
 تأمين األعمالحزمة بوليصة

بوليصة شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس 

مقدمة

شكرا لكم لمنح ثقتكم إلى شركة طوكيو� مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس� ) الشركة ( . 

هذه البوليصة عقد قانوني� ، ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أن هذه البوليصة قد روجعت ، لض��مان أن

كاف�ة التفاص��يل ال�واردة في الملح��ق ) المرف��ق به��ذه البوليص�ة ويمث�ل ج��زءا ال يتج�زأ من ص�ياغة ه��ذه

البوليصة ( صحيحة وتعكس التغطية المطلوبة . 

ويجب عليك ) حامل البوليصة ( أن تخطرن��ا� أو تخط��ر مستش��ار� الت��أمين الخ��اص ب��ك ، في أق��رب وقت

ممكن ، بما يلي :

إذا كان هناك تعارض أو إغفال في الت��أمين المق�دم ، أو إذا ك��انت متطلب�ات الت��أمين الخ�اص ب��ك ق��د.1

تغيرت .

أي حقيقة ) حقائق ( أو تغير ) تغيرات ( نرغب في وض��عها� في االعتب��ار في تقييمن��ا أو قبولن��ا� له��ذا.2

الت��أمين ، حيث إن العج��ز عن اإلفص��اح عن كاف��ة الحق��ائق أو التغ��يرات ذات الص��لة ، ق��د يلغي

البوليصة ، أو ينجم عنه عدم فعاليتها بشكل كامل . 

يجب على حام��ل البوليص��ة أن يل��تزم بكاف��ة اإلج��راءات المح��ددة في البوليص��ة ، حيث إن العج��ز عن

االلتزام بذلك قد يعوق أي مطالبة . 

عقد البوليصة

مقابل سداد حام�ل البوليص�ة أو موافقت�ه على س�داد األقس�اط� المح�ددة في الملح�ق ، تواف�ق� الش�ركة على

تع��ويض حام��ل البوليص��ة أو س��داد المزاي��ا والتعويض��ات� المح��ددة وف��ق وحس��ب م��ا ه��و مح��دد في ه��ذه

البوليصة ، شريطة ما يلي : 

يلتزم حامل البوليص�ة بكاف�ة الش�روط� واألحك�ام ، والقي�ود و / أو اإلعف�اءات ال�تي تنص عليه�ا ه�ذه.1

البوليصة ، أو أي مالحق تأمين إضافية . 
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مس��ؤولية الش��ركة ال تتع��دى المب��الغ الم��ؤمن عليه��ا ، أو ح��دود المس��ؤولية ال��تي تنص عليه��ا ه��ذه.2

البوليصة . 

ُيقرأ الملحق ، والشروط العام��ة للمطالب��ات ، والش��روط العام��ة ، والتعريف��ات العام��ة ، واإلعف��اءات.3

العامة ، وشروط حفظ الحماية العامة ، والتغطيات� السارية ، مع هذا العق�د ، وتمث�ل ج�زءا ال يتج�زأ

من هذا العقد ، وأي كلمة أو تعبير له معنى محدد ، مرفق مع هذه البوليصة ، يع��ني المع��نى المش��ار

إليه في هذه البوليصة . 

التوقيع لصالح وبالنيابة عن

شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس 
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الشروط العامة للمطالبات 

الشروط العامة للمطالبات التالية ، تسري على كافة بن�ود البوليص�ة ، إال إذا نص�ت البوليص�ة على غ�ير

ذلك . 

قبول المسؤولية :

ال يتم قب��ول أي مس��ؤولية أو مفاوض��ات أو تس��وية ألي مطالب��ة ، دون الحص��ول على الموافق��ة الكتابي��ة

المسبقة من قبل الشركة . 

 : التحكيم

في حالة نشوء أي خالف فيما يتعلق ب�المبلغ ال�ذي يتم س��داده بم�وجب أي بن��د من بن��ود ه�ذه البوليص�ة ،

) المسؤولية المعترف� بها ( يتم إحالة هذا الخالف إلى المحكم ال��ذي يتم تعيين��ه من قب��ل الط��رفين ، وف��ق

الشروط القانوني��ة ذات الص��لة ، ويعت��بر� إص��دار الحكم ش��رطا� س��ابقا على أي ح��ق في اإلج��راءات ض��د

الشركة . 

مطالبات – حقوق الشركة : 

يحق للشركة ، سواء قبل أو بعد تعويض حامل البوليصة ، باسم حامل البوليصة ، ال��دفاع عن أو تس��وية

أي مطالبة أو اتخاذ إجراءات لطلب االسترداد أو تأمين التعويض ، من أي جهة خارجية فيما تعل��ق ب��أي

مطالبة مشمولة في هذه البوليصة ، ويحق� له بشكل كامل اتخاذ أي من هذه اإلجراءات . 

ويل��تزم حام��ل البوليص��ة بالس��ماح للش��ركة بالوص��ول إلى أي مق��رات ، وقعت فيه��ا أض��رار ، وامتالك

واالس��تحواذ� على أو التعام��ل م��ع اي ممتالك��ات ب��أي ش��كل معق��ول . وال يتم التخلي عن أي من ه��ذه

الممتلكات لصالح الشركة . 

إخالء المسؤولية :

يجوز أن تسدد الشركة إلى حامل البوليصة في حال��ة وج��ود أي مطالب��ة واح��دة أو سلس��لة من المطالب��ات

التي تنشأ عن حادثة واحدة ، الح��د المح��دد من المس��ؤولية أو المبل��غ الم��ؤمن علي��ه بع��د خص��م أي مب��الغ

مسددة بالفعل أو أي مبالغ أقل والت��ييمكن تس��وية المطالب��ة ) المطالب��ات ( مقابله��ا ، وبع��د ذل��ك ال تتحم��ل
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الشركة أي مسؤولية أخرى فيما يتعلق بهذه المطالبة أو هذه السلسلة من المطالبات ، مع استثناء مبلغ أي

تكاليف أو مصروفات يتم تحملها قبل تاريخ السداد . 

تقييم وسائط إعالم معالجة البيانات اإللكترونية :

عند التأمين على وسائط إعالم معالجة البيانات اإللكتروني��ة ، من خالل ه�ذه البوليص�ة ، ض�د الض�رر� ،

فإن أساس التقييم يكون تكلفة وسائط اإلعالم الفارغة ، مضافا� لها تكلفة نسخ البيانات الرقمي��ة من ملف��ات

الف��ظ أو أص��ول الخاص��ة باإلنش��اء االول . وه��ذه التكلف�ة ال تتض��من البحث والهندس��ة ، وال تتض��من أي

تك��اليف إلع��ادة تأس��يس جم��ع أو تجمي��ع ه��ذه البيان��ات اإللكتروني��ة . وإذا لم يتم إص��الح أو اس��تبدال أو

استرداد وسائط� اإلعالم ، يكون أساس التقييم تكلفة الوسائط� الفارغة . 

ومع ذلك ، فإن هذه البوليصة ال تغطي أي مبلغ مس��تثنى� من خالل إعف��اء البيان��ات اإللكتروني��ة ، ال��وارد

في اإلعفاءات العامة لهذه البوليصة ، أو أي مبلغ يتعلق بقيمة هذه البيانات اإللكتروني��ة لحام��ل البوليص��ة

أو أي طرف� آخر ، حتى إذا كانت هذه البيانات ال يمكن إعادة تأسيسها� أو جمعها أو تجميعها� .

المعلومات والمساعدة :

كافة معلومات التفاصيل والمساعدة التي قد يتم طلبها بشكل معقول بواسطة الش��ركة يجب أن يتم تق��ديمها

من قبل حامل البوليصة على نفقة حامل البوليصة . 

الحد من الضرر :

بعد الضرر� ، يجب اتخاذ إجراء فوري� من قبل حامل البوليصة للحد من ه�ذا الض�رر� وتجنب انقط�اع أو

توقف العمل . 

وبعد اإلخطار بالخسارة ، يجب اتخاذ إجراء فوري من قبل حامل البوليصة للحد من أي أض��رار أخ��رى

أو إصابات جسدية . 

إخطار الشركة :
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يلتزم حامل البوليصة في حالة وجود� أي ضرر أو إصابة جسدية ، على الفور ، بإخطار الشركة كتابيا ،

وعندما تتسلم الش��ركة اإلخط��ار ب��أي خس��ارة ، يجب أن يتم تق��ديم تقري��ر كت��ابي ب��ذلك ، في أق��رب وقت

معقول ، إلى الشركة . 

 أشهر من اكتشاف أي عم��ل أو أعم��ال تزيي��ف أو غش ،3ويجب تقديم بيان مفصل بأي مطالبة ، خالل 

أو خالل أي وقت آخر قد تسمح به الشركة كتابيا . 

ويجب على حامل البوليصة ، أن يرسل إلى الشركة نموذج مطالبة و / أو أي مراسالت أو وثائق� و / أو

أي إعالن قض��ائي� آخ��ر ذي ص��لة ، أو أي وث��ائق قانوني��ة أخ��رى ص��ادرة ض��د حام��ل البوليص��ة بع��د

الخسارة . 

إخطار الشرطة :

في حال��ة وق��وع� س��رقة أو محاول��ة الس��رقة أو أي ض��رر من قب��ل أي أش��خاص فاس��دين ) بم��ا في ذل��ك

التخريب ( أو في حالة االشتباه ، يجب إرسال إخطار فوري� عند اكتشاف� ذلك ، إلى الشرطة ، مع اتخاذ

كافة الخطوات العملية الستعادة الملكية المسروقة أو المفقودة . 

شروط التسوية :

في حالة اختيار الشركة إصالح أو استبدال أي ملكية ، فت��وجب� عليه��ا القي��ام ب��ذلك بطريق��ة كافي��ة بش��كل

معقول فقط ، حسب ما تسمح به الظروف ، وال تلتزم� بإنفاق أكثر من مبلغ التأمين ذي الصلة . 

التعديل :

في حالة ظهور� أي جزء من القسط في الملحق كقسط قابل للتعديل ، يل��تزم حام��ل البوليص��ة خالل ش��هر

واحد من انتهاء كل فترة تأمين أو أي ف�ترات أخ�رى ق�د تس�مح به�ا الش�ركة ، بتق�ديم التفاص�يل ال�تي ق�د

تطلبها الشركة ، ويتم تعديل قسط� هذه الفترة وفقا لذلك ، حسب أي حد أدنى من القسط ) األقس��اط� ( ال��تي

قد تكون مطلوبة . 
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وفي حالة حساب أي جزء من القسط بناء على توقع��ات� مقدم��ة من قب��ل حام��ل البوليص��ة ، يل��تزم حام��ل

البوليصة بحفظ سجالت دقيقة تشتمل على كافة التفاصيل التي تتعلق بذلك ، ويل��تزم� بالس��ماح للش��ركة أو

ممثليها ، بفحص هذه السجالت في أي وقت . 

القانون الساري : 

عند عدم وجود أي اتفاق كتابي يخالف ذلك ، فإن هذا العقد يخضع للق��وانين الس��ارية في دول��ة اإلم��ارات

العربية المتحدة . 

اإللغاء : 

30يجوز للشركة أن تلغي هذه البوليصة ، أو أي بند من بنود هذه البوليص��ة ، بع��د إرس��ال إخط��ار� مدته

يوما عبر البريد المسجل إلى حامل البوليصة ، على آخ��ر عن��وان معل��وم ل��ه ، وفي� ه��ذه الحال��ة ، يج��وز

لحامل البوليصة ، حسب رأي الشركة ، أن يحصل على عائد مناسب من القسط عن الفترة غير المنتهي��ة

من التأمين . 

التغيير في الحقائق : 

يتم تجنب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي عنصر أو بند ، في الحاالت التالية بعد بدء هذا التأمين :

وجود تغيير في األقساط أو العمل أو زيادة مخاطر الفقد أو الضرر ..1

وجود أي تغيير في الحقائق المادية ..2

توقف اهتمام حامل البوليصة ، باستثناء الوصية أو ما ينص عليه القانون ..3

إال إذا قام حامل البوليصة على الفور بعد معرفة ذلك ، بإرسال إخط��ار كت��اب إلى الش��ركة ، م��ع موافق��ة

الشركة على االستمرار� في تقديم هذا التأمين . ويلتزم� حامل البوليصة بسداد أي أقس��اط� إض��افية إذا طلب

منه ذلك . 

الشروط المسبقة للمسؤولية : 
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كاف�ة الش�روط� الس�ارية على ه��ذه البوليص�ة ، س��واء ك��انت عام�ة أو خاص��ة ب��البنود ، تس�ري من��ذ وقت

سريانها وإرفاقها� بهذه البوليصة ، خالل مدة سريان هذه البوليصة . ومن ش��أن العج��ز عن االل��تزام به��ذا

البند أن يمثل مانعا ألي مطالبة . 

الغش :

كاف��ة المزاي��ا بم��وجب ه��ذه البوليص��ة يتم مص��ادرتها� إذا اش��تملت اي مطالب��ة على الغش في أي من

جوانبها ، أو إذا كان الضرر واقعا� نتيجة فعل متعمد ، أو تواطؤ� من قبل حامل البوليصة . 

عدم اإلفصاح :

ُتلغى هذه البوليصة في حالة سوء التمثيل أو عدم وصف أو عدم اإلفصاح عن أي حقيقة جوهرية . 

عدم اإللغاء :

ال ُيلغى التأمين المقدم بموجب هذه البوليصة نتيجة أي فعل أو إغفال غير معلوم أو خارج سيطرة حام��ل

البوليصة ، يؤدي إلى زيادة مخاطر الضرر� أو اإلص�ابة الجس�دية ، ش��ريطة أن يخط�ر� حام�ل البوليص��ة

بمجرد علمه بهذا الفعل أو اإلغفال ، الشركة كتابيا ، وأن يسدد القسط اإلضافي� إذا طلب منه ذلك .

الممثلون الشخصيون :

في حالة وفاة حامل البوليصة ، س��وف تس��دد الش��ركة المب��الغ المس��تحقة إلى الممثلين الشخص��يين لحام��ل

البوليص�ة ، كم�ا ل�و ك�انت تس�ددها إلى حام�ل البوليص�ة في حال�ة ع�دم الوف�اة ، ش�ريطة االل�تزام بكاف�ة

الشروط واألحكام� الواردة في هذه البوليصة ، طالما كانت سارية . 

ضمان سداد األقساط :
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60إنه من الشروط� المسبقة للمسؤولية أن يتعه��د حام��ل البوليص��ة بالس��داد الكام��ل لمبل��غ األقس��اط� خالل 

يوما من بدء سريان هذه البوليصة ، إلى الشركة .

وفي حالة عدم سداد مبلغ األقساط إلى الش��ركة خالل الم��دة الزمني��ة المح��ددة ، يح��ق للش��ركة إلغ��اء ه��ذه

البوليصة من خالل إخطار حامل البوليصة كتابيا . ويخضع� اإللغاء للشروط التالية : 

سداد مبلغ األقساط كامال في حالة المطالبة قبل تاريخ اإللغاء . أ.

سداد رسوم نسبية من األقساط� عن الوقت الذي تعرضت فيه الشركة للمخاطرة . ب.

 أيام باإللغاء ، إلى حامل البوليصة . 5من المتفق عليه ، أن الشركة ترسل إخطارا قبل ما ال يقل عن 

التعريفات العامة التالية تسري على هذه البوليصة ، وعندما تظهر هذه الكلم��ات المعرف��ة في الص��ياغة ،

فإنها تعني المعنى نفسه الوارد في البوليصة ، إال إذا تم تعديل ذلك على وجه الخصوص . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

العمل : 

حسب ما هو محدد في الملحق ، وليس غير ذلك ، لألغراض المتعلقة بهذه البوليصة . 

 :الشركة

شركة طوكيو� مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس� ، و / أو أي شركة تأمين أخرى حسب ما هو محدد في

الملحق .

فيروس الكمبيوتر :

مجموعة من التعليم�ات أو األك�واد� الض�ارة أو غ�ير المص�رح به�ا ، بم�ا في ذل�ك مجموع�ة من األك�واد�

البرمجية الفاسدة أو غير المصرح به�ا ، أو ال�تي تتك�اثر� خالل نظ�ام الكم�بيوتر أو ش�بكة العم�ل ، بغض

النظر عن طبيعتها . وتتضمن فيروسات الكمبيوتر� ، على سبل المثال ال الحص��ر ، “ حص��ان ط��روادة “

أو “ الدودة الفيروسية “ أو “ القنابل الوقتية المنطقية “ . 
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الضرر : 

الخسارة أو الدمار و / أو الضرر� العرضي المادي

الخصم ) الخصومات ( :

المبلغ األول ) المحدد في المواصفات ( لكل مطالبة سارية يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عنها . 

البيانات اإللكترونية : 

الحقائق والمعلوم��ات المحول��ة إلى ش��كل قاب��ل لالس��تخدام في ترجم��ة االتص��االت أو المعالج��ة من خالل

المعالجة اإللكترونية واإللكتروميكانيكية أو المعدات ال��تي يتم التحكم فيه��ا إلكتروني��ا ، وتتض��من ال��برامج

والتعليمات المكودة األخرى لمعالجة واستغالل� البيانات أو التعليمات واالستفادة من هذه المعدات . 

المال : 

النق��ود البنكي��ة واألوراق النقدي��ة والش��يكات ) بخالف الش��يكات الفارغ��ة أو غ��ير المكتمل��ة ( وش��يكات�

المسافرين ، والشيكات المصرفية ، والحواالت� المالية ، وطوابع� العوائ��د ، والوح��دات غ��ير المنتهي��ة في

آالت دمغ الرسائل ، والطوابع التجارية ) سواء كانت ملص�قة أو بطاق�ات أو غ�ير ذل�ك ( والعطالت م�ع

طواب��ع الس��داد واله��دايا والكمبي��االت وإيص��االت� الغ��داء وت��ذاكر الس��فر ، وبطاق��ات اله��اتف ، وبطاق��ات

الرسوم ، وكافة متعلقات حامل البوليصة أو التي يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عنها . 

مدة سريان التأمين :

 ص��باحا ( وتنتهي�00.01التواريخ المحددة في الملحق ، وتبدأ من الدقيق��ة األولى بع��د منتص��ف اللي��ل ) 

 مساء ( .00:00في وسط الليل ) 

البوليصة : 

الكلمات والملحق ، والمواصفات التي تشكل هذه البوليصة . 

حامل البوليصة : 
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الشخص أو األشخاص أو المؤسسة المحددة في الملحق .

المقر :

المقر الموضح في الملحق . 

الملحق / المواصفات :

أج��زاء البوليص��ة ال��تي تنص على المعلوم��ات المقدم��ة إلى الش��ركة ، وال��تي تك��ون أس��اس ه��ذا العق��د ،

وتوضح التغطية والحدود� المختارة . 

البند ) البنود ( : 

جزء ) أجزاء ( البوليصة التي تنص على التغطية التأمينية المقدمة . 

اإلرهاب :

 الذي يتضمن ، على سبيل المثال ال الحصر ، استخدام القوة أو العنف ، و / أو التهدي��د ب��ذلك ، منالعمل

أي شخص أو مجموع�ة ) مجموع�ات ( من األف�راد� ، س��واء ك��ان يعم��ل بمف��رده أو بالنياب��ة أو من خالل

االرتباط مع أي منظمة ) منظمات ( أو حكوم��ة ) حكوم��ات ( ملتزم��ة ب��أي أه��داف سياس��ية أو ديني��ة أو

فكري��ة أو م��ا ش��ابه ذل��ك من األه��داف ، بم��ا في ذل��ك اس��تهداف الت��أثير على أي حكوم��ة و / أو إره��اب

الجمهور أو أي جزء من الجمهور . 

غير المأهول :

أي مقر أو جزء من مقر ، خال ، أو غير مس�تخدم ، من قب�ل حام�ل البوليص�ة أو أي س�اكن ل�دى حام�ل

البوليصة ، خالل ساعات العمل االعتيادية . 

التحقق من التواريخ :

ال تتحمل الشركة المسؤولية بموجب هذه البوليصة ، عما يلي :

المطالبات التي تنتج عن الضرر المباشر� أو غير المباشر الذي يقع نتيجة أو يتكون من أو ينشأ .1

10



المسؤولية بغض النظر عن طبيعتها ، والتي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ، أو تنشأ .2

اإلجراءات التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.3

المصروفات اإلضافية التي تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة .4

عن تعطل أي كمبيوتر أو معدات معالجة بيانات أو وس��ائط أو رق��ائق� أو دوائ��ر مدمج��ة أو م��ا ش��ابه

ذلك من األجهزة المشابهة أو أي برامج كمبيوترية ، سواء كانت ملكية لحامل البوليصة أم ال

تتحقق من أي تاريخ بشكل صحيح ، على أنه تاريخ صحيح.1

تصور أو تحف��ظ أو تحتف��ظ و / أو تس��تغل أو ت��ترجم أو تع��الج الت��اريخ أو المعلوم��ات أو األوام��ر أو.2

التعليمات بشكل صحيح ، نتيجة معاملة أي تاريخ غير صحيح ، على أنه تاريخ صحيح . 

تصور أو تحفظ أو تحتفظ و / أو تعالج البيانات بشكل صحيح ، نتيجة عمليات أي أم��ر ، تم برمجت��ه.3

في أي برامج كمبيوتر� كأمر يس�بب فق�د البيان�ات أو ع�دم الق�درة على تص�وير� أو حف�ظ أو االحتف�اظ

بالبيانات و / أو معالجة هذه البيانات في أو بعد أي تاريخ . 

لكن ذلك ال يستثني ) بخالف ما يتعلق بالمسؤولية و / أو اإلجراءات الموض��حة أعاله ( المطالب��ات ال��تي

تنتج عن الضرر الالحق ، غير المستثنى� ، والذي ينتج نفسه عن مخاطرة محددة ، حسب ما هو موض��ح

في البنود ذات الصلة . 

الخصومات :

ك��لأي وبال تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية عن المب��الغ المح��ددة في المالح��ق ذات الص��لة ، فيم��ا يتعل��ق ب��

مطالبة ، بعد تطبيق� كافة الشروط واألحكام� الخاصة بهذا البند ، بما في ذلك أي شرط “ معدل “ . 

البيانات اإللكترونية :

ال يقدم حامل البوليصة أي تأمين على أي مبلغ محدد كخصومات بموجب هذه البوليصة . وال تغطي هذه

البوليصة تضرر� ، أو انقطاع ، أو إهالك أو فساد أو تغيير البيانات اإللكترونية ، ألي سبب كان ، بغض

النظر عن طبيعة هذا السبب ) بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، فيروسات الكمبيوتر ( أو فقدان

االستخدام أو االنخفاض في الوظائف أو أي مصروفات� بغض النظر عن طبيعتها ، مما ينجم عن ذل��ك ،

بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر ، يسهم في الوقت ذاته ، في أي من النتائج األخرى للمطالبة . 

النشاط اإلشعاعي :
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هذه البوليصة ال تغطي األضرار� التي تلحق بأي ملكي��ة ، بغض النظ��ر عن طبيع�ة ه�ذا الض��رر ، أو أي

دعوى أو مصروفات تنتج عن أي فقد تال أو عن أي مسؤولية قانونية ، مباشرة أو غير مباشرة ، نتيج��ة

أو بسبب أي من ما يلي : 

اإلشعاعات األيونية أو التلوث الذي ينتج عن النش�اط اإلش�عاعي بس�بب أي وق�ود ن�ووي� أو ينتج عن.1

أي مخلفات نووية ناجمة عن احتراق الوقود� النووي . 

االنفجار اإلشعاعي السام ، أو غير ذلك من المواد الخطرة ألي تجميع��ات نووي��ة أو مكون��ات نووي��ة.2

لها .

