
 
 

 

 
 شركة قطر للتأمين

 Qatar Insurance Company 

P.O. Box 666, Doha, Qatar  Last updated: 28-Mar-2018 

Tel : ( +974) 44962222 / 8000- QIC(742) 

Fax: ( +974) 44831569  

Website: www.qic-insured.com 

 

Premier Optional Cover 
For Own Damage 

 

 تغطيات "بريمير" األختيارية

 لجسم المركبة

Motor Policy No. : 
 

 وثيقة تأمين سيارات رقم :

Period From                      To 
 

 عن المدة من :                     الى

Replacement Hire Car Following 
Accident 
 
 

  في حال حصول حادث سيارة بديلة

 

In consideration of the insured having paid 
the agreed additional premium, following 
an accident of the vehicle covered under 
the policy resulting in any identifiable 
damages to the insured vehicle for which a 
claim has been raised with the company, 
the insured is entitled to a replacement 
vehicle for hire from the validity of the 
replacement car voucher until the date of 
completion of the repair subject to a 
maximum of 10 (ten) days during the 
policy period. 
 
The insured shall be responsible for 
obtaining from the workshop confirmation 
of the dates and time of completion of 
repair. Replacement vehicle provided to 
the insured will be as under ; 
 
i. Small sedan 5 seater (Subaru Impreza 

قوع وو بسداد المؤمن له القسط اإلضافي المتفق عليه

حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة  يوجب رفع مطالبة 

باألضرار الناتجة عن الحادث للسيارة المؤمنة لدى 

سيارة بديلة من الحصول  على  الشركة ، يحق للمؤمن له 

استحقاق السيارة البديلة وحتى  تاريخ تسليمه قسيمة

)عشرة  أيام( أيام  1 0تاريخ اكتمال اإلصالح وبحد أقصى

 من تاريخ بدء اإلصالح خالل فترة التأمين.

 
و لهذا الغرض يتعين على المؤمن له الحصول من جهة 

اإلصالح على ما يفيد وقت وتاريخ                                                        

اإلنتهاء من إصالح السيارة . ويعتمد نوع السيارة البديلة 

نوع السيارة المؤمنة  مايلي على إلى الُمؤمن عليهالمقدمة

 ;التي حددتها شركة التأمين

 

ارو إمبريزا مقاعد )سوب 5صغيرة  صالون سيارة -1

أو ماشابه( إذا كانت قيمة السيارة المؤمن عليها 

لاير  100,000لاير قطري إلى  1تتراوح مابين 
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or similar) if insured value of the 
vehicle is between QAR 1-QAR 100,000; 

ii. Medium car 5 seater (GMC Terrain or 
similar) if insured value of the vehicle is 
between QAR 100,000–QAR 250,000; 

iii. Luxury car 5 seater (Cadillac CTS or 
similar) if insured value of the vehicle is 
more than QAR 250,000. 

 
The replacement vehicle may only be used 
in the State of Qatar. 
 
When a vehicle is declared a total loss due 
to damage or theft, the benefit under this 
extension ceases after the issuance of the 
total loss report or the estimator’s report.  
The replacement hire car will be subject to 
the terms and conditions of the provider. 
In order for our provider to make available 
a replacement vehicle, they will require a 
valid driving license, a valid residence 
permit and a valid credit card (visa/master 
card) authorization. 

 
EXCEPTIONS: 
 
The following are not covered. 
 

 FUEL COSTS, PARKING COSTS 
OR ANY FINES. 

 HIRE CAR CHARGES AFTER 
THE PERIOD OF TEN (10) DAYS 
DURING A POLICY PERIOD. 

 قطري.

مقاعد )جي ام سي تيراين أو  5سيارة متوسطة   -2

ماشابه( إذا كانت القيمة المؤمنة للمركبة تتراوح 

لاير  250,000إلى  لاير قطري 100,000مابين 

 قطري.

أو ماشابه(  CTSمقاعد )كاديالك  5سيارة فاخرة  -3

إذا كانت القيمة المؤمنة للمركبة أكثر من 

 لاير قطري. 250,000

 

 .تستعمل السيارة البديلة داخل دولة قطر فقط 

 عند إعتبار أن السيارة خسارة كلية بسبب التلف 

أو السرقة ، فإن المنفعة من هذا اإلستحقاق تتوقف بعد 

 صدور قرار اعتبار السيارة هالكة كليا أو صدور 

 

 مقايسة جهة االصالح بذلك

 

سوف تخضع السيارة البديلة إلى أحكام وشروط مكتب 

التأجير . ومن أجل توفير خدمة إستبدال السيارة فإنه 

يتطلب ، رخصة قيادة سارية المفعول ، تصريح إقامة 

 ساري المفعول ، بطاقة ائتمانية سارية المفعول 

 )فيزا / ماستر كارد ( 

 

 اإلستثناءات :

 

 ال تشمل التغطية على اآلتي 
 

  ثمن الوقود ، تكلفة المواقف والمخالفات

 .المرورية  
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 ANY DEDUCTIBLE APPLIED 
UNDER THE HIRE CAR TERMS 
AND CONDITIONS SHOULD 
THERE BE AN ACCIDENT. 

 ANY OTHER LEGAL LIABILITY 
ARISING OUT OF THE USE OF 
HIRE CAR. 

 

  يوم  10رسوم إستئجار السيارة بعد مرور. 
 

  في حال حصول أي حادث خالل فترة استبدال

السيارة سيكون هناك نسبة إقتطاع حسب 

 .شروط وأحكام مكتب التأجير 

 أي مسؤولية قانونية ناشئة عن إستخدام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date of  Issue :        /     /         /       :تاريخ األصدار     / 
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