كن مستعدا في يوم الحادث!
کمالك سيارة أجرة ،فإنك تتورط في حادث مروري بمعدل  4مرات أكثر من سائق السيارة العادي في النرويج .لذلك ،من
المهم أن تكون أنت وموظفيك مستعدين جيدًا قدر اإلمكان.
نحن في شرکة التأمین ستوریبراند  Storebrandنريد أن نجعل هذه العملية سهلة وسريعة بالنسبة لك قدر اإلمكان،
وليتحقق هذا فإننا نعول علی أن تکون أنت وموظفيك علی دراية بالطريقة التي تريد شرکة  Storebrandأن تتم معالجة
القضايا بها .ستجد أدناه بعض النصائح واإلرشادات الجيدة في حالة وقوع حادث مروري.
إليك بعض النصائح الجيدة
• احرص دائ ًما على أن يکون لديك في السيارة نموذج إبالغ عن الحادث  skademeldingsskjemaمعبأ سلفا
باالسم ورقم لوحة السيارة واسم شركة التأمين وما إلى ذلك ،ويفضل أن يكون هناك نموذ ًجا واحدًا لكل سائق .بهذا
الشکل يمكن للشخص المتورط في الحادث التركيز على المعلومات المهمة التي يجب تضمينها في استمارة اإلبالغ
عن الحادث.
• امأل نموذج اإلبالغ عن الحادث عند حدوث الضرر ،ال تنتظر حتى اليوم التالي.
• ارسم مخططا صحيحا للموقف ،موقع السيارة في الحارة المرورية ،المسافة إلى كتف الطريق والمسافة إلى التقاطع،
إلخ.
• قم بتسليم استمارة اإلبالغ المعبأة
• التقط صورا لمکان الحادث والسيارات

اإلبالغ عن األضرار
يتم تطبيق التأمين أوال عندما يحدث الضرر .لذلك ،نرکز علی أن تحصل علی تجربة جيدة في عملية تسوية المطالبات.
في حالة حدوث ضرر (ليس الزجاج واإلنقاذ) ،يجب عليك إبالغ قسم اإلبالغ عن األضرار في أقرب وقت ممكن على رقم
الهاتف  ، 91508881لکي تتلقى ما يسمی برقم المطالبة ( .)skadenummerعندما تحصل علی رقم المطالبة،
يمكنك عندذاك العثور على ورشة قريبة متعاقدة مع شرکة التأمين من خالل النقر هنا حتى يمکن البدء بإصالح السيارة
في أقرب وقت ممكن.

في حالة تلف زجاج السيارة أو الحاجة إلى المساعدة على الطريق؟
لدى  Storebrandاتفاقية علی مستوی البالد مع شرکة  .Hurtigruta Carglassيمكنك حجز موعد مباشرة على
موقع الويب الخاص بهم أو االتصال بهم علی الرقم  .+47 22 31 19 99على هذا الرقم ،يمكنك أيضًا طرح األسئلة
التي قد تكون لديك حول تلف الزجاج .يبلغ الجزء من التکلفة الذي يدفعە المؤمن ( 3000 )egenandelكرونة نرويجية
 ما لم ينص عقد التأمين على خالف ذلك.اتصل بشريكنا  SOS Internationalعلى رقم الهاتف  +47 22 48 90 00عندما تحتاج إلى مساعدة طارئة على
الطريق .إنهم يقومون بإجراء اإلصالحات الالزمة في الموقع أو نقل السيارة إلى أقرب ورشة تصليح متعاقدة معنا،
ويقدمون المساعدة لکي تصل أنت ومن معك إلی البيت بأمان.
يبلغ الجزء الذي يدفعە المؤمن  1000کرونة.

معلومات مفيدة
أحتاج إلی مساعدة طارئة على الطريق

اتصل بشريكنا  SOS Internationalعلى رقم الهاتف  00 90 48 22 47+عندما
تحتاج إلى مساعدة طارئة على الطريق .إنهم يقومون بإجراء التصليحات الالزمة في الموقع أو
نقل السيارة إلى أقرب ورشة تصليح متعاقدة معنا ،ويقدمون المساعدة لکي تصل أنت ومن
معك إلی البيت بأمان.
يبلغ الجزء الذي يدفعە المؤمن  1.000كرونة نرويجية.

