مخاطر الحريق و المخاطر الخاصة
بوليصة طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني

المقدمة
نشكركم على تأمين أعمالكم لدى طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني ( الشركة ) .
تعتبرر ذررال البوليعررة عقرردا ي ًانونيرا ي و مررن اليرردير ماةذميرة أ يررتم مراجعتهررا مررن أجر التأكررد أ التصالرري
الماكورة في الملحق (المرفقرة مالبوليعرة و التري تشرك جرءاا ي يتيرءأ مرن لرياةة ذرال البوليعرة) ذري
لحيحة وتعكس التغطية المطلومة .
ييب عليك ( كحام للبوليعة ) إخطارنا مما يلي أو إخطار مستشار التأمين الخرا
ممكن عمليا ي :

مرك فري أًررت وًر

 .1ما إذا كا ذناك تناًضا ي أو حافا ي في التأمين المقدم أو ما إذا كان متطلبات التأمين الخالة مك ًرد
تغيرت .
 .2عن أية حقائق أو تغييرات يمكننا وضعها في ا عتبار عند تقييم أو ًبول ذاا التأمين حيث أ عدم
اإلفعاح عن جميع الحقائق والتغييرات ذات العلة ًد يبط البوليعرة أو يري إ إلرى جعلهرا ةيرر
عاملة مشك تام .
ييب أ يلتءم حام البوليعة ميميع اإلجرااات المراكورة فري البوليعرة حيرث أ عردم ا لترءام مرالك ًرد
يي إ إلى أية مطالبة .
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عقد البوليصة
فرري مقامر فررع حامر البوليعررة أو موافقتررق علررى فررع القسررق المرراكور فرري الملحررق  ،توافررق الشررركة علررى
تعويض حام ا لبوليعرة أو فرع المسرتحقات والتعويضرات مالقردر والطريقرة المراكورة فري ذرال البوليعرة
شريطة أ :
 .1يخضع حام البوليعة ليميع الشروط واةحكام والقيو و  /أو ا ستثنااات التي تنص عليها ذال
البوليعة أو تنص عليها شروط التأمين اإلضافية .
.2

تتياوز مسيولية الشركة المبالغ الميمن مها أو حدو المسيولية الماكورة في ذاا السياق .

 .3تتم ًرااة الملحرق وشرروط المطالبرات العامرة والشرروط العامرة والتعريصرات العامرة وا سرتثنااات
العامة وشروط الحصاظ على الحماية العامة والتغطيات الصعالة  ،معا ي كيءا مرن عقرد واحرد ويكرو
لك كلمة ذات معنى خا نصس المعنى كما ذو موضح في البوليعة .
تم التوقيع عليه لصالح و بالنيابة عن
طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني
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شروط المطالبات العامة

تسرإ شروط المطالبات العامة التالية على جميع أجءاا البوليعة إ إذا نع البوليعرة علرى ةيرر ذلرك
مالتحديد في أإ مكا آخر .
االعتراف بالمسؤولية

يتم ا عتراف مالمسيولية أو رفض ا لترءام أو تسروية أيرة مطالبرة و الحعرول علرى
موافقة خطية مسبقة من الشركة .

التحكيم

في حالة نشوت أإ خالف مشرأ المبلرغ الراإ ييرب فعرق مموجرب أإ ًسرم مرن أًسرام ذرال
البوليعة ( مع ا عتراف مالمسيولية ) سوف يتم إحالة ذاا الخالف إلى محكرم يرتم تعيينرق
مررن ًب ر اةطررراف مموجررب اةحكررام القانونيررة ذات العررلة ويعتبررر إلرردار القرررار شرررطا ي
مسبقا ي ةإ حق للتعرف ضد الشركة .

مطالبات  -حقوق الشركة

يحق للشركة  ،سواا ًبر أو معرد تعرويض حامر البوليعرة  ،القيرام ماسرم حامر البوليعرة
مالررردفان عرررن أو تسرررو ية أيرررة مطالبرررة أو اتخررراذ أإ إجرررراا للمطالبرررة ما سرررتر ا أو ترررأمين
التعررويض مررن الغيررر فيمررا يتعلررق مأيررة مطالبررة تشررملها ذررال البوليعررة كمررا ييررب أ يكررو
للشركة حق التعرف التام في اتخاذ تلك اإلجرااات .
ييب على حام البوليعة السماح للشركة مدخول أية مباني يكو الضرر ًد وًع مهرا مرع
حيازة وا حتصاظ أو التعام مع أإ مرن الممتلكرات مرأإ طريقرة معقولرة  .ييروز التخلري
عن أية ممتلكات لعالح الشركة .

اإلعفاء من المسؤولية

ييوز أ تدفع الشركة لحام البوليعة في حالة المطالبرة الواحردة أو ميموعرة المطالبرات
التي تنشأ عن حدث واحد  ،حد ا لتءام المحد أو المبلغ الميمن مق معد خعم أية مبالغ ترم
فعها مالصع أو أإ مبلغ أً يمكن مشأنق تسوية المطالبرات وحينذرا لرن تتحمر الشرركة أإ
التءام آخر مشأ تلك المطالبات أو ميموعة المطالبات إ فيما يتعلق ممبلغ أية تكرالي أو
معروفات يتم تكبدذا ًب تاريخ الدفع .

تقيييييييييم وسييييييييلة معال ييييييية إذا عان أإ وسيلة معالية للبيانات اإللكترونية  ،والميمن عليها مموجب ذال البوليعة ،
من اةضرار  ،سوف يكرو أسراا التقيريم ذرو تكلصرة ذرال الوسريلة الصارةرة ماإلضرافة إلرى
البيانات اإللكترونية
تكرالي نسررخ البيانرات اإللكترونيررة مرن النسررخة ا حتياطيرة أو مررن اةلرول مررن ميموعررة
سامقة  .لن تتضمن ذال التكالي تكالي اةمحاث أو الهندسرة أو أيرة تكرالي أخررى تتعلرق
مإعا ة التكوين أو اليمع أو التيميع لتلك البيانات اإللكترونية  .وإذا لم يتم إلالح الوسيلة
أو استبدالها أو إعا تها إلى الحالة التي كان عليهرا فسروف يكرو أسراا التقيريم ذرو تكلصرة
الوسيلة فارةة .
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تغطي ذال البوليعة أإ مبلغ مستثنى مموجب اسرتثناا البيانرات اإللكترونيرة التري ترنص
عليهرررا ا سرررتثنااات العامرررة مرررن ذرررال البوليعرررة أو أإ مبلرررغ يتعلرررق مقيمرررة ذرررال البيانرررات
اإللكترونية لحام البوليعة أو أإ جءا آخر حتى إذا لم يتم إعا ة تكروين ذرال البيانرات أو
إعا ة جمعها أو تيميعها .
المعلومات والمساعدة

ييب توفير جميع المعلومات والمسراعدات الخالرة التري تطلبهرا الشرركة مطريقرة معقولرة
من ًب حام البوليعة على نصقتهم الخالة .

التخفيف

معررد حرردوث اةضرررار  ،ييررب علررى حام ر البوليعررة اتخرراذ اإلجررراا الصررورإ لتقلي ر ذررال
اةضرار وتينب انقطان أو التدخ في العم .
معد اإلخطار مالخسارة  ،ييب اتخاذ اإلجراا الصورإ مرن ًبر حامر البوليعرة لتقلير أيرة
أضرار أخرى أو إلامات جسدية .

إخطار الشركة

ييب على حام البوليعة فري حالرة حردوث أإ ضررر أو إلرامة جسردية إخطرار الشرركة
خطيا ي وعند استالم الشركة لإلخطار مأية خسارة  ،ييب تقرير ذلك خطيرا ي فري أًررت وًر
ممكن للشركة .
ييب تقديم ًائمة تصعيلية مأية مطالبة خالل :
 7 .1أيررام مررن ترراريخ وًررون الضرررر مررن اةشررخا اةشرررار أو نتييررة للشررغب أو
اإلضرررات المرردني أو إةررالق المعررانع أو العمررال أو اةشررخا المشرراركين فرري
اضطرامات العم .
 33 .2يوم من انتهاا فترة التعويض مشأ الخسارة مموجب ًسم انقطان العم .
 33 .3يوم من حدوث أإ ضرر آخر .
أو أإ وً إضافي تسمح مق الشركة خطيا ي .
ييب على حام البوليعة أ يرس إلى الشركة نموذج المطالبرة و  /أو أيرة مراسرالت أو
مسررتندات ذات لررلة وأيررة أوامررر اسررتدعاا أو وثيقررة لررا رة عررن المحكمررة أو أيررة وثيقررة
ًانونية أخرى لا رة ضد حام البوليعة معد وًون الخسارة .

إبالغ الشرطة

في حالة وًون سرًة أو محاولة السرًة أو فري حالرة وًرون اةضررار مرن ًبر اةشرخا
اةشرار ( مما في ذلك إحراق الممتلكات عمدا ي ) أو في حالة الشك في ذلرك  ،ييرب إرسرال
إخطررار فررورإ عنررد اكتشرراف ذلررك إلررى الشرررطة وييررب اتخرراذ جميررع الخطرروات العمليررة
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ستر ا الممتلكات التي تم فقدذا أو تم سرًتها .
شروط التسوية

إذا اختارت الشركة إلالح أية ممتلكات أو إعا تها إلى حالتها أو اسرتبدالها  ،ييرب عليهرا
القيرام مرالك فقرق مطريقرة معقولرة ممرا فيررق الكصايرة حسرب مرا تسرمح مرق ال رروف و تكررو
الشركة ملتءمة مإنصاق أكثر من المبلغ الميمن عليق .

الشروط العامة

تسرإ الشروط العامة التاليرة علرى جميرع أًسرام البوليعرة إ إذا نعر البوليعرة علرى ةيرر ذلرك فري أإ
مكا آخر .
التعديل

