الدليل التوعوي

املقدمة:
تتنامى الحاجة إلى الخدمات التأمينية بص ووو وا ماطها املختلفة لدى املجتمعات الس وويما اة بأ بأس ووتاو التالو اال ت ا  ،حيث تعكس معدالت الوعي
الث افة التأمينية في املجتمع مدى قد ته على الوفا بتعهداته التزاماته املالية ،لبا ش و و و ووهد قالا الخدمات التأمين باململكة طفرأ ملحوظة س و و و وووا فيما
يتعلق بالنواحي التنظيمية الرقابية املما سة العملية على املستويين الفردي املؤسس ي.
إيما ا بد األما ة العامة للجان تجاه املجتمع ،ف د تم إعداد وبا الدليل ليض و و و ووا إلى مس و و و وواع ا حو فع معدل الوعي التأميني لدى املس و و و ووتفيدي م
الخدمات التأمينية ،ذلك م الل ض و و و ووع إطا تعريفي ب الا التأمين وا التياليات التأمينية املختلفة ،ما يجت على طالت التأمين التعر عليه
عند التحث ع التيالية املالئمة الحتياجاته التأمينية ،الخالوات التي يتعين عليه على املستفيد م التأمين إتتاعها عند تح ق األ الا املؤم من ا.
سوويتنا ل وبا الدليل في قسوومه األ ل :التأمين ودافه متادئه واعه التعريف باملصوواللحات التأمينية التي غالتا ما ترد في ع ود التأمين ،ثم يتنا ل في
قسمه الثاني :مختصرا لتعض اإل شادات لالالت التأمين عند ا تيا الوثي ة.
مع عدم اإل الل بالياية الوا دأ بعالية م إعداد وبا الدليل م كو ه ف ط دليال إ ش و و وواديا توعويا ،فتجت اإلش و و ووا أ إلى ن وبا الدليل ال ي ر ألي طر
ي ح وق يفرض ي التزامات ،ن العبرأ بين طرا العالقة التأمينية هي ما يتم االتفاق عليه في ثي ة التأمين ملح ات ا / ،ما يص و و و ود بموجت
األ ظمة اللوائح التعليمات الرقابية اإلشرافية.
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القسم األول
التأمين وأهدافه ومبادئه وأنواعه والتعريف باملصطلحات التأمينية
ا
أول :التعريفات:
التأمين
وثيقة التأمين
أنظمة ولوائح التأمين

شركة التأمين
املؤمن
املؤمن له
املستفيد
اصحاب املهن الحرة
وكيل التأمين
وسيط التأمين
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ّ
ّ
وو تحويل عتا املخاطر م املؤم لهم إلى املؤم  ،تعويض م يتعرض من م للضر الخسا أ م قتل املؤم .
ّ
ّ
هي ع د يتعهد بم تضاه املؤم بأن يعوض املؤم له املستفيد عند حد ث الضر الخسا أ امليالى بالوثي ة ،ذلك
ّ
م ابل االشتراك البي يدفعه املؤم له.
ظام مراقتة شركات التأمين التعا ني الصاد باملرسوم امللكي قم (م )32/تا يخ (1424/06/02ه) املعدل باملرسوم
امللكي قم (م )30/تا يخ _1434/05/27ه) ،الئحته التنفيبية اللوائح التنظيمية التعليمات التي تصد ع مؤسسة
الن د العربي السعودي.
شركة املساومة العامة التي تزا ل التأمين إعادأ التأمين كل ما.
ّ
شركة التأمين التي ت تل التأمين متاشرأ م املؤم لهم.
ّ
الشخص الالتيعي االعتتا ي البي برم مع املؤم ثي ة التأمين.
الشخص الالتيعي االعتتا ي البي تؤ ل إليه املنفعة املحددأ في ثي ة التأمين عند حد ث الضر الخسا أ.
األشخاص البي ير ص لهم بمما سة ي م امله الحرأ املتعل ة بنشاط التأمين  /إعادأ التأمين.
الشخص االعتتا ي البي ي وم ل ا م ابل مادي بتمثيل الشركة ،تسويق بيع ثائق التأمين ،جميع األعمال التي ي وم
ب ا عادأ لحساو الشركة بالنيابة عن ا.
ّ
الشخص االعتتا ي البي ي وم ل ا م ابل مادي بالتفا ض مع الشركة إلتمام عملية التأمين لصالح املؤم لهم.

