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وثيقة التأمين على المنازل من شركة راك للتأمين )المشار إليها في ما يلي  يسرنا أن نقدم لكم

 فيهذه الوثيقة وتهدف  .والمخاطر األخرىتؤّمن الحماية من الحوادث غير المتوقّعة بالوثيقة( التي 

عن حادث أو خسارة كنتم مسؤولين او في حال أي خسارة أو ضرر تعويضكم عن  الدرجة االولى الى

الوثيقة. ولقاء األقساط التي تسددونها، سوف تتمتّعون بالحماية المذكورة  جدول كما هو مذكور في

واالستثناءات المعبر عنها أو الضمانات واألحكام و الشروط والوثيقة وذلك مع مراعاة جدول في 

 .الضمنية في هذه الوثيقة

 .إستمارة طلب التأميناستندت شركة راك للتأمين إلى المعلومات والبيانات التي أفدتم بها في 

من شركة راك للتأمين،  ازلالتأمين على المنللمزيد من االستفسارات أو الشروحات بشأن وثيقة 

أو  009712028888وعلى الرقم الدولي  7254 800الرجاء االتصال بالشركة على الرقم المحلي 

 rakinsurance.comonline@على البريد االلكتروني التالي: 

 

 بيان جمع المعلومات الشخصية

 المعلومات التي سبق لكم أن زودتمونا بها للغايات اآلتية:قد يتم استعمال 

  .أي تأمين أو خدمة مالية متعلقة به أو تغيير وتبديل وإلغاء وتجديد لهذا المنتج أو الخدمة 

  حلولاو وتحليل تحقيق  وأ مطالبةأي. 

 

 قد يتم  اإلفصاح عن المعلومات التي تم ذكرها لـ :

  مجال إعادة التأمين أو أي وسيط أو مزوّد خدمات يختّص أي شركة ذات صلة أو تعمل في

بخدمات التعويض واالستقصاء تتعلّق بأعمال التأمين ألّي من الغايات ذات الصلة والمذكورة 

 أعاله.

  هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة، أو أي مؤسسة حكومية تألّفت أو تتشكّل بين

 في قطاع التأمين الخاص بدولة اإلمارات العربية المتحدة.فترة وأخرى لتقوم بوظائف تنفيذية 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة.

 

أو جزئيا، في أي شكل ال يجوز، دون الحصول على إذن خطي من شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، استخدام أي من هذه المنشورات، أو استنساخها أو نقلها، كليا 

 بطريقة إلكترونية أو آلية، بما في ذلك االستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات واسترجاعها.وبأي وسيلة، سواء 

 

 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 

شارع النخيل، رأس الخيمة 506المركز الرئيسي: ص. ب.   

 www. rakinsurance.com    موقع:     8500 228 7 971+800  فاكس:     RAK (7254)هاتف: 

مليون درهم إماراتي  110شركة إماراتية مدرجة ضمن الئحة الشركات العامة المساهمة. رأس المال المدفوع   
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 مفاهيم عاّمة
 أينما تظهر هذه المصطلحات في الوثيقة، تشير الى المعاني الواردة أدناه.

 إرهابيعمل 

شخص أو  عمل يشمل على سبيل الذكر ال الحصر استخدام القوة أو العنف و/أو التهديد من قبل

منظمة / منظمات أو حكومة/  ةمجموعة أشخاص سواء بمفردهم أو بالنيابة أو على عالقة بأي

 ةحكومات ملتزمة بأهداف سياسية، دينية، عقائدية أو أهداف أخرى شبيهة ترمي إلى التأثير في أي

 أو أي جزء منها. المؤسسات العامةحكومة و/أو إلى ترهيب 

 الدرهم

 .أي الدرهم اإلماراتي

 ال الفنيّة التحف واألعم

األواني الخزفيّة والبورسلين على سبيل الذكر ال الحصر األثاث واللوحات الفنيّة والرسومات و ضمّ ت

 عنها قانوناً، شرط أالّ تكون ممتلكات تجاريًّة.  ينئدة لكم أو المسؤولوالممتلكات القابلة لالقتناء العا

 االصابات القاتلة األذى الجسماني/

يقصد به/بها األذى الذي يصيبكم بينما تكون هذه الوثيقة سارية المفعول، ويكون ناتجاً فقط عن حادث 

شهراً تقويمياً إلى الوفاة أو عجز أو عالج  12ويؤدّي في خالل فترة  لسبب آخروال يمّت بأي صلة 

 طبي أو جراحي مستوجب.

 المباني

زات الثابتة وملحقاتها المتصلة بالمنزل بشكل دائم كبرك السباحة يقصد بها المنزل وزخرفاته والتجهي

واألسوار المركّبة ومالعب كرة المضرب ومدخل السيارات والباحات واألفنية والجدران والبوابات 

المذكور في ملحق  عقارؤولين عنها قانوناً ضمن الوحزانات الوقود الثابتة التي تملكونها أو المس

 الوثيقة. 

 رسومال

 .سوم المدفوعة لقاء األقساط لتسديد تكلفة االقتناء وإدارة الوثيقةالرّ 

  /شركة راك للتأمينالشركة

  رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.عشركة 

 المحتويات

لكم أو تقع تحت مسؤوليّتكم قانوناً، ولكن  العائدةالمنزليّة والممتلكات الخاصّة ضمن المنزل  االدوات

 ذلك ال يشمل التالي:

 والكرافانات والمقطورات أو الزوارق ولوازمها(، المركبات اآلليّة )غير آالت الحديقة. 

 األسلحة على أنواعها، إال إذا ما كانت مرّخصة 

 الكائنات الحيّة بأشكالها 

 أي جزء من المباني 
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  ،تجهيزات المكتب. باستثناءأي ملكيّة مستخدمة ألهداف تجارية 

  .أي ملكيّة تخضع ألي عقد تأمين 

 بطاقات االئتمان

 بطاقات الشحن، بطاقات السحب المصرفي، البطاقات المصرفية وبطاقات الصرّاف اآللي.

 من أي حادث/التحٌمل قتطعالمالمبلغ 

 المبلغ الذي تسددونه عند المطالبة بأي تعويض كما هو وارد في ملحق الوثيقة. 

 الكهرباء

 وقع الضرر في المسكن. نقص في التزويد الكهربائي في بعض أطوار التجهيزات السكنيّة حيثما 

  حالة طارئة

السباكة ح الضرر الواقع بشكل مباشر والخاضع للتالي: يرتبط هذا المصطلح بالحاجة إلى إصال

 .عمال الزجاجأوالكهرباء واألقفال و

 اإلصالح الطارئ 

ة أو ضرر الحق نتيج اضافية خسارة ايُيقصد به اإلصالح الضروري لجعل المسكن آمناً، وتحصينه ضّد 

 يستوجب تحرّكاً سريعاً. في المسكن مما ضرر حادثة غير متوقّعة أو مفاجئة، ما يؤدّي إلى 

 الملحق

يكون و أو حذف من مستند الوثيقة األصلي يبرهن أي تغيير أو إضافةومستند مكتوب تصدره الشركة 

 ملحقاً بها أو مصادقاً عليها.

 الحديقة

المذكور في ملحق الوثيقة، والتي تستخدم فقط عقاراألرض المتاخمة للمنزل والتي تقع ضمن ال

 ،لالستعمال الخاصر والشجيرات والفاكهة والخضاشجار كمكان استراحة ولنموّ األزهار والنباتات واأل

 .المراعي وأال تشمل الحقول أو الغابات وهي 

 أعمال الزجاج )التزجيج(

قص نيؤدي الى  تحطيم الزجاج أو أي مساحة بلورية عامودية تعود لهيكلية النافذة، طالما أن التحطّم 

 الغير. قبل الحماية من الحوادث الطبيعية أو أي عمل عدائي من

 المنزل

المذكور في ملحق عقارالمساكن الخاصّة والمرآب والبناء اإلضافي المستخدم ألهداف منزليّة في ال

 الوثيقة.
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 اإلقامة

مكان إقامة حامل الوثيقة الذي يتّصل بالمبنى حيث يسكن بشكل دائم أو مؤقّت. يشير إلى مصطلح 

مصطلح "اإلقامة" المباني الجديدة والغرف يشمل ووسيظهر هذا العنوان في التغطية الخاصّة. 

 اإلضافية أو اإلمدادات في المنطقة حيث يقع المسكن.

 التأمين/التغطية منافع

 الوثيقة، أو كما تّم تبليغكم عند التجديد. جدوليقصد به المبلغ المؤّمن لكّل قسم كما هو ظاهر في 

 األقفال

لى المبنى، ما يستدعي تدّخل القّفال أو الخدمات الطارئة من إأي خطر يمنع دخول حامل الوثيقة 

 بديل.حّل دون أي 

 خسارة خبير/ معاين

واستقصاء وتقييم للخسارة أو  بكشفشخص أو مؤّسسة معتمد)ة( من السلطات الحكوميّة للقيام 

 الضرر والنّصح حول تدابير تقليص أو تعزيز طلب التعويض.

 النّقود

  الحاليّة، الّشيكات والحواالت البريديّة والماليّة.العملة القانونيّة 

 .طوابع البريد التي ال تشكّل جزًء من مجموعة طوابع 

 .طوابع االدّخار وشهادات االدّخار والّشيكات الّسياحيّة 

 كّل ما هو مخصّص لغايات خاصّة أو منزليّة. و الهدايا الرمزيّة وتذاكر الّسفر 

 
 معّدات المكتب

، وحدات آالت الطّباعة، معّدات تجهيز النّصوصالحواسيب، لوحات المفاتيح، وحدات العرض البصريّة، 

الفاكس، آالت تصوير النّشر المكتبي، الحواسيب الصّغيرة للعمل ذات المستخدمين المتعّددين، 

االت عّدات االتصالمستندات، اآلالت الكاتبة، معّدات التصميم باستخدام الحاسوب، األثاث، التجهيزات م

 والالسلكيّة. السلكيّة 

 التأمينيّة التغطيةفترة 

 . المفعول سارية هذه الوثيقة االتي تكون فيه المّدة الزمنيّة

 العجز الكلّي الدائم

 أو صنعة بشكل كامل من أي نوع كانيٌقصد به العجز الذي يمنع المؤّمن له من مزاولة أي عمل 

 شهراً ويبقى بعد انتهاء تلك الفترة بعيداً عن أي أمل بالتحّسن. 12والذي يستمرّ لفترة 
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 الممتلكات الشخصيّة

اللّباس، األمتعة، النّقود، بطاقات االئتمان، المسّدسات )إن كانت مرّخصة(، معّدات الرّياضة، الدراجات 

راضالمحمولة في الحياة اليوميّة، بما واألغالهوائيّة وأغراض أخرى مماثلة ملبوسة أو مستخدمة، 

 فيها عربات األطفال المحمولة والمدفوعة وسرير األطفال ومقاعد الّسفر العائدة لكم. 

 باكةالسّ 

األجهزة واإلمدادات الصحيّة المنزليّة الثابتة، ما يؤدّي إلى أعطال في ملكيّة حامل الوثيقة أضرار في 

اإلشارة إلى أن الملكيّة المشتركة أو اإلمدادات الصحيّة العائدة  أو في ملكيّة طرف ثالث/الغير. وتجدر

 للغير ال تعتبر متّصلًة بالمسكن، ولو أنها تقع في منطقة حامل الوثيقة.

 سنة الوثيقة 

 شهراً تقويمياً وذلك منذ بدء تاريخ بداية الوثيقة. 12فترة تتألّف من 

 عقارال

 الوثيقة جدولالعنوان المذكور في 

 القسط

 .والمذكور على جدول وثيقة التأمينوجب تسديده ستالمبلغ الم

 القاعدة النسبية

عند حصول اي حادث او مطالبة وفي حال تبين ان فيمة الممتلكات تفوق فيمة المبلغ المؤمن عليه 

عن الفرق ويتحمل الخسارة من الحادث بنفس النسبة. يسري  يعتبر حينها المؤمن له مسؤوالً 

 مفغول هذه القاعدة على كل جزء من اجزاء الوثيقة. 

 المؤّمن له

 التأمينيّة: التغطيةشخص طبيعي كان أو ال يزال أو أصبح في خالل فترة 

i) دوام كامل أو جزئي أو مؤقّت( يعمل بشكل مباشر تحت إشراف حامل الوثيقة  أجر   يموظّفاً ذ(

 ومراقبته،

ii) .زوج)ة( حامل الوثيقة 

 حامل الوثيقة

قة تصدر الوثيوفي اإلمارات العربيّة المتّحدة ويسّدد األقساط إلى الّشركة  نمقّدم الطّلب الذي يسك

 باسمه.

 الوثيقة جدول

 من هذه الوثيقة. ءً جز يعتبر وهومينبة طية التأفاصيل التغيتضمن ت الذي الجدول
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 أدوات صحيّة

 ، الحّمامواجهات الّدوشقدم،الوالصّهاريج، حّمامات ض احيحوض الغسل، المغسلة، الّشطّافة، المر

 ولوحات االستحمام. 

 العاصفة

أن الساعة أم في ميالً  40في مقرّ سكنكم حيث تكون سرعة الرّياح أكثر من  حوال الجويةاأل

 مم في حدث واحد وذلك كما تّم تسجيله في قسم األرصاد الجويّة. 50المتساقطات بلغت أكثر من 

 نحن/لنا

 أي الشركة

 الثمينة المقتنيات

 إلخ.... الجواهر والساعات والفراء 

 

I) التغطية المتعل قة بالملكي ة 

 المباني )المالك( -القسم أ

 .اً ما إذا كان هذا القسم منطبق موثيقتك جدوليظهر 

 التغطية ضمن هذا القسم 1أ.

