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البنك املركزي السعودي  مبوجب الصادرة عن   عىل املركبات أصدرت هذه الوثيقة بناًء عىل قواعد التأمني الشامل 

هـ، بناًء عىل الصالحيات املمنوحة للبنك املركزي مبوجب نظام 09/04/1444( وتاريخ 444س//1قرار املحافظ رقم )

هـ، والئحته التنفيذية 02/06/1424( وتاريخ 32مراقبة رشكات التأمني التعاوين الصادر باملرسوم املليك رقم )م/

 هـ.01/03/1425( وتاريخ 1/596جب قرار وزير املالية  رقم )الصادرة مبو 

 

 :فصاحا 

 يشكل مستند الوثيقة جنبًا إىل جنب مع استامرة الطلب عقد التأمني.

 

 لتعريفات:ا 

يقصد بالكلامت والعبارات اآلتية أينام وردت يف هذه الوثيقة املعاين املوضحة إزاءها، ما مل يقتِض سياق النص 

 خالف ذلك:

 البنك املركزي السعودي.  املركزي: البنك -1

التي قبلت التأمني   (ميدغلفاملتوسط والخليج للتأمني وإعادة التأمني التعاوين )رشكة  الرشكة )املؤمن(: -2

 مبارشة من

سمه يف ااملبني و وثيقة التأمني  (املؤمنالرشكة )الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع  املؤمن له: -3

 .جدول الوثيقه

التغطية التأمينية التي يكون أساسها تغطية األرضار والخسائر التي تقع عىل  التأمني الشامل عىل املركبات: -4

  .املركبة املؤمن عليها

 هي وسيلة النقل املوضحة مواصفاتها يف الوثيقة. املركبة : -5

وجدول الوثيقة   وثيقةالوثيقة التأمني الشامل عىل املركبات املبينة أحكامها وتغطياتها يف هذه  الوثيقة: -6

 امللحق بها  . 

 السائق اإلضايف املرصح له بقيادة املركبة واملسمى يف جدول الوثيقة. السائق املسمى: -7

املركبات الهالكة فنيًا التي ال ميكن إصالحها بالشكل الذي يسمح نظاماً بقيادتها، وتحو ل  الهالك الكيل الفني: -8

  .املركبة للبيع )تشليح(، ويلغى تسجيلها لدى اإلدارة العامة للمرور

املركبات التي ميكن إصالحها لكنها مكلفة من الناحية املادية؛ بناًء عىل النسبة  الهالك الكيل االقتصادي: -9

  .املتفق عليها بني الرشكة واملؤمن له  واملحددة يف جدول الوثيقة

تلف أو ترضر أجزاء من املركبة مبا ال يتجاوز النسبة املحددة للهالك الكيل االقتصادي املتفق  الهالك الجزيئ: -10

   .كة واملؤمن له واملحددة بجدول الوثيقةعليه بني الرش 

هو جزء من الوثيقة ، ويحتوي عىل بيانات املؤمن له والسائق املجاز ، فرتة التأمني ، حدود  جدول الوثيقة: -11

 .التغطية واملسؤولية

  .املبلغ الذي يتحمله املؤمن له من أي مطالبة حسب املنصوص عليه يف جدو ل الوثيقة مبلغ التحمل: -12

  .قيمة املركبة املحددة يف جدول الوثيقة التأمينية: القيمة -13

عدد من الخدمات املختلفة املقدمة للمؤمن له بخالف الحفظ والنقل، يف حال تعطل  املساعدة عىل الطريق: -14

  .املركبة عن السري ألي سبب

ثر عىل قرار الرشكة أي معلومة طلبتها الرشكة من طالب التأمني عند إبرام الوثيقة  وقد تؤ  الحقيقة الجوهرية: -15

  .يف قبول التأمني أو رفضه أو قبوله برشوط مختلفة
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الوكيل املعتمد )الصانع أو املستورد ( إلصالح األرضار املغطاة يف الوثيقة، أو الورش املعتمدة  جهة اإلصالح: -16

 .لدى الرشكة إلصالح األرضار املغطاة يف الوثيقة  واملحددة يف جدول الوثيقة

طبيعي أو اعتباري تلحق به خسارة أورضر ناتج عن خطر غري مستثنى يف الوثيقة باستثناء كل شخص الغري : -17

 .املؤمن له و/أو السائق أو املتسبب يف الحادث

الوفاة و/أو االصابات البدنية التي قد تلحق بالغري  و/أو الشخص املؤمن له تحت الحوادث   االرضار الجسدية: -18

 .أو الجزيئ الدائم أو املؤقتالشخصية مبا يف ذلك العجز الكيل 

 .التلفيات التي قد تلحق باملمتلكات العامة أو الخاصة االرضار املادية : -19

نفقات ومصاريف العالج الطبي واألدوية املرتتبة بسبب حادث مغطى تأمينيا مبوجب  املرصوفات الطبية : -20

  .هذه الوثيقة

 .دث مغطى مبوجب أحكام هذه الوثيقةاشعار كتايب لرشكة ميدغلف بطلب تعويض عن حا املطالبة : -21

املبالغ التي يتعني عىل رشكة ميدغلف دفعها للمترضر ضمن حدود مسؤوليتها الواردة يف هذه  التعويض : -22

 .الوثيقة

ار مادية أو  املسؤولية املدنيـة )تجاه الغري(: -23 مسؤولية المؤمن له و/أو السـائق تجـاه الغير عما يتســبب فيه من أضر

  . المركبة المؤمن عليها جسدية بفعل 

 
 

 

 (للمركبة املؤمنة لخسارة أو الرضرال ) و ألالفصل ا 
 

تلتزم الرشكة مبوجب الوثيقة بتعويض املؤمن له نتيجة أي خطر ألحق رضر أو خسارة عرضية باملركبة، كام تشمل  .1

الطبيعية كالسيول والربد، وتغطية الحفظ التغطية أيًضا احرتاق أو رسقة املركبة، أو الرضر الناتج عن الربق أو الكوارث 

والنقل باإلضافة إىل تغطية املسؤولية املدنية تجاه الطرف الثالث وفًقا للوثيقة املوحدة للتأمني اإللزامي عىل 

 املركبات الصادرة عن البنك املركزي.
 

