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وثيقة تأمين تكميلي
يعتبررر المشررترك وبهبولرره التعامررل م ر شررركة التررأمين التكررافلي ( ش  .م .ك  .م ) والمنرروع هن ررا فيمررا بعررد بالشررركة هل ر

أساس هذع الوثيهة  ،مشتركاً م غيرع من المشتركين لردي ا هلر أسراس تكرافلي  ،وتعتبرر الشرركة مردي اًر لن رام الت رأمين ،
وتهرروم باسررتثمار اشررتراكات التررأمين كلي راً أو اً ي راً هل ر أسرراس ههررد المضرراربة  ،ن يررر حصررة شررا عة للشررركة مررن ال ررب

بصفت ا مضارباً  ،تحدد في اإلهالن العام في مركً الشركة وفروه ا قبيل بداية كل هام ميالدي .
وتتحدد بواره خراص هالقرة الشرركة بالمشرترك بشرأن اسرتحهاقات هرذا األخيرر لنصريبه مرن الفرا

الرذي يتحهر فري

حساب همليات التأمين لدى الشركة بمواب الال حة التي يضع ا مالس إدارة الشرركة  ،مر م ارهراة تكروين مرا يلرًم مرن

االحتياطات الالًمة للشركة وتغطية نفهاها اإلدارية .

وبما أن المشترك المبين اسمه في الادول أدناع  ،كان قد تهدم للشركة بطلب خطي  ،هبارة هن نموذج تعب ة طلب

تأمين  ،لذا فإنه يشكل م أية تصاري أو أو ار كتابية أخرى تهدم ب ا المشترك ؛ اًءا ال يتا أً من هذع الوثيهة .
********************
و بما أن المشترك قد سدد أو واف هل تسديد االشتراك  ،فإن الشركة تواف  ،م الخضوع في ذلرك ألحكرام الوثيهرة
 ،هل ر تعرروي

المشررترك هررن الخسررارة  ،أو الضرررر  ،أو المس ر ولية  ،أو المصرراري

الترري ته ر أثنرراء س رريان الوثيهررة ،

وذلك هن البنود المدراة في الادول المرف ب ا  ،ويعتبر الادول اًءا ال يتا أً من هذع الوثيهة .
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غاة غدث غامجه ال اعةمل غامشع ك ن نل  %05م

ع لاع غامشع ك

غاع ي ااف غمجم ااييل ا ة ي دث إل ي فل إاييح لامييل غاعةمييل غامعف ي

ت اه .
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ال اجييي ل ا مشيييع ك إاتييي

غاعيييكما و

ت ح لامعه مع

ييين

ييي

غاعكما غاش مل إال نم غفقل خ ال م غام عفاد .

عة ايييل

الشروط المرفقة بملحق الرأميـن الركميلي
أوالً  :حـــــــــــــــــــــــــــــــدود التغـطية
تتع د الشركة بتعوي

المشترك هن الخسارة أو التل

الذي يصيب المركبة المئمن هلي ا

وملحهات ا وقط غيارها والتي تصيب ا نتياة الحوادأ التي قد ته ل ا في أثناء مدة سريان التأمين وفي

حدود المنطهة الاغرافية لدولة الكويت وطبهاً للشروط واالستثناءات واألحكام الواردة فيما يلي:
]6

الخسارة أو الترل

نتياة :

أ ]

حادأ تصادم أو انهالب .

ب]

حري أو انفاار خاراي أو اشتعال ذاتي أو صاههة .

أ]

خطأ الغير أو فعله المتعمد هدا ما كان نتياة خيانة األمانة أو النصب .

ت]

سطو أو سرقة أو اغتصاب .

4

ج]

أو أثن رراء النه ررل أو الترانًي ررت ب ررالبر أو الس رركك الحديدي ررة أو النه ررل الم ررا ي ال ررداخلي أو النه ررل بالمص رراهد أو
اآلالت الرافعة بما في ذلك همليات التحميل أو الترفريغ التابعة ل ذا النهل .

