أو ًال :المبادئ العامة

مبادئ حماية عمالء شركات التأمين
ومسؤوليات العميل

المبدأ  :1المعاملة بعدل وإنصاف

المبدأ  :5عدم التمييز والتفضيل

ينبغــي علــى الشــركات التعامل بعدل وأمانــة وإنصاف مع العمالء والمســتفيدين في
جميــع مراحــل العالقة بينهما ،والوفــاء بااللتزامات بموجب األنظمــة واللوائح وتعليمات
المؤسسة ،وعلى الشركة اتباع أفضل الممارسات المتبعة دولي ًا للوفاء بالتزامات العمالء،
بحيث يكون ذلك جزءاً ال يتجزاً من ثقافة الشركة .كما ينبغي على الشركة بذل العناية
بشكل عام والسيما محدودي التعليم وكبار السن
واالهتمام بالعمالء والمستفيدين
ٍ
وذوي االحتياجات الخاصة من الجنسين.

ينبغــي على الشــركة وموظفيها عدم التمييز في التعامــل بين عمالئها (الحاليين أو
المستقبليين) بشكل مجحف وغير عادل بناء على العرق ،أو الجنس ،أو الدين.

المبدأ  :2اإلفصاح والشفافية

المبدأ  :6الحماية ضد عمليات االحتيال
ينبغي على الشركة تطبيق الحد األقصى من التدابير واإلجراءات األمنية لرقابة عمليات
التأمين وحمايتها من االحتيال أو االستخدام غير المشروع.

المبدأ  :7حماية خصوصية المعلومات

ينبغي على الشركات إيضاح حقوق ومسئوليات وواجبات كل طرف من أطراف العالقة
التأمينية وتفاصيل األقســاط والعموالت وأنــواع المخاطر ،وآلية إنهاء العالقة التأمينية
أو إلغــاء وثيقــة التأميــن ومــا يترتــب على ذلك مــن آثار أيــ ًا كان نوعها علــى المؤمن له.
وينبغي على الشركات مراعاة أن تكون شروط وثائق التأمين واستثناءاتها ومنافعها
ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير ُمضللة وبحيث يمكن للعمالء
الرئيسة واضحة ُ
الحصول واالطالع عليها وقراءتها دون عناء .على الشركات ومنسوبيها اإلجابة عن كافة
استفســارات العمــاء المتعلقة بالمنتجات التأمينية التي تقدمهــا أو المتعلقة بوثائق
التأمين التي أصدرتها .كذلك ينبغي على الشركات تحديث كافة المعلومات المتعلقة
بشكل دوري ،وتوفير كافة المعلومات الالزمة والمحدثة
بالخدمات والمنتجات التأمينية
ٍ
للعمالء عن الخدمات والمنتجات التأمينية المقُ دمة عبر موقع الشركة اإللكتروني.

ينبغي على الشركات توفير آلية مناسبة للعمالء لتقديم شكاواهم بحيث تكون اآللية
عادلة وواضحة وفعالة ،ويمكن من خاللها متابعة ومعالجة الشــكاوى دون تأخير وفق
األنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من المؤسسة والجهات ذات العالقة.

المبدأ  :3التثقيف والتوعية التأمينية

المنافسة
المبدأ ُ :9

ينبغــى علــى الشــركات وضع برامــج وآليات ُمناســبة لتطويــر معارف ومهــارات العمالء
والمســتفيدين الحالييــن والمســتقبليين ورفــع مســتوى الوعــي التأمينــي لديهــم
ومساعدتهم في فهم واستيعاب المخاطر األساسية للمنتج التأميني وفوائده وشرح
حقوقهم وواجباتهم دون تضليل ،لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة ،كما
المناســبة للحصول على أي معلومــات إضافية في حال
ينبغــي توجيههــم إلى الجهة ُ
حاجتهم لذلك.

ينبغــي علــى الشــركات التنافس في تقديــم أفضل المنتجات والخدمات واألســعار بما
يلبي احتياجات العميل ورغباته ،ودون إخالل بما تقتضيه األنظمة واللوائح والتعليمات
المتعلقة بآلية وطريقة تسعير المنتجات التأمينية.