اإلرهاب :

هذه البوليصة ال تغطي :.1

األضرار التي تلحق بالممتلكات.1

أي خسارة ناجمة عن انقطاع العمل.2

أي مسؤولية.3

أي إصابة جس��دية بغض النظ��ر عن طبيعته��ا� ، أو أي تك��اليف أو مص��روفات تنجم بص��ورة.4

مباشرة أو غير مباشرة عن أي عمل إرهابي . 

إذا زعمت الش��ركة أن��ه بس��بب ه��ذا االس��تثناء ، لم يتم تغطي��ة أي خس��ارة أو ض��رر أو تك��اليف أو.2

مصروفات أو مسؤولية ، بموجب ه��ذا الت��أمين ، يتحم��ل حام��ل البوليص��ة المس��ؤولية عن إثب��ات م��ا

يخالف ذلك . 

الحروب والمخاطر المصاحبة لها :

هذه البوليصة ال تغطي األضرار� أو اإلص�ابة الجس�دية ال�تي تق�ع بص�ورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة ، أو

نتيجة أو بس��بب ، الح�روب أو أعم��ال الغ�زو من الع�دو األجن��بي ، أو العملي�ات الحربي�ة ) س�واء ُأعلنت

الح��رب أم ال ( أو الح��روب األهلي��ة ، أو التم��رد ، أو الث��ورات ، أو العص��يان المس��لح ، أو اإلف��راط� في

استخدام القوة العسكرية أو القوة المفرطة ، أو التأميم أو المصادرة ، أو التدمير ، من خالل أمر حك��ومي

أو أي سلطة عامة ، باستثناء التدمير الذي يحدث نتيجة إصدار قرار من السلطة العامة في وقت وله��دف

منع انتشار الحريق أو االنفجار . 

الفحص الكهربي ) المقرات واألجهزة ( : 
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من الشروط المسبقة للمسؤولية ، ما يلي : 

فحص واختبار� النظام الكهربي في المقر ) أو ج��زء من مق��ر حام��ل البوليص��ة ( من قب��ل ال��دفاع.1

المدني ، مع إصدار شهادة فحص بعد هذا الفحص .

القيام بأي عمل محدد في هذه الشهادة لضمان أن التثبيت الكهربي يفي بمتطلبات الدفاع المدني ،.2

 يوما من إصدار الشهادة .60وذلك خالل 

على حامل البوليصة االحتفاظ بنسخة من شهادة االنتهاء وش��هادة الفحص على أن تت��اح للش��ركة.3

عند طلب ذلك . 

يتم فحص واختبار التثبيت الكهربي أيضًا خالل المدى الزمنية  المنص��وص عليه��ا عن��د إص��دار�.4

شهادة االنتهاء والفحص .

يتم فحص واختبار كافة األجهزة الكهربائية في مقر حامل البوليصة ، من قبل عض��و في ال��دفاع.5

المدني ، مرة واحدة على األقل في كل عام ، وذلك لض��مان حالته��ا وس��المتها� ومواءمته��ا . ويتم

إرفاق بيان : “ اختبار السالمة الكهربية “ ) مع إظهار تاريخ الفحص ( مع كافة األجهزة . 

الحد األدنى من معايير السالمة

) تسري� في حالة تغطية السرقة أو الضرر� الذي يشتمل على الغش فقط (

من الشروط المسبقة للمسؤولية أن على حامل البوليصة أن يضمن الوفاء بالحد األدنى الت�الي من مع��ايير

السالمة ، في المقر ، كما يلتزم حامل البوليصة بسريان هذه المعايير بشكل كامل وص�حيح عن�دما يك�ون

المقر خاليا : -

كافة األبواب الخارجية واألبواب الداخلية التي تسمح بالوصول� إلى المناطق المشتركة أو العام��ة في.1

المبنى ، مزودة بما يلي : -

 أذرع ، أو5قفل مزود بنقرات مستطيلة للتلسين ، أو قفل مزود� بش�دادات ص�لب مق��وى من أ()

 مفصالت ، إلى جوار مصد لسان القفل أو قضيب قفل ورزة . 6

مغالق بمفصلتين يتم تركيبه في أعلى وأسفل أي باب يفتح إلى الخارج . ب()

كافة فتحات ونوافذ� وفتحات السقف وغير ذلك من الفتحات أو النوافذ� في الطوابق� األرضية والبدروم�.2

، يمكن الوصول� إليها من السطح أو الشرفة أو ممرات الحريق ، أو األنابيب السفلية ، مجهزة بأقفال

نوافذ لها مفاتيح ، ما لم تكن هذه النوافذ أو نوافذ السقف محمية بقضبان صلب أو ش��بكات أو بواب��ات

قابلة للقفل ، أو شبكة معادن ممتدة أو شبكة لحام .
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أي إجراءات سالمة تفرضها الشركة يتم تجهيزها وفق� متطلبات الشركة ..3

االحتياطات المعقولة :

كافة األبواب والنوافذ� المصممة كمخارج حريق ، تستثنى� من المتطلبات المشار إليها أعاله . 

ومن الشروط� المسبقة للمسؤولية ، أن يلتزم حامل البوليصة بكافة اإلجراءات المعقولة لمن��ع أو الح��د من

كافة الخسائر بموجب هذه البوليصة .

ويلتزم المؤمن عليه بتقديم كافة أوجه الرعاية المعقولة من أجل تحقيق ما يلي :

منع الحوادث أو أي إصابات أو أضرار . .1

مراقبة القواعد وااللتزامات والمتطلبات القانونية أو قوانين السلطات المحلية وااللتزام� بهاز.2

اختيار الموظفين واالشراف عليهم..3

حفظ وترتيب والحفاظ على اآلالت والمعدات في المقر وكل شيء مستخدم في العمل.4

عالج أي عيب أو خطر قد يص��بح ظ��اهرا ، واتخ��اذ� اإلج��راءات اإلض��افية الالزم��ة ، حس��ب م��ا ق��د.5

تتطلبه الظروف� .

تعريفات متطلبات األمن واإلنذار :

نظام اإلنذار ضد السرقة :

يعني كافة المكونات واألجزاء الموضحة في مواصفات اإلنذار ، وتتضمن� األجه��زة المس��تخدمة في نق��ل

واستالم اإلشارات . 

حامل المفاتيح :

يعني حامل البوليصة أو أي شخص أو أي شركة تحمل المفاتيح ويرخص لها من قبل حام��ل البوليص�ة ،

والذي هو : 

متواجد في كافة األوقات من أجل :.1

يقبل اإلخطار باألخطاء أو إشارات اإلنذار التي تتعلق بتركيب نظام اإلنذار ضد السرقة .أ.

يراقب ويسمح بالوصول إلى المقر .ب.
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تم تدريبه بشكل كامل على تشغيل نظام اإلنذار ضد السرقة ، بم��ا في ذل��ك على س��بيل المث��ال ال.2

الحصر ، إعداد / فك تركيب نظام� اإلنذار ضد السرقة .

الشخص المسؤول :

يعني الشخص المصرح له من قبل حامل البوليصة لكي يتحمل المسؤولية عن سالمة المقر . 

متطلبات السالمة واإلنذار :

من الشروط المسبقة للمسؤولية أن على حامل البوليصة أو أي شخص آخ��ر مس��ؤول ، أن يض��من اتخ��اذ

كافة إجراءات السالمة المطلوبة من قبل الشركة وأنها تعم�ل بش�كل كام�ل ، وت�أمين المق�ر عن�دما يك�ون

المقر خاليا أو مغلقا عن العمل . 

و

عندما تتم حماية المقر أو أي جزء من المقر من خالل نظام اإلنذار ضد السرقة ، أن يضمن ما يلي :

نظام اإلنذار ضد السرقة :.1

عدم تغيير نظام اإلنذار ضد السرقة ، أو تعديله بأي طريقة كانت ، م��ا لم يكن مث��ل ه��ذا التع��ديلأ.

أو التغيير معتمدا من قبل الشركة . 

يجب صيانة نظام اإلنذار ضد السرقة بموجب عقد مع الشركة ، من خالل شركة صيانة معتم��دةب.

أو حسب ما يتم الموافقة عليه كتابيا من قبل الشركة .

يجب إزالة كافة المف��اتيح الخاص��ة بنظ��ام اإلن��ذار ض��د الس��رقة ، بم��ا في ذل��ك المف��اتيح المنس��وخة ،.2

الخاصة بالسالمة ) والخاصة بأي غرف�ة مؤمن�ة ومحص�نة داخ�ل المق�ر ( من المق�ر ، عن�دما يك�ون

المقر خاليا أو مغلقا عن العمل . 

يجب على حامل البوليصة ما يلي : .3

حفظ سرية أكواد تشغيل نظام اإلنذار ضد السرقة ، وعدم ترك تفاصيل هذه األك��واد في المق��ر ،.1

عند ترك المقر خاليا أو مغلقا عن العمل . 

تغيير كود األمان عند ترك حامل المفاتيح للعمل . .2

إخطار الشركة على الفور عند استالم أي إخطار بأن مستوى استجابة نظام اإلنذار ض��د الس��رقة.3

تم أو سوف يتم خفضه أو إلغاؤه . 
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 ( على األقل للمف��اتيح ، وتس��جيل بياناتهم��ا كتابي��ا ) ويجب تح��ديث ه��ذه2تعيين حاملين اثنين ) .4

البيانات دائما ( بما في ذلك أس��ماء وعن��اوين حمل��ة األس��هم وأرق��ام� اله��اتف الخاص��ة بهم ، ل��دى

مركز استالم اإلنذارات لدى شركة اإلنذار ، والشرطة ، وتقديم� أي معلومات إضافية يتم طلبها .

في حالة :.4

اإلخطار بفشل أي إنذار.1

تنشيط نظام اإلنذار ضد السرقة.2

انقطاع وسائل نقل أو استالم اإلشارات  من أو إلى نظام� اإلنذار ضد السرقة.3

خالل أي ف��ترة زمني��ة يتم خالله�ا ض�بط نظ��ام اإلن�ذار ض�د الس��رقة ، يجب على حام�ل األس�هم

الحضور إلى المقر في أقرب وقت ممكن .

يجب عدم ترك المقر خاليا دون حضور ش��خص مس��ؤول� واح��د على األق��ل ، دونم��ا الحص��ول على.5

موافقة الشركة :

إال إذا تم ضبط� نظام� اإلنذار ضد السرقة بشكل كامل ، مع وسائل نقل أو استالم اإلشارات ) بم��اأ.

في ذلك مسار أو مسارات اإلشارات ( مع التشغيل الكامل . 

عند سحب الشرطة االستجابة إلى :ب.

تنشيط اإلنذار ) حيث ال يتضمن نظام اإلنذار ضد السرقة تقنية تنشيط مؤكدة لإلنذار ( .(1)

تنشيط اإلنذار المؤكد ، حيث يتضمن نظام اإلنذار ضد السرقة تقنية تنشيط مؤكدة لإلنذار .(2)

التأمين على تعويضات العمال

 المؤمن عليه يقوم بتنفيذ العمل الموصوف� في الملحق ، وليس أي عم�ل آخ�ر ، فألج�ل الغ�رضحيث إن

الخاص بهذا التأمين ، ومن خالل العرض والتصريح الذي يمثل أساس هذا العقد ، والذي يعتبر ج�زءا ال

يتجزأ من ه�ذا العق�د ، ويس�ري� على الش�ركة مقاب�ل الت�أمين ال�ذي تنص علي�ه ه�ذه البوليص�ة ، فق�د ق�ام

المؤمن عليه بسداد والموافقة على سداد القسط مقابل هذا التأمين . 

 على أن��ه في أي وقت خالل م��دة س��ريان ه��ذا الت��أمين ، إذابناء على ما تقدم ، فإن هذه البوليصة تنص

تعرض أي موظف� يعمل بشكل مباشر لدى المؤمن عليه ، إلصابة جسدية نتيج��ة ح��ادث أو م��رض ينش��أ

عن ، أو من خالل العمل لدى المؤمن عليه في مج��ال العم��ل ، وإذا تحم��ل الم��ؤمن علي��ه المس��ؤولية عن

سداد التعويض عن هذه اإلصابة ، بم��وجب الق��انون ) الق��وانين ( الموض��ح في المح��ق ، فوف��ق الش��روط�

واإلعفاءات واألحكام� الواردة في هذه البوليصة ، أو المتفق عليها بموجب ه��ذه البوليص��ة ، ف��إن الش��ركة
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تعوض المؤمن عليه عن كافة المبالغ التي يتحمل المؤمن عليه المس��ؤولية عن س��دادها ، وباإلض��افة إلى

ذل��ك ، تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية عن س��داد كاف��ة المص��روفات والتك��اليف ال��تي يتحمله��ا الم��ؤمن علي��ه

للحصول على موافقة الشركة خالل الدفاع عن أي مطالبة بهذا التعويض . 

 أنه في حالة وجود� أي تغيير في القانون ) القوانين ( أو تغيير أي تش��ريعات� أخ��رى متعلق��ةدائما شريطة

بهذه البوليصة ، تبقى هذه البوليصة سارية بشكل كامل ، لكن مسؤولية الشركة تقتصر على المبالغ ال��تي

تكون الشركة مسؤولة عن سدادها ، إذا بقي مثل هذا القانون ) القوانين ( دون تغيير . 

اإلعفاءات

ال تتحمل الشركة المسؤولية ، بموجب هذه البوليصة ، عما يلي : 

مسؤولية المؤمن عليه تجاه موظفي المقاولين .1

أي موظف� ليس “ عامل “ وفق� المعنى الذي ينص عليه القانون ) القوانين (.2

أي مسؤولية تقع على ع��اتق الم��ؤمن علي��ه ، بم��وجب اتف��اق ، ولم تكن لتس��ري� في غي��اب مث��ل ه��ذه.3

االتفاقية

أي مبلغ يستحق� المؤمن علي�ه اس�ترداده من أي ط�رف ، إال بم�وجب اتف�اق بين الم�ؤمن علي�ه وه�ذا.4

الطرف

إعفاء المخاطر السياسية والنووية.5

أي إصابة نتيجة حادث أو مرض أو وباء أو علة ، والمصروفات المتعلقة ب��ذلك بص��ورة مباش��رة أو

غ��ير مباش��رة ، من ق��ريب أو بعي��د ، نتيج��ة ، أو تنجم عن ، أو تع��زى إلى ، أو تنش��أ عن ، أو فيم��ا

يتعلق بما يلي :

الح��رب ، أو الغ��زو ، أو أعم��ال االعت��داء األجن��بي ، أو األعم��ال العدائي��ة ، أو العملي��ات ش��به.1

الحربية ) سواء ُأعلنت الحرب أم ال ( أو الحروب األهلية؛

التمرد أو العصيان المدني الناجم عن ثورة شعبية ، أو اس��تخدام الق��وة العس��كرية أو التم��رد ، أو.2

ف��رض أو إعالن األحك��ام العرفي��ة أو ف��رض الحص��ار أو المص��ادرة أو ف��رض الس��يطرة أو

االستحواذ أو التأمين ، أو األعمال اإلرهابية التي ُترتكب بواس��طة ش��خص أو أش��خاص يعمل��ون

بالنيابة عن أو على ارتباط بأي منظمة أو عمل تخريبي . 

** ) “ اإلره��اب “ يع��ني اس��تخدام� العن��ف أله��داف سياس��ية ، ويتض��من اس��تخدام العن��ف به��دف

ترهيب الجمهور� أو قسم من الجمهور ( . 
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اإلشعاعات النووية أو التل��وث اإلش��عاعي من أي وق��ود ن��ووي أو من أي مخلف��ات نووي��ة نتيج��ة.3

احتراق الوقود� النووي . 

النشاط اإلشعاعي ، أو المواد السامة أو المتفجرة أو غير ذلك من المواد الخط��رة ألي متفج��رات.4

أو مكونات نووية أو تجميعات نووية .

في أي تصرف ، أو قضية أو دعوى تدعي فيها الشركة أنه نتيجة هذه الشروط ، ف��إن أي خس��ارة أو

ضرر أو مصروفات� ال تكون مشمولة في هذا التأمين ، فإن عبء إثبات أن هذه الخسارة أو الض��رر

أو المصروفات مشمولة ، يقع على عاتق المؤمن عليه . 

** إيضاح التعليقات : “ استثناء اإلرهاب “ 

اإلرهاب يعني أي فع��ل ب��القوة أو اس��تخدام للق��وة أو التهدي��د باس��تخدام� الق��وة ، يتض��من ) على س��بيل

المثال ال الحصر ( :

يعرض حياة فرد أو أفراد للخطر أو يتضمن عنفا خطرا ضد فرد أو أفراد؛.1

يتضمن الضرر� الذي يلحق بالملكية؛.2

ينشئ مخاطر جدية على صحة وسالمة الجمهور� أو أي فرد� من أفراد الجمهور؛.3

التدخل في أو أو تشتيت أي نظام إلكتروني أو فضائي؛ أو.4

يتض�من اس�تخدام� األس��لحة الناري��ة ، أو المتفج�رات أو األس��لحة البيولوجي�ة أو الكيماوي�ة أو.5

النووية أو غير ذلك من الوسائل األخرى؛

يتم ارتكاب��ه بواس��طة ف��رد أو أي مجموع��ة من األف��راد ، ألغ��راض ديني��ة أو فكري��ة و / أو.6

للتأثير على أي حكومة أو إرهاب أي فرد من الجمهور . 

إذا ادعت الشركة أنه نتيج��ة ه��ذا االس��تثناء ، ف��إن أي خس��ارة أو ض��رر� أو تك��اليف أو مص��روفات� غ��ير

مشمولة في هذا التأمين ، فإن عبء إثبات العكس ، يقع على عاتق المؤمن عليه .

في حالة ثبوت عدم صحة أو نفاذ أي جزء من هذا الملحق الت��أميني ، تبقى بقي��ة األج��زاء س��ارية وفعال��ة

بشكل كامل . 

فقرة استثناء االهجمات باألسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو البيوكيماوية أو الكهرومغناطيسيةf أو.6

هجمات اإلنترنت
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تعطى لهذه الفقرة األولوية على غيره�ا وتلغي أي ش�يء آخ�ر ورد ذك�ره في ه�ذا الت�أمين ال يتواف��ق

معها . 

ه���ذه البوليص���ة ال تغطي ، ب���أي ح���ال من األح���وال ، أي خس���ارة أو ض���رر� أو مس���ؤولية أو.1

مصروفات ، مباشرة أو غير مباشرة ، نتيجة أو بسبب ، أو ناشئة عن أي من ما يلي : 

أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو بيوكيماوية أو الكهرومغناطيسية. أ.

استخدام أو تشغيل أي كمبيوتر أو نظام كمبيوتر أو برامج كمبيوتر أو فيروسات� كم��بيوتر� أوب.

أي عمليات أو أي نظام إلكتروني كوسيلة إلحداث الضرر . 

استثناء األسبستوس :.7

هذه البوليصة ال تسري� على المسؤولية التي تنشأ بص�ورة مباش��رة أو غ�ير مباش��رة ، أو نتيج��ة ، أو

بسبب أو فيما يتعلق بوجود� أو مناولة أو معالجة أو تصنيع أو التنقيب عن أو بيع أو نقل أو توزيع أو

تخزين أو استخدام أو إزالة أو عالج أو التعامل في أو التصرف في أو الهروب من :

غبار السليكااألسبستوس أو أ.

األسبستوس أو منتجات األسبستوس أو أي منتج يشتمل على األسبستوس� .ب.

 : بغض النظر عن أي شرط يخالف م��ا تنص علي��هاستثناء المجال الكهرومغناطيسي ) إي إم إف (.8

هذه البوليصة ، أو أي ملحق إضافي� على هذه البوليصة ، فمن المفهوم والمتفق عليه أنه هذا الت��أمين

يستثني أي دعوى ) دعاوى ( أو خس��ارة ) خس��ائر ( تنش��أ بص��ورة مباش��رة أو غ��ير مباش��رة نتيج��ة

مغناطيسية و / أو التداخل الكهرومغناطيسي� . الكهرواإلشعاع األيوني ، دون تقييد المجاالت 

بغض النظر عن أي ش��رط يخ��الف م��ا تنص علي��هاستثناء الكائنات المعدلة وراثيffا ) جي إم أو ( : .9

هذه البوليصة ، أو أي ملحق إضافي� على هذه البوليصة ، فمن المفهوم والمتفق عليه أنه هذا الت��أمين

يستثني أي دعوى ) دعاوى ( أو خس��ارة ) خس��ائر ( تنش��أ بص��ورة مباش��رة أو غ��ير مباش��رة نتيج��ة

الكائنات المعدلة وراثيا� ) “ جي إم أو “ ( .

وألجل الغرض المتعلق بهذا االستثناء ، فإن جي إم أو تعني وتتضمن� ما يلي : 

الكائنات أو الكائنات الدقيقة ، أو الخاليا الخاصة بالكائنات أو الكائن��ات الدقيق��ة ، أو الخالي��ا المش��تقة

منها ، أو التي كانت خاضعة لعملية هندسة وراثية ، نتجت عن التغير الجيني .

كما تعني وتتضمن ما يلي :
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كل وحدة بيولوجية أو جزيئية لها خاصية التكاثر الذاتي ، أو الوحدة البيولوجية أو الجزيئية التي له��ا

خاصية التكاثر الذاتي واشتقت منها ، أو التي كانت خاضعة لعملية هندسة وراثية ، نتجت عن التغير

الجيني .

إذا كان تعريف جي إم أو ، بم��وجب الق��وانين و / أو الل��وائح الرس��مية المتعلق��ة بالهندس��ة الجيني��ة أو

التعديل في أي دولة ، أو منطقة أو سلطة قضائية رفعت فيها الدعوى ، أشمل من التعريف الس��ابق ،

فإن هذا التعديل األشمل يدمج في هذا التعريف� ، باإلضافة إلى التعريف� السابق . 

 : بغض النظر عن أي شرط يخالفاستثناء التلف الدماغي المسامي القابل لالنتقال ) تي إس إي (.10

ما تنص عليه هذه البوليصة ، أو أي ملحق إضافي على هذه البوليصة ، فمن المفه�وم والمتف�ق علي�ه

أنه هذا التأمين يستثني أي دعوى ) دعاوى ( أو خس��ارة ) خس��ائر ( تنش��أ بص��ورة مباش��رة أو غ��ير

مباشرة نتيجة التلف الدماغي المسامي� القابل لالنتقال ) تي إس إس ( بما في ذل��ك على س��بيل المث��ال

ال الحصر ، التلف الدماغي المسامي� البقري ) بي إس إي ( أو ) في سي جي دي ( .

الشروط

هذا التأمين ال يبدأ حتى يتم سداد القسط بالفعل ، ويتم قبوله من خالل خطاب القبول الرسمي للشركة.1

، أو حتى يتم إصدار البوليصة ، وال يعتبر أي سداد للقسط ، سدادا للش��ركة ، إال إذا تم التوقي��ع� على

نموذج مطبوع باالستالم ، من قبل ممثل رسمي� أو مفوض رسميا ، من قبل الشركة . 

تتم قراءة هذه البوليصة والملحق اإلضافي� معا كعقد واحد ، وأي كلمة أو تعبير يكون له معنى محدد.2

في أي جزء من هذه البوليصة أو الملحق ، يكون لها ذلك المعنى المحدد في أي مكان تظهر فيه . 

كافة اإلخطارات أو المراسالت التي يتم إرسالها� أو تحريرها بموجب ه��ذه البوليص��ة ، تك��ون كتابي��ة.3

وترسل إلى الشركة . 

