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التغطيات
المتاحة
نطاق التغطية

المبنى (المباني) فقط
الحريق والمخاطر المرتبطة به /ال�ضرر العر�ضي
خ�سارة الإيجار �أو ال�سكن البديل

مقدَ مة
الحدود (بالدرهم الإماراتي)
وفق ًا لجدول الوثيقة
 %20من مبلغ الت�أمين على المبنى بحد �أق�صى
500٫000
 %10من مبلغ الت�أمين على المبنى
 %10من مبلغ الت�أمين على المبنى
 10٫000لكل مطالبة /مبلغ �إجمالي
 10٫000لكل مطالبة /مبلغ �إجمالي
 3٫000٫000كحد �أق�صى
10٫000

ك�سر الزجاج الثابت والتركيبات ال�صحية
الأنابيب والكابالت
�إزالة الحطام
الأ�ضرار التي تلحق بالخدمات
م�س�ؤولية المالك القانونية تجاه الغير
مرافق المياه والتبريد
ال ُمحتويات فقط
بالمنزل
العر�ضي
ال�ضرر
به/
المرتبطة
والمخاطر
الحريق
وفق ًا لجدول الوثيقة
ومحتوياته
 %20من مبلغ الت�أمين على المبنى بحد �أق�صى
خ�سارة الإيجار �أو ال�سكن البديل
500٫000
نقل الأمتعة المنزلية
 %10من مبلغ الت�أمين على المحتويات
تعوي�ض الإ�صابة المميتة
70٫000
الم�س�ؤولية ال�شخ�صية لل�شاغلين وم�س�ؤولية �أ�صحاب العمل 3٫000٫000
م�س�ؤولية الم�ست�أجر تجاه المالك
( 1٫000٫000قابل للزيادة)
�سرقة المفاتيح
3٫000
ممتلكات الزوار ال�شخ�صية
2٫500
تلف المواد الغذائية
5٫000
نقل المحتويات م�ؤقتاً
 %20من مبلغ الت�أمين على المحتويات
المحتويات الموجودة في الفناء الخارجي
5٫000
ال ُمتعلقات ال�شخ�صية
والمعدات
الثمينة
والمقتنيات
المتعلقات ال�شخ�صية
ً
وفقا لجدول الوثيقة
المحمولة
فقدان الوثائق (جواز ال�سفر ،ورخ�صة القيادة ،وت�صريح
 1٫000لكل وثيقة و 3٫000كحد �أق�صى
العمل ،وت�صريح الإقامة)
الأموال ال�شخ�صية وبطاقات االئتمان
2٫500
العمالة المنزلية
الوفاة �إثر حادث
35٫000
التعوي�ض الطبي عن حادث
10٫000
�إعادة الجثمان �إلى الوطن (الوفاة �إثر حادث)
5٫000

يدفع حامل الوثيقة (�أنت) المدرج ا�سمه في جدول الوثيقة الق�سط على النحو المتفق عليه مع �شركة ُعمان للت�أمين
(�ش.م.ع) ،و�سنقدم (نحن �أي �شركة ُعمان للت�أمين) الت�أمين الوارد في هذه الوثيقة و�أي ملحقات به خالل مدة
الت�أمين المحددة في هذه الوثيقة ،للأ�شخا�ص الم�ؤمن لهــم المذكوريـن في جدول الوثيقة وبنا ًء على البيانات
الم�ؤرخة والواردة في جدول الوثيقة والتي تُعد �أ�سا�س ًا لهذه الوثيقة وجزء ًا ال يتجز�أ منها.
حيث �إن الت�أمين المقدم بموجب هذه الوثيقة يتعلق فقط بما ورد فيها من تعوي�ضات مبي َنة مقابل كل مبلغ محدد
بجدول الوثيقة.
تحدد هذه الوثيقة وجدول الوثيقة و�أي ملحقات بها الوثيقة المبرمة بين حامل الوثيقة وال�شركة والتي تُقر�أ كوثيقة
واحدة.
ال ت�سري هذه الوثيقة �إال بعد توقيع ال�شخ�ص المفو�ض من جانبنا على جدول الوثيقة.

�إقرار
توفر �شركة ُعمان للت�أمين (�ش.م.ع) ( ُي�شار �إليها فيما بعد با�سم «ال�شركة») التغطية المبينة في الوثيقة وتتعهد
بتح ُّملها.
اعتمدت ال�شركة على المعلومات التي قدمها حامل الوثيقة .وتعد هذه الوثيقة �سارية بنا ًء على جميع المعلومات التي
قدمها حامل الوثيقة كمعلومات �صحيحة وكاملة� .إذا طر�أت �أي تغييرات على الظروف التي قد ت�ؤثر على الوثيقة
يجب على حامل الوثيقة �إخطار و�سيط الت�أمين �أو ال�شركة في �أقرب وقت ممكن في حدود المعقول.
ال ت�سري هذه الوثيقة �إال بعد �إ�صدار جدول الوثيقة .على �أن يحدد جدول الوثيقة التغطيات ال ُمختارة .يتعين على
حامل الوثيقة قراءة الوثيقة بالكامل بعناية لتحديد حقوق وواجبات الأ�شخا�ص الم�ؤمن لهم ،وما هو م�شمول
بالتغطية ،وما هو م�ستثنى منها .لن تقدم ال�شركة التغطية ما لم يتم االمتثال لجميع بنود الوثيقة.
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التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة في
التعريفات �أينما وردت في هذه الوثيقة (ما لم ُين�ص على
خالف ذلك):

والأ�سوار ،والبوابات ،والتجهيزات ،والتركيبات القائمة
الخا�صة بالمالك على النحو المبين في الجدول.

ال�سطو /ال�سرقة :اال�ستيالء غير الم�شروع على ممتلكاتك:
الأ�ضرار الناجمة عن حادث� :أ�ضرار مادية مفاجئة وغير
(�أ) ب�سبب التهديد ب�إيذائك ج�سدي ًا( .ب) وجود �آثار
ً
متوقعة وال يمكن التنب�ؤ بها تلحق بالممتلكات �أو المحتويات ،الدخول �أو الخروج عنوة �أو با�ستخدام العنف �أو ق�سرا .يجب
وتنتج عن و�سائل خارجية وعنيفة ومرئية ت�ؤدي �إلى فقدان �أو التحقق من �صحة ذلك من خالل تقرير ال�شرطة .الخ�سارة
انخفا�ض قيمة تلك الممتلكات �أو المحتويات �أو فائدتها ،وهي الغام�ضة لي�ست �ضمن نطاق تغطية هذه الوثيقة.
ال ت�شمل الأ�ضرار الناجمة عن فعل متعمد من ِقبلك �أو من
التلوث :هو التلوث الناتج عن مزج مادة ما �أو مالم�ستها
جانب �أي فرد من �أفراد �أ�سرتك.
لمادة غريبة.
الحادث� :أي حادثة مفاجئة وغير متوقعة ال يمكن التنب�ؤ
بها تن�ش�أ عن و�سائل خارجية وعنيفة ومرئية (ولكنها ال 
ت�شمل �أي مر�ض) ،مما ي�ؤدي �إلى �إ�صابة ج�سدية (ولكنه ال 
ي�شمل اال�ضطرابات النف�سية� ،أو الع�صبية� ،أو العاطفية� ،أو
االكتئاب� ،أو القلق).
الوفاة �إثر حادث :الوفاة الناجمة عن الإ�صابات الج�سدية
التي تحدث �أثناء مدة الوثيقة ب�سبب حادث مفاجئ وغير
متوقع وال يمكن التنب�ؤ به ناجم عن و�سائل خارجية وعنيفة
ومرئية تحدث في وقت ومكان محددين.
التحف(ة) الأثرية :العن�صر الذي ُيقتنى �أو يكون مرغوب ًا
فيه نظر ًا لعمره الزمني� ،أو جماله� ،أو ندرته� ،أو حالته� ،أو
فائدته� ،أو ارتباطه بعاطفة �شخ�صية� ،أو لمزاياه الفريدة
الأخرى .و�سيتم الإف�صاح عنه ب�شكل خا�ص.
الإ�صابات الج�سدية� :إ�صابة ج�سدية محددة خالل مدة
الوثيقة ناجمة عن وقوع حدث مفاجئ وغير متوقع ومحدد
با�ستثناء �أي مر�ض� ،أو اعتالل� ،أو ا�ضطراب طبي.

المحتويات :الأمتعة المنزلية بما فيها الأجهزة الكهربائية
المنزلية التي تخ�صك �أو تخ�ص �أي فرد من �أفراد عائلتك
�أو العمالة المنزلية المقيمة داخل منزلك ،بما في ذلك
التركيبات والتجهيزات الخا�صة بك (�أو التي تكون انت
م�س�ؤو ًال عنها) والتي ال تكون من �ضمن تركيبات المالك
والتجهيزات والديكورات الداخلية� .إذا تم تخزين محتوياتك
في �أماكن �أخرى غير منزلك يجب �أن يحدد جدول الوثيقة
بو�ضوح جميع تلك الأماكن �إلى جانب مبلغ الت�أمين.
المحتويات الموجودة في الفناء الخارجي :العنا�صر
المنقولة التي تُحفظ في �ساحة خارجية عادة ،ولكن
داخل حدود منزلك مثل معدّات ال�شواء ،و�أثاث الحدائق،
و�سخانات الفناء.
نقل المحتويات :االنتقال �إلى منزل جديد من عنوانك
القديم �إلى عنوان جديد داخل دولة الإمارات العربية
المتحدة.
ال�شركة� /شركة الت�أمين /نحن /لنا� :شركة ُعمان للت�أمين
(�ش.م.ع) بالإمارات العربية المتحدة.

المبنى (المباني) :منزلك المب ِني من الطوب� ،أو الحجر،
�أو الخر�سانة والم�سقوف بمواد غير قابلة لال�شتعال (ما لم
بطاقات االئتمان :بطاقات االئتمان ،والخ�صم ،والبنوك،
مرائب
ُين�ص على خالف ذلك في الجدول) ،بما في ذلك �أي
وبطاقات ال�صراف الآلي المحتفظ بها لأغرا�ض اجتماعية،
داخلية ،ومبانٍ خارجية ،و�أحوا�ض �سباحة ،وال�شرفات،
�أو محلية� ،أو خيرية.
والأفنية المر�صوفة ،والطرق الخا�صة ،والممرات ،والجدران،
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الأ�ضرار �أو التلف� :أ�ضرار مادية تلحق بالمبنى �أو
بالممتلكات �أو المحتويات ينجم عنها فقدان �أو انخفا�ض 
قيمة تلك الممتلكات �أو المحتويات نتيجة للمخاطر المغطاة.

الفنون الجميلة :اللوحات ،والنقو�ش ،والتماثيل ،والتحف،
وغيرها من الأعمال الفنية الأ�صلية ذات القيمة التاريخية �أو
الفنية .يلزم الإف�صاح عن هذه العنا�صر ب�شكل منف�صل.

�إزالة الحطام :توفير الو�سائل �أو عملية التنظيف المرتبطة
بالأ�ضرار التي تلحق بالمبنى وتكون ناجمة عن خطر م�ؤمن
�ضده كما هو محدد في جدول وثيقتك.

االخت�صا�ص الق�ضائي :دولة الإمارات العربية المتحدة.

الم�ستندات :جواز ال�سفر� ،أو رخ�صة القيادة� ،أو ت�صريح
العمل� ،أو ت�صريح الإقامة� ،أو ت�صاريح المرور الأ�سا�سية� ،أو
بطاقة الهوية الإماراتية� ،أو وثائق الهوية ال�شخ�صية الأخرى
التي عادة ما تحملها بنف�سك.
العمالة المنزلية� :أي �شخ�ص (�أ�شخا�ص) تعينه عائلتك
بموجب عقد خدمة للعمل في منزلك �أو حوله للأغرا�ض 
المنزلية فقط.
مبلغ التحمل :المبلغ الأول الذي يجب دفعه مقابل �أي
مطالبة.
الأ�سرة �أو العائلة� :أي من الأ�شخا�ص التالي ذكرهم والذين
عادة ما يقيمون معك في منزلك مثل :زوجتك ،و�شريكتك،
و�أبنائك (بما في ذلك الأطفال بالتبني وبالكفالة).
التجهيزات والتركيبات :الأثاث ال ُمدمج في الجدران،
ووحدات المطبخ ،والزجاج الثابت ،والتركيبات ال�صحية،
والأنابيب الثابتة ،والموا�سير ،والخزانات ،والأ�سالك،
والكابالت ،والمفاتيح ،وتجهيزات �إطفاء الحرائق،
و�أجهزة التدفئة المركزية ،والمراجل ،و�سخانات التخزين،
والتجهيزات الخفيفة بما في ذلك الزجاج الثابت،
والتركيبات ال�صحية مثل الحمامات الثابتة ،و�أحوا�ض 
اال�ستحمام ،وكبائن اال�ستحمام ،وال�شطاف ال�صحي،
و�أحوا�ض الغ�سيل ،والأ�سطح الواقية من الرذاذ ،ووحدات
التجميع ،والأحوا�ض ،و�سلطانية المرحا�ض ،وخزانات
المرحا�ض.

الحدود الجغرافية :دولة الإمارات العربية المتحدة ،و/
�أو في �أي مكان �آخر في العالم لبع�ض التغطيات الت�أمينية
ال ُمحددة على النحو المبين في جدول وثيقتك.
الأعمال الزجاجية :ك�سر النوافذ� ،أو �أي �سطح بلوري
عمودي �آخر يدخل في تركيب النوافذ طالما �أن هذا الك�سر
ي�ؤدي لعدم وجود حماية من الأ�ضرار البيئية �أو الأعمال
العدوانية بوا�سطة طرف �آخر.
المنزل :الم�سكن الخا�ص ،والمرائب ،والمباني الخارجية
الخا�صة به والتي تقع جميعها في العنوان ال ُمبين في الجدول
وت�ستخدم فقط للأغرا�ض المنزلية.
التمدد الأر�ضي :حركة ت�صاعدية �أو جانبية للموقع الكائن
عليه المبنى الخا�ص بك ب�سبب نتوء في الأر�ض.
الم�ؤمن له /ال�شخ�ص الم�ؤمن له� /أنت /لك :ال�شخ�ص 
(الأ�شخا�ص) المدرج ا�سمه في جدول الوثيقة و�أفراد العائلة
المقيمون معه ب�شكل دائم.
المجوهرات :مقتنيات الزينة ال�شخ�صية التي تحتوي على
الأحجار الكريمة� ،أو الف�ضة� ،أو الذهب� ،أو البالتين� ،أو
غيرها من المعادن الثمينة .وت�شمل �أي�ض ًا ال�ساعات الباهظة
الثمن التي تحمل عالمة تجارية �شهيرة ،والأحجار الكريمة
الم�صقولة �أو غير الم�صقولة والتي يتعين الإف�صاح عنها
ب�شكل منف�صل.
العنا�صر المفقودة �أو الم�سروقة :العنا�صر المفقودة عن
غير ق�صد �أو التي تمت �سرقتها من قبل طرف �آخر دون
م�ساعدتك �أو موافقتك �أو تعاونك .يجب التحقق من �صحة
ذلك من خالل تقرير ال�شرطة ال�صادر عن ال�سلطات
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القانونية المحلية داخل الوالية الق�ضائية لدولة الإمارات
العربية المتحدة.
القيمة ال�سوقية :القيمة التي يمكن بها ا�ستبدال �أي عن�صر
قبل وقت الخ�سارة مبا�شرة �أو ال�ضرر بعن�صر �آخر مماثل له
�إلى حد كبير.
العفن� :أي نوع من الفطريات �أو �أ�شكالها بما في ذلك  -على
�سبيل المثال ال الح�صر -جميع �أ�شكال الفطريات� ،أو العفن
الفطري� ،أو الأبواغ� ،أو الجراثيم� ،أو الروائح� ،أو الأبخرة� ،أو
الغازات� ،أو مادة تت�ضمن �أي ًا من المنتجات الم�صاحبة التي
تنتج �أو تنبعث بوا�سطة العفن.
الظروف الغام�ضة :الظروف غير المعروفة والظروف
المحيرة والمثيرة لالرتباك التي تثير العجب� ،أو الف�ضول،
�أو ال�شكوك� ،أو في ظل ظروف ي�صعب فهمها �أو �شرحها.
ت�ستثنى هذه التغطية من وثيقتك.
وقوع الحادثة:
�أ .خ�سارة �أو حادث بما في ذلك التع ُّر�ض الم�ستمر �أو
المتكرر لنف�س الظروف ال�ضارة العامة والتي تحدث
خالل فترة الوثيقة وت�ؤدي �إلى �إ�صابة �شخ�صية �أو �أ�ضرار
بالممتلكات.

