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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد ،

 : اليوالتي تشتمل على الت" وثيقة التأمين الشامل على المركبات الخصوصية" فهذه

  التغطية التأمينية. 

  األحكام والشروط العامة. 

  االستثناءات. 

  التعريف ببعض المصطلحات التأمينية التي ترد في سياق الوثيقة. 

   (.اختيارية)التوسعات الخاصة بمنافع إضافية 
 
 مها هذه الوثيقة، باإلضافة إلى يجب قراءة جميع المستندات المتعلقة بوثيقة التأمين بعناية، وذلك لفهم حجم التغطية التي تقد

 .معرفة الشروط واإلستثناءات المطبقة
  أو من يمثله قانونيًا و ما في هذه الوثيقة من ( المؤمن له)إن نموذج طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل المشترك

 وأي مالحق يتفق عليها كتابًة ويتم،وشهادة كفالة الغرم  أحكام وشروط وإستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها
التصديق عليها سواًء في بداية التغطية التأمينية أو  أثناء سريان الوثيقة، تشكل جميعها عقدًا واحدًا و جزاًء ال يتجزأ من هذه 

 .الوثيقة
 لبةيرجى االحتفاظ بجميع مستندات الوثيقة مجتمعة في مكان آمن وذلك ليسهل العودة لها في حالة وجود مطا. 

_______________________________________________________________________ 

وتاريخ  222أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الحوادث التي تقع في نطاق المملكة العربية السعودية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 
 .هـ الصادر بالتأمين اإللزامي على المركبات31/80/3222

األساسي وكشركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني وفقًا آلحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب  بموجب نظامها
 .هـ 82/80/3222وتاريخ  12/المرسوم الملكي رقم م

 
بإدارة عمليات ( همالمؤمن ل)بصفتها مديرًا لحساب حملة وثائق التأمين للمشتركين" الشركة"وتسمى فيما بعد بـ" مالذ " تقوم الشركة 

ولهذا الغرض تدير الشركة حسابين منفصلين هما حساب حملة الوثائق . التأمين وما ينشأ عنها من حقوق ومسؤوليات
والذي تقيد فيه االشتراكات وإيرادات إعادة التأمين ونصيبه من عائد االستثمارات وحقوق حملة الوثائق ( المؤمن لهم)المشتركين

 .ًا آخر للمساهمينوالتزاماتهم ، وحساب

قد تقدم الى الشركة بطلب واقرار خطي للتأمين على المركبة الخصوصية ووافق على اعتبارهما ( المؤمن له)وبما أن المشترك
اساسًا لهذا العقد وجزءًا ال يتجزأ منه، وقد سدد اإلشتراك المطلوب فإن الشركة توافق على إصدار هذه الوثيقة وفقًا لألحكام 

 :الستثناءات الواردة بها وذلك على النحو التالي والشروط وا
  :التعريفات 

 .يقصد باأللفاظ والعبارات االتية ، أينما وردت في هذه الوثيقة ، المعاني الموضحة إزاءها ، ما لم يقتِض سياق خالف ذلك
 

 .بصفتها مديرًا لحساب حملة الوثائق" مالذ"الشركة  : الشركة

الحساب الذي تقيد فيه االشتراكات المحصلة من حملة الوثائق وما يرد إليه من عائد  : حساب حملة الوثائق
استثماراتها ومن تعويضات من شركات إعادة التأمين وما يخصم منه من تعويضات 

 .أو أتعاب أو مصاريف أخرى

سمه الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين والمبين ا : المؤمن له
 .في جدول الوثيقة

كل شخص طبيعي أو اعتباري يلحق به ضرر مغطى بموجب أحكام هذه الوثيقة  : الغير
 .المتسبب في الحادث أو السائق/ باستثناء المؤمن له و

أو اإلصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو / الوفاة و  : األضرار الجسدية
 أو المؤقتالجزئي الدائم 

 .التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للغير  : األضرار المادية
جميع التكاليف التي يتحملها الغير بسبب الضرر الناتج عن خطر غير مستثنى في  : المصاريف

 .الوثيقة

 .طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة : المطالبة

الشخص الطبيعي أو االعتباري المتضرر من حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة  : مقدم المطالبة
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 ويشمل ذلك ورثة الشخص الطبيعي في حالة وفاته 

المبالغ التي يتعين على الشركة دفعها للغير ضمن الحد األقصى للمسئولية المدنية  : التعويض
 الواردة في هذه الوثيقة

للشركة مقابل موافقة الشركة على تعويض الغير عن  المبلغ الذي يدفعه المؤمن له : القسط
الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه بموجب 

 هذه الوثيقة

أو السائق تجاه الغير عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو / مسئولية المؤمن له و  : المسئولية المدنية
  جسدية بفعل المركبة المؤمن عليها

و أكثر او % 22أي معلومة قد تؤثر على قارا الشركة في تحديد اإلشتراك بنسبة  : الحقيقة الجوهرية
 .على شروط الوثيقة أو قبول المطالبة

 .التغير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته : التغير الجوهري

المطبوع الذي تعده الشركة وتعبأ بياناته والتوقيع عليه من قبل النموذج  : نموذج طلب التأمين
بما يؤكد صحة المعلومات الواردة به والتي تشكل جزءًا ال ( المؤمن له)المشترك

 .يتجزأ من الوثيقة

الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويشكل جزءًا منها ، ويحتوي على المعلومات الخاصة  : جدول الوثيقة
والسائق المجاز ، مدة التأمين ، االشتراك ، تفاصيل عن ( له بالمؤمن)بالمشترك

 (.إن وجدت)بيانات المركبة المؤمنة وحدود التغطية والتوسعات المطلوبة 

كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو دراجة آلية وقت الحادث وعمره ال  : السائق 
 .سنة هجرة و يحمل رخصة قيادة 30يقل عن 

كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجالت أو جنزير ، تسير أو تجر بقوة  : المركبة
 (.وال تشمل القطارات)آلية أو حيوانية ، المبين مواصفاتها في الوثيقة 

 .هي فترة سريان التغطية التأمينية  فترة التأمين
 .الخصوصيةهي الوثيقة القياسية للتأمين الشامل على بالمركبات  : وثيقة التأمين

شهادة تصدرها الشركة بناًء على وثيقة التأمين ، وهي بمثابة سند كفالة تعفي حاملها  : شهادة كفالة الغرم
من التوقيف أو االحتجاز لدى إدارات المرور في حال تسببه في حادث نتج عنه 

 .خسارة أو ضرر للغير شريطة عدم اإلخالل بأحكام الوثيقة
قيمة المركبة نتيجة االستخدام او مضي مدة من الزمن او التقادم الفني  التناقص في : اإلستهالك

 .وظهور المخترعات الحديثة

 عند تقديم طلب التأمين( المؤمن له)قيمة المركبة التي يحددها المشترك :  القيمة التأمينية

المركبة وحالة العرض القيمة التي تباع بها المركبة في السوق و تتغير بحسب حالة  : القيمة السوقية
 .والطلب

بإضافتها للتغطية األساسية ( المؤمن له)هي التغطية التأمينية التي يقوم المشترك : التوسعة
 .ويدفع مقاباًل لها إشتراك إضافي

هو الفقد أو الضرر الكلي للمركبة محل التأمين بحيث يكون إصالح المركبة غير  : الخسارة الكلية
 .نية أو اإلقتصاديةمجدي من الناحية الف

 التحمل أو اإلقتطاع
 

خسارة  وتبدأ مسؤولية / من قيمة كل ضرر( المؤمن له)وهو مبلغ يتحملة المشترك :
 .الشركة بعد إستنفاذ مبلغ التحمل ويسري فقط على القسم األول من الوثيقة

أو السائق  هو حق الشركة في استيفاء ما دفعته من تعويض للغير من المؤمن له : حق الرجوع
أو  المبينة الرجوعحق  المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حاالت

 .اإلستثناءات

أو السائق المجاز أو أيًا من ( المؤمن له)يعني ذلك العجز الذي يمنع كليًة المشترك : العجز الكلي الدائم
عضو من  الركاب من مباشرة أي عمل أو مهنة من أي وكل نوع بما في ذلك فقد أي

متتاليا وال أمل في تحسنه عند انتهاء هذه المدة  أسبوعًا 22الجسم والذي يستمر لمدة 
 .ومصدقَا عليها من قبل طبيب مؤهل ومعين من قبل شركة التأمين

نص مطبوع تصدره الشركة سواًء في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريان الوثيقة  : المالحق
روط جديدة أو توسيع التغطية التأمينية، ويعتبر الملحق بهدف تعديل أو إضافة ش
 . جزءًا ال يتجزأ من الوثيقة
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 التغطية التأمينية

 .تشمل التغطية التأمينية القسمين األول والثاني
 .الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمنة:  القسم األول

 :شروط القسم األول
 المفاجئ بإستثناء الحوادث الجنائيةعن الخسارة أو الضرر العرضي ( المؤُمن له)تعوض الشركة المشترك:  نطاق التغطية -3

ألي مركبة موصوفة في جدول الوثيقة وكذلك ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي حادث فجائي عرضي ما عدا ما ذكر صراحًة في 
 .إستثناءات الوثيقة

للشركة الخيار في أن تقوم بإصالح المركبة بإعادتها إلى حالتها السابقة أو أن تستبدلها كلها أو أي :  قواعد تسوية الخسارة -2

جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها أو أن تدفع نقدًا قيمة الخسارة أو الضرر الناتج عن حادث عرضي مغطى 
 .بموجب أحكام وشروط هذه الوثيقة

 
إن الحد األقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة الجزئية هو إعادة األجزاء : يالخسارة أو الضرر الجزئ . أ

المتضررة من الحادث إلى الوضع الذي كانت عليه قبل لحظة وقوع الحادث، وهو ما يعادل تكلفة أجور اليد مضاف 
. تهالك المذكور أدناهإليها قيمة قطع الغيار بعد خصم قيمة اإلستهالك، ويتم حساب نسبة اإلستهالك حسب شرط اإلس

شريطة دومًا أنه وفي حالة تعذر الحصول على أي من قطع الغيار فإن مسؤولية الشركة لن تتجاوز آخر تسعيرة 
 .للمصنع أو آخر سعر معلن لهذه القطع

 
ة إن الحد األقصى لمسؤولية الشركة في حالة الخسارة الكلية لن تتجاوز القيمة السوقي: الخسارة أو الضرر الكلي . ب

للمركبة وقت وقوع الحادث بشرط أن ال يتجاوز مبلغ التعويض القيمة التأمينية للمركبة، وإذا قررت الشركة بأن 
. بالقيمة التأمينية فإنه سيتم خصم قيمة اإلستهالك حسب شرط اإلستهالك المذكور أدناه( المؤمن له)تعوض المشترك

