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مؤسسة النقد العربي السعودي
الالئحة التنظيمية لوسطاء ووكالء التأمين
الجزء األول :مقدمة
الغرض:

Saudi Arabian Monetary Authority
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Insurance Intermediaries
Regulation
Part 1: Introduction
Purpose:
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تتض م م مممة الت الاليحة التنئيمية املبا العامة
والح ممد ا ن مة املع مما يج اللى جم م على وكالء
التأمين ووسم ممطاء التأمين واعا م التأمين االلتزام
بهمما عنممد التعممامممل مع ت م م م م ممات التممأمين والعمالء
الحاليين واملتوقعين.

This regulation presents the general
principles and minimum standards
that should be met by insurance
agents and (re)insurance brokers
when dealing with insurance
companies and their existing and
potential clients.

1-
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تهم ممدا ام مملت الاليحم ممة التنئيميم ممة ا ى م م م م يع
االلتزام بمماملعمما يج املاليمممة عنممد تقممد م الخممدمممات
التأمينية.

The objective of this regulation is to
promote appropriate standards in
the business of insurance services
provision.

2-
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جم م أن تقتجن ق اءم ا مملت الاليح ممة التنئيمي ممة
بنئام م اقبة تم م م م ات التأمين التعاوني واليحته
التنفيل ة والاليحة التنئيمية لس مملوكيات س ممو
التأمين الص م م م مما رم عة ملس م م م مس م م م ممة النقد الع ي
السم م م ممعو ا م م م م مماو ممة ا ى أ لواي أو قواع ممد أو
عليمات تنئيمية أخ ى صا رم عة امللسسة.

This regulation must be read in
conjunction with the Law on
Supervision
of
Cooperative
Insurance Companies and its
Implementing Regulations, as well as
SAMA’s Market Code of Conduct and
any other regulation issued by
SAMA.

3-
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Definitions

Regulation is intended to include
insurance agents and (re)insurance
brokers.

يش م مممل مص م ممط الوس م ممطاء والوكالء الوار في
الت الاليحة التنئيمية؛ وكالء التأمين ووس ممطاء
.التأمين واعا م التأمين

An Insurance agent is defined as a
juristic entity that for compensation
represents the insurance company
to solicit, procure and negotiate
insurance contract.

ُويع ا وكيل التأمين بأنه ش ممخت اعتبار قوم
لقاء مقابل ما بتمثيل الشم كةو و سمموبي و يع
وث ممايي الت ممأمينو ا م م م م مماو ممة ا ى أ عم ممل قوم ب ممه
.لحساب الش كة أو نيابة عنها

4- The term “Intermediaries” in this

An Insurance broker is defined as a
juristic entity that for compensation
negotiates with the insurance
company in order to conduct
insurance services for policyholders.
A Reinsurance broker is defined as a
juristic entity that negotiates
contracts of reinsurance between an
insurance
company
and
a
reinsurance company on behalf of
the insurance company, receiving
commission for placement and other
services rendered from the
reinsurance company.
The term “Clients” is defined as the
existing and potential recipients who
request or acquire an insurance
product or service.
The rest of terms which are not
mentioned above and used in this
regulation shall have the same
meaning as per article one of the
Implementing Regulations.

4

تعريفات

ُيع ا وسيط التأمين بأنه شخت اعتبار قوم
لقاء مقابل ما بالتفاوض مع الش م م م م كة تمام
َّ
.امللمة لهم
عملية التأمين لصال
ُيع ا وسم م م مميط اعم مما م التم ممأمين بم ممأنم ممه شم م م ممخت
اعتبممار قوم لقمماء مقممابممل ممما بممالتفمماوض مع
ت م م م م ممات اع مما م الت ممأمين تم ممام اع مما م الت ممأمين
لصال ت كة التأمينو وبحصل على عمولة نئيج
تفعيل اتفاقيات اعا م التأمين وخدمات التأمين
.ا خ ى اللى تقدمها ت كة اعا م التأمين
ُ طلي مصم م م ممط العمالء على أ متلي ا ي أو
متوقع ل خممدمممات التممأمينيممةو طل م أو حص م م م ممل
.على أ د املنتجات أو الخدمات التأمينية
كون للمص ممط حات املس ممتهدمة في الت الاليحة
املع مماني نفس م م م مه ما- غيج الوار م أعالت- التنئيمي ممة
.الوار م في املا م ا و ى مة الاليحة التنفيل ة
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Compliance Measures:

5- Intermediaries

ج على الوسم م ممطاء والوكالء و م م ممع الضم م مموابط
وا ج اءات المداخليمة املاليممة لض م م م مممان وم اقبمة
االلتزام به مملت الاليح ممةو بم مما في لم م الضم م م مموابط
وا ج اءات املتعلق ممة ب ممالعقو املهجم ممة بينهم و ين
ت م م م م ممات التممأمين وت م م م م ممات املهة الح م ا خ ى
.والعمالء
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6- Intermediaries

ج على الوسطاء والوكالء اال تفاظ بس الت
اوية توض التزامهم بهلت الاليحةو بما في ل م م م
على سب م م م ميم م م ممل املثم م م ممال ول الحص اال تم م م ممفاظ
بتقم ممارب االلتزام وس م م م م الت الوثم ممايي وس م م م م الت
.املطالبات وس الت الشكاوى
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must
establish
appropriate internal controls and
procedures to ensure and monitor
compliance with this regulation,
including controls and procedures of
their contracts with insurance
companies, with other insurance
service providers and with Clients.
must
maintain
adequate records to demonstrate
compliance with this regulation,
including, but not limited to,
compliance reports, policy records,
claims records and complaints
records.
Non-Compliance:

7-
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:إجراءات االلتزام

Non-compliance with the conditions
and requirements set forth in this
regulation will be deemed a breach
of the Law on Supervision of
Cooperative Insurance Companies
and its Implementing Regulations
and licensing conditions and may
subject
Intermediaries
to
enforcement action.

:عدم االلتزام
ُيعد عدم االلتزام بالش م م م م وا واملتطلبات الوار م
في الت الاليحة التنئيمية مهالفا لنئام م اقبة
ت م م م م ممات الت ممأمين التع مماوني واليحت ممه التنفي ممل ممة
وت م م م م وا التجخيتو وقمد ل ا ى اتهما اج اء
.نئامي د الوسطاء والوكالء
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الجزء الثاني :قواعد السلوك املنهي
-8

Part 2: Rules of professional conduct.

ج م على الوس م م م مط مماء والوكالء االلتزام بقواع ممد
السلوك املنهى وتطبيي املتطلبات اآلتية:

Intermediaries shall comply with the
rules of professional conduct by
fulfilling the following requirements:

أ) العمممل بممأمممانممة وت م م م مفمماويممة ون ااممة وتنفيممل أ
التزام للعمالء وت م م م م ات التأمين واعا م التأمين
ووقم مما ملم مما تنت عليم ممه أنئمم ممة اململ م ممة الع يم ممة
السممعو ة ولوايحها التنفيل ة .وعند عدم وجو
نئممام يش م م م ممممل امملت االلتزاممات بممالكممامممل؛ ويجم
ع ملممى المموسم م م م مطم مماء والمموكممالء االل مت مزام بم ممأوضم م م م م ممل
املمارسات الدولية.

a) Act in an honest, transparent and
fair manner, and fulfill all of their
obligations towards Clients and
insurance
and
reinsurance
companies, as stipulated by Saudi
Arabian laws and regulations.
Where these obligations have not
been fully codified, intermediaries
should abide by internationally
accepted best practices.

ب) العمل في اطار املهنية املقبولة عند التعامل
مع العمالء وت م م م م ممات التممأمين واعمما م التممأمينو
وب مت مح مقممي ل م م مممة خممالل ال متم ممدرب م م وال مخ مهممجم
املناسبين واستشارم الخهجاء عند الحاجة.

)b
Act
within
reasonable
competence when dealing with
Clients
and
insurance
and
reinsurance companies. For this
purpose, competence shall be
acquired
through
training,
experience, and consulting with
experts when needed.

ج) التحممد ممم املسم م م ممتم للمهممارات واملع وممة اللى
تمتع به مما املو فون الع مماملون ل ممدى الوس م م م مط مماء
والوكالء في مجال التأمين واالطالع املس م ممتم على
املنتجات والخدمات املتا ة في السو .

