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يدفــع حامــل الوثيقــة )أنــت( املــدرج اســمه يف جــدول الوثيقــة القســط عــى النحــو املتفــق عليــه مــع رشكــة عــامن للتأمــن ش.م.ع )»ســكون«( وســنقدم )نحــن أي ســكون( 

التأمــن الــوارد يف هــذه الوثيقــة وأي ملحقــات بــه خــال مــدة التأمــن املحــددة يف هــذه الوثيقــة، لألشــخاص املؤمــن لهــم املذكوريــن يف جــدول الوثيقــة وبنــاء عــى البيانــات 

املؤرخــة والــواردة يف جــدول الوثيقــة والتــي تعــد أساســاً لهــذه الوثيقــة وجــزءا ال يتجــزأ منهــا.

حيث إن التأمن املقدم مبوجب هذه الوثيقة يتعلق فقط مبا ورد فيها من تعويضات مبينة مقابل كل مبلغ محدد بجدول الوثيقة.

تحدد هذه الوثيقة وجدول الوثيقة وأي ملحقات بها الوثيقة املربمة بن حامل الوثيقة والرشكة والتي تقرأ كوثيقة واحدة.

ال ترسي هذه الوثيقة إال بعد توقيع الشخص املفوض من جانبنا عى جدول الوثيقة.

الحدود )بالدرهم اإلمارايت(نطاق التغطية

املبنى )املباين( فقط 

وفًقا لجدول الوثيقة أو قيمة املبنى الحريق واملخاطر املرتبطة به/ الرضر العريض 

20% من مبلغ التامن عى املبنى بحد أقىص 500.000 أو 12 شهرًا متتاليًا خسارة اإليجار أو السكن البديل 

10% من مبلغ التامن عى املبنى بحد أقىص 500.000كرس الزجاج الثابت والرتكيبات الصحية 

10% من مبلغ التأمن عى املبنى بحد أقىص أو 150.000األرضار التي تلحق بالخدمات )األنابيب والكابات(

10.000 لكل مطالبة/ مبلغ إجاميل إزالة الحطام 

2.000.000 كحد أقىص مسؤولية املالك القانونية تجاه الغري 

10.000مرافق املياه والتربيد 

املُحتويات فقط 

وفًقا لجدول الوثيقة/ أو القيمة اإلجاملية للمحتويات الحروق واملخاطر املرتبطة به/ الرضر العريض باملنزل ومحتوياته 

20% من مبلغ التأمن عى املبنى بحد أقىص 500.000 أو 12 شهرًا متتاليًا خسارة اإليجار أو السكن البديل 

10% من مبلغ التامن عى املحتويات نقل األمتعة املنزلية 

70.000تعويض اإلصابة املميتة 

3.000.000املسؤولية الشخصية للشاغلن ومسؤولية أصحاب العمل 

2.000.000 كحد أقىص مسؤولية املستأجر تجاه املالك 

3.000رسقة املفاتيح 

2.500ممتلكات الزوار الشخصية 

5.000تلف املواد الغذائية 

20% من مبلغ التأمن عى املحتويات نقل املحتويات موقتًا 

5.000املحتويات املوجودة يف الفناء الخارجي 

املُتعلقات الشخصية )اختياري(

وفًقا لجدول الوثيقة/ أو القيمة اإلجاملية للُمقتنيات الشخصية املتعلقات الشخصية واملقتنيات الثمينة واملعدات املحمولة

1.000 لكل وثيقة و 3.000 كحد أقىص فقدان الوثائق )جواز السفر، ورخصة القيادة، وترصيح العمل، وترصيح اإلقامة(

2.500األموال الشخصية وبطاقات االئتامن 

العاملة املنزلية )اختياري(

35.000الوفاة إثر حادث 

10.000التعويض الطبي عن حادث 

5.000إعادة الجثامن إىل الوطن )الوفاة إثر حادث(

مشمولة املساعدة املنزلية 

مقدمةالتغطية المتاحة
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ــام وردت يف  ــات أين ــة يف التعريف ــاين املبين ــة املع ــارات التالي ــامت والعب ــون للكل يك

ــك(: ــص عــى خــاف ذل ــا مل ين ــة )م هــذه الوثيق

األرضار الناجمــة مــن حــادث، أرضار ماديــة مفاجئــة وغــري متوقعــة وال ميكــن التنبــؤ 

بهــا تلحــق باملمتلــكات أو املحتويــات، وتنتــج عــن وســائل خارجيــة وعنيفــة ومرثيــة 

تــؤدي إىل فقــدان أو انخفــاض قيمــة تلــك املمتلــكات أو املحتويــات أو فائدتهــا، وهي 

ال تشــمل األرضار الناجمــة عــن فعــل متعمــد مــن قبلــك أو مــن جانــب أي فــرد مــن 

أفــراد أرستــك.

الحــادث، أي حادثــة مفاجئــة وغــري متوقعــة ال ميكــن التنبــؤ بهــا تنشــأ عــن وســائل 

ــة  ــؤدي إىل إصاب ــام ي ــرض(، م ــمل أي م ــا ال تش ــة )ولكنه ــة ومرئي ــة وعنيف خارجي

جســدية )ولكنــه ال يشــمل االضطرابــات النفســية، أو العصبيــة، أو العاطفيــة، أو 

ــق(. ــاب، أو القل االكتئ

ــاء  الوفــاة إثــر حــادث: الوفــاة الناجمــة عــن اإلصابــات الجســدية التــي تحــدث أثن

مــدة الوثيقــة بســبب حــادث مفاجــئ وغــري متوقــع وال ميكــن التنبــؤ بــه ناجــم عــن 

وســائل خارجيــة وعنيفــة ومرئيــة تحــدث يف وقــت ومــكان محدديــن.

 

ــره  ــرا لعم ــه نظ ــاً في ــون مرغوب ــي أو يك ــذي يقتن ــرص ال ــة: العن ــف )ة( األثري التح

الزمنــي، أو جاملــه، أو ندرتــه، أو حالتــه، أو فائدتــه، أو ارتباطــه بعاطفــة شــخصية، أو 

ملزايــاه الفريــدة األخــرى. وســيتم اإلفصــاح عنــه بشــكل خــاص.

ــن  ــة ع ــة ناجم ــدة الوثيق ــال م ــددة خ ــدية مح ــة جس ــدية: إصاب ــات الجس اإلصاب

ــال، أو  ــرض، أو اعت ــتثناء أي م ــدد باس ــع ومح ــري متوق ــئ وغ ــدث مفاج ــوع ح وق

ــي. ــراب طب اضط

توفر رشكة رشكة عامن للتأمن ش.م.ع )"سكون"( )يشار إليها فيام بعد باسم "الرشكة"( التغطية املبينة يف الوثيقة وتتعهد بتحملها.

اعتمــدت الرشكــة عــى املعلومــات التــي قدمهــا حامــل الوثيقــة، وتعــد هــذه الوثيقــة ســارية بنــاء عــى جميــع املعلومــات التــي قدمهــا حامــل الوثيقــة كمعلومــات صحيحــة 

وكاملــة. إذا طــرأت أي تغيــريات عــى الظــروف التــي قــد تؤثــر عــى الوثيقــة يجــب عــى حامــل الوثيقــة إخطــار وســيط التأمــن أو الرشكــة يف أقــرب وقــت ممكــن يف حــدود 

املعقول.

ال ترسي هذه الوثيقة إال بعد إصدار جدول الوثيقة، عى أن يحدد جدول الوثيقة التغطيات املختارة، 

يتعــن عــى حامــل الوثيقــة قــراءة الوثيقــة بالكامــل بعنايــة لتحديــد حقــوق وواجبــات األشــخاص املؤمــن لهــم، ومــا هــو مشــمول بالتغطيــة، ومــا هــو مســتثنى منهــا. لــن 

تقــدم الرشكــة التغطيــة مــا مل يتــم االمتثــال لجميــع بنــود الوثيقــة.

ــي مــن الطــوب، أو الحجــر، أو الخرســانة واملســقوف  ــك املبن ــاين(: منزل ــى )املب املبن

ــا يف  ــدول(، مب ــك يف الج ــاف ذل ــى خ ــص ع ــا مل ين ــتعال )م ــة لاش ــري قابل ــواد غ مب

ــة  ــة، وأحــواض ســباحة، والرشفــات، واألفني ــان خارجي ــة، ومب ذلــك أي مراتــب داخلي

املرصوفــة، والطــرق الخاصــة، واملمرات، والجــدران، واألســوار، والبوابــات، والتجهيزات، 

والرتكيبــات القامئــة الخاصــة باملالــك عــى النحــو املبــن يف الجــدول.

ــد  ــبب التهدي ــك: )أ( بس ــى ممتلكات ــرشوع ع ــري امل ــتياء غ ــة: االس ــطو/ الرسق  الس

بإيذائــك جســدياً، )ب( وجــود آثــار الدخــول أو الخــروج عنــوة أو باســتخدام العنــف 

ــارة  ــة، الخس ــر الرشط ــال تقري ــن خ ــك م ــة ذل ــن صح ــق م ــب التحق ــرساً. يج أو ق

ــة. ــة هــذه الوثيق الغامضــة ليســت ضمــن نطــاق تغطي

التلوث: هو التلوث الناتج عن مزج مادة ما أو مامستها ملادة غريبة.

املحتويــات: األمتعــة املنزليــة مبــا فيهــا األجهــزة الكهربائيــة املنزليــة التــي تخصــك أو 

ــة املقيمــة داخــل منزلــك، مبــا  ــة املنزلي تخــص أي فــرد مــن أفــراد عائلتــك أو العامل

يف ذلــك الرتكيبــات والتجهيــزات الخاصــة بــك )أو التــي تكــون أنــت مســؤوالً عنهــا( 

والتــي ال تكــون مــن ضمــن تركيبــات املالــك والتجهيــزات والديكــورات الداخليــة. إذا 

تــم تخزيــن محتوياتــك يف أماكــن أخــرى غــري منزلــك يجــب أن يحــدد جــدول الوثيقــة 

بوضــوح جميــع تلــك األماكــن إىل جانــب مبلــغ التأمــن.

املحتويــات املوجــودة يف الفنــاء الخارجــي: العنــارص املنقولــة التــي تحفــظ يف ســاحة 

خارجيــة عــادة، ولكــن داخــل حــدود منزلــك مثــل معــدات الشــواء، وأثــاث الحدائــق، 

وســخانات الفنــاء.

نقــل املحتويــات: االنتقــال إىل منــزل جديــد مــن عنوانــك القديــم إىل عنــوان جديــد 

داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

التعريفاتإقرار
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ــكون«(  ــن ش.م.ع )»س ــامن للتأم ــة ع ــا: رشك ــن/ لن ــن/ نح ــة التأم ــة/ رشك  الرشك

باإلمــارات العربيــة املتحــدة.

بطاقــات االئتــامن: بطاقــات االئتــامن، والخصــم، والبنــوك، وبطاقــات الــرصاف اآليل 

املحتفــظ بهــا ألغــراض اجتامعيــة، أو محليــة، أو خرييــة.

األرضار أو التلــف: أرضار ماديــة تلحــق باملبنــى أو باملمتلــكات أو املحتويــات ينجــم 

ــات نتيجــة للمخاطــر  ــكات أو املحتوي ــك املمتل ــة تل ــاض قيم ــدان أو انخف ــا فق عنه

املغطــاة.

إزالــة الحطــام: توفــري الوســائل أو عمليــة التنظيــف املرتبطــة بــاألرضار التــي تلحــق 

باملبنــى وتكــون ناجمــة عــن خطــر مؤمــن ضــده كــام هــو محــدد يف جــدول وثيقتــك.

املســتندات: جــواز الســفر، أو رخصــة القيــادة، أو ترصيــح العمــل، أو ترصيــح 

اإلقامــة، أو تصاريــح املــرور األساســية، أو بطاقــة الهويــة اإلماراتيــة، أو وثائــق الهويــة 

ــا بنفســك. ــا تحمله ــي عــادة م الشــخصية األخــرى الت

العاملــة املنزليــة: أي شــخص )أشــخاص( تعينــه عائلتــك مبوجــب عقــد خدمــة 

للعمــل يف منزلــك أو حولــه لألغــراض املنزليــة فقــط.

مبلغ التحمل: املبلغ األول الذي يجب دفعه مقابل أي مطالبة.

ــون  ــا يقيم ــادة م ــن ع ــم والذي ــايل ذكره ــخاص الت ــن األش ــة: أي م األرسة أو العائل

معــك يف منزلــك مثــل: زوجتــك، ورشيكتــك، وأبنائــك )مبــا يف ذلــك األطفــال بالتبنــي 

ــة(. وبالكفال

ــخ، والزجــاج  ــاث املدمــج يف الجــدران، ووحــدات املطب ــات: األث ــزات والرتكيب التجهي

الثابــت، والرتكيبــات الصحيــة، واألنابيــب الثابتــة، واملواســري، والخزانــات، واألســاك، 

والكابــات، واملفاتيــح، وتجهيــزات إطفــاء الحرائــق، وأجهــزة التدفئــة املركزيــة، 

واملراجــل، وســخانات التخزيــن، والتجهيــزات الخفيفــة مبــا يف ذلــك الزجــاج الثابــت، 

وكبائــن  االســتحامم،  وأحــواض  الثابتــة،  الحاممــات  مثــل  الصحيــة  والرتكيبــات 

االســتحامم، والشــطاف الصحــي، وأحــواض الغســيل، واألســطح الواقيــة مــن الــرذاذ، 

ــاض. ــات املرح ــاض، وخزان ــلطانية املرح ــواض، وس ــع، واألح ــدات التجمي ووح

الفنــون الجميلــة: اللوحــات، والنقــوش، والتامثيــل، والتحــف، وغريهــا مــن األعــامل 

الفنيــة األصليــة ذات القيمــة التاريخيــة أو الفنيــة، يلــزم اإلفصــاح عــن هــذه العنــارص 

بشــكل منفصــل.

االختصاص القضايئ: دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ــة املتحــدة، و/ أو يف أي مــكان آخــر يف  ــارات العربي ــة اإلم ــة: دول الحــدود الجغرافي

العــامل لبعــض التغطيــات التأمينيــة املحــددة عــى النحــو املبــن يف جــدول وثيقتــك.

ــل يف  ــر يدخ ــودي آخ ــوري عم ــطح بل ــذ، أو أي س ــرس النواف ــة: ك ــامل الزجاجي األع

ــن األرضار  ــة م ــود حامي ــدم وج ــؤدي لع ــرس ي ــذا الك ــا أن ه ــذ طامل ــب النواف تركي

ــر. ــرف آخ ــطة ط ــة بواس ــامل العدواني ــة أو األع البيئي

ــع  ــي تق ــه والت ــة ب ــة الخاص ــاين الخارجي ــب، واملب ــاص، واملرائ ــكن الخ ــزل: املس املن

ــة. ــراض املنزلي ــط لألغ ــتخدم فق ــدول وتس ــن يف الج ــوان املب ــا يف العن جميعه

ــه املبنــى الخــاص  ــة أو جانبيــة للموقــع الكائــن علي التمــدد األريض: حركــة تصاعدي

بــك بســبب نتــوء يف األرض.

املؤمــن لــه/ الشــخص املؤمــن لــه/ أنــت/ لــك: الشــخص )األشــخاص( املــدرج اســمه 

يف جــدول الوثيقــة وأفــراد العائلــة املقيمــون معــه بشــكل دائــم.

ــة الشــخصية التــي تحتــوي عــى األحجــار الكرميــة، أو  ــات الزين املجوهــرات: مقتني

ــاً  ــمل أيض ــة، وتش ــادن الثمين ــن املع ــا م ــن، أو غريه ــب، أو البات ــة، أو الذه الفض

الســاعات الباهظــة الثمــن التــي تحمــل عامــة تجاريــة شــهرية، واألحجــار الكرميــة 

ــا بشــكل منفصــل. ــي يتعــن اإلفصــاح عنه ــة والت ــة أو غــري املصقول املصقول

العنــارص املفقــودة أو املرسوقــة: العنــارص املفقــودة عــن غــري قصــد أو التــي متــت 

ــب  ــك، يج ــك أو تعاون ــاعدتك أو موافقت ــر دون مس ــرف آخ ــل ط ــن قب ــا م رسقته

ــلطات  ــن الس ــادر ع ــة الص ــر الرشط ــال تقري ــن خ ــك م ــة ذل ــن صح ــق م التحق

ــدة. ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــة القضائي ــل الوالي ــة داخ ــة املحلي القانوني

القيمــة الســوقية: القيمــة التــي ميكــن بهــا اســتبدال أي عنــرص قبــل وقــت الخســارة 

مبــارشة أو الــرضر بعنــرص آخــر مامثــل لــه إىل حــد كبــري.

ــال ال  ــبيل املث ــى س ــك - ع ــا يف ذل ــكالها مب ــات أو أش ــن الفطري ــوع م ــن: أي ن العف

ــم،  ــواغ، أو الجراثي ــري، أو األب ــن الفط ــات، أو العف ــكال الفطري ــع أش ــرص- جمي الح

أو الروائــح، أو األبخــرة، أو الغــازات، أو مــادة تتضمــن أيــا مــن املنتجــات املصاحبــة 

ــج أو تنبعــث بواســطة العفــن. ــي تنت الت

ــاك  ــرية لارتب ــة والظــروف املحــرية واملث ــري املعروف الظــروف الغامضــة: الظــروف غ

ــا  ــري العجــب، أو الفضــول، أو الشــكوك، أو يف ظــل ظــروف يصعــب فهمه ــي تث الت

ــا. أو رشحه

تستثني هذه التغطية من وثيقتك.

وقوع الحادثة:

ــس  ــرر لنف ــتمر أو املتك ــرض املس ــك التع ــا يف ذل ــادث مب ــارة أو ح خس أ . 

ــة  ــؤدي إىل إصاب ــة وت ــرتة الوثيق ــال ف ــدث خ ــي تح ــة والت ــارة العام ــروف الض الظ

باملمتلــكات. أرضار  أو  شــخصية 

جرميــة - مبــا يف ذلــك سلســلة مــن الجرائــم ذات الصلــة- ارتكبــت خــال  ب . 

باملمتلــكات. أو أرضار  إصابــة شــخصية  إىل  وتــؤدي  الوثيقــة  فــرتة 

املبــاين الخارجيــة: املظــات، والدفيئــات، والســقائف الصيفيــة، وغريهــا مــن املبــاين 

)ولكــن ليــس املقطــورات الســكنية، أو املنــازل املتنقلــة أو املتحركــة( التــي ال ترتبــط 

باملبنــى الرئيــي للمنــزل. ومــع ذلــك، تقــع داخــل حــدود املنــزل وتســتخدم لألغراض 

املنزليــة.

املالــك: الــذي ميتلــك حيــازة مســكن، حيــث يطلــق عليــه املالــك، أو شــاغل املنــزل، أو 

مالــك املنــزل والــذي ميثلــك املنــزل الــذي قــد تقيــم فيــه أو ال تقيــم فيــه، ميكــن أن 

يكــون هــذا املنــزل منــزالً، أو شــقة، أو فيــا، أو إســكان اجتامعــي يغطــي الخســائر 

واألرضار املحــددة يف جــدول وثيقتــك.

واملعــدات  واألمتعــة،  الرياضيــة،  واملعــدات  الســاعات،  الشــخصية:  املتعلقــات 

املحمولــة، ومعــدات التــص ويــر الفوتوغــرايف، واآلالت املوســيقية، واملابــس، وغريهــا 

مــن األشــياء املصممــة ليتــم ارتداؤهــا أو حملهــا مــن قبــل الشــخص، والتابعــة لــك أو 

لعائلتــك أو تكــون تحــت مســؤولية عائلتــك مبوجــب عقــد.

