قسم املعلومات

األهمية:

تعويض جميع املبالغ التي يتحملها املؤمن عليه ً
قانونا املطلوب
ً
تعويضا عما يلي:
دفعها باعتبارها
 .1إصابة جسدية (شاملة الوفاة أو املرض) ألي شخص آخر
غير موظف يخضع لشروط وأحكام البوليصة.
 .2ضياع أو ضرر باملمتلكات غير تلك املؤمنة.
يحدث خالل فترة التأمين املتعلقة بنشاط املؤمن عليه التجاري.

األنشطة التجارية:

املخابز والتشغيل والتخزين والتوزيع في اإلمارات العربية املتحدة
والشرق األوسط بما في ذلك مالك العقار واملستأجر.

موقع املؤمن عليه األصلي:

مبنى لو سوالريوم ،واحة دبي
ص.ب  ،341013دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.

اإليرادات السنوية املقدرة:

 5.000.000دوالر أمريكي.

للسيلكون.

مالحظات أخرى:

أماكن توزيع اإلنتاج:
 .1اإلمارات العربية املتحدة
 .2باكستان
 .3البحرين
 .4سلطنة عمان
 .5قطر
 .6الكويت
 .7العراق
 .8األردن
 .9فلسطين
 .10جنوب أفريقيا
 .11مايوت
 .12ساحل العاج

 .13السنغال
 .14النيجر
 .15بوركينا فاسو
 .16مدغشقر
 .17موريشيوس
 .18رواندا
 .19كينيا
 .20تنزانيا
 .21ليبيريا
 .22جزر املالديف
 .23الصين
 .24الغابون

بوليصة التأمين على املسؤولية املتعلقة باملنتجات والعمومية
 .1أحكام املنطوق:

تعوض شركات التأمين املؤمن عليه على مسؤوليته عن دفع تعويضات (تشمل تكاليف
املطالبين والرسوم والنفقات) ً
وفقا لقانون أي بلد.

يطبق التعويض على هذه املسؤولية فقط حسب ما هو محدد في كل قسم مؤمن عليه في
البوليصة الناشئة عن األعمال املحددة في الجدول حسب ما هو معلن لشركات التأمين،
مع املراعاة الدائمة لشروط هذا القسم والبوليصة ككل واحكامهما واستثناءهما.

أغراض تحديد التعويض املمنوح:
" 1.1اإلصابة" :تعني الوفاة أو اإلصابة الجسدية أو التوعك أو املرض أو أي شخص.
" 1.2الضرر" :أي فقدان حيازة املمتلكات املادية أو السيطرة عليها أو إتالفها الفعلي.
" 1.3التلوث" :يعني تلوث الجو أو تشويبه أو أي أرض مائية أو غيرها من املمتلكات املادية.
" 1.4املنتج" :يعني أي ملكية بعد أن خرجت عن وصاية املؤمن عليه أو سيطرته الذي
صممه وحدده وصاغه وصنعه ونظمه وركبه وباعه ووفره ووزعه وعالجه وصانه
وغيره أو أصلحه سواء املؤمن عليه أو بالنيابة عنه ،ويشمل الطعام والشراب املقدم
من املؤمن عليه أو نيابة عنه في املقام األول ملوظفي املؤمن عليه باعتباره استحقاقات
املوظفين.

 .2التعويض
لآلخرين:

يمتد التعويض املمنوح إلى:

2.1

2.2

2.3

ً
بناء على طلب املؤمن عليه ،أي طرف يدخل في اتفاق مع املؤمن عليه ألي
غرض من األعمال ،ولكن فقط بالقدر الذي تتطلبه هذه االتفاقية ملنح مثل
هذه التعويضات وتخضع ً
دائما للبندين  7.3.3و .12.3
مسؤولو املؤمن عليه ،بصفتهم التجارية ملسؤوليتهم الناشئة عن أداء األعمال
وصفتهم الشخصية أو كليهما الناشئة عن مشاركتهم املؤقتة ملوظفي املؤمن
عليه؛
ً
بناء على طلب املؤمن عليه ،أي شخص أو شركة ملسؤوليته الناشئة عن أداء
عقد لتوفير خدمات العمل فقط للمؤمن عليه؛

بشرط ً
دائما أن يلتزم جميع هؤالء األشخاص أو األطراف بشروط هذه البوليصة وأحكامها
واستثناءاتها ،وكأنهم املؤمن عليه.

 .3املسؤوليات
املتبادلة:

 .4تكاليف الدفاع:

ً
ً
يعوض كل شخص أو طرف محدد على أنه مؤمن عليه في الجدول
تعويضا منفصال فيما
يتعلق باملطالبات املرفوعة ضد أي منهم من أي شخص آخر ،ويخضع ذلك ملسؤولية
شركات التأمين الكاملة التي ال تتجاوز حدود التعويض املنصوص عليها.

تدفع شركات التأمين جميع التكاليف والرسوم واملصروفات التي تكبدها ّ
املؤمن عليه
بموافقة مسبقة من شركة التأمين ("تكاليف الدفاع").
 4.1في التحقيق ،الدفاع أو التسوية؛

 4.2نتيجة التمثيل في أي استجواب أو تحقيق أو غيرها من اإلجراءات املتعلقة باملسائل
التي لها صلة مباشرة؛ بأي حدوث يشكل أو يمكن أن يشكل موضوع التعويض بموجب
هذه البوليصة.

 .5حدود التعويض:

يجب أال تتجاوز مسؤولية شركات التأمين عن دفع األضرار (تشمل تكاليف املطالبين
ورسومهم ونفقاتهم) املبلغ املذكور في الجدول مقابل كل قسم يتعلق بحدوث أي حادث أو
سلسلة من الحوادث الناشئة عن السبب واحد ،ولكن بموجب القسم "ب" والقسم ج
تمثل حدود التعويضات املسؤولية الكاملة لشركات التأمين املتعلقة بجميع الحوادث.
تدفع تكاليف الدفاع باإلضافة إلى حدود التعويض ما تقر هذه البوليصة على عكس ذلك.
إذا كانت املسؤولية الناشئة عن السبب األصلي نفسه تشكل موضوع التعويض من أكثر
من قسم في هذه البوليصة ،يخضع كل قسم إلى حد التعويض الخاص به ،بشرط ً
دائما
أال يتجاوز املبلغ اإلجمالي ملسؤولية شركات التأمين الحد األقص ى للتعويض املتاح تحت أي
قسم من أقسام تقديم التعويض.

قسم أ :املسؤولية العامة:
 .6قسم أ :التعويض :يعوض املؤمن عليه في هذا القسم ً
وفقا لفقرة الحكم املنطوق و  /أو الناشئة عن اإلصابة
و الضرر أو كليهما الذي حدث خالل فترة التأمين ولكن ليس ضد املسؤولية الناشئة عن

 6.1التلوث؛
 6.2أو فيما يتعلق بأي منتج.

