
 

 

 

 

 

 

 قانون والية ميتشجان الجديد لتأمين السيارات
    .2020يوليو  1المجددة بعد تسري التغيرات على وثائق التأمين المصدرة أو    

التشريع التاريخي ثنائي األطراف للتأمين بغض النظر عن المخطئ لخفض التكاليف، والحفاظ على أعلى  وقعت الحاكمة ويتمار
 خيارات تغطية في الدولة، وتعزيز حماية المستهلك.

 

 

سيستطيع قائدي السيارات اآلن اختيار مستوى التغطية المناسب الحتياجاتهم  (: PIPاإلصابة الشخصية )خيار الحماية من 
المصروفات المسموح بها مقابل الرعاية الطبية إذا تعرض صاحب الوثيقة لحادث سيارة.   PIP Medicalتدفع تغطية . وميزانيتهم

 PIP Medicalالحدود الجديدة تساوي أو تتجاوز أعلى المزايا في الدولة، وميتشجان هي الوالية الوحيدة التي يستمر فيها خيار خطة  
 الغير محدودة متاحًا.

في جميع أنحاء الوالية لمدة ثمانية أعوام.   PIP Medicalتوسط أقساط خطة  على كل شركة تأمين خفض م  خفض األقساط:
 سيعتمد القسط العام لقائد السيارة على ظروفه الفردية والتغطية التي يختارها.

سيتحكم جدول الرسوم في التكاليف التي قد يحتسبها مزودي الخدمات الطبية على مقدمي خدمات تأمين  جدول الرسوم:
 السيارات. ستكون أقساط السيارات أكثر مالئمة، ولكن لن تتأثر الخدمات لضحايا حوادث السيارات الحاليين أو المستقبليين.

 

كية  : يحظر على شركات تأمين السيارات استخدام الجنس، أو الحالة االجتماعية، أو ملالقضاء على بعض العوامل الغير متعلقة بالقيادة
 المنزل، أو نقاط االئتمان، أو المستوى التعليمي، أو الوظيفة، أو األكواد البريدية في تحديد األسعار. 

 هي وحدة جديدة من شأنها التحقيق في النشاط اإلجرامي فيما يتعلق بصناعة التأمين.:  وحدة التحقيق في االحتيال

 السيارات اآلن للموافقة قبل عرضها على المستهلكين. البد من خضوع أسعار تأمين : الموافقة المسبقة

 : تخضع صناعة التأمين لزيادة الرسوم والغرامات لبعض االنتهاكات المحددة.الغرامات والرسوم

 تكاليف أقل مع الحفاظ على أعلى المزايا

 

 
للمزيد من المعلومات بشأن القانون الجديد، أو شراء تغطية تأمينية، أو بشأن كيفية تقديم شكوى، عليك 

 االتصال بإدارة التأمين والخدمات المالية
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والتي تدفع مقابل الرعاية الطبية إذا تعرض صاحب الوثيقة لحادث    PIP Medicalعلى قائدي السيارات اختيار مستوى تغطية خطة  
 سيارة.

تعتمد األقساط العامة لقائدي السيارات على  بناًء على التغطية المختارة.  PIP Medicalعلى شركات التأمين خفض جزء أقساط 
 ظروفهم الفردية والتغطية المختارة.

 ستدفعه شركة تأمين السيارات لكل شخص لكل حادث. متاحة. كل مستوى هو أقصى ما    PIP Medicalهناك ستة مستويات لتغطية  
 

 

التأمين لكل مستوى تغطية قبل اختيار وثيقة التأمين المناسبة السيارات النظر في التأثيرات المالية وحماية على قائدي 
 الحتياجاتهم وميزانيتهم.

على شركات ووكالء تأمين السيارات تقديم نماذج ألصحاب وثائق التأمين تصف المزايا والمخاطر لكل خيار تغطية. وقد يرغب قائدي  
 مالي. السيارات في استشارة وكيل أو شركة تأمين سيارات، أو مستشار 

 قد يحتاج قائدي السيارات للمعلومات من جهة التأمين الصحي التابعين لها أو جهة العمل التابعين لها لتحديد األفراد الخاضعين للتغطية
بموجب التأمين الصحي الخاص بهم وبيان بأن التأمين الصحي هذا ال يستثني أو يحد من إصابات حوادث السيارات وله خصم فردي  

 إلى إثبات لاللتحاق بالتغطيةـ Medicaidو  Medicareدوالر. قد يحتاج الُمشاركين في   6,000أقل من 
 

للمزيد من المعلومات بشأن القانون الجديد، أو شراء تغطية تأمينية، أو بشأن كيفية تقديم شكوى، عليك 
 االتصال بإدارة التأمين والخدمات المالية 

www.michigan.gov/autoinsurance • autoinsurance@michigan.gov 

 ASK-DIFS (275-3437)-833 الهاتف المجاني: 

 .2020يوليو  1الجديدة لوثائق التأمين المصدرة أو المجددة بعد  PIP Medicalخيارات خطة 

 

 تغطية غير محدودة

 

عندما يكون المؤمن عليه المحدد بدون 
تُغطي  Medicareتغطية صحية 

حوادث السيارات و/أو ألفراد أسرته إذا 
كان لهم تأمين صحي يُغطي حوادث 

 السيارات.

 

 دوالر 500,000تغطية تصل إلى 

 
 دوالر 50,000تغطية تصل إلى 

عندما يكون المؤمن عليه المحدد 
وألفراد  Medicaidمسجالً لدى 

أسرته اآلخرين وثائق تأمين سيارات 
أخرى بوالية ميتشجان أو تأمين 
 صحي يغطي حوادث السيارات.

 

 دوالر 250,000تغطية تصل إلى 

 
 PIP Medicalاالنسحاب من خطة 

عندما يكون المؤمن عليه المحدد خاضع 
)األجزاء أ و ب( و  Medicareلخطة 

يكون ألفراد أسرته وثائق تأمين سيارات 
أخرى بوالية ميتشجان أو تأمين صحي 

 يُغطي حوادث السيارات.
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