]4

للشررركة الخيررار فرري أن ت رردف قيمررة الخسررارة أو التلر ر

نهررداً أو اسررتبدال المركب ررة أو أي اررًء من ررا أو م ررن

ملحهات ررا أو قط ر غيارهررا هل ر أال تتعرردى مس ر ولية الشررركة قيمررة األا رًاء ال الكررة أو التالفررة مضررافاً إلي ررا
األاور المعهولة لتركيب هذع األاًاء بعد خصم نسبة االسرت الك  ،واذا كانرت الهطر الالًمرة غيرر متروفرة
في األسوا فالتعويضات التي ياب هل الشركة دفع ا ال يمكن أن تتااوً أخر سعر محردد ل رذع الهطر

في األسوا المحلية بعدم خصم االست الك طبها للنسرب المهرررة مرن و اًرة التارارة والصرناهة الترالي بيان را
:

الستة ش ور األول . % 2 :

الستة ش ور الثانية . % 61 :

السنرة الثانية . % 42 :

السنة الثالثة . % 32 :

السنة الرابعة . % 22 :

السنة الخامسة . % 22 :

السنة السادسة . % 12 :

السنة السابعة وما فو . % 52 :

وي ارهر فرري حالررة تركيررب قطر غيررار اديرردة مكرران أخرررى مسررتعملة أن يتحمررل المشرترك نسرربة االسررت الك

وهي الفر بين قيمة الهط المستعملة وقيمة الهط الاديدة .
وال تكون الشركة ملًمة بإاراء اإلصالح في الوكالة أو في أي كراج معين إال في حدود المبلغ الذي تهدرع
للتعوي

أقل .

 ،وفي حالة الخسارة الكلية يكون التعوي

معادال لمبلغ التأمين أو الهيمة السوقية للمركبة أي ما

وفي امي الحاالت ال ياوً للمشترك طلب اهتبار المركبة خسارة كلية ما لرم تبلرغ تكرالي

إصرالح ا مر

قط ر الغيررار الالًمررة  %52هل ر األقررل مررن قيمررة المركبررة قبررل الحررادأ  ،كمررا أن تهرردير المشررترك لهيمررة
المركبررة هنررد تأمين ررا ال يعتبررر قب روالً مررن الشررركة ل ررذا التهرردير  ،وللشررركة الح ر فرري أي وقررت فرري اهتبررار
المركبة خسارة كلية وتعوي

]3

المشترك هل هذا األساس .

إذا أصبحت المركبة المئمن هلي ا غيرر صرالحة لالسرتعمال بسربب الخسرارة أو الت رل

المصاري

فرإن الشرركة تتحمرل

المعهولة الالًمة للمحاف ة هل المركبة المئمن هلي ا ونهل ا إل أقرب مكان لمعاينت ا .

3

ثانياً  :االسرثناءات
ال تكون الشركة مس ولة هن الترل

]6
أ]

ب]

أو الخسارة :

غير المباشرة التي تلح بالمشترك أو النهص في قيمة المركبة المرتب هل استعمال ا  ،وال تكون الشركة

مس ولة هن العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب األا رًة الميكانيكيرة أو الك ربا يرة  ،إالذ إذا نرتك ذلرك
هن وقوع حادأ للمركبة المئمن هلي ا .

نتياة الًيادة في حمولة المركبة أو إذا ًاد هردد ركاب را وقرت الحرادأ هرن العردد المهررر قانونراً مر اهتبرار

كل ولدين غير مميًين مكان شخص بالغ واحد .
ت]

الفهد الذي يصيب اإلطارات  ،إال إذا نتك هن وقوع حادأ للمركبة المئمن هلي ا .

أ]

التي تلح بحمولة السيارة أو األا ًة اإلضافية للمركبة كالتلفون والمسال والتلفًيرون ومرا شرابه ذلرك  ،أو
بأيررة ممتلكررات شخصررية مررا لررم يررنص هلي ررا فرري الوثيهررة أو فرري مالحه ررا م ر بيرران الهيمررة المئمنررة وس رداد

ج]

االشتراك اإلضافي المستح هلي ا .