 يكو ن الحد األعىل للتغطية التأمينية عن كل مطالبة  مغطاة مبوجب الوثيقة وفًقا لآليت:   .2

 حد تغطية املسؤولية املدنية تجاه الطرف الثالث وفًقا لوثيقة التأمني اإللزامي عىل املركبات .  -أ

 القيمة التأمينية للمركبة نتيجة أي خطر ألحق  رضر أو خسارة عرضية باملركبة -ب

 نافع االختيارية املبينة يف جدول الوثيقةحدود امل -ت
 

 نية للمركبةالقيمة التأمي .3

القيمة التأمينية للمركبة يجب ان تكون حسب االتفاق بني الرشكة واملؤمن له واملنصوص عليها يف جدول 

 . الوثيقة
 

 التعويض آلية .4

  خطر مغطى مبوجب الوثيقة.يلتزم املؤمن له بإبالغ الرشكة عن الرض ر أو الخسارة للمركبة  والناتجة عن  -أ

تلتزم رشكة التأمني باستالم املركبة من املؤمن له فور وقوع الخطر، كام تلتزم بنقل املركبة إىل الجهة  -ب

املختصة بتقدير أرضار حوادث املركبات، ثم نقلها إىل جهة اإلصالح املحددة يف جدول الوثيقة وفق 

  التأمينية يف حالتي الهالك الكيل الفني أو االقتصادي.رشوط وأحكام الوثيقة، أو التعويض بالقيمة 

يلتزم املؤمن له بإبالغ الرشكة يف حال كان الرض ر أو الخسارة الناتجة عن خطر مغطى مبوجب الوثيقة عىل   -ت

املركبة تسبب به طرف ثالث، ويتعني عىل الرشكة تعويض املؤمن له أوالً  وفًقا آللية التعويض املحددة 

 14وفًقا للرشط رقم ثم الحلول محل املؤمن له  ( ،4من البند الفرعي ) )ب(األول الفقره الفصل   يف
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 قيمة التعويض .5

  :الهالك الجزيئ -أ

يكون التعويض يف حالة الهالك الجزيئ بتحمل تكاليف اإلصالح يف جهة اإلصالح التي يحددها املؤمن له يف جدول 

 قبل الجهات املختصة بتقدير أرضار حوادث املركبات.الوثيقة، عىل أن تحدد تكاليف اإلصالح من 

 الهالك الكيل الفني:  -ب

يكون التعويض يف حالة الهالك الكيل الفني مببلغ القيمة التأمينية، بعد تقرير الجهة املختصة بتقدير أرضار حوادث 

 املركبات، دون خصم أي مصاريف تكبدتها الرشكة 

  الهالك الكيل االقتصادي: -ت

إذا تجاوزت تكلفة إصالح املركبة شاملًة رضيبة القيمة املضافة  االقتصادي التعويض يف حالة الهالك الكيليكون 

يعوض املؤمن له مببلغ  ٪ من القيمة التأمينية  وفًقا لتقرير الجهة املختصة بتقدير أرضار حوادث املركبات،  و65

 القيمة التأمينية دون خصم أي مصاريف تكبدتها الرشكة. 
 

لصالح  ايلتزم املؤمن له بتسليم حطام املركبة املؤمن عليها إىل رشكة التأمني )ميدغلف( والتنازل عن ملكيتهكام 

وتسليم أصول  مرورية ، أو أي تعاميم متنع نقل امللكية،رشكة التأمني )ميدغلف(، كام يتعهد بعدم وجود مخالفات 

ة املؤمن عليها ملًكا لرشكة التأمني )ميدغلف( وذلك بعد املفاتيح ورخصة السري، وبالتايل سيصبح حطام املركب

ما بني  اللمؤمن له الخيار يف االحتفاظ بحطام املركبة املؤمن عليها، إذا تم االتفاق كتابيً و  تسوية املطالبة التأمينية.

ينية بعد خصم املؤمن له ورشكة التأمني )ميدغلف( عىل ذلك، وحيث يرتتب عىل هذا االتفاق تسوية املطالبة التأم

 .قيمة الحطام، كام أنه سيتم إلغاء وثيقة التأمني يف حال احتساب املركبة املؤمن عليها خسارة كلية

 مبلغ التحمل .6

مبلغ التحمل يجب ان يكون حسب ما ذكر يف جدول الوثيقة والذي يحدد املؤمن له باالتفاق مع الرشكة)  -أ

 ميدغلف(. 

تبدأ مسؤولية الرشكة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط عىل الرض ر أو الخسارة عىل املركبة وال  -ب

 ينطبق عىل املطالبات الناتجة عن تغطية املسؤولية املدنية تجاه الغري. 

يف حال تحمل املؤمن له أو السائق املسمى نسبة جزئية من املسؤولية عن وقوع الخطر، فيتم  -ت

لغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية املؤمن له أو السائق املسمى عن وقوع الخطر احتساب مب

 فقط. 

يحتسب مبلغ التحمل يف حال عدم تحمل املؤمن له أو السائق املسمى املسؤولية عن وقوع الخطر؛  ال   -ث

 حسب تقرير الجهة املبارشة للحادث.  

يحق للرشكة إلزام املؤمن له بدفع مبلغ التحمل يف حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك   -ج

مسؤولية املؤمن له أو السائق املسمى عن وقوع الخطر بناًء عىل تقرير الجهة املبارشة للحادث أو 

 إقرار املؤمن له أو السائق املسمى مبسؤوليته عن الخطر.

