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دليل تأمني املركبات 2015

الشركة األولى للتأمين:
تأسست شركة األولى للتأمين في األردن في عام 2007م ،برأس مال مقداره  24مليون دينار أردني
وبذلك تعتبر ثاني أكبر شركة تأمين في األردن من حيث رأس المال ،وهي تقدم خدماتها التأمينية
معتمدة على مبدأ التكافل اإلسالمي.

رؤيانا:
أن تكون النموذج الذي تتطلع إليه شركات التأمين التكافلي في األردن والمنطقة وذلك بتحقيق أفضل
قيمة لشركائنا ملتزمين بكافة األوقات بمسؤولياتنا اإلجتماعية.

رسالتنا:
أن نكون «شركة التأمين المفضلة» في األردن من خالل تقديمنا لمجموعة متكاملة ومبتكرة من برامج
التأمين التكافلي المرتكزة على مبادئ التكافل والتي تميزها العدالة والشفافية وأعلى درجات الحماية
التأمينية والتي تلبي احتياجات ومتطلبات السوق األردنية بحيث يتم تحقيق ذلك في بيئة عمل صحية،
ترتكز على أعلى معايير التكنولوجيا وتحاكي تطلعات عمالئنا.

الخدمات التي توفرها الشركة األولى لتأمين المركبات:
والتي تشتمل على تغطية جسم السيارة المؤمنة لدينا حسب القيمة السوقية أو التأمينية أيهما أقل،
كما تغطي أخطار الطرف الثالث وفق نظام التأمين اإللزامي المعمول به في المملكة وفقا لوثيقة
التأمين الصادرة عن الشركة األولى للتأمين.

إرشادات عامة في حال حدوث حادث للمركبة المؤمنَّة:

•إبالغ عمليات إدارة السير  /حوادث المرور فور وقوع الحادث على رقم  911والحصول على تقرير
شرطة (مخطط كروكي )

•إبالغ الشركة عن الحادث في أسرع وقت ممكن على رقم 5777555

.06

•وضع السيارة في مكان آمن أو إرسالها إلى كراج وذلك في حال تعطل المركبة عن السير لحين
الكشف على المركبة من قبل الشركة.
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المستندات المطلوبة لفتح حادث مركبة:
األضرار المادية:
•تعبئة نموذج تصريح بوقوع حادث المرفق مع هذا الدليل.
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كراجات سيارات

•مخطط الشرطة (الكروكي).
•صورة عن عقد التأمين.
•صورة عن رخصة المركبة.
•صورة عن رخصة السائق.

كراج عبد اهلل أبو
الرز

ماركا خلف مبرة أم الحسين
0795528710

األضرار الجسمانية:
أ .اإلصابات الجسدية:
•تعبئة نموذج تصريح بوقوع حادث المرفق مع هذا الدليل.
•تقرير طبي أولي.

كراج كمال أبو رداحة

القويسمة دخلة النفق
0795565077 - 06/4789375

•تقرير طبي قطعي (مصدق حسب األصول).
•قرار حكم (مصدق حسب األصول).
•فواتير العالج الطبية كاملة (األصلية).
ب .الوفاة:
•تعبئة نموذج تصريح بوقوع حادث المرفق مع هذا الذليل.

شركة اكرم
القواسمه

القويسمة – المنطقة الصناعية
0795916853

•شهادة الوفاة (مصدقة حسب األصول).
•حصراإلرث (مصدق حسب األصول).
•تقرير الطبيب الشرعي (مصدق حسب األصول).
•حجة الوصاية في وجود ُقصَّر (مصدقة حسب األصول).
•قرار حكم (مصدق حسب األصول).

