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 .1مرحب ًا بكم يف �شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين
�إن وثيقة الت�أمني الت ــي ا�شرتيتهــا
ت�ستويف �شـروط وقوانــني اململكـ ــة
العـربيـة ال�سعوديـة.
يعترب هذا الكتيب جزء ًا من
االتفاق القانوين املربم معنا وهو
ي�شـ ــرح لـك بالتحـديـ ــد التـ�أمي ــن
الذي ي�شملك .كما يو�ضح جدول
وثيقتك م�ستوى الت�أمني الذي
اخرتته.
ا�ستن ــاد ًا على نـظ ــام مــراقب ــة
�شركات الت�أمني التعاوين ال�صـادر
باملر�س ـ ــوم امللك ــي رق ــم م32/
وتاري ـ ــخ  1424/6/2هـ والئحتــه
التنفيذي ــة ال�ص ــادرة مبـوجـ ـ ــب
قـرار وزيــر املال ـ ــية رقم 596/1
وتاريخ ١٤٢٥/٣/١هـ ،وعلى قرار
مـجـلـ ــ�س  ال ـ ــوزراء رقـ ـ ـ ــم 222
وتاريـ ـ ـ ـ ــخ 1422/8/13هـ ب�ش�أن
الت�أمني الإلزامي على املركبات،
يكون العمل بهذه الوثيقة اعتبار ًا
م ـ ــن تاريـ ــخ اعتم ــاد حم ــافظ
م�ؤ�س�ســة النقــد العربــي ال�سعودي
له ــا وحتــل حم ــل «وثيقــة ت�أم ــني
امل�س�ؤولي ــة املدنيـ ــة جتـ ــاه الغي ـ ــر
(املركبـات)» ال�صادرة مبــوج ــب
ق ــرار املحاف ــظ رق ــم 427/1
وتاريخ  ١٤٢٧/٥/١٨هـ.
اتفاق الت�أمني
هــذه الوثيق ــة ه ــي اتفاق الت�أمني
بين ــك ،حام ــل الوثيق ــة ،وبيننــا،
�شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين .يف
مقابل ق�سط الت�أمني املدفوع من
قبـلك� ،سوف نقدم التغطية كما
هو مبني يف جدول الوثيقة ،وذلك
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يف حـاالت احلوادث ،الإ�صابـ ــات ،والئحته التنفيذية املعمول بهم
اخل�سائ ــر �أو الأ�ضــرار التــي تقــع يف اململكة العربية ال�سعودية
�ضمن احلدود اجلغرافية خالل بالإ�ضافة �إىل موافقة جمل�س 
مدة الت�أمني.
�إدارة ال�شركة.
يف حالــة عــدم دف ــع �أق�سـ ــاط
الت�أمني ،حتتفظ ال�شركة باحلق
يف �إلغاء هذه الوثيقة منذ البداية التف�سري القانوين
وا�سرتداد �أي مبلغ دفع حتت �أي الرجاء مراجعة جدول بولي�صتك
مطالبة متعلقة بهذه الوثيقة.
والذي يعطيك التفا�صيل الكاملة
للتغطي ــة التــي اخذتهــا ،اذا ك ــان
لديك �أي �س�ؤال �أو تود عمل �أي
تطبيق القانون والإخت�صا�ص تغيريات �أو �إ�ضافات على التغطية
الرجاء االت�صال:
�إن قوانـ ــني اململكـ ــة العربيـ ــة
ال�سعوديـة تنطبق على هذا الرقم املجاين8001164845 :
الإتفاق .تتوىل املحاكم/
اللجـان املخت�صة يف اململكــة جده012 2635566 :
العربيــة ال�سعوديــة االخت�صــا�ص اخلرب013 8822813 :
احل�صــري للف�صــل يف �أي نزاع
قد ين�ش�أ مبوجب هذه االتفاقية .الريا�ض٠١١٤٧٧٦٧٠٦ :
التف�سري القانوين
يف حالة التف�سري القانوين ملحتوى
الوثيقة يرجح الن�ص العربي على
الن�ص املكتوب باللغة االجنليزية
عند اخلالف بينهما.
�إن �شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين
�ستقوم مبوجب نظامها الأ�سا�سي
ك�شركة �سعودية للت�أمني التعاوين
بتوزيع  % 10من �صايف الفائ�ض 
ال�سن ـ ــوي النـات ــج م ــن عمليــات
الت�أم ــني) �إن وج ـ ــد(على حمل ــة
وثائـق الت�أمني وذلك �إما نقــد ًا �أو
ب�صورة تخفي�ض  ا�شرتاك ت�أمني
ال�سنة القادمة .تخ�ضع كيفية
التوزيع وقيمته وا�ستحقاقه لنظام
مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين

من الأحد �إلى اخلمي�س
� 08:00صباح ًا حتى  01:00ظهر ًا
و  02:00ظهـ ــر ًا حتـ ــى 05:00
م�ساء ًا.
املوقع:
www.axa-cooperative.com

الآن بعد �أن اخرتتنا للت�أمني على
ال�سيارة اخلا�صة بك ف�إننا ن�ؤكد
لك �إننا �سنقدم لك امل�ساعدة
بهذا ال�ش�أن يف �أي وقت حتتاجها.
كما اننا نفخر مب�ستوى خدماتنا
يف جمال تعوي�ضات الت�أمني.

� أن ن�شعـ ــرك بتــاريـ ــخ انـتـه ـ ــاء
عندما تتقدم باملطالبة
الوثيقة قبـل موعـده بع�شــرين
تتولــى �إدارة املطالبــات ت�سجيــل
( )20يومـا على الأقل.
تفا�صيل احلادث ثم ت�شرع يف
�إجراءات املطالبة فور ًا .و�ستقوم ال يح ــق لل�شركــة �إ�ص ــدار هـ ــذه
هذه االدارة ب�إخطارك عن التايل :الوثيـقـة ما مل تكـن مرتبطـة �آلي ًا
 ال�شروط العامة لوثيقتك ومدى مـع نظـام �شركـة جنـم خلدمـات
التـ ـ�أمــني.
    التغطية.
 املبلغ الذي �سوف تتحمله اذا
   كانت املطالبة مقبولة مبا يف
     ذلك مبلغ التحمل واال�ستهالك.

 جــمي ــع اخلـطـ ــوات املتـبـعـ ــة
     لت�سويــة مطالبتك.
دع االمر لنا
 و�سـوف يت ــم �إر�س ــال اخلط ــار
ع ـبـ ـ ــر البــري ـ ــد الإلكتـرون ــي
اذا تعر�ضت �سيارتك حلادث
والر�سائــل الن�صيــة الق�صـيـرة
باحلادث
فعليك �إبالغ ال�شرطة
الطالعــك عل ــى م�سـت ـج ــدات
ال�شرطة
تقرير
واحل�صول على
مطالبتك.
�أو �شركــة جنــم� ،إذن الإ�صــالح
وغريهــا مــن الوثائــق الالزمــة
لإمتـام املطالبـة مبــا يف ذلــك �إلتزامنا لك ي�شمل ما يلي:
امل�ستنـدات التـي �ست�ساعد ال�شركة
على الإ�ست ــرداد م ــن الأطــراف � أن نقـ ــدم لك تغطيــة �أمـيـنـي ــة
عالية اجلودة وب�سعـر منا�سب.
الأخـرى املت�سببـة يف احلـادث ثم
�أبلغنـا يف �أقرب وقت ممكن.
� أن يكــون موظفونــا علـى درجــة
من احلرفية والتعامل اللطيـف
لدينا �شبكة من ور�ش  الت�صليح
وتقدمي العــون.
اخلا�صــة املعتم ــدة والوكــاالت
امل�صــرح بها و�سوف نن�ســق معها � إنهــاء �إجراءات �أي ــة مطـالبــات
لإ�صالح �سيارتك ب�أ�سرع ما ميكن
�أو ا�ستف�سارات ب�سرعة  وكفاءة.
عند تقدمي املطالبة.
يرجى مالحظة �أن الإ�صالح يف � أ ن تكـون اال�شع ــارات املر�سل ــة
لك ب�سيطة و�سهلة الفهم.
ور�شة الوكيل املعتمد ،ال تغطى �إال
�إذا ورد يف جدول وثيقتك.
 عدم ال�ضغط عليك ل�شـ ــراء �أي
من منتجاتنا.
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 .2ملحة عن تغطيتك
موتور بريفيكت
)�شامل(

طرف ثالث فقط

١

ال�ضرر �أو اخل�سارة ل�سيارتك

مغطى

ال يطبق

٢

امل�س�ؤولية جتاه الطرف الثالث

حلد  ١٠مليون
ريال �سعودي

حلد  ١٠مليون
ريال �سعودي

٣

امل�صاريف الطبية

حلد  ٥٠٠٠٠ريال
�سعودي

ال يطبق

٤

املتعلقات ال�شخ�صية

حلد  ٣٠٠٠ريال
�سعودي

ال يطبق

٥

ت�صليحات الوكالة

حتى � ٥سنوات*

ال يطبق

٦

التنازل عن ن�سبة اال�ستهالك

حتى �سنتني**

ال يطبق

٧

الإ�صابة ال�شخ�صية

حلد  ٢٥٠٠٠ريال
�سعودي

ال يطبق

٨

ال�سيارة البديلة

اختياري حلد  1000ريال
�سعودي ***

ال يطبق

٩

خدمة امل�ساعدة على الطريق

اختياري***

اختياري***

 ١٠منفعة احلوادث ال�شخ�صية

اختياري***

اختياري***

 ١١تغطية دول جمل�س التعاون اخلليجي

اختياري***

ال يطبق

 ١٢حماية خ�صم عدم وجود مطالبات

اختياري***

ال يطبق

مغطى

ال يطبق

رقم

١٣

التغطية

التمديدات التلقائية املجانية****

*ت�شمل �أول �سنة من عمر املركبة وميكن متديده ،وذلك مراعاة دفع ا�شرتاك ت�أمني �إ�ضايف.
**ت�شمل �أول �سنة من عمر املركبة وميكن متديده ،وذلك مراعاة دفع ا�شرتاك ت�أمني �إ�ضايف.
***يتم تطبيق الغطاء فقط �إذا مت ت�أكيده ب�شكل حمدد يف جدول يف جدول وثيقتك.
**** راجع الق�سم � 13صفحة .١٧
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 .3التعريفات
الإك�س�سوارات
القط ـ ــع واالجـزاء التـ ــي قامـ ــت
ال�شــركـ ــة امل�صن ـع ـ ــة لل�سـيـ ــارة
برتكيبهـا وي�شملها ال�سعر ا لأ�صلي
مثل اجهزة الراديو وال�سترييو
والتيلفـون والقطـع الأخرى التي
تــم بالتحديـ ــد �إع ــالن قيمته ــا
و�صناعتهــا لل�شركــة وذكـرت يف
جدول الوثيقة.
الإ�صابة اجل�سدية
الوفــاة �أو الإ�صابــات البدنيـة مبـا
يف ذلك العجـز الكلـي �أو اجلزئـي،
الدائــم �أو امل�ؤق ــت والت ــي تكـ ــون
ناجتـة عــن خ�ســارة مغط ـ ـ�أه.

الفقدان الكل ــي �أو التلــف مبا�شرة
التعوي�ض
املبلــغ التــي يتع ــني علـى ال�شركــة �أو مبلغ الت�أمني� ،أيهما �أقـل.
دفع ــه �ضم ــن ح ــدود امل�س�ؤوليـة
الواردة يف هذه الوثيقة.
احلقيقة اجلوهرية
�أي حقيقة ت�ؤثر على قرار ال�شركة
يف قبول الت�أمني �أو رف�ضه �أو ي�ؤثر
التظهري /املذكرات
التغيري الذي يتم يف �شروط وثيقة على ا�شرتاك الت�أمني بن�سبة  ٪٢٥
الت�أمني ويو�ضح يف اجلدول ويعترب و�أكرث �أو �شروط االتفاق.
جزء ًا من جدول وثيقتك.
امل�صاريف الطبية
مبلغ التحمل
نفقات وم�صاريف العالج الطبي
املبلغ املذكور يف جدول الوثيقة والأدوية التي مت حتملها ب�سبب
والــذي يتعــني علي ــك حتم ـ ـلــه حادث مغطــى ت�أمينـيـا بـمـوج ـ ــب
عن ــد تقديــم �أي مطالبــة غيــر هـذه الوثيقة.
قابل ــة لال�ست ــرداد مـن قبلنـ ــا.

