الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات
The Unified Compulsory Motor Insurance Policy
ُ ه1439/10/17 ) وتاريخ439/93( صدرت هذه الوثيقة بموجب قرار املحافظ رقم
وعدلت بموجب قرار
ً
 وتاريخ271 استنادا إلى األمر السامي الكريم رقم
، ه1441/01/02 ) وتاريخ441/1( املحافظ رقم
 ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر،هـ بشأن التأمين اإللزامي على املركبات1427/12/20
ُ
)30/ واملعدل بموجب املرسوم امللكي رقم (م،هـ1424/06/02 ) وتاريخ32/باملرسوم امللكي رقم (م
( وتاريخ596/1)  والئحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير املالية رقم،هـ1434/05/27 وتاريخ
.هـ1425/03/01
This Policy was issued according to the Governor's Decision No. (93/439) dated
17/10/1439H and amended according to the Governor's Decision No. (1/441) dated
02/01/1441H in pursuance of Royal Order No. (271) dated 20/12/1427H regarding
compulsory motor insurance, and the Cooperative Insurance Companies Control Law
promulgated by Royal Decree No. (M/32) dated 02/06/1424H and amended by Royal
Decree No. (M/30) dated 27/05/1434H, as well as its Implementing Regulations issued
by the Decision of the Minister of Finance No. (1/596) dated 01/03/1425H.
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The Unified Compulsory Motor
Insurance Policy

تحـ ــدد هـ ــذه الوثيقـ ــة الحـ ــد األدنى للتـ ــأمين
اإللزامي على املركبــات لتغطيــة املسـ ـ ـ ــؤوليــة
املدنية تجاه الغير ً
طبقا لألحكام والشـ ـ ـ ــروط
واالسـ ـ ـ ــتثنــاءات الواردة فههــا أو امل حقــة هــا،
ُويحظر على ش ـ ـ ـ ــركـ ــة التـ ــأمين واملؤمن لـ ــه
االتفاق على تخفيض حدود املس ـ ــمولية عما
جاء في هذه الوثيقة.

Article 1 This Policy shall specify the minimum
limit of civil liability coverage against
third party for compulsory motor
insurance in accordance with the
terms, conditions and exceptions
provided herein or attached hereto.
Insurers and the insured shall not be
entitled to agree on liability limits
lower than those set herein.

التعريفات
يقص ـ ـ ـ ـ ــد ب ــالكلم ــات والعب ــارات ا تي ــة أينم ــا
وردت في ه ــذه الوثيق ــة املع ــاني املو ـ ـ ـ ـح ــة
يقتض س ـ ـ ـ ـيــاق الن
إزاءهــا ،مــا لم
س
ذلك:

Definitions
The following words and phrases,
wherever they occur herein, shall
have the meanings assigned thereto,
unless the context requires
otherwise:

Article 2

 .1وثيقــة التــأمين اإللزامي قالوثيقــة هي
وثيقــة تــأمين املسـ ـ ـ ــموليــة املــدنيــة تجــاه الغير
للمركب ــات وتعتدر عق ـ ًـدا تتعه ــد بمقت ـ ـ ـ ـ ــاه
الش ـ ـ ــركة بأن تعون الغير عند وقوع ـ ـ ــرر
نـ ــاتط عن طر غير مسـ ـ ـ ــتث في الوثيق ـ ــة،
بس ـ ـ ــبب حادث تس ـ ـ ــببت فيه املركبة ،مقاب
االشـ ـ ــتراف الذمل يدفعه َّ
املؤمن له ،وتشـ ـ ــم
هـ ـ ــذه الـ ـ ــوث ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة األح ـ ـ ـكـ ـ ــام والش ـ ـ ـ ـ ـ ــروط
واالس ــتثناءات وجدول الوثيقة وامل حق (إن
وجـدت) على أال يتعـارن أمل منهـا أو يخـال
األحكام الواردة في هذه الوثيقة.

1. Compulsory Insurance Policy
(the Policy): A motor third party
liability insurance policy that is
deemed a contract under which an
insurer undertakes to indemnify
third parties in the event of damage
caused by a motor accident and
covered under the Policy, for a
premium paid by the insured. The
Policy shall include the terms,
conditions, exceptions, Policy’s
schedule and appendices (if any),
provided that they shall not
contradict or otherwise violate any
of the provisions set forth herein.

 .2الشـ ـ ـ ــرك ــة شـ ـ ـ ــرك ــة الت ــأمين التي تقب ـ
التأمين مباشرة من َّ
املؤمن لهم.

2. Insurer: An insurance company
that accepts insurance directly from
the insured.
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3. The Insured: A natural or juristic
person that has entered into an
insurance contract and whose name
is stated in the policy schedule.

 امل ــؤم ـ ل ـ ـ الش ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ال ـط ـب ـي ـ ــي أو.3
االعتب ــارمل ال ــذمل ك
أبرم مع الشـ ـ ـ ــرك ــة وثيق ــة
.التأمين واملبين اسمه في جدول الوثيقة

4. Driver of the vehicle (the Driver):
Any person who is 18 years old or
older (Hijri calendar) driving a vehicle
and holding a driver’s license.

 سـ ــاكب املركبة قالسـ ــاكب ك من يقود.4
 س ـ ـ ـ ـنــة هجريــة ومــا فوق18 املركبــة وعمره
.ويحم ر صة قيادة

5. The insured motor vehicle (the
Vehicle): Any transport means
designed to move by wheels or
tracks or propelled using mechanical
or animal power, as described in the
Policy (trains are excluded).

 املركبـ ــة املؤم علملرـ ــا قاملركبـ ــة ك ـ ـ.5
وس ــيلة من وس ــائ النق أعدت للس ــير على
 تسـ ـ ــير أو تجر بقوة لية أو،عج ت أو جنزير
 املو ـ ـ ــحة مواص ـ ـ ــفا ها في الوثيقة،حيوانية
.)(ال تشم القطارات

6. Third Party: Any natural or
juristic person sustaining loss or
damage not excluded under the
Policy, excluding the Insured and/or
the driver, or the person responsible
for the accident.

 الغير كـ شـ ـ ـ ــخ طبي ي أو اعتبــارمل.6
ت حق به س ــارة أو ــرر ناتط عن طر غير
َّ مس ــتث في الوثيقة باس ــتثناء
أو/املؤمن له و
.السائق أو املتسبب في الحادث

7. Accident: Any incident that
causes damage to a third party due
to the use of a vehicle, or as a result
of an explosion or fire coming from
the vehicle or its scattered debris, or
due to its motion, self-propulsion or
being stationary.

ً  الحـ ــاد ك ـ ـ واقعـ ــة ألحق ـ ـت ـ ـ ـ ـ.7
ـررا
بالغير نتيجة اسـ ـ ـ ــتعمال املركبة أو انفجارها
أو احتراقها أو تناثرها أو حركتها أو اندفاعها
.الذاتي أو وقوفها

8. Physical damages: Death or
physical injuries, which may be
inflicted on a third party, including
total or partial disability, whether
permanent or temporary.