 .7قسم
االستثناءات:

أ ال يشمل هذا القسم املسؤولية.
 7.1الناشئة عن ملكية أو حيازة أو استخدام أي مركبة أو مقطورة من املؤمن عليه أو نيابة
عنه ،بخالف املسؤولية.
نظرا الستخدام أي أداة أو مواد تشكل ً
ً 7.1.1
جزءا من أي مركبة أو مقطورة أو ترتبط بها
أو تستخدم فيها؛
 7.1.2الناشئة خارج حدود أي طريق أو طرق عربات وسبب تحميل أي مركبة أو مقطورة
أو تفريغهما؛
 7،1،3عن األضرار التي لحقت أي جسر أو جسر قبان أو طريق أو أي ش يء تحتها نشأ عن
وزن أي مركبة أو مقطورة أو الحمل عليها؛
 7.1.4الناشئة ً
مؤقتا عن أي مركبة أو مقطورة في وصاية املؤمن عليه أو سيطرته بغرض
الوقوف؛
بشرط ً
دائما عدم منح أي تعويض مقابل املسؤولية التأمينية اإلجبارية بموجب التشريعات
أو التي قبلت الحكومة أو السلطة األخرى مسؤوليتها عنها؛

 7.2الناشئة عن امتالك املؤمن عليه أو حيازته أو استخدامه أو بالنيابة عنه ألي طائرة أو
مركبة مائية أو حوامة (بخالف املركبات املائية التي ال يتجاوز طولها خمسة أمتار ثم بعد
ذلك فقط في املمرات املائية الداخلية)؛
 7.3الناشئة عن األضرار التي لحقت باملمتلكات املؤجرة أو املستأجرة بموجب شراء اإليجار
أو على سبيل اإلعارة للمؤمن عليه أو في رعاية املؤمن عليه ووصايته وتحت سيطرته عدا
 7.3.1املباني (أو محتوياتها) التي يشغلها املؤمن عليه ً
مؤقتا للعمل فيها( ،ولكن ال
يمنح أي تعويض عن األضرار التي لحقت بهذا الجزء من العقار الذي يعمل عليه
املؤمن الناجم عن هذا العمل)؛
 7.3.2املالبس واألمتعة الشخصية الخاصة بموظفي املؤمن عليه وزواره؛
 7.3.3املباني التي يستأجرها املؤمن عليه إلى الحد الذي يكون فيه املؤمن عليه
ً
مسؤوال عنه في حالة عدم وجود أي اتفاق محدد.
قسم ب  -مسؤولية التلوث:
ب:
 .8قسم
يعوض املؤمن عليه في هذا القسم ً
وفقا لفقرة الحكم املنطوق و  /أو الناش ئ عن اإلصابة
التعويض:
و الضرر أو كليهما الذي يحدث بكامله خالل فترة التأمين الناجم عن التلوث ،ولكن فقط
بالقدر الذي يمكن للمؤمن عليه إثبات هذا التلوث.
 8.1كان نتيجة مباشرة لحدث مفاجئ ومحدد ً
وقائما بذاته وقع خالل فترة التأمين؛

 8.2ولم تكن النتيجة املباشرة لفشل املؤمن عليه في اتخاذ احتياطات معقولة ملنع هذا
التلوث.
 .9قسم
االستثناءات:

ب-
يخضع هذا القسم الستثناءات القسم أ 7و ج ،11وال يشمل كذلك املسؤولية الناجمة
عن
ً
ً
مؤجرا
 9.1األضرار التي لحقت باملباني في الوقت الحاضر أو في أي وقت كان مملوكا أو
ً
سابقا من املؤمن عليه؛
 9.2األضرار التي لحقت باألرض أو املياه داخل حدود أي أرض أو مبنى حا ًليا أو تحتهما أو
في أي وقت كانت مملوكة أو مؤجرة ً
سابقا من املؤمن عليه أو في رعاية املؤمن عليه أو تحت
وصايته أو سيطرته.

قسم ج -مسؤولية املنتجات:
 .10قسم
التعويض:

ج :يعوض املؤمن عليه في هذا القسم و ً
فقا لفقرة الحكم املنطوق الناش ئ عن اإلصابة و الضرر
أو كليهما الذي حدث خالل فترة التأمين ولكن ليس ضد املسؤولية الناشئة عن أي منتج
وليس ضد املسؤولية الناشئة عن التلوث.

 .11قسم
االستثناءات:

ج -ال يشمل هذا القسم املسؤولية.

 11.1بسبب األضرار التي لحقت بأي منتج أو بجزء منه؛
 11.2للتكاليف املتكبدة في إصالح أي منتج أو جزء منه أو تجديده أو تعديله أو استبداله
و  /أو أي خسارة مالية ناتجة عن أهمية لهذا اإلصالح أو التجديد أو التعديل أو
االستبدال؛
 11.3ينشأ عن استرداد أي منتج أو جزء منه؛
 11،4نشأ عن أي منتج أو جزء منه التي يقصد منها ،بعلم املؤمن عليه ،أن تدمج في هيكل
أو آلية أو ضوابط أي طائرة.

ال تشمل هذه البوليصة املسؤولية.

 .12االستثناءات
العامة املطبقة
على جميع أقسام  12.1الناشئة عن التجاهل املتعمد الواعي املقصود من جانب التنظيم اإلداري والفني
للمؤمن عليه للحاجة إلى اتخاذ جميع الخطوات املعقولة ملنع اإلصابة باألضرار؛
البوليصة:
 12.2تنشأ عن إصابة ألي شخص بموجب عقد عمل أو تدريب منهي مع أو توفير خدمات
العمل فقط للمؤمن عليه عندما تنشأ هذه اإلصابات من تنفيذ هذا العقد؛
 12.3تنشأ عن بنود التعويضات املصفاة أو بنود العقوبات أو ضمانات األداء ما لم يثبت
أن املسؤولية كانت ستلزم في غياب هذه الشروط أو الضمانات؛

 12.4التي تحدث مباشرة أو غير مباشرة نتيجة للحرب أو الغزو أو األعداء األجانب أو
األعمال العدائية (سواء أعلنت الحرب أم ال) أو الحرب األهلية أو التمرد أو الثورة أو
العصيان املسلح أو القوة العسكرية أو في حالة اغتصاب السلطة؛
 12.5بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب:
 12.5.1اإلشعاعات املؤينة أو التلوث اإلشعاعي الناجم عن أي وقود نووي أو عن
أي نفايات نووية ناتجة عن حرق الوقود النووي؛
 12.5.2الخواص املشعة أو املتفجرة السامة أو غيرها من الخصائص الخطرة ألي
مجموعة نووية متفجرة أو مكون نووي؛
 12.6أما عن الفائض حسب ما هو موضح في الجدول املتعلق باملبلغ األول من كل مطالبة
أو مجموعة من املطالبات الناشئة عن سبب أصلي واحد؛
 12.7التي تشكل موضوع التأمين بموجب أي بوليصة أخرى ،وال يجوز سحب هذه
البوليصة في هذا التأمين اآلخر؛
 12.8وعن التعويضات أو األضرار ذات الطبيعة العقابية أو املثالية سواء في شكل غرامات
أو عقوبات أو مضاعفة املكافآت التعويضية أو األضرار أو األضرار املشددة أو بأي شكل
آخر على اإلطالق.

 .13الشروط العامة:

(توضع الشروط من  13.1إلى  13.4قبل مسؤولية شركات التأمين لتوفير التعويض بموجب
هذه البوليصة).
ً
مكتوبا إلى شركات التأمين بأسرع ما يمكن ً
ً
عمليا
إخطارا
 13.1يجب على املؤمن عليه تقديم
عن أي واقعة قد تؤدي إلى مطالبة بموجب هذه البوليصة ،إلى جانب تقديم جميع
املعلومات اإلضافية التي قد تطلبها شركات التأمين .وترسل كل مطالبة أو أمر أو استدعاء
أو عملية وجميع املستندات املتعلقة بها إلى شركات التأمين فور استالم املؤمن عليه لها.
 13.2ال يجوز قبول أو عرض أو وعد أو سداد من املؤمن عليه أو نيابة عنه دون موافقة
كتابية من شركات التأمين الذين يحق لهم تولي الدفاع باسم املؤمن عليه أو تسوية أي
مطالبة أو املتابعة باسم املؤمن عليه ملصلحتهم الخاصة ألي مطالبة بالتعويض أو األضرار
أو غير ذلك ،ويكون لهم حرية التصرف الكاملة في إدارة أي إجراءات وفي تسوية أي مطالبة،
وعلى املؤمن عليه تقديم كل هذه املعلومات واملساعدة حسب ما تطلبه شركات التأمين في
حدود املعقول.

