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 الوثيقت الموحدة للتأمين اإللزامي على المركباث
 المادة األولى 

 هـ والبحته التنفٌذٌة 2/6/1424 وتارٌخ 32/استناداً على نظام مراقبة شركات التأمٌن التعاونً الصادر بالمرسوم الملكً رقم م

 هـ بشأن التأمٌن اإللزامً على المركبات ، ٌكون العمل 13/8/1422 وتارٌخ 222الصادرة بموجب قرار وزٌر المالٌة رقم 

وثٌقة تأمٌن المسبولٌة المدنٌة تجاه " بهذه الوثٌقة اعتباراً من تارٌخ اعتماد محافظ مؤسسة النقد العربً السعودي لها وتحل محل 

 . هـ 18/5/1427 وتارٌخ 1/427الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم  " (المركبات  )الؽٌر 

 المادة الثانٌة   التعرٌفات 

 .ٌقصد بالكلمات والعبارات اآلتٌة أٌنما وردت فً هذه الوثٌقة المعانً الموضحة إزاءها ، ما لم ٌقتض سٌاق النص خالؾ ذلك 

ن بأن ٌعوض : وثٌقة التأمٌن اإللزامً  .1 وثٌقة تأمٌن المسبولٌة المدنٌة تجاه الؽٌر للمركبات التً ٌتعهد بمقتضاها المؤمِّ

ن له  وتشمل هذه الوثٌقة شهادة كفالة الؽرم . الؽٌر عند حدوث الضرر المؽطى بالوثٌقة ، مقابل القسط الذي ٌدفعه المؤمَّ

 .على أال ٌتعارض أي منها أو ٌخالؾ األحكام الواردة فً هذه الوثٌقة  (إن وجدت  )والمالحق

ن  )الشركة  .2 ن لهم : (المؤمِّ  . شركة التأمٌن التً تقبل التأمٌن مباشرة من المؤمَّ

ن له .3 ن وثٌقةالتأمٌن المبٌن اسمه فً جدول الوثٌقة : المؤمَّ  .الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمِّ

 .كل من ٌقود مركبة أو معدة أشؽال عامة ، أو دراجة آلٌة وقت الحادث : السائق  .4

كل وسٌلة من وسابل النقل أعدت للسٌر على عجالت أو جنزٌر ، تسٌر أو تجر بقوة آلٌة أو حٌوانٌة ، الموضحة : المركبة  .5

  .(ال تشمل القطارات  )مواصفاتها فً الوثٌقة 

ن له و : الغٌر  .6  .أو السابق/ كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌلحق به ضرر مؽطى بموجب أحكام هذه الوثٌقة باستثناء المؤمَّ

 أو اإلصابات البدنٌة التً قد تلحق بالؽٌر بما فً ذلك العجز الكلً أو الجزبً الدابم أو/ الوفاة و : األضرار الجسدٌة  .7

  .  المؤقت

 . التلفٌات التً قد تلحق بالممتلكات العابدة للؽٌر :األضرار المادٌة  .8

نفقات ومصارٌؾ العالج الطبً واألدوٌة التً ٌتحملها الؽٌر بسبب حادث مؽطى تأمٌنٌاً بموجب هذه : المصارٌف الطبٌة .9

 .الوثٌقة

المصارٌؾ التً ٌتحملها الؽٌر بسبب الحادث بما فً ذلك مصارٌؾ سحب أو نقل السٌارة ومصارٌؾ : المصارٌف األخرى .10

 .تقدٌر األضرار

 . اإلشعار الكتابً للشركة بطلب تعوٌض عن حادث مؽطى بموجب أحكام هذه الوثٌقة: المطالبة .11

 الشخص الطبٌعً أو االعتباري المتضرر من حادث مؽطى بموجب هذه الوثٌقة وٌشمل ذلك ورثة :مقدم المطالبة .12

 .الشخص الطبٌعً فً حالة وفاته 

 .المبالػ التً ٌتعٌن على الشركة دفعها للؽٌر ضمن الحد األقصى للمسبولٌة المدنٌة الوارد فً هذه الوثٌقة : التعوٌض  .13

ن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعوٌض الؽٌر عن الضرر أو الخسارة التً : القسط  .14  المبلػ الذي ٌدفعه المؤمَّ

  .ٌكون السبب المباشر فً وقوعها خطر مؤمن منه بموجب هذه الوثٌقة

ن له و : المسئولٌة المدنٌة  .15 أو السابق تجاه الؽٌر عما ٌتسبب فٌه من أضرار مادٌة أو جسدٌة بفعل / مسبولٌة المؤمَّ

ن علٌها   .المركبة المؤمَّ

أي حقٌقة تؤثِّر على قرار الشركة فً قبول الـتأمٌن أو رفضه أو تؤثر على قسط التأمٌن أو على : الحقٌقة الجوهرٌة  .16

 .شروط العقد 

 المادة الثالثة   التغطٌة التأمٌنٌة 
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ٌُعد أساساً لهذه الوثٌقة ودفع  ن له قد تقدم إلى الشركة بطلب تأمٌن  القسط المطلوب منه ،  (أو تعهد بدفع  )حٌث إن المؤمَّ

وقبلت الشركة هذا الطلب ، فإنها تلتزم فً حال حدوث ضرر مؽطى بموجب هذه الوثٌقة سواًء أكان ناشباً عن استعمال 

المركبة أو توقفها داخل أراضً المملكة العربٌة السعودٌة بتعوٌض الؽٌر نقداً فً حدود األحكام والشروط الواردة فً هذه 

ن له أو السابق بدفعها لقاء  ٌُلزم المؤمَّ  : الوثٌقة عن المبالػ جمٌعها التً 

 . األضرار الجسدٌة التً تلحق بالؽٌر داخل المركبة أو خارجها  (أ  )

 . األضرار المادٌة خارج المركبة  (ب  )

 المادة الرابعة   حدود التغطٌة 

فً حال وقوع حادث ٌترتب علٌه دفع تعوٌض وفقاً ألحكام هذه الوثٌقة فإن الحد األقصى لمسبولٌة الشركة فً  
بما فً ذلك الدٌات والمبالػ المقدرة عن  )الواقعة الواحدة وخالل فترة سرٌان وثٌقة التأمٌن بالنسبة لألضرار الجسدٌة 

  لاير10,000,000واألضرار المادٌة معاً لن تتجاوز مبلؽاً إجمالٌاً قدره  (اإلصابات والمصارٌؾ الطبٌة 

 . ، حداً أقصى لمسبولٌة الشركة  (عشرة مالٌٌن لاير سعودي  )

 المادة الخامسة  ماال ٌجوز للشركة التمسك به تجاه الغٌر 

 ال ٌجوز للشركة أن تتمسك تجاه الؽٌر بعدم مسبولٌتها عن التعوٌض بموجب هذه الوثٌقة بسبب ارتكاب 

ن له أو السابق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد فً هذه الوثٌقة ،  المؤمَّ

ن له أو السابق بعد الدفع للؽٌر بكافة الطرق النظامٌة إن كان للرجوع  مع عدم اإلخالل بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّ

 .ما ٌبرره 

ن له أو السائق أو  المادة السادسة الحاالت التً تلتزم الشركة  بتعوٌض الغٌر عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمَّ

 المسئول عن الحادث 

ن له أو السابق أو المسبول عن الحادث السترداد ما دفعته للؽٌر فً أي من الحاالت اآلتٌة   :  للشركة حق الرجوع على المؤمَّ

 : أي مسؤولٌة أو مصارٌؾ تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن علٌها  -1

 .مستعملة على وجه ٌخالؾ قٌود االستعمال المبنٌة فً الجدول   (أ 

 .تحمل عدداً من الركاب ٌتجاوز السعة المصرح بها للمركبة ، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز   (ب

 .مستعملة فً أي نوع من أنواع السباقات أو فً تحدٌد سرعة االنطالق أو فً تجربة اختبار القدرة   (ج

قٌادة أي شخص وهو تحت تأثٌر المخدرات أو المشروبات الكحولٌة أو العقاقٌر الطبٌة التً ال ٌسمح طبٌاً بالقٌادة بعد  (د
 .تناولها 

ن له (21)قٌادة أي شخص ٌقل عمره عن   (هـ  .)ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً جدول الوثٌقة)عاماً ما لم ٌكن هو المؤمَّ
 .مسروقة أو مأخوذة ؼصباً   (و

قٌادة أي شخص ال ٌحمل رخصة قٌادة ، أو ال ٌحمل تصرٌحاً ٌؤهله لقٌادة هذه الفبة من المركبات ، أو بسبب إلؽاء    (ز
 .رخصة القٌادة مؤقتاً أو بصفة دابمة 
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مستعملة ضمن المناطق التً ال ٌسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانا البحرٌة ما لم تكن المركبة   (ح
 .مستخدمة ألؼراض تجارٌة فً النطاق المسموح به 

ن له أدلى ببٌانات ؼٌر صحٌحة أو أخفى وقابع جوهرٌة فً نموذج طلب التأمٌن تؤثِّر على قبول الشركة  -2 إذا ثبت أن المؤمَّ
 .تؽطٌة الخطر أو سعر التأمٌن أو شروطه 

ن له أو السابق  -3  .إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّ

ن له الشركة كتابٌاً خالل عشرة أٌام عمل عن أي تؽٌٌر جوهري صرح به فً نموذج طلب التأمٌن  -4  .عدم إبالغ المؤمَّ

ن له أو سابق المركبة من موقع الحادث  -5  .هروب المؤمَّ

ن له أو السابق بتحمل مسبولٌة الحادث دون وحه حق بقصد اإلضرار بالشركة  -6  . إقرار المؤمَّ

ن له أو السابق اإلشارة الحمراء  -7  .تجاوز المؤمَّ

 .السٌر بالمركبة عكس اتجاه السٌر  -8

 .التفحٌط  -9

 المادة السابعة  إجراءات تسوٌة المطالبات 

ٌُفٌد بتلقً المطالبة ، وإعالمه بأي نواقص خالل سبعة  د مقدمها بإٌصال    تلتزم الشركة عند تلقً أي مطالبة بأن تزوِّ

أٌام من تلقٌها ، كما تلتزم الشركة بتعٌٌن خبٌر معاٌنة أو مقدر خسابر إذا كان ذلك ضرورٌاً خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز 

 . ثالثة أٌام من تارٌخ استالم المطالبة 

وتلتزم الشركة بتسوٌة مبالػ المطالبات المقررة من اإلدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمٌن أو الجهات 

المرخص لها بذلك المؽطاة بموجب هذه الوثٌقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خالل مدة أقصاها خمسة عشر ٌوماً 

وفً  حال عدم التزام الشركة بتسوٌة المطالبات خالل الفترة . هجرٌاً من تارٌخ استالم المطالبة مكتملة المستندات 

النظامٌة ألسباب ؼٌر منطقٌة ٌحق للمستفٌد من التؽطٌة الواردة فً هذه الوثٌقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل فً 

المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة إللزام الشركة بتعوٌضه عن أي تكالٌؾ تحملها نتٌجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر 

  .(مثل أجرة سٌارة بدٌلة  )الشركة فً تسوٌة المطالبة 

تلتزم الشركة إبالغ مقدم المطالبة كتابٌاً بقبول أو رفض المطالبة ، وفً حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضٌح مبلػ 

 : أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم باآلتً . التعوٌض وكٌفٌة التوصل إلٌه 

 .تزوٌد مقدم المطالبة بأسباب الرفض  .1

إبالغ مقدم المطالبة إمكانٌة تقدٌم دعواه إلى لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة المنصوص علٌها فً المادة  .2

 .العشرٌن من نظام مراقبة شركات التأمٌن التعاونً للّنظر فٌها من قبل تلك اللجان 

تزوٌد مقدم المطالبة بنسخة من الوثابق والمستندات المؤٌدة لقرار الشركة فً حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة  .3

 .خطٌاً 
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 المادة الثامنة  الشروط العامة 

 :تعدد مصادر التأمٌن والتأمٌنات األخرى -1

 إذا كانت المركبة مؤمنة بنوع التأمٌن نفسه من أكثر من شركة ، فال تلتزم الشركة إال بدفع جزء من قٌمة التعوٌض 

أو المصارٌؾ أو األتعاب معادالً للنسب بٌن مبلػ التأمٌن وبٌن مبالػ التأمٌنات مجتمعة ، أما فً حال وجود نوع آخر من 

فتكون الشركة مسبولة عن تؽطٌة تلك  (مثل توافر وثٌقة تأمٌن شامل  )أي تأمٌن ٌؽطً المسبولٌة أو المصارٌؾ نفسها 

ن له فً مطالبات شركات التأمٌن األخرى بدفع حصتهم  المسبولٌة ، أو المصارٌؾ تجاه الؽٌر ، ثم تحل محل المؤمَّ

 .  النسبٌة من تلك المطالبة 

 :التغٌٌر  -2

ن له إشعار الشركة كتابٌاً خالل عشرة أٌام عمل عن أي تؽٌٌر جوهري صرح به فً نموذج طلب التأمٌن   على المؤمَّ

ن له خالل ثالثة أٌام عمل تبدأ من تارٌخ تلقٌها اإلشعار المذكور فً حال رفض تؽطٌة  ، وٌجب على الشركة إشعار المؤمَّ

ن له تأمٌنٌاً   .المؤمَّ

 : حق الشركة فً تولً اإلجراءات القضائٌة والتسوٌة  -3

 :  للشركة الحق فً أن 

ن له أو السابق فً أي تحقٌق أو استجواب ٌتعلق بمطالبة تكون محل تعوٌض بموجب هذه الوثٌقة  ( أ  .تمثل المؤمَّ

ن له أو السابق أمام أي جهة قضابٌة بشأن أي ادعاء أو اتهام له عالقة بحدث قد ٌكون  ( ب تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمَّ
 . محل تعوٌض بموجب هذه الوثٌقة 

ن له فً نظام الشركة السعودٌة للمعلومات االئتمانٌة  -4   :(سمة  )حق الشركة فً إدراج اسم المؤمَّ

ن له سداد مستحقات الشركة سواًء أكانت أقساط تأمٌن أو مطالبات إدراج اسم   ٌحق للشركة فً حال تعثر المؤمَّ
ن له فً نظام الشركة السعودٌة للمعلومات االبتمانٌة    .(سمة  )المؤمَّ

ن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثٌقة  -5  : التزامات المؤمَّ

 إبالغ الجهات المعنٌة فور وقوع حادث مؽطى بموجب هذه الوثٌقة ، وعدم مؽادرة موقع الحادث إلى حٌن إنهاء  ( أ
اإلجراءات ، وٌستثنى من ذلك الحاالت التً تستلزم مؽادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدٌة أو انتظار مدة ال 

 .تقل عن ساعتٌن 

 عدم اإلقرار بالمسبولٌة بقصد اإلضرار بالشركة ، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلػ ألي طرؾ فً الحادث إال بعد  ( ب
 .الحصول على الموافقة الكتابٌة المسبقة من الشركة 

التعاون مع الشركة ، وتحرٌر الوكاالت الشرعٌة التً تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوٌة نٌابة عن  (ج
ن له ، أو السابق إذا أبدت رؼبتها فً ذلك   .المؤمَّ

أن ٌقوم على نفقة الشركة بجمٌع األعمال الالزمة لضمان حق الشركة فً تحصٌل أي مبالػ تستحقها من أي طرؾ آخر  (د
 .نتٌجة تعوٌض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثٌقة 
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 : التزامات الشركة فً حال التأخر فً تسوٌة مطالبة مكتملة المستندات  (1
 تلتزم الشركة بتعوٌض المستفٌد من التؽطٌة الواردة فً هذه الوثٌقة عن أي تكالٌؾ ٌتحملها نتٌجة عدم استخدامه 

للمركبة المتضررة بسبب تأخر الشركة فً تسوٌة المطالبة عن خمس عشر ٌوماً من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقدٌم 
 .مبررات مقنعة للتأخر فً سداد التعوٌض 

 :االحتٌال  (2

ن له أو السابق أو   تسقط الحقوق الناشبة عن هذه الوثٌقة إذا انطوت الطالبة المقدمة على احتٌال ، أو استخدم المؤمَّ
من ٌنوب عنهما أو الؽٌر أسالٌب أو وسابل احتٌال بؽٌة الحصول على منفعة من هذه الوثٌقة ، أو نتجت المسبولٌة أو 

ن له أو السابق أو الؽٌر أو التواطؤ مع أي منهم وللشركة الرجوع على أي طرؾ . الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّ
ٌتبٌن مسبولٌته عن هذا االحتٌال سواء أكان مشاركاً أو متواطباً ، على أن تلتزم الشركة بتعوٌض الؽٌر إذا كان حسن 

 .النٌة 
 :اإللغاء  (3

 :  ال ٌحق للشركة وال المؤمن له إلؽاء هذه الوثٌقة بعد إصدارها إال فً أي من الحاالت اآلتٌة
 .إسقاط سجل المركبة  .1
 .انتقال ملكٌة المركبة إلى مالك آخر  .2
 . تقدٌم وثٌقة تأمٌن بدٌلة من شركات أخرى  .3

ن له إلؽاء وثٌقة التأمٌن ٌجب علٌه إعادة الوثٌقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب اإللؽاء ،   وفً حال رؼبة المؤمَّ
وتلتزم الشركة بدفع الجزء النسبً من االشتراك خالل خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ طلب اإللؽاء طبقاً للجدول 

 :-  اآلتً 

فترة سرٌان الوثٌقة قبل 

 طلب اإللغاء

الجزء النسبً من االشتراك الذي 

ن له  تلتزم الشركة بدفعه للمؤمَّ

  %87.5  أٌام7 - 1

  %75  ٌوماًا 30 - 8

  %60  ٌوماًا 60 - 31

  %50  ٌوماًا 90 – 61

  %45  ٌوماًا 120 – 91

  %40  ٌوماًا 150 - 121

  %35  ٌوماًا 180 – 151

  %25  ٌوماًا 210 – 181

  %20  ٌوماًا 240 – 211

  %10  ٌوماًا 270 – 241

 صفر  ٌوماًا 365 – 271

 

ن له والسابق ملتزمٌن بأحكام هذه الوثٌقة بشأن االلتزامات الناشبة قبل   بالرؼم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّ

 . إلؽابها 

 : إصدار الوثٌقة واإلشعار بالتجدٌد  (4

وٌجب على .  ال ٌحق للشركة إصدار هذه الوثٌقة ما لم تكن مرتبطة آلٌاً مع نظام شركة نجم لخدمات التأمٌن 
ن له بتارٌخ انتهاء الوثٌقة قبل موعده بأسبوعٌن لٌتمكن من تجدٌدها أو الحصول على وثٌقة من  الشركة إشعار المؤمَّ

 .شركة أخرى 
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 : االختصاص القضائً والنظام الواجب التطبٌق  (5

ٌخضع أي نزاع ٌنشأ عن هذه الوثٌقة لألنظمة واللوابح المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة ، وتختص  ( أ
من نظام مراقبة  ( 20 )بالفصل فٌه لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة المنصوص علٌها فً المادة رقم 

  هـ 2/6/1424وتارٌخ  ( 32/م  )شركات التأمٌن التعاونً الصادر بالمرسوم الملكً رقم 

   ال ُتسمع أي دعوى ناشبة عن هذه الوثٌقة بعد انقضاء ثالث سنوات على حدوث الواقعة التً نشأت عنها الدعوى  ( ب
 .وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم ٌكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة 

  (الحاالت غٌر المغطاة تأمٌنٌاًا بموجب هذه الوثٌقة  )المادة التاسعة   االستثناءات 

 :لن تكون الشركة مسبولة عن سداد تعوٌضات فً أي من الحاالت اآلتٌة  

 : أي مسبولٌة أو مصارٌؾ تنشأ نتٌجة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من اآلتً  -1
سواء أعلنت الحرب  ) الحرب أو الؽزو أو أعمال العدوان األجنبً أو األعمال العدوانٌة أو األعمال شبه الحربٌة  ( أ

 .أو الحرب األهلٌة  (أم لم تعلن 
  التمرد أو االنتفاضة العسكرٌة أو الشعبٌة أو العصٌان أو الثورة أو السلطة الؽاضبة أو األحكام العرفٌة أو حالة  ( ب

الحصار أو أي من األحداث أو األسباب التً تؤدي إلى إعالن أو استمرار األحكام العرفٌة أو حالة الحصار أو 
أعمال التخرٌب واإلرهاب التً ٌرتكبها شخص أو أشخاص ٌعملون بصفة منفردة أو نٌابة عن أو على صلة بأي 

وٌقصد باإلرهاب استخدام العنؾ ألؼراض سٌاسٌة أو فكرٌة أو فلسفٌة أو عنصرٌة أو عرقٌة . منظمة إرهابٌة 
أو شرٌحة منهم فً حالة خوؾ ، أو التأثٌر على /وٌشمل استخدام العنؾ وضع العامة و. أو اجتماعٌة أو دٌنٌة 

أو أنشطة أو سٌاسات خاصة بالحكومة ، أو التسبب /أو التدخل فً أي عملٌات و/أو التسبب فً اضطراب ، و/و
 .فً اضطراب ٌؤثر سلباً على االقتصاد الوطنً أو أي من قطاعاته 

 .اإلضراب أو الشؽب أو االضطرابات المدنٌة أو العمالٌة    (ج
ما ٌنتج بسبب أو ٌنشأ عن أو تكون ساهمت فٌه األسلحة النووٌة أو اإلشعاعات األٌونٌة أو التلوث باإلشعاع من    (د

أي وقود أو أٌة نفاٌات نووٌة ناتجة عن احتراق وقود نووي ، و ألؼراض هذا االستثناء فإن االحتراق ٌشمل أي 
 . عملٌة انشطار نووي 

 .الكوارث الطبٌعٌة مثل األعاصٌر ، أو الزالزل ، أو الفٌضانات ، أو البراكٌن    (هـ
ن له ، أو السابق  -2  .الوفاة أو اإلصابة الجسدٌة للمؤمَّ
ن له أو السابق داخل المركبة  -3 الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن علٌها ، أو الممتلكات العابدة إلى أي من المؤمَّ

 .أو خارجها 
 . الضرر أو الخسارة التً تلحق بالبضابع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن علٌها  -4
ن له أو  -5 الؽرامات أو العقوبات المالٌة ، أو الضمانات ، أو الكفاالت التً قد تفرض بسبب الحادث على المؤمَّ

 .السابق 
 .الحوادث التً تقع خارج حدود المنطقة الجؽرافٌة المحددة فً جدول الوثٌقة  -6

 
 المادة العاشرة توزٌع الفائض

ن لهم وفقاً ألحكام المادة السبعٌن من الالبحة التنفٌذٌة لنظام مراقبة شركات التأمٌن   ٌُوّزع الفابض على المؤمَّ

  هـ   2/6/1424وتارٌخ  (32/م)التعاونً الصادر بالمرسوم الملكً رقم 

 

 

 التوقيع نيابة عن مالذ لمتأمين التعاوني
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THE UNIFIED COMPULSORY MOTOR INSURANCE POLICY 

Article 1 

Based on the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies issued under 

Royal Decree No. M/32 dated 02/06/1424 H, the Implementing Regulations issued 

under the Minister of Finance's resolution No. 1/596 dated 1/3/1425 H, and the Council 

of Ministers' Resolution No.222 dated 13/08/1422 Hconcerning compulsory motor 

insurance, this unified policy shall be effective as from the date of its approval by 

SAMA's Governor, and shall replace the "Third Party Liability Insurance Policy (Motor)" 

issued by the Governor's resolution No. 1/427 dated18/05/1427 H. 