ال ُمتعلقات ال�شخ�صية :ال�ساعات ،والمعدات الريا�ضية،
والأمتعة ،والمعدات المحمولة ،ومعدات الت�صوير
الفوتوغرافي ،والآالت المو�سيقية ،والمالب�س ،وغيرها من
الأ�شياء الم�ص ّممة ليتم ارتدا�ؤها �أو حملها من قبل ال�شخ�ص،
والتابعة لك �أو لعائلتك �أو تكون تحت م�س�ؤولية عائلتك
بموجب عقد.
الأموال ال�شخ�صية :العملة القانونية الحالية ،وال�شيكات،
والحواالت المالية والبريدية ،وطوابع البريد الحالية (�أال 
تكون جزء ًا من التح�صيالت) ،وال�شيكات ال�سياحية ،وتذاكر
ال�سفر ،وق�سائم الغذاء ،والهدايا الرمزية ،وبطاقات الهاتف.
الأوراق ال�شخ�صية :وثائق الهوية ال�صادرة عن بلد ال�شخ�ص 
الم�ؤمن له� ،أو محافظته بما في ذلك  -على �سبيل المثال ال 
الح�صر -رخ�صة قيادته وجواز �سفره.
المعدات المحمولة :المعدات الريا�ضية ،والمو�سيقية،
والفوتوغرافية ،وغيرها من الأجهزة المحمولة بما في ذلك
�أجهزة الكمبيوتر المحمول ،والهواتف المحمولة ،وما �شابه.
الملوثات :الملوثات� ،أو المواد الملوثة التي ت�شتمل على مادة
�صلبة �سائلة� ،أو غازية� ،أو مثيرة لل�سخونة� ،أو ملوثة بمواد
�سامة �أو خطرة بما في ذلك الدخان� ،أو البخار� ،أو ال�سخام،
�أو الأبخرة� ،أو الأحما�ض� ،أو القلويات� ،أو المواد الكيميائية،
�أو النفايات.

ب.جريمة -بما في ذلك �سل�سلة من الجرائم ذات ال�صلة-
ارتُكبت خالل فترة الوثيقة وت�ؤدي �إلى �إ�صابة �شخ�صية �أو
الوثيقة :تت�ضمن �صفحة الم�صادقة المرفقة بوثيقة الت�أمين
�أ�ضرار بالممتلكات.
على المنزل هذه ،وتت�ضمن ا�سم ال�شخ�ص الم�ؤمن له ،ومدة
المباني الخارجية :المظالت ،والدفيئات ،وال�سقائف
الت�أمين ،والف�صول الم�ؤمن عليها ،ومبلغ الت�أمين ،وال�شروط
لي�س المقطورات
ال�صيفية ،وغيرها من المباني (ولكن
والأحكام الخا�صة المطبقة على وثيقة الت�أمين الخا�صة بك.
ال�سكنية� ،أو المنازل المتنقلة �أو المتحركة) التي ال ترتبط
بالمبنى الرئي�سي للمنزل .ومع ذلك ،تقع داخل حدود المنزل مدة الت�أمين �أو مدة الوثيقة :هي مدة الت�أمين المن�صو�ص 
عليها في هذه الوثيقة والمحددة في الجدول خا�صتك.
وت�ستخدم للأغرا�ض المنزلية.
يقت�صر الحد الأق�صى لمدة �أي وثيقة على �سنة واحدة.
المالك :الذي يمتلك حيازة م�سكن ،حيث ُيطلق عليه
حامل الوثيقة :ال�شخ�ص الم�ؤمن له والمذكور في جدول
المالك� ،أو �شاغل المنزل� ،أو مالك المنزل والذي يمتلك
المنزل الذي قد تقيم فيه �أو ال تقيم فيه .يمكن �أن يكون هذا الوثيقة.
المنزل منز ًال� ،أو �شقة� ،أو فيال� ،أو �إ�سكان اجتماعي يغطي
تاريخ �سريان الوثيقة :التاريخ الذي تبد�أ فيه الوثيقة
الخ�سائر والأ�ضرار المحددة في جدول وثيقتك.
والمحدد في جدول الوثيقة.
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جدول الوثيقة :جدول الوثيقة ذو ال�صلة ال�صادر من
جانبنا والذي يحدد تفا�صيل مهمة للتغطية مثل تحديد
الم�ؤمن له ،والتغطية (التغطيات) المقدمة ،ومدة الت�أمين،
والحدود ذات ال�صلة ،ومبالغ التحمل ،وغيرها من
المعلومات المهمة.
تكلفة اال�ستبدال :مبلغ ا�ستبدال عن�صر بالأ�سعار الحالية.
العوا�صف :الرياح العنيفة (بما فيها الأعا�صير والزوابع)،
�أو العوا�صف الرعدية� ،أو البرد الم�صحوب بالأمطار �أو
الثلوج.
الحد الأق�صى للعن�صر الواحد :في وقت وقوع الخ�سارة
�أو ال�ضرر ،ال تت�ضمن المطالبة �أي مبلغ �أعلى من الحدود
الواردة �أدناه �إذا لم يتم ذكر العن�صر المفقود �أو التالف
وذكر موا�صفاته في نموذج طلب الت�أمين .فيما يلي الحدود،
ما لم يتم تحديد مبلغ �آخر في الجدول:
فيما يتعلق بالعنا�صر المذكورة في الق�سمين رقم 3و:4
 40٫000درهم
فيما يتعلق بالعنا�صر المذكورة في الق�سم رقم :5
 10٫000درهم
الألواح ال�شم�سية :الم�صنوعة من الزجاج ،والموجودة على
ال�سطح لتوليد الكهرباء �أو التدفئة ،والمغطاة �ضد الفقدان
المادي للألواح في حالة عدم وجود �ضمان من ال�شركة
الم�صنعة.
مبلغ الت�أمين /الحد الت�أميني :المبلغ المتعلق بكل تعوي�ض 
وفق ًا لجدول التعوي�ضات المدرج في جدول الوثيقة.
الهبوط الأر�ضي :هبوط �أر�ضي في الموقع الكائن عليه
المبنى خا�صتك ناتج عن �أي �سبب �آخر خالف انهيار
المباني الجديدة �أو ت�سوية الأر�ض التي تم ردمها حديث ًا.

حياة الأ�شخا�ص �أو الممتلكات للخطر� ،أو ارتكاب فعل
يتعار�ض �أو يعطل نظام ات�صال �إلكتروني يقوم به �أي �شخ�ص 
�أو مجموعة من الأ�شخا�ص �سواء �أكانوا يعملون لح�ساب �أي
منظمة� ،أو حكومة� ،أو �سلطة� ،أو هيئة� ،أو قوة ع�سكرية� ،أو
يت�صرفون نيابة عنها �أو على �صلة بها� ،أو يعملون بمفردهم
لتخويف �أو �إرغام �أو �إيذاء حكومة� ،أو �سكان مدنيين� ،أو �أي
قطاع من القطاعات االقت�صادية .ت�شمل الأعمال الإرهابية
�أي�ض ًا �أي فعل محدد �أو معروف لدى حكومة دولة الإمارات
العربية المتحدة ب�صفته عم ًال �إرهابي ًا.
غير م�أهول :غير م�سكون وغير مجهز بالمفرو�شات �أو
المحتويات لمدة تزيد على  60يوم ًا.
غير مفرو�ش :ال يحتوي على ما يكفي من الأثاث
والمفرو�شات لأغرا�ض المعي�شة العادية.
ال ُمقتنيات الثمينة :مجموعات الطوابع� ،أو الميداليات،
�أو التحف النفي�سة� ،أو ال�صور التراثية� ،أو معاطف الفراء،
�أو غيرها من الأعمال الفنية� ،أو ال�سجاد� ،أو الأقم�شة� ،أو
الم�شغوالت الذهبية /الف�ضية� ،أو غيرها من المجوهرات
النفي�سة التي يتم الإف�صاح عنها ب�شكل منف�صل.
الحرب :الحرب �سواء �أكانت ُمعلنة �أم غير ُمعلنة� ،أو
العمليات �شبه الحربية بما في ذلك ا�ستخدام القوة
الع�سكرية من جانب �أي دولة ذات �سيادة لتحقيق غايات
اقت�صادية� ،أو جغرافية� ،أو قومية� ،أو �سيا�سية� ،أو عن�صرية،
�أو دينية� ،أو غير ذلك.
النفايات :المواد المطلوب التخل�ص منها� ،أو �إعادة
تدويرها� ،أو ترميمها� ،أو ا�ست�صالحها.
القوارب :القوارب المائية �أو القوارب الم�صممة لال�ستخدام
في المياه �أو على �سطحها.

الم�ست�أجر :الذي يقوم بت�أجير �أو ا�ستئجار عقار ،مثل
المنزل /ال�شقة التي تقيم فيها وت�ستخدم فقط لأغرا�ض 
�سكنية.
الأعمال الإرهابية :ا�ستخدام القوة �أو العنف� ،أو التهديد
بهما �ضد �شخ�ص �أو ممتلكات� ،أو ارتكاب فعل خطير يع ّر�ض 
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الق�سم ١

المبنى (المباني) (الحريق والمخاطر المرتبطة به)
ت�سري التغطية المذكورة �أدناه فقط فيما يتعلق بالتعوي�ضات
المحددة تف�صي ًال في جدول الوثيقة والمحددة بمبلغ
التعوي�ض الخا�ص بها وحدوده ومبلغ الق�سط المنا�سب.

•

الجزء (�أ) :المبنى الم�ؤمن عليه:

� .4أعمال ال�شغب� ،أو الإ�ضراب� ،أو اال�ضطرابات المدنية� ،أو
اال�ضطرابات العمالية� ،أو الأ�شخا�ص المخربين �أو ذوي النية
ال�سيئة.

�سنقدم تغطية للخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تلحق بالمباني،
والتركيبات ،والتجهيزات الدائمة الناجمة فقط عن
المخاطر التالية:
 .1الحريق� ،أو ال�صواعق� ،أو االنفجار� ،أو الزالزل� ،أو
الدخان
با�ستثناء:
• الخ�سارة �أو ال�ضرر الناجم عن الحرق� ،أو اال�شتعال� ،أو
الذوبان� ،أو ال�ضرر الناجم عن �أو الذي يحدث ب�سبب �أي
�سبب يقع ب�شكل تدريجي.
 .2العوا�صف والفي�ضانات

•

تكاليف تحديد م�صدر ت�سرب الماء �أو الزيت ومعالجته.
الأ�ضرار التبعية التي تلحق بالمبنى الناجمة عن ت�سرب
المياه من الأنابيب ب�سبب ت�آكل الأنابيب.

با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تت�سبب فيها �أنت� ،أو ال�ضيوف،
�أو الم�ست�أجرون� ،أو �أي فرد من �أفراد عائلتك.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي لم تُبلغ ال�شرطة بها.
 .5اال�صطدام بما يلي:
• الطائرات وغيرها من الأجهزة الجوية �أو المواد التي يتم
�إ�سقاطها منها.
• المركبات �أو الحيوانات.

با�ستثناء:
• الخ�سارة �أو ال�ضرر الناجم عن ال�صقيع.
با�ستثناء:
• مياه الأمطار� ،أو جريان المياه ال�سطحية� ،أو البرد� ،أو
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة بفعل الح�شرات� ،أو
الرياح� ،أو المياه التي تدخل المبنى خا�صتك من خالل
الطيور� ،أو الحيوانات الأليفة المنزلية.
باب مفتوح� ،أو نافذة� ،أو فتحة �أخرى (با�ستثناء الفتحات
الناتجة بفعل العوا�صف �أو الأعا�صير).
 .6ال�سرقة �أو محاولة ال�سطو التي تنطوي على الدخول �إلى
ً
المبنى �أو الخروج منه ق�سرا وبا�ستخدام العنف.
 .3ت�سرب المياه من خزان المياه� ،أو الأنابيب� ،أو الأجهزة

التغطيات الت�أمينية

الثابتة� ،أو �أجهزة التدفئة الثابتة� ،أو الأجهزة المنزلية.
• تج ُّمد الماء في الخزانات �أو الأنابيب.
• ت�سرب الزيت من مرافق الت�سخين الثابتة.

با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• فقدان �أو تلف العن�صر �أو الجهاز الذي تت�سرب منه
المياه �أو الزيت.

با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تت�سبب فيها �أنت� ،أو ال�ضيوف،
�أو الم�ست�أجرون� ،أو الموظفون� ،أو �أي فرد من �أفراد
عائلتك� ،أو �أي من العمالة المنزلية.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي لم تُبلغ ال�شرطة بها.
• الخ�سائر غير معروفة الأ�سباب �أو حاالت االختفاء
الغام�ضة.
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� .7سقوط �أجهزة ا�ستقبال الراديو والتلفزيون (بما في ذلك
�أطباق الأقمار ال�صناعية) وتجهيزاتها و�صواريها.
 .8الأ�ضرار الناجمة عن �سقوط الأ�شجار �أو فروع منها.
با�ستثناء:
• الأ�ضرار التي تلحق بالأ�شجار.
• تكلفة �إزالة الأ�شجار �أو الفروع ال�ساقطة.
• االنحناء التدريجي.
 .9تركيبات المياه والتبريد
الأ�ضرار التي تلحق ب�أي من �أجهزة المياه المنزلية الثابتة
ب�سبب التجمد بحد �أق�صى  10٫000درهم �إماراتي
با�ستثناء:
• الأ�ضرار الناجمة عن ال�صد�أ� ،أو الت�آكل� ،أو العفن� ،أو
ال ِبلى والإهالك الطبيعي.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع بعد ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.

ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الم�ستحق الدفع
 10٫000درهم لكل مطالبة.
ت .التكلفة الإ�ضافية ال�ستعادة حالة المبنى ال�سابقة
المتكبدة لل�ضرورة لالمتثال للوائح القانونية� ،أو لوائح
البناء� ،أو لوائح البلدية� ،أو اللوائح المحلية الأخرى.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الم�ستحق الدفع
 10٫000درهم لكل مطالبة.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الإجمالي المطالب به %20
من مبلغ الت�أمين على المبنى وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها
في جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في
هذه الوثيقة.
با�ستثناء:
• ر�سوم �إعداد �أي مطالبة.
• �أي تكاليف تترتب على �أي �إخطار يقدم من جانبكم قبل
تاريخ التلف �أو ال�ضرر� ،أو قبل �سريان الوثيقة.

يخ�ضع كل ما ذكر �أعاله للحدود الواردة في جدول الوثيقة
خا�صتك ،وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه
الوثيقة.

الجزء (ب) :خ�سارة الإيجار �أو تكاليف ال�سكن البديل:

مالحظة :عند قبول المطالبة ،ت�شتمل تغطية حد المبنى
على ما يلي:

�أ .الإيجار الذي كان يجب �أن تتلقاه ولكنك خ�سرته لأن
منزلك غير �صالح لل�سكن (�إذا كنت مالك ًا غير �شاغل)
�شريطة �أن يكون لديك م�ست�أجر حالي يقيم في عقارك
الم�ؤمن عليه.

�أ� .أتعاب المهند�سين والم�ساحين المتكبدة لل�ضرورة
ال�ستعادة حالة المبنى ال�سابقة .على �أال يتجاوز المبلغ
الم�ستحق الدفع عن هذه الأتعاب تلك المبالغ الم�صرح
بها من قبل الم�ؤ�س�سة المهنية المعنية.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الم�ستحق الدفع  %10من
الحد الخا�ص بالمبنى.
ب.تكلفة �إزالة الحطام� ،أو هدم �أجزاء من المبنى� ،أو
دعمها� ،أو ت�سنيدها المتكبدة لل�ضرورة بموافقة خطية
منا �شريطة �أال تتجاوز الحد المن�صو�ص عليه في
الجدول.
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�إذا �أ�صبح منزلك تالف ًا وغير �صالح لل�سكن ج َّراء �أي �سبب
مدرج في الق�سم ( )1الجزء (�أ) ف�سندفع لك عنه ما يلي:

ب.نفقات االنتقال �إلى �سكن بديل بحد �أق�صى 5٫000
درهم فقط (�إذا كنت مالك ًا �شاغ ًال للمنزل).
ت� .إيجار وحدة �سكنية مجهزة بم�ستوى مماثل للوحدة التي
كانت م�شغولة في المبنى الم�ؤمن عليه في موقع مماثل
فقط (�إذا كنت مالك ًا �شاغ ًال للمنزل).