�شهادة الت�أمني على ال�سيارات (راجــع مبلــغ التحمــل الإ�ضــايف
امل�ستند الذي يثبت ان لديك ت�أمني لل�سائــق املبـتدىء�/صغيـر ال�ســن
على ال�سيارات يغطي �سيارتك �أدناه)
كما هو مطلوب مبوجب القانون.
احلادث
اخل�سـارة �أو احلـادث ،الذي يقع
املطالبة
خالل فرتة الت�أمني والناجت منه
�إ�شعــار خطــي لل�شركـ ـ ــة بطلــب امل ــوت ،الإ�صابــات اجل�سديــة �أو
تعــويـ ــ�ض  عـ ــن ح ــادث مغط ــى الأ�ضــرار املادية.
مبوجـب �أحك ــام هــذه الوثيق ــة.
مقدم املطالبة
ال�شخـ�ص الطبيع ــي �أو االعتبــاري
املت�ضرر من حادث مغطى مبوجب
هـذه الوثيقـة وي�شمـل ذلك ورثة
ال�شخ�ص الطبيعي يف حالة وفاته.

قيمة الت�أمني /مبلغ الت�أمني
املبلغ املن�صو�ص عليه يف جدول
الـوثيق ـ ــة .ويف حـال ـ ــة املطـالب ــة
بالتعوي�ض عند اخل�سـارة الكلية �أو
اخل�سـارة الكلية املقدرة لل�سيـارة،
فان املبلـغ امل�ستحق الدفع �سيكـون
القيم ـ ــة ال�سوقيــة لل�سيــارة قبـل
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 .4التغطيات
�سائق مبتدىء� /صغري ال�سن
هو ال�سائق الذي ال يحمل رخ�صة قيادة كاملة و�سارية
ملدة اثني ع�شر �شهر ًا ميالديـ ـ ًا وق ــت وقــوع احلادث
�أو مل يبلغ خم�سة وع�شرين عام ًا ميالدي ًا من العمر
وقت وقوع احلادث ويطبق ب�ش�أنه �شرط مبلغ التحمل
اخلا�ص كما هو مو�ضح بجدول الت�أمني بالإ�ضافة �إىل
�أية مبالغ �أخرى كما هو مبني �أعاله.
لن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �أ�ضرار �أو م�س�ؤوليات
يف حالة وقوع حادث ت�سبب فيه �سائق يقل عمره عن
ثمانية ع�شرة (� )١٨سنة هجرية وما فوق ما مل يرد
ا�سمه �ضمن ال�سائقني املجازين يف جدول الوثيقة.
امل�صاريف الأخرى
امل�صاريف التي يتحملها الغري ب�سبب حادث مغطى
ت�أميني ًا مبوجب هذه الوثيقة مبا يف ذلك م�صاريف
�سحب �أو نقل ال�سيارة �أو م�صاريف تقدير الأ�ضرار.
مدة الت�أمني
املدة الزمنية لهذه الوثيقة كما هو مو�ضح باجلدول،
و�أية مدة ت�أمني �أخرى نوافق على ت�أمينك خاللها.
اال�شرتاك
املبلغ الذي يدفعه امل�ؤمن له مقابل موافقة ال�شركة
على التعوي�ض  عن ال�ضرر �أو اخل�سارة التي يكون
ال�سبب املبا�شر يف وقوعها خطر م�ؤمن عليه مبوجب
هذه الوثيقة.
الأ�ضرار املادية
التلفيات التي قــد تلحــق باملمتلك ــات العائــدة للغيــر.
جدول الوثيقة
الوثيقة التي تبني تفا�صي التغطية لديك ،وتت�ضمن
�أي �شروط خا�صة.
احلدود اجلغرافية
اململكة العربية ال�سعودية و�أية مناطق �أخرى ذكرت
يف جدول الوثيقة.
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الغري
كل �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري با�ستثناء امل�ؤمن له
و�/أو ال�سائق.
امل�س�ؤولية املدنية
م�س�ؤولية امل�ؤمن له و�/أو ال�سائق باجتاه الغري عما
يت�سبب فيه من �أ�ضرار مادية �أو ج�سدية بفعل املركبة
امل�ؤمن عليها.
نحن/ال�شركة /امل�ؤمن /لدينا /لنا
�شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين.
�أنت /امل�ؤمن له /لك /لكم
ال�شخـ�ص الطبيعــي �أو االعتبــاري الذي �أبـرم مـع
ال�شركـة وثيقـة الـت�أمـني واملبـني ا�سمــه يف ج ــدول
الوثيقة.
�سيارتك /املركبة امل�ؤمنة /املركبة
املركبة املذكورة تفا�صيلها يف جدول الوثيقة.

الق�سم١
ال�ضــ��رر �أو اخلــ�ســ��ارة ل�سيـارتـ��ك
(الت�أمـــــ�ين ال�شــامــ��ل  -مـــوتـــ��ر
بري فيك��ت )

� -1سنـقـ ــوم بتعويـ�ض ــك عـ ــن �أي
�ضرر �أو خ�سارة تقع لل�سيارة
امل�ؤمنة والإك�س�سوارات وقطع
الغيار االعتيادية النا�شئة عن:
�أ  -اال�صـط ــدام �أو االنقـ ــالب
العر�ضي.
ب -احلريـق ،الإ�شتعال الذاتي
 �أو الربق.
ج -ال�س ــرق ـ ــة �أو مـحـ ــاول ـ ـ ـ ــة
ال�ســرق ــة.
د� -أعمـال ال�شغــب ،الإ�ضــراب
�أو الإ�ضراب املدين الـذي ال
يرقى وال ي�صل �إىل م�ستوى
االنتفا�ضة ال�شعبية.
هـ -الكوارث الطبيعية مبا يف
        ذلك الفي�ضانات ،الزالزل،
         ثوران الرباكني والأعا�صري    
      والعوا�صف.
و -النقـ ـ ــل �ضمـ ــن احل ـ ــدود
اجلغرافية املحددة.
ز� -أي خ�سارة مادية او �أ�ضـرار
      مفاجئـة وغيـر متوقعـة مــا
    عــدا الت ـ ــي تكون ب�سبب   
       م�ستثنى.
 -٢ميكـن لل�شــركـة ب�إختيارهــا �أن
فتدفع نقد ًا مقابل اخل�سارة �أو
ال�ضـرر� ،أو �أن تقـوم ب�إ�صالح
�أو ا�ستبـدال ال�سيــارة امل�ؤمنــة
�أو �أي ج ـ ــزء وي�شمـ ــل ذلـ ــك

الإك�س�سوارات  وقطــع الغيـ ــار.

الــذي �سوف ندفع ــه ه ــو قيمـ ــة
الت�أم ــني بع ــد خ�ص ــم  ٪1.5لكل
�شهـ ــر انـقـ�ضـ ـ ــى منـ ــذ تاريـ ــخ
بدايــة الوثيقة �أو القيمة ال�سوقية،
�أيهما �أقل.

 -٣م�سـ�ؤوليتنــا ال تتج ــاوز قيـمـ ــة
الأجــزاء املفق ــودة �أو التالفـ ــة
والتكلفـة املعقولة لرتكيـ ــب �أو
تثبي ـ ــت تلـك القطع� ،شريطة
�أن ال تتعـدى م�س�ؤولية ال�شركة ب -اخل�سارة الكلية املقدرة -اذا
كانت تكلفة الت�صليح ت�ساوي
القيمـ ــة ال�سوقيـ ــة املعقولـ ــة
�أو تزيــد عـن  % 50من قيم ــة
للمركب ــة امل�ؤمن ــة يف وق ــت
ال�سيـ ــارة ال�سوقي ــة ،فح�ســب
اخل�س ــارة �أو ال�ض ــرر دون �أن
اختيــارنـ ـ ــا ،ميكـ ــن اعتب ـ ــار
تتج ــاوز مبل ــغ الت�أم ــني املبــني
�سيارتك كخ�سارة كلية ويعترب
على جدول الوثيقة.
ا�صالحه ــا غي ــر اقت�صـ ــادي.
م�س�ؤوليتنا هي القيمة ال�سوقية
 -٤فيمـا عــدا حاالت ت�صليح ــات
لل�سيارة عند وقع اخل�سارة �أو
الوكـالـ ــة� ،سوف تت ــم عمليـ ــة
الإ�ص ــالح يف �إح ــدى ال ــور�ش  ال�ضرر� ،أو مبلغ الت�أمني� ،أيها
�أقل.
املعتمــدة من قبلنا� .أي تقدير
لتكلفـة الإ�ص ــالح التـ ــي يت ـ ــم
احل�صــول عليهـ ــا مـ ــن �أجـ ــل ج -الت�صليح � -إذا كان من املمكن
الت�سويـ ــة ح�سـ ــب �أ�سا�سي ــات  �إ�ص ــالح �سيـارت ـ ــك ب�شـك ـ ــل
الت�سويـ ـ ـ ــة املذكـ ـ ــورة يج ـ ــب
�أقت�صـادي� ،سندفـع امل�صروفــات
احل�ص ـ ــول عليــه مــن �إح ــدى
الالزمة لإ�صالح �سيارتك.
الور�ش �ضمن ال�شبكة املعتمدة
لدينا.
�إذا احتـاج ـ ــت القطـ ـ ــع التالـفـ ـ ــة
للإ�ستبدال بقطع جديدة �سيتعني
�أ�سا�سيات الت�سوية
عليك دفـع مبلغ للتح�سني كمـا هــو
�أ -اخل�س ــارة الكلي ـ ــة  -يف حال ــة مبــني يف اجل ــدول �أدن ــاه .ن�س ــب
تعر�ض ال�سيارة للتلف الكامل �إ�سته ــالك قطــع الغيـار.
بحيث تكون تكلفة �إ�صالحها
ـد
غري اقت�صادي ــة ،فـ ـ�إن احلـ
الن�سبة
ال�سنة
ـه
ـ
الأق�ص ــى الـ ـ ــذي �ستدفـ ـعـ
�صفر
٦-١
ال�شركــة هــو القيمــة ال�سوقــية
٪١٠
٧
لل�سيارة امل ـ�ؤمــن عليهــا قب ــل
وق ــوع التل ــف �أو الفق ــدان� ،أو
٪٢٥
٨
مبلغ الت�أم ــني� ،أيهما �أقل.
٪٣٥
 ٩و�أكرث
يف حالة تعر�ض ال�سيارة لل�سرقة
ومل يتـم ا�سـرتدادها فـ ـ�إن املبل ــغ
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كتيب وثيقة