ا
ثانيا :أهداف ومبادئ التأمين:
الهدف من التأمين:
األفراد الكيا ات االقتصووادية معرضووون ثنا قيامهم بأعمالهم نشوواطات م ألضورا قد تتسوويت في ا الاعات تعثر ينتج عن ا ضورا سووائر ،األمر البي
يمثل ت ديدا لس ووريان األعمال األنش ووالةّ ،مما يدفعهم للحص ووول على تيالية تأمينية ب د إعادت م إعادأ املس ووتفيد م تلك التيالية إلى الوض ووع املالي
البي كا وا عليه قتل تعرضووهم لتلك األض ورا  ،ذلك على النحو املسووتفاد م املادأ ( )55/3م الالئحة التنفيبية لنظام مراقتة شووركات التأمين التعا ني
التي تنص على ن " يكون الهدف أو الغرض من التأمين إعادة املؤمن له إلى وض عععه املالذ السب س ععبة الاس ععا ة مباش ععرة" حيث ن تح يق التأمين
لهبا الهد م ش و و ووأ ه ن يس و و ووهم في تخفيف د جات ال لق الخو التي تص و و و ت األفراد الكيا ات االقتص و و ووادية املختلفة بس و و وويت تلك األ الا املحتمل
قوعها يمنحهم الشعو باألمان الالمأ نة بما يح ق االست را .
مبادئ التأمين:
( )1مبدأ املصلحة التأمينية:
وو جود عالقة قا و ية مالية بين املؤم له موض ووو التأمين ،يعر موض ووو التأمين بأ ه محل التأمين مثل املأزل املركتة املص وونع
املسو ووتود  ،تعر العالقة ال ا و ية بأب ا ابالة ملكية املؤم له ملوضو ووو التأمين مثل ملكية املؤم له للمأزل املركتة ،ما العالقة املالية
فتتمثل في مصلحة املؤم له في عدم تعرض موضو التأمين (كاملأزل املركتة) ألي سا أ ضر تؤثر على مركزأ املالي.
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م الش و و و وور ط التي يجت توافروا في املص و و و وولحة التأمينية ن تكون مح ة قت إبرام ع د التأمين ثنا س و و و ووريا ه ،ال يكفي ن تكون تلك
املصو وولحة متوقعة عند إبرام الع د ثنا سو ووريا ه مهما كا ت د جة التوقع ،إذ ال يجوا إبرام ع د التأمين على سو وواس املصو وولحة املرت تة
املتوقعة.
( )2مبدأ منتهى حسن النية:
م م تضوويات وبا املتد التزام طرفي العالقة التأمينية (املؤم املؤم له) باإلفصووال التام إيضووال جميع األمو
يؤثر العلم ب ا م ِقتل حد الالرفين على قتول ع د التأمين م عدمه.

الح ائق الجوورية التي

( )3مبدأ السبب املباشر:
وو السيت األ حد الفعال البي يؤدي إلى حد ث الخسا أ التأمينية املت نة تفصيال بوثي ة التأمين.
( )4مبدأ التعويض:
وو تعويض املؤم له املستفيد ع الخسا أ الضر البي تعرض له ذلك م
متاشرأ ،يأ ب التعويض التأميني إحدى الصو تين التاليتين:
 الدفع الن دي.و -الدفع العيني ،كاإلصالل االستتدال اعادأ التنا بالنستة للمناال ما شاب ها.

4

الدليل التوعوي

الل إعادته إلى ضعه املالي البي يستق قو الخسا أ

م تالتي ات متد التعويض في ع ود التأمين ما يلي:
أ-

قاعدة النسبية.

ب-

قاعدة الستهالك.

د-

مبلغ التحمل التفاقذ.

