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 نموذج 

 ) MAX FREEDOM(  ماكس الحر�ة

 تعر�فاتال

  واضحة وسائل عنیفة وخارجیة  ل  ةومباشر   حصر�ة�قع �نتیجة  وغیر متوقع  �عني حدًثا مفاجًئا محّدًدا    الحادث

 تحدث في وقت ومكان محددین. 

ومباشر عن وسائل عنیفة   حصري �شكل ینتج وغیر متوقع ومحدًدا حدًثا مفاجًئا �قصد بها  العارضةالوفاة 

 �ؤدي إلى الوفاة. و  تحدث في زمان ومكان محددین  واضحةوخارجیة 

 �عني العملة القانونیة لدولة اإلمارات العر�یة المتحدة.  الدرهم اإلماراتي

 .، اإلمارات العر�یة المتحدة ( ش.م.ع. ) �عني بنك رأس الخیمة الوطني البنك

مذ�ور في شهادة التأمین والذي سیتم دفع  له �حسب الالشخص المؤمن    یرشحه�عني أي فرد    المستفید

تلك  دفع  أو أن یتم ، �خالف ذلك ،  .  لهفي حالة وفاة الشخص المؤمن  وثیقة التأمین  �موجب  إلیه  المزا�ا  

أو إخوة أو دین  والأو  أبناء  أو  ین  . �مكن أن �كون المستفیدون زوجلهالمزا�ا مباشرة إلى الشخص المؤمن  

اإلمارات العر�یة المتحدة. و�ذا لم �كن ثمة  بدولة  وقد �كونون أ�ًضا غیر مقیمین  للمؤمن له  أخوات مباشر�ن  

الدفع للورثة القانونیین   ةمستحقتلك المزا�ا كون ت، فس من جانب المؤمن له من هذا القبیللمستفیدین تعیین 

 للشخص المؤمن له.
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  ة مفاجئنتیجة واقعة  خالل فترة التأمین  قع  والتي ت  تحدیدها الممكن  جسد�ة  الصا�ة  اإلهي  البدنیة  اإلصا�ة  

طبي  العالج  الاألمر  ستلزم  ��حیث  ،  طبيخلل  أو  إعیاء  مرض أو  دون اإلصا�ة �  ،  ةوغیر متوقعة  ومحّدد 

 . تلك اإلصا�ة جراحي �سبب الأو 

 ُ�قصد �ه: العامالناقل 

و�عمل على  منتظمة ومحددة  توفر رحالت  طائرة ر�اب معتمدة مقدمة من شر�ة طیران تجار�ة  أي   )أ

 بین المطارات المنشأة والمعتمدة حسب األصول ؛ أو مناسب ینتقل بها  طیار معتمد �شكل  تشغیلها  

 مقابل أجرة.وسیلة نقل بر�ة أو مائیة مرخصة لنقل الر�اب  )ب 

 ما یلي:  المائيال �شمل النقل الجوي أو البري أو 

أو الصعود أو النزول من مر�بة مستأجرة ، ما لم تكن السیارة  �صفة مسافر  أثناء القیادة أو الر�وب   )1

 ؛ مقابل أجرة مرخصة لغرض نقل الر�اب عامة المستأجرة مستأجرة من قبل شر�ة نقل 

تستخدم  ي )  ( تاكس أو الصعود أو النزول من سیارة أجرة  �صفة مسافر  أثناء القیادة أو الر�وب   )2

 لنقل العام ؛ ل

أو  مؤجرة  الطائرة أو النزول من حافلة  على متن  في أو الصعود  �مسافر  أثناء القیادة أو الر�وب   )3

موقف السیارات الذي ینقل الر�اب خارج مباني  رحالت النقل إلى  أو  ومنه  الفندق  رحالت النقل إلى  

 .المطار

 . أو الصعود أو النزول من سفینة سیاحیة�مسافر أثناء القیادة أو الر�وب  )4

أو الصعود على متن أي وسیلة نقل ُتستخدم للر�اضة أو األلعاب �مسافر أو الر�وب  أثناء القیادة )5

، �غض النظر عما إذا �انت وسیلة النقل هذه   والنزول منها  و/ أو النشاط الترفیهي  ات أو المسا�ق 

ع  مرخصة ذلك  ،    دمهمن  السباقو�شمل  سیارات   ، الحصر  ال  المثال  سبیل  الزالجات  و   على 
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  وقوارب الصیدالمدن  مشاهدة معالم  المخصصة لوطائرات الهلیكو�تر    ومر�بات الصید الجماعیة  

 . والتزلج الهوائي/ الطیران الشراعي

التأمین   شر�ة  أو  شر�ة  الشر�ة  للتأمین  هي  آلالینس  صن  آند  األوسط(  رو�ال   المحدودة    )  الشرق 

 اإلمارات العر�یة المتحدة.  ) ، م(  ش.م.ب.

المنزلیة  هي    المحتو�ات المبینومنها  (  الشخصیة  واألغراض  السلع  الحد  حتى  الشخصیة    )  األموال 

المنزلیین المقیمین أثناء وجودك الخاصة �المعاونین  أو    )  أو التي تكون مسؤوًال عنها قانوًنا(    الخاصة �ك

 .الخاصة �المالك محتو�ات والتر�یبات والتجهیزات والد�كورات الداخلیةالداخل منزلك دون 

هي ملحق المزا�ا الموقع أصوًال من قبل الشر�ة والذي یتضمن رقم الوثیقة واسم الشخص    شهادة التأمین

ونوع الخطة    وحدود المزا�ا والتغطیة  وخیار دفع قسط التأمین  والقسط  وفترة التأمین  المؤمن له وتار�خ البدء

 . التغطیة واسم المستفید وخیار  المختارة

 تأشیرة إقامة سار�ة. فیها حالًیا و�حمل له  المؤمن �عني البلد الذي �قیم فیه   اإلقامةدولة 

دولة  تعني  فإنها    الوثیقة أو أینما استخدمت في هذه    هي الدولة التي صدرت فیها هذه الوثیقة.  دولة اإلصدار

 "."اإلمارات العر�یة المتحدة

الشخص المؤمن    یتحملهاالتي   والمعتادةالرسوم المعقولة  ُ�قصد بها   مشمولة �التغطیةالطبیة ال  المصار�ف

 : وتشملالطبیب المعالج. من قبل بها الموصى  واللوازمله مقابل الخدمات 

 ؛ خدمات الطبیب  ) أ(

 ؛ الحجز في المستشفى واستخدام غرفة العملیات  ) ب (
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فحوصات األشعة السینیة أو العالجات واالختبارات  و  )  �شمل عملیة إعطاء المخدر�ما  (  التخدیر  )ج(

  ؛ المعملیة

 ؛  افخدمة اإلسع ) د (

 العقاقیر واألدو�ة والخدمات والمستلزمات العالجیة. )ه(

التي یتم  أجهزة الصرف  و�طاقات    والبطاقات المصرفیةتعني �طاقات الخصم المباشر    �طاقات االئتمان

 االحتفاظ بها جمیًعا ألغراض اجتماعیة أو محلیة أو خیر�ة. 

 في المستشفى. یتم قضاؤه تعني المبلغ المستحق عن �ل یوم   الیومیة المزا�ا

القیمة  نقص في  �ؤدي إلى  و لممتلكات أو المحتو�ات  �صیب ا  ديماال  ضرر�قصد بهما ال  متضرر  /ضرر

   .مشمولة �التغطیة ) مخاطر( وقع خطر نتیجة التأثیر على النفع منها  أو 

 : �عني الطارئ اإلجالء 

ناله  النقل الفوري من المكان الذي أصیب فیه أو    ن لهالمؤمّ تستدعي الحالة الطبیة للشخص  أن   ) أ(

 أو  ؛ الحصول على عالج طبي مناسب  همرض إلى أقرب مستشفى حیث �مكنفیه ال

حالته الطبیة نقله إلى البلد الذي بدأت  اقتضت    ،  ة محلیال  یات مستشف �أحد ال �عد تلقیه العالج  أنه   ) ب (

 أو  ؛ ي مز�د من العالج الطبي أو للتعافيفیه الرحلة لتلق

 أعاله. ) ب ( و  ) أ(  منكال  )ج(

نقل  �قتضیها  أي وسیلة نقل بر�ة أو مائیة أو جو�ة    ُ�قصد �ه   النقل في حاالت الطوارئ أو    الطارئ النقل  

لهالمؤمّ الشخص   اإل  ن  الطوارئ.  جأثناء  حاالت  في  الطوارئ و الء  حاالت  في  النقل     ،  �شمل 



MAX FREEDOM                 TERMS & CONDITIONS                                          

________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
5 

 

تكون  �جب أن  و والسیارات الخاصة.  األرضي  اإلسعاف  و اإلسعاف الجوي    ،  المثال ال الحصرعلى سبیل  

المسار األكثر  عبر    المؤمن له تم إجراؤها إلجالء الشخص  یجمیع ترتیبات النقل في حاالت الطوارئ التي  

 :  و�جب أن تكون المصاحبة اقتصاد�ة في ظل الظروف األكثر مباشرة و 

  ه أو مرض  المؤمن لهخطورة أو طبیعة إصا�ة  أن  �من قبل الطبیب المعالج الذي �شهد    اموصى به ) أ(

 ؛  إجالئهتستدعي 

 و  ؛ اللوائح القیاسیة لوسائل النقلمطلو�ة �موجب  ) ب (

 . دائرة الدعم من قبل  مسبقتتم �موجب ترتیب وتصر�ح مأمور بها أو  )ج(

من �ل خسارة مستحقة الدفع المدة  أو    �عني الجزء األول من مبلغ التأمین  لخصمامبلغ  أو  التحّمل  نسبة  

 . تأمینیة عنهامن قبل الشخص المؤمن له أو التي ال یتم دفع أ�ة مزا�ا  

 :  من التغطیة ةثنااألنشطة المست 

 الطیران �استثناء السفر الجوي  •

 استخدام أجهزة التنفس  �ستلزمالغوص الذي  •

 ق المعلَّ الطیران الشراعي  •

 الصید أو السباق أو أي منافسة أخرى على ظهور الخیل  •

 تسلق الجبال  •

 ة القفز �المظل •

 عجالت مر�بات ذات السباق على  •
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 تسلق الصخور أو الجرف  •

 من �اب االحترافة ی الر�اضممارسة األنشطة  •

 استخدام آالت النجارة ألغراض تجار�ة  •

 الكیرلنج أو التزلج  ر�اضة الر�اضات الشتو�ة غیر •

 األنشطة البحر�ة من أي نوع  •

 اإل�حار �عضو في طاقم على متن سفینة عابرة للمحیطات  •

 التعدین الجوفي  •

 األنشطة العسكر�ة  •

 .�الملحقهو مذ�ور  وفًقا لما فیها منزلك یتواجد الدولة التي ُ�قصد بها   الحدود الجغرافیة

اإلشارة إلى  الكلمات التي تشیر إلى المذ�ر تشمل  فإن  ،    بذلك  �سمح السیاق   ماحیث  لها  /لههي/    /هو

 .والعكس صحیح ، الجمعاإلشارة إلى المؤنث والكلمات التي تشیر إلى المفرد تشمل 

ا في العنوان  جمیعً تتواجد  ملحقة    مبانٍ و مرأب واحد أو أكثر  �ما فیه من  الخاص  هو محل اإلقامة    المنزل

   لألغراض المنزلیة فقط. ُتستخدم جمیعها و المبین �الملحق 

   : المكان الذيُ�قصد بها  المستشفى

 ) ؛ ذلك القانون اقتضى إذا ( سارً�ا  اترخیًص �ملك  ) أ(

 ؛  على رعا�ة وعالج المرضى أو المصابین�شكل أساسي �عمل  ) ب (

 ؛ طاقم من طبیب واحد أو أكثر متاح في جمیع األوقات یتواجد �ه  )ج(
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في    متأهبةمسجلة  محترفة  واحدة  ممرضة  و�ه على األقل  دمة تمر�ض على مدار الساعة  قدم خ� ) د (

 ؛ جمیع األوقات 

أو في المرافق المتاحة للمستشفى على  المقر نفسه  إما في    ،  مرافق للتشخیص والجراحةقام بتجهیز   )ه(

   ؛ أساس ترتیب مسبق

عمل �مر�ز  وال منشأة تنقاهة لكبار السن  الستراحة أو  االأو  ا للتمر�ض  أو دارً طبیة  عیادة    لیست  )و(

 و  ؛ �استثناء ما �كون �ذلك �شكل عارض فقط ، أو الكحول /المخدرات ومن لعالج ل

 غرفة العملیات.لألشعة السینیة ومرافق لمعدات یوجد �ه  )ز(

خارجیة  و   عرضیةو   عنیفةومباشر عن وسائل  حصري  �شكل  التي تنتج  اإلصا�ة الجسد�ة  ُ�قصد بها    اإلصا�ة

وقوع إلى    �شكل مباشر ومستقل عن جمیع األسباب األخرى   تتطلب عالًجا من قبل طبیب وتؤدي  ومرئیة

   .مشمولة �التغطیة �موجب هذه الوثیقةخسارة 

الداخلي لهالشخص  الهو    المر�ض  مستشفى  الذي    مؤمن  في  حجزه   غرفة  الرسوم  لها  و�قدم  یتم 

  .قامةاإلو 

�ظهر اسمه في شهادة التأمین.  الذي  و الوثیقة  العمیل الذي اشترك بنشاط في هذه  ُ�قصد �ه    له المؤمن  

 .اإلصداردولة أن �حمل المؤمن له تأشیرة إقامة سار�ة المفعول من یتعین 

حدوث حدث یؤدي �شكل مباشر ومستقل عن جمیع األسباب األخرى إلى  وقوع  �عني    :نالحدث المؤمَّ 

 . خسارة تغطیها هذه الوثیقة
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من الز�نة الشخصیة تحتوي على أحجار �ر�مة أو فضة أو ذهب أو بالتین ُ�قصد بها أي بنود    المجوهرات

منظومة في الحلي الواألحجار الكر�مة  الید  أ�ًضا ساعات  المسمى  هذا  و�ندرج تحت  أو معادن ثمینة أخرى.  

 . أو غیر المنظومة

شيء في مادة أو  القابل للقیاس  النقص  أو    ئهأو اختفا   /وشيء عز�ز  فقدان    واقعة أو  حدث  هي    الخسارة 

 . معین

  ة أو موافقعون دون الغیر من قبل سرقته أو ُ�قصد �ه فقد شيء على نحو غیر متعمد  الضیاع أو السرقة

 . منك أو تعاون 

العمل البدني الذي ینطوي على استخدام الیدین أو استخدام أو تشغیل آالت أو معدات هو    العمل الیدوي 

 میكانیكیة أو غیر میكانیكیة.

عاًما في وقت التسجیل فیما یتعلق    64�ما ال یز�د عن  عاًما ، ولكن    65�عني    الحد األقصى لسن التغطیة

 .الجزئي الدائموالعجز �مزا�ا الوفاة والعجز الكلي الدائم 

أو  دو�ة  وصفات األالعالج واالستشارات و تلقي  و من قبل طبیب ما  الطبیة  تعني المشورة    المعالجة الطبیة

 . النصح بتكرار االلتزام بها من قبله

ن تغطیه  دفعه على أساس شهري عند وقوع حدث مؤمَّ المقرر  مبلغ االستحقاق  ُ�قصد بها    الشهر�ة  المزا�ا

 . المحدد في شهادة التأمینوعلى النحو الوثیقة هذه 

 : توصیة الطبیب تكون أن  ، الشر�ةُ�قصد �ه من وجهة نظر   الطبیةمن الناحیة  ي الضرور اإلجراء 
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 ؛ المؤمن لهمع أعراض وتشخیص وعالج حالة الشخص متوافقة  ) أ(

 و  ؛ مناسبة فیما یتعلق �معاییر الممارسة الطبیة الجیدة ) ب (

 .المؤمن لههو راحة الشخص  االغرض األساسي منه )ج(

الموقف الذي ال �شارك فیه الشخص المؤمن علیه �شكل نشط في الحرب ، سواء ُ�قصد بها    الحرب السلبیة

استخدام القوة العسكر�ة من قبل أي  �شمل  الحرب ، �ما  �  شبیهةتم اإلعالن عنها أم ال ، أو أي عملیات  

أو غیر    ةأو دینی   ةأو عنصر�  ةأو سیاسی  ةأو قومی  ةأو جغرافی  ةاقتصاد�غا�ات  دولة ذات سیادة لتحقیق  

 لك. ذ 

�سبب حادث أو داخلي  الحجز �مر�ض  التي یتم قضاؤها في  متتالیة  ال�ام  ُ�قصد بها عدد األ  الحجزفترة  

المتتالیة �مر�ض داخلي  فترات  فإن    ،  إصا�ة. ومع ذلك نفسها  أو اإلصا�ة  نفسه  لحادث  نتیجة لالحجز 

عن تار�خ    ةالحجز السا�قفترة  ما لم یتم فصل تار�خ الخروج من  وذلك    ،  الحجز نفسهاُتعتبر جزًءا من فترة  

  .على األقل  ایومً  45�ما مقداره   ةالتالی في فترة الحجز الدخول 

�غض النظر عن عدد الحوادث أو اإلصا�ات التي    ،  واحد حجز  یومیة واحدة فقط ألي تار�خ    میزةیتم توفیر  

 . یلزم الحجز ألجلها

العمل �كامل طاقته  على  المؤمن لهالشخص �حد إلى األبد من قدرة ي ذ الهو العجز  الدائمالجزئي العجز 

 البدنیة �سبب اإلصا�ة.

