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Motor Insurance
Table of Benefits

Benefits Cover

Accidental collision or overturning due to mechanical breakdown or wear and tear

Fire & lightning

Self-Ignition
Damage whilst in transit (including the processes of loading and unloading, incidental to 
such transit) by road, lift or elevator
Full sum insurance for written off vehicles 1 year

Agency Repair 5 Years

Personal accident coverage up to BD 10,000

Vehicle replacement 8 days

Roadside Assistance 24/7

Theft of vehicle or parts of it

Windscreen coverage Up to BHD 300

Driver medical expenses Up to BHD 500

Storm, Tempest, Flood & Hailstorm

Saudi Extinsion 15 days per trip

Riot, Strike & Malicious Damage (RSMD)

Home Assist / Pick-up & Delivery (HAPD):
Motor services:

1. Vehicle pick up & delivery for routine maintenance
2. Taxi services for routine maintenance
3. Vehicle pick up & delivery for traffic inspection
4. Airport drop-off

Home services:

1. Plumbing Works
2. Electrical works
3. Locksmith
4. Glasswork

Premium Rate
1.85% Subject to a minimum of BD 145 + 10% VAT

Excess
Vehicle Value (BD)
Up to BHD 20,000/- BHD 50/-
BHD 20,001/- to BHD 50,000/-                 BHD 100/-
Above BHD 50,000/- BHD 250/-

Offer will be Subject to the Following Conditions Documentation Required

Policy Wording: As Per Bahrain National Insurance 
Motor policy Wordings.
Driver Age: Above 25 Years Old.
Driving Experience: Two Years
Type of Vehicle: Private Cars
Vehicle age: Up to 7 years
Other Conditions: Sport/ Coupe Cars Can Be Considered 
Separately.

• Proposal Form
• Driving License & CPR Copy
• Ownership Certificate and Current Insurance Card 

(for Used Vehicles)
• Agent Quotation (New Vehicles)
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التأمين على المركبات
جدول المنافع

التغطية  المنافع
نتيجة االصطدام العرضي أو االنقالب بسبب عطل ميكانيكي أو االستهالك

الحريق والبرق

اشتعال الذاتي

المصاعد. أو  الروافع  باستخدام  رفعها  أو  الطريق  على  نقلها  أثناء  لألضرار  المركبة  تعرض 

سنة واحدة استرجاع قيمة المركبة بالكامل في حالة الخسارة الكلية

٥ سنوات تصليح وكالة 

يصــل إلى 10،000 د.ب تغطية الحوادث الشخصية

8 أيام سيارة بديلة

7/24 خدمة المساعدة على الطريق

سرقة سيارة أو أجزاء منها

يصــل إلى 300 د.ب تغطية الزجاج األمامي

يصــل إلى ٥00 د.ب المصاريف الطبية للسائق

العواصف والفيضانات والعواصف الثلجية

1٥ يــوم لكل رحلة تغطية السعودية

أعمال الشغب واالضطرابات المدنية واألضرار المتعمدة

)HAPD( خدمات المنازل ونقل وتوصيل السيارة
خدمات السيارات:

استالم السيارة وتسليمها للصيانة الروتينية  . 1  
خدمة توفير سياراة أجرة للصيانة الروتينية  . 2
استالم المركبة وتسليمها لفحص المرور  . 3

توصيل للمطار  . 4

خدمات المنازل:

أعمال السباكة  . 1  
األعمال الكهربائية  . 2

األقفال  . 3
الزجاج  . 4

مبلغ التحمل

قيمة المركبة )د.ب(
50 د.ب. يصل إلى 20،000 د.ب.

100 د.ب. مــن 20،001 د.ب / - إلى 50،000 د.ب 

250 د.ب. أكثر من 50،000 د.ب

قيمة القسط

1.٨5٪ ، بحــد أدنــى 145 د.ب. + 10٪ ضريبة القيمة المضافة

المستندات المطلوبة يخضع العرض للشــروط التالية

• ملء استمارة الطلب

• رخصة القيادة ونسخة من البطاقة الشخصية

• شهادة الملكية وبطاقة التأمين الحالية )للمركبات المستعملة(

• تسعيرة الوكيل )للمركبات الجديدة(

• وثيقــة التأميــن: حســب سياســة تأميــن المركبــات التابعــة لشــركة 
ــن ــة للتأمي ــن الوطني البحري

• عمر الســائق: أكثر من 25 سنة

• خبرة القيادة: ســنتين

• نوع المركبات: الســيارات الخاصة
• عمر المركبات: ٧ ســنوات كحد أقصى

• شــروط أخرى: يمكن اعتبار الســيارات الرياضية بشكل منفصل


