كيف يعمل نظام تأمني السيارات؟
إذا كنت تقود سيارة يف أونتاريو يجب عليك الحصول عىل تأمني – إنه القانون .ترتاوح الغرامة التي
يدفعها السائق بدون تأمني ساري املفعول بني  5,000دوالر  50,000 -دوالر  .وقد يتم تعليق
رخصة قيادتك للسيارة.
إذا تعرضت لإلصابة يف حادث سيارة ومل يعد باستطاعتك العمل ،ستدفع رشكة تأمني السيارة النفقات الطبية وتزودك بدخل حتى تستطيع
العمل ثانية .ويغطي التأمني كذلك تكاليف تصليح أي رضر يصيب سيارتك جراء الحادث.

أين ميكنني الحصول عىل تأمني للسيارة؟
يف أونتاريو ،ميكن رشاء تأمني السيارات من الوكالء والسامرسة الذين ميثلون رشكات التأمني الخاصة .ميثل الوكالء رشكة واحدة بينام ميثل
السامرسة أكرث من رشكة .راجع الصفحات الصفراء يف دليل هاتفك للعثور عىل وكيل أو سمسار يف مجتمعك املحيل .إسأل أصدقاءك إن
كانوا يوصون بشخص يعرفونه .يجب أن تكون كل الرشكات التي تبيع تأمني السيارات يف أونتاريو مرخصة من قبل هيئة الخدمات املالية يف
أونتاريو ( )Financial Services Commission of Ontario( )1التي تُرخص الوكالء أيضاً .وتحتفظ هذه الوكالة بقامئة ُمحدثة لرشكات
تأمني السيارات .إتصل بهيئة الخدمات املالية يف أونتاريوللحصول عىل املزيد من املعلومات:
الهاتف املجاين0128-668-800-1 :
تورونتو7250-250-416 :
يتم تنظيم عمل السامرسة تنظيامً ذاتياً من قبل سامرسة تأمني أونتاريو املسجلون (.)Registered Insurance Brokers of Ontario
تعترب الخدمة التي تتلقاها من رشكة التأمني مهمة .فإذا احتجت أن تتقدم بطلب أو تغيري بوليصة تأمني عليك أن تعرف أن رشكة التأمني
ستتعامل مع احتياجاتك برسعة وإنصاف.
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ما الذي تتضمنه بوليصة التأمني؟
تغطي كل بوليصة تأمني احتياجات معينة تعترب إجبارية لكل شخص ،ولذلك فإن كل من يُصاب يف حادث سيارة يحق له بعض املنافع مثل
التعويض عن الدخل ،أو الرعاية الصحية ،أو إعادة التأهيل ،أو الرعاية التي يقدمها مقدم رعاية ،وبينام تستطيع اختيار مقدار التأمني الذي
تريده ،إال أن بوليصة التأمني يجب أن تتضمن ما ييل:
•تعويضات الحوادث القانونية -يغطي ذلك املصاريف الطبية وإعادة التأهيل وتقدم لك دخال إذا ما أصبت يف حادث سيارة ،بغض
النظر عن من هو املسؤول عن الحادث.
•بوليصة تأمني السيارات غري املؤمنة -هذه البوليصة تحميك إذا تعرضت لحادث سيارة من قبل شخص أصابك ومل يتوقف أو من قبل
سائق مركبة ليس لديه تأمني سيارة.
•مسؤولية طرف ثالث بحد أدين يبلغ  200,000دوالر -هذه البوليصة تغطيك إذا ما تعرضت للمقاضاة إذا كنت أنت ،أو شخصا آخر
يقود سيارتك ،بإصابة شخصا ما أو تسببت بأرضار يف ممتلكات شخص آخر.
•التعويض املبارش -أرضار املمتلكات ( – )DC-PDتغطيك هذه البوليصة إذا ما أحدث شخص ما رضرا ً بسيارتك ومحتوياتها.
يشرتي معظم سائقو السيارات تغطية تأمينية إضافية أو تعويضات اختيارية للحوادث ميكنها منحك حامية أكرث إذا ما أصبت بحادث سيارة،
تتضمن:
•التعويض عن الدخل
•نفقات الرعاية الصحية
•نفقات إعادة التأهيل ومقدم الرعاية
•تعويضات مقدم الرعاية ورعاية املعالني
•تعويضات الوفاة والدفن.
والبد ،واإلنفجار .وميكن زيادة حامية مسؤولية الطرف الثالث .التغطية
ميكنك أيضا رشاء تغطية شاملة تحميك من الرسقة ،والتخريبَ َ ،
اإلضافية يف هذه املجاالت تعني أن خطتك ستكلف الكثري.أطلب من وكيلك أو سمسارك املزيد من املعلومات حول التغطية التي تحتاجها.
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كم سيكلفني ذلك؟
تحسب الرشكات القسط الذي ينبغي عليك دفعه لقاء تأمني السيارة عىل أساس معدل كلفة الدعاوى املقدمة من قبل األشخاص الذين
يسكنون يف منطقتك ،ويقودون نفس النوع من السيارات ويتمتعون بنفس سجل القيادة .يتفاوت القسط حسب احتامالت تعرضك لحادث
سيارة أو إحتامالت تعرض سيارتك للرسقة.
وألجل إبقاء مبلغ التأمني الخاص بك منخفضاً ،فكر باألمور التالية:
•فكر بتكاليف التأمني قبل رشاء سيارتك .تحدث مع وكيل أو سمسار حول التكاليف لتأمني ألنواع مختلفة من السيارات.
•فكر يف رفع املبلغ املستقطع وهو املبلغ الذي يجب عليك دفعه لتصليح أي رضر يف سيارتك إذا ما تعرضت لحادث .كلام زاد هذا املبلغ
املستقطع كلام قل قسط التأمني.
•قُ ْد سيارتك بأمان .يعتمد قسط تأمينك أيضا عىل عدد حوادث السيارات التي سببتها وإن كنت محكوما بأي حوادث مرور.
•حاول أن تعلم إذا كنت تستحق تخفيضاً مثل تخفيض عن تأمني عدة سيارات ،تخفيض جامعي ،تخفيض للمتقاعدين ،تخفيض التجديد
أو تخفيض السائقني الشباب.
•بلغ سمسارك أو وكيلك عندما تنتقل ملكان آخر ،أو تبيع سيارتك ،أو تقلص عدد السائقني يف العائلة ،أو تقوم بتخفيض عدد
الكيلومرتات التي تقطعها سنوياً بشكل كبري.
اطلب من رشكات تأمني مختلفة تقدير للتأمني من أجل الحصول عىل أفضل صفقة.

--- --- --للمزيد من املعلومات:
Financial Services Commission of Ontario FSCO
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