القانون النافذ
المتوسط

اإللغاء

التغيرات في الحقائق

إذا تم ذكرر أإ جرءا مرن القسرق فري الملحرق علرى أنرق ًامر للتعردي سروف يقروم
حامر البوليعررة  ،خررالل شررهر واحررد مررن انتهرراا كر فترررة تررأمين أو أيررة فترررات
أخرررى إضررافية تسررمح مهررا الشررركة  ،مترروفير تلررك التصالرري الترري ًررد تحتاجهررا
الشركة ويتم تعدي القسق الخا مهرال الصتررة تبعرا ي لرالك مموجرب أيرة متطلبرات
نيا ًد تكو زمة .
إذا تررم حسررات أإ جررءا مررن القسررق منرراا علررى التقررديرات الترري يوفرذررا حام ر
البوليعة  ،سوف يحتصظ حام البوليعرة مالسريالت الدًيقرة التري تحتروإ علرى
جميررع التصالرري الخالررة ذات العررلة مهررا وييررب أ يسررمح للشررركة أو ممثليهررا
مصحص تلك السيالت في أإ وً .
في حالة عردم وجرو أإ اتصراق خطري معكرس ذلرك  ،سروف يكرو القرانو النافرا
على ذاا العقد ذو ًانو اإلمارات العرمية المتحدة .
إذا ًي أ المبلغ الميمن عليق يخضرع للمتوسرق  ،وإذا كرا ذلرك المبلرغ المريمن
عليررق فرري وً ر الضرررر أً ر مررن القيمررة اإلجماليررة للملكيررة ذات العررلة  ،سرروف
يعتبر ح ام البوليعة كميمن ذاتي لنصسق فيمرا يتعلرق مرالصرق وييرب أ يتحمر
النسبة المقدرة من المطالبة تبعا ي لالك .
ييروز للشرركة إلغرراا ذرال البوليعررة أو أإ جرءا منهررا معرد إرسررال إخطرار مدتررق
ثالثين يوما ي عبر البريد المسي إلى حام البوليعة على آخرر عنروا معرروف
لديق وفي مث ذرال الحالرة يمكرن أ يحعر حامر البوليعرة  ،منراا علرى تقردير
الشركة  ،على عائد تناسبي عن القسق مالنسبة للصترة ةير المنقضية من الترأمين
.
تعتبررر ذررال البوليعررة ةيررة فيمررا يتعلررق مررأإ منررد أو ًسررم إذا حرردث أإ ممررا يلرري
مشأنها معد مدا ذاا التأمين .
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 .1إذا كررا ذنرراك أإ تعرردي فرري المبرراني أو العم ر أو ةيررر ذلررك حيررث تررتم
زيا ة خطر الخسارة أو الضرر .
 .2إذا كا ذناك أإ تغيير للحقائق الما ية .
 .3إذا توًص ر معررلحة حام ر البوليعررة إ مموجررب الولررية أو مموجررب
القانو .
وذلك ما لم يرس حام البوليعة  ،مميرر علمرق  ،إخطرارا ي خطيرا ي إلرى الشرركة
وما لم توافق الشركة على استمرارية ذاا التأمين  .يدفع حامر البوليعرة ًسرطا ي
إضافيا ي  ،عند الضرورة .
الشرط المسبق على االلتزام يسرإ ك شرط مطبق على ذال البوليعة  ،سواا كشرط عام أو كشرط خا
مأحررد اةًسررام اعتبررارا ي مررن وًر إرفرراق الشرررط ويسررتمر سرراريا ي خررالل مرردة ذررال
البوليعة  .ويعتبر الصش في ا لتءام مأإ شرط من ذال الشرروط سرببا ي فري رفرع
أية مطالبة .
تتم معا رة جميع المستحقات مموجب ذال البوليعة إذا كان أية مطالبة تتعلق
االحتيال
مأية أضرار احتيالية أو مبرالغ فيهرا مشرك عمردإ أو إذا كرا الضررر ناتيرا ي عرن
التعرف العمدإ أو عن تغاضي حام البوليعة .
تعتبر ذال البوليعة ماطلة في حالة التدليس أو تقديم اةولاف الخاطذة أو عردم
عدم اإلفصاح
اإلفعاح عن أية حقيقة ما ية .
يتأثر التأمين التي توفرل ذال البوليعة مأإ فعر أو امتنران عرن الصعر خرارج
عدم اإلبطال
عررن سرريطرة حامررر البوليعررة إذا زا خطررر الضررررر أو اإللررامة اليسررردية ،
شريطة أ حام البوليعة يخطر الشركة على الصرور مميرر علمرق مرع إرسرال
إخطار خطي و فع القسق اإلضافي  ،عند الضرورة .
فرري حالررة وفرراة حامرر البوليعررة  ،سرروف ترردفع الشررركة تلررك المبررالغ للممثلررين
الممثلين الشخصيين
الشخعرريين لحامر البوليعررة والترري يمكررن أ تكررو واجبررة الرردفع مموجررب ذررال
البوليعة لحام البوليعة ذاتق لو وفاتق شريطة التءامهم مشروط وأحكام ذال
البوليعة طالما أنها ت السارية .
من الشروط المسبقة علرى ا لترءام أ يتعهرد حامر البوليعرة مردفع مبلرغ القسرق
ضمان دفع القسط
كامالي للشركة خالل  03يوم من تاريخ مدا ذال البوليعة .
إذا لم يتم فرع مبلرغ القسرق إلرى الشرركة خرالل الصتررة الءمنيرة المحرد ة  ،فسروف
يحق للشركة إلغاا ذال البوليعة مموجب إخطار خطي لحام البوليعة .
 يخضع اإللغاا لما يلي :
أ .مبلغ القسق المدفون كامالي في حالة المطالبة ًب تاريخ اإللغاا .
ت .تكلصة القسق التناسبية مالنسبة للصترة الءمنية التي خضرع فيهرا الشرركة
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للخطر .
تم ا تصاق على أ ترس الشركة إخطار اإللغاا لحام البوليعة ًب مرا
عن خمسة أيام .

يقر
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التعريفات العامة

تسرإ التعريصات العامة التالية على ذال البوليعة  ،وعند ظهور ذال الكلمات في سياق الكلمات المعرفرة،
سوف يكو لها نصس المعنى على مدار البوليعة  ،ما لم يتم تعدي ذاا المعنى .
تحم التعريصات التالية المعاني المبينة ًرين ك منها :
المبنى ( المباني )

العمل
الشركة

فيروس الحاسب اآللي

الضرر
الخصم ( الخصومات )

يعني ذيك المبراني المملوكرة أو المسرتخدمة مرن ًبر حامر البوليعرة فيمرا يتعلرق
مأعمال حام البوليعة والتي  ،ما لم يتم اإلعرال عنهرا مرأإ طريقرة أخررى  ،يرتم
منااذا من الطوت أو الخرسانة أو اة وات ةير القاملة لالحتراق مما في ذلك :
 .1اةساا والتيهيءات الخالة مالمالك  ،و  /أو
 .2اليرردرا والبوامررات واةسرروار واةفنيررة والسرريارات والحرردائق والمبرراني
الخارجيرررررة والملحقرررررات والممررررررات والطررررررق والمنررررراطق المرلررررروفة
واةرلصة وممرات المشاة والهياك اةخرى حول المبنى والتي تتعلق مق
و  /أو
 .3الهررات والغرراز والميررال والكهرمرراا والعرردا ات واةناميررب واةسررالك ومررا
شامق  ،مما في ذلك تلك الممتلكات تح اةرض و  /أو ماةفنية الميراورة
أو الطرق المياورة والتي تخدم المبنى مشرك جءئري أو كلري ولكرن مقردر
التءام حام ذال البوليعة و  /أو
 .4الكاميرات اةمنية واإلضااات التي يمتلكها أو يستخدمها حام البوليعرة
في أو حول المبنى .
كما ذو موضح في الملحق وليس ذناك عم آخر متعلقة مأةراض ذرال البوليعرة
.
طوكيرررو مرررارين آنرررد نيشررريدو فررراير إنشرررورانس كومبررراني و  /أو شرررركات الترررأمين
اةخرى حسب ما تم توضيحق في الملحق فيمرا يتعلرق مالنسربة الموضرحة الخالرة
مهم .
ميموعة مرن التعليمرات المصسردة أو الضرارة أو ةيرر المعررح مهرا أو الكرو الراإ
يتضمن ميموعرة مرن الشرصرات ةيرر المعررح مهرا والمقدمرة مطريقرة كيديرة ةيرر
مبررة أو الكو البرميي أو ةيرل حيث ت هر ذال الشصرات عبرر ن رام الحاسروت
أو الشبكة من أإ طبيعة كان  .يتضمن فيروا الحاسب اآللي على سربي المثرال
الحعر “ حعا طروا ة “ وورمء “ و “ القنام الءمنية المنطقية “ .
أية خسارة ما ية طارئة أو أإ تل و  /أو ضرر .
يكررو حام ر البوليعررة مسرريو ي عررن المبلررغ اةول ( المرراكور فرري الموالررصات )
الخالة مأإ من و ك مطالبة سارية.
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المخاطر المحددة

البيانات اإللكترونية

األموال

فترة التأمين
البوليصة
حامل البوليصة
التلوث

المباني
الملحق  /المواصفات

الحريق  ،البرق  ،ا نصيار  ،الطائرة أو أإ جهراز ذروائي أو مروا تسرقق منهرا أو
أحررداث الش رغب أو ا ضررطرات المرردني أو المقاطعررات أو إةررالق المعررانع أو أإ
مخاطر تنشأ عن العم أو اةشخا المشاركين في اضطرامات العمال أو أعمال
اةعداا أو الرء زل أو العوالر أو الءوامرع أو الصيضرانات أو تسررت الميرال مرن
أجهءة خءانات الميال أو اةناميب أو الرشاشات نتيية ةإ سيارة على الطريرق أو
ةية حيوانات .
الحقرررائق والمصررراذيم والمعلومرررات التررري يرررتم نقلهرررا إلرررى لررريغة ًاملرررة لالسرررتخدام
للمراسررالت أو التصسررير أو المعاليررة عررن طريررق معاليررة البيانررات اإللكترونيررة أو
اإللكتروميكانيكيررررة أو أإ جهرررراز ذا تحكررررم إلكترونرررري ويتضررررمن ذلررررك البرررررامج
والبرمييررات والتعليمررات اةخرررى المشررصرة لمعاليررة البيانررات والتالعررب مهررا أو
توجيق والتالعب في مث ذال المعدات .
النقو وسندات البنوك والعملة والشيكات ( ةير الشيكات الصارةة أو التامرة جءئيرا ي
) أو الشيكات السياحية أو الحوا ت المعرفية أو أوامر البريرد أو أوامرر الردفع أو
طوامع البريد الحالية أو الطوامع ذات العلة ماإليرا أو الوحدات ةير المنتهية في
آ ت مغ الرسائ أو الطوامع التيارية ( سواا كان مثبتة على البطاًات أو ةير
ذلك ) أو طوامع اإلجازات المدفوعة أو الهدايا أو لركوك المقايضرة أو إيعرا ت
الغررداا وتررااكر السررصر وتصويضررات السررصر والبطاًررات ا ئتمانيررة للهررات ومطاًررات
الشحن .
محيرررث تكرررو جميرررع اةشرررياا السرررامقة تخرررص حامررر البوليعرررة أو يكرررو حامررر
البوليعة ًد وافق على تحم مسيوليتها .
(
تعني المواعيد المحد ة في الملحق و تبدأ معد ًيقة واحردة مرن منتعر اللير
) و تنتهي في منتع اللي (  33:33م ) .
33:31
تعني العياةة والملحق والموالصات التي تشك ذال الوثيقة .
تعني الشخص (ا شخا ) أو الكيا الميسسي الماكور في الملحق .
التخلص من أو نشر أو إطالق أو تسرت الدخا أو الغبار أو السرخام أو اللهرب أو
اةحماض أو الموا القلوية أو السامة أو المروا الكيميائيرة أو السروائ أو الغرازات
أو النصايات أو أية مهييرات أو ملوثرات أخررى فري أو علرى اليرو أو اةرض ( ممرا
في ذلك المباني أو أيرة ذياكر أخررى تقرع عليهرا ) أو أإ ميررى مرائي أو حروض
ميال .
تعني تلك المباني الماكورة في الملحق .
تلك اةجءاا من البوليعة التي تقدم المعلومات التصعريلية المقدمرة للشرركة والتري
تمث أساا ذاا العقد وتوضح التغطية والحدو المختارة .
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القسم  /األقسام
اإلرهاب

