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 ر�وب دراجة نار�ة في میتشجان 
 إدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة 

 حقائق سر�عة 
لمزا�ا ثًال أي شخص �قوم بتشغیل دراجة نار�ة في میتشجان علیه شراء تغطیة مسئولیة من خالل جهة تأمین ُمرخص لها. تأمین الدراجات النار�ة لیس مما

قانون میتشجان التأمین �غض النظر عن المخطئ الذي علیك شراؤه لتشغیل السیارة. في الواقع، فالدراجات النار�ة مستثناه �صفة خاصة من المر�بات �موجب  
دث المحددة (أنظر أدناه). للتأمین �غض النظر عن المخطئ وال �حق لها الحصول على مزا�ا التأمین �غض النظر عن المخطئ إال فیما عدا في �عض الحوا

 من المهم فهم االختالفات بین تأمین السیارات والدراجات النار�ة للتأكد من خضوعك للحما�ة.
 تعر�ف الدراجة النار�ة

سي  50ك یتجاوز  ُ�عرف قانون وال�ة میتشجان الدراجات النار�ة �أنها مر�بات ذات مقعد أو مسند وتسیر على عجالت ال تتجاوز الثالثة عجالت، ولها ُمحر 
 سي. ال تشمل الدراجة النار�ة الدراجات العاد�ة أو مر�بات الطرق الوعرة.

 تغطیة التأمین 
 اص اآلخر�ن. توفر تغطیة التأمین الحما�ة ضد اإلصا�ة الجسد�ة أو الوفاة التي قد یتعرض لها شخص آخر أو تسبب دراجتك النار�ة في تلف ممتلكات األشخ

 تشجان من راكبي الدراجات النار�ة شراء على األقل تغطیة التزام �الحد األدنى، والذي �شمل:یتطلب قانون وال�ة می
 دوالر لكل شخص تعرض لإلصا�ة/التقل في الحادث. 50,000 •
 دوالر لكل حادث إذا تعرض عدة أشخاص لإلصا�ة/القتل 100,000 •
 دوالر لضرر الممتلكات 10,000 •

 تأمین ُمرخصة.شر�ة ُ�مكن شراء حدود أعلى لتوفیر حما�ة إضافیة. علیك النظر في مناقشة خیارك مع و�یل تأمین ُمرخص أو 
التأمینیة التغطیة  شر�ات التأمین التي تبیع وثائق تأمین الدراجات النار�ة في میتشجان علیها توفیر خیار شراء المزا�ا الطبیة األمثل. توفر هذه المزا�ا

دوالر؛ ومع  5,000راكب الدراجة النار�ة إذا تعرض لإلصا�ة في حادث عند عدم إتاحة أي تغطیة تأمین أخرى. ُ�مكن شراء المزا�ا الطبیة بدرجات ل
 ذلك، فالحد األقصى لمبلغ التغطیة المتاح یتفاوت وفقًا لكل شر�ة تأمین.

�قوم بتشغیل دراجة نار�ة ارتداء خوذة ما لم �كون له تغطیة مزا�ا طبیة تبلغ على األقل �موجب قانون المر�بات بوال�ة میتشجان، على الشخص الذي 
دوالر من المزا�ا الطبیة لكل راكب �ختار عدم ارتداء   20,000دوالر. �اإلضافة لذلك، البد وأن �كون لدى راكب الدراجة النار�ة على األقل   20,000

 دوالر. 20,000مزا�ا الطبیة الخاصة �ه والتي تبلغ على األقل الخوذة، ما لم �كون لهذا الراكب تغطیة ال
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التغطیة الشاملة، وذلك لتأمین األضرار الماد�ة للدراجة النار�ة. علیك مناقشة �جوز لشر�ة التأمین عرض تغطیات اختیار�ة أخرى، مثل تغطیة التصادم و 
 الخیارات المتاحة لك مع شر�ة تأمین ُمرخصة أو و�یل تأمین ُمرخص.

 التغطیة في حالة وقوع حادث
الدراجة النار�ة تلقي مزا�ا الحما�ة من اإلصا�ة إذا تعرض راكب الدراجة النار�ة إلى حادث �ضم مر�بة أخرى خاضعة للتغطیة التأمینیة، �حق لراكب 

) المصروفات المسموح بها مقابل الرعا�ة الصحیة، واالستشفاء، و�عادة PIP) من جهة تأمین المر�بة األخرى. تدفع المزا�ا الطبیة (PIPالشخصیة (
) على وثیقة تأمین السیارات على  PIPصا�ة الشخصیة (التأهیل، وفقدان األجر، أو خدمات االستبدال �ما �صل إلى حدود تغطیة الحما�ة من اإل

�عض مصروفات الجنازة ومزا�ا الناجین، والتي یتم دفعها للُمعالین من راكب الدراجة النار�ة إذا نتج عن أیضاً  PIPالمركبة األخرى. تشمل تغطیة 
 اإلصا�ات من الحادث الوفاة.

دوالر من مزا�ا  250,000متاحة، �كون راكب الدراجة النار�ة مؤهًال لما �صل إلى  PIPتغطیة عند التعرض لتصادم مع سیارة، و�ذا لم تكن هناك 
PIP ) من خطة تعیین المطالبات لوال�ة میتشجانMACP خطة .(MACP  هي منظمة تم إنشاؤها �موجب القانون، والتي ُتوفر الُمساعدات لألفراد

 تغطیة تأمین سیارات متاحة.المصابین في حادث ینطوي على سیارة عند عدم وجود 
الطبیة التي  إذا لم تكن هناك سیارة ُمشار�ة في الحادث، على راكب الدراجة النار�ة السعي لتلقي المزا�ا من خالل خطته الصحیة أو من خالل المزا�ا 

 یتم شراؤها مع تأمین الدراجات النار�ة الخاص �ه.
 ) متاحة للُمساعدة.DIFS، فإدارة التأمین والخدمات المالیة (إذا �ان لد�ك أسئلة �شأن تأمین الدراجات النار�ة
 )DIFSعن إدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة (

وألمن ونجاح رسالة إدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة هي ضمان الوصول إلى خدمات التأمین والخدمات المالیة اآلمنة األساسیة إلتاحة الفرص، 
ومحو األمیة المالیة  سكان میتشجان، مع دعم النمو االقتصادي واالستدامة في �ال الصناعتین. �اإلضافة لذلك، توفر اإلدارة حما�ة المستهلك، والتوعیة،

أو  ASK-DIFS-833وخدمات التعلیم لمواطني میتشجان. للمز�د من المعلومات ُیرجى االتصال �إدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة على الهاتف 
 .www.michigan.gov/DIFSقم بز�ارة موقعنا اإللیكتروني 
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