الناتاة هن الحوادأ التي ته أو تنشأ في خارج حدود المنطهة الاغرافية لدولة الكويرت مرا لرم يرنص هلر

ذلك صراحة بمواب ملح للوثيهة مهابل اشتراك التأمين اإلضافي المناسب .
ج]

نتياة استخدام المركبة فري غيرر الغرر

المررخص بره مرن إدارة المررور والمصررح ب را فري هرذع الوثيهرة أو

فرري مالحه ررا وخاصررة فرري اختبررارات السرررهة أو الفحررص أو التعلرريم أو نهررل الركرراب ب راألارة أو التررأاير أو

نهل البضاهة .
ح]

الناش ة هن قيادة المركبة بمعرفة المشترك أو أي شخص آخر غير حرا ً هلر رخصرة قيرادة صرادرة وفهراً

لهانون المرور الكويتي وصرالحة لنروع المركبرة أو وهرو فري غيرر حالتره الطبيعيرة أو تحرت ترأثير المسركرات

أو المخدرات .
خ]

التي تصيب المركبة أو أي من أا اً ا نتياة همل ارتكبه المشترك هن إرادة وسب إصرار .

د]

صبغ المركبة في حالة واود خدوش هلي ا إال بنسبة  ، % 31والباقي هل حساب المشترك .

ذ]

العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب األا ًة الميكانيكيرة أو الك ربا يرة  ،إال إذا نرتك هرن وقروع حرادأ
للمركبة المئمنة هلي ا .

2

فري حالررة تررأمين مركبررات النهررل الكبيررة أو النسررافات فررإن الشررركة لررن تكرون مسر ولة هررن تغطيررة الخسررارة أو

]4

الت رل

الرفعررة أثنرراء رفع ررا أو إنًال ررا أو تشررغيل ا  ،وكررذلك فرإن الشررركة لررن تكررون
الررذي يصريب المركبررة أو ا

مس ر ولة ه ررن تغطي ررة الخس ررارة أو التر ررل

إذا انهلب ررت المركب ررة ف رري حال ررة رفر ر " الا رراك " لتش ررغيله أو لت ر رفريغ

الحمولة .
للشررركة الح ر فرري رف ر

]3

تعرروي

المشررترك هررن الخسررارة أو التر رل

الررذي يصرريب المركبررة المررئمن هلي ررا

بمواب هذع الوثيهة أو أي من أا اً ا في األحوال التالية :
أ ]

مخالفررة قررانون المرررور أو الل روا

أو اله ر اررات الو اًريررة المنفررذة لرره وخاصررة فيمررا يتعل ر بمخالفررة اإلشررارات

الضو ية أو حدود السرهة أو االنح ار

المفاائ أو الهيادة هكس اتااع السير هلر طرر أو أرصرفة غيرر

معدة لسير المركبات أو في األماكن التي ليس للمركبرة حر المررور في را كالمطرارات المدنيرة أو العسركرية

.
ب]

هدم معرفة المتسبب في الحادأ وقيدع ضدع ما ول .

ت ] الهيادة دون التهيد بالشروط الواردة في رخصة الهيادة كاستخدام الن ارات أو السماهات الطبية أو غيرها .
أ ] اخررتال

البيانررات ال رواردة فرري طلررب التررأمين هررن البيانررات المثبتررة فرري اسررتمارة بررال الحررادأ أو اإلدالء

ببيانات غير صحيحة هن كيفية وقوع الحادأ أو إخفاء وقا

اوهرية تئثر هل حكم الشركة .

ج]

فهدان قط من المركبة بعد الحادأ نتياة هدم بذل المشترك العناية الالًمة للمحاف ة هلي ا .

ح]

إذا وق ر الحررادأ نتياررة خلررل غيررر طررارل فرري أا رًة السرريارة المررئمن هلي ررا  ،أو نهررص غيررر مفرراائ فرري
فرامل ا  ،أو نتياة لعطب ميكانيكي غير مفاائ يثبت بالخبرة أنه كان ذا أثر في وقوع الحادأ .