المباني غير اآلهلة

ذرراا اليررءا ( ذررال اةجررءاا ) مررن البوليعررة الترري تقرردم تصالرري التغطيررة التأمينيررة
الممنوحة .
و
أإ فع مما في ذلك على سبي المثال الحعر ؛ اسرتخدام القروة أو العنر
 /أو التهديد ةإ شخص أو ميموعة من اةشخا سواا يعملو مشك منصر أو
مالنيامرررة عرررن أو مالتوالررر مرررع أإ من مرررة ( من مرررات أخررررى أو أإ حكومرررة (
حكومررات أخرررى ) فيمررا يتعلررق مررأةراض سياسررية أو ينيررة أو أيديولوجيررة أو أيررة
أةراض مشامهة مما في ذلك نية التأثير على أإ حكومة و  /أو إفءان اليمهور أو
أإ جءا منق .
تعنري أإ مبنررى أو أإ جررءا مرن أإ مبنررى يعتبررر فارةرا ي أو ةيرر مسررتخدم مررن ًبر
حام البوليعة أو أإ مستأجر لديق خالل ساعات العم العا ية .
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االستثناءات العامة

تسرإ ا ستثنااات العامة التالية على جميع أًسام البوليعة ما لم يرنص السرياق علرى ةيرر ذلرك فري سرياق
العناوين ذات العلة أ نال أو ما لم يتم ذكر نص خا في أإ مكا آخر مالبوليعة .
التعرف على التاريخ

الخصم

البيانات اإللكترونية

لن تكو الشركة ملتءمة مموجب ذال البوليعة عن أإ مما يلي :
 .1المطالبة الناتية عن اةضرار التي تنشأ مشك مباشر أو ةير مباشر أو تعتبر
نتيية ةإ مما يلي ،
 .2ا لتءام من أإ طبيعة كا والاإ ينتج مشك مباشر أو ةير مباشر ؛
 .3اإلجرااات التي تنتج مشك مباشر أو ةير مباشر عن أإ مما يلي ،
 .4النصقات اإلضافية التي تنتج مشك مباشر أو ةير مباشر عن أإ مما يلي :
أإ عط ر مالحاسرروت أو جهرراز معاليررة البيانررات أو أإ وسرريلة أو رًاًررات لررغيرة أو
ائرررة متكاملررة أو أإ جهرراز مشررامق أو أإ مرنررامج حاسرروت سررواا كررا ملكررا ي لحامرر
البوليعة أم فيما يتعلق مما يلي :
أ .التعرف العحيح على أإ تاريخ كتاريخق الميال إ العحيح .
ت .اإلمساك مأية ميانات أو معلومرات أو أمرر أو تعليمرات أو حص هرا أو ا حتصراظ
مهررا و  /أو تصسرريرذا أو معاليتهررا  ،نتييررة عتبررار أإ ترراريخ آخررر كتاريخررق
الميال إ العحيح .
ج .اإلمساك مأية ميانات أو حص ها أو ا حتصاظ مها و  /أو معاليتها مشك لحيح
نتييررة إلعرردا أإ أمررر تم ر مرميتررق فرري أإ مرنررامج حاسرروت كررأمر يسرربب
خسارة البيانات أو عدم القدرة على اإلمساك مالبيانات أو حص ها أو ا حتصراظ
مها و  /أو معاليتها في ذاا التاريخ أو معدل .
لكن ذلك يستثني المطالبات الناتية عن اةضرار الالحقة ةير المستثناة مأإ طريقرة
أخرى ( إ فيما يتعلق ما لتءام و  /أو اإلجرااات المراكورة أعرالل ) والتري تنرتج عرن
الخطر المحد الموضح في اةًسام ذات العلة .
لن تتحم الشركة أإ التءام عن المبالغ الماكورة في الملحق ذا العلة فيما يتعلق مكر
مطالبة يتم التحقق منها معد تطبيق جميع الشروط واةحكام اةخرى من القسرم ممرا فري
ذلك أإ شرط يتعلق مالمتوسق .
يقرروم حام ر البوليعررة مترردمير أإ تررأمين فيمررا يتعلررق مررأإ مبلررغ مرراكور كمبلررغ ًام ر
للخعم في ذاا السياق .
تغطي ذال البوليعة الضرر أو التشرويق أو الحراف أو اإلترالف أو التعردي للبيانرات
اإللكترونية نتيية ةإ سبب كا ( مما في ذلرك علرى سربي المثرال الحعرر فيرروا
الحاسررروت ) أو خسرررارة ا سرررتخدام أو انخصررراض القررردرة علرررى اة اا أو التكرررالي أو
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المعروفات من أإ طبيعة كان والتي تنرتج عرن ذلرك مغرض الن رر عرن أإ سربب أو
حدث آخر يساذم في الوً الحالي أو فيما معد في المطالبة .
ولكن إذا نتج أإ حريق أو أإ انصيار من أإ مما سبق  ،سوف تغطي ذال البوليعرة ،
مموجب شروطها وأحكامها واستثناااتها اةضرار التي تنتج خرالل فتررة الترأمين علرى
الممتلكات الميمن عليها مموجب ذال البوليعة .
تغطي ذال البوليعة اةضرار الناتية عن :
التلوث
أ .التلوث للممتلكات الميمن عليها ةير تلك الناتيرة عرن التلروث الراإ ينرتج عرن
أإ خطر محد .
ت .أإ خطر محد ينتج محد ذاتق عن التلوث .
تغطرري ذررال البوليعررة اةضرررار الترري تلحررق مأيررة ممتلكررات كانر أو أيررة مطالبررة أو
اإلشعاع
معروفات تنتج عن أو فيما يتعلق مأإ خسائر تامعرة أو أإ الترءام ًرانوني ينرتج مشرك
مباشر أو ةير مباشر عن أو فيما يتعلق مأإ مما يلي :
 .1التحوير إلرى أيونرات  ،أو اإلشرعاعات أو التلروث النراتج عرن اإلشرعان مرن أإ
وًو نووإ أو نصايات نووية ناتية عن حرق الوًو النووإ .
 .2الموا اإلشعاعية أو السامة أو المتصيرة أو أيرة خعرائص ضرارة أخررى تنرتج
عن أإ تيمع نووإ ًام لالنصيار أو أإ عنعر نووإ من ذاا التيمع .
االنف ييييييييييييار الصييييييييييييوتي  /تغطي ذال البوليعة اةضرار الناتية عن ضغق اةمواج التي تنرتج عرن الطرائرات
أو أية أجهءة سصر جوية أخرى أو تسير مسرعة العوت أو مما يصروق سررعة العروت
االنف ارات الصوتية
.
 .1تغطي ذال البوليعة :
اإلرهاب
أ .اةضرار التي تلحق مالممتلكات ؛
ت .أية خسارة تنتج عن انقطان العم ؛
ج .أإ مسيولية ؛
 .أية إلامة جسدية مأإ طبيعرة كانر أو أإ تكلصرة أو معرروفات تنشرأ
عن أو فيما يتعلق مشك مباشر أو ةير مباشر ماإلرذات .
 .2إذا ا عررر الشرررركة أنرررق نتييرررة لهررراا ا سرررتثناا فرررإ أإ ضررررر أو تكلصرررة أو
معرروفات أو الترءام يرتم تغطيتررق مموجرب ذراا التررأمين  ،سروف يقرع عرربا
إثبات عكس ذلك على حام البوليعة .
 .3فيما يتعلق متغطية الممتلكات وانقطان العم فقق :
تغطي ذال البوليعة اةضرار التري تلحرق مالممتلكرات أو الخسرارة
أ.
الناتيررة عررن انقط ران العمر مررن أإ طبيعررة كانر سررواا كان ر ناتيررة
مشك مباشر أو ةير مباشر عن أو فيما يتعلق مأإ تعرف يتم اتخاذل
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لضبق أو منع أو إخما أإ عم إرذامي .
ت .في حالرة كرو أإ جرءا مرن أحكرام اسرتثناا اإلرذرات ةيرر سرارإ أو
ةير ًام للتطبيق  ،ت ماًي اةحكام سارية ومطبقة .
مخاطر الحروب و المخياطر تغطي ذال البوليعرة اةضررار أو اإللرامة اليسردية الناتيرة مشرك مباشرر أو ةيرر
مباشر عن أو فيما يتعلرق مرالحروت أو الغرءو أو أعمرال اةعرداا اةجانرب أو اةعمرال
المشابهة
العدائية أو عمليات الحروت ( سرواا كانر الحررت معلنرة أو ةيرر معلنرة ) أو الحررت
المدنيررة أو التمررر أو الثررورات أو الععرريا أو أإ ًرروة عسرركرية أو ًرروة مغتعرربة أو
التأميم أو المعا رة أو ا ستحواذ أو الحيرء أو أإ إترالف مرأمر حكرومي أو مرأمر مرن
أإ سلطة عامة فيما عدا أإ تل يحدث مموجرب أمرر مرن السرلطة العامرة لمنرع انتشرار
الحريق أو ا نصيار وً وًوعق .
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شروط الحماية و الصيانة العامة

تسرإ شروط الحماية والعيانة العامة التالية على جميع أًسام ذال البوليعة ما لم ينص السياق على ةير
ذلك مشك محد .
إنذار الحريق اآللي

من الشروط المسبقة على ا لتءام أ يتعهد حام البوليعة ممرا يلري عنرد وجرو ن رام
الحريق اآللي في أإ مبنى من المباني .
 .1إجراا اختبار ك أسبون ةةراض التحقق من شروط ك مطارية وفريرق مطراف
ماإلضافة إلى التوليالت الثامتة من خارج الموًع .
 .2اختبار ك ناحية من نواحي الن ام ك ستة أشرهر مشرك متكررر ،مرع إلرالح أإ
عيب يتضح وجو ل وحصظ تقرير عن ذلك جراذءا ي لكري يرتم فحعرق مرن ًبر ممثر
الشركة عند المطالبة مالك .
 .3إخطررار الشررركة مقرردما ي مررأإ اعررتالل فرري ن ررام إنرراار الحريررق ماسررتخدام اسررتمارة
ا عتالل القياسية المالئمة الخالة مالشركة .
 .4إخطار الشركة على الصور عن إزالة أإ إناار حريق آلي .
وعالوة على ذلك يتعهد حام البوليعرة مموجرب ذراا أ يكرو التركيرب مكصرااة
فعالية مستمرة .