التي یتم ارتداؤها عادًة أو    ،  االستخدام الشخصي  و�نود األمتعة والمال�س  ُ�قصد بها    المتعلقات الشخصیة

 ل المسؤولیة القانونیة عنها. استخدامها أو حملها على الشخص أو المملو�ة لك أو التي تتحم
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والطوا�ع البر�د�ة    والحواالت البر�د�ةالمالیة    والحواالت   والشیكات الراهنة    ة القانونی  هو النقود المال الشخصي  

وقسام الغذاء و�طاقات    وتذاكر السفر  والشیكات السیاحیة   )  جزًءا من التحصیلال تعتبر  التي  (  الحالیة  

 . إماراتي درهم 2,000�مبلغ ال یتجاوز  �حیث �كون جمیع ذلك  ، و�طاقات الهاتف الهدا�ا

و�هتم �الحفاظ على صحة    ،  ممارس مرخص له قانوًنا �عمل في نطاق ترخیصه �ممارسة الطب هو    الطبیب

األمراض واإلصا�ات وتشخیصها وعالجها.   دراسة  استعادتها من خالل  أو  �كون  و اإلنسان  أن  ال �جوز 

 :  الطبیب المعالج

 أو  ؛ نفسه  المؤمن لههو  ) أ(

 .المؤمن لهأحد أقر�اء  ) ب (

المصاحبة مرفقة  الوراق  األأو    /موافقات ووجمیع الوشهادة التأمین  ُ�قصد بها هذا المستند    التأمینوثیقة  

 المؤمن له. المقدمة من قبل طلبات الو  ) إن وجدت ( لهما 

للبنك عبر الهاتف    تهفیه المؤمن له موافق  �قدمالتار�خ الذي    ُ�قصد �ه  تار�خ سر�ان الوثیقة/ تار�خ البدء

حسا�ه المصرفي/ �طاقة االئتمان الخاصة �ه لغرض للخصم من  والتفو�ض  الوثیقة  لتسجیل/ شراء هذه  

 ا هذا التار�خ مذ�ورً و�كون  .  �قع آخًراالقسط الفعلي أیهما �أتي  إ�صال  تار�خ  هو  تحصیل قسط التأمین أو  

 .مینفي شهادة التأ

وغیرها من المعدات المحمولة   التصو�رمعدات  المعدات الر�اضیة والموسیقیة و   ُ�قصد بها   المعدات المحمولة

 وما شا�ه ذلك.المتحر�ة أجهزة الكمبیوتر المحمولة والهواتف ومنها 

 التأمین.هذه الوثیقة على النحو المحدد في شهادة خاللها تعني الفترة التي تسري  فترة التأمین
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استشارة  تم فیها التوصیة برعا�ة طبیة أو عالج أو  الحالة التي  ُ�قصد بها    الحالة الطبیة الموجودة مسبًقا

التي  حالة  هي الأو    ،   الوثیقةتار�خ سر�ان  قبل    )  2(  سنتین  فترة  تلقیها منه خالل  تم  من قبل الطبیب أو  

 الوثیقة.سر�ان تار�خ قبل سنوات  ) 5( خمس فترة ما خالل جراحة الخضوع لدخول المستشفى أو   ت تطلب

التغطیة التأمینیة التي  الحصول على  مقابل    الذي یدفعه المؤمن له  يقسط التأمینالمبلغ  ُ�قصد �ه    القسط

 ة. الشر�توفرها 

 .المؤمن لهلشخص للمستفید أو لالشر�ة من قبل سداده المقرر التأمین مبلغ هو    األساسي لتأمینامبلغ 

 .للدخل المعیشيستخدم �مصدر تُ التي تنافسیة الر�اضة الُ�قصد بها  الر�اضة االحترافیة

�غض النظر عما إذا تم إصدار    ،  عبر البر أو البحر �الوسائل اآللیة    عامأي ناقل  ُ�قصد �ه    النقل العام

خدمة النقل �السیارات  أو    ات أو القطار   الت سیارات األجرة أو الحافوتشمل تلك الوسائل    ،  من عدمه  تذ�رة

شمل الحافالت الصغیرة أو المر�بات اآللیة غیر القیاسیة أو وسائل النقل  تلكن ال    ،  المطارالخاصة إلى  

 المجانیة المقدمة بدون رسوم محددة. 

على  تم تكبدها  یواإلقامة التي  الطعام  وجبات  من أجل  نفقات  جمیع التعني    المصار�ف اإلضافیة المعقولة

 أو أي طرف آخر مجاًنا. العام والتي لم یتم توفیرها بواسطة الناقل نحو ضروري 

 :  الرسوم التي هيوالمعتادة  الرسوم المعقولة  

لعالج  الضرور�ة من الناحیة الطبیة  مقابل العالج أو اإلمدادات أو الخدمات الطبیة    یتم تحصیلها  ) أ(

 ؛ المؤمن لهحالة الشخص 
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أو الخدمات الطبیة  التور�دات  أو    ت ال تتجاوز المستوى المعتاد للرسوم الخاصة �المعامال ) ب (

 و  ؛ المماثلة في المنطقة التي یتم فیها تكبد النفقات 

 موجودة.التأمینیة لو لم تكن التغطیة لیتم تحملها ال تشمل الرسوم التي لم تكن  )ج(

واألحفاد  األبناءو  زوجة األب و  الجد و أو والد الزوجة  والد الزوجو  الوالد و أو الزوجة  الزوجُ�قصد بهم  األقر�اء

الزوجواأخو   واتاألخو واألصهار    وةاألخو  االبنو   ةت  وال  زوجة  االبنة  غیر  واأل  خطیب وال  خطیبةوزوج  خ 

 خ.أبناء األخت أو األ والخال وأبناء عموالخالة وال عمةوال شقیقة الخت غیر واأل شقیقال

اإلصا�ة �اعتالل  التغیر المفاجئ وغیر المتوقع في الصحة أو  ألفاظ ُ�قصد بها    مر�ضالمرض/    /االعتالل

�جب أن �كون المرض خطیًرا  و طبیب.  من  شهادة  �حسب  أو مرض متعاقد علیه یبدأ خالل فترة التأمین  

طبیعي  �شكل  منع من أجله االستمرار  العالج الطبي والذي �ُ تلقي  بدرجة �افیة الستشارة الطبیب لغرض  

 له. لمؤمن لالحیاة الیومیة القیام �أنشطة في 

�عني أن أي بند مفرد ضمن المحتو�ات أو العناصر ذات المخاطر العالیة سیتم تغطیته    حد البند المفرد

ما لم یتم تحدید مبلغ آخر �شكل منفصل في الملحق واعتماده   ،  درهم إماراتي  10,000لغ �صل إلى  �مب

درهم إماراتي �حد    10,000من قبل الشر�ة. وسیتم تغطیة أي عنصر فردي غیر معلن تتجاوز قیمته  

 درهم إماراتي.  10,000أقصى �قیمة 

المزا�ا  لملحق  وفًقا  تأمیني  �ل میزة و/ أو حد  عن  الحد األقصى للمبلغ الممنوح  ُ�قصد �ه    المبلغ المؤمن

 . في شهادة التأمینالوارد 

 في شهادة التأمین. ةمحدد المشمولة فیه والملحق المزا�ا ُ�قصد �ه تلك المزا�ا أو  المزا�اجدول 
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و  أ  عنف ضد األشخاص أو الممتلكات ممارسة الاستخدام القوة أو التهدید �استخدامها أو ُ�قصد �ه  اإلرهاب

أو �عطل نظاًما إلكترونًیا  مع  خل  اأو ارتكاب فعل یتد   ارتكاب فعل خطیر على حیاة اإلنسان أو الممتلكات 

یتعلق �أي  �شكل سواء �انت تعمل نیا�ة عن أو    ،   �قوم �ه أي شخص أو مجموعة ،  تصاالت لالأو نظام  

ما عندما �كون التأثیر هو تخو�ف أو إكراه أو إیذاء حكومة    ،  منظمة أو حكومة أو سلطة أو قوة عسكر�ة

عملیات السطو  أما أو تعطیل أي جزء من االقتصاد.  ، السكان المدنیین أو أي جزء منهم مجموعة من أو 

أساًسا عن   الناشئة  واألفعال  مكاسب شخصیة  لتحقیق  أساًسا  ُترتكب  التي  األخرى  اإلجرامیة  األفعال  أو 

�شمل اإلرهاب أ�ًضا  و ال ُتعتبر إرهاً�ا.  فالضحا�ا    / الجناة والضحیة  /ة السا�قة بین الجانيالعالقات الشخصی

ي وقع تالالدولة  في    )  ذات الصلة(  عمل إرهابي من قبل الحكومة  �تم التحقق منه أو االعتراف �ه  فعل  أي  

 .ذلك الفعلفیه 

�قصد حرمانه من    ،  دون موافقته  ،  المؤمن لهمملوك للشخص  شيء  الفعل غیر القانوني ألخذ    هي  السرقة

 . قیمته

راتب  غیر قادر على مزاولة أي مهنة أو وظیفة مقابل  له  المؤمن  �كون  أن  ُ�قصد �ه    العجز الكلي والدائم

الكلي والدائم العجز  في وقت الخسارة عاطًال عن العمل ، فإن  له  �ذا �ان المؤمن  و لبقیة حیاته.  أر�اح  أو  

من  آخر  لشخص  �النسبة    والمعهودةعني العجز الكلي والدائم عن أداء جمیع الواجبات واألنشطة المعتادة  �

 س. نفس العمر والجن

معقول من  مستوى  المنزل الذي ال �حتوي على أثاث �اٍف لشخص ما لیعیش فیه ��شیر إلى    غیر مؤثث

 راحة.ال
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یوًما   45على إذن منك ألكثر من  بناء أي شخص آخر  �عني المبنى الذي ال تسكنه أنت أو   مأهولغیر  

 . متتالیة

األعمال  غیر ذلك من  مجموعات العمالت أو المیدالیات أو التحف أو الصور أو  ُ�قصد بها    القّیمةاألشیاء  

ة أو غیرها من المجوهرات المعدنیة الثمینة أو  یالفض  /المشغوالت الذهبیةط أو السجاد أو  سُ الفنیة أو البُ 

 الفراء.منتجات 

استخدام  ومن صورها    ،  أو أي أنشطة شبیهة �الحرب   ،  كانت معلنة أم الأسواء  ُ�قصد بها الحروب    الحرب

أو    ةأو سیاسی  ةأو قومی  ةأو جغرافی  ةاقتصاد�غا�ات  القوة العسكر�ة من قبل أي دولة ذات سیادة لتحقیق  

 .أو غیر ذلك ةأو دینی  ةعنصر�

الحر�یة والثورة    العملیات  األهلیة  والحرب  المدني  واالضطراب  والشغب  والتمرد  العدائیة  األعمال  تعني 

 ة أو السلطة المغتصبة واألحكام العرفیة أو حالة الحصار.والعصیان والتآمر والقوة العسكر�

ال�قصد بها    عائلتك التالیة    �نمذ�ور جمیع  القائمة  في �شكل طبیعي  معك  �شرط أن تكون معیشتهم  في 

 : منزلك

 ؛ زوجتكأو زوجك  •

 و  ) ؛ الرعا�ة�التبني و  بناء �ما في ذلك األ ( أبناؤك  •

خدم المنزل المقیمین  �من فیهم    ،  �شكل دائم مع المؤمن له�قیمون  غیر ذلك ممن  شخاص  جمیع األ •

 الذین توظفهم والذین تتحمل المسؤولیة القانونیة عنهم. 

 التأمینیة  لتغطیةالحصول على اأهلیة 
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   : المؤمن له أن �كون �جب 

  ؛ شروط األهلیة المنصوص علیها من قبل البنك  مستوفًیا -1

  ؛ في تار�خ البدء ، عاًما  64ودون  عاًما   18فوق  -2

 ؛  مقیًما في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة /مواطًنا -3

  الوثیقة ضمن  التغطیة المذ�ورة أدناه فقط فیما یتعلق �مبلغ التعو�ض المشار إلیه على وجه التحدید  تسري  

 القسط المناسب. وتكون مرهونة �سداد  حدودهفي و 

  شخصيالحادث ال

 الوفاة العارضة

في غضون مائة  له  وفاة شخص مؤمن  إلى  الناشئة خالل فترة التأمین    مشمولة �التغطیةالصا�ة  أدت اإلإذا  

هذا  المعمول �ه لاألساسي  التأمین  مبلغ  تدفع  الشر�ة  فإن    ،  یوًما من تار�خ وقوع الحادث   )  180(  وثمانین  

أو مستحق الدفع �موجب المزا�ا مدفوع    أي مبلغ آخرمطروًحا منه    ،  وفًقا لجدول المزا�ا  المؤمن لهالشخص  

 أو العجز الكلي الدائم. /العجز الجزئي الدائم ونتیجة مستحقة الدفع 

 

 نتیجة حادثالعجز الكلي الدائم 

ناشئة خالل فترة    مشمولة �التغطیةنتیجة إلصا�ة في حالة عجز �لي ودائم   المؤمن لهإذا أصبح الشخص 

ذلك    واستمر  ،  الحادث وقوع  یوًما من تار�خ    )  180(  في غضون مائة وثمانین  قد بدأ  و�ان ذلك  التأمین  

المعمول األساسي  التأمین  الشر�ة مبلغ  فسوف تدفع    ،  شهًرا متتالًیا  )  12(  اثني عشر  العجز على مدار  

أي مبلغ مدفوع أو مستحق الدفع �موجب  مطروًحا منه    ،  وفًقا لجدول المزا�ا  المؤمن له هذا الشخص  �ه ل
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في نها�ة    المؤمن لهالشخص    تستمر حالة العجز الكلي الدائم لدى�جب أن  و العجز الجزئي الدائم.  حالة  

 فترة  

   شهًرا المتتالیة. ) 12(  االثني عشر 

 العجز الكلي الدائمو  العارضةالوفاة  -مزا�ا إضافیة 

�شكل محدد مستثناة  في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم لحامل البطاقة �سبب حادث ناجم عن حالة غیر  

  منیتعین على الشر�ة تعو�ض المستفید    ،  الوثیقةسر�ان  �عد تار�خ البدء وخالل فترة    هذه الوثیقة�موجب  

 :  ما یليأن تدفع الشر�ة وسیكون على في شهادة التأمین. المقررة الحدود مع مراعاة حامل البطاقة 

 الرهن العقاري  /السیارةسداد قرض 

 �ما �صل إلى حدود الرهن العقاري المستحق    /سیتم دفع مبلغ شهري مقابل تكلفة مبلغ قرض السیارة

 المبلغ المذ�ور في جدول المزا�ا. 

 دفع فاتورة �طاقة االئتمان

المبلغ  �ما �صل إلى حدود  المستحقة    یةبطاقة االئتمان السیتم دفع مبلغ شهري مقابل تكلفة فاتورة  

 المذ�ور في جدول المزا�ا.

 مدرسیة الرسوم ال

دون النظر  المبلغ مستحق الدفع  �كون سداد  سیتم دفع مبلغ شهري مقابل تكلفة الرسوم المدرسیة.  

 المبلغ المذ�ور في جدول المزا�ا.�ما �صل إلى حدود عدد األطفال و ل
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إلى    مشمولة �التغطیةإذا أدت اإلصا�ة ال  ،  مستحق الدفعاألساسي  التأمین  سیتم مضاعفة مبلغ  

 . من خالل ناقل عامأثناء سفره  المؤمن لهالوفاة أو العجز الكلي الدائم للشخص 

 الوطن أرض الموتى إلى�جثامین  الطیران

خالل فترة  له  التأمین الخاصة �الشخص المؤمن  وثیقة  وفًقا لشروط وأحكام  العارضة  في حالة الوفاة  

مبلغً ستدفع    ،  التأمین لما    اإجمالیً   االشر�ة  الجثمان  وفًقا  لنقل  التأمین  شهادة  في  محدد   هو 

 إلى الوطن األم. 

 السفر �الطائرة لعضو األسرة عند العودة إلى الوطنأجرة 

وفًقا لشروط  للشخص المؤمن له خالل فترة التأمین  أو العجز الكلي الدائم  العارضة  في حالة الوفاة  

عودة من أجل  االقتصاد�ة  على الدرجة  الشر�ة مصار�ف السفر �الطائرة  سترد    ،  وثیقةالوأحكام  

قصى للمبلغ المحدد في �ما �صل إلى الحد األأحد أفراد األسرة المباشر�ن أو األقارب المقر�ین  

أو  له  لمؤمن  لالمرافق  المباشر  المبلغ إلى فرد العائلة أو القر�ب  ُ�ستحق دفع هذا  شهادة التأمین.  

  .لهالشخص المؤمن جثمان 

 رسوم سیارات األجرة في حالة وقوع حادث رد 

البولیصة  وفًقا لشروط وأله  للشخص المؤمن  بدنیة  وقوع حادث نتج عنه إصا�ة    في حالة حكام 

  ا التي تكبدها الشخص المؤمن له فورً التاكسي  سیارات    ةالشر�ة تكلفة أجر سترد    ،  خالل فترة التأمین

�حد  �ما �صل  أو العودة إلى منزله أو ز�ارة المستشفى    الحادث لتمكینه من إكمال رحلته�عد ذلك  

 محدد في شهادة التأمین.إلى المبلغ الأقصى 

 الوطن شحن األشیاء الشخصیة إلى و العائلیة  السلع
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وفًقا لشروط  خالل فترة التأمین  له  لشخص المؤمن  لأو العجز الكلي الدائم  العارضة  في حالة الوفاة  

هو محدد في شهادة التأمین لشحن المتعلقات    ا وفًقا لما إجمالیً   ا الشر�ة مبلغً ستدفع    ،  الوثیقةوأحكام  

 الوطن.أرض األثاث و/ أو األجهزة المنزلیة إلى �ما فیها الشخصیة للعائلة  

 حادث  نتیجةالعجز الجزئي الدائم 

موضح  وفق الله مؤمن اللشخص لمحددة الخسائر من الأي إلى وقوع  مشمولة �التغطیةما إصا�ة أدت إذا 

   ،   یوًما من تار�خ الحادث   )  180(  وخالل مائة وثمانین    العجز الجزئي الدائمحاالت  لمزا�ا  الفي جدول  

 المؤمن له على الشخص    طبقنالم المذ�ورة �الجدول من مبلغ التأمین األساسي  النسبة    فإن الشر�ة ستدفع

  وفًقا لجدول المزا�ا.

