in the Insurance Policy which is an
integral part of it and states the detail of the Insured, the insured
vehicle and the insurance cover granted.
13- Insurance period
The period stated in the Insurance Policy during which the Policy
shall be valid, or any other renewal period agreed by both parties.

منوذج وثيقة الت�أمني على املركبات

 التعريفات: �أو ًال
يف تطبيق �أحكام هذه الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين املحددة قرين كل
: منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك
:  الوثيقة. 1
. وثيقة الت�أمني املوحدة على املركبات و مالحقها
:  املركبة. 2
�أي مركبة لنقل الركاب �أو الب�ضائع �أو دراجة نارية �أو عربة �أو مقطورة �سواء كانت تتدفع
ب�صور ميكانيكية �أو ب�صورة �أخرى ( غري �إ�ستخدام الدواب يف اجلر ) وت�ستعمل �أو من املنوي
. ا�ستعمالها على الطريق داخل ال�سلطنة
:  الطريق. 3
. كل �سبيل بري متاح ملرور املركبات يف �أي مكان داخل حدود ال�سلطنة
:  الراكب. 4
�أي �شخ�ص يكون داخل املركبة يف حدود عدد املقاعد املرخ�ص بها �أو �صاعد ًا �إليها �أو ناز ًال
. منها
:  امل�ؤمن. 5
. �شركة الت�أمني املرخ�ص لها بالعمل يف ال�سلطنة
:  امل�ؤمن له. 6
مالك املركبة الذي يغطي امل�ؤمن من حوادثها على الطريق و يعترب يف ـ حكم امل�ؤمن له ـ كل
. �شخ�ص يقود املركبة امل�ؤمنة
: ) الغري (الطرف الثالث. 7
كل �شخ�ص غري امل�ؤمن له ومن يف حكمة وغري �أفراد �أ�سرتيهما ولو كان ذلك ال�شخ�ص من
. العاملني لدى امل�ؤمن له
 الت�أمني ال�شامل. 8
الت�أمني على ج�سم املركبة ذاتها مع الت�أمني ل�صالح الغري والكوارث الطبيعية واحلوادث
ال�شخ�صية
 احلادث كل حادث يقع بفعل املركبة �أو نتيجة ا�ستخدامها. 9
�أو تتاثر �أو �سقوط �شي منها �أو انفجارها �أو حريقها �أو �سرقتها ولو مل تكن يف حالة �سري
 ال�سائق املرخ�ص له.10
�أي �شخ�ص يقود املركبة �شريطة ح�صوله على رخ�صة قيادة�سارية املفعول وفقا لقانون املرور
العماين والئحتة التنفيذية
 طلب الت�أمني.11
الطلب الذي يتولى امل�ؤمن له تعبئته وفق البيانات املحددة به والذي ي�شمل الت�أمني املطلوب
واملزايا اال�ضافية والتغطيات التي يرغب فيها
 جدول الوثيقة.12
اجلدول املن�صو�ص عليه بوثيقة الت�أمني والذى يعترب جرءا ال يتجز�أ منها والذييحدد البيانات
اخلا�صة بامل�ؤمن له واملركبة امل�ؤمن عليها والتغطية الت�أمينية املمنوحة
 فرتة الت�أمني.13
الفرتة املحددة يف وثيقة الت�أمني والتي تكون خاللها وثيقة الت�أمني �سارية املفعول �أو �أية فرتة
جتدد لها الوثيقة بناء على اتفاق يتم بني الطرفني

14- Excess
The fixed amount specified in the Policy Schedule to be borne by
the Insured for each accident.

 التحمل.14
املبلغ الثابت الذي يتحملة امل�ؤمن له عن كل حادث واملحدد يف جدول الوثيقة

15- Depreciation
The percentage on the cost of new genuine spare parts in the
event of partial loss to be contributed by the Insured at the time of
an accident in accordance with the depreciation scale mentioned
in the Policy. In case of Total Loss, the percentage to be deducted
from the cash value of the vehicle in line with the depreciation
scale mentioned in the Policy.

 اال�ستهالك.15
الن�سبة التي ي�ساهم بها امل�ؤمن له عند وقوع حادث وفقا لقواعد وجداول اال�ستهالك املرفقة يف
تكلفة فطع الغيار اجلديدة الأ�صلية يف حالة اخل�سارة اجلزئية ويف حالة اخل�سارة الكلية هي
الن�سبة املخ�صومة من القيمة النقدية للمركبة

16- Compulsory insurance
Insurance which covers all that has occurred to the Third Party,
such as death, bodily injuries, material damage and medical
expenses.
17- Personal Accident Addendum
Covering death or bodily injuries as a result of a Road Traffic
Accident to the vehicle owner, the driver, and their family members,
within the limits specified in the Addendum.
18- Permanent Total Disability
Disability caused by an injury and resulting in the Total and
Permanent loss of earning power or ability to work; or if the
compensation percentage to the affected organ for one injury or
total of more than one permanent injury is one hundred per cent
or more.

:  الت�أمني الإجباري.16
. الت�أمني على كل ما يقع للغري من وفاة و�إ�صابات ج�سمانية و�أ�ضرار مادية وم�صاريف العالج
:  ملحق احلوادث ال�شخ�صية.17
يغطي ما ينتج عن حوادث املرور من وفاة �أو �إ�صابات بدنية ملالك املركبة وقائدها و�إ�سرتيهما
. يف احلدود املو�ضحة بامللحق
:  العجز الكلي امل�ستدمي. 18
العجز الذي ت�سببه الإ�صابة وينتج عنه �إما فقدان تام م�ستدمي للقدرة على الك�سب �أو العمل �أو
 �أو بلوغ ن�سبة تعوي�ض �أي �إ�صابة �أو جمموع ن�سب تعوي�ض �أكرث، على �إ�ستخدام الأع�ضاء امل�صابة
. من �إ�صابة دائمة مائة يف املائة �أو �أكرث

19- Permanent Partial Disability
Disability caused by an injury to an organ or organs which results
in a permanent decrease in the injured person›s earning power or
his ability to work or his ability to use the affected organ or organs.

:  العجز اجلزئي امل�ستدمي. 19
العجز الذي ت�سببه الإ�صابة لع�ضو �أو �أع�ضاء وينتج عنه نق�ص م�ستدمي يف مقدرة امل�صاب على
. الك�سب �أو على �إ�ستخدام الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�صابة

20- Temporary Disability
Disability caused by an injury which results in a loss of a temporary
nature of the injured person›s earning power or his ability to work
or his ability to use the affected organ or organs.

:  العجز امل�ؤقت.20
العجز الذي ت�سببه الإ�صابة وينتج عنه فقدان مقدرة امل�صاب على الك�سب �أو على �إ�ستخدام
. الع�ضو �أو الأع�ضاء امل�صابة ب�صفة م�ؤقتة

21- Constructive Total Loss:
A damaged vehicle is considered as a Total Loss if the actual cost
of repairs exceeds seventy five percent of its value at the time of
accident.

:  اخل�سارة اال�ستداللية.21
اخل�سارة التي تكون يف حكم اخل�سارة الكلية للمركبة متى �أ�صيبت ب�أ�ضرار جعلتها يف حكم
.  من قيمتها وقت وقوع احلادث٪75 ذلك نتيجة جتاوز التكلفة الفعلية لإ�صالحها

22- No claim discount
Deduction of certain amount from the premium of the policy
inconsideration of no claim paid or payable for the previous
insurance term.

 خ�صم ن�سبة حمددة من الق�سط الت�أميني مقابل عدم وجود مطالبات مدفوعة �أو.22
: قابلة للدفع عن املدة الت�أمينية ال�سابقة

23- Natural disasters :
Floods, wadis, cyclones, hurricanes storms and hail.
24- Equipment
A vehicle used for construction works and is not designed to carry
and load.
25- Consequential Loss
Consequential loss is indirect loss not directly resulting from the
insured accident and occurring later.
26- Prime Mover
A vehicle connected or able to be connected to a trailer or more
and together form one unit
27- Trailer
A vehicle without engine designed to be hauled or tracted by a
motor vehicle.
28- Accident File Completion Date :
The date the person causing the accident doing the following:
• Pay the prescribed excess amount
• Insurer receive the vehicle
• Insured supply copy of vehicle registration certificate and
driving license
• Minor accident from in case of minor accident
• ROP Technical inspection report in case of gross accident or
minor accident where necessary.
• Letter from financier or mortgagee (if any)
• Any documents the insurer requires provided request is made
or reporting the accident.
• The requirements apply on the person who incur damage
except payment of excess amount.
29- Insurance Premium
The amount paid by the insured to the insurer for bearing the
covered risk.

:  الكوارث الطبيعية.23
. الفي�ضانات والأودية والعوا�صف والأعا�صري والزوابع والربد
:  املعدة.24
. مركبة ت�ستخدم للأعمال الإن�شائية غري م�صممة لو�ضع حمولة عليها
:  اخل�سارة التبعية.25
. والحقة لوقوعه،اخل�سارة غري املبا�شر التي ال تنتج مبا�شرة من وقوع احلادث امل�ؤمن
:  القاطرة.26
.مركبة تو�صل �أو ميكن �أن تو�صل بها مقطورة �أو �أكرث وتكونان مع ًا وحدة واحدة
:  املقطورة.27
.  �صممت و�صنعت لكي تقطرها �أو جترها مركبة الية،مركبة بدون حمرك
:  تاريخ ا�ستكمال ملف احلادث.28
ـ ـ: التاريخ الذي يقوم فيه املت�سبب يف احلادث مبا ي�أتي
.• دفع مبلغ التحمل املقرر
.• ت�سلم امل�ؤمن للمركبة
.• تزويد امل�ؤمن بن�سخ عن رخ�صة املركبة ورخ�صة القيادة
.• ا�ستمارة احلادث الب�سيط يف حالة احلادث الب�سيط
 ويف حالة احلادث الب�سيط،• التقرير الفني لفح�ص ال�شرطة يف حالة احلادث اجل�سيم
.ا�ستدعت ال�ضرورة ذلك
.)• خطاب من اجلهة املمولة �أو الراهنة (�إن وجدت
.• �أي م�ستندات �ضرورية يطلبها امل�ؤمن من امل�ؤمن له �شريطة طلبها عند الإبالغ عن احلادث
.• وت�سري هذه املتطلبات على املت�ضرر من احلادث فيما عدا دفع قيمة التحمل
:  ق�سط الت�أمني.29
. هو مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده للم�ؤمن بتحمل تبعة املخاطر امل�ؤمن �ضدها

CHAPTER TWO
Section 1: Insurance Against Loss and Damage
1. The Insurer shall indemnify the Insured for loss or damage
sustained by the Insured vehicle, its accessories and spare parts
which are deemed an integral part thereof, as a result of an accident:
a)
b)
c)
d)
e)

Fortuitous accident, collision or overturning
Fire, external explosion, self-ignition or lightening
Flood, storm, tempest and cyclone
Burglary or theft
Malicious act by any Third Party.

2. The Insurer shall repair the vehicle damage by the accident and
reinstate it to its pre-accident condition. The Insurer may pay in
cash to the Insured the cost of damages after the approval of the
Insured, provided that the liability of the Insurer shall not exceed
the replacement value of the damaged parts and the reasonable
cost of fitting the same.
3. The Insured may undertake the repair of the damage sustained by
the vehicle as a result of the accident covered by this Policy
subject to the estimated cost of repair not exceeding RO 150 (Rial
Omani One Hundred and Fifty). However, if the cost exceeds the
said amount, the Insured shall not carry out the repairs without the
Insurer›s approval.
In case the repairs are carried out by the Insured, he shall provide
the Insurer with a detailed statement of the repair cost that is
approved by the Repairer in order to be reimbursed.
4. The Insurer shall indemnify the Insured in cash for the value of the
vehicle in the event of Actual or Constructive Total Loss.
The Insurer may, subject to the approval of the Insured, provide him
with another vehicle of the same model, type and specifications.

الف�صل الثاين

الت�أمني �ضد الفقد والتلف

 يلتزمامل�ؤمن بتعوي�ض امل�ؤمن له عن الفقد �أالتلف الذي يلحق باملركبة ال�ؤمن عليها وملحقاتها.1
وقطع غيارها املوجودة بها والتي تعترب جزءا ال يتجز�آ منها وذلك نتيجة حلادث
.(�أ) حادث عر�ضي �أ و ت�صادم �أو تدهور
.(ب)حريق �أوانفجارخارجي �أو اال�شتعال الذاتي �أو ال�صاعقة
.(ج) الفي�ضانات والعوا�صف والزوابع والأعا�صري
.(د)ال�سطو �أو ال�سرقة
.(هـ ) فعل متعمد �صادر عن الغرب
 على امل�ؤمن �أن يقوم با�صالح املركبة املت�ضررة من احلادث واعادتها الى حالتها التي كانت.2
عليها قبل وقوع احلادث ويحق له دفع قيمة تلك الأ�ضرار بعد موافقة امل�ؤمن له نقدا على �أال
تتعدد م�س�ؤولية امل�ؤمن قيمة ا�ستبدال الأجزاء املت�ضررة والقيمة املعقولة لرتكيب هذه الأجزاء
 للم�ؤمن له القيام با�صالح الأ�ضرار التي قد تلحق باملركبة نتيجة احلادث امل�ؤمن �ضده مبوجب.3
ريال عماين مائة وخم�سون رياال150 هذة الوثيقة اذا كانت قيمة اال�صالح املقدرة ال تتجاوز
عمانيا وال يحق له القيام باال�صالح اذا كانت القيمة تتجاوز ذلك املبلغ اال بعد موافقة امل�ؤمن
وعليه يف حالة اال�صالح ومعتمدا من جهة اال�صالح للح�صول على قيمة اال�صالح

 على امل�ؤمن �أن يعو�ض امل�ؤمن له قيمة املركبة نقدا يف حالة خل�سارة الكلية الفعلية �أو.4
اال�ستداللية وله بعد موافقة امل�ؤمن له �أن الف�صل الثالث م�صاريف اال�سعافات االولية

5. The Insurer shall bear the cost of protecting and transporting the
vehicle to the nearest repair workshop in the area in which the loss
or damage has occurred, subject to the costs not exceeding RO
100 (Rial Omani One Hundred).

