
w w w. e n a y a . c o m

وثيقة تأمني تكميلي على املركبات



تلفون : 1822200
فاكس : 73 / 22267471

ص.ب. : 5859 الصفاة - الرمز الربيدي 13059 الكويت
سجل جتاري 118271 

Mail us: enaya@alghanim.com   - motor@enaya.com
Visit us: www.enaya.com <http://enaya.com/>

يرجى اإلتصال بنا

للتـجديد:

هـاتف: 1881111 داخـلــي: 1550/1548
فاكس: 24969554

نقال: 65103943 / 65134950

للحواداث:

هـاتف: 1881111 داخـلــي:1606/1571
فاكس: 24969812

نقال: 66209612

لإلقــتـراحـات

هاتف : 22267475 
نقال : 65103943

الطبعة األولي من 1 / 8 / 2007 إلى 31 / 3 / 2010 
الطبعة الثانية من 1 / 4 / 2010 إلى 4 / 2 / 2012

الطبعة الثالثة من 5 / 2/ 2012 إلى 31 / 3 / 2012
الطبعة الرابعة من 1 / 4 / 2012 إلى 5 / 10 / 2012

الطبعة اخلامسة من 15 / 10 / 2012 إلى  5 / 5 / 2013
الطبعة السادسة من 10 / 5 / 2013 إلى ................



1

من  شيء  هناك  كان  واذا  تامة  بعناية  الوثيقة  هذه  قراءة  يجب 
محتوياتها لم تفهمه ميكنك أ ن تطلب املساعدة.

وثيقة تأمني تكميلى على الـمركبات

حيث أن املؤمن له قام مبوجب طلب تأمــني واقرار واللذيـن سوف يشكالن اساس هــذا العــقد وجزءا 
ال يتجزأ منه بتقديم طلب اىل الشــركة للحـــصول على التــأمني املبني فيما بعد أو قام بدفع أو وافق 
على دفع القـــسط مــقابل هذا التأمــني وبـــهذا يــكــون قــد قــبل جـميع بــنود واسـتثــناءات والـــتعريفــات 

واجلدول وشروط الوثــيقة.
للبنود  وطبقا  التأمني  مــدة  خــالل  تــقع  الــيت  احلــوادث  خبصوص  أنه  تؤكد  الوثيقة  هذه  فان  لذا 
واالســتـثناءات والشروط املدرجة فيها أو املظهرة عليــها )واليت يشار اليها معا فيما بعد بعبارة »بنود 

هذه الوثيقة«(.

حــــــد ود الــــتــــغــــطـــيـــــة :

واكــسسواراتها  بالسيارة  يلحق  الذي  الضرر  أو  اخلسارة  عن  له  املؤمن  بتعويض  الشركة  سوف   -  1
)شريطة ان تذكر االكسسوارات وقــيمتهابالوثيقه ( وقطع غيارها الواقعة باملنطقة اجلغرافية:

أ  ( حوادث  بسبب التصادم أو االنقالب. 
ب ( بسبب احلريق أو الصواعق أو االنفجار اخلارجي  .

ت ( بسبب السرقة أو حماولة السرقه. 
ث ( بسب األفعال الكيدية 

وكل ذلك خاضع لبند التحمل املبني يف اجلدول املرفق بهذه الوثيقة.

مالحـظـــــة هامـــــــة

 وثيقة عنـايـــة للتأمني التكميلي
على املركبات
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2 - جيوز للشركة أن تقوم مبحض اختيارها باصالح أو اســتبدال الســيارة أو أي جزء منها أو اكــسسواراتها 
أو قطع غيارها فـي الـكراج الذي تــختاره هــي أو أن تدفع نقدا قيمة اخلــسارة أو األضــرار حســـب 
مــعدالت االســتـهـالك يف الســوق . فاذا كانت السيارة مشــمولة باتفاقية اســتئجار فان الــدفع يـتم 
لذمة  ونهــائـيا  كامال  ابراءا  للمــبلغ  اســتالمه  يعد  ســوف  والذي  االتفاقية  يف  املبــــيـن  لصاحـبــها 
الشركة  خبــصوص تلك اخلسارة أو ذلك الــضرر . وجيب اال تفوق مســئولــية الـــشــركــة بـموجب 
حالة  ويف  القطع.  تلـك  لرتكيب  املعقولة  والتكاليف  املــتضررة  او  املفقودة  القطع  قيمة  البـند  هذا 
اخلسارة الكلية فإن مســئولية الشــركة سـوف تقتــصــر على القــيـمة السوقية املعـقولة للـسـيارة وقت 

حدوث اخلسارة أو طبقا ملعدل االستهالك التاىل ايهما اقل:

     10 % خالل الربع االول من السنه التأميــنيه

15 % خالل الربع الثانى من السنه التأمينيه  

20 % خالل الربع الثالث من السنه التأمينيه     

25 % خالل الربع الرابع من السنه التأمينيه .   

