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القسم األول :المقدمة
 .1الحماية المالية لمعميل في المممكة العربية السعودية
المرخصػػة مػػف قبمهػػا
المشػػرؼ عمػ المؤسسػػات الماليػػة ُ
الم ارقػػب و ُ
تُعػػد مؤسسػػة النقػػد العربػػي السػػعودي المؤسسػػة) ُ
المصػػرح لهػػا العمػػؿ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية المصػػارؼ وشػػركات التمويػػؿ بمػػا فػػي لػػؾ شػػركات اإليجػػار
وُ
التمػػويمي وشػػركات التمويػػؿ العقػػاري وشػػركات التػػأميف واعػػادة التػػأميف وأصػػحاب المهػػف الحػرة وشػػركات الصػرافة
وشػركات المعمومػػات االاتمانيػػة) .منػ صػػدور نظػػاـ المؤسسػػة األساسػي فػػي العػػاـ 1371ه ػ ونظػػاـ مراقبػػة البنػػوؾ

في العاـ 1386هػ وهي تعمؿ عمػ حمايػة مصػالل العميػؿ والتأكػد مػف أف تعامػؿ المؤسسػات الماليػة مػع العميػؿ
يػػتـ بطريقػػة مهنيػػة عادلػػة .وتطػػور دور المؤسسػػة تػػدريجياً مػػع توسػػع القطػػاع المػػالي حيػػث أصػػبحت فػػي العػػاـ
1424هػ مساولة عف قطاع التػأميف بموجػب نظػاـ ُمراقبػة شػركات التػأميف التعػاوني .ونظػ اًر لنمػو وتطػور القطػاع

المػػالي فػػي المممكػػة فػ ف مؤسسػػة النقػػد مسػػتمرة فػػي مراجعػػة هػ و التطػػورات واصػػدار التعميمػػات الرقابيػػة المناسػػبة
لتطوير مبادئ حماية العمػالء والمسػتفيديف حيػث أف مػف مػمف أهػداؼ المؤسسػة االسػتراتيجية حصػوؿ العػ ػميؿ
الػ ي يتعامػػؿ مػػع المؤسسػػات الماليػػة عمػ معاممػػة عادلػػة بشػػفافية وصػػدؽ وأمانػػة وكػ لؾ حصػػوله عمػ الخػػدمات

والمنتجات المالية بكؿ يسر وسهولة وبتكمفة مناسبة وجودة عالية .
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 .2التعاريف
المؤسسة :مؤسسة النقد العربي السعودي.
المرخصة :تشمؿ كافة الجهات المرخصػة مػف مؤسسػة النقػد العربػي السػعودي لمقيػاـ بأعمػاؿ ات عالقػة
الجهات ُ
بالتأميف أو إعادة التأميف أو المهف الحرة في المممكة العربية السعودية.
الشركة أو الشـركات :يقصػد بهػا شػركات التػأميف واعػادة التػأميف وشػركات المهػف الحػرة بمػا فيهػا وسػطاء ووكػالء
التػػأميف و أخصػػاايوا تسػػوية المطالبػػات التأمينيػػة وخب ػراء المعاينػػة ومقػػدري الخسػػاار ومستشػػاري التػػأميف والخب ػراء
االكتوارييف.

الموظف :ك ػ ػ ػؿ شخ ػ ػص طب ػ ػيعي يعمؿ لمصمح ػة ال ػ ػشرك ػ ػة وتحػ ػت إدارت ػ ػها أو إشرافػ ػ ػهػ ػا مقابػ ػ ػ ػؿ أج ػ ػ ػ ػر سواء في
مقر الشركة أو خارجها بما في لؾ الموظفيف المتعاقد معهـ عف طريؽ اإلسناد.
المؤمن :شركة التأميف التي تقبؿ التأميف مباشرة مف المؤمف لهـ.
ِّ
المؤمف وثيقة التأميف.
المؤمن له :الشخص الطبيعي أو االعتباري ال ي أبرـ مع
ِّ
َّ

وسيط التأمين  :الشخص االعتباري ال ي يقوـ لقاء مبمغ مادي بالتفاوض مع شركة التأميف إلتماـ عممية التأميف
المؤمف لهـ.
لصالل
َّ

وكيل التأمين :الشخص االعتباري ال ي يقوـ لقاء مبمغ مادي بتمثيؿ شركة التأميف وتسويؽ وبيع وثااؽ التأميف
وجميع األعماؿ التي تقوـ بها عادة لحساب شركة التأميف أو بالنيابة عنها.

العميــل :كػػؿ شػػخص طبيعػػي أو اعتبػػاري تعاقػػد مػػع شػػركة التػػأميف إلصػػدار وثيقػػة التػػأميف بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر
مباشر.
ػؤمف لػه تفتػرض أف خطػر مػا يهػدد المػؤمف لػه فيقػوـ
ػؤمف والم َّ
عقد التأمين :يتمثؿ بقيػاـ عالقػة تعاقديػة بػيف الم ِّ
لممؤمف له أو لممستفيد في حاؿ وقوع المرر.
المؤمف بتغطيته عف طريؽ التعهد بأداء التزٍاـ محدد
َّ
ِّ
المستفيد :الشخص الطبيعي أو االعتباري ال ي تؤوؿ إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأميف عند حدوث المػرر
أو الخسارة.

ػؤمف إمػا كمبمػغ مقطػوع أو عمػ عػدة
االشتراك (القسط) :التكمفة المالية لوثيقة التػأميف التػي يػدفعها الم َّ
ػؤمف لػه لمم ِّ

ػؤمف لػه عػف المػرر أو الخسػارة التػي يكػوف السػبب المباشػر فػي
ػؤمف عمػ تعػويض الم َّ
دفعػات مقابػؿ موافقػة الم ِّ
وقوعها خطر مؤمف منه.

سوقها شركات التأميف بهدؼ تمبية احتياجات
المنتج التأميني :يقصد به وثيقة التأميف أو التغطية التأمينية التي تُ ِّ
ا لعميؿ ورغباته التأمينية مد المخاطر التي قد يتعػرض لهػا فػي المسػتقبؿ والتػي يمكػف أف تسػبب لػه خسػاار فػي
شخصه أو ممتمكاته أو مساولياته تجاو الغير.

المشورة :يقصد بها التوصية أو النصيحة التي تقدمها الشركة لمعميؿ بعد األخ في االعتبار ظروؼ واحتياجات
العميؿ وغايته مف طمب التغطية التأمينية.
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المطالبة :طمب يقدمه المؤمف له أو المستفيد لمشركة يطمب مف خالله دفع مبمغ التعويض بموجب أحكاـ وثيقة
التأميف.

الشكوى :هي كؿ اعتراض أو تظمـ يقدـ إل

الشركة نتيجة أي إخالؿ يؤدي إل

عدـ التزامها بأحكاـ وثيقة

التأميف و/أو األنظمة والتعميمات ات العالقة.

المؤمف له أو المستفيد يتطمب البت فيه إلزاـ أحد طرفي الخالؼ أو النزاع
المنازعة :كؿ خالؼ بيف
المؤمف و َّ
ِّ
بأداء التزاـ معيف.

معالجــة الشــكوى :أخػ التػػدابير واإلجػراءات الالزمػػة لمتعامػػؿ مػػع شػػكاوى العمػػالء وانهااهػػا وتسػػويتها بشػػكؿ عػػادؿ
وفعاؿ دوف أي تأخير.

