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 : المقدمةاألولالقسم 

 الحماية المالية لمعميل في المممكة العربية السعودية .1
 

قبمهػػا المؤسسػػات الماليػػة الُمرخصػػة مػػف شػػرؼ عمػػ  والمُ  راقػػب( المُ المؤسسػػةمؤسسػػة النقػػد العربػػي السػػعودي   ُتعػػد
لهػػا العمػػؿ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية  المصػػارؼ وشػػركات التمويػػؿ بمػػا فػػي  لػػؾ شػػركات اإليجػػار  والُمصػػرح

عػػادة التػػأميف وأصػػحاب المهػػف الحػػرة  التمػػويمي وشػػركات التمويػػؿ العقػػاري وشػػركات التػػأميف  وشػػركات الصػػرافة وا 
ونظػػاـ مراقبػػة البنػػوؾ  هػػ1371سػي فػػي العػػاـ األسا المؤسسػػة وشػركات المعمومػػات االاتمانيػػة(. منػ  صػػدور نظػػاـ

مػع العميػؿ تعامػؿ المؤسسػات الماليػة أف  والتأكػد مػف وهي تعمؿ عمػ  حمايػة مصػالل العميػؿ هػ1386في العاـ 
فػػػي العػػػاـ  حيػػػث أصػػػبحتتػػػدريجيًا مػػػع توسػػػع القطػػػاع المػػػالي  المؤسسػػػةتطػػػور دور و عادلػػػة. مهنيػػػة بطريقػػػة يػػػتـ 

تطػور القطػاع نمػو و لونظػرًا  .نظػاـ ُمراقبػة شػركات التػأميف التعػاونيقطاع التػأميف بموجػب  مساولة عف هػ1424
صػػدار  مسػػتمرة النقػػد مؤسسػػة  فػػ ف المػػالي فػػي المممكػػة المناسػػبة الرقابيػػة التعميمػػات فػػي مراجعػػة هػػ و التطػػورات وا 

 ميؿػػػالعحصػوؿ  اتيجيةسػتر االمػف مػمف أهػداؼ المؤسسػة  ء والمسػتفيديف  حيػث أفالالعمػلتطوير مبادئ حماية 
الػػ ي يتعامػػؿ مػػع المؤسسػػات الماليػػة عمػػ  معاممػػة عادلػػة بشػػفافية وصػػدؽ وأمانػػة وكػػ لؾ حصػػوله عمػػ  الخػػدمات 

 . وبتكمفة مناسبة وجودة عالية والمنتجات المالية بكؿ يسر وسهولة
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 تعاريفال .2
 .السعودي العربي النقد مؤسسة: المؤسسة

 ات عالقػة  مؤسسػة النقػد العربػي السػعودي لمقيػاـ بأعمػاؿ تشمؿ كافة الجهات المرخصػة مػف الجهات الُمرخصة:
 في المممكة العربية السعودية. بالتأميف أو إعادة التأميف أو المهف الحرة

عػادة التػأميف وشػركات المهػف الحػرة بمػا: يقصػد بهػا شػركاالشـركاتالشركة أو  فيهػا وسػطاء ووكػالء  ت التػأميف وا 
والخبػػراء  تسػػوية المطالبػػات التأمينيػػة وخبػػراء المعاينػػة ومقػػدري الخسػػاار ومستشػػاري التػػأميف واأخصػػااي التػػأميف و
 .االكتوارييف
سواء في ر ػػػػػػػػؿ أجػػػػػػػا مقابػػػهػػػػػها أو إشرافػػػػت إدارتػػػة وتحػػػػشركػػػػة الػػيعي يعمؿ لمصمحػػػػص طبػػػػؿ شخػػػػػػك: الموظف

 المتعاقد معهـ عف طريؽ اإلسناد.مقر الشركة أو خارجها  بما في  لؾ الموظفيف 
 : شركة التأميف التي تقبؿ التأميف مباشرة مف المؤمف لهـ.المؤمِّن

 .وثيقة التأميف االعتباري ال ي أبـر مع المؤمِّف : الشخص الطبيعي أوالمؤمَّن له
 التأميف عممية إلتماـ التأميف شركة مع بالتفاوض مادي مبمغ لقاء يقوـ ال ي االعتباري الشخص : التأمين وسيط
 .لهـ المؤمَّف لصالل
 التأميف  وثااؽ وبيع وتسويؽ  التأميف شركة بتمثيؿ مادي مبمغ لقاء الشخص االعتباري ال ي يقوـ :التأمين وكيل

 .عنها بالنيابة أوالتأميف  شركة لحساب عادة بها قوـت التي األعماؿ وجميع
غيػػر التػػأميف إلصػػدار وثيقػػة التػػأميف بشػػكؿ مباشػػر أو أو اعتبػػاري تعاقػػد مػػع شػػركة  طبيعػػي شػػخصكػػؿ  :العميــل
 مباشر.

ف لػه  تفتػرض أف خطػر مػا يهػدد المػؤمف لػه  فيقػـو ف والمػؤمَّ يتمثؿ بقيػاـ عالقػة تعاقديػة بػيف المػؤمِّ  عقد التأمين:
 ف له أو لممستفيد في حاؿ وقوع المرر.بأداء التزاـٍ محدد لممؤمَّ ف بتغطيته عف طريؽ التعهد المؤمِّ 

الشخص الطبيعي أو االعتباري ال ي تؤوؿ إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأميف عند حدوث المػرر  المستفيد:
 أو الخسارة.

إمػا كمبمػغ مقطػوع أو عمػ  عػدة  لممػؤمِّف لػه المػؤمَّف ايػدفعه يتػال التكمفة المالية لوثيقة التػأميف :(القسط) االشتراك
 فػي المباشػر السػبب يكػوف التػي الخسػارة أو المػرر عػف لػه المػؤمَّف تعػويض عمػ  المػؤمِّف موافقػة مقابػؿ دفعػات
 .منه مؤمف خطر وقوعها

قها شركات التأميف بهدؼ تمبية احتياجات المنتج التأميني : يقصد به وثيقة التأميف أو التغطية التأمينية التي ُتسوِّ
لعميؿ ورغباته التأمينية مد المخاطر التي قد يتعػرض لهػا  فػي المسػتقبؿ والتػي يمكػف أف تسػبب لػه خسػاار فػي ا

 شخصه أو ممتمكاته أو مساولياته تجاو الغير.
يقصد بها التوصية أو النصيحة التي تقدمها الشركة لمعميؿ بعد األخ  في االعتبار ظروؼ واحتياجات : المشورة

 طمب التغطية التأمينية.العميؿ وغايته مف 
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دفع مبمغ التعويض بموجب أحكاـ وثيقة  يطمب مف خاللهلمشركة طمب يقدمه المؤمف له أو المستفيد  :المطالبة
 التأميف. 
هي كؿ اعتراض أو تظمـ يقدـ إل  الشركة نتيجة أي إخالؿ يؤدي إل  عدـ التزامها بأحكاـ وثيقة  الشكوى:

 .والتعميمات  ات العالقةالتأميف و/أو األنظمة 
النزاع  الخالؼ أو أحد طرفي إلزاـ البت فيهيتطمب أو المستفيد ف له كؿ خالؼ بيف المؤمِّف والمؤمَّ : المنازعة

 .لتزاـ معيفا بأداء
نهااهػػاالالزمػػة لمتعامػػؿ مػػع  واإلجػػراءات أخػػ  التػػدابير: الشــكوى معالجــة وتسػػويتها بشػػكؿ عػػادؿ  شػػكاوى العمػػالء وا 
 .دوف أي تأخير وفعاؿ
الكشؼ عف المعمومات والبيانات بكؿ وموح وشفافية ومصػداقية واالمتنػاع عػف حجػب أي معمومػة قػد  اح:اإلفص

 .تكوف مؤثرة أو  ات أهمية ألي طرؼ مف أطراؼ عقد التأميف ويقصد ب لؾ الُمؤمِّف والُمؤمَّف له
المتعمقػة بهػا بهػدؼ زيػادة وعػي وفهػـ العميػؿ لممصػطمحات  الثقافة التأمينية والمبػادئ االسترشػادية نشر : التوعية

