وثيقة تكافل حماية امل�شرتيات – بطاقات االئتمان – التوا�صل مع العمالء
ي�رسنا �أن نرحب بال�سادة حاملي البطاقات الإئتمانية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة و ال�صادرة عن راك بنك  -دائرة اخلدمات امل�رصفية ،و�أن

نقدم مزايا وثيقة تكافل حماية امل�شرتيات .نرجو من �سيادتكم قراءة تفا�صيل التغطية الت�أمينية بالكامل حتى تت�ضح �أمامكم جميع
الأمور املتعلقة بنطاق و�رشوط الت�أمني املقدم من خالل هذا الربنامج.
مالحظات هامة:
•

تبد�أ التغطية الت�أمينية تلقائيا ً من تاريخ البدء.

•

تُوفر التغطية الت�أمينية جماناً.

•

يتم توفري هذه التغطية الت�أمينية لبطاقات االئتمان فقط وال ت�شمل بطاقة/بطاقات ال�رشكة ،بطاقات وورلد

•

تتم تغطية حامل البطاقة على مدار ال�ساعة و يف �أي مكان يف العامل.

•

تخ�ضع التغطية الت�أمينية لل�سلطة الق�ضائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة املخت�صة وللقوانني املعمول بها

•

يحتفظ كل من بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ونور تكافل ،.بحقه يف تغيري �رشوط و�أحكام الغطاء/املزايا و�/أو رف�ضه �أو
قطعه �أو �إلغائه كليا ً �أو جزئيا ً يف �أي وقت دون احلاجة لإبداء �أ�سباب لذلك.

•

تدفع نور تكافل� .أي مطالبات م�ستحقة مبوجب هذا الت�أمني �إلى حامل البطاقة مبا�رشة.

•

ال يعترب بنك ر�أ�س اخليمة الوطني يف �أي وقت من الأوقات وكيال ً لنور تكافل .ويتم التفاو�ض مبا�رشة بخ�صو�ص �أي

•

يوافق حامل البطاقة ويفو�ض بنك ر�أ�س اخليمة الوطني للإف�صاح عن املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة بح�سابات

االئتمانية و بطاقات الودائع.

داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.

مطالبات �أو اعرتا�ضات على �أي تغطية ت�أمينية مبا�رشة مع نور تكافل.

بطاقته االئتمانية لدى بنك ر�أ�س اخليمة الوطني لنور تكافل مبا يتوافق مع �رشوط و�أحكام الت�أمني .ويوافق حامل

البطاقة ويقر على �أنه لن يطالب بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ب�أي خ�سارة �أو �رضر �أو �إ�صابة يتكبدها نتيجة لذلك الإف�صاح
�أو الإبالغ عن معلوماته على النحو املذكور �أعاله لنور تكافل.

تعريفات:
لأغرا�ض هذا العقد ،يتم ا�ستعمال التعريفات التالية ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
املزايا:

تعني املزايا املقدمة وفقا ً للتغطية الت�أمينية مبوجب وثيقة الت�أمني.

امل�ستفيد:

يعني ال�شخ�ص امل�ستحق للمزايا وفقا ً لهذا العقد.

البطاقة (البطاقات):

تعني بطاقات االئتمان الرئي�سية والإ�ضافية ال�صادرة بوا�سطة �صاحب وثيقة الت�أمني والتي تطبق عليها
املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد.

حامل (حاملو البطاقة):

يعني حامل البطاقة التي تطبق عليها املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد.

بطاقة االئتمان:

تعني بطاقة االئتمان التي تطبق عليها املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد ،با�ستثناء بطاقة/بطاقات
ال�رشكة ،بطاقات وورلد االئتمانية و بطاقات الودائع.

تاريخ البدء:

يعني تاريخ ت�سجيل حامل البطاقة مبوجب العقد من قبل �صاحب وثيقة الت�أمني .ويتم تقييد حاملي
البطاقة و�إدراجهم يف هذا العقد تلقائيا ً عقب �إ�صدار البطاقة االئتمانية.

