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First: Definitions

 التعريفات:أو ًال

The following words and expressions
wherever mentioned in this policy shall have
the meanings indicated opposite each of
them, unless the context requires otherwise:

ُيقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة أينمــا وردت
فــي هــذه الوثيقــة المعانــي المبينــة قريــن كل
: مالــم يقتــض ســياق النــص خــاف ذلــك،منهــا

 الوثيقة.١

1. The Policy
The Unified vehicle insurance policy against
loss and damage whereby the insurer
undertakes to indemnify the insured upon
the occurrence of damage covered by the
policy in exchange for the premium paid by
the insured.

الوثيقــة الموحــدة لتأميــن المركبــات مــن الفقــد
والتلــف التــي يتعهــد بمقتضاهــا الـــمؤمن بــأن
يعــوض المؤمــن لـــه عنــد حـــدوث الضــرر الـــمغطى
.بالوثيقــة مقابــل القســط الــذي يدفعــه المؤمــن لــه

 الشركة/ المؤمن.2

2. The Insurer/Company
The insurance company that accepts
insurance for the insured.

.شركة التأمين التي تقبل التأمين للمؤمن له
 المؤمن له.3

3. The Insured
The natural or legal person who holds the
policy and whose name is stated in the
policy schedule.

الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري حامــل الوثيقــة
.المذكــور اســمه فــي جــدول الوثيقــة
 السائق.4

4. Driver
Any person authorized to drive the vehicle by
the policy holder.

أي شخص مصرح له بقيادة المركبة من قبل
.حامل الوثيقة
 المركبة.5

5. Vehicle
a. Car: Every motor vehicle that is usually
used to transport people or objects, or both,
or to tow vehicles intended to transport
people and objects, or both.

 كل مركبــة آليــة تُســتخدم عــادة فــي نقــل: الســيارة.أ
 أو فــي جــر المركبــات،األشــخاص أو األشــياء أو كليهمــا
.المعــدة لنقــل األشــخاص واألشــياء أو كليهمــا

b. Construction and Agricultural Vehicle:
Every motor vehicle used in construction
or agricultural work and work associated
thereto.

 كـــل مـــركبة: الـــمركبة اإلنشــائية والزراعيــة.ب
آلـــية تُســتخدم فــي العمــل اإلنشــائي أو الزراعــي ومــا
.يتصــل بهمــا

c. Trailer: A vehicle without an engine towed
by a car or any other towing engine.

 مركبة من دون محرك تجرها سيارة: المقطورة.ت
.أو أية آلة أخرى

d. Semi-trailer: A vehicle without an engine
part of which is anchored while driven to a
car or towing engine.

 مركبة من دون محرك يرتكز: نصف المقطورة.ث
جزء منها أثناء السير على سيارة أو على اآللة
.التي تجرها

e. Motorized bike: A vehicle with two or more
wheels equipped with a motor engine. A rig
(compartment or box) might be attached to
it for transporting people or objects. It is not
designed as a car.

 مركبــة ذات عجلتيــن أو أكثــر: الدراجــة اآلليــة.ج
مجهــزة بمحــرك آلــي وقــد تلحــق بهــا عربــة (ســلة أو
صنــدوق) معــدة لنقــل األشــخاص أو األشــياء وليســت
.مصممــة علــى شــكل ســيارة
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6. Claim

 المطالبة.٦

Written notification submitted to the insurer/
company with a claim for indemnity of an
accident covered in accordance with the
conditions of this policy.

 الشــركة/اإلشــعار الكتابــي المقــدم إلــى المؤمــن
بطلــب تعويــض عــن حــادث مغطــى بموجــب أحــكام
.هــذه الوثيقــة

7. Policy schedule
The schedule issued with this policy, which
forms part of it, and specifies the information
related to the insured and the insurance
coverage as per the policy.

 جدول الوثيقة.٧
الجــدول الصــادر مــع هــذه الوثيقــة والــذي يشــكل
جــزءًا منهــا ويحــدد البيانــات الخاصــة بالمؤمــن لــه
.والحمايــة التأمينيــة بموجــب الوثيقــة

8. Indemnity
The amounts that the company must pay
to the claimant for an accident covered
according to the terms and conditions of
this policy.

 التعويض.٨
المبالــغ التــي يتعيــن علــى الشــركة دفعهــا للمتضرر
عــن حــادث مغطــى بموجــب أحــكام هــذه الوثيقــة
.وشــروطها

9. Premium
The amount that the insured pays to the
company in exchange for the company
providing insurance coverage.
As for
Takaful insurance, the premium is identified
as contribution, which is the amount that
the contributor (the insured) pays to the
company in exchange for the company
providing the Takaful coverage.

 القسط.٩
المبلــغ الــذي يدفعــه المؤمــن لــه إلــى الشــركة
.مقابــل قيــام الشــركة بتوفيــر التغطيــة التأمينيــة
أمــا بالنســبة للتأميــن التكافلــي فيعــرف القســط
باالشــتراك وهــو المبلــغ الــذي يدفعــه المشــترك
(المؤمــن لــه) إلــى الشــركة مقابــل قيــام الشــركة
.بتوفير التغطية التكافلية

10. Compulsory Deductible
The amount that the insured will be
responsible to pay in accordance with the
schedule of deductibles amounts shown in
this policy for each accident.

 التحمل اإللزامي.١٠
المبلــغ الــذي يتحملــه المؤمــن لــه وفقــً لجــدول مبالغ
.التحمــل المبيــن فــي هــذه الوثيقــة عــن كل حادث

11. Additional Deductible
The amount that the insured will be
responsible to pay in accordance with the
conditions of this policy in addition to the
compulsory
deductible.

 التحمل اإلضافي.١١
المبلــغ الــذي يتحملــه المؤمــن لــه وفقــً ألحــكام هــذه
. عــاوة علــى التحمــل اإللزامــي،الوثيقــة

12. Depreciation Rate
The percentage borne by the insured in
the event of an accident requiring the
replacement by new spare parts of the used
ones in the event of partial loss as shown
in Addendum No. (1) of the Procedures
and Controls for Handling Claims issued by
Resolution No. (23) for the year 2016.
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 نسبة االستهالك.١٢
النســبة التــي يتحملهــا المؤمــن لــه عنــد وقــوع
حــادث يســتلزم اســتبدال قطــع غيــار جديــدة بــدالً مــن
المســتعملة فــي حــال الخســارة الجزئيــة كمــا هــو
) مــن إجــراءات وضوابــط1( مبيــن فــي الملحــق رقــم
)23( التعامــل مــع المطالبــات الصــادرة بالقــرار رقــم
.2016 لســنة
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13. The insurance period
Is the period of time for insuring the vehicle
that extends to the end of the twelfth month
from the start of the insurance.

 الفترة التأمينية.١٣
هــي المــدة الزمنيــة لتأميــن المركبــة والممتــدة إلــى
.نهايــة الشــهر الثانــي عشــر مــن بدايــة التأميــن

14. Procedures and controls
Procedures and controls for handling claims
issued pursuant to Resolution No. (23) of
2016.

 اإلجراءات والضوابط.١٤
إجــراءات وضوابــط التعامــل مــع المطالبــات الصــادرة
.2016 ) لســنة23( بموجــب القــرار رقــم

Second: Insuring Clause
The policy must include an insuring
clause as follows:
Whereas the Insured has made to Solidarity
Bahrain Company hereinafter called (the
Company) an application and declaration
for insurance which shall be the basis of this
contract and is deemed to be incorporated
herein and has paid or agreed to pay the
required premium, the Company undertakes
in the event of damage covered under this
policy, whether such damage arose while the
vehicle was being driving, parked or during
its loading/unloading within the Kingdom
of Bahrain, to indemnify the Insured for all
amounts within the terms and conditions
contained in this policy and in accordance
with the Procedures and Controls.