يتحمل المؤمن عليه المسؤولية عن اتخاذ إجراءات معقول�ة لمن��ع الح�وادث واألم��راض ، م��ع الوف�اء.4

بكافة االلتزامات القانونية . 

في حالة وقوع� أي حدث يؤدي� إلى رفع دع��وى بم��وجب ه��ذه البوليص��ة ، يل��تزم الم��ؤمن علي�ه ، في.5

أقرب وقت ممكن ، بإرسال إخطار بذلك إلى الش��ركة بكام��ل التفاص��يل . ويتم� إخط��ار الش��ركة بك��ل

خطاب أو أمر أو دعوى أو عملي��ة على الف��ور عن��د اس��تالم اإلخط��ار ب��ذلك . ويتم إرس��ال اإلخط��ار

كذلك إلى الش�ركة على الف�ور ، ويك�ون الم�ؤمن علي�ه على علم ب�أي ادع�اء وش�يك أو اس�تجواب أو

تحقيق فيما يتعلق بهذه الواقعة حسب ما سبق . 
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ال يتم أي قب��ول أو ع��رض أو وع��د أو س��داد بواس��طة أو بالنياب��ة عن الم��ؤمن علي��ه ، دون موافق��ة.6

الشركة ، والتي يح��ق له��ا إذا رغبت في ذل��ك ، اتخ��اذ أي إج��راءات ، من أج��ل تس��وية أي دع��وى ،

ويلتزم المؤمن عليه بتقديم كافة المعلومات والمساعدة التي قد تطلبها الشركة . 

يتم تنظيم� القس��ط األول وكاف��ة أقس��اط� التجدي��د ال��تي ق��د تقب��ل ، من خالل مبل��غ األج��ور وال��رواتب�.7

واألرباح األخرى المعتمدة من قبل المؤمن عليه تجاه الموظفين خالل كل فترة تأمينية . ويتم تس��جيل

اسم كل موظف� مع مبلغ األجور أو ال�رواتب واألرب��اح األخ�رى ، بش�كل ص�حيح ، ويل��تزم الم��ؤمن

عليه في كافة األوقات بالسماح للشركة بفحص ه��ذه الس��جالت ، ويق��دم إلى الش��ركة حس��ابا ص��حيحا

بكافة هذه األجور أو الرواتب أو األرباح األخرى المسددة خالل أي ف��ترة تأميني��ة خالل ش��هر واح��د

من ت��اريخ انته��اء ه��ذه الف��ترة التأميني�ة . وإذا ك��ان المبل��غ المس��دد يختل�ف عن المبل�غ ال�ذي س�دد ب�ه

القس��ط ، يتم تس��وية الف��ارق في القس��ط من خالل دفع��ة س��داد أخ��رى إلى الش��ركة ، أو من خالل

االسترداد من قبل الشركة ، حسب ما يكون عليه الحال . 

يجوز للشركة أن تلغي هذه البوليصة ، من خالل إرسال إخطار قبل سبعة أي��ام بالبري��د المس��جل إلى.8

 . 7المؤمن عليه على آخر عنوان معلوم� له، وفي هذه الحالة ، يتم تسوية القسط وفق� الشرط رقم 

كافة النزاعات التي تنشأ عن هذه البوليصة ُتحل من خالل قرار المحكم ، ال��ذي يتم تعيين�ه كتابي�ا من.9

قبل طرفي� النزاع ، أو إذا لم يتمكن الطرف��ان من االتف��اق على محكم واح��د ، يتم تع��يين محكم واح��د

من قب��ل ك��ل ط��رف� ، كتابي��ا ، خالل ش��هر ميالدي واح��د بع��د طلب ذل��ك كتابي��ا من قب��ل أي من

الطرفين ، ويقوم� المحكم��ان بتع��يين محكم ث��الث رئيس . وي��رأس المحكم ال��رئيس جلس��ات المحكمين

واالجتماعات وإصدار األحكام ، ويعتبر ذلك ش�رطا مس��بقا ألي ح�ق أو إج��راء ض�د الش��ركة . وفي

حالة رفض الشركة ألي مسؤولية تجاه المؤمن عليه فيما يتعلق بأي دعوى بموجب ه��ذه البوليص��ة ،

ولم يتم إحال��ة ه��ذه ال��دعوى خالل اث��ني عش��ر ش��هرا ميالدي��ا من ت��اريخ إحال��ة ال��دعوى إلى التحكيم

بموجب شروط هذه البوليص��ة ، تعت��بر ال��دعوى ، لكاف��ة األغ��راض ، ق��د س��قطت ، وال تك��ون قابل��ة

لالسترداد بعد ذلك بموجب هذه البوليصة . 

االلتزام والمحافظة الكاملة على الشروط� واألحكام� والمالحق الخاصة بهذه البوليص��ة ، طالم��ا ك��انت.10

تتعلق بأي شيء يتم أو لم يتم بواسطة المؤمن عليه ، وصحة البيانات واإلجابات في العرض ، تكون

شروطا� مسبقة ألي مسؤولية من جانب الشركة بأي سداد بموجب هذه البوليصة . 
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قسم المسؤولية العامة

التعريفات اإلضافية

 داخ��ل ه��ذا المعرفةالتعريفات اإلضافية التالية تسري على كل هذا البن��د ، وعن��دما تظه��ر ه��ذه الكلم��ات 

البند ، فإنها تعني المعاني نفسها في كل هذا البند . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

اإلصابة الجسدية :

اإلصابة أو العلة أو األمراض الجسدية أو النفسية ، بم��ا في ذل��ك م��ا ي��ؤدي إلى الوف��اة ، أو االحتج��از أو

السجن بطريق الخطأ . 

الموظف :

أي من ما يلي خالل العمل تحت التوجيه واإلشراف� المباشر لحامل البوليصة فيما يتعلق بالعمل : 

أي شخص يعمل بموجب عقد توظيف أو تدريب لدى :.1

حامل البوليصةأ.

أي طرف آخر يتم تقديمه أو توظيفه لصالح حامل البوليصةب.

أي رئيس عمال أو عامل فقط لدى المقاول من الباطن أو أي شخص يتم تقديمه من قبلهم.2

أي شخص موظف� ذاتيا يعمل لصالح حامل البوليصة.3

أي شخص يتم تقديمه إلى حامل البوليصة بموجب عقد أو اتف�اق ينص على أن ذل�ك الش�خص يعت��بر.4

موظفا لدى حامل البوليصة لفترة هذا العقد أو هذه االتفاقية

أي شخص يشارك في أي حكومة أو خالف ذلك أي شخص لديه خ��برة عملي��ة أو ت��دريب أو دراس��ة.5

أو ما شابه ذلك

األفراد الذين ال تسدد لهم رواتب خالل عملهم بشكل مؤقت لصالح حامل البوليصة . .6

الحدود الجغرافية :

أي مكان في العالم . 
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المنتج :

أي سلعة أو بند أو عنص�ر مص�نع أو م�زود أو م�ورد أو م�ركب أو مثبت أو مع�الج أو مب�دل أو مص�لح

بواس��طة حام��ل البوليص��ة ، ولم يع��د في ح��وزة أو تحت س��يطرة حام��ل البوليص��ة أو أي موظ��ف� ، م��ع

استثناء الطعام� و / أو الشراء المورد لالستهالك في مقر حامل البوليصة . 

التغطية

توافق الشركة على تعويض حامل البوليصة فيما يتعلق بكافة المبالغ التي يصبح حامل البوليصة مسؤوال

عن سدادها ، كتعويضات ، وتكاليف ومصروفات� المدعي التي تنشأ عما يلي بصورة عرضية :

اإلصابة الجسدية ألي شخص ، باستثناء الموظف الذي تنشأ اصابته من وخالل عملهم.1

األضرار التي تلحق بالملكي��ة المادي��ة ال��تي ال تع��ود إلى أو تك��ون في ح��وزة أو تحت س��يطرة حام��ل.2

البوليصة أو أي موظف�

الضوضاء أو التعدي أو الزعاج والمضايقة أو التدخل في حق االرتف�اق� الخ�اص اله�واء  أو الص�وء.3

أو الماء او العبور على الطريق . 

مما يقع خالل فترة التأمين فيما يتعلق بالعمل داخل الحدود الجغرافية . 

شريطة أن ال تتعدى مسؤولية أو حد الشركة المبالغ الموضحة في الملحق . 

وباإلضافة إلى ذلك ، فإن الشركة تعوض حامل البوليصة كذلك عما يلي : 

كافة التكاليف والمصروفات� التي يتم تحملها مع الموافقة الخطية من قبل الشركة فيما يتعلق بالدعوىأ.

ضد حامل البوليصة التي يسري عليها التعويض المنصوص عليه في هذه البوليصة . 

سداد أتعاب المحامين التي تم تحملها ، م��ع الموافق��ة الخطي��ة للش��ركة على تمثي��ل حام��ل البوليص��ة ،ب.

خالل اإلج��راءات ال��تي تنش��أ عن أي عم��ل أو إغف��ال في أي محكم��ة ، نتيج��ة أي دع��وى ق��د تك��ون

موضوع� التعويض الذي تنص عليه هذه البوليص��ة أو اي تحقي��ق قض��ائي� خ��اص ب��الطبيب الش��رعي

والناتج عن اي حادث قاتل، 

وفق مصطلحات االستثناءات اإلضافية والشروط اإلضافية في هذا البند ، واالستثناءات العامة والشروط

العامة التي تنص عليها هذه االتفاقية . 
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االستثناءات اإلضافية

هذا البند ال يسري على المسؤولية أو التعويض

المشورة واإلهمال المهني :

ما ينشأ عن تقديم أو العج��ز عن تق��ديم التعليم��ات أو المش��ورة أو المعلوم��ات أو الخدم��ة المهني��ة ، س��واء

كانت بأتعاب أم ال . وهذا االستثناء ال يسري� على مشورة التعليمات أو المعلومات التي تق��دم أو يجب أن

تقدم فيما يتعلق بالمنتج . 

أسبيستوس : 

ما ينشأ عن أو فيما يتعلق ، بأي طريقة ، باألسبيستوس أو الم��واد ال��تي تحت��وي على األسبيس��توس� ، من

أي خسارة أو مطالبة أو دعوى أو قضية . وال تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية عن أي خس��ارة أو مطالب��ة أو

دعوى أو قضية . 

المسؤولية التعاقدية :

التي ينص عليها العقد أو االتفاقية وال يطالب بها في غياب هذا العقد أو االتفاقية . 

الصناعة المعيبة :

ما ينشأ عن تكلفة إصالح العمل المعيب المنفذ من قبل أو بالنيابة عن حامل البوليصة . 

الرسوم والغرامات والتعويضات األخرى : 

فيما يتعلق بكل من ما يلي : 

سداد أي رسوم أو غرامات أو تعويضات� عن الضرر.1

التعويضات التأديبية أو النظامية.2

العمل الدولي :
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ما يتعلق بالزيارة أو العمل في أو على أي منطقة دولي��ة أو منص��ة دولي��ة أو ت��ركيب دولي ، أو م��ا ينش��أ

عن النقل البحري أو الجوي ، أو الصعود إلى أو الهبوط من البواخر أو الطائرات . 

استثناء المسؤولية عن المنتجات :

هذا البند ال يسري على المس��ؤولية الناجم��ة عن أو ال��تي تنش��أ عن المنتج��ات بخالف الطع��ام أو الش��راب

المباع أو المورد لالستهالك في مقر حامل البوليصة . 

الفطريات السامة :

فيما يتعلق باإلصابة الجسدية أو الضرر الذي يلحق بالملكية المادي��ة ، م��ا ينش��أ عن أي فطري��ات أو عفن

أو البكتريا أو التخمر أو التعفن أو الطحالب أو أي منتج��ات أو إنزيم��ات أو ب��روتين س��واء ك��ان س��اما أو

غير ذلك . 

العربة أو الباخرة أو الطائرة :

فيم��ا يتعل��ق باإلص��ابة الجس��دية أو الض��رر ال��ذي يلح��ق بالملكي��ة مم��ا ينش��أ عن الملكي��ة أو الحي��ازة أو

االستخدام من قب��ل أو بالنياب��ة عن حام��ل البوليص��ة ألي عرب��ة مس��تخدمة في الظ��روف� ال��تي ينص فيه��ا

القانون على التأمين أو السالمة ، أو عندما يتم تقديم التعويض بموجب أي وثيق��ة س��يارة أو ت��أمين مح��دد

بشكل أكبر ، شريطة أن ال يسري هذا االستثناء على ما يلي :

تحميل أو إفراغ أي باخرة أو قاطرة أو توريد� أو تحصيل السلع فيما يتعلق بأي عربة أو قاطرةأ.

العربة خالل استخدامها كأداة للتجارة ، أو أي باخرة أو طائرة مصنوعة أو يقص��د به��ا أن تطف��وب.

أو تسافر� عبر المياه أو الجو أو الفضاء أو تحميل أو إفراغ هذه الباخرة أو الطائرة ، بخالف

أي مركبة مائية مملوكة آلخرين ومستخدمة من قبل حامل البوليصة ألغراض العمل.1

المركبة المائية غير العاملة بالطاقة.2

الزوارق� التي ال تتعدى طاقتها� خمسة وسبعين طنا.3

اللنشات ذات المحركات التي ال يتعدى طولها عشرين قدما .4
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على الممرات المائية الداخلية. 

الشروط اإلضافية

خصومات أضرار الملكية :

المبلغ المستحق السداد بموجب هذا البند فيما يتعل�ق بك�ل دع�وى تنش�أ عن الض�رر ال�ذي يلح�ق بالملكي�ة

المادية ، يتم خفضه حسب المبلغ الموضح في الملحق كمبلغ قابل للخصم . 

 :السلطة القضائية على مستوى العالم

) باستثناء الواليات المتحدة األمريكية / كندا (

التعويض المقدم بموجب هذا البند من البوليصة يسري على أحكام المحاكم االبتدائية ضد حامل البوليصة

في أي محكمة في الع��الم ، م��ع اس��تثناء األحك��ام ال��تي يتم الحص��ول� عليه��ا في مح��اكم الوالي��ات المتح��دة

األمريكية ومناطقها� أو في كندا ، أو األحكام الصادرة في هذه المحاكم العتماد األحك��ام األجنبي��ة ، س��واء

من خالل اتفاق مشترك أو غير ذلك . 

تم حساب قسط هذا التأمين وفقا لذلك ، ولم يتم سداد أي مقابل فيما يتعلق بااللتزامات التي تنش��أ بم��وجب

أي قانون أو سلطة قضائية ألي محاكم أخرى . 

التغطيات اإلضافية

التغطي��ات اإلض��افية التالي��ة تخض��ع لمص��طلحات االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط ه��ذا البن��د وقي��ود�

االستثناءات العامة وشروط� هذه البوليصة .

هذه البوليصة وبموجب� هذا القسم تمتد لتغطي تعويض: 

األطراف المؤمن عليهم اإلضافيين :

بناء على طلب حامل البوليصة .
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أي مدير أو شريك أو موظف.1

أي مس��ؤول أو عض��و أو مس��اعد تط��وعي أو موظ��ف� ل��دى حام��ل البوليص��ة أو في المنظم��ات.2

االجتماعية أو الرياضية أو الترفيهية التابعة لحام��ل البوليص��ة أو خ��دمات اإلس��عافات األولي��ة أو

اإلسعاف ، خالل العمل بصفتهم 

أي مدير أو مسؤول� أول لدى حامل البوليصة بصفتهم الخاصة ، نتيجة العمل المنج��ز لص��الحهم.3

بواسطة الموظفين .

التعويض عن الحضور إلى المحكمة :

سوف تقدم الشركة تعويضا إلى حامل البوليصة عن أ أي مدير أو شريك أو موظف يحضر إلى المحكمة

كش�اهد بن��اء على طلب الش�ركة فيم�ا يتعل��ق بال��دعوى الخاص�ة ال�تي يس��تحق بموجبه��ا حام��ل البوليص�ة

التعويض بموجب هذا البند ، وفق� المعدالت التالية لكل يوم يطلب فيه الحضور :

 درهم إماراتي500أي مدير أو شريك لحامل البوليصة : .1

 درهم إماراتي250أي موظف� : .2

المسؤوليات المشتركة :

عندما يتم تسمية أكثر من طرف كحامل للبوليصة ، عندئذ يكون كل طرف مؤمن عليه بشكل خاص كم��ا

لو انه تم التأمين عليهم بشكل منفرد،

شريطة أن هذه التغطية اإلضافية ال تسري على المسؤولية ال��تي تنش��أ بص��ورة مباش��رة أو غ��ير مباش��رة

فيما يتعلق بالضرر الواقع على المقر ) بما في ذلك المحتويات ( أو السكن المشترك بين طرفين أو أك��ثر

يكون قد تم تسميتهم� كمؤمن عليهم . 

الرعاية والسيطرة :

مسؤولية حام��ل البوليص��ة عن الض��رر ال��ذي يلح��ق بالملكي��ة المادي��ة في رعاي��ة أو تحت س��يطرة حام��ل

البوليصة ، ولكن بشكل مطلق فيما يتعلق بما يلي : 

المتعلقات الشخصية للمديرين أو الموظفين أو الزائرين ) بما في ذلك المركبات ( ..1

27



الملكية في المقرات ، غير المملوكة أو المؤجرة أو المستأجرة من قب��ل حام��ل البوليص��ة ، ولكن.2

في حوزته المؤقتة أو في حوزته بغرض العمل فيها أو عليها ، مع استثناء األج��زاء المح��ددة من

العقار أو الملكية المادية التي يتم العمل عليها . 

المق��ر الم��ؤجر أو المس��تأجر لص��الح حام��ل البوليص��ة ، ش��ريطة أن تك��ون المس��ؤولية عن ه��ذا.3

الضرر غير عائدة إلى حامل البوليصة بموجب أي اتفاق ، وال تعود إليه في ظل غياب مثل هذه

االتفاقية . 

وفاة حامل البوليصة :

في حالة وفاة حامل البوليصة أو الممثل الشخص��ي لحام��ل البوليص��ة ، فيم��ا يتعل��ق بالمس��ؤولية القانوني��ة

التي تحملها حامل البوليصة ، شريطة أن يتصرف� الممثل الشخصي ، كما لو كان هو حامل البوليصة . 

التعويض للمسؤولين :

أي مسؤول يتصرف بها كما لو كان هو حامل البوليصة ، فيما يتعلق بالمسؤولية التي تنشأ عن اإلص��ابة

الجسدية أو الضرر الذي يلحق بالملكية المادية التي تنجم عن أداء العمل من قبل حامل البوليصة ، ولكن

بشكل مطلق طالما كان ذلك ضروريا للوفاء بمتطلبات أي عقد أو اتفاقية يتم إبرامها ألداء هذا العمل . 

المسؤولية الطارئة عن السيارات

شريطة أن يلتزم المسؤول بالوفاء� ويخضع الستثناءات الشروط واألحكام� الواردة في هذا البند والش��روط

العامة للوثيقة ، يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عن اإلصابة الجسدية أو الض��رر ال�ذي يلح�ق بالملكي��ة

المادية مما ينشأ عن ملكية أو حيازة أو استخدام� العربات التي تتحرك ميكانيكيا ، والمستخدمة فيما يتعلق

بالعمل الذي يقوم به حامل البوليصة ، وال يكون ملكية أو مقدما من حامل البوليصة ، أو مجلوبا بواسطة

حامل البوليصة ، إال وفق المدى الذي ال يكون فيه أي استحقاق للتعويض بموجب أي بوليصة مركب��ة أو

أي تأمين محدد آخر ، شريطة أال تتحمل الشركة المسؤولية عن الضرر ال��ذي يق��ع على ه��ذه الس��يارة أو

السلع المنقولة ، وتلتزم بتعويض حامل البوليصة ، وليس أي شخص آخر . 
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ال تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية إذا ك��ان أي ش��خص آخ��ر يق��ود المركب��ة ، وال يحم��ل رخص��ة قي��ادة له��ذه

المركبة ، حسب علم حامل البوليصة ، إال إذا كان ذلك الش��خص ق��د حم��ل ، وليس ممنوع��ا من حم��ل أو

الحصول على مثل هذه الرخصة . 

المسؤولية الشخصية عبر البحار :

المس��ؤولية الشخص��ية ألي م��دير أو موظ��ف� أو أي عض��و في عائل��ة ذل��ك الم��دير أو الموظ��ف خالل

الزيارات المؤقتة ألي مكان في العالم ، فيما يتعلق بعمل حامل البوليصة ، شريطة ما يلي :

هذه التغطية اإلضافية ال تسري على المسؤولية القانونية التي تنشأ بصورة مباشرة عن :.1

 ( أي اتفاق أو عقد ، إال إذا كانت المسؤولية ستقع بغير ذلك1) .1

 ( ملكية أو شغل األرض أو المباني2) 

 ( ممارسة أي تجارة أو مهنة3) 

 ( ملكية أو حيازة أو استخدام األسلحة ) بخالف البنادق الرياضية ( أو العربات الميكانيكي��ة4) 

أو المركبات المصممة للسفر عبر الجو أو الفضاء أو مركب��ات المي��اه أو الحيوان��ات من األن��واع

الخطرة .

 ( الضرر الذي يلحق بالملكية المادية المملوكة أو التي تكون في حوزة أي مدير أو موظ��ف5) 

أو أي عضو في عائلة ذلك المدير أو الموظف .

ما يتعلق بالمسؤولية المؤمن عليها بشكل أكثر تحديدا بموجب أي تأمين آخر ..2

للمس��ؤولية القانوني��ة عن اإلص��ابة الجس��دية ألي عض��و في عائل��ة أي م��دير أو موظ��ف أو أي.3

موظف ألي مدير أو موظف أو أي عضو في عائلة هذا الموظف . 

أي ش��خص يتم تعويض��ه بم��وجب ه��ذه التغطي��ة اإلض��افية ، يل��تزم بالعم��ل كم��ا ل��و ك��ان ه��و حام��ل.2

البوليصة ، ويلتزم� بالوفاء بهذه البوليصة ، ويخضع للشروط واألحكام الواردة في هذا البند . 

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن هذه التغطية اإلضافية ، إال إذا كانت الش��ركة تفحص وت��راقب كاف��ة.3

الدعاوى والمطالبات . 

المالحق

يسري ما يلي ذكره إذا ورد النص عليه في الملحق ، ويخض��ع لش��روط االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط�

هذا البند ، واالستثناءات العامة وشروط البوليصة . 
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تضمين الواليات المتحدة األمريكية وكندا :

التأمين بموجب هذا البند يمتد للتعويض في الحاالت التي تحدث أو الدعاوى أو اإلجراءات القانونية ال��تي

تتخذ أو تنشأ في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا ، أو في أي منطقة داخل السلطة القضائية في ه��اتين

الدولتين ، شريطة ما يلي : 

مسؤولية الشركة فيما يتعلق بكافة التعويضات المستحقة عن :.1

التكاليف والمصروفات القابلة لالسترداد والتي يتحملها المدعي من حامل البوليصة ..1

التكاليف والمصروفات التي تحملتها الشركة أو حامل البوليص��ة بن��اء على الموافق��ة الكتابي��ة.2

للشركة .

أتعاب المحاماة التي تم تحمله��ا بن��اء على الموافق��ة الكتابي��ة للش��ركة ، مقاب��ل التمثي��ل في أي.3

تحقيق أو حادث مميت أو للدفاع خالل أي إجراءات قانونية . 

ال تتعدى حد المسؤولية الموضح في الملحق . 

المبلغ المستحق السداد بموجب هذا الملحق فيما يتعلق بكل دعوى ، يخفض وفق� المبلغ الموض��ح في.2

الملحق كخصومات . 

