التعاونية
نبذة تاريخية
أنشئت شركة التعاونية للتأمين (التعاونيــــة) كـشـركـــة مـــساهمة سـعـوديـــة بموجب الـمـرسـوم المـلـكـي رقم م 5/وتاريخ
1405/4/17هـ ( )1985/4/5وتم تسجيلها بتاريخ  18يناير 1986م (1406/5/7هـ) بموجب السجل التجاري رقم 1010061695
برأسمال قدره  1,250مليون ريال .وتهدف الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من توكيالت
وإعادة التأمين .وتشمل أنواع التأمين الرئيسية التي تزاولها الشركة تأمين السيارات ،التأمين البحري ،تأمين الحريق ،التأمين
الطبي ،التأمين الهندسي ،تأمين الطاقة ،تأمين الطيران ،تأمين التكافل وتأمين الحوادث المتنوعة.

الخصائص التنافسية

التصنيف العالمي

بإعتبارها الشركة الرائدة في صناعة التأمين في المملكة،

التعاونيــة هي شــركة التأميــن الســعودية الوحيدة التي

تتمتع التعاونية بالعديد من الخصائص التنافســية التي

مـنحـتـها هيئـة إسـتـاندرد آنـد بورز تقييم (.)A-

تشمـــل القـــوة المـاليـة ،المصداقـيــــة والسمـعـة الطيـبــة،
الكوادر البشريــــة عاليـــــة المهنـيــة ،البيـئــــة اإللكترونيــة،

إعتماد الهيئة الشرعية

االستراتيجية واضحة المعالم ،باإلضـافـــة إلـــى الـمـنـتـجــات

اعتمــد مكتب المراجعة الشــرعية وثائق تأمين الســيارات

الـمـبـتكرة التي تلبي تطلعات العمالء.

التــي تصدرهــا الشــركة لتصبح متوافقة مــع المقتضيات
الشــرعية حســب رأي أعضــاء الهيئــة .وقــد أجــازت الهيئة

مركز الشركة في السوق

الشرعية طـرح هـذه الـوثيـقـة في األسـواق بـعـد مـراجـعـــة

بـفـضـل رأسـمـالـهـا الــضـخـم والـمــقــتـرن بـحجم نشاطات

دقـــيـــقـــة ومؤثــرة مما يعكس حرصهــا على إتمام توافق

األعمــال الكبيرة التي تزاولها الشــركة والكوادر البشــرية

هذا التأمين مع أحكام الشريعة اإلسالمية وبالتالي يشكل

ذات الكفــاءة االحترافيــة العاليــة والخبــرة الطويلــة تبوأت

مصدر اطمئنان لعمالئنا ويتيح لهم اإلقبال على منتجاتنا

التعاونيــة المرتبــة األولــى فــي ســوق التأمين الســعودي

بثقة.

بحصة تقدر بحوالي  %22.5من سوق التأمين السعودي.
حيــث أن التخطيــط ،والبنــاء ،والتنظيــم الســليم ،وثقــة
العمــاء ،والمــاءة الماليــة القويــة كلهــا خصائــص تمثــل

تأمين المركبات التجارية

األســاس الصلــب الــذي وصلت من خالله الشــركة إلى هذا

التغطيات التأمينية مقابل قسط التأمين

الوضــع الريادي على مســتوى دول الخليج العربي والدول

تكمن الصعوبة في تأمين المركبات التجارية في الحصول

العربية قاطبة.

علــى الموازنــة الصحيحــة بيــن الخدمــة والتكلفــة .فربمــا
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يســهل الحصــول علــى قســط التأمين المنخفض لدى شــركة تأمين ال ترتقي مســتوى تغطياتها وخدماتهــا مع متطلبات
العميل ،مما سيكلف العميل أكثر مما يوفره في أقساط
التأمين المخفضة.

تأمين المركبة والمسؤولية تجاه الغير (الشامل)
•يوفــر التغطيــة عــن الخســارة أو الضــرر الــذي يلحــق

التعاونيــة تقــدم حلــوالً تأمينيــة مرنة وتغطيــات متنوعة

بالسيارة المؤمن عليها في حدود القيمة المعلنة.

