
إجراءات تجديد
التغيير في وثيقة تأمين المركبة

We can be reached by
• Tel: 17563377 Ext. 630
• Fax: 17 564243
• WhatsApp: +973 66708086
• Email: gi.motor@snic.com.bh
• Visit us in our offices:

 i.  Seef District: Al Moayyed Tower, Floor 33, Building 2504, 
Road 2832, Block 428 -, 

  From Sunday to Thursday (7:30 – 15:30)

 ii.  Salmabad Building 828, Road 1213, Block 712  
Opposite AMA University;

  From Saturday to Thursday (8:30 - 16:30)

Documentation required to endorse a policy
RENEWAL
• Signed renewal notice.
• Copy of ownership card to update the registration number.
• Credit Card details.

MODIFICATION OF REGISTRATION NUMBER
• Return old insurance certificate
• Copy of new ownership card 

TRANSFER OF OWNERSHIP
• Bank release letter (if applicable)
• Transfer letter signed by existing Insured.
• Copy of Insured ID Card (both sides)
• Copy of the buyer ID Card (both sides)
• Postal address and Mobile number of the buyer
• Return the old Insurance Card.

  Note: please inform The Company if the Insured wish to 
maintain the registration number to issue the Policy on 
chassis number.

CANCELLATION OR CHANGE OF COVER
• Bank release letter (if applicable)
• Proof of Insuring the vehicle elsewhere; or
• Export certificate the vehicle from Traffic Department.
•  Registration cancellation certificate from the Traffic Department

HOW TO RENEW   
Endorse a Motor Policy

   
17563377

            
66708086

            
snicbah

            
www.snic.com.bh  

iii.  Include a map linked to “Google Maps” to navigate to the head office and branch, with pins – please 
check the map on their   (http://www.snic.com.bh/contact), it should be the same.

d. Instagram icon + handle name (linked)

يمكن الوصول إلينا عن طريق
هاتف: 17563377 تحويله 630  •

فاكس: 17564243  •
واتس اب: 66708086 973 +  •

gi.motor@snic.com.bh :البريد االلكتروني  •
زيارة مكاتبنا:  •

i.  ضاحية السيف: برج المؤيد، طابق 33، مبنى 2504،   
طريق 2832، مجمع 428   

من األحد إلى الخميس )7:30 صباحًا - 3:30 مساءًا(   
ii.  سلماباد: مبنى 828، طريق 1213، مجمع 712 ،   

AMA مقابل جامعة   
من السبت إلى الخميس )8:30 صباحًا - 4:30 مساءًا(   

الوثائق المطلوبة لتجديد/التغيير في الوثيقة
التجديد

توقيع إشعار التجديد  •
نسخة من بطاقة ملكية لتحديث رقم التسجيل.  •

تفاصيل بطاقة االئتمان إلتمام عملية الدفع.  •

تغيير رقم التسجيل
إعادة شهادة التأمين السابقة.  •

نسخة من بطاقة الملكية الجديدة  •

تحويل الملكية
رسالة براءة ذمة من البنك )إن وجدت(  •

رسالة تحويل الملكية موقعة من المؤمن له الحالي  •
نسخة من بطاقة الهوية للمؤمن له )كال الجانبين(  •

نسخة من بطاقة هوية للمشتري )كال الجانبين(  •
العنوان البريدي ورقم الجوال للمشتري  •

إعادة شهادة التأمين السابقة.  •

  مالحظة: يرجى إبالغ الشركة إذا كان المؤمن له الحالي يرغب 
 باإلحتفاظ على رقم التسجيل ليكون إصدار الوثيقة 

على رقم الهيكل.

إلغاء أو تغيير الغطاء
رسالة براءة ذمة من البنك )إن وجدت(  •

إثبات التأمين على السيارة في شركة تأمين اخرى. أو  •
شهادة تصدير المركبة من اإلدارة العامة للمرور، أو  •

شهادة إلغاء تسجيل المركبة من اإلدارة العامة للمرور  •


