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ادلقذمت

ُيعد موضوع التأميف مف المواضيع الميمة التي اىتـ بيا الباحثوف .
والتأميف ظاىرة حضارية تسيـ في تقميؿ الخسائر المادية التي تمحؽ باألفراد
والمنظمات حيث يتـ نقؿ عبئ الخطر إلى جية مالية متمثمة في شركة
التأميف قادرة عمى تعويض األفراد والمنظمات مف حصيمة األقساط المتجمعة

لدييا .
لقد تناولنا في ىذا الكتاب مفيوـ وأساس فكرة التأميف والدور االقتصادي
واالجتماعي لمتأميف ومفيوـ الخطر التأميني والمبادئ الرئيسة لمتأميف  .كما
تناولنا بعض وثائؽ التأميف الشائعة التداوؿ المتمثمة بوثيقة التأميف مف
الحرائؽ والسرقة وتأميف السيارات التكميمي والحوادث الشخصية .
نأمؿ أف نكوف قد وفقنا في إيصاؿ مواضيع تساعد الطالب عمى فيـ التأميف
باعتباره ظاىرة حضارية ال يمكف االستغناء عنيا في العصر الحديث .
ومن اهلل العون والسداد

المؤلفان
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الفصل األول

نشأة وتطور التأمني
إف أساس نظرية التأميف ىو إسياـ الجماعة بالخسائر التي يتعرض
ّ
ليا أحد أفرادىا وبنيت عمى أساس فكرة التعاوف والتكافؿ بيف أصحاب الميف
المتشابية .
وا ّف أبسط مفيوـ لمتأميف ىو دفع مبمغ صغير مف قبؿ أحد األفراد لتبلفي
خسارة كبيرة قد تحصؿ لو مف جراء حادث حريؽ أو سرقة في معممو أو
محمو التجاري  ،وىذا المبمغ الصغير يطمؽ عميو حالياً مف قبؿ شركات
التأميف (بقسط التأميف) إذ أف الفرد ال يستطيع تحمؿ الخسارة بمفرده وانما

يسيـ معو أفراد الجماعة في توزيع وتحمؿ ىذه الخسارة .
ومثاؿ عمى ذلؾ يتعرض كثير مف أصحاب المحبلت التجارية إلى خطر
الحريؽ أو السرقة  ،ففي حالة وقوع حادث حريؽ ألحدىـ يقوـ بقية أصحاب
المحبلت الذيف أسيموا في التأميف عمى الحريؽ بتحمؿ الخسارة التي تصيب
أحدىـ .
كونوا جمعيات يطمؽ عمييا
لقد ذكر لنا التاريخ أف قدماء المصرييف ّ
(جمعيات دفف الموتى) تتحمؿ مراسيـ الدفف والتحنيط وتشييد القبور وذلؾ
نظير اشتراؾ مالي يدفعو األعضاء  .إذ أف عائمة المتوفي ال تستطيع أف
تتحمؿ ىذه المصاريؼ بمفردىا  .ويشبو ذلؾ في الوقت الحاضر (صندوؽ
العشيرة أو تكافؿ العشيرة) الذي يفتحو أفراد العشيرة ممف تتجاوز أعمارىـ
( )ٔٛسنة فما فوؽ بمبالغ معينة تقر باتفاؽ الجميع لغرض دفع مصاريؼ
الفاتحة أو أي أمور مالية أخرى مشروعة تقع عمى أحد أفراد العشيرة .
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كما ظير عبر التاريخ ما يسمى (بالقرض البحري) أو (الضامف
لمباخرة) في رحمتيا البحرية مف ميناء البائع أو المجيز إلى ميناء المشتري ،
إذ يوجد مقيى في لندف يطمؽ عميو (مقيى المويدز) يجمس بو أشخاص
يطمؽ عمييـ (بالمقرضيف أو المكتتبيف) يتولوف ضماف رحمة الباخرة مف
خبلؿ االتفاؽ عمى قرض معيف يعطى إلى مجيز الباخرة في حالة غرقيا أو
تعرضيا إلى خطر القرصنة البحرية  ،وفي حالة وصوليا سالمة إلى ميناء
المشتري يحصؿ صاحب القرض عمى فائدة معينة وىذا النوع مف التأميف
يطمؽ عميو حالياً (التأميف البحري) .

وفي القرف السادس عشر حدث حريؽ لندف سنة ٜٔٙٙـ الذي أتى عمى
أغمب الدور السكانية فييا  ،مما دفع األىالي إلى التعاوف في إنشاء فرؽ

إلطفاء الحرائؽ وانشاء ىيئات وجمعيات تسيـ في التقميؿ مف الخسائر مف
خبلؿ اشتراؾ األىالي بيا بمبالغ معينة .
إف أىمية التأميف قد تطورت مع تطور المجتمعات وأف شركات
التأميف تعمؿ عمى توفير مختمؼ وثائؽ التأميف لتمبية حاجات األفراد
والمجتمع إلى ضمانات قوية تقييـ عاديات الزمف وكوارث الحياة .
كما أف شركات التأميف في الوقت الحاضر تعتمد في عمميا عمى قوانيف
اإلحصاء وقانوف األعداد الكبيرة ونظريات االحتماالت والتوشيح والرياضيات
االكتوارية  .واف التأميف في الوقت الحاضر عنصر ميـ في حياة األفراد
والسيما في الدوؿ األوربية  ،إذ يدخر األفراد المبالغ البلزمة إلجراء التأميف
عمى حياتيـ وممتمكاتيـ واجراء التأميف الصحي  ،ومازالت البمداف العربية
ومنيا العراؽ تعاني مف نقص الوعي التأميني وىناؾ كثير منيـ الذيف
يجيموف أىمية التأميف وفائدتو .
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إف شركات التأميف تمارس النشاط التأميني في مجاؿ التأمينات
العامة والمتمثمة بإصدار وثائؽ ا لتأميف مف الحريؽ  ،التأميف مف السرقة ،
تأميف السيارات  ،تأميف المسؤولية المدنية  ،تأميف دور السكف  ،التأميف
البحري  ،التأميف اليندسي  ،التأميف الزراعي  ،تأميف الحوادث الشخصية
وكذلؾ تمارس التأميف عمى الحياة في ضوء إصدار وثائؽ متنوعة .

مفيوم التأمين وبعض المصطمحات التأمينية

أ -تعريفو من الناحية القانونية أو العقدية :

ىو عقد يمتزـ المؤمف (شركة التأميف) بمقتضاه أف يؤدي إلى المؤمف
لو أو إلى المستفيد الذي اشترط التأميف لصالحو مبمغاً مف الماؿ أو إيراداً

مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقؽ الخطر المعيف
المؤمف لو إلى المؤ ِمف .
بالعقد وذلؾ مقابؿ قسط أو دفعة مالية أخرى يؤدييا
َ
ب -التعريف الشامل لمتأمين :
وىو يجمع بيف الجوانب القانونية والجوانب الفنية (التأميف عقد أو

المؤمف لو أو إلى
إلزاـ ينص عميو القانوف بو يمتزـ المؤ ِمف أف يؤدي إلى
َ
المستفيد الذي اشترط التأميف لصالحو مبمغاً مف الماؿ أو إيراداً مرتب ًا أو

عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الخطر المبيف بالعقد أو المنصوص عميو
بالقانوف خبلؿ المدة المبينة أو في نيايتيا مقابؿ قسط أو أقساط أو أي دفعة

المؤمف لو إلى المؤ ِمف ويتحمؿ المؤ ِمف بمقتضاىا
مالية أخرى يؤدييا
َ
مجموعة مف اإلخطار عف طريؽ المقاصة بينيا وفقاً لقانوف اإلحصاء) .
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عناصر العممية التأمينية

المؤمن لو  :وىو الجية التي تؤدي التزاماتيا المقابمة اللتزامات المؤ ِمف
أ-
َ
وىو صاحب الحؽ في مبمغ التعويض أو مبمغ التأميف ويكوف أما شخصاً

طبيعياً أو حكمياً كشركة أو دائرة رسمية .
المؤمف لو أو إلى
ب -المؤ ِمن  :وىو الطرؼ الذي يمتزـ باف يؤدي إلى
َ
المستفيد والذي اشترط التأميف لصالحو مبمغاً مف الماؿ أو إيراداً مرتب ًا أو أي

عوض مالي آخر في حالة وقوع الخطر المؤمف منو (أو المنصوص عميو

المؤمف لو أما شركة تأميف أو أحياناً ىيئة تأميف .
بالقانوف) ويكوف
َ
ج -المستفيد  :ىو الشخص الذي يؤدي إليو المؤمف قيمة التأميف أو مبمغ
التأميف في عقود التأميف عمى الحياة .
د -مبمغ التأمين  :وىو الذي يتـ تحديده مف قبؿ المؤمف لو في ضوء
المصمحة المادية المباشرة لو بمحؿ التأميف ومبمغ التأميف يمثؿ الحد األعمى
لمسؤولية شركة التأميف الذي تدفعو كمبمغ التعويض في حالة تحقؽ الخسارة
الكمية أو حموؿ أجؿ الوثيقة في التأميف عمى الحياة .
ىـ -قسط التأمين  :وىو المبمغ الذي يدفع مف قبؿ المؤمف لو إلى المؤمف
ويحتسب بموجب تعريفو خاصة ألسعار التأميف وحسب أنواع محاؿ التأميف
وال يتـ إصدار وثيقة التأميف ما لـ يتـ دفع قسط التأميف .
و -وثيقة التأمين  :وىو المستند الذي يثبت عقد التأميف وبموجبيا يتـ
تحديد الشروط واالستثناءات واألخطار المغطاة واألخطار المستثناة وكافة
المعمومات عف المؤمف لو وعف المؤمف وعف محؿ التأميف ومبمغ التأميف
ويتـ طبعيا وتوقيعيا مف قبؿ المؤمف ويؤيد استبلميا مف قبؿ المؤمف لو
أيضاً بتوقيع .
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ز -مدة التأمين  :وىي مدة نفاذ الوثيقة أي بداية التأميف ونيايتو وأف
التأميف يبدأ مف تاريخ قطع وصؿ تسديد قسط التأميف مف قبؿ المؤمف لو
إلى المؤمف وتختمؼ ىذه المدة حسب أنواع التأميف .

الدور االقتصادي واالجتماعي لمتأمين
يضطمع التأميف مف خبلؿ مؤسسات متخصصة إلدارة جميع عمميات
التأميف بالقياـ بأدوار عديدة وأىـ ىذه األدوار ىو الدور االقتصادي إذ ال
يقتصر دور وأىمية التأميف عمى توفير األماف وتحقيؽ االستقرار والرفاىية
واالجتماعية ألفراد المجتمع بؿ يسيـ كأحد األنشطة الخدمية في تحقيؽ
النمو االقتصادي ودفع عجمة التنمية إلى األماـ مف خبلؿ -:
 -2التأمين نشاط خدمي  :يقدـ خدماتو بتعويض المؤمف ليـ عف الخسائر
المادية التي تمحؽ بيـ مف جراء تحقؽ المخاطر المؤمنة .

 -3تعبئة المدخرات المالية  :التأميف مؤسسة مالية تعمؿ عمى تجميع
المدخرات والموارد المالية المتأتية مف تحصيؿ أقساط التأميف والتي تقوـ

باستثمارىا في مجاالت شتى (شراء أوراؽ مالية كاألسيـ والمستندات
والعقارات وتقديـ القروض المختمفة) .
 -4زيادة اإلنتاج وتحقق الوفرة  :إف حصوؿ المؤمف لو عمى التعويض
يتيح لو فرصة إعادة تشغيؿ منشأػو اإلنتاجية واستعادة نشاطيا اإلنتاجي
وتوفير السمع أو الخدمات والى انخفاض أسعارىا عند تحقؽ الوفرة ليا .
 -5تشجيع االستثمار  :يقوـ التأميف في توفير األماف لممستثمريف الستثمار
أمواليـ في شتى مجاالت االستثمار ماداـ ىناؾ شركات تأميف تعمؿ عمى
توفير األماف واالستقرار ليـ وتعويضيـ في حالة تعرضيـ إلى خسائر مادية
نتيجة تحقؽ مخاطر معينة .
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 -6التأمين وسيمة مساعدة لمقضاء عمى البطالة  :إذ يساعد عمى قياـ
مشاريع استثمارية جديدة فضبلً عف حاجتيا ىي إلى أيدي عاممة لمقياـ

بأنشطتيا المختمفة .

 -7تسييل وتطوير التجارة الخارجية  :يمعب التأميف دو اًر أساسياً في اتساع

وتطوير التجارة الخارجية مف خبلؿ التأميف البحري الذي يسيـ في دعـ الثقة

بيف أطراؼ التبادؿ وسد ثغرة عدـ االطمئناف إذ قد تتعرض البضائع والسمع
المتبادلة لمحوادث والكوارث خبلؿ مدة ما بيف إتماـ عممية الشراء ولحظة
وصوليا لميناء المشتري .
 -8تشجيع اإلقراض من قبل المصارف  :تساعد شركات التأميف المصارؼ
المختمفة عمى تقديـ السمؼ والقروض مف خبلؿ التأميف عمى حياة
المقترضيف .
 -9دعم ميزانيات الدول وخطط النمو اإلستراتيجي  :تقوـ شركات التأميف
في دعـ ميزانيات الدوؿ وقت األزمات االقتصادية مف خبلؿ شراء سندات

الخزينة أو الدفعات المالية في إقامة مشاريع إستراتيجية تخدـ االقتصاد
الوطني .
 -:توفير األمان والطمأنينة  :يعمؿ التأميف عمى بث شعور األماف

والطمأنينة في نفس المؤمف لو لما يوفر مف حماية تأمينية ضد األخطار
التي يتعرض ليا أفراد المجتمع ذلؾ أف التعويض الذي يوفره التأميف يجعؿ

المؤمف لو أكثر أمانا واستق ار اًر ولـ يعد لديو فرؽ بيف وقوع الخطر مف عدـ

وقوعو  .فالتأميف يعمؿ عمى تحويؿ ونقؿ األخطار مف األشخاص

المعرضيف ليا إلى جيات أو أطراؼ لدييا القدرة المالية والرغبة في تحمؿ
تبعات تمؾ األخطار .
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 -22التعاون في توفير الموارد المالية  :فمثبلً يقوـ التأميف الصحي في
توفير موارد مالية لتمويؿ نفقات القطاع الصحي ويؤدي ذلؾ إلى تقميؿ

األعباء عمى الميزانيات العامة لمدولة .
 -22التعاون في تطوير القطاع الصناعي والسياحي والزراعي  :مف
خبلؿ القياـ في إنشاء مشاريع صناعية وزراعية وتقديـ القروض ليذا
الغرض .

أسئمة وتمارين

سٔ /ما ىو مفيوـ التأميف مف الناحية العقدية والفنية وما ىو أساس فكرة
ونظرية التأميف ؟

ِ
المؤمف لو بموجب عقد التأميف ؟
سٕ /ما ىي التزامات المؤمف و َ
سٖ /ما ىو الدور االقتصادي واالجتماعي لمتأميف ؟
سٗ  /ما ىي مصادر تمويؿ شركات التأميف وما ىي الجوانب المالية لعمؿ
شركات التأميف ؟
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الفصل الخاني

عقذ التأمني – تعريفه – أركانه – صفاته  -خصائصه
التأميف لو جانباف جانب قانوني وجانب فني  ،وىو في جانبو
القانوني عقد شأنو شأف باقي العقود كعقد البيع أو عقد الشراء مثبلً  .لقد

عرؼ القانوف المدني العراقي العقد في المادة (ٖ )ٚبأنو ( :ارتباط اإليجاب
ّ
الصادر مف أحد المتعاقديف بقبوؿ الطرؼ اآلخر) .
مفيوم التأمين من الناحية العقدية (القانونية) (عقد التأمين) :

عقد يمتزـ بو المؤمف (شركة التأميف) أف تؤدي لممؤمف لو أو إلى
المستفيد مبمغاً مف الماؿ أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة

وقوع الحادث المؤمف ضده وذلؾ مقابؿ أقساط أو أي دفعة مالية أخرى

يؤدييا المؤمف لو إلى المؤمف .
أطراف العقد :
أطراؼ العقد في التأمينات العامة  :المؤمف والمؤمف لو .
أطراؼ العقد في التأمينات عمى الحياة  :المؤمف والمؤمف عميو والمستفيد .
التزامات المؤمن :
ٔ -تحمؿ الخطر المؤمف منو خبلؿ مدة التأميف .
ٕ -إصدار وثيقة التأميف حسب نوع الخطر الذي يرغب المؤمف لو بالتأميف
عميو .
ٖ -تعويض المؤمف لو واعادتو إلى نفس الحالة التي كاف عمييا قبؿ وقوع
الضرر .
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التزامات المؤمن لو :
ٔ -التصريح بكافة الحقائؽ الجوىرية عف الخطر الذي يرغب بالتأميف عميو.
ٕ -االلتزاـ بتنفيذ بنود واشتراطات وثيقة التأميف .
ٖ -دفع قسط التأميف إلى المؤمف (شركة التأميف) .
ٗ -اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر بالمحافظة عمى محؿ التأميف .
٘ -تبميغ المؤمف بالسرعة الممكنة في حالة وقوع الخطر المؤمف منو .
أركان عقد التأمين :
أوالً – ركن التراضي  :التراضي ىو اتفاؽ إرادتي الطرفيف بانعقاد العقد
برضاىا ويعبر عف التراضي باإليجاب والقبوؿ ويشترط لصحة التراضي ىو
تمتع طرفي العقد باألىمية القانونية وخمو التراضي مف العيوب التي تشوب
صحتو .
خمو التراضي من العيوب  :حدد القانوف المدني العراقي رقـ (ٓٗ) لسنة

ٔ٘ ٜٔعيوب العقد أو عيوب اإلرادة بثالثة عيوب -:

بل دوف رضاه.
 -2اإلكراه  :وىو إجبار شخص بغير حؽ عمى أف يعمؿ عم ً

 -3الغمط  :كما لو أراد الشخص التأميف عمى أثاث بيت مف الحريؽ ولكف
شركة التأميف أصدرت لو وثيقة سرقة بدؿ الحريؽ وفي ىذه الحالة يكوف
العقد قابؿ لئلبطاؿ .
 -4التغرير مع الغبن  :أي دفع الشخص عمى التعاقد باستعماؿ وسائؿ
التضميؿ والغش .

س /ماذا يترتب عمى عقد التأمين إذا بو عيب من العيوب أعاله ؟
ج /أذا شاب التراضي عيب مف ىذه العيوب أعبله يصبح عقد التأميف قابؿ
لئلبطاؿ .
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إف التراضي في عقد التأميف يعني أف طرفي العقد قد قببل بو واتفقا عميو
وعمى سائر بنوده وشروطو جممة وتفصيبلً ووافقا عمى االلتزاـ بالتزاماتو وأف
أي تغير أو تعديؿ عمى بنود العقد أو شروطو ال يتـ إال باتفاؽ الطرفيف .

س /ما ىي عيوب العقد أو عيوب اإلرادة التي يصبح بموجبيا عقد

التأمين مقابل األبطال ؟

وجود التراضي  :إف عقد التأميف عقد رضائي ينعقد بمجرد توافؽ اإليجاب
والقبوؿ .
صحة التراضي  :يشترط لصحة التراضي أف يمارس التأميف مف قبؿ شركات
التأميف تؤسس وتمارس عمميا بموجب القانوف الذي يمنحيا الشرعية لمزاولة

أعماؿ التأميف .
أما بالنسبة لؤلفراد المؤمف ليـ فبل يتـ إبراـ العقد إال مف قبؿ الشخص البالغ
سف الرشد أي الذي يتجاوز عمره ( )ٔٛسنة  .أما القاصر أو المحجور
عميو فيجوز لمولي أو الوصي أو الوكيؿ أف يبرـ عقد التأميف لحساب موكمو
أو محجوره .
ثانياً – ركن المحل  :وىو الركف الثاني مف أركاف العقد وانو الخطر المؤمف
منو ويمثؿ التزاـ المؤمف والمؤمف لو .

ومحل التأمين يعرف  :بأنو كؿ شيء مشروع يعود عمى الشخص بنفع عند
عدـ وقوع خطر معيف .
مثال  :محؿ التأميف في التأميف عمى السيارات ىو (السيارة) .
محؿ التأميف في التأميف البحري (الباخرة والبضاعة التي تشحف
عمييا) .
محؿ التأميف في التأميف مف الحريؽ (كؿ األماكف التي تحتوي عمى
ممتمكات وبضائع) .
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محؿ التأميف في تأميف الطيراف (الطائرة وركابيا ) .
محؿ التأميف في تأميف السرقة (دور السكف والمحبلت التجارية) .
ثالثاً – ركن السبب  :وىو الباعث أو الدافع الذي يدفع أطراؼ العقد المؤمف
والمؤمف لو إلى توقيع العقد وعمى االلتزاـ باآلثار التي تترتب عميو .

وقد نص القانوف المدني العراقي عمى ركف السبب في المادة (ٕٖٔ)
وقضى أف يكوف العقد باطبلً إذا ألزما المتعاقديف بدوف سبب أو لسبب أو
ألمر ممنوع قانوناً أو مخالؼ لمنظاـ العاـ واآلداب إذ يفترض في كؿ التزاـ
أف يكوف لو سبب مشروع في عقد التأميف .

إف السبب ىو الذي يرتب التزاـ أحد الطرفيف اتجاه الطرؼ اآلخر أف
المؤمف يمتزـ بدفع التعويض في حالة وقوع الخطر المؤمف منو والذي يرتبط
بو المؤمف لو بعبلقة مادية تجعمو يتضرر بوقوعو وينتفع في حالة عدـ
بل إذا انعدـ السبب واذا كاف محؿ
وقوعو  .وعميو فإف عقد التأميف يعتبر باط ً
التأميف غير مشروع ومخالؼ لآلداب والنظاـ العاـ مثبلً (نوادي القمار

وأماكف شرب المخدرات وأماكف الدعارة وغيرىا) .

بل إذا لـ تكف لممؤمف مصمحة تأمينية
وكذلؾ فإف عقد التأميف ُيعد باط ً
في محؿ التأميف أو عدـ وجود خطر محتمؿ يقع ويصيب أموالو وممتمكاتو
خصائص عقد التأمين :يمتاز عقد التأميف بالخصائص اآلتية :

أوالً – ىو عقد رضائي :

أي أنو ينعقد بمجرد اقتراف اإليجاب والقبوؿ واتحادىما وتطابقيما

دونما حاجة إلى شكؿ معيف يصب فيو ىذا التراضي  .أما الكتابة فيو فإنو
لئلثبات وليس لبلنعقاد .

18

ثانياً – عقد التأمين عقد احتمالي :

إذ أف الخطر المؤمف فيو غير محقؽ الوقوع ( أي أنو قد يقع أو ال

يقع أف تاريخ وقوع الخطر غير محقؽ وغير معروؼ) .
ثالثاً – ىو عقد معاوضة :

أو أف أي طرؼ مف طرفيو يأخذ في مقابؿ ما يعطي فإف المؤمف لو

يعطي لممؤمف قسط أو أقساط التأميف أو أي دفعة مالية أخرى والمؤمف
يعطي مبمغ التأميف أو اإليراد أو العوض المالي المتفؽ عميو في حالة وقوع
الخطر المؤمف منو وفي حالة عدـ وقوع الخطر فإف المقابؿ الذي يعطيو
المؤمف إنما ىو تحممو تبعة الخطر المؤمف منو .
رابعاً – ىو عقد ممزم لجانبيو :

فالمؤمف لو ممزـ بدفع القسط أو الدفعة المالية إلى المؤمف وممزـ بأف

يقرر وقت إبراـ العقد باإلعبلف عف كؿ الظروؼ المعمومة والتي تيـ المؤمف
معرفتيا ليتمكف مف تقدير المخاطر التي يأخذىا عمى عاتقو وممزـ في غير
عقود التأميف عمى الحياة بأف يخطر المؤمف ما يط أر أثناء مدة العقد بأي
أحواؿ مف شأنيا أف تؤدي إلى زيادة حدة المخاطر  .والمؤمف ممزـ بدفع
مبمغ التعويض أو المبمغ المستحؽ بمقتضى عقد التأميف عند تحقؽ الخطر
أو حموؿ أجؿ العقد .
خامساً – إنو عقد ممتد أو مستمر :

إذ يعقد لمدة زمنية مبينة يمتزـ خبلليا طرفا العقد كؿ منيما بما عميو

مف التزامات ػ واذا انفسخ عقد التأميف بسبب استحالة التنفيذ كما لو ىمؾ
الشيء المؤمف لو أو توفي الشخص المؤمف عميو فإف االنفساخ ال يقع بأثر
رجعي وانما مف تاريخ اليبلؾ أو الوفاة  ،وعميو فإف المؤمف يستحؽ جزًءا
مف قسط التأميف عف المدة السابقة ولحد التاريخ المذكور .
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سادساً – عقد إذعان :

المؤمف ىو الطرؼ القوي في العقد وأف يضع شروطو وأكثرىا

مطبوعة ومفروضة وليس لممؤمف لو إالّ أف يقبميا مذعناً أو ال يتعاقد .

ويترتب عمى اعتبار عقد التأميف (عقد إذعاف) إذا تضمف أي شرط تعسفي

جاز لممحكمة أف تبدؿ ىذا الشرط أو تعفي المؤمف لو منو  ،وأف كؿ
غموض أو شؾ في العقد يجب أف يفسر لصالح المؤمف لو .
سابعاً – التأمين عقد تجاري :
الربح .

تُعد أعماؿ التأميف أعماؿ تجارية وأف اليدؼ مف مزاولتيا ىو تحقيؽ

ثامناً – عقد التأمين عقد شرطي :

إف عقد التأميف عقد شرطي مف ناحية التزاـ المؤمف بدفع مبمغ

التعويض أو المبمغ المؤمف بو إذ أنو معمؽ عمى شرط واقع  ،أي أنو ال ينفذ
إالّ إذا تحقؽ الشرط وىو تحقؽ الخطر المؤمف منو (ومتى تحقؽ الخطر أو

حؿ أجؿ العقد أصبح التعويض أو مبمغ المستحؽ بمقتضى عقد التأميف

واجب األداء) .
تاسعاً – عقد التأمين عقد تعاوني وتضامني :

إف عقد التأميف وسيمة مف وسائؿ الجماعة المستيدفة لمخطر في

تحمؿ عممو وأنو عمؿ مف أعماؿ االحتياط والتضامف .
عاش ارً – عقد التأمين عقد من عقود التعويض :

إف التأميف عقد مف عقود التعويض في معظـ أنواعو باستثناء عقود

التأميف عمى الحياة وعقود التأميف مف الحوادث الشخصية ويقتضي مبدأ
التعويض بوضع المؤمف لو بعد وقوع الخسارة مف نفس المركز المالي الذي
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كاف عميو قبؿ وقوعو إال إذا أمف بأقؿ مف القيمة الحقيقية لمماؿ المؤمف عميو
فإنو يحصؿ عمى تعويض غير كامؿ .
أحد عشر – التأمين من عقود حسن النية المتناىي :

إف حسف النية ىي صفة الزمة لكؿ عقد مف العقود إال أف ىذه

الصفة تعبير أكثر لزوماً في عقد التأميف بالنظر لطبيعتو  ،إذ أف المؤمف ال

ابتداء أي شيء عف الشيء أو الشخص المطموب التأميف عميو ومدى
يعرؼ
ً
ابتداء األصوؿ الفنية لمتأميف
استيدافو لمخطر  ،وأف المؤمف لو ال يعرؼ
ً

أف يدليو بصدؽ عمى نوع التأميف الذي يناسبو ويمبي حاجاتو
وعمى المؤمف ْ
وأف يجريو لو دونما استغبلؿ أو غبف .
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عناصر التأمين Elemets of in surance
محل التأمين  :ىو كؿ شيء مشروع يعود عمى الشخص بنفع مف عدـ وقوع
خطر معيف .
إف العنصر الجوىري في التأميف ىو الخطر المؤمف منو الذي يقضي
التأميف منو أف يدفع المؤمف لو قسط التأميف وأف يدفع المؤمف مبمغ التأميف
أو مبمغ التعويض بحد أقصاه مبمغ التأميف إذا وقع الخطر المؤمف منو وأف
تتوفر المصمحة التأمينية لممؤمف لو في عدـ وقوع الخطر .

إن عناصر التأمين أربعة يمزم توفرىا في كل تأمين وىي :

 -2الخطر المؤمن منو  : The risk insuredوىو حادث محتمؿ
الوقوع يخشاه المتعاقداف ويرغب المؤمف لو أف ال يتحممو بمفرده وأنو إذا وقع
وجب عمى المؤمف تنفيذ التزاماتو وأف الخطر المؤمف منو ىو المحؿ الرئيس
في عقد التأميف .
 -3قسط التأمين  : Premiumوىو المبمغ الذي يدفعو المؤمف لو إلى
المؤمف مقابؿ تعيد الثاني بتحمؿ قيمة الخطر لمؤمف منو ويحدد مبمغ قسط
التأميف حسب (سعر التأميف أي سعر الخطر وعبئ الخطر وحسب مبمغ
التأميف ومدة التأميف) .
 -4مبمغ التأمين  : Sum insuredوىو المبمغ المؤمف بو الذي يمتزـ
المؤمف في حدوده وعميو أداؤه كامبلً في عقود التأميف عمى الحياة والتأميف

مف الحوادث الشخصية إذ أنيا عقود تأميف لؤلشخاص وىي ليست مف

العقود التعويضية  .أما عقود التأميف عمى األمواؿ فيي في الغالب عقود
تعويضية وىي العقود التي يمتزـ بيا المؤمف بتعويض المؤمف لو بمقدار
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الضرر الذي يمحؽ بالمؤمف لو وأف مبمغ التأميف يمثؿ الحد األعمى لمسؤولية
المؤمف .
 -5المصمحة التأمينية  :وىي العبلقة المادية التي تربط المؤمف لو عمؿ
التأميف أي بالخطر المؤمف منو إذ أنو ينتفع مف عدـ وقوعو ويتضرر إذا ما

وقع .
الشروط الالزم توفرىا في الخطر :
الشرط األول  :أف يكوف غير محقؽ الوقوع أو أنو يجب أف يكوف محتمؿ
الوقوع  .وطبيعة االحتماؿ ىي الصفة الرئيسية لمخطر في التأميف أي أنو
يكوف وقوعو غير مؤكد  ،أي قد يقع أو ال يقع وفي بعض أنواع التأميف
يكوف وقوعو مؤكداً ولكف زمف وقوعو غير معروؼ في وثيقة التأميف مدى

الحياة التي تغطي خطر الوفاة  ،فالوفاة أمر محقؽ ولكف زمف وقوعيا غير

محقؽ .
كذلؾ ال يجوز التأميف عمى خطر مستحيؿ الوقوع ألف عقد التأميف
بل  .كما لو أمف شخص داره
يكوف مستحيبلً وبالتالي يكوف عقد التأميف باط ً

ضد خطر الحريؽ والدار ميدمة قبؿ إبراـ العقد ألف ىبلؾ الشيء المؤمف

عميو قبؿ إبراـ العقد يكوف الخطر مستحيبلً .

مثال :

لو أمف الشخص عمى داره مف خطر الحريؽ ثـ اتضح أف الدار
كانت محترقة قبؿ إبراـ العقد فإف الحريؽ المؤمف منو محقؽ الوقوع وقت
إبراـ العقد فعبلً وبالتالي يكوف العقد باطبلً وال يدفع لو مبمغ التعويض .

