كتيب كفالة وثاق
مصدر الكفالة
شركة وثاق للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) مقفلة

بالتعاون
Advanced American Auto Warranty Service Inc.
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استمارة عقد وثيقة – سيارة جديدة
بيانات المالك
االسم
ص.ب

المنطقة

النوع

الطراز

سنة الصنع

تاريخ أول تسجيل

قراءة العداد الحالية

تاريخ القراء الحالية

العنوان

رقم الهاتف

الرمز البريدي
بيانات المركبة
رقم الشاصي
رقم اللوحة

هل المركبة مكفولة  /مضمونة من المصنع ؟

المحرك ( سي سي )

تاريخ الشراء

O

نعم

O

سعر الشراء
ال

مدة ( الكفالة ) التأمين المطلوبة

O
O

 21شهر أو  12ألف كم

O
O

 24شهر أو  32ألف كم

 12شهر أو  22ألف كم

O
O

 32شهر أو  42ألف كم

 63شهر أو  32ألف كم
أخرى ( ) .............

الصالحيات
صالحية كفالة المصنع

صالحية كفالة هذه الوثيقة

من  ........ / .... / ....إلى ........ / .... / ....

من  ........ / .... / ....إلى ........ / .... / ....

أو من  .......................كم ( أيهما يحدث أوالً )

أو من  .......................كم ( أيهما يحدث أوالً )

أجزاء السيارة المطلوب شملها بالتأمين ( بالكفالة )  -اختياري

 Oنعم  Oال

خدمة الطريق

المسئولية المطالبة
الحد األقصى للمسئولية عند المطالبة القيمة السوقية للسيارة .
موافقة و اعتماد المؤمن له ( مالك السيارة )
لقد قرأت و فهمت شروط و بنود هذه الوثيقة و أنا موافق على جميع بنودها و شروطها وما جاء بها و ملزم بها ،
كما أقر بصحة البيانات أعاله ة يحق للشركة إبطال الوثيقة في حال ثبت عدم صحته

االسم ............................................................ :
التوقيع ........................................................... :
تعهد و اعتماد البائع ( وكيل الشركة )
نقر بأن هذه السيارة صالحة ميكانيكياً و صالحة للسير بها على الطريق و أن أية عيوب ميكانيكية موجودة عند البيع تقع ضمن نطاق

نصدرر هذه الوثيقة بموجب التوكيل الممنوح لنا نيابة عنها.
هذه الوثيقة قد تم تصحيحها و تم إجراء فحص السيارة قبل التسليم  ،و بناء عليه
ً

اسم البائع ............................................................ :

توقيع و ختم البائع .................................................... :
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عقد وثيقة التأمين
( يرجى قراءة بنود و شروط هذه الوثيقة بعناية )

يعتبر المشترك وبقبوله التعامل مع شركة التأمين التكافلي ( ش.م.ك ) مقفلة والمنوه عنها فيما بعد بالشركة على أساس هذه الوثيقة،
مشتركاً مع غيره من المشتركين لديها على أساس تكافلي  ،وتعتبر الشركة مدي اًر لنظام التأمين  ،وتقوم باستثمار اشتراكات التأمين كلياً
أو جزئياً على أساس عقد المضاربة  ،نظير حصة شائعة للشركة من الربح بصفتها مضارباً  ،تحدد في اإلعالن العام في مركز

الشركة وفروعها قبيل بداية كل عام ميالدي .

وتتحدد بوجه خاص عالقة الشركة بالمشترك بشأن استحقاقات هذا األخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني المحقق في نهاية السنة

المالية بموجب الالئحة التي يضعها مجلس إدارة الشركة .

وبم ا أن المشترك المبين اسمه في الجدول أدناه  ،كان قد تقدم للشركة بطلب خطي  ،عبارة عن نموذج تعبئة طلب تأمين  ،لذا فإنه
يشكل مع أية تصاريح أو أوراق كتابية أخرى تقدم بها المشترك ؛ جزءا ال يتج أز من هذه الوثيقة .
وبما أن المشترك قد سدد أو وافق على تسديد االشتراك  ،فإن الشركة توافق  ،مع الخضوع في ذلك ألحكام الوثيقة  ،على تعويض
المشترك عن الخسارة  ،أو الضرر  ،أو المسئولية  ،أو المصاريف التي تـقع أثناء سريان الوثيقة  ،وذلك عن البنود المدرجة في الجدول

المرفق بها  ،ويعتبر الجدول جزءا ال يتج أز من هذه الوثيقة .
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المصطلحات:
األعطال الميكانيكية و الكهربائية:

هي عدم قدرة األجزاء الميكانيكية و الكهربائيـة المططـاة بالسـيارة العمـل و فشـلها فـي القيـام بوظائفهـا وفقـاً للمواصـفات التصـنيعية القياسـية
أو توقف فجائي في أداء عمل تلك األجزاء ألسباب غير البلي و التمزق و التلف الطبيعي الناتج عن االسـتعمال أو الزيـادات المتسـارعة

الفجائية في استهالك الزيت خالل الظروف العادية و ضطط المحرك.

التغطية المكفولة:

قيام الشركة بتعويض المشترك خالل فترة صالحية هذه الوثيقة عن الخسارة المتعلقة بقطع الطيار و العمالة نتيجة للخلل و للضرر الفني

المحتمــل حدوثــه للســيارة و بالتحديــد تلــك األج ـزاء المططــاة فــي الوثيقــة باإلضــافة إلــى تبــديل الم ـواد المســتهلكة كالزيــت أو المــادة المبــردة
وغيرها إذا كان ضرورياً خالل فترة التصليح  ،شريطة عدم إخالل المؤمن له بشروط هذه الوثيقة .

و يمكن إجراء التصليح أو الضبط الذي تجـري عليـه الوثيقـة فـي أي مركـز خدمـة تشـير لـه الشـركة والمنتشـرة فـي نطـاق الحـدود اإلقليميـة

لهذه الوثيقة

الحدود اإلقليمية:

تنحصر صالحية هذه الوثيقة في الحدود اإلقليمية المنصوص عليها و التي هي في هذه الوثيقة دول مجلس التعاون الخليجي .

المشترك:

هو مالك السيارة سواء كان فرداً أو شركة  /مؤسسة وفق ما ورد اسمه  /اسمها في استمارة عقد الوثيقة ،أو ذلك ( تلـك ) الفـرد  /الشـركة

 /المؤسسـ ـ ــة الـ ـ ــذي سيصـ ـ ــبح مالك ـ ـ ـاً للسـ ـ ــيارة فيمـ ـ ــا بعـ ـ ــد و الـ ـ ــذي انتقلـ ـ ــت إليـ ـ ــه م ازيـ ـ ــا هـ ـ ــذه الوثيقـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل نقـ ـ ــل ملكيـ ـ ــة السـ ـ ــيارة

( حسب ضوابط و سياسات الشركة بهذا الخصوص ) .
الشركة:

شركة وثاق للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) مقفلة

بائع:

هي الجهة المعتمدة لدى الشركة الذي اشترى منها المالك السيارة .

