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 كیفیة خفض تكلفة تأمین سیاراتك 
 إدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة 

 حقائق سریعة 
 

الصحیة، و�صالحات ذلك �سبب أن األمور التي یدفع مقابلها التأمین، مثل الرعا�ة قد یتفق معي أي قائد سیارة �أن تأمین السیارات قد �كون ُمكلفًا. 
 السیارة، تتكلف المز�د هذه األ�ام. بینما ال �مكنك القیام �أي شيء حیال ذلك، قد تستطیع خفض تكلفة تغطیتك.

 فیما یلي �عض الخطوات البسیطة التي قد تساعدك على خفض أقساطك:
السیارات قبل شراء السیارة. علیك أن تطلب من و�یلك إعطائك تأمین علیك النظر في تكلفة  – الحصول على عرض سعر قبل شراء سیارة .1

 عرض سعر �شأن تكلفة التغطیة ألن �عض السیارات أقل تكلفة في التأمین عن األخرى.
تحتسب شر�ات التأمین مبالغ مختلفة. اتصل �ما یز�د على شر�ة واحدة أو و�یل واحد لمقارنة األسعار  –السؤال لدى أكثر من شر�ة  .2

 یات.والتغط
یدفع تأمین تغطیة التصادم مقابل إصالحات سیارتك إذا تعرضت لحادث. لیس علیك شراء تغطیة تصادم.  –قارن خیارات تغطیة التصادم  .3

ومع ذلك، قد یتطلب منك المقرض شراء تغطیة تصادم قبل الموافقة على إعطائك قرض سیارة. تذ�ر إذا لم �كن لد�ك تغطیة تصادم، ووقع 
 ، حتى ولو لم �كن خطأك.لك حادث، سیكون علیك دفع مقابل اإلصالحات بنفسك

 
محدود هو مستشار التأمین �عنوان "األنواع الثالثة لتغطیة التصادم" ُیوضح األنواع الثالثة لتأمین التصادم: محدود، قیاسي، النموذج الواسع. ال

 هو المتوسط. األقل تكلفة و�عطي أقل تغطیة. النموذج الواسع هو األكثر تكلفة و�عطیك تغطیة أكبر. االفتراضي

الخصم الخاص �ك على وثیقة التأمین هو مقدار المبلغ الذي توافق على دفعه من جیبك قبل أن تدفع شر�ة  –ز�ادة الخصم الخاص �ك  .4
خیارات خصم للتصادم وتغطیة شاملة. �لما زاد الخصم، �لما زاد ما �مكنك ادخاره. خذ في اعتبارك، التأمین أي شيء تجاه دعواك. متاح عدة  

 كلما ارتفع الخصم �لما زاد مقدار المال الذي تدفعه من جیبك إذا �ان لد�ك دعوى.
) والتزامات اإلصا�ة الجسد�ة PIPقد یتاح لك اختیار مستو�ات تغطیة لحما�ة اإلصا�ة الشخصیة ( –فكر في اختیار حدود تغطیة مختلفة  .5

) انت واآلخر�ن الخاضعین للتغطیة في PIP) المناسبة بناًء على احتیاجاتك ومیزانیتك. ُتغطي الحما�ة من اإلصا�ة الشخصیة (BI(المتبقیة 

) المطالبات ضدك مقابل اإلصا�ات BIقابل المصروفات الطبیة الناتجة من حادث السیارة. ُتغطي التزامات اإلصا�ة الجسد�ة المتبقیة (الوثیقة م

تجاه اآلخر�ن إذا �نت مخطئًا في حادث السیارة. علیك النظر في خیاراتك �عنا�ة حیث أنه سیكون لهذه الخیارات عواقب مالیة. 

http://www.michigan.gov/DIFS


[FIS-PUB 0201A] 833-ASK-DIFS | www.Michigan.gov/DIFS [1/20] 

 

و�یل التأمین الخاص �ك أو الحصول على استشارة مالیة قانونیة للتأكد من خضوع أصولك للحما�ة الكافیة قبل تغییر قد ترغب في استشارة 

 حدود تغطیتك.

یوفر العدید من جهات التأمین خصومات مقابل أجهزة السالمة أو مقابل وجود ما یز�د على نوع  –اسأل و�یلك �شأن الخصومات الممكنة  .6

التأمین مع نفس الشر�ة. أحیانًا ما یتم عرض خصومات لهذه األمور �أجهزة مضادات السرقة، أو المكا�ح المضادة واحد من وثائق 

�نت  لالنغالق، أو الوسائد الهوائیة، أو استخدام أحزمة المقاعد، أو األضواء النهار�ة. قد تكون أ�ضًا مؤهًال للخصم أو ألسعار منخفضة إذا

 معینة. اسأل و�یلك إذا ما �انت أ�ًا من هذه الخصومات متاحة من شر�ات التأمین التي �مثلونها. موظفًا أو عضوًا في منظمة

تغطیة الشاملة على أنواع التغطیات االختیار�ة: مثل التصادم أو الفكر �شأن النظر في إسقاط �عض  –�عض التغطیات إسقاط النظر في  .7

ئجار السیارات، أو جر السیارة. ومع ذلك، وقبل القیام بذلك، تأكد من فهمك لما �عنیه سیارة قد�مة، أو عدم التأمین على السائق، أو است

 األمر أن تكون بدون تغطیة في حالة وقوع حادث. اسأل شر�تك أو و�یلك �شأن الطرق األخرى لخفض أقساطك.
 

 )DIFSإدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة (عن 
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،

 ASK-DIFS-833وخدمات التعلیم لمواطني میتشجان. للمز�د من المعلومات ُیرجى االتصال �إدارة میتشجان للتأمین والخدمات المالیة على الهاتف 

 .www.michigan.gov/DIFSأو قم بز�ارة موقعنا اإللیكتروني 
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