Third: Loss or damage of the
insured vehicle
1. The Company shall in the event of damage
covered by this policy, occurring within the
Kingdom of Bahrain, during the period of
validity of the insurance, and in accordance
with the terms and conditions and
exclusions stated in this policy or attached
thereto, hereinafter referred to as (terms of
the policy), to indemnify the insured for loss
or damage sustained by the insured vehicle,
its accessories and spare parts therein, if:
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 شرط التأمين:ثانيًا
يجــب أن تتضمــن الوثيقــة شــرط التأميــن ويكــون
:علــى النحــو التالــي
لمــا كان المؤمــن لــه قــد تقــدم إلى شــركة ســوليدرتي
البحريــن المســماة فيمــا بعــد بـــ (الشــركة) بغيــة
التأميــن طلبــً وإقــرارًا وهمــا أساســا هــذا العقــد
وجــزءان ال يتجــزءان منــه ودفــع القســط المطلــوب
أو وافــق علــى دفعــه فــإن الشــركة تلتــزم فــي حالــة
ســواء
حــدوث ضــرر مغطــى بموجــب هــذه الوثيقــة
ً
كان ناشــئًا عــن اســتعمال المركبــة أو توقفهــا أو
خــال تحميلهــا وتفريغهــا داخــل مملكــة البحريــن
بتعويــض المؤمــن لــه عــن جميــع المبالــغ فــي حــدود
ًاألحــكام والشــروط الــواردة فــي هــذه الوثيقــة وطبقــ
.لإلجــراءات والضوابــط

 فقــد أو تلــف المركبــة المؤمــن:ًثالثــ
عليهــا
 تلتــزم الشــركة فــي حالــة حــدوث ضــرر مغطــى.1
بموجــب هــذه الوثيقــة يقــع داخــل مملكــة البحريــن
 وطبقًا لألحكام والشــروط،أثنــاء مــدة ســريان التأميــن
واالســتثناءات الــواردة بهــذه الوثيقــة أو الملحقــة بهــا
والمعبــر عنهــا جميعــً فيمــا بعــد بعبــارة (شــروط
الوثيقــة) بتعويــض المؤمــن لــه عــن الفقــد أو التلــف
الــذي يصيــب المركبــة المؤمــن عليهــا وملحقاتهــا
:وقطــع غيارهــا المثبتــة فيهــا إذا
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أ .نتــج الفقــد أو التلــف عــن حــادث تصــادم أو انقــاب
أو انقــاب نتيجــة لعطــب ميكانيكــي أو االهتــراء
باالســتعمال.

a. The loss or damage arose as a result
of accidental collision or overturning or
overturning consequent upon mechanical
breakdown or consequent upon wear and
tear.

ب .نتــج الفقــد أو التلــف عــن حريــق أو اشــتعال ذاتــي أو
صاعقــة أو ســطو بالخلع والكســر أو الســرقة.

b. The loss or damage arose as a result
of fire, self-ignition, lightning, burglary by
dislocation and breakage or theft.

ت .نتــج الفقــد أو التلــف عــن الفعــل المتعمــد مــن
الغيــر.

c. The loss or damage arose as a result of a
malicious act by a third party.

ث .حــدث الفقــد أو التلــف أثنــاء نقــل المركبــة بــرًا أو
النقــل بالمصاعــد أو اآلالت الرافعــة (بمــا فــي ذلــك
عمليــات التحميــل أو التفريــغ التابعــة ألعمــال النقــل).

d. The loss or damage occurred whilst the
vehicle was in transit by road, lift or elevator
(including the processes of loading and
unloading, incidental to such transit).

 .2غطــاء الزجــاج األمامــي :تعــوض الشــركة المؤمــن
لــه عــن األضــرار التــي تصيــب زجــاج المركبــة بمــا فــي
ذلــك األضــرار الناتجــة عــن أحــوال الطقــس والمنــاخ،
وبحــد أقصــى  300دينــار بحرينــي بعــد خصــم مبلــغ
التحمــل اإللزامــي.

 .3للشــركة الخيــار فــي أن تدفــع قيمــة الفقــد أو التلــف
نقــدًا مضافــً إليهــا كلفــة التصليــح ،أو أن تقــوم
بإصــاح المركبــة وإعادتهــا إلــى حالتهــا الســابقة او
اســتبدالها كلهــا أو أي مــن أجزائهــا أو ملحقاتهــا أو
قطــع غيارهــا ،علــى أال تتعــدى مســئولية الشــركة
قيمــة األجــزاء المفقــودة أو التالفــة والقيمــة المعقولــة
لتركيــب أو تصليــح هــذه األجــزاء بعــد خصــم نســبة
االســتهالك حســب عمــر المركبــة وكمــا هــو مبيــن
فــي الملحــق رقــم ( )1مــن اإلجــراءات والضوابــط.

2. Front windscreen Cover: The Company
shall indemnify the Insured for the damage
caused to the vehicle’s windscreen including
damage resulting from weather and climate
conditions subject to a maximum amount
of BHD 300 after applying the compulsory
deductible.
3. The company has the option to pay value
of the loss or damage in cash plus repair
cost, or repair and reinstate to its previous
condition or replace the whole vehicle or any
part thereof or its accessories or spare parts
provided that the liability of the Company
shall not exceed the value of the parts lost or
damaged and the reasonable cost of fitting
such parts after deducting the depreciation
percentage based on the age of the vehicle
as per Appendix (1) of the Procedures and
Control.

 .4اذا أصبحــت المركبــة غيــر صالحــة لالســتعمال
بســبب خطــر مؤمــن منــه بمقتضــى هــذه الوثيقــة
فــإن الشــركة تتحمــل التكاليــف المعقولــة الالزمــة
لحراســة المركبــة ونقلهــا إلــى أقــرب ورشــة إلصالحهــا
بعــد أخــذ موافقــة المؤمــن لــه.

4. If the vehicle becomes unusable due
to a covered risk under this policy, the
Company shall pay the reasonable cost of
safeguarding and moving the vehicle to the
nearest repairer after obtaining the approval
of the insured.

 .5إذا فقــدت المركبــة المؤمــن عليهــا أو أصيبــت
بأضــرار جعلتهــا فــي حكــم الخســارة الكليــة ،فــإن
الشــركة تدفــع عندئــذ قيمــة المركبــة علــى النحــو
اآلتــي:

5. If the insured vehicle is lost or sustained
damage making it a constructive total loss,
the Company shall pay the value of the
vehicle as follows:

أ .بالنســبة إلــى المركبــة التــي ال يزيــد عمرهــا علــى
ثــاث ســنوات ،يتــم تقديــر قيمــة الخســارة الكليــة
علــى أســاس القيمــة التأمينيــة المتفــق عليهــا فــي
وثيقــة التأميــن تحــت البنــد رابعــا ،مخصومــً منــه
نســبة االســتهالك الســنوي علــى طــراز المركبــة ،علــى
أال تزيــد عــن  %15ســنويًا ،مــع تطبيــق مبــدأ النســبة
والتناســب بالنســبة إلــى كســور الســنة.

a. Vehicles not older than 3 years, the value
of the total loss shall be calculated based on
the insurable value agreed in the policy as
per item Fourth, reducing the annual rate of
depreciation of the vehicle model, provided
that it shall not exceed 15% per annum and
pro-rata of the annual percentage.

solidarity.com.bh

insuringbahrain

1713 0000

ب .أمــا بالنســبة إلــى المركبــة التــي يزيــد عمرهــا
علــى ثــاث ســنوات فتقــوم الشــركة بالرجــوع إلــى
األســس الــواردة فــي الملحــق رقــم ( )2مــن اإلجــراءات
والضوابــط.

b. Vehicles older than 3 years, the Company
shall apply the bases stated in Appendix No.
(2) of the Procedures and Controls.

 .6تعتبــر المركبــة فــي حكــم الخســارة الكليــة فــي
الحالــة التــي تكــون المركبــة غيــر قابلــة لالســتخدام
علــى الطريــق أو كانــت كلفــة إصالحهــا غيــر مجديــة
اقتصاديــً للشــركة ،أو غيــر قابلــة لإلصــاح وذلــك
بموجــب تقريــر مــن اإلدارة العامــة للمــرور أو خبيــر
فنــي.

6. The vehicle shall be declared as
constructive total loss when the vehicle
cannot be safely used on the road, or the
cost of repairing it is not economically
feasible for the Company or is unrepairable
according to a report from the General
Traffic Department or a technical expert.

