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املوضوع: تقديم خدمات ما               

  اإللكترونيبعد البيع 

 املحترم                                                                                                                          التنفيذي الرئيس ةسعاد

 املحترم                                                                                                                                         االلتزام  مسؤول

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

            

ا            
ً
من دور البنك املركزي اإلشرافي والرقابي على قطاع التأمين في اململكة، واستمراًرا للجهود  انطالق

 للتطور في التعامالت اإللكترونية خدمات التأمينية للمؤمن لهم، التقديم أفضل  املبذولة لضمان
ً
ومواكبة

 إلى الئحة عمليات التأمين اإللكترونية الصادرة من البنك املركزي.
ً
 في اململكة، وإشارة

 

وحيث تبين للبنك املركزي قيام بعض شركات التأمين بتقديم خدمات البيع اإللكتروني للوثائق             

الل شركات وساطة التأمين اإللكترونية دون استكمال تقديم التأمينية سواًء بشكل مباشر أو من خ

خدمات ما بعد البيع بشكل إلكتروني على النحو الذي يواكب التطور في التعامالت اإللكترونية ويحسن 

  .تجربة املؤمن لهم

أمينية سواًء عليه، يتعين على كافة شركات التأمين التي تقدم خدمات البيع اإللكتروني للوثائق الت            

بشكل مباشر أو من خالل شركات الوساطة اإللكترونية، إتاحة خدمات ما بعد البيع إلكترونًيا وبشكل 

وذلك من خالل  فعال يضمن تجربة سريعة وسهلة للمؤمن لهم، ويضمن تقليص املتطلبات الورقية

 باآلتي:   -كحٍد أدنى–االلتزام

ير خدمات تقديم املطالبات التأمينية عبر مواقعها وتطبيقاتها اإللكترونية على نحو يكفل توف -1

الربط مع الجهة املختصة  -على سبيل املثال-تجربة سريعة ويضمن تقليص املتطلبات الورقية 

نظاًما لتوفير البيانات الالزمة أو االستعانة بالخدمات املقدمة من قبل شركات الخدمات 

 للتأمين. املساندة



عبر مواقعها وتطبيقاتها اإللكترونية تتضمن خدمات إجراء  -ما بعد البيع-توفير خدمات  -2

تعديالت على الوثيقة إما باإلضافة أو التجديد أو اإللغاء، واسترجاع املبالغ على نحو يضمن 

ية خالل تجربة سريعة ومباشرة تسمح للمؤمن له فورية اإللغاء، كما توفر استرجاع املبالغ املال

 أيام عمل كحد أقص ى.  3

على سبيل املثال: خدمة التحقق من سريان  ،تقديم خدمات ما بعد البيع األخرى بشكل فوري -3

الوثيقة، ومعرفة تاريخ بداية سريانها وانتهائها، واالطالع على الجدول الزمني ألقساط التأمين 

 ها من الخدمات. وغير  واالطالع على األقساط املدفوعة وتواريخ دفعها وقيمتها

توفير خدمة عمالء تتعامل مع أي خلل تقني متعلق بتقديم خدمات ما بعد البيع إلكترونًيا أو أي  -4

   استخدامهم للخدمات اإللكترونية املقدمة. أثناء إشكاالت قد تواجه العمالء

 

( يوم من 30اعها خالل )عليه، يتعين على كافة شركات التأمين االلتزام بما ورد أعاله وتصحيح أوض           

 لإلجراءات والعقوبات النظامية.
ً
 تاريخه، علًما أن الشركات املخالفة ستكون عرضة

 للعمل بموجبه،

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

 نطاق التوزيع:            

 شركات التأمين          -

 
 


