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جدول وثيقة تكافل المركبات
Websales - 32

قناة الصدار

الفرع

4500 - Web Sales

معلومات المؤمن ،المالك و السائقين
البريد اللكتروني للمؤمن
جوال المؤمن
0550586296

تاريخ الصدار

17/04/2020

تاريخ بداية
التأمين

16/04/2020

16/04/2021

تاريخ انتهاء
التأمين

رقم هوية السائق الساسي

اسم المالك

عمر المالك

فئة المؤمن

2185047970

خالد عز الرجال  -ادريس

سنه 56

فرد

khalid_edrees@yahoo.com

معلومات السائق الرئيسي

مدينة إقامة السائق
جدة

تاريخ الميلد

العمر

01/01/1964

سنه 56

المؤمن = السائق الرئيسي
نعم

الرقم الوطني للسائق
2185047970

معلومات المركبة
رقم اللوحة

عدد المقاعد

قيمة المركبة

ر ي ب 1904

9

0.00

رقم البطاقة الجمركية

شكل المركبة

سنة التصنيع
2005

موديل المركبة

SUV

مصنع المركبة
شفروليه

تريل بليزر

الرقم التسلسلي

رقم الشاصي

استخدام المركبة

488128600

1GNDS13S352175151

الستخدام الخاص  -الستخدام الشخصي،الستخدام المنزلي

معلومات المنتج  ,التغطيات و حدود التغطية
مسؤولية الطرف الثالث  ،باقة وافي الساسية
التغطية

حدود ووصف التغطية

مغطى

مسؤلية الطرف الثالث
خصم عدم وجود مطالبات

نعم

الي  10مليون ر سعودي في كل حال

نعم

يصل إلى  %50في حال عدم وجود مطالبات

خصم الولء

نعم

خصم  %5عند التجديد قبل انتهاء الوثيقة

نعم

خصم الي  %10على مركباتك الخرى المسخدمة استخدام خاص

خصم تعدد المركبات
رسوم الصدار

ر سعودي

0.00

مستوى خصم عدم وجود مطالبات
نسبة العمولة
اسم العميل

:
:

0.00%

:

نسبة ضريبة القيمة المضافة

:

اجمالي القسط شامل رسوم الصدار

 13نسبة خصم عدم وجود مطالبات

5.0%

إجمالي القسط شامل رسوم الصدار و ضريبة القيمة المضافة

 642.16ر سعودي

0.0 % :

قيمة العمولة
رقم التصريح

:
:

قيمة خصم عدم وجود مطالبات
0.00
ر سعودي

قيمة ضريبة القيمة المضافة
674.27
ر سعودي

32.11

:

0.00

ر سعودي

 :قيمة التحمل 0.00

ر سعودي

ر سعودي

لشروط
تم تحميل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي أعلنته الهيئة العامة GAZT
.للزكاة والضرائب في  1438هجري
قسط المشاركة يدفع مقدما
تستثنى التغطية في حال استعمال المركبه لغرض غير مرخص به قانونيا
جميع المطالبات يجب ان ترفق بتقرير من إدارة المرور
في حالة و جود مطالبة للمسؤولية تجاه الطرف الثالث وكانت السيارة المؤمنة يقودها شخص عمرة أقل من  18سنة ما لم يكن هو المؤمن له أو ورد
أسمه في بيانات السائقين المجازين الذين تقل أعمارهم عن  18سنة في جدول الوثيقة ،فإنه يحق لشركة تكافل الراجحي الرجوع على المؤمن له
وذلك بعد تعويض الطرف الثالث
جميع الشروط و الحكام بحسب وثيقة تكافل الراجحي الساسية
حدود المسؤوليه
مسؤوليه الطرف الثالث للوفيات و  /أو الصابات الجسديه و الضرار الماديه للحادث الواحد ل تتجاوز  10,000,000ر سعودي
الخسارة و الضرر للمركبة المؤمنه بحدود القيمه السوقيه المعقوله في وقت وقوع الحادث أو الضرر و ان ل تتجاوز القيمة التامينيه المعلن عنها
بإستلمي جدول الوثيقة أقر و أوافق على كل الشروط الوثيقة .وأنا أفهم أن البيانات والمعلومات المقدمة في استمارة الطلب هي جزء ل يتجزأ من هذه الوثيقة.و أوافق على
شروط وأحكام منتجات تكافل الراجحي التي وافقت عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.و أفهم أن التغطية المقدمة تستند إلى معلومات السائق ،معلومات السيارة واستخدام
السيارة ،وأية معلومات خاطئة قدمتها أنا سيؤدي إلى إلغاء الوثيقة والشركة لن تكون مسؤولة عن أي مطالبة
79873871
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تنويه
تم تحميل ضريبة القيمة المضافة نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة الذي أعلنته الهيئة العامة للزكاة والضرائب  -في -GAZT 1438
.هجري
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