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حيث إن المؤمن له تقدم إلى الشركة بطلب وإقرار هما أساس هذه الوثيقة ويعتبران جزءًا منها، وطلب إلى الشركة 
إبرام التامين المبين فيما بعد  ودفع أو قبل إن يدفع االشتراك المقرر له .

فقد أبرمت هذه الوثيقة لتغطية الحوادث التي قد تقع أثناء مدة التأمين وطبقا لألحكام واالستثناءات والشروط الواردة 
بهذه الوثيقة أو الجدول الملحق بها )والمعبر عنها جميعا فيما بعد بعبارة »أحكام هذه الوثيقة« (.

الفصل األول ) الفقدان أو التلف (
)1(   تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقدان أو التلف ألي مركبة موصوفة بالجدول المرفق بهذه الوثيقة كذلك 
قطع غيار المركبة وملحقاتها أثناء وجودها فيها ويشمل التعويض عن الفقدان أو التلف أثناء النقل البري أو النقل 
) بما في ذلك عمليات الشحن و  الرافعة  النقل باآلالت  أو  بالمصاعد  النقل  أو  المائي  النقل  أو  الحديدية  بالسكك 

التفريغ المتعلقة بأعمال النقل السالف ذكرها (.

)2(  للشركة الخيار في أن تقوم بإصالح المركبة أو إعادتها إلى حالتها أو استبدالها هي أو أي من أجزائها أو ملحقاتها أو 
قطع غيارها ، أو أن تدفع نقدا قيمة الفقدان أو التلف . وإذا كانت الشركة على علم بان المركبة موضوع إيجار ساتر 
للبيع فان الشركة تقوم بدفع هذه القيمة للمالك الوارد اسمه في االتفاقية والذي يعتبر استالمه لها مبرءًا لذمة 
البند  الشركة بصفة تامة ونهائية بالنسبة لهذا الفقدان أو التلف. وال يجوز أن تتعدى مسؤولية الشركة بمقتضى 
)1( من هذا الفصل قيمة األجزاء المفقودة أو التالفة والنفقات المعقولة لتركيب هذه األجزاء ، ومن المفهوم أن 
مسؤولية الشركة محدودة بالقيمة السوقية المعقولة للمركبة وقت الفقدان أو التلف على أال تتجاوز التقدير الذي 

حدده المؤمن له لقيمة المركبة حسبما هو وارد بالجدول.

في حال حصول حادث يتطلب شراء قطع غيار جديدة الستبدالها بالقديمة ، سوف تقوم الشركة بحسم التدني من سعر 
هذه القطع كالتالي:

من تسجيل المركبة - 10% خالل السنة األولى 
- 15% عن باقي السنوات

)3(  في حال حصول حادث يتطلب قطعة غيار غير متوفرة في البلد الذي تبقى فيه المركبة لإلصالح أو في حال اختارت 
الشركة أن تدفع نقدًا قيمة الفقدان أو التلف، تنحصر مسئولية الشركة بالنسبة لقطعة الغيار هذه على : 

) أ (  1-  السعر المبين في أحدث الئحة أسعار صادرة عن وكيل المصنع في البلد حيث تبقى المركبة لإلصالح أو 
2-  إذا لم تتوفر الئحة األسعار أعاله تعتمد الئحة أسعار المصنع مضافًا إليها كلفة الشحن المعقولة إلى البلد حيث 

تبقى المركبة لإلصالح وقيمة الجمارك العائدة لها.
)ب(  الكلفة المعقولة لتبديل هذه القطعة.

)4(  إذا أصبحت المركبة المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة غير صالحة لالستعمال بسبب الفقدان أو التلف فان الشركة 
تتحمل في حدود مسؤوليتها ، بالنفقات المعقولة الالزمة للمحافظة عليها ونقلها إلى أقرب محل إصالح وتسليمها 

داخل البلد الذي حدث فيه الفقدان أو التلف . 

