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 252/202207الرقم: ت.ع.م/

 م13/07/2022التاريخ: 

  

تحديث نموذج مطالبات التأمين اإللزامي   املوضوع:

 للمركبات )الطرف الثالث( لألفراد والشركات.

Subject: Updating the Insurance Claim Form 

for Compulsory Motor (Third Party) Insurance 

for Individual and Corporates.  

  

       

 املحترم                                                      سعادة الرئيس التنفيذي

 املحترم                                                                     لتزاممسؤول اال

  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

( 98/201612تعميم البنك املركزي رقم )ت.ع.م/إشارة إلى 

هـ، في شأن النموذج املعتمد ملطالبات 02/03/1438وتاريخ 

إشارة ، والتأمين اإللزامي للمركبات )الطرف الثالث( لألفراد

االشرافي والرقابي على قطاع التأمين في  إلى دور البنك املركزي 

تفيدين من اململكة، وسعًيا لحماية حقوق املؤمن لهم واملس

التغطية التأمينية ومن ذلك تطوير آلية تسوية املطالبات 

 .الـتأمينية

 
 

نفيدكم بأنه جرى تحديث النموذج املعتمد ملطالبات 

التأمين اإللزامي للمركبات )الطرف الثالث( بما يتماش ى مع 

آخر التعديالت التي طرأت على األنظمة واللوائح الصادرة عن 

تتمثل أبرز التحديثات في توسيع الجهات ذات العالقة، و 

نطاق تطبيق النموذج ليشمل جميع مطالبات التأمين 

اإللزامي للمركبات )الطرف الثالث( سواء كانت املطالبة 

ا للصيغة املرافقة لهذا التعميم، لألفراد أو الشركات، وفًق 

باإلضافة إلى إمكانية تحويل النموذج إلى نموذج رقمي ملواكبة 

 التقنية. التحول للخدمات
 

Dear CEO, 

Dear CCO, 

  

Greetings, 

  

Reference to the Central Bank’s “SAMA” 

circular number (98/201612) dated 

02/03/1438H regarding the claim form 

“Form” for compulsory motor (third party) 

insurance  for individuals, and in reference to 

SAMA’s supervisory responsibility over the 

insurance sector in the Kingdom, and its effort 

to protect the rights of the insureds and 

beneficiaries, in particular the development of 

claims settlement methods.  
 

 

It is to be informed that the Form for 

compulsory motor (third party) has been 

updated in alignment with the  regulatory 

updates by relevant bodies, along with 

expanding the scope of its implementation to 

cover all compulsory motor vehicle (third 

party) claims filed by either individuals or 

corporates, based on the wording attached to 

this Circular. In addition to the ability to 

digitalize the Form to keep pace with 

the  technology transformation. 

 

 

 

 
 



 

 

عليه، يتعين على كافة الشركات التي تقدم منتج تأمين 

املركبات اإللتزام بالنموذج املحدث ملطالبات التأمين اإللزامي 

للمركبات )الطرف الثالث( بالصيغة املرافقة. كما يؤكد 

البنك املركزي على ضرورة االمتثال بكافة بنود وخانات 

التأمينية وفًقا  النموذج وتعليمات تسوية املطالبات

هذا التعميم  لتعليمات البنك املركزي ذات العالقة، علًما بأن

يحل محل تعميم البنك املركزي رقم 

وُيعمل بالنموذج املحدث من تاريخ  (98/201612)ت.ع.م/

 م.14/08/2022

 

  لالطالع والعمل بموجبه،

  

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

  

 نطاق التوزيع:

 كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين        -

 

 

Therefore, all companies providing motor 

insurance shall comply with the updated  

Form attached to this Circular. SAMA also 

emphasis on the importance of complying 

with all of the Form’s provisions  and the 

guidelines for claim settlements provided by 

SAMA. This Circular shall replace the Circular 
number (98/201612), while the attached 

Form shall be effective from 14/08/2022.  
  

  
  
To be informed and complied with. 
  

  

Kind regards, 

General Department of Insurance Control 

  

  

 

 

 

 

 

 

Distribution to: 

  - all companies within the insurance sector. 

  
  

 

 

  

 