ال�رشكة � /رشكة التكافل:

تعني نور تكافل� ،شارع ال�شيخ زايد ،خمرج املنارة  ،43جانب حمطة مرتو نور بنك دبي – الإمارات العربية
املتحدة.

التغطية/الغطاء

يعني نطاق تغطية التكافل وفقا ً لهذه الوثيقة.

مبلغ التغطية:

يعني احلد الأق�صى للمزايا و�/أو احلد املذكور يف هذه الوثيقة فيما يتعلق باملزايا املغطاة مبوجبه.

ال�شخ�ص املغطى:

يعني ال�شخ�ص (الأ�شخا�ص) امل�ستحق/امل�ستحقني للتغطية الت�أمينية وفقا ً لوثيقة الت�أمني؛ �أي حامل/
حاملي البطاقة.

امل�شرتيات املغطاة:

ٍ
م�ستوف لل�رشوط .وحتى تدخل
يعني �أي غر�ض ي�شرتيه حامل البطاقة ويدفع ثمنه با�ستخدام ح�ساب
عملية ال�رشاء يف نطاق التغطية الت�أمينية ،يجب �أن يتم دفع كامل �سعر ال�رشاء من خالل ح�ساب
ٍ
م�ستوف لل�رشوط عرب معاملة واحدة.

تاريخ احلدث:

يعني تاريخ اخل�سارة �أو ال�رضر الناجتة عن �أي �سبب بخالف تلك الأ�سباب امل�ستثناة على وجه التحديد والتي
تقع يف �أو بعد تاريخ البدء خالل مدة �رسيان هذا العقد.

العناية الواجبة:

تعني االنتباه واتخاذ جميع تدابري احليطة والرعاية التي يُفرت�ض اتخاذها من قبل �شخ�ص عاقل وح�صيف
يخ�ضع لنف�س الظروف �أو لظروف م�شابهة فيما يتعلق بحرا�سة وحماية امل�شرتيات واملغطاة مبوجب وثيقة
الت�أمني من ال�رسقة �أو الفقد �أو التلف.

احل�ساب امل�ستويف لل�رشوط

يعني ح�ساب البطاقة (البطاقات) ال�صادر بوا�سطة �صاحب وثيقة الت�أمني ويطبق عليه املزايا امل�ستحقة
مبوجب هذا العقد وفقا ً لأحكام �صاحب وثيقة الت�أمني.

االختفاء الغام�ض:

يعني اختفاء الغر�ض الذي مت �رشا�ؤه ب�شكل ال ميكن تف�سريه دون وجود �أي دليل على �أي تع ٍد من قبل الغري.

�صاحب وثيقة الت�أمني/امل�شارك :يعني بنك ر�أ�س اخليمة الوطني ،ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة.
وثيقة الت�أمني/العقد:

يعني هذا العقد املحرر وفقا ً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية وخا�صة مبادئ التكافل ،مبا يف ذلك �أي مالحق �أو
�رشوط و�أحكام الحقة �أو جداول �أو ا�ستثناءات �أو م�صادقات (�إن وجدت).

ال�رسقة:

يعني اختفاء امل�شرتيات املغطاة بالت�أمني من �أحد الأماكن مع وجود داللة على الدخول و�/أو اخلروج بالقوة
من �أو �إلى ذلك املكان.