الوثيقة  الشركة بمقتضى هذه  لحادث قد تسأل عنه  نتيجة  للمركبة  الالزمة  إجراء اإلصالحات  يتولى  أن  له  للمؤمن    )5(
وذلك بشرط:

 أ - أال تزيد القيمة المقدرة لهذه النفقات عن1,500  ريال لإلصالحات .
ب- أن يقدم للشركة دون تأخير كشفا مفصال بالقيمة المقدرة للنفقات . 

استثناءات من أحكام الفصل األول

ال تسأل الشركة عن أداء أي تعويض عن: 
أ   -  الخسارة التبعية. 

ب -  االستهالك أو البلى والقدم أو األعطال اآللية والكهربائية أو الخلل أو الكسر.
ج  -  التلف الذي يلحق باإلطارات ما لم يقترن في نفس الوقت بتلف يلحق بأجزاء أخرى للمركبة .

د  -  التلف الذي يلحق بأجهزة التليفون أو اإلضافات األخرى ما لم يكن مؤمنا عليها صراحة .   

الفصل الثاني ) المسؤولية المدنية اتجاه الغير (
)1(  تعويض المؤمن له أو السائق المخول.

تقوم الشركة في حدود مسؤوليتها بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ ، بما في ذلك ما يطالب به المدعي العام من 
المصروفات القضائية والمصروفات التي يلتزم المؤمن له قانونا أداءها عن :

أ-    األضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة أو خارجها.
ب-  األضرار المادية خارج المركبة. 

وذلك في حال حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواًء كان ناشًئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل أراضي 
المركبات«   « الغير  تجاه  المدنية  المسؤولية  تأمين  وثيقة  واستثناءات  وفقًا ألحكام وشروط  السعودية  العربية  المملكة 
الموحدة والمعتمدة بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 433/4 بتاريخ 1433/01/15هـ إضافة إلى األمر السامي 
الكريم رقم )43108( بتاريخ 1432/10/2 بشأن تعديل مبلغ الدية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال للقتل العمد و400 

ألف ريال للقتل الخطأ.

 )2(  في حالة وفاة أي شخص له الحق في التعويض بمقتضى هذا الفصل تقوم الشركة بأداء قيمة التعويض المستحق 
على هذا  تطبق  التي  القيود  وبمراعاة  لألحكام  قانونا طبقا  عنة  المستحقين  إلى  ذلك  عن  الناشئة  المسؤولية  عن 

الشخص .

 )3(  في حالة وقوع حادث يترتب عليه تعويض أكثر من شخص وفقا ألحكام هذا الفصل فان بند »حدود المسؤولية » 
الوارد في الجدول يسري على مجموع التعويضات الخاصة بجميع األشخاص المستحقين للتعويض على أن تكون األولوية 

في استحقاق التعويض للمؤمن له .

)4( يجوز للشركة إذا شاءت : 
أ-   أن تتولى تمثيل المؤمن له في تحقيق أو تحريات هامة تتعلق بأي حادث وفاة قد يترتب عليه استحقاق التعويض 

طبقا ألحكام هذا الفصل .

ب- أن تتولى الدفاع عنه أمام أية محكمة في أية دعوى خاصة بأي فعل او اتهام يتسبب في أو يتصل بحادث قد 
يترتب عليه استحقاق التعويض طبقا ألحكام هذا الفصل .

 )5(  تقوم الشركة بأداء جميع المصروفات القضائية والنفقات التي تم صرفها بموافقتها الخطية المسبقة .

 )6( يحق للشركة الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع ما يبرره كما هو 
مذكور في الوثيقة المشار إليها أعاله .

استثناءات من أحكام الفصل الثاني
لن تكون الشركة مسؤولية عن سداد تعويضات في أي من الحاالت اآلتية:

أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من األتي:  )1(
أ-   الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان األجنبي أو األعمال العدوانية أو األعمال شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب أم لم 

تعلن(أو الحرب األهلية .
ب- التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو األحكام العرفية أو حالة 
الحصار أو أي من األحداث أو األسباب التي تؤدي إلى إعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال 
التخريب و اإلرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة 
إرهابية.  ويقصد باإلرهاب استخدام العنف ألغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية 
أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف ، أو التأثير على ، و/أو التسبب 
في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة،  أو التسبب في اضطراب 

يؤثر سلبا على االقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.
ج – االضطراب أو الشغب أو االضطرابات المدنية أو العمالية.

د – ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه األسلحة النووية أو اإلشعاعات األيونية أو التلوث باإلشعاع 
من أي وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، وألغراض هذا االستثناء فإن االحتراق يشمل أي 

عملية انشطار نووي.
هـ – الكوارث الطبيعية مثل األعاصير، أو الزالزل، أو الفيضانات، أو البراكين.

الوفاة أو اإلصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.  )2(
الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها   )3(

.
الضرر أو الخسارة التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة المؤمن عليها.  )4(

الغرامات أو العقوبات المالية ،أو الضمانات، أو الكفاالت التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمن له أو السائق.  )5(
الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية المحددة في جدول الوثيقة.  )6(
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الفصل الثالث ) المصروفات الطبية (

تتعهد الشركة في حدود مسؤليتها المبينة على الجدول المرفق بأن تدفع الى المؤمن له المصروفات الطبية المعقولة 
التي تنفق بسبب أية اصابة بدنية تقع للمؤمن له أو سائقه أو أي راكب بالمركبة على أن تكون هذه االصابة قد نتجت 

مباشرة و فورًا عن حادث وقع للمركبة نتيجة عوامل عنيفة وعرضية وخارجية وظاهرة .

استبعاد تطبيق بعض األحكام - وحق االسترداد
اليمس أي نص في هذه الوثيقة او في أي ملحق لها بحق أي شخص يستحق التعويض بمقتضى هذه الوثيقة أو بحق 

أي شخص آخر في أن يسترد مبلغا يستحق له طبقًا للتشريعات أو استناد إليها .
ولكن على المؤمن له أن يرد إلى الشركة جمـيع المبالغ التي دفعتها والتي لم تكن ِلُتلزم أداَءها لوال هذه التشريعات.

استثناءات عامة

التكون الشركة مسؤلة وملزمة في حالة :
)1(   أي حادث أو فقد أو تلف أو مسؤولية قد تسببت أو وقعت أو نشأت :

) أ ( بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة مخالفة مرورية: قطع اإلشارة الحمراء أو القيادة بعكس االتجاه المسموح.
)ب ( خارج حدود المنطقة الجغرافية المحدودة بالجدول المرفق. 

) ج ( أثناء استعمال المركبة على وجه يخالف قيود وشروط استعمالها وإذا زادت حمولة الركاب المرخص لهم.
) د ( أثناء استعمال المركبة لإليجار أو السباق أو قطع المسافات التجريبية .
)ه ( حين تساق المركبة والسائق تحت تأثير المشروبات الروحية والمخدرات. 

)2(  أي حادث أو فقدان أو تلف أو مسؤولية ) إال بالقدر الذي يستلزمه التشريع ( تكون بطريق مباشر أو غير مباشر عن قرب 
أو عن بعد قد وقعت بسبب أو ساهمت في وقوعها أو استتبعت أو نشأت عن أو تعلقت بأي من العوامل اآلتية :

( )i( الحرب أو الغزو أو أعمال قوات أجنبية معادية أو األعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب  أ (
أم لم تعلن( أو الحرب األهلية أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو السلطة العسكرية أو المغتصبة أو أي عمل 

إرهابي.
    )ii( أي إجراء يتخذ لضبط أو تالفي أو قمع أي من األحداث المبينة في )i( أعاله.

لغرض هذا االستثناء يقصد بـ »االرهاب« استعمال العنف ألغراض سياسية أو لتخويف الشعب أو أي جزءًا منه.