وعندما يكون . إذا ما إرتأت أن إصالحها غير مجٍد اقتصاديًا وتحتفظ الشركة بحقها في اعتبار المركبة خسارة كلية
. التعويض عن الخسارة الكلية للمركبة قاباًل للدفع فإن كامل االشتراك السنوي عن تلك المركبة يكون حقًا للشركة

ًا أنه وفي شريطة دوم. . بنقل ملكية المركبة إلى الشركة أو من تعينه( المؤُمن له)عالوة على ذلك يلتزم المشترك
 .يومًا من تاريخ تبليغ الشرطة 08حالة سرقة المركبة فإنه سوف يتم التعويض بعد 

 
 :في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة المؤمن عليها فإن الشركة ستطبق الحسومات التالية مقابل االستهالك:  االسـتهالك -1

 :الخسارة الجزئية . أ

تالفة بأخرى جديدة أو دفع قيمة القطع الجديدة فإنه لن يطبق أي في حالة استبدال قطع الغيار المفقودة أو ال (3
وسيتم تطبيق اإلستهالك على . سنوات منذ سنة الصنع 7استهالك بالنسبة للمركبة التي يقل عمرها عن 

  :سنوات وتكون نسبة الحسم كالتالي 7السيارات التي يزيد عمرها عن 

  نعالسيارة منذ سنه الص/عمر المركبة نسبة الخصم

 أقل من سبع سنوات اليوجد

 سبع سنوات الى أقل من ثمان سنوات    38%

 ثمان سنوات الى أقل من تسعة سنوات 22%

 تسعة سنوات فأكثر 12%

 28عن كل سنة أو جـزء منها من عمرها وبحد أقصى قدره % 22بالنسبة لإلطارات تكون نسبة الحسم  (2
 .من قيمة استبدالها بجديد% 

 .اإلستهالك على الزجاج األمامي والخلفي وزجاج األبوابال يطبق شرط  (1
تحتفظ الشركة بحقها في اعتبار المركبة خسارة كلية إذا ما ارتأت أن إصالحها غير مجٍد اقتصاديًا  :الخسارة الكلية . ب

في حالة تسوية المطالبة على أساس الخسارة الكلية للمركبة المؤمن عليها فإن مسؤولية الشركة لن تتجاوز . أو فنيًا/و
 :األقل من المبلغين التاليين 

عن % 3كما وردت في جدول الوثيقة محسومًا منها ( المؤُمن له)قبل المشتركالقيمة المقدرة للمركبة من  (3
 كل شهر أو جزء منه، انقضى منذ  ابتداء  التأمين بموجب الوثيقة أو في آخر تجديد لها، أو

 .القيمة السوقية المعقولة للمركبة وقت وقوع الخسارة أو الضرر (2
  :مالحظة (1

للمركبة قاباًل للدفع فإن كامل االشتراك السنوي عن تلك  عندما يكون التعويض عن الخسارة الكلية .3
بنقل ملكية المركبة إلى الشركة أو من ( المؤُمن له)المركبة يكون حقًا للشركة، و يلتزم المشترك

 .تعينه
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وثيقة في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة المؤمن عليها فإن الشركة تطبق حسم مبلغ التحمل المذكور في جدول ال: التحمل -2

من دفع مبلغ التحمل بشرط وجود طرف ثالث في الحادث وأن يكون ( المؤمن له)على جميع المطالبات، ويعفى المشترك
وتكون معلومات الطرف الثالث معروفة ومثبتة في تقرير المرور بحيث ال % 388الطرف الثالث مسؤول عن الحادث بنسبة 

تم تقدير األضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها وتثبيت هذه التقديرات يكون الطرف الثالث هاربًا أو غير معروف وأن ي
 .في تقرير المرور

ستقوم الشركة بدفع التكلفة المعقولة لنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى حسب أحكام وشروط : المحافظة والنقل -2
في حدود المبلغ المحدد للقطر والمحافظة والحماية  الوثيقة إلى مكان آمن أو الى ورشة تصليح فى حالة تعذر سيرها، وذلك

 .المبين في جدول الوثيقة
تشمل التغطية التأمينية تحت هذا القسم مصاريف العالج الطبي الطارىء فى حالة إصابة : مصاريف العالج الطبي الطاريء -0

ورية لحادث مغطى، وبالحد األقصى سائق أو ركاب المركبة المؤمن عليها شريطة أن تكون هذه األصابة كنتيجة مباشرة وف
 .الموضح في جدول الوثيقة

 :إستثناءات القسم األول

 :لن تكون الشركة مسؤولة عن التعويض عما يلي

 08من هذه الوثيقة ، وذلك بعد مرور مدة  تسليم كافة المستندات المطلوبة للمطالبات المتعلقة بالقسمين األول والخامس -3
 .  يوم من تاريخ وقوع الحادث

 .دفعه في حالة وجود مطالبة( المؤمن له)مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة أو الملحق والذي يترتب على المشترك  -2
 .الخسارة التبعية أو الحرمان من االستعمال -1
 .يكي أو الكهربائيالبلى واالهتراء أو العطب أو الخلل الميكان -2
 .الضرر الناتج عن زيادة الحمولة أو اإلفراط في الجهد -2
إال إذا فقدت المركبة أو تضررت ( الطاسات)أو أغطية الدواليب /و( الجنوط)أو الدواليب /الضرر أو الفقد لإلطارات و -0

 .في نفس وقت الحادث المغطى
 .تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبةأو المتعلقات الشخصية أثناء /الخسارة أو الضرر للبضائع و -7
 .الخسارة أو الضرر ألي مقطورة إال إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة -0
الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها  -0

 .وافذ واألبوابأو عدم  إقفال الن
أجهزة الراديو واالستريو والهاتف أو الملحقات األخرى بخالف تلك الملحقة أصاًل بالمركبة من الصانعين والمشمولة  -38

 .قيمتها في ثمن المركبة األصلي، إال إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة
أو المناورة في ( التطعيس)عن إستخدام المركبة في الطرق غير المعبدة أو في الكثبان الرملية الخسارة أو الضرر الناتج  -33

 .الطريق
 .الضرر الذي يحدث للمركبة المؤمن عليها بسبب العواصف الرملية -32
 .مستعملة على وجه يخالف قيود اإلستعمال المبينة في جدول الوثيقة -31
 .للمركبة إذا ثبت أن حصول الحادث هو بسبب هذا التجاوزتحمل ركابًا بما يتجاوز السعة المصرح بها  -32
 .أو السائق المجاز( المؤمن له)مقادة أو فى حوزة أي شخص بخالف المشترك -32
 .مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة أو التفحيط -30
 .المسكرات أو العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولها بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير -37
 (.ما لم ينص على خالف ذلك في جدول الوثيقة) سنة 22و عمره ال يقل عن بقيادة أي شخص غير مسمى  -30
 .مستعملة ضمن تلك المناطق من المطارات أو الموانئ البحرية التي ال يسمح عادة للعامة بدخولها -30
 .لة أو مشغلة كآليات عمـــل مستعمـــ -28
غير حائز على رخصة قيادة قانونية أو أنه ال ( أو السائق المجاز" المؤمن له" سواء كان المشترك)بقيادة أي شخص  -23

يحمل رخصة قيادة سارية المفعول أو كون رخصة القيادة التي بحوزته ال تخوله قيادة مثل هذا النوع من المركبات أو 
 .قيادة مؤقتا أو بصفة دائمةبسبب إلغاء رخصة ال

 .تجاوز قائد المركبة أو السائق المجاز اإلشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس إتجاه السير -22
أي مسؤولية أو مصاريف تكون قد تسببت عن أو من خالل أو كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لألعمال األجرامية و  -21

 . سائق المجازأو ال/العدائية أرتكبت بواسطة  المومن له و 
 .أي مسؤولية تترتب بموجب اتفاق ولم تكن لتترتب بدونه -22
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 .المسؤولية تجاه الغير: القسم الثاني
 :التغطية التأمينية 

القسط المطلوب منه  وقبلت ( أو تعهد بدفع ) حيث إن المؤمن له قد تقدم إلى الشركة بطلب تأمين يعد أساسًا لهذه الوثيقة ودفع 
الطلب ، فإنها تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها  الشركة هذا

داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقدًا في حدود األحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن المبالغ جميعها 
 :بدفعها لقاء  التي يلزم المؤمن له أو السائق

 . األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها  .أ 
 .األضرار المادية خارج المركبة  .ب 
 .المصاريف .ج 

 :حدود التغطية 

في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة فان الحد األقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة 
بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن اإلصابات والمصاريف ) ريان وثيقة التأمين بالنسبة لألضرار الجسدية وخالل فترة س

حدًا أقصى , ( عشرة ماليين ريال سعودي ) ريال  10,000,000واألضرار المادية معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره ( الطبية 
 .لمسئولية الشركة

 :التمسك به تجاه الغير ماال يجوز للشركة 
ال يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسئوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أو 
 المتسبب أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم اإلخالل بحق
الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما 

 .يبرره

 :إجراءات تسوية المطالبات 
أيام تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بان تزًود مقدمها بإيصالٌ يفيد بتلقي المطالبة ، وإعالمه بأي نواقص خالل ثالثة  .3

من تلقيها المطالبة، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا ( للشركات)و تسعة أيام علم ( لألفراد)عمل 

من تاريخ استالم ( للشركات)و تسعة أيام علم ( لألفرارد)كان ذلك ضروريا خالل مدة زمنية ال تتجاوز ثالثة أيام عمل 

 . المطالبة

ية مبالغ المطالبات المقررة من اإلدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التامين أوالجهات وتلتزم الشركة بتسو .2

المرخص لها بذلك المغطاة بموجب هذه الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما 

خ استالم المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال ما من تاري( للشركات)و خمسة و أربعين يوما هجريا (  لألفراد)هجريا 

إذا كانت المطالبة مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وقدمت من مقدم المطالبة أو قام المؤمن له بإبالغ الشركة فإن 

 .الشركة تلتزم بما ورد أعاله

بول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ تلتزم الشركة إبالغ مقدم المطالبة كتابيا بقبول أو رفض المطالبة وفي حال ق .1

 .التعويض وكيفية التوصل إليه

تلتزم الشركة بتسوية المطالبات التأمينية من خالل إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق  .2

 (.IBAN)رقم الحساب المصرفي الدولي 

هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد من ( 3،2)مع مراعاة المدد المحددة في الفقرتين رقم .2

إصال المركبة على أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية لإلصالح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة 

اإلصالح الصادر عن الحهة المخولة بمباشرته و تزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث و قبل 