الشرط الثاني  :أف يكوف غير متعمؽ بمحض إرادة أحد طرفي العقد ألف
الخطر إذا تعمؽ بمحض إرادة أحد طرفي العقد انتفت عنو خاصية االحتماؿ
23

فبل يجوز لممؤمف أف يمنع وقوع الخطر حتى ال يتحمؿ المسؤولية في دفع
التعويض وال يجوز لممؤمف لو أف يؤمف نفسو مف خطر يحققو بإرادتو
ويكسب مبمغ التعويض .
وعميو أف يمزـ أف يتحقؽ الخطر بغير محض إرادة المؤمف لو كأف يقع
بالصدفة أو بسبب عوامؿ الطبيعة أو بسبب إرادة الغير  .فيجوز لمشخص
أف يؤمف عمى داره مف خطر الحريؽ أو خطر لسرقة أو يؤمف الشخص
عمى نفسو مف الحوادث الشخصية أو تؤمف عمى محاصيمو الزراعية (تأميف
زراعي) مف خطر الجفاؼ والبرد (الحالوب) واألمطار الغزيرة والتجمد
وتساقط الثموج  .وال يجوز لمشخص أف يؤمف نفسو مف خطأه العمدي ألف
خطاه ىذا يتعمؽ بمحض إرادتو .
نصت المادة ( )2222من القانون المدني

وقدر وال يكوف
قضاء
ٔ -يكوف المؤمف مسؤوؿ عف الحريؽ الذي وقع
اً
ً
مسؤوالً عف الحريؽ الذي يحدثو المؤمف لو عمداً .
ٕ -يكوف مسؤوالً أيضاً عف الحريؽ الذي يتسبب فيو تابعوا المستفيد ولو
كانوا متعمديف .

إف الخطأ العمدي الممنوع تأمينو ىو الخطأ العمدي الذي يصدر مف
نفس المؤمف لو  .أما الخطأ العمدي الصادر مف الغير جائز تأمينو كما
يحصؿ في التأميف مف الحريؽ والتأميف مف السرقة والتأميف مف الحوادث
الشخصية .
الشرط الثالث  :أف يكوف مشروعاً ال يخالؼ النظاـ العاـ واآلداب العامة

أي أف يكوف ناشئاً مف نشاط المؤمف لو االعتيادي غير مخالؼ لمنظاـ

واآلداب العامة .
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كما لو أمف الشخص عمى محمو التجاري أو عمى داره السكنية ضد
خطر الطريؽ والسرقة أو أمف عمى حياتو أو أجرى التأميف الشامؿ عمى
سيارتو الخاصة  .ولقد جاء في القانوف المدني (يجوز أف يكوف محؿ التأميف
كؿ شيء مشروع يعود عمى الشخص ينفع مف عدـ وقوع الخطر عميو) .
مثبلً ال يجوز التأميف عمى الخطأ العمدي  ،وال يجوز التأميف عمى الغرامات

والعقوبات والسجف  ،وال يجوز التأميف عمى األمواؿ المسروقة أو الميربة ،

وال يجوز التأميف عمى بيوت الدعارة وبيوت القمار .
وعميو يعد عقد التأميف باطؿ إذا كاف التأميف مخالؼ لمنظاـ العاـ واآلداب
العامة .
المبادئ الرئيسة لمتأمين :

أوالً – مبدأ حسن النية الالمتناىي :

حسف النية ىي صفة الزمة لكؿ عقد مف العقود ولكنيا تعد أكثر

لزوماً في عقد التأميف بالنظر لطبيعتو  .إذ أف المؤمف (شركة التأميف) ال

ابتداء أي معمومة عف المؤمف لو أو محؿ التأميف المراد تأمينو ومدى
تعرؼ
ً
ابتداء األصوؿ الفنية لمتأميف
استيدافو لمخطر  .كما أف المؤمف لو ال يعرؼ
ً
ومقدار قسط التأميف الواجب دفعو .

وىنا عمى المؤمف (شركة التأميف) أف يرشد ويوجو المؤمف لو عف نوع
التأميف الذي ينفعو ويوفي بحاجتو لو بأمانة دونما استغبلؿ أو غبف .
جاء في قانوف التأميف البحري االنكميزي لعاـ ٜٔٓٙـ المادة (ٔٔ) منو
(عقد التأميف البحري  /عقد مبني عمى أساس حسف النية المتناىي فإف لـ
يمتزـ أحد الطرفيف بحس النية المتناىي جاز لمطرؼ اآلخر إبطاؿ العقد .
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تعريف مبدأ حسن النية المتناىي  :يعني الكشؼ الكامؿ لمحقائؽ الجوىرية
عف محؿ التأميف قبؿ إبراـ عقد التأميف وخبلؿ مدة نفاذ العقد وعميو يمزـ أف
يكوف ىنالؾ :
ٔ -الكتماف .
ٕ -عدـ التصريح أو الكشؼ .
ٖ -إعطاء وصؼ مغاير ألي مف الحقائؽ الجوىرية وأف المقصود بالحقائؽ
الجوىرية ىي الحقائؽ المادية التي تؤثر عمى قرار شركة التأميف في قبوؿ
التأميف أو رفضو  ،وفي حالة قبوؿ إجراء التأميف فإف شركة التأميف تحدد
سعر التأميف المناسب وتضع الشروط الخاصة المناسبة .
إف العبء األكبر في تطبيؽ مبدأ حسف النية المتناىي والتقيد بو يقع
عمى عاتؽ طالب التأميف أو المطموب التأميف عمى حياتو ألنو عمى عمـ
كامؿ بالماؿ أو الشيء المؤمف عميو ألنو مالو ويريد التأميف عميو مف خطر
معيف وىو بالتالي يرفع عف كاىمو عبئ ىذه األخطار ويمقييا عمى عاتؽ
المؤمف (شركة التأميف) لذلؾ عميو أف يبيف جميع الحقائؽ الجوىرية
(المادية) المتعمقة بالماؿ أو الشخص المؤمف عميو .
وىنالك حقائق مادية ال ضرورة لكشفيا وىي :

ٔ -الحقائؽ المعروفة لممؤمف (شركة التأميف) والتي تستطيع التعرؼ عمييا
مف خبلؿ الكشؼ مثبلً (نوع البناء) لمحبلت التأميف المؤمنة ضد خطر
الحريؽ وىؿ ىو بناء درجة أولى أو ثانية أو ثالثة .

ٕ -الحقائؽ التي ليس ليا عبلقة بالخطر المطموب التأميف عميو كما لو
كاف ىنالؾ معمؿ نسيج مؤمف ضد خطر الحريؽ وأف صاحب العمؿ قاـ
بتشغيؿ أوالده أو أقاربو في المعمؿ .
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ٖ -الحقائؽ التي تقمؿ مف حدة الخطر كسكوت المؤمف لو عف ذكر وجود
دائرة إطفاء قريبة أو سكوتو عف ذكر وسائؿ اإلطفاء المجيز فييا المحؿ .
ٗ -الحقائؽ التي يستطيع المؤمف (شركة التأميف) االستفسار عنيا مثبلً
تأميف محؿ أصباغ وأف طالب التأميف ال يعرؼ درجة اشتعاؿ ىذه األصباغ

فيستطيع المؤمف (شركة التأميف) االستفسار عنيا .
٘ -الحقائؽ العامة التي يفترض العمـ بيا كوجود حالة حرب مثبلً .

 -ٙالحقائؽ التي تقمؿ مف حدة الخطر كأف يكوف لدى المؤمف لو خزانة
(قاصة) حديدية في محؿ التأميف .
العوامل التي تأخذىا (شركة التأمين) بنظر االعتبار عند قبول خطر

التأمين :

 -2العامل أو المؤثر المادي : Physical Hazarcl
وىي التي تتعمؽ بحالة محؿ التأميف المراد تأميف البناء مف خطر الحريؽ
مثبلً يجب أف نعرؼ نوع البناء ىؿ ىو درجة أولى أو ثانية أو ثالثو .
وفي تأميف السيارات التكميمي يجب أف نعرؼ موديؿ السيارة .

وفي تأميف السفف والطيراف يجب أف نطمع عمى شيادة صبلحية الطائرة
لمطيراف والباخرة لئلبحار وتمنح ىذه الشيادة مف منظمات دولية .
وفي تأميف الحياة يجب أف نعرؼ طبيعة األمراض التي يعاني منيا الشخص
مف خبلؿ تقرير لجنة طبية .
فكمما أدت العوامؿ المادية إلى زيادة حدة الخطر فأما أف تفرض سعر تأميف
عالي أو ترفض طمب التأميف .
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 -3العامل أو المؤثر المعنوي :
ىذا العامؿ يتعمؽ بالمؤمف لو (شخصيتو سموكو وسمعتو) أو المؤمف
عميو مثبلً في التأميف مف السرقة إذا كاف طالب التأميف قد خرج تواً مف

السجف عندما سجف بجريمة سرقة فيذه تؤثر عمى قرار المؤمف (شركة

التأميف) في قبوؿ التأميف مف خطر السرقة عمى داره السكنية  .أو مثبلً في

تأميف ضماف األمانة إذا كاف المحاسب مسحوب اليد جراء جريمة اختبلس

أو تزوير أيضاً يؤثر عمى قرار شركة التأميف مف خطر ضماف األمانة .

واذا كانت سمعة المؤمف لو سيئة في السوؽ التجاري كتعرضو إلى حالة
إفبلس أو غير قادر عمى تسديد ديونو فإنو يؤثر عمى قرار شركة التأميف في
قبوؿ تأميف محمو التجاري مف خطر الحريؽ .
اإلخالل بمبدأ حسن النية المتناىي في القانون العراقي :
قضت المادة ( )ٜٛٚمف القانوف المدني العراقي بأف (لممؤمف (شركة
التأميف) طمب فسخ العقد إذا تعمد المؤمف لو كتماف أمر أو قدـ عف عمد
بيان ًا كاذب ًا وكاف مف وراء ذلؾ أف يتغير موضوع الخطر أو تقؿ أىميتو في
نظر المؤمف وتصبح األقساط التي يتـ دفعيا حقاً خالصاً لممؤمف  .كما أنو
لو الحؽ المطالبة باألقساط المستحقة غير المدفوعة وأف ىذا الحكـ يسري

في كؿ األحواؿ بفسخ العقد ويرد المؤمف األقساط المدفوعة أو يرد منيا
الجزء الذي يتحمؿ في مقابمو خطر معيف .
إف عدـ االلتزاـ بمبدأ حسف النية يكوف مف جانب طالب التأميف أو المؤمف
لو وقد يكوف أيضاً مف جانب المؤمف (شركة التأميف)  ،ومثاؿ عمى ذلؾ

قبوؿ شركة التأميف عمى محؿ التأميف مع عممو بعدـ مشروعيتو قانوناً ،
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ومثاؿ آخر إعطاء المؤمف إلى المؤمف لو معمومات غير حقيقية عف التأميف
وغطائو .
أسئمة /

س /2ماذا يقصد بمبدأ حسف النية المتناىي ؟ ولماذا اكتسب أىمية خاصة
في عقد التأميف ؟
س /3ماذا يقصد بالحقائؽ الجوىرية في التأميف ؟ ولماذا يقع التصريح بيا
عمى عاتؽ المؤمف لو ؟ وماذا يتضمف ىذا الكشؼ والتصريح ؟
س /4ما ىي الحاالت التي يعد فييا المؤمف لو مخالؼ لواجب التصريح
بالحقائؽ الجوىرية ؟

س /5ما ىي الحقائؽ الجوىرية التي ال توجد ضرورة لكشفيا ؟
س /6ما ىي العوامؿ التي تأخذىا شركة التأميف بنظر االعتبار عند قبوليا
خطر التأميف ؟
س /7كيؼ تناوؿ القانوف المدني العراقي اإلخبلؿ بمبدأ حسف النية المتناىي
في المادة ( )ٜٛٚ؟
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الفصل الخالج

مبذأ ادلصلحت التأمينيت
المصمحة التأمينية ىي أحد المبادئ األساسية في التأميف  ،وعنصر
ميـ مف عناصر محؿ التأميف ويمزـ أف تتوفر في كؿ تأميف .
والمصمحة التأمينية ىي العبلقة المالية والمادية المشروعة بيف المؤمف لو
وبيف محؿ التأميف  ،وأف محؿ التأميف ىو الخطر المؤمف منو  .واف ىذا
الخطر يجب أف يكوف غير محقؽ الوقوع وغير متعمؽ بمحض إرادة أحد
طرفي العقد ومشروعاً ال يخالؼ النظاـ العاـ أو اآلداب العامة  ،بحيث أف
المؤمف لو ينتفع في عدـ وقوع الخطر المؤمف منو  .وبعبارة أخرى أف

لممؤمف لو مصمحة في عدـ وقوع ىذا الخطر ومف أجؿ ىذه المصمحة أمف
عمى ىذا الخطر  ،وفي حالة عدـ وجود ىذه المصمحة فإف عقد التأميف
يتحوؿ إلى عقد مغامرة أو رىاف .
الشروط الالزمة لتوفر المصمحة التأمينية
لكي تكون ىناك مصمحة تأمينية يجب أن تتوفر ثالثة شروط وىي :
ٔ -يمزـ أف يكوف ىناؾ ماؿ أو شخص عرضة لمخطر تتوفر فيو شروط
الخطر الثبلثة .
ٕ -أف يكوف ىذا الخطر محبلً لعقد التأميف .

ٖ -أف يكوف لممؤمف لو عبلقة مادية مشروعة بالخطر المؤمف منو بحيث
أنو ينتفع مف عدـ وقوعو وبقاء الماؿ المؤمف عميو أو الشخص المؤمف عميو
سالماً ويتضرر بوقوعو إذا تعرض الماؿ أو الشخص لمضرر .
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المصمحة التأمينية في التأمين من الحريق ومتى يمزم توفرىا ؟
إف التأميف مف الحريؽ ىو نوع مف أنواع التأميف عف األمواؿ
والممتمكات وأف المصمحة التأمينية في تأميف األمواؿ تنشأ بسبب (الممكية
والحيازة والعقد والقانوف) .
فبسبب الممكية تكوف لممالؾ المصمحة التأمينية في ممو الخاص وأموالو .
وبسبب الحيازة تنشأ مصمحة تأمينية لمحائز في األمواؿ التي بحيازتو ولذلؾ
فإنو يستطيع التأميف عمييا بالرغـ مف أنو ليس مالكيا  ،ألف الحائز عمى
األمواؿ يكوف مسؤوالً عف األمواؿ التي بحيازتو تجاه المالؾ عف الخسارة أو
الضرر المذيف يمحقاف باألمواؿ .

مثاؿ أصحاب الفنادؽ مسؤولوف عف أمواؿ نزالء فنادقيـ وأمتعتيـ .
وبسبب العقد تنشأ المصمحة التأمينية فالدائف لو مصمحة تأمينية في حياة
مدينو (مثاؿ قروض مصرؼ اإلسكاف ومصرؼ الرشيد  /يجري التأميف عمى

حياة المقترض في في حالة وفاتو تدفع شركة التأميف مبمغ القرض المتبقي).
وشركات التأميف ليا مصمحة تأمينية في إعادة تأميف األمواؿ والمخاطر التي
قبمت تأمينيا  ،كذلؾ الزوج والزوجة كؿ منيما لو المصمحة التأمينية في
أمواؿ اآلخر .
وسبب القانون تكوف لمشخص المصمحة التأمينية في المسؤولية التي تقع
عميو ولو  ،لذلؾ يجري التأميف مف المسؤولية  .فالشخص مسؤوؿ عف أي
ضرر مادي أو إداري يحدثو لآلخريف .
متى تتوقف المصمحة التأمينية
في وثيقة التأميف مف الحريؽ والسرقة نصت في الشرط الثالث يتوقؼ
مفعوؿ التأميف عمى األمواؿ عند انتقاؿ المصمحة التأمينية في األمواؿ
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المؤمف عمييا إلى غير المؤمف لو ما لـ يحصؿ المؤمف لو عمى موافقة
الشركة تصدر منيا قبؿ وقوع التمؼ والضرر حيث يصدر ممحؽ أو بتظييره
بوثيقة التأميف باسـ المؤمف لو الجديد .
مبدأ التعويض Principle of inclemently

يقضي مبدأ التعويض بوضع المؤمف لو بعد وقوع الخسارة في نفس

المركز الم الي الذي كاف عميو قبؿ وقوع الضرر إال إذا أمف المؤمف لو بأقؿ
مف القيمة الحقيقية لمماؿ المؤمف عميو وقت وقوع الخطر فإنو يحصؿ عمى
تعويض غير كامؿ .
إف عقود التأميف مف الحريؽ تعتبر عقود تعويضية وأف ما يدفع مف تعويض
بعد وقوع الحادث لممؤمف فيو محدد بمقدار الخسارة المالية التي تصيب
المؤمف لو وليس لممؤمف لو أف يستمـ مبمغاً أو يحصؿ عمى تعويض أكثر
مف تمؾ الخسارة وليس لو أف يثري عمى حساب التأميف .

قاعدة النسبية في التأمين

تطبيؽ قاعدة النسبية في التأميف الناقص ومعناىا (إذا كانت قيمة

الماؿ المؤمف عميو تزيد بتاريخ الحادث عف مبمغ التأميف فإف التعويض الذي
تدفعو شركة التأميف ىو ما يعادؿ النسبة بيف مبمغ التأميف وقيمة الماؿ يوـ
الحادث) .
قاعدة النسبية الرياضية

التأمين

مبمغ التعويض = الخسارة الفعمية *

الذي تدفعو شركة التأمين

القيمة الحقيقية لألموال المؤمن عمييا
وقت الحادث
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قاعدة النسبية = الخسارة الفعمية *

التأمين
القيمة الحقيقية لألموال المؤمن عمييا
وقت الحادث

مثال /

تعرض المؤمف لو إلى ضرر في بضاعتو مؤمف عمييا بوثيقة

التأميف مف الحريؽ
 مقدار الضرر ٓٓٓٓ ٙألؼ دينار
 وكاف مبمغ التأميف ٓٓٓٓٓٔ ألؼ دينار
 واف قيمة البضاعة وقت الحادث ٓٓٓٓ٘ٔ ألؼ دينار
ما مقدار التعويض الذي تدفعو شركة التأميف ؟
وما مقدار الخسارة التي يتحمميا المؤمف لو ؟
ٓٓٓٓٓٔ

الحل /

= ٓٓٓٓٗ

مبمغ التعويض = ٓٓٓٓ* ٙ
ٓٓٓٓٓ٘ٔ

وعميو فإف المؤمف لو قد استمـ تعويض قدره (ٓٓٓٓٗ) ألؼ دينار وىو يقؿ
عف مبمغ الضرر الفعمي بمبمغ ٕٓٓٓٓ ألؼ دينار وسبب ذلؾ ىو أف
المؤمف لو قد أجرى تأميف ناقص .
التأمين الزائد
ىو إف المؤمف لو يجري التأميف بمبمغ يزيد عف قيمة األمواؿ المؤمنة
وعميو فإف الحد األعمى لمسؤولية المؤمف (شركة التأميف) ىو القيمة الحقيقية
لؤلمواؿ المؤمنة ويعتبر عقد التأميف باطبلً بالقدر المتعمؽ بالزيادة .

33

إف اليدؼ مف وضع قاعدة النسبية ىو أنو ال يجوز أف يكوف التأميف مصدر
ربح لممؤمف لو  ،وانما الغرض منو ىو تعويض المؤمف لو عف األضرار
المادية التي لحقت باألمواؿ المؤمف عمييا بحسب قيمتيا الحقيقية وقت
الحادث  .واذا اتضح مف خبلؿ تقرير خبير التسوية بأف قيمة األمواؿ
المؤمف عمييا كانت أقؿ مف المبمغ المؤمف بو  ،فإف المؤمف لو ال يستحؽ
تعويضاً إال عف الخسارة الفعمية .
النتائج المترتبة عمى مبدأ التعويض

إن النتائج المترتبة عمى مبدأ التعويض في التأمين ىي :
ٔ -إف المؤمف لو يستطيع المطالبة بالخسائر المادية المباشرة  ،أما
األضرار غير المباشرة أي األضرار والخسائر التبعية كخسارة األرباح فبل
تكف مضمونة ما لـ تتـ إضافتيا إلى الوثيقة بغطاء خاص .
ٕ -عندما تكوف الخسائر أو األضرار جزئية فبل يحؽ لممؤمف لو أف يطالب
بالتعويض عف خسارة كمية ويحؽ لو أف يطالب بالتعويض عف الخسائر
الجزئية التي تكبدىا .
ٖ -عندما يعوض المؤمف لو مف قبؿ المؤمف تعويضاً كامبلً عف خسارتو أو

ضرره فإنو يترتب عميو نقؿ جميع حقوقو تجاه الطرؼ الثالث المسؤوؿ عف

الخسارة أو الضرر إلى المؤمف وال يحؽ لممؤمف لو في ىذه الحالة الرجوع
عمى الغير (الطرؼ الثالث) وىذا ىو فحوى مبدأ الحموؿ). (Subrogation
ٗ -ال يحؽ لممؤمف لو أف يحصؿ عمى ما يزيد عف خسارتو بغض النظر
عف عدد وثائؽ التأميف التي بحوزتو فبل يستطيع أف يحصؿ مف جميع
الشركات المؤمف عمييا عمى أكثر مف مبمغ خسارتو وىذا ىو فحوى مبدأ
المشاركة ). (Cortibution
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مبدأ المشاركة أو االشتراك )(Contribution
يقضي مبدأ المشاركة بأنو (إذا وجد عقد تأميف تعويضي آخر أو
عقود تأميف تعويضية أخرى تغطي نفس المصمحة التأمينية والمؤمف لو
(نفسو) مف نفس الخطر أو األخطار  ،فإف تعويض المؤمف لو يساىـ فيو
المؤمنوف أي (شركات التأميف) جميعاً وفؽ نسبة تأميف كؿ شركة بحيث
بالنياية ال يستمـ المؤمف لو تعويض أكثر مف الخسارة الحاصمة لو) .

من خالل تعريف المشاركة أعاله نستنتج ما يمي -:
ٔ -إف مبدأ المشاركة يعني وجود أكثر مف شركة تأميف .
ٕ -إف مبدأ المشاركة ىو مف نتائج مبدأ التعويض ويطبؽ عمى العقود
التعويضية (تأميف األمواؿ والممتمكات) وال يطبؽ عمى العقود غير
التعويضية (عقود تأمينات الحياة والحوادث الشخصية) .
ٖ -إف شركات التأميف المتعددة تمارس التأميف وعمى نفس األخطار
المطموب التأميف منيا وأنيا تغطي نفس المصمحة التػأمينية .
ٗ -إف ىذه الشركات يسري فييا عقد التأميف لنفس مدة التأميف .
المؤمنيف (شركات التأميف)
٘ -إف التعويض الذي يدفع يساىـ فيو جميع
ّ
وفؽ نسبة مبمغ تأمينية .
 -ٙعمى الرغـ مف تعدد شركات التأميف التي قبمت التأميف عمى نفس
الخطر فإف التعويض الذي يدفع ىو بقدر الخسارة الحاصمة لممؤمف لو .
النص الذي يرد في وثائق التأمين بخصوص مبدأ المشاركة
(إذا كان ىنالك في وقت تقديم طمب التعويض عقود تأمين أخرى تغطي
نفس الخسارة أو الضرر فإن الشركة سوف ال تكون مسؤولة عن الدفع أو
المساىمة بأكثر من حصتيا النسبية في أي خسارة أو ضرر أو

مسؤولية).
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نستنتج مف ىذا النص بأف المؤمف (شركة التأميف) مسؤولة عف حصتيا
النسبية فقط وبعبارة أخرى فإنيا غير مسؤولة عف دفع كامؿ الخسارة ومف ثـ
يسترد ما دفعو أكثر مف حصتو مف شركات التأميف األخرى .
مثال /

أجرى شخص التأميف عمى محمو التجاري مف خطر الحريؽ بمبمغ تأميف

قدره ٓٓٓ ٔٓٓ,ألؼ دينار لدى شركة (أ) و ٓٓٓ ٔ٘ٓ,ألؼ دينار لدى
شركة (ب) و ٓٓٓ ٕٓٓ,ألؼ دينار لدى شركة (ج) فأصبح مجموع مبمغ
التأميف عمى المحؿ ٓٓٓ ٗ٘ٓ,ألؼ دينار .
حدث حادث حريؽ أدى إلى حصوؿ خسارة لو تقدر بػ (ٓٓٓ )ٜٓ,ألؼ
دينار  .ما ىو التزاـ كؿ شركة بدفع حصتيا مف الخسارة عمماً أف الوثيقة
تنص عمى حؽ االشتراؾ ؟
الحل /

ٓٓٓٓٓٔ
= ٕٓٓٓٓ

ما تدفعو الشركة (أ) = ٓٓٓٓ* ٜ
ٓٓٓٓ٘ٗ

ٓٓٓٓ٘ٔ
= ٖٓٓٓٓ

ما تدفعو الشركة (ب) = ٓٓٓٓ* ٜ
ٓٓٓٓ٘ٗ
ٕٓٓٓٓٓ

= ٓٓٓٓٗ

ما تدفعو الشركة (ب) = ٓٓٓٓ* ٜ
ٓٓٓٓ٘ٗ
المجموع = :2222
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مف خبلؿ المثاؿ السابؽ نجد أف كؿ شركة تدفع حصتيا مف الخسارة
بحيث ال تزيد ما يقبضو المؤمف لو مف مبمغ تعويض عمى مبمغ خسارتو
الفعمية جزئية كانت أـ كمية .
إف عقود التأميف عمى الحياة ال تخضع إلى مبدأ المشاركة كونيا عقود غير
تعويض ية وفي ىذه الحالة يجوز تعدد عقود التأميف ومف حؽ المؤمف لو أف
يستمـ التعويض مف أكثر مف شركة أجرى التأميف لدييا .
مبدأ الحمول (حق الحمول والحمول القانوني) )(Subrogation

إف كافة عقود التأميف تخضع إلى مبدأ ىاـ وىو مبدأ التعويض ما

عدا عقود التأميف عمى الحياة وعقود التأميف مف الحوادث الشخصية ويتفرع
عف مبدأ التعويض مبدأ ىاـ آخر ىو مبدأ (الحموؿ في الحقوؽ) أو ما يسمى
بحؽ الحموؿ والذي نصت عميو ىو اآلخر مواد القانوف ويعني حؽ شركة
التاميف في الرجوع عمى الغير فاعؿ الضرر أو المتسبب لو إذا كاف الخطر
المؤمف منو قد وقع بفعؿ الغير أو بسببو .
إف ىذا المبدأ يعني بأف المؤمف أي (شركة التأميف) تحؿ محؿ المؤمف لو
في جميع الحقوؽ والدعاوي التي تكوف لؤلخير بالنسبة لمشيء المؤمف عميو
وذلؾ مف وقت وقوع الحادث المسبب لمخسارة تجاه الطرؼ الثالث المسبب
لمضرر .
واف حؽ شركة التأميف في أف تحؿ محؿ المؤمف لو في إقامة الدعوى عمى
مسبب الضرر تكوف في حدود مبمغ التعويض الذي تدفعو إلى المؤمف لو .
أي لكي يكوف ىناؾ حؽ حموؿ يجب أف يكوف ىناؾ تعويض قد تدفعو شركة
التأميف إلى المؤمف لو  ،واذا كانت ىنالؾ خسارة كمية قد دفع تعويضيا
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شركة التأميف بمقتضى ىذا المبدأ فإف لممؤمف الحؽ في أف يمتمؾ ما تبقى
مف الشيء المؤمف عميو وىنا يجب أف نميز بيف حالتيف اثنتيف :
ٔ -حالة التعويض عف خسارة كمية  :في ىذه الحالة يتمتع المؤمف بجميع
الحقوؽ والدعاوى التي لممؤمف لو كصاحب مصمحة في الشيء المؤمف عميو
ويحؿ محمو في كؿ مالو مصمحة فيما قد يتبقى مف الشيء المؤمف عميو .
ٕ -حالة التعويض عف خسارة جزئية  :وفي ىذه الحالة يتمتع المؤمف
بجميع الحقوؽ والدعاوى التي لممؤمف لو كصاحب مصمحة في الشيء
المؤمف عميو بقدر ما دفعو مف خسارة جزئية وليس لشركة التأميف الحؽ في
تممؾ ما تبقى مف الشيء المؤمف عميو .
إف ح ؽ المؤمف في تممؾ ما تبقى مف الشيء المؤمف عميو بعد دفعو
تعويض عف خسارة كمية إنما ىو حؽ اختياري حيث ال تجبر المؤمف عمى
التممؾ إذا وجد بأف حؽ التممؾ قد ال يعود عميو بفائدة أو قد يسبب خسارة لو
وال يحؽ لممؤمف أف ي سترد مف الغير المسبب لمضرر أكثر مف التعويض
الذي دفعو فعبلً إلى المؤمف لو .

وبموجب حؽ الحموؿ عمى المؤمف لو أف يعطي إلى المؤمف كافة البيانات

والمستندات ويتخذ كؿ إجراء ضروري لممحافظة عمى حقوؽ المؤمف بشكؿ
كامؿ وأف يقيـ الدعوى عمى الطرؼ الثالث وأف ال يتنازؿ عف المسبب
لمضرر دوف موافقة المؤمف واذا تنازؿ عف حقو تجاه المسبب لمضرر فإف
(شركة التأميف) تعفى مف التزاماتيا بتعويض المؤمف لو .
وبموجب حؽ الحموؿ فإف عمى شركة التأميف أف تثبت أماـ المحاكـ بأنيا قد
دفعت التعويض إلى المؤمف لو وأف وسيمة اإلثبات ىنا ىو (وصؿ
المخالصة) وىو وصؿ تنظمو شركة التأميف يقوـ المؤمف لو بالتوقيع عميو
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بعد استبلمو مبمغ التعويض واف ىذا الوصؿ يشار فيو إلى مبمغ التعويض
الذي استممو المؤمف لو .
إف حؽ الحموؿ ال يسري عمى أبناء المؤمف لو وال أصولو أو فروعو
وال أصياره وال تابعيو وال مستخدميو وال عمالو أو خدمو وال يسري عمى أي
شخص يقيـ عادة في كنفو إال إذا وقع الخطأ بفضؿ أحد ىؤالء عمداً أو

بسوء نية .

كما وأ ف الحكـ مف منع الحموؿ تجاه ىؤالء ىو أف التعويض الذي دفعو
المؤمف إلى المؤمف لو عف الضرر الذي تسبب بو ىؤالء والذي يطالب بو
ال عف
المؤمف بموجب حؽ الحموؿ سيتحممو المؤمف لو بنفسو باعتباره مسؤو ً

ىؤالء وبالتالي يضيع فائدة التأميف عمى المؤمف لو .

عدم خضوع عقود التأمين عمى الحياة وعقود التأمين من الحوادث

الشخصية لمبدأ الحمول ومبدأ المشاركة

إف الصفة التعويضية تقتصر عمى عقود التأميف لؤلمواؿ وتنحصر
عف عقود تأميف األشخاص وبالتالي ال تخضع عقود التأميف مف األشخاص
وعقود التأميف مف الحوادث الشخصية لمبدأ التعويض وال تطبؽ عمييا قاعدة
النسبية أو شرط النسبية إذ ال تظير بيا حالة التأميف الناقص .
وحيث أف عقود التأميف مف األشخاص وعقود التأميف مف الحوادث
الشخصية ليست عقودًا تعويضية فإف مبدأ الحموؿ المتفرع عف مبدأ
التعويض ال يطبؽ عمييا وال تخضع ىي لو  ،وعميو يجوز في ىذه العقود
الجمع بيف مبمغ التعويض الذي يستممو مف شركة التأميف والمبمغ الذي
يستممو مف قبؿ الغير المسبب لمضرر وال تحؿ شركة التأميف محؿ المؤمف
لو أو المستفيد في مقاضاة مسبب الضرر .
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كما أنو مف حؽ المؤمف لو في وثيقة الحوادث الشخصية والمؤمف عميو في
وثائؽ التأميف عمى الحياة أف يجري التأميف لدى أكثر مف شركة تأميف وبأي
مبمغ تأميف ويستمـ التعويض مف ىذه الشركات كبلً حسب مبمغ تأمينو في
حالة استحقاؽ الوثيقة .