)ب(  االضرابات أو الشغب أو االضطرابات الشعبية. 
(  الحجز او االستيالء او المصادرة أو محاولة القيام بها.  ج (

(  الفيضان أو الزوابع أو األعاصير أو ثورة البراكين أو الزالزل أو البرد أو غيرها من الظواهر الطبيعية  أو أي عامل  د (
يكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من األسباب المتقدمة ، وفي حالة قيام أية مطالبة فينبغي على الشخص 
المطالب بالتعويض أن يقدم الدليل على أن الحادث أو الفقد أو التلف أو المسؤولية قد نشأت مستقلة عن أي 
من األسباب المذكورة آنفا ولم تكن بأي حال متعلقة أو ناجمة أو راجعه أو معزوة أو نتيجة أحد هذه األسباب، وفي 

حالة عدم إقامة  هذا الدليل  فإن الشركة ال تسأل عن تعويض أية مطالبة من هذا القبيل.

)3(  أية مسؤولية تترتب على اتفاقية عقدها المؤمن له والتي ما كـانت لتنشأ في حالة عدم وجود تلك االتفاقية. 

)4(  ) أ (  أي حادث او تلف يلحق بالممتلكات أو أية خسارة أو نفقات أيًا كانت تترتب أو تنشأ عن ذلك أو أية خسارة تبعية .
      )ب(  أية مسؤولية أيًا كانت طبيعتها .

وذلك إذا نشأت أو ساهمت في نشوئها أو نتجت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن االشعاعات المحللة كهربيًا )األيونية( 
أو التلوث باإلشعاعات الذرية الصادرة من أي وقود نووي أو أية متخلفات نووية ناتجة عن احتراق الوقود النووي ، وفي 

نطاق هذا االستثناء فإن عبارة االحتراق تشمل أية عملية لتفاعل ذاتي يؤدي إلى انشطار نووي .

)5(  أي حادث أو فقدان أو تلف أو مسؤولية نشأت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو ساهمت في نشوئها أو نتجت عن 
المواد المستعمله في األسلحة النووية .

الشــــــروط :

هذه الوثيقة والجدول الملحق بها يعتبران متممين لبعضهما ويكونان عقدًا واحدًا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى    )1(
خاص في أي جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها ذات المعنى حيثما وجدت .

)2(    إن مراعاة وتنفيذ أحكام هذه الوثيقة إلى المدى الذي يتعين على المؤمن له أو أي شخص يطالب بالتعويض أن يقوم 
أو أن يمتنع عن القيام به حسبما تقتضيه هذه األحكام ، وكذلك صدق إقراراته وإجاباته على األسئلة الواردة في طلب 

التأمين،تعد شرطًا أساسيًا سابقًا على ترتب أية مسؤولية من قبل الشركة لدفع أي مبلغ بموجب هذه الوثيقة .

)3(   كل إخطار أو تبليغ يكون من المتعين تقديمه أو تنفيذه وفقا لهذه الوثيقة يجب أن يوجه إلى الشركة كتابيا .
)4(    يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع االحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة من الفقدان أو التلف ولإلبقاء عليها 
في حالة جيدة من الصالحية ، ويكون للشركة الحق المطلق في أي وقت في القيام بمعاينة المركبة أو  أي جزء منها 
وفي أن تختبر أي سائق أو مستخدم لدى المؤمن له. وفي حالة وقوع أي حادث أو عطل للمركبة فإنه يتعين أن ال تترك 
بغير حراسة ودون اتخاذ االحتياطات المالئمة لمنع زيادة الفقدان أو التلف ، وفي حالة قيادتها قبل إجراء اإلصالحات 

الالزمة فإن أية زيادة أو أي تلف أخر للمركبة يخرج من نطاق مسؤولية الشركة بمقتضى هذه الوثيقة .