 األضــرارالدســد ة الوفاة أو اإلصــابات.8
الب ــدني ــة التي ق ــد ت حق ب ــالغير بم ــا في ذل ــك
.العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو املؤقت

9. Material damages: Destruction
occurring to property belonging to a
third party.

 األضراراملاد ة التلفيات التي قد ت حق.9
.باملمتلكات العائدة للغير
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10. Expenses: All expenses borne by
a third party due to a damage caused
by a risk not excluded in the policy.

 املصـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ جـمـيــع الـتـكـ ــالـيـ الـتــي.10
يتحملها الغير بسبب ال رر الناتط عن طر
.غير مستث في الوثيقة

11. Claim: A claim for indemnity for
damages caused by a risk not
excluded in the Policy.

 املطالبة طلب تعويض عن ـ ــرر ناتط.11
.عن طر غير مستث في الوثيقة

12. Claimant: Any natural or juristic
person or their legal representatives
who sustained a damage caused by a
risk not excluded in the Policy.

 مقدم املطالبة الشـ ـ ــخ الطبي ي أو.12
مــن ي ـم ـث ـلـ ــه ن ـظـ ــام ـ ًي ـ ـا أو امل ـم ـث ـ ـ ال ـن ـظـ ــامــي
للشخ االعتبارمل الذمل لحق به رر ناتط
.عن طر غير مستث في الوثيقة

13. Indemnity: The amounts to be
paid by the insurer to a third party
within the maximum limit of civil
liability specified herein.

 ال ـت ـعــوي ـ امل ـبـ ــالــي ال ـتــي ي ـت ـع ـيــن ع ـلــى.13
الش ـ ــركة دفعها للغير ـ ــمن الحد األق ـ ـ ـ
.للمسمولية املدنية الوارد في هذه الوثيقة

14. Premium: The amount paid by
the insured to the insurer in
exchange for the insurer’s agreement
to indemnify third parties for
damage/loss resulting directly from a
risk not excluded in the Policy.

َّ  االشتراك املبلي الذمل يدفعه.14
املؤمن له
للشـ ـ ـ ــركة مقاب موافقتها على تعويض الغير
عن ال ـ ــرر أو الخس ـ ــارة التي يكون الس ـ ــبب
ً
طرا غير مسـ ـ ـ ــتث في
املبــاشـ ـ ـ ــر في وقوعهــا
.الوثيقة

15. Civil Liability: The liability of the
insured and/or the driver towards a
third party for material/physical
damages inflicted or expenses arising
from the insured vehicle.

َّ  املس ــةولية املدنية مس ــمولية.15
املؤمن له
أو السـ ـ ــائق تجاه الغير عما يتسـ ـ ــبب فيه من
أ ـرار مادية أو جســدية أو املصــاري بفع
.املركبة

16. Material fact: Any information
which may affect the insurer’s
decision in specifying the premium
amount by 25% or more, the terms
of the Policy or the claim approval.

 الحقيق ــة الدو ري ــة أمل معلوم ــة ق ــد.16
تؤثر على قرار الشـ ـ ــركة في تحديد االشـ ـ ــتراف
 وأكثر أو على شروط الوثيقة أو%25 بنسبة
.قبول املطالبة

17. Material change: Any change
that leads to an increase in the
likelihood or magnitude of risk.

 التغيير الدو ري التغيير الـ ــذمل يؤدمل.17
إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدمل
.إلى زيادة جسامته

Article 3
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18. Right of recovery: The insurer’s
right to recover an indemnity paid to
a third party from the insured,
driver, or person who caused the
accident for damages excluded in the
Policy or cases where the insurer has
the right of recovery.

 ح ــب ال ــرج ــو ه ــو ح ــق الشـ ـ ـ ـ ــركـ ــة ف ــي.18
اسـ ـ ـ ــتيف ــاء م ــا دفعت ــه من تعويض للغير من
املؤمن له أو الس ــائق أو املتس ــبب في الحادث
عن ال ــرر الناتط من إحدى حاالت الرجوع
.أو االستثناءات

19. Policy schedule: The schedule
annexed to the Policy containing
some information about the insured
and the vehicle, which is considered
an integral part of the Policy.

 جـ ــدول الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة ال ـ ـجـ ــدول املـ ــرفـ ــق.19
بالوثيقة واملت من لبعض بيانات املؤمن له
ً واملركبة ويعتدر
.جزءا ال يتجزأ منها

20. Appendix: An agreement
between an insurer and the insured,
subsequent to the issuance of the
Policy, whereby items of coverage
are added to, amended or removed
from the basic coverage, and which
should be attached to the Policy and
deemed an integral part thereof.

 اتفـ ــاق بين املؤمن واملؤمن لـ ــه: امللحب.20
 بإ افة أو تعدي،الحق على إصدار الوثيقة
،أو إلغاء تغطيات إلى التغطيات األس ـ ــاس ـ ــية
ً ويجب أن يكون
ً مرفقا بالوثيقة ويعتدر
جزءا
.ال يتجزأ منها

Insurance coverage
Whereas the insured has submitted
to the insurer an insurance proposal
form, which is considered the basis
for this Policy, and has paid (or has
undertaken to pay) the required
premium and the insurer has
accepted this proposal, the insurer
shall, in the event of an accident
occurring within the borders of Saudi
Arabia and causing damages not
excluded under the Policy and within
the terms and conditions set forth in
the Policy, indemnify the third party
for all the amounts that the insured,
driver or the person responsible for
the accident is committed to pay for:

التغطية التأمينية
َّ حي ـ إن
املؤمن لــه قــد تقــدم إلى الشـ ـ ـ ــركــة
ً
أساسا لهذه الوثيقة ودفع
بطلب تأمين ُيعد
،(أو تعه ــد ب ــدفع) االشـ ـ ـ ــتراف املطلوب من ــه
 فإ ها تلتزم إذا،وقبلت الشـ ـ ــركة هذا الطلب
وقع حــادث دا ـ أرا ـ ـ ـ ـ ي اململكــة العرةيــة
ً ـررا
ً الســعودية وألحق ـ
ناتجا عن طر غير
مس ـ ـ ــتث في الوثيقة و ـ ـ ــمن حدود األحكام
والشـ ـ ـ ــروط الواردة هـ ــا بتعويض الغير عن
امل ـبـ ــالــي ج ـم ـي ـع ـهـ ــا ال ـتــي ُي ـلــزم املــؤ َّم ـن لـ ــه أو
:السائق أو املتسبب في الحادث بدفعها لقاء

املادة
الثـالثة

a- Physical damages caused to a
third party inside or outside the
vehicle.

 األ ـ ـ ـ ـرار الجسـ ـ ـ ـ ــديــة التي ت حق بــالغير-أ
.دا املركبة أو ارجها

b- Material damages inflicted on a
third party outside the vehicle.