اإلفصاح :الكشؼ عف المعمومات والبيانات بكؿ وموح وشفافية ومصػداقية واالمتنػاع عػف حجػب أي معمومػة قػد
ؤمف له.
الم َّ
الم ِّ
ؤمف و ُ
تكوف مؤثرة أو ات أهمية ألي طرؼ مف أطراؼ عقد التأميف ويقصد ب لؾ ُ
التوعية :نشر الثقافة التأمينية والمبػادئ االسترشػادية المتعمقػة بهػا بهػدؼ زيػادة وعػي وفهػـ العميػؿ لممصػطمحات
والمبػػادئ التأمينيػػة الرايسػػة وبالتػػالي مسػػاعدة العميػػؿ فػػي التمييػػز بػػيف المنتجػػات والخػػدمات التأمينيػػة التػػي تُقػػدمها

الشركات.

اإلعالن :رسالة تجارية تروج بأي وسيمة لمنتج أو خدمة تأمينية بشكؿ مباشر أو غير مباشر.
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القسم الثاني :مبادئ حماية العمالء والمستفيدين من الخدمات التأمينية
ُ .3مقدمة
 -1/3حماية عمالء شركات التأميف والمستفيديف في المممكة هدؼ استراتيجي منشود تسع المؤسسػة داامػاً إلػ

تحقيق ػػه م ػػف خ ػػالؿ حرص ػػها عمػ ػ تق ػػديـ الش ػػركات المس ػػتوى المطم ػػوب م ػػف المعامم ػػة العادل ػػة واألمان ػػة والش ػػموؿ

التػػأميني .ستُسػػاعد مبػػادئ حمايػػة عمػػالء الشػػركات عم ػ تحقيػػؽ الهػػدؼ المنشػػود ألنهػػا تُطبػػؽ عم ػ كافػػة أنشػػطة
المرخصػػة مػػف المؤسسػػة كمػػا تُطبػػؽ عم ػ أي طػػرؼ يسػػتعاف بػػه مػػف قبػػؿ الشػػركات والعمػػالء
شػػركات التػػأميف ُ
والمستفيديف في إنجاز بعض المهاـ .تشمؿ المبادئ عمالء الشركات األفراد والمستفيديف الحالييف والمستقبمييف).

ومكممػػة لمتعميمػات والمػوابط الصػادرة مػف المؤسسػػة وينبغػي االلتػزاـ
 -2/3تُعتبػر هػ و المبػػادئ ُممزمػة لمشػركات ُ
فيها في موعد أقصاو تاريخ 2114/19/11ـ.
 -3/3ينبغي عم الشركة توفير نسخ ورقية مجانية مف ه و المبػادئ فػي كػؿ فػرع مػف فروعهػا وتسػميمها لمعمػالء
ف ػػي بدايػػػة التعامػػػؿ أو عنػػػد حصػػػولهـ عم ػ ػ منػػػتج أو خدم ػػة جدي ػػدة كمػػػا ينبغػ ػػي إدراجهػػػا عم ػ ػ موقػ ػػع الشػ ػػركة

اإللكتروني.

 -4/3ينبغي عم الشركة توفير كافة السجالت والمستندات والمعمومات التي تطمبها المؤسسة في ه ا الشأف.
المخولػػة لممؤسسػػة بموجػػب نظػػاـ ُمراقبػػة شػػركات التػػأميف
 -5/3أُصػػدرت ه ػ و المبػػادئ اسػػتناداً إل ػ الصػػالحيات ُ

التعػ ػػاوني والاحتػ ػػه التنفي يػ ػػة الصػ ػػادر بموجػ ػػب المرسػ ػػوـ الممكػ ػػي الك ػ ػريـ رقػ ػػـ ـ 32/وتػ ػػاريخ 1424/16/12هػ ػ ػ
الموافػػؽ2113/17/31ـ) والمع ػػدؿ بموجػػب المرس ػػوـ الممكػػي رق ػػـ ـ )31/وتػػاريخ 1434/15/27ه ػ ػ المواف ػػؽ

2113/14/18ـ).
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 .4المبادئ العامة
المبدأ  :1المعاممة بعدل وانصاف
ينبغػػي عم ػ الشػػركات التعامػػؿ بعػػدؿ وأمانػػة وانصػػاؼ مػػع العمػػالء والمسػػتفيديف فػػي جميػػع م ارحػػؿ العالقػػة بينهمػػا
والوفاء بااللتزامات بموجب األنظمة والمواال وتعميمػات المؤسسػة وعمػ الشػركة اتبػاع أفمػؿ الممارسػات المتبعػة

دولياً لموفاء بالتزامات العمالء بحيث يكوف لؾ جزءاً ال يتجػ أز مػف ثقافػة الشػركة .كمػا ينبغػي عمػ الشػركة بػ ؿ
العنايػ ػػة واالهتمػ ػػاـ الخػ ػػاص بػ ػػالعمالء والمسػ ػػتفيديف بشػ ػ ٍ
ػكؿ عػ ػػاـ والسػ ػػيما محػ ػػدودي التعمػ ػػيـ وكبػ ػػار السػ ػػف و وي
االحتياجات الخاصة مف الجنسيف.
المبدأ  :2اإلفصاح والشفافية
ينبغػػي عم ػ الشػػركات إيمػػاح حقػػوؽ ومسػػاوليات وواجبػػات كػػؿ طػػرؼ مػػف أط ػراؼ العالقػػة التأمينيػػة وتفاصػػيؿ
لؾ مػف

األقساط والعموالت وأنواع المخاطر وآلية إنهاء العالقة التأمينية أو إلغاء وثيقة التأميف وما يترتب عم
ٍ
آثار أياًّ كاف نوعهػا عمػ المػؤمف لػه .وينبغػي عمػ الشػركات م ارعػاة أف تكػوف شػروط وثػااؽ التػأميف واسػتثناءاتها
ومختصرة وسهمة الفهـ ودقيقة وغير ُممممة وبحيػث يمكػف لمعمػالء الحصػوؿ واالطػالع
ومنافعها الرايسة وامحة ُ
عميها وقراءتهػا دوف عنػاء .عمػ الشػركات ومنسػوبيها اإلجابػة عمػ كافػة استفسػارات العمػالء المتعمقػة بالمنتجػات

التأميني ػػة الت ػػي تق ػػدمها أو المتعمق ػػة بوث ػػااؽ الت ػػأميف الت ػػي أص ػػدرتها .كػ ػ لؾ ينبغ ػػي عمػ ػ الش ػػركات تح ػػديث كاف ػػة
ٍ
بشكؿ دوري وتوفير كافة المعمومات الالزمة والمحدثة لمعمالء
المعمومات المتعمقة بالخدمات والمنتجات التأمينية
المقدمة عبر موقع الشركة اإللكتروني.
عف الخدمات والمنتجات التأمينية ُ

\

المبدأ  :3التثقيف والتوعية التأمينية
ينبغ ػػي عمػ ػ الش ػػركات وم ػػع بػ ػرامج وآلي ػػات ُمناس ػػبة لتط ػػوير مع ػػارؼ ومه ػػارات العم ػػالء والمس ػػتفيديف الح ػػالييف
والمس ػػتقبمييف ورف ػػع مس ػػتوى ال ػػوعي الت ػػأميني ل ػػديهـ ومس ػػاعدتهـ ف ػػي فه ػػـ واس ػػتيعاب المخ ػػاطر األساس ػػية لممن ػػتج

التػػأميني وفوااػػدو وشػػرح حقػػوقهـ وواجبػػاتهـ دوف تمػميؿ لتمكيػػنهـ مػػف اتخػػا قػ اررات مدروسػػة وفعالػػة كمػػا ينبغػػي