)5(   يجب على المؤمن له ، في حالة وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبة بمقتضى هذه الوثيقة ، أن يخطر الشركة بذلك 
في أسرع وقت ممكن وأن يمدها بجميع تفاصيل الحادث ، وكل خطاب مطالبة أو إعالن أو استدعاء أو دعوى يجب 
إبالغها أو تسليمها إلى الشركة فورا بمجرد تسليمها ، كما يتعين إخطار الشركة فورًا بمجرد أن يصل إلى علم المؤمن 
له أو إلى علم أي شخص يطالب بالتعويض التهديد بإقامة دعوى أو إجراء تحقيق أو تحريات تتصل بمثل هذا الحادث، 
آخر قد تنشأ عنه مطالبة  أو أي فعل جنائي  يبلغ الشرطة فورًا في حالة وقوع سرقة  له أن  المؤمن  ويتعين على 

بمقتضى هذه الوثيقة ، كما يتعين عليه أن يتعاون مع الشركة في الوصول إلى إثبات إدانة الجاني.

)6(  ال يجوز للمؤمن له وال لمن يعمل لحسابه وال ألي شخص يطالب بالتعويض أن يتعرف أو يعرض أو يدفع أي مبلغ 
بدون موافقة الشركة كتابة ، ويحق للشركة إذا شاءت أن تتولى الدفاع وتديره باسم المؤمن له أو باسم ذلك الشخص 
أو أن تقوم بتسوية أية مطالبة أو أن تقيم الدعوى لمصلحتها باسم المؤمن له أو باسم ذلك الشخص للمطالبة 
بالتعويضات أو التضمينات أو غير ذلك ، ويكون للشركة مطلق التقدير في تحديد طريقة السير في الدعوى وفي 
تسوية أية مطالبة ، وعلى المؤمن له وذلك الشخص المطالب بالتعويض مد الشركة بالبيانات والمساعدات التي 

قد تحتاجها .

)7(   إذا وقع أي حادث تنشأ عنه مطالبة أو عدة مطالبات وفقا للفقرة )ب( من البند األول من الفصل الثاني من هذه 
الوثيقة فإنه يجوز للشركة في أي وقت أن تدفع للمؤمن له أو ألي شخص يطالب بالتعويض كامل المبلغ الذي تكون 
مسؤولة عنه وفقا للفقرة )ب( من البند األول من الفصل الثاني أو تتخلى الشركة بعد ذلك عن اتخاذ إجراءات الدفاع 
بأنه لحق المؤمن له أو ذلك  الدعوى القضائية ، وال تسأل الشركة عن أي ضرر يمكن االدعاء  التصليح أو إقامة  أو 
الشخص نتيجة هذا التصرف من جانب الشركة أو نتيجة عدم قيامها بالدفاع أو التسوية أو اإلجراءات أو نتيجة تخلي 
الشركة عن القيام بذلك ، كما ال تسأل الشركة عن أية مصروفات قضائية أو نفقات أيًا كانت يكون قد أنفقها المؤمن 

له أو أي مدع أو أي  شخص آخر بعد أن تكون الشركة قد كفت يدها عن السير في اإلجراءات .

)8(   إذا تبين في الوقت الذي تنشأ فيه مطالبة بمقتضى هذه الوثيقة إن هناك أية تأمينات أخرى تغطي ذات الفقدان 
أو التلف أو المسؤولية فان الشركة ال تسأل عن أداء أو عن المساهمة في أداء ما يزيد عن حصتها النسبية في 
الفقدان أو التلف أو التعويض أو المصروفات القضائية أو النفقات على أال يكون في هذا الشرط تحميل الشركة 
الثاني من هذه  الفصل  )أ( من  االستثناء  )2( من  للفقرة  منها طبقا  الشرط معفاة  بدون هذا  تكون  أية مسؤولية 

الوثيقة .

)9(   للشركة الحق في فسخ هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالثون يومًا من إخطار المؤمن له بموجب خطاب  مسجل يرسل 
إليه على آخر عنوان معروف له . وفي هذه الحالة ترد الشركة للمؤمن له االشتراك المدفوع مخصوما منه االشتراك 
النسبي عن المدة التي كانت الوثيقة سارية المفعول خاللها ، وللمؤمن له فسخ الوثيقة في أي وقت بعد انقضاء 
سبعة أيام من إخطاره الشركة بذلك )بشرط أال تكون هناك أية مطالبة نشأت خالل مدة التأمين السارية في ذلك 
الوقت ( وفي هذه الحالة يستحق للمؤمن له قيمة االشتراك مخصوما منها قيمة االشتراك المقابل للمدة التي 

