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عميلنا العزيز .... 

ــي ــاعدك ف ــرور يس ــن الم ــد بقواني ــة والتقي ــوات الصحيح ــاع الخط ــى اتب ــك عل  حرص
سرعة إنهاء إجراءات مطالبتك من قبل شركة التأمين:

 أوال: نرجــو منــك قــراءة عقــد التأميــن قــراءة متأنيــة لمعرفــة ماهــو لــك  ومــا عليــك
حتى تكون على بينة من ذلك.

ــل ــن قب ــك م ــادر ل ــض الص ــادة والتفوي ــة القي ــريان رخص ــن س ــد م ــو التأك ــا: نرج  ثاني
 الشــركة وأال تمكــن أي شــخص بقيــادة ســيارتك حتــى تتأكــد أنــه يحمــل رخصــة
ــن ــادة م ــض قي ــى تفوي ــه عل ــول ل ــد الحص ــول وبع ــارية المفع ــعودية س ــادة س  قي

الشركة.

ثالثا: نرجو اتباع الخطوات ا¢تية في حالة وقوع حادث ال قدر ا�.

1. إخطار الشرطة فوًرا ¤ثبات  الحادث والحصول على تقرير المرور

 2. إبــالغ شــركة التأميــن فــورا عــن الحــادث خــالل 84 ســاعة مــن وقوعــه وذلــك عــن
 طريــق الهاتــف، الفاكــس، أوالحضــور الشــخصي الــى مكاتــب شــركة التأميــن وعــدم

البدء في االصلح إال بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
 3. عــدم التنــازل عــن حقــك تجــاه الطــرف الثالــث (الغيــر) وفــي حــال التنــازل ســوف
 تقــوم الشــركة بتحميلــك تبعــات ذلــك حيــث أن شــركة التأميــن تغطــي الخطــأ

الناتـــــج منك وال تتحمل أخطاء ا¢خرين.

 4. عــدم تتــرك ســيارتك بعــد الحــادث فــي أي مــكان غيــر آمــن أو بــدون حراســة حيــث
أن شركة التأمين غير مسئولة عن أي تلف أو ضرر يلحق بالسيارة بعد الحادث.

 5. أي مطالبــة نتيجــة مخالفــة مروريــة تعتبــر غيــر مغطــاة مــن قبــل شــركة التأميــن
ــرة ــة الظاه ــارات المروري ــرام االش ــدم احت ــل ع ــرور مث ــة الم ــد وأنظم ــاك لقواع  (انته

في الطرق أو عدم احترام الشارة الضوئية أو تجاوز السرعة الزائدة عن المحددة.
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 رابعــا: يجــب إرســال المســتندات التاليــة لشــركة التأميــن فــي أقــرب وقــت ممكــن
بحد أقصى 84 ساعة:

ــن ــه م ــع علي ــات وموق ــتوفى البيان ــيارة) مس ــادث س ــوع ح ــح بوق ــوذج (تصري  1. نم
المؤمن له.

 2. تقريــر مــن الشــرطة عــن كيفيــة وقــوع الحــادث ومســئولية االطــراف المتســببة
ــر، ــن الغي ــة م ــر أو المحصل ــا للغي ــرر دفعه ــغ المق ــه المبال ــا ب ــادث موضح ــي الح  ف

مع إحضار كروكي الحادث من قسم المرور.

3. صورة من استمارة السيارة المؤمنة.

4. صورة من رخصة القيادة للسائق سارية المفعول وقت الحادث.

5. صورة من أمر االصلح الخاص بالسيارة.

خامسا: في حالة االصابة نتيجة للحادث فالمطلوب موافاة شركة التأمين با¢تي:

1. تقرير طبي.

2. فواتير العالج الملزم بدفعها المؤمن له.

 3. فــي حالــة عــرض المــرور علــى المحكمــة فمطلــوب قــرار المحكمــة الــذي يوضــح
ــاب ــركة خط ــدم الش ــذا وتق ــه ه ــة Ìصابت ــث نتيج ــرف الثال ــرر للط ــض المق  التعوي

كفالة غرم وأداء في حالة الصابة للجهات المختصة.
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سادسا: في حالة الوفاة نتيجة للحادث فالمطلوب موافاة شركة التأمين با¢تي:

1. شهادة الوفاة.

ــة ــديدها لورث ــوب تس ــة المطل ــغ الدي ــد مبل ــق بتحدي ــا يتعل ــة فيم ــرار المحكم  2. ق
ــة  المتوفــى. هــذا وتقــدم الشــركة خطــاب ضمــان بنكــي لبيــت المــال بقيمــة الدي
 الواجبــة علــى المؤمــن لــه نظاميــا دفعهــا والمترتبــة علــى حــادث مــروري أو ناتجــة

عنه بعد موافاة الشركة بالمستندات االتية :
- نموذج إخطار حادث.

- صورة من شهادة الوفاة.
- تقرير المرور عن الحادث.

- صورة من رخصة القيادة الخاصة بالسائق سارية المفعول.
- صورة من استمارة السيارة.

سابعا: في حالة اختفاء السيارة نرجو اتباع الخطوات التالية:

 1. ال تقــم بإبــالغ الجهــات المعنيــة فــي حالــة اختفــاء الســيارة قبــل الرجــوع لشــركة
تأجير والتأكد بأن السيارة ليست بحوزتنا.

 2. قــم بإبــالغ الشــرطة بعــد ذلــك وفــي خــالل 42 ســاعة والحصــول علــى تعميــم
بحث ثم قم بمراجعة شركة التأمين ¤كمال ا¤جراءات المتبعة لذلك.
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شركة التأجير التمويلي
Taajeer Finance Lease Co.

920 00 0649
+966 12 612 0888

P.O.Box 128217,Jeddah 21362
C.R.403289565 .س.ت 

+966 12 607 5659
www.taajeerfinance.com