  .ن مرة عند وقوع خطر مغطى مبوجب الوثيقة وإن تعددت املطالباتال يطبق مبلغ التحمل ألكرث م -ح

يجب ان يكون مبلغ التحمل ثابت خالل فرتة رسيان الوثيقة، وال يجوز للرشكة طلب مبلغ تحمل مختلف  -خ

 وفًقا لنوع الخطر أو قيمة التعويض

 

 والنقل الحفظ .7

املركبة  بنقل قيامه حال يف له املؤمن يتكبدها التي -الوثيقة جدول يف املحددة – املصاريف الرشكة تدفع -1

 برشط تقديم املركبات، أرضار بتقدير املختصة الجهة أو إىل آمن مكان إىل الوثيقة مبوجب مغطى خطر نتيجة

 . املطالبة تقديم عند له تكبدها املؤمن التي والحفظ النقل تكاليف يثبت ما
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 الجهات املختصة وإىل من نقلها أو املركبة حفظ مصاريفمن  الرشكة تتكبده ما والنقل الحفظ تغطية تشمل -2

 املركبات. حوادث أرضار بتقدير
 

 لو ألاستثناءات من أحكام الفصل ا 

 يستثنى من تغطية التأمني الشامل عىل املركبات اآليت: 

الرابع من هذه الوثيقة  الفصلالتغطيات ا الختيارية اململزم عرضها عىل طالب التأمني من قبل الرشكة واملبينة يف  -1

 حال رفض املؤمن لها. 
 

إذا ثبت أن قيادة املركبة متت دو ن الحصول عىل رخصة قيادة لنوع املركبة طبقاً  لألنظمة واللوائح ذات العالقة،  -2

أو أن تكو ن الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات املختصة، أو كانت منتهية وقت وقوع الخطر مامل يتم تجديد 

 ( يوم عمل من تاريخ وقوع الخطر. 50صة املنتهية خالل )الرخ
 

 إذا كان التعويض أقل أو مساوي ملبلغ التحمل املذكو ر يف جدول الوثيقة.  -3
 

 وقوع حادث عىل املركبة يف حال قيادتها من قبل شخص بخالف املؤمن له أو السائق املسمى.  -4
 

 العيوب املصنعية واألرضار املرتتبة عىل استهالك املركبة أو الخلل امليكانييك أو الكهربايئ.  -5
 

الرض ر أو الفقد أو الرسقة لإلطارات أو الجنوط أو أغطية الجنوط)الطاسات( و/أو املرايا الخارجية إال إذا فقدتها  -6

 املركبة أو ترضرت يف وقت وقوع الخطر املغطى.
 

 .ر للبضائع و/أو املتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها يف أو عىل املركبةالخسارة أو الرض  -7
 

 فصح عنها رصاحة يف جدول الوثيقة.الخسارة أو الرضر ألي مقطورة إال إذا أ  -8

 

الخسارة أو الرضر للمركبة نتيجة الرسقة أو الرشوع فيها بسبب ترك املركبة يف وضع التشغيل أو ترك املفاتيح  -9

 عليها أو عدم إقفال النوافذ واألبواب. 

جميع امللحقات اإلضافية يف املركبة، إال إذا كان نوع وقيمة هذه امللحقات قد تم النص عليها رصاحة وبالتحديد  -10

 .أن تكون امللحقات من املصنع ومشمولة من قيمة املركبة يف الوثيقة، أو
 

 إذا كانت املركبة مستعملة عىل وجه يخالف قيود االستعامل املبينة يف الوثيقة. -11

تحميل ركاب مبا يتجاوز السعة املرصح بها للمركبة أو زيادة الحمولة عىل املركبة إذا ثبت حصول الرضر بسبب هذا  -12

 التجاوز.
 

إذا كانت املركبة مستعملة يف أي نوع من أنواع السباقات أو يف تحديد رسعة االنطالق أو يف تجربة اختبار القدرة  -13

 أو الرسعة؛ ويستثنى من ذلك املؤمن له االعتبار ي. 

 إذا كانت املركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثري املخدرات أو املرشوبات الكحولية أو العقاقري الطبية التي ال -14

 يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها. 
 

 إذا كانت املركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.  -15

التفحيط أو تجاوز اإلشارة الحمراء أو السري باملركبة عكس اتجاه السري إذا ثبت وقوع الخطر بسبب ذلك يف تقرير  -16

 الجهة املختصة مبعاينة الحوادث املرورية. 
 

 ن املناطق التي ال يسمح عادة للعامة بدخولها مثل املطارات أو املوانئ البحرية. إذا كانت املركبة مستعملة ضم -17
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أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مبارشة أو غري مبارشة لألعامل اإلجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة  -18

 املؤمن له و /أو السائق املسمى.
 

إذا تعمد املؤمن له أو السائق املسمى الوقوع يف الخطر وتم إثبات ذلك يف تقرير الجهة املختصة مبعاينة  -19

 الحوادث املرورية. 

 أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مبارشة أو غري مبارشة من اآليت:  -20

الحرب أو الغز و أو أعامل العدوان األجنبي أو األعامل العدوانية أو األعامل شبه الحربية )سواء أعلنت الحرب  -أ

 أم مل تعلن( و الحرب األهلية. 

التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو األحكام العرفية أو   -ب

األحداث أو األسباب التي تؤدي إىل إعالن أو استمرار األحكام العرفية أو حالة الحصار حالة الحصار أو أي من 

أو أعامل التخريب واإلرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملو ن بصفة منفردة أو نيابة عن أو عىل 

أو  صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد باإلرهاب استخدام العنف ألغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية

عنرصية أو عرقية أو اجتامعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو رشيحة منهم يف حالة 

خوف، أو التأثري عىل، و/أو التسبب يف اضطراب، و/أو التدخل يف أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات 

أي من قطاعاته، اإلرضاب  خاصة بالحكومة، أو التسبب يف اضطراب يؤثر سلباً  عىل االقتصاد الوطني أو

 أو الشغب أو االضطرابات املدنية أو العاملية. 

ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكو ن ساهمت فيه األسلحة النووية أو اإلشعاعات األيونية أو التلوث باإلشعاع  -ت

حرتاق يشمل من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احرتاق وقود نووي، وألغراض هذا االستثناء فإن اال 

 أي عملية انشطار نووي.
 

