الشروط واألحكام الخاصة بحماية المشتريات
لحاملو البطاقات في المملكة العربية السعودية
القسم األول
تعاريف عامة
ان مح ددة ،وتك ون لھ ا نف س المع اني المبين ة إزائھ ا حيثم ا وردت مكتوب ة
فيم ا يل ي س رد بالعب ارات الت ي تحم ل مع ٍ
بأحرف استھاللية كبيرة.
التلف العارض

ي راد بھ ا البن ود الت ي ال تع ود ص الحة لتأدي ة الوظ ائف المخصص ة لھ ا نتيج ة تحط م أجزائھ ا أو تعرض ھا لعط ل
جوھري أو ھيكلي نتيجة لحادث.
الحد اإلجمالي السنوي للتأمين
يراد بھا الحد األقصى المدفوع لحامل البطاقة من قبل شركة التأمين خالل مدة سريان الوثيقة.
األعمال
ي راد بھ ا ) (1تج ارة أو حرف ة أو مھن ة؛ بم ا ف ي ذل ك تل ك الت ي ي تم ممارس تھا عل ى أس اس ال دوام الكام ل أو ال دوام
الجزئ ي أو العم ل المؤق ت ،أو (2) ،أي نش اط ق انوني آخ ر يمارس ه الش خص للحص ول عل ى األم وال أو أي مقاب ل
مادي آخر.
البطاقة المقبولة
ي راد بھ ا بطاق ات االئتم ان أو بطاق ات الخص م المباش ر لبطاق ات في زا البالتيني ة وإنفيني ت وسيجنتش ر ض من المنطق ة
اإلقليمية.
حاملو البطاقة المقبولين
ي راد بھ ا ح املو بطاق ات في زا المقبول ة الس ارية والمفتوح ة او أي جھ ة إص دار اخ رى )ابم ا فيھ ا البطاق ات اإلض افية
بموج ب نف س حس اب البطاق ة األص لية( والت ي تتمت ع بمرك ز م الي جي د )أي غي ر ملغ اة أو معلّق ة أو عليھ ا مت أخرات(
عند المطالبة والذين يحق لھم استالم دفعات مالية أو المزايا األخرى المنصوص عليھا بموجب ھذه الوثيقة.
شركة التأمين
شركة ساب تكافل