 يلتزم امل�ؤمن بتحمل م�صاريف اال�سعافات االولية من �أية بدنية تلحق �أي �شخ�ص مبا يف ذلك.5
امل�ؤمن له ومن يف حكمة و�أفراد �أ�سرتيهما وركاب املركبة امل�ؤمن عليها تكون قد نتجت مبا�شر وفورا
ريال عماين عن جملة �أو املطالبات يف400 عن وقود حادث للمركبة املذكورة وذلك مبا ال يتجاوز
احلادث الواحد الف�صل الرابع ا�ستثناءات عامة

Exceptions to Chapter Two

�إ�ستثناءات الف�صل الثاين

The Insurer shall not be liable to pay any indemnity in respect of the
following:

: ال يكون امل�ؤمن م�سئو ًال عن دفع �أي تعوي�ض عن الأمور التالية

1. Consequential loss suffered by the Insured or decrease in the
value of the vehicle due to usage, wear and tear, obsolescence or
any failure, defect or mechanical or electrical breakdown, failure
or breakage.

 اخل�سارة التبعية التي تلحق بامل�ؤمن له �أو النق�ص يف قيمة املركبة نتيجة الإ�ستعمال �أو البلى.1
. �أو القدم �أو �أي عطل �أو خلل �أو عطل �أو ك�سر ميكانيكي �أو كهربائي

2. Damage to the vehicle as a result of overloading or carrying
passengers in excess of the licensed number of seats, provided it
is proved that the overloading or excess passengers is the cause
of the accident.

 التلف احلا�صل للمركبة نتيجة زيادة احلموله �أو زيادة عدد الركاب على العدد املرخ�ص به.2
. قانون ًا من ثبت �أن الزيادة غي احلالتني هي �سبب احلادث

3. Damage to tyres unless the vehicle is damaged at the same time.

.  تلف الإطارات �إذا مل يقع يف نف�س الوقت تلف للمركبة امل�ؤمن عليها.3

4. Loss or damage sustained by the vehicle due to accidents resulting
from:

.  الفقد �أو التلف الذي يلحق باملركبة من احلوادث الناجمة عن.4

a. The driver of the vehicle, whether he was the Insured or anyone
in his position, being under the influence of drugs or alcohol.
b. The use of the vehicle for purposes other than those specified
in this Policy.
c. Driving the vehicle by a person who is not legally authorized to
drive.

CHAPTER THREE : Compulsory Insurance
Compulsory insurance covers the following:

First: Insurance in favour of others (Third Party):
1. In the event of an accident caused by or arising out of the use of
the insured vehicle, the Insurer shall pay, subject to the limits of
its liability as provided in this Policy, all the amounts· which the
Insured shall become legally liable to pay as compensation for :

. (�أ) وقوع قائد املركبة �سواء امل�ؤمن له �أو من يف حكمة حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر
. (ب) �إ�ستعمال املركبة يف غري الأغرا�ض املحددة يف هذه الوثيقة واملرخ�صة بها
. (ج) قيادة املركبة من �شخ�ص غري مرخ�ص له قانونا بالقيادة

الف�صل الثاين الت�أمني الإجباري
يغطي الت�أمني االجباري
)�أوال الت�أمني ل�صالح الغري (الطرف الثالث
 عند وقوع حادث نتج �أو ترتب على ا�ستعمال املركبة امل�ؤمن عليها يلتزم امل�ؤمن يف حدود.1
م�س�ؤوليته املن�صو�ص عليها يف هذة الوثيقة دفع جميع املبالغ امللتزم قانونا بدفعها كتعوي�ض
: عن

a) Death or any bodily injury sustained by any person including
the passengers of the vehicle (except the Insured himself, the
driver of the vehicle at the time of the accident and their family
members, i.e. parents, children and spouse). A person shall
be deemed to be a passenger of the vehicle whether inside
it, getting into or alighting from the same. The employees of
the owner of the vehicle are included under this cover as Third
Parties (unless judicial authorities consider the injury to the
employee is included under an insurance cover in accordance
with any other law or under Workmen›s Compensation Policy).
b) Damage to things and property outside the vehicle except
those owned by the Insured or the driver of the vehicle or their
family members at the time of accident,or held by them in trust
or under their custody or possession.
c) Expenses for the treatment of injuries sustained by Third
Parties as a result of the accident.
d) Costs and expenses of medical institutions as per the rules
and limits stated in the Policy Schedule.
e) Costs resulting from the accident for protecting and transporting
the vehicle to the nearest repair workshop and delivering it to
the place where the loss and damage has occurred.
f) Amounts ruled by the court [including complete attorney’s
		fees].
Second: Expenses for the treatment of injuries of the Insured and
anyone in his position and their family members:
This insurance covers the expenses for treatment of injuries sustained
by the Insured and anyone in his position and their family members as
a result of an accident to the insured vehicle, within the limits stated in
the Insurance Policy Schedule; and the Insurer is bound to pay these
expenses to the hospitals and medical institutions as per the rules
specified in this Policy Schedule.
Insurance under this Section shall extend, subject to the terms and
conditions provided herein, to cover the liability of any driver duly
authorized by the Insured provided that such driver fulfils and observes
the conditions of this Policy and abides by it, as if he were the Insured
himself.

(�أ) الوفاة �أو �أيه ا�صابة بدنية تلحق ب�أي �شخ�ص مبا يف ذلك ركاب املركبة (ماعدا امل�ؤمن
)"له �شخ�صيا وقائد املركبة وقت احلادث و�أفراد �أ�سرتيهما "الوالدان والأوالد والزوج
ويعترب ال�شخ�ص من ركاب املركبة اذا كان بداخلها �أو �صاعداعليها �أو نازال منها ويعترب
العاملون لدى �صاحب املركبة م�شمولني بهذه التغطية باعتبارهم طرفا ثالثا (ما مل
تعترب اجلهات الق�ضائية ا�صابة العامل م�شمولة بتغطية ت�أمينية طبقا لأي قانون �آخر �أو
. )وثيقة ت�أمني ا�صابات العمل
الأ�ضرار التي ت�صيب الأ�شياء واملمتلكات خارج املركبة ما عدا اململوك منها للم�ؤمن له
�أو لقائد املركبة وقت احلادث �أو لأفراد �أ�سرتيهما �أو ماكان لدى �أي منهم بر�سم الأمانة
�أو يف حرا�سية �أو يف حيازنه
م�صاريف عالج اال�صابات التي تلحق الغري من احلادث
. تكاليف وم�صاريف اجلهات الطبية وفق القواعد و احلدود املن�صو�ص عليها يف جدول الوثيقة
النفقات املرتتبة على احلادث من حرا�سة املركبة ونقلها �إلى �أقرب ور�شة للإ�صالح
. وت�سليمها يف املكان الذي وقع الفقد والتلف
 امل�صاريف،  امل�صاريف الق�ضائية، املبالغ املحكوم بها ق�ضائيا وت�شمل (التعوي�ضات
، )القانونية (مثل تقرير اخلبري �إن متت الإحالة �إليه �أو ترجمة تقارير �أو ما �شابه
. )�أتعاب املحامي

ب
ج
)د
)هـ
)و

:  م�صاريف عالج �إ�صابات امل�ؤمن له ومن يف حكمة و�أفراد �أ�سرتيهما: ثاني ًا
يغطي هذا الت�أمني م�صاريف عالج الإ�صابات التي تلحق بامل�ؤمن له ومن يف حكمة و�أفراد �أ�سرتيهما
 ويلتزم امل�ؤمن، من حادث املركبة امل�ؤمنة وذلك يف حدود املبلغ املحدد يف جدول وثيقة الت�أمني
ب�أن ي�ؤدي هذه امل�صاريف �إلى امل�ست�شفيات واجلهات الطبية وفق ًا للقواعد املحددة بجدول هذه
،  يف حدود الأحكام وال�شروط الواردة به،  ميتد الت�أمني املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل. الوثيقة
 ب�شرط �أن يكون قد التزم، �إلى م�س�ؤولية كل قائد للمركبة ب�إذن له امل�ؤمن له بقيادة املركبة امل�ؤمنة
. ونفذ �شروط هذه الوثيقة وخ�ضع لها بالقدر الذي ت�سرى به وذلك كما لو كان هو امل�ؤمن له ذاته

CHAPTER FOUR : First Aid Expenses

 م�صاريف الإ�سعافات الأولية: الف�صل الرابع

The Insurer shall bear the cost of First Aid expenses for any bodily
injury sustained by any person, including the Insured and anyone
in his position and their family members and the passengers of the
insured vehicle, directly and immediately arising from an accident to
the aforesaid vehicle, subject to these expenses not exceeding RO
400 (Rial Omani Four Hundred) in total for any single accident.

يلتزم امل�ؤمن بتحمل م�صاريف الإ�سعافات الأولية من �أية �إ�صابة بدنية تلحق �أي �شخ�ص ـ مبا
يف ذلك امل�ؤمن له ومن يف حكمة و�أفراد �أ�سرتيهما وركاب املركبة امل�ؤمن عليها ـ تكون قد نتجت
 ريال عماين عن جملة400 مبا�شرة وفور ًا عن وقوع حادث للمركبة املذكورة وذلك مبا ال يتجاوز
. املطالبة �أو املطالبات يف احلادث الواحد

CHAPTER FIVE: General Exceptions

 �إ�ستثناءات عامة: الف�صل اخلام�س

1. This insurance does not cover loss, damage or liability resulting
or arising from accidents involving the insured vehicle in the
following events:
Accidents occurring, arising or resulting directly or indirectly due
to volcanoes, earthquakes, invasion, acts of foreign enemy, acts
of war or warlike operations, whether war be declared or not civil
war, strikes or terrorism, civil commotion, insurrection, revolution,
military coup, usurped power, confiscation, nationalization,
ionizing radiation, contamination by radioactivity from any nuclear
or atomic or nuclear explosives or any factor directly or indirectly
connected to any of the aforementioned causes.
2. In determining liability towards third party, the Insurer shall not be
liable for any damage of whatsoever nature directly resulting during
and because of the operation of the insured vehicle especially
in drilling, lifting, construction works, agriculture or in any other
similar works. Driving of the vehicle from and to the operation site
shall not be considered as operating under this clause.
3. This insurance shall not cover things carried or loaded in or on the
insured vehicle.
4. This insurance does not cover consequential loss resulting from a
risk covered by this insurance Policy.

	ال يغطي هذا الت�أمني الفقد �أو التلف �أو امل�س�ؤولية املدنية تنتج �أو تن�ش�أ عن احلوادث التي تقع.1
: من املركبة امل�ؤمن عليها يف احلاالت الآتية
احلوادث التي تكون وقعت �أو ن�ش�أت �أو نتجت تعلقت بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بالب�أو
راكني �أو الزالزل والهزات االر�ضية �أو الغزو �أو �أعمال الغذوالأجنبي �أو الأعمال الربية �سواء
�أعلنت احلرب �أو مل تعلن �أو احلرب الأهلية �أو اال�ضراب �أو االرهاب �أو اال�ضطربات ال�شعبية
�أو الع�صيان �أو الثورة �أو االنقالب الع�سكري �أو اغت�صاب ال�سلطة�أو امل�صادرة �أو الت�أميم �أو
املواد والنظائرامل�شعة �أو التفجريات الذرية �أو النووية �أو �أي عامل يت�صل بطريق مبا�شر�أو غري
مبا�شر ب�أي �سبب من الأ�سباب املتقدمة
 عند حتديد امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث ال يكون امل�ؤمن م�س�ؤول عن الأ�ضرار �آيا كان نوعها2
الناجتة مبا�شر �أثنا ء وب�سبب ت�شغيل املركبة امل�ؤمنة يف موقع العمل اخلا�ص باحلفر �أو الرفع
يف �أعمال ان�شائية �أو زراعية �أو �أعمال �أخر مماثلة وال يعترب ت�شغيال يف حكم هذا البند �سري
املركبة على الطريق من وايل موقع ذلك الت�شغيل
. 	اليغطي هذا الت�أمني الأ�شياء �أو احلمولة املنقولة يف �أو على املركبة امل�ؤمنة.3
. 	ال يغطى هذا الت�أمني اخل�سارة التبعية الناجتة عن خ�سارة ت�سبب فيها خطر ت�شمله وثيقة الت�أمني.4

CHAPTER SIX: General Conditions

 ال�شروط العامة: الف�صل ال�ساد�س

1. This Policy, its Schedule, Appendices and Proposal Form shall be
read as one contract, and any word or expression to which a
specific meaning has been attached in any part of this Policy or
Proposal Form shall bear the same meaning wherever it appears,
unless otherwise required by the context.
2. The Insured shall take all reasonable steps to safeguard the
insured vehicle from loss or damage and maintain the vehicle in
roadworthy condition. The Insurer shall have at all times free and
full access to examine the vehicle or any part thereof.

 تعترب الوثيقة وجدولها ومالحقها وطلب الت�أمني عقد ًا واحد ًا وكل كلمة �أو عبارة �أعطى لها. 1
معنى خا�ص يف �أي جزء من الوثيقة �أو طلب الت�أمني يكون لها ذات املعنى يف �أي مكان �أخر
وردت فيه ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر
 يجب على امل�ؤمن له �أن يتخذ جميع الإحتياطات املعقولة للمحافظة على املركبة امل�ؤمن عليها. 2
 ويجوز للم�ؤمن يف �أي، وحمايتها من الفقد �أو التلف ولإبقائها يف حالة �صاحلة لال�ستعمال
. وقت �إجراء معاينة للمركبة امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها

3. In the event of any accident or breakdown, the Insured shall
not leave the vehicle or any of its part unattended without proper
precautions being taken to prevent further damage; and if the
vehicle is driven before the necessary repairs are effected, any
extension of the damage or any further damage to the vehicle shall
be excluded from the scope of Insurer›s liability.
4- a

4- b

Neither the Insurer nor the Insured has the right to cancel
Section 2 (Compulsory Insurance) for the vehicle during its
period of validity as long as the licence of the vehicle is still in
force. Such cancellation, were it to occur, shall have no effect
against the Third Party. Exempted from the foregoing shall be
the case where a new Insurance Policy
is submitted for the remaining period of insurance and the
name of the new Insurer is shown on the Mulkiya. In such
cases, the Insurer shall refund to the Insured the premium
paid less the premium due calculated on short-period rates
specified in Schedule 4 of Appendix 1 herein, provided that no
claim has arisen during the validity of the Policy.