ت�أمني ال�سيارات

قط ـ ــع الغيـ ــار اال�ستهالكيـ ـ ــة
مثـ ـ ــل الإط ـ ــارات ،املكاب ـ ـ ــح،
مقابـ�س التدوير ،البطاريــات،
املر�شحات ،الأحزمة والزـيوت
وما �شابه �سوف تخ�ضع لن�سبة
�إ�ستهالك  ٪٥٠من �ستة �أ�شهر
ف�صاعد ًا.
احلماية والإزالة
�إذا تعطلـ ــت �سيـ ـ ــارت ــك بـ�سـبـ ــب
خ�س ــارة �أو �ضـرر مغطــى ت�أمينيـا
تـ ـحـ ــت الـقــ�س ـ ـ ــم  ،1فـ�س ـ ــوف
نتحم ــل التكلفة املعقولة حلمــاي ــة
ال�سي ــارة ونقلهــا �إىل �أقرب مكـان
للت�صليـح بحيــث ال يتجـاوز املبلـغ  
1٫٠٠٠ري ــال �سعودي
�إ�ستثناءات الق�سم :1
�إن ال�شركة غري م�سئولة عن دفع
�أية تعوي�ضات فيما يتعلق ب ـ :
�أ -املبل ـ ــغ الأول مـ ــن �أي مطالب ــة
كم ـ ــا هو مـ ــذكور يف جـ ــدول
الوثيق ــة وامل�ش ــار �إلـيه كمبلغ
التحمـل .والذي يتعني عليك
حتمله عند تقدمي �أي مطالبة.
وهذا ال ينطب ــق حـني تكون
اخل�ســارة قابلة لال�سرتداد
ب�شكل كامل �أو يف حـال كان
الطـ ـ ــرف الث ــالث خمط ـ ــئ
بن�سـبة  %100و قد قــبل هــذه
امل�س�ؤولي ـ ـ ــة .وه ـ ـ ــذا كذلـ ــك
ال ينطبق عل ـ ـ ــى املطالبات
التي تتعلق بالــحري ــق ،البـرق،
االنفجـ ــار ،ال�س ــرقـ ـ ــة� ،أو �أي
حماولة لل�سرقة.
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ب -الأ�ضـ ـ ـ ــرار التبعيـ ـ ــة الت ـ ـ ــي ح � -سرقة ال�سيــارة امل�ؤمـن عليهــا
يف حالة عدم قفل ال�سيارة
ت�ؤث ــر عل ـ ـ ــى ال�سيـارة امل�ؤمنــة
وترك املفاتيح داخل ال�سيارة.
�أو ت�ؤدي �إىل انخف ــا�ض قيمتها
نتيجة لال�ستعمال ،الأعطال �أو
ف�ش ــل الأجهــزة الكهربائيــة �أو الق�سـم  -2امل�س�ؤوليـة جتــاه
الطـرف الثالـث
امليكانيكية.
�ستقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له
ج -البلى ،االهرتاء ،اال�ستهـالك� ،أو ال�ســائق عن امل�س�ؤولية القانونية
والأ�ض ــرار امل�ؤثـ ـ ــرة ب�شك ـ ـ ــل جـ ـ ــراء الأ�ضـ ــرار والتعوي�ض ــات
تدريجــي والأعرا�ض املتوقع ــة وجمي ــع التكـاليــف وامل�صــاريف
الناج ـمــة ع ـ ــن اال�ستخـ ـ ــدام الأخرى املتكبدة فيما يتعلق ب ـ :
االعتيــادي �أو العطــل �أو اخللــل
امليكانيكي �أو الكهربائي.
 الوفــاة �أو الإ�صابة اجل�س ـ ــديـة
لأي طرف ثالث �سواء داخل �أو
د -خ�سارة �إ�ستعمال ال�سي ـ ــارة �أو
خارج املركبة امل�ؤمنة.
       �إ�ستهالك قيمتها.
 الأ�ض ــرار يف املمتلكات املاديـة
هـ -الأ�ضرار الناجمة عن حتميل
اململوكة لأي طرف ثالث خارج
أو
ال�سيارة ب�أكرث من طاقتها �
املركبة امل�ؤمنة وامل�صاريف.
حمل عدد من الركاب يف مرة
واحدة اكرب مما هو م�سموح عندما تكون الوفاة �أو الإ�صابات
به من قبل ال�سلطات املعنية اجل�سدي ــة �أو الأ�ضـ ــرار جـ ـ ــراء
ب�شرط �أن احلمولة الزائدة �أو حادث جنم عن ا�ستعمال املركبة
العدد الزائد من الركاب كان امل�ؤمن عليه ــا �أو �إيقافه ــا داخ ــل
هو �سبب احلادث الذي �أدى اململكة العربية ال�سعودية ،وتلتزم
لفقدان �أو �ضرر ال�سيارة.
ال�شرك ــة بتعوي ــ�ض الغي ــر عـ ـ ــن
طريق احل�سـاب امل�صريف الدويل
و� -ض ـ ـ ــرر الإطـ ـ ــارات مــا ل ـ ـ ــم (�)IBANشريطة �أن يكون امل�ؤمن
يكـ ــن ذلـك قــد حدث يف نف�س  ل ـ ــه  �أو ال�سائـ ـ ــق �أو امل�ستخ ـ ـ ـ ــدم
وقت حدوث ال�ضرر بال�سيارة امل�سموح له للمركبة امل�ؤمنة يتقيد
امل�ؤمن عليها.
بالبنود وال�شـروط واال�ستثناءات
والقي ـ ـ ــود املفرو�ضـ ــة علـى ه ـ ــذه
ز -التعديــالت والكماليــات (عـدا الوثيقة.
الأجزاء وامللحقات التي ت�شكل
جزء ًا من املوا�صفات الأ�صلية
من ال�سيارة) ما مل تذكر يف
جدول الوثيقة.

مع ًا ال تتجاوز مبلغا �إجمالي ًا
قـدره   10٫000٫000ريـ ـ ــال
�سعـ ـ ــودي (ع�شـ ــرة ماليـ ــني
ريال �سعودي) ،حد ًا �أق�صـ ــى
مل�س�ؤولية ال�شركة.

 -1يف حالـ ـ ـ ــة وفـ ــاة �أي �شخ ــ�ص
ي�ستحق التعوي�ض مبوجب هذه
الق�سيم ـ ــة� ،ستقـ ــوم ال�شــركة،
فيما يتعلق بامل�س�ؤولية الت ــي
يتحمله ـ ــا ذل ــك ال�شخــ�ص،
بتعوي ـ ــ�ض وكالئـ ــه ال�شرعيـني
وفقـ ـ ـ ًا لل�شـ ـ ــروط والأحكـ ــام  -٤ينطبق التعويـ ــ�ض املن�ص ــو�ص
عليـ ــه يف ه ــذه املـادة فق ــط
واال�ستثناءات والقيود التي
على الأحكــام التــي ت�صدرهــا
تنطبق على ذلك ال�شخ�ص.
حمكمة ذات �إخت�صا�ص يف
اململك ــة العربي ــة ال�سعوديـ ـ ــة
 -2لل�شـرك ـ ـ ــة احلري ـ ــة بالقيـ ــام
وتكون م�س�ؤولــية ال�شركة وفق ًا
بالتايل:
لقوانني ال�شريعة الإ�سالمية
التي حتكم بها املحاكم يف
 �أ -متثيل امل�ؤمن له �أو ال�سائق
اململكـ ـ ــة العربيـ ــة ال�سعودي ــة
حلــ�ضـ ــور �أي ت ـحـقـيـ ـ ــق
ب�شـ ــرط التق ـيـ ــد باحلـ ـ ــدود
�أو حت ــريـات في ــما يتـعـلـ ــق
املذكورة �أعاله من التعوي�ض.
ب�أي مطالب ــة قـ ــد تـك ـ ــون
م�ستحقـة للتعوي�ض مبوجب
ال يج ــوز لل�ش ــركة �أن تتم�س ـ ــك
هذه الوثيقة.
جتاه الغي ــر بعدم م�س�ؤوليته ــا عن
ب -االلتـ ــزام بالدفـ ـ ــاع ع ــن التعوي�ض  مبوجب ه ــذه الوثيقة
امل�ؤم ــن له �أو ال�سـائق �أمام ب�سبـ ــب ارتكاب امل�ؤمن له �أو
�أي ــة هيئ ــة قانوني ــة فيمــا ال�سائق �أي خم ــالفة �سواء �أكانت
يتعلق ب�أي مطالبة �أو �إدعاء املخالفة قــبل احلادث �أو بع ــد �أو
يتعلق ب�أي حادثة قد تكون ب�سبب عدم التزامه مبا ورد يف
م�ستحقة التعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة ،مع عدم الإخالل
بحق ال�شركة بالرجوع على امل�ؤمن
هذه الوثيقة
له �أو ال�سائق بعد الدفع للغري
 -3يف حالة وقوع حادث يرتتب بكافة الطرق النظامية �إن كان
عليه دفع تعوي�ض وفق ًا لأحكام للرجوع ما يربره.
هـ ــذه الوثـيقـ ــة ،ف ـ ـ�إن ال ـحـ ــد
الأق�ص ــى مل�س�ؤولي ــة ال�شــركـ ــة لل�شركة حق الرجــوع على امل�ؤمن
يف الواق ــعة الواح ــدة وخ ــالل لــه �أو ال�سائ ــق �أو امل�سـ ـ�ؤول ع ــن
فتــرة �سريان وثيق ــة الت�أمني احلادث ال�سرتداد ما دفعته للغري
بالن�سبة للأ�ضـرار اجل�ســدية يف �أي من احلاالت التالية:
(مبا يف ذلك الديات واملبالغ �  -1أي م�س ـ�ؤولي ــة �أو م�ص ــاري ــف
املقدرة الإ�صابات وامل�صاريف
تنـ�شـ ـ ـ ـ ـ ـ�أ ع ـن ــدمـ ـ ــا ت ـ ـكـ ــون
ـة
الطبية) ،والأ�ضـ ــرار املاديـ ـ
املركبـ ــة امل�ؤمن عليها:

�أ -م�ستعملة على وجه يخــالف
قيود اال�ستعمال املبينة يف
اجلدول.
ب -حتمــل عـدد ًا من الـركــاب
يتجـاوز ال�سعة امل�صرح بها
للمركبة ،وثبت �أن ح�صول
احلـادث كان ب�سبـب هـذا
التجـاوز.
ج -ال�سيـ ـ ــر باملــركب ــة عـكــ�س 
اجتاه ال�سري.
د -قـ ـيــادة �أي �ش ـخ ــ�ص وه ــو
حت ــت ت�أثيـر املخدرات �أو
امل�شروب ــات الكحـ ــوليـة �أو
العقاقيـر الطبي ــة الت ــي ال
ي�سم ــح طبيـ ـ ًا بالقيادة بعد
تناولها.
هـ -قيـ ــادة �أي �شخـ ــ�ص يق ــل
عمره عن (  )١٨عام ًا ما
مل يكن هو امل�ؤمن له وما
مل يرد ا�سمه من �أ�سماء
ال�سائقني املجازين الذين
تقل �أعمارهم عن � ١٨سنة
يف جدول الوثيقة.
و� -إذا ثبت �أن قيــادة املركـ ــبة
متت دون احل�صول على
رخ�صة قيادة لنوع املركبة
طبق ًا للأنظمة واللوائح
ذات العالقة� ،أو �أن تكون
الرخ�صــة قـ ــد �صدر �أم ــر
ب�سحبهـ ــا م ــن اجلهـ ـ ــات
املخت�صة� ،أو كانت منتهية
وقت احلادث ما مل جتدد
الرخ�صــة املنتهـيــة خـالل
 50ي ــوم عمــل مـن تاريــخ
احلادث.
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ز -هروب ال�سائ ــق من موق ـ ــع
احلادث دون عذر مقبول.
ح -جتـاوز الإ�ش ــارة احلمــراء.
 -2الإدالء ببيانات غري �صـحـيـحـة
�أو �إخفــاء حقيقـة جوهـرية يف
منوذج طلـب الت�أمني.
� -٣إذا ثبت وقــوع احلــادث عمــد ًا
من قبل امل�ؤمن لــه �أو ال�سائ ــق.
 -٤عـ ــدم �إبالغ امل�ؤمن له ال�شركة
كتابي ًا خالل ع�شرين يوم عمـل
عن �أي تغيري جوهري �صرح به
يف منوذج طلب الت�أمني.
�أي�ض ًا �إذا كانت املركبة م�سروقة �أو
م�أخوذة غ�صب ًا ف�إن لل�شركة حق
الرجوع على املت�سبب يف احلادث،
�أو امل�ؤمن له يف حال مل يخطر
اجلهات املخت�صة عن ال�سرقة،
ال�سرتداد ما دفعته للغري.
�إ�ستثناءات الق�سم :2
هـ ــذه الوثيـق ــة ال ت�شمــل الت ــالــي:
�أ -امل�س�ؤولية �أو امل�صاريف
النا�شئة ب�شكل مبا�شــر �أو غري
مب ــا�شـ ــر ب�سب ــب الإ�ض ــراب،
ال�شغـب والإ�ضطرابات املدنية
�أو العمالية.
ب -امل ــ�سـ ـ�ؤولي ــة �أو املـ�صــاريـ ــف
النا�شئـ ــة ب�ش ـك ــل مبــا�ش ــر �أو
غي ــر مب ــا�شر ب�سبــب الكوارث
الطبيعي ــة مث ــل الأعا�صيـ ــر،
ال ـ ــزالزل ،الفـ ـي ــ�ضـان ـ ـ ـ ــات   �أو
الرباكيــن.
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فردي.
ج -الوف ــاة �أو الإ�صاب ــة اجل�سديــة
ب -ال تتجــاوز م�س�ؤولي ــة ال�شرك ــة
للم�ؤمـن لـه �أو ال�سائــق.
 5000ريال �سعودي لل�شخ�ص
د -اخل�سـ ــارة �أو �ض ـ ــرر املركب ـ ــة
الواحد يف احلادث الواحد.
امل�ؤم ــن عليهـ ــا �أو �أي مركبـ ــة
يقودهــا امل�ؤمن له.
هـ -اخل�سـارة �أو ال�ضـرر للمتلكـات الـقـ�ســـــم  -4املـتـــعـــلــقــــــات
العائدة �إىل �أي من امل�ؤمـن ال�شخ�صية
له �أو ال�سائق داخل املركبة �أو نلتــزم ب�أن ندفع لك (�أو للمالك
�إن �شئت) قيـمة فقدان �أو تلف
خارجهــا.
و -الـ�ضـ ــرر �أو الـخـ�سـ ـ ــارة التـ ــي املمتلكـ ـ ــات ال�شـخ�صي ــة بفع ــل
تلح ــق بالب�ضــائ ــع املـنـ ـقــول ــة احلريـ ــق ،ال�سرقـ ــة �أو حـ ـ ـ ــادث
بوا�سطـة املركبة امل�ؤمن عليها� .إذا كـ ـ ــانت تل ــك املمتلكات داخل
ال�سي ـ ــارة و�إذا ذكرت يف تقــرير
ز -ال ـح ــوادث ال ـت ــي ت ـقــع خــارج ال�شرطة ،يف حال اخلالف �سوف
حـ ــدود املنطق ــة اجلغــرافيـ ــة يطلب منك تقدمي �إثبات التقييم
املحددة يف جـدول الوثيقـة .و� /أو ال�شراء� .أي مدفوعات
ح -الغرامــات �أو العقوبات املالية ،حتت هذا الق�سم ال تخ�ضع ملبلغ
�أو ال�ضم ــان ــات� ،أو الكف ـ ــاالت التحمل واحلد الأق�صى للمبلغ
التي قد تفر�ض ب�سبب احلادث املدفوع مبوجب هذا اال�ستحقاق
ال يتجاوز  3000ريال �سعودي يف
على امل�ؤمن له �أو ال�سائق.
ما يتعلق ب�أي طلب واحد �أو �سل�سلة
الق�سم  -3امل�صاريف الطبية من املطالبات الناجمة عن حادثة
تلتزم ال�شركة ب�أن تدفع للم�ؤمن واحــدة� .سي ـ ــكون هناك خ�صـ ــم
لــه و�/أو �أي �شخ ــ�ص ي�ستقـ ــل للإ�سته ــالك �أو �سندف ــع القيمـ ــة
ال�سيـارة امل�ؤمنـة التكلفــة املعقولـة ال�سوقية للخ�سـارة� ،أيهم ــا �أقل.
للم�صـاريف الطـب ـي ــة
املدص ـفـــاـوب ـع ـــةـة �إ�ستثناءات الق�سم :٤
إ�
 �
أي
ف ـيـمــا ي ـتــعلـ ـ ــق بـ ـ�
كنتيجة مبا�شرة لن ندفع تعوي�ض ًا عن خ�سارة �أو
ج�سدي ــة
عر�ضية مغط ــى يح ــدث �ضرر ملا يلي:
وفوري ــة حلــادث
لل�سيارة امل�ؤمن ــة .ف ــور ًا تعنـ ــي �أن �أ   .النق ــود ،الطواب ــع ،الت ــذاك ــر،
امل�ستنــدات �أو ال�سندات.
العالج يبد�أ خالل � 24ساعة من
وقت حدوث الإ�صابة العر�ضيـة .ب�  .سرقـ ــة �أيـ ــة ممتلكـ ــات مـ ــن
�سيارة مفتوحة �أو ذات �سقف
�إ�ستثناءات الق�سم :3
متحرك �إال �إذا كانت تلك
�أ -يط ـ ـبــق الـقــ�س ــم  3فـ ـق ــط يف
املمتلكات داخل �صندوق
حالة الت�أمني على ال�سيارات
اخل�صو�صية امل�ؤمنة ب�إ�سم