 13.3يجب على ّ
املؤمن عليه أن يخطر في أقرب وقت ممكن ً
عمليا بأي واقعة أو حدث
ً
ً
جوهريا املعلومات املقدمة إلى شركات التأمين في وقت نفاذ هذه البوليصة
تغييرا
يغير
ويجوز لشركات التأمين تعديل شروط هذه البوليصة ً
وفقا لجوهر التغيير.

مبنيا ً
 13.4عندما يكون القسط ً
مؤقتا على تقديرات املؤمن عليه ،يجب على املؤمن عليه
االحتفاظ بسجالت دقيقة وبعد انتهاء فترة التأمين يعلن في أقرب وقت ممكن عن
التفاصيل التي تطلبها شركات التأمين .ويكون القسط غير قابل للتعديل.

 13.5يجوز لشركة التأمين أن تدفع في أي وقت إلى املؤمن عليه فيما يتعلق بأي مطالبة أو
س لسلة من املطالبات بموجب هذه البوليصة التي يطبق عليها حد التعويض مقدار هذا
الحد (بعد خصم أي مبالغ سبق دفعها) أو أي مبلغ أقل من هذا القبيل يمكن تسوية
املطالبات بشأنه ً
وبناء على هذه الدفعة ،يتعين على شركات التأمين التخلي عن اإلدارة
والسيطرة وال تقع تحت أي مسؤولية أخرى تتعلق بهذه املطالبات باستثناء دفع تكاليف
الدفاع املتكبدة قبل تاريخ هذا الدفع (ما لم يحدد حد التعويض ليشمل تكاليف الدفاع).

شريطة أنه إذا مارست شركات التأمين الخيار أعاله واملبلغ املطلوب للتخلص من أي
مطالبة أو سلسلة من املطالبات تتجاوز حد التعويض ويكون هذا املبلغ الزائد ّ
مؤم ًنا ً
كليا
أو ً
جزئيا ،مع دفع تكاليف الدفاع باإلضافة إلى حد التعويض بموجب هذه البوليصة،
عندئذ ستساهم شركات التأمين ً
أيضا بنسبتها في تكاليف الدفاع الالحقة املتكبدة
ٍ
بموافقتهم املسبقة.

 13.6يجب أن تكون القوانين والوالية القضائية املطبقة على البوليصة من إنجلترا وويلز
حيث يوافق كل طرف على الخضوع للوالية القضائية ملحكمة مركز دبي املالي الدولي،
ويوافق الطرفان على النظر في أي نزاعات لسماعها.
تحدد كل األمور الناشئة بموجب هذه البوليصة ً
وفقا لقانون هذه املحكمة وممارستها.

 13.7تفسر أي مرحلة أو كلمة في هذه البوليصة ً
وفقا لقانون إنجلترا .كما يجب قراءة
عقدا ً
معا على أنهما ً
البوليصة والجدول ً
واحدا وأي كلمة أو تعبير أرفق معنى محدد به في
أي جزء من هذه البوليصة أو الجدول يحمل هذا املعنى املحدد أينما ظهر.
 13.8يجوز لشركات التأمين إلغاء هذه البوليصة من خالل تقديم إشعار كتابي مدته ستين
ً
يوما بهذا اإللغاء إلى آخر عنوان معروف للمؤمن عليه.
 13.9إذا كانت أي مطالبة بموجب هذه البوليصة مزيفة في جميع األحوال ،فستتم
مصادرتها.

امللحقات العامة للبوليصة:
املسؤولية ُيعلن بموجب هذه االتفاقية ويوافق على تمديد املسؤولية لتشمل املسؤولية املتعلقة
بند
القانونية عن األغذية بالتسمم من أي نوع ناجم عن الطعام أو البضائع األخرى املباعة أو املوردة أو من تلوث
هذه األغذية أو البضائع األخرى التي يقدمها املؤمن عليه ألي شخص (يشمل الشخص في
واملشروبات:
خدمة املؤمن عليه أو النائب عن املؤمن عليه أو موظف املؤمن عليه.
دائما إصدار هذه البوليصة ً
بشرط ً
وفقا للشروط الصريحة التي تفيد أال تتحمل الشركة
املسؤولية عنها بموجبها ما لم يتخذ املؤمن عليه في جميع األوقات كل االحتياطات الالزمة
ملنع بيع أي مادة أو مواد غذائية أو غيرها من السلع التي ليست في ظروف جيدة أو توريدها،
وتكون خالية من التلوث ومناسبة لالستهالك البشري.
املسؤولية التعاقدية :تجدر اإلشارة إلى أن هذه البوليصة ال تغطي اإلصابات الجسدية أو األضرار التي تلحق
باملمتلكات التي يتعين على املؤمن دفعها باعتبارها تعويضات نتيجة لتحمل املسؤولية في
العقد أو االتفاقية.

ال يطبق هذا االستثناء على املسؤولية عن األضرار التالية:
( )1أن يكون للمؤمن عليه في حالة عدم وجود العقد أو االتفاقية؛ وتشمل املسؤولية
بموجب القانون املدني في اإلمارات العربية املتحدة ؛ أو
( )2مفترض في عقد أو اتفاقية أنه عقد املؤمن عليه ،شريطة أن تكون اإلصابة
الجسدية أو التلف قد وقع في املمتلكات بعد تنفيذ العقد أو االتفاقية .فقط
ألغراض املسؤولية املفترضة في عقد املؤمن عليه ،وتعتبر أتعاب املحاماة املعقولة
ونفقات التقاض ي الالزمة التي يتكبدها أو لصالح طرف غير املؤمن له أضر ًارا
بسبب إصابة جسدية أو تلف في املمتلكات ،شريطة ما يلي:
(أ) املسؤولية تجاه هذا الطرف ،أو مقابل تكاليف ذلك الطرف ،قد ُافترضت ً
أيضا في
عقد املؤمن عليه نفسه؛ و
(ب) تكون أتعاب املحاماة ونفقات التقاض ي هذه للدفاع عن ذلك الطرف ضد دعوى
مدنية أو بديلة لتسوية املنازعات التي تتم فيها املطالبة بالتعويض عن األضرار التي
يطبق عليها هذا التأمين.

يعني عقد املؤمن عليه ما يلي:
أ .عقد الستئجار أماكن العمل .ومع ذلك ،فإن هذا الجزء من عقد إيجار األماكن
الذي يعوض أي شخص أو مؤسسة عن األضرار التي وقعت بفعل الحريق الذي
نشب في املباني أثناء استئجارها لك أو التي تشغلها ً
مؤقتا بتصريح من املالك ليس
ً
عقدا للمؤمن عليه.