با�ستثناء:
• �أي تكاليف توافق على دفعها دون موافقة خطية من
جانبنا.
تقع فترة التعوي�ض التي �سنغطيها بين �إخالء المبنى
الم�ؤمن عليه و�إحدى الحاالت التالية� ،أيهما �أ�سبق:
• عندما ي�صبح المبنى �أو الوحدة �صالح ًا لل�سكن.
•

عند ا�ستنفاذ مبلغ الت�أمين المحدد لل�سكن البديل.

•

بعد انق�ضاء � 12شهر ًا من تاريخ ت�ضرر منزلك �أو جعله
غير �صالح لل�سكن.

�إذا كان لديك تغطية ٍّ
لكل من المباني والمحتويات يمكنك
المطالبة بموجب ق�سم واحد فقط.
في كلتا الحالتين ،ال يتجاوز المبلغ  %20من مبلغ الت�أمين
على المباني �أو  500٫000درهم (�أيهما �أقل) وفق ًا للحدود
المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات
العامة الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (ج) :الأ�ضرار التي تلحق بالخدمات

الأ�ضرار الناجمة عن المخاطر الم�ؤمن �ضدها (الحريق
والمخاطر المرتبطة به فقط) والتي ت�صيب:
�أ .الكابالت �أو الأنابيب تحت الأر�ض التي تمد المنزل/
المبنى الم�ؤمن عليه بالخدمات.
ب.خزانات ال�صرف ال�صحي و�أغطية فح�ص ال�صرف التي
تقع داخل المنزل /المبنى الم�ؤمن عليه فقط والتي
تتحمل الم�س�ؤولية القانونية عنها.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه 10٫000
درهم لكل مطالبة �إجما ًال وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في
جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في
هذه الوثيقة.

الجزء(د) :ك�سر الزجاج الثابت والتركيبات ال�صحية

الك�سر العر�ضي للزجاج الثابت بفعل خطر م�ؤمن �ضده
والذي ي�شكل جزء ًا من هيكل المبنى ومبلغ الت�أمين
المعلن والذي يت�ضمن الزجاج فقط في وحدات الألواح
ال�شم�سية ،والحمامات الثابتة ،و�أحوا�ض اال�ستحمام ،وكبائن
اال�ستحمام ،وال�شطاف ال�صحي ،و�أحوا�ض الغ�سيل ،والأ�سطح
الواقية من الرذاذ ،ووحدات التجميع ،والأحوا�ض ،و�سلطانية
المرحا�ض ،وخزانات المرحا�ض (وتركيباتها وتجهيزاتها).
با�ستثناء:
• وقوع الك�سر �أثناء ترك منزلك غير م�أهول لمدة تزيد
على  60يوم ًا متتالية.
• ال�شقوق� ،أو الخدو�ش� ،أو الت�شققات في �أي عن�صر.
• الأ�ضرار الناجمة عن الحرب ،وحاالت الإ�ضراب،
واالنفجارات النووية ،والأعمال الإرهابية ،و�أعمال
ال�شغب.
• تلف الألواح الزجاجية بفعل الحريق ،واالنفجارات،
والحرارة (درجة الحرارة المتغيرة) ،والغاز.
• الأ�ضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الزالزل،
وال�صقيع ،والعوا�صف.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه  %10من مبلغ
الت�أمين على المبنى وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في
جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في
هذه الوثيقة.

الجزء(ه) :الم�س�ؤولية القانونية للمالك تجاه العامة

نغطي م�س�ؤوليتك القانونية ب�صفتك مالك ًا (ولي�س �شاغ ًال)
للمبنى عن الأ�ضرار ،والنفقات ،والتكاليف التي يتكبدها
مقدم المطالبة والتي تقع داخل المبنى �أو حوله خالل مدة
الوثيقة فيما يتعلق بما يلي:
�أ .الإ�صابة الج�سدية �أو وفاة �أي �شخ�ص �إثر حادث .الحد
الأق�صى للمبلغ الم�ستحق الدفع  1٫000٫000درهم.
ب.الخ�سائر �أو الأ�ضرار العر�ضية التي تلحق بممتلكات
الغير الملمو�سة .الحد الأق�صى للمبلغ الم�ستحق الدفع
 2٫000٫000درهم.

ال�شروط والأحكام

١١

الق�سم  :٣المحتويات

الق�سم  :٢ال�ضرر

العر�ضي بالمبنى (جميع المخاطر)
كما �سندفع �أي�ض ًا جميع تكاليف الدفاع والم�صروفات
ً
المتكبدة بموافقة خطية من جانبنا وفقا للحدود المن�صو�ص  الجزء (�أ) :المبنى الم�ؤمن عليه:
العامة
واال�ستثناءات
عليها في جدول وثيقتك وال�شروط
�سنقوم بتمديد التغطية المقدمة بموجب الق�سم ()1
الواردة في هذه الوثيقة.
لت�شمل الأ�ضرار التي تلحق بالمباني بفعل الو�سائل المفاجئة
والعر�ضية.
با�ستثناء:
للمبنى.
أجر
�
م�ست
�شاغل/
ب�صفة
ؤولية
�
• الم�س
با�ستثناء:
• �أي �إ�صابة ج�سدية تحدث لأي �شخ�ص �أثناء عمله لديك
• وقوع الخ�سائر �أو الأ�ضرار �أثناء ترك منزلك غير م�أهول
بموجب عقد خدمات �أو خالل التدريب لديك.
لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• فقدان �أو تلف ممتلكاتك� ،أو الممتلكات التي تحتفظ بها • ،الأ�ضرار الناجمة عن:
�أو التي تكون في عهدتك� ،أو تحت �سيطرتك.
 .1ال ِبلى ،والإهالك� ،أو التمهيد� ،أو االنكما�ش� ،أو
• الم�س�ؤولية النا�شئة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر عن �أو
العفن� ،أو العثة� ،أو الح�شرات� ،أو الفطريات� ،أو
فيما يتعلق ب�أي مركبة �آلية مرخ�صة لال�ستخدام على
الظروف الجوية �أو المناخية� ،أو الحيوانات الأليفة،
الطرق.
�أو الطيور� ،أو �أي �سبب يقع ب�شكل تدريجي.
لوال 
ش�
أ
لتن�
تكن
لم
والتي
اتفاق
أي
 �
بموجب
ؤولية
• الم�س�
 .2ا�ستخدام مواد معيبة� ،أو ت�صميم معيب� ،أو عيوب
وجود ذلك االتفاق.
الت�صنيع.
مهنتك.
أو
 �
بعملك
يتعلق
فيما
• الم�س�ؤولية النا�شئة
� .3أي �أعمال بناء ت�شمل التعديالت ،والتجديدات،
ال تتجاوز م�س�ؤوليتنا عن الأ�ضرار التي تلحق بمقدم المطالبة
والإ�ضافات ،والإ�صالحات في المبنى.
والنفقات والتكاليف التي يتكبدها عن �سبب �أ�صلي واحد
 .4الهبوط الأر�ضي ،و� /أو رفع المبنى ،و� /أو انهيار
 3٫000٫000درهم لكل مطالبة /مبلغ �إجمالي.
المبنى ،و� /أو االنزالق الأر�ضي.
• تكلفة ال�صيانة �أو ال�صيانة العادية.
• الخ�سائر التي تُعزى �إلى الأ�سب�ستو�س� ،أو النا�شئة عنه
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر� ،أو المرتبطة به ب�أي طريقة.
• �أي خ�سارة� ،أو تلف� ،أو �ضرر م�ستثنى تحديد ًا في �أي
مكان �آخر في الق�سم ( )1من هذه الوثيقة.
تطبق هذه التغطية عندما تدرج في جدول وثيقتك فقط.

الجزء (ب) :الأ�ضرار التي تلحق بالخدمات:

الأ�ضرار العر�ضية بفعل الو�سائل الخارجية التي تلحق بما
يلي:
�أ .الكابالت �أو الأنابيب تحت الأر�ض التي تمد الوحدة
الم�ؤمن عليها في المبنى بالخدمات.

ال�شروط والأحكام ١٢

(الحريق والمخاطر المرتبطة به)
ب.خزانات ال�صرف ال�صحي و�أغطية فح�ص ال�صرف
التي تقع داخل الوحدة الم�ؤمن عليها فقط والتي تتحمل
الم�س�ؤولية القانونية عنها.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه
 10٫000درهم لكل مطالبة وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها
في جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في
هذه الوثيقة.

الجزء(ج) :ك�سر الزجاج الثابت والتركيبات ال�صحية

تطبق هذه التغطية عندما تدرج في جدول وثيقتك فقط.

الجزء (�أ) :ال ُمحتويات في منزلك:

�سنوفر تغطية للخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تلحق بالمحتويات،
والأ�شياء الثمينة ،والمجوهرات ،والمعدات المحمولة في
منزلك ب�سبب:
�أ .الحريق� ،أو ال�صواعق� ،أو االنفجار� ،أو الزالزل.
ب .الدخان

با�ستثناء:
الك�سر العر�ضي للزجاج الثابت بفعل خطر م�ؤمن �ضده
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن العمليات الزراعية� ،أو
الذي ي�شكل جزء ًا من هيكل المبنى ،ومبلغ الت�أمين المعلن
ال�صناعية� ،أو �أي عملية تدريجية.
الذي يت�ضمن الزجاج فقط في وحدات الألواح ال�شم�سية،
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تت�سبب فيها �أنت� ،أو الموظفون
والحمامات الثابتة ،و�أحوا�ض اال�ستحمام ،وكبائن
�أو ال�ضيوف� ،أو الم�ست�أجرون� ،أو �أي فرد من �أفراد
اال�ستحمام ،وال�شطاف ال�صحي ،و�أحوا�ض الغ�سيل ،والأ�سطح
عائلتك� ،أو �أي من العمالة المنزلية.
الواقية من الرذاذ ،ووحدات التجميع ،والأحوا�ض ،و�سلطانية
المرحا�ض ،وخزانات المرحا�ض (وتركيباتها وتجهيزاتها) .ت .العوا�صف والفي�ضانات.
با�ستثناء:
• وقوع الك�سر �أثناء ترك منزلك غير م�أهول لمدة تزيد
على  60يوم ًا متتالية.
• ال�شقوق� ،أو الخدو�ش� ،أو الت�شققات في �أي عن�صر.
• الأ�ضرار الناجمة عن الحرب ،وحاالت الإ�ضراب،
واالنفجارات النووية ،والأعمال الإرهابية ،و�أعمال
ال�شغب.
• تلف الألواح الزجاجية بفعل الحريق ،واالنفجارات،
والحرارة (درجة الحرارة المتغيرة) ،والغاز.
• الأ�ضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الزالزل،
وال�صقيع ،والعوا�صف.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه  %10من مبلغ
الت�أمين على المبنى وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في
جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في
هذه الوثيقة.

ث�.أعمال ال�شغب� ،أو الإ�ضراب� ،أو اال�ضطرابات المدنية� ،أو
ا�ضطرابات العمل� ،أو الأ�شخا�ص المخربين �أو ذوي النية
ال�سيئة.
با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تت�سبب فيها �أنت� ،أو
الموظفون� ،أو ال�ضيوف� ،أو الم�ست�أجرون� ،أو �أي فرد من
�أفراد عائلتك� ،أو �أي من العمالة المنزلية.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي لم تُبلغ ال�شرطة بها.
ج .اال�صطدام بالمركبات ،والحيوانات ،والطائرات ،وغيرها
من الأجهزة الجوية� ،أو المواد التي يتم �إ�سقاطها منها
بما في ذلك �أجهزة ا�ستقبال الراديو ،والتلفزيون،
و�أطباق الأقمار ال�صناعية ،وتجهيزاتها ،و�صواريها.

ال�شروط والأحكام

١٣

با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن الح�شرات� ،أو الطيور،
�أو الحيوانات المنزلية الأليفة.
�أ .ت�سرب المياه �أو وقود التدفئة من خزانات المياه� ،أو
الأنابيب� ،أو الأجهزة الثابتة� ،أو �أجهزة التدفئة الثابتة.
با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• فقدان �أو تلف العن�صر �أو الجهاز الذي تت�سرب منه
المياه �أو الزيت.
• تكاليف تحديد م�صدر ت�سرب الماء �أو وقود التدفئة
ومعالجته.
ب.ال�سرقة �أو محاولة ال�سطو على المنزل التي تنطوي على
الدخول �إلى المبنى �أو الخروج منه ق�سر ًا وبا�ستخدام
العنف.
با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تت�سبب فيها �أنت� ،أو
الموظفون� ،أو ال�ضيوف� ،أو الم�ست�أجرون� ،أو �أي فرد من
�أفراد عائلتك� ،أو �أي من العمالة المنزلية.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع ب�سبب الخداع �إال �إذا تم
الدخول فقط بالخداع.
• فقدان العنا�صر في غير محلها �أو فقدانها في المنزل
بما في ذلك الخ�سائر غير المعروفة �أو االختفاء
الغام�ض.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي لم تُبلغ بها ال�شرطة.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
ت� .سقوط �أجهزة ا�ستقبال الراديو والتلفزيون (بما في ذلك
�أطباق الأقمار ال�صناعية) وتجهيزاتها و�صواريها.
ث .الأ�ضرار الناجمة عن �سقوط الأ�شجار �أو فروعها.
با�ستثناء:
• الأ�ضرار التي تلحق بالأ�شجار.
• تكلفة �إزالة الأ�شجار �أو الفروع ال�ساقطة.
• االنحناء التدريجي.

ال�شروط والأحكام ١٤

يخ�ضع جميع ما ذكر �أعاله للحدود الواردة في جدول الوثيقة
خا�صتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (ب) :ال ُمحتويات المنقولة م�ؤقتاً:

فقدان �أو تلف المحتويات �أثناء نقلها م�ؤقت ًا لأغرا�ض 
تنظيفها� ،أو تجديدها� ،أو �إ�صالحها� ،أو لأغرا�ض �أخرى
مماثلة في �أماكن �أخرى في نف�س المبنى �أو �إلى �أي مبنى �آخر
داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
با�ستثناء:
• فقدان �أو تلف المحتويات ب�سبب غمرها بالمياه �أو
تعر�ضها للعوا�صف �أثناء وجودها خارج المنزل.
• فقدان �أو تلف المحتويات �أثناء نقلها لغر�ض بيعها �أو
عر�ضها في معر�ض �أثاث.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه  %20من مبلغ
الت�أمين على المحتويات بموجب �أي من البنود المدرجة
تحت الق�سم ( )3الجزء (�أ) وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها
في جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في
هذه الوثيقة.

الجزء (ج) :ال ُمحتويات الموجودة في الفناء
الخارجي:

فقدان �أو تلف المحتويات �أثناء وجودها في الفناء وفي حالة
ت�شغيلها في الفناء ،ولكن داخل حدود الأر�ض التي تحيط بمنزلك.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه مبلغ الت�أمين
الإجمالي المحدد في جدول وثيقتك �إجما ًال مقابل الخ�سائر عن
�أي من البنود المدرجة تحت الق�سم ( )3الجزء (�أ).
با�ستثناء:
• فقدان �أو تلف المحتويات ب�سبب غمرها بالمياه �أو
تعر�ضها للعوا�صف �أثناء وجودها خارج المنزل.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
• فقدان �أو تلف الدراجات الهوائية.
• فقدان �أو تلف المحتويات ال ُمعدة لال�ستخدام داخل
منزلك ولي�س في الفناء.

ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه  5٫000درهم
وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك وال�شروط
واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (د)� :سرقة المفاتيح

في حال �سرقة مفاتيح �أقفال الأبواب الخارجية لمنزلك� ،أو
�أنظمة الإنذار� ،أو الخزائن المنزلية الموجودة في منزلك
�إثر الدخول �أو الخروج منه ق�سر ًا �أو با�ستخدام العنف �إلى
المنزل �سوف ندفع تكلفة ا�ستبدال �أو �إ�صالح الأقفال �أو
�آليات القفل حتى الحد المبين في جدول وثيقتك.
با�ستثناء:
• الفقدان �أو ال�سرقة التي لم تبلغ ال�شرطة بها.
• الفقدان �أو التلف �أثناء ت�أجير منزلك �أو م�شاركته مع �أي
�شخ�ص �آخر غير عائلتك.
• الفقدان �أو التلف الناتج عن الخلل� ،أو الم�شكالت� ،أو
الأعطال الميكانيكية� ،أو الكهربائية� ،أو الإلكترونية.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي �سندفعه  3٫000درهم
وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك وال�شروط
واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (هـ) :خ�سارة الإيجار �أو تكلفة ال�سكن البديل

�إذا ت�ضرر منزلك و�أ�صبح غير �صالح لل�سكن لأي �سبب بفعل
المخاطر المدرجة في الجزء «�أ» ف�سندفع التعوي�ض على
النحو التالي :في حالة كون �شاغل المبنى /المنزل الم�ؤمن
عليه هو المالك ال�شاغل:
�أ .نفقات االنتقال �إلى �سكن بديل بمبلغ �أق�صاه 5٫000
درهم فقط.
ب�.إيجار �شقة مفرو�شة بم�ستوى مماثل لل�شقة التي كنت
ت�شغلها في المبنى الم�ؤمن عليه في موقع مماثل فقط.
في حالة كون �شاغل المبنى الم�ؤمن عليه هو الم�ست�أجر:
�أ .نفقات االنتقال �إلى �سكن بديل بمبلغ �أق�صاه
 2٫500درهم فقط.
ب.الفرق بين بدل الإيجار ال�سابق وبدل الإيجار لل�سكن

البديل الذي من المفتر�ض �أن يكون مفرو�ش ًا وبم�ستوى
مماثل لل�شقة التي كنت ت�شغلها في المبنى الم�ؤمن عليه
في موقع مماثل فقط.
فترة التعوي�ض التي �سنغطيها هي ما بين �إخالء المبنى/
المنزل الم�ؤمن عليه و�إحدى الحاالت التالية� ،أيهما �أ�سبق:
�أ .عندما يكون المبنى �أو ال�شقة منا�سبة لل�سكن.
ب.عند ا�ستنفاد مبلغ الت�أمين المحدد لل�سكن البديل.
ت .بحد �أق�صى � 12شهر ًا من تاريخ ت�ضرر منزلك وكونه غير
�صالح لل�سكن.
ال ي�ستحق دفع هذه التغطية �إال �إذا كنت مقيم ًا في العقار
الم�ؤمن عليه� .إذا كان لديك تغطية للمبنى والمحتويات معاً
يمكنك المطالبة بموجب ق�سم واحد فقط.
في كلتا الحالتين ال يتجاوز التعوي�ض  %20من مبلغ الت�أمين
على المحتويات �أو بحد �أق�صى  500٫000درهم فقط،
�أيهما �أقل وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك
وال�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (و) :نقل الأمتعة المنزلية

فقدان �أو تلف المحتويات بفعل �أي �سبب مدرج في الق�سم
(�أ� )3-أثناء نقلها من منزل �إلى �آخر بما في ذلك تحميلها
و�إنزالها في حدود الوالية الق�ضائية لدولة الإمارات العربية
المتحدة �شريطة �أن يتم هذا النقل بوا�سطة متعهدين
متخ�ص�صين في النقل خالل فترة �أق�صاها � 5أيام عمل من
تاريخ النقل الأول.
لن تتمتع بتغطيتك الت�أمينية �إذا لم تقم ب�إخطارنا قبل النقل
الدائم لمحتوياتك وتقديم تفا�صيل العنوان الجديد في
غ�ضون � 5أيام من تاريخ النقل �إلى عنوانك الجديد.
با�ستثناء:
• الأ�ضرار الناجمة عن ال ِبلى ،والإهالك ،وعامل ال�ضوء.
• الأ�ضرار الناجمة عن الظروف الجوية� ،أو العثة� ،أو
الهوام� ،أو الإ�صابة بالح�شرات� ،أو الرطوبة� ،أو ال�صد�أ� ،أو
العفن الرطب �أو الجاف.

ال�شروط والأحكام

١٥

•
•
•

•
•
•

�أي �سبب ين�ش�أ تدريجي ًا� ،أو �أي عملية تنظيف� ،أو غ�سيل
و�إ�صالح� ،أو تجديد �أي عنا�صر.
�أي عطل كهربائي �أو ميكانيكي� ،أو خ�سائر تبعية.
�سندات ال�ضمان ،والم�ستندات ،و�سجالت الأعمال،
والمخطوطات ،والطوابع ،والأموال ال�شخ�صية،
والمجوهرات ،والأ�شياء الثمينة ،والوثائق ،ومعاطف
الفراء.
الأ�ضرار الناجمة �أثناء النقل البحري و� /أو الجوي.
النقل الدولي �أو النقل خارج دولة الإمارات العربية
المتحدة.
فقدان �أو تلف المحتويات في م�ستودع �أو مخزن الأثاث.

الجزء (ح) :ممتلكات الزوار ال�شخ�صية

�سندفع مبلغ الت�أمين المحدد في جدول وثيقتك عن الخ�سائر
�أو الأ�ضرار التي تلحق بممتلكات الزوار ال�شخ�صية في
منزلك بفعل �أيٍّ من الأ�سباب المذكورة في الق�سم (�-3أ).
با�ستثناء:
• فقدان الأموال ال�شخ�صية ،وبطاقات االئتمان ،والأ�شياء
الثمينة ،والمجوهرات ،والم�ستندات.
• �أي فقدان �أو تلف لم تبلغ به ال�شرطة.
يخ�ضع ما ورد �أعاله للقيود المحددة في جدول وثيقتك
ولل�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

ال يتجاوز التعوي�ض  %10من مبلغ الت�أمين على المحتويات �أو
المبلغ المحدد في جدول وثيقتك وفق ًا للحدود المن�صو�ص 
عليها في جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات العامة
الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (ط) :ف�ساد المواد الغذائية في الثالجات

�سندفع مبلغ ًا �أق�صاه مبلغ الت�أمين المحدد في جدول وثيقتك
عن الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تلحق بالطعام في الثالجة �أو
المجمد المنزلي ب�سبب:

الجزء (ز) :تعوي�ض الإ�صابات المميتة

�أ .ارتفاع �أو انخفا�ض في درجة الحرارة.

في حالة وفاتك �أو وفاة زوجك /زوجتك كنتيجة مبا�شرة
للإ�صابة التي لحقت بك بمنزلك ب�سبب الحريق� ،أو
االنفجار� ،أو ال�صواعق� ،أو الل�صو�ص �سندفع مبلغ ًا �إجمالياً
قدره  70٫000درهم �شريطة �أن تحدث الوفاة في غ�ضون
ثالثة �أ�شهر من هذه الإ�صابة.
با�ستثناء:
• الخ�سائر المتعلقة بالأن�شطة والمهن الخطرة.
• الخ�سائر الناجمة عن الخمور ال ُم�سكرة �أو العقاقير
على النحو المحدد في قانون المعامالت المدنية لدولة
الإمارات العربية المتحدة.
• ال�ضرر �أو المر�ض الناجم عن �إيذاء النف�س.
• �أي مر�ض� ،أو اعتالل� ،أو ا�ضطراب طبي.
يخ�ضع ما ورد �أعاله للقيود المحددة في جدول وثيقتك
ولل�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

ال�شروط والأحكام ١٦

ب .التلوث من غاز التبريد �أو المبردات.
ت� .أيٍّ من الأ�سباب المذكورة في الق�سم (�-3أ) بما في ذلك
فقدان �أو تلف الطعام الذي تم �إخراجه من الثالجة �أو
المجمد بعد وقوع حادث بفعل هذه الأ�سباب.
با�ستثناء:
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن تعمد الجهة المخت�صة
بتوفير الطاقة قطع �أو تقييد م�صدر الطاقة.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن �إهمال متعمد من
جانبك �أو من جانب �أي فرد من �أفراد عائلتك� ،أو
�ضيوفك� ،أو موظفيك� ،أو �أي من العمالة المنزلية لديك.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار ب�سبب وحدة ال�ضاغط في الثالجة
�أو المجمد التي يبلغ عمرها � 10سنوات ف�أكثر.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.

يخ�ضع ما ورد �أعاله للقيود المحددة في جدول وثيقتك
ولل�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

الجزء (ي) :م�س�ؤولية الم�ست�أجر

الجزء (ك) :الم�س�ؤولية ال�شخ�صية لل�شاغلين
و�أ�صحاب العمل

�سنقوم بتعوي�ضك عن م�س�ؤوليتك القانونية ب�صفتك �شاغ ًال
للمنزل عن الأ�ضرار ،والنفقات ،والتكاليف التي يتكبدها
المالك فيما يتعلق بما يلي:

�سندفع مبلغ ًا �أق�صاه مبلغ الت�أمين المحدد في جدول وثيقتك
والذي تتحمل الم�س�ؤولية القانونية عنه بموجب �شروط عقد
الإيجار الخا�ص بك ب�صفتك م�ست�أجر ًا -ولي�س ب�صفة مالك� -أ� .إ�صابة ج�سدية �أو وفاة �أي �شخ�ص �إثر حادث بما في
ذلك الموظفون والعمالة المنزلية لديك بحد �أق�صى
عن االلتزامات المتعلقة بما يلي:
 1٫000٫000درهم.
�أ .فقدان �أو تلف التركيبات والتجهيزات الخا�صة بالمنزل
ب.الخ�سائر �أو الأ�ضرار العر�ضية التي تلحق بالممتلكات
والمالك ج َّراء �أيٍّ من الأ�سباب المذكورة في الق�سم
المادية بحد �أق�صى  2٫000٫000درهم.
(.)1
ت� .شريطة �أن تقع تلك الم�س�ؤولية خالل مدة الت�أمين داخل
ب.الك�سر العر�ضي للزجاج الثابت الذي ي�ش ِّكل جزء ًا
دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع �أنحاء العالم
من المبنى ،بما في ذلك الزجاج في وحدات الألواح
فيما يتعلق بالزيارات الم�ؤقتة التي ت�صل �إلى  90يوم ًا في
ال�شم�سية ،والحمامات الثابتة ،و�أحوا�ض اال�ستحمام،
ال�سنة كحد �أق�صى.
وكبائن اال�ستحمام ،وال�شطاف ال�صحي ،و�أحوا�ض 
الغ�سيل ،والأ�سطح الواقية من الرذاذ ،ووحدات التجميع ،كما �سندفع جميع تكاليف الدفاع والم�صروفات المتكبدة
والأحوا�ض ،و�سلطانية المرحا�ض ،وخزانات المرحا�ض .بموافقة خطية من جانبنا وفق ًا للقيود المذكورة �أعاله.
ت .الأنابيب والكابالت :الأ�ضرار العر�ضية بفعل و�سائل
خارجية لما يلي:
.١

الكابالت �أو الأنابيب تحت الأر�ض التي توفر
خدمات �إلى المبنى ومنه.

.٢

خزانات ال�صرف ال�صحي و�أغطية فح�ص 
ال�صرف فقط.

با�ستثناء:
• تطبق اال�ستثناءات على الخ�سائر �أو الأ�ضرار الواردة في
الق�سم (.)1
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
يخ�ضع ما ورد �أعاله للقيود المحددة في جدول وثيقتك
ولل�شروط واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

با�ستثناء:
• الم�س�ؤولية التي تن�ش�أ ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر عن �أو
فيما يتعلق بما يلي:
 .١امتالكك� ،أو حيازتك� ،أو ا�ستخدامك� ،أو
اال�ستخدام بالنيابة عنك لأي دراجة بخارية �أو
غيرها من المركبات ذات الدفع الميكانيكي
(بخالف معدات الب�ستنة المنزلية الآلية
الم�ستخدمة داخل حدود الأر�ض التابعة
لمنزلك) ،والطائرات بدون طيار ،والدراجة
الكهربائية ،والمنازل المتنقلة ،ومعدات النقل
ال�شخ�صية للبالغين والأطفال.
 .٢الطائرات بما في ذلك الطائرات النموذجية.
 .٣المراكب وال�سفن الم�صممة ال�ستخدامها في
المياه �أو عليها.
� .٤شغل الأرا�ضي والمباني (بخالف منزلك �أو
الأر�ض المحيطة به).

ال�شروط والأحكام

١٧

الق�سم :٤

المتعلقات
الق�سم ُ :٥

ال�ضرر العر�ضي للمحتويات
(جميع المخاطر)

•
•
•
•
•

 .٥ملكية الأرا�ضي والمباني �أو الممتلكات غير
المنقولة.
�أي عمل متعمد �أو �ضار.
.٦
 .٧فيـرو�س نقـ�ص المناعـة الب�شـرية و� /أو المـر�ض 
المرتبـط به بما في ذلك متالزمة نق�ص 
المناعة المكت�سب (الإيدز) و� /أو �أي م�شتقات
طافرة �أو �أ�شكال منها �أي ًا كان ال�سبب.
الم�س�ؤولية بموجب �أي اتفاق والتي لم تكن لتن�ش�أ لوال 
وجود ذلك االتفاق.
الم�س�ؤولية النا�شئة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر عن �أو
فيما يتعلق بممار�سة �أي عمل تجاري �أو مهنة.
فقدان �أو تلف ممتلكاتك� ،أو الممتلكات التي تحتفظ بها،
�أو التي تكون في عهدتك� ،أو تحت �سيطرتك.
�أي �إ�صابة ج�سدية تحدث لأي �شخ�ص �أثناء عمله لديك
�أو لدى �أي فرد من �أفراد �أ�سرتك بموجب عقد.
الخ�سائر والمطالبات التي ترتبط با�ستخدام مادة
الأ�سب�ستو�س �أو النا�شئة عنه ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر،
�أو ي�ساهم فيها ب�أي �شكل.

ال تتجاوز م�س�ؤوليتنا عن الأ�ضرار والنفقات والتكاليف
التي يتكبدها مقدم المطالبة عن �سبب �أ�صلي واحد مبلغ ًا
�إجمالي ًا قدره  3٫000٫000درهم كحد �أق�صى وفق ًا للحدود
المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك وال�شروط واال�ستثناءات
العامة الواردة في هذه الوثيقة.

ال�شروط والأحكام ١٨

تطبق هذه التغطية عندما تدرج في جدول وثيقتك فقط.
�سنقوم بتمديد تغطية الأ�ضرار التي تلحق بالمحتويات
الم�ؤمن عليها المندرجة تحت الق�سم ( )3من الوثيقة �أثناء
وجودك في منزلك داخل المبنى الم�ؤمن عليه والناجمة عن
الو�سائل الخارجية المفاجئة العر�ضية.
با�ستثناء:
• الأ�ضرار التي تلحق بالمجوهرات ،والأ�شياء الثمينة،
والأعمال الفنية.
• الأ�ضرار التي تلحق بالمالب�س ،والعد�سات الال�صقة،
والطوابع ،والمواد الغذائية ،والدراجات الهوائية.
• الأ�ضرار الناجمة عن ال ِبلى� ،أو اال�ستهالك� ،أو عامل ال�ضوء،
�أو الظروف الجوية� ،أو �أي �سبب �آخر ين�ش�أ تدريجي ًا.
• الأ�ضرار التي تنجم عن العثة� ،أو الهوام� ،أو الإ�صابة
بالح�شرات� ،أو الرطوبة� ،أو ال�صد�أ� ،أو العفن الرطب� ،أو
الجاف.
• الأ�ضرار الناجمة عن �أي عملية تنظيف� ،أو غ�سيل� ،أو
�إ�صالح� ،أو تجديد �أي عن�صر.
• الفقدان� ،أو التلف� ،أو الخلل الـذي ال يترتب عليه مبا�شرة
�أو يعزى �إليه وقـوع حادث بما في ذلك -على �سبيل
المثال ال الح�صر -انقطاع التيار الكهربائي �أو الأعطال
الميكانيكية.
• الأ�ضرار الناجمة عن قطبية غير �صحيحة في البطارية.
• تلف الأ�شرطة الم�سجلة� ،أو الأقرا�ص� ،أو ال�سجالت.
• الأ�ضرار الناجمة عن الحيوانات الأليفة �أو الطيور.
• تلف �أبواب الفرن الزجاجية �أو الزجاج الخزفي في
مواقد الطبخ.
• الخ�سائر التبعية.
• الفقدان �أو التلف �أثناء �إقرا�ض المنزل� ،أو ت�أجيره� ،أو
ت�أجيره من الباطن كلي ًا �أو جزئي ًا.

�أو المقتنيات ال�شخ�صية والأ�شياء الثمينة والمعدات
المحمولة داخل منزلك وبعيداً عن منزلك
• الخ�سائر التي تعزى �إلى الأ�سب�ستو�س� ،أو النا�شئة عنه
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر� ،أو التي ي�ساهم فيها
بطريقة �أو ب�أخرى.
• الخ�سائر �أو الأ�ضرار الم�ستثناة تحديد ًا في �أي مكان �آخر
في الق�سم ( )3من هذه الوثيقة.
مالحظة :لن ندفع تعوي�ض ًا عما يلي بموجب الق�سم ()3
و�/أو الق�سم (:)4
•
•
•
•

•
•
•
•

تطبق هذه التغطية عندما تدرج في جدول وثيقتك فقط.