 األ ـ ـ ـ ـرار املادية التي ت حق بالغير ارج-ب
.املركبة

c- Expenses.

.  املصاري-ج

Article 4

Coverage limits
In the event of an accident occurring
and resulting in the payment of
indemnity in accordance with the
provisions of this Policy, the
maximum limit of the insurer's
liability for one event and during the
lifetime of the Policy for physical
damage, expenses and material
damages shall not exceed together a
total sum of SAR 10,000,000 (ten
million Saudi riyals) as a maximum
liability limit for coverage.

حدود التغطية
املادة
الرابعة فــي حـ ــال وقــوع حـ ــادث ي ـتــرتـ ــب ع ـل ـيـ ــه دفــع
ً تعويض
وفقا ألحكام هذه الوثيقة فإن الحد
األق ـ ـ ـ ـ ملسـ ـ ـ ــؤوليــة الشـ ـ ـ ــركــة في الواقعــة
الــواحـ ــدة و ـ ل ف ـتــرة سـ ـ ـ ـ ــريـ ــان الــوث ـي ـق ـ ــة
بالنس ـ ـ ــبة لأل ـ ـ ـ ـرار الجس ـ ـ ــدية واملص ـ ـ ــاري
ً ـاوز
واأل ـ ـ ـ ـرار املـ ــاديـ ــة م ًع ـ ـا لن تتجـ ـ مبلغ ـ ـا
 ريــال (عشـ ـ ـ ــرة10.000.000 إجمــال ًي ـا قــدره
كحد أق ملسمولية
ٍ ،)م يين ريال سعودمل
.الشركة

Article 5

Cases in which the company is not
allowed to deny liabilities towards
third parties
Subject to Article 9 hereof, an insurer
may not deny liability for indemnity
towards a third party because the
insured, the driver or the person
responsible for the accident has
committed any violation, whether
before or after the accident, or has
not complied with the provisions
hereof, without prejudice to the
insurer’s right of recovery against the
insured, the driver or the person
responsible for the accident after
indemnifying the third party if the
recovery is justified.

ما ال جوز للشركة التمسك ب تجاه الغير
املادة
الخامسة مع مراعاة املادة التاس ـ ـ ــعة من هذه الوثيقة
ال يجوز للشـ ـ ـ ــركــة أن تتمسـ ـ ـ ـ ــك تجــاه الغير
بعدم مسموليتها عن التعويض بموجب هذه
َّ الوثيقة بس ــبب ارتكاب
املؤمن له أو الس ــائق
أو املتسـ ـ ـ ــبب في الحادث أمل مخالفة سـ ـ ـ ــواء
أك ــان ــت املخ ــالف ــة قب ـ الح ــادث أم بع ــده أم
،بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة
مع عدم اإل ل بحق الشــركة بالرجوع على
َّ
املؤمن له أو الس ــائق أو املتس ــبب في الحادث
بعـد الـدفع للغير بكـافـة الطرق النظـاميـة إن
.كان للرجوع ما يدرره
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Claim Settlement Procedures
1- Upon receiving a claim, the
insurer shall provide the claimant
with an acknowledgement of receipt
and inform the claimant of any
missing documents within (3)
working days for individuals and (9)
working days for companies from
receiving the claim. The insurer may
appoint an assessor or a loss
adjuster, if necessary, within a
period not exceeding (3) working
days for individuals and (9) working
days for companies from the date
the claim is received.

إجراءات تسوية املطالبات
املادة
 تلتزم الش ــركة عند تلقي أمل مطالبة بأن-1 السادسة
،تزود مقدمها بما ُيفيد اس ـ ـ ــت مها للمطالبة
س
ل ث ثــة أيــام عمـ
وإع مــه بــأمل نواق
(لألفراد) وتس ـ ــعة أيام عم (للش ـ ــركات) من
 وللشــركة تعيين بير معاينة،تلقهها املطالبة
ً أو مقدر س ــائر إذا كان ذلك ـ
ـروريا ل
مـ ــدة زمـنـيـ ــة ال تـتـجـ ــاوز ثـ ثـ ــة أيـ ــام عـم ـ ـ
(لألفراد) وتس ـ ــعة أيام عم (للش ـ ــركات) من
.تاريخ است م املطالبة

2- Insurers shall settle claims with
integrity and fairness without any
bargaining, within a maximum
period of (15) Hijri Calendar days for
individuals and (45) Hijri Calendar
days for companies from the date
the claim is received, with all
required documents. If the claim was
based on an enforceable court
judgement and was filed by the
claimant, or the insurer has been
informed thereof by the insured, the
insurer shall comply with the
aforementioned provision.

 تلتزم الشـ ـ ـ ــركة بتسـ ـ ـ ــوية املطالبات بك-2
نزاهة وعدالة دون أمل مسـ ـ ـ ــاومة ل مدة
ً
ً أقص ــاها مس ــة عش ــر
)هجريا (لألفراد
يوما
ً
ً و مســة وأريعين
هجريا (للشــركات) من
يوما
تاريخ اس ـ ـ ــت م املطالبة مكتملة املس ـ ـ ــتندات
 وفي حــال مــا إذا كــانــت،من مقــدم املطــالبــة
املطالبة مسـ ـ ـ ــتندة على حكم ق ـ ـ ـ ــائي قاب
ُ
للتنفيــذ وقـدمــت من مقــدم املطــالبــة أو قــام
 فإن الشـركة تلتزم،املؤمن له بإب غ الشـركة
.بما ورد أع ه

3- The insurer shall notify the
claimant of its acceptance or denial
of the claim. In case of acceptance,
whether fully or partially, the insurer
must clarify the amount of indemnity
and how it was reached.

 تلتزم الشـ ـ ـ ــرك ــة ب ــإب غ مق ــدم املط ــالب ــة-3
 وفي حـ ــال قبول،بقبول أو رفض املطـ ــالبـ ــة
ً كليا أو
ً املطالبة
جزئيا تلتزم الشركة بتو يح
.مبلي التعويض وكيفية التوص إليه

4- The insurer shall settle and pay
insurance claims by transferring the
indemnity amounts to beneficiaries’
bank accounts directly through their

 تلتزم الشـ ـ ـ ــركـ ــة بتسـ ـ ـ ــويـ ــة وتسـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ــد-4
املط ــالب ــات الت ــأميني ــة من ل إي ــداع مبلي
التعويض في الحس ـ ـ ـ ــاب البنكي للمسـ ـ ـ ــتفيــد

respective international bank
account numbers (IBAN).

مباش ـ ــرة عن طريق رقم الحس ـ ــاب املص ـ ــرفي
.)IBAN( الدولي

5- With observance of the periods
set forth in Paragraphs 1 and 2 of
this Article, the insurer shall settle
the claim when submitted after
repairs to the vehicle are made,
provided that the claimant furnishes
the insurer with actual invoices of
auto repairs and the accident scene
is attended by the authorized entity.
The insurer shall also be provided
with a vehicle damage report from
an authorized entity, prepared after
the accident and before auto repairs
take place.

