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1 وثيقة التأمين الشامل على المركبات

المادة األولى
تحــدد ھــذه الوثیقــة الحــد األدنــى للتأمیــن اإللزامــي علــى المركبــات لتغطیــة 
ــا لألحــكام والشــروط واالســتثناءات  ــر طبًق ــاه الغی ــة تج المســؤولیة المدنی
ــه  ــواردة فیھــا أو الملحقــة بھــا، وُیحظــر علــى شــركة التأمیــن والمؤمــن ل ال

االتفــاق علــى تخفیــض حــدود المســئولیة عّمــا جــاء فــي ھــذه الوثیقــة.

المادة الثانية: التعریفات
المعاني  الوثیقة  ھذه  في  وردت  أینما  اآلتیة  والعبارات  بالكلمات  یقصد 

ذلك:  النص خالف  یقتِض سیاق  لم  ما  إزاءھا،  الموضحة 
المسئولیة  تأمین  وثیقة  هي  )الوثیقة(:  اإللزامي  التأمین  وثیقة   .1
المدنية تجاه الغیر للمركبات وتعتبر عقدًا تتعهد بمقتضاه الشركة بأن 
تعوض الغیر عند وقوع ضرر ناتج عن خطر غیر مستثنى في الوثیقة، 
يدفعه  الذي  االشتراك  مقابل  المركبة،  فيه  تسببت  حادث  بسبب 
واالستثناءات  والشروط  األحكام  الوثیقة  هذه  وتشمل  له،  المؤمن 
أو  أي منها  یتعارض  أال  )إن وجدت( على  والمالحق  الوثیقة  وجدول 

یخالف األحكام الواردة في هذه الوثیقة. 
الشركة: شركة التأمین التي تقبل التأمین مباشرة من المؤمن لهم.  .2

الشركة  مع  أبرم  الذي  االعتباري  أو  الطبيعي  الشخص  له:  المؤمن   .3
وثیقة التأمین والمبین إسمه في جدول الوثیقة.

سائق المركبة )السائق(: كل من یقود المركبة وعمره 1٨ سنة هجرية   .4
وما فوق ویحمل رخصة قیادة. 

المركبة المؤمن عليها )المركبة(: كل وسیلة من وسائل النقل ُأعدت   .5
حیوانیة،  أو  آلیة  بقوة  تجر  أو  تسیر  جنزیر،  أو  عجالت  على  للسیر 

الموضحة مواصفاتها في الوثیقة )ال تشمل القطارات(.
الغیر: كل شخص طبیعي أو إعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن   .6
أو  السائق  و/أو  له  المؤمن  باستثناء  الوثیقة  غیر مستثنى في  خطر 

المتسبب في الحادث.  
أو  المركبة  إستعمال  نتیجة  بالغیر  ضررًا  ألحقت  واقعة  كل  الحادث:   .7
انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو حركتها أو إندفاعها الذاتي أو وقوفها. 
األضرار الجسدية: الوفاة أو اإلصابات البدنية التي قد تلحق بالغیر بما   .٨

في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت. 
األضرار المادیة: التلفیات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للغیر.   .9

الناتج  الغیر بسبب الضرر  التي يتحملها  التكالیف  جمیع  المصاریف:   .10
عن خطر غير مستثنى في الوثیقة.

في  مستثنى  غیر  خطر  عن  ناتج  ضرر  عن  تعویض  طلب  المطالبة:   .11
الوثیقة. 