كانت الوثيقة سارية خاللها وفقا لتسعيرة المدة القصيرة األجل المذكورة في الجدول أدناه.
بالمرسوم  التحكيم الصادر  الوثيقة يتم تسويته عن طريق نظام  أو يتعلق بهذه  نزاع ينشأ  أو  التحكيم: أي خالف     )10(

الملكي رقم م/ 46 وتاريخ 12/ 7 / 1403 هـ وأي إضافات أو تعديالت له.
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)11(  المشاركة بفائض عمليات التأمين )مبدأ التأمين التعاوني(:
تحدد الشركة في نهاية كل سنة مالية الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض اإلجمالي أو يخصم 

منه ما يخص المؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة.
ويتم توزيع نسبة 10% )عشرة بالمائة( من الفائض الصافي أعاله لكافة المؤمن لهم بما يتناسب مع قيمة االشتراك 

وذلك بتخفيض االشتراك للسنة التالية.
 )12( اإلخطارات :

)أ( كل إخطار أو مخاطبة للشركة تستلزمها شروط هذه الوثيقة يجب أن تكون مكتوبة أو مطبوعة .
)ب(  ان الشركة غير ملزمة بأي حال من األحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة وتكون الشركة خالية من 

أية  مسؤولية عند انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن قد جددت وتأيد ذلك كتابيا من قبل الشركة .
)13(  سيادة النص العربي:

في حالة وقوع خالف في المعنى بين  النص العربي والنص االنجليزي لهذه الوثيقة فان النص العربي هو الذي 
يعتد به.

تسعيرة المدة القصيرة األجل - بند رقم 9 -

النسبة من االشتراك السنويمدة التأمين
10%أسبوع واحد أو أقل

20%شــهر واحد أو أقل

30%شـــــهرين أو أقل
40%ثالثة أشــهر أو أقل
55%أربعة أشـهر أو أقل
70%ستة أشــهر أو أقل

80%ثمانية أشهر أو أقل
100%أكثر من ثمانية أشهر

اإلجراءات الواجب إتباعها عند وقوع الحادث

عند حدوث الحادث :
عزيزي العميل ...أبلغ شركة التأمين بالحادث كتابة أو بالتليفون بإعطاء تفاصيل مختصرة عن :

• رقم وثيقتك التأمينية.
• نوع ورقم المركبة وطبيعة الحادث.

• تاريخ الحادث.
• تفاصيل األضرار الحاصلة للمركبة.

• اطلب معاينة أضرار المركبة من شركة التأمين.

المستندات الالزم توافرها لتقديم المطالبة
• صورة من شهادة المركبة أو بطاقة التأمين.

• تعبئة نموذج المطالبة وتوقيعه ويجب أن يكون المطالب مخول بالمطالبة بشكل رسمي وإحضار تفويض في حال 
لم يكن هو مالك المركبة.

• إشعار الحادث من نجم مبين عليه تاريخ و رقم الحادث. وستقوم شركة نجم بإرسال البيانات الخاصة بالحادث إلى 
شركة التأمين.أما في حال مباشرة الحادث من قبل المرور ،يجب إحضار أصل تقرير المرور.

• أصل إذن اإلصالح من المرور.
• تقديرات ثالثة ورش معتمدة من قبل المرور مع تسعيرة أو فاتورة قطع الغيار.

• تقدير شيخ المعارض إذا كانت عملية اإلصالح مكلفة )أكثر من 5,000 ريال(.
• صور من المركبة المتضررة تظهر األضرار بشكل واضح مع رقم اللوحة.

• صورة رخصة القيادة واالستمارة وإثبات هوية السائق وقت الحادث مع إحضار األصل.
• في حال وقوع إصابة ال قدر الله :أصل الصك الشرعي والتقرير الطبي وصورة من هوية المصاب وتقدير اللجنة الطبية.