 .١ال ُمقتنيات ال�شخ�صية والأ�شياء الثمينة والمعدات
المحمولة

�سندفع تعوي�ض ًا عن المتعلقات ال�شخ�صية ،والأ�شياء الثمينة،
والأجهزة المحمولة خا�صتك في حالة فقدانها �أو تلفها جراء
و�سائل عر�ضية بمبلغ �أق�صاه مبلغ الت�أمين الوارد في جدول
الوثيقة �أثناء وجودها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
�أو بمبلغ �أق�صاه مبلغ الت�أمين �أثناء نقلها م�ؤقت ًا �إلى �أي مكان
�آخر في العالم لمدة ال تتجاوز  90يوم ًا خالل �أي فترة للوثيقة
وفق ًا لتوفر تقرير ال�شرطة.

الممتلكات الم�ؤمن عليها بموجب �أي وثيقة �أخرى.
الأوراق المالية والم�ستندات من �أي نوع.
فقدان �أو تلف المحتويات في م�ستودع �أو مخزن الأثاث.
الدراجات البخارية �أو غيرها من المركبات ذات الدفع يرجى الرجوع �إلى �شروط الحد الأق�صى للعن�صر الواحد في
الميكانيكي �أو الكهربائي (بخالف معدات الب�ستنة
جدول وثيقتك.
المنزلية) ،والطائرات ،والقوارب المائية ،و�ألواح التزلج
ال�شراعي ،والمنازل المتنقلة ،والعربات المقطورة ،وقطع با�ستثناء:
• الفقدان� ،أو التلف الناتج عن البلى� ،أو الإهالك� ،أو �أثناء
الغيار ،والملحقات الخا�صة ب�أي منها.
عملية تنظيف �أو غ�سيل �أو �إ�صالح �أو تجديد �أي عن�صر،
الب�ضائع الم�ستخدمة لأغرا�ض تجارية �أو مهنية.
�أو بفعل ال�ضوء� ،أو العوامل الجوية� ،أو العثة� ،أو الهوام� ،أو
الموا�شي والحيوانات الأليفة.
�أي �سبب �آخر ين�ش�أ تدريجي ًا.
الخ�سائر �أو الأ�ضرار التي تقع �أثناء ترك منزلك غير
• تلف المعدات الريا�ضية والمالب�س الريا�ضية الخا�صة
م�أهول لمدة تزيد على  60يوم ًا متتالية.
�أثناء اللعب.
الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن �أي عمل متعمد من
• الزالجات (بما في ذلك الع�صي والأربطة) ،والزوارق
جانبك �أو من جانب �أي فرد من �أفراد عائلتك �أو �أي
المائية ،ومعدات الغط�س تحت الماء ،ومعدات التخييم
�أ�شخا�ص �آخرين.
وركوب الخيل.
• العد�سات الال�صقة ،وعد�سات القرنية ،و�أجهزة ال�سمع.
• الم�صادرة �أو الحجز من قبل الجمارك �أو �أي م�س�ؤولين
�آخرين.
• الخ�سارة التبعية.
• الفقدان� ،أو التلف� ،أو الخلل الـذي ال يترتب عليه مبا�شرة
�أو يعزى �إليه وقـوع حادث بما في ذلك -على �سبيل
المثال ال الح�صر -انقطاع التيار الكهربائي �أو الأعطال
الميكانيكية.
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الق�سم :٦

العمالة المنزلية
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن اال�ستخدام التجاري
�أو المهني للأدوات المو�سيقية ،والمعدات الفوتوغرافية،
والريا�ضية وملحقاتها.
الخ�سائر �أو الأ�ضرار الناجمة عن فعل متعمد من
جانبك.
الأموال ال�شخ�صية ،وبطاقات االئتمان ،والأوراق المالية،
والم�شتقات المالية ،والم�ستندات.
�سرقة الأ�شياء الثمينة التي تُركت في الخالء �أو في
�سيارة غير مراقبة على الطريق با�ستثناء ما ُيترك في
�صندوق مغلق� ،أو منطقة �أمتعة مقفلة ومغطاة� ،أو درج
تابلوه مغلق عقب وجود �أدلة مادية على الدخول الق�سري.
فقدان �أو تلف الممتلكات المر�سلة عن طريق البحر �أو
الخطوط الجوية بموجب بولي�صة �شحن بحري �أو جوي �أو
وثيقة مماثلة.
فقدان �أو تلف الق�صبات� ،أو الأغلفة� ،أو الأوتار لأي �آلة
مو�سيقية.
الدراجات البخارية وغيرها من المركبات ذات الدفع
الميكانيكي �أو الكهربائي.
الموا�شي والحيوانات الأليفة.
فيما يتعلق بالدراجات الهوائية فقط:
 .1فقدانها �أو تلفها �أثناء ا�ستخدامها في �سباقات
الم�ضمار �أو لأغرا�ض تجارية.
� .2سرقتها ما لم تكن موجودة في مبنى �أو مقفلة
ب�شكل �آمن و ُمثبته في ج�سم ثابت.
 .3فقدان ملحقاتها �أو تلفها ما لم ينتج ذلك عن
وقوع حادث للدراجة� ،أو ما لم يتم �سرقتها� ،أو
تلفها بفعل النيران في نف�س الوقت.
الأ�شياء الثمينة والمعدات المحمولة التي تتجاوز الحد
الأق�صى للعن�صر الواحد ما لم يتم تقديم قائمة بهذه
المفقودات �إلينا.
حاالت االختفاء الغام�ض.
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 .٢الأموال ال�شخ�صية وبطاقات االئتمان

تطبق هذه التغطية الت�أمينية عندما تدرج في جدول وثيقتك
فقط� .سنوفر تغطية ت�أمينية على الأموال ال�شخ�صية
وبطاقات االئتمان الخا�صة بك في حالة فقدانها �أو تلفها
ب�سبب ال�سطو� ،أو ال�سرقة مع وجود عالمات ظاهرة للعنف،
�أو و�سائل عر�ضية �أثناء وجودها داخل الحدود الجغرافية
ووجودها م�ؤقت ًا في مكان �آخر في العالم لمدة ال تتجاوز
 90يوم ًا خالل �أي فترة للوثيقة.
يتم الت�أمين على بطاقات االئتمان فقط �ضد �أي فقدان
نتيجة �سوء اال�ستخدام من قبل �أي �شخ�ص غير م�صرح له
بعد فقدان �أو �سرقة �أي من هذه البطاقات قبل �أن تتلقى
ال�شركة ال ُم�صدرة للبطاقة �إخطار ًا بفقدانها �شريطة
االمتثال لل�شروط التي �صدرت بموجبها البطاقة.
با�ستثناء:
• الت�ص ُّيد �أو االحتيال على بطاقات االئتمان.
• النق�ص ب�سبب خط�أ �أو �إغفال.
• الخ�سائر التي لم تبلغ بها ال�شرطة.
• فقدان بطاقات االئتمان التي لم يبلغ عنها ال�شركة
ال ُم�صدرة لها خالل � 24ساعة من اكت�شاف فقدانها.
ال يتجاوز �إجمالي المبلغ الذي �سندفعه  2٫500درهم وفق ًا
للحدود المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك وال�شروط
واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.

 .٣فقدان ال ُم�ستندات ،وجواز ال�سفر ،ورخ�صة القيادة،
وت�صريح العمل ،وت�صريح الإقامة الخا�صة بك

تطبق هذه التغطية عندما تدرج في جدول وثيقتك فقط.
�سن�سدد تكاليف �إ�صدار ن�سخة من وثيقة الهوية ال�شخ�صية
التي تعر�ضت للتلف �أو الفقدان العر�ضي �أثناء وجودك داخل
الحدود الجغرافية ووجودك م�ؤقت ًا في �أي مكان �آخر في
العالم لمدة ال تتجاوز  90يوم ًا خالل �أي فترة للوثيقة.
ال يتجاوز الحد الأق�صى للمبلغ الذي يمكن التعوي�ض عنه
لكل ُم�ستند  1٫000درهم و � /أو  3٫000درهم لجميع
ال ُم�ستندات.

�سندفع المبلغ (المبالغ) المحددة �أدناه عن كل حادث
�أو �إجما ًال في حالة تعر�ض �أيٍّ من العمالة المنزلية لديك
المحدد ا�سمه/ا�سمها في جدول الوثيقة لإ�صابات ج�سدية
�إثر حادث خالل مدة الوثيقة.
�أ .الوفاة �أو العجز الكلي الدائم �إثر حادث:
 35٫000درهم.
ب.الم�صروفات الطبية المتكبدة ب�سبب حادث:
 10٫000درهم.

ت .م�صروفات العودة �إلى الوطن 5٫000 :درهم.
وفق ًا للحدود المن�صو�ص عليها في جدول وثيقتك وال�شروط
�شريطة:
�أ� .أن يتم التعوي�ض عن تكاليف �إ�صدار ن�سخة مماثلة ور�سوم واال�ستثناءات العامة الواردة في هذه الوثيقة.
الإعالن �-إذا لزم الأمر -والغرامات والجزاءات في
النفقات المتكبدة لل�ضرورة وفي حدود المعقول لتغطية
حال فر�ضها ،وغيرها من الم�صاريف النثرية التي يتعين نفقات الجنازة و� /أو لإعادة «العامل المنزلي» �إلى موطنه
�إ�صدار الفواتير من �أجلها.
الأ�صلي في حالة وفاته �أو �إ�صابته بالعجز الكلي الدائم بعد
تعر�ضه لإ�صابة ج�سدية �إثر حادث.
ب�.أن تطبق هذه التغطية فقط عليك �أنت ،وزوجك/
زوجتك ،وطفلين بحد �أق�صى ممن يقيمون عاد ًة معك
با�ستثناء �أي مطالبة تترتب على ما يلي:
داخل الإمارات العربية المتحدة.
• الأن�شطة والمهن الخطرة.
• الم�شروبات الكحولية الم�سكرة �أو المخدرات وفق ًا لقانون
ت .لن نكون م�س�ؤولين عن تكاليف تجديد �أو تمديد الوثيقة
المعامالت المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المفقودة �أو التالفة التي كان �سيتعين عليك تح ُّملها في
• االنتحار� ،أو محاولة االنتحار� ،أو الإ�صابة� ،أو المر�ض 
حالة عدم حدوث خ�سارة.
الناجم عن �إيذاء النف�س.
• الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم على  65عام ًا �أو تقل عن
 18عام ًا وقت وقوع الحادث.
• �أي مر�ض� ،أو اعتالل� ،أو ا�ضطراب طبي.

ال�شروط والأحكام

٢١

ا�ستثناءات
عامة
ال تدفع ال�شركة مبلغ التعوي�ض في الحاالت التالية:
�أ .الحرب والإرهاب
الخ�سارة� ،أو التلفيات� ،أو التكاليف� ،أو الم�صروفات �أياً
كانت طبيعتها والمترتبة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر على �أو
النا�شئة عن �أو المتعلقة ب�أي مما يلي ب�صرف النظر عن �أي
�سبب �أو حدث �آخر ي�ساهم في نف�س الوقت في هذه الخ�سارة
�أو في �أي وقت تابع لحدوثها:
�أ .الحروب� ،أو الغزو� ،أو العدوان الأجنبي� ،أو الأعمال
العدائية� ،أو العمليات الحربية (�سواء كانت الحرب
معلنة �أم غير معلنة)� ،أو الحروب الأهلية� ،أو التمرد� ،أو
الثورة� ،أو االنتفا�ضة� ،أو اال�ضطرابات المدنية التي ت�ؤدي
�إلى �أو تعادل ثورة �شعبية �أو ثورة ع�سكرية �أو اال�ستيالء
على ال�سلطة.
ب.م�صادرة الممتلكات� ،أو ت�أميمها� ،أو الحجز عليها� ،أو
تدميرها� ،أو �إ�صابتها بتلفيات من قبل �أو ب�أوامر �صادرة
عن �أي حكومة� ،أو �سلطة عامة �أو محلية.
ت� .أي من الأعمال الإرهابية .للأغرا�ض الخا�صة بهذا
اال�ستثناء ُيق�صد بالعمل الإرهابي �أي عمل -على �سبيل
المثال ال الح�صر -ي�شتمل على ا�ستخدام القوة �أو
العنف �أو التهديد با�ستخدامهما من جانب �أي �شخ�ص 
(�أ�شخا�ص) �أو مجموعة (مجموعات) من الأ�شخا�ص،
�سواء كانوا يت�صرفون بمفردهم �أو نيابة عن �أي منظمة
(منظمات) �أو حكومة (حكومات) �أو فيما يتعلق بها
وذلك لتحقيق �أغرا�ض �سيا�سية� ،أو دينية� ،أو عقائدية،
�أو �أغرا�ض م�شابهة منها نية الت�أثير على �أي حكومة �أو
�إرهاب ال�شعب �أو �أي طائفة منه.
لن ندفع تعوي�ضات �أي�ض ًا مقابل الخ�سارة� ،أو التلفيات� ،أو
التكاليف� ،أو الم�صروفات �أي ًا كانت طبيعتها والمترتبة ب�شكل
مبا�شر �أو غير مبا�شر على �أو النا�شئة عن �أو المتعلقة ب�أي
فعل ُيتخذ لل�سيطرة على النقاط (� 1أو � 2أو � )3أعاله� ،أو
قمعها� ،أو منعها� ،أو يرتبط بها ب�أي طريقة �أخرى.
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ب .الن�شاط الإ�شعاعي
ج .المخاطر الحا�سوبية الإلكترونية
�أ� .أي حادث� ،أو �أي خ�سارة� ،أو تدمير� ،أو تلفيات ت�صيب
الخ�سائر الناجمة ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر عن:
كانت
�أي ممتلكات �أي ًا كانت� ،أو �أي خ�سارة �أو تكاليف �أي ًا
�أ .الخ�سائر� ،أو التعديل� ،أو التلفيات التي ت�صيب
تنجم عنه� ،أو �أي خ�سارة تحدث ب�سببه.
�أو
ب�.أي م�س�ؤولية قانونية �أي ًا كانت طبيعتها مترتبة ب�شكل
ب.انخفا�ض في الأداء الوظيفي� ،أو التوافر� ،أو القدرة
مبا�شر �أو غير مبا�شر على �أو نا�شئة عن �إ�شعاع �أيوني �أو
الت�شغيلية لنظام حا�سوبي� ،أو عتاد� ،أو برنامج� ،أو
تلوث ناجم عن ن�شاط �إ�شعاعي منبعث من �أي نفايات
برمجيات� ،أو م�ستودع بيانات ،ومعلومات� ،أو رقائق
أغرا�ض الخا�صة
نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي .لل
دقيقة� ،أو دائرة مدمجة� ،أو �أدوات م�شابهة في �أجهزة
بهذا اال�ستثناء فقط ي�شمل االحتراق �أي عملية ان�شطار
الحا�سوب التي تنجم عن برمجيات خبيثة� ،أو نقلها
نووي قائمة ذاتي ًا.
ب�إهمال ،و�أي عمليات نقل تالية (�إلكترونية �أو غيرها)
ت� .أي حادث� ،أو خ�سارة� ،أو تلفيات� ،أو م�س�ؤولية مترتبة
لبرمجيات حا�سوبية تحتوي على رموز خبيثة و� /أو
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر على �أو نا�شئة عن مواد
مدمرة ،بما في ذلك -على �سبيل المثال ال الح�صر-
خا�صة بالأ�سلحة النووية.
الفيرو�سات� ،أو الدودة� ،أو القنبلة المنطقية� ،أو فيرو�س 
ت .االنفجارات ال�صوتية
ح�صان طروادة ،التي يمكن تحديدها ك�سبب للخ�سارة.
�أي خ�سارة� ،أو تدمير� ،أو تلف مترتب على الموجات ال�ضغطية ح .التلف والبلى الناجمين تدريجياً عن �أي �سبب ت�شغيلي.
النا�شئة عن طائرة �أو �آليات جوية تطير ب�سرعة ال�صوت �أو
خ .الخ�سائر التبعية من �أي نوع �أو و�صف ب�سببك �أنت �أو
�أ�سرع من ال�صوت.
ب�سبب عائلتك.
ث .التلوث �أو التلويث
د� .أي مطالبة ب�سبب طائرة مُ�س َّيرة �أو ناجمة عن ا�ستخدام
�أ� .أي خ�سارة ناجمة عن التلوث �أو التلويث با�ستثناء -ما
طائرة مُ�س ّيرة.
لم يذكر خالف ذلك -التدمير �أو التلفيات التي ت�صيب
الممتلكات الم�ؤمن عليها ب�سبب:
ب.التلوث �أو التلويث الناجم في حد ذاته عن خطر م�ؤمن
�ضده.
ت� .أي خطر م�ؤمن �ضده ينجم في حد ذاته عن التلوث �أو
التلويث.
ث�.أي م�س�ؤولية مرتبطة بمواد �أو بقايا النفايات الفا�سدة �أو
التي �سيجري التخل�ص منها.
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�شروط
عامة
الجزء (�أ)  مبلغ الت�أمين على محتويات المنزل

�ستقت�صر المبالغ المدفوعة على تكلفة الإحالل .وحيثما
كانت ال�شركة قادرة على �إ�صالح العقار �ستقت�صر
المبالغ المدفوعة على تكلفة الإ�صالح .وتقرر ال�شركة
وفق ًا لتقديرها المطلق ما �إذا كانت �ستقوم ب�إحالل
الممتلكات /المحتويات �أو �إ�صالحها.

