حقائق عن رسم مخالفة التأمين
اتحاد التأمين على المرور ( )TFFهيئة تعاونية لجميع شركات التأمين في النرويج تعرض التأمين ضد المسؤولية عن المركبات (التأمين
على حركة المرور) .تُلزم جميع شركات التأمين التي تعرض التأمين على حركة المرور في النرويج بموجب القانون أن تكون
عضوا في  .TFFيضمن  TFFتسوية الحوادث إذا كان مرتكب الضرر غير معروف أو أجنبي أو غير مؤمن عليه.
تقع مسؤولية تأمين السيارة على عاتق المالك.
ماذا تعني هذه الرسوم؟
يُلزم كل من يملك سيارة مسجلة أن يكون لديه تأمين ساري
المفعول .إذا لم تكن مؤمن على سيارتك ،سوف تُفرض عليك
مخالفة اعتبارا من  1مارس/آذار  2018عن كل يوم تكون
سيارتك فيه غير مؤمن عليها.

لماذا يتم تطبيق هذه المخالفة؟
الهدف من نظام المخالفات هذه هو أن يكتتب مالكو
المركبات تأمينا على مركباتهم غير المؤمن عليها.
كيف يمكنني تجنب الرسوم؟
لديك خياران:
 التأمين على السيارة ،أو -تسليم لوحة نمر السيارة إلى إدارة الطرق العامة النرويجية

ما هي المركبات التي يجب تأمينها؟
جميع المركبات ،مثل السيارات والدراجات والدراجات
النارية ،و( ATVمركبات جميع أنواع التضاريس)
والجرارات والحافالت وما إلى ذلك ،والتي تحمل الفتات
عليها أو تكون في وضع المركبة المسجلة يجب أن يكون
مؤمنا عليها.
ما هي المركبات التي ال تحتاج التأمين؟
المركبات منزوعة الالفتات أو منزوعة التسجيل أو
المحطمة أو المسروقة ال يسري عليها إلزام التأمين .ال
تحتاج المقطورات التأمين عليها.
من أي يوم يجب أن تكون السيارة مؤمنا عليها؟
يجب أن تكون السيارة مؤمنا عليها من تاريخ شرائها أو
من تاريخ نقل ملكية السيارة.
من هو المسئول عن اكتتاب بوليصة تأمين حركة
المرور؟

من هو المسئول عن رسم مخالفة التأمين على حركة
المرور؟
المالك هو المسئول عن تأمين السيارة على الرغم من:
 انها غير مستخدمة ال تستخدم إال في أجزاء معينة من السنة فقط انها ليست في حالة تمكن من استخدامها ...طالما أن السيارة تحمل لوحة ارقام مسجلة ،يجب تأمين
السيارة
إلغاء التسجيل
يجب إلغاء تسجيل السيارة إذا تم تدميرها أو تصديرها إلى
الخارج .ويتم إلغاء التسجيل في إدارة الطرق العامة النرويجية.
معلومات غير صحيحة لسجل السيارات
إذا كنت تعتقد أن هناك معلومات غير صحيحة في سجل
السيارات ،اتصل بإدارة الطرق العامة النرويجية.

عدم دفع رسوم المخالفة
إذا لم تدفع رسوم الخالفة ،سيقوم اتحاد تأمين حركة المرور
بإرسال رسائل المطالبة بالدفع من جديد وإحالة المطالبة الى
شركات التحصيل القانوني .من الناحية العملية ،يعني هذا أنه يتم
ازالة لوحة ارقام السيارة من المركبة في الموقع عند الكشف
عليها وهي على الطرق العامة .الحظ أن رسوم المخالفات
اليومية التي تم فرضها سابقا لن يتم إلغاؤها عند اكتتاب بوليصة
التأمين.
أقساط التأمين غير المدفوعة
يحق لشركة التأمين إنهاء التأمين على حركة المرور إذا لم يتم
دفع القسط في الوقت المحدد .يحظر القيادة بدون تأمين مرور
ساري المفعول وقد يتم رفع لوحة أرقام السيارة عند اجراء رقابة
على السيارة.