 

Article 2 Definitions 

 

The following words and phrases in this policy, wherever they occur shall have the 

meanings indicated against each, unless the context indicates otherwise: 

 

1. Compulsory Insurance Policy (the policy): motor third party liability 
insurance policy under which the insurer undertakes to indemnify the third party 
upon the occurrence of a loss covered under the policy, for a premium paid by the 
insured. This policy shall include the promissory warranty certificates and 
appendices (if any) provided that they shall not contradict or violate the provisions 
stated in this policy. 
 

2. Company (the insurer): an insurance company that accepts insurance directly 
from the insured. 

 

3. The insured: a natural or juristic person who signs with the insurer the insurance 
policy and whose name is stated in the policy schedule. 
 

4. Driver: whoever is driving a vehicle, public work equipment or a motor bike at the 
time of the accident. 
 

5. Vehicle: any transport means designed to move by wheels or chain, being moved 
or pulled by an engine or animal power, as described in the policy (trains are 
excluded). 
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6. Third party: any natural or juristic person who sustains loss covered under the 
provisions of this policy, excluding the insured and/or the driver. 
 

 

7. Physical damages: death and/or physical injuries which may be inflicted on the 
third party, including partial or total disability, whether permanent or temporary. 
 

8. Material Damages: damages to property belonging to the third party. 

 

9. Medical expenses:costs and expenses of medical treatment and medicines, 
which are incurred by the third party as a result of an accident covered by insurance 
under this policy. 
 

10. Other expenses: expenses which are incurred by the third party because of the 

accident, including the expenses of towing or transferring the vehicle and damage 

assessment costs. 

 

11. Claim: written notification submitted to the company requesting indemnity for an 

accident covered under the provisions of this policy. 

 

12. Claimant: natural or juristic person who is harmed due to an accident covered 

under this policy, including the heirs of the natural person in the event of his death. 

 

13. Indemnity: amounts to be paid by the company to a third party within the 

maximum civil liability specified in this policy. 

 

14. Premium: amount paid by the insured to the company for its agreement to 

indemnify the third party for damage or loss whose direct cause is a risk covered under 

this policy. 
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15. Civil liability: the liability of the insured and / or the driver towards a third party 

for material or physical damages inflicted by the insured vehicle. 

 

16. Material fact: any fact that affects the company's decision to accept or reject 

insurance or affects the insurance premium or terms and conditions of the contract. 

 

 

Article 3      Insurance coverage 

 

Whereas the insured has submitted to the company an insurance proposal form, which 

is considered the basis for this policy; and has paid (or has undertaken to pay) the 

required premium; and the company accepted this proposal, the company shall, in the 

event of a loss covered under this policy whether such loss arose from the use of a 

vehicle or its stopping in the territory of the Kingdom of Saudi Arabia, indemnify in cash 

the third party in accordance with the terms and conditions set forth in this policy for all 

the amounts that the insured or the driver is committed to pay for: 

 

a) Physical damages caused to a third party inside or outside the vehicle. 

b) Material damages outside the vehicle. 

 

Article 4     Coverage limits 

 

In the event of the occurrence of an accident resulting in the payment of indemnity in 

accordance with the provisions of this policy, the maximum limit of the company's 

liability for one event and in the aggregate during the policy period for both physical 

damage (including blood money, bodily injuries damages and medical expenses) and 

material damages, shall not exceed together a total sum of SR 10,000,000 (ten million 

Saudi riyals) as a coverage liability limit. 
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Article 5     Cases in which the company is not allowed to disclaim liabilities towards  

third- party 

 

The company may not disclaim liability for indemnity under this policy towards the third 

party because the insured or the driver has committed any violation, whether the 

violation has been before or after the accident, or because of the insured’s or the 

driver’s noncompliance with what is stated in this policy, without prejudice to the 

company’s right of recovery from the insured or the driver after indemnifying the third 

party if the recourse is justified. 

 

Article 6     Cases in which the company is committed to indemnify the third party 

 while reserving the right of recourse against the insured, the driver or 

the person causing the accident. 

 

The company has the right of recovery from the insured, the driver or the person 

causing the accident to recover the amount it had paid to the third party in any of the 

following cases: 

 

1.) Any liability or expenses arising or occurring where the insured vehicle is: 
 

 

a.) Used in contravention of restrictions set forth in the schedule. 
 

b.) Carrying passengers beyond the capacity authorized for the vehicle, and it 
has been proved that the accident occurred because of this violation. 
 

c.) Used in any type of racing, in determining the speed of starting off, or in 
testing the ability to drive. 
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d.) Driven by a person under the influence of drugs, alcohol or medicines that 
are not allowed to be taken when going to drive. 

 

e.) Driven by any person under the age of 21 years unless insured or among the 
names of authorized drivers whose age is less than 21 years under the 
policy schedule. 
 

f.) Stolen or taken by compulsion. 
 

g.) Driven by any person not carrying a driving license or a permit qualifying 
him to drive this type of vehicles or whose driving license is temporarily or 
permanently suspended. 
 

h.) Used in areas that are normally not allowed for the public to drive in such as 
airports or seaports, unless the vehicle is used for commercial purposes to 
be driven within the allowed area. 

 

2.) If it is proved that the insured has made false representations or concealed material 

facts in the insurance proposal form in such a way as to affect the company acceptance 

of risk coverage, the insurance premium or its terms and conditions. 

3.) If it is proved that the accident was made deliberately by the insured or the driver. 

 

4.) Failure on the part of the insured to notify the company in writing within ten 

working days of any material change to his disclosures in the insurance proposal 

form. 

 

5.) Escape of the insured or driver of the vehicle from the scene of the accident. 

 

6.) Acknowledgement by the insured or the driver to bear the liability for the accident 

undeservedly for the purpose of harming the company. 

 

7.) Crossing the traffic red light by the insured or driver. 

 

8.) Driving the vehicle in the opposite direction of the traffic line. 

 

9.) Car drifting. 
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Article 7     Claim Settlement Procedures 

 

Upon receiving any claim, the company shall be committed to provide the claimant with 

a receipt acknowledging its receipt and informing the claimant of any missing 

documents, within 7 days from receiving the claim. It shall also appoint an assessor or 

loss adjuster, if necessary, within a period of no more than 3 days from receiving the 

claim. The company shall settle the claim amounts, as determined by the General Traffic 

Department or Najm Company for Insurance Services or other authorized entities, and 

covered under this policy with integrity and fairness without any bargaining, within a 

maximum period of 15 Hijrah Calendar days from the date of receiving the claim with  

 

Complete documents. If the company fails to settle the claim within that prescribed 

period for unjustified reasons, the beneficiary under this policy, shall be entitled to file a 

petition of dispute at the Committees for Resolution of Insurance Disputes and 

Violations, to compel the company to compensate the beneficiary for any incurred 

expenses as a result of loss of use of his vehicle due to the company's delay in settling 

the claim (such as the costs of hiring an alternative car). 

The company shall be committed to inform the claimant in writing of its acceptance or 

rejection of the claim. In case of acceptance, the company must clarify the amount of 

indemnity, and how it was reached. In case of rejection, the company shall: 

 

1.) Provide the claimant with the reasons for rejection. 
 

2.) Inform the claimant of his right to file a petition of his case to the Committees for 
Resolution of Insurance Disputes and Violations according to Article 20 of the Law 
on Supervision of Cooperative Insurance Companies, so as to be considered by 
those committees. 
 

3.) Provide the claimant, upon his written request, with copies of documents in support 
of the company’s decision. 
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Article 8     General Conditions 

 

1. Multiple sources of insurance and other insurance coverage: 

 

If the vehicle is insured with the same type of insurance by more than one company, the 

company shall only pay a portion of the indemnity amount, expenses or fees equal to 

the ratio between the sum insured and other total sums insured. In case there is 

another type of any insurance, which covers the liability or expenses for the same cover 

(such as the availability of motor comprehensive insurance policy), the company shall be 

liable to cover that responsibility or other expenses incurred by the third party, and then 

it subrogates on behalf of the insured by requesting other insurance companies to pay 

their relative percentage of such a claim. 

 

2. Alterations: 

The insured shall, within 10 working days, notify the company in writing of any material 

change in the representations that have been stated explicitly by him in the insurance 

proposal form. The company shall notify the insured within 3 working days from the 

date of receiving the insured’s aforementioned notification if it decided to refuse to 

provide coverage to the insured. 

 

3. The company's subrogation right to handle legal proceedings and 

settlement: 

The company has the right to: 

 

a.) Represent the insured or the driver in any investigation or interrogation 
related to a claim subject of indemnity under this policy. 

 

b.) Handle legal proceedings for defending the insured or the driver before any 
judicial body against any allegation or accusation related to an accident 
subject of indemnity under this policy. 
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4. The company's right to include the insured's name in the 

Saudi Credit Bureau (SIMAH) system: 

 

The company has the right to include the name of the insured in the Saudi Credit Bureau 

(SIMAH) system if the insured defaults in paying the amounts due to the company, 

whether insurance premiums or claims recoveries. 

 

5. Obligations of the insured or driver in case of occurrence of an 

accident covered under this policy: 

 

a.) Shall inform the concerned authorities as soon as an accident,  
covered under this policy, occurs and shall not leave the scene of the 

accident until procedures will have been completed, except in cases where 

leaving the scene of the accident is required such as in the case of physical 

injuries or awaiting for the concerned authorities for not less than two 

hours. 

 

b.) Shall not claim responsibility with the intention of harming the company, 
pay or undertake to pay any amount to any party involved in the accident 
except after obtaining a prior written approval from the company. 
 

c.) Shall cooperate with the company, and issue powers of attorney enabling 
the company to carry out the proceedings, defending and settlement 
procedures on behalf of the insured or the driver if the company expresses 
its desire to do so. 
 

d.) Shall, at the company's expense, perform all required works to guarantee 
the company's right for recovering from any other party any amounts due to 
it as a result of indemnity paid by it in accordance with this policy. 
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6. Obligations of the Company in case of delay in settlement of a claim 

with completed documents: 

 

The company shall be committed to compensate the beneficiary of the coverage of this 

policy for any cost incurred as a result of loss of use of his damaged vehicle due to the 

company's delay for more than 15 days in settling the claim after completion of all 

required documents of the claim, without providing acceptable excuses for the delay of 

paying the indemnity. 