الوثيقة فسوف تتحمل الشركة  أو الضرر املؤمن مبوجب هذه  السيارة بسبب اخلسارة  3 -اذا تعطلت 
التكاليف املعقولة لقطرها اىل الكراج الذى حتدده الشركه.

اســــتــــثــــــناءات خــــاصــــة :

لن تكون الشركة مسئولة عن التعويض يف احلاالت التالية:
 أ  (  اخلسارة / اخلسائر التبعية.

 ب( االستهالك ، البلي والتمزق ، األعطال امليكانيكية والكهربائية أو حاالت الكسر.
 ج ( األضرار اليت تلحق باالطارات حتى اذا كانت نتيجة حادث.

 د ( اخلدوش والنقرات وأثر العواصف الرملية والتآكل واالنبعاجات.
 هـ( العيوب الذاتية أو املصنعية باالضافة اىل أية خسائر تشملها كفالة املصنع أو املورد.

 و ( سرقة السيارة أو أي جزء منها من قبل أي من موظفي املؤمن له أو تابعيهم.
 ز ( 50% من امجالي تكلفة أي حــادث حيــدث عــندما ال يكون السائق بداخلهاأو لـمركبة اخــرى معلومه 
عالقة بالضرر و/ أو تكــون طرفا فيه بــما فيه االنقــالب أو صدم رصيف أو عامود أو اى شئ اخر 

غري املركبات.
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     ح ( سرقة أو تضرر املركبة أو أي جزء منها جراء تركها مفتوحة و / أو مبحرك يف حالة دوران أثناء 
عدم التواجد فيها.

تـوفير سياره بديله وقت وقوع حادث :

فى حال تعرض السياره املؤمن عليها تأمينا تكميــليا والــوارد بـــياناتها باجلدول حلادث مشمول بالتغطيه 
التأميــنيه فإن الشركه تتوىل توفري سياره بــديله خالل فرته االصالح والشركه وحدها حتدد نوعها 

وسنه صنعها وذلك حسب الشروط التاليه :

1 - ان يتم االصالح فى الكراج الذى حتدده الشركة.

2 - أال تقل الفرتة االزمه الصالح السيارة املؤمن عليها عن 24 ساعة طبقا ملقايسه الكراج الذى حولت 
إليه بإستثناء عطل نهاية االسبوع والعطل الرمسية .

3 - ال يعطى امر استالم سيارة بديلة اال بعد اعتماد مقايسة االصالح من الشركة. 

4 - الشركه غري مسئوله عن توفري سيارة بديلة خالل فرتة انتظار السيارة للبدء فى عملية االصالح 
سواء كان بـسـبب عدم توفر قطع غيار او اى سبب اخر.

5 - كما يتعهد املؤمن له بااللتزام بكافة شروط عقد التأجري الذى يربمه أو من يـنـوب عنه مع الشــركه 
الــمــؤجـرة وبإعــادة السيارة املســتأجرة فور انــتهاء املدة احملددة فى العقد واملتفق عليها مع الشركه 
املؤمنة وفى حال أى تأخري فى إعادتها  تسرى شـروط وأحكام عـقد الــتأجـري كــما يتحمل املــؤمن 
له قيمه إستئجار السيارة عن املدة املتأخره وكل عطل وضرر ينتج عن ذلك أو عن خمالفته شروط 

وأحكام عقد التأجري.

6 - يسقط حق املؤمن له باالنتفاع من تغطيه السياره البديله إذا قررت الشركه إعــتبار املركبه خساره 
كليه وفى حــال قــررت الــشركه ذلك بعد تســليمه الســياره البديله يتوجب عليه إعادتها اىل الشركه 

املؤجره فورا .

7 - كما أن الشركه املؤمنة غري مسئولة عن التأخري الناتج عن عدم توفر قطع الغيار وفى حال تســليم 
السياره البــديله قبل معرفه عــدم توفر قطع الغيار يتوجب  على املؤمن له اعاده السياره البديله فورا 

وإال إلتزم بدفع تكاليف السياره البديله حسب ما جاء بعقد التأجري.
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من  وغريها  واملاء  الزيت  وفحص  بالوقود  املستأجرة  السيارة  تزويد  مسئولية  له  املؤمن  يتحمل   -  8
الـمــسائل الروتينيه االزمـة لإلستــخـدام الــعـادى االمن للسيارة ويتعني إبالغ الشركه املؤجرة بأى 

ظروف أو أعطال قد تؤدى إىل إستخدام غري امن للسيارة أو إىل إحلاق أضرار بها .

9 - يكون املؤمن له مسئوال مسئوليه كامله عن مجيع االضرار التى تــصيب السياره البديله واملخالفات 
السيارة  أصـابت  التى  االضرار  كانت  حــوزتــه سـواء  فــى  البديـلــه  الــسياره  وجـود  أثناء  الـمروريه 
البديلة خبطئة أو خطأ الغـري مع ضرورة إحظار تقرير شرطة لــشركة التأجــيــر الـتـى استلم منهــا 
املتبقيه الصالح سيارتة  الفرتة  بديلة أخرى عن  لـه سيارة  الـشـركـة  البــديله وال متنـح  الــســيارة 

املؤمن عليها فى حال تعطلها بسبب حادث.

