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1. حدود المسؤولية
١٠ مليون ريال أ. مسؤولية الطرف الثالث )األضرار المادية والمالية)

٥٠٠ ريال ب. الحماية واإلزالة )القطر)

٢٠٠٠ ريال ت. المصاريف الطبية

اليوجد ث. حد التصليح المصرح به

١٠٠ الف ريال ج. تغطية الحوادث الشخصية )اختياري)

٢. السائقين المصرحين 
 يتم تغطية السائق )السائقون( المعتمدون في الوثيقة فقط ما لم يتم اختيار
 تمديد سائق غير مسمى فوق 18عاماً وفي هذه الحالة يمكن ألي شخص

فوق 18 عاماَ لديه رخصة قيادة صالحة قيادة السيارة

٣. السائقين المصرحين
 إذا كان السائق المعتمد وقت وقوع الحادث أقل من 21 عاما٬ً أو مع خبرة

 قيادة أقل من 12 شهر٬ أو مغطى تحت تمديد سائق غير مسمى فوق
18عاماَ فسيتم تطبيق مبلغ تحمل مزدوج على هذه المطالبات

٤. مبلغ التحمل
 لن يتم تحصيل مبلغ التحمل في حال لم تكن مخطئاَ وكان هناك استرداد

متاح من الطرف الثالث

٥. شرط االستهالك
 يتم تعديل “شرط االستهالك” في وثيقة التأمين الشاملة على المركبات على

النحو التالي
• في حال الخسائر الجزئية:

 في حال تم استبدال قطع الغيار المفقودة او التالفة بقطع غيار جديدة او دفع
 قيمة االستبدال الجديدة لها٬ فستقوم الشركة بتطبيق االستهالك وفقاَ للمقياس

 التالي على قيمة استبدال قطع الغيار الجديدة
النسبة المئوية لألستهالك عمر المركبة منذ سنة الصنع

ال يوجد حتى خمسة أعوام

٪٢٥ ستة أعوام أو أكثر

• في حال الخسائر الكلية: 
 في حال تم تسوية المطالبة على أساس تعرض المركبة المؤمنة لخسارة

كلية٬ ال تتجاوز مسؤولية الشركة الحد األقل لما يلي
 يقوم المؤمن له بتقييم القيمة المؤمنة للمركبة على النحو الموضح في جدول

 الوثيقة٬ خصم 1,5 كل شهر أو جزء منه من تاريخ نفاذ التأمين وفقاً
 للوثيقة أو أخر موعد تجديد لها )بحد أقصى %15 سنوياً(٬ أو القيمة

السوقية المناسبة للمركبة وقت وقوع الخسارة أو الضرر
لن يتم تطبيق االستهالك خالل 6 أشهر من شراء السيارة الجديدة

٦. المخاطر الطبيعية
 يتم تغطية األضرار التي تلحق بالمركبة بسبب الكوارث الطبيعية٬ وهذا
 يشمل األضرار الناتجة عن األمطار والفيضانات والبًرد ولكن باستثناء

.العاصفة الرملية

٧. تقرير المرور أو نجم
يعتبر تقرير المرور / نجم ضروري في جميع المطالبات

٨. تغطية الحوادث الشخصية
 إن الحوادث الشخصية )إذا تم اختيارها( هي لمنفعة الوفاة فقط للمؤمن و
 )األشخاص( المؤمن عليهم فقط بين الحد االدنى والحد األعلى للعمر من

16 سنة و حتى 65 سنة على التوالي

٩. تمديد التغطية الجغرافية
 االمتداد الجغرافي )اختياري( هو فقط لألضرار الخاصة٬ ال تتوفر مزايا

 إضافية اختيارية خارج المملكة العربية السعودية٬ إذا لم يذكر خالف ذلك٬
 يجب اال تتجاوز الرحلة الفردية خارج المملكة العربية السعودية 21 يوما٬ً

 ستخضع أي مطالبات بموجب هذا التمديد لمضاعفة مبلغ التحمل
المنصوص علية في جدول الوثيقة

1٠. توفير سيارة بديلة
 تمديد اإليجار المؤقت للسيارة )اختياري(: الحد األقصى لفترة االيجار هي

 21 أيام وسيتم تمديدها الي حادث واحد فقط خالل فترة الوثيقة
 )يقررالعميل(. سيتم السداد على أساس فعلي ويخضع لحد يومي بحد اقصى

125 لاير سعودي

11. شروط و أحكام آخرى
 تأتي الشروط واألحكام األخرى وفقاً لصيغة وثيقة التأمين الشاملة على

المركبات الخاصة بالشركة

وثيقة التأمين الشامل على المركبات
شروط و أحكام