خ]

أو فهد للمركبة المئمن هلي ا  ،كوضر مرواد قابلرة لالشرتعال

اإلهمال الذي يئدي إل وقوع خسارة أو تل

ب را أو هردم اتخراذ االحتياطرات المعهولرة للتأكرد مرن صرالحيت ا للسرير أو ترك را دون إحكرام غله را أو ترررك

مفاتي الترشغيل ب ا أو ما شابه ذلك .
]2

ال يغطرري هررذا التررأمين ال ررالك أو التر رل

والح روادأ الترري تكررون قررد وقعررت أو نشررأت بسرربب أي هامررل مررن

العوامل المبينة فيما بعد أو تكرون قرد نتارت من را أو نشرأت هن را أو تعل رهت ب را أو تكرون هرذع العوامرل قرد

ساهمت في وقوه ا وذلك كله بطري مباشر أو غير مباشر – هرن قريرب أو هرن بعيرد ر والعوامرل المشرار

إلي ا هي :

2

السرريول والفيضررانات والعواص ر

والًواب ر الرمليررة [ الطرروً ] واألمطررار وفرروران الب رراكين وال رًالًل وال رًات

األرض ررية وتس رراقط الب رررد أو أي اض ررطرابات أخ رررى ف رري الطبيع ررة أو الح رررب أو الغ ررًو أو أهم ررال الع رردو

األانبرري أو األهمررال الحربيررة [ سرواء أهلنررت الحرررب أم ال ] أو الحرررب األهليررة أو االهتصررام والم رراهرات
الشعبية العصيان والثورة واالنهالب العسكري واغتصاب السلطة والمصادرة والترأميم والتضررر الالحر مرن

قبل أو بأمر حكومة أو سلطة هامرة أو محليرة  ،والمرواد المشرعة والمت رفارات الذريرة والنوويرة  ،وأي هامرل
يتصل مباشرة أو بطري غير مباشر بأي سبب مرن األسرباب المتهدمرة  ،وفري حالرة تهرديم طلرب أو إدهراء
بمواب هذع الوثيهة فعل المشترك أن يثبت أن الترل

أو الضرر أو المسر ولية قرد نشرأت بصرورة مست رهلة

هن العوامل المذكورة أهالع وليس ل ا أية هالقة بترلك العوامل ،وما لرم يهردم هرذا اإلثبرات ال تكرون الشرركة
ملًمة بأية تأدية هن الطلب أو االدهاء المذكور .
]2

ال يغطي هذا التأمين أية مسر ولية تكرون ناشر ة هرن اتفرا لرم تكرن لتنشرأ لروالع  ،وال تكرون الشرركة مسر ولة
هن أي مبلغ كان يستح للمشترك لدى شخص آخر لوال اترفاق ما هل غير ذلك .

]1

للشررركة الح ر فرري اسررترداد مبلررغ التعرروي
المدفوع هنه التعوي

مررن المشررترك أو مررن أي شررخص آخررر إذا اتض ر أن الحررادأ

قد وق بصورة مخالفة لما ورد في استمارة بال الحادأ  ،وهل المشرترك أن يعيرد

إل ر الشررركة امي ر المبررالغ الترري دفعت ررا لرره أو هنرره فرري التعرروي

الررذي سرردد هررن حررادأ نشررأ هررن إحرردى

الحاالت المستثناة من التأمين .

ثالثا  :الشروط

]6

تعتبر وثيهة التأمين اإللًامي الملحهة ب ا هذع الشروط اًءاً ال يتار أً من را وكرل كلمرة أو هبرارة أهطري ل را

]4

كل إهالن أو إخطار يتعين إرساله وفهاً ل ذع الوثيهة ياب أن يواه إل الشركة كتابة .

معن خاص في أي اًء من الوثيهة يكون ل ا ذات المعن في أي مكان آخر وردت فيه .