 .المرخصة

في حال عدم إلتزام الشركة بتسوية المطالبات خالل الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم المطالبة تقديم  .0

في المنازعات و أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل ( www.samacares.sa)شكوى عن طريق موقع ساما تهتم 

المخالفات التأمينية إللزام الشركة بتسوية المطالبة و تعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب 

 .ـتأخر الشركة في تسوية المطالبة

 :أما عند رفض المطالبة الكليًا أو الجزئيًا فإن الشركة تلتزم باالتي  .7

http://www.samacares.sa/


 

 

 83من  - 15 -صفحة 

 
 

 .الرفض الكلي أو الجزئيتزويد مقدم المطالبة بأسباب  (3
أو تقديم دعواه إلى ( www.samacares.sa)عن طريق موقع ساما تهتم شكوى  إبالغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم (2

لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التامين 
 .تلك اللجانالتعاوني للنظر فيها من قبل 

تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة  (1
 .خطيًا

 
 الشروط العامة: القسم الثالث

 :التغيير  .1

التامين ، ويجب  على المؤمن له إشعار الشركة كتابيا خالل عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب
على الشركة إشعار المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على اإلشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض اإلشتراك، 

 .و عدم إخطار الشركة للمؤمن له يعني موافقتها على استمرار التغطية بات اإلشتراك المتفقعليه عند التعاقد
 :القضائية والتسوية  حق الشركة في تولي اإلجراءات .2

 :للشركة الحق في أن 
 . تمثل المؤمن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة . أ

تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشان أي ادعاء أو اتهام له عالقة بحدث قد    يكون  . ب
 . محل تعويض بموجب هذه الوثيقة

يجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمة بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور،  . ت
 .لتأخير لعذر مقبولما لم يكن ا

 :حق الشركة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الئتمانية عن المستهلكين .3

يحق للشركة في حال تعثر المَؤمن له سداد مستحقات الشركة سواًء أكانت أقساط تامين أو مطالبات إدراج اسم المؤمن له في نظام 
 . ع المعلومات الئتمانية عن المستهلكينالشركة المرخص لها بجم

 :التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة  .4

إبالغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة ، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء     .أ 
 . ادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسديةاإلجراءات ، ويستثنى من ذلك الحاالت التي تستلزم مغ

عدم اإلقرار بالمسئولية بقصد اإلضرار بالشركة ، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ ألي طرف في الحادث إال بعد  .ب 
 . الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة

ذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن التعاون مع الشركة، وتحرير الوكاالت الشرعية التي تمكنها من اتخا .ج 
 . المؤمن له ، أو السائق

أن يقوم على نفقة الشركة بجميع اإلعمال الالزمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف أخر  .د 
 . نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة

 :االحتيال .5
وثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال ، أو  استخدم المؤمن له أو السائق أو من ينوب تسقط الحقوق الناشئة عن هذه ال

عنهما أو الغير أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة ، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل 
وللشركة الرجوع علي أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا . أي منهم متعمد من المؤمن له أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع 

 .االحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطأ ، على أن تلتزم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية
 
 :اإللغاء .6

 :ال يحق للشركة أو المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إال في أي من الحاالت التالية 
 .المركبةإسقاط سجل  . أ

 .نقل ملكية السيارة المؤمنة إلى شخص آخر . ب
 .وجود وثيقة ـامين تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها . ت

على أن تقوم الرشركة بإعادة الملبغ المستحق عن المدة غير النقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خالل إيداع الملبغ المتبقي من 
، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ (IBAN)الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي  اإلشتراك في حسال البنكي

علم الشركة بحدوث أي من الحالت المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية 
من أيام التغطية التأمينية كامل ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية  من فترة التغطية التأمينية من خالل طرح األيام المنقضية

و يكون الناتج هو اإلشتراك ( رياال كحد أقصى 22مبلغ )التأمينية كاملة وضرب الناتج باإلشتراك مخصوما منه الرسوم اإلدارية 
 :المتبقي لتكون كاألتي

 .اإلشتراك المتبقي= الرسوم اإلدارية اإلشتراك بعد خصم ×  102( / األيام المستهلكة - 102)
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و يستثى من إلزام الشركة بدفع اإلشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها و على ذات المركبة تزيد 
 .قيمتها عن قيمتة البلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعاله

 .السائق ملتزمين بإحكام هذه الوثيقة بشان االلتزامات الناشئة قبل إلغائهاوبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له و
 
 
 :إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد  .7

اليحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آليًا بنظام الشركة الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقديم خدمة جمع وحفظ و 
على الشركة إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعدة بعشرين يوم عمل ليتمكن من تبادل المعلومات التأمينية، ويجب 

 . تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى
 
 :االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق  .8

دية ، وتختص بالفصل فيه يخضع أي نزاع ينشا عن هذه الوثيقة لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعو - أ
من نظام مراقبة  شركات التامين (  28) لجان الفصل والمنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم 

 هـ 3222/  0/ 2وتاريخ ( 12/م) التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم الُ تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات  - ب

 .ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
 :الرجوع على المتسبب بالحادث .0

في حالة قيام الشركة بدفع أية مبالغ ألي طرف من األطراف أيًا كانوا مقابل تعويض عن مطالبة اتضح فيما بعد أنه بسبب مستثنى  
أو غير مغطى بموجب هذه الوثيقة، أو إنطوت المطالبة على غش أو إحتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على 

د ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع ألستردا( المؤمن له)المشترك
 ( .المؤمن له)في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المشترك 

 ( :المؤمن له)الرجوع على المشترك) .11

 :بقيمة ما سبق أن دفعته من تعويض في الحاالت اآلتية( المؤمن له)يحق للشركة الرجوع على المشترك  
ببيانات كاذبة أو إخفائه ألية وقائع جوهرية تؤثر في ( المؤمن له)إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناًء على إدالء المشترك 

 .قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه
استعمال المركبة في غير الغرض المحدد بوثيقة التأمين أو قبول ركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن   

من المقرر لها أو أن تكون حمولتها غير محزومة بشكل  حصول الحادث هو بسبب هذا التجاوز أو وضع حمولة أكثر
 .مسموح بهفني محكم أو  تجاوز  حدود  العرض والطول أو العلو  ال

 .مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية 
أو أي شخص يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع ( المؤمن له)إذا كان سائق المركبة سواًء المشترك  

 .المركبة
 .عن عمد وسبق إصرار ( ن لهالمؤم)إذا ثبت أن الحادث أو اإلصابة الجسدية قد ترتب على عمل ارتكبه المشترك   
أي شخص يقودها بموافقته ،  أو( المؤمن له)إذا ثبت أن الحادث قد وقع بسبب تعاطي سائق المركبة ، سواًء المشترك   

 .للمخدرات أو المشروبات الكحولية
بة في شارع ممنوع إذا ثبت تجاوز سائق المركبة لإلشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير أو قيادة المرك  

 .المرور به
الوثيقة أي مساس بحق المتضرر تجاه  ولن يترتب على حق الرجوع المقرر للشركة وفقًا ألحكام هذا البند والشروط الواردة بهذه 

 (.المؤمن له)المشترك
 : اإلحتياطات المعقولة .33

ن الخسارة أو الضرر، وأن يحفظ المركبة في حالة سليمة، أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لوقاية المركبة م( المؤمن له)على المشترك
وفي حالة وقوع حادث أو خلل للمركبة فيجب أن ال تترك . ويحق للشركة في جميع األوقات أن تفحص المركبة أو أي من قطعها

مسؤولية، وإذا ما إقتيدت المركبة بدون حراسة وبدون أن تتخذ اإلحتياطات الالزمة لمنع حدوث المزيد من الخسارة أو الضرر أو ال
المركبة قبل إجراء اإلصالحات الضرورية فإن أي تفاقم للضرر الحاصل أو أي ضرر إضافي يحصل للمركبة يكون مستثنى من 

  .نطاق التعويض الممنوح بهذه الوثيقة
 

 :ئق أو المتسبب في الحادثالحاالت التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السا
للشرررررركة حرررررق الرجررررروع علرررررى المرررررؤمن لررررره أو السرررررائق عرررررن الحرررررادث السرررررترداد مرررررا دفعتررررره للغيرررررر فررررري أي مرررررن             :أوال

 :الحاالت اآلتية 
 :أي مسئولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها (3

 .الوثيقةمستعملة على وجه يخالف قيود االستعمال المبينة في الجدول  - أ
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 .تحمل عددا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة ، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز - ب
 .السير بالمركبة عكس اتجاه السير - ت
 . القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولها - ث
عاما هجريًا ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين ( 30)شخص يقل عمره عن قيادة أي  - ج

 .سنة في جدول الوثيقة 30المسمين الذين تقل أعمارهم عن 
إذا ثبة أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا لألنظمة و اللوائح ذات العالقة، أو أن  - ح

ون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم يجدد الرخصة المنتهية تك
 .يوم عمل من تاريخ الحادث 28خالل 

 .هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث - خ
 .تجاوز اإلشارة الحمراء - د

 .ذج طلباإلدالل ببيانات غير صحيحة أو أخفاء حقيقة جوهرية في نمو (2
 .إذا ثبت وقوع الحادث عمدا من جانب المؤمن له أو السائق  (1
عدم إبالغ المؤمن له الشركة خالل عشرين يوم عمل عن أي تغير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، مع مراعاة  (2

 .الموضحة في الشروط العامة( 3)الفقرة رقم 

للشركة حق الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في  إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصبا فإن :ثانيًا

 .حال لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة، السترداد ما دفعته للغير
 

 (:الحاالت غير المغطاة تأمينيا بموجب هذه الوثيقة)االستثناءات 
 :لن تكون الشركة مسئولة عن سداد تعويضات في أي من الحاالت اآلتية 

الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها ، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها أو  .3
 . التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لدية

 . الوفاة أو اإلصابة الجسدية للمؤمن له، أو السائق .2
 .مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو تحديد سرعة االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة .1
مستعملة ضمن المناطق التي ال يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة  .2

 .رية في النطاق المسموح به ألغراض تجا

 .إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسئولية الحادث دون وجه حق بقصد اإلضرار بالشركة  .2
 .تواطؤ الؤمن له مع الغير على حادث مفتعل و المثبت في تقرير الحادث الصدر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث .0
 .التفحيط .7
 .لة كآليات عملإذا كانت المركبة مستعملة أو مشغ .0
 .الغرامات أو العقوبات المالية، أو الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمن له أو السائق .0