الشخص الطبيعي أو من يمثله نظامًيا أو الممثل  مقدم المطالبة:   .12
غیر  خطر  عن  ناتج  ضرر  به  لحق  الذي  اإلعتباري  للشخص  النظامي 

مستثنى في الوثیقة. 
التعويض: المبالغ التي یتعین على الشركة دفعها للغیر ضمن الحد   .13

األقصى للمسئولیة المدنية الوارد في هذه الوثیقة.
الذي يدفعه المؤمن له للشركة مقابل موافقتها  المبلغ  االشتراك:   .14
على تعويض الغیر عن الضرر أو الخسارة التي یكون السبب المباشر 

في وقوعها خطرًا غیر مستثنى في الوثیقة. 
الغیر عما  السائق تجاه  أو  المؤمن له  مسئولیة  المدنية:  المسئولیة   .15
يتسبب فيه من أضرار مادیة أو جسدية أو المصاریف بفعل المركبة.   
الحقیقة الجوهرية: أي معلومة قد تؤثر على قرار الشركة في تحديد   .16
االشتراك بنسبة 25% وأكثر أو على شروط الوثیقة أو قبول المطالبة. 
وقوع  احتمال  نسبة  زیادة  إلى  یؤدي  الذي  التغییر  الجوهري:  التغییر   .17

الخطر أو یؤدي إلى زیادة جسامته. 
حق الرجوع: هو حق الشركة في إستیفاء ما دفعته من تعويض للغیر   .1٨
من المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج 

من إحدى حاالت الرجوع أو االستثناءات. 
بیانات  لبعض  والمتضمن  بالوثيقة  المرفق  الجدول  الوثیقة:  جدول   .19

المؤمن له والمركبة ویعتبر جزًءا ال یتجزأ منها. 
الملحق: إتفاق بین المؤمن والمؤمن له الحق على إصدار الوثیقة،   .20
بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات إلى التغطيات األساسیة، ویجب 

أن یكون مرفًقا بالوثیقة ویعتبر جزًءا ال یتجزأ منها. 

المادة الثالثة: التغطية التأمینیة
حيــث إن المؤمن لــه قــد تقــدم إلى الشركة بطلــب تأمین ُيعــد أساًسا لهــذه 
الوثیقة ودفع )أو تعهــد بدفــع( االشتراك المطلــوب منــه، وقبلــت الشركة 
العربیة  المملكة  أراضي  داخل  حادث  وقع  إذا  تلتزم  فإنهــا  الطلــب،  هــذا 
الوثیقة وضمن  غیر مستثنى في  ناتًجا عن خطــر  وألحق ضرًرا  السعودیة 
حــدود األحكام والشروط الواردة بهــا بتعويــض الغیر عن المبالغ جميعهــا 
التي ُیلزم المؤمن لــه أو السائق أو المتســبب في الحادث بدفعهــا لقاء: 

األضرار الجسدية التي تلحق بالغیر داخل المركبة أو خارجها.  أ -  
ب - األضرار المادیة التي تلحق بالغیر خارج المركبة. 

ج -  المصاریف. 

 يجــب قــراءة هــذه الوثيقــة بعنايــة ويجــب استشــارة الشــركة فــي حــال وجــود أي شــك متعلــق 
بالتغطية أو بمعاني محتوياتها.

صدرت هذه الوثيقة بموجب قرار المحافظ رقم 439/93 وتاريخ 1439/10/17 هـ وُعدلت بموجب قرار المحافظ رقم 441/1 وتاريخ 1441/01/02 هـ 
، استناًدا إلى األمر السامي الكريم رقم 271 وتاريخ 1427/12/2 هـ على التأمين اإللزامي على المركبات ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 02 / 06 / 1424 هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1434/05/27 هـ . والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 596/1 وتاريخ 1425/03/01 هـ.
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المادة الرابعة: حدود التغطية
في حال وقوع حادث يترتــب عليــه دفع تعویض وفًقا ألحكام هــذه الوثیقة 
الواحــدة وخالل فترة  الواقعة  الشركة في  الحــد األقصى لمسؤولیة  فإن 
المادیة  واألضرار  والمصاریف  الجســدية  لألضرار  بالنسبة  الوثیقة  سریان 
مًعا لن تتجاوز مبلًغا إجمالًیا قــدره 10٫000٫000 ريــال )عشرة مالیین ريــال 

سعودي(، كحــد أقصى لمسئولیة الشركة.