جهة التصليح المخولة:

المخول من الشركة بالتصليح .
هو الكراج أو جهة التصليح أو المورد
ّ

المسئولية القصوى تجاه المطالبات:

مســئولية الشــركة تجــاه المشــترك حســب مــا هــو مــذكور باســتمارة عقــد الوثيقــة  ،و ال تططــى هــذه الوثيقــة ســوء اســتخدام الســيارة أو ضــياع
الوقت أو الضرر الذي يحدث للمتلكات الشخصية أو خسارة اإليرادات أو األضرار األخرى المترتبة على ذلك .
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ما الذي تغطيه أو تشمله الوثيقة
Factory Plus
القطع الميكانيكية و الكهربائية و أجور األيدي العاملة

يقوم التـأمين بتعـويض التكـاليف المترتبـة عـن التبـديل أو التصـليح ألي قطـع يشـملها التـأمين فـي حالـة تصـليحها أو اسـتبدالها إذا دعـت الضـرورة فـي حالـة األعطـال الميكانيكيـة أو

الكهربائية ( باستثناء حالة التمزق و التلف االستهالكي ) .
الماكينة

أرس الماكينة و الكاسكيت ،سلندربلوك ،بوشات ثابت متحرك  ،سويتش السلف ،صينية الفليويل ،طرمبة الزيت ،شافت الكرنك ،الكام شافت ،جايدات ،صباب الصمامات والولفات
 ،البســاتن ،ســلندر بــور ،ذراع بســتن الماكينــة ،عمــود المــوزع ،طرمبــة حــاقن الــديزل  ،ذراع البوشــات  ،بايبــات الزيــت  ،ســبرنجات الصــمام ،جمنــة الصــباب ،بك ـرة الكــام شــافت،

المنوفولت ( ،باستثناء الشحوم  ،الفالتر  ،ماء التبريد ،أعطال الحوادث والتآكل والتصليح) .
ناقل السرعة ( يدوي  ،أوتوماتك ،أوفردرايف )

الجير ،المحاور ،السيليكتور ،شافت  ،بطيخة الجير ،بلوك الصمام ،طرمبة الزيت والس دادات ،عتلة الجير ،وحدات التشطيل ،الكهرباء ،السنادات والبوشات (باستثناء :الشحوم).

الكلتش

الديسك و الفحمة و الصينية و تشمل األعطال الناتجة عن تلوث الزيت  ،ذراع السنادات  ،طقم إصالح السلندر

( باستثناء التمزق و التلف )

.

عمود الغاردن

الوصالت الجامعة و اسنادات .

الدفرنش

بكرة الحلقة و التروس  ،الجيرات  ،الشافت  ،هالف شافت  ،شافت الحركة الخارجي  ،الوصالت الجامعة  ،وصالت السرعة الثابتة  ،أدوات الربط  ،محاور العجالت .

نظام الفرامل

الماستر  ،السيرفو  ،الولفات  ،وحدة التحكم  ،جهاز أي بي أس ( باستثناء القطع األخرى  ،السوائل و أعطال الحوادث و اآلكل ) .

مقود القيادة ( الس ّكان )
الس ّكان و صناديق االيدلر  ،مجمع السكان  ،بايبات الضطط ( الضطط العالي )  ،الخزانات  ،عمود النهايات  ،تقنية االنحناء ،

( باستثناء  :غايش الباور  ،الربالت )

.

نظام التبريد

طرمبة الماء  ،كلت ش المروحة  ،الترموستات  ،قالب التدفئة  ،مبرد الزيت  ،وحدة تبريد زيت الماكينة  ،الحلقات ( ،باستثناء  :ماء الراديتر و أعمال الصقيع ) .

نظام الوقود

الكربريتر  ،طرمبة البنزين  ،مقياس البنزين  ،نظام حقن الوقود  ،طرمبة الحقن و البخاخات  ،وحدة تحكم الوقود

( باستثناء التنظيف و المجموعة الداخلية الناتجة عن تلوث الوقود )

.

الكهرباء

السـلف  ،الـدينامو  ،الـديلكو  ،الكويـل  ،وحــدة الـتحكم الكهربائيـة – المـوزع  ،غطـاء المــوزع  ،ذراع الـدوران  ،موتـور الجامـات و المسـاحات  ،موتــور وحـدة اإلشـارة  ،مروحـة تبريــد

الموتور  ،مروحة تبريد الماكينة  ،أقفال االبواب المركزية  ،موتور المرايات الجانبية  ،موتور فتحة السقف ( يدوي أو كهربائي )  ،سويتش التشطيل  ،وحـدة قـراءة مقيـاس الوقـود و

عداد الح اررة ( باستثناء بقية القطع ) .
الموصالت  ،الكمبيوتر ( المنظم )  ،معدات الصوت ( التي تم تركيبها مصنعياً )  ،وحدة الزمور ( الهرن ) ّ ،
المكيف

الكمبريسور  ،الكوندينسر ( باستثناء التعبئة الدورية للطاز ) .

نظام التعليق ( الهيئة األمامية )

السبرنغ المعدني  ،أذرعة التحكم العلوي و السفلي ( باستثناء المعاونيات ) .

الدرايف شافت

هالف شافت  ،الشافت الخارجي األمامي و الخ لفي  ،يشمل وصالت السرعة الثابتة  ،الوصالت الجامعة  ،أدوات الربط  ،السنادات و البوشات  ،الربالت  ،محور العجالت.

السحب

في حالة حدوث أي عطل مكفول يتم سحب السيارة إلى أقرب مركز خدمة مجاناً لذا يرجى االتصال على مركز خدمة العمالء 424222

مالحظات هامة
 .2يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى للمطالبة الواحدة القيمة القصوى المبينة في استمارة عقد الوثيقة .
 .1عدد المطالبات غير محدود .
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ما الذي ال تغطيه أو ال تشمله الوثيقة
هذه الكفالة ال تططي كل من:
.2

األعمال التي تنشأ عـن التلـف المصـنعي أو أخطـاء التصـميم أو أي تكـاليف أو نفقـات تنشـأ عـن إعـادة اسـتدعاء السـيارة للمصـنع
قبل البدء بهذه الكفالة مهما يكن و ناتج عن خلل مصنعي.

.1

األعطال الميكانيكية والتي كانت واضحة خالل فترة كفالة المصنع.

.6

أي عطل يحدث بطريقة مباشرة نتيجة اإلخفاق في خدمة المركبة وصيانتها حسب توصيات المصنع.

.2

أي قطع مضمونة قد استبدلت في فترة التصليح والتي لم تخفق فعالً ،إال إذا صححت باإلجراءات الهندسية لفعل ذلك.

.5

الخدمة االعتيادية و التضبيب .

.3

تعتبر هذه االتفاقية الغية إذا تبين أن قراءة عداد المسافات تم العبث به إما بتبديله أو فصله أو تطيير القراءة.

.7

أي عطــل أو تلــف فــي الســيارة أو جــزء منهــا نــاتج عــن حــادث أو ســوء اســتعمال أو أي فعــل أو أي حــذف متعمــد غيــر شــرعي أو

.4

أي عطل أو تلف للقطع المكفولة نتيجة للتبديل أو التعديل للمواصفات القياسية المصنعية.

.9

مانعات تسرب الزيت و الحلقـات الدائريـة  ،األعطـال التـي تنـتج عـن األسـباب السـابقة  ،مـا عـدا السـدادات المتوقعـة و الكاسـكيت

تهاون.