يمكن تصميمها وفق متطلباتكم التجارية لمختلف أنواع

ت والوفيات
•يغطي المســؤولية تجاه الغير عن اإلصابا 

لألســاطيل مختلفة األحجام ،وتوفر خيارات التغطية التي
السيارات.

في الواقعة الواحدة وخالل فترة سريان وثيقة التأمين
بالنســبة لألضــرار الجســدية ( بمــا فــي ذلــك الديــات

•المركبــات المســتأجرة بنظــام التأجيــر المنتهــي

والمبالــغ المقــدرة عن اإلصابــات والمصاريــف الطبية )
واألضــرار الماديــة معــ ًا لن تتجــاوز مبلغ ًا إجماليــ ًا قدره

•مركبات التأجير.

 10.000.000ريــال ( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي ) ,
حداً أقصى لمسئولية الشركة.

أنواع المركبات التي يتم التأمين عليها
بالتمليك.
•مركبات النقل الخفيف (ال تزيد عن  3.5طن).
•مركبات النقل المتوسط (ال تزيد عن  5طن).

تأمين مسؤولية المركبة تجاه الغير (سند)

•مركبات النقل الثقيل (فوق  5طن و/أو أكثر من 16
مقعداً).

في الواقعة الواحدة وخالل فترة سريان وثيقة التأمين

•المركبــات التجاريــة المســتخدمة في النقــل الداخلي

بالنســبة لألضــرار الجســدية ( بمــا فــي ذلــك الديــات

والدولي.
•المركبــات التجاريــة عاليــة المخاطــر كناقــات الغــاز
والوقود.
•مركبات الهيئات الدبلوماسية.

•يغطي المســؤولية تجاه الغير عن اإلصابات والوفيات

والمبالــغ المقــدرة عن اإلصابــات والمصاريــف الطبية )
واألضــرار الماديــة معــ ًا لن تتجــاوز مبلغ ًا إجماليــ ًا قدره
 10.000.000ريــال ( عشــرة مالييــن ريــال ســعودي ) ,
حداً أقصى لمسئولية الشركة.

المنتجات المتنوعة

التغطيات اإلضافية

تتيــح لــك التعاونية االختيار بين واحد أو أكثر من منتجات

لتلبيــة كافة متطلباتكــم التأمينية ،توفر التعاونية ميزة

تأمين السيارات التي توفرها الشركة وهي كالتالي:

تـوسـعـة الـتـغـطـيـة التـأمـيـنـيـة لتشــمل واحد أو أكثر من
التغطيات التالية مقابل أقساط إضافية:
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•ميزة توفير سيارة بديلة مستأجرة (بالنسبة للسيارات
من الفئة الخصوصية فقط).
•اإلصالح لدى الوكالة.
•تغطية السائقين صغار السن.

تغطيــات وميزات على وثيقة التأمين الشــامل بدون
تكلفة إضافية
توفر التعاونية تحت التأمين الشامل التغطيات والخدمات
التالية بدون دفع أية أقساط تأمين إضافية:

•تغطية الحوادث الشخصية للسائقين والركاب.
•التوسعة الجغرافية لتـغطـيــة األضـرار الـتــي تـتـعرض
لــهـا المركبة المؤمن عليها خارج المملكة.

•تغطية الخسائر أو األضرار التي تلحق بالسيارة المؤمن
عليها بسبب الحريق.

•تغطيــة ملحقات المركبة اإلضافيــة والتي ال يتم عادة
تركيبها من قبل صانع المركبة.
•تغطية الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

•تغطية الخسائر أو األضرار التي تلحق بالسيارة المؤمن
عليها بسبب السرقة.