مبدأ السبب المباشر

السبب المباشر مبدأ ميـ مف مبادئ التأميف بموجبو تقرر شركة

التأميف إذا ما كاف الحاث مستثنى مف غطاء التأميف أو غير مستثنى إذ أف
شركة التأميف مسؤولة عف أي خسارة يكوف سببيا المباشر خط اًر مؤمناً ضده

وغير مسؤولة عف أي خسارة ال يكوف سببيا المباشر خط اًر مؤمناً ضده .

وبناءاً عمى ما جاء أعبله فإف شركة التأميف غير مسؤولة عنو .

ٔ -إف أي خسارة تعزى إلى خطأ المؤمف لو المتعمد أو سوء نيتو .
ٕ -إف المؤمف غير مسؤوؿ عف االستيبلؾ االعتيادي الناشئ عف
االستعماؿ والنضج االعتيادي والكسر والعيب الذاتي أو االحتراؽ الذاتي .
ٖ -في التأميف البحري شركة التأميف غير مسؤولة عف التمؼ الذي يصيب
البضاعة بسبب التأخير في الرحمة البحرية .
مسؤولية المؤمن (شركة التأمين) بموجب مبدأ السبب المباشر

إف المؤمف ال يكوف مسؤوالً بموجب وثيقة التأميف إال إذا كانت

الخسارة أو الضرر أو الحادث المشموؿ بالتغطية التأمينية ناشئة بصورة

مباشرة بسبب الخطر أو األخطار المؤمف منيا  .وألجؿ أف يستحؽ تعويض
أو أي مبمغ بموجب وثيقة التأميف البد مف تحقؽ العبلقة السببية المباشرة
بيف السبب واألثر الناتج عنو  ،بيف الخطر المؤمف منو والخسارة الحاصمة
والحادث الواقع ويجب أف تكوف ىذه العبلقة واضحة .
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مثال /
أجرى شخص تأميف مف السرقة عمى داره السكنية وقد حصؿ حادث
سرقو لو بفعؿ عمؿ ثقب في الجدار أو استخداـ مفاتيح  ،قدـ طمب تعويض
إلى شركة التأميف وتـ التأكد مف أف السبب المباشر لمحادث ىو حادث
السرقة فعبلً وال توجد أسباب أخرى لمحادث .

وفي حاالت أخرى تتداخؿ أسباب عديدة بحيث تصعب معرفة ما إذا كانت
الخسارة الواقعة ترجع بصورة مباشرة إلى خطر مؤمف منو أو غير مؤمف
وىنا يجب التأكد مف مبدأ السبب المباشر .
تعريف السبب المباشر  /تعريف القاضي
(ىو السبب الفعاؿ الكافي إلحداث سمسمة مف الحوادث تكوف السبب في
النتيجة الحاصمة عنيا بدوف تدخؿ أي عامؿ آخر ناشئ عف مصدر جديد
مستقؿ يقطع ترابط تمؾ السمسمة) .
لتقرير ما إذا كاف حادث ما مستثنى مف الغطاء أو غير مستثنى فإف مف
الضروري التأكد مف سببو المباشر .
مثال /
إف خطر الزلزاؿ خطر مستثنى مف غطاء التأميف وأف الزلزاؿ كاف
ىو السبب في حصوؿ الحريؽ ىنا االستثناء يسري عمى الحريؽ في المكاف
الذي حصؿ في الزلزاؿ وعمى كافة الحرائؽ التي تنتشر بسبب الحريؽ األوؿ
الناشئ بفعؿ الزلزاؿ ولنفرض أف شخصاً أخذ قطعة خشب مشتعمة مف

الحريؽ األوؿ أو الحرائؽ المتبلحقة ورماىا عمى بناية فاشتعمت فييا النيراف

فإف السبب المباشر لمحريؽ في العمارة ليس الزلزاؿ وانما الفعؿ الضار
العمدي .
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طمب التأمين
يسبؽ إبراـ عقد التأميف تقديـ طمب بإجراء التأميف يقدمو طالب
التأميف ) (Prosperإلى المؤمف ) (Insurerليأخذ المؤمف (شركة التأميف)
عمى عاتقيا ضماف الخطر المطموب تغطيتو .
وفي بعض األحياف يكوف تقديـ الطمب تحريري مف خبلؿ استمارة خاصة
حسب نوع التأميف  ،وفي بعض األحياف يكوف تقديـ الطمب شفوي أو مف
خبلؿ االتصاؿ بالياتؼ وفي كمتا الحالتيف يمزـ الحصوؿ عمى موافقة المؤمف
لو التحريرية بإجراء التأميف والتزامو بعقده وبدفع قسط التأميف  .وعند تسميـ
الوثيقة إلى المؤمف لو يوقع المؤمف لو عمى إق ارر يقر فيو المؤمف لو
باستبلمو لموثيقة وتعيده بتطبيؽ شروطيا وتعاد إلى شركة التأميف حتى ال
يتنصؿ المؤمف لو مستقببلً مف شروط الوثيقة .
استمارة طمب التأمين Proposal form

وىي استمارة مطبوعة ومعدة مسبقاً وحسب أنواع التأميف  ،وىذه

االستمارة تقدـ مف قبؿ المؤمف إلى المؤمف لو  ،وتقدـ ىذه االستمارة في مقر
الشركة أو مف خبلؿ وكبلء شركة التأميف أو مف خبلؿ منتجييا .
ىذه االستمارة تحتوي عمى أسئمة يجيب عمييا طالب التأميف ويعمف فييا كافة
الحقائؽ والبيانات والمعمومات الخاصة بالخطر المطموب التأميف منو لكي
يتمكف المؤمف مف تقدير الخطر  ،ولتقرير ما إذا كاف يقبؿ إجراء التأميف أـ
ال وليقدر ثابتاً السعر البلزـ استيفاءه والمناسب مع احتماؿ وقوع الخطر .

وتعبر البيانات التي يذكرىا المؤمف لو في استمارة طمب التأميف ىي البيانات
الضرورية إلحاطة المؤمف (شركة التأميف) بطبيعة الخطر الذي سيتعيد
بتحمؿ مسؤولية تغطيتو وأف األسئمة في استمارة طمب التأميف تتضمف

اإلجابة عمى :
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 تحديد اسـ وىوية طالب التأميف  /عنوانو  /مينتو  /عممو .
 عبلقتو بالخطر المطموب التأميف عميو  /مالؾ  /حائز .
 التاريخ التأميني لطالب التأميف  /ىؿ أمف سابقاً وىؿ لديو تأميف
مستمر /أنواع الوثائؽ/ىؿ تـ إلغاء وثائؽ لو .

 تحديد مبمغ التأميف .
 الخطر المطموب التأميف منو وطبيعتو وأوصافو والظروؼ الخارجية
المحيطة بو ونوع التغطية المطموبة .
 تحديد طبيعة األمواؿ المطموب التأميف عمييا .
إف تقديـ طمب التأميف يعتبر إيجاباً مف طالب التأميف ولكف تقديـ الطمب

يعتبر غير ممزـ لممؤمف لو ولممؤمف ما لـ يصدر قبوؿ مف شركة التأميف ،
واذا قبؿ المؤمف إجراء التأميف (واف توقيعو عمى االستمارة يعني قبولو) فإف
العقد ينفذ حالما يصؿ العمـ إلى المؤمف لو مف خبلؿ وكيؿ المؤمف أو مف
خبلؿ المنتج أو مف خبلؿ مراجعة المؤمف لو مباشرة إلى مقر شركة
التأميف  ،وبعد قبوؿ الطمب مف قبؿ شركة التأميف فإنو يعد بعد ذلؾ حجة
وسند عمى المؤمف لو وكؿ ما يتضمنو جزء مف العقد ال يتج أز ويكوف ممزماً
لممؤمف ولممؤمف لو .

وفي بعض األحياف عندما يمؤل طالب التأميف استمارة طمب التأميف بحضور
منتج التأميف أو وسيطو فإنو لو الحؽ في إعطاء رأيو وتثبيتو عمى استمارة
الطمب ليأخذ بو المؤمف (شركة التأميف) .
أسئمة /
س /ما ىي إجراءات التأميف العممية ؟

ج /تقديـ طمب التأميف  /استمارة طمب التأميف .
س /ما ىي طبيعة األسئمة التي تتضمنيا استمارة طمب التأميف ؟
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س /متى ينفذ عقد التأميف وىؿ أف تقديـ طمب التأميف يعتبر ممزـ لممؤمف
(شركة التأميف) ؟
س /ما ىو اإلقرار الذي يوقعو المؤمف لو عند استبلـ وثيقة التأميف ؟
س /ما ىي طبيعة األسئمة التي تضمنتيا استمارة طمب التأميف عف السرقة
وعف السيارات وعف الحوادث الشخصية ؟ وما ىي األسئمة التي تتعمؽ
بالمؤشر المادي والمؤشر المعنوي ؟
وقد يكوف سبب الخطر المادي بفعؿ اإلنساف كما ىو الحاؿ في
حوادث السيارات وكذلؾ األخطار الصناعية كحوادث العمؿ واالنفجاريات ،
واألخطار االجتماعية كالشغب واضرابات العماؿ واالضطرابات األىمية
واألخطار العامة األخرى كالحروب والقرصنة واحتجاز ومصادرة السفف .
كما يمكن تقسيم األخطار إلى أخطار مادية وأخطار معنوية

أ -األخطار المادية  :ىي العوامؿ المادية التي تؤثر في زيادة حدة الخطر
مثؿ نوع المواد المستخدمة في البناء في التأميف عمى األبنية مف الحريؽ /
موقع البناء وبعده عف مركز اإلطفاء  /قرب محؿ التأميف عمى األبنية مف
الحريؽ  /موقع البناء وبعده عف مركز اإلطفاء  /قرب محؿ التأميف مف
منشآت خطرة كمحطات تعبئة الوقود .
(بالنسبة لمسفينة في التأميف البحري)
الشركة العائدة ليا /عمر السفينة/درجة تصنيفيا /خط سير السفينة  /طبيعة
البضاعة المنقولة ونوع تغميفيا .
ب -األخطار المعنوية  :وترجع في سببيا إلى شخصية المؤمف لو أو
المتصميف بو والعامميف معو والمستخدميف عنده وسموكيـ كالغش واإلىماؿ
والتغير في السموؾ اعتماداً عمى وجدود التاميف .
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من ناحية الشيء أو الشخص المؤمن عميو وينقسم الخطر إلى
أ -خطر عمى األشخاص .
ب -خطر عمى األمواؿ .
ج -المسؤولية  /كالذي يغطيو تأميف المسؤولية المدنية الناشئة عف استخداـ
السفف والطائرات والسيارات .
ويغطي تأميف المسؤولية  .المسؤولية التي تترتب عمى الشخص مف
جراء ما تحدثو أفعالو مف ضرر باآلخريف وكذلؾ مف جراء ما يحدثو أفعاؿ
اآلخريف (عمالو ومستخدميو وتابعيو) ممف يسأؿ عنيـ قانوناً وكذلؾ جراء ما

تحدثو األشياء التي يمتمكيا كمحمو وسياراتو وطائراتو وسفنو وآالتو

الميكانيكية  .يمزـ عف كؿ ذلؾ تعويض المتضرر لذلؾ يغطي ىذه
المسؤولية لدى شركة التأميف إذ تتحمؿ عبئ دفع التعويض إلى المتضرر
بدالً عف المؤمف لو عند تحقيؽ مسؤولية األخير المدنية .
العوامل المؤثرة في حدة الخطر

أوالً – العوامل التي تزيد من حدة الخطر

ىناك عامال ن يؤديان إلى زيادة حدة الخطر :
أ -عوامؿ المؤثر المعنوي  : Moral hazardإف لشخصية المؤمف لو أو
المتصميف بو والعامميف معو ومستخدميو وعمالو تأثير كبير في تحديد حدة
الخطر وىذه يجب أخذىا بنظر االعتبار مف قبؿ شركة التأميف عند تقدير
درجة احتماؿ الخطر .
إف النقص في الخصائص األخبلقية والغش واالحتياؿ واإلىماؿ
والتغيير السموكي اعتماداً عمى وجود التأميف وعدـ الحرص وانعداـ الكفاءة
في التنظيـ أمور تؤدي إلى زيادة حدة الخطر وتزيد مف درجة احتماؿ وقوعو
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وىذا يؤدي إلى رفض إجراء التأميف مف قبؿ شركة التأميف أو إجراؤه بسعر
تأميف أعمى أو فرض شروط خاصة عمى وثيقة التأميف .
أما األمانة والنزاىة والصدؽ وحسف النية والحرص والتنظيـ وسموؾ المؤمف
لو وىو مغطى بالتأميف  ،كما لو كاف غير مؤمف وىذه أمور تؤدي إلى تقميؿ
حدة الخطر وقبوؿ التأميف مف قبؿ المؤمف .
ومف صور المؤثر المعنوي عماؿ المؤمف ومستخدميو وطبيعة العبلقة بينيـ
وبيف رب العمؿ  ،فإذا كانت سيئة تكثر الحوادث ويزداد وقوع الخطر .
وكذلؾ يدخؿ ضمف المؤثر المعنوي األطراؼ الثالثة (كالمستأجريف وعابرو
السبيؿ ومختمو العقؿ وفاقدو الشعور واألطفاؿ الذيف يمعبوف بالثقاب وكذلؾ
المدخنوف وما يسببونو مف حرائؽ بأعقاب سجائرىـ وأعواد الثقاب .
وفي حالة زيادة المؤثر المعنوي تمجأ شركات التأميف إلى رفض التأميف إذا
كاف العامؿ المعنوي يتعمؽ بالغش واالحتياؿ .
أما إذا كاف ىناؾ إىماؿ أو عدـ الحذر البلزـ تمجأ شركات التأميف إلى
وضع بعض الشروط ومنيا -:
 -2الخسارة الميدرة Losses Excess
وىذه تفرضيا شركة التأميف وينص عمييا في وثيقة التأميف (وتنص عمى
تحمؿ المؤمف لو مبمغاً معيناً مف كؿ خسارة وىذه تكوف  .أما مبمغ معيف

تكوف أوؿ ٓٓٓ ٔٓٓ,مائة ألؼ مف كؿ خسارة أو تكوف نسبة معينة مف
مبمغ التعويض كأف تكوف ٘ %أو ٓٔ %مف مبمغ التعويض .
ٕ -في بعض األحياف تمجأ الشركات إلى تحديد الغطاء التأميني أو فرض
شروط خاصة عمى المؤمف لو أثناء سرياف العقد أو عند تجديد الوثيقة .
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ٖ -ومف خبلؿ تجربة شركة التأميف مع المؤمف ليـ قد ترفض تجديد وثيقة
التأميف إلى بعض المؤمف ليـ الذيف يكثروف مف الحوادث والمطالبات
التعويضية والذيف يطمبوف تعويض أكثر مف استحقاقيـ .
ب -عوامل المؤثر المادي :

مف أمثمة ىذا المؤثر طبيعة األمواؿ والبضائع المؤمف عمييا ومدى

استيدافيا لمخطر ونوع المواد المستخدمة في البناء المؤمف عميو .
بل وىناؾ مواد بناء ذات خطر عالي
فيناؾ مواد مقاومة لمحريؽ كالطابوؽ مث ً

كالخشب مثبلً وكذلؾ نوعية أجيزة اإلنارة والتدفئة وموقع البناء كالتصاؽ
البناية بأخرى وبعد البناية عف مركز أو دائرة اإلطفاء وعف أنابيب إسالة

الماء وكثافة األبنية والمحبلت في المنطقة ونوع العمؿ  .وطبيعة الخزف ىؿ
ىي مواد خطرة كالنفط والدىف وما شابو ذلؾ فعمى المؤمف أف يأخذ بنظر
االعتبار ما يمي -:
ٔ -نوعية البناء والمواد المستخدمة فيو .
ٕ -طبيعة محتويات محؿ التأميف وىو يحوي مواد خطرة أو ال .
ٖ -طبيعة أشغاؿ البناء  /ىؿ ىو عمؿ صناعي أـ غيره وطبيعة المحبلت
المجاورة وىؿ ىي مبلصقة أـ ال  ،ونوع المواد الخطرة التي تستخدـ في
العمؿ .
ٗ -طبيعة التأسيسات الكيربائية وأجيزة اإلنارة والتدفئة ىؿ ىي حديثة أـ
قديمة .
٘ -ىؿ توجد حواجز أفقية أو عمودية أو قواطع تمنع امتداد وانتشار
الحرائؽ .
 -ٙما مدى توفر أجيزة ووسائؿ الكشؼ مف الحريؽ وأجيزة اإلنذار المبكر
وأدوات اإلطفاء .
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العوامل التي تنقص من حدة الخطر

ٔ -اعتماد سبؿ اإلدارة الصحيحة في العمؿ .
ٕ -اعتماد الطرؽ الفنية في توزيع مرافؽ األبنية .
ٖ -اعتماد طرؽ الوقاية والحماية الحديثيف في المعامؿ والمصانع .
ٗ -اعتماد وسائؿ وأجيزة اإلطفاء التمقائية (األوتوماتيكية) كأجيزة رش الماء
السقفية واستعماؿ أحزمة السبلمة في السيارات .
٘ -ارتفاع المستوى الصحي والمعاشي واالجتماعي حيث يقتؿ درجة احتماؿ
الخطر في المجتمعات المتطورة .
 -ٙومف العوامؿ التي تنقص مف حدة الخطر في التأميف البحري استخداـ
اآلالت والمكائف الحديثة في عمميات الشحف والتفريغ وتوفير المخازف
الحديثة لحفظيا .
أسئمة /

سٔ /ما ىو األساس الذي بنيت عميو نظرية التأميف ؟
سٕ /ما ىي القوانيف والنظريات والعموـ التي يعتمد عمييا التأميف في
عممو ؟
سٖ  /ما ىو الدور االقتصادي لمتأميف ؟ وما ىي الجوانب األساسية لعمؿ
التأميف ؟
سٗ /ما ىو تعريؼ عقد التأميف مف الناحية القانونية ؟
س٘  /وضح تعريؼ التأميف الشامؿ الذي يجمع بيف الجانب القانوني
والجانب الفني ؟
س /ٙما ىي أركاف عقد التأميف ؟ وما ىي عيوب العقد أو اإلرادة ؟
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س /ٚعرؼ المؤمف ،المؤمف لو ،المؤمف عميو  ،المستفيد  ،طالب التأميف ؟
س /ٛماذا تتضمف صحة التراضي ؟
س /ٜما ىي خصائص وصفات عقد التأميف  .وضحيا باختصار ؟
سٓٔ /ما ىي عناصر التأميف ؟
سٔٔ /ما ىي الشروط البلزـ توفرىا في الخطر ؟
سٕٔ /ما المقصود بمبدأ حسف النية ؟
سٖٔ /ما ىي حاالت مخالفات المؤمف لو لمبدأ حسف النية ؟
سٗٔ /ىناؾ حقائؽ المؤمف لو غير ممزـ بالتصريح بيا  .ما ىي ؟
س٘ٔ /ماذا يترتب عمى اإلخبلؿ عف حسف النية ؟
س /ٔٙماذا يقصد بالمؤثر المادي والمؤثر المعنوي وما تأثيرىما في قبوؿ
المؤمف التأميف عمى الخطر ؟
س /ٔٚماذا يقصد بمبدأ المصمحة التأمينية ؟ وما ىي شروطيا ؟
س /ٔٛما ىو األساس القانوني لمبدأ المصمحة التأمينية ؟
س /ٜٔماذا يقصد بمبدأ التعويض ؟
سٕٓ /ما ىي العقود التعويضية والعقود الغير تعويضية ؟
سٕٔ /ماذا يقصد بالتأميف الناقص والتأميف الزائد ؟
سٕٕ /متى يطبؽ شرط النسبية وماذا يتضمف ىذا الشرط وما ىي القاعدة
الحسابية التي تعتمد في دفع التعويض ؟
سٖٕ /ما ىي النتائج المترتبة عمى مبدأ التعويض ؟
سٕٗ /ماذا يعني مبدأ المشاركة وما ىي شروطيا ؟
سٕ٘ /كيؼ تتحمؿ شركات التأميف دفع التعويض بموجب مبدأ المشاركة ؟
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الفصل الرابع

التأمني من احلريق
إف المعنى التأميني لمحريؽ يختمؼ عف معنى الحريؽ لغة وأنو ينبغي
توفر شرطيف لكي يقاؿ أف ىناؾ حريؽ بالمعنى التأميني :
ٔ -أف يكوف ىناؾ اشتعاؿ (نار أو ليب) .
ٕ -أف يكوف ىذا االشتعاؿ عرضياً أو تمقائياً بقدر ما يتعمؽ األمر بالمؤمف
لو .

مف خبلؿ ما جاء أعبله يمكف أف نعرؼ الحريؽ بما يمي :
الحريق  :ىو اليبلؾ أو التمؼ أو الخسارة المباشرة أو الحتمية التي تنتج
بسبب االحتراؽ أو االشتعاؿ الناشئيف أو الممتديف خارج الحدود المرسومة
ليما .
إف الم قصود باالشتعاؿ ىنا ىو ارتفاع درجة ح اررة المادة إلى درجة االتقاد .
لذا فالحريؽ بيذا المعنى ال يشمؿ :
أ -النار التي تشتعؿ لغرض مف األغراض عندما تكوف محصورة في
حدودىا المعتادة كالنار التي تشتعؿ في موقد أو مدفئة أو فرف صموف .
ب -تمفح المواد واصفرارىا عند تجفيفيا أو أثناء كوييا .
ج -الحريؽ المسبب عمداً بفعؿ المؤمف لو أو بتحريض منو .
إال أف الحريؽ يشمؿ الحوادث التالية :

ٔ -التمؼ أو الضرر بالنار إذا انتشرت النار إلى أبعد مف حدودىا
الطبيعية .
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ٕ -الحريؽ العمدي الذي ينشأ بدوف عمـ المؤمف لو أو تواطئو أو
تحريضو .
ٖ -األضرار والتمؼ الذي يمحؽ األمواؿ المؤمنة بسبب الح اررة والدخاف
واألبخرة الناتجة مف الحريؽ .
ٗ -الخسائر واألضرار التي تمحؽ باألمواؿ المؤمنة كنتيجة مباشرة لمحريؽ
بسبب :
أ -األضرار والخسائر التي تمحؽ باألمواؿ المؤمنة بفعؿ مياه اإلطفاء أو أي
مادة أخرى تستعمؿ في اإلطفاء .
ب -األضرار الناشئة بسبب عمؿ فرؽ اإلطفاء عند قياميـ بعمميـ أثناء
عمميات اإلطفاء لغرض الوصوؿ إلى مناطؽ النار .
ج -أضرار األبنية التي تيدـ لمنع انتشار الحريؽ .
د -اإلضرار الناشئة عند انييار الجدراف عمى أمواؿ أخرى بسبب الحريؽ .
ىػ  -األضرار والخسائر التي تصيب األمواؿ التي تنقؿ إلبعادىا عف أماكف
النيراف وتمحقيا أضرار وخسائر أثناء النقؿ بشرط أف يكوف لمنقؿ ما يبرره
والقصد منو تقميؿ الخسائر .
و -ال يشترط لمحريؽ أف يقع في ماؿ المؤمف لو  ،إذ أف النار لو شبت في
جانب مف الشارع وامتدت إلى الجانب األخر وأصابت بالضرر أمواؿ مؤمنة
فإنو يمكف المطالبة بالتعويض .
تعريف عقد التأمين من الحريق
التعريف األول عقد التأمين من الحريق  :ىو اتفاؽ طرفيف يتعيد أحدىما
وىو المؤمف نظير مقابؿ متفؽ عميو يدعى القسط بأف يدفع إلى المؤمف لو

مبمغاً مف الماؿ أو شيئاً يساويو في حدود مقدار معيف عند حدوث الحريؽ أو
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خطر معيف شريطة أف يكوف الحادث مضاداً لمنفعة المؤمف لو وسبباً في
تحممو خسارة مالية .

التعريف الثاني عقد التأمين من الحريق  :ىو اتفاؽ بيف طرفيف المؤمف
والمؤمف لو بموجبو يتعيد المؤمف نظير مقابؿ قسط التأميف خبلؿ مدة معينة

ىي مدة التأميف بتعويض المؤمف لو لحد مبمغ متفؽ عميو ىو مبمغ التأميف
عف قيمة األمواؿ المؤمنة إذا تضررت بسبب الحريؽ أو أخطار أخرى معينة
استمارة طمب التأمين من الحريق
لغرض الحصوؿ عمى الغطاء التأميني المناسب وعمى سعر التأميف
المبلئـ عمى طالب التأميف أف يتقدـ بطمبو إلى شركة التأميف مف خبلؿ
استمارة طمب تأميف معدة ليذا الغرض .
إف البيانات التي يقدميا طالب التأميف تتضمف نوع األمواؿ المطموب التأميف
عمييا عقا اًر كانت أو منقوالً وصنفيا دا اًر كانت لمسكف أو متج اًر أو معمبلً أو

مخزناً لمخزف أو لمبيع بالجممة أو المفرد أو بضاعة تجارية أو أثاثاً أو سجاداً
وطبيعة تركيبيا كأف يكوف البناء مبنياً بالحجر أو الطابوؽ أو الخشب أو
اإلسمنت أو الجص أو الحديد  ،ما إذا كاف متصبلً باألبنية المجاورة أو

منفصبلً عنيا ونوع األبنية المجاورة وطبيعة تركيبيا ونوع األمواؿ وقيمتيا .

في ضوء ىذه البيانات يتقرر قبوؿ الشركة لمتأميف وتحديد سعره أو فرض

السعر اإلضافي .
كما تتضمف البيانات التاريخ التأميني لممؤمف لو  ،وىؿ توجد لو وثائؽ تأميف
سارية المفعوؿ  ،وىؿ تـ رفض تأميف سابؽ لو  ،والتعويضات السابقة لو ،
وىؿ تـ رفض طمب تعويض لو  ،وىؿ تـ فرض سعر إضافي عميو أو
فرض شروط خاصة .
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كما تدور البيانات حوؿ المعمومات الشخصية عف طالب التأميف (اسمو ،
عنوانو  ،ىويتو  ،عبلقتو باألمواؿ المؤمف عمييا) .
كما يصرح طالب التأميف بأف جميع البيانات التي قدميا صحيحة ويوقع
عمى االستمارة وبعد أف تدرس شركة التأميف الطمب تقرر قبولو أو رفضو
فإذا رفضتو تبمغ طالب التأميف بذلؾ واذا قبمتو فإنيا تحدد السعر الواجب
استيفاءه والشروط والتحذيرات بعد ذلؾ تقوـ بإجراء إصدار الوثيقة .
إال أنو في بعض األحياف تقوـ الشركة قبؿ إصدار الوثيقة بإجراء الكشؼ
الموقعي عف األمواؿ المطموب التأميف عمييا لمتثبت مف صحة البيانات
المعطاة مف قبؿ طالب التأميف وكذلؾ معرفة العوامؿ التي تزيد أو تقمؿ مف
حدة خطر .
كشف الحريق

يتطمب األمر إلجراء التأميف والموافقة عميو وتحديد سعره قياـ شركة

خاصة في عمميات التأميف الكبيرة أو ذات المبالغ العالية بإجراء الكشؼ مف
خبلؿ موظفييا أو مف خبلؿ خبراء كشؼ تنتدبيـ ليذا الغرض حيث يقوـ
الكاشؼ باإلطبلع ميدانياً عمى محؿ التأميف ويتأكد مف وجود محؿ التأميف
ومف األمواؿ المراد تأمينيا سواء كانت أبنية أو بضائع أو أثاث وكذلؾ موقع

محؿ التأميف وىؿ ىو في منطقة يزداد فييا احتماؿ وقوع الخطر أـ في
منطقة غير خطرة وكذلؾ يطمع عمى طبيعة التأسيسات الكيربائية وأجيزة
اإلضاءة والتدفئة  ،وكذلؾ يعطي الكاشؼ رأيو بشأف عوامؿ المؤثر مف
حيث سموؾ طالب التأميف وسمعتو وحسف أو سوء إدارتو وعف النظاـ
والترتيب والنظافة  ،وكذلؾ أف يتضمف تقرير الكشؼ طبيعة أجيزة اإلطفاء
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وىؿ المحؿ منفصؿ عف األبنية األخرى أو مبلصؽ ليا وطبيعة المواد
المستخدمة في البناء وىؿ البناء درجة أولى أـ ثانية أـ ثالثة .
وعمى الكاشؼ أف يعطي رأيو في سعر التأميف الواجب فرضو ويقدـ
توصيات ومبلحظات إلى المؤمف لو ندرج لكـ أدناه أىـ مبلحظات الكاشؼ
توصيات ومقترحات الكاشف
أوالً  -التوصيات الموجية إلى طالب التأمين

ٔ -تجييز محؿ التأميف بأجيزة إطفاء الحريؽ المبلئمة مع طبيعة األمواؿ
وتدريب العامميف عمى استخداميا واجراء الفحص الدوري ليا .
ٕ -استعماؿ ساحبات اليواء لتجنب وقوع انفجار الغبار .
ٖ -استعماؿ أجيزة كاشفات الحريؽ وأجيزة اإلنذار المبكر والتحسس
بالحريؽ والدخاف .
ٗ -رفع النفايات واالعتناء بنظافة المحؿ .
٘ -توجيو المؤمف لو بتأميف المحؿ مف أخطار إضافية أخرى مثؿ (أخطار
الفيضاف  ،والمسؤولية المدنية  ،وسقوط الطائرات  ،وخسارة األرباح) .
 -ٙالمراقبة والحراسة الدورية المستمرة خارج أوقات الدواـ الرسمي .
 -ٚتخصيص أماكف أو مخازف خاصة بالمواد الخطرة .
 -ٛالمحافظة عمى نظافة المخزف .
 -ٜتوفير أسس الخزف السميمة بشكؿ عاـ وحسب طبيعة البضائع وعزؿ
المخازف عف بعضيا بجدار عازؿ لمحريؽ أو ترؾ مسافات كافية بينيا
وتشييد المخازف مف المواد الغير قابمة لبلشتعاؿ .
ٓٔ -منع التدخيف منعاً باتاً داخؿ محؿ التأميف .