المستبدل الذي يستوجب إزالة الماكينة  ،الجير  ،وحدة القيادة ،أو الدفرنش لإلصالح.
 .22أي خســارات أو أعطــال كانــت بســبب اســتخدام الســيارة فــي الســباق أو منافســة قطــع مســافات  ،أو تــم اســتخدام الســيارة فــي غــرض
غير الطرض المرخص لها أو التي تم شراؤها من أجله .
 .22أي مسؤولية قانونية لحاالت الوفاة  /اإلصابات في الجسم أو األضرار لممتلكات أخرى أو أي أعطال ناتجـة عـن عوامـل طبيعيـة
مباشرة أو غير مباشرة تحت عقد الوثيقة هذا .
 .21أي إص ــالحات أو أعط ــال أو تل ــف أو مس ــؤولية قانوني ــة والت ــي يح ــق المطالب ــة به ــا تح ــت أي ت ــأمين أو ض ــمان أو كفال ــة أخ ــرى
موجودة.
اء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب األهليـة
 .26أي نتائج كانت مباشرة للحروب أو الطزو أو الحريق أو عمل عدواني أجنبي (سو ً
أو عصيان مسلح أو ثورة أو عمل عسكري أو اغتصاب بالقوة.
 .22العطـل المباشـر أو الطيـر مباشـر بسـبب أو نشـأ عـن وقـود نـووي أو نفايـات نوويـة أو مـن أي نفايـة نوويـة ناتجـة عـن احتـراق وقــود
نووي أو أي أسباب أخرى مثـل التآكـل والصـدأ و التحطـيم واألضـرار الخارجيـة التـي تتسـبب فيهـا شـظايا األحجـار أو الحصـي أو
نتيج ــة أي تص ــادم أو ارتط ــام أو س ــقوط األجس ــام أو الس ــطو  ،النس ــغ  ،القطـ ـران أو لعوام ــل الطق ــس الخارجي ــة أو األخط ــار أو
األمطار الحمضـي ة أو ضـوء الشـمس أو شـري فـي السـطح أو التعـرض للعواصـف أو البـرق أو الرعـد أو الـزالزل أو ميـاه األمطـار
والسيول أو األضواء أو المخلفات الصناعية والتلوث البيئي.
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 .25التشحيم ،الفالتر ،مضاد التجمد ،سائل التبريد ،غاز الفريون ،وأي عطل ناتج عن ارتفاع الح اررة الزائدة والصقيع أو التآكل.
 .23البطاريــة ،اإلطــارات ،الهيكــل ،األج ـزاء البالســتيكية ،الصــبغ ،نظــام التفريــغ ،الزجــاج ،الــدهان ،نظــام العــادم ،الزجــاج ،التركيبــات
الداخلية والخارجية ،التزيين.

 .27القطع المستهلكة لمواد الخدمة :مثل شمعات االحتراق ،جلود المساحات ،الفيوز ،قماشات ولبات الف ارمـل ،صـمام ، PCVالفالتـر
بلقات التوهج ،البخاخات ،األنوار ،اللمبات ،سير المروحة ،سير الجنزير ،ترس الجنزير وبقية األجزاء القابلة للتمزق والهريان.
 .24التلف الصدأ الذي يحدث نتيجة االستخدام العادي لألجزاء المطلية  ،األجزاء البالستيكية  ،التنجيد  ،التزيين الناعم .
 .29أي جهاز أو كماليات يتم تركيبها بواسطة طرف آخر غير الشركة المصنعة وتعطل تلك األجزاء نتيجة لهذه التعديالت.
 .12األضرار التي تم التعويض عنها ألي جزء من أجزاء السيارة خالل سريان هذه الوثيقة .
 .12أي أعطال في الكترونيات أو أجهزة كمبيوتر بسبب تطييرات بالتاريخ و مفارقات حسابات المقارنة و تتابع معالجات البيانات.

صيانة السيارة
للمحافظ ــة عل ــى بق ــاء الس ــيارة بحال ــة جي ــدة يج ــب عم ــل ص ــيانة منتظم ــة طبقـ ـاً لتوص ــيات المص ــنع بواس ــطة الب ــائع المعتم ــد أو

الكراجات المعتمدة من قبل الشركة  .و أي تقصير في عمل تلك الصيانة سيؤثر على صالحية هـذه الوثيقـة و يعتبرهـا الغيـة .

و لتجنب تلك المخاطرة الرجـاء عمـل الصـيانة الدوريـة المنصـوص عليهـا عنـد م اركـز خدمـة البـائع المعتمـد بانتظـام و االحتفـاظ
بجميــع ف ـواتير الصــيانة لتقــديمها للشــركة عنــد الحاجــة مبينــا التــاريخ والمســافة المقطوعــة بــالكيلومترات وهــي التــي ســوف تكــون
الــدليل الوحيــد المقبــول بالنســبة للشــركة  ،الرجــاء التأكــد مــن أن كتيــب الخدمــة موقــع مــن البــائع المعتمــد لكــي تثبــت أن المركبــة
عملــت صــيانة بشــكل صــحيح  .حيــث أن أقصــى فت ـرة مســموح بهــا للصــيانة هــي  5222كــم مــن ق ـراءة العــداد أو  6أســابيع مــن

الوقت .
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البنود والشروط
تعتبر استمارة الوثيقة أساساً لعقد الوثيقة بين الشركة و المشـترك و جـزء مـن وثيقـة التـأمين التـي تططـي األعطـال الميكانيكيـة و
الكهربائيـة للســيارة المبينــة فــي اســتمارة الوثيقــة  .يجــب قـراءة وثيقـة التــأمين كشــهادة واحــدة متكاملــة وأي كلمــة أو تعبيــر مســتخدم

بمعنى محدد له نفس المعنى أينما وجد .
.2

تكون مسئولية الشركة طبقاً للحدود المبينة في استمارة الوثيقة و ضمن هذه الوثيقة شريطة أن يكون المؤمن له قد قام بدفع قسـط التـأمين

.1

بمراعاة الحصول على موافقة الشـركة يجـوز أن تحـول هـذه الوثيقـة فقـط إلـى المالـك الجديـد ( و فـق ضـوابط و سياسـة الشـركة بهـذا الخصـوص ) بعـد اسـتيفاء

.6

تحــتفظ الشــركة بــالحق فــي تحديــد اســتعمال قطــع الطيــار المســتعملة أو المعــاد تجهيزهــا أو البديلــة عنــدما يكــون ذلــك مناســباً  .و إذا أصــر

.

أية رسوم مطلوبة مع احتفاظ الشركة برفض تحويل هذه الوثيقة في حال عدم التزام المؤمن له بشروط الصيانة المذكورة .

المؤمن له على استعمال قطع غيار جديدة في سيارة عندئذ يجوز أن يطلب منه دفع الفرق في التكلفة بـين القطـع الجديـدة و المسـتعملة.
و بالمثل إذا كان من المستحيل الحصول على قطع مستعملة لسـيارة مـا  ،فـأن الشـركة تلتـزم بـالتعويض مقابـل القطـع الجديـدة الضـرورية

دون طلب أي فرق في التكلفة من المؤمن له .كما أنه لن يـتم تعـويض الجـزء ( األجـزاء ) التـي تـم تعويضـها مـرة أخـرى مـدة سـريان هـذه

الوثيقة.
.2

ال يجوز القيام بأية إصالحات أو البدء فيها بموجب شروط الوثيقة دون إبالغ الشركة على األقل شفهيا  .يجب القيام بجميع اإلصالحات
من قبل جهة التصليح مخولة  .يجب أن ترفق بكل المطالبات المستندات الثبوتية الالزمة  .تحتفظ الشـركة بـالحق فـي فحـص المركبـة و
إخضـاعها لتقيـيم مســتقل  .سـوف تحــدد نتيجـة التقيــيم مسـئولية المــؤمن لـه بم ارعـاة الحــد األقصـى للمســئولية عـن المطالبــات  .كمـا يســمح

بالمؤمن له بالحق في تعيين المقيم  /المعاين  /المحكم المستقل الخاص به .
.5

إذا تبين بعد تقـديم السـيارة لإلصـالح و إذا كـان قـد تـم فـك جـزء منهـا أو تـم فكهـا بالكامـل ان الخلـل لـيس مشـموال أو انـه مسـتثنى بالتحديـد
بموجب هذه الوثيقة يكون المؤمن له مسئوال عن أي يدفع إلـى جهـة التحصـيل المخولـة تكلفـة هـذا الفـك و تكـاليف أيـة إصـالحات مخولـة

أو تم القيام بها نيابة عن المؤمن له .
.3

يجــب إتبــاع جــدول الصــيانة الدوريــة حســب الفتـرات الزمنيــة المحــددة أو حســب المســافة المقطوعــة بــالكيلومترات وفــق تعليمــات المصــنع و
جـدول الصــيانة المعتمـد لــدى البــائع مـن تــاريخ الشـراء و حتــى نهايــة عقـد الوثيقــة  .اإلهمـال فــي الصــيانة الدوريـة المقــررة يجعـل مــن هــذه

الوثيقة الغية

( أنظر قسم صيانة السيارة ).