المناسبة لمحصوؿ عم أي معمومات إمافية في حاؿ حاجتهـ ل لؾ.
توجيههـ إل الجهة ُ
المبدأ  :4سموكيات وأخالقيات العمل

ينبغػػي عم ػ الشػػركة العمػػؿ بطريقػػة مهنيػػة و بشػػكؿ مسػػاوؿ وتقػػديـ خػػدماتها والقيػػاـ بواجباتهػػا والتزاماتهػػا بجػػودة
عالية وفي الوقت المناسب لما فيه مصمحة العمالء والمستفيديف عم امتداد العالقػة بينهمػا حيػث تُعتبػر الشػركة

المساوؿ األوؿ عف حماية مصالحهـ التأمينية.
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المبدأ  :5عدم التمييز والتفضيل
ينبغػػي عمػ الشػػركة وموظفيهػػا عػػدـ التمييػػز فػػي التعامػػؿ بػػيف عمالاهػػا الحػػالييف أو المسػػتقبمييف) بشػػكؿ مجحػػؼ
وغير عادؿ بناء عم العرؽ أو الجنس أو الديف .
المبدأ  :6الحماية ضد عمميات االحتيال
ينبغػػي عمػ الشػػركة تطبيػػؽ الحػػد األقصػ مػػف التػػدابير واإلجػراءات األمنيػػة لرقابػػة عمميػػات التػػأميف وحمايتهػػا مػػف
االحتياؿ أو االستخداـ غير المشروع.
المبدأ  :7حماية خصوصية المعمومات
يجب عم الشركات حمايػة معمومػات العمػالء الماليػة والتأمينيػة والشخصػية وعػدـ اسػتخدامها إال ألغػراض مهنيػة
ٍ
محددة ونظاميػة وبموافقػة العميػؿ وأال تفصػل عنهػا ألي طػرؼ ثالػث دوف تصػريل مسػبؽ مػف المؤسسػة باسػتثناء
مراقبي حسابات الشركات والخبراء االكتوارييف وشركات إعادة التأميف المشتركة والجهات ات العالقة.

المبدأ  :8معالجة الشكاوى
ينبغػػي عم ػ الشػػركات تػػوفير آليػػة مناسػػبة لمعمػػالء لتقػػديـ شػػكاواهـ بحيػػث تكػػوف اةليػػة عادلػػة ووامػػحة وفعالػػة

ويمكف مف خاللها متابعة ومعالجة الشكاوى دوف تأخير وفؽ األنظمػة والمػواال والتعميمػات الصػادرة مػف المؤسسػة

والجهات ات العالقة.
المنافسة
المبدأ ُ :9

ينبغي عم الشركات التنافس في تقديـ أفمؿ المنتجات والخدمات واألسعار بما يمبي احتياجات العميؿ ورغباته
ٍ
إخالؿ بما تقتميه األنظمة والمواال والتعميمات المتعمقة بآلية وطريقة تسعير المنتجات التأمينية.
ودوف

المبدأ  :11مقدمي الخدمات نيابة عن الشركات
عم الشركات التأكد مف التزاـ الجهات الخارجية التي يتـ إسناد مهاـ لها بمتطمبات ه و المبادئ وأنها تعمؿ لما
فيه مصمحة عمالاها وتتحمؿ مسػاولية حمػايتهـ فمقػدمي الخػدمات التأمينيػة هػـ المسػاولوف عػف اإلجػراءات التػي
يتـ اتخا ها نيابة عف الشركات أو العمالء وفقاً لما ورد في الاحػة اإلسػناد الصػادرة مػف المؤسسػة وال يعنػي لػؾ
عػػدـ مسػػاولية الشػػركات عػػف اإلش ػراؼ والتػػدقيؽ ومتابعػػة اإلج ػراءات واألعمػػاؿ التػػي يقػػوـ بهػػا مقػػدموا الخػػدمات

التأمينية المتعاقد معهـ أو التي أُسندت إليهـ بعض المهاـ المتعمقة به و المبادئ.
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المبدأ  :11تضارب المصالح
ينبغي أف يكوف لدى الشركة سياسة مكتوبة بشأف تمارب المصالل وتحديد اإلجػراءات الالزمػة لمػماف التعامػؿ
المحتممػػة
العػػادؿ مػػع كافػػة العمػػالء .وعم ػ الشػػركة التأكػػد مػػف أف السياسػػات التػػي تُسػػاعد فػػي كشػػؼ العمميػػات ُ
ومطبقػػة وعنػػدما تنشػػأ إمكانيػػة تمػػارب مصػػالل بػػيف الشػػركة وأي طػػرؼ آخػػر وكػػاف
لتمػػارب المصػػالل موجػػودة ُ

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

المبدأ  :12الموارد الكافية
يجب عم الشركة أخ العناية الالزمة لتوفير المػوارد اإلداريػة والماليػة والتشػغيمية والبشػرية الكافيػة والالزمػة لتنفيػ
أعمالها وخدمة عمالاها في كافة مناطؽ المممكة المتواجدة فيها.
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 .5مسئوليات العميل
المقدمػة مػف كافػة
ينبغي عم الشركات تعزيز مساولية العمالء مػف خػالؿ نشػر بػرامج التوعيػة والتثقيػؼ المسػتمرة ُ

الشركات ُمجتمعة فمالً عف المبادرات الفردية التي تقوـ فيها كؿ شركة عم حدة خدمةً لعمالاها.
تشمؿ مساوليات العمالء اةتي:
 -1/5كن صادقاً عند تقديم المعمومات

قدـ دااماً المعمومات الكاممة والدقيقة عند تعباة أي نما ج تطمبها الشركة .وامتنع عف تقديـ أي معمومػات ممػممة
أو خاطاة أو غير مكتممة أو عدـ اإلفصاح عف المعمومات الهامة أو الجوهرية.

 -2/5اق أر بدقة كافة المعمومات التي قدمتها لك الشركة
سوؼ يتـ تسميمؾ المعمومات الكاممة بشأف االلتزامات المترتبة عميؾ مقابؿ حصػولؾ عمػ الخدمػة أو المنػتج قػـ
باالطالع عم ه و االلتزامات وتأكد مف فهمؾ لها بشكؿ وامل وقدرتؾ عم االلتزاـ بها.
 -3/5اطرح األسئمة
المقدمة مف قبؿ الشركة ف نه يحؽ
في حاؿ عدـ وموح أي بند أو شرط في وثيقة التأميف أو أي مف المستندات ُ
لمعميػػؿ االستفسػػار عنهػػا وطػػرح األسػػامة عمػ مػػوظفي الشػػركة ويجػػب عم ػ مػػوظفي الشػػركة اإلجابػػة عم ػ تمػػؾ

األسامة بأسموب مهني وامل يساعد العميؿ عم اتخا القرار المناسب.
 -4/5تأكد من بيانات وثيقة التأمين

المصػػدرة لوثيقػػة التػػأميف تشػػمؿ كافػػة محتويػػات الوثيقػػة ومػػف لػػؾ  -عم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ال
تأكػػد مػػف أف النسػػخة ُ

الحصر -بياناتؾ الشخصية وتاريخ سرياف التغطية التأمينية وشروط الوثيقة وحدود واستثناءات التغطيػة ومالحػؽ

الوثيقة.