10 - يكون إستالم السيارة البديلة مبعرفة املؤمن له شــخصيا مــن شركة التأجري وأن الشركة غري 
ملزمه بتسليم السيارة لشخص اخر غري املؤمن لة وإذا كــان عمر املؤمن له أقل من 21 سنة ال متنح 

له سياره بديله .

11 - متنح السياره البديله لثالث حوادث فقط خالل الفرته التأمينيه . 

12 - ال حيق للمؤمن له املطالبه بأى حقوق أو تعويض نقدى إذا رفض إستخدام حقه فى استعمال سياره 
بديلة مستأجـره بـموجـب هذا االتـــفاق و فى حال عــدم توفر سيارة بديلة قد تدفع الشركه  مبلغ 

مخسة دنانري كويتى عن كل يوم وحبد أقصى -/75 د.ك للحادث الواحد .

حــــقــــوق االســــتـــــرداد :

ليس يف هذه الوثيقة أو أي من مالحقها ما خيل يف حق أي شخص طبيعي أو معنوي بالــحصــول على 
تعويض أو القيام باالسرتداد مبوجب هذه الوثيقة أو يف حق أي شخص آخر يف اسرتداد مبلغ من املال 
مبوجب أو استنادا اىل تشريعات دولة الكويت. ولكن على املؤمن له أن يرد اىل الشركة مجيع املبالغ 
اليت دفعتها واليت مل تكن لتلتزم بأدائــها لوال تشريعات الكويت وكشرط سابــق على االقرار باملســـئولية 
أو حسبما تكون عليه  نهائي  املؤمن أصل حكم مرورى  بتزويد  يلتزم  له  املؤمن  وســــداد املطالبة، فان 

احلالة – شــهادة مــن السلطات املـختصة تثبت حفظ التحقيق الرمسي نهائيا.

التغطية التأمينية للحوادث الشخصية و شروطها اخلاصة

تلتزم الشركة بأداء ماال يتجاوز -/ 20000 د ك )عشرين ألف دينار كوييت ( جلميع املصابني الذين 
الواحد من  التأمني وحبد أقصى -/ 10000 )عشرة أالف دينار كوييت( عن الشخص  يشملهم هذا 

املصابني ، وذالك على النحو التالي :
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أذا حتقق  الدائم  والعجز اجلزئي  الدائم  العجزالكلي  الوفاة،   : التأمني أخطارًا ثالثة  يغطي هذا   .1
خطر منها خالل ستة أشهر يف أثر حادث السيارة املثبتة بياناتها يف اجلدول ) واملشار إليها فيما 
بعد بالسيارة ( وقع داخل حدود دولة الكويت ، وكان حتقق اخلطر بسبب احلادث ونتيجة مباشرة له 
،وكان املصاب ) وفاه أو عجزًا ( قد أصيب يف احلادث وهو راكب يف السيارة ، وكان ممن يشملهم 

هذا التأمني ، ويعترب الشخص راكبا يف السيارة سواء كان داخلها أوصاعدا إليها أونازال منها .

يشمل هذا التأمني على سبيل احلصر كل من قائد السيارة وزوجته وأبويه وأبنائه من الراكبني معه   .2
يف السيارة وذلك إذا وقع احلادث من السيارة أو وقع هلا ومل يكن للمصاب منهم يف احلادث احلق 
يف دية كاملة أو جزئية ميكن احلصول عليها من تأمني اجباري لسيارة أخرى اشرتكت يف احلادث.

حيدد مبلغ التأمني الذي يستحق من هذه الوثيقة ) واملشار إليه فيما بعد بالتأمني ( بالنسب الواردة   .3
يف بيان نسب التعويض املثبت يف أخر هذه الوثيقة مع تطبيق هذه النسب على احلد األقصى عن 
الشخص املنصوص عليه يف اجلدول ، وذالك على أساس أن احلد االقصى للتعويض عن الشخص 
الواحد يف هذه الوثيقة وهو -/ 10000 )عشـــرة أالف دينــــــار كويـــتـي( يقابـل نسبة 100% ، وعلى 
أال جتمع نسبتان للشخص الواحد عن االصابة ذاتها إذا كان احد عنصري النسب نتيجة حتمية 
لألخر . بل يؤخذ يف هذه احلالة بأكرب النسبتني.فإذا تعددت االصابات لشخص واحد نتيجة احلادث 
وكانت نسبة التعويضات مبجموعها تزيد عن 100% ، خفض هذا اجملموع اىل 100% ، كل ذلك مع 
مراعاة احلد االقصى املذكور حيث ال تلتزم الشركة بأي حال من األحوال مبا جياوزه . فإذا زاد 
جمموع املبالغ احملسوبةعلى االساس املتقدم ألشخاص متعددين مشمولني بهذه الوثيقة يف احلادث 
ذاته، عن مبلغ التأمني الكلي وهو -/ 20000 دك )عشرين الف دينار كوييت ( خفضت مجيع املبالغ 
احملسوبة ، بنسب ختفيض متساوية حبيث ال تزيد مبجموعها عن مبلغ التأمني الكلي املشار أليه  
بأي حال من االحوال.                                                                                                                                       

