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بموجــب هــذه الوثيقــة تــم االتفــاق بــن شــركة بوبيــان للت�أمــن الت�كافلــي (المديــر لحســاب هيئــة المشــركني) والمعــر عنهــا فيمــا بعــد بالشــركة والمشــرك
(العضــو فــي هيئــة المشــركني) المذكــور اســمه فــي جــدول الوثيقــة علــى أنــه لقــاء قيــام المشــرك بالتــرع (أو التعهــد بالتــرع) لهيئــة المشــركني باشــراك
الت�أمــن المذكــور بالجــدول ويشــرط مراعــاة الشــروط واالسـت�ثناءات واالحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذه الوثيقــة أو أي ملحــق يضــاف عليهــا وبمــا ال يخالــف
أحــكام الشــريعة االســامية فــإن هيئــة المشــركني ســوف تعــوض المشــرك بالطــرق والحــدود المبينــة فيمــا يلــي:
أوالً :حــدود التغطيــة :ت�تعهــد الشــركة بتعويــض المشــرك عــن الخســارة أو التلــف الــذي يصيــب المركبــة المؤمــن عليهــا وملحقاتهــا وقطــع غيارهــا نتيجــة
للحــوادث التــي قــد تقــع لهــا أثنــاء مــدة ســريان الت�أمــن وفــي حــدود المنطقــة الجغرافيــة لدولــة الكويــت فــي الحــاالت التاليــة:
أ  -الخســارة أو التلــف نتيجــة لحــادث تصــادم أو انقــاب أو حري ـ�ق أو انفجــار خارجــي أو اشــتعال ذاتــي أو ســطو أو ســرقة ال دخــل للمشــرك فــي
حدوثهــا.
ب  -الهالك أو التلف الناتج عن خطأ الغري أو فعله المتعمد عدا ما كان نتيجة خيانة األمانة أو النصب.
ثاني ـاً :يجــب علــى المشــرك أن يتخــذ كافــة االحتياطــات المعقولــة للتقليــل مــن الخســارة والمحافظــة علــى المركبــة المؤمــن عليهــا وحمايتهــا مــن
الخســارة أو التلــف .وإلبقائهــا فــي حالــة صالحــة لالســتعمال واال فقــد حقــه فــي إصالحهــا وفــي التعويــض عــن االضــرار التــي تلحــق بهــا وجــاز للشــركة
الرجــوع عليــه بمــا أدتــه لــه أو بالنيابــة عنــه مــن تعويضــات وفــي حالــة وقــوع حــادث أو عطــب بالمركبــة فإنــه يتعــن ان ال تـ�تك المركبــة المؤمــن عليهــا
دون حراســة ودون اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة لمنــع زيــادة الخســارة أو التلــف وفــي حالــة قيــادة المركبــة المؤمــن عليهــا قبــل اجــراء الرتميمــات الالزمــة
فــإن كل زيــادة فــي التلــف أو كل تلــف جديــد يلحــق بالمركبــة المؤمــن عليهــا لــن ت�كــون الشــركة مســؤولة بالتعويــض عنــه وفقـ ًا لهــذه الوثيقــة.
ثالثا :ال يغطي هذا الت�أمني أية مسؤولية ت�كون ناشئة عن اتفاق لم ت�كن لتنشأ لواله.
