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أحكام الوثيقة –البند أ   

 )البند أ مطبق بغض النظر عما إذا كان مذكورا في جدول الوثيقة ام ال(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العبي الجولفعلى   تأمينال

 عقد بوليصة التأمين

 المقدمة: 

 .) الشركة (  طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانسشركة نشكركم على التعامل مع 



 
 

2 

 

تأكد لالوثيقة لالتمعن في فحص هذه امن األهمية بمكان و، بوليصة التأمين هذه أحد العقود القانونيةتعد 

من صياغة  والتي تم إرفاقها وتشكل جزء ال يتجزأ)  الملحق هذا وردت في التي كافة التفاصيل أن من 

 صحيحة وتعكس الغطاء التأميني المطلوب. ( البوليصة

كان طالما أن ذلك بك مستشار التأمين الخاص اخطار إخطارنا أو  ( حامل بوليصة التأمين) يتعين عليك 

 للتنفيذ بشكل مقبول: قابلا 

أن متطلبات التأمين الخاصة في حال في التأمين المقدم أو أو اهمال إذا كان هناك أي تناقض أو تجاوز 

االعتبار عند تقييم في  هانأخذكان لنا أن  تغير/تغيراتوقوع أو الوقائع حقيقة /فيما يخص الغيرت ت قدبك 

بطل يقد فإن ذلك  خفاق في كشف كافة الحقائق أو التغيرات ذات الصلة، وعند االأو قبول هذا التأمين

 ؤدي إلى أن بوليصة التأمين لن تعمل بشكل كامل. يبوليصة التأمين أو 

االخفاق  حيث إنااللتزام بكافة اإلجراءات الواردة في بوليصة التأمين  يتعين على حامل بوليصة التأمين 

 في االلتزام بتلك اإلجراءات قد يكون حائل دون المطالبة بأي حق. 

 عقد بوليصة التأمين 

فإ،  ،الملحقعلى دفع قسط التأمين المنصوص عليه في موافقته دفع أو بحامل بوليصة التأمين مقابل قيام 

المنافع دفع الشركة على توافق على تعويض حامل بوليصة التأمين أو في حال غير ذلك شركة التأمين 

 :شريطةاألسلوب المحدد في بوليصة التأمين هذه الى الحد وبوالتعويضات التأمينية 

كافة االستثناءات الواردة في و/أو  والقيودلشروط بكافة البنود وا حامل بوليصة التأمينالتزام  -1

 إضافية.ملحق بوليصة التأمين هذه أو أي 

المبالغ المؤمنة أو حدود المسئوليات المنصوص عليها في  يجب أال تتجاوز مسئوليات الشركة -2

 . البوليصةهذه 

وشروط االدعاء العامة والشروط العامة والتعريفات العامة واالستثناءات  الملحقيجب قراءة  -3

حد وأي صياغة أو تعبير عن االعامة واألغطية التأمينية النشطة جميعاا على أنهم جزء من عقد و

 أحد التفسيرات الخاصة التي تم ارفاقها يجب أن يكون تفسيرها كما هو مبين في بوليصة التأمين.

 سم ونيابة عن باتم التوقيع 

 طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانسشركة 

 الغطاء التأميني

 ( 1 يالغطاء التأمين) أدوات  الجولف 
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 ستقوم الشركة بتعويض حامل بوليصة التأمين فيما يتعلق بي: 

 ، أو تلف نوادي الجولف وحقائب الجولف األخرى و أدوات الجولف األخرىفقدان  -1

 ، ئوليات حامل بوليصة التأمينوممتلكات حامل بوليصة التأمين أو التي تقع ضمن مس

 درهم إمارتي.  10,000بمبلغ ال يتجاوز اجماليه في خلل نقلها، 

في ) تلف أي من نوادي الجولف وممتلكات حامل بوليصة التأمين التي تقع ضمن مسئولياته  -2