المادة الخامسة: ماال یجوز للشركة التمسك به تجاه الغیر
مع مراعاة المادة التاسعة من هــذه الوثیقة ال یجوز للشركة أن تتســمك 
تجاه الغیر بعــدم مســئوليتها عن التعویض بموجــب هــذه الوثیقة بســبب 
إرتكاب المؤمن لــه أو السائق أو المتســبب في الحادث أي مخالفة سواء 
أكانــت المخالفة قبل الحادث أم بعــده أم بســبب عــدم  التزامــه بما ورد في 
هــذه الوثیقة، مع عــدم اإلخالل بحق الشركة بالرجوع على المؤمن لــه أو 
السائق أو المتســبب في الحادث بعــد الدفــع للغیر بكافة الطــرق النظاميــة 

إن كان للرجوع ما یبرره.

المادة السادسة: إجراءات تسویة المطالبات

ُيفيد  بما  مقدمها  د  تزوِّ بأن  مطالبة  أي  تلقي  عند  الشركة  تلتزم   .1
عمل  أیام  ثالثة  خالل  نواقص  بأي  وإعالمه  للمطالبة،  استالمها 
)لألفراد( وتسعة أیام عمل )للشركات( من تلقيها المطالبة، وللشركة 
مدة  خالل  ذلك ضرورًیا  كان  إذا  خسائر  مقدر  أو  معاینة  خبیر  تعیین 
زمنیة ال تتجاوز ثالثة أیام عمل )لألفراد( وتسعة أیام عمل )للشركات( 

من تاریخ استالم المطالبة. 
تلتزم الشركة بتسویة المطالبة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة   .2
وخمسة  )لألفراد(  هجرًيا  یوًما  عشر  خمسة  أقصاها  مدة  خالل 
المطالبة مكتملة  استالم  تاریخ  )للشركات( من  یوًما هجرًيا  وأربعین 
المطالبة  كانت  إذا  ما  حال  وفي  المطالبة،  مقدم  من  المستندات 
مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وُقدمت من مقدم المطالبة 

أو قام المؤمن له بإبالغ الشركة، فإن الشركة تلتزم بما ورد أعاله.  
المطالبة،  رفض  أو  بقبول  المطالبة  مقدم  بإبالغ  الشركة  تلتزم   .3
بتوضیح مبلغ  الشركة  تلتزم  أو جزئًیا  كلًیا  المطالبة  وفي حال قبول 

التعویض وكیفیة التوصل إليه.  
إيداع  خالل  من  التأمینیة  المطالبات  وتسديد  بتسویة  الشركة  تلتزم   .4
مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طریق رقم 

.)IBAN( الحساب المصرفي الدولي
المادة  هذه  من   )1،  2( رقم  الفقرتین  في  المحدة  المدد  ُمراعاة  مع   .5
تلتزم الشركة بتسویة المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد إصالح 
المركبة على أن یقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتیر الفعلیة 
بمباشرته  المخولة  الجهة  من  الحادث  مباشرة  ویشترط  لإلصالح 
وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل 

اإلصالح الصادر عن الجهة المرخصة. 

في حال عدم إلتزام الشركة بتسویة المطالبات خالل الفترة النظامية   .6
عن  تقديم شكوى  المطالبة  لمقدم  یحق  نظامي  وجود سبب  دون 
التقدم بطلب  أو   )www.samacares.sa( تهتم  طریق موقع ساما 
إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمینیة إللزام الشركة 
عدم  نتیجة  تحملها  تكالیف  أي  عن  وتعويضه  المطالبة  بتسویة 

استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسویة المطالبة. 
أما عند رفض المطالبة جزئيًا أو كلیًا فإن الشركة تلتزم باآلتي:   .7

تزوید مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.  أ  - 
إبالغ مقدم المطالبة بإمكانیة تقدیم شكوى عن طریق موقع ساما  ب  - 
الفصل  لجان  إلى  دعواه  تقدیم  أو   )www.samacares.sa( تھتم 
المادة  في  علیھا  المنصوص  التأمینیة  والمخالفات  المنازعات  في 
العشرین من نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني للّنظر فیھا من 

ِقبل تلك اللجان. 
تزوید مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤیدة لقرار  ج  - 

الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.