األمــوال الشــخصية: العملــة القانونيــة الحاليــة، والشــيكات، والحــواالت املاليــة 

والربيديــة، وطوابــع الربيــد الحاليــة )أال تكــون جــزءاً مــن التحصيــات(، والشــيكات 

الســياحية، وتذاكــر الســفر، وقســائم الغــذاء، والهدايــا الرمزيــة، وبطاقــات الهاتــف.
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ــن لــه، أو  ــد الشــخص املؤم ــادرة عــن بل ــق الهويــة الص ــخصية: وثائ األوراق الش

محافظتــه مبــا يف ذلــك - عــى ســبيل املثــال ال الحــرص- رخصــة قيادتــه وجــواز ســفره.

ــة، وغريهــا مــن  ــة، واملوســيقية، والفوتوغرافي ــة: املعــدات الرياضي املعــدات املحمول

ــة،  ــر املحمــول، والهواتــف املحمول ــك أجهــزة الكمبيوت ــة مبــا يف ذل األجهــزة املحمول

ومــا شــابه.

ــة ســائلة، أو  ــادة صلب ــي تشــتمل عــى م ــة الت ــات، أو املــواد امللوث ــات: امللوث امللوث

غازيــة، أو مثــرية للســخونة، أو ملوثــة مبــواد ســامة أو خطــرة مبــا يف ذلــك الدخــان، 

أو البخــار، أو الســخام، أو األبخــرة، أو األحــامض، أو القلويــات، أو املــواد الكيميائيــة، 

أو النفايــات.

ــذه،  ــزل ه ــى املن ــن ع ــة التأم ــة بوثيق ــة املرفق ــة املصادق ــن صفح ــة: تتضم الوثيق

وتتضمــن اســم الشــخص املؤمــن لــه، ومــدة التأمــن، والفصــول املؤمــن عليهــا، ومبلغ 

التأمــن، والــرشوط واألحــكام الخاصــة املطبقــة عــى وثيقــة التأمــن الخاصــة بــك.

مــدة التأمــن أو مــدة الوثيقــة: هــي مــدة التأمــن املنصــوص عليهــا يف هــذه الوثيقــة 

ــك. يقتــرص الحــد األقــىص ملــدة أي وثيقــة عــى ســنة  واملحــددة يف الجــدول خاصت

واحــدة.

حامل الوثيقة: الشخص املؤمن له واملذكور يف جدول الوثيقة.

ــدول  ــدد يف ج ــة واملح ــه الوثيق ــدأ في ــذي تب ــخ ال ــة: التاري ــان الوثيق ــخ رسي تاري

الوثيقــة.

ــدد  ــذي يح ــا وال ــن جانبن ــادر م ــة الص ــة ذو الصل ــدول الوثيق ــة: ج ــدول الوثيق ج

تفاصيــل مهمــة للتغطيــة مثــل تحديــد املؤمــن لــه، والتغطيــة )التغطيــات( املقدمــة، 

ــات  ــن املعلوم ــا م ــل، وغريه ــغ التحم ــة، ومبال ــدود ذات الصل ــن، والح ــدة التأم وم

املهمــة.

تكلفة االستبدال: مبلغ استبدال عنرص باألسعار الحالية.

العواصــف: الريــاح العنيفــة )مبــا فيهــا األعاصــري والزوابــع(، أو العواصــف الرعديــة، 

أو الــربد املصحــوب باألمطــار أو الثلــوج.

ــن  ــرضر، ال تتضم ــارة أو ال ــوع الخس ــت وق ــد: يف وق ــر الواح ــى للعن ــد األق الح

املطالبــة أي مبلــغ أعــى مــن الحــدود الــواردة أدنــاه إذا مل يتــم ذكــر العنــرص املفقــود 

أو التالــف وذكــر مواصفاتــه يف منــوذج طلــب التأمــن، فيــام يــي الحــدود، مــا مل يتــم 

تحديــد مبلــغ آخــر يف الجــدول:

فيام يتعلق بالعنارص املذكورة يف القسمن رقم 3و4: 40.000 درهم

فيام يتعلق بالعنارص املذكورة يف القسم رقم 5: 10.000 درهم

األلــواح الشمســية: املصنوعــة مــن الزجــاج، واملوجــودة عــى الســطح لتوليــد 

الكهربــاء أو التدفئــة، واملغطــاة ضــد الفقــدان املــادي لأللــواح يف حالــة عــدم وجــود 

ــة. ــة املصنع ــن الرشك ضــامن م

مبلــغ التأمــن الحــد التأمينــي: املبلــغ املتعلــق بــكل تعويــض وفقــا لجــدول 

الوثيقــة. جــدول  يف  املــدرج  التعويضــات 

الهبــوط األريض: هبــوط أريض يف املوقــع الكائــن عليــه املبنــى خاصتــك ناتــج عــن أي 

ســبب آخــر خــاف انهيــار املبــاين الجديــدة أو تســوية األرض التــي تــم ردمهــا حديثــا.

املســتأجر: الــذي يقــوم بتأجــري أو اســتئجار عقــار، مثــل املنــزل/ الشــقة التــي تقيــم 

فيهــا وتســتخدم فقــط ألغــراض ســكنية.

ــد بهــام ضــد شــخص أو  ــة: اســتخدام القــوة أو العنــف، أو التهدي األعــامل اإلرهابي

ممتلــكات، أو ارتــكاب فعــل خطــري يعــرض حيــاة األشــخاص أو املمتلــكات للخطــر، 

أو ارتــكاب فعــل يتعــارض أو يعطــل نظــام اتصــال إلكــرتوين يقــوم بــه أي شــخص أو 

مجموعــة مــن األشــخاص ســواء أكانــوا يعملــون لحســاب أي منظمــة، أو حكومــة، أو 

ســلطة، أو هيئــة، أو قــوة عســكرية، أو يترصفــون نيابــة عنهــا أو عــى صلــة بهــا، أو 

يعملــون مبفردهــم لتخويــف أو إرغــام أو إيــذاء حكومــة، أو ســكان مدنيــن، أو أي 

قطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة، تشــمل األعــامل اإلرهابيــة أيضــاً أي فعــل محــدد 

أو معــروف لــدى حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بصفتــه عمــاً إرهابيــاً.

ــد  ــدة تزي ــات مل ــات أو املحتوي ــز باملفروش ــري مجه ــكون وغ ــري مس ــول: غ ــر مأه غ

ــا. ــى 60 يوم ع

غــر مفــروش: ال يحتــوي عــى مــا يكفــي مــن األثــاث واملفروشــات ألغــراض املعيشــة 

العادية.

ــة، أو  ــف النفيس ــات، أو التح ــع، أو امليدالي ــات الطواب ــة: مجموع ــات الثمين املقتني

الصــور الرتاثيــة، أو معاطــف القــراء، أو غريهــا مــن األعــامل الفنيــة، أو الســجاد، أو 

ــة  ــرات النفيس ــن املجوه ــا م ــة، أو غريه ــة/ الفضي ــغوالت الذهبي ــة، أو املش األقمش

ــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل. التــي يت

الحــرب: الحــرب ســواء أكانــت معلنــة أم غــري معلنــة، أو العمليــات شــبه الحربيــة 

مبــا يف ذلــك اســتخدام القــوة العســكرية مــن جانــب أي دولــة ذات ســيادة لتحقيــق 

ــة، أو  ــة، أو ديني ــية، أو عنرصي ــة، أو سياس ــة، أو قومي ــة، أو جغرافي ــات اقتصادي غاي

غــري ذلــك.

النفايــات: املــواد املطلــوب التخلــص منهــا، أو إعــادة تدويرهــا، أو ترميمهــا، أو 

اســتصاحها.

القــوارب: القــوارب املائيــة أو القــوارب املصممــة لاســتخدام يف امليــاه أو عــى 

ســطحها.
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)الحريق واملخاطر املرتبطة به(

تــرسي التغطيــة املذكــورة أدنــاه فقــط فيــام يتعلــق بالتعويضــات املحــددة تفصيــاً 

يف جــدول الوثيقــة واملحــددة مببلــغ التعويــض الخــاص بهــا وحــدوده ومبلــغ القســط 

املناســب.

الجزء )أ(: املبنى املؤمن عليه:

ســتقدم تغطيــة للخســائر أو األرضار التــي تلحــق باملبــاين، والرتكيبــات، والتجهيــزات 

الدامئــة الناجمــة فقــط عــن املخاطــر التاليــة:

1.  الحريق، أو الصواعق، أو االنفجار، أو الزالزل، أو الدخان

باستثناء:

•      الخســارة أو الــرضر الناجــم عــن الحــرق، أو االشــتعال، أو الذوبــان، أو الــرضر 

الناجــم عــن أو الــذي يحــدث بســبب أي ســبب يقــع بشــكل تدريجي.

2.  العواصف والفيضانات.

باستثناء:

•      الخسارة أو الرضر الناجم عن الصقيع.

ــاه  ــاح، أو املي ــربد، أو الري ــاه الســطحية، أو ال ــان املي ــاه األمطــار، أو جري •      مي

التــي تدخــل املبنــى خاصتــك مــن خــال بــاب مفتــوح، أو نافــذة، أو فتحــة 

أخــرى )باســتثناء الفتحــات الناتجــة بفعــل العواصــف أو األعاصــري(.

ــزة  ــة، أو أجه ــزة الثابت ــب، أو األجه ــاه، أو األنابي ــزان املي ــن خ ــاه م ــرسب املي 3. ت

التدفئــة الثابتــة، أو األجهــزة املنزليــة.

تجمد املاء يف الخزانات أو األنابيب.  •

ترسب الزيت من مرافق التسخن الثابتة.  •

باستثناء:

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

فقدان أو تلف العنرص أو الجهاز الذي تترسب منه املياه أو الزيت.  •

تكاليف تحديد مصدر ترسب املاء أو الزيت ومعالجته.  •

ــن  ــاه م ــرسب املي ــن ت ــة ع ــى الناجم ــق باملبن ــي تلح ــة الت األرضار التبعي  •

األنابيــب. تــأكل  ب  بســبب  األنابيــب 

4.   أعــامل الشــغب، أو اإلرضاب، أو االضطرابــات املدنيــة، أو االضطرابــات العامليــة، 

أو األشــخاص املخربــن أو ذوي النيــة الســيئة.

باستثناء:

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

الخســائر أو األرضار التــي تتســبب فيهــا أنــت، أو الضيــوف، أو املســتأجرون،   •

ــك. ــراد عائلت ــن أف ــرد م أو أي ف

الخسائر أو األرضار التي مل تبلغ الرشطة بها.  •

5.  االصطدام مبا يي:

ــقاطها  ــم إس ــي يت ــواد الت ــة أو امل ــزة الجوي ــن األجه ــا م ــرات وغريه الطائ  •

منهــا.

املركبات أو الحيوانات.  •

باستثناء:

ــات  ــور، أو الحيوان الخســائر أو األرضار الناجمــة بفعــل الحــرشات، أو الطي  •

األليفــة املنزليــة.

ــة الســطو التــي تنطــوي عــى الدخــول إىل املبنــي أو الخــروج  6.  الرسقــة أو محاول

منــه قــرساً وباســتخدام العنــف.

باستثناء:

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــاً متتالي ــى 60 يوم ع

الخســائر أو األرضار التــي تتســبب فيهــا أنــت، أو الضيــوف، أو املســتأجرون،   •

ــة. ــة املنزلي ــن العامل ــك، أو أي م ــراد عائلت ــن أف ــرد م ــون، أو أي ف أو املوظف

الخسائر أو األرضار التي مل تبلغ الرشطة بها.  •

الخسائر غري معروفة األسباب أو حاالت االختفاء الغامضة.  •

7.  ســقوط أجهــزة اســتقبال الراديــو والتلفزيــون )مبــا يف ذلــك أطبــاق األقــامر 

الصناعيــة( وتجهيزاتهــا وصواريهــا.

8.  األرضار الناجمة عن سقوط األشجار أو فروع منها.

باستثناء:

األرضار التي تلحق باألشجار.  •

تكلفة إزالة األشجار أو الفروع الساقطة.  •

االنحناء التدريجي.  •

ــة  ــاه املنزلي ــزة املي ــن أجه ــأي م ــي تلحــق ب ــد األرضار الت ــاه والتربي ــات املي 9.  تركيب

ــارايت. ــد بحــد أقــىص 10.000 درهــم إم ــة بســبب التجم الثابت

باستثناء:

ــاك  ــي واإله ــن، أو الب ــأكل، أو العف ــدأ، أو الت ــن الص ــة ع األرضار الناجم  •

الطبيعــي.

الخســائر أو األرضار التــي تقــع بعــد تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوًم ع

يخضــع كل مــا ذكــر أعــاه للحــدود الــواردة يف جــدول الوثيقــة خاصتــك، 

الوثيقــة. الــواردة يف هــذه  العامــة  والــرشوط واالســتثناءات 

مالحظة: عند قبول املطالبة، تشتمل تغطية حد املبنى عى ما يي:

ــى  ــة املبن ــتعادة حال ــرضورة الس ــدة لل ــاحن املتكب ــن واملس ــاب املهندس أ .  أتع

الســابقة، عــى أال يتجــاوز املبلــغ املســتحق الدفــع عــن هــذه األتعــاب تلــك 

ــة املعنيــة. ــغ املــرصح بهــا مــن قبــل املؤسســة املهني املبال

القسم 1
المبنى )المباني(
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ال يتجاوز الحد األقىص للمبلغ املستحق الدفع 10% من الحد الخاص باملبنى.

ب .  تكلفــة إزالــة الحطــام، أو هــدم أجــزاء مــن املبنــي، أو دعمهــا، أو تســنيدها 

املتكبــدة للــرضورة مبوافقــة خطيــة منــا رشيطــة أال تتجــاوز الحــد املنصوص 

عليــه يف الجــدول.

ال يتجاوز الحد األقىص للمبلغ املستحق الدفع ۱۰،۰۰۰ درهم لكل مطالبة.

ت .  التكلفــة اإلضافيــة الســتعادة حالــة املبنــي الســابقة املتكبــدة للــرضورة 

لامتثــال للوائــح القانونيــة، أو لوائــح البنــاء، أو لوائــح البلديــة، أو اللوائــح 

ــة األخــرى. املحلي

ال يتجاوز الحد األقىص للمبلغ املستحق الدفع ۱۰.۰۰۰ درهم لكل مطالبة.

ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبلــغ اإلجــايل املطالــب بــه 20% مــن مبلــغ التأمــن عــى 

املبنــي وفقــاً للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات 

العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

باستثناء:

رسوم إعداد أي مطالبة.  •

أي تكاليــف ترتتــب عــى أي إخطــار يقــدم مــن جانبكــم قبــل تاريــخ التلــف   •

ــة. ــان الوثيق ــل رسي ــرضر، أو قب أو ال

الجزء )ب(: خسارة اإليجار أو تكاليف السكن البديل:

إذا أصبــح منزلــك تالفــاً وغــري صالــح للســكن جــراء أي ســبب مــدرج يف القســم )1( 

الجــزء )أ( فســتدفع لــك عنــه مــا يــي:

اإليجــار الــذي كان يجــب أن تتلقــاه ولكنــك خرستــه ألن منزلــك غــري صالــح  أ . 

للســكن )إذا كنــت مالــكاً غــري شــاغل( رشيطــة أن يكــون لديــك مســتأجر 

حــايل يقيــم يف عقــارك املؤمــن عليــه.

ــط )إذا  ــم فق ــىص 5،000 دره ــد أق ــل بح ــكن بدي ــال إىل س ــات االنتق نفق ب . 

ــزل(. ــاغاً للمن ــكا ش ــت مال كن

إيجــار وحــدة ســكنية مجهــزة مبســتوى مامثــل للوحــدة التــي كانــت  ت . 

مشــغولة يف املبنــى املؤمــن عليــه يف موقــع مامثــل فقــط )إذا كنــت مالــكاً 

ــزل(. ــاغاً للمن ش

باستثناء:

أي تكاليف، توافق عى دفعها دون موافقة خطية من جانينا.  •

ــدى  ــه وإح ــن علي ــى املؤم ــاء املبن ــن إخ ــتغطيها ب ــي س ــض الت ــرتة التعوي ــع ف تق

ــبق: ــام أس ــة، أيه ــاالت التالي الح

عندما يصبح املبنى أو الوحدة صالحاً للسكن.  •

عند استنفاذ مبلغ التأمن املحدد للسكن البديل.  •

ــح  ــري صال ــه غ ــك أو جعل ــرضر منزل ــخ ت ــن تاري ــهراً م ــد انقضــاء 12 ش بع  •

للســكن.

إذا كان لديــك تغطيــة لــكل مــن املبــاين واملحتويــات ميكنــك املطالبــة مبوجــب قســم 

واحــد فقــط.

يف كلتــا الحالتــن، ال يتجــاوز املبلــغ 20% مــن مبلــغ التأمــن عــى املبــاين أو 500.000 

درهــم )أيهــام أقــل( وفقــاً للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــرشوط 

واالســتثناءات العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

الجزء )ج(: األرضار التي تلحق بالخدمات

ــه  ــة ب ــر املرتبط ــق واملخاط ــا )الحري ــن ضده ــر املؤم ــن املخاط ــة ع األرضار الناجم

ــب: ــي تصي ــط( والت فق

الكابــات أو األنابيــب تحــت األرض التــي متــد املنــزل/ املبنــى املؤمــن عليــه  أ . 

ــات. بالخدم

خزانــات الــرصف الصحــي وأغطيــة فحــص الــرصف التــي تقــع داخــل  ب . 

ــة  ــي تتحمــل املســؤولية القانوني ــه فقــط والت ــن علي ــى املؤم ــزل/ املبن املن

ــا. عنه

ــة  ــكل مطالب ــم ل ــندفعه 10.000 دره ــذي س ــغ ال ــىص للمبل ــد األق ــاوز الح ال يتج

إجــاال وفقــا للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات 

ــة. ــواردة يف هــذه الوثيق ــة ال العام

الجزء )د(: كرس الزجاج الثابت والرتكيبات الصحية

 الكــرس العــريض للزجــاج الثابــت بفعــل خطــر مؤمــن ضــده والــذي يشــكل جــزءاً 

مــن هيــكل املبنــي ومبلــغ التأمــن املعلــن والــذي يتضمــن الزجــاج فقــط يف وحــدات 

ــن االســتحامم،  ــة، وأحــواض االســتحامم، وكبائ ــواح الشمســية، والحاممــات الثابت األل

ــرذاذ، ووحــدات  ــن ال ــة م والشــطاف الصحــي، وأحــواض الغســيل، واألســطح الواقي

)وتركيباتهــا  املرحــاض  وخزانــات  املرحــاض،  وســلطانية  واألحــواض،  التجميــع، 

ــا(. وتجهيزاته

باستثناء:

وقــوع الكــرس أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد عــى 60 يومــا   •

متتاليــة.

الشقوق، أو الخدوش، أو التشققات يف أي عنرص.  •

ــة،  ــارات النووي ــاالت اإلرضاب، واالنفج ــرب، وح ــن الح ــة ع األرضار الناجم  •

الشــعب. وأعــامل  اإلرهابيــة،  واألعــامل 

تلــف األلــواح الزجاجيــة بفعــل الحريــق، واالنفجــارات، والحــرارة )درجــة   •

الحــرارة املتغــرية(، والغــاز.

