
WHAT TO DO AFTER 

AN ACCIDENT

1. Don't leave the scene.

2. Call for a tow.

Accidents can happen to anyone; even the safest of drivers.

In such a stressful situation, it is difficult to know what you need to do 
and who you need to contact. Here are some of the steps you will 
want to take in an accident:

Ideally you should remain with your car until the authorities arrive.

You should call the police to take a report on the scene. In many 
countries this is actually a legal requirement. The police report may 
also help if legal actions are filed in the future.

After contacting the police, call our distributor - but don't let just 
anyone tow your car.

3. Call your insurance company. 
If possible, you should call your insurance company from the scene 
of the accident.

If you give them all of the important information now, it can mean a lot 
fewer headaches later and will help them administer your claim.

حادث السيارةماذا بعد وقوع

به  القيام  أن تعرف ما عليك  المتعبة، من الصعب  الحالة  في مثل هذه 
اتخاذها  عليك  التي  المهمة  الخطوات  بعض  هنا  به.  االتصال  عليك  وَمن 

السيارة: حادث  عند 

السلطات.  تترك سيارتك وتغادر حتى تصل  أال  المنطق  من 

الحادث. في كثير من  بالشرطة �خذ تقرير� عن  االتصال  يجب عليك 
أيض¡  الشرطة  الواقع شرط قانوني. قد يساعد تقرير  البلدان، هذا في 

المستقبل. في  قانونية  دعاوى  ُرفعت  حال  في 

إلى  الخاصة بك  التأمين  إذا كان ذلك ممكن¡، يجب استدعاء شركة 
الحادث. مكان وقوع 

الكثير من  يوّفر  ا³ن، فهذا  المهمة  المعلومات  إذا قّدمت لهم كافة 
بالكامل. مطلبك  تدبير  على  ويساعدهم  والمتاعب  الوقت 

الحوادث قد تقع �ي سائق، حتى ا�كثر حذر� منهم.

1.  ال تغادر موقع الحادث.

2.  أطلب سحب السيارة.

الخاصة بسيارتك التأمين  3.  االتصال بشركة 

بعد االتصال بالشرطة، اتصل بوكيلنا دون السماح �ي أحد بسحب سيارتك.
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سيارتك،  في  ل¸عطال  واحد  تثمين  على  الحصول  منك  ُيطلب  قد  بينما 
بعناية. قراءتها  من  تأكد 

الخاصة بك  التأمين  أو على شركة  التي عليك  التكاليف  أن تعرف  تريد 
دفعها. أي ورشة إصالح معروفة يسّرها أن تقوم بمراجعة أي سؤال 

المطلوبة. ا½صالحات  بخصوص  لديك 

الذين قد تحتاجهم في حال  المقّربين  وأرقام ا�شخاص  اكتب أسماء 
الخاصة بك. القفازات  الالئحة في علبة  وقوع حادث واحتفظ بهذه 

4.  احصل على تثمين ل عطال

المقربين: ل¸شخاص  الهواتف  أرقام 

الشرطة/ا½سعافات:

(أ):  السحب  شركة 

السحب (ب):  شركة 

التأمين:  شركة 

التأمين:  شركة 

4. Get an estimate on vehicle damage.
While you may only be required to get one estimate on your 
vehicle's damage, make sure you read it carefully.

You want to know what you (and your insurance company) are 
going to be paying. Any reputable repair shop will gladly review 
any questions you have regarding the required repairs.

Write down the important names and numbers you may need in the event 
of an accident and keep this card handy in your glove compartment.

IMPORTANT NUMBERS

Police/Ambulance:

Towing Company (A):

Towing Company (B):

Insurance Company: 

Chrysler, Jeep, Dodge and Ram Service: 
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