 المبنى الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتجان بشكل مباشر عن التالي:

 حريق، برق، انفجار، صاعقة أو هزّة أرضيّة.  1-1أ.

 أجهزة أو أغراض محلّقة تسقط منها. ةأي اجسام طائرة طائرة أو 2-1أ.

 مركبة أو حيوان.جرّاء االصطدام من  3-1أ.

 فيضانعاصفة، زوبعة، عاصفة رمليّة أو  4-1أ.

تدفّق أو طفح في خزّانات المياه واألجهزة أواألنابيب وخزّانات الوقود الثابتة واألجهزة  5-1أ.

 واألنابيب. 

 درهم إماراتي في سنة الوثيقة. 2500كلفة استبدال األقفال تصل لـ  6-1أ.

 خالل دخول إجباري أو أي محاولة تهديد.  سرقة أو محاولة سرقة من 7-1أ.

فتنة إضراب، اضطراب عّمالي،  عصيان،غب، أعمال عنف،أعمال ش يأي فرد يشارك ف 8-1أ.

 .مل عمدي مؤذ  عشعبيّة أو أي 

 نارة.اإلتلغراف أو عواميد الاألشجار الّساقطة، عواميد  9-1أ.
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 مكان إقامة بديل: 10-1أ.

أو أي -في أي وقت من فترة التأمين المحّددة في ملحق الوثيقة، إذا بات مسكن المؤّمن  له 

الوثيقة محطّماً أو مدّمراً جرّاء المخاطر المغطّاة بموجب هذه الوثيقة  جدولالمذكور في  -جزء منه

 بشكل يجعل المسكن أو أي جزء منه غير صالح  للّسكن من قبل المؤّمن له، تعوّض الشركة

الكلفة اإلضافيّة لمكان اإلقامة البديل التي تكبّدها المؤّمن له، ولكن لفترة سكن ال تتعّدى 

 درهم إماراتي لسنة الوثيقة، أيهما أقّل. 3000( كحّد أقصى، أو مبلغ 2األسبوعين )

 االستثناءات بموجب هذا القسم 2أ.

 .سبب تدريجي غير حينيالناتجة عن الخسارة  1-2أ.

 أو خلل في اآلالت أو المعّدات.عطل ميكانيكي أو كهربائي  2-2أ.

 . خسارة ناتجة عن انهيار طبقات األرض أو هبوط أو انهيار الموقع حيث شيّد المبنى.3-2أ.

خسائر في أحواض الّسباحة، مالعب كرة المضرب، ممرّ الّسيارات، األفنية والباحات  4-2أ.

 والبوابات واألسياج. 

 .خسارة متعلّقة بأحواض الّسباحة 5-2أ.

 للّسكن به بشكل عادي.مؤثّث بشكل كاف خسارة بينما كان المبنى غير  6-2أ.

 خسارة ناتجة عن أي فرد موجود قانوناً ضمن أراضي منزلكم. 7-2أ.

 خسارة ناتجة عن أشجار تٌقطع أو تشّذب ضمن عقاركم. 8-2.أ

 .الالحقة للخسارة المؤمنةأو  الماليةالخسارة أي شكل آخر من  9-2أ.

 

 الشروط المنطبقة على هذا القسم 3أ.

 كيف نتعامل مع طلب تعويضكم 1-3أ.

م أ، ندفع لكم الكلفة الكاملة إذا ما كان طلب تعويضكم عن خسارة أو ضرر مغطّى بموجب القس

 : شريطة أنح المبنى، إلصال

 الخسارةيكون المبنى في حالة إصالح جيّدة مباشرًة قبل وقوع  (أ

يكون مبلغ التأمين كافياً لدفع الكلفة الكاملة إلعادة بناء المبنى/المباني في وضعها  (ب

 المذكورة أدناه.  3الحالي. أما إذا لم تكن التغطية التأمينيّة كافيًة، يتّم تطبيق النقطة رقم 

 تّم إصالح الّضرر وُأعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل الخسارة.  (ت

ستهالك العادي من كلفة أي استبدال أو إصالح إذا ما لم تُصلح المباني اال قيمةيتم اقتطاع سوف 

 بشكل مناسب مباشرًة قبل وقوع الخسارة أو الّضرر. 
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 ال تدفع الّشركة التالي:  2-3أ.

قطعة غير متضرّرة من المبنى/المباني تشكّل جزًء من زوج  أو أ( كلفة استبدال أو إصالح أي 

مجموعة أو طقم أو تصميم أو وظيفة مماثلين وذلك عندما تنحصر الخسارة أو الّضرر بمنطقة 

 محّددة بوضوح أو بقسم معيّن. 

 درهم إمارتي من كّل طلب تعويض.  1500ب( أوّل 

 يقة.وارد ذكره في ملحق الوث تحملت( أي مبلغ مقتطع 

 

 غطاؤكم التأميني  3-3أ.

، أي أن كلفة إعادة تشييد المبنى/المباني في الوقت الذي  إذا ما كان غطاؤكم التأميني غير كاف 

 ،وقعت فيه الخسارة أو الّضرر تتخطّى غطاءكم التأميني للمباني، نقوم بدفع نسبًة من طلب التعويض

 المؤّمن له بموجب هذه الوثيقة.على أالّ يتعّدى المبلغ األقصى للتعويض المبلغ 

 

 التأمينيّة التغطيةحّد  4-3أ.

 جدولال ندفع أكثر من الغطاء التأميني المخصّص للمبنى/المباني في كّل العقارات المغطّاة في 

 الوثيقة.

 

 تغطية المبنى  5-3أ.

 .مينيةالتغطية التأشراء ال يحّق ألي شخص غير المالك الّشرعي للمبنى 
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 المحتويات -القسم ب

 ضمن هذا القسم. وما هو مستثنى مشمولهو الوثيقة ما  جدوليظهر 

 

 التغطية بموجب هذا القسم 1ب.

 المحتويات التي لحق بها ضرر أو خسارة ناتجان بشكل مباشر عن التالي:

 حريق، برق، انفجار، صاعقة أو هزّة أرضيّة.  1-1ب.

 محلّقة تسقط منها. أجهزة أو أغراض ةأي اجسام طائرة طائرة أو 2-1ب.

 جرّاء مركبة أو حيوان. اصطدام 3-1ب.

 عاصفة، زوبعة، عاصفة رمليّة أو فيضان 4-1ب.

تدفّق أو طفح في خزّانات المياه واألجهزة أواألنابيب وخزّانات الوقود الثابتة واألجهزة  5-1ب.

 واألنابيب. 

 سرقة أو محاولة سرقة من خالل دخول إجباري أو أي محاولة تهديد.  6-1ب.

باالستناد إلى الحدّ المذكور في  أي سبب كان. - ضرر عرضي يلحق بمحتويات المنزل 7-1ب.

 :الوثيقة جدول

 تغطية:الفرعية للحدود ال

 درهم إماراتي للغرض الواحد كحّد أقصى. 10000لقاء مبلغ  اللّوازم المنزليّة (أ

 درهم إماراتي للغرض الواحد كحدّ أقصى. 10000التّجهيزات واألدوات الكهربائيّة لقاء مبلغ  (ب

 .درهم كحد اقصى للفطعة الواحدة 20000المفروشات واعمال الديكور لغاية مبلغ  (ت

 .لكل لوح درهم إماراتي  2000زجاج لقاء مبلغ لواح أ (ث

 الواحد كحّد أقصى.درهم للغرض  5000االلكترونيّات والحواسيب لقاء مبلغ  (ج

درهم إماراتي  50000المحتويات المنقولة بشكل مؤقّت إلى موقع أقرب بمبلغ ال يتجاوز  8-1ب.

 في سنة الوثيقة الواحدة.

خسارة في محتويات البرّاد: كلفة استبدال الطّعام في برّادكم أو ثالّجتكم إذا لحق به ضرر  9-1ب.

درهم إماراتي  3000يتخطّى  نة التّبريد، وذلك بمبلغ الء أدخبسبب تغيير في الحرارة أو فسد جرّا

 في سنة الوثيقة الواحدة.

 مكان إقامة بديل 10-1ب.

الوثيقة، إذا بات مسكن المؤّمن له، أو أي جزء  جدولفي أي وقت من فترة التأمين المحّددة في 

الوثيقة محطّماً أو مدّمراً جرّاء المخاطر المغطّاة بموجب هذه الوثيقة  جدولمنه، المذكور في 

بشكل يجعل المسكن أو أي جزء منه غير صالح  للّسكن من قبل المؤّمن له، تعوّض الشركة 
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الكلفة اإلضافيّة لمكان اإلقامة البديل التي تكبّدها المؤّمن له، ولكن لفترة سكن ال تتعّدى 

 درهم إماراتي لسنة الوثيقة، أيهما أقّل. 3000أقصى، أو مبلغ ( كحّد 2األسبوعين )

 

 االستثناءات بموجب هذا القسم 2ب.

 .سبب تدريجي غير حينيالناتجة عن الخسارة  1-2ب.

 .الخسارة أو الّضرر الناتج عن التلوّث أو التلويث 2-2ب.

 ل ميكانيكي أو كهربائي أو خلل في المعّدات أو اآلالت.عط 3-2ب.

 .خسارة في الملكيّة الموضوعة في الخارج 4-2ب.

 خسارة بينما كان المبنى غير مؤثّث بشكل كاف  ليكون صالحاً للعيش. 5-2ب. 

 ضرر أو نسبة من الّضرر استثنيا حصرياَ في قسم آخر من هذه الوثيقة. 6-2ب.

 ضرر أو تلف الحق بأي غرض جرّاء الصباغة والتنظيف واإلصالح والتجديد أو أثناء العمل فيه. 7-2ب.

 ضرر ناتج عن المضغ والتمزيق والخدش واإلفساد من قبل الحيوانات األليفة. 8-2ب.

 .الجواهر والفراء والنقود وبطاقات االئتمان والمستندات والطّوابع 9-2ب.

 لالّصقة والعدسات القرنيّة أو عدسات القرنيّة الصغيرة.ضرر الحق بالعدسات ا 10-2ب.

ضرر ناتج عن االستهالك العادي، العّث، الهامة، تفّشي الحشرات، الصّدأ، الترطّب، النّخر أو  11-2ب.

 ّضرر بصورة تدريجيّة.لالعفن، التجّمد أو أي ما يسبّب ل

 ضرر ناتج عن معّدات وتصميم ومواصفات وتنفيذ خاطئ. 12-2ب.

 محتويات منقولة بشكل مؤقّت إلى الخارج. 13-2.ب

 .خسارة ناتجة عن األشجار التي تُقطع أو تُشّذب 14-2ب.

 عطل أو خسارة ناتجان عن انقطاع أو تقييد للتزويد الكهربائي أو من قبل شركات الغاز. 15-2ب.

اضرابات او عصيان في القطاع الخسارة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي والغار من جراء   16-2ب .

 .الصناعي

 غير المباشرة.الخسائر أي شكل من أشكال الخسائر الماليّة أو  17-2ب.

 الشروط المنطبقة على هذا القسم  3ب. 

 كيف نتعامل مع طلب تعويضكم 1-3ب.

و أإذا قّدمتم طلب تعويض بشأن الخسائر أو األضرار الالحقة بالمحتويات، نقوم بإصالح واستبدال 

 الدفع لقاء أي غرض مغطّى بموجب القسم ب، وذلك وفق ما نراه صائباً.
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ألغراض، ندفع لكم تكاليف استبدال افي ما يتعلّق بالخسائر الكليّة أو التّلف التام الالحق بأي  من 

 :شريطة أنالغرض وكأنّه جديد، 

أفضل من الغرض  يكون الغرض الجديد قريباً قدر المستطاع مما كان عليه في الّسابق وليس (أ

 .األصلي عندما كان جديداً 

 .سبق أن دفعتم أو سمحنا لكم بدفع كلفة االستبدال (ب

 ال تدفع الّشركة التالي:  2-3.ب

كلفة استبدال أو إصالح أي قطعة غير متضرّرة من المبنى/المباني تشكّل جزًء من زوج  أو  (أ

وذلك عندما تنحصر الخسارة أو الّضرر بمنطقة  ةمجموعة أو طقم أو تصميم أو وظيفة مماثل

 محّددة بوضوح أو بقسم معيّن. 

 كّل طلب تعويض. من درهم إمارتي  1500أوّل  (ب

 الوثيقة. جدول وارد ذكره في تحملأي مبلغ  (ت

 التّحف األثريّة والقطع الفنيّة  3-3ب.

، ندفع لكم بموافقتنا التّكاليف والنّفقات التي تكبّدتموها لدى حاالت الخسارة أو الضرر الجزئي في

، شرط أالّ يتخطّى ذلك المبلغ في القيمةناتج إعادة األغراض المتضررة، باإلضافة إلى أي انخفاض 

 المؤّمن عليه والمخصّص لألغراض المتضرّرة.

 في حاالت الخسارة الكليّة أو الضرر الكامل، ندفع لكم:

وقوع الخسارة، أيهما أقّل وذلك عندما في السوق عند كلفة استبدال هذا الغرض أو قيمته  (أ

 يتعلّق األمر باألغراض غير المحّددة.

وقوع الخسارة، أيهما أقّل وذلك عندما عند  في السوقء التأميني لهذا الغرض أو قيمته الغطا (ب

 يتعلّق األمر باألغراض غير المحّددة.

 ثمينةالمقتنيات ال 4-3ب.

 نصلح أو نستبدل أو ندفع لقاء أي غرض تعطّل أو تضرّر، وذلك بحسب ما نقرّره. (أ

درهم إماراتي أن تدرج على الئحة على  5000يجدر باألغراض الفرديّة التي تفوق قيمتها الـ  (ب

 حدة.

