التعاونية

تغطية الكوارث الطبيعية

أنشــئـــــت شركة التعــاونــيــــة للتأمين (التعــاونــيــة) بـمـــوجب المـرســـوم الملكي
رقــم م 5/وتـــاريخ 1405/4/17هـ ،وتـــم تــســجـيلـــها بتـــاريــخ 1986/1/18م بموجب
الـــسـجــل الـتــجــاري رقـــم  1010061695كـشــــركة مســاهمة سـعـوديـة وبـرأســمـــال
قــدره  1,000مليون ريال.
وبفضــل رأســمالها الضخم هذا ،وبتحقيقها أقســاط تأميــن بلغــت  6.2مليار ريال
في عام 2014م ،تعد التعاونية أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية.
تزاول الشركة أعمال التأمين وفق ًا لمفهوم التأمين التعاوني المجاز شرع ًا بموجب
قرار هيئة كبار العلماء .وبمقتضى هذا المفهوم ،تعيد الشركة جزءاً من الفائض
الناتــج عــن عملياتهــا التأمينيــة إلــى حملــة الوثائق ،إضافــة إلى التعويضــات التي
تدفعهــا للعمــاء المتضررين من األخطــار المغطاة في حــال تحققها وذلك نظير
أقساط سنوية محددة.

أهمية التأمين الشامل
سجل
مع الزيادة المضطردة في عدد المركبات داخل المملكة العربية السعوديةَّ ،
عدد حوادث الطرق ارتفاع ًا موازي ًا ،وباتت عشرات اآلالف من الحوادث التي تقع سنوي ًا
تتســبب في نتائج مؤلمة وفي وقوع خســائر مادية فادحة .وتشــمل هذه الخسائر
تكاليف استبدال المركبات المتضررة أو إصالحها أو مصاريف العالج بالمستشفيات
وتبعــات المســؤوليات تجــاه الغير من ديات أو تعويضات .وهــي جميع ًا تمثل عبئ ًا
مالي ًا باهظ ًا على صاحب المركبة أو سائقها .من هنا تبرز األهمية القصوى للتأمين
يعوض عن كل هذه الخســائر ويمنح صاحب المركبة
الشــامل على المركبة الذي ِّ
و/أو سائقها األمان وراحة البال.

اعتماد الهيئة الشرعية
اعتمدت الهيئة الشــرعية للتعاونية وثيقة تأمين «الشامل» للمركبات الخصوصية
لتصبح متوافقة مع المقتضيات الشرعية حسب رأي أعضاء الهيئة .وقد أجازت الهيئة
الشرعية طـرح هـذه الـوثيـقـة في األسـواق بـعـد مـراجـعـــة دقـــيـــقـة ومؤثرة مما يعكس
حرص الشركة على اتمام توافق هذا التأمين مع أحكام الشريعة اإلسالمية وبالتالي
يشكل مصدر اطمئنان لعمالئنا و يتيح لهم اإلقبال على منتجاتنا بثقة.

المنافع األساسية
تغطية السيارة المؤمن عليها

تعوض التعاونية إما نقداً أو بإصالح المركبة المتضررة أو باالســتبدال إذا تعرضت
ِّ
المركبة المؤمن عليها ألية خســائر أو أضرار طارئة نتجت ،على ســبيل المثال ،عن
حوادث الطرق أو السرقة أو الحريق أو أية أخطار أخرى غير مستثناة من الوثيقة.

المسؤولية تجاه الغير

قــد تترتــب علــى صاحــب المركبــة أو الســائق المجــاز مســؤولية مدنيــة لتعويــض
الطــرف الثالــث نتيجــة حادث تســببت بــه المركبة المؤمــن عليها .في هــذه الحالة
تتكفــل التعاونيــة بســداد التعويــض عن تلك المســؤولية فــي الواقعــة الواحدة
وخالل فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة لألضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات
والمبالغ المقدرة عن اإلصابات والمصاريف الطبية ) واألضرار المادية مع ًا لن تتجاوز
مبلغ ًا إجمالي ًا قدره  10.000.000ريال ( عشرة ماليين ريال سعودي ) ،حداً أقصى
لمسؤولية الشركة.

مزايا فريدة لبرنامج الشامل

تتميــز هــذه التغطية بأنهــا تعوضك عن الخســارة أو الضرر للمركبة المؤمــن عليها نتيجة
ال َب َرد أو الفيضانات بسبب األمطار أو السيول الناتجة عنها.

.1

يغطي جميع الخسائر واألضرار التي تتعرض لها السيارة المؤمن عليها نتيجة الحادث
وال تقتصر على خسائر وأضرار محددة ومسماة.

مصاريف العالج الطارئ

.2

يوفر تغطية مجانية للخسائر الناتجة عن ال َب َرد أو السيول أو الكوارث الطبيعية األخرى
عدا العواصف الرملية.

تدفــع التعاونيــة لســائق المركبة أو ركابها مصاريــف العالج الطارئ نتيجــة حادث وذلك في
حدود  250ريال سعودي لكل منهم.

.3

ســواء كانــت كلية أو جزئية
يعــوض عن الخســائر الناتجة عن تعرض المركبة للســرقة
ً
إضافةً إلى الخسارة الناتجة عن الحريق.