ٔٔ -منع استعماؿ النار ألغراض التدفئة أو غيرىا خاصة مف قبؿ الحراس.
54

ثانياً  -التوصيات الموجية إلى المؤمن :

تساعد ىذه التوصيات المؤمف (شركة التأميف) عمى اتخاذ القرار المناسب

حوؿ قبوؿ أو رفض التأميف أو قبولو بشروط معينة وىذه التوصيات تتعمؽ
بما يمي :
ٔ -فرض خسارة ميدرة عمى بعض األخطار اإلضافية كالفيضاف أو
االنفجار أو عمى جميع األخطار التي تغطييا وثيقة الحريؽ .
ٕ -عدـ قبوؿ التأميف إال بعد أف يجري طالب التأميف بعض اإلجراءات
مثؿ :
أ -تجييز محؿ التأميف بأجيزة إطفاء حريؽ مبلئمة مع طبيعة األمواؿ
المؤمنة
ب -خزف المواد بصورة سميمة
ج -عمؿ سدة ترابية بالنسبة لخطر الفيضاف واالنغمار .
د -تبديؿ التأسيسات الكيربائية القديمة .
ىػ -تغيير بعض الطرؽ اإلنتاجية غير المتطورة والخطرة بطرؽ إنتاجية
متطورة سميمة .
و -تزويد شركة التأميف بتفاصيؿ مبمغ التأميف وىؿ يوجد تأميف ناقص أـ
زائد .
ٖ -يوصي الكاشؼ بتطبيؽ السعر التعريفي المناسب أو فرض سعر خاص
بسبب جودة الخطر أو ضخامة مبمغ التأميف أو التوصية بزيادة السعر
التأميني بنسبة معينة لرداءة الخطر المادي والخطر المعنوي .
شرح وثيقة التأمين من الحريق النموذجية

وثيقة التأمين  :ىي المستند الذي يثبت عقد التأميف .

مكونات الوثيقة  :تتكوف مف :
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الديباجة  ،متف الوثيقة  ،الجدوؿ  ،التصديؽ  ،الشروط والتحذيرات واف ىذه
األقساـ تشكؿ الجزء المطبوع مف الوثيقة .
أوالً  -الديباجة  :وىي مقدمة الوثيقة يعمف فييا المؤمف انعقاد عقد التأميف
بينو وبيف المؤمف لو حيث يرد ما يمي (تعاقدت شركة التأميف ( ...المعبر

عنيا بعد بالشركة) بيذه الوثيقة مع المؤمف لو المذكور في جدوليا .
ثانياً  -متن الوثيقة  :ويسمى أيضاً بشرط النفاذ حيث يتضمف حدود
ويق أر بالشكؿ التالي :
مسؤولية الشركة تجاه المؤمف لو ُ

(عمى أنو إذا تمفت أو تضررت األمواؿ المؤمف عمييا بفعؿ الحريؽ أو
الصاعقة سواء صحبيا أو لـ يصحبيا حريؽ في أي وقت خبلؿ مدة التأميف
المذكورة في الجدوؿ أو أي مدة الحقة ليا بشرط أف يكوف المؤمف لو قد دفع

قسط التأميف إلى الشركة وقبمتو الشركة منو فتمتزـ الشركة بجبر الضرر أما
نقداً أو بإعادة األمواؿ المؤمف عمييا إلى ما كانت عميو أو بتصميحيا بمبمغ
ال يتجاوز المبمغ المؤمف بو المذكور إزاء كؿ فقرة وال يتجاوز في مجموعو

مبمغ التأميف المذكور والمحدد في جدوؿ الوثيقة) .
ثالثاً  -الجدول  :ويحوي مجموعة بيانات منيا الوصؼ الكامؿ لمحؿ
الت أميف  ،أي األمواؿ المؤمف عمييا  ،ومدة التأميف أي مدة العقد وسعر
التأميف وقسطو .
رابعاً  -التصديق  :ىو حقؿ مخصص لتوقيع المؤمف (شركة التأميف)
مديرىا أو مف ينوب عنو – وختـ الشركة – وتاريخ توقيعو وىو موجود في

الجزء األيسر مف جدوؿ الوثيقة .
الشروط  : Conditionوىي الشروط العامة لموثيقة وتكوف مطبوعة

وعددىا ثمانية عشر شرطاً وتضاؼ إلييا الشروط الخاصة التي تضاؼ إلييا
عند إصدار الوثيقة وحسب متطمبات كؿ تأميف .
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سادساً  -التحذيرات  :وىي البيانات التي تضاؼ إلى الوثيقة بقصد تحذير
المؤمف لو مف القياـ بعمؿ ما أو بتحذيره مف االمتناع عف عمؿ ما وىي

تضاؼ إلى الوثيقة عند إصدارىا وحسب متطمبات كؿ تأميف .
أما الجزء الثاني من الوثيقة  :ىو الجزء الذي يمؤل باآللة الكاتبة مف قبؿ
المؤمف ويرفؽ بالوثيقة  .ويظير عمييا أو يضاؼ إلييا ويحتوي ىذا الجزء :
رقـ الوثيقة وتسمسميا  /مبمغ التأميف  /مدة التأميف  /فرع التأميف الذي أصدر
الوثيقة ورمزه  /اسـ المؤمف لو  /عنوانو  /محؿ عممو  /رقـ ىاتفو  /وسعر
التأميف  /وقسط التأميف األولي  /وقسط التجديد السنوي  /وبياف األمواؿ
المؤمف عمييا  :نوعيا – صنفيا – كيمياتيا – أقياميا – نوعية البناء
والغرض مف استعماليا – واسـ مالؾ األمواؿ (إذ قد ال تعود ممكيتيا إلى
المؤمف لو لكنو عنده أمانة أو وديعة أو مرىونة لمغير) .
ومبمغ التأميف حيث يوزع لكؿ فقرة مف المحتويات وتحديد مبمغ تأميف
البناء  ،وموقع المحؿ وتطبع الشروط الخاصة والتحذيرات حسب متطمبات
كؿ تأميف وترفؽ بالوثيقة ويشار إلييا بالجدوؿ .
وترفؽ بالوثيقة (شريحة االستطالة) التي يقر فييا المؤمف لو باستبلمو لموثيقة
ويثبت رقميا ويوقع ويطبع اسمو والتاريخ وتقطع الشريحة وتعاد إلى الشركة
وتحفظ كدليؿ إثبات عمى طمب المؤمف لو إلجراء التأميف وقبولو بو واستبلـ
وثيقتو .
شروط الوثيقة
األخطار المغطاة واألخطار المستثناة
وعددىا ثمانية عشر مف الشروط العامة المطبوعة وىي :
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الشرط األول  /اإلعالن عن الخطر :
ويتضمف عدـ مسؤولية الشركة عف األمواؿ التي ال يصرح بالحقائؽ
الجوىرية عنيا .
الشرط الثاني  /دفع قسط التأمين :
أي قسط تأميف يدفع إلى الشركة يجب أف يؤيد بصدور وصؿ استبلـ (وصؿ
قبض) رسمي صادر مف الشركة .
الشرط الثالث  /إعالن التأمينات األخرى :
ويقضي بسقوط حؽ المؤمف لو بتعويض ما لـ يخبر الشركة قبؿ
وقوع الخطر بأي تأميف آخر نافذ عمى نفس األمواؿ المؤمنة .
الشرط الرابع  /سقوط وتزحزح األبنية :

ويقضي بإيقاؼ التأميف بموجب الوثيقة عمى أي بناء أو محتويات

فور سقوط أو تزحزح البناء بشكؿ يؤدي إلى زيادة خطر الحريؽ عمى أف ال
يكوف ىذا التزحزح أو السقوط ناتج عف حريؽ تـ تغطية خسارتو بموجب ىذه
الوثيقة .
الشرط الخامس  /االستثناءات حاالت معينة :

يقضي ىذا الشرط بأف ىذا التأميف ال يغطي الضياع بسبب السرقة

الحاصمة في أثناء الحريؽ أو بعد وقوعو  ،وكذلؾ عدـ تغطية تمؼ األمواؿ
أو تضررىا الناشئيف عف تخمرىا الذاتي أو ح اررتيا الطبيعية أو احتراقيا
الذاتي أو عند تعرضيا لعممية مف عمميات التسخيف أو التجفيؼ وسبب عدـ
شموؿ الخسارة ليذه األمواؿ ألف الخسارة نتجت بسبب اإلىماؿ ويمكف
بل عف عدـ وجود اشتعاؿ وىو الشرط
تجنبيا بالعناية والحذر الكافييف فض ً
األوؿ لتوفر الحريؽ بمعناه التأميني باإلضافة إلى أف حدوثيا ليس تمقائي أو
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عرضي بقدر تعمؽ األمر بالمؤمف لو وىو الشرط الثاني لتوفر الحريؽ
بالمعنى المذكور .
إف األمواؿ التي تحترؽ ذاتياً غير مشمولة بالتعويض ولكف إذا امتدت النيراف
إلى أمواؿ أخرى وأتمفتيا فإف الشركة تقبؿ التعويض وتتحمؿ المسؤولية .

ويوجد استثناء آخر وىو استثناء شرط األجيزة الكيربائية :

وىذا الشرط يستثني كافة الخسائر التي تصيب األجيزة الكيربائية أو

أي جزء منيا بسبب التيار القوي غير االعتيادي أو زيادة سرعة التيار أو
تبلمس األسبلؾ الكيربائية أو التقوس الكيربائي أو زيادة الح اررة الذاتية أي
الح اررة في نفس الجياز أو أي جزء منو  .إف االستثناء يرد عمى الجياز
نفسو ولك ف إذا امتدت النيراف مف الجياز نفسو إلى أمواؿ أخرى فاألضرار
الناتجة عنيا تكوف مغطاة .
ويوجد استثناء آخر وىو عدـ تغطية التمؼ والضرر الناشئيف عف إحراؽ
األمواؿ بأمر مف السمطات العامة .
كذلؾ عدـ تغطية الضرر الناشئ عف النار مف باطف األرض أي حريؽ
باطف األرض ويعني (حريؽ البراكيف وحريؽ مناجـ الفحـ وحريؽ آبار النفط)
وعدـ تغطية الضرر الناشئ عف األسمحة أو المواد النووية  .كذلؾ عدـ
تغطية الضرر الناشئ عف اإلشعاعات النووية أو التموث باإلشعاعات مف
أي وقود نووي أو أية فضبلت نووية ناتجة عف احتراؽ الوقود النووي .
الشرط السادس (استثناءات المخاطر) :

ويقضي ىذا الشرط باستثناء التمؼ أو الضرر الناشئيف عف الزالزؿ

وىيجاف البراكيف والعواصؼ واألعاصير واالضطرابات الطبيعية والتقمبات
الجوية األخرى  ،وأف عمى شركات التأميف مراعاة الدقة في قبوؿ ىذه
األخطار إذ إف ىناؾ أماكف تحدث فييا ىذه األخطار بشكؿ مستمر وأماكف
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أخرى تتعرض ليا بدرجات متفاوتة وأف عمييـ فرض األسعار تبع ًا لموقع

األمواؿ .

كذلؾ ىناؾ استثناء لمتمؼ أو الضرر الناشئ عف الحرب والغزو وأعماؿ
العدو األجنبي واألعماؿ العدائية (سواء أعمنت الحرب أـ تعمف) وكذلؾ
الحرب األىمية والعصياف والثورة والشغب .
شروط الشغب :

ٔ -تجمع مف ثبلثة أشخاص أو أكثر
ٕ -أف يكوف لدى ىؤالء األشخاص قصد مشترؾ .
ٖ -تنفيذ ىذا القصد أو الشروع بتنفيذه .
ٗ -أف يكوف عند كؿ منيـ النية في مساعدة بقية الجماعة بالقوة عند
الضرورة ضد أي شخص يحوؿ دوف تنفيذ غرضيـ .
٘ -أف تبدي الجماعة عنفاً يكفي إلرىاب شخص واحد عمى األقؿ ذي
شجاعة وحزـ مقبوليف .

وعمى المؤمف لو أف يثبت في مطالبتو بالضرر بأف سبب الحريؽ ىو الفعؿ
العمدي الضار وليس الشغب  .كما يستثنى شركة التأميف التمؼ أو الضرر
الناشئيف عف االضطرابات األىمية والعصياف والتمرد  .وكذلؾ استثناء التمؼ
أو الضرر الناشئ عف االنفجار باستثناء انفجار الغاز المستعمؿ لئلضاءة
وألغراض منزلية في بناء ال يجري منو توليد غاز وال يشكؿ جزء مف أي
مصنع لتوليد الغاز  ،إذ يكوف التمؼ أو الضرر المسببيف عف حريؽ الغابات
أو األحراش أو البراري أو األدغاؿ أو المستنقعات أو الحريؽ بتسوية األرض
بالنار .
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الشرط السابع (استثناءات األموال) :
وينص ىذا الشرط بعدـ تغطية التأميف لما يمي :
إال إذا نص في الوثيقة عمى خبلؼ ذلؾ
(البضائع المودعة أمانة أو برسـ العمولة)
السبائؾ واألحجار الكريمة غير المركبة
التحؼ واألعماؿ الفنية
المخطوطات  ،الخرائط  ،الرسوـ  ،التصاميـ  ،األشكاؿ  ،النماذج ،
القوالب  ،األوراؽ المالية  ،سندات االلتزاـ  ،المستندات أياً كانت  ،الطوابع ،
العمبلت المعدنية والورقية  ،الصكوؾ  ،الدفاتر الحسابية  ،والسجبلت

التجارية األخرى .
تمؼ الفحـ الحجري أو تضرره بسبب احتراقو الذاتي
المتفجرات
الشرط الثامن (تغيير الخطر) :
ويتضمف ىذا الشرط بوقؼ مفعوؿ التأميف في الحاالت التي يزداد
فييا حدة الخطر ما لـ يحصؿ المؤمف لو عمى موافقة الشركة المسبقة لوقوع
التمؼ أو الضرر .
الشرط التاسع (التأمين البحري) :
وبموجب ىذا الشرط يتـ تعويض األمواؿ المؤمنة بموجب وثيقة
التأميف البحري في حالة تعرضيا إلى التمؼ أو الخسارة  ،وأف مسؤولية
الشركة بموجب وثيقة الحريؽ ىو بالمبالغ التي تتجاوز ما يمكف أف تدفعو
وثيقة التأميف البحري .
الشرط العاشر (إلغاء التأمين) :
ويقضي ىذا الشرط بإعطاء الحؽ لممؤمف ولممؤمف لو بإلغاء التأميف .
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الشرط الحادي عشر (األخطار بالحادث) :
ويقضي ىذا الشرط بإلزاـ المؤمف لو بإخبار الشركة بالحادث وتقديـ أي
بيانات أو مستندات تعزز طمبو بالتعويض .
الشرط الثاني عشر (حقوق الشركة عند تحقق الخطر) :
أعطى ىذا الشرط حقوؽ لمشركة عند وقوع التمؼ أو الضرر .
الشرط الثالث عشر (الغش في المطالبة) :
ويقضي ىذا الشرط بسقوط حؽ المؤمف لو بالتعويض إذا انطوت المطالبة بو
عمى الغش أو إذا حصؿ التمؼ أو الضرر بتعمد المؤمف لو أو تواطئو .
الشرط الرابع عشر (كيفية تسوية التعويض) :

ويقضي ىذا الشرط لمشركة الخيار في أف تدفع التعويض نقداً أو أف تعيد
الماؿ التالؼ أو المتضرر أو أي جزء منو إلى ما كاف عميو أو أف تستبدلو

أو تصمحو .
الشرط الخامس عشر (الحفاظ عمى حقوق الشركة) :
يقضي ىذا الشرط بإلزاـ المؤمف لو بالمحافظة عمى حؽ الشركة بموجب حؽ
الحموؿ إذ ينص عمى شرط الحموؿ .
الشرط السادس عشر (المشاركة في التعويضات) :
وينص عمى شرط االشتراؾ أو المشاركة .
الشرط السابع عشر (التأمين الناقص) :
وينص عمى تطبيؽ شرط النسبية أي نسبية التعويض في حالة التأميف
الناقص .
الشرط الثامن عشر (اإلخطارات) :

وىو الشرط األخير مف الشروط العامة لموثيقة عمى أف تكوف جميع
اإلخطارات واالتصاالت التي تتطمبيا أحكاـ ىذه الشروط تحريرية .
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شرط التحكيم :
وىذا الشرط يقضي بإحالة أي خبلؼ بيف المؤمف لو والمؤمف ناشئ عف
وثيقة التأميف إلى التحكيـ كشرط يمتزـ بتنفيذه المؤمف لو قبؿ أف يمجأ إلى
مقاضاة الشركة أماـ المحاكـ .
نموذج شرط التحكيم
التاريخ

/

/

اتفقت شركة التأميف  ......................مع المؤمف لو ...............
عمى إحالة أي خبلؼ ناشئ عف الوثيقة المرقمة  ..........إلى التحكيـ
بموجب شرط التحكيـ المذكور أدناه .
شرط التحكيم :
أي خبلؼ ناشئ عف ىذه الوثيقة ينبغي الرجوع في حسمو إلى قرار
محكـ مف فرد يعيف كتابة مف قبؿ الطرفيف المختمفيف  ،فإذا لـ يتفقا عمى
محكـ فرد فيمزـ تعييف محكميف اثنيف يعيف كؿ طرؼ كتابة واحداً منيما

خبلؿ شير تقومي مف تاريخ مطالبة أحدىما لمطرؼ اآلخر بيذا التعييف

وعمى المحكميف انتخاب حكـ مرجح يعيف كتابة مف قبميما قبؿ المباشرة
بإجراءات التحكيـ  .ويترأس الحكـ المرجح جميع جمسات التحكيـ ويشرؼ
عمييا ويتخذ الق اررات باألكثرية واتخاذ أي قرار بيذا الشأف سيكوف شرطاً

متقدماً عمى كؿ حؽ في مقاضاة الشركة أماـ المحكمة ويتـ توقيع المؤمف لو

وشركة التأميف عمى ىذا الشرط أدناه .

عن شركة التأمين

المؤمن لو
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وال يطبع شرط التحكيـ ضمف الشروط العامة لموثيقة وانما الشركة تطبعو
عمى ورقة مستقمة ويتـ وضع نسخة منو مع نسخة الوثيقة التي يتسمميا
المؤمف لو والنسخة الثانية يتـ وضعيا مع نسخة الوثيقة لدى الشركة بعد أف
يتـ توقيعيا مف قبؿ المؤمف لو ومف قبؿ المؤمف .
تسوية تعويضات التأمين من الحريق
Fire Insurance claims Adjustment
إف عقود التأميف مف الحريؽ ىي عقود تعويضية وأف ما يدفع مف
تعويض محدد بمقدار الخسارة المالية التي تصيب المؤمف لو وليس لممؤمف
لو الحؽ في أف يستمـ تعويض أكثر مف الخسارة الحاصمة لو أو أف يثري
عمى حساب التأميف  ،وىذا ما يقضي بو مبدأ التعويض وىو إعادة المؤمف
لو إلى نفس الحالة التي كاف عمييا قبؿ وقوع الضرر أو الخسارة أي نفس
الوضع المالي الذي كاف عميو قبؿ حصوؿ الحادث .
وتوجد حاالت ال يعاد فييا المؤمف لو إلى نفس الحالة قبؿ وقوع الضرر
ومثاؿ ذلؾ خسارة األرباح أو عندما يؤمف المؤمف لو تأميف ناقص أو تأميف
زائد فبل يحصؿ في حالة الخسارة الكمية إال عمى مبمغ التأميف الذي حدده
بنفسو وتخضع الوثيقة لقاعدة المعدؿ ) (Averageأي شرط النسبية في
حالة التأميف الناقص التي يتحمؿ بموجبيا المؤمف لو نسبة مف الخسارة .
كيفية دفع التعويض :
إف المؤمف يتعيد بتعويض المؤمف لو أما :
ٔ -دفع التعويض نقداً .

ٕ -بإصبلح الماؿ أو البناء المتضرر وارجاعو إلى حالتو األولى .
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ٖ -أو استبداؿ الماؿ المتضرر أو الجزء منو  .وال يحؽ لممؤمف لو بأي
حالة مف األحواؿ أف يحصؿ عمى أكثر مف خسارتو الحقيقية أو أي شيء
عف خسارة وىمية .
مراحل تسوية تعويضات التأمين من الحريق
اإلخطار بالحادث :
عمى المؤمف لو أف يخطر شركة التأميف فو ًار بالحادث ويتضمف

وثائؽ التأميف شرطاً بذلؾ وىو الشرط الحادي عشر (عمى المؤمف لو عند
وقوع أي تمؼ أو ضرر أف يخطر بو الشركة حاالً) .

والقصد مف اإلخطار الفوري واضح وىو إحاطة الشركة عمماً في وقت مبكر

بالحادث لكي تستطيع مف جانبيا معرفة األضرار والخسائر ومقدارىا وتحوؿ
دوف تفاقميا وتزايدىا ولتخفيفيا قدر المستطاع ولمحيمولة دوف تصرؼ
المؤمف لو باألمواؿ المؤمف عمييا ولمنظر فيما إذا كانت األضرار والخسائر
مشمولة بالتغطية أو ال قبؿ أف تزوؿ معالـ الحادث بمضي المدة وحتى ال
يكوف التأخير في اإلخطار وسيمة  .وقد يعمد المؤمف لو السيئ النية إلى
استغبلؿ ذلؾ فيتحمؿ ما مف شأنو أف يزيد األضرار والخسائر بإىمالو أو
ار وىمية بجمب أمواؿ أخرى
التصرؼ باألمواؿ المؤمف عمييا أو يصنع أضر اً
تالفة يضيفيا إلى أنقاض الحريؽ أو يزيؿ آثار التأميف الناقص والقصد مف
اإلخبار الفوري ىو تمكف الشركة مف ممارسة حقيا بموجب الشرط الثاني
عشر مف الوثيقة والذي يتضمف بأنو لمشركة عند وقوع التمؼ أو الضرر
عمى األمواؿ المؤمف عمييا الدخوؿ إلى البناء أو المحؿ الذي وقع فيو التمؼ
أو الضرر أو تتسممو أو تضع يدىا عميو أو تطمب تسمـ أي مف أمواؿ
المؤمف لو الموجود في البناء أو المحؿ وقت وقوع التمؼ أو الضرر وأف
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تحتفظ بأي مف ىذه األمواؿ وتفحصيا وترتبيا وتنقميا وأف تبيع أياً مف ىذه
األمواؿ أو تصرؼ بيا لحساب ذي العبلقة .

واف ممارسة الشركة ليذا الحؽ يستمر في أي وقت وال تنتيي إال بتسمميا
إخطا اًر تحريري ًا مف المؤمف لو (إذا ما تقدـ بالمطالبة) يتضمف عدـ مطالبتو

بالتعويض بمقتضى الوثيقة أو عند البت في الطمب نيائياً أو عند ممارسة
سحب الطمب مف قبؿ المؤمف لو .

وا ف ممارسة الشركة ليذه الحقوؽ ال يحمميا أي مسؤولية تجاه المؤمف لو
وبموجب ىذا الشرط ليس مف حؽ المؤمف لو التخمي عف أي ماؿ سواء
وضعت الشركة يدىا عميو أـ ال .
واف ممارسة الشركة ليذه الحقوؽ الغرض منيا معرفة سبب الحادث وىؿ أنو
مشموؿ بالتغطية أو غير مشموؿ أو لغرض حصر األضرار والخسائر
الفعمية الحقيقية وعدـ تفاقـ مبمغ التعويض .
بعد اإلخطار الفوري عمى المؤمف لو أف يقدـ بموجب الشرط الحادي عشر
خبلؿ خمسة عشر يوـ (أو أطوؿ منيا بما قد تسمح بو الشركة تحريرياً)

مطالبة تحريرية بالتمؼ والضرر تتضمف كشؼ حساب باألمواؿ المتضررة
وأقياميا آخذاً بنظر االعتبار قيمتيا وقت وقوع التمؼ خالياً مف أي ربح .

وعمى المؤمف لو أف يبمغ الشركة في حالة وجود تأميف مشترؾ (مشاركة)

بأسماء الشركات ومبمغ تأميف كؿ شركة .
وعمى الم ؤمف لو وعمى نفقتو الخاصة أف يقدـ إلى الشركة كافة البيانات
واإلخطارات والخرائط ودفاتر حسابية وقوائـ البيع والشراء ونسخ مف الدعاوى
واألوراؽ التحقيقية وتقارير الدفاع المدني (اإلطفاء) وأي معمومات أخرى ليا
عبلقة بالمطالبة لغرض معرفة منشأ الحريؽ وسببو  ،وأف الشركة ال تدفع
التعويض بموجب ىذه الوثيقة ما لـ يكف المؤمف لو قد نفذ شروطيا  ،وأف
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مطالبة المؤمف لو لمشركة يجب أف تعزز في بعض األحياف باليميف القانونية
أو أي شكؿ قانوني آخر لكي تمارس الشركة مسؤوليتيا في تعويض المؤمف
لو .
شروط دفع التعويض

لكي تكوف الشركة مسؤولة عف التعويض يجب أف تتوفر شروطيا :

ٔ -أف يكوف الضرر والخسارة قد حصمت فعبلً .

ٕ -أف تكوف ىناؾ وثيقة تأميف سارية المفعوؿ أي أف الحادث ضمف مدة
التأميف .
ٖ -أف تكوف األمواؿ المتضررة مؤمف عمييا ومصرح بيا ضمف جدوؿ
الوثيقة .
ٗ -أف يكوف سبب الخسارة أو الضرر خطر مشموؿ بالتغطية .
٘ -يسقط حؽ المؤمف لو بالتعويض إذا انطوت المطالبة عمى غش وتقديـ
معمومات غير حقيقية .
 -ٙأف ال يحصؿ التمؼ أو الضرر بتعمد المؤمف لو أو تواطئو .
استمارة طمب تعويض Claim Form

بعد اإلخطار بالحادث تقدـ شركة التأميف إلى المؤمف لو استمارة

طمب تعويض معدة ومطبوعة ليذا الغرض مف الشركة تحتوي عمى مجموعة
أسئمة عمى طالب التعويض اإلجابة عمييا ومف ثـ يعيدىا إلى الشركة واف
القصد مف اإلجابة عمى ىذه األسئمة ىو التعرؼ عمى طبيعة الحادث وكيفية
وقوعو وظروفو واإلجراءات المتخذة بعد وقوعو وتفاصيؿ األمواؿ المطالب
بالتعوي ض عنيا ومبمغ المطالبة وعما إذا كاف الحادث مشموؿ بالتغطية أـ ال
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وكذلؾ معرفة اسـ المؤمف لو ورقـ وثيقة التأميف ومدة التأميف تفاصيؿ
األمواؿ المؤمنة وقيمتيا التأمينية .
شروط التأميف وفيما إذا كاف المؤمف لو يتحمؿ جزء مف التعويض كخسارة
ميدرة ) (Excessأو نسبة مستقطعة ) (Franchiseمبمغ التعويض
التقديري تفاصيؿ الحادث وكيفية وقوعو وظروفو واإلجراءات المتخذة بعد
وقوع الحادث ومركز الشرطة الذي سجؿ فيو الحادث وعما إذا شارؾ
اإلطفاء في إخماد الحريؽ وىؿ ىناؾ وثيقة تأميف أخرى تغطي نفس األمواؿ
المؤمنة  .وىؿ أف الحادث قد وقع ألوؿ مرة أـ أف ىناؾ حوادث سابقة ،
وىؿ جرى التعويض عنيا تفاصيؿ األمواؿ المطالب بالتعويض عنيا .
ثـ يأتي تصريح المؤمف لو بأف المعمومات المعطاة صحيحة وأنو لـ يجري
أي إخفاء ألي بيانات يمزـ ذكرىا ثـ توقيع المؤمف لو في حقؿ خاص
بالتوقيع ويضع اسمو في حقؿ االسـ والتاريخ .
وفي ختاـ االستمارة ترد مبلحظة (تعاد ىذه االستمارة إلى الشركة بعد
اإلجابة عمى كؿ األسئمة الواردة فييا) مرفقة بتقرير الشرطة المفصؿ حوؿ
الحادث وظروفو وتقرير دائرة اإلطفاء التي ساىمت في إخماد الحريؽ وأي
تقرير ومستندات أخرى حوؿ الحادث .
بعد أف تستمـ شركة التأميف استمارة طمب التعويض تقوـ بدراسة الطمب
وتجري ب تدقيقيا وتحرياتيا لمتأكد مف صحة البيانات وعما إذا كانت تتفؽ مع
الحقيؽ والواقع في حوادث الحريؽ الكبيرة تقوـ الشركة بالتحري قبؿ وصوؿ
العمـ ليا مف قبؿ المؤمف لو وقبؿ تقديـ استمارة طمب التعويض حيث تسارع
حاالً ف ي إرساؿ مف يتحرى عنو وعف ماىيتو وظروفو وعمى الشركة أف تتأكد
مف أف المحؿ مؤمف عميو وأف األمواؿ مؤمف عمييا وأف األضرار مشمولة

بغطاء الوثيقة .
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نموذج استمارة طمب التعويض
(أضرار  /حريق  /سرقة  /حماية أسرة)
إف استبلـ شركة التأميف ليذه االستمارة وقياميا بإجراءات الكشؼ وغيرىا ال
يعني بأي حاؿ مف األحواؿ إقرارىا بالمسؤولية عف دفع التعويض
الجية (اسـ الشركة) أو فرعيا
مدة التأميف

مف

/

/

إلى

/

/

رقـ وثيقة التأميف
عنوانو

اسـ المؤمف لو
رصيد حسابو
شروط التأميف
رقـ التعويض
األمواؿ المؤمنة
قسط التأميف
نوع التأميف
شروط التأميف
مبمغ التعويض التقديري
يتحمؿ المؤمف لو

تفاصيل عن األموال المؤمنة
ٔ -مف يممؾ الماؿ المطالب بالتعويض عنو
ال
ٕ -ألي غرض كاف المحؿ مشغو ً

ٖ -ىؿ تطابؽ مواصفات األمواؿ المتضررة ما ذكر في وثيقة التأميف مف
جميع الوجوه .
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مستفيد آخر .
ٗ -وىؿ ىناؾ
ٌ
٘ -ىؿ أنؾ المالؾ الوحيد لؤلمواؿ المفقودة

وقت وقوعو
الشير

تفاصيل الحادث
الساعة

اليوـ

السنة

عنواف محؿ الحريؽ ------------------
األشخاص الذيف يشتبو في تسببيـ بالحادث ---------------
األسباب الداعية لبلشتباه بيـ ------------
أية معمومات أخرى -------------
مف كاف في المحؿ وقت وقوع الحادث --------------
كيفية وقوع الحادث (وصؼ مفصؿ لمحادث وظروفو)
أي مركز شرطة أخبر بالحادث ومتى ؟
ما ىي اإلجراءات المتخذة ؟
ىؿ شارؾ اإلطفاء في إخماد الحريؽ ؟ في حالة النفي اذكر األسباب .
ىؿ ىناؾ وثيقة أخرى تؤمف نفس األمواؿ ضد الحريؽ أو السرقة .
ىؿ ىذا الحادث األوؿ ؟ (في حالة النفي متى وقت الحوادث السابقة وىؿ
عوض عنيا) ؟
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تفاصيل األموال المطالب بالتعويض عنيا
تفاصيؿ األمواؿ

القيمة التأمينية
ألؼ

مميوف

القيمة بعد

القيمة قبؿ

الحادث مباشرة
ألؼ

مميوف

الحادث

ألؼ

مميوف

إني  /نحف

المبمغ

المطالب بو
ألؼ مميوف

أشيد  /نشيد

بأف المعمومات الواردة أعبله صحيحة مف جميع الوجوه وأنو لـ ِ
يجر أي
إخفاء عمدي مف قبمي  /قبمنا ألية بيانات يجب ذكرىا وأف الحادث لـ يكف
مدب اًر مف قبمي  /قبمنا .
التاريخ

/

/

التوقيع
اسم المؤمن لو
تسوية الخسائر وخبراء التسوية

Loss Acljusting

تتعيد شركة التأميف بالكشؼ عف األضرار وتسوية الخسائر إما إلى
موظفييا المختصيف أو إلى خبراء تسوية الخسائر()Loss Acljusting
حيث يقوـ ىؤالء بالكشؼ الموقعي عمى محؿ الحادث لغرض التوصؿ إلى
معرفة ظروؼ الحادث وأسبابو ومبمغ األضرار وما إذا كانت مشمولة بوثيقة
التأميف أو غير مشمولة ومبمغ التعويض المستحؽ .
إف شركات التأميف تمجأ إلى مؤسسات الكشؼ والتثبت في حوادث الحريؽ
الكبيرة وىي تظـ خبرات متخصصة في أمور الكشؼ والتسوية عمى وفؽ
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األسس الفنية والقانونية لمتأميف  ،وفي العراؽ ال توجد لدينا مثؿ ىذه
المؤسسات ولكف يوجد ىناؾ خبراء كشؼ وتسوية سبؽ أف عمموا في شركات
التأميف وقد يحتاج ىؤالء في عمميـ إلى االستعانة باختصاصات ميندسيف
وفنييف  ،إف خبراء الكشؼ والتسوية يقوموف بما يمي .
ٔ -دراسة وثيقة التأميف واضبارة إصدار الوثيقة وما تحوي مف استمارة طمب
التأميف وقائمة األمواؿ المؤمف عمييا لئلحاطة عمماً بالغطاء فيما يشمؿ

ويستثني .