 غطاؤكم التأميني  5-3ب.

، أي أن كلفة استبدال/إصالح  المحتويات في الوقت الذي وقعت إذا ما كان غطاؤكم التأميني غير كاف 

بقاً ط فيه الخسارة أو الّضرر تتخطّى غطاءكم التأميني للمباني، نقوم بدفع نسبًة من طلب التعويض

، على أالّ يتعّدى المبلغ األقصى للتعويض للقاعدة النسبية المذكورة في الشروط العامة للوثيقة

 المبلغ المؤّمن له بموجب هذه الوثيقة.

 التأمينيّة التغطيةحّد  6-3ب.

 في ملحق الوثيقة. ال ندفع أكثر من الغطاء التأميني المخصّص للمحتويات في كّل عقار مذكور
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 الشخصي ة مقتنياتال -القسم ت

 ضمن هذا القسم.وم هو مستثنى مشمول هو الوثيقة ما  جدوليظهر 

 التغطية بموجب هذا القسم 1ت.

 الممتلكات الشخصيّة: 1-1ت.

 ضّد الضرر والخسارة الماديّة.داخل المنزل  الموجودةتغطية المقتنيات الثّمينة والممتلكات الشخصيّة 

 الوثيقة. جدولفي باالستناد إلى الحدود الواردة 

 :غطيةلفرعية للتحدود اال

درهم إماراتي كحّد أقصى،  2500لواحدة منها المخصّص ل حيث المبلغشخصيّة الممتلكات ال (أ

 درهم إماراتي. 50.000ومجموعها 

درهم  2500الشخصيّة الموجودة في الخزنة حيث المبلغ المخصّص للواحدة منها مجوهرات ال (ب

 درهم إماراتي. 50.000إماراتي كحّد أقصى، ومجموعها 

 
 خسارة المستندات 2-1ت.

تتضمن التغطية جواز السفر، رخصة القيادة، رخصة العمل، االقامة، الهوية، بطاقة العم، الرخص 
 الوثيقة.درهم لسنة التغطية بموجب  1500التجارية والشهادات الدراسية وذلك لغاية مبلغ 

 

للتغطية  سرقة االموال الشخصية الناجمة عن الدخول بواسطة الكسر والخلع وذلك طبقاً  3-1ت.
 .درهم كحد اقصى 5000ثيقة ولغاية مبلغ واردة في جدول الوال
  

 .درهم كحد اقصى 2500تغطية المقتنيات الشخصية للزوار لغاية  4-1ت.

 

 االستثناءات بموجب هذا القسم 2ت.

 ما يسبّب الضرّر بصورة تدريجيّة. أي أو  االستهالك العاديالعّث، الّدويبة، ضرر ناتج عن  1-2ت.

 .ضرر ناتج عن أخطاء أو أعطال كهربائية أو ميكانيكيّة 2-2ت.

 ضرر أو تلف الحق بأي غرض جرّاء الصباغة والتنظيف واإلصالح والتجديد أو أثناء العمل فيه. 3-2.ت

 تعطّل معّدات الرياضة أثناء استخدامها. 4-2.ت

 الصغيرة.ضرر الحق بالعدسات الالّصقة والعدسات القرنيّة أو عدسات القرنيّة  5-2.ت

سرقة أو اختفاء المجوهرات من غرف الفندق أو الموتيل وذلك أثناء غيابكم عن الغرف، إالّ إذا 6-2.ت

 كانت موضوعًة في خزنة مقفلة وأزيلت المفاتيح منها. 

 شاغل مسموح له:سرقة أو اختفاء األغراض التالية من المركبة عندما تُركت من دون  7-2.ت

 المحمول الهاتف (أ

 الحاسوبمعدات  (ب

 وير الفيديو، مسّجالت الكاميراأجهزة تص (ت



الّشروط واألحكام وثيقة الّتأمين على المنازل    15  

 

 )بما فيها األشرطة واألقراص( بخسارة أو ضرر في برمجيّات الحاسو 8-2.ت

خسارة أو ضرر في معّدات الحاسوب أثناء الّسفر جواً، إالّ إذا كانت منقولة بأمتعة اليد وتحت  9-2.ت

 إشرافكم الشخصي. 

 خسارة بينما كان المبنى غير مؤثّث بشكل كاف  بعد ليصبح صالحاً للّسكن. 10-2.ت

 .خسارة الممتلكات الشخصية اثناء وجودها خارج المسكن  11-2.ت

 

 الشروط المنطبقة على هذا القسم 3.ث

 

 كيف نتعامل مع طلب تعويضكم 1-3.ث

 .اً مناسبلما نراه  طبقاً نقوم بإصالح، استبدال أو دفع ثمن أي غرض ألحقت به خسارة أو تضرّر، وذلك 

 

جديداً،  كأنهنستبدل أو ندفع كلفة استبدال الغرض  في حاالت الخسارة الكليّة أو الضرر الكامل،

 :شريطة أن

وليس أفضل من الغرض يكون الغرض الجديد قريباً قدر المستطاع مما كان عليه في الّسابق  (أ

 .األصلي عندما كان جديداً 

 .سبق أن دفعتم أو سمحنا لكم بدفع كلفة االستبدال (ب

 ال تدفع الّشركة التالي:  2-3ث. 

 تعويض.  مطالبةدرهم إمارتي من قيمة كّل  500أوّل 
 

 غطاؤكم التأميني 3-3ث. 

، أي أن كلفة استبدال/إصالح الممتلكات الشخصيّة في الوقت  إذا ما كان غطاؤكم التأميني غير كاف 

، نقوم بدفع نسبًة من الّضرر تتخطّى غطاءكم التأميني لهذه الممتلكاتالذي وقعت فيه الخسارة أو 

تعّدى على أالّ ي، للقاعدة النسبية المنصوص عنها في الشروط العامة للوثيقة طبقاً  التعويض مطالبة

 المبلغ األقصى للتعويض المبلغ المؤّمن له بموجب هذه الوثيقة.

 

 التأمينيّة التغطيةحّد  4-3ث. 

 جدولفي ة مذكورممتلكات الشخصيّة والنّقود الندفع أكثر من الغطاء التأميني المخصّص لل لن

 الوثيقة.
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II) لحماية القانوني ة لألسرةا 

 الوثيقة ما الُمستثنى والمشمول ضمن هذا القسم. جدوليظهر 

نعوّض عليكم كمالك وشاغل بأي مبلغ تصبح مسوؤالً قانوناً عن دفعه لقاء األضرار عن األذى 

، وذلك أو في أرجائه حادث طرأ في العقارن الجسماني أو األضرار التي لحقت بالممتلكات والناتجة ع

 التأمينيّة. التغطيةفي خالل فترة 

 الوثيقة. جدول الواردة في حدود التغطية الستناد إلىبا

 

 المسؤولي ة القانوني ة للمالك/المستأجر عن الحريق -القسم أ
 

 التغطية بموجب هذا القسم 1أ.

نعوّض على حامل الوثيقة المبالغ المسؤول عنها قانوناً سواء أكان مالكاً أم مستأجراً للعقار، وذلك 

 بالنسبة لـ: 

، خالل فترة المؤمن لهحدود عقار و بقرب داخل أ واقعةوال غيراللحق بملكيّة  حادثمن جراء ضرر 

 التأمين وذلك بسبب مخاطر مؤّمن ضّدها بموجب هذه الوثيقة.

  :التالية الحاالت التغطية هذه تشملال 

 تغطية أي نوع أو شكل من الخسارة غير المباشرة. (أ

 عن مسؤوليّة المنتجات.تغطية أي نوع أو شكل من المطالبة بالتعويض  (ب

المركبات المرّخصة تغطية أي نوع أو شكل من المطالبة بالتعويض عن المسؤوليّة الناتجة عن  (ت

 للقيادة على الطرقات. 

 وكحد وككلّ مبلغ مليون درهم إماراتي ألي حادثة أو مجموعة حوادث ناجمة عن أي حدث : الحد  

 .اجمالي

 االستثناءات بموجب هذا القسم 2أ.

 األذى الجسماني:  1-2أ.

 أنتم وأي فرد دائم في المنزل. (أ

 أي فرد كان تحت خدمتكم وقت وقوع الخسارة.  (ب

 

. 2-2أ.  األذى الجسماني الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي حالة أو مرض معد 

 الّضرر الالحق بالملكيّة التي يقتنيها أو تحت مسؤوليّة أو رقابة: 3-2أ.

 ئم في المنزل.أو أي فرد دا حضرتكم (أ

 أي فرد تحت خدمتكم. (ب

 

 الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي مهنة وصنعة وعمل تجاري واستخدام.  4-2أ.
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 ولواله لما كان ملحقاً.الذي أخذتموه على عاتقكم بموجب عقد  5-2أ.

 لـ:  مأو استخدامك م، حيازتكمالناشئ عن امتالكك 6-2أ.

 المنزليّة للحديقة أو معّدات الحديقة المشّغلة آلياً. معّدات الأي مركبة مزوّدة بمحرّك، غير  (أ

 أي رافعة مشّغلة آلياً. (ب

 أو مائيّة، غير قوارب التجديف والبنط والكانو المشّغلة يدوياً.أي مركبة جويّة  (ت

 أي حيوان. (ث

 

 :باستثناء ما يلي من التلوّث و/أو االتّساخ نوعأي  7-2أ.

يقع بأكمله في وقت محّدد وذلك في ومحّدد وغير متوقّع وطارئ حادث مفاجئ  الناتج عن (أ

 الوثيقة. جدولالتأمينيّة في العقار المذكور في  التغطيةخالل فترة 

التأمينيّة، حيثما يكون هذا  التغطيةيوماً منذ تاريخ انتهاء فترة  30المبّلغ لنا في خالل فترة  (ب

 التلوّث و/أو االتّساخ الناتج عن ذلك الحادث يعتبر واقعاً في وقت حصول هذا األخير. 

 

 . مألي أرض أو مبنى ال يقع ضمن عقارك مأو حيازتك مالناتج عن ملكيّتك 8-2.أ

 

 

 الشروط المنطبقة على هذا القسم 3أ.

 

 تعويضكم مطالبةكيف نتعامل مع  1-3أ.

 

 سوف ندفع لكم: 

عويض تال مطالباتتعويض أو سلسلة  مطالبةالحدّ األقصى المذكور في ملحق الوثيقة لقاء أي  (أ

ناتجة عن أي حادثة بحيث تصبحون مسؤولين قانوناً عن األضرار التي يتعيّن عليكم دفعها ال

حقة بالممتلكات الماديّة الناجمة الالّ في ما يتعلّق بالوفاة أو باألذى الجسماني أو الخسارة 

 عن حادث طرأ في خالل فترة التأمين. 

 طيّة. ها بموافقتنا الختموتكبّد كمأن طشردفعها،  ميتوّجب عليك النّفقات والتكاليف كافًّة التي (ب

 

ركة التالي:  3-2  لن تدفع الش 

 الّضرر في الممتلكات.بشأن  تعويض مطالبةاتي من كّل درهم إمار 1000أوّل  (أ

 قانوناُ. الضرّر الذي لستم مسؤولين عنهم (ب

 

 غطاؤكم التأميني 3-3

، أي أن المصاريف القضائيّة التي أمرت المحكمة بدفعها بشأن  إذا ما كان غطاؤكم التأميني غير كاف 

األذى الجسماني واألضرار الالّحقة بالملكيّات جرّاء حادث وقع في العقار أو في أرجائه وقت وقوع 

قيمة ال تتعدى عندها  ،من الغطاء التأميني المخصّص لهذه األغراضلّضرر هي أكثر الخسارة أو ا

 .التعويض المبلغ المؤمن عليه في وثيقة التأمين

 التأميني ة التغطيةحد   4-3ب.

ال تتعدى قيمة التعويض عن المسؤولية المدنية/مسؤولية الجيران التغطية المذكورة لهذا القسم 

 الوثيقة.في جدول 
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 المسؤولي ة المدني ة/ مسؤولي ة الجار -القسم ب

 التغطية بموجب هذا القسم 1ب.

 يشمل نطاق هذه التغطية التعويض عن: 

يلحق بأي شخص )ليس فرداً من عائلة حامل  والذي األذى الجسماني الناجم عن حادث 1-1ب.

 .الوثيقة أو ملتزماً بخدمة حامل الوثيقة(

ال تنتمي أو ليست تحت  األذى العرضي المباشر الذي يلحق بملكيّة الغير )الملكيّة التي 2-1ب.

الوثيقة أو تّم تشغيلها من قبل أحد  حامل الوثيقة أو أي فرد ملتزم بخدمة حاملرعاية أو إشراف 

ن أثناء استخدامها من قبل حامل الوثيقة والناجمة عن أو متعلّقة باالستخدام الشخصي مهؤالء( 

 التأمينيّة.  التغطيةقبل حامل الوثيقة في العقار أو في أرجائه، وذلك في خالل فترة 

 مبلغ مليون درهم إماراتي للحادث الواحد أو لسلسلة الحوادث الناجمة عن أي حدث واحد والحد : 

 .وكحد اجمالي

ُمطالب في ما يتعلّق إّن مسؤوليّة الشركة عن التعويضات المستحّقة الّدفع ألي  -أي حادثة واحدة

عاله كحّد أالمذكور  المبلغعن سبب رئيسي واحد ينبغي أالّ تتخطّى  نجمت بأي حادثة أو حوادث أ

 التعويض ألي حادثة واحدة. 

 االستثناءات بموجب هذا القسم 2ب.

 ال تنطبق هذه الوثيقة على أي مسؤوليّة متعلّقة بالتالي:

أو بضاعة  اإلعادة، اإلزالة، اإلصالح، االستبدال، اإلرجاع أو كلفة أو تخفيض كلفة أي سلعة 1-2ب.

