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 :  Indemnityالتعويض : ثانيا 

للمؤمن له للحصول على تعويض يزيد على الخسارة  اليحق 

 .جراء تعرضه لحادث مؤمن ضدة  يتكبدهاالفعلية التي 

 :مثال 

 الفعلية والقيمة دينار مليون 10 هو تجاري لمجمع التامين مبلغ كان

 دينار مليون 8 هو التامين قبل له ( الحقيقية)

 وتحقق (..... سرقة او حريق) خطر الى المعرض تعرض اذا

 القيمة يعوض ( المؤمن) التامين شركة فان للمعرض كلية خسارة

 التامين مبلغ وليس دينار مليون (8) وهي فقط التامين لمحل الفعلية

 . الزائد بالتامين : يسمى ما وهو بالعقد المحدد

 





 

 Under-Insuranceالتامين الناقص 

قيام المؤمن له بالتامين على أمواله بمبالغ يقصد بالتامين الناقص هو  

تقل عن قيمتها الحقيقية اما بجهل من المؤمن له او لرغبته بتخفيض 

 .وهو عكس التامين الزائد .قسط التامين 

 المسروقات قيمة بلغت , ضدة مؤمن سرقة حادث الى سكنية دار تعرض مثال
 له المؤمن الى الشركة سددت (الناقص التامين) بسبب ولكن دينار10,000,000

 وتعويض الخسارة لتسوية الحالة هذه في التامين شركة وتطبق 7,000,000

   : التالية للمعادلة طبقا ( النسبية القاعدة )او المعدل بشرط يسمى ما له المؤمن

 



 قانون شرط المعدل او القاعدة النسبية 



 طرق التعويض 

التعويضات بين وهو األكثر شيوعا في تسوية : التسديد النقدي  -1

 .شركات التامين والمؤمن لهم 

وهو األسلوب األكثر مالئمة في بعض أنواع التامين : التصليح  -2 

المتضررة من خالل من قبل شركة التامين مثل تعويض السيارات 

 .تصليحها 

وهو ما تلجا الية شركة التامين وخاصة في بعض : االستبدال  -3

 .األشياء الثمينة 

تعتمد الشركة على القيمة المتفقة عليها مسبقا : الوثائق القيمة  -4

قطع االثار النادرة والتصاميم الهندسية والمخطوطات  وهي تخص 

 .يصعب تقدير قيمتها السوقية مما 







 

 التأمين مبادى عقد 

                

 حق الحلول : رابعا

 فاعل (له المؤمن غير) الغير على الرجوع في المؤمن حق وهو
 تحقق قد الحادث كان اذا حالة في  بالحادث المتسبب او الضرر

 . بتسببه او الغير بفعل

 حصول عدم في التعويض مبدى من أيضا المبدى هذا ويشتق
 يتكبدها التي الفعلية الخسارة مبلغ يفوق تعويض على له المؤمن
 مسبب على الرجوع له للمؤمن اليحق وبالتالي. الحادث جراء

 الذي التعويض على عالوة إضافي بالتعويض ومطالبته الضرر
  ( التامين شركة) المؤمن له دفعه

  ؟ األساسية التامين وظيفة مع يتنافى ما وهو

 مطالبة حق عن المؤمن الى له المؤمن يتنازل المبدى هذا وبموجب
           مطالبة في له المؤمن بدل المؤمن يحل وبهذا الضرر مسبب

   . الضرر مسبب ( مقاضاة )





يحق لشركة التامين ممارسة حق الحلول بعد تسديد التعويض الى المؤمن له 1.

 .واليجوز للمؤمن ممارس حق الحلول قبل الوفاء بتعويض 

على المؤمن له القيام بكافة الخطوات الكتشاف مسبب الضرر او الفاعل ومقاضاته 2.

 .او تمكين شركة التامين من مطالبة الشخص الثالث 

على المؤمن له عدم التصالح مع مسبب الضرر او تسوية االمر معه عن طريق 3.

 .  التفاوض من دون علم شركة التامين وبالتالي يسقط حق المؤمن له بالتعويض 

 .اليسري حق الحلول على أبناء المؤمن له وال اصوله او فروعه وال عماله 4.

يرجع المؤمن على مسبب الضرر او الفاعل في حدود ما دفعه الى المؤمن له من 5.

ان تزيد األموال التي يستردها من مسبب الضرر على مبلغ  اليجوزتعويض اذ 

 .  التعويض الذي سدده 

المؤمن له عن الخسارة التي حصلت له يحق له  تسلمةاذا قل التعويض الذي  6.

 .الرجوع على مسبب الضرر الى جانب شركة التامين بمقدار الفرق 