7. Fraud: 

 

The right arising from this policy shall be forfeited if the claim involves fraud; or if the 

insured, the driver or the agent of any of them or a third party uses fraudulent ways or 

methods to gain benefit from this policy; or if liability or loss results from a deliberate 

act by the insured, the driver, or others or due to collusion with any one of them. The 

company may recourse to any party who appears to have been responsible for this 

fraud either by participation or collusion. Then the company, however, shall be 

committed to indemnify a third party if his intention is good. 

8. Cancellation 

 

Neither the company nor the insured shall have the right to cancel this policy after its 

issuance except in the following situations: 

i. Cancellation of the vehicle registration. 

ii. Transfer of ownership of the vehicle to another owner. 

iii. Producing a substitute policy from another company. 

 

If the insured desires to cancel his policy, he shall return the policy to the insurer along 

with a cancellation request, and the insurer shall be committed to pay, within fifteen 

working days from the date of request, a proportional amount of the premium 

according to the following table: 
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Validity period of the policy before 

requesting cancellation 

The proportional amount of the premium 

to be paid by the company to the insured: 

1-7 days 87.5% 

8-30 days  75% 

31-60 days  60% 

61-90 days  50% 

91-120 days  45% 

121-150 days  40% 

151-180 days  35% 

181-210 days  25% 

211-240 days  20% 

241-270 days  10% 

271-365 days  Nil 

 

Despite what has been mentioned before, the insurer, the insured, and the driver shall remain 

committed to the provisions of the policy in connection with obligations arising before its cancellation. 

 

9. Policy Issuance and Renewal Notification: 

The company may not issue this policy if it is not electronically linked with the system of Najm Company 

for Insurance Services. The company shall notify the insured of the expiry date of the policy two weeks 

prior to the expiry date, so that it can be renewed or replaced by a policy from another company. 

10. Judicial jurisdiction and governing law: 

a.) Any dispute that arises in connection with this policy shall be subject to the laws and 
regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia, and it shall be settled by the 
Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations set forth under Article No. 
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(20) of the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, issued by Royal Decree 
No. M/32 dated 2/6/1424H. 
 

b.) Any case arising in connection with this policy shall not be looked into after three  
years from the occurrence of the incident of which the parties concerned were informed, 

unless the Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations is satisfied with 

the reason for its consideration. 

 

Article 9 Exclusions (Cases uncovered under this policy) 

 

Insurer shall not be liable for paying any indemnities in any of the following cases: 

1.) Any liability or expenses arising, directly or indirectly, from the following: 
 

a.) War, invasion, acts of foreign enemy, hostilities, warlike acts (whether war is declared or 

not), or civil war. 

b.)Rebellion, military or popular uprising, insurgence, revolution, usurping authority, martial 

laws, siege; or any events or reasons leading to declaring or continuation of martial laws, siege, 

or acts of vandalism and terrorism committed by person(s) working individually or on behalf of 

or related to any terrorist organization. Terrorism shall mean the use of violence for political, 

intellectual, philosophical, racial, ethnic, social, or religious purposes. The use of violence 

includes putting the public and/or a segment of it under panic condition; affecting and/or 

causing turmoil; intervening in any operations and/or activities or policies related to the 

government; or causing turbulence negatively affecting the national economy or any of its 

sectors. 

c.) Strikes, riots, or civil or labour disorder. 
 

d. What has been caused by, arisen from, or contributed to by nuclear weapons, ionizing 

radiations, radioactive contamination due to any nuclear fuel or waste which results from the 

burning of nuclear fuel. For the purposes of this exclusion, burning shall include any nuclear 

fission process. 

e. Natural disasters such as hurricanes, earthquakes, floods, or volcanoes. 
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2.) Death or physical injury to the insured, or driver. 
 

3.) Loss or damage to the insured vehicle or properties pertaining to either the insured or the driver 
inside or outside the vehicle. 
 

4.) Damage or loss to the goods transported by the insured vehicle. 
 

5.) Fines, financial penalties, guarantees or warranties which may be imposed on the insured or the 
driver due to the accident. 
 

6.) Accidents occurring outside the geographical territory specified in the policy schedule. 
 

 

Article 10 Distribution of Surplus 

The surplus shall be distributed to insured beneficiaries in accordance with the provisions of Article 70 of 

the Implementing Regulations of the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies issued by 

Royal Decree No. M/32 dated 2/6/1424 H. 

Article11 Arabic to Prevail 

 

In the event of conflict or difference in meaning between the Arabic and English texts in this policy, the 

Arabic text shall prevail. 

 

 

 

 

 

 

For and on behalf ofMalath cooperative Insurance Co. 
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 الوثيقت الموحدة للتأمين الشامل على المركباث
 المادة األولى 

 هـ والبحته التنفٌذٌة 2/6/1424 وتارٌخ 32/استناداً على نظام مراقبة شركات التأمٌن التعاونً الصادر بالمرسوم الملكً رقم م

 هـ بشأن التأمٌن اإللزامً على المركبات ، ٌكون العمل بهذه 13/8/1422 وتارٌخ 222الصادرة بموجب قرار وزٌر المالٌة رقم 

 )وثٌقة تأمٌن المسبولٌة المدنٌة تجاه الؽٌر " الوثٌقة اعتباراً من تارٌخ اعتماد محافظ مؤسسة النقد العربً السعودي لها وتحل محل 

 . هـ 18/5/1427 وتارٌخ 1/427الصادرة بموجب قرار المحافظ رقم  " (المركبات 

 المادة الثانٌة   التعرٌفات 

 .ٌقصد بالكلمات والعبارات اآلتٌة أٌنما وردت فً هذه الوثٌقة المعانً الموضحة إزاءها ، ما لم ٌقتض سٌاق النص خالؾ ذلك 

ن بأن ٌعوض الؽٌر عند : وثٌقة التأمٌن اإللزامً  .1 وثٌقة تأمٌن المسبولٌة المدنٌة تجاه الؽٌر للمركبات التً ٌتعهد بمقتضاها المؤمِّ

إن  )وتشمل هذه الوثٌقة شهادة كفالة الؽرم والمالحق . حدوث الضرر المؽطى بالوثٌقة ، مقابل القسط الذي ٌدفعه المؤمَّن له 

 .على أال ٌتعارض أي منها أو ٌخالؾ األحكام الواردة فً هذه الوثٌقة  (وجدت 

ن  )الشركة  .2  . شركة التأمٌن التً تقبل التأمٌن مباشرة من المؤمَّن لهم : (المؤمِّ

ن له .3  .الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمِّن وثٌقةالتأمٌن المبٌن اسمه فً جدول الوثٌقة : المؤمَّ

 .كل من ٌقود مركبة أو معدة أشؽال عامة ، أو دراجة آلٌة وقت الحادث : السائق  .4

كل وسٌلة من وسابل النقل أعدت للسٌر على عجالت أو جنزٌر ، تسٌر أو تجر بقوة آلٌة أو حٌوانٌة ، الموضحة : المركبة  .5

 .(ال تشمل القطارات  )مواصفاتها فً الوثٌقة 

 .أو السابق/ كل شخص طبٌعً أو اعتباري ٌلحق به ضرر مؽطى بموجب أحكام هذه الوثٌقة باستثناء المؤمَّن له و : الغٌر  .6

 . أو اإلصابات البدنٌة التً قد تلحق بالؽٌر بما فً ذلك العجز الكلً أو الجزبً الدابم أو ا لمؤقت/ الوفاة و : األضرار الجسدٌة  .7

 . التلفٌات التً قد تلحق بالممتلكات العابدة للؽٌر :األضرار المادٌة  .8

 .نفقات ومصارٌؾ العالج الطبً واألدوٌة التً ٌتحملها الؽٌر بسبب حادث مؽطى تأمٌنٌاً بموجب هذه الوثٌقة: المصارٌف الطبٌة .9

المصارٌؾ التً ٌتحملها الؽٌر بسبب الحادث بما فً ذلك مصارٌؾ سحب أو نقل السٌارة ومصارٌؾ تقدٌر : المصارٌف األخرى .10

 .األضرار

 .اإلشعار الكتابً للشركة بطلب تعوٌض عن حادث مؽطى بموجب أحكام هذه الوثٌقة:  المطالبة .11

 الشخص الطبٌعً أو االعتباري المتضرر من حادث مؽطى بموجب هذه الوثٌقة وٌشمل ذلك ورثة الشخص الطبٌعً : مقدم المطالبة .12

 .فً حالة وفاته 

 . المبالػ التً ٌتعٌن على الشركة دفعها للؽٌر ضمن الحد األقصى للمسبولٌة المدنٌة الوارد فً هذه الوثٌقة :التعوٌض  .13

ن له للشركة مقابل موافقة الشركة على تعوٌض الؽٌر عن الضرر أو الخسارة التً ٌكون السبب : القسط  .14  المبلػ الذي ٌدفعه المؤمَّ

 .المباشر فً وقوعها خطر مؤمن منه بموجب هذه الوثٌقة 

أو السابق تجاه الؽٌر عما ٌتسبب فٌه من أضرار مادٌة أو جسدٌة بفعل المركبة المؤمَّن / مسبولٌة المؤمَّن له و  : المسئولٌة المدنٌة .15

 .علٌها 

 .أي حقٌقة تؤثِّر على قرار الشركة فً قبول الـتأمٌن أو رفضه أو تؤثر على قسط التأمٌن أو على شروط العقد : الحقٌقة الجوهرٌة  .16

 

 (فٌما ٌتعلق بالمسؤولٌة تجاه الغٌر)المادة الثالثة    التغطٌة التأمٌنٌة 

ٌُعد أساساً لهذه الوثٌقة ودفع   ن له قد تقدم إلى الشركة بطلب تأمٌن  القسط المطلوب منه ، وقبلت  (أو تعهد بدفع  )حٌث إن المؤمَّ

الشركة هذا الطلب ، فإنها تلتزم فً حال حدوث ضرر مؽطى بموجب هذه الوثٌقة سواًء أكان ناشباً عن استعمال المركبة أو توقفها 

داخل أراضً المملكة العربٌة السعودٌة بتعوٌض الؽٌر نقداً فً حدود األحكام والشروط الواردة فً هذه الوثٌقة عن المبالػ جمٌعها 

ن له أو السابق بدفعها لقاء  ٌُلزم المؤمَّ  : التً 

 . األضرار الجسدٌة التً تلحق بالؽٌر داخل المركبة أو خارجها  (أ  )

 . األضرار المادٌة خارج المركبة  (ب  )

 

 المادة الرابعة     حدود التغطٌة 
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فً حال وقوع حادث ٌترتب علٌه دفع تعوٌض وفقاً ألحكام هذه الوثٌقة فإن الحد األقصى لمسبولٌة الشركة فً الواقعة الواحدة  

بما فً ذلك الدٌات والمبالػ المقدرة عن اإلصابات والمصارٌؾ الطبٌة  )وخالل فترة سرٌان وثٌقة التأمٌن بالنسبة لألضرار الجسدٌة 

، حداً أقصى لمسبولٌة  (عشرة مالٌٌن لاير سعودي  ) لاير 10,000,000واألضرار المادٌة معاً لن تتجاوز مبلؽاً إجمالٌاً قدره  (

 .الشركة 

 المادة الخامسة ماال ٌجوز للشركة التمسك به تجاه الغٌر 

ن له أو   ال ٌجوز للشركة أن تتمسك تجاه الؽٌر بعدم مسبولٌتها عن التعوٌض بموجب هذه الوثٌقة بسبب ارتكاب المؤمَّ

السابق أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم التزامه بما ورد فً هذه الوثٌقة ، مع عدم 

ن له أو السابق بعد الدفع للؽٌر بكافة الطرق النظامٌة إن كان للرجوع ما ٌبرره  اإلخالل بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّ

. 