مجّهزة، مركبّة أو مشيّدة من قبل حامل الوثيقة، إذا ما كانت هذه المسؤوليّة ناجمًة من أي خلل 

 فيها أو من طبيعتها الّضارة أو عدم مالءمتها.

المتعلّقة بها(، إذا كانت ممتلكة، مؤّجرة، مستخدمة،  ةأي نوع من المركبات )أو المقطور 2-2ب.

أو من قبل الّشخص الذي يطالب  جدول الوثيقةُمستعارة أو بقيادة حامل الوثيقة المحّدد في 

 تعويض.الب

 للعوم  )غير المراكب المحرّكة يدوياً( المصنوعة أو الهادفة  أي زورق أو مركبة أو مركبة هوائيّة 3-2ب.

، ، مستخدمةً ، مؤّجرةً ممتلكةً  بحراً أو جواً، إذا ما كانت هذه الزوارق أو المركباتعلى المياه أو الّسفر 

 .حامل الوثيقة من قبل ُمشّغلةً أو  ُمستعارةً 

 ضرر الحق بالملكيّة وناتج عن شحن وتفريغ أي مركبة، مقطورة، مركبة مائيّة أو جويّة. 4-2ب

حق بالملكيّة أو أي نوع آخر من المسؤوليّة والخسارة والضرّر المادي الالّ الجسماني األذى  5-2ب.

ثات التّدهور البيئي( وُيقصد بالملوّ الملوّثات ) انتقالو إصدار انبثاق، انتشار، تسرّب،الماليّة النّاجمة عن 

أي مادة صلبة، سائلة، غازيّة أو حراريّة، مهيّجة أو ملوّثة، بما فيها النّفايات. وتشمل النفايات المواد 

 إصالحها. المعاد تصنيعها، تجديدها أو 

 تخزين األذى الجسماني أو الضرر من أي نوع كان والناتج عن استخراج، إعداد، تصنيع، توزيع، 6-2ب.

 األسبستوس الصّافي و/أو المواد التي تحتوي على األسبستوس أو استخدام مواد مماثلة. و/أو إزالة 

 الطائرات أو المطارات، أو الخسائر الناتجة عنها. أي عطل في  7-2ب.
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عن أي ضمانة أو كفالة  ةواجب حامل الوثيقة إلبرام عقد بالعناية الالّزمة والمسؤولية الناجم 8-2ب.

والتي لن تعلّق بغياب هذا العقد أو الّضمانة أو الكفالة  ممنوحة من قبل حامل الوثيقةوصريحة 

 )المسؤوليّة التعاقديّة(

 عدم االمتثال ألي أجل زمني. 9-2ب.

 .أذى جسماني )خسارة ماليّة بحتة(أي خسارة ماديّة غير ناتجة عن ضرر في الملكيّة أو  10-2ب.

ضرر في الملكيّة ناجم أو ناشئ عن أو من خالل أو متّصل بأي رافعة، مصعد، سلّم متحرّك،  11-2ب.

لحامل الوثيقة أو تحت استخدامه أو بحوزته، أو بسبب الصيّانة التي تقع على عاتق  تابعةونش 

 حامل الوثيقة.

ر أو عبإصابة، مرض، خسارة أو ضرر ناتج عن بناء أو تشييد المباني أو ممتلكات أخرى ثابتة  12-2ب.

 استخدام المتفّجرات أو ارتجاج أو إضعاف التّداخل الداعم لألرض، المباني أو أي ملكيّة أخرى.

و/أو توفير مواقف لركن ناتج عن االنتساب و/أو تشغيل إصابة، مرض، خسارة أو ضرر  13-2ب.

 لّسيارات. ا

أو عمل مرتكب يخالف أي  خداعأو عمل احتيالي، مضلّل، جرمّي أو كيدي، أو اي  خداعأي  14-2ب.

قانون أو نظام، أو أي عمل مرتكب تحت تأثير المسكّرات أو المخّدرات من قبل حامل الوثيقة أو شخص 

 مستخدم من قبله في أي وقت.

 

 ومهني معطى، ممنوح أو ُمغفل من قبل حامل الوثيقة.  عالجيأي عالج أو نصح  15-2ب.

 

 لسجالّتها أو لمعّدات مماثلة.  أي استخدام للحواسيب،  16-2ب.

في  14أي فرد ُمستخدم بشكل مخالف للقانون من حيث السّن أو إذا كان تحت سّن الـ  17-2ب.

 . محّدد حال لم يكن هناك من سّن قانوني

 رات أو المخّدرات. تحت تأثير المسكّ  خّدمات مقّدمة 18-2ب.

مسؤوليّة التلوّث، مسؤوليّة المدراء والمسؤولين، التعويض المهني، األخطاء أواإلهمال 19-2ب.

 انةضم تناجمة عن سلع ومنتجات أو ملكيات تمّ المهني، الخسائر المالية البحتة، أي مسؤوليّة 

قرض، رهن أو تأجير أو تقديم أموال مسبقة لقاءها، جميع أنواع األعمال تحت األرض بما فيها األنفاق 

جات المطار والمسؤوليّات ومسؤوليّات مدرّ على سبيل الذكر ال الحصر، باإلضافة إلى مخاطر الطّيران 

 التعاقديّة. 

قانوني، طرد غير مشروع، اعتقال إصابة ومعاناة عقليّة، صدمة، اعتقال وسجن بدون مسوغ  20-2ب.

افتراء، قدح و/أو تشهير بالشخص، تعّد على الحقوق أو على  ومحاكمة كيديّة، تحيّز، إذالل،

 الخصوصيّة.

 

روط المنطبقة على هذا القسم 3ب.  الش 
 
 تعويضكم مطالبةكيف نتعامل مع  1-3.ب
 

 سوف ندفع لكم: 

 تعويضال مطالباتالوثيقة لقاء أي طلب تعويض أو سلسلة  جدولالحّد األقصى المذكور في  (أ

مسؤولين قانوناً عن األضرار التي يتعيّن عليكم دفعها في  حين تعتبرونناتجة عن أي حادثة ال
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ما يتعلّق بالوفاة أو باألذى الجسماني أو الخسارة الالحقة بالممتلكات الماديّة الناجمة عن 

 حادث طرأ في خالل فترة التأمين. 

تنا تكبّدها بموافق يتمّ  أن ةطيدفعها، شر مالتي يتوّجب عليك القانونيّة النّفقات والتكاليف (ب

 الخطيّة. 

 

ركة التالي:  2-3.ب  لن تدفع الش 

الالّحق  وذلك في ما يختّص بالّضررتعويض  مطالبةدرهم إماراتي من كّل  1000أوّل  (أ

 الممتلكات.ب

 الضرّر الذي لستم مسؤولين عنه. (ب

 

 غطاؤكم التأميني 3-3.ب

، أي أن المصاريف القضائيّة التي أمرت المحكمة بدفعها بشأن  إذا ما كان غطاؤكم التأميني غير كاف 

األذى الجسماني واألضرار الالّحقة بالملكيّات جرّاء حادث وقع في العقار أو في أرجائه وقت وقوع 

 دى قيمة التعويضلن تتعالخسارة أو الّضرر هي أكثر من الغطاء التأميني المخصّص لهذه األغراض، 

 المبلغ األقصى المؤّمن له بموجب هذه الوثيقة.

 التأميني ة التغطيةحد   4-3ب.

ي ف والمذكور للمسؤوليّة المدنيّة/ مسؤوليّة الجارلن ندفع أكثر من قيمة الغطاء التأميني المخصّص 

 الوثيقة. جدول
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III) تغطيات اختياري ة 
 

 خسارة االيجار -القسم أ

 

 بموجب هذا القسمالتغطية  1أ.

من  جزءحامل الوثيقة، في ما يتعلّق بالعقار أو يتعرض إليها االيجار الذي هذا التأمين خسارة  يغطّي

 .الملكيّة المؤّمن عليه

إن التعويض بموجب هذه الوثيقة هو لقاء االيجار أو الجزء الذي توقّف دفعه إلى حامل الوثيقة بينما 

استخدام وذلك بسبب خسارة، دمار أو ضرر اإل أو  للسكنغير مالئم  الجزء من العقاركان العقار أو 

 لحق به. 

المبلغ المدفوع بموجب هذه الوثيقة ينبغي أال يتخطّى المبلغ المؤّمن عليه وتجدر اإلشارة إلى أن 

بما أن الفترة الالزمة التي كانت فيها الملكية الوثيقة بشأن خسارة االيجار  جدول والمذكور في

 .خاضعة لشروط االيجار المؤّمن له شاغرة

 

 الوثيقة. جدولحّد التعويض: المبلغ المخصّص لخسارة االيجار كما هو وارد في 

 شهراً كحّد أقصى.   12فترة التعويض: 

 أيّام.  7: مبلغ التحمل

 

 

روط المنطبقة على هذا القسم 2أ.  الش 
 
 تعويضكم مطالبةكيف نتعامل مع  1-2أ.
 

بموجب القسم "ت"، سوف ندفع االيجار أو الجزء الذي أوقف دفعه  اةتعويضكم مغطّ  مطالبة تإذا كان
أو جرّاء خسارة، تدمير أو ضرر مؤّمن  سكنللإلى حامل الوثيقة بينما كان العقار أو جزء منه غير صالح 

 ضّده بموجب هذه الوثيقة. 
 
 لن تدفع الّشركة 2-2أ.

 الوثيقة.  جدولوارد في  تحملأي مبلغ  (أ
 حامل الوثيقة مهمالً أو ملتزماً/ مسؤوالً قانوناً عنه. اتعويض لم يكن فيه مطالبةأي  (ب

 
 غطاؤكم التأميني 3-2أ.

يغطّي هذا التأمين خسارة االيجار الذي يتّم تلّقيه أو دفعه من قبل حامل الوثيقة، في ما يتعلّق 

 بالعقار أو بقسم من الملكيّة المؤّمن عليه. 

 
 التأمينيّة التغطيةحّد  4-2أ.

 لن ندفع أكثر من الغطاء التأميني المخصّص لخسارة االيجار والمغطّى بموجب هذه الوثيقة.
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 تأمين إصابات العم ال -القسم ب

 هذا القسم. وما هو مستثنى منمشمول هوالوثيقة ما  جدوليظهر 

 التغطية بموجب هذا القسم 1ب.

 .األطفال لحوادث في العملجليسة وئق تعرّض العاملة المنزليّة والسا 1-1ب.

 

تلحق بالعاملة المنزليّة أو السائق أو جليسة األطفال الذين يعملون لخدمة المؤّمن  صابة قاتلةإ

حادث في العقار أو في أرجائه، ويشمل التأمين   المحّدد في القسم "أ" و"ب"، ويكون ذلك نتيجة  له

 إصابة مماثلة. وقوع شهراً من 12غضون  الوفاة والعجز والنفقات الطبيّة الناجمة عن حادث في

 درهم إماراتي للشخص في سنة الوثيقة الواحدة. 35.000الحّد: 

درهم إماراتي للشخص في سنة الوثيقة  10.000النفقات الطبيّة الناجمة عن حادث بقيمة  2-1ب.

 الواحدة.

سنة الوثيقة  درهم إماراتي لكل عامل منزلي في 5000اإلعادة إلى الوطن ضمن مبلغ  3-1ب.

 الواحدة.

 الوثيقة. جدولوفقًا للحدود المذكورة في 

 

 :االستثناءات بموجب هذا القسم 2ب.

 :الخسارة الناتجة عما يليلن نعوّض عليكم 

االعتداء الخارجي أو األعمال  بالحرب، الغزو، إصابة ناتجة عن حادث مرتبط بشكل مباشرأي  1-2ب.

صيان، الثورة، اغتصاب الّسلطة ال( الحرب األهلية، التمرّد، العت الحرب أم العدائية )سواء أعلن

 واالنقالب العسكري. 

 .والمتعاقدين معه المقاولينموظفي  جاهتمسؤوليّة المؤّمن له  2-2ب.

 )أجيراً( بالمعنى المقصود في القانون. أي موظّف ليس  3-2ب.

 .لما كانت هناك مسؤولية ذات عالقة بعقد والذي لوالهأي مسؤوليّة للمؤّمن له  4-2ب.

حامل الوثيقة ليستردّه من أي طرف بسبب إبرام عقد بين المؤّمن له وهذا أي مبلغ كان  5-2ب.

 الطّرف. 

 

 :الّشروط المنطبقة على هذا القسم 3ب.

 .تعويضكم مطالبةكيف نتعامل مع  1-3ب.

نقوم بحمايتكم وحماية عاملتكم المنزليّة والسائق وجليسة األطفال مالياً من أي وفاة عرضية أو أي  

بلغ الذي سوف نسّدده وفقاً للشروط وحدود يطرأ في خالل فترة التأمين. ويختلف المحدث آخر 

الوثيقة ووفقاً لقانون العمل في دولة اإلمارات  جدولاإلفادة القصوى والحدود الفرعيّة كما هو محّدد في

 العربيّة المتحدة.
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 لن ندفع لكم التالي:  2-3ب.

 عجز أو وفاة ناتج عن مرض.  (أ

أي وفاة، عجز دائم أو إصابة خطرة ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عنكم أو عن أي فرد  (ب

 من العائلة يقطن معكم. 

 

 

 غطاؤكم التأميني 3-3ب.

، أي أن كلفة عالج األذى الجسماني للمؤّمن له والناتج عن إذا ما  كان غطاؤكم التأميني غير كاف 

، نقوم ر من الغطاء التأميني المخصّص لهمن قبل طبيب ممارس معتمد وكفوء هو أكث تاححادث والمُ 

، قةيللقاعدة النسبية المنصوص عنها في الشروط العامة للوث طبقاً  التعويض مطالبةبدفع نسبًة من 

 على أالّ يتعّدى المبلغ األقصى للتعويض ذاك المؤّمن له بموجب هذه الوثيقة.