   العجز الجزئي الدائمالمزا�ا لحاالت جدول 

 الجانب األ�سر الجانب األ�من الخسائر
 % 60 % 70 الخسارة الكلیة لطرف علوي 

 % 50 % 60  الخسارة الكلیة للید أو الساعد 
 % 60 % 60 الخسارة الكلیة لطرف السفلي فوق الر�بة

 % 50 % 50 الخسارة الكلیة لطرف سفلي عند مستوى الر�بة أو أدنى من ذلك
 % 40 % 40 الخسارة الكلیة للقدم 

 % 16 % 18 الخسارة الكلیة إلصبع اإلبهام 
 % 12 % 14 الخسارة الكلیة إلصبع السبا�ة

 % 10 % 12 الخسارة الكلیة إلصبع الخنصر
 % 6 % 8 الخسارة الكلیة إلصبع الوسطى
 % 6 % 8 الخسارة الكلیة إلصبع البنصر
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 % 5 لإلصبع الكبیر �القدم  ةالكلی الخسارة
 % 3 ألي إصبع آخر من أصا�ع القدم  الخسارة الكلیة

 % 10 الصمم الكلي في أذن واحدة
 % 40 الصمم الكلي في �لتا األذنین 

 % 25 في عین واحدة اإل�صار لحدة  الخسارة الكلیة
 % 100 في �لتا العینین اإل�صار لحدة  الخسارة الكلیة
 % 100 للقدرة على الحدیث  الخسارة الكلیة

 

�لیة لذلك خسارة  �شكل �لي وغیر قابل للعالج  طرف  عضو أو  لقدرة على استخدام  لفیة  الخسارة الوظیتعتبر  

المذ�ورة  تخفیض النسبة المئو�ة  فیتم ، االستخدام الوظیفينسبة في حال انخفاض  أما . العضو أو الطرف

 . للعضو أو الطرف المتأثر االستخدام الوظیفيمقدار النقص في القدرة على �ما یتناسب مع 

 العجز الجزئي الدائملحاالت  مزا�ا  الواحدة من الخسائر المحددة في جدول  خسارة  في حالة حدوث أكثر من  

واحد ك لحادث  إضافة    ،  نتیجة  االتفاقیة عن طر�ق  هذه  �موجب  المستحق  التعو�ض  إجمالي  تحدید  یتم 

  .األساسي من مبلغ التأمین %100بنسبة �حد أقصى مفردة و ض المقابل لكل خسارة التعو�

�مثا�ة  فقط  لها  سیتم اعتبار اإلزالة الكاملة    ،  اإلبهامإصبع  �استثناء    ،  الطرفیة لألصا�ع   للسالمیات �النسبة  

لسالمیة  �تم تحدید التعو�ض عن الخسارة الوظیفیة أو التشر�حیة الكلیة  و حادث.  نتیجة  إعاقة جزئیة دائمة  

التشر�حیة   والخسارة  اإلاإلبهام  الثلث  للقدم    الكبیرصبع  لسالمیة  المحددة �مقدار  المئو�ة  النسبة   مع 

 للخسارة الكلیة لها. 

�جب تحدید    ،  العجز الجزئي الدائملحاالت  مزا�ا  ال�النسبة لحاالت الخسارة الكلیة غیر المحددة في جدول  

أي  للقیام �  المؤمن لهلشخص  لدى ا  دائم�شكل  القدرة  انخفاض  في االعتبار  الوضع  التعو�ض من خالل  
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أو    ةالوظیفی القدرة  انخفاض  أو    ةالتشر�حی الخسارة  في حالة  و مهنة.   ناقًصا  طرف  لعضو     ،   �الفعل�ان 

  الموجودة مسبًقا.نسبة العجز تخفیض النسبة المذ�ورة أعاله مع األخذ في االعتبار یتم 

 العجز الجزئي الدائم  /العجز الكلي الدائم /العارضةلوفاة ا ة في حالةالطبیعن المصار�ف التعو�ض 

اإلإذا   �التغطیة الصا�ة  أدت  ا  مشمولة  خضوع  له لشخص  إلى  طبي    المؤمن  غضون  لعالج  في   یبدأ 

عن المصار�ف    المؤمن لهفستقوم الشر�ة بتعو�ض الشخص    ،   یوًما من تار�خ وقوع الحادث   )  30(  ثالثین  

 المطبق على ذلك مبلغ التأمین  �ما �صل إلى حد  خصم و مبالغ المع مراعاة    ،   مشمولة �التغطیةالطبیة ال

قد تم    مشمولة �التغطیةجمیع المصار�ف الطبیة الأن تكون  ا�ا. �جب  وفًقا لجدول المز   المؤمن لهالشخص  

  ،   �موجب الوثیقة  المؤمن لهأسبوًعا من تار�خ انتهاء تغطیة الشخص    )  52(  اثنین وخمسین  تكبدها خالل  

 المزا�ا. وفًقا لجدول  �نتیجة لحادث مفرد    المؤمن لهالشخص  لذلك  أال تتجاوز المبلغ مستحق الدفع  كما �جب  

 أثناء التواجد في المستشفى  -المزا�ا 

فستدفع الشر�ة النفقات    ،  إلى المستشفى  المؤمن لهإلى دخول الشخص    مشمولة �التغطیة إذا أدت اإلصا�ة ال

 :  التالیة

 نقود المستشفى �سبب الحوادث

�ما �صل  و وذلك على أساس یومي  أثناء تواجده في المستشفى    المؤمن لهسیتم دفع مبلغ للشخص  

  المبلغ المذ�ور في جدول المزا�ا.إلى حد 

 نقود المستشفى �سبب حادث في وحدة العنا�ة المر�زة
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وذلك على أثناء تواجده في وحدة العنا�ة المر�زة �المستشفى    المؤمن لهسیتم دفع مبلغ للشخص  

 المبلغ المذ�ور في جدول المزا�ا.�ما �صل إلى حد و أساس یومي 

 الدفع النقدي من أجل �سور العظام نتیجة حادث 

 سیتم دفع مبلغ للشخص المؤمن له �ما �صل إلى الحد المذ�ور في جدول المزا�ا.

 : أعاله لالستثناءات التالیة الثالثةالمیزات تخضع 

بتقر�ر   • إثباته  یتم  لم  الذي  الطبي  العالج  أو  الجراحة  �سبب  المستشفى  في     خطي الحجز 

   من ممارس طبي مؤهل.

 . مرض معدٍ أو  /الحجز في المستشفى �سبب الحجر الصحي و •

�منطقة    المؤمن لهالشخص  التي �عیش فیها  منطقة  اللن یتم دفع أي تعو�ض إذا تم اإلعالن عن   •

 . مصا�ة

أو العالج غیر الطارئ الذي ال یرتبط    /الحجز في المستشفى للعالج الطبي غیر الضروري و  •

 .مباشرة �المرض أو اإلصا�ة 

 .أنه ضروري  یرى الحجز في المستشفى خالًفا لنصیحة الطبیب الممارس الذي ال  •

وأخطاء انكسار البصر    ،  وجمیع العملیات الجراحیة التجمیلیةمن  الحجز في المستشفى �سبب أي   •

 السمع.المساعدة على جهزة األأو 

 الحجز في المستشفى نتیجة اإلصا�ة أو المرض الذي حدث قبل فترة التأمین.  •

 :  الحجز في المستشفى فیما یتعلق �ما یلي •
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  أو  ؛ الوالدةالحمل أو 

 ؛  ةالمخدر المواد أو المرض الناجم عن �ونك تحت تأثیر الكحول أو  /اإلصا�ة و

 .الحجز في المستشفى نتیجة التوتر أو القلق أو االضطراب العصبي •

 .الحجز في المستشفى نتیجة لظروف طبیة موجودة مسبًقا  •

 خارج بلد اإلقامة. الدخول لمستشفى  •

 الشخصیة استثناءات الحوادث 

مباشر   -1 غیر  أو  مباشر  �شكل  تنشأ  قانونیة  مسؤولیة  أو  أو ضرر  خسارة  أي  الوثیقة  تغطي   لن 

 : عما یلي

  حالة طبیة موجودة مسبًقا. •

في حالة عقلیة  تعمد إلحاق األذى �النفس أو االنتحار أو أي محاولة من هذا القبیل سواء �نت   •

 .في حالة من الجنون أو سلیمة 

   .) إال في محاولة إنقاذ حیاة إنسان( مقصود متعمد أو للخطر �شكل التعرض  •

الحر�یة • العملیات  أو  األجنبيوأعمال    الغزووحاالت    الحرب  العدائیة  و   العدو   األعمال 

 الشغب والعصیان و   الثورة و   التمرد و   الحرب األهلیةوفي حاالت    ،  )  سواء تم إعالن الحرب أم ال(  

المدنيو  استخدام  ات  المؤامر و   االضطراب  حاالت  أو  وفي  العسكر�ة    المغتصبة السلطة  القوة 

أو أي من األحداث أو األسباب التي تحدد إعالن األحكام    أو حالة الحصار  األحكام العرفیةو 
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إنفاذ العرفیة   الصحيفي  أو    هاأو  الحجر  أو  الحجز  أو  الحصار     األنظمة أو    ؛  حالة 

 . أو التأمیم من قبل أو �أمر من أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة ؛ الجمر�یة

 . ةرهابیاإلل اعماأل •

المواد النوو�ة التي تؤدي �شكل مباشر أو غیر مباشر إلى تفاعل  تهر�ب  استخدام أو إطالق أو   •

أو استخدام المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة المسببة    نشرنووي أو إشعاع أو تلوث إشعاعي.  

 .أو سامة مسببة لألمراض إطالق مواد بیولوجیة أو �یمیائیة أو  ؛ لألمراض أو السامة

القوات المسلحة ألي دولة أو سلطة الخدمة ضمن  في    المؤمن لهالشخص    �قضیها  أي فترة •

بناًء على    ،  یتعین على الشر�ة  ،  الحالةتلك  في  و سواء في حالة السلم أو الحرب.    ،  دولیة

أي فترة خدمة من هذا  الذي یتناسب مع  إعادة القسط    ،  إخطار �تابي من الشخص المؤمن له

 . القبیل

ة أو میلیشیا أو منظمة شبه  ی مع أي قوة عسكر�ة أو شرطأداء الخدمة  الخدمة أو  التواجد في   •

 .في أي منها تخضع للتدر�ب �نت عسكر�ة أو 

تحت تأثیر الكحول مع وجود أكثر من الحد القانوني للكحول   المؤمن لهأن �كون الشخص    )  أ •

 أو   ؛ في دمه أو أنفاسه

العقاقیر  تلك  تكن  ما لم  اد مخدرة  مو أو    عقاقیرتحت تأثیر    المؤمن لهأن �كون الشخص    )  ب 

 .وفًقا لتوجیهات الطبیب وتلقیها  من قبل طبیب أو ما لم یتم وصفها  تتم إدارتها  أو المواد المخدرة  

ن الحد القانوني  آلیة مع وجود ما یز�د ع وقوع حادث أثناء قیادة الشخص المؤمن له لمر�بة    )  ج

 أو  ؛ لكحول في دمه أو أنفاسهمن ا
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المواد الكیمیائیة ذات  تعاطي الكحول أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات أو تعاطي    )  د 

 �انت. أو حاالت اإلدمان من أي نوعالعقاقیر المخدرة أو تعاطي الروائح النفاذة 

محاولة الشخص المؤمن له ارتكاب عمل غیر قانوني أو أي  فیها  ا  مساهمً   اأي خسارة �ان سببً  •

القانون   انتهاك  محاولة  أو  ذلك  انتهاك  من  أي  ارتكاب  في  الشروع  الشخص  أو  مقاومة   أو 

 .المؤمن له لالعتقال

إال إذا �ان �صفة  أي خسارة یتم تكبدها أثناء الطیران في أي طائرة أو جهاز للمالحة الجو�ة   •

�فرد ل أو  طیار أو مشغّ التواجد �  ،  على سبیل المثال ال الحصر  ،  اءات تشمل االستثنو   ؛  راكب 

 . الطاقممن 

 أي تكالیف یتم تكبدها �سبب التقلبات في أسعار الصرف. •

 .تحدث �سبب جرح عارض   االلتها�ات البكتیر�ة �استثناء االلتها�ات القیحیة التي •

نیا�ة �المن قبل الشخص المؤمن له أو یتم تشغیلها الطیران في أي طائرة مملو�ة أو مؤجرة أو   •

 ؛ المؤمن لهلشخص ا أحد أقر�اءعنه أو أي شر�ة فرعیة أو تا�عة أو 

أي مر�بة تشارك في أي سباق أو اختبار سرعة أو    )  أ(  في    راكب   ةالقیادة أو الر�وب �صف  •

 االستعراضیة. أي مر�بة تستخدم في القیادة البهلوانیة أو  ) ب ( ل أو اختبار تحمّ 

إذا تم تشخیص    ،  أو أي حالة مرضیة أخرى   ،  عن عدوى انتهاز�ة أو ورم خبیث تنتج  أي مطالبة   •

لهالشخص   المطالبة  المؤمن  وقت  �اإلیدز  في  مصاب  أنه  المناعة  (    على  نقص  متالزمة 

في حال الحصول على  أو    )  �اإلیدزالمرتبطة  مجموعة األعراض  ( أي آر سي  أو    )  ةالمكتسب

 .) المناعة البشر�ةنقص فیروس ( إتش آي في لفیروس  ةإ�جابیبنتیجة اختبار دم  
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أي آر األمراض التي تنتقل عن طر�ق االتصال الجنسي والحاالت المعروفة �اسم اإلیدز أو   •

إتش آي  وجود اختبار دم إ�جابي لفیروس  عند  أو    )  �اإلیدزمجموعة األعراض المرتبطة  (  سي  

الحاالت  �شمل  �ما    ،  مرض أو حالة ذات صلة  أو أي  /و  )  المناعة البشر�ةنقس  فیروس  (  في  

 �انت دون اكتساب. ممكتسبة أسواء أكانت  ، منهاالمتباینة   الصورأو  ةالمشتق

 أثناء مشار�ته في أي ر�اضة احترافیة.  المؤمن لهأي خسارة یتكبدها الشخص   •

تعرضه  أو تز�د من احتمالیة  تعرِّض المؤمن له  أي مسا�قات أو ر�اضات أو أنشطة خطرة   •

حیث �كون  البدني  في الر�اضات التي تتطلب االحتكاك  مشار�ته  التدر�ب أو  قیامه �لخسارة أو  ل

 .بین الالعبین جزًءا مقبوًال من اللعب البدني االتصال 

 .أي مالحقات أو ر�اضات أو أنشطة خطرة •

�ما   • العاطفیة  أو  العصبیة  أو  العقلیة  الحصر  ،  �شملاالضطرا�ات  ال  المثال  سبیل   ،   على 

واضطرا�ات    واالضطرا�ات العاطفیة  واالضطرا�ات الذهانیة   واضطرا�ات األكل  اضطرا�ات القلق

المخدرات   الشخصیة تعاطي  الجسد�ة  واضطرا�ات  االنفصال   واالضطرا�ات    واضطرا�ات 

الجنسیة النفسیة  التكیف  واالضطرا�ات  العضو�ة   واضطرا�ات  العقلیة  والتخلف   واالضطرا�ات 

 .والتوحد  العقلي

یتم  والتي لم    ،  أي فترة من الحبس في المستشفى�شمل  �ما    ،  ت أو العالجالخدمات أو اإلمدادا •

 أو اعتمادها على أنها ضرور�ة طبًیا من قبل الطبیب.الموافقة علیها بها أو   التوصیة
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الفحوصات األخرى   • أو  الروتینیة  الجسد�ة  أو    حیث الفحوصات  ال توجد مؤشرات موضوعیة 

والتشخیص المخبري أو فحوصات األشعة السینیة إال في سیاق    ،  ضعف في الصحة الطبیعیة 

 . أو حضور طبیب االتصال المسبق اإلعاقة التي تم تحدیدها من خالل 

 . حادث التعرض لنتیجة  �استثناء ما �كون  ، التجمیلیةاالنتقائیة أو الجراحة  •

و�ستثنى من    ،  الفتق أو عالج األسنان�  هالحاالت التي تنشأ أو تنتج عنالتشوهات الخلقیة وا •

 ما.  صا�ةالتي تعرضت للتشوه �نتیجة إلاألسنان الطبیعیة السلیمة ذلك 

أو أظافر أو الكالو    المصروفات المتكبدة فیما یتعلق �القدم الضعیفة أو المتوترة أو المسطحة •

 .القدم

تصحیح جراحي آخر  إجراء  أو    /االستئصال المخاطي و�شمل  �ما    ،  انحراف الحاجز األنفي  •

 .له

 . عملیات زرع األعضاء التي �عتبرها األطباء المختصون تجر�بیة •

 رعا�ة الطفل الجیدة �ما في ذلك االمتحانات والتحصینات. •

 .عادةفي ال لها دفع مقابلیُ العالج المقدم في مستشفى حكومي أو الخدمات التي ال  •

من أجل تقد�م الوصفة فحص  الو   السمعواألدوات المساعدة على    والعدسات الالصقة  النظارات  •

 . إال إذا تسببت اإلصا�ة في ضعف البصر أو السمع ، تر�یبهاأو الخاصة بها 

الناتجة أو اإلج • التناسلیة األنثو�ة وجمیع الحاالت  الحمل والوالدة  هاض أو أمراض األعضاء 

�ما في ذلك الخدمات واإلمدادات المتعلقة بتشخیص أو عالج العقم أو المشاكل  ، ذات الصلة
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  اإلجراءات الجراحیة �شمل  وتحدید النسل �ما    ،  األخرى المتعلقة �عدم القدرة على إنجاب طفل

 واألجهزة. 