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار تأديبية أو نظامية ..3

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن :.4

أي مس���ؤولية تنجم عن إطالق أو نش���ر أو تنفيس أو خ���روج أبخ���رة ال���دخان أو الرغ���اوي أوأ.

األحماض أو الكيماويات الس��امة ، أو الكيماوي��ة ، أو الس��وائل أو الغ��ازات أو المخلف��ات أو غ��ير

ذلك من أنواع التلوث على األرض أو أي مجاري مائية أو أي مياه . 

أي تكاليف أو مصروفات� تنشأ عن أي مطالبة أو طلب حكومي� يفحص��ه حام��ل البوليص��ة لتق��ييمب.

المراقبة أو النظافة أو إزالة المخلفات السامة أو إبادة أي تلوث ضار . 

وال تتحم���ل الش���ركة المس���ؤولية عن ال���دفاع عن أي مطالب���ة أو قض���ية لف���رض أي من التك���اليف أو

المصروفات مقابل هذا الضرر أو للحصول على أي تعويض . 

يوافق كل من الشركة وحامل البوليصة ك��ذلك على أن القس��ط الخ��اص به��ذا التض��مين س��وف يتم حس��ابه

وفقا لذلك . 

قيد مسؤولية مالك العقار :
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التأمين بموجب هذا البند يعوض حامل البوليصة ضد كافة المبالغ المستحقة على حامل البوليصة قانوني��ا

كتعويض فيما يتعلق باإلصابة الجسدية أو الضرر على الملكية المادية ، مم��ا يح��دث خالل ف��ترة س��ريان

التأمين ونتيجة أي عيب في المقر أو ما ينشأ من صيانة أو إصالح أو تزيين المقر . 

شريطة ما يلي :

يلتزم حامل البوليصة في كافة األوقات بضمان أن كافة المقرات التي يسري عليها ه�ذا الت�أمين في حال�ة

جيدة ، وإذا تم اكتشاف� أي عيوب من خالل شكاوى السكان أو غ��ير ذل��ك ، يل��تزم حام��ل البوليص��ة على

الفور بإصالح هذه العيوب ، وفي هذه األثناء يقوم باتخاذ كاف��ة اإلج��راءات المؤقت��ة في ه��ذه الظ��روف� ،

حسب ما يكون عمليا بشكل معقول ، وعدم إدخال أي تعديل أو إصالح على المقر دون موافقة الشركة ،

بعد وقوع� أي حادث ، حتى يكون لدى الشركة الفرصة للقيام بفحص المقر . 

التعريفات اإلضافية

تسري التعريفات اإلضافية التالية على كل هذا البند ، وعندما تظهر هذه الكلمات داخل ه��ذا البن��د ، فإنه��ا

تعني المعاني نفسها في كل هذا البند .

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

معدات الكمبيوتر :

كافة المعدات وال��برامج ذات الص��لة المس��تخدمة من قب��ل حام��ل البوليص��ة فيم��ا يتعل��ق بعملي��ات معالج��ة

بياناتها . 

المحتوى : 

المعدات والتجهيزات� وكافة المحتويات األخرى ) بخالف المخزون وتجه��يزات� وتركيب��ات المال��ك ( بم��ا

في ذلك تطويرات وتعديالت وديك�ورات الس�اكن ، وملكي�ة حام�ل البوليص�ة أو الم�ؤتمن عليه�ا ويتحم�ل

مسؤوليتها� وتقع في المقر . 
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 : المباني والمحتويات� والمخزون والعناصر� األخرى الموضحة و / أو الموص��وفةالملكية المؤمن عليها

في الملحق .

اإليجار : 

مبلغ اإليجار مستحق السداد من قبل حامل البوليصة فيما يتعلق بإيجار العقار . 

المخزون :

المخزون والم��واد ال��تي تتم المت��اجرة فيه��ا ، بم��ا في ذل��ك العم��ل الس��اري ، وملكي��ة حام��ل البوليص��ة أو

المحجوزة بواسطة حامل البوليصة كعهدة ، أو بعمولة ، والتي يكون مسؤوال عنها في المقر . 

 :التغطية

توافق الشركة على أنه في حالة تعرض أي ملكية مؤمن عليها للضرر� ، لسبب يخ��الف الس��بب المس��تثنى

خالل مدة سريان التأمين ، فإن الشركة سوف تدفع إلى حامل البوليص��ة قيم��ة الملكي��ة الم��ؤمن عليه��ا في

وقت وقوع الضرر ، أو حسب اختيار الش��ركة إلع��ادة أو تغي��ير� الش��يء الممل��وك والم��ؤمن علي��ه أو أي

جزء من الملكية المؤمن عليها ، وفق الشروط� والشروط� اإلضافية واالستثناءات ال��واردة في ه��ذا البن��د ،

والشروط� العامة والقيود واالستثناءات التي تنص عليها البوليصة . 

االستثناءات اإلضافية

األسباب المستثناة

األضرار التي تحدث نتيجة ما يلي : .1

 ( الخط���أ أو التص���ميم المعيب أو الم���واد أو العيب أو اإلهالك الت���دريجي أو البلى أو1) .1

الصقيع .

 ( التفجير الذي يصاحب انفجار غالي��ة ) ال تس��تخدم� لألس��باب العادي��ة فق��ط ( أو م��وفر�2) 

الطاقة أو أي ماكينة بخارية أو أداة يكون فيها الضغط الداخلي نتيج��ة البخ��ار فق��ط ، وتك��ون

ملكية أو تحت سيطرة حامل البوليصة . 

 ( التغيير في مستوى� جدول المياه . 3) 
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ولكن ذلك ال يستثني� الضرر التالي الذي ينتج نفسه عن سبب غير مستثنى . 

 ( الصدأ أو التغير في الحرارة أو الرطوبة أو الجفاف أو االنكماش أو التبخر أو خسارة1) .2

الوزن أو التغير في اللون أو النسيج أو الخدش

 ( تشقق أو انهيار أو زيادة ح��رارة الغالي��ات أو م��وفر الطاق��ة أو اآلني��ة أو األن��ابيب أو2) 

تشقق لحام الغاليات .

 ( السرقة أو محاولة سرقة الملكية المؤمن عليها3) 

 . من أي حديقة أو فناء أو مبنى إضافي�1

 . ال تشتمل على الدخول بالقوة أو الدخول العنيف إلى أو الخروج من المقر المؤمن عليه2

 . يشتمل على ماكينة تسلية أو ألعاب3

 ( تعطل كهربي� أو ميكانيكي يتضمن اإلشعال الذاتي و / أو تشويش اآلالت أو المعدات4) 

 ( الصناعة الخاطئة أو المعيبة أو الخطأ التشغيلي أو اإلغفال من جانب حامل البوليصة5) 

أو أي موظف� لدى حامل البوليصة ، 

لكن ذلك ال يستثني ما يلي : 

الضرر غير المستثنى الذي ينجم نفسه عن المخاطرة المح��ددة أو من أي خس��ارة أو(1)

دمار أو ضرر عرضي آخر .

الضرر الالحق الذي ينجم نفسه عن سبب غير مستثنى . (2)

االختف��اء غ��ير المس��بب أو نقص المخ��زون أو ض��ياع المعلوم��ات أو األخط��اء اإلداري��ة أو.3

أخطاء مسك الدفاتر أو األخطاء المحاسبية أو أخطاء إصدار الفواتير� أو اإلغفال . 

تسرب المياه من أي خزانات مياه أو معدات أو أنابيب عند ترك المبنى ) المب��اني ( خالي��ة ،.4

مع عدم استخدامها ألي أنشطة عملية لحامل البوليصة أو أي ساكن . 

 ( االضطراب أو االنزالق� األرضي1) .5

 . الذي يصحبه انهيار� أرضي� أو ساحلي أو نهري1

 . الذي يقع بينما يكون المقر أو أي جزء من المقر في مرحل��ة ال��تركيب أو إص��الح اله��دم2

أو البناء

 . للطرق أو األرصفة أو مواقف السيارات أو المباني الملحق�ة أو المالح�ق أو الحوائ�ط أو3

البوابات أو األسواق ، إذا كان البناء الرئيسي للمقر قد تضرر� بسبب نتيجة في الوقت نفسه .

ويلتزم حامل البوليصة بإرسال� إخط��ار� ف��وري إلى الش��ركة في حال��ة انهي��ار المب��نى أو ب��دء

عملي��ات الحف��ر في أي موق��ع� مج��اور . وفي ه��ذه الحال��ة ، يح��ق للش��ركة تغي��ير أو إلغ��اء

33



التغطية ، المقدمة بموجب هذا البند ، مقابل الض�رر ال��ذي وق��ع نتيج�ة االن��زالق أو االنهي��ار

األرضي . 

 . نتيجة التصميم المعيب أو الصناعة المعيبة أو استخدام مواد معيبة . 4

الضرر الذي يقع نتيجة الرياح أو األمطار� أو الجليد أو الفيضان أو التراب ال��ذي يلح��ق باألس��وار� أو.2

البوابات و / أو الملكية المتحركة في المباني المفتوحة أو المباني ذات الجوانب المفتوحة . 

الخسارة الناجمة عن أي نوع أو وصف ، باستثناء خسارة اإليجار عندما يتم تضمين خسارة اإليجار.3

في ملحق هذا البند . 

انكسار الزجاج المثبت مما ينتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، عما يلي : .4

العيوب في الديكورات أو التركيبات األخرى.1

الضرر أو التشويه بخالف التحطم الذي يصل إلى كامل سمك الزجاج المثبت.2

أي محاولة إلزالة أي زجاج مثبت أو تغيير موقعه أو تنفيذ أي عمل عليه أو على ديك��ورات.3

اإلطار أو غير ذلك من التركيبات األخرى . 

الملكية المستثناة

المتفجرات.1

الزجاج المثبت المحفور أو المصبوغ أو تركيبات أو الفتات أو أن��ابيب مص��ابيح ال��نيون أو غ��ير.2

ذلك من المصابيح الكهربية

المركبات المرخصة الستخدام� الطريق ) بما في ذلك قطع الغيار الخاصة به�ا ( أو الكرفان�ات� أو.3

المقطورات أو السكك الحديدة أو المركبات المائية أو المركبات الجوية

الملحقالملكية التي يتم نقلها خارج المقر والمحددة في .4

الملكية أو اإلنشاءات خالل بناء أو تركيب أو وضع المواد أو التجهيزات فيم��ا يتعل��ق بكاف��ة ه��ذه.5

الملكيات خالل البناء أو التركيب

أرصفة الموانئ البرية أو البحرية أو الجس��ور أو األنف��اق أو المج��اري المائي��ة الحف��ر أو الس��كك.6

الحديدة

المواش���ي� و / أو المحاص���يل الزراعي���ة و / أو النبات���ات و / أو األش���جار و / أو المس���طحات�.7

الخضراء

الملكية المتضررة نتيجة الخضوع ألي عملية.8

الهواتف النقالة أو بي دي أي و / أو غير ذلك من أجهزة الكمبيوتر� المحمولة يدويا.9

الملكية المؤمن عليها من خالل أي وثيقة أو وثائق� بحرية في وقت حدوث هذا الضرر�.10
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أي ملكية يتم التأمين عليها بشكل خاص بواسطة أو بالنيابة عن حام��ل البوليص��ة أو بم��وجب أي.11

بند ) بنود ( أخرى من هذه البوليصة . 

الشروط اإلضافية

كافة قيود المحتويات األخرى

من المفهوم أن مسؤولية الشركة تخضع للقيد المحدد في الملحق ، فيما يتعلق بما يلي : 

الوث���ائق� أو النص���وص أو كتب العم���ل أو النم���اذج أو الم���وديالت أو الق���والب أو الخرائ���ط أو.1

التصميمات تقيد بقيمة المواد مع تكاليف إعادة الصياغة أو إعادة اإلنتاج ، وليس بقيمته��ا لحام��ل

البوليصة . 

مالبس المديرين والم�وظفين وال��زوار� وأدواتهم ودراج��اتهم الشخص�ية ) بخالف ال��دراجات ذات.2

المحركات ( غير المؤمن عليه ، تخضع للقيد المحدد في الملحق . 

المج��وهرات أو األحج��ار الثمين��ة ، أو المع��ادن الثمين��ة ، أو س��بائك ال��ذهب أو الف��رو أو الكتب.3

النادرة أو األعمال الفنية ، بخالف لوحات الرسم أو لوحات الحفر أو الطباعة أو ما ش��ابه ذل��ك ،

يكون للمخاطر المحددة فقط ، ويخضع للقيد المحدد في الملحق . 

معدات الكمبيوتر� تكون للمخاطر المحددة فقط ، وتخضع للقي��د المح��دد في الملح��ق . وباإلض��افة.4

إلى ذلك ، فإن أنظمة الكمبيوتر� والسجالت والبيانات تقيد بقيمة المواد مع تكاليف إعادة الصياغة

أو إعادة اإلنتاج ، وليس بقيمتها لحامل البوليصة .

األموال تكون للمخاطر المحددة فقط ، وتخضع� للقيد المحدد في الملحق . .5

اللوحات الزيتية والمحفورة والمطبوعة وما شابه ذلك تخضع للقيد المحدد في الملحق . .6

األشياء الزجاجية ) بخالف الزجاج المثبت ( والفخارية والرخامية وغير ذل��ك من الم��واد الهش��ة.7

أو سهلة االنكسار� تخضع للقيد المحدد في الملحق . 

اإلعادة التلقائية إلى الوضع السابق:

ال يتم خفض المبلغ المؤمن بمبلغ أي س��داد ، ش��ريطة أن يس��دد حام��ل البوليص��ة القس��ط ب��دءا من ت��اريخ

الضرر حتى تاريخ انتهاء مدة سريان التأمين ، ويوافق� على االلتزام بأي تطويرات مخاطر� أو إج��راءات

أخرى قد تطلبها الشركة للحد من تأثير أي دعوى . 

ألواح البناء :
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من الشروط المسبقة ألي مسؤولية على الشركة ، أن��ه حينم��ا يك��ون أي مق��ر مملوك��ا لحام��ل البوليص��ة ،

ويشتمل على مبان مبنية بشكل كلي أو جزئي من :

ألواح البناء ) وهو المصطلح الذي يتضمن على سبيل المثال ال الحصر ، ألواح الص��اج المجلفن.1

المحشوة بالمادة العازلة أو ألواح العزل أو ألواح البناء ( ال��تي ت��تركب من ل��وحين من المع��دن ،

سواء على جانب قلب مادة العزل المبنية؛ أو

تكسية خارجية أو داخلية أو بطاقة من مواد العزل القابلة لالحتراق� ، سواء كانت مكسوة أو غير.2

مكسوة بفويل معدني أو مادة تكسية أخرى ،

يجب على حامل البوليصة أن يضمن ما يلي : 

في كافة مناطق البناء ،.1

فحص أسبوعي للضرر الذي يلح��ق ب��األلواح أو األغطي��ة ويتم تنفي��ذ األل��واح المش��تركة(1)

وتسجيلها ، وأي أض�رار� أو عي�وب يتم كش�فها ق�د تع��ري الق��الب القاب�ل لالش��تعال ، يتم

عالجها على الفور أو يتم تغيير اللوح بلوح ليه له قالب قابل لالشتعال . 

يتم قفل جوانب أو حواف� أي لوح يكش��ف ق��الب الل��وح بأغطي��ة ص��لبة أو أي أغطي��ة أو(2)

سدادات مناسبة أخرى .

عدم وجود مخزن داخلي للمخلفات القابلة لالشتعال داخل مدى ثالثة أمتار من األلواح .(3)

عدم وجود مخزن خارجي� للمخزون أو الح��زم أو الط��اوالت أو المخلف��ات أو الص��ناديق�(4)

القابلة لالشتعال داخل مدى عشرة أمتار من األلواح . 

عدم وجود� وقود� ساخن أو مستخلصات تجري خالل األلواح أو أسطوانات العزل أو يتم(5)

 س��نتيمترات من الس��مك ، ح��ول المدخن��ة لمن��ع ال��دخان من4ت��ركيب أغطي��ة بح��د أدنى 

الوصول مباشرة إلى القالب القابل لالشتعال . 

ملء جيب أي فجوة بين الحلبة أو الغطاء والل��وح ، بالف��ايبر أو أي م��ادة أخ��رى مناس��بة

غير قابلة لالشتعال . 

أي مدخنة سخان أو أنبوب شفط للعملي�ات الس�اخنة م��ا ش��ابه ذل�ك في تق��ارب ش��ديد م�ع(6)

األلواح يجب أن توضع على مسافة مساوية لثالثة أضعاف قطر المدخنة وما ش��ابه ذل��ك

من اللوح على األقل ، مع عدم القيام بإصالحات على هذه األلواح تش��تمل على لح��ام أو

قطع أو إشعال .
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يجب إبعاد كافة مصادر الحرارة عن األلواح أو يتم تغيير األلواح التي على بع��د م��ترين(7)

من مصدر� الحرارة ، بألواح بها مواد عزل غير قابلة لالشتعال . 

تسري قواعد عدم التدخين ويتم عرض الفتات بذلك . (8)

عند القيام بأي عمل من أي نوع أو قيمة ، في المقر المملوك من قب��ل حام��ل البوليص��ة ، يش��تمل.2

على استخدام الحرارة ، يجب على حامل البوليصة القيام بما يلي : 

إصدار تصريح العمل العاجل للشركة ) أو أي تصريحات مقبولة ومتفق عليها مع الشركة (.1

لعمل أي عمال أو مقاولين يقومون بتنفيذ العمل . 

إنفاذ االلتزام بهذه التصاريح على أي عمال أو مقاولين يقومون بتنفيذ العمل . .2

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان العمل في بيئة العمل اآلمنة فيما يتعلق بمخاطر الحريق . .3

 . فحص واختبار التركيبات الكهربية في المقر الممل��وك لحام��ل البوليص��ة من قب��ل عض��و في3.1

هيئة مؤهلة ومعترف بها وفق اللوائح المحلية للتركيبات الكهربية وشهادة الفحص الصادرة . 

 . أي عم��ل مح��دد في ه��ذه الش��هادة لض��مان وف��اء التركيب��ات الكهربي��ة لل��وائح الض��رورية ،2

وتنفيذها خالل مدة ثالثين يوما من الفحص ، أو خالل المدة المتفق عليها كتابيا مع الشركة . 

 . فحص واختبار التركيبات الكهربية كل عام . 3

مسؤولية الشركة :

مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي خسارة واحدة أو مجمعة من الخسارات في فترة تأمين واح��دة ال تتع��دى

بأي حال من األحوال ، ما يلي :

المبلغ المؤمن عليه في الملحق أو إجمالي المبلغ المؤمن عليه ، أو.1

أي حد داخلي موضح في الملحق ، أو.2

أي حد داخلي موضح في هذا البند ، أو.3

أي مبلغ آخر أو مبالغ أخ��رى ق��د يتم تغييره��ا من خالل الملح��ق الموق��ع من قب��ل أو بالنياب��ة عن.4

الشركة . 

المشترون المتعاقدون :

مع عدم اإلخالل بأي حقوق أو مسؤوليات� على الشركة ،  ، إذا تعاقد حاملو البوليصة على بي��ع حص��تهم

في أي مقر عند وقوع� الض��رر، ولم يتم االنته��اء من التعاق��د ولكن��ه س��وف� يتم في المس��تقبل ، يح��ق له��ذا
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المشتري الحصول على المزايا التي ينص عليها هذا البند حتى االنتهاء ، إال إذا ك��ان المق��ر مؤمن��ا علي��ه

بوجه خاص بواسطة أو بالنيابة عن المشتري . 

التعيين :

بهدف تحديد - عندما يكون ذلك ضروريا - العنصر أو العنوان ال��ذي ت��ؤمن أي ملكي��ة وفق��ا ل��ه ، تواف��ق�

الشركة على قبول التعيين الذي بموجبه تم قيد التعيين في سجالت حامل البوليصة . 

المصالح األخرى :

عندما تكون أطراف� مختلفة لها مصلحة في التأمين بموجب هذا البند ، يتعهد حام��ل البوليص��ة ب��اإلعالن

عن األسماء ، أو طبيعة أو مدى المصلحة ألي طرف� في وقت وقوع� الضرر . 

إعادة الوضع إلى ما كان عليه :

قد يتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه حسب اختي��ار الش��ركة ، كأس��اس للتس��وية الخاص��ة بال��دعوى ال��تي

وقعت بموجب هذا القسم ، بخالف ما يكون متعلقا بمالبس المديرين أو الموظفين أو الزائ�رين أو أدواتهم

أو دراجاتهم� الشخصية . 

وعند يتم تنفيذ عملية إعادة الوضع إلى ما كان عليه من خالل الشركة ، يتم حساب المبلغ المستحق� وف��ق

ما يلي ، ويخضع للشروط� الخاصة المحددة فيما يلي : 

عند هالك الملكية المؤمن عليها :.1

إذا كانت مبنى – إعادة بناء العقارأ.

إذا كان ملكية أخرى – االستعاضة عنها بملكية مشابهةب.

بأي حال من األح��وال ، في حال��ة مس��اوية أو مماثل��ة في جوهره��ا� ، ولكن ليس��ت أفض��ل من حالته��ا

عندما تكون جديدة . 

عند تضرر الملكية المؤمن عليها :.2

إصالح أو إعادة الجزء المتضرر� من الملكية إلى حالة مساوية أو مماثلة في جوهرها� ، ولكن ليس��ت

أفضل من حالتها عندما تكون جديدة . 
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الشروط الخاصة

قد تتم عملية إعادة الوضع إلى ما هو عليه في موقع آخر وبأي طريقة مناسبة وفق��ًا لمتطلب��ات حام��ل.1

البوليصة ، وفق� مسؤولية الشركة ، على أن يتم تننفذه بمعدل معقول ، وإال ال يتم سداد أي مدفوعات

تزيد على المبلغ الذي كان سيصبح مستحقا بم��وجب ه��ذه البوليص��ة إذا لم يتم إدراج ه��ذا الش��رط في

هذه البوليصة . 

مسؤولية الشركة ال تتعدى المبالغ المؤمن عليها ، أو حدود المسؤولية التي ينص عليها الملحق . .2

عند تعرض أي ملكية مؤمن عليها للضرر الج��زئي ، ف��إن مس��ؤولية الش��ركة ال تتع��دى المبل��غ ال��ذي.3

يمثل التكاليف التي تطالب الشركة بسدادها� إلعادة الوض��ع إلى م��ا ك��ان علي��ه ، إذا ك��ان ق��د تم هالك

هذه الملكية المؤمن عليها بشكل كامل . 

عدم السداد فوق المبلغ الذي كان سيصبح مستحقا في غياب هذا الشرط� ،.4

إال إذا بدأت إعادة الوضع إلى ما كان عليه ، واستمرت دون تأخير غير معقول ،.1

حتى يتم سداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه بالفعل ،.2

إذا تم التأمين على الملكية المؤمن عليه��ا في وقت وق��وع� الض��رر ، من خالل أي ت��أمين آخ��ر أو.3

بالنيابة عن حامل البوليصة ، ال يقوم على األساس نفسه إلعادة الوضع إلى ما كان عليه .

كل عنصر بموجب هذا الش��رط يعلن عن أن��ه م��ؤمن علي��ه بش��كل منفص��ل ، يخض��ع لش��رط المع��دل.5

التالي : 

في وقت إع�ادة الوض�ع إلى م�ا ك�ان علي�ه ، إذا ك�ان المبل�غ ال�ذي يمث�ل خمس�ة وثم�انين بالمائ�ة من

التكاليف التي كان سيتم تحملها خالل إعادة الوضع إلى ما كان عليه إذا كان كل العقار المشمول بهذا

العنصر قد هلك ، ويتعدى� المبل�غ الم�ؤمن علي�ه ، يك�ون عن�د ب�دء وق�وع أي ض�رر� ، أق�ل من قيم�ة

الملكية المغطاة بهذا المبلغ ، يتم خصم المبلغ مستحق السداد على الشركة فيما يتعلق به��ذا الض��رر� ،

بشكل متناسب . 