يستمر هذا التأمني لباقي مدته بعد وقوع اى حادث يرتتب علية تعويض لشخص أو أكثر مبقتضى   .4
تعويض،  من  عنه  استحق  ما  مبقدار  احلادث  بعد  الوثيقة  تأمني  مبلغ  ،مع ختفيض  الوثيقة  هذه 
وختفيض مجيع ما يستحق بعد ذلك خالل مدة التأمني بذات النسبة ،حبيث ال تؤدي الشركة عن 
هذه الوثيقة خالل مدة التأمينكلها ما جياوز تأمني ها االصلي ، كل ذلك مع مرعاة عدم جتاوز احلد 
االقصى عن الشخص الواحد خالل مدة التأمني، وال تؤثر أي مطالبة خالل مدة التأمني هذه الوثيقة 

يف مبلغ التأمني الذي جتدد به بعد انتهاء مدتها.

ال تسمح الشركة باجلمع بني أكثر من وثيقتني من هذا النوع اخلاص من تأمني احلوادث الشخصية   .5
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تغطيان ركاب السيارة ذاتها ،ويعترب طلب التأمني لوثيقة من هذا النوع إقرار من طالب التأمني 
بأن ركاب السيارة غري مشمولني بأكثر من وثيقة واحدة لدي الشركةمن هذا النوع اخلاص ذاته ، 
فإذا جتاوز عدد الوثأق اثنتني ، اعتربت الثالثة وماتالها صادرة على اساس بيانات غري صحيحة ، 
وترتب على ذالك بطالنها دون الوثيقتني االوىل و الثانية ، فإذا أثبت املؤمن له أته مل يكن على علم 
بالوثيقتني االوىل و الثانية او احدهما جاز للشركة ان ترد اليه قسط الوثيقة أو الوثائق اليت جتاوز 

الوثيقتني مقتطعا منه 25% مقابل مصاريفهما.

يف تطبيق نسب التعويض الوارد بيانها يف اخر هذه الوثيقة . اليؤخذ بها و ال يستحق اي مبلغ تأمني   .6
إال اذا كان اخلطر قد حتقق حتققًا نهائيُا ومطلقا ) غري قابل للشفاء( مع توفر الشروط االخرى. 

ويعترب عجز احد أعضاء اجلسم عجزا مطلقا نهائيا عن عملة يف حكم فقده.

يكون املستفيدون من هذا التأمني على النحو التالي :  .7

اذا كان التعويض نتيجة عجز املصاب- يكون املستفيد هو املصاب نفسه ويؤدي مايستحق اليه او اىل  أ - 
من ميثله قانونا.

ب -  اذا كان التعويض نتيجة وفاة املصاب – يكون املستفيدون هم ورثة املتويف حسب أنصبتهم الشرعية، 
مامل ينص على خالف ذالك يف تظهري خاص هلذه الوثيقة ، أو يف ملحق هلا .

8.  ال يغطي هذا التأمني ما قد يرتتب على حادث للسيارة اذا كان احلادث او الضرر تسبب عن :

أ- زلزال، او حرب، او غزو، او عمل عدو خارجي سواء كانت احلرب معلنة او مل تكن، او حرب اهلية، 
او ثورة، او اضطراب مدني او غري مدني، او اخطار نووية.

او اشرتاك  او شروع فيه،  انتحار  او  التأمني،  او من احد املستفيدين من  السيارة  ب- عمد من قائد 
السيارات يف مسابقات السرعة.

ج- وقوع قائد السيارة حتت تأثري املسكرات او املخدرات. وكذلك ال يغطي هذا التأمني ما قد يرتتب على 
حادث للسيارة اذا مل يكن لقائد السيارة حق قيادتها وقت احلادث، او كان يقود السيارة بغري اذن 

من مالكها كما هو احلال يف السيارة اذا سرقت.
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بيـــــان نســب الـتـعـويـــــــض