Fourth: Sum Insured

رابعًا :القيمة التأمينية
يتــم تحديــد قيمــة تأميــن المركبــة ألول ســنة مــن
عمرهــا وفقــً لقيمــة المركبــة فــي تاريــخ الشــراء
ويتــم تخفيــض مبلــغ تأميــن المركبــة للســنتين
التاليتيــن بنســبة ال تزيــد عــن  %15ســنويًا.

The insurance value of the vehicle for the
first year of its life shall be determined
according to its value at the date of
purchase; the sum insured of the vehicle for
the following two years will be depreciated
by no more than 15% annually.

أمــا بالنســبة لقيمــة تأميــن المركبــة بعــد الســنة
الثالثــة للمركبــة فيتــم تحديــده مــن قبــل الشــركة
بموافقــة المؤمــن لــه أو اســتنادًا إلــى تقريــر خبيــر
فنــي وبموافقــة المؤمــن لــه.

Vehicles older than three years, the value
of the vehicle shall be determined by the
Company with the approval of the insured
or based on the report of a technical expert
and with the consent of the insured.

خامسًا :مبالغ التحمل

Fifth: Deductible amounts

 .1التحمل اإللزامي

1. Compulsory deductible

أ .المركبــات الخصوصيــة :يتحمــل المؤمــن لــه
المبالــغ المبيــن أدنــاه مــن تكاليــف التصليــح لــكل
حــادث للمركبــة ذات التصنيــف الخــاص المعتمــد مــن
قبــل اإلدارة العامــة للمــرور فــي حالــة مســئوليته عــن
الحــادث (وتســتثنى مــن ذلــك مركبات تدريــب وتعليم
الســياقة والمركبــات األخــرى) .وتلتــزم الشــركة بدفــع
مــا يزيــد عــن هــذا المبلــغ بموجــب شــروط الوثيقــة.
وألغــراض هــذا الشــرط فــإن تعبيــر (حــادث) يعنــي
حادثــً أو سلســلة مــن الحــوادث الناتجــة عــن ســبب
واحــد فيمــا يتعلــق بالمركبــة.

مبلغ التأمين
 20٫000دينار بحريني أو أقل
أكثر من  20٫000دينار بحريني
إلى  50٫000دينار بحريني
أكثر من  50٫000دينار بحريني
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 50دينارًا بحرينيًا
 100دينار بحريني
يتم االتفاق بين المؤمن
له والشركة
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a. Private Vehicles: The insured shall be
responsible to pay the amounts shown
below for each accident to vehicles of
private classification as per the General
Traffic Department (excluding vehicles for
training and teaching driving and other
vehicles). The Company shall pay in excess
of this amount under the terms of the policy.
For the purposes of this condition, the term
“accident” means an accident or a series of
accidents resulting from a single cause in
connection with the vehicle.
Excess Amount
BD 50
BD 100
As per agreement
between the Insured
and the company

Sum Insured
BD 20,000 or less
More than BD 20,000
& up to BD 50,000
More than BD 50,000

1713 0000

b. Driving and teaching vehicles and
other vehicles: The amount of compulsory
deductible for training and teaching vehicles
and other vehicles (according to the General
Traffic Department’s classification) as per
the agreement between the Company and
the insured.

 مركبــات تدريــب وتعليــم الســياقة والمركبــات.ب
 يكــون مبلــغ التحمــل اإللزامــي لمركبــات:األخــرى
ًتدريــب وتعليــم الســياقة والمركبــات األخــرى (وفقــ
لتصنيــف اإلدارة العامــة للمــرور) حســب االتفــاق بيــن
.الشــركة والمؤمــن لــه

2. Additional Deductible

 التحمل اإلضافي.2

In addition to the compulsory deductible
referred to in paragraph (1-a) of Fifth, the
insured will be responsible to pay (except in
those cases where the insured is the owner
of the vehicle) an additional deductible
amount of repair costs for each accident in
the case of his responsibility for the accident
if the vehicle was driven by any person who is
less than (21) years old, or at the time of the
accident he had a driver’s license recognized
by the General Traffic Department which is
less than one year old since its issuance,
according to the following schedule:

Sum Insured
BD 20,000 or less
More than BD 20,000
& up to BD 50,000
More than BD 50,000

باإلضافــة إلــى التحمــل اإللزامــي المشــار إليــه فــي
أ) مــن خامســً يتحمــل المؤمــن لــه-1( الفقــرة
(باســتثناء الحــاالت التــي يكــون فيهــا المؤمــن لــه
صاحــب المركبــة) مبلــغ تحمــل إضافــي مــن تكاليــف
التصليــح لــكل حــادث فــي حالــة مســئوليته عــن
 إذا كانــت المركبــة تســاق من قبل أي شــخص،الحــادث
) عامــً أو كان وقــت الحــادث يحمــل21( لــم يتجــاوز عمــره
رخصــة قيــادة معتــرف بهــا مــن اإلدارة العامــة للمــرور
لــم تمــض علــى صدورهــا ســنة واحــدة وذلــك حســب
:الجــدول اآلتــي

Excess Amount
BD 50
BD 100

مبلغ التحمل
 دينارًا بحرينيًا50
 دينار بحريني100

BD 200

 دينار بحريني200

The insured shall be responsible for the cost
of repair or the above-mentioned deductible
amounts, whichever is less.

ويتحمــل المؤمــن لــه كلفــة التصليــح أو مبالــغ
.التحمــل المذكــورة أعــاه أيهمــا أقــل

3. An unknown person deductible

 تحمل الحادث ضد مجهول.3

In addition to the compulsory deductible
referred to in paragraph (1-a) of Fifth, the
insured will be responsible for an amount
of 100 BD (one hundred Bahraini dinars) of
repair costs for each accident if the accident
is recorded against an unknown party.

باإلضافــة إلــى التحمــل اإللزامــي المشــار إليــه فــي
أ) مــن خامســً يتحمــل المؤمــن لــه مبلــغ-1( الفقــرة
 دينــار بحرينــي (مائــة دينــار بحرينــي) مــن تكاليــف100
التصليــح لــكل حــادث إذا تــم تقييــد الحــادث ضــد
.مجهــول

Sixth: Exceptions

 االستثناءات:سادسًا

This insurance does not cover loss and
damage resulting from insured vehicle
accidents, and the Company shall not be
liable for the following:

1713 0000

مبلغ التأمين
 دينار بحريني أو أقل20٫000
 دينار بحريني20٫000 أكثر من
 دينار بحريني50٫000 إلى
 دينار بحريني50٫000 أكثر من

ال يغطــي هــذا التأميــن الفقــد والتلــف الناتــج
 ولــن،عــن حــوادث المركبــات المؤمــن عليهــا
تكــون الشــركة مســئولة عــن التعويــض
:بخصــوص مــا يلــي

insuringbahrain
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 .1الخســارة غيــر المباشــرة التــي تلحــق بالمؤمــن
لــه بســبب حــادث مشــمول بالوثيقــة ،بمــا فــي
ذلــك فــوات الكســب أو الحرمــان مــن اســتعمال
المركبــة المؤمــن عليهــا.

1. An indirect loss suffered by the Insured
due to an accident covered by the policy,
including loss of earnings or deprivation
of the use of the insured vehicle unless
agreed otherwise.

 .2االســتهالك أو االنخفــاض فــي قيمــة المركبــة
المؤمــن عليهــا بســبب االســتعمال أو التلــف أو
االهتــراء أو العطــل الميكانيكــي أو الكهربائــي أو
العطــل أو الكســر أو نتيجــة ســوء اإلصــاح نتيجــة
حــادث ســابق.

2. Depreciation or reduction in the value of
the insured vehicle due to use or wear and
tear, mechanical or electrical breakdown,
failures or breakages or as a result of poor
repair due to a previous accident.

 .3األضــرار التــي تحــدث نتيجــة التحميــل الزائــد أو
الضغــط.

