
وثيقة تكافل حماية امل�صرتيات – بطاقات االئتمان – التوا�صل مع العمالء

 ي�رصنا �أن نرحب بال�صادة حاملي �لبطاقات �لإئتمانية �ملتو�فقة مع �أحكام �ل�رصيعة و �ل�صادرة عن ر�ك بنك - د�ئرة �خلدمات �مل�رصفية، و�أن 
نقدم مز�يا وثيقة تكافل حماية �مل�صرتيات. نرجو من �صيادتكم قر�ءة تفا�صيل �لتغطية �لتاأمينية بالكامل حتى تت�صح �أمامكم جميع 

الأمور املتعلقة بنطاق و�رشوط التاأمني املقدم من خالل هذا الربنامج. 
مالحظات هامة: 

تبد�أ �لتغطية �لتاأمينية تلقائياً من تاريخ �لبدء.  	•

تُوفر �لتغطية �لتاأمينية جماناً.  	•

	يتم توفري هذه �لتغطية �لتاأمينية لبطاقات �لئتمان فقط ول ت�صمل بطاقة/بطاقات �ل�رصكة، بطاقات وورلد  	•
�لئتمانية و بطاقات �لود�ئع. 

تتم تغطية حامل �لبطاقة على مد�ر �ل�صاعة و يف �أي مكان يف �لعامل.  	•

	تخ�صع �لتغطية �لتاأمينية لل�صلطة �لق�صائية ملحاكم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملخت�صة وللقو�نني �ملعمول بها  	•
د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

	يحتفظ كل من بنك راأ�س اخليمة الوطني ونور تكافل.، بحقه يف تغيري �رشوط واأحكام الغطاء/املزايا و/اأو رف�ضه اأو  	•
قطعه �أو �إلغائه كلياً �أو جزئياً يف �أي وقت دون �حلاجة لإبد�ء �أ�صباب لذلك. 

	تدفع نور تكافل. اأي مطالبات م�ضتحقة مبوجب هذا التاأمني اإلى حامل البطاقة مبا�رشة.  	•

	ل يعترب بنك راأ�س اخليمة الوطني يف اأي وقت من الأوقات وكيالً لنور تكافل. ويتم التفاو�س مبا�رشة بخ�ضو�س اأي  	•
مطالبات اأو اعرتا�ضات على اأي تغطية تاأمينية مبا�رشة مع نور تكافل.

	يوافق حامل البطاقة ويفو�س بنك راأ�س اخليمة الوطني لالإف�ضاح عن املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة بح�ضابات  	•
بطاقته الئتمانية لدى بنك راأ�س اخليمة الوطني لنور تكافل مبا يتوافق مع �رشوط واأحكام التاأمني. ويوافق حامل 

البطاقة ويقر على اأنه لن يطالب بنك راأ�س اخليمة الوطني باأي خ�ضارة اأو �رشر اأو اإ�ضابة يتكبدها نتيجة لذلك الإف�ضاح 
�أو �لإبالغ عن معلوماته على �لنحو �ملذكور �أعاله لنور تكافل.

تعريفات:

لأغرا�س هذا العقد، يتم ا�ضتعمال التعريفات التالية ما مل يقت�س ال�ضياق خالف ذلك: 

تعني املزايا املقدمة وفقاً للتغطية التاأمينية مبوجب وثيقة التاأمني.املزايا:

يعني ال�ضخ�س امل�ضتحق للمزايا وفقاً لهذا العقد.امل�صتفيد: 

تعني بطاقات الئتمان الرئي�ضية والإ�ضافية ال�ضادرة بوا�ضطة �ضاحب وثيقة التاأمني والتي تطبق عليها البطاقة )البطاقات(:
املزايا امل�ضتحقة مبوجب هذا العقد. 

يعني حامل البطاقة التي تطبق عليها املزايا امل�ضتحقة مبوجب هذا العقد. حامل )حاملو البطاقة(:

تعني بطاقة الئتمان التي تطبق عليها املزايا امل�ضتحقة مبوجب هذا العقد، با�ضتثناء بطاقة/بطاقات بطاقة االئتمان:
�ل�رصكة، بطاقات وورلد �لئتمانية و بطاقات �لود�ئع.