 مع ُمراع ــاة امل ــدد املح ــددة في الفقرتين-5
) من ه ــذه امل ــادة تلتزم الشـ ـ ـ ــرك ــة2 ،1( رقم
بتسـ ـ ـ ــويــة املطــالبــة في حــال تقــديم املطــالبــة
بعـ ــد إص ـ ـ ـ ـ املركبـ ــة على أن يقوم مقـ ــدم
املطــالبــة بتزويــد الشـ ـ ـ ــركــة بــالفواتير الفعليــة
لإلص ـ ـ ـ ـ ويشـ ـ ـ ــترط مبــاشـ ـ ـ ــرة الحــادث من
الجهة املخولة بمباشـ ـ ـ ــرته وتزويد الشـ ـ ـ ــركة
بتقرير تقييم أ ـ ـ ـ ـرار حـ ــادث املركبـ ــة بعـ ــد
الحادث وقب اإلص ـ ـ ـ الص ـ ـ ــادر عن الجهة
.املر صة

6- If the insurer fails to settle the
claim within the prescribed period
for no legal reason, the claimant
shall be entitled to submit a
complaint at SAMACares website
(www.Samacares.sa) or file a
petition of dispute at the
Committees for Resolution of
Insurance Disputes and Violations to
compel the insurer to settle the
claim and indemnify the claimant for
any expenses incurred as a result of
the loss of use of their vehicle due to
the insurer’s delay in settling the
claim.

 في حال عدم التزام الشـ ـ ـ ــركة بتسـ ـ ـ ــوية-6
املطالبات ل الفترة النظامية دون وجود
س ـ ـ ـ ـبــب نظــامي يحق ملقــدم املطــالبــة تقــديم
شـ ـ ـ ـ ـكــوى عــن طــريــق مــوقــع سـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــا ـه ـتــم
) أو التق ــدم بطل ــبwww.Samacares.sa(
إلى لجان الفص ـ ـ ـ ـ في املنازعات واملخالفات
التأمينية إللزام الشـ ـ ـ ــركة بتسـ ـ ـ ــوية املطالبة
وتعوي ـ ـ ـ ـ ــه عن أمل تك ــالي تحمله ــا نتيج ــة
ع ــدم اسـ ـ ـ ــتخ ــدام ــه للمركب ــة بس ـ ـ ـ ـب ــب ت ــأ ر
.الشركة في تسوية املطالبة

7- In case of denial of the claim,
whether fully or partially, the insurer
shall:
a- Provide the claimant with the
reasons for full/partial denial.
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ً
ً
 أما عند رفض املطالبة جزئيا أو كليا-7
:فإن الشركة تلتزم با تي
 تزويد مقدم املطالبة بأسباب الرفض-أ
.الكلي أو الجزئي

Article 7

10

b- Inform the claimant of their right
to submit a complaint at SAMACares
website (www.Samacares.sa) or
refer their case to the Committees
for Resolution of Insurance Disputes
and Violations stated in article 20 of
the Cooperative Insurance
Companies Control Law, to be
considered by these committees.

 إب غ مقدم املطالبة بإمكانية تقديم-ب
شكوى عن طريق موقع ساما هتم
) أو تقديم دعواه إلىwww.Samacares.sa(
لجان الفص في املنازعات واملخالفات
التأمينية املنصوص علهها في املادة العشرين
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
.للنظر فهها من سقب تلك ال جان

c- Provide the claimant, upon their
request, with copies of documents in
support of the insurer’s decision.

 تزويد مقدم املطالبة بنسخة من-ج
الوثائق واملستندات املؤيدة لقرار الشركة في
ك
.لب مقدم املطالبة ذلك من الشركة
حال ط س

General Conditions
1- Changes:
The insured shall notify the insurer,
within 20 working days, of any
material changes to the
representations declared in the
insurance proposal form. The insurer
shall notify the insured in case it
intends to increase the premium
rate, or return part of the premium if
the premium is reduced. If no
notification is sent to the insured by
the insurer, then this shall indicate
the insurer’s approval to continue
providing the coverage at the
premium rate agreed upon at the
time of signing the policy.

الشروط العامة

املادة
:التغيير

-1 السابعة
َّ على
املؤمن له إشعار الشركة ل عشرين
يوم عم ـ ـ عن أمل تغيير جوهرمل في ـ ـ ـ ـ ٍيء
 وعلى،صـ ـ ـ ــر بـ ــه في نموذج طلـ ــب التـ ــأمين
َّ الشـ ـ ـ ــركة إ طار
املؤمن له في حال رغبتها في
 أو إعادة،زيادة مبلي إ ـ ـ ــافي على االش ـ ـ ــتراف
 وعدم،جزء منه في حال فض االشـ ـ ـ ــتراف
إ طــار الشـ ـ ـ ــركــة للمؤمن لــه يع ي موافقتهــا
على اسـ ـ ـ ــتمرار التغطيـ ــة بـ ــذات االشـ ـ ـ ــتراف
.املتفق عليه عند التعاقد

2- Insurers’ right to conduct legal
proceedings and settlement:
The Insurer shall have the right to:

 حـ ــق الشـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ــة فـ ــي تـ ــولـ ــي اإلج ـ ـراءات-2
:الق ائية والتسوية
:للشركة الحق في أن

a- Represent the insured or driver
in any investigation or interrogation
related to a claim which is the
subject of indemnity under this
Policy.

َّ
املؤمن له أو السائق في أمل تحقيق
 تمث-أ
أو اسـ ـ ـ ــتجواب يتعلق بمط ــالب ــة تكون مح ـ
.تعويض بموجب هذه الوثيقة
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b- Handle defense proceedings for
the insured or driver before any
judicial body against any allegation
or accusation related to an accident,
which is the subject of indemnity
under this Policy.

َّ  تتولى إجراءات الدفاع عن-ب
املؤمن له أو
الس ـ ـ ــائق أمام أمل جهة ق ـ ـ ــائية بش ـ ـ ــأن أمل
ادعــاء أو ا هــام لــه ع قــة بحــدث قــد يكون
.مح تعويض بموجب هذه الوثيقة

c- The insured shall notify the
insurer as soon as they become
aware of any claim, inquest or
investigation relating to the said
incident, unless the delay is justified
by an acceptable excuse.

َّ  يجب على-ج
املؤمن له إ طار الشركة
بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو
،تحقيق أو تحريات اصة بالحادث املذكور
.ما لم يكن التأ ير لعذر مقبول

3- The insurer's right to include
the insured's name in the system
of the company authorized to
collect consumer credit
information:
The insurer has the right to
include the name of the insured in
the system of the company
authorized to collect consumer
credit information if the insured
defaults on payment of insurance
premiums due to the insurer.