والصقيــع،  الــزالزل،  مثــل  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  األرضار   •

صــف. لعوا وا

ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبلــغ الــذي ســندفعه 10% مــن مبلــغ التأمــن عــى املبنــى 

وفقــا للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات العامــة 

الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

الجزء )5( املسؤولية القانونية للاملك تجاه العامة 

نغطــي مســؤوليتك القانونيــة بصفتــك مالــكا )وليــس شــاغاً( للمبنــي عــن األرضار، 

والنفقــات، والتكاليــف التــي يتكبدهــا مقــدم املطالبــة والتــي تقــع داخــل املبنــى أو 

حولــه خــال مــدة الوثيقــة فيــام يتعلــق مبــا يــي:

اإلصابــة الجســدية أو وفــاة أي شــخص إثــر حــادث. الحــد األقــىص للمبلــغ  أ . 

املســتحق الدفــع. 1.000.000 درهــم.

ــة،  ــري امللموس ــكات الغ ــق مبمتل ــي تلح ــة الت ــائر أو األرضار العرضي الخس ب . 

الحــد األقــىص للمبلــغ املســتحق الدفــع 2.000.000 درهــم.

املتكبــدة مبوافقــة  الدفــاع واملرصوفــات  تكاليــف  جميــع  أيضــاً  كــام ســندفع 

ــك والــرشوط  ــا يف جــدول وثيقت ــاً للحــدود املنصــوص عليه ــا وفق ــة مــن جانبن خطي

واالســتثناءات العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

باستثناء:

املسؤولية بصفة شاغل/ مستأجر للمبنى.  •

أي إصابــة جســدية تحــدث ألي شــخص أثنــاء عملــه لديــك مبوجــب عقــد   •

خدمــات أو خــال التدريــب لديــك.
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الجزء )ج(: كرس الزجاج الثابت والرتكيبات الصحية

الكــرس العــريض للزجــاج الثابــت بفعــل خطــر مؤمــن ضــده الــذي يشــكل جــزءا مــن 

ــدات  ــط يف وح ــاج فق ــن الزج ــذي يتضم ــن ال ــن املعل ــغ التأم ــى، ومبل ــكل املبن هي

األلــواح الشمســية.

والحاممــات الثابتــة، وأحــواض االســتحامم، وكبائــن االســتحامم، والشــطاف الصحــي، 

وأحــواض الغســيل، واألســطح الواقيــة مــن الــرذاذ، ووحــدات التجميــع، واألحــواض، 

وســلطانية املرحــاض، وخزانــات املرحــاض )وتركيباتهــا وتجهيزاتهــا(.

باستثناء:

وقــوع الكــرس أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد عــى 60 يومــا   •

متتاليــة.

الشقوق، أو الخدوش، أو التشققات يف أي عنرص.  •

ــة،  ــارات النووي ــاالت اإلرضاب، واالنفج ــرب، وح ــن الح ــة ع األرضار الناجم  •

الشــعب. وأعــامل  اإلرهابيــة،  واألعــامل 

تلــف األلــواح الزجاجيــة بفعــل الحريــق، واالنفجــارات، والحــرارة )درجــة   •

الحــرارة املتغــرية(، والغــاز.

والصقيــع،  الــزالزل،  مثــل  الطبيعيــة  الكــوارث  عــن  الناجمــة  األرضار   •

صــف. لعوا وا

ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبلــغ الــذي ســندفعه 10% مــن مبلــغ التأمــن عــى املبنــي 

وفقــاً للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات العامــة 

الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

الرضر العريض باملبنى )جميع املخاطر(

تطبق هذه التغطية عندما تدرج يف جدول وثيقتك فقط.

الجزء )أ(: املبنى املؤمن عليه:

ســنقوم بتمديــد التغطيــة املقدمــة مبوجــب القســم )1( لتشــمل األرضار التــي تلحــق 

باملبــاين بفعــل الوســائل املفاجئــة والعرضيــة.

باستثناء:

وقــوع الخســائر أو األرضار أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد عــى   •

ــة. ــا متتالي 60 يوم

األرضار الناجمة عن:  •

أو  العثــة،  أو  العفــن،  أو  االنكــامش،  أو  التمهيــد،  أو  واإلهــاك،  البــي،   .1

ــات  ــة، أو الحيوان ــة أو املناخي ــات، أو الظــروف الجوي الحــرشات، أو الفطري

األليفــة، أو الطيــور، أو أي ســبب يقــع بشــكل تدريجــي.

استخدام مواد معيبة، أو تصميم معيب، أو عيوب التصنيع.  .2

أي أعــامل بنــاء تشــمل التعديــات، والتجديــدات، واإلضافــات، واإلصاحــات   .3

ــى. يف املبن

الهبــوط األريض، و/ أو رفــع املبنــى، و/ أو انهيــار املبنــى، و/ أو االنــزالق   .4

األريض.

تكلفة الصيانة أو الصيانة العادية.  •

الخســائر التــي تعــزى إىل األسبســتوس، أو الناشــئة عنــه يشــكل مبــارش أو   •

ــة. ــأي طريق ــه ب ــة ب ــارش، أو املرتبط ــري مب غ

أي خســارة، أو تلــف، أو رضر مســتثنى تحديــداً يف أي مــكان آخــر يف القســم   •

)1( مــن هــذه الوثيقــة.

الجزء )ب(: األرضار التي تلحق بالخدمات:

األرضار العرضية بفعل الوسائل الخارجية التي تلحق مبا يي:

ــا يف  ــي متــد الوحــدة املؤمــن عليه ــب تحــت األرض الت ــات أو األنابي الكاب أ . 

بالخدمــات. املبنــى 

خزانــات الــرصف الصحــي وأغطيــة فحــص الــرصف التــي تقــع داخــل  ب . 

القانونيــة عنهــا. الوحــدة املؤمــن عليهــا فقــط والتــي تتحمــل املســؤولية 

ــة  ــكل مطالب ــم ل ــندفعه 10.000 دره ــذي س ــغ ال ــىص للمبل ــد األق ــاوز الح ال يتج

وفقــاً للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات العامــة 

ــة. ــواردة يف هــذه الوثيق ال

القسم 2
المبنى )المباني(
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ــي  ــا، أو الت ــظ به ــي تحتف ــكات الت ــك، أو املمتل ــف ممتلكات ــدان أو تل فق  •

تكــون يف عهدتــك، أو تحــت ســيطرتك.

املســؤولية الناشــئة بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــن أو فيــام يتعلــق بــأي   •

ــى الطــرق. ــة مرخصــة لاســتخدام ع ــة آلي مركب

ــك  ــود ذل ــوال وج ــأ ل ــن لتنش ــي مل تك ــاق والت ــب أي اتف ــؤولية مبوج املس  •

االتفــاق.

املسؤولية الناشئة فيا يتعلق بعملك أو مهنتك.  •

ال تتجــاوز مســؤوليتنا عــن األرضار التــي تلحــق مبقدم املطالبــة والنفقــات والتكاليف 

ــغ  ــة/ مبل ــكل مطالب ــي يتكبدهــا عــن ســبب أصــي واحــد 3.000.000 درهــم ل الت

إجــايل

)الحريق واملخاطر املرتبطة به(

تطبق هذه التغطية عندما تدرج يف جدول وثيقتك فقط.

الجزء )أ(: املحتويات يف منزلك:

ــة،  ــياء الثمين ــات، واألش ــق باملحتوي ــي تلح ــائر أو األرضار الت ــة للخس ــتوفر تغطي س

ــبب. ــك بس ــة يف منزل ــدات املحمول ــرات، واملع واملجوه

الحريق، أو الصواعق، أو االنفجار، أو الزالزل. أ . 

الدخان ب . 

باستثناء:

الخســائر أو األرضار الناجمــة عــن العمليــات الزراعيــة، أو الصناعيــة، أو أي   •

ــة. ــة تدريجي عملي

الخســائر أو األرضار التــي تتســبب فيهــا أنــت، أو املوظفــون أو الضيــوف، أو   •

ــة. ــة املنزلي ــن العامل ــك، أو أي م ــراد عائلت ــن أف ــرد م ــتأجرون، أو أي ف املس

العواصف والفيضانات. ت . 

اضطرابــات  أو  املدنيــة،  االضطرابــات  أو  اإلرضاب،  أو  الشــغب،  أعــامل  ث . 

الســيئة. النيــة  ذوي  أو  املخربــن  األشــخاص  أو  العمــل، 

باستثناء:

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

الخســائر أو األرضار التــي تتســبب فيهــا أنــت، أو املوظفــون، أو الضيــوف، أو   •

ــة. ــة املنزلي ــن العامل ــك، أو أي م ــراد عائلت ــن أف ــرد م ــتأجرون، أو أي ف املس

الخسائر أو األرضار التي مل تبلغ الرشطة بها.  •

االصطــدام باملركبــات، والحيوانــات، والطائــرات، وغريهــا مــن األجهــزة  ج . 

الجويــة، أو املــواد التــي يتــم إســقاطها منهــا مبــا يف ذلــك أجهــزة اســتقبال 

الراديــو، والتلفزيــون، وأطبــاق األقــامر الصناعيــة، وتجهيزاتهــا، وصواريهــا.

باستثناء:

الخســائر أو األرضار الناجمــة عــن الحــرشات، أو الطيــور، أو الحيوانــات   •

األليفــة. املنزليــة 

تــرسب امليــاه أو وقــود التدفئــة مــن خزانــات امليــاه، أو األنابيــب، أو األجهزة  أ . 

ــة. ــة الثابت ــزة التدفئ ــة، أو أجه الثابت

باستثناء:

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

فقدان أو تلف العنرص أو الجهاز الذي تترسب منه املياه أو الزيت.  •

القسم 3
المحتويات
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تكاليف تحديد مصدر ترسب املاء أو وقود التدفئة ومعالجته.  •

ــي تنطــوي عــى الدخــول إىل  ــزل الت ــة الســطو عــى املن ــة أو محاول الرسق ب . 

ــف. ــتخدام العن ــرساً وباس ــه ق ــروج من ــى أو الخ املبن

باستثناء:

الخســائر أو األرضار التــي تتســبب فيهــا أنــت، أو املوظفــون، أو الضيــوف،   •

أو املســتأجرون، أو أي فــرد مــن أفــراد عائلتــك، أو أي مــن العاملــة املنزليــة.

الخســائر أو األرضار التــي تقــع بســبب الخــداع إال إذا تــم الدخــول فقــط،   •

بالخــداع.

فقــدان العنــارص يف غــري محلهــا أو فقدانهــا يف املنــزل مبــا يف ذلــك الخســائر   •

ــض. ــاء الغام ــة أو االختف ــري املعروف غ

الخسائر أو األرضار التي مل تبلغ بها الرشطة.  •

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

ســقوط أجهــزة اســتقبال الراديــو والتلفزيــون )مبــا يف ذلــك أطبــاق األقــامر  ت . 

ــا. ــا وصواريه ــة( وتجهيزاته الصناعي

األرضار الناجمة عن سقوط األشجار أو فروعها. ث . 

باستثناء:

األرضار التي تلحق باألشجار.  •

تكلفة إزالة األشجار أو الفروع الساقطة.  •

االنحناء التدريجي.  •

ــك  ــة خاصت ــدول الوثيق ــواردة يف ج ــدود ال ــاه للح ــر أع ــا ذك ــع م ــع جمي يخض

ــة. ــذه الوثيق ــواردة يف ه ــة ال ــتثناءات العام ــروط واالس وال

الجزء )ب(: املحتويات املنقولة مؤقتا:

فقــدان أو تلــف املحتويــات أثنــاء نقلهــا مؤقتــاً ألغــراض تنظيفهــا، أو تجديدهــا، أو 

إصاحهــا، أو ألغــراض أخــرى مامثلــة يف أماكــن أخــرى يف نفــس املبنــي أو إىل أي مبنى 

آخــر داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

باستثناء:

فقــدان أو تلــف املحتويــات بســبب غمرهــا بامليــاه أو تعرضهــا للعواصــف   •

ــزل. ــارج املن ــا خ ــاء وجوده أثن

فقــدان أو تلــف املحتويــات أثنــاء نقلهــا لغــرض بيعهــا أو عرضهــا يف معــرض   •

ــاث. أث

ــى  ــن ع ــغ التأم ــن مبل ــندفعه 20% م ــذي س ــغ ال ــىص للمبل ــد األق ــاوز الح ال يتج

ــا  ــزء )أ( وفق ــم )3( الج ــت القس ــة تح ــود املدرج ــن البن ــب أي م ــات مبوج املحتوي

للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات العامــة 

ــة. ــذه الوثيق ــواردة يف ه ال

الجزء )ج(: املحتويات املوجودة يف الفناء الخارجي:

فقــدان أو تلــف املحتويــات أثنــاء وجودهــا يف الفنــاء ويف حالــة تشــغيلها يف الفنــاء، 

ولكــن داخــل حــدود األرض التــي تحيــط مبنزلــك.

ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبلــغ الــذي ســندفعه مبلــغ التأمــن اإلجــايل املحــدد يف 

جــدول وثيقتــك إجــاالً مقابــل الخســائر عــن أي مــن البنــود املدرجــة تحــت القســم 

)3( الجــزء )أ(.

باستثناء:

فقــدان أو تلــف املحتويــات بســبب غمرهــا بامليــاه أو تعرضهــا للعواصــف   •

ــزل. ــارج املن ــا خ ــاء وجوده أثن

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

فقدان أو تلف الدراجات الهوائية.  •

ــس يف  ــك ولي ــات املعــدة لاســتخدام داخــل منزل ــف املحتوي ــدان أو تل فق  •

الفنــاء.

ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبلــغ الــذي ســتدفعه 5.000 درهــم وفقــا للحــدود 

ــواردة يف  ــة ال ــتثناءات العام ــروط واالس ــك وال ــدول وثيقت ــا يف ج ــوص عليه املنص

ــة. ــذه الوثيق ه

الجزء )د(: رسقة املفاتيح

ــذار، أو  ــة اإلن ــك، أو أنظم ــة ملنزل ــواب الخارجي ــال األب ــح أقف ــة مفاتي ــال رسق يف ح

الخزائــن املنزليــة املوجــودة يف منزلــك إثــر الدخــول أو الخــروج منــه قــرساً أو 

ــزل ســوف تدفــع تكلفــة اســتبدال أو إصــاح األقفــال أو  باســتخدام العنــف إىل املن

ــك. ــدول وثيقت ــن يف ج ــد املب ــى الح ــل حت ــات القف آلي

باستثناء:

الفقدان أو الرسقة التي مل تبلغ الرشطة بها.  •

الفقــدان أو التلــف أثنــاء تأجــري منزلــك أو مشــاركته مــع أي شــخص آخــر   •

ــك. ــري عائلت غ

األعطــال  أو  املشــكات،  أو  الخلــل،  عــن  الناتــج  التلــف  أو  الفقــدان   •

اإللكرتونيــة. أو  الكهربائيــة،  أو  امليكانيكيــة، 

ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبلــغ الــذي ســندفعه 3.000 درهــم وفقــا للحــدود 

ــواردة يف  ــة ال ــتثناءات العام ــروط واالس ــك وال ــدول وثيقت ــا يف ج ــوص عليه املنص

ــة. ــذه الوثيق ه

الجزء )هـ(: خسارة اإليجار أو تكلفة السكن البديل

إذا تــرضر منزلــك وأصبــح غــري صالــح للســكن ألي ســبب بفعــل املخاطــر املدرجــة 

يف الجــزء »أ« فيندفــع التعويــض عــى النحــو التــايل: يف حالــة كــون شــاغل املبنــي/ 

املنــزل املؤمــن عليــه هــو املالــك الشــاغل:

نفقات االنتقال إىل سكن بديل مببلغ أقصاه 5.000 درهم فقط. أ . 

ــغلها يف  ــت تش ــي كن ــقة الت ــل للش ــتوى مامث ــة مبس ــقة مفروش ــار ش إيج ب . 

املبنــى املؤمــن عليــه يف موقــع مامثــل فقــط.

يف حالة كون شاغل املبنى املؤمن عليه هو املستأجر:

نفقات االنتقال إىل سكن بديل مببلغ أقصاه ۲،۵۰۰ درهم فقط. أ . 

ــذي  ــل ال ــدل اإليجــار للســكن البدي ــدل اإليجــار الســابق وب ــن ب الفــرق ب ب . 

ــت  ــي كن ــقة الت ــل للش ــتوى مامث ــاً ومبس ــون مفروش ــرتض أن يك ــن املف م

ــط. ــل فق ــع مامث ــه يف موق ــن علي ــى املؤم ــغلها يف املبن تش

ــه  ــن علي ــزل املؤم ــى/ املن ــاء املبن ــن إخ ــا ب ــنغطيها، يف م ــي س ــض الت ــرتة التعوي ف

ــبق: ــام أس ــة، أيه ــاالت التالي ــدى الح وإح

عندما يكون املبنى أو الشقة مناسبة للسكن. أ . 

عند استنفاد مبلغ التأمن املحدد للسكن البديل. ب . 

بحد أقيص 12 شهراً من تاريخ ترضر منزلك وكونه غري صالح للسكن. ت . 

ــه. إذا  ــن علي ــار املؤم ــامً يف العق ــت مقي ــة إال إذا كن ــع هــذه التغطي ال يســتحق دف

كان لديــك تغطيــة للمبنــى واملحتويــات معــاً ميكنــك املطالبــة مبوجــب قســم واحــد 

فقــط، 

ــات أو  ــغ التأمــن عــى املحتوي ــا الحالتــن ال يتجــاوز التعويــض 20% مــن مبل يف كلت

بحــد أقــىص. 500.000 درهــم فقــط. أيهــا أقــل وفقــاً للحــدود املنصــوص عليهــا يف 

جــدول وثيقتــك والــروط واالســتثناءات العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.
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الجزء )و(: نقل األمتعة املنزلية

ــا  ــاء نقله ــات بفعــل أي ســبب مــدرج يف القســم )أ-3( أثن ــف املحتوي ــدان أو تل فق

ــة  ــة القضائي ــدود الوالي ــا يف ح ــا وإنزاله ــك تحميله ــا يف ذل ــر مب ــزل إىل آخ ــن من م

لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة رشيطــة أن يتــم هــذا النقــل بواســطة متعهديــن 

ــل األول. ــخ النق ــن تاري ــام عمــل م ــرتة أقصاهــا 5 أي ــل خــال ف متخصصــن يف النق

لــن تتمتــع بتغطيتــك التأمينيــة إذا مل تقــم بإخطارنــا قبــل النقــل الدائــم ملحتوياتــك 

وتقديــم تفاصيــل العنــوان الجديــد يف غضــون 5 أيــام مــن تاريــخ النقــل إىل عنوانــك 

الجديــد.

باستثناء:

األرضار الناجمة عن البي، واإلهاك، وعامل الضوء.  •

ــة  ــوام، أو اإلصاب ــة، أو اله ــة، أو العث ــن الظــروف الجوي ــة ع األرضار الناجم  •

بالحــرشات، أو الرطوبــة، أو الصــدأ، أو العفــن الرطــب أو الجــاف.

ــف، أو غســيل وإصــاح، أو  ــة تنظي ــاً، أو أي عملي أي ســبب ينشــأ تدريجي  •

تجديــد أي عنــارص.

أي عطل كهربايئ أو ميكانييك، أو خسائر تبعية.  •

واملخطوطــات،  األعــامل،  وســجات  واملســتندات،  الضــامن،  ســندات   •

والطوابــع، واألمــوال الشــخصية، واملجوهــرات، واألشــياء الثمينــة، والوثائــق، 

ومعاطــف الفــراء.