 املعبدة مامل تكن داخل املدينة.  قيادة املركبة يف املناطق الصحراوية والطرق غري  -21
 

يحق لرشكة التأمني )ميدغلف( رفض املطالبة التأمينية إذا تبني قيام املؤمن له برفع صور غري حقيقية للمركبة أو  -22

أو يف مواقع مختلفة أثناء إصدار وثيقة التأمني، كام يتوجب عىل املؤمن له سابقة )أي تسبق تاريخ إصدار الوثيقة( 

رفع صور حقيقية وحديثة دون التعديل عليها بأي شكل من األشكال، عىل أن ال تقل الصور عن خمسة صور حديثة تبني 

رة توضح الجهة األمامية ما ييل: صورة توضح الجانب لكل الجهتني، صورة توضح الجهة الخلفية للمركبة مع اللوحة، صو 

 للمركبة مع اللوحة، صورة واضحة لرقم الشاسيه.

يحق لرشكة التأمني )ميدغلف( رفض املطالبة التأمينية يف حال عدم تسليم املؤمن له املجموعة الكاملة من مفاتيح  -23

تشغيلها، إىل مسؤول  املركبة األصلية/ جهاز الدخول األصيل الذي صنعته الرشكة املصنعة للدخول إىل املركبة وبدء

 املطالبات لدى رشكة التأمني )ميدغلف(.
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 ( ملسؤولية املدنية اتجاه الغريا لفصل الثاين )ا 
 

 تعويض املؤمن له أو السائق املخول.  .1

تقوم الرشكة يف حدود مسؤوليتها بتعويض املؤمن له عن جميع املبالغ ، مبا يف ذلك ما يطالب به املدعي 

 العام من املرصوفات القضائية واملرصوفات التي يلتزم املؤمن له قانونا أداءها عن: 

 األرضار الجسدية التي تلحق بالغري داخل املركبة أو خارجها.   -أ

 خارج املركبة.  األرضار املادية -ب

 املصاريف.  -ج

وذلك يف حال حدوث رضر مغطى مبوجب هذه الوثيقة سواًء كان ناشئ عن استعامل املركبة أو توقفها داخل 

أرايض اململكة العربية السعودية وفق أحكام ورشوط واستثناءات الوثيقة املوحدة للتأمني اإللزامي عىل 

ه واملعدلة مبوجب قرار  املحافظ رقم 17/10/1439( وتاريخ 93/439قم )الصادرة مبوجب قرار املحافظ ر ، املركبات

ه بشأن تعديل 02/10/1432( بتاريخ 43108ه، إضافة إىل األمر السامي الكريم رقم )02/01/1441( وتاريخ 1/441)

 .مد( ألف ريال للقتل الع400( ألف ريال للقتل الخطأ، ومبلغ  )300( ألف ريال إىل )100مبلغ الدية من )
 

مبقتىض هذا الفصل تقوم الرشكة بأداء قيمة التعويض املستحق  يف حالة وفاة أي شخص له الحق يف التعويض .2

عن املسؤولية الناشئة عن ذلك إىل املستحقني عنه قانونا طبقا لألحكام ومبراعاة القيود التي تطبق عىل هذا 

 الشخص.
 

» حدود املسؤولية«وفقا ألحكام هذا الفصل فان بند  يف حالة وقوع حادث يرتتب عليه تعويض أكرث من شخص .3

الوارد يف الجدول يرسي عىل مجموع التعويضات الخاصة بجميع األشخاص املستحقني للتعويض عىل أن تكون 

 األولوية يف استحقاق التعويض للمؤمن له. 
 

 

 ا الخطية املسبقة.تقوم الرشكة بأداء جميع املرصوفات القضائية والنفقات التي تم رصفها مبوافقته .4
 

يحق للرشكة الرجوع عىل املؤمن له أو السائق بعد الدفع للغري بكافة الطرق النظامية إذا كان للرجوع ما يربره كام هو  .5

 مذكور يف الوثيقة املشار إليها أعاله ويف الحاالت املذكورة أدناه:
 

 دفعته للغري عن أي من الحاالت اآلتية:للرشكة حق الرجوع عىل املؤمَّن له أو السائق السرتداد ما  أوال:

 أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ او ترتتب عندما تكون املركبة املؤمن عليها: -1

 مستعملة عىل وجه يخالف قيود االستعامل املبينة يف الجدول.  .أ

تحمل عدد من الركاب يتجاوز السعة املرصح بها للمركبة ، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا  .ب

  التجاوز.

قيادة أي شخص وهو تحت تأثري املخدرات أو املرشوبات الكحولية أو العقاقري الطبية التي ال يسمح  .ت

 بعد تناولها. طبي بالقيادة

( عاما ما مل يكن هو املؤمن له وما مل يرد اسمه ضمن أسامء 18قيادة أي شخص يقل عمره عن ) .ث

 الوثيقة.  سنة يف جدول  18السائقني املجازين الذين تقل أعامرهم عن 

إذا ثبت أن قيادة املركبة متت دون الحصول عىل رخصة قيادة لنوع املركبة طبقا لألنظمة واللوائح ذات  .ج

العالقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات املختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث 

 ث.(  يوم عمل من تاريخ الحاد 50مامل يجدد الرخصة املنتهية خالل ) 
 

إذا ثبت أن املؤمن له أدىل ببيانات غري صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية يف منوذج طلب التأمني تؤثر عىل قبول  -2

 الرشكة تغطية الخطر أو سعر التأمني أو رشوطه.
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 ذا ثبت وقوع الحادث عمدا من جانب املؤمن له أو السائق. إ  -3
 

عن أي تغري جوهري رصح به يف منوذج طلب  عدم إبالغ املؤمن له الرشكة كتايب خالل عرشون يوم عمل -4

 التأمني.
 