ب .اتفاقية جانبية (اتفاقية السكك الحديدية)؛
ج .أي اتفاقية ترخيص أو ارتفاق ،باستثناء ما يتعلق بعمليات البناء أو الهدم على خط
السكك الحديدية على ً 50
قدما من خط سكة حديد أو ضمنه؛
د .التزام ،حسب ما هو مطلوب بموجب املرسوم ،لتعويض بلدية ما ،إال فيما يتعلق
بعمل البلدية؛
ه .اتفاقية صيانة املصعد؛
و .هذا الجزء من أي عقد أو اتفاقية أخرى تتعلق بعملك (بما في ذلك تعويض لبلدية
يتعلق بالعمل املنجز لبلدية ما) التي بموجبها تتحمل مسؤولية الضرر من طرف آخر
لدفع ثمن اإلصابة الجسدية أو تلف املمتلكات لشخص ثالث أو منظمة.
هذا وتعني مسؤولية الضرر املسؤولية التي تفرض بموجب القانون في حالة عدم وجود
أي عقد أو اتفاقية.
ال تتضمن الفقرة (و) أي جزء من أي عقد أو اتفاقية:
( )1يعوض السكك الحديدية عن اإلصابات الجسدية أو األضرار التي تلحق
باملمتلكات الناشئة عن عمليات البناء أو الهدم على بعد ً 50
قدما من أي ممتلكات
للسكك الحديدية وتؤثر على أي جسر أو سكة حديدية أو حواجز أو مسارات أو

أسس الطرق أو نفق أو ممر سفلي أو معبر.
مهندسا أو معما ًريا أو ً
ً
مساحا عن اإلصابة أو الضرر الناش ئ عن:
( )2يعوض
(أ) إعداد أو املوافقة أو الفشل في إعداد أو املوافقة على الخرائط أو الرسومات
التنفيذية أو اآلراء أو التقارير أو الدراسات االستقصائية أو الطلبات امليدانية أو
أوامر التغيير أو الرسومات واملواصفات؛ أو
(ب) إعطاء توجيهات أو تعليمات أو عدم تقديمها ،إذا كان هذا هو السبب الرئيس ي
لإلصابة أو الضرر؛ أو
مهندسا أو ً
ً
مساحا ،املسؤولية عن
( )3بموجبه يتحمل املؤمن عليه ،إذا كان معما ًريا أو
إصابة أو ضرر ً
ناجما عن تقديم املؤمن عليه أو فشله في تقديم الخدمات املهنية،
بما في ذلك تلك املذكورة في ( )2أعاله واألنشطة اإلشرافية أو التفتيشية أو
املعمارية أو الهندسية.
تبقى جميع الشروط واألحكام األخرى دون تغيير.

التلوث
والعرض ي:

ُ
املفاجئ يستبعد هذا التأمين أي مسئولية تتعلق بأي تلوث غير ذلك التلوث الذي يرجع سببه إلى
َّ
حادث مفاجئ وغير مقصود وغير متوقع يحدث بأكمله في وقت ومكان محدد خالل فترة
التأمين.
ويجب اعتبار كافة أنواع التلوث الناتجة عن حادث واحد أنها قد حدثت في وقت حدوث
هذا الحادث.
ومسئولية الشركة عن كافة التعويضات واجبة الدفع فيما يخص كافة أنواع التلوث التي
ُت َ
عتبر قد حدثت خالل فترة التأمين؛ ال يجوز أن تتجاوز املبلغ املحدد في الجدول كحد
للتعويض عن أي حادث.
ولغرض هذا امللحقُ ،يعتبر "التلوث أو التشويه" كاآلتي:
أي تلوث أو تشويه للمباني أو ملنشآت أخرى في البر أو البحر أو الجو ،و
أي خسارة أو تلف أو إصابة تحدث بسبب هذا التلوث أو التشويه،

ويخضع خالف ذلك للشروط واألحكام والقيود نفسها املفروضة على البوليصة املذكورة.
ً
ّ
التعويض لصاحب سوف ّ
املؤمن عليه أعماال بموجب عقد ينشأ عن
تعوض الشركة أي صاحب عمل ينفذ له ِّ
األعمال أو يكون ذات صلة بها ،مقابل املسئولية الناجمة عن أداء َّ
املؤمن عليه لهذه
العمل:
األعمال ،وبشأنها سوف يصبح َّ
املؤمن عليه له الحق في التعويض بموجب هذه البوليصة
إذا ُق ّد َمت الدعوى ضد َّ
املؤمن عليه ولكن فقط إلى الحد الذي تطلبه شروط هذا العقد
وأحكامه شريطة أال تتجاوز املسئولية اإلجمالية للشركة تجاه كافة األطراف التي تضم
َّ
املؤمن عليه وصاحب العمل هذا حد املسئولية.
ُ
بند املسئولية عن من املفهوم وامل َتفق عليه بموجب هذه الوثيقة أن هذه البوليصة امتدت لتشمل مسئولية
َّ
املؤمن عليه القانونية الناجمة عن القذف ،أو التشهير ،أو أي تعدى على حقوق النشر أو
اإلعالنات:
امللكية أو الشعار  ،أو تزوير ،أو منافسة غير نزيهة ،أو فكرة اختالس بموجب عقد ضمني.

القذف والتشهير:

بالرغم من أي ش يء وارد في هذه الوثيقة يثبت العكس ،تمتد البوليصة لتعويض َّ
املؤمن
عليهم (بالرغم من االستثناء أ) ضد أي مطالبة أو مطالبات ُ ت َّقدم ضدهم أو ضد أي منهم
خالل الفترة املحددة في الجدول للتشهير والقذف بسبب كلمات كتبها أو نطقها:
أَّ -
املؤمن عليه كما هو ُم َّعرف في الجدول.
ب -أي شخص أو أشخاص قد يدخلون خالل فترة سريان هذه البوليصة الشركة املؤمن
عليها بموجب هذه الوثيقة بصفة مهنية خاضعة للشرط العام (ج) أدناه ،على أن يقتصر
الغطاء على أنشطة هؤالء األشخاص بعد انضمامهم إلى َّ
املؤمن عليهم.
ج) أي شخص يوظفه املؤمن عليه للتصرف ،بواسطة الشركة املذكورة أو بالنيابة عنها ،في
أي عمل يتم بصفتهم املهنية.
الشروط:

أ) ال يجوز زيادة املبلغ َّ
املؤمن عليه بموجب هذه البوليصة بسبب هذا االستثناء.
ب) يجب أن ينطبق املبلغ املقتطع باملثل على هذا التمديد .وفي حالة وجود حد أعلى ،يجب
أن ينطبق بنفس النسبة املطبقة على إجمالي الحد َّ
املؤمن عليه.

ويخضع خالف ذلك لشروط هذه البوليصة وأحكامها وقيودها.
ُ
ُ
وامل َتفق عليه أنه إذا ضم َّ
َّ
املؤمن عليه املذكور في الجدول أكثر من طرف
املؤمن عليهم  -1من املالحظ
بند
مؤمن عليه وكل منهم يعمل كجهة منفصلة ومستقلة ،فإن (باستثناء ما ورد في بند َّ
َّ
املؤمن
املتعددين:
عليهم املتعددين) التغطية بموجب هذه الوثيقة تنطبق بالطريقة نفسها وإلى الحد ذاته كما
لو كانت بوالص فردية قد ُ أصدرت لكل من هذه األطراف َّ
املؤمن عليها بشرط أال تتجاوز
ً
جميعا املبالغ َّ
مسئولية الشركة الكلية تجاه األطراف َّ
املؤمن عليها وحدود
املؤمن عليها
التعويض في هذه البوليصة.