The Insurer may cancel the provisions of Section 1 (Loss &
Damage) of this Policy if there are material and substantial
reasons requiring such cancellation such as a deliberate act
by the Insured to obtain compensation, by sending a written
notice by registered mail to the Insured at his last known
address fifteen days prior to the cancellation date. In this case,
the Insurer shall refund to the Insured the premium paid less
the pro-rata portion thereof for the period during which the
Policy has been in force, as follows:

						Remaining period
		 Premium X ----------------------						Insurance period
Similarly, the Insured may cancel the provisions of Section 1
of this Policy by written notice to be delivered or sent to the
Insurer by registered mail and, in such a case, the Insurer
shall refund to the Insured the premium paid less the premium
due calculated on short period rates specified in Schedule
4 of Appendix 1 of this Policy; provided that in both the
aforementioned cases no claim has arisen during the validity
of the Policy.

4- c

4- d

In case the period of insurance has expired, the owner of the
vehicle shall be solely responsible for any claim arising after
the expiry of the Policy.

Without prejudice to the provisions of paragraph 4-b of this
clause, if the vehicle has been sold before the expiry date of
the insurance, the original Insured and the Insurer shall remain
liable for any claim by any Third Party against the vehicle. If the
insurance of the vehicle is Comprehensive, the original Insurer
remains also liable to indemnify for any material damage the
vehicle may sustain as a result of accidents in accordance with
the provisions and terms and conditions of this Policy until the
name of the new owner has been notified to the Motor Vehicle
Registration Authority of the Royal Oman Police.

5. In the event of an accident which may give rise to a claim, the Insured
or the person representing him shall give immediate written notice
to the Insurer and provide it with all relevant information. Every
notice of a claim, writ or summons shall be notified or forwarded to
the Insurer immediately upon receipt of the same by the Insured or
any person representing him.
Notice shall also be given to the Insurer immediately after
the Insured has knowledge of any impending prosecution or
investigation relating to the aforesaid accident. In case of theft or
other criminal act which may give rise to a claim under this Policy,
the Insured shall immediately inform the Police and cooperate with
the Insurer in securing the conviction of the offender.
6. The Insurer may, at any time, and at its own discretion, take over
the defence and proceedings of the case in the name of the Insured
in respect of any claim for which the Insurer may be liable under this
Policy, and also to settle this claim. The Insurer may claim for its
own benefit and in the name of the Insured all compensations and
guarantees, and it shall have full power to take any action and reach a
compromise in any claim.
7- a

If it has been established by the Police report that liability for
the accident is shared between two collided vehicles, then
the liability of each vehicle towards the other for material
damage shall be in proportion to the fault of each driver. If the
report does not determine such proportion, the fault shall be
apportioned equally. The liability of each insurance company
involved shall be determined at the proportion of 50% of the
material damage to the other vehicle and the owner of the
damaged vehicle shall bear personally the other 50% unless
he has his vehicle covered under a Comprehensive Insurance,
in which case his Insurance Company shall bear the other
50%. The same principle shall apply, if liability for an accident
is shared between more than two vehicles.

 يف حالة وقوع حادث �أو عطب للمركبة يجب �أن ال يرتك امل�ؤمن له املركبة �أو �أي جزء منها دون. 3
 و�إذا متت قيادة املركبة قبل، حرا�سة ودون اتخاذ الإحتياطات الالزمة ملنع زيادة الأ�ضرار
�إجراء الت�صليحات الالزمة ف�إن كل زيادة يف التلف �أو كل تلف �آخر يلحق باملركبة لن يكون
. امل�ؤمن م�س�ؤو ًال عنه
	�أ	ال يجوز للم�ؤمن وال للم�ؤمن له �أن يلغي الف�صل الثاين (الت�أمني الإجباري) على. 4
املركبة �أثناء �سريانه ما دام ترخي�ص املركبة قائم ًا وال يرتتب على هذا الإلغاء لو وقع �أي
 وي�ستثنى من ذلك حالة تقدمي وثيقة ت�أمني جديدة لباقي مدة �سريان. �أثر بالن�سبة للغري
 ويف هذه احلالة، ذلك الت�أمني وملكية املركبة مبين ًا عليها ا�سم �شركة الت�أمني اجلديدة
يرد امل�ؤمن �إلى امل�ؤمن له الق�سط املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت
)4( الوثيقة �سارية فيها بح�سب فئات الت�أمني ق�صرية الأجل املحددة باجلدول رقم
. ) من هذه الوثيقة ب�شرط �أال تكون هناك مطالبة ن�ش�أت يف فرتة �سريان الوثيقة1( بامللحق
ب للم�ؤمن �أن يف�سخ �أحكام الف�صل الأول الفقد والتلف من هذه الوثيقة وذلك يف حالة ثبوت
وجود م�سببات جوهرية ومقنعة ت�ستدعي هذا االلغاء مثل القيام ب�أعمال
متعمدة للح�صول على التعوي�ض با�شعار كتابي ير�سل ايل امل�ؤمن له بخطاب
م�سجل قبل خم�سة ع�شر يوما من التاريخ املحدد للف�سخ على �أخر عنوان
معروف له ويف هذه احلالة يرد امل�ؤمن ايل امل�ؤمن له الق�سط الدفوع بعد خ�صم
اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت فيها الوثيقة �سارية املفعول ح�سب الآتي
					 الفرتة املتبقية
---------- * 		 ق�سط الت�أمني
		 فرتة الت�أمني
كما �أن للم�ؤمن له �أن يف�سخ �أحكام الف�صل الأول من هذه الوثيقة ب�إ�شعار كتابي ي�سلم
�أو ير�سل �إلى امل�ؤمن بخطاب م�سجل ويف هذه احلالة يرد امل�ؤمن �إلى امل�ؤمن له الق�سط
املدفوع بعد خ�صم اجلزء املتنا�سب مع املدة التي كانت الوثيقة �سارية فيها بح�سب فئات
 ويف احلالتني ي�شرتط، )1( ) باملحلق4( الت�أمني الق�صري الأجل املحددة باجلدول رقم
. �أال يكون هناك مطالبه ن�ش�أت يف فرتة �سريان الوثيقة
ج اذا انتهت مدة الت�أمني على املركبة يبقى مالك املركبة م�سووال وحده عن �أي
مطالبة ن�ش�أت بعد انتهاء الوثيقة
 �إذا بيعت املركبة قبل نهاية مدة، د ـ مع عدم الإخالل بحكم الفقرة (ب) من هذا البند
 ف�إذا كان. الت�أمني يبقى امل�ؤمن له وامل�ؤمن الأ�صليان م�س�ؤولني عن �أي �إدعاء �ضد املركبة
ت�أمينها �شامال بقي امل�ؤمن الأ�صلى م�س�ؤو ًال كذلك عن تعوي�ض ما يلحقها من �أ�ضرار مادية
من حوادث ال�سري وفق ًا لأحكام و�شروط هذه الوثيقة وذلك كله �إلى �أن يبلغ ا�سم املالك
. اجلديد �إلى جهة ت�سجيل املركبات ب�شرطة عمان ال�سلطانية
هـ ـ ينتهي ت�أمني لوحات الفح�ص للمركبة اجلديدة فور �إ�صدار وثيقة ت�أمني جديدة ب�إ�سم
.املالك وت�سلم مركبته
 يف حالة وقوع حادث قد يرتتب عليه مطالبة يجب على امل�ؤمن له �أو من ينوب عنه �أن يخطر. 5
امل�ؤمن كتابة بذلك فور ًا مع �إعطائه جميع البيانات اخلا�صة به وكل �إعالن �أو �إخطار باملطالبة
�أو �إنذار �أو �أوراق ق�ضائية يجب �أن تبلغ �أو ت�سلم للم�ؤمن فور ًا مبجرد ت�سلم امل�ؤمن له �أو من
. ينوب عنه �إياها
كما يجب على امل�ؤمن له �إخطار امل�ؤمن فور ًا مبجرد العلم بقيام دعوى �أو حتقيق �أو حتريات
خا�صة باحلادث املذكور ويف حالة وقوع �سرقة �أو عمل جنائي �آخر قد يرتتب عليه قيام مطالبة
وفق ًا لهذه الوثيقة يتعني على امل�ؤمن له �أن يخطر ال�شرطة فور ًا والتعاون مع امل�ؤمن يف �سبيل
. �إذانة مرتكب اجلرمية
 يحق للم�ؤمن يف �أي وقت �إذا ارت�أى ذلك �أن يتولى الدفاع و�أن يبا�شر الدعوى با�سم امل�ؤمن. 6
له بخ�صو�ص �أية مطالبة قد ي�س�أل عنها امل�ؤمن مبوجب هذه الوثيقة و�أن يقوم بت�سوية تلك
املطالبة وله �أن يطالب با�سم امل�ؤمن له ومل�صلحته بجميع التعوي�ضات و ال�ضمانات وللم�ؤمن يف
. هذا ال�ش�أن كامل ال�سلطة يف مبا�شرة �أية �إجراءات ويف الت�صالح ويف الت�صالح يف �أية مطالبة
اذا ثبت من تقرير ال�شرطة �أن امل�س�ؤولية عن وقوع احلادثة م�شرتكة بني مركبتني
مت�صادمتني فان م�س�ؤولية كل مركبة نحو الأخرى عن الأ�ضرار املادية تكون بن�سبة خطا
 من اال�ضرار املادية للمركبة/50 قائدها فاذا مل يحدد م�س�ؤولية م�ؤمن كل مركبة بن�سبة
الأخرى ويتحمل مالك املركبة املت�ضررة �شخ�صيا الن�صف الثاين من �أ�ضرار مركبتة ما مل
يكن م�ؤمنا عليها ت�أمينا �شامال فيتحمل عندئذ امل�ؤمن تعوي�ض هذا الن�صف الأخر وي�سري
.ذات املبدا اذا كانت امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني

	�أ.7
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The provIsions of the preceding paragraph shall not apply
in the event of bodily injuries resulting from the accident, as
the person who has sustained bodily injury and the heirs of
any Third Party who has died by reason of such accident shall
be entitled to receive whatever amount is awarded by a final
court decision, from the Insurance Company or Companies of
the vehicles sharing liability for the accident.

7- c

Bodily injury or death of the Driver of the Insured Vehicle or
anyone in his position or one or more of their family members:
The liability of each vehicle for bodily injury and death shall be
determined in proportion to the fault of its Driver, and if such
proportion is not determined the fault shall be apportioned
equally. Accordingly, if it is established that the fault is shared
between two vehicles and the proportion is not determined, the
fault shall be in the proportion of 50% between the two of them.
The liability of the Insurance Company of each vehicle shall
then be
determined in the proportion of 50% of the bodily injuries or
death of the owner of the other vehicle or anyone in his position
or one or more of their family members who sustain bodily injury
or death as a result of the accident, and the owner of the vehicle
shall personally bear the other half in respect of such injury or
death, a final judgment having been rendered as to the same,
unless the owner of the vehicle is insured under the Personal
Accident Addendum in which case his insurance company
shall pay the other half in accordance with the provisions and
limitations of such Addendum. The same principle shall have
effect if liability for the accident is shared by more than two
vehicles.

7- d

Medical expenses for bodily injury sustained by the Insured,
anyone in his position, and their family members: The liability
of each vehicle for such expenses shall be determined in
proportion to the fault of its driver, and if such proportion is not
determined the fault shall be apportioned equally. In this case,
the Insurer shall bear 50% of these expenses up to the maximum
amount stated in Item 4 of the Schedule of this Policy, whereas
the Insurer of the other vehicle shall bear 50% of the total of such
expenses. The same principle shall have effect if liability for the
accident is shared by more than two vehicles.

8. The holder of a Comprehensive Insurance Policy may directly
claim from the Insurer the indemnity for the damage sustained by
his vehicle as a result of an accident caused by another vehicle(s)
insured with the same Insurer or other Insurance Companies.
Then, the Insurer shall claim the paid amount from the Insurer
of the other vehicle which caused the accident. In such case the
Insured shall not lose the No Claim Discount because he has not
caused the accident, All this is without prejudice to the right of the
comprehensively Insured person to claim directly from the other
insurer the full indemnity for the damage sustained by his vehicle
as a result of the shared accident caused by one or more vehicles.
The Insurer shall then claim the paid amounts from the other
Insurers in proportion to their liability for the damages sustained
by the vehicle.

9. If at the time of any claim arising under this Policy there is any other
insurance covering the same loss, damage or liability, the Insurer
shall only pay its ratable proportion of that loss, damage, indemnity,
costs or expenses equivalent to the proportion of insurance cover
under this Policy to the total aggregate insurance amounts or
indemnity for the same loss, damage or liability.

10. The due observance and fulfilment of the terms and conditions of
this Policy in so far as they relate to anything to be done or not to be
done by the Insured and the truth of all statements and declarations
expressed by the Insured in the Proposal Form submitted by him
shall be a precondition to admission to any liability by the Insurer
under this Policy. Furthermore, any notice of claim is to be fully
in accordance› with the requirements of Clause 5 of this Section.
11. The Insurer is entitled to recover from the Insured any amount
already paid as compensation to a Third Party and to withhold
compensation to the Insured for damage to the insured vehicle
under a comprehensive cover or for bodily injuries sustained by
the Insured and anyone in his position and their family members,
and medical & first aid expenses if the Policy covers such injuries,
in the following cases:
(a) lf it is proved that the Insurance has been effected on the
basis of false statements by the Insured or in the event of
non-disclosure of material facts which would have affected
the Insurer›s acceptance of the risk or the premium rates or
conditions thereof.
(b) lf the accident occurs as a result of the use of the Insured Vehicle
for purposes other than those stipulated in the Policy, exceeding
the licensed number of passenger seats or overloading, provided
that the overloading or excess passengers in both cases causes
the accident, or the load is not stowed correctly or exceeds the
permitted limits of width, length or height.

