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نبذة عن الشركة
تأسســت المجموعــة المتحــدة للتأميــن التعاونــي (أســيج) كشــركة مســاهمة ســعودية بــرأس مــال مدفــوع قــدره ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ريــال ســعودي بموجــب 

المرسوم الملكي الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ، 

تعتــز أســيج بوجــود باقــة مرموقــة مــن الشــركاء بقيــادة بنــك التنميــة اإلســالمي باإلضافــة إلــى عــدد مــن الشــركات و المؤسســات و األفــراد مــن ذوي 

المالئة اإلدارية و المالية المتميزة. 

بــدأت مهمتنــا بالعمــل المنهجــي المتقــن لطــرح حلــول تأمينيــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية تقفــز بتطلعــات عمالئنــا إلــى آفــاق واســعة، و تشــتمل 

الحلــول التأمينيــة لشــركة أســيج التأميــن الطبــي و تأميــن المركبــات و الممتلــكات و التأميــن البحــري و الهندســي و الحــوادث و التأميــن العــام و غيرهــا 

من الحلول التأمينية بأفضل مستويات الجودة.

يقــع المركــز الرئيســي  بمدينــة الريــاض – المملكــة العربيــة الســعودية و فروعهــا فــي جــدة و الخبــر و خميــس مشــيط و إنطالقــا مــن إلتزامنــا الحفــاظ 

علــى مصلحــة عمالئنــا و شــفافية تعامالتهــم حيــث وفــرت أســيج نقــاط بيــع منتشــرة فــي كافــة أرجــاء المملكــة باإلضافــة الــى وســائل متعــددة و متطــورة 

للتواصل مع عمالئها كما تعمل فرقنا البيعية و فرق خدمات العمالء بأعلى درجات الجاهزية و المهنية للتعامل مع إحتياجاتكم .
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الرياض : 
حي الملقا -  شمال الرياض -  شارع محمد بن عبد العزيز الدغيثر-  مقابل مستشفى السعودي اإللماني .

الهاتف : ٠١١٤٨٥٢٦٢٦ - فاكس : ٠١١٤٨٥٢٧٢٧ - صندوق بريد ٤٠٥٢٣ ، الرمز البريدي : الرياض ١١٥١١ 

جدة : 
مركز الجمجوم – بوابه رقم ٦ - برج ١ - طابق ١٢

الهاتف : ٠١٢٦٦٣٣٢٢٢ - الفاكس (االستقبال) : ٠١٢٦٦١٧٤٢١ - صندوق بريد : ٧٠٦٧ ، الرمز البريدي : جدة ٢١٤٦٢ 

الخبر:
شارع الملك فهد- تقاطع ٢٤ بالقرب من الراجحي لتحويل األموال.

الهاتف :(المبيعات) ٠١٣٨٩٧٩٩٨٧ (للمطالبات)٠١٣٨٩٣٧٤٧١ - ٠١٣٨٩٣٣٦٣٧
فاكس : ٠١٣٨٩٣٧٤٧١ 

خميس مشيط : 
طريق الملك فهد - عمارة اطارات مارشال المدخل الخلفي الدور الثاني

الهاتف:٠١٧٢٢٢١٥٦٤ – ٠١٧٢٢١٥٥٢٠  الفاكس : ٠١٧٢٢٣٠٧٣٧
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القسم األول: المقدمة

١. الحماية المالية للعميل في المملكة العربية السعودية

ُتعد مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) المراقب والمشرف على المؤسسات المالية الُمرخصة من قبلها والمصرح لها العمل في المملكة العربية 

السعودية (المصارف وشركات التمويل بما فى ذلك شركات اإليجار التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن 

الحرة وشركات الصرافة وشركات المعلومات األئتمانية). منذ صدورنظام المؤسسة األساسي في العام ١٣٧١ هـ ونظام مراقبة البنوك في العام ١٣٨٦ 

هـ وهي تعمل علي حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل المؤسسات المالية تتم بطريقة مهنية عادلة ، وتطور دور المؤسسة تدريجيًا مع توسع 

القطاع المالي حيث أصبحت فى العام ١٤٢٤ هـ مسئولة عن قطاع التأمين بموجب نظام ُمراقبة شركات التأمين التعاوني ، ونظرًا لنمو وتطور القطاع 

المالي فى المملكة فإن مؤسسة  النقد مستمرة فى مراجعة هذه التطورات وإصدارالتعليمات الرقابية المناسبة لتطوير مبادئ حماية العمالء والمستفيدين ، 

حيث أن من ضمن أهداف المؤسسة االستراتيجية حصول العميل الذي يتعامل مع المؤسسات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة وكذلك 

حصوله على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية .
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٢.التعاريف

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الجهات الُمرخصة :  تشمل كافة الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي للقيام بأعمال ذات عالقة بالتأمين أوإعادة التأمين او المهن الحرة  

في المملكة العربية السعودية.

الشركة أو الشركات : يقصد بها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها من وسطاء ووكالء التأمين و أخصائيين تسوية 

المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر و مستشاري التأمين و الخبراء االكتواريين.

الموظف: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة الشركة وتحت إدارتها وإشرافها مقابل أجر سواء في مقر الشركة أو خارجها بما فى ذلك الموظفين المتعاقد 

معهم عن طريق اإلسناد.

ن :  شركة التأمين التي تقبل التأمين من المؤمن لهم. المؤمِّ

ن له : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين. المؤمَّ

وسيط التأمين : الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مبلغ مادي بالتفاوض مع شركة التأمين إلتمام عملية التأمين لصالح المؤمَّن لهم .

وكيل التأمين : الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مبلغ مادي بتمثيل شركة التأمين ،  وتسويق وبيع وثيقة التأمين وجميع األعمال التي يقوم بها عادة 

لحساب شركة التأمين أو بالنيابة عنها .
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العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري تعاقد مع شركة التأمين إلصدار وثيقة التأمين بشكل مباشر أو غير مباشر.

عقد التأمين: يتمثل بقيام عالقة تعاقدية بين المؤمنِّ  والمؤمنَّ له ، تفترض أن خطرًا ما يهدد المؤمنَّ له ، فيقوم المؤمن بتغطيتة عن طريق التعهد بأداء 

التزام محدد للمؤمنَّ له أو المستفيد فى حالة وقوع الضرر.

المستفيد: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة فى وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة .

االشتراك(القسط) : التكلفة المالية لوثيقة التأمين التي يدفعها المؤمن له للمؤمن إما كمبلغ مقطوع أو على عدة دفعات مقابل موافقة المؤمِّن على تعويض 

المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه . 

قها شركات التأمين بهدف تلبية احتياجات العميل ورغباته التأمينية ضد المخاطر  المنتج التأميني: يقصد بها عقد التأمين أو التغطية التأمينية التي ُتسوِّ

التي قد يتعرض لها في المستقبل والتي يمكن أن تسبب له خساره في شخصه أو ممتلكاته أو مسئولياته تجاه الغير.

