
االستحقاق

ملحوظة مهمة

يمكنك تقديم طلب للحصول على تغطية تأمين حماية ضمان السيارة 

إذا كنَت المالك المسجل للسيارة   

إذا كانت سيارتك تتمتع بتغطية وثيقة التأمين الشامل على السيارة   

إذا كانت قيمة سيارتك ال تتجاوز حد قيمة الوثيقة    

ُجِر تعديالت على مواصفات السيارة مغايرة لمواصفات المصنع   ت مل اذإ    

المتحدة   

ما ال تشمله التغطية 
أي مطالبة تأمينية تتم وكنت أنت المالَك غير المسجل وحائز السيارة     

والقيم عليها.   
أي مطالبة تعرض فيها وثيقُة التأمين على السيارة تقديَم سيارة      

بديلة كتسوية لمطالبتك، سواء وافقت عليها أم لم توافق.   
أي مطالبة عرضت فيها شركة التأمين المقدمة لوثيقة التأمين على     

السيارة إصالَح السيارة، ولكنك طلبت أن يتم التعامل مع المطالبة     
على أساس الخسارة العمومية   

أي مطالبة تكون فيها السيارة غير مغطاة بوثيقة تأمين شاملة على     
السيارة   

أي مطالبة عند وقوع حادث يكون فيه قائد السيارة تحت تأثير الكحول     
أو العقاقير التي لم يصفها الممارس الطبي المسجل، أو العقاقير     

التي وصفها الممارس الطبي المسجل مع تحذير بعدم تناولها عند     
القيادة.    

إذا كانت سيارتك أو أسلوب استخدامها غير مشمول تحت قسم: "ما     
ال تشمله تغطية التأمين"   

تحتوي هذه النشرة على نبذة موجزة عن التغطية. وُتطبق الشروط   

عند الطلب من صالة العرض

تغطية تأمين حماية 
ضمان السيارة 

بنظام العودة إلى 
قيمة فاتورة

 شرائها

يمكنك تقديم طلب للحصول على تغطية تأمين حماية ضمان السيارة 

سواء كانت هذه السيارة هي سيارتك الوحيدة أو واحدة من سيارات 
ُصدم عمالؤنا لمعرفة أن 

شركات التأمين غير مستعدة لتقديم مبلغ تسوية لمطالبة تتعلق 
بالخسارة العمومية بحيث تصل قيمته إلى نفس المبلغ الذي دفعوه في 

البداية لشراء سياراتهم.

الذي دفعته في البداية عند شراء السيارة.

لذا فالخيار المتاح هو: 

  

الحصول على قرض لتغطية الفرق   

    اهتميق لقت نيمأتلا ةكرش هعفدت يذلا ضيوعتلاب ةرايس ءارش
   دقو ،اهنم مدقأ نوكت امبرو ،ةقباسلا ةرايسلا نع اهتافصاومو  

تحتاج إلى مزيد من الصيانة.   

أو...

أن تستفيد من مزايا وفوائد التأمين بنظام العودة إلى قيمة فاتورة شراء 
السيارة؛ فنحن ندفع الفرق بين ما تقدمه لك شركة التأمين والسعر الذي 

دفعته أنت في البداية لشراء سيارتك.

تغطية تأمين حماية ضمان 
السيارة بنظام العودة إلى قيمة 

فاتورة شرائها

في الوقت الذي تواجه فيه جميع مشكالت عدم امتالك سيارة، يسد 
التأمين بنظام العودة إلى فاتورة شراء السيارة الفجوَة المالية بين المبلغ 

المدفوع كتعويض للخسارة العمومية والمبلغ الذي دفعته في البداية 
لشراء سيارتك.

يغطي التأمين بنظام العودة إلى فاتورة شراء السيارة الفرَق بين المبلغ 
الذي تدفعه شركة التأمين على السيارة كتعويض والقيمة الصافية 

الواردة في فاتورة شراء سيارتك والذي يصل إلى الحد  المبين في 
جدول الوثيقة الخاصة بك.

