
Terms and Conditions:

● membership term is one year from date of subscription.
● This membership and its services are valid according to the 

data received from Walaa Ins .
● The services available 24/7.
● Morni Plus membership is offered to comprehensive insurance 

customers for free.
● Morni Membership is offered to third party insurance customers for 

an additional fee.
● The services are limited for (sedan, 4x4, pick-up trucks & SUVs)

up to 3.5 ton, Commercial vehicles and trucks are not included.
● Services are not provided in the event of natural disasters and 

                   car immersion in water or sand. 
● Service is provided towing in case of an traffic accident with in

 city, The subscriber shall bear the value of the Taqdeer center fee.
● Services are provided within the borders of Saudi Arabia.
● As a user of Morni services, and by accepting this offer, agreement

                   to comply with Morni terms & conditions is applied.

الرشوط واألحكام

مدة العضوية سنة واحدة  تبدأ من تاريخ اإلشرتاك.●

ترسي هذه العضوية وخدماتها طبقًا للبيانات الواردة من●
 رشكة والء للتأمني التعاوني .

تقدم الخدمة عىل مدار الساعة  24/7 .●

تقدم عضوية مرني بلس لعمالء التأمني الشامل مجانًا.●

تقدم عضوية مرني لعمالء التأمني طرف ثالث برسوم إضافية.●

تقترص الخدمات عىل مركبات (السيدان, الدفع الرباعي ،البيك أب) ●
لغاية وزن 3.5 طن  وال تشمل المركبات التجارية والشاحنات والباصات.

ال يتم تقديم الخدمات في حالة الكوارث الطبيعية و انغماس●
 المركبات في الماء أو الرمال. 

يتم تقديم خدمة السحب في الحادث المروري داخل المدن و يتحمل ●
المشرتك قيمة رسوم مراكز التقدير/الرسوم الحكومية.

يتم تقديم الخدمات داخل حدود المملكة العربية السعودية.●

كمستخدم لخدمات مرني و بقبول هذا العرض ، يوافق المشرتك●
 عىل االمتثال لرشوط وأحكام مرني.

طريقة طلب الخدمة:

1- حّمل تطبيق مرني عىل الهواتف الذكية.
2-سّجل الدخول برقم الهيكل  واطلب الخدمة.

To order the service:

1. Download Morni app on your smartphone.
2. Sign in with VIN number and order the service.

 عضوية مرني لعمالء والء للتأمني 
Morni Membership for Walaa Ins.

 ⌨ WWW.MORNIKSA.COM
☎  920003922

Roadside Assistance Services 

 نوع العضوية
Membership type

مرني بلس خدمات المساعدة عىل الطريق
Morni Plus 

 مرني
       Morni 

الشامل          
Comprehensive  

 طرف ثالث      
Third Party 

Tire: On demand spare tire change at the client's site. √  √  خدمات اإلطارات : تبديل اإلطار باإلحتياطي في حالة البنرش . 

Battery: jump start at the client's site, Electric vehicle 
batteries charging is not included. √  √ خدمة البطارية : إسعاف المركبة في حالة العطل والحاجة 

إلشرتاك البطارية و ال يشمل شحن بطاريات المركبات الكهربائية .

Gas: Providing the client with enough fuel to reach  
the nearest Gas station.  √  √ خدمات البزنين : تزويد المركبة بالوقود في حالة نفاذه وبكمية 

تكفي للوصول إىل أقرب محطة .

One destination towing in case of a mechanical or 
electrical breakdown and the car could not be driven:

    Inside City:          to a destination of member’s choice.
    Between Cities: to the nearest city from the car 
                                  breakdown spot (up to 150 km).

√   √

    خدمة السحب : في حالة األعطال ميكانيكي/كهربائي 
ويستحيل بسببه تشغيل أو قيادة المركبة و لجهة محددة :

      داخل المدن :    إىل مركز خدمة يحدده المشرتك . 
     خارج المدن  :    إىل أقرب مدينة من مكان العطل وبحد 

 أقىص (150كم) . 

Towing in case of traffic accident:  
and the car could not be driven: 

Towing of the vehicle to Taqdeer center in Within the city 
and then to final destination ( repair center, or home).

√ X

خدمة السحب : في حالة  الحادث المروري 
ويستحيل بسببه تشغيل أو قيادة المركبة :

 إىل أقرب مركز  تقدير الحوادث داخل حدود المدينة ثم  سحبها 
إىل الوجهة النهائية (مركز إصالح معتمد ، أو مزنل المشرتك) .

http://www.morniksa.com
https://www.morniksa.com/download
https://www.morniksa.com/download