 -5/5معرفة كيفية تقديم الشكوى
سوؼ توفر لؾ الشركة المعمومات والبيانات الالزمة بشأف آلية تقديـ الشكوى مثػؿ أرقػاـ وعنػاويف االتصػاؿ لتقػديـ
الشكوى ومتابعتها واإلطار الزمني لموافاتؾ بالنتيجة .بادر باستخداـ تمؾ الخدمات ومعرفػة كيفيػة رفػع الشػكوى
إل المستويات العميا عند المرورة.

 -6/5استخدم الخدمة أو المنتج التأميني بموجب األحكام والشروط
ال تسػتخدـ الخدمػػة أو المنػػتج التػػأميني إال وفقػاً لكحكػػاـ والشػػروط المومػحة فػػي وثيقػػة التػػأميف و لػػؾ بعػػد التأكػػد

مف فهمها بشكؿ كامؿ.

 -7/5عدم التعرض لممخاطر
تحتوي بعض الخدمات أو المنتجات التأمينية عمػ مسػتويات متفاوتػة مػف المخػاطر وينبغػي عمػ الشػركة شػرحها
بوموح .ال تقـ بطمب خدمة أو منتج عند الشعور أف المخاطر ال تتالاـ مع ومعؾ المالي.
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 -8/5قدم طمب لمحصول عمى المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك
عنػػد تقػػدمؾ بطمػػب الحصػػوؿ عم ػ أي مػػف المنتج ػات أو الخػػدمات التأمينيػػة ينبغػػي عميػػؾ التأكػػد مػػف مالءمته ػا
الحتياجاتػػؾ باإلمػػافة إل ػ قػػدرتؾ عم ػ الوفػػاء بااللت ازمػػات المترتبػػة نتيجػػة حصػػولؾ عم ػ المنػػتج أو الخدمػػة

التأمينية.

 -9/5أبمغ الشركة بشأن اإلجراءات غير النظامية
في حاؿ اكتشفت أي إجراء غير نظامي يمس المنتج أو الخدمة المقدمة لؾ ف ف عميؾ إبالغ الشركة بػ لؾ عمػ
الفور وفي حاؿ عدـ تجاوب الشركة ف نه يحؽ لؾ التقدـ بشكواؾ إل المؤسسة.
 -11/5استشر الشركة في حال مواجهة صعوبات تأمينية
تحػػدث مػػع الشػػركة التػػي تتعامػػؿ معه ػا لطمػػب االستشػػارة فػػي حػػاؿ كنػػت تواجػػه صػػعوبات ماليػػة وغيػػر قػػادر عم ػ
تحمػػؿ الت ازمػػات الخدمػػة أو المنػػتج التػػأميني حت ػ تسػػتطيع مناقشػػة الخيػػارات المتاحػػة بمػػا يتناسػػب مػػع ومػػعؾ

المالي.

 -11/5تحديث المعمومات
ينبغي عميؾ تحديث بياناتؾ الشخصية بما فيها بيانات االتصاؿ بحيث يكوف التحديث بشكؿ مستمر ومت ما
طمبػت الشػػركة لػػؾ وينبغػػي أف تُػػدرؾ أف عػػدـ تحػػديث بياناتػػؾ الشخصػػية وال سػػيما الجوهريػػة منهػػا قػػد يػػؤدي إلػ
نشوء مساولية عميؾ أو مياع لحقوقؾ.
 -12/5عنوان البريد
استخدـ عنواف البريد البريد العادي و/أو البريد اإللكتروني) وأرقاـ االتصاؿ الخاصػة بػؾ عنػد طمبهػا مػف الشػركة
الت ػػي تتعام ػػؿ معهػ ػا .ال تس ػػتخدـ عن ػػاويف أخ ػػرى ال تخص ػػؾ كاألص ػػدقاء أو األق ػػارب مم ػػا ق ػػد ي ػػؤدي إلػ ػ إفش ػػاء

معموماتؾ الشخصية.

 -13/5الوكالة الرسمية
ُكػف حػ اًر عنػػد مػػنل وكالػة رسػػمية إلنجػػاز تعامالتػػؾ التأمينيػة .اعػػرؼ لمػػف تعطػػي صػالحية التصػػرؼ فػػي شػػؤونؾ

المالية المتعمقة بالتأميف ومف يطمع عميها.

 -14/5ال توقع عمى النماذج (االستمارات) غير المكتممة
تأكد مف اكتماؿ كافة الحقوؿ واألرقاـ المطموبة في النما ج المقدمة لؾ لمتوقيع وال تقـ بالتوقيع عم أي نمػو ج
فارغ أو غير مكتمؿ.
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 -15/5استعرض كافة معموماتك
ينبغػػي عميػػؾ مراجعػػة جميػػع المعمومػػات والبيانػػات التػػي قمػػت بتػػدوينها فػػي نمػػا ج طمػػب المنتجػػات أو الخػػدمات
لمماف صحة المعمومات المقدمة وعدـ وجود أي أخطاء في البيانػات المدونػة واعمػـ أف توقيعػؾ عمػ النمػو ج
يعني الموافقة عميه.

 -16/5ال تفصح عن معموماتك الشخصية
 ال تفصػػل ع ػػف أي معمومػػات شخص ػػية أو تأميني ػػة ألي طػػرؼ آخ ػػر غي ػػر الشػػركة أو الجه ػػات الرس ػػميةوتحت أي ظرؼ مف الظروؼ.
-

يتعػػيف عميػػؾ اإلفصػػاح لمشػػركة عػػف أي معمومػػات ات صػػمة بػػالمنتج أو الخدمػػة التأمينيػػة المطموبػػة
والمعمومات المرورية لتحديد احتياجاتؾ التأمينية وتقييـ المخاطر التي قد تتعرض لها.

 -17/5أحقيتك في الحصول عمى نسختك
 تأكد مف حصولؾ عم نسخة مف العقود والمستندات الموقعة مع الشركة واالحتفاظ بها في مكاف آمف. فيمػػا يتعمػػؽ بوثػػااؽ التػػأميف اإلل ازمػػي عم ػ المركبػػات ينبغػػي أف تكػػوف وثيقػػة التػػأميف الخاصػػة بػػؾ موافقػػةألحكػ ػ ػ ػػاـ الوثيقػ ػ ػ ػػة الموحػ ػ ػ ػػدة لمتػ ػ ػ ػػأميف اإلل ازمػ ػ ػ ػػي عم ػ ػ ػ ػ المركبػ ػ ػ ػػات المنشػ ػ ػ ػػورة عم ػ ػ ػ ػ موقػ ػ ػ ػػع المؤسسػ ػ ػ ػػة
االلكتروني ).(www.sama.gov.sa
 فيما يتعمػؽ بوثػااؽ التػأميف اإللكترونيػة التػي تُصػدرها الشػركة عػف طريػؽ موقعهػا االلكترونػي لممػؤمف لػهالمصػػدرة
الحػػؽ أف يطمػػب مػػف الشػػركة و/أو أحػػد فروعهػػا تزويػػدو مباشػرةً بنسػػخة ورقيػػة مػػف وثيقػػة التػػأميف ُ
إلكترونياً و أي مستند آخر له عالقة به و الوثيقة تكوف موقعة ومختومػة مػف الشػركة أو أف يطمػب مػف

المسػػجؿ خػػالؿ مػػدة ال تتجػػاوز سػػبعة أيػػاـ عمػػؿ مػػف تػػاريخ طمػػب
الشػػركة إرسػػالها لػػه عػػف طريػػؽ البريػػد ُ
المؤمف له.
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القسم الثالث :االلتزامات الرئيسة عمى الشركات
يتممف ه ا القسـ التفاصيؿ بشأف االلتزامات واألنظمة الخاصة بالخدمات التأمينية والتػي تػدعـ لالمبػادئ العامػةل
لحماية العميؿ.
 .6األحكام والشروط
المتاحػة مػف الشػركة حسػب مػا
المحدثة لمعميؿ و لػؾ عبػر قنػوات االتصػاؿ ُ
 -1/6ينبغي توفير األحكاـ والشروط ُ
ُيفم ػػمه العمي ػػؿ م ػػف خ ػػالؿ ت ػػوفير كتي ػػب ع ػػاـ يتم ػػمف الش ػػروط واألحك ػػاـ أو ت ػػوفير مطوي ػػة خاص ػػة بػ ػ لؾ
وتشجيعه عم قراءتها قبؿ االلتزاـ بالخدمات والمنتجات التأمينية.