ن له أو السائق أو  المادة السادسة الحاالت التً تلتزم الشركة  بتعوٌض الغٌر عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمَّ

 المسئول عن الحادث 

ن له أو السابق أو المسبول عن الحادث السترداد ما دفعته للؽٌر فً أي من الحاالت   للشركة حق الرجوع على المؤمَّ

 : اآلتٌة 

 : أي مسؤولٌة أو مصارٌؾ تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن علٌها  -1

 .مستعملة على وجه ٌخالؾ قٌود االستعمال المبنٌة فً الجدول   (أ 

 .تحمل عدداً من الركاب ٌتجاوز السعة المصرح بها للمركبة ، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز   (ب

 .مستعملة فً أي نوع من أنواع السباقات أو فً تحدٌد سرعة االنطالق أو فً تجربة اختبار القدرة   (ج

قٌادة أي شخص وهو تحت تأثٌر المخدرات أو المشروبات الكحولٌة أو العقاقٌر الطبٌة التً ال ٌسمح طبٌاً بالقٌادة بعد  (د

 .تناولها 

ن له  (21)قٌادة أي شخص ٌقل عمره عن  (هـ . )ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً جدول الوثٌقة)عاماً ما لم ٌكن هو المؤمَّ

 .مسروقة أو مأخوذة ؼصباً   (و

قٌادة أي شخص ال ٌحمل رخصة قٌادة ، أو ال ٌحمل تصرٌحاً ٌؤهله لقٌادة هذه الفبة من المركبات ، أو بسبب إلؽاء    (ز

 .رخصة القٌادة مؤقتاً أو بصفة دابمة 

مستعملة ضمن المناطق التً ال ٌسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانا البحرٌة ما لم تكن المركبة   (ح

 .مستخدمة ألؼراض تجارٌة فً النطاق المسموح به 

ن له أدلى ببٌانات ؼٌر صحٌحة أو أخفى وقابع جوهرٌة فً نموذج طلب التأمٌن تؤثِّر على قبول الشركة  -2 إذا ثبت أن المؤمَّ

 .تؽطٌة الخطر أو سعر التأمٌن أو شروطه 

ن له أو السابق  -3  .إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّ

ن له الشركة كتابٌاً خالل عشرة أٌام عمل عن أي تؽٌٌر جوهري صرح به فً نموذج طلب التأمٌن  -4  .عدم إبالغ المؤمَّ

ن له أو سابق المركبة من موقع الحادث  -5  .هروب المؤمَّ

ن له أو السابق بتحمل مسبولٌة الحادث دون وحه حق بقصد اإلضرار بالشركة  -6  . إقرار المؤمَّ

ن له أو السابق اإلشارة الحمراء  -7  .تجاوز المؤمَّ

 .السٌر بالمركبة عكس اتجاه السٌر  -8

 .التفحٌط  -9

 المادة السابعة    إجراءات تسوٌة المطالبات 
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ٌُفٌد بتلقً المطالبة ، وإعالمه بأي نواقص خالل سبعة أٌام من تلقٌها ،  د مقدمها بإٌصال  تلتزم الشركة عند تلقً أي مطالبة بأن تزوِّ

كما تلتزم الشركة بتعٌٌن خبٌر معاٌنة أو مقدر خسابر إذا كان ذلك ضرورٌاً خالل مدة زمنٌة ال تتجاوز ثالثة أٌام من تارٌخ استالم 

 . المطالبة 

وتلتزم الشركة بتسوٌة مبالػ المطالبات المقررة من اإلدارة العامة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمٌن أو الجهات المرخص لها 

بذلك المؽطاة بموجب هذه الوثٌقة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خالل مدة أقصاها خمسة عشر ٌوماً هجرٌاً من تارٌخ استالم 

وفً  حال عدم التزام الشركة بتسوٌة المطالبات خالل الفترة النظامٌة ألسباب ؼٌر منطقٌة ٌحق للمستفٌد . المطالبة مكتملة المستندات 

من التؽطٌة الواردة فً هذه الوثٌقة التقدم بطلب إلى لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة إللزام الشركة بتعوٌضه عن أي 

  .(مثل أجرة سٌارة بدٌلة  )تكالٌؾ تحملها نتٌجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة فً تسوٌة المطالبة 

 تلتزم الشركة إبالغ مقدم المطالبة كتابٌاً بقبول أو رفض المطالبة ، وفً حال قبول المطالبة تلتزم الشركة بتوضٌح مبلػ 

 : أما عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم باآلتً . التعوٌض وكٌفٌة التوصل إلٌه 

 .تزوٌد مقدم المطالبة بأسباب الرفض  .1

إبالغ مقدم المطالبة إمكانٌة تقدٌم دعواه إلى لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌةالمنصوص علٌها فً المادة  .2

 .العشرٌن من نظام مراقبة شركات التأمٌن التعاونً للّنظر فٌها من قبل تلك اللجان

تزوٌد مقدم المطالبة بنسخة من الوثابق والمستندات المؤٌدة لقرار الشركة فً حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة  .3

 .خطٌاً 

 المادة الثامنة الشروط العامة 

 :تعدد مصادر التأمٌن والتأمٌنات األخرى -1

 إذا كانت المركبة مؤمنة بنوع التأمٌن نفسه من أكثر من شركة ، فال تلتزم الشركة إال بدفع جزء من قٌمة التعوٌض أو 

المصارٌؾ أو األتعاب معادالً للنسب بٌن مبلػ التأمٌن وبٌن مبالػ التأمٌنات مجتمعة ، أما فً حال وجود نوع آخر من أي 

فتكون الشركة مسبولة عن تؽطٌة تلك  (مثل توافر وثٌقة تأمٌن شامل  )تأمٌن ٌؽطً المسبولٌة أو المصارٌؾ نفسها 

ن له فً مطالبات شركات التأمٌن األخرى بدفع حصتهم النسبٌة  المسبولٌة ، أو المصارٌؾ تجاه الؽٌر ، ثم تحل محل المؤمَّ

 . من تلك المطالبة 

 :التغٌٌر  -2

ن له إشعار الشركة كتابٌاً خالل عشرة أٌام عمل عن أي تؽٌٌر جوهري صرح به فً نموذج طلب التأمٌن ،   على المؤمَّ

ن له خالل ثالثة أٌام عمل تبدأ من تارٌخ تلقٌها اإلشعار المذكور فً حال رفض تؽطٌة  وٌجب على الشركة إشعار المؤمَّ

ن له تأمٌنٌاً   .المؤمَّ

 : حق الشركة فً تولً اإلجراءات القضائٌة والتسوٌة  -3

 :  للشركة الحق فً أن 

ن له أو السابق فً أي تحقٌق أو استجواب ٌتعلق بمطالبة تكون محل تعوٌض بموجب هذه الوثٌقة  ( أ  .تمثل المؤمَّ

ن له أو السابق أمام أي جهة قضابٌة بشأن أي ادعاء أو اتهام له عالقة بحدث قد ٌكون  ( ب تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمَّ

 . محل تعوٌض بموجب هذه الوثٌقة 
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ن له فً نظام الشركة السعودٌة للمعلومات االئتمانٌة  -4   :(سمة  )حق الشركة فً إدراج اسم المؤمَّ

ن له  ن له سداد مستحقات الشركة سواًء أكانت أقساط تأمٌن أو مطالبات إدراج اسم المؤمَّ  ٌحق للشركة فً حال تعثر المؤمَّ

  .(سمة  )فً نظام الشركة السعودٌة للمعلومات االبتمانٌة 

 

ن له أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب هذه الوثٌقة  -5  : التزامات المؤمَّ

إبالغ الجهات المعنٌة فور وقوع حادث مؽطى بموجب هذه الوثٌقة ، وعدم مؽادرة موقع الحادث إلى حٌن إنهاء  ( أ

اإلجراءات ، وٌستثنى من ذلك الحاالت التً تستلزم مؽادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدٌة أو انتظار مدة ال 

 .تقل عن ساعتٌن 

عدم اإلقرار بالمسبولٌة بقصد اإلضرار بالشركة ، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلػ ألي طرؾ فً الحادث إال بعد  ( ب

 .الحصول على الموافقة الكتابٌة المسبقة من الشركة 

التعاون مع الشركة ، وتحرٌر الوكاالت الشرعٌة التً تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوٌة نٌابة عن  (ج

ن له ، أو السابق إذا أبدت رؼبتها فً ذلك   .المؤمَّ

أن ٌقوم على نفقة الشركة بجمٌع األعمال الالزمة لضمان حق الشركة فً تحصٌل أي مبالػ تستحقها من أي طرؾ    (د

 .آخر نتٌجة تعوٌض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثٌقة 

 

 

 : التزامات الشركة فً حال التأخر فً تسوٌة مطالبة مكتملة المستندات  (6

 تلتزم الشركة بتعوٌض المستفٌد من التؽطٌة الواردة فً هذه الوثٌقة عن أي تكالٌؾ ٌتحملها نتٌجة عدم استخدامه للمركبة 

المتضررة بسبب تأخر الشركة فً تسوٌة المطالبة عن خمس عشر ٌوماً من اكتمال مستندات المطالبة وعدم تقدٌم مبررات 

 .مقنعة للتأخر فً سداد التعوٌض 

 :االحتٌال  (7

ن له أو السابق أو من   تسقط الحقوق الناشبة عن هذه الوثٌقة إذا انطوت الطالبة المقدمة على احتٌال ، أو استخدم المؤمَّ

ٌنوب عنهما أو الؽٌر أسالٌب أو وسابل احتٌال بؽٌة الحصول على منفعة من هذه الوثٌقة ، أو نتجت المسبولٌة أو الضرر 

ن له أو السابق أو الؽٌر أو التواطؤ مع أي منهم وللشركة الرجوع على أي طرؾ ٌتبٌن . من جراء فعل متعمد من المؤمَّ

 .مسبولٌته عن هذا االحتٌال سواء أكان مشاركاً أو متواطباً ، على أن تلتزم الشركة بتعوٌض الؽٌر إذا كان حسن النٌة

 :اإللغاء  (8

 :  ال ٌحق للشركة وال المؤمن له إلؽاء هذه الوثٌقة بعد إصدارها إال فً أي من الحاالت اآلتٌة

 .إسقاط سجل المركبة .1

 .انتقال ملكٌة المركبة إلى مالك آخر .2

 . تقدٌم وثٌقة تأمٌن بدٌلة من شركات أخرى .3

ن له إلؽاء وثٌقة التأمٌن ٌجب علٌه إعادة الوثٌقة إلى الشركة مرفقاً بها طلب اإللؽاء ، وتلتزم الشركة   وفً حال رؼبة المؤمَّ