و

شريطة مراعاة ما سبق  ،لن يتم إمطال ذال البوليعة نتيية ةإ عيب فري ن رام إنراار
الحريق اآللي الماكور إذا نتج ذلك عن أية ظروف ةيرر معروفرة لحامر البوليعرة أو
خارجة عن إرا تق .
الفحوصييات الكهربائييية
المباني و المعدات )

( من الشروط المسبقة على ا لتءام أ :
 .1يتم فحص الن ام الكهرمائي مالمبنى ( أو اليءا الخا محامر البوليعرة فري
المبنى ) و اختبارل من ًب ذيذة الدفان المدني مرع إلردار شرها ة فحرص معرد
إجراا الصحص الماكور .
 .2يرررتم إجرررراا أإ عمررر مررراكور علرررى ذرررال الشرررها ة لضرررما كرررو التركيبرررات
الكهرمائية تصي ممتطلبات ذيذة الدفان المدني و ذلك خالل  03يوم من إلردار
الشها ة .
 .3ك ر نسررخة مررن ك ر شررها ة إنيرراز و فحررص يررتم ا حتصرراظ مهررا مررن ًب ر حام ر
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البوليعة و تكو متاحة للشركة مناا على طلبها .
 .4يتم فحص التركيبات الكهرمائية و اختبارذا خالل الصترة الءمنية المولى مها
مشها ة اإلنياز و الصحص .
 .5جميررع اةجهررءة الكهرمائيررة ممبنررى حامر البوليعررة يررتم فحعررها مررن ًبر أحررد
أعضاا ذيذة الدفان المدني مرة واحدة على اةً ك عام من أج التحقق من
حالتهرررا و سرررالمتها و يرررتم إرفررراق إشرررعار “ ترررم اختبارذرررا لضرررما السرررالمة
الكهرمائية “ ميميع اةجهءة ( ويحم ذاا اإلشعار تاريخ ذلك الصحص ) .
األبييواب الخاصيية بييالهروب من الشروط المسبقة على ا لتءام أ يتعهد حام البوليعة مالحصاظ على جميع موانع
الحريق و المعراريع فري حيازترق أو تحر سريطرتق فري حالرة عاملرة و معيردة عرن أيرة
وقت نشوب الحريق
إعاًات في جميع اةوًات .
الحد األدنى للمعايير االمنيية مررن الشررروط المسرربقة علررى ا لتررءام أ يضررمن حامر البوليعررة الوفرراا مالحررد اة نررى
( السيييييارية بشيييييأن تغطيييييية للمعايير اةمنية مالمبنى و كونها في حالة عاملة تامة و مالئمة عند ترك المبنى :
السرقة أو األضرار النات ة
 .1أ تكررو جميررع اةمرروات الخارجيررة والداخليررة الترري تسررمح مالرردخول إلررى المنرراطق
عن األعمال العدائية فقط )
المشتركة أو العامة من المبنى ميهءة مما يلي :
أ .مرانع الحريرق متيوير مسرتطي معرنون مرن الخشرب أو ًصر مغلرق مخمررس
رافعات أو س ًيو مرن الحديرد المقروى المتشرامك مرالتءامن مرع لوحرة تررك
مالئمة اخ لندوق أو شريق ةلق ومشبك سلي .
ت .ترماسين ممصع  ،يتم تركيبهما أعلى وأسص أإ مات يصتح مالخارج .
 .2أ يررتم تيهيررء جميررع مسررتويات الطررامق اةرضرري و الطررامق السررصلي فيمررا يتعلررق
مالنوافا  /المناور و أية نوافرا أو منراور مصتوحرة أخررى يمكرن الولرول إليهرا مرن
السررق أو مررن منطقررة الشرررفة أو منافررا الخررروج فرري حالررة الحريررق أو السررتائر أو
اةناميررب السررصلية  ،مأًصررال النوافررا الرئيسررية إ إذا كان ر ذررال النوافررا أو المنرراور
محميررة مبوامررات مررن القضرربا المعررنوعة مررن الحديررد العررلب أو البوامررات القاملررة
لإلةالق المعنوعة من المعد الممتد أو الشبكة الملحومة .
 .3يتم تيهيء أية تدامير أمنية إضافية تصرضها الشركة مموجب متطلبات اةخيرة .

يتم استبعا أإ مات أو نافاة تم تعميمها مشك رسمي كمخرج للحريق من المتطلبرات
السامقة .
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االحتياطات المعقولة

مررن م رين الشررروط المسرربقة علررى ا لتررءام أ يتخررا حام ر البوليعررة كافررة ا حتياطررات
المعقولة لمنع أو تقلي جميع الخسائر مموجب ذال البوليعة .
 يتخا الميمن عليق جميع خطوات الرعاية المعقولة التالية :
 .1من أج منع الحوا ث و أية إلامات أو أضرار .
 .2من أج مراعراة و ا لترءام مرأإ ًروانين و التءامرات و متطلبرات تصرضرها أإ
سلطة تشريعية أو محلية .
 .3عند اختيار الموظصين و اإلشراف عليهم .
 .4للحصراظ علرى آ ت و معردات المبنررى و كر شريا مسررتخدم فري العمر مطريقررة
فعالة و آمنة .
 .5إلالح أإ عيب أو خطر ًد ي هر و اتخاذ تلك التدامير ا حتياطية اإلضرافية
التي تتطلبها ال روف .

تعريفات متطلبات األمين و
اإلنذار

 تركيب إنذار الدخالء :
يعني اةجءاا المكونة الماكورة مالتصالري فري موالرصات اإلنراار و يتضرمن
ذلك اةجهءة المستخدمة لنق أو استالم اإلشارات .
 حامل المفاتيح :
يعني حام البوليعة أو أإ شخص لديق مصراتيح الشرركة و المصروض مرن ًبر
حام البوليعة محيث يكو :
 .1موجو ا ي في جميع اةوًات من أج
أً .بررول اإلخطررار ماةخطرراا أو إشررارات اإلنرراار ذات العررلة متركيررب
إناار الدخالا .
ت .حضور والسماح مدخول المبنى .
 .2أ يكو مدرما ي تمامرا ي علرى تشرغي اإلنراار ممرا فري ذلرك علرى سربي المثرال
الحعر الضبق  /إزالة الضبق الخا ماإلناار .
 الشخص المسؤول :
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يعني الشخص المصوض من ًبر حامر البوليعرة و الراإ يكرو مسريول عرن
تأمين المبنى .
متطلبات األمن و اإلنذار

من الشروط المسبقة على ا لتءام أ يضرمن حامر البوليعرة أو أإ شرخص مسريول
آخر أ جميرع وسرائ الحمايرة اةمنيرة السرارية و المطلومرة مرن ًبر الشرركة ييرب أ
تكو عاملة تماما ي من أج تأمين المبنى عند تركق ةير مأذو ي أو مغلقا ي.
و من الشروط المسبقة أيضا ي  ،عند حماية المبنى أو أإ جءا منق مإناار الدخالا أ :
 .1إناار الدخالا الماكور :
يتم تعديلق أو تغييرل مأإ طريقة كان فيما عدا ذلرك التعردي أو التغييرر
أ.
الاإ تقرل الشركة .
ت .تتم ليانتق مموجب عقد مع أشخا ًائمين على التركيب تقرذم الشركة
أو حسب ا تصاق الخطي من ًب الشركة .
 .2تتم إزالرة جميرع المصراتيح الخالرة متركيرب إنراار الردخالا  ،ممرا فري ذلرك المصراتيح
المء وجررة ذات العررلة مرراةمن ( و أإ ةرفررة آمنررة أو ًويررة اخرر المبنررى ) مررن
المبنى عند ترك المبنى ةير مأذول أو مغلقا ي.
 .3ييب على حام البوليعة :
أ .الحصاظ على سرية الشيصرات الخالرة متشرغي تركيرب إنراار الردخالا مرع
عدم ترك تصالي تلك الشصرات مالمبنى عند تركق ةير مأذول أو مغلقا ي.
ت .تغيير الشيصرة اةمنية عند مغا رة حام المصتاح لعملق .
(ج) إخطار الشركة على الصور عنرد اسرتالم أيرة مراسرالت مرع إرسرال إخطرار
مأ مستوى الر على إناار الدخالا ًد تم أو سوف يتم تخصيضق أو سحبق
.
( ) تعيين اثنين على اةً لحم المصتاح مع تسيي التصالي الخطيرة ( التري
ييرررب أ تكرررو حديثرررة ائمرررا ي ) ةسرررمائهم و عنررراوينهم السررركنية و أرًرررام
ا تعررال مهررم لرردى ن ررام اسررتقبال اإلنرراار الخررا مالشررركة و الشرررطة و
توفير تلك المعلومات التي يحتاجو إليها .
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 .4في حالة :
أ .اإلخطار مأإ خطأ في اإلناار .
ت .تصعي تركيب إناار الدخالا .
جً .طع وسيلة نق أو استالم اإلشارات إلى أو من إناار الدخالا .
خالل أإ فترة يتم إعدا إناار الدخالا مها  ،ييب أ يحضر حام المصتاح إلى المبنرى
في أًرت وً ممكن .
 .5ييب عردم تررك المبنرى و شرخص واحرد مسريول محرد أ نرى ،إ معرد الحعرول
على موافقة الشركة .
أ .إ إذا كررا إنرراار الرردخالا ًررد تررم ضرربطق مشررك كامر مررع وسرريلة لنقر أو
اسررتالم اإلشررارات ( ممررا فرري ذلررك مسررار أو مسررارات اإلشررارة ) مطريقررة
عاملة و فعالة مشك تام .
ت .إذا سحب الشرطة ر ذا على :

مواد التدخين

يتضرمن تكنولوجيرا

()i

تصعي اإلناار ( حيث أ تركيب إنراار الردخالا
تصعي اإلناار الميكدة ) .

()ii

تصعي اإلناار الميكد عندما يتضمن تركيب إنراار الردخالا تكنولوجيرا
تصعي اإلناار الميكد .

يتم السماح متدخين السيائر أو التبغ مالمبنى (
من الشروط المسبقة على ا لتءام أ
إ في اةماكن المخععة لالك ) و يتم وضع إشعارات مالئمة مهاا المعنى في أماكن
مارزة على مدار المبنى .

تركيييب المرشييات و صيييانة من الشروط المسبقة علرى ا لترءام أ يقروم حامر البوليعرة معريانة المرشرات اآلليرة
وأجهءة اطصاا الحريق والحصاظ عليها في جهوزيرة عمر تامرة ،إذا ترم تركيبهرا فري أإ
أجهزة إطفاء الحريق
من المباني التي يمتلكهرا أو يشرغلها أو يسرتخدمها حامر البوليعرة ةةرراض العمر و
يتعهد حام البوليعة مما يلي :
 .1إجراا اختبار مرة واحدة على اةً أسبوعيا ي ةةراض التحقق من شروط :
أ .ا تعال مع فريق المطاف أو المكا الميهء ائما ي خارج الموًع  ،و
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ت .البطاريررات الخالررة منق ر إشررارات اإلنرراار مررن تركيبررات المرشررة إلررى فريررق
المطاف أو الموًع الخارجي الميهء ائما ي .
ملحوظررة  :إذا ًرردم فريررق المطرراف تعهرردا ي خطي را ي متنصيررا ذرراا ا ختبررار  ،سرروف تقتعررر
مسيولية حام البوليعة على المتطلب ( ت ) .
عنررد عرردم متامعررة ال ردائرة المعنيررة فرري النقطررة ( أ ) مشررك مسررتمر  ،ييررب إجررراا ذرراا
ا ختبار في جميع أيام اةسبون ( ماستثناا اإلجازة ) .
 .2تدمير فحص جميع اةجهءة ك أسبون ةةراض التحقق من كرو جميرع النرواحي
الخالة مها في حالة عاملة ومالئمة .
 .3إلالح أإ عيب علرى الصرور سرواا ترم اكتشرافق عرن طريرق ذلرك الصحرص أو ةيرر
ذلك وفيما يتعلق مالمرشات اآللية  ،يتعهد حام البوليعة أيضا ي مما يلي :
أ .إجراا ا ختبارات ك أسبون لغرض التحقق من أ أًرا اإلناار في حالرة
عاملة و أ لمامات الوً التي تتحكم في تولي الميال مصتوحرة مشرك ترام
.
ت .تشغي مضخات الحريق الكهرمائية لحد أ نى ً 13ائق مرع تشرغي مضرخات
الحريق التي تعم مالديءل لحد أ نى ً 33يقة ك أسبون مرع ضرما الحصراظ
على جميع النواحي في حالة عاملة و مالئمة .
(ج) العيانة الوًائية ةن مة المرشات و تولي الميال .
( ) إجررراا اختبررارات نع ر سررنوية علررى جميررع مصرراتيح ترردفق الميررال ةةررراض
التحقق من أ جميع توليالت الميال سليمة و تسيي تصالي ك اختبار .
(ل) إخطررار الشررركة مقرردما ي مررأإ ضررع فرري ن ررام الوًايررة مررن الحريررق ماسررتخدام
العيغة المعيارية المالئمة الخالة مالشركة .
(و) إلالح أإ عيب ي هر عن ذال ا ختبارات على الصور .
شريطة مراعاة مرا سربق  ،لرن يرتم إمطرال ذرال البوليعرة نتييرة ةإ عيرب فري أإ مرن
المرشات اآللية و أجهءة إطصاا الحريق نتيية ةإ ظروف يعرفها حامر البوليعرة
أو تخضع لسيطرتق .
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منضدة الرفع

من الشروط المسبقة على ا لتءام أ يتم رفرع السرلع فري أإ طرامق سرصلي أو فري القبرو
محد أ نى  15سم عن اةرض .