ب	الت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة على اال�صابات البدنية املرتبية على حوادث ال�سري حيث
يحق ملن ي�صاب با�صابة بدنية ولورثة املتوفني من الطرف الثالث ب�سبب هذا احلادث
احل�صول على املبلغ املحكوم به ق�ضائيا مبوجب حكم نهائي من م�ؤمن �أو م�ؤمني جميع
املركبات الأخرى امل�شرتكة يف امل�س�ؤولية عن احلادث
ج اال�صابات البدنية والوفاء لقائد املركبة �أو من يف حكمة �أو لأحد�أو �أكرث من �أفراد
�أ�سريتهما تتحدد م�س�ؤولية كل مركبة عن اال�صابات البدنية والوفاة بن�سبة خط�أ قائدها
فاذا مل تتحدد الن�سبة اعترب اخلط�أ مق�سما بالت�سوي فيما بينهما وعليه اذا ثبت �أن اخلطا
 ومن ثم/50 م�شرتك بني مركبتني ومل تتحدد الن�سبة اعترب اخلطا مق�سما بينهما بن�سبة
من اال�صابات البدنية �أو الوفاء ملالك املركبة/50 تتحدد م�س�ؤولية م�ؤمن كل مركبة بن�سبة
الأخرى �أو من حكمة �أو لأحد �أو لأكرثمن �أفراد �أ�سرتيهما املت�ضرر من احلادث ويتحمل
مالك املركبة �شخ�صيا الن�صف الأخر عن تلك اال�صابات �أو الوفاة ال�صادر بها حكم نهائي
ما مل يكن مالك املركبةالن�صف الأخر وفق �أحكام وحدود هذا امللحق وي�سري نف�س املبد�أ
اذا كانت امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني

 م�صاريف عالج الإ�صابات البدنية التي تلحق امل�ؤمن لهومن يف حكمة و�أفراد- د
 تتحدد م�س�ؤولية كل مركبة عن تلك امل�صاريف بن�سبة خط�أ قائدها ف�إذا مل. �أ�سرتيهما
 فيتحمل امل�ؤمن لدية املركبة بن�سبة، تتحدد الن�سبة اعترب اخلط�أ مق�سم ًا بالت�ساوي بينهما
) من جدول هذه الوثيقة بينما4(  من تلك امل�صاريف وبحد �أق�صى املبلغ املبني بالبند٪50
 وي�سري ذات املبد�أ،  من جممل تلك امل�صاريف٪50 يتحمل م�ؤمن املركبة الأخرى ن�سبة
. �إذا كانت امل�س�ؤولية عن وقوع احلادث م�شرتكة بني �أكرث من مركبتني
 للم�ؤمن له ت�أمني �شامل حق الرجوع مبا�شرة �إلى امل�ؤمن لديه للمطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار. 8
التي تلحق مبركبة نتيجة حلادث مت�سببة فيه مركبة �أو مركبات �أخر مي�ؤمنة لدى ذات
امل�ؤمن �أو �شركات ت�أمني �أخرى على �أن يعود امل�ؤمن بقيمة ما دفعته على ال�شركة امل�ؤمن
لديها املت�سبب يف احلادث ويف هذه احلالة ال يفقد امل�ؤمن له ميزة اخل�صم امل�ستحقة
له لعدم وجود مطالبة وذلك كله مبا ال يتعار�ض مع حق امل�ؤمن له ت�أمني �شامل يف
الرجوع مبا�شر على ال�شركة امل�ؤمن لديها باملطالبة بكامل التعوي�ض الذي حلق مبركبته
نتيجة احلادث امل�شرتك مت�سببة فيه مركبة �أو �أكرث على �أن تعود ال�شركة امل�ؤمن لديها
. على ال�شركات الأخرى بن�سبة م�سووليتها عن الأ�ضرار التي حلقت بهذه املركبة

	اذا وجد – وقت املطالبة بتعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة �أي ت�أمني �آخر يغطي نف�س الفقد �أو التلف9
�أو امل�س�ؤولية فان امل�ؤمن ال يلتزم اال بدفع جزء من قيمة ذلك الفقد �أو التلف �أو التعوي�ض �أو
التكاليف �أو امل�صروفات معادل لن�سبة مبلغ الت�أمني �أو التعوي�ض عن نف�س الفقد �أو التلف �أو
امل�س�ؤ�ؤلية جمتمعة
 يعترب �شرطا ا�سا�سيا اللتزام امل�ؤمن بدفع �أي مبلغ م�ستحق علية مبوجب هذه الوثيقة �أن10
يويف امل�ؤمن له وفاء كامالمباتوجبة �شروط هذه الوثيقة من القيام بعمل �أو االمتناع عن عمل
ويعترب كذلك �شرطا �أ�سا�سيا اللتزام امل�ؤمن ب�صحة البيانات واالقرارات ال�صادرة عن امل�ؤمن له
 من هذا الف�صل5 يف طلب الت�أمني املقدم منة وا�ستيفاء االخطار باحلادث طبقا للبند
 للم�ؤمن �أن يرجع على امل�ؤمن له بقيمة ما يكون قد �أداه من تعوي�ض ايل الطرف الثالث و�أن11
ميتنع عن �أداء التعوي�ض املقرر للم�ؤمن له عن �أ�ضرار املركبة ال م�ؤمنة ت�أمينا �شامال �أوتعوي�ض
اال�صابات البدنية التي ت�صيب امل�ؤمن له ومن يف حكمة و�أفراد �أ�سرتيهما وكذلك م�صاريف
العالج واال�سعافات االولية اذا كانت الوثيقة تغطي هذه اال�صابات وذلك يف احلاالت االتية
اذا ثبت �أن الت�أمني قد عقد بناء على ادالء امل�ؤمن له ببيانات كاذبة �أو اخفائه وقائع
جوهرية ت�ؤثر يف قبول امل�ؤمن تغطية اخلطر �أو على �سعر الت�أمني �أو �شروطه

�أ

ب	�إذا ن�ش�أ احلادث عن ا�ستعمال املركبة يف غري الغر�ض املرخ�صة من �أجله
�أو عن قبول ركاب �أكرث �أو و�ضع حمولة تزيد على املقرر لها ب�شرط �أن تكون الزيادة يف
احلالتني هي التي ت�سببت يف احلادث �أو لأن حمولتها غري حمزومة ب�شكل فني حمكم �أو
. ب�سبب جتاوزها حدود العر�ض �أو الطول �أو العلو امل�سموح به

(c) If the driver of the vehicle is not authorized in the firs place to
drive the type of vehicle involved, or his driving licence has
been seized by the competent authorities, or was under the
influence of alcohol or drugs.

ج	�إذا كان قائد املركبة غري مرخ�ص له �أ�ص ًال بقيادة نوع املركبة �أو جرد منها �أو �سحبت
. منه مبوجب �أمر �صادر من اجلهات املخت�صة �أو كان وقع ًا حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر

(d) if it is proved that the accident, death or bodily injury resulted
from a wilful act of the Insured.
The right of recourse of the Insurer under the provisions of
this clause and the conditions contained in this Policy shall not
affect the rights of the affected party against the Insured.

. د	�إذا ثبت �أن احلادث �أو الوفاة �أو الإ�صابة البدنية قد ن�ش�أت عن عمل ارتكبه امل�ؤمن له عن ق�صد
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13.		

Any legal action under this Policy shall be time-barred if not
submitted within two years from the date of the accident.
However, in case of nondisclosure of material facts relating
to the insured risk or false material information, the time-bar
period stated above would become effective from the date on
which the concerned party becomes aware of the withheld or
true information.

The time-bar mentioned in the preceding paragraph shall be
interrupted by a registered letter or by delivery of the claim
related documents to the Insurer within the period mentioned
in the aforesaid paragraph.

The Royal Oman Police is the competent authority responsible
for issuing Inspection Reports of the vehicle damaged by
an accident. In case of discrepancy regarding the causes of
invisible damage sustained by the vehicle which the inspection
report does not specifically determine whether or not they are
attributable to the accident, the vehicle shall be sent to the
concerned Agent or to a first-grade workshop to determine
whether such damage was caused by the accident or are due
to wear and tear. If such damage is caused by the accident, the
Insurer shall bear all costs; and if not, the owner of the vehicle
shall bear the cost of inspection and repairs. If the Agent or
the workshop is unable to determine the cause of damage,
the inspection report shall prevail and it shall be binding on all
parties.

14. The Insurer may not postpone the settlement of Third Part claim
due to the failure of the Insured responsible for the accident to pay
the Excess to the Insurer.
15. lt is not allowed to deduct any depreciation or fix used parts, if
such parts are included in the list specified by the Royal Oman Police
in accordance with Schedule 5 of Appendix 1.

16. ln case of insurance of equipment used in drilling or construction,
etc, the Insurer shall offer other insurance options that cover the
risks of such equipment when used at the work site and get a
written approval or refusal from the owner of the equipment in the
Proposal Form as per Schedule No.2-B. If such equipment are
sold by instalments, the approval of the Financing Company or
Bank (Mortgager) must be obtained.
17. The maximum period for repairing any damaged vehicle is thirty
days only from the date of completion of the accident file. In case of
exceeding the said period, the affected party shall have the right to
resort to the competent courts to claim compensation.

18. The Insurer shall pay cash compensation for injuries or damage
resulting from vehicle accidents within a maximum period of 14 days
from the date of completion of the accident file or issue of a final
court decision.
19. The damaged vehicle shall be repaired at the concerned Agency if the
vehicle has been used for less than one year from the date of first
registration, and at any ROP approved workshop if it has exceeded
such a period.

20. lf the damaged vehicle has been used for less than one year, all
spare parts used for replacement should be new and genuine,
without any deduction or depreciation. The spare parts damaged
by the accident may not be replaced with used ones.
21. Basis for computation of spare parts;

a. If the age of the damaged vehicle is more than one years, parts
used for repair shall be original and new of the same type and
age of the damaged vehicle and fit for use without deduction
or depreciation.

b. If used parts are not available the insurer shall provide original
new parts without deduction of any depreciation.

c. Where the insured or the the person who suffers damage is
desirous of installing new parts to replace the damaged
parts though the parts are available the insurer shall deduct
depreciation on such parts.
d. Where the insured is desirous of repairing the vehicle at the
agency with original and new parts the insurer may receive the
difference between the concerned workshop and the additions
of the agency

وال يرتتب على حق الرجوع املقرر للم�ؤمن وفق ًا لأحكام هذا البند وال�شروط الواردة بهذه
. الوثيقة �أي م�سا�س بحق امل�ضرور قبل امل�ؤمن له
 (�أ)	ال ت�سمع الدعاوى النا�شئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد انق�ضاء �سنتني من تاريخ.12
 على �أنه يف حالة �إخفاء بيانات جوهرية متعلقة، حدوث الواقعة التي رفعت ب�ش�أنها الدعوى
باخلطر امل�ؤمن �أو تقدمي بيانات جوهرية غري �صحيحة ف�أن مدة التقادم املذكورة ت�سري
. من تاريخ علم �صاحب امل�صلحة يف رفع الدعوى بالبيانات املخفاة �أو البيانات ال�صحيحة
(ب) ينقطع التقادم امل�شار �إليه بالفقرة ال�سابقة بكتاب م�سجل �أو بت�سليم امل�ستندات
. املتعلقة باملطالبة �إلى امل�ؤمن املعني خالل الفرتة امل�شار �إليها بتلك الفقرة
 تعترب �شرطة عمان ال�سلطانية هي اجلهة املخت�صة با�صدار تقارير فح�ص املركبة املت�ضررة من.13
اي حادثويف حالة وجودخالف علي م�سببات اال�ضرار الغري املرئية الواقعة باملركبة والتي مل
يجرم تقرير الفح�ص فيما اذا كانت من احلادث ام ال تر�سل املركبة للوكالة املعنية او لور�شة
ت�صليح درجة اويل لتحديد �سبب ال�ضرر ان كان من احلادث او نتيجة للبلي والقدم فاذا كانت
هذه اال�ضرار هي نتيجة للحادث يتحمل امل�ؤمن جميع التكاليف اما اذا كانت اال�ضلرار غري
ناجتة عن احلادث يتحمل �صاحب املركبة تكلفة الفح�ص واال�صالح اما يف حالة عجز الوكالة
او ور�شة الت�صليح عن حتديد ال�سبب يكون تقرير ادارة الفح�ص هو الفي�صل الذي يجب علي
اجلميع االطراف االلتزام به