رابع ـاً :للشــركة الخيــار فــي أن تدفــع قيمــة الهــاك أو التلــف نقــد ًا أو أن تقــوم بإصــاح المركبــة أو أي جــزء منهــا أو ملحقاتهــا أو قطــع غيارهــا علــى
أن ال تزيــد مســؤولية الشــركة عــن قيمــة االجــزاء الهالكــة أو التالفــة مضافـ ًا اليهــا االجــور المعقولــة لرتكيــب هــذه االجــزاء بعــد خصــم نســبة االســتهالك
فــي حالــة اإلصــاح و إذا كانــت القطــع الالزمــة غــر متوفــرة فــي االســواق فالتعويضــات التــي يجــب علــى الشــركة دفعهــا ال يمكــن أن ت�تجــاوز آخــر ســعر
محــدد لهــذه القطــع فــي االســواق المحليــة بعــد خصــم نســبة االســتهالك المقــررة مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة علــى النحــو التالــي:
السنة الـثــالــــثــــــــة 35%
السنة الثـانـية 25%
الشهور الستة الثانية 10%
الستة الشهور االولى 5%
السنة السابعة وما فوق 75%
السنة السادسة 65%
السنة الـخـامســـة 55%
الـسـنـة الرابــعـــة 45%
خامسـاً :فــي حالــة االصــاح خــارج الوكالــة فــإن الشــركة غــر ملزمــة باإلصــاح فــي كــراج معــن ،واإلصــاح يكــون فــي حــدود المبلــغ الــذي تقــدره للتعويــض،
وفــي جميــع الحــاالت ال يجــوز للمشــرك طلــب اعتبــار المركبــة خســارة كليــة مــا لــم تبلــغ ت�كاليــف اصالحهــا مــع قطــع الغيــار الالزمــة  75%علــى االقــل مــن
قيمــة المركبــة قبــل الحــادث .وللشــركة الحــق فــي اعتبــار المركبــة خســارة كليــة فــي أي وقــت وتعويــض المشــرك علــى هــذا األســاس.
سادسـاً :فــي حالــة الخســارة الكليــة نتيجــة حــادث بــن مركبتــن يكــون التعويــض معــادال لمبلــغ الت�أمــن بعــد خصــم  20%مــن القيمــة الت�أمينيــة أو القيمــة
الســوقية للمركبــة أيهمــا أقــل.
سابعاً :االست�ثناءات.
ما يخرج عن حدود التغطية الت�أمينية وال ت�كون الشركة مسؤولة عنه:
الخسارة الجزئية الناتجة عن السرقة ألي من أجزاء أو قطع المركبة.
الســرقة الكليــة الناتجــة عــن تــرك المركبــة فــي حالــة التشــغيل أو تــرك مفاتيــح التشــغيل بداخلهــا وي�جــب أن ت�كــون المركبــة مغلقــة بإحــكام وي�جــب أن
ت�كــون الســرقة ناتجــة عــن كســر أو تلــف أي جــزء مــن المركبــة أدى الــى ســرقتها بالكامــل بإثبــات مــن الجهــات الرســمية بدولــة الكويــت.
الخســارة أو التلــف غــر المباشــرة التــي تلحــق بالمشــرك أو النقــص فــي قيمــة المركبــة المرتتــب علــى اســتعمالها وال ت�كــون الشــركة مســؤولة عــن
العطــب أو الخلــل أو الكســر الــذي يصيــب االجهــزة الميكانيكيــة أو الكهربائيــة إال إذا نتــج ذلــك عــن وقــوع حــادث للمركبــة المؤمــن عليهــا.
الخسارة أو التلف نتيجة الفقد الذي يصيب االطارات إال إذا نتج ذلك عن وقوع حادث للمركبة المؤمن عليها.
الخســارة أو التلــف التــي تلحــق بحمولــة المركبــة أو األجهــزة االضافيــة للمركبــة كالتليفــون والمســجل والتلفزيـ�ون أو اإلضافــات علــى المركبــة ومــا شــابه
أو بأيــة ممتلــكات شــخصية مــا لــم ينــص عليهــا فــي الوثيقــة أو مالحقهــا مــع بيــان القيمــة المؤمنــة وســداد اشــراك الت�أمــن االضافــي المســتحق عليهــا.
الخســارة أو التلــف نتيجــة لزيــادة فــي حمولــة المركبــة أو إذا زاد عــدد ركابهــا وقــت الحــادث عــن العــدد المقــرر قانونــا مــع اعتبــار كل ولديــن مميزي ـ�ن
مــكان شــخص بالــغ واحــد.
فــي حالــة ت�أمــن مركبــات النقــل الكبــرة أو النســافات فــإن الشــركة لــن ت�كــون مســؤولة عــن تغطيــة الخســارة أو التلــف الــذي يصيــب المركبــة او الرافعــة

اثنــاء انزالهــا وتشــغيلها وكذلــك فــان الشــركة لــن ت�كــون مســؤولة عــن تغطيــة الخســارة أو التلــف إذا انقلبــت المركبــة فــي حالــة رفــع الجــاك لتشــغيله
او لتفريــغ الحمولــة.