( )5مبدأ املشا كة:
في حوواالت تعوودد التووأمين ( ي حووالووة جود كثر م ثي ووة تووأمين س و و و ووا يووة تيالي ذات األض و و و ورا النوواجمووة ع (الحووادث) ،يحق للمؤم مالووالتووة
املؤمنين باملشا كة في تعويض املؤم له ،مع جوو توافر الشر ط املوجتة للمشا كة.
( )6مبدأ الحلول:
وو حق املؤم في الحلول محل املؤم له (بعد تعويض ووه) في مالالتة املتس وويت بوقو الخس ووا أ ،على املؤم له ببل كافة التس ووهيالت للمؤم
ملما سة ذلك الحق.
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ا
ثالثا :أنواع التأمين وفروعه ( ف ا للمادأ الثالثة م الالئحة التنفيبية لنظام مراقتة شركات التأمين التعا ني الصاد أ بموجت ال را الواا ي قم
( )596/1تا يخ "1425/03/01ه"):
النوع األول :التأمين العام:
يند ج تحت وبا النو ثما ية فر :
الفرع األول :التأمين من الحوادث واملسؤولية ويشمل اآلتي:
) التأمين م الحوادث الشخصية.
و) التأمين م إصابات العمل.
ج) التأمين م مسؤ لية و العمل.
د) التأمين م املسؤ لية تجاه اليير.
ه) التأمين م املسؤ لية العامة.
) التأمين م املسؤ لية الناتجة ع املنتجات.
ا) التأمين م املسؤ لية الالتية.
ل) التأمين م املسؤ لية املهنية.
ط) التأمين م السرقة السالو.
ي) التأمين م يا ة األما ة.
ك) التأمين على األموال التي في الخزينة ثنا الن ل.
ل) ي تأمينات رى ت ع ضم الاق التأمين م املسؤ ليات.
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الفرع الثاني :التأمين على املركبات :يشمل التأمين م الخسائر املسؤ ليات املتعل ة باملركتات يستثنى م ذلك مخاطر الن ل.
الفرع الثالث :التأمين على املمتلكات :يش و و و وومل التأمين م الخس و و و ووائر الناتجة ع الحريق ،الس و و و وورقة ،اإل فجا ات الظواور الالتيعية،
االضالرابات ،ي تأمينات رى ت ع ضم وبا الفر .
الفرع الرابع :التأمين البحرب :يشوومل التأمين على التضوواملع املن ولة بحرا وياكل السووف املسووؤ ليات ،ي تأمينات رى ت ع ضووم وبا
الفر .
الفرع الاامس :تأمين الطيران :يش و و و وومل التأمين على جس و و و ووام الالائرات املس و و و ووؤ ليات تجاه الركاو اليير التض و و و وواملع املن ولة جوا ،ي
تأمينات رى ت ع ضم وبا الفر .
الفرع الس ععادأ :تأمين الطاقة :يش وومل التأمين على املنش وووت التتر لية ،املنش وووت التتر كيميائية ،منش وووت الالاقة األ رى ،ي تأمينات
رى ت ع ضم وبا الفر .
الفرع الس ع ععابع :التأمين الهند ع ع ع  :يش و وومل التأمين على الا امل ا لين،
كسر اةالت  ،ي تأمينات رى ت ع ضم وبا الفر .