.7

إذا تقدم المؤمن له بمطالبة مع العلم بان المطالبة غير صحيحة و  /أو مزيفة و  /أو تنطوي على غش أو تدليس بالنسبة لقيمـة أو حجـم

.4

ال يجوز إجراء أي تعديل أو تطيير في بنود وثيقة التأمين إال بموجب ملحق خطي معتمد من قبل الشركة.

.9

يلتــزم المــؤمن لــه تقــديم التقــارير و فـواتير الصــيانة الدوريــة فــي حــال فقدانــه للوثيقــة األصــلية مــع الت ازمــه بســداد أيــة مصــاريف إداريــة الزمـة

العمل أو غير ذلك فان هذه الوثيقة تعتبر باطلة و تحتفظ الشركة بحقها بالرجوع على المؤمن له بالتعويضات بسبب ذلك .

الستخراج بدل الفاقد .

8

إجراءات اإلدعاء (المطالبة)
للمشترك :
.2

خذ مركبتك لمركز الخدمة المعتمد أو ألي فرع من فروع الشركة.

.6

المخول بالتصليح يرى كتيب وثيقة الكفالة ( العقد ) وسجالت الخدمة.
دع
ً
المخول بالتصليح أن يشخص المشكلة ويعطي مقايسة بأسعار التصليح.
أطلب من
ً

.1
.2

صرح بأن سيارتك مططاة بواسطة وثيقة تأمين .

.5

المخول بالتصليح بعد ذلك يجب أن يتصل بالشركة ألخذ الحق ( التفويض ) للعمل.
ّ
إذا كان اإلدعاء مسموح أو مسلم به تقوم الشركة بإصدار رقم تفويض من أجل استكمال العمل.

.4

حساب اإلدعاء ساري المفعول سوف يعوض مباشرة من الشركة.

.3
.7

استكمال ورقة اإلدعاء وتوقيعها و تسليمها للمخول بالتصليح عندما تستلم سيارتك بعد إصالحها.



يجـب أن تالحـظ أنــه ربمـا يكــون هنـاك مبــالغ عليـك والتــي لـم تكـن مــذكورة بورقـة اإلدعــاء يجـب أن تســوي أي مبـالغ كبيـرة مباشـرة مــع



المخولـة بالتصـليح فأنـه ربمـا يطـالبوك بـدفع قيمـة اإلصـالحات و تعـويض االدعـاء
إذا تمت اإلصالحات عند وكيل أخـر غيـر الجهـة
ً
من الشركة بنفسك  .في هذه الحالة يجب استكمال ورقة اإلدعاء  ،و عرض رقم التفويض الذي حصلت عليه من الشـركة ( إن وجـد

الوكيل.

) مــع وصــل فــاتورة التصــليح ( و ســجل تــاريخ الخدمــة ) عنــدها ســوف تلتــزم الشــركة بتعويضــك فــي حــدود التططيــة و قــيم المطالبــة
المنصوص عليها بالوثيقة .

للمصلح (مسئول التصليح) :

 .2قبل البدء بعملية التصليح يجب الحصول على الموافقة من الشركة .

 .1الرجاء التأكد من إعطاءك لهذه البيانات:

 -رقم العقد ( سند التأمين )  -رقم اللوحة  -الموديل  -قراءة العداد  -طبيعة العطل

 -قيمة مقايسة قطع الطيار (حسب أسعار المصنع) واألجور (حسب قيمة الوقت للمصنع مضروب بقيمة التجزئة)

 .6إدارة الشركة سوف تصدر رقم تفويض اإلصالح الذي تمت مناقشته وهذا يجب أن يستشـهد بـه علـى فـاتورة اإلصـالح وفـي أي
تشابه في المستقبل.

 .2سوف ترسل ورقة تفويض لتأكيد التفاصيل التي تمت عبر محادثة التليفون.
 .5سوف يتم توجيه النصح لك في نفس الوقت الذي يتم فيه مناقشة التفويض إذا كانت القطع المسـتبدلة تـم طلبهـا للفحـص أو إذا
كان تقييم مستقل تم طلبه.
 .3لحظة إعطاء التفويض قد يتم البدء في عمل التصليح.
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 .7بعد اكتمال التصليح يتم تقديم ما يلي إلدارة الشركة .
 -كتاب خدمة الصيانة إذا تم طلبه.

 فاتورة التصليح متضمنة قيمة القطع وأجور األيدي العاملة. -ورقة اكتمال اإلدعاء.

أسماء الكراجات المعتمدة لدى الشركة
اسم الكراج
كراج الغانم (من
الدعامية إلى الدعامية
كراج المال (شرق)
كراج الزيد
كراج جولدن صن
كراج أوتو سنتر
كراج أوتوماك

العنوان

التليفون

التصليح

الشويخ ( – )2421944الشرق ( - )1221252الري ( – )2726291الفحاحيل
( - )6912226الجهراء الواحة (– )2546223الجهراء ()2544635
 1224592السيد/يحيى
لعمل السيرفس فقط
الشرق-شارع السور
العشي
 2423592السيد/نظام أبو إلصالح جميع أنواع
الشويخ-دوار شهرزاد-بجانب
السيارات
حيد
شركة سامكو لإلطارات
إلصالح جميع
 2719999السيد/بدر
الري-خلف معرض كاديالك الغانم
سيارات الفورد
العتيبي
إلصالح جميع أنواع
 2734366السيد/خليل
الري -خلف الشواف
السيارات
السحاق
إلصالح جميع أنواع
 2422469السيد/غازي
الشويخ
السيارات
عمر

الصيانة الدورية (السيرفس)
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات

يقر المشترك أنه اطلع على الشروط واألحكام
الملحقة بالوثيقة وأنه تسلم عند إصدار هذه
الوثيقة نسخة منها
اعتمدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية هذه
الوثيقة في اجتماعها رقم 1225 / 4
المنعـقد بتاريـخ  13ذو القعدة  2213هـ الموافق
1225/21/14
المشترك

شركة وثاق للتأمين التكافلي

مالحظة
إذا حدث خالف في تـفسير أي فـقرة من نـص هذه الوثيقة
يعتبر النص العربي فاصال
10

كتيب كفالة وثاق
مصدر الكفالة
شركة وثاق للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) مقفلة

بالتعاون
Advanced American Auto Warranty Service Inc.
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استمارة عقد وثيقة – سيارة مستعملة
بيانات المالك
االسم
ص.ب

المنطقة

النوع

الطراز

سنة الصنع

تاريخ أول تسجيل

قراءة العداد الحالية

تاريخ القراء الحالية

العنوان

رقم الهاتف

الرمز البريدي
بيانات المركبة
رقم الشاصي
رقم اللوحة

هل المركبة مكفولة  /مضمونة من المصنع ؟

المحرك ( سي سي )

تاريخ الشراء

O

نعم

O

سعر الشراء
ال

مدة ( الكفالة ) التأمين المطلوبة

O

 21شهر أو  12ألف كم

O

 12شهر أو  22ألف كم

الصالحيات
صالحية كفالة المصنع

صالحية كفالة هذه الوثيقة

من  ........ / .... / ....إلى ........ / .... / ....

من  ........ / .... / ....إلى ........ / .... / ....