ُ
 -2من املفهوم واملتفق عليه أن أي دفعة أو دفعات من الشركة إلى أي واحد أو أكثر من
األطراف َّ
املؤمن عليها سوف تقلل –إلى حد هذه الدفعة -مسئولية الشركة تجاه كل هذه
األطراف والناشئة عن أي حدث أدى إلى مطالبة بموجب هذه البوليصة و(عند االقتضاء)
بصورة إجمالية.

 -3من املفهوم ً
أيضا أن األطراف َّ
املؤمن عليها سوف تطبق وتحافظ في كافة األوقات على
االتفاقيات التعاقدية املختلفة التي أبرمتها ،وكذلك سبل االنتصاف التعاقدية في حالة
الضرر.

ُ
 -4وأي ًضا اتفق على أن الشركة يحق لها أن تتجنب املسئولية تجاه (أو حسب االقتضاء)
املطالبة بتعويضات من أي من األطراف َّ
املؤمن عليها في حاالت التزوير أو االدعاءات الكاذبة
أو عدم الكشف أو اإلخالل بأي ضمان أو شرط لهذه البوليصة يرتكبه هذا الطرف َّ
املؤمن

عليه.
 -5ومع ذ لك ،فقد تم االتفاق على أنه (باستثناء ما هو منصوص عليه في بند املؤمن عليهم
املتعددين) ،ال يخل اإلفساد الذي يرتكبه طرف مؤمن عليه بحق أي طرف مؤمن عليه آخر
لديه مصلحة قابلة للتأمين ولم يرتكب فعل اإلفساد.
 -6تتعهد الشركة بموجب هذا على التنازل عن جميع حقوق الحلول التي قد تكون مالكة
لها أو اكتسبتها ضد أي طرف مؤمن عليه ،باستثناء الحاالت التي يتم فيها الحصول على
حقوق الحلول أو االنتصاف نتيجة فعل إفساد أو بعده ،وفي أي ظرف من الظروف ،يجوز
للشركة إنفاذ هذه الحقوق بصرف النظر عن الوضع الراهن أو السابق للطرف املرتكب
لفعل اإلفساد بصفته مؤمن عليه.

ً
بند املسؤولية املشتركة من املتفق عليه واملفهوم أنه خالفا للخضوع للبنود واالستثناءات واألحكام والشروط الواردة
في البوليصة أو املصدقة ،ينطبق الغطاء بموجب البوليصة على األطراف املؤمن عليها
املذكورة في امللحق كما لو أن هناك بوليصة منفصلة قد صدرت لكل طرف.
ومع ذلك ،ال يجوز أن تتجاوز املسؤولية الكاملة للمؤمن فيما يتعلق بجميع األطراف املؤمن
عليهم حد التعويض املنصوص عليه في امللحق.
قابلية فصل املنفعة

يتمتع كل من املؤمن عليهم بموجب هذه البوليصة بنفس الحماية وااللتزامات كما لو كانت
هذه البوليصة قد صدرت بشكل فردي لكل واحد منهم ،باستثناء ما يتعلق بااللتزامات
املرتبطة باإللغاء ،ومع ذلك ،فإن إدراج أكثر من مؤمن عليه لن يعمل على زيادة حدود
مسؤولية املؤمن بما يتجاوز حدود املسؤولية املنصوص عليها في هذه البوليصة.

بند
املستأجر

مسؤولية من املفهوم واملتفق عليه أن التغطية بموجب هذه البوليصة تمتد لتشمل املسؤولية
القانونية للمؤمن عليه فيما يتعلق بالخسارة أو الضرر الذي يلحق بـ:
 .1أي مبنى أو جزء منه ال ينتمي إلى املؤمن عليه أثناء شغل املؤمن عليه له لغرض
العمل.
 .2محتويات املباني املذكورة أعاله أو جزء منها تنتمي إلى املالك في الوقت الذي تكون
فيه تحت رعاية املؤمن عليه أو تحت وصايته أو تحت سيطرته.
 .3املمتلكات املجاورة بسبب خطأ أو إهمال املؤمن عليه أو موظفيه ،أحدهما أو
كليهما ،الناشئة عن استخدام أو شغل ،أحدهما أو كليهما ،املبنى كما هو موضح في
ملحق البوليصة.

التأمين األولي

يوافق املؤمن على أن هذا التأمين يوفر الغطاء األولي ضد املخاطر املؤمن عليها بموجب هذه
البوليصة وفي حالة تأمين أي خطر مؤمن عليه بموجب هذه البوليصة يكون مؤمنا عليه
ً
أيضا بموجب أي بوليصة تأمين أخرى تنفذ بواسطة أي مؤمن عليه ،وتوافق الشركة على

تعويض املؤمن عليه كما لو كانت بوليصة التأمين األخرى غير موجودة إال فيما يتعلق
ببوليصة تأمين العيوب الخفية أو األساسية.
بند القيود والعقوبات ال يجوز للشركة توفير غطاء وال يجوز أن تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو
واالستثناء

تقديم أي منفعة بموجب بوليصة التأمين هذه ،إلى الحد الذي يكون فيه توفير هذا الغطاء
أو دفع هذه املطالبة أو تقديم هذه املنفعة من شأنه أن يعرض الشركة ألي عقوبة أو حظر
أو تقييد بموجب قرارات األمم املتحدة أو العقوبات التجارية أو االقتصادية بموجب قوانين
أو لوائح االتحاد األوروبي أو اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية أو اإلمارات
العربية املتحدة أو جميع الواليات القضائية األخرى التي تخضع لها الشركة عندما تتعامل
مع أعمالها ،أحدهم أو جميعهم.

بند عدم اإللغاء

ال يجوز إلغاء هذا التأمين بأي فعل أو تقصير يكون فيه إساءة وصف لإلشغال أو األنشطة
التجارية أو بالتعديل عندما يزداد خطر التدمير أو الضرر بغير علم املؤمن عليه أو خارج
سيطرته ،شريطة أن يخطر املؤمن عليه املؤمن بمجرد علمه بذلك ولكن في موعد ال يتجاوز
ً 60
يوما ويدفع تعويض إضافي إذا لزم األمر.

ال يبطل هذا التأمين بفعل أو إغفال سوء وصف الوظيفة الشاغرة أو أنشطة املنشأة أو
شرط عدم االبطال
التغييرات التي يكون فيها خطر التدمير أو التلف غير معروف أو خارج عن سيطرة املؤمن
عليه ،بشرط أن يخطر املؤمن له شركة التأمين فور علمه ولكن في موعد ال يتجاوز ً 60
يوما
ويدفع قسط إضافي إذا لزم األمر.
استثناء املسؤولية من املتفق عليه أنه ال تنطبق أي تغطية بموجب هذه البوليصة على أي أضرار تنشأ عن أي
مسؤولية بحرية.
البحرية
وال تنطبق التغطية التأمينية بموجب هذه البوليصة على أي أضرار تنشأ عن:

 .1املسؤولية الناشئة عن صيانة أي مراكب مائية أو تزويدها بالوقود أو تحميلها أو
تفريغها أو أي مراكب مائية في رعاية املؤمن عليه أو رعايته أو سيطرته؛
 .2اإلصابة الشخصية للركاب؛
 .3تلف أو تدمير أي مرفأ أو رصيف أو ميناء أو جسر أو عوامة أو منارة أو هيكل كاسر
األمواج أو الفنار أو الكابل أو أي كائن ثابت أو منقول أو املمتلكات التي يمكن أن
يتحمل املؤمن عليها املسؤولية؛
 .4املسؤولية عن تكلفة أو نفقات ،أو عرضية إلزالة حطام أي سفينة.
مسؤولية من املتفق عليه أنه ال تنطبق أي تغطية بموجب هذه البوليصة على أي أضرار تنشأ عن
استثناء
امللكية أو الصيانة أو التشغيل أو االستخدام أو الثفويض أو التحميل أو التفريغ ألي سيارة.
السيارات
استثناء التعويض على الرغم من أي ش يء على العكس يرد في هذه البوليصة فإن التعويض املنصوص عليه في
هذه البوليصة ال ينطبق على املسؤولية القانونية الناشئة بسبب أي خطأ فعل التقصير أو
املنهي
التقصير أو خطأ ارتكب أو مزعوم ارتكابه في توفير الخدمات املهنية من قبل املؤمن له أو
ً
نيابة عنه
تشمل 'الخدمات املهنية' على سبيل املثال ال الحصر إعداد أو املوافقة على الخرائط أو
الخطط أو املشورة أو اآلراء أو التقارير أو البرامج الحاسوبية أو املسوحات أو تصاميم
الصيغ أو املواصفات وهندسة فحص االستشارات اإلشرافية أو خدمات إدارة املشروع
سواء مقابل رسوم أو غير ذلك
إقرار استثناء املخاطر على الرغم من أي حكم يخالف ذلك في إطار هذا التأمين أو أي تأييد له ،فإنه من املتفق
عليه أن هذا التأمين يستبعد الخسائر أو األضرار أو التكاليف أو النفقات من أي نوع كانت
السياسية
بشكل مباشر أو غير مباشر ناجمة عن أو تتعلق بأي مما يلي بغض النظر عن أي سبب آخر
أو حدث يساهم في وقت واحد أو في أي تسلسل آخر في الخسارة:

 .1الحرب ،الغزو ،أعمال األعداء األجانب ،القتال أو العمليات الحربية (سواء أعلنت
الحرب أم ال) ،الحرب األهلية ،التمرد ،الثورة ،العصيان ،االضطرابات املدنية التي
تفترض نسب أو ترقي إلى انتفاضة أو قوة عسكرية أو مغتصبة؛ أو
 .2أي عمل إرهابي
ً
وألغراض هذا التأييد ،يعني العمل اإلرهابي فعال يشمل على سبيل املثال ال
الحصر استخدام القوة أو العنف و/أو التهديد بذلك ،ألي شخص أو مجموعة
(أو مجموعات) من األشخاص ،سواء كانوا يتصرفون بمفردهم أو بالنيابة عن
أو باالتصال بأي منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) ،ملتزمة بأغراض أو أسباب
سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو عرقية ،بما في ذلك نية التاثير على أي حكومة و/أو
خوف.
وضع الجمهور ،أو أي جزء من الجمهور ،في
ويستثني هذا اإلقرار ً
أيضا الخسائر أو األضرار أو التكاليف أو النفقات من أي
إجراء اتخذ في
نوع كانت بشكل مباشر أو غير مباشر ناجمة عن أو فيما يتعلق بأي
بـ ( )1و/أو ( )2أعاله.
السيطرة أو املنع أو القمع أو بأي شكل من األشكال املتصلة
وإذا زعمت شركة التأمين أنه بسبب هذا االستثناء  ،فإن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو
نفقة ال يغطيها هذا التأمين ،فإن عبء إثبات العكس يجب أن يكون على املؤمن.
شرط استثناء الحرير ال ينطبق هذا التأمين على
" .1اإلصابة الجسدية" أو "ضرر املمتلكات" أو "اإلصابة الشخصية واإلعالنية"
الصخري الكلي
الناجمة عن ,أو التي تسببت عن طريق ,أو الناجمة عن ,أو ساهمت في الحرير
الصخري أو التعرض للحرير الصخري أو استخدام الحرير الصخري ;
 .2أي أضرار أو أي خسارة أو تكلفة أو مصاريف تنشأ عن أي ( )1مطالبة أو دعوى من
قبل أو نيابة عن أي سلطة حكومية أو أي طرف آخر يدعي أنه مسؤول بسبب ،أو

( )2الطلب أو املطلب أو األمر أو املتطلبات القانونية أو التنظيمية بأن أي مؤمن
ً
عليه أو أي شخص أو كيان آخر ،يجب أو ينبغي أن يكون مسؤوال عن:
أ .تقييم وجود الحرير الصخري أو غيابه أو مقداره أو أثاره؛
ب .تحديد أو أخذ العينات أو إجراء االختبارات للكشف أو الرصد أو التنظيف أو
اإلزالة أو االحتواء أو املعالجة أو التخلص من السموم أو التحييد أو التقليل
من التصرف أو التخفيف من الحرير الصخري ؛ أو
ج .الرد على الحرير الصخري بأي طريقة أخرى غير ما هو موصوف في البند .2أ
 .3أي إشراف أو تعليمات أو توصيات أو تحذيرات أو مشورة مقدمة أو التي كان ينبغي
إعطاؤها فيما يتصل بأي من األجزاء الفرعية أعاله؛ أو
 .4أي التزام لتقاسم األضرار مع أو سداد شخص آخر فيما يتعلق بأي من األقسام
الفرعية أعاله.
استثناء من املفهوم بموجب هذا االتفاق أن هذه البوليصة تستبعد أي مطالبات أو خسائر تنشأ
شرط
املجاالت املغناطيسية بشكل مباشر أو غير مباشر من اإلشعاع غير األيوني بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر
املجاالت املغناطيسية الكهربائية و/أو التدخل املغناطيس ي الكهربائية"
الكهربائية
شرط الكائنات املحورة من املفهوم بموجب هذا االتفاق أن هذه البوليصة تستبعد أي مطالبات أو خسائر تنشأ
اثيا ("الكائنات ّ
ور ً
املعدلة ور ً
بشكل مباشر أو غير مباشر عن الكائنات املحورة ور ً
اثيا").
اثيا
وألغراض هذا االستثناء  ،يجب أن تعني الكائنات املحورة ور ً
اثيا وتشمل؛
الكائنات الحية أو الكائنات املجهرية أو الخاليا ،أو الكائنات الحية أو الكائنات املجهرية ،أو
ّ
العضيات الخلوية ،التي استمدت منها ،والتي خضعت لعملية هندسة وراثية أدت
الخاليا أو
إلى تغيرها الجيني