 هروب املؤمن له أو سائق املركبة من موقع الحادث دون عذر مقبول. -5
 

 تجاوز املؤمن له أو السائق اإلشارة الحمراء. -6
 

 السري باملركبة عكس اتجاه السري. -7
 

عىل املتسبب يف الحادث، أو املؤمن له إذا كانت املركبة مرسوقة أو مأخوذة غصبا فإن للرشكة حق الرجوع  ثانياً :

 يف حال مل يخطر الجهات املختصة عن الرسقة، السرتداد ما دفعته للغري.
 

عىل الرشكة إخطار املؤمن له خالل عرشين يوم عمل من تاريخ تقديم املطالبة التي تنطبق عليها إحدى  ثالثاً :

 مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية املطالبة .حاالت الرجوع . كام عىل الرشكة مامرسة حق الرجوع خالل 

 

 

 (الطارئة لفصل الثالث )املرصوفات الطبيةا 
 

تتعهد الرشكة يف حدود مسؤوليتها املبينة عىل الجدول املرفق بأن تدفع اىل املؤمن له املرصوفات الطبية املعقولة 

عن حادث ا هذه االصابة قد نتجت مبارشة وفور التي تنفق بسبب أية اصابة بدنية تقع للمؤمن له أو سائقه عىل أن تكون 

 وقع للمركبة نتيجة عوامل عنيفة وعرضية وخارجية وظاهرة.

 

 

 

 التغطيات التأمينية االختيارية علفصل الرابا 
 

  املركبة البديلة: -1

املسبقة يف حال إضافة املؤمن له تغطية التعويض عن استئجار مركبة بديلة، يجب عليه الحصول عىل موافقة الرشكة 

 قبل االستئجار و يجب أن يقدم املؤمن له ما يثبت استئجاره للمركبة للمدة املتفق عليها يف جدول الوثيقة
 

 ة: يتخضع للرشوط التال

املتفق عليه يف جدول الوثيقة عىل أن تكون  ويكون التعويض وفًق ا للحد األعىل ملبلغ اإليجار اليومي -أ

 بة لجهة اإلصالح.فرتة التعويض من تاريخ تسليم املرك

إذا كانت املركبة املؤمنة غري قابلة للقيادة نتيجة لألرضار التي تسبب بها حادث مغطى وتم تقديم مطالبة  -ب

 .سابقا

املدة املتفق عليها هي ابتداء من تاريخ تسليم املركبة املؤمنة لورشة التصليح حتى تاريخ إصالحها أو تاريخ  -ت

 .وسيتم إتالفهااإلبالغ بأنها غري قابلة للتصليح 
 

 الوفاة واإلصابة الجسدية واملصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق املسمى:  -2

يف حال اختيار املؤمن له تغطية الوفاة واإلصابة الجسدية واملصاريف الطبية له أو السائق املسمى، تلتزم الرشكة  

 بالتعويض وفًقا لجدول املنافع املبني يف الجدول ادناه
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 التعويض الحالة 

 ر.س 100,000 الوفـــــــــــــــاة 1

 له املؤمَّن يفقد الذي الجزيئ أو الكيل الدائم العجز 2

وظيفة او   أو عمل، أي أداء مامرسة عىل القدرة بسببه

 مهنه مبوجب تقرير لجنه طبية معتمدة

 ر.س 100,000

 ر.س 100,000 الكاحل من القدمني برت أو الرسغ منطقة من اليدين برت 3

 من واحدة قدم أو الرسغ منطقة من واحدة يد برت 4

 الكاحل
 ر.س 100,000

 ر.س 100,000 العينني كال يف للبرص ودائم تام فقدان 5

 ر.س 50,000 واحدة عني يف للبرص ودائم تام فقدان 6

 ر.س 25,000 املتكبد والجراحي الطبي العالج نفقات 7

 

  :مع التقيد دامئا مبا ييل

التعويض عن بند واحد فقط من الجدول أعاله بالنسبة ألي شخص وعن أي حادث ولن تتجاوز يستحق  -

  .ريال خالل مدة التأمني 100.000مسئولية الرشكة عن أي شخص مبلغ 

  .سنة وقت اإلصابة 65سنة وأقل من  18رشط أن يكون سن الشخص املصاب أكرث من  -

( إيذاء ١عن ). اإلصابة بصورة مبارشة أو غري مبارشة كليا أو جزئيالن يستحق أي تعويض إذا نتجت الوفاة أو  -

( حصول الحادث عندما ٢عن ). الشخص املتعمد لنفسه أو االنتحار أو حاولة االنتحار أو عاهة جسدية أو عجز

  .يكون هذا الشخص تحت تأثري املرشوبات أو العقاقري املخدرة

ويدفع للشخص املصاب أو ملمثليه الرشعيني الذين يعترب يستحق التعويض بعد موافقة املؤمن له فقط  -

 .إقرارهم مبثابة إسقاط شامل عن إصابة هذا الشخص

إذا تعدى عدد الركاب )مبا فيهم السائق( يف املركبة وقت الحادث العدد املسموح به قانونا بهذه املركبة  -

  .تكون الرشكة مسئولة بتعويض نسبي من التعويض الذي يستحق عادة

ا استحق ألي شخص التعويض مبوجب هذه الوثيقة وأي وثيقة تأمني سيارة أخرى لدى الرشكة يدفع إذ -

  .التعويض تحت تغطية حوادث شخصية واحدة فقط
 

 .سائر األحكام والرشوط واالستثناءات لهذه الوثيقة املذكورة أعاله تبقى كام هي دون تغيري

 .تم اإلشارة إىل أنها مشمولة يف جدول الوثيقةتعترب هذه التغطية سارية املفعول فقط يف حال 
 

  التغطية الجغرافية -3

هذه الوثيقة تشمل التمديد الجغرايف حسب الحدود املشار إليها يف جدول الوثيقة لتأمني األرضار الخاصة فقط للمركبة 

 .إذا إختار املؤمن له إضافة هذا التغطية اإلختيارية  املؤمنة

ي قضية أو يف أي حكم يصدر من قبل أي محكمة خارج اململكة العربية السعودية أو إىل أي هذا التأمني ال يطبق عىل أ 