وذلك  ( ب أو ممارسة الجولفلعالتأمين ألغراض الحين استخدامها من قبل حامل بوليصة 

 درهم إماراتي فيما يتعلق بأحد نوادي الجولف.  10,000بمبلغ ال يتجاوز 

 االستثناءات 

 أو تلف :  فقدان

 .الدفعذاتية  الجولفعربات  -1

 كرات الجولف أثناء اللعب. -2

ن آخرون أو الجمارك أو مسئولو احتفاظ التأخير أو عن المصادرة أو ينشأ عنالذي تلف الأو فقدان ال

الناشئ عن االستعمال أو أي استعمال تدريجي آخر نشأ أو نتج عن عمل متعمد من قبل التلف بسبب 

 حامل بوليصة التأمين.

 ( 2 يالغطاء التأمين) المسئولية القانونية 

المستحقة قانونياا لحامل بوليصة التأمين فيما يخص التعويض و تكاليف ونفقات ستدفع الشركة كافة المبالغ 

 المدعي وفقاا للقانون فيما يتعلق بـ:   

حادث أو اإلصابة الجسدية أو المرض التي يتم التعاقد بشأنه من قبل أي ناتجة عن حدوث وفاة  -1

 شخص. 

 بحدوث فقدان أو تلف عرضي للممتلكات المادية  -2

بسبب أي خلل في أدوات الجولف الخاصة بحامل أثناء لعب حامل البوليصة أو ممارسته للجولف أو 

 .  بوليصة التأمين

مسئوليات الشركة حيال تحمل التعويض أو نفقات وتكاليف المدعي الناشئة عن سبب أصلي يجب أال 

. ( أكثر خلل مدة بوليصة التأمينسواء كانت واقعة واحدة أو ) قدره مليون درهم إماراتي. وتتجاوز مبلغ 

 وسوف تدفع الشركة أي من تكاليف الدفاع المتكبدة وذلك بموافقة كتابية منهم.  
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 االستثناءات 

خلل من صابة الجسدية أو مرض أصاب أي موظف تابع لحامل بوليصة التأمين نشأ عن وفي حال اإل

 هذا التوظيف وليس أي شخص أخر كمساعد العب الجولف.  

 المسئولية الناشئة أو غير المباشرة بواسطة أو من خلل أو فيما يتصل بـ: 

 أي دفع آلي للمركبات المائية أو الطائرات.  -1

 من قبل حامل بوليصة التأمين. تعمد أو إساءة استعمال فعل مأي  -2

لية على يكون تولي المسئولية وفقاا ألي بند تم التعبير عنه خلل أي عقد مالم يتم تولي هذه المسئو

 الرغم من ذكر هذا البند.

 و تحت سيطرة حامل البوليصة.أشياء الموجودة في حيازة األ وأ ألملكو تلف أفقدان 

 ( 3الغطاء التأميني ) األمتعة الشخصية 

ألمتعة الشخصية لستعوض الشركة حامل بوليصة التأمين في حال حدوث تلف أو فقدان عرضي 

وممتلكات حامل بوليصة التأمين أو التي تقع ضمن مسئوليات حامل بوليصة التأمين في حال وجد أي 

 درهم إماراتي  5.000/-وذلك على أال يتجاوز المبلغ تصريحات من قبل نادي الجولف 

 االستثناءات 

 لية.العملت المعدنية واالوراق البنكية وبطاقات االئتمان واألوراق الما

أو وضعها في حالة عدم ارتداءها بواسطة حامل بوليصة التأمين  الساعات أو المجوهرات أو الميداليات

 مقدمة من قبل نادي الجولف.  او وحدة خلع ملبس في خزانة مغلقة

الجمارك أو مسئولين آخرون أو  احتفاظينشأ عن التأخير أو عن المصادرة أو الذي تلف الفقدان أو ال

بسبب التمزق الناشئ عن االستعمال أو أي استعمال تدريجي آخر نشأ أو نتج عن عمل متعمد من قبل 

 حامل بوليصة التأمين.