 :-  بدفع الجزء النسبً من االشتراك خالل ثالثة أٌام عمل من تارٌخ إستالم طلب اإللؽاء طبقاً للجدول اآلتً 
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فترة سرٌان الوثٌقة قبل طلب 

 اإللغاء

الجزء النسبً من االشتراك الذي تلتزم 

ن له  الشركة بدفعه للمؤمَّ

  %87.5  أٌام7 - 1

  %75  ٌوماً 30 - 8

  %60  ٌوماً 60 - 31

  %50  ٌوماً 90 – 61

  %45  ٌوماً 120 – 91

  %40  ٌوماً 150 - 121

  %35  ٌوماً 180 – 151

  %25  ٌوماً 210 – 181

  %20  ٌوماً 240 – 211

  %10  ٌوماً 270 – 241

 صفر  ٌوماً 365 – 271

 

ن له والسابق ملتزمٌن بأحكام هذه الوثٌقة بشأن االلتزامات الناشبة قبل إلؽابها   .بالرؼم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّ

 : إصدار الوثٌقة واإلشعار بالتجدٌد 

وٌجب على الشركة .  ال ٌحق للشركة إصدار هذه الوثٌقة ما لم تكن مرتبطة آلٌاً مع نظام شركة نجم لخدمات التأمٌن 

ن له بتارٌخ انتهاء الوثٌقة قبل موعده بأسبوعٌن لٌتمكن من تجدٌدها أو الحصول على وثٌقة من شركة  إشعار المؤمَّ

 .أخرى

 

 

 : االختصاص القضائً والنظام الواجب التطبٌق 

ٌخضع أي نزاع ٌنشأ عن هذه الوثٌقة لألنظمة واللوابح المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة ، وتختص بالفصل فٌه  ( أ

من نظام مراقبة شركات  ( 20 )لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة المنصوص علٌها فً المادة رقم 

  هـ 2/6/1424وتارٌخ  ( 32/م  )التأمٌن التعاونً الصادر بالمرسوم الملكً رقم 

   ال ُتسمع أي دعوى ناشبة عن هذه الوثٌقة بعد انقضاء ثالث سنوات على حدوث الواقعة التً نشأت عنها الدعوى وعلم  ( ب

 .ذوي المصلحة بحدوثها ما لم ٌكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل فً المنازعات والمخالفات التأمٌنٌة 

  (الحاالت غٌر المغطاة تأمٌنٌاًا بموجب هذه الوثٌقة  )المادة التاسعة   االستثناءات 

 :لن تكون الشركة مسبولة عن سداد تعوٌضات فً أي من الحاالت اآلتٌة  

 : أي مسبولٌة أو مصارٌؾ تنشأ نتٌجة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من اآلتً  -1

سواء أعلنت الحرب أم لم  ) الحرب أو الؽزو أو أعمال العدوان األجنبً أو األعمال العدوانٌة أو األعمال شبه الحربٌة  ( أ

 .أو الحرب األهلٌة  (تعلن 

  التمرد أو االنتفاضة العسكرٌة أو الشعبٌة أو العصٌان أو الثورة أو السلطة الؽاضبة أو األحكام العرفٌة أو حالة الحصار  ( ب

أو أي من األحداث أو األسباب التً تؤدي إلى إعالن أو استمرار األحكام العرفٌة أو حالة الحصار أو أعمال التخرٌب 
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وٌقصد . واإلرهاب التً ٌرتكبها شخص أو أشخاص ٌعملون بصفة منفردة أو نٌابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابٌة 

وٌشمل . باإلرهاب استخدام العنؾ ألؼراض سٌاسٌة أو فكرٌة أو فلسفٌة أو عنصرٌة أو عرقٌة أو اجتماعٌة أو دٌنٌة 

أو التدخل /أو التسبب فً اضطراب ، و/أو شرٌحة منهم فً حالة خوؾ ، أو التأثٌر على و/استخدام العنؾ وضع العامة و

أو أنشطة أو سٌاسات خاصة بالحكومة ، أو التسبب فً اضطراب ٌؤثر سلباً على االقتصاد الوطنً أو /فً أي عملٌات و

 .أي من قطاعاته 

 .اإلضراب أو الشؽب أو االضطرابات المدنٌة أو العمالٌة    (ج

ما ٌنتج بسبب أو ٌنشأ عن أو تكون ساهمت فٌه األسلحة النووٌة أو اإلشعاعات األٌونٌة أو التلوث باإلشعاع من أي وقود    (د

أو أٌة نفاٌات نووٌة ناتجة عن احتراق وقود نووي ، و ألؼراض هذا االستثناء فإن االحتراق ٌشمل أي عملٌة انشطار 

 . نووي 

 .الكوارث الطبٌعٌة مثل األعاصٌر ، أو الزالزل ، أو الفٌضانات ، أو البراكٌن    (هـ

ن له ، أو السابق  -2  .الوفاة أو اإلصابة الجسدٌة للمؤمَّ

ن له أو السابق داخل المركبة أو  -3 الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن علٌها ، أو الممتلكات العابدة إلى أي من المؤمَّ

 .خارجها 

 . الضرر أو الخسارة التً تلحق بالبضابع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن علٌها  -4

ن له أو السابق  -5  .الؽرامات أو العقوبات المالٌة ، أو الضمانات ، أو الكفاالت التً قد تفرض بسبب الحادث على المؤمَّ

 .الحوادث التً تقع خارج حدود المنطقة الجؽرافٌة المحددة فً جدول الوثٌقة  -6

 

 المادة العاشرة توزٌع الفائض

ن لهم وفقاً ألحكام المادة السبعٌن من الالبحة التنفٌذٌة لنظام مراقبة شركات التأمٌن التعاونً   ٌُوّزع الفابض على المؤمَّ

  هـ 2/6/1424وتارٌخ  (32/م)الصادر بالمرسوم الملكً رقم 

المادة الحادٌة عشرة                         الفقد أو التلف    

تلتزم الشركة بتعوٌض المؤمن له عن الفقد أو التلؾ العرضً والمفاجا ألٌة مركبة موصوفة فً الجدول وكذلك ملحقاتها  -1

المثبتة بها والذي ٌقع ضمن حدود المنطقة الجؽرافٌة المحددة فً الجدول أو أي منطقة أخرى ٌتم توسعة التؽطٌة إلٌها 

 .بموجب هذه الوثٌقة

للشركة الحق فً أن تختار بٌن إصالح المركبة أو إعادتها إلى حالتها التً كانت علٌها قبل  : قواعد تسوٌة الخسارة -2

وقوع الضرر مباشرة أو أن تستبدلها أو أي جزء من أجزابها أو قطع ؼٌارها، أو أن تدفع نقداً قٌمة الفقد أو التلؾ، على 

 :-أال تتعدى مسؤولٌة الشركة

 :فً حالة الخسارة الكلٌة - أ

 القٌمة السوقٌة المعقولة للمركبة وقت وقوع الفقد أو التلؾ وبشرط أال تتجاوز القٌمة المقدرة من قبل المؤمن له كما وردت 

 .فً جدول الوثٌقة

:  فً حالة الخسارة الجزئٌة - ب
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قٌمة األجزاء المفقودة أو المتضررة والتكالٌؾ المعقولة لتركٌب تلك األجزاء، وإذا ما كانت هذه القطع أو الملحقات ؼٌر 

ممكن الحصول علٌها أو أنها ؼٌر متوفرة ألي سبب، فإن قٌمة التعوٌض عن هذه القطع و الملحقات لن تتجاوز آخر سعر 

 .للمصنع أو آخر سعر معلن لها

ٌحق للشركة اعتبار المركبة خسارة كلٌة إذا ما كان إصالحها ؼٌر مجد اقتصادٌاً، وفً هذه الحالة ٌصبح كامل قسط التأمٌن 

عن تلك المركبة حقاً للشركة، عالوة على ذلك ٌلتزم المؤمن له بنقل ملكٌة المركبة إلى الشركة أو  (االشتراك)السنوي 

 .من تعٌنه

وللشركة الحق عند تسوٌة أي تعوٌض بموجب هذه الوثٌقة، فً تطبٌق خصم بدل استهالك فً حالة الخسارة الكلٌة أو 

 .الجزبٌة للمركبة حسب النسب المذكورة فً ملحق االستهالك المرفق بهذه الوثٌقة

تعوض الشركة المؤمن له عن التكلفة المعقولة للمحافظة على المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة إصالح :المحافظة والنقل -3

فً حالة تعطلها بسبب حادث فقد أو تلؾ مشمول بموجب هذه الوثٌقة وذلك فً إطار حدود المسؤولٌة الخاصة ببند 

 .المحافظة والنقل المبٌنة فً جدول الوثٌقة

مصارٌؾ العالج الطارئ المبٌنة فً "سوؾ تدفع الشركة ضمن حدود المسؤولٌة لهذا البند : مصارٌف العالج الطارئ -4

الجدول تكالٌؾ العالج الطبً الطارئ المعقولة المتكبدة بالنسبة لإلصابات الجسدٌة التً تقع بفعل مسببات خارجٌة 

عرضٌة وعنٌفة للمؤمن له أو للسابق المجاز أو ألي من ركاب المركبة كنتٌجة مباشرة وفورٌة لحادث مؤمن ضده 

والخاص  "الفقدأوالتلؾ"من استثناءاتالمادة الحادٌة عشرة   (1)بموجب هذه الوثٌقة وال ٌخضع هذا البند لالستثناء 

 .بالتحمل

 على المؤمن له أن ٌتخذ كافة االحتٌاطات المعقولة لوقاٌة المركبة من الفقد أو التلؾ، وأن ٌحافظ على المركبة فً حالة  -5

وفً حالة وقوع حادث أو خلل للمركبة . سلٌمة، وٌحق للشركة فً جمٌع األوقات أن تفحص المركبة أو أي من أجزابها

فٌجب أال تترك المركبة بدون حراسة على أن تتخذ االحتٌاطات الالزمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر، و لن تشمل 

التؽطٌة التأمٌنٌة أي تفاقم للضرر أو أي ضرر إضافً ٌحدث للمركبة فً حالة قٌادتها بعد الحادث قبل أجراء 

 .اإلصالحات الضرورٌة

"   الفقد أو التلف" استثناءات المادة الحادٌة عشرة  -6

 :لن تكون الشركة مسئولة عن التعويض عما يمي
 .مبمغ التحمل المنصوص عميو في جدول الوثيقة -1

أو مصاريف مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن أو تترتب نتيجة كون المركبة محل ىذا التعويض /أو ضرر و/أية خسارة و -2
بموجب ىذه الوثيقة مستعممة في غير الغرض المبين بوثيقة التامين أو في أي نوع من السباقات أو في تحديد سرعة 

 .االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة أوالتفحيط

 .أو آالت عمل داخل مواقع العمل/أو كمعدات و/مشغمة كأدوات و -3

 .  مقادة أو في سبيميا ألن تقاد أو في حوزة أي شخص بخالف المؤمن لو أو السائق المجاز -4

 . تجاوز قائد المركبة اإلشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير -5

الخسارة التبعية أو الحرمان من االستعمال أو الخسائر الغير مباشرة التي تمحق بالمؤمن لو أو النقص في القيمة السوقية  -6
 .لممركبة نتيجة حادث
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 .البمي واالىتراء أو العطل أو الخمل الميكانيكي أو الكيربائي -7