C) Keep the employees’ skills and
knowledge about the insurance
business up-to-date and be
informed of the products and
services available on the market.

) اتهمما الحيطممة املعقولممة ل حفمماظ على املوار
ا اربة واملالية والتشم م م ممييلية وال ش م م م م بة الال مة
للقيام بالعمل وخدمة العمالء.

d) Take reasonable care in
maintaining adequate managerial,
financial, operational, and human
resources to carry out their business
and serve Clients.

8-
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ه) اخ مطم ممار ال مع ممممالء ق مبم ممل وق م م م مماا ب مج مم ميممع
املعلومات ات الص م م مملة اللى تتض م م مممة تفاص م م مميل
التيطيةو وأ ت م م م وا واس م م ممت ناءات وقيو على
وثيقم ممة التم ممأمينو والتم ممأكم ممد مة وهم العمالء
التزام تجت على العقو املهجمة ملس م م مماعدتهم على
اتها الق ار املناس .

e) Communicate all relevant
information including coverage
details, conditions, exceptions and
restrictions of the insurance policy
to Clients in a timely manner, and
ensure that Clients are aware of the
commitment they are about to
make to enable them to make a
suitable decision.

و) اتها تدابيج معقولة لضم م م مممان قة وو م م م ممو
ُ
املعلوم ممات املق ممدم ممة مة العمالء واملق ممدم ممة ال هم
مع توويج الت املعلومات كتابة.

f) Take reasonable measures to
ensure the accuracy and clarity of
the information provided to and
from Clients and make such
information available in writing.

) التعممامممل مع جميع البيممانممات واملعلومممات اللى
تم الحصم م م ممول عل ه مما بش م م م م ممأن ت م م م م ك ممة الت ممأمين
والعمالء بأقص ممدر رجات الس م بةو واتها تدابيج
ماليممة ل حفماظ على س م م م م بمة أ مسم م م ممتنمد خما
بحو تهم مع ورم القيام باآل ي:

g) Treat all data and information
acquired about the insurance
company and Clients with utmost
confidentiality,
and
take
appropriate measures to maintain
the secrecy
of confidential
documents in their possession. This
means that the data:

 الحص م ممول على البيانات واس م ممتهدامها غ اضمحد م ونئامية وقط.

- Must be obtained and used only for
specified and lawful purposes.

 -الحفاظ على أمة البيانات وتحد ثها.

- Must be kept secure and up-todate.

 االلتزام بتقممد م البيممانممات الخمماصم م م م ممة بمماليطمماءالت ممأميىى ا ى العمالء بع ممد تق ممد م طلم م م توب
ل حصول عل ها.

- Must commit to provide data about
insurance coverage to Clients upon
their written request.

 عمدم ا وص م م م مما عة أ بيمانمات ط ا خون الحصم م ممول على ا ن مسم م ممبي مة ملس م م مسم م ممة
النقم ممد الع ي السم م م ممعو و ويسم م م ممتثىر مة ل م م
املم اجمعمون المخم ممارجميمون المتم ممابمعمون لملموس م م م مطم مماء
والوكالء.

- Must not be disclosed to any third
party without prior authorization
from SAMA, with the exception of
the companies’ external auditors.

7
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h) Must not motivate Clients to
revoke a valid insurance policy, and
must not motivate Clients to refuse
a quotation given by a competitor
using false or unfair evaluation in
order
to
merely
increase
commissions.

) ج على الوسم م م ممطاء والوكالء عدم م م م م يع
العمالء على الي مماء وثيق ممة ت ممأمين سم م م م ممارب ممة وع ممدم
م م م م يع العمالء على رود أ ع ض مقدم مة
جهة مناوسة بناء على تقييم خاطئ أو غيج عا ل
.مل با م العمولة امل تسبة

i) Ensure that Clients fully
understand the services provided by
the Intermediaries and the nature
of the relationship between both
parties.

ا) التم ممأكم ممد مة وهم العمالء ل خم ممدمم ممات اللى
قدمها الوسم م م ممطاء والوكالء وطبيعة العالقة بين
.الط وين وهما تاما

j) Notify the insurance company of
any information or documents
related to Clients which might affect
the decision of the insurance
company to provide the coverage
and at which rates and conditions.

) اخطم ممار ت م م م م كم ممة التم ممأمين بم ممأ معلومم ممات أو
مس م م ممتندات متعلقة بالعمالء قد تلث على الق ار
الل تتهلت تم م كة التأمين عند تقد م التيطية
.التأمينية وأسعاراا وت وطها

k) Immediately notify Clients about
the acceptance or rejection of the
coverage by the insurance company.

ك) اخط ممار العمالء وورا بق ار ت م م م م ك ممة الت ممأمين
.عند قبول تقد م التيطية التأمينية أو روضها

l) Explain to Clients the mechanism
of paying the insurance premiums
and any other additional proceeds
the insurance company is entitled
to.

ل) على الوسم م ممطاء والوكالء ا ضم م مما لية سم م ممدا
ا قس م م م مماا التأمينية وأ مبالة أخ ى ا م م م مماوية
.مستحقة لش كة التأمين لعمالئها

In addition to the general rules,
brokers shall comply with the
following:

ا مماوة ا ى القواعد العامة؛ ج على الوس ممطاء
:االلتزام باآل ي

a) Take reasonable measures to
identify and address conflict of
interest to ensure fair treatment to
all Clients. Where conflict of interest
arises, brokers must not unfairly
place their interests above those of
their Clients.

أ) اتها تدابيج معقولة لتحد د االت التعارض
في املص م م م ممال والتعممامممل معهمما لض م م م ممممان التعممامممل
 وعند وجو عارض.العا ل مع العمالء جميعهم
في املص م م م ممال ؛ ج على الوسم م م ممطاء عدم و م م م ممع
مص م م م م حرهم بصم م م ممورم غيج عا لة وو مص م م م م حة
.عمالئهم
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b) Present to each client a
comparison between the prices and
coverage of insurance policies
tailored to the client’s needs and
offered by different insurance
companies, then recommend an
insurance policy and explain to the
client the reason for choosing it and
the conditions, benefits, and
exclusions it includes.
c) Do not favor companies they are
associated with.

d) Do not choose or recommend
insurance coverage from an
insurance company based on the
commissions granted to the broker.

Part 3: Requirements for Opening
Branches

9

10-

Brokers shall not have more than
one branch in each province in the
Kingdom, and shall not exceed a
total of five branches within the
Kingdom.

11-

Agents shall have a maximum of five
branches when their capital is of SR
500,000. Agents must increase their
capital by SR 100,000 for every
additional branch.

ب) تقد م مقارنة لكل عميل عة أس م م ممعار ونطا
يطيممة وثممايي التممأمين املعممدم لتلبيممة ا تيمماجممات
العميل اللى تقدمها ت م ات التأمين املختلفة مع
التوص م ممية بذ دى الت الوثايي للعميل وتو م ممي
.س اختياراا وت وطها وووايداا واست ناءاتها

ج) عدم تفضيل ت ات التأمين اللى تبط
.الوسيط بعالقة معها
) عممدم اختيممار التيطيممة التممأمينيممة اللى تقممدمهمما
ا ممدى ت م م م م ممات التممأمين أو التوص م م م ميممة بهمما مل
.تقد م الش كة عموالت أعلى للوسيط

 متطلبات فتح الفروع:الجزء الثالث
َّ
 ج على الوسم م م ممطاء أال كون لهم أكثج مة و ع-10
وا ممد في ممل منطقممة ا اربممة مة منمماطي اململ ممةو
َّ
وأال تجم مماو اجمم مما ي عم ممد الف وع في اململ م ممة
.خمسة و وع
 يسم م م ممم للوكالء بهمسم م م م ممة و وع عنممد بلو رأ-11
 وعنممد طل م الوكيممل عممد ا. ربممال500.000 املممال
مة الف وع بد عة ل ؛ وعليه با م رأ املال
بمبلة ال قم ممل عة مفم ممة ألك ربم ممال عة م ممل و ع
.ا افي

12-

Agents must obtain the approval of
the represented insurance company
for their branch expansion plan.
Insurance companies, in turn, must
regularly oversee and review the
operations of these branches, and
are held accountable in case of the
agent’s non-compliance with the
professional
standards,
requirements and criteria set forth
in this regulation.