ٕ -الكشؼ عمى محؿ الحادث ومعرفة أسبابو وحصر األمواؿ المتضررة
وتحديد مبالغيا ومدى شموليا بالتغطية وبياف كيفية التوصؿ إلى احتساب
أقياـ األضرار .
ٖ -اإليعاز إلى المؤمف لو بعد التصرؼ باألنقاض والمواد المتضررة وسائر
األمواؿ لغرض اإلبقاء عمى آثار الحريؽ والوصوؿ إلى معرفة حقيقة أسبابو
ومبمغ الضرر  ،وفي بعض األحياف يطمب الخبير قياـ سمطات الشرطة
بوضع الرقابة والسيطرة عمى محؿ التأميف حتى يضمف عدـ قياـ المؤمف لو
بالمطالبة بمبمغ تعويض يزيد عف الخسارة الحقيقية  ،كما أف السيطرة والرقابة
تمنعاف احتماؿ وقوع أي سرقة لممواد المؤمف عمييا .
ٗ -التأكد مف عدـ تعمد المؤمف لو في وقوع الحادث أو افتعالو والتأكد مف
حالة التأميف فيما إذا كاف ىناؾ تأميف ناقص أـ تأميف زائد .
٘ -تقييـ الخطر فيما إذا كانت الشركة قد استوفت عنو سعر التأميف
المناسب لو .
 -ٙتبياف مدى إسياـ المؤثر المادي والمؤثر المعنوي في وقوع الحادث .
 -ٚيقوـ خبير التسوية بتقديـ تقرير أولي إلى شركة التأميف إذا ما وجد أف
بل وىذا التقرير األولي يتضمف بيانات عف
إتماـ التسوية يتطمب وقتاً طوي ً
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األضرار والمبمغ التقديري لمتعويض باإلضافة إلى حاجة الشركة لو لغرض
إعادة ا لتأميف  ،حيث تكوف الشركة ممزمة بموجب اتفاقيات إعادة التأميف
بإخبار المعنييف بالحادث باإلضافة إلى حاجة الشركة ليذا التقرير لغرض
وضع مبمغ احتياطي في سجبلتيا لكؿ تعويض محتمؿ دفعو .
 -ٛذكر أسباب الحريؽ إذا استطاع التوصؿ إلى تمؾ األسباب أو معرفتيا .
 -ٜتبياف كيفية اكتشاؼ حادث الحريؽ وكيؼ ومتى بدأ إطفاءه وكيؼ ومتى
تـ إخماده وبأية طريقة .
ٓٔ -يقوـ الخبير بتحديد المواد التي تـ إنقاذىا ويطمؽ عمييا (منقوذات) مف
حيث كمياتيا وأ قياميا وما إذا كاف المؤمف لو يقبميا بسعر معيف وفي حالة
التعويض عف خسارة كمية تقوـ الشركة ببيع ىذه المستنقذات وبذلؾ تخفض
مف مبمغ التعويض .
ٔٔ -وفي ىذه المادة يشير الخبير إلى ما قاـ بو مف تقييـ لؤلضرار وما إذا
كانت مشمولة بالتعويض مف عدمو كما يشير إلى الجيات والخبرات التي
استعاف بيا لمعرفة أسباب الحادث  .وما إذا كانت األضرار والخسائر
مستحقة لمتعويض ويرفؽ مع تقريره تقارير الخبراء اآلخريف الذيف استعاف بيـ
ويرفؽ الرسوـ والصور الفوتوغرافية لمحؿ الحادث .
ويقوـ الخبير بتحديد مبمغ التعويض المستحؽ لممؤمف لو وىو ال يعتبر ممزماً

لمشركة كما ال يعتبر ممزماً ليا كؿ ما يرد في التقرير مف بيانات ومقترحات

وتوصيات إذ أف القبوؿ النيائي لمتقرير يكوف مف صبلحية الشركة  ،وفي
أغمب األحياف تقبؿ الشركة التقرير المعد مف قبؿ الخبير السيما إذا كاف

الخبير ذا كفاءة عالية وذا خبرة وأميناً وصادقاً .
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إف الشركة تتحمؿ أجور الكشؼ والخبرة حيث أنيـ يمثموف الشركة في
تسوية التعويض  ،وفي بعض األحياف يستحصؿ ىؤالء موافقة المؤمف لو
وتوقيعو ليـ عمى إجراء الكشؼ .
وقسـ مف ىؤالء مسجميف في سجؿ الخبراء لدى شركة التأميف وحائزيف عمى
ىوية خبير صادرة بموجب ضوابط الخبراء المنصوص عمييا في تعميمات
ممارسة التأميف واعادة التأميف رقـ (ٕٔ) لسنة  ٜٜٜٔوىؤالء الخبراء
محمفوف بأف يؤدوا عمميـ بالصدؽ واألمانة وىناؾ خبراء مسجميف لدى
محاكـ االستئناؼ وحائزوف عمى ىوية خبير صادرة عمى وفؽ قانوف الخبراء
بل في قضايا
رقـ (ٖ )ٙلسنة ٗ ٜٔٙوتحدد اليوية نوع مينتو كخبير مث ً
التأميف والتعويض والنقؿ والتجارة .

أساسيات عمل خبراء التسوية

ٔ -إف شركة التأميف تتحمؿ أجور الكشؼ والتسوية وتسجؿ ىذه األجور
عمى حساب مصاريؼ تعويض وال يجوز لمخبير أف يتقاضى أجره مف طالب
التعويض .
ٕ -إف عمى الخبير واجب االلتزاـ بتحقيؽ العدؿ واحقاؽ الحؽ بيف الطرفيف
(الشركة وطالب التعويض) فبل يحابي أي طرؼ عمى الطرؼ اآلخر .
ٖ -أف يقوـ باألعماؿ المودعة إليو بنزاىة وحياد وحرص وأف يمارس
واجباتو بإتقاف وينجزىا بالسرعة الممكنة .
ٗ -عمى الخبراء القياـ بالكشؼ عمى محؿ الحادث حاالً ومباشرة بعد
التكميؼ حتى تتوفر ليـ الصورة الحقيقية آلثار الحريؽ ونتائجو وعمى الخبراء

إنجاز واجباتيـ بأقصر وقت ودوف أي تأخير ال مبرر لو حيث يتطمب مف
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الشركة إيصاؿ التعويض إلى مستحقيو بالسرعة الممكنة دوف إبطاء وىذا ما
تقضي بو أصوؿ التأميف ومبادئ التأميف وأساسياتو .
٘ -أف يكوف الخبير واثقاً مف صحة البيانات والمعمومات التي يثبتيا في
تقريره وأف تكوف معززة بالدليؿ القاطع .

 -ٙأف يتأكد الخبير مف عدـ تعمد المؤمف لو العمؿ عمى تفاقـ أض ارره أو
المبالغة في حجـ خسائره .
 -ٚأف ي شير خبير التسوية إلى االشتراطات التي أخضع ليا غطاء التأميف
المعني ومدى التزاـ المؤمف ليا بيا أو مخالفتيا وأف يشير إلى الثغرات في
العممية اإلنتاجية إذا كاف ىناؾ ثغرات .
 -ٛعمى خبير التسوية أف يقدـ توصيات عامة أو خاصة بشأف إجراء
التأميف مستقببلً أو تحديده عمى ذات محؿ التأميف موضوع التسوية أو محاؿ

التأميف المماثمة تقويماً لمعممية التأمينية مما يجعميا سالمة مف أي شائبة

ترفضيا أصوؿ ومبادئ التأميف وأساسياتو .
رابعاً – كيفية تسوية التعويض

جاء في الشرط الرابع عشر مف شروط وثيقة التأميف مف الحريؽ بأف

لمشركة الخيار بدالً مف دفع مبمغ التمؼ أو أي جزء منو إلى ما كاف عميو أو
أف تستبدلو وليا كذلؾ أف تشرؾ مع المؤمنيف اآلخريف مف مثؿ ىذا

اإلجراء  .إال أنيا تكوف ممزمة بإعادة الماؿ إلى ما كاف عميو بشكؿ كامؿ
وانما بقدر ما تسمح بو الظروؼ وعمى نحو ٍ
كاؼ ومعقوؿ  ،والشركة أيضاً
غير ممزمة بأف تنفؽ عمى اإلعادة أكثر مف المبمغ الذي سيعيد الماؿ إلى ما

كاف عميو وقت حصوؿ التمؼ أو الضرر  ،كما ال تكوف مسؤولة عف إنفاؽ
ما يزيد عمى المبمغ المؤمف بو  .وفي حالة إعادة الماؿ إلى ما كاف عميو أو
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استبدالو عمى المؤمف لو أف يزود الشركة وعمى نفقتو الخاصة بالخرائط
والمواصفات والمقاييس والكميات وعميو فإف الشركة ممزمة بما يمي -:
ٔ -دفع مبمغ التعويض نقداً .
ٕ -تصميح الماؿ المتضرر .

ٖ -استبداؿ األجزاء المتضررة .
ٗ -إعادة البناء أو ترميمو أو تصميحو مجدداً .

وال يمزـ المؤمف لو الشركة بأي طريقة مف طرؽ دفع التعويض المذكورة إذ

إف الخيار ليا وليس لو وأف الشركة ال تختار أي طريقة مف الطرؽ أعبله إال
بعد تقييـ األضرار وتقدير إمكانياتيا المادية في التعويض بغير طريقة الدفع
النقدي .
واذا كاف ىناؾ مؤمنوف آخروف يتـ تطبيؽ مبدأ المشاركة  ،وبسبب ما
تحتاجو عمميات االستبداؿ واإلعادة إلى وقت طويؿ والى إشراؼ ومتابعة مف
قب ؿ الشركة ومف توفر إمكانيات خاصة لدييا  ،فإف غالبية شركات التأميف
وفي غالبية قضايا التعويض تختار الدفع النقدي وخاصة في قضايا
التعويض عف المباني والممتمكات الثابتة .
ومف الجدير بالذكر أنو ال يحؽ لممؤمف لو أف يحصؿ عمى أكثر مف
خسارتو الحقيقية أو أي شيء عف خسارة وىمية  ،كما أنو ال يعوض عف
الخسارة التبعية كخسارة األرباح إال إذا كاف ىناؾ غطاء إضافي  ،كما أنو ال
يعوض بمبمغ يتجاوز المبمغ المؤمف بو  .واف ىذا المبمغ يمثؿ الحد األقصى
لمسؤولية الشركة  ،وأنو يمزـ بتطبيؽ شرط النسبية في حالة التأميف الناقص
كما أنو يمزـ بأخذ االستيبلؾ واالندثار بنظر االعتبار عند احتساب
التعويض .
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ومف األمور التي ترتبط بدفع وتسوية التعويض ىو حؽ شركة التأميف
بالحموؿ قانوناً قبؿ مف تسبب بفعمو األضرار  .إف المادة (ٔٓٔ) مف القانوف
المدني قد نصت ( يحؿ المؤمف قانوناً محؿ المستفيد بما يدفعو مف تعويض

عف الحريؽ قبؿ مف تسبب بفعمو في الضرر الذي نجمت عنو مسؤولية
المؤمف وتب أر ذمة المؤمف قبؿ المستفيد مف كؿ التعويض أو بعضو إذا
أصبح ىذا الحموؿ متعذ اًر لسبب راجع إلى المستفيد) .
الدفع دون إلزام Gratia Payment

ويطمؽ عميو الدفع عمى سبيؿ المجاممة أو المنحة تأكيداً مف الشركة

عمى أف التزاميا قائـ أصبلً عمى دفع التعويضات إلى جميور المؤمف ليـ

وليس حجبيا عنيـ وتعزي اًز لمسمعة الحسنة وتوطيداً لمعبلقات الطيبة مع
عمبلءىا وتمجأ شركات التأميف إلى الدفع دوف إلزاـ في األحواؿ أدناه :

ٔ -في األحواؿ التي ال تستطيع فييا مف التثبيت األكيد عما إذا كانت
ممزمة بالدفع أـ غير ممزمة .
ٕ -في األحواؿ التي يرتكب فييا المؤمف لو خطأ بحسف نية كأف ال ينفذ
شرطاً مف شروط الوثيقة أو تحذي اًر مف تحذيراتيا ويتعمؽ الشرط أو التحذير
بأمر غير ىاـ .

ٖ -في األحواؿ التي ال تكوف فييا شركات التأميف ممزمة قانوناً بدفع

التعويض استناداً إلى بنود الوثيقة وأحكاميا وشروطيا ولكنيا تقر بالدفع دوف
إلزاـ جبري لمضرر الذي الحؽ بالعميؿ ذي التاريخ التأميني والتعويضي

الطيب .
ٗ -إف الدفع دوف إلزاـ تدفع بموجبو شركة التأميف جزءاً مف الخسارة وليس
كؿ الخسارة إال إذا كانت الخسارة قميمة تدفعيا بالكامؿ .
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٘ -كما أف الشركة تدفع التعويض دوف إلزاـ قانوني عمييا حتى ال يكوف
دفعيا حجة عمييا وسابقة في استحقاؽ التعويض مرة أخرى أو مستقببلً .
كيفية تسوية الخالفات

قد ينشأ الخبلؼ عند النظر في تسوية التعويض بيف المؤمف لو وبيف

المؤمف إذ قد ترفض شركة التأميف دفع التعويض استناداً عمى عدـ

مسؤوليتيا عف الخسائر واألضرار المطالب بالتعويض عنيا  .أو تقر
بمسؤوليتيا بمبمغ تعويض يقؿ عف المبمغ المطالب بو وال يوافؽ المؤمف لو

عمى ذلؾ .
وفي جميع ىذه األحواؿ يتـ تسوية الخبلفات عف طريؽ المفاوضات دوف
المجوء إلى القضاء حفاظاً عمى سمعتيا وعمى عبلقتيا الطيبة مع عمبلئيا

خاصة وأف التزاميا يقوـ عمى دفع التعويضات إلى المؤمف ليـ مقابؿ دفعيـ

ليا أقساط التأميف وبالتالي فإف عمييا عدـ حجب التعويضات عنيـ .
فضبلً عف أف تفضيؿ شركة التأميف لممفاوضات باعتبار أف عقد التأميف ىو
عقد إذعاف يفسر كؿ شؾ أو غموض فيو لصالح المؤمف لو .

واذا فشمت المفاوضات في حؿ الخبلفات تمجأ شركات التأميف إلى شرط
التحكيـ بدؿ مف المجوء إلى القضاء ألف القضاء يؤدي إلى مرور وقت
طويؿ وبذؿ جيود وتكاليؼ بانتظار ما قد تحكـ بو المحكمة .

78

الفصل اخلامس

أنواع وحائق التأمني من احلريق
أوالً  :عقود وثائق التصريحات

في ىذه الوثيقة يحدد المؤمف لو ابتداء الحد األقصى لمبمغ التأميف

عمى أف يشعر المؤمف في فترات متفؽ عمييا كأف تكوف شيرياً أو أثناء

سرياف التأميف بالقيمة الحقيقية لؤلمواؿ المؤمف عمييا التي تتواجد في حوزتو

وذلؾ مف خبلؿ تصريحات يرسميا المؤمف لو إلى المؤمف في بداية التأميف
يتـ استبلـ ٘ %ٚمف القسط السنوي عمى ضوء مبمغ التأميف المصرح بو
مف قبؿ المؤمف لو  ،وفي نياية مدة التأميف يتـ تسوية قسط التأميف عمى
أساس التصريحات المصرح بيا شيرياً مف قبؿ المؤمف لو ويصمح ىذا النوع
مف التأميف لؤلمواؿ التي تزداد أو تنقص خبلؿ مدة التأميف بدوف الحاجة
إلى إصدار تظييرات بالزيادة أو النقصاف وىذه الوثيقة تحقؽ تغطية كاممة
وشاممة لكامؿ أمواؿ المؤمف لو المتواجدة لديو فعبلً خبلؿ مدة التأميف
وبقسط تأميف وىو أقرب ما يكوف إلى الواقع دوف تحممو عبئ قسط زائد .

يمزـ المؤمف لو بالتصريح الشيري باألمواؿ الموجودة لديو خبلؿ الشير أو
يصرح بالمبمغ الموجود الفعمي في نياية الشير أو في يوـ معيف يتفؽ عميو .
وعند نياية مدة التأميف تجري تسوية قسط التأميف فإف استحقت الشركة قسط
أكثر مما استوفتو فإنيا تستمـ الفرؽ مف المؤمف لو  ،و|إذا استحؽ المؤمف لو
فرؽ قسط تعيده إليو .

79

مثال /
اتفؽ المؤمف لو مع شركة التأميف عمى تأميف أموالو بموجب وثيقة
تصريحات شيرياً وكما مدرج أدناه :

مبمغ التأميف = ٓٓٓٓٓ٘  ،وىذا الحد األقصى المتوقع لؤلمواؿ المؤمف لو
سعر التأميف ٘( %ٔ,واحد ونصؼ بألؼ )
التصريحات الشيرية

كانوف الثاني ٓٓٓٓٓٗ
شباط ٖٓٓٓ٘ٚ
آذار ٜٓٓٓٓٗ
نيساف ٓٓٓٓٓ٘
مايس ٖٓٓٓٓٓ
حزيراف ٖٓٓٓٓٛ
تموز ٖٖٓٓٓٓ
آب ٖٓٓٓ٘ٛ
أيموؿ ٓٓٓٓ٘ٗ
تشريف األوؿ ٕٓٓٓٗٙ
تشريف الثاني ٓٓٓ٘ٗٙ
كانوف األوؿ ٜٓٓٓٗٛ
المجموع 5:37222 :
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س  /كيف يتم تسوية قسط التأمين
(أ) قسط التأمين السنوي
٘ٔ,
= ٓ٘ ٚدينار

ٓٓٓٓٓ٘ ×
ٓٓٓٔ

القسط الذي يستوفى ابتداء ٘ %ٚفقط مف القسط السنوي
٘ٚ
= ٕٓٓ٘٘ٙ

= ٓٓٓٓ٘× ٚ
ٓٓٔ

(ب) مجموع مبالغ التصريحات الشيرية = 5:37222
ٜٕٓٓٓٗٙ
= ٓٓ٘ٓٔٗ

معدؿ التصريحات الشيرية
ٕٔ

٘ٔ,
= ٓ٘ٙٔ٘ٚ

قسط التأميف الفعمي وفؽ التصريحات ٓٓ٘ٓٔٗ
ٓٓٔ
القسط الذي تـ استيفاؤه مقدماً = ٕٓٓ٘٘ٙ
القسط المتبقي الواجب دفعو إلى الشركة

ٓ ٙٔ٘,ٚ٘ٛػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٖٓٓ٘٘,ٕ٘ٓ = ٕ٘ٙ,
شروط أخرى لوثيقة التصريحات

ٔ -أف ال يقؿ مبمغ التأميف عف ٓٓٓ٘ٓٓ,
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ٕ -أف يصرح المؤمف لو بمبمغ في مدة أقصاىا نياية الشير الماضي وعند
عدـ التصريح يعتبر مبمغ التأميف المتوقع مف قبؿ المؤمف لو ىو مبمغ
التصريح لذلؾ الشير أو اعتبار مبمغ التصريح لمشير السابؽ ىو مبمغ
المصرح بو .

ٖ -في حالة دفع مبمغ التعويض يخفض مبمغ التأميف بمقدار مبمغ التعويض
المدفوع وال يعاد إلى حالتو إال إذا دفع المؤمف لو قسط إضافي لممدة المتبقية
مف مبمغ التأميف اعتبا اًر مف تاريخ وقوع الخسارة إلى تاريخ انتياء مدة
التأميف .

ٗ -تتحدد مسؤولية شركة التأميف بمبمغ التأميف المصرح بو كحد أقصى
لمسؤوليتيا .
٘ -إف وثيقة التصريحات تصمح كثي اًر لمتأميف عمى البضائع واألمواؿ
المخزونة التي تتغير كمياتيا زيادة ونقصاناً أثناء مدة التأميف .

ثانياً – عقود وثائق تأمين ذات مبمغ تأمين واحد

وىذه تتضمف مبمغ تأميف واحد ومحدد في وثيقة التأميف وثابت ال

يتغير إال إذا طمب ا لمؤمف لو ذلؾ وأصدر المؤمف تظييره بتغير المبمغ أو
ممحؽ تغيير وأف مبمغ التأميف يمثؿ الحد األقصى لمسؤولية المؤمف ويصمح
ىذا التأميف في عقود التأميف عمى األمواؿ التي ال تكوف عرضة لمتغيير
الكبير في قيمتيا أثناء سرياف التأميف  ،وأف أغمب عقود التأميف مف الحريؽ
مف ىذا النوع .
ثالثاً  -عقود وثائق القيمة المعدلة

بموجب ىذه العقود يتـ إصدار تظييرة مف قبؿ المؤمف عمى الوثيقة

األصمية تتضمف قائمة باألمواؿ التي زادت قيمتيا أو األمواؿ التي قمت
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قيمتيا ويتـ استيفاء القسط اإلضافي عف الزيادة والنقص ويرد إلى المؤمف لو
القسط عف النقصاف في قيمة األمواؿ .
عقود الوثائق العائمة

بموجب ىذه الوثيقة يجري التأميف عمى األمواؿ العائدة لممؤمف لو

والموجودة في أماكف متعددة يمزـ تطبيقيا في الوثيقة بمبمغ تأميف واحد عائـ
عمى جميع األمواؿ .
عقود وثائق الغطاء الشامل
بموجب ىذه الوثيقة يجري التأميف عمى كافة األمواؿ بمبمغ تأميف
واحد دوف أف يحدد مبمغ تأميف لكؿ فقرة  .مثاؿ ذلؾ التأميف عمى معمؿ
وبكامؿ مرافقو وسائر محتوياتو مف مباني ومكائف وآالت وبضائع ومخازف
ومختمؼ المحتويات بمبمغ تأميف واحد ال يج أز لكؿ فقرة .
الوثائق القيمية Valuecl Policies
وىذه الوثائؽ تصدر لتغطية تأميف األشياء الفنية واألثرية والتحؼ
والمخطوطات والصور النادرة  .حيث يحدد ليا قيمة مبسطة ومحددة في
الوثيقة ويجري تحديد ىذه القيمة مف قبؿ ذوي االختصاص ومف ثـ يصرح
بيذه األقياـ كمبالغ تأميف يستحقيا المؤمف لو في حالة الخسارة الكمية دوف
النظر إلى قيمتيا السوقية عند وقوع الحادث .
أما في حالة الخسارة الجزئية فإف المؤمف لو يستحؽ التعويض عمى أساس
القيمة السوقية لمبمغ الخسارة  .إف ىذه األمواؿ ليا شخصية اعتبارية وعمى
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ىذا األساس يتـ تعويضيا بموجب قيمتيا االعتبارية والفنية وليس بموجب
قيمتيا السوقية في حالة الخسارة الكمية .
وثائق التأمين االستبدالي

بموجب ىذه الوثيقة يتـ تعويض المؤمف لو دوف أخذ االستيبلؾ

واالندثار بنظر االعتبار حيث يتـ دفع قيمة إعادة إنشاء األبنية أو استبداؿ
المكائف بغض النظر عف الحالة التي كانت عمييا قبؿ وقوع الحادث في ىذه
الحالة يحصؿ المؤمف لو عمى جديد بدالً مف قديـ وىذا التأميف يشمؿ األبنية
والمكائف واآلالت وال يشمؿ البضائع  ،إف ىذا التأميف يحقؽ تغطية شاممة

لممؤمف لو في حالتي الخسارة الكمية والخسارة الجزئية وأف الحد األعمى
لمسؤولية الشركة وىو مبمغ التأميف المصرح بو  ،وأف الشركة تعوض المؤمف
لو بنفس قيمة األمواؿ التي كانت عميو قبؿ الحادث خصوصاً وأف المؤمف لو

قد دفع قسط تأميف بما يعادؿ قيمتيا  .وبيذا النوع مف التأميف فإف المؤمف

لو يستطيع مزاولة عممو بالسرعة الممكنة بعد أف يتـ تعويضو بماكنة أو آلة
جديدة .
عقود وثيقة تأمين األسرة الشامل
(وثيقة حماية األسرة)

إن نطاق التغطية في ىذه الوثيقة يشمل :
أ -فقد أو تمف محتويات المسكن :

تتعيد الشركة بتعويض المؤمف لو بحدود مبمغ التأميف لممحتويات عف

الفقداف أو التمؼ لكؿ أو بعض األمواؿ المؤمف عمييا أثناء وجودىا في
المسكف إذا حدث خبلؿ مدة التأميف أو خبلؿ أي مدة أخرى تكوف الشركة قد
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قبمت بيا ويكوف المؤمف لو قد سدد أو قبؿ أف يسدد القسط البلزـ ويكوف
نتيجة مباشرة ألي مف األخطار التالية :
ٔ -الحريؽ أو الصاعقة والزالزؿ وانفجار الغاز أو المراجؿ المستعمميف
لؤلغراض المنزلية .
ٕ -العواصؼ والفيضانات .
ٖ -الفعؿ الضار مف غير أفراد أسرة المؤمف لو أو المقيميف معو أو مف في
خدمتو بما في ذلؾ ارتكاب السرقة أو محاولة ارتكابيا في المسكف بطريقة
الكسر أو التسمؽ أو الثقب أو استعماؿ مفاتيح مصطنعة وباستثناء حالة
السرقة أو محاولة السرقة فإف المؤمف لو يتحمؿ عف كؿ حادث خسارة ميدرة
قدرىا  ------دينار .
ٗ -الشغب واالضطرابات األىمية .
٘ -الطفح أو تسرب المياه مف الخزانات واألنابيب واألجيزة المائية الموجودة
في المسكف بسبب عارض أو لسبب إرادي مف غير أفراد أسرة المؤمف لو أو
المقيميف معو أو مف في خدمتو .
 -ٙسقوط أو ارتطاـ الطائ ارت أو أجزائيا أو أشياء أخرى منيا .
ب -تمف بناء المسكن
حيث تتعيد الشركة بتعويض المؤمف لو بحدود مبمغ التأميف لبناء
المسكف عف تمفو كنتيجة مباشرة لخطر الحريؽ أو الصاعقة أو الزالزؿ أو
انفجار الغاز أو المرجؿ المستعمميف لؤلغراض المنزلية أو العواصؼ أو
الفيضانات أو الشغب واالضطرابات المدنية أو طفح أو تسرب المياه مف
الخزانات واألنابيب واألجيزة المائية الموجودة في المسكف بسبب عارض أو
بسبب إرادي مف غير أفراد أسرة المؤمف لو أو المقيميف معو أو مف في
خدمتو (شريطة تحمؿ المؤمف لو عف كؿ حادث يتعمؽ بطفح وتسرب المياه
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خسارة ميدرة قدرىا  ...وتحدد عند كؿ حادث)  .وكذلؾ خطر سقوط
الطائرات أو أجزائيا أو أشياء منيا .
ج -الحوادث الشخصية

تتعيد الشركة بأف تؤدي إلى ورثة المؤمف لو أو لورثة زوجتو أو لورثة

الشخص المسمى عند عدـ وجود الزوج مف أفراد أسرة المؤمف لو أو المقيميف
معو أو إلى المستفيديف تعويضاً يساوي مثمي مبمغ تأميف المحتويات أو مبمغ

يحدد  --------أييما أقؿ لمرة واحدة خبلؿ مدة التأميف وذلؾ في حالة

الوفاة أو العطؿ الكمي الدائـ لممؤمف لو أو زوجتو كنتيجة مباشرة ألي مف
المخاطر المؤمف ضدىا عند تعرض المسكف أو تعرضيما أو تعرض أي
منيما ألي مف ىذه المخاطر شرط أف تحدث الوفاة أو العطؿ الكمي الدائـ
خبلؿ ستة أشير تالية لوقوع الحادث المؤمف ضده .
د -تعويض اإليجار
تتعيد الشركة بأف يدفع لممؤمف لو تعويضاً عما قد يؤديو فعبلً مف

بدؿ استئجار أي مسكف آخر أو فندؽ ويحدد بدؿ إيجار مسكنو في حالة
وقوع المخاطر الوارد ذكرىا التي تؤدي إلى عدـ صبلحية المسكف عمى أف

يكوف دفع اإليجار لمفترة التي يتـ فييا تصميح المسكف أو ثبلثة أشير أييما
أقؿ وال تتعدى مسؤولية الشركة عف ىذا االلتزاـ خبلؿ مدة التأميف ٓٔ %مف
مبمغ تأميف المحتويات .
ىـ  -المسؤولية المدنية من قبل المالك
تتعيد الشركة بتعويض المؤمف لو عما يحكـ بو قضائياً تجاه مالؾ

المسكف أو عند توفر القناعة لدى الشركة بتحقيؽ المسؤولية عند أية خسائر
أو أضرار تقع خبلؿ مدة التأميف شرط أف ال تتعدى مسؤولية الشركة عف أي
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حادث واحد أو أكثر خبلؿ مدة التأميف بمبمغ تعويض يساوي مثمي مبمغ
التأميف لممحتويات أو مبمغ ( )----أييما أقؿ .
و -المسوؤلية المدنية قبل الغير

حيث تتعيد الشركة بتعويض المؤمف لو أو زوجتو أو الشخص

المسمى عند عدـ وجود الزوج عما يحكـ بو عمى أي منيما قضائياً أو عند

توفر القناعة لدى الشركة بتحقيؽ المسؤولية نتيجة لمسؤولية أو مسؤوليتيا
قبؿ الغير (عدا أفراد أسرة المؤمف لو المقيميف معو بصفة دائمة) عف
الحوادث التي تقع خبلؿ مدة التأميف بسبب استعماؿ المسكف أو بسبب إيواء
الحيوانات األليفة فيو وينتج عنو وفاة أو إصابات بدنية ليـ أو ضرر

بممتمكات ليـ باستثناء الخسائر .
واألضرار التي تقع لؤلمواؿ المعيودة بيا لممؤمف لو أو أي شخص مف أفراد
أسرتو أو المقيميف معو أو مف في خدمتو  ،عمى أف ال تتعدى مسؤولية
الشركة عف أي حادث أو أكثر خبلؿ مدة التأميف بما يوازي مثمي مبمغ
التأميف لممحتويات أو ( )---أييما أقؿ .
عقود وثائق بعض االستثناءات المستبعدة من وثيقة الحريق (تأمين
األخطار اإلضافية)

ىناؾ أخطار يتـ استثنائيا مف وثيقة الحريؽ االعتيادية يتـ شموليا
بالتأميف مف خبلؿ إضافتيا إلى الوثيقة بغطاء إضافي عف طريؽ تظييرة
تمحؽ بوثيقة الحريؽ االعتيادية وليس بوثيقة تأميف مستقمة وىي :
 -2التأمين ضد األخطار الكيماوية
كالتأميف ضد االنفجار وضد االحتراؽ الذاتي وضد الح اررة الذاتية وضد
التخمر الذاتي .
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وثيقة الحريؽ تغطي التمؼ أو الضرر الناجـ عف انفجار الغاز المستعمؿ
لؤلغراض المنزلية في بناء ال يجري فيو توليد غاز وال يشكؿ جزءاً مف أي
مصنع لتوليد الغاز  .وبالتالي فإف الغطاء اإلضافي يشمؿ تغطية أضرار

انفجار المراجؿ واآلالت البخارية والمحركات ذات االحتراؽ الداخمي وأي
آالت أو أجيزة ممحقة باألمواؿ المؤمف عمييا  ،أو تكوف جزءاً منيا وىي
آالت ومكائف يكثر استعماليا في الصناعة الحديثة .