•تغطية محدودة للبضائع أثناء النقل الداخلي.
•مصاريف سحب السيارة المؤمن عليها لورشة اإلصالح.
•عــدم إحتســاب مبلــغ التحمــل للحــوادث التــي تكون.
المسؤولية فيها على الطرف الثالث بنسبة 100%
•عدم احتساب االستهالك على الزجاج.
•تقوم التعاونية بمعالجة استرداد المبالغ التي تكون
حقً ــا لهــا من الطــرف الثالــث وذلك دون التســبب بأي
تأخير في إجراءات إصالح المركبة المؤمن عليها.
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المـزايـــا القيمــة اإلضـافيـــة والتي تقدمها التعاونية
لعمالئها
إدارة المخاطر
تلعــب إدارة المخاطر في الوقت الحاضــر دوراً هام ًا وحيوي ًا

لتشــمل تغطية األشــخاص في المركبة المؤمنة في حالة

فــي حمايــة أصــول المؤسســات وتقليل إحتمــال التعرض

اإلصابــات والوفيــات ،وبذلك ال تقتصر تغطية المســؤولية

للمســؤوليات .إن إدراك حجــم المخاطر واتخاذ اإلحتياطات
الالزمة تجاهها يعتبر أمراً أساسي ًا لقدرة أي مؤسسة على

تجــاه الغيــر علــى األشــخاص الذيــن يكونــون خــارج حدود
المركبة المؤمنة.

تحقيق أهدافها وغاياتها اإلستراتيجية.
األسعار المنافسة
إن أي شــركة لديهــا أســطول مركبــات ،كبيــرة كانــت أم

باعتبارها أكبر شركة تأمين في المملكة ،تقدم التعاونية

صغيرة ،سترغب في الحصول على أقل أقساط تأمين مع

أفضــل الخدمــات والمنتجــات والمنافــع بأســعار مناســبة

المحافظة على استمرارية تشغيل سياراتها على الطريق

ومتوافقــة مــع مســتوى التغطيــة التأمينيــة والخدمــات

ألقصــى مــدة زمنية ممكنــة .ولذلك فإن تأميــن المركبات

المقدمة .لقد صممنا أســعارنا بالطريقة التي يتمكن من

التجاريــة المقــدم مــن التعاونية يعطــي المؤمن له ما هو

خاللها أي عميل من إيجاد الخيار المقبول الذي يلبي كافة
احتياجاته التجارية .كما يمكننا أيض ًا تصميم وثيقة تأمين

أصبحت إدارة المخاطر عن طريق تقديم المشورة للمؤمن
لــه جــزءاً ال يتجزأ مــن الخدمة التي نقدمهــا لعمالئنا حتى

تناسب متطلبات العميل التجارية.

يمكنهــم ذلــك مــن التركيز علــى إدارة أعمالهــم بدالً من

إننــا فــي التعاونيــة نؤمــن بأن النجــاح في العمــل يتحقق

تعقب مطالباتهم.

عندما يكســب الطرفين من العالقــة .وقد كان لذلك األثر

أكثر من مجرد أقســاط التأمين المنخفضة التكلفة .فقد

الكبيــر فــي إســتمرار الكثيــر مــن العمــاء معنا لســنوات
التعويض بطريقة التسوية النقدية
قد تكون قيمة إصالح المركبة المتضررة من حادث مغطى
تأميني ًا أقل بكثير من حجم الخسارة الفعلي الذي تتعرض
لــه أي مؤسســة جراء عــدم تمكنها من تشــغيل المركبة
التــي تكــون تحت اإلصــاح .فقد يكون حـــجم الضـــرر الذي
تتعرض لــــه مركـبة مـؤمـنـة ال يـمـنـــع تــشـغيلها وبالتالي
يكون وقوفها لفترة طويلة في الورشة إلتمام إصالحها غير
مجدي .ولذلك توفر التعاونية ميزة التعويض بطريقة الدفع
النقدي لقيمة الضرر بحيث يتمكن المؤمن له من اإلستمرار
في تشــغيل المركبة ثم القيام بإصالحها في وقت الحق
وبسرعة تضمن عدم تعطل أعمال المؤسسة.
تطوير وتحسين المنتجات
تحرص التعاونية دائما على تطوير منتجاتها لتلبي حاجات
السوق بحيث توفر أفضل التغطيات التأمينية التي تناسب
متطلبات عمالئها.
وباإلضافة إلى ذلك فقد تم إضافة عدة مميزات على منتج
التأمين الشــامل للمركبات التجارية .فعلى سبيل المثال
ال الحصر ،تم إلغاء مبلغ التحمل (االقتطاع) للحوادث التي
يكــون فيهــا ســائق المركبــة المؤمنــة غيــر مســؤول عن
الحادث .وتوسعة تغطيات المسؤولية المدنية تجاه الغير
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طويلة ،بل وطلب أنواع أخرى من التأمين.