يعني تاريخ ت�ضجيل حامل البطاقة مبوجب العقد من قبل �ضاحب وثيقة التاأمني. ويتم تقييد حاملي تاريخ البدء:
�لبطاقة و�إدر�جهم يف هذ� �لعقد تلقائياً عقب �إ�صد�ر �لبطاقة �لئتمانية. 

�لإمار�ت �لعربية ال�رشكة / �رشكة التكافل: تعني نور تكافل،  �ضارع ال�ضيخ زايد، خمرج املنارة 43، جانب حمطة مرتو نور بنك دبي – 
�ملتحدة.



يعني نطاق تغطية التكافل وفقاً لهذه الوثيقة.التغطية/الغطاء

يعني احلد الأق�ضى للمزايا و/اأو احلد املذكور يف هذه الوثيقة فيما يتعلق باملزايا املغطاة مبوجبه.مبلغ التغطية:

يعني ال�ضخ�س )الأ�ضخا�س( امل�ضتحق/امل�ضتحقني للتغطية التاأمينية وفقاً لوثيقة التاأمني؛ اأي حامل/ال�صخ�ص املغطى:
حاملي �لبطاقة.

با�ضتخدام ح�ضاب م�ضتوٍف لل�رشوط. وحتى تدخل امل�صرتيات املغطاة: البطاقة ويدفع ثمنه  اأي غر�س ي�ضرتيه حامل  يعني 
ح�ضاب  خالل  من  ال�رشاء  �ضعر  كامل  دفع  يتم  اأن  يجب  التاأمينية،  التغطية  نطاق  يف  ال�رشاء  عملية 

م�ضتوٍف لل�رشوط عرب معاملة واحدة.

يعني تاريخ �خل�صارة �أو �ل�رصر �لناجتة عن �أي �صبب بخالف تلك �لأ�صباب �مل�صتثناة على وجه �لتحديد و�لتي تاريخ احلدث:
تقع يف �أو بعد تاريخ �لبدء خالل مدة �رصيان هذ� �لعقد.

تعني النتباه واتخاذ جميع تدابري احليطة والرعاية التي يُفرت�س اتخاذها من قبل �ضخ�س عاقل وح�ضيف العناية الواجبة:
يخ�ضع لنف�س الظروف اأو لظروف م�ضابهة فيما يتعلق بحرا�ضة وحماية امل�ضرتيات واملغطاة مبوجب وثيقة 

�لتاأمني من �ل�رصقة �أو �لفقد �أو �لتلف.

يعني ح�ضاب البطاقة )البطاقات( ال�ضادر بوا�ضطة �ضاحب وثيقة التاأمني ويطبق عليه املزايا امل�ضتحقة احل�صاب امل�صتويف لل�رشوط
مبوجب هذا العقد وفقاً لأحكام �ضاحب وثيقة التاأمني. 

يعني اختفاء الغر�س الذي مت �رشاوؤه ب�ضكل ل ميكن تف�ضريه دون وجود اأي دليل على اأي تعٍد من قبل الغري. االختفاء الغام�ص:

يعني بنك راأ�س اخليمة الوطني، راأ�س اخليمة، الإمارات العربية املتحدة.�صاحب وثيقة التاأمني/امل�صارك:

يعني هذا العقد املحرر وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�ضالمية وخا�ضة مبادئ التكافل، مبا يف ذلك اأي مالحق اأو وثيقة التاأمني/العقد:
�رشوط واأحكام لحقة اأو جداول اأو ا�ضتثناءات اأو م�ضادقات )اإن وجدت(.

يعني �ختفاء �مل�صرتيات �ملغطاة بالتاأمني من �أحد �لأماكن مع وجود دللة على �لدخول و/�أو �خلروج بالقوة ال�رشقة:
من �أو �إلى ذلك �ملكان. 