• في حال الوفاة ال قدر الله : صورة من شهادة الوفاة وهوية المتوفى وأصل الصك الشرعي. 

كيف يتم التعويض ومتى تنتهي إجراءات المطالبة؟
بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة، يتم دارسة المطالبة من قبل القسم المعني خالل مدة أقصاها 15 يومًا. وفي 
بعد  المبلغ من خالل شيك مصدق من قبل شركة ميدغلف  العميل  يتم تسليم  الوثيقة  بنود  المطالبة مع  توافق  حالة 
توقيعه على المخالصة النهائية محتويه على صورة الهوية وصورة الشيك وإبراء الذمة مع الحرص على التأكد من هوية 
المستلم بأن يكون هو الشخص المعني بالمطالبة أو من ينوب عنه من خالل تفويض رسمي كما يتوجب اخذ صورة من 

التفويض مرفقة مع إثبات الهوية.

الرجاء عدم بدء اإلصالح قبل معاينتنا للمركبة أو الحصول على موافقتنا على بدء اإلصالح.

تغطية الحوادث الشخصية للسائق والركاب
مقابل دفع االشتراك اإلضافي تتعهد الشركة بدفع التعويض وفقًا للجدول أدناه عن اإلصابة الجسدية كما هي محددة 
فيما بعد التي تصيب أي سائق وأي شخص خالل صعوده أو نزوله أو سفره بالمركبة المبينة في الجدول المرفق والتي 
نتجت عن أسباب عنيفة وعرضية ومرئية التي أدت ضمن فترة الثالثة أشهر التي تلي حدوثها إلى إحدى الخسارات التالية 

وذلك بمعزل عن أي سبب آخر باستثناء العالج الطبي أو الجراحي لتلك اإلصابة :

1٠٠,٠٠٠ ر.س.الوفـــــــــــــــــــــاة1.

1٠٠,٠٠٠ ر.س.فقدان نهائي لبصر العينين2.

1٠٠,٠٠٠ ر.س.فقد اليدين أو الرجلين أو يد واحدة مع رجل واحــــــدة3.

1٠٠,٠٠٠ ر.س.فقدان نهائي لبصر  عين واحدة مع فقدان يد أو رجل4.

5٠,٠٠٠ ر.س.فقدان نهائي لبصر عين واحدة                     5.

5٠,٠٠٠ ر.س.فقدان يد واحدة أو رجل واحدة                     6.

يقصد بفقدان اليد أو الرجل البتر بمستوى المعصم أو الكاحل أو فوقه.
مع التقيد دائمًا بما يلي :  

)أ(   يستحق التعويض عن بند واحد فقط من الجدول أعاله بالنسبة ألي شخص وعن أي حادث ولن تتجاوز مسئولية  الشركة 
عن أي شخص مبلغ 1٠٠,٠٠٠ ريال  خالل مدة التأمين.

)ب( شرط أن يكون سن الشخص المصاب أكثر من 18 سنة وأقل من 65 سنة وقت اإلصابة.
)ج(  لن يستحق أي تعويض إذا نتجت الوفاة أو اإلصابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة كليًا أو جزئيًا 

عن  )1(  إيذاء الشخص المتعمد لنفسه أو االنتحار أو محاولة االنتحار أو عاهة جسدية أو عجز أو 
عن  )2(  حصول الحادث عندما يكون هذا الشخص تحت تأثير المشروبات أو العقاقير المخدرة.

)د(  يستحق التعويض بعد موافقة المؤمن له فقط ويدفع للشخص المصاب أو لممثليه الشرعيين الذين يعتبر إقرارهم 
بمثابة إسقاط شامل عن إصابة هذا الشخص.

)هـ( إذا تعدى عدد الركاب )بما فيهم السائق( في المركبة وقت الحادث العدد المسموح به قانونًا بهذه المركبة تكون الشركة 
مسئولة بتعويض نسبي من التعويض الذي يستحق عادة.

)و(  إذا استحق ألي شخص التعويض بموجب هذه الوثيقة وأي وثيقة تأمين سيارة أخرى لدى الشركة يدفع التعويض تحت 
تغطية حوادث شخصية واحدة فقط.