ال�سيـ ــارة املغلـ ــق �أو ال�صندوق
املوج ـ ـ ـ ـ ــود بداخـ ــل ال�سي ــارة
(�صندوق القفازات) املغلق.
ج  .الب�ضائع �أو العينـات التجاري ــة
املحمولة لغر�ض التجارة.
د�  .أي م ـ ــن املــمتـلكـ ــات امل ـ�ؤمـ ــن
عليهم مبوجب �أي وثيقة ت�أمني
�أخرى.
الق�سم  -5ت�صليحات الوكالة
هذه التغطية تطبق فقط يف حالة
ت�أكيدها ب�شكل خا�ص على جدول
الوثيقة.
الق�سم �( 1أ -ال�ضرر �أو اخل�سارة
ل�سيارتـك) �ضمـن هــذه الوثيقة
ميت ــد لي�شم ـ ــل �إ�ص ــالح ال�ض ــرر
العـر�ضي ل�سيـارتك لــدى الوكيل
املعتم ــد مــن ال�شـرك ــة امل�صنع ـ ــة
لل�سيـ ــارة القــادر على ا�ستكم ــال
الت�صلي ــح يف اململك ــة العربيـ ـ ــة
ال�سعودية ،ب�شـرط �أن ال يتجـ ــاوز
عمر ال�سيارة �سنة ميالدية
واحده.
ميكن متديد التغطية ملدة ت�صل
خلم�س  �سنوات من عمر املركبة
ب�شرط �أن تدفع ا�شرتاك �إ�ضايف
واملوافقة امل�سبقة منا على ذلك.
الق�سم  -6التنازل عن ن�سبة
اال�ستهالك
هذه التغطية تطبق فقط يف حالة
ت�أكيدها ب�شكل خا�ص على جدول
الوثيقة.
يف حالة وقوع حادث و�إذا كان
تاريخ وقوع ال�ضرر �أو اخل�سارة
ال يتعدى �سنة من تاريخ ال�شراء

الأ�صلي للمركبة من قبل امل�ؤمن
لـ ــه مــن الوكــيل املعتم ــد �أو �أحد
املوزعــني املعتمدين وكان ال�ضرر
يف املركبة غي ــر قابل للت�صليح
بطريقة اقت�صادية ف�إن �أ�سا�س 
التعوي�ض �سوف يكون قيمة مركبة
مماثلة جديدة �أو قيمة املركبة
وقت ال�شراء وذلك �شرط �أن ال
تتعدى م�س�ؤولية ال�شركة مبلغ
الت�أمني.
ميكن متديد التغطية ملدة ت�صل
ل�سنتني من عمر املركبة ب�شرط
�أن تدفع ا�شرتاك �إ�ضايف واملوافقة
امل�سبقة منا على ذلك وعندها
لن يتم تطبيق اال�ستهالك عند
ت�سوية املطالبة املتعلقة باخل�سارة
الكلية.
الـقـ�ســـــم  -7الإ�صــــابـــــــــة
ال�شخ�صية
�ستقوم ال�شركة بدفع 25،000
ريال �إىل امل�ؤمن له و� /أو الزوج
(�أو يف حالة الوفاة� ،إىل ممثليهم
القانونيني) �إذا كان امل�ؤمن له
و� /أو الزوج عانى من �إ�صابات
ج�سدية عر�ضية ب�سبب مبا�شر
من ا�ستخدام ال�سيارة امل�ؤمن
عليها ،والتي ب�صرف النظر عن
�أي �سبب �آخر يف غ�ضون ثالثة
�أ�شهر �أدت �إىل:
�أ   -الوفاة.
ب -الفقـ ــدان الت ــام للب�صـ ـ ــر يف
�إحدى العينني �أو كلتاهما.
ج  -الفقـدان التـ ــام ع ــن ط ــريــق
القطع لطرف �أو �أكرث يف
منطقة �أو قبل املع�صم �أو

الكاحلني �أو الفقدان التام
لإح ـ ــدى �أو كلت ــا اليديــن �أو
ال�ساقني.
ا�ستثناءات الق�سم :7
هـ ــذا الق�س ــم ال يطب ــق �إذا ك ــان
الق�سم العا�شر مغطى .ينطبق
ه ــذا القـ�س ــم فق ــط فيمــا يتعلق
بال�سيارات اخلا�صة امل�ؤمن عليها
ب�إ�سم فردي وال يغطي ما يلي:
�أ   -الوفاة �أو الإـ�صابة ايل تن�ش ـ ـ�أ
ب�سبب الإنتحار �أو حماولة
الإنتحار.
ب� -أي �شخ�ص فوق � 65سن ــة من
العمر وقت وقوع احلادث.
الق�سم  -8ال�سيارة البديلة
هذه التغطية تطبق فقط يف حالة
ت�أكيدها ب�شكل خا�ص على جدول
الوثيقة.
�إذا كــان ــت �سيارتـ ــك امل�ؤمـنـ ـ ــة
مبوجب هـذه الوثيق ــة غي ــر قابلــة
لال�ستخدام ب�سبب اخل�سارة
�أو ال�ضرر من احلادث املغطى
حتت وثيقتك� ،سنقوم بتقدمي
�سيارة م�ست�أجرة حلد  1000ريال
�سعودي ملدة ال تزيد عن ع�شرة
�أيام �أو للمدة املحددة لإ�صالح
ال�سيارة� ،أيهما �أقل.
�إذا �سرقت ال�سيارة امل�ؤمن عليها،
�أو �إذا كان ال�ضرر كبري ًا وقررنا
عدم �إ�صالح املركبة باعتبارها
خ�سارة كلية� ،سنقوم بتقدمي
�سيارة م�ست�أجرة ملدة ال تزيد عن
ع�شرة ايام �أو حتى نقوم بتقدمي
عر�ض لت�سوية املطالبة اخلا�صة
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اخلا�صة بك� ،أيهما �أقرب.
الق�سم  -9خدمة امل�ساعدة تغيري االطارات املثقوبة/
املت�ضررة
�سيتم توفري �سيارة م�ؤجرة (الفئة على الطريق
يف ح ــالة ت�ض ــرر �أح ــد �إط ــارات
االقت�ص ـ ــادية) من قبـ ــل �شركة
ت�أجري ال�سيارات املف�ضلة لدينا
وليـ ــ�س م ــن املمكـ ــن ا�ستخ ـ ــدام
ال�سي ــارة �إال يف اململكة العربية
ال�سعوديـ ـ ــة .و�سوف تكون هن ــاك
حاجة لتقدمي رخ�ص ــة القيادة
احلالية ،و�سوف تقت�صر
قيادة ال�سيارة امل�ستـ ـ ـ�أجرة على
حامل الوثيق ــة .ــقد تكون هن ــاك
حاجة لإيــداع مبلغ عرب بطــاقة
االئتمان �سارية املفعول ل�شركة
ت�أجري ال�سيارات .يجب  �أن ت�ستلم
ال�س ـ ــيارة امل�ست�أج ــرة بنف�س ـ ــك،
وتعيــدهـ ــا �إىل �شـ ــرك ــة تـ�أجيـ ــر
ال�سيــارات� .إن �أي قيـ ــود �أخــرى
حمـددة من القيود املعمول بها يف
اململكة العربية ال�سعودية لت�أجري
ال�سيارات �سيتم تطبيقها التفاق
ت�أجري ال�سيارات.

هذه التغطية تطبق فقط يف حالة
ت�أكيدها ب�شكل خا�ص على جدول
الوثيقة وذلك باالت�صال على
الرقم املجاين .920008477
ه ـ ــذا الغطـ ــاء يطبــق �إذا كانـت
املركب ـ ــة امل�ؤمن ــة ت�ستخ ــدم م ــن
قبلك �أو �أي �شخ�ص �آخر و�ستقدم
فقط عند �إ�ستخدام مقدم خدمة تو�صيل الوقود
امل�ساعدة على الطريق ل�شركة �إذا كانت ال�سيارة امل�ؤمنة ال ميكن
قيادتها ب�سبب خلو خزان الوقود،
�أك�سا للت�أمني التعاوين.
�سنقوم بتو�صيل الوقود بكمية ال
الإنقاذ عند احلادث
تزي ــد عن  5جالون من الوقود،
يف حالة تعطل ال�سي ــارة امل�ؤمن وعل ــى امل�ؤم ــن ل ــه حتمــل كلف ــة
عليها ،وال ميكن قيادتهـ ــا ب�سبب الوقـ ــود.
حـادث� ،سي ــتم �سحـ ــب ال�سيارة
امل�ؤمنة ال ــى �أقرب ور�شة ت�صليح خدمة فتح الأقفال
معتمدة من قبل �شركة �أك�سا اذا كنت خارج ال�سيارة امل�ؤمنة وال
للت�أمني التعاوين وفق ًا للتعليمات ت�ستطيع فتحها� ،سوف نحاول فتح
التي قدمت ل�شركة خدمة القفل حتت �إ�شراف ال�سلطات
املخت�صة.
امل�ساعدة على الطريق.

ب -تكـ ـ ــلفـ ــة ترقـية الفـ ـئـ ــة �أو
اال�ستئج ــار ب ـع ــد الفـرتة املحددة
�أعاله.
ج� -أي �ضــرر �أو خ�ســارة ال�سيــارة
امل�ست�أجرة.
د� -أي نوع من امل�س�ؤوليــة القانونية
النا�شئة عن ا�ستعمال ال�سيارة
امل�ست�أجرة.

�أو بحاجة لإ�صالحات ميكانيكية،
�سيتم �سحب ال�سيارة �إىل �أقرب �سنق ــوم بالرتتـي ـبـ ــات الالزمـ ــة
ل�سح ــب املركبة لور�شة الوكيل
ور�شة �أو ور�شة وكيل.
�أو ور�شة من �إختيار امل�ؤمن له،
تعطل بطارية ال�سيارة
�إذا كانت املركبة «عالقة» خارج
�إذا تعطلت بطارية ال�سيارة الطريق �سوف نوفر حاملة
امل�ؤمنة �سيتم تعزيزها لتحريك ال�سيارات حلملها لأقرب طريق.
ال�سيارة ،ف�إذا مل تعمل ال�سيارة
امل�ؤمنة ف�سوف يتم �سحبها �إىل
ور�شة الوكيل �أو ور�شة يختارها
امل�ؤمن له.

واحل ــاجة �إل ــى تغيي ــره� ،س ــوف
نـ�س ــاعد يف تغيـ ـي ــر الإط ــار� ،إذا
كانت ال�سيارة امل�ؤمنة ال متلك
�إطار �إحتياطي �سنق ــوم ب�سحب
ال�سيارة �إىل ور�شة الوكيل �أو ور�شة
يختارها امل�ؤمن له.