التوسعات اإلضافية

.4

ال يتم تطبيق مبدأ الحسم مقابل االستهالك عند استبدال القطعة المفقودة أو التالفة
بأخرى جديدة للمركبات التي يقل عمرها عن  7سنوات وذلك فيما عدا االطارات.

يمكن توسيع منافع برنامج تأمين «الشامل» مقابل قسط إضافي بحيث يشمل التغطيات
االختيارية التالية:

.5

يوفــر تغطيــات إضافية اختيارية تمنــح عدداً من المزايا التي ال تتوفر في برامج التأمين
المشابهة.

.6

ُيعفــى المؤمــن له مــن دفع مبلغ التحمل بشــرط أن يكون الطرف الثالث مســؤوالً عن
الحادث بنسبة .%100

.7

تضــع التعاونيــة تحــت تصرف المؤمن له شــبكة واســعة مــن ورش اإلصــاح المعتمدة
والمنتشرة في شتى أنحاء المملكة والتي توفر خدمة إصالح سريعة وفعالة.

.8

إمكانية تقديم المطالبة إما إلى مراكز التعويضات أو عن طريق الهاتف.

الحوادث الشخصية
تشمل هذه التغطية اإلصابات الشخصية للسائق و الركاب نتيجة حادث تشترك فيه المركبة
المؤمــن عليهــا ،وذلــك بمبالغ تصل إلى  100,000ريال ســعودي كحــد أقصى لكل منهم.
تعوض عن اإلصابات الشخصية للسائق والركاب لكل
وتتميز هذه التغطية اإلضافية بأنها ِّ
تعوض عن المصاريف الضروريــة المتكبدة في العالج
األعمار حتى ســن  70ســنة .كما أنهــا ِّ
الطبــي والجراحي الناتج مباشــرة عــن حادث للمركبة المؤمن عليهــا وبحد أقصى 25,000
ريال سعودي.

توفير مركبة بديلة
بموجب هذه التوسعة ،تعوض التعاونية المؤمن له عن المصاريف التي يتكبدها الستئجار
سيارة بديلة لحين إصالح السيارة المتضررة أو تسوية المطالبة وذلك بحد أقصى للمنفعة
قدره  2000ريال سعودي وبواقع  100ريال سعودي يومي ًا.

عدم تطبيق شرط االستهالك
بموجب هذه التوسعة ،ال يتم تطبيق شرط االستهالك عند التعويض عن الخسارة الكلية
للمركبة التي يقل عمرها عن  12شهراً.

تغطية السائقين صغار السن

يمكن توســعة الفئة العمرية لتشــمل الســائقين أقل من  25ســنة وبقسط إضافي حسب
الفئة العمرية التي يتم إختيارها.

التوسعة الجغرافية
بموجب هذه التوسعة فان التغطية التأمينية تشمل أضرار المركبة المؤمن عليها نتيجة
الحوادث التي تقع خارج المملكة العربية السعودية وذلك للدول التالية:
•مملكة البحرين فقط.
•دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها مملكة البحرين.
•مصر ،األردن ،لبنان وسوريا.

اإلصالح لدى الوكالة
توفر التعاونية ميزة إصالح المركبة المتضررة لدى الوكيل المعتمد مقابل قسط إضافي.

تكلفة التأمين
تتفــاوت التكلفــة تبع ًا لنوع المركبة وقيمتها وعمر وخبرة الســائق الذي يقودها .وعلى أية
حــال فــإن قيمة قســط تأمين الشــامل تعد متواضعة قياســ ًا على المنافــع والمزايا وحدود
التغطية التي يوفرها البرنامج.
وتتحدد تكلفة التغطية األساسية لبرنامج الشامل عادة بنسبة مئوية من القيمة السوقية
للمركبــة عنــد إجــراء التأمين وفق ًا لمــا يحدده المؤمن له في طلب التأمين ،أو حســبما يتم
االتفاق عليه بين الشركة والمؤمن له .إضافة إلى تكلفة الحصول على التغطيات اإلضافية
تتحدد حسب رغبة طالب التأمين.
التي يمنحها البرنامج والتي
ّ

إجراءات التأمين
.1

تعبئة طلب التأمين مع مراعاة تحديد نوع المركبة والغرض من االستعمال وعمر السائق
وخيارات التوسعة المطلوبة.

.2

ارفاق صورة من استمارة السيارة.

.3

مراجعــة أحــد مكاتــب التعاونيــة أو منافــذ البيــع األخــرى لمعاينــة الســيارة وتســليم
المستندات.

.4

سداد القسط إما نقداً أو عن طريق التفويض بالصرف من البطاقة اإلئتمانية أو بواسطة
خدمة سداد المتوفرة في البنوك المحلية.

.5

اســتالم شــهادة التأمين وبطاقة التأمين على أن يبدأ سريان التغطية بعد يوم واحد
من سداد قيمة اإلشتراك.

التأمينات األخرى المتوفرة
توفر التعاونية أيض ًا كافة أنواع التأمين مثل تأمينات الحريق ،والمســاكن وســند والحوادث
المتنوعة ،والهندسي ،والبحري والطبي والطيران والتكافل وجميع تأمينات المسؤوليات
بما في ذلك تأمين أخطاء المهن الطبية ومسؤوليات أصحاب األعمال وغيرها.
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