المبدأ  :4سلوكيات وأخالقيات العمل
ينبغي على الشركة العمل بطريقة مهنية وبشكل مسئول ،وتقديم خدماتها والقيام
بواجباتهــا والتزاماتهــا بجــودة عاليــة وفــي الوقــت المناســب لمــا فيه مصلحــة العمالء
والمســتفيدين على امتداد العالقة بينهما ،حيث تُعتبر الشــركة المســئول األول عن
حماية مصالحهم التأمينية.

يجــب علــى الشــركات حمايــة معلومات العمــاء الماليــة والتأمينية والشــخصية وعدم
محــددة ونظاميــة وبموافقة العميــل ،وأال تفصح عنها
اســتخدامها إال ألغــراض مهنيــة
ٍ
ألي طرف ثالث دون تصريح مسبق من المؤسسة باستثناء مراقبي حسابات الشركات
والخبراء االكتواريين وشركات إعادة التأمين المشتركة ،والجهات ذات العالقة.

المبدأ  :8معالجة الشكاوى

المبدأ  :10مقدمو الخدمات نيابة عن الشركات
على الشركات التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات
هــذه المبــادئ ،وأنهــا تعمــل لما فيــه مصلحــة عمالئها وتتحمــل مســئولية حمايتهم،
فمقدمو الخدمات التأمينية هم المســئولون عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن
الشــركات أو العمــاء وفقــ ًا لما ورد في الئحة اإلســناد الصادرة من المؤسســة ،وال يعني
ذلك عدم مســئولية الشركات عن اإلشــراف والتدقيق ومتابعة اإلجراءات واألعمال التي
يقــوم بهــا مقدمــو الخدمات التأمينيــة المتعاقد معهم أو التي ُأســندت إليهم بعض
المهام المتعلقة بهذه المبادئ.

المبدأ  :11تضارب المصالح

 .4تأكد من بيانات وثيقة التأمين

 .12عنوان البريد

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
ومطبقة ،وعندما
المحتملة لتضارب المصالح موجودة ُ
التي تُساعد في كشف العمليات ُ
تنشــأ إمكانيــة تضــارب مصالــح بين الشــركة وأي طرف آخــر وكان لهذا التضــارب أي أثر
محتمــل على العميل فينبغي على الشــركة اإلفصاح للعميــل عن هذا التضارب ،وفق ًا
لما تقتضيه األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.

المصدرة لوثيقة التأمين تشمل كافة محتويات الوثيقة ومن ذلك
تأكد من أن النسخة ً
على سبيل المثال ال الحصر بياناتك الشخصية وتاريخ سريان التغطية التأمينية وشروط
الوثيقة وحدود واستثناءات التغطية ومالحق الوثيقة.

اســتخدم عنــوان البريد (البريد العــادي و/أو البريد اإللكتروني) وأرقــام االتصال الخاصة
بــك عنــد طلبهــا من الشــركة التي تتعامل معها .ال تســتخدم عناويــن أخرى التخصك
كاألصدقاء أو األقارب مما قد يؤدي إلى إفشاء معلوماتك الشخصية.

 .5معرفة كيفية تقديم الشكوى

 .13الوكالة الرسمية

سوف توفر لك الشركة المعلومات والبيانات الالزمة بشأن آلية تقديم الشكوى مثل أرقام
وعناويــن االتصال لتقديم الشــكوى ومتابعتها ،واإلطــار الزمني لموافاتك بالنتيجة .بادر
باستخدام تلك الخدمات ومعرفة كيفية رفع الشكوى إلى المستويات العليا ،عند الضرورة.

كُ ــن حذراً عند منح وكالة رســمية إلنجاز تعامالتــك التأمينية .اعرف لمن تعطي صالحية
التصرف في شؤونك المالية المتعلقة بالتأمين ومن يطلع عليها.

.6استخدم الخدمة أو المنتج التأميني بموجب األحكام والشروط

 .14ال توقع على النماذج (االستمارات) غير المكتملة

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

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

 .7عدم التعرض للمخاطر

 .15استعراض كافة معلوماتك

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

ينبغي عليك مراجعة جميع المعلومات والبيانات التي قمت بتدوينها في نماذج طلب
المنتجــات أو الخدمــات ،لضمــان صحــة المعلومــات المقدمة وعدم وجــود أي أخطاء في
البيانات المدونة ،واعلم أن توقيعك على النموذج يعني الموافقة عليه.