شرط عدم شغل العقار

من الشروط المسبقة على ا لتءام أ يتم إجراا ما يلي في حالة أإ مبنى ةير مأذول
 .1إةالق خدمات التيار الكهرمائي و ن ام تعري

الميال عند إخالا المبنى ما لم :

أ .تكو الكهرماا زمة لإلمقاا على تشغي أإ ن ام إناار الدخالا ؛
ت .تكو ذناك حاجة إلى خدمات التيار الكهرمرائي مرن أجر الحصراظ علرى أن مرة
المرشررات فرري حالررة عاملررة تمام را ي  .فرري مث ر ذررال ال ررروف  ،ييررب أ تكررو
رجة الحرارة في أ نى معد تها (  5رجة مذوية ) ؛
 .2يتم فحص المبنى مشك تام سواا من الناحية الداخليرة أو الخارجيرة و علرى أسراا
أسبوعي على اةً من ًب حام البوليعة أو الموظصين لديق ؛ و
(أ) ا حتصاظ مسي متلك الصحولات ؛
(ت) إلالح جميع العيوت في اةمن والعيانة على الصور .
 .3ييب إزالة تراكمات الموا القاملة لالحتراق خالل الصحص .
 .4ييب تأمين المبنى ضرد الردخول ةيرر القرانوني ممرا فري ذلرك وضرع جميرع اةًصرال
اةمنية كما ييب أ تكو جميع اآلليات اةمنية في وضع التشغي .
يحق للشركة أيضا ي تغيير الشروط أو إلغاا التغطية عند الضرورة .
شروط النفايات

 من الشروط المسبقة على ا لتءام :
 .1ا حتصاظ مالنصايات مرن الءيروت أو الشرحوم و  /أو مالمرس التن ير المسرتخدمة و
الترري ت ر فرري المبنررى معررد توً ر عمليررات العم ر اليوميررة  ،فرري حاويررات معدنيررة
مغطاة مع إزالة محتويات الحاويات المعدنيرة مرن المبراني مررة واحردة علرى اةًر
ك أسبون .
 .2إزالة جميع النصايات التيارية اةخرى القاملة لالحتراق في نهاية ك يوم عم مرن
المبنى .
 .3تخءين جميع النصايات أو القمامة خارج المباني في :
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أ .حاويات ةير مغطاة و مغلقة ةير ًاملة لالحتراق أو
ت .سالت معدنية اخ المناطق المخععة محيث تبعد عن أإ مبنى منحو  13م
على اةً و يتم إزالة ما مها عند امتالاذا .
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التعريفات اإلضافية

تسرإ التعريصات اإلضافية التالية على ذاا القسم مالكام و عند ظهور ذال الكلمات المعرفة في إطار ذراا
القسم ،تحم ذال الكلمات نصس المعنى على مدار ذاا القسم .
تحم التعريصات التالية المعاني المبينة ًرين ك منها :
أجهيييزة الحاسيييب اآلليييي تعني تركيبالحاسب اآللي و المعدات الملحقرة والمسراعدة ممرا فري ذلرك الحواسرب المحمولرة و ميانرات
الحاسرروت المحمولررة و معرردات معاليررة الكلمررات و الهوات ر المعتمرردة علررى الحاسرروت و الررتلكس و
والبرم يات
الصرراكس و /أو المعرردات المسررتخدمة مررع جميررع مررا سرربق ممررا فرري ذلررك البرررامج المرتبطررة الترري يررتم
استخدامها و تكو ملكا ي لحام البوليعة أو يكو حام البوليعة مسيو ي عنها و تقع اخر المبنرى
.
المحتويات

تعني اآل ت و اة وات و جميع المحتويرات اةخررى ( ةيرر السرلع و اةثراث و التيهيرءات الخالرة
مالميجر ) مما في ذلك التحسينات و التعديالت و الءخارف معقار حام البوليعة أو التي تكرو فري
حيازة حام البوليعة كأمانة و يتحم مسيوليتها و تقع مالمبنى .

الزجاج الثابت

يعني الءجاج الثام في ذلك اليءا من المبنى الاإ يشغلق حام البوليعة و يكو مسيو ي عنق ممرا
فرري ذلررك التكررالي المعقولررة الخالررة مرراةلواح الءجاجيررة و الترري يررتم تكبرردذا فرري حالررة كسررر الءجرراج
الثام .

الملكية المؤمن عليها المباني و المحتويات و السلع و البنو اةخرى الموضحة و  /أو المولوفة في الملحق .
اإلي ار

يعني مبلغ اإلييار الواجب الدفع من ًب حام البوليعة مشأ العقارات الميجرة.

السلع

تعني السلع و الموا التياريرة ممرا فري ذلرك اةعمرال المتقدمرة و العقرار الخرا محامر البوليعرة أو
الممتلكات التي تكو في حيازتق علرى سربي اةمانرة أو كعمولرة أو التري يتحمر مسريوليتها و تكرو
اخ المبنى .
التغطية التأمينية
توافق الشركة على أنق في حالة حدوث أإ ضرر ةإ من الممتلكات الميمن عليها نتيية ةإ مرن أخطرار
الحريق أو اةخطار اةخرى الماكورة خالل فترة التأمين  ،فسوف تدفع الشركة لحام البوليعة ًيمة ذال
الممتلكررات المرريمن عليهررا وً ر وًررون أإ ضرررر أو منرراا علررى اختيررار الشررركة يمكررن للشررركة إعررا ة تلررك
الممتلكات الميمن عليها أو أإ جءا منها إلى حالتها اةللية أو اسرتبدالها مموجرب شرروط ا سرتثنااات و
و ا سرتثنااات التري ترنص
الشروط اإلضافية من ذاا القسم و الشرروط اإلضرافية العامرة و القيرو
عليها البوليعة .
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 مخاطر الحريق و المخاطر األخرى
 .1يشم ذلك الحريق ( سواا ناتية عن ا نصيار أو ةيرل ) و التي

تنشأ عن أو من خالل :

أ .ا ذتياج أو التسخين أو الخضون ةإ عملية تتضمن استخدام الحرارة من ًب حام البوليعة .
ت .الء زل أو النيرا اليوفية أو أعمال الشغب أو ا ضطرامات المدنية .
 .2البرق
 .3أ .ا نصيار ةير الناتج عن أو من خالل أإ من المخاطر الماكورة في النقطة  ( 1ت ) .
()i

الاإ يحدث للسخانات المستخدمة لألةراض المحلية فقق .

()ii

في أإ مبنرى يمثر جرءاا ي مرن أيرة أعمرال تتعلرق مالغراز أو تتعلرق مالغراز المسرتخدم
ةةراض محلية أو في اإلضااة أو التسخين مالمبنى .

ب .االنف ار باستثناء :
 .1الضرر ( ةير الضرر الناتج عن الحريق الناتج عن ا نصيار ) الناتج عن انصيار السخا
( ةير المستخدم لألةراض المحلية فقق ) أو أإ ةسالة أطباق أو أإ جهاز يكو الضغق
الداخلي مق ناتيا ي عن البخار فقق ويخص حام البوليعة أو يخضع لسيطرتق .
 .2الضرر الاإ يلحق مغسا ت اةطباق أو اةجهءة أو محتوياتها وينرتج عرن انصيارذرا لكرن
ذاا ا ستثناا يسرإ إذا كان ذال اة اة مغطاة فيما يتعلرق ما نصيرار مموجرب موليعرة
ذندسية .
 .4الطائرات أو أية أجهءة ذوائية أو موا تسقق منها .
 .5الء زل
 .0النيرا اليوفية .
 .7الشغب أو ا ضطرات المدني أو اإلضرامات أو إةالق المعانع أو اةشرخا
في اضطرامات العمال أو اةشخا العدائيين ولكن ماستثناا :

أو اةفررا المشراركين

أ .الضررر النراتج عررن أو فيمرا يتعلررق مالمعرا رة أو الترردمير أو ا سرتحواذ مررأمر مرن الحكومرة أو أإ
سلطة عامة .
ت .الضرر الناتج عن وً

اةعمال .
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ج .فيما يتعلق ماةضرار ( ةير اةضرار الناتية عن الحريق أو ا نصيار ) الناتية مشك مباشر عن
أعمال اةشخا العدائيين الاين يتعرفو مالنيامة عن أو فيما يتعلق مأإ من مة سياسية .

 .8العوال

()i

اةضرار الناتية عن السرًة أو محاولة السرًة .

()ii

اةضرار التي تحدث عند عردم شرغ المبنرى وعردم اسرتخدامق ةإ مرن أنشرطة العمر
لدى حام البوليعة أو أإ مستأجر آخر .

أو اةعالير أو الصيضانات  ،و لكن ماستثناا :