�شكل  أو المصار�ف التي لم تتم تغطیتها    /المالیة و  ةنوع أو الخسار الخسارة التبعیة من أي   •

 محدد. 

 تتطلب استخدام المتفجرات. في أنشطة  االنخراط في أنشطة مهنیة تحت األرض أو  •

 . أو تحصین /�ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي تطعیم و ، العالج الوقائي •

األدوات  طراف الصناعیة أو األجهزة الطبیة أو  المصار�ف المتعلقة �أجهزة منع الحمل أو األ •

 . المساعدة الصناعیة

 متخصص دون إحالة من طبیب.الطبي العالج ال •

أو   • الفم  أو صحة  األسنان  �صحة  تتعلق  إجراءات  أو  الأي  من  المصنوعة  تیجان  الحشوات 

 المعادن الثمینة. 

الطبیب   • لم �حدده  الذي  العالج االستقصائي  المتكبدة �سبب  �صورة    ي ضرور �عالج  النفقات 

 فور�ة.

 للهجرة. المؤمن لهنیة الشخص  •

 .إعسار الناقل العامتقصیر أو  •

 في غیر أوقات العمل. إال  ، یدوي شغل نطوي على العمل الذي ی •

 . إال أثناء رحلة ترفیهیة  ،  عارض غیر    أي �شكل  ،  على أساس دائم أو تعاقديما  عمل  مباشرة   •

لألسلحة النوو�ة أو الكیمیائیة    موّرد أي إرهابي أو عضو في منظمة إرهابیة أو تاجر مخدرات أو   •

 أو البیولوجیة.
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الوثیقةتعتبر   و�اطلة    هذه  قام  الغیة  له  إذا  مغلوطة  المؤمن  بیانات  أي  التقدم  بتقد�م   هذه لطلب  عند 

 .المؤمن لهعمر الشخص  ، سبیل المثال ال الحصرعلى �شمل  �ما  ، الوثیقة

 السفر

 اختصار الرحلة  /إلغاء

إلغاء أن تم    ،  یوًما قبل تار�خ بدء الرحلة  )  30(  ثالثین  وخالل    ،  هذه الوثیقةحدث أثناء سر�ان مفعول  إذا  

المؤمن  للشخص  القائمة  اختصار الرحلة المؤ�دة    / وجب تقلیص أو    ،  المؤمن له الرحلة المؤ�دة للشخص  

  : خارجة عن سیطرة الشخص المؤمن لهأدناه المتوقعة الظروف غیر ال�سبب  ، انتهائهاقبل  له

 . ما مرض إصابته �أو بدنیة عارضة صا�ة إل المؤمن لهالشخص  تعرض  .1

مرض   .2 أو  الخطیرة  اإلصا�ة  أو  المتوقعة  غیر  الشخص  أفراد  الوفاة  له عائلة    المؤمن 

 . �نالمباشر 

اإلعالن    أو  إعالن قضائيسلطة حكومیة أو    /من قبل أي هیئة  لزاميالحجر الصحي اإل .3

 .المؤمن له�شمل الشخص بتكلیف �الحضور 

 المذ�ور في شهادة التأمین.سیتم تعو�ض الشخص المؤمن له حتى بلوغ حد المبلغ 

 المسؤولیة الشخصیة 

سوف  سیتم دفع مبلغ إلى الشخص المؤمن له مقابل مبالغ    ،  أثناء سر�ان مفعول هذه الوثیقة  حدث إذا  

 :  �صبح الشخص المؤمن له مسؤوًال قانوًنا عن دفعها �تعو�ضات فیما یتعلق �ما یلي

 أو  ، ألي شخص  العارضةالبدنیة الوفاة أو اإلصا�ة  -1
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المذ�ور  لمبلغ  ما وفًقا لاألضرار التي تلحق �ممتلكات الغیر والتي تحدث أثناء الرحلة نتیجة حادث   -2

 في شهادة التأمین. 

 سیتم تعو�ض الشخص المؤمن علیه مقابل تلك المبالغ حتى حد المبلغ المحدد في شهادة التأمین.

�شكل مباشر أو غیر    التي تنشألین عن المطالبات  لن نكون مسؤو   ،  �اإلضافة إلى االستثناءات العامة

 :  عما یليمباشر 

 الدفع المیكانیكي. قوة  بواسطة أو من خالل أو فیما یتعلق �أي مر�بة أو طائرة أو مر�بة مائیة تعمل � -1

 .يأي فعل متعمد أو �ید  -2

 مزاولة أي تجارة أو عمل أو مهنة.  -3

أو اتفاق صر�ح ما لم تكن هذه المسؤولیة مرتبطة �الشخص  تم تحملها �موجب تعهد أي مسؤولیة  -4

 . الصر�ح أو االتفاقالتعهد  ذلك �غض النظر عن  المؤمن له

عقد خدمة أو تدر�ب مع الشخص المؤمن له عندما  یرتبط �ألي شخص  البدنیة العارضة صا�ة  اإل -5

 الشخص المؤمن له. القیام �الوظیفة لدى  في سیاق  عن العمل أو  ناشئة  البدنیة  اإلصا�ة  تلك    تكون 

أو   المؤمن لهأو خسارة أو ضرر لممتلكات أي من أفراد عائلة الشخص  بدنیة عارضة  أي إصا�ة   -6

 . م�قیم معهمن 

المودعة   -7 أو  المملو�ة  �الممتلكات  یلحق  أو ضرر  األأي خسارة  سیبل  الشخص  مانة  على  لدى 

 .تهسیطر تحت أو   تهأو في عهد المؤمن له 

 أو أي إغفال لها.أو عدم تقد�مها تقد�م أي خدمات مهنیة  -8
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 لمسؤولیة الشخصیة لشروط خاصة 

�حق للشخص المؤمن له الحصول على تعو�ض   ، التأمین وثیقةفیما یتعلق �أي مطالبة �موجب  -1

مسؤولة �موجب هذه االتفاقیة عن  غیر  تكون الشر�ة  س وحینئذ    ،  تأمین أخرى   وثیقة�موجب أي  

 أي تعو�ض أو تكالیف أو رسوم أو نفقات. فيالمساهمة �أكثر من نسبتها المقبولة 

ا  ن�حق ل �حیث ا الخطیة أي قبول أو عرض أو وعد أو دفع أو تعو�ض دون موافقتنإجراء لن یتم  -2

الشخص  التقاضي �اسم  أو تسو�ة أي مطالبة أو    المؤمن لهالدفاع �اسم الشخص  و تولي المسؤولیة  

ا  ن �كون لو   ،  أي مطالبة �التعو�ض أو األضرار أو غیر ذلكبرفع    لمصلحته الخاصةو   المؤمن له

وعلى الشخص المؤمن له   ،  تسو�ة أي مطالبةو أي إجراءات  عمل  كامل السلطة التقدیر�ة في  

أو    ات مطالبأو ال  ات خطا�ال  جمیعإرسال  ینبغي  تقد�م جمیع المعلومات والمساعدة التي قد نطلبها.  

ار �تابي  خط�جب أ�ًضا إرسال إ�ما  .  هاإلینا عند استالمأو اإلجراءات    ات ستدعاءأو االمر  األوا

أو تحقیق فیما یتعلق �أي ظروف إجراء قضائي  إلینا فوًرا �عد تلقى الشخص المؤمن له إشعاًرا �أي  

 �موجب هذا المصادقة.ما مطالبة أو خسارة نشوء قد تؤدي إلى 

لتقدیرها   -3 یتعلق �أي    المؤمن له في أي وقت أن تدفع للشخص    المطلق�جوز للشر�ة وفًقا  فیما 

من  سلسلة  أو  المزا�ا    مطالبة  لمبلغ  األقصى  الحد  أي (  المطالبات  خصم   �عد 

تسو�ة هذه  �موجبه  �مكن  من ذلك  أو أي مبلغ أقل    )  �الفعل �تعو�ض   اتم دفعه  )  مبالغ(  مبلغ  

ولن  واإلشراف  اإلجراءنتخلى عن فسوف ذلك  إجراء الدفعالقیام � وعند  ، ) المطالبات ( المطالبة 

مسؤولیة   أي  المطالبة  إضافیة  نتحمل  بهذه  یتعلق  التكالیف    )  المطالبات (  فیما  دفع  �استثناء 

 الدفع. ذلك والمصروفات القابلة لالسترداد أو المتكبدة قبل تار�خ 
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 تأخیر األمتعة 

ساعات من  )    4إذا حدث أثناء سر�ان هذه الوثیقة أن واجه المؤمن له حرماًنا مؤقًتا ألكثر من أر�ع (  

مبلغ   دفع  ، سیتم  التسلیم  التوجیه عند  �سبب خطأ في  الوجهة  إلى  الوصول  المسجلة من وقت  األمتعة 

 للشخص المؤمن له مقابل �ل ساعة تأخیر حتى بلوغ الحد األقصى المذ�ور في شهادة التأمین.

 ر الرحلةتأخ

 المؤمن لهالذي قام الشخص    ،  العامل  الناقر  أن تأخَّ   الرحلةوفي أثناء  الوثیقة  حدث خالل سر�ان هذه  إذا  

ساعات من الوقت المحدد في خط سیر الرحلة المقدم    )  4(  ألكثر من أر�ع    ،   من خالله �الترتیب للسفر  

  عطل نتیجة  أو    ظروف جو�ة سیئة�سبب  أو  ما    صناعي تحرك    /�سبب إضراب   المؤمن له إلى الشخص  

دفع مبلغ للمؤمن له عن �ل ساعة تأخیر حتى  سیتم  ف  ،  العامهذا الناقل  لدى  میكانیكي    خلل  /میكانیكي

  بلوغ الحد األقصى المذ�ور في شهادة التأمین.

التأخیر عند نقطة الر�وب أو عند نقطة اإلنزال ولكن  إما  هذه المیزة فقط مقابل  سیتم دفع    ،  لشكوتجنًبا ل

 لیس �الهما. 

 الرسوم القانونیة 

هو مذ�ور  وفًقا لما  أو نیا�ة عنه  له  سیتم دفع مبلغ مقابل المصار�ف القانونیة التي تكبدها الشخص المؤمن  

التأمین التعو�ض عن األضرار ضد    ،  في شهادة  الذي تسبب في إصا�ة جسد�ة  الغیر  لمتا�عة مطالبة 

 علیها. حادث أثناء رحلة مؤمن له من خالل ذلك الشخص المؤمن لوفاة الأو عارضة 
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 : هذا القسمالتي تنطبق على شروط تسو�ة المطالبات 

 . نفقات مز�د من العن   ةمسؤولیمع عدم تحملنا النحتفظ �الحق في االنسحاب في أي مرحلة  -1

 .تعیین ومراقبة أي ممثل قانونيفضًال عن  على اإلجراءات القانونیة   �املإشراف سیكون لدینا  -2

  فوات رحلة المغادرة

المبلغ الموضح في شهادة التأمین مقابل رسوم النقل واإلقامة اإلضافیة للسماح  �صل إلى حد  سیتم دفع مبلغ  

إلى المیناء أو المطار أو المحطة   المؤمن له إذا وصل    وذلك  ،   الخارجیة  ه�الوصول إلى وجهتللمؤمن له  

 :  �عد فوات األوان لألسباب التالیة

علیها   • �سافر  التي  العام  النقل  لهتأثر خدمات  أو    المؤمن  أو سوء ما  صناعي  تحرك  �إضراب 

 المیكانیكي. العطل األحوال الجو�ة أو 

 . هاحادث أو تعطلنتیجة  المؤمن لهالشخص المر�بة التي �سافر فیها تضرر  •

  االختطاف

على ما  اختطاف أثناء رحلة  لعملیة  ضحیة  له  �ان الشخص المؤمن  و هذه الوثیقة  حدث أثناء سر�ان  إذا  

 فسیتم دفع مبلغ على النحو المحدد في شهادة التأمین. ، عامناقل متن  

 الجو�ة الرحلةإلى فقدان وسیلة النقل 
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فوات بتأكید  له  لشخص المؤمن  اقیام  في حالة  و   ،   ماأثناء رحلة  وفي  هذه الوثیقة  حدث أثناء سر�ان  إذا  

التي تعمل وفق  وسیلة النقل  المتأخر لوصول  ال�سبب  النقل  نقطة  عند  السفر  التوصیل إلى رحلة  وسیلة  

 ،  له على متنهاالمؤمن  التي �سافر  �سبب خدمات النقل العام    ،  لهللشخص المؤمن  القادمة  جدول زمني و 

میكانیكي وال تتوفر وسیلة  عطل  أو سوء األحوال الجو�ة أو  تحرك صناعي  إضراب أو  و�ان ذلك �سبب  

التي یتم تكبدها  فسیتم دفع مبلغ مقابل اإلقامة أو الوجبة أو نفقات السفر    ،  لهنقل إضافیة للشخص المؤمن  

 التأمین.  المنصوص علیه في شهادةحد مبلغ المیزة التأمینیة حتى  معقولو �شكل ضروري 

 شروط خاصة

إلبالغ و�یل السفر أو   فوري �شكل  على الشخص المؤمن له اتخاذ جمیع الخطوات الضرور�ة و  -1

 النقل أو اإلقامة إذا تبین أنه من الضروري إلغاء ترتیبات السفر.خدمة منظم الرحالت أو مزود 

 �جب على الشخص المؤمن له تقد�م المستندات التالیة إلثبات المطالبة.   ،  في حالة وجود مطالبة -2

 أو شر�ة النقل العام. العام  تأكید خطي من الناقل  -أ

 لودائع وأجرة السفر ورسوم اإلقامة. �سداد ا المؤمن لهالشخص یثبت قیام دلیل موثق  -ب 

�عالج   - ج وفاة من طبیب  أو شهادة  للشخص   �نالمباشر األسرة  أفراد  نسخ من شهادة طبیة 

 .المؤمن له

للشخص   لزامينسخ من أمر االستدعاء أو الشهادة الطبیة فیما یتعلق �الحجر الصحي اإل -د 

 .المؤمن له

 رسوم السفر واإلقامة الفندقیة اإلضافیة المتكبدة.من الوثائق الخاصة بالنسخ األصلیة  -3
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المقاعد فیها �أكثر من المقاعد المتوفرة على  حجز  الرحالت التي یتم  في  في حالة تأخر السفر أو   -4

لخسارة من  لنوع ا�جب على الشخص المؤمن له تقد�م تأكید خطي أو إثبات مكتوب    ،  الرحلةمتن  

 الناقل إلثبات مطالبته. 

على الشخص المؤمن له اتخاذ جمیع االحتیاطات المعقولة للتأكد من أن األمتعة المسجلة مقفلة   -5

 . ممیزة�عالمات مناسب مع وسمها �شكل 

تقرر الحًقا -6 التحقیقات   ،  إذا  الشخصیة قد   غراض أو األ  /أن األمتعة و  ،  عند إجراء مز�د من 

�موجب هذا القسم    المؤمن لهللشخص    ه�ه ودفع تمت المطالبة  فسیتم خصم أي مبلغ    ،   ضاعت 

 . الشخصیة �موجب فقدان أو تلف األمتعة والممتلكات مبالغ مدفوعة  من أي 

هذه الخسارة  خطي �شأن  �جب على الشخص المؤمن له الحصول على تقر�ر    ،  الخسارةفي حالة   -7

شرطة  تقر�ر  شكل  في  تقر�ر    إما  أمتعةأو  أثناء  وذلك    ،   فقدان  خسارة  حدوث  حالة   في 

 تقار�ر مماثلة من شر�ات النقل. �اإلمكان الحصول على أو  ، السفر الجوي 

�جب على الشخص المؤمن له تقد�م تأكید �تابي    ،  الرحلةفوات وسیلة المواصالت إلى  في حالة   -8

المتكبدة.   النفقات  إ�صاالت  جانب  إلى  مطالبته  إلثبات  الناقل  الشكو من  أصبح   ،   لتجنب  إذا 

أو    ،  من أي مصدر آخرأو جزء منها  هذه النفقات  جمیع  سترداد  مستحًقا الله  الشخص المؤمن  

فقط   یةمسؤولفسوف نتحمل ال ، التي �غطیها هذا القسمالوقائع د إذا �ان هناك أي تأمین آخر ض

 أو التأمین اآلخر. اآلخر المصدر  ذلك المبلغ القابل لالسترداد من في ز�ادة العن 

المعقولة   -9 االحتیاطات  جمیع  اتخاذ  له  المؤمن  الشخص  أجل  على  األموال  من  جمیع  سالمة 

 والممتلكات الشخصیة. 
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�جب أن تكون أي مطالبة في هذا الصدد مصحو�ة بتقر�ر   ،  فیما یتعلق �اختطاف الطائرة  -10

لهذا  �ان ضحیة  له  المؤمن  أن  یؤ�د  �ما  العام  الناقل  تقر�ر صادر عن شر�ة  أو  الشر�ة  من 

   االختطاف.