والمبػػادئ التأمينيػػة الرايسػػة وبالتػػالي مسػػاعدة العميػػؿ فػػي التمييػػز بػػيف المنتجػػات والخػػدمات التأمينيػػة التػػي تُقػػدمها 
 الشركات.
 لمنتج أو خدمة تأمينية بشكؿ مباشر أو غير مباشر. وسيمةتروج بأي  تجارية رسالة: اإلعالن
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 حماية العمالء والمستفيدين من الخدمات التأمينيةمبادئ : الثانيسم قال
 ُمقدمة  .3

 

إلػ   داامػاً  في المممكة هدؼ استراتيجي منشود تسع  المؤسسػة والمستفيديف شركات التأميفعمالء  حماية -3/1
 المسػػػتوى المطمػػػوب مػػػف المعاممػػػة العادلػػػة واألمانػػػة والشػػػموؿ شػػػركاتتحقيقػػػه مػػػف خػػػالؿ حرصػػػها عمػػػ  تقػػػديـ ال

عمػػ  تحقيػػؽ الهػػدؼ المنشػػود ألنهػػا ُتطبػػؽ عمػػ  كافػػة أنشػػطة  سُتسػػاعد مبػػادئ حمايػػة عمػػالء الشػػركات .التػػأميني
والعمػػػالء  شػػػركاتمػػػف قبػػػؿ ال يسػػػتعاف بػػػهأي طػػػرؼ الُمرخصػػػة مػػػف المؤسسػػػة  كمػػػا ُتطبػػػؽ عمػػػ   شػػػركات التػػػأميف

  الحالييف والمستقبمييف(. والمستفيديف األفراد شركاتإنجاز بعض المهاـ. تشمؿ المبادئ عمالء الفي والمستفيديف 
  وينبغػي االلتػػزاـ وُمكممػػة لمتعميمػات والمػػوابط الصػادرة مػف المؤسسػػة شػركاتُتعتبػر هػ و المبػػادئ ُممزمػة لم -3/2

 ـ.11/19/2114فيها في موعد أقصاو تاريخ 
وتسػميمها لمعمػالء  كػؿ فػرع مػف فروعهػاتوفير نسخ ورقية مجانية مف ه و المبػادئ فػي  شركةينبغي عم  ال -3/3

 شػػػػركةموقػػػػع ال عمػػػػ فػػػػي بدايػػػػة التعامػػػػؿ أو عنػػػػد حصػػػػولهـ عمػػػػ  منػػػػتج أو خدمػػػػة جديػػػػدة  كمػػػػا ينبغػػػػي إدراجهػػػػا 
 .اإللكتروني

 .الشأف ه ا في المؤسسة تطمبها التي والمعمومات والمستندات السجالت كافة توفير شركةال عم  ينبغي -3/4
شػػركات التػػأميف  راقبػػةمُ  نظػػاـُأصػػدرت هػػ و المبػػادئ اسػػتنادًا إلػػ  الصػػالحيات الُمخولػػة لممؤسسػػة بموجػػب  -3/5

 هػػػػػػ12/16/1424 وتػػػػػاريخ 32/ـ رقػػػػػـ الكػػػػػريـ الممكػػػػػي المرسػػػػػوـ بموجػػػػػب الصػػػػػادر التعػػػػػاوني والاحتػػػػػه التنفي يػػػػػة
هػػػػ  الموافػػػؽ 27/15/1434( وتػػػاريخ 31رقػػػـ  ـ/ الممكػػػي المرسػػػوـوالمعػػػدؿ بموجػػػب  ـ(31/17/2113 الموافػػػؽ

 .ـ(18/14/2113
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 المبادئ العامة .4
نصاف المعاممة :1 المبدأ  بعدل وا 
نصػػاؼ التعامػػؿ بعػػدؿ وأمانػػة شػػركاتعمػػ  ال ينبغػػي  العالقػػة بينهمػػا مراحػػؿ جميػػع فػػيوالمسػػتفيديف  مػػع العمػػالء وا 
ة تبعػتبػاع أفمػؿ الممارسػات الموتعميمػات المؤسسػة  وعمػ  الشػركة ا بموجب األنظمة والمواال بااللتزامات والوفاء

بػ ؿ  عمػ  الشػركة ينبغػيكمػا . شػركةال ثقافػة مػف يتجػزأ ال جزءاً  بحيث يكوف  لؾ  دوليًا لموفاء بالتزامات العمالء 
وكبػػػػػار السػػػػػف و وي  والمسػػػػػتفيديف بشػػػػػكٍؿ عػػػػػاـ والسػػػػػيما محػػػػػدودي التعمػػػػػيـ عمالءالخػػػػػاص بػػػػػال هتمػػػػػاـاالعنايػػػػػة و ال

 االحتياجات الخاصة مف الجنسيف.

 

 : اإلفصاح والشفافية2المبدأ 
وتفاصػػػيؿ  مػػػف أطػػػراؼ العالقػػػة التأمينيػػػة كػػػؿ طػػػرؼوواجبػػػات إيمػػػاح حقػػػوؽ ومسػػػاوليات شػػػركات ينبغػػػي عمػػػ  ال

   لؾ مػف وما يترتب عم التأمينية أو إلغاء وثيقة التأميف العالقةوآلية إنهاء قساط والعموالت وأنواع المخاطر  األ
 آثاٍر أياًّ كاف نوعهػا عمػ  المػؤمف لػه. وينبغػي عمػ  الشػركات مراعػاة أف تكػوف شػروط وثػااؽ التػأميف واسػتثناءاتها

وبحيػث يمكػف لمعمػالء الحصػوؿ واالطػالع  غير ُممممةودقيقة و  سهمة الفهـو وامحة وُمختصرة  الرايسة ومنافعها
. عمػ  الشػركات ومنسػوبيها اإلجابػة عمػ  كافػة استفسػارات العمػالء المتعمقػة بالمنتجػات دوف عنػاء عميها وقراءتهػا

التأمينيػػػة التػػػي تقػػػدمها أو المتعمقػػػة بوثػػػااؽ التػػػأميف التػػػي أصػػػدرتها. كػػػ لؾ ينبغػػػي عمػػػ  الشػػػركات تحػػػديث كافػػػة 
 الالزمة والمحدثة لمعمالء معموماتكافة التوفير خدمات والمنتجات التأمينية بشكٍؿ دوري  و المعمومات المتعمقة بال

 \.اإللكترونيشركة العبر موقع الُمقدمة  الخدمات والمنتجات التأمينيةعف 
 

 التأمينية والتوعية التثقيف: 3 المبدأ
الحػػػػالييف والمسػػػتفيديف ومػػػع بػػػرامج وآليػػػػات ُمناسػػػبة لتطػػػػوير معػػػارؼ ومهػػػارات العمػػػػالء  لشػػػػركاتينبغػػػي عمػػػ  ا

لممنػػػتج المخػػػاطر األساسػػػية واسػػػتيعاب فهػػػـ  ومسػػػاعدتهـ فػػػيلػػػديهـ التػػػأميني والمسػػػتقبمييف ورفػػػع مسػػػتوى الػػػوعي 
كمػػا ينبغػػي الػػة  اتخػػا  قػػرارات مدروسػػة وفع     لتمكيػػنهـ مػػفميؿالتػػأميني وفوااػػدو وشػػرح حقػػوقهـ وواجبػػاتهـ دوف تمػػ

 في حاؿ حاجتهـ ل لؾ. إمافية معموماتلمحصوؿ عم  أي توجيههـ إل  الجهة الُمناسبة 

 

 العمل أخالقياتو  سموكيات :4 المبدأ
و بشػػكؿ مسػػاوؿ  وتقػػديـ خػػدماتها والقيػػاـ بواجباتهػػا والتزاماتهػػا بجػػودة  العمػػؿ بطريقػػة مهنيػػة شػػركةينبغػػي عمػػ  ال