وىناؾ انفجارات ناتجة عف الغازات واألبخرة القابمة لبلشتعاؿ كالتي تقع في
معامؿ الدىوف  .وىناؾ االنفجارات الغبارية التي تقع في معامؿ الطحيف
والزيوت النباتية .
إف التأميف اإلضافي ال يشمؿ تغطية األضرار التي تصيب المكائف والمراجؿ
بسبب االنفجار وانما تقتصر التغطية عمى األضرار التي بسببيا انفجارىا
لؤلمواؿ المؤمف عمييا األخرى .
التأمين ضد االحتراق الذاتي
إف األضرار التي يسببيا االحتراؽ الذاتي لؤلمواؿ األخرى المؤمف
عمييا مشمولة بالتغطية  ،أما األضرار التي تصيب األمواؿ بسبب احتراقيا
الذاتي فيي مستثناة مف التغطية بوثيقة الحريؽ العادية إال أنو يمكف شموليا
بالتغطية عند الحصوؿ عمى الغطاء اإلضافي لمتأميف ضد االحتراؽ الذاتي
وعند منح ىذا الغطاء يطمب مف المؤمف لو اتخاذ جميع االحتياطات حوؿ
كيفية التصرؼ بيذه األمواؿ وكيفية خزنيا بالشكؿ الذي يستبعد ما أمكف
احتماؿ احتراقيا الذاتي .
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ب -التأمين ضد األخطار االجتماعية
وتشمؿ ىذه األخطار الشغب واالضطرابات المدنية والعمالية
واإلضراب واالعتصاـ واضطراب العمؿ واألعماؿ العدائية .
وىذا الغطاء اإلضافية يغطي كافة األضرار الحاصمة لؤلمواؿ المؤمف عمييا
بسبب الحوادث المذكورة أعبله تتسبب بحصوؿ الحريؽ .
وكذلؾ الخسائر واألضرار الناتجة عف أعماؿ السمطة تجاه الحوادث المذكورة
ولكف ال تغطى األضرار الحاصمة بسبب الحرب أو الغزو أو أعماؿ العدو
الخارجي سواء أعمنت الحرب أو لـ تعمف وكذلؾ الحرب األىمية والثورة
والعصياف والمصادرة واليدـ بأمر الحكومة أو بأمر سمطة عامة .
ج -التأمين ضد األخطار الطبيعية
وتشمؿ العواصؼ واألعاصير والفيضانات والنار الجوفية والزالزؿ
وانييار التربة وال ييـ فيما إذا كانت العواصؼ واألعاصير رممية أـ ثمجية أو
مطرية وال ييـ أيضاً إذا كانت الفيضانات بسبب ارتفاع مناسيب األنيار أو
ىطوؿ األمطار أو ىبوب عواصؼ أو أعاصير مطرية .

ومف األفضؿ شموليا جميعاً بالتغطية اإلضافية وعند منح غطاء إضافي

لخطر الفيضانات عمى المؤمف لو التأني جيداً في قبوؿ ىذا الخطر ألف

بعض الفيضانات كوارثية في نتائجيا .
 -7التأمين ضد أخطار متفرقة أخرى

كالتأميف ضد انكسار أنابيب الماء والمجاري وجرياف الماء فييا
ونضوح وانفجار أنابيب المياه والخزانات واألجيزة المائية وسقوط الطائرات
وما يسقط منيا واصطداـ وسائط النقؿ باألمواؿ والممتمكات المؤمف عمييا
وارتطاـ العربات باألمواؿ والممتمكات المؤمف عمييا والتأميف ضد انييار
التربة والنار الجوفية والزالزؿ والتأميف ضد أضرار المسؤولية المدنية الناشئة
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مف الحريؽ ومنيا مسؤولية المستأجر قبؿ المالؾ ومسؤولية المؤمف لو قبؿ
الجار والتأميف عف المسؤولية المدنية لمالكي الكراجات ومستأجرييا قبؿ
أصحاب السيارات .
التأمين ضد نضوح وانفجار أنابيب المياه والخزانات واألجيزة المائية

إف األضرار والخسائر التي تنشأ عف ىذه األخطار ىي أكثر شدة

عمى محتويات البناء منيا عمى البناء باعتبار أف المياه أسرع تأثي اًر عمى
المحتويات فيمزـ توفير رقابة وصيانة مستمرة وغالباً ما تحجب شركات
التأميف ىذا الغطاء عندما يكوف البناء غير مشغوؿ وتفرض شركات التأميف

خسارة ميدرة عمى كؿ تعويض لتجنب الخسائر قميمة المبالغ ولدفع المؤمف
لو إلى بذؿ العناية واالحتياط والوقاية قبؿ وقوع الخطر وعند وبعد وقوعو .
أخطار ال يمكن تغطيتيا بغطاء إضافي
ىناؾ استثناء يرد عمى الغطاء اإلضافي في حالة إضافتو إلى وثيقة
الحريؽ والمتضمف تأميف االنفجار واألضرار الذاتي والشغب واالضطرابات
المدنية والعواصؼ واألعاصير والفيضانات وىذه االستثناءات تستثني
األضرار والخسائر الناشئة عف أخطار الحرب والغزو أو أعماؿ العدو
الخارجي أو الحرب األىمية والثورة أو العصياف أو المصادرة أو اليدـ بأمر
الحكومة أو بأمر سمطة عامة أو األضرار والخسائر الناشئة عف الزالزؿ وال
تغطي المسؤولية عند تصميح أنابيب ومجاري المياه القذرة وكذلؾ األضرار
والخسائر المغطاة بوثيقة تأميف أخرى خاصة كوجود وثيقة تأميف ضد نضوح
أجيزة الرش األوتوماتيكية .
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التأمين من خسارة األرباح بسبب الحريق
عقود تأمين الخسائر التبعية
Insurance A Gairst loss of profits fouowing Eire
بدأت ممارسة ىذا النوع مف التأميف في منتصؼ القرف التاسع عشر
في فرنسا ثـ سويس ار وانكمت ار وألمانيا وىو يمارس اليوـ مف قبؿ أغمب شركات
التأميف في العالـ ويكثر الطمب عميو في البمداف المتطورة صناعياً  ،وىو مف

أنواع التأميف الحديثة  .وفي الببلد العربية لـ يمارس بشكؿ واسع بالرغـ مف
أىميتو في توفير الحماية والتغطية الكاممة لمخسائر التبعية الناشئة عف
الحريؽ .
إف وثيقة الحريؽ العادية تغطي الخسائر واألضرار المادية المباشرة لوقوع
الحادث المؤمف ضده واذا كاف محؿ التأميف مصنع أو معامؿ أو مخازف أو
منشآت تجارية فأنو يتبع الخسائر المادية المباشرة خسارة تبعية غير مباشرة
نتيجة توقؼ العمؿ لفترة غير محددة بسبب وقوع الحادث ولحيف عودة العمؿ
بالشكؿ الذي كاف عميو قبؿ وقوع الحادث مما يؤدي إلى حصوؿ خسائر واف
ىذه الخسائر ال تغطييا غير وثيقة التأميف مف خسارة األرباح .
ارتباط غطاء التأمين من خسائر األرباح بوثيقة الحريق وشروطو وثيقة
خسارة األرباح
ٔ -إف غطاء التأميف مف خسائر األرباح يمكف أف يصدر بشكؿ تظييرة
تمحؽ بوثيقة التأميف مف الحريؽ أو بشكؿ وثيقة مستقمة وفي كمتا الحالتيف ال
تصدر ما لـ تكف ىناؾ وثيقة تأميف مف الحريؽ .
ٕ -كما أف التعويض بموجب وثيقة خسارة األرباح ال يدفع ما لـ يتـ دفع
التعويض بموجب وثيقة الحريؽ أي يتـ التعويض عف الخسائر المادية
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المباشرة بموجب وثيقة الحريؽ وبعد ذلؾ يتـ التعويض عف الخسائر غير
المباشرة بموجب وثيقة أو غطاء خسارة األرباح .
ٖ -وفي حالة دفع التعويض عمى أساس الدفع دوف إلزاـ ال يرتب إلزاماً
عمى شركة التأميف بدفع التعويض عف خسارة األرباح .

ٗ -إف سعر التأميف لغطاء وثيقة األرباح يمثؿ نسبة مئوية مف سعر الحريؽ
السنوية االعتيادي (لؤلمواؿ المؤمف عمييا) وتختمؼ ىذه النسبة باختبلؼ
مد ة التعويض التي يطمبيا المؤمف لو لمتعويض عف الخسائر التي تقع لو
أثنائيا  ،وتكوف مدة التعويض ىذه لمدة تتراوح بيف شير واحد واثنى عشر
شي اًر وتكوف لمدة أطوؿ كثمانية عشر شي اًر أو أربعة وعشريف شي اًر وأف مدة

التعويض ىي غير مدة التأميف  .حيث أف مدة التأميف في وثيقة األرباح ىي

نفسيا في وثيقة الحريؽ العادية .
 -6سعر التأمين لوثيقة خسارة األرباح

 %62مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

مدة التعويض

لشير واحد

 %72مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

لشيريف

٘ %ٚمف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

لثبلثة أشير

ٓ %ٜمف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

ألربعة أشير

ٓٓٔ %مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

لخمسة أشير

ٓٔٔ %مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

لستة أشير

ٖٓٔ %مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

لتسعة أشير

ٓ٘ٔ %مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض

الثني عشر شي اًر

ٓٗٔ %مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض لمدة ثمانية عشر شي اًر

ٕ٘ٔ  %مف سعر الحريؽ إذا كانت مدة التعويض لمدة ال تزيد عف أربعة
وعشريف شي اًر
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مثال /
مبمغ تأميف غطاء خسارة األرباح ٓٓٓ( ٖٓٓ,ثبلثمائة ألؼ دينار) بواقع
ٓٓٓ ٕٓٓ,عف المصاريؼ الثابتة وٓٓٓ ٔٓٓ,عف األرباح الصافية .
مدة التعويض المطموبة مف قبؿ المؤمف لو ستة أشير .
سعر الحريؽ السنوي االعتيادي لؤلمواؿ المؤمف عمييا ٗ دينار باأللؼ .
أوجد  :سعر تأميف غطاء وثيقة األرباح وقسط التأميف السنوي ليذا الغطاء .
ج  :سعر وثيقة الحريؽ ٗٓٓ %باأللؼ
مدة التعويض المطموبة  ٙأشير
سعر وثيقة األرباح لمدة تعويض  ٙأشير تساوي ٓٔٔ %مف سعر الحريؽ
سعر التأميف

أذف سعر وثيقة خسارة األرباح ٓٓٗٗ %باأللؼ
أذف قسط التأميف السنوي لوثيقة األرباح = مبمغ التأميف ×

ٓٓٓٔ
ٓٓٗٗ
= ٕٖٓٔ دينار

= ٓٓٓ× ٖٓٓ,
ٓٓٓٔ

بنفس المثاؿ السابؽ إذا كانت مدة التعويض أربعة وعشريف شي اًر
سعر تأميف وثيقة الحريؽ العادية ٗٓٓٓ,

ٕ٘ٔ
= ٘ %باأللؼ

مدة التأميف ٕٗ شي اًر = ٗٓٓ× ٓ,

ٓٓٔ
٘
= ٓٓ٘ٔ دينار

قسط التأميف لوثيقة األرباح ٖٓٓٓٓٓ ×
ٓٓٓٔ
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 -ٙإف مدة التعويض التي يحددىا طالب التعويض ىي المدة التي يتوقع بيا
المؤمف لو توقؼ اإلنتاج وقد تأتي المدة المحددة مف قبمو متفقة مع واقع ما
يحصؿ فيحصؿ عمى كامؿ التعويض أو تكوف أقؿ مف الواقع فبل يستوفي
التعويض الكامؿ عف خسائره وأف التعويض في ىذا الغطاء ىو لمخسائر
الحاصمة فعبلً واذا تمت معاودة العمؿ بالطاقة اإلنتاجية السابقة لوقوع
الحادث وانعدمت بذلؾ الخسائر فبل تعويض إال الخسائر السابقة الحاصمة

فعبلً ولو أف مدة التعويض لـ تنتو بعد فالعبرة في وقوع الخسائر وليس بأمر

آخر .

 -8غطاء التأمين في وثيقة خسارة األرباح

غطاء التأميف لخسارة األرباح يغطي الخسائر التبعية غير المباشرة

بسبب توقؼ العمؿ أو تأثيره لفترة معينة بنتيجة لوقوع الحادث ولحيف
معاودتو العمؿ بالشكؿ الذي كاف عميو قبؿ وقوع الحادث وأف التعويض عف
ىذه الخسائر محدد بالخسائر التي تقع خبلؿ مدة التعويض التي يحددىا
طالب التأميف ويجري دفع قسط التأميف السنوي بموجبيا .
إف غطاء التأميف مف خسائر األرباح يشمؿ بالتغطية الغير مباشرة التالية :
 -2الربح الصافي :

الذي كاف مف الممكف تحقيقو مف قبؿ المنشأة الصناعية كانت أو

التجارية (مف بيع الوحدات المنتجة مف قبميا أو مف بيع الوحدات موضوع
تجارتيا) لو لـ يقع الحادث المؤمف ضده .
 -3المصاريف الثابتة ): (Stan cling Charges
التي تستمر المنشأة عمى إنفاقيا بالرغـ مف توقؼ العمؿ أو ىبوط
اإلنتاج (كاإليجار وأجور العماؿ الفنييف وسائر العماؿ الذيف ال يستغنى عف
خدماتيـ ورواتب الموظفيف الدائميف وفوائد القروض وفوائد المبالغ المسحوبة
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عمى المكشوؼ مف المصارؼ وأية فوائد أو مصاريؼ مصرفية أخرى
وتكاليؼ المطبوعات وأجور اإلعبلف والدعاية وأقساط التأميف) .
 -4المصاريف اإلضافية

وىي المصاريؼ الزائدة في تكاليؼ العمؿ التي تنفؽ أثناء فترة

التعويض في سبيؿ المحافظة عمى سير العمؿ بالطاقة اإلنتاجية الكاممة أو
الجزئية .
 -9مبمغ التأمين :
يمثؿ الحد األقصى لمسؤولية شركة التأميف ويشمؿ مبمغ الربح
الصافي والمصاريؼ الثابتة وفؽ لطمب المؤمف لو وبتقديره لو .
الكشف عن الخطر وتقديره
تقوـ شركة التأميف بالكشؼ عمى محؿ التأميف المراد التأميف عميو
مف خسارة األرباح وتعتمد األسس نفسيا التي تعتمدىا في وثيقة الحريؽ
االعتيادية .
إف عمى الكاشؼ أف يبلحظ أمور أخرى ضرورية وميمة تخص ىذا الغطاء
بالذات وىي عمى سبيؿ المثاؿ :
ٔ -موقع محؿ التأميف .
ٕ -نوع العمؿ .
ٖ -نوعية البناء وطبيعتو .
ٗ -وسائؿ مكافحة الحريؽ .
٘ -مدى إمكانية االستعانة عف المواد األولية التي تتمؼ بالحادث .
 -ٙنوعية المكائف واآلالت .
 -ٚمدى إمكانية إصبلح المكائف واآلالت .
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 -ٛمدى احتماؿ تعطيؿ أو تمؼ األجيزة التي قد تمد المنشأة بالقوة
المحركة .
 -ٜمدى توفر مصادر احتياطية إلمداد المنشآت بالقوة المحركة عند تعطؿ
أو تمؼ األجيزة األصمية .
ٓٔ -مدة التعويض المطموب .
تظييرة التعديالت

عندما تقتضي الضرورة إجراء تعديؿ عمى وثيقة التأميف فإف ممحقاً أو

ما يسمى أيضاً بالتظييرة تصدر وعميو فإف ىذه التظييرة قد تضمف إضافة
لمخاطر جديدة أو شرط جديد أو حذؼ شرط جديد أو تخفيض مبمغ التأميف

أو زيادتو .
وىذه التظييرة تعتبر مكممة لوثيقة التأميف وجزءاً منيا ويسري عمييا مف
األحكاـ ما يسري عمى وثيقة التأميف  ،وتمجأ شركات التأميف إلى إصدار

تظييرة بدالً مف إلغاء وثائؽ التأميف واصدار وثائؽ تأميف جديدة مع ما

يترتب عمى ذلؾ مف طوؿ اإلجراءات وتكبد مصاريؼ إدارية ال داعي وال

ضرورة ليا .
إف أمور كثيرة قد تتغير بعد إصدار وثيقة التأميف وطوؿ مدة سرياف
التأميف تتطمب إصدار تظييرة تعديبلت وأف ىذه التظييرات ىي جزء مف
وثيقة التأميف  .وتعد التظييرات وما يرد فييا مف شروط وأحكاـ وشروط
التظييرات سارية المفعوؿ مف تاريخ إصدارىا أي إصدار التظييرة وليس مف
تاريخ إصدار وثائؽ التأميف  ،إذ ال تنسحب بأثر رجعي إال إذا انصرفت نية
المتقاعديف (المؤمف لو والمؤمف) إلى ذلؾ بالنص الصريح في التظييرة أو
بحكـ طبيعة التعديؿ .
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الحاالت التي يتم فييا إصدار تظييرات التعديالت
 -2تعديل سعر التأمين
حيث قد يحصؿ أثناء سرياف التأميف زيادة حدة الخطر أو قمة حدة
الخطر  ،وفي الحالتيف يتطمب األمر زيادة سعر التأميف أو تخفيضو .
أ -زيادة حدة الخطر  :مثبلً إذا تـ التأميف عمى مخزف لمبيع بالمواد بسعر

تأميف قدره (٘ )ٖ,باأللؼ باعتبار أنو ال يحتوي مواد خطرة ذات قابمية

سريعة لبلحتراؽ ثـ أصبح يحوي ىذه المواد الخطرة فإف سعر التأميف يمزـ
أف يزداد وبمقتضى تعريفة الحريؽ إلى (٘ )٘,باأللؼ اعتبا اًر مف زيادة حدة
الخطر أو مف تاريخ وجود ىذه المواد في المخزف إلى تاريخ انتياء مدة

التأميف وتصدر ليذه الغرض تظييرة التعديبلت .
ومف أمثمة زيادة حدة الخطر أيضاً اشتعاؿ المعمؿ بأعماؿ أخرى ذات

بل اشتعاؿ المحؿ أو المعمؿ بعد الساعة التاسعة ليبلً
أسعار تأميف أعمى مث ً

وحتى الساعة الخامسة صباحاً .

ب -قمة حدة الخطر  :إذا جرى التأميف عمى مخزف لمبيع بالجممة بسعر
تأميف قدره (٘ )ٖ,باأللؼ ثـ تحوؿ عممو إلى خزف فقط  ،في ىذه الحالة
تقؿ حدة الخطر ويخفض سعر التأميف إلى (٘ )ٕ,باأللؼ فتصدر تظييرة
بذلؾ اعتبا اًر مف قمة حدة الخطر  .أي مف تاريخ اتخاذ المحؿ لمخزف فقط

ومف أمثمة قمة حدة الخطر استعماؿ أجيزة اإلطفاء وتوقؼ المكائف عف

االشتغاؿ .
 -3تعديل مبمغ التأمين
مبمغ التأميف يمثؿ الحد األعمى لمسؤولية المؤمف (شركة التأميف) قد
يحصؿ أثناء سرياف التأميف تخفيض مبمغ التأميف أو زيادة مبمغ التأميف في
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حالة زيادة المبمغ يتطمب األمر دفع قسط إضافي واصدار تظييرة في حالة
تخفيض المبمغ يتـ إرجاع قسط ويتطمب اإلصدار تظييرة بذلؾ .
 -4تعديل اسم المؤمن لو

فإذ جاء اسـ المؤمف لو في وثيقة التأميف يغير اسمو الصحيح سيواً

وبخطأ غير مقصود  ،فإف تظييرة تعديؿ تصدر باالسـ الصحيح وكذلؾ إذا
وقع الخطأ في عنواف المؤمف لو أو مبمغ التأميف أو مدة التأميف أو البيانات

الخاصة باألمواؿ المؤمف عمييا أو بموقع البناء وغيرىا مف البيانات بحيث
جاءت في وثيقة التأميف بشكؿ مغاير لما ورد في استمارة طمب التأميف فإف
تظييرة تعديؿ تصدر بالبيانات الصحيحة وتنسحب ىذه التظييرة بأثر رجعي
اعتبا اًر مف تاريخ إصدار وثيقة التأميف .

 -5نقل األموال من بناء إلى آخر

إذا ُنقمت أمواؿ مف بناء إلى آخر فعمى المؤمف لو أف ُيشعر شركة
التأميف بذلؾ وبموقع البناء الجديد أو أوصافو حتى توافؽ عمى التعديؿ
وتصدر التظييرة ويعدؿ سعر التأميف إذا تطمب األمر تعديؿ السعر أو يبقى
عمى حالو إذا لـ يترتب عمى النقؿ زيادة في حدة الخطر .
 -6إلغاء التأمين
بموجب الشرط العاشر مف الشروط العامة لوثيقة التأميف مف الحريؽ
فإف لممؤمف لو ولممؤمف الحؽ في إلغاء التأميف وعند اإللغاء تصدر شركة
التأميف تظييرة بذلؾ والمؤمف لو يطمب إلغاء الوثيقة في حاالت منيا :
ٔ -إذا انتقمت مصمحتو التأمينية في إجراء التأميف كما لو نقمت منو ممكية
األمواؿ المؤمف عمييا إلى شخص آخر .
ٕ -أو إذا ما جرى وصدرت الوثيقة خبلفاً لطمبو .

ٖ -أو إذا ما توقؼ العمؿ في المعمؿ الذي أُجري التأميف عميو .
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ٗ -أو إذا زادت حدة الخطر ولـ يوافؽ عمى دفع القسط اإلضافي المترتب
عمى ذلؾ .
وفي حالة اإللغاء بناء عمى طمب المؤمف لو فإف وثيقة التأميف تمغى وتحتفظ
شركة التأميف بجزء مف قسط التأميف .
تجديد التأمين
إف أغمب وثائؽ التأميف تصدر لمدة سنة تأمينية يطمب المؤمف لو
عند انتيائيا تجديد التأميف لسنة تأمينية ثانية وتقوـ شركة التأميف بإرساؿ
إشعار التجديد إلى المؤمف لو قبؿ مدة مناسبة مف انتياء مدة التأميف تعمميـ
فييا بموعد انتياء التأميف وتطمب فييا منيـ إشعارىا بموافقتيـ عمى التجديد
بنفس البيانات أو الشروط واألحكاـ السابقة أو وفؽ أي تعديؿ يرغبوف في
إجراءه .
واف إرساؿ الشركة إلشعار لتجديد ال يمثؿ تنفيذ االلتزاـ قانوني أو تعاقدي
وانما إجراء تقضي لو مصمحة الشركة في ضماف استمرار تجديد سائر
عمميا ت التأميف ورعاية لمصمحة جميور المؤمف ليـ في اإلبقاء عمى
استمرار سرياف عمميات تأمينيـ بصورة مستمرة وعند استبلـ طمبات التأميف
الجديدة يقوـ المؤمف بدراستيا وينظر في إمكانية تجديدىا بنفس البيانات
والشروط واألحكاـ السابقة أو يرى مف جانبو فرض شروط جديدة أو فرض
استثناءات جديدة أو إجراء التجديد بسعر أو أسعار جديدة أو يقوـ المؤمف لو
بإ شعار التجديد بغير البيانات والشروط واألحكاـ السابقة وقد يوافؽ المؤمف
عمى ذلؾ أو ال يوافؽ أو يفرض شروط جديدة عمى المؤمف لو في حالة
الموافقة .
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وفي كؿ األحواؿ تصدر تظييرة بذلؾ وتعتبر تظييرات التجديد ىذه بمثابة
عقود تأميف جديدة تخضع لجميع شروط وأحكاـ وثائؽ تأمينيا األصمية وأف
سائر التظييرات والتعديبلت تعد مكممة لوثائؽ التأميف األصمية وجزء منيا ال
يتج أز ويسري عمييا مف األحكاـ ما يسري عمى وثائؽ التأميف .

100

الفصل السادس

التأمني دذ السرةت Burglary Insurance
يوجد نوعان في وثائق التأمين من السرقة :

ٔ -وثيقة التأميف لممحبلت التجارية .

ٕ -وثيقة التأميف مف سرقة دور السكف .
جريمة السرقة وخطر السرقة
ُيعرؼ القانوف جريمة السرقة بأنيا (اختبلس ماؿ ممموؾ لغير الجاني
عمداً) أي كؿ اختبلس يقع مف قبؿ المختمس عمداً عمى ماؿ منقوؿ ممموؾ
لمغير  .واف األمواؿ المنقولة ىي كؿ ماؿ ممكف تحريكو ونقمو مف مكانو
األصمي إلى مكاف آخر .
تعريف السرقة بموجب وثيقة التأمين من السرقة
تعني قياـ أي شخص أثناء النيار أو الميؿ بما يمي :
ٔ -الكسر والدخوؿ إلى دار سكنية تعود لشخص آخر أو أي بناء ضمف
ىذه الدار بقصد ارتكاب جريمة سرقة فييا .
ٕ -أو بالكسر والخروج مف دار سكف تعود لشخص آخر أو أي بناء ضمف
ىذه الدار ويشغؿ معيا بعد أف يكوف قد دخؿ تمؾ الدار بغية ارتكاب جريمة
سرقة فييا أو قد ارتكب جريمة سرقة في تمؾ الدار .
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إف السرقة المشمولة أضرارىا وخسائرىا بالتغطية ىي السرقة الموصوفة
بالتعريؼ أي المصحوبة بالكسر عند الدخوؿ إلى الدار والخروج منيا وبعبارة
أخرى السرقة التي تترؾ أث اًر أو دليبلً مادياً ليا .
مفيوم الكسر

يشمؿ كؿ نوع مف أنواع الشدة والعنؼ والقوة كالتسمؽ والتسور لمجدار

والثقب ويشمؿ استعماؿ المفاتيح المصطنعة في الدخوؿ أو الخروج  ،ويعد
مف أنواع الكسر إدخاؿ أي جزء مف جسـ اإلنساف أو آلة أو عصا خبلؿ
فتحو بقصد السرقة  ،وكذلؾ كسر ودخوؿ باب داخمي في دار السكف كما
ُيعد كس اًر مجرد تدوير مقبض أو مفتاح باب أو شباؾ أو فتح باب أو شباؾ
مغمؽ غير مقفوؿ  ،وال ُيعد كس اًر توسيع فتحة الباب أو الشباؾ المفتوح

جزئياً .

أو يكوف الكسر حكيمياً كالدخوؿ مف المدخنة أو انتحاؿ صفة عامة أو

االدعاء بأداء خدمة عامة أو بالتواطؤ مع أحد الساكنيف في الدار أو

باستعماؿ أي حيمة أو انتحاؿ كاستعماؿ الحيمة أو التواطؤ مع الخدـ أو
أشخاص آخريف .
أنواع السرقة حسب قانون السرقة اإلنكميزي لسنة 2:27
فرؽ بيف خمسة أنواع مف السرقة
 -2سرقة الميل  :وىي الجريمة التي تقع مف قبؿ شخص بيف الساعة
التاسعة مساء والسادسة صباحاً عمى دار سكف لمغير وتكوف مصحوبة بكسر

ودخوؿ بقصد ارتكاب جريمة فيو ويكوف خروجو مصحوب بالكسر  ،وعميو

فإف الذي يجعؿ الجريمة جريمة السرقة الميؿ ليس فعؿ السرقة أو الشروع
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فييا بؿ مجرد الدخوؿ أو الخروج بطريقة الكسر أي ممارسة أي نوع مف
أنواع العنؼ أياً كانت صورتو وبنوعي الكسر الحقيقي والحكمي عمى ما

سبؽ ذكره بقصد ارتكاب أية جريمة فيو وليس شرطاً أف تكوف سرقة .

 -3السطو  :جريمة السطو تقع عمى دور السكف نيا اًر وعمى المحبلت
التجارية وسائر المحبلت األخرى ليبلً أو نيا اًر .

 -4السرقة العادية أو السرقة الداخمية  :وىي الجريمة غير المصحوبة
بالكسر ويختمس بيا السارؽ األمواؿ بطريقة الغش واالحتياؿ .
 -5االختطاف  :وىي جريمة السرقة المرتكبة باستعماؿ العنؼ والتيديد
بقصد إرىاب المجني عميو .
 -6انتياك حرمة المعابد  :وىي جريمة الدخوؿ إلى المعابد واألماكف
المقدسة بقصد ارتكاب جريمة السرقة .

استمارة طمب التأمين (سرقة دور السكن)
الغرض مف ىذه االستمارة ىو معرفة عدة أمور منيا اسـ طالب
التأميف وعنوانو وموقع سكنو ومينتو ومعرفة محؿ التأميف أي األمواؿ
المؤمف عمييا وتفاصيميا وكمياتيا ومبمغ تأمينيا ومجموع مبمغ التأميف لكؿ
فقرة والمجموع الكمي لمبمغ التأميف .
واف محتويات المسكف يجب أف تذكر بقائمة يحدد فييا قيمة ىذه األمواؿ وأف
مسؤولية الشركة حسب األقياـ المصرح بيا .
وترد مبلحظة في االستمارة تقضي بأف مسؤولية الشركة سوؼ ال تزيد عف
٘ %مف مبمغ التأميف الكمي عف أي شيء لـ يذكر صراحة في جدوؿ
االستمارة  ،وكذلؾ توجد أسئمة حوؿ نوعية البناء ومف الضروري درج كافة
المحتويات في استمارة طمب التأميف .
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وثيقة التأمين من سرقة دور السكن
تقضي وثيقة ىذا النوع مف التأميف بمسؤولية شركة التأميف عف
تعويض المؤمف لو عف الخسارة أو الضرر بسبب فقد أو تمؼ أي مف
األمواؿ المذكورة مما تعود ممكيتو لممؤمف لو أو ألفراد عائمتو أو المقيميف
معو عمى نحو مستمر في دار السكف المذكور في الجدوؿ خبلؿ وجودىا
في الدار (أو مرآب السيارات واألبنية الخارجية الممحقة والموجودة في نفس
الدار نفسيا والتي تستعمؿ بما لو عبلقة بتمؾ الدار)  .عندما تكوف مسكونة
مف قبؿ المؤمف لو أو أي فرد مف أفراد عائمتو أو مف في خدمتو  .وفي حالة
ترؾ دار السكف المذكورة شاغرة مؤقتاً لمدة تزيد عمى ثبلثيف يوماً متصمة

خبلؿ السنة التأمينية الجارية فإف التأميف مف السرقة يقؼ سريانو ألي مدة

تزيد عمى الثبلثيف يوماً المذكورة ويجوز لممؤمف لو أف يطمب تمديد التغطية
لمدة تزيد عمى ذلؾ نظير أداء قسط إضافي .