المشورة: يقصد بها التوصية أو النصيحة التي تقدمها الشركة للعميل بعد األخذ فى االعتبار ظروف واحتياجات العميل وغايته من طلب التغطية 

التأمينية.
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المطالبة: طلب يقدمه المؤمن له أو المستفيد للشركة يطلب من خالله دفع مبلغ التعويض بموجب أحكام وثيقة التأمين.

الشكوى: هي كل أعتراض أو تظلم يقدم إلى الشركة نتيجة أي إخالل يؤدي إلى عدم إلتزامها بأحكام وثيقة التأمين و/أواألنظمة والتعليمات ذات العالقة.

المنازعة: كل خالف بين المؤمن والمؤمَّن له أو المستفيد يتطلب البت فيه إلزام أحد طرفي الخالف أو النزاع بأداء التزام معين.

معالجة الشكوى: أخذ التدابير واالجراءات الالزمة للتعامل مع شكاوى العمالء وانهائها وتسويتها بشكل عادل وفعال دون أي تأخير.

اإلفصاح: الكشف عن المعلومات والبيانات بكل وضوح وشفافية ومصداقية واالمتناع عن حجب أي معلومة قد تكون مؤثرة

أو ذات أهمية ألي طرف من أطراف عقد التأمين ويقصد بذلك الُمؤمن والُمؤمن له .

التوعية: نشر الثقافة التأمينية والمبادئ االسترشادية  المتعلقة بها بهدف زيادة وعي وفهم العميل للمصطلحات والمبادئ التأمينية الرئيسة وبالتالى 

مساعدة العميل فى التمييز بين المنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات .

اإلعالن: رسالة تجارية تروج بأي وسيلة لمنتج أو خدمة تأمينية بشكل مباشر أو غير مباشر.
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القسم الثاني: مبادئ حماية العمالء والمستفيدين من الخدمات التأمينية

٣. ُمقدمة

١/٣- حماية عمالء شركات التأمين والمستفيدين في المملكة هدف استراتيجي منشود تسعى المؤسسة دائمًا إلى تحقيقه من  خالل حرصها على تقديم

الشركات المستوى المطلوب من المعاملة العادلة واالمانة والشمول التأميني .ستساعد مبادئ حماية عمالء الشركات على تحقيق الهدف المنشود

ألنها ُتطبق على كافة أنشطة شركات التأمين الُمرخصة من المؤسسة ، كما تطبق علي أي طرف يستعان به من قبل الشركات والعمالء والمستفيدين 

فى إنجاز بعض المهام . تشمل المبادئ عمالء الشركات و األفراد و المستفيدين (الحاليين و المستقبليين).

٢/٣- ُتعتبر هذه ملزمة للشركات وُمكملة للتعليمات والضوابط الصادرة من المؤسسة وينبغي االلتزام بها في موعد أقصاه تاريخ ٢٠١٤/٠٩/٠١م.

٣/٣- ينبغي على الشركة توفير نسخ ورقية مجانية من هذه المبادئ في كل فرع من فروعها  وتسليمها للعمالء في بداية التعامل أو عند حصولهم على 

منتج أو خدمة جديدة ، كما ينبغي إدراجها على موقع الشركة اإللكتروني .

٤/٣-  ينبغي على الشركة توفير كافة السجالت والمستندات والمعلومات التي تطلبها المؤسسة في هذا الشأن .

٥/٣- ُأصدرت هذه المبادئ استنادًا الى الصالحيات الُمخولة للمؤسسة بموجب نظام ُمراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ (الموافق ٢٠٠٣/٠٧/٣١م) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم(م/٣٠) وتاريخ 

١٤٣٤/٠٥/٢٧ هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٨م).
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٤.المبادئ العامة

المبدأ ١: المعاملة بعدل وإنصاف

ينبغي على الشركات التعامل بعدل وأمانة و إنصاف مع العمالء والمستفيدين فى جميع مراحل العالقة بينهما والوفاء بااللتزمات بموجب االنظمة و  

اللوائح وتعليمات المؤسسة ، وعلى الشركة اتباع افضل الممارسات المتبعة دوليًا للوفاء بالتزامات العمالء ، بحيث يكون ذلك جزءًا ال يتجزًا من ثقافة 

الشركة كما ينبغي على الشركة بذل العناية واالهتمام الخاص بالعمالء والمستفيدين بشكل عام والسيما محدودي التعليم وكبار السن وذوي االحتياجات 

الخاصة من الجنسين.

المبدأ ٢: اإلفصاح والشفافية

ينبغي على الشركات إيضاح حقوق و مسئوليات وواجبات كل طرف من أطراف العالقة التأمينية وتفاصيل األقساط والعموالت وأنواع المخاطر وآلية 

إنهاء العالقة التأمينية أو إلغاء وثيقة التأمين وما يترتب على ذلك من آثاٍر أياًّ كان نوعها على المؤمن له .

وينبغي على الشركات مراعاة أن تكون شروط وثائق التامين وأستثناءتها ومنافعها الرئيسية واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة وبحيث 

يمكن للعمالء الحصول واالطالع عليها وقراءتها دون عناء. على الشركات ومنسوبيها االجابة على كافة استفسارات العمالء المتعلقة بالمنتجات التأمينية 

التي تقدمها أو المتعلقة بوثائق التأمين التي أصدرتها. كذلك ينبغي على الشركات تحديث كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية بشكل 

دوري ، وتوفيركافة المعلومات الالزمة والمحدثة للعمالء عن الخدمات والمنتجات التأمينية الُمقدمة عبر موقع الشركة اإللكتروني .
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المبدأ ٣: التثقيف والتوعية التأمينية

ينبغي على الشركات وضع برامج وآليات ُمناسبة لتطوير معارف ومهارات العمالء والمستفيدين الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي التأميني 

لديهم ومساعدتهم فى فهم واستيعاب المخاطر األساسية للمنتج التأميني وفوائده وشرح حقوقهم وواجباتهم دون تضليل ، لتمكينهم من اتخاذ قرارات 

مدروسة وفعالة كما ينبغي توجيههم إلي الجهة الُمناسبة للحصول على أي معلومات اضافية فى حال حاجتهم لذلك .

المبدأ ٤: سلوكيات وأخالقيات العمل.

ينبغي على الشركة العمل بطريقة مهنية و بشكل مسئول ، وتقديم خدماتها والقيام بواجباتها والتزاماتها بجودة عالية وفى الوقت المناسب لما فيه مصلحة 

العمالء والمستفيدين على امتداد العالقة بينهما ،حيث ُتعتبر الشركة المسئول األول عن حماية مصالحهم التأمينية .

المبدأ ٥: عدم التمييز والتفضيل

ينبغي على الشركة وموظفيها عدم التمييز فى التعامل بين عمالئها (الحاليين أو المستقبليين) بشكل مجحف وغير عادل بناء على العرق ، أو الجنس ، أو 

الدين.

المبدأ ٦: الحماية ضد عمليات االحتيال

ينبغي على الشركة تطبيق الحد األقصى من التدابير واإلجراءات األمنية لرقابة عمليات التأمين وحمايتها من االحتيال أو االستخدام غير المشروع .
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المبدأ ٧: حماية خصوصية المعلومات
يجب على الشركات حماية معلومات العمالء المالية والتأمينة والشخصية وعدم استخدامها إال ألغراض مهنية محددٍة ونظامية وبموافقة العميل ، وأال 

تفصح عنها الي طرف ثالث دون تصريح مسبق من المؤسسة بإستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء االكتواريين وشركات إعادة التأمين 

المشتركة ، والجهات ذات العالقة . 