اأ- نطاق التغطية

يف حالة �رشقة امل�ضرتيات املغطاة اأو تلفها ب�ضبب اأي حادث طارئ و  اأي ج�ضم عار�س خارجي عنيف ومرئي خالل 30 يوماً من تاريخ عملية 
ال�رشاء املغطاة، تدفع ال�رشكة املزايا التالية، مع مراعاة �رشوط واأحكام هذا العقد:

1- قيمة امل�ضرتيات املغطاة ح�ضب ما تظهر باحل�ضاب امل�ضتويف لل�رشوط؛ اأو 
2- التكلفة الفعلية لت�ضليح اأو ا�ضتبدال امل�ضرتيات املغطاة باأغرا�س اأخرى من نف�س النوع وبنف�س م�ضتوى اجلودة، 

اأيهما كان اأقل مع مراعاة مبلغ التغطية املحدد مبوجب هذا العقد. 
مبلغ التغطية )لكل حامل بطاقة(  

�لإجمايللكل حادثلكل غر�س

4.000ً دولر �أمريكي1.000 دولر �أمريكي 8.000 دولر �أمريكي �صنويا

ب- ا�صتثناءات 

1- ل ت�ضمل تغطية امل�ضرتيات كالً من الأغرا�س التالية: 
�أ- �لقو�رب؛ 

ب- املركبات املزودة مبحرك )وت�ضمل على �ضبيل املثال ل احل�رش، الطائرات وال�ضيارات والدراجات البخارية( اأو حمركاتها اأو معداتها اأو 
ملحقاتها )مبا يف ذلك على �ضبيل املثال ل احل�رش، اأجهزة الت�ضالت املخ�ض�ضة لال�ضتخدام فقط داخل املركبة(؛ 

ج- اأي غر�س كان وقت ال�رشاء م�ضتخدماً اأو م�ضتبدلً اأو م�ضتعمالً قبل ذلك. 



د- الأرا�ضي اأو املباين )مبا يف ذلك على �ضبيل املثال ل احل�رش، املنازل وامل�ضاكن(؛

هـ- �ل�صيكات �ل�صياحية وتذ�كر �ل�صفر من �أي نوع و�ل�صكوك �لقابلة للتد�ول و�ل�صبائك و�لعمالت �لنادرة �أو �لثمينة و�لنقد �أو ما يعادله 
 و�لدمغات و�لبنود �لقابلة للتح�صيل و�لأ�صنان �ل�صناعية وتركيباتها؛

 و- الأغرا�س املخ�ض�ضة لال�ضتخدام التجاري؛
 ز- �لنباتات �أو �حليو�نات؛

 ح- �ملو�د �ل�صتهالكية و�ل�صلع �لقابلة للتلف؛ 
 ط- الأغرا�س التي يتلفها حامل البطاقة عن طريق تغيريه ملعاملها )مبا يف ذلك تقطيعها اأو خياطتها اأو اإعادة ت�ضكيلها(؛ اأو

ي- اخلدمات )مبا يف ذلك على �ضبيل املثال ل احل�رش؛ اأداء اأعمال ال�ضيانة اأو توفري العمالة الالزمة لإجراء اأعمال ال�ضيانة اأو الت�ضليح اأو 
الرتكيب للمنتجات وال�ضلع واملمتلكات اأو تقدمي امل�ضورة املهنية من اأي نوع(.

2- �رصقة �أو �إتالف �ملجوهر�ت �أو �لكامري�ت �أو معد�ت ت�صجيل �لفيديو �ملوجودة د�خل حقائب �ل�صفر غري م�صمولة بالتاأمني �إل �إذ� كان 

حامل البطاقة يحملها بيده اأو حتت اإ�رشافه ال�ضخ�ضي اأو حتت اإ�رشاف مرافقي حامل البطاقة الذين يعرفهم حامل البطاقة قبل ذلك.

3- ل ت�صمل �لتغطية �لتاأمينية حالت �ل�رصقة �أو �لتلف �لناجتة عن:

اأ- الحتيال اأو الإخفاق يف اتباع تعليمات امل�ضنع اأو اإ�ضاءة ال�ضتخدام اأو التلف والبلى الطبيعي اأو التاآكل التدريجي اأو ارت�ضاح اأو ت�رشب 
 املياه اأو الرطوبة اأو النداوة اأو التغري يف الظروف اجلوية مبا يف ذلك التغري يف درجة احلرارة؛

 ب- �لعث و�لهو�م وعيوب �ملنتجات �ملتاأ�صلة،
ج- احلرب اأو الأعمال العدائية من اأي نوع مبا يف ذلك �ضبيل املثال ل احل�رش التمرد والغزو والإرهاب واحلرب الأهلية، واغت�ضاب ال�ضلطة 