المادة السابعة: الشروط العامة
التغير  -1

أي  عن  عمل  یوم  عشرین  خالل  الشركة  إشعار  له  المؤمن  على   
وعلى  التأمین،  طلب  نموذج  في  به  صرح  في شيٍء  جوھري  تغییر 
إضافي  مبلغ  زیادة  في  رغبتھا  حال  في  له  المؤمن  إخطار  الشركة 
االشتراك، وعدم  إعادة جزء منه في حال خفض  أو  االشتراك،  على 
إخطار الشركة للمؤمن له یعني موافقتھا على إستمرار التغطیة بذات 

االشتراك المتفق عليه عند التعاقد.
حق الشركة في تولي اإلجراءات القضائیة والتسویة:   -2

للشركة الحق في أن:   
یتعلق  استجواب  أو  تحقیق  أي  في  السائق  أو  له  المؤمن  تمّثل  أ -  

بمطالبة تكون محل تعویض بموجب ھذه الوثیقة. 
ب -  تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمن له أو السائق أمام أي جھة قضائیة 
تعویض  محل  یكون  قد  بحدث  عالقة  له  اتھام  أو  ادعاء  أي  بشأن 

بموجب ھذه الوثیقة. 
یجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقیام  ج -  
دعوى أو تحقیق أو تحریات خاصة بالحادث المذكور، ما لم یكن التأخیر 

لعذر مقبول.
حق الشركة في إدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لھا   -3

بجمع المعلومات االئتمانیة عن المستھلكین: 
یحق للشركة في حال تعثر المؤمن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج   
المعلومات  بجمع  لھا  المرخص  الشركة  نظام  في  له  المؤمن  اسم 

االئتمانیة عن المستھلكین.
في  مستثنى  غیر  خطر  وقوع  عند  السائق  أو  له  المؤمن  التزامات   -4

الوثیقة: 
إبالغ الجھات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث  أ  - 
تستلزم  التي  الحاالت  ذلك  من  ویستثنى  اإلجراءات،  إنھاء  حین  إلى 

مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدیة. 
عدم اإلقرار بالمسئولیة بقصد اإلضرار بالشركة، أو الدفع أو التعھد  ب  - 
بدفع أي مبلغ ألي طرف في الحادث إال بعد الحصول على الموافقة 

الكتابیة المسبقة من الشركة. 
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التعاون مع الشركة، وتحریر الوكاالت الشرعیة التي تمكنھا من اتخاذ  ت  - 
أو  له،  المؤمن  عن  نیابة  والتسویة  والمدافعة  المرافعة  إجراءات 

السائق. 
أن یقوم على نفقة الشركة بجمیع األعمال الالزمة لضمان حق الشركة  ث  - 
في تحصیل أي مبالغ تستحقھا من أي طرف آخر نتیجة تعویض تقوم 

بدفعه بمقتضى ھذه الوثیقة.
االحتیال:  - 5

المطالبة  انطوت  إذا  الوثیقة  ھذه  عن  الناشئة  الحقوق  تسقط   
المقدمة على احتیال، أو استخدم المؤمن له أو السائق أو من ینوب 
عنھما أو الغیر أسالیب أو وسائل احتیال بغیة الحصول على منفعة 
من ھذه الوثیقة، أو نتجت المسئولیة أو الضرر من جراء فعل متعمد 
من المؤمن له أو السائق أو الغیر أو التواطؤ مع أي منھم، وللشركة 
الرجوع على أي طرف تتبین مسؤولیته عن ھذا االحتیال سواء أكان 
كان  إذا  الغیر  بتعویض  الشركة  تلتزم  أن  على  متواطًئا،  أم  مشارًكا 

حسن النیة. 
اإللغاء:   -6

ال یحق للشركة وال للمؤمن له إلغاء ھذه الوثیقة بعد إصدارھا إال في   
أي من الحاالت اآلتیة: 
إسقاط سجل المركبة.  .1

انتقال ملكیة المركبة إلى مالك آخر.   .2
وجود وثیقة تأمین بدیلة ُتغطي الفترة المتبقیة من الوثیقة المزمع   .3

إلغاؤھا.  