 استثناءات السفر 

العامة إلى االستثناءات  المسؤولیة  لن    ،  �اإلضافة  الناشئة �شكل مباشر أو غیر  نتحمل  المطالبات  عن 

 :  ما یليعمباشر 

 أي نفقات أو مدفوعات تم تكبدها �عد فترة الوثیقة.  •

 على السفر ألسباب مالیة أو لمجرد عدم الرغبة في السفر. المؤمن لهعدم قدرة الشخص  •

 أي رحلة یتم القیام بها خالفا لنصیحة الطبیب.  •

 مسبًقا.موجودة ظروف أي  •

 االنهیار المالي أو التقصیر من جانب الو�یل أو و�یل السفر أو منظم الرحالت. •

الشخص   • له إصا�ة  المكتسب  المؤمن  المناعة  نقص  متعلق   )  اإلیدز(    ة�متالزمة  أي مرض  أو 

 �اإلیدز أو أي مرض ینتقل عن طر�ق االتصال الجنسي.

المحجوزةأي   • الرحلة  علیه  تعتمد  جنائیة ألي شخص  إجراءات  أو  قانوني  غیر  �خالف    ،  فعل 

 . أمام إحدى المحاكمستدعاء �شاهد اال�موجب أمر  ، الحضور

�استثناء اإلجهاض  (  اض  من مضاعفات الحمل أو الوالدة أو اإلجه�عد  عن أو    ناتج  ظرفأي   •

 .إسقاط الحملأو  ) العارض 
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�خالف �ونه راكًبا یدفع أجرة في طائرة ثابتة  وذلك    ،  في مجال الطیران  المؤمن لهالشخص  عمل   •

 لنقل المنتظم للر�اب.توفیر خدمة االجناحین توفرها وتشغلها شر�ة طیران مرخصة حسب األصول ل

القابلة لالسترداد من منظم الرحالت أو شر�ة الطیران أو  التكالیف أو النفقات مستحقة الدفع أو   •

 إلقامة أو النقل. خدمة االفندق أو أي مقدم آخر ل

من اآلمن  �عد  عدم البقاء في مسكنه المحجوز على الرغم من أنه    المؤمن لهأن �قرر الشخص   •

 .فیهوالمقبول االستمرار في العیش 

 التي لن یتم حجبها �شكل معقول.  موافقتنا الخطیةأي نفقات قانونیة یتم تكبدها دون  •

 .جانبناأي نفقات قانونیة یتم تكبدها قبل منح الدعم من   •

حدوث بدء  تار�خ  یوًما من    180أي نفقات قانونیة تتعلق �أي مطالبة تم اإلبالغ عنها �عد أكثر من   •

 المطالبة.تلك إلى نشوء  ت ي أد تالالواقعة 

هناك احتمال غیر �اف للحصول    ،  في رأینا  ،  �كون   �أي مطالبة حیث أي نفقات قانونیة تتعلق   •

 معقولة. میزة على 

 عدم قیام الشخص المؤمن له بتسجیل الوصول وفًقا لمسار الرحلة المقدم له. •

 قبل بدء الرحلة. تم اإلعالن عنهمدني قائم أو اضطراب أو تحرك صناعي أي إضراب أو  •

 تسجیل الوصول.الالزم لوقت ال�عد متأخًرا إلى المطار أو المیناء  المؤمن لهلشخص اوصول  •

 ساعة من اكتشافها.  24أي خسارة لم یتم إبالغ الشرطة أو شر�ة النقل بها خالل  •

 أو متعلقات شخصیة یتم إرسالها �موجب بولیصة شحن جوي أو بولیصة شحن.  /أي أمتعة و •
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المؤمن له أو مصادرة أو حجز أو إتالف أو غیر قانوني من قبل الشخص  شرعي  أي عمل غیر   •

 من قبل الجمارك أو السلطات األخرى. 

أي معامالت تنطوي على  خالل  �سبب أخطاء أو سهو  فیها  أي انخفاض في قیمة العملة أو نقص   •

 أموال. 

 ا.أثناء استخدامه هاأو تلفالمعدات فقدان  •

 .المتعمد أو سوء االستخدام الجسیم للمعدات اإلتالف  •

سواء (  األعمال العدائیة  أو    عمل العدو األجنبيأو    الغزوأو أعمال    الحرب أو العملیات الحر�یة •

االضطرا�ات  و   الشغب و   والعصیان  الثورةو   التمرد أو حاالت    الحرب األهلیةأو    )  تم إعالن الحرب أم ال

  أو حالة الحصار   األحكام العرفیةأو     المغتصبةالسلطة  القوة العسكر�ة أو  أو    ات المؤامر و   المدنیة

أو دخولها إعالن األحكام العرفیة أو حالة الحصار  تؤدي إلى  أو أي من األحداث أو األسباب التي  

التأمیم من  عملیات  أو    أو اللوائح الجمر�یة  الحجز أو الحجر الصحيحاالت  أو  في حیز التنفیذ  

 أو �أمر من أي منها. قبل أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة

 . األعمال اإلرهابیة •

النوو�ة التي تؤدي �شكل مباشر أو غیر مباشر إلى   • استخدام أو إطالق أو الهروب من المواد 

أو استخدام المواد البیولوجیة أو الكیمیائیة المسببة  ونشر    ؛  ل نووي أو إشعاع أو تلوث إشعاعي تفاع

 أو سامة. مسببة للمرض أو �یمیائیة  �طالق مواد بیولوجیةو  ؛ لألمراض أو السامة

ال تغطي الوثیقة أ�ًضا أي خسارة أو ضرر ناجم �شكل مباشر أو غیر مباشر عن و / أو ناتج   •

 عن أي شكل من أشكال المرض الُمعلن أنه جائحة.
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 محتو�ات المنزل 

لخسارة أو لتغطیة  السیتم توفیر  و .  التأمینیة  التغطیة �شأن  تفاصیل �املة    وثیقة التأمین یوفر هذا الجزء من  

  : الناتج عنالضرر 

 ؛ الوثیقةمنطوق الخاضعة الستثناءات محددة حسب  العارضةاألضرار  -1

أثناء وذلك  عن وسائل خارجیة عارضة  مما ینتج لألضرار التي تلحق �المحتو�ات  سنوفر التغطیة  

  : �استثناء ما یلي ، تواجدها في منزلك

 .والدراجات الهوائیةدات المال�س والعدسات الالصقة والطوا�ع والطعام في المجمّ  تضرر •

االهتراء أو االستهالك أو تأثیر الضوء أو الظروف الجو�ة أو أي البلى و الضرر الناجم عن   •

 تدر�جي.آخر �عمل �شكل سبب 

الرطب أو التعفن  أو الرطو�ة أو الصدأ أو  أو الطفیلیات  اآلفات  الضرر الناجم عن العثة أو  •

 الجاف.

 ي مادة. ألالناتج عن أي عملیة تنظیف أو غسل أو إصالح أو ترمیم الضرر  •

ى  عزى إل �ُ �مكن أن  عن حادث أو    مباشر�شكل  الذي ال ینجم الضرر  أو الخسارة أو  العطل   •

 األعطال الكهر�ائیة أو المیكانیكیة.  ، �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، حادث 

 .ما �شكل غیر صحیح قطبیة �طار�ةاستخدام  ناتج عن الضرر ال •

 أشرطة التسجیل أو األقراص أو السجالت. تضرر •

 إلكترونًیا أو أي معلومات مخزنة.الرخص المخزنة برامج الكمبیوتر أو  •
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 شرو�ات الكحولیة ومنتجات التبغ واألدو�ة.المواد الغذائیة والم •

 األضرار التي تسببها الحیوانات األلیفة أو الطیور.  •

 في مواقد الطهي.السیرامیك أبواب الفرن الزجاجیة أو زجاج تضرر  •

 الخسارة التبعیة.  •

 .الكیمیائیة ت التأثیر الكیمیائي أو التفاعالأو  الغبارأو  من أي نوعأو األوساخ  التلوث  •

 الخسارة أو الضرر الناجم عن عیوب التصنیع.  •

النمل األبیض أو الطیور أو القوارض أو أو الحشرات اآلفات الناجم عن الضرر أو الخسارة  •

 الحیوانات. أو 

 المنزل أو تأجیره أو تأجیره من الباطن �لًیا أو جزئًیا.  إعارةأثناء الضرر الخسارة أو  •

 غامض.الختفاء اال •

 . هذه الوثیقةمن آخر موضع في الذي تم استثنائه �شكل محدد أو الضرر  الخسارة •

 و 

 :  الحر�ق واألخطار المرتبطة �ه -2

 : �استثناء  ، الحر�ق أو االنفجار أو الصواعق أو الزالزل أو الدخان -1

الناتج أو  الضرر أو الذو�ان أو الحرق السطحي الخسارة أو الضرر الناجم عن الحرق أو  •

 تدر�جیًا على مدار فترة زمنیة.الذي �حدث 

 : �استثناء ، والفیضانات العواصف  -2
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 الناجم عن الصقیع. الخسارة أو الضرر  •

 الخسارة أو الضرر الناجم عن ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة. •

 :  واإلضرا�ات واالضطرا�ات العمالیة �استثناء المدنیةأعمال الشغب واالضطرا�ات  -3

 الخسارة أو الضرر الذي لم یتم إبالغ الشرطة �ه خالل سبعة أ�ام.  •

أو الثالجات �سبب انقطاع    /وأجهزة التجمید  البضائع في  الخسارة أو الضرر الذي �صیب   •

 و موظفیها. أ   /متعمد من قبل سلطة التور�د وفعل  الكهر�اء �نتیجة مباشرة أو غیر مباشرة ل

 أثناء ترك المنزل شاغرًا. الذي �قع الخسارة أو الضرر  •

 : �استثناء ، األشخاص الخبثاء أو المخر�ون  -4

أنت تتسبب فیه  أي موظف أو ضیف أو مستأجر أو    الذي یتسبب فیهالخسارة أو الضرر   •

 أو أي فرد من أفراد أسرتك. 

 عندما ال تقوم �إخطار الشرطة. •

 أثناء ترك المنزل شاغرًا. الذي �قع الخسارة أو الضرر  •

 ، الجو�ة األخرى �أشیاء تسقط منها المعدات اصطدام المر�بات أو الحیوانات أو الطائرات أو  -5

  : �استثناء

 األلیفة.المنزلیة الذي تسببه الحیوانات الخسارة أو الضرر  •

 المیاه من خزانات المیاه أو األنابیب أو األجهزة الثابتة أو تجهیزات التدفئة الثابتة. تسرب أ.   -6

 :  �استثناء ، تسرب وقود التدفئة من منشأة تدفئة ثابتةب. 



MAX FREEDOM                 TERMS & CONDITIONS                                          

________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
41 

 

 عندما �كون المنزل شاغرًا أو غیر مؤثث. الذي �قع  الخسارة أو الضرر •

المكون أو المصدر أو تر�یبات السباكة أو الجهاز الذي  الخسارة أو الضرر الذي �صیب  •

 یتسرب منه الماء أو الز�ت. 

 تكلفة تحدید وتصحیح مصدر تسرب المیاه أو النفط.  •

 : �استثناء ، السرقة من المنزلالشروع في السرقة أو  -7

أنت أو أي فرد من �سببك  أي ضیف أو مستأجر أو موظف أو  �سبب  الخسارة أو الضرر   •

 أفراد أسرتك. 

 عندما ال تقوم �إخطار الشرطة. •

 .مؤثث الخسارة أو الضرر الذي �حدث أثناء ترك منزلك شاغرًا أو غیر  •

 . غامض الختفاء االأو  /ال �مكن تفسیرها والتي  خسارة ال •

التر�یبات  و   )  الصناعیة �ما في ذلك أطباق األقمار  (  استقبال الرادیو والتلفز�ون    ات هوائیسقوط   -8

 . الخاصة بهم والصواري 

 : �استثناء  ، الضرر الناجم عن تساقط األشجار أو الفروع -9

 األضرار التي تلحق �األشجار. •

 تكلفة إزالة األشجار أو األغصان المتساقطة.  •

 :  لمزا�ا التالیة وفًقا لشهادة التأمین�شأن ا  المؤمن لهسیتم تغطیة 
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محتو�ات من أجل الخسارة أو الضرر الذي یلحق �التغطیة تأمینیة  ستوفر الشر�ة    :  المحتو�ات في منزلك

 المنزل.في 

المحتو�ات أثناء إزالتها مؤقًتا للتنظیف  أو الضرر الذي یلحق �  ةالخسار   :  مؤقًتاالتي تمت إزالتها  المحتو�ات  

ي مبنى آخر  أفي  أو  ه  نفسغراض أخرى مماثلة في مكان آخر في المبنى  ألأو التجدید أو اإلصالح أو  

 : �استثناء ، ضمن الحدود الجغرافیة

 �سبب العواصف أو الفیضانات التي تلحق �ممتلكات غیر موجودة في المبنى. الخسارة أو الضرر   •

 مستودع أثاث. إلى للبیع أو العرض أو  نقلالأثناء الخسارة أو الضرر  •

لخسارة ستوفر الشر�ة غطاًء    :  االنتقال إلى منزل جدیدالذي یلحق �المحتو�ات عند  الضرر  الخسارة أو  

التحمیل والتفر�غ داخل دولة اإلمارات العر�یة �شمل  المحتو�ات أثناء النقل من منزل إلى آخر �ما  ضرر  أو  

 :  و�استثناء ما یلي ، محترفیننقل بواسطة مقاولي النقل تلك المتحدة شر�طة أن یتم تنفیذ عملیات 

 ؛ الضوء وتأثیراالهتراء واالستهالك  الناجم عنالضرر  ) أ(

الناجم عن الظروف الجو�ة أو العثة أو الحشرات   ) ب ( أو الرطو�ة أو  أو الطفیلیات  الضرر 

 ؛ أو العفن الرطب أو الجافالصدأ 

أي عطل �هر�ائي أو  أو  اإلصالح أو الترمیم  أو  الغسیل  أو  عملیة التنظیف  أو  أي سبب تدر�جي   )ج(

أو مشغوالت   اءفر منتجات الأو  مجوهرات  أو عمالت معدنیة  أو نقود  أو  خسارة تبعیة  أو  میكانیكي  

ب  األحجار الكر�مة واألوراق المالیة والسندات أو المستندات من أي نوع و�تأو  بالتین  الذهب أو  ال

   أو /األعمال والمخطوطات والطوا�ع و
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  البحري و/ أو الجوي.الضرر أثناء النقل  ) د (

غیر صالح للسكن �حیث أصبح    المؤمن لهمنزل    تضررفي حالة    :  خسارة اإل�جار أو تكلفة السكن البدیل

 : ما یلي سیتم دفع مبلغ مقابل ،  في التغطیةوارد ألي سبب 

 أو  ، اإل�جارخسارة  -1

السكن البدیل خالل الفترة الالزمة إلعادة  من أجل أي نفقات إضافیة معقولة یتم تكبدها �الضرورة  -2

   : �استثناء ، المنزل إلى حالة صالحة للسكن

عائلة   • على  سیتعین  تكالیف  لهأي  للسكن   المؤمن  المنزل صالًحا  �صبح  أن  �مجرد   دفعها 

 مرة أخرى. 

 دفعها دون إذن �تابي منا. أي تكالیف یوافق المؤمن له على  •

 : مفاتیح أقفال  تمت سرقةإذا  : استبدال األقفال والمفاتیح

 األبواب الخارجیة للمنزل. )1

  ، المنزلالمنزلیة الموضوعة داخل أنظمة اإلنذار أو الخزائن  )2

  سیتم دفع مبلغ مقابل تكلفة استبدال األقفال أو آلیات القفل.

ستدفع الشر�ة مقابل الخسارة أو الضرر الذي یلحق �المتعلقات الشخصیة    :  المتعلقات الشخصیة للزائر

ألي سبب من األسباب المذ�ورة    )  غیر النقود السائلة أو العمالت أو األشیاء القّیمة أو المستندات (  لزائر�ك  

  في التغطیة و�شرط حدوث الخسارة أو الضرر في المنزل.
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محدد في شهادة التأمین تكون مسؤوًال عنه  المبلغ  المقابل    یةتأمین تغطیة  یتم توفیر    :  مسؤولیة المستأجر

 : لمالكل  ةمملو�من أجل البنود التالیة العقد اإل�جار ل وفًقاقانوًنا 

 والمالك. تر�یبات وتجهیزات المنزل الضرر الذي یلحق بأو الخسارة  )1

الذي �شّكل جزًءا من المبنى �ما في ذلك الزجاج في وحدات    المثبت للزجاج  العارض  الكسر   )2

حاجبات حوض االغتسال والمشطفة  و   وحوض االغتسالاأللواح الشمسیة والحمامات الثابتة  

الغسیل   والبالوعات  وأحواض  المطبخ  في  الز�تیة  البقع  الفخار�ة  وواقیات  واألحواض 

 والصهار�ج.