 -2/6ينبغي أف تدرج كافة األحكػاـ والشػروط فػي نمػو ج تقػديـ طمػب الحصػوؿ عمػ المنػتج أو الخدمػة التأمينيػة
وال ي يقوـ العميؿ بتعباتػه بالمغػة العربيػة عمػ أف تكػوف شػاممة وبصػياغة وامػحة ومفهومػة وغيػر ممػممة
ٍّ
وبخط مقروء مع توفير نسخة بالمغة اإلنجميزية في حاؿ طمب العميؿ لؾ.
 -3/6ينبغ ػػي أف تتم ػػمف األحك ػػاـ والش ػػروط ونم ػػا ج الطمب ػػات بيان ػػات تح يري ػػة ت ػػنص بوم ػػوح عمػ ػ العواق ػػب
المتفؽ عميها في
المحتممة التي قد يتحممها العميؿ عند استخداـ المنتج أو الخدمة التأمينية خالؼ الشروط ُ
نمو ج الطمب.

 -4/6فيمػػا ال يتعم ػػؽ بتعػػديؿ األخط ػػاء اإلمالاي ػػة ومػػا تقػ ػرو األنظم ػػة المرعيػػة ينبغ ػػي عمػ ػ الشػػركة االلتػػزاـ بم ػػا
تممنته وثيقة التأميف وممحقاتها وعدـ تعػديمها إال بموافقػة خطيػة مػف العميػؿ بهػ ا الشػأف عمػ أف تصػدر

الشركة ممحقاً لموثيقة بعد موافقتها عم التعديؿ.
 .7تحديد األسعار والعموالت

 -1/7عم الشركة تطبيؽ طريقػة التسػعير المقدمػة لممؤسسػة والتػي سػبؽ لمعميػؿ الموافقػة عميهػا كجػزء مػف طمػب
الموافقة عم المنتج التأميني.

 -2/7ينبغػػي أف يقػػوـ وسػػيط التػػأميف بجهػػود فعالػػة لمحصػػوؿ عم ػ أفمػػؿ عػػروض األسػػعار مػػف عػػدة شػػركات
وتوميل أسباب توصيته لمعميؿ بمناسبة أي مف العروض.

 -3/7في حاؿ إلغاء وثيقة التأميف قبؿ انقماء مدتها ف ف عم الشركة رد جزء نسبي مف قيمة االشتراؾ المدفوع
عف المدة غير المنقمية مف وثيقة التأميف حسب ما تنص عميه الوثيقة.
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 .8حماية البيانات والمعمومات والحفاظ عمى السرية
 -1/8تقػػع عم ػ الشػػركة مسػػاولية حمايػػة بيانػػات العميػػؿ والمسػػتفيد والمحافظػػة عم ػ س ػريتها وعػػدـ اسػػتخداـ ه ػ و
البيانات ألغراض غير نظامية حسب ما ورد في المبدأ رقـ .)7

 -2/8عنػػد تقػػديـ الشػػركة خػػدمات البيػػع أو التجديػػد عبػػر موقعهػػا اإللكترونػػي فينبغػػي عميهػػا اتخػػا كافػػة التػػدابير
واإلجػ ػراءات األمني ػػة الالزم ػػة لحماي ػػة المعموم ػػات المتبادل ػػة م ػػع العم ػػالء الكترونيػ ػاً وت ػػوفير أح ػػدث التقني ػػات

والبرامج لمماف حماية وسالمة عمميات دفع المبالغ النقدية مف خالؿ موقع الشركة اإللكتروني.

المحافظ ػػة عمػ ػ س ػ ػرية بيان ػػات العم ػػالء والمس ػػتفيديف وع ػػدـ الكش ػػؼ عنهػ ػػا
 -3/8تق ػػع عمػ ػ الش ػػركة مس ػػاولية ُ
باستثناء اةتي:

ػر إلزامي ػاً تفرمػػه السػػمطات الحكوميػػة المختصػػة مثػػؿ :و ازرة الداخميػػة
أ -عنػػدما يكػػوف الكشػػؼ عنهػػا أمػ اً
المحاكـ ..الخ).

ب -عندما يتـ الكشؼ عف المعمومات بموافقة العميؿ أو المستفيد الكتابية.
 -4/8ينبغػػي أف يكػػوف لػػدى الشػػركة إج ػراءات العمػػؿ المناسػػبة واألنظمػػة الرقابيػػة الفعالػػة لحمايػػة بيانػػات العمػػالء
والمستفيديف واكتشاؼ ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها.
اء المػػوظفيف الػػدااميف أو المػػؤقتيف ومػػوظفي أصػػحاب المهػػف الح ػرة أو
 -5/8ينبغػػي عم ػ مػػوظفي الشػػركة س ػو ً
ممثمي الشركات التوقيع عم نمو ج المحافظة عمػ السػرية بشػأف بيانػات العمػالء والمسػتفيديف والتأكػد مػف
عدـ كشؼ معموماتهـ الشخصية ومنع الدخوؿ عميها واقتصارها عم األشخاص المخوليف فقط سواء كػانوا
عم رأس العمؿ أو بعد تركهـ لوظاافهـ.
 .9التواصل عبر اإلعالن والتسويق
 -1/9عم ػ الشػػركة التواصػػؿ مػػع العمػػالء باسػػتخداـ وسػػيمتي اتصػػاؿ عم ػ األقػػؿ مػػف الوسػػااؿ المفمػػمة لػػدى
العمػالء – عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر -البريػػد اإللكترونػػي البريػػد المسػػجؿ الرسػػااؿ النصػػية والهػػاتؼ.