أو من  .......................كم ( أيهما يحدث أوالً )

أو من  .......................كم ( أيهما يحدث أوالً )
أجزاء السيارة المطلوب شملها بالتأمين ( بالكفالة )  -اختياري

 Oنعم  Oال

خدمة الطريق

المسئولية المطالبة
 Oمن  2إلى  222ألف كم  622د.ك لكل مطالبة
أو عمر السيارة االفتراضي  6سنوات

 Oمن  222ألف إلى  252ألف كم  252د.ك لكل مطالبة
أو عمر السيارة االفتراضي  5سنوات

 Oمن  252ألف كم و ما فوق  222د.ك لكل مطالبة
أو عمر السيارة االفتراضي  5سنوات

موافقة و اعتماد المؤمن له ( مالك السيارة )
لقد قرأت و فهمت شروط و بنود هذه الوثيقة و أنا موافق على جميع بنودها و شروطها وما جاء بها و ملزم بها ،
كما أقر بصحة البيانات أعاله ة يحق للشركة إبطال الوثيقة في حال ثبت عدم صحته

االسم ............................................................ :
التوقيع ........................................................... :
تعهد و اعتماد البائع ( وكيل الشركة )
نقر بأن هذه السيارة صالحة ميكانيكياً و صالحة للسير بها على الطريق و أن أية عيوب ميكانيكية موجودة عند البيع تقع ضمن نطاق

نصدرر هذه الوثيقة بموجب التوكيل الممنوح لنا نيابة عنها.
هذه الوثيقة قد تم تصحيحها و تم إجراء فحص السيارة قبل التسليم  ،و بناء عليه
ً

اسم البائع ............................................................ :
توقيع و ختم البائع .................................................... :
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عقد وثيقة التأمين
( يرجى قراءة بنود و شروط هذه الوثيقة بعناية )

يعتبر المشترك وبقبوله التعامل مع شركة التأمين التكافلي ( ش.م.ك ) مقفلة والمنوه عنها فيما بعد بالشركة على أساس هذه الوثيقة،

مشتركاً مع غيره من المشتركين لديها على أساس تكافلي  ،وتعتبر الشركة مدي اًر لنظام التأمين  ،وتقوم باستثمار اشتراكات التأمين كلياً
أو جزئياً على أساس عقد المضاربة  ،نظير حصة شائعة للشركة من الربح بصفتها مضارباً  ،تحدد في اإلعالن العام في مركز
الشركة وفروعها قبيل بداية كل عام ميالدي .

وتتحدد بوجه خاص عالقة الشركة بالمشترك بشأن استحقاقات هذا األخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني المحقق في نهاية السنة
المالية بموجب الالئحة التي يضعها مجلس إدارة الشركة .

وبما أن المشترك المبين اسمه في الجدول أدناه  ،كان قد تقدم للشركة بطلب خطي  ،عبارة عن نموذج تعبئة طلب تأمين  ،لذا فإنه
يشكل مع أية تصاريح أو أوراق كتابية أخرى تقدم بها المشترك ؛ جزءا ال يتج أز من هذه الوثيقة .
وبما أن المشترك قد سدد أو وافق على تسديد االشتراك  ،فإن الشركة توافق  ،مع الخضوع في ذلك ألحكام الوثيقة  ،على تعويض
المشترك عن الخسارة  ،أو الضرر  ،أو المسئولية  ،أو المصاريف التي تـقع أثناء سريان الوثيقة  ،وذلك عن البنود المدرجة في الجدول
المرفق بها  ،ويعتبر الجدول جزءا ال يتج أز من هذه الوثيقة .
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المصطلحات:
األعطال الميكانيكية و الكهربائية:

هي عدم قدرة األجزاء الميكانيكية و الكهربائيـة المططـاة بالسـيارة العمـل و فشـلها فـي القيـام بوظائفهـا وفقـاً للمواصـفات التصـنيعية القياسـية

أو توقف فجائي في أداء عمل تلك األجزاء ألسباب غير البلي و التمزق و التلف الطبيعي الناتج عن االسـتعمال أو الزيـادات المتسـارعة

الفجائية في استهالك الزيت خالل الظروف العادية و ضطط المحرك.

التغطية المكفولة:

قيام الشركة بتعويض المشترك خالل فترة صالحية هذه الوثيقة عن الخسارة المتعلقة بقطع الطيار و العمالة نتيجة للخلل و للضرر الفني

المحتمــل حدوثــه للســيارة و بالتحديــد تلــك األج ـزاء المططــاة فــي الوثيقــة ،باإلضــافة إلــى تبــديل الم ـواد المســتهلكة كالزيــت أو المــادة المبــردة
وغيرها إذا كان ضرورياً خالل فترة التصليح  ،شريطة عدم إخالل المشترك بشروط هذه الوثيقة .

و يمكن إجراء التصليح أو الضبط الذي تجـري عليـه الوثيقـة فـي أي مركـز خدمـة تشـير لـه الشـركة والمنتشـرة فـي نطـاق الحـدود اإلقليميـة

لهذه الوثيقة

الحدود اإلقليمية:

تنحصر صالحية هذه الوثيقة في الحدود اإلقليمية المنصوص عليها و التي هي في هذه الوثيقة :دول مجلس التعاون الخليجي .

المشترك:

هو مالك السيارة سواء كان فرداً أو شركة  /مؤسسة وفق ما ورد اسمه  /اسمها في استمارة عقد الوثيقة ،أو ذلك ( تلـك ) الفـرد  /الشـركة

 /المؤسسـ ـ ــة الـ ـ ــذي سيصـ ـ ــبح مالك ـ ـ ـاً للسـ ـ ــيارة فيمـ ـ ــا بعـ ـ ــد و الـ ـ ــذي انتقلـ ـ ــت إليـ ـ ــه م ازيـ ـ ــا هـ ـ ــذه الوثيقـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل نقـ ـ ــل ملكيـ ـ ــة السـ ـ ــيارة

( حسب ضوابط و سياسات الشركة بهذا الخصوص ) .
الشركة:

شركة وثاق للتأمين التكافلي ( ش.م.ك ) مقفلة

بائع:

هي الجهة المعتمدة لدى الشركة الذي اشترى منها المالك السيارة .

جهة التصليح المخولة:

المخول من الشركة بالتصليح .
هو الكراج أو جهة التصليح أو المورد
ّ

المسئولية القصوى تجاه المطالبات:

مســئولية الشــركة تجــاه المشــترك حســب مــا هــو مــذكور باســتمارة عقــد الوثيقــة  ،و ال تططــى هــذه الوثيقــة ســوء اســتخدام الســيارة أو ضــياع
الوقت أو الضرر الذي يحدث للممتلكات الشخصية أو خسارة اإليرادات أو األضرار األخرى المترتبة على ذلك .
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ما الذي تغطيه أو تشمله الوثيقة
E&T Warranty

Power Train

Standard

القطع الميكانيكية و أجور األيدي العاملة

يقــوم التــأمين بتعــويض التكــاليف المترتبــة عــن التبــديل أو التصــليح ألي قطــع يشــملها التــأمين فــي حالــة
تصـ ــليحها أو اسـ ــتبدالها إذا دعـ ــت الضـ ــرورة فـ ــي حالـ ــة األعطـ ــال الميكانيكيـ ــة

( باس ــتثناء حالـ ــة التمـ ــزق و التلـ ــف

االستهالكي ) .

Gold

القطع الميكانيكية و الكهربائية و أجور األيدي العاملة

يقــوم التــأمين بتعــويض التكــاليف المترتبــة ع ـن التبــديل أو التصــليح ألي قطــع يشــملها التــأمين فــي حالــة
تص ـ ـ ـ ــليحها أو اس ـ ـ ـ ــتبدالها إذا دعـ ـ ـ ـ ــت الض ـ ـ ـ ــرورة فـ ـ ـ ـ ــي حال ـ ـ ـ ــة األعطـ ـ ـ ـ ــال الميكانيكي ـ ـ ـ ــة أو الكهربائيـ ـ ـ ـ ــة

( باستثناء حالة التمزق و التلف االستهالكي ) .

