شروط و أحكام خصم "عدم وجود مطالبات" و خصم "الوالء":
.1

سوف يتم تطبيق السعر األساس ي في جميع الحاالت الذي يكون فيها املؤمن له غير مستحق لخصم عدم وجود مطالبات و لم تسجل عليه أي مطالبات
تأمينية سابقة (مثل املؤمنين الجدد).

.2

.0

سوف تلتزم الشركة بمنح خصم "عدم وجود مطالبات" ملن يستحق من العمالء ،اعتبارا من  2018/6/22حسب النسب التالية:
في حالة السجل الخالي
من املطالبات ملدة

نسبة الخصم للتأمين
اإللزامي

نسبة الخصم للتأمين
الشامل

سنة
سنتان
ثالث سنوات
أربع سنوات
أكثر من أربع سنوات

%10
%20
%00
%20
%10

%11
%21
%01
%10
%60

نسبة الخصم للتأمين
اإللزامي بعد مطالبة
واحدة
%0
%0
%10
%20
%00

نسبة الخصم للتأمين
الشامل بعد مطالبة
واحدة
%0
%0
%11
%21
%01

تطبق هذه الشروط و األحكام على الفئات التأمينية التالية و التي لها الحق في التمتع بخصم "عدم وجود مطالبات" و خصم "الوالء":


التأمين اإللزامي لألفراد



التأمين الشامل لألفراد



التأمين املسعر فرديا ضمن برنامج تأمين

و ال تنطبق تلك الخصومات على جميع أنواع تأمين املركبات األخرى غير املذوور أعاله.
.2

سينطبق هيكل التسعير التالي:
 السعر األساس ي شامال جميع متغيرات التسعير
 الخصومات التي تشمل و ال تقتصر على خصم عدم وجود مطالبات و خصم الوالء على السعر األساس ي
 النسب اإلضافية للحوادث السابقة على السعر األساس ي

.1

يعتمد تسعير املنتجات التأمينية الخاصة بالفئات املذوور أعاله على اللوائح و النظم املقر من مؤسسة النقد العربي السعودي ,و للشركة الحق في
تغيير تلك األسعار متى ما توافرت األسباب الفنية و التجارية الالزمة للقيام بذلك بشرط عدم اإلخالل بضوابط التسعير املعتمد من الجهات الرقابية.

.6

تعتمد طريقة التسعير ,منح خصم عدم وجود مطالبات ,و إضافة نسب على سجل املطالبات على عد عوامل متعلقة بالخصائص التأمينية للمركبة
املؤمنة و مكان وجودها و كذلك تلك العوامل املتعلقة بمالك أو سائق  /سائقين تلك املركبة و قد يختلف قسط التأمين من شخص آلخر بناء على
وجود هذه العوامل أو عدمه.

.7

أي ضرائب (مثل ضريبة القيمة املضافة) سيتم تطبيقها على القسط املحدد بعد ول عوامل التسعير و الخصومات و اإلضافات ذات الصلة.

.8

إذا باع املؤمن له املركبة و استبدلها بأخرى أو اشترى مركبة أخرى ,يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة البديلة أو املركبة اإلضافية
بحسب ما ورد في الجدول أعاله.

.9

تطبق هذه الشروط و األحكام على السجل التأميني الخاص بمالك املركبة املؤمن له  /السائق املسمى (أو السائقين) أثناء فتر التقديم لطلب التأمين
للمركبة اململوكة  /املستعملة للمؤمن له  /للسائق (أو للسائقين).

 .10يجب أن ال يكون هناك انقطاع بين فترات  /سنوات التأمين على املركبة ذاتها ملد تزيد عن  00يوما تقويميا و إال فإن الخصم (خصم عدم وجود
مطالبات) لن يستحق عن املركبة.
 .11في حال وجود أكثر من مركبة مملوكة لنفس العميل ،يجب أن تكون جميعها مؤمنة ,و إال فإن خصم عدم وجود مطالبات لن يطبق على املركبات الغير
مؤمنة لنفس املالك.