 شػركةعتبػر ال  حيػث تُ متداد العالقػة بينهمػاعم  اوالمستفيديف  لما فيه مصمحة العمالء عالية وفي الوقت المناسب
 . التأمينية هـالمساوؿ األوؿ عف حماية مصالح
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 : عدم التمييز والتفضيل5المبدأ 
فػػي التعامػػؿ بػػيف عمالاهػػا  الحػػالييف أو المسػػتقبمييف( بشػػكؿ مجحػػؼ  عمػػ  الشػػركة وموظفيهػػا عػػدـ التمييػػزينبغػػي 

 .الجنس  أو الديف أو  وغير عادؿ بناء عم  العرؽ 
 

 : الحماية ضد عمميات االحتيال6المبدأ 
وحمايتهػػا مػػف  لرقابػػة عمميػػات التػػأميفينبغػػي عمػػ  الشػػركة تطبيػػؽ الحػػد األقصػػ  مػػف التػػدابير واإلجػػراءات األمنيػػة 

 .االحتياؿ أو االستخداـ غير المشروع
 

 

 حماية خصوصية المعمومات  :7 المبدأ
مهنيػة  والشخصػية وعػدـ اسػتخدامها إال ألغػراض والتأمينيػة حمايػة معمومػات العمػالء الماليػةيجب عم  الشركات 

وأال تفصػل عنهػا ألي طػرؼ ثالػث دوف تصػريل مسػبؽ مػف المؤسسػة باسػتثناء  محددٍة ونظاميػة وبموافقػة العميػؿ 
 .مراقبي حسابات الشركات والخبراء االكتوارييف وشركات إعادة التأميف المشتركة  والجهات  ات العالقة

 
 

 الشكاوى معالجة: 8 المبدأ
تػػوفير آليػػة مناسػػبة لمعمػػالء لتقػػديـ شػػكاواهـ بحيػػث تكػػوف اةليػػة عادلػػة ووامػػحة وفعالػػة               شػػركاتعمػػ  ال ينبغػػي
 المؤسسػة األنظمػة والمػواال والتعميمػات الصػادرة مػفمف خاللها متابعة ومعالجة الشكاوى دوف تأخير وفؽ ويمكف 
  ات العالقة.                   والجهات

 

 : الُمنافسة9المبدأ 
عم  الشركات التنافس في تقديـ أفمؿ المنتجات والخدمات واألسعار بما يمبي احتياجات العميؿ ورغباته  ي ينبغ

  ودوف إخالٍؿ بما تقتميه األنظمة والمواال والتعميمات المتعمقة بآلية وطريقة تسعير المنتجات التأمينية.
 

 مقدمي الخدمات نيابة عن الشركات: 11المبدأ 
وأنها تعمؿ لما   التأكد مف التزاـ الجهات الخارجية التي يتـ إسناد مهاـ لها بمتطمبات ه و المبادئ لشركاتعم  ا

ف عػف اإلجػراءات التػي و هػـ المسػاول التأمينيػةفيه مصمحة عمالاها وتتحمؿ مسػاولية حمػايتهـ  فمقػدمي الخػدمات 
وال يعنػي  لػؾ   اإلسػناد الصػادرة مػف المؤسسػة الاحػةأو العمالء وفقًا لما ورد في  شركاتيتـ اتخا ها نيابة عف ال

عػػػدـ مسػػػاولية الشػػػركات عػػػف اإلشػػػراؼ والتػػػدقيؽ ومتابعػػػة اإلجػػػراءات واألعمػػػاؿ التػػػي يقػػػـو بهػػػا مقػػػدموا الخػػػدمات 
 .التأمينية المتعاقد معهـ أو التي ُأسندت إليهـ بعض المهاـ المتعمقة به و المبادئ
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 : تضارب المصالح11المبدأ 
جػراءات الالزمػة لمػماف التعامػؿ وتحديد اإل يكوف لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأف تمارب المصالل ينبغي أف 

العػػػادؿ مػػػع كافػػػة العمػػػالء. وعمػػػ  الشػػػركة التأكػػػد مػػػف أف السياسػػػات التػػػي ُتسػػػاعد فػػػي كشػػػؼ العمميػػػات الُمحتممػػػة 
وكػػاف  ة وأي طػػرؼ آخػػرلتمػػارب المصػػالل موجػػودة وُمطبقػػة  وعنػػدما تنشػػأ إمكانيػػة تمػػارب مصػػالل بػػيف الشػػرك

  وفقػًا لمػػا فينبغػي عمػػ  الشػركة اإلفصػػاح لمعميػؿ عػػف هػ ا التمػػارب لهػ ا التمػػارب أي أثػر محتمػػؿ عمػ  العميػػؿ
 األنظمة والمواال والتعميمات  ات العالقة. تقتميه 

 

 : الموارد الكافية12المبدأ 
الالزمػة لتنفيػ  و المػوارد اإلداريػة والماليػة والتشػغيمية والبشػرية الكافيػة  لتوفيرأخ  العناية الالزمة  الشركةيجب عم  

 عمالاها في كافة مناطؽ المممكة المتواجدة فيها. وخدمة اأعماله
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 العميلسئوليات م .5
كافػة  مػفالمسػتمرة الُمقدمػة  والتثقيػؼ التوعيػة بػرامجتعزيز مساولية العمالء مػف خػالؿ نشػر  شركاتينبغي عم  ال

 ا.لعمالاهشركة عم  حدة خدمًة قـو فيها كؿ ت التي الفردية المبادرات عف فمالً   ُمجتمعة شركاتال
 الء اةتي:ليات العماو مستشمؿ  
 كن صادقًا عند تقديم المعمومات -5/1

أي معمومػات ممػممة . وامتنع عف تقديـ شركةال تطمبها نما جقدـ داامًا المعمومات الكاممة والدقيقة عند تعباة أي 
 .أو الجوهرية المعمومات الهامة اإلفصاح عفعدـ أو  أو خاطاة أو غير مكتممة

  شركةلك الها تبدقة كافة المعمومات التي قدم اقرأ -5/2
قػـ   الكاممة بشأف االلتزامات المترتبة عميؾ مقابؿ حصػولؾ عمػ  الخدمػة أو المنػتج المعموماتسوؼ يتـ تسميمؾ 

 وقدرتؾ عم  االلتزاـ بها. بشكؿ وامل باالطالع عم  ه و االلتزامات وتأكد مف فهمؾ لها
 اطرح األسئمة -5/3

في حاؿ عدـ وموح أي بند أو شرط في وثيقة التأميف أو أي مف المستندات الُمقدمة مف قبؿ الشركة  ف نه يحؽ 
 عمػػ  تمػػؾ اإلجابػػة الشػػركة  يمػػوظفيجػػب عمػػ  و لمعميػػؿ االستفسػػار عنهػػا وطػػرح األسػػامة عمػػ  مػػوظفي الشػػركة  

 المناسب. اتخا  القرار عم  بأسموب مهني وامل يساعد العميؿ  سامةاأل

 تأكد من بيانات وثيقة التأمين -5/4
عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ ال  -الوثيقػػة ومػػف  لػػؾ  محتويػػاتصػػدرة لوثيقػػة التػػأميف تشػػمؿ كافػػة تأكػػد مػػف أف النسػػخة المُ 

التغطيػة ومالحػؽ  واستثناءات تاريخ سرياف التغطية التأمينية وشروط الوثيقة وحدودو  بياناتؾ الشخصية -الحصر
 .وثيقةال
 معرفة كيفية تقديم الشكوى -5/5
مثػؿ أرقػاـ وعنػاويف االتصػاؿ لتقػديـ تقديـ الشكوى آلية بشأف المعمومات والبيانات الالزمة  شركةلؾ الوفر وؼ تس

 الشػكوىومعرفػة كيفيػة رفػع  ات الخدم تمؾاستخداـ ب. بادر لموافاتؾ بالنتيجةواإلطار الزمني    الشكوى ومتابعتها
 إل  المستويات العميا  عند المرورة.

