التعاونية درايف
دليل البرنامج

ما هو برنامج التعاونية درايف؟

التعاونيــة درايــف هــو برنامــج حصــري يمنحــك فرصــة الحصــول علــى
مكافــأة أســبوعية وخصــم عنــد تجديــد وثيقتــك بنــاء علــى ســلوك
قيادتــك للســيارة مــن خــال كســب نقــاط التعاونيــة درايــف .بمجــرد
إعــداد جهــاز اإلستشــعار وتثبيتــه فــي ســيارتك ،ســيجمع تطبيــق
التعاونيــة درايــف بيانــات القيــادة الخاصــة بــك ،بمــا فــي ذلــك التســارع،
والمكابــح ،واالنعطــاف ،والســرعة ،واســتخدام الهاتــف المحمــول،
باإلضافــة إلــى العوامــل األخــرى التــي تؤثــر علــى ســلوك القيــادة ،مثــل
القيــادة فــي وقــت متأخــر والمســافة المقطوعــة فــي الليــل.
بمجــرد انضمامــك إلــى التعاونيــة درايــف ،يصبــح الحصــول علــى
مكافآتــك أمـ ًرا ســه ً
ال .كلمــا ربحــت المزيد من النقــاط زادت مكافآتك.
*هذا البرنامج مخصص لحاملي وثائق التأمين الشامل.

الميزات

عائد كبير على
القسط المدفوع

خصم حتى  %20عند
تجديد تأمين سيارتك

مكافآت أسبوعية

تقنية تنبيه االصطدام

سلوك قيادة أفضل
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ابدأ رحلتك مع التعاونية درايف

قم بتحميل تطبيق التعاونية درايف أو االتصال على
 800 124 9990لتفعيل البرنامج في أي وقت.
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وفعل
سجل
ّ
التعاونية درايف

ُقد سيارتك جيدًا

احصل على مكافآت

كيف ُيقاس سلوكي في القيادة؟

ـون
يجمــع تطبيــق التعاونيــة درايــف بيانــات القيــادة ويحللهــا ،وتتكـ ّ
بياناتــك للقيــادة مــن ســلوكيات التســارع ،والكبــح ،واالنعطــاف،
والســرعة ،واســتخدام الهاتــف المحمــول ،باإلضافــة إلــى العوامــل
ـت
األخــرى التــي تؤثــر علــى ســلوكك للقيــادة ،مثــل أن تقــود فــي وقـ ٍ
متأخــر مــن الليــل والمســافة التــي تقودهــا.
ٍ
تُقاس سلوكيات القيادة المختلفة على النحو التالي:
•التســارع والكبــح واالنعطــاف :ننظــر إلــى عــدد المــرات التــي
تقــود فيهــا فــوق الحــد األقصــى للقــوة جــي (وهــي مكافــئ
تســارع الجاذبيــة) للتســارع والكبــح واالنعطــاف .حيــث تُقلــل
ـكل
القيــادة تحــت هــذه الحــدود مــن خطــر التــورط فــي حـ ٍ
ـادث بشـ ٍ
كبيــر ،بينمــا تزيــد القيــادة فــوق هــذه الحــدود مــن المخاطــر.
ٍ
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•الســرعة :نقيــس مقــدار الوقــت الــذي تقــود خاللــه فــوق حــد
الســرعة.
•اســتخدام هاتفــك أثنــاء القيــادة :نتتبــع أيضــً اســتخدام
الهاتــف المحمــول أثنــاء القيــادة ،ونقيــس الوقــت الــذي يتجنــب
فيــه الســائقون اســتخدام الهواتــف المحمولــة أثنــاء القيــادة .إذ
ســيحدد التطبيــق مــا إذا كنــت تســتخدم الهاتــف عبــر بيانــات
أجهــزة االستشــعار المختلفــة ،وال يشــمل هــذا اســتخدام
مجموعــة األدوات الصوتيــة التــي ال تتطلــب اســتخدام اليديــن.
•القيــادة الليليــة :نأخــذ بعيــن االعتبــار أيضــً الوقــت الــذي تقــود
ـت متأخـ ٍـر مــن الليــل.
خاللــه فــي وقـ ٍ
ـي عــدد الكيلومتــرات التــي تقودهــا،
•المســافة :ننظــر إلــى إجمالـ ّ
فكلمــا زاد الوقــت الــذي ُيقضــى فــي الطريــق ،زاد خطــر التــورط
فــي حــادث.