المبدأ ٨: معالجة الشكاوى
ينبغي على الشركة توفير آلية مناسبة للعمالء لتقديم شكواهم بحيث تكون اآللية عادلة وواضحة وفعالة ، ويمكن من خاللها متابعة ومعالجة الشكاوى 

دون تأخير وفق األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من المؤسسة والجهات ذات العالقة. 

المبدأ ٩: الُمنافسة
ينبغي على الشركات التنافس فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات واألسعار بما يلبي احتياجات العميل ورغباته ، ودون إخالل بما تقتضيه األنظمة 

واللوائح والتعليمات بآلية وطريقة تسعيرالمنتجات التأمينية .

المبدأ ١٠ : مقدمي الخدمات نيابة عن الشركات
على الشركات التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ ، وانها تعمل لما فيه مصلحة عمالئها وتتحمل مسئولية 

حمايتهم ، فمقدمي الخدمات التأمينية هم المسئولون عن االجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الشركات أو العمالء وفقًا لما ورد فى ألئحة اإلسناد 

الصادرة من المؤسسة ، وال يعني ذلك عدم مسئولية الشركات عن اإلشراف والتدقيق ومتابعة اإلجراءات واألعمال التي يقوم بها مقدمي الخدمات 

التأمينية المتعاقد معهم أو التي ُأسندت إليهم بعض المهام المتعلقة بهذه المبادئ . 



١٢

المبدأ ١١ : تضارب المصالح
ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح ، وتحديد اإلجراءات الالزمة لضمان التعامل العادل مع كافة العمالء. 

وعلى الشركة التأكد من أن السياسات التي ُتساعد في كشف العمليات الُمحتِملة لتضارب المصالح موجودة وُمطبقة ، وعندما تنشأ إمكانية تضارب 

مصالح بين الشركة وأي طرف آخر وكان لهذا التضارب أي أثر محتمل على العميل فينبغي على الشركة اإلفصاح للعميل عن هذا التضارب ، وفقًا لما 

تقتضيه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة
المبدأ ١٢ : الموارد الكافية

يجب على الشركة أخذ العناية الالزمة لتوفير الموارد اإلدارية والمالية والتشغيلية والبشرية الكافية والالزمة لتنفيذ أعمالها وخدمة عمالئها فى كافة 
مناطق المملكة المتواجدة فيها.

٥. مسئوليات العميل
ينبغي على الشركات تعزيز مسئولية العمالء من خالل نشر برامج التوعية والتثقيف المستمر الُمقدمة من كافة الشركات ُمجتمعة ، فضًال عن 

المبادرات الفردية التي تقوم بها كل شركة على حدة خدمًة لعمالئها .
تشمل مسئوليات العمالء اآلتي:

١/٥- كن صادقًا عند تقديم المعلومات
قدم دائمًا المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركة. وامتنع عن تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم 

اإلفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية .
٢/٥-إقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمتها لك الشركة 

سوف يتم تسليمك المعلومات الكاملة بشأن االلتزامات المترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو المنتج ، قم باالطالع  على تلك االلتزامات وتأكد 

من فهمك لها بشكل واضح وقدرتك على االلتزام بها . 



١٣

٣/٥- اطرح األسئلة 

فى حال عدم وضوح أي بند أو شرط فى وثيقة التأمين أو أي من المستندات المقدمة من قبل الشركة ، فإنه يحق للعميل االستفسار عنها وطرح األسئلة 

على موظفي الشركة ، ويجب على موظفي الشركة اإلجابة على تلك األسئلة بأسلوب مهني واضح يساعد العميل على اتخاذ القرار المناسب. 
 

٤/٥- تأكد من بيانات وثيقة التأمين 

تأكد من أن النسخة الُمصدرة لوثيقة التأمين تشمل كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك - على سبيل المثال ال الحصر- بياناتك الشخصية وتاريخ  سريان 

التغطية التأمينية وشروط الوثيقة وحدود وإستثناءات التغطية ومالحق الوثيقة . 

٥/٥ معرفة كيفية تقديم الشكوى 

سوف توفر لك الشركة المعلومات والبيانات الالزمة بشأن آلية تقديم الشكوى مثل أرقام وعناوين االتصال لتقديم الشكوى ومتابعتها ، واالطار الزمني 

لموافاتك بالنتيجة . بادر باستخدام تلك الخدمات ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا ، عند الضرورة .  

٦/٥- استخدم الخدمة أو المنتج التأميني بموجب األحكام والشروط 

ال تستخدم الخدمة أو المنتج التأميني إال وفقًا لألحكام والشروط الموضحة في وثيقة التأمين ، وذلك بعد التأكد من فهمها بشكل كامل .

٧/٥- عدم التعرض للمخاطر 

تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات التأمينية على مستويات متفاوتة من المخاطر وينبغي على الشركة شرحها بوضوح. ال
تقم  بطلب خدمة أو منتج عند الشعور أن المخاطر التتالئم مع وضعك المالي.



١٤

٨/٥- قدم طلب للحصول على المنتجات و/ أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك

عند تقدمك بطلب الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التأمينية ، ينبغي عليك التأكد من مالءمتها الحتياجاتك ، باإلضافة إلى قدرتك على الوفاء 

بااللتزامات المترتبة نتيجة حصولك على المنتج أو الخدمة التأمينية . 

٩/٥- أبلغ الشركة بشأن اإلجراءات غيرالنظامية 

فى حال اكتشفت أي إجراء غير نظامي يمس المنتج أو الخدمة المقدمة لك ، فإن عليك إبالغ الشركة بذلك على الفور ، وفى حال عدم تجاوب الشركة 

فإنه يحق لك التقدم بشكواك إلى المؤسسة .

١٠/٥- استشر الشركة في حال مواجهة صعوبات تأمينية 

تحدث مع الشركة التي تتعامل معها لطلب االستشارة فى حال كنت تواجه صعوبات مالية وغير قادر على تحمل التزامات الخدمة أو المنتج التأميني 

حتى تستطيع مناقشة الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعك المالي . 

١١/٥- تحديث المعلومات 

ينبغي عليك تحديث بياناتك الشخصية بما فيها بيانات االتصال ، بحيث يكون التحديث بشكل مستمر ومتى ما طلبت الشركة ذلك ، وينبغي أن ُتدرك أن 

عدم تحديث بياناتك الشخصية وال سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء مسئولية عليك أو ضياع لحقوقك .

١٢/٥- عنوان البريد 

استخدم عنوان البريد (البريد العادي و/ أوالبريد اإللكتروني ) وأرقام االتصال الخاصة بك عند طلبها من الشركة التي تتعامل معها . ال تستخدم عناوين 

أخرى ال تخصك كأالصدقاء أو االقارب مما قد يؤدي إلى إفشاء معلوماتك الشخصية .