  .إجراء قانوين بشأن هذا الحكم حيثام جلبت

هذه التغطية ال تشمل أي مطالبة أو مسؤولية طرف ثالث و / أو الحوادث الشخصية للسائق أو مطالبة الركاب ، والتي قد 

 جغرايف املذكورة أعاله.تحدث أثناء فرتة التمديد ال
 

  .سائر األحكام والرشوط واالستثناءات لهذه الوثيقة املذكورة أعاله تبقى كام هي دون تغيري

 .تعترب هذه التغطية سارية املـفعول كام أشري إليها يف جدول الوثيقة
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 خدمة املساعدة عىل الطريق:  -4

 :دمات السحبخ 

 من شاحنات القطر املتنوعة املناسبة لجميع املركبات الخاصة. ميكن للمستخدمني طلب خدمة السحب  من قامئة

 :دمات اإلطاراتخ 

 إصالح جميع أنواع مشاكل اإلطارات باستخدام حلول يف املوقع وخارجه.

 :دمات البطاريةخ 

 .إعادة شحن البطارية أو استبدالها بأخرى جديدة أو سحب السيارة إىل أقرب ورشة إلصالح املشكلة

 :دمات الوقودخ 

 .توصيل الوقود داخل وخارج املدينة
 

خالل فرتة الوثيقة، ميكن للعميل استخدام خدمة السحب مرتني. من بني الخدمات الثالث األخرى، ميكن للعميل استخدام 

 .واحدة أو كل الخدمات الثالث كحد أقىص أربع مرات خالل فرتة الوثيقة

 أعالهتنطبق الحدود والرشوط عىل جميع الخدمات املذكورة 
 

 السائق اإلضايف تغطية -5

أو السائق الذي يكون تحت  )األب ،األم، الزوج، الزوجة، االبن، االبنة، األخ، األخت(تغطية السائق ذو صلة قرابة باملؤمن له 

 كفالة املؤمن له، أو يعمل لدى املؤمن له مبوجب عقد عمل.
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 لشـــــروط العامةا 
 

 

هذه الوثيقة والجدول امللحق بها يعتربان متممني لبعضهام ويكونان مستنداً واحدا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها  (1

 معنى خاص يف أي جزء من الوثيقة أو الجدول يكون لها ذات املعنى حيثام وجدت. 
 

ص يطالب بالتعويض أن إن مراعاة وتنفيذ أحكام هذه الوثيقة إىل املدى الذي يتعني عىل املؤمن له أو أي شخ  (2

يقوم أو أن ميتنع عن القيام به حسبام تقتضيه هذه األحكام ، وكذلك صدق إقراراته وإجاباته عىل األسئلة الواردة يف 

طلب التأمني ، تعد رشطا أساسيا سابقا عىل ترتب أية مسؤولية من قبل الرشكة لدفع أي مبلغ مبوجب هذه 

 الوثيقة. 
 

 من املتعني تقدميه أو تنفيذه وفقا لهذه الوثيقة يجب أن يوجه إىل الرشكة كتابيا .كل إخطار أو تبليغ يكون  (3
 

يجب عىل املؤمن له أن يتخذ جميع االحتياطات املعقولة للمحافظة عىل املركبة من الفقدان أو التلف ولإلبقاء عليها  (4

م مبعاينة املركبة أو أي جزء منها يف حالة  جيدة من الصالحية، ويكون للرشكة الحق املطلق يف أي وقت يف القيا

ويف أن تخترب أي سائق أو مستخدم لدى املؤمن له. ويف حالة وقوع أي حادث أو عطل للمركبة فإنه يتعني أن ال ترتك 

بغري حراسة ودون اتخاذ االحتياطات املالمئة ملنع زيادة الفقدان أو التلف ، ويف حالة قيادتها قبل إجراء اإلصالحات 

 إن أية زيادة أو أي تلف آخر للمركبة يخرج من نطاق مسؤولية الرشكة مبقتىض هذه الوثيقة. الالزمة ف
 

يجب عىل املؤمن له ، يف حالة وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبة مبقتىض هذه الوثيقة ، أن يخطر الرشكة بذلك يف  (5

أو استدعاء أو دعوى يجب إبالغها أو  أرسع وقت ممكن وأن ميدها بجميع تفاصيل الحادث ، وكل خطاب مطالبة أو إعالن

مبجرد أن يصل إىل علم املؤمن له أو إىل  امبجرد تسليمها،  كام يتعني إخطار الرشكة فور  اتسليمها إىل الرشكة فور 

علم أي شخص يطالب بالتعويض التهديد بإقامة دعوى أو إجراء تحقيق أو تحريات تتصل مبثل هذا الحادث ، ويتعني 

أن يبلغ الرشطة يف أرسع وقت ممكن يف حالة وقوع رسقة أو أي فعل جنايئ آخر قد تنشأ عنه عىل املؤمن له 

 مطالبة مبقتىض هذه الوثيقة ، كام يتعني عليه أن يتعاون مع الرشكة يف الوصول إىل إثبات إدانة الجاين. 
 

أو يعرض أو يدفع أي مبلغ ال يجوز للمؤمن له وال ملن يعمل لحسابه وال إل ي شخص يطالب بالتعويض أن يعرتف  (6

بدون موافقة الرشكة كتابة ، ويحق للرشكة إذا شاءت أن تتوىل الدفاع وتديره باسم املؤمن له أو باسم ذلك 

الشخص أو أن تقوم بتسوية أية مطالبة أو أن تقيم الدعوى ملصلحتها باسم املؤمن له أو باسم ذلك الشخص 

ذلك ، ويكون للرشكة مطلق التقدير يف تحديد طريقة السري يف  للمطالبة بالتعويضات أو التضمينات أو غري

الدعوى ويف تسوية أية مطالبة ، وعىل املؤمن له وذلك الشخص املطالب بالتعويض مد الرشكة بالبيانات 

 واملساعدات التي قد تحتاجها. 
 