 :  �ما یليخارجیة  وسائل العارض الذي یلحق من خالل الضرر  )3

 . و�لیه خدمات من المبنىتوفر البالت أو األنابیب تحت األرض التي االك •

  خزانات الصرف الصحي وأغطیة فحص الصرف. •

   : �استثناء ما یلي

 .إصا�ة أو موت أو مرض أي فرد من أفراد األسرة ) أ(

  أفراد األسرةأو أي فرد من  له  لمؤمن  لالممتلكات المملو�ة  الذي یلحق  الخسارة أو الضرر   ) ب (

   .او الواقعة تحت تصرفه أو سیطرته

 تفاق ما لم تكن المسؤولیة قائمة بدون االتفاق. اال )ج(

   .أو عمله أو مهنته أو أي فرد من أفراد األسرةله المؤمن  وظیفة ) د (
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مسؤولیة   )ه( �هر�ائیة  تنشأ  أي  أو  میكانیكیة  دفع  مر�بات  أي  عن  مباشر  غیر  أو  مباشر   �شكل 

 والطائرات بدون طیار   والطائرات بدون طیار  والطائرات   والقوارب   ) ،  �خالف معدات البستنة(  

 الشخصي لألطفال والكبار االنتقال  ومعدات  غیر المأهولة والسیجواي والكرافانات  والمر�بات الجو�ة  

الرو�وتات  تقنیة  تستخدم  التي  األ  والمعدات  تعمل  مصممة  اللكترونیة  اإلجهزة  وجمیع  فقط لكي 

مصممة لالستخدام الترفیهي �ما في ذلك  ال أو  الخاص بها  الكهر�ائي  �استخدام الطاقة من النظام  

أو الواقعة تحت    أو أي أشخاص آخر�ن  هأو أي فرد من أفراد أسرتله  لمؤمن  لملحقاتها المملو�ة  

   .حیازتهم أو سیطرتهم

 أي فرد من أفراد األسرة. أوله عن ملكیة األرض أو المباني من قبل المؤمن تنشأ أي مسؤولیة  )و(

 من قبل أي فرد من أفراد األسرة. مبنى �خالف المنزل أرض أو شغل  عن تنشأ أي مسؤولیة  )ز(

 عن أي فعل متعمد.تنشأ أي مسؤولیة  )ح(

 �ه. الذي تم توظیفهم للقیام عن العمل وما ینشأ خدمة العقد  )ط(

عن انتقال أي مرض أو فیروس معٍد �عاني منه أي فرد من أفراد األسرة أو أي  تنشأ  أي مسؤولیة  ) ي(

  .�المنزلخادم 

 عن سباق الصید.تنشأ أي مسؤولیة  ) ك(

  ا.هذا موجودً لم �كن أخرى إذا وثیقة أي �موجب أي مسؤولیة مؤمنة أو سیتم تأمینها   )ل(
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األسبستوس )م( عن  مباشر  غیر  أو  مباشر  �شكل  تنشأ  مسؤولیة  نتیجة    أي  طر�قة  له  أو  �أي   أو 

 . یهتنطوي عل

 أو غیر مفروش.شاغًرا  أثناء ترك منزلكالضرر أو الخسارة  )ن(

القانونیون    ،  المستحقین للمطالبةأنت أو أحد أفراد أسرتك  في حالة وفاتك   الشخصیون  سیتمتع ممثلوهم 

  .التغطیة ههذ �موجب  حما�ة ال�

المستندات   اإلماراتیة  (  فقدان  الهو�ة  و�طاقة  العمل  وتصر�ح  القیادة  ورخصة  السفر   جواز 

تكلفة إصدار جواز سفر جدید ورخصة القیادة  المؤمن له عن  الشر�ة  تعوض  سوف    ) :  و�طاقة العمل

الضیاع أو  للتلف  تعرضت  التي  العمل  و�طاقة  اإلماراتیة  الهو�ة  و�طاقة  العمل   �شكل عارض    وتصر�ح 

التواجد   وأثناء  الحد  ضمن  أثناء  تز�د  تواجده  الجغرافي  ال  لمدة  العالم  في  آخر  مكان  أي  في   مؤقًتا 

  .یةتأمینمدة أي خالل یوًما   ) 90( عن تسعین 

مع مراعاة الحد األقصى   ، درهم إماراتي 1,000الحد األقصى للمبلغ الذي �مكن تعو�ضه لكل مستند هو 

 ین. للمبلغ المحدد في شهادة التأم

 :  ما یليدائًما و�شترط 

على   -1 فقط  التغطیة  هذه  لهتنطبق  �قیمون    هوزوج  المؤمن  طفلین  إلى  �صل  طبیعي  وما   �شكل 

 في المنزل.

�ان المؤّمن  التي    المفقود أو التالفالمستند  ة عن تكالیف تجدید أو تمدید  یمسؤول الالشر�ة  ال تتحمل   -2

   لم تكن هناك خسارة.لو تحملها یس له
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الشخصیة  من أجل المتعلقات  تدفع الشر�ة    :  المحمولةواألجهزة  األشیاء الثمینة  و   شخصیةالمتعلقات  ال

حتى الضرر العارض  لخسارة أو  تعرضها لفي حال    له  واألشیاء الثمینة واألجهزة المحمولة الخاصة �المؤمن

أو �انت متواجدة  في  الحد الجغرانطاق  ضمن  الملحق سواء أكانت موجودة  الموضح في  التأمین  مبلغ  حد  

إلى �مبلغ �صل أي فترة تأمین خالل یوًما   90في أي مكان آخر في العالم لمدة ال تز�د عن  �صفة مؤقتة 

 :  ما یلي �استثناء ، في شهادة التأمینالحد المذ�ور 

أو االستهالك أو أثناء عملیة تنظیف أو غسل أو  واالهتراء الناتج عن البلى الخسارة أو الضرر  •

أو أي  اآلفات  أو العث أو    �ةالجو الظروف  فعل اإلضاءة أو  �أو  عنصر  أي  ترمیم  إصالح أو  

  سبب تشغیلي تدر�جي آخر.

 ة والعصي أثناء اللعب.یالر�اضاأللعاب مضارب تلحق �األضرار التي   •

معدات و   المیاهالغوص في  معدات  و   الزوارق المائیةو   )  واألر�طة�ما في ذلك العصي  (  الزالجات   •

 التخییم ور�وب الخیل. 

 السمع.المساعدة على جهزة األالقرنیة و عدسات العدسات الالصقة و  •

 الجمارك أو غیرهم من المسؤولین. مسؤولي المصادرة أو االحتجاز من قبل •

 . التبعیةالخسارة  •

الضرر   • أو  �الخسارة  بلحق  التي  اذي  منطقةد تترك  العناصر  في  مراقبة  إلیها   ون   �صل 

 عموم الناس.

 . غامض الختفاء االو/ أو  اال �مكن تفسیرهالخسارة التي   •
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�ما في   ، إلیه�مكن عزوه أو الخسارة أو الضرر الذي ال ینجم مباشرة عن أي حادث أو العطل  •

 الكهر�ائي أو المیكانیكي. العطل  ، على سبیل المثال ال الحصر ، ذلك

أو   • الموسیقیة  الخسارة  یتعلق �األدوات  فیما  المهني  أو  التجاري  الناجم عن االستخدام  الضرر 

 والمعدات الفوتوغرافیة وملحقاتها. 

  ،   منقوالت (  ألموال الشخصیة أو �طاقات االئتمان أو األوراق المالیة  اسرقة أو تلف  الفقد أو  ال •

والسندات غیر المضمونة  ندات  مثل الس  -كانت سندات دین  أسواء    ،  تمثل قیمة مالیةأدوات مالیة  

والعقود  ، العقود المقدمةمثل  -أو العقود المشتقة   ، واألسهمالحصص مثل  -ألسهم  وسندات ا

 .من أي نوعوالمستندات  ) اآلجلة والخیارات والمقا�ضات 

 ؛  محتو�ات واألجهزة المنزلیةبنود الفقدان أو سرقة أو تلف   •

صندوق األمتعة المخفي السرقة من  �خالف  ى الطر�ق  علالسرقة من مر�بة غیر خاضعة للرقا�ة   •

المقفل أو مقصورة األمتعة المخفیة أو مقصورة القفازات �عد الدخول القسري والعنیف إلى مر�بة 

 .محكمة الغلق

الممتلكات المرسلة عن طر�ق البحر أو الجو �موجب بولیصة  �   الذي یلحق  الخسارة أو الضرر •

 مماثل.ند مستأو بولیصة شحن جوي شحن أو  

 أي آلة موسیقیة. قطع أوتار  •

 الدراجات النار�ة وغیرها من المر�بات اآللیة أو الكهر�ائیة. •

 الثروة الحیوانیة والحیوانات األلیفة.  •

 : فقط�الدراجات الهوائیة فیما یتعلق  •
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 ألغراض التجار�ة. لسباقات المضمار أو في الخسارة أو الضرر أثناء استخدامها  -

 . مر�وطة �شيء غیر منقول موجودة في مبنى أوإال إذا �انت  ، السرقة -

أو ما لم  تعرض الدراجة الهوائیة لحادث  ما لم �كن ذلك �سبب    ،  تضررهافقدان الملحقات أو    -

 .نفسه في الوقت تدمیرها بواسطة حر�ق أو الدراجة الهوائیة یتم سرقة 

 ئمة إلینا. المفردة ما لم یتم تقد�م قاالبنود أي عناصر تتجاوز حد  •

 الطلب. محمولة لم یتم اإلعالن عنها في وقت تقد�مأجهزة أي  •

أو مستنداتك الشخصیة خارج دولة اإلمارات    متعلقاتكتلف عندما تكون  السرقة أو  الفقد أو  ال •

   أي فترة تأمین.خالل یوًما   90العر�یة المتحدة لمدة تز�د عن 

 . الوثیقةهذه ضمن آخر موضع في أي تم استثنائه �شكل محدد أي خسارة أو تدمیر أو ضرر  •

ألموالك الشخصیة و�طاقات االئتمان  تغطیة  سنوفر    :  األموال الشخصیة و�ساءة استخدام �طاقات االئتمان

أو الضررالخاصة �ك في حالة   وأثناء  العارض    الخسارة  الجغرافیة  الحدود  تواجدك ضمن  التواجد  أثناء 

  ،   یةیوًما في أي فترة تأمین  )  90(  في أي مكان آخر في العالم لمدة ال تز�د عن تسعین    ةمؤقت�صورة  

 في شهادة التأمین.المذ�ور المبلغ �ما �صل لحد 

ام من قبل أي شخص غیر  سوء االستخد ناتجة عن یتم التأمین على �طاقات االئتمان فقط ضد أي خسارة 

فقدانها  لبطاقة إشعاًرا �المصدرة ل شر�ة  القبل أن تتلقى  من هذا النوع  مصرح له �عد فقدان أو سرقة البطاقة  

 : �استثناء ، �الشروط التي تم إصدار البطاقة �موجبهاالتزامكم  و�شرط 

 �سبب الخطأ أو اإلغفال. الخسارة  •
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 .�شأنهایتم إبالغ الشرطة ال الخسائر التي   •

للبطاقة   • المصدرة  الشر�ة  إبالغ  یتم  لم  التي  االئتمان  �طاقات   ساعة    24خالل  �شأنه  فقدان 

 .ذلك من اكتشاف

في حالة   :  اإلعادة إلى الوطن�شمل  �ما    )  �سبب حادث  للمساعد المنزلي(  ئم  الوفاة أو العجز الكلي الدا

المنزلي المقیم الذي توظفه  للمساعد    ،  الوثیقة وفًقا لشروط وأحكام    ،  أو العجز الكلي الدائم  العارضةالوفاة  

أن  یتعین  هو محدد في شهادة التأمین.  وفًقا لما    ا إجمالیً مبلًغا  الشر�ة  ستدفع    ،  �موجب عقد خدمةلد�ك  

في    ،  للقیام �هتم توظیفهم  عن العمل الذي  ناتًجا  خالل فترة التأمین و ناشًئا  سبب اإلصا�ة أو المرض  �كون  

 منزلك. أینما �ان اإلمارات العر�یة المتحدة دولة أي مكان في 

هو محدد في شهادة التأمین من أجل اإلعادة  مقطوًعا وفًقا لما  الشر�ة مبلًغا  ستدفع    ،   �اإلضافة إلى ذلك

صا�ة  إل  تعرضها  /تعرضهائم في أعقاب الكلي الد   عجزها  / أو عجزه وفاتها /إلى الوطن األم في حالة وفاته

  : لن تدفع الشر�ة أي مطالبة تنشأ عن أي مما یليو . عارضةجسد�ة 

  ، المالحقات والمهن الخطرة ) أ( 

   ، العقارات المخدرةالمشرو�ات الكحولیة أو  ) ب ( 

 ،  الذاتي المفتعل أو المتعمد اإلصا�ة أو المرض  ) ج( 

 أو  /و ، في وقت وقوع الحادث  18أو دون سن   64األشخاص فوق سن  ) د ( 

 طبي. خلل أو اعتالل أي مرض أو  ) هـ( 
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 على المنزل  استثناءات التأمین

 :  الماثلة ما یليالتأمین وثیقة ال تغطي حیث  ، الوثیقة الحالیةتنطبق هذه االستثناءات على جمیع أقسام 

 الحرب واإلرهاب   -أ

الناتجة �شكل مباشر أو   ،  مهما �انت طبیعتها  ،  أو المصروفات التكالیف  الخسائر أو األضرار أو  

عن أو فیما یتعلق �أي مما یلي �غض النظر عن أي   ةناتجالغیر مباشر عن أي مما یلي أو  

  :  لخسارةوفق أي ترتیب آخر في وقوع اسبب أو حدث آخر �ساهم �شكل متزامن أو 

سواء أعلنت (  األعمال العدائیة أو العملیات الحر�یة  نبي و األجالعدو  أعمال  و   الغزوو   الحرب  -1

االضطرا�ات المدنیة التي  و   العصیانو   الثورةو   التمرد   وحاالت   الحرب األهلیةو   )   الحرب أم ال

 المغتصبة. السلطة ترقى إلى االنتفاضة أو القوة العسكر�ة أو 

االستیالء علیها أو تدمیرها أو إلحاق الضرر بها من قبل  مصادرة الممتلكات أو تأمیمها أو   -2

 .  أو �أمر منها أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة

على   ، یتضمن �قصد �ه فعالً اإلرهابي فإن العمل  ، ثناءلغرض هذا االستو أي عمل إرهابي.  -3

من جانب أي استخدامهم  أو التهدید �  /استخدام القوة أو العنف و  ،  سبیل المثال ال الحصر

كانوا �عملون �مفردهم أو نیا�ة عن  أسواء    ،  من األشخاص   )  مجموعات (  شخص أو مجموعة  

 ذلك الفعل  �تم ارتكاب و  ،  أو فیما یتعلق بهم )  حكومات ( أو حكومة  ) منظمات ( أي منظمة 

نیة التأثیر على أي یتضمن  غراض مشابهة �ما  ألألغراض سیاسیة أو دینیة أو أیدیولوجیة أو  

  أو إخافة الجمهور أو أي قسم من الجمهور.  /حكومة و
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من أي نوع �انت مما  أو المصروفات    الیفأو التكالضرر  لن ندفع أ�ًضا مقابل الخسارة أو  

أو  خالل فرض السیطرة تعلق �أي إجراء تم اتخاذه  تأو   �شكل مباشر أو غیر مباشر عن ینتج  

 أعاله. "ج" أو  /و "ب " و"أ" طتین�أي شكل من األشكال �النقیتعلق قمع أو المنع أو ال

 اإلشعاعي النشاط  -ب 

ممتلكات   -1 أو ضرر ألي  تدمیر  أو  خسارة  أي  أو  حادث  �انت  أي  أو  مهما  خسارة  أي  أو 

 تبعیة. الخسارة الأو عنها نشأ  ی نتج أو �انت مما یمصار�ف من أي نوع 

أو ُ�سهم في �شكل مباشر أو غیر مباشر عن  مما ینتج  أي مسؤولیة قانونیة أ�ا �انت طبیعتها   -2

ن أو التلوث الناتج عن النشاط اإلشعاعي الناجم عن احتراق  اإلشعاع المؤ�ِّحدوثه أو ینشأ عن  

 النشطار النووي. للیة ذاتیة  �شمل االحتراق أي عم  ،   فقط  ثناء لغرض هذا االست و الوقود النووي.  

فیها  �شكل مباشر أو غیر مباشر  تنتج  مسؤولیة  أو  أي خسارة   -3 تنشأ عن  أو تسهم  مواد أو 

 األسلحة النوو�ة. 

 االنفجارات الصوتیة  - ج

�شكل مباشر  مما ینتج  أو مصار�ف من أي نوع  تكالیف  أي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  

الطائرات أو األجهزة الجو�ة األخرى التي تنتقل  الناجمة عن  أو غیر مباشر عن موجات الضغط  

 �سرعة صوتیة أو فوق صوتیة. 

 ساخ تاالالتلوث أو  -د 

  )  خالف ذلك�كن هناك استثناءات �ما لم  (  �استثناء  االتساخ  أي خسارة ناشئة عن التلوث أو   -1

 : �سبب علیها المؤمن تدمیر أو تلف الممتلكات 
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 .ضدهالناجم عن خطر مؤمن  االتساخ التلوث أو  •

 .  االتساخعن التلوث أو ضده ینتج أي خطر مؤمن  •

 مسؤولیة تتعلق �النفا�ات أو المواد التي تم التخلص منها أو إتالفها. أي -2

 المخاطر السیبرانیة  - ه

 :  نعالخسائر التي تنشأ �شكل مباشر أو غیر مباشر    -1

أو أجهزة  حاسو�ي  أو توفر أو تشغیل نظام  القدرة الوظیفیة  فقدان أو تغییر أو تلف أو انخفاض  

أي  أو دائرة متكاملة أو  شرائح مصغرة  �یانات أو  و أو مستودع معلومات  برمجیات  أو برامج أو  

الخبیث أو المهمل وأي نقل الحق    االنتقالعن  �شكل ناتج  في جهاز الكمبیوتر  مماثل  جهاز  

�ما في    ،   خبیث أو    /لبرنامج �مبیوتر �حتوي على أي رمز ضار و  )  إلكتروني أو غیر ذلك(  

  أو القنبلة المنطقیة الدودة الحاسو�یة  فیروسات الكمبیوتر أو    ،  ذلك على سبیل المثال ال الحصر

 لخسارة. لوقوع اسبب تعیینه ��مكن �حیث أو حصان طروادة 

 العفن  - و

أي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو تكلفة أو مصار�ف من أي نوع ناتجة عن العفن الرطب 

واء �ان ذلك ناتًجا �شكل مباشر أو غیر مباشر عن أي تغطیة أخرى توفرها  أو العفن الجاف س

 أم ال. الماثلة التأمین  وثیقة

 المعیب  اإلنشاء - ز
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مما ینتج عن أو  أو مصار�ف من أي نوع  تكالیف  أي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  

أو استخدام  الصنعة  خاطئ أو سوء  أو التصمیم التصمیم  الخلل في البناء أو سوء  �حدث �سبب  

 . مناسبةمواد غیر 

 التدهور التدر�جي  - ح

مما ینتج أو �حدث أو مصار�ف من أي نوع    تكالیفأي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  

أو    اآلفات البلى أو االستهالك أو التآكل أو الصدأ أو الرطو�ة أو التكثیف أو الحشرات أو  �سبب  

عملیة التنظیف أو الصباغة  و�ذلك  ، الصقیع أو أي شيء �حدث تدر�جًیا أوالذبول الفطر�ات أو 

 أو اإلصالح أو التعدیل أو التجدید أو الترمیم أو أي خسارة غیر مباشرة. 

