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 [م .ك.م.ش ]ركة التأمين التكافمي  ش
 شركة خاضعة ألحكام قانون الشركات ووكالء التأمين

 [  42]  ترخيص رقم  16لسنة  42رقم  
 دينار كويتي 6601420111والمدفوع رأس المال المصرح به 

 
عن المسئولية الخاص بالتأمين اإلجباري  18والقرار رقم  76/67وثيقة تأمين صادرة وفقًا ألحكام السير رقم 

 المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
 بيانات الوثيقة

  نوعها  رقم الوثيقة
  النوع  رقم الممحق

  إلى  تسري عن المدة من
 بيانات المشترك

  المهنة  المشترك اسم
  هاتف  السكن عنوان

  هاتف  عنوان العمل
 

  المشترك اسم 
 الجديد

  المهنة 

  هاتف  السكن عنوان
  هاتف  عنوان العمل

  
مررن القرررار [ 2]سررري موعررول هررذي الوثيقررة عررن مرردة ترررخيص المركبررة وفقررًا ألحكررام  المررادة ي

 .بقانون السير وينتهي موعولها بانتهاء هذي المدة  الصادر 16رقم 
  

  شكل المركبة  ةررقم الموح
  المون  المركبة صنع
  مستعممة/ جديدة   الطراز

  لماكينةرقم ا  رقم الهيكل
  قوة الماكينة بالحصان  عدد الركاب
  الغرض من الترخيص  نوع الوقود

     الوزن
 .يقررررر المشترك أنه أطمع عمى الشروط واألحكام الممحقة بالوثيقة وأنه تسمم عند إصدار هذي الوثيقة نسخه منها 

 دينار فمس 
   شتراكقيمة اال

   رسوم اإلشراف
   مصاريف إصدار

   اريف تحويلمص
   المجموع

 شركة التأمين التكافمي                   المشترك                                                                                         
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عمرى أسراس هرذي الوثيقرة  شرركةوالمنوي عنهرا فيمرا بعرد بال( م .ك.م.ش) التأمين التكافمي  يعتبر المشترك وبقبوله التعامل مع شركة

 اشررتراكات، مشررتركًا مررع  يررري مررن المشررتركين لررديها عمررى أسرراس تكررافمي ، وتعتبررر الشررركة مررديرًا لنظررام التررأمين ، وتقرروم باسررتثمار 
التأمين كميًا أو جزئيرًا عمرى أسراس عقرد المضراربة ، نظيرر حصرة شرائعة لمشرركة مرن الرربا بصروتها مضراربًا ، تحردد فري اإلعرالن 

 .عام في مركز الشركة وفروعها قبيل بداية كل عام ميالدي ال
وتتحرردد بوجرره خرراص عالقررة الشررركة بالمشررترك بشررأن اسررتحقاقات هررذا األخيررر لنصرريبه مررن الوررائض الررذي يتحقررق فرري حسرراب     

االحتياطررات عمميررات التررأمين لرردك الشررركة بموجررب الالئحررة الترري يضررعها مجمررس إدارة الشررركة ، مررع مراعرراة تكرروين مررا يمررزم مررن 
 .الالزمة لمشركة وتغطية نوقاها اإلدارية 

 
******************** 

    
بما أن المشترك قد سدد أو وافرق عمرى تسرديد االشرتراك ، فرشن الشرركة توافرق ، مرع الخضروع فري ذلرك ألحكرام الوثيقرة ، عمرى  و   

، وذلرك طبقرا لمشرروط لتري تقرع أثنراء سرريان الوثيقرة تعويض المشترك عرن الخسرارة ، أو الضررر ، أو المسرئولية ، أو المصراريف ا
 .العامة أدناي 

********************  
 روط عامةش

 :الشركة  لتزاماتا أوال 
بتغطية المسئولية المدنية عن األضرار المادية والجسمانية التي تقع في الكويت بجميع  تمتزم الشركة

الوفاة أو أية إصابة بدنية تمحق أي شخص من حوادث ، ضرار الجسمانية ألوتشمل ا، دودها اإلقميمية ح
 .المركبة 

 .عمى األقل من حوادث المركبات اآللية أيا كان نوعها والركاب ويكون التأمين لصالا الغير 
 

 هال تمتزم الشركة بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تمحرق قائرد المركبرة اآلليرة وزوجر  
بنائرره بسرربب الحررادث  الواقررع مررن مركبترره ، ويعتبررر الشررخص راكبررًا سررواء كرران داخررل المركبررة أو وأبويرره وأ

 .صاعدًا  إليها أو نازاًل منها 
 

 لتزامات المشتركإ ثانيا 
ال  عميره بقيمرة مرا تكرون قرد  الرجروع الحرق فريلمشرركة   كرانيمتزم المشترك بمراعاة وتنويذ الشرروط اآلتيرة وا 