 .الضرر الناتج عن زيادة الحمولة أو اإلفراط في الجيد -8

إال إذا فقدت المركبة أو تضررت في نفس  (الطاسات)وفقد أو تضرر أغطية الدواليب (الجنوط)الضرر لإلطارات والدواليب -9
 .الوقت

أجيزة الراديو واالستريو والياتف أو الممحقات األخرى بخالف تمك المثبتة أصاًل بالمركبة من الصانع والمشمولة في   -10
 .قيمة المركبة األصمية، إال إذا كان نوع وقيمة ىذه الممحقات قد تم النص عميو صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة

 .الضرر الناتج عن العواصف الرممية -11

أو وجودىا في أو /أو أثناء نقميا و/أو تفريغيا و/أو المتعمقات الشخصية أثناء شحنيا و/الخسارة أو الضرر لمبضائع و -12
 .عمى أو داخل المركبة

 .الفقد أو التمف ألي مقطورة إال إذا تم النص عمييا صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة -13

أي حادث يقع أثناء استعمال المركبة ضمن المناطق التي ال يسمح عادة لمعامة بدخوليا مثل المطارات أو الموانئ  -14
 .البحرية

الخسائر أو األضرار الناشئة عن الكوارث الطبيعية باستثناء تمك األضرار التي تكون نتيجة بشكل مباشر لمفيضانات  -15
 .البرق، إنزالقات التربةو والسيول والبرد والزالزل واالنفجارات البركانية واألعاصير والزوابع االستوائية

 :إذا كان قائد المركبة وقت الحادث -16

غير حائز عمى رخصة سير قانونية أو ال يحمل رخصة قيادة سارية المفعول أو كون الرخصة التي بحوزتو ال تخولو قيادة  -1
 .مثل ىذا النوع من المركبات أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتا أو بصفة دائمة

أو العقاقير /أو العقاقير المؤثرة في قدرتو عمى السيطرة عمى المركبة و/أو المشروبات الكحولية و/تحت تأثير المخدرات و -2
 .الطبية التي ال يسمح طبيا بالقيادة بعد تناوليا

 .) في جدول الوثيقةما لم ينص عمى خالف ذلك) سنة21يقل عمره عن  -3

 

 
 

 التوقيع نيابة عن مالذ لمتأمين التعاوني
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THE UNIFIED COMPREHENSIVE MOTOR INSURANCE POLICY 

Article 1 
Based on the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies issued under 

Royal Decree No. M/32 dated 02/06/1424 H, the Implementing Regulations issued 

under the Minister of Finance's resolution No. 1/596 dated 1/3/1425 H, and the Council 

of Ministers' Resolution No.222 dated 13/08/1422 H  concerning compulsory motor 

insurance, this unified policy shall be effective as from the date of its approval by 

SAMA's Governor, and shall replace the "Third Party Liability Insurance Policy (Motor)" 

issued by the Governor's resolution No. 1/427 dated18/05/1427 H. 

 

Article 2      Definitions 

The following words and phrases in this policy, wherever they occur shall have the 

meanings indicated against each, unless the context indicates otherwise: 

1. Compulsory Insurance Policy (the policy): motor third party liability insurance 

policy under which the insurer undertakes to indemnify the third party upon the 

occurrence of a loss covered under the policy, for a premium paid by the insured. 

This policy shall include the promissory warranty certificates and appendices (if any) 

provided that they shall not contradict or violate the provisions stated in this policy. 

2. Company (the insurer): an insurance company that accepts insurance directly from 

the insured. 

3. The insured: a natural or juristic person who signs with the insurer the insurance 

policy and whose name is stated in the policy schedule. 

4. Driver: whoever is driving a vehicle, public work equipment or a motor bike at the 

time of the accident. 

5. Vehicle: any transport means designed to move by wheels or chain, being moved or 

pulled by an engine or animal power, as described in the policy (trains are 

excluded). 

6. Third party: any natural or juristic person who sustains loss covered under the 

provisions of this policy, excluding the insured and/or the driver. 

7. Physical damages: death and/or physical injuries which may be inflicted on the 

third party, including partial or total disability, whether permanent or temporary. 

8. Material Damages: damages to property belonging to the third party. 

9. Medical expenses:costs and expenses of medical treatment and medicines, which 

are incurred by the third party as a result of an accident covered by insurance under 

this policy. 

10. Other expenses: expenses which are incurred by the third party because of the 

accident, including the expenses of towing or transferring the vehicle and damage 

assessment costs 
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11. Claim: written notification submitted to the company requesting indemnity for an 

accident covered under the provisions of this policy. 

12. Claimant: natural or juristic person who is harmed due to an accident covered 

under this policy, including the heirs of the natural person in the event of his death. 

13. Indemnity: amounts to be paid by the company to a third party within the maximum 

civil liability specified in this policy. 

14. Premium: amount paid by the insured to the company for its agreement to 

indemnify the third party for damage or loss whose direct cause is a risk covered under 

this policy. 

15. Civil liability: the liability of the insured and / or the driver towards a third party for 

material or physical damages inflicted by the insured vehicle. 

16. Material fact: any fact that affects the company's decision to accept or reject 

insurance or affects the insurance premium or terms and conditions of the contract. 

 

Article 3      Insurance coverage (applicable to TPL) 

Whereas the insured has submitted to the company an insurance proposal form, which 

is considered the basis for this policy; and has paid (or has undertaken to pay) the 

required premium; and the company accepted this proposal, the company shall, in the 

event of a loss covered under this policy whether such loss arose from the use of a 

vehicle or its stopping in the territory of the Kingdom of Saudi Arabia, indemnify in cash 

the third party in accordance with the terms and conditions set forth in this policy for all 

the amounts that the insured or the driver is committed to pay for: 

a) Physical damages caused to a third party inside or outside the vehicle. 

b) Material damages outside the vehicle. 

 

Article 4     Coverage limits 

In the event of the occurrence of an accident resulting in the payment of indemnity in 

accordance with the provisions of this policy, the maximum limit of the company's 

liability for one event and in the aggregate during the policy period for both physical 

damage (including blood money, bodily injuries damages and medical expenses) and 

material damages, shall not exceed together a total sum of SR 10,000,000 (ten million 

Saudi riyals) as a coverage liability limit. 

Article 5     Cases in which the company is not allowed to disclaim Liabilities towards third- party 

 

The company may not disclaim liability for indemnity under this policy towards the third 

party because the insured or the driver has committed any violation, whether the 

violation has been before or after the accident, or because of the insured’s or the 

driver’s noncompliance with what is stated in this policy, without prejudice to the 

company’s right of recovery from the insured or the driver after indemnifying the third 

party if the recourse is justified. 
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Article 6     Cases in which the company is committed to indemnify the third party while reserving 

the  

right of recourse against the insured, the driver or the person causing the accident. 

 

The company has the right of recovery from the insured, the driver or the person 

causing the accident to recover the amount it had paid to the third party in any of the 

following cases: 

 

1. Any liability or expenses arising or occurring where the insured vehicle is: 

 

a. Used in contravention of restrictions set forth in the schedule. 

 

b. Carrying passengers beyond the capacity authorized for the vehicle, and it has 

been proved that the accident occurred because of this violation. 

 

c. Used in any type of racing, in determining the speed of starting off, or in testing 

the ability to drive. 

 

d. Driven by a person under the influence of drugs, alcohol or medicines that are 

not allowed to be taken when going to drive. 

 

e. Driven by any person under the age of 21 years unless insured or among the 

names of authorized drivers whose age is less than 21 years under the policy 

schedule. 

 

f. Stolen or taken by compulsion. 

 

g. Driven by any person not carrying a driving license or a permit qualifying him to 

drive this type of vehicles or whose driving license is temporarily or permanently 

suspended. 

 

h. Used in areas that are normally not allowed for the public to drive in such as 

airports or seaports, unless the vehicle is used for commercial purposes to be 

driven within the allowed area. 

 

2. If it is proved that the insured has made false representations or concealed material 

facts in the insurance proposal form in such a way as to affect the company 

acceptance of risk coverage, the insurance premium or its terms and conditions. 
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3. If it is proved that the accident was made deliberately by the insured or the driver. 

 

4. Failure on the part of the insured to notify the company in writing within ten 

working days of any material change to his disclosures in the insurance proposal 

form. 

 

5. Escape of the insured or driver of the vehicle from the scene of the accident. 

 

6. Acknowledgement by the insured or the driver to bear the liability for the accident 

undeservedly for the purpose of harming the company. 

 

7. Crossing the traffic red light by the insured or driver. 

 

8. Driving the vehicle in the opposite direction of the traffic line. 

 

9. Car drifting. 

 

Article 7     Claim Settlement Procedures 

Upon receiving any claim, the company shall be committed to provide the claimant with 

a receipt acknowledging its receipt and informing the claimant of any missing 

documents, within 7 days from receiving the claim. It shall also appoint an assessor or 

loss adjuster, if necessary, within a period of no more than 3 days from receiving the 

claim. The company shall settle the claim amounts, as determined by the General Traffic 

Department or Najm Company for Insurance Services or other authorized entities, and 

covered under this policy with integrity and fairness without any bargaining, within a 

maximum period of 15 Hijrah Calendar days from the date of receiving the claim with 

complete documents. If the company fails to settle the claim within that prescribed 

period for unjustified reasons, the beneficiary under this policy, shall be entitled to file a 

petition of dispute at the Committees for Resolution of Insurance Disputes and 

Violations, to compel the company to compensate the beneficiary for any incurred 

expenses as a result of loss of use of his vehicle due to the company's delay in settling 

the claim (such as the costs of hiring an alternative car). 

 

The company shall be committed to inform the claimant in writing of its acceptance or 

rejection of the claim. In case of acceptance, the company must clarify the amount of 

indemnity, and how it was reached. In case of rejection, the company shall: 

 

1. Provide the claimant with the reasons for rejection. 

2. Inform the claimant of his right to file a petition of his case to the  
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Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations according to Article 

20 of the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, so as to be 

considered by those committees. 

 

3. Provide the claimant, upon his written request, with copies of documents in support 

of the company’s decision. 

 

Article 8     General Conditions 

 

1. Multiple sources of insurance and other insurance coverage: 

 

If the vehicle is insured with the same type of insurance by more than one company, the 

company shall only pay a portion of the indemnity amount, expenses or fees equal to 

the ratio between the sum insured and other total sums insured. In case there is 

another type of any insurance, which covers the liability or expenses for the same cover 

(such as the availability of motor comprehensive insurance policy), the company shall be 

liable to cover that responsibility or other expenses incurred by the third party, and then 

it subrogates on behalf of the insured by requesting other insurance companies to pay 

their relative percentage of such a claim. 

 

2.  Alterations: 

 

The insured shall, within 10 working days, notify the company in writing of any material 

change in the representations that have been stated explicitly by him in the insurance 

proposal form. The company shall notify the insured within 3 working days from the 

date of receiving the insured’s aforementioned notification if it decided to refuse to 

provide coverage to the insured. 

 

3. The company's subrogation right to handle legal proceedings and settlement: 

 

The company has the right to: 

a.) Represent the insured or the driver in any investigation or interrogation related 

to a claim subject of indemnity under this policy. 