 :أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من األتي .38
سواء أعلنت الحرب أم لم ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان األجنبي أو األعمال العدوانية أو األعمال شبه الحربية  - أ

 . أو الحروب األهلية( تعلن 
التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو األحكام العرفية أو حالة الحصار  - ب

و أعمال التخريب أو أي من األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى اإلعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار أ
ويقصد . واإلرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية 
ويشمل . باإلرهاب استخدام العنف إلغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية 

أو / أو التسبب في اضطراب و/ يحة منهم في خالة خوف، أو التأثير على وأو شر/ استخدام العنف وضع العامة و
أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة ، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا على االقتصاد /التدخل في أي عمليات و 
 .الوطني أو أي من قطاعاته

 . اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات المدنية أو العمالية - ت
ب أو ينشا عن أو تكون ساهمت فيه األسلحة النووية أو اإلشعاعات األيونية أو التلوث باإلشعاع من أي وقود ما ينتج بسب - ث

أو آية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي ، وإلغراض هذا االستثناء فان االحتراق يشمل أي عملية انشطار 
 .نووي

 .الفيضانات ، أو البراكين الكوارث الطبيعية مثل األعاصير ، أو الزالزل ، أو - ج

 
 .التوسعات: القسم الخامس

 .تنطبق فقط على المركبات التي يتم اختيار المنافع وتوسيع التغطية التأمينية لها كما وردت في جدول الوثيقة 
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الواردة بهذا االتفاق أن يمكن للشركة في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريان مفعول هذا التأمين ، وفي حدود األحكام والشروط 
بتوسيع التغطية التأمينية لتشمل التعويض عن أضرار أخرى غير تلك ( المؤمن له)تقوم ، بناًء على طلب كتابي من المشترك

 :لالشتراك اإلضافي المطلوب ، وعلى األخص ما يلي ( المؤمن له)المنصوص عليها في الوثيقة شريطة سداد المشترك
 (:للسيارات من الفئة الخصوصية فقط)بديلة مستأجرة توسعة توفير سيارة  -1

عن المصاريف الفعلية المتكبدة ( المؤمن له)في حالة توسعة التغطية التامينية لتشمل هذه المنفعة فإن الشركة تعوض المشترك
األعلى إلستئجار إلستئجار سيارة بديلة بسبب حادث مغطى حسب أحكام هذه الوثيقة بشرط أن ال يتجاوز مبلغ التعويض الحد 

ما لم ينص على خالف )ريال سعودي  1,888ريال سعودي و بحد أقصى خالل الفتره  388السيارة البديلة لليوم الواحد عن 
 :، وذلك عن الفترة التي تلي يوم وقوع الحادث وذلك كمايلي(ذلك في جدول الوثيقة

عن مصاريف تأجير ( المؤمن له)وض المشتركإذا كانت المركبة غير قابلة للسير بسبب الحادث فإن الشركة تع . أ
المؤمن )السيارة البديلة منذ وقت وقوع الحادث وحتى تاريخ اإلنتهاء من إصالح المركبة، ويشترط أن يقوم المشترك

 .ساعة من وقت وقوع الحادث 20بتقديم المستندات الخاصة بالمطالبة للشركة في مدة أقصاها ( له
ر بعد وقوع الحادث فإن التعويض يسري من تاريخ تسليم المركبة للورشة وحتى تاريخ إذا كانت المركبة قابلة للسي . ب

 .اإلنتهاء من إصالح المركبة
 :في حالة المركبة المسروقة فإن التعويض الخاص بالسيارة البديلة يكون كمايلي . ت

م البالغ للشرطة إذا لم يتم العثور على المركبة المسروقة فإن فترة سريان التعويض تبدأ من تاريخ تقدي (3
 .وينتهي بتاريخ دفع التعويض أو الوصول إلى الحد األعال للمنفعة أيهما أسبق

في حالة العثور على المركبة فإن التعويض يبدأ من تاريخ تقديم البالغ وينتهي في تاريخ العثور على  (2
ة والتي تلي العثور على من هذا القسم عن الفترة المتبقي( ب)و ( أ)المركبة، ويتم بعد ذلك تطبيق البنود 

 .المركبة
 :توسعة الحوادث الشخصية -2

،  وعلى سبيل المثال التغطية التأمينية للسائق فقط أو للسائق والركابإضافة هذه التوسعة، ( المؤمن له)في حالة طلب المشترك 

بات الموصوفة بالجدول المبين أدناه تضطلع الشركة بدفع التعويض المناسب وفقًا للجدول واالشتراطات المبينة فيما بعد عن اإلصا
أو أي من الركاب المعلن عنهم تحديدًا في جدول الوثيقة كنتيجة مباشرة /أو السائق المجاز و( المؤمن له)والتي يتكبدها المشترك 

ب آخر ، لحادث للمركبة المؤمنة والمعنية بهذه التوسعة بفعل عوامل عنيفة وعرضية ، خارجية ومرئية تؤدي بمعزل عن أي سب
 :أسبوعًا متتالية من تاريخ وقوعها إلى  22خالل 

 مبلغ التعويض 

 بالريال السعودي

 388,888 الوفاة .3
 388,888 الفقد الكلي والنهائي للنظر في كلتا العينين .2

 388,888 الفقد الكلي الناتج عن البتر عند أو فوق الرسغ أو الكاحل بالنسبة لكلتا   اليدين أو كلتا القدمين .1

 28,888 الفقد الكلي الناتج عن البتر عند أو فوق الرسغ أو الكاحل إلحدى اليدين أو إلحدى القدمين .2

 28,888 الفقد الكلي والنهائي للنظر في عين واحدة .2
 388,888 العجز الكلي والدائم عن القيام بأي عمل أو مهنة على اإلطالق .0
 22,888 المصاريف المتكبدة في العالج الطبي والجراحي .7
     

- :لتنفيذ الجدول أعاله يالحظ ما يلي   
أن إجمالي التعويض القابل للدفع للشخص الواحد عن كل حادث واحد ، وعن مجمل التعويضات تحت البنود من  .3

 (:7)إلى ( 3)
 .مائة ألف ريال سعودي( 388,888)لن يتجاوز  . أ

مباشر أو غير مباشرألي عمل اجرامي و لن تلتزم الشركة بدفع التعويض إذا كان الحادث نتيجة لسبب  . ب
 .او السائق المجاز(المؤمن له )المشترك أو عدواني من قبل/

 . أال يزيد عمر الشخص، وقت وقوع الحادث ، عن سبعين عامًا .2
%( 28)عامًا ألكثر من ( 30)ال يستحق الشخص الذي يقل عمره ، وقت وقوع الحادث ، عن ستة عشر  .1

خمسون ألف ريال سعودي وذلك ( 28,888)ت المبينة أعاله وبحد أقصى قدرهخمسون بالمائة من التعويضا
 . عن الحادث الواحد

أو ممثله القانوني ، ويتم الدفع مباشرة إلى الشخص المصاب ( المؤمن له)ال يدفع التعويض إال بموافقة المشترك .2
التي تعرض لها هذا الشخص ، أو أو لممثله القانوني والذي يعتبر إيصال استالمه مخالصة نهائية عن اإلصابة 

 .للورثة في حالة الوفاة
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المركبة وقت وقوع ( كابينة)يقتصر التعويض فقط على اإلصابات التي تقع لألشخاص الموجودين داخل قمرة  .2
 .الحادث

وقت وقوع الحادث السعة ( بما فيهم السائق)المركبة ( كابينة)إذا تجاوز عدد األشخاص الموجودين داخل قمرة  .0
ولكن هذا التعويض  ركابية المحددة في جدول الوثيقة فإن التعويض القابل للدفع سوف يخفض نسبيًا تبعًا لذلكاال

إذا كانت تحمل ركابًا بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث بسبب هذا ال يدفع 
 .التجاوز

المعالجة داخل المملكة العربية السعودية فقط ، في الجدول أعاله، على ( 7)يقتصر التعويض بموجب المنفعة  .7
 .كما ولن تعوض الشركة عن المصاريف المتكبدة ، مباشرة أو غير مباشرة في أي عالج نفسي أو عقلي

 أسبوعا على التوالي وكان 22تدفع فقط عندما يكون العجز قد استمرت لمدة ( 0)التعويض بموجب المنفعة  .0
 .ومعين من قبل شركة التأمينمصدقا عليه من قبل طبيب مؤهل 

 :توسعة الفئة العمرية -3

سنة وقام بدفع اإلشتراك  25في حالة توسعة التغطية التامينية لتشمل هذه المنفعة تغطية السائقين الذين تقل أعمارهم عن 
روط وثيقة التأمين اإلضافي لهذه التغطية وكانت إضافة التغطية قبل وقوع الحادث فإن الشركة تدفع تعويضًا وفقًا ألحكام وش

 .للسائق المجاز وذلك حسب التالي
 :سنة 25 – 23توسعة التغطية التأمينية لتشمل السائقين من عمر  . أ

سنة ويحملون  25 – 23بموجب هذه التوسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمل السائقين الذين تتراوح اعمارهم بين 
 .المعنية بهذه التوسعة فقطرخصة قيادة سارية المفعول ، فيما يتعلق بالمركبة 

 : سنة فما فوق  30توسعة التغطية التأمينية لتشمل السائقين من عمر  . ب
سنة فما فوق ويحملون رخصة قيادة  30بموجب هذه التوسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمل جميع السائقين من عمر 

 .سارية المفعول ، فيما يتعلق بالمركبة المعنية بهذه التوسعة فقط
 : سنة 37سعة التغطية التأمينية لتشمل السائقين من عمر تو . ت

سنة فيما فوق ويحملون رخصة قيادة  37بموجب هذه التوسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمل جميع السائقين من عمر 
 . سارية المفعول ، فيما يتعلق بالمركبة المعنية بهذه التوسعة فقط 

 :توسعة المنطقة الجغرافية -4

توسعة التغطية التامينية لتشمل هذه المنفعة دول أخرى غير المملكة العربية السعودية فإن التغطية بموجب هذه الوثيقة في حالة 
أو مصر، االردن، لبنان وذلك بالنسبة للمركبة المعنية بهذه التوسعة /أو دول مجلس التعاون الخليجي و/ستشمل دولة البحرين و

 :وحسب أحكام وشروط الوثيقة عن( المؤُمن له)ركوستقوم الشركة بتعويض المشت. فقط

الخسارة أو الضرر العرضي للمركبة المؤمنة نتيجة خطر فجائى عرضي وذلك بموجب القسم االول فقط من هذه  . أ
 .الوثيقة