3. Damage caused by overloading or
strain.

 .4الخســارة أو التلــف أو الحريــق الــذي يصيــب
المركبــة المؤمــن عليهــا أو ملحقاتهــا بســبب
وضــع أيــة إضافــات للمركبــة لــم يتــم إبــاغ
الشــركة عنهــا.

4. Loss, damage, or fire to the insured
vehicle or its accessories due to any
additions to the vehicle that has not been
notified to the Company.

 .5الخســارة أو الفقــد أو التلــف الــذي يصيب حمولة
المركبــة المؤمــن عليهــا أو الملحقــات المصممــة
للتســلية الســمعية أو البصريــة أو أغــراض
االتصــاالت أو أيــة ممتلــكات أخــرى موجــودة فيهــا
أو أيــة إضافــات أو تعديــات تتــم عليهــا ،مــا لــم
تكــن مثبتــة أساســً أو بشــكل دائــم فــي المركبة
عنــد تأمينهــا ،أو تــم االتفــاق علــى تأمينهــا فــي
وقــت الحــق وتــم ســداد قســط التأميــن المناســب
عليهــا.

5. Loss or damage to the contents of the
vehicle or accessories designed for audiovisual entertainment or communications
purposes, or any other property carried in
the vehicle or any additions or changes to
the vehicle unless they have been originally
and permanently installed in the vehicle or
agreed to be insured at a later date for which
the appropriate premium has been paid.
6. Fines or penalties.

 .6الغرامات أو العقوبات.
 .7األضــرار التــي تحــدث نتيجــة تحميــل مــواد
قابلــة لالشــتعال.

7. Damage caused by loading flammable
materials.

 .8الفقــد أو التلــف الــذي يلحــق بالمركبــة المؤمــن
عليهــا الناجــم عــن ارتطــام حمولــة المركبــة
بهيكلهــا أو المقطــورة بالقاطــرة ،مالــم تكــن
هــذه األضــرار ناتجــة عــن حــادث تصــادم مع جســم
آخــر أو انقــاب.

8. Loss or damage to the insured vehicle
caused by the collision of its load with its
body or with its towed trailer unless such
damages result from a collision accident
with another object or overturning.

 .9التلــف الــذي يلحــق بالمركبــة المؤمــن عليهــا
عندمــا تكــون موجــودة فــي عهــدة ورش الصيانــة
أو التصليــح أو التنظيــف ومــا شــابه ذلــك ألســباب
مغطــى بموجــب وثيقــة
غيــر مرتبطــة بحــادث
ً
التأميــن.

9. Damage to the vehicle whilst held in trust
or in the custody of maintenance, repair or
cleaning workshops or similar for reasons
unconnected with an accident covered by
the insurance policy.

 .١٠عنــد اســتخدام المركبــة فــي مناطــق خاصــة
ال تكــون عــادة متاحــة لعامــة النــاس كالمطــارات
والموانــئ.

10. When driving the vehicle in restricted
areas to which the public have no access,
such as airports and ports.

 .١١انقــاب المركبــة المؤمــن عليهــا الناتــج عــن
زيــادة عــدد الــركاب أو الحمولــة عــن العــدد أو
الــوزن المقــرر قانونــً.

11. Overturning of the vehicle resulting
from overload of passengers, goods or
beyond what is permitted by law.

 .١٢الضــرر الناتــج عــن الفعــل العمــد الصــادر
مــن المؤمــن لــه أو أحــد أفــراد عائلتــه أو ســائق
المركبــة المؤمــن عليهــا.

12. Damage caused by the deliberate act of
the Insured or family member or the driver
of the insured vehicle.
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13. If it is proven that the insurance contract
was based on the insured’s false statements
or non-disclosure of material facts that
would have affected the Company’s decision
to underwrite the risk or affected the price of
insurance and conditions.

ـاء علــى إدالء
ً  إذا ثبــت أن التأميــن قــد ُعقــد بنـ.١٣
المؤمــن لــه ببيانــات كاذبــة أو إخفائــه وقائــع
جوهريــة تؤثــر فــي حكــم الشــركة علــى قبولهــا
.تغطيــة الخطــر أو علــى ســعر التأميــن أو شــروطه

14. If the vehicle is used in racing or in
power test trials.

 اذا تــم اســتخدام المركبــة فــي أي نــوع مــن.14
.أنــواع الســباق أو فــي تجربــة اختبــار القــدرة

15. If the vehicle is driven by any person who
does not hold a driving license that qualifies
him to drive the category of vehicles or have
his driving license cancelled or withdrawn.

 إذا ُاســتخدمت المركبــة مــن قبــل أي شــخص ال.15
يحمــل رخصــة قيــادة تؤهلــه لقيــادة هــذه الفئــة
مــن المركبــات أو بســبب إلغــاء أو ســحب رخصــة
.القيــادة

16. If the insured or the driver intentionally
crossed a red traffic light.

 إذا تجــاوز المؤمــن لــه أو الســائق اإلشــارة.16
.الحمــراء عمــدًا

17. If the vehicle is intentionally driven on
the wrong side of traffic flow.

 إذا كانــت المركبــة تســير عكــس اتجــاه الســير.17
.عمــدًا

18. Accidents resulting from violation of the
law that involves a felony or misdemeanor.

 الحــوادث الناتجــة عــن مخالفــة القوانيــن إذا مــا.18
.انطــوت المخالفــة علــى جنايــة أو جنحــة عمديــة

19. Driving of the vehicle by any person
under the influence of intoxicating drinks
or drugs.

 قيــادة أي شــخص المركبــة تحــت تأثيــر.19
.المشــروبات المســكرة أو المخــدرات

20. The running away of the insured or the
driver of the vehicle from the scene of the
accident.

 هــروب المؤمــن لــه أو الســائق مــن موقــع.20
.الحــادث

21. Any liability which attaches by virtue of
an agreement that would not have attached
in the absence of such agreement.

 أيــة مســئولية تترتــب بمقتضــى اتفــاق بيــن.21
المؤمــن لــه والغيــر لــم تكــن تترتــب لــوال هــذا
.االتفــاق

22. Damage due to theft of some parts or
any additions to the insured vehicle while
being left unlocked except when it is in a
locked garage or a locked place.

 التلــف بســبب ســرقة بعــض أجــزاء أو أيــة.22
إضافــات علــى المركبــة المؤمــن عليهــا أثنــاء
 باســتثناء وجودهــا فــي،تركهــا غيــر مقفلــة
.مــرآب مقفــل أو مــكان مقفــل

23. Any amount of indemnity that the
Insured would have the right to recover from
any other party if there was no agreement
between the Insured and that other party.

 أي مبلــغ تعويــض كان مــن حــق المؤمــن.23
اســترداده مــن أي طــرف آخــر لــو ال وجــود اتفــاق
.بيــن المؤمــن لــه وذلــك الطــرف اآلخــر

24. Detention or confiscation (by the
competent authorities).

 الحجــز أو المصــادرة (مــن قبــل الســلطات.24
.)المختصــة

25. Accidents that occur outside the
borders of the geographical area of the
Kingdom of Bahrain.

 الحــوادث التــي تقــع خــارج حــدود المنطقــة.25
.الجغرافيــة لمملكــة البحريــن
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 .٢٦الخســارة واألضــرار الماديــة والجســمانية التــي
تكــون قــد وقعــت أو نشــأت أو نتجــت أو تعلقــت
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر باآلتــي:

26. Loss and physical and bodily damage
that may have occurred, arisen, resulted, or
related directly or indirectly to the following:

أ .الفياضانــات أو العواصــف بمــا فــي ذلــك البــرد
او العواصــف الرمليــة أو الطوفــان أو األعاصيــر أو
االنفجــارات البركانيــة أو الــزالزل أو أيــة اضطرابــات
عنيفــة للطبيعــة.

a. Flood or storms including hail or
sandstorms or typhoons or hurricanes
volcanic eruption, earthquake or other
convulsions of nature.