 



١٥

٤.المبادئ العامة

المبدأ ١: المعاملة بعدل وإنصاف

ينبغي على الشركات التعامل بعدل وأمانة و إنصاف مع العمالء والمستفيدين فى جميع مراحل العالقة بينهما والوفاء بااللتزمات بموجب االنظمة و  

اللوائح وتعليمات المؤسسة ، وعلى الشركة اتباع افضل الممارسات المتبعة دوليًا للوفاء بالتزامات العمالء ، بحيث يكون ذلك جزءًا ال يتجزًا من ثقافة 

الشركة كما ينبغي على الشركة بذل العناية واالهتمام الخاص بالعمالء والمستفيدين بشكل عام والسيما محدودي التعليم وكبار السن وذوي االحتياجات 

الخاصة من الجنسين.

المبدأ ٢: اإلفصاح والشفافية

ينبغي على الشركات إيضاح حقوق و مسئوليات وواجبات كل طرف من أطراف العالقة التأمينية وتفاصيل األقساط والعموالت وأنواع المخاطر وآلية 

إنهاء العالقة التأمينية أو إلغاء وثيقة التأمين وما يترتب على ذلك من آثاٍر أياًّ كان نوعها على المؤمن له .

وينبغي على الشركات مراعاة أن تكون شروط وثائق التامين وأستثناءتها ومنافعها الرئيسية واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مضللة وبحيث 

يمكن للعمالء الحصول واالطالع عليها وقراءتها دون عناء. على الشركات ومنسوبيها االجابة على كافة استفسارات العمالء المتعلقة بالمنتجات التأمينية 

التي تقدمها أو المتعلقة بوثائق التأمين التي أصدرتها. كذلك ينبغي على الشركات تحديث كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنتجات التأمينية بشكل 

دوري ، وتوفيركافة المعلومات الالزمة والمحدثة للعمالء عن الخدمات والمنتجات التأمينية الُمقدمة عبر موقع الشركة اإللكتروني .

         

١٣/٥-الوكالة الرسمية

ُكن حذرًا عند منح وكالة رسمية إلنجاز تعامالتك التأمينية . أعرف لمن تعطي صالحية التصرف فى شئونك المالية المتعلقة بالتأمين ومن يطلع عليها .

١٤/٥-ال توقع على النماذج (االستمارات) غير المكتلمة 

تأكد من اكتمال كافة الحقول واالرقام المطلوبة فى النماذج المقدمة لك للتوقيع ، وال تقم بالتوقيع على أي نموذج فارغ أو غير مكتمل .

١٥/٥-استعرض كافة معلوماتك 

ينبغي عليك مراجعة جميع المعلومات والبيانات التي قمت بتدوينها فى نماذج طلب المنتجات أو الخدمات ، لضمان صحة المعلومات المقدمة وعدم 

وجود أي اخطاء فى البيانات المدونة ، واعلم أن توقيعك على النموذج يعني الموافقة عليه . 

١٦/٥-ال تفصح عن معلوماتك الشخصية

- ال تفصح عن أي معلومات شخصية أوتأمينية ألي طرف آخر غير الشركة أو الجهات الرسمية وتحت أي ظرف من الظروف .

- يتعين عليك اإلفصاح للشركة عن أي معلومات ذات صلة بالمنتج أو الخدمة التأمينية المطلوبة ، والمعلومات الضرورية لتحديد احتياجاتك التأمينية 

وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها .  



١٦

١٧/٥- أحقيتك في الحصول على نسختك 

- تأكد من حصولك على نسخة من العقود والمستندات الموقعة مع الشركة واالحتفاظ بها في مكان آمن. 

- فيما يتعلق بوثائق التأمين اإللزامي على المركبات ينبغي أن تكون وثيقة التأمين الخاصة بك موافقة ألحكام الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي على 

  . (www.sama.gov.sa)  المركبات المنشورة على موقع المؤسسة االلكتروني

- فيما يتعلق بوثائق التأمين اإللكتروني التي ُتصدرها الشركة عن طريق موقعها اإللكتروني ؛ للمؤمن له الحق أن يطلب من الشركة و / أو أحد فروعها 

تزويده مباشرًة بنسخة ورقية من وثيقة التأمين الُمصدرة الكترونيًا وأي مستند آخر له عالقة بهذه الوثيقة ، تكون موقعة ومختومة من الشركة ، أو أن 

يطلب من الشركة إرسالها له عن طريق البريد الُمسجل خالل مدة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب المؤمن له . 

القسم الثالث: االلتزامات الرئيسة على الشركات

يتضمن هذا القسم التفاصيل بشأن االلتزامات واألنظمة الخاصة بالخدمات التأمينية والتي تدعم «المبادئ العامة» لحماية العميل .

٦. األحكام والشروط

١/٦- ينبغي توفير األحكام والشروط الُمحدثة للعميل وذلك عبر قنوات االتصال الُمتاحة من الشركة حسب ما ُيفضله العميل من خالل توفير كتيب      

      عام يتضمن الشروط واألحكام أو توفير مطوية خاصة بذلك وتشجيعه على قراءتها قبل االلتزام بالخدمات والمنتجات التأمينية. 

 



١٧

المبدأ ٧: حماية خصوصية المعلومات
يجب على الشركات حماية معلومات العمالء المالية والتأمينة والشخصية وعدم استخدامها إال ألغراض مهنية محددٍة ونظامية وبموافقة العميل ، وأال 

تفصح عنها الي طرف ثالث دون تصريح مسبق من المؤسسة بإستثناء مراقبي حسابات الشركات والخبراء االكتواريين وشركات إعادة التأمين 

المشتركة ، والجهات ذات العالقة . 

المبدأ ٨: معالجة الشكاوى
ينبغي على الشركة توفير آلية مناسبة للعمالء لتقديم شكواهم بحيث تكون اآللية عادلة وواضحة وفعالة ، ويمكن من خاللها متابعة ومعالجة الشكاوى 

دون تأخير وفق األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من المؤسسة والجهات ذات العالقة. 

المبدأ ٩: الُمنافسة
ينبغي على الشركات التنافس فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات واألسعار بما يلبي احتياجات العميل ورغباته ، ودون إخالل بما تقتضيه األنظمة 

واللوائح والتعليمات بآلية وطريقة تسعيرالمنتجات التأمينية .

المبدأ ١٠ : مقدمي الخدمات نيابة عن الشركات
على الشركات التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ ، وانها تعمل لما فيه مصلحة عمالئها وتتحمل مسئولية 

حمايتهم ، فمقدمي الخدمات التأمينية هم المسئولون عن االجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الشركات أو العمالء وفقًا لما ورد فى ألئحة اإلسناد 

الصادرة من المؤسسة ، وال يعني ذلك عدم مسئولية الشركات عن اإلشراف والتدقيق ومتابعة اإلجراءات واألعمال التي يقوم بها مقدمي الخدمات 

التأمينية المتعاقد معهم أو التي ُأسندت إليهم بعض المهام المتعلقة بهذه المبادئ . 

٢/٦- ينبغي أن تدرج كافة األحكام والشروط فى نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة التأمينية والذي يقوم العميل بتعبئته باللغة العربية            

      على أن تكون شاملة وبصياغة واضحة ومفهومة وغير مضللة وبخط مقروء ، مع توفير نسخة باللغة اإلنجليزية في حال طلب العميل ذلك .