 ج على الوكالء الحصم ممول على مواوقة ت م م كة-12
. الت ممأمين على أ خط ممة للتوسم م م ممع ووت الف وع
وبجم م على ت م م م م ك ممة الت ممأمين م اقب ممة وم اجع ممة
عمليات الف وع بشممكل مسممتم وتتحمل الشم كة
املس م م م مملوليم ممة املتجتبم ممة على عم ممدم التزام الوكيم ممل
بمعا يج املهنة والضم م مموابط والش م م م وا الوار م في
.الت الاليحة

13-

In addition, Intermediaries looking
to open new branches must meet
the following requirements:

 ج م على الوس م م م مط مماء والوكالء ال اغبين في وت-13
:و وع جد دم االلتزام باملتطلبات اآلتية
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a) Obtain SAMA’s approval for the
location of the new branch.

أ) الحص م م ممول على مواوقة امللس م م مس م م ممة على موقع
.الف ع

b) Provide SAMA with a list of
addresses of all branches to be
opened, the names of the
employees that will work at these
branches, their qualifications, and
experience.

ب) ت وبد امللسم مس ممة ب يان واا تض مممة عناوبة
جميع الف وع امل ا وتحهم مما وأس م م م ممم مماء املو فين
.الل ة سوا يعملون بها وملاالتهم وخهجاتهم

c) Provide SAMA with the objectives
and reasons behind opening the
new branch.

.ج) ابال امللسسة بأاداا وأسباب وت أ و ع

d) Complete all regulatory licenses,
records, and certifications required
to open a new branch, e.g., license
from the municipality, the Civil
Defense, the Ministry of Commerce
and Industry and any other licenses
required.

) اس ممت مال التجاخيت والس م الت والش ممها ات
النئم مماميم ممة الال مم ممة لفت الف ع مثم ممل ت خيت
ال م مب م مل م ممد م ممةو ال م ممدو م مماع امل م ممدن م مميو و ارم ال م مت م مج م ممارم
. والصناعةو وأ ت خيت خ

e)
Meet
the
Saudization
requirements, stipulated in the
Implementing Regulations, in each
branch.

ام) االلتزام بمتطلبات الاليحة التنفيل ة املتعلقة
.بشأن نس السعو م في ل و ع

f) Have an information system at the
branch that is connected to the
intermediary’s IT system.

و) تواو ت ممب ة معلوماتية م تبطة بالنئام اآل ي
.الخا بالش كة

g) Have internal control measures to
oversee the operations of each
branch.

) تواو لي ممة لل ق مماب ممة ال ممداخلي ممة على عملي ممات
.الف ع

h) Have an adequate and secure
system to retain money at the
branch.

) وجو لية مناسم م م ممبة و منة لحف ا موال في
.الف ع

i) Have a system to document and
maintain data related to the
insurance policies underwritten by
the branch, e.g., policyholders’
names, addresses, as well as,
insurance policies’ dates, durations,
premium rates and conditions.

ا) وجو نئمام قيمد و ف للبيمانمات الخماص م م م ممة
بوثم ممايي التم ممأمين اللى تم بيعهم مما مة خالل الف ع
تضم م م مممة بيان أسم م م ممماء وعناوبة ملة الوثاييو
وتاربخ اب ام ل وثيقةو ومدم س بانهاو وا قساا
.والش وا اللى شتمل عل ها

j) Ensure that branch employees
possess adequate qualifications to
deal with, combat, and report
financial crimes.

) الت ممأك ممد مة تواو ال ف مماءم املطلو ممة ملو في
الف ع في التعممامممل مع ال ايم املمماليممة ومكمماوحرهمما
.وا بال عنها

k) Ensure that the branch customer
service employees apply the
required customer due diligence in
knowing their clients.

ك) الت ممأك ممد مة تطبيي مو في خ ممدم ممة العمالء
.ج اءات التحقي الواجبة ا اء اوبة العمالء

Part 4: Requirements for
Bancassurance activities
14-

11

Bancassurance activities must be
conducted
through
licensed
insurance
agents,
i.e.,
Bancassurance agents, which are
subject to all applicable regulations
thereof.

 متطلبات عمليات التأمين:الجزء الرابع
املصرفي
 ج م م أن تتم عمليم ممات التم ممأمين املص م م م م في عهج-14
وكالء م خصم ممين خا م ممعين ل ميع ا نئمة ات
.العالقة

15-

The Bancassurance agency and the
bank must sign a distribution
agreement. Prior approval on the
distribution agreements must be
obtained
from
SAMA.
The
agreement must include but is not
limited to:

 على و الة التأمين املص في واملص ا توقيع عقد-15
تو يعو وبج الحص ممول على مواوقة امللسم مس ممة
املسم م م ممبقممة على العقممد وأن يشم م م ممتمممل العقممد ممدا
:أ ن على اآل ي

be

.أ) منتجات التأمين اللى س تم سوبقها

b) Allocation of expenses to the
agency.

.ب) تحميل املصاربك املتعلقة بالو الة لها

a) Insurance
marketed.

products

to

c) Trainings of bank staff.
d) Cash collection procedures.

.ج) تدرب مو في املص ا
.) اج اءات تحصيل ا موال

16-

The Bancassurance agency should
submit a request to SAMA for
obtaining an approval on its
insurance products that will be sold
in Banks.

 جم أن تحص م م م ممل و ممالممة التممأمين املص م م م م في على-16
مواوقممة امللس م م م مس م م م ممة على منتجممات التممأمين اللى
.س تم بيعها في املص ا

17-

The bancassurance agency must
obtain SAMA’s approval before
introducing an approved insurance
product to any new bank branch.

 ج على و الة التأمين املصم م في الحصم ممول على-17
مواوقة امللسم م مسم م ممة قبل ع ض أ منت تأميىىو
.تم املواوقة عليهو في و ع مص في جد د

18-

Insurance products must be sold
and marketed independently from
banking products, as such:

 ج بيع أو سوبي منتجات التأمين باستقاللية-18
: عة املنتجات املص وية ومة ل

a) Insurance products must not be
marketed or sold by staff involved in
selling or marketing banking
products.

أ) عدم بيع أو س م مموبي منتجات التأمين مة قبل
م م ممو م مف م مي م ممن م م مع م من م مي م مي م ممن ب م م م مي م ممع أو سم م م م م مموب م ممي
.منتجات مص وية

b) Insurance products must not be
bundled with banking products for
marketing and selling purposes.

ب) ال جو جمع املنتجات املص م وية واملنتجات
المتم ممأمميمنميم ممة فممي بم مماقم ممة وا م ممدم لميم ض المبميممع أو
.التسوبي أو ل هما معا
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19-

All bank staff involved in selling
insurance products must pass the
Insurance Foundation Certificate
Exam.

 عملممى جممميممع مممو مفممي املصم م م م م ا املمعمنميميممن بم ميممع-19
م من مت مجم ممات ال متم ممأم ميممن الممحص م م م ممول ع ملممى تم م م م مهم مما م
.أساسيات مهنة التأمين

20-

The Bancassurance agency must
submit to SAMA, on a yearly basis, a
training plan for the Bank’s staff
involved in selling insurance
products. The plan should cover as a
minimum the following:

 على و الة التأمين املص م م م م في ت وبد امللس م م م مسم م م ممة-20
بهطة تدرب س ممنوبة ملو في املصم م ا املخولين
بيع منتجات التأمينو على أن تتض مممة دا أ ن
:اآل ي
.أ) التدرب على أسالي البيع

A) Selling techniques trainings.

.ب) التدرب على املنتجات

b) Product specific trainings.
c) Anti-money laundering
combating terrorism finance.

and

d) Applicable laws and regulations.
21-
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ج) المتم ممدرب م م عملممى ممكم مماومحم ممة غسم م م م م ممل ا ممموال
.ومكاوحة تموبل ا رااب
.) ا نئمة واللواي ات العالقة

The Bancassurance agency must
appoint
a
Bancassurance
supervisor.
The
roles
and
responsibilities of the supervisor
should include as a minimum:

 على و الة التأمين املصم م في عيين مشم م ا تأمين-21
 على أن شمممل مهامه ومسمملولياته دا.مصم في
:أ ن اآل ي

a) Supervise Bancassurance sales
activities in bank branches by
conducting regular visits to
branches.