المنقضیة  غیر  المدة  عن  المستحق  المبلغ  بإعادة  الشركة  تقوم  أن  على 
من الوثیقة إلى المؤمن له من خالل إیداع المبلغ الُمتبقي من االشتراك 
في الحساب البنكي الخاص به عن طریق  رقم الحساب المصرفي الدولي 
)IBAN(، وذلك خالل ثالثة أیام عمل من تاریخ علم الشركة بحدوث أي من 
الحاالت المذكورة في مقدمة الفقرة، ویحتسب المبلغ المستحق إعادته 
للمؤمن له عن المدة غیر المنقضیة من فترة التغطیة التأمینیة من خالل 
طرح األیام المنقضیة من أیام التغطیة التأمینیة كاملة ثم قسمة الناتج 
على عدد أیام التغطیة التأمینیة كاملة وضرب الناتج باالشتراك مخصوًما 
منه الرسوم اإلداریة )مبلغ 25 ریااًل  كحد أقصى( ویكون الناتج ھو االشتراك 

المتبقي لتكون كاآلتي: 

اإلداریة  الرسوم  خصم  بعد  االشتراك   ×  365/ المستھلكة(  األیام   -365(
)مبلغ 25 ریااًل  كحد أقصى( = االشتراك المتبقي. 

ویستثنى من إلزام الشركة بدفع االشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة 
عن  قیمتھا  تزید  المركبة-  ذات  وعلى  إلغاؤھا  الُمزمع  بالوثیقة  -متعلقة 

قیمة المبلغ المفترض إعادته وفق طریقة الحساب أعاله. 

وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمین بأحكام ھذه 
الوثیقة بشأن االلتزامات الناشئة قبل إلغائھا. 

إصدار الوثیقة واإلشعار بالتجدید:   -7
بنظام  آلًیا  مرتبطة  تكن  لم  ما  الوثیقة  ھذه  إصدار  للشركة  یحق  ال   
الشركة الحاصلة على موافقة المؤسسة بتقدیم خدمة جمع وحفظ 
المؤمن له  الشركة إشعار  التأمینیة، ویجب على  المعلومات  وتبادل 
قبل موعد تاریخ انتھاء الوثیقة بعشرین یوم عمل لیتمكن من تجدیدھا 

أو الحصول على وثیقة من شركة أخرى.

االختصاص القضائي والنظام الواجب التطبیق:   -٨
یخضع أي نزاع ینشأ عن ھذه الوثیقة لألنظمة واللوائح المعمول بھا  أ  - 
في المملكة العربیة السعودیة، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل 
المادة  في  علیھا  المنصوص  التأمینیة  والمخالفات  المنازعات  في 
رقم )20( من نظام مراقبة شركات التأمین التعاوني الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم )م/32( وتاریخ 02/06/1424ھـ. 
ال ُتسمع أي دعوى ناشئة عن ھذه الوثیقة بعد انقضاء خمس سنوات  ب  - 
الدعوى وعلم ذوي المصلحة  التي نشأت عنھا  الواقعة  على حدوث 
بحدوثھا ما لم یكن ھناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات 

والمخالفات التأمینیة. 

مع  عنھا  الغیر  بتعویض  الشركة  تلتزم  التي  الحاالت  الثامنة:  المادة 
إحتفاظھا بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث 

السائق السترداد ما دفعته  أو  له  المؤمن  الرجوع على  للشركة حق  أوًال: 
للغیر عن أي من الحاالت اآلتیة: 

أي مسؤولیة أو مصاریف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة:  -1
مستعملة على وجه یخالف قید االستعمال المبین في جدول الوثیقة.  أ  - 
تحمل عدًدا من الركاب یتجاوز السعة المصرح بھا للمركبة، وثبت أن  ب  - 

حصول الحادث كان بسبب ھذا التجاوز. 
السیر بالمركبة عكس اتجاه السیر.  ت  - 

العقاقیر  أو  الكحولیة  المشروبات  أو  المخدرات  تأثیر  تحت  القیادة  ث  - 
الطبیة التي ال یسمح طبیًا بالقیادة بعد تناولھا. 