 

 التأميني ة التغطيةحد   4-3.ب

 .الوثيقة جدولوالمذكور في  للعّمال المنزليينلن ندفع أكثر من قيمة الغطاء التأميني المخصّص 

 

 صابات القاتلةاإل -القسم ت

 التغطية بموجب هذا القسم 1ت.

إذا تعرّض حامل الوثيقة ألذى جسماني في خالل فترة هذه الوثيقة جرّاء حادث داخل العقار المؤّمن 

أو للمستفيدين باالستناد إلى المعّدل المذكور في الجدول أدناه وذلك بعد أن  لهله، سوف ندفع 

 بموجب هذه الوثيقة.  االتعويض بأكمله مطالبةت ُيثبّ 

 
 إماراتيدرهم  50.000- الوفاة

 درهم إماراتي 50.000- العجز الدائم
 

 بشروط دائمة وهي: 

 ال يكون التعويض ألكثر من أحد بندي هذا القسم في ما يتعلّق بنتائج الحادث الواحد. 1-1ت.

في خالل فترة اثني عشر شهراً منذ تاريخ وقوع الحادث  ؤّمن لهإلى وفاة المما إذا أدّى حادث  2-1ت.
 وفاة. لل لعجز، يدفع فقط التعويض المخصّصوقبل التسوية النهائيّة لتعويض ا

 التعويض بموجب بنود جدول التعويض إذا: يدفع  3-1.ت

 حصلت وفاة في خالل إثني عشر شهراً منذ تاريخ وقوع الحادث،  (أ

أصبح حامل الوثيقة مصاباً بعجز كلّي في خالل فترة إثني عشر شهراً منذ تاريخ وقوع الحادث،  (ب

 واستمرّ هذا العجز إلثني عشر شهراً. 
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 االستثناءات بموجب هذا القسم 2ت.

 ال يغطّي هذا التأمين الوفاة أو العجز الناتج بشكل مباشر أو غير مباشر أو المترتّب عن:

 امه بـ: زمشاركة حامل الوثيقة أو الت 1-2ت.

 عمليات أو خدمات بحريّة، عسكريّة أو جويّة. (أ
 :(التزحلقالرياضات الّشتائيّة )غير  (ب

 

 في منتجعات الرّياضة الشتويّة، أو -أ

أو  جزر شانيل في أي مكان خارج المملكة المتّحدة، ايرلندا الشماليّة، جزيرة مان، -ب

 جمهوريّة ايرلندا.

دعم جهاز تنّفس، تسلّق الصخور والجبال الذي  تضّمنالحرّ الذي ي مظليّ لالقفز ا -ت

يتضّمن عادًة استخدام حبال أو دليل، استكشاف المغاور، الطّيران الشراعي المعلّق، 

 الهبوط بالمظالت، الصّيد على ظهور الخيول أو ركوب أو قيادة أي نوع من الّسباقات. 

 راجات الصغيرة )السكوتر(، غير الدراجات البخاريّة. قيادة أو ركوب الدراجات الناريّة أو الد -ث

كمسافر في طائرة مرّخصة ومتعّددة  باستثناء كونه انخراط حامل الوثيقة بسفر جوّي 2-2ت.

 .لشواغل تجاريّةالمحرّكات بقيادة ناقل جوّي تجاري مرّخص، أو ممتلكة وتعمل 

 .ايذاء النفس أو أن حامل الوثيقة يعاني من الجنون نتحار أو محاولة انتحار أو تعّمدا 3-2ت.

( بغّض النّظر عن طريقة ARCمرض نقص المناعة المكتسب )االيدز( أو المعّقد المرتبط بااليدز  ) 4-2ت.

 اكتساب المرض أو االسم المطلق عليه.

التعرّض المعتمد لمخاطر استثنائيّة )إالّ في محاولة إلنقاذ حياة إنسان(، أو العمل اإلجرامي  5-2ت.

 لحامل الوثيقة، أو كونه تحت تأثير المخّدرات أو الكحول. 

 

 الّشروط المنطبقة على هذا القسم 3ت.

عمل قد يؤدّي إذا ما التزم حامل الوثيقة بشكل منتظم في أي نشاط، رياضة، تسلية أو أي  1-3ت.

إلى مخاطر ماديّة أكبر من تلك الُمفصح عنها في هذه الوثيقة ومن دون إخطار الشركة والحصول 

على اتفاق مكتوب حول تعديل هذه الوثيقة )في ما يتعلّق بدفع أقساط إضافيّة بحسب ما تطلب 

 حادث ناجم عن ذلك. جرّاءالّشركة وفقاً لذلك العقد(، ال يتّم دفع اي تعويض 

 

إذا تفاقمت عواقب حادث ما جرّاء أي حالة أو عجز جسدي أصيب به حامل الوثيقة قبل وقوع  2-3ت.

الحادث، يكون مبلغ التأمين المدفوع بموجب هذا التأمين المختّص بعواقب هذا الحادث ما يعتبر معقوالً 

 للدفع لو لم تتفاقم تلك النتائج.

 

يؤدّي أو قد يؤدّي إلى عجز ضمن إطار المعنى المقصود بشأن أي حادث ينبغي إخطار الّشركة  3-3ت.

في الوثيقة في أقرب وقت ممكن عمليّاً، ويترتّب على حامل الوثيقة وضع نفسه في أقرب وقت 

 ممكن تحت عناية طبيب مؤّهل رسمياً.
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ي ناتجة عن حادث، ينبغي إخطار الّشركة ف زعم أنهافي حال وفاة حامل الوثيقة نتيجة أو  يُ  4-3ت.

 أقرب وقت ممكن عملياً.

 

قبل أن تتحّمل الشركة مسؤوليّتها بدفع تعويض لحامل الوثيقة أو لممثّليه، ينبغي أن تكون  5-3ت.

السجالت الطبيّة والمالحظات والمراسالت المشيرة لطلب التعويض أو حالة مسبقة ذات صلة متوفّرًة 

وبهدف مراجعة طلب  النيابة عنها.عند الطّلب ألي مستشار طبّي معيّن من قبل الشركة أو ب

يعاينوا شخص حامل  أن يعاين/المستشارين الطبيّين  هؤالء المستشار/ / سمح لهذايُ  التّعويض،

 . يراه/ يروه ضرورياً الوثيقة حسبما 

 

الذي استندت عليه  إستمارة طلب التأمينأي احتيال وكتمان أو تحريف متعّمد سواء في  6-3ت.

التعويض يجعل هذا  بمطالبةالوثيقة أو ذي صلة بأي مسألة أخرى تمّس هذا التأمين أو متعلّقة 

 التعويض بموجبه.  مطالباتالتأمين باطالً وتسقط بالتالي جميع 
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IV) إضافي ة منافع 

 المنزلية الطوارئ خدمات -القسم أ

 

 التغطية بموجب هذا القسم 1أ.

 

ومنع أي عطل أو خسارة الحقين،  ّسكنطارئة لتأمين مكان ال خدمة إصالح وفيرتعّهد الشركة بتت

ولكنها ال تتعّهد بإجراء إصالح كامل إذ إن جميع األشغال هي ضمن حدود التغطيّة والتعريفات والشروط 

 .واإلستثناءات الواردة أدناه

 ةصيان، كما أنها ليست عقدتأمين المنزل تجدر االشاراة الى أن هذه الوثيقة ال تحّل مكان وثيقة

 للمساكن المنزلية.

استدعاء الخدمة والعّمال والمعّدات الالزمة لإلصالح الطارئ )الّسباكة والكهرباء واألقفال كلفة  تقع

درهم إماراتي كحّد أقصى لكّل حالة طارئة، وبمعّدل  700مبلغ قدره بوالزجاج( على عاتق الّشركة، و

 درهم إماراتي في الّسنة( 2100الواحدة )ثالث حاالت طارئة في الّسنة 

 يوماً منذ تاريخ المعاينة.  30وتجدر اإلشارة إلى أنه هناك فترة انتظار مّدتها 

باكة  1-1أ.  الس 

أو في إمدادات المياه الثابتة داخل  في حال تحطّم أو تعطل االنابيب أو تّسرب في اللوازم الصحيّة

بأعمال اإلصالح الطارئة والالزمة لتأمين المسكن ضدّ أي خسارة سبّاكا فيقوم شركة ال، ترسل المنزل

 أو عطل آخر، وذلك عندما تسمح حالة اإلمتدادات الصحيّة بإصالح مماثل.

وفي أ  الوثيقة حاملالصحيّة التي تحدث ضررا في ملكية  والتركيباتتغطي الشركة أضرار التجهيزات 

كان تمت بصلة الى اإلسة الغير من التركيبات الصحيّة الملكية الغير. إن الملكية المشتركة أو ملكيّ 

 تعتبرو .والخزانات الماء تصريف نظام يضاً أ يستثنى الوثيقة. حاملل تعودولو كانت تقع ضمن منطقة 

 .التغطية من جزءاً  المؤمنة الممتلكات داخل االنابيب

 700والعمل وذلك ضمن كلفة ( والمعّدات كلفة مواصالت العّمالتتحّمل الشركة كلفة حضور العمال)

 حوادث في الّسنة ضمن فترة سريان مفعول الوثيقة. ةدرهم إماراتي لكل حادث، وبمعّدل ثالث

 . فارق النّفقاتالوثيقة  حاملفي حال تخطّت النفقات الحّد األقصى المسموح به، يتحّمل 

الوثيقة وعبر اتصال هاتفي  حاملالى  اإلصالح مباشرةً  كلفة بشكل عام، يعطي السباك تقديراً عن

 .الى الشركة
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 األعمال الكهربائي ة 2-1أ.

نتيجة خطأ أو عطل في التركيبات  ّسكنفي حال حدوث مشكلة تزويد كهربائي ضمن مكان ال

فيقوم باإلصالح الطارئ والالزم لتأمين مكان العمل ضد خسارة  كهربائياً  شركة عامالً الالداخليّة،ترسل 

 .أو ضرر أخر ويصلح إمدادات الطاقة إذا كانت حال هذه التركيبات تسمح بذلك

 ن، متى كاالّسكنتغطي الشركة نقص التزويد الكهربائي في بعض تمديدات الكهرباء في مكان 

  .مكانهذا المصدر العطل آتياً من 

درهم  700كلفة حضور العمال )كلفة مواصالت العمال( والمعدات والعمل ضمن مبلغ  ل الشركةتتحمّ 

اماراتي لكل حادث، وبمعّدل ثالثة حوادث كحد أقصى في الّسنة الواحدة طالما أن الوثيقة سارية 

 المفعول.

الوثيقة فارق  حاملأما في حال تخطّت كلفة اإلصالح الطارئ الحّد األقصى المسموح به، يتحّمل 

 النفقات.

 القف ال 3-1أ.

 سرقة المفاتيح أو أي بسبب خسارة أوغير آمن، أو تعّذر الدخول إليه  لّسكنمكان ا باتفي حال 

، فيقوم باإلصالح الطارئ قّفاالً شركة السبب حادثي، ترسل  عطل في األقفال جرّاء سرقة أو أي

 حال التمديدات المذكورة تسمح بإصالح مماثل. لتأمين مكان العمل ضّد أي خسارة أو عطل إذا كانت

 أو خدماتالقّفال الوثيقة من الدخول إلى المبنى، ما يحتّم تدّخل  حاملتغطّي الشركة أي خطر يمنع 

 أخرى.  الطوارئ بأي طريقة بديلة

درهم  700ال )كلفة مواصالت العمال( والمعدات والعمل ضمن مبلغ تتحمل الشركة كلفة حضور العمّ 

اماراتي لكّل حادث، وبمعّدل ثالثة حوادث كحّد أقصى في السنة الواحدة، طالما أن الوثيقة سارية 

 المفعول.

الوثيقة فارق  حاملفي حال تخطّت كلفة اإلصالح الطارئ الحّد األقصى المسموح به، يتحّمل 

 .النفقات

 الزجاج )تركيب األلواح الزجاجي ة( 4-1أ.

في حل تّحطم زجاج النوافذ الخارجيّة أو األبواب، ما يجعل المسكن المنزلي غير آمن، ترسل 

 .اً شركةزّجاجاً، فيقوم باإلصالح الطارئ والضروري لجعل المسكن آمنال

تتعهد الشركة بتركيب وحدة من الزجاج المصقول عند اإلمكان، سواء أكانت مؤقتة أو دائمة وذلك 

ذلك ب مزيلةً وإذا ما تعّذر ذلك، تلجأ الشركة الى ألواح للتأمين على المسكن للتأمين على المسكن. 

 الحالة الطارئة.
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درهم  700ال )كلفة مواصالت العمال( والمعدات والعمل ضمن مبلغ تتحمل الشركة كلفة حضور العمّ 

قة سارية وبمعّدل ثالثة حوادث كحّد أقصى في السنة الواحدة، طالما أن الوثي ،اماراتي لكّل حادث

 المفعول.

 .الوثيقة فارق النفقات حاملفي حل تخطّت كلفة اإلصالح الطارئ الحد األقصى المسموح به، يتحّمل 

 إلصالح والتواصلاخدمات  5-1أ.