أ) ا ت م م م م اا على بيع منتجات التأمين في و وع
املص م م م م ا مة خالل عم ممل ب ممارات ورب ممة له مملت
.الف وع

b) Conduct ongoing trainings to
bank staff on insurance products
and sales.

ب) عقممد ورات تممدرب يممة ملو في املص م م م م ا على
.منتجات التأمين

c) Put in place all the proper
controls, and validation to ensure
delivery of insurance products in an
honest, transparent and fair
manner.

ج) و م م م ممع اج اءات لل قابة والتحقي مة أن بيع
منتجات التأمين تم بط بقة صم م مما قة وتم م ممفاوة
.وعا لة

22-

The bancassurance agency is fully
responsible to:

 تكون و الة التأمين املص م م م في مس م م ملولة بش م م ممكل-22
:امل عة اآل ي

a) Ensure compliance with controls,
policies and procedures in bank
branches in order to sell insurance
products in an honest, transparent,
and fair manner.

أ) التأكد مة االلتزام بذج اءات ال قابة في و وع
البن م م بهم ممدا بيع منتجم ممات التم ممأمين بط بق م ممة
.صا قة وتفاوة وعا لة

b) Ensure that the insurance
company’s copy of client records is
delivered securely and in a timely
manner

ب) الت ممأك ممد مة صم م م ممول ت م م م م ك ممة الت ممأمين على
نسم م ممخة مة س م م م ل العميل بط بقة منة وخالل
.وق مقبول

C) Prepare and review monitoring
reports for the bancassurance
activities.

ج) اعممدا وم اجعممة تقممارب ال قممابممة على أعمممال
.التأمين املص في
.) متابعة تحصيل النقد

D) Follow up on cash collection.

Part 5: Requirements for Dealing
With Insurance and Reinsurance
Companies.
Section A: General Requirements

Intermediaries shall document in
books and records all data,
information and documents related
to the business they conduct with
(re)insurance
companies
and
policyholders
including
the
following:

 حتف الوسممطاء والوكالء بالبيانات واملعلومات-23
واملسممتندات املتعلقة بالعمل ال ار مع ت م ات
التأمين وت م م م م ات اعا م التأمين وامللمة لهم في
:س الت و وات بما في ل اآل ي

a) Name

أ) اسم م م ممم الط ا الل مثله الوسم م م مميط والوكيل
:وعنوانه

and address
represented party:

14

 متطلبات عامة:القسم أ
:حفظ املستندات

Documentation:
23-

 متطلبات التعامل مع شركات:الجزء الخامس
.التأمين وإعادة التأمين

of

the

- Insurance company in the case of
an agent and reinsurance broker.
- Client in the case of a broker.

15

. العميل في الة وسيط التأمين-

copy of the agreement
executed with the represented
party:

ب) نس م م م مخممة مة االتفمما املهجم مع الط ا الممل
:مثله الوسيط

- Agency agreement in the case of an
agent.

. اتفا الو الة في الة الوكيل-

- Broker client agreement in the case
of a broker.

 االتفمما املهجم بين الوسم م م مميط والعميممل في ممالممة.الوسيط

c) Copy of Clients’ insurance policies.

.ج) نسخة مة وثايي تأمين العمالء

b) A

24-

 تم م م كة التأمين في الة وكيل التأمين ووس م مميط.اعا م التأمين

d) Business related memorandums
and correspondences.

.) امللك ات وامل اسالت اللى تم بين الط وين

e) Insurance proposal forms
received on behalf of insurance
companies.

ا م م م م م مم) نما ج طل التأمين املس م ممتلمة بالنيابة عة
.ت ات التأمين

f) Clients names as well as the date
of issuance of the insurance policy
and the collection of premiums.

و) أسم م ممماء العمالء وتاربخ اصم م ممدار وثيقة التأمين
.وأقساا التأمين املحصلة

g) Book keeping related to
premiums received or claims paid or
any other financial transaction
related to the insurance business.

) اال تفاظ بالس م الت املحاس م ية ات الص مملة
ُ
بأقسم مماا التأمين املحصم مملة واملطالبات املسم ممد م
.عالقة بأعمال التأمين
وأ عامل ما ي خ

h) Bank accounts related to the
insurance business.

) الحسم م م م ممابممات البن يممة ات الص م م م ملممة بممأعمممال
.التأمين

Intermediaries shall keep the books
and records for a period of no less
than ten years from the date of
termination or end of the concerned
insurance policy.

 حتف الوس م ممطاء والوكالء بالدوات املحاس م م ية-24
والس م م م الت ملدم ال تقل عة عش م م م سم م ممنوات مة
.تاربخ انرهاء وثيقة التأمين أو اليائها

Premium Collection and
Segregation of Accounts:

:تحصيل أقساط التأمين وفصل الحسابات

25-

Insurance
companies
are
considered to have received the
premiums once the premiums are
received by their agents.

 عد ت م م م ات التأمين مسم م ممتلمة أقسم م مماا التأمين-25
.عند استالم الوكيل لها

26-

Intermediaries must ensure the
security of clients’ assets held on
their behalf. Any premiums
collected by Intermediaries must be
either placed in a separate bank
account (the premium account) that
has been established for that
purpose, or passed directly to the
insurance company. Cash payments
must generate a receipt to the client
and must go immediately into the
premium account.

 ج على الوس م م ممطاء والوكالء م م مممان س م م ممالمة-26
موجو ات العمالء اللى حتف به مما الوس م م م مط مماء
والموكمالء نميم ممابم ممة عمنمهممو ممع م م م م ورم ا م ممداع أ
أقساا تأمينية حصلها الوسطاء أو الوكالء؛ في
س م م م مماب بنكي منفص م م م ممل س م م م مماب ا قس م م م مماا
التم ممأمينيم ممة) ُ فت لهم مملا الي ض أو تحوبم ممل ام مملت
 وفي ممالممة.املبممالة ا ى ت م م م م كممة التممأمين مبممات م م م م م
الدوع نقدا ج على الش م كة أن تصممدر ا صممال
قبد للعميل وأن تحول املبلة وورا ا ى سم م م ماب
.ا قساا التأمينية

27-

Intermediaries must not treat the
premiums account as their own in
any sense; in particular, as security
for any loan.

 جم على الوس م م م مطماء والوكالء عمدم التعماممل مع-27
سم م م مماب ا قسم م م مماا التأمينية على أنه سم م م مماب
خا بهم سم م م و وال س م مميما أن كون اتها
.الحساب مانا ل حصول على ق ض

28-

Intermediaries shall remit all the
premiums collected from insurance
contracts concluded on behalf of
the insurance company, to the
insurance company's account in a
period not exceeding 7 working days
from the date of collection from
Clients, as well as, providing the
insurance company with a detailed
report of these premiums.

 لتزم الوسمميط والوكيل بتحوبل جميع ا قسمماا-28
التممأمينيممة النمماتجممة مة عقو التممأمين املحص م م م ملممة
نيممابممة عة ت م م م م كممة التممأمين ا ى س م م م مماب ت م م م م كممة
التممأمين خالل مممدم ال تتجمماو سم م م ممبعممة أ ممام عمممل
مة تاربخ تحصم م م مميلها مة العمالء وت وبد ت م م م م كة
.التأمين بتق ب مفصل عة الت ا قساا

29-

The intermediary is responsible to
carry out all necessary efforts to
collect
premiums
from
policyholders.
In
case
the
policyholder fails to pay, the

 لتزم الوس مميط والوكيل ببلل ال هد الال م ل مع-29
ا قسم م م مماا مة امللمة لهمو وفي ال عدم الدوع

16

30-

intermediary must immediately
notify the insurance company.

مة امللمة ل ممه؛ ج م على الوسم م م مميط أو الوكي ممل
.اخطار الش كة وورا

Agreements Between
Intermediaries and Insurance
Companies:

الوكالء وبين شركات/االتفاقيات بين الوسطاء
:التأمين

The agency or brokerage agreement
concluded
between
the
intermediary and the insurance
company shall determine the rights
and obligations of each of them,
including the following:

 توض م م م اتفاقية الو الة أو الوس م م مماطة املهجمة بين-30
الوسم م مميط أو الوكيل و ين ت م م م كة التأمين قو
:والتزامات ل منهم بما تضمة اآل ي

a) Type and classes of insurance in
which the intermediary is allowed to
practice the insurance business.
b) Duration of the agreement and
possible causes of termination.