 - 8تدنــي قيمــة المركبــة المؤمــن عليهــا الناتــج عــن الحــادث او عــن تصليــح المركبــة او غــر ذلــك وعــن فــوات المنفعــة الناتــج عــن تعطيــل المركبــة عــن
العمــل عقــب وقــوع حــادث مــا وذلــك مهمــا بلغــت مــدة التعطيــل ومهمــا كانــت أســبابه.
 - 9إذا قام المشرتك بتصليح المركبة من تلقاء نفسه ودون الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة.
 - 10ال ت�كــون الشــركة مســؤولة عــن تلــف أو شــق الغطــاء الخــاص بالمركبــات الكشــف أو عــن كســر أو تلــف فتحــة الســقف اال بواقــع  100دينــارا إال إذا نتــج ذلــك
عــن وقــوع حــادث للمركبــة المؤمــن عليهــا.
 - 11ال ت�كون الشركة مسؤولة عن القطع التي تسرق من المركبة بعد وقوع الحادث وت�كون مسئولية المشرتك كلياً.
 - 12يتحمــل المشــرك نســبة  50%مــن كامــل قيمــة االضــرار فــي حالــة االنقــاب أو صــدم رصيــف أو عامــود أو الســقوط بحفــرة أو انحــراف مركبــة علــى مركبــة ممــا أدى
الــى احــداث اضــرار بهــا أو أي شــيء غــر المركبــات.
 - 13يتحمــل المشــرك نســبة  50%مــن كامــل قيمــة االضــرار إذا كان الحــادث ضــد مجهــول (المعنــي بالمجهــول أن ت�كــون المركبــة فــي حالــة توقــف تــام وأال
يكــون الســائق بداخلهــا).
 - 14يتحمــل المشــرك نســبة  50%مــن كامــل قيمــة األضــرار إذا كان الحــادث ضــد مجهــول وذلــك فــي حالــة الســرقة أو الهــاك الكلــي أو الحري ـ�ق الكلــي أو
الجزئــي للمركبــة.
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 - 15يتحمل المشرتك نسبة  50%من كامل قيمة االضرار في حالة كسر الزجاج االمامي فقط ما عدا ما نتج عن حادث تصادم بني مركبتني أو أكرث.
 - 16فــي حالــة ســرقة الطاســات أو كســر اإليريــال ال ت�تحمــل الشــركة اال  50%مــن كامــل قيمــة االضــرار ويتحمــل المشــرك الباقــي وعــن صبــغ المركبــة فــي
حالــة وجــود خــدوش عليهــا اال بنســبة  30%والباقــي علــى حســاب المشــرك.
 - 17ال يغطــي هــذا الت�أمــن الهــاك أو التلــف والحــوادث والمســؤوليات المدنيــة التــي قــد ت�كــون وقعــت أو نشــأت بســبب أي عامــل مــن العوامــل المبينــة
فيمــا بعــد أو ت�كــون قــد نتجــت منهــا أو نشــأت عنهــا أو تعلقــت بهــا أو ت�كــون هــذه العوامــل قــد ســاهمت فــي وقوعهــا وذلــك كلــه بطريـ�ق مباشــر أو
غــر مباشــر عــن قريــب أو عــن بعيــد والعوامــل المشــار إليهــا هــي:
الفيضــان والســيول واألمطــار والزوابــع ،والزوابــع الرمليــة (الطــوز) واالعصــار ،وثــورات الرباكــن ،والــزالزل ،والهــزات االرضيــة ،والعواصــف .أو أي تمخــض
آخــر فــي الطبيعــة والغــزو وأعمــال العــدو االجنبــي واألعمــال الحرب�يــة (ســواء اعلنــت الحــرب أم لــم تعلــن) والحــرب األهليــة واإلضــراب واالضطرابــات
الشــعبية والعصيــان والثــورة واالنقــاب العســكري واغتصــاب الســلطة والمصــادرة والت�أميــم والتضــرر الالحــق مــن قبــل أو بأمــر حكومــة أو ســلطة
عامــة أو محليــة والمــواد المشــعة والتفجــرات الذريــة والنوويــة وأي عامــل يتصــل مباشــرة أو غــر مباشــرة بــأي ســبب مــن األســباب المتقدمــة.