ينبغي �أن يمثل مبلغ الت�أمين على محتويات المنزل دائم ًا
�إجمالي تكلفة ا�صالح الممتلكات الم�ؤمن عليها دون خ�صم
تكاليف التلف والبلى والإهالك �إال ما يتعلق بالمالب�س،
وبيا�ضات المائدة الخا�صة بالعائلة ،والأجهزة الكهربائية
والإلكترونية ،والدراجات الهوائية ،والأجهزة اال�ستهالكية
مثل الثالجة ،والغ�سالة ،وغيرهما� .إذا لم يكن مبلغ الت�أمين
كافي ًا في وقت حدوث الخ�سارة يمكن حينئذ تقليل الت�سوية
الخا�صة بمطالبتك .يتعين عليك مراجعة مبلغ الت�أمين على
محتويات المنزل ب�صفة دورية للتفكير في �أي تغيير في
القيمة بمرور الوقت .في حالة �إ�ضافتك �إلى قيمة ممتلكاتك
(على �سبيل المثال ب�شراء �أثاث جديد �أو محتويات �أخرى)
يتعين عليك �إبالغنا بحيث يمكن تعديل مبلغ الت�أمين على
محتويات المنزل وفق ًا لذلك.

لن يجري تخفي�ض مبلغ (مبالغ) الت�أمين في �أعقاب دفع
مبلغ المطالبة.

مع مراعاة �إبالغنا في غ�ضون � 5أيام عمل بعد االنتقال �إلى
عنوان جديد في �إطار نطاق التغطية ودفع الق�سط الإ�ضافي
�إذا تطلب الأمر ،ي�ستمر �سريان هذا الت�أمين �شريطة �أن
يكون هذا الم�سكن الجديد مبني ًا بالطوب� ،أو الأحجار� ،أو
الخر�سانة ،وم�سقوف ًا بمواد غير قابلة لال�شتعال ،وقائم ًا
بذاته ،وال  ُي�ستخدم لأغرا�ض تجارية.

ب .بيع المنزل :في حالة �إبرامك عقدَ بيع للمبنى الم�ؤمن
عليه بموجب هذه الوثيقة ،و�إذا ما تعر�ض هذا المبنى
للتدمير �أو التلف في الفترة القائمة بين تبادل العقود
وبعد �إتمام البيع يحق للم�شتري الح�صول على �أي تعوي�ض 
بموجب هذا الت�أمين فيما يتعلق بهذا التدمير �أو التلف
بعد �إتمام البيع �شريطة �أال يكون المبنى م�ؤمن ًا عليه من
قبل الم�شتري �أو �أي طرف ينوب عنه.

الجزء (ب)  تغيير العنوان

الجزء (ج)  ت�سوية المطالبات

 -1المباني (الق�سمان  1و)2
�أ .ت�سوية المطالبات:
بنا ًء على اختيارنا �سنقوم بتعوي�ضك ب�سداد مبالغ نقدية،
�أو �إعادة المنزل �إلى و�ضعه ال�سابق� ،أو �إجراء �إحالل،
�أو القيام ب�إ�صالحات .على الرغم من ذلك لن ندفع �أي
مبالغ مقابل انخفا�ض القيمة ال�سوقية للمنزل والناتجة
عن �إعادة المنزل �إلى و�ضعه ال�سابق� ،أو �إجراء �إحالل،
�أو القيام ب�إ�صالح الأجزاء المت�ضررة من المنزل.
وحيثما كانت ال�شركة قادرة على �إجراء �إحالل العقار
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لت�سوية المطالبات الخا�صة بالخ�سائر �أو التلفيات لن
يكون هناك �أي خ�صم مقابل التلف وال ِبلى والإهالك .لن
تتجاوز م�س�ؤوليتنا عن الخ�سائر �أو التلفيات الناجمة عند
حدوثها المبل َغ المذكور مقابل كل بند في جدول الوثيقة
مطروح ًا منه �أي مبالغ مخ�صومة �إن وجدت وكما هو
وارد في جدول الوثيقة.

 -2المحتويات المنزلية والمقتنيات ال�شخ�صية (الأق�سام
 3و 4و)5
�أ .فيما يتعلق بالمقتنيات ذات القيمة:
•

ال  ُيعد �أي عن�صر ذا قيمة �أعلى من الحد الأق�صى
للعن�صر الواحد ما لم يكن م�ؤمن ًا عليه ومذكور ًا
كعن�صر م�ستقل.

•

ال ينبغي �أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمقتنيات
الق ّيمة ثلث مبلغ الت�أمين الإجمالي الوارد في هذه
الأق�سام ،ما لم ُيذكر خالف ذلك في الجدول.

�أ .البلى والتلف :عند ت�سوية مطالبة مقبولة �سواء �أكانت ال�سجاد التالف فقط ولي�س ال�سجاد غير التالف في الغرف
تنطوي على تلف جزئي �أو خ�سارة كلية (�أي تلف ال يمكن المجاورة .بالن�سبة لأي مطالبة تنجم عن خ�سارة �أو تلف
�إ�صالحه بتكلفة اقت�صادية) �سيكون هناك خ�صم مقابل لعن�صر يمثل جزء ًا من زوج م�ؤمن عليه فلن ُيعد هذا العن�صر
التلف وال ِبلى والإهالك لما يلي:
ذا قيمة خا�صة على هذا النحو ،و�س ُيح�سب المبلغ الم�ستحق
• �أي مطالبة فيما يتعلق بالمالب�س وبيا�ضات المائدة الدفع بموجب هذه الوثيقة كما لو كان هذا العن�صر م�ؤمن ًا
الخا�صة بالعائلة ،والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ،عليه ب�شكل م�ستقل على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على قيمة الزوج
�أو المجموعة.
والدراجات الهوائية ،والأجهزة اال�ستهالكية مثل
الثالجة ،والغ�سالة ،وغيرهما.
ت .الخ�صومات والمبالغ المقتطعة:
•

�أي مطالبة ناجمة عن التلف العر�ضي لأجهزة
ا�ستقبال الراديو ،والتلفزيون ،والألعاب ،و�أجهزة
الت�سجيل ،والأجهزة ال�صوتية ،و�أجهزة الكمبيوتر،
وال�سجاد ،وال ُب ُ�سط التي يزيد عمرها جميع ًا على
� 3سنوات.

•

فيما يتعلق بالممتلكات غير التابعة لك �أو لخادمتك
المنزلية �س ُيطبق خ�صم على ال ِبلى ،والتلف،
والإهالك.

يحدد الجدول التالي انخفا�ض قيمة العنا�صر المذكورة
�أعاله في النقطتين (�أ) و(ب) وذلك لتحديد الحد الأق�صى
للتعوي�ض الذي تلتزم به ال�شركة:
ال�سنة

التحمل
قيمة
ُّ

1
2
3
4
� 5سنوات ف�أكثر

ال �شيء
%10
%20
%30
%٤٠

ب .العنا�صر المتطابقة :لن ندفع �أي تعوي�ض مقابل تكلفة
ا�ستبدال �أي عنا�صر غير تالفة ت�شكل جزء ًا من مجموعة
متطابقة� ،أو عنا�صر متطابقة� ،أو طاقم �أثاث .عندما يكون
ال�سجاد تالف ًا ب�صورة غير قابلة للإ�صالح �سيجري ا�ستبدال

بالن�سبة للق�سمين  1و:2
�سيجري خ�صم مبلغ  1000درهم �إماراتي من �أي مطالبة
بموجب هذه الأق�سام.
بالإ�ضافة �إلى ما ورد �أعاله ،في حالة �أي خ�سارة �أو تلفيات
ترتبط بال�شغب� ،أو اال�ضطرابات الأهلية� ،أو حاالت
الإ�ضراب� ،أو القالقل العمالية� ،أو الأ�شخا�ص الذين يبيتون
�سوء النية �أو المخربين �ستدفع مبلغ تح ُّمل خا�ص بن�سبة %10
من مبلغ المطالبة.
بالن�سبة للأق�سام  3و 4و:5
�س ُيخ�صم مبلغ  350درهم ًا �إماراتي ًا من �أي مطالبة بموجب
هذه الوثيقة ما لم ُيذكر مبلغ التح ُّمل المحدد لأي تغطية �أو
في جدول الوثيقة.
بالإ�ضافة �إلى ما ورد �أعاله �ستدفع  %10من مبلغ المطالبة
في حالة �أي خ�سارة �أو تلف لأي عن�صر تتعدى الحد الأق�صى
للعن�صر الواحد.
�س ُيغطى �أي عن�صر فردي م�ستقل غير ُمعلن وتتعدى قيمته
 10٫000درهم �إماراتي بحد �أق�صى ي�صل �إلى 10٫000
درهم �إماراتي .تُقدَّم ُن�سخ من الإي�صاالت ،والتقييمات،
وال�صور ،وكتيبات التعليمات ،وبطاقات ال�ضمان في حالة
المطالبة التي تتعدى الحد الأق�صى للعن�صر الواحد.
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�ستُطبق عملية خ�صم واحدة في حالة وجود مطالبة تخ�ص
�أكثر من عن�صر واحد وتن�ش�أ عن الواقعة نف�سها وفي الوقت
نف�سه.
في �أي تغطية ت�أمينية� ،إذا ا�ستُنفد مبلغ الت�أمين في �أثناء
فترة �سريان الوثيقة فلن ُت َت َق َّب َل �أي م�س�ؤولية �إ�ضافية.

الجزء (د)  الحد الأق�صى للعن�صر الواحد

بالن�سبة لأي عن�صر يتجاوز الحد الأق�صى للعن�صر الواحد
�س ُيطلب تقديم �إثبات على القيمة عند التقدم بمطالبة
تخ�ص عن�صر ًا تزيد قيمته على الحد الأق�صى للعن�صر
الواحد .يتعين تقديم ن�سخ من الإي�صاالت والتقييمات
وال�صور وكتيبات التعليمات وبطاقات ال�ضمان في حالة
تقديم مطالبة.

الجزء (ه) المنازل غير الم�أهولة

يتعين عليك �إخطارنا �إذا كان منزلك �س ُيترك غير م�أهول
لأكثر من  60يوم ًا متتالية.

الجزء (و) االمتثال ل�شروط الوثيقة

�ستوفر ال�شركة الغطاء الت�أميني المذكور في هذه الوثيقة في
حالة امتثالك �أنت و�أي �شخ�ص له حق المطالبة بموجب هذه
الوثيقة لجميع ال�شروط والأحكام الواردة في الوثيقة طالما
كانت هذه ال�شروط والأحكام تنطبق.

الجزء (ز) دورك للحد من الخ�سارة �أو التلفيات

�أ .يتعين عليك �أنت و�أي �شخ�ص �آخر تنطبق عليه وثيقة
الت�أمين هذه اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لتفادي
وقوع الحوادث� ،أو الخ�سارة� ،أو التلفيات.
ب.ينبغي المحافظة على الممتلكات الم�ؤ ّمن عليها بموجب
هذه الوثيقة في حالة جيدة.

الجزء (ح) التغيرات التي تطر�أ على ظروفك

يتعين عليك �إخطارنا على الفور �أو �إخطار و�سيطك الت�أميني
�أو �شركة الو�ساطة الت�أمينية التابع لها ب�ش�أن �أي تغيير قد
ي�ؤثر في هذا الت�أمين .في حالة عدم �إبالغ ال�شركة ب�ش�أن
�أي تغيير يطر�أ على الحقائق المادية �سيتوقف �سريان هذا
الت�أمين (الحقائق المادية هي تلك الوقائع التي قد ت�ؤثر في
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قرار ال�شركة للت�أمين عليك وفي �شروط الوثيقة �أو الق�سط
الذي قد تريد ال�شركة فر�ضه� .إذا لم تكن متيقن ًا من كون
حقيق ٍة ما تُعد مادية �أم ال يتعين عليك �إخطار ال�شركة
ب�ش�أنها) .يتعين عليك ب�شكل خا�ص �إخطار ال�شركة بما يلي:
�أ� .إذا ما �صدر حكم ق�ضائي� ،أو �إدانة� ،أو تنفيذ لحكم
ق�ضائي في حقك �أو �أحد �أفراد عائلتك (با�ستثناء
المخالفات المرورية).
ب.ب�ش�أن �أي تغييرات تطر�أ على المباني الخا�صة بك.
ت� .إذا ما كان هناك �أي �أعمال �ستُجرى في منزلك.
ث.في حالة انتقالك �إلى منزل جديد.
ج� .إذا ما كنت ترغب في االرتقاء �إلى خطة �أعلى لمبلغ
الت�أمين.
ح� .إذا ما كان منزلك �سيظل غير م�أهول لأكثر من  60يوم ًا.
ُيرجى العلم ب�أنه في حالة عدم �إخطارنا بهذه التغيرات و�أي
تغيرات مادية �أخرى فقد ي�ؤثر ذلك على �أي مطالبة تتقدم
بها �أو قد ي�ؤدي �إلى �إيقاف �سريان هذه الوثيقة.

الجزء (ط)  االحتيال

�إذا كان هناك ما يدعو ال�شركة لالعتقاد با�ستخدامك �أنت،
�أو �أحد �أفراد عائلتك� ،أو �أي �شخ�ص يت�صرف نيابة عنك �أو
َ
الت�ضليل �أو المغاالة للح�صول على:
عن عائلتك
�أ .مبلغ مطالبة �أو مبلغ مطالبة مغالي ًا فيه بموجب وثيقة
الت�أمين الخا�صة بك.
ب.تغطية ت�أمينية غير م�ستحقة لك.
ت .تغطية ت�أمينية ذات ق�سط ت�أمين ُمخف�ض.
ف�ستُفقد جميع التعوي�ضات الم�ستحقة بموجب وثيقة الت�أمين
هذه ،ويحق لل�شركة �إلغاء الوثيقة ،وقد ال ترد ال�شركة
الأق�ساط ،كما يحق لل�شركة �إحالة الأمر لل�شرطة �أو ال�سلطات
لإجراء مالحقة جنائية �أو اتخاذ �أي �إجراء �آخر في �سياق
الحقوق القانونية لل�شركة.

الجزء (ي) الت�أمينات الأخرى

في حالة وجود ت�أمين �آخر يغطي نف�س الخ�سارة� ،أو التلفيات،
�أو الم�س�ؤولية التي تغطيها هذه الوثيقة لن تتحمل ال�شركة
الم�س�ؤولية عن الدفع �أو الم�ساهمة ب�أكثر من ح�صتنا
التنا�سبية في �أي مطالبات.

الجزء (ك)  فترة االنتظار

الجزء (ن)  عدم الإف�صاح �أو التدلي�س

ينبغي �أن تكون المعلومات التي �أدليت بها لنا قبل بدء �سريان
هذه الوثيقة� ،أو �أثناء �سريانها� ،أو لأغرا�ض تجديد الوثيقة
(�سواء كانت هذه المعلومات ُمقدمة �شفهي ًا� ،أو �إلكتروني ًا،
�أو كتابة ،وما �إذا كانت واردة في بيان الحقائق �أو طلب
الت�أمين) كاملة و�صحيحة.

