
احصل على تغطية تكافلية
للمركبات تتوافق مع أحكام

الشريعة ا�سالمية
وبأسعار تنافسية مع ميثاق

الرائد في الخدمات المصرفية ا�سالمية في السلطنة



يقــدم ميثــاق تغطيــة التكافــل للمركبــات مــن 
خــال شــركة تكافــل عمــان بطريقتيــن : 

تكافـل المركبـات الشامـل   

تكافـل الطـرف الثالـث   

تكافـل المركبـات الشامـل 

تقـدم تغطيـة تكافـل المركبـات الشامـل الحمايـة ضـد : 

الخسـارة أو الضـرر للمركبـة المغطاة .   

التصـادم العرضـي أو االنقـالب   

السرقـة ، الحريـق أو التصـرف المـؤذي لطـرف ثالـث   

مسؤوليـة الطـرف الثالـث   

تغطيـة المخاطـر الطبيعيـة .   

بأسعـــار  البنـــك  لزبائــن  َــّدم  ُتقـ الشامـــل  المركبـــات  تكافـــل  تغطيـــة 
مثـــل:  األخـــرى  المضافـــة  القيمـــة  منافـــع  إلــى  باإلضافــة   ، تنافسيـــة 

منفعـة تغطيـة الحـادث الشخصـي المجانيـة حتـى 7 ركـاب .   

تغطيـة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المجانيـة.   

إصالح  مجاني من الوكالـة في سنـة التسجيـل األولـى.   

خيـــار إصالح من الوكالة حتـــى 3 سنـــوات من أول تسجيـــل للمركبـــة   
بتكلفـــة رمزيـــة إضافيـــة. 

تقديـم تغطيـة شاملـة للمركبـات لمدة  7 سنـوات.   

ميزة توفير سيـــارة بديلـــة حتـــى 15 يـــوم في حالـــة الحـــادث للمركبـــة   
المغطــاة. 

تحميـــل وتسليـــم السيـــارة للوكالـــة إلجـــراء الصيانـــة الروتينيـــة مـــرة   
ــة.  ــدة فــي السنـ واحـ

تغطيـــة تكافـــل السفـــر السنويـــة فــي جميـــع أنحـــاء العالـــم لرحـــالت   
ــدودة.  ــر محـ غيـ

*تنطبـق الشـروط واألحكـام. 



عـرض خـاص لزبائن حفـاوة 

يتمتع زبائن حفـــاوة بخيـــار تصليـــح الوكيـــل حتـــى 5 سنـــوات كميزة   
حصريــة.

تكافـل مركبـات الطـرف الثالـث 

ــم اآلن  ــط يمكنهـ ــث فقـ ــرف الثالـ ــة الطـ ــون تغطيـ ــن يطلبـ الزبائــن الذيـ
ــرف الثالـــث التــي تقــدم  ــة تكافـــل الطـ ــع تغطيـ ــال مـ ــة البـ ــادة براحـ القيـ

التغطيـــة للتالــي: 

خسـارة وضـرر مركبـة الطـرف الثالـث.   

مسؤوليـة الطـرف الثالـث.   

ضـرر ممتلكـات الطـرف الثالـث.   

تغطيـة دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة المجانيـة.   

لمزيـد من التفاصيـل 

قـم بزيـارة أقـرب فـرع لميثـاق للصيرفة اإلسالمية. 

للمزيد من االستفسارات والمساعـــدة في حالـــة المطالبـــة، يرجـــى 
االتصـال : 

بأرقـام خـط المساعـدة ) 8 صباحـًا إلى 5 مسـاًء ( . 
 + 968 22303068/22303000

رقـم خدمـة زبائن البنـك ) 8 صباحـًا إلى 7 مسـاًء( . 
 + 968 92287176

 info@takafuloman.om :البريـد اإللكترونـي
www.takafuloman.om

إقرار:
خطــة تكافــل للســيارات هــي عقــد بيــن حامــل الوثيقــة وشــركة تكافــل عمــان للتأميــن ش 
م ع ع وليــس البنــك. ال يكــون ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية مســؤوًلا عــن أعمــال أو قــرارات 
شــركة تكافــل عمــان للتأميــن )ش.م.ع.ع( ، وال يكــون ميثــاق للصيرفــة اإلســالمية مســؤوًلا 

عــن مدفوعــات المطالبــة أو الخدمــات بموجــب هــذه السياســة.