�أ -نطاق التغطية
يف حالة �رسقة امل�شرتيات املغطاة �أو تلفها ب�سبب �أي حادث طارئ و �أي ج�سم عار�ض خارجي عنيف ومرئي خالل  30يوما ً من تاريخ عملية

ال�رشاء املغطاة ،تدفع ال�رشكة املزايا التالية ،مع مراعاة �رشوط و�أحكام هذا العقد:
 -1قيمة امل�شرتيات املغطاة ح�سب ما تظهر باحل�ساب امل�ستويف لل�رشوط؛ �أو

 -2التكلفة الفعلية لت�صليح �أو ا�ستبدال امل�شرتيات املغطاة ب�أغرا�ض �أخرى من نف�س النوع وبنف�س م�ستوى اجلودة،
�أيهما كان �أقل مع مراعاة مبلغ التغطية املحدد مبوجب هذا العقد.
مبلغ التغطية (لكل حامل بطاقة)
لكل غر�ض

لكل حادث

الإجمايل

 1.000دوالر �أمريكي

 4.000دوالر �أمريكي

 8.000دوالر �أمريكي �سنويا ً

ب -ا�ستثناءات
 -1ال ت�شمل تغطية امل�شرتيات كال ً من الأغرا�ض التالية:
�أ -القوارب؛
ب -املركبات املزودة مبحرك (وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص ،الطائرات وال�سيارات والدراجات البخارية) �أو حمركاتها �أو معداتها �أو
ملحقاتها (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص� ،أجهزة االت�صاالت املخ�ص�صة لال�ستخدام فقط داخل املركبة)؛
ج� -أي غر�ض كان وقت ال�رشاء م�ستخدما ً �أو م�ستبدال ً �أو م�ستعمال ً قبل ذلك.

د -الأرا�ضي �أو املباين (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ،املنازل وامل�ساكن)؛
هـ -ال�شيكات ال�سياحية وتذاكر ال�سفر من �أي نوع وال�صكوك القابلة للتداول وال�سبائك والعمالت النادرة �أو الثمينة والنقد �أو ما يعادله
والدمغات والبنود القابلة للتح�صيل والأ�سنان ال�صناعية وتركيباتها؛

و -الأغرا�ض املخ�ص�صة لال�ستخدام التجاري؛
ز -النباتات �أو احليوانات؛

ح -املواد اال�ستهالكية وال�سلع القابلة للتلف؛

ط -الأغرا�ض التي يتلفها حامل البطاقة عن طريق تغيريه ملعاملها (مبا يف ذلك تقطيعها �أو خياطتها �أو �إعادة ت�شكيلها)؛ �أو

ي -اخلدمات (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص؛ �أداء �أعمال ال�صيانة �أو توفري العمالة الالزمة لإجراء �أعمال ال�صيانة �أو الت�صليح �أو
الرتكيب للمنتجات وال�سلع واملمتلكات �أو تقدمي امل�شورة املهنية من �أي نوع).

� -2رسقة �أو �إتالف املجوهرات �أو الكامريات �أو معدات ت�سجيل الفيديو املوجودة داخل حقائب ال�سفر غري م�شمولة بالت�أمني �إال �إذا كان

حامل البطاقة يحملها بيده �أو حتت �إ�رشافه ال�شخ�صي �أو حتت �إ�رشاف مرافقي حامل البطاقة الذين يعرفهم حامل البطاقة قبل ذلك.
 -3ال ت�شمل التغطية الت�أمينية حاالت ال�رسقة �أو التلف الناجتة عن:
�أ -االحتيال �أو الإخفاق يف اتباع تعليمات امل�صنع �أو �إ�ساءة اال�ستخدام �أو التلف والبلى الطبيعي �أو الت�آكل التدريجي �أو ارت�شاح �أو ت�رسب
املياه �أو الرطوبة �أو النداوة �أو التغري يف الظروف اجلوية مبا يف ذلك التغري يف درجة احلرارة؛

ب -العث والهوام وعيوب املنتجات املت�أ�صلة،

ج -احلرب �أو الأعمال العدائية من �أي نوع مبا يف ذلك �سبيل املثال ال احل�رص التمرد والغزو والإرهاب واحلرب الأهلية ،واغت�صاب ال�سلطة

والثورات ال�شعبية ،و�أي من الأ�سلحة احلربية التي تعمل من خالل االن�شطار الذري �أو القوة الإ�شعاعية� ،سواء كان ذلك وقت ال�سلم �أو
احلرب؛

