
سيارتي

00964 780 715 0715
00964 751 715 0715
00964 770 715 0715
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www.dilnia.com

www.facebook.com/dilnia

لماذا علينا شراء برنامج تأمين سيارتي ؟

يقدم برنامج تأميـــــن ســــيارتي الحماية الماليـــة من اضرار المركبة المؤمنة من جراء حادث و/أو حريق, الخسارة الكلية, باإلضافة الى السرقة. 
وكما هو موضح في الجدول ادناه:

 تغطية اكياس الحماية الهوائية

فرع بغداد
فرع اربيل

www.linkedin.com/in/dilnia-insurance-40b8a3167فرع سليمانية
www.twitter.com/DilniaInsurance

دلنيا للتأمين

MVA-AR-09-19

أضرار المركبة المؤمن عليها  و/أو الحريق
التغطيات

 الخسارة الكلية

السرقة
(ضمن أقليم كردستان فقط) 

 المسؤولية اتجاه الطرف الثالث
 (المسؤولية اتجاه الِغير)

 تغطية اكياس الحماية الهوائية

 تعويض يومي

تغطية الحوادث الشخصية (للسائق والركاب)

مبلغ التحمل

الخصومات

   المركبات القابلة للتأمين بموجب هذا البرنامج

   األقساط السنوية

الناتج عن حادث تأميني مغطى وبما ال يتجاوز القيمة السوقية  للمركبة وقت وقوع الحادث

في حال تجاوزت قيمة إصالح المركبة ما يعادل %70 من قيمتها السوقية, وتخضع إلستقطاع قدره 10% 
* المركبة المتضررة تعتبر ملكا للشركة  

و بمبلغ تأمين اجمالي سنوي $35,000:  

*  األضرار المادية:
    عن كل حادث  $10,000 

    وكحد أقصى 25,000$ خالل السنة الـتأمينية    
  
  

   وبحد أقصى قدره  500$ سنويا / كيس هوائي 

وقدره 35$ عن اليوم الواحد و لحد اقصى 7 أيام 
 

$100

5%

هي المركبات التي ال تزيد سنة صنعها عن 10 سنوات من السنة الحالية

 المركبات  الخاصة و سيارات الدفع الرباعي : %3 وكحد ادنى $350

 مركبات الحمل : %3.25 وكحد ادنى $350 
* (يستثنى التعويض اليومي والسرقة)

مركبات الميني فان والباصات:
* (يستثنى التعويض اليومي والسرقة) 

السرقة عن طريق الكسر و الخلع و الذي يظهر بوضوح على هيكل المركبة المؤمن عليها, وتخضع
إلستقطاع قدره 10% 

*  األضرار الجسدية:
    في حالة الوفاة و العجز  $10,000 
    نفقات طبية لغاية $2,500            

    وكحد أقصى 10,000$ خالل السنة الـتأمينية

* يستحق التعويض بعد 7 أيام من البدء بتصليح المركبة  

 للشخص الواحد   $3,000 
نفقات طبية ولغایة 600$ للشخص الواحد

عن كل حادث 

سنويًا و بحد أقصى %30 في حال عدم وجود مطالبات سابقة

 ابتداء من %3.75 وكحد ادنى $950  

تطبق األحكام و الشروط العامة

عن كل حادث
عن كل حادث