17

أ) نوع ووفم ممات التم ممأمين اللى ُيسم م م ممم للوسم م م مميط
.والوكيل م اولة العمل و ها
.ب) مدم االتفاقية وا سباب املتوقعة نهائها

c) Means for calculating the
commission of Intermediaries for
the service provided.

ج) ط بقممة س م م م مماب عمولممة الوسم م م مميط والوكيممل
.نئيج الخدمات املقدمة

d) The limit per insurance policy that
the agent is allowed to sell.

) الحمد المل ُيسم م م ممم للوكيمل ب يعمه لكمل وثيقمة
.تأمين

e) The standards to be followed and
complied with by the intermediary.

ا م م م م م م م مم) املعا يج اللى ج على الوسم م م مميط والوكيل
.اتباعها وااللتزام بها

f) The rights of the insurance
company
to
review
the
intermediary’s books and records
related to its accounts.

و) قو ت م م م م كم ممة التم ممأمين في م اجعم ممة وم ممات
.الوسيط والوكيل وس الته املتعلقة بحساباتها

31-

32-
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Section B: Requirements for agents

 املتطلبات على الوكالء:القسم ب

Obligations of an Agent Towards
the Represented Insurance
Company:

التزامات الوكيل نحو شركة التأمين التي
:يمثلها

Agents shall:

:ج على الوكيل اآل ي

-31

a) Note on all official papers,
correspondences and documents
their license number, as well as the
name of the represented insurance
company.

أ) ا ضا رقم التجخيت على ا ورا وامل اسالت
واملس م ممتندات ال س م مممية ا م مماوة ا ى اس م ممم ت م م كة
.التأمين اللى مثلها

b) Comply with the insurance policy
limits that they are authorized to sell
as set in the contract binding the
agent to the represented insurance
company.

ب) االلتزام بحدو وثايي التأمين املسم مممو بيعها
ووق مما لالتف مما ال ممل ُ ل م الوكي ممل تج ممات ت م م م م ك ممة
.التأمين اللى مثلها

c) Not represent more than one
insurance
company
without
obtaining the prior approval of
SAMA.

ج) عم ممدم تمثيم ممل أكثج مة ت م م م م كم ممة تم ممأمين ون
. مواوقة امللسسة على ل

d) Provide to the insurance company
their compliance and internal
control manuals if requested to do
so.

) ت وبد ت م م م م كة التأمين بأ لة االلتزام وال قابة
.الداخلية عند طلبها منه

e) Obtain the approval of SAMA for
any changes occurring on the
agency agreement with the
represented insurance company.

ا م م م مم) أخل مواوقة امللسسة قبل أ يييج حد
في اتفمما الو ممالممة املهجم مع ت م م م م كممة التممأمين اللى
.مثلها الوكيل

Agents must request SAMA’s prior
approval to terminate the agency
agreement with a represented
insurance company and sign a new
agency agreement to represent
another insurance company. To
request such approval, agents must
provide SAMA with:

 على الوكالء أخل مواوقة امللس مسممة على عمليات-32
انهاء عقد الو الة مع ت م كة التأمين والتعاقد مع
 ولطل الت املواوقة عل هم.تم م م م كة تأمين أخ ى
:تقد م اآل ي ا ى ملسسة النقد

33-
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a) Reasons for terminating the
agency agreement with the current
insurance company.

أ) أسم م م م م مبم مماب الم ميم مماء االتم مفم مماقم ميم ممة مم ممع تم م م م م م كم ممة
.التأمين الحالية

b) Insurance company that the agent
plans to sign an agreement with and
a draft of the agency agreement.

ب) ت م م م م كممة التممأمين اللى غم الوكيممل التعمماقممد
.معها مع اروا مسو م اتفاقية الو الة

c) Commissions rates to be received
from the insurance company.

ج) العموالت اللى سم م م مميحص م م م ممل عل ها الوكيل مة
.ت كة التأمين

After obtaining SAMA’s approval to
terminate the agency agreement,
the agent shall:

 بع ممد أخ ممل مواوق ممة امللس م م م مسم م م م ممة على انه مماء عق ممد-33
:الو الة تعين على الوكيل اآل ي

a) Sign a financial settlement of
accounts with the current insurance
company.

أ) توقيع مهممالصم م م م ممة ممماليممة مع ت م م م م كممة التممأمين
.الحالية

b) Inform the public of ceasing the
agreement through announcements
in local newspapers.

ب) ا عالن عهج الص م م م ممحك املحليم ممة عة انهم مماء
.االتفاقية

c) Stop selling insurance products for
a transitory period of 60 days and
take all necessary measures to
terminate the association with the
insurance company, including:
removing the company’s signboards
from its branches, delivering sales
registers, and names of users and
passwords of electronic systems
related to the company and settle all
pending financial matters between
both parties.

ج) ال متمموقممك عممة ب ميممع م من مت مجم ممات ال متم ممأم ميممن و متممجم
انتقم مماليم ممة مم ممدتهم مما س م م م ممتون ومم مما والقيم ممام بكم ممل
ا ج اءات اللى توض م م م م انهاء التعاقد ومنها ا الة
لو ممات الف وع و سم م م ممليم وممات البيع وأس م م م مممماء
املستهدمين و لمات امل ور لألنئمة ا ل تجونية
الخاصم م م ممة بالش م م م م كة و سم م م مموبة ما تبق مة أمور
.مالية بين الط وين

Section C: Requirements for
Brokers
Obligations of a Broker Towards
the Insurance Company:
34-
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Brokers shall:

 متطلبات على الوسطاء:القسم ج
:التزامات الوسيط نحو شركة التأمين
:ج على الوسيط

a) Note their license number on all
papers,
correspondences
and
documents.

أ) ا ضم م م م م مما رقم التجخيت على جميع ا ورا
.وامل اسالت واملستندات

b) Provide the insurance company
with information that enables it to
assess the risk to be insured or
renew its insurance with the
knowledge and approval of Clients.

ب) ت وبد تم م م م كة التأمين باملعلومات اللى تم نها
مة تقييم املخمماط اللى س م م م م تم التممأمين عل همما أو
.اعا م تأمينها بمع وة العمالء ومواوقرهم

c) Be knowledgeable about
insurance markets, insurance law
and prevailing regulations, and
follow-up on the developments
occurring therein.

ج) املع وم ممة بم ممأسم م م مموا التم ممأمين ونئم ممام التم ممأمين
واللواي الساربة ات الصلة ومتابعة التطورات
.اللى تحد و ها

d) Provide assistance in negotiations
between the insurance company
and Clients concerning claims arising
from the risk insured.

) تقد م املساعدم في املفاو ات اللى تج بين
ت م م م م كمة التمأمين و ين العمالء بش م م م ممأن املطمالبمات
.الناتجة عة املخاط امللمة عل ها

h) Obtain written approval from
SAMA prior to placing risks with
foreign insurance companies to
cover risks that cannot be covered
through a licensed company in the
Kingdom.

ا م م م مم) الحصممول على مواوقة م تو ة مة ملسمسمة
النقد الع ي السم ممعو قبل اسم ممنا املخاط ا ى
ت م م م م ممات التممأمين ا جن يممة اللى ال م ة يطيرهمما
مممة خممالل ا م ممدى الشم م م م م م ممات املم خممت لمهم مما فممي
.اململ ة
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Part 6: Requirements for Dealing
With Policyholders.
Section A : Pre-Sale Client Contact
Advertising:
35-

Intermediaries shall:
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 التواصل مع العمالء قبل البيع:القسم أ
:اإلعالن
:ج على الوسطاء والوكالء

a) Ensure that advertisements are
not misleading, over-stated or
offensive.

أ) التأكد مة أن ا عالنات غيج مضم م م ممللة أو مبالة
.و هاو و أال تكون مض م بأ د

b) Ensure in the case of an insurance
broker that advertisements are not
restricted to the policies of one
insurance company.