تس��ري كاف��ة الش��روط� واألحك��ام ال��تي ينص عليه��ا ه��ذا البن��د ، والش��روط العام��ة ، والش��روط�.6

واالستثناءات الواردة في هذه البوليصة . 

على أي دعوى مستحقة السداد بموجب شروط� هذا البند ، بخالف ما يتم اإلفصاح� عنه أو تأكي��ده.1

من خالل شروط هذا البند .

عندما تكون الدعاوى مستحقة السداد ، كما لو كان هذا البند غير متضمن . .2

فقرة العمال :
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يسمح للعمال بالدخول إلى المقر لغ��رض تنفي��ذ اإلنش��اءات أو التع��ديالت األخ��رى ، من وقت إلى آخ��ر ،

دون اإلخالل بهذا التأمين . 

التغطيات اإلضافية

التغطي��ات اإلض��افية التالي��ة تخض��ع لمص��طلحات االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط ه��ذا البن��د وقي��ود�

االستثناءات العامة وشروط� هذه البوليصة . 

هذا البند يمتد ليشمل ما يلي :

األتعاب القانونية للمعماريين والمساحين والمهندسين :

األتعاب القانونية واالستشارية للمهندسين المعماريين والمساحين والمهندس��ين ، وال��تي يتم تحمله��ا بش��كل

ضروري� ومعقول خالل إعادة وضع الملكية المؤمن عليها إلى ما كانت عليه عن��د تض��رره ، ولكن ليس

إلعداد أي دعوى يفهم منها أن المب�الغ المس�تحقة له�ذا الض�رر واألتع�اب ، تتع�دى في مجموعه�ا المبل�غ

المؤمن عليه لكل عنصر . 

إضافات رأس المال :

فيما يتعلق بالمباني وعناصر المحتويات ، في أي مكان في اإلمارات العربية المتح��دة ، طالم�ا ك��ان ذل��ك

غير مؤمن عليه :

المباني أو المحتويات التي تم االستحواذ� عليها أو تم تركيبها� حديثا ..1

التعديالت أو اإلضافات أو التطويرات على المباني أو المحتويات ..2

شريطة ما يلي : 

10,000,000 درهم إم�اراتي ألي مق�ر واح�د ، أو 2,000,000مسؤولية الشركة ال تتعدى مبلغ أ.

درهم إماراتي خالل فترة تأمينية واحدة . 
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يتعهد حامل البوليصة بأن يخطر الشركة في آخ��ر ي��وم من ك��ل ثالث��ة أش��هر بكاف��ة االس��تحواذات� أوب.

اإلض��افات أو التمدي��دات ، وس��داد القس��ط اإلض��افي المناس��ب على مبل��غ كاف��ة الزي��ادات ، بحيث يتم

حساب األقساط� اإلضافية بنسبة متناسبة بدءا من تاريخ اإلعالن عن هذه اإلضافة . 

ه��ذه التغطي��ة اإلض��افية ال تتض��من أي تق��ييم في القيم��ة ال��تي تزي��د على المب��الغ الم��ؤمن عليه��ا بم��وجب

العناصر المشار إليها .

سلع العمالء :

سلع العمالء في مقر حامل البوليصة تخض��ع التف��اق حام��ل البوليص��ة م��ع العمالء على أن�ه س��وف يقب��ل

تحمل المسؤولية عن األضرار� التي تلحق بالسلع التي تعود ملكيتها لهم ، أو التي قد يكون هؤالء العمالء

مسؤولين عنها من الناحية القانونية والتي قد تم تركها في رعاية حامل البوليص��ة للتخ��زين أو الش��حن أو

غير ذلك تم وضعها لديه بشكل مؤقت ، وتكون في هذه األثناء في رعاية حامل البوليصة . 

من المتفق عليه أن كافة السلع تحفظ للتأمين عليها بموجب هذا البن��د كمخ��زون ، إال إذا تم الت��أمين عليه��ا

بشكل أكثر تحديدا في أي وثيقة أخرى . 

مصروفات مكافحة الحريق :

التكاليف المعقولة التي يتم تحملها من قبل حامل البوليصة نتيجة الضرر الذي يلحق خالل أي من ما يلي

:

إعادة ملء أجهزة مكافحة الحريق.1

تغيير رؤوس المرشات المستعملة.2

إعادة ملء خزانات المرشات.3

إعادة ملء أنظمة تدفق الجازولين.4

إعادة ضبط أنظمة اإلنذار من الحريق.5

 درهم إماراتي لكل حادثة واحدة . 5,000للمبالغ التي ال تتعدى 

المقر المؤجر :
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الضرر الذي يلحق بالمقر المؤجر الذي يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عن��ه ، بم��ا في ذل��ك تجه��يزات

أو تركيبات المالك ، شريطة أن الشركة ال تتحمل المسؤولية عن تلك األضرار إذا كانت المس��ؤولية على

حامل البوليصة بموجب عقد إيجار أو أي اتفاق آخر ، وال تستحق في غياب مثل هذه االتفاقية . 

المياه المقاسة :

التكاليف التي يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عنها ، فيما يتعل��ق بخس��ارة المي��اه المقاس��ة ، ش��ريطة أن

يحتفظ حامل البوليصة بسجل للقراءات من هيئة المياه ، كل فترة بينية ال تتجاوز� سبعة أيام . 

والمبلغ المستحق فيما يتعلق بأي مقر واحد مقيد برسوم المي��اه الفائض��ة المطل��وب من قب��ل هيئ��ة المي��اه ،

والذي ينجم عن تسرب المياه من األنابيب أو األجهزة أو الصهاريج نتيجة وقوع الضرر� ، ال يتعدى بأي

 درهم إماراتي لكل حادثة واحدة . 5,000حال من األحوال 

السلطات العامة :

التكاليف اإلضافية إلعادة المباني والمحتويات إلى ما كانت عليه ، والتي يتم تحملها بش��كل مطل��ق نتيج��ة

ضرورة االلتزام بلوائح المباني واللوائح األخرى بموجب أو التي نظمت وفق أي إجراء برلماني م��ع أي

قوانين ألي سلطة عامة بعد وقوع� الضرر ، مع استثناء ما يلي :

التكاليف التي يتم تحملها خالل االلتزام باللوائح أو القواعد أو القوانين ،.1

فيما يتعلق بالضرر الذي يقع قبل منح هذه التغطية اإلضافية ..1

فيما يتعلق بالضرر غير المؤمن عليه بموجب هذا البند ..2

التي بموجبها� تم إرسال إخطار إلى حامل البوليصة قبل وقوع الضرر� . .3

التي يوجد لها مطلب لم يتم تطبيقه بعد ..4

فيما يتعلق بالعقار غير المتضرر أو األجزاء غير المتضررة من�ه ، بخالف األساس�ات ) م��ا.5

لم يستثنى ذلك على وجه خاص ( من ذلك القسم من العقار المتضرر . 

التكاليف اإلضافية التي كانت ستصبح مطلوبة لعالج العقار المتضرر� وإعادته إلى حالة مس��اوية.2

لحالته عندما كان جديدا ، إذا لم يكن االلتزام بتلك اللوائح أو القواعد أو القوانين ضروريا . 

مبل��غ أي ض��رائب أو رس��وم� أو أي رس��وم أو تق��ديرات تنش��أ عن تق��دير رأس الم��ال مم��ا يك��ون.3

مستحق السداد فيما يتعلق بالعقار نتيجة االلتزام بأي من الشروط السابق ذكرها . 
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يجب أن يبدأ عمل إعادة الوضع إلى م��ا ك��ان علي��ه وأن يتم تنفي��ذه بمع��دل معق��ول ، وفي� ك��ل األح��وال ،

يجب أن يتم خالل اثني عشر شهرا بعد وقوع� الضرر ، أو خالل اإلطار الزمني المحدد من قبل الش��ركة

كتابيا ، وقد� يتم تنفيذه بشكل كلي أو جزئي في موقع آخ��ر وف��ق مس��ؤولية الش��ركة بم��وجب ه��ذا التغطي��ة

اإلضافية التي ال تتم زيادتها . 

إذا توجب خفظ مسؤولية الشركة التي تش��كل ج��زء من ه��ذه التغطيي��ة اإلض��افية بتط��بيق� اي من االحك��ام

والشروط� الوارد في هذا القسم او في هذه البوليصة )خالف م��ا ه��و ن��اتج عن ه��ذه الفق��رة( فإن��ه يت��وجب

خفظ مسؤولية الشركة بموجب هذه التغطية اإلضافية بشكل نسبي.

إزالة األنقاض :

إجم��الي المبل��غ القاب��ل لالس��ترداد ال يتع��دى المبل��غ الم��ؤمن علي��ه الموض��ح في تك��اليف ومص��روفات

المواصفات التي يتم تحملها بالضرورة من قبل حامل البوليصة مع موافقة الشركة على :

إزالة األنقاض.1

الفك و / أو الهدم.2

الدعم أو المساندة.3

التغطية باأللواح.4

للجزء أو األجزاء المؤمن عليها من العقار بموجب هذا البند . 

مسؤولية الشركة عن هذه التغطية اإلضافية مقيدة وال تزيد بأي حال من األحوال مبلغ العنصر ذيتكون 

الصلة المؤمن عليه ، شريطة أن ال يتعدى هذا المبل��غ المس��تحق ال��ذي يتعل��ق ب��المخزون ألي تك��اليف أو

% من المبلغ المؤمن عليه . 10مصروفات 

ال تتحمل الشركة سداد اي من المصروفات والتكاليف :

التي يتم تحملها خالل إزالة األنقاض ، مع استثناء ما يتم إزالته من موقع العقار المؤمن علي��ه أو.1

المدمر أو المتضرر� ، والمساحة المجاورة على الفور لهذا الموقع . 
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التي تنشأ عن تلوث العقار و / أو األرض غير المؤمن عليها بموجب هذا البند . .2

تغيير األقفال والمفاتيح :

التأمين بموجب هذا البند يمتد ليغطي التكاليف التي تم تحملها نتيجة التغيير الضروري� لكاف��ة األقف��ال في

المقر ، بعد سرقة المفاتيح من المقر ، أو من منزل أي مدير أو شريك� أو موظفي مصرح له بحم��ل ه��ذه

 درهم إم�اراتي5,000المفاتيح ، شريطة أن مسؤولية الشركة عن هذه التغطية اإلضافية ال تتعدى مبل�غ 

في كل فترة تأمين واحدة . 

اإلزالة المؤقتة :

المحتويات التي يتم إزالتها بصورة مؤقتة للتنظي��ف أو التجدي��د أو اإلص��الح أو االختب��ار� أو الخ��دمات أو

غير ذلك من األهداف المش��ابهة ، في أي مك��ان داخ��ل اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ، بم��ا في ذل��ك م��ا يتم

خالل االنتقال ، شريطة أن مسؤولية الشركة عن مثل هذه التغطية اإلض��افية فيم��ا يتعل��ق بالض��رر� ال��ذي

% من المبل��غ الم��ؤمن علي��ه لك��ل عنص��ر ، أو مبل��غ10يقع في أي مكان آخر بخالف المقر ، ال تتع��دى 

  درهم إماراتي ، أيهما أقل . 500.000

يتم تغطية الوثائق والنصوص والمخطوطات� وكتب وخطط� األعم��ال خالل نقله��ا بش��كل م��ؤقت ، في أي

مكان داخل اإلمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك ما يتم خالل االنتقال ، ش��ريطة أن مس��ؤولية الش��ركة

عن مثل هذه التغطية اإلضافية فيما يتعلق بالضرر الذي يقع في أي مكان آخر بخالف المق��ر ، ال تتع��دى

 درهم إماراتي ، أيهما أقل . 500.000% من المبلغ المؤمن عليه لكل عنصر ، أو مبلغ 10

هذه التغطية اإلضافية ال تسري على ما يلي : 

العقارات المؤمن عليها بشكل أكثر تحديدا ..1

السيارات وهياكل السيارات المرخصة الستخدام السير العادي ..2

العقارات التي في حوزة حامل البوليصة كأمانة ، بخالف اآلالت والمعدات . .3

ضرر سرقة المبنى ) المباني ( : 

الضرر الذي يقع نتيجة س��رقة أو محاول��ة س��رقة المب��نى ) المب��اني ( غ��ير الم��ؤمن عليه��ا من خالل ه��ذا

البند ، شريطة أن يكون حام��ل البوليص��ة ه��و مال��ك المب��نى ) المب��اني ( ، أو يك��ون مس��ؤوال من الناحي��ة

القانونية عن ذلك الضرر . 
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التتبع والدخول :

التكاليف التي يتم تحملها بشكل ضروري ومعقول من قبل حام��ل البوليص��ة خالل تحدي��د مص�در� تس�رب

المي��اه من أي ص��هريج أو جه��از أو أنب��وب ، وعالج الض��رر ، ش��ريطة أن مس��ؤولية الش��ركة عن ه��ذه

 درهم إماراتي في كل مدة تأمينية واحدة . 5,000التغطية اإلضافية ال تتعدى 

تمديد النقل :

الضرر الذي يقع على المخزون خالل النقل عبر الطريق أو عبر السكك الحديدية أو المركبات أو البري��د

) بما في ذلك التحميل والتفريغ المؤقت خالل النقل ( في أي مكان داخل اإلمارات العربية المتحدة . 

 درهم إم��اراتي ألي خس��ارة واح��دة،5,000ومسؤولية الشركة بموجب هذه التغطية اإلضافية ال تتعدى� 

كحد أقصى� من المبلغ المستحق� السداد عن أي دعوى أو سلسلة من الدعاوى التي تنشأ عن أي سبب . 

هذه التغطية اإلضافية ال تشمل :

أي ضرر يق��ع في أي مك�ان داخ��ل اإلم�ارات العربي��ة المتح�دة ، بس��بب أو يح��دث نتيج��ة الس�رقة أو.1

محاولة السرقة من أي عربة نقل في ملكية أو حوزة حام��ل البوليص��ة ، تم تركه��ا دون حراس��ة ، إال

في الحاالت التالية :

إغالق كافة األبواب وكافة النوافذ� والفتحات األخرى بش��كل آمن ، وتث��بيت أي م��زاليج أو موان��عأ.

تجميع أو أجهزة إنذار بشكل صحيح في العربة المشار� إليها مع إزالة كافة المفاتيح ، أو

العربة الناقلة في كراج آمن ومحكم الغلق . ب.

المواشي وأذون الخزانة والسبائك الذهبي��ة والس��ندات النقدي��ة والص��كوك� والطواب��ع واألوراق المالي��ة.2

والوثائق� والمجوهرات والذهب والبالتين والفضة واألحجار� الكريمة والفرو .

أي دعوى تنشأ عن تأخير� أو خسارة في السوق أو أي خسارة تابعة أخرى ..3

أي ملكية شخصية غير متصلة بعمل حامل البوليصة ..4

من شروط هذه التغطية اإلضافية ، أن يلتزم حامل البوليصة باتخاذ كافة اإلجراءات المعقولة من أجل ما

يلي :

صيانة أي عربة في ملكية أو حوزة حامل البوليصة بشكل ص��حيح ، يتم نق��ل الملكي��ة الم��ؤمن عليه��ا.1

فيها . 
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حماية العقار المؤمن عليه من كافة األضرار ..2

ضمان أن أي مركبة في ملكية أو حوزة حامل البوليصة هي مناسبة لغرض استخدامها . .3

خسارة تغطية اإليجار

 من ه��ذه البوليص��ة ،3يسري تأمين اإليجار إذا كان )أي من( مبنى / مخزن مؤمن علي��ه بم��وجب البن��د 

وكان أي جزء منه غير مناسب للس��كن بع��د ت��دميره أو تض��رره ، ف��إن المبل��غ مس��تحق� الس��داد ال يتع��دى�

حصة المبلغ المؤمن عليه لإليجار حسب المدة الضرورية إلعادة الوضع إلى ما كان عليه .

إذا كانت القيمة اإليجارية للمبنى / المخزن المشار إليه ، في وقت اندالع أي حريق أو عند بدء أي تدمير

أو ضرر ألي عقار نتيجة أي مخاطر مؤمن عليها بموجب هذه البوليصة، يكون مجموعها أكثر من مبلغ

التأمين على اإليجار ، فإن المؤمن عليه يعتبر كأنها شركة ت��أمين فيم��ا يتعل��ق بالف��ارق ، ويتحم��ل حص��ة

قابلة للمحاصصة من الخسارة وفقا لذلك . 

مسؤولية المستأجرين

الت��أمين من خالل ه��ذه البوليص��ة يمت��د ليش��مل المس��ؤولية القانوني��ة للم��ؤمن علي��ه مث��ل كمس��تأجر� للمق��ر

المذكور في الملحق ، نتيجة ضرر� أو الدمار بسبب الحريق و / أو المخاطر المش��مولة به��ذه البوليص��ة ،

التي يتحمل المؤمن عليه المسؤولية عنها أمام المالك . 

يجب أن ال يتعدى� إجمالي حد مسؤولية المؤمن عليه بموجب هذا التأمين المبلغ المؤمن عليه والمحدد في

الملحق . 

وثيقة التأمين على المعدات اإللكترونية

حيث إن المؤمن علي��ه المس��مى في الملح��ق الخ��اص به��ذه البوليص��ة ق��د ق��دم عرض��ه  كتابي��ا إلى ش��ركة

طوكيو� مارين أند فاير انشورانس� ) يشار إليها فيما بعد باسم “ الشركة “ ( من خالل إنهاء االستبيان م��ع

أي بيان كتابي آخر من قبل المؤمن عليه بهدف إبرام هذه البوليصة ، فإن هذا الع��رض يعت��بر� ج��زءا من

هذه البوليصة .

بناء على ذلك ، فإن وثيقة التأمين هذه تنص على أن��ه ش��ريطة و / أو في مقاب��ل س��داد الم��ؤمن علي��ه إلى

الشركة القسط المذكور في الملحق ، ووفق� الش�روط� ، واالس��تثناءات واألحك��ام والبن��ود ال��واردة في ه�ذه
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البوليص�ة ، أو المعتم�دة بم�وجب ه�ذه البوليص�ة ، ف�إن الش�ركة س�وف تع�وض الم�ؤمن علي�ه بالطريق�ة

وبالمدى المنصوص عليه في هذه البوليصة . 

تسري هذه البوليصة على العناصر� المؤمن عليها فقط بع��د االنته��اء الن��اجح من اختب�ار األداء / القب�ول ،

سواء كانت في العمل أم ال ، أو كانت مفككة بهدف التنظي�ف أو اإلص�الح أو خالل العملي�ات الس�ابقة أو

عند نقلها داخل المقر أو خالل التركيب التالي . 

مسؤولية الشركة عن أي عنص�ر واح�د من الملكي�ة الم�ؤمن عليه�ا ال تتع�دى في مجموعه�ا في أي ف�ترة

تأمين واحدة المبلغ الم��ؤمن علي��ه والموض��ح مقاب��ل ه��ذه العناص��ر في الملح��ق ) المالح��ق ( إال إذا ك��ان

المبلغ المؤمن عليه بموجب هذا العنصر� قد أعيد إلى حالته األولى بعد وقوع دعوى مدة الرصيد . 

االستثناءات العامة :

ال تقوم الشركة بتعويض المؤمن عليه فيما يتعلق بخسارة أو تضرر� أو المسؤولية المباش��رة نتيج��ة أو م��ا

ينشأ عن أو يعزى إلى أي من ما يلي : 

الحروب أو الغ��زو أو أعم��ال االعت��داء األجن��بي ، أو األعم��ال العدائي��ة ، أو العملي��ات ش��به الحربي��ة.1

) سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ( أو الحروب األهلية أو التمرد ، أو الثورة ، أو العصيان المسلح ،

أو العصيان العام ، أو االضطراب� المدني ، أو المصادرة ، أو تجنيد مجموعة لفرد ) أفراد ( فاسد )

فاسدين ( تعمل بالنيابة عن أو على عالقة بأي منظمة سياسية ، أو تدمير� أو ضرر يق��ع بواس��طة أي

حكومة ، أو سلطة قضائية أو من خالل فرض األمر الواق��ع ، بواس��طة أي س��لطة عام��ة أو بلدي��ة أو

محلية ، أو أعمال اإلرهاب . 

التفاعل النووي� ، أو اإلشعاع النووي ، أو التلوث اإلشعاعي ..2

العمد المتعمد أو اإلهمال المتعمد للمؤمن عليه أو ممثله . .3

التوقف عن العمل سواء بشكل كلي أو جزئي ..4

التكاليف ال�تي يتم تحمله�ا / ال�وقت ال�ذي يس�تغرق ، في نق�ل اآلالت و / أو أي ملكي�ة أخ�رى و / أو.5

الموظفين ، خارج الحدود� اإلقليمية لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة ، بخالف تك��اليف االس��تبدال ،

لآلالت المفقودة أو المتضررة . 

تعطل الملكية المؤمن عليها دون ضرر ، بخالف ما يتم تغطيته بموجب هذه البوليصة . .6
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فقدان أو تضرر� الملكية المشمولة بهذه البوليصة ، وفق� شروط اتفاقية الصيانة . .7

فقدان أو تدمير أو تض��رر الملكي��ة ال��ذي يق��ع نتيج��ة موج��ات الض��غط بس��بب الط��ائرات أو األجه��زة.8

الهوائية األخرى التي تنتقل بسرعة الصوت أو ما فوق سرعة الصوت . 

خالل أي إتصرف� قضية أو غير ذلك من اإلجراءات ، حيث تزعم الشركة أنه نتيجة شروط� االستثناءات

أعاله ، فإن أي خسارة أو تدمير أو ضرر� أو مسؤولية غير مشمولة بهذا الت��أمين ، ف��إن مس��ؤولية إثب��ات

أن هذه الخسارة أو الضرر أو المسؤولية مشمولة في التأمين ، تقع على المؤمن عليه . 

الشروط العامة : 

االلتزام الكامل والوفاء� بكافة شروط� هذه البوليصة ، طالما كانت تتعلق بأي شيء سوف يتم عمله أو.1

االلتزام به ، من قبل المؤمن عليه ، وصحة البيانات واإلجابات� على األسئلة والع��روض المقدم��ة من

 . قبل المؤمن عليه ، تعتبر شروطا مسبقة ألي مسؤولية تتحملها الشركة

يعتبر الملحق والبن�د� ) البن�ود ( مدمج�ة في وتمث�ل ج�زءا ال يتج�زأ من ه�ذه البوليص�ة ، وعن�دما يتم.2

استخدام مصطلح “ هذه البوليصة “ في أي مكان من هذا العقد ، فإنه يقرأ على أن�ه متض�من للملح�ق

والبند ) البنود ( . وأي كلمة أو تعبير له معنى محدد مخصص له في أي جزء من ه��ذه البوليص��ة أو

البند    ) البنود ( يحمل المعنى نفسه عند استخدامه في أي مكان يظهر فيه . 

المعقول��ة ،الوقائي��ة يلتزم المؤمن عليه ، على نفقة المؤمن عليه الخاصة ، باتخ��اذ كاف��ة االحتياط��ات .3

والوفاء بكافة التوصيات المعقولة للشركة ، لمنع الخسارة أو الضرر أو المسؤولية ، واالل��تزام بكاف��ة

المتطلبات القانونية وتوصيات� المصنعين . 

أ . يحق لكافة ممثلي الشركة في أي وقت معقول ، فحص واختبار المخاطر ، ويل��تزم الم��ؤمن علي��ه.4

بتزويد ممثلي الشركة بكافة التفاصيل والمعلومات الضرورية لتقييم المخاطر . 

