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برنامج ادارة مطالبات استرداد المطالبات الخاص بتأمين المركبات ARECSY

عبارة عن بوابة إلكترونية مصممة لتسريع عملية االسترداد بين شركات التأمين وحل المشكالت التي تتم مواجهتها أثناء عملية استرداد المطالبات

وإغالق المطالبات الخاصة بتأمين المركبات ة بالتالي تقليل المطالبات المعلقة (وجميع العناصر ذات الصلة) و التي وجودها بارقام عالية يؤثر سلبًا
على نتائج الشركات في نهاية العام

ان برنامج  Arecsyقادر على ان يقوم بمحاكاة كاملة للمطالبة في جميع مراحلها ابتداء من اللحظة االولى لحصول الحادث و التبليغ
عنه الى مرحلة اغالق المطالبة و تسديدها بشكل كامل كما انه من خالل هذا البرنامج تتشكل قاعدة بيانات اكتتابية هامة جدا ترعي

بشكل كبير خصوصية الشركات و البيانات الخاصة بعمالئها و تساعد على تطوير برامج و منتجات تأمينية جديدة تتوافق مع
متطلبات السوق و حاجة الزبائن

النماذ

الكبر

الص ر

100

0

كان ( المادة
سب
في حالةالسير او التوق
حالة صدم مقدمة مركبة أخر
 %100على السيارة الخل ية
 20 - 19من قانون السير)نسبة المسؤولية:
وص ر  %على السيارة ا مامية المصدومة

25

المركبة ا مامية من من ذ فرعي وأصبحت أمام المركبة الخل ية
في حال خرو
المسافة التي قطعتهاالمركبة التي خرجت من المن ذ ال رعي /50 /
ولم تتعد
متر من بداية المن ذ ال رعي حتى نقطة الصدم تكون نسبة المسؤولية% 75 :
على السيارة ا مامية و  % 25على السيارة الخل ية

0

المادة  43من قانون السير)
ونظامي ( حس
صحي
المركبة متوق ة وقو
تكون نسبة المسؤولية :ص ر  %على السيارة المتوق ة و  %100على السيارة
الصادمة المتحركة

0

تام ومحركها مط ىء وبدون سائق مخال ة
اذا كانت السيارة المتوق ة وقو
 ,على موق
منعط
والنظامي ( على رأ
السيارات الصحي
حكام توق
حافالت  ,على تقاطع طرق  ,على يسار الطريق ,على أتستراد سريع ,نمق ثان
المادة  42و  45من قانون السير)تحدد نسبة المسؤولية كا تي:
 ... ,وحس
سب
الذ
حجم ودرجة خطأ التوق
حس
من ص ر  %وحتى  %25وذل
الحادث % 25-0على السيارة المتوق ة و  % 100 - 75على السيارة
وقو
الصادمة المتحركة

25

تام ومحركها مط ىء وبدون سائق مخال ة
اذا كانت السيارة المتوق ة وقو
 ,على موق
منعط
والنظامي ( على رأ
السيارات الصحي
حكام توق
حافالت  ,على تقاطع طرق  ,على يسار الطريق ,على أتستراد سريع ,نمق ثان
المادة  42و  45من قانون السير)تحدد نسبة المسؤولية كا تي:
 ... ,وحس
سب
الذ
حجم ودرجة خطأ التوق
حس
من ص ر  %وحتى  %25وذل
الحادث % 25-0على السيارة المتوق ة و  % 100 - 75على السيارة
وقو
الصادمة المتحركة

0

فتكون نسبة
ا ولى للخل
متوق ة أثناء رجو
خر
حالة صدم مركبة
المادة  7البند  5من قانون السير):ص ر  %على السيارة
المسؤولية (حس
المتوق ة و  % 100على السيارة الراجعة للخل

25

للخل
اذا كانت السيارة ا ولى في حالة المسير ل مام والثانية في حالة الرجو
فتكون نسبة المسؤولية %25 :على السيارة ا ولى التي في حالة مسير ل مام
للخل
و  %75على السيارة التي في حالة الرجو
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الصورة

قانون السير

البرنامج الثاني

تطبيق خ ري ل س طة تأ ي ية

شكرا” إلص ائكم