	ال يحق للم�ؤمن تاجيل ت�سوية مطالبة الطرف الثالث ب�سبب عدم قيام امل�ؤمن له امل�س�ؤول عن-14
احلادث بدفع مبلغ التحمل امل�ستحق علية للم�ؤمن
	اليجوز خ�صم اال�ستهالك او تركي قطع م�ستعملة اذا كانت القطع من �ضمن القائمة املحددة-15
)1( )من امللحق رقم5( من قبل �شرطة عمان ال�سلطانية ح�سب اجلدول رقم
 يف حالة الت�أمني علي املعدات االلية امل�ستخدمة يف حفر او االن�شاءات او ما �شابه فعلي امل�ؤمن-16
عر�ض الت�أمينات االخري التي تغطي االخطار املعر�ضة لها هذا املعدات يف حالة ا�ستخدامها يف
ب)واذا كانت-2( موقع العمل واخذ �صاحب املعدة كتابة وذلك يف طلب الت�أمن وفقا للجدول
املدة- هذه املعدات مباعةباالق�ساط فيجيب اخذ موافقة ال�شركة او البنك املعمول (الرهن
الق�صوي ال�صالح اي مركبة مت�ضررة هي ثالثني يوما فقط من تاريخ ا�ستكمال ملف احلادث
ويف حالة جتاوز املدة امل�شار اليها فللمت�ضرر احلق يف اللحوء ايل املحاكم
ويف، املدةالق�صوىلإ�صالح�أيمركبةمت�ضررةهيثالثنييوم ًافقطمنتاريخ�إ�ستكمامللفاحلادث. 17
حالة جتاوز املدة امل�شار �إليها فللمت�ضرر احلق يف اللجوء �إلى املحاكم املخت�صة مبا�شرة
. للمطالبة بالتعوي�ض
 على امل�ؤمن �صرف التعوي�ضات النقدية عن الإ�صابات والأ�ضرار الناجتة من حوادث املركبات.18
 يوم ًا من تاريخ ا�ستكمال ملف احلادث �أو من تاريخ �صدور احلكم14 يف خالل مدة ال جتاوز
. النهائي
 يتم �إ�صالح املركبة املت�ضررة بالوكالة املعنية �إذا مل يتجاوز مدة �إ�ستخدامها �سنة من تاريخ.19
الت�سجيل الأول ويتم يف ور�شة �إ�صالح تختار من بني قائمة ور�ش الإ�صالح املعتمدة من ال�شرطة
. �إذا جاوز �إ�ستخدامها املدة املذكورة �أعاله
 يجب �أن تكون قطع الغيار امل�ستخدمة، 	�إذا كانت مدة �إ�ستخدام املركبة املت�ضررة ال جتاوز ال�سنة.20
 وال يجوز ا�ستخدام �أية-  دون خ�صم �أي ا�ستهالك- يف عملية الإ�صالح كلها جديدة و�أ�صلية
. قطع م�ستعملة حمل القطع املت�ضررة من احلادث
. ـ:  �أ�س�س ح�ساب قطع الغيار على النحو االتي.21
 يجب �أن تكون قطع الغيار امل�ستعملة �أ�صلية وجيدة،(�أ)	�إذا جاوز عمر املركبة املت�ضررة �سنة واحدة
 و�أن تكون �صاحلة لال�ستعمال دون خ�صم �أي ا�ستهالك،ومن نف�س نوع وعمر املركبة املت�ضررة
.على تلك القطع
 فيجب على امل�ؤمن �أن يوفر قطع غيار �أ�صلية جديدة،(ب) �إذا تعذر احل�صول على قطع م�ستعملة
.دون خ�صم �أي ا�ستهالك
(ج) �إذا رغب امل�ؤمن له �أو املت�ضرر تركيب قطع غيار جديدة حمل القطع املت�ضررة رغم توفر قطع
. فيجوز للم�ؤمن خ�صم ا�ستهالك عن تلك القطع،الغيار امل�ستعملة
(د)	�إذا رغب امل�ؤمن له يف �إ�صالح مركبته لدى الوكالة املعنية وبقطع غيار �أ�صلية وجديدة فيحق
.للم�ؤمن حت�صيل الفرق بني الور�شة املعنية و�إ�ضافة الوكالة

22. The Insurer that rejects a compensation claim shall provide the
claimant with a written statement indicating the reasons for rejection
within a maximum period of two weeks from submission of the
compensation claim with the supporting documents. The claimant
may, in this case, resort to the Competent Authorities to claim
compensation.
23. In the event of the Insured Vehicle being involved in an accident
causing loss or damage to other vehicle(s) owned by the same
Insured, the Insurer shall only be liable for loss or damage caused
to the Insured vehicle. The Insurer(s) of the other vehicles shall be
liable for loss or damage if the vehicles have insurance cover under
Section 1.
24. lf the vehicle becomes a Total Loss as a result of an accident and
has been cancelled by the Police, or if it has sustained heavy
damage which renders it a Total Loss (constructive total loss),
compensation shall be as follows:

 على امل�ؤمن الذي يرف�ض طلب التعوي�ض �أن ي�سلم �إلى طالب التعوي�ض بيان ًا مكتوبا ب�أ�سباب.22
، الرف�ض وذلك خالل �أ�سبوعني على الأكرث بعد تقدمي طلب التعوي�ض مع امل�ستندات امل�ؤيدة له
. ولطالب التعوي�ض يف هذه احلالة اللجوء للجهات املخت�صة للمطالبة بالتعوي�ض
 يف حالة ت�سبب املركبة امل�ؤمنة عليها يف وقوع حادث نتج عنه فقد �أو تلف ملركبة �أو مركبات.23
مملوكة لذات امل�ؤمن له ف�إن امل�ؤمن لن يكون م�س�ؤول �سوى عن تعوي�ض الفقد �أو التلف الناجت
للمركبة امل�ؤمنة يف حني يتحمل م�ؤمن �أو م�ؤمني املركبات الأخرى الفقد �أو التلف يف حالة وجود
. تغطية ت�أمينية لها مبوجب الف�صل الأول
	�إذا �أ�صيب املركبة بخ�سارة كلية نتيجة حلادث و�ألغيت بقرار من ال�شرطة �أو �إذا �أ�صيبت ب�أ�ضرار.24
:  فان التعوي�ض يح�سب وفق ًا ملا يلي، جعلتها يف حكم اخل�سارة الكلية خ�سارة ا�ستداللية

First: Comprehensive Insurance
1- The cash value of the vehicle on the purchase date is determined
according to its first purchase invoice. If this purchase invoice is
not available, a certificate shall be requested from the Agency
stating the actual cash value of the vehicle on the purchase date.
2- Depreciation shall be computed as per the approved Depreciation
Schedule 1 or 2 of Appendix 1.

3- The difference between item 1 and item 2 is considered to be the
Insurance Value of the vehicle at the beginning of insurance during
the years following the first year, and it is the basis of compensation
settlement in case of accident.

 بالن�سبة للت�أمني ال�شامل: �أوال
ف�إذا مل تتوافر فاتورة،  حتدد قيمة املركبة نقد ًا عند تاريخ ال�شراء ح�سب فاتورة �شراء املركبة لأول مرة. 1
. ال�شراء املذكورة فتطلب �شهادة من الوكالة بالقيمة الفعلية للمركبة نقد ًا يف تاريخ ال�شراء لأول مرة
. )1( ) من امللحق رقم2  �أو1(  يح�سب اال�ستهالك ح�سب جدول اال�ستهالك املعتمد. 2
) يعترب القيمة الت�أمينية للمركبة عند بدء الت�أمني ال�سنوات2  البند، 1  الفرق بني (البند. 3
. التالية لل�سنة الأولى وهو الأ�سا�س الذي يعتد به يف ت�سوية مبلغ التعوي�ض يف حالة وقوع حادث

4- As an exception to the above rules, in case the insured amount is
higher than the vehicle value stated in the aforesaid rules, the
Insurer is liable to pay the amount agreed upon in the Schedule of
this Policy (after considering the applicable depreciation).

	�إ�ستثناء من القواعد املن�صو�ص عليها �أعاله ف�إنه يف حالة الت�أمني على املركبة ب�أكرثمن القيمة. 4
ح�سب القواعد �أعاله يلتزم امل�ؤمن بدفع املبلغ املتفق عليه بجدول هذه الوثيقة (وذلك بعد االخذ يف
. )االعتبار اال�ستهالك املقرر

Second: Insurance to Third Party

) بالن�سبة للت�أمني ل�صالح الغري (الطرف الثالث: ثاني ًا

The Insurer responsible for the accident shall be liable to pay the
market value of the vehicle or its value as per Item First, whichever is
higher at the time of the accident.

يلتزم امل�ؤمن امل�س�ؤول عن احلادث بدفع القيمة ال�سوقية للمركبة �أو قيمتها وفق ًا للبند االول �أيهما
. �أكرب عند وقوع احلادث

Appendix 1

)1( ملحق رقم

Rules for claim settlement and the basis of depreciation
Basis of indemnity calculation:

: قواعد ت�سوية املطالبات و�أ�س�س الإ�ستهالك �أ�س�س ح�ساب التعوي�ض
: الت�أمني ال�شامل والت�أمني الإجباري
 بنهاية٪15  عن كل �شهر و٪1،25  يح�سب اال�ستهالك منذ ال�شهر الأول بن�سبة:  اخل�سارة الكلية-�أ
ال�سنة الأولى ويطبق جدول اال�ستهالك املعتمد بالن�سبة لل�سنوات التالية ح�سب اجلداول رقم
. ) من هذا امللحق2 ، 1(
٪0،8  يح�سب اال�ستهالك منذ ال�شهر الأول من بداية ال�سنة الثانية بن�سبة: ب ـ اخل�سارة اجلزئية
 بنهاية ال�سنة الثانية يطبق جدول الإ�ستهالك املعتمد بالن�سبة لل�سنوات التالية ح�سب٪10 عن كل و
. ) من هذا امللحق3( اجلدول رقم

Comprehensive & Compulsory Insurance:
a) Total Loss: Depreciation shall be computed from the first month at
the rate of 1.25 % per month and 15 % at the end of the first year.
The approved Depreciation Schedule shall be applicable for the
following years as per Schedules 1, 2 of this Appendix.
b) Partial Loss: Depreciation shall be computed from the first month
of the second year at the rate of 0.8 % per month and 10 % at
the end of the second year. The approved depreciation Schedule
shall be applicable for the following years as per Schedule 3 of
this Appendix.

)1( جدول رقم
الإ�ستهالك امل�ستخدم يف ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات اخلا�صة

Schedule 1
Depreciation used in calculating Total Loss of Private Vehicles
Year

One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
Eleven
Twelve
Thirteen
Fourteen and
above

Balance at the
beginning of year

Total
Depreciation

Balance at the
end of the year

20%

80%

20%

100%
85%
72%
62%
52%
47%
42%
38%
34%
31%
28%
25%
23%

15%
28%
38%
48%
53%
58%
62%
66%
69%
72%
75%
77%
80%

85%
72%
62%
52%
47%
42%
38%
34%
31%
28%
25%
23%
20%

الر�صيد �آخر ال�سنة
٪85
٪72
٪62
٪52
٪47
٪42
٪38
٪34
٪31
٪28
٪25
٪23
٪20
٪20

الر�صيد �أول ال�سنة جممع اال�ستهالك
٪15
٪28
٪38
٪48
٪53
٪58
٪62
٪66
٪69
٪72
٪75
٪77
٪80
٪80

٪100
٪85
٪72
٪62
٪52
٪47
٪42
٪38
٪34
٪31
٪28
٪25
٪23
٪20

ال�سنة
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة
احلادية ع�شرة
الثانية ع�شرة
الثالثة ع�شرة
الرابعة ع�شرة وما فوق

Schedule 2
Depreciation used in calculating Total Loss of Commercial Vehicles
Year

Balance at the
beginning of year

Total
Depreciation

Balance at the
end of the year

One
Two
Three
Four
Five
Six
Seven
Eight
Nine
Ten and above

100%
85%
72%
62%
52%
45%
38%
32%
27%
23%

15%
28%
38%
48%
55%
62%
68%
73%
77%
80%

85%
72%
62%
52%
45%
38%
32%
27%
23%
20%

الر�صيد �آخر ال�سنة
٪85
٪72
٪62
٪52
٪45
٪38
٪32
٪27
٪23
٪20

Note : Pro-rata percentage is applicable for usage during the year.

)2( جدول رقم
الإ�ستهالك امل�ستخدم يف ح�ساب اخل�سارة الكلية للمركبات التجارية

جممع اال�ستهالك
٪15
٪28
٪38
٪48
٪55
٪62
٪68
٪73
٪77
٪80

Year

Balance at the beginning of the year
--

End of 2nd year

10%

End of 3rd year

15%

End of 4th year

20%

End of 5th year

25%

End of 6th year

30%

End of 7th year

35%

End of 8th year

40%

End of 9th year

45%

End of 10th year & above

50%

Schedule 4
Calculation of refund premium
The premium to be refunded for short period policies shall be calculated
on the basis of their appropriate portion as per the schedule below:
Periods

Deduction rate

From 1 day to 10 days

10%

From 11 days to 30 days

20%

from 31 days to 60 days

30%

From 61 days to 90 days

40%

From 91 days to 120 days

50%

From 121 days to 150 days

60%

From 151 days to 180 days

70%

From 181 days to 210 days

75%

From 211 days to 240 days

80%

From 241 days to 270 days

85%

From 271 days to end of the year

100%

Schedule 5
List of spare parts which, if damaged by a Road Traffic Accident,
shall be replaced with new parts from the concerned Agency without
deducting any depreciation:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Brake Master cylinders
Brake Wheel cylinders
Brake Calipers
Brake Cables (conduit type)
Brake Hoses
Brake Diaphragms
Steering Boxes
Steering Racks
Steering Ball joints and swivels
Seat belts
Glass
Tires
Airbages

ال�سنة

الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
اخلام�سة
ال�ساد�سة
ال�سابعة
الثامنة
التا�سعة
العا�شرة وما فوق

.  ن�سبي ًا لفرتة الإ�ستعمال �أثناء ال�سنة،  يطبق التنا�سب: * مالحظة
)3( جدول رقم
الإ�ستهالك امل�ستخدم يف ح�ساب اخل�سارة اجلزئية

Schedule 3
Depreciation used in calculating Partial Loss
End of 1st year

الر�صيد �أول ال�سنة
٪100
٪85
٪72
٪62
٪52
٪45
٪38
٪32
٪27
٪23

الر�صيد �أول ال�سنة
٪10
٪15
٪20
٪25
٪30
٪35
٪40
٪45
٪50

ال�سنة

نهاية ال�سنة الأولى
نهاية ال�سنة الثانية
نهاية ال�سنة الثالثة
نهاية ال�سنة الرابعة
نهاية ال�سنة اخلام�سة
نهاية ال�سنة ال�ساد�سة
نهاية ال�سنة ال�سابعة
نهاية ال�سنة الثامنة
نهاية ال�سنة التا�سعة
نهاية ال�سنة العا�شرة وما فوق

)4( جدول رقم
احت�ساب الق�سط امل�سرتجع
. يحت�سب الق�سط امل�سرتجع عن املدة الق�صرية على �أ�سا�س خ�صم اجلزء الذي يتنا�سب معها وفق اجلدول
الن�سبة املخ�صومة
٪10
٪20
٪30
٪40
٪50
٪60
٪70
٪75
٪80
٪85
٪100

املدد
 �أيام10 من �أول يوم �إلى
 يوم30  يوم �إلى1 من
 يوم60  يوم �إلى31 من
 يوم90  يوم �إلى61 من
 يوم120  يوم �إلى91
 يوم150  يوم �إلى121 من
 يوم180  يوم �إلى151 من
 يوم210  يوم �إلى181 من
 يوم240  يوم �إلى211 من
 يوم270  يوم �إلى241 من
 يوم �إلى نهاية ال�سنة271

)5( جدول رقم
قائمة قطع الغيار التي �إذا ت�ضررت من حادث ال�سري يجب تغيريها ب�أخرى جديدة من الوكالة
املعنية دون خ�صم �أي �إ�ستهالك عليها
)الإ�سطوانات الرئي�سية للكوابح (الفرامل
)�إ�سطوانات عجلة الكوابح (الفرامل
)ج�سم الكوابح (الفرامل
)كابالت الكوابح ( طراز الأنابيب
خراطيم الكوابح
�صفائح (�أغ�شية) الكوابح
�صنادق التوجيه
ترو�س التوجيه
حماور التوجيه ومفا�صله الكروية
�أحزمة املقاعد
زجاج املركبة
الإطارات
الو�سائد الهوائية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
. 10
. 11
.12
.13

Appendix 2
PERSONAL ACCIDENT

2 ملحق
احلوادث ال�شخ�صية

(Optional insurance for the Insured and anyone in his position,
and their family members against bodily injury and death)

) (الت�أمني االختياري على امل�ؤمن لهم ومن يف حكمهم وعلى �أ�سرهم �ضد الإ�صابات البدنية والوفاة

Pursuant to Paragraph (a) of Article (9) of the Motor Vehicles Insurance
Law on insurance of the driver and his family member:

ً �إعم
.) من قانون ت�أمني املركبات ب�ش�أن تغطية قائد املركبة و�آ�سرته9( اال حلكم الفقرة (�أ) من املادة

Following is the Schedule of basis and percentages of indemnity for
bodily injury sustained by the Owner of the Motor Vehicle, its Driver and
their Family Members resulting from accidents to the motor vehicle.
(The compensation amount is based on RO 10,000 (Rial Omani Ten
Thousand) for male or female):
S/N

Type of Injury

Compensation
percentage

1.