قیادة أي شخص یقل عمره عن )1٨(عاًما ھجرًیا ما لم یكن ھو المؤمن  ج  - 
تقل  الذین  الُمسمین  السائقین  أسماء  إسمه ضمن  یرد  لم  وما  له 

أعمارھم عن )1٨( سنة في جدول الوثیقة. 
إذا ثبت أن قیادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قیادة لنوع  ح  - 
الرخصة  تكون  أن  أو  العالقة،  ذات  واللوائح  لألنظمة  المركبة طبقَا 
أو كانت منتھیة وقت  المختصة،  الجھات  أمر بسحبھا من  قد صدر 
تاریخ  )50( یوم عمل من  المنتھیة خالل  الرخصة  الحادث مالم یجدد 

الحادث. 
ھروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول.  خ  - 

تجاوز اإلشارة الحمراء.  د  - 
اإلدالء ببیانات غیر صحیحة أو إخفاء حقیقة جوھریة في نموذج طلب   -2

التأمین. 
إذا ثبت وقوع الحادث عمًدا.   -3

تغییر  له للشركة خالل عشرین یوم عمل عن أي  المؤمن  إبالغ  عدم   -4
جوھري صرح به في نموذج طلب التأمین، مع ُمراعاة الفقرة رقم )1( 

من المادة السابعة.

ثانًیا: إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصًبا فإن للشركة حق الرجوع 
الجھات  یخطر  لم  حال  في  له  المؤمن  أو  الحادث،  في  المتسبب  على 

المختصة عن السرقة، السترداد ما دفعته للغیر. 

ثالًثا: على الشركة إخطار المؤمن له خالل عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم 
المطالبة التى تنطبق عليها أحدى حاالت الرجوع، كما على الشركة ممارسة 

حق الرجوع خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.
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المادة التاسعة: االستثناءات )الحاالت غیر المغطاة تأمینًیا بموجب ھذه 
الوثیقة(

لن تكون الشركة مسئولة عن سداد التعویضات في أي من الحاالت اآلتیة: 
الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن علیھا، أو للممتلكات العائدة إلى   - 1
أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجھا، أو التي تلحق 
بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت 

إشرافھ أو أمانة لديه.
الوفاة أو اإلصابة الجسدیة للمؤمن له، أو السائق.   - 2

إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في   - 3
تحدید سرعة االنطالق أو في تجربة اختبار القدرة. 

عادة  یسمح  ال  التي  المناطق  ضمن  مستعملة  المركبة  كانت  إذا   - 4
البحریة ما لم تكن  الموانئ  أو  بالقیادة فیھا داخل المطارات  للعامة 

المركبة مستخدمة ألغراض تجاریة في النطاق المسموح به. 
الحادث دون وجه حق  بتحمل مسئولیة  السائق  أو  له  المؤمن  إقرار   - 5

بقصد اإلضرار بالشركة. 
تقریر  في  والمثبت  مفتعل  حادث  على  الغیر  مع  له  المؤمن  تواطؤ   - 6

الحادث الصادر عن الجھة المخولة بمباشرة موقع الحادث. 
التفحیط.   - 7

إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآلیات عمل.   - ٨
التي قد تفرض بسبب  الكفاالت  أو  المالیة،  العقوبات  أو  الغرامات   - 9

الحادث على المؤمن له أو السائق. 
من  مباشرة  غیر  أو  مباشرة  نتیجة  تنشأ  مصاریف  أو  مسؤولیة  أي   - 10