�إ�ستثناءات الق�سم :8
الإنقاذ عندما تكون خارج
�أ -تكاليف الوقود وتكاليف وقوف خدمة �سحب ال�سيارة
�إذا كانت املركبة امل�ؤمنه ال تعمل الطريق
ال�سيارات �أو �أي خمالفات.
�إذا تعطلت املركبة خارج الطريق،
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الق�سم  -10منفعة احلوادث ال�شخ�صية -
ال�سائق /الركاب
هذه التغطية تطبق فقط يف حالة ت�أكيدها ب�شكل
خا�ص على جدول الوثيقة.
مقابل ا�شرتاك �إ�ضايف� ،ستقوم ال�شركة بدفع
تعوي�ض  ح�سب اجلدول الوارد �أدناه للإ�صابات
ال�شخ�صية كما هو حمدد والتي يتعر�ض  لها
ال�سائق و� /أو الركاب (كما هو مذكور يف جدول
الوثيقة) فيما يتعلق ب�صفة مبا�شرة باحلادث

الذي تتورط فيه املركبة امل�ؤمنة (وي�ستثنى العالج
الطبي واجلراحي كنتيجة لهذه الإ�صابة) ،والتي
ت�ؤدي خالل  52ا�سبوع ًا من وقوعها �إىل ما يلي:

جدول التعوي�ضات
 1الوفاة

 100000ريال �سعودي

2

العجز التام الذي مينع امل�ؤمن له من مبا�شرة �أي وظيفة ومهنة
مهما كانت

 100000ريال �سعودي

3

العمى التام يف العينني والذي ال ميكن عالجه

 100000ريال �سعودي

4

الفقدان التام بالقطع عند �أو فوق املع�صم �أو الكاحل لكال اليدين �أو يد
واحدة مع قدم واحدة

 100000ريال �سعودي

5

الفقدان التام بالقطع عند �أو فوق املع�صم �أو الكاحل ليد واحدة �أو قدم
واحدة مع ًا �إىل جانب العمى التام لعني واحدة وال ميكن عالجه

 100000ريال �سعودي

 6العمى التام لعني واحدة وال ميكن عالجه

 ٥٠٠٠0ريال �سعودي

7

الفقدان التام بالقطع عند �أو فوق املع�صم �أو الكاحل ليد واحدة
�أو قدم واحدة

8

العجز امل�ؤقت عن ممار�سة الوظيفة �أو االهتمام بها (ال ي�شمل الت�أمني  250ريال �سعودي ا�سبوعي ًا لل�شخ�ص على
�أال يزيد ذلك عن  26ا�سبوع ًا متتالي ًا
الأ�شخا�ص دون �سن الثامنة ع�شر)

 50000ريال �سعودي
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كتيب وثيقة

ت�أمني ال�سيارات

ب�شرط ما يلي :
�أ -يدفع التعوي�ض فقط مبوجب
�أحد البنود من (� )1إىل
(� )8أعاله لل�شخ�ص الواحد
نتيجة لأي حادث واحد على
�أال يتج ـ ــاوز �إجمايل م�س�ؤولية
ال�شـ ــرك ــة  100,000ريـ ــال
�سعودي خالل املدة الواحدة
للت�أمني.
ب -ال يحق التعوي�ض ل�شخ�ص
جتاوز عمره  65عاما ميالدي ًا
وقت حدوث الإ�صابة.
ج� -أي �شخ�ص يقـل عمـ ــره عـ ـ ــن
 18عام ًا ميالدي ًا وقت حدوث
الإ�صابة �سيتلقى  %50فقط
من التعويـ�ض �أعـاله على �أال
يتجاوز �إجمالـي التعوي�ض  يف
احلادث الواحد 50٫000
ريال �سعودي.
د -يك ــون التـ ــعوي ــ�ض مـ�سـتـحـقـ ـاً
فقط للإ�صابات التي حتدث
للركاب الذين يكونون داخل
ال�سيارة وقت وقوع احلادث.
و�إذا كان عدد الأ�شخا�ص
(ومن �ضمنهم ال�سائق) داخل
ال�سيارة وقت وقوع احلادث
يزيد عن العدد املحدد من
قبل ال�شركة ال�صانعة لل�سيارة
ف�سوف ينق�ص مبلغ التعوي�ض 
امل�ستحق الدفع بالتنا�سب مع
عدد الركاب.
هـ -ال يكون التعويــ�ض اال�سبوع ــي
م�ستحق ًا �إال بعد الت�أكد من
املبلغ االجمايل والإتفاق عليه.
و -لن يتم دف ــع �أي تعوي ــ�ض فيمــا
يتعلق بالوفاة �أو الإ�صابة التي
تنتج ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة �أو تعود �إىل الإ�صابة
املتعمدة التي يلحقها امل�ؤمن
بنف�سه او الإنتحار (�سواء كان
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ذلك ب�شكل جنائي �أو ال) �أو
حماولة الإنتحار �أو �إذا كان �أي
�شخ�ص حتت ت�أثري الكحول و/
�أو املخدرات وقت حدوث تلك
الوفاة �أو الإ�صابة.
ز -يك ــون الت ــعويـ ــ�ض م�ست ـح ـق ـ ـ ًا
فقط مبوافقة امل�ؤمن له و يدفع
مبا�شرة �إىل ال�شخ�ص امل�صاب
�أو ملندوبه ال�شخ�صي القانوين
ويعتبـ ــر �إيــ�صـ ــال الإ�ستـالم
خمال�صة نهائية فيما يتعلق
ب�إ�صابة ذلك ال�شخ�ص.
ح -ل ــن يـ ـت ــم دف ــع �أي ت ــعوي ـ ــ�ض 
مبوجب هذا الق�سم �إذا حدثت
الوفــاة �أو الإ�صابــة اجل�سديــة
ب�صفـة �أ�سا�سيـة نتيجة وجــود
عيـ ــب ج�سم ـ ــي �أو عج ـ ـ ــز �أو
عاهـ ــة يف ال�شخ�ص امل�صـاب/
املتوفى.
وفيما ما عدا ذلك ف�إن هذا خا�ضع
للبنــود وال�ش ــروط واال�ستثنــاءات
املذكورة بهذه الوثيقة.
الق�ســـــم  -11تغطيـــــة دول
جمل�س التعاون اخلليـــجي
هذه التغطية تطبق فقط يف حالة
ت�أكيدها ب�شكل خا�ص على جدول
الوثيقة .يتم متديد احلدود
اجلغرافية مبوجب الق�سم 1
(والأق�سام الأخرى املطبقة
وامل�ؤكده يف جدول وثيقتك)
لت�شمل الإمارات العربية املتحدة
والبحرين وعمان والكويت وقطر.
لكن لن تكون مغطى مبوجب:
 �أ -الق�س ـ ــم  ،2امل�س�ؤوليـ ــة جتـ ــاه
الطــرف الثال ــث ،حيث يتعني
عليـك �ش ــراء ه ــذه التغطية
ب�شكـ ــل منف�صــل عند احلدود
وذل ــك طبق ـ ـ ـ ًا للمتطلبـ ـ ــات

القانونية يف الدول املعنية.
ب -الق�س ــم  ،8ال�سيــارة البديلــة،
حيــث �أن ال�سيارة امل�ست�أجرة
ميكن �إ�ستخدامها يف اململكة
العربية ال�سعودية فقط.
عنــد حدوث �أي حادث قد ي�ؤدي
�إىل مطالبة ،يجب احل�صول على
تقرير �شرطة املرور من ال�سلطات
يف البلد املعني.
يرجى الرجوع �إىل �أقرب مكتب
�أك�سا يف حال وقوع حادث.
تفا�صيل الإت�صال:
الإمارات العربية املتحدة
8004845
البحرين 80001060
عمان 24400100
قطر 8002924
يجب �أال تتجاوز �أق�صى مدة
للرحلة الواحدة ثالثني ()30
يوم ًا �سيتم تنفيذ �أي ا�صالحات
يف اململكة العربية ال�سعودية
وال�شركة لن تكون م�س�ؤولة عن
تكاليف نقل ال�سيارة امل�ؤمنة اىل
اململكة العربية ال�سعودية يف �أي
حال من الأحوال.

الق�ســـم  -12حمايـــة خ�صم تتجاوز املدة الق�صوى لأية رحلة
واحـ ــدة �أك ــرث مــن ثالثيــن ()30
عدم وجود مطالبات
هذه التغطية تطبق فقط يف حالة يوم ًا.
ت�أكيدها ب�شكل خا�ص على جدول �إ�ستبـــدال مفاتــيـــح و�أقــفـــال
ال�سيارة
الوثيقة.
يف حالة فقدان �أو �سرقة مفاتيح
خ�صم عدم وجود مطالبات الذي �سيارتك �أو جهاز القفل ف�سنقوم
حت�صل عليه على مر ال�سنني تتم ب�سداد تكلفة الإ�ستبدال:
حمايته مبوجب هذا الق�سم حلني  مفتاح القفل �أو جهــاز �إر�سال
التجديد القادم معنا .ب�شرط
القفل
عدم تقدمي �أكرث من مطالبة
واحدة غري قابلة لال�سرتداد � أقف ـ ــال البـ ـ ـ ــاب وال�صن ــدوق
اخللفي ،قفل ت�شغيل املحرك
خالل ال�سنة الفائتة و�أن ال تتجاوز
وعجلة القيادة ،جهاز �إر�سال
املدفوعات حتت هذه املطالبة
القفل وجهاز القفل املركـ ـ ــزي
مبلغ قدره  20,000ريال �سعودي.
�أيهما �أقل ،احل ـ ــد الأق�ص ــى
الق�ســــــم  -13التمديــــــدات
 2,500ريـ ـ ـ ــال �سعـ ــودي� ،أي
التلقائية املجانية
مدفوعات حتت هذا الق�سم ال
تخ�ضع ملبلغ التحمل ولن ت�ؤثر
لتمديدات التالية تطبق ملنتج
على حقــك يف خ�صــم عــدم
موتر بريفكت فقط.
املطالبات.
تغطية الزجاج الأمامي يف
حالة التغطية خارج الطرق املعبدة
النوافذ
ت�ضرر الزجاج الأمامي �أو
لل�سيارة بطريق ت�شمـ ـ ــل وثيق ـ ــة الت�أم ـ ــني تغطيـة
�أو فتحة
ال�سقفإنقاذ طفل ح�صر فقدان ال�سيارة امل�ؤمن عليهـ ــا �أو
اخلط�أ عمد ً
 ل
ا
بالداخل عر�ضي ًا� ،سنقوم بدفع �أية �أ�ضرار تلحق بها عند قيادتها
ثمن تكلفة ا�ستبدال الزجاج خارج الطريق ب�شرط:
التالف و�إ�صالح هيكل ال�سيارة � أن تكون �سيارتك ذات �إمكانية
للدفع الرباعي
من �أي خد�ش نا�شئ مبا�شرة من
ك�سر الزجاج فقط� .أي مدفوعات � أال تكون م�شارك ًا يف مناف�سة
حتت هذا البند ال يطبق عليها
ما �أو �سباق من �أي نوع.
مبلغ التحمل حتت وثيقتك ولن
ت�ؤثر على الإ�ستحقاق اخلا�ص بك مواقــف املحـــالت التجاريــــة
خل�صم عدم املطالبات ب�شرط �أن وخدمة ال�سيارات
ال يتجاوز مبلغ اخل�سارة  5,000التغطية متتد لت�شمل تعوي�ض 
امل�ؤمن له عن فقدان ال�سيارة
ريال �سعودي.
امل�ؤمن عليها �أو �أية �أ�ضرار تلحق
التغطية يف مملكة البحرين
به ــا عندما تكــون يف عه ــدة �أو
احلـ ــدود اجلغرافي ــة املن�ص ــو�ص �سيطرة:
عليه ــا يف الق�سـم ( 1ال�ض ــرر �
لت�شملأو  ور�شة �سيارات �أو حمل مماثل
اخل�سارة ل�سيارتك) متتد
ال ميلك ـ ــه امل�ؤم ــن ل ــه وتك ــون
مملك ـ ـ ــة البحريـ ــن .ويجـ ــب �أال

ال�سيارة مودعة لديه بغر�ض 
ال�صيانة ،الت�صليح ،الإختبار
�أو اخلدمة
 فندق ،مطعم �أو حمل مماثل
ال ميلكه امل�ؤمن له وحيث تكون
ال�سيارة حمفوظة يف موقف
من قبل ال�سائقني املعتمدين
يف تلك املحالت.
وذلك ب�شرط:
�أ�  -أن تك ــون ال�سيــارة قد �سلمــت
فقط ل�شخـ ــ�ص م�س ـ ـ�ؤول بعـد
التحقــق الكايف
ب� -أن يكــون ال�شخـ�ص بحــوزتــه
رخ�صـة قيادة
ج� -أن ال يك ـ ــون ال�ض ـ ــرر مغطــى
حتت �أي وثيقة �أخرى

