راك فاليو بالس/ماكس للشركات الصغيرة والمتوسطة
التأمين على المخاطر المتعددة لألعمال
سواء كنت بدأت أعمالك للتو ،أو تمتلك شركة عائلية قائمة منذ فترة ،فإن إدارة الشركات
مجزيًا.
الصغيرة والمتوسطة تُعد تحديًا كبيرًا وصعبًا ولكنه في نفس الوقت
ٍ
فبعــد التفانــي فــي التخطيــط ألعمالــك وتزويدهــا بالمــوارد المطلوبــة وتأسيســها ،كان لزامــً
عليــك الســعي لحمايــة أدواتــك التجاريــة ،وموظفيــك ومكاتــب شــركتك التــي تديــر فيهــا أعمالــك!
تتفهــم راك للتأميــن وراك بنــك بأنــك تبحــث دومــً عــن القيمــة المثلــى لنقــودك ،عــاوة علــى
راحــة البــال والحمايــة مــن المخاطــر المتنوعــة ،لهــذا الســبب قمنــا بجمــع منتجــات “راك فاليــو
للشــركات الصغيــرة والمتوســطة” بتكلفــة معقولــة وفــي المتنــاول .توفــر هــذه البوليصــة،
غطاء تأمينيــً للمكاتب
التــي تــم تصميمهــا للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الناشــئة والقائمــة،
ً
والمحتويــات ،الموظفيــن اإلدارييــن والموظفيــن غيــر اليدوييــن والمســؤولية المدنيــة داخــل
مبانــي المكاتــب فقــط .هنــاك مســتويان للغطــاء التأمينــي لالختيــار مــن بينهمــا :راك فاليــو
بــاس للشــركات الصغيــرة والمتوســطة وراك فاليــو ماكــس للشــركات الصغيــرة
والمتوســطة (للمزيــد مــن التفاصيــل ،يمكنــك الرجــوع إلــى ملخــص الغطــاء التأمينــي)
هذه البوليصة متاحة حصريًا لحاملي حسابات راك بنك ،وهي غير مكلفة ويسهل ترتيبها.
المزايا والمنافع
• باقة واحدة للبوليصة سهلة االستخدام ،تتألف من  3تغطيات أساسية:
 جميع المخاطر :حماية ضد مخاطر الحرائق والفيضانات وآثارهما المترتبة ،سرقات المباني والمحتويات والنقود من مقر الشركة المسؤولية المدنية :حماية مسؤولياتك والتزاماتك تجاه الطرف الثالث ،التي تنشأ نتيجة الستخدام مقر عملك	تعويضــات العمــال :حمايــة موظفيــك مــن اإلصابــات العرضيــة ،الوفــاة ،اإلصابــة باألمــراض أثنــاء أداء واجباتهــم ،وتشــمل هــذه التعويضــاتالنفقــات الطبيــة وتكاليــف اإلعــادة إلــى الوطــن المســتحقة بموجــب قانــون العمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
• متاحة حصريًا لحاملي حسابات راك بنك
• يتم إرسال البوليصة عبر بريد إلكتروني آمن*.
• نشر تكلفة التأمين الخاصة بك مع إمكانية الدفع عن طريق أقساط شهرية سهلة وفي متناول األيدي!
لمحة موجزة عن الغطاء التأميني
قسم البوليصة

الفوائد المستحقة  /التغطية المقدمة

االلتزامات بالدرهم

القسم  - 1جميع المخاطر
(يطبق هذا القسم على خطة ماكس للشركات الصغيرة
والمتوسطة فقط)

يطبق تغطية القسم على خطط ماكس
للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط

تغطية المحتويات/الديكورات/التجهيزات  /التركيبات

«جميع المخاطر» تغطية األضرار المادية

150,000

تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر

«جميع المخاطر» تغطية األضرار المادية

50,000

فقدان اإليجار نتيجة لألضرار المادية المقبولة

إيجار مستحق الدفع  /مستحقات إيجار قديمة

المبالغ النقدية في المباني

غطاء مجاني  -حدود التغطية

القسم  - 2المسؤولية المدنية

التعويضات ،التكاليف والنفقات القانونية
 االختيار من بين سقفين مختلفينللمسؤولية المدنية

القسم  - 3تعويضات العمال/التزامات أصحاب العمل

تعويضات العمال

االختيار من بين حجمين للمجموعة /األعضاء:
 10من موظفي اإلدارة/الموظفين غير اليدويين
(خطة بالس للشركات الصغيرة والمتوسطة)
 20من موظفي اإلدارة/الموظفين غير اليدويين
(خطة ماكس للشركات الصغيرة والمتوسطة)
* تطبق الشروط واألحكام الخاصة بالبوليصة وإخالء المسؤولية.