ما هي البيانات التي تجمعها التعاونية؟

المسافة التي تقطعها السيارة
الفترة الزمنية التي تستخدم فيها السيارة
نوع الطرق التي تسلكها
سرعة السائقين
سلوك الكبح للسائقين
التنبيه في حالة وقوع أي حادث

التعاونية درايف | دليل البرنامج

4

كيف اكسب نقاط التعاونية درايف؟

ُقد جيدًا للمحافظة على رصيد نقاط القيادة األسبوعي عبر:
التسارع بسالسة
الكبح بسالسة
االنعطاف بسالسة
القيادة ضمن حدود السرعة
عدم استخدام هاتفك المحمول
يتأثر التصنيف بعدد النجوم الممنوحة لكل رحلـة بناء على
سلوك القيادة.

كيف تمنح النقاط لرحالتي؟
ّ
لــكل
تُمنــح النقــاط للرحــات عبــر قيــاس كميــة األحــداث التــي تقــع
رحلــة.
تمنــح نقــاط ّ
كل رحلـ ٍـة مــن أصــل  100نقطـ ٍـة ،وهــي مرتبطـ ٌـة بالتصنيــف
بعــدد النجــوم لــكل رحلــة ،والتــي يمكنــك اســتعراضها فــي تطبيــق
درايــف.
التصنيف بعدد النجوم
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نقاط الرحلة
 19 - 1نقطة
 29 - 20نقطة
 39 - 30نقطة
 49 - 40نقطة
 59 - 50نقطة
 69 - 60نقطة
 79 - 70نقطة
 89 - 80نقطة
 99 - 90نقطة
 100نقطة
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شركاء النجاح
مــع التعاونيــة درايــف  ،يمكنــك الوصــول إلــى مجموعــة مــن شــركاء
الخدمــة والمكافــآت لمســاعدتك علــى أن تصبــح ســائقً ا أفضــل وأن
تظــل آم ًنــا علــى الطــرق .تعــرف علــى شــركائنا.

حالة التعاونية درايف الخاصة بك
يمكنــك كســب مــا يصــل إلــى  100نقطــة درايــف فــي اإلســبوع
باإلضافــة إلــى  75نقطــة شــهرية مــن خــال القيــادة الجيــدة،
وتحســين ســلوكك فــي القيــادة ،والمعرفــة والوعــي ،والتأكــد مــن
أن مركباتــك آمنــة للقيــادة .فــي نهايــة كل شــهر ،ســوف تتلقــى
بنــاء علــى نقــاط القيــادة الخاصــة
إشــعارًا بحالــة التعاونيــة درايــف
ً
بــك .كلمــا ربحــت المزيــد مــن نقــاط القيــادة ،زادت حالــة التعاونيــة
لديــك وزادت المكافــآت التــي تحصــل عليهــا.

البداية

خصم على
قسط التأمين

برونزي

 2,999 - 0نقطة

فضي
Bronze

 3,999 - 3,000نقطة

%2.5

ذهبي

 4,999 - 4,000نقطة

%10

بالتيني

 6,000 - 5,000نقطة

%20

سيبدأ جميع األعضاء من المستوى البرونزي
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نتائج القيادة األسبوعية  -من 100

النقاط السنوية
5,100

نقاط السلوك من 80
التسارع
المكابح
اإلنعطاف
السرعة
استخدام الجوال
نقاط التعزيز حتى  20نقطة
المسافة المقطوعة
القيادة الليلية

نقاط إضافية شهرية  -من 75

النقاط السنوية
900

فيديوهات سلوكيات القيادة
استبيان التعاونية درايف
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حمل التطبيق
التعاونية درايف
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Tawuniya Drive
Program Guide

What is Tawuniya Drive?