وفــي حالــة تقديــم طلــب أو ادعــاء بموجــب هــذه الوثيقــة علــى المشــرك أن يثبــت أن العــارض أو التلــف أو الضــرر أو المســؤولية قــد نشــأت بصــورة
مســتقلة عــن العوامــل المذكــورة أعــاه وليــس لهــا أيــة عالقــة بتلــك العوامــل ومــا لــم يقــم هــذا اإلثبــات ال ت�كــون الشــركة ملزمــة بأيــة ت�أديــة عــن الطلــب
أو االدعــاء المذكــور.
ب  -يسقط حق المشرتك في التعويض ويلتزم برد ما سبق إن تسلمه من الشركة في الحاالت اآلتية:
 - 1إذا ثبــت أن الت�أمــن قــد عقــد بنــاء علــى ادالء المشــرك ببيانــات كاذبــة أو اخفــاء معلومــات أو وقائــع جوهريــة تؤثــر علــى قبــول الشــركة تغطيــة الخطــر
أو علــى ســعر الت�أمــن أو شــروطه أو إذا ادلــى المشــرك ببيانــات غــر صحيحــة عــن كيفيــة وقــوع الحــادث أو اخفائــه وقائــع جوهريــة تؤثــر علــى تقديــر
الشــركة لمــدى التزاماتهــا.
 - 2إذا وقــع الحــادث أثنــاء قيــادة المركبــة بمعرفــة شــخص وهــو فــي حالــة غــر طبيعيــة او كان متعاطيــا للمشــروبات الروحيــة أو المخــدرات أو نتيجــة لتعاطــي
الحبــوب الطبيــة أو الســوائل أو أي مــواد مخــدرة.
 - 3إذا وقــع الحــادث أثنــاء قيــادة المركبــة بمعرفــة شــخص غــر حائــز علــى اجــازة قيــادة مــن االدارة العامــة للمــرور بالكويــت أو ســحبت إجازتــه مــن قبــل
المحكمــة أو بموجــب مخالفــة أو كانــت االجــازة التــي يحملهــا غــر صالحــة لقيــادة مثــل هــذا النــوع مــن المركبــات.
 - 4إذا وقــع الحــادث اثنــاء قيــادة المركبــة بســرعة تجــاوز الحــد المســموح بــه مــن قبــل االدارة العامــة للمــرور أو فــي حالــة المطــاردة أو تجــاوز االشــارة
الضوئيــة الحمــراء أو فــي حالــة قيــادة المركبــة بعكــس اتجــاه الســر أو تحــت غلبــة النعــاس.
 - 5إذا ثبت أن الحادث قد نشأ عن عمل ارت�كبه المشرتك عن ارادة وسبق اصرار.
 - 6عنــد اســتعمال المركبــة فــي غــر الغــرض المبــن فــي دفــر ملكيتهــا أو اســتعمالها فــي الســباق أو الفحــص أو اختبــارات الســرعة أو عــدم كفــاءة أجهــزة
المركبــة وقــت الحــادث وعلــى األخــص نقــص أجهــزة االيقــاف بنســبة ت�تجــاوز .60%
 - 7إذا لــم يقــم المشــرك بســداد قســط الت�أمــن بالكامــل خــال  14يــوم مــن تاري ـ�خ اصــدار الوثيقــة ويســقط مــا يرتتــب عليهــا مــن اثــار ،مــا لــم يكــن هنــاك
اتفــاق كتابــي بــن الطرفــن يخالــف ذلــك.
ثامن ـاً :يســقط كل حــق أو فائــدة للمشــرك عــن هــذا العقــد ،إذا لــم يبلــغ المشــرك أو مــن ينــوب عنــه الشــركة عــن الحــادث خــال  48ســاعة مــن وقوعــه
وكذلــك إذا أبلــغ ثــم انقطــع عــن مراجعــة الشــركة خــال ســنة مــن تاري ـ�خ االبــاغ.
تاســعاً :فــي حالــة اعتبــار المركبــة هــاك ًا كلي ـ ًا يــؤول حطــام المركبــة بالكامــل للشــركة ويلتــزم المشــرك بتحوي ـ�ل أو اســقاط المركبــة حســب مــا تــراه
ـة وفــي هــذه الحالــة يتــم خصــم قيمــة
الشــركة وإلــى مــن تحــدده وال يحــق للمشــرك االحتفــاظ بحطــام المركبــة إال إذا وافقــت الشــركة علــى ذلــك كتابـ ً
حطــام المركبــة مــن مبلــغ التعويــض.