1
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ياب هل المشرترك أن يتخرذ كافرة االحتياطرات المعهولرة للمحاف رة هلر المركبرة المرئمن هلي را وحمايت را
من الخسارة أو الترل

وابها ا في حالة صالحة لالستعمال واال فرهد حهه في إصالح ا وفي التعوي

هن

األضررار الترري تلحر ب ررا وارراً للشررركة الرارروع هليرره بمررا أدترره أو بالنيابررة هنرره مررن تعويضررات وفرري حالررة

وق رروع ح ررادأ أو هط ررب للمركب ررة فإن رره يتع ررين أالذ تت رررك المركب ررة الم ررئمن هلي ررا دون ح ارس ررة ودون اتخ رراذ

االحتياطررات الالًمررة لمن ر ًيررادة الخسررارة أو التل ر

الترميمررات الالًمررة ف رإن كررل ًيررادة فرري التر رل
الشركة مس ولة بالتعوي

 ،وفرري حالررة قيررادة المركبررة المررئمن هلي ررا قبررل إا رراء

أو كررل تر رل

اديررد يلح ر المركبررة المررئمن هلي ررا لررن تكررون

هنه وفهاً ل ذع الوثيهة .
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ياوً للشركة في أي وقت أن تهوم بمعاينرة المركبرة المرئمن هلي را أو أي ارًء من را وأن تختبرر أي سرا

]2

ياررب هل ر المشررترك أن ي ررل ط روال س رريان هررذا التررأمين المالررك الوحيررد والمطل ر للمركبررة المررئمن هلي ررا

أو مستخدم لدى المشترك .

ويتعين هليه أالذ يبرم أي اترفا  ،وال يوق هل أي ههد من شرأنه أن يهيرد مطلر ملكيتره وحياًتره للمركبرة

دون أن يحصررل سررلفاً هلر تصرري كتررابي مررن الشررركة بررذلك  ،واالذ فهررد حهرره فرري إصررالح المركبررة المررئمن
هلي ا وفي تعويضه هن األضرار التي تلح ب ا .
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وفرري حالررة وق روع حررادأ قررد يترتررب هليرره مطالبررة وفه راً ل ررذع الوثيهررة ياررب هل ر المشررترك أن يخطررر بررذلك
الشركة أو أقرب مخفر للشرطة في أقرب وقت ممكن وقبرل انهضراء  24سراهة هلر الحرادأ المرذكور مر

إهطا ا كافة البيانات الخاصة به .
وك ررل خط رراب بالمطالب ررة أو إن ررذار أو أو ار قض ررا ية يا ررب أن تبل ررغ أو تس ررلم للش ررركة ف ررو اًر بما رررد اس ررتالم

المشررترك إذياهررا  ،كمررا ياررب هل ر المشررترك إخطررار الشررركة فررو اًر بمارررد هلمرره بهيررام دهرروى أو تحهي ر أو
تحريات خاصرة بالحرادأ المرذكور  ،وفري حالرة وقروع سررقة أو أي همرل انرا ي أخرر قرد يترترب هليره قيرام
مطالبررة وفه راً ل ررذع الوثيهررة يتعررين هليرره أن يخطررر الشرررطة فررو اًر وأن يتعرراون م ر الشررركة فرري سرربيل إدان رة
مرتكررب الاريمررة وأن ال يباشررر أي تصررليحات فرري المركبررة ق ربل إخطررار الشررركة وأخررذ موافهت ررا بررذلك  ،مر

العلم أن هدم الترهيد ب ذا الشرط يئدي إل سهوط ح المشترك في المطالبة بالتعوي
]5

.

ال ياوً للمشترك وال لمن ينوب هنه تهديم أي إقرار بالمس ولية أو وهد أو دف بدون موافهة الشركة كتابرة
 ،ويح للشركة إذا رأت ذلك أن تتول الدفاع وأن تباشر الدهوى باسم المشترك بخصوص أية مطالبة قد
تسأل هن ا الشركة بمواب هذع الوثيهة  ،وأن تهوم بتسوية تلك المطالبرة  ،ول را أن تطالرب باسرم المشرترك

ولمصررلحت ا بكافررة التعويضررات  ،وللشررركة فرري هررذا الشررأن كامررل السررلطة فرري مباش ررة أيررة إا رراءات  ،وفرري