ب .الحــرب أو الغــزو أو أعمــال العــدو األجنبــي
أو األعمــال العدوانيــة أو األعمــال شــبه الحربيــة
(ســواء ُأعلنــت الحــرب أو لــم تعلــن) أو الحــرب
األهليــة أو التمــرد أو العصيــان أو الثــورة أو الفتنة
أو االضطرابــات األهليــة التــي تأخــذ حجم مســتوى
االنتفاضــة الشــعبية أو ترقــى إليهــا أو االنتفاضــة
العســكرية او الســلطة الغاصبــة أو اإلضرابــات أو
القالقــل العماليــة أو األشــخاص الكيدييــن.

b. War, invasion, act of foreign enemy,
hostilities or warlike operations (whether
war be declared or not) civil war, mutiny,
rebellion, revolution, insurrection, or civil
disturbances assuming the form of popular
uprising or military uprising or usurped
power or strike, riot, civil commotion, or
malicious persons.

ج .أي عمــل مــن أعمــال اإلرهــاب و ُيقصــد باإلرهــاب
اســتخدام القــوة أو العنــف او التهديــد بهمــا
ألســباب أو أغــراض سياســية أو دينيــة أو
أيديولوجيــة أو عرقيــة بمــا فــي ذلــك وضــع
الجماهيــر أو أي قطــاع منهــا فــي حالــة خــوف أو
التأثيــر علــى أيــة عمليــات أو نشــاطات تكــون
علــى صلــة بالحكومــة أو بسياســاتها إلعاقتهــا أو
التدخــل فــي االقتصــاد الوطنــي أو أي قطــاع منــه
أو إعاقتــه.

c. Any act of terrorism. Terrorism means
the use of force or violence, or the threat
thereof, for political, religious, ideological,
or ethnic reasons or purposes, including
putting the masses or any sector of them in
a state of fear or affecting any operations or
activities that are related to the government
or its policies to impede or to interfere in or
disrupt the national economy or any sector
of it.

د .األســلحة النوويــة أو اإلشــعاعات األيونيــة أو
التلــوث باإلشــعاع مــن أي وقــود أو نفايــات نوويــة
ناتجــة عــن احتــراق وقــود نــووي وألغــراض هــذا
االســتثناء فــإن االحتــراق يشــمل أيــة عمليــة
انشــطار نــووي.

d. Nuclear weapons or ionizing radiation
or contamination by radioactivity from any
nuclear fuel or from any nuclear waste from
the combustion of nuclear fuel, and for the
purposes of this exclusion combustion
includes the process of any nuclear fission.

هـ .التلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.

e. Nuclear, biological and chemical pollution.

Seventh: General Conditions

سابعًا :الشروط العامة
 .1تشــكل التغطيــة التأمينيــة الــواردة فــي هــذه
الوثيقــة الحــد األدنــى المتفــق عليــه بيــن المؤمــن
لــه والشــركة للحمايــة التأمينيــة للمؤمــن لــه.

1. The insurance coverage mentioned in
this policy constitutes the minimum agreed
upon between the insured and the Company
for the insurance protection of the insured.

 .2الوثيقــة والجــدول الملحــق بها يجــب اعتبارهما
عقــدًا واحــدًا وكل كلمــة أو عبــارة ُأعطيــت معنــى
خاصــً فــي أي جــزء مــن الوثيقــة أو الجــدول يكــون
لهــا المعنــى ذاتــه فــي أي مــكان آخــر وردت فيــه.

2. The policy and the schedule attached
to it must be considered as a single
contract and each word or phrase given a
special meaning in any part of the policy
or schedule shall have the same meaning
anywhere else it appears.
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3. The Insured shall take all reasonable
steps to safeguard the vehicle from loss
or damage and to maintain the vehicle
in efficient condition. In the event of any
accident or breakdown the vehicle shall
not be left unattended without proper
precautions being taken to prevent further
loss or damage. If the vehicle be driven
before the necessary repair are affected
any extension of the damage or any further
damage to the vehicle shall be excluded
from the scope of the indemnity granted by
this policy.

 يجــب علــى المؤمــن لــه اتخــاذ كافــة اإلجــراءات.3
المعقولــة لحمايــة المركبــة مــن الفقــد أو التلــف
.كمــا يجــب عليــه أن ُيبقــي المركبــة بحالــة جيــدة
كمــا يجــب عــدم تــرك المركبــة عنــد تعرضهــا
لحــادث أو عطــب بــدون مراقبــة وبــدون اتخــاذ
 أمــا إذا.االحتياطــات المناســبة لمنــع تفاقــم الضــرر
مــا ُاســتعملت المركبــة قبــل إجــراء التصليحــات
الالزمــة لهــا فــإن أيــة زيــادة فــي ضــرر المركبــة أو
أيــة أضــرار أخــرى تكــون مســتثناة مــن التعويــض
.بموجــب هــذه الوثيقــة

4. Every notification or report of an accident
required by the policy must be addressed
to the Company in writing or electronically,
whether by e-mail, fax, or any application
approved by the Company or by hand at the
address specified in the policy as soon as
possible.

 كل تبليــغ أو إخطــار بحــادث تســتلزمه الوثيقــة.٤
يجــب أن يوجــه إلــى الشــركة بشــكل كتابــي أو
ـواء بواســطة البريــد اإللكترونــي أو
ً إلكترونــي سـ
الفاكــس أو أي تطبيــق معتمــد مــن قبــل الشــركة
أو باليــد علــى العنــوان المحــدد فــي الوثيقــة
.بأســرع وقــت ممكــن

5. Notwithstanding the terms and
conditions stated in this policy, the
insurance Company may not refuse to
compensate the insured because of the
delay in reporting of the accident if the
delay was an acceptable excuse.

 علــى الرغــم ممــا ورد فــي هــذه الوثيقــة مــن.5
أحــكام وشــروط ال يجــوز لشــركة التأميــن رفــض
تعويــض المؤمــن لــه بســبب التأخيــر عــن التبليــغ
.عــن الحــادث إذا كان التأخيــر لعــذر مقبــول

6. The Company and the insured under
special endorsements in exchange for a
premium agreed upon and within the limits
of the terms and conditions mentioned in
this policy, may agree that the Company
will insure against other damages not
stipulated in this policy.

، للشــركة والمؤمــن لــه بموجــب مالحــق خاصــة.6
مقابــل قســط ُيتفــق عليــه وفــي حــدود األحــكام
والشــروط الــواردة بهــذه الوثيقــة يتــم االتفــاق
علــى أن تقــوم الشــركة بالتأميــن عــن األضــرار
.األخــرى غيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقة

7. In the event that the insured vehicle is
considered a total loss and the Company
compensates the insured on this basis, then
the Company shall be entitled to the salvage
and it is not permissible to charge the
insured any expenses for transferring the
ownership of the vehicle or the acquisition
of a certificate of possession for the written
off vehicle. The insured is obligated before
receiving the compensation to pay all the
dues on the vehicle and must also submit
a statement stating that the General Traffic
Department has no objection to transfer
ownership of the vehicle’s wreckage to the
Company.

 فــي حالــة اعتبــار المركبــة المؤمــن عليهــا.7
بحالــة خســارة كليــة وقيــام الشــركة بتعويــض
المؤمــن لــه علــى هــذا األســاس فــإن الحطــام
يكــون مــن حــق الشــركة وال يجــوز تحميــل المؤمــن
لــه أيــة مصاريــف مقابــل نقــل ملكيــة المركبــة أو
.اســتصدار شــهادة حيــازة للمركبــة المشــطوبة
تسـ ُـلمه التعويــض بدفع
َ ويلتــزم المؤمــن لــه قبــل
جميــع المســتحقات المترتبــة علــى المركبــة كمــا
يلتــزم بتقديــم مــا يفيــد عــدم ممانعــة اإلدارة
العامــة للمــرور فــي نقــل ملكيــة حطــام المركبــة
.إلــى الشــركة

1713 0000

insuringbahrain

solidarity.com.bh

8. If at the time of any claim arising under
this policy there is any other insurance
covering the same loss or damage or liability,
the Company shall not be liable to pay or
contribute more than its ratable proportion
of any loss, damage, compensation costs
or expenses.