كمػػا ُيمكػػف لمشػػركة اسػػتخداـ قنواتهػا الرايسػػة الفػػروع الموقػػع االلكترونػػي) وكػ لؾ اسػػتخداـ قنػوات اإلعػػالـ
العامػة المرايػة والمسػػموعة والمقػروءة  ....إلػػخ) لتسػويؽ منتجاتهػػا باسػتخداـ األسػػاليب اإلعالنيػة والدعاايػػة
والتسػويقية التػي ت ارهػا مناسػبة لمشػريحة المسػتهدفة وبمػػا يتماشػ مػع األنظمػة والمػواال والتعميمػات والقواعػػد

الصادرة مف المؤسسة.
 -2/9عم الشركة توخي الح ر عند إرساؿ إشعار أو إعالف ألكثػر مػف عميػؿ عػف طريػؽ البريػد اإللكترونػي أو
أي وسػػيمة اتصػػاؿ أخػػرى لمتحقػػؽ مػػف عػػدـ احت ػواء اإلشػػعار المرسػػؿ عم ػ معمومػػات شخصػػية تخػػص أحػػد
العمالء.
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 -3/9ينبغي عم الشركة اتباع األساليب المهنية في اإلعالف عف منتجاتها وتفادي استخداـ أسموب مممؿ عند
تسويؽ المنتج وعدـ تمخيـ ميزات المنتج أو الخدمة المعمف عنها سػواء بشػكؿ مباشػر أو غيػر مباشػر مػع
األخػ بعػػيف االعتبػػار عػػدـ اإلمػرار بمصػػالل الشػػركات األخػػرى وينبغػػي أف تكػػوف كافػػة العبػػارات واألرقػػاـ

المستخدمة وامحة وسهمة الفهـ وبخط مقروء بما في لؾ الهوامش.
 -4/9يحظر عم الشركات اةتي:
ػاء كا ب ػاً أو أف يكػػوف مصػػوغاً بعبػػارات مػػف شػػأنها أف تػػؤدي بطريقػػة
أ .تقػػديـ عرم ػاً أو بيان ػاً أو ادعػ ً
مباشرة أو غير مباشرة إل خداع أو تمميؿ العميؿ.
ب .تق ػ ػػديـ إعػ ػ ػػالف يتمػ ػ ػػمف إش ػ ػػعا اًر أو عالمػ ػ ػػة فارقػ ػ ػػة دوف وجػ ػ ػػه ح ػ ػػؽ فػ ػ ػػي اسػ ػ ػػتعمالها أو اسػػ ػػتعماؿ
عالمة مقمدة.

اء كػاف لػؾ متعمقًػا باألسػعار
ج .اسػتخداـ إعالنػات تسػويقية غيػر صػحيحة أو ممػممة لمجمهػور سػو ً
أو ومع الشركة.
 لممؤسسة إلزاـ الشركة التي ال تتقيد بالشروط الواردة في ه و المادة سحب اإلعالف خالؿ يوـ عمػؿ واحػد
مف إخطار المؤسسة لها ب لؾ.
 -5/9ينبغي عم الشػركة التأكػد مػف مناسػبة عػرض وتصػميـ اإلعػالف بحيػث يالحػظ العميػؿ أنػه إعػالف موجػه
ويتطمب الحصوؿ عم المنتج أو الخدمة المعمف عنها توافر شروط محددة في العميؿ.
 -6/9ينبغػػي عم ػ الشػػركة التأكػػد مػػف أف اإلعالنػػات التػػي تتمػػمف رمػػوز مختص ػرة يػػتـ شػػرح معناهػػا ص ػراحة
وبوموح.
 -7/9ينبغػػي أف تػػوفر الشػػركة لعمالاهػػا فػػي كافػػة فروعهػػا منطقػػة مخصصػػة لمراجعػػة وتعباػػة النمػػا ج الالزمػػة
ولحفظ الكتيبات والنما ج التي يمكف لمعمالء مف خاللها الحصوؿ عم النسخة المطموبة.
 -8/9يحػؽ لمعمػػالء إبػػداء الرغبػػة فػي اسػػتالـ رسػػااؿ قصػػيرة ) (SMSأو منشػورات تسػػويقية لمخػػدمات والمنتجػػات

التي تقدمها الشػركة وينبغػي عمػ الشػركة الحصػوؿ عمػ موافقػة العميػؿ بممػموف لػؾ سػواء كتابيػاً أو

بناء عم ما يفممه العميؿ.
إلكترونياً ً
 -9/9ينبغي عمػ الشػركة عػدـ إرسػاؿ مػواد تسػويقية لمنتجػات تأمينيػة غيػر مناسػبة لكفػراد أقػؿ مػف  18سػنة)
خاصة في حاؿ تسويؽ منتجات أو خدمات تحمؿ مخاطر غير مناسبة له و الفاة.
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 .11التواصل مع العمالء خالل فترة ما قبل البيع
 -1/11ينبغػػي عمػ الشػػركة التػػي تقػػوـ بمهمػػة التواصػػؿ مػػع العميػػؿ بهػػدؼ تقػػديـ العػػروض والمنتجػػات التأمينيػػة
تقديـ المعمومات الكافية لعمالاها والتي تحتوي ًّ
حدا أدن عم اةتي:

أ .معمومػات عػف نشػاط الشػركة ومػا إ ا كانػت شػركة تػأميف أو تعمػؿ لمصػمحة شػركة تػأميف أو تعمػؿ بشػكؿ
مستقؿ لمصمحة العميؿ.
ب .إبػالغ العميػػؿ بػػأي عالقػػة ماليػػة بػػيف الوسػػيط وشػػركة التػػأميف غيػػر اتفاقيػػات العمولػػة العاديػػة أو إ ا كانػػت
هناؾ أي ممكية مشتركة لدى الطرفيف.
ج .معمومات عف طبيعة ونطاؽ المنتجات والخدمات التأمينية التي يمكف أف تقدمها الشركة.
 -2/11عمػ الشػػركة أف تسػػع لمحصػػوؿ عمػ حػػد معقػػوؿ مػػف المعمومػػات عػػف العمػػالء لتقػػدير احتياجػػاتهـ مػػف
المنتجات والخدمات التأمينية وتقديـ العروض المالامة الحتياجات كؿ عميؿ.

 -3/11ينبغ ػػي عمػ ػ الش ػػركة تق ػػديـ المش ػػورة والتوص ػػية لمعم ػػالء ف ػػي اختي ػػار الخ ػػدمات أو المنتجػ ػات التأميني ػػة
المالءمة والممبية الحتياجاتهـ ورغباتهـ بشكؿ ٍ
كاؼ.
 -4/11عم الشركة عند تقديـ مشورة فيما يتعمؽ باستبداؿ وثيقة تأميف الحماية واالدخػار تومػيل مقػدار الزيػادة
في المصاريؼ األولية بشكؿ مبرر وايماح اةثار المالية المترتبة عم العميؿ عند استبداؿ الوثيقة.
 .11بيع منتجات وخدمات التأمين
 -1/11يجػػب عم ػ الشػػركة قبػػؿ إبػراـ عقػػد التػػأميف أف تبػػادر باإلفصػػاح لعمالاهػػا عػػف كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالتغطيػػات
لممنػػتج
التأمينيػػة المطموبػػة مػػف جػػانبهـ أو المقترحػػة مػػف جانبهػػا وأف تػػزودهـ باألحكػػاـ والشػػروط األساسػػية ُ

أو الخدمة التأمينية التي سيتـ شراؤها ومف لؾ  -عم سبيؿ المثاؿ ال الحصر – ما يمي:
 اسـ الشركة.-

والمزايا واالستثناءات واالقتطاعات.

-

فترة التغطية التأمينية.

-

األسعار والتكاليؼ.

-

إجراءات تسوية المطالبات والتعامؿ مع الشكاوى.

