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 بالغ العمالء  –وثيقة التأمين على تخلّف المدين عن الّسداد 

 المفاهيم 

 خالف ذلك:  على ، تنطبق المفاهيم اآلتية إالّ إذا ما نّص السياق ألهداف تتعلّق بهذه التّغطية

حيث يكون غير متوقّعٍ وال بأي عندما يكون الضرر الجسماني ناجماً فقط ومباشرةً عن وسائل عنف خارجي الحادث: 

 يمكن التنبّؤ بحدوثه. 

 البنك/المؤّمن له/راك بنك 

 ، رأس الخيمة، اإلمارات العربيّة المتّحدة.  5300يُقصد به بنك رأس الخيمة للتأمين )ش.م.ع(، صندوق بريد 

 المنفعة

 المدفوع ضمن نطاق هذه التّغطية في ما يتعلّق بوفاة المدين. التّعويض يُقصد بها

 المدين

القرض الّزراعي، قرض    تجديد المسكن،  رض قالتجاري،    القرضأي الفرد الذي قّدم له البنك قرضاً )كالقرض الشخصي،  

في الّشركة / المرافق التجارية     رئيس تأمين مسؤول  التمويل من شركة راك للتأمين، وتمويل شركة راك للتأمين، فضالً عن

الخيمة   الحجموفي رأس  الصغيرة والمتوّسطة  الشركات  أحكام    ( تمويل  أهليّته بموجب  اسقاط  يتّم  لم  التّغطيةوالذي   هذه 

 إطارها.  للحصول على المنافع ضمن  

فرد األساسي . ويعتبر المدير الرئيسي أي "اللمديرون الّرئيسون( للكيانات المدينةأيضاً المدير الرئيسي )ا  بالمدينويٌقصد  

إلى    ةالمستحقّ   قيمة القرضر وفاته في قدرة الشركة على تسديد  ( المسؤول عن إدارة الشركة يومياً، فتؤثّ البنك  )كما حّدده

 ."البنك

 تاريخ النّفاذ 

 ، أيهما يأتي آخراً. هاتاريخ نفاذ المؤّمن له أومن قبل  التّغطيةإلى هذه  الدائن  أي تاريخ انتساب 

 الّشركة

 ، رأس الخيمة، اإلمارات العربيّة المتّحدة. 506يُقصد بها شركة رأس الخيمة للتأمين )ش.م.ع(، صندوق بريد 

 التغطية

 المقّدمة لكم عبر البنك والممنوحة من الشركة.  منفعة تخلّف المدين عن الّسدادأي 

 تاريخ الحدث 

استثناؤه على وجه خاص، والتي تحصل أثناء أو بعد تاريخ النفاذ وفي  أي تاريخ الوفاة الناجمة عن أي سبب بخالف ما تّم   

 ذه التّغطية.غضون مّدة ه

 الوفاة 

 يقصد بها الوفاة الناجمة عن أي سبب غير تلك المستثناة بشكل خاص.
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 الفرد المغّطى 

 ق عليه المنافع ضمن هذه التّغطية. الدائن الذي تنطبقصد به يُ  

 

   

عند اإلصدار  السن الدنيا   

 عاماً.   21أي 

عند اإلصدار  السّن القصوى  

 عاماً.   64أي 

 سّن التغطية القصوى 

 عاماً.   70أي 

، وحيث يسمح السياق بذلك، يٌفهم أن الكلمات التي تشير إلى صيغة المذّكر تشمل المؤنّث أيضاً. أما الكلمات التي  التّغطيةفي هذه  

 تّدل على صيغة المفرد، فتشمل صيغة الجمع أيضاً، والعكس صحيح. 

( الفوائد المستحقة حتى تاريخ زائد( الدفعات المسّددة )  ناقصقيمة القرض األساسي المدفوع )  يُقصد بها   المستحقّةقيمة القرض  

سداد األقساط لسّت مّرات أو أكثر قبل تاريخ وقوع الحدث، يجب دفع الفوائد  ، في حالة التخلف عن  وقوع الحدث. ومع ذلك

 المستحقة لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ السداد األخير في  حساب القرض. 

 نطاق التّغطية

 المذكورة في هذه التغطية، تعّوض الّشركة للمؤمن له على النحو المذكور أدناه:مع مراعاة الّشروط واألحكام 

وفي خالل فترة  النّفاذ أو بعدهفي حال وفاة المدين نتيجة سبب لم يتّم استثناؤه بشكل خاّص ضمن إطار هذه التّغطية في تاريخ 

 مّدة التّغطية، تعّوض الّشركة للمؤّمن له قيمة القرض المستحقّة. 

