قانون ميتشجان الجديد
لتأمين السيارات

اتصل بإدارة التأمين
والخدمات المالية
()DIFS

وقعت الحاكمة ويتمار تشريع تاريخي ثنائي
األطراف بشأن تأمين السيارات بغض النظر عن
المسئول عن األضرار لخفض التكاليف ،والحفاظ
على أعلى خيارات تغطية في الدولة ،مع تعزيز
حماية المستهلك.

إدارة التأمين والخدمات المالية هنا لل ُمساعدة.
يُمكنك االتصال بإدارة التأمين والخدمات المالية
لإلطالع على المزيد من المعلومات بشأن القانون
الجديد ،واختيار التغطية ،وشراء وثيقة التأمين،
ومعرفة المستندات التي يحتاجها قائدي السيارات
لتقديمها لوكيل أو شركة التأمين ،وكيفية تقديم شكوى.

تنطبق التغييرات على وثائق التأمين
المددة
أو
المصدرة
بعد  1يوليو .2020

الموقع اإلليكتروني:

www.michigan.gov/autoinsurance
autoinsurance@michigan.gov
)833-ASK-DIFS (275-3437

www.michigan.gov/autoinsurance

البريد اإلليكتروني:
autoinsurance@michigan.gov

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

اختيار التغطية
الطبية للحماية من
اإلصابة الشخصية
تحديد وثيقة التأمين :يحتاج قائدي السيارات
للنظر في التأثيرات المالية وحماية التأمين لكل
مستوى تغطية طبية للحماية من اإلصابات
الشخصية قبل اختيار وثيقة التأمين المناسبة
الحتياجاتهم وميزانيتهم.
على وكالء التأمين ومقدمي خدمات التأمين أن
يقدموا لحملة الوثائق نماذج توضح المزايا
والمخاطر لخيارات التغطية .قد يرغب قائدي
السيارات في استشارة وكيل تأمين سيارات ،أو
شركة تأمين ،أو مستشار مالي.
يُمكن اإلطالع على أمثلة للنماذج على الموقع
اإلليكتروني إلدارة التأمين والخدمات المالية
على:
www.michigan.gov/autoinsurance

الخيارات الطبية للحماية
من اإلصابات الشخصية

الخيارات الجديدة للتغطية :على قائدي السيارات اختيار

زيادة حماية
المستهلك

القضاء على بعض العوامل الغير متعلقة بالقيادة :يحظر

خيار الحماية من اإلصابات الشخصية ( :)PIPسيستطيع

االجتماعية ،أو ملكية المنزل ،أو نقاط التأمين ،أو

الحتياجاتهم وميزانيتهم.

مستوى التغطية الطبية للحماية من اإلصابة الشخصية،

على شركات تأمين السيارات استخدام الجنس ،أو الحالة

سيارة.

المستوى التعليمي ،أو الوظيفة ،أو األكواد البريدية.

والتي يتم دفعها مقابل الرعاية الطبية إذا تعرضوا لحادث

تكاليف أقل ،مع الحفاظ
على المزايا

قائدي السيارات اآلن اختيار مستوى التغطية المناسب

تدفع التغطية الطبية للحماية من اإلصابات الشخصية مقابل

على شركات التأمين خفض حصة أقساط التأمين الطبي

وحدة التحقيق في االحتيال :هي نشاط وحدة تحقيق جنائية

مستويات التغطية الطبية للحماية من اإلصابات

االعتماد المسبق :يجب اآلن اعتماد أسعار تأمين السيارات

ميتشجان هي الوالية الوحيدة التي تستمر فيها التغطية الطبية

الغرامات والرسوم :زيادة الرسوم على صناعة التأمين.

خفض القسط :سيكون على كل شركة تأمين خفض متوسط

للحماية من اإلصابات الشخصية في التغطية المختارة.

الشخصية :كل مستوى هو أقصى ما تدفعه شركة تأمين
السيارات لكل شخص لكل حادث.

•
•
•
•
•

غير محدود

 500,000دوالر
 250,000دوالر
 50,000دوالر ()Medicaid

االنسحاب من برنامج )Medicare( PIP Medical

جديدة ترتبط بصناعة التأمين.

قبل عرضها على المستهلكين.

الرعاية الطبية إذا تعرض حامل وثيقة التأمين لحادث سيارة.

تساوي الحدود الجديدة أو تتجاوز أعلى المزايا في الدولة ،ووالية
للحماية من اإلصابات الشخصية أن تكون خيا اًر متاحاً.

أقساط الرعاية الطبية لخيار الحماية من اإلصابت الشخصية

لثمانية أعوام.

جدول الرسوم :سيتحكم جدول الرسوم في التكاليف التي قد

يحتسبها مزودي الخدمات الطبية على شركات تأمين السيارات.

ستكون األقساط مقبولة على نحو أكبر ،ولكن لن تتأثر الخدمات

المقدمة لضحايا الحوادث الحاليين والمستقبليين.