 :حالة مخالوتها أدته من تعويضات في 
 

 .ساعة من عممه أو عمم من ينوب عنه بالحادث  21يجب عمى المشترك أن يخطر الشركة خالل   [6
 

االحتياطرررات المعقولرررة لممحافظرررة عمرررى المركبرررة فررري حالرررة صرررالحة  جميرررع أن يتخرررذ شرررتركيجرررب عمرررى الم  [4
 .لالستعمال

 
يسررما بوضررع أحمررال عمررى  الا أوبالنسرربة لمركبررات نقررل البضررائع يتحررتم أن تكررون محممررة بطريقررة مأمونررة و   

كابينررة المركبررة ، وال يجرروز لمحمولررة أن تتعرردك صررندوق المركبررة فرري الطررول أو العرررض مررا لررم يكررن ذلررك 
 .بتصريا سابق من إدارة المرور وبشرط إخطار الشركة كتابة بذلك 

 

ترك أو أي شررخص يقررود المركبررة بموافقتره أو بعممرره أن يراعرري الشررروط الررواردة فرري قررانون يجرب عمررى المشرر  [3
 .المرور أو الموائا أو القرارات الوزارية المنوذة له 

 
ه مرن تركرون قرد أدتمع عدم اإلخالل بما ورد بالبند ثانيًا ، يجوز لمشركة أن ترجرع عمرى المشرترك بقيمرة مرا  ثالثا 

 :ية تعويض في الحاالت اآلت
 .إذا ثبت أن وثيقة التأمين قد أبرمت بناء عمى إدالء المشترك ببيانات كاذبة أو إخوائه وقائع جوهرية  [أ   
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استعمال المركبة في  ير الغررض المبرين برخصرتها أو قبرول ركراب أو وضرع حمولرة أكثرر مرن المقررر أو  [ ب 
 .تعميم عميها اختبارات السرعة أو ال الوحص أو استعمالها في السباق أو

 
الحررادث وهررو فرري  بارتكررإذا ثبررت أن قائررد المركبررة سررواء كرران المشررترك أو شررخص اخررر سررما لرره بقيادتهررا  [ت  

 . ير حالته الطبيعية أو بسبب السكر أو تناول المخدر 
 

إذا كران قائرد المركبرة سررواء كران المشرترك أو شرخص اخررر يقودهرا بموافقتره  يرر حررائز عمرى رخصرة قيررادة  [ ث 
 .وفقًا لقانون المرور الكويتي وصالحة لنوع المركبة  ةصادر 

 
 إصرار سبق المشترك عن إرادة وعن هارتكبإذا ثبت أن الوفاة أو اإلصابة البدنية قد نشأت عن عمل  [ج  

 
إذا وقررع الحررادث نتيجررة خمررل  يررر طررارل فرري أجهررزة السرريارة المرريمن عميهررا ، أو نقررص  يررر مورراج  فرري  [ ح 

 .أو نتيجة لعطب ميكانيكي  ير مواج  يثبت بالخبرة أنه كان ذا أثر في وقوع الحادث فراممها ، 
 

إذا ثبت أن الحادث وقع نتيجة القيادة بعكس اتجاي السير أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء أو  [ خ 
 .القيادة بسرعة تجاوز الحد المسموح به من قبل إدارة المرور أو االنحراف المواج  

 

          ال  يترتب  عمى حق الرجوع المقرر لمشركة طبقًا ألحكام القانون والشروط الواردة بهذي الوثيقة أي           
 .مه قبمساس بحق المضرور          
          
تسرررجيل المشرررترك لهرررذي الوثيقرررة برررشدارة المررررور أو دفرررع ثمنهرررا يعتبرررر قبررروال صرررريحا منررره  :مالحظرررة هامرررة         

 .بالشروط العامة 
 

 :رابعا   شرط التحكيم  
 إلى التحكيم لحسم أي نزاع ينشأ بينهما بسبب هذي الوثيقة ، وذلك  وفقا لمقواعد   وءيجوز لمطرفين المج        
 ، فشن لم يتروقا عمى ذلك ،  ، وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية المرعية في نظام التحكيم        
 شأنه نص خاص في هذي الوثيقة ، وق عميه بين أطراف هذي الوثيقة ، أن كل ما لم يرد برفشنه من المت        

 أو وقع نزاع في توسير بنودها ، يخضع لقوانين دولة الكويت واألعراف السائدة فيها ، بما ال يتعارض         
 ى اختصاص محاكم العاصمة في نظر أي نزاع  مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، كما يقران باترواقهما عم        
 .ينشأ عن تنويذ هذي الوثيقة ، أو أية محكمة أخرك يختارها الطرف األول في دولة الكويت         

 
 

 42المنعقد بتاريرخ  4116/  66اعتمدت هيئة الوتوك والرقابة الشرعية هذي الوثيقة في اجتماعها رقم 
 م4116 / 2/  61هر  الموافق  6244صور 

 
 


