Home Insurance – Product Snapshot
Benefits Summary

وثيقة التأمين على المنازل – مقتطف عن المنتج
ملخص عن المنافع

•

Building cover (owner only): Covers loss or damage to building
directly caused by fire or other perils mentioned in the policy
schedule.

 تغطية المبنى ضد الفقد أو التلف الناتج مباشرة عن الحريق أو عن أي:)• تغطية المبنى (المالك فقط
.مخاطر أخرى مدرجة في جدول الوثيقة

•

Content cover (owner and tenant): Covers loss or damage to home
contents directly caused by fire or other perils mentioned in the policy
schedule.

 تغطية محتويات المنزل ضد الفقد أو التلف الناتج:)• تغطية محتويات المبنى (المالك والمستأجر
.مباشرة عن حريق أو عن أي مخاطر أخرى مدرجة في جدول الوثيقة

Additional Benefits

منافع إضافية

•

Personal possessions: Covers damage or loss of valuables and
personal possessions in the home.

 تغطي فقد أو تلف المقتنيات الثمينة والممتلكات الشخصية المتواجدة في:• الممتلكات الشخصية
.المنزل

•

Personal jewellery in safe: Covers personal jewellery kept in the safe
inside the insured home up to the limit specified in the policy.

 تغطي المجوهرات الشخصية المحفوظة في الخزنة:• المجوهرات الشخصية الموجودة في الخزنة
.والموجودة داخل المنزل المؤمن عليه لغاية الحد المذكور في الوثيقة

•

Cost of replacement of locks: Pays for locks replacement if the house
keys are lost or the locks are damaged due to attempt of theft or
burglary.

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

•

Theft of personal money in home: Covers theft of personal money in
the home accompanied by violent and forcible entry.

 يغطي سرقة األموال الشخصية من المنزل والمتزامنة مع:• سرقة األموال الشخصية من المنزل
.دخول عنيف وقسري

•

Visitor’s personal effects: Covers the personal effects of visitors
while at the insured home.

 تغطية المقتنيات الشخصية للزوار أثناء وجودهم في المنزل المؤمن:• المقتنيات الشخصية للزوار
.عليه

•

Family legal protection: Covers legal liability for bodily injury or

 تشمل المسؤولية القانونية لإلصابات الجسدية أو األضرار التي تصيب:• الحماية القانونية للعائلة

property damages caused by an accident in the insured home
including the tenant/landlord’s legal liability and third party liability.

/ بما في ذلك المسؤولية القانونية للمستأجر،الممتلكات والناجمة عن حادث في المنزل المؤمن عليه
.المالك والمسؤولية المدنية

•

Home repair services: This service is related to claim for nonemergency repair works which, if approved and covered under the
Policy, will be provided on a cashless basis.

 تﺮتﺒﻂ هذه الﺨﺪمة بالمطالبة باألعﻤال اﻹصﻼحﻴة ﻏﻴﺮ الﻄارﺋة والﺘي سيتم:• خﺪمات إصﻼح الﻤﻨﺰل
.تقديمها على أساس ﻏير نقدي في حال تمت الﻤﻮافقة علﻴها وتغﻄﻴﺘها بﻤﻮجﺐ هذه الوثيقة

•

Connection services: Provides you access to complete information
including providers and prices with regard to any repair and
renovations that you plan for your home.

 توفر لك الوصول إلﯽ المﻌلومات الﮐاملة للمزودين واألسﻌار فيما يتﻌلق بأي إصﻼح:• خدمات اﻻتصال
.أو عمليات تجديد تخطط لها لمنزلك

Optional Benefits

المنافع اإلختيارية

•

Alternative Accommodation:
Provides reimbursement of any  يقدم تﻌويضا ً عن أي تكلفة مﻌقولة من أجل الحصول على مسكن بديل حيث تم إعتبار:المسكن البديل
.المنزل المؤمن عليه ﻏير صالح للسكن
reasonable cost in obtaining alternative accommodation whilst the
insured home is considered to be uninhabitable.

•

•

Loss of rent: Covers the loss of rent paid by the tenant or the loss of rent  يغﻄي فقﺪان اﻹيﺠار الﺬي دفﻌه الﻤﺴﺘأجﺮ أو فقﺪان اﻹيﺠار الﺬي استلمه الﻤالﻚ بﺴﺒﺐ:فقﺪان اإليﺠار
.ﻀﺮر لﺤﻖ بالﻤﺒﻨى ناتج عن أي من الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺆمﻨة والمحددة في جدول الوثيقة
received by the owner due to damage caused to the building by any of
the insured perils mentioned in the policy schedule.

•

•

Domestic cover: Covers your maid, driver or babysitter in the event of  تغطي الخادمة أو الساﺋق أو مربية األطفال في حال الﻮفاة أو الﻌجز أو:تغطية العمالة المنزلية
.اﻹصابة الﻌﺮضﻴة أثﻨاء التواجد في المباني الخاصة بك
death, disability or accidental injury while at your premises.

•

•

Fatal injury to self and spouse: Covers the eventuality of a fatal injury زوجتك/ يغطي احتمال التﻌرض ﻹصابة مميتة لك ولزوجك:ة/إصابة مميتة تلحق بالذات أو بالزوج
.والناتجة عن أي من المخاطر المؤمنة والمحددة في جدول الوثيقة
to you and your spouse caused by any of the insured perils mentioned in
the policy schedule.
Emergency home assist: Covers the emergency repairs related to
 تغطي اﻹصﻼحات الطارﺋة المتﻌلقة بأعمال السباكة والكهرباء واألقفال:خدمات الطوارئ المنزلية
plumbing, electrical, locksmith and glazing.
.والزجاج

•

•

•