خدمات تعويضات من الدرجة األولى

مراكز تعويضات السيارات الجديدة

إن توفيــر التعاونية للتغطيــة التأمينية عالية الجودة هو

فــي عــام  ،2008إفتتحــت التعاونيــة ثــاث مراكــز جديــدة

ليــس فقــط بتقديــم أســعار مناســبة وتغطيات واســعة.

لتعويضات الســيارات في كل مــن الرياض ،الدمام ،وجدة.

نحــن نضمــن أنــك عندما تقــدم مطالبــة ،فإنها ســتعالج

وقــد صممــت هــذه المراكــز لتســهيل عمليــة تســوية

بســرعة عالية وكفــاءة متناهية .فعند إكمال مســتندات

المطالبات .حيث زودت هذه المراكز بما يلي:

المطالبــة يتــم إرســال أمــر البــدء باإلصالح خالل  48ســاعة
فقط يتم إصالح سيارتك وإعادتها لك في أقصر مدة زمنية.

•مواقف للسيارات.

فالتعاونيــة لديها أفضل الكفــاءات من الموظفين الذين

•صالة انتظار مريحة ومجهزة بشاشات تلفزيون.

يبذلون قصارى جهدهم لضمان رضا العمالء.

•نظام آلي حديث لتنظيم اصطفاف المراجعين.
•أماكن خاصة لمعاينة المركبات المتضررة وتصويرها.

إن إجراءات معالجة المطالبات تتم عبر األنظمة اإللكترونية
التــي طورتهــا التعاونيــة لمعالجــة المطالبــات ،وذلك من
مرحلــة التبليــغ عــن المطالبات وحتى التســوية النهائية.

•جميــع النمــاذج التــي يتــم تعبئتهــا إلتمــام إجــراءات
التعويض.
•التجهيــزات اإللكترونيــة الالزمــة لتســجيل ومعالجــة

حيــث تتــم كافة إجــراءات المطالبــة بين وحدات وأقســام

المطالبات.

التعويضات إلكترونيا ودون استخدام أي أوراق .كما طورت
التعاونيــة أيضــ ًا نظام ًا فريــدا لتقييم األضــرار حيث يعمل

•غرف إجتماعات.

هذا النظام على الحاسب الكفي .ويستخدم هذا النظام
مجموعــة مــن الفنيين لدى الشــركة إلدخال بيانــات أضرار
المركبة وأخذ الصور الفوتوغرافية وإرسالها لوحدة معالجة
المطالبــات فــي اإلدارة الرئيســية عبر شــبكة اإلنترنت من
خالل الجوال حتى يســتطيع معالج المطالبة من مراجعة
بيانات الضرر الذي لحق بالسيارة وإرسال أمر البدء باإلصالح
إلى مركز األصالح ،االمر الذي يســهل عملية انهاء إجراءات
المطالبة وبأسرع وقت.
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ممثلو الشركة بمكاتب المرور والمدن الفرعية

الخدمات اإللكترونية

لدى التعاونية ممثلوها في غالبية مكاتب المرور وحوادث

حرصت التعاونية على اإلســتفادة من االســتخدام الفعال

السير في المدن الرئيسية وبعض المدن الفرعية ،ويمكن

للتقنية الحديثة لضمان التوظيف األمثل للموارد وتقديم

للعمــاء تقديــم مطالباتهــم من خــال هــؤالء الممثلين.

الخدمات الفورية لعمالئها .لقد صممت خدماتنا اإللكترونية
التــي نقدمها عبــر موقع الشــركة لتوفر الراحة والســرعة

باإلضافــة إلى ذلك ،تغطي التعاونيــة كافة أرجاء المملكة
بترتيب خدمات البريد الســريع مجان ًا إلســتالم مســتندات

لعمالئنا في إدارة وثائق تأمينهم ،وذلك بإستخدام قاعدة

المطالبــات لكــي ال يضطــر عمالؤنا في المناطــق البعيدة

بيانــات شــاملة تحتوي علــى معلومات وثيقــة التأمين بما

الى تحمل أعباء السفر لتقديم مطالباتهم.