للمزيد من المعلومات حول هذه البرامج أو أية خدمات أخرى يرجى اإلتصال على:
هاتف962+ 6 5777 555 :
فاكس962+ 6 5777 550 :
ص.ب 189 :عمان  11822األردن.
البريد اإللكترونيinfo@firstinsurance.jo :

العربة لصيانة
وإصالح السيارات

البيادر المنطقة الصناعية
06/5865181 - 0795642440
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كراجات سيارات
كراج حسام بدر

البيادرخلف الشركة المركزية/راس العين
مقابل المؤسسة االستهالكية المدنية
0795636227 - 0796368737

مركز وليد محمد

البيادر – مقابل محطة البغدادي
0795912992

مركز المهندس
لصيانة و خدمة
السيارات

البيادر-بجانب أدوية الحكمة
06/5861011 - 06/5823650

شركة نيويورك
للصيانة واإلصالح

البيادر
0795657622

شركة عيادة
السيارات التجارية

البيادر  -قرب الدفاع المدني
0777900910
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كراجات سيارات
كراج األمان

ماركا
06-4899099
0796701333

قطع غيار سيارات
شركة ابناء محمد
نعيم جعارة
(ألماني)

مؤسسة نابلس
لقطع السيارات
(ياباني)

البيادر المنطقة الصناعية
06-5833648

القويسمة دخلة البنك األردني
الكويتي
06-4782863
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اإلسم

قطع غيار سيارات
مؤسسة زياد طالل
(ياباني)

وادي الرمم مقابل البنك األردني
الكويتي
064750248

محالت هيثم الشيخ
(كوري)

القويسمه دخلة البنك األردني
الكويتي
06-4735059

شركة كمال أبو رداحة
(بكبات)

القويسمة دخلة النفق
0795565077 - 06/4789375

شركة أصول لتجارة
قطع غيار السيارات
(أمريكي)

ماركا الشماليه خلف مخابز جواد
0796600752 - 06/4881700
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العنوان

الرقم

كـــــــــــــــــراجـــــــــــــــــات
مركز العطاء

البيادر خلف محالت االيخاء

0795646983

كراج ابو حليمه

صويلح

0795778029

كراج جمزو

الرصيفة شارع المنتزهات

0785553158

كراج و فرن الحواري

اربد  -المنطقة الصناعية

0795685541
0797070057

كراج اليامن

الكرك

0796650444

كراج الطيراوي

الزرقاء قرب جسر الكلية العسكرية 0796848186

كراج متولي الفني

جبل عمان  -مقابل مدرسة سمير
الرفاعي  /البيادر خلف محطة
توتل

كراج جراسيا

البيادر خلف محطة البغدادي

0796799040

كراج فوزي واحمد ابو كويك

الوحدات

06-4747477

مركز المهرة

البيادر خلف وكالة ساب

0795643345

مركز اليازوري والبيك

البيادر خلف مركز بطيخة

0795614052

شركة فوزي واحمد ابو كويك

الوحدات

06-4747477

0795507355
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اإلسم

العنوان

الرقم

قـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــع

شركة ابو كويك لقطع
السيارات (ألماني)
مؤسسة خالد سمور لقطع
السيارات (ألماني)
محالت الزغير أبناء عم
(ياباني)
مؤسسة عدنان مسامح
(ياباني)
مؤسسة العبسي لقطع
السيارات( كوري )
مؤسسة عادل حموضه
( كوري )
شركة حازم أبو الجدايل
(كوري)
األوائل لقطع السيارات
الفرنسي ( فرنسي )
رمضان الزغير
(فرنسي)
ارض األردن لقطع غيار
السيارات ( بكبات )
سيدار لقطع السيارات
( أمريكي )

الوحدات – دخلة رشاد

4782855
0795900666

ماركا الشمالية

0799322432
06-4871077

شارع اليرموك-بجانب البنك
العربي اإلسالمي

06-4755878

ماركا الشمالية

0799773388

القويسمة – دخلة البنك األردني
الكويتي

06/4706215

القويسمة

064780478

القويسمه

064754137

البيادر المنطقة الصناعية

06/5856690

البيادر المنطقة الصناعية

0799291110

ماركا الشمالية – بجانب شركة
تويوتا

0799800084

البيادر  -المنطقة الصناعية

06-5821844