 بموجب األحكام والشروطالتأميني استخدم الخدمة أو المنتج  -5/6
  و لػػؾ بعػػد التأكػػد المومػحة فػػي وثيقػػة التػػأميفإال وفقػػًا لكحكػػاـ والشػػروط  التػػأميني ال تسػتخدـ الخدمػػة أو المنػػتج

 .كامؿبشكؿ مف فهمها 
 عدم التعرض لممخاطر -5/7

شػرحها  شػركةالعمػ   وينبغػي عمػ  مسػتويات متفاوتػة مػف المخػاطر التأمينيةبعض الخدمات أو المنتجات  تحتوي
 .ومعؾ المالي مع تالاـتخدمة أو منتج عند الشعور أف المخاطر ال  بطمببوموح. ال تقـ 
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 عمى المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك قدم طمب لمحصول -5/8
 امتهػػالتأكػػد مػػف مالء ينبغػػي عميػػؾ  ات التأمينيػػةخػػدمالأو  اتمنتجػػأي مػػف اللحصػػوؿ عمػػ  اطمػػب ب تقػػدمؾ عنػػد
 المنػػػتج أو الخدمػػػة نتيجػػػة حصػػػولؾ عمػػػ الوفػػػاء بااللتزامػػػات المترتبػػػة عمػػػ  قػػػدرتؾ  باإلمػػػافة إلػػػ   حتياجاتػػػؾ ال

 .التأمينية
 اإلجراءات غير النظاميةبشأن  شركةأبمغ ال -5/9

بػ لؾ عمػ   الشركةعميؾ إبالغ ف ف   لؾ مس المنتج أو الخدمة المقدمةي أي إجراء غير نظامي اكتشفتفي حاؿ 
 التقدـ بشكواؾ إل  المؤسسة. لؾ  وفي حاؿ عدـ تجاوب الشركة ف نه يحؽ الفور

  تأمينيةفي حال مواجهة صعوبات  لشركةاستشر ا -5/11
 عمػػ  قػػادر وغيػػر ماليػػة صػػعوبات تواجػػه كنػػت فػػي حػػاؿ االستشػػارة طمػػبل امعهػػ تتعامػػؿ تػػيال شػػركةال مػػع تحػػدث
حتػػػ  تسػػػتطيع مناقشػػػة الخيػػػارات المتاحػػػة بمػػػا يتناسػػػب مػػػع ومػػػعؾ  التػػػأميني التزامػػػات الخدمػػػة أو المنػػػتج تحمػػػؿ
 . المالي

 تحديث المعمومات -5/11
بحيث يكوف التحديث بشكؿ مستمر ومت  ما   االتصاؿبيانات  هافي بما الشخصية بياناتؾ   تحديث عميؾ ينبغي
وينبغػػي أف تُػػدرؾ أف عػػدـ تحػػديث بياناتػػؾ الشخصػػية وال سػػيما الجوهريػػة منهػػا قػػد يػػؤدي إلػػ     لػػؾ شػػركةال تطمبػ

  نشوء مساولية عميؾ أو مياع لحقوقؾ.
 عنوان البريد -5/12

شػركة تصاؿ الخاصػة بػؾ عنػد طمبهػا مػف ال( وأرقاـ االاإللكتروني البريد/أو  البريد العادي و البريد عنواف استخدـ
 يػػػؤدي إلػػػ  إفشػػػاءممػػػا قػػػد  األقػػػارب وأ صػػػدقاءعنػػػاويف أخػػػرى ال تخصػػػؾ كاأل تسػػػتخدـ ال. اتتعامػػػؿ معهػػػ التػػػي

 .شخصيةمعموماتؾ ال
 الوكالة الرسمية -5/13
 شػػؤونؾ صػالحية التصػػرؼ فػػي تعطػػي لمػػف اعػػرؼ. تأمينيػةمػػنل وكالػة رسػػمية إلنجػػاز تعامالتػػؾ ال عنػػد حػػ راً  فُكػ

 .ومف يطمع عميها المتعمقة بالتأميف المالية
 غير المكتممة )االستمارات( ال توقع عمى النماذج -5/14

  جو نمػأي  عم  تقـ بالتوقيع  ال  و توقيعمل لؾ المقدمة  جاالنم في المطموبة واألرقاـ الحقوؿ كافة اكتماؿ مف تأكد
 .غير مكتمؿ أو فارغ
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 استعرض كافة معموماتك -5/15
المنتجػػات أو الخػػدمات   طمػػب نمػػا جفػػي قمػػت بتػػدوينها  التػػي  والبيانػػات المعمومػػات جميػػع مراجعػػةينبغػػي عميػػؾ 

واعمػـ أف توقيعػؾ عمػ  النمػو ج    البيانػات المدونػة في أخطاءأي  وجود عدـصحة المعمومات المقدمة و  لمماف
 .يعني الموافقة عميه

 معموماتك الشخصيةال تفصح عن  -5/16
 أو الجهػػػات الرسػػػمية الشػػػركة غيػػػر آخػػػر طػػػرؼ ألي تأمينيػػػة  أو شخصػػػية معمومػػػات أي عػػػف تفصػػػل ال -

 .الظروؼ مف ظرؼ أي وتحت
 المطموبػػة  التأمينيػػة الخدمػػة أو بػػالمنتج صػػمة  ات معمومػػاتأي   عػػفيتعػػيف عميػػؾ اإلفصػػاح  لمشػػركة    -

 . لها تعرضت قد التي المخاطر وتقييـ التأمينية ؾاحتياجات لتحديد المرورية والمعمومات
 أحقيتك في الحصول عمى نسختك -5/17

 في مكاف آمف. ااالحتفاظ بهالموقعة مع الشركة و العقود والمستندات مف  ةنسخ تأكد مف حصولؾ عم  -
موافقػػة وثيقػػة التػػأميف الخاصػػة بػػؾ ينبغػػي أف تكػػوف عمػػ  المركبػػات اإللزامػػي فيمػػا يتعمػػؽ بوثػػااؽ التػػأميف  -

المنشػػػػػػػػورة عمػػػػػػػػ  موقػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػة                     ألحكػػػػػػػػاـ الوثيقػػػػػػػػة الموحػػػػػػػػدة لمتػػػػػػػػأميف اإللزامػػػػػػػػي عمػػػػػػػػ  المركبػػػػػػػػات
 .(www.sama.gov.sa)االلكتروني 

فيما يتعمػؽ بوثػااؽ التػأميف اإللكترونيػة التػي ُتصػدرها الشػركة عػف طريػؽ موقعهػا االلكترونػي  لممػؤمف لػه  -
و أحػػد فروعهػػا تزويػػدو مباشػػرًة بنسػػخة ورقيػػة مػػف وثيقػػة التػػأميف الُمصػػدرة الحػػؽ أف يطمػػب مػػف الشػػركة و/أ

إلكترونيًا و أي مستند آخر له عالقة به و الوثيقة  تكوف موقعة ومختومػة مػف الشػركة  أو أف يطمػب مػف 
الشػػركة إرسػػالها لػػه عػػف طريػػؽ البريػػد الُمسػػجؿ خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاوز سػػبعة أيػػاـ عمػػؿ مػػف تػػاريخ طمػػب 

 المؤمف له.
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 عمى الشركات الرئيسة االلتزامات: الثالثالقسم 
والتػي تػدعـ لالمبػادئ العامػةل  تأمينيةيتممف ه ا القسـ التفاصيؿ بشأف االلتزامات واألنظمة الخاصة بالخدمات ال

 لحماية العميؿ.
 