٣/٦- ينبغي أن تتضمن األحكام والشروط ونماذج الطلبات بيانات تحذيرية تنص بوضوح على العواقب المحتملة التي قد يتحملها العميل عند استخدام

      المنتج أو الخدمة التأمينية خالف الشروط الُمتفق عليها في نموذج الطلب .

٤/٦- فيما ال يتعلق بتعديل األخطاء اإلمالئية وما تقره األنظمة المرعية ينبغي على الشركة اإللتزام بما تضمنته وثيقة التأمين وملحقاتها وعدم تعديلها 

       إال بموافقة خطية من العميل بهذا الشأن ، على أن ُتصدر الشركة ملحقًا للوثيقة بعد موافقتها على التعديل

٧. تحديد األسعار والعموالت

١/٧- على الشركة تطبيق طريقة التسعير المقدمة للمؤسسة والتي سبق للعميل الموافقة عليها كجزء من طلب الموافقة على المنتج التأميني .

٢/٧- ينبغي أن يقوم وسيط التأمين بجهود فعالة للحصول على أفضل عروض األسعار من عدة شركات وتوضيح أسباب توصيته للعميل بمناسبة أي   

       من العروض .

٣/٧- في حالة إلغاء وثيقة التأمين قبل انقضاء مدتها فإن على الشركة رد جزء نسبي من قيمة اإلشتراك المدفوع عن المدة الغير منقضية من وثيقة 

       التأمين حسب ما تنص عليه الوثيقة .



١٨

المبدأ ١١ : تضارب المصالح
ينبغي أن يكون لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح ، وتحديد اإلجراءات الالزمة لضمان التعامل العادل مع كافة العمالء. 

وعلى الشركة التأكد من أن السياسات التي ُتساعد في كشف العمليات الُمحتِملة لتضارب المصالح موجودة وُمطبقة ، وعندما تنشأ إمكانية تضارب 

مصالح بين الشركة وأي طرف آخر وكان لهذا التضارب أي أثر محتمل على العميل فينبغي على الشركة اإلفصاح للعميل عن هذا التضارب ، وفقًا لما 

تقتضيه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة
المبدأ ١٢ : الموارد الكافية

يجب على الشركة أخذ العناية الالزمة لتوفير الموارد اإلدارية والمالية والتشغيلية والبشرية الكافية والالزمة لتنفيذ أعمالها وخدمة عمالئها فى كافة 
مناطق المملكة المتواجدة فيها.

٥. مسئوليات العميل
ينبغي على الشركات تعزيز مسئولية العمالء من خالل نشر برامج التوعية والتثقيف المستمر الُمقدمة من كافة الشركات ُمجتمعة ، فضًال عن 

المبادرات الفردية التي تقوم بها كل شركة على حدة خدمًة لعمالئها .
تشمل مسئوليات العمالء اآلتي:

١/٥- كن صادقًا عند تقديم المعلومات
قدم دائمًا المعلومات الكاملة والدقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركة. وامتنع عن تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم 

اإلفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية .
٢/٥-إقرأ بدقة كافة المعلومات التي قدمتها لك الشركة 

سوف يتم تسليمك المعلومات الكاملة بشأن االلتزامات المترتبة عليك مقابل حصولك على الخدمة أو المنتج ، قم باالطالع  على تلك االلتزامات وتأكد 

من فهمك لها بشكل واضح وقدرتك على االلتزام بها . 

٨- حماية البيانات والمعلومات والحفاظ على السرية

١/٨- تقع على الشركة مسئولية حماية بيانات العميل والمستفيد والمحافظة على سريتها وعدم أستخدام هذه البيانات ألغراض غير نظامية ، حسب ما    

       ورد فى المبدأ رقم (٧) .

٢/٨- عند تقديم الشركة خدمات البيع أو التجديد عبر موقعها اإللكتروني فينبغي عليها اتخاذ كافة التدابير واالجراءات األمنية الالزمة لحماية 

      المعلومات المتبادلة مع العمالء الكترونيًا وتوفير احدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسالمة عمليات دفع المبالغ النقدية من خالل 

      موقع الشركة اإللكتروني .

٣/٨- تقع على الشركة مسئولية الُمحافظة على سرية بيانات العمالء والمستفيدين وعدم الكشف عنها ، باستثناء اآلتي :

      أ- عندما يكون الكشف عنها امرًا إلزاميًا تفرضه السلطات الحكومية المختصة (مثل : وزارة الداخلية ، المحاكم ...الخ ).

     ب- عندما يتم الكشف عن المعلومات بموافقة العميل أو المستفيد الكتابية .

٤/٨- ينبغي أن يكون لدى الشركة إجراءات العمل المناسبة واألنظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العمالء والمستفيدين واكتشاف ومعالجة 

      التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها . 

٥/٨- ينبغي على موظفي الشركة ، سواًء الموظفين الدائمين أو المؤقتين وموظفي أصحاب المهن الحرة أو ممثلي الشركات التوقيع على نموذج

      المحافظة على السرية بشأن بيانات العمالء والمستفيدين والتأكد من عدم كشف معلوماتهم الشخصية ومنع الدخول عليها واقتصارها على

      األشخاص المخولين فقط سواء كانوا على رأس العمل أو بعد تركهم لوظائفهم .
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٩- التواصل عبر اإلعالن والتسويق
١/٩- على الشركة التواصل مع العمالء باستخدام وسيلتي إتصال على االقل من الوسائل المفضلة لدى العمالء - على سبيل المثال ال الحصر- 

       البريد اإللكتروني ، البريد الُمسجل ، الرسائل النصية و الهاتف . كما يُمكن للشركة استخدام قنواتها الرئيسية (الفروع ، الموقع اإللكتروني ) ،
       وكذلك استخدام قنوات اإلعالم العامة (المرئية و المسموعة و المقروءة...الخ) لتسويق منتجاتها باستخدام األساليب اإلعالنية والدعائية    

       والتسويقية  التي تراها مناسبة للشريحة المستهدفة ، وبما يتماشى مع االنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة من المؤسسة . 
٢/٩- على الشركة توخي الحذرعند إرسال إشعار أو إعالن ألكثر من عميل عن طريق البريد اإللكتروني أو أي وسيلة إتصال أخرى للتحقق من عدم

       احتواء اإلشعار المرسل على معلومات شخصية تخص أحد العمالء .
٣/٩- ينبغي على الشركة اتباع األساليب المهنية فى اإلعالن عن منتجاتها وتفادي استخدام أسلوب مضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات 

       المنتج أو الخدمة المعلن عنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع األخذ بعين االعتبار عدم اإلضرار بمصالح الشركات األخرى، وينبغي أن 
      تكون كافة العبارات واألرقام المستخدمة واضحة وسهلة الفهم وبخط مقروء بما فى ذلك الهوامش .

٤/٩- يحظر على الشركات اآلتي: -
          أ. تقديم عرضًا أو بيانًا أو ادعاًء كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل 

             العميل . 
        ب. تقديم إعالن يتضمن شعارًا أو عالمة فارقة دون وجه حق فى استعمالها أو استعمال عالمة مقلدة . 