 فــي حالــة وجــود تأميــن آخــر وقــت وقــوع.8
المطالبــة بالتعويــض يغطــي نفــس الفقــد أو
التلــف أو المســئولية فــإن الشــركة ال تكــون
مســئولة عــن الدفــع بخصــوص الفقــد أو التلــف أو
التعويــض أو المصاريــف أو النفقــات أو أن تســاهم
.فيهــا بأكثــر مــن نصيبهــا النســبي

9. The company may undertake judicial
and settlement procedures to represent
the insured or the driver of the vehicle
at its expenses through a lawyer in any
investigation or interrogation before any
court in any suit or intervene at any stage
relating to a claim or accident for which the
Company may be liable under this policy
and may result in paying compensation
in accordance with the provisions of this
policy. The Company may settle and
compromise that claim and the insured
must provide the Company with all possible
cooperation, whether by signing a power of
attorney to the lawyer or otherwise, in order
to enable it to perform any of the legal
procedures.

 للشــركة أن تتولــى اإلجــراءات القضائيــة.9
والتســوية لتمثيــل المؤمــن لــه أو قائــد المركبــة
علــى نفقتهــا مــن خــال محــام فــي أي تحقيــق أو
اســتجواب وأمــام أيــة محكمــة فــي أيــة دعــوى أو
التدخــل فــي أيــة مرحلــة مــن مراحلهــا يتعلــق
بمطالبــة أو حــادث قــد تُســأل عنــه الشــركة
بموجــب هــذه الوثيقــة ويمكــن أن يترتــب عليــه
 ولهــا.دفــع تعويــض طبقــً ألحــكام هــذه الوثيقــة
.أن تقــوم بتســوية تلــك المطالبة والتصالــح فيها
وعلــى المؤمــن لــه أن يقــدم إلــى الشــركة كل
التعــاون الممكــن ســواء بتوقيــع وكالــة للمحامــي
أو خالفــه مــن أجــل تمكينهــا مــن مباشــرة أي مــن
.اإلجــراءات القانونيــة

Eighth: Settlement of claims

 تسوية المطالبات:ثامنًا

Without prejudice to the provisions of this
policy, the settlement of claims is subject to
the provisions contained in the Procedures
and Controls.

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام هــذه الوثيقــة تخضــع
تســوية المطالبــات لألحــكام الــواردة فــي اإلجــراءات
.والضوابــط

The application of the provisions of Clause
(3) is excluded from the special conditions
pertaining to the appendix of depreciation
rates mentioned in Appendix No. (1) of the
Procedures and Controls Resolution if the
insured is the one who caused the accident,
provided that the following text is applied:

) مــن الشــروط3( و ُيســتثنى تطبيــق أحــكام البنــد
الخاصــة بملحــق نســب االســتهالك الــواردة فــي
) مــن قــرار اإلجــراءات والضوابــط إذا كان1( الملحــق رقــم
المؤمــن لــه هــو المتســبب بالحــادث علــى أن يطبــق
:النــص اآلتــي

“In the event that the Company is unable to
provide used spare parts in good condition
within two weeks, the Company is obliged to
provide new spare parts with a deduction of
any percentage of depreciation. In the event
that there are no original new or used spare
parts for the vehicle, then a cash amount will
be paid to the insured as a final settlement of
the claim, provided that the cash settlement
amount is not less in this case than the total
cost of the new original spare parts after
applying the depreciation rates stated in the
table plus the amount of the repair cost.”

“ فــي حالــة عــدم اســتطاعة الشــركة توفيــر قطــع
غيــار مســتعملة بحالــة جيــدة خــال أســبوعين تلتــزم
الشــركة بتوفيــر قطــع غيــار جديــدة مــع خصــم أيــة
 أمــا فــي حالــة عــدم توفــر قطــع غيــار.نســبة اســتهالك
مســتعملة أو جديــدة أصليــة للمركبــة ُيصــار حينئــذ
إلــى دفــع مبلــغ نقــدي للمؤمــن لــه كتســوية نهايــة
للمطالبــة علــى أال يقــل مبلــغ التســوية النقديــة فــي
هــذه الحالــة عــن مجمــوع كلفــة قطــع الغيــار األصليــة
الجديــدة بعــد تطبيــق نســب االســتهالك الــواردة فــي
.“الجــدول مضافــً إليــه مبلــغ كلفــة التصليــح
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Ninth: Cancellation

تاسعًا :اإللغاء
 .1للشــركة الحــق فــي إلغــاء الوثيقــة بعــد انقضــاء
ثالثيــن يومــً مــن إخطــار المؤمــن لــه بالبريــد المســجل
علــى آخــر عنــوان معــروف لــه وفــي هــذه الحالــة تـ ُـر ُّد
الشــركة إلــى المؤمــن لــه القســط المدفــوع مخصومــً
منــه الجــزء النســبي للمــدة التــي كانــت التغطيــة
التأمينيــة ســارية خاللهــا مــع تطبيــق مبــدأ النســبة
والتناســب عــن الفتــرة التأمينيــة المتبقيــة (بعــدد
األيــام ) مــن مــدة البوليصــة.

1. The company is entitled to cancel
the policy by sending 30 days’ notice by
registered letter to the Insured at his last
known address and in such event the
Company shall refund the premium paid
by the insured after deducting a pro rata
proportion for the period of the policy that
has been in force.

 .2يحــق للمؤمــن لــه إلغــاء هــذه الوثيقــة واســترداد
القســط المدفــوع مخصومــً منــه الجــزء النســبي
للمــدة التــي كانــت التغطيــة التأمينيــة ســارية
خاللهــا مــع تطبيــق مبــدأ النســبة والتناســب عــن
الفتــرة التأمينيــة المتبقيــة (بعــدد األيــام) مــن مــدة
البوليصــة وذلــك بعــد خصــم رســوم إداريــة بمــا ال تزيــد
عــن خمســة دنانيــر بحرينيــة وفــي حالــة وجــود أيــة
مطالبــة مقدمــة خــال مــدة ســريان الوثيقــة فــا يتــم
اســترداد أي جــزء مــن القســط المدفــوع.

2. The insured has the right to cancel this
policy and recover the paid premium minus
a pro rata portion for the period during
which the insurance coverage was in effect
for the remaining insurance period (number
of days) of the policy term, after deducting
administrative fees of no more than five
Bahraini dinars, and in the case of any claims
submitted during the period of validity of the
policy, then no part of the premium paid will
be recovered.

 .3فــي جميــع الحــاالت ال يجــوز إلغــاء الوثيقــة مــن قبــل
شــركة التأميــن أو المؤمــن لــه فــي حالــة وجــود أيــة
ألتزامــات ماليــة لجهــات تمويليــة تســتوجب ســريان
التغطيــة.

3. In all cases, the policy cannot be canceled
by the insurance Company or the insured
in the event of any financial obligations to
financing agencies exist that require the
coverage to continue in effect.

Tenth: The Arabic text is
paramount

عاشرًا :سيادة النص العربي
فــي حالــة وقــوع خــاف بيــن النــص العربــي والنــص
اإلنجليــزي لهــذه الوثيقــة فــإن النــص العربــي هــو
الــذي ُيعتــد بــه حســب مــا نصــت عليــه الفقــرة (ج)
مــن المــادة رقــم ( )76مــن قانــون مصــرف البحريــن
المركــزي والمؤسســات الماليــة الصــادر بالقانــون
رقــم ( )64لســنة .2006

In case of dispute between the Arabic
test and the English text of this Policy,
the Arabic text shall prevail as stipulated
in Paragraph (C) of Article No. (76) of the
Central Bank of Bahrain and the Financial
Institutions Law promulgated by Law No.
(64) of 2006.