 األحكام والشروط .6
مػا حسػب  شػركةالُمتاحػة مػف الاالتصػاؿ عبػر قنػوات حدثة لمعميؿ و لػؾ ينبغي توفير األحكاـ والشروط المُ  -6/1

 بػػػ لؾ خاصػػػة مطويػػػة تػػػوفير وأ حكػػػاـواأل الشػػػروط يتمػػػمف عػػػاـ كتيػػػب تػػػوفير خػػػالؿ مػػػف العميػػػؿ فمػػػمهيُ 
 .التأمينية وتشجيعه عم  قراءتها قبؿ االلتزاـ بالخدمات والمنتجات

 

 التأمينيػة المنػتج أو الخدمػةحصػوؿ عمػ  الاألحكػاـ والشػروط فػي نمػو ج تقػديـ طمػب كافة أف تدرج  ينبغي -6/2
 وامػحة ومفهومػة وغيػر ممػممةوبصػياغة  شػاممةف تكػوف عمػ  أ بالمغػة العربيػة بتعباتػه العميؿوال ي يقوـ 
   مع توفير نسخة بالمغة اإلنجميزية في حاؿ طمب العميؿ  لؾ.وبخطٍّ مقروء

 

 العواقػػػػب عمػػػػ  بومػػػػوحبيانػػػات تح يريػػػػة تػػػػنص  الطمبػػػػات ونمػػػػا جحكػػػػاـ والشػػػػروط األ تتمػػػػمفينبغػػػي أف  -6/3
خالؼ الشروط الُمتفؽ عميها في  التأمينية عند استخداـ المنتج أو الخدمة التي قد يتحممها العميؿ المحتممة

 .نمو ج الطمب
 

فيمػػػا ال يتعمػػػؽ بتعػػػديؿ األخطػػػاء اإلمالايػػػة ومػػػا تقػػػرو األنظمػػػة المرعيػػػة ينبغػػػي عمػػػ  الشػػػركة االلتػػػزاـ بمػػػا   -6/4
عمػ  أف تصػدر   بهػ ا الشػأفبموافقػة خطيػة مػف العميػؿ وعدـ تعػديمها إال  وممحقاتها ه وثيقة التأميفتممنت

 الشركة ممحقًا لموثيقة بعد موافقتها عم  التعديؿ.  
 
 والعموالت  األسعارتحديد  .7
كجػزء مػف طمػب  عميهػاالموافقػة لمعميػؿ عم  الشركة تطبيؽ طريقػة التسػعير المقدمػة لممؤسسػة والتػي سػبؽ  -7/1

 .التأميني الموافقة عم  المنتج
سػػػعار مػػف عػػػدة شػػػركات األعػػػروض أفمػػؿ لمحصػػػوؿ عمػػػ   فعالػػةبجهػػػود  وسػػيط التػػػأميفينبغػػي أف يقػػػـو  -7/2

 .العروضأي مف  توصيته لمعميؿ بمناسبةوتوميل أسباب 
قيمة االشتراؾ المدفوع  إلغاء وثيقة التأميف قبؿ انقماء مدتها ف ف عم  الشركة رد جزء نسبي مففي حاؿ  -7/3

 . حسب ما تنص عميه الوثيقةالتأميف  وثيقة عف المدة غير المنقمية مف
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 حماية البيانات والمعمومات والحفاظ عمى السرية .8
وعػػدـ اسػػتخداـ هػػ و عمػػ  سػػريتها  والمحافظػػة العميػػؿ والمسػػتفيدمسػػاولية حمايػػة بيانػػات  شػػركةتقػػع عمػػ  ال -8/1

 (.7في المبدأ رقـ   ورد  حسب ما نظاميةالبيانات ألغراض غير 
عنػػد تقػػديـ الشػػركة خػػدمات البيػػع أو التجديػػد عبػػر موقعهػػا اإللكترونػػي فينبغػػي عميهػػا اتخػػا  كافػػة التػػدابير  -8/2

واإلجػػػراءات األمنيػػػة الالزمػػػة لحمايػػػة المعمومػػػات المتبادلػػػة مػػػع العمػػػالء الكترونيػػػًا وتػػػوفير أحػػػدث التقنيػػػات 
 وسالمة عمميات دفع المبالغ النقدية مف خالؿ موقع الشركة اإللكتروني.والبرامج لمماف حماية 

            عمػػػػ  سػػػػرية بيانػػػػات العمػػػػالء والمسػػػػتفيديف وعػػػػدـ الكشػػػػؼ عنهػػػػا مسػػػػاولية الُمحافظػػػػة  شػػػػركةال عمػػػػ  تقػػػػع -8/3
 باستثناء اةتي:

وزارة الداخميػػػة                      :المختصػػة  مثػػؿالحكوميػػػة السػػمطات تفرمػػه  اً إلزاميػػػ اً يكػػوف الكشػػػؼ عنهػػا أمػػر عنػػدما  - أ
 المحاكـ.. الخ(.

 .الكتابية أو المستفيد العميؿموافقة ب الكشؼ عف المعمومات تـيعندما  - ب
إجػػراءات العمػػؿ المناسػػبة واألنظمػػة الرقابيػػة الفعالػػة لحمايػػة بيانػػات العمػػالء  لشػػركةينبغػػي أف يكػػوف لػػدى ا -8/4

  .التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثهاواكتشاؼ ومعالجة والمستفيديف 
أصػػحاب المهػػػف الحػػػرة أو و المػػػؤقتيف ومػػػوظفي أ  سػػػواًء المػػػوظفيف الػػدااميف شػػركةينبغػػي عمػػػ  مػػػوظفي ال -8/5

والمسػتفيديف والتأكػد مػف التوقيع عم  نمو ج المحافظة عمػ  السػرية بشػأف بيانػات العمػالء  ممثمي الشركات
عم  األشخاص المخوليف فقط سواء كػانوا  انع الدخوؿ عميها واقتصارهالشخصية وم هـمعموماتعدـ كشؼ 

 .عم  رأس العمؿ أو بعد تركهـ لوظاافهـ
 

 قالتواصل عبر اإلعالن والتسوي .9
عمػػػ  الشػػػركة التواصػػػؿ مػػػع العمػػػالء باسػػػتخداـ وسػػػيمتي اتصػػػاؿ عمػػػ  األقػػػؿ مػػػف الوسػػػااؿ المفمػػػمة لػػػدى   -9/1

البريػػد اإللكترونػػي  البريػػد المسػػجؿ  الرسػػااؿ النصػػية والهػػاتؼ.  -عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر – الءالعمػػ
 اإلعػػالـ قنػػوات سػػتخداـا وكػػ لؾ  (االلكترونػػي الموقػػع الفػػروع   الرايسػػة اقنواتهػػ اسػػتخداـ لمشػػركة ُيمكػػفكمػػا 

 الدعاايػػةاإلعالنيػة و  سػػاليباأل باسػتخداـ منتجاتهػػا لتسػويؽ (إلػػخ....  والمقػروءة والمسػػموعة المرايػة  العامػة
 والقواعػػد التعميمػاتاألنظمػة والمػواال و  مػع يتماشػ  وبمػػا  المسػتهدفة لمشػريحة مناسػبة راهػات التػي والتسػويقية
 .المؤسسة مف الصادرة

عم  الشركة توخي الح ر عند إرساؿ إشعار أو إعالف ألكثػر مػف عميػؿ عػف طريػؽ البريػد اإللكترونػي أو  -9/2
أحػػد أي وسػػيمة اتصػػاؿ أخػػرى لمتحقػػؽ مػػف عػػدـ احتػػواء اإلشػػعار المرسػػؿ عمػػ  معمومػػات شخصػػية تخػػص 

 .العمالء
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 عند مممؿ أسموب استخداـ وتفادي عف منتجاتها اإلعالففي  األساليب المهنية ينبغي عم  الشركة اتباع -9/3
سػواء بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر مػع  و الخدمة المعمف عنهاالمنتج أ وعدـ تمخيـ ميزات المنتج تسويؽ

رقػػاـ تكػػوف كافػػة العبػػارات واأل وينبغػػي أف  األخػػ  بعػػيف االعتبػػار عػػدـ اإلمػػرار بمصػػالل الشػػركات األخػػرى
 .في  لؾ الهوامش وامحة وسهمة الفهـ وبخط مقروء بماالمستخدمة 

 اةتي: لشركاتر عم  ايحظ -9/4 
كا بػػًا أو أف يكػػوف مصػػوغًا بعبػػارات مػػف شػػأنها أف تػػؤدي بطريقػػة  دعػػاءً تقػػديـ عرمػػًا أو بيانػػًا أو ا .أ 

