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 نموذج مطالبة الطرف الثالث
(التأمين اإللزامي على المركبات لوثائق األفراد و الشركات)

رقم املطالبة                                                                        ُيعبأ النموذج بشكل كامل         

يال سعودي مبلغ املطالبة                                                                                | ر                                                                      رقم وثيقة تأمني املؤمن له

   االسم   رقم الهوية/الرقم املوحد                             

رقم الوكالة                                                    الصفة النظامية             اصيل           وكيل           ممثل نظامي

وسيلة تحقق أخرى

رقم الجوال للوكيل                                      

نوع املطالبة:                          مركبة                 إصابات                  حريق                  ممتلكات                  وفيات                      أخرى  

رقم الهوية/الرقم املوحد                              االسم

رقم الجوال                                                                                                                                العنوان الوطين

الربيد اإللكرتوين )اختياري(

السائق هو الطرف الثالث:                          نعم                  ال

رقم هوية سائق املركبة                                                                                                                   اسم السائق

نوع رخصة السائق

تاريخ الحادث         /         /                                                                 مدينة وموقع الحادث

مبارشة الحادث من قبل:       املرور            نجم              اخري                                                                                      وقت وقوع الحادث          صباحاً            مساًء                     

رقم لوحة مركبة الطرف الثالث نسبة مسؤولية الطرف الثالث/السائق     0%       25%      50%     75%

أقر بصحة رقم حسايب البنيك املوضح أدناه يف بنك 

                             )IBAN( رقم الحساب البنيك الخاص بالطرف الثالث

أي خطأ يف كتابة رقم الحساب )IBAN( تكون من مسؤولية مقدم املطالبة

كد من صحة رقم اآليبان عند استالم هذا السند( )على مقدم املطالبة التأ

وفــق قواعــد جمــع وتبــادل املعلومــات التأمينيــة للمركبــات. أوافــق علــى منــح رشكــة التأمــني الحــق يف االســتعالم واإلفصــاح وتبــادل املعلومــات التأمينيــة مــع الرشكــة الحاصلــة علــى موافقــة 
البنــك املركــزي الســعودي بتقديــم خدمــة جمــع وتبــادل املعلومــات التأمينيــة فيمــا يخــص املطالبــة التأمينيــة املقدمــة أو املطالبــة الســابقة وذلــك للحصــول علــى الســجل التأميــين، وكذلــك أوافــق 
علــى منــح الرشكــة الحاصلــة علــى موافقــة البنــك املركــزي الســعودي بتقديــم خدمــة جمــع وتبــادل وحفــظ املعلومــات التأمينيــة الحــق باإلفصــاح حيــال املطالبــة التأمينيــة املقدمــة الخاصــة يب 

مــع العضــو املرخــص مــن البنــك املركــزي.

أقر أنا املوقع أدناه أن البيانات املدونة أعاله صحيحة

أسم صاحب املعلومة التأمينية                                         التاريخ           /         /                                التوقيع

كد من صحة رقم اآليبان عند استالم هذا السند( )على مقدم املطالبة التأ

1. مقدم املطالبة

2.معلومات الطرف الثالث

3.معلومات سائق املركبة

4.معلومات و تفاصيل الحادث

5.معلومات الحساب البنيك للطرف الثالث

6.إقرار وقبول

املستندات مكتملة      نعم           ال                            املستندات الناقصة:   

التاريخ           /          /                                  رقم / اسم املوظف                                                      التوقيع

7.الستعمال رشكة التأمني
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هذا السند يجب أن يكون معبأ من نظام الرشكة، وال يعبأ يدويا.

عزيزي مقدم املطالبة 
شكرا لك لتقديم مطالبتك، نود أشعارك بأنه قد تم تقديم املطالبة الخاصة بكم ويف حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مبارشة على رقم االتصال املوضح أدناه.

معلومات املطالبة:

                                                                                       سند استالم

رقم االتصال رشكة التأمني

تاريخ املطالبة رقم الوثيقة

رقم اللوحة

   مكتملة            املستندات املستلمة
املستندات اليت تم تقديمها 

   غري مكتملة      املستندات الناقصة

معلومات هامة - دون اإلخالل بمبادئ حماية العمالء

- يمكن للعميل تقديم شكوى إىل إدارة الشكاوى بالرشكة وذلك من خالل مركز االتصال أو موقع الرشكة اإللكرتوين املبني أدناه.
- يف حال عدم تجاوب الرشكة يمكن تقديم شكوى إىل البنك املركزي السعودي من خالل إدارة حماية العمالء وذلك عرب الهاتف : 8001256666 

www.samacares.sa :أو املوقع اإللكرتوين   

املوقع اإللكرتوين للرشكة

رقم الهاتف

اسم الفرع                                                                                                   الوقت / التاريخ         /         /                                                    صباحاً   مساًء

التوقيع موظف خدمة العمالء                                        

اسم البنك

                     )IBAN( رقم الحساب البنيك الخاص بالطرف الثالث

كد من صحة رقم اآليبان عند استالم هذا السند( ))على مقدم املطالبة التأ

رقم املطالبة

معلومات املطالبة:

حالة املطالبة:

مبادئ حماية العمالء

حقوق ومسؤوليات الطرف الثالث:
1. تلزتم الرشكة عند تلقي املطالبة أن تزود مقدمها بما يفيد استالمها للمطالبة.