سائر األحكام والشروط واالستثناءات لهذه الوثيقة المذكورة أعاله تبقى كما هي دون تغيير.

تعتبر هذه التغطية سارية المفعول فقط في حال تم اإلشارة إلى أنها مشمولة في جدول الوثيقة.
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التغطية الجغرافية
بموجب ما تم االتفاق عليه، فإن التغطية الجغرافية امتدت لتشمل الدول المشار إليها في جدول الوثيقة خالل الفترة 

المحددة لتأمين األضرار الخاصة فقط للمركبة المؤمنة.
واتفق على أن هذا التأمين ال يطبق على أي قضية أو في أي حكم يصدر من قبل أي محكمة خارج المملكة العربية 

السعودية أو إلى أي إجراء قانوني بشأن هذا الحكم حيثما جلبت.
كما أنه تم االتفاق على أن هذه التغطية ال تشمل أي مطالبة أو مسؤولية طرف ثالث و / أو الحوادث الشخصية للسائق 

أو مطالبة الركاب ، والتي قد تحدث أثناء فترة التمديد الجغرافي المذكورة أعاله.
ونتيجة لما سبق ذكره ، فإن قسطًا إضافيًا تمت إضافته إلى القسط اإلجمالي على النحو المتفق عليه بموجب هذه 

الوثيقة بطلب من المؤمن. 

سائر األحكام والشروط واالستثناءات لهذه الوثيقة المذكورة أعاله تبقى كما هي دون تغيير.

تغطية المركبة البديلة
لقد تم االتفاق بناًء على طلب المؤمن أن تغطية تأجير المركبة و/أو توفير مركبة بديلة قد تم إدراجها في الوثيقة 

المذكورة أعاله وفقًا لما يلي:
أ.  إذا كانت المركبة المؤمنة غير قابلة للقيادة نتيجة لألضرار التي بسبب حادثة مغطاة و مطالبة تم إبالغ الشركة عنها 

سابقًا.
تاريخ  أو  تاريخ إصالحها  التصليح حتى  لورشة  المؤمنة  المركبة  تاريخ تسليم  ابتداًء من  المتفق عليها هي  المدة  ب. 

اإلبالغ بأنها غير قابلة للتصليح وسيتم إتالفها.
جـ. عدد األيام تصل إلى 15 يوم كحد أقصى لكل حادث، وبحد أقصى 100 ريال سعودي لليوم الواحد.

ونتيجة لما سبق ذكره ، فإن قسطًا إضافيًا تمت إضافته إلى القسط اإلجمالي على النحو المتفق عليه بموجب هذه 
الوثيقة بطلب من المؤمن. 

سائر األحكام والشروط واالستثناءات لهذه الوثيقة المذكورة أعاله تبقى كما هي دون تغيير.

تعتبر هذه التغطية سارية المفعول فقط في حال تم اإلشارة إلى أنها مشمولة في جدول الوثيقة.

تعتبر هذه التغطية سارية المفعول كما أشير إليها في جدول الوثيقة.

تغطية الكوارث الطبيعية:
لقد تم االتفاق بناًء على طلب المؤمن أن الوثيقة توسعت لتشمل األضرار التي قد تلحق بالمركبة بسبب الكوارث 
الطبيعية )مثل الفيضان أو الزوابع أو ثورة البراكين أو الزالزل أو البرد أو غيرها من الظواهر الطبيعية( بحد أقصى 15,000 

ريال سعودي.

ونتيجة لما سبق ذكره ، فإن قسطًا إضافيًا تمت إضافته إلى القسط اإلجمالي على النحو المتفق عليه بموجب هذه 
الوثيقة بطلب من المؤمن. 

سائر األحكام والشروط واالستثناءات لهذه الوثيقة المذكورة أعاله تبقى كما هي دون تغيير.

تعتبر هذه التغطية سارية المفعول فقط في حال تم اإلشارة إلى أنها مشمولة في جدول الوثيقة.