 مباشرة أو غير مباشرة إل  خداع أو تمميؿ العميؿ.
اسػػػػػػتعماؿ              تقػػػػػػديـ إعػػػػػػالف يتمػػػػػػمف إشػػػػػػعارًا أو عالمػػػػػػة فارقػػػػػػة دوف وجػػػػػػه حػػػػػػؽ فػػػػػػي اسػػػػػػتعمالها أو  .ب 

 .عالمة مقمدة
 رباألسػعا متعمقًػا  لػؾ كػاف سػواءً  لمجمهػور ممػممة أو صػحيحة غيػر تسػويقية إعالنػات اسػتخداـ .ج 

 .الشركة ومع أو
  لممؤسسة إلزاـ الشركة التي ال تتقيد بالشروط الواردة في ه و المادة سحب اإلعالف خالؿ يـو عمػؿ واحػد

 مف إخطار المؤسسة لها ب لؾ. 
  عػالف موجػهاإلعػالف بحيػث يالحػظ العميػؿ أنػه إ التأكػد مػف مناسػبة عػرض وتصػميـ شػركةينبغي عم  ال -9/5

 .فر شروط محددة في العميؿاو الخدمة المعمف عنها تو أويتطمب الحصوؿ عم  المنتج 
 يػػتـ شػػػرح معناهػػػا صػػػراحة رمػػػوز مختصػػػرةأف اإلعالنػػػات التػػػي تتمػػمف مػػػف التأكػػد  شػػػركةعمػػػ  ال ينبغػػي -9/6 

 .وبوموح
فػػػي كافػػػة فروعهػػػا منطقػػػة مخصصػػػة لمراجعػػػة وتعباػػػة النمػػػا ج الالزمػػػة  لعمالاهػػػاينبغػػػي أف تػػػوفر الشػػػركة  -9/7

 .لحفظ الكتيبات والنما ج التي يمكف لمعمالء مف خاللها الحصوؿ عم  النسخة المطموبةو 
 

تسػػويقية لمخػػدمات والمنتجػػات أو منشػورات  (SMS)يحػؽ لمعمػػالء إبػػداء الرغبػػة فػي اسػػتالـ رسػػااؿ قصػػيرة  -9/8
الحصػوؿ عمػ  موافقػة العميػؿ بممػموف  لػؾ  سػواء كتابيػًا أو  شػركة  وينبغػي عمػ  الشػركةقدمها الالتي ت

 .لكترونيًا بناًء عم  ما يفممه العميؿإ
سػنة(   18مػف   لكفػراد أقػؿ  الشػركة عػدـ إرسػاؿ مػواد تسػويقية لمنتجػات تأمينيػة غيػر مناسػبة ينبغي عمػ -9/9

 .و خدمات تحمؿ مخاطر غير مناسبة له و الفاةأخاصة في حاؿ تسويؽ منتجات 
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 التواصل مع العمالء خالل فترة ما قبل البيع. 11
لشػػركة التػػي تقػػوـ بمهمػػة التواصػػؿ مػػع العميػػؿ بهػػدؼ تقػػديـ العػػروض والمنتجػػات التأمينيػػة عمػػ  اينبغػػي  -11/1

 :اةتيعم   حدًّا أدن تقديـ المعمومات الكافية لعمالاها والتي تحتوي 
أو تعمػؿ بشػكؿ  مػا إ ا كانػت شػركة تػأميف أو تعمػؿ لمصػمحة شػركة تػأميفو عػف نشػاط الشػركة  اتمعمومػ .أ 

 مستقؿ لمصمحة العميؿ.
العميػػؿ بػػأي عالقػػة ماليػػة بػػيف الوسػػيط وشػػركة التػػأميف غيػػر اتفاقيػػات العمولػػة العاديػػة  أو إ ا كانػػت  بػالغإ .ب 

 هناؾ أي ممكية مشتركة لدى الطرفيف.
 .التي يمكف أف تقدمها الشركة التأمينية عف طبيعة ونطاؽ المنتجات والخدمات معمومات .ج 
المعمومػػات عػػف العمػػالء لتقػػدير احتياجػػاتهـ مػػف عمػػ  الشػػركة أف تسػػع  لمحصػػوؿ عمػػ  حػػد معقػػوؿ مػػف  -11/2

 وتقديـ العروض المالامة الحتياجات كؿ عميؿ.التأمينية المنتجات والخدمات 
ات التأمينيػػػػة أو المنتجػػػػ التوصػػػػية لمعمػػػػالء فػػػػي اختيػػػػار الخػػػػدماتلشػػػػركة تقػػػػديـ المشػػػػورة و ينبغػػػػي عمػػػػ  ا -11/3

 .حتياجاتهـ ورغباتهـ بشكؿ كاؼٍ ال المالءمة والممبية
عم  الشركة عند تقديـ مشورة فيما يتعمؽ باستبداؿ وثيقة تأميف الحماية واالدخػار تومػيل مقػدار الزيػادة  -11/4

يماح اةثار المالية المترتبة عم  العميؿ عند استبداؿ الوثيقة.  في المصاريؼ األولية بشكؿ مبرر وا 
 

 بيع منتجات وخدمات التأمين  .11
أف تبػػادر باإلفصػػاح لعمالاهػػا عػػف كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتغطيػػات  عقػػد التػػأميفإبػػراـ يجػػب عمػػ  الشػػركة قبػػؿ  -11/1

 نػػتجباألحكػػاـ والشػػروط األساسػػية لممُ  التأمينيػػة المطموبػػة مػػف جػػانبهـ أو المقترحػػة مػػف جانبهػػا  وأف تػػزودهـ
 ما يمي: –عم  سبيؿ المثاؿ ال الحصر  -   ومف  لؾالتي سيتـ شراؤها التأمينيةالخدمة  وأ
 اسـ الشركة. -
 واالقتطاعات.المزايا واالستثناءات و   -
 فترة التغطية التأمينية.  -
 األسعار والتكاليؼ.  -
 المطالبات والتعامؿ مع الشكاوى. إجراءات تسوية  -
 وواجبات كؿ طرؼ بموجب الوثيقة. التزامات -
 لمشركة تعديمه بعد سرياف العقد. أي بند يحؽ -
 العميؿ.بمصمحة عادي قد يرتب مررًا يمس  أي قيد أو شرط غير -
 عناويف الشركة ووسااؿ التواصؿ بها. -
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يجػػب عمػػ  الشػػركة تقػػديـ معمومػػات وافيػػة لعمالاهػػا فيمػػا يتعمػػؽ بعقػػود بػػرامج إمػػافة إلػػ  مػػا ورد أعػػالو  -11/2
الحمايػػػة واالدخػػػار  مػػػف حيػػػث كيفيػػػة المشػػػاركة فػػػي األربػػػاح  ومبػػػالغ التغطيػػػة التأمينيػػػة  والعوااػػػد الماليػػػة  

                لمعميػػػػػؿ عػػػػػف المنػػػػػتج الفهػػػػػـ الكامػػػػػؿ حقػػػػػؽمػػػػػا يمعمومػػػػػات تخػػػػػص البرنػػػػػامج ب والمخػػػػػاطر المحتممػػػػػة  وأي
 المقدـ. التأميني

يجب أف يكوف لدى الشركة أسباب مقنعة يحؽ لكافة العمالء الحصوؿ عم  المنتج التأميني المطموب  و  -11/3
 التأميف  وال يعد قرار الشركات األخرى لوحدو سببًا مقنعًا ل لؾ. تجديد قبوؿ لرفض أو إلغاء أو عدـ

  يجػب فػورًا عمػ  الشػركة تزويػد العمػالء بتأكيػد خطػي رسػمي عمػ  وممحقاتهػا وثيقػة التػأميف إصدارعند  -11/4
تغطيػػة التػػأميف  وفػػي حالػػة عػػدـ تػػوفر كامػػؿ الوثػػااؽ فػػ ف عمػػ  الشػػركة إصػػدار شػػهادة مؤقتػػة  تػػاريخ سػػرياف