وتعني ً
أيضا وتشمل كل وحدة بيولوجية أو جزيئية مع إمكانية النسخ املتماثل الذاتي .أو
الوحدة البيولوجية أو الجزيئية مع إمكانية النسخ املتماثل الذاتي التي تم اشتقاقها ،والتي
خضعت لعملية الهندسة الوراثية التي أدت إلى التغير الوراثي.
وفي حال كان تعريف الكائنات ّ
املعدلة ور ً
اثيا بموجب القوانين املعمول بها و/أو اللوائح
الرسمية املتعلقة بالهندسة الوراثية أو التعديل في أي دولة أو إقليم أو والية قضائية تقدم
فيها املطالبة أوسع مما سبق ،فإن هذا التعريف األوسع يجب إدراجه في هذا التعريف
باإلضافة إلى ما سبق".
الدماغ من املفهوم بموجب هذا االتفاق على أن هذه البوليصة تستبعد أي مطالبات أو خسائر
اعتالل
تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر مرض جنون البقر القابل لالنتقال (تي إس إي) ،بما في
اإلسفنجي املعدي
ذلك على سبيل املثال ال الحصر مرض جنون البقر (بس إس إي) أو املتغير الجديد مرض
كروتزفيلد جاكوب (في س ي جيه دي)"
من املفهوم بموجب هذا االتفاق على أن هذه البوليصة تستبعد أي مطالبات أو خسائر
العفن السام
تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من األضرار املرتبطة بالرطوبة.
وألغراض هذا االستثناء  ،يجب أن يعني "الضرر املرتبط بالرطوبة":
الفطر/الفطريات ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر العفن أو الفطر أو الخميرة أو
تلوث حيوي أو أي مادة تنتجها ،أو ناشئة من ،أو ناجمة عنها؛ التعفن ،االضمحالل ،التآكل،
أو التدهور التدريجي اآلخر ،إزالة التصفيح ،الفشل الالصق أو املتماسك ،اإلضعاف ،أو
تشوه املنتجات الخشبية أو غيرها من املواد الناجمة عن االتصال املستمر و/أو املطول و/أو
املتكرر باملاء أو الرطوبة .وينطبق هذا التعريف حتى إذا كانت املياه و/أو الرطوبة تحتوي
ً
أيضا على عناصر كيميائية أخرى غير املياه.
شرط االستثناء من من املفهوم واملتفق عليه بموجب هذه االتفاقية أن هذا االتفاق ال ينطبق على املسؤولية
الفعلية أو املزعومة ّأيا كانت عن أي مطالبة أو مطالبات تتعلق بالجوس أو الخسائر
اإليدز
الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة ساهمت أو تفاقمت من قبل تضخم العقد

اللمفية املصاحب للفيروس (إل إيه في) للخاليا التائية البشرية أو مشتقات املسوخ أو بأي
شكل من األشكال املتعلقة بمتالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) أو أي متالزمة أو حالة
من نوع مماثل مهما كان اسمه.
ُ
الخسارة على الرغم من أي ش يء يرد في هذه البوليصة على العكس من ذلك ،فقد أعلن أن هذه
استثناء
البوليصة ال تنطبق على أي مسؤولية ناشئة عن خسارة نقدية مالية ليست نتيجة مباشرة
املالية البحتة
للضرر املادي الذي يلحق بممتلكات طرف ثالث أو إصابة جسدية لطرف ثالث.
استثناء فيروسات ال ينطبق هذا التأمين على أي خسارة أو إصابة أو تكلفة أو ضرر أو مطالبة أو مصاريف أو
إنفلونزا الطيور
نزاع و/أو دعوى بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر أي خسارة ،وتكاليف و/أو نفقات
تتعلق ب و/أو ناشئة عن أو مرتبطة بأي تفتيش أو مراقبة أو ذبح أو تنظيف ,تدابير مكافحة
العدوى ,العالج الطبي ,اإلصالح ,الحظر ,الحجر الصحي ,تدمير املمتلكات (بما في ذلك على
سبيل املثال ال الحصر املاشية) ,انقطاع األعمال أو تعليقها ,فقدان الدخل أو الربح ,القيود
التجارية ,العزل ,اإلزالة أو التخفيف ،ناشئة في الواقع أو بزعم عن و/أو تسببت بشكل
كليا أو ً
مباشر أو غير مباشرً ،
جزئيا ،عن طريق:
 .1أي شكل من أشكال فيروسات إنفلونزا الطيور؛ أو
 .2أي تفش ي فعلي أو مهدد أو متوقع أو متصور لفيروسات إنفلونزا الطيور؛ أو
 .3أي إشراف أو تعليمات أو توصيات أو تحذيرات أو مشورة مقدمة أو التي كان ينبغي
إعطاؤها فيما يتعلق بفيروسات إنفلونزا الطيور؛ أو
 .4أي تدابير أو إجراءات تتخذها أو توجهها و/أو توص ي بها أي سلطة حكومية أو
تنظيمية ،أو أي كيان آخر أو شخص طبيعي ،فيما يتعلق بفيروسات إنفلونزا
الطيور ،بصرف النظر عن أي سبب أو حدث أو مادة أو منتج آخر ساهمت في وقت
واحد أو في أي تسلسل إلى أو تسارعت أو ناتجة عن الخسارة ,اإلصابة ,التكلفة,
الضرر ,املطالبة ,النفقات ,النزاع و/أو دعوى.
وألغراض هذا االستثناء  ،يشمل مصطلح فيروسات إنفلونزا الطيور ما يلي:

شرط دفع القسط

 .1جميع فيروسات إنفلونزا الطيور أو اإلنفلونزا بما في ذلك أي مصطلحات أخرى،
العلمية (مثل  )AH5N1, AH5N2, AH7N1, A H9N2أو غير ذلك (على سبيل
املثال" ،إنفلونزا الطيور") وضعت أو تستخدم لوصف الفيروسات بغض الذكر
عن أي ميزات وراثية أو اختالفات ،نوع فرعي أو ساللة ،وما إذا كانت تشارك أو لم
تشارك مع أي بروتينات سطحية عصبية .وأي تطور ،طفرة أو إعادة دمج منه ،بما
في ذلك على سبيل املثال ال الحصر التطور ،الطفرة أو إعادة دمج أي نوع فرعي أو
ساللة ،و/أو أي تغييرات في تكوين مستضد منه.
 .2أي مضاعفات أو التهابات أو أمراض أو أمراض ثانوية أو انتهازية تتعلق بفيروسات
إنفلونزا الطيور أو تبدأ بسببها أو تحدث بالتزامن معها أو بعدها.
على الرغم من أي حكم يخالف ذلك في هذا العقد أو أي تأييد له ،فإنه فيما يتعلق بعدم
دفع األقساط ،فإن الشرط التالي ينطبق فقط.
يتعهد املؤمن عليه بدفع األقساط بالكامل لشركات التأمين في غضون أيام من بدء هذه
البوليصة (كما هو محدد في جدول البوليصة) (أو ،فيما يتعلق بأقساط التقسيط ،عند
االستحقاق).
وإذا لم يتم دفع القسط املستحق بموجب هذه البوليصة إلى شركة التأمين قبل يوم (كما
هو محدد في جدول البوليصة) من بداية هذه البوليصة (وفيما يخص الدفعة إخطار املؤمن
ً
ً
مستحقا لشركات
له و/أو السمسار (إن وجد) كتابة .وفي حالة اإللغاء ،يكون قسط التأمين
التأمين على أساس تناسبي للفترة التي تكون فيها شركات التأمين في خطر ،ولكن يجب أن
ُيدفع القسط الكامل للبوليصة العامة لشركات التأمين في حالة وقوع خسارة أو حدوث قبل
تاريخ اإلنهاء مما يؤدي إلى مطالبة صحيحة بموجب هذه البوليصة.
ومن املتفق عليه أن تقدم شركات التأمين ما ال يقل عن ً 45
يوما من اإلشعار املسبق باإللغاء
ً
إلى املؤمن له عن طريق السمسار أو الوسيط (إذا كان مشتركا) .وإذا سددت األقساط