100 %الوفاة1
100 %فقد اليدين من املعصم او ما فوقه2
100 %فقد القدمني من الكاحل او ما فوقه3
100 %فقد يد و قدم4
100 %الفقد الكلي لإلبصار يف العينني5
100 %فقد يد او قدم مع الفقد الكلي لالبصار يف عني واحده6
50 %فقد احدى اليدين من املعصم او ما فوقه7
50 %فقد احدى القدمني من الكاحل او ما فوقه8
50 %فقد مجيع اصابع اليد9
50 %الفقد الكلي لالبصاريف عني واحدة10
40 %صمم كامل باألذنني11
40 %فقد مجيع االسنان مع عدم امكان تركيب طقم صناعي12
30 %البرت اجلزئي للقدم و الشامل لكل االصابع13
25 %الفقد الكامل حلركة الكتف14
25 %الفقد الكامل حلركة الركبة15
20 %الفقد الكامل حلركة املرفق16
20 %الفقد الكامل حلركة املعصم17
20 %الفقد الكامل جلميع أصابع القدم18
16 %فقدمجيع االسنان مع امكان تركيب طقم صناعي19
15 %الفقد الكامل حلركة مفصل القدم20
15 %الفقد الكامل لإلبهام فقط21
10 %الصمم الكامل يف احدى األذنني22
10 %الفقد الكامل للسبابه فقط23
9 %الفقد الكامل للوسطى فقط24
8 %الفقد الكامل للبنصر فقط25
8 %الفقد الكامل إلبهام القدم26
7 %الفقد الكامل للخنصرفقط27
2 %الفقد الكامل ألي من أصابع القدم غري ابهامه28
1.5 %فقد 3 أنسان29

مجيع حاالت العجز الكلي او اجلزئي الدائم األخرى حتدد طبقا لتقدير الشركة أو الطبيب و األطباء 
الذين تعينهم وذلك على ضوء النسب الواردة اعاله.
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لن تتحمل الشركة مسؤولية التكاليف التالية

أي مساعدة يقوم املستفيد أو من ينوب عنه برتتيبها دون ترخيص مسبق من الشركة .  -1
مساعدة طبية من بلد االقامة املعتاد .  -2

و  االصطناعية  االطراف  أو  السمع  تقوية  وسائل  أو  الالصقة  أوالعدسات  املستبدلة  النظارات   -3
عالج االسنان مامل يكن نتيجة حادث .

استثنـــاءات عامــة :

لن تكون الشركة مسئولة فيما يتعلق باحلاالت التالية: 

1 - أي حادث أو خسارة أو ضرر أو مسئولية حتدث أو تلحق بالطرف املعين أو تقع عليه:
أ  ( خارج دولة الكويت.  

ب( فــي الوقت الذي تكون فيه أي مركبة آلية مــنصوص على التعويض بشأنها فـي هـذه الوثــيقة   
تســتعمل على حنو خيالف قيد/قيود االســتخدام يف غــريالوجوه احملددة يف تشريعات دولة الكويت .

2 - أي حادث أو خسارة أو ضرر متسبب بصفة مباشرة وغري مباشرة من قريب أو من بــعيد عن أو 
مـنسوب اىل أو ناتج  عن أو فيما يتعلق بالقوة القاهرة ويشمل ذلك دومنا حتديد:

أ  (  احلرب أو الغزو أو أفعال العدو األجنيب أو األعمال العدوانية أو العمليات احلربية ) سواء اعلنت   
الــحرب أو مل تعلن( ، أو احلــرب املــدنية أو التــمرد أو العصيان أو الثورة أو السلطة العسكرية أو 

اغتصاب السلطة.
ب( االرهاب أو االضرابات أو الشغب أو الفوضى املدنية.  

ج( االعتقال أو احلجز أو املصادمة أو أي حماولة لفعل ذلك.  
د( الفياضانات أو األعاصري أو الزوابع أو الثوران الربكاني أو اهلزات األرضية أو غري ذلك من   
االضطرابات  الطبيعية. أو بسبب أي من النتائج املباشرة أو غري املباشرة لألحداث املذكورة ، ويف 
الوثيقة فان الشخص الذي يطالب بالتعويض جيب أن يثبت  حالة حدوث أي حادث مبوجب هذه 
بأن احلادث أو اخلسارة أو الضرر قد حــدث بشكل منفصل وال عالقة باألحداث املـذكورة أو أي من 
نتائجها وغري منـسوب اليها أو  متــــسبب عنها. ويف حال العجز عن تقديم هذا االثبات فان الشركة 

لن تكون مسئولة عن دفع أية مبالغ فيما يتعلق بتلك املطالبة.
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3 - أية مسئولية مبوجب هذه الوثيقه تنشأ مبقتضى اتفاقية ومل تكن لتنشأ يف غياب تلك االتفاقية.

4 - أي حوادث أو خسائر أو أضرار ألي من املمتلكات مهما كانت أو أي خسارة أو مصاريف من أي نوع 
كانت نامجة أو ناشئة عنها أو أي خسارة مرتتبة عليها.

5 - أي حادث أو خسارة أو ضرر متسبب عن أو مرتتب على أو ناجم عن مواد األسلحة النووية.

الشــــروط :

1 - هذه الوثيقة واجلدول يــجب قراءتهما معا كعقد واحد وأي كلــمة أو تعبــري اعطى له معنى حمددا يف 
أي جزء من هــذه الوثيقة أو من اجلدول جيب أن حيمل نفس ذلك املعنى احملدد حيثما وجد.

