
Automobile's Compulsory Insurance 
Claim Form (Third Party).

منوذج مطالبة التأمني اإللزامي
للمركبات(الطرف الثالث)

معلومات مقدم املطالبة (الطرف الثالث)
الرجاء تعبئة النموذج بشكل كامل إللزامية جميع الخانات ادناه

Claimant Information (Third Party)
 please fill out all the below fields (Compulsory)

Policy Number of the Insured Clientرقم وثيقة تأمني املؤمن له 

Accident Information and Descriptionمعلومات ووصف تفاصيل الحادث

Amount of Indemnityمبلغ التعويض

Owner Nameإسم املالك

 Driver Nameإسم السائق

ر.س SAR

Claim Typeنوع املطالبة مركبة
إصابات
حريق

ممتلكات
وفيات
أخرى

Vehicle
Injuries
Fire
Properties
Deaths
Other

نسبة مسؤولية 
مقدم املطالبة

Claimant Responsibility 
Percentage

0%            25%            50%           75%

Owner ID No.

Owner phone No.

P O Box (Postal Code)

E-mail

Driver ID No.

رقم هوية املالك

رقم الجوال املالك

صندوق الربيد/الرمز

الربيد الكرتوين

رقم هوية سائق املركبة

NoالYesنعمالسائق هو مالك املركبة

OtherأخرىNajmنجم

PMAMمساًءصباحاً

Driver is the Automobile 
Owner 

Driver's Date of Birthتاريخ ميالد السائق

مدينة/موقع الحادث

تاريخ وقوع الحادث

وقت وقوع الحادث

مبارشة الحادث من قبل

City/ location of the 
Accident

Date of the Accident

Time of the Accident

Accident 
Commencement by

.Accident's report Noرقم تقرير الحادث

رقم لوحة مركبة 
الطرف الثالث

Third party's license 
plate No.

يرجى وصف كيفية 
وقوع الحادث

Please describe how 
accident occurred
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املستندات مكتملة

املستندات الناقصة

NoDocuments are completeالYesنعم

Incomplete Documents

هل يتطلب معاينة املركبة

The inspection shall be within 3 days from receiving the fully documented claimتكون املعاينة خالل 3 أيام من استالم املطالبة مكتملة املستندات

 NoDoes the automobileالYesنعم
requires an inspection

Other Personشخص آخرAutomobile Ownerمالك املركبة

Tick the area of the 
damage in the 
automobile caused by 
the accident

حدد األجزاء املترضرة 
بالحادث عىل الرسم

I declare that when I received the due indemnity amount, due to 
the attached evaluations following the policy conditions and 
articles, through transferring the amount to the above (IBAN) 
account number in ....................................... bank, or through a chic, I 
completely and conclusively acquit and clear out the insurance 
company of any current or future of the claim entailing 
responsibilities, as I declare that I have been indemnified with 
all claims related to this accident.
I accept to provide the insurance company for study purpose the 
right to enquire all the information related to this accident, from 
Najm company for insurance services or the authorized actors or 
any licensed company from the Saudi Central Bank, and due to 
the mandated labor rules related to information exchange, the 
information shall be related to this accident or previous 
accidents weather it's related to the automobile or the driver. As 
I accept to give the insurance company the right to provide the 
governmental authorities or any other company licensed from 
the Saudi Central Bank, the information and claims related to 
the accident. 

أقر بأنه عند استالمي ملبلغ التعويض املستحق يل نظامأ وفقا للتقديرات 
إىل  املبلغ  تحويل  خالل  من  وأحكامها  الوثيقة  لرشوط  ووفقا  املرفقة 
بواسطة  أو  بنك.................................  يف  أعاله  املوضح  املرصيف  حسايب 
جميع  من  ونهايئ  تام  بشكل  التأمني  رشكة  وأبرئ  أخيل  فإنني  شيك، 
املسؤوليات التي قد ترتتب عىل هذه املطالبة حاليا أو مستقبال. كام أقر بأنه 