الماكينة

رأس الماكينة و الكاسكيت ،سلندربلوك ،بوشات ثابت متحرك  ،سـويتش السـلف ،صـينية الفليويـل ،طرمبـة الزيـت ،شـافت الكرنـك ،الكـام شـافت ،جايـدات ،صـباب الصـمامات والولفـات ( باسـتثناء الكربنـة و الصـمامات التالفـة) ،
البســاتن ،ســلندر بــور ،ذراع بســتن الماكينــة ،عمــود المــوزع ،ذراع البوشــات  ،بايبــات الزيــت  ،ســبرنجات الصــمام ،جمنــة الصــباب ،بك ـرة الكــام شــافت ،المنوفولــت ،

(باســتثناء الشــحوم  ،الفالتــر  ،مــاء التبريــد ،أعطــال الحـوادث والتآكــل

والتصليح)  .في حال األفرهول الكامل تكون الكاسكيتات والشبنات على الكفالة  ،كاسكيت الرأس وكاسكيت الثالجة مكفولة في حالة تسرب الماء من خاللهما فقط.
ناقل السرعة ( يدوي  ،أوتوماتك ،أوفردرايف )

جميــع األج ـزاء الداخليــة فــي الجيــر محــول العــزم (الكــونفيرتر) وجميــع الكاســكيتات مكفولــة فــي حالــة األفرهــول الكامــل ويشــمل  :الجيــر ،المحــاور ،الســيليكتور ،شــافت  ،بطيخــة الجيــر ،بلــوك الصــمام ،طرمبــة الزيــت
والسدادات ،عتلة الجير ،وحدات التشطيل ،الكهرباء ،السنادات والبوشات ،الزنجيل (باستثناء :الشحوم).

السحب

في حالة حدوث أي عطل مكفول يتم سحب السيارة إلى أقرب مركز خدمة مجاناً لذا يرجى االتصال على مركز خدمة العمالء 424222
الدفرنش ( الخلفي )

الدفرنش ( الخلفي )

الدفرنش ( أمامي و الخلفي )

بكـ ـ ـرة الحلق ـ ــة و الت ـ ــروس  ،الجيـ ـ ـرات  ،الش ـ ــافت ،

بكـ ـ ـرة الحلق ـ ــة و الت ـ ــروس  ،الجيـ ـ ـرات  ،الش ـ ــافت ،

بكـ ـ ـرة الحلق ـ ــة و الت ـ ــروس  ،الجيـ ـ ـرات  ،الش ـ ــافت ،

N/A

الوص ــالت الجامع ــة  ،وص ــالت الس ــرعة الثابت ــة ،

الوص ــالت الجامع ــة  ،وص ــالت الس ــرعة الثابت ــة ،

الوص ــالت الجامع ــة  ،وص ــالت الس ــرعة الثابت ــة ،

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

هـ ـ ـ ــالف شـ ـ ـ ــافت  ،شـ ـ ـ ــافت الحركـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــارجي ،

أدوات الربط  ،محاور العجالت .

هـ ـ ـ ــالف شـ ـ ـ ــافت  ،شـ ـ ـ ــافت الحركـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــارجي ،

أدوات ال ـربط  ،مح ــاور العج ــالت و األكس ــات  ،و

سيارات الدفع األمامي تشمل األكسات .
نظام الفرامل

هـ ـ ـ ــالف شـ ـ ـ ــافت  ،شـ ـ ـ ــافت الحركـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ــارجي ،

أدوات ال ـربط  ،مح ــاور العج ــالت و األكس ــات  ،و

سيارات الدفع األمامي تشمل األكسات .
نظام الفرامل

الماس ـ ــتر  ،الس ـ ــيرفو ( األجـ ـ ـزاء الطي ـ ــر م ـ ــذكورة ال

الماسـ ــتر  ،السـ ــيرفو  ،الولفـ ــات  ،وحـ ــدة الـ ــتحكم ،

تعتبر من الكفالة ) .

جه ــاز أي ب ــي أس

نظام التبريد

نظام التبريد

طرمبة الماء  ،كلتش المروحة  ،الترموستات .

( باس ــتثناء القط ــع األخ ــرى  ،السـ ـوائل و

أعطال الحوادث و اآلكل ) .
طرمب ــة المـ ــاء  ،كل ــتش المروحـ ــة  ،الترموسـ ــتات ،
قال ــب التدفئ ــة  ،مب ــرد الزي ــت  ،وح ــدة تبري ــد زيـ ــت

الماكينة (باستثناء  :ماء الراديتر و أعمال الصقيع ) .
نظام الوقود

الكربريتر  ،طرمبة البنزين .

نظام الوقود

الكربريتـ ــر  ،طرمب ـ ــة البن ـ ــزين  ،مقي ـ ــاس البنـ ـ ـزين ،

نظ ـ ــام حق ـ ــن الوق ـ ــود  ( ،وح ـ ــدات تحك ـ ــم الوق ـ ــود )

( باستثناء التنظيف و المجموعة الداخليـة الناتجـة عـن تلـوث الوقـود
)

الكهرباء

السلف  ،الدينامو .

.

الكهرباء

الس ـ ـ ــلف  ،ال ـ ـ ــدينامو  ،ال ـ ـ ــديلكو  ،وح ـ ـ ــدة ال ـ ـ ــتحكم

الكهربائيـ ـ ـ ــة – المـ ـ ـ ــوزع  ،غطـ ـ ـ ــاء المـ ـ ـ ــوزع  ،ذراع

الــدوران  ،موتــور الجامــات و المســاحات  ،موتــور

وح ــدة اإلش ــارة  ،مروح ــة تبري ــد الموت ــور  ،مروح ــة

تبريــد الماكينــة  ،أقفــال االب ـواب المركزيــة  ،موتــور
المرايات الجانبية  ،موتور فتحة السقف ( يدوي أو

كهربائي )  ،سويتش التشطيل  ،وحدة قراءة مقياس
الوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود و الموصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت  ،الكمبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتر

( المنظم ) ( باستثناء بقية القطع ) .
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E&T Warranty

Power Train

Standard

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Gold
الكلتش

الديس ــك و الفحم ــة و الص ــينية و تش ــمل األعط ــال
الناتجــة عــن تلــوث الزيــت  ،ذراع الســنادات  ،طقــم

إصالح السلندر

( باستثناء التمزق و التلف )

.

عمود الغاردن

الوصالت الجامعة و اسنادات .

مقود القيادة ( الس ّكان )
الس ـ ـ ّكان و صـ ــناديق االيـ ــدلر  ،مجمـ ــع السـ ــكان ،
الخزانات

( باستثناء  :غايش الباور  ،الربالت )

.

المكيف

الكمبريسور  ،الكوندينسـر

( باسـتثناء التعبئـة الدوريـة للطـاز

).

نظام التعليق ( الهيئة األمامية )

السبرنغ المعدني  ،أذرعة التحكم العلـوي و السـفلي

( باستثناء المعاونيات ) .

مالحظات هامة
 .2يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى للمطالبة الواحدة القيمة القصوى المبينة في استمارة عقد الوثيقة .
 .1عدد المطالبات غير محدود .
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ما الذي ال تغطيه أو ال تشمله الوثيقة
هذه الكفالة ال تططي كل من:
.2

األعمال التي تنشأ عـن التلـف المصـنعي أو أخطـاء التصـميم أو أي تكـاليف أو نفقـات تنشـأ عـن إعـادة اسـتدعاء السـيارة للمصـنع
قبل البدء بهذه الكفالة مهما يكن و ناتج عن خلل مصنعي.

.1

األعطال الميكانيكية والتي كانت واضحة خالل فترة كفالة المصنع.

.6

أي عطل يحدث بطريقة مباشرة نتيجة اإلخفاق في خدمة المركبة وصيانتها حسب توصيات المصنع.

.2

أي قطع مضمونة قد استبدلت في فترة التصليح والتي لم تخفق فعالً ،إال إذا صححت باإلجراءات الهندسية لفعل ذلك.

.5

الخدمة االعتيادية و التضبيب .

 .3تعتبر هذه االتفاقية الغية إذا تبين أن قراءة عداد المسافات تم العبث به إما بتبديله أو فصله أو تطيير القراءة.
.7

أي عطــل أو تلــف فــي الســيارة أو جــزء منهــا نــاتج عــن حــادث أو ســوء اســتعمال أو أي فعــل أو أي حــذف متعمــد غيــر شــرعي أو

.4

أي عطل أو تلف للقطع المكفولة نتيجة للتبديل أو التعديل للمواصفات القياسية المصنعية.