الا التركيت اإلنش و ووا ات األجهزأ الكهربائية اإللكتر ية،

الفرع الثامن :فروع التأمين العام األخرى :يشمل فر التأمين العام األ رى التي لم يتم ذكروا آ فا.
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النوع الثاني :التأمين الصحذ:
يشمل التأمين على التكاليف الالتية األد ية جميع الخدمات املستلزمات الالتية العالجية ،إدا أ البرامج الالتية.
النوع الثالث :تأمين الحماية والدخا :
ويند ج تحت هسا النوع ثالثة فروع وذلك على النحو اآلتي:
الفرع األول :تأمين الحماية :يشمل عمليات التأمين التي تتعلق بوثا الوفاأ العجز الدائم الكلي الجزملي املؤقت للفرد املجموعات.
ّ
املؤم متليا متالص ،بما ف ا حص و و و وويلة االد ا  ،في
الفرع الثاني :تأمين الحماية مع الدخا  :يش و و و وومل عمليات التأمين التي يدفع بموجب ا ِ
تا يخ مست تلي م ابل ما يدفعه َّ
املؤم له م اشتراكات.
الفرع الثالث :فروع تأمين الحماية والدخا األخرى.
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القسم الثاني
التعامل مع وثيقة التأمين
ا
أول :مرحلة ما قبل التعاقد:
 البحث عن التغطية التأمينية املناسبة:
ينتغي على طالت التأمين ن يتحث ع التيالية املناستة للخالر البي يرغت في التأمين منه م الل التعر على ما تتيحه الوثي ة امل دم عل ا
م تياليات ما تفرضه عليه م التزامات .فا تيا التيالية املناستة يكون ع طريق قياس مدى مصلحة املؤم له في الحصول على الوثي ة
امل دم عل ا .مثال :قد يحتاج املؤم له إلى تيالية شاملة للمركتة بالتالي عليه التعاقد على ثي ة التأمين الشامل على املركتة ،التي تشكل غالا
تأميني ملركتته مسؤ ليته تجاه اليير في آن احد ،بدال م االكتفا بوثي ة تأمين املسئولية املد ية عما تتسيت فيه املركتة.
 الطالع والتعرف على شروط وأحكام الوثيقة قبل التعاقد:
الفا للوثائق اإللزامية كالوثي ة املوحدأ للتأمين اإللزامي على املركتات ،يتعين على طالت التأمين االطال على الشر ط االستثنا ات الوا دأ في
الوثي ة امل ترحة (مع عدم االكتفا بشرل ممثل الشركة املؤمنة) ،كبلك االطال على ية شر ط اضافية مالحق قد ترفق بالوثي ة ،السؤال
ع ي مصاللحات مفاويم قد ترد في الوثي ة.
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 اإلفصاح عن كافة الحقائة الجوهرية املتعلقة بموضوع التأمين:
م املهم قتل التعاقد الحصول على ثي ة التأمين بعد قرا أ الشر ط األحكام ن يتم اإلفصال م قتل طالت التأمين ع جميع الح ائق الجوورية
التي لها عالقة بموضو التأمين مثل ال يمة الح ي ية للمركتة ،النعكاس ذلك على العديد م العوامل كتحديد متلص الوثي ة املستحق قيمة ال سط
التأميني فترأ سريان الوثي ة تحديد األ الا املتوقعة تياليت ا غيروا.
ا
ثانيا :مرحلة ما بعد التعاقد وأثناء سريان وثيقة التأمين:
 اللتزام بشروط وأحكام الوثيقة:
ينتغي على املؤم له بعد الحصول على ثي ة التأمين ن يلتزم بما د بوثي ة التأمين م شر ط التزامات ،م ذلك اتخاذ االحتياطات الكافية
للمحافظة على األشيا التي يشملها التأمين ،كااللتزام بتوافر طفايات الحريق جود ظام مراقتة دا لي فعال كاميرات مراقتة حا س م على
مدا الساعة طيلة يام األستو .
ثالثا :مرحلة ما بعد وقوع الاسا ة أو الاطراملؤمن ضده:
الحرص على االلتزام بالشر ط الوا دأ في ثي ة التأمين.
كشرط ت ديم مالالتة إلى شركة التأمين ،التي ت وم بد وا بتز يد م دم الاللت بإيصال يفيد بتل ي املالالتة.
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 ما الجهة القضائية املاتصة الت يلجأ إليها أطراف العالقة التأمينية أو املستفيد من التغطية عند وقوع نزاع تأمين ؟
لجووان الفصو و و و وول في املنووااعووات املخووالفووات التووأمينيووة م الل الت وودم بوودعوى عبر (الخوودمووات اإللكتر يووة) في املوقع اإللكتر ني ل مووا ووة العووامووة
للجان ،ذلك في حال عدم إب ا املالالتة عند الت دم بش ووكوى س وواب ة مام حماية العمال لدى مؤس وس ووة الن د العربي الس ووعودي (الرقم املجاني:
.)۸۰۰۱۲56666
ملزيد م املعلومات حول لجان الفص و و و وول في املنااعات املخالفات التأمينية ا تص و و و وواص و و و ووات ا مهام األما ة العامة للجان ،يمكنكم الرجو إلى
(الدليل اإل شادي) في املوقع اإللكتر ني ل ما ة العامة للجان(www.idc.gov.sa) ،
كما يمكنكم التواصل مع األما ة العامة للجان م

الل:
الرقم املجاني.)۸۰۰۱۲4۰۰4۲( :

الااتمة:
إن اادياد الوعي بالتأمين عبر كافة املصاد س ساوم في تفادي قو الخسائر الت ليل من ا.
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