Death or Permanent Total Disability

100%

2.

Loss of single organ of the body or its function
Loss of the two pair organs of the body or one
organ if resulted in loss of the function of the
other or the organ is not existing at the time
or injury
Loss of another pair organ not mentioned in
this table or loss of its function
Loss of all fingers or all toes or their functions
Loss of sexual ability or loss of ability of
reproduction in men and women
Loss of any of the sense (taste, touch,
hearing,vision, smell).
Loss of mental function
Loss of the all the teeth
Fetus born alive and died
Fetus aborted
Loss of hand or leg or their function
Loss of any finger or toe or loss of their function
Amputation of distal phalanx or thump or big
toes or loss or their function
Amputation of distal phalanx of forefinger or
toes or loss of their function
Loss of tooth
Jaifah (deep wound) if not penetrating to the
other side
Jaifah (deep wound) if penetrating to the other
side
Nafithah (piercing wound)
Alamah
Al Damighah (brain wound reaching the brain)
Al Hashimah other then in the face
Al Hashimah in the face
Al Muwadhihah (dislocating)
Al Muwadhihah (bone clearing wound) other
than in the face
Al Muwadhihah (bone clearing wound) in the
face
Ghamyah (Coma) shall accrue if prayer time
has not lapsed, if lapsed the injured is entitled
for each prayer one fifth of one third the Diyah
(0.066%) up to the compensation limit and shall
not be exceeded even if the coma is lengthy
Temporary disability (shall be compensated
for every week for not more than 26 weeks
during a single insurance period

100%

3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

فيما يلي جدول �أ�س�س ون�سب تعوي�ض الإ�صابات البدنية التي ت�صيب مالك املركبة وقائدها و�أ�سرتيهما
،) ع�شرة االف ريال عماين10000(  (ن�سب التعوي�ض قيا� ًسا على �أ�سا�س: من جراء حادث املركبة
.�سواء لذكر �أو الأنثي
ن�سبة التعوي�ض
٪100
٪100
٪100

100%

٪50
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
10%
5%
3.30%

٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪100
٪50
٪10
٪5

10%

٪3،30
٪5
٪33،30
٪66،60
٪33،30
٪33،30
٪33،30
٪10
٪20
٪15
٪5
٪10

1%

٪1

0.50%

٪0،50
) ن�صف يف
(املائة

5%
33.30%
66.60%
33.30%
33.30%
33.30%
10%
20%
15%
5%

Injuries in the table means:
Jaifah: Resulting in penetrating wound in a hollow organ.
Alamah: That reaches the endocranium
Al Nafithah: Resulting in penetrating wound in nonhollow organ
Al Damighah: Reaching the brain
Al Hashimah: Crushing the bone without dislocation
Al Munqillah: If fractured the bone and dislocate it.
Al Muwadhihah: Bone clearing wound

نوع الإ�صابة
الوفاة �أو العجز الكلي امل�ستدمي
.فقد ع�ضو من الأع�ضاء الفردية يف اجل�سم �أو فقد منفعته
فقد ع�ضوين من الأع�ضاء الزوجية يف اجل�سم �أو �أحدهما �إذا
ترتب على ذلك فقد وظيفة الآخر �أو كان الع�ضو االخر غري
.موجود عند الإ�صابة
فقد �أي ع�ضو زوجي اخر مل يرد ذكره يف هذا اجلدول �أو فقد
.منفعته
فقد �أ�صابع اليدين �أو �أ�صابع الرجلني �أو فقد منفعتها
فقد القدرة اجلن�سية �أو فقد القدرة على الإجناب لدى الرجل
�أو املر�أة
، الب�صر، ال�سمع، اللم�س،فقد حا�سة من احلوا�س (التذوق
)ال�شم
.فقد وظائف العقل
فقد الأ�سنان جميع ًا
.اجلنني �إذا �سقط حي ًا فمات
.اجلنني �إذا �سقط ميت ًا
.فقد �إحدى اليدين �أو الرجلني �أو فقد منفعتها
.فقد �أي �إ�صبع من �أ�صابع اليدين �أو الرجلني �أو فقد منفعتها
برت ال�سالمية الطرفية لإبهام اليدين �أو الرجلني �أو فقد
.منفعتها
.برت ال�سالمية الطرفية ل�سبابة اليد �أو الوجل �أو فقد منفعتها
فقد ال�سن
.اجلائفة �إذا مل تنفذ �إلى اجلانب الآخر
.اجلائفة �إذا نفذت من اجلانب الآخرى
.النافذة
.الآمة
.الدامغة
الها�شمة يف غري الوجه
الها�شمة يف الوجه
املنقلة
املو�ضحة يف غري الوجه
.املو�ضحة يف الوجه

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 ت�ستحق هذه الن�سبة �إذا مل مي�ض وقت �صالة:)الغيبوبة (الغمية
) حتى٪0،066( ف�إن م�ضى فله بكل �صالة خم�س ثلث الديه
.يكتمل مبلغ التعوي�ض وال يزاد عليه ولو طالت مدة الغيبوبة
)26(  يعو�ض عن كل �أ�سبوع وملدة ال تتجاوز:العجز امل�ؤقت
�أ�سبوع ًا يف فرتة الت�أمني الواحد مبا ن�سبته
-: يق�صد بالإ�صابات املبينة باجلدول �أعاله ما يلي
. التي ين�ش�أ عنها جرح نافذ يف ع�ضو جموف: اجلائفة
. التي ت�صل �إلى �أو الدماغ: الآمعة
. التي ين�ش�أ عنها جرح نافذ يف ع�ضو غري جموف: النافذة
 التي ت�صل �إلى الدماغ: الدامغة
 �إذا ه�شمت العظم ومل تنقله من مكانه: الها�شمة
. �إذا ك�سرت العظم ونقاته من مكانه: املنقلة
. يف اجلراح �إذا �أو�ضح العظم: املو�ضحة

The bodily injuries mentioned in the Injury Compensation Schedule
are not to be considered as stated exclusively, but rather they should
be used by way of analogy for anything not mentioned herein. The
percentages, basis and rules stated herein, are to be considered as
minimum limits which can be exceeded by agreement.

الإ�صابات البدنية الواردة بجدول تعوي�ض الإ�صابات ال يجوز اعتبارها مبينة على �سبيل احل�صر بل
يجب القيا�س عليها فيما مل يرد فيه من �إ�صابات كما تعترب الن�سب والأ�س�س وال�ضوابط الواردة فيه
. حدود ًا دنيا ميكن االتفاق على يجاوزها

Basis and rules applicable to the schedule of injury compensation:

: الأ�س�س وال�ضوابط الواجب �إتباعها يف تطبيق جدول تعوي�ض الإ�صابات

1. In all cases of disability, the report of the hospital providing the
treatment shall be relied upon.

.  يف جميع �أحوال العجز يعتد بتقرير �صادر من امل�ست�شفى املعالج.1

2. If the injured person is left-handed, the degrees of his disability
arising out of injuries to the left upper limb shall be assessed by
reference to the same scale of compensation as for such disability
in the right limb.

	�إذا كان امل�صاب �أع�سرا قدرت درجات عجزه النا�شئة عن �إ�صابات الطرف العلوي الأي�سر بذلك. 2
. الن�سب املقررة لهذا العجز يف الطرف الأمين

3. If any organ of the body is totally and permanently disabled
from performing its function, that organ shall be deemed to have
been lost. If such disability is partial, the percentage thereof shall
be assessed by reference to the incapacity sustained by the limit
in the performance of its function.

 �أعترب هذا الع�ضو، 	�إذا عجز �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم عجز ًا كلي ًا م�ستدمي ًا عن �أداء وظيفته. 3
يف حكم املفقود و�إذا كان ذلك العجز جزئي ًا قدرت ن�سبته تبع ًا ملا �أ�صاب الع�ضو من عجز عن
. �أداء وظيفته

4. Assessment of the degrees of disability shall be made on the
basis that surgery has completely healed without leaving behind
any complications, impairment in movement of the remaining joints,
such as scarring, calcification, inflammation, or sensory or other
complications. If any such complications still persist, compensation
shall be assessed on the basis of the remaining degree of disability.

 عند تقدير درجات العجز يراعى �أن تكون اجلراحة قد �إلت�أمت �إلتنام ًا كام ًال دون �أن تخلف �أية. 4
م�ضاعفات �أو معوقات حلركات املفا�صل املتبقية كالندبات �أو التكل�سات �أوالإلتهابات �أو
.  وتزداد درجات العجز تبع ًا ملا يتخلف من هذه امل�ضاعفات، امل�ضاعفات احل�سية �أو غريها

5. No person injured in one accident may combine indemnity for
Permanent Total Disability with indemnity for death, but he shall
have the right to combine indemnity for more than one permanent
partial disability, provided that the aggregate liability of the Insurer
in such a case does not exceed the amount payable in the event
of death or Permanent Total Disability.

	ال يجمع امل�صاب يف احلادث الواحد بني تعوي�ض العجز الكلي امل�ستدمي وتعوي�ض الوفاة ولكن. 5
يحق له اجلمع بني تعوي�ض �أكرث من عجز جزئي م�ستدمي واحد على �أال تزيد جملة م�سئولية
. امل�ؤمن يف هذه احلالة عن قيمة ما يتوجب �أدائه يف حالة الوفاة �أو العجز الكلي امل�ستدمي

6. If a temporary disability - within six months from the date of issue
of the final medical report - develops into permanent disability, or
leads to the death of the injured person as a result of the same
bodily injury, the indemnity for the permanent disability or death
shall be reduced by the amount of the payments made to the
injured person in respect of such temporary disability.

	�إذا حتول العجز امل�ؤقت ـ خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �صدور التقرير الطبي النهائي ـ �إلى عجز. 6
دائم �أو �أدى �إلى وفاة امل�صاب نتيجة نف�س الإ�صابة اجل�سمانية وجب تخفي�ض تعوي�ض العجز
. الدائم �أو الوفاة مبقدار جمموع ما يكون قد مت دفعه �إلى امل�صاب عن ذلك العجز امل�ؤقت

7. The Insured and the driver of the insured vehicle and their family\
members shall not be entitled to any compensation for death or
bodily injury attributable directly or indirectly, wholly or partially,
to suicide or attempted suicide of the Insured or the driver of the
vehicle or to his being under the influence of alcohol or drugs while
driving the vehicle or if he was not the holder of a driving licence for
the type of the vehicle or the number of passengers was in excess
of that permitted, or the load exceeded the authorized limit, and
the accident was caused by either of the same, all of the foregoing
being without prejudice to the compensation due to third parties
injured in the same accident, or the right of the Insurer to proceed
against the persons causing the accident.

	ال ي�ستحق امل�ؤمن له وقائد املركبة و�أ�سرتيهما �أي تعوي�ض عن وفاة �أي منهم �أو عن �إ�صابته. 7
البدنية الأخرى التي تعزى ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر كلي ًا كان �أو جزئي ًا النتحار امل�ؤمن له �أو
قائد املركبة �أو ل�شروعه فيه �أو ملوقوعه �أثناء قيادته املركبة حتت ت�أثري م�سكر �أو خمدر �أو �إذا
كان غري حائز �أ�ص ًال على رخ�صة قيادة لنوع املركبة �أو كان عدد الركاب �أكرث من املرخ�ص
به �أو كانت احلمولة تزيد عن احلمولة املقررة وت�سبب عن �أي منهما احلادث وذلك كله دون
الإخالل بالتعوي�ض امل�ستحق للمت�ضررين من الغري عن نف�س احلادث �أو بحق امل�ؤمن يف الرجوع
. على املت�سبب يف وقوع احلادث

8. The aggregate liability of the Insurer in relation to passengers, in
respect of any one accident according to the provisions of the
injury schedule, shall not exceed in any period of insurance of the
insured vehicle the sum calculated by multiplying the number of
licensed passengers with the amount stated in the injury schedule.

	ال تزيد جملة م�س�ؤولية امل�ؤمن جتاه الركاب عن احلادث الواحد وفق �أحكام جدول الإ�صابات. 8
 عن ناجت �ضرب عدد الركاب ح�سب ال�سعة املرخ�ص للمركبة، عن �أية فرتة ت�أمني على املركبة
. يف املبلغ املحدد بجدول الإ�صابات

CLAUSES ATTACHING

ناتكومب املركبات

SUBJECT OTHERWISE to
the terms conditions, exceptions
and limitations of the Policy. It is hereby declared and agreed that
the insurance by this Policy is subject to the belew-mentioned
endorsement:

ما مل يكن هناك �شروط �أو ا�ستثناءات �أو قيود خالف ذلك يف هذه الوثيقة �أو الت�صديقات فقد مت
. االتفاق �صراحة على �أن الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة يخ�ضع للتمديدات واملالحق الواردة �أدناه

Appendix (3)

)3( ملحق

Rules for No Claim Discount

قواعد خ�صم عدم املطالبة

No claim discount percentage granted to the insured in case of
comprehensive or third party insurance shall be 5% of the insurance
premium according to the term or terms specified in the claim
percentage table for comprehensive and third party insurance as
follows :

حتدد ن�سبة اخل�صم امل�ستحقة للم�ؤمن له عند تغطية الت�أمني ال�شامل وت�أمني الطرف الثالث نتيجة
) خم�سة يف املائة من ق�سط الت�أمني ح�سب املدة �أو املدد املحدة يف٪5( عدم وجود مطالبة بواقع
ـ:  وذلك وفق القواعد الآتية،جدول ن�سب خ�صم عدم املطالبة للت�أمني ال�شامل و الطرف الثالث

1. In case of continuation of insurance with the same insurer,
no claim discount shall be applied on the basis of the first year’s
insurance premium according taking into account the minimum
limit of comprehensive insurance and third party insurance applied
by the insurer.