 خدمات اإلصالح (أ

 
i.  ّستيترسل شركة "غولف أس، تعويضال مطالبةإلصالح كنتيجة الى اجوء في حال توجب الل "

الوثيقة بهدف تقييم الضرر وتسوية العطل الطارىء إذا ما كان ذلك ممكناً   حاملعقارالى  اً تقنيّ 

 شركة تحصلبديلة، ألعطال التي تحتاج الى قطع اأما بشأن  .ساعة ونصففي أقّل من 

نفذ خدمات وتُ . ست" على عرض أسعار وتقدمه الى الشركة للموافقة عليهي"غولف أس

 موافقة الشركة . اإلصالح ضمن فترة معقولة بعد الحصول على

 

ii.  إلصالحاحيث تم تقييم  جدول الوثيقةفي  المذكورالوثيقة  حاملعقارفي حال زار المعاين 

موافقة حامل الوثيقة الوثيقة وبعد موافقة الشركة على التقييم و هو مغطّى بموجب هذهكما 

 حاملالى  ست" هذا المبلغ مباشرةً ي"غولف أس شركة تدفع ،التعويض مطالبةعلى مبلغ 

 التعويض. مطالبةالوثيقة وتقفل 

 

 لتواصلخدمات ا (ب

 
أو في و/صالحات في المبنى إالقيام بأي تجديد أو بناء جديد أو في الوثيقة  حاملفي حال رغب 

تتعهد شركة  ،محتواه ولم يكن ذلك متعلقاً بأي عطل ناتج عن األخطار التي تعطيها هذه الوثيقة

ضافة الى عرض أسعار زمة باإلبتأمين المعلومات الالّ  لوثيقةا حاملعلى طلب  اءً ست" وبني"غولف أس

الوثيقة أن يوافق أو يرفض أو يفاوض بشأن عرض  حامليحق ل. وللعمل المّحدد من تقنيين مختصين

 المتعلقوالوثيقة بالعرض أعاله  حاملإذا ما قبل . دون أي موجباتمن و رى ذلك مناسباً ألسعار كما يا

يسّدد و بنفسه مع التقنيّين الصفقاتعقد يقوم ب ،م العمل الى هؤالء التقنيينبالعمل المحّدد وسلّ 

يتحّمل  ،ست" وفي أي حاليمادّي لشركة "غولف أس إلتزاممن دون أي  هم ات مباشرًةلالدفع

 : ـعمال المتعلقة باأليتعّهد التقنيون المختصّون ب . ووخدماته لعملا االوثيقة كلفة هذ حامل

 باكةتمديدات الس 

 التمديدات الكهربائية 

 (لكترونيةألخرى )الميكانيكية و االاألمن األقفال و أجهزة ا 

 الزجاج 

  بناءالأعمال 

  ّةوحات الزيتيّ الل 

 ةألعمال الخشبيّ ا 

 مدادات هوائي التلفازإ 
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 ة والتبريدالتدفئ 

 أو فيديو أو قرص الفيديو الرقمي إيجار تلفاز 

  ألمناخدمات 

  ألدوات المنزليةاإصالح 

 أللمينيوماإلنشاء الفوالذي أو ا 

 التعقيم 

 أعمال العزل 

 ألرضيات الخشبيةا 

  لسدوداتنظيف 

ست" التنسيق مع التقنيين بهدف تنفيذ متواصل وغير معرقل للعمل يشركة "غولف أس كفلتت

 .لتنفيذ الجيّد للعملستة أشهر لب ضمان منحوت، د من أصالة العملإلضافة الى التأكّ اب المذكور أعاله

صال بشركة "غولف تّ الاالوثيقة  حامليجدر ب، مكن لالئحة المذكورة أعاله أن تتوّسع ولهذا السببي

 .ألعمال غير المدرجة على الالئحة أعالهاالع على طّ ست" لاليأس

 

 ستثناءات بموجب هذا القسماال 2أ.

باكة  1-2أ.  الس 

 عن: لةً ؤوال تعّد الشركة مس

 .الطارئ كما هو محّددي عمل آخر يختلف عن اإلصالح أ (أ

 .ي عمل آخر تم اإلقدام عليه خارج حدود المسكن المنزليأ (ب

إلصالح أو العطل الناتج عن التّسرب/السيل أو البلل ولو كان جرّاء تحطّم أو عطل في األنابيب ا (ت

 أو في اإلمدادات األخرى.

 اه والجاكوزيالمي إصالح في تجهيزات التكييف وأجهزة اإلستحمام الكهربائية ووحدات تنقية (ث

 ت خارج المسكن المنزلي.ااريومصرف المياه والب

 الكهرباء 2-2أ.

 عن: ال تكون الشركة مسؤولةً  

 .أي عمل أخر يختلف عن "اإلصالح الطارئ" كما هو محّدد (أ

 .أي عمل ُأقدم عليه خارج حدود المسكن المنزلي (ب

 .إصالح اإلضاءة كالمصابيح واألنابيب المتألقة (ت

 .الكهربائية المستقلة واألجهزة المنزليةالتجهيزات  (ث

 .أنظمة اإلنذار والهاتف (ج

 األقفال 3-2أ.

 عن: ال تعّد الشركة مسؤولةً 

 .أي عمل آخر يختلف عن اإلصالح الطارئ كما هو وارد (أ
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 أي عمل أقدم عليه خارج حدود المسكن المنزلي. (ب

 ، إلخ..أي عمل متعلق باألبواب الداخلية (ت

النوافذ الخارجية عندما يكون الدخول إلى المسكن متاحاً عبر  أي عمل متعلق باألبواب أو (ث

 طريق آخر

 .أي عمل يتعلق بالغلق اآللي او األتوماتيكي ألبواب الموقف (ج

 .تؤدي مباشرة إلى المسكن المنزليال أي عمل يتعلق باألبواب الخارجية التي  (ح

 : الز جاج 4-2أ.

 عن: الشركة مسؤولةً  تعدّ ال 

 ."اإلصالح الطارئ" كما هو وارد أي عمل آخر يختلف عن (أ

 .أي عمل أقدم عليه خارج حدود المسكن المنزلي (ب

 .أي عمل يتعلق بوحدة زجاج الشبابيك المزدوج حيث أن اللوح األساسي لم يصب بأي أذى (ت

 

 :استثناءات عامة -5-2أ.

تج التابع او  الناغطي هذه الوثيقة األذى الجسماني تال  ،ت الخاصة المذكورةاءاستثنضافة الى االباال

 مباشرة او غير مباشرة عن :

 .قةالوثي حاملاألضرار الناتجة عمداً عن  (أ

 ،األضرار الناتجة عن اعمال القضاء والقدر، والناتجة بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن الحرب (ب

العصيان واعمال الشغب والفتنة او اي عمل والحرب األهلية والنزاع المسلح والتمرد والثورة 

 محتمل آخر من شأنه أن يؤثر في الدولة والنظام العام.

 لفيضانات أوأي كارثه طبيعية أخرى.األرضية أو البراكين والناتجة عن الهزات األضرار ا (ت

  .لمنزليةالمحتويات اأضرار  (ث

 لوثيقة مع الموافقة المسبقة للشركة أو رضاها.ا حامللمتكبدة من النفقات ا (ج

 

 لقسماطبقة على هذا نلماالشروط   3أ.

 بحال جيدة . الحفاظ على مكان الّسكن نبغيي 1-3أ.

لحصول على مساعدة مشروعة عبر رقم الهاتف اال تدفع أي اتعاب إذا لم يتم إبالغ الشركة و 2-3أ.

 .المّدون

الصّلة  يباإلضافة الى التعريف ذ ساعدةيجدر برقم وثيقتكم أن يكون مدرجاً عند طلب الم 3-3أ.

 لتاجر أو أي وكيل معيّن من قبل الشركة .اوالبارز عند طلب العامل أو 

ه التلف فوراً بعد إكتشاف منه يبدو علي قسمأو أي  ّسكنمن مكان ال جزءستبدال أي ايتوجب  4-3أ.

 .الخلل

 .لمساعدةاأّي قسط من أقساط  ال يردّ ، حاملهامن قبل  لوثيقةا اءلغإحال  في 5-3أ.
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 إجراءات تسوية الخدمات 4أ.

 .تقدم الخدمات الطارئة من قبل شركات او مزوّدين مختصّين )تّجار( تعينهم الشركة 1-4أ.

ابة بالني موجبمن القيام باي  تمكّننابسبب عدم  لن تقوم الشركة بتسوية اي خدمة مباشرة 2-4أ.

، او كانت المؤسسات دث بيئيةحالة غير متوقعة او حوا وكان ذلك خارجا عن سيطرتنا او نتيجةأ، اعنّ 

على الخدمة في اقرب  رةً او غير قاد ةً مهنيّين منهمكالتوريد والتعامل معها الشركة ومكاتب تالتي 

 .ادتهقرية والي سبب خارج عن ارا

قة الوثيقة بالموافقة المسب حامللوفي هذه الحاالت، تلتزم الشركة بالتعويض عن النفقات المتكبدة 

الشركة النفقات  تدفعللشركة وذلك ليستفيد من تغطية التأمين االضافي. في هذه الحالة، 

وبمعّدل ثالثة حوادث كحدّ اقصى  كحدّ اقصى للحادث الواحد درهم إماراتي 700المدفوعة ضمن مبلغ 

 .في السنة الواحدة في الوقت الذي تكون فيه الوثيقة سارية

، ّن  أدين ومهنيّين تعينهم الشركة بتمن قبل مؤسسات، مزوّ  جمال، تكون الخدمات المؤمنّة مسداةً باال

 .الوثيقة النفقات المتكبدة حامليتحمل  واالّ 

ساعة في اليوم 24 متاحاً  الذي يكونطلب من الشركة عبر الهاتف يجدر بالخدمات الطارئة ان تُ  3-4أ.

لخدمات الطوارئ واالتصال واالصالح. يطرح عامل الهاتف  مباشراً  تجد الشركة حالً . يام السنةأوطوال 

 املحالذي من خالله يسمح التعويض ب مطالبةشعار إك الوثيقة حاملعلى  المتّمرس بعض التفاصيل

الوثيقة للشركة ان تُسّجل االتصال الهاتفي على الحاسوب )دليل المناقشة( بهدف تسجيل الخدمة 

 .المطلوبة ومتابعتها

"غولف اسيست" على الرقم شركة عند الحاجة الى مساعدة من المكتب الرجاء االتصال ب 4-4أ.

80009730733. 

 تية عند االتصالالرجاء التزود بالمعلومات اآل

 .رقم هاتف مكتبكم 

 . عنوان مكتبكم الكامل 

 . رقم وثيقتكم 

 . وصف للمشكلة 

 ل بكمرقم هاتف ُيمكن طلبه لالتصا. 

 سيست" ا"غولف  شركة فقة ُمسبقة منابمو وذلك لمتكبّدةات النفقانحن مسوؤلون عن  5-4أ.

مساعدة المنزل ل باتصالاقبل وذلك  راك للتأمينم شركة عالا، يجب منزلكماقتحام تّم  اذا 6-4أ.

 في حاالت الطّوارئ.
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 Global Emergency)"غلوبال اميرجنسي"  الطوارئ العالمية خدمات -ب القسم

Assistance) 

راك للتأمين االستفادة من خدمات المساعدة  التأمين على المنزل من شركة يحّق لحاملي وثائق

" آسيا قَدم خدمات "غلوبال اميرجنسي"من قبل شركة "أسيست أميركاالطارئة أثناء سفرهم. وتُ 

AAAL)شركة راك للتأمين.  تتعاون معه لذيا مزوّد( وهي ال 

 نطاق الخدمات المتاحة

عندما يكون AAALيمكن لهذه الخدمات أن تخضع لبعض الشروط واالستثناءات وهي متوفرة من قبل 

أو إذا كان  القانوني األساسيكيلومتر أو أكثر بعيداً عن منزله  120حامل الوثيقة مسافراً لمسافة 

 اً.( يوم90مسافراً في بلد آخر غير بلده ولم يمض على ابتعاده عن المنزل أكثر من تسعين )

 .النّقود استردادب، وال يقبل أي طلب AAAL شركة ها من قبلتجّهز هذه الخدمات كلّ 

قة بالتدابير المناسبة وترتّب لخدمات المساعدة المتعلّ  AAAL، تقوم شركة مناسبةفي الحاالت ال

 بالسفر المذكورة أدناه والخاصة بحامل الوثيقة.