األرضار الناجمة أثناء النقل البحري و/ أو الجوي.  •

النقل الدويل أو النقل خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة.  •

فقدان أو تلف املحتويات يف مستودع أو مخزن األثاث.  •

ــدد  ــغ املح ــات أو املبل ــى املحتوي ــن ع ــغ التأم ــن مبل ــض 10% م ــاوز التعوي ال يتج

ــروط  ــك وال ــا يف جــدول وثيقت ــا للحــدود املنصــوص عليه ــك وفق يف جــدول وثيقت

ــة. ــذه الوثيق ــواردة يف ه ــة ال ــتثناءات العام واالس

الجزء )ز(: تعويض اإلصابات املميتة

يف حالــة وفاتــك أو وفــاة زوجــك/ زوجتــك كنتيجــة مبــارشة لإلصابــة التــي لحقــت 

بــك مبنزلــك بســبب الحريــق، أو االنفجــار، أو الصواعــق، أو اللصــوص ســندفع مبلغــاً 

ــة أشــهر  ــاة يف غضــون ثاث ــدره 70.000 درهــم رشيطــة أن تحــدث الوف ــاً ق إجاملي

مــن هــذه اإلصابــة.

باستثناء:

الخسائر املتعلقة باألنشطة واملهن الخطرة.  •

الخســائر الناجمــة عــن الخمــور املســكرة أو العقاقــري عــى النحــو املحــدد   •

يف قانــون املعامــات املدنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

الرضر أو املرض الناجم عن إيذاء النفس.  •

أي مرض، أو اعتال، أو اضطراب طبي.  •

يخضــع مــا ورد أعــاه للقيــود املحــددة يف جــدول وثيقتــك وللــرشوط واالســتثناءات 

العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

الجزء )ح(: ممتلكات الزوار الشخصية

ــي  ــائر أو األرضار الت ــن الخس ــك ع ــدول وثيقت ــدد يف ج ــن املح ــغ التأم ــندفع مبل س

تلحــق مبمتلــكات الــزوار الشــخصية يف منزلــك بفعــل أي مــن األســباب املذكــورة يف 

ــم )3-أ(. القس

باستثناء:

فقدان األموال الشخصية، وبطاقات االئتامن، واألشياء الثمينة،    •

واملجوهرات،   واملستندات.  

أي فقدان أو تلف مل تبلغ به الرشطة.  •

يخضــع مــا ورد أعــاه للقيــود املحــددة يف جــدول وثيقتــك وللــرشوط واالســتثناءات 

العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

الجزء )ط(: فساد املواد الغذائية يف الثالجات

ــك عــن الخســائر أو  ــغ التأمــن املحــدد يف جــدول وثيقت ســندفع مبلغــا أقصــاه مبل

ــزيل بســبب: ــد املن ــام يف الثاجــة أو املجم ــي تلحــق بالطع األرضار الت

ارتفاع أو انخفاض يف درجة الحرارة. أ . 

التلوث من غاز التربيد أو املربدات. ب . 

ــك فقــدان أو تلــف  أي مــن األســباب املذكــورة يف القســم )3-أ( مبــا يف ذل ت . 

ــم إخراجــه مــن الثاجــة أو املجمــد بعــد وقــوع حــادث  ــذي ت الطعــام ال

ــباب. ــذه األس ــل ه بفع

باستثناء:

الخســائر أو األرضار الناجمــة عــن تعمــد الجهــة املختصــة بتوفــري الطاقــة   •

قطــع أو تقييــد مصــدر الطاقــة.

ــن  ــك أو م ــن جانب ــد م ــامل متعم ــن إه ــة ع ــائر أو األرضار الناجم الخس  •

جانــب أي فــرد مــن أفــراد عائلتــك، أو ضيوفــك، أو موظفيــك، أو أي مــن 

ــك. ــة لدي ــة املنزلي العامل

ــي  الخســائر أو األرضار بســبب وحــدة الضاغــط يف الثاجــة أو املجمــد الت  •

يبلــغ عمرهــا 10 ســنوات فأكــر.

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــاً متتالي ــى 60 يوم ع

يخضــع مــا ورد أعــاه للقيــود املحــددة يف جــدول وثيقتــك وللــرشوط واالســتثناءات 

العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

الجزء )ي(: مسؤولية املستأجر

ــل  ــذي تتحم ــك وال ــدول وثيقت ــدد يف ج ــن املح ــغ التأم ــاه مبل ــا أقص ــندفع مبلغ س

املســؤولية القانونيــة عنــه مبوجــب رشوط عقــد اإليجــار الخــاص بــك بصفتــك 

ــي: ــا ي ــة مب ــات املتعلق ــن االلتزام ــك- ع ــة مال ــس بصف ــتأجراً ولي مس

فقــدان أو تلــف الرتكيبــات والتجهيــزات الخاصــة باملنــزل واملــاك جــراء أي  أ . 

ــم )1(, ــورة يف القس ــباب املذك ــن األس م

ــذي يشــكل جــزءاً مــن املبنــي، مبــا يف  الكــرس العــريض للزجــاج الثابــت ال ب . 

ذلــك الزجــاج يف وحــدات األلــواح الشمســية، والحاممــات الثابتــة، وأحــواض 

ــن االســتحامم، والشــطاف الصحــي، وأحــواض الغســيل،  االســتحامم، وكبائ

واألســطح الواقيــة مــن الــرذاذ، ووحــدات التجميــع، واألحــواض، وســلطانية 

ــات املرحــاض. املرحــاض، وخزان

األنابيب والكابات: األرضار العرضية بفعل وسائل خارجية ملا يي: ت . 

الكابات أو األنابيب تحت األرض التي توفر خدمات إىل املبنى ومنه.  .1

خزانات الرصف الصحي وأغطية فحص الرصف فقط.  .2

باستثناء:

تطبق االستثناءات عى الخسائر أو األرضار الواردة يف القسم )1(.  •

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــول ملــدة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوم ع

يخضــع مــا ورد أعــاه للقيــود املحــددة يف جــدول وثيقتــك وللــرشوط واالســتثناءات 

العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.
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الجزء )ك(: املسؤولية الشخصية للشاغلن وأصحاب العمل

ســنقوم بتعويضــك عــن مســؤوليتك القانونيــة بصفتــك شــاغاً للمنــزل عــن األرضار، 

والنفقــات، والتكاليــف التــي يتكبدهــا املالــك فيــام يتعلــق مبــا يــي:

ــون  ــك املوظف ــا يف ذل ــر حــادث مب ــاة أي شــخص إث ــة جســدية أو وف إصاب أ . 

والعاملــة املنزليــة لديــك بحــد أقــىص 1.000.000 درهــم.

الخســائر أو األرضار العرضيــة التــي تلحــق باملمتلــكات املاديــة بحــد أقــىص  ب . 

2.000.000 درهــم.

رشيطــة أن تقــع تلــك املســؤولية خــال مــدة التأمــن داخــل دولــة اإلمارات  ت . 

ــة  ــارات املؤقت ــق بالزي ــام يتعل ــامل في ــع أنحــاء الع ــة املتحــدة وجمي العربي

التــي تصــل إىل 40 يومــا يف الســنة كحــد أقــىص.

كــام ســندفع جميــع تكاليــف الدفــاع واملرصوفــات املتكبــدة مبوافقــة خطيــة مــن 

جانبنــا وفقــا للقيــود املذكــورة أعــاه.

باستثناء:

املســؤولية التــي تنشــأ بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــن أو فيــام يتعلــق   •

ــي: ــا ي مب

امتــاكك، أو حيازتــك، أو اســتخدامك، أو االســتخدام بالنيابــة عنــك ألي   .1

ــع امليكانيــيك )بخــاف  ــات ذات الدف ــة أو غريهــا مــن املركب دراجــة بخاري

معــدات البســتنة املنزليــة اآلليــة املســتخدمة داخــل حــدود األرض التابعــة 

ملنزلــك(، والطائــرات بــدون طيــار، والدراجــة الكهربائيــة، واملنــازل املتنقلــة، 

ــال. ومعــدات النقــل الشــخصية للبالغــن واألطف

الطائرات مبا يف ذلك الطائرات النموذجية.  .2

املراكب والسفن املصممة الستخدامها يف املياه أو عليها.  .3

 

شغل األرايض واملباين )بخاف منزلك أو األرض املحيطة به(.  .4

5. ملكية األرايض واملباين أو املمتلكات غري املنقولة.

6. أي عمٍل متعمد أو ضار.

7. فــريوس نقــص املناعــة البرشيــة و/ أو املــرض املرتبــط بــه مبــا يف ذلــك متازمــة 

ــكال  ــرة أو أش ــتقات طاف ــدز( و/ أو أي مش ــب )اإلي ــة املكتس ــص املناع نق

ــا كان الســبب. منهــا أيًّ

ــك  ــود ذل ــوال وج ــأ ل ــن لتنش ــي مل تك ــاق والت ــب أي اتف ــؤولية مبوج املس  •

االتفــاق.

ــق  ــام يتعل ــن أو في ــارش ع ــري مب ــارش أو غ ــكٍل مب ــئة بش ــؤولية الناش املس  •

مهنــة. أو  تجــاري  عمــٍل  أي  مبامرســة 

ــي  ــا، أو الت ــظ به ــي تحتف ــكات الت ــك، أو املمتل ــف ممتلكات ــدان أو تل فق  •

ســيطرتك. تحــت  أو  عهدتــك،  تكــون يف 

أي إصابــٍة جســدية تحــدث ألي شــخٍص أثنــاء عملــه لديــك أو لــدى أي فــرٍد   •

ــد. ــك مبوجــب عق ــراد أرست مــن أف

الخســائر واملطالبــات التــي ترتبــط باســتخدام مــادة األسبوســتوس أو   •

شــكل. بــأي  فيهــا  يســاهم  أو  مبــارش  غــري  أو  مبــارش  بشــكلٍ  عنــه  الناشــئة 

ــدم  ــا مق ــي يتكبده ــف الت ــات والتكالي ــن األرضار والنفق ــؤوليتنا ع ــاوز مس ال تتج

ــدره 3.000.000 درهــم كحــدٍّ  ــا ق ــا إجامليً ــة عــن ســبٍب أصــي واحــد مبلًغ املطالب

أقــىص وفًقــا للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــرشوط واالســتثناءات 

ــة. ــواردة يف هــذه الوثيق ــة ال العام

)جميع املخاطر(:

تطبق هذه التغطية عندما تدرج يف جدول وثيقتك فقط.

ــا املندرجــة  ــات املؤمــن عليه ــي تلحــق باملحتوي ــة األرضار الت ــد تغطي ســنقوم بتمدي

تحــت القســم )3( مــن الوثيقــة أثنــاء وجــودك يف منزلــك داخــل املبنــى املؤمــن عليــه 

والناجمــة عــن الوســائل الخارجيــة املفاجئــة العرضيــة.

باستثناء:

األرضار التي تلحق باملجوهرات، واألشياء الثمينة، واألعامل الفنية.  •

ــواد  ــع، وامل ــة، والطواب ــات الاصق ــس، والعدس ــق باملاب ــي تلح األرضار الت  •

الهوائيــة. والدراجــات  الغذائيــة، 

ــل الضــوء، أو الظــروف  ــى، أو االســتهاك، أو عام ــن الب األرضار الناجمــة ع  •

الجويــة، أو أي ســبٍب آخــر ينشــأ تدريجيًّــا.

األرضار التــي تنجــم عــن العثــة، أو الهــوام، أو اإلصابــة بالحــرشات، أو   •

الجــاف. أو  الرطــب،  العفــن  أو  الصــدأ،  أو  الرطوبــة، 

األرضار الناجمــة عــن أي عمليــة تنظيــف، أو غســيل، أو إصــاح، أو تجديــد   •

أي عنــرص.

الفقــدان، أو التلــف، أو الخلــل الــذي ال يرتتــب عليــه مبــارشًة أو يعــزى إليــه   •

وقــوع حــادث مبــا يف ذلــك –عــى ســبيل املثــال ال الحــرص- انقطــاع التيــار 

ــة. ــال امليكانيكي ــايئ أو األعط الكهرب

األرضار الناجمة عن قطبية غري صحيحة يف البطارية.  •

تلف األرشطة املسجلة، أو األقراص، أو السجات.  •

األرضار الناجمة عن الحيوانات األليفة أو الطيور.  •

تلف أبواب الفرن الزجاجية أو الزجاج الخزيف يف مواقد الطبخ.  •

الخسائر التبعية.  •

الفقــدان أو التلــف أثنــاء إقــراض املنــزل، أو تأجــريه، أو تأجــريه مــن الباطــن   •

ــا. ــا أو جزئيًّ كليًّ

الخســائر التــي تعــزى إىل األسبســتوس، أو الناشــئة عنــه بشــكٍل مبــارش أو   •

غــري مبــارش، أو التــي يســاهم فيهــا بطريقــٍة أو بأخــرى.

الخســائر أو األرضار املســتثناة تحديــًدا يف أي مــكاٍن آخــر يف القســم )3( مــن   •

ــة. هــذه الوثيق

القسم 4
الضرر العرضي للمحتويات 
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مالحظة: لن ندفع تعويًضا عام يي مبوجب القسم )3( و/ أو القسم )4(:

املمتلكات املؤمن عليها مبوجب أي وثيقٍة أخرى.  •

األوراق املالية واملستندات من أي نوع.  •

فقدان أو تلف املحتويات يف مستودع أو مخزن األثاث.  •

ــيك أو  ــع امليكاني ــات ذات الدف ــن املركب ــا م ــة أو غريه ــات البخاري الدراج  •

الكهربــايئ )بخــاف معــدات البســتنة املنزليــة(، والطائــرات، والقــوارب 

املائيــة، وألــواج التزلــج الرشاعــي، واملنــازل املتنقلــة، والعربــات املقطــورة، 

ــا. ــأيٍّ منه ــة ب ــات الخاص ــار، وامللحق ــع الغي وقط

البضائع املستخدمة ألغراٍض تجاريٍة أو مهنية.  •

املوايش والحيوانات األليفة.  •

الخســائر أو األرضار التــي تقــع أثنــاء تــرك منزلــك غــري مأهــوٍل ملــدٍة تزيــد   •

ــة. ــا متتالي ــى 60 يوًم ع

ــن  ــك أو م ــن جانب ــد م ــٍل متعم ــن أي عم ــة ع الخســائر أو األرضار الناجم  •

جانــب أي فــرٍد مــن أفــراد عائلتــك أو أي أشــخاٍص آخريــن.

أو املقتنيات الشخصية واألشياء الثمينة واملعدات املحمولة داخل منزلك وبعيًدا عن منزلك:

تطبق هذه التغطية عندما تدرج يف جدول وثيقتك فقط.

1. املقتنيات الشخصية واألشياء الثمينة واملعدات املحمولة:

ســندفع تعويًضــا عــن املتعلقــات الشــخصية، واألشــياء الثمينــة، واألجهــزة املحمولــة 

ــغ  ــاه مبل ــغٍ أقص ــة مببل ــائل عرضي ــراء وس ــا ج ــا أو تلفه ــة فقدانه ــك يف حال خاصت

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــاء وجودهــا داخــل دول ــة أثن ــوارد يف جــدول الوثيق التأمــن ال

ــكاٍن آخــر يف  ــا إيل أي م ــا مؤقتً ــاء نقله ــن أثن ــغ التأم ــغٍ أقصــاه مبل املتحــدة أو مببل

العــامل ملــدٍة ال تتجــاوز 90 يوًمــا خــال أي فــرتٍة للوثيقــة وفًقــا لتوفــر تقريــر الرشطــة.

يرجى الرجوع إىل رشوط الحد األقىص للعنرص الواحد يف جدول وثيقتك.

باستثناء:

الفقــدان، أو التلــف الناتــج عــن البــى، أو اإلهــاك، أو أثنــاء عمليــة تنظيف   •

ــد أي عنــرص، أو بفعــل الضــوء، أو العوامــل  أو غســيل أو إصــاح أو تجدي

ــا. ــوام، أو أي ســبٍب آخــر ينشــأ تدريجيًّ ــة، أو اله ــة، أو العث الجوي

تلف املعدات الرياضية واملابس الرياضية الخاصة أثناء اللعب.  •

ــدات  ــة، ومع ــزوارق املائي ــة(، وال ــىص واألربط ــك الع ــا يف ذل ــات )مب الزالج  •

الغطــس تحــت املــاء، ومعــدات التخييــم وركــوب الخيــل.

العدسات الاصقة، وعدسات القرنية، وأجهزة السمع.  •

املصادرة أو الحجز من قبل الجامرك أو أي مسؤولن آخرين.  •

الخسارة التبعية.  •

الفقــدان، أو التلــف، أو الخلــل الــذي ال يرتتــب عليــه مبــارشًة أو يعــزى إليــه   •

وقــوع حــادث مبــا يف ذلــك –عــى ســبيل املثــال ال الحــرص- انقطــاع التيــار 

ــة. ــال امليكانيكي ــايئ أو األعط الكهرب

الخســائر أو األرضار الناجمــة عــن االســتخدام التجــاري أو املهنــي لــألدوات   •

املوســيقية، واملعــدات الفوتوغرافيــة، والرياضيــة وملحقاتهــا.

الخسائر أو األرضار الناجمة عن فعٍل متعمد من جانبك.  •

األمــوال الشــخصية، وبطاقــات االئتــامن، واألوراق املاليــة، واملشــتقات   •

واملســتندات. املاليــة، 

رسقــة األشــياء الثمينــة التــي تُركــت يف الخــاء أو يف ســيارة غــري مراقبــة عــى   •

الطريــق باســتثناء مــا يُــرتَك يف صنــدوٍق مغلــق، أو منطقــة أمتعــة مقفلــة 

ومغطــاة، أو درج تابلــوه مغلــق عقــب وجــود أدلــة ماديــة عــى الدخــول 

القــرسي.

فقــدان أو تلــف املمتــكات املرســلة عــن طريــق البحــر أو الخطــوط الجويــة   •

ــة. ــة مامثل ــوي أو وثيق ــري أو ج ــحن بح ــة ش ــب بوليص مبوح

فقدان أو تلف القصبات، أو األغلفة، أو األوتار ألي آلة موسيقية.  •

الدراجــات البخاريــة وغريهــا مــن املركبــات ذات الدفــع امليكانيــيك أو   •

الكهربــايئ.

القسم 5
المتعلقات
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املوايش والحيوانات األليفة.  •

فيام يتعلق بالدرجات الهوائية فقط:  •

فقدانهــا أو تلفهــا أثنــاء اســتخدامها يف ســباقات املضــامر أو ألغــراٍض   .1

تجاريــة.