 ( 4الغطاء التأميني ) الحادث الشخصي 

 في حال وقوع حادث لحامل بوليصة التأمين خلل فترة التأمين

 تكبد إصابة جسدية عرضية والتي تنفصل عن أي سبب أخر مؤدي إلى الوفاة أو العجز أو  -1
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 تكبد نفقات علجية تتعلق باإلصابة الجسدية العارضة. -2

حدوث ذلك في حال وجود أي من تصريحات نادي في حال اللعب أو ممارسة لعبة الجولف أو 

 الئحة بوليصة التأمين.الجولف تدفع الشركة وفقاا للفوائد المنصوص عليها في 

 درهم إماراتي. 50.000/-مبلغ رأس المال المؤمن به: 

 وفقاا للبيان المرفق. جدول المنافع التأمينية الخاص بالعجز التام: 

 للواقعة -درهم /  5000النفقات الطبية: الحد األقصى 

 االستثناءات 

ي تأثيرات المسكرات أو المخدرات بخلف األدوية ئاإلصابة الجسدية التي تسبب فيها بشكل كلي أو جز

ا إلدمان المخدرات.وفقاا لوصفة علجية يتم تناولها التي   تحت اشراف أحد األطباء المؤهلين وليست علجا

 صابة بنفسه عمداا اإلإلحاق 

 العامة االستثناءات

أدناه تحت  بخلف ما تم اإلشارة إليهتطبق االستثناءات العامة التالية على كافة أقسام بوليصة التأمين 

 ة أو تم توفيره بشكل خاص بخلف ما ورد في بوليصة التأمين   العناوين ذات الصل

 ( الحرير الصخري) األسبيستوس 

ال يتم تغطية األضرار التي تنشأ أو تتعلق بأي حال باألسبيستوس أو المواد المحتوية على األسبيستوس  

تعلق التزام يفل تتحمل الشركة أية مسئولية أو أي  ، أو دعوى أو مطالبة أو فقدان المؤدية إلى ادعاء 

 بأي ادعاء أو دعوى أو مطالبة أو فقدان.

 المسئولية القانونية 

 .إذا تم افتراضها وفقاا لعقد أو اتفاقية ولم يتم إرفاقها في ظل غياب هذا العقد أو االتفاقية

 

 اتالخصوم
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عاء تم تأكيده بأي أو كل ادالصلة فيما يتعلق  وذ الملحقلن تكون الشركة مسئولة عن المبالغ الواردة في 

 .وسطيةشروط اي بعد تطبيق كافة بنود وشروط القسم األخرى بما في ذلك 

 يتعين على حامل بوليصة التأمين عدم إحداث أي تأمين فيما يتعلق بأي مبلغ مخصص أدناه كخصم. 

 اإلرهاب 

 بوليصة التأمين هذه ال تغطي ما يلي  .1

 .تلف الممتلكات (أ

 .أي مسئولية (ب

شكل مباشر أو غير مباشر بالعوامل الطبيعة أو عن أي إصابة جسدية قد تنشأ عن أو تنجم  (ج

 .اتإلى وجود تكاليف أو نفقتؤدي وعن اإلرهاب 

إذا زعمت الشركة أنه بسبب هذا االستثناء فإن أي تلف أو تكاليف أو نفقات أو مسئولية ال يتم  .2

 بوليصة. الحامل ، فإن عاتق اثبات العكس يقع على هذا التأمينبموجب تغطيها 

 فيما يتعلق بتغطية الممتلكات فقط: .3

بشكل مباشر الناتجة ال تغطي بوليصة التأمين تلف الممتلكات الناجم عن عوامل الطبيعة أو  (أ

ي من األعمال االرهابية أو ما يتعلق بها ألقمع المنع أو الأو غير مباشر عن السيطرة أو 

 بأي حال.