ل من الفصل الثاين من هذه إذا وقع أي حادث تنشأ عنه مطالبة أو عدة مطالبات وفقا للفقرة )ب( من البند األو  (7

الوثيقة فإنه يجوز للرشكة يف أي وقت أن تدفع للمؤمن له أوأي شخص يطالب بالتعويض كامل املبلغ الذي تكون 

مسؤولة عنه وفقا للفقرة )ب( من البند االول من الفصل الثاين أو تتخىل الرشكة بعد ذلك عن اتخاذ إجراءات الدفاع 

القضائية ، وال تسأل الرشكة عن أي رضر ميكن االدعاء بأنه لحق املؤمن له أو ذلك  أو التصليح أو إقامة الدعوى

الشخص نتيجة هذا الترصف من جانب الرشكة أو نتيجة عدم قيامها بالدفاع أو التسوية أو اإلجراءات أو نتيجة تخيل 

ية كانت يكون قد أنفقها املؤمن الرشكة عن القيام بذلك ، كام ال تسأل الرشكة عن أية مرصوفات قضائية أو نفقات أ 

 له أو أي مدع أو أي شخص آخر بعد أن تكون الرشكة قد كفت يدها عن السري يف اإلجراءات.
 

إذا تبني يف الوقت الذي تنشأ فيه مطالبة مبقتىض هذه الوثيقة أن هناك أية تأمينات أخرى تغطي ذات الفقدان أو  (8

أداء أو عن املساهمة يف أداء ما يزيد عن حصتها النسبية يف الفقدان التلف أو املسؤولية فان الرشكة ال تسأل عن 
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أو التلف أو التعويض أو املرصوفات القضائية أو النفقات عىل أال يكون يف هذا الرشط تحميل الرشكة أية مسؤولية 

 تكون بدون هذا الرشط معفاة منها.
 

تسويته مبوجب األمانة العامة للجان الفصل يف املنازعات  التحكيم: أي خالف أو نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الوثيقة يتم (9

هـ وأي إضافات  ١٤٢٤/٦/٢وتاريخ ٢٣واملخالفات التأمينية عن طريق نظام التحكيم الصادر باملرسوم املليك رقم م/

ة ، إال أو تعديالت له. أي حالة تظهر ومتعلقة بالوثيقة لن يتم النظر إليها بعد انقضاء خمس سنوات من وقوع الحادث

 يف حالة أن األمانة العامة للجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية وافقت وأخذتها يف عني االعتبار. 
 

من الالئحة التنفيذية  E – 2( الفقرة 70وفقا للامدة ) املشاركة بفائض عمليات التأمني )مبدأ التأمني التعاوين ( :  (10

هـ والتي   1424/6/2( بتاريخ32لتعاوين الصادر باملرسوم املليك رقم )م / لقانون الرقابة عىل رشكات التأمني ا

٪ من صايف الفائض يوزع عىل حاميل وثائق التأمني مبارشة، أو يف شكل تخفيض يف إشرتاك 10"“تنص عىل أن 

عن  ٪ املتبقية من صايف الفائض إىل صندوق املساهمني. )"كتعويض90التأمني للعام املقبل كام يتم تحويل 

 الخدمات املقدمة"(.

 

 
 

 اإلخطارات: (11

 كل إخطار أو مخاطبة للرشكة تستلزمها رشوط هذه الوثيقة يجب أن تكون مكتوبة أو مطبوعة.    -أ 

 سوف يتم إشعار املؤمن له من قبل الرشكة بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بأسبوعني  -ب 
 

يف املعنى بني النص العريب والنص االنجليزي لهذه الوثيقة فان النص  سيادة النص العريب: يف حالة وقوع خالف (12

 العريب هو الذي يعتد به
 

عىل املؤمَّن له إشعار الرشكة خالل عرشين يوم عمل عن أي تغيري  يف الحقيقة الجوهرية، وعىل الرشكة  التغيري: (13

أميني، وعدم إخطار الرشكة للمؤمن له خالل إخطار املؤمن له يف حال رغبتها بزيادة مبلغ إضايف عىل اإلشرتاك الت

 خمس أيام عمل يعني موافقتها عىل استمرار التغطية بذات اإلشرتاك التأميني املتفق عليه.
 

 حق الرشكة يف الحلول و تويل اإلجراءات القضائية والتسوية: (14

 حق الحلول -أ

يف حال تسبب بالرضر أو الخسارة عىل املركبة طرف غري املؤمن له أو السائق املسمى وعوضت الرشكة 

، -املنفعة إضافةيف حال -املؤمن له عن هذا الرضر أو الخسارة أو الوفاة واإلصابة الجسدية واملصاريف الطبية 

ر أو رشكة تأمني املتسبب مبا تكبدته فإنه يحق للرشكة الحلو ل محل املؤمن له ومطالبة املتسبب بوقوع الخط

 من تعويضات عىل املركبة

 تويل اإلجراءات القضائية والتسوية  -ب

 للرشكة الحق يف أن: 

متثل املؤمن له أو السائق يف أي تحقيق أو استجواب يتعلق مبطالبة تكون محل تعويض مبوجب هذه  -

 الوثيقة. 

م أي جهة قضائية بشأن أي إدعاء أو اتهام له عالقة بحدث تتوىل إجراءات الدفاع عن املؤمن له أو السائق أما -

 قد يكون محل تعويض مبوجب هذه الوثيقة. 
 