2 -  ان التقيد الــتــام والتنفيذ الصــحيح لبــنود هذه الوثيقة طاملا كانت تتعلق بأي شــيء يـــجـــب فعله 
أو تــركه من قبل الـمـؤمن له أو من قبل أي شخص يطالب بالتعويض وصدق االقرارات واالجــابات 
الواردة يف طلب التأمني جيب أن تكون شروطا مــسبقة ألي مــسئولية على الشــركة تدفع مبقتضاها 

أي مبلغ مبوجب هذه الوثيقة.

3 - أي إشعارات أو مراسالت يلزم اعطاؤها أو القيام بها مبوجب هذه الوثيقة جيب تسليمها اىل الشركة 
خطيا.

4 - جيب على اـلــمؤمن لــه اتــخاذ كافة االجــراءات املعقولة حلماية السيارة من الــخسارة أو الـضرر 
وابقاؤها يف حالة جيــدة ، وجيــب أن تتاح للشركـة يف مجيع األوقات الــحرية الكاملة لفحص السيارة 
عطل  أو  حادث  أي  وقوع  حالة  ويف  له.  الـمؤمن  لدى  مـوظف  أو  سائق  أي  أو  مــنها  جــزء  أي  أو 
الصحــيحة  االحتياطــات  اختاذ  ودون   مالحظة  دون  هكذا  تركها  عدم  يــجــب  فانه  الســيارة  يف 
القــــيام  قبل  السيارة  قــيــادة  للسيارة. ويف حالة  األضرار  أو  مـن اخلـسائر   املزيد  حــدوث  لـمــنع 
بالتــصــلــيحات الــالزمة فــان اي اتساع فـي األضرار أو أية اضرار اخرى تلــحق بالـــسيارة جيـب أن 

تستثين من جمال التعويض املمنوح مبوجب هذه الوثيقة.

5 - ان حالة وقوع أي حــادث قد يــؤدي اىل نشوء مطالبة مبوجب هذه الوثيقة فانه جيب على الـمـؤمن 
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له أن يقوم فورا باالبالغ عــنــه للشركة مع اعطاء تفاصيل وافية مبا يف ذلك تقرير الشــرطة عن 
ابالغ  دعــوى جيب  أو صحــيفة  اعالن قضائي  أو  أمر قضائي  أو  أو مطالبة  رسالة  وكل  احلادث. 
الشـركة بها أو ارساهلا اليها فور استــالمــها . كــما يــــجب ابالغ الشركة فور علم الـمؤمن له حبدوث 
اي اجــراءات قضائية أو تــحــقــيق أو اســتفــسار هام فيما يتعلق  بأي من تلك احلــوادث . وفــي حالة 
حدوث ســرقـة أو أي عمل جنائي آخــر قد يؤدي اىل نشوء طالبة مبوجب هــذه الوثيقة فان على 

املؤمن له ان يرسل اشعــارا فوريا اىل الشرطة وأن يتعاون مع الشركة الدانة اجلاني.

6 - جيب عدم تقديم أي قبول أو عرض أو وعد أو دفــع أي مبــلغ من قــبل أو بالــنيابة عــن الـمــؤمن له أو 
أي شخــص يطالب بالتـعويض بــدون املوافــقة اخلـطية  للشركة اليت سوف حيق هلــا اذا رغــبــت أن 
تــتــوىل وتدير باسم املؤمن له أو باسم ذلك الـشــخص الدفاع عن أو تسوية أي مطــالبة أو مالحقة 
أي مــطالــبة بــالــتــعويض أو األضــرار أو غــريهـــا قضائيا باسم املــؤمن له أو باسم ذلك الشــخص 
لـمصــلحتها اخلاصــة. وجيب أن يكون هلا مـطلق الــحــرية يف اقامة أي مرافعات ، ويف حالة وقوع 
أي حادث ، جيب على املؤمن له وعلى ذلك الشخص أن يقدم مجيع املعلومات واملساعدة اليت قد 

تطلبها الشركة.

7 - اذا حدث وقت نــشوء أي مــطالــبــة مبــوجب هذه الوثيقة ان كان هنــاك أي تأمني آخر يغــطي نفس 
اخلسارة أو الضرر أو املــسئوليــة فان الــشركة لن تــكــون مسئولة عن دفع أو املساهمة بأكثــر من 
أو تكاليف أو مصروفات بهذا  أو تعويض  النسبية املستحقة عليها من أي خسارة أو ضرر  القيمة 

اخلصوص.

8 - جيوز للشركة أن تقوم بالغاء هذه الــبوليصة بارسال اشعار مدته سبعة أيام بالربيــد الــمســجل الــى 
الـمؤمن له على آخر عنوان معروف له، ويف هذه احلالة سوف تعيد اىل املؤمن له القسط املدفــوع 
ناقــصا القــيمة النسبية للقسط عن املدة الــيت ظــلــت فيها الوثيــقة سارية املفعول، أو جيوز الغاء 
البــوليـصة يف أي وقت من قبل املؤمن له بناء على اشعار مدته سبعة أيــام وســوف يســــتحق املؤمن 
له )شريـطة عدم نشــوء مطالبة خالل فتــرة التأمني احلالية( اعــادة جزء من القسط اليه حسب 
اسعار التأمني اليت تطبــقها الشركة على التأميــن للمــدد القـــصرية – وذلك عن املدة اليت مل تكن 

الوثيقة فيها سارية املفعول. كما ال حيق له حتويل هذا التأمني ألي شخص آخر.