 .يضاعف التحمل عن كل مطالبة ناشئة خارج حدود المملكة العربية السعودية . ب
 .تكون مشمولة في التوسعات المضافةالحوادث الشخصية للسائق والركاب شريطة أن  . ت
في حالة الخسارة الجزئية سوف يتم تطبيق حدود تغطية القطر والسحب والمحافظة والحماية المنصوص عليها في  . ث

 .جدول الوثيقة
( 288)في حالة الخسارة الكلية فإن حدود تغطية القطر والسحب والمحافظة والحماية لدول مجلس التعاون الخليجي  . ج

 .ألف وخمسمائة ريال سعودي( 1,000)ريال سعودي، و مصر واألردن ولبنان خمسمائة 
 (.المسؤولية تجاه الغير)يستشنى من هذه التوسعه، القسم الثاني من هذه الوثيقة  .هـ

لن يتم دفع مصاريف االقامة، الوجبات والمكالمات الهاتفية فيما يتعلق بأسترداد ونقل المركبة وإنهاء إجراءات  . خ
 .الحادث

تحويل العمالت سوف يكون طبقًا لالسعار المعلنة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ وقوع سعر  . د
 .الحادث

 :تغطية األخطار الطبيعية -5

فإن الشركة تغطي األخطار الطبيعية والتى تشمل الخسارة أو الضرر للمركبة موضوع التأمين نتيجة البرد، الفيضانات 
ناتجة عنها، ويستثنى من هذه التوسعة الثوران البركانى، الزالزل، العواصف بأنواعها، بسبب األمطار أو السيول ال

 .األعاصير بأنواعها والزوابع اإلستوائية والقمعية والحلزونية

 
 
 

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا محمد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد ، الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال

 : والتي تشتمل على التالي" التجاريةوثيقة التأمين الشامل على المركبات " فهذه

  التغطية التأمينية. 

  األحكام والشروط العامة. 

  االستثناءات. 

  التعريف ببعض المصطلحات التأمينية التي ترد في سياق الوثيقة. 

   (.اختيارية)التوسعات الخاصة بمنافع إضافية 
 
  يجب قراءة جميع المستندات المتعلقة بوثيقة التأمين بعناية، وذلك لفهم حجم التغطية التي تقدمها هذه الوثيقة، باإلضافة إلى

 .معرفة الشروط واإلستثناءات المطبقة
  أو من يمثله قانونيًا و ما في هذه الوثيقة من ( المؤمن له)إن نموذج طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل المشترك

 ،وشهادة كفالة الغرم وأي مالحق يتفق عليها كتابًة ويتم أحكام وشروط وإستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها
ًا و جزاًء ال يتجزأ من هذه التصديق عليها سواًء في بداية التغطية التأمينية أو  أثناء سريان الوثيقة، تشكل جميعها عقدًا واحد

 .الوثيقة
 يرجى االحتفاظ بجميع مستندات الوثيقة مجتمعة في مكان آمن وذلك ليسهل العودة لها في حالة وجود مطالبة. 

_______________________________________________________________ 

وتاريخ  222العربية السعودية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الحوادث التي تقع في نطاق المملكة 
 .هـ الصادر بالتأمين اإللزامي على المركبات31/80/3222

بموجب نظامها األساسي وكشركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني وفقًا آلحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب 
 .هـ 82/80/3222 وتاريخ 12/المرسوم الملكي رقم م

 
بإدارة عمليات ( المؤمن لهم)بصفتها مديرًا لحساب حملة وثائق التأمين للمشتركين" الشركة"وتسمى فيما بعد بـ" مالذ " تقوم الشركة 

ولهذا الغرض تدير الشركة حسابين منفصلين هما حساب حملة الوثائق . التأمين وما ينشأ عنها من حقوق ومسؤوليات
والذي تقيد فيه االشتراكات وإيرادات إعادة التأمين ونصيبه من عائد االستثمارات وحقوق حملة الوثائق ( ن لهمالمؤم)المشتركين

 .والتزاماتهم ، وحسابًا آخر للمساهمين

قد تقدم الى الشركة بطلب واقرار خطي للتأمين على المركبة الخصوصية ووافق على اعتبارهما ( المؤمن له)وبما أن المشترك
لهذا العقد وجزءًا ال يتجزأ منه، وقد سدد اإلشتراك المطلوب فإن الشركة توافق على إصدار هذه الوثيقة وفقًا لألحكام  اساسًا

 :والشروط واالستثناءات الواردة بها وذلك على النحو التالي 
 

  :التعريفات 
 .حة إزاءها ، ما لم يقتِض سياق خالف ذلكيقصد باأللفاظ والعبارات االتية ، أينما وردت في هذه الوثيقة ، المعاني الموض

 

 .بصفتها مديرًا لحساب حملة الوثائق" مالذ"الشركة  : الشركة

الحساب الذي تقيد فيه االشتراكات المحصلة من حملة الوثائق وما يرد إليه من عائد  : حساب حملة الوثائق
من تعويضات استثماراتها ومن تعويضات من شركات إعادة التأمين وما يخصم منه 

 .أو أتعاب أو مصاريف أخرى

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمن وثيقة التأمين والمبين اسمه  : المؤمن له
 .في جدول الوثيقة

كل شخص طبيعي أو اعتباري يلحق به ضرر مغطى بموجب أحكام هذه الوثيقة  : الغير
 .الحادث المتسبب في أو السائق/ باستثناء المؤمن له و

أو اإلصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو / الوفاة و  : األضرار الجسدية
 الجزئي الدائم أو المؤقت

 .التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للغير  : األضرار المادية

الناتج عن خطر غير مستثنى في جميع التكاليف التي يتحملها الغير بسبب الضرر  : المصاريف
 .الوثيقة

 .طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة : المطالبة
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الشخص الطبيعي أو االعتباري المتضرر من حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة  : مقدم المطالبة
 ويشمل ذلك ورثة الشخص الطبيعي في حالة وفاته 

يتعين على الشركة دفعها للغير ضمن الحد األقصى للمسئولية المدنية المبالغ التي  : التعويض
 الواردة في هذه الوثيقة

المبلغ الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعويض الغير عن  : القسط
الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه بموجب 

 هذه الوثيقة
أو السائق تجاه الغير عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو / مسئولية المؤمن له و  : ئولية المدنيةالمس

 جسدية بفعل المركبة المؤمن عليها 

و أكثر او % 22أي معلومة قد تؤثر على قارا الشركة في تحديد اإلشتراك بنسبة  : الحقيقة الجوهرية
 .على شروط الوثيقة أو قبول المطالبة

 .التغير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته : ير الجوهريالتغ

النموذج المطبوع الذي تعده الشركة وتعبأ بياناته والتوقيع عليه من قبل  : نموذج طلب التأمين
بما يؤكد صحة المعلومات الواردة به والتي تشكل جزءًا ال ( المؤمن له)المشترك

 .من الوثيقة يتجزأ

الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويشكل جزءًا منها ، ويحتوي على المعلومات الخاصة  : جدول الوثيقة
والسائق المجاز ، مدة التأمين ، االشتراك ، تفاصيل عن ( بالمؤمن له)بالمشترك

 (.إن وجدت)بيانات المركبة المؤمنة وحدود التغطية والتوسعات المطلوبة 

من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة ، أو دراجة آلية وقت الحادث وعمره ال كل  : السائق 
 .سنة هجرة و يحمل رخصة قيادة 30يقل عن 

كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجالت أو جنزير ، تسير أو تجر بقوة  : المركبة
 .(وال تشمل القطارات)آلية أو حيوانية ، المبين مواصفاتها في الوثيقة 

 .هي فترة سريان التغطية التأمينية  فترة التأمين

 .هي الوثيقة القياسية للتأمين الشامل على بالمركبات الخصوصية : وثيقة التأمين

شهادة تصدرها الشركة بناًء على وثيقة التأمين ، وهي بمثابة سند كفالة تعفي حاملها  : شهادة كفالة الغرم
إدارات المرور في حال تسببه في حادث نتج عنه من التوقيف أو االحتجاز لدى 

 .خسارة أو ضرر للغير شريطة عدم اإلخالل بأحكام الوثيقة

التناقص في قيمة المركبة نتيجة االستخدام او مضي مدة من الزمن او التقادم الفني  : اإلستهالك
 .وظهور المخترعات الحديثة

 عند تقديم طلب التأمين( المؤمن له)المشترك قيمة المركبة التي يحددها :  القيمة التأمينية
القيمة التي تباع بها المركبة في السوق و تتغير بحسب حالة المركبة وحالة العرض  : القيمة السوقية

 .والطلب

بإضافتها للتغطية األساسية ( المؤمن له)هي التغطية التأمينية التي يقوم المشترك : التوسعة
 .إضافيويدفع مقاباًل لها إشتراك 

هو الفقد أو الضرر الكلي للمركبة محل التأمين بحيث يكون إصالح المركبة غير  : الخسارة الكلية
 .مجدي من الناحية الفنية أو اإلقتصادية

 التحمل أو اإلقتطاع
 

خسارة  وتبدأ مسؤولية / من قيمة كل ضرر( المؤمن له)وهو مبلغ يتحملة المشترك :
 .التحمل ويسري فقط على القسم األول من الوثيقةالشركة بعد إستنفاذ مبلغ 

هو حق الشركة في استيفاء ما دفعته من تعويض للغير من المؤمن له أو السائق  : حق الرجوع
أو  المبينة الرجوعحق  المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حاالت

 .اإلستثناءات

أو السائق المجاز أو أيًا من ( المؤمن له)يمنع كليًة المشتركيعني ذلك العجز الذي  : العجز الكلي الدائم
الركاب من مباشرة أي عمل أو مهنة من أي وكل نوع بما في ذلك فقد أي عضو من 

متتاليا وال أمل في تحسنه عند انتهاء هذه المدة  أسبوعًا 22الجسم والذي يستمر لمدة 
 .شركة التأمينومصدقَا عليها من قبل طبيب مؤهل ومعين من قبل 

نص مطبوع تصدره الشركة سواًء في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريان الوثيقة  : المالحق
بهدف تعديل أو إضافة شروط جديدة أو توسيع التغطية التأمينية، ويعتبر الملحق 

 . جزءًا ال يتجزأ من الوثيقة
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 التغطية التأمينية
 .القسمين األول والثانيتشمل التغطية التأمينية 

 .الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمنة:  القسم األول

 :شروط القسم األول
 المفاجئ بإستثناء الحوادث الجنائيةعن الخسارة أو الضرر العرضي ( المؤُمن له)تعوض الشركة المشترك:  نطاق التغطية -3

ألي مركبة موصوفة في جدول الوثيقة وكذلك ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي حادث فجائي عرضي ما عدا ما ذكر صراحًة في 
 .إستثناءات الوثيقة