        ج. استخدام إعالنات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواًء كان ذلك متعلقًا باألسعار أو وضع الشركة .
      للمؤسسة إلزام الشركة التي ال تتقيد بالشروط الواردة فى هذه المادة  سحب اإلعالن خالل يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة لها بذلك. 

٥/٩- ينبغي على الشركة التأكد من مناسبة عرض وتصميم اإلعالن بحيث يالحظ العميل أنه إعالن موجه ، ويتطلب الحصول على المنتج أو الخدمة
       المعلن عنها توافرشروط محددة في العميل .
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٦/٩- ينبغي على الشركة التأكد من أن اإلعالنات التي تتضمن  رموز مختصرة يتم  شرح معناها صراحة وبوضوح .

٧/٩- ينبغي أن توفر الشركة لعمالئها في كافة فروعها  منطقة مخصصة لمراجعة وتعبئة النماذج الالزمة ولحفظ الكتيبات والنماذج التي يمكن للعمالء

       من خاللها الحصول على النسخة المطلوبة . 

٨/٩- يحق للعمالء إبداء الرغبة فى استالم رسائل قصيرة (SMS) أو منشورات تسويقية للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة ، وينبغي على

       الشركة الحصول على موافقة العميل بمضمون ذلك ، سواء كتابيًا أو إلكترونيًا بناء على ما يفضله العميل.

٩/٩- ينبغي على الشركة عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات تأمينية غير مناسبة إلى األفراد أقل من (١٨سنة) ، خاصة فى حالة تسويق منتجات أو

       خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة .

١٠.التواصل مع العمالء خالل فترة ما قبل البيع

١/١٠- ينبغي على الشركة التي تقوم بمهمة التواصل مع العميل بهدف تقديم العروض و المنتجات التأمينية تقديم المعلومات الكافية  لعمالئها  والتي

         تحتوي حدًا أدنى على اآلتي :

         أ. معلومات عن نشاط الشركة وما إذا كانت شركة تأمين أو تعمل لمصلحة شركة تأمين أو تعمل بشكل مستقل لمصلحة العميل. 

        ب.إبالغ العميل بأي عالقة مالية بين الوسيط وشركة التأمين غير اتفاقيات العمولة العادية ، أو اذا كانت هناك أي ملكية مشتركة لدى  الطرفين    

        ج. معلومات عن طبيعة ونطاق المنتجات والخدمات التأمينية التي يمكن أن تقدمها الشركة. 
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٢/١٠- على الشركة أن تسعى للحصول على حد معقول من المعلومات عن العمالء لتقدير احتياجاتهم من المنتجات والخدمات التأمينية وتقديم 
         العروض المالئمة الحتياجات كل عميل . 

٣/١٠- ينبغي على الشركة تقديم المشورة والتوصية للعمالء فى اختيار الخدمات أو المنتجات التأمينية المالئمة والملبية الحتياجاتهم ورغباتهم بشكل
        كاف.

٤/١٠- على الشركة عند تقديم مشورة فيما يتعلق باستبدال وثيقة تأمين الحماية واالدخار توضيح مقدار الزيادة في المصاريف األولية بشكل مبرر
        وإيضاح اآلثار المالية المترتبة على العميل عند استبدال الوثيقة .

١١.بيع منتجات وخدمات التأمين 
١/١١- يجب على الشركة قبل إبرام عقد التأمين أن تبادر باإلفصاح لعمالئها عن كل ما يتعلق بالتغطيات التأمينية المطلوبة من جانبهم أو المقترحة

      من جانبها ، وأن تزودهم باألحكام والشروط األساسية للمُنتج أو الخدمة التأمينية التي سيتم شراؤها ، ومن ذلك - على سبيل المثال ال الحصر   
      -   ما يلي:

      - اسم الشركة .
      - المزايا واالستثناءات واالقتطاعات .

      - فترة التغطية التأمينية .
      - األسعار والتكاليف .

      - إجراءات تسوية المطالبات والتعامل مع الشكاوى .
      - التزامات وواجبات كل طرف بموجب الوثيقة .
      - أي بند يحق للشركة تعديله بعد سريان العقد .

      - أي قيد أو شرط غير عادي قد يرتب ضررًا يمس بمصلحة العميل .
      - عناوين الشركة ووسائل التواصل بها .  
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٢/١١- إضافة إلى ما ورد أعاله يجب على الشركة تقديم معلومات وافية لعمالئها فيما يتعلق بعقود برامج الحماية واالدخار ، من حيث كيفية المشاركة

         فى األرباح ، ومبالغ التغطية التأمينية ، والعوائد المالية ، والمخاطر المحتملة ، وأي معلومات تخص البرنامج بما يحقق الفهم الكامل للعميل عن

         المنتج التأميني المقدم .

٣/١١- يحق لكافة العمالء الحصول على المنتج التأميني المطلوب ، ويجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لرفض أو إلغاء أو عدم قبول تجديد 

         التأمين ، وال يعد قرار الشركات األخرى لوحدة سببًا مقنعا لذلًك .

٤/١١- عند إصداروثيقة التأمين وملحقاتها ، يجب فورًا على الشركة تزويد العمالء بتأكيد خطي رسمي على تاريخ سريان تغطية التأمين ، وفى حالة

          عدم توفر كامل الوثائق فإن على الشركة إصدار شهادة مؤقته بالتغطية التأمينية تستخدم كدليل نظامي على سريان التغطية.

٥/١١- يجب على الشركة تقديم كامل مستندات وثائق التأمين للعمالء فورًا بعد إبرام تلك الوثائق.

١٢. خدمة العميل بعد البيع
 ١/١٢- يجب أن تقوم الشركة بعد بيع المنتج التأميني بتقديم الخدمات للعمالء فى وقتها ، وبطريقه مناسبة ، بما فى ذلك الرد على استعالماتهم 

          وطلباتهم اإلدارية واألخرى المتعلقة بتعديل شروط وثائق التأمين .

٢/١٢- يجب على الشركات تقديم تأكيد خطي ألي تعديالت على وثيقة التأمين باإلضافة الى أية مبالغ إضافية مستحقة على المؤمن له نتيجة التعديل.

٣/١٢- يجب على الشركات إشعار العمالء فورًا بأي تغييرات فى اإلفصاح أو الشروط المعدة للعمالء عند إبرام وثيقة التأمين ، أو أي تغييرات فى

         بيانات االتصال بالشركة أو إجراءات تقديم المطالبات .