المؤمن له
يراد به حامل او حاملو البطاقة المقبولة المؤھلين للحصول على التغطية التأمينية.
الفقدان والسرقة
يراد به الفقدان سھواً او السرقة بواسطة شخص آخر دون مساعدة المؤمن له ورضائه او تعاونه.
األموال
يراد بھا العمالت النقدية او الورقية سارية اإلستخدام ولھا قيمة إسمية.
الدفعات
يراد بھا الدفعة التي تقوم بسدادھا شركة التأمين بموجب شروط واحكام ھذه الوثيقة.
الحد األقصى للحادثة الواحدة
يراد به الحد األقصى للمبلغ المدفوع بموجب الوثيقة للحادثة الواحدة المغطاه.
مدة الوثيقة
يراد بھا المدة من يوم  1اكتوبر  2015لغاية يوم  31مايو . 2016
القريب
يعن ي زوج/زوج ة حام ل البطاق ة بموج ب ال زواج الش رعي ،والده/والدت ه ،والد/وال دة زوجته،جده/جدت ه ،ابنه/ابنت ه،
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اب ن زوجت ه ،بن ت زوجت ه ،اإلب ن او اإلبن ة ب التبني الش رعي ،حفيده/حفيدت ه ،ش قيق ،ش قيقة زوجت ه ،أخت ه ،أخ ت
زوجته ،صھره ،عمه ،عمته ،ابنة أخيه/أخته ،ابن أخيه/أخته ،ابن/بنت عمه/عمته أو خاله/خالته.
السرقة باإلكراه
تعن ي األخ ذ غي ر الق انوني لممتلك ات حام ل البطاق ة بواس طة ش خص أو أش خاص مس تخدمين ف ي ذل ك العن ف أو
التھدي د ب العنف ،وال ذين يتس ببون ف ي إلح اق ،أو يھ ددون بإلح اق ،ض رر ب دني بحام ل البطاق ة وبزوجت ه و/أو
شريكته بموجب القانون المدني و/أو أطفاله الذين تقل أعمارھم عن  21عامًا.
مسروق
األش ياء الم أخوذة ب اإلكراه و/أو تح ت التھدي د أو اختف اء الش ئ م ن مك ان مع روف ف ي ظ ل ظ روف تش ير إل ى احتمالي ة
حدوث سرقة.
اإلقليم
المملكة العربية السعودية
االعتداء اإلرھابي
يعن ي اس تخدام أو التھدي د باس تخدام الق وة أو العن ف ض د ش خص أو ممتلك ات ،أو ارتك اب فع ل ي نجم عن ه خط ر عل ى
حي اة اإلنس ان أو الممتلك ات ،أو ارتك اب فع ل يش وش عل ى أو يع وق نظ ام إلكترون ي أو نظ ام اتص االت ،مرتك ب
بواس طة أي ش خص أو مجموع ة ،س واء أك ان متصرف ـا ً بالنياب ة ع ن أو م ن خ الل أي ص لة م ع أي منظم ة أو حكوم ة
أو س لطة أو ق وة عس كرية أم ال ،عن دما يك ون الغ رض من ه تخوي ف أو إك راه أو إي ذاء حكوم ة أو الس كان الم دنيين أو
ض ا أي فع ل تؤك د أو تق ر الحكوم ة الت ي يق ع ف ي
فئ ه م نھم ،أو تعطي ل أي قط اع اقتص ادي .واإلرھ اب يل زم أن يش مل أي ً
منطقتھا بأنه فعل إرھابي.
السرقة
تعن ي األخ ذ غي ر الق انوني للممتلك ات م ن رعاي ة و/أو حي ازة الم ؤمن ل ه دون موافق ة ،بقص د الم ؤمن ل ه م ن ممتلكات ه/
ممتلكاتھا.
الحرب
تعن ي أي ح رب ،معلن ة أو غي ر معلن ة ،أو أي أنش طة ش به حربي ة ،بم ا ف ي ذل ك اس تخدام الق وة العس كرية بواس طة أي
دولة ذات سيادة لتحقيق غايات اقتصادية أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو أھداف أخرى.
ضمير المتكلم:
يراد بھا شركة التأمين
انت
يراد به حامل او حاملو البطاقة المقبولين والمستفيدون من التغطية التأمينية.
ضمير الملكية للمخاطب
يعني أنه يخصك.
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القسم الثاني
التغطية التأمينية
حماية المشتريات
تغطي شركة التأمين البنود التي تفوق قيمتھا  100دوالر امريكي التي يقوم المؤمن له بشرائھا بالكامل بواسطة بطاقته/بطاقتھا المقبولة
نتيجة الفقدان بسبب السرقة او التلف العارض الواقع خالل ) (365يوما ً من تاريخ الشراء المبين على اإليصال الصادر من محل البيع ،لحد
أقصاه حد الحادثة الواحدة و الحد اإلجمالي السنوي للتأمين لكل حامل بطاقة المبين ادناه:
نوع البطاقة