َّ  حق الشركة في إدراج اسم-3
املؤمن له في

4- In the case of occurrence of a risk
not excluded in the Policy, the
insured or driver shall:

َّ  التزامات-4
املؤمن له أو السائق عند وقوع
:طر غير مستث في الوثيقة

a- Inform the concerned entities as
soon as an accident occurs and not
leave the accident scene until
procedures are completed, except in
cases where it is necessary to leave,
e.g. in the case of physical injuries.

 إب غ الجهات املختصة فور وقوع-أ
 وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين،حادث
 ويستث من ذلك الحاالت،إ هاء اإلجراءات
التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مث
.وجود إصابات جسدية

b- Not to claim responsibility with
the intention of harming the insurer,
pay or undertake to pay any amount

 عدم اإلقرار باملســمولية بقصــد اإل ــرار-ب
 أو الدفع أو التعهد بدفع أمل مبلي،بالش ــركة

لها بجمع املعلومات

نظام الش ـ ــركة املر

:االئتمانية عن املستهلكين
َّ يحق للشـ ـ ـ ــرك ــة في ح ــال تعثر
املؤمن ل ــه عن
َّ سداد اشتراف الوثيقة إدراج اسم
املؤمن له
ل ـهـ ــا ب ـج ـمــع

فــي ن ـظـ ــام الشـ ـ ـ ـ ــركـ ــة املــر ـ

.املعلومات االئتمانية عن املستهلكين

to any party involved in the accident
except after obtaining a prior written
approval from the insurer.

ألمل طر في الحادث إال بعد الحص ــول على
.املوافقة الكتابية املسبقة من الشركة

c- Cooperate with the insurer and
issue powers of attorney enabling
the insurer to carry out the
proceedings, defending and
settlement procedures on behalf of
the insured or the driver.

 وتحرير الوكاالت، التعاون مع الشركة-ج
الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات
املرافعة واملدافعة والتسوية نيابة عن
َّ
. أو السائق،املؤمن له

d- Perform, at the insurer's
expense, all required actions to
guarantee the insurer's right to
recover, from any other party, any
amounts due as a result of indemnity
paid by the insurer under this Policy.

 أن يقوم على نفقـ ــة الشـ ـ ـ ــركـ ــة بجميع-د
األعمــال ال زمــة ل ـ ـ ـ ـمــان حق الشـ ـ ـ ــركــة في
تحصـ ـ ــي أمل مبالي تسـ ـ ــتحقها من أمل طر
ر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتض ـ ـ ـ ـ
.هذه الوثيقة

5- Fraud:
The rights arising from this Policy
shall be forfeited if the claim involves
fraud; if the insured, driver, an agent
thereof, or a third party uses
fraudulent approaches or methods to
gain benefit from this Policy; or if
liability or damage results from a
deliberate act by, or collusion with,
the insured, driver, or others. The
insurer shall have the right to recover
against any party found to be
responsible for such fraud, whether
as a conspirator or an accomplice,
provided that the insurer shall
indemnify the third party if it
becomes clear that they acted in
good faith.
6- Cancellation:
Neither the insurer nor the insured
has the right to cancel this Policy
after its issuance, except in the
following situations:
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:االحتيال

-5
تسقط الحقوق الناشمة عن هذه الوثيقة
 أو،إذا انطوت املطالبة املقدمة على احتيال
َّ استخدم
املؤمن له أو السائق أو من ينوب
عنهما أو الغير أساليب أو وسائ احتيال بغية
 أو،الحصول على منفعة من هذه الوثيقة
نتجت املسمولية أو ال رر من جراء فع
َّ متعمد من
املؤمن له أو السائق أو الغير أو
 وللشركة الرجوع على،التواطؤ مع أمل منهم
أمل طر تتبين مسؤوليته عن هذا االحتيال
ً
ً
 على أن تلتزم،متواطما
سواء أكان مشاركا أم
.الشركة بتعويض الغير إذا كان حسن النية

:اإللغاء

-6
ال يحق للشـ ـ ـ ــركــة وال للمؤمن لــه إلغــاء هــذه
الوثيقة بعد إصــدارها إال في أمل من الحاالت
:ا تية

1. The write-off of a vehicle’s
register.
2. Transfer of ownership of a
vehicle to another owner.
3. The existence of an alternative
policy that covers the remaining
term of the insurance policy to be
cancelled.
The insurer shall refund the insured
the due amount payable for the
uncovered period by depositing the
remaining amount to their bank
account via IBAN, within three
working days from the date on which
the insurer becomes aware of the
occurrence of any of the cases
mentioned above. The due amount
payable to the insured for the
uncovered period is calculated by
subtracting the elapsed days from
the total policy term (in days) and
then dividing the result by the total
policy term. The result is then
multiplied by the insurance premium
less administrative fees (a maximum
of SAR 25) to determine the return
premium:
(365 − elapsed days) /365 ×
insurance premium less
administrative fees (a maximum of
SAR 25) = return premium.
The insurer is exempted from its
obligation to pay the due amount in
the case that there is a claim—
related to the policy to be cancelled
and the exact vehicle covered by the
policy—with a value exceeding the
amount to be refunded as per the
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.املركبة
.ر

 إسقاط سج.1

 انتقال ملكية املركبة إلى مالك.2

ُ
 وجود وثيق ــة ت ــأمين ب ــديل ــة تغطي الفترة.3
.املتبقية من الوثيقة املزمع إلغاؤها
على أن تقوم الشركة بإعادة املبلي املستحق
عن املدة غير املنق ية من الوثيقة إلى
ُ
املؤمن له من ل إيداع املبلي املتبقي من
االشتراف في الحساب البنكي الخاص به عن
طريق رقم الحساب املصرفي الدولي
 وذلك ل ث ثة أيام عم من،)IBAN(
تاريخ علم الشركة بحدوث أمل من الحاالت
 ويحتسب املبلي،املذكورة في مقدمة الفقرة
املستحق إعادته للمؤمن له عن املدة غير
املنق ية من فترة التغطية التأمينية من
ل طر األيام املنق ية من أيام التغطية
التأمينية كاملة ثم قسمة الناتط على عدد
أيام التغطية التأمينية كاملة و رب الناتط
ً
مخصوما منه الرسوم اإلدارية
باالشتراف
ً
 رياال كحد أق ) ويكون الناتط هو25 (مبلي
:االشتراف املتبقي لتكون كا تي
 × االشتراف365/ )األيام املستهلكة-365(
ً
 رياال25 بعد صم الرسوم اإلدارية (مبلي
.كحد أق ) = االشتراف املتبقي
ويستث من إلزام الشركة بدفع االشتراف
متعلقة- املتبقي في حال وجود مطالبة
ُ
-بالوثيقة املزمع إلغاؤها وعلى ذات املركبة
تزيد قيمتها عن قيمة املبلي املفترن إعادته
.وفق طريقة الحساب أع ه

calculation formula mentioned
above.
Notwithstanding the foregoing,
insurers, insureds and drivers shall
remain bound by the provisions of
this Policy with respect to the
obligations arising prior to its
cancellation.
7- Policy issuance and renewal
notification:
Insurers may not issue the Policy
unless they are electronically
connected to the system of the
company approved by SAMA to
collect, maintain, and exchange
insurance information. The insurer
shall notify the insured of the expiry
date of the policy (20) working days
before it expires, so that the insured
can renew or replace the Policy with
another policy from another insurer.