ملحوظة مهمة

بدون نظام العودة إلى الفاتورة وفق تأمين حماية ضمان السيارة

بنظام العودة إلى الفاتورة وفق تأمين حماية ضمان السيارة

سيارة جديدة بالمبلغ الوارد في الفاتورة

سيارة جديدة بالمبلغ الوارد في الفاتورة

تعويض التأمين على السيارة

تعويض بنظام العودة إلى الفاتورة وفق تأمين 
حماية ضمان السيارة

درهم إماراتي 100,000

درهم إماراتي 100,000

درهم إماراتي 80,000

درهم إماراتي 20,000

درهم إماراتي 80,000

درهم إماراتي 0

تعويض التأمين على السيارة

الفرق 

الفرق 

درهم إماراتي 20,000

درهم إماراتي 0

بدون نظام العودة إلى الفاتورة وفق تأمين حماية 
ضمان السيارة



IMPORTANT NOTE

This leaflet contains a brief overview of the cover. Terms, 
conditions, exclusions and limitations apply. A copy of the full 
policy wording is available upon request from the showroom.
 

What is Not Covered
 Any claim that occurs when you are not the registered owner  
 and keeper of the vehicle. 

 Any claim where your motor insurance policy offers to provide  
 a replacement vehicle as settlement of your claim, whether  
 you accept it or not.

 Any claim where the motor insurance policy insurer has   
 offered to repair the vehicle but you have requested the claim  
 to be dealt with on a total loss basis.

 Any claim, where the vehicle is not covered under a fully   
 comprehensive Motor Insurance Policy

 Any claim by accident where the driver of the vehicle is under  
  the influence of alcohol, drugs, not prescribed by a registered  
 medical practitioner or drugs prescribed by a registered    
 medical practitioner where a warning against driving has been  
 given.

 Your vehicle or its usage type is included under the section  
 entitled “What is Not Covered”

You can apply for a Return To Invoice GAP Insurance cover, if 

 You are a registered owner of the vehicle

 Your vehicle is covered under a fully comprehensive Motor  
 Insurance Policy

 Your vehicle value does not exceed the policy limit

 Your vehicle has not been modified from original   
 manufacturer specification and emanates from original   
 registration in UAE

Eligibility

TYPICAL EXAMPLE

At a time when you have all the problems of having no car, 
Return to Invoice Insurance bridges the financial gap 
between the total loss payment  that you receive from your 
motor insurers and the amount you originally paid for your 
vehicle.

Return to Invoice Insurance covers you for the difference 

between the amount your Motor Insurer pays out and the 
Net Invoice Price you paid for your vehicle, upto maximum 
shown on your policy schedule.

Without GAP RTI 

Invoice Price NEW vehicle AED 100,000

AED 80,000

AED 20,000

AED 0

Motor Insurance Payout

No GAP RTI 

SHORTFALL

With GAP RTI

Invoice Price NEW vehicle AED 100,000

AED 80,000

AED 0

AED 20,000

Motor Insurance Payout

GAP RTI Payout

SHORTFALL

RETURN TO 
INVOICE GAP 
INSURANCE

RETURN TO INVOICE 
GAP INSURANCE
If you become one of the unfortunate motorists to have their 
vehicle stolen where the vehicle is not recovered or become 
involved in an accident where the vehicle is beyond economical 
repair, then you could find yourself with a  financial dilemma. 

Whether this is your only vehicle or one of many, you will have 
invested a substantial amount in your purchase. It comes as quite a 
shock to our customers to learn that their insurers are not prepared 
to offer a settlement figure for a total loss claim that totals the 
same amount they originally paid for their vehicle. 
 
This leaves you to find the shortfall between the amount the 
insurers pay out and the amount you originally paid for the vehicle. 

So the choice is :

OR….

Take advantage of the features and benefits of Return to Invoice 
Insurance. We pay out the difference between what the Insurer 
gives you and price you originally paid for your vehicle. 

Use funds from hard earned savings

Take out a loan for the difference 

Purchase a vehicle with the insurer’s payout that is of less 
value, with lower specification, probably older  which may 
require more maintenance.