 .12يحق للشركة البحث في السجل التأميني للمتقدم في قواعد البيانات الخاصة بذلك و التي تحتفظ بها جهات مرخصة أخرى – مثل شركة نجم
ً
ً
للخدمات التأمينية – متى ما وافق املتقدم خطيا أو إلكترونيا على القيام بذلك.
 .10للحصول على خصم عدم وجود مطالبات ،يحق لطالب التأمين عند التقدم لطلب تأمين مركبات إرفاق إثبات "عدم وجود مطالبات" من شركة /
ً
ً
ً
شروات التأمين السابقة .و يجب أن يكون اإلثبات مطبوعا و موقعا أو مختوما من الجهة املصدر له أو قاعد بيانات شروات التأمين.
 .12في حال وجود تباين بين املصدرين املذوورين أعاله ,تستخدم املعلومات التي وفرها املؤمن له لتحديد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات ,إال إذا
تمكنت شركة التأمين من إثبات أن املعلومات املقدمة غير صحيحة.
 .11يحق للشركة رفض منح املتقدم خصم "عدم وجود مطالبات" في حالة ما لم يتمكن العميل من إثبات أحقيته في هذا الخصم و يحق للعميل تزويده
ً
كتابيا باألسباب التي أدت إلى هذا الرفض.
 .16يحق لعميل الشركة طلب إثبات "عدم وجود مطالبات" عن طريق زيار أحد فروع الشركة أو نقاط البيع املنتشر في جميع أنحاء اململكة .كما يمكن
الحصول عليه بشكل إلكتروني عن طريق موقع الشركة اإللكتروني  www.der3.comفي جميع األحوال ,يجب على الشركة تزويد العميل باإلثبات
الالزم خالل فتر ال تزيد عن ثالثة ( )0أيام عمل.
 .17يجب تسمية السائق  /السائقين للمركبة عند اكتتاب الوثيقة ألن ول سيستحق خصم عدم وجود مطالبات في سجله أثناء مد سريان الوثيقة .في
حال وان السائق غير املسمى مسؤوال عن وقوع حادث ,سيتأثر سجل عدم وجود مطالبات  /الحوادث الخاص باملؤمن له (و ليس السائق غير املسمى).
سيتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات على حسب أقل مستحق للخصم من املؤمن له و السائق املسمى (أو السائقين) .سيتم تحديد النسبة
اإلضافية للحوادث على حسب أعلى نسبة إضافية مستحقة للمؤمن له و السائق املسمى (أو السائقين).
 .18سترتبط املطالبات املؤثر سلبا على سجل عدم وجود مطالبات بالحوادث التي تتجاوز نسبة مسؤولية السائق فيها .%10
 .19ال يتم نقل سجل خصم عدم وجود مطالبات من شخص إلى آخر.
 .20إذا وانت تكلفة املطالبة أقل من نسبة التحمل في وثيقة التأمين ,بحيث يكون صافي تكلفة املطالبة لشركة التأمين صفر فال يتم فقدان استحقاق
خصم عدم وجود املطالبات .يحق للمؤمن له دفع تكاليف املطالبة للحفاظ على خصم عدم وجود املطالبات.
 .21في حال تجديد العميل تأمينه مع شركة الدرع العربي فإنه يستحق خصم إضافي بنسبة  %10من القسط النهائي بشرط عدم انقطاع التأمين ملد تزيد
عن  00يوما تقويميا.
ً
 .22يحق للشركة رفض منح العميل خصم "الوالء" في حال وجود أسباب تبرر ذلك و يحق للعميل تزويده كتابيا باألسباب التي أدت إلى هذا الرفض.

Terms and Conditions for "No Claims" and "Loyalty" Discounts:
1.

The base rate shall apply to all cases where the policyholder is neither eligible for No Claims Discount (NCD) nor is there a history for claims

2.

(for example, new insureds).
The Company shall be committed to grant a "No Claims Discount” to those eligible customers, as of 24/6/2018 according to the following
percentages:
In case of claims free
record for the duration
of:
One year
Two years
Three years
Four years
More than four years

3.