11

جدول فئات تأمني املدد القصرية :
نسبة ما حتتفظ به الشركة من االشرتاك السنوىمدة سريان التأمني

1/8مدة ال تتجاوز أسبوع واحد
1/4مدة ال تتجاوز شهر واحد

3/8مدة ال تتجاوز شهرين
1/2مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر
5/8مدة ال تتجاوز أربعة أشهر
3/4مدة ال تتجاوز ستة أشهر

7/8مدة ال تتجاوز مثانية أشهر
100%مدة أكثر من مثانية أشهر

9 -مجيع اخلالفات اليت تنشأ عن هذه البوليصة جيب احالتــها اىل قرار حمكم يتم تعيينه خطــيا من 
قبل األطراف املتنازعــة ويف حالة عدم اتفاقهــم على حمكم واحد – اىل قرار حمكمني اثنني يتم 
تعيني واحـد آلخر ، أو يف حالة عدم اتفاق احملكمــني – الــى قرار فيصل يتم تعيينه خطيا من قبل 
احملكمني  قبل البدء يف مناقشة املوضوع احملال اليهما. وعلى الفيصل أن جيلس مع احملكمني ويرأس 
اجتمــاعاتهم ، وان صدور حكم الفيصل جيب أن يكون شــرطا مسبقا ألي حق يف اختاذ أية اجراءات 

قانونية ضد الشركة.
10 - ال يشمل نطــاق التأمــني املــاثل تغــطيــة األضــرار أي كان نوعها أو تسميتها أو مصدرها اذا نــــشــأت 
أو ارتــيط حــدوثــها باحلاالت املــــذكورة أدناه أو الــحاالتاملنصوص عليها باملادة 76 من القرار 81 
– اذا اخــتار  للــمــؤمن  الـــمــرور رقــم 67 / 1976 كما جيوز  لقــانون  الـــتنفــــيذيــة  الــالئحة  من 
تغطيتها أو تغطية أيامنها – أن يرجع على املؤمن له و / أو قائد املركبة بقيمة ما يكون قد دفعه من 

مبالغ وتعويض يف احلاالت التالية:
أ - اذا أخل هو أو قائد مركبته بالواجبات امللقاة على عاتقه طبقا للشروط العامة للوثيقة .

ب- اذا امتنع هو أو قائد مركبته عن ارشاد املؤمن أو السلطات املخــتصة اىل شخصية قائد السيارة 
وقت وقوع   الــحادث أو اعطى بيانات غري صـحـيحة عنه كماجيب ابالغ املؤمن فورا يف حالة اجراء 
أي تغيري يف ملكية السيارة أو تبديل ارقامها أو الغرض من ترخيصها أو تبديل أرقام حمركها كما ال 

جيوز طمس أو اضـافة أية بيانات أخرى.
ت- اذا وقــع احلادث نتيجة خلل أو عطل يف أجهزة السيارة املؤمن عــليها او نقص يف فــراملها او نتيجة 
عطل ميــكانيكي او ملخــالفة شروط األمن والـمـتــانة أو لقيادة السيارة حبالة تعرض حياة األشخاص 

واألموال للخطر.
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ث- اذا كان احد أسباب وقوع احلادث نتيجة كما يأتي :
      ث1/ -قيادة السيارة بسرعة تفوق احلد األقصى املسموح به بالنسبة ملكان احلادث أو قيادتها بسرعة 

غري مناسبة   حلالة الطرق أو الطقس.
      ث2/ جتاوز اشارة املرور احلمراء أو الصفراء.

      ث3/ قيادة السيارة دون استعمال النظارة الطبية يف حالة وجود شرط بذلك يف اجازة القيادة.
      ث4/ قيادة السيارة باجتاه خمالف لوجهة السري او االحنراف بها اىل جهة مينع االحنراف اليها 

او االحنراف املفاجيء.
      ث5/ قيادة السيارة برعونه واستهتار او قيادتها بتحرش قبل اآلخرين أو قيادتها دون رخصة قيادة 
كويتية او جمازة رمسيا من قبل ادارة املرور أو القيادة دون  إذن أو علم املؤمن له  او قيادتها حتت 
غلبة النعاس ، ويشمل هذا حالة القيادة أثناء سحب الرخصة بأمر من احملكمة او من اإلدارة العامة 

للمرور أو أثناء عدم محل او حيازة القائد هلا ألي سبب كان حتى لو كان دون علم املؤمن له.
ث6/أي فعل متعمد من قبل السائق كاإلنتحار أو حماولة اإلنتحار أو املشاركة بسباق  