 التزامات وواجبات كؿ طرؼ بموجب الوثيقة. أي بند يحؽ لمشركة تعديمه بعد سرياف العقد. أي قيد أو شرط غير عادي قد يرتب مر اًر يمس بمصمحة العميؿ. -عناويف الشركة ووسااؿ التواصؿ بها.
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 -2/11إمػػافة إل ػ مػػا ورد أعػػالو يجػػب عم ػ الشػػركة تقػػديـ معمومػػات وافيػػة لعمالاهػػا فيمػػا يتعمػػؽ بعقػػود ب ػرامج
الحماي ػػة واالدخ ػػار م ػػف حي ػػث كيفي ػػة المش ػػاركة ف ػػي األرب ػػاح ومب ػػالغ التغطي ػػة التأميني ػػة والعواا ػػد المالي ػػة

والمخ ػ ػػاطر المحتمم ػ ػػة وأي معموم ػ ػػات تخ ػ ػػص البرن ػ ػػامج بم ػ ػػا يحق ػ ػػؽ الفه ػ ػػـ الكام ػ ػػؿ لمعمي ػ ػػؿ ع ػ ػػف المن ػ ػػتج
التأميني المقدـ.
 -3/11يحؽ لكافة العمالء الحصوؿ عم المنتج التأميني المطموب ويجب أف يكوف لدى الشركة أسباب مقنعة
لرفض أو إلغاء أو عدـ قبوؿ تجديد التأميف وال يعد قرار الشركات األخرى لوحدو سبباً مقنعاً ل لؾ.
 -4/11عند إصدار وثيقػة التػأميف وممحقاتهػا يجػب فػو اًر عمػ الشػركة تزويػد العمػالء بتأكيػد خطػي رسػمي عمػ

تػػاريخ سػرياف تغطيػػة التػػأميف وفػػي حالػػة عػػدـ تػػوفر كامػػؿ الوثػػااؽ فػ ف عمػ الشػػركة إصػػدار شػػهادة مؤقتػػة
بالتغطية التأمينية تستخدـ كدليؿ نظامي عم سرياف التغطية.

 -5/11يجب عم الشركة تقديـ كامؿ مستندات وثااؽ التأميف لمعمالء فو اًر بعد إبراـ تمؾ الوثااؽ.
 .12خدمة العميل بعد البيع
 -1/12يجب أف تقوـ الشركة بعد بيع المنػتج التػأميني بتقػديـ الخػدمات لمعمػالء فػي وقتهػا وبطريقػة مناسػبة بمػا
في لؾ الرد عم استعالماتهـ وطمباتهـ اإلدارية واألخرى المتعمقة بتعديؿ شروط وثااؽ التأميف.
 -2/12يجب عم الشركات تقديـ تأكيد خطي ألي تعديالت عم وثيقة التأميف باإلمافة إل أية مبالغ إمافية
مستحقة عم المؤمف له نتيجة التعديؿ.
 -3/12يجب عم الشركات إشعار العمالء فو اًر بأي تغييرات في اإلفصاح أو الشروط المعدة لمعمالء عند إبراـ
وثيقة التأميف أو أي تغييرات في بيانات االتصاؿ بالشركة أو إجراءات تقديـ المطالبات.

 -4/12يتعػػيف عمػ الشػػركة إشػػعار العميػػؿ بتػػاريخ تجديػػد أو انتهػػاء وثيقػػة التػػأميف قبػػؿ  15يػػوـ عمػػؿ مػػف تػػاريخ
انتهااها ليتمكف العميؿ مف التجديد أو الحصوؿ عم تغطية مف شركة أخرى.
 -5/12يجب عم الشركة عند إصدار وثيقة تأميف مف خالؿ موقعها اإللكتروني توفير قسـ خاص بخدمات مػا
بعػػد البيػػع بحيػػث يمكػػف لمعميػػؿ  -عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر – طمػػب إجػراء أي تعػػديالت عمػ الوثيقػػة
كاإلمػػافة أو التجديػػد أو اإللغػػاء التحقػػؽ مػػف حالػػة الوثيقػػة معرفػػة تػػاريخ بدايػػة سػرياف التغطيػػة التأمينيػػة

وانتهااها واألقساط المدفوعة والمستحقة وتواريخ استحقاقها ودفعها.

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

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

المخالف ػػة قب ػػؿ الح ػػادث أو بع ػػدو أو بس ػػبب ع ػػدـ الت ازم ػػه بم ػػا ورد ف ػػي أحك ػػاـ الوثيق ػػة م ػػع ع ػػدـ اإلخ ػػالؿ
بحؽ الشركة في الرجوع عم المؤمف له أو السااؽ بعد الدفع لمغير بكافة الطػرؽ النظاميػة إف كػاف لمرجػوع

ما يبررو.

 .13إلغاء وثيقة التأمين
 -1/13ال يجوز لمشركة إلغاء التأميف ساري المفعوؿ ما لـ تنص وثيقػة التػأميف عمػ شػروط اإللغػاء وعمػ حػؽ
الشػػركة فػػي لػػؾ وعمػ الشػػركة رد جػػزء نسػػبي مػػف قيمػػة االشػػتراؾ المػػدفوع عػػف المػػدة غيػػر المنقمػػية مػػف
الممغػ
التػػأميف ُ

وأف يكػػوف الحػػد األدنػ لممهمػػة المعطػػاة لممػػؤمف لػػه ثالثػػيف يومػاً قبػػؿ تػػاريخ سػرياف اإللغػػاء

الػ ي حددتػػه الشػػركة عمػ أف تمتػػزـ الشػػركة بتزويػػد العميػػؿ بمبػػررات اإللغػػاء كتابيػاً باإلمػػافة إلػ وصػػؼ

طريقة استرداد قسط التأميف المستحؽ لممؤمف له عند إلغاء وثيقة التأميف.

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

 -3/13يجب أف يكوف لدى الشركة أسباب مقنعة إللغاء التأميف أو عدـ تجديدو وال يعد قػرار الشػركات األخػرى
لوحدو سبباً مقنعاً ل لؾ.
 -4/13عمػ الشػػركات التػػي تقػػدـ خػػدمات البيػػع أو التجديػػد عبػػر موقعهػػا اإللكترونػػي ومػػع اإلجػراءات والتػػدابير
الالزمػػة لمتحقػػؽ مػػف توافػػؽ آليػػة إلغػػاء وثػػااؽ التػػأميف اإلل ازمػػي مػػف خػػالؿ الموقػػع االلكترونػػي مػػع األحكػػاـ

والتعميمات المنظمة ةلية إلغاء ه ا النوع مف الوثااؽ.

 -5/13عم الشركة ومع آليػة وامػحة إللغػاء وثػااؽ التػأميف المصػدرة عػف طريػؽ موقعهػا اإللكترونػي تتمػمف
رغبػػة العميػػؿ فػػي اإللغػػاء وفػػي حالػػة مػػا إ ا تػػـ إلغػػاء الوثيقػػة بسػػبب قصػػور أو عػػدـ ومػػوح فػػي أنظمػػة أو

برامج تشغيؿ الموقع اإللكتروني ف ف عمػ الشػركة تعػويض العميػؿ عػف األمػرار التػي تكبػدها نتيجػة إلغػاء
التأميف.
 .14الموظفون
 -1/14ينبغي عم الشركة التأكد مف أف موظفيها وي العالقة بالعمالء والمستفيدوف يتمتعوف باةتي:
أ .القياـ بأداء مهامهـ بكفاءة وفعالية ومهنية وقادروف عم تقديـ الخدمات المنوطة بهـ.
المحتممػيف
ب .اتباع السموكيات الجيدة والتعامؿ بمهنية عنػد خدمػة العمػالء والمسػتفيديف الحػالييف أو العمػالء ُ
في جميع األوقات.