للشركة الخيار في أن تقوم بإصالح المركبة بإعادتها إلى حالتها السابقة أو أن تستبدلها كلها أو أي :  قواعد تسوية الخسارة -2
ائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها أو أن تدفع نقدًا قيمة الخسارة أو الضرر الناتج عن حادث عرضي مغطى جزء من أجز

 .بموجب أحكام وشروط هذه الوثيقة
 

إن الحد األقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة الجزئية هو إعادة األجزاء المتضررة : الخسارة أو الضرر الجزئي . أ
كانت عليه قبل لحظة وقوع الحادث، وهو ما يعادل تكلفة أجور اليد مضاف إليها قيمة قطع من الحادث إلى الوضع الذي 

شريطة دومًا أنه . الغيار بعد خصم قيمة اإلستهالك، ويتم حساب نسبة اإلستهالك حسب شرط اإلستهالك المذكور أدناه
آخر تسعيرة للمصنع أو آخر سعر  وفي حالة تعذر الحصول على أي من قطع الغيار فإن مسؤولية الشركة لن تتجاوز

 .معلن لهذه القطع
 

إن الحد األقصى لمسؤولية الشركة في حالة الخسارة الكلية لن تتجاوز القيمة السوقية للمركبة : الخسارة أو الضرر الكلي . ب
ض وقت وقوع الحادث بشرط أن ال يتجاوز مبلغ التعويض القيمة التأمينية للمركبة، وإذا قررت الشركة بأن تعو

وتحتفظ . بالقيمة التأمينية فإنه سيتم خصم قيمة اإلستهالك حسب شرط اإلستهالك المذكور أدناه( المؤمن له)المشترك
وعندما يكون التعويض عن . الشركة بحقها في اعتبار المركبة خسارة كلية إذا ما إرتأت أن إصالحها غير مجٍد اقتصاديًا

عالوة على ذلك يلتزم . كامل االشتراك السنوي عن تلك المركبة يكون حقًا للشركة الخسارة الكلية للمركبة قاباًل للدفع فإن
شريطة دومًا أنه وفي حالة سرقة المركبة فإنه سوف . . بنقل ملكية المركبة إلى الشركة أو من تعينه( المؤُمن له)المشترك

 .يومًا من تاريخ تبليغ الشرطة 08يتم التعويض بعد 
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الشركة تطبق حسم مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة المؤمن عليها فإن : التحمل -2

من دفع مبلغ التحمل بشرط وجود طرف ثالث في الحادث وأن يكون ( المؤمن له)على جميع المطالبات، ويعفى المشترك
ال وتكون معلومات الطرف الثالث معروفة ومثبتة في تقرير المرور بحيث % 388الطرف الثالث مسؤول عن الحادث بنسبة 

يكون الطرف الثالث هاربًا أو غير معروف وأن يتم تقدير األضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها وتثبيت هذه التقديرات 
 .في تقرير المرور

ستقوم الشركة بدفع التكلفة المعقولة لنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى حسب أحكام وشروط : المحافظة والنقل -2

آمن أو الى ورشة تصليح فى حالة تعذر سيرها، وذلك في حدود المبلغ المحدد للقطر والمحافظة والحماية الوثيقة إلى مكان 
 .المبين في جدول الوثيقة

تشمل التغطية التأمينية تحت هذا القسم مصاريف العالج الطبي الطارىء فى حالة إصابة : مصاريف العالج الطبي الطاريء -0

يها شريطة أن تكون هذه األصابة كنتيجة مباشرة وفورية لحادث مغطى، وبالحد األقصى سائق أو ركاب المركبة المؤمن عل
 .الموضح في جدول الوثيقة

 :إستثناءات القسم األول

 :لن تكون الشركة مسؤولة عن التعويض عما يلي

يوم  08ذلك بعد مرور مدة من هذه الوثيقة ، و تسليم كافة المستندات المطلوبة للمطالبات المتعلقة بالقسمين األول والخامس -3
 .  من تاريخ وقوع الحادث

 .دفعه في حالة وجود مطالبة( المؤمن له)مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة أو الملحق والذي يترتب على المشترك  -2
 .الخسارة التبعية أو الحرمان من االستعمال -1
 .البلى واالهتراء أو العطب أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي -2
 .الضرر الناتج عن زيادة الحمولة أو اإلفراط في الجهد -2
إال إذا فقدت المركبة أو تضررت ( الطاسات)أو أغطية الدواليب /و( الجنوط)أو الدواليب /الضرر أو الفقد لإلطارات و -0

 .في نفس وقت الحادث المغطى
 .أو أثناء نقلها في أو على المركبة أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها/الخسارة أو الضرر للبضائع و -7
 .الخسارة أو الضرر ألي مقطورة إال إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة -0
الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها  -0

 .أو عدم  إقفال النوافذ واألبواب
أجهزة الراديو واالستريو والهاتف أو الملحقات األخرى بخالف تلك الملحقة أصاًل بالمركبة من الصانعين والمشمولة  -38

 .قيمتها في ثمن المركبة األصلي، إال إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة
أو المناورة في ( التطعيس)كبة في الطرق غير المعبدة أو في الكثبان الرملية الخسارة أو الضرر الناتج عن إستخدام المر -33

 .الطريق
 .الضرر الذي يحدث للمركبة المؤمن عليها بسبب العواصف الرملية -32
 .مستعملة على وجه يخالف قيود اإلستعمال المبينة في جدول الوثيقة -31
 .أن حصول الحادث هو بسبب هذا التجاوز تحمل ركابًا بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة إذا ثبت -32
 .أو السائق المجاز( المؤمن له)مقادة أو فى حوزة أي شخص بخالف المشترك -32
 .مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة أو التفحيط -30
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 .العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولهابقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المسكرات أو  -37
 (.ما لم ينص على خالف ذلك في جدول الوثيقة) سنة 22و عمره ال يقل عن بقيادة أي شخص غير مسمى  -30
 .مستعملة ضمن تلك المناطق من المطارات أو الموانئ البحرية التي ال يسمح عادة للعامة بدخولها -30
 .آليات عمـــل مستعمـــلة أو مشغلة ك -28
غير حائز على رخصة قيادة قانونية أو أنه ال ( أو السائق المجاز" المؤمن له" سواء كان المشترك)بقيادة أي شخص  -23

يحمل رخصة قيادة سارية المفعول أو كون رخصة القيادة التي بحوزته ال تخوله قيادة مثل هذا النوع من المركبات أو 
 .و بصفة دائمةبسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتا أ

 .تجاوز قائد المركبة أو السائق المجاز اإلشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس إتجاه السير -22
أي مسؤولية أو مصاريف تكون قد تسببت عن أو من خالل أو كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لألعمال األجرامية و  -21

 . أو السائق المجاز/العدائية أرتكبت بواسطة  المومن له و 
 .أي مسؤولية تترتب بموجب اتفاق ولم تكن لتترتب بدونه -22

 .المسؤولية تجاه الغير: القسم الثاني
 :التغطية التأمينية 

القسط المطلوب منه  وقبلت ( أو تعهد بدفع ) حيث إن المؤمن له قد تقدم إلى الشركة بطلب تأمين يعد أساسًا لهذه الوثيقة ودفع 
في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئًا عن استعمال المركبة أو توقفها  الشركة هذا الطلب ، فإنها تلتزم

داخل أراضي المملكة العربية السعودية بتعويض الغير نقدًا في حدود األحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة عن المبالغ جميعها 
 :التي يلزم المؤمن له أو السائق بدفعها لقاء 

 . رار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجهااألض  .أ 
 .األضرار المادية خارج المركبة  .ب 
 .المصاريف .ج 

 :حدود التغطية 

في حالة وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا ألحكام هذه الوثيقة فان الحد األقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة 
بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن اإلصابات والمصاريف ) وخالل فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة لألضرار الجسدية 

حدًا أقصى , ( عشرة ماليين ريال سعودي ) ريال  10,000,000ًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره واألضرار المادية مع( الطبية 
 .لمسئولية الشركة

 :ماال يجوز للشركة التمسك به تجاه الغير 

أو  ال يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسئوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق
المتسبب أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم اإلخالل بحق 
الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما 

 .يبرره

 :ية المطالبات إجراءات تسو
تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بان تزًود مقدمها بإيصالٌ يفيد بتلقي المطالبة ، وإعالمه بأي نواقص خالل ثالثة أيام  .3

من تلقيها المطالبة، كما تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا ( للشركات)و تسعة أيام علم ( لألفراد)عمل 

من تاريخ استالم ( للشركات)و تسعة أيام علم ( لألفرارد)خالل مدة زمنية ال تتجاوز ثالثة أيام عمل  كان ذلك ضروريا

 . المطالبة

وتلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من اإلدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التامين أوالجهات  .2

بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما المرخص لها بذلك المغطاة بموجب هذه الوثيقة 

من تاريخ استالم المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال ما ( للشركات)و خمسة و أربعين يوما هجريا (  لألفراد)هجريا 

من له بإبالغ الشركة فإن إذا كانت المطالبة مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وقدمت من مقدم المطالبة أو قام المؤ

 .الشركة تلتزم بما ورد أعاله

تلتزم الشركة إبالغ مقدم المطالبة كتابيا بقبول أو رفض المطالبة وفي حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ  .1

 .التعويض وكيفية التوصل إليه

في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق تلتزم الشركة بتسوية المطالبات التأمينية من خالل إيداع مبلغ التعويض  .2

 (.IBAN)رقم الحساب المصرفي الدولي 

من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد ( 3،2)مع مراعاة المدد المحددة في الفقرتين رقم .2

لية لإلصالح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة إصال المركبة على أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفع
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المخولة بمباشرته و تزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث و قبل اإلصالح الصادر عن الحهة 

 .المرخصة

تقديم  في حال عدم إلتزام الشركة بتسوية المطالبات خالل الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم المطالبة .0

أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات و ( www.samacares.sa)شكوى عن طريق موقع ساما تهتم 

المخالفات التأمينية إللزام الشركة بتسوية المطالبة و تعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب 

 .شركة في تسوية المطالبةـتأخر ال

 :أما عند رفض المطالبة الكليًا أو الجزئيًا فإن الشركة تلتزم باالتي  .7

 .تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي (3
أو تقديم دعواه إلى ( www.samacares.sa)عن طريق موقع ساما تهتم شكوى  إبالغ مقدم المطالبة إمكانية تقديم (2

المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التامين لجان الفصل في 
 .التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان

تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة  (1
 .خطيًا

 الشروط العامة: لثالقسم الثا
 :التغيير  .1

على المؤمن له إشعار الشركة كتابيا خالل عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التامين ، ويجب 
على الشركة إشعار المؤمن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على اإلشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض اإلشتراك، 