Tawuniya Drive is a new driver behavior program that gives
you the opportunity to get weekly rewards and policy
renewal discounts by earning points based on your driving
habits. Once you set up the sensor and install it at your
car, the Drive app will collect your driving data, including
acceleration, braking, cornering, speeding, and mobile
phone use, in addition to other factors that affect driving
behavior, such as driving late and the distance travelled.
Once you have joined Tawuniya Drive, getting your rewards
is easy. The more points you earn the greater your rewards.
* This program is intended for Al-Shamel insurance policyholders.

Features

Value for Money

Up to 20% discount on your
car insurance renewal

Weekly Reward
& Discounts
Improved driving
behavior
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Impact Alert Technology
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Get Started with Tawuniya Drive

Download the Tawuniya Drive app or call us on
800 124 9990 to activate the program at any time.

1

2

3

Sign-up and activate
Tawuniya Drive

Drive well

Get Rewards

How do you measure my driving
behaviour?

The Tawuniya Drive app collects and analyses driving data.
Your driving data is made up of your acceleration, braking,
cornering, speeding and mobile phone use behaviours.
Other factors that impact your driving behaviour is if you
drive late at night and the distance you drive for.
The various driving behaviours are measured as follows:
• Accelerating, braking and cornering: We look at the
number of times you drive above the g-force limits for
acceleration, braking and cornering. These limits are
determined by analysing driving behaviour with accident
data. Driving below the limits significantly reduces the
risk of being involved in an accident, while driving above
these limits increases the risk.
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• Speeding: We measure the amount of time you drive
above the speed limit.
• Using your phone while driving: We also track mobile
phone use while driving. We measure the time drivers
avoid using mobile phones while driving. The app will
determine phone use using various sensor data. This does
not include using a hands-free voice kit.
• Night-time driving: We consider the amount of time that
you drive late at night.
• Distance: We look at the total number of kilometres you
drive. The more time spent on the road, the higher the risk
of being involved in an accident.

What Data Is Collected by
Tawuniya Drive?

The distance the car travels.
The period of time the car is used.
What type of roads is the driver travelling in.
The drivers speed.
The drivers braking behaviour.
Force of impact if any accident occurs.
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How do I earn points for my Behaviour
Score?
Drive well to maintain your weekly Drive points balance by:
Accelerating smoothly
Braking smoothly
Cornering smoothly
Driving within the speed limit
Not using your mobile phone
Star ratings will be deducted based on the type and severity
of a driving event.

How do my trips get scored?
Trips are scored by measuring the amount of events that
occur per trip.
Each trip is scored out of 100 points, which correlates to
your star rating per trip, which you can view in the Drive app.
Star rating
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Trip points
1 – 19 points
20 – 29 points
30 – 39 points
40 – 49 points
50 – 59 points
60 – 69 points
70 – 79 points
80 – 89 points
90 – 99 points
100 points
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Making rewards possible
With Tawuniya Drive, you can access a range of service and
rewards partners to help you become a better driver and
stay safe on the roads. Meet our partners:

Your Tawuniya Drive status
You can earn up to 100 drive points per week in addition to
75 points per month by driving well, improving your driving
behaviour, knowledge and awareness, and by making sure
your vehicles are safe to drive. At the end of each month, you
will receive a Tawuniya Drive status notification based on your
Drive points. The more Drive points you earn, the higher your
Tawuniya Drive status and the more rewards you get.

Start

Premium
Discount

0 - 2,999 points

0%

Bronze
Silver

3,000 - 3,999 points

2.5%

Gold

4,000 - 4,999 points

10%

Platinum

5,000 - 6,000 points

20%

Bronze

All members will start at Bronze
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Weekly Driving Scores - out of 100

Annual Points
5,100

Behaviour Score - Out of 80
Acceleration
Braking
Cornering
Speeding
Mobile Usage
Booster Score - Up to 20 Points
Distance
Night time Driving

Monthly Additional points - out of 75

Annual Points
900

Online Video Assessment
Online Questionnair
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Download the App
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8001249990