Eleventh: Applicable law and
jurisdiction

حادي عشر :القانون المطبق
واالختصاص القضائي
تخضــع هــذه الوثيقــة وأي نــزاع ينشــأ عنهــا للقواعد
القانونيــة النافــذة فــي مملكــة البحريــن وتكــون
مــن اختصــاص محاكــم مملكــة البحريــن حص ـرًا.

solidarity.com.bh

This policy and any dispute arising
therefrom shall be subject to the legal rules
in force in the Kingdom of Bahrain and shall
be subject exclusively to the jurisdiction of
the courts of the Kingdom of Bahrain.

insuringbahrain
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مالحق الوثيقة
"اإلختيارية"

POLICY ENDORSEMENTS
”“OPTIONAL COVER
First: Agency repair

أوال :اإلصالح لدى الوكيل المعتمد
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد التغطيــة لتشــمل االصــاح لــدى الوكيــل
المعتمــد مــن تاريــخ أول تســجيل للمركــة بشــرط
إســتمرارية التأميــن مــع الشــركة وصيانــة وإصــاح
وإســتبدال القطــع المتضــررة جــراء اي حــوادث
ســابقة لــدى وكيلهــا المعتمــد  .تنطبــق فقــط
علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق
هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي  -مســؤولية
المدنيــة ضــد الغيــر.

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
Policy shall be extended to Dealer Repair
from the Date of First Registration provided
the vehicle services ,repair, spar part
replacement and insurance continuously
maintain with Agent and Solidarity. This
 extension is not applicable for Section IIThird Party Liability.

Second: Depreciation on spare
part repair

ثانيا :نسبة االستهالك
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد التغطيــة لتشــمل تبديــل القطــع المتضــررة
جــراء الحــادث بــدون دفــع نســبة االســتهالك
المقــررة بالوثيقــة المركبــة مــن تاريــخ أول تســجيل
للمركبــة بشــرط إســتمرارية التأميــن مــع الشــركة
وصيانــة وإصــاح وإســتبدال القطــع المتضــررة
جــراء اي حــوادث ســابقة لــدى وكيلهــا المعتمــد .
تنطبــق فقــط علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف
ال ينطبــق هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي -
مســؤولية المدنيــة ضــد الغيــر.

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium,
this Policy shall be extended to cover Nil
Depreciation on spare part for one year from
the Date of First Registration provided the
vehicle services ,repair, spar part replacement
and insurance continuously maintain with
Agent and Solidarity. This extension is not
applicable for Section II - Third Party Liability.

Third: New Replacement value

ثالثا :قيمة استبدال جديدة
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال
يتجــزآن منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق
علــى دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات
لوثيقــة الفقــد والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب
هــذا االتفــاق تمديــد التغطيــة فــي حــال الخســارة
الكليــة للمركبــات التــي لــم تتجــاوز فتــرة  6شــهور
مــن تاريــخ أول تســجيل للمركبــة نتيجــة حــادث
مغطــى  ،ســيتم تعويــض المؤمــن لــه ب قيمــة
مركبــة جديــدة لــدى الوكيــل المعتمــد او القيمــة
التأمينيــة أيهمــا أقــل .تنطبــق فقــط علــى القســم
األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق هــذا التمديــد إلــى
القســم الثانــي  -مســؤولية المدنيــة ضــد الغيــر.
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It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium,
this Policy shall be extended cover a New
replacement Value In case of Total Loss,
the New Replacement value for vehicle will
be given as per Showroom value or Sum
Insured whichever is lower[ vehicle age up to
6 months old only] which one is lower. This
 extension is not applicable for Section IIThird Party Liability.
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Fourth: Roadside Assistance

رابعا :المساعدة على الطريق
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد التغطيــة لتشــمل خدمــات المســاعدة علــى
الطريــق التاليــة:

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
Policy shall be extended cover Roadside
Assistance in case of:
a. Towing or removal of the Vehicle to the
nearest workshop.

أ .سحب أو رفع المركبة ألقرب ورشة تصليح.

b. Assistance in case of flat tire.

ب .تبديل اإلطار الفارغ من الهواء.

c. Assistance in case of running out of fuel.

ت .المساعدة عند نفاذ الوقود.

d. Assistance in case if dead battery.

ث .المساعدة عند ضعف البطارية.
ج .المســاعدة عنــد قفــل المركبــة المؤمنــة مــع تــرك
المفاتيــح بالداخــل.

e. Assistance in case the vehicle is locked
with keys inside the vehicle.

تنطبــق فقــط علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف
ال ينطبــق هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي -
مســؤولية المدنيــة ضــد الغيــر.

This extension is not applicable for Section
II - Third Party Liability.

Fifth: Vehicle Replacement

خامسا :المركبة البديلة
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال
يتجــزآن منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق
علــى دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة
الفقــد والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا
االتفــاق تمديــد التغطيــة لتشــمل خدمــات الســيارة
البديلــة:

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium,
this Policy shall be extended cover Vehicle
Replacement:
The scope of cover as per the policy schedule
is based-on-one-of-the-following:

نطاق التغطية وفقً ا لجدول الوثيقة:
أ .مركبــة صغيــرة :لمــدة  14يــوم وذات محــرك ذو ســعة
 cc 1800كحــد أقصــى
ب .مركبــة صغيــرة لمــدة  8يــوم وذات محرك ذو ســعة
 cc 1800كحــد أقصى
ت .مركبــة صغيــرة لمــدة  30يــوم وذات محــرك ذو
ســعة  cc 1800كحــد أقصــى
ث .مركبــة متوســطة لمــدة  8يــوم وذات محــرك ذو
ســعة  cc 2000كحــد أقصــى
ج .مركبــة متوســطة لمــدة  14يــوم وذات محــرك ذو
ســعة  cc 2000كحــد أقصــى.

b. 8 Days (Small Cars) up to 1800 cc
c. 30 Days (Small Cars) up to 1800 cc
d. 8 Days (Medium Cars) up to 2000 cc
e. 14 days Medium Cars) up to 2000 cc
Vehicle Replacement benefits eligibility

أحقية الحصول على المركبة البديلة
أ .المركبــة عاجــزة عــن الحركــة نتيجــة حــادث مــروري
مغطــى لمــدة تزيــد علــى  48ســاعة .
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a. 14 Days (Small Cars) up to 1800 cc
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a. The vehicle is immobilized for more than
48 hours due to a covered motor accident.
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ب .المركبــة البديلــة ال تشــمل الحــوادث المتعلقــة
بالخســارة الكليــة .

b. The replacement car will note be provided
for total loss claims

ت .يتــم تحدديــد عــدد أيــام صــرف المركبــة البديلــة
بنــاءا علــى موافقــة الشــركة.

c. The Company must give the approval for
the number of car replacement days and not
the repairing work/body shop.

تنطبــق فقــط علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف
ال ينطبــق هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي -
مســؤولية المدنيــة ضــد الغيــر.

This extension is not applicable for Section II
- Third Party Liability.

Sixth: Convulsion of Nature

سادسا :تغطية الكوارث الطبيعية
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد التغطيــة بموجــب هــذه الوثيقــة لتشــمل
الفقــد والتلــف الناتــج عــن الكــوارث الطبيعيــة
التاليــة الفيضانــات أو الزوابــع أو األعاصيــر أو ثــوران
البراكيــن أو الــزالزل والهــزات األرضيــة  .تنطبــق فقط
علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق
هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي  -مســؤولية
المدنيــة ضــد الغيــر.

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
Policy shall be extended to cover loss or
damage due Loss or damage arising from
flood, high water level due to heavy rain,
storm including hail and sandstorm, typhoon,
cyclone, tornado, hurricane, volcanic
eruption, earthquake . This extension is not
applicable for Section II - Third Party Liability.

سابعا :التغطية الجغرافية للمملكة
العربية السعودية

Seventh: Geographical Area to
Kingdom of Saudi Arabia

المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد المنطقــة الجغرافيــة بموجــب هــذه الوثيقــة
لتشــمل المملكــة العربيــة الســعودية علــى أن ال
يومــا مــن تاريــخ خــروج
تتجــاوز كل رحلــة مــدة ً 15
المركبــة مــن مملكــة البحريــن  .تنطبــق فقــط
علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق
هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي  -مســؤولية
المدنيــة ضــد الغيــر.