رسقتهــا مــا مل تكــن موجــودة يف مبنــى أو مقفلــة بشــكٍل آمــن وُمثبتــة يف   .2

ــت. ــٍم ثاب جس

فقــدان ملحقاتهــا أو تلفهــا مــا مل ينتــج ذلــك عــن وقــوع حــادٍث للدراجــة،   .3

ــت. ــس الوق ــريان يف نف ــل الن ــا بفع ــا، أو تلفه ــم رسقته ــا مل يت أو م

األشــياء الثمينــة واملعــدات املحمولــة التــي تتجــاوز الحــد األقــىص للعنــرص   •

ــا. ــودات إلين ــذه املفق ــة به ــم قامئ ــم تقدي ــا مل يت ــد م الواح

حاالت االختفاء الغامض.  •

2. األموال الشخصية وبطاقات االئتامن:

ــة التأمســنية عندمــا تــدرج يف جــدول وثيقتــك فقــط. ســنوفر  تطبــق هــذه التغطي

تغطيــًة تأمينيــًة عــى األمــوال الشــخصية وبطاقــات االئتــامن الخاصــة بــك يف حالــة 

فقدانهــا أو تلفهــا بســبب الســطو، أو الرسقــة مــع وجــود عامــاٍت ظاهــرٍة للعنــف، أو 

وســائل عرضيــة أثنــاء وجودهــا داخــل الحــدود الجغرافيــة ووجودهــا مؤقتـًـا يف مــكاٍن 

آخــر يف العــامل ملــدٍة ال تتجــاوز 90 يوًمــا خــال أي فــرتٍة للوثيقــة.

يتــم التأمــن عــى بطاقــات االئتــامن فقــط ضــد أي فقــداٍن نتيجــة ســوء االســتخدام 

ٍح لــه بعــد فقــدان أو رسقــة أيٍّ مــن هــذه البطاقــات  مــن ِقبَــل أي شــخٍص غــري مــرصَّ

قبــل أن تتلقــى الرشكــة املصــدرة للبطاقــى إخطــاًرا بفقدانهــا رشيطــة االمتثــال 

للــرشوط التــي صــدرت مبوجبهــا البطاقــة.

باستثناء:

التصيُّد أو االحتيال عى بطاقات االئتامن.  •

النقص بسبب خطأ أو إغفال.  •

الخسائر التي مل تُبلَّغ بها الرشطة.  •

فقــدان بطاقــات االئتــامن التــي مل يبلــغ عنهــا الرشكــة املصــدرة لهــا خــال   •

ــا. ــاف فقدانه ــن اكتش ــاعة م 24 س

ــا للحــدود املنصــوص  ــذي ســندفعه 2.500 درهــم وفًق ــغ ال ال يتجــاوز إجــايل املبل

عليهــا يف جــدل وثيقتــك والــروط واالســتثناءات العامــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

3. فقــدان املســتندات، وجــواز الســفر، ورخصــة القيــادة، وتريــح العمــل، وتريح 

اإلقامــة الخاصــة بك:

ــف  ــك فقــط. سنســدد تكالي ــدرج يف جــدول وثيقت ــا ت ــة عندم ــق هــذه التغطي تطب

ــدان  ــف أو الفق ــي تعرضــت للتل ــة الشــخصية الت ــة الهوي ــن وثيق إصــدار نســخة م

ــكاٍن  ــا يف أي م ــودك مؤقتً ــة ووج ــدود الجغرافي ــل الح ــودك داخ ــاء وج ــريض أثن الع

ــة. ــرتٍة للوثيق ــا خــال أي ف ــدٍة ال تتجــاوز 90 يوًم ــامل مل آخــر يف الع

ــكل مســتند 1000  ــه ل ــذي ميكــن التعويــض عن ــغ ال ال يتجــاوز الحــد األقــىص للمبل

ــتندات. ــع املس ــم لجمي ــم و/ أو 3000 دره دره

رشيطة:

ــة ورســوم اإلعــان  ــف إصــدار نســخة مامثل ــض عــن تكالي ــم التعوي أن يت أ . 

ــن  ــا م ــا، وغريه ــال فرضه ــزاءات يف ح ــات والج ــر- والغرام ــزم األم –إذا ل

ــا. املصاريــف النريــة التــي يتعــن إصــدار الفواتــري مــن أجله

ب .  أن تطبــق هــذه التغطيــة فقــط عليــك أنــت، وزوجــك/ زوجتــك، وطفلــن 

ــة املتحــدة. ــارات العربي ــادةً معــك داخــل اإلم بحــدٍّ أقــىص ممــن يقيمــون ع

ت .  لــن نكــون مســؤولن عــن تكاليــف تجديــد أو متديــد الوثيقــة املفقــودة أو 

ــة عــدم حــدوث خســارة. لهــا يف حال التالفــة التــي كان يســتعن عليــك تحمُّ
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ســندفع املبلــغ )املبالــغ( املحــددة أدنــاه عــن كل حــادٍث أو إجــاماًل يف حالــة تعــرض 

أيٍّ مــن العاملــة املنزليــة لديــك املحــدد اســمه/ اســمها يف جــدول الوثيقــة إلصابــاٍت 

جســدية إثــر حــادٍث خــال مــدة الوثيقــة.

الوفاة أو العجز الكي الدائم إثر حادث: 35000 درهم. أ . 

ب .  املرصوفات الطبية املتكبدة بسبب حادث: 10000 درهم.

ت .  مرصوفات العودة إىل الوطن: 5000 درهم.

وفًقــا للحــدود املنصــوص عليهــا يف جــدول وثيقتــك والــرشوط واالســتثناءات العامــة 

الــواردة يف هــذه الوثيقــة.

ــازة و/ أو  ــات الجن ــة نفق ــول لتغطي ــدود املعق ــرضورة ويف ح ــدة لل ــات املتكب النفق

ــز  ــه بالعج ــه أو إصابت ــة وفات ــي يف حال ــه األص ــزيل« إيل موطن ــل املن ــادة »العام إلع

ــادث. ــر ح ــدية إث ــة جس ــه إلصاب ــد تعرض ــم بع ــكي الدائ ال

باستثناء أي مطالبة ترتتب عى ما يي:

األنشطة واملهن الخطرة.  •

املرشوبــات الكحوليــة املســكرة أو املخــدرات وفًقــا لقانــون املعامــات   •

املتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  املدنيــة 

ــذاء  ــة، أو املــرض الناجــم عــن إي ــة االنتحــار، أو اإلصاب االنتحــار، أو محاول  •

النفــس.

ــا  ــن 18 عاًم ــل ع ــا أو تق ــى 65 عاًم ــم ع ــد أعامره ــن تزي ــخاص الذي األش  •

الحــادث. وقــت وقــوع 

أي مرٍض، أو اعتال، أو اضطراب طبي.  •

ــة  ــد رشك ــا هــذه، تتعه ــة هــوم أمربي ــات املُدرجــة ضمــن وثيق ــن التغطي كجــزٍء م

م الخدمــة-  التأمــن )ســكون( بتقديــم خدمــات إصــاح طارئــة إضافيــة –عــرب مقــدِّ

لتأمــن املبنــى املخصــص للســكن واملؤمــن عليــه ملنــع حــدوث املزيــد مــن الــرضر أو 

الخســارة. هــذه ال يعنــي تنفيــذ أعــامل اإلصــاح الكاملــة، ألن أعــامل اإلصــاح تخضغ 

لقيــود التغطيــة وللتعريفــات والــرشوط واالســتثناءات التاليــة كــام هــو موضــح هنــا. 

هــذه الخدمــة ليســت بديــًا عــن وثيقــة التأمــن عــى املنــزل وليــس عقــد صيانــة 

للمنــزل املؤمــن عليــه. 

ــة  ــواد الازم ــة وامل ــتدعاء والعامل ــة االس ــة تكلف ــدم الخدم ــة/ مق ــتتحمل الرشك س

لإلصــاح يف حــاالت الطــوارئ )الســباكة، الكهربــاء، األقفــال وأعــامل الزجــاج( بحــدٍّ 

ــاالت  ــاث )3( ح ــىص ث ــدٍّ أق ــة، بح ــة طارئ ــكل حال ــارايت/ -ل ــم إم ــىص 700 دره أق

طــوارئ يف كل عــام )مــا يســاوي 2100/- درهــم إمــارايت ســنويًّا(. إذا تجــاوزت تكلفــة 

اإلصــاح الطــارئ الحــد األقــىص املســموح بــه، ســيتحمل الشــخص املؤمــن لــه الفــرق.

تعريفات خاصة بالقسم 7:

رشكــة املســاعدة أو مقــدم الخدمــة هــي الرشكــة املعينــة مــن قبــل ســكون لغــرض 

توفــري الخدمــات كــام هــو موضــح، مبــارشًة أو عــن طريــق شــبكتها، نيابــًة عــن رشكــة 

التأمــن.

املبنى املؤمن عليه يعني:

املســكن/ املبنــى/ الفيــا أو الشــقة الســكنية املؤمــن عليهــا كــام هــو مذكــور وموضــح 

يف جــدول الوثيقــة مــع عنــواٍن مفّصــل داخــل دول اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

اإلصالح الطارئ يعني:

يتــم تعريــف اإلصــاح الطــارئ عــى أنــه اإلصــاح الــرضوري لجعــل املســكن آمًنــا و/ 

أو تأمــن املســكن ضــد املزيــد مــن الخســارة أو الــرضر نتيجــًة لوقــوع حــادٍث غــري 

متوقــع أو مفاجــئ يــؤدي إىل تلــف املبنــى الســكني املؤمــن والــذي يتطلــب إجــراًء 

فوريًّــا.

أعامل السباكة تعني:

األرضار التــي لحقــت بالســباكة/ الرتكيبــات الثابتــة باملنــزل، والتــي تتســبب يف أرضار 

املبنــى ال ســكني املؤمــن عليــه. لــن تعتــرب ممتلــكات املجمــع أو الســباكة ألطــرٍف 

أخــرى ذات صلــٍة بالســكن، عــى الرغــم مــن إمكانيــة وجودهــم يف املنطقــة املؤمــن 

عليهــا.

أعامل الكهرباء تعني:

ــكني  ــى الس ــل املبن ــزٍء أو كام ــن ج ــه ع ــايئ أو انقطاع ــار الكهرب ــود التي ــدم وج ع

املؤمــن عليــه، طاملــا كان أصــل الــرضر موجــوًدا داخــل املبنــى الســكني املؤمــن عليــه.

أعامل األقفال تعني:

أي خطــٍر يعيــق وصــول املؤمــن لــه إىل املبنــى الســكني املؤمــن عليــه، مــام يجعــل 

ــا تدخــل عامــل األقفــال أو خدمــات الطــوارئ، حيــث ال طريــق بديــل آخــر  رضوريًّ

للدخــول.

القسم 7القسم 6
المساعدة المنزليةالعمالة المنزلية
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أعامل الزجاج تعني:

ــكل  ــي إىل هي ــر ينتم ــودي آخ ــي( عام ــوري )زجاج ــطٍح بل ــذ أو أي مس ــرس النواف ك

النافــذة، طاملــا أن الكــرس يــؤدي إىل نقــص الحاميــة مــن الحــوادث البيئيــة أو أي عمٍل 

عــدايئ مــن طــرٍف ثالــث.

نطاق التغطية/ الخدمة:

أعامل السباكة:

يف حالــة حــدوث كــرٍس أو تلــٍف يف األنابيــب، والترسيبــات مــن الرتكيبــات الصحيــة، 

ومنشــآت امليــاه الثابتــة داخــل املبنــى الســكني املؤمــن عليــه، سريســل مــزود 

ــا و/ أو  ــازم لجعــل املســكن آمًن ــذ اإلصــاح الطــارئ ال الخدمــة ســباكًا يقــوم بتنفي

ــة هــذه  ــا تســمح حال ــرضر، عندم ــن الخســارة أو ال ــد م ــن املســكن ضــد املزي تأم

ــاح. ــذا اإلص ــات به الرتكيب

أعامل الكهرباء:

ــه نتيجــة عطــٍل أو  ــن علي ــايئ داخــل املســكن املؤم ــار الكهرب ــة انقطــاع التي يف حال

ــا ســيقوم  تلــٍف يف الرتكيبــات الكهربائيــة الداخليــة، سريســل مــزود الخدمــة كهربائيًّ

ــد  ــكن ض ــن املس ــا و/ أو تأم ــكن آمًن ــل املس ــازم لجع ــارئ ال ــاح الط ــراء اإلص بإج

املزيــد مــن الخســارة أو التلــف، عندمــا تســمح حالــة هــذه الرتكيبــات بهــذا اإلصــاح.

أعامل األقفال:

يف حالــة جعــل املســكن املنــزيل املؤمــن عليــه غــري آمــن أو إذا كان مــن املســتحيل 

ــة  ــال نتيجــة الرسق ــف األقف ــح أو تل ــة املفاتي ــاع أو رسق ــه، بســبب ضي الدخــول إلي

أو أي ســبٍب عــريض، يف حالــة احتــامل أن يكــون الطفــل قــد أغلــق نفســه/ نفســها 

ــاح  ــراء اإلص ــيقوم بإج ــذي س ــال، وال ــع أقف ــة صان ــزود الخدم ــل م ــة، سريس يف غرف

الطــارئ الــازم لجعــل املســكن آمًنــا و/ أو تأمــن املســكن ضــد املزيــد مــن الخســارة 

أو الــرضر عندمــا تســمح حالــة هــذه الرتكيبــات بهــذا اإلصــاح.

أعامل الزجاج:

يف حالــة كــرس الزجــاج عــى النوافــذ أو األبــواب الخارجيــة مــام يجــل املســكن غــري 

آمــن، سريســل مــزود الخدمــة صانــع زجــاج يقــوم بتنفيــذ اإلصاحــات الطارئــة الازمة 

لجعــل املســكن آمًنــا. يتعهــد مــزود الخدمــة برتكيــب وحــدة زجاجيــة واحــدة حيثــام 

ــا،  ــك ممكًن ــن ذل ــن املســكن. إذا مل يك ــة، لتأم ــة أو مؤقت ــت دامئ ــن، ســواء كان أمك

فســيتكفل مــزود الخدمــة بتأمــن املســكن والقضــاء عــى حالــة الطــوارئ.

استثناءات للقسم 7:

األرضار التي لحقت محتويات املنزل.  •

أي عمٍل بخاف )اإلصاح الطارئ( كام هو محدد.  •

أي عمٍل يتم القيام به خارج املبنى السكني املؤمن عليه.  •

أي عمٍل يتم القيام به يف أي محلٍّ تجاري.  •

ــى وإن كان  ــة حت ــب أو رطوب ــرسب/ ترسي ــن ت ــج ع ــف النات ــاح التل إص  •

نتيجــة كــرس أو تلــف اأِلنابيــب أو غريهــا مــن الرتكيبــات.

ــاه  ــة املي ــايئ ووحــدات تنقي إصــاح منشــآت التكييــف واالســتحامم الكهرب  •

والجاكــوزي واملصــارف وخزانــات الــرصف الصحــي خــارج املســكن.

إصاح اإلضاءة مثل املصابيح أو أنابيب الفلورسنت.  •

الرتكيبات الكهربائية القامئة بذاتها، مثل املصابيح واألجهزة املنزلية.  •

أنظمة اإلنذار وكامريات املراقبة و/ أو أنظمة الهاتف.  •

ــى  ــد ع ــوح واح ــي ل ــث بق ــة حي ــدات الزجاجي ــة الوح ــٍل ملضاعف أي عم  •

حالــه.

أي عمٍل لألبواب الداخلية.  •

أي عمــٍل عــى األبــواب أو النوافــذ الخارجيــة عندمــا يكــون الوصــول ممكًنــا   •

ــل. ــٍق بدي ــق طري عــن طري

أي عمٍل للستائر امليكانيكية وأبواب الجراج األوتوماتيكية.  •

أي عمٍل ألبوب خارجية ال تدخل إىل املبنى املؤمن عليه مبارشًة.  •

أي حالــٍة طارئــٍة ناتجــة عــن فعــٍل ميكــن تجنبــه أو متعمــد ترتكبــه أنــت أو   •

ــم. ــك بشــكٍل دائ ــم مع أي شــخٍص يقي

الــرضر الناتــج بشــكٍل مبــارٍش أو غــري مبــارٍش عــن الحــرب أو الحــرب األهلية   •

أو النــزاع املســلح أو العصيــان أو اإلرهــاب أو التمــرد أو الشــغب، وأي 

ــام. ــام الع ــة أو النظ ــن الدول ــى أم ــر ع ــر يؤث ــامٍل آخ أحت

الخســارة أو الــرضر الناجــم عــن موجــات الضغــط مــن الطائــرات واألجهــزة   •

ــوت. ــة الص ــوق رسع ــٍة أو تف ــٍة صوتي ــري برسع ــي تس ــرى الت ــة األخ الجوي

أي اســتثناٍء منصــوص عليــه يف االســتثناءات العامــة والخاصــة أينــام ُوِجــَد يف   •

ــة. هــذه الوثيق

ما عليك القيام به لالستفادة من هذه الخدمة؟

مبــارشًة بعــد وقــوع أي حالــٍة طارئــٍة ميكن إدراجهــا يف أي مــن والتغطيــة والتعريفات 

ــه أو أي شــخٍص آخــر يتــرصف  املوضحــة ســابًقا، يجــب عــى الشــخص املؤمــن علي

نيابــًة عنــه/ عنهــا االتصــال مبقــدم الخدمــة يف أقــرص وقــٍت ممكــن، لتلقــي املســاعدة 

وأي إرشــاداٍت أخــرى بشــأن اإلجــراء الواحــب اتباعــه.

الرقم املجاين: 80009730733

ســيُطلَب منــك رقــم وثيقتــك إىل جانــب تفاصيــل أخــرى ووصــف موجــز للظــروف 

الطارئــة يف املبنــى املؤمــن عليــه.
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ال تدفع الرشكة مبلغ التعويض يف الحاالت التالية:

أ. الحرب واإلرهاب:

ــة  ــا واملرتتب ــا كانــت طبيعته ــات أيًّ ــات، أو التكاليــف، أو املرصوف الخســارة، أو التلفي

بشــكٍل مبــارٍش أو غــري مبــارٍش عــى أو الناشــئة عــن أو املتعلقــة بــأي مــام يــي بــرصف 

النظــر عــن أي ســبٍب أو حــدث آخــر يســاهم يف نفــس الوقــت يف هــذه الخســارة أو 

يف أي وقــٍت تابــعٍ لحدوثهــا:

أو  العدائيــة،  األعــامل  أو  األجنبــي،  العــدوان  أو  الغــزو،  أو  الحــروب،  أ . 

العمليــات الحربيــة )ســواء كانــت الحــرب معلنــة أم غــري معلنــة(، أو 

الحــروب األهليــة، أو التمــرد، أو الثــورة، أو االنتفاضــة، أو االضطرابــات 

ــكرية أو  ــورة عس ــعبية أو ث ــورة ش ــادل ث ــؤدي إىل أو تع ــي ت ــة الت املدني

االســتياء عــى الســلطة.

ب .  مصــادرة املمتلــكات، أو تأميمهــا، أو الحجــز عليهــا، أو تدمريهــا، أو إصابتهــا 

بتلفيــاٍت مــن قبــل أو بأوامــر صــادرة عــن أي حكومــة، أو ســلطة عامــة أو 

محليــة.

ــد  ــتنثناء يُقص ــذا االس ــة به ــراض الخاص ــة. لألغ ــامل اإلرهابي ــن األع ت .  أي م

بالعمــل اإلرهــايب أي عمــل –عــى ســبيل املثــال ال الحــرص- يشــتمل 

ــب  ــن جان ــتخدامها م ــد باس ــف أو التهدي ــوة أو العن ــتخدام الق ــى اس ع

ــواء  ــخاص، س ــن األش ــات( م ــة )مجموع ــخاص( أو مجموع ــخٍص )أش أي ش

كانــوا يترصفــون مبفردهــم أو نيابــًة عــن أي منظمــة )منظــامت( أو حكومــة 

ــية، أو  ــراض سياس ــق أغ ــك لتحقي ــا، وذل ــق به ــام يتعل ــات( أو في )حكوم

دينيــة، أو عقائديــة، أو أغــراض مشــابهة منهــا نيــة التأثــري عــى أي حكومــة 

ــعب. ــاب الش أو إره

لــن ندفــع تعويضــاٍت أيًضا مقابل الخســارة، أو التلفيــات، أو التكاليــف، أو املرصوفات 

أيًّــا كانــت طبيعتهــا واملرتتبــة بشــكٍل مبــارٍش أو غــري مبــارٍش عــى أو الناشــئة عــن أو 

املتعلقــة بــأي فعــٍل يُتَخــذ للســيطرة عــى النقــاط )1 أو 2 أو 3( أعــاه، أو قمًعــا، أو 

منعهــا، أو يربتــط بهــا بــأي طريقــٍة أخــرى.