وتبقى األمواؿ المعينة في الجدوؿ مشمولة بغطاء أثناء وجودىا في
أي دار سكف أخرى مؤمف عمى محتوياتيا مف السرقة وذلؾ أثناء شغور
الدار المذكورة في الجدوؿ لمدة الثبلثيف يوماً أو أي مدة أخرى دفع عنيا
القسط اإلضافي المناسب وتقضي الوثيقة بتعويض المؤمف لو عف أي ضرر

لدار السكف يكوف المؤمف لو مسؤوالً عنو مدنياً تجاه المالؾ نتيجة سرقة أو
شروع بسرقة .

وتقضي الوثيقة بأف الشركة تدفع مبمغ الفقد أو التمؼ في حدود مبمغ
التأميف المذكور في جدوؿ الوثيقة إلى المؤمف لو عمى أف ال يتجاوز في
المجموع مبمغ التأميف الكمي في كؿ مدة تأميف  ،وليا أيضاً حسب اختيارىا
أف تعيد األمواؿ أو المحاؿ المؤمف عمييا إلى ما كانت عميو أو أف
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تصمحيا  ،واف مبمغ التأميف يمثؿ الحد األقصى لمسؤولية شركة التأميف
خبلؿ مدة التأميف .
ويخفض مبمغ التأميف بمقدار مبمغ التعويض المدفوع واذا أضاؼ المؤمف لو
ماالً بديبلً عف الم اؿ المسروؽ وجب عميو دفع قسط إضافي لممدة المتبقية
مف مدة التأميف .

استثناءات وثيقة التأمين من السرقة دور السكن
تقضي الوثيقة بأنو ال يشمؿ بالتأميف :

ٔ -األمواؿ المؤمف عمييا عمى نحو مستقؿ أي تأميف خاص آخر
كالسيارات والعجبلت واأللواح الزجاجية .
ٕ -السندات المالية والحواالت والشيكات والطوابع والمخطوطات والمداليات
والعمبلت المعدنية والسيارات بسبب وجود وثائؽ خاصة بيا .
ٖ -الفقد أو التمؼ الناجماف عف الحرب والعمميات العسكرية والتمرد والشغب
واالضطرابات األىمية .
ٗ -الفقد أو التمؼ المغطاف بوثيقة التأميف مف الحريؽ .
٘ -الفقد أو التمؼ الناجماف عف اإلشعاعات النووية والوقود النووي .
وثيقة التأمين من السرقة (محالت تجارية)
استمارة طمب التأمين

تحوي ىذه االستمارة عمى أسئمة يتطمب اإلجابة عمييا مف قبؿ طالب

التأميف لكي تعرؼ شركة التأميف عدة أمور منيا ما يتعمؽ بطمب التأميف
وموقع محؿ التأميف ونوع البناء والمدة التي مرت عمى إشغاؿ محؿ
التأميف  ،وكذلؾ التعرؼ عمى حدة الخطر ويجري السؤاؿ عما إذا وقعت
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حوادث سابقة وتفاصيؿ عف عمميات التأميف السابقة وعف وسائؿ حماية
األبواب والمنافذ وعما إذا كاف في المحؿ حراس ليميوف  ،وىؿ يمسؾ طالب
التأميف مجموعة أصولية مف الدفاتر الحسابية  ،وىؿ تحفظ النقود واألشياء
الثمينة في قاصة عند غمؽ المحؿ  .وفي الصفحة الثانية مف االستمارة يوجد
جدوؿ يذكر فييا طالب التأميف وصؼ وتفاصيؿ األمواؿ المطموب التأميف
عمييا ومبمغ تأمينيا ثـ مجموع مبمغ التأميف الذي يفترض بو أف يمثؿ القيمة
الحقيقية الكمية لؤلمواؿ .
وثيقة التأمين من السرقة عمى المحالت التجارية

تقضي ىذه الوثيقة بمسؤولية شركة التأميف عف تعويض المؤمف لو

عف الخسارة التي تمحقو بسبب فقد أو تمؼ األمواؿ المعينة في جدوؿ الوثيقة
التي تعود لممؤمف لو أو المودعة لديو أمانة نتيجة سرقة الميؿ أو السطو أو
نتيجة القياـ بيجوـ أو اختطاؼ ضد المؤمف لو أو أي مف مستخدميو أو
استعماؿ العنؼ والتيديد ضد المؤمف لو أو أي مف مستخدميو .
وكذلؾ تعويض المؤمف لو عف أي ضرر يمحؽ باألمواؿ المذكورة أو بناء
المحؿ التجاري نتيجة سرقة الميؿ أو السطو أو الشروع فييما .
استثناءات وثيقة التأمين من سرقة المحالت التجارية
ٔ -األمواؿ المؤمف عمييا عمى نحو مستقؿ أو تأميف خاص آخر (مثبلً
السيارة) .

ٕ -المستندات والحواالت والميداليات والعمبلت والطوابع .
ٖ -الفقد أو التمؼ الناجميف عف الحرب والعمميات العسكرية والتمرد
والشغب .
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ٗ -الفقد أو التمؼ المغطى بوثيقة التأميف مف الحريؽ .
٘ -الفقد أو التمؼ لؤلمواؿ إذا أُجر المحؿ مف الباطف أو أُعير إلى الغير .
 -ٙالفقد أو التمؼ الناجميف عف اإلشعاعات النووية والوقود النووي .
 -ٚعدـ تغطية الخسارة الناشئة عف فقد أو تمؼ األلواح الزجاجية سواء
كانت جزء مف البناية أو لـ تكف جزًءا منيا .
 -ٛعدـ تغطية الخسارة والسرقة المرتكبة مف قبؿ أي مف مستخدمي المؤمف
لو أو أي شخص آخر يتواجد في المحؿ بحكـ عبلقتو بالمحؿ أو بصاحبو .
تقرير الكشف من السرقة

تقوـ شركة التأميف بإجراء الكشؼ لمحؿ التأميف لغرض إجراء التأميف

ضد السرقة قبؿ إصدار الوثيقة وتعيد شركة التأميف بيذه الميمة إلى
كاشفييا الذيف عمييـ أف يتحرروا مف النقاط ذات األىمية ويقدموا تقاريرىـ
متضمنة تحقيقاتيـ وتوصياتيـ  .ومف أىـ المبلحظات التي يذكروىا :
ٔ -موقع محؿ التأميف وىؿ يقع في منطقة ذات مستوى اجتماعي منخفض
أو ذات مستوى اجتماعي عالي في منطقة منعزلة أو غير منعزلة .
ٕ -نوع األمواؿ المطموب التأميف عمييا إذ أف ىناؾ بعض األمواؿ تجذب
السراؽ .
ٖ -نوع بناء المحؿ ومدى مقاومتو لمسرقة والسبؿ واالحتياطات المتخذة فيو
لمقاومتو السرقة .
ٗ -ىؿ المحؿ يعمؿ في الميؿ  ،وىؿ يبقى لمدة غير مشغوؿ .
٘ -ىؿ يوجد حراسة ليمية عمى المحؿ .
 -ٙقرب المحؿ مف مركز الشرطة .
 -ٚطبيعة أشغاؿ المحؿ .
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 -ٛىؿ توجد كامي ار لممراقبة .
 -ٜطبيعة أشغاؿ المحبلت المجاورة .
ٓٔ -ىؿ يمتمؾ طالب التأميف سجبلت حسابية .
ٔٔ -ىؿ يمتمؾ طالب التأميف قاصة حديدية .
ٕٔ -ىؿ توجد شبابيؾ في المحؿ وطبيعة إغبلقيا .
وبعد ذلؾ يوصي الكاشؼ بعد مبلحظة المؤثر المادي والمؤثر المعنوي في
ضوء النقاط أعبله بقبوؿ التأميف أو رفضو .
بعض أنواع وثائق التأمين من السرقة

التأمين عمى المواد الثمينة فقط

تقضي ىذه الوثيقة بتغطية سرقة أمواؿ معينة تذكر في جدوؿ الوثيقة
مف جراء عممية سرقة الميؿ أو السطو ويشمؿ ىذه األمواؿ  :المجوىرات
والببلتيف والذىب والموحات والرسوـ والصور الفنية .
التأمين عمى النقود
ومن صور ىذا التأمين
 -2تأمين النقد أثناء النقل :

يغطي ىذا التأميف سرقة النقود أثناء نقميا وتشمؿ األوراؽ المالية

والعممة النقدية والورقية والشيكات والحواالت النقدية والحواالت البريدية
ويشرط لتعويض المؤمف لو أف يتـ سرقة النقود مف وقت استبلميا مف قبؿ
مستخدـ المؤمف لو المخوؿ بذلؾ إلى حيف تسميميا في خزانة (قاصة) مقفمة
أو غرفة حصينة ويذكر في الوثيقة حدود مسؤولية الشركة بمبمغ تأميف محدد
مسبقاً مف المؤمف لو ويوافؽ عميو المؤمف .
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حيث يتضمف حداً لمسؤولية الشركة لمنقود التي يتـ نقميا وحداً لمسؤولية
الشركة لمنقود التي يتـ حفظيا في القاصة .

 -3تأمين النقد في الخزائن

وتقضي وثيقة ىذا التأميف بمسؤولية شركة التأميف عف تعويض

المؤمف لو عف خسارة النقود الموجودة في الخزانة بسبب الحريؽ أو الصاعقة
أو السرقة بحدود مبمغ ال يتجاوز المبمغ المثبت في جدوؿ الوثيقة .
مالحظات عامة بشأن التسعير في التأمين ضد السرقة
يتوقؼ تحديد سعر التأميف في التأميف ضد السرقة عمى عوامؿ ثبلثة
ىي :
أ  -نوع األمواؿ المراد التأميف عمييا ومدى اجتذابيا لمصوص .
ب  -نوع البناء الذي يحتوييا وموقعو .
ج  -وقت اشتغاؿ المحؿ .
بالنسبة لمفقرة (أ) نوع األموال
ىناؾ محاؿ تأميف غير جاذبة لمسراؽ مثؿ  :األفراف  /صالونات الحبلقة /
محبلت بيع الفواكو والخضار  /محبلت بيع الموبميات وىذه المحبلت تُعد
ذات خطورة ضعيفة .
وىناؾ محبلت تأميف تُعد ذات خطورة متوسطة مثؿ  :محبلت العوينات
الطبية  /محبلت بيع األحذية والجمود  /محبلت بيع وتصميح األجيزة
الكيربائية والمنزلية .
وىناؾ محبلت ذات خطورة عالية مثؿ  :محبلت بيع السيارات واألجيزة
الكيربائية والسكائر والتبوغ ومخازف بيع األلبسة ومحبلت بيع الكماليات .
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وىناؾ محبلت خطرة جداً مثؿ  :محبلت بيع الفرو والمجوىرات وأدوات

الزينة مف المعادف الثمينة مف التحفيات  .وتفرض شركات التأميف عمى

المؤمف لو شروطاً خاصة عند قبوؿ التأميف عمى ىكذا نوع مف المحبلت .
أما الفقرة (ب) نوع البناء

إذا كاف البناء قديماً ودوف المستوى العادي يكوف سعر التأميف مرتفعاً

وكذلؾ يكوف سعر التأميف مرتفعاً إذا كاف موقع البناء في منطقة تكثر فييا

حوادث السرقة .

وأما الفقرة (ج) وقت اشتغال المحل

فالمحبلت التي تشتغؿ ليبلً يفرض عمييا سعر تأميف ٍ
عاؿ لزيادة

احتماؿ تعرضيا إلى حوادث السرقة  ،وىو يختمؼ عف سعر التأميف الذي
يفرض عمى محبلت التأميف التي تشتغؿ نيا اًر .
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الفصل السابع

وحيقت التأمني من احلوادث الشخصيت
بموجب ىذه الوثيقة تتعيد شركة التأميف بتعويض المؤمف لو عف
اإلصابة البدنية العرضية الناجمة عف عوامؿ عنيفة وخارجية ومرئية تؤدي
بمفردىا ودوف تدخؿ أي سبب آخر إلى وفاتو أو عطمو وأف مبمغ التعويض
المدفوع في حالة الوفاة ىو مبمغ التأميف المذكور في جدوؿ الوثيقة وىو الحد
األعمى لمسؤولية شركة التأميف  .أما في حالة اإلصابة فسيتـ تعويض
المؤمف لو حسب جدوؿ المنافع الوارد في الوثيقة بشرط أف يقع الحادث
خبلؿ مدة التأميف وأف يمتزـ المؤمف لو بدفع قسط التأميف .
الشروط الالزم توفرىا في الحادث

وقدر فبل يكوف متعمداً أو مفتعبلً مف
قضاء
أ -أن يكون عرضياً  :أي يقع
اً
ً
قبؿ المؤمف لو أو بالتواطؤ معو  ،إذ إف الوثيقة تستثني مف التغطية إيذاء
المؤمف لو نفسو عمداً أو انتحاره أو شروعو باالنتحار  ،وتستثني تعريض
نفسو لمخاطر ىو في غنى عنيا  ،إال أنيا ولدوافع إنسانية تغطي وفاتو أو

عطمو الناشئيف مف جراء محاولة إنقاذ نفس بشرية .
ب -أن ينشأ عن عوامل خارجية  :أي أف ال يكوف حادثاً داخمياً ناشئاً مف

داخؿ جسـ المصاب  ،بؿ حادث ناشئ مف المحيط الخارجي لجسـ

المصاب  .وعميو فبل تكوف الوفاة بالنوبة القمبية مشمولة بالتغطية وأف
صاحب الحادث مف حيث زماف وقوعيا .
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ج -أن تكون عوامل نشوءه عنيفة  :أي يقع الحادث بشكؿ مف الشدة
والعنؼ بحيث يترؾ أث اًر في الجسـ ويكفي إللحاؽ الوفاة أو اإلصابة البدنية
بالشخص االعتيادي  .وعميو فبل تكوف الوفاة بسبب الرعب الذي يصيب
الشخص جراء انفجار (إطار عجمة أو أي انفجار آخر) وال يكوف الحادث
مشموؿ بالتغطية إذا سبب لمشخص ألماً دوف اقتراف األلـ باإلصابة في

الجسـ .

د -أن تكون عوامل نشوءه مرئية  :أي مادية محسوسة بحيث يمكف
مشاىدة وقوع الحادث ورؤية نتائجو كحوادث االصطداـ واالحتراؽ
والسقوط .
ىـ  -أف يكوف الحادث ىو السبب المباشر في اإلصابة البدنية ومف ثـ في
الوفاة أو العطؿ  ،أي أف تتوفر الرابطة السببية بيف الحادث والضرر .
جدول المنافع ومبمغ التأمين

مبمغ التأميف يحدد باالتفاؽ بيف المؤمف لو وبيف شركة التأميف وينص

عميو في وثيقة التأميف في حقؿ خاص مف جدوؿ الوثيقة  .أما جدوؿ المنافع
(أو التعويض االتفاقي) فيتـ االتفاؽ عمى مبمغ المنافع التي تدفع عف كؿ
حالة مف الحاالت التسع التي ستذكر في جدوؿ المنافع أدناه وأضيؼ إلييا
حالة عاشرة بتظييره فيدفع كامؿ مبمغ التأميف عف الوفاة وعف حاالت الفقد
والضرر لمفقرات (ٕ . )ٗ-ٖ-ويدفع نصؼ مبمغ التأميف عف كؿ حالة مف
حاالت الفقد المنصوص عمييا في الفقرتيف (٘ . )ٙ-ويدفع عف حاؿ العطؿ
في الفقرة ( )ٚبمعدؿ ٓٔ %مف مبمغ التأميف  ،وعف حالة العطؿ في الفقرة
( )ٛبمعدؿ  % ٛمف مبمغ التأميف وعف حالة العطؿ في الفقرة ( )ٜبمعدؿ
٘ % ٓ,مف مبمغ التأميف  ،ومعنى ذلؾ أف مبمغ التعويض االتفاقي يدفع عف
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كؿ حالة تتناسب مع شدة الحادث ومع جسامة الضرر  .أما المنفعة العاشرة
فتصدر تظييره بإضافتيا إلى جدوؿ الوثيقة  ،وفي حالة الوفاة يستمـ مبمغ
التعويض مف قبؿ أحد الورثة يحدده المؤمف لو في جدوؿ الوثيقة  ،وفي حالة
عدـ التحديد يوزع مبمغ التعويض عمى ورثتو حسب القساـ الشرعي .
جدول منافع وثيقة الحوادث الشخصية

تمزـ شركة التأميف بتعويض المؤمف لو مبمغ التعويض االتفاقي حسب جدوؿ
المنافع أدناه :
ت

نوع اإلصابة ونتيجة الحادث

ٔ

الوفاة

شروط دفع
التعويض

مبمغ التعويض

بشرط أف تقع خبلؿ
سنة تقويمية مف

تاريخ الحادث

الفقد الكمي مف جراء بتر فعمي ومادي

ٕ لكبل القدميف أو اليديف عند أو فوؽ

=

كامؿ مبمغ التأميف

كامؿ مبمغ التأميف

الركبة أو الرسغ
ٖ

فقداف البصر التاـ الغير قابؿ لمشفاء

لكبل العينيف

الفقد الكمي مف جراء بتر فعمي ومادي

ٗ لقدـ أو يد عند أو فوؽ الركبة أو

=

=

كامؿ مبمغ التأميف

كامؿ مبمغ التأميف

الرسغ مع فقد لعيف واحدة
الفقد الكمي مف جراء بتر فعمي ومادي

٘ لقدـ أو يد عند أو فوؽ الركبة أو
الرسغ
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=

نصؼ مبمغ التأميف

ت

ٙ

شروط دفع

نوع اإلصابة ونتيجة الحادث

مبمغ التعويض

التعويض

فقد البصر التاـ لعيف واحدة غير
قابؿ لمشفاء

بشرط أف تقع خبلؿ
سنة تقويمية مف

تاريخ الحادث

نصؼ مبمغ التأميف
ٓٔ %مف مبمغ التأميف

العطؿ الكمي الدائمي (غير المذكور خبلؿ سنة تقويمية
ٚ

في الفقرات مف ٕ ٙ-أعبله) المانع واحدة مف تاريخ
اإلصابة البدنية

مف مزاولة أي عمؿ أو مينة

بعد

سنة

مف

وقوع

اإلصابة البدنية ولمدة ال

تزيد عف ٓٔ سنوات وال
تدفع مقدماً بؿ دفعات

ربع سنوية متساوية
ٛ

ٜ

العطؿ الكمي المؤقت المانع مف

=

مباشرة أو مبلحظة أي عمؿ أو مينة

بمعدؿ  %ٛمف مبمغ

التأميف أسبوعياً ولمدة
ٕ٘ أسبوعاً

العطؿ الجزئي المؤقت المانع مف

=

مباشرة أو مبلحظة أي عمؿ أو مينة

بمعدؿ ٘ %ٓ,باأللؼ

مف مبمغ التأميف أسبوعياً
ولمدة ٕ٘ أسبوعاً

تحديد نسبة العجز ال يزيد مبمغ التعويض
ٓٔ

العجز الجزئي الدائمي

حسب قرار لجنة عف ٓ٘ %مف مبمغ

طبية

التأميف

استثناءات وثيقة الحوادث الشخصية
أوالً  :عدـ مسؤولية الشركة عف وفاة المؤمف لو أو عطمو الناشئيف عمى
نحو مباشر أو غير مباشر مف جراء جنونو أو وقوعو تحت تأثير مسكر

أو مخدرات .
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ثانياً  :عدـ مسؤولية الشركة عف قياـ المؤمف لو بإيذاء نفسو عمداً أو
انتحاره أو شروعو باالنتحار .

ثالثاً  :عدـ مسؤولية الشركة عف تعريض نفسو لمخاطر ىو في غنى
عنيا إال عند محاولتو إنقاذ نفس بشرية .

رابعاً  :عدـ مسؤولية الشركة عف تعويض المؤمف عف وجوده في أي
طائرة مف أي نوع كانت أو أثناء دخولو إلييا أو نزولو أو ىبوطو أو
سقوطو مف أي طائرة عدا تمؾ العاممة لييئة نقؿ جوي مجازة وتعمؿ عمى
خطوط منتظمة ويكوف المؤمف لو راكباً فييا بصفة مسافر وحامبلً بطاقة
سفر .

خامساً  :عدـ مسؤولية الشركة عف تعويض المؤمف لو عند مزاولتو
لضروب الرياضة الشتوية وكرة القدـ أو لعبة الكرة والصولجاف أو الصيد

أو تسمؽ الجباؿ الذي تستعمؿ فيو الحباؿ أو سباؽ الحبؿ أو سباؽ
الدراجات اآللية  ،ويمكف شموؿ ىذه االستثناءات لقسـ منيا بإصدار
تظييرة إضافية لقاء قسط إضافي .
سادساً  :عدـ مسؤولية الشركة إذا وقعت اإلصابة أو الوفاة مف جراء

الحرب األىمية أو التمرد أو الثورة أو القوة العسكرية أو السمطة المغتصبة

أو الشغب أو االضطرابات أو اإلضرابات .
سابعاً  :عدـ تغطية اإلصابات البدنية أو الوفاة مف جراء حمؿ المرأة أو

والدتيا .
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استمارة طمب التأمين من الحوادث الشخصية
يسبؽ إجراء التأميف ضد الحوادث الشخصية قياـ طالب التأميف
بإمبلء استمارة طمب التأميف  ،واليدؼ مف مؤل ىذه االستمارة ىو لكي
تتعرؼ شركة التأميف عمى شخص طالب التأميف وحالتو الصحية
وتاريخو التأميني وعما إذا كاف قد أجرى تأميناً آخر ضد الحوادث

الشخصية  ،وىؿ سبؽ وأف أصيب بحادث  ،ومف خبلؿ اإلجابة عمى
األسئمة تتعرؼ شركة التأميف عمى الحالة الصحية لممؤمف لو فأما ترفض

التأميف أو تقبمو .
نموذج استمارة طمب تأمين حوادث شخصية
الجية (اسـ الشركة) :
اسـ طالب التأميف :

رقـ الياتؼ

العمر

الوزف

الطوؿ

ىؿ سبؽ وأف أجريت لطالب التأميف عممية جراحية ؟
ىؿ حصؿ تقمص أو تضخـ في الشراييف أو األوردة ؟
ىؿ أف بصره وسمعو في حالة جيدة ؟
ىؿ سبؽ وأف عانى مف مرض في عينيو أو أذنيو ؟
ىؿ أصيب بشمؿ أو نوبة عصبية أو مرض قمب أو روماتيزـ ؟
ىؿ يعاني مف أي مرض جسماني غير ما ذكر أعبله ؟
ىؿ أف إحدى شركات التأميف رفضت لو طمب التأميف عمى الحياة أو
الحوادث الشخصية أو رفضت تجديد تأمينو أو فرضت شروط خاصة
لمتجديد ؟
ىؿ أنو مؤمف في وقت تقديـ الطمب ضد الحوادث الشخصية ؟
في حالة اإليجاب ذكر اسـ الشركة ومبمغ التأميف ؟
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شفاء
ىؿ أصيب طالب التأميف بحادث واقتضى معالجتو طبياً ؟ وىؿ ُشفي
ً
تاماً أذكر التفاصيؿ ؟

ىؿ سبؽ وأف قدـ طالب التأميف طمب تعويض إلى شركة التأميف بموجب

وثيقة تأميف حوادث شخصية ؟
تذكر طبيعة الحادث والتاريخ ومبمغ التعويض .
وىؿ يتعاطى طالب التأميف المشروبات الكحولية ؟
ىؿ يتمتع بصحة جيدة في وقت تقديـ الطمب ثـ تذكر بعد ذلؾ مدة التأميف
المطموبة ومبمغ التأميف المطموب واسـ المستفيد ؟
ثـ يأتي بعد ذلؾ قسـ التصريح (إني الموقع أدناه أقر واعترؼ بأف
جميع أجوبتي عمى ىذا الطمب صحيحة وأف صحتي وعاداتي ال تزاؿ معتدلة
كما وأني ال أتوقع القياـ بأعماؿ خطرة أو ميمات غير اعتيادية ولـ أخؼ
أي معمومات ىامة ينبغي إعبلـ الشركة بيا واني أوافؽ عمى أف الطمب
أعبله وىذا التصريح يكوناف أساساً لعقد التأميف الذي سيبرـ بيني وبيف

الشركة واني مستعد لقبوؿ ىذا العقد بما يحتويو مف شروط ونصوص وأوافؽ
عمى أف مسؤولية الشركة ال تبدأ ما لـ يقبؿ ىذا الطمب وأسدد قسط التأميف

المطموب) ويوقع طالب التأميف عمى تصريحو في حقؿ التوقيع ويورد اسمو
والتاريخ في الحقميف المخصصيف لذلؾ .
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وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية
الشروط العامة لموثيقة
تقضي الوثيقة النموذجية مف الحوادث الشخصية (الفردية) التي تؤمف
شخصاً واحداً الموضوعة في االستعماؿ عمى موافقة شركة التأميف عمى
تأميف المؤمف لو خبلؿ مدة التأميف المذكورة فيجدوؿ الوثيقة أو خبلؿ أي

مدة أخرى الحقة تقبؿ بيا الشركة شريطة مراعاة الشروط الواردة في وثيقة
التأميف أو المضافة إلييا بقدر ما تسمح بو طبيعة كؿ منيما والتي تُعد
شروطاً سابقة الستحقاؽ المؤمف لو المنافع المقررة في ىذه الوثيقة وذلؾ عف
(اإلصابة البدنية العرضية الناجمة عف عوامؿ عنيفة وخارجية ومرئية تؤدي

بمفردىا ودوف تدخؿ أي سبب آخر إلى وفاتو أو عطمو حسب ما موضح في
جدوؿ المنافع بشرط أف تقع ىذه اإلصابة خبلؿ مدة التأميف أو خبلؿ أي
مدة تأميف أخرى دفع عنيا قسط التجديد وقبمت الشركة بو) .
شروط دفع التعويض
ٔ -إخطار شركة التأميف بالحادث خبلؿ ٕٔ يوـ مف وقوعو .
ٕ -ال يستحؽ المبمغ عف مدة العطؿ الكمي المؤقت ما لـ يكف المؤمف لو قد
بقي تحت عناية طبيب مجاز .
ٖ -المستفيد مف الوثيقة ال يستحؽ أي منفعة إال منفعة الوفاة وسائر المنافع
األخرى يستحقيا المؤمف لو نفسو .
ٗ -الشركة ال تكوف ممزمة بالدفع إال بعد تقديـ دليؿ قاطع عف السبب
العرضي لئلصابة أو الوفاة وتكوف نفقات تقديـ التفاصيؿ والشيادات واألدلة
المطموبة عمى نفقة المؤمف لو أو ورثتو أو المستفيد .
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٘ -ال تكوف الشركة مسؤولة بأي حاؿ مف األحواؿ عف أي حادث ما لـ
تقدـ بو إخطار إلييا خبلؿ (ٖ أشير) تقويمية مف وقوعو أو بدئو .
 -ٙعمى المؤمف لو أف يخطر الشركة بأي تبديؿ يقع عمى مينتو .
 -ٚعميو إخطار الشركة بأي تأميف آخر ضد الحوادث الشخصية .
 -ٛتزويد الشركة عمى نفقة المؤمف لو أو ممثميو الشرعييف بكافة الشيادات
أو البيانات وأدلة اإلثبات التي تطمبيا وبالشكؿ والكيفية التي تقررىا .
 -ٜعمى المؤمف لو االستجابة لطمب الشركة عرض نفسو لمفحص الطبي .
ٓٔ -في حالة الوفاة مف حؽ الشركة مشاىدة وفحص الجثة أو أف يحضر
طبيبيا إجراء تشريح الجثة .
ٔٔ -يجب أف يكوف اإلخطار بالحادث تحريرياً لمفرع الذي أصدر الوثيقة أو
أي فرع آخر مف فروع الشركة .

ٕٔ -تكوف الوثيقة والجدوؿ الخاص بيا عقداً واحداً .
قواعد التسعير في التأمين ضد الحوادث الشخصية
تراعى المعايير التالية عند التسعير في التأميف ضد الحوادث الشخصية .
أوالً  -مينة المؤمن لو وطبيعة عممو

حيث يزيد السعر كمما زادت حدة خطر المينة وتصنؼ شركة التأميف

الميف إلى :
أ -المين غير الخطرة  :كالوظائؼ الكتابية واإلدارية وأعماؿ أصحاب
المخازف والمحبلت الذيف ال يعمموف باآلالت والمكائف .
ب -صنف المين ذات الخطورة المتوسطة  :كأعماؿ أصحاب المخازف
والمحبلت الذيف يعمموف باآلالت ومكائف واألعماؿ اليدوية ومدراء األعماؿ
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الذيف يتولوف اإلشراؼ فقط وأعماؿ الميندسيف والمعمارييف والزراعييف
والكيربائييف والميكانيكييف .
ج -صنف المين الخطرة  :كأعماؿ الحداديف والسمكرييف وسائر األعماؿ
اليدوية الثقيمة والعمؿ بالمكائف والمواد الكيميائية الخطرة وأعماؿ سياقة

السيارات .
ثانياً  -وزن المؤمن لو

حيث أف وزف الشخص المناسب مع طولو وعمره دليؿ عمى صحتو

وحسف قابميتو البدنية وىناؾ جداوؿ معدة مف قبؿ جيات طبية تبيف األوزاف
االعتيادية لمختمؼ األعمار واألطواؿ تؤخذ بنظر االعتبار بيذا الصدد .
ثالثاً  -عمر المؤمن لو

إذ ال تقبؿ طمبات التأميف إذا قمت أعمار أصحابيا عف سف معينة أو

ازدت عمى سف معينة .
رابعاً  -البصر والسمع وسالم الجسم

حيث يمزـ التأكد مف مدى صحة البصر والسمع وسبلمة الجسـ وما

إذا كاف طالب التأميف يعاني مف ضعؼ في البصر أو في السمع أو مف
عيوب في الجسـ وخاصة في األطراؼ أـ ال  ،إذ يترتب عمى ضعؼ
البصر والسمع والعيوب الجسمية زيادة في احتماؿ التعرض إلى الحوادث .
خامساً  -عدم تعاطي الكحول والمخدرات أو المسكرات

يفضؿ إجراء التأميف لمف ال يتعاطاىا ويجري لو بسعر اعتيادي دوف زيادة .

سادساً  -التأكد من أن طالب التأمين ال يعاني من أمراض معينة

كأمراض القمب والسؿ والسرطاف واألمعاء الحاد والسكر وآالـ المعدة

والتياب الكمى حيث أف شركات التأميف ترفض عادة طمبات التأميف لمف
يكوف مصاباً بأحد ىذه األمراض .
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سابعاً  -معرفة الحوادث السابقة التي تعرض ليا طالب التأميف إذا كاف قد

تعرض لحوادث .

خصائص التأمين من الحوادث الشخصية

أوالً  :إف التأميف مف الحوادث الشخصية ىو مف العقود غير التعويضية
حيث بإمكاف المؤمف لو أف يجري التأميف بأي مبمغ تأميف وأف التعويض
الذي يدفع ىو تعويض اتفاقي بيف المؤمف لو والمؤمف ليس تعويض حقيقي
ألف النفس والحياة البشرية ال تقدر بثمف وال يمكف إعادة المؤمف لو إلى نفس
الحالة التي كاف عمييا قبؿ وقوع الضرر .
ثانياً  :إف مبمغ التأميف يمثؿ الحد األقصى لمسؤولية شركة التأميف وال يطبؽ
التأميف الناقص والزائد أو قاعدة النسبية في احتساب التعويض .