األسئلة األكثر شيوًعا:

كيف يعمل التكافل؟

الشــريعة  وقواعــد  التكافــل  مبــادئ  إلــى  اإلســالمي  التأميــن  يســتند 
األساســي  النظــام  فــي  بوضــوح  ذكرهــا  يتــم  والتــي  اإلســالمية، 
وقواعــد شــركة التكافــل. فــي التكافــل، يعتبــر حاملــو وثيقــة التأميــن 
مشــاركين فعلييــن فــي المخاطــرة. تلتــزم شــركة التكافــل بمبــادئ 
وأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي جميــع أنشــطتها واســتثماراتها. كمــا 
تقــوم الشــركة بتعييــن هيئــة استشــارية شــرعية لمراقبــة الشــريعة 
وتدقيقهــا. تتولــى شــركة التكافــل دور الوكيــل الــذي يديــر صنــدوق 
حســاب  يســتثمر  الــذي  )المديــر(  المضــارب  ودور  المشــارك  التكافــل 

المشــارك.

لماذا التكافل؟

التكافــل، هــو شــكل مــن أشــكال التأميــن تتــم إدارتــه بطريقــة متوافقــة 
نقلــه  وعــدم  الخطــر  يتــم مشــاركة  اإلســالمية.  الشــريعة  أحــكام  مــع 
ــة  ــة المتبادل كمــا فــي التأميــن التقليــدي. يتكــون التكافــل مــن الكفال
مخاطــر  التكافــل  صنــدوق  يتحمــل  حيــث  المتبادلــة  والمســاعدة 
نقــل  وليــس  المخاطــر،  تقاســم  هــو  التكافــل  جميًعــا.  المشــاركين 
المخاطــر التــي ال تغطــي المخاطــر غير المســموح بها من قبل الشــريعة 
اإلســالمية. تعــد المســاهمات التــي تــم جمعهــا مــن المشــاركين تبرعــات 
وتشــكل صنــدوق تكافــل يتــم مــن خاللــه تســديد جميــع المطالبــات 
والمصاريــف الخاصــة بــإدارة الصنــدوق. فــي نهايــة الســنة الماليــة، وبعــد 
ــى المشــارك  خصــم جميــع المصروفــات، فــإن الفائــض ســوف ينتمــي إل
)حامــل الوثيقــة(. يتــم توزيــع الفائــض وفًقــا للمبــادئ التــي أقرهــا مجلس 

الشــريعة، وينطبــق علــى األشــخاص المســاهمين.

لماذا يجب علي تغطية سيارتي من خال ميثاق؟

دخــل ميثــاق فــي اتفاقيــة توزيــع مــع تكافــل عمــان لبيــع منتجــات تكافــل 
ميثــاق  لزبائــن  يمكــن  للغايــة.  تنافســية  بأســعار  لزبائنــه  المركبــات 
االســتفادة مــن هــذا العــرض الحصــري وحجــز وثيقــة التأميــن عــن طريــق 

أي فــرع مــن فــروع ميثــاق.

هل يمكنني تأمين أكثر من سيارة واحدة؟

نعــم، يمكــن للزبــون تأميــن أكبــر عــدد ممكــن مــن المركبــات وفًقــا 
الترتيــب. لهــذا 



أو  ميثــاق  مــن  الممولــة  ســيارتي  تأميــن  يمكننــي  هــل 
الممولــة مــن أي مؤســس أخــرى بموجــب هــذا الترتيــب؟

نعــم، يمكــن للزبــون تأميــن الســيارة الممولــة بموجــب هــذا الترتيــب 
ــد للســيارة، يمكــن حجــز تكافــل  ــل جدي مــن أي بنــك، وأثنــاء أخــذ تموي

ــاق علــى حــد ســواء. الســيارة مــن ميث

ســيارتي  تأميــن  تجديــد  يكــون  عندمــا  ســيحدث  مــاذا 
؟ مســتحًقا

يتــم التواصــل معــك لتجديــد التأميــن وذلــك مــن خــالل زيــارة فــرع ميثــاق 
قبــل انتهــاء صالحيــة الســيارة. فــي حالــة انتهــاء الصالحيــة، ســنحتاح 

إلــى رؤيــة الســيارة وأخــذ بعــض الصــور.