ب. النشاط اإلشعاعي:

ــا  أي حــادث، أو أي خســارة، أو تدمــري، أو تلفيــات تصيــب أي ممتــكات أيًّ أ . 

ــارة  ــه، أو أي خس ــم عن ــت تنج ــا كان ــف أيًّ ــارة أو تكالي ــت، أو أي خس كان

ــببه. ــدث بس تح

ــا كانــت طبيعتهــا مرتتبــة بشــكٍل مبــارٍش أو غــري  ب .  أي مســؤولية قانونيــة أيًّ

ــاٍط  ــن نش ــٍم ع ــوٍث ناج ــوين أو تل ــعاٍع أي ــن إش ــئة ع ــى أو ناش ــارٍش ع مب

إشــعاعي منبعــث مــن أي نفايــاٍت نوويــٍة ناتجــة عــن احــرتاق وقــوٍد 

نــووي. لألغــراض الخاصــة بهــذا االســتثناء فقــط يشــمل االحــرتاق أي عمليــة 

ــا. ــة ذاتيًّ ــووي قامئ انشــطار ن

ت .  أي حــادث، أو خســارة، أو تلفيــات، أو مســؤولية مرتتبــة بشــكٍل مبــارٍش أو 

ــة. ــارٍش عــى أو ناشــئة عــن مــواٍد خاصــة باألســلحة النووي غــري مب

ت. االنفجارات الصوتية:

أي خســارة، أو تدمــري، أو تلــف مرتتــب عــى املوجــات الضغطيــة الناشــئة عــن طائــرة 

أو آليــات جويــة تطــري برسعــة الصــوت أو أرسع مــن الصــوت.

ث. التلوث أو التلويث:

أي خســارة ناجمــة عــن التلــوث أو التلويــث باســتثناء –مــا مل يُذكَــر خــاف  أ . 

ــبب: ــا بس ــن عليه ــكات املؤم ــب املمتل ــي تصي ــات الت ــري أو التلفي ــك- التدم ذل

ب .  التلوث أو التلويث الناجم يف حد ذاته عن خطٍر مؤمٍن ضده.

ت .  أي خطٍر مؤمن ضده ينجم يف حد ذانه عن التلوث أو التلويث.

ث .  أي مســؤولية مرتبطــة مبــواد أو بقايــا النفايــات الفاســدة أو التــي ســيجري 

التخلــص منهــا.

ج. املخاطر الحاسوبية اإللكرتونية:

الخسائر الناجمة بشكٍل مبارٍش أو غري مبارٍش عن:

الخسائر، أو التعديل، أو التلفيات التي تصيب أو أ . 

ب .  انخفــاض يف األداء الوظيفــي، أو التوافــر، أو القــدرة التشــغيلية لنظــاٍم 

بيانــات،  مســتودع  أو  برمجيــات،  أو  برنامــج،  أو  عتــاد،  أو  حاســويب، 

ــابهة يف  ــة، أو أدوات مش ــرة مدمج ــة، أو دائ ــق دقيق ــات، أو رقائ ومعلوم

ــة، أو نقلهــا بإهــامل،  أجهــزة الحاســوب التــي تنجــم عــن برمجيــات خبيث

وأي عمليــات نقــل تاليــة )إلكرتونيــة أو غريهــا( لربمجيــات حاســوبية 

تحتــوي عــى رمــوز خبيثــة و/ أو مدمــرة، مبــا يف ذلــك –عــى ســبيل املثــال 

ال الحــرص- الفريوســات، أو الــدودة، أو القنبلــة املنطقيــة، أو فــريوس حصــان 

ــارة. ــبٍب للخس ــا كس ــن تحديده ــي ميك ــروادة، الت ط

ح. التلف والبىل الناجمن تدريجيًّا عن أي سبٍب تشغييل.

خ. الخسائر التبعية من أي نوعٍ أو وصٍف بسببك أنت أو بسبب عائلتك.

ة. ة أو ناجمة عن استخدام طائرٍة ُمسرَّ د. أي مطالبٍة بسبب طائرٍة ُمسرَّ

استثناءات عامة
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الجزء )أ( مبلغ التأمن عىل محتويات املنزل 

ينبغــي أن ميثــل مبلــغ التأمــن عــى محتويــات املنــزل دامئــاً إجــاميل تكلفــة 

ــاك  ــى واإله ــف والب ــف التل ــم تكالي ــا دون خص ــن عليه ــكات املؤم ــاح املمتل اص

إال مــا يتعلــق باملابــس، وبياضــات املائــدة الخاصــة بالعائلــة، واألجهــزة الكهربائيــة 

واإللكرتونيــة، والدراجــات الهوائيــة، واألجهــزة االســتهاكية مثــل الثاجــة، والغســالة، 

وغريهــام. إذا مل يكــن مبلــغ التأمــن كافيــا يف وقــت حــدوث الخســارة ميكــن حينئــذ 

ــى  ــن ع ــغ التأم ــة مبل ــك مراجع ــن علي ــك. يتع ــة مبطالبت ــوية الخاص ــل التس تقلي

ــت.  ــرور الوق ــة مب ــري يف القيم ــري يف أي تغي ــة للتفك ــة دوري ــزل بصف ــات املن محتوي

يف حالــة إضافتــك إىل قيمــة ممتلكاتــك )عــى ســبيل املثــال بــرشاء أثــاث جديــد أو 

محتويــات أخــرى( يتعــن عليــك إباغنــا بحيــث ميكــن تعديــل مبلــغ التأمــن عــى 

ــك. ــا لذل ــزل وفق ــات املن محتوي

الجزء )ب( تغير العنوان 

ــد يف  ــوان جدي ــال إىل عن ــد االنتق ــل بع ــام عم ــون 5 أي ــا يف غض ــاة إباغن ــع مراع م

ــان  ــتمر رسي ــر، يس ــب األم ــايف إذا تطل ــط اإلض ــع القس ــة ودف ــاق التغطي ــار نط إط

هــذا التأمــن رشيطــة أن يكــون هــذا املســكن الجديــد مبنيــا بالطــوب، أو األحجــار، 

ــتخدم  ــه، وال يُس ــا بذات ــتعال، وقامئ ــة لاش ــري قابل ــواد غ ــقوفا مب ــانة، ومس أو الخرس

ــة.  ــراض تجاري ألغ

الجزء )ج( تسوية املطالبات

1- املباين )القسامن ۱ و۲( 

أ . تسوية املطالبات:

ــة، أو إعــادة املنــزل إىل  ــغ نقدي ــا ســنقوم بتعويضــك بســداد مبال ــاًء عــى اختيارن بن

وضعــه الســابق، أو إجــراء إحــال، أو القيــام بإصاحــات. عــى الرغــم مــن ذلــك لــن 

ــزل والناتجــة عــن إعــادة  ــل انخفــاض القيمــة الســوقية للمن ــغ مقاب ــع أي مبال ندف

ــام بإصــاح األجــزاء املتــرضرة  ــزل إىل وضعــه الســابق، أو إجــراء إحــال، أو القي املن

مــن املنــزل.

وحيثــام كانــت الرشكــة قــادرة عــى إجــراء إحــال العقــار ســتقترص املبالــغ املدفوعــة 

عــى تكلفــة اإلحــال. وحيثــام كانــت الرشكــة قــادرة عــى إصــاح العقــار ســتقترص 

املبالــغ املدفوعــة عــى تكلفــة اإلصــاح. وتقــرر الرشكــة وفقــا لتقديرهــا املطلــق مــا 

إذا كانــت ســتقوم بإحــال/ املمتلــكات املحتويــات أو إصاحهــا.

ــم  ــاك أي خص ــون هن ــن يك ــات ل ــائر أو التلفي ــة بالخس ــات الخاص ــوية املطالب لتس

مقابــل التلــف والبــى واإلهــاك. لــن تتجــاوز مســؤوليتنا عــن الخســائر أو التلفيــات 

الناجمــة عنــد حدوثهــا املبلــغ املذكــور مقابــل كل بنــد يف جــدول الوثيقــة مطروحــة 

منــه أي مبالــغ مخصومــة إن وجــدت وكــام هــو وارد يف جــدول الوثيقــة. 

لن يجري تخفيض مبلغ )مبالغ( التأمن يف أعقاب دفع مبلغ املطالبة. 

ــه مبوجــب هــذه  ــن علي ــى املؤم ــع للمبن ــَد بي ــرام عق ــة إب ــزل: يف حال ــع املن ب .  بي

الوثيقــة، وإذا مــا تعــرض هــذا املبنــى للتدمــري أو التلــف يف الفــرتة القامئــة بــن تبــادل 

العقــود وبعــد إمتــام البيــع يحــق للمشــرتي الحصــول عــى أي تعويــض مبوجــب هــذا 

التأمــن فيــام يتعلــق بهــذا التدمــري أو التلــف بعــد إمتــام البيــع رشيطــة أال يكــون 

املبنــى مؤمنــا عليــه مــن قبــل املشــرتي أو أي طــرف ينــوب عنــه.

2- املحتويات املنزلية واملقتنيات الشخصية )األقسام 3 و4 و5(

أ . فيام يتعلق باملقتنيات ذات القيمة:

ال يُعــد أي عنــرص ذا قيمــة أعــى مــن الحــد األقــىص للعنــرص الواحــد مــا مل   •

ــتقل. ــرص مس ــوراً كعن ــه ومذك ــا علي ــن مؤمن يك

ــغ  ــث مبل ــة ثل ــات القيّم ــة للمقتني ــة اإلجاملي ــاوز القيم ــي أن تتج ال ينبغ  •

ــك يف  ــاف ذل ــر خ ــا مل يُذك ــام، م ــذه األقس ــوارد يف ه ــاميل ال ــن اإلج التأم

الجــدول.

ــة ســواء أكانــت تنطــوي عــى تلــف  ــة مقبول ــد تســوية مطالب أ . البــى والتلــف: عن

جــزيئ أو خســارة كليــة )أي تلــف ال ميكــن إصاحــه بتكلفــة اقتصاديــة ســيكون هنــاك 

خصــم مقابــل التلــف والبــى واإلهــاك ملــا يــي:

ــة،  ــة بالعائل ــدة الخاص ــات املائ ــس وبياض ــق باملاب ــام يتعل ــة في أي مطالب  •

واألجهــزة  الهوائيــة،  والدراجــات  واإللكرتونيــة،  الكهربائيــة  واألجهــزة 

وغريهــام.  والغســالة،  الثاجــة،  مثــل  االســتهاكية 

أي مطالبــة ناجمــة عــن التلــف العــريض ألجهــزة اســتقبال الراديــو،   •

ــزة  ــة، وأجه ــزة الصوتي ــجيل، واألجه ــزة التس ــاب، وأجه ــون، واأللع والتلفزي

الكمبيوتــر، والســجاد، والبُُســط التــي يزيــد عمرهــا جميعــاً عــى 3 ســنوات. 

فيــام يتعلــق باملمتلــكات غــري التابعــة لــك أو لخادمتــك املنزليــة ســيُطبق   •

ــاك. ــف، واإله ــم عــى الِبــى، والتل خص

يحــدد الجــدول التــايل انخفــاض قيمــة العنــارص املذكــورة للتعويــض الــذي تلتــزم 

بــه الرشكــة:

قيمة التحملالسنة

ال يشء1

2% 10

3% 20

4% 30

40 %5 سنوات فأكر

 

ب . العنــارص املتطابقــة: لــن ندفــع أي تعويــض مقابــل تكلفــة اســتبدال أي عنــارص 

ــم  ــة، أو طاق ــارص متطابق ــة، أو عن ــة تشــكل جــزءاً مــن مجموعــة متطابق غــري تالف

أثــاث. عندمــا يكــون الســجاد تالفــاً بصــورة غــري قابلــة لإلصــاح ســيجري اســتبدال 

الســجاد التالــف فقــط وليــس الســجاد غــري التالــف يف الغــرف املجــاورة. بالنســبة ألي 

مطالبــة تنجــم عــن خســارة أو تلــف العنــرص ميثــل جــزءا مــن زوج مؤمــن عليــه فلــن 

يُعــد هــذا العنــرص ذا قيمــة خاصــة عــى هــذا النحــو، وسيُحســب املبلــغ املســتحق 

ــكل  ــه بش ــا علي ــرص مؤمن ــذا العن ــو كان ه ــام ل ــة ك ــذه الوثيق ــب ه ــع مبوج الدف

مســتقل عــى أســاس تناســبي بنــاء عــى قيمــة الــزوج أو املجموعــة.

ت . الخصومات واملبالغ املقتطعة:

بالنسبة للقسمن ۱ و۲:

سيجري خصم مبلغ 1000 درهم إمارايت من أي مطالبة مبوجب هذه األقسام. 

ــغب، أو  ــط بالش ــات ترتب ــارة أو تلفي ــة أي خس ــاه، يف حال ــا ورد أع ــة إىل م باإلضاف

االضطرابــات األهليــة، أو حــاالت اإلرضاب، أو القاقــل العامليــة، أو األشــخاص الذيــن 

يبيتــون ســوء النيــة أو املخربــن ســتدفع مبلــغ تحتمــل خــاص بنســبة 10% مــن مبلــغ 

املطالبــة. 

بالنسبة لألقسام 3 و4 و5 

ســيخصم مبلــغ 350 درهــامً إماراتيــاً مــن أي مطالبــة مبوجــب هــذه الوثيقــة مــا مل 

يُذكــر مبلــغ التحُمــل املحــدد ألي تغطيــة أو يف جــدول الوثيقــة. 

باإلضافــة إىل مــا ورد أعــاه ســتدفع 10 % مــن مبلــغ املطالبــة يف حالــة أي خســارة أو 

تلــف ألي عنــرص تتعــدى الحــد األقــىص للعنــرص الواحــد. 

ــم  ــه 10.000 دره ــدى قيمت ــن وتتع ــري ُمعل ــتقل غ ــردي مس ــرص ف ــيُغطى أي عن س

م نُســخ مــن اإليصــاالت،  إمــارايت بحــد أقــىص يصــل إىل 10.000 درهــم إمــارايت. تُقــدَّ

ــة  ــة املطالب ــات الضــامن يف حال ــامت، وبطاق ــات التعلي ــامت، والصــور، وكتيب والتقيي

ــي تتعــدى الحــد األقــىص للعنــرص الواحــد. الت

شروط عامة
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ــرص  ــن عن ــر م ــة تخــص أك ــة وجــود مطالب ــة خصــم واحــدة يف حال ســتُطبق عملي

ــه.  ــت نفس ــة نفســها ويف الوق ــن الواقع ــأ ع واحــد وتنش

يف أي تغطيــة تأمينيــة، إذا اســتُنفد مبلــغ التأمــن يف أثنــاء فــرتة رسيــان الوثيقــة فلــن 

تُتََقبَّــَل أي مســؤولية إضافيــة. 

الجزء )د( الحد األقى للعنر الواحد 

بالنســبة ألي عنــرص يتجــاوز الحــد األقــىص للعنــرص الواحــد ســيُطلب تقديــم إثبــات 

عــى القيمــة عنــد التقــدم مبطالبــة تخــص عنــرصاً تزيــد قيمتــه عــى الحــد األقــىص 

للعنــرص الواحــد. يتعــن تقديــم نســخ مــن اإليصــاالت والتقييــامت والصــور وكتيبــات 

التعليــامت وبطاقــات الضــامن يف حالــة تقديــم مطالبــة. 

الجزء )5( املنازل غر املأهولة 

ــا  ــن 60 يوم ــر م ــول األك ــري مأه ــيرتك غ ــك س ــا إذا كان منزل ــك إخطارن ــن علي يتع

ــة. متتالي

الجزء )و( االمتثال لرشوط الوثيقة

ســتوفر الرشكــة الغطــاء التأمينــي املذكــور يف هــذه الوثيقــة يف حالــة امتثالــك أنــت 

ــع الــرشوط واألحــكام  ــة مبوجــب هــذه الوثيقــة لجمي ــه حــق املطالب وأي شــخص ل

الــواردة يف الوثيقــة طاملــا كانــت هــذه الــرشوط واألحــكام تنطبــق. 

الجزء )ز( دورك للحد من الخسارة أو التلفيات

يتعــن عليــك أنــت وأي شــخص آخــر تنطبــق عليــه وثيقــة التأمــن هــذه  أ . 

اتخــاذ جميــع االحتياطــات الازمــة لتفــادي وقــوع الحــوادث، أو الخســارة، 

ــات.  أو التلفي

ينبغــي املحافظــة عــى املمتلــكات املؤّمــن عليهــا مبوجــب هــذه الوثيقــة يف  ب . 

حالــة جيــدة. 

الجزء )ح( التغرات التي تطرأ عىل ظروفك 

يتعــن عليــك إخطارنــا عــى الفــور أو إخطــار وســيطك التأمينــي أو رشكــة الوســاطة 

التأمينيــة التابــع لهــا بشــأن أي تغيــري قــد يؤثــر يف هــذا التأمــن. يف حالــة عــدم إبــاغ 

الرشكــة بشــأن أي تغيــري يطــرأ عــى الحقائــق املاديــة ســيتوقف رسيــان هــذا التأمــن 

)الحقائــق املاديــة هــي تلــك الوقائــع التــي قــد تؤثــر يف قــرار الرشكــة للتأمــن عليــك 

ــاً  ويف رشوط الوثيقــة أو القســط الــذي قــد تريــد الرشكــة فرضــه. إذا مل تكــن متيقن

مــن كــون حقيقــٍة مــا تُعــد ماديــة أم ال يتعــن عليــك إخطــار الرشكــة بشــأنها(. يتعــن 

عليــك بشــكل خــاص إخطــار الرشكــة مبــا يــي:

إذا مــا صــدر حكــم قضــايئ، أو إدانــة، أو تنفيــذ لحكــم قضــايئ يف حقــك أو  أ . 

ــة(.  ــات املروري ــتثناء املخالف ــك )باس ــراد عائلت ــد أف أح

بشأن أي تغيريات تطرأ عى املباين الخاصة بك.  ب . 

إذا ما كان هناك أي أعامل ستُجرى يف منزلك.  ت . 

يف حالة انتقالك إىل منزل جديد.  ث . 

إذا ما كنت ترغب يف االرتقاء إىل خطة أعى ملبلغ التأمن.  ج . 

إذا ما كان منزلك سيظل غري مأهول ألكر من 60 يوماً. ح . 

يُرجــى العلــم بأنــه يف حالــة عــدم إخطارنــا بهــذه التغــريات وأي تغــريات ماديــة 

ــؤدي إىل  ــد ي ــا أو ق ــدم به ــة تتق ــى أي مطالب ــك ع ــر ذل ــد يؤث ــرى فق أخ

ــان هــذه الوثيقــة. إيقــاف رسي

الجزء )ط( االحتيال 

إذا كان هنــاك مــا يدعــو الرشكــة لاعتقــاد باســتخدامك أنــت، أو أحــد أفــراد عائلتــك، 

ــل أو املغــاالة للحصــول  ــك التضلي ــك أو عــن عائلت ــة عن أو أي شــخص يتــرصف نياب

عــى: 

مبلــغ مطالبــة أو مبلــغ مطالبــة مغاليــة فيــه مبوجــب وثيقــة التأمــن  أ . 