٤/١٢- يتعين على الشركة إشعار العميل بتاريخ تجديد أو إنتهاء وثيقة التأمين قبل ١٥ يوم عمل من تاريخ انتهائها ليتمكن العميل من التجديد أو

        الحصول على التغطية من شركة أخرى .
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٥/١٢-  يجب على الشركة عند إصدار وثيقة تأمين من خالل موقعها اإللكتروني توفير قسم خاص بخدمات ما بعد البيع بحيث يمكن للعميل على سبيل 
        المثال ال الحصر - طلب إجراء أي تعديالت على الوثيقة كاإلضافة أو التجديد أو اإللغاء ، التحقق من حالة الوثيقة ، معرفة تاريخ بداية سريان 

         التغطية التأمينية وانتهائها واألقساط المدفوعة والمستحقة وتواريخ استحقاقها و دفعها.
٦/١٢- عند تقسيط مبلغ التأمين على العميل يجب على الشركة أن تضمن الحفاظ على أموال العمالء نيابة عنهم وفق الضوابط الواردة فى نظام مراقبة 

        شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة من المؤسسة .
٧/١٢- فيما يتعلق بالتأمين اإللزامي على المركبات ، ال يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسئوليتها عن التعويض بموجب أحكام الوثيقة الموحدة

        بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة سواء كانت المخالفة قبل الحادث أو بعده أو بسبب عدم إلتزامه بما ورد فى أحكام الوثيقة ، مع عدم 
       اإلخالل بحق الشركة فى الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغيير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره .

١٣.إلغاء وثيقة التأمين 
 ١/١٣- ال يجوز للشركة إلغاء التامين ساري المفعول ما لم تنص وثيقة التأمين على شروط اإللغاء وعلى حق الشركة فى ذلك ، وعلى الشركة رد جزء 

          نسبي من قيمة االشتراك المدفوع عن المدة الغير المنقضية من التأمين الُملغى ، وأن يكون الحد األدنى للمهلة المعطاة للمؤمن له ثالثين يومًا قبل 
         تاريخ سريان اإللغاء الذي حددته الشركة  على أن تلتزم الشركة بتزويد العميل بمبررات اإللغاء كتابيًا باإلضافة إلى وصف طريقة استرداد قسط 

         التأمين المستحق للمؤمن له عند إلغاء وثيقة التأمين .
 ٢/١٣- يجوز للمؤمن له إلغاء التأمين، واسترداد جزء من االشتراك المدفوع حسب جدول المدد القصيرة بعد تسوية المطالبات إن وجدت .

٣/١٣- يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة إللغاء التأمين أو عدم تجديده ، وال يعد قرار الشركات األخرى لوحده سببًا مقنعًا لذلك .
٤/١٣- على الشركات التي تقدم خدمات البيع أو التجديد عبر موقعها اإللكتروني وضع اإلجراءات والتدابير الالزمة للتحقق من توافق آلية إلغاء وثائق 

       التأمين  اإللزامي من خالل الموقع اإللكتروني مع األحكام والتعليمات المنظمة آللية إلغاء هذا النوع من الوثائق.
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٥/١٣- على الشركة وضع آلية واضحة إللغاء وثائق التأمين الُمصدرة عن طريق موقعها اإللكتروني تتضمن رغبة العميل فى اإللغاء ، وفى حالة 

ما إذا تم إلغاء الوثيقة بسبب قصور أو عدم وضوح فى أنظمة أو برامج تشغيل الموقع االلكتروني فإن على الشركة تعويض العميل عن االضرار

التي تكبدها نتيجة إلغاء التأمين .

١٤. الموظفين

١/١٤- ينبغي على الشركة التأكد من أن موظفيها ذوي العالقة بالعمالء والمستفيدين يتمتعون باآلتي :

    أ. القيام بأداء مهامهم بكفاءة وفعالية ومهنية وقادرون على تقديم الخدمات المنوطة بهم .

  ب. اتباع السلوكيات الجيدة والتعامل بمهنية عند خدمة العمالء والمستفيدين الحاليين أو العمالء المحتملين فى جميع األوقات .

  ج.  اإللمام الكامل بأفضل الممارسات المهنية حتي يتسنى لهم مساعدة العمالء والمستفيدين .

٢/١٤- ينبغي على الشركة التأكد من حصول موظفيها على التأهيل المهني المطلوب واإليفاء بمتطلبات الكفاءة من خالل إلحاقهم فى برامج 

       متخصصة للحصول على الشهادات المهنية التي تؤهلهم للتعامل مع العمالء والمستفيدين .



٢٥

٩- التواصل عبر اإلعالن والتسويق
١/٩- على الشركة التواصل مع العمالء باستخدام وسيلتي إتصال على االقل من الوسائل المفضلة لدى العمالء - على سبيل المثال ال الحصر- 

       البريد اإللكتروني ، البريد الُمسجل ، الرسائل النصية و الهاتف . كما يُمكن للشركة استخدام قنواتها الرئيسية (الفروع ، الموقع اإللكتروني ) ،
       وكذلك استخدام قنوات اإلعالم العامة (المرئية و المسموعة و المقروءة...الخ) لتسويق منتجاتها باستخدام األساليب اإلعالنية والدعائية    

       والتسويقية  التي تراها مناسبة للشريحة المستهدفة ، وبما يتماشى مع االنظمة واللوائح والتعليمات والقواعد الصادرة من المؤسسة . 
٢/٩- على الشركة توخي الحذرعند إرسال إشعار أو إعالن ألكثر من عميل عن طريق البريد اإللكتروني أو أي وسيلة إتصال أخرى للتحقق من عدم

       احتواء اإلشعار المرسل على معلومات شخصية تخص أحد العمالء .
٣/٩- ينبغي على الشركة اتباع األساليب المهنية فى اإلعالن عن منتجاتها وتفادي استخدام أسلوب مضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات 

       المنتج أو الخدمة المعلن عنها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع األخذ بعين االعتبار عدم اإلضرار بمصالح الشركات األخرى، وينبغي أن 
      تكون كافة العبارات واألرقام المستخدمة واضحة وسهلة الفهم وبخط مقروء بما فى ذلك الهوامش .

٤/٩- يحظر على الشركات اآلتي: -
          أ. تقديم عرضًا أو بيانًا أو ادعاًء كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل 

             العميل . 
        ب. تقديم إعالن يتضمن شعارًا أو عالمة فارقة دون وجه حق فى استعمالها أو استعمال عالمة مقلدة . 

        ج. استخدام إعالنات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواًء كان ذلك متعلقًا باألسعار أو وضع الشركة .
      للمؤسسة إلزام الشركة التي ال تتقيد بالشروط الواردة فى هذه المادة  سحب اإلعالن خالل يوم عمل واحد من إخطار المؤسسة لها بذلك. 

٥/٩- ينبغي على الشركة التأكد من مناسبة عرض وتصميم اإلعالن بحيث يالحظ العميل أنه إعالن موجه ، ويتطلب الحصول على المنتج أو الخدمة
       المعلن عنها توافرشروط محددة في العميل .

    

١٥.أحكام عامة

١/١٥- توفر الشركة خالل ٧ أيام عمل ، أو حسب االتفاق الكتابي مع العميل ، المستندات اآلتية فى حالة طلب العميل ذلك :

        صورة طبق األصل من النماذج أو الوثائق أو الشروط الخاصة بأي خدمة أو منتج تأميني .

       صورة طبق األصل من األحكام والشروط المحدثة .

٢/١٥- ينبغي على الشركة اإلعالن عن وضع ساعات عمل الفرع فى المدخل الرئيسي للفرع وعلى موقعها اإللكتروني ، بحيث ُيفتح الفرع وُيغلق

        بحسب الساعات الُمعلن عنها.  