ً
تلقائيا.
املستحقة بالكامل إلى شركات التأمين قبل انتهاء فترة اإلشعارُ ،يلغى اإلشعار باإللغاء
ً
تلقائيا في نهاية فترة اإلشعار.
وإذا لم يكن األمر كذلك ،فإن البوليصة ستنتهي
وإذا وجد أي حكم من أحكام هذا البند من قبل أي محكمة أو هيئة إدارية ذات اختصاص
قضائي غير صالح أو غير قابل للتنفيذ ،فإن هذا البطالن أو عدم القابلية لإلنفاذ لن يؤثر
ً
ً
وساريا بشكل كامل.
على األحكام األخرى من هذا البند الذي سيظل نافذا

بند م راقبة املطالبات )(LM4
بالرغم من أي نص مخالف متضمن في هذا التأمين ،يتمثل أحد الشروط املسبقة بالنسبة ملسؤولية شركات
التأمين بموجب هذا التأمين في:

(أ) يقدم املؤمن عليه إشعار خطي لشركة إعادة التأمين في أقرب وقت ممكن بأي مطالبة يتم تقديمها ضد
املؤمن عليه فيما يتعلق باألعمال املؤمن عليها بموجبه أو بإخطاره بأي مالبسات يمكن أن تؤدي لهذه
املطالبة.
(ب) يزود املؤمن عليه شركة إعادة التأمين بكافة املعلومات التي يعلمها حول املطالبات الفعلية أو املطالبات
املحتملة التي يتم اإلخطار بها وفقا ملا ورد أعاله وبعد ذلك يبقي شركة التأمين على اطالع تام بجميع
املستجدات في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن.
(ج) يحق لشركة إعادة التأمين في أي وقت تعيين خبراء تسوية و/أو ممثلين عنها للقيام مقامها في اإلشراف
على جميع التحقيقات والتقديرات والتسويات املتعلقة بأي مطالبة تخطر بها شركة التأمين على النحو
سالف الذكر.
(د) يجب على املؤمن عليه التعاون مع شركة التأمين وأي شخص أو أشخاص آخرين تنتدبهم إلجراء
التحقيق والتقدير والتسوية لهذه املطالبة.
97/1/1
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تم التعهد بأن البيانات والتفاصيل الواردة في نموذج التقديم املشار إليه في الجدول وأي معلومات مكملة
لها متعلقة بذلك يقدمها املؤمن عليه بنفسه أو من خالل وكيل عنه هي أساس هذه البوليصة وتعتبر
متضمنة فيها.
ويوافق املؤمن عليه بقبوله لهذه البوليصة على:
 أن البيانات والتفاصبل الواردة في نموذج التقديم وأي معلومات مكملة لها هي إقرارات عادلة بأنهذه البوليصة قد تم إصدارها اعتمادا على صحة هذه اإلقرارات؛ و

 أنه في حال تضمن نموذج التقديم أو أي معلومات كملة له أي بيانات مغلوطة قد تؤثر ماديا علىقبول املسؤولية عن املخاطر بموجبه بواسطة شركة التأمين ،تعتبر هذه البوليصة الغية تماما
ومنعدمة األثر كليا.
يجب على املؤمن عليه تقديم إشعار خطي في حال طرأ تعديل في أي حقيقة مادية يتعلق باألعمال أو املدراء
أو األنشطة منذ إكمال نموذج التقديم وذلك أثناء فترة البوليصة.
والوقائع املادية هي تلك التي ترى شركة التأمين أنها يحتمل أن تؤثر على قبول وتقييم تأمينك والتي تشمل
على سبيل املثال ال الحصر:
 تغير ملحوظ في نطاق الخدمات املهنية املقدمة. تغير ملحوظ في الرسوم. تغير في الخدمات املهنية املقدمة على املستوى الجغرافي. إذا كان املؤمن عليه عرضة للدمج أو االستحواذ.يحق لشركة انتارا ليمتد حينئذ فرض قسط تأمين إضافي والشروط واألحكام التي تراها مناسبة.
شرط مركزدبي املالي العاملي -محكمة لندن للتحكيم الدولي
يحال أي نزاع متعلق بمعلومات أو أداء أو تفسير أو بطالن أو إنهاء أو إلغاء هذه االتفاقية أو أي نزاع ينشأ
عنها أو بخصوصها بأي شكل من األشكال إلى التحكيم وفقا لقواعد تحكيم مركز دبي املالي العاملي -محكمة

لندن للتحكيم الدولي (" القواعد") ،وتعتبر هذه القواعد مندرجة في هذا الشرط على سبيل اإلشارة.
وألغراض أي دعوى تحكيم تقام إعماال لهذا الشرط:
أ) يبلغ عدد املحكمين ثالثة أشخاص (" هيئة االتحكيم")؛
ب) مقر التحكيم سيكون في [ مركز دبي املالي العاملي]؛
ج) مكان التحكيم سيكون في [ دبي]؛
د) اللغة املستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية.
ويلتزم كل من الطرفين:
أ) بالخضوع لالختصاص غير الحصري ملحاكم [ مركز دبي املالي العاملي] ألغراض املصادقة على أي قرار
يصدر في دعوى التحكيم املنظورة وفقا لهذا الشرط؛
ب) بعدم الطعن في أي قرار تحكيم يصدر في دعوى التحكيم املنظورة وفقا لهذا الشرط؛ و
ج) بعدم االعتراض أو الطعن في أي طلب بتنفيذ أي قرار تحكيم صادر في دعوى التحكيم املنظورة وفقا
لهذا الشرط في أي محكمة وأن يخضع الختصاص تلك املحكمة ألغراض دعوى التنفيذ تلك.

شرط دفع قسط التأمين
بالرغم من أي نص ورد خالف ذلك في هذا العقد أو أي ملحق له ،يتم تطبيق الشرط اآلتي فقط فيما يتعلق
بعدم دفع القسط.
ويتعهد املؤمن عليه بسداد القسط كامال لشركة (إعادة) التأمين في خالل  90يوم من بداية العقد ( أو حال
استحقاقه ،فيما يتعلق بأقساط الدفعات).
في حال عدم سداد القسط املستحق بموجب هذا العقد لشركة (إعادة) التأمين في خالل  90يوم من بداية
هذا العقد (وفي تاريخ استحقاقه فيما يتعلق بأقساط الدفعات) ،يحق لشركة (إعادة) التأمين إلغاء هذا
العقد وذلك بإخطار املؤمن عليه بذلك خطيا من خالل الوسيط التأميني .وفي حال اإللغاء ،فإن قسط
التأمين يعتبر مستحق الدفع لشركة (إعادة) التأمين على أساس تناسبي عن الفترة التي كانت فيها الشركة

عرضة للخطر ولكن يجب دفع قسط العقد كامال لشركة (إعادة) التأمين في حال وقوع خسارة أو حدث ما
قبل تاريخ اإلنهاء ينشأ عنه مطالبة صالحة بموجب هذا العقد.
وقد تم االتفاق على أن ترسل شركة (إعادة) التأمين إشعار مسبق باإللغاء ال تقل مدته عن  15يوم للمؤمن
عليه من خالل الوسيط .وفي حال دفع قسط التأمين كامال لشركة (إعادة) التأمين قبل انتهاء فترة اإلشعار،
يعتبر إشعار اإللغاء الغيا تلقائيا .وإذا لم يحدث ذلك ،ينتهي العقد تلقائيا بنهاية فترة اإلشعار.
في حال ارتأت أي محكمة أو هيئة إدارية صاحبة اختصاص بطالن أو عدم نفاذ أي من نصوص هذا
الشرط ،فإن هذا البطالن أو عدم النفاذ ال يؤثر على النصوص األخرى لهذا الشرط التي تبقى بكامل سريانها
ونفاذها.
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