
تعريفات
بائع المركبات: الوكيل  المعتمد  الذي  باع  المركبة  وتمديد  الضمان للشخص 

المؤمن عليه.

العميل: مالك المركبة كما هو مذكور في نموذج العرض، أو المالك االلحق 
اآلخر الذي تم نقل فائدة الضمان إليه.

العطل الميكانيكي: ُيقصد به عدم قدرة المكون المؤمن عليها على العمل 
 لمواصفات التصنيع ألسباب غير التأكل أو االهتراء أو الهالك العادي مما 

ً
وفقا

يؤدي إلى توقف هذه المكون عن أداء عملها فجأة.

تاريخ سريان البرنامج: يبدأ سريان البرنامج بعد انتهاء ضمان الشركة المصنعة 
 من تاريخ بيع المركبة المستعملة.

ً
أو اعتبارا

الحدود اإلقليمية: المملكة العربية السعودية.

ما هي البنود المغطاة بالضمان؟ تمديد كافة ضمانات المصنع بالكامل 
والمتعلقة باألعطال الميكانيكية والكهربائية.

 لتوصيات 
ً
الخدمات الدورية: يجب على العميل القيام بالخدمات الدورية وفقا

الشركة المصنعة باستخدام قطع غيار ومواد أصلية. يجب أن تكون الخدمة 
التي تم إجراءها خارج الورش المعتمدة ، وفقا لمعايير الشركة المصنعة , و 

يجب أن تكون الفواتير إلكترونية.

التغطية
تغطية الضمان

يغطي تمديد الضمان األعطال الكهربائية والميكانيكية ١٠٠٪ مثل ضمان 
المصنع.

الشروط و األحكام 
يخضع تمديد الضمان لنفس شروط و أحكام ضمان المصنع.

االستثناءات
يخضع تمديد الضمان لنفس االستثناءات الواردة في ضمان المصنع.

١. ال تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر أو األضرار الناتجة عن الحروب أو 
الغزوات أو األعمال العدائية أو أفعال األعداء األجانب أو الحروب األهلية أو 

التمردات أو القوة العسكرية أو السلطة المغتصبة أو القانون العسكري أو 
المصادرة أو التأميم أو االستحواذ بأمر من الحكومة أو جهة عامة أو التأخير أو 
 الخسائر أو األضرار الناتجة عن 

ً
االحتجاز من قبل الجمارك، ويشمل هذا البند أيضا

أعمال الشغب واإلضرابات والعصيان المدني وأعمال التخريب واألضرار 
المتعمدة الكيدية من بينها األفعال التي يرتكبها مناصري أي من الحكومات 
أو األحزاب أو الفصائل المشاركة في الحروب أو األعمال العدائية أو العمليات 

الحربية أو القوات المسلحة العسكرية أو البحرية.

 كانت طبيعتها والتي قد تنشأ 
ً
٢. ال تغطي هذه االتفاقية أي مسؤولية أيا

بشكل مباشر أو غير مباشر عن اإلشعاعات المتأينة أو التسمم اإلشعاعي 
الناتج عن الوقود النووي أو أي نفايات نووية ناتجة عن االحتراق أو الوقود 

النووي.

٣. ال تغطي هذه االتفاقية أي خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مطالبات أو نفقات 
سواء ألغراض وقائية أو عالجية أو غير ذلك والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير 

مباشر عما يلي:

أ )  حساب البيانات أو مقارنتها أو تمييزها أو ترتيبها أو معالجتها متضمنة 
تغيير المواعيد أو أي تغييرات في المواعيد من بينها حسابات السنوات 

الكبيسة والتي يتم إجراؤها من خالل نظام الحاسب أو األجزاء الصلبة أو 
البرامج أو البرمجيات و/أو أي رقائق أو دوائر متكاملة أو ما شابه ذلك من 

الوسائل الموجودة في أجهزة الحاسوب أو أي أجهزة أخرى سواء مملوكة 
للشركة المعاد التأمين عليها أم ال.

 تعديل المواعيد وحسابات السنوات 
ً
ب )  أي تغيير أو تبديل أو تعديل متضمنا

الكبيسة والذي يتم إجراؤه في أنظمة الحاسوب أو البرامج أو البرمجيات و/أو 
أي رقائق أو دوائر متكاملة أو وسائل مساعدة موجودة في أجهزة الحاسوب 

أو أي أجهزة أخرى سواء مملوكة أو غير مملوكة للشركة المعاد التأمين 
عليها.

