
 
 
 

 
 

لمحة عن المنتج –التأمين على المنزل   

 
 الفوائدز ــموج

 
 .المدرجة األخرى األخطار أو الحريق بسبب مباشرة   بالمبنى تلحق التي األضرار أو الخسائر يغطي (:فقط مالكلل) المبنى تغطية •

 .جةدرلما رىألخا راطألخا أو قيرلحا ببسب رة  مباش زللمنا تياومحت لھ رضتتع ذيلا فلتلا أو رةلخساا يطيغ (:رلمستأجوا كللمال) وىلمحتا تغطية •

 إضافيةفوائد  
 

 .المنزل في الشخصية والممتلكات الثمينة األشياء في الخسائر أو األضرار تغطي :الشخصية الممتلكات •

 . الوثيقة في المحدد الحد حتى المؤمن المنزل داخل الخزنة في المحفوظة الشخصية المجوهرات تغطي :خزنة في الشخصية المجوهرات •

 .السطو أو السرقة محاولة بسبب األقفال تلف أو المنزل مفاتيح فقدان حالة في األقفال ستبدالدفع ال :األقفال استبدال تكلفة •

 .وقسري عنيف بدخول مصحوبةال المنزل في الشخصية األموال سرقة يغطي :المنزل في الشخصية األموال سرقة •

 .عليھ المؤمن المنزل في موجوده أثناء للزوار الشخصية األمتعة يغطي :للزائر الشخصية األمتعة •

ضد  والمسؤولية المالك/  للمستأجر القانونية المسؤولية ذلك في بما عليھ المؤمن المنزل في حادث عن الناجمة الممتلكات أضرار أو الجسدية األضرار عن القانونية المسؤولية تشمل :لألسرة القانونية الحماية •

 .الغير

 .والزجاج واألقفال والكهرباء بالسباكة المتعلقة الطارئة اإلصالحات تغطي :الطوارئ حاالت في المنزلية المساعدة •

 . ينقد غير سساأ ها علىتوفيرالوثيقة، يتم  بموجب وتغطيتها عليها الموافقة تمت إذا ،لتيا ئةرلطاا أعمال التصليحات غيرب المطالبةب لخدمةا هذه ترتبط :للمنزا حصالإ تخدما •

 .كلزلمنھ ططتخجديد قد أو ترميم أو ت حصالإ يبأبكل ما يتعلق  رألسعاوا نيزودلما كلذ في بما لکاملةا تماولمعلا لیإ ولصولا كل رفوت :لالتصاا تمادخ •

 .سفرك أثناء المساعدة خدمات من كبيرة مجموعة الغطاء هذا يوفر :العالمية الطوارئ مساعدات •

 اختياريةفوائد 
 

 .للسكن صالح غيرقد تتحملها عندما يكون المنزل المؤمن  التي البديلة لإلقامة المعقولة التكلفة يغطي :البديل السكن •

 .لمؤمنةا لمخاطرا من أي بسبب بالمبنى يلحق يلذا رلضرا بسبب لمالكا يتلقاه يلذا رإليجاا خسارة أو لمستأجرا يدفعھ يلذا رإليجاا خسارة يغطي :رإليجاا خسارة •

 .المبنى في دكجوو ءثناأ لعرضيةا إلصابةا أوالعجز  أو ةلوفاا ةلحا فيالخدم أو السائق أو جليسة األطفال  يغطي :لمنزليا ءلغطاا •

 .المؤمنة المخاطر من أي بسبب و القرين لك مميتة إصابة احتمال يغطي :و القرين بالنفس مميتة إصابة •

   
   