قيادة �سيارات �أخرى

ي�شمل الغطاء الت�أميني مبوجب
الق�سم ( 2م�س�ؤولي ـ ـ ـ ــة الطـ ــرف
الثالث) �أيـ ــة �سيارة خ�صو�صية
�أخرى تقودها ،مبوافقة �صريحة
من املال ــك� ،ضمـ ــن احل ــدود
اجلغرافيـ ــة� ،شريط ــة �أن يكـ ــون
لدي ــك تغـطية �شامـ ـلـ ــة (بريفكت
موتور).
ال ينطبق عليك هــذا الت�أمني يف
احلاالت التالية:
�أ� -إذا كانت ال�سيارة ملـ ــك لك �أو
م�ؤجرة لك مبوجب �إتفاقية
�إيجار متليكي.
ب� -إذا كـانـ ــت ال�س ـي ــارة تـ ـعـ ــود
ملكيته ــا جله ــة العم ـ ــل �أو
�شــريك جتاري �أو م�ؤجرة له.
ج� -إذا كانت م�س�ؤوليتك م�ؤمن
عليه ــا مبوجب وثيقة ت�أمني
�أخرى.
د� -إذا كنـت م�ؤ�س�ســة �أو �شركـ ـ ــة.
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 .5الإ�ستثناءات العامة
تطب ـ ــق على جميع االق�سـ ــام يف
الوثيقة با�ستثناء الق�سم .2
ال تعترب ال�شركة م�س�ؤولة عما يلي:
� -1أي حـ ــادث �أو تلف �أو م�س�ؤولية
حدثت �أو وقعت:
�أ   -خــارج الـ ـحـ ــدود اجلغرافيـ ــة
املذكورة يف جدول الوثيقة.
ب� -إذا كانت ال�سيارة التي
ي�شملها التعوي�ض مبوجب هذ
الوثيقة:
   ت�ستعمل ب�أمر من امل�ؤمن
علي ـ ــه �أو مبوافقت ـ ــه �أو  
بعلم ـ ــه ،بخ ــالف حـ ــدود
الإ�ستعمال املن�صو�ص
عليه يف اجلدول
     مت ــت قيادت ـهـ ــا بوا�سط ــة
�شخ ــ�ص حتـ ــت ت�أثيـ ـ ـر  
الكـحـول �أو املخ ــدرات.
     مت ــت قيادتهـ ــا بوا�سطـ ــة
�شخـ�ص ال يحمـل رخ�صـة
قيـادة (�إال �إذا كان ذلـك
ال�شخـ�ص لـديه رخ�صـة
�أو مل يحظر عليه حيازة
�أو احل�صول على رخ�صة)
ج�  -أثن ــاء �إ�ستخدامه ــا للت�أجيـ ــر
�أو نيل اجلوائز �أو ال�سباق �أو
ال�سرعة �أو �إختبارات التحمل
�أو �أي غر�ض  يتعلق بتجارة
ال�سيارات.
ما عـ ــدا �أن التعوي�ض لن ي�سحب
مبوج ـ ــب اال�ستثنـ ــاءات الع ـ ــامة
( )1ب ،ج� 3 ،أع ــاله يف احلـ ــاالت
التالية:
�أ�   -أثن ــاء وجود ال�سيارة يف عهدة
�أو �سيطـ ــرة �أحـ ــد �أع�ضـ ـ ـ ــاء
�صناعة ال�سيارات وت�ستخدم
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� -٦إ�ستثناء احلرب والإرهاب
لأغرا�ض ال�صيانة والت�صليح.
ب� -إذا كانت الإ�صابة �أو اخل�سارة
�أو الأ�ضرار  ناجمة عن �سرقة
ال�سيارة �أو �أخذها بدون
موافقة امل�ؤمن عليه �أو �سلطة
قانونية �أخرى.
� -2أي م�س�ؤوليـة يج ــري �إحلــاقهــا
مبقت�ضـى �إتفاقيـ ــة ومل تكـ ــن
لتلح ـ ــق لـ ــوال وجو ــد تـ ــلك
الإتفاقية.
� -٣أية خ�سارة عر�ضيـة� ،ضــرر �أو
م�س�ؤولية تنجم ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر يف ما يتعلق
مب�صـادرة ،ت�أمــيم ،ت�سليــم،
تدم ــري �أو �إت ــالف املمتلكــات
بوا�سطة احلكومة �أو ب�أمر
منها �أو اجلمهور �أو ال�سلطات
املحلية �أو العامة.
� -٤أي خ�سارة �أو �ضــرر حيــث ت ــم
تفكيك �أي �أجزاء �أو �إزالتها
دون موافقة ال�شركة.
� -٥أي خ�سارة �أو �ضرر ال يذكر
يبني بو�ضوح يف تقرير
ال�شرطة.
� -٦أي م�سـ ـ�ؤوليــة �أو مــ�ص ــاري ــف
تن�شـ ـ�أ عندم ــا تك ــون املركبـة
امل�ؤمن عليها:
�أ -تـحمل عدد ًا من الرك ــاب
يتجاوز ال�سع ــة امل�صـ ــرح بها
للمركبــة ،وثبــت �أن ح�صــول
احلادث كان ب�سبب هذا
التجاوز.
ب -م�ستعملة يف �أي نوع من �أنواع
ال�سباقات �أو يف حتديد �سرعة
الإنطالق �أو يف جتربة اختيار
القدرة.

ج -قيادة �أي �شخ�ص وهو حتـ ـ ــت
ت�أثري املخدرات �أو امل�شروبات
الكحولية �أو العقاقري الطبية
التي ال ي�سمح طبي ًا بالقيادة
بعد تناولها.
د -قيادة �أي �شخ�ص يقـ ــل عمـ ــره
عن ( )٢١عام ًا ما مل
يكن هو امل�ؤمن له وما مل
يرد ا�سمه �ضمن �أ�سماء
ال�سائقني املجازين الذين
تقل �أعمارهم عن � ٢١سنة يف
جدول الوثيقة.
هـ -م�سروقة �أو م�أخوذة غ�ص ـب ـ ـ ًا،
فيما عدى التغطية ح�سب
الق�سم .1
و   -قيادة �أي �شـخــ�ص ال يحـ ـم ــل
رخ�صة قيادة� ،أو ال يحمل
ت�صريح ًا ي�ؤهله لقيادة هذه
الفئة من املركبات�،أو ب�سبب
�إلغاء رخ�صة القيادة م�ؤقت ًا �أو
ب�صفة دائمة.
ز  -م�ستعملة �ضمن املناطــق التـي
ال ي�سمح عادة للعامة بدخولها  
مثل املطارات �أو املوانىء
البحرية ما مل تكن املركبة
م�ستخدمة لأغرا�ض  جتارية
يف النطاق امل�سموح به.
 -7احلاالت التالية:
�أ� -إذا ثبت �أن امل�ؤمن قدم بيانات
غري �صحيحة �أو �أخفى حقائق
جوهرية يف منوذج طلب
الت�أمني والتي ت�ؤثر على قبول
ال�شركة بتغط ـ ــية اخلطــر �أو
�سعر الت�أمني �أو �شروطه.

ب� -إذا ثبت وقوع احلادث عمد ًا
من قبل امل�ؤمن له �أو ال�سائق.
ج -عدم �إبالغ امل�ؤمن له ال�شركة
كتابي ًا خالل ع�شرين يوم
عمـ ــل عـن �أي تغيري جوهري
�صـ ــرح به يف منــوذج طــلب
الت�أمـ ــني.
د   -هروب امل�ؤمن له �أو ال�س ـ ــائــق
من موقع احلادث.
هـ� -إق ــرار امل�ؤم ــن لــه �أو ال�س ــائق
بتحمل م�س�ؤولية احلادث دون
وج ــه حــق بق�ص ــد الإ�ض ــرار
بال�ش ــركة.
و   -تـجاوز امل�ؤمن له �أو ال�سـ ـ ــائــق
الإ�شارة احلمراء.
ز  -ال�سري بامل ـ ـ ــركبة عك�س �إجتاه
ال�سري.
ح  -التفحيط.

ال�شركة ال تتحمل م�س�ؤولية
�أي خ�سارة عر�ضية� ،ضرر �أو
م�س�ؤولية جنمت ب�سبب مبا�شر �أو
غري مبا�شر بوا�سطة:
 -١احل ــرب �أو الغ ــزو �أو �أعمـ ـ ــال
العدوان الأجنبـي �أو الأعمــال
العدوانية �أو الأعمال �شب ــه
احلــربـ ـيـ ــة (�سـ ــواء �أعلنت
احلـ ـ ــرب �أم ل ــم تعـ ــلن) �أو
احلرب الأهلية.
 -٢التمرد �أو الإنتفا�ضة الع�سكرية
�أو ال�شعبية �أو الع�صيان �أو
الثورة �أو ال�سلطة الغا�ضبة
�أو الأحكام العرفية �أو حالة
احل�صار �أو �أي من الأحداث
�أو الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل
�إعالن �أن �إ�ستمرار الأحكام
العرفية �أو حالة احل�صار �أو
�أعمال التخريب والإرهاب
التي يرتكبها �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص يعملون ب�صفة
منفردة �أو نيابة عن �أو على
�صلة ب�أي منظمة �إرهابية.
ويق�صد بالإرهاب �إ�ستخدام
العنف لأغرا�ض  �سيا�سية �أو
فكرية �أو فل�سفية �أو عن�صرية
�أو عرقية �أو �إجتماعية �أو
دينية .وي�شمل ا�ستخدام
العنف و�ضع العامة و� /أو
�شريحة منهم يف حالة خوف،
�أو الت�أثري على ،و� /أو الت�سبب
يف ا�ضطراب ،و� /أو التدخل
يف �أي عمليات و� /أو �أن�شطة �أو
�سيا�سات خا�صة باحلكومة،
�أو الت�سبب يف ا�ضطراب ي�ؤثر
�سلبا على

االقت�صاد الوطني �أو �أي من
قطاعاته.
 -٣ما ينتـج ب�س ـبـب �أو ين�شـ ـ�أ ع ــن
�أو تكون �ساهمت فيه الأ�سلحة
النووية �أو الإ�شعاعات الأيونية
�أو التلوث بالإ�شعاع من �أي
وقود �أو �أية نفايات نووية
ناجتة عن احرتاق وقود نووي،
ولأغرا�ض هذا اال�ستثناء ف�إن
االحرتاق ي�شمل �أي عملية
ان�شطار نووي.
 -4الإ�ضـ ـ ـ ــراب �أو ال�شـ ـغـ ـ ـ ــب �أو
الإ�ضطرابـ ــات املدنـ ـ ـيـ ـ ــة �أو
العمالية.
�إذا �أكدت ال�شركة �أن �أي تلف �أو
�أ�ضرار �أو تكاليــف �أو م�صاريـف
تنتج عن هذا اال�ستثناء ال ي�شملها
الت�أمني ،ف�إن عبء �إثبات العك�س 
يقع على امل�ؤمن لــه.
�إذا ثبــت عدم قانونيـ ــة �أي جزء
من هذا اال�ستثناء �أو غي ــر قابليته
للتنفيـ ــذ ،يظ ــل باق ــي اال�ستثن ــاء
�ســاري املفعول والنف ــاذ.
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� .7شروط عامة
 -1تعتبـر هـذه الوثيقـة مع �شهــادة
ت�أمني ال�سيارات و�أي تظهري/
مذكرة اتفاقية واحدة و�أي
كلمة �أو عبارة لها معنى معني
يف �أي جزء من هذه الوثيقة
ويف اجلدول يكون لها نف�س 
املعنى حيثما ظهرت.
 -٢ال ي ـ ـجــوز الإقـ ــرار �أو ال ــوعــد
بالدفع بوا�سطة امل�ؤمن له
�أو بالنيابة عنه دون موافقة
ال�شركة كتابي ًا على ذلك فهي
التي يحق لها �إذا �أرادت �أن
تتوىل ومتار�س  با�سم امل�ؤمن
عليه الدفاع �أو الت�سوية لأية
مطالبات �أو التقا�ضي با�سمه
ومل�صلحته ال�شخ�صية حول
التعوي�ضـ ـ ــات �أو الت ـ ــلفي ـ ــات
�أو غريه ــا ولل�شـ ـ ــركة مطلق
الت�صــرف يف رفع �أية دعاوى
ويف ت�سوي ــة �أيـ ــة مطالب ــات
ويلتزم امل�ؤمــن عليه �أن يوفر
لل�ش ــركة �أيــة معلوم ـ ــات �أو
م�ساعدة قد تطلبه ــا� .إن �أي
�إ�شعار �أو مرا�سلة من الواجب
اعطاءه ــا �أو عمله ــا مبوجب
هذه الوثيقة يج ــب �أن ت�سلم
كتابي ًا �إىل ال�شركة.
 -٣يلتزم امل�ؤمن له ب�إتخاذجميع
االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـ ــالزمـ ـ ـ ــة
للمحافظ ــة عل ــى ال�سي ـ ـ ــارة
امل�ؤمن عليهــا من ال�ضياع �أو
ال�ضـ ــرر و�أن تكـ ــون ال�سي ــارة
امل�ؤمن عليها يف حالة �صاحلة
للقيادة على الطريق ولل�شركة
احلـ ــق يف معايـ ــنة ال�سي ــارة
وفح�صهـا �أو فح�ص �أي جزء
منها يف كل االوقات.
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 -٤يج ــب �أن يبق ــى امل�ؤمـ ــن ل ـ ــه،
وطوال فت ــرة هذه الوثيقة،
امل ــال ـ ــك الوحـ ـي ـ ــد واملطلـ ــق
للمركبة ويجب عدم �إبرام
�أية اتفاقية يتم مبوجبها
ت�أجري املركبة امل�ؤمنة مقابل
�أجرة �أو مبلغ �إىل طرف ثالث
بدون احل�صول على املوافقة
الكتابية امل�سبقة من ال�شركة.
� -٥إذا ك ــان ــت املركب ــة مـ ـ�ؤمـ ـنــة
بنـ ــوع الت�أمـ ــني نف�س ــه م ـ ــن
�أكـرث من �شركة ،فال تلت ـ ـ ــزم
ال�ش ــركة �إال بدفــع ج ــزء من
قيمة التعوي�ض �أو امل�صــاريف
�أو الأتع ــاب مـ ـ ـ ــعاد ًال للن�سبة
بني مبلغ الت�أمني وبني مبالغ
الت�أمينات جمتمعة� ،أما يف
حالة وجود نوع �آخر من �أي
ت�أمني يغطـ ـ ــي امل�س�ؤولية �أو
امل�صاريف نف�سها (مثل توافر
وثيقة ت�أمني �شامل) ،فتكون
ال�شركة م�س�ؤولة عن تغطية
تلك امل�س�ؤولية� ،أو امل�صاريف
جتاه الغري ،ثم حتل حمل
امل�ؤمن له يف مطالبة امل�ؤمن
له يف مطالبة �شركات الت�أمني
الأخرى ب ـ ــدفـ ــع ح�صته ــم
الن�سبية من تلك املطالبة.
 -٦على امل�ؤمن له  �إ�شعار ال�شركة
كتابي ًا خالل ع�شرين يوم
عمل عن �أي تغيري جوهري
�صرح به يف منوذج طلب
الت�أمني ،ويجب على ال�شركة
�إ�شعار امل�ؤمن له خالل ثالثة  
�أيام عمل تبد�أ من تاريخ
تلقيه ــا الإ�شع ــار املذكـ ــور يف
حال رف�ض  تغطية امل�ؤمن له