2. تلزتم الرشكة باستالم مطالبات التأمني اإللزامي للمركبات )الطرف الثالث( من خالل جميع الفروع ونقاط البيع التابعة لها أو التابعة لوكالئها.
3. تلزتم الرشكة بتسوية مبالغ املطالبات املقررة من الجهات املختصة بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خالل املدة املحددة وذلك اعتباراً من تاريخ استالم املطالبة مكتملة 

املستندات حسب التعليمات الصادرة عن البنك املركزي.
4. يمكن للطرف الثالث تقديم شكوى إىل إدارة الشكاوى بالرشكة، ويف حال عدم تجاوب الرشكة يمكن تقديم شكوى إىل البنك املركزي السعودي من خالل )ساما تهتم( 

.www.samacares.sa :وذلك عرب الهاتف:8001256666 أو املوقع اإللكرتوين
5. تلزتم الرشكة بإبالغ مقدم املطالبة بقبول أو رفض املطالبة ويف حال قبول املطالبة كليا أو جزئياً تلزتم الرشكة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. أما عند رفض 

املطالبة فإن الرشكة تلزتم باآليت: 
أ.    تزويد مقدم املطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزيئ.

ب. إبالغ مقدم املطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع )ساما تهتم( www.samacares.sa أو تقديم دعواه إىل لجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية 
املنصوص عليها يف املادة العرشين من مراقبة رشكات التأمني التعاوين للنظر فيها من قبل اللجان.

ج.  تزويد مقدم املطالبة بنسخة من الوثائق واملستندات املؤيدة لقرار الرشكة يف حال طلب مقدم املطالبة ذلك من الرشكة.
5.   تلزتم الرشكة بتعويض الطرف الثالث عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة املترضرة بسبب تأخر الرشكة يف تسوية املطالبة وذلك حسب التعليمات 

الصادرة من البنك املركزي السعودي.
6. إذا تعذر الحصول على تقدير الجهة املختصة نظاماً بتقدير أرضار املركبات مركز تقييم )تقدير(؛ يجوز للرشكة االستناد يف احتساب التعويض على تقدير الجهات املختصة 

األخرى.
7. إذا كانت تكلفة إصالح املركبة وفقاً ملراكز تقييم )تقدير( أو الورش املعتمدة تتجاوز نسبة الهالك املحددة من مركز تقييم لقيمة املركبة، يعوض الطرف الثالث بناًء على القيمة 

السوقية للمركبة املحددة من الجهة املختصة.



3 of 3

املستندات املطلوبة لتقديم املطالبة )الطرف الثالث(

 مجموعة الخليج للتأمني 
 رشكة مساهمة سعودية | رأس املال 500,000,000 ريال سعودي

 مرخص لها برقم ترخيص )ت م ن/20101/25( | سجل تجاري رقم 1010271203     | 3528 طريق امللك عبدهللا بن عبدالعزيز،حي الزنهة     |     رقم الوحدة 25 | الرياض -12471 6378
الرقم املجاين 8001160020       |      الربيد اإللكرتوين www.gig.sa    |    خاضعة لرقابة وإرشاف البنك املركزي السعودي

8. حقوقه تجاه الرشكة: 
 أ-   تسقط الحقوق الناشئة ملقدم املطالبة إذا ثبت بأن املطالبة املقدمة انطوت على احتيال، أو ثبت استخدام املؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو مقدم املطالبة أساليب أو  

  وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة، أو نتجت املسؤولية أو الرضر من جراء فعل متعمد من املؤمن له أو السائق أو مقدم املطالبة أو التواطؤ مع أي منهم.
ب- يخضع أي نزاع تأميين ينشأ عن هذه املطالبة لألنظمة واللوائح املعمول بها يف اململكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية.
 ج-  ال تسمع أي دعوى ناشئة عن الشق التأميين بهذه املطالبة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاق املبلغ محل املطالبة ما مل يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل يف 

  املنازعات واملخالفات التأمينية.
9. ال يحق لرشكة التأمني طلب مستندات إضافية غري املذكورة يف سند االستالم كنواقص للمطالبة.

10. يف حال اعتبار املطالبة مكتملة املستندات )كما هو موضح يف النموذج املوحد( فال يحق للرشكة طلب أي مستندات إضافية الحقاً على املطالبة.

ج + 1ممتلكات خاصة10 + 1ممتلكات عامةأ + بأرضار باملركبة

1 + 12 + 14وفاة13 + 11 + 1إصابة

املستندات املطلوبةالرقمالبند

أ

ير الحادث1 صورة من تقر

صورة من رخصة السري )االستمارة( ملركبة الطرف الثالث2

صورة من الوكالة يف حال تقديم الطلب من قبل الوكيل3

4
صورة من هوية مالك املركبة )الطرف الثالث( أو السجل 

التجاري يف مطالبات الرشكات

5ب
صورة من تقدير األرضار من الجهة املختصة نظاماً بتقدير أرضار 

املركبات يف حال عدم وجود مركز تقييم )تقدير(

ج
صور ثالث تقديرات ألرضار املمتلكات6

صورة فواتري البضاعة املترضرة )يف حال ترضر البضاعة(7

املستندات املطلوبةالرقمالبند

ج
صورة من إثبات ملكية املمتلكات8

صورة ألرضار املمتلكات9

د

صورة اإليصال املستلم عن أرضار املمتلكات العامة10

ير الطيب الصادر من املستشفى يف حاالت اإلصابات11 صورة التقر

صورة من شهادة الوفاة )يف حال وجود حالة وفاة(12

صورة خطاب مقدري الحقوق/األروش13

صورة من صك حرص الورثة الصادر من املحكمة14