والثورات ال�ضعبية، واأي من الأ�ضلحة احلربية التي تعمل من خالل الن�ضطار الذري اأو القوة الإ�ضعاعية، �ضواء كان ذلك وقت ال�ضلم اأو 
 �حلرب؛

د- التفاعالت النووية اأو الإ�ضعاعات النووية اأو التلوث الإ�ضعاعي، �ضواء كان حتت ال�ضيطرة اأم ل، و�ضواء كانت هذه اخل�ضارة قد ن�ضاأت 
 كنتيجة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، اأو من قريب اأو بعيد، اأو كلياً اأو جزئياً ب�ضبب الأخطار املن�ضو�س عليها يف هذا العقد؛

هـ- �مل�صادرة من قبل �أي حكومة �أو �صلطة عامة �أو م�صلحة �جلمارك؛

و- اخل�ضائر النا�ضئة عن الت�رشفات اأو الأن�ضطة غري ال�رشعية؛

ز- اأحداث الق�ضاء والقدر )مبا يف ذلك على �ضبيل املثال ل احل�رش الفي�ضانات والزلزل والأعا�ضري(؛

ح- الختفاء الغام�س؛

ط- املمتلكات املودعة حتت رعاية اأو �ضيطرة اأو يف عهدة اأي طرف ثالث بخالف امل�ضموح به وفقاً لال�ضتثناء رقم 2 �أعاله؛

ي- املمتلكات التي يلحقها ال�رشر اأثناء عملية التنظيف اأو الت�ضليح اأو الرتميم.

4- ل ت�ضمل التغطية اخل�ضارة اأو ال�رشر الناجت عن اإخفاق حامل البطاقة يف ممار�ضة العناية الواجبة لتجنب اأو للحد من اخل�ضارة اأو ال�رشر 
الالحق بامل�ضرتيات املغطاة.

5- ل ت�ضمل التغطية خد�س وتقوي�س واإزالة األوان الأ�ضطح الالمعة امللونة.

6- ل ت�ضمل التغطية الأغرا�س امل�رشوقة من الأماكن العامة اإل اإذا كانت مقفلة حيثما وعندما ت�ضمح الظروف. كما ل ت�ضمل 
التغطية الأغرا�س امل�رشوقة اإل اإذا مت الإبالغ عن �رشقتها خالل 48 �ضاعة لدى ال�رشطة اأو ال�ضلطة املخت�ضة حيث وقع حادث ال�رشقة. 

7- ل ت�ضمل التغطية الأغرا�س امل�رشوقة من املركبات غري املراقبة.

8- �رشقة الأغرا�س ما مل تكن م�ضحوبة بالدخول اأو اخلروج بالقوة.

9- ل ي�رشي اأي عقد قبل ت�ضليم املنتجات ال�ضتهالكية يف حالة ممتازة وقبولها �ضخ�ضياً من قبل ال�ضخ�س املغطى اأو ال�ضخ�س املعني.

10- �خل�صائر �لالحقة من �أي نوع. 

11- ل ي�صمل �لعقد �مل�صرتيات �لتي تقل قيمتها عن 50 دولر �أمريكي. 



ج- ال�رشوط

1- ممار�صة العناية الواجبة

يتعني على حامل �لبطاقة �تخاذ جميع �لإجر�ء�ت �لالزمة لتجنب �أو �حلد من خ�صارة �أو تلف �مل�صرتيات �ملغطاة.
2- االإخطار باملطالبات

يتم اإر�ضال اإخطار فوري باخل�ضارة اأو ال�رشر الواقع اإلى ال�رشكة مبا ل يتجاوز باأي حال من الحوال 45 يوماً من تاريخ وقوع �خل�صارة �أو �ل�رصر. 
و�ضوف يوؤدي التخلف عن اإخطار ال�رشكة على النحو �ضالف الذكر يف غ�ضون 45 يوماً من تاريخ احلادث اإلى رف�س املطالبة. وعلى حامل 

البطاقة اتخاذ جميع التدابري الالزمة حلماية واإنقاذ و/اأو ا�ضرتداد ممتلكاته، ويتعني عليه ت�ضليم الأغرا�س التالفة لل�رشكة على نفقته 
اخلا�ضة متى طلبت ال�رشكة منه ذلك. 