أ .اةضرار الناتية عن تسرت الميال من محبس أإ ميرى مائي طبيعي أو لناعي ( ةير خءانات
الميال أو أجهءة الميال أو اةناميب ) أو من أإ محيرة أو لهريج أو ًناة أو سد .
ت .اةضرار الناتية عن اإلةراق الناتج عن البحر سواا نتيية للعالصة أو اإلععار أو ةير ذلك .
ج .اةضرار التي تتعلق مالتغيير في مستوى جدول الميال .
 .اةضرار الناتية عن العقيع أو الهبوط أو ا نء ق اةرضي أو ارتصان اةرض .
ل .اةضرار التي تلحق ماةسوار والبوامات والملكية المنقولة عند فتح المبنى .
و .اةضرار الناتية عن تسرت الميال من خءانات أو أجهءة أو أناميب الميال .
 .9تسرت الميال من خءا الميال أو أجهءة الميال أو اةناميب و لكن ماستثناا :
أ .اةضرار التي تحدث عنرد عردم شرغ المبنرى و عردم اسرتخدامق ةإ أنشرطة تياريرة تخرص حامر
البوليعة أو أإ مستأجر .
ت .اةضرار الناتية عن الميال التي تخرج أو تتسرت من أإ تركيب أو من أإ مرشات آلية .
 .13الميال التي تخرج عن أو تتسرت عن الحوا ث الناتية عن تركيرب المرشرات اآلليرة فري المبنرى و لكرن
ماستثناا :
أ .اةضرار الناتية عن التيمد عند عردم شرغ المبنرى و عردم اسرتخدامق ةإ مرن اةنشرطة التياريرة
الخالة محام البوليعة أو أإ مستأجر .
ت .اةضرار الناتية عن الحريق .
ج .اةضررار الناتيرة عررن ا نصيرار ( ممرا فرري ذلرك تصييرر أو انصيررار المبنرى ) أو الرء زل أو النيرررا
اليوفية .
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 .اةضرار التري تلحرق متركيبرات المرشرات اآلليرة ةيرر اةضررار الناتيرة عرن الميرال المنعررفة أو
المتسرمة نتيية ةإ حا ث من تركيبات المرشات اآللية .
 .11تأثير أإ سيارة على الطريق أو أية سلع تقع منها أو أية حيوانات  ،ماستثناا اةضرار ذات العرلة ممرا
يلي :
أ .السيارات و الرافعات و أجهءة الرفع اةخرى .
ت .الممتلكات التي يتم حملها وً حدوث التأثير .
 .12ذبوط و ارتصان اةرض أو انء ًها  ،و لكن ماستثناا :
أ .اةضرار الناتية عن تسوية أو حركة اةراضي المعنوعة أو عن تآك الضرصة أو النهرر
.
ت .اةضرار التي تحدث عندما يكو المبنى أو أإ جءا منرق تحر اإلنشراا أو خاضرع للهردم
أو اإللالح الهيكلي .
ج .اةضرررار الترري تلحررق مررأإ طريررق أو أيررة أرلررصة أو سرراحات انت ررار سرريارات أو مبرراني
خارجية أو ملحقات أو جدرا أو موامات أو أسوار ما لم يلحرق الضررر مالهيكر الرئيسري
للمبنى نتيية لنصس السبب وفي نصس الوً .
ييب أ يرس حام البوليعة إخطارا ي فوريا ي للشرركة فري حالرة ذردم المبنرى أو فري حالرة
الحصررر أو العمليررات الترري تبرردأ فرري أإ موًررع مترراخم  .فرري مث ر ذررال الحالررة  ،سرروف يحررق
للشرركة تغييررر أو إلغرراا التغطيررة المقدمررة فرري ذرراا القسررم نتييررة للترردمير أو اةضرررار الترري
حدث من ذبوط اةرض أو ارتصاعها أو انء ًها .
 .اةضرار الناتية عن التعميمات المعيبة أو الحرفية الخاطذة أو استخدام موا معيبة .
ل .اةضرار الناتية عن التسوية الطبيعية أو وضع ذياك جديدة .
و يخضع ذلك للشروط اإلضافية و ا ستثنااات اإلضافية مهاا القسم و الشروط العامرة و
القيو و شروط ذال البوليعة
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االستثناءات اإلضافية


يغطي ذاا القسم ما يلي :
 .1الموا المتصيرة
 .2الءجرراج الثامر المحصررور أو المبقررع أو تركيبررات اإلضررااة النيررو أو أإ تركيبررات إضررااة
أخرى أو أية عالمات فتات أو أناميب .
 .3المركبات المرخعة لالستخدام على الطريق ( مما فري ذلرك أيرة ملحقرات ) أو أإ كرافرا
أو ًاطرة أو ًطرار سركة حديرد أو ًراطرات أو وسرائق النقر المتعرد ة أو سرصن أو طرائرات
تحم السلع .
 .4الممتلكات المنقولة إلى خارج المبنى و الماكورة في الملحق .
 .5الممتلكات أو الهياكر فري سرياق اإلنشرااات و المروا أو التيهيرءات ذات العرلة مرأإ مرن
ذال الممتلكات في سياق اإلنشااات .
 .0اةرض أو اةرلرصة أو اةرلررصة البحريرة أو أرلررصة المروان أو اليسررور أو اةنصرراق أو
القنوات أو الحصر أو السكك الحديدية .
 .7المواشي و  /أو المحالي و  /أو النباتات و  /أو ا شيار و /أو المناظر الطبيعية النامية
.
 .8الممتلكات التي يلحقها الضرر نتيية لخضوعها ةية عملية .
 .9الهوات

المحمولة و  /أو المساعدات الشخعية الرًمية و  /أو الحواسب المحمولة .

 .13الممتلكات التي تخضع للتأمين مموجب أإ موليعة أو موليعات تأمين محرية وً وًون
ذاا الضرر أو التل .
 .11أية ممتلكات تخضع لتأمين أكثر تحديدا ي من ًب أو مالنيامة عن حام البوليعة أو مموجب
أإ ًسم آخر ( أًسام أخرى ) من ذال البوليعة .
 .12اةضرار التي تلحق مأإ مولد كهرماا أو محول للطاًة الكهرمائية أو محرك أو أسالك أو
مولالت رئيسية أو أية أجهءة كهرمائية أخرى و تنتج مشك مباشر عن الدائرة القعيرة
أو التسخين الااتي الناتج عرن الضرغق الءائرد أو تسررت الكهرمراا  ،لكرن ذراا ا سرتثناا
يسرإ على اةضرار الناتية عن الحريق الناتج عن أسبات مث اةسبات التري ترم ذكرذرا
محيث يكو الحريق خارج اليهاز .
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الشروط اإلضافية
القيييود علييى جميييع المحتويييات
األخرى

 من المعروف أ التءام الشركة فيما يتعلق مما يلي :
و
 .1المسررتندات و المخطوطررات و كتررب العمر و النمرراذج و القوالررب و الخطررق
التعميمات  ،تعتبر ًالرة على ًيمة الموا و تكلصة إعا ة كتامة ك ممرا سربق أو
إعا ة إنتاجق و ليس فيما يتعلق مقيمتها مالنسبة لحام البوليعة .
 .2المالمس و اةةراض الشخعية و اة وات و الدراجات الهوائية ( ةير الدراجات
النارية ) الخالة مالمدراا و الموظصين و الءائرين و التري تخضرع ةإ ترأمين
آخر  ،تخضع للحد الماكور في الملحق .
 .3الميرروذرات و اةحيررار الثمينررة و المعررا الثمينررة و الصررراا والسرربائك الاذبيررة و
الكتب النا رة أو اةعمال الصنية ةير الطالا أو المخروطات أو المطبوعات أو مرا
شامق  ،تتعلق مالمخاطر المحد ة فقق و تخضع للحد الماكور في الملحق .
 .4معدات الحاسروت  ،تكرو المسريولية عرن المخراطر المحرد ة فقرق و تخضرع للحرد
المرراكور فرري الموالررصة  .تقتعررر سرريالت  /ميانررات أن مررة الحاسرروت علررى ًيمررة
الموا و تكلصة إعا ة كتامتها أو إنتاجهرا و لريس فيمرا يتعلرق مقيمتهرا مالنسربة لحامر
البوليعة .
 .5اةموال  ،تكو المسيولية عن المخاطر المحد ة فقق و تخضع للحد الماكور فري
الملحق .
 .0أعمال الطرالا و المنقوشرات و المطبوعرات و مرا شرامق  ،تخضرع المسريولية للحرد
الماكور في الملحق .
 .7الءجرراج ( ةيررر الءجرراج الثام ر ) و الخررءف العرريني أو الرخررام العرريني أو أيررة
أةرراض ذشرة  ،تخضرع المسريولية للحرد المراكور فري الموالرصة ( ةيرر الءجراج
الثام ) كما تخضع المسيولية مالنسبة للخءف أو الرخام العيني أو أية أةراض
ذشة أخرى للحد الماكور في الملحق .

اإلعييييادة اآللييييية إلييييى الوضييييع ييب عدم تخصيض المبلغ الميمن عليق ممبلغ أإ فعة شريطة أ يدفع حام البوليعة
القسق اعتبارا ي من تاريخ الضرر و حتى تاريخ انتهراا فتررة الترأمين و أ يوافرق علرى
السابق
ا لتءام مأية مخاطر أو تحسينات أو تدامير أخرى ًد تحتاج الشركة إليهرا لتخصير أيرة
مطالبة .
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األلواح المركبة

من ضمن الشروط المسبقة على أإ التءام تتحملق الشركة أنق إذا كرا أإ مرن المبراني
الخاضعة لملكية حام البوليعة تتضمن أمنية تم إنشااذا مشك كلي أو جءئي من :
 .1ألواح اإلنشااات المركبة ( و يتضمن ذاا المعطلح على سبي المثال الحعرر
؛ اةلواح الملصوفة و ألواح التركيرب و اةلرواح المركبرة ) و التري تضرم لرحيصتين
معدنيتين سواا في أحد جوانب أساا ما ة العءل القاملة لالنصيار  ،أو
 .2الكسوة أو البطانة الداخلية أو الخارجية لما ة العرءل القاملرة لالنصيرار سرواا كانر
ةير مغلصة أو مغلصة مرًائق معدنية أو مأية ما ة تغطية أخرى ،
يتوجب على حام البوليعة ضما ما يلي :
أ .في مناطق ذاا اإلنشاا :
()i

إجرررراا فحرررص أسررربوعي لتحديرررد وًرررون أإ ضررررر للعرررصائح المواجهرررة أو
التغطيات أو لمصال اةلواح مع تسيي الصحرص وإلرالح أيرة عيروت تعمر
على تعريض اةساا القام لالحتراق للخطر  ،على الصور أو استبدال اللروح
ملوح ذا أساا ةير ًام لالحتراق .

()ii

جوانررب أو حررواف أإ لرروح والترري تكش ر
مالصو ذ أو أإ ةطاا معدني مالئم .

أس راا اللرروح مررع ضررما إةالًهررا

()iii

عرردم التخررءين الررداخلي ةيررة نصايررات ًاملررة لالحتررراق خررالل ثالثررة أمتررار مررن
اةلواح .

()iv

عرردم وجررو أإ تخررءين خررارجي للسررلع القاملررة لالحتررراق أو نصايررات ألرررواح
التحمي الخالة مالتعبذة أو حاويات القمامة أو لنا يق القمامة خالل عشررة
أمتار من اةلواح .

()v

فرري منرراطق اإلنشررااات الترري تحترروإ علررى مررداخن سرراخنة أو ًنرروات لعرررف
العررا م تعم ر مررن خررالل اةلررواح أو حلقررات العررءل ةيررر القاملررة لالحتررراق أو
اليلب المعدنية وتكو ذات كثافة نيا 4سرم  ،فييرب تيهيءذرا حرول المدخنرة
أو فتحررة العررا م مررن أجرر منررع مالمسررة المررداخن أو الصتحررات مشررك مباشررر
لألساا القام لالحتراق

ييب تعبذة أإ فيوة مين الحلقرة المعدنيرة أو اليلبرة و أسراا اللروح ممرا ة أو أليراف أو
أإ ما ة مالئمة ةير ًاملة لالحتراق .
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()vi

ييررب وضررع أإ سررخا أو مدخنررة أو ًنرراة تعررري العررا م مالنسرربة للعمليررات
الساخنة وما شامق مالقرت من اةلواح على مسافة تعا ل ضع ًطر المدخنرة
ثالث مرات على اةً مع مسافة مشامهة مرن اللروح و ييرب عردم إجرراا أيرة
إلالحات على ذال اةلواح محيث تتضمن ذال اإللالحات اللحام أو الطحن
أو القطع أو أإ معدر من معا ر ا شتعال .

