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شروط ت�أمني المسئولية المدنية (ضد الغري)
لقوارب النزهة
توافــق شـركـــة بـوبـيـــان للـتـأمـيـــن الـتـكـافـلـــي (ش  .م  .ك  .م) علــى تعويــض المشــرك عــن أي مبلــغ أو مبالــغ
يدفعهــا المشــرك بحكــم مســؤوليته بموجــب القانــون الـكـويـتـــي عن قيــادة القارب المؤمن عليــه في المناطق
المصــرح القيــادة بهــا التــي تنشــأ خــال ســريان هــذا الت�أمــن عــن حــوادث ت�تعلــق بـــ :
·فقدان أو تلف ألي قارب آخر أو أية ممتلكات مهما كانت.
·فقدان حياة أو إصابة جسمانية قرب القارب أو على أي قارب أخر.
·أي محاولــة لرفــع أو الرفــع الفعلــي أو إزالــة أو تدمــر لحطــام القــارب المؤمــن عليــه أو
الممتلــكات التــي عليــه.

الــمــصــاريف الــقـــانــونــيــة :
بشرط الحصول مسبقا على موافقة الشركة الكتابية سوف تدفع أيضا :
·المصاريــف القضائيــة التــي يت�كبدهــا المؤمــن لــه أو التــي يضطــر المؤمــن لــه لدفعهــا فــي تنفيــذ
المســؤولية أو فــي المقاضــاة لتحديــد المســؤولية .
·مصاريف التمثيل عند أي تحقيق جنائي أو تحقيق في حوادث مميتة .

الـســفــيــنـة األخـت :
ال يضمــن هــذا الت�أمــن اصطــدام القــارب المؤمــن عليــه بموجــب هــذا الت�أمــن مــع قــارب آخــر مملــوك كليــا او جزئيــا
لنفــس المــاك أو يخضــع لنفــس اإلدارة.

شـــــروط الـــتـــغـــطـــيــــة :
·يشرتط أال تزيد السرعة القصوى عن  40عقدة بحرية .
·يشرتط بقاء شهادة التسجيل صالحة خالل مدة الت�أمني .
·التحمــل  -علــى جســم القــارب بقيمــة  150/- :د.ك ( مـئـــة و خـمـســـون دينــار كويتــي فقــط ال غــر )
كل حــادث باسـت�ثناء الخســارة الكليــة.
عــن ّ
كافــة المطالبــات عــن ّ
·علــي المشــرك أن يتقيــد بمــا جــاء فــي قــرار وزارة المواصالت المــؤرخ بتاريـ�خ  1997/3/9وخاصة
فيمــا يتعلــق بالتســجيل وشــرط الســن وســرة النجــاة وإجــادة الســباحة وعــدم اإلقــراب مــن
مداخــل الموانــئ و/أو  ,الســفن و/أو القــوارب .

اإلســتــثــنــاءات:
ال يغطي هذا الت�أمني بأي حال من األحوال :
·الفقدان و  /أو التلف للقارب المؤمن عليه أو الممتلكات التي يحتويها أو يحملها.
·المســؤولية تجــاه المؤمــن لــه نفســه و ركاب و طاقــم القــارب المؤمــن عليــه و ذلــك فيمــا
يتعلـ�ق بفقـ�دان الحيـ�اة أو االصابـ�ات البدنيـ�ة أو المـ�رض.

·المسؤولية الناشئة عن حوادث عملية قطر أو نقل القارب المؤمن عليه على اليابسة.
·المســؤولية الناشــئة عــن تــرك القــارب المؤمــن عليــه راســيا بــدون حراســة علــى شــاطئ او
ســاحل مكشــوف.
·أيــة مســؤولية تجــاه أو بســبب أي شــخص يقــوم بالتزلــج علــى المــاء أو الغــوص أو اي نشــاط
رياضــي آخــر أثنــاء ســحبه بالقــارب أو االعــداد لســحبه أو بعــد ســحبه.
·الغرامات الت�أديبية أو العقابية كيفما وصفت.
·المالحة خارج الحدود الجغرافية الواردة في الجدول.
·استخدام القارب في غرض مخالف للقانون أو يشكل جريمة أو جناية.
إن الشروط التالية تعترب شروط مهيمنة و سوف تبطل أي شيء مخالف لها مذكور في هذا الت�أمني.

اسـتــثــنــاء الــحــرب :
ال يغطــي هــذا الت�أمــن بــأي حــال مــن األحــوال الفقــدان أو التلــف أو المســؤولية أو المصاريــف الناشــئه بطريقــة
مباشــرة أو غــر مباشــرة عــن:
·الحــرب أو الحــروب األهليــة أو الثــورة أو التمــرد أو العصيــان أو المنازعــات المدنيــة الناشــئه
عنهــا أو أي عــدوان مــن أو علــى قــوة محاربــة.
·االســتيالء او المصــادرة أو القبــض أو االيقــاف أو الحجــز و مــا ينشــأ عنهــا أو عــن محاولــة القيــام
بهــا مــن نتائــج.
·االلغام أو الطروبيدات أو القنابل أو غريها من أدوات الحرب المهملة.

اسـتـثـنـاء االضـرابــات و األفــعــال الـسـيــاســيـة:
ال يغطي هذا الت�أمني بأي حال من األحوال الفقدان أو المسؤولية أو المصاريف التي يسببها:
·المضربــون عــن العمــل أو العمــال الممنوعــون مــن دخــول أماكــن العمــل أو األشــخاص
المســاهمون فــي اضطرابــات عماليــة أو الشــغب أو االضطرابــات األهليــة.
·أي ارهابي أو أي شخص يتصرف بدافع سياسي.

اسـتـثـنـاء األخـطـار الـنـوويــة:
ال يغطــي هــذا الت�أمــن بــأي حــال مــن األحــوال الفقــدان أو التلــف أو المســؤولية أو المصاريــف الناشــئه بطريقــة
مباشــرة أو غــر مباشــرة عــن:
·اي ســاح حربــي يســتخدم اإلنشــطار و/أو االنصهــار الــذري أو النــووي أو تفاعــات أخــرى
مشــابهة أو قــوة أو عنصــر ذو نشــاط اشــعاعي.
·ت�أيــن االشــعاعات مــن أو التلــوث بنشــاط اشــعاعي مــن أي وقــود نــووي أو مــن أيــة مخلفــات
نوويــة مــن احــراق وقــود نــووي.
·النشــاط االشــعاعي أو الســموم أو المتفجــرات أو أيــة ممتلــكات خطــرة لتجميــع أيــة متفجــرات
نوويــة أو مركباتهــا النوويــة.