3- �رشط عدم امل�صاركة 

تقت�رش التغطية مبوجب هذا العقد على املبالغ غري املغطاة باأي وثائق تكافل / تاأمني اأخرى اإلى حد مبلغ ال�رشاء الأ�ضلي. ول تعترب هذه 
التغطية يف اأي حال من الأحوال تكافل م�ضرتك. ويُقدم �رشط عدم امل�ضاركة هذا على جميع �رشوط عدم امل�ضاركة الواردة يف اأي وثائق 

تكافل / تاأمني اأخرى.
4- مناذج املطالبة

تزود ال�رشكة حامل البطاقة بالنماذج الالزمة ل�ضتكمال بيانات املطالبة مبجرد ا�ضتالمها لإخطار املطالبة.
5- اإثبات اخل�صارة 

يجب تزويد �ل�رصكة بدليل خطي يثبت وقوع �خل�صارة يت�صمن جميع �ملعلومات �لالزمة لدعم �ملطالبة. يُر�صل ذلك �لإثبات على عنو�ن 
ال�رشكة املذكور خالل خم�ضة و�ضبعني )75( يوماً )اأو على نحو ما يتم حتديده خالفاً لذلك( بعد تاريخ وقوع احلادث. ولن تلتزم ال�رشكة 

ب�ضداد اأي مطالبة اإل اإذا مت تقدمي جميع الإثباتات املتعلقة بها على النحو املطلوب خالل �ضتة )6( اأ�ضهر من تاريخ اخل�ضارة. 
6- االأغرا�ص املكونة من اأزواج اأو جمموعة مرتبطة ببع�صها

بالن�ضبة للم�ضرتيات املغطاة التي حتتوي على �ضلع مكونة من اأزواج اأو جمموعة اأغرا�س، فاإن م�ضوؤولية ال�رشكة تقت�رش على تكلفة اأي 
جزء )اأجزاء( يتعر�س لل�رشقة اأو للتلف، اإل اإذا كانت تلك ال�ضلعة ل ميكن ا�ضتخدامها بدون ذلك اجلزء ول ميكن ا�ضتبدال ذلك اجلزء منفرداً. 

و�أما بالن�صبة للمجوهر�ت ،والأعمال الفنية التي تتكون من اأزواج  اأو جمموعة اأو ت�ضكيلة، فاإن م�ضوؤولية ال�رشكة لن تتجاوز تكلفة 
الأجزاء التي تتعر�س لل�رشقة اأو للتلف فقط دون الرجوع اإلى اأي قيمة خا�ضة قد تتمتع بها ذلك الغر�س اأو تلك الغرا�س بكونها جزءاً من 

ذلك �لزوج �أو تلك �ملجموعة �أو �لت�صكيلة. 
7- مبلغ التحمل  

يتم خ�ضم مبلغ التحمل بواقع 50 دولر اأمريكي من كل غر�س يف كل واقعة.  
8- اإنهاء التغطية

يتم اإنهاء التغطية التاأمينية لل�ضخ�س املغطى من تاريخ فقد ال�ضخ�س املوؤهل لأهلية امل�ضاركة وفقاً لتقدير �ضاحب وثيقة التاأمني 
وحده، �أو من تاريخ �إنهاء �لعقد؛ �أيهما كان �أقرب. 

 9- التحريف والتزوير

يتم اإلغاء التغطية التاأمينية حلامل البطاقة، �ضواء قبل اأو بعد اخل�ضارة، اإذا اأخفى حامل البطاقة اأو حرف اأي حقائق اأو ظروف مادية 
متعلقة بالعقد اأو مبو�ضوع العقد اأو مب�ضلحة حامل البطاقة فيه، اأو اإذا ارتكب حامل البطاقة اأي ت�رشف ينطوي على غ�س اأو احتيال اأو 

اأداء اليمني الكاذبة فيما يتعلق باأي مما �ضبق بالن�ضبة حلامل البطاقة املذكور فقط. 
10- حق اال�صرتداد من االآخرين 

اإذا كانت ال�رشكة تقوم بال�ضداد، فاإن من حقها ا�ضرتداد تلك املبالغ التي تقوم بدفعها من الأطراف اأو الأ�ضخا�س الآخرين. ويتعني على 
اأي طرف اأو �ضخ�س يت�ضلم اأي دفعات من ال�رشكة اأن يحول ل�ضالح ال�رشكة حقوق ال�ضرتداد امل�ضتحقة له �ضد اأي �ضخ�س اأو طرف اآخر. 