-7
ال يحق للش ـ ــركة إص ـ ــدار هذه الوثيقة ما لم
تكن مرتبطة ًليا بنظام الشـ ـ ــركة الحاصـ ـ ــلة
على موافقة املؤس ـ ـس ـ ــة بتقديم دمة جمع
 ويجــب،وحفظ وتبــادل املعلومــات التــأمينيــة
َّ على الشـ ـ ـ ــركة إشـ ـ ـ ــعار
املؤمن له قب موعد
تـ ــاريخ انتهـ ــاء الوثيقـ ــة بعشـ ـ ـ ــرين يوم عم ـ ـ
ليتمكن من تجـ ــديـ ــدهـ ــا أو الحصـ ـ ـ ــول على
.وثيقة من شركة أ رى

8- Judicial jurisdiction and
governing law:

 اال تصاص الق ائي والنظام الواجب-8
:التطبيق

a- Any dispute that arises
concerning this Policy shall be
subject to laws and regulations in
force in the Kingdom of Saudi Arabia
and shall be settled by the
Committees for Resolution of
Insurance Disputes and Violations, as
set forth under Article 20 of the
Cooperative Insurance Companies
Control Law promulgated by Royal
Decree No. (M/32) dated
02/06/1424H.

 يخ ــع أمل نزاع ينش ــأ عن هذه الوثيقة-أ
لألنظمـ ــة واللوائح املعمول هـ ــا في اململكـ ــة
 وتخت بالفص ـ ـ ـ فيه،العرةية السـ ـ ــعودية
لج ــان الفص ـ ـ ـ ـ ـ في املن ــازع ــات واملخ ــالف ــات
الت ــأميني ــة املنصـ ـ ـ ــوص علهه ــا في امل ــادة رقم
 ) من نظـ ــام مراقبـ ــة شـ ـ ـ ــركـ ــات التـ ــأمين20(
التعـ ــاوني الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر بـ ــاملرسـ ـ ـ ــوم امللكي رقم
.هـ1424/06/02 ) وتاريخ32/(م

b- Any dispute arising concerning
this Policy shall not be looked into
after the lapse of five years from the
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َّ
واملؤمن له
وةالرغم مما تقدم تظ الشـ ــركة
والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن
.االلتزامات الناشمة قب إلغائها

:إصدار الوثيقة واإلشعار بالتجديد

ُ
 ال تسـ ـ ـ ــمع أمل دعوى نــاش ـ ـ ـ ـمــة عن هــذه-ب
الوثيقة بعد انق ـ ـ ـ ــاء م سـ ـ ـ ــنوات على

Article 8

occurrence of the incident forming
the basis of the claim, and of which
the parties concerned are aware,
unless the Committees for
Resolution of Insurance Disputes and
Violations are satisfied with the
reason for considering the claim.

حــدوث الواقعــة التي نش ـ ـ ـ ــأت عنهــا الــدعوى
وعلم ذومل املص ـ ـ ـ ـ ح ــة بح ــدو ه ــا م ــا لم يكن
هنـ ــاف عـ ــذر تقتنع بـ ــه لجـ ــان الفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ في
.املنازعات واملخالفات التأمينية

Cases where the insurer shall
indemnify third parties while
reserving the right of recovery
against the insured, driver or person
responsible for the accident

الحاالت التي تلتزم الشركة بتعوي الغير
عنرا مع احتفاظها بحب الرجو على املؤم
ل أو الساكب أو املتسبب في الحاد

First: The insurer shall have the right
of recovery against the insured or
driver to recover the amount paid to
a third party in any of the following
cases:
1- Any liability or expenses arising
from or incurred when the insured
vehicle is:

تنش ـ ـ ـ ــأ أو

 أمل مسـ ـ ـ ــؤوليـة أو مص ـ ـ ـ ــاري-1
:تترتب عندما تكون املركبة

a- Used in contravention of the
restrictions set forth in the Policy
schedule.

قي ـ ــد

b- Carrying a number of passengers
exceeding the seating capacity of
the vehicle, and it has been
proved that the accident
occurred because of such
violation.

ً
عددا من الركاب يتجاوز السـ ــعة
 تحم-ب
 وثب ــت أن حصـ ـ ـ ــول،املصـ ـ ـ ــر ه ــا للمركب ــة
.الحادث كان بسبب هذا التجاوز

c- Driven against the direction of
traffic.
d- Driven under the influence of
drugs, alcohol or medications
that a person is not allowed
medically to drive after taking it.
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ً
َّ  للش ـ ـ ــركة حق الرجوع على:أوال
املؤمن له أو
السائق السترداد ما دفعته للغير عن أمل من
:الحاالت ا تية

 مس ـ ـ ـ ــتعملـ ــة على وجـ ــه يخـ ــال-أ
.االستعمال املبين في جدول الوثيقة

.اتجاه السير

 السير باملركبة عك-ج

 ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ت ـ ـحـ ــت تـ ــأث ـ ـيـ ــر امل ـ ـخـ ــدرات أو-د
املشـ ـ ـ ــروة ــات الكحولي ــة أو العق ــاقير الطبي ــة
ً
.التي ال يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها

املادة
الثامنة

e- Driven by a person under the age
of 18 (according to the Hijri
calendar) unless the said person
is the insured or is included
among the names of authorized
drivers under the age of 18 in the
Policy schedule.

)18(  قيادة أمل ش ـ ـ ــخ يق عمره عن-ه
ً
ً
َّ هجريا ما لم يكن هو
املؤمن له وما لم
عاما
ُ
يرد اســمه ــمن أســماء الســائقين املســمين
) س ـ ـ ـ ـنـ ــة في18( الـ ــذين تق ـ ـ أعمـ ــارهم عن
.جدول الوثيقة

f- Driven by a person who does not
hold a proper class of license
corresponding to the type of
vehicle driven, according to the
relevant laws and regulations, or
in the event that an order is
issued by a competent entity for
the forfeiture of the driver’s
license, or the license was
expired at the time of the
accident unless it was renewed
within (50) working days from
the date of the accident.

 إذا ثب ــت أن قي ــادة املركب ــة تم ــت دون-و
الحصـ ـ ـ ــول على ر ص ـ ـ ـ ــة قيادة لنوع املركبة
 أو أن،طب ًقـا لألنظمــة واللوائح ذات الع قــة
تكون الر ص ـ ـ ــة قد ص ـ ـ ــدر أمر بس ـ ـ ــح ها من
 أو ك ــان ــت منتهي ــة وق ــت،الجه ــات املختصـ ـ ـ ـ ــة
الحادث مالم يجدد الر صـ ـ ــة املنتهية ل
.) يوم عم من تاريخ الحادث50(

g- The driver escaped the scene of
the accident for no acceptable
reason.