( )viiييررب إمعررا جميررع معررا ر الحرررارة ممسررافة جيرردة عررن تلررك اةلررواح و ييررب
استبدال اةلواح التي تقع في إطار  2م معيدا ي عن معدر الحرارة مرألواح ذات
موا عازلة ةير ًاملة لالحتراق .
( )viiiتسرإ ًواعد عدم التدخين و يتم تطبيقهرا و يرتم وضرع إشرعارات مرارزة مهراا
المعنى .
ت .عند إجراا أإ عم من أإ طبيعة أو مأإ ًيمة كانر مرالمبنى الراإ يمتلكرق حامر
البوليعة محيث يتضمن ذلك استخدام الحرارة  ،ييب على حام البوليعة :
()i

إلدار تعريح اةعمال الحرارية ( أو أية تعرريحات أخررى تقبلهرا الشرركة
و توافررق عليهررا) مالنسرربة ةإ مررن العرراملين أو المقرراولين الرراإ يقومررو مررأ اا
اةعمال .

()ii

تطبيررق ا لتررءام مررالك التعررريح علررى أإ مررن العرراملين أو المقرراولين الرراين
يقومو مأ اا اةعمال .

()iii

اتخاذ التدامير الالزمة لضما ميذة العم اآلمنة مشأ خطر الحريق .

ت.
()i

يتم فحص التركيبرات الكهرمائيرة مرالمبنى الراإ يمتلكرق حامر البوليعرة و يرتم
اختبار ذال التركيبات من ًب أحد أعضاا ذيذة ميذلة و معترف مها مموجب
لوائح اةسالك المحلية للتركيبات الكهرمائية و يتم إلدار شها ة الصحص .

()ii

يتم تنصيا أإ عم ماكور على ذال الشها ة مأنق يضرمن التركيبرات الكهرمائيرة
التي تصي ملوائح اةسالك الالزمرة  ،خرالل  33يروم مرن الصحرص أو خرالل أإ
مدة توافق عليها الشركة كتامة .

()iii

يتم فحص التركيبات الكهرمائية و اختبارذا على أساا سنوإ .
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التزام الشركة

يتياوز التءام الشركة  ،فيما يتعلق مأإ خسارة أو كإجمرالي فري أإ فتررة ترأمين أإ
مما يلي  ،في جميع الحا ت :
 .1المبلغ الميمن في الملحق أو المبلغ اإلجمالي الخاضع للتأمين  ،أو
 .2أإ حد اخلي موضح على الملحق  ،أو
 .3أإ حد اخلي موضح في ذاا القسم  ،أو
ذلك المبلغ أو تلك المبرالغ التري يرتم تقرديمها عرن طريرق الشرروط المضرافة و التري يرتم
التوًيع عليها من ًب أو مالنيامة عن الشركة .

المشترون المتعاقدون

و إخالل محقوق و التءامات الشرركة أو حامر البوليعرة  ،إذا ًرام حامر البوليعرة
وً وًون الضرر مالتعاًد لبيع معرلحتق فري أإ مبنرى و لرم يكرن الشرراا ًرد ترم لكنرق
سوف يتم معد ذلك  ،سيحق للمشترإ ا ستصا ة من ذراا القسرم حترى يرتم إنيراز الشرراا
ما لم يكن ذاا المبنى ميمنا ي عليق مشك خا من ًب أو مالنيامة عن المشترإ .

المسمى

ةةراض تحديد البنرد أو ال عنروا الراإ يرتم ترأمين الملكيرة مموجبرق  ،عنرد الضررورة ،
توافررق الشررركة علررى المسررمى الرراإ تررم إ راج الملكيررة فرري سررياًق فرري سرريالت حام ر
البوليعة .

المصالح األخرى

عندما يكو ذناك عديد من اةطراف ذوإ المعلحة في التأمين مموجب ذاا القسرم ،
ييررب علررى حامر البوليعررة التعهررد مررإعال أسررماا و طبيعررة و مرردى معررلحة أإ مررن
ذي ا اةطراف وً وًون الضرر .

اإلعادة إلى الحالة األصلية

يمكن أ تعيرد الشرركة الممتلكرات الخاضرعة للترأمين إلرى حالتهرا اةلرلية  ،منراا علرى
اختيارذا  ،كأساا لتسوية إحردى المطالبرات التري وًعر مموجرب ذراا القسرم ةيرر مرا
يتعلررق مررالمالمس الشخعررية و اةةررراض و اة وات و الرردراجات الهوائيررة الخالررة
مالموظصين و الءائرين .
عند إعا ة الممتلكات من ًب الشركة إلى الحالة التي كان عليهرا  ،يرتم حسرات المبلرغ
واجب الدفع مموجب ما يلي و يخضع ذلك لألحكام الخالة الموضحة أ نال :
 .1عند تدمير الملكية الخاضعة للتأمين :
أ .إذا كان في شك مبنى  -يتم إعا ة مناا العقار .

Document Number: 121554

ت .إذا كان ملكية أخرى  -يتم استبدالها مملكية مشامهة
وفي كلتا الحالتين تعو ذال الممتلكات إلى حالة مكافذة أو مماثلة تقريبرا ي و لكرن ليسر
أفض أو أعلى ثمنا ي من حالتها عندما كان جديدة .
 .2عند إلامة الملكية الخاضعة للتأمين مالضرر :
يتم إلالح اليءا المعات من الملكية أو إعا تق إلى حالة مكافذة أو مماثلة لهرا ولكرن
ليس حالة أفض أو أةلى ثمنا ي مرن الحالرة التري كانر ذرال الملكيرة عليهرا عنردما كانر
جديدة .
 أحكام خاصة :
أ .ييررب أ تبرردأ إعررا ة الملكيررة إلررى حالتهررا اةلررلية  ،و الترري ًررد تررتم مموًررع آخررر
ومطريقة مالئمة لمتطلبات حام البوليعة مموجب الترءام الشرركة و الراإ ترتم
زيا تق مموجب ذلك  ،مسرعة معقولة و إ فلن يتم فع أإ مبلغ ةيرر المبلرغ الراإ
كا واجب الدفع مموجب ذال البوليعة إذا لم يتم مج ذاا الشرط في سياًها .
ت.

يتياوز التءام الشركة المبلغ الميمن عليق أو حد ا لتءام الموضح في الملحق .

ج .إذا تكبدت أية ملكية ميمن عليها أإ ضرر في جءا واحد فقق  ،لن يتياوز التءام
الشركة المبلغ الاإ يمث التكلصة التي تكو الشرركة مطالبرة مردفعها إلعرا ة المبلرغ
إلى الحالة التي كان عليها إذا كان الملكية الميمن عليها ًد تم تردميرذا مالكامر
.
يتم فع أإ مبلغ ةير المبلرغ الراإ كرا مرن الممكرن أ يكرو واجرب الردفع فري
.
ةيات ذاا الشرط :
()i

إ إذا مدأت إعا ة الملكية إلى الحالة التري كانر عليهرا وتقردم
تأخير ةير مبرر .

()ii

حتررى يررتم تكبررد تكلصررة إعررا ة الممتلكررات إلررى الحالررة الترري كانر عليهررا
مالصع .

()iii

إذا كان الملكية الخاضعة للتأمين وًر وًرون الضررر مريمن عليهرا
متأمين آخر مصع من ًب حام البوليعرة أو مالنيامرة عنرق و يكرو
ذاا التأمين ًائم على نصس أساا إعا ة الملكية إلى الحالة التري كانر
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و

عليها .
ل .تررم اإلعررال عررن كررو ك ر منررد مموجررب ذرراا الشرررط ميمن را ي عليررق مشررك مسررتق
ويخضع ذلك لشرط المتوسق التالي :
إذا تياوز المبلغ الاإ يمث  % 85من التكلصة التي كا من الممكن تكبدذا إلعا ة
الملكية إلى حالتها اةللية إذا كان الملكية مأكملها  ،والمغطاة مموجب ذراا البنرد
ً ،د ترم تردميرذا  ،المبلرغ المريمن عليهرا وًر إعرا ة الملكيرة إلرى حالتهرا اةلرلية
وكا المبلغ المدفون أً من ًيمة الملكية المغطاة في إطار المبلغ المريمن عليرق ،
سوف يتم تخصيض المبلغ واجب الدفع من ًب الشركة على أساا تناسبي .
و .تسرررإ جميررع شررروط و أحكررام ذرراا القسررم و الشررروط و اةحكررام و ا سررتثنااات
العامة مهال البوليعة .
 .iعلى أية مطالبة واجبرة الردفع مموجرب أحكرام ذراا الشررط إ
إذا تم تغيير ذال اةحكام مموجب ذال الشروط .
 .iiحيث تعتبر المطالبات واجبة الردفع كمرا لرو كرا ذراا الشررط
ةير متضمن .
البند الخاص بالعاملين

يتم السماح للعاملين مالمبنى ةةراض إحداث التعديالت الهيكلية والتعرديالت اةخررى
من وً آلخر و إخالل مهاا التأمين .
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التغطيات اإلضافية

تخضرررع التغطيرررات اإلضرررافية التاليرررة للشرررروط وا سرررتثنااات اإلضرررافية واةحكرررام اإلضرررافية مهررراا القسرررم
وا ستثنااات والقيو والشروط العامة مالبوليعة .
يمتد ذاا القسم لتغطية :
األتعيييييييييييياب القانونييييييييييييية مالنسرربة لألتعررات القانونيررة الخالررة مالمهندسررين الكميررين والمسرراحين والمهندسررين ا ستشرراريين والترري
للمهندسييييين المعميييياريين تعتبر زمة ويتم تكبدذا على أساا معقول إلعا ة الملكية الميمن عليها لحالتهرا اةلرلية معرد حردوث
والمساحين والمهندسين أإ ضرر  ،ولكن لريس إلعردا أيرة مطالبرة  ،مرن المعرروف أ المبلرغ واجرب الردفع لمثر ذراا الضررر
وتلك اةتعات يتياوز مميملق المبلغ الميمن عليق عن طريق ذاا البند .
اإلضافات الرأسمالية

فيما يتعلق مالمباني والمحتويات والبنو في أإ مكرا ماإلمرارات العرميرة المتحردة  ،وطالمرا
ةإ مما سبق ةإ تأمين آخر  ،يتضمن ذلك :

يخضرع

 .1المباني والمحتويات التي تم ا ستحواذ عليها أو إنشااذا حديثا ي .
 .2التعديالت واإلضافات والتحسينات على المباني والمحتويات .
على شريطة أ :
يتيرررراوز التررررءام الشررررركة مبلغررررا ي وًرررردرل  2.000.000درهييييم إميييياراتي ةإ مبنررررى واحررررد أو
أ.
 00.000.000درهم إماراتي خالل فترة تأمين واحدة .
ت .يتعهد حام البوليعة مإخطار الشركة في آخر يروم مرن كر رمرع عرام مرأإ مرن ذرال ا سرتحواذات
واإلضررافات وا مترردا ات مررع فررع القسررق اإلضررافي المالئررم علررى مبلررغ جميررع الءيررا ات الترري يررتم
اإلخطار مها ويتم حسات القسق اإلضافي مالتناسب اعتبارا ي من تاريخ إعال تلك اإلضافة .
تتضمن ذال التغطية أإ تقدير في القيمة مما يتياوز المبالغ الميمن عليها مموجب البند الماكور
سلع العمالء

مالنسبة لسلع العمالا في مبنى حام البوليعة والتي يكو حام البوليعرة ًرد اتصرق مرع العمرالا علرى
ًبول تحم مسيولية أية أضرار تلحق مهرا محيرث يكرو ذري ا العمرالا مسريولو مشرك ًرانوني عرن
السلع والتي تخضع لرعاية حام البوليعة فيما يتعلق متخءينها أو التعرف فيها أو تكو في حيازترق
الميًتة .
من المتصق عليق أ جميع ذال السلع يتم تأمينها مموجب ذاا القسم كسلع تيارية إ إذا كان ذال السرلع
ميمنة مموجب أية موليعة أخرى .
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التكالي

مصروفات إطفاء الحريق

المعقولة التي يتكبدذا حام البوليعة نتيية لألضرار التي تلحق مأإ مما يلي :

 .1إعا ة تعبذة أجهءة إطصاا الحريق ؛
 .2استبدال أةطية المرشات المستخدمة ؛
 .3إعا ة تعبذة خءانات المرشات ؛
 .4إعا ة شحن أن مة الغمر مالغاز ؛
 .5إعا ة ضبق إناارات الحريق ؛
و ذلك ممبلغ
المبيياني المييؤجرة
المستأجرة

السلطات العامة

يتياوز  5.000درهم إماراتي فيما يتعلق مأإ حدث .