وعلى حامل البطاقة الذي يقوم بتحويل ذلك احلق القيام بجميع الإجراءات ال�رشورية لتاأمني تلك احلقوق والمتناع عن اأي ت�رشف قد 
يعر�ضها لالإلغاء. 



11- �صداد املطالبة 

تدفع ال�رشكة جميع املزايا امل�ضتحقة مبوجب هذا العقد اإلى ال�ضخ�س املغطى. 
12- اإبالغ ال�رشطة 

لن يتم النظر يف املطالبات املتعلقة بال�رشقة اأو فقد الأغرا�س املغطاة ما مل يتم اإبالغ ال�رشطة اأو ال�ضلطة املخت�ضة يف مكان وقوع 
احلادث بتلك ال�رشقة اأو بذلك الفقد على الفور عقب اكت�ضافها واحل�ضول على تقرير من ال�رشطة بذلك اخل�ضو�س. 

13- االإجراءات القانونية 

ل يجوز اتخاذ اأي اإجراءات وفقاً للقانون اأو اأحكام العدالة املطلقة فيما يخ�س ا�ضرتداد قيمة امل�ضرتيات املغطاة مبوجب هذا العقد قبل 
مرور 60 يوماً من تاريخ تقدمي اإثبات خطي لتلك اخل�ضارة مبقت�ضى �رشوط هذا العقد. 

14- القانون احلاكم وال�صلطة الق�صائية

يخ�ضع هذا العقد ويُف�رش مبوجب القوانني املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا ل يتعار�س مع مبادئ ال�رشيعة، ويف حال 
التعار�س تُرجح مبادئ ال�رشيعة على ما �ضواها. كما يخ�ضع هذا العقد لل�ضلطة الق�ضائية للمحاكم املخت�ضة بدولة الإمارات العربية 

�ملتحدة.

- اإجراءات املطالبة 

عند وقوع اأي حدث من الأحدث التي تن�ضاأ عنها املطالبة مبوجب هذا العقد، يتبع ال�ضخ�س املغطى الإجراء التايل: 
)1( اإ�ضدار اإخطار فوري اإلى ال�رشكة فيما ل يتجاوز باأي حال من الأحوال 45 يوماً من تاريخ احلدث؛ 

)2( يقوم ال�ضخ�س املغطى با�ضتكمال منوذج املطالبة املوحد ال�ضادر من قبل ال�رشكة ويقدم لل�رشكة، دون اأن تتحمل ال�رشكة اأي تكلفة، 
جميع امل�ضتندات التي تثبت مطالبته لدى ال�رشكة ح�ضب ما تتطلبه ال�رشكة ب�ضكل معقول؛ 

)3( يقدم ال�ضخ�س املغطى الوثائق التالية:
اأ( ن�ضخة من فاتورة ال�رشاء

ب( ن�ضخة من ق�ضيمة الدفع / ك�ضف احل�ضاب امل�ضتويف لل�رشوط
ج( ن�ضخة من تقرير ال�رشطة )ح�ضب مقت�ضى احلال( / اأو اأي اإثبات اآخر للخ�ضارة

د( ن�ضخة من تقدير قيمة الت�ضليحات )ح�ضب مقت�ضى احلال(
هـ( �ضور فوتوغرافية للم�ضرتيات املغطاة املت�رشرة )ح�ضب مقت�ضى احلال(

و( اأي وثيقة اأخرى تطلبها ال�رشكة
ميكن اأن يُطلب تقدمي اأ�ضول جميع امل�ضتندات امل�ضار اإليها اأعاله )فيما عدا تلك الأ�ضول التي مت ت�ضليمها لل�ضلطات املعنية( لأغرا�س 

التحقق قبل ت�ضوية املطالبة ب�ضكل نهائي. 
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