 حق الرشكة يف إدراج اسم املؤمن له يف نظام الرشكة السعودية للمعلومات االئتامنية )سمة( : (15

يف نظام الرشكة يحق للرشكة  يف حال تعرث املؤمن له عن سداد اشرتاك الوثيقة إدراج اسم املؤمن له  

 املرخص لها بجمع املعلومات االئتامنية عن املستهلكني.
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 إللغاءا 

 ال يجو ز للمؤمن له أو الرشكة إلغاء الوثيقة إال وفًقا للحاالت اآلتية:    (1

 وجود وثيقة تأمني سارية للمسؤولية املدنية ضد الغري أو وثيقة تأمني شامل.    -أ

 إسقاط سجل املركبة . -ب

 انتقال ملكية املركبة إىل مالك آخر  -ت
 

تلتزم الرشكة بإعادة املبلغ املستحق عن املدة غري املنقضية من الوثيقة إىل املؤمن له من خالل إيداع املبلغ  (2

، وذلك خالل ثالثة أيام عمل )اآليبان(املتبقي من اإلشرتاك التأميني يف الحساب البنيك الخاص به عن طريق رقم 

 لرشكة بحدوث أي من الحاالت املذكورة أعاله. من تاريخ علم ا
 

يحتسب املبلغ املستحق إعادته للمؤمن له عن املدة غري املنقضية من فرتة التغطية التأمينية من خالل طرح األيام  (3

املنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج عىل عدد أيام التغطية التأمينية كاملة ورضب الناتج 

ريال كحد أقىص( ويكون الناتج هو  30الرسوم اإلدارية )مبلغ باإلشرتاك التأميني مخصوًما منه مبلغ العمولة  و 

 ، لتكون كاآليت:   -املبلغ الذي  يعاد للمؤمن له-اإلشرتاك املتبقي ويطرح منه قيمة املطالبات 
 

قيمة  –ريال كحد أقص ى  30خصم الرسوم اإلدارية )مبلغ   -العمولة –)االشرتاك ×  365األيام املستهلكة( / -365)

 لبة( = اإلشرتاك املتبقي.املطا
 

متعلقة بالوثيقة امل راد إلغاؤها وعىل -يستثنى من إلزام الرشكة دفع اإلشرتاك املتبقي يف حال وجود مطالبة  (4

تزيد قيمتها عن قيمة املبلغ املفرتض إعادته وفق طريقة الحساب أع اله. وبالرغم مام تقدم تظل  -ذات املركبة

 املسمى ملتزمني بأحكام الوثيقة بشأن االلتزامات الناشئة قبل إلغائها.الرشكة واملؤمَّن له والسائق 
 

 

 :ملستندات الالزم توافرها لتقديم املطالبةا 

 لتأمني.اثيقة و املركبة و  خصة سرير ورة من ص 

ضار حإ  وأ شكل رسمي بتقديم املطالبة بخول مقدم املطالبة مويجب أن يكون  ،عبئة منوذج املطالبة وتوقيعهت 

 تفويض يف حال مل يكن هو مالك املركبة. 

تقوم رشكة سالذي عىل إثره و اريخ ورقم الحادث، تيه فمبني  لخدمات التأمني، جمنلصادر عن رشكة اشعار الحادث إ  

مبارشة الحادث من قبل املرور، يجب احضار  ةأما يف حال ،نجم بإرسال البيانات الخاصة بالحادث إىل رشكة التأمني

 .وتقرير بارش املرورأصل تقرير 

   حاالت هروب الطرف الثالث يتم تزويدنا بإقرار هروب ومحرض إتصال من املرور .يف 

التقرير الصادر عن مركز تقدير أو تقديرات ثالثة ورش معتمدة من قبل اإلدارة العامة للمرور مع تسعرية أو فاتورة   

 الغيار، يف حال كانت هناك نسبة مشرتكة يف الحادث أو أن تكون نسبة اإلدانة عىل الطرف الثالث كاملة. قطع

 ور  للمركبة املترضرة تظهر األرضار بشكل واضح مع رقم اللوحة ورقم الهيكل. ص 

 ورة رخصة القيادة ورخصة السري واثبات هوية السائق وقت الحادث مع إحضار األصل. ص 
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 .قرير الدفاع املدينتريق أو الكوارث   حال الحيف 

رنت من املرور يؤكد عدم العثور عىل املركبة بعد فرتة ثالث ب، و  عميم بحثتو  قرير رشطةت حال الرسقه  ،يف 

 جميع املفاتيح االصل . تسليم، و  أشهر

دول الوارد  حال وقوع إصابة ولدى املؤمن له تغطية عن الحوادث الشخصية، فسيكون التعويض بحسب الجيف 

 يف الوثيقة مع رضورة تزويد الرشكة بنسخة من التقرير الطبي وصك لجنة مقومي الحكومات.

 حال الوفاة ولدى املؤمن له تغطية عن الحوادث الشخصية، يكتفى بصورة من شهادة الوفاة مع األصل يف 

 للمطابقة. 

 قدم الطالبة بإحدى الطرق التالية:ت 

  بالرشكة .املوقع اإللكرتوين الخاص 

 . ) فروع املطالبات ) الرياض ، جدة ، الدمام 

دم بدء اإلصالح قبل  معاينة الرشكة )ميدغلف( للمركبة أو الحصول عىل  موافقة الرشكة )ميدغلف( الكتابية عىل ع 

 بدء اإلصالح.

 ف يتم التعويض ومتى تنتهي إجراءات املطالبة ؟يك 

تزود مقدمها بإيصال أو رسالة نصية تفيد بتلقي املطالبة، وإعالمه  تلتزم رشكة ميدغلف عند تلقي أي مطالبة بأن .1

بأي نواقص خالل سبعة أيام من تلقيها، كام تلتزم رشكة ميدغلف بتعيني خبري معاينة أو مقدر خسائر إذا كان 

 رضورياخالل مدة زمنية ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ استالم املطالبة. 

 

بقبول أو رفض املطالبة ، ويف حال قبول املطالبة تلتزم رشكة  مقدم املطالبة كتايبتلتزم رشكة ميدغلف إبالغ  .2

ميدغلف بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه ، أما يف حال رفض املطالبة فإن رشكة ميدغلف تلتزم 

 باأليت: 

 تزويد مقدم املطالبة بأسباب الرفض.  -أ

إىل لجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية إبالغ مقدم املطالبة بإمكانية تقديم دعواه  -ب

املنصوص عليها يف املادة العرشين من نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين للنظر من قبل تلك 

 اللجان. 

تزويد مقدم املطالبة بنسخة من الوثائق واملستندات املؤيدة لقرار رشكة ميدغلف يف حال طلب  -ت

 . ميدغلف خطيًامقدم املطالبة ذلك من رشكة 