ب . يلتزم المؤمن عليه على الفور بإخطار� الشركة كتابيا ب�أي تغي��ير م�ادي في المخ�اطر واألس��باب

على نفقته الخاصة ، وأي احتياطات� إضافية يتم اتخاذها حسب ما تقتض��يه الظ��روف لض��مان العم��ل

اآلمن للعناصر المؤمن عليها ، ويتم تعديل نطاق التغطي��ة و / أو القس��ط ، إذا ك��ان ذل��ك ض��روريا ،

وفقا لذلك . 

ال يتم إجراء أي تعديل أو اإلقرار به من قبل المؤمن علي��ه ، بحيث يتم من خالل��ه زي��ادة المخ��اطر ،

إال إذا تم تأكيد استمرار� التأمين كتابيا من قبل الشركة . 

في حالة وقوع� أي حدث قد يوجب رفع دعوى بموجب هذه البوليصة ، يلتزم المؤمن عليه بما يلي : 
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إخطار الشركة على الفور عن طريق الهاتف وكذلك كتابيا ، مع اإلشارة إلى طبيع��ة وس��بب.1

ومدى الخسارة أو الضرر . 

اتخاذ كافة الخطوات ال��تي يمكن اتخاذه��ا للح��د من م��دى الخس��ارة أو الض��رر� ض��من نط��اق.2

صالحياته. 

االحتف��اظ بكاف��ة األج��زاء المتض��ررة وإتاحته��ا� للفحص من قب��ل ممث��ل أو ماس��ح من قب��ل.3

الشركة . 

تقديم كافة معلومات ووثائق األدلة حسب ما قد تطلبه الشركة . .4

إخطار كافة السلطات في حالة الخسارة أو الضرر� نتيجة السرقة أو السطو . .5

وال تتحمل الشركة بأي ح��ال من األح��وال المس��ؤولية عن الخس��ارة أو الض��رر� عن��دما ال تتس��لم الش��ركة

 من تاريخ وقوع الخسارة أو الضرر� .    يوما  14  خالل إخطارا بذلك 

عند إرسال اإلخطار� إلى الشركة بموجب هذا البند ، يجوز� للمؤمن عليه تنفيذ اإلصالح أو االس��تبدال.5

 ، ش�ريطة أن يك�ون تنفي��ذ ه��ذا درهم إم�اراتي / يتم االتف�اق عليه500ألي ض��رر ث�اني ال يتج��اوز 

 ، وأن أي ج�زء متض�رر يتطلب اس�تبداال ، يتماإلخالل بffأي مسffؤولية على الشffركة دوناإلصالح 

حفظه للفحص من قبل الشركة ، ولكن في كافة الحاالت األخرى ، يتم منح المس��ؤول� فرص��ة فحص

الخسارة أو الضرر قبل تنفيذ أي إصالح أو تغيير . 

مسؤولية الشركة بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي عنصر يتعرض للضرر ، تتوقف إذا تم حفظ

العنصر المشار إليه في العمل بع��د المطالب��ة دون إص��الحه بص��ورة ترض��ي� الش��ركة أو إذا تم تنفي��ذ

اإلصالحات المؤقتة دون موافقة الشركة . 

يلتزم المؤمن عليه ، على نفقة الشركة ، بفعل وضمان فعل والسماح بفعل كافة اإلجراءات واألش��ياء.6

التي ق��د تك��ون ض��رورية أو مطلوب��ة من قب��ل الش��ركة إلنف��اذ أي ح��ق أو عالج ، أو الحص��ول على

تعويض أو إعفاء من الطرفين ) بخالف العناصر الم��ؤمن عليه��ا بم��وجب ه��ذه البوليص��ة ( تس��تحقه

الشركة أو سوف تستحقه أو يتم إحاللها للحصول علي��ه ، عن��د س��داد أو عالج أي خس��ارة أو ض��رر

بم��وجب ه��ذه البوليص��ة ، س��واء ك��انت ه��ذه اإلج��راءات أو األش��ياء ض��رورية أو ك��انت ستص��بح

ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض المؤمن عليه من قبل الشركة . 

في حالة نشوء أي نزاع فيما يتعلق بالمق�دار ال�ذي يتم س�داده بم��وجب ه�ذه البوليص�ة ، ) المس��ؤولية.7

التي يتم االعتراف بها ( يحال مثل هذا النزاع بش�كل مس�تقل عن كاف�ة الموض��وعات األخ�رى� ، إلى

قرار محكم واحد يتم تعيينه كتابيا من قبل الطرفين المتن��ازعين ، أو في حال��ة ع��دم موافق��ة الط��رفين

على محكم واحد ، إلى قرار محكمين اثنين ليس لهما مصلحة ، حيث يتم تعيينهما كتابيا من قب��ل ك��ل
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من الطرفين� خالل شهرين ميالديين بعد طلب القيام بذلك كتابيا من قبل الط��رفين . وفي حال��ة رفض

أو عجز أي من الطرفين عن تعيين محكم خالل شهرين ميالديين بعد اس��تالم إخط��ار كت��ابي ، ينص

على التع��يين ، يك��ون الط��رف اآلخ��ر ح��را في تع��يين محكم ف��رد ، وفي� حال��ة ع��دم الموافق��ة بين

المحكمين ، يتم إحال��ة ال��نزاع إلى ق��رار� محكم رئيس يتم تعيين��ه من قب��ل المحكمين كتابي��ا ، ل��يرأس

اجتماعاتهما . 

من المتفق عليه والمفهوم بشكل واضح أنه ال يتم إحالة أي نزاع إلى التحكيم حسب ما هو مشار إلي��ه

أعاله ، إذا نازعت الشركة أو لم تقبل المسؤولية بموجب هذه البوليصة . 

من المتفق عليه والمعلن بموجب ه��ذه البوليص��ة ، أن��ه من الش��روط المس��بقة ألي ح��ق في إج��راء أو

دعوى بش��أن ه��ذه البوليص��ة ، أن حكم المحكم ، أو المحكمين ، أو رئيس التحكيم بش��أن الخس��ارة أو

الضرر ، يتم الحصول عليه أوال . 

من المتفق عليه بشكل واضح كذلك ومن المعلن أنه إذا رفضت� الشركة المسؤولية أمام المؤمن علي��ه

عن أي دعوى بموجب هذه البوليص��ة ، ولم تص��بح ه��ذه ال��دعوى ، خالل ثالث��ة ش��هور� ميالدي��ة من

تاريخ هذا الرفض ، موضوعا لدعوى في المحاكم القانونية ، فإن هذه الدعوى – لكافة األغراض –

تعتبر ساقطة وال يحق رفعها مرة أخرى بموجب هذه البوليصة . 

إذا كانت ال��دعوى ، في أي ج��انب من جوانبه��ا ، به��ا غش أو تزوي��ر� ، أو إذا تم اس��تخدام أي إعالن.8

غير حقيقي لدعم هذه الدعوى ، أو إذا تم استخدام أي وسائل أو أجهزة مزيفة من قب��ل الم��ؤمن علي��ه

أو أي شخص يعمل بالنيابة عن المؤمن عليه للحصول على أي مصلحة بموجب هذه البوليص��ة ، أو

إذا تم تقديم ال��دعوى وتم رفض��ها ولم يتم الب��دء في اتخ��اذ أي إج��راء أو رف��ع أي قض��ية خالل ثالث��ة

أشهر بعد ذلك الرفض ، أو في حالة وقوع التحكيم حسب ما تنص عليه هذه البوليصة ، خالل ثالث��ة

أش���هر من إص���دار المحكم أو المحكمين أو رئيس المحكمين لحكمهم ، تتم مص���ادرة كاف���ة المزاي���ا

بموجب هذه البوليصة . 

عند تسوية أي دعوى ، يح��ق للش��ركة االس��تحواذ على التع��ويض وأن تح��ل مح��ل الم��ؤمن علي��ه في.9

حق�وق وتعويض�ات� الم��ؤمن علي�ه القانوني�ة المتاح�ة ض��د أي ط�رف� خ��ارجي ) أط�راف خارجي��ة (

متهاون معروف . 

في حالة وج��ود� أي دع��وى ، في أي وقت ، بم��وجب ه��ذه البوليص��ة ، وك��انت هن��اك تغطي��ة تأميني��ة.10

أخرى تغطي الخسارة أو الضرر أو المسؤولية نفسها ، ال يحق للشركة سداد أو المساهمة ب��أكثر من

الحصة المحددة ألي دعوى خسارة أو ضرر أو مسؤولية . 

يجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناء على طلب المؤمن عليه ، وفي� هذه الحال��ة ، س��وف تحتف��ظ.11

الشركة بالقسط المحسوب حسب مع�دل الم�دة االعتيادي�ة القص�يرة وقت س�ريان البوليص�ة . ويج�وز
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 يوم�ا15إنهاء هذا التأمين كذلك في أي وقت حسب الرأي المطلق للشركة بع�د إرس�ال إخط�ار قب�ل 

به��ذا الخص��وص إلى الم��ؤمن علي��ه ، وفي� ه��ذه الحال��ة تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية عن رد الحص��ة

المحددة من القسط للمدة غير المنتهية من تاريخ اإللغاء . 

 – المعدات1البند 

نطاق التغطية :

تتفق الشركة بموجب هذه البوليصة ، مع الم��ؤمن علي��ه ) وف��ق� االس��تثناءات والش��روط� ال��واردة في ه��ذه

البوليصة أو المعتمدة بموجب هذه البوليصة ( على أنه في أي وقت خالل مدة سريان التأمين المحددة في

الملحق ، أو خالل أي مدة تالية يسدد فيها المؤمن عليه وتقبل الشركة القسط عن تجدي��د ه��ذه البوليص��ة ،

إذا تعرضت أي عناصر أو أي جزء من تلك العناصر المقيدة في الملحق ، ألي تغيير مادي غ��ير متوق��ع�

أو مفاجئ ، فإن الشركة سوف تعوض المؤمن عليه عن هذه الخس��ارة أو الض��رر حس��ب م��ا تنص علي��ه

هذه االتفاقي��ة ، من خالل الس�داد نق�دا ، أو التغي��ير أو اإلص��الح ) حس�ب خي�ار الش�ركة ( ح��تى مبل��غ ال

يتعدى في أي سنة تأمينية واحدة لك�ل عنص�ر في الملح�ق ، المبل�غ المح�دد المقاب�ل ل�ه في الملح�ق ، وال

يتعدى المبلغ اإلجمالي المحدد في الملحق كمؤمن عليه بموجب هذه االتفاقية . 

 :1استثناء خاص للبند 

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن : 

الحد المحدد في الملحق الذي يتم تحمله من قبل المؤمن عليه في أي حادثة واحدة ، إذا فقد أو تضرر.1

أكثر من عنصر واحد في حادثة واحدة ، وال يتحمل المؤمن عليه مع ذلك ، أكثر من أعلى حد واح��د

سار على مثل هذا العنصر؛

الخسارة أو الضرر الواقع نتيجة أي أخطاء أو عيوب موجود� في وقت بدء التأمين الح��الي في نط��اق.2

معرفة المؤمن عليه ، أو ممثليه ، سواء كانت هذه العيوب أو األخطاء معروفة للشركة أم ال؛

الخسارة أو الضرر الناجم بص��ورة مباش��رة عن الت��أثير المس��تمر� للتش��غيل ) مث��ل البلى واإلهالك أو.3

التآكل أو التقشر ( أو التدهور التدريجي� نتيجة الظروف� الجوية . 

أي تكاليف يتم تحملها فيما يتعلق بالحد من العجز الوظيفي م��ا لم يكن ذل��ك العج��ز نتيج��ة خس��ارة أو.4

ضرر يمكن تعويضه للعناصر المؤمن عليها؛
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أي تكاليف يتم تحملها فيما يتعلق بصيانة العناصر المؤمن عليها ، ويسري� ذلك االستثناء ك��ذلك على.5

األجزاء المتغيرة خالل مسار عمليات الصيانة؛

الخسارة أو الضرر الذي يتحمل المصنع أو المورد للعناصر� المؤمن عليها المس��ؤولية عنه��ا ، س��واء.6

بموجب القانون أو العقد؛

الخسارة أو الضرر الذي يقع على المع��دات الم��ؤجرة ال��تي يتحم��ل المال��ك المس��ؤولية عنه��ا ، س��واء.7

بموجب القانون أو عقد اإليجار و / أو اتفاقية الصيانة . 

الخسارة أو المسؤولية التالية من أي نوع أو صفة؛.8

الخسارة أو الضرر الذي يلح��ق بالمص��ابيح أو الص��مامات أو األن��ابيب أو األش��رطة أو الفي��وزات أو.9

األختام أو األحزمة أو األس��الك أو اإلط��ارات المطاطي��ة أو األدوات القابل��ة للتب��ادل ، أو الس��لندرات

المحفورة أو العناصر المصنوعة من الزجاج أو البورسلين أو السيراميك� أو المصافي� أو األنسجة أو

أي وسائط� تشغيل ) مثل زيت التشحيم أو الوقود أو المواد الكيماوية (؛

العيوب الجمالية مثل الخدوش على األسطح المدهونة أو المصقولة أو المطلية . .10

وفيما يتعلق باألجزاء المذكورة في البن��دين ) ط ( و) ي ( أعاله ، تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية عن تق��ديم

التعويض في حالة تأثر تلك األجزاء بالخسارة أو الضرر الذي يمكن تعويضه للعناصر� المؤمن عليها . 

 :1الشروط السارية على البند 

المبلغ المؤمن عليه :.1

ينص هذا التأمين على أن المبلغ المؤمن عليه على الملكية الم��ؤمن عليه��ا، يعكس تكلف��ة الب��ديل أو إع��ادة

الوضع إلى ما كان عليه للعقار من النوع نفسه أو القدرة نفسها ، بم��ا في ذل��ك تك��اليف الش��حن والرس��وم�

والجمارك ، إن وجدت ، والتركيب .

أساس التعويض.2

في حالة وجود� ضرر لعنصر مؤمن عليه يمكن إصالحه ، فإن الشركة سوف تسدد المصروفاتأ.

التي يتم تحملها بشكل ض�روري إلع�ادة الماكين�ة المتض�ررة إلى حالته�ا األولى من الق�درة على

العمل ، باإلضافة إلى تكاليف الفك وإعادة التركيب ال��تي يتم تحمله��ا به��دف إج��راء اإلص��الحات

وكذلك الشحن العادي إلى ومن متجر اإلصالح ، ورسوم ومص��روفات الجم��ارك� ، إن وج��دت ،

إلى الح��د ال��ذي تم وفق��ه تض��مين ه��ذه المص��روفات� في المبل��غ الم��ؤمن علي��ه . وفي� حال��ة تنفي��ذ
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اإلصالحات في ورشة مملوكة للمؤمن عليه ، فإن الشركة سوف تسدد تك��اليف الم��واد واألج��ور

التي تم تحملها بهدف اإلصالح ، باإلضافة إلى النس��بة المئوي��ة المعقول��ة من رس��وم مص��روفات

التغطية . 

ال يتم إجراء أي خصم مقابل اإلهالك فيما يتعلق باألجزاء المستبدلة ، باستثناء تلك األجزاء التي

يعتبر عمرها االفتراضي محدودا ، لكن قيمة أي تعويض سوف تؤخ��ذ في االعتب��ار . وفي حال��ة

تساوي أو زيادة تكاليف اإلصالحات المفص��لة أعاله عن القيم��ة الفعلي��ة لآلالت الم��ؤمن عليه��ا ،

قبل وقوع� الضرر على الفور ، تتم التسوية على األساس المنصوص عليه في الفقرة ) ب ( أدناه

 .

في حالة تدمير العنصر المؤمن عليه ، فإن الشركة سوف تسدد القيمة الفعلية للعنصر على الفورب.

قبل وقوع� الخسارة ، بما في ذلك تكاليف� الشحن االعتي��ادي ، وال��تركيب والرس��وم� الجمركي��ة إن

وجدت ، شريطة أن يتم تضمين ه��ذه المص��روفات في المبل��غ الم��ؤمن علي��ه ، ويتم حس��اب ه��ذه

القيمة من خالل خصم اإلهالك الصحيح من قيمة استبدال العنصر� . وسوف تسدد الشركة ك��ذلك

أي رسوم� اعتيادية لفك اآللة المدمرة ، لكن التعويض سوف يؤخذ في االعتبار . 

أي مص��روفات� إض��افية يتم تحمله��ا في س��اعات العم��ل اإلض��افي� أو العم��ل الليلي أو العم��ل في

العطالت العامة ، أو الشحن السريع ، يتم تغطيتها� بواسطة هذا الت�أمين فق�ط إذا تم الموافق�ة على

ذلك كتابيا بوج��ه خ�اص . وفي حال��ة ع�دم ت��وافر رس��ومات أو ط��رازات المص�نع أو الص�ناديق�

الالزمة لتنفيذ اإلصالح ، ف�إن الش�ركة ال تتحم�ل المس�ؤولية عن تك�اليف تنفي�ذ أي رس�ومات� أو

طرازات أو صناديق� . 

تكاليف أي تغييرات أو تطويرات� أو إصالحات ال تكون قابلة لالسترداد� بموجب هذه البوليصة .

تكاليف أي إصالحات مؤقتة يتم تحميلها على الشركة إذا كانت هذه اإلصالحات تمثل ج��زءا من

اإلصالح النهائي ، وال تزيد من إجمالي تكاليف اإلصالح . 

شرط المعدل

 أعاله ، ف�إن1إذا كان المبلغ المؤمن علي�ه أق�ل من المبل�غ المطل�وب الت�أمين علي�ه حس�ب البن�د 

الشركة سوف تسدد فقط حصة نس��بة المبل��غ الم��ؤمن علي��ه إلى المبل��غ المطل��وب الت��أمين علي��ه .

ويخضع كل عنصر ، إذا كانوا أكثر من واحد ، لهذا الشرط� بشكل منفصل . 

وسوف� تسدد الشركة المدفوعات بعد رضاها فقط ، من خالل تقديم الفواتير والوثائق� الضرورية

، بأن اإلصالحات قد تمت أو أن التغييرات قد انتهت ، حسب ما يكون عليه الحال . 

الضمان :.3
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يتم ضمان سريان اتفاقية الص�يانة ال�تي تس�ري� عن�د ب�دء س�ريان ه�ذه البوليص�ة خالل م�دة س�ريان ه�ذه

البوليصة ، مع عدم إدخال أي تعديل على شروط االتفاقية دون الحص�ول على موافق�ة كتابي�ة مس�بقة من

قبل الشركة . 

ومن أجل األغراض المتعلقة بهذا الضمان ، فإن كلمة “ صيانة “ تعني ما يلي : 

فحوصات السالمة . .1

الصيانة الوقائية ..2

عالج الخسارة أو الضرر أو العطل الذي ينجم عن التشغيل االعتيادي وكذلك بسبب اإلهالك . .3

الملحق “ أ “ 

بوليصة التأمين على المعدات اإللكترونية

 – وسائط البيانات الخارجية2البند 

نطاق التغطية : 

تتفق الشركة بموجب هذه البوليصة مع المؤمن عليه بأنه في حالة إدخ��ال وس��ائط� البيان��ات الخارجي��ة في

الملحق ، بما في ذلك المعلومات المخزنة فيها ، والتي يمكن معالجتها بصورة مباشرة في أنظم��ة إي دي

 من ه��ذه البوليص��ة ، ف��إن1بي ، وتض��ررها� من أي ض��رر م��ادي نتيج��ة المخ��اطر المش��مولة في البن��د 

الشركة سوف تعوض المؤمن عليه حسب ما تنص علي��ه ه��ذه البوليص��ة ، فيم��ا يتعل��ق به��ذه الخس��ارة أو

الضرر ، حتى مبلغ ال يتجاوز في اي سنة تأمينية واحدة فيما يتعلق بكل من وسائط� البيانات المح��ددة في

الملحق ، المبلغ الموضح مقابلها ، وال يتعدى في كافة األحوال إجمالي المبلغ المؤمن علي�ه بم�وجب ه�ذه

البوليصة ، وذلك دائما شريطة وقوع هذه الخسارة أو هذا الضرر خالل مدة التأمين المح��ددة في الملح��ق

خالل أي فترة تالية يسددها المؤمن عليه ، ويجوز للشركة قبول القسط الخ��اص بتجدي��د ه��ذه البوليص��ة .

وهذه التغطية تسري� خالل حفظ وسائط البيانات المؤمن عليها في المقر . 

 :2استثناءات خاصة للبند 

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن أي من ما يلي :

الزيادة المحددة في الملحق والتي يتم تحملها من قبل المؤمن عليه في أي حادثة واحدة؛.1
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أي تكاليف تنشأ عن البرمجة الخطأ ، أو التخريم أو اللص��ق أو اإلدراج أو اإللغ��اء ألي معلوم��ات أو.2

إهمال وسائط� البيانات ، ومن أي خسارة للمعلومات بسبب المجاالت المغناطيسية؛

الخسارة المترتبة  من أي نوع أو صفة بغض النظر عن النوع أو الصفة . .3

 :2الشروط السارية على البند 

 – المبلغ المؤمن عليه :1المذكرة 

ينص ه�ذا الت��أمين على أن المبل��غ الم��ؤمن علي�ه يك�ون ه�و المبل��غ المطل��وب الس�ترداد� وس�ائط� البيان�ات

الخارجية المؤمن عليها من خالل االستعاضة عن وس�ائط� البيان�ات المفق�ودة أو المتض�ررة بم�واد جدي�دة

وإعادة إنتاج المعلومات المفقودة . 

 – أساس التعويض :2المذكرة 

 ش��هرا من12سوف تعوض الشركة أي مصروفات يمكن إثبات تحملها من قبل المؤمن عليه خالل م��دة 

تاريخ وقوع� الحادثة ، بغرض استرداد وسائط� البيانات الخارجية المؤمن عليها إلى حال��ة مس��اوية للحال��ة

الموجودة قبل وقوع� الحادث��ة ، حيث يك��ون ذل��ك ض��روريا� للس��ماح باس��تمرار� عملي��ات معالج��ة البيان��ات

بالطريقة االعتيادية . 

إذا لم يكن من الضروري� إعادة إنتاج بيانات المعلومات المفقودة ، أو إذا كانت إعادة اإلنتاج غير مت��أثرة

 شهرا بعد الحادثة ، تتحمل الشركة المسؤولية عن تعويض المص��روفات� ال��تي تم تحمله��ا فق��ط12خالل 

خالل تغيير وسائط البيانات المفقودة أو المتضررة وجلب مواد جديدة . 

بدءا من تاريخ وقوع� الحادثة القابلة للتعويض ، يتم خفض المبلغ المؤمن عليه للفترة التأمينية الباقة بمبلغ

التعويض المسدد ، ما لم يتم إعادة المبلغ المؤمن عليه إلى حالته التي كان عليها . 

الملحق “ ب “ 

بوليصة التأمين على المعدات اإللكترونية

 – تكلفة العمل الزائدة3البند 
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 من هذه البوليصة ، توافق الشركة بموجب هذه1 ( بموجب البند 1بغض النظر عن االستثناء الخاص ) 

البوليصة على تع��ويض الم�ؤمن علي�ه ح��تى – م�ع ع��دم تج��اوز - ح��دود ف�ترة التع�ويض الموض��حة في

الملح��ق لكاف��ة التك��اليف اإلض��افية ال��تي يتحمله��ا الم��ؤمن علي��ه لض��مان اس��تمرار معالج��ة البيان��ات على

المعدات البديلة إذا نشأت ه��ذه التك��اليف كتك��اليف� ال يمكن تجنبه��ا للخس��ارة أو الض��رر� القاب��ل للتع��ويض

خالل مدة التأمين للملكية المؤمن عليها بموجب بند المعدات من هذه البوليصة . 