فيها المركبات المؤمنة ،تواريخ التغطية التأمينية ،أقساط
التأمين ،ومعدالت الخسائر.

شبكة واسعة مراكز اإلصالح
لــدى التعاونية أوســع شــبكة مراكــز إصالح الســيارات في

عمالئنا هم مركز إهتمامنا

المملكــة ،ويتــم إختيار هــذه مراكــز بعناية فائقــة للتأكد

يحتــل إلتزامنا نحو عمالئنا أعلى أولوياتنا ،فنحن فخورون

مــن تقديــم أعلــى المعاييــر وأحــدث التقنيــات فــي إصالح

بقدرتنا االســتثنائية على خدمة عمالئنا بتقديم الخدمات

المركبات وضمان أعلى مستويات الجودة والسالمة .ويبلغ

والمنتجــات التــي تلبــي توقعاتهم باســتمرار .إن تكريس

عدد هذه المراكز أكثر من  100مركز منتشرة في معظم

جهودنــا لتطوير عالقــة طويلة األمد مــع عمالئنا والحفاظ

مدن المملكة.

عليها يمثل أساس نجاحنا .إن تصميم فريقنا على تلبية
احتياجــات كل فرد من عمالئنا بتقديم الخدمة المناســبة

مركز خدمات العمالء
يعمــل مركز خدمات العمالء كحلقة وصل مركزية لتوفير
الخدمــات التي يحتاجها العمالء عبر فريق عمل ذو كفاءة
عاليــة وخبــرة طويلــة .ويتــم إســتخدام نظــام الــرد اآللــي

المتسمة بالكفاءة هو ما يميزنا عن منافسينا.
*تخضع منتجات التأمين التي توفرها شركة التعاونية للتأمين لضريبة
القيمة المضافة ،فيما عدا تأمين الحياة (التكافل) ،حيث تضاف نسبة %5
ابتداء من  1يناير .2018
لألقساط والرسوم اإلدارية لجميع الوثائق الصادرة
ً

الســتقبال وتســجيل جميع المكالمات الواردة من العمالء
بالداخل والخارج ،كما أن المركز مزود بأحدث التقنيات التي
تســهل خدمــة العميل والرد على اإلستفســارات بســرعة
8-2018.V1.MO-26

وســهولة .ويعمل المركز  24ســاعة وعلى مدى األســبوع
من خالل رقم االتصال .9200 19990
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Our representatives in the police offices and
remote areas
Tawuniya also has its representative in the police
offices in the main cities, through which claimants
can submit their claims. Besides that, Tawuniya
covers the whole kingdom by arranging free express
mail services to receive the claims documents so that
our valued clients do not need to take the burden of
traveling to submit their claims.
Wide network of repair centers
Tawuniya has the widest network of auto repair
centers that are chosen very carefully and meet
the highest standards among other repairers. The
number of repairers is more than 100 located in most
of the kingdom cities.
Customers Services Center
The Customer Service Center (CSC) serves as Tawuniya’s
central communication link to provide timely and
consistent handling of customer needs through a
motivated and knowledgeable team who handle all
inbound customer calls quickly and efficiently. This call
center is staffed with highly skilled customer service
representatives and equipped with state-of-the-art
communications technology so that Tawuniya can
readily respond to customer inquiries. This 24 hour a
day, 7 day a week operation can handle customer service
transactions through the number 9200 19990.

E-Services
Tawuniya emphasizes making effective use of proven
technology solutions in order to ensure optimum
resource-utilization and to provide quick, safe and
effective service to its customers. Our online services are
a quick and convenient way for our clients to administer
their insurance policies, using a comprehensive database
of information that provide all information related to
the policy transactions including insured vehicles, dates
of cover, premiums, and loss history.
The clients are our priority
Our topmost priority is the commitment to clients.
We pride ourselves on the outstanding ability to
serve clients by delivering products and services
that consistently meet their expectations. Our
dedication to developing and maintaining long term
client relationship is the foundation of our success.
Our team’s determination to meet the needs of each
and every one of our clients by providing timely and
efficient service sets us apart from our competitors.
* The insurance products provided by Tawuniya Insurance Company
are subject to Value Added Tax (VAT), except life insurance (Takaful).
A 5% of the premiums and administrative fees are added to all
policies issued starting from 1 January 2018.