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
Policy shall be extended to include GCC
countries also for a period of 15 days per
trip form the date of leaving Bahrain. This
 extension is not applicable for Section IIThird Party Liability.
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ثامنا :التغطية الجغرافية لدول
مجلس التعاون الخليجي
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد المنطقــة الجغرافيــة بموجــب هــذه الوثيقــة
لتشــمل دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أن
يومــا مــن تاريــخ خــروج
ال تتجــاوز كل رحلــة مــدة ً 15
المركبــة مــن مملكــة البحريــن .تنطبــق فقــط علــى
القســم األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق هــذا
التمديــد إلــى القســم الثانــي  -مســؤولية المدنيــة
ضــد الغيــر.

Eighth: Geographical Area to Gulf
Cooperation Council Countries
It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
Policy shall be extended to include GCC
countries also for a period of 15 days per
trip form the date of leaving Bahrain. This
 extension is not applicable for Section IIThird Party Liability.

تاسعا :خدمة ال VIP

Ninth: VIP Services

المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال
يتجــزآن منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق
علــى دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة
الفقــد والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا
االتفــاق تمديــد التغطيــة لتشــمل:

It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
Policy shall be extended cover:

أ .التوصيــل مــن أو إلــى ورشــة الوكالــة للصيانــة
الدوريــة.

a. Pickup & Delivery for Routine Maintenance
or Taxi Service

ب .الفحــص الســنوي للمركبــة بــاالدارة العامــة للمــرور
وتســجيل المركبــة.

b. Traffic Inspection and Registration.
c. Airport drop off service is available upon
client request subject to twice a year.

ت .التوصيل للمطار مرتين في السنة.

d. Maximum of three emergency services
under Home Assistance Service where each
service should not exceed BD 70/- .

ث .المســاعدة المنزليــة الطارئــة بواقــع ثــاث مــرات فــي
الســنة ولغايــة  70دينــار لــكل زيــارة .
يجــب علــى المؤمــن لــه حجــز الخدمــة مســبقً ا قبــل 48
ســاعة.

Service booking required 48 hours in advance.
This extension is not applicable for Section II
- Third Party Liability.

تنطبــق فقــط علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف ال
ينطبــق هــذا التمديــد إلى القســم الثاني  -مســؤولية
المدنيــة ضــد الغير.

عاشرًا  :الشغب (و/أو) اإلضطربات
(و/أو) اإلضطرابات االهلية (و/أو)
االعمال التخريبية المتعمدة بستثناء
التخريب بغرض االرهاب
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال
يتجــزآن منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق
علــى دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة
الفقــد والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا

solidarity.com.bh

Tenth: Riots ,Strike and civil
commotion excluding sabotage
and terrorism
It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium, this
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االتفــاق تمديــد التغطيــة بموجــب هــذه الوثيقــة
لتشــمل الخســارة الماديــة المباشــرة أو ضــرر
المؤمنــة بســبب أو الناشــئة عــن قانــون
بالمصالــح
َّ
أو سلســلة مــن أعمــال الشــغب و  /أو اإلضرابــات و /
أو اإلضطرابــات المدنيــة بمــا فــي ذلــك ضــرر الحريــق
والخســارة بالنهــب عقــب أعمــال الشــغب و  /أو
اإلضرابــات و  /أو المواكــب المدنيــة و  /أو االعمــال
التخريبيــة المتعمــدة كمــا هــى موصوفــة أدنــاه
والتــي تحــدث خــال فتــرة الوثيقــة :

Policy shall be extended to cover loss or
damage due to strike, riot and civil commotion
which for the purpose of this Endorsement
shall mean (subject always to the Special
Conditions hereinafter contained) loss of
or damage to the property insured directly
caused by:

a. The act of any person taking part together
with others in any disturbance of the public
peace (whether in connection with a strike
or lock-out or not) not being an occurrence
mentioned in condition

يشــمل ضــرر الشــغب واإلضــراب واإلضرابــات اإلهليــة
الناتجــة مباشــرة عــن:
أ .أي فعــل يرتكــب فــي ســياق اضطــراب فــي الســلم
العــام مــن جانــب أي شــخص يشــارك مــع اآلخريــن فــي
مثــل هــذا االضطــراب ؛ أو

b. The willful act of any striker or locked-out
worker performed in furtherance of a strike or
in resistance to a lock-out.

ب .أي عمــل متعمــد مــن أي مهاجــم أو عامــل محجــوز
يتــم تنفيــذه مــن أجــل االضــراب أو فــي مقاومــة إغــاق
مــا إذا كان هــذا الفعــل قــد ارتكــب أثنــاء اضطــراب فــي
الســام العــام ؛ أو

c. the action of any lawfully constituted
authority in preventing or attempting to
prevent any such act or in minimizing the
consequences of any such act.

ت .أي عمــل مــن أي ســلطة منشــأة بشــكل قانونــي
لغــرض قمــع أو التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن عواقــب
أي اضطــراب قائــم للســلم العــام  ،أو لغــرض منــع أي
فعــل مــن هــذا القبيــل المشــار إليــه فــي (ب) أعــاه أو
التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن العواقــب منهــا؛

This extension is not applicable for Section II
- Third Party Liability.

تنطبــق فقــط علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف
ال ينطبــق هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي -
مســؤولية المدنيــة ضــد الغيــر.

Eleventh: Home Content Cover

حادى عشر :غطاء محتويات المنزل
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال
يتجــزآن منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق
علــى دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة
الفقــد والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا
االتفــاق تمديــد التغطيــة لتشــمل الفقــد أو التلــف
لمحتويات المنزل أو األمتعة الشــخصية [باســتثناء
األمــوال الشــخصية] أو متعلقــات المؤمــن عليــه أو
التــي يكــون المؤمــن لــه مســؤوالً عنهــا قانونًــا
أو  /و للمســاعدين المنزلييــن المقيميــن أثنــاء
وجودهــم داخــل المنــزل المؤمــن عليــه  ،بمــا فــي
ذلــك التركيبــات والتجهيــزات المتعلقــة بالمؤمــن
عليــه أو المؤمــن بالمســؤولة نتيجــة الحريــق ،
أو البــرق لغايــة عشــرة آالف دينــار بحرينــي علــى
أســاس إجمالــي  ،وتخضــع هــذه التغطيــة لمبلــغ
تحمــل بقيمــة  250دينــار بحرينــي .تنطبــق فقــط
علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق
هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي  -مســؤولية
المدنيــة ضــد الغيــر.
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It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium,
this Policy shall be extended to cover
Loss or Damage to household goods or
personal effect [ excluding personal money
] belongings to insured [or for which insured
are legally responsible] and/or to resident
domestic helpers whilst within insured home,
including fixtures and fittings belongings to
insured [or which insured are responsible] as
a result of fire, lightning perils insurance up
to BD 10,000 on Aggregate basis, subject to
deductibles of BD 250. This extension is not
applicable for Section II - Third Party Liability.
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Twelfth: Life Insurance

ثاني عشر :التأمين على الحياة
المؤمــن لــه قــد تقــدم إلــى شــركة طل ًبــا
لمــا كان
َّ
وإقــرا ًرا  ،وهمــا أساســا هــذا العقــد وجــزءان ال يتجزآن
منــه ،ودفــع القســط المطلــوب أو وافــق علــى
دفعــه تبقــى الشــروط واالســتثناءات لوثيقــة الفقــد
والتلــف دون تغييــر  ،يتــم بموجــب هــذا االتفــاق
تمديــد التغطيــة لتشــمل تأميــن علــى حيــاة
حامــل الوثيقــة لغايــة  3770دينــار بحرينــي  .نتيجــة
الوفــاة الي ســبب مــن االســباب  .تنطبــق فقــط
علــى القســم األول  -الفقــد او التلــف ال ينطبــق
هــذا التمديــد إلــى القســم الثانــي  -مســؤولية
المدنيــة ضــد الغيــر.
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It is agreed and understood that otherwise
subject to the terms, exclusions, provisions
and conditions contained in the Policy or
endorsed thereon, and subject to the Insured
having paid the agreed extra premium,
this Policy shall be extended to cover Life
Insurance to the policy holder - death due
to any cause maximum of BD 3770 per life.
This extension is not applicable for Section
II - Third Party Liability.

insuringbahrain

1713 0000