.8قدم طلب ًا للحصول على المنتجات و/أو الخدمات المتالئمة مع احتياجاتك

 .16ال تفصح عن معلوماتك الشخصية

المبدأ  :12الموارد الكافية
يجــب علــى الشــركة أخــذ العناية الالزمــة لتوفير المــوارد اإلداريــة والمالية والتشــغيلية
والبشــرية الكافيــة والالزمة لتنفيذ أعمالها وخدمــة عمالئها في كافة مناطق المملكة
المتواجدة فيها.

ثاني ًا :مسؤوليات العميل
ينبغي على الشركات تعزيز مسئولية العمالء من خالل نشر برامج التوعية والتثقيف
المقدمة من كافة الشركات ُمجتمعة ،فض ً
ال عن المبادرات الفردية التي تقوم
المستمرة ُ
بها كل شركة على حدة خدمةً لعمالئها.
تشمل مسئوليات العمالء اآلتي:

 .1كن صادق ًا عند تقديم المعلومات
قدم دائم ًا 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.

 .2اقرأ 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 هذه االلتزامات وتأكد من فهمك لها بشــكل
واضح وقدرتك على االلتزام بها.

 .3اطرح األسئلة

 .9أبلغ الشركة بشأن اإلجراءات غير النظامية
في حال اكتشفت أي إجراء غير نظامي يمس المنتج أو الخدمة المقدمة لك ،فإن عليك
إبــاغ الشــركة بذلــك علــى الفور ،وفي حــال عدم تجاوب الشــركة فإنه يحق لــك التقدم
بشكواك إلى المؤسسة.

 .10استشر الشركة في حال مواجهة صعوبات تأمينية
تحدث مع الشركة التي تتعامل معها لطلب االستشارة في حال كنت تواجه صعوبات
مالية وغير قادر على تحمل التزامات الخدمة أو المنتج التأميني حتى تستطيع مناقشة
الخيارات المتاحة بما يتناسب مع وضعك المالي.

 .11تحديث المعلومات
ينبغي عليك تحديث بياناتك الشخصية بما فيها بيانات االتصال ،بحيث يكون التحديث
بشكل مستمر ومتى ما طلبت الشركة ذلك ،وينبغي أن تُدرك أن عدم تحديث بياناتك
الشخصية وال سيما الجوهرية منها قد يؤدي إلى نشوء مسئولية عليك أو ضياع لحقوقك.

 .17أحقيتك في الحصول على نسختك
•تأكــد مــن حصولــك علــى نســخة مــن العقــود والمســتندات الموقعة مع الشــركة
واالحتفاظ بها في مكان آمن.
•فيما يتعلق بوثائق التأمين اإللزامي على المركبات ينبغي أن تكون وثيقة التأمين
الخاصــة بــك موافقــة ألحــكام الوثيقــة الموحــدة للتأميــن اإللزامــي علــى المركبــات
المنشورة على موقع المؤسسة االلكتروني .www.sama.gov.sa
•فيما يتعلق بوثائق التأمين اإللكترونية التي تصدرها الشــركة عن طريق موقعها
االلكتروني :للمؤمن له الحق أن يطلب من الشركة و/أو أحد فروعها تزويده مباشرة
بنسخة ورقية من وثيقة التأمين المصدرة إلكتروني ًا و أي مستند آخر له عالقة بهذه
الوثيقة ،تكون موقعة ومختومة من الشركة ،أو أن يطلب من الشركة إرسالها له عن
طريق البريد المسجل خالل مدة التتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ طلب المؤمن له.
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المقدمة
في حال عدم وضوح أي بند أو شرط في وثيقة التأمين أو أي من المستندات ُ
مــن قبــل الشــركة ،فإنه يحــق للعميل االستفســار عنهــا وطرح األســئلة على موظفي
الشــركة ،ويجب على موظفي الشــركة اإلجابة عن تلك األســئلة بأســلوب مهني واضح
يساعد العميل على اتخاذ القرار المناسب.

عند تقدمك بطلب الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التأمينية ،ينبغي عليك
التأكــد مــن مالءمتها الحتياجاتك ،باإلضافة إلى قدرتك علــى الوفاء بااللتزامات المترتبة
نتيجة حصولك على المنتج أو الخدمة التأمينية.

•ال تفصح عن أي معلومات شخصية أو تأمينية 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
المطلوبــة ،والمعلومــات الضرورية لتحديــد احتياجاتك التأمينيــة وتقييم المخاطر
التي قد تتعرض لها.