 ية التأمينية تستخدـ كدليؿ نظامي عم  سرياف التغطية.بالتغط

  .تقديـ كامؿ مستندات وثااؽ التأميف لمعمالء فورًا بعد إبراـ تمؾ الوثااؽ الشركةيجب عم   -11/5
 

 خدمة العميل بعد البيع  .12
بتقػديـ الخػدمات لمعمػالء فػي وقتهػا وبطريقػة مناسػبة  بمػا  يجب أف تقوـ الشركة بعد بيع المنػتج التػأميني -12/1

 وثااؽ التأميف.شروط بتعديؿ  األخرى المتعمقةفي  لؾ الرد عم  استعالماتهـ وطمباتهـ اإلدارية و 
يجب عم  الشركات تقديـ تأكيد خطي ألي تعديالت عم  وثيقة التأميف باإلمافة إل  أية مبالغ إمافية  -12/2

 .مف له نتيجة التعديؿمستحقة عم  المؤ 
إشعار العمالء فورًا بأي تغييرات في اإلفصاح أو الشروط المعدة لمعمالء عند إبراـ يجب عم  الشركات  -12/3

 وثيقة التأميف  أو أي تغييرات في بيانات االتصاؿ بالشركة أو إجراءات تقديـ المطالبات.

يػػـو عمػػؿ مػػف تػػاريخ  15قبػػؿ إشػػعار العميػػؿ بتػػاريخ تجديػػد أو انتهػػاء وثيقػػة التػػأميف يتعػػيف عمػػ  الشػػركة  -12/4
 ليتمكف العميؿ مف التجديد أو الحصوؿ عم  تغطية مف شركة أخرى. انتهااها

يجب عم  الشركة عند إصدار وثيقة تأميف مف خالؿ موقعها اإللكتروني توفير قسـ خاص بخدمات مػا  -12/5
طمػػب إجػػراء أي تعػػديالت عمػػ  الوثيقػػة  –عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر  -معميػػؿ بعػػد البيػػع بحيػػث يمكػػف ل

كاإلمػػافة أو التجديػػد أو اإللغػػاء  التحقػػؽ مػػف حالػػة الوثيقػػة   معرفػػة تػػاريخ بدايػػة سػػرياف التغطيػػة التأمينيػػة 
 .وانتهااها واألقساط المدفوعة والمستحقة وتواريخ استحقاقها ودفعها

أمػػواؿ العمػالء نيابػػة  الحفػػاظ عمػ عنػد تقسػيط مبمػػغ التػأميف عمػػ  العميػؿ يجػػب عمػ  الشػػركة أف تمػمف  -12/6
عنهـ وفؽ الموابط الواردة في نظاـ مراقبة شػركات التػأميف التعػاوني والاحتػه التنفي يػة والمػواال والتعميمػات 

 الصادرة مف المؤسسة.
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ال يجػػوز لمشػػركة أف تتمسػػؾ تجػػاو الغيػػر بعػػدـ مسػػؤوليتها   مركبػػاتعمػػ  الاإللزامػػي فيمػػا يتعمػػؽ بالتػػأميف  -12/7
كانػت مف لػه أو السػااؽ أي مخالفػة سػواء بسػبب ارتكػاب المػؤ أحكاـ الوثيقة الموحػدة عف التعويض بموجب 

يقػػػػة  مػػػػع عػػػػدـ اإلخػػػػالؿ                المخالفػػػػة قبػػػػؿ الحػػػػادث أو بعػػػػدو أو بسػػػػبب عػػػػدـ التزامػػػػه بمػػػػا ورد فػػػػي أحكػػػػاـ الوث
الرجوع عم  المؤمف له أو السااؽ بعد الدفع لمغير بكافة الطػرؽ النظاميػة إف كػاف لمرجػوع الشركة في  بحؽ

 ما يبررو.
 

 إلغاء وثيقة التأمين .13
عمػ  حػؽ عمػ  شػروط اإللغػاء و ال يجوز لمشركة إلغاء التأميف ساري المفعوؿ ما لـ تنص وثيقػة التػأميف  -13/1

االشػػتراؾ المػػدفوع عػػف المػػدة غيػػر المنقمػػية مػػف جػػزء نسػػبي مػػف قيمػػة الشػػركة فػػي  لػػؾ  وعمػػ  الشػػركة رد 
قبػػؿ تػػاريخ سػػرياف اإللغػػاء  التػػأميف الُممغػػ   وأف يكػػوف الحػػد األدنػػ  لممهمػػة المعطػػاة لممػػؤمف لػػه ثالثػػيف يومػػاً 

بمبػػررات اإللغػػاء كتابيػػًا باإلمػػافة إلػػ  وصػػؼ الػػ ي حددتػػه الشػػركة  عمػػ  أف تمتػػـز الشػػركة بتزويػػد العميػػؿ 
 .قة استرداد قسط التأميف المستحؽ لممؤمف له عند إلغاء وثيقة التأميفطري

واسػػترداد جػػزء مػػف االشػػتراؾ المػػدفوع حسػػب جػػدوؿ المػػدد القصػػيرة بعػػد   يجػػوز لممػػؤمف لػػه إلغػػاء التػػأميف -13/2
 تسوية المطالبات إف وجدت.

  وال يعد قػرار الشػركات األخػرى يجب أف يكوف لدى الشركة أسباب مقنعة إللغاء التأميف أو عدـ تجديدو -13/3
 لوحدو سببًا مقنعًا ل لؾ.

 عمػػ  الشػػركات التػػي تقػػدـ خػػدمات البيػػع أو التجديػػد عبػػر موقعهػػا اإللكترونػػي ومػػع اإلجػػراءات والتػػدابير -13/4
الالزمػػة لمتحقػػؽ مػػف توافػػؽ آليػػة إلغػػاء وثػػااؽ التػػأميف اإللزامػػي مػػف خػػالؿ الموقػػع االلكترونػػي مػػع األحكػػاـ 

 ت المنظمة ةلية إلغاء ه ا النوع مف الوثااؽ.والتعميما
التػأميف المصػدرة عػف طريػؽ موقعهػا اإللكترونػي تتمػمف  الشركة ومع آليػة وامػحة إللغػاء وثػااؽعم   -13/5

رغبػػة العميػػؿ فػػي اإللغػػاء  وفػػي حالػػة مػػا إ ا تػػـ إلغػػاء الوثيقػػة بسػػبب قصػػور أو عػػدـ ومػػوح فػػي أنظمػػة أو 
ي ف ف عمػ  الشػركة تعػويض العميػؿ عػف األمػرار التػي تكبػدها نتيجػة إلغػاء برامج تشغيؿ الموقع اإللكترون

  التأميف.
 

 الموظفون .14
 باةتي: فيتمتعو  والمستفيدوف العالقة بالعمالء ي و  اأف موظفيهمف التأكد  شركةينبغي عم  ال -14/1
 .بهـالمنوطة  قديـ الخدماتتقادروف عم  بكفاءة وفعالية ومهنية و  بأداء مهامهـ القياـ .أ 
حػالييف أو العمػالء الُمحتممػيف الوالمسػتفيديف السموكيات الجيدة والتعامؿ بمهنية عنػد خدمػة العمػالء  اتباع .ب 

 .جميع األوقاتفي 
 والمستفيديف. العمالء مساعدة لهـ يتسن  حت  المهنية الممارسات أفمؿاإللماـ الكامؿ ب .ج 
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عم  التأهيؿ المهني المطموب واإليفاء بمتطمبات الكفاءة  االتأكد مف حصوؿ موظفيهشركة ينبغي عم  ال -14/2
 تؤهمهـ التعامؿ مػع العمػالءالتي مهنية ال الشهاداتمف خالؿ إلحاقهـ في برامج متخصصة لمحصوؿ عم  

 .والمستفيديف
 

 عامة أحكام.  15
في حاؿ طمػب                 اةتيةالمستندات  العميؿ  معالكتابي  االتفاؽ حسب أو عمؿ  أياـ 7 خالؿ شركةال وفرت -15/1

 :العميؿ  لؾ
  تأميني جنت  مُ  أو خدمة أيأو الوثااؽ أو الشروط الخاصة ب النما جمف طبؽ األصؿ صورة. 
  المحدثة والشروط األحكاـمف طبؽ األصؿ صورة. 