TPL NCD

Comprehensive NCD

Revised TPL NCD after
one claim

10%
20%
30%
40%
50%

15%
25%
35%
50%
60%

0%
0%
10%
20%
30%

Revised
Comprehensive NCD
after one claim
0%
0%
15%
25%
35%

These terms and conditions shall apply to the following insurance categories, which have the right to enjoy the NCD and the "loyalty" discount:
• Compulsory insurance for individuals
• Comprehensive insurance for individuals

• Scheme insurance (Compulsory and Comprehensive) priced on an individual basis
These discounts will not be applied to all types of insurance of other vehicles not mentioned above.
4. The pricing structure shall be as follows:
a. A base rate including the effect of all rating factors
b. Discounts including but not limited to NCD and Loyalty Discount to apply on the Base rate
c.
5.

6.

7.

Loading for past accidents to apply on the Base rate

The pricing of insurance products for the above-mentioned categories shall be based on the rules and regulations approved by the Saudi
Arabian Monetary Authority (SAMA). The Company shall have the right to amend these prices whenever technical and commercial reasons are
available to do so, provided that they do not violate the pricing criteria adopted by the regulatory authorities.
The method of pricing, NCD discount granted, and loading for claims history depends on a number of factors related to the insurance
characteristics of the insured vehicle, including but not limited to its location, as well as those related to the owner and / or driver(s) of that
vehicle and the premium may vary from one person to another based on the presence of such factors or their absence.
Any taxes (for example, Value Added Tax) will be in addition to the final premium after all relevant rating discounts and loadings.

8.

In case the customer replaces or purchases another vehicle, the NCD for the replacement vehicle or the additional vehicle shall be determined
as per the table above.

9.

These terms and conditions shall apply to the insurance record of the insured owner / named driver(s) in the period in which that vehicle was
owned / used by the insured / driver(s) applying for insurance.

10. There should be no interruption between the periods / years of insurance on the vehicle itself for a period more than 30 calendar days, else the
NCD will be lost.
11. If there is more than one vehicle owned by the same customer, all such vehicles must be insured; otherwise the NCD will not be applied to any
other non-insured vehicle of the same owner.
12. The Company shall have the right to inspect the applicant's insurance record in the relevant databases maintained by other licensed entities –for
example, Najm Insurance Services Company –provided that the applicant agrees in writing or electronically to do so.
13. In order to get the discount when applying for vehicle insurance, the applicant may attach an evidence of NCD from the previous insurance
company / companies. The evidence must be typed, signed or stamped by the issuer or by the insurance companies’ database.

14. If there is a discrepancy between the above two sources for NCD eligibility, the data provided by the policyholder shall be used to determine
NCD eligibility, unless the insurance company can demonstrate that such information is false.
15. The Company may refuse to grant the applicant a "no claims" discount in the event that the customer fails to provide a proof of his entitlement
to such deduction and he shall have the right to be provided - in writing - with the reasons that led to such refusal.
16. The customer has the right to request "proof of no claims" by visiting one of the Company branches or points of sale located throughout the
Kingdom. It can also be obtained electronically through the Company's website: www.der3.com . In all cases, the Company must provide the
customer with the required proof within a period not exceeding three (3) working days.
17. A driver / drivers of a vehicle should be named in the policy underwriting stage, as each will earn his / her own record of NCD during the period
of the policy. Accidents where responsibility lies with an unnamed driver will affect the NCD eligibility / accident record of the policyholder
(and not the unnamed driver). The NCD granted will be based on the lowest eligibility of NCD among any of the policyholder and the named
driver(s). The accident loading granted will be based on the highest loading applicable among any of the policyholder and named driver(s).
18. Claims that count against the record of NCD shall be claims where the share of responsibility for an accident exceeds 50%.
19. The NCD may not be transferred from one individual to another.
20. If a cost of claim is less than the excess so that the net cost to the insurance company is zero, then the NCD should not be lost. A policyholder
may choose to pay for a claim in order to preserve his / her NCD eligibility.
21. In case the customer renews his insurance with Arabian Shield Company, he shall be entitled to an additional “Loyalty” discount of 10% of the
final installment provided that the insurance is not interrupted for a period of more than 30 calendar days.
22. The Company shall have the right to refuse to grant the customer a "Loyalty" discount if there are reasons to justify it and the customer shall
have the right to be provided – in writing - with the reasons that led to such refusal.