يسري هذه االستثناء بصرف النظر عن السبب أو الحدث الذي ساهم في وقوع 
الخسائر أو األضرار أو التكاليف أو المطالبات أو النفقات سواء في الحال أو بعد 

فترة من الوقت.

شروط الوثيقة
١. التعريفات

يجب قراءة هذه الوثيقة والجدول معا كعقد واحد و أي كلمة أو عبارة تم 
إرفاقه بمعنى محدد في أي جزء من هذه الوثيقة أو من الجدول يجب أن 

يحمل هذا المعنى أينما ذكر.

٢. الوصف الخاطئ
إذا كان هناك أي وصف خاطى وقت إصدار وثيقة تمديد الضمان او تحريف ألي 

حقيقة جوهرية معروفة بتقدير الخطأ أو تقصير لذكر هذه الحقيقة فإن شركة 
التأمين لن تكون مسؤولة بموجب هذه الوثيقة بقدر ما يتعلق بالممتلكات 

المتأثرة بأي تحريف او تقصير.

٣. االلغاء 
  لشروط و االحكام 

ً
يحــق للطرفيــــن إلغــــاء التغطيـــــــة المقدمــــــة وفقــــــــا

المنصوص عليها في هذه الوثيقة. ال يوجد مبلغ مسترد ألي أقساط 
مدفوعة إذا تم إلغاء هذه الوثيقة.

٤. الحماية والصيانة
يجب على المؤمن له اتخاذ الخطوات الألزمه في اي وقت لحماية الممتلكات 
المؤمن عليها ويتم إصالحها بشكل مناسب.كا أنه يجب علية مراعاة جميع 

توصيات الشركة المصنعة واللوائح األخرى المتعلقة بالسالمة والفحص
على الممتلكات. كما يجب عدم استخدام السيارة ألي استخدام مستثنى أو 

نشاط متعمد أو غير قانوني أو إجرامي مثل السباق.

٥. إجراءات تقديم المطالبات
يجب عليك اتباع إجراءات المطالبات والتي تقضي بنقل سيارتك إلى مركز 

الخدمة المعتمد بعد ظهور العطل ذي الصلة.

١)  إرسال السيارة إلى مركز االصالح المعتمد من شركة الجميح للسيارات .

٢) إبالغ مركز اإلصالح أن مركبتك تخضع لبرنامج تمديد الضمان.

٣)  تزويد مركز اإلصالح بعقد تمديد الضمان وسجل الخدمات  الدورية.

٤) اطلب من مركز الخدمة تشخيص العطل و تقدير تكلفة اإلصالح و تقديم 
تقرير بالحالة الفنية.

٥)اذا تمت الموافقة على المطالبة , فإن شركة التأمين  او الطرف الذي ينوب 
عنها ( TPA ) سوف يرسل الموافقة مع رقم المطالبة للبدء باإلصالح . 

٦) سوف يتم تعويض مركز االصالح المعتمد من شركة والء للتأمين مباشرة 
بمبلغ المطالبة.

٧ ) مركز األصالح المعتمد شركة الجميح للسيارات.

يجب أن تالحظ أنه قد تكون هناك تحمل للمصاريف ال تشكل جزًءا من 
المطالبة. يجب عليك تسوية هذه مبالغ مباشرة مع مركز الخدمة.

التحكيم
١.ُيحال إلى التحكيم أي خالفات تنشأ بين الطرفين فيما يتعلق بهذه االتفاقية 

أو تكوينها أو صالحياتها سواء أثناء مدة سريانها أو بعد انتهائها ويتم 
التحكيم بالطريقة المبينة أدناه.

 من استالم أحدهما 
ً
٢.إذا لم يتفق الطرفان على محكم واحد خالل ثالثين يوما

طلب خطي بالتحكيم من الطرف األخر يعين المحتكم (الطرف الذي يطالب 
 ويلتزم 

ً
 له ويخطر به المحتكم ضده خطيا

ً
باللجوء إلى التحكيم) محكما

 له 
ً
 من استالم هذا اإلخطار بتعيين محكما

ً
المحتكم ضده خالل ثالثين يوما

 
ً
 وفي حال أخفق المحتكم ضده في تسمية محكما

ً
وإخطار المحتكم به خطيا

 نيابة عن 
ً
له يجوز للمحتكم التقدم بطلب إلى الجهة المعنية لتعيين محكما

المحتكم ضده.