ج .اإللماـ الكامؿ بأفمؿ الممارسات المهنية حت يتسن لهـ مساعدة العمالء والمستفيديف.
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 -2/14ينبغي عم الشركة التأكد مف حصوؿ موظفيها عم التأهيؿ المهني المطموب واإليفاء بمتطمبات الكفاءة
مف خالؿ إلحاقهـ في برامج متخصصة لمحصوؿ عم الشهادات المهنية التي تؤهمهـ التعامؿ مػع العمػالء

والمستفيديف.
 . 15أحكام عامة

 -1/15توفر الشركة خالؿ  7أياـ عمؿ أو حسب االتفاؽ الكتابي مع العميؿ المستندات اةتية في حاؿ طمػب
العميؿ لؾ:
 صورة طبؽ األصؿ مف النما ج أو الوثااؽ أو الشروط الخاصة بأي خدمة أو ُمنتج تأميني.
 صورة طبؽ األصؿ مف األحكاـ والشروط المحدثة.
 -2/15ينبغػػي عم ػ الشػػركة اإلعػػالف عػػف ومػػع سػػاعات عمػػؿ الفػػرع فػػي المػػدخؿ ال ػرايس لمفػػرع وعم ػ موقعهػػا
المعمف عنها.
اإللكتروني بحيث ُيفتل الفرع ويغمؽ بحسب الساعات ُ
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القسم الرابع :المطالبات والشكاوى
 .16المطالبات
 -1/16عم ػ الشػػركة تكػػويف إدارة لتسػػوية المطالبػػات وومػػع إج ػراءات محػػددة السػػتقباؿ المطالبػػات والػػرد عميهػػا
ودراستها والعمؿ عم إنهااها بالشكؿ المطموب.
 -2/16عنػػد تقػػديـ الشػػركة منتجاتهػػا وخػػدماتها عػػف طريػػؽ موقعهػػا اإللكترونػػي فينبغػػي عميهػػا تػػوفير قنػػاة ونمػػا ج
إلكترونيػػة لتقػػديـ المطالبػػات عبػػر موقعهػػا اإللكترونػػي وتزويػػد العميػػؿ أو الطػػرؼ الثالػػث المتمػػرر) ب ػرقـ
مرجعػػي لممطالبػػة بعػػد تعباػػة النمػػا ج الالزمػػة عمػ أف تتحقػػؽ الشػػركة مػػف أصػػوؿ مسػػتندات المطالبػػة قبػػؿ

دفع مبالغ التسوية.

 -3/16يتع ػػيف عمػ ػ الش ػػركة اإلقػ ػرار لمعمي ػػؿ كتابػ ػةً باس ػػتالـ المطالب ػػة واش ػػعار العمي ػػؿ كتابػ ػةً بأي ػػة معموم ػػات أو
مستندات ناقصة خالؿ سبعة أياـ مف تمقي نمو ج المطالبة.

 -4/16عمػ ػ الش ػػركة تق ػػديـ إرش ػػادات وتوجيه ػػات لمعمي ػػؿ عن ػػد تق ػػديـ المطالب ػػة وتزوي ػػدو بمعموم ػػات كافي ػػة ع ػػف
اإلجراءات المتبعة إلتماـ عممية تسوية المطالبة.
 -5/16يجب عم الشركة تسوية المطالبات بكؿ نزاهة وعدؿ ودوف تمييز.
 -6/16يجب عم الشركة تسوية المطالبات المسػتممة مػف األفػراد بشػكؿ سػريع خػالؿ مػدة أقصػاها خمسػة عشػر
يوماً مف تاريخ استالـ المطالبة مكتممة المستندات ويجوز تمديد المدة خمسػة عشػر يػوـ أخػرى مػع إشػعار

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

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

 -8/16يتعيف عم الشركة إشعار العميؿ أو المستفيد كتابياً بقبوؿ أو رفض المطالبػة وفػي حالػة الػرفض الكمػي
أو الجزا ػػي يتع ػػيف عمػ ػ الش ػػركة أف تب ػػدي أس ػػباب رف ػػض المطالب ػػة بوم ػػوح وش ػػفافية وأف تس ػػمـ العمي ػػؿ أو

المستفيد كافة المستندات المتعمقة بالمطالبة مقابؿ إيصاؿ استالـ موثؽ ب لؾ.
 -9/16عند قبوؿ المطالبة ينبغي لمشركة توميل اةلية التي تػـ مػف خاللهػا التوصػؿ إلػ مبمػغ التسػوية وتقػديـ
المبررات الالزمة حاؿ تخفيض أو عدـ قبوؿ جزء مف المطالبة.
 -11/16يتعيف عم الشركة دفع مبػالغ المطالبػات فػي حػاؿ صػحتها بػدوف تػأخير غيػر مبػرر وفقػاً لممػادة )44
مف الالاحة التنفي ية لنظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني.
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 -11/16فيمػػا يتعمػػؽ بالتػػأميف اإلل ازمػػي عمػ المركبػػات يجػػب أف تمتػػزـ الشػػركة بتعػػويض المسػػتفيد مػػف التغطيػػة
الػواردة فػػي الوثيقػػة عػػف أي مصػػاريؼ يتحممهػػا نتيجػػة تػػأخر الشػػركة فػػي تسػػوية المطالبػػة عػػف خمسػػة عشػػر

يوماً مف اكتماؿ مستندات المطموبة.
 .17الشكاوى

 -1/17يتع ػػيف عمػ ػ الش ػػركة ش ػػرح إجػ ػراءات تق ػػديـ الش ػػكاوى إ ا ل ػػـ يقب ػػؿ العمي ػػؿ أو المس ػػتفيد التس ػػوية الت ػػي ت ػػـ
إجراؤها.
 -2/17عم ػ الشػػركة ومػػع آليػػة تقػػديـ الشػػكوى فػػي مكػػاف وامػػل بمبن ػ الشػػركة وفروعه ػا وادراجهػػا عم ػ موقػػع
الشػػركة اإللكترونػػي وتػػوفير نسػػخة لمعمػػالء فػػي حػػاؿ رغبػػتهـ الحصػػوؿ عميهػػا مكتوبػػة وتػػوفير خػػط هػػاتؼ مجػػاني

الستقباؿ الشكاوى.

 -3/17يجب عم الشركة عند تمقي شكاوى العمالء والمستفيديف القياـ بالتالي:
أ) اإلقرار كتابةً باستالـ الشكوى.
ب) تقديـ تقدير زمني لمتعامؿ مع الشكوى.
ج) تزويد العميؿ أو المستفيد بمرجع االتصاؿ لمتابعة الشكوى المقدمة.
د) تزويػػد العميػػؿ أو المسػػتفيد باسػػـ المسػػاوؿ عػػف الشػػكوى ورقػػـ هاتفػه حتػ يػػتمكف العميػػؿ مػػف االتصػػاؿ بػػه
عند الحاجة إل متابعة الشكوى.
هػ) تبميغ العمالء أو المستفيدوف بالتقدـ الحاصؿ في الشكوى المقدمة منهـ.
و) تسوية الشكاوى بطريقة سريعة وعادلة خالؿ مدة أقصاها خمسة عشر يوماً مف تاريخ استالـ الشكوى.
ز) إشعار العميؿ أو المستفيد خطياً بقبوؿ الشكوى أو رفمػها وتومػيل األسػباب الداعيػة لػ لؾ وأي تعػويض

معروض لمعميؿ وتوميل أي خالؼ في قيمة التعويض المعروض عم العميؿ.

ح) شرح آلية التواصؿ مع إدارة حماية العمالء بمؤسسة النقد العربي السعودي.
ط) شرح آلية رفع وتقديـ الدعاوى والمنازعات إل لجاف الفصؿ فػي المنازعػات والمخالفػات التأمينيػة المشػكمة

بموجب المادة رقـ  )21مف نظاـ مراقبة شركات التأميف التعاوني.
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