التصال في أية مطالبة وهل المشترك أن يهدم إل الشركة كافة المعلومات والبيانات والمعاونة الالًمة .
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إلغاء الرأمين :
يمكررن إن رراء وثيهررة التررأمين هررذع فرري أي وقررت بنرراء هل ر طلررب المشررترك  ،وهند ررذ يحر للشررركة االحتر رفا
باالش ررتراك أو الا ررًء الب رراقي من رره  ،وي ررئول إلر ر حس رراب المش ررتركين  ،كم ررا يا رروً ل ررا أن تعي ررد االش ررتراك
للمشترك أو اًء منه حسب أن مة الشركة  ،ويمكن إلغاء وثيهة التأمين هذع باختيار الشركة في أي وقرت
 ،وذلك هن طري إخطار كتابي ب ذا المعن تهدمه للمشترك قبل ذلك بخمسة هشر يوما  ،وهل الشركة
أن تدف للمشترك هند طلبه الاًء النسبي من االشتراك هن المدة غير المنت ية .

]9

الرأمينات األخرى :
إذا كان هناك ههد أو ههود تأمين أخرى سارية المفعول هند حردوأ أي خسرارة أو ضررر فري ملرك ّمررئ ذمن
 ،كرران ههرردها المشررترك م ر شررخص أو أشررخاص آخرررون بشررأن الخطررر فرري نفررس الملررك  ،فعنرردها تكررون

]61

وفرراء المشررترك وفرراء كررامالً بمررا توابرره شررروط هررذع الوثيهررة مررن الهيررام بعمررل أو االمتر رناع هررن همررل يعتبررر

الشركة مس ولة فهط هن التعوي

بدف مبلغ ال يًيد هن حصت ا النسبية في الخسارة أو الضرر الناام .

شرررطاً أساسرريا لاللت رًام برردف أي مبلررغ مسررتح هل ر الشررركة بمواررب هررذع الوثيهررة  ،ويعتبررر كررذلك شرررطاً

أساسررياً اللت رًام الش رركة صررد البيانررات واإلق ر اررات الصررادرة هررن المشررترك فرري طلررب التررأمين المهرردم منرره
والتصريحات الموقعة من قبله كافة .
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غاة ل فا غاةق

:

يلتًم المشترك سواء قبل أو بعد حصوله هل التعوي من الشركة أن يهوم  ،أو يسم  ،أو يساهم في
الهيام  ،وهل نفهة الشركة  ،بكل ما قد يكون ضرورياً  ،أو تطلبه الشركة لتمكين ا من استعمال الحهو
ومباشرة الدهاوى التي تحل في ا محل المشترك  ،ومن الحصول مرن الغير هل إبراء الذمة  ،أو
التعوي للمشترك بمهتض هذع الوثيهة .
ال يح للمشترك في أي حال من األحوال الترناًل هن حهه في مالحهة المس ولين هن ال الك أو الضرر
الالح باألموال المئمن هلي ا وكفال م وضامني م .

ش

غاعة ام :

يارروً للطررفين اللاروء إلر التحكرريم لحسررم أي نرًاع ينشررأ بين مررا بسرربب هررذع الوثيهررة  ،وذلررك وفهررا للهواهررد

المرهية في ن ام التحكيم  ،وبما ال يتعار
من المترف هليه بين أط ار

م أحكام الشريعة اإلسالمية  ،فإن لم يترفها هل ذلك  ،فإنه

هذع الوثيهة  ،أن كل ما لم يرد بشأنه نص خراص فري هرذع الوثيهرة  ،أو وقر

نًاع في تفسير بنودها  ،يخض لهوانين دولة الكويت واأله ار

السا دة في ا  ،بمرا ال يتعرار

مر أحكرام

الشرريعة اإلسررالمية  ،كمررا يهرران بات رفاق ما هلر اختصرراص محرراكم العاصررمة فرري ن ررر أي نرًاع ينشررأ هررن
تنفيذ هذع الوثيهة  ،أو أية محكمة أخرى يختارها الطر األول في دولة الكويت .
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يقر المشترك أنه اطلع على الشروط واألحكام الملحقة
بالوثيقة وأنه تسلم عند إصدار هذه الوثيقة نسخة
منها
اعتمدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية هذه الوثيقة في اجتماعها
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