
نرشة إرشادية )رقم 2(

صادرة عن اللجنة التنفيذية للجنة التامني البحري

االتحاد األردين لرشكات التأمني
”Insurance Act 2015” قانون التأمني

قرت ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الثاين 
ُ
طراأت يف الآونة الأخرية بع�ض التعديالت على قانون التاأمني » Insurance Act 2015« والتي اأ

ع�شر من �شهر اآب  لعام 2016.

ت�شدر  اأن  قبل  التاأمني(  )�شركة  للموؤمن  عنها  الإف�شاح  الواجب  املعلومات  التي حتكم طبيعة  القواعد  واملتطلبات حول  التعديالت  هذه  تتمحور 

والتي   )Duty of Fair Presentation( »العادل العر�ض  » واجب تقدمي  ا�شم  املتطلبات اجلديدة  اأطلق على هذه  التاأمني، وقد  بولي�شة 

املتوفرة لديهم كل  املعلومات  اإجراء بحث منطقي عن   )Non- Consumer Policy Holders(  املوؤمن لهم وباخل�شو�ض تفر�ض على 

بح�شب طبيعة عمله.

ون�شري بهذا ال�شدد باأن هذا القانون يطبق على جميع الوثائق التي حتكمها قوانني اجنلرتا، ويلز، ا�شكتلندا وايرلندا ال�شمالية والتي �شدرت بعد 

الثاين ع�شر من اآب  لعام 2016.

اإن واجب العر�ض العادل يعترب اأكرث تنظيماً من واجب الإف�شاح عن املعلومات )Duty of Disclosure(  وميكننا القول هنا اأنه يزيد من نطاق 

اللتزامات التي تفر�ض على اأطراف العالقة.

ويالحظ من اأن القانون مل يفر�ض �شروطاً ثابتة لإتباعها لإجراء البحث املقبول، اإمنا و�شع معايري واأ�ش�ض لعتمادها كاإطار عمل، لذلك كلما كان 

البحث ا�شمل ويوفر حقائق ودلئل �شمن ال�شيا�شات والإجراءات الداخلية لطبيعة العمل كلما زادت فر�شة موافقة �شركة التاأمني / اأعادة التامني 

على نطاق البحث. 

  �لعر�ض �لعادل للخطر )The Duty of Fair Presentation( ال بد �أن يلبي �ملعايري �أدناه :

- الك�شف عن جميع املعلومات اجلوهرية التي يعرفها املوؤمن له اأو وجب عليه معرفتها ويف حال الف�شل يف توفري اأو الك�شف عن جميع املعلومات اجلوهرية، 

يجب على املوؤمن له اإ�شعار املوؤمن بذلك حتى يتمكن الأخري من القيام باملزيد من ال�شتف�شارات لغر�ض الك�شف عن هذه املعلومات اجلوهرية.

- املعلومات املهمة واجلوهرية يجب اأن تقدم بطريقة مقبولة وميكن الو�شول لها ب�شهولة .

ماذ�  لو مل يتم �المتثال لو�جب �لعر�ض �لعادل؟

توفر التعديالت �شل�شلة من الإ�شالحات التي ي�شتطيع املوؤمن اتخاذها يف حال مل يتم المتثال بواجب العر�ض العادل من قبل املوؤمن لهم وتختلف 

هذه الإ�شالحات باختالف خطورة وجدية عدم المتثال، وبالرغم من ذلك فاإن �شركات التاأمني ما زالت ت�شتطيع رف�ض البولي�شة اأو رف�ض دفع 

املطالبة اأو دفع جزء منها يف حال مل يتم المتثال بواجب العر�ض العادل. 

تعديالت قانونية:-

لقد مت الإبقاء على مبداأ منتهى ح�شن النية ولكن مت اإدخال جمموعة جديدة من التعديالت القانونية تتعامل مع حالت اخلرق ملبداأ منتهى ح�شن 

النية والتي يعتمد تطبيقها على خطورة وجدية التجاوز واخلرق احلا�شل. 

اأن املوؤمن خمول يف رف�ض 	  اأو ناجت عن فعل متهور تبقى اخليارات كما هي واردة بالقانون ال�شابق، وهذا يعني  ففي حال كان اخلرق متعمد 

الوثيقة واإبقاء الق�شط كنوع من العقوبة يتم فر�شها لردع ومنع مثل هكذا ت�شرفات مق�شودة اأو متهورة.

اأما اإذا مل يكن اخلرق متعمد اأو ناجت عن عمل متهور، فهناك  ثالثة خيارات متوفرة للموؤمن.	 



�أ(  �لتجنب   

 رف�ض بولي�شة التامني واإعادة الق�شط وهذا يعني اأن جتنب اأو رف�ض البولي�شة ما زال خيار مطروحا« لتعديل قانوين للموؤمن حتى واإن 

كان اخلطاأ غري متعمد اأو مق�شود.

ب(   �شروط تعاقد خمتلفة

اأي قبول اخلطر ولكن ب�شروط خمتلفة، مبعنى اأن العقد �شوف يعامل كما لو اأنه كتب بهذه ال�شروط ، فعلى �شبيل املثال ي�شتطيع املوؤمن 

اأن يفر�ض ا�شتثناءات معينة كان ميكن اأن تو�شع يف حال مت الت�شريح عنها وفقاً ملبداأ العر�ض العادل.