في حال بطلن أو عدم قابلية تنفيذ أي قسم من أقسام استثناء األعمال االرهابية فإن باقي  (ب

 .لاألقسام يجب أن تكون نافذة ومؤثرة بشكل كام

 الناجمة عنهاالحرب واألخطار 

أو اإلصابة الجسدية الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ناتجة  االضرارال تغطي بوليصة التأمين هذه 

سواء كانت معلنة أو غير ) عن حدوث الحرب أو الغزو أو أحداث العدوان الخارجي عن أو ناجمة 

أو السلطة المغتصبة أو التأمين أو أو الحرب األهلية أو العصيان المدني أو الثورة أو التمرد  ( معلنة

محلية فيما عدا التدمير بواسطة  المصادرة أو التدمير بموجب أمر صادر عن أية حكومة أو سلطة عامة أو

 مر صادر عن سلطة عامة في وقت أو بغرض منع انتشار النار أو االنفجار.  أ
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 التعريفات

المعرفة يجب تطبيق التعريفات العامة التالية ضمن بوليصة التامين هذه وفي حال ظهور هذه الكلمات 

 يتم تعديله على وجه التحديد.ما خلف ا نفس المعني خلل هذه البوليصة بيجب أن يكون له

 الشركة

أو /و المؤمنين األخرين كما هو وارد في  طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانسشركة  يقصد بها

 الخاصة بهم وموضح بها نسبتهم .الملحق 

 الضرر

 المادي العرضي.او الضرر الفقدان أو التدمير أو التلف يقصد به 

 الخصومات /الخصم

يتولى حامل بوليصة التأمين كل أو أي ادعاءات سارية ل ( ورد في المواصفاتال) المبلغ األول يقصد بها 

 مسئولياتها .

 مدة التأمين

ا 00:01) ويجب أن تبدأ بعد دقيقة من منتصف الليل الملحق بها التواريخ الواردة في  يقصد  ( صباحا

  ( مساءا  00:00 ) وتنتهي بمنتصف الليل 

 بوليصة التأمين 

 هذه الوثيقةوالمواصفات التي تشكل ملحق اليقصد بها نص 

 حامل بوليصة التأمين 

 .الملحق األشخاص أو هيئة اعتبارية وردت أسماءهم فيالشخص/ 

 المقرات

 .الملحق الواردة في المقراتيقصد بها 

 المواصفات/ الملحق
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أساسيات  تشكلبوليصة التأمين التي تفصل المعلومات المقدمة للشركة والتي تلك االجزاء من يقصد بها 

 التغطية والحدود المختارة. هذا العقد وتبين

 القسم/ األقسام 

 يقصد به جزء/أجزاء هذه البوليصة التي تفصل التغطية التأمينية المقدمة. 

 اإلرهاب

القوى أو العنف أو/و التهديد من أي  استخدامهو عبارة عن حدث يشمل على سبيل المثال ال الحصر 

شخص أو مجموعة/ أشخاص أو مجموعات سواء كان بشكل فردي أو نيابة عن منظمة/منظمات أو ما 

بما في  اأو حكومة/حكومات تتم ألغراض سياسية أو دينية أو أيدولوجية أو أغراض مشابه يتصل بها

 الرأي العام أو أي جزء منه.   تخويفذلك األعمال التي يقصد بها التأثير على أي حكومة أو/و

 شروط االدعاءات العامة

تطبق شروط االدعاءات العامة التالية على كافة أقسام بوليصة التأمين وخلف ذلك سيتم ذكره في بوليصة 

 التأمين.

 االعتراف بالمسئولية 

بدون موافقة كتابية من بشأن أي ادعاء أو إجراء اي تسوية ال يجوز االعتراف بالمسئولية أو التفاوض 

 الشركة.