حد الحادثة الواحدة

الحد السنوي

البالتينية

 5,000دوالر أمريكي

 20,000دوالر أمريكي

إنفينيت

 7,500دوالر أمريكي

 20,000دوالر أمريكي

سيجنتشر

 6,000دوالر أمريكي

 20,000دوالر أمريكي

القسم الثالث
االستثناءات
لن تغطي شركة التأمين الخسائر التالية:
 .1البنود التي لم يتم شرائھا بالكامل بواسطة بطاقة مقبولة؛
 .2المركبات العاملة بمحرك والطائرات والزوارق والسيارات والدراجات النارية ،وكافة معداتھا وقطعھا وملحقاتھا؛
 .3الموجودات المنزلية او التجارية الدائمة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر السجاد أو األرضيات أو البالط أو مكيفات الھواء أو
الثالجات أو السخانات؛
 .4الشيكات السياحية أو األموال النقدية أو التذاكر من أي نوع كانت أو السندات القابلة للتداول أو السبائك أو العمالت المعدنية أو الطوابع
النادرة أو الثمينة؛
 .5األعمال الفنية والتحف الفنية واألسلحة النارية والھدايا التذكارية؛
 .6الفراء والمجوھرات والجواھر واألحجار الكريمة المصنوعة من او التي تحتوي على الذھب )او المعادن الثمينة األخرى و/او األحجار
الكريمة األخرى(؛
 .7البنود المؤجرة أو المستأجرة؛
 .8البنود المستعملة أو المعاد بناؤھا أو تجديدھا أو تصنيعھا وقت شرائھا؛
 .9تكلفة الخدمات أو الشحن أو المناولة أو التركيب أو التجميع؛
 .10البنود المشتراة بغرض إعادة بيعھا أو الستخدامھا في األغراض المھنية أو التجارية؛
 .11الخسائر المتكبدة بسبب اآلفات و الحشرات والھوام ،العفن الرطب او الجاف ،البكتيريا او الصدأ؛
 .12الخسائر المتكبدة بسبب األعطال الميكانيكية او الكھربائية او أعطال برامج الحاسوب ،او أعطال البيانات ،بما فيھا ولكن ليس حصراً
على إنقطاع التيار الكھربائي ،إرتفاع الجھد المفاجئ ،إنخفاض الجھد ،او التعتيم ،او تعطل أنظمة اإلتصاالت او األقمار الصناعية؛
 .13البنود المتضررة بسبب االھتراء وبلى االستعمال العادي ،العيب المتأصل في المنتج أو التشغيل العادي؛ )على سبيل المثال وليس
الحصر أجھزة الرياضة والترفيه(؛
 .14البنود التي تتعرض للتلف نتيجة إحداث تغييرات فيھا )بما في ذلك القطع والنشر والتشكيل(؛
 .15البنود المتروكة دون رقابة أو حراسة في مكان يمكن للعامة الوصول إليه؛ و
 .16الخسائر الناتجة بسبب او المتعلقة بالحوادث النووية أو البيولوجية أو الكيماوية.