 هروب السـ ـ ــائق من موقع الحادث دون-ز
.عذر مقبول

h- Running a red light.
2- Submitting inaccurate information
in the insurance proposal form or
concealing material facts.
3- If it is proved that the accident
was deliberate.
4- Failure on the part of the insured
to notify the insurer, within (20)
working days, of any material
changes to their disclosures in the
insurance proposal form, with
consideration to Paragraph 1 of
Article 7.
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. تجاوز اإلشارة الحمراء اإلدالء ببيانات غير صـ ـ ـ ــحيحة أو إ فاء-2
.حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين
ً  إذا ثبت وقوع الحادث-3
.عمدا
َّ  ع ــدم إب غ-4
املؤمن ل ــه للشـ ـ ـ ــرك ــة ل
عشـ ـ ـ ــرين يوم عم ـ ـ عن أمل تغيير جوهرمل
 مع ُمراعاة،صر به في نموذج طلب التأمين
.) من املادة السابعة1( الفقرة رقم

Second: The insurer may recover the
amounts paid to third parties from
the person responsible for the
accident, or the insured in case the
vehicle was stolen or taken forcibly
and he/she has not reported the
theft to the concerned entities.

Third: The insurer must notify the
insured within 20 working days
from the date of the claim
submission to where the above
recovery cases may apply, the
company may exercise its right of
recovery within a year from the
date of the claim settlement.

ً
 إذا كانت املركبة مسـ ـ ـ ــروقة أو مأ وذة:ثانيا
غص ـ ـ ـ ـ ًب ـ ـا فـ ــإن للشـ ـ ـ ــركـ ــة حق الرجوع على
 أو املؤمن له في حال،املتسـ ـ ـ ــبب في الحادث
،لم يخطر الجهات املختصـ ـ ـ ــة عن السـ ـ ـ ــرقة
.السترداد ما دفعته للغير

ً
 على الشركة إ طار املؤمن له ل:ثالثا
عشرين يوم عم من تاريخ تقديم املطالبة
 كما،التي تنطبق علهها إحدى حاالت الرجوع
على الشركة ممارسة حق الرجوع ل مدة
.أقصاها سنة من تاريخ تسوية املطالبة

Article 9 Exceptions (cases not covered under
the Policy)

االستثناءات قالحاالت غيراملغطاة تأمينيا
بموجب ذه الوثيقة

Insurers shall not be liable for paying
any indemnities in any of the
following cases:

لن تكون الشـ ـ ـ ــرك ــة مسـ ـ ـ ــمول ــة عن س ـ ـ ـ ـ ــداد
:التعوي ات في أمل من الحاالت ا تية

1- Loss or damage to the insured
vehicle, properties inside or
outside the vehicle which belong
to either the insured or the driver,
or goods transported in the
vehicle or placed in the insured’s
or driver’s custody, control or
care;

َّ  الخس ـ ـ ـ ـ ــارة أو ال ـ ـ ـ ــرر للمركب ــة-1
املؤمن
 أو للممتلكـ ــات العـ ــائـ ــدة إلى أمل من،علههـ ــا
َّ
املؤمن لـ ــه أو السـ ـ ـ ـ ـ ــائق دا ـ ـ املركبـ ــة أو
 أو التي ت حق بــالب ـ ـ ـ ـ ــائع املنقولــة،ــارجهــا
بواس ـ ـ ـ ـطــة املركبــة أو تلــك التي في عهــدتــه أو
.تحت إشرافه أو أمانة لديه

2- Death or physical injury to the
insured or the driver;

َّ
،للمؤمن له
 الوفاة أو اإلصابة الجسدية-2
.أو السائق
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املادة
التاسعة

3- If the vehicle is used in any type of
racing or for testing its speed or
power;

 إذا كانت املركبة مسـ ـ ـ ــتعملة في أمل نوع-3
من أنواع الس ـ ـ ـ ـبـاقـات أو في تحـديـد سـ ـ ـ ــرعة
.االنط ق أو في تجرةة ا تبار القدرة

4- If the vehicle is driven in areas
that are normally off-limits to the
public, such as airports or
seaports, unless the vehicle is
used for commercial purposes
within the permissible scope;

 إذا ك ــان ــت املركب ــة مسـ ـ ـ ــتعمل ــة ـ ـ ـ ــمن-4
املناطق التي ال يسـ ــمح عادة للعامة بالقيادة
فهها دا املطارات أو املوانئ البحرية ما لم
تكن املركبة مسـ ـ ـ ــتخدمة ألغران تجارية في
.النطاق املسمو به

5- Acknowledgement by the insured
or the driver to bear the liability
for the accident undeservedly for
the purpose of harming the
insurer;

َّ  إقرار-5
املؤمن لـ ــه أو السـ ـ ـ ـ ـ ــائق بتحم ـ ـ
مسـ ـ ـ ــموليــة الحــادث دون وجــه حق بقص ـ ـ ـ ــد
.اإل رار بالشركة

6- If the accident is deliberately
caused by an insured and a third
party, which is proved in the
accident report issued by the
authorized entity to attend
accident scenes;

 تواطؤ املؤمن ل ــه مع الغير على ح ــادث-6
مفتع ـ واملثب ــت في تقرير الح ــادث الصـ ـ ـ ـ ــادر
.عن الجهة املخولة بمباشرة موقع الحادث

7- Car drifting;
8- If the vehicle is being used or
operated as working machinery;

 إذا كانت املركبة مس ـ ــتعملة أو مش ـ ــغلة-8
. كآليات عم

9- Fines, financial penalties or bails,
which may be imposed on the
insured or the driver due to the
accident; and

 أو، ال ـغ ـرامـ ــات أو ال ـع ـقــوةـ ــات املـ ــال ـيـ ــة-9
الكفــاالت التي قــد تفرن بس ـ ـ ـ ـبــب الحــادث
َّ على
.املؤمن له أو السائق

10- Any liability or expenses arising,
directly or indirectly, from the
following:

 أمل مس ــؤولية أو مص ــاري تنش ــأ نتيجة-10
:مباشرة أو غير مباشرة من ا تي

a- War, invasion, acts of foreign
enemy, hostilities, warlike acts
(whether war is declared or not),
or civil war;
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. التفحيط-7

 ال ـح ــرب أو ال ـغ ــزو أو أع ـمـ ــال ال ـعـ ــدوان-أ
األجنبي أو األعمال العدوانية أو األعمال