٣.يجب على المحكمين الذين تم تسميتهما تعيين محكم ثالث من قائمة 
قدم إليهما، وإذا أخفق المحكمان في تعيين محكم ثالث 

ُ
من ثالثة محكمين ت

 من تاريخ تعيين محكم المحتكم ضده يجوز ألي منهما أو 
ً
خالل ثالثين يوما

ألي من الطرفين التقدم بطلب للجهة المعنية لتعيين المحكم الثالث، ويجب 
على المحكمين الثالثة إصدار القرارات باألغلبية وفي حال عدم تحقق األغلبية 

يكون القرار النهائي للمحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.

٤.يجب أن يتمتع أعضاء هيئة التحكيم بخبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال 
التأمين أو إعادة التأمين مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٥.يكون لهيئة التحكيم صالحية تحديد قواعد التحكيم اإلجرائية متضمنة 
 أثناء نظر الدعوى وذلك 

ً
السلطة التقديرية إلصدار األوامر حسبما تراه مناسبا

فيما يتعلق باالستئناف واإلطالع على المستندات ومراجعتها وسماع 
الشهود وأي أمور أخرى تتعلق بإجراءات التحكيم كما يجوز لها استالم األدلة 

سواء شفهية أو خطية وسواء مقبولة أو غير مقبولة بالشكل الذي تراه 
 لتقديرها المطلق.

ً
 وفقا

ً
مناسبا

 لتقديرها كما تقرر الطرف الذي 
ً
٦.تحدد هيئة التحكيم تكاليف التحكيم وفقا
يتعين عليه سدادها وتحدد طريقة السداد.

٧.يكون مقر التحكيم في المملكة العربية السعودية .

٨.تستند هيئة التحكيم على قانون المملكة العربية السعودية، ويجب أن 
 للطرفين اللذان يتعهدان باالمتثال له، وإذا 

ً
 وملزما

ً
يكون قرار التحكيم خطيا

لم يمتثل أي من الطرفين ألي من قرارات هيئة التحكيم فيجوز للطرف األخر 
التقدم بطلب تنفيذ قرار التحكيم إلى لجان تسوية نزاعات ومخالفات التأمين 

المختصة في اإلقليم الذي يقيم فيه الطرف المخالف أو يمتلك أصول أو 
يمارس أعمال.

٩.مراعاة تنفيذ الشروط
لن يتحمل المؤمن مسؤولية سداد أي مبالغ بموجب هذه الوثيقة إال بعد 

التأكد من امتثال المؤمن عليه ألحكامها وشروطها والتحقق من صحة 
البيانات المذكورة في الطلب والمراسالت ذات الصلة به.

١٠. االختصاص القضائي والقانون المعمول به:
حال النزاعات إلى لجان تسوية نزاعات ومخالفات التأمين في المملكة العربية 

ً
ت

السعودية.

١١.مدة تقديم المطالبات
تسقط كافة المطالبات الناشئة عن هذه الوثيقة بعد مرور ثالث (٣) سنوات 

من تاريخ وقوع الحادث أو معرفة المؤمن عليه به مالم يكن هناك سبب 
معقول لتأخر تقديم المطالبة.

١٢.تعتبر هذه الوثيقة والملحقات والضمانات المرفقة بها بمثابة اتفاق كامل 
بين الطرفين.

١٣. ال توجد شروط تجديد تلقائي لهذه الوثيقة . 

١٤.الحدود الجغرافية:
سيكون الحد الجغرافي هو المملكة العربية السعودية.

إذا كان هناك أي شك حول تغطية أو معنى هذه البوليصة، يرجى استشارة 
الشركة.

نشكركم...
للتأمين مع شركة والء للتأمين التعاوني

- الشكاوي
نسعى جاهدين لتزويد عمالئنا بأعلى مستوى من الخدمات واالستجابة 

الحتياجاتهم. في حالة وجود مطالبة الرجاء التواصل مع شركة ضمانات 
الخليج لخدمات التأمين .
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DEFINITIONS
The Vehicle Retailer: The authorized Dealer who sold the vehicle 
and the extended warranty to the insured person.   