3

القسم الرابع
احكام عامة
لتطبيق تغطية ھذه الوثيقة يجب إستيفاء األحكام التالية:
 .1ينبغي على حامل البطاقة اإللتزام بكافة شروط واحكام البطاقات المقبولة.
 .2تقتصر تغطية الوثيقة المقدمة على اربعة حوادث لكل حامل بطاقة في السنة الواحدة.
 .3ينبغي ان يكون حساب حامل البطاقة المقبولة ساريا ً وبوضعية جيدة لسريان التغطية ولن يتم سداد أي مزايا في حال كان حساب حامل
البطاقة وقت وقوع الحادثة او في يوم تقديم المطالبة او في اليوم الذي يتم فيه سداد المطالبة عليه متأخرات او في وضع تحصيل او إلغاء.
 .4سوف تصبح التغطية باطلة والغية ،سواء قبل أو بعد الخسارة ،إذا قام حامل البطاقة عن عمد بإخفاء أو تحريف أي حقائق مھمة أو
ظروف متعلقة بھذا التأمين أو قدم معلومات احتيالية إلى شركة التأمين.
 .5على حامل البطاقة استخدام كافة الوسائل المناسبة لتجنب الخسارة المستقبلية في وبعد وقت الخسارة.
 .6إذا قمنا بسداد أي دفعة أو دفعنا تعويضًا عن أي خسارة يتم التقدم لھا بموجب ھذه الوثيقة ،فإنه يحق لنا أن نحل محل حامل البطاقة في كافة
حقوق االسترداد التي يملكھا ضد أي شخص آخر أو أشخاص آخرين ويتعين عليك استكمال وتوقيع وتسليم أي وثائق الزمة لحماية ھذه
الحقوق .وال يجوز لك اتخاذ أي إجراء عقب وقوع خسارة لإلخالل بحقوق اإلحالل ھذه.
 .7في أي قضية أو دعوى أو إجراءات قانونية أخرى عندما ندعي نحن؛ بسبب حكم أي استثناء قابل للتطبيق ،أن أي خسارة أو أضرار غير
مغطاة بموجب ھذه الوثيقة ،فإن عبء إثبات أن الخسارة أو األضرار خاضعة للتغطية يقع على عاتق المؤمن له.
 .8فيما يخص كل تغطية من التغطيات ،وبغض النظر عن عدد المطالبات المقدمة منفردة أو بشكل إجمالي ،سوف تدفع شركة التأمين ما يصل
إلى المبلغ األقصى لكل حادث ووفق الحد اإلجمالي السنوي الموضح في ھذه الوثيقة.
 .9التغطيات الموفرة بموجب ھذه الوثيقة موفرة كزيادة ،وھذا يعني أنه إذا كنت تملك ،في وقت الحادث ،تأمين آخر ساري المفعول وقابل
للتحصيل – مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،تأمين مالك المنازل والمحتويات والمستأجرين والتأمين الصحي وتأمين السفر والحوادث
والتأمين الطبي – فإن ھذه الوثيقة سوف تغطي فقط ذلك المبلغ غير المغطى بواسطة ذلك التأمين اآلخر ،حتى حدود التغطية المحددة وفق ما
ھو موضح في الشروط واألحكام.
 .10لن تكون شركة التأمين ملزمة بتوفير تغطية تأمينية بموجب ھذه الوثيقة ما لم يكن ھناك امتثال كامل لاللتزامات الموضحة بالتفصيل في
كل قسم من الوثيقة.
 .11ستكون كافة المشتريات المغطاة التي تمت على بطاقات الدفع اإلضافية جزء من حدود مسؤولية حامل البطاقة الرئيسية وليس إضافة لھا.
 .12ينبغي وقوع ضرر او سرقة البنود خالل مدة الوثيقة؛
 .13إذا كان البند عبارة عن جزء من زوج أو طقم فإن شركة التأمين ستدفع فقط قيمة البند المسروق او المتضرر ،ما لم تكن المواد غير قابلة
لإلستخدام بشكل منفرد او ال يمكن إحاللھا .سيعتبر سرقة او ضرر بند ھو جزء من زوج او طقم على انھا حادثة واحدة وكما ستنطبق عليھا
ايضا ً حدود التغطية.
 .14سوف نقرر إما إصالح البند المتضرر أو استبداله أو دفع قيمتة للمؤمن له)نقداً او دينا ً( لحد أقصاه المبلغ المسجل في اإليصال األصلي
مبينا ً وصف البند.
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القسم الخامس
إستثناءات عامة
لن تغطي شركة التأمين الخسائر التالية:
 .1الخسائر اإلضافية التي تحدث نتيجة اإلخفاق في االلتزام بالقسم " ،3-5الواجبات عقب حدوث خسارة" لحامل البطاقة المقبولة؛
 .2الخسائر األخرى غير تلك المدرجة في القسم " ،2التغطية"؛
 .3الخسائر التي ال تقع خالل مدة الوثيقة؛
 .4الخسائر التي تقع بسبب التصرفات غير القانونية من قبل المؤمن له او أقاربه؛
 .5الخسائر التي تعمد المؤمن له التسبب في إحداثھا؛
 .6الخسائر التي تنجم عن أو ترتبط بمھنة تجارية خاصة بالمؤمن له ،بما في ذلك عمله أو مھنته؛
 .7الخسائر التي تنتج عن التصرفات المتعمدة من جانب قريب أو التصرفات التي يعرفھا أو يخطط لھا قريب؛
 .8الخسائر الناجمة عن الحرب أو الغزو أو أفعال العدو األجنبي أو األعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية )سواء أكانت الحرب معلنة أم
غير معلنة( أو الحرب األھلية أو العصيان أو الثورة أو العصيان المسلح أو االضطراب المدني أو اغتصاب السلطة بالقوة العسكرية أو
بالقوة أو القانون العسكري أو اإلرھاب أو الشغب أو التصرف الصادر عن أي سلطة منصبة قانونيًا أو األعمال التخريبية بمختلف أنواعھا؛
 .9الخسائر الناتجة عن أمر أي موظف حكومة أو سلطة عامة أو جمارك.
القسم السادس
األحكام الموحدة
-1
-2

حساب صحيح :ينبغي للبطاقة المقبولة أن تبقى مفتوحة وسارية وبوضع جيد لتسديد الدفعات من خاللھا.
إخط ار المطالب ة :ينبغ ي توجي ه المطالب ة كتابي ا ً خ الل م دة أقص اه ) (48س اعة م ن ت اريخ وق وع الحادث ة.
سيؤدي إخفاق تقديم المطالبة في خالل  48ساعة من تاريخ وقوع الحادثة الى رفض المطالبة.