القسم الرابع : المطالبات والشكاوى

١/١٦- على الشركة تكوين إدارة لتسوية المطالبات ووضع إجراءات محددة الستقبال المطالبات والرد عليها ودراستها والعمل على إنهائها بالشكل 

         المطلوب.

٢/١٦- عند تقديم الشركة منتجاتها وخدماتها عن طريق موقعها اإللكتروني فينبغي عليها توفير قناة ونماذج إلكترونية لتقديم المطالبات عبر موقعها

         اإللكتروني وتزويد العميل أو الطرف الثالث (المتضرر) برقم مرجعي للمطالبة بعد تعبئة النماذج الالزمة ، على أن تتحقق الشركة من

         أصول مستندات المطالبة قبل دفع مبالغ التسوية .

٣/١٦- يتعين على الشركة اإلقرار للعميل كتابًة باستالم المطالبة وإشعار العميل كتابًة بأية معلومات أو مستندات ناقصة خالل سبعة أيام من تلقي

        نموذج المطالبة .



٢٦

٦/٩- ينبغي على الشركة التأكد من أن اإلعالنات التي تتضمن  رموز مختصرة يتم  شرح معناها صراحة وبوضوح .

٧/٩- ينبغي أن توفر الشركة لعمالئها في كافة فروعها  منطقة مخصصة لمراجعة وتعبئة النماذج الالزمة ولحفظ الكتيبات والنماذج التي يمكن للعمالء

       من خاللها الحصول على النسخة المطلوبة . 

٨/٩- يحق للعمالء إبداء الرغبة فى استالم رسائل قصيرة (SMS) أو منشورات تسويقية للخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة ، وينبغي على

       الشركة الحصول على موافقة العميل بمضمون ذلك ، سواء كتابيًا أو إلكترونيًا بناء على ما يفضله العميل.

٩/٩- ينبغي على الشركة عدم إرسال مواد تسويقية لمنتجات تأمينية غير مناسبة إلى األفراد أقل من (١٨سنة) ، خاصة فى حالة تسويق منتجات أو

       خدمات تحمل مخاطر غير مناسبة لهذه الفئة .

١٠.التواصل مع العمالء خالل فترة ما قبل البيع

١/١٠- ينبغي على الشركة التي تقوم بمهمة التواصل مع العميل بهدف تقديم العروض و المنتجات التأمينية تقديم المعلومات الكافية  لعمالئها  والتي

         تحتوي حدًا أدنى على اآلتي :

         أ. معلومات عن نشاط الشركة وما إذا كانت شركة تأمين أو تعمل لمصلحة شركة تأمين أو تعمل بشكل مستقل لمصلحة العميل. 

        ب.إبالغ العميل بأي عالقة مالية بين الوسيط وشركة التأمين غير اتفاقيات العمولة العادية ، أو اذا كانت هناك أي ملكية مشتركة لدى  الطرفين    

        ج. معلومات عن طبيعة ونطاق المنتجات والخدمات التأمينية التي يمكن أن تقدمها الشركة. 

٤/١٦- على الشركة تقديم إرشادات وتوجيهات للعميل عند تقديم المطالبة وتزويده بمعلومات كافية عن اإلجراءات المتبعة إلتمام عملية تسوية المطالبة .   

٥/١٦- يجب على الشركة تسوية المطالبات بكل نزاهة وعدل و دون تمييز .

٦/١٦- يجب على الشركة تسوية المطالبات المستلمة من األفراد بشكل سريع خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ استالم المطالبة مكتملة

         المستندات ، ويجوز تمديد المدة خمسة عشر يومًا أخرى مع إشعار المراقب النظامي بذلك ، وفى حالة كون المطالبة لشركات

        فيجب أن ال تتجاوز مدة تسويتها خمسة واربعون يومًا بعد استالم جميع المستندات الالزمة وتقرير مقدر الخسائر إذا تطلب األمرتعيين مقدر

        خسائر .

٧/١٦- تلتزم الشركة بتعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر متى تطلب األمر ، ويجب إشعار العميل أو المستفيد بهذا اإلجراء خالل ثالثة أيام عمل من

        تاريخ التعيين .

٨/١٦- يتعين على الشركة إشعار العميل أو المستفيد كتابيًا بقبول أو رفض المطالبة ، وفى حالة الرفض الكلي أو الجزئي يتعين على الشركة أن تبدي

         أسباب رفض المطالبة بوضوح وشفافية وأن تسلم العميل أو المستفيد كافة المستندات المتعلقة بالمطالبة مقابل إيصال استالم موثق بذلك.

٩/١٦- عند قبول المطالبة ينبغي للشركة توضيح اآللية التي تم من خاللها التوصل إلى مبلغ التسوية ، وتقديم المبررات الالزمة حال تخفيض أو عدم

        قبول جزء من المطالبة .

        



٢٧

١٠/١٦- يتعين على الشركة دفع مبالغ المطالبات فى حال صحتها بدون تأخير غير مبرر وفقًا للمادة (٤٤) من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 

          التأمين التعاوني .

١١/١٦- فيما يتعلق بالتأمين اإللزامي على المركبات يجب أن تلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة  فى الوثيقة عن أي مصاريف يتحملها 

          نتيجة تأخر الشركة فى تسوية المطالبة عن خمسة عشر يومًا من اكتمال المستندات المطلوبة.

١٧.الشكاوى

١/١٧- يتعين على الشركة شرح إجراءات تقديم الشكاوى إذا لم يقبل العميل أو المستفيد التسوية التي تم إجراؤها .

٢/١٧- على الشركة وضع آلية تقديم الشكوى فى مكان واضح بمبنى الشركة وفروعها وإدراجها على موقع الشركة اإللكتروني وتوفير نسخة للعمالء فى 

         حال رغبتهم الحصول عليها مكتوبة ، وتوفيرخط هاتف مجاني الستقبال الشكاوى .

٣/١٧- يجب على الشركة عند تلقي شكاوى العمالء والمستفيدين القيام بالتالي :

    أ)   اإلقرار كتابًة باستالم الشكوى .

  ب)   تقديم تقدير زمني للتعامل مع الشكوى .



٢٨

  ج)   تزويد العميل أو المستفيد بمرجع اإلتصال لمتابعة الشكوى المقدمة.

  د)   تزويد العميل أو المستفيد بأسم المسئول عن الشكوى ورقم هاتفه حتى يتمكن العميل من االتصال به عند الحاجة إلى متابعة الشكوى .

 هـ)   تبليغ العمالء أو المستفيدين بالتقدم الحاصل فى الشكوى المقدمة منهم .

 و)   تسوية الشكاوى بطريقة سريعة وعادلة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ استالم الشكوى .

 ز)   إشعار العميل أو المستفيد خطيًا بقبول الشكوى أو رفضها وتوضيح األسباب الداعية لذلك وأي تعويض معروض للعميل وتوضيح أي خالف فى 

       قيمة التعويض المعروض على العميل .

 ح)   شرح آلية التواصل مع إدارة حماية العمالء بمؤسسة النقد العربي السعودي .

ط)   شرح آلية رفع وتقديم الدعاوى والمنازعات إلى لجان الفصل فى المنازعات والمخالفات التأمينية المشكلة بموجب المادة رقم (٢٠) من نظام 

      مراقبة شركات التأمين التعاوني .  