ماذا يحدث في حالة المطالبة؟

فــي  الحــق  ميثــاق  ويملــك  عمــان،  تكافــل  مســؤولية  هــي  المطالبــة 
للزبــون  يمكــن  المعاملــة.  لبــدء  عمــان  بتكافــل  االتصــال  تســهيل 

عمــان. تكافــل  فــروع  مــن  فــرع  أي  مــع  مباشــرة  التواصــل 

كم من الوقت/ الزيارات يستغرق إلصدار وثيقة التأمين؟

يحتــاج الزبــون إلــى زيــارة واحــدة فقــط وال يســتغرق األمــر أكثــر مــن 15 
إلــى نظــام  التأميــن. ســيقوم ميثــاق بالولــوج  دقيقــة إلصــدار وثيقــة 
تكافــل عمــان عبــر اإلنترنــت إلصــدار الوثيقــة ويمكــن للزبــون الخــروج مــن 

الفــرع لتجديــد ملكيــة الســيارة مــن شــرطة عمــان الســلطانية.

ما هي المستندات التي المطلوبة إلصدار الوثيقة؟

تحتــاج إلــى إحضــار ملكيــة الســيارة أو أوراق الوكالــة المختومــة فــي حالــة 
وجــود ســيارة جديــدة ، أو رخصــة قيــادة ســارية ، أو نمــوذج طلــب يجــب 
تعبئتــه وتوقيعــه فــي الفــرع ، ســيتم التقــاط صــور الســيارة مــن قبــل 
موظفينــا فــي حالــة انتهــاء صالحيــة ســيارة جديــدة أو  انتهــاء الملكيــة.

كيف يمكن دفع المساهمات الدورية؟

يمكــن دفــع المســاهمة مــن خــالل حســاب ميثــاق )الجــاري/ التوفيــر( أو 
بوابــة الدفــع عبــر اإلنترنــت فــي تكافــل عمــان باســتخدام بطاقــة الزبــون 

ســواًء كانــت خصــم/ ائتمانيــة.



لــدّي مركبــة/ ســيارة رياضيــة هــل يمكننــي التأميــن عليهــا 
بموجــب هــذا الترتيــب؟

يلــزم إحالــة ســيارات المركبــة الرياضيــة/ الســيارات الرياضيــة/ الســيارات 
مــن العالمــات التجاريــة الصينيــة إلــى شــركة تكافــل عمــان، حتــى نتمكن 

مــن إحالــة الموضــوع للحصــول علــى عــرض أســعار  للزبــون.

ــارات  ــن اإلم ــتوردة م ــيارات المس ــن الس ــي تأمي ــل يمكنن ه
العربيــة المتحــدة أو دول الخليــج األخــرى؟

فقــط  المشــتراة  المســجلة/  العمانيــة  الســيارات  تأميــن  يمكــن  ال، 
الترتيــب. هــذا  بموجــب 

مــاذا لــو كنــت أرغــب فــي الحصــول علــى إصــاح وكالــة 
لســيارتي؟

نعــم، يكــون الخيــار متاًحــا للســنة الثانيــة حتــى الخامســة عنــد دفــع 
مســاهمة إضافيــة؛ يرجــى االتصــال بــأي مــن فــروع ميثــاق للحصــول علــى 

المزيــد مــن التفاصيــل.

ماذا لو كنت أرغب بإلغاء وثيقة تأميني؟
نعــم، يمكنــك إلغــاء الوثيقــة، وســوف نقــوم بإلغــاء الطلــب وإحالتــه إلــى 

تكافــل عمــان.

ــي  ــل بإمكان ــيارتي، ه ــة س ــة ملكي ــت صاحي ــو انته ــاذا ل م
ــاق؟ ــي ميث ــن ف ــة التأمي ــدار وثيق إص

فــي حالــة انتهــاء صالحيــة ملكيــة الســيارة بالفعــل، يجب علــى موظفينا 
فحــص الســيارة والتقــاط الصــور، ويمكــن بعدهــا إصــدار وثيقــة التأميــن 

للزبون.

كيــف أعــرف القيمــة التــي يجــب أن أؤمنهــا فــي حالــة تجديــد 
ــة تأميني؟ وثيق

ــك وســوف ُتظهــر  ــرة الخاصــة ب يرجــى إحضــار مســتندات الوثيقــة األخي
قيمــة الســيارة، حيــث يتــم تخفيــض القيمــة التــي ســيتم التأميــن عليهــا 
بنســبة 15٪ كل عــام. علــى ســبيل المثــال، فــي آخــر وثيقــة تــم إصدارهــا، 
تكــون قيمــة الســيارة المؤمــن عليهــا هــي 5000 ريــال عمانــي، ثــم القيمــة 

الجديــدة المؤمنــة هــي 4٫250 ريــال عمانــي.

هل هناك حد أدنى لمبلغ المساهمة؟
بغــض النظــر عــن قيمــة الســيارة التــي ســيتم التأميــن عليهــا، يبلــغ 

الحــد األدنــى للمســاهمة 110 ريــال عمانــي لــكل ســيارة.