 مواكبة مزوّدي الخدمات

استحداث المعلومات المتعلقة بمزودي الخدمات والتدقيق بها في كل على  AAALتعمل شركة 

األوقات، كما أنها تراجع وتواكب األسماء والعناوين وميزات خدماتهم ودوام عمل مكاتبهم وبراعتهم 

اللغوية، وتصدر تقريراً عن المعلومات الجديدة فوراً عند معرفتها بها، وال سيّما تلك المتعلقة بجودة 

وأرقام الهاتف. وردّاً على االستفسارات،  اوينالمؤمنة واإلدراجات الجديدة واستحداث العنالخدمات 

 الخدمات ونطاق خدماتهم المتاحة.  زوديبميتّم تزويد حامل الوثيقة بأحدث المعلومات المتعلقة 

 االستشارة الطبية والتقييم واإلحالة

ف من موظّفين متعددي اللغات ؤلّ خدمات الميستفيد حامل الوثيقة من خدمة االتصال بطاقم مركز ال

 24وذلك لالستشارة الطبية والتقييم واإلحالة إلى أطباء متمرسين من أوروبا الغربية وذلك طيلة 

 أيام السنة. وطوالساعًة في النهار 

 إخالء طبي طارئ

 AAALشركة عندما ال تتوفّر أي وسيلة طبية قريبة من حامل الوثيقة كما حدد المستشار الطبي في 

 ةلتأمين العناية المطلوب مؤهلإلى أقرب مركز طبي  النقل بتجهيز متقووطبيب حامل الوثيقة الخاص، 

 .المناسبة وبوسيلة النقل الالزمة وتسّدد نفقاته تحت العناية الطبية

 الترحيل إلى الوطن بسبب حالة طبية خاصة

والطبيب المسؤول المشرف على حامل الوثيقة   AAALشركة عندما يحّدد الطبيب المستشار في 

باإلعداد لذلك وتتحّمل تكاليف النقل  AAALشركة أن النقل إلى بلد هذا األخير بات حاجًة طبيًة، تقوم

تحت إشراف طبي إلى البلد حيث يسكن حامل الوثيقة أو إلى بلده األم كما اختار أو إلى مركز طبي 

ن حامل الوثيقة  أو في بلده األم  كما سبق ان اختار، وذلك أو مركز استشفاء قريب من بلد مسك

 فور الحصول على تصريح طبي يسمح له بالسفر. 
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 المساعدة في الدخول إلى المستشفى

في إصدار كفالة مالية سريعة لتسهيل الدخول إلى مركز طبي و/أو إلى  AAALتساعد شركة 

أن يسّدد هذا األخير التكاليف السابقة إلذن  ةطيالمصادقة على التأمين الطبي لحامل الوثيقة، شر

 يوماً من الموعد. 45فترة  قبلالدخول إلى المستشفى 

 المراقبة الطبية

مع الطبيب المشرف و/أو  يراقب طاقم طبي حال حامل الوثيقة ويبقى على تواصل مستمرّ 

 إلى أفراد عائلة حامل الوثيقة.  المستشفى كما أنه ينقل المعلومات الضرورية والمسموح بها

 المساعدة في الوصفة الطبية

على استبدال  AAALشركة إذا احتاج حامل الوثيقة إلى وصفة طبية بديلة أثناء سفره، تساعده

 حامل الوثيقة كبّدالوصفة إذا كان ذلك ممكناً ومسموحاً قانوناً وبعد استشارة الطبيب المشرف. ويت

 تبدلة.كلفة الوصفة الطبية المس

 (استشارة طبية دولية )رأي طبي ثاني

نسب وتحديد دورات العالج األ إن لم يكن التقييمقد تستخدم هذه الخدمة لتأكيد التشخيص والتقييم 

 مواكبة حالة مبلغ عنها سابقاً متاحين.  أو

 زيارة أفراد العائلة

إذا اضطرّ حامل الوثيقة أن يمضي أكثر من خمسة أيام متتالية في مكان ما بدافع االستشفاء ويكون 

لسفر أحد أفراد العائلة أو صديق له للمجيء وزيارة حامل الوثيقة  AAALمسافراً بمفرده، تعّد شركة 

تأمين عبر وسيلة نقل مناسبة كما حددت هذه الشركة. ويكون الشخص القادم مسؤوالً عن 

 مستندات السفر وتأشيرة الدخول الضرورية إن كان ذلك منطبقاً.

 العناية باألطفال القصّر

يؤّمن ناقل عمومي من الدرجة السياحية رحلة ذهاب فقط إلى محل إقامة األطفال القصر إذا كانوا 

 من دون مشرف بسبب حالة طبية طارئة أصابت حامل الوثيقة أو بسبب وفاة هذا األخير، ومع

 . حاجةمرافقين عند ال

 فاتارسال الرّ 

زمة مع دفع المستحقات إلرجاع بالتحضيرات الالّ  AAALفي حال توفي حامل الوثيقة، تقوم شركة 

 فات إلى دار جنازة مرخص لها وقريبة من محّل إقامة حامل الوثيقة الشرعي.الرّ 

 االستعانة بمترجمين فوريين واستشارة قانونية

 االستعانة بمترجمين فوريين ومستشارين قانونيين ومحامين.عند الطلب، تتم 

 الّضائعة أو المستندات المساعدة في األمتعة

حامل الوثيقة في تحديد مكان أمتعته ومستنداته وممتلكاته الضائعة وتساعده  AAALتساعد شركة 

 أيضاً في استبدال تذاكر السفر.
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 تزويد بمعلومات قبل الرحلة

التي تشمل متطلبات ولكتروني البلدان على الموقع اإل عنمعلومات للمؤمن له  AAALتقدم شركة 

ومعلومات عن  ،الموصى به اتواللّقاح ةزمالالّ  والتطعيمات ،تأشيرة دخولخاصة للحصول على 

ات باإلضافة إلى معلوم أمنية، لد وإرشادات وتوصياتكل بأخرى خاصة بتفاصيل السفارة والقنصلية و

 السفر. ذات صلة لوجهات

 

 االستثناءات من الخدمة

 أي من الخدمات المذكورة آنفاً لحامل الوثيقة في الحاالت التالية: AAALال تؤمن شركة 

 إذا أقدم حامل الوثيقة على السفر بهدف تأمين عالج طبي، 

 إذا كانت اإلصابات ناتجة عن المشاركة في أعمال حرب أو تمرّد، 

  المشاركة بنشاط جرمي أو مترتبة عن استهالك غير شرعي إذا كانت اإلصابات ناتجة عن

 ،للمخدرات

 أوإذا كانت اإلصابات ناتجة عن محاولة انتحار ، 

  إذا نُقل حامل الوثيقة أو سوف ُينقل من مركز طبي إلى آخر شبيه يقّدم مستوى العناية

 نفسه.

 موطنه في الحاالت التالية:بإخراج حامل الوثيقة من البلد أو إعادته إلى  AAALال تقوم شركة 

 عند غياب التصريح الطبي، 

  إذا كان حامل الوثيقة مصاباً بآفة معتدلة وإصابة بسيطة كااللتواءات والكسور البسيطة أو

أمراض يمكن معالجتها على يد أطباء محليين وال تمنع حامل الوثيقة من متابعة رحلته والعودة 

 ،إلى المنزل

  أشهرحمٌل منذ أكثر من ستّة، 

 اختالل عقلي أو عصبي، إال إذا كانت تتّم معالجته، 

يوماً بعيداً عن محل اإلقامة الشرعي إذا لم يتّم  90الخدمات للرحالت بعد فترة  AAALال تؤّمن شركة 

 إعطاء هذه الشركة أي إنذار مسبق.

لحًة لحاالت أن تكفل تأمين الخدمات لحامل وثيقة ال يملك تغطيًة صحيًة صا AAALال يمكن لشركة 

 قصارى جهدها لتأمين هذه الخدمة AAALالطوارئ خارج البلد. وبغض النظر عن ذلك، تبذل شركة 

 في ظرف مماثل.
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 عام ةالشروط ال

 التجديد التلقائي

 أن يتّم تسديد األقساط بالكامل. شريطةيتّم تجديد الوثيقة تلقائياً كّل شهر 

 االلغاء 

 : لوثيقةاء هذه الغايحق لكل طرف 

  واي  ،(30بثالثين يوما ) خطياً  هذه الوثيقة عبر منحكم اشعاراً  راك للتأمينقد تلغي شركة

 .ءتاريخ االلغا فيقة للحماية التأمينية ردّ لالقساط  يعتمد على الفترة المعلّ 

 اللةوفي هذه الحا. لوثيقةيمكنكم االتصال بشركة راك للتأمين في اي وقت اللغاء هذه ا ، 

 .لمدفوعا ُيسترد القسط

 المقابل

ك ذلو، جدولهادرجت في الوثيقة وا حاملاد بهافالتي ات المعلومالى اد استنالالوثيقة باصدرت هذه أُ 

 .هاقاستحقاأقساط التأمين تاريخ للشركة   دفعهمقابل 

 الوثيقة  حامل إلتزامات

متثل و يامر يقوم به اي اتتصل ب انها الماط، صوللال اوفق الوثيقة وشروطهانظمة هذه أة وتطبيق اعامر

ي مبلغ ضمن هذه ابتسديد  الشركة مسوؤليتهاتتحّمل ، اسسالااوعلى هذ .لوثيقةا حاملله 

 .لوثيقةا

 الصيغة اللغوية

على حّد  تشير المصطلحات والكلمات الواردة في صيغة المذكّر إلى المؤنّث وغير المخصّص الجنس

إلى ذلك، تشير المصطلحات والكلمات الواردة في باإلضافة سواء، ما لم يقتض الّسياق عكس ذلك. 

 المفرد إلى الجمع، والعكس صحيح.

 التغطية الجغرافية 

 .العربية فحسبت ارامالاق دولة انط

 المنزل

إلتزاماتكم هذه الوثيقة هو مغطّى وكأنه مغطّى بوثيقة منفصلة. وتكمن  ضمنكل منزل مشمول 

 في: 

 لتجنّب أي خسارة وضرر أو حادث،اتخاذ كافّة الخطوات المعقولة  -أ

 الحفاظ على المباني في حالة جيّدة -ب

 :تمّ  الّشركة مباشرًة إذاإخطار  -ت

i. الملكيّة أو تغيّر عقد االيجار بأي طريقة، نقل 

ii. ايقاف استخدام المنزل كمكان ثابت للّسكن 
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iii. ترك المنزل بانتظام من دون رقابة في النهار أو الليل 

iv.  أي أعمال هيكليّة للمبانيبدء أي تحويالت، توّسعات أو 

v.  يوماً. 30التخطيط لترك منزلكم الخاص بدون رقابة لفترة تتجاوز الـ 

وفي حال فشلتم في االمتثال  تغيير شروط هذه الوثيقة.بعندما نتلّقى هذا اإلخطار، لدينا الخيار 

رجعي من تاريخ من حق الشركة إنهاء هذه الوثيقة بأثر صبح ي ألي من الواجبات المذكورة أعاله، 

. من واجبكم التأكّد أن الحماية لضمان سالمة المنزل والمحتويات هي مصانة بشكل جيّد سريانها

رك العقار من دون شاغل مرّخص له. وإذا فشلتم في االمتثال ألي وتشّغل تشغيالً تاماً وفعاالً متى تُ 

  .قة بأثر رجعي من تاريخ سريانهايصبح من حق الشركة إنهاء هذه الوثيمن الواجبات المذكورة أعاله، 

 تمويل المنزل

 إذا أّجرتم منزلكم، تّم االتفاق على التالي: 

 للمستأجر مصلحة في هذه الوثيقة. (أ

لن تُمّس حقوق أي مستأجر جرّاء أي عمل تقومون به لزيادة مخاطر الخسارة أو األضرار في  (ب

 يكون غير مدرك  بهذا العمل.   شريطة أنالمنزل، 

المستأجر ويعلمنا سرعان ما يعلم بأي عمل قمتم به من شأنه أن يزيد مخاطر يراسلنا  (ت

 ك إلى قسط إضافي يقع على عاتقكم.الخسارة أو الّضرر، وقد يؤدّي ذل

 

 كيفي ة المطالبة بتعويض

 -التعويض المتعلقة بمكتب تقديم المساعدة  الطارئة مطالباتي تعويض )باستثناء ألدى المطالبة ب

او عبر البريد االلكتروني   8007254 لرقم ( الرجاء االتصال بشركة راك للتأمين على ا IVالقسم 

generalclaims@rakinsurance.com 

 اشعار بطلب التعويض

بعد وقوع ( 14) عشر يوماً  أربعةرسل اشعار خطّي بطلب التعويض الى الشركة في خالل يُ  (أ

 ة.اي حادثه او مكروه تّغطيه الوثيق

عدم ارسال االشعار في الوقت المّعين ال ُيبطل طلب التعويض اذا اقتنعت الشركة ان االشعار  (ب

 .من تاريخ الحادثة (يوماً 60قد ُقّدم  في اسرع وقت ممكن ، وفي خالل فترة ستين )

اي نائب عنه ان يدرج في االشعار يجدر بمقّدم طلب التعويض او، ربهدف سريان مفعول االشعا (ت

 .المقدم الى الشركة رقم الوثيقة وتاريخ وقوع الحادث وتوقيته

 مستندات طلب التعويض

لدى استالم االشعار بطلب التعويض، تّقر الشركة وتطلب من مّقدم الطلب تسليم  (أ

 .لبالمستندات المّدعمة للطّ 

تطلبها الشركة والتي تكون على نفقة تقارير الشرطة واثباتات الخسارة االخرى التي  (ب

هما الشركة، وقد تطلب الشركة بشكل ن تحددّ يمقدم الطلب وفقا للطبيعة والشكل اللذ

 ة.قيمالملكية وإثباتاتالمعقول 

mailto:generalclaims@rakinsurance.com
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 التأمين  منافعدفع 

 ف ذلك.لم يرد توجيه خطّي منه بخال امحاملها لى الوثيقة اضمن هذه  التأمينت اتسّدد مستحق

 .ورثتهالى لوثيقة ا حاملة اوف عندلمدفوعة ات غير المستحقاي توجيه خطي، تُسدد  اب اوفي غي

م ستالابلغ باليه وقد المبلغ اوصى بتسديد اخر قد اي فرد او من الوثيقة ا حاملمن  تنازلاي   عتبريُ 

 .ائي للشركة من مسوؤليتهامل ونهاك تحرّربة الوثيقة بمثالمدفوعة ضمن هذه ات المستحقا

 ة الصلت اذ انظمتهالوثيقة واشروط لومفاهيم لوثيقة للاهذه  التأمين ضمن مزايايخضع تسديد 

 لمذكور.التعويض اي قسط غير مسّدد من الوثيقة،ُيقتطع اهذه  بموجبلدى دفع تعويض 

 نسبيةالقاعدة ال

ه في لمصرّح عناقيمة مبلغ التأمين لتعويض اعند تقديم طلب  عليها المؤمنلملكية ا تخطّت قيمةاذا

 .لذلك ائر وفقالخسارق ويتحّمل نسبة من الفالوحيد بالمتكّفل الوثيقة ا حامليعتبر ، لوثيقةاجدول 

 .بشكل منفصللشرط االهذ لوثيقةايخضع كل جزء من و

 ردّ مبلغ التأمين 

 .تعويضبة الشركة بمثالذي تحملته وتكبدته الضرر اوي مع التساب التأميندث، ُيقلّص مبلغ ابعد كل ح

يّة  همة نسبالتسديد مس خاضعاً صلي الا التأمينعلى مبلغ  حفاظلالوثيقة ا حاملقد يطلب ، ولكن

 .غير المنتهية الصالحيّةية التأمينية الحمالفترة 

 نطاق وثيقة التأمين

ف. اطرالامله بين العقد بكل ان ُوجدت،تشكّ ات لتعديالات والتصديقاو الجدول افيه الوثيقة،بماه ذن ها

 .خطياً لشركة افق عليه الم تو ام اً لحالوثيقة صاي تغيير في هذه ايعتبر  وال

 التثمين

 .ملةً الملكية كال استبدابشكل يظهر قيمة  التأمينلوثيقة تغطية ا حامليبقي 

 .لمهنيةازالة الحطام واالتعاب ا كلفة اعادة البناء كاملًة،بما فيها -في ما يختص بالمباني (أ

 .لجديدةالكلفة الحالية للمحتويات ا -لمحتوىفي ما يتعلق با (ب

 .الكلفة الحالية للممتلكات الجديدة-صةعلى صعيد الممتلكات الّخا (ت
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 الستثناءات العام ةا

 التأمين بموجب هذه الوثيقةمنافع منطبقة على كافّة 

 :استثناء التلوّث اإلشعاعي والتركيبات النوويّة

أي خسارة أو ضرر الحق بالملكيّة أو اي مسؤوليّة قانونيّة مهما كان نوعها، ناتجة أو مساهمة أو 

 ناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن: 

اإلشعاعات المؤيّنة أو التلوّث بالنشاط اإلشعاعي جرّاء أي وقود نووي أو نفايات نوويّة بسبب  (أ

 اشتعال النقود النووي.