ثالثاً  :إف المؤمف (شركة التأميف) ال تحؿ محؿ المؤمف لو في مقاضاة
المسبب لمضرر  ،وبإمكاف المؤمف لو أف يجمع بيف مبمغ التعويض الذي

حصؿ عميو مف شركة التأميف والتعويض الذي يحكـ بو قضائياً عمى
المسبب لمضرر .

رابعاً  :مف حؽ المؤمف لو أف يجري تأميف بأي مبمغ تأميف لدى أكثر مف
شركة تأميف ويحصؿ عمى تعويض مف ىذه الشركات جميعاً ألف حياة
اإلنساف غالية بغير حدود وال يمكف أف تقيـ بثمف  ،وعندما يرد في استمارة
طمب التأميف سؤاؿ عف الشركات األخرى التي أجرى التأميف لدييا فإف
الغرض مف ذلؾ حتى تتأكد شركة التأميف مف مركزه المالي ومقدار دخمو
وعدـ وجود قصد سيء لممؤمف لو .
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وثائق التأمين الجماعية ضد الحوادث الشخصية :
ىذه الوثائؽ تؤمف جماعة مف األشخاص وىي تصدر بصور متعددة :
ٔ -الوثائؽ التي تصدر لتغطية أشخاص معينيف باألسماء ومبمغ تأميف لكؿ
اسـ وبنفس غطاء وثيقة التأميف مف الحوادث الشخصية الفردية .
ٕ -الوثائؽ الجماعية التي تصدر لتغطية أشخاص معينيف بأعماؿ
ووظائفيـ دوف األسماء وبمبمغ تأميف لشاغؿ كؿ وظيفة ويشمؿ الحوادث
التي تقع أثناء العمؿ أو أثناء انتقاؿ الموظؼ أو العامؿ مف محؿ العمؿ
واليو وفي بعض األحياف يشمؿ الغطاء الحوادث في أي وقت وأي مكاف .
ٖ -وىناؾ الوثائؽ الجماعية التي تصدر لتغطية جميع موظفي ومستخدمي
منشأة أو شركة أو جية معينة بنفس غطاء وثيقة التأميف مف الحوادث
الشخصية وبمنافع خاصة محددة ومبالغ تأميف محددة عمى وفؽ رواتب
الموظفيف ويعوؿ لتحديد مبمغ المنافع عف التعويض عمى الراتب .
ٗ -وىناؾ مشروع التأميف الجماعي والتي تمزـ أف ال يقؿ عدد المشتركيف
عف عدد معيف حيث يحدد مبمغ التأميف تتفؽ عميو وبأسعار تأميف تقؿ عف
سعر وثيقة الحوادث الشخصية االعتيادية ويتـ منح سماح لجية طالب
التأميف .
٘ -وىناؾ وثائؽ التأميف الجماعي الخاصة ومنيا وثائؽ األلعاب الرياضية
التي تغطي الحوادث الشخصية لبلعبي الفرؽ الرياضية أثناء لعبيـ لمرياضة
التي يمارسونيا  ،أو أثناء إجراءىـ لمتمرينات ومنيا وثائؽ التأميف التي
تصدر بفرؽ كرة القدـ أو فرؽ العاب الساحة والميداف أو كرة السمة .
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قسيمة السفر
وىذه الوثيقة كما يشير اسميا تؤمف لشخص ضد الحوادث الشخصية
التي تقع لو أثناء مدة محددة مؤقتة ينص عمييا باألياـ وىي مدة سفره مف
البمد وحتى عودتو إليو ومف وقت صعوده إلى واسطة النقؿ وحتى ىبوطو
منيا في العودة أو لمدة سفره مف بمد إلى بمد آخر ويمكف توسيع الغطاء في
القسيمة ليشمؿ تغطية الحوادث التي تقع لممؤمف لو مف حيف مغادرة المسكف
وحتى رجوعو إليو .
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الفصل الخامن

التأمني الشامل االتمميلي عل السياراث
يوجد نوعاف مف أنواع التأميف عمى السيارات :
أوالً  :التأمين من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات

ويغطي ىذا التأميف األضرار البدنية التي تمحؽ بالغير (اإلصابات

البدنية والوفيات) مف جراء استخداـ السيارات .
ثانياً  :التأمين التكميمي (الشامل) عمى السيارات

ويغطي ىذا التأميف األضرار التي تمحؽ بالسيارات مف جراء

استخداميا  ،كما يغطي ىذا التأميف سائر العجبلت اآللية والمكائف المتنقمة
التي تسير أو تشتغؿ بمحرؾ يعمؿ بالوقود والقادرة عمى السير عمى الطرؽ
البرية عدا تمؾ المصممة لمسير عمى سكؾ الحديد وأىـ أنواع ىذا التأميف :
(أ) وثيقة تأمين السيارات الخصوصية
وىي السيارات التي تستعمؿ لؤلغراض العائمية الخاصة واألغراض
االجتماعية والمنزلية والترفييية ولعمؿ المؤمف لو الشخصي ونقؿ بضاعتو
وأمتعتو ونقؿ األشخاص بدوف أجر ويدخؿ ضمف ىذه السيارات (السيارة ذو
العجبلت الثبلث) (الستوتات) .
(ب) وثيقة تأمين سيارة تجارية
وىي كافة أنواع السيارات التي تستخدـ ألغراض النقؿ التجاري
والخدمات بصورة عامة وتستخدـ لنقؿ البضائع واألمواؿ والركاب وتستخدـ
أيضاً لؤلغراض االجتماعية والمنزلية والترفييية  ،ويقع ضمف السيارات
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التجارية سيارات األجرة وسيارات نقؿ البضائع كالموريات عمى اختبلؼ
أنواعيا وسيارات نقؿ الركاب (كالباصات) .
ثالثاً  -وثيقة تأمين المكائن واآلالت الزراعية المتحركة
رابعاً  -وثيقة تأمين الدراجات النارية

خامساً  -وثيقة تأمين تجارة السيارات
أنواع أغطية التأمين عمى السيارات

 -2غطاء التأمين الشامل  :ويغطي األضرار العرضية والحريؽ والسرقة
واالنفجار والمسؤولية المدنية تجاه الغير ويسمى ىذا الغطاء في العراؽ
بالتأميف التكميمي .
 -3غطاء تأمين المسؤولية مع الحريق والسرقة  :ويغطي األضرار التي
تصيب الغير وأضرار الحريؽ والسرقة .

 -4غطاء تأمين المسؤولية تجاه الغير فقط  :ويغطي األضرار التي
تصيب الغير في أمواليـ وممتمكاتيـ وأشخاصيـ .
 -5غطاء تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السيارات وفي
العراق يسمى بقانون التأمين اإللزامي رقم ( )63لسنة  : 2:92وىو

يغطي اإلصابات البدنية والوفيات التي تمحؽ بالغير مف جراء استخداـ
السيارة .
 -6غطاء تأمين منافع إضافية  :تضاؼ إلى وثيقة التأميف مف السيارات

مثبلً غطاء الحوادث الشخصية لمسائؽ والركاب أو غطاء التأميف عمى

بعض الحاجيات التي تترؾ داخؿ العجمة ضد أخطار السرقة (كالسجاد أو

الحقائب أو المعطؼ) .
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غطاء وثيقتي التأمين التكميمي الشامل عمى السيارات الخصوصية
والتجارية وتعويضيا
أوالً  -الفقد والضرر :

تقوـ شركة التأميف بتعويض المؤمف لو عف أي فقد أو ضرر يصيب السيارة

وممحقاتيا بما فييا مف األدوات االحتياطية بسبب :
أ -التصادـ واالنقبلب العرضي وكذلؾ االصطداـ أو االنقبلب نتيجة عطؿ
ميكانيكي أو استيبلؾ أو اندثار .
ب -بسبب الحريؽ أو االنفجار الخارجي أو االتقاد الذاتي أو السطو أو
السرقة .
ج -بسبب الفعؿ الضار العمدي مف غير المؤمف لو .
د -أثناء عممية النقؿ (بما فييا عمميات الشحف والتفريغ) بالوسائط البرية أو
السكؾ الحديد أو بالممرات المائية الداخمية أو بالمصاعد أو باآلالت

الرافعة .
ثانياً  -المسؤولية تجاه الشخص الثالث

ٔ -تمتزـ الشركة ضمف حدود مسؤوليتيا بتعويض المؤمف لو عند وقوع
حادث سببو استعماؿ السيارة أو لو عبلقة بتحميميا أو تفريغيا عف كافة
الم بالغ التي يمزـ المؤمف لو بدفعيا تجاه بسبب مسؤوليتو عف الضرر الذي
يمحؽ بأمواؿ الغير وممتمكاتيـ وال يشمؿ التغطية أضرار األمواؿ العائدة إلى
المؤمف لو أو المودعة لديو عائمتو المقيميف معو وال أضرار األمواؿ المودعة
لدييـ .
ٕ -تشمؿ التغطية مسؤولية أي سائؽ مخوؿ مف قبؿ المؤمف لو بقيادة
السيارة بشرط أف تنفذ شروط الوثيقة بقدر انطباقيا كما لو كاف المؤمف لو
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نفسو وبشرط عدـ استحقاقو لمتعويض بمقتضى وثيقة تأميف أخرى تغطي
نفس الخطر .
التعويض بموجب وثيقة التأمين الشامل

بناء عمى خيارىا الخاص أف تدفع مبمغ التعويض نقداً وأف
أوالً  :لمشركة ً
تعيد السيارة أو أي جزء منيا أو ممحقاتيا أو أدواتيا االحتياطية إلى ما كانت
عميو قبؿ الحادث أو أف تستبدليا .
وتتحدد مسؤولية الشركة بقيمة األجزاء المفقودة أو المتضررة مضافاً إلييا

ويعد مبمغ التأميف ىو الحد األعمى لمسؤولية شركة
(كمفة التركيب المناسبة) ُ
التأميف وىو الحد األقصى الذي تدفعو الشركة عف أي مطالبة بتعويض
وعميو فإف طرؽ دفع التعويض تتمثؿ بما يمي :
أ -أما دفع مبمغ التعويض نقداً

ب -تصميح السيارة أو األجزاء المتضررة منيا .

ج -إعادة السيارة أو األجزاء المتضررة إلى ما كانت عميو قبؿ الحادث .
د -استبداؿ السيارة أو األجزاء المتضررة بأجزاء ومواد جديدة مضافاً إلييا
كمفة التركيب المناسبة .

ثانياً  :عند تعطؿ السيارة أو تضررىا بسبب حادث مغطي بيذه الوثيقة فإف
الشركة تتحمؿ المصاريؼ المناسبة لحمايتيا ونقميا إلى مصمح .

ثالثاً  :لممؤمف لو أف يجري التصميحات الضرورية لمسيارة في حالة تضررىا
بسبب حادث مشموؿ بتغطية الوثيقة شرط :

ٔ -أف ال تزيد الكمفة المقدرة لمتصميح عف مبمغ التصميح المسموح بو .
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ٕ -أف يقدـ إلى الشركة تقري اًر أو كشؼ مفصؿ عف الكمفة دوف تأخير وأف

القصد مف ىذا الجواز ىو تسييؿ وسرعة إجراء التصميحات البسيطة مف

قبؿ المؤمف لو .
االستثناءات العامة لوثيقة التأمين الشامل لمسيارة الخصوصية والسيارة

التجارية

ال تكوف الشركة مسؤولة عف :
أوالً  :أي حادث يقع أو فقد أو ضرر يحصؿ أو مسؤولية تترتب عف أي
حادث يقع :

أ -خارج المنطقة الجغرافية أي خارج الحدود الجغرافية العراقية ويمكف
توسيع نطاؽ المنطقة الجغرافية باتفاؽ المؤمف والمؤمف لو .
ب -أثناء كوف السيارة المنصبة عمييا التغطية بموجب ىذه الوثيقة مستعممة
لغير ما تقتضي لو تحديدات االستعماؿ كأف تكوف السيارة خصوصي
ومستخدمة لنقؿ الركاب باألجرة .
ج -عندما تكوف السيارة مقادة مف قبؿ شخص غير مخوؿ مف قبؿ المؤمف
لو كأف تقاد مف قبؿ ابف المؤمف لو وىو غير مخوؿ أو غير مجاز بقيادة

السيارة .
ثانياً  :تستثني الوثيقة األضرار التي تمحؽ بالسيارة في حالة تأجيرىا أو
استعماليا لؤلجرة وىي سيارة خصوصي أو في حالة استعماليا لمسباؽ أو

استخداميا لغرض اختيار السرعة أو نقؿ البضائع .
ثالثاً  :كافة األضرار التي تحصؿ لمسيارة المؤمنة سواء كانت خاصة أو
تجارية عند قيادتيا مف قبؿ سائؽ غير مجاز أو واقع تحت تأثير الكحوؿ

والمخدرات .
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رابعاً  :أي ضرر يمحؽ بالسيارة بسبب العواصؼ والفيضاف واألعاصير
والزوابع وىيجاف البراكيف والزالزؿ واالضطرابات الطبيعية والغزو وأعماؿ
العدو األجنبي والعدواف والعمميات العسكرية .
خامساً  :الضرر الناتج عف تحميؿ السيارة بأكثر مف طاقتيا االعتيادية .

سادساً  :الضرر المتسبب أو الناتج عف سموؾ الطريؽ غير المعتاد أو عند
تحميؿ أو تفريغ حمولة السيارة .

سابعاً  :الخسارة التبعية واالندثار والعطب والخمؿ والكسر الكيربائي

والميكانيكي .

ثامناً  :تضرر اإلطارات بحكـ استعماليا أو تماسيا باألرض وارتطاميا بما
يمكف أف يكوف في الطريؽ مف مواد قاطعة أو راضو أو بسبب استعماؿ

الموقفات أو ثقب اإلطار أو قطعو أو انفجاره عفوياً ويقع إثبات خبلؼ ذلؾ

عمى عاتؽ المؤمف لو .

تاسعاً  :الضرر الناتج عف انفجار أي مرجؿ يشكؿ ُجزًءا مف السيارة أو
يمحؽ بيا أو يكوف عميو .
عاش ارً  :الضرر الحاصؿ لمماؿ العائد أو الذي بعيدة أو تحت رعاية أو
حيازة المؤمف لو أو أحد أفراد أسرتو أو المنقوؿ بواسطة السيارة .

أحد عشر  :الضرر الحاصؿ لمجسور عمى اختبلؼ أنواعيا أو الضرر
الحاصؿ لمطرؽ نتيجة الىتزاز السيارة أو بسبب ثقميا أو حمولتيا .

ثاني عشر  :الضرر الحاصؿ لؤلمواؿ والناتج بسبب الش اررة أو النار
المنبعث مف السيارة المسيرة بقوة البخار .
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التحذيرات والشروط الخاصة
إف وثيقة التأميف التكميمي عمى السيارة الخصوصية والسيارة التجارية
تخضع إلى شروط وتحذيرات تطبع وترفؽ مع الوثيقة يجب عمى المؤمف لو
االلتزاـ بيا ويمكف أف نحددىا أدناه :
 -2شرط التحكيم الخاص  :لحؿ الخبلفات بيف المؤمف لو وشركة التأميف .
 -3شرط إجازة السوق  :أي أف يكوف حامبلً إلجازة سوؽ محمية أو دولية
وحسب نوع السيارة وأف ال تكوف وقت الحادث مسحوبة أو ممغية .

 -4شرط التأمين اإللزامي  :والذي ينص عمى (يستبعد مف نطاؽ التغطية
المقررة بيذه ما يقضي بتغطيتو بقانوف التأميف اإللزامي (رقـ ٕ٘ لسنة

ٓ. )ٜٔٛ
 -5شرط الكحول والمخدرات  :ال تكوف ىذه الشركة مسؤولة عف أي حادث
يقع أو فقد أو ضرر يحصؿ لمسيارة المؤمف عمييا وأية مسؤولية تترتب أثناء
قيادة السيارة المذكورة في جدوؿ الوثيقة مف قبؿ شخص واقع تحت تأثير
الكحوؿ أو المخدرات .
 -6شرط الخطأ الجسيم  :ال تكوف الشركة مسؤولة عف أي ضرر بموجب
ىذه الوثيقة ويكوف ناجـ عف الخطأ الجسيـ الذي يرتكبو المؤمف لو أو
السائؽ المخوؿ .
 -7شرط تضرر اإلطارات  :استثناء تضرر اإلطارات بحكـ استعماليا أو
تماسيا باألرض وارتطاميا بما يمكف أف يسبب استعماؿ (البريؾ) أو ثقب
اإلطار أو قطعة أو انفجاره عفوياً ويقع عبء إثبات خبلؼ ذلؾ عمى عاتؽ
المؤمف لو .

 -8شرط الرىن  :مف المعموـ والمتفؽ عميو أف مصرؼ الرافديف لو مصمحة
في ىذا التأميف كمرتيف وعميو فإنو يعتبر المستفيد مف ىذا التأميف وفي حالة
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الخسارة الكمية فإف التعويض يدفع لممصرؼ واف اإلبراء المقدـ مف قبمو ُيعد

إبراء بذمة الشركة .

 -9شرط الخسارة الميدرة  :ويرفؽ مع وثيقة التأميف وىو أف يتحمؿ المؤمف
لو نسبة معينة مف مبمغ التعويض أو مبمغ محدد يتفؽ عميو والقصد مف
الخسارة الميدرة ىو تجنب المطالبات التعويضية القميمة المبالغ وكذلؾ دفع
المؤمف لو إلى التزاـ جانب شركة التأميف في تحمؿ جزء مف مبمغ التعويض
 -:شرط األدوات االحتياطية  :في حالة تضرر السيارة وعدـ توفر األدوات
االحتياطية لتصميحيا يدفع التعويض نقداً عف قيمة ىذه األدوات مضافاً إليو
الكمفة المقدرة لتركيبيا .

 -22خصم عدم المطالبة لمسيارة الخصوصية  :في حالة عدـ المطالبة
بالتعويض خبلؿ مدة التأميف وعند تجديد الوثيقة يمنح لممؤمف لو تخفيض
عمى قسط التأميف كما مدرج أدناه :
التخفيض

مدة التأمين

بعد مرور سنة

ٕٓ%

بعد مرور سنتيف

ٖٓ%

بعد مرور ثبلث سنوات

ٓٗ%

بعد مرور أربع سنوات

ٓ٘%

واذا تضمف جدوؿ الوثيقة أكثر مف سيارة واحدة يطبؽ خصـ عدـ
المطالبة كما لو كانت قد صدرت وثيقة منفصمة لكؿ سيارة عمى حدة واف
القصد مف منح ىذا السماح ىو دفع المؤمف لو إلى بذؿ المزيد مف الحذر
أثناء قيادة السيارة أو استعماليا لتجنب وقوع الحوادث .
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ٔٔ -شرط استثناء األعماؿ اإلرىابية  :تخضع ىذه الوثيقة لشرط (استثناء
األعماؿ اإلرىابية) المرفقة بيا ويكوف جزءاً منيا .
أغطية ومالحق إضافية لوثيقة التأمين التكميمي

باإلمكاف توسيع غطاء التأميف التكميمي بتظييرات ترفؽ بوثيقة

التأميف وتكوف ُجزًءا منيا لقاء قسط إضافي ومف ىذه التظييرات :
أوالً  :غطاء توسيع المنطقة الجغرافية ليشمؿ دولة أو دوؿ أخرى .

ثانياً  :اإلضراب واالضطرابات األىمية .

ثالثاً  :الفيضانات واألعاصير والزوابع وىيجاف البراكيف واليزات األرضية .

رابعاً  :الفقد والضرر لؤلمتعة الشخصية التي تكوف عادة بالسيارة باستثناء
النقود والشيكات والطوابع والفرو والمواد ذات القيمة الغالية .

خامساً  :غطاء منفعة الحوادث الشخصية وىذا يكوف بحدود مبمغ معيف

وينص عميو في وثيقة التأميف ويغطي المؤمف لو عندما يقود السيارة المؤمنة

أو أي سائؽ آخر مخوؿ مف قبؿ المؤمف لو يتعرض إلى حادث ينتج عنو
إصابة بدنية أو وفاة وكذلؾ باإلمكاف تغطية الركاب بيذه المنفعة ويجب أف
يتوفر في الحادث المواصفات أدناه :
مواصفات الحادث :
ٔ -أف يكوف عرضي يقع بطرؽ الصدفة .
ٕ -أف ال يكوف متعمداً أو مفتعبلً .

ٖ -أف ينشأ بفعؿ عوامؿ خارجية أو مرئية وعنيفة مف جراء الحادث
واصطداـ أو انقبلب أو احتراؽ  ،وعميو ال تكوف الوفاة بالنوبة القمبية
مشمولة بالتعويض .
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ٗ -أف ال تكوف الوفاة بسبب الرعب الذي يصيب الشخص مف جراء انفجار
إطار العجمة اآللية .
٘ -أف يكوف الحادث السبب المباشر لموفاة أو اإلصابة البدنية دوف تدخؿ
سبب آخر باستثناء المعالجة الطبية .
 -ٙأف تقع اإلصابة البدنية أو الوفاة خبلؿ مدة ال تتجاوز ثبلثة أشير مف
وقوع الحادث .
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الفصل التاسع

إعــادة التأميــن
مفيوم إعادة التأمين :
لكؿ شركة تأميف طاقة احتياطية تعتمد عمى رأس ماليا واحتياطاتيا
وحجـ أعماليا وحسب إحصائياتيا وخبراتيا المتأتية مف سير نتائج أعماليا
السابقة في تحمؿ تبعية المخاطر وخبرة كادرىا .
فمثبلً الطاقة االحتياطية لشركة التأميف ألخطار الحريؽ (ٓٓٓٔ,ٓٓٓ,

مميوف دينار)  ،فإذا تـ تقديـ طمب تأميف بحدود ىذا المبمغ فإنو يقع ضمف

طاقتيا االحتياطية أما إذا زاد المبمغ عنو (ٓٓٓ ٔ,ٓٓٓ,مميوف دينار) فإف
شركة التأميف تحتفظ بالجزء الذي يتفؽ مع طاقتيا االحتياطية أو تقرض
الباقي عمى مؤمنيف آخريف ليقبؿ كؿ منيـ جزء مف العممية في حدود طاقتو
حيث تحدد مسؤوليتيا ومسؤولية كؿ مؤمف في ىذا التأميف المشترؾ تجاه
المؤمف لو بالجزء المغطى مف أجؿ كؿ منيـ .
أو قد تمجأ شركات التأميف عادة إلى إعادة التأميف ) (Reinsurancaحيث
نشأت وتطورت شركات إعادة التأميف بسبب تطور التأميف وسعة انتشاره
ومساحة األخطار التي يراد منيا أف يتكفؿ بتغطيتيا بحيث أصبحت إعادة
التأميف عنص اًر ضرورياً وأساسياً والزماً ليس في اإلمكاف االستغناء عنو في

صناعة التأميف .

تعريف عقد (إعادة التأمين)
ىو عقد يستند في المؤمف المباشر إلى المؤمف المعيد ُجزًءا مف
األخطار التي تعاقد عمييا أو كؿ األخطار ويمتزـ بدفع قسط معيف إليو
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مقابؿ التزاـ المؤمف المعيد بأف يدفع حصتو مف التعويض إلى المؤمف لو
المباشر .
خصائص عقد إعادة التأمين

أوالً  :ىو عقد بيف (المؤمف وشركة التأميف المباشرة التي أُجري المؤمف لو

التأميف لدييا وبيف شركة اإلعادة  ،والمؤمف لو ليس طرؼ في ىذا العقد ،

حيث ال تربطو عبلقة إال بالمؤمف المباشر الذي أبرـ مع عقد التأميف
األصمي .
ثانياً  :كما أف إعادة التأميف ىو مف العقود السببية  ،إذ يرتبط وجودىا

بوجود عقد تأميف سابؽ ليا كما في اإلعادة االختيارية أو ال حؽ عمييا كما

في اإلعادة االتفاقية .
ثالثاً  :وقد يكوف عقد إعادة التأميف عقد خاص يتعمؽ بإعادة التأميف بالجزء

والكؿ مف خطر واحد أو أخطار عمى ماؿ المؤمف عميو واحد أو شخص

مؤمف عميو واحد  ،أو يكوف عقداً عاماً يشمؿ غطاءه كافة األخطار التي
أجرت الشركة المسندة التأميف عمييا لفرع مف فروع التأميف خبلؿ سرياف عقد

اإلعادة وبجزء مف ىذه األخطار أو بكميا .
رابعاً  :إف أركاف عقد إعادة التأميف ثبلثة ىي التراضي والمحؿ والسبب وأف
المحؿ الذي فيو العقد ىو الجزء المعاد تأمينو مف الخطر المؤمف منو  ،أي

مف مسؤولية الشركة المسندة تجاه المؤمف ليـ في عقود التأميف .
وأف لمشركة المسندة المصمحة التأمينية في إعادة تأمينيا المخاطر التي قبمت
التأميف عمييا أو ُجزًءا منيا وأساس ىذه المصمحة ىي عقود التأميف األصمية
خامساً  :ويشبو عقد اإلعادة عقد التأميف في خصائصو مف أنو عقد رضائي

ال شكمي وعقد احتمالي أيضاً وىو عقد معاوضة وعقد تجاري وعقد شرطي .
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سادساً :عقد اإلعادة ىو مف عقود حسف النية المتناىي حيث يجب عمى
المؤمف المباشر أف يحيط المؤمف المعيد بكافة البيانات والحقائؽ الجوىرية

المتعمقة باألخطار التي يعيد تأمينيا  ،ومف ىذه الحقائؽ تمؾ التي تتعمؽ
بطبيعة األخطار المراد إعادة تأمينيا وعف الخبرة السابقة لممؤمف المباشر في
مثؿ ىذه األخطار واإلحصائيات المتميزة لديو  .وعف الخبرة السابقة في
التعامؿ مع معيديف سابقيف وأف مف المعمومات الجوىرية الواجب اإلفصاح
عنيا الخسائر السابقة التي ووقعت لممؤمف .
سابعاً  :عقد إعادة التاميف يختمؼ عف عقد التأميف حيث ال ُيعد مف عقود
اإلذعاف وأف طرفيو مف مركز واحد مف القوة ويتمكناف مف منافسة شروط
وبنود العقد بجدية .
أنواع إعادة عقود التأمين
يمكن تقسيم طرق إعادة التأمين إلى أربعة أنواع رئيسة ىي :

أوالً  :إعادة التأمين االختيارية .

ثانياً  :إعادة التأمين االتفاقية .

ثالثاً  :إعادة التأمين االتفاقية االختيارية .

رابعاً  :المجمعات أو ما تسمى باتفاق المؤمنين .

أوالً  :إعادة التأمين االختيارية

وىي مف أقدـ طرؽ اإلعادة وبيا يتـ عرض كؿ عممية إعادة تأميف

بشكؿ منفرد مف قبؿ الشركة المسندة عمى المعيد الذي لو الخيار بعد دراسة
العرض في قبوؿ إجراء عممية اإلعادة أما الرفض أو القبوؿ بشروط معينة
وأف الشركة المسندة فييا بعد أف تقرر المبمغ الذي تحتفظ بو مف مبمغ
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التأميف األصمي فإنيا ترسؿ البيانات الخاصة بالعممية المراد إعادة تأمينيا
ومبمغ إعادة التأميف إلى المعيد أو المعيديف الذيف يراد إعادة التأميف لدييـ
ولممعيد أو المعيديف الذيف أرادوا أف يجددوا المبمغ الذي يقبموا بو وقد ال
يقبموف أي جزء مف العممية المعروضة عمييـ .
مف ىذه الطرائؽ مف اإلعادة يكوف لكؿ مف المؤمف المباشر والمؤمف المعيد
مطمؽ الحرية في إبراـ العقد أو عدـ إبرامو وأف شروط اإلعادة فييا يمكف أف
تعد بحيث تناسب الخطر موضوع تغطية إعادة التأميف كما أف اإلعادة
االختيارية تمكف المؤمف المباشر مف مواجية األخطار غير االعتيادية
وتساعده في الحصوؿ عمى األرباح حيث يستطيع أف يقبؿ األخطار ميما
كانت كبيرة طالما كاف في وسعو إعادة تأميف األجزاء التي تزيد عمى طاقتو
االحتياطية .
ثانياً  :إعادة التأمين االتفاقية :

وىي طريقة متطورة مف طرؽ اإلعادة وىذه الطريقة ال تنتج آثارىا إال

إذا أبرمت عقود التأميف بيف المؤمف المباشر وبيف المؤمف لو تدخؿ في
نطاؽ عقود اإلعادة وعندىا تنتج آثارىا تمقائياً .

وىذه االتفاقية يكوف المؤمف المباشر ممزماً مقدماً بأف يشير إلى المؤمف
المعيد ذلؾ الجزء مف الخطر الذي يفترض عند حدود احتفاظو مف عموـ

األخطار المشمولة باالتفاؽ .
ويكوف المؤمف المعيد ممزماً مقدماً بقبوؿ ىذا الجزء وتنشأ مسؤولية المعيد
حاؿ إبراـ عقد التأميف األصمي بيف المؤمف المباشر والمؤمف لو األصمي .

أي أف اتفاؽ إعادة التأميف عند إبرامو يكوف بمثابة إناء فارغ ُيمؤل تباعاً
وبصورة تمقائية بأفكار عقود التأميف المختمفة التي يكتسب بيا المؤمف
المباشر (والتي تزيد عمى حدود احتفاظو أو المشمولة في نطاؽ االتفاؽ) .
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طرق إعادة التأمين االتفاقية :

إن أنواع اتفاقات إعادة التأمين تقسم عمى قسمين رئيسين :
ٔ -االتفاقية النسبية وأىـ أنواعيا :
أ -اتفاؽ المشاركة النسبية .
ب -اتفاؽ الفائض .
ٕ -االتفاقيات غير النسبية وأىـ أنواعيا :
أ -اتفاقية زيادة الخسارة.
ب -اتفاؽ إيقاؼ الخسارة .
ثالثاً  :إعادة التأمين االتفاقية االختيارية :

وىذه الطريقة تسمى بإعادة التأميف المختمطة أو نصؼ االختيارية

وىي غير شائعة في العمؿ وبموجب ىذه الطريقة يكوف لمشركة المسندة
كامؿ الحرية في أف تسند أو ال تسند الخطر إلى معيد التأميف أما المعيد
يكوف عند اإلسناد ممزماً بالقبوؿ طالما أف العممية تدخؿ في نطاؽ االتفاؽ .
رابعاً  :المجمعات واتفاق المؤمنين :

تعمد شركات التأميف إلى ىذه الطريقة لمواجية االحتماالت التي

تكوف فييا األخطار المراد إعادة تأمينيا عمى درجة كبيرة مف الخطورة وتنشأ
عند تحققيا خسائر فادحة غير اعتيادية كأخطار الطيراف وأخطار النقؿ
البري واألخطار النووية وأخطار المسؤولية المدنية وتعويضات عماؿ
المناجـ .
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بحيث تتفؽ عمى تكويف مجمع تسند إليو عمميات تأميف نوع أو أنواع معينة
مف األخطار ليعاد توزيعيا عمييـ مف جديد وفقاً لنسب معينة متفؽ عمييا ،

وأف كؿ خط (يدخؿ في نطاؽ اتفاؽ المجمع) تكتسب بو إحدى الشركات .

األعضاء (في المجمع) يقسـ بيف جميع األعضاء بنسب الحصص المتفؽ
عمييا وضمف طاقتيـ االحتياطية ويحصموف في مقابؿ ذلؾ عمى جزء مف
األقساط المتجمعة بقدر ما يتحمموف مف مسؤوليات .
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