د -التفاعالت النووية �أو الإ�شعاعات النووية �أو التلوث الإ�شعاعي� ،سواء كان حتت ال�سيطرة �أم ال ،و�سواء كانت هذه اخل�سارة قد ن�ش�أت
كنتيجة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة� ،أو من قريب �أو بعيد� ،أو كليا ً �أو جزئيا ً ب�سبب الأخطار املن�صو�ص عليها يف هذا العقد؛

هـ -امل�صادرة من قبل �أي حكومة �أو �سلطة عامة �أو م�صلحة اجلمارك؛
و -اخل�سائر النا�شئة عن الت�رصفات �أو الأن�شطة غري ال�رشعية؛

ز� -أحداث الق�ضاء والقدر (مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص الفي�ضانات والزالزل والأعا�صري)؛
ح -االختفاء الغام�ض؛
ط -املمتلكات املودعة حتت رعاية �أو �سيطرة �أو يف عهدة �أي طرف ثالث بخالف امل�سموح به وفقا ً لال�ستثناء رقم � 2أعاله؛
ي -املمتلكات التي يلحقها ال�رضر �أثناء عملية التنظيف �أو الت�صليح �أو الرتميم.
 -4ال ت�شمل التغطية اخل�سارة �أو ال�رضر الناجت عن �إخفاق حامل البطاقة يف ممار�سة العناية الواجبة لتجنب �أو للحد من اخل�سارة �أو ال�رضر
الالحق بامل�شرتيات املغطاة.

 -5ال ت�شمل التغطية خد�ش وتقوي�ض و�إزالة �ألوان الأ�سطح الالمعة امللونة.
 -6ال ت�شمل التغطية الأغرا�ض امل�رسوقة من الأماكن العامة �إال �إذا كانت مقفلة حيثما وعندما ت�سمح الظروف .كما ال ت�شمل

التغطية الأغرا�ض امل�رسوقة �إال �إذا مت الإبالغ عن �رسقتها خالل � 48ساعة لدى ال�رشطة �أو ال�سلطة املخت�صة حيث وقع حادث ال�رسقة.
 -7ال ت�شمل التغطية الأغرا�ض امل�رسوقة من املركبات غري املراقبة.
� -8رسقة الأغرا�ض ما مل تكن م�صحوبة بالدخول �أو اخلروج بالقوة.
 -9ال ي�رسي �أي عقد قبل ت�سليم املنتجات اال�ستهالكية يف حالة ممتازة وقبولها �شخ�صيا ً من قبل ال�شخ�ص املغطى �أو ال�شخ�ص املعني.
 -10اخل�سائر الالحقة من �أي نوع.
 -11ال ي�شمل العقد امل�شرتيات التي تقل قيمتها عن  50دوالر �أمريكي.

ج -ال�رشوط
 -1ممار�سة العناية الواجبة
يتعني على حامل البطاقة اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة لتجنب �أو احلد من خ�سارة �أو تلف امل�شرتيات املغطاة.
 -2الإخطار باملطالبات
يتم �إر�سال �إخطار فوري باخل�سارة �أو ال�رضر الواقع �إلى ال�رشكة مبا ال يتجاوز ب�أي حال من االحوال  45يوما ً من تاريخ وقوع اخل�سارة �أو ال�رضر.
و�سوف ي�ؤدي التخلف عن �إخطار ال�رشكة على النحو �سالف الذكر يف غ�ضون  45يوما ً من تاريخ احلادث �إلى رف�ض املطالبة .وعلى حامل
البطاقة اتخاذ جميع التدابري الالزمة حلماية و�إنقاذ و�/أو ا�سرتداد ممتلكاته ،ويتعني عليه ت�سليم الأغرا�ض التالفة لل�رشكة على نفقته
اخلا�صة متى طلبت ال�رشكة منه ذلك.