 .إخطار الشركة للمؤمن له يعني موافقتها على استمرار التغطية بات اإلشتراك المتفقعليه عند التعاقدو عدم 
 :حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائية والتسوية  .2

 :للشركة الحق في أن 
 . تمثل المؤمن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة . أ
تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشان أي ادعاء أو اتهام له عالقة بحدث قد    يكون  . ب

 . محل تعويض بموجب هذه الوثيقة
يجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمة بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور،  . ت

 .ن التأخير لعذر مقبولما لم يك
 :حق الشركة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الئتمانية عن المستهلكين .3

يحق للشركة في حال تعثر المَؤمن له سداد مستحقات الشركة سواًء أكانت أقساط تامين أو مطالبات إدراج اسم المؤمن له في نظام 
 . بجمع المعلومات الئتمانية عن المستهلكينالشركة المرخص لها 

 :التزامات المؤمن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة  .4

إبالغ الجهات المعنية فور وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة ، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء     .أ 
 . اإلجراءات ، ويستثنى من ذلك الحاالت التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية

بدفع أي مبلغ ألي طرف في الحادث إال بعد عدم اإلقرار بالمسئولية بقصد اإلضرار بالشركة ، أو الدفع أو التعهد  .ب 
 . الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة

التعاون مع الشركة، وتحرير الوكاالت الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن  .ج 
 . المؤمن له ، أو السائق

ال الالزمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف أخر أن يقوم على نفقة الشركة بجميع اإلعم .د 
 . نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة

 :االحتيال .5

تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال ، أو  استخدم المؤمن له أو السائق أو من ينوب 
ليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة ، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل عنهما أو الغير أسا

وللشركة الرجوع علي أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا . متعمد من المؤمن له أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم 
 .زم الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النيةاالحتيال سواء أكان مشاركا أو متواطأ ، على أن تلت

 
 :اإللغاء .6

 :ال يحق للشركة أو المؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إال في أي من الحاالت التالية 
 .إسقاط سجل المركبة . أ

 .نقل ملكية السيارة المؤمنة إلى شخص آخر . ب
 .إلغاؤهاوجود وثيقة ـامين تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع  . ت

http://www.samacares.sa/
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على أن تقوم الرشركة بإعادة الملبغ المستحق عن المدة غير النقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خالل إيداع الملبغ المتبقي من 
، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ (IBAN)اإلشتراك في حسال البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي 

ي من الحالت المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية علم الشركة بحدوث أ
من فترة التغطية التأمينية من خالل طرح األيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كامل ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية 

و يكون الناتج هو اإلشتراك ( رياال كحد أقصى 22مبلغ )ك مخصوما منه الرسوم اإلدارية التأمينية كاملة وضرب الناتج باإلشترا
 :المتبقي لتكون كاألتي

 .اإلشتراك المتبقي= اإلشتراك بعد خصم الرسوم اإلدارية ×  102( / األيام المستهلكة - 102)
لقة بالوثيقة المزمع إلغاؤها و على ذات المركبة تزيد و يستثى من إلزام الشركة بدفع اإلشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة متع

 .قيمتها عن قيمتة البلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعاله
 .وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بإحكام هذه الوثيقة بشان االلتزامات الناشئة قبل إلغائها

 :إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد  .7

اليحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آليًا بنظام الشركة الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقديم خدمة جمع وحفظ و 
تبادل المعلومات التأمينية، ويجب على الشركة إشعار المؤمن له بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعدة بعشرين يوم عمل ليتمكن من 

 . وثيقة من شركة أخرىتجديدها أو الحصول على 
 
 :االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبيق  .8

يخضع أي نزاع ينشا عن هذه الوثيقة لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وتختص بالفصل فيه  - أ
ام مراقبة  شركات التامين من نظ(  28) لجان الفصل والمنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم 

 هـ 3222/  0/ 2وتاريخ ( 12/م) التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
الُ تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم  - ب

 .المنازعات والمخالفات التأمينيةذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في 
 :الرجوع على المتسبب بالحادث .0

في حالة قيام الشركة بدفع أية مبالغ ألي طرف من األطراف أيًا كانوا مقابل تعويض عن مطالبة اتضح فيما بعد أنه بسبب مستثنى  
أو غير مغطى بموجب هذه الوثيقة، أو إنطوت المطالبة على غش أو إحتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على 

د ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع ألستردا( المؤمن له)المشترك
 ( .المؤمن له)في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المشترك 

 ( :المؤمن له)الرجوع على المشترك) .11
 :ق أن دفعته من تعويض في الحاالت اآلتيةبقيمة ما سب( المؤمن له)يحق للشركة الرجوع على المشترك  

ببيانات كاذبة أو إخفائه ألية وقائع جوهرية تؤثر في ( المؤمن له)إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناًء على إدالء المشترك 
 .قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه

و قبول ركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن استعمال المركبة في غير الغرض المحدد بوثيقة التأمين أ  
من المقرر لها أو أن تكون حمولتها غير محزومة بشكل  حصول الحادث هو بسبب هذا التجاوز أو وضع حمولة أكثر

 .فني محكم أو  تجاوز  حدود  العرض والطول أو العلو  المسموح به
 .أو جنحة عمدية مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية 
أو أي شخص يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع ( المؤمن له)إذا كان سائق المركبة سواًء المشترك  

 .المركبة
 .عن عمد وسبق إصرار ( المؤمن له)إذا ثبت أن الحادث أو اإلصابة الجسدية قد ترتب على عمل ارتكبه المشترك   
أي شخص يقودها بموافقته ،  أو( المؤمن له)بب تعاطي سائق المركبة ، سواًء المشترك إذا ثبت أن الحادث قد وقع بس  

 .للمخدرات أو المشروبات الكحولية
إذا ثبت تجاوز سائق المركبة لإلشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير أو قيادة المركبة في شارع ممنوع   

 .المرور به
الوثيقة أي مساس بحق المتضرر تجاه  مقرر للشركة وفقًا ألحكام هذا البند والشروط الواردة بهذه ولن يترتب على حق الرجوع ال

 (.المؤمن له)المشترك
 : اإلحتياطات المعقولة .33

أن يتخذ كافة التدابير المعقولة لوقاية المركبة من الخسارة أو الضرر، وأن يحفظ المركبة في حالة سليمة، ( المؤمن له)على المشترك
وفي حالة وقوع حادث أو خلل للمركبة فيجب أن ال تترك . ويحق للشركة في جميع األوقات أن تفحص المركبة أو أي من قطعها

المركبة بدون حراسة وبدون أن تتخذ اإلحتياطات الالزمة لمنع حدوث المزيد من الخسارة أو الضرر أو المسؤولية، وإذا ما إقتيدت 
الضرورية فإن أي تفاقم للضرر الحاصل أو أي ضرر إضافي يحصل للمركبة يكون مستثنى من المركبة قبل إجراء اإلصالحات 

  .نطاق التعويض الممنوح بهذه الوثيقة
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 :الحاالت التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث
للشرررررركة حرررررق الرجررررروع علرررررى المرررررؤمن لررررره أو السرررررائق عرررررن الحرررررادث السرررررترداد مرررررا دفعتررررره للغيرررررر فررررري أي مرررررن             :أوال

 :الحاالت اآلتية 
 :أي مسئولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها (3

 .مستعملة على وجه يخالف قيود االستعمال المبينة في الجدول الوثيقة - أ
 .جاوز السعة المصرح بها للمركبة ، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوزتحمل عددا من الركاب يت - ب
 .السير بالمركبة عكس اتجاه السير - ت
 . القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي ال يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولها - ث
ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين  عاما هجريًا( 30)قيادة أي شخص يقل عمره عن  - ج

 .سنة في جدول الوثيقة 30المسمين الذين تقل أعمارهم عن 
إذا ثبة أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا لألنظمة و اللوائح ذات العالقة، أو أن  - ح

الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم يجدد الرخصة المنتهية تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من 
 .يوم عمل من تاريخ الحادث 28خالل 

 .هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث - خ
 .تجاوز اإلشارة الحمراء - د

 .اإلدالل ببيانات غير صحيحة أو أخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب (2
 .عمدا من جانب المؤمن له أو السائق إذا ثبت وقوع الحادث  (1
عدم إبالغ المؤمن له الشركة خالل عشرين يوم عمل عن أي تغير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، مع مراعاة  (2

 .الموضحة في الشروط العامة( 3)الفقرة رقم 

ب في الحادث، أو المؤمن له في إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصبا فإن للشركة حق الرجوع على المتسب :ثانيًا
 .حال لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة، السترداد ما دفعته للغير

 
 (:الحاالت غير المغطاة تأمينيا بموجب هذه الوثيقة)االستثناءات 

 :لن تكون الشركة مسئولة عن سداد تعويضات في أي من الحاالت اآلتية 
الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها ، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها أو  .3

 . التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لدية
 . قالوفاة أو اإلصابة الجسدية للمؤمن له، أو السائ .2
 .مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو تحديد سرعة االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة .1
مستعملة ضمن المناطق التي ال يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة  .2

 .ألغراض تجارية في النطاق المسموح به 

 .السائق بتحمل مسئولية الحادث دون وجه حق بقصد اإلضرار بالشركة  إقرار المؤمن له أو .2
 .تواطؤ الؤمن له مع الغير على حادث مفتعل و المثبت في تقرير الحادث الصدر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث .0
 .التفحيط .7
 .إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل .0
 .أو الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمن له أو السائقالغرامات أو العقوبات المالية،  .0

 :أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من األتي .38
سواء أعلنت الحرب أم لم ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان األجنبي أو األعمال العدوانية أو األعمال شبه الحربية  - أ

 . أو الحروب األهلية( تعلن 
التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو األحكام العرفية أو حالة الحصار  - ب

ن األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى اإلعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب أو أي م
ويقصد . واإلرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية 

ويشمل . سفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية باإلرهاب استخدام العنف إلغراض سياسية أو فكرية أو فل
أو / أو التسبب في اضطراب و/ أو شريحة منهم في خالة خوف، أو التأثير على و/ استخدام العنف وضع العامة و

أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة ، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا على االقتصاد /التدخل في أي عمليات و 
 .طني أو أي من قطاعاتهالو

 . اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات المدنية أو العمالية - ت
ما ينتج بسبب أو ينشا عن أو تكون ساهمت فيه األسلحة النووية أو اإلشعاعات األيونية أو التلوث باإلشعاع من أي وقود  - ث