توجه اإلخطارات إلى العنوان اآلتي:
شركة ساب تكافل
قسم المطالبات
ص.ب  ،9086الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
ھاتف+٩٦٦ (١١) 44٠8686 :
فاكس+٩٦٦ (١١) 2764463 :
أوقات العمل الرسمية :األحد الى الخميس من االساعة  8:30صباحا ً الى  4:30مساء
اللغات المتوفرة :اللغة اإلنجليزية واللغة العربية
 -3الواجبات عقب حدوث خسارة:
في حالة حدوث خسارة خاضعة للتغطية ،فإنه يلزم عليك:
 -1االتص ال بش ركة الت أمين عل ى تفاص يل االتص ال الم ذكورة أع اله ،ف ي غض ون  48س اعة م ن اكتش افك
للخسارة ،للحصول على نموذج مطالبة والتعليمات المتعلقة بما يتعين فعله عقب الخسارة؛
 -2تقديم بالغ إلى مركز الشرطة في غضون  24ساعة من اكتشاف حادث السرقة؛
 -3اس تكمال وتوقي ع نم وذج المطالب ة وإعادت ه إلين ا م ع كاف ة الوث ائق التالي ة ،ف ي غض ون  7أي ام م ن تق ديم
المطالبة األصلية:
 ف اتورة الش راء األص لية مبين ة وص ف البن ود والمبل غ الم دفوع عن د الش راء ) ينطب ق عل ى حماي ة
المشتريات فقط(
 محضر شرطة رسمي بشأن الخسارة؛ و
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كافة الوثائق األخرى ذات الصلة التي قد نطلب تقديمھا من قبل المؤمن له /و /حامل الوثيقة؛ و
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دفع المطالبات :سنقوم نحن بسداد كافة المطالبات لحاملي البطاقات المقبولين.
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المطالب ات االحتيالي ة :إذا كان ت المطالب ة تنط وي عل ى أي تص رف احتي الي فس يؤدي ذل ك إل ى خس ارة كاف ة
المنافع المتعلقة بتلك المطالبة.

-6

الق انون المعم ول ب ه واالختص اص القض ائي :تفس ر ھ ذه الوثيق ة وأھليتھ ا وكاف ة الش روط واألحك ام ال واردة
فيھ ا للق وانين المعم ول بھ ا ف ي المملك ة العربي ة الس عودية ،وتخض ع كاف ة المنازع ات الناش ئة عن ه
لالختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربية السعودية.

 .7العقوبات :في حال سريان أي قانون أو قرار على شركة التأمين ،شركتھا األم ،او شركتھا القابضة عند نفاذ ھذه الوثيقة أو في أي وقت بعد
ذلك ،وإذا أصبح تقديم الغطاء التأميني أو دفع المطالبات بموجب ھذه الوثيقة غير قانوني لوجود عقوبات إقتصادية أو أي قانون آخر يحول
دون ذلك فإن الشركة لن تقدم التغطية التأمينية ولن تتحمل أية مسؤولية ولن تدفع أية مطالبات ولن تقوم بالدفاع عن المؤمن له او تقدم أية
دفعات لتكاليف الدفاع او تقدم أي شكل من اشكال الكفالة نيابة عن المؤمن له او اي منافع أخرى مما ذكرت في ھذه الوثيقة إذا كانت ھذه
التغطية أو الدفعة تتعارض مع مضمون ذلك القانون أو القرار النافذ.
 -8سياسة الخصوصية
لإلطالع على سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت http://www.sabbtakaful.com
 -9الشكاوى والمنازعات:
إذا كانت لديك شكوى حول وثيقتك  ،يرجى اإلتصال بــ:
مجموعة خدمة العمالء
شركة ساب تكافل
ص.ب  ،9086الرياض 11413
المملكة العربية السعودية
ھاتف+٩٦٦ (١١) 44٠8686 :
بريد إلكترونيcustomercare@sabbtakaful.com :
 .10إفصاح البيانات
بالتوقيع على عقد التأمين ھذا ،فإنك توافق على ان تقدم شركة التأمين البيانات المتعلقة بك لتوفير منتجات وخدمات التأمين وألغراض قانونية
وإدارية وتنظيمية وعلى وجه الخصوص تقديم أية بيانات شخصية حساسة تتعلق بك.
كما توافق على ان تقوم شركة التأمين بإتاحة ھذه المعلومات ألطراف اخرى على سبيل المثال وليس الحصر الي مجموعة شركة تلك التي
توفر منتجات أو خدمات لشركة التأمين أو أي شركة اوسلطات تنظيمية ،داخل وخارج بلد الموطن.
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