والّسامة واإلنفجاريّة أو الخطرة للتركيبات النووية المنفجرة أو المكوّنات الخصائص اإلشعاعيّة  (ب

 النوويّة فيها.

 

 :االستثناء المتعلّق بالحرب

 تُستثنى أي خسارة أو ضرر أو مسؤوليّة ناجمة، طارئة أو ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن: 

ال(، حرب أهلية، شغب )سواء كانت الحرب معلنة أم الالحرب، الغزو، أعمال العدو، أعمال  (أ

 .عسكري أو استيالء على السلطة تمرّد، ثورة، انقالب

شغب، إضرابات، اضطرابات شعبيّة أو أي عمل آخر يؤدّي إلى استمراريّة القانون التقليدي  (ب

 تحت الحصار.

 المخاطر السياسيّة. (ت

ة أو ضرر يلحق بها من خالل أو جرّاء أوامر ملكيّة، أو خسارالتجاز، تأميم، مصادرة أو تدمير اح (ث

 سلطة حكوميّة، عاّمة أو محليّة. 

 

 :استثناء اإلرهاب وأعمال التخريب

، تّم االتفاق على أن هذه الوثيقة أي من ملحقاتهاهذه الوثيقة أو ل أي بند بغّض النظر عن 

مهما كان نوعها تستثني الخسارة والّضرر الناتجين بشكل مباشر وغير مباشر أو النفقات 

والمتعلّقة بأي عمل إرهابي، بصرف النّظر عن أي سبب أو حدث مساهم في الوقت نفسه أو 

 أي أثر آخر للخسارة.

وتستثني هذه الوثيقة أو أي تأييد فيها الخسارة واألضرار أو النفقات مهما كان نوعها، والناتجة 

ل يكمن في السيّطرة، المنع والقمع والناجمة أو المتعلّقة بشكل مباشر أو غير مباشر بأي عم

 أو المتّصل بأي شكل بأي عمل إرهابي. 

جب بموإذا زعمت الشركة انه بسبب هذا االستثناء لمّ يتمّ تغطية أي خسارة، ضرر، كلفة أو نفقة 

 إثبات العكس على عاتق حامل الوثيقة.  يقع عبءهذه الوثيقة، 

ي سار متبّقيصالح أو غير قابل للتنفيذ، يظّل الفي حال ُوجد اي قسم من هذا االستثناء غير 

 المفعول واألثر. 
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 :ستثناءات البيانات االلكترونّيةا

ة بطريق تاو نتج تاو ساهم تملكية او اي مسوؤلية قانونية سواء تسبّبلاي خسارة او عطل الحق با

 عن:مباشرة او غير مباشرة 

 فيروس الحاسوب ومحو او فساد البيانات االلكترونية (أ

 التاريخفي فشل اي معّدات من التعرف بشكل صحيح على التاريخ او تغيير  (ب

توجيه مفسد من مصدر مختّص ينشر  أي يقصد بفيروس الحاسوب، ولغايات تتعلّق بهذا االستثناء

 .نفسه عبر شبكة او نظام حاسوب

 

 :منزل غير جاهز للّسكن

 أي خسارة أو ضرر لحقت بالمباني بينما كانت غير مؤثّثة بشكل كاف  لتكون صالحًة للّسكن. 

 

 :دوي اختراق جدار الصوت

 من الطائرة أو اي أجهزة جويّة أخرى. عن موجة الّضغط تج أي خسارة أو دمار نا

 

 :متعّمدةالحوادث ال

عمل متعّمد من قبل حامل الوثيقة أو أي أي خسارة أو ضرر أو سرقة تلحق بالملكيّة جرّاء حادثة أو 

 فرد من عائلته.

 

 الخسارة التبعيّة

 أي خسائر أو أضرار تبعيّة من أي نوع كانت. 

 

 :حالة مسبقة

 الحماية التأمينيّة. سريان مفعولصابة حصلت قبل تاريخ إأي خسارة، مسؤوليّة أو 
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 األحكام  العامة

 مبالغ التحملتطبيق 

الى طلب تعويض صالح ُيقّدم ضمن جزء أو  أ كثر من  أو خسارةً  اً عنه ضرر عندما يؤدي حادث نتج

الذي ينتج عنه طلب التعويض ضمن  نفسه يقتطع مبلغ واحد على عكس الحادث، هذه الوثيقة

 حيث يقتطع مبلغ من كل جزء. المحتويات"-المبنى" و"القسم ب -"القسم أ

 ر عيين معايين /خبير تسوية خسائت

سباب ستقصاء عن األالاير تسوية خسائر فيقوم بالتحقيق ومعاين/خببحق تعيين  تحتفظ الشركة

 ويحّدد قيمة الخسارة والضرر ويقرّر بشأن تخفيض طلب التعويض/التدابير المحّسنة .

 شروط متعلقة بطلب التعويض

 يجدر بكم: ،في حال دعت الحاجة الى طلب تعويض أو لدى إحتمالية اللجوء الى طلب تعويض

من إستالم إستمارة  ثالثين يوماً ( (30 مّدة تقديم إثبات خطي لسند طلب التعويض في خالل (أ

ال يبطل طلب التعويض  ،حّددةإلثبات ضمن المّدة الماالطلب من الشركة. إذا تعَذر تقديم هذا 

إلثبات في أقرب وقت ممكن وفي خالل فترة ال تتعّدى ام أن ُيقدّ  ةطيإذا  ثبتت صحة ذلك، شر

 الطلب.يوماً من تاريخ  180

صدر بحقكم أي إدعاء بتحمل المسوؤلية أو رسالة أو تعويض أو  ما إعالم الشركة فوراً إذا (ب

 مذكرة جلب أو إستدعاء الى المحكمة أو أي مستند قانوني آخر.

ضطرابات العنيفة وأعمال الاة وكيديّ ألفعال الاعالم الشرطة في أسرع وقت ممكن عن إ (ت

 .الشغب والثوران الشعبي والسرقة أو السرقة المتعمدة أو خسارة الملكية

تعويض من دون موافقتنا  عرض أو الموافقة على تسوية أي طلباللية أو ؤومسالعدم تّحمل  (ث

 .الخطيّة

 .رة من دون موافقتناعدم التصرف بأي أغراض متضرّ  (ج

 حتياليةالاطلبات التعويض 

ي حتيالي فاعويض وهو على يقين  انه كاذب او طلب ت أو أي فرد بالنيابة عنه الوثيقة حاملإذا قّدم 

 .ويرفض بالتالي طلب التعويض تصبح هذه الوثيقة باطلةً  بلغ او اي أمر آخر بهذا الصدد،ما يخص الم

 اللّغة الّسائدة

تعارض بين  وفي حال وجود أي .للمرجع فقطكليزية لهذه  الوثيقة هي نالاإن الترجمة باللغة 

 .ستناد الى اللغة العربيةاالنكليزية، يتم النسختين العربية واال

 والمحاكم المختصة القانون المنطبق

المتحدة بما في ذلك أنظمة هيئة  العربية اإلمارات دولة في النافذة للقوانين الوثيقة هذه تخضع

 الوثيقة ذهه أحكام تفسير أو تطبيق أو بتنفيذ تتعلق أو تنشأ قد التي الخالفات جميع تحال .التأمين

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في المختصة للمحاكم
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 دعوى قضائيّة

يوماً من ملء إثبات  60 قبل انقضاء مهلةهذه الوثيقة  ضمناالسترداد ال تقام أي دعوى قضائية بهدف 

أي دعوى على حد سواء إالّ إذا بدأت في  تُرفعوال يجب أن  طلب التعويض الخطّي وفقاً لهذه الوثيقة.

يوماً بعد انقضاء فترة ثالثين يوماً، والتي تتطلب إثبات طلب تعويض أيضاً. وتسقط جميع  180خالل 

الوثيقة  حامليوماً من تاريخ وقوع أي حادث يمنح  180حقوق االسترداد ضمن هذه الوثيقة بعد فترة 

 حّق االسترداد ضمنها. 

 يبيان كاذب أو احتيال

يحّق للشركة رفض أي طلب تعويض ضمن هذه الوثيقة إذا ما وجدت أنه تم الحصول على هذه 

، أو إذا ما اكتشفت الشركة وجود التأمين  األخيرة عبر ذكر معلومات غير صحيحة في استمارة طلب

 بيان كاذب أو احتيال في استمارة طلب التعويض.

 تأمين آخر

ضمن هذه الوثيقة وفي  أي تعويض عندما تكون أي خسارة أو ضرر أو مسؤوليّة مغطاةً لن نقوم بدفع 

كلياً أو جزئياً ضمن حماية تأمينيّة أخرى، إالّ في حال تجاوز للمبلغ المغطى ضمن  الوقت عينه مغطاةً 

 .االصابات الجسدية الجسيمةالحماية التأمينيّة تلك، ولكن ذلك ال ينطبق على 

 تسديد األقساط

 يسدد القسط مسبقا" شهريا" أو سنويا" طبقا" لإلختيار المعتمد في جدول الوثيقة

( يوماً تقويمياً، تتوقف التغطية 14إذا لم يسدد القسط في خالل فترة سماح ومدتها أربعة عشر )

 قة.وتردّ فقط عند تسديد األقساط المعلّ 

 ردّ القسط

 ال يردّ أي قسط تحت اي ظرف كان.

 قابلية االنفصال 

إذا أصبح أي حكم أو اي جزء من األحكام غير شرعي أو باطل المفعول، تبقى األجزاء و/أو األحكام 

 .نافذةً 

 يحّق للشركة أن:

 وتسوية أي طلب تعويض باسمكم. دفاعالدارة واإلمن حيث تتحمل كامل المسؤولية  (أ

 هذه الوثيقة. بموجببره ضرورياً لتعزيز حقوقكم وحقوقهااتخاذ أي إجراء تعت (ب

 طلبات تعويض الغير 

حقوق ل بموجب شروطها ولكن هذا ال يمّس ال يحّق ألي فرد ال ُيعتبر طرفاً في هذه الوثيقة أن يعم

 .أو تعويض الغير

  



الّشروط واألحكام وثيقة الّتأمين على المنازل    42  

 

 ضريبة القيمة المضافة

 ثيقةو أي أو السعر عرض أو التأمين بوثيقة ورد متناقض بند أي عن النظر وبغض للشك، تجنباً  (أ

 بحسب) السعر عرض/الجدول/التأمين بوثيقة الواردة التأمين أقساط فإن عالقة، ذات أخرى

 قيمةال على الضريبة الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما .ضرائب أي تشمل ال( الحالة

 ةمستحق تصبح قد التي( الضرائب) الحكومة تفرضها مالية إلتزامات أو ضرائب وأي المضافة

 الضرائب، هذه مثل وجود حال وفي. المتحدة العربية اإلمارات دولة وأنظمة لقوانين وفقاً  الدفع

 لضرائبا تعتبر ولن. التأمين أقساط إلى باإلضافة وذلك آلية بصفة يدفعها أن له المؤمن فعلى

 يةالوطن الخيمة رأس لشركة ويحق.التأمين وثيقة وأحكام شروطل أو التأمين ألقساط تعديالً 

 ناءب المحددة الضرائب له المؤمن يسدد لم حال في فوراً  التأمين وثيقة إنهاء. ع.م.ش للتأمين

 .الشركة قبل من مقّدم طلب أول على

 

 لمتعلقةوا السارية القوانين متطلبات لجميع متثاللإل والفاعل الكامل بالتعاون الطرفان يلتزم (ب

 ضافة،الم القيمة ضريبة تسجيل رقم  الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في بما بالضرائب.

 في مطبقةال المضافة القيمة ضريبة قوانين في عليه المنصوص للنموذج وفقاً  الضريبة وفاتورة

 هذه عن ناشئة غرامات أو فائدة أي وتسديد الضرائب وجمع المتحدة، العربية اإلمارات دولة

 .الضرائب
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