عاشراً :يجوز للشركة في أي وقت أن تقوم بمعاينة المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها وأن تخترب أي سائق أو مستخدم لدى المشرتك.
ال ضمنيـ ًا لجميــع شــروط هــذه الوثيقــة بكافــة
احــدى عشــر :فــي حالــة قيــام المشــرك بســداد قيمــة الوثيقــة (اشــراك الت�أمــن) أو جــزء منــه يعتــر قبــو ً
بنودها.
اثنــي عشــر :إذا تعــدد الت�أمــن لــدى أكــر مــن مؤمــن فــا تلتــزم الشــركة اال بدفــع جــزء مــن قيمــة الهــاك أو التلــف أو التعويــض أو المصاريــف واالتعــاب
ال للنســبة بــن مبلــغ الت�أمــن وبــن مبالــغ الت�أمــن مجتمعــة.
معــاد ً
ثالثــة عشــر :انهــاء الت�أمــن :يجــوز ألي مــن الطرفــن فســخ هــذه الوثيقــة بعــد انقضــاء  7أيــام مــن اخطــار الطــرف األخــر بخطــاب موصــى عليــه يرســل الــى
أخــر عنــوان معــروف لــه وفــي هــذه الحالــة تــرد الشــركة للمشــرك االشــراك المدفــوع بعــد خصــم جــزء مــن االشــراك يتناســب مــع المــدة التــي كانــت
فيهــا ســارية المفعــول (بشــرط أال يكــون قــد وقــع حــادث للمركبــة أثنــاء ســريان الوثيقــة) بحســب فئــات الت�أمــن القصــر االجــل حســب الجــدول التالــي:
نسبة ما تحتفظ به الشركة من
مدة سريان الت�أمني
نسبة ما تحتفظ به الشركة من االشرتاك السنوي
مـدة سـريـان الت�أمـيــن
االشرتاك السنوي
 1/4من االشــتـــــراك السنوي
مدة ال ت�تجاوز شهر واحد
 1/8من االشــتـــــــــــــــــــــــراك السنوي
مدة ال ت�تجاوز اسبوع واحد
 1/2من االشــتـــــراك السنوي
مدة ال ت�تجاوز ثالثة أشهر
 3/8من االشــتـــــــــــــــــــــــراك السنوي
مدة ال ت�تجاوز شهري�ن
 3/4من االشــتـــــراك السنوي
مدة ال ت�تجاوز ستة أشهر
 5/8من االشــتـــــــــــــــــــــــراك السنوي
مدة ال ت�تجاوز اربعة أشهر
 100%من االشــتـــــراك السنوي
مدة أكرث من ثمانية أشهر
مدة ال ت�تجاوز ثمانية أشهر  7/8من االشــتـــــــــــــــــــــــراك السنوي
اربعة عشر :شرط الموافقة على قبول الت�أمني الت�كافلي:
يعتــر قبــول وثيقــة الت�أمــن هــذه الصــادرة مــن شــركة بوبيــان للت�أمــن الت�كافلــي (المديــر لحســاب هيئــة المشــركني) موافقــة صريحــة مــن المشــرك
بالمشــاركة مــع غــره بهيئــة المشــركني والتــي ينظــم ت�كوينهــا عقــد الت�أســيس والنظــام األساســي للشــركة وعلــى أن يتــم توزيــع صافــي الفائــض مــن
حســاب هيئــة المشــركني فــي نهايــة الســنة الماليــة وفقـ ًا للوائــح التــي تضعهــا الشــركة وموافقــة الهيئــة الشــرعية عليهــا.
خمســة عشــر :يقــر المشــرك أنــه بمجــرد ســداد الشــركة لمبلــغ التعويــض أو اصــاح المركبــة فــإن ذلــك يعتــر بمثابــة حلــول قانونــي وحوالــة حــق مــن
المشــرك للشــركة دون الحاجــة إلجــراء آخــر.
ستة عشر :تختص محاكم دولة الكويت بالنظر في أي نزاع يثور أو ينشأ عن هذه الوثيقة.
هذه الوثيقة معتمدة من قبل الهيئة الشرعية في اجتماعها رقم ( )2013/1بتاري�خ  28صفر  1434هـ الموافق  10/1/2013م.
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