ب) التم ممأكم ممد في م ممالم ممة وسم م م مميط التم ممأمين مة أن
ا عالنم ممات ال تقتص م م م م على وثم ممايي التم ممأمين اللى
.تقدمها ت كة تأمين وا دم

c) Ensure that advertisements
neither contain anything which is in
breach of the law nor omit anything
which the law requires.

ج) الت ممأك ممد مة أن ا عالن ممات ال تحتو على م مما
هم ممالك ا نئمم مةو وعم ممدم اغفم ممالهم مما أ متطلم م
.نئامي

d) Ensure that advertisements do
not abuse the trust of Clients or
exploit their lack of experience or
knowledge.

) التم ممأكم ممد مة أن ا عالنم ممات ال م م م ممد ا ى ثقم ممة
العمالء أو س م ممتيل عدم وجو الخهجم أو املع وة
.لديهم

e) Proper written approval should be
obtained from the relevant
insurance
company
if
the
advertisement has any reference to
that insurance company.

ا م م م م م م م مم) نبيي الحصم م م ممول على مواوقممة خطيممة مة
ت كة التأمين ات الصلة ا ا ان ا عالن له أ
.اتارم ا ى ت كة التأمين

Advice:
36-

 متطلبات التعامل مع املؤمن:الجزء السادس
.لهم

Intermediaries shall provide advice
on the matters within their field of
expertise and seek or recommend
specialists if necessary.
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:تقديم النصيحة
 قدم الوسممطاء والوكالء النصمميحة بشممأن ا مور-36
ال ملممى ت مقممع فممي ن مطم مما خ مهممجت مهممم وع مل م مهممم السم م م م م ممي
ل حصم م م ممول على مس م م م مماعدم الخهجاء أو التوصم م م ممية
.باالستعانة بهم عند الض ورم

37-

Insurance brokers shall provide
advice, technical consultation and
the most suitable policy conditions
and prices for Clients by contacting a
number of insurance companies.
Client Service:

38-

Intermediaries shall:

 ُ قدم وسطاء التأمين النصيحة واملشورم الفنية-37
وع ض أنسم م م م الشم م م م وا وا سم م م ممعار الخاصم م م ممة
بوثممايي التممأمين للعمالء مة خالل التواص م م م ممل مع
.عد مة ت ات التأمين
:خدمة العمالء
:ج على الوسطاء والوكالء

a) Understand the terms and
conditions of all policies offered to
Clients.

أ) وهم بنو جميع وثايي التأمين املقدمة للعمالء
.وت وطها

b) Understand Clients’ profile,
coverage needs, and appetite for
risk.

ب) وهم ممالممة العميممل وا تيمماجمماتممه مة التيطيممة
التم ممأمينيم ممة ومم ممدى قم ممدرتم ممه على تحمم ممل ج ء مة
. املخاط

Legal Requirements:

-38

:املتطلبات النظامية

39-

Intermediaries shall ensure that any
documents issued comply with all
statutory
and
regulatory
requirements.

 على الوس م م م مطم مماء والوكالء التم ممأكم ممد مة أن جميع-39
املسم م م ممتندات الص م م م مما رم منهم تتفي مع املتطلبات
.النئامية وال قابية

40-

Brokers shall obtain a written
approval to represent Clients with
the (re)insurance company.

 على الوسم م م ممطاء الحصم م م ممول على تفوبد م توب-40
لتمثيممل العمالء لممدى ت م م م م كممة التممأمين أو اعمما م
.التأمين

Documentation:
41-

Intermediaries shall:
a) Ensure that all written terms and
conditions are fair in substance and
that the Clients' rights and
responsibilities are set out, clearly
and in plain and understandable
language.
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:حفظ املستندات
:ج على الوسطاء والوكالء
أ) التأكد مة أن جميع البنو والش وا امل تو ة
تتسم م م ممم بمالهزاامة في جوا اما وأن توض م م م م قو
.العمالء ومسلولياتهم بلية م س م ومفهومة
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ب) ارس م ممال مس م ممتندات وثايي التأمين ا ى العمالء
ون تأخيج غيج مهجر.

b) Send policy documentation to
Clients without avoidable delay.

ج) ارسال اتعار م توب مع وثيقة التأمين لكد
أامية ق اءم الوثيقة بعنا ة.

c) Send a written advice along with
the policy documentation stressing
on the importance of reading it
carefully.

) الت ممأك ممد مة أن خط مماب ممات التعليم ممات ووث ممايي
التم ممأمين ومس م م م ممتنم ممدات التجم ممد م ممد تحتو على
تفاصيل اج اءات التعامل مع الشكاوى.

d) Ensure that instruction letters,
policies and renewal documents
contain details of complaints
handling procedures.

إعادة التأمين:
-42

Reinsurance:

ج على وسطاء اعا م التأمين:

Reinsurance brokers shall:

أ) اال تفاظ بس م م م الت اوية عة أعمال ت م م م كة
التأمين لتزوبد ت ات اعا م التأمين بها.

a) Maintain proper records of the
insurance company's business to be
used by reinsurance companies.

ب) تقم ممد م النصم م م مميحم ممة اسم م م ممتنم مما ا ا ى املع وم ممة
بم مماملتواو مة غطم مماء اعم مما م التم ممأمين املتم مما في
أسوا اعا م التأمين.

b) Render advice based on
knowledge of the reinsurance
coverage
available
in
the
reinsurance markets.

ج) الحفمماظ على قمماعممدم بيممانممات عة التصم م م ممنيك
االيتم مماني لش م م م م ممات الت ممأمين وت م م م م ممات اع مما م
التأمين.

c) Maintain a database with the
ratings of (re)insurance companies.

) اختيار ت م م م م كة مة ت م م م م ات التأمين أو اعا م
التأمين أو مجموعة مة الش ات والتوصية بها.

d) Select and recommend a
(re)insurance company or a group of
(re)insurance companies.

ه) املسم م م مماعدم في تحد م عقو التأمين أو اعا م
التأمين.

of

e) Assist in the update
(re)insurance contracts.

و) تح العنا ة والحيطة الال متين عند اختيار
ت م م م م ممات التممأمين أو اعمما م التممأمين مع ا خممل في
االعتبار بالتصنيفات االيتمانية الخاصة بها.

f) Exercise due care and diligence
with the selection of (re)insurance
companies taking into consideration
their respective ratings.

42-
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Section B: Sale of Insurance
Products and Services
Sales Practices:
43-

Intermediaries shall:

:ج على الوسطاء والوكالء
.أ) التأكد مة وهم العمالء لنوع الخدمة املقدمة

b) Ensure that the policy proposed is
suitable for the Clients’ needs.

ب) التأكد مة أن وثيقة التأمين املقتج ة مناسبة
.ال تياجات العمالء

c) Provide Clients with comparisons
in terms of price, coverage and
services offered when choice among
several products is available.

ج) تقم ممد م مقم ممارنم ممة للعمالء مة يم ممم السم م م ممع
والتيطية والخدمات املقدمة في ال تواو عد
.مة املنتجات

d) Notify Clients promptly if unable
to obtain the requested insurance.

) اخطار العمالء وورا في ال عدم التم ة مة
.الحصول على الخدمة التأمينية املطلو ة

e) State the period for which the
quotation remains valid if the
proposed contract is not entered
into immediately.

ام) تحد د مدم ع ض ا سعار في ال عدم اب ام
.العقد املقتج على الفور

f) Explain to Clients their obligation
to notify claims promptly and to
disclose all material facts relevant to
the coverage.

و) ا ضمما للعمالء عة م ورم التزامهم با بال
عة املط ممالب ممات وورا وا وص م م م م مما عة الحق ممايي
.ال وا بة املتعلقة بالتيطية التأمينية جميعها

Intermediaries shall:
a) Request Clients to make true, fair
and complete disclosure and ensure
that the consequences of nondisclosure of information and
inaccuracies are pointed out to
clients.
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:ممارسات البيع

a) Ensure Clients understand the
type of service being offered.

Information Furnishing:
44-

 بيع املنتجات والخدمات التأمينية:القسم ب

-43

:تقديم املعلومات
:ج على الوسطاء والوكالء
أ) الطل مة العمالء با وصم م م مما عة املعلومات
بصم م ممورم صم م ممحيحة وواضم م ممحة وتامة والتأكد مة
تو ممي عواق عدم ا وصمما عة املعلومات أو
.عدم تح الدقة و ها للعمالء
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b) Avoid influencing and pressuring
Clients and make it clear that all the
answers or statements given are his/
her own responsibility.