مسؤولية أصحاب العمل  -االختيار من بين
سقفين مختلفين للمسؤولية

إيجار لغاية  12شهر 100,000 /
20,000
 1,000,000خطة بالس
للشركات الصغيرة والمتوسطة
 3,000,000خطة ماكس
للشركات الصغيرة والمتوسطة
حسب قانون العمل اإلماراتي
 1,000,000خطة بالس
للشركات الصغيرة والمتوسطة
 3,000,000خطة ماكس
للشركات الصغيرة والمتوسطة

الشروط واألحكام الرئيسية
تم تصميم هذا المنتج التأميني لتغطية مخاطر المكاتب التجارية بما فيها المكاتب الموجودة في المستودعات والمؤسسات التجارية األخرى مثل المتاجر
والمطاعم ونحوها .يرجى مراعاة بأن هذا المنتج يستثني التخزين بالمستودعات والتخزين والمخاطر الصناعية بالصورة المطلقة ،حيث أنه يقتصر على توفير
غطاء للمكاتب المرتبطة بهذه المخاطر فقط.
بموجب قسم تعويضات العمال ،تقتصر التغطية على عدد األشخاص المذكورين تحت كل منتج .في حالة تجاوز عدد الموظفين العدد المصرح به ،فإن الحد
األقصى للمسؤولية يقتصر على الحد األقصى المقدم لكل منتج .يرجى مالحظة أن التغطية متاحة فقط لـ «ذوي الياقات البيضاء» وموظفي اإلدارة فقط :أما
بالنسبة لــــ «ذوي الياقات الزرقاء» والموظفين غير اليدويين فإنهم غير مؤهلين للتغطية.
بموجب قسم تعويضات العمال  ،تقتصر التغطية على عدد األشخاص المذكورين في موجز المنتج الموضح أعاله .في حالة وقوع حوادث أو كوارث كلية تسببت
في وفاة أو إصابة الموظفين المؤمن عليهم (بما يتجاوز األرقام المسموح بها للتأمين بموجب كل خطة)  ،فإن مسؤولية شركة راك للتأمين تقتصر على الحد
األقصى بموجب الخطة المحددة ( 10أو  20عضوًا) .يرجى مالحظة أن التغطية متاحة فقط لـ «ذوي الياقات البيضاء» وموظفي اإلدارة فقط :أما بالنسبة لـــــــ «ذوي
الياقات الزرقاء» والموظفين غير اليدويين فإنهم غير مؤهلين للتغطية.
تقتصر مسؤولية الطرف الثالث على مخاطر مباني المكاتب فقط وتستثنى أي أنشطة تشغيلية خارج نطاق المكاتب مثل التخزين الصناعي والتخزين
بالمستودعات والمبيعات واألنشطة الترويجية  ،إلخ.
في حالة المطالبة ،فإن مسؤولية شركة راك للتأمين تقتصر على حدود  /مبلغ التأمين المنصوص عليه في قسم التغطية .وفي حال تجاوز مبلغ المطالبة الحد
المنصوص عليه ،فإنك تكون مسؤوالً عن تحمل الفرق باعتبارك المؤمن عليه.
لمعرفة االستثناءات العامة والمحددة  ،يرجى الرجوع إلى جدول منافع البوليصة .تطبق استثناءات السوق القياسية مثل المخاطر السياسية والحروب وأعمال
الشغب واإلضرابات واالضطرابات المدنية واألعمال اإلرهابية والمخاطر النووية والبيولوجية والكيميائية .كما تستبعد األعطال الميكانيكية والكهربائية و  /أو
التشويش ،ومخاطر التشييد والبناء على وجه التحديد.
لمعرفة الشروط واألحكام المتعلقة بالمعلومات المقدمة ،وكيفية اإلبالغ عن المطالبات والتزامات المؤمن عليه والمتعلقة بكل قسم ،يرجى الرجوع إلى البوليصة.
تطبق الحدود اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطاتها القضائية.
شروط خاصة
«في حال توقف المؤمن عليه أو عجزه عن سداد رسوم الباقة الشهرية ،فإن التغطية التأمينية تعتبر الغية وسيتبع الحقًا إصدار تصديق وموافقة تؤيد إلغاء
التغطية».
كما يجب على المؤمن عليه إخطار شركة التأمين فورًا في حالة تغيير الموقع والعنوان ،وذلك بغرض المصادقة على عقد التأمين وتفادي تحريف الحقائق المادية
وإلغاء غطاء البوليصة.
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