و اةضرار التي تلحق مأإ مبنى ميجر أو مسرتأجر يكرو حامر البوليعرة مسريو ي عنرق  ،ممرا فري ذلرك
اةساا والتيهيءات الخالة مالميجرين شريطة أ الشركة تكو ملتءمرة ممثر ذراا الضررر إذا كرا
حام البوليعة يتحم ذلك ا لتءام مموجب اإلييار أو أإ اتصاق آخر و يكو ذاا ا لتءام ساريا ي في
ةيات مث ذاا ا تصاق .
تلك التكالي اإلضافية الخالة مإعا ة المبنى ومحتوياتق إلى الحالة التي كانوا عليها والتري يرتم تكبردذا
نتييررة لضرررورة ا لتررءام ملرروائح المبنررى أو اللرروائح اةخرررى مموجررب أإ ًررانو مرلمرراني مررع اللرروائح
الداخلية ةإ سلطة مختعة فيما يتعلق مالضرر ماستثناا :
أ .التكلصة التي يتم تكبدذا لاللتءام متلك اللوائح أو القوانين الداخلية أو الشروط .
()i

فيما يتعلق مالضرر الاإ يحدث ًب منح ذال التغطية اإلضافية .

()ii

فيما يتعلق مالضرر ةير الميمن عليق مموجب ذاا القسم .

()iii

الاإ تم مموجبها إرسال إخطار لحام البوليعة ًب وًون الضرر .

()iv

التي يكو ذناك متطلبا ي ًائما ي مشأنها و يكو ًد تم تطبيقق معد .

()v

فيما يتعلق مالممتلكات ةير المتضررة أو اةجءاا الغير متضررة مرن الملكيرة ةيرر اةسراا (
ما لم يتم استثناا ذلك على وجق التحديد ) الخا مهاا اليءا من الملكية المتضررة .

ت .التكلصة اإلضافية التي كا من الممكن أ تكو زمة إللالح الملكية المتضررة لكي تعربح فري
حالة مكافذة لحالتها التي كان عليها عندما كان جديردة إذا لرم ت هرر ضررورة ا لترءام ممثر ذرال
اللوائح أو القوانين الداخلية أو الشروط .
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ج .مبلغ أإ سعر أو ضرائب أو جبايات أو رسوم تطوير أو أإ رسروم أخررى أو أإ تقردير ينرتج عرن
التقدير الرأسمالي الاإ ًد يكو واجب الدفع فيما يتعلق مالملكية نتييرة لاللترءام مرأإ مرن الشرروط
السامقة .
ييب مدا و تنصيا أعمال إعا ة الملكية إلى حالتها اةلرلية مسررعة معقولرة و فري جميرع الحرا ت ييرب
إنياز ذلك خالل اثنى عشر شرهرا ي معرد وًرون الضررر أو خرالل تلرك الصتررة الءمنيرة اإلضرافية التري ًرد
تسمح مها الشركة على أساا خطي و ييوز التنصيا كليا ي أو جءئيرا ي مرأإ موًرع آخرر شرريطة عردم زيرا ة
التءام الشركة مموجب ذال التغطية .
إذا تم تخصيض التءام الشركة معيدا ي عن ذال التغطية اإلضافية نتيية لتطبيق أإ من شروط و أحكام ذاا
القسرم أو البوليعرة ( إ إذا كررا نتييرة لهراا البنررد ) سروف يررتم آنرااك تخصريض التررءام الشرركة مموجررب
التغطية اإلضافية  ،على أساا تناسبي .
يتياوز إجمالي المبلغ القام لالستر ا المبلغ الميمن عليق والموضح في الملحق .
إزالة الحطام

التكالي و المعروفات التي يتم تكبدذا مرن ًبر حامر البوليعرة معرد الحعرول علرى موافقرة
الشركة فيما يتعلق مما يلي :
 .1إزالة الحطام ؛
 .2التصكيك و  /أو الهدم ؛
 .3المساند أو الدعامات ؛
 .4تركيب اةلواح الخشبية .
في اليءا أو اةجءاا من الملكية الخاضعة للتأمين مموجب ذاا القسم .
يقتعر التءام الشركة مالنسبة لهال التغطية اإلضرافية و يتيراوز المبلرغ المريمن عليرق للبنرد ذا العرلة
شريطة أ المبلغ واجب الدفع و الاإ يتعلق مالسلع مالنسربة ةيرة تكرالي و معرروفات يتيراوز 13
 %من المبلغ الميمن عليق .
تدفع الشركة أية تكالي

أو معروفات :

 .1يتم تكبدذا إلزالة الحطام إ من موًع ذاا العقار الميمن عليق أو الاإ يتم تردميرل أو اإلضررار مرق
و المنطقة المياورة لهاا الموًع .
 .2التي تنشأ عن تلوث العقار و  /أو اةرض ةير الخاضعة للتأمين مموجب ذاا القسق .
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اإلزالة المؤقتة

عند إزالة المحتويات مشك ميً ؛ ةةراض التن ي أو التيديد أو اإللالح أو ا ختبرار أو الخدمرة
أو ةية أةراض مشامهة في أإ مكا اخ اإلمارات العرمية المتحدة مما في ذلك عند نقلها شريطة أ
يتياوز التءام الشرركة مالنسرب ة لهرال التغطيرة اإلضرافية فيمرا يتعلرق مالضررر الراإ يرتم تكبردل فري أإ
مكا آخر مالمبنى  % 13من المبلغ الميمن عليق عن طريق ك مند أو مبلغ  500,000درهم إماراتي
 ،أيهما أً .
يتم تغطية المستندات و المخطوطرات و فراتر اةعمرال و الخطرق عنرد إزالترق مشرك ميًر ةإ مكرا
يتياوز الترءام الشرركة عرن تلرك التغطيرة اإلضرافية 13
اخ اإلمارات العرمية المتحدة شريطة أ
 %من المبلغ الميمن عليق مك مند أو مبلغ  500,000درهم إماراتي  ،أيهما أً .
تسرإ التغطية اإلضافية السامقة على ما يلي :
 .1الملكية الميمن عليها مطريقة أكثر تحديدا ي .
 .2محرك و ذيك السيارات المرخعة ستخدامات الطرق العا ية .
 .3الممتلكات الخاضعة لملكية حام البوليعة كأمانة ةير اآل ت والمعدات .

التعقب و الدخول

التكالي الالزمة و التي يتم تكبدذا مشك معقرول مرن ًبر حامر البوليعرة عنرد تحديرد معردر تسررت
يتيراوز الترءام
الميال من أإ خرءا أو جهراز أو أنبروت و اإللرالح الالحرق ةإ ضررر شرريطة أ
الشركة مالنسبة للتغطية اإلضافية مبلغ  5,000درهم إماراتي فيما يتعلق مأإ فترة تأمين .
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الشروط المضافة إلى عقد التأمين

تسرررإ الشررروط التاليررة إذا أوضررح الملحررق كونهررا عاملررة و تخضررع للشررروط و ا سررتثنااات و الشررروط
اإلضافية مهاا القسم و ا ستثنااات و القيو العامة و شروط البوليعة .
إضافة مخاطر السرقة

من المصهوم و المتصق عليق أ المخاطر التالية تتم إضرافتها إلرى ًائمرة الحريرق
والمخاطر اةخرى :
 .13السرًة أو محاولة السرًة :
أ .يتضمن ذلك الدخول إلى المبنى أو الخروج منق ماستخدام القوة أو العن .
ت .معد ا عتداا على حام البوليعة أو أإ من شركاال أو مدراال أو الموظصين لديرق
أو أفرا عائلتق أو أإ شخص آخرر موجرو مرالمبنى مشرك ًرانوني أو أإ عنر أو
تهديد أو ذيوم على أإ منهم .
و لكن ماستثناا :
الخسائر أو اةضرار التي تتضمن الميامرة أو التآمر مرع حامر البوليعرة أو
()i
أإ من شركائق أو مدرائق أو الموظصين لديق أو أفرا عائلتق .
( )iiالخسائر أو اةضرار التي تلحق ماةموال أو اةوراق المالية مالنسربة لألمروال
أو اةختررام أو السررندات أو لرركوك المقايضررة أو الميرروذرات أو اةحيررار /
المعا الثمينة أو الصراا الاذبي أو التح أو اةعمال الصنية أو الكتب النرا رة
ما لم تكن ذال الممتلكات ًد تم ذكرذا على أنها خاضعة للتغطية في الموالصة
.
( )iiiالخسائر أو اةضرار التي تلحق مالممتلكات فري أإ فنراا أو سراحة مصتوحرة أو
في أإ مبنى مصتوح من اليانب أو مرن اةمرام أو فري أإ مبنرى يمثر أساسرا ي
ائما ي ما ل م تكرن ذرال المنراطق ًرد ترم ولرصها مشرك محرد كأمراكن مغطرال فري
الموالصة .
( )ivأول  0,500درهم إماراتي عن ك خسارة يتم التحقق منها معرد تطبيرق شررط
المتوسق .
 تسري الشروط التالية على هذه الشروط المضافة :
 تلف أو ضرر المباني
تمتررد التغطيررة مموجررب ذررال الشررروط المضررافة لتشررم اةضرررار الترري تلحررق
مالمباني أو اةساا أو التيهيءات الخالة مها والتي يمتلكها حامر البوليعرة
أو يكو مسريو ي عنهرا كمسرتأجر علرى أسراا ًرانوني  :شرريطة أ مثر ذراا
الضررررر يرررتم تكبررردل خرررالل سرررياق أإ سررررًة أو محاولرررة للسررررًة للممتلكرررات
الخاضعة للتأمين .
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ترردفع الشررركة المبلررغ المطلرروت إلل رالح تلررك اةضرررار الترري يتحم ر حام ر
البوليعة مسيوليتها .
 استبدال األقفال و المفاتيح
تمتررد التغطيررة مموجررب ذررال الشررروط المضررافة لتشررم تلررك التكررالي الترري يررتم
تكبدذا نتيية لالستبدال الالزم ليميع اةًصرال مرالمبنى معرد سررًة المصراتيح مرن
المبررراني أو مرررن المنرررءل الخرررا مرررأإ مررردير أو شرررريك أو موظررر مصررروض
يتياوز التءام الشركة مموجرب ذرال الشرروط
لإلمساك مالمصاتيح شريطة أ
المضافة  5,000درهم إماراتي فيما يتعلق مأإ فترة تأمين .
يتياوز التءام الشركة مموجرب مخراطر السررًة الحاليرة مبلرغ 2,000,000
درهم إماراتي في خالل أإ فترة تأمين واحدة .

Document Number: 121554