أو مصار�ف من  تكالیف أي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  : األضرار الحالیة والمتعمدة - ط

 : أي نوع

 أو ؛  قبل فترة التأمینواقعة حدثت نشأ عن تأو  تحدث �سبب  •

بتوجیه منك أو من  حدثت  أحد أفراد أسرتك أو  تسبب فیها  أو  تسببت فیها أنت �شكل متعمد   •

 أحد أفراد أسرتك. 

 المصادرة والدخول القسري  -ي

أو مصار�ف من أي نوع �سببها المسؤولون أو    تكالیفأي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  

السلطات التي تستخدم القوة �شكل قانوني لدخول منزلك أو مصادرة الممتلكات الخاصة �ك أو  

 االحتفاظ بها �شكل قانوني. 

 الخداع - ك
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عن الخداع  مما ینتج أو مصار�ف من أي نوع  تكالیفأي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  

 لدخول إلى منزلك.لع الوحید المستخدم هو ما لم �كن الخدا 

 الممتلكات التجار�ة والمسؤولیة القانونیة  - ل

 : أو مصار�ف من أي نوعتكالیف أي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة أو  

�النسبة ألي ممتلكات تمتلكها أو تحتفظ بها �أمانة أو تستخدمها فیما یتعلق �أي تجارة أو مهنة  •

 أو ؛ دات تجار�ة على النحو المحدد أو عمل �استثناء أي مع

أي مسؤولیة قانونیة تنشأ �شكل مباشر أو غیر مباشر عن أي تجارة أو مهنة أو �خصوص   •

 عمل.

 تغییر التار�خ وفیروسات الكمبیوتر  - م

من خالل  �شكل مباشر أو غیر مباشر عن المعدات  تنتج  أي خسارة أو ضرر أو مسؤولیة قانونیة  

�شكل  غیر مجد�ة  �طر�قة  �عینه  فشلها في التعرف �شكل صحیح على البیانات التي تمثل تار�ًخا  

  ض هذا االستثناء اغر ألو أو �سبب فیروسات الكمبیوتر.    ،  على اإلطالقغیر مجد�ة  أو  مناسب  

 : فإن

�حتوي و خر مؤمن علیه �موجب هذه الوثیقة  أجهزة الكمبیوتر وأي شيء آتشمل    :  المعدات  •

 على شر�حة إلكترونیة.

الكمبیوتر  • الصلبة    تتضمن   :  أجهزة  البیانات  المكونات  معالجة  ومعدات  والبیانات  والبرامج 

 كمبیوتر. الاإللكترونیة وغیرها من المعدات الحاسو�یة واإللكترونیة المرتبطة �جهاز 

 تشمل الدوائر المتكاملة وأجهزة التحكم الدقیقة. : المصغرةالرقائق  •
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برمجیات نامج �مبیوتر أو  منع أي نظام تشغیل أو بر برمجیات تأو    /تشمل فیروسات الكمبیوتر أي برنامج و

 . من العمل تماًمامنعه ت مل �شكل صحیح أو حاسو�یة من الع

 خسارة القیمة  - ن

 علیها.   محتو�ات أو أي ممتلكات أخرى مؤمنأي خسارة في قیمة المباني أو ال

 الخسارة غیر المباشرة  - س

صر�ح  نص  رد  ما لم ی  ،  المطالبةنشوء  في    ي تسبب ذ ال  مباشر �الحادث �شكل  أي خسارة ال ترتبط  

 . في هذا الصدد  هذه الوثیقةب

 الممتلكات غیر المشمولة  - ع

 :  خسائر في البنود التالیة أي

 الكائنات الحیة  •

 المر�بات اآللیة والمقطورات والكرفانات أو قطع الغیار والملحقات  •

 طا�قة تالمالبنود أو األطقم  - ف

ثاث أطقم األأو    طا�قةتماألطقم الأو  البنود الزوجیة المتطا�قة    منبند مستقل  مع �ل    الوثیقةتتعامل  

تر�یبات الو التجهیزات  ناعمة أو  ال  المفروشات أو    صحیةالتجهیزات  الأو    البنود الصحیة  أو مجموعة

التالفةفقط مقابل  الوثیقة  ستدفع  و .  مفرد �بند    خرى األ تكلفة  الوثیقة  دفع  تال  و .  البنود الضائعة أو 

غیر التالفة  استبدال أو استرداد أو إعادة تشكیل القطع غیر التالفة أو القطع التي لم یتم فقدها أو  

المتشابهة  عدد من العناصر  أنها تشكل عنصًرا بین  أو  طاقم  لمجرد أنها تشكل جزًءا من مجموعة أو  

قد تفقد القطع  ف  ،  أو تلف عنصر في مجموعة ضیاع  في حالة  و .  هاأو تصمیملونها  أو  طبیعتها  في  
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هذه الخسارة  و .  یلحقها ضرر في ذاتها �شكل فعليحتى لو لم    ،  تهااألخرى من المجموعة �عض قیم

 . الوثیقةفي القیمة ال تغطیها 

 طابق تالسجاد الم - ص 

هذه فإن    ،  إذا �ان لد�ك سجادة متطا�قة أو أغطیة أرضیة أخرى في أكثر من غرفة أو منطقة 

األضرار  عن  ستدفع الوثیقة فقط  و .  منطقة مستقلة�ل غرفة أو منطقة على أنها  مع  تعامل  ت   الوثیقة

 التي لحقت �السجاد أو غطاء األرضیة في الغرفة أو المنطقة التي حدث فیها الضرر.

 عفن تال - ق

أو أي خسارة أو ضرر   ،   �ان سبب ذلكأً�ا    ،  ال نغطي أي خسارة أو ضرر ناتج عن وجود العفن

الناجم عن وجود   الخسارة أو الضررال ینطبق هذا االستثناء على    ،  عفن. ومع ذلكتناتج عن ال

 ما لم یتم تطبیق استثناءات أخرى.البرق العفن الناتج عن الحر�ق أو  

 

ر أو  ال تغطي هذه الوثیقة الخسارة أو التدمیر أو التلف أو التكالیف والنفقات الناتجة �شكل مباش •

، أو الناشئة    غیر مباشر عن أي شكل من أشكال مسببات األمراض أو الكائنات الحیة الدقیقة

�ما    عنها أو التي تحدث �سببها أو من خاللها أو �نتیجة لها أو �األحرى �مكن نسبتها إلیها ،

 والطفیلیات. ألمراض والفیروسات والبكتیر�ا والفطر�ات اعلى سبیل المثال ال الحصر �شمل 

 

 استثناءات عامة 
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إلى  تكون الواقعة التي أدت    ماحیث  المؤمن لهفیما یتعلق �الشخص    الوثیقةال یتم دفع أي مزا�ا �موجب هذه  

 : یليناتجة عما   الوثیقةمطالبة �موجب هذه نشوء 

 . أو التلوث اإلشعاعي /اإلشعاع النووي واالنشطار النووي واالندماج النووي و •

 العصیان و   التمرد و   )  سواء أعلنت الحرب أم ال(  واإلضرا�ات والحرب    المدنيالشغب واالضطراب   •

الحرب فقط عندما �كون الشخص ینطبق استثناء  اإلرهاب.  و   المغتصبةوالسلطة    االنتفاضة الشعبیةو 

الجیش أو البحر�ة أو القوات الجو�ة أو الجیش  �قوات  عضًوا نشًطا في القوات العسكر�ة    المؤمن له

المسؤولة  الحكومة أو السلطات العامة األخرى  تدیرها  اإلقلیمي أو الشرطة أو أي قوات خاصة أخرى  

أو أي شخص آخر �حمل السالح    ،  لدفاع عن القانون والنظام في حالة وقوع عملیة حرب عن ا

. یتم استبعاد  مشمولة �التغطیة  الحرب السلبیة  مخاطرفإن    ،  دور نشط أو دفاعي. ومع ذلكو�قوم ب

�عد إعالن الحرب ما    �شكل دائم في دولةٍ   المؤمن لهغطاء الحرب السلبیة إذا تم تعیین الشخص  

أو �عد أن تم االعتراف بها �منطقة حرب من قبل األمم المتحدة أو حیث توجد  الدولة  لك  تفي  

 وأعمال الشغب   التمرد أو أعمال    األعمال العدائیةتلك  العملیات الحر�یة  وتعني  .  یةعملیات حر� 

السلطة  والسلطة العسكر�ة أو    والتآمر  والعصیان   والثورة   والتمرد   والحرب األهلیة   واالضطراب المدني 

الحصار.    المغتصبة حالة  أو  العرفیة  "واألحكام  لفظ   مهمة  تولِّیه  یعني  ف   "دائمأما 

 یوًما. 28ألكثر من 

المكتسبة   • المناعة  نقص  ،  اإلیدز(  متالزمة  المرتبطة  و   )  األعراض   �اإلیدز  مجموعة 

آلخر أو وجود فیروس حین  منظمة الصحة العالمیة من  الذي تحدده  على النحو    )  أي آر سي(  
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الحصول على نتیجة إ�جابیة  تم الكشف عنه من خالل  الذي    )  إتش آي في(  نقص المناعة البشر�ة  

 .أو اختبار إتش آي فيإتش آي في األجسام المضادة لفیروس  ختبارال

 

 شروط عامة 

 العقد 

وشهادة التأمین    )  إن وجد (  نموذج الطلب  إلى جانب    )  إن وجدت(  موافقات  وجمیع ال   هذه الوثیقةتشكل  

في حالة عدم وجود    ، المؤمن لهتعتبر جمیع البیانات التي یدلي بها الشخص  و العقد الكامل بین الطرفین.  

أو استخدامهإ�طال    البیانلهذا  ال �جوز  و إقرارات ولیست ضمانات.    ،  احتیال الوثیقة  �شأن  للدفاع    هذه 

 ما لم �كن هذا البیان وارًدا في شهادة التأمین المذ�ورة.  ، �موجب هذه االتفاقیةما  مطالبة 

نیا�ة عن الشر�ة الصالحیة    ،  فقط  لشر�ةمن قبل امفوض رسمًیا  غیر المسؤول ال  ،  و�یل�متلك أي  ال  

 .�ان ذلك �أي طر�قة هذه الوثیقة لدفع قسط التأمین أو لتعدیل المحدد لتمدید الوقت 

   ،  دبيإمارة  المكتب الرئیسي للشر�ة الموجود في  � ُتدفع جمیع المزا�ا المنصوص علیها في هذه الوثیقة  

 اإلمارات العر�یة المتحدة.دولة 

و�یًال للشر�ة في أي لن �كون  أن البنك  وتوافق على  الشر�ة  �ذلك تقر  و له  یوافق و�قر �ل شخص مؤمن  

من جانب حامل الوثیقة فیما  طعون  تتحمل الشر�ة المسؤولیة �املة عن أي مطالبات أو نزاعات أو  و وقت.  

 .الوثیقة حامل مباشرًة مع الوثیقة . ستدیر الشر�ة جمیع شؤون إدارة هذه الوثیقةیتعلق ب
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 العمر حدود 

الوفاة أو  الخاصة �مزا�ا في العاًما وقت التسجیل   64ال یز�د عن �ما ولكن  ،  عاًما  65عاًما إلى  18من 

في  میالد  التار�خ    فسُیسجل  ،  للشر�ةوفقط    المؤمن له�ذا تم تقد�م سنة میالد الشخص  و العجز الكلي الدائم.  

تار�خ    ما لم یتم ذ�ر  المؤمن لهالشخص  ذلك  األول من ینایر من سنة میالد  على أنه في  هذه الوثیقة  

 جواز السفر أو الهو�ة الوطنیة. من خالل وتأكیده  المیالد 

 ة التكمیلی ةالبطاق وحامل

 تمتد هذه الوثیقة فقط لتشمل حاملي �طاقات االئتمان األساسیة للبنك.

 النظر الحر /المراجعةفترة 

من قبل الشخص   الوثیقةاسترداد �امل قسط التأمین إذا تم إلغاء التغطیة �موجب    المؤمن له�حق للشخص  

مر�ز االتصال  عبر  عن طر�ق تقد�م طلب  وذلك    ،  یوًما من تار�خ البدء  )  30(  خالل ثالثین    المؤمن له

تحتفظ الشر�ة �الحق في رفض الطلب الثاني �عد إلغاء الطلب األول �موجب هذه الخطة من و البنك.  لدى  

 . المؤمن لهنفس الشخص 

 فترة السماح 

) یوًما لسداد �ل قسط ُ�ستحق �عد قسط التأمین األول ، وخالل    30سیتم منح فترة سماح مدتها ثالثون ( 

إلغاؤها وفًقا لبند "اإللغاء". و�كون الشخص المؤمن علیه مسؤوًال  هذه الفترة �ستمر سر�ان الوثیقة ما لم یتم  
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أمام الشر�ة عن دفع قسط التأمین عن الفترة التي تظل فیها الوثیقة سار�ة المفعول. وفي حالة حدوث خسارة 

 خالل فترة السماح ، �جب تسو�ة أي قسط مستحق حینئذ قبل سداد أي مزا�ا سار�ة للمطالبة. 

 كفا�ة اإلخطار 

كافیة لتحدید هو�ة  التفاصیل  المع    ،  �عتبر اإلخطار المقدم إلى الشر�ة أو إلى أي و�یل معتمد للشر�ة

ال یؤدي عدم تقد�م إشعار خالل الوقت المنصوص علیه في  و �مثا�ة إخطار للشر�ة.    ،  المؤمن لهالشخص  

هذه الوثیقة إلى إ�طال أي مطالبة إذا أظهر الشخص المؤمن له أو المستفید أنه لم �كن من الممكن �شكل  

في أقرب وقت  ذلك اإلخطار  تم تقد�م  قد  وأنه  المنصوص علیه  الوقت  خالل  ار  خطاإلذلك  معقول تقد�م  

 ممكن �عد ذلك. معقول

 لمساهمة ا

" Protection Plusوثیقة "المطالبة �موجب أكثر من    ،  في جمیع الظروف  ،  ال �مكن للشخص المؤمن له 

 .واحد  مع البنك في وقت  واحدة

 اإلنهاء 

هذه �موجب  المكفولة  الشهر�ة  المزا�ا  یتعارض مع  �ما  أي شيء وارد في هذه الوثیقة  �صرف النظر عن  

   : من األسباب التالیةواحد أو أكثر تحقق نتهي عند ت  افإنه ، المؤمن لهفیما یتعلق �الشخص  الوثیقة

 . الحد األقصى لسن التغطیة المؤمن لهبلوغ  -1

 . الوفاة أو العجز الكلي الدائم �موجب هذه الوثیقة�سبب عند دفع مطالبة  -2

 في أي وقت وفًقا لشروط وأحكام هذه الوثیقة.  المؤمن لهإلغاء هذه الوثیقة من قبل الشخص عند  -3
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 مقیًما في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة. المؤمن لهالشخص عندما ال �عود  -4

 الوثیقة. تار�خ إنهاء في  -5

 تار�خ استحقاق قسط التأمین إذا لم یتم دفع القسط المطلوب خالل فترة السماح. -6

 ة الشروط واألحكام مراعا

قدمها الشخص المؤمن  � البیانات واإلجا�ات التي  وصحة    هذه الوثیقةاحترام الشخص المؤمن له لشروط  �عّد  

المعلومات الجوهر�ة األخرى التي �قدمها الشخص المؤمن  �ذلك  المحادثة الهاتفیة و   /له في نموذج الطلب 

لظروف التي تم  یر ایتغتم  �ذا  و لشر�ة.  في حق امسؤولیة  ال بد من تحققه قبل إثبات أي    امسبقً   اله شرطً 

 الغیة و�اطلة. فإن هذه الوثیقة تصبح    ،  دون موافقة خطیة من الشر�ة�شكل جوهري    هذه الوثیقةإبرام  فیها  

 المطالبات االحتیالیة

تم رفعها �موجب هذه الوثیقة أو تبین رفعها على مطالبة  تبین االحتیال �أي شكل من األشكال في أي  إذا  

 . ستتم مصادرتها  المؤمن له�موجب هذه الوثیقة فیما یتعلق �الشخص  المقدمة  جمیع المزا�ا  فإن    ،  غیر أساس

  التحكیم

  ) ،   تم قبول المسؤولیة �خالف ذلكو (    الوثیقةهذه  المبلغ الذي یتعین دفعه �موجب  إذا نشأ خالف �شأن  

تعتبر  حیث    ) ،  DIAC(  إلى التحكیم �موجب قواعد مر�ز دبي للتحكیم الدولي  الخالف  یتم إحالة هذا  فإنه  

تكون اللغة  و دبي.  إمارة  . سیكون مقر التحكیم في  �الرجوع إلى هذا البند في هذه الوثیقة  القواعد مدمجة  تلك  

مارة  یكون القانون الحاكم هو القانون الموضوعي إلوس ات التحكیم هي اللغة اإلنجلیز�ة.  المستخدمة في إجراء

 نهائًیا.الصادر عنه �كون الحكم فإن  ، إلى التحكیمخالف في حالة إحالة أي و دبي. 
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 االختصاص القضائي

في حالة عدم وجود اتفاقیة إجراءات و وتفسر وفًقا لقوانین دولة اإلمارات العر�یة المتحدة.    هذه الوثیقةتخضع  

ُتحال جمیع النزاعات الناشئة �موجب هذه االتفاقیة إلى االختصاص    ،  تحكیم سار�ة المفعول بین األطراف

 القضائي الحصري لمحاكم دولة اإلمارات العر�یة المتحدة.