The Customer: The owner of the vehicle as named on the 
proposal form, or other subsequent owner to whom the benefit of 
the warranty validity is transferred.   

Mechanical Failure: means the inability of a covered component 
to operate in accordance with the manufacture's specifications, for a 
reason other than wear and tear or normal deterioration causing 
sudden stoppage of its function.   

Starting date of the program: The program starts after expiry 
of the manufacturer’s warranty or from the sale date of the used 
vehicles.   

Territorial limits: Kingdom of Saudi Arabia.   

What is covered by warranty? Extension of manufacturer’s 
warranties %100 for Mechanical & Electrical breakdowns.

Routine Services: The customer has to do the routine services as 
per the manufacturer recommendations using genuine spare parts 
and materials. Service performed out of dealer workshop must be as 
per manufacture standards and invoices must be electronic.

COVER
WARRANTY COVERAGE
The extended warranty covered the electrical & mechanical 
breakdown 100 % as manufacture warranty.

TERMS & CONDITIONS
The extended warranty will follow the same Terms & Conditions of 
the manufacturer’s warranty.

EXCLUSIONS
The extended warranty will follow the same exclusions as the 
manufacturer’s warranty. 

1. No liability shall attach hereto in respect of loss or damage, which is 
occasioned by war, invasion, hostilities, acts of foreign enemies, civil 
war, rebellion, military or usurped power or martial law or 
confiscation or nationalisation or requisition by order of any 
government or public authority or delay or seizure by customs.  This 
Article will be extended to exclude loss or damage occasioned by 
riots, strikes, civil commotion, vandalism, malicious damage, including 
acts committed by agents of any government, party or faction, 
engaged in war, hostilities or warlike operations or military or naval 
armed forces.

2. This Agreement does not cover any liability of whatsoever nature, 
directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from 
ionising radiations or contamination by radioactivity from any 
nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion or 
nuclear fuel.

3. This Agreement does not cover any loss, damage, cost, claim or 
expense whether preventative, remedial or otherwise, directly or 
indirectly arising out of or relating to:

(a) The calculation, comparison, differentiation, sequencing or 
processing of data involving date change, or any date change 
including leap year calculations, by any computer system, hardware, 
programme or software and/or any microchip, integrated circuit or 
similar device in computer equipment or non-computer equipment, 
whether the property of the Reinsured or not;

(b) Any change, alteration or modification involving date change, 
including leap year calculations, to any such computer system 
hardware, programme or software and/or any microchip integrated 
circuit or similar device in computer equipment or non-computer 
equipment, whether the property of the Reinsured or not.
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Extended Warranty Policy
This Exclusion applies regardless of any other cause or event that 
contributes concurrently or in any sequence to the loss damage cost 
claim or expense.

POLICY CONDITIONS
1. DEFINITION
This Policy and the schedule shall be read together as one contract 
and any word or expression to which a specific meaning has been 
attached in any part of this Policy or of the schedule shall bear such 
meaning wherever it may appear.

2. MISDESCRIPTION
If there be any material misdescription during issuance of the policy 
for extended warranty as to any fact material to be know for 
estimating. the risk or any omission to state such fact the Insurer 
shall not be liable under this policy so far as it relates to property 
affected by any such misdescription misrepresentation or omission.

3. CANCELLATION
Both Party have right to cancel the cover provided as per policy 
terms & condition. There is no refund amount of any premiums paid if  
you choose to cancel this agreement.

4. SAFEGUARDS & MAINTENANCE
The Insured shall at all time and as far, as is reasonably practicable 
take steps to safeguard the property Insured and maintain it in a 
proper state of repair. The Insured shall also take steps to enforce 
the observance of all authority provisions manufacturer’s 
recommendations and other regulations relating to the safety use 
and inspection of the property insured.

5. CLAIMS PROCEDURE
You must follow the claims procedure which is to take your vehicle to 
the authorized service center
 after the relevant fault has become apparent.

1)  Take your vehicle to ALJOMAIH service center. 

2) State that your vehicle is under Extended Warranty Program.

3) Show the service center your extended warranty contract and 
service records
.
4) Ask the service center to diagnose the fault and estimate the cost 
of repair and provide technical
evidence report.

5) If the claim is approved , TPA will send the request with a claim 
number to proceed with the repair.