9200 19990
www.tawuniya.com.sa
TFI / tawuniya

  Download Tawuniya app
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«First Class» Claims Services

New Motor Claim Centers

Providing high quality Motor insurance cover by

In 2008, Tawuniya opened three Motor Claim

Tawuniya is not just about competitive rates and

Centers located in Riyadh, Dammam and Jeddah.

policy covers. We guarantee that when you need to

The new claims centers are designed to ease all claim

make a claim, it will be dealt with fairly, quickly and

settlement procedure for our claimants. The new

efficiently. We authorize repairs to your vehicle within

Centers are equipped with the following.

48 hours from completion of claim documents, so
your car can be repaired and returned to you in very

•

Parking area

short time. Our professional employees do their best

•

Comfortable waiting area with TV screens

to ensure the satisfaction of clients.

•

A state-of-art queuing system

Motor claims processes are automated using a

•

An on-site area for inspection andphotographing

state-of-art system that was designed in-house to
vastly improve all claims aspects from intimation

of damaged vehicles
•

to final settlement. All of the transactions between
the claims units are paperless. Tawuniya has also

transactions
•

developed a damage assessment system that works
on PDA; this system is used by our surveyors to enter

All forms that our clients may require for their
Advanced technology and communication
equipments

•

Conference rooms

the damage description and details, take photos
for the damages and synchronize the same with
our main system through GPRS so that the claim
processor can review the damage details and send
the repair approval to the repairer.

5

Value-Added Features

Fleet Risk Management Advice
Risk management in today’s market plays a very

the insured responsibility in an accident is zero, and

important part in the protection of assets and the

covering passenger’s liability without any additional

reduction in liability exposures. Understanding and

premium.

taking proactive action against the uncertainties or
risks that your organization faces is fundamental to

Competitive Rates

that organization’s ability to achieve its strategic

As the largest insurance company in the Kingdom,

objectives.

Tawuniya provides the best products, services, and

Any company operating a fleet of vehicles, large

benefits with a relatively competitive rates and

or small, will appreciate the value of maintaining

deductibles. We have designed our pricing in a way

lower premiums and keeping their vehicles on the

so that every commercial client may be able to find

road for the maximum amount of time possible.

an acceptable option meeting all business needs. We

Our motor fleet insurance offering goes way beyond

also could offer a «tailor made policy» that will suit

just competitive premiums. Fleet risk management

your business. In Tawuniya, we believe that a win-win

advice becomes an integral part of the service we

relationship always represent the success of business.

offer to our commercial clients so that they can be

The result of this way of working has been that we

concentrating on their core business rather than

have a long-lasting relationship with our clients.

tracking their claims.
Cash Payment Settlement
The fleet operators want to make sure that the
disruption to their operation will be minimal.
Therefore, and along with our outstanding ability
to serve our clients in a timely manner, we offer the
cash settlement basis facility to simplify the claim
process and make sure that our clients receive their
indemnities shortly after submitting the required
claim documents, which consequently enables them
to repair their vehicles without any delay
Product Development & Enhancement
Tawuniya has always been committed to developing
and enhancing its products to meet the market needs
and provide the best insurance covers.
In addition, our Motor comprehensive policy has
been constantly improving to be more suitable for
our clients. The improvements include (but not
limited to) waiving the deductible from any claim if

4

Third Party (Sanad)

Additional Covers and features with No

•

Covers In the event of an accident occurring

additional cost

during the policy effective period, involving

Moreover, Tawuniya provides under comprehensive

indemnity under the terms of this Policy, the

insurance the following covers, services without any

maximum limits of the Company’s liability in

additional premium.

respect of bodily injury (including blood money

•

and the sums estimated for injuries and medical
expenses) and in respect of property damage

as a result of fire.
•

shall not exceed SR 10,000,000 (Saudi Riyal ten
million) per any one occurrence.