ب) تجن م الت ممأثيج أو الضم م م مميط على العمالء مع
ا ضم م م مما أن ا جابات والبيانات املقدمة جميعها
.مة مسفولية العميل

c) Require Clients to carefully check
the information given in the
documents.

ج) الطل مة العمالء بفحت املعلومات الوار م
.في املستندات بعنا ة

d) Explain to Clients the importance
of disclosing all subsequent changes
that might affect the coverage
throughout the duration of the
policy.

) ا ضم م م م مما للعمالء عة أاميممة ال شم م م ممك عة
جممميممع المتميميميمجات الممال مقم ممة الملممى قم ممد تمملثم عملممى
.التيطية التأمينية خالل مدم وثيقة التأمين

e) Disclose on behalf of Clients all
material facts within their
knowledge and give a fair
presentation of the risk profile of
Clients to the insurance company.

ا م م م م م م م مم) ا وص م م م م مما ني مماب ممة عة العمالء عة جميع
المحمقم ممايمي املم مما م ممة الملمى تمقمع فمي اطم ممار ممعم ومرمهمم
وتقد م ع ض واضم لشم كة التأمين عة وصممك
.مهاط العمالء

Contract Explanation:
45-

25

Intermediaries shall:

:تفسيرالعقود
:ج على الوسطاء والوكالء

a) Explain all the essential provisions
of the coverage provided by the
policy to Clients.

أ) ا ضم م م مما جميع ا كام الض م م م م وربة الخاصم م م ممة
بممالتيطيممة التممأمينيممة اللى توو امما وثيقممة التممأمين
.للعمالء

b) Quote terms exactly as provided
by the insurance company.

ب) اخطممار العمالء بع ض ت م م م م كممة التممأمين كممما
.ور مة الش كة

c) Draw attention to any warranty
imposed under the policy, major or
unusual restrictions, exclusions, and
explain how the contract may be
cancelled.

ج) تن يم ممه العمالء بوجو عهم ممدات أو قيو أو
اس م ممت ناءات كبيجم أو غيج عا ة في وثيقة التأمين
.وت ال يفية اللى قد ُ ليى العقد مة خاللها

-45

d) Provide a list of insurance
companies participating in the
coverage and advice of any
subsequent changes thereafter.
(Applicable for brokers only)
Remuneration:
46-

Intermediaries must obtain SAMA’s
approval to receive a commission
rate that exceeds the rates specified
in
Appendix
A
(Maximum
Commission Rates Permitted) of this
regulation.

47-

Intermediaries shall:

48-
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) تقد م قايمة بش م م م م ات التأمين املش م م م مماركة في
توويج التيطية التأمينية وتقد م النصم م م بش م ممأن
.)أ يييجات ال قة تنطبي على الوسيط وقط
:األتعاب
 جم م على الوس م م م مط مماء والوكالء الحصم م م ممول على-46
مواوقة امللس م مسم ممة على أ نسم ممبة عمولة تتجاو
النسم م م م م م امل ممل ورم في امل حي أ) له مملت الاليح ممة
)الحد ا قصدر للعموالت املسمو به
:ج على الوسطاء والوكالء

-47

a) Disclose to Clients the amount of
proceeds and commissions they are
receiving for the policy being
contracted by Clients.

أ) ا وصم م م م مما عة ا ر مما والعموالت الخمماصم م م م ممة
.بوثيقة التأمين املتعاقد عل ها مع العمالء

b) Inform Clients in writing of any
additional fees or charges for any
related services.

ب) اخطار العمالء كتابة بأ رسم م م مموم أو نفقات
.ا اوية مقابل أ خدمات ات صلة

(Re)insurance brokers who have
established a business relationship
with an insurance company and
have identified potential clients are
entitled to receive their commission
proportionally to the paid premiums
once the contract is entered into.
Any attempt by the insurance
company to bypass the broker and
deal with the client directly is
considered an act of unauthorized
disintermediation and is strictly
prohibited. Such act should be
reported to SAMA directly with
supporting evidence.

 حي لوسم م م ممطاء التأمين ووسم م م ممطاء اعا م التأمين-48
العاملين مع ا دى ت م م م م ات التأمين الحصم م م ممول
على عمولممة تتنمماسم م م م م مع ا قس م م م مماا املممدووعممة
.بمج اص م م م م ممدار الوثيق ممة مع العمالء املتوقعين
ُ
و ع ممد أ مح مماول ممة مة ت م م م م ك ممة الت ممأمين لتجن م
الوسمميط والتعامل مبات م م مع العميل الياء غيج
. مص م م به لدور الوس م مماطة وبحئ القيام بلل
وبج ابال امللسسة وورا وتقد م الدليل امللبد
. للل

Section C: Post-Sale Client
Servicing
Data Confidentiality:
49-

Intermediaries shall:
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:سرية البيانات
: ج على الوسطاء والوكالء-49

a) Ensure that Clients data and
confidential documents are stored
safely with restricted access.

أ) التممأكممد مة أن بيممانممات العمالء ومسم م م ممتنممداتهم
الس بة محفو ة في مكان مة مع ص امكانية
.استهدامها على مجموعة محد م

b) Ensure that Clients data is
transferred only to relevant
stakeholders
(e.g.,
insurance
companies,
Intermediaries’
auditors).

ب) التممأكممد مة صم م م ممول ا ط اا املعنيممة وقط
على بي ممان ممات العمالء ا ى مث ممل ت م م م م ممات الت ممأمين
وامل اجعين الخ ممارجيين الخ مماصم م م ممين ب ممالوس م م م مط مماء
.والوكالء

Client Notification:
50-

 خدمة العمالء بعد البيع:القسم ج

Intermediaries shall:

:إخطارالعمالء
:ج على الوسطاء والوكالء

a) Promptly notify Clients, using a
written confirmation that the
insurance contract has been entered
into.

.أ) اخطار العمالء كتابة عند بدا ة عقد التأمين

b) Notify Clients with the changes
made to the terms and conditions of
an insurance contract and give
reasonable notice before any
change takes effect.

ب) اخطم ممار العمالء بم ممأ يييج ج على بنو
وتم م م م وا عقد التأمين مع ارسم م م ممال اتم م م ممعار قبل
.تفعيل أ يييج بمدم اوية

c) Inform Clients of any termination
of coverage or potential problems
within the duration of policy
coverage.

ج) اخطار العمالء بأ الة انهاء مب للتيطية
الت ممأميني ممة أو أ مش م م م م الت متوقع ممة خالل م ممدم
.التيطية التأمينية
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تجديد وثيقة التأمين:
-51

ج على الوسطاء والوكالء:

Policy Renewal:
Intermediaries shall:

أ) الت ممأك ممد مة أن اخط ممارات التج ممد ممد تتضم م م مممة
واجبممات العمالء نحو ا وصم م م م مما عة التيييجات
اللى تلث على وثيق ممة الت ممأمين اللى ممدثم م من ممل
بدا ة وثيقة التأمين أو منل خ تاربخ للتجد د.

a) Ensure that renewal notices
include Clients’ duties to disclose
changes affecting the policy, which
have occurred since the policy
inception or the last renewal date.

ب) التممأكممد مة أن اخطممارات التجممد ممد تتضم م م مممة
ت م م م م طا نت على اال تفاظ بالس م م م م الت بما في
لم م نسم م م ممي مة الخطم ممابم ممات وجميع املعلومم ممات
املقدمة لش كة التأمين بي ض تجد د العقد.

b) Ensure that renewal notices
contain a requirement for keeping
records, including copies of letters,
of all information supplied to the
insurance company for the purpose
of renewal of the contract.

ج) التممأكممد مة مع وممة العمالء لتمماربخ انرهمماء عقممد
التأمين لر عند عدم رغبة الش م م م م كة في تجد د
التيطية التأمينية.

c) Ensure that Clients are aware of
the expiry date of the insurance
contract even if no further coverage
is granted.

) المتم ممأكم ممد ممة تملمقمي المعمممالء ل م مدعموم تمجم ممد م ممد
عقو ام الصا رم عة ت كة التأمين بمدم اوية
قبل تاربخ االنرهاء.

d) Ensure that Clients receive
insurance
company's
renewal
invitations well in time before the
expiry date.