ح-  جيب ان تكون سيارات نقل البضائع  حمملة بطريقة مأمونة وااليسمح بوضع امحال على كابينة 
السيارة وال جيوز ان تتعدى احلمولة صـندوق الســيارة يف الطول او العرض او االرتفاع ما مل يكن ذلك 
بتصريح سابق من ادارة املرور بشرط اخطار الشركة كتابة بذلك. ويــســري هذا بشأن باقـي أنواع 

املركبات. كما جيب عـــدم  جتاوز عدد الركاب او مقدار احلمولة املصرح بها يف مجيع األحوال.
ج-  عدم استعمال املركبة يف األماكن اليت ليس للجمهور حق املرور فيها كاملطارات املدنية واملطارات 

واملناطق العسكرية وأي مكان حمظور عمــوما ألي سبب كان او اذا وقع احلادث بطريق غري معبد.
ذ-  اذا مل حيضر املؤمن له او قائد املركبة أمام حماكم املرور وجهات وســلطة التحقيق او حضر ومل 
يتــقدم بثمة دفــاع أو عدم املعارضــة او عــدم استـئــناف احلكم. أو يف مجيع األحوال اذا اصبح حلول 

املؤمن حمل املؤمن له متعذرا بسبب راجع اىل املؤمن له أو قائد مركبته.
ر-  اذا ثبت ان قائد املركبة سواء كان املؤمن له شخص أو شخص آخر ارتــكب احلادث وهــو فـي حالة 
أو  األدوية  أي من  تأثري  أو  تأثريها  تناول اخلمور حتت  او  كالســكر  الطــبـيعية بسبب  غري حالــته 

املخدرات ايا كانت طبيعتها.
او كان  املركبة  له هو قائد  املؤمن  املذكورة أعاله سواء كان  السالفة يف احلاالت  تنطبق احلاالت  ز-  

قائدها أحد أتباعه او اقربائه او احد مستأجريها.
11 -لقد مت اإلعالن واإلتفاق على أنه إذا كان عمر السائق وقت وقوع احلادث أقل من 25 سنة ، سيطبق 

عليه التحمل اخلاص بفئة الشباب الوارد يف جدول الوثيقة بدال من التحمل العادي .
12 - جيب على املؤمن له:-

أ( أن يتخذ االحتياطات املعقولة للمحافظة على املركبة جبميع اجزائها يف حالة صاحلة لالستعمال   
لقانون  التنفيذية  الالئحة  من  الثاني  البــاب  فـي  عليها  املنصوص  واملتانة  األمن  مستوفية شروط 

املرور.
ب( أن خيطر املؤمن خالل 48 ساعة من علمه او علم من ينوب عنه بوقوع حادث لسيارته.  
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الــــتـــعـــــريــــــفــــــــات

: شركة عناية للتأمني )ش.م.ك.م.( الشركة  
: كما هو مبني يف اجلدول املرفق بهذه االتفاقية. املؤمن له  
: كما هو مبني يف اجلدول املرفق بهذه االتفاقية. مدة التأمني 

: مركبة ذات ترخيص ساري وصادر حسب األصول مثلما هو مبني يف اجلدول  املركبة  
    املرفق بهذه االتفاقية.

: اخلسارة أو الضرر الذي يلحق بالسيارة )تأمني تكميلى (. التأمني املقدم 
: هو املبلغ املتفق علية وقت التأمني وهو أقصي مبلغ يدفع للمؤمن له مقابل حادث   مبلغ التأمني  

    أو جمموع حوادث 
: حدود املبلغ الذي ميثل مسئولية الشركة. حدود املسئولية 

: دولة الكويت )او غريها حسب ما هو مذكور يف امللحق(. املنطقة اجلغرافية 
: املؤمن له او اي شخص مصرح له من قبل املؤمن له شريطة ان يكون  السائق املصرح له 

    الشــخــص الذي يقود السيارة حامال لرخصة قيادة كويتية صاحلة او تصريح 
    آخر معرتف به من قبل دائرة الرتخيص.

: املبلغ األول من اي مطالبة الذي يتعني على املؤمن له ان يدفعه. مبلغ التحمل 
: التحمل اخلاص بالسائق الذي يقل عمره عن 25 سنة. حتمل فئة الشباب  

: سعر السوق احلالي. القيمة السوقية 
: إذا جتاوزت قيمة إصالح املركبة 75%  من القيمة التأمينية وقت احلادث حيق   اخلسارة الكلية 

    لشركة التأمني إعتبارها خسارة كلية.
: الغراض االجتماعية او العائلية او الرتفيهية واليت ال تشملها هذه الوثيقة هي: قيود االستخدام 

• استخدام السيارة يف حتميل الركاب مقابل اجر او مكافأة.   
• استخدام السيارة يف السباق او يف اظهار الرباعة واملهارة يف القيادة او يف    

     جتربة الكفاءة او اختبار السرعة.
• استخدام السيارة يف سحب عربانة او مقطورة مامل يتم االتفاق على خالف    

     ذلك بشكل خاص مبوجب ملحق.