بــك.  الخاصــة 

تغطية تأمينية غري مستحقة لك.  ب . 

تغطية تأمينية ذات قسط تأمن ُمخفض. ت . 

ــق  ــذه، ويح ــن ه ــة التأم ــب وثيق ــتحقة مبوج ــات املس ــع التعويض ــتُفقد جمي فس

ــة  ــة إحال ــة األقســاط، كــام يحــق للرشك ــرد الرشك ــد ال ت ــة، وق ــة إلغــاء الوثيق للرشك

ــة أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر يف  ــة جنائي ــر للرشطــة أو الســلطات إلجــراء ماحق األم

ــة. ــة للرشك ــوق القانوني ــياق الحق س

الجزء )ي( التأمينات األخرى 

يف حالــة وجــود تأمــن آخــر يغطــي نفــس الخســارة، أو التلفيــات أو املســؤولية التــي 

ــاهمة  ــع أو املس ــن الدف ــؤولية ع ــة املس ــل الرشك ــن تتحم ــة ل ــذه الوثيق ــا ه تغطيه

بأكــر مــن حصتنــا التناســبية يف أي مطالبــات. 

الجزء )ك( فرتة االنتظار 

ــك  ــى وثيقت ــول ع ــا والحص ــن لدين ــد التأم ــرام عق ــد إب ــك بع ــري رأي ــة تغي يف حال

التأمينيــة يكــون لديــك فرصــة 15 يــوم عمــل ملخاطبتنــا خطيــاً لتأكيــد عــدم رغبتــك 

يف االســتمرار يف الوثيقــة. يف حــال عــدم تقدميــك ملطالبــة بالخســارة )أي حــدث دعــاك 

ــك أي  ــرض علي ــن تُف ــك الفــرتة ل ــغ مــن الرشكــة( يف تل ــي مبل ــة لتلّق ــم مطالب لتقدي

رســوم ورسد أي أقســاط قمــت بســدادها بالفعــل.

الجزء )ل( إلغاء الوثيقة 

ــاً أو  ــا خطي ــار مبخاطبتن ــرتة االنتظ ــد ف ــت بع ــة يف أي وق ــاء الوثيق ــك إلغ ــق ل يح

ــة  ــم مطالب ــم بتقدي ــا مل تق ــة. طامل ــاطة التأميني ــة الوس ــيطك أو برشك ــال بوس االتص

ســرتد لــك الرشكــة املبالــغ التــي ســددتها بصــورة تناســبية بنــاء عــى عــدد األيــام غــري 

ــة. ــرتة الوثيق ــتغلة يف ف املس

ــل 30 يومــا عــى األقــل إىل  يحــق للرشكــة إلغــاء هــذه الوثيقــة بإرســال إخطــار قب

ــرتة  ــذ اســرتداد األقســاط الخاصــة بف ــك حينئ ــك، ويحــق ل ــروف ل ــوان مع آخــر عن

ــذه  ــاء ه ــة إلغ ــا. يف حال ــة به ــاط الخاص ــع األقس ــرى دف ــي ج ــة الت ــن املتبقي التأم

الوثيقــة مــن جانبنــا ســرُتد األقســاط للفــرتة مــن تاريــخ اإللغــاء وحتــى تاريــخ انتهــاء 

ــة بصــورة تناســبية. ــة الوثيق صاحي

الجزء )م( حقوق الغر

ال يوجــد يف هــذه الوثيقــة مــا مينــح أي شــخص آخــر باســتثناء الشــخص املؤمــن عليــه 

أي حقــوق مبوجــب هــذه الوثيقــة.

الجزء )ن( عدم اإلفصاح أو التدليس 

ينبغــي أن تكــون املعلومــات التــي أدليــت بهــا لنــا قبــل بــدء رسيــان هــذه الوثيقــة، 

أو أثنــاء رسيانهــا، أو ألغــراض تجديــد الوثيقــة )ســواء كانــت هــذه املعلومــات 

ــق أو  ــان الحقائ ــت واردة يف بي ــا إذا كان ــة، وم ــاً، أو كتاب ُمقدمــة شــفهياً، أو إلكرتوني

ــة وصحيحــة.  ــب التأمــن( كامل طل

إذا مل تطلعنــا عــى جميــع الحقائــق الجوهريــة أو قدمــت النــا معلومــات غــري دقيقــة 

قــد تكــون أثــرت يف قرارنــا بتوفــري التغطيــة التأمينيــة أو مســتوى األقســاط أو رشوط 

ــان  ــاء رسي ــت أو أثن ــة يف أي وق ــى الوثيق ــك ع ــل حصول ــك قب ــة وذل ــذه الوثيق ه

الوثيقــة أو قبــل تجديدهــا يحــق لنــا إلغــاء الوثيقــة، وهــذا يعنــي أننــا ســنتعامل مــع 

ــا  ــا ووفقــاً لتقديرن ــربم مــن األســاس. يف تلــك الظــروف، يحــق لن الوثيقــة كأنهــا مل تُ

الخــاص مصــادرة أي أقســاط مدفوعــة أو إعادتهــا إليــك، وســيتعن عليــك حينئــٍذ رد 

أي مطالبــات قمنــا بدفعهــا يف أثنــاء فــرتة رسيــان الوثيقــة. 

الجزء )س( القانون الحاكم واالختصاص القضايئ 

تخضــع وثيقــة التأمــن هــذه - ويُحتكــم يف تأويلهــا أو يف حالــة وجــود أي اختــاف 

ــة  ــا يف دول ــن والترشيعــات املعمــول به ــا للقوان ــا أو متصــل به ــزاع ناشــئ عنه أو ن

ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــة يف دول ــم املختّص ــؤول للمحاك ــة املتحــدة. ي ــارات العربي اإلم

املتحــدة وحدهــا الواليــة القضائيــة يف حالــة وجــود أي خــاف أو نــزاع ناشــئ عــن 

هــذه الوثيقــة أو متصــل بهــا. 

الجزء )ع( اإلجراءات القانونية 

ــرض  ــاف بغ ــرض اإلنص ــوى بغ ــع دع ــوين أو رف ــراء قان ــرشوع يف أي إج ــوز ال ال يج

الحصــول عــى املســتحقات مبوجــب هــذه الوثيقــة قبــل انقضــاء ســتن )60( يومــا 

مــن تقديــم إثبــات خطــي عــى الخســارة وفقــاً للمتطلبــات الــواردة يف هــذه 

الوثيقــة. يف حالــة عــدم تقديــم إثبــات خطــي عــى الخســارة يف غضــون عــام واحــد 

ــم  ــد ت ــة ق ــد املطالب ــات تع ــم اإلثب ــه تقدي ــن في ــذي كان يتع ــخ ال ــن التاري )۱( م

ــمَّ ال ميكــن اســرتداد املســتحقات املرتبطــة  ــع األغــراض، ومــن ثَ التخــي عنهــا لجمي

ــة. ــا مبوجــب هــذه الوثيق به
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ــن  ــخص مؤم ــاه أي ش ــك أو تج ــة تجاه ــن أي مطالب ــؤوليتنا ع ــاء مس ــة إخ يف حال

عليــه، ويف حالــة عــدم إخطارنــا يف غضــون عــام واحــد )1( مــن تاريــخ تســلّم اإلخطــار 

الــذي ينطــوي عــى إخــاء املســؤولية بأنــك ال توافــق عــى إخــاء املســؤولية هــذا 

ــا  ــم التخــي عنه ــد ت ــة ق ــد املطالب ــا تُع ــة مــن جانبن ــزم اســرتداد هــذه املطالب وتعت

ــا مبوجــب  ــم ال ميكــن اســرتداد املســتحقات املرتبطــة به ــن ثَ ــع األغــراض، وم لجمي

هــذه الوثيقــة.

الجزء )ف( رشوط التجديد 

يجــوز تجديــد الوثيقــة مبوافقتنــا مــن خــال الســداد املُقــدم اإلجــاميل األقســاط التــي 

تحددهــا حيــث تكــون هــذه األقســاط هــي قيمــة أقســاط التأمــن الســارية يف وقــت 

التجديــد. عــى الرغــم مــن ذلــك فنحــن لســنا ملزمــن بتوجيــه إخطــار بحلــول موعــد 

تجديــد الوثيقــة. مــا مل تُجــدد الوثيقــة حســب الــرشوط الــواردة بهــا تنتهــي صاحيــة 

هــذه الوثيقــة عنــد انتهــاء الفــرتة التــي تــم دفــع األقســاط الخاصــة بهــا.

الجزء )ص( اإلخطار باملطالبة 

يُعــد توجيــه إخطــار خطــي لنــا باملطالبــة رشطــاً مســبقاً ألي مســؤولية ترتتــب علينــا 

رشيطــة توجيــه ذلــك اإلخطــار يف وقــت معقــول بعــد وقــوع أو حــدوث أي خســارة 

ميكــن تغطيتهــا مبوجــب الوثيقــة، ويف أي حــال خــال ثاثــن )۳۰( يومــا بعــد وقــوع 

الخســارة.

الجزء )ق( استثناء العقوبات االقتصادية 

لــن تقــدم الرشكــة تغطيــة تأمينيــة ولــن تكــون مســؤولة عــن دفــع أي مطالبــة أو 

ــذه  ــل ه ــم مث ــون تقدي ــا يك ــة عندم ــذه الوثيق ــب ه ــات مبوج ــم أي تعويض تقدي

ــم التعويضــات مــن شــأنه أن  ــة، أو تقدي ــع هــذه املطالب ــة، أو دف ــة التأميني التغطي

يعــرّض الرشكــة ألي عقوبــة، أو حظــر، أو قيــد مبوجــب قــرارات األمــم املتحــدة، أو 

ــا  ــح املعمــول به ــن أو اللوائ ــة، أو القوان ــة أو االقتصادي ــات التجاري مبوجــب العقوب

ــارات  ــة، واإلم ــات املتحــدة األمريكي ــة املتحــدة، والوالي ــاد األورويب، واململك يف االتح

العربيــة املتحــدة، وجميــع الواليــات القضائيــة األخــرى التــي تتعامــل معهــا الرشكــة 

ــة. ــا التجاري يف عملياته

الجزء )ر( اإلنهاء 

يجــوز لحامــل الوثيقــة أو الرشكــة إنهــاء هــذه الوثيقــة )إىل جانــب جــدول الوثيقــة( 

ــي  ــار خط ــال إخط ــال إرس ــن خ ــة م ــذه الوثيق ــان ه ــدء رسي ــد ب ــت بع يف أي وق

ــة عــى األقــل. ــد إىل الطــرف اآلخــر قبــل 30 يومــا تقوميي مســبق بالربي

الجزء )ش( اإلنابة القانونية 

يف حالــة الدفــع مبوجــب هــذه الوثيقــة يجــوز آن تحــل الرشكــة محــل حامــل الوثيقــة 

ــك  ــة وذل ــه أو اســرتداد املســتحقات الخاصــة بالوثيق ــع الحقــوق الخاصــة ب يف جمي

تجــاه أي شــخص آخــر أو مؤسســة أخــرى، وميكــن لحامــل الوثيقــة إنجــاز وتوصيــل 

املســتندات واألوراق الازمــة لحفــظ هــذه الحقــوق، ويلتــزم بتقديــم خطــاب 

ــى  ــن ع ــة. يتع ــة القانوني ــات واإلناب ــن االلتزام ــاء م ــة واإلعف ــراء الذم ــى إب دال ع

حامــل الوثيقــة وأي طــرف لــه حــق املطالبــة مبوجــب هــذه الوثيقــة - عــى نفقــة 

رشكــة التأمــن- القيــام أو الســامح أو املســاهمة يف القيــام بجميــع التدابــري واألمــور 

ــد  ــة أو بع ــل الوثيق ــض حام ــل تعوي ــن، قب ــة التأم ــا رشك ــي تطلبه ــة أو الت الرضوري

تعويضــه، إلنفــاذ أو التصديــق عــى أي حقــوق أو تدابــري أو الحصــول عــى إعفــاءات 

أو تعويضــات مســتحقة أو ُمخولــة لرشكــة التأمــن أو ســتكون مســتحقة أو ُمخولــة 

لهــا الحقــاً.

الجزء )ت( اللغة 

تصــدر جميــع وثائــق التأمــن باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة، ويف حــال حــدوث أي 

نــزاع يتعلــق بتفســري هــذه الوثيقــة يُحتكــم إىل النســخة العربيــة. 

الجزء )ث( مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

متتثــل الرشكــة لقوانــن مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب )القانــون االتحــادي 

اإلمــارايت رقــم 4 لعــام ۲۰۰۲ - تجريــم غســل األمــوال والقانــون االتحــادي اإلمــارايت 

رقــم 1 لعــام 2004 - مكافحــة جرائــم اإلرهــاب، واملرســوم بالقانــون االتحــادي رقــم 

۲۰ لعــام ۲۰۱8 - مواجهــة جرائــم غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب ومتويــل 

ــة  ــام ۲۰۱۹ - مواجه ــم ۱۰ لع ــن رق ــة التأم ــرار هيئ ــة وق ــري املرشوع ــامت غ التنظي

جرائــم غســل األمــوال ومكافحــة متويــل اإلرهــاب ومتويــل التنظيــامت اإلرهابيــة وغري 

املرشوعــة(.

الجزء )خ( التفويض من حامل الوثيقة 

يوافق حامل الوثيقة ويفوض الرشكة مبا يي:

أن تســتخدم الرشكــة - يف أي وقــت ووفقــاً لتقديرهــا املطلــق - و/ أو تفصــح  أ . 

ــن، أو أي  ــب التأم ــة أو طل ــة يف الوثيق ــات املقدم ــات واملعلوم ــن البيان ع

ــة، أو أي  ــاه الرشك ــة تج ــل الوثيق ــؤوليات حام ــة مبس ــات ذات صل معلوم

ــاالت  ــات أو ح ــة لالتزام ــمل أي مخالف ــا يش ــرى مب ــة أخ ــات مالي معلوم

التخلــف عــن الســداد )مبــا يف ذلــك ســداد القســط أو إعــادة ســداده(، أو 

أي معلومــات ماليــة أخــرى إىل أي جهــة، أو فــرد، أو منظمــة، أو مؤسســة، 

أو مؤسســات ماليــة، أو بنــوك، أو وكاالت تحصيــل الديــون، أو مكاتــب 

ــامن.  ائت

ــا يف  ــة )مب ــل الوثيق ــات حام ــل بيان ــوم بتحوي ــة و/ أو تق ــح الرشك أن تفص ب . 

ذلــك البيانــات الشــخصية البيانــات الشــخصية الحساســة( إىل رشكات 

إعــادة التأمــن والجهــات اإلداريــة الخاصــة بالغــري ومديــري / رشكات إدارة 

الصناديــق االســتثامرية وجهــات تقديــم الخدمــات الخاصــة بالغــري وجهــات 

معالجــة املطالبــات وأي رشكــة جهــة تابعــة لرشكــة التأمــن حســبام تقتــي 

الظــروف، عــاوة عــى تخزيــن، و/ أو معالجــة، و/ أو نقــل هــذه البيانــات 

املعلومــات بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش حســبام تقتــي الظــروف ســواء 

ــة املتحــدة أو خارجهــا.  داخــل اإلمــارات العربي

ــمل  ــا يش ــت )مب ــة يف أي وق ــل الوثيق ــا بحام ــة ورشكاؤه ــل الرشك أن تتص ت . 

ــة القصــرية  ــد اإللكــرتوين أو الرســائل النصي ــة عــرب الربي الوســائل اإللكرتوني

ــات  ــم أي معلوم ــة و/ أو لتقدي ــات إضافي ــب أي معلوم ــف( لطل أو الهات

إضافيــة ســواء كانــت هــذه املعلومــات ذات صلــة بالوثيقــة و/ أو منتجــات 

ــا. ــة األخــرى الخاصــة به ــروض الرتويجي ــة أو الع الرشك

الجزء )د( رضيبة القيمة املضافة

أ . دفع أقساط التأمن 

ــة  ــة رضيب ــورة يف هــذه الوثيق ــغ األقســاط املذك ــع مبال درءاً للشــك، ال تشــمل جمي

القيمــة املضافــة. يتحمــل املؤمــن لــه / حامــل الوثيقــة رضيبــة القيمــة املضافــة وأي 

رضائــب أخــرى مطبقــة حاليــاً أو ســتطبق فيــام بعــد فيــام يتعلــق بوثيقــة التأمــن 

ــداد  ــى س ــق ع ــذا امللح ــب ه ــة مبوج ــل الوثيق ــه / حام ــن ل ــق املؤم ــذه. يواف ه

رضيبــة القيمــة املضافــة املطبقــة أو أي رضائــب أخــرى تتحملهــا رشكــة التأمــن نيابــة 

عنهــام يف غضــون 30 يــوم عمــل مــن تســلم فاتــورة بهــا، ويف حالــة عــدم ســدادها 

ــة قــد ارتكــب مخالفــة جوهريــة  ــه / حامــل الوثيقــة يف هــذه الحال ــد املؤمــن ل يُع

الــرشوط وأحــكام الوثيقــة، ويحــق لرشكــة التأمــن عندئــٍذ املطالبــة بإنفــاذ اإلجــراءات 

ــة  ــاع رضيب ــة و/ أو اقتط ــاء الوثيق ــا إنه ــا فيه ــا مب ــة له ــة املتاح ــة القانوني االنتصافي

القيمــة املضافــة هــذه أو أي رضائــب أخــرى مــن أي مبلــغ آخــر مســتحق للمؤمــن 

لــه/ حامــل الوثيقــة بذمــة رشكــة التأمــن دون الحاجــة للحصــول عــى أي موافقــة 

أخــرى منهــام و/ أو أي طلــب إصــدار أي حكــم / أمــر مــن املحكمــة بخصــوص ذلــك. 

ــة  ــد. يف حال ــدون رشط أو قي ــك ب ــى ذل ــة ع ــه املوافق ــن ل ــى املؤم ــن ع ــام يتع ك

ــلطات  ــا الس ه ــرى تقيمِّ ــة أخ ــة رضيبي ــة أي معامل ــة املضاف ــة القيم ــاف رضيب اخت

الرضيبيــة املعنيــة عــن التــي تحددهــا رشكــة التأمــن يف فاتــورة الرضائــب الخاصــة بنا 

/ الفاتــورة املقدمــة إليكــم و/ أو إذا كانــت الفاتــورة التــي قامــت الرشكــة بتحريرهــا 

أو حســابها غــري صحيحــة يوافــق املؤمــن لــه حامــل الوثيقــة مبوجــب هــذه الوثيقــة 

عــى دفــع ذلــك الفــرق يف أي رضيبــة / رضيبــة القيمــة املضافــة عــى الفــور وعنــد 

طلبــه إىل رشكــة التأمــن. 

ب . تسوية املطالبات - مبوجبها توافق الرشكة عى تعويض حامل الوثيقة 
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يف حالــة دفــع ســكون أي تعويــض مبوجــب مطالبــة، ســتحدد حالــة تســجيل رضيبــة 

القيمــة املضافــة لــك املبلــغ الــذي ســندفعه لــك. إذا كنــت: 

غــري مســجل يف رضيبــة القيمــة املضافــة فســندفع مبلغــاً مســاوياً ملبلــغ  أ . 