ان االحتراق يشمل أي عملية انشطار أو آية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي ، وإلغراض هذا االستثناء ف
 .نووي
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 .الكوارث الطبيعية مثل األعاصير ، أو الزالزل ، أو الفيضانات ، أو البراكين - ج
 .التوسعات: القسم الخامس

 .تنطبق فقط على المركبات التي يتم اختيار المنافع وتوسيع التغطية التأمينية لها كما وردت في جدول الوثيقة 
بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريان مفعول هذا التأمين ، وفي حدود األحكام والشروط الواردة بهذا االتفاق أن يمكن للشركة في 

بتوسيع التغطية التأمينية لتشمل التعويض عن أضرار أخرى غير تلك ( المؤمن له)تقوم ، بناًء على طلب كتابي من المشترك
 :لالشتراك اإلضافي المطلوب ، وعلى األخص ما يلي ( المؤمن له)مشتركالمنصوص عليها في الوثيقة شريطة سداد ال

 (:للسيارات من الفئة الخصوصية فقط)توسعة توفير سيارة بديلة مستأجرة  -1

عن المصاريف الفعلية المتكبدة ( المؤمن له)في حالة توسعة التغطية التامينية لتشمل هذه المنفعة فإن الشركة تعوض المشترك
رة بديلة بسبب حادث مغطى حسب أحكام هذه الوثيقة بشرط أن ال يتجاوز مبلغ التعويض الحد األعلى إلستئجار إلستئجار سيا

ما لم ينص على خالف )ريال سعودي  1,888ريال سعودي و بحد أقصى خالل الفتره  388السيارة البديلة لليوم الواحد عن 
 :قوع الحادث وذلك كمايلي، وذلك عن الفترة التي تلي يوم و(ذلك في جدول الوثيقة

عن مصاريف تأجير ( المؤمن له)إذا كانت المركبة غير قابلة للسير بسبب الحادث فإن الشركة تعوض المشترك . أ
المؤمن )السيارة البديلة منذ وقت وقوع الحادث وحتى تاريخ اإلنتهاء من إصالح المركبة، ويشترط أن يقوم المشترك

 .ساعة من وقت وقوع الحادث 20طالبة للشركة في مدة أقصاها بتقديم المستندات الخاصة بالم( له
إذا كانت المركبة قابلة للسير بعد وقوع الحادث فإن التعويض يسري من تاريخ تسليم المركبة للورشة وحتى تاريخ  . ب

 .اإلنتهاء من إصالح المركبة
 :في حالة المركبة المسروقة فإن التعويض الخاص بالسيارة البديلة يكون كمايلي . ت

إذا لم يتم العثور على المركبة المسروقة فإن فترة سريان التعويض تبدأ من تاريخ تقديم البالغ للشرطة  (3
 .وينتهي بتاريخ دفع التعويض أو الوصول إلى الحد األعال للمنفعة أيهما أسبق

ور على في حالة العثور على المركبة فإن التعويض يبدأ من تاريخ تقديم البالغ وينتهي في تاريخ العث (2
من هذا القسم عن الفترة المتبقية والتي تلي العثور على ( ب)و ( أ)المركبة، ويتم بعد ذلك تطبيق البنود 

 .المركبة
 :توسعة الحوادث الشخصية -2

،  وعلى سبيل المثال التغطية التأمينية للسائق فقط أو للسائق والركابإضافة هذه التوسعة، ( المؤمن له)في حالة طلب المشترك 

تضطلع الشركة بدفع التعويض المناسب وفقًا للجدول واالشتراطات المبينة فيما بعد عن اإلصابات الموصوفة بالجدول المبين أدناه 
أو أي من الركاب المعلن عنهم تحديدًا في جدول الوثيقة كنتيجة مباشرة /أو السائق المجاز و( المؤمن له)والتي يتكبدها المشترك 

مؤمنة والمعنية بهذه التوسعة بفعل عوامل عنيفة وعرضية ، خارجية ومرئية تؤدي بمعزل عن أي سبب آخر ، لحادث للمركبة ال
 :أسبوعًا متتالية من تاريخ وقوعها إلى  22خالل 

 مبلغ التعويض 

 بالريال السعودي

 388,888 الوفاة .3
 388,888 الفقد الكلي والنهائي للنظر في كلتا العينين .2

 388,888 الناتج عن البتر عند أو فوق الرسغ أو الكاحل بالنسبة لكلتا   اليدين أو كلتا القدمينالفقد الكلي  .1

 28,888 الفقد الكلي الناتج عن البتر عند أو فوق الرسغ أو الكاحل إلحدى اليدين أو إلحدى القدمين .2

 28,888 الفقد الكلي والنهائي للنظر في عين واحدة .2
 388,888 القيام بأي عمل أو مهنة على اإلطالقالعجز الكلي والدائم عن  .0
 22,888 المصاريف المتكبدة في العالج الطبي والجراحي .7
     

- :لتنفيذ الجدول أعاله يالحظ ما يلي   
أن إجمالي التعويض القابل للدفع للشخص الواحد عن كل حادث واحد ، وعن مجمل التعويضات تحت البنود من  .3

 (:7)إلى ( 3)
 .مائة ألف ريال سعودي( 388,888)لن يتجاوز  . ت
أو /لن تلتزم الشركة بدفع التعويض إذا كان الحادث نتيجة لسبب مباشر أو غير مباشرألي عمل اجرامي و  . ث

 .او السائق المجاز(المؤمن له )المشترك عدواني من قبل
 . أال يزيد عمر الشخص، وقت وقوع الحادث ، عن سبعين عامًا .3
عامًا ألكثر من ( 30)ال يستحق الشخص الذي يقل عمره ، وقت وقوع الحادث ، عن ستة عشر  .2

خمسون ألف ( 28,888)خمسون بالمائة من التعويضات المبينة أعاله وبحد أقصى قدره%( 28)
 . ريال سعودي وذلك عن الحادث الواحد
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وني ، ويتم الدفع مباشرة إلى أو ممثله القان( المؤمن له)ال يدفع التعويض إال بموافقة المشترك .1
الشخص المصاب أو لممثله القانوني والذي يعتبر إيصال استالمه مخالصة نهائية عن اإلصابة التي 

 .تعرض لها هذا الشخص ، أو للورثة في حالة الوفاة
المركبة ( كابينة)يقتصر التعويض فقط على اإلصابات التي تقع لألشخاص الموجودين داخل قمرة  .2

 .الحادث وقت وقوع
وقت وقوع ( بما فيهم السائق)المركبة ( كابينة)إذا تجاوز عدد األشخاص الموجودين داخل قمرة  .2

الحادث السعة االركابية المحددة في جدول الوثيقة فإن التعويض القابل للدفع سوف يخفض نسبيًا تبعًا 
المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول  إذا كانت تحمل ركابًا بما يتجاوز السعةولكن هذا التعويض ال يدفع  لذلك

 .الحادث بسبب هذا التجاوز
في الجدول أعاله، على المعالجة داخل المملكة العربية ( 7)يقتصر التعويض بموجب المنفعة  .0

السعودية فقط ، كما ولن تعوض الشركة عن المصاريف المتكبدة ، مباشرة أو غير مباشرة في أي 
 .عالج نفسي أو عقلي

أسبوعا على  22تدفع فقط عندما يكون العجز قد استمرت لمدة ( 0)جب المنفعة التعويض بمو .7

 .مصدقا عليه من قبل طبيب مؤهل ومعين من قبل شركة التأمين التوالي وكان
 
 

 :توسعة الفئة العمرية -3

سنة وقام بدفع اإلشتراك  25في حالة توسعة التغطية التامينية لتشمل هذه المنفعة تغطية السائقين الذين تقل أعمارهم عن 
اإلضافي لهذه التغطية وكانت إضافة التغطية قبل وقوع الحادث فإن الشركة تدفع تعويضًا وفقًا ألحكام وشروط وثيقة التأمين 

 .للسائق المجاز وذلك حسب التالي
 :سنة 25 – 23توسعة التغطية التأمينية لتشمل السائقين من عمر  . أ

سنة ويحملون  25 – 23بموجب هذه التوسعة تمتد التغطية التأمينية لتشمل السائقين الذين تتراوح اعمارهم بين 
 .رخصة قيادة سارية المفعول ، فيما يتعلق بالمركبة المعنية بهذه التوسعة فقط

 :توسعة المنطقة الجغرافية -4

ى غير المملكة العربية السعودية فإن التغطية بموجب هذه الوثيقة في حالة توسعة التغطية التامينية لتشمل هذه المنفعة دول أخر
أو مصر، االردن، لبنان وذلك بالنسبة للمركبة المعنية بهذه التوسعة /أو دول مجلس التعاون الخليجي و/ستشمل دولة البحرين و

 :وحسب أحكام وشروط الوثيقة عن( المؤُمن له)وستقوم الشركة بتعويض المشترك. فقط

رة أو الضرر العرضي للمركبة المؤمنة نتيجة خطر فجائى عرضي وذلك بموجب القسم االول فقط من هذه الخسا . أ
 .الوثيقة

 .يضاعف التحمل عن كل مطالبة ناشئة خارج حدود المملكة العربية السعودية . ب
 .الحوادث الشخصية للسائق والركاب شريطة أن تكون مشمولة في التوسعات المضافة . ت
الجزئية سوف يتم تطبيق حدود تغطية القطر والسحب والمحافظة والحماية المنصوص عليها في في حالة الخسارة  . ث

 .جدول الوثيقة
( 288)في حالة الخسارة الكلية فإن حدود تغطية القطر والسحب والمحافظة والحماية لدول مجلس التعاون الخليجي  . ج

 .ائة ريال سعوديألف وخمسم( 1,000)خمسمائة ريال سعودي، و مصر واألردن ولبنان 
 (.المسؤولية تجاه الغير)يستشنى من هذه التوسعه، القسم الثاني من هذه الوثيقة  .هـ

لن يتم دفع مصاريف االقامة، الوجبات والمكالمات الهاتفية فيما يتعلق بأسترداد ونقل المركبة وإنهاء إجراءات  . ح
 .الحادث

ل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ وقوع سعر تحويل العمالت سوف يكون طبقًا لالسعار المعلنة من قب . خ
 .الحادث
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فإن الشركة تغطي األخطار الطبيعية والتى تشمل الخسارة أو الضرر للمركبة موضوع التأمين نتيجة البرد، الفيضانات 
ى، الزالزل، العواصف بأنواعها، بسبب األمطار أو السيول الناتجة عنها، ويستثنى من هذه التوسعة الثوران البركان

 .األعاصير بأنواعها والزوابع اإلستوائية والقمعية والحلزونية

 
 
 

 وباهلل التوفيق وصلى اهلل على نبينا محمد

 