 ستثناءات اال

 حيث أّدى الحدث إلى نشوء مطالبة نتيجة ما يلي: بالمدينقي ما يتعلّق  يتّم تسديد أي منافع بموجب هذه األقسام ال

 شهراً من تاريخ النفاذ.  12أ. االنتحار في غضون 

 اً(؛ب. أي ايذاء متعّمد للنفس و/أو تطبيب ذاتي )من دون وصفة طبيّة من قبل طبيب ممارس مخّول له قانون

 ت. االلتزام أو المشاركة في 

)ال يتّم تغطية الطاقم العسكري إالّ أثناء مشاركته في   ؛ العمليّات أو الخدمات البحرية، العسكريّة أو القوات الجوية •

 الحرب أو في تدريبات عسكرية ناشطة.(

 منتجع للرياضات الشتوية؛لعبة الحجر على الجليد( في أي  -الرياضات الشتوية )غير التزلّج، الكيرلينج  •

القفز بالمظلّة الذي يتّطلب مساعدة جهاز التنفّس، تسلّق الّصخور، تسلّق الجبال الذي يتّطلب عادةً استخدام الحبال   •

الطيران الشراعي المعلّق، الهبوط بالمظلّة، الصيد على ظهر الحصان، الغطس أو   أو الدليل، اكتشاف المغاور،

 سباقات؛ القيادة في أي نوع من ال

 غير الدراجات البخارية؛    سي سي  250القيادة أو ركوب الدراجات النارية أو السكوتر التي تفوق قدرتها الـ  •
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كمسافر عادي أو ربان  الفرد المغّطى  على مقربة من طائرة بخالف الطائرة التي كان يستقلها    ، أو في  ، أي حادث يقع علىث.  

 ؛ تجارية مرخصة أو مؤجرة طيران والتي تعمل بواسطة شركة أو طاقم الطائرة

 ج. التعّرض المتعّمد لخطر استثنائي )إالّ المحاوالت إلنقاذ اآلخرين(، أو العمل الجرمي المرتكب من قبل الفرد المغّطى؛

 ح. اإلشعاع  واالنشطار واالندماج النووي و/أو التلّوث اإلشعاعي؛

الم االضطراب  الشغب،  أعمال  الشعبية، خ.  االنتفاضة  العصيان،  الثورة،  الحرب،  في  الفعالة  والمشاركة  اإلضرابات  دني، 

 اغتصاب السلطة واإلرهاب

 د. العدوى من فيروس نقص المناعة البشرية، مرض فقدان المناعة المكتسبة )االيدز( أو أي مرض متصل به غير نقل الدم.  

 الشروط 

من أجل المنافع المذكورة أدناه. وقبل    المدينركة بأي معلومات تطلبها بشأن  تزويد الش  المؤّمن له/ المدينيترتّب على   (1

الخضوع لفحص طبّي يقوم به طبيب ممارس مخّول له   المدينالموافقة، يجوز للشركة ووفقاً لتقديرها أن تطلب من  

 وفقاً للقانون وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبةً أو ضروريةً.  
 

إضافي، تكميلي أو   ألي مدين أو كفيلوليس  فحسب  المدين األساسيبشأن فع ضمن هذه التّغطية يمكن أن تتوّسع المنا (2

وزوجته على الكسب، يتّم تغطية كالهما    المدينباالستناد إلى قدرة    القرضتبعي. ولكن، إذا ما فُرضت عقوبة على  

%. ولدى وفاة أحدهما أو كالهما،  100إضافي بنسبة    قسط ،  شريطة دفع  اء المبلغ األساسي الكلي ضمن هذه التّغطيةإز

 يتّم دفع المبلغ األساسي فتتوقّف التغطية بعد ذلك. 

بموجب   (3 الممنوحة  المنافع  تنتهي  يخالفه،  ما  أو  الوثيقة  هذه  محتوى  عن  النظر  يتعلّق  بغّض  ما  في  التّغطية  هذه 

 لدى حصول أحد األمور التالية أو أكثر:   بالمدين/المؤّمن له
 حساب قرض المدين . إقفال أ

 للتغطية المحّددة  الّسن القصوى المدينب. بلوغ 

 المدين ت. وفاة 

 . اوأحكامه التغطيةفي أي وقت من األوقات وفقاً لشروط  المؤمن لهمن جانب ث. إلغاء المنافع بموجب هذه التّغطية 

 

