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املوضوع: توضيح حيال منتج السفر اإللزامي 

 للمواطنين.

 املحترم                                                                                                                            الرئيس التنفيذي ةسعاد   

 املحترم                                                                                                                                          االلتزام  مسؤول   

  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،    

 إلى بيان وزارة الداخلية                 
ً
م، اإللحاقي 02/05/2021ه املوافق 20/09/1442الصادر بتاريخ   إشارة

م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين 29/01/2021هـ املوافق 16/06/1442للبيان الصادر بتاريخ 

وفتح املنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل اعتباًرا من الساعة الواحدة من صباح يوم االثنين 

تقديم املواطنين الراغبين   وما تضمنه البيان من إلزامية  م،17/05/2021وافق هـ امل05/10/1442

عاًما لوثيقة تأمين معتمدة من البنك املركزي السعودي تغطي مخاطر  18بالسفر والذين تقل أعمارهم عن 

  .( خارج اململكة19 -)كوفيد 

  

 إلى بيان البنك املركزي السعودي                    
ً
ه املوافق 23/09/1442الصادر بتاريخ وإشارة

م، واملتضمن اإلعالن عن اعتماد منتج تأمين السفر اإللزامي للمواطنين خارج اململكة 05/05/2021

غطي مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 
ُ
( من خالل وعاء 19 -العربية السعودية متضمًنا منافع ت

 تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين.

  

وحيث أن هنالك عدد من الشركات الحاصلة على موافقة البنك املركزي لبيع منتج تأمين السفر                  

 مع منتج تأمين السفر اإللزامي املشار إليه أعاله.
ً
 االختياري والذي ال يعد متوافقا

  

 لإلقبال املتزايد من املواطنين للحصول على وثائق                  
ً
تأمين السفر اإللزامي، وملا لوحظ من ونظرا

قيام بعض املؤمن لهم بشراء منتج تأمين السفر االختياري من عدد من الشركات دون مالحظة انه ال يتوافق 

 .مع منتج السفر اإللزامي املعتمد من البنك املركزي واملشار له في بيان وزرة الداخلية أعاله

  



ملركزي أن املنتج الذي تم تمت املوافقة عليه ليتم طرحه من خالل وعاء تأميني يؤكد البنك ا عليه،                 

 املشار إليه أعاله. مشترك هو املنتج الوحيد املعتمد لتحقيق اإللزامية الواردة في بيان وزارة الداخلية

  

كما ُيشدد البنك املركزي على جميع شركات التأمين بضرورة االلتزام بالتوضيح للعمالء حيال                   

ذلك بشكٍل ال يدعو للشك عند قيامها بتسويق وبيع منتجات تأمين السفر، كما يتعين على كافة الشركات 

لية املشار إليه أعاله التي قامت ببيع منتج تأمين السفر االختياري للمواطنين منذ تاريخ بيان وزارة الداخ

التواصل مع املؤمن لهم للتأكد من توافق املنتج مع رغباتهم وتوضيح اختالف هذه املنتجات عن املنتج 

اإللزامي املعتمد من البنك املركزي، وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ هذا التعميم، كما يتعين على جميع 

السفر االختياري للحصول على  رغب العمالء بإلغاء تأمينالشركات اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة في حال 

 التأمين اإللزامي املشار له في بيان وزارة الداخلية، على أن يتم تزويد البنك املركزي بما يتم حيال ذلك.

  

 لإلحاطة والعمل بموجبه،   

 وتقبلوا تحياتنا،

 اإلدارة العامة للرقابة على التأمين

 :نطاق التوزيع            

 التأمين الشركات العاملة في قطاع          -

 

 