.9

مانعات تسرب الزيت و الحلقـات الدائريـة  ،األعطـال التـي تنـتج عـن األسـباب السـابقة  ،مـا عـدا السـدادات المتوقعـة و الكاسـكيت

تهاون.

المستبدل الذي يستوجب إزالة الماكينة  ،الجير  ،وحدة القيادة ،أو الدفرنش لإلصالح.
 .22أي خســارات أو أعطــال كانــت بســبب اســتخدام الســيارة فــي الســباق أو منافســة قطــع مســافات  ،أو تــم اســتخدام الســيارة فــي غــرض
غير الطرض المرخص لها أو التي تم شراؤها من أجله .
 .22أي مسؤولية قانونية لحاالت الوفاة  /اإلصابات في الجسم أو األضرار لممتلكات أخرى أو أي أعطال ناتجـة عـن عوامـل طبيعيـة
مباشرة أو غير مباشرة تحت عقد الوثيقة هذا .
 .21أي إص ــالحات أو أعط ــال أو تل ــف أو مس ــؤولية قانوني ــة والت ــي يح ــق المطالب ــة به ــا تح ــت أي ت ــأمين أو ض ــمان أو كفال ــة أخ ــرى
موجودة.
اء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب األهليـة
 .26أي نتائج كانت مباشرة للحروب أو الطزو أو الحريق أو عمل عدواني أجنبي (سو ً
أو عصيان مسلح أو ثورة أو عمل عسكري أو اغتصاب بالقوة.
 .22العطـل المباشـر أو الطيـر مباشـر بسـبب أو نشـأ عـن وقـود نـووي أو نفايـات نوويـة أو مـن أي نفايـة نوويـة ناتجـة عـن احتـراق وقــود
نووي أو أي أسباب أخرى مثـل التآكـل والصـدأ و التحطـيم واألضـرار الخارجيـة التـي تتسـبب فيهـا شـظايا األحجـار أو الحصـي أو
نتيج ــة أي تص ــادم أو ارتط ــام أو س ــقوط األجس ــام أو الس ــطو  ،النس ــغ  ،القطـ ـران أو لعوام ــل الطق ــس الخارجي ــة أو األخط ــار أو
األمطار الحمضـية أو ضـوء الشـمس أو شـري فـي السـطح أو التعـرض للعواصـف أو البـرق أو الرعـد أو الـزالزل أو ميـاه األمطـار
والسيول أو األضواء أو المخلفات الصناعية والتلوث البيئي.
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 .25التشحيم ،الفالتر ،مضاد التجمد ،سائل التبريد ،غاز الفريون ،وأي عطل ناتج عن ارتفاع الح اررة الزائدة والصقيع أو التآكل.
 .23البطاريــة ،اإلطــارات ،الهيكــل ،األج ـزاء البالســتيكية ،الصــبغ ،نظــام التفريــغ ،الزجــاج ،الــدهان ،نظــام العــادم ،الزجــاج ،التركيبــات
الداخلية والخارجية ،التزيين.

 .27القطع المستهلكة لمواد الخدمة :مثل شمعات االحتراق ،جلود المساحات ،الفيوز ،قماشات ولبات الف ارمـل ،صـمام ، PCVالفالتـر
بلقات التوهج ،البخاخات ،األنوار ،اللمبات ،سير المروحة ،سير الجنزير ،ترس الجنزير وبقية األجزاء القابلة للتمزق والهريان.
 .24التلف الصدأ الذي يحدث نتيجة االستخدام العادي لألجزاء المطلية  ،األجزاء البالستيكية  ،التنجيد  ،التزيين الناعم .
 .29أي جهاز أو كماليات يتم تركيبها بواسطة طرف آخر غير الشركة المصنعة وتعطل تلك األجزاء نتيجة لهذه التعديالت.
 .12األضرار التي تم التعويض عنها ألي جزء من أجزاء السيارة خالل سريان هذه الوثيقة .
 .12أي أعطال في الكترونيات أو أجهزة كمبيوتر بسبب تطييرات بالتاريخ و مفارقات حسابات المقارنة و تتابع معالجات البيانات.

صيانة السيارة
للمحافظ ــة عل ــى بق ــاء الس ــيارة بحال ــة جي ــدة يج ــب عم ــل ص ــيانة منتظم ــة طبقـ ـاً لتوص ــيات المص ــنع بواس ــطة الب ــائع المعتم ــد أو

الكراجات المعتمدة من قبل الشركة  .و أي تقصير في عمل تلك الصيانة سيؤثر على صالحية هـذه الوثيقـة و يعتبرهـا الغيـة .
و لتجنب تلك المخاطرة الرجـاء عمـل الصـيانة الدوريـة المنصـوص عليهـا عنـد م اركـز خدمـة البـائع المعتمـد بانتظـام و االحتفـاظ

بجميــع ف ـواتير الصــيانة لتقــديمها للشــركة عنــد الحاجــة مبينــا التــاريخ والمســافة المقطوعــة بــالكيلومترات وهــي التــي ســوف تكــون
الــدليل الوحيــد المقبــول بالنســبة للشــركة  ،الرجــاء التأكــد مــن أن كتيــب الخدمــة موقــع مــن البــائع المعتمــد لكــي تثبــت أن المركبــة

عملــت صــيانة بشــكل صــحيح  .حيــث أن أقصــى فت ـرة مس ـموح بهــا للصــيانة هــي  5222كــم مــن ق ـراءة العــداد أو  6أســابيع مــن
الوقت .
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البنود والشروط
تعتبر استمارة الوثيقة أساساً لعقد الوثيقة بين الشركة و المؤمن له و جزء من وثيقة التأمين التي تططـي األعطـال الميكانيكيـة و
الكهربائيـة للســيارة المبينــة فــي اســتمارة الوثيقــة  .يجــب قـراءة وثيقـة التــأمين كشــهادة واحــدة متكاملــة وأي كلمــة أو تعبيــر مســتخدم

بمعنى محدد له نفس المعنى أينما وجد .
.2

تكون مسئولية الشركة طبقاً للحدود المبينة في استمارة الوثيقة و ضمن هذه الوثيقة شريطة أن يكون المؤمن له قد قام بدفع قسـط التـأمين

.

 .1بمراعاة الحصول على موافقة الشـركة يجـوز أن تحـول هـذه الوثيقـة فقـط إلـى المالـك الجديـد ( و فـق ضـوابط و سياسـة الشـركة بهـذا الخصـوص ) بعـد اسـتيفاء
أية رسوم مطلوبة مع احتفاظ الشركة برفض تحويل هذه الوثيقة في حال عدم التزام المؤمن له بشروط الصيانة المذكورة .

.6

تحــتفظ الشــركة بــالحق فــي تحديــد اســتعمال قط ـع الطيــار المســتعملة أو المعــاد تجهيزهــا أو البديلــة عنــدما يكــون ذلــك مناســباً  .و إذا أصــر

المؤمن له على استعمال قطع غيار جديدة في سيارة عندئذ يجوز أن يطلب منه دفع الفرق في التكلفة بـين القطـع الجديـدة و المسـتعملة.