 نقل البیانات 

الواضحة على معالجة البیانات الشخصیة  الصر�حة و موافقتها    /الشر�ة �موافقته  المؤمن لهص  یزود الشخ

�صرف النظر    مشار�تها ونقلها و/ أو الكشف عنهاو   ،  أو أي طرف آخر في هذا العقد   المؤمن لهللشخص  

تقییم    )  1(    :  لألغراض التالیة  هاأو خارجالدولة  داخل  آخر    طرف متلقٍ ي  أل  ،  اعن طر�قة الحصول علیه

قانونیة  اللتزامات  اال  لجمیعاالمتثال    )  3(    ،  اء مطالبات التأمین أو التحلیلإجر   )   2(    ،  وخدمتها  هذه الوثیقة

 تخضع لها الشر�ة.التي  تنظیمیة الو 

 التراكمیة المزا�ا

المبلغ ذلك ألي شخص  الوثیقةال یتجاوز الحد األقصى للمبلغ التراكمي للمزا�ا مستحقة الدفع �موجب هذه 

واحدة صادرة عن  وثیقة تأمین  أكثر من    المؤمن له�ذا �ان لدى الشخص  و المذ�ور في شهادة التأمین.  

الحدود المنصوص وز تلك  لن یتجا الحد األقصى للمسؤولیة المدفوعة �موجب جمیع الوثائق  فإن    ،  الشر�ة

 مع مراعاة الشروط واألحكام �خالف ذلك. ، علىالخاصة �الخطة األواحدة وهي علیها في شهادة تأمین 

 األصلیة  الوثیقة إلى حالتهاإعادة 
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أن الشخص المؤمن له و�ذا ما تبین  .  ما  �عد دفع مطالبةالوثیقة إلى حالتها األصلیة  غیر مسموح �إعادة  

لن یتم  و الغیة و�اطلة.  تصبح  الوثیقة  فإن    ،  الوثیقةسر�ان  في أي وقت خالل  النظام  تسجیله في  أُعید  قد  

 غیر قابل لالسترداد. سیكون  المؤمن لهدفع أي مطالبة �ما أن القسط الذي یدفعه الشخص 

الوثیقة إلى حالتها  و�عادة  للقسط  فإن أي قبول الحق    ،  �سبب عدم دفع قسط التأمینعند انتهاء الوثیقة  

 . لشر�ة�خضع �شكل مطلق الختیار اوف سمن قبل الشر�ة األصلیة 

 اإللغاء

�جوز للشخص المؤمن له إلغاء الوثیقة في أي وقت عن طر�ق تقد�م طلب من خالل البنك. و�ذا �ان هذا 

یوًما ، فیحق للشخص المؤمن له استرداد قسط ُ�حسب   30البالغة  اإللغاء �عد فترة المراجعة والنظر الحر  

على أساس تناسبي مقابل فترة التأمین غیر المنتهیة. و�ذا �ان اإللغاء یتم خالل فترة المراجعة والنظر الحر  

 یوًما ، فیحق للشخص المؤمن علیه استرداد قسط التأمین �الكامل.   30التي تبلغ 

ة في أي وقت عن طر�ق إشعار �تابي یتم تسلیمه إلى الشخص المؤمن له أو �جوز للشر�ة إلغاء الوثیق

عبر إرساله �البر�د إلى عنوانه األخیر الموضح في سجالت الشر�ة یذ�ر فیه موعد سر�ان هذا اإللغاء  

) یوًما من تار�خ اإلخطار. و�كون هذا اإللغاء دون المساس    15�شرط أال تقل المهلة عن خمسة عشر ( 

البة صحیحة نشأت قبل ذلك. �ما �حق للمؤمن له استرداد قسط التأمین المحسوب على أساس  �أي مط

 تناسبي عن فترة التأمین غیر المنتهیة. 

 جمیع المبالغ المستردة بناء على هذه الوثیقة یراعى فیها عدم التقدم �أي مطالبات. 

 التنازل 
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  حقوق الأو أي من  ها  أو غیر مباشر عن  نازل �شكل مباشرالت  هذه الوثیقة ال �جوز ألي طرف في    )  أ

 دون موافقة خطیة مسبقة من الطرف اآلخر.المتعلقة بها  لتزامات االو 

لن �كون التنازل عن المصلحة ملزًما  و .  المؤمن لهحق تعیین أو تغییر المستفید محفوظ للشخص    )  ب 

ال تتحمل الشر�ة أي و لشر�ة.  على النحو الذي ترضاه اللشر�ة حتى تتلقى إشعاًرا �تابًیا بتغییر المستفید  

 ذلك التنازل.مسؤولیة عن صحة هذا التعیین أو تغییر المستفید أو 

أي تغییرات أخرى في  إلجراء  أو  لتغییر المستفید  مطلو�ة    ،  إن وجدت   ،  ال تكون موافقة المستفید   )  ج

 . الوثیقة

 الوثیقة  االمتثال ألحكام 

 .الناشئة �موجبهاإلى إ�طال جمیع المطالبات هذه الوثیقة یؤدي عدم االمتثال ألي من األحكام الواردة في 

 أقساط التأمین

تار�خ  تكون   قبل  أو  في  له  المؤمن  الشخص  قبل  من  مقدًما  الدفع  مستحقة  األقساط     ؛   استحقاقهاجمیع 

 ما لم یتم تقد�م إشعار رسمي �اإلنهاء. 

 التغطیة تار�خ سر�ان قسط و الدفع 

تبدأ التغطیة الخاصة �كل شخص مؤمن له من الیوم الذي یوقع فیه ذلك الشخص المؤمن له على نموذج 

 الطلب الخاص �البنك/ أو �عطي موافقته للبنك للتسجیل عبر الهاتف.

 الوثیقة تجدید 
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تلقائیة. التجدید  یتم   ذلك  �صورة  التجدید    ،  ومع  عرض  في  �الحق  الشر�ة  في و�ذلك  تحتفظ   الحق 

 أسعار قسط التأمین.�خصوص حكام  األشروط و التغییر 

 التوافق مع القوانین 

تلك  مع قوانین الوال�ة القضائیة التي صدرت فیها    یتعارض من نصوص هذه الوثیقة    نص أي  یتم تعدیل  

الوثیقة  ،  الوثیقة سر�ان  تار�خ  هذا    ،  في  �حیث  �موجب  متطلبات البند  من  األدنى  الحد  مع   یتوافق 

   القوانین.تلك 

 اإلجراءات القانونیة 

یوًما   ) 60( الوثیقة قبل انقضاء ستین بناء على السترداد للن یتم رفع أي دعوى قضائیة أو حقوق ملكیة 

 )  3( الدعوى �عد انقضاء ثالث تلك ال �جوز رفع و . الوثیقةللخسارة وفًقا لمتطلبات خطي تقد�م إثبات من 

 الخسارة. وقوع على خطي تقد�م دلیل الذي یلزم فیه الوقت من سنوات 

 اللغات 

 �اللغة العر�یة. �سود النص  ، هذه الوثیقةتفسیر اختالفات �شأن وجود عند 

 الحدود اإلقلیمیة 

 . وادث الشخصیة والممتلكات الشخصیةلمزا�ا الح�النسبة جمیع أنحاء العالم  

 . والمزا�ا المتعلقة �ه لمحتو�ات المنزل�النسبة اإلمارات العر�یة المتحدة فقط دولة 

 توفیر الخدمات الطبیة 
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ولن تكون الشر�ة   ،  عند حدوث إصا�ة أو مرض فوًرا  لحصول على العالج الطبي ومتا�عته  اطلب  ینبغي  

نشأ عن إهمال غیر معقول أو متعمد أو ییرى الطبیب أنه  حیث  مسؤولة عن هذا الجزء من أي مطالبة  

 .والبقاء تحت رعایته طبیب مؤهلمن قبل رعا�ة على الله في طلب الحصول مؤمن شخص أي إخفاق 

إرفاقها بتقر�ر  ینبغي أن تكون مدعمة �اإلثباتات مع  عن حوادث جنائیة  لمطالبات التي تنشأ  اجمیع   •

 شرطة معتمد.

من حیث صلتها �أي شيء �قوم �ه الشخص    ،  أصوالً   �جب أن تكون مراعاة هذه الوثیقة والوفاء بها •

 شرًطا مسبًقا للمسؤولیة عن سداد أي دفعة �موجب هذه الوثیقة. ، المؤمن له أو �متثل له

لى أي سجالت طبیة حالیة أو سا�قة للشخص المؤمن له من أجل إنهاء االطالع ع�حق للشر�ة   •

�عتبر    ،  �موجب هذا البند و أو تقد�م مساعدة طبیة.    /وما  أو المضي قدما في تقییم مطالبة    /و

الشخص المؤمن له قد أعطى الشر�ة موافقة خطیة للوصول إلى أي من السجالت الطبیة الحالیة  

 .المؤمن لهأو السا�قة للشخص 

 لن �حمل أي مبلغ مستحق الدفع �موجب هذه الوثیقة أي فائدة. •

 عقو�اتبند ال

�شر�ة لن یتم اعتبار أي شر�ة تأمین    ،  الماثلشروط أخرى �موجب عقد التأمین    النظر عن أي  �صرف

طرف آخر  أي  أو  له  مؤمن  شخص  ألي  میزة  أي مدفوعات أو أي خدمة أو  أنها ستقدم  توفر التغطیة أو  

له  أو أي عمل أو نشاط للمؤمن    /والمزا�ا وات  خدموالوالمدفوعات    التغطیة تلك  كون فیه  تإلى الحد الذي  

 .معمول بها تجار�ة أو اقتصاد�ةجزائیة ینتهك أي قانون أو الئحة 
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 إجراءات المطالبات 

�جب على الشخص المؤمن له اتباع    ،  الوثیقة�موجب هذه  ما  إلى نشوء مطالبة    یؤديحدث  وقوع  عند  

 :  اإلجراء التالي

 المطالبات �شأن خطار اإل .1

 . الواقعةمن تار�خ  على األكثر  یوًما    )  60(  ستین  وقبل انقضاء  لشر�ة  اإلى    اإشعار خطي فورً تقد�م  

 .الواقعةیومًا من تار�خ  ) 90( �عد تسعین المطالبة تقد�م مستندات  .2

 مطالبات التأمین على المنزل .3

مطالبة �موجب هذه نشوء  ؤدي إلى  تأن  لها  �حتمل  واقعة  �جب على المؤمن له عند حدوث أي  

 : القیام �ما یلي ، الوثیقة

مع    ؛  إبالغ الشرطة على الفور في حالة فقدان أي ممتلكات أو سرقتها أو إتالفها �شكل متعمد  •

تقر�ر �تابي دون تأخیر غیر ضروري وتقد�م جمیع المعلومات والمساعدة التي قد موافاة الشر�ة ب

 تطلبها الشر�ة �شكل معقول.

طوات المعقولة السترداد أي ممتلكات مفقودة أو مسروقة و�بالغ الشر�ة دون تأخیر  اتخاذ جمیع الخ •

 الممتلكات إلى المؤمن له. تلكفي حالة إعادة غیر ضروري 

 . رد إعادة توجیه جمیع المراسالت أو اإلجراءات القانونیة أو أي مستند آخر إلى الشر�ة دون  •

 االمتناع عن مناقشة المسؤولیة مع أي طرف ثالث.  •

 :  ما یلي �حق للشر�ة
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 أو ؛  المؤمن لهتولي أمر الدفاع أو تسو�ة أي مطالبة �اسم  •

 �التعو�ض أو الضرر أو غیر ذلك.أي مطالبة ورفع لصالح الشر�ة  المؤمن له�اسم التقاضي   •

 تسو�ة أي مطالبة.أو أي إجراءات �شأن القیام � لشر�ة السلطة التقدیر�ة الكاملة �كون ل •

السداد  یتم  لدیها  وال    واإلشرافاإلجراءات  مباشرة  عن  تكف  الشر�ة    فإن  ،   �مجرد أن  مسؤولة  أي  �كون 

القابلة لالسترداد أو المتكبدة قبل    )  المطالبات (  المطالبة  �شأن  إضافیة   التكالیف والنفقات  �استثناء دفع 

 تار�خ الدفع.

 مطالبات تأمین السفر  .4

في أي  ذ.م.م.    )  جلف(  انترناشونال إس أو إس  �شر�ائنا  یرجى االتصال    ،  الطوارئ الطبیة  ت في حاال

على    ،  ساعةالمدار  على  وقت   االتصال  طر�ق  عن  ممكن  وقت  أسرع  في  إخطارهم   الهاتف  و�مكنك 

في  الموجود  السفر الخاصة �ك  تأمین  یرجى ذ�ر رقم وثیقة    ،  . عند االتصال97146018777+رقم  

 . الوثیقةالشهادة الفرد�ة التي یتم إصدارها لكل عضو في الوارد �أو رقم الوثیقة  الملحق لد�ك 

 ) ،   97146018777+(  رقم  الهاتف  عبر    ذ.م.م.  )  جلف(  انترناشونال إس أو إس  �شر�ة  اتصالك    ند ع

 یساعدك في حل مشكلتك.لمساعدة خبیر في شؤون السیتم الرد على مكالمتك من قبل منسق 

الاإلنترنت  على شبكة    ةحالة جدید اإلخطار �شأن  یتوفر نموذج   �الشر�ة  الخاص  اإللكتروني  موقع  عبر 

 www.internationalsos.com : وعنوانه �التالي

     ذ.م.م.  )  جلف(  انترناشونال إس أو إس  شر�ة  فإن    ،  مساعدة طبیةالحصول على  إذا استدعت حالتك  

االتصال �المستشفیات أو  من    ،  دما �كون ذلك مالئًماعن  ،  ستعمل على التأكد   )  97146018777+(  

http://www.internationalsos.com/
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  سیتم االتصال �األطباء والمستشفیات في الخارج بلغتهم الخاصة و .  الالزمةرسوم  مع ضمان جمیع الالعیادات  

 . إذا لزم األمر ،

في مرحلة مبكرة حول ذ.م.م.    )  جلف(  شر�ة انترناشونال إس أو إس  لدى  یتم استشارة المستشار�ن الطبیین  

توفر اإلسعاف  ی یتم اعتمادها.  لأفضل وسیلة نقل  ما  إمكانیة ترتیب عودة المر�ض أو المصاب إلى المنزل و 

وسیتم    طبیب بواسطة  المر�ض  ستتم مرافقة    ،  عند الضرورةو للحاالت الحرجة.  �شكل خاص  الجوي المجهزة  

 الطبیة. اقتضاء ذلك من الناحیة اإلمارات العر�یة المتحدة عند دولة تقد�م المساعدة عند الوصول إلى 

المساعدة  تسهیل  درهم إماراتي والتي ال تتطلب استخدام    2,500.00دون  �النسبة للنفقات الطبیة الطارئة  

یوًما    14فع التكالیف مباشرًة واالتصال �خط المطالبات في غضون  یرجى د   ،   حاالت الطوارئ الخاصة �

یرجى االتصال �خط    - عودتك إلى المنزل  عند  من العودة من رحلتك. إذا �نت �حاجة إلى تقد�م مطالبة  

التالیةالمطالبات   األرقام  الإرسال  �مكنك  أو    043029903/  043029835  :  على  عبر  بر�د رسالة 

 . travelclaims@ae.rsagroup.comالعنوان التالي لكتروني إلى اإل

أي نفقات أو خسارة تبعیة  عن  مسؤولیة  ال  ذ.م.م  )  جلف(  نترناشونال إس أو إس  اشر�ة  نتحمل نحن وال  ال  

عن توفیر هذه  �شكل ینشأ  شخص  أي  أي ممتلكات أو  �قع على  أو مسؤولیة قانونیة أو خسارة أو ضرر  

 ذ.م.م  )  جلف(  انترناشونال إس أو إس  شر�ة  . تتوفر خدمات المساعدة التي تقدمها  أو تأخیرها  الخدمات 

واقعة تحدث ضمن منطقة  أي  و   ؛  اإلمارات العر�یة المتحدةدولة  خارج  تواجدك  أثناء  فقط  هذا القسم  �موجب  

  )  جلف(  انترناشونال إس أو إس  قبل شر�ة  من  لن یتم تغطیتها    ،  وطنكأرض  الخاصة �االختصاص  

 .ذ.م.م
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 معلومات االتصال 

وثیقة  أو المزا�ا أو إجراءات المطالبات أو إدارة  التأمینیة  التغطیة  �خصوص    �ان لد�كم أي استفسارإذا  

 االتصال  م�مكنك  ، التأمین

أو عنوان البر�د الوطني  رأس الخیمة  لدى بنك  رقم مر�ز االتصال  اتصل ب  :  لمبیعات واالستفسارات األخرى ل

 الوطني  رأس الخیمة بنك اإللكتروني ل 

مراسلتنا عبر البر�د  أو    043029903/  043029835یرجى االتصال على األرقام التالیة    :  للمطالبات 

   nonmotorclaims@ae.rsagroup.comاإللكتروني  

mailto:nonmotorclaims@ae.rsagroup.com