في حالة تغيير ر�أيك بعد �إبرام عقد الت�أمين لدينا والح�صول �إذا لم تطلعنا على جميع الحقائق الجوهرية �أو قدمت
على وثيقتك الت�أمينية يكون لديك فر�صة  15يوم عمل
لنا معلومات غير دقيقة قد تكون �أثرت في قرارنا بتوفير
لمخاطبتنا خطي ًا لت�أكيد عدم رغبتك في اال�ستمرار في
التغطية الت�أمينية �أو م�ستوى الأق�ساط �أو �شروط هذه الوثيقة
الوثيقة .في حال عدم تقديمك لمطالبة بالخ�سارة (�أي
وذلك قبل ح�صولك على الوثيقة في �أي وقت �أو �أثناء �سريان
حدث دعاك لتقديم مطالبة لتلقّي مبلغ من ال�شركة) في تلك الوثيقة �أو قبل تجديدها يحق لنا �إلغاء الوثيقة ،وهذا يعني
الفترة لن تُفر�ض عليك �أي ر�سوم و�ستُرد �أي �أق�ساط قمت
�أننا �سنتعامل مع الوثيقة ك�أنها لم تُبرم من الأ�سا�س .في
ب�سدادها بالفعل.
تلك الظروف ،يحق لنا ووفق ًا لتقديرنا الخا�ص م�صادرة �أي
�أق�ساط مدفوعة �أو �إعادتها �إليك ،و�سيتعين عليك حينئذٍ رد
الجزء (ل)  �إلغاء الوثيقة
�أي مطالبات قمنا بدفعها في �أثناء فترة �سريان الوثيقة.
يحق لك �إلغاء الوثيقة في �أي وقت بعد فترة االنتظار
بمخاطبتنا خطي ًا �أو االت�صال بو�سيطك �أو ب�شركة الو�ساطة الجزء (�س) القانون الحاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي
تخ�ضع وثيقة الت�أمين هذه   -و ُيحتكم في ت�أويلها �أو في
الت�أمينية .طالما لم تقم بتقديم مطالبة �سترد لك ال�شركة
حالة وجود �أي اختالف �أو نزاع نا�شئ عنها �أو مت�صل بها-
المبالغ التي �سددتها ب�صورة تنا�سبية بنا ًء على عدد الأيام
للقوانين والت�شريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية
غير الم�ستغلة في فترة الوثيقة.
المخت�صة في دولة الإمارات العربية
يحق لل�شركة �إلغاء هذه الوثيقة ب�إر�سال �إخطار قبل  30يوم ًا المتحدة .ي�ؤول للمحاكم
ّ
المتحدة وحدها الوالية الق�ضائية في حالة وجود �أي خالف
على الأقل �إلى �آخر عنوان معروف لك ،ويحق لك حينئذ
�أو نزاع نا�شئ عن هذه الوثيقة �أو مت�صل بها.
ا�سترداد الأق�ساط الخا�صة بفترة الت�أمين المتبقية التي
جرى دفع الأق�ساط الخا�صة بها .في حالة �إلغاء هذه الوثيقة الجزء (ع) الإجراءات القانونية
ال يجوز ال�شروع في �أي �إجراء قانوني �أو رفع دعوى بغر�ض 
من جانبنا �ستُرد الأق�ساط للفترة من تاريخ الإلغاء وحتى
الإن�صاف بغر�ض الح�صول على الم�ستحقات بموجب هذه
تاريخ انتهاء �صالحية الوثيقة ب�صورة تنا�سبية.
ً
الوثيقة قبل انق�ضاء �ستين ( )60يوما من تقديم �إثبات
الجزء (م) حقوق الغير
خطي على الخ�سارة وفق ًا للمتطلبات الواردة في هذه الوثيقة.
ال يوجد في هذه الوثيقة ما يمنح �أي �شخ�ص �آخر با�ستثناء
في حالة عدم تقديم �إثبات خطي على الخ�سارة في غ�ضون
ال�شخ�ص الم�ؤمن عليه �أي حقوق بموجب هذه الوثيقة.
عام واحد ( )1من التاريخ الذي كان يتعين فيه تقديم
الإثبات تُعد المطالبة قد تم التخلي عنها لجميع الأغرا�ض،
ومن َث َّم ال يمكن ا�سترداد الم�ستحقات المرتبطة بها بموجب
هذه الوثيقة.
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في حالة �إخالء م�س�ؤوليتنا عن �أي مطالبة تجاهك �أو تجاه
�أي �شخ�ص م�ؤمن عليه ،وفي حالة عدم �إخطارنا في غ�ضون
عام واحد ( )1من تاريخ ت�س ّلم الإخطار الذي ينطوي على
�إخالء الم�س�ؤولية ب�أنك ال توافق على �إخالء الم�س�ؤولية هذا
وتعتزم ا�سترداد هذه المطالبة من جانبنا تُعد المطالبة قد
تم التخلي عنها لجميع الأغرا�ض ،ومن َثم ال يمكن ا�سترداد
الم�ستحقات المرتبطة بها بموجب هذه الوثيقة.

الجزء (ف) �شروط التجديد

يجوز تجديد الوثيقة بموافقتنا من خالل ال�سداد ال ُمقدم
لإجمالي الأق�ساط التي نحددها حيث تكون هذه الأق�ساط هي
قيمة �أق�ساط الت�أمين ال�سارية في وقت التجديد .على الرغم
من ذلك فنحن ل�سنا ملزمين بتوجيه �إخطار بحلول موعد
تجديد الوثيقة .ما لم تُجدد الوثيقة ح�سب ال�شروط الواردة
بها تنتهي �صالحية هذه الوثيقة عند انتهاء الفترة التي تم
دفع الأق�ساط الخا�صة بها.

الجزء (�ص) الإخطار بالمطالبة

ُيعد توجيه �إخطار خطي لنا بالمطالبة �شرط ًا م�سبق ًا لأي
م�س�ؤولية تترتب علينا �شريطة توجيه ذلك الإخطار في وقت
معقول بعد وقوع �أو حدوث �أي خ�سارة يمكن تغطيتها بموجب
الوثيقة ،وفي �أي حال خالل ثالثين ( )30يوم ًا بعد وقوع
الخ�سارة.

الجزء (ق) ا�ستثناء العقوبات االقت�صادية

لن تقدم ال�شركة تغطية ت�أمينية ولن تكون م�س�ؤولة عن دفع
�أي مطالبة �أو تقديم �أي تعوي�ضات بموجب هذه الوثيقة
عندما يكون تقديم مثل هذه التغطية الت�أمينية� ،أو دفع هذه
المطالبة� ،أو تقديم التعوي�ضات من �ش�أنه �أن يع ّر�ض ال�شركة
لأي عقوبة� ،أو حظر� ،أو قيد بموجب قرارات الأمم المتحدة،
�أو بموجب العقوبات التجارية �أو االقت�صادية� ،أو القوانين �أو
اللوائح المعمول بها في االتحاد الأوروبي ،والمملكة المتحدة،
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والواليات المتحدة الأمريكية ،والإمارات العربية المتحدة،
وجميع الواليات الق�ضائية الأخرى التي تتعامل معها ال�شركة
في عملياتها التجارية.

الجزء (ر) الإنهاء

يجوز لحامل الوثيقة �أو ال�شركة �إنهاء هذه الوثيقة (�إلى
جانب جدول الوثيقة) في �أي وقت بعد بدء �سريان هذه
الوثيقة من خالل �إر�سال �إخطار خطي م�سبق بالبريد �إلى
الطرف الآخر قبل  30يوم ًا تقويمي ًا على الأقل.

الجزء (�ش) الإنابة القانونية

في حالة الدفع بموجب هذه الوثيقة يجوز �أن تحل ال�شركة
محل حامل الوثيقة في جميع الحقوق الخا�صة به �أو ا�سترداد
الم�ستحقات الخا�صة بالوثيقة وذلك تجاه �أي �شخ�ص �آخر
�أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،ويمكن لحامل الوثيقة �إنجاز وتو�صيل
الم�ستندات والأوراق الالزمة لحفظ هذه الحقوق ،ويلتزم
بتقديم خطاب دال على �إبراء الذمة والإعفاء من االلتزامات
والإنابة القانونية .يتعين على حامل الوثيقة و�أي طرف له حق
المطالبة بموجب هذه الوثيقة -على نفقة �شركة الت�أمين-
القيام �أو ال�سماح �أو الم�ساهمة في القيام بجميع التدابير
والأمور ال�ضرورية �أو التي تطلبها �شركة الت�أمين ،قبل تعوي�ض 
حامل الوثيقة �أو بعد تعوي�ضه ،لإنفاذ �أو الت�صديق على �أي
حقوق �أو تدابير �أو الح�صول على �إعفاءات �أو تعوي�ضات
م�ستحقة �أو ُمخولة ل�شركة الت�أمين �أو �ستكون م�ستحقة �أو
ُمخولة لها الحق ًا.

الجزء (ت)  اللغة

ت�صدر جميع وثائق الت�أمين باللغتين العربية والإنجليزية،
وفي حال حدوث �أي نزاع يتعلق بتف�سير هذه الوثيقة ُيحتكم
�إلى الن�سخة العربية.

الجزء (ث) مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

تمتثل ال�شركة لقوانين مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب
(القانون االتحادي الإماراتي رقم  4لعام  - 2002تجريم
غ�سل الأموال والقانون االتحادي الإماراتي رقم  1لعام
 - 2004مكافحة جرائم الإرهاب ،والمر�سوم بالقانون

االتحادي رقم  20لعام  - 2018مواجهة جرائم غ�سل الأموال الجزء (ذ)  �ضريبة القيمة الم�ضافة

ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير الم�شروعة �أ .دفع �أق�ساط الت�أمين
وقرار هيئة الت�أمين رقم  10لعام  - 2019مواجهة جرائم
درء ًا لل�شك ،ال ت�شمل جميع مبالغ الأق�ساط المذكورة في هذه
غ�سل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات
الوثيقة �ضريبة القيمة الم�ضافة .يتحمل الم�ؤمن له /حامل
الإرهابية وغير الم�شروعة).
الوثيقة �ضريبة القيمة الم�ضافة و�أي �ضرائب �أخرى مطبقة
حالي ًا �أو �ستطبق فيما بعد فيما يتعلق بوثيقة الت�أمين هذه.
الجزء (خ) التفوي�ض من حامل الوثيقة
يوافق الم�ؤمن له /حامل الوثيقة بموجب هذا الملحق على
يوافق حامل الوثيقة ويفو�ض ال�شركة بما يلي:
�سداد �ضريبة القيمة الم�ضافة المطبقة �أو �أي �ضرائب �أخرى
�أ� .أن ت�ستخدم ال�شركة  -في �أي وقت ووفق ًا لتقديرها
تتحملها �شركة الت�أمين نيابة عنهما في غ�ضون  30يوم عمل
المطلق -و� /أو تف�صح عن البيانات والمعلومات المقدمة من ت�سلُّم فاتورة بها ،وفي حالة عدم �سدادها ُيعد الم�ؤمن
في الوثيقة �أو طلب الت�أمين� ،أو �أي معلومات ذات �صلة
له /حامل الوثيقة في هذه الحالة قد ارتكب مخالفة جوهرية
بم�س�ؤوليات حامل الوثيقة تجاه ال�شركة� ،أو �أي معلومات ل�شروط و�أحكام الوثيقة ،ويحق ل�شركة الت�أمين عندئذٍ
مالية �أخرى بما ي�شمل �أي مخالفة لاللتزامات �أو حاالت المطالبة ب�إنفاذ الإجراءات االنت�صافية القانونية المتاحة لها
التخلف عن ال�سداد (بما في ذلك �سداد الق�سط �أو �إعادة بما فيها �إنهاء الوثيقة و� /أو اقتطاع �ضريبة القيمة الم�ضافة
�سداده)� ،أو �أي معلومات مالية �أخرى �إلى �أي جهة� ،أو
هذه �أو �أي �ضرائب �أخرى من �أي مبلغ �آخر م�ستحق للم�ؤمن
فرد� ،أو منظمة� ،أو م�ؤ�س�سة� ،أو م�ؤ�س�سات مالية� ،أو بنوك ،له /حامل الوثيقة بذمة �شركة الت�أمين دون الحاجة للح�صول
�أو وكاالت تح�صيل الديون� ،أو مكاتب ائتمان.
على �أي موافقة �أخرى منهما و� /أو �أي طلب �إ�صدار �أي حكم/
�أمر من المحكمة بخ�صو�ص ذلك .كما يتعين على الم�ؤمن
ب�.أن تف�صح ال�شركة و� /أو تقوم بتحويل بيانات حامل
له الموافقة على ذلك بدون �شرط �أو قيد .في حالة اختالف
الوثيقة (بما في ذلك البيانات ال�شخ�صية /البيانات
�ضريبة القيمة الم�ضافة� /أي معاملة �ضريبية �أخرى تق ِّيمها
ال�شخ�صية الح�سا�سة) �إلى �شركات �إعادة الت�أمين
ال�سلطات ال�ضريبية المعنية عن التي تحددها �شركة الت�أمين
والجهات الإدارية الخا�صة بالغير ومديري� /شركات
في فاتورة ال�ضرائب الخا�صة بنا /الفاتورة المقدمة �إليكم و/
�إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية وجهات تقديم الخدمات
الخا�صة بالغير وجهات معالجة المطالبات و�أي �شركة� /أو �إذا كانت الفاتورة التي قامت ال�شركة بتحريرها �أو ح�سابها
غير �صحيحة يوافق الم�ؤمن له /حامل الوثيقة بموجب هذه
جهة تابعة ل�شركة الت�أمين ح�سبما تقت�ضي الظروف،
الوثيقة على دفع ذلك الفرق في �أي �ضريبة� /ضريبة القيمة
عالوة على تخزين ،و� /أو معالجة ،و� /أو نقل هذه
البيانات /المعلومات ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ح�سبما الم�ضافة على الفور وعند طلبه �إلى �شركة الت�أمين.
تقت�ضي الظروف �سواء داخل الإمارات العربية المتحدة ب .ت�سوية المطالبات  -بموجبها توافق ال�شركة على
�أو خارجها.
تعوي�ض حامل الوثيقة
ت� .أن تت�صل ال�شركة و�شركا�ؤها بحامل الوثيقة في �أي وقت في حالة دفع �شركة ُعمان للت�أمين �أي تعوي�ض بموجب
مطالبة�،ستحدد حالة ت�سجيل �ضريبة القيمة الم�ضافة لك
(بما ي�شمل الو�سائل الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني
المبلغ الذي �سندفعه لك� .إذا كنت:
�أو الر�سائل الن�صية الق�صيرة �أو الهاتف) لطلب �أي
إ�ضافية
معلومات �إ�ضافية و� /أو لتقديم �أي معلومات �
�أ .غير ﻣ�ﺴﺠل ﻓﻲ �ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤ�ﻀﺎﻓﺔ ف�سندفع مبلغ ًا
�سواء كانت هذه المعلومات ذات �صلة بالوثيقة و� /أو
م�ساوي ًا لمبلغ الت�أمين /حد التعوي�ض �أو �أي حدود �أخرى
الخا�صة
منتجات ال�شركة �أو العرو�ض الترويجية الأخرى
للتغطية الت�أمينية �شام ًال �ضريبة القيمة الم�ضافة.
بها.
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ب.ﻣ�ﺴج ًال ﻓﻲ �ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤ�ﻀﺎﻓﺔ ف�سندفع مبلغ ًا
م�ساوي ًا لمبلغ الت�أمين /حد التعوي�ض �أو �أي حدود �أخرى
للتغطية الت�أمينية ،و�إذا كنت ملزم ًا بدفع مبلغ �ضريبة
القيمة الم�ضافة المتعلقة بعملية �شراء ذات �صلة
بمطالبتكم ف�سندفع حينئذٍ مبلغ �ضريبة القيمة الم�ضافة.
ومع ذلك �سنخف�ض مبلغ �ضريبة القيمة الم�ضافة التي
ندفعها مقابل �أي ر�صيد �ضرائب م�ستحق لك �أو �سي�ستحق
لك في حالة �إجراء �أي عملية �شراء ذات �صلة .وفي هذه
الحاالت يحق لك المطالبة بر�صيد ال�ضرائب عند تقديم
�إقرار �ضريبة القيمة الم�ضافة.
ت .يتعين على جميع مالكي الوثائق الذين يقدمون مطالبة
ل�شركة عمان للت�أمين الإف�صاح عن حالة ت�سجيل �ضريبة
القيمة الم�ضافة الخا�صة بهم.
ث�.إذا ن�ش�أ �أي التزام يتعلق ب�ضريبة القيمة الم�ضافة ب�سبب
الإف�صاح الخاطئ من جانبك ف�سوف تتحمل (حامل
الوثيقة) الدفع عن ذلك.
ج� .إذا كان مبلغ ت�سوية مطالبتك �أقل من مبلغ الت�أمين /حد
التعوي�ض �أو �أي حدود �أخرى للتغطية الت�أمينية ف�سندفع
فقط مبلغ �ضريبة القيمة الم�ضافة (بعد خ�صم �أي
ر�صيد �ضرائب) المطبقة على مبلغ الت�سوية.
الدفع
�س ُيدفع التعوي�ض الخا�ص بال�شخ�ص الم�ؤمن له � -إن ُوجد-
لل�شخ�ص الم�ؤمن له من خالل ح�ساب م�صرفي فقط .في
حالة عدم قدرة ال�شخ�ص الم�ؤمن له على تقديم مطالبة
بموجب هذه الوثيقة ُيدفع التعوي�ض � -إن وجد -الخا�ص 
بالم�ؤمن �إليه �إلى الم�ستفيد ح�سب ما هو وارد في �شهادة
الت�أمين ،حيث �سيكون هو الم�ستفيد القانوني ال ُمحدد خطي ًا.
�سيكون �سداد �أي مبلغ من قبل ال�شركة بح�سن نية فيما يتعلق
بهذا الن�ص بمنزلة �إعفاء لل�شركة من م�س�ؤوليتها الخا�صة
بهذا ال�سداد.
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معلومات
عامة
�أ� .أ�سا�س مبلغ الت�أمين

ينبغي �أن ي�ستند مبلغ الت�أمين الخا�ص بالمباني �إلى تكلفة
�إعادة بناء ممتلكاتك بنف�س الموا�صفات بما في ذلك
الجراجات ،وملحقات المبنى ،والتركيبات الدائمة (انظر
التعريف الوارد في الوثيقة) �إ�ضافة �إلى مبلغ يعادل %15
تقريب ًا لتغطية تكاليف الهدم و�أجور المهند�سين المعماريين
والم�ساحين .القيمة ال�سوقية ال تمثل بال�ضرورة م�ؤ�شر ًا دقيق ًا
َّ
لتكاليف �إعادة البناء.