 هػػاموقععمػػ  فػػرع و لم الػػرايس مػػدخؿومػػع سػػاعات عمػػؿ الفػػرع فػػي الاإلعػػالف عػػف  شػػركةينبغػػي عمػػ  ال -15/2
 .عنها عمفالمُ  الساعات بحسب ويغمؽفرع ال لتفبحيث يُ اإللكتروني  
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 والشكاوى لمطالباتا: الرابع القسم
 المطالبات  .16
 والػػرد عميهػػا عمػػ  الشػػركة تكػػويف إدارة لتسػػوية المطالبػػات وومػػع إجػػراءات محػػددة السػػتقباؿ المطالبػػات -16/1

 .بالشكؿ المطموب إنهااهاالعمؿ عم  ودراستها و 
ونمػػا ج تػػوفير قنػػاة  عنػػد تقػػديـ الشػػركة منتجاتهػػا وخػػدماتها عػػف طريػػؽ موقعهػػا اإللكترونػػي فينبغػػي عميهػػا -16/2

 بػػػرقـ أو الطػػرؼ الثالػػث  المتمػػرر( إلكترونيػػة لتقػػديـ المطالبػػات عبػػر موقعهػػا اإللكترونػػػي وتزويػػد العميػػؿ
ممطالبػػة بعػػد تعباػػة النمػػا ج الالزمػػة  عمػػ  أف تتحقػػؽ الشػػركة مػػف أصػػوؿ مسػػتندات المطالبػػة قبػػؿ ل مرجعػػي

 . مبالغ التسويةدفع 

شػػػعار العميػػػؿ لمعميػػػؿ كتابػػػًة باسػػػتالـ قػػػراراإللشػػػركة عمػػػ  ا تعػػػيفي -16/3 بأيػػػة معمومػػػات أو  كتابػػػةً  المطالبػػػة وا 
 أياـ مف تمقي نمو ج المطالبة. سبعةمستندات ناقصة خالؿ 

عمػػػ  الشػػػركة تقػػػديـ إرشػػػادات وتوجيهػػػات لمعميػػػؿ عنػػػػد تقػػػديـ المطالبػػػة وتزويػػػدو بمعمومػػػات كافيػػػة عػػػػف  -16/4
 اإلجراءات المتبعة إلتماـ عممية تسوية المطالبة.

 يجب عم  الشركة تسوية المطالبات بكؿ نزاهة وعدؿ ودوف تمييز. -16/5

بشػكؿ سػريع خػالؿ مػدة أقصػاها خمسػة عشػر  رادمػف األفػ يجب عم  الشركة تسوية المطالبات المسػتممة -16/6
يومًا مف تاريخ استالـ المطالبة مكتممة المستندات  ويجوز تمديد المدة خمسػة عشػر يػوـ أخػرى مػع إشػعار 

  وفي حالة كوف المطالبة لشركات فيجب أف ال تتجاوز مدة تسويتها خمسة وأربعوف المراقب النظامي ب لؾ
 إ ا تطمب األمر تعييف مقدر خساار. ات الالزمة وتقرير مقدر الخسااريومًا بعد استالـ جميع المستند

 

 أو المسػتفيد تمتـز الشركة بتعييف خبير معاينة أو مقدر خساار مت  تطمب األمر  ويجػب إشػعار العميػؿ -16/7
 تاريخه.مف  ثالثة أياـ عمؿبه ا اإلجراء خالؿ 

  وفػي حالػة الػرفض الكمػي كتابيًا بقبوؿ أو رفض المطالبػة أو المستفيد لشركة إشعار العميؿتعيف عم  اي -16/8
أو الجزاػػػي يتعػػػيف عمػػػ  الشػػػركة أف تبػػػدي أسػػػباب رفػػػض المطالبػػػة بومػػػوح وشػػػفافية وأف تسػػػمـ العميػػػؿ أو 

 .المستفيد كافة المستندات المتعمقة بالمطالبة مقابؿ إيصاؿ استالـ موثؽ ب لؾ
 اةلية التي تػـ مػف خاللهػا التوصػؿ إلػ  مبمػغ التسػوية  وتقػديـعند قبوؿ المطالبة ينبغي لمشركة توميل  -16/9

 .عدـ قبوؿ جزء مف المطالبة تخفيض أو المبررات الالزمة حاؿ
 (44 يتعيف عم  الشركة دفع مبػالغ المطالبػات فػي حػاؿ صػحتها بػدوف تػأخير غيػر مبػرر وفقػًا لممػادة  -16/11

 . مف الالاحة التنفي ية لنظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني
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التغطيػػة مػػف تمتػػـز الشػػركة بتعػػويض المسػػتفيد يجػػب أف فيمػػا يتعمػػؽ بالتػػأميف اإللزامػػي عمػػ  المركبػػات   -16/11
الػػواردة فػػي الوثيقػػة عػػف أي مصػػاريؼ يتحممهػػا نتيجػػة تػػأخر الشػػركة فػػي تسػػوية المطالبػػة عػػف خمسػػة عشػػر 

 تماؿ مستندات  المطموبة.ومًا مف اكي
 

 الشكاوى .17
التسػػػوية التػػػي تػػػـ أو المسػػػتفيد  لشػػػركة شػػػرح إجػػػراءات تقػػػديـ الشػػػكاوى إ ا لػػػـ يقبػػػؿ العميػػػؿيتعػػػيف عمػػػ  ا -17/1

 إجراؤها.

دراجهػػا  اوفروعهػػ شػػركةال بمبنػػ  وامػػل مكػػاف فػػي الشػػكوى تقػػديـ آليػػة ومػػععمػػ  الشػػركة  -17/2 موقػػع  عمػػ وا 
  وتػػوفير خػػط هػػاتؼ مجػػاني الشػػركة اإللكترونػػي وتػػوفير نسػػخة لمعمػػالء فػػي حػػاؿ رغبػػتهـ الحصػػوؿ عميهػػا مكتوبػػة

 الستقباؿ الشكاوى. 

 القياـ بالتالي:والمستفيديف يجب عم  الشركة عند تمقي شكاوى العمالء  -17/3
 الشكوى.كتابًة باستالـ  اإلقرار ( أ

 الشكوى.تقديـ تقدير زمني لمتعامؿ مع  ( ب
 بمرجع االتصاؿ لمتابعة الشكوى المقدمة. أو المستفيد ج( تزويد العميؿ

مػػف االتصػػاؿ بػػه  العميػػؿ حتػػ  يػػتمكف ههاتفػػ رقػػـباسػػـ المسػػاوؿ عػػف الشػػكوى و  أو المسػػتفيد تزويػػد العميػػؿ ( د
 .الشكوى متابعة إل  الحاجة عند

 .منهـ بالتقدـ الحاصؿ في الشكوى المقدمة أو المستفيدوف هػ( تبميغ العمالء
 الشكوى. تاريخ استالـ مف يوماً  مدة أقصاها خمسة عشر بطريقة سريعة وعادلة خالؿى و( تسوية الشكاو 
خطيًا بقبوؿ الشكوى أو رفمػها وتومػيل األسػباب الداعيػة لػ لؾ وأي تعػويض  أو المستفيد ز( إشعار العميؿ

 .وتوميل أي خالؼ في قيمة التعويض المعروض عم  العميؿ معروض لمعميؿ
 ح( شرح آلية التواصؿ مع إدارة حماية العمالء بمؤسسة النقد العربي السعودي.

المشػكمة  الفصؿ فػي المنازعػات والمخالفػات التأمينيػة لجافالدعاوى والمنازعات إل  ( شرح آلية رفع وتقديـ ط
 ( مف نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني.21  رقـ بموجب المادة

 
 

 

 

 