6) The valid claim amount will be reimbursed direct to the service 
center.

7) Authorized Repair center AL-JOMAIH AUTOMOTIVE.

YOU SHOULD NOTE THAT, THERE MIGHT BE EXPENSES INCURRED 
WHICH DO NOT FORM PART OF THE CLAIM.
YOU SHOULD SETTLE ANY SUCH AMOUNTS DIRECT WITH THE SERVICE 
CENTER.

ARBITRATION
1.All matters in difference between the parties in relation to this 
Agreement, including formation and validity, and whether arising 
during or after the period of this Agreement, shall be referred to an 
arbitration tribunal in the manner hereinafter set out.

2.Unless the parties agree upon a single arbitrator within thirty days 
of one receiving a written request from the other for arbitration, the 
claimant (the party requesting arbitration) shall appoint his 
arbitrator and give written notice thereof to the respondent, within 
thirty days of receiving such notice the respondent shall appoint his 
arbitrator and give written notice thereof to the claimant, failing 
which the claimant may apply to the appointer hereinafter named to 
nominate an arbitrator on behalf of the respondent.

3.Before they enter upon a reference the two arbitrators shall 
appoint a third arbitrator. The third arbitrator will be selected from 
among a list of three candidates to be submitted by each of the two 
arbitrators. Should they fail to appoint such a third arbitrator within 
thirty days of the appointment of the respondent’s arbitrator then 
either of them or either of the parties may apply to the appointer for 
the appointment of the third arbitrator. The three arbitrators shall 
decide by majority. If no majority can be reached the verdict of the 
third arbitrator shall prevail. He shall also act as Chairman of the 
tribunal.

4.Unless the parties otherwise agree the arbitration tribunal shall 
consist of persons with not less than ten years’ experience of 
Insurance or Reinsurance.

5.The arbitration tribunal shall have power to fix all procedural rules 
for the holding of the arbitration including discretionary power to 
make orders as to any matters which it may consider proper in the 
circumstances of the case with regard to pleadings, discovery, and 
inspection of the documents. Examination of witnesses and any other 
matter whatsoever relating to the conduct of the arbitration and 
may receive and act upon such evidence whether oral or written 
strictly admissible or not as it shall in its discretion think fit.

6.All costs of the arbitration shall be at the discretion of the 
arbitration tribunal who may direct to and by whom and in what 
manner they shall be paid.

7.The seat of the arbitration shall be Saudi Arabia.

8.The Law on which the arbitration tribunal will be based will be that 
of The Kingdom of Saudi Arabia The award of the arbitration tribunal 
shall be in writing and binding upon the parties who covenant to 
carry out the same. If either of the parties should fail to carry out 
any award the other may apply for its enforcement to a Committees 
for Resolution of Insurance Disputes and Violations of competent 
jurisdiction in any territory in which the party in default is domiciled 
or has assets or carries on business.
 
9.OBSERVANCE OF CONDITIONS:
The due observance and fulfillment of the terms provisions and 
conditions of this policy by the insured in so far as they relate to 
anything to be done or complied with by the insured and the truth of 
the statements in the proposal and relevant correspondences shall 
be conditions precedent to any liability of the Insurer to make any 
payment under this policy.

10.JURISDICTION, AND APPLICABLE LAW:
Disputes should be referred to the Saudi Arabian Committees for 
Resolution of Insurance Disputes and Violations.

11.CLAIM PERIOD:
All claims arising out of this Policy shall be forfeited after the 
expiration of three (3) years from the actual date of an accident or 
from the date that the Insured knew of such accident, unless a 
convincing reason for such delay is verified.

12.This policy along with endorsements and warranties attached 
thereon, forms the basis of entire contract.

13.The Insurer will inform the insured one month before the expiry of 
the policy with respect to renewal terms and conditions.  In case of 
non-renewal, Insurer will inform the insured two months in advance.

14.GEOGRAPHICAL LIMITS:
Geographical limit will be Saudi Arabia.

 If there is any doubt as to the cover or meaning of this Policy, please 
consult the Company.

Thank you…
For insuring with Walaa Cooperative Insurance Company 

- Complaints
We strive to provide our customers with the highest level of services 
and respond to their needs. In case of claim , please contact with Gulf 
Warranties For Insurance Services.
Tell Free:920005050