Cover of loss or damage to the insured vehicle
Cover of loss or damage to the insured vehicle
as a result of theft.

•

Charges for towing of insured vehicle to the
repairer.

Additional Covers

•

added to your policy with an additional premium.

Waiver of deductible for accidents where the
responsibility is 100% against the third party.

To meet all your needs, the following covers can be
•

Waiver of depreciation on windscreen, rear screen
and doors screen.

•

Hire car facility for Sedans.

•

Agency repair.

•

Cover for under-age drivers.

amounts without delay in the processing of the

•

Personal accidents for drivers and passengers.

insured vehicle repair.

•

Geographical extension to cover damages to the

•

Tawuniya handles the recovery of any due

insured outside the Kingdom.
•

Cover for additional accessories.

•

Cover for natural hazards.

•

Limited cover for goods in transit.
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Motor Commercial
Covers vs Cost

Diversfied Products

When you decide to apply for motor commercial

Tawuniya allows you to choose one or more of the

insurance, the challenge is to get the right balance

following motor insurance products.

between service and cost. You may prefer the low
cost premium but the effect of dealing with a fleet

Comprehensive (Al-Shamel)

insurer with poor administration and inferior claims

•

saved on reduced premiums. Tawuniya provides a

Provides cover for loss or damage to the insured
vehicle up to the declared value.

service will cost you far more than what might be
•

Covers In the event of an accident occurring

flexible Motor Insurance solution for fleets of varying

during the policy effective period, involving

sizes. It offers protection for a wide range of vehicle

indemnity under the terms of this Policy, the

types and coverage options that can be tailored to

maximum limits of the Company’s liability in

your business requirements.

respect of bodily injury (including blood money
and the sums estimated for injuries and medical

The Insured Vehicles

expenses) and in respect of property damage

•

“Lease to Own” vehicles.

shall not exceed SR 10,000,000 (Saudi Riyal ten

•

Rent a car

million) per any one occurrence.

•

Light commercial vehicles (Up to 3.5 tons).

•

Medium commercial vehicles (Up to 5 tons).

•

Heavy commercial vehicles (over 5 tons and/or

•

Commercial vehicles used in domestic and

over 16 seats).
international public transportation.
•

Commercial vehicles of high risk.

•

Diplomatic vehicles.
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Tawuniya
Historical Background
The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) is a Saudi Joint Stock Company established in Riyadh,
Saudi Arabia by Royal Decree number M/5 of 17/4/1405H (5/4/1985G) and was registered on January 18,
1986G (7/5/1406H) under Commercial Registration number 1010061695 with authorized and issued capital
amounted to SR 1,250 million. The purpose of the Company is to transact cooperative insurance operations
and all related activities such as reinsurance or agency activities. Its principal lines of business include motor,
marine, fire, medical, engineering, energy, aviation, Takaful, and casualty insurance.

Competitive Advantages

International Rating

As the leader of the insurance industry in the

Tawuniya is the only Saudi insurance company that it

Kingdom, Tawuniya has many competitive

is assigned an (A) credit rating by Standard & Poor’s

advantages including financial strength, a well

(S&P) Rating Services. According to S&P Tawuniya

established company, goodwill, professional human

is one of the top 200 insurance companies world-

resources, high level of automation, clearly defined

wide.

strategy, and innovative products.
Shariaa Compliant
Market Position

The Shariah Review Bureau has approved Motor

The huge paid up capital coupled with large volume

Insurance Policy to become compliant with Shariah

of business activities and professional human

requirements as stated by the honorable committee

resources have jointly qualified Tawuniya to rank

members. The Committee has approved to Tawuniya

No. 1 in the Saudi insurance market with a market

launching the said product in the market after

share exceeding 22.5%. The sound planning, building,

the revision and scrutinizing. This reflects the real

organization, stability, development, follow-up,

keenness of Tawuniya to have its products compliant

customer confidence, and strong financial solvency

with the Shariah requirements. This reassures our

are terms representing the solid foundation through

clients, increases their trust in our products and

which the Company reached this leading position.

relieves any worries.

Because of its leadership standards, Tawuniya
occupies the forefront among GCC and Arab
insurance companies.
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