التعامل مع املطالبات:

51-

Claims Handling:

 -52ال محممي ل ملمموس م م م م مطم مماء والمموكممالء املممواو مقم ممة ع ملممى
املطالبات و سوبة املطالبات ول ة ج عل هم:

Intermediaries are not allowed to
approve and settle claims but shall:

أ) ا جابة على املطالبات املقدمة بصورم ووربة.

a) Respond to claims filing in a
prompt manner.

ب) تقد م نما ج املطالبة مع ا ض م مما املعلومات
أو الخطوات الال مممة مة جممان م العمالء لتقممد م
املطالبة.

b) Provide claims forms showing all
the information or steps required by
Clients to file a claim.

ج) تقد م ا رت م م مما الكافي للعمالء بش م م ممأن تقد م
املطالبة وتقد م املعلومات الخاصة بالتعامل مع
املطالبات.

c) Provide adequate guidance to
Clients in filing the claim and
information on the claims handling
process.

52-
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) تقممد م اق ار للعمالء فيممد اسم م م ممتالم املطممالبممة
املة أو عند وجو أ معلومات أو مسم م م ممتندات
نمماقص م م م ممة خالل سم م م ممبعممة أ ممام مة تمماربخ اسم م م ممتالم
نمو ج تقد م املطالبة.

d) Acknowledge to Clients the
receipt of the claim and any missing
information and documents within
seven (7) calendar days from the
reception of the claim application
form.

ام م م م م م م مم) اخطار العمالء بأ تطور بشم م م ممأن املطالبة
املقممدمممة م م ممل خمس م م م ممة عش م م م م وم عمممل على
ا قل.

e) Inform Clients of the progress of
filed claims, at least every fifteen
(15) working days.

و) اخطم ممار العمالء كتم ممابم ممة بقبول املطم ممالبم ممة أو
روضها.

f) Notify Clients in writing of the
claim acceptance or refusal.

) تو م م م ممي ط بقة تقد م الشم م م ممكاوى واج اءات
الفصم م م م ممل في من مما ع ممات العمالء عن ممد ع ممدم قبول
العميل للتسوبة اللى ج ى التوصل ال ها.

g) Explain the complaints and
disputes process if the settlement is
not accepted by Clients.

 -53م مج م م ع م ملم ممى الم مموسم م م م م مطم مماء والم مموكم ممالء ت م محم مموبم ممل
مبالة املطالبات للملمة له خالل وتجم ثال أ ام
عمل مة تاربخ استالمها مة ت كة التأمين.

Intermediaries must transfer claims
amounts to policyholders within a
period of 3 working days from the
date of receipt from insurance
companies.

شكاوى العمالء:
-54

ج على الوسطاء والوكالء:

53-

Client Complaints:
Intermediaries shall:

أ) قبول الش م م م مكمماوى سم م م ممواءعة ط بي الهمماتك أو
كت مماب ممة مث ممل الخط مماب ممات أو الهج ممد ا ل تجوني أو
الفاك .

a) Accept complaints either by
phone or in writing (e.g., letters, emails, and fax).

ب) ت م م م م ا ج اءات الال م اتبمماعهمما عنممد تقممد م
الشكوى.

b) Explain the procedures to be
followed when filing a complaint.

ج) ت وبد العمالء بوس م م ممايل االتص م م ممال بالش م م م كة
ملتابعة الشكوى املقدمة.

c) Provide Clients with the contact
reference to follow up on the filed
complaint.

54-
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d) Inform Clients on the progress of
the filed complaint.

) اخطممار العمالء بتطورات سم م م مموبممة الشم م م ممكوى
.املقدمة

e) Respond to policyholder’s
complaints within fifteen 15
calendar days from the reception of
correspondence.

ا م م م م مم) ال على ت ممكاوى امللمة لهم خالل خمس ممة
.عش وما مة استالم الشكوى

f) Have in place an electronic system
for recording and monitoring
complaints.

و) اال تفاظ بنئام ال تجوني لتسم يل الشممكاوى
.ومتابعرها

Financial Reporting:
55-
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Intermediaries shall complete and
submit the set of intermediaries’
financial reporting forms to SAMA
according to the financial reporting
forms guidelines.

:إعداد التقاريراملالية
 ج على الوسم ممطاء والوكالء اسم ممتيفاء مجموعة-55
نما ج التقارب املالية الخاص م ممة بهم وتقد مها ا ى
ملسمسمة النقد الع ي السمعو ووقا لتعليمات
.اعدا نما ج التقارب املالية

امللحق (أ) :الحد األقص ى للعموالت املسموح به

و وع التأمين
التأمين مة الحوا
واملسلولية
التأمين مة الحوا
ال خصية
.التأمين مة اصابات العمل
التأمين مة مسلولية رب
.العمل
التأمين مة املسلولية تجات
الييج
التأمين مة املسلولية
العامة
التأمين مة املسلولية
الناتجة عة املنتجات
التأمين مة املسلولية
الطبية
التأمين مة املسلولية
املهنية
التأمين مة الس قة
والسطو
التأمين مة خيانة ا مانة
التأمين على ا موال اللى في
.الخ بنة وأثناء النقل

Appendix A: Maximum Commission Rates
Permitted

معدل العمولة

Commission
Rate

٪١5

15%

Accident & Liability Insurance

٪١5

15%

Personal Accident

٪١5

15%

Work Related

٪١5

15%

Employer's Liability

٪١5

15%

Third Party Liability

٪١5

15%

General Liability

٪١5

15%

Product Liability

٪١5

15%

Medical Liability

٪١5

15%

Professional Liability

٪١5

15%

Theft & Burglary

٪١5

15%

Fidelity

٪١5

15%

Safe Burglary

Classes of Business
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تأمينات أخ ى تقع مة
Any Other Liability

15%

٪١5

نطا التأمين مة
املسلوليات

Motor Insurance - Compulsory

*٪2

Motor Insurance - Compulsory +
Others

15%

٪١5

-التأمين على امل كبات
 أخ ى+ ال امي

Property Insurance

15%

٪١5

التأمين على املمتلكات

Fire Insurance

15%

٪١5

التأمين مة الح بي

Marine Insurance - Hull

15%

٪١5

Marine Insurance - Cargo

15%

٪١5

Aviation Insurance

15%

٪١5

تأمين الطيجان

Energy Insurance

15%

٪١5

تأمين الطاقة

Engineering Insurance

15%

٪١5

التأمين الهندسدى

Other General Insurance Classes

15%

٪١5

و وع التأمين العام ا خ ى

Health Insurance - Compulsory

8%

٪٨

ال امي-التأمين الصحي

Health Insurance - Compulsory +
Others

10%

٪١0

+ ال امي- التأمين الصحي
أخ ى

Protection Insurance

15%

٪١5

تأمين الحما ة

Protection & Savings Insurance

15%

٪١5

تأمين الحما ة مع اال خار

15%

٪١5

و وع تأمين الحما ة

Other Protection & Savings
Insurance
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- التأمين على امل كبات

*٪2

ال امي

ايا ل- التأمين البح
السفة
التأمين- التأمين البح
على البضائع

واال خار اآلخ

* بناء على ق ار املحاو رقم  43٨/392وتاربخ ١43٨/١١/25ام واملتضمة لآل ي:
 -١كون الحد ا قصدر لنسبة العمولة املسمو بها في التأمين ا ل امي على امل كبات ل ميع املتقدمين ال د ل حصول على مواوقة امللسسة ملمارسة نشاا
و الة أو وساطة التأمين  %2مة تاربهه.
 -2كون الحد ا قصدر لنسبة العمولة املسمو بها في التأمين ا ل امي على امل كبات لش ات الوساطة الحاصلة على مواوقة امللسسة ملمارسة خدمة الوساطة
ا ل تجونية  %2مة تاربهه.
َّ ُ -3
هفد الحد ا قصدر لنسبة العمولة املسمو بها للتأمين ا ل امي على امل كبات ل ميع ت ات وساطة وو الة التأمين اللى ت اول النشاا اليا على النحو
التا ي:


 %6بدءا مة تاربخ 20١٨/0١/0١م



 %4بدءا مة تاربخ 20١٨/07/0١م



 %2بدءا مة تاربخ 20١9/0١/0١م
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