و بالمثل إذا كان من المستحيل الحصول على قطع مستعملة لسـيارة مـا  ،فـأن الشـركة تلتـزم بـالتعويض مقابـل القطـع الجديـدة الضـرورية
دون طلب أي فرق في التكلفة من المؤمن له .كما أنه لن يـتم تعـويض الجـزء ( األجـزاء ) التـي تـم تعويضـها مـرة أخـرى مـدة سـريان هـذه

الوثيقة.
.2

ال يجوز القيام بأية إصالحات أو البدء فيها بموجب شروط الوثيقة دون إبالغ الشركة على األقل شفهيا  .يجب القيام بجميع اإلصالحات
من قبل جهة التصليح مخولة  .يجب أن ترفق بكل المطالبات المستندات الثبوتية الالزمة  .تحتفظ الشـركة بـالحق فـي فحـص المركبـة و
إخضـاعها لتقيـيم مســتقل  .سـوف تحــدد نتيجـة التقيــيم مسـئولية المــؤمن لـه بم ارعـاة الحــد األقصـى للمســئولية عـن المطالبــات  .كمـا يســمح

بالمؤمن له بالحق في تعيين المقيم  /المعاين  /المحكم المستقل الخاص به .
.5

إذا تبين بعد تقـديم السـيارة لإلصـالح و إذا كـان قـد تـم فـك جـزء منهـا أو تـم فكهـا بالكامـل ان الخلـل لـيس مشـموال أو انـه مسـتثنى بالتحديـد
بموجب هذه الوثيقة يكون المؤمن له مسئوال عن أي يدفع إلـى جهـة التحصـيل المخولـة تكلفـة هـذا الفـك و تكـاليف أيـة إصـالحات مخولـة
أو تم القيام بها نيابة عن المؤمن له .

.3

يجــب إتبــاع جــدول الصــيانة الدوريــة حســب الفتـرات الزمنيــة المحــددة أو حســب المســافة المقطوعــة بــالكيلومترات وفــق تعليمــات المصــنع و
جـدول الصــيانة المعتمـد لــدى البــائع مـن تــاريخ الشـراء و حتــى نهايــة عقـد الوثيقــة  .اإلهمـال فــي الصــيانة الدوريـة المقــررة يجعـل مــن هــذه
الوثيقة الغية

( أنظر قسم صيانة السيارة ).

.7

إذا تقدم المؤمن له بمطالبة مع العلم بان المطالبة غير صحيحة و  /أو مزيفة و  /أو تنطوي على غش أو تدليس بالنسبة لقيمـة أو حجـم

.4

ال يجوز إجراء أي تعديل أو تطيير في بنود وثيقة التأمين إال بموجب ملحق خطي معتمد من قبل الشركة.

.9

يلتــزم المــؤمن لــه تقــديم التقـ ارير و فـواتير الصــيانة الدوريــة فــي حــال فقدانــه للوثيقــة األصــلية مــع الت ازمــه بســداد أيــة مصــاريف إداريــة الزمــة

العمل أو غير ذلك فان هذه الوثيقة تعتبر باطلة و تحتفظ الشركة بحقها بالرجوع على المؤمن له بالتعويضات بسبب ذلك .

الستخراج بدل الفاقد .
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إجراءات اإلدعاء (المطالبة)
للمشترك :
.2

خذ مركبتك لمركز الخدمة المعتمد أو ألي فرع من فروع الشركة.

.6

المخول بالتصليح يرى كتيب وثيقة الكفالة ( العقد ) وسجالت الخدمة.
دع
ً
المخول بالتصليح أن يشخص المشكلة ويعطي مقايسة بأسعار التصليح.
أطلب من
ً

.1
.2

صرح بأن سيارتك مططاة بواسطة وثيقة تأمين .

.5

المخول بالتصليح بعد ذلك يجب أن يتصل بالشركة ألخذ الحق ( التفويض ) للعمل.
ّ
إذا كان اإلدعاء مسموح أو مسلم به تقوم الشركة بإصدار رقم تفويض من أجل استكمال العمل.

.4

حساب اإلدعاء ساري المفعول سوف يعوض مباشرة من الشركة.

.3
.7

استكمال ورقة اإلدعاء وتوقيعها و تسليمها للمخول بالتصليح عندما تستلم سيارتك بعد إصالحها.



يجـب أن تالحـظ أنــه ربمـا يكــون هنـاك مبــالغ عليـك والتــي لـم تكـن مــذكورة بورقـة اإلدعــاء يجـب أن تســوي أي مبـالغ كبيـرة مباشـرة مــع



المخولـة بالتصـليح فأنـه ربمـا يطـالبوك بـدفع قيمـة اإلصـالحات و تعـويض االدعـاء
إذا تمت اإلصالحات عند وكيل أخـر غيـر الجهـة
ً
من الشركة بنفسك  .في هذه الحالة يجب استكمال ورقة اإلدعاء  ،و عرض رقم التفويض الذي حصلت عليه من الشـركة ( إن وجـد

الوكيل.

) مــع وصــل فــاتورة التصــليح ( و ســجل تــاريخ الخدمــة ) عنــدها ســوف تلتــزم الشــركة بتعويضــك فــي حــدود التططيــة و قــيم المطالبــة
المنصوص عليها بالوثيقة .

للمصلح (مسئول التصليح) :

 .2قبل البدء بعملية التصليح يجب الحصول على الموافقة من الشركة .

 .1الرجاء التأكد من إعطاءك لهذه البيانات:

 -رقم العقد ( سند التأمين )  -رقم اللوحة  -الموديل  -قراءة العداد  -طبيعة العطل

 -قيمة مقايسة قطع الطيار (حسب أسعار المصنع) واألجور (حسب قيمة الوقت للمصنع مضروب بقيمة التجزئة)

 .6إدارة الشركة سوف تصدر رقم تفويض اإلصالح الذي تمت مناقشته وهذا يجب أن يستشـهد بـه علـى فـاتورة اإلصـالح وفـي أي
تشابه في المستقبل.

 .2سوف ترسل ورقة تفويض لتأكيد التفاصيل التي تمت عبر محادثة التليفون.
 .5سوف يتم توجيه النصح لك في نفس الوقت الذي يتم فيه مناقشة التفويض إذا كانت القطع المسـتبدلة تـم طلبهـا للفحـص أو إذا
كان تقييم مستقل تم طلبه.
 .3لحظة إعطاء التفويض قد يتم البدء في عمل التصليح.
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 .7بعد اكتمال التصليح يتم تقديم ما يلي إلدارة الشركة .
 -كتاب خدمة الصيانة إذا تم طلبه.

 فاتورة التصليح متضمنة قيمة القطع وأجور األيدي العاملة. -ورقة اكتمال اإلدعاء.

أسماء الكراجات المعتمدة لدى الشركة
العنوان

اسم الكراج
كراج الغانم (من
الدعامية إلى الدعامية
كراج المال (شرق)
كراج الزيد
كراج جولدن صن
كراج أوتو سنتر
كراج أوتوماك

التليفون

التصليح

الشويخ ( – )2421944الشرق ( - )1221252الري ( – )2726291الفحاحيل
( - )6912226الجهراء الواحة (– )2546223الجهراء ()2544635
 1224592السيد/يحيى
لعمل السيرفس فقط
الشرق-شارع السور
العشي
 2423592السيد/نظام أبو إلصالح جميع أنواع
الشويخ-دوار شهرزاد-بجانب
السيارات
حيد
شركة سامكو لإلطارات
إلصالح جميع
 2719999السيد/بدر
الري-خلف معرض كاديالك الغانم
سيارات الفورد
العتيبي
إلصالح جميع أنواع
 2734366السيد/خليل
الري -خلف الشواف
السيارات
السحاق
إلصالح جميع أنواع
 2422469السيد/غازي
الشويخ
السيارات
عمر

الصيانة الدورية (السيرفس)
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات
سيرفيس جميع أنواع السيارات

يقر المشترك أنه اطلع على الشروط واألحكام
الملحقة بالوثيقة وأنه تسلم عند إصدار هذه
الوثيقة نسخة منها
اعتمدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية هذه
الوثيقة في اجتماعها رقم 1225 / 4
المنعـقد بتاريـخ  13ذو القعدة  2213هـ الموافق
1225/21/14
المشترك

شركة وثاق للتأمين التكافلي
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مالحظة
إذا حدث خالف في تـفسير أي فـقرة من نـص هذه الوثيقة
يعتبر النص العربي فاصال
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