 يف حالة ا�ستمرار عقد الت�أمني لدى نف�س امل�ؤمن تطبق قواعد اخل�صم على �أ�سا�س ق�سط.1
ت�أمني ال�سنة الأولى من الأخذ يف االعتبار احلد الأدنى لق�سط الت�أمني ال�شامل والطرف الثالث
.املعمول به لدى امل�ؤمن

2. In the event of shifting to another insurer the no claim discount
rules shall be applied as per the insurance premium of the new
insurer at the time of concluding the contract taking into account
the minimum limit of comprehensive and third party insurance
applied by the new insurer.

 تطبق قواعد اخل�صم على �أ�سا�س ق�سط الت�أمني املعمول به، يف حالة االنتقال �إلى م�ؤمن �آخر.2
لدى امل�ؤمن اجلديد وقت �إبرام الوثيقة من الأخذ يف االعتبار احلد الأدنى لق�سط الت�أمني
.ال�شامل والطرف الثالث املعمول لدى امل�ؤمن اجلديد

3. Insured’s right to accumulated no claim discount shall remain in
the event of changing insurance cover from comprehensive to
third party and vice versa.

 يبقى حق امل�ؤمن له يف ن�سبة خ�صم عدم املطالبة الرتاكمية قائم ًا يف حالة تغيري نوع التغطية.3
.الت�أمينية من الت�أمني ال�شامل �إلى ت�أمني الطرف الثالث والعك�س

4. The insurer and insured may agree no longer terms and greater
discounts.

. يجوز للم�ؤمن وامل�ؤمن له االتفاق على مدد �أطول �أو ن�سب خ�صم �أكرب.4

5. The insured shall have the right to request no claim discount
certificate from the present insurer in the event of shifting to
another insurer.

 يحق للم�ؤمن له طلب �شهادة خ�صم عدم املطالبة من امل�ؤمن احلايل يف حالة االنتقال �إلى.5
.م�ؤمن �آخر

6. Where the insured causes an accident during an insurance period
he shall be deprived of no claim discounts stated in the table below.

 يف حالة قيام امل�ؤمن له بعمل حادث فرتة ت�أمينة يحرم من احل�صول على ن�سب اخل�صم.6

Percentage

Year

5%

Beginning of second year

10%

Beginning of third year

15%

Beginning of fourth year

20%

Beginning of fifth year

25%

Beginning of sixth year

30%

Beginning of seventh year

35%

Beginning of eighth year

40%

Beginning of ninth year and more

ال�سنة

الن�سبة
بداية ال�سنة الثانية
بداية ال�سنة الثالثة
بداية ال�سنة الرابعة
بداية ال�سنة اخلام�سة
بداية ال�سنة ال�ساد�سة
بداية ال�سنة ال�سابعة
بداية ال�سنة الثامنة
بداية ال�سنة التا�سعة ف�أكرث

٪5
٪10
٪15
٪20
٪25
٪30
٪35
٪4

WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION

�شروط ا�ستبعاد احلوادث الإرهابية

Notwithstanding anything to the contrary contained elsewhere in this
policy or any endorsements attached thereon this insurance does not
cover Loss or Damage directly or indirectly occasioned by , happening
through or in consequence of any of the following occurrences viz. :
i. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike
operations (whether war be declared or not), civil war
ii. Mutiny, riot, military rising, civil commotion assuming the
proportions of or amounting to a popular rising, insurrection,
rebellion, revolution , military or usurped power, martial law or
state of siege or any of the events or causes which determine the
proclamation or maintenance of martial law or state of siege
iii. Confiscation or nationalization or requisition or destruction of
or damage to property by or under the order of any Government
or public or local authority

بغ�ض النظر عن �أي �شرط يخالف ذلك �ضمن اتفاقية الت�أمني �أو �أي ت�صديق يتم عليها ف�إن الت�أمني
اخلا�ص بهذه الوثيقة ال يغطي �أي تلف �أو خ�سارة �أو تكاليف �أو م�صاريف من �أي نوع يكون �سببها
: املبا�شر �أو غري �أو حدثت خالل �أو من �أو لها عالقة ب�أي من احلوادث التالية
 �أو �أي عمل من جانب عدو �أجنبي �أو �أي عمل عدائي �أو عمليات �شبيهة باحلرب,  الغزو,  احلرب-1
. ( �سواء مت �إعالن احلرب �أم ال
 االنتفا�ضة الع�سكرية �أو الع�صيان املدين الذي ينطوي على �أو ي�صل �إلى,  ال�شغب,  الع�صيان-2
حد االنتفا�ضة ال�شعبية �أو الع�صيان �أو التمرد �أو الثورة �أو اغت�صاب ال�سلطة �أو فر�ض قانون
ع�سكري �أو حالة ح�صار �أو �أي من الأحداث �أو الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى �إعالن �أو الإبقاء على
. قانون الأحكام العرفية �أو و�ضع البلد حتت احل�صار
 امل�صادرة �أو الت�أميم �أو اال�سرتداد �أو التدمري �أو �إتالف املمتلكات من انب �أو ب�أمر �أي �سلطنة-3
. حكومية �أو حملية

TERRORISM EXCLUSION

ا�ستبعاد الإرهاب

Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance
Agreement or any endorsement thereto, this insurance does not cover
any loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or
indirectly caused by, resulting from, happening through, arising out
of or in connection with any act of terrorism, regardless of any other
cause contributing concurrently or in any other sequence to the loss,
damage, cost or expense.
For the purpose of this exclusion, terrorism means an act or threat of
violence or an act harmful to human life, tangible or intangible property
or infrastructure with the intention or effect of influencing or overthrow
by force of any government or putting the public or any section of the
public in fear.
In any action suit or other proceedings where the Insurer alleges
that by reason of this definition a loss, damage, cost or expense is
not covered by this insurance agreement, the burden of proving that
such loss, damage, cost or expense is covered shall be upon the
Insured. In the event any portion of this clause is found to be invalid
or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect

بغ�ض النظر عن �أي �شرط يخالف ذلك �ضمن اتفاقية الت�أمني �أو �أي ت�صديق يتم عليها ف�إن الت�أمني
اخلا�ص بهذه الوثيقة ال يغطي �أي تلف �أو خ�سارة �أو تكاليف �أو م�صاريف من �أي نوع يكون �سببها
املبا�شر �أو غري �أو حدثت خالل �أو من �أو لها عالقة ب�أي عمل �إرهابي بغ�ض النظر عن �أي �سبب �آخر
. ي�ؤدي يف نف�س الوقت �إلى هذا التلف �أو اخل�سارة �أو لأي خ�سارة الحقة للخ�سارة �أو التلف الأويل
لغر�ض هذا اال�ستثناء ف�إن الإرهاب يعني �أي عمل �أو تهديد بالعنف �أو �أي عمل م�ضر باحلياة الإن�سانية
�أو العقارات امللمو�سة �أو غري امللمو�سة �أو البنية الأ�سا�سية بهدف ال�ضغط �أو حماولة ال�ضغط على �أي
.حكومة �أو �إرهاب العامة
يتحمل امل�ؤمن له تكاليف �إثبات اخل�سائر �أو الأ�ضرار �أو التكاليف املتكبدة �أو امل�صاريف اخلا�صة ب�أي
ق�ضية �أو �إجراءات تقا�ضي تدعي فيها ال�شركة �أن هذه امل�صاريف �أو اخل�سائر �أو الأ�ضرار �أو التكاليف
 يف حالة تبني �أن �أي جزء من هذه الفقرة غري نافد �أو مل ي ُعد معموال به. غري ُمغطاة باتفاقية الت�أمني
. ف�إن ذلك ال ي�ؤثر على �سريان بقية البند وبقاءه نافذا

NUCLEAR EXCLUSION

�شرط ا�ستثناء خماطر الطاقة النووية

Notwithstanding anything to the contrary contained elsewhere in this
policy or any endorsements attached thereon this insurance does not
cover any loss, damage, liability, cost or expenses directly or indirectly
caused by, resulting from, arising out of or in connection with or in
consequence of or contributed to by or in any way involving :

بغ�ض النظر عن �أي �شرط يخالف ذلك �ضمن اتفاقية الت�أمني �أو �أي ت�صديق يتم عليها ف�إن الت�أمني
اخلا�ص بهذه الوثيقة ال يغطي �أية �أ�ضرار �أو خ�سائر �أو تكاليف �أو م�صروفات �أيا كانت طبيعتها حتدث
ب�شل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو تنتج عن �أو تن�ش�أ من �أو لها عالقة �أو ترتبت على �أو لها �صلة

i.

Any nuclear, atomic or radioactive material or substances in
any form, device, state or process; OR
ii. Ionizing radiation or contamination by radioactivity from any
nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion
of nuclear fuel regardless of any other cause contributing
concurrently or in any other sequence to the loss.
For the purpose of this exclusion, combustion shall include any
self- sustaining process of nuclear fission

 ب�أي مواد نووية �أو ذرية �أو م�شعة �أو موا ب�أي �شكل من الأ�شكال �أو يف �أي حالة من احلاالت-1
 �أو, �أو العمليات
 الإ�شعاع الأيوين �أو التلوث �أو الأ�شعاع الناجم عن الوقود النووي �أو من �أية نفايات نووية-2
ناجتة عن احرتاق الوقود النووي بغ�ض النظر عن �أي �سبب �آخر ا�سهم بالتزامن مع �أو ب�أي
.ت�سل�سل �آخر يف حدوث تلك اخل�سائر
. االحرتاق �سوف يت�ضمن �أية عملية ذاتية لالن�شطار النووي،بغر�ض هذا اال�ستثناء فقط

This exclusion applies whether or not there are one or more other
causes (whether covered or not) that contribute concurrently or in
any sequence to the occasioning of the accident or illness resulting in
liability of any nature whatsoever, to the Insured.

ينطبق هذا اال�ستثناء �سواء �ساهم واحد �أو �أكرث من الأ�سباب ( واء كانت مغطاة �أو غري مغطاة) �أم ال
يف نف�س الوقت يف حدوث التلوث �أو كان �سببا يف حادث �أو مر�ض �أدى �إلى ن�شوء م�سئولية من �أي نوع
. من جانب ال�شركة ل�صالح امل�ؤمن له

ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
SYNDROME (AIDS) EXCLUSION

) املكت�سبة ( الإيدز

It is hereby understood and agreed that this Agreement shall not apply
to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for
any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly
arising out of, resulting from, in consequence of, contributed to or
aggravated by Human T-Cell Lymphotropic Virus Type III (MTLV III) or
Lymphadenopathy Associated Virus (LAV) or the mutants derivatives or
variations thereof or in any way related to Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS) or any syndrome or condition of a similar kind
howsoever it may be named.

مت التفاهم واالتفاق على �أن اتفاقية الت�أمني ال تغطي وال تنطبق على �أي م�سئولية فعلية �أو ُمدعاة
من �أي نوع عن �أي مطالبة �أو مطالبات متعلقة بخ�سارة �أو خ�سائر مبا�شرة �أو غري مبا�شرة تن�ش�أ
Human T-Cell عن �أو من �أو بعد �أو �ساهمت يف �أو زادت من الفريو�س الليمفاوي الب�شري
) �أو الفريو�س امل�صاحب العتاللLymphotropic Virus Type III (MTLV III
) �أوLymphadenopathy Associated Virus (LAV الغدد الليمفاوية
امل�شتقات من �أي نوع والتي لها عالقة مبر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة �أو �أي متالزمة �أو حالة
. م�شابهة مهما كان ا�سمها

ASBESTOS EXCLUSION

ا�ستثناء اال�سبت�سو�س

It is hereby understood and agreed that this insurance shall not apply
to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any
claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising
out of, resulting from, in consequence of, contributed to or aggravated
by asbestos in whatever form or quantity

مت االتفاق هنا على �أن هذا الت�أمني ال ينطبق وال يغطي �أي م�سئولية فعلية �أو غري فعلية من �أي نوع عن
�أي مطالبة �أو مطالبات متعلقة بخ�سائر نتجت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو جاءت نتيجة لـ �أو زادت
. عن طريق �أي �شكل من �أ�شكال الأ�سب�ستو�س وب�أي كمية

EMERGING RISKS EXCLUSION

ا�ستبعاد املخاطر الطارئة

Notwithstanding anything to the contrary contained elsewhere in this policy
or any endorsements attached thereon this insurance does not apply to the
following emerging risks viz. :

بغ�ض النظر عن �أي �شيئ خالف ذلك يف الوثيقة �أو يف �أي مكان �آخر �أو يف ت�صديقاتها املرفقة بها
ف�إن الت�أمني ال ينطبق على املخاطر الطارئة التالية مثل

1. Electro Magnetic Fields:
Any claims or losses arising directly or indirectly out of non-ionic
radiation including but not limited to Electro Magnetic Fields and/
or Electro Magnetic Interference.