كيف تتقدم
بمطالبة
ج .احتياطات الأمان وال�سالمة ون�صائح مهمة

�أ .اال�ستفادة الق�صوى من الت�أمين الخا�ص بك.

ب.ا�ستخدم الت�صوير الفوتوغرافي �أو الت�صوير بالفيديو
لت�سجيل جميع متعلقاتك ،واحتفظ ب�سجل لأرقامها
المت�سل�سلة والإي�صاالت �إن �أمكن .في حالة المطالبة
�سي�ؤدي ال�سجل المرئي الذي �أعددته للأ�شياء المفقودة
�أو التالفة �إلى تي�سير العملية ب�صورة هائلة.
ت .متى تغيرت ظروفك  -ك�أن ا�شتريت منز ًال جديد ًا �أو
مقتنيات ثمينة مث ًال -فتذ َّكر �أنه عليك مراجعة تغطيتك
الت�أمينية وتحديثها �إن لزم الأمر.

ينبغي �أن ت�ستند مبالغ الت�أمين على المحتويات والمتعلقات
ال�شخ�صية �إلى �إجمالي تكلفة ا�ستبدال جميع الممتلكات
الم�ؤمن عليها بدون ن�سبة للبلى والتلف والإهالك با�ستثناء
ث.في حالة عجزك عن �سداد ق�سطك الت�أميني يتعين عليك
المالب�س ،والبيا�ضات ،والمفرو�شات المنزلية ،والدراجات
االت�صال ب�شركة الت�أمين التابع لها قبل �إدراج ح�سابك
الهوائية� .إذا لم يكن مبلغ الت�أمين كافي ًا في وقت حدوث
في المت�أخرات وحذف حمايتك الت�أمينية .في بع�ض 
الخ�سارة فقد يتم تقليل مبلغ الت�سوية الخا�ص بمطالبتك.
الأحيان يمكن تمديد فترة ال�سداد �أو توفير طريقة �سداد
في حالة �إ�ضافتك �إلى قيمة ممتلكاتك (على �سبيل المثال:
بديلة.
بتو�سعة المبنى� ،أو �شراء �أثاث جديد �أو محتويات �أخرى)
يرجى مراعاة �إبالغنا بحيث يمكن تعديل مبلغ (مبالغ)
ج� .إذا ما كنت م�ست�أجر ًا �أم مالك ًا ُين�صح ب�أن يكون لديك
إلى
الت�أمين الخا�صة بك وفق ًا لذلك .نلفت انتباهك �أي�ض ًا �
ت�أمين على الم�س�ؤولية تجاه الغير .وقد تكون م�س�ؤو ًال عن
�شروط مبالغ الت�أمين الخا�صة ب�أق�سام المباني ،والمحتويات،
�أي تلفيات قد تت�سبب في �إحداثها لممتلكات �شخ�ص 
والمقتنيات ال�شخ�صية في هذه الوثيقة.
�آخر .على �سبيل المثال :قد تتحمل الم�س�ؤولية �إذا ما
فا�ض حو�ض اال�ستحمام الخا�ص بك وغمر ال�شقة
ب .الزيادة التلقائية في مبلغ الت�أمين
المجاورة �أو الوحدة الموجودة في المجمع ال�سكني� ،أو
يمكن تحديد مبالغ الت�أمين على المباني ،والمحتويات،
انفجرت ما�سورة في حديقة منزلك لتغمر جراج جارك.
والمقتنيات ال�شخ�صية الخا�ضعة لهذا البند لتوفير �إجراءات
حماية جيدة في حالة الت�ضخم �شريطة �أن يكون مبلغ
(مبالغ) الت�أمين الخا�ص(ة) بك �صحيح(ة) من البداية.
ورغم ذلك ،يتعين عليك مراجعة هذه المبالغ ب�صورة دورية
ابتغاء م�صلحتك.
ال تن�س �إبالغنا في حالة اعتزامك ترك منزلك غير م�أهول
َ
لأكثر من  60يوم ًا متتالية ،حيث قد ينطوي ذلك على ق�سط
�إ�ضافي في حالة موافقتنا على تمديد فترة عدم �شغل
المنزل.

ال�شروط والأحكام ٣٢

�أ .تحقق من جدول الوثيقة و�صياغة الوثيقة ون�صو�صها
للتع ُّرف على ما �إذا كانت الخ�سارة �أو التلفيات ُمغطاة،
وما �إذا كان الأمر يتطلب �أدلة �إثبات ُمحددة.
ب.اقر�أ �شروط الوثيقة واال�ستثناءات العامة واتبع �أي
تعليمات واردة بها.
ت .يمكنك االت�صال بق�سم المطالبات لدى ال�شركة:
الهاتف+٩٧١ ٤ ٢٣٣ ٧٤٦٣/ ٤٦٤ :
الرقم المجاني في الإمارات العربية المتحدة 8004746
البريد الإلكتروني:

nmcoic@omaninsurance.ae

�س ُيطلب منك الإدالء برقم وثيقتك الت�أمينية المذكور في
جدول الوثيقة؛ لذا ُيرجى االحتفاظ بالرقم.
ث .تتمثل خطوات التقدّم بمطالبة فيما يلي:
•

طلب نموذج مطالبة وتعليمات ا�ستيفاء النموذج.

•

تقديم تفا�صيل مخت�صرة حول ظروف الخ�سارة.

ت .و�إذا ما �أردت ،يمكنك التوجه �إلى �أحد المكاتب التابعة
لنا ال�ستكمال مطالبتك وتقديمها.

الوثائق المطلوبة

فيما يلي قائمة تو�ضيحية بالوثائق المطلوبة لتقييم الخ�سائر.
تُعد القائمة ب�أي حال �شاملة ،وتحتفظ ال�شركة بالحق في
طلب �أي معلومات /وثائق �إ�ضافية ح�سبما يقت�ضي الأمر:
�أ .تقارير ال�شرطة /دورية الإطفاء /التقارير المدنية ،وما
�إلى ذلك على النحو المالئم.
ب.الفواتير ،والإي�صاالت الأ�صلية ،وتقارير التقييم ،وما �إلى
ذلك لتقديمها ل�شركة الت�أمين وتحديد قيمة الخ�سائر.
ت .الوثائق الر�سمية المرتبطة بالم�ؤمن �إليه �أو بالعن�صر
الذي تع َّر�ض للخ�سارة.
ث .عرو�ض الأ�سعار الخا�صة بالإ�صالح �أو اال�ستبدال.
ج .تقديرات الإنقاذ والتخلي�ص.

ا�ستكمال نموذج المطالبة ،وتوقيعه ،و�إعادته �إلى جانب
الوثائق المنا�سبة التي تت�ضمن -على �سبيل المثال ال 
الح�صر -الإي�صاالت ،وتقارير ال�شرطة ،و�أي وثائق �أخرى قد
نطلبها منك في غ�ضون خم�سة ع�شر ( )15يوم ًا من تقديم
المطالبات الأ�صلية.
�أ� .إبالغ ال�شرطة في غ�ضون � 24ساعة في حالة �سرقة
الممتلكات� ،أو تخريبها ب�سوء نية� ،أو فقدان �أحد
المقتنيات الثمينة.
ب.في حالة تقدّم �شخ�ص ما بمطالبة �ضدك لأي �إ�صابة
تلحق به �أو �أي �إتالف لممتلكاته يتعين عليك �إر�سال جميع
التفا�صيل �إلينا خطي ًا في �أقرب وقت ممكن ،ويتعين
�إر�سال �أي خطابات �أو وثائق تتلقاها �إلينا بدون �إر�سال رد
عليها في �أقرب وقت ممكن .من الأهمية بمكان �أن نتولى
التعامل مع الأمر نيابة عنك.

ال�شروط والأحكام

٣٣

كيفية التقدم
ب�شكوى
نحن في �شركة ُعمان للت�أمين ننظر �إلى ال�شكاوى على �أنها
فر�صة للتعلم واالرتقاء بالم�ستقبل ،كما نعدها فر�صة لن�ضع
الأمور في ن�صابها لل�شخ�ص الذي تقدَّم بال�شكوى.
�إذا كان لديك تعليقات �أو �شكاوى ُيرجى االت�صال بنا على
الرقم المجاني لل�شركة المذكور �أعاله �إذا كنت داخل
الإمارات العربية المتحدة.
يمكنك �أي�ض ًا زيارة موقعنا الإلكتروني وا�ستكمال نموذج
التعليقات
�أو يمكنك مرا�سلتنا عبر البريد الإلكتروني
complaints@omaninsurance.ae

عند تل ِّقي �شكوى �سنقوم بت�سجيلها و�سنر�سل �إليك:
• رقم ًا مرجعي ًا لل�شكوى الخا�صة بك عبر البريد
الإلكتروني الذي قد ت�ستخدمه في المرا�سالت التالية
معنا.
•

بيانات االت�صال الخا�صة بالموظفين الذين �سيتعاملون
مع ال�شكوى الخا�صة بك.

ُت�ؤخذ جميع ال�شكاوى على محمل الجد ،ونحن نتبع �إجراءات
من �ش�أنها �ضمان التعامل مع تلك ال�شكاوى باحترافية
وفاعلية وعدالة� .سنقوم با�ستعادة جميع الوثائق الخا�صة
بمعاملتك ،ون�سعى للبت في المو�ضوع في غ�ضون خم�سة �أيام
عمل.
�إذا ا�ستدعت التحقيقات التي نجريها المزيد من الوقت
لإنجازها ف�سنقوم بمخاطبتك مع �شرح �أ�سباب عدم اتخاذ
قرار بع ُد كما �سنبلغك بالوقت الذي �سنت�صل بك فيه الحق ًا.
وبمجرد ا�ستكمال تحقيقاتنا �سنقوم بمخاطبتك /باالت�صال
بك ب�ش�أن ردنا النهائي.

ال�شروط والأحكام ٣٤

الت�صرف الأمثل
في حالة وقوع حادث
في حالة عدم ر�ضاك عن الرد الوارد من ق�سم ال�شكاوى
يمكنك ت�صعيد المو�ضوع لم�س�ؤول مراقبة االمتثال للوائح
لدى �شركة ُعمان للت�أمين عبر البريد الإلكتروني
  compliance@omaninsurance.ae
في حالة عدم ر�ضاك بالرد النهائي الوارد �إليك من ال�شركة
�أو عن ت�أخرنا في الرد عليك (�أي بعد  15يوم عمل) يمكنك
�إحالة ال�شكوى �إلى الجهة المنظمة لقطاع الت�أمين (يرجى
تقديم البيانات والرقم المرجعي لل�شكوى لدى �شركة ُعمان
للت�أمين �إلى تلك الجهة) .نقدم لكم �أي�ض ًا فيما يلي بيانات
االت�صال الخا�صة بها.
لجميع ال�شكاوى الأخرى:
هيئة الت�أمين:
�ص.ب� - 113332 :أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة.
الهاتف+٩٧١ ٢٤٩٩ ٠١١١ :
الفاك�س+٩٧١ ٢٥٥٧ ٢١١١ :
البريد الإلكترونيcontactus@ia.gov.ae :
الموقع الإلكتروني لت�سجيل ال�شكاوى:
https://eservices.ia.gov.ae/Wirestorm/Pages/
=Render. aspx?page= Complaints&layout
NewAnonymousComplaint

في حالة وقوع حادث
الخطوة 1
الت�أكد �أن
الجميع ب�أمان
الخطوة 2
تفادي حدوث
تلفيات �أخرى

ماذا تفعل؟
ت�أكد �أن الجميع ب�أمان .افعل ما بو�سعك
لتفادي �أي تلفيات� ،أو خ�سائر� ،أو م�س�ؤولية
�أخرى .لتفكر في االت�صال بخدمات
الطوارئ في منطقتك في حال حاجتك
للم�ساعدة في ت�أمين ممتلكاتك.

�أبلغ ال�شرطة على الفور ب�ش�أن �أي تلفيات،
الخطوة 3
االت�صال بال�شرطة �أو �سرقة� ،أو محاولة لل�سرقة� ،أو �سطو� ،أو
(ح�سبما يقت�ضي فقدان ممتلكات م�ؤمن عليها تمت ب�سوء نية.
الأمر)
يرجى االحتفاظ بالأدلة الخا�صة بالخ�سارة
�أو التلف التي �أ�صابت ممتلكاتك.
الخطوة 4
ال تف ِّو�ض �أحد ًا ب�إجراء الإ�صالحات �أو
أدلة
ل
با
االحتفاظ
الإحالل ما لم تكن تتخذ الإجراءات
الالزمة للحد من الخ�سائر� ،أو التلفيات� ،أو
الم�س�ؤولية الإ�ضافية.
الخطوة 5
االت�صال بنا

توا�صل معنا في �أقرب فر�صة ممكنة من
خالل تقديم مطالبتك عبر الإنترنت �أو
االت�صال بنا لإبالغنا بالتفا�صيل الكاملة لأي
خ�سارة� ،أو تلفيات� ،أو م�س�ؤولية� ،أو �إ�صابة قد
تتقدم بمطالبات ب�ش�أنها.

الخطوة 6
تقديم �إثبات
للقيمة،
والملكية،
والمبلغ
المطالب به.

يتعين عليك �أن تقدم لنا �أي �إي�صاالت،
وفواتير ،وتقديرات ،و�صور ،وكتيبات
تعليمات �أ�صلية لإثبات القيمة والملكية.

لماذا؟
من خالل الحد من حدوث تلفيات
�أخرى قد تتمكن من الوقوف على
قدميك ب�شكل �أ�سرع.

قد تكون �أرقام تقارير ال�شرطة مهمة
للغاية في مطالبتك؛ لذا ُيرجى
الت�أكد من طلب هذه الأرقام.
كلما ح�صلنا على مزيد من
المعلومات من المرجح �أن نتمكن
من التعامل مع مطالبتك بطريقة
ناجحة .في حالة تفوي�ضك �شخ�ص ًا
ما ب�إجراء الإ�صالحات ربما ال 
نتمكن من تغطيتها في مطالبتك.
بمجرد تلقينا مطالبتك �سنتمكن من
ال�شروع في معالجة المطالبة .كما
يمكننا م�ساعدتك على مدار العملية
لتي�سير �إجراءاتها.

نحن بحاجة �إلى �إثبات ملكيتك
للعنا�صر التي تتقدم بمطالبة
ب�ش�أنها.

ال�شروط والأحكام
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كيفية
الإت�صال بنا
لأي ا�ستف�سارات متعلقة بالتغطية� ،أو التعوي�ضات� ،أو
�إجراءات المطالبات� ،أو �إدارة الوثيقة يمكنك االت�صال
بالرقم:
� 8004746أو توجيه ر�سالة عبر البريد الإلكتروني:
service@omaninsurance.ae

من الأحد �إلى الخمي�س من ال�ساعة � 8صباح ًا حتى ال�ساعة
 8م�سا ًء
ال�سبت من ال�ساعة � 8صباح ًا حتى ال�ساعة  4م�سا ًء

ال�شروط والأحكام ٣٦

نقدم لك جمموعة متكاملة من منتجات الت�أمني
التي تتيح لك تغطية ت�أمينية �شاملة.

هاتف800 4746 :

www.omaninsurance.ae
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