قد تم تعوييض عن جميع املطالبات املتعلقة بهذه الواقعة.
يف  الحق  املطالبة,  دراسة  ولغرض  التأمني:  رشكة  منح  عىل  أوافق 
االستفسار من رشكة نجم لخدمات التأمني أو الجهات املختصة األخرى أو أي 
رشكة مرخصة/معتمدة من قبل البنك املركزي السعودي  ووفقا لقواعد 
العمل املقررة الخاصة بتبادل املعلومات: عن جميع املعلومات املتعلقة 
بهذا الحادث أو حوادث سابقة سواء تعلقت باملركبة أو سائقها. كام أوافق 
عىل منح رشكة التأمني الحق يف تزويد تلك املعلومات واملطالبات الخاصة 
البنك  قبل  من  املرخصة  األخرى  الرشكات  أو  الحكومية  الجهات  إىل  يب 

املركزي السعودي 

رقم الحساب البنيك الخاص 
(IBAN)مبالك املركبة

أقر أنا املوقع أدناه أن البيانات املدونة أعاله صحيحة

Automobile Owner Bank 
Account Number (IBAN)

إسم مقدم املطالبة

مقدم املطالبة

Claimant Name

Claimant

I'm the below signed person, declare that the above 
provided information are totally correct.

.Claimant ID Noرقم هوية مقدم املطالبة

.Claimant Phone Noرقم جوال مقدم املطالبة

التاريخ:.                       /            / التوقيع:......................................................رقم املوظف:...................................................................... 

لالستعامل الرسمي فقط

O�cer Number:.............................................................. Signature:...................................................................................Date:                          /            /

For Official Use Only

التاريخ:.                          /            /

.....................................................................................................:Signatureالتوقيع:................................................................................................................. 

Date:                          /            /
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Any mistake in writing account number (IBAN) is the responsibility of the claimantأي خطأ يف كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم املطالبة.



Client’s Rights and Responsibilities 
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Clients' Protection Principles مبادئ حامية العمالء

حقوق ومسؤوليات العميل

1. تلتزم الرشكة عند تلقي املطالبة أن تزود مقدمها أو العميل بإيصال أو 
إرسال رسالة نصية تفيد بتلقي الرشكة املطالبة.

2. تلتزم الرشكة بتسوية مبالغ املطالبات املقررة من اإلدارة العامة للمرور أو 
للتأمني  املوحدة  الوثيقة  مبوجب  املغطاة  بذلك  لها  املرخص  الجهات 
مدة  خالل  مساومة  أي  دون  وعدالة  نزاهة  بكل  املركبات  عىل  اإللزامي 
مكتملة  املطالبة  استالم  تاريخ  من  تقوميياً  يوما  عرش  خمسة  أقصاها 

املستندات.
3.ميكن للعميل تقديم شكوى إىل إدارة الشكاوى بالرشكة. ويف حال عدم 
تجاوب الرشكة ميكن تقديم شكوى للبنك املركزي السعودي  من خالل إدارة 
املوقع  أو   8001256666 الهاتف:  باستخدام  وذلك  العمالء  حامية 

www.sama.com.gov.sa:اإللكرتوين
4. تلتزم الرشكة بإبالغ مقدم املطالبة كتابياً بقبول أو رفض املطالبة, ويف 
حال قبول املطالبة تلتزم الرشكة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. 

أما عند رفض املطالبة فإن الرشكة تلتزم بالتي:
أ. تزويد مقدم املطالبة بخطاب رسمي يتضمن أسباب رفض املطالبة.

يف  الفصل  لجان  إىل  دعواه  تقديم  امكانية  عن  املطالبة  مقدم  إبالغ  ب. 
املنازعات واملخالفة  التأمينية.

5. تلتزم الرشكة بتعويض املستفيد من التغطية الواردة يف هذا النموذج عن 
تأخر  بسبب  املترضرة  للمركبة  استخدامه   عدم  نتيجة  يتحملها  تكاليف  أي 
اكتامل مستندات  من  يوماً  عرش  خمسة  عن  املطالبة  تسوية  يف  الرشكة 

املطالبة.
6. ال يحق لرشكة التأمني االستناد يف احتساب التعويض عىل تقدير شيخ 
القيمة  من   %50 تتجاوز  املركبة  إصالح  تكافة  كانت  حال  يف  إال  املعارض 
السوقية للمركبة أو ظهر من املعاينة أن املركبة تالفة وال ميكن إصالحها من 
التابع  املعاين  من  املعتمد  التقرير  من  نسخة  عىل  العميل  حصول  خالل 

للرشكة و تتحمل رشكة التامني املصاريف     بسحب املركبة وتقديرها.
7. حقوقه تجاه الرشكة:

إذا انطوت املطالبة املقدمة  الناشئة ملقدم املطالبة  أ. تسقط الحقوق 
عىل احتيال, أو استخدام املؤمن له أو السائق أو من ينوب عنهام أو مقدم 
نتجت  أو  منفعة,  عىل  الحصول  بغية  احتيال  وسائل  أو  أساليب  املطالبة 
املسؤولية أو الرضر من جراء فعل متعمد من املؤمن له أو السائق أو مقدم 
املطالبة أو التواطة مع أي منهم، و للرشكة الحق بالرجوع عىل أي طرف 
يتبني مسؤوليته عن هذا االحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً , عىل أن تلتزم 

الرشكة بتعويض مقدم املطالبة إذا كان حسن النية.
 ب. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه املطالبة ألنظمة واللوائح املعمول بها يف 
اململكة العربية السعودية وتختص بالفصل فيه لجان الفصل يف املنازعات 

واملخالفات التأمينية.
 ج. ال تسمع أي دعوى ناشئة عن هذه املطالبة بعد انقضاء خمس سنوات 
عىل حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي املصلحة بحدوثها 
واملخالفات  املنازعات  يف  الفصل  لجان  به  تقتنع  عذر  هناك  يكن  مل  ما 

التأمينية.
سند  يف  املذكورة  غري  إضافية  مستندات  طلب  التأمني  لرشكة  يحق  ال   .8

اإلستالم كنواقص  للمطالبة.

1. The company undertakes to provide the client/claimant with a 
receipt or a text message when it receives the claim.
2. The company undertakes to settle the due amounts of claims, 
mandated by the general traffic department or authorized 
actors and covered under the unified compulsory insurance 
policy of automobiles, committing full integrity and equity, 
without any compromise during a period of scheduled 15 days 
maximally, from the date of receiving the fully documented 
claim.
3. The client shall file a complaint to the company's department 
of complaints, and if the company didn't response, the client 
shall file a complaint to the Saudi Central Bank (SAMA), through 
consumer protection department, using the telephone number: 
8001256666, or the website: www.sama.com.gov.sa
4. The company undertakes to provide written notification to  
the claimant, with the acceptance or the rejection of the claim, 
and in the case of acceptance, the company undertakes to 
clarify the amount of indemnity and how to access, meanwhile 
in the case of rejection, the company is committed with the 
following:
a. Providing the claimant with a formal letter explaining the 
reasons of rejection.
b. Notifying the claimant about the ability to file the claim to 
the insurance disputes and violations resolution committees.
c. Providing the claimant with a copy of the company's decision 
in support documents.
5. The company undertakes to indemnify the beneficiary of the 
coverage mentioned in this form, for any costs that the client 
bear, due to non-use of the damaged automobile, caused by the 
company delay of settling the claim up to 15 days from 
completeness of the claim documents. 
6. The insurance company has no right to calculate the 
indemnification based on the evaluation of sheikh exhibitions, 
unless the maintenance cost of the automobile reaches %50 of 
the market value, or in the case of reporting the damage or the 
disability of maintaining the automobile after reviewing it. The 
client shall get a copy of the certified report issued by the 
company's automobile inspector, the insurance company shall 
bear the costs of withdrawing and evaluating the automobile.  
7. Client Rights towards the Company:
a. The emerging rights of the claimant shall drop of the claim 
entailed a fraud, or if the insured person or the driver or on 
whose behalf used any fraud methods in order to get a benefit, 
and if the responsibility or the damage is a result of an intended 
act from the insured person or the driver, or the claimant, and 
also in the of intriguing with any one of them. The company has 
the right review any responsible party of this fraud, whether if 
he/she is a participant or intriguer. As the company undertakes 
to indemnify the claimant if it appears that he/she has a good 
faith.
b. Any dispute emerges from this claim shall be subjected to the 
Saudi Arabian articles and regulations, and shall be resolved by 
the insurance disputes and violations resolution committees.
c. Any emerged claim after a period of 5 years from the accident 
related to the suit with the awareness the beneficiary parties, 
shall not be heard, unless there is a convincing excuse that 
convince the insurance disputes and violations resolution 
committees.
8. The insurance company has no right to ask for extra 
documents that are not mentioned in the receiving receipt as a 
claim complementary. 