� -3رشط عدم امل�شاركة
تقت�رص التغطية مبوجب هذا العقد على املبالغ غري املغطاة ب�أي وثائق تكافل  /ت�أمني �أخرى �إلى حد مبلغ ال�رشاء الأ�صلي .وال تعترب هذه
التغطية يف �أي حال من الأحوال تكافل م�شرتك .ويُقدم �رشط عدم امل�شاركة هذا على جميع �رشوط عدم امل�شاركة الواردة يف �أي وثائق
تكافل  /ت�أمني �أخرى.
 -4مناذج املطالبة
تزود ال�رشكة حامل البطاقة بالنماذج الالزمة ال�ستكمال بيانات املطالبة مبجرد ا�ستالمها لإخطار املطالبة.
� -5إثبات اخل�سارة
يجب تزويد ال�رشكة بدليل خطي يثبت وقوع اخل�سارة يت�ضمن جميع املعلومات الالزمة لدعم املطالبة .يُر�سل ذلك الإثبات على عنوان
ال�رشكة املذكور خالل خم�سة و�سبعني ( )75يوما ً (�أو على نحو ما يتم حتديده خالفا ً لذلك) بعد تاريخ وقوع احلادث .ولن تلتزم ال�رشكة

ب�سداد �أي مطالبة �إال �إذا مت تقدمي جميع الإثباتات املتعلقة بها على النحو املطلوب خالل �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ اخل�سارة.
 -6الأغرا�ض املكونة من �أزواج �أو جمموعة مرتبطة ببع�ضها

بالن�سبة للم�شرتيات املغطاة التي حتتوي على �سلع مكونة من �أزواج �أو جمموعة �أغرا�ض ،ف�إن م�س�ؤولية ال�رشكة تقت�رص على تكلفة �أي

جزء (�أجزاء) يتعر�ض لل�رسقة �أو للتلف� ،إال �إذا كانت تلك ال�سلعة ال ميكن ا�ستخدامها بدون ذلك اجلزء وال ميكن ا�ستبدال ذلك اجلزء منفرداً.
و�أما بالن�سبة للمجوهرات ,والأعمال الفنية التي تتكون من �أزواج �أو جمموعة �أو ت�شكيلة ،ف�إن م�س�ؤولية ال�رشكة لن تتجاوز تكلفة

الأجزاء التي تتعر�ض لل�رسقة �أو للتلف فقط دون الرجوع �إلى �أي قيمة خا�صة قد تتمتع بها ذلك الغر�ض �أو تلك االغرا�ض بكونها جزءا ً من
ذلك الزوج �أو تلك املجموعة �أو الت�شكيلة.
 -7مبلغ التحمل
يتم خ�صم مبلغ التحمل بواقع  50دوالر �أمريكي من كل غر�ض يف كل واقعة.
� -8إنهاء التغطية
يتم �إنهاء التغطية الت�أمينية لل�شخ�ص املغطى من تاريخ فقد ال�شخ�ص امل�ؤهل لأهلية امل�شاركة وفقا ً لتقدير �صاحب وثيقة الت�أمني

وحده� ،أو من تاريخ �إنهاء العقد؛ �أيهما كان �أقرب.
 -9التحريف والتزوير

يتم �إلغاء التغطية الت�أمينية حلامل البطاقة� ،سواء قبل �أو بعد اخل�سارة� ،إذا �أخفى حامل البطاقة �أو حرف �أي حقائق �أو ظروف مادية

متعلقة بالعقد �أو مبو�ضوع العقد �أو مب�صلحة حامل البطاقة فيه� ،أو �إذا ارتكب حامل البطاقة �أي ت�رصف ينطوي على غ�ش �أو احتيال �أو

�أداء اليمني الكاذبة فيما يتعلق ب�أي مما �سبق بالن�سبة حلامل البطاقة املذكور فقط.
 -10حق اال�سرتداد من الآخرين

�إذا كانت ال�رشكة تقوم بال�سداد ،ف�إن من حقها ا�سرتداد تلك املبالغ التي تقوم بدفعها من الأطراف �أو الأ�شخا�ص الآخرين .ويتعني على

