التأمين
التأمي هو (عقد يلتم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إىل المؤمن له أو إ يىل المستفيد الذى إشتط التأمي لصالحه مبلـغا من المال،
أو إيرادا مرتبا أو أى عوض ماىل آخر ف حالة وقوع الحادث ،أو تحقق الخطر المبي بالعقد ،وذلك ف نظت قسط أو أية دفعة
مالية أخـرى يؤديها المؤمن له للمؤمن) ،ولعقد التأمي عدة خصائص أساسية ىه:
• عقد رض ىائ :إذ يعد اإليجاب والقبول عامل أساىس لقيام عقد التأمي بي المؤمن والمؤمن له.
• عقد ملزم للجانبي :فهو ي ى
نش إلتامات متقابلة ف ذمة كل طرف من طرفيه قبل األخر.
• عقد إحتماىل :إذ أن هناك إلتام يقع عىل المؤمن يتوقف عىل حدث محتمل الحدوث ف وقت غت معروف.
• عقد زمن :إذ أنه ال يتم الوفاء باإللتامات المتتبة عليه بصفة فورية ،وإنما يستغرق الوفاء بها مدة من الزمن.
• عقد إذعان :فغالبا ما يتوىل أحد طرف العقد وضع شوط التعاقد ويوقع عليها الطرف األخر دون مناقشتها.
• عقد معاوضة :فكل طرف يتمتع بحقوق ف مقابل إلتامه.
• عقد مسىم :والعقود المسماة ىه العقود الن تخضع لألحكام العامة للقانون من حيث إنعقادها وآثارها.

وإزاء التحديات الن شهدها قطاع التأمي ف السنوات القليلة الماضية رآى المشع الكوين ضورة إصدار قانون ينظم هذا
القطاع وينش بموجبه جهة رقابية تعمل عىل ضبط سوق التأمي وتفعيل دوره الهام ف الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية وتجىل
ذلك بصدور القانون رقم ( )125لسنة 2019م ف شأن تنظيم التأمي ،والذى مثل نقله نوعية يف مجال الرقابة عىل سوق
التأمي يف دولة الكويت بإنشائه لوحدة (تنظيم التأمي) بموجب المادة ( )5منه ،ومن أهم األمور األخرى الن تضمنها القانون
افىل (اإلسل يم)  ،وكذلك حماية حملة وثائق التأمي من خلل:
تنظيم أعمال التأمي التك ي
• تشكيل لجنة للشكاوى بوحدة التأمي تنظر شكاوى كل صاحب مصلحة (المادة .)19
الن أبرمتها الشكة وتنفذ يف الكويت ع رت إعطائهم أولوية يف
• وضع إمتياز عىل أموال الشكات لصالح حملة الوثائق ي
حال إفلس أو تصفية شكة التأمي (المادتي .)46 ، 39
• إلزام الشكات بإعداد تقرير دوري لمراجعة الملءة المالية للشكات من خلل الخ رتاء اإلكتواريي (المادة .)43
• حماية حملة الوثائق الم رتمة أو المستفيدين يف حالة إندماج شكات التأمي أو تحيل وثائقهم إىل شكات أخرى ع رت
منحهم حق اإلعتاض (المادة .)50
• تنظيم عملية التوقف واإلجراءات الواجب إتباعها يف حالة توقف الشكة عن العمل (المادة .)51
• التشديد عىل الملءة المالية لشكات التأمي مع ضورة أن يكون لها إحتياطيات مالية متينة (المواد من  30إىل
.)37

ومن أبرز ما تضمنه القانون الجديد أيضا تنظيم سوق الت ن
أمي من خالل:
•

ائ -
إنشاء وحدة مستقلة تحت إشاف وزير التجارة والصناعة لتنظم عمل شكات التأمي يف الكويت (الباب الث ي
المواد من  5إىل .)18

•

ع المواد ( ، 22والباب الخامس من
افىل متضمنا الجانب الش ي
أوجد القانون إطارا عاما لتنظيم شكات التأمي التك ي
القانون المادتي .)29 ،28

•

تحديد الحد الدئ لرؤوس األموال (المادة .)23

•

حدد القانون إطارا قانونيا لتنظيم المهن اإلستشارية والمساندة مثل الخ رتاء اإلكتواريي ف (الباب  9من القانون -
المواد من  63إىل.)73

•

وين الجنسية (المادة .)63
ألزم شكات وساطة التأمي بأن يكون المدير ك ي

•

تماشت نصوص القانون مع المعايت الـ ـ ( )26الصادرة عن الجمعية الدولية لمش يف التأمي.

•

تضمن القانون عقوبات رادعة ومسائلت تأديبية تصل إىل غرامة قدرها ( 50ألف دينار) (الباب العاش من
القانون – المواد من  74إىل .) 78

اىس الشكات األجنبية أو المحلية الن تعمل يف قطاع التأمي بكافه أنواعه مع القانون ،وحماية لحقوق موكلينا
ولضمان تم ي
من األفراد والشكات ،فقد تخصص مجموعة من أساتذتنا القانونيي والمحامي ف مجال التأمي من أجل توفت خدماتنا
يف الجوانب التالية:
•

لش ـ ـ ـكـات الراغبـة ف مزاولـة أعمـال التـأمي أو إعـاده التـأمي أو فتح فروع لهـا بـدولـة
تقـديم المش ـ ـ ـ ـ ــورة القـانونيـة ل ـ ـ
الكويت وتقديم النصح حول الشكل القانوئ المناسب للكيان المزمع إفتتاحه.

•

األجنن (شكـة أو فرد طبيىع) حـالـة كونـه شيكـا ف شكـه
تقـديم المش ـ ـ ـ ـ ــورة القـانونيـة شـ ـ ـ ـ ـ ـأن حقوق وإلتامـات
ر
تمارس أعمال وكيل تأمي بدولة الكويت.

•

تقديم الدعم والمسـ ـ ـ ـ ـاندة وتمثيل الموكل سـ ـ ـ ـ ــواء (شكة أو فرد طبيىع) ف كل مراحل واجراءات دعاوى التأمي
والرجوع أمام الجهات القضائيه المختلفه.

•

تقديم المش ـ ــورة القانونية ف شـ ـ ـأن التأمي ض ـ ــد الحوادث بأنواعها واألضار الناتجة عن الحوادث الشـ ـ ـخص ـ ــية
والتأمي ضد حوادث العمل وضد الشقة والتأمي عىل السيارات والتأمي من المسئولية المدنية.

•

تقديم المش ـ ـ ــورة القانونية ف شـ ـ ـ ـأن التأمي لكافة سـ ـ ـ ـبل النقل ومنها األضار الن قد تحصـ ـ ـ ـل للسـ ـ ـ ـفن وكذلك
الحمولة والبضائع واألمتعة واألموال سواء المنقولة برا أو بحرا أو جوا.

•

تقديم المشورة القانونية شأن التأمي عىل الحياة والعجز والشيخوخة.

•

تقديم المشورة القانونية شأن التأمي ضد الحريق واألضار الناتجة عنه.

•

تقديم المشورة القانونية شأن التأمي عىل رؤوس األموال.