 :3استثناءات خاصة للبند 

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن :

التكاليف التي يتم تحملها في استخدام� المعدات البديلة خالل الزيادة الزمنية المحددة في الملحق . .1

تكاليف استبدال وسائط البيانات اإلعالمية أو البيانات أو إعادة توليد البيانات ..2

التكاليف التي تنشأ عن الظروف� غير المتعلقة بالضرر� المادي المؤمن عليه . وعلى وجه خاص ، ال.3

تتحمل الشركة المسؤولية عن التكاليف اإلضافي التي تنشأ عن : 

اإلصابات الجسدية؛-

األوامر أو اإلجراءات التي يتم فرضها من قبل أي سلطة عامة؛-

تمديد وتطوير� المعدات؛-

نقص المب��الغ المالي��ة ، مم��ا يس��بب الت��أخر في اإلص��الحات أو التغي��يرات الخاص��ة بالمع��دات-

المتضررة . 

أي خسارة تابعة مثل خسارة السوق� أو الحصص . .4

 :2الشروط السارية على البند 

 – فترة التعويض1المذكرة 

تبدأ ف��ترة التع��ويض ب��دءا من اس��تخدام المع��دات البديل��ة . ويتحم��ل الم��ؤمن علي��ه حص��ة من ك��ل دع��وى

تتناسب مع الزيادة الزمنية المتفق عليها . 

 – المبلغ المؤمن عليه2المذكرة 
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يتم اإلعالن عن “ حد التعويض بالساعة “ و “ إجمالي المبلغ المؤمن عليه “ المحدد في الملح��ق بواس��طة

المؤمن عليه . ويمثل إجمالي المبلغ المؤمن عليه إجمالي حد التعويض المستحق لكافة الحوادث التي تق��ع

خالل الفترة التأمينية . 

وسوف� تعوض الشركة كذلك المؤمن عليه عن المصروفات الشخص��ية والتك��اليف� الخاص��ة بنق��ل الم��واد

بعد الحدث الذي يسبب رفع ال�دعوى بم�وجب ه�ذا البن�د من البوليص�ة ، ش�ريطة قي�د مب�الغ منفص�لة في

الملحق . 

وبالنسبة إلى تاريخ الحادثة القابلة للتع��ويض ، يتم خفض المبل�غ الم�ؤمن علي�ه للف�ترة الباقي��ة من الت��أمين

بمبلغ التعويض المسدد ، ما لم يتم إعادته إلى ما كان علي�ه من خالل س�داد قس��ط إض�افي� حس�ب م��ا ه��و

محدد من قبل الشركة . 

 – تسوية الخسارة3المذكرة 

تل��تزم الش��ركة ب��التعويض عن كاف��ة التك��اليف� والمص��روفات ال��تي يمكن إثب��ات تحمله��ا خالل ف��ترة

التع��ويض ، للمحافظ��ة على اس��تمرار عملي��ات معالج��ة البيان��ات حس��ب م��داها الس��ابق ، باإلض��افة إلى

التكاليف التي تم تحملها خالل المدة نفسها إذا لم يقع حدث مؤمن عليه . 

إجمالي التعويض لكل حدث ال يتع��دى مبلغ��ا مس��اويا “ لح��د التع��ويض بالس��اعة “ أو “ الس��اعات الفعلي��ة

المستحقة الستخدام المعدات البديلة “ أيهما أقل ، مضربا� في عدد ساعات العمل المحددة على أنها “ فترة

تعويض “ في الملحق ، أو في العدد الفعلي لساعات العمل التي استخدمت خاللها المعدات البديلة ، أيهم��ا

أقل . 

مع ذلك ، إذا اكتشف بعد االنقط��اع ، أن الح��د المخت��ار “ بالس��اعة “ أق��ل من المبل��غ المس��دد بالفع��ل لك��ل

ساعة مقابل استخدام� المعدات البديلة ، تتحمل الشركة المسؤولية عن تعويض الم��ؤمن علي��ه وف��ق النس��بة

نفسها من الحد المختار “ بالساعة “ مقابل المبلغ المسدد بالفعل بالساعة . 

وذلك شريطة ما يلي دائما :

يتم اس��تثناء االنقطاع��ات األقص��ر من الزي��ادة الزمني��ة المح��ددة في الملح��ق ، من نط��اق ه��ذه-

البوليصة ، و
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فيما يتعلق باالنقطاعات األطول من الزيادة الزمنية ، يتحمل المؤمن عليه حصة من ك��ل دع��وى-

تتطابق مع الزيادة الزمنية . 

 ملحق البيانات اإللكترونية ب2915إن إم أي 

استثناء البيانات اإللكترونية.1

بغض النظ��ر عن أي نص��وص تخ��الف ذل��ك في ه��ذه البوليص��ة ، أو في الملح��ق المرف��ق به��ذه

البوليصة ، فمن المفهوم والمتفق عليها ما يلي : -

هذه البوليصة ال تؤمن على الخسارة أو الضرر� أو الدمار أو ت��دمير� أو مس��ح أو فس��اد� او تع��ديلأ.

البيانات اإللكترونية ، نتيجة أي س��بب بغض النظ��ر عن طبيع��ة ه��ذا الس��بب ) بم��ا في ذل��ك على

سبيل المث��ال ال الحص��ر فيروس��ات الكم��بيوتر ( أو خس��ارة اس��تخدام أو انخف��اض األداء ، أو أي

تكاليف أو مصروفات بغض النظر عن طبيعتها� مما ينتج عن ذل��ك ، بغض النظ��ر عن أي س��بب

أو حدث آخر يسهم في الوقت ذاته في ذلك أو أي توابع أخرى للخسارة . 

البيانات اإللكتروني�ة تع�ني الحق�ائق والمف�اهيم والمعلوم�ات ال�تي يتم تحويله�ا� إلى أو من معلوم�ات قابل�ة

لالستخدام لالتصاالت أو الترجمة أو المعالجة من خالل معالجة البيانات اإللكترونية واإللكترو ميكانيكية

أو المعدات التي يتم التحكم فيها إلكتروني��ا� ، وتتض��من� ال��برامج أو التعليم��ات المش��فرة األخ��رى لمعالج��ة

ونسخ البيانات أو توجيه واستخدام تلك المعدات . 

فيروس الكمبيوتر يعني مجموعة من التعليمات أو األكواد الضارة أو غ��ير المص��رح به��ا ، بم��ا في ذل��ك

مجموعة من األكواد� البرمجية الفاسدة أو غير المص��رح به��ا ، أو ال��تي تتك��اثر خالل نظ��ام الكم��بيوتر أو

شبكة العمل ، بغض النظر عن طبيعتها . وتتضمن فيروسات� الكمبيوتر ، على سبل المث��ال ال الحص��ر� ،

“ حصان طروادة “ أو “ الدودة الفيروسية “ أو “ القنابل الوقتية المنطقية “ . 

مع ذلك ، فإذا نتجت المخاطر المدرجة أدناه عن أي من األمور الموصوفة في الفقرة أ ( أعاله ،ب.

فإن هذه البوليصة ، وفق كافة الشروط واألحك��ام واالس��تثناءات ، س��وف تغطي الض��رر� الم��ادي
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الذي يقع خالل مدة سريان البوليصة أو الملكي�ة الم��ؤمن عليه�ا بم�وجب ه�ذه البوليص�ة ، وال�تي

تنجم مباشرة عن المخاطر� المدرجة . 

المخاطر المدرجة :

الحريق-

االنفجار-

تقييم وسائط معالجة البيانات اإللكترونية.2

بغض النظر عن أي ش��روط تع��ارض ذل��ك في ه��ذه البوليص��ة أو أي ملح��ق له��ا ، فمن المفه��وم

والمتفق عليه ما يلي : -

في حالة تعرض وسائط معالجة البيانات اإللكترونية الم��ؤمن عليه��ا في ه��ذه البوليص��ة للخس��ارة.3

المادية أو الضرر� ، حسب ما تنص عليه هذه البوليصة ، يكون أساس التقييم ه��و تكلف�ة الوس��ائط

الفارغة ، باإلضافة إلى تكلفة نسخ البيانات اإللكتروني��ة من ملف��ات الحف��ظ أو من أص��ول الجي��ل

السابق . وهذه التكاليف ال تتضمن البحث والهندسة أو أي تكاليف إلعادة التكوين أو جمع أو ف��ك

هذه البيانات اإللكترونية . وإذا لم يتم إص�الح الوس�ائط أو اس�تبدالها أو اس�تردادها� ، ف�إن أس�اس

التقييم يكون تكلفة الوسائط� الفارغة . ومع ذلك ، فإن ه��ذه البوليص��ة ال تض��من أي مب��الغ تتعل��ق

بقيمة هذه البيان�ات اإللكتروني�ة للم�ؤمن عليه�ا أو أي ط�رف آخ�ر ، ح�تى إذا لم يكن من الممكن

إعادة تكوين هذه البيانات اإللكترونية أو جمعها أو تركيبها . 

(25.1.01 )2915إن أم اي 

من شركات تأمين لويد الجمعيات الغير بحرية المحدودة.

بند الحوادث الشخصية

تعريفات إضافية

التعريفات اإلضافية التالية تسري على كل هذا البند ، وعندما تظهر هذه الكلمات داخل ه��ذا البن��د ، فإنه��ا

تعني المعاني نفسها في كل هذا البند .
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المصطلحات التالية تعني ما يلي :

الحد التراكمي :

الح��د األقص��ى� من مس��ؤولية الش��ركة والمح��دد في الملح��ق فيم��ا يتعل��ق بف��رد أو أك��ثر م��ؤمن عليهم لك��ل

التعويض المستحق� مما ينش��أ عن أي حادث��ة واح��دة أو سلس��لة من الح��وادث المترتب��ة على س��بب أص��لي

واحد ، ويتم خفض المزايا الفردية حسب النسبة حتى ال يتعدى اإلجمالي هذا الحد . 

الراتب السنوي :

الراتب في وقت الحادث ، مضافا إلى متوسط� المكافآت وساعات العمل اإلضافية والمس��تلم� خالل االث��ني

عشر شهرا السابقة . 

اإلصابة الجسدية :

اإلصابة الجسدية بما في ذلك الوفاة المصحوبة بالعنف الخارجي والوسائل المرئية . 

رحلة العمل :

أي رحلة فيما يتعلق بعمل حامل البوليصة تبدأ من وقت مغادرة المنزل أو مكان العمل االعتيادي ) أيهما

يغادر أخيرا ( وتستمر� حتى العودة إلى المنزل أو مكان العمل االعتيادي ) أيهما يتم الوصول� إلي��ه أوال (

ولكن ال تستمر لمدة أطول من ستة أشهر . وقد تتضمن رحل��ة العم��ل أنش��طة غ��ير متعلق��ة بالعم��ل ح��تى

عشرة أيام متوالية عندما تطرأ على رحلة العمل . وال تتض��من رحل��ة العم��ل أي رحل��ة داخ��ل اإلم��ارات

العربية المتحدة للش�خص الم�ؤمن علي�ه وال�ذي يك�ون مقيم�ا في اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة ، م�ا لم يكن

المؤمن عليه قد قام بالحجز المسبق للسكن المدفوع في رحلة العمل لليلة واحدة على األقل أو رحلة جوية

على الخطوط التجارية . 

التعويض :

المبلغ الموضح في الملحق فميا يتعلق بكل حدث مؤمن عليه . 

األنشطة المستثناة :
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األلعاب والصيد والتزلج والركوب واأللعاب البهلوانية والمالكمة والقفز وتسلق� الجبال وركوب� الزوارق

والتزحلق والغوص ) بخالف الغوص في ب��رك الس��باحة الص��ناعية ( ورك��وب الخي��ل ورك��وب المنط��اد

الهوائي والمبارزة بالسيف وركوب� الدراجات البخاري��ة وس��باقات� الس��يارات أو الس��باقات من أي ن��وع ،

) بخالف الس��باق على الق��دمين ( ورك��وب الم��راكب الش��راعية أو رحالت الس��فاري ) م��ع البن��ادق ( أو

 مترا ( أو القفز ب��المظالت أو البراش��وت�30استكشاف المغارات أو أي أنشطة تحت األرض ) أكثر من 

أو التزحلق على الثلج باستخدام لوح خاص ) دون حزام ( أو مسابقات السرعة من أي نوع ، أو رك��وب

الماء أو المصارعة . 

األحداث المؤمن عليها :

الوفاة.1

الخسارة الكلية أو المؤقتة أو خسارة استخدام عضو أو أكثر .2

الخسارة الكلية أو غ��ير القابل��ة لالس��ترداد� للنظ��ر في عين واح��دة أو كلت��ا العي��نين أو الخس��ارة الكلي�ة.3

الدائمة للسمع في أذن واحدة أو في األذنين أو الخسارة المؤقتة للنطق

اإلعاقة الكلية الدائمة التي تقع خالل أربعة وعشرين شهرا من حدوث اإلصابة الجسدية الطارئة.4

اإلعاقة الكلية المؤقتة.5

 ) االشخاص المؤمن عليهم ( :الشخص المؤمن عليه

 عاما . 70 و18األفراد الموضحون في الملحق بين سن 

فقدان السمع : 

الفقدان الدائم والكلي للسمع في أذن واحدة أو في األذنين . 

فقدان األعضاء : 

في حالة فقدان الطرف� السفلي نتيجة بتر كل ط�رف الق�دم أو ط�رف� األص�بع أو الفق�دان الكلي الس�تخدام�

الرجل أو القدم كلها ،

في حالة فقدان الطرف� العل��وي ، نتيج��ة ب��تر أربع��ة أص��ابع خالل أو ف��وق� أط��راف� األص��ابع أو.1

الفقدان الكلي الستخدام� الذراع أو اليد كلها . 
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فقدان البصر :

فقدان البصر الدائم والكلي :

في كلتا العينين إذا كان اسم الشخص المؤمن عليه مضافا� إلى سجل األفراد� فاق��دي البص��ر بن��اء علىأ.

رأي متخصص مؤهل لدى السلطة. 

/� 3في عين واحدة إذا بقيت درجة البصر بعد التصحيح ب.  أو أقل بمقياس س�نيلن ) يع�ني الرؤي��ة60 

 قدم ( .60 قدم ما يجب على المؤمن عليه أن يرى على بعد 32عند بعد 

 : الفقدان الكلي والدائم للقدرة على النطق . فقدان النطق

المصروفات الطبية : 

المصروفات الضرورية من قب��ل الم��ؤمن علي��ه للعالج الط��بي أو في المستش��فى أو إلج��راء الجراح��ة أو

العالج بالمساج أو أشعة إكس أو التمريض ، بما في ذلك مصروفات التوريدات الطبية واس��تئجار� س��يارة

إسعاف بعد حادث اإلصابة الجسدية .

وقت السريان :

 أدناه حسب ما هو محدد في الملحق :2 أو 1رقم 

 في أي وقت .1

 خالل رحلة العمل .2

 :دائم

يستمر لما ال يقل عن عام واحد ، مع عدم وجود أمل في التحسن ، أو اإلعاقة التي تستمر ألق��ل من ع��ام

واحد ، وال ترى الشركة أي أمل في التحسن . 

اإلعاقة الكلية الدائمة :

اإلعاقة التي تمنع المؤمن عليه بشكل دائم من الحضور إلى العمل المعتاد أو العمل في مهنته . 
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اإلعاقة الكلية المؤقتة :

اإلعاقة التي تمنع المؤمن عليه بشكل مؤقت من الحضور� إلى العمل المعتاد أو العمل في مهنته . 

التغطية

إذا كان الشخص المؤمن عليه يع��اني من إص��ابة جس��دية طارئ��ة تق��ع خالل وقت العم��ل في م��دة س��ريان

 و3 و2 و1التأمين ، والتي تنجم ، بشكل مستقل عن أي سبب آخر من االسباب أو الحاالت ال��واردة في 

 حسب ما هو محدد في الملحق ، تلتزم الشركة بأن تسدد إلى حامل البوليصة المبلغ المحدد في الملحق4

كتعويض . وباإلضافة إلى ذلك ، فإن الشركة سوف تسدد المصروفات الطبية التي تم تحملها فيما يتعل��ق

باإلصابة الجسدية الطارئة التي تصل إلى :

 و2 و1% من المبلغ اإلجمالي ألي دعوى يسمح بها بموجب األحداث المؤمن عليها 15الحد البالغ أ.

 درهم إم��اراتي فيم��ا يتعل��ق ب��أي ش��خص واح��د15,000 ولكن ال تتعدى� الحد األقصى البالغ 4 و3

مؤمن عليه . 

 وف��ق�5% من المبلغ اإلجمالي ألي دعوى يسمح به��ا بم��وجب الح��دث الم��ؤمن علي��ه 15الحد البالغ ب.

شروط االستثناء اإلضافي� وشروط� هذا البند وقيود االستثناءات العامة وشروط البوليصة . 

االستثناءات اإلضافية

هذا البند ال يغطي ما يلي :

اإلصابة الجسدية نتيجة أي من ما يلي :.1

الش�خص الم��ؤمن علي�ه ال�ذي يعم�ل في أو يش�ارك� في العملي��ات أو في الق��وات البحري�ة أو خ��دمات.1

العمليات العسكرية الجوية .

الشخص الذي يطير� كعضو في طاقم محترف ..2

الشخص المؤمن عليه تحت تأثير أي سائل أو عقار مخدر أو كح��ول م��ا لم يتم ذل��ك بم��وجب وص��فة.3

طبية صحيحة وتعليمات� طبية صحيحة للعالج وليس للعالج من إدمان المخدرات .

محاولة االنتحار أو اإلصابة المتعمدة للذات أو تنفيذ أي عمل إجرامي ..4

الشخص المؤمن عليه الذي يعمل في أو يمارس أي من األنشطة المستثناة ..5

الشخص المؤمن عليه الذي يسافر� بوسائل غير خطوط� الطيران أو البواخر االعتيادية أو في رحالت.6

الطائرات متعددة المحركات المعتمدة .
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التعرض للخطر مع استثناء حاالت إنقاذ النفس البشرية . .7

 للمدة األولية لإلعاقة والمحددة في الملحق . 5التعويض الخاص بالحدث المؤمن عليه .2

المرض ) جسدي أو ذهني ( أو العلة أو أي حالة تقع بصورة طبيعية أو بسبب الوهن . .3

اإلصابة الجسدية التي تقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة الحمل أو الوالدة . .4

الشروط اإلضافية

التعويض :

 ال يتع�دى متوس�ط� ال�راتب / األج�ر5التع�ويض المس�تحق� على الش�ركة بم�وجب الح�دث الم�ؤمن علي�ه 

األسبوعي ) وتتضمن بما في ذلك متوسط المكافآت واألج��ر عن س��اعات العم��ل اإلض��افية عن��دما يك��ون

ساريا ( للشخص المؤمن عليه . 

المسؤولية اإلضافية :

 من شرط� التعويض ، ال تتحمل الشركة أي مسؤولية أخرى لس��داد أي1بخالف ما هو مذكور� في الفقرة 

 . 4 إلى 1مدفوعات أخرى بعد سداد أي دعوى بموجب أي من األحداث المؤمن عليها من 

 : المعلومات

يجب تقديم كافة شهادات وأدلة المعلومات الضرورية التي تطلبها الشركة ، على نفقة حام��ل البوليص��ة ،

في أي شكل أو طبيعة حسب ما تحدده الشركة . 

 : الفحص الطبي

يجب على الشخص المؤمن عليه تسليم الفحص الطبي على نفقة الشركة حس��ب م��ا يك��ون مطلوب��ا . وفي

حالة وفاة الشخص المؤمن علي��ه ، فإن��ه يح��ق للش��ركة إذا رغبت في ذل��ك الحص��ول على فحص تش��ريح

الجثة بعد الوفاة على نفقة الشركة . 

المزايا األسبوعية : 
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ال تكون المزايا األسبوعية قابلة للسداد الكثر من اثنين وخمسين أسبوعا اعتب��ارًا من ت��اريخ ب��دء اإلعاق��ة

فيما يتعلق بأي حادثة واحدة . 

التغطيات اإلضافية

التغطيات اإلضافية تخض��ع لمص��طلحات� االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط ه��ذا البن��د وقي��ود� االس��تثناءات

العامة وشروط� البوليصة :

االختفاء :

 يوما متتالية ، مع وجود أدلة كافية على وقوع� الوفاة نتيجة إصابة180في حالة فقدان المؤمن عليه لمدة 

جسدية طارئة ، يعتبر ذلك الش��خص ق��د ت��وفى� . وفي حال��ة اكتش��اف أن ذل��ك الش��خص حي ، بع��د س��داد

التعويض ، يتم رد التعويض المسدد بالفعل إلى الشركة . 

التعرض لألشعة :

تعريف اإلصابة الجسدية يمتد ليشمل اإلصابة المادية ، بما في ذلك الوفاة نتيج��ة التع��رض ال��ذي ال يمكن

تجنبه للعناصر التي تتبع الحادثة التي تقع بأي عربة أو ناقلة يسافر� من خاللها الشخص المؤمن عليه .

المالحق

يتم تطبيق� ما يلي إذا تم تحديد سريانه في الملحق ، ويخضع� لمصطلحات االستثناءات اإلضافية وش��روط

هذا البند وقيود االستثناءات العامة وشروط البوليصة :

اإلعاقة الجزئية المؤقتة :

 يخضع لمقياس اإلعاقة الجزئية المؤقت��ة الت��الي4 و3 و2مبلغ التعويض المتعلق بالحوادث المؤمن عليه 

– المقياس العالمي .