بات الواردة في المقترح وأي معلومات هاّمة فضالً عن حقيقة البيانات واإلجا  هذه التغطيةلشروط    المدين إن مراعاة   (4

العقد  أبرم في ظلّها هذا  التي  الحاالت  تبّدلت  الشركة موجباتها. وإذا ما  لتحّمل  مسبقاً  يعّد شرطاً  بها  أفاد  قد   أخرى 

 حّدد.  الم  المدينفي ما يتعلّق بذلك    باطلةً   تصبح هذه التغطيةبشكل جوهري من دون الموافقة الخطيّة للشركة،    التأميني

المدين  (5 بذلك  يتعلّق  في ما  المنافع كافّةً  أو كاذبةً، تسقط بموجبها  احتياليّة  التغطية  إذا ُوجدت أي مطالبة ضمن هذه 

 المحّدد. 

 القانون الّسائد واالختصاص القضائي (6
هذه القوانين وتخضع ل  اً تخضع هذه اإلتفاقية للقانون المعمول به في دولة اإلمارات العربية المتحدة ويتم تفسيرها وفق

 كذلك لالختصاص القضائي لمحاكم اإلمارات العربية المتحدة.

 يكون الحّد الجغرافي ضمن هذه التغطية شتّى أنحاء العالم.   (7

 المنافع/يحتفظ البنك/الشركة بحّق تغيير الّشروط واألحكام والتعرفة في أي وقت و/أو رفض، وقف أو إلغاء التغطية (8

 من دون تقديم سبب لذلك.   جزئي بشكل كلّي أو المنطبقة
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  إجراءات المطالبة

ن يؤّدي إلى بروز مطالبة ضمن هذه التّغطية، يتعيّن على المؤمن له/ممثّلي المدين/المدينين لدى نشوء أي حدث من شأنه أ

 اتبّاع اإلجراء التالي:  

إلى حامل   .1 ذلك  مّدة    الشركةتوجيه إخطار خّطي مباشرةً  يتخّطى  أن  الحدث   120ولكن من دون  تاريخ  من  يوماً 

 للمطالبات كافةً.  

إلى  األدلّة  المعياري وتقديم من دون أي كلفة إضافيّة    ملء نموذج المطالبة  المؤمن له أو المدين أو ممثّله  يترتّب على .2

 إلثبات المطالبة بحسب ما يرضي الّشركة وعلى النحو الذي تقتضيه، الّشركة 
 

يوماً من تاريخ ابالغ   180المؤمن له تقديم المستندات التالية إلى الّشركة في خالل فترة    المدين، ممثّله أوينبغي على   .3

 البنك: 

 نموذج المطالبة المملوء وفقاً لألصول  .1
 نسخة عن جواز السفر وتأشيرة الّدخول أو بطاقة الهويّة اإلماراتيّة .2

الوفاة   .3 شهادة  دولة نسخة عن  خارج  الطلب  مقّدم  وفاة  حال  وفي  الّصلة.  ذات  الحكومية  السلطة  عن  الصادرة 

 اإلمارات العربيّة المتّحدة، يترتّب تصديق شهادة الوفاة من قبل سفارة اإلمارات العربية المتّحدة

 نسخة عن السجّل العدلي )إذا ما كانت الوفاة ناجمةً عن حادث أو حدث غير طبيعي(  .4
 لوفاة )أينما يكون ملزماً قانوناً(  ما بعد ا تقرير .5

تظهر فيها بداية المرض، المعاينة والتشخيص وسبب الوفاة )قد تطلب شركة    نسخة عن التقارير الطبيّة التي .6

 ذلك( التأمين

التأّكد قبل  ( بهدف  أو رّب العمل  قد يتّم طلب تقديم المستندات المذكورة أعاله بنسختها األصليّة )غير تلك المقّدمة إلى الّسلطات

 .  تسوية المطالبة بشكل نهائي

 *ينبغي إصدار التقارير الطبيّة من رئيس الخدمات الطبيّة أو أي طبيب ممارس معتمد من الّسلطات المحليّة.  

أي معلومات مالية أو غير مالية متعلّقة بحساب قروضه/قروضها لديه بما  للبنك باإلفصاح وإبالغ الشركة بويسمح  المدين  يوافق  

ويقّر بأنه/بأنها لن يدافع/تدافع عن أي مطالبة ضّد    المدينيتماثل مع شروط هذه التغطية وأحكامها. ومن جهة أخرى، يوافق  

 ركة.  البنك إزاء أي خسارة وضرر أو إصابة فعليّة أو مزعمة نتيجة اإلفصاح أو إبالغ الشّ 

 