ت�أمينيا.
 -٧يحق لل�ش ـ ــركة يف ح ــال تعثـ ــر
امل� َؤمن له �سداد م�ستحقات
ال�شركة �سوا ًء �أكانت
ا�شرتاكات ت�أمني �أو مطالبات
�إدراج ا�سم امل� َؤمن له يف نظام
ال�شركة ال�سعودية للمعلومات
االئتمانية (�سمة).
 -٨عنـ ـ ــد وقوع ح ـ ــادث مغطـ ـ ــى
مبوجب هذه الوثيقة يتعني
على امل�ؤمن له �أو ال�سائق:
�أ� -إبالغ اجلهات املعنيـة يف �أقـرب
وقت ممكن بعد وقوع حادث
مغطى مبوجب هذه الوثيقة،
وعدم مغادرة موقع احلادث
�إىل حني �إنهاء الإجراءات،
وي�ستثنى من ذلك احلاالت
التي ت�ستلزم مغادرة موقع
احلادث مثل وجود �إ�صابات
ج�سدية �أو انتظار مدة ال تقل
عن �ساعتني.
ب -ع ـ ــدم الإق ــرار بامل�س ـ ـ�ؤولي ــة
بق�صـد الإ�ضرار بال�شركة� ،أو
الدفع �أو التعهد بدفع �أي مبلغ
لأي طرف يف احلادث �إال
بعد احل�صول على املوافقة
الكتابية امل�سبقة من ال�شركة.
ج -التعـ ـ ــاون م ـ ـ ـ ــع ال�ش ـ ــركـ ـ ــة،
وتـحرير الوكاالت ال�شرعية
التي متكنها من اتخاذ
�إجراءات املرافعة واملدافعة
والت�سوية نيابة عن امل�ؤمن له،
�أو ال�سائق �إذا �أبدت رغبتها
يف ذلك.

د� -أن يقوم على نفق ــة ال�ش ـ ــركــة
بجميع الأعمال الالزمــة
ل�ضمـ ـ ــان ح ــق ال�شـ ــركة يف
حت�ص ــيل �أي مبالغ ت�ستحقها
من �أي ط ــرف �آخ ــر نتي ـجــة
تعوي�ض تقوم بدفعه مبقت�ضى
هذه الوثيقة.
 -٩ت�سقط احلقوق النا�شـئة ع ـ ــن
ه ــذه الوثيق ـ ــة �إذا انطـ ــوت
املطالبـ ـ ــة املقدم ــة علـ ـ ـ ــى
الإحتيـال� ،أو ا�ستخـدم امل�ؤمن
له �أو ال�سائق �أو من ينوب
عنهما �أو الغري �أ�ساليب �أو
و�سائل احتيال بغية احل�صول
على منفعة من هذه الوثيقة،
�أو نتجت امل�س�ؤولية �أو ال�ضرر
من جراء فعل متعمد من
امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو الغري
�أو التواط�ؤ مع �أي منهم.
ولل�شركة الرجوع على �أي
طرف يتبني م�س�ؤوليته عن
هذا االحتيال �سواء كان
م�شاركا �أو متواطئا ،على �أن
تلتزم ال�شركة بتعوي�ض الغري
�إذا كان ح�سن النية.
 -١٠ال يحق لل�شركة �أو امل�ؤمن له
�إلغـ ــاء ه ــذه الوثيق ــة بع ــد
�إ�صدارهـ ـ ــا �إال يف �أي مـ ـ ــن
احلاالت الآتية:
�أ�   -إ�سقاط �سجل املركبة
ب� -إنتق ــال ملكي ــة امل ــركبة �إل ــى
مالك �آخر
ج -تقدمي وثيقة ت�أمني من �شركة
�أخرى بديلة.
ويف حال رغبة امل�ؤمن له
�إلغاء وثيقة الت�أمني يف
�أي وقت يجب عليه �إعادة

الوثيقة �إىل ال�شركة مرفق ًا
بها طل ــب الإلغـ ــاء ،عل ـ ــى �أن
تقوم ال�شركة ب�إعادة امل�ستحــق
عن املدة الغري منق�ضيـة من
الوثيقة �إىل امل�ؤمن لـ ـ ــه من
خالل �إيداع املبلغ املتبقي من
اال�شرتاك يف احل�ساب البنكي
الدولــي  IBANوذلك خالل
ثالثة �أيام عمل من تاريخ
علم ال�شركة.
ويحت�سب املبلغ امل�ستحق �إعادتة
للم�ؤمن له عن املدة غري املنق�ضية
من فرتة التغطية الت�أمينية من
خالل طرح الأيام املنق�ضية من
�أيام التغطية الت�أمينية كاملة
ثم ق�سمة الناجت على عدد �أيام
التغطية كاملة و�ضرب الناجت
بالإ�شرتاك خم�صوما منه الر�سوم
الإدارية بحد �أق�صى  25ريال،
مثال على ذلك-365(( :الأيام
امل�ستهلكة)( )365/اال�شرتاك -
الر�سوم الإدارية).
وي�ستثنى من �إلزام ال�شركة
بدفع اال�شرتاك املتبقي يف حال
وجود مطالبة متعلقة بالوثيقة
املراد �إلغا�ؤها تزيد قيمتها عن
قيمة املبلغ املفرت�ض �إعادته وفق
طريقة احل�ساب �أعاله.
يجوز لل�شركة �إلغاء هذه الوثيقة
با�ستثناء الق�سم  2وفقا لتقديرها
يف حال تدهور �سجل املطالبات،
�أو حماوالت االحتيال �أو �أي �سبب
معقول �آخر ،وذلك عن طريق
�إر�سال �إ�شعار مدته ثالثني ()30
يوم ًا بوا�سطة ر�سالة م�سجلة
�إىل امل�ؤمن له على �آخر عنوان
معروف لدينا ،و�سيتم ا�سرتداد

جزء من الق�سط /الإ�شرتاك على
�أ�سا�س تنا�سبي للفرتة املتبقية من
الت�أمني.
وبالرغم مما تقدم تظل ال�شركة
وامل�ؤمن له وال�سائق ملتزمني
ب�أحكام هذه الوثيقة ب�ش�أن
االلتزامات النا�شئة قبل �إلغائها.
  -١١يخ�ضـع �أي ن ــزاع ين�ش ـ�أ عــن
هـ ــذه الوثيق ـ ــة للأنظمـ ـ ــة
واللوائ ــح املـعم ـ ــول بهـ ــا يف
اململك ــة العربيـ ــة ال�سعودي ــة،
وت ـخـتـ ــ�ص بــالف�ص ـ ــل فــيه
جلان الف�صل يف املنازعات
واملخـ ــالف ـ ــات التـ ـ ـ ـ�أمينيـ ــة
املن�صو�ص عليهــا يف املادة
رقم ( )20من نظام مراقبة
�شرك ــات الت�أم ــني التعـ ــاوين
ال�صادر باملر�سوم امللكي م/
 32وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ.
 -١٢ال تُ�سمع �أي دعوى نا�شئة عن
هذه الوثيقــة بعـ ــد انق�ضــاء
خم�س  �سن ــوات عـلى حدوث
الواقعــة التي ن�شـ ـ�أت عنـ ــها
الدعوى وعلم ذوي امل�صلح ــة
بحدوثها ما مل يكن هناك
عذر تقتنع به جلان الف�صل
يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية.
 -١٣يوافـ ــق امل�ؤم ــن له علـ ــى �أن
ت ـح ــل ال�شرك ــة حملــه فيما
يخ ــ�ص �أي ح ــق �أو تعويـ ــ�ض 
م�ستح ــق ل ــه م ــن �أط ــراف
�أخرى ،عندما تقــوم بال ــدفع
�أو �إ�ص ــالح �أي تخريـ ــب �أو
�ضرر مبوجــب ه ــذه الوثيقة.
وبن ـ ــاء عل ــى القيــام بجمي ــع
الت�صرفات واالجراءات
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� .8إجراءات ت�سوية املطالبات
الت ــي قـ ــد تك ــون �ضـ ــرورية
�أو مط ــلوبة ب�ش ــكل معـ ــقول
مـ ــن ق ــبل ال�ش ــركة لغ ــر�ض 
احل�ص ــول ع ــلى تلك احلـقوق
�أو التعوي�ضات� ،سواء كانت
هذه الت�صرفات واالجراءات
�ضرورية �أو قد ت�صبح مطلوبة
قبل �أو بعد �أن تقوم ال�شركة
بتقدمي التعوي�ض.
� -١٤إذا ن�ش ـ ـ ـ�أ �أي خـ ــالف ب�ش ـ�أن
هذه الوثيقة ،على ال�شركة
�أن تقوم فور ًا ب�إخطار امل�ؤمن
له كتابي ًا بحقها يف �إحالة
اخلالف �إىل التحكيم،
بوا�سطة فرد يعني كتابي ًا
بوا�سطة الطرفني املتنازعني،
و�إذا مل يتفق الطرفان على
املحكم ،يحال النزاع �إىل
التحك ـ ـ ــيم بوا�سط ـ ــة ثالثة
حمكمني يختار كل منهما
حمكم ًا يعين ـ ـ ــه كتابي ًا وذلك
خـ ــالل �شه ــر ميالدي من
تاريخ مطالبة �أحدهما للآخر
كتابيا بتعيني حمكم ،ويختار
املحكمان حمكمـا مرجحا
لرئا�سـ ــة جــل�س ــات التحكيم،
على �أن يعتب ـ ــر �صدور قرار
التحكيم �شرط ـ ــا م�سبق ًا
التخاذ �أية �إجراءات قانونية
�ضد ال�شركة ،و�إذا قامت
ال�شركة بنفي م�س�ؤوليتهاعن
�أية مطالبة مبوجب هذه
الوثيقة ومل تع ــر�ض  تلــك
املطالب ـ ــة للتحكي ــم وفق ــا
ل�شـ ــروط هذه الوثيقة خالل
�أربعة وع�شرين �شهر ًا من
تاريخ رف�ض  املطالبة ،يعترب
امل�ؤمن متنـ ــازال عنه ــا مـ ـ ـ ــن
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كافة الوج ــوه ،وال يح ــق لـ ــه
بعد ذلك الرجوع يف �ش�أنها
على ال�شركة� .إن قوانني
و�أنظمة التحكيم املعمول بها
يف اململكة العربية ال�سعودية
�سوف تطبق يف هذه احلالة.
 -١٥اخل�سارة الكل ــية  -يف حـ ــال
وقوع حادث �أدى �إىل خ�سارة
كلية �أو خ�سارة كلية مقدرة
�أو يف حالة ال�سرقة حتت �أي
ق�س ــم مــن �أق�س ــام الوثيق ــة،
يج ـ ــب �أن تتحـ ــول ملكي ـ ــة
املركبة مــو�ضـ ــوع املط ــالبة
وملحقاتها �إىل ال�شركة قبل
ت�سوية املطالبة وذلك بعد
امتام االجراءات لنقل ملكية
املركبة حتت ا�سم ال�شركة.
 -١٦يف حالة ال�س ـ ــرقة ،حتتفـ ــظ
ال�شركة بحقها يف تن�شيط
فرتة �إنتظار مقدارها 90
يوما ،والذي هو مقدار الوقت
الذي يجب �أن تنتظره قبل
احل�صول على �أي مدفوعات
مبوجب هذه الوثيقة.
 -١٧ت�صليحات الوكالة مبوجب
الق�ســم  5يف هــذه الوثيق ــة
خا�ضع ـ ــة ل�شـ ــرط �صيان ـ ـ ــة
وت�صليح املركبة لدى الوكيل
املعتمد من ال�شركة امل�صنعة.
� -١٨إذا مل تك ــن لدي ــك مطالبـ ــة
حتت وثيقتك ،عند التجديد
�سوف يتم تخفي�ض  ق�سط
الت�أمني وفق ًا للجدول املعمول
لدينا يف ذلك الوقت« .خ�صم
عدم املطالبة» ال ميكن �أن
يطبق لأي وثيقة �سارية ملدة
�أقل من �12شهر ًا ،و�إذا كانت