تضرر زجاج سيارتي

لدى  Storebrandاتفاقية علی مستوی البالد مع شرکة  .Hurtigruta Carglassيمكنك
حجز موعد مباشرة على موقع الويب الخاص بهم أو االتصال بهم علی الرقم +47 22 31
 .19 99على هذا الرقم ،يمكنك أيضًا طرح األسئلة التي قد تكون لديك حول تلف الزجاج.
يبلغ الجزء الذي يدفعە المؤمن ( 3000 )egenandelكرونة نرويجية  -ما لم ينص عقد
التأمين على خالف ذلك.
إذا اصطدمت بمركبة أخرى  ،يجب عليك أنت والطرف اآلخر أن تبلغا کل إلی شركة التأمين
الخاصة بە بالضرر .امأل نموذج اإلبالغ عن الحادث األوروبي وقم بتحميلە عند اإلبالغ عن
المطالبة .إذا لم يرغب الطرف اآلخر في كتابة نموذج إبالغ مشترك ،فإن الشخص المعني
ملزم بأي حال من األحوال بتقديم البيانات الشخصية ورقم لوحة السيارة .سوف نتصل بك إذا
كنا بحاجة إلى مزيد من المعلومات .ال تحتاج إلى استخدام التأمين حتى إذا أبلغت عن الضرر.
قبل أن يتم إصالح السيارة ،يجب إبالغنا بالضرر حتى تتلقى رقم مطالبة .بعد اإلبالغ عن
الضرر ،احجز موعدًا للتقييم لدی ورشة من ورشات التصليح المتعاقدة معنا.
تقوم الورشة أوالً بتقييم الضرر .إذا لم نغطي تكاليف اإلصالح ،ولم تكن متأكدًا مما إذا كنت
تريد إصالح الضرر أم ال ،فإننا نوصيك بأن تدع الورشة تقيم الضرر على أي حال .هکذا
ستعرف كم سيكلف إصالح السيارة.
أما إذا قمنا بتغطية تكاليف اإلصالح ،فيجب أن نوافق على السعر قبل أن تتمكن الورشة من
إجراء اإلصالح .تقوم بترتيب موعد إلصالح السيارة مباشرةً مع ورشة العمل عند موافقتنا
على السعر .وإذا كانت السيارة موجودة بالفعل في ورشة تصليح ليس لدينا عقد معها ،فيمكن
نقلها إلى ورشة لدينا عقد معها .سنتکفل نحن بهذا األمر.
• يتم تحديد الجزء الذي يدفعە المؤمن في عقد التأمين .بعض الميزات الرئيسية:
• ال يدفع المؤمن مبلغ التکلفة الذاتیة ( )egenandelفي الحاالت التي تكون فيها مسؤوالً
فقط.
• عند إصالح األضرار التي لحقت بسيارتك ،عادة ما يكون هناك تکلفة ذاتیة يجب دفعها.
• عند اصطدام طرفين ،يجب تغطية التکلفة الذاتیة من قبل الطرف المسؤول عن التصادم .عند
إصالح األضرار التي لحقت بالمركبات  ،فإنك تدفع التکلفة الذاتیة مباشرة إلى الورشة.

اصطدمت بسيارة أخرى

سيارتي بحاجة إلى اإلصالح

کم يبلغ الجزء الذي يدفعە المؤمن
( )egenandelوأين سأدفعە؟

متی أفقد الخصم ( )bonusعلی رسم التأمين؟
هل يغطي التأمين مصاريف استئجار سيارة؟

ال يوجد خصم علی رسم التأمين لسيارات األجرة
ال

تعرضت سیارتي إلی التخریب المتعمد

يتم تغطية األضرار الناتجة عن التخريب المتعمد إذا كان لديك تأمين شامل (.)kasko

تأمين ضد خسارة عدم االستخدام/تأمين ضد
الخسارة غير المباشرة
Avsavn/driftstapsdekning

لست راض عن التسوية

اكتب شرحا ً لما تعتقد أنە حدث عندما أبلغت عن الضرر.
إذا لم تكن قد أبلغت عن الضرر بعد ،فال يزال بإمكانك تقديم مطالبة التأمين الخاصة بك هنا .ثم
يجب عليك إبالغ الشرطة في أقرب وقت ممكن .احتفظ بالوثائق الخاصة باإلبالغ .هنا يمكنك
اإلبالغ عن الحادث رقميًا إلى الشرطة
عند شراء هذا التأمين .يسري التأمين لمدة أقصاها  40يو ًما ،محسوبة من اليوم الرابع الذي
تكون فيە السيارة خارج الخدمة نتيجة للضرر .يبلغ الحد األقصی للتعويض  3500كرونة
نرويجية في اليوم .عند حساب الخسارة ،يجب استخدام نموذج "حساب بدل عدم االستخدام
 "Beregning av avsavnsgodtgjørelseالذي أعدتە جمعية سيارات األجرة
النرويجية  Norges Taxiforbundواعتمادە کأساس للمطالبة بالتعويض.
عندما تقع المسؤولية عن الضرر على عاتق الطرف اآلخر  ،يسري التأمين من اليوم األول.
وفي هذە الحالة تدخل الشركة في دعوى تعويض المؤمن عليە وتطالب بالتعويض عن خسارة
عدم االستخدام.
لديك فرصة تقديم شکوی إذا كنت ال توافق على قرارنا .سوف يتم معالجة قضيتك من جديد
عن طريق إرسال شكوى مكتوبة إلينا بشأن قضية التأمين الخاصة بك .في الشكوى ،من المهم
أن تذكر بوضوح ما ال توافق عليە ،وربما معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالقضية.
بمجرد أن نتلقی شكواك ،ستتلقى ردًا منا في غضون  21يوم عمل.