اآلتي: 
أو  العدوانیة  األعمال  أو  األجنبي  العدوان  أعمال  أو  الغزو  أو  الحرب  أ-    
الحرب  أو  تعلن(  لم  أم  الحرب  أعلنت  )سواء  الحربیة  شبھ  األعمال 

األھلیة. 
الثورة  أو  العصیان  أو  الشعبیة  أو  العسكریة  االنتفاضة  أو  التمرد  ب - 
من  أي  أو  الحصار  حالة  أو  العرفیة  األحكام  أو  الغاصبة  السلطة  أو 
األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى إعالن أو استمرار األحكام العرفیة 
أو حالة الحصار أو أعمال التخریب واإلرھاب التي یرتكبھا شخص أو 
أشخاص یعملون بصفة منفردة أو نیابة عن أو على صلة بأي منظمة 
أو  سیاسیة  ألغراض  العنف  استخدام  باإلرھاب  ویقصد  إرھابیة. 
فكریة أو فلسفیة أو عنصریة أو عرقیة أو اجتماعیة أو دینیة. ویشمل 
استخدام العنف وضع العامة و/أو شریحة منھم في حالة خوف، أو 
التأثیر على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عملیات 
و/أو أنشطة أو سیاسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب 

یؤثر سلبا ً على االقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته. 
اإلضراب أو الشغب أو االضطرابات المدنیة أو العمالیة. ج -  

ما ینتج بسبب أو ینشأ عن أو تكون ساھمت فيه األسلحة النوویة أو  د -  
اإلشعاعات األیونیة أو التلوث باإلشعاع من أي وقود أو أیة نفایات 
فإن  االستثناء  ھذا  نووي،وألغراض  وقود  احتراق  عن  ناتجة  نوویة 

االحتراق یشمل أي عملیة انشطار نووي. 
الفیضانات،  أو  الزالزل،  أو  األعاصیر،  مثل  الطبیعیة  الكوارث   ھـ -  

أو البراكین. 

إجــراءات الـــــــشكاوى
ــوات  ــر قن ــراض أو إستفســار، تســعدنا خدمتكــم عب فــي حــال وجــود أي إعت

ــة: التواصــل التالي
الرقم الموحد للعناية بعمالء العالمية: ٨0024444٨1  -

customer.care@sa.rsagroup.com :البريد اإللكتروني  -

نــحن نعــدكم باآلتي:
إجراء تحقيق شامل في شكواكم.   •

إطالعكم بأي مستجدات.   •
المذكورة في شكواكم لتطوير خدماتنا بشكل  المعلومات  إستخدام    •

إستباقي.

الُمراجعة، فلديك الحق في رفع الشكوى  إذا كنت ال تزال غير راض بعـد 
وفقًا للمادة 20 من نظام مراقبة التأمين التعاوني من خالل التواصل مع 

خدمة العمالء لمؤسسة النقد العربي السعودي:
الرقم الموحد: ٨001256666  –

 www.samacares.sa :الموقع اإللكتروني  -

أو رفع دعوى إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية عبر الموقع 
www.idc.gov.sa :اإللكتروني

االختصاص القضائي والقانون واجب التطبيق

يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة لألنظمة واللوائح المعمول بها  أ ( 
في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل 
المادة  في  عليها  المنصوص  التأمينية  والمخالفات  المنازعات  في 
رقم )20( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم 

الملكي رقم )م/32( وتاريخ 1424/6/2 هـ.
ال ُتسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالث سنوات  ب ( 
الدعوى وعلم ذوي المصلحة  التي نشأت عنها  الواقعة  على حدوث 
بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات 

والمخالفات التأمينية.

اللغـــــــــــة
واالحــكام  القوانيــن  علــى  بنــاء  تفســيرها  ويتــم  الوثيقــة  هــــذه  تخضــع 
واألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــي حالــة 
وجــود تضــارب بيــن النســخة اإلنجليزيــة والنســخة العربيــة، يتــم األخــذ بمــا 

العربيــة. بالنســخة  ورد 
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