�أي طرف �أو �شخ�ص يت�سلم �أي دفعات من ال�رشكة �أن يحول ل�صالح ال�رشكة حقوق اال�سرتداد امل�ستحقة له �ضد �أي �شخ�ص �أو طرف �آخر.
وعلى حامل البطاقة الذي يقوم بتحويل ذلك احلق القيام بجميع الإجراءات ال�رضورية لت�أمني تلك احلقوق واالمتناع عن �أي ت�رصف قد
يعر�ضها للإلغاء.

� -11سداد املطالبة
تدفع ال�رشكة جميع املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا العقد �إلى ال�شخ�ص املغطى.
� -12إبالغ ال�رشطة
لن يتم النظر يف املطالبات املتعلقة بال�رسقة �أو فقد الأغرا�ض املغطاة ما مل يتم �إبالغ ال�رشطة �أو ال�سلطة املخت�صة يف مكان وقوع
احلادث بتلك ال�رسقة �أو بذلك الفقد على الفور عقب اكت�شافها واحل�صول على تقرير من ال�رشطة بذلك اخل�صو�ص.
 -13الإجراءات القانونية
ال يجوز اتخاذ �أي �إجراءات وفقا ً للقانون �أو �أحكام العدالة املطلقة فيما يخ�ص ا�سرتداد قيمة امل�شرتيات املغطاة مبوجب هذا العقد قبل
مرور  60يوما ً من تاريخ تقدمي �إثبات خطي لتلك اخل�سارة مبقت�ضى �رشوط هذا العقد.
 -14القانون احلاكم وال�سلطة الق�ضائية
يخ�ضع هذا العقد ويُف�رس مبوجب القوانني املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا ال يتعار�ض مع مبادئ ال�رشيعة ،ويف حال

التعار�ض تُرجح مبادئ ال�رشيعة على ما �سواها .كما يخ�ضع هذا العقد لل�سلطة الق�ضائية للمحاكم املخت�صة بدولة الإمارات العربية
املتحدة.
 �إجراءات املطالبةعند وقوع �أي حدث من الأحدث التي تن�ش�أ عنها املطالبة مبوجب هذا العقد ،يتبع ال�شخ�ص املغطى الإجراء التايل:
(� )1إ�صدار �إخطار فوري �إلى ال�رشكة فيما ال يتجاوز ب�أي حال من الأحوال  45يوما ً من تاريخ احلدث؛
( )2يقوم ال�شخ�ص املغطى با�ستكمال منوذج املطالبة املوحد ال�صادر من قبل ال�رشكة ويقدم لل�رشكة ،دون �أن تتحمل ال�رشكة �أي تكلفة،
جميع امل�ستندات التي تثبت مطالبته لدى ال�رشكة ح�سب ما تتطلبه ال�رشكة ب�شكل معقول؛
( )3يقدم ال�شخ�ص املغطى الوثائق التالية:
�أ) ن�سخة من فاتورة ال�رشاء
ب) ن�سخة من ق�سيمة الدفع  /ك�شف احل�ساب امل�ستويف لل�رشوط
ج) ن�سخة من تقرير ال�رشطة (ح�سب مقت�ضى احلال) � /أو �أي �إثبات �آخر للخ�سارة
د) ن�سخة من تقدير قيمة الت�صليحات (ح�سب مقت�ضى احلال)
هـ) �صور فوتوغرافية للم�شرتيات املغطاة املت�رضرة (ح�سب مقت�ضى احلال)
و) �أي وثيقة �أخرى تطلبها ال�رشكة
ميكن �أن يُطلب تقدمي �أ�صول جميع امل�ستندات امل�شار �إليها �أعاله (فيما عدا تلك الأ�صول التي مت ت�سليمها لل�سلطات املعنية) لأغرا�ض
التحقق قبل ت�سوية املطالبة ب�شكل نهائي.
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