 املجاالت الكهربائية املغناطي�سية-1
�أي مطالبات �أو خ�سائر تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من الإ�شعاع النووي مبا يف ذلك
 �أو التداخالت الكهربائية/ وعلى �سبيل املثال ال احل�صر املجاالت الكهربائية املغناطي�سية و
. املغناطي�سية

2. Genetically Modified Organisms:
Any claims or losses arising directly or indirectly from Genetically
Modified Organisms (GMO).
For the purposes of this exclusion, GMO shall mean and include:
Organisms or micro organisms or cells, or the organisms or microorganisms, cells or cell organelles, from which they have been
derived, which have been subject to a genetic engineering process
which resulted in their genetic change and shall also mean and
include every biological or molecular unit with self replication
potential. or biological or molecular unit with self replication potential
from which they have been derived, which has been subject to a
genetic engineering process which resulted in its genetic change.
In the event that the definition of GMO under the applicable
laws and/or official regulations relating to genetic engineering or
modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is
made is wider than the foregoing then such wider definition shall
be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

 الكائنات املعدلة وراثيا-2
�أي دعاوى �أو خ�سائر تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من الكائنات املعدلة وراثيا
. )Genetically Modified Organisms (GMO
لغر�ض هذا البند ف�إن كلمة الكائنات املعدلة وراثيا تعني وت�شمل على
الكائنات �أو الكائنات الدقيقة �أو اخلاليا الدقيقة والكائنات الدقيقة جدا التي مت �أخذها منها
. والتي خ�ضعت لعملية هند�سة وراثية �أدت �إلى تغيري يف ال�صفات اجلينية لها
 التكاثر الذاتي �أو/ كما تعني وت�شمل �أي وحدات حيوية �أو جذعية لها القدرة على التنا�سل
الوحدات البيولوجية التي مت �أخذها منها والتي لها القدرة على التنا�سل الذاتي والتي خ�ضعت
. لعملية هند�سة وراثية �أدت �إلى تغيري يف ال�صفات اجلينية لها
يف حالة �أن هذا التعريف اخلا�ص بالكائنات املعدلة وراثيا �أ�صبح �أكرث ات�ساعا مما �سبق مبوجب
�أي قانون �أو �أنظمة حكومية خا�صة بالهند�سة الوراثية �أو املعدلة �أو يف �أي منطقة ف�إن هذا
. التعريف الأ�شمل �سينطبق على هذا التعريف ال�سابق

3. Transmissible Spongiform Encephalopathy:
Any claims or losses arising directly or indirectly out of
Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) including but
not limited to Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) or New
Variant Creutzfeld-Jakob Disease (vCJD)

 االعتالل الدماغي اال�سفنجي املعدي-3
�أي دعاوى تن�ش�أ من
الدماغي اال�سفنجي املعدي مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر االعتالل الدماغي البوفيني
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)  �أو مر�ضNew Variant CreutzfeldTransmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) االعتالل

Jakob Disease (vCJD)

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE

�شرط املعلومات الإلكرتونية

This Policy does not cover any Liability, Cost, Claim or Expense of
whatsoever nature directly or indirectly caused by or arising from or
attributable to :

ال تغطي هذه الوثيقة �أي خ�سارة �أو تلف �أو تكاليف �أو مطالبة �أو م�صاريف من �أي نوع �سببها املبا�شر
�أو غري املبا�شر �أو نا�شئة عن �أو من �أو حتتوى على

A) Any erasure, loss, distortion or corruption of information or data of
any computer system or network, computer hardware or software,
data processing equipment, computerised component, media,
microchip, embedded chip, integrated circuit or similar devices or
other records OR
B) The failure, malfunction or inadequacy of any computer system
or network, any computer hardware or software, data processing
equipment, computerised component, media, microchip,
embedded chip, integrated circuit or similar devices or other
records, whether the property of the Insured or not, and whether
occurring before, during or after the year 2000.
I. Correctly to recognize any date as its true calendar date
II. To capture, save or retain and/or correctly to manipulate,
interpret or process any data or information or command or
instruction as a result of treating any date otherwise than as
its true calendar date

	�أي م�سح �أو فقدان �أو عبث به �أو ق�صور يف املعلومات املوجودة على �أي نظام حا�سب �آيل �أو �شبكة-1
�أو برامج �أو برجميات حا�سب �آيل �أو معدات معاجلة البيانات �أو الو�سائل الإعالمية التي تعتمد
على احل�ساب الآيل �أو ال�شرائح الرقيقة �أو ال�شرائح املدجمة �أو الدوائر املدجمة �أو �أي و�سائل
	�أو.م�شابهة �أو �سجالت �أخرى

To capture, save or retain or correctly to process or interpret any data
or information as a result of the operation of any command which
has been programmed into computer system or network, especially
any computer hardware or software, data processing equipment,
computerised component, media, microchip, embedded chip,
integrated circuit or similar devices, being a command which causes
erasure, loss, distortion or corruption of data or information or the
inability to capture, save, retain or correctly to process such data on
or after any date.

 ق�صور �أو عدم ت�شغيل �أو عدم مالئمة للت�شغيل يخ�ص �أي جهاز حا�سب �آيل �أو �شبكة �أو برامج-ب
�أو برجميات حا�سب �آيل �أو معدات معاجلة البيانات �أو الو�سائل الإعالمية التي تعتمد على
احل�ساب الآيل �أو ال�شرائح الرقيقة �أو ال�شرائح املدجمة �أو الدوائر املدجمة �أو �أي و�سائل
م�شابهة �أو �سجالت �أخرى �سواء كانت من ممتلكات امل�ؤمن له �أو ال و�سواء كان ذلك قبل �أو �أثناء
.  م2000 �أو بعد عام
 تتعرف على �أي تاريخ على �أنه التقومي ال�صحيح-1
 �أو تقوم ب�شكل �صحيح با�ستخدام �أو تف�سري �أو معاجلة �أية معلومات/ تخزن �أو حتتفظ بـ و-2
. �أو �أوامر �أو تعليمات بغري التاريخ التقوميي ال�صحيح لها
تخزين �أو االحتفاظ بـ �أو املعاجلة ال�صحيح �أو تف�سري �أي معلومات نتيجة لأي �أمر من الأوامر كان قد
مت برجمته على جهاز احلا�سب الآيل �أو ال�شبكة خا�صة �أي جهاز حا�سب �آيل �أو برامج �أو برجميات
�أو معدات معاجلة املعلومات �أو املكونات الآلية �أو و�سائل الإعالم �أو ال�شرائح الرقيقة �أو ال�شرائح
املدجمة �أو الدوائر املدجمة �أو الو�سائل امل�شابهة على �أ�سا�س �أنه �أمر ي�سبب م�سح �أو فقدان �أو �إتالف
�أو ت�شويه للمعلومات �أو عدم القدرة على ا�ستالم �أو تخزين �أو االحتفاظ بـ �أو املعاجلة ال�صحيحة ملثل
. هذه املعلومات يف �أو بعد هذا التاريخ

SAFETY TIPS

معلومات لل�سالمة

At National Life & General Insurance we are ever ready to be of service
to our insuring public. In the conduct of our business we believe that it
is our duty to alert our Clients about the risk exposures that can cause
immeasurable harm to themselves, their families and to the Nation itself.

 يف ت�سيري عملنا. نحن يف �شركة الوطنية للت�أمني على احلياة والعام م�ستعدون دوما خلدمة عمالئنا
نعتقد �أنه من واجبنا تنبيه عمالئنا عن التعر�ض للمخاطر التي ميكن �أن تت�سبب يف �ضرر ال يقا�س
. و�أ�سرهم و�إلى الأمة نف�سها، على �أنف�سهم

Hence we list below some of the many ways in which accidents and
losses can be averted.

ومن ثم فقد قمنا �أدناه بتحديد بع�ض الطرق التي ميكن بها جتنب احلوادث واخل�سائر
➢ ت�أكد من ملئ الإطار بالهواء ب�شكل جيد

➢

Ensure that the tyres are properly inflated.

➢

Check your tyres for any foreign bodies
(e.g. Nails, Glass etc.) that may be embedded in them

➢ افح�ص الإطارات اخلا�صة بك لتتبني وجود �أي ج�سم غريب ( م
. �سماء �أو قطعة زجاج ) بها

➢

Regularly check the radiator to ensure that there is enough
coolant in the radiator

➢ قم ب�شكل دوري بفح�ص الرادياتري للت�أكد من �أنه به �سائل تربيد
. كايف

➢

Don’t drive when you are feeling tired or drowsy. It is advisable to
take some rest and start driving when you feel more alert.

➢

Don’t park in or close to Wadis. Remember - a flash flood can
happen at any time

➢

In the event of an accident check for radiator leaks. If found
please do not drive. Your engine might get severely damaged
which may not even be covered under the policy.

➢

➢

When driving through water drive carefully ! The air-intake at
the lower end of the bumper (as provided in many of the Makes
and models) might suck water into the engine causing serious
damage.
If you go into a skid while driving, then reduce speed immediately,
gently apply brakes and bring the vehicle in control.
Increasing the speed usually leads to less control on the vehicle
and perhaps an accident.

➢

Time after time it has been established that alcohol and other
intoxicants lead to reduced reaction time to emergencies.
Ensure that the vehicle is not driven by a person when he has
taken alcoholic liquor or other intoxicants or is under medication
which induces drowsiness.

➢

When driving with small children, make them sit at the back and
have them strapped using seat belt. Don’t allow them permission
to stand between the seats even if they are at the back.

➢

Always maintain a “Safe-distance” (which should give you
enough time to stop your vehicle without hitting the other one in
the event of a sudden stoppage) between your vehicle and the
vehicle in front.

➢

Using Mobile phone whilst driving has been the cause of many
an accident some of them even fatal. Please remember that
nothing is more important than your safety.
If at all it is necessary to call somebody or to take a call it is better
to pull over to the side and finish the call before getting on to the
road once again.
Speed may thrill, but it also kills. A person driving should always
remember the adage “Better be late, Mr. Driver, than be Late Mi:
Driver”
We wish you and your family & friends a Very Safe Driving
Experience !

➢ ال تقد ال�سيارة �إذا �أح�س�ست بالتعب �أو النعا�س ونحن نن�صحك
. ب�أن ت�أخذ ق�سط من الراحة وبعد ذلك تبد�أ يف القيادة عندما ت�شعر �أنك متيقظ
➢ ال تقم بتوقيف ال�سيارة بالقرب من الأودية وتذكر ب�أن الفي�ضان
. ميكن �أن يحدث يف �أي وقت
➢ يف حالة تعر�ضك �إلى حادث قم بفح�ص �أي ت�سرب من الرادياتري
ويف حالة كان هناك �صوت ال تقم بالقيادة لأن املحرك ميكن �أن يتعر�ض �إلى تلف كبري ورمبا
. ال يتم تعوي�ض هذا التلف مبوجب الوثيقة
 يجب القيادة بحذر, ➢ عندما تكون يف حالة قيادة خالل املياه
) لأن دخول الهواء داخل النهاية ال�سفلي لل�صدام ( كما هو مو�ضح من ال�شركة ال�صانعة
. ميكن �أن ي�ؤدي �إلى دخول املاء �إلى املحرك وبالتايل ظهور م�شاكل كبرية
 يجب تقليل ال�سرعة وو�ضع قدمك, ➢ �إذا كانت يف طريق منحدر
. بلطف على الفرامل وال�سيطرة على ال�سيارة ب�شكل جيد
زيادة ال�سرعة تدريجيا ي�ؤدي �إلى فقدان ال�سيطرة على ال�سيارة
. ورمبا ي�ؤدي �إلى حوادث
➢ تثبت الإح�صاءات والدرا�سات �أن املواد احلكولية وال�سمية
. الأخرى ت�ؤدي �إلى �ضعف اال�ستجابة الذهنية يف حالة احلوادث والطوارئ
ت�أكد من �أن املركبة ال يقودها �شخ�ص يتناول الكحوليات �أو املواد ال�سمية الأخرى �أو ال يتناول
. دواء ي�ؤدي �إلى الإح�سا�س بالنعا�س
 اجعلهم يجل�سون, ➢ عندما تقود ال�سيارة ويف رفقتك �أطفال �صغار
.  ال ت�سمح لهم ب الوقوف بني املقاعد حتى لو كانوا يف اخللف. يف اخللف واربطهم باحلزام
➢ دائما حافظ على م�سافة جيدة بينك وبني ال�سيارة التي �أمامك
) ( ت�سمح لك بالتوقف فج�أة دون �أن ت�صطدم بال�سيارة الأخرى يف حالة توقفت ب�شكل مفاجئ
➢ ا�ستخدام الهاتف النقال �أثناء القيادة ت�سبب يف الكثري من
 لذلك تذكر �أنه لي�س هناك �أغلى عليك من. احلوادث وبع�ض هذه احلوادث كان مميتا
. �سالمتك
�إذا كان من ال�ضروري �أن تت�صل ب�شخ�ص �أو ترد على مكاملة يجب �أن تتحرك �إلى جانب
. الطريق و�إنهاء املكاملة قبل العودة �إلى الطريق مرة �أخرى
ال�سرعة رمبا تكون �سبب يف املتعة ولكن على من يقود ال�سيارة
�أن يتذكر احلكمة القائلة « �أن ت�صل �إلى �أوالدك مت�أخرا خري من �أن ت�صل ميت�أً « �أو « يف الت�أين
. ال�سالمة ويف العجلة الندامة
 لعائلتك و�إ�صدقائك قيادة �ساملة، نتمى لك

 فرعا يف خمتلف �أنحاء �سلطنة16 �شبكة من
عمان مع فريق من املتخ�ص�صني املحرتفني
! يف جمال الت�أمني يف خدمتك

A network of 16 Branches across Oman
with a team of dedicated Insurance
Professionals at your service!
رقم الهاتف

الفرع

رقم الهاتف

الفرع

24455608

املعبيلة

24494041

الغربه

26815362

امللدة

92712875

اخلو�ض

25411198

نزوى

24482974

اخلوير

24730919
23290665
92685095
26845058
25546270

Branch

املكتب الرئي�سي ف روي
�صاللة
ال�سيب
�صحار
�صور

Contact No.

24874249
26884028
92320180
25572779
25690624

العامرات
بركاء
الربميي
�إبراء
عربي

Branch

Contact No.

AL GHUBRAH

24494041

MABELA

24455608

AL KHOUDH

92712875

MULADHA

26815362

AL KHUWAIR
AMERAT
BARKA
BURAIMI
IBRA
IBRI

24482974

NIZWA
RUWI HO
SALALAH
SEEB
SOHAR
SUR

25411198

24874249
26884028
92320180
25572779
25690624

www.nlicgulf.com

CALL CENTER

24730919
23290665
92685095
26845058
25546270

24730939