التأمــن حــد التعويــض أو أي حــدود أخــرى للتغطيــة التأمينيــة شــاماً رضيبــة القيمة 

ــة.  املضاف

مســجاً يف رضيبــة القيمــة املضافــة فســندفع مبلغــاً مســاوياً ملبلــغ  ب . 

ــة، وإذا كنــت ملزمــا  ــة التأميني التأمــن حــد التعويــض أو أي حــدود أخــرى للتغطي

بدفــع مبلــغ رضيبــة القيمــة املضافــة املتعلقــة بعمليــة رشاء ذات صلــة مبطالبتكــم 

فســندفع حينئــذ مبلــغ رضيبــة القيمــة املضافــة. ومــع ذلــك ســنخفض مبلــغ رضيبــة 

القيمــة املضافــة التــي ندفعهــا مقابــل أي رصيــد رضائــب مســتحق لــك أو سيســتحق 

لــك يف حالــة إجــراء أي عمليــة رشاء ذات صلــة. ويف هــذه الحــاالت يحــق لــك املطالبة 

ــة.  ــة القيمــة املضاف ــرار رضيب ــم إق ــد تقدي ــب عن ــد الرضائ برصي

ــة لســكون  ــون مطالب ــن يقدم ــق الذي ــيك الوثائ ــع مال يتعــن عــى جمي ت . 

بهــم.  الخاصــة  املضافــة  القيمــة  رضيبــة  تســجيل  حالــة  عــن  اإلفصــاح 

ــاح  ــبب اإلفص ــة بس ــة املضاف ــة القيم ــق برضيب ــزام يتعل ــأ أي الت إذا نش ث . 

الخاطــئ مــن جانبــك فســوف تتحمــل )حامــل الوثيقــة( الدفــع عــن ذلــك. 

إذا كان مبلــغ تســوية مطالبتــك أقــل مــن مبلــغ التأمــن/ حــد التعويــض  ج . 

أو أي حــدود أخــرى للتغطيــة التأمينيــة فســندفع فقــط مبلــغ رضيبــة القيمــة 

املضافــة ) بعــد خصــم أي رصيــد رضائــب( املطبقــة عــى مبلــغ التســوية. 

الدفع 

ســيُدفع التعويــض الخــاص بالشــخص املؤمــن لــه - إن ُوجــد للشــخص املؤمــن لــه من 

خــال حســاب مــرصيف فقــط. يف حالــة عــدم قــدرة الشــخص املؤمــن لــه عــى تقديــم 

مطالبــة مبوجــب هــذه الوثيقــة يُدفــع التعويــض - إن وجــد - الخــاص باملؤمــن إليــه 

إىل املســتفيد حســب مــا هــو وارد يف شــهادة التأمــن، حيــث ســيكون هــو املســتفيد 

القانــوين املُحــدد خطيــاً. ســيكون ســداد أي مبلــغ مــن قبــل الرشكــة بحســن نيــة فيــام 

يتعلــق بهــذا النــص مبنزلــة إعفــاء للرشكــة مــن مســؤوليتها الخاصــة بهــذا الســداد.
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أساس مبلغ التأمن  أ . 

ينبغــي أن يســتند مبلــغ التأمــن الخــاص باملبــاين إىل تكلفــة إعــادة بنــاء ممتلكاتــك 

بنفــس املواصفــات مبــا يف ذلــك الجراجــات، وملحقــات املبنــى، والرتكيبــات الدامئــة 

)انظــر التعريــف الــوارد يف الوثيقــة( إضافــة إىل مبلــغ يعــادل 15 % تقريبــاً لتغطيــة 

ــاحن. القيمــة الســوقية ال متثــل  تكاليــف الهــدم وأجــور املهندســن املعامريــن واملسَّ

بالــرضورة مــؤرشاً دقيقــاً التكاليــف إعــادة البنــاء. 

ينبغــي أن تســتند مبالــغ التأمــن عــى املحتويــات واملتعلقــات الشــخصية إىل 

ــى  ــبة للب ــدون نس ــا ب ــن عليه ــكات املؤم ــع املمتل ــتبدال جمي ــة اس ــاميل تكلف إج

والتلــف واإلهــاك باســتثناء املابــس، والبياضــات، واملفروشــات املنزليــة، والدراجــات 

ــم  ــد يت ــارة فق ــدوث الخس ــت ح ــاً يف وق ــن كافي ــغ التأم ــن مبل ــة. إذا مل يك الهوائي

ــك  ــة ممتلكات ــك إىل قيم ــة إضافت ــك. يف حال ــغ التســوية الخــاص مبطالبت ــل مبل تقلي

ــات أخــرى(  ــد أو محتوي ــاث جدي ــى، أو رشاء أث ــعة املبن ــال: بتوس ــبيل املث ــى س )ع

ــغ( التأمــن الخاصــة بــك  ــغ )مبال ــل مبل ــا بحيــث ميكــن تعدي يرجــى مراعــاة إباغن

وفقــاً لذلــك. نلفــت انتباهــك أيضــاً إىل رشوط مبالــغ التأمــن الخاصــة بأقســام املبــاين، 

ــة.  ــذه الوثيق ــخصية يف ه ــات الش ــات، واملقتني واملحتوي

الزيادة التلقائية يف مبلغ التأمن  ب . 

ــخصية  ــات الش ــات، واملقتني ــاين، واملحتوي ــى املب ــن ع ــغ التأم ــد مبال ــن تحدي ميك

الخاضعــة لهــذا البنــد لتوفــري إجــراءات حاميــة جيــدة يف حالــة التضخــم رشيطــة أن 

يكــون مبلــغ )مبالــغ( التأمــن الخــاص)ة( بــك صحيــح)ة( مــن البدايــة. ورغــم ذلــك، 

يتعــن عليــك مراجعــة هــذه املبالــغ بصــورة دوريــة ابتغــاء مصلحتــك.

ــا  ــك غــري مأهــول األكــر مــن 60 يوم ــرك منزل ــة اعتزامــك ت ــا يف حال ــَس إباغن ال تن

متتاليــة، حيــث قــد ينطــوي ذلــك عــى قســط إضــايف يف حالــة موافقتنــا عــى متديــد 

فــرتة عــدم شــغل املنــزل.

. احتياطات األمان والسالمة ونصائح مهمة 

االستفادة القصوى من التأمن الخاص بك.  أ . 

اســتخدم التصويــر الفوتوغــرايف أو التصويــر بالفيديــو التســجيل جميــع  ب . 

ــة  ــا املتسلســلة واإليصــاالت إن أمكــن. يف حال ــك، واحتفــظ بســجل ألرقامه متعلقات

ــة إىل  ــودة أو التالف ــياء املفق ــه لألش ــذي أعددت ــريئ ال ــجل امل ــيؤدي الس ــة س املطالب

ــة.  ــورة هائل ــة بص ــري العملي تيس

متــى تغــريت ظروفــك - كأن اشــرتيت منــزالً جديــداً أو مقتنيــات مثينــة  ت . 

ــر.  ــزم األم ــا إن ل ــة وتحديثه ــك التأميني ــة تغطيت ــك مراجع ــه علي ــر أن ــاً- فتذك مث

ــك االتصــال  ــي يتعــن علي ــن ســداد قســطك التأمين ــة عجــزك ع يف حال ث . 

ــك  ــذف حاميت ــرات وح ــابك يف املتأخ ــل إدراج حس ــا قب ــع له ــن التاب ــة التأم برشك

ــداد  ــة س ــري طريق ــداد أو توف ــرتة الس ــد ف ــن متدي ــان ميك ــض األحي ــة. يف بع التأميني

ــة.  بديل

إذا مــا كنــت مســتأجراً أم مالــكاً يُنصــح بــأن يكــون لديــك تأمــن عــى  ج . 

املســؤولية تجــاه الغــري. وقــد تكــون مســؤوالً عــن أي تلفيــات قــد تتســبب يف 

إحداثهــا ملمتلــكات شــخص آخــر. عــى ســبيل املثــال: قــد تتحمــل املســؤولية إذا مــا 

فــاض حــوض االســتحامم الخــاص بــك وغمــر الشــقة املجــاورة أو الوحــدة املوجــودة 

يف املجمــع الســكني، أو انفجــرت ماســورة يف حديقــة منزلــك لتغمــر جــراج جــارك.

تحقــق مــن جــدول الوثيقــة وصياغــة الوثيقــة ونصوصهــا للتعــرُّف عــى  أ . 

مــا إذا كانــت الخســارة أو التلفيــات ُمغطــاة، ومــا إذا كان األمــر يتطلــب أدلــة إثبــات 

ــددة.  ُمح

اقرأ رشوط الوثيقة واالستثناءات العامة واتبع أي تعليامت واردة بها.  ب . 

ميكنك االتصال بقسم املطالبات لدى ت . 
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ــذا  ــة؛ ل ــدول الوثيق ــور يف ج ــة املذك ــك التأميني ــم وثيقت ــك اإلدالء برق ــيُطلب من س

ــم.  ــاظ بالرق ــى االحتف يُرج

تتمثل خطوات التقدم مبطالبة فيام يي: ث . 

طلب منوذج مطالبة وتعليامت استيفاء النموذج.   •

تقديم تفاصيل مخترصة حول ظروف الخسارة.  •

ــي  ــق املناســبة الت ــب الوثائ ــه إىل جان ــة، وتوقيعــه، وإعادت اســتكامل منــوذج املطالب

تتضمــن- عــى ســبيل املثــال ال الحــرص- اإليصــاالت، وتقاريــر الرشطــة، وأي وثائــق 

أخــرى قــد نطلبهــا منــك يف غضــون خمســة عــرش )15( يومــاً مــن تقديــم املطالبــات 

األصليــة. 

إبــاغ الرشطــة يف غضــون 24 ســاعة يف حالــة رسقــة املمتلــكات، أو  أ . 

الثمينــة.  املقتنيــات  أحــد  فقــدان  أو  نيــة،  بســوء  تخريبهــا 

يف حالــة تقــّدم شــخص مــا مبطالبــة ضــدك ألي إصابــة تلحــق بــه أو أي  ب . 

إتــاف ملمتلكاتــه يتعــن عليــك إرســال جميــع التفاصيــل إلينــا خطيــاً يف أقــرب وقــت 

ممكــن، ويتعــن إرســال أي خطابــات أو وثائــق تتلقاهــا إلينــا بــدون إرســال رد عليهــا 

ــة  ــر نياب ــوىل التعامــل مــع األم ــة مبــكان أن نت ــرب وقــت ممكــن. مــن األهمي يف أق

عنــك. 

وإذا مــا أردت، ميكنــك التوجــه إىل أحــد املكاتــب التابعــة النــا الســتكامل  ت . 

وتقدميهــا. مطالبتــك 

الوثائق املطلوبة :

فيــام يــي قامئــة توضيحيــة بالوثائــق املطلوبــة لتقييــم الخســائر. تُعــد القامئــة بــأي 

ــة  ــق إضافي ــات / وثائ ــب أي معلوم ــق يف طل ــة بالح ــظ الرشك ــاملة، وتحتف ــال ش ح

حســبام يقتــي األمــر:

تقاريــر الرشطــة / دوريــة اإلطفــاء / التقاريــر املدنيــة، ومــا إىل ذلــك عــى  أ . 

املائــم.  النحــو 

الفواتــري، واإليصــاالت األصليــة، وتقاريــر التقييــم، ومــا إىل ذلــك لتقدميهــا  ب . 

لرشكــة التأمــن وتحديــد قيمــة الخســائر. 

ــرَّض  ــذي تع ــرص ال ــه أو بالعن ــن إلي ــة باملؤم ــمية املرتبط ــق الرس الوثائ ت . 

 . رة للخســا

عروض األسعار الخاصة باإلصاح أو االستبدال.  ث . 

تقديرات اإلنقاذ والتخليص. ج . 

كيف تتقدم بمطالبة معلومات عامة 

                                                                                                       

       generalinsuranceclaims@sukoon.com : الربيد اإللكرتوين

800 SUKOON (785666) الرقم املجاين يف اإلمارات العربية املتحدة
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نحــن يف ســكون ننظــر إىل الشــكاوى عــى أنهــا فرصــة للتعلــم واالرتقــاء باملســتقبل، 

م بالشــكوى.  كــام نعدهــا فرصــة لنضــع األمــور يف نصابهــا للشــخص الــذي تقــدَّ

إذا كان لديــك تعليقــات أو شــكاوى يُرجــى االتصــال بنــا عــى الرقــم املجــاين للرشكــة 

املذكــور أعــاه إذا كنــت داخــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ميكنك أيضاً زيارة موقعنا اإللكرتوين واستكامل منوذج التعليقات

أو ميكنك مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين

complaints@sukoon.com

عند تلقِّي شكوى سنقوم بتسجيلها وسرنسل إليك:

• رقــام مرجعيــا للشــكوى الخاصــة بــك عــرب الربيــد اإللكــرتوين الــذي قــد تســتخدمه 

يف املراســات التاليــة معنــا. 

ــع الشــكوى الخاصــة  ــن ســيتعاملون م ــن الذي ــات االتصــال الخاصــة باملوظف • بيان

بــك. 

ــأنها  ــن ش ــراءات م ــع إج ــن نتب ــد، ونح ــل الج ــى محم ــكاوى ع ــع الش ــذ جمي تُؤخ

ضــامن التعامــل مــع تلــك الشــكاوى باحرتافيــة وفاعليــة وعدالــة. ســنقوم باســتعادة 

جميــع الوثائــق الخاصــة مبعاملتــك، ونســعى للبــت يف املوضــوع يف غضــون خمســة 

أيــام عمــل.

ــنقوم  ــا فس ــت إلنجازه ــن الوق ــد م ــا املزي ــي تجريه ــات الت ــتدعت التحقيق إذا اس

مبخاطبتــك مــع رشح أســباب عــدم اتخــاذ قــرار بعــُد كــام ســنبلغك بالوقــت الــذي 

ســنتصل بــك فيــه الحقــاً. ومبجــرد اســتكامل تحقيقاتنــا ســنقوم مبخاطبتــك / باالتصال 

بــك بشــأن ردنــا النهــايئ.

يف حالــة عــدم رضــاك عــن الــرد الــوارد مــن قســم الشــكاوي ميكنــك تصعيــد املوضوع 

ملســؤول مراقبــة االمتثــال للوائــح لــدى ســكون عــرب الربيــد اإللكرتوين

compliance@sukoon.com

يف حالــة عــدم رضــاك بالــرد النهــايئ الــوارد إليــك مــن الرشكــة أو عــن تأخرنــا يف الــرد 

عليــك )أي بعــد 15 يــوم عمــل( ميكنــك إحالــة الشــكوى إىل الجهــة املنظمــة لقطــاع 

التأمــن )يرجــى تقديــم البيانــات والرقــم املرجعــي للشــكوى لــدى ســكون إىل تلــك 

الجهــة(. نقــدم لكــم أيضــا فيــام يــي بيانــات االتصــال الخاصــة بهــا.

لجميع الشكاوى األخرى: 

هيئة التأمن: ص.ب: ۱۱۳۳۳۲ - أبوظبي 

اإلمارات العربية املتحدة. 

الهاتف: 24990111 971+

الفاكس: 25572111 971+

 الربيد اإللكرتوين:

 Contactus@ia.gov.ae

 ملاذا؟ماذا تفعليف حالة وقوع حادث

ــع بأمــان. أفعــل مــا بوســعك لتفــادي الخطوة 1 التأكد أن الجميع بأمان  تأكــد أن الجمي

ــر ــرى. لتفك ــئولية أخ ــائر. أو مس ــات. أو خس  أي تلفي

ــة ــك يف حال ــات الطــوارئ يف منطقت  يف االتصــال بخدم

ــك ــن ممتلكات ــاعدة يف تأم ــك للمس  .حاجت

ــد ــرى ق ــات أخ ــدوث تلفي ــن ح ــد م ــال الح ــن خ  م

 .تتمكــن مــن الوقــوف عــى قدميــك بشــكل ارسع

الخطوة 2 تفادي حدوث تلفيات أخرى

 أبلــغ الرشطــة عــى الفــور بشــأن أي تلفيــات، أو رسقــة،)الخطوة 3 االتصال بالرشطة )حسبام يقتي األمر

ــكات ــدان ممتل ــطو، أو فق ــة، أو س ــة للرسق  أو محاول

 .مؤمــن عليهــا متــت بســوء نيــة

ــة يف ــة للغاي ــة مهم ــر الرشط ــام تقاري ــون أرق ــد تك  ق

 .مطالبتــك، لــذا يُرجــى التأكــد مــن طلــب هــذه األرقــام

 يرجــى االحتفــاظ باألدلــة الخاصــة بالخســارة أو التلــفالخطوة 4 االحتفاظ باألدلة

 .التــي أصابــت ممتلكاتــك

 ال تفــوِّض أحــداً بإجــراء اإلصاحــات أو اإلحــال مــا مل

 تكــن تتخــذ اإلجــراءات الازمــة للحــد مــن الخســائر، أو

 .التلفيــات، أو املســؤولية اإلضافيــة

 كلــام حصلنــا عــى مزيــد مــن املعلومــات مــن املرجــح

التعامــل مــع مطالبتــك بطريقــة نتمكــن مــن   أن 

بإجــراء مــا  شــخصاً  تفويضــك  حالــة  يف   ناجحــة. 

.اإلصاحــات رمبــا ال نتمكــن مــن تغطيتهــا يف مطالبتــك

 تواصــل معنــا يف أقــرب فرصــة ممكنــة مــن خــالالخطوة 5 االتصال بنا

بنــا االتصــال  او  االنرتنــت  عــرب  مطالبتــك   تقديــم 

ــا بالتفاصيــل الكاملــة ألي خســارة، أو تلفيــات،  إلباغن

 .أو مســؤولية، أو إصابــة قــد تتقــدم مبطالبتــك بشــأنها

 مبجــرد تلقينــا مطالبتــك ســنتمكن مــن الــرشوع يف

 معالجــة املطالبــة. كــام ميكننــا مســاعدتك عــى مــدار

ــا ــري إجراءاته ــة لتيس  .العملي

ــغ ــة، واملبل ــة، وامللكي ــات للقيم ــم اثب ــو 6 تقدي  الخط

 املطالــب بــه

 يتعــن عليــك أن تقــدم لنــا أي إيصــاالت، وفواتــري،

 وتقديــرات، وصــور، وكتيبــات تعليــامت أصليــة إلثبــات

ــة ــة وامللكي  .القيم

 نحــن بحاجــة إىل إثبــات ملكيتــك للعنــارص التــي

 .تتقــدم مبطالبــة بشــأنها

بيانات االتصال
ملزيٍد من االستفسارات املتعلقة بالتغطية أو املنافع أو إجراءات املطالبات أو إدارة وثيقة التأمن، ميكنكم االتصال عى:

service@sukoon.com :800 سكون )785666( أو مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتوين عى

من يوم االثنن إىل الجمعة

من الساعة 8 صباًحا حتى 8 مساًء

أيام السبت من الساعة 8 صباًحا حتى 6 مساًء

التصرف األمثلكيفية التقدم بشكوى 
في حالة وقوع حادث



20الشروط واألحكام     48

SUKOON.COM
800 SUKOON )785666(

 انعم بالسكون االن مع باقة متنوعة
 من منتجات التأمين

رشكة عامن للتأمن ش. م. ع. )“سكون”( 

رأس املال املدفوع: 461،872،125 درهم إمارايت سجل تجاري رقم: 41952
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