 

b.)Handle legal proceedings for defending the insured or the driver before any 

judicial body against any allegation or accusation related to an accident subject of 

indemnity under this policy. 
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4. The company's right to include the insured's name in the Saudi Credit Bureau 

(SIMAH) system: 

The company has the right to include the name of the insured in the Saudi Credit Bureau 

(SIMAH) system if the insured defaults in paying the amounts due to the company, 

whether insurance premiums or claims recoveries. 

 

5. Obligations of the insured or driver in case of occurrence of an accident covered 

under this policy: 

a.) Shall inform the concerned authorities as soon as an accident, covered under this 

policy, occurs and shall not leave the scene of the accident until procedures will 

have been completed, except in cases where leaving the scene of the accident is 

required such as in the case of physical injuries or awaiting for the concerned 

authorities for not less than two hours. 

b.) Shall not claim responsibility with the intention of harming the company, pay or 

undertake to pay any amount to any party involved in the accident except after 

obtaining a prior written approval from the company. 

c.) Shall cooperate with the company, and issue powers of attorney                                           

enabling the company to carry out the proceedings, defending and settlement 

procedures on behalf of the insured or the driver if the company expresses its 

desire to do so. 

 

d.)Shall, at the company's expense, perform all required works to guarantee the 

company's right for recovering from any other party any amounts due to it as a 

result of indemnity paid by it in accordance with this policy. 

 

6. Obligations of the Company in case of delay in settlement of a claim with 

completed documents: 

The company shall be committed to compensate the beneficiary of the coverage of this 

policy for any cost incurred as a result of loss of use of his damaged vehicle due to the 

company's delay for more than 15 days in settling the claim after completion of all 

required documents of the claim, without providing acceptable excuses for the delay of 

paying the indemnity. 

 

 

7. Fraud: 

The right arising from this policy shall be forfeited if the claim involves fraud; or if the 

insured, the driver or the agent of any of them or a third party uses fraudulent ways or 
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methods to gain benefit from this policy; or if liability or loss results from a deliberate 

act by the insured, the driver, or others or due to collusion with any one of them. The 

company may recourse to any party who appears to have been responsible for this 

fraud either by participation or collusion. Then the company, however, shall be 

committed to indemnify a third party if his intention is good. 

 

8. Cancellation 

Neither the company nor the insured shall have the right to cancel this policy after its 

issuance except in the following situations: 

i. Cancellation of the vehicle registration. 

ii. Transfer of ownership of the vehicle to another owner. 

iii. Producing a substitute policy from another company. 

If the insured desires to cancel his policy, he shall return the policy to the insurer along 

with a cancellation request, and the insurer shall be committed to pay, within three 

working days from the date of request submission, a proportional amount of the 

premium according to the following table: 

 

Validity period of the policy before 

requesting cancellation 

The proportional amount of the premium 

to be paid by the company to the insured: 

1-7 days 87.5% 

8-30 days  75% 

31-60 days  60% 

61-90 days  50% 

91-120 days  45% 

121-150 days  40% 

151-180 days  35% 

181-210 days  25% 

211-240 days  20% 

241-270 days  10% 

271-365 days  Nil 

 

Despite what has been mentioned before, the insurer, the insured, and the driver shall remain 

committed to the provisions of the policy in connection with obligations arising before its cancellation. 

 

9. Policy Issuance and Renewal Notification: 

The company may not issue this policy if it is not electronically linked with the system of Najm Company 

for Insurance Services. The company shall notify the insured of the expiry date of the policy two weeks 

prior to the expiry date, so that it can be renewed or replaced by a policy from another company. 
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10. Judicial jurisdiction and governing law: 

 

a.) Any dispute that arises in connection with this policy shall be subject to the laws and 

regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia, and it shall be settled by the 

Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations set forth under Article No. 

(20) of the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies, issued by Royal Decree 

No. M/32 dated 2/6/1424H. 

 

b.) Any case arising in connection with this policy shall not be looked into after three years from 

the occurrence of the incident of which the parties concerned were informed, unless the 

Committees for Resolution of Insurance Disputes and Violations is satisfied with the reason for 

its consideration. 

 

Article 9 Exclusions (Cases uncovered under this policy) 

Insurer shall not be liable for paying any indemnities in any of the following cases: 

1. Any liability or expenses arising, directly or indirectly, from the following: 

 

a.)War, invasion, acts of foreign enemy, hostilities, warlike acts (whether war is declared or not), 

or civil war. 

b.) Rebellion, military or popular uprising, insurgence, revolution, usurping authority, martial 

laws, siege; or any events or reasons leading to declaring or continuation of martial laws, siege, 

or acts of vandalism and terrorism committed by person(s) working individually or on behalf of 

or related to any terrorist organization. Terrorism shall mean the use of violence for political, 

intellectual, philosophical, racial, ethnic, social, or religious purposes. The use of violence 

includes putting the public and/or a segment of it under panic condition; affecting and/or 

causing turmoil; intervening in any operations and/or activities or policies related to the 

government; or causing turbulence negatively affecting the national economy or any of its 

sectors. 

c.)Strikes, riots, or civil or labor disorder. 

 

d.)What has been caused by, arisen from, or contributed to by nuclear weapons, ionizing 

radiations, radioactive contamination due to any nuclear fuel or waste which results from the 

burning of nuclear fuel. For the purposes of this exclusion, burning shall include any nuclear 

fission process. 

e.) Natural disasters such as hurricanes, earthquakes, floods, or volcanoes. 

2. Death or physical injury to the insured, or driver. 

3. Loss or damage to the insured vehicle or properties pertaining to either the insured or the driver 

inside or outside the vehicle. 

4. Damage or loss to the goods transported by the insured vehicle. 
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5. Fines, financial penalties, guarantees or warranties which may be imposed on the insured or the 

driver due to the accident. 

6.  Accidents occurring outside the geographical territory specified in the policy schedule. 

 

Article 10 Distribution of Surplus 

The surplus shall be distributed to insured beneficiaries in accordance with the provisions of Article 70 of 

the Implementing Regulations of the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies issued by 

Royal Decree No. M/32 dated 2/6/1424 H. 

Article 11 Loss or Damage 

1. The Company will indemnify the Insured against accidental loss of or damage to any Vehicle 

described in the Schedule hereto and its accessories whilst thereonthat occurs within the 

geographical limits indicated in the Schedule and any other area to which this policy is extended. 

 

2. Basis of Loss Settlement: The Company may at its own option repair reinstate or replace the Motor 

Vehicle or any part thereof or its accessories or spare parts or may pay in cash the amount of the 

loss or damage. The Liability of the Company shall not exceed 

 

(a) In case of total loss:  

The reasonable Market Value of the Vehicle at the time of the loss or damage but not exceeding 

the Insured’s estimated Value of the Vehicle and accessories stated in the Schedule. 

(b) In case of partial loss:  

The value of the parts lost or damaged and the reasonable cost of fitting such parts. If such parts 

or accessories due to any reason are unobtainable or outdated, indemnification for said parts or 

accessories shall not be in excess of either the manufacturer's list price or the last quoted price. 

The Company reserves the right to declare a total loss if in its opinion it is found that the Vehicle cannot 

be economically repaired. When a total loss claim is payable in respect of a Vehicle the annual premium 

(contribution) in respect of such Vehicle shall be fully earned by the Company. Furthermore the Insured 

shall transfer the ownership of the said Vehicle to the Company or its assignees. The Company reserves 

the right in the adjustment of any claim to apply deduction for depreciation in the event of partial loss 

or total loss in accordance with the Company's Depreciation Clause attached to this policy. 

3. Protection and Removal: If the Vehicle is disabled by reason of loss or damage insured under this 

Policy the Company will subject to the Limits of Liability stated in the Schedule pay the reasonable 

cost of protection and removal of the vehicle to the nearest repairers. 
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4. Emergency Medical Expenses: The Company will subject to the “Emergency Medical Expenses Limit” 

as stated in the Schedule, pay the reasonable medical expenses incurred in connection with any 

bodily injury by violent, accidental, external, and visible means sustained by the insured or the 

authorised driver or any occupant of the Vehicle as the direct and immediate result of any accident 

to the Vehicle insured under this policy unless excluded by the General Exclusions of this Policy 

(other than exclusion 1- deductable under (6) Exclusions to Article Twelve  Loss or Damage). 

 

5. The Insured shall take all reasonable steps to safeguard the Vehicle from loss or damage and to 

maintain the Vehicle in an efficient condition and the Company shall have at all times free and full 

access to examine the Vehicle or any part thereof. In the event of any accident or breakdown the 

Vehicle shall not be left unattended without proper precautions being taken to prevent further loss 

or damage and if the Vehicle is driven before the necessary repairs are effected any extension of the 

damage or any further damage to the Vehicle shall be excluded from the scope of the indemnity 

granted by this Policy. 

6. Exclusions to Article 11 “Loss or Damage” 

The Company shall not be liable to pay for: 

(a) The amount stated in the Schedule as the deductible.(Deductible means: the amount deducted 

from each and every claim arising under the policy)   

(b) Any loss and/or damage and/or expense directly or indirectly caused, sustained or incurred 

whilst any Vehicle in respect of which indemnity is provided by this policy is being used 

otherwise than in accordance with the "Limitations as to Use" indicated in the Schedule or for 

rallying, racing, pace making, reliability trials or speed testing or drifting.  

(c) Operated as a tool of trade or equipment or machine inside work sites. 

(d) Driven by or is for the purpose of being driven by or in the charge of any person other than the 

Insured or his Authorized Driver.  

(e) Violating traffic law relating to breaking traffic light on red or driving on opposite direction of 

traffic. 

(f) Consequential loss or loss of use or indirect losses sustained by the insured or decrease in 

insured vehicle market value as a result of the accident. 

(g) Wear and tear, mechanical or electrical breakdown or failure. 

(h) Damage caused by overloading or strain. 

(i) Damage to tyres and wheels and loss of or damage to wheel caps unless the Vehicle is lost or 

damaged at the same time. 
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(j) In-car entertainment equipment, telephones or other accessories other than those originally 

installed by the vehicle manufacturers and incorporated in the original price of the Vehicle 

unless the make and values of such accessories are specifically declared in the Schedule. 

(k) Loss of or damage resulting from sand storms. 

(l) Loss of or damage to goods and/or personal belongings whilst being loaded and/or unloaded 

and/or carried in/on or inside the Vehicle. 

(m) Loss of or damage to any trailer unless the same is specifically declared in the policy schedule. 

(n) Any accident occurring whilst the Vehicle is used within any areas of airports or marine ports 

not normally accessible to the general public. 

(o) Loss or damage arising from natural disasters, except those accidents that are directly due to 

the floods, flash floods, hail, earthquakes, volcanic eruptions, hurricanes and tropical cyclones 

Lightings, and Landslide 

(p) if the driver of the vehicle at time of accident being: 

1) Not legally licensed or not holding a valid Driving License or if such driving license does 

not authorise him to drive such type of insured Vehicle or is permanently cancelled or 

suspended for any period of time. 

2) Under the influence of intoxicants and/or drugs the intake of which forbids driving. 

3) Less than 21 years of age, (unless stated to the contrary in the schedule). 

Article 12 Arabic to Prevail  

In the event of conflict or difference in meaning between the Arabic and English texts in this policy, the 

Arabic text shall prevail.     

 

 

For and on behalf of Malath cooperative Insurance Co. 

 

 

 

 