لنماذج اإلعاقة الجزئية المؤقت��ة ، غ��ير المح��ددة أدن��اه ، يتم تق��ييم درج��ة اإلعاق��ة من خالل المقارن��ة م��ع

النسبة المئوية الموضحة في المقياس دون وضع مهنة الشخص المؤمن عليه في االعتبار . 
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مقياس اإلعاقة الجزئية المؤقتة

الرأس

خسارة النخاع العظمي للجمجمة بكافة درجاته

%40 سم مربع على األقل6السطح بنسبة 
%20 سم مربع6 إلى 3السطح بين 

%10 سم مربع3السطح بأقل من 
%40اإلزالة الجزئية للجزء المرتفع من الفك السفلي بالكلية أو نصف عظم الفك العلوي

%40خسارة عين واحدة
%30الصم الكامل في أذن واحدة

األطراف العلوية

) يتم عكس المزايا التالية إذا كان المؤمن عليه أعسر اليد ( 1انظر المالحظة 

يسرى�يمنى

%50%60خسارة ذراع واحدة أو يد واحدة
%40%50الخسارة الكبيرة للنخاع العظمي للذراع ) الضرر الشديد أو غير القابل للشفاء (

%55%65الشلل الكامل للطرف العلوي ) ضرر� األعصاء غير القابل للشفاء (
%15%20الشلل الكامل للعصب الُمْنَعِطف�

%30%40تصلب الكتف
%30%40تصلب المرفق

%20%25 درجة حول الزاوية اليمنى (15في الوضع المفضل ) 
%35%40في الوضع غير المفضل

الخسارة الكب��يرة للنخ��اع العظمي لعظمين من الس��اعد ) الض��رر الش��ديد أو غ��ير

القابل للشفاء (

40%30%

%35%45الشلل الكامل للعصب األوسط�
%35%40الشلل الكامل للعصب األوسط� في مهد االلتواء

%25%30الشلل الكامل للعصب األوسط� للساعد
%25%30الشلل الكامل لعصب الساعد

%15%20الشلل الكامل للعصب األوسط� لليد
%25%30الشلل الكامل لعصب الساعد

%25%30تصلب الرسغ في الوضع المفضل ) انحناء أو تمدد مضغوط أو وضع متمدد (
%15%20إجمالي فقد اإلبهام
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%5%10الفقد الجزئي لإلبهام ) السالمى الفاصلة (
%15%20التصلب الكامل لإلبهام

%10%15البتر الكامل إلصبع السبابة
%8%10بتر سالمتين من أصبع السبابة
%25%15البتر المتزامن لإلبهام والسبابة

%20%25بتر اإلبهام وأصبع أخرى غير السبابة
%8%12بتر أصبعين غير اإلبهام والسبابة

%15%20بتر ثالثة أصابع غير اإلبهام والسبابة
%35%40بتر أربعة أصابع بما في ذلك اإلبهام

%8%10بتر اإلصبع الوسطى
%3%7بتر أصبع غير اإلبهام والسبابة والوسطى

األطراف السفلى

%60بتر الفخذ ) النصف العلوي (
%50بتر الفخذ ) النصف السفلي ( والرجل

%45الفقدان الكامل للقدم ) خلع القدم (
%40الخسارة الجزئية للقدم ) خلع عظام الكعب (

%35الخسارة الجزئية للقدم ) خلع مشط القدم (
30الخسارة الجزئية للقدم ) خلع عظم الكعب ومشط� القدم (

%60الشلل الكامل للطرف السفلي ) ضرر العصب غير القابل للشفاء (
%30الشلل الكامل لعرق النسا الخارجي�
%20الشلل الكامل لعرق النسا الداخلي

%40الشلل الكامل للعرقين ) عرق النسا الداخلي والخارجي (
%40تصلب الحوض

%20تصلب الركبة
%60فقدان النخاع العظمي لعظمة أو عظمتي القدم ) حالة غير قابلة للشفاء (

%40فقدان النخاع العظمي لرضفة الركبة مع فصل األجزاء وصعوبة الحركة عند مد الرجل
%20فقدان النخاع العظمي لرضفة الركبة خالل عدم الحركة

%30 سم على األقل5تقصير الطرف السفلي بنحو 
%20 سم 5 سم إلى 3تقصير العضو السفلي بنحو 
%10 سم3 سم إلى 1تقصير العضو السفلي بنحو 

%25البتر الكامل لكافة أصابع القدمين
%20بتر أربعة أصابع بما في ذلك إبهام القدم

%10بتر أربعة أصابع
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%10بتر إبهام القدم
%5بتر إصبعين

%3بتر أصبع واحد بخالف إبهام القدم

تصلب األصابع ) بخالف اإلبهام والسبابة ( وأصابع القدم ) بخالف إبهام القدم ( يمنح الش��خص الم��ؤمن

% من التعويض الذي يكون مستحقا لخسارة األطراف المشار إليها . 50عليه 

 : إذا كffان الشffخص المffؤمن عليffه أعسffر اليffد ، وقبffل أي حادثffة مغطffاة بمffوجب هffذه1المالحظffة 

البوليصة ، ذكffر ذلffك في إعالن كتffابي في ملffف لffدى محffام أو ممثلffه ، فffإن النسffبة الموضffحة أعاله

لمختلف اإلعاقات للعضو األيمن العلوي والعضو األيسر العضوي ، سوف يتبدل وضعها . 

اإلرهاب :

بغض النظ��ر عن أي ش��يء ي��رد في االس��تثناءات العام��ة يخ��الف ذل��ك ، فمن المفه��وم والمتف��ق علي��ه أن

التأمين يمت��د ليش��مل اإلص��ابة الجس��دية العرض��ية ال��تي تق��ع نتيج��ة اإلره��اب حس��ب م��ا ه��و موض��ح في

التعريفات العامة المقدمة ، وأن حد الشركة للتعويض بموجب هذا البند وحد االلتزام بموجب بند رحالت

العمل ) إن كان مؤمنا عليها ( ال يتعدى� المبلغ المحدد في الملح��ق ألي حادث��ة واح��دة ، وفي� المجم��وع ،

خالل أي مدة تأمين واحدة ، فيما يتعلق بهذا البند وبند رحالت العمل ) إن كان مؤمنا عليها ( معا . 

التعريفات اإلضافية

التعريفات اإلضافية التالية تسري على كل هذا البند ، وعندما تظهر هذه الكلمات داخل ه��ذا البن��د ، فإنه��ا

تعني المعاني نفسها في كل هذا البند . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي :

ساعات العمل :

الفترة الزمنية التي يتم فيها :

شغل مقر حامل البوليصة أو مواقع العقد لحامل البوليصة ، بالفعل ألهداف خاصة بالعمل ، و.1
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إيداع المال في مقر حامل البوليصة أو مواقع العقد ، لدى حامل البوليصة أو أي شريك أو م��دير.2

أو موظف� لدى حامل البوليصة .

الوضع :

خالل النقل.1

في خزانات البنك وداخل مقر البنك على مسؤولية البنك.2

في أي موقع عقد لحامل البوليصة خالل ساعات العمل.3

في منزل حامل البوليصة أو أي شريك أو مدير أو موظف لدى حامل البوليصة.4

في مقر حامل البوليصة المحدد في الملحق.5

داخل اإلمارات العربية المتحدة .

التغطية

توافق الشركة على تعويض حامل البوليصة خالل مدة سريان التأمين عن كل من ما يلي : 

الضرر الذي يلحق بالمال ..1

الضرر الذي يلحق بكل من :.2

أي خزانة أو غرفة محصنة أو آلة تخليص.1

أي حاوية أو حقيبة خالل استخدامها لحمل النقود.2

نتيجة سرقة أو محاولة سرقة النقود ، ما لم يتم تحديد هذه التكاليف بشكل أكثر تحديدا 

المتعلقات الشخصية أو النقود الشخصية التي تعود إلى حامل البوليصة أو أي ش��ريك أو.3

مدير أو موظف� لدى حامل البوليصة مما ينجم عن أي هجوم في محاولة لسرقة النقود ،

مم�ا يق�ع في الوض�ع ، وف�ق� ش�روط االس�تثناءات اإلض�افية ، والش�روط� ال�واردة في ه�ذا البن�د ، وقي�ود�

االستثناءات العامة ، وشروط البوليصة . 

االستثناءات اإلضافية

األسباب المستثناة :
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هذا البند ال يشمل أيا من ما يلي :

الخسارة الناجمة عن استخدام� أي نموذج سداد يثبت تزييفه أو تزويره أو غشه أو عدم صحته أو عدم.1

قابليته للتحصيل أو االسترداد ألي سبب بغض النظر عن طبيعة هذا السبب .

الخسارة أو النقص الناتج عن الغش أو عدم األمانة من جانب أي موظف� لدى حامل البوليصة ..2

إال إذا تم االكتشاف� خالل سبعة أيام عمل بعد الوقوع . أ.

تم التأمين عليه من خالل تأمين ضمان الوفاء .ب.

الخس��ارة الناجم��ة بص��ورة مباش��رة أو غ��ير مباش��رة من ال��تزوير أو الغش أو التغي��ير أو التب��ديل أو.3

االستخدام غير الصحيح للكمبيوتر أو التحويل اإللكتروني .

الخسارة الناجمة عن االستخدام� غير الصحيح لبطاقات العمل أو االئتمان أو الشحن ..4

الخسارة الناجمة عن فتح خزانة أو غرفة محصنة بمفتاح متروك في المقر خارج ساعات العمل ..5

الخسارة أو النقص الناتج عن األخطاء أو اإلغف��االت في اإليص��االت أو الم��دفوعات أو المحاس��بة أو.6

اإلهالك أو تقلب أسعار العمالت . 

الخسارة التابعة من أي نوع ..7

الخسارة الناجمة عن السيارات غير المراقبة ) السيارة ال��تي ال يوج��د ش��خص مس��ؤول عن مراقبته��ا�.8

يمكن أن يالحظ أن محاولة من جانب أي شخص لدخولها� م��ع الق��درة المعلول��ة على من��ع اس��تخدامها

بشكل غير مسموح به ( .

الضرر الذي يلحق بأي ماكينة تستخدم العمالت أو األوراق أو الرموز . .9

الشروط اإلضافية :

شروط الحمل

من الشروط المسبقة للتغطية أنه عند نقل النقود ) بخالف الشيكات المعلمة أو التحويالت البنكي��ة المعلم��ة

أو شهادات االدخار األهلية أو سندات األقساط أو الوحدات غير المنتهية آلالت دمغ الرس��ائل أو بطاق��ات�

التأمين األهلي��ة المختوم��ة أو بطاق��ات االئتم��ان أو إيص��االت المبيع��ات أو بطاق��ات الخص��م أو كمبي��االت

المبيعات أو فواتير� شراء ضريبة القيمة المضافة ( :
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من خالل موظفي حامل البوليصة نفسه.1

 درهم إماراتي ، يكون في كافة األوقات برفقة موظف مس��ؤول واح��د على200,000حتى .1

األقل .

 درهم إم��اراتي ، يك��ون في200,000 درهم إم��اراتي ، وم��ا يزي��د على 500,000ح��تى .2

كافة األوقات برفقة موظفين اثنين مسؤولين على األقل .

 درهم إم��اراتي ، يك��ون في500,000 درهم إماراتي ، وما يزي��د على 2,000,000حتى .3

كافة األوقات برفقة موظفين ثالثة مسؤولين على األقل .

 درهم إماراتي ، يتم نقله بواسطة شركة أمن خاصة محترفة . 2,000,000ما يزيد على .2

 درهم إماراتي يجب حملها في حقائق مقفلة . 500,000كافة المبالغ التي تزيد على .3

مسؤولية الشركة :

مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي خسارة واحدة ألي من الشيكات المعلمة أو التحويالت البنكية المعلمة أو

شهادات االدخار� األهلية أو سندات األقساط� أو الوح��دات غ��ير المنتهي��ة آلالت دم��غ الرس��ائل أو بطاق��ات

التأمين األهلي��ة المختوم��ة أو بطاق��ات االئتم��ان أو إيص��االت المبيع��ات أو بطاق��ات الخص��م أو كمبي��االت

 درهم إماراتي .50,000المبيعات ، ال تتعدى 

 أعاله :1أي خسارة لألموال بخالف ما هو موصوف� في البند .1

في منزل حامل البوليص��ة أو أي ش��ريك أو م��دير أو موظ��ف ل��دى حام��ل البوليص��ة ، ال تتع��دى.1

 درهم إماراتي .1,000

في المقر خارج ساعات العمل :.2

 درهم إماراتي .1,000 . ليس في خزانة أو غرفة محصنة ، ال تتجاوز� 1

 . في خزانة أو غرفة محصنة مغلقة ال تتجاوز المبلغ المحدد في الملحق .2

 درهم5,000 . في الخزان���ات أو الغ���رف المحص���نة غ���ير المح���ددة والمغلق���ة ال تتج���اوز 3

إماراتي . 

أي خسارة نقود أخرى ، ال تتعدى المبلغ المحدد في الملحق . .3

أ . أي خزانة أو غرفة محصنة أو آلة دمغ رسائل ، تكون تكلفة اإلصالح أو االستبدال . .2
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ب . أي حاوية أو حقيقة مستخدمة في حمل النقود ، تكون تكلفة اإلصالح أو االستبدال .

 درهم إماراتي لكل خسارة واحدة للشخص الواحد . 500المالبس والنقود الشخصية ال تتعدى .3

العقد مع شركة أمن :

إذا كان حامل البوليصة يتعاقد م��ع ش��ركة أمن محترف��ة لنق��ل األم��وال ، وك��انت ش��ركة األمن ، بم��وجب

ش��روط� العق��د ، مس��ؤولة عن أي خس��ائر� في حال��ة وق��وع� الخس��ائر ال��تي ال يس��تطيع حام��ل البوليص��ة

استردادها من شركة األمن ألي سبب ، سواء بشكل كلي أو جزئي ، فإن الشركة تعوض حامل البوليصة

عن أي مبالغ غير قابلة للرد ، حسب مصطلحات� قيود� االستثناء وشروط� هذا البند وشروط� البوليصة . 

االحتياطات :

يلتزم حامل البوليصة باتخ��اذ كاف��ة االحتياط��ات الوقائي��ة المعقول��ة لس��المة النق��ود ، بم��ا في ذل��ك اختي��ار

الموظفين واإلشراف عليهم . 

السجالت : 

يل�تزم حام�ل البوليص�ة بحف�ظ س�جالت كامل�ة للنق�ود ، ويتم حف�ظ ه�ذه الس�جالت في مك�ان مختل�ف عن

الخزانة أو الغرفة المحصنة التي تحتوي على النقود . 

التغطيات اإلضافية

بطاقات العمل أو االئتمان أو الشحن :

 ف��إن الت�أمين بم�وجب ه�ذا البن��د يمت��د لتغطي�ة4بغض النظر عن أي ش��يء ي�رد في البن�د المس�تثنى� رقم 

500الخسارة التي تنشأ عن االستخدام المزيف لبطاقة العم��ل أو بطاق��ات الش��حن ، ألي مبل��غ ال يتع��دى 

درهم إماراتي ، فيم��ا يتعل��ق ب��أي حادث��ة واح��دة أو سلس��لة من الح��وادث ال��تي تنش��أ عن اس��تخدام� بطاق��ة

واحدة ، شريطة االلتزام� بالشروط واألحكام� التي صدرت بموجبها� البطاقات المذكورة . 

بند ضمان التزوير
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التعريفات اإلضافية

التعريفات اإلضافية التالية تسري على كل هذا البند ، وعندما تظهر هذه الكلمات داخل ه��ذا البن��د ، فإنه��ا

تعني المعاني نفسها في كل هذا البند . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

الموظفون :

األفراد المحددون في الملحق بموجب عقد توظيف ، ويعملون بش�كل منتظم ل�دى حام�ل البوليص�ة داخ�ل

اإلمارات العربية المتحدة . 

الخسارة :

الخسارة النقدية المباشرة للمال أو األوراق� المالية أو الملكي��ات األخ��رى� المملوك��ة لحام��ل البوليص��ة مم��ا

يكون مسؤوال عنه بصورة قانونية . 

التغطية

توافق الشركة على تعويض حامل البوليصة عن أي خسارة يتحملها حام��ل البوليص��ة خالل م��دة س��ريان

هذا البند من البوليصة ، نتيجة أي عمل يشتمل على ال��تزوير أو ع��دم األمان��ة من قب��ل أي موظ��ف ) م��ع

الني�ة الخالص�ة في الحص�ول على مكس�ب م�الي غ�ير ص�حيح لنفس�ه أو أي ش�خص مقص�ود آخ�ر ( يتم

ارتكابه في أو بعد بدء هذا البند من البوليص�ة ، وف�ق ش�روط� االس�تثناءات اإلض�افية وش�روط ه�ذا البن�د

وقيود� االستثناءات العامة وشروط البوليصة . 

االستثناءات اإلضافية

هذا البند ال يغطي ما يلي :

المبلغ المحدد في الملحق كخصومات�.1

خسارة األسرار� التجارية.2

الخسارة التابعة أو خسارة األرباح من أي نوع.3
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أي تغير في طبيعة العمل إال إذا كان ذلك التغير موافقا عليه من قبل الشركة كتابيا.4

أي خسارة ترتكب من قبل شريك لحامل البوليصة ، سواء كان يعمل وحده أو بالتعاون مع آخرين.5

أي خسارة ال يمكن تحديد الموظف المسؤول عنها باالسم.6

أي خسارة تنجم بصورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة من التج�ارة ، أو التع�امالت األخ�رى في األوراق�.7

المالية أو السلع أو العمالت أو الصرف� األجنبي أو ما شابه ذلك

تكاليف إعادة إنتاج أي معلومات متضمنة في أي خسارة أو أي سجالت أو حسابات أو ميكروفيلم أو.8

أشرطة أو أي تسجيالت أخرى متضررة أو مفقودة

أي مصروفات يتم تحملها من قبل حامل البوليصة خالل تأسيس وجود� أو مبل�غ أي خس�ارة متض�منة.9

بموجب هذا البند

النقص غير المبرر� للنق��ود أو األوراق المالي��ة أو الملكي��ات األخ��رى ، ال��تي ال يمكن عزوه��ا إلى أي.10

موظف

أي خسارة يتسبب فيها أي موظ�ف� ي�رتكب – حس�ب علم حام�ل البوليص�ة – أي فع�ل غ�ير أمين أو.11

تزوير ، شريطة أن هذا االستثناء اإلض��افي� ال يعت��بر ق��د أعفى الش��ركة من المس��ؤولية عن الخس��ارة

التي تقع قبل حصول حامل البوليصة على هذه المعلومات . 

الشروط اإلضافية

التراكم :

إذا استمر� هذا البند ساريا ألكثر من عام واحد ، فإن مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي دعوى واحدة تنص

عليه��ا ه��ذه البوليص��ة ، ال ت��تراكم أو تزي��د ، وال يتع��دى مجم��وع مس��ؤولية الش��ركة خالل أي ع��دد من

السنوات وألي عدد من الخسائر التي تكون أساس أي دعوى واحدة ، سواء بموجب هذا البن��د أو أي بن��د

مشابه أو أي وثيقة صادرة بدال من هذا البند ، مجموع حد التعويض . 

التعديالت : 
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ما لم توافق� الشركة كتابيا على أي تعديالت ، فإن الشركة ال تتحم��ل المس��ؤولية عن س��داد أي م��دفوعات

بموجب هذه البوليصة إذا كانت طبيعة عمل حامل البوليصة سوف� تتغير أو لم يتم اتخ��اذ االحتياط��ات� أو

إجراء اختبارات دقة سالمة للحسابات والمخزون بشكل كاف . 

إعادة الوضع إلى ما كان عليه تلقائيا :

في حالة خفض مجموع ح�د التع�ويض ب�أي مبل��غ أو مب��الغ مس��ددة أو مس��تحقة الس�داد نتيج��ة أي دع�وى

بموجب هذا البند ، فإن الشركة سوف� تعيد مجموع حد التعويض المستحق للموظفين غير الخاض��ع له��ذه

الدعوى إلى ما كان عليه . ويتم إنفاق كل مبلغ يعاد إلى ما كان علي��ه على أعم��ال الغش أو الخ��داع ال��تي

ترتكب بعد تاريخ اإلخطار� بهذه الدعوى ، شريطة سداد حامل البوليصة قس��طا� إض��افيا بن��اء على المبل��غ

الذي يتم وفقه خفض حد التعويض . 

توقف التغطية الخاصة بأي موظف :

على الف��ور بع��د اكتش��اف أي عم��ل يتس��م ب��الغش أو الخ��داع من ج��انب أي موظ��ف ، يتوق��ف� التع��ويض

الممنوح بموجب هذه البوليصة ، طالما تم اكتشاف أي عمل يتسم بالغش أو الخداع من قبل ذلك الموظف

 .

إلغاء البند :

هذا البند ينتهي بشكل كامل في الحاالت التالية : 

عند التصفية الطوعية أو إفالس حامل البوليصة ،.1

عند تعيين وكيل دائنين أو وصي� أو ضامن لملكية حامل البوليصة أو لجنة لحل حامل البوليصة ،.2

أيهما يقع أوال .

مسؤولية الشركة :

مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي خسارة واحدة ال تتعدى :

فيما يتعلق بأي موظف� ، حد التعويض الموضح في الملحق ، أو.1
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فيما يتعلق بكافة الموظفين ، مجموع حد التعويض المحدد في الملحق . .2

الخصم :

أي مبلغ مالي يصبح مستحقا ، إال في حالة الغش أو عدم األمانة ، للموظف� ، يخص��م من مبل��غ الخس��ارة

قبل تقديم الدعوى بموجب هذا البند . 

مدة االكتشاف :

يجب اكتشاف أي خسارة خالل مدة استمرار سريان هذا البند من البوليصة ، أو خالل اثني عش��ر ش��هرا

ميالديا من انتهاء سريان البند ، وفي� حال�ة وف�اة أو فص�ل أو تقاع�د الموظ�ف� ، خالل اث�ني عش�ر ش�هرا

ميالديا من الوفاة أو الفصل أو التقاعد ، أيها يقع أوال . 

عدم المشاركة – المسؤولية القانونية :

في وقت خسارة النقود أو السلع التي يتحمل الم��ؤمن علي��ه المس��ؤولية القانوني��ة عنه��ا ، أو في وقت رف��ع

دعوى بخصوص هذه الملكي�ة ، إذا ك�ان الم�ؤمن علي�ه أو ك�ان سيص�بح مس�تحقا للتع�ويض بم�وجب أي

تأمين آخر ، إذا لم يكن هذا التأمين موجودا ، أو مستحقا للتعويض بموجب أي ضمان أو مبلغ   تعويض

، ال تتحمل الشركة المسؤولية إال عما يتعلق ب��أي زي��ادة عن المبل��غ ال��ذي ك��ان سيص��بح مس��تحق� الس��داد

بموجب أي تأمين أو ضمان أو مبلغ آخر ، إذا لم يكن هذا التأمين ساريا . 

خفض الحد :

أي مبل��غ أو مب��الغ مس��ددة أو مس��تحقة الس��داد إلى حام��ل البوليص��ة في أي ف��ترة تأميني��ة ، يخفض ح��د

التعويض ، حتى ال يتعدى المبلغ الخاص بأي أو كل هذا المبلغ أو هذه المبالغ ، حد التعويض المحدد في

الملحق . 

نظام الفحص :

عند توقيع اإلعالن عن “ نظام الفحص “ بواسطة حامل البوليصة ، وتسليمه إلى الشركة والموافقة علي��ه

من قبل الشركة ، بواسطة يكون التأمين ، بموجب هذا البند ، قائما على اإلجراءات المعلن عنها ، وال��تي

تمثل جزءا من هذه البوليصة . 
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باإلضافة إلى ذلك ، فإن تشغيل وصيانة “ نظ��ام الفحص “ من قب�ل حام�ل البوليص��ة س�وف يك��ون س��ابقا

على قبول أي دعوى ، ويجب تقديم تقرير بأي تغيير مادي ، إلى الشركة ، من أجل اعتماده . 

التغطيات اإلضافية

التغطي��ات اإلض��افية التالي��ة تخض��ع لمص��طلحات االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط ه��ذا البن��د وقي��ود�

االستثناءات العامة وشروط� هذه البوليصة . 

أتعاب المراجعين :

سوف تعوض الشركة كذلك حامل البوليصة فيما يتعلق بأتع��اب الم��دققين ال��تي يتم تحمله��ا وف��ق الموافق��ة

الكتابية المطلقة للشركة ، إلثبات مبلغ الخسارة حتى حد أتعاب المراجعين الموضح في الملحق . 

التغيير :

إذا كان هذا الضمان بديال عن البوليصة ) تحدد تفاصيله في الملحق ( يشار إليه فيما بع��د باس��م الض��مان

الالغي ، الذي ينتهي في الوقت نفسه مع بدء هذا البند ، فإن الشركة سوف تسدد أي خس��ارة ربم��ا تك��ون

قابلة لالسترداد� بموجب هذا الضمان الالغي ، وفق� الشروط واألحك��ام� والقي��ود الخاص��ة به��ذا الض��مان ،

والذي ال يكون قابال لالسترداد� بموجب هذه البوليصة بشكل كامل نتيجة انته��اء الم��دة المس��موح به��ا بع��د

االنتهاء الكتشاف� الخسائر .

وذلك دائما شريطة أن هذه التغطية اإلضافية ال تزيد مسؤولية الشركة ف��وق� ح��د التع��ويض بم��وجب ه��ذا

البند أو حد ) حدود ( التعويض بموجب الضمان الالغي ، أيهما أقل . 
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