ش ـ ــبه الحرةية (س ـ ــواء أعلنت الحرب أم
لم تعلن) أو الحرب األهلية.
ب -التمرد أو االنتفـ ــا ـ ـ ـ ـ ـ ــة العسـ ـ ـ ــكريـ ــة أو
الشـ ـ ـ ــعبيـ ــة أو العص ـ ـ ـ ـيـ ــان أو الثورة أو
الس ــلطة الغاص ــبة أو األحكام العرفية أو
ح ــال ــة الحص ـ ـ ـ ـ ــار أو أمل من األح ــداث أو
األسباب التي تؤدمل إلى إع ن أو استمرار
األحك ــام العرفي ــة أو ح ــال ــة الحصـ ـ ـ ـ ــار أو
أعم ــال التخري ــب واإلره ــاب التي يرتك ه ــا
شـ ـ ـ ــخ أو أشـ ـ ـ ــخاص يعملون بصـ ـ ـ ــفة
منفردة أو نيــابــة عن أو على ص ـ ـ ـ ـلــة بــأمل
منظمـ ــة إرهـ ــابيـ ــة .ويقص ـ ـ ـ ـ ــد بـ ــاإلرهـ ــاب
اسـ ــتخدام العن ألغران سـ ــياسـ ــية أو
فكرية أو فلس ــفية أو عنص ــرية أو عرقية
أو اجتماعية أو دينية .ويشم استخدام
العن و ـ ــع العامة و/أو ش ـ ــريحة منهم
في حـ ــالـ ــة و  ،أو التـ ــأثير على ،و/أو
التس ـ ــبب في ا ـ ــطراب ،و/أو التد في
أمل عمليات و/أو أنشـ ـ ــطة أو سـ ـ ــياسـ ـ ــات
ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــة بـ ــالحكومـ ــة ،أو التس ـ ـ ـ ـبـ ــب في
ً
ا ـ ـ ـ ــطراب يؤثر سـ ـ ـ ــلبــا على االقتص ـ ـ ـ ــاد
الوط ي أو أمل من قطاعاته.

b- Rebellion, military or popular
uprising, insurgence, revolution,
usurping authority, martial laws,
siege, or any events or reasons
leading to declaration or
continuation of martial laws,
siege, or acts of vandalism and
terrorism committed by
person(s) working individually, on
behalf of, or in relation with any
terrorist organization. Terrorism
means the use of violence for
political, intellectual,
philosophical, racial, ethnic,
social, or religious purposes. Such
use of violence includes putting
the public and/or a segment
thereof under a state of terror,
causing turmoil, affecting and/or
intervening in any of the
government’s operations,
activities and/or policies, and/or
causing any disturbance that
negatively affects the national
;economy or any related sectors

ج -اإل ـ ـ ـ ـراب أو الشـ ـ ـ ــغب أو اال ـ ـ ـ ــطرابات
املدنية أو العمالية.

c- Strikes, riots, or civil or labor
;unrest

د -مــا ينتط بس ـ ـ ـ ـبــب أو ينش ـ ـ ـ ــأ عن أو تكون
س ـ ـ ـ ـ ــاهمـ ــت فيـ ــه األس ـ ـ ـ ـ حـ ــة النوويـ ــة أو
اإلشــعاعات األيونية أو التلوث باإلشــعاع
من أمل وقود أو أية نفايات نووية ناتجة
عن احتراق وقود نوومل ،وألغران ه ــذا
االستثناء فإن االحتراق يشم أمل عملية
انشطار نوومل.

d- Damage directly or indirectly
caused by nuclear weapons,
ionizing radiation, radioactive
contamination resulting from any
nuclear fuel or waste, or
contamination due to nuclear
fuel combustion. For the
purposes of this exclusion,
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combustion shall include any
nuclear fission; and
e- Natural disasters such as
hurricanes, earthquakes, floods,
or volcanoes.
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 أو، الكوارث الطبيعي ــة مث ـ األع ــاصـ ـ ـ ــير-ه
. أو الدراكين، أو الفي انات،الزالزل

جدول الوثيقة املوحدة للتأمين اإللزامي على املركبات
Schedule of the Unified Compulsory Motor Insurance Policy
Policy No.

رقم الوثيقة

Type of Insured
Individual / Corporate

نو املؤم ل
 شركة/ فرد

بيانات املؤم ل
Insured information

: لألفراد-1
 رقم السج املدني للسعوديين
 Residence permit (Iqama) number for resident individuals  رقم اإلقامة لغير السعوديين
2- Computer number for corporates
 رقم الحاسب ا لي للشركات واملؤسسات-2
1- For individuals:

 National ID number for Saudi nationals

رقم وية املؤم ل
Insured's ID No.

اسم املؤم ل
Name of insured

رقم الهات
Phone No.

العنوان

Address

بيانات املركبة
Vehicle Details

اسم مالك املركبة

رقم وية مالك املركبة

Owner's Name

Owner's ID No.

Chassis No.

Registration Plate No.

رقم الهيكل

رقم لوحة املركبة

تاريخ انتراء رخصة السير

لون املركبة

Vehicle Registration Expiry
Date

Vehicle Color

رقم البطاقة الدمركية

نو يكل املركبة

Customs Card No.

Type of Chassis

سنة الصنع

ماركة املركبة

Year of Manufacture

Vehicle Make

غرض االستعمال

مود ل املركبة

Purpose of Use

Vehicle Model

 دبلوماسية/ مركبة أجرة/ حافلة عامة/ مركبة نق عام/ حافلة اصة/مركبة نق اص/لوحة (مركبة اصة
) دراجة نارية/ تصدير/ مركبة أشغال عامة/ مؤقتة/وقنصلية

Type of Registration Plate

 تأمين املسمولية املدنية د الغير/ تأمين شام

نو التغطية

نو تسديل املركبة

(Private/ Private Transport/ Private Bus/ Public Transport/ Public Bus/ Taxi/ Diplomatic and
Consular / Temporary/ Public Works/ Export/ Motorcycle) Plate
Comprehensive / Third Party Liability Insurance

Coverage Type

ُ
أسماء الساكقين املسمين الذ تقل
 سنة قمع رقم رخص18 أعمار م ع
القيادة الخاصة برم
Names of authorized drivers
under the age of 18 (with their
driving licenses numbers)

أرا ي اململكة العرةية السعودية
من أجله

دا

الحدود الدغرافية

On Saudi Arabian territories

Geographic borders

َّ يجب على
املؤمن له أال يستعم املركبة إال للغرن املر

قيد االستعمال

The insured should not use the vehicle for other than its authorized purpose

Use Restraints

مبلغ القسط

Premium Amount

تاريخ إصدارالوثيقة
Policy Issuance Date
From: day ....................... dated ......../......../............... Time

 ؛.................  الساعة................../........./...........  املوافق......................  يوم:من
...............

To: day ....................... dated ......../......../............... Time ...............
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 ؛.................  الساعة................../........./...........  املوافق......................  يوم:إلى

فترة التغطية
Coverage Period

P.O. Box 2992 Riyadh 11169,
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966114633000
www.sama.gov.sa
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