لديك مطالبة حتت وثيقتك
�سوف تقلل من خ�صم عدم
املطالبة لديك وفق ًا للجدول.

بالن�سبة للمطالبات املتعلقة
بالق�سم  2من الوثيقة:
تلت ــزم ال�شركة عند تلق ـ ــي �أي
مطالبــة عن طري ـ ــق اي م ـ ــن
منافذها �أو باالت�صال على الرقم
املجاين  920008477ب ـ ـ ـ�أن تزود
مقدمهــا ب�إي�صال ُيفي ــد بتلق ــي
املطالبة ،و�إعل ــامه ب�أي نواق�ص
خالل ثالثة �أيام من تلقيها،
كما تلتزم ال�شركة بتعيني خبري
معاينة �أو مقدر خ�سائر �إذا كان
ذلك �ضروري ًا خالل مدة زمنية
ال تتجاوز ثالثة �أيام من تاريخ
ا�ستالم املطالبة.
�أي مطالبات مدفوعة مبوجب  
�أي جزء من هذه الوثيقة تكون
بالريال ال�سعودي وتلتزم ال�شركة
بت�سوية مبالغ املطالبات املقررة
من الإدارة العامة للمرور �أو من
�شركة جنم خلدمات الت�أمني
�أو اجلهات املرخ�ص لها بذلك
املغطاة مبوجب هذه الوثيقة بكل
نزاهة وعدالة دون �أي م�ساومة
خالل مدة �أق�صاها خم�سة ع�شر
يوم ًا هجري ًا من تاريخ ا�ستالم
املطالبة مكتملة امل�ستندات .ويف
حال عدم التزام ال�شركة بت�سوية
املطالبات خالل الفرتة النظامية
لأ�سباب غري منطقية يحق
للم�ستفيد من التغطية الواردة يف
هذه الوثيقة التقدم ب�شكوى عن
طريق موقع �ساما تهتم
(� )www.samacares.saأو
التقدم بطلب �إىل جلان الف�صل
يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية لإلزام ال�شركة بتعوي�ضه
عن �أي تكاليف حتملها نتيجة
عدم ا�ستخدامه للمركبة

ب�سبب ت�أخـ ــر ال�شرك ــة يف ت�سوي ــة املطالبة وعدم تقدمي مربرات
املطالبـ ــة (مث ــل �أج ــرة �سي ـ ــارة مقنعة للت�أخر يف �سداد التعوي�ض.
بديلة) .تلتزم ال�شركة �إبالغ
مقدم املطالبة كتابي ًا بقبول �أو
رف�ض  املطالبة ،ويف حال قبول
املطالبة تلتزم ال�شركة بتو�ضيح
مبلغ التعوي�ض  وكيفية التو�صل
�إليه� ،أما عند رف�ض املطالبة ف�إن
ال�شركة تلتزم
بالآتي:
 -١تزويد مقدم املطالبة ب�أ�سبــاب
الرف�ض.
� -٢إبالغ مقدم املطالبة �إمكانيــة
تقدمي دعواه عن طريق موقع
�ساما تهتم
(� )www.samacares.saأو
جلان الف�صل يف املنازعات
واملخ ــالف ـ ــات الت ـ ـ�أميني ـ ـ ــة
املن�ص ــو�ص عليهــا يف امل ــادة
الع�شرين من نظام مراقبة
�شركــات الت�أمني التعاوين
للنظر فيها من قبل تل ــك
اللجان.
 -٣تزويد مقدم املطالبة بن�سخــة
من الوثائق وامل�ستندات
امل�ؤيدة لقرار ال�شركة يف حال
طلب مقدم املطالبة ذلك من
ال�شركة.
�إلتزامات ال�شركة يف حال الت�أخر
يف ت�سوية مطالبة مكتملة
امل�ستندات:
تلتزم ال�شركة بتعوي�ض  امل�ستفيد
من التغطية الواردة يف هذه
الوثيقة عن �أي تكاليف يتحملها
نتيجة عدم ا�ستخدامه للمركبة
املت�ضررة ب�سبب ت�أخر ال�شركة يف
ت�سوية املطالبة عن خم�سة ع�شر
يوم ًا من اكتمال م�ستندات
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� .9إجراءات ال�شكاوى
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واختي ــار ال�شك ـ ـ ــاوى حتـ ــت
�أك�سـ ــا و�أنــت (يف �أ�س ـ ـف ــل
ال�صفح ــة) و�سجل �شكوتك.
�سوف ت�ستلم ر�ساله تلقائية
يذكـر فيها رقم املرجع الذي
�سيذكر يف جميع املرا�سالت
امل�ستقبلية.
ويف حالة مل يكن لديك بريد
�إلكرتوين �أو مل ميكنك �إ�ستخدام
الإنرتنت:
 .٢ار�سال ر�سالة اىل ادارة �شركة
�أك�س ـ ــا للت�أم ــني التعــاون ـ ــي،
�ص.ب ،753 .الريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�ض 
 ،11421اململكـ ـ ـ ـ ــة العربي ـ ــة
ال�سعودية� ،أو
 .٣ار�سال فاك�س اىل
� 00966114780418أو
 .4االت�صال بنا على هاتف
 00966114776706و�أطلب
من موظفي خدمة العمالء
ت�سجيل �شكواك� ،أو

http://onlinecomplaints.sama.gov. sa/SAMANetOnline/Common/Pages/ Intro/
InsuranceOnlineComplaints. aspx?lang=en

وكيل �أك�سا

بف�ضل وجود �أكرث من  102مليون عميل يف جميع �أنحاء العامل ،ف�إن �شركة  �أك�سا
للت�أمني تعترب واحدة من �أكرب �شركات الت�أمني يف العامل .نحن نقدم جمموعة
وا�سعة من منتجات الت�أمني لتلبية احتياجاتك ال�شخ�صية واحتياجات العمل.

ت�أمني املركبات
ت�أمني املنازل
ت�أمني ال�سفر
ت�أمني الدراجات النارية
ت�أمني الإ�صابات ال�شخ�صية

SARPL11EN11311PR3JUNE192014PM

نحن نلتزم بتقدمي خدمة ممتازة
وم�ست ـ ــوى ع ــايل م ــن الرع ــاية
لعمالئنـ ــا .ونـحن نعـلم ب�أن قد
حتدث بع�ض الأخطاء �أحي ــان ًا ،و
عندما يحـدث ذلك ،نحن نرغب
ب�أن نعلم بذلك.
نحن نوعدك
�أ�    .سوف نقوم بت�سجيل �شكـ ــوتك
فور ًا
ب�  .سوف نقوم بالتح ــقيق فـ ــور ًا
ج�   .سوف نعلمك ب�أي م�ست ــجدات
د�   .سوف نق ــوم بكل ما هو ممكن
لإيجاد حل ل�شكوتك.
هـ�  .س ــوف نتعـ ـلــم من �أخ ــطائــنا
و�   .سـ ــوف ن�ستخ ــدم املعلومـ ــات
املوجودة يف ال�شكوى لتطوير
خدماتنا ب�إ�ستمرار.
قد تكون املكاملات الهاتفية م�سجلة
لأغرا�ض التدريب واملراقبة.
�إذا كان الأمر متعلق بوثيقتك �أو
مطالبتك �أو �أي �أمر �أخر ،يرجى
الإت�صال مب�ست�شار الت�أمني التابع
لك �أو� ،إذا مل يتم تعيني �أي
م�ست�شار من قبلك ،يرجى
الإت�صال بنا مبا�شرة.
مل�ساعدتنا على خدمتك ،نطلب
منك:
 ارفـ ــاق الوثائ ــق التي تـ ــدعم
ال�شكوى� ،إذا كانت �ضرورية.
 طــرح الأ�سئلة الت ــي تـ ــود منا
االجابة عليها.
� أن تخـربنا ما هو الرد املعقول
حلل م�شكلتك.
كما يـتوفـ ــر الدعـ ــم وامل�ساع ـ ــدة

يف عملية تقدمي ال�شكاوى و�/أو
تف�سري اجراءات ال�شكاوى .ان
�سيا�سة ادارة ال�شكاوى لدينا
واجـ ـ ــراءات �أدارة ال�شـ ـ ـ ـكـ ــاوى
الداخلية تت�ضمــن �أحكــام ًا مـ ـ ــن
�صفة والتي تعك�س  ما هو عادل
ومعقول يف ظروف ال�شكوى.
كما ن�ؤكد لكم ب�أننا �سنتعامل
مع جميع امل�سائل ب�شكل جدي
وب�سرية تامة.
ميكنك تقدمي �شكوتك ب�أي من
الطرق التالية:
   .١زيارة موقعنـ ــا على االنتــرنت

 .5الذهاب ملكتبنا والطلــب مـ ـ ــن
موظفـ ـ ــي خدمـ ــة العم ـ ــالء
ت�سجيل �شكواك .و يف ه ــذه
احلـ ــاالت ،وبالنيـ ــابة عن ــك،
�سيتم ت�سجيـل ال�شكوى من
قبل موظفينا و�سيتم تقدمي
رقم مرجع لك ،الذي يجب
كتابته يف جميع املرا�سالت
امل�ستقبلية.
�سي ــتم ب ــذل كافة اجله ـ ــود
للرد عليك خالل   � 7أيام عمل،
و�إذا ت�أخر الرد النهائي عن 15
يوم عمل �أو �إذا احتجنا املزيد
من الوق ـ ــت للتحقي ــق� ،س ــوف
نبلغــكم بالوق ــت الذي �سنقـ ــوم
فيه بالإت�صال بك مرة �أخرى مبا
يتعلق ب�شكوتك� .إذامل تكن را�ض 
عن الرد النهائي� ،أو غري را�ض 
عن الت�أخري يف الرد (الت�أخري مبا
يزيد  15يوم) ،ميكنك الرجوع
لهيئة الت�أمني .ميكن ـ ــك القي ــام
بذلـك عن طريق �إر�سال تفا�صيل
ال�شكوى مع ذكر رقم املرجع
لأك�سا �إىل هيئة الت�أمني.

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ق�سم حماية العمالء
�ص.ب  ، 2992الريا�ض  ، 11169اململكة العربية ال�سعودية
الرقم املجاين 8001256666 :
موقع ت�سجيل ال�شكاوي:

٨٠٠ ١١٦ ٤٨٤٥

www.axa-cooperative.com

�شركة �أك�سا للت�أمين التعاوني
�شركة م�سجلة في وزارة ال�صناعة والتجارة للمملكة العربية ال�سعودية ب�سجل تجاري رقم 1010271203
وتحمل رخ�صة ت�أمين رقم � TMN/٢٥/٢٠١٠١صادرة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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�شركة اك�سا للت�أمين التعاوني
�شركة م�سجلة في وزارة ال�صناعة و التجارة بالمملكة العربية ال�سعودية ب�سجل تجاري رقم 101271203
وتحمل رخ�صة ت�أمين رقم � TMN/25/20101صادرة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

