
Unknown Damage Cover 
 

According to Para 6 of Chapter 3 (General 

Conditions) of the optional motor body 

insurance policy, in case of a damage caused 

to the vehicle by an unknown third party, 

the insured person is required to bear 30% 

(thirty percent) of value of the damage 

incurred to the vehicle, after deducting the 

depreciation percentage according to how 

the vehicle’s age.  
 
However, in case this Unknown Damage 
cover has been opted-in by the Insured and 
the additional premium as specified and 
shown in the Schedule has been paid, then, 
anything contained elsewhere in the policy 
documents will be disregarded, the 
Company shall waive the collection of 30% 
of the total compensation towards the cost 
of damages caused by an unknown third 
party in the following events : 

 
• Damage to the insured vehicle 

caused by an unknown third party 
(i.e. damage is caused to the insured 
vehicle but the insured do not know 
who caused the damage)  .  
 

• Minor scratches on the insured 
vehicle  . 
 

• The insured vehicle was involved in 
an accident, but the driver was 
unable to record the vehicle number 
of the other vehicle that caused the 
accident (the perpetrator escaped 
from the scene of the accident). 

 ضد مجهول تغطية األضرار 
 

للفقرة   الفصل  (  6)وفًقا  العامة(  (  3)من   )الشروط 

املركبة التأمين    وثيقةمن   في حالة  "أنه    االختياري لجسم 

لل ضرر  طرف  حدوث  قبل  من  معروف مركبة  غير    ثالث 

مجهول( )ب  لهاملؤمن    يتحمل   )ضد  ثالثين    ( %30نسبة 

من   بعد باملائة  ، وذلك  باملركبة  تلحق  التي  األضرار  قيمة 

 .خصم نسبة األستهالك املقررة حسب عمر املركبة
 

ضد    الضرر تغطية  املؤمن له  في حالة اختيار  ف،    ومع ذلك

افي كما هو محدد ومبين في  وتم دفع القسط اإلض   مجهول 

الوثيقة يتم ،    شروط  ش يء    فسوف  أي  عن  النظر  غض 

ف في  وارد  آخر  مكان  أي  الوثيقة  ي  يجبشروط  على    ، 

  ( %30)  باملائةنسبة الثالثون    الشركة التنازل عن تحصيل

بها   تسبب  التي  األضرار  تكلفة  عن  التعويض  إجمالي  من 

 :  التالية  الحاالتطرف ثالث مجهول في  
 

باملركبة املؤمن عليها بسبب   • يلحق  الذي  الضرر 

املؤمن   للمركبة  ضرر  )أي  مجهول  ثالث  طرف 

تسبب   من  يعرف  ال  له  املؤمن  لكن   عليها 

 .  في الضرر(
 

 .  عليهاخدوش طفيفة على املركبة املؤمن  •
 
لكن   • لحادث  عليها  املؤمن  املركبة  تعّرضت 

املركبة   رقم  تسجيل  من  يتمكن  لم  السائق 

باملركبة الحادث    املتسببةاألخرى    الخاص  في 

 . )هرب الجاني من مكان الحادث(

 