كما اأن هذه التعديالت القانونية ميكن اأن يكون لها اأثر اأي�شاً على اخل�شائر التي مت دفعها �شابقاً من قبل املوؤمن، لأنها تنطوي على 

معاملة العقد كما لو كان مت�شمناً تلك امل�شطلحات وال�شروط املختلفة وبالتايل �شريان هذه ال�شروط باأثر رجعي.

ج(  تقليل قيمة �ملطالبة 

يحق للموؤمن تقليل قيمة التعوي�ض عن قيمة املطالبة باملقدار نف�شه الذي يغطيه ق�شط البولي�شة الفعليـة اإىل الق�شط الذي كان ميكن 

اأن يتقا�شاه املوؤمن يف حال مت الإف�شاح عن املعلومات ب�شكل كامل.

فعلى �شبيل املثال، اإذا كان هناك مطالبة بقيمة 100 يورو والق�شط الأ�شلي الذي مت تقا�شيه كان 200 يورو، بينما كان الق�شط الذي ي�شتطيع املوؤمن 

حت�شيله هو 300 يورو، عندها ي�شتطيع املوؤمن تقليل قيمة املطالبة وفقاً للمعادلة التالية:- 

200/300 *100= Euro 66.67

) Warranties( ل�شمانات� 

اإن ال�شمانات هي مبثابة �شروط مت و�شعها يف البولي�شة، فاإذا مت خرق هذه ال�شروط ي�شتطيع املوؤمن اأن ينقل امل�شوؤولية للموؤمن له من حلظة 

حدوث هذا اخلرق حتى واإن مت تعديل هذا اخلرق لحقاً وذلك بح�شب القانون قبل اإدخال التعديالت الأخرية.

اأو تعهدات”، مبعنى اأي خرق ل�شمانات معينة لن يعني وفق التعديل  “�شمانات  ما مت تعديله هو الأثر القانوين لل�شروط التي يتم اعتبارها 

ال�شاري عدم حتمل املوؤمن م�شوؤوليته القانونية  يف اأي ظرف من الظروف، ل بل �شوف ينظر لهذه ال�شمانات باعتبارها “�شروط موؤقتة “، اأي 

اأن املوؤمن لن يكون م�شوؤوًل عن دفع اأي مطالبة يف حال خرق املوؤمن لهم لل�شمانات لكن يف حال مت تعديل هذا اخلرق عندها �شوف يكون املوؤمن 

م�شوؤوًل عن املطالبات الالحقة اإل يف حال مت ن�شبها اإىل �شيء حدث قبل معاجلة اخللل.

 كيفية تعديل خرق ما لل�شمانات �و للتعهد�ت

 اإذا كان التعهد اأو ال�شرط يتطلب القيام باإمتام بع�ض الأمور يف اأوقات معينة فعلى �شبيل املثال ، تركيب نظام مر�شات ماء �شمن وقت معني، فاإذا 

مل يتم تركيب هذا النظام �شمن الوقت املطلوب ، فاإن اخلرق  لن يتم معاجلته اإل يف حال مت تركيب مر�شات املاء يف وقت لحق.

هذا و�شوف يكون هناك حالت ل ميكن فيها معاجلة اخلرق، فعلى �شبيل املثال، اإذا كان هناك وثيقة تغطي �شحنة من املواد تعهد املوؤمن له باأن 

تبقى خمزنه �شمن وحدات تربيدية يف جميع الأوقات ولكن اأثناء نقلها مل تكن مربدة مما اأدى اإىل ت�شررها، ومن ثم قام بنقلها يف وقت اآخر 

اإىل وحدات مربدة، عندها فاإنه من غري املحتمل اأن يكون املوؤمن م�شوؤوًل لأن ال�شرر الذي حدث ب�شبب هذا اخلرق ل ميكن اإ�شالحه .

 �شروط ال عالقة لها باخل�شارة 

اإن القانون �شيمنع املوؤمن من العتماد على خرق مت ل�شرط يف الوثيقة يف حال عدم ارتباط هذا اخلرق  باخل�شارة املتحققة، فمن غري املحتمل 

على �شبيل املثال اأن يعتمد املوؤمن على اخللل اأو ال�شرر )اخلرق( الذي حدث ل�شمان نظام الإطفاء اإذا كان ال�شرر ناجت عن في�شان اأو �شطو.

 اإن هذا ل ينطبق على ال�شروط التي متثل اخلطر بالكامل، فعلى �شبيل املثال، ال�شروط التي حتدد ال�شخ�ض املخول بقيادة املركبة، اأو �شمان اأن 

ال�شفينة لن تدخل منطقة احلرب فخرق هذه ال�شروط �شيخول املوؤمن برف�ض املطالبة بغ�ض النظر عن �شلتها باخل�شارة اأو عدمها.

اإن ما مت ذكره اأعاله هو عر�ض عام عن املو�شوع مدار البحث و مل يتم تناول كافة التفا�شيل اخلا�شة بهذه التعديالت، وبهذا ال�شدد �شتقوم 

اللجنة الفنية مبتابعة اأي ن�شرات او اإ�شدارات خا�شة بهذا املو�شوع ودرا�شتها وتعميمها على الزمالء العاملني يف قطاع التامني.
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