تأمين سيارات األجرة الشامل
ما الذي يتم تغطيتە:
ما يلي مشمول في تأمين سيارات األجرة.
تأمین إلزامي ضد المسؤولیة
تأمين ضد مسؤولية السيارة /
Bilansvar
السرقة
الحريق
تأمین شامل علی المرکبة /
Vognskade_ kasko

يغطي الضرر الذي يلحق بسيارة المؤمن في حالة الخروج عن الطريق أو االنقالب أو
التصادم أو حصول أي حدث عرضي ومفاجئ وخارجي

 يتم دفع تعويض للمؤمن حتى لو تسبب الشخص المسؤول عن السيارة في إلحاق"تحدید هویة" محدود /
 Begrenset identifikasjonالضرر
من خالل:
• اإلهمال الجسيم أو التصرف المتعمد.
• الوقوع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
• القيادة على الطرق الوعرة في مخالفة لقيود االستخدام الواردة في االتفاقية.
• مخالفة أنظمة السالمة.
ومع ذلك ،ال ينطبق هذا إذا كان "الشخص المسؤول" عن السيارة يمتلك أكثر من ٪10
من حصة الملكية في الشركة أو يشارك في مجلس إدارة الشركة أو في إدارتها.
تأمين ضد المسئولية المدنية تجاه
الغير Bedriftsansvar /
تأمين ضد المسؤولية عن البضائع /
Godsansvar
الضرر نتيجة السطو واالعتداء
المعدات الثابتة
وثائق الترخيص

يؤمن لك بصفتك المالك تعويضا كامال عندما يتسبب الموظف في إلحاق الضرر :عن
قصد أو بسبب اإلهمال الجسيم  ،أو بسبب الوقوع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات ،أو
من خالل انتهاك لوائح السالمة.
ً
يغطي المسؤولية القانونية عن األضرار للشركة وفقا لقانون اتفاقيات الشحن البري.
مبلغ التأمين هو  25.000کرونة نرويجية.
عدادات التاكسي والمعدات المرتبطة بها  ،قفل الكحول  ،مطلع الكراسي المتحركة،
زخرفة السيارة  ،إلخ .مبلغ التأمين يبلغ  100000كرونة نرويجية.
يشمل أيضًا مستندات الترخيص المتعلقة باستخدام السيارة.

أمتعة الزبائن
المساعدة القانونية
حادث سير السائق والراكب
خسارة عدم االستخدام/الخسارة غير
المباشرة Avsavn/driftstap /

مبلغ التأمين هو  10000كرونة نرويجية.
مبلغ التأمين هو  100000كرونة نرويجية.
يشمل كالً من السائق والراكب في حالة اإلعاقة و  /أو الوفاة.
يغطى لمدة تصل إلى  40يو ًما  ،مع دفع تعويض يصل إلى  3500كرونة نرويجية في
اليوم (نحن نغطي خسارتك الفعلية ،وستحصل علی نفس النتيجة المالية كما لو لم يحدث
الضرر).
يتم تغطية األضرار التي لحقت بالمحرك ونظام الدفع حتى یبلغ عداد المسافة 300000
كم  4 /سنوات
(الجزء الذي يدفعە المؤمن :قبل بلوغ عداد المسافة  150.000كم ٪25 :من تكلفة
اإلصالح وبحد أدنی يبلغ  20000كرونة نرويجية.
عند اجتياز  150000كم ٪40 :من تكاليف اإلصالح وبحد أدنی يبلغ  20000كرونة
نرويجية).

ملء غير صحيح

تكاليف تنظيف وإصالح األضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة لملء غير صحيح ،يغطی
الضرر بما يصل إلى  25000کرونة نرويجية (ال تطالب بدفع التکلفة الذاتية).

تلف المحرك