 التحكيم

المسئولية ) إذا نشأ أي اختلف فيما يتعلق بالمبلغ مستحق الدفع وفقاأ ألي بند من بنود بوليصة التأمين 

يتم الذي حال إلى أحد المحكمين يفإن هذه االختلف يجب أن  ( به االعترافالقائمة وخلف ذلك يتم 

لألحكام القانونية ذات الصلة واتخاذ أي حكم يجب أن يكون شرطاا يسبق أي تعينه من قبل األطراف وفقاا 

 حق لرفع دعوى ضد الشركة.

 حقوق الشركة  –االدعاءات 

إجراء أو باسم حامل البوليصة يحق للشركة سواء قبل أو بعد تعويض حامل بوليصة التأمين تقديم الدفوع 

التسوية بشأن أي ادعاء أو القيام بأي إجراء من شأنه تأمين أو استعادة التأمين من أي طرف ثالث فيما 

 يتعلق ببوليصة التأمين وللشركة حرية التصرف الكاملة في تسيير أي من هذه اإلجراءات. 
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ضرر في حال حدوث  مقراتالدخول إلى اي يتعين على حامل بوليصة التأمين إجازة الشركة في 

 واالحتفاظ بحق التعامل مع المليكة بأي أسلوب مقبول. ولن يتم التنازل عن أي ممتلكات للشركة. 

 االعفاء من المسئولية 

، في حال وجود اي إدعاء او مجموعة من االدعاءات الناشئة عن قد تدفع الشركة لحامل بوليصة التأمين

 ىدني مبلغ أعد خصم أي مبالغ قد تم دفعها بالفعل أو أبحادث واحد، مبلغ التأمين أو حد المسئولية المقرر 

ومن ثم ال تتحمل الشركة أية مسئولية تتعلق بهذا االدعاء أي ادعاء/ادعاءات يمكن تسويتها أن يحث ب

 تم تكبدها قبل تاريخ السداد. التي نفقات التكاليف أو الباستثناء المسئولية الخاصة بمبلغ  وسلسلة االدعاءات

 والمساعدة المعلومات

على نفقتهم الخاصة يجب على حاملي بوليصة التأمين توفير جميع التفاصيل والمعلومات والمساعدات 

 متى كانت مطلوبة بشكل معقول من قبل الشركة.

في حالة وجود أي ادعاء يتعلق ببوليصة التأمين يجب على حاملي بوليصة التأمين تزود الشركة 

 بشكل معقول.على نفقتهم الخاصة التي تطلبها الشركة بالشهادات والمعلومات واالدلة 

الفحص الطبي على الشخص/األشخاص المؤمن عليهم أو الفحص بعد الوفاة  بإجراءيجب السماح للشركة 

 .على نفقة حاملي بوليصة التأمين الخاصة بناء على إخطار مقبول مقدم إلى حاملي بوليصة التأمين

 تخفيف األضرار

بوليصة التأمين اتخاذ االجراءات الفورية التالية لحدوث الضرر للتقليل من مثل هذا يجب على حاملي 

 الضرر.

اإلجراءات الفورية التالية لإلخطار بحدوث الضرر للتقليل من  اتخاذيجب على حاملي بوليصة التأمين 

    الضرر اإلضافي أو اإلصابة الجسدية.

 إخطار الشركة

التأمين ان يخطر الشركة كتابياا علي الفور في حالة حدوث اي ضرر او يتعين على حامل بوليصة 

فأنها يجب ان تبلغ الشركة كتابيا في اقرب  ، و عندما تتسلم الشركة إخطار بأي خسارة ، اصابات جسدية

 .وقت ممكن

الشركة ما  يزيد من الوقت وفق ما تسمح  يوما أو 30يجب تقديم بيان مفصل عن أية مطالبة في غضون و

 بذلك كتابيا
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و/أو أي وثائق/ مستندات اخري ذات  ىيجب ان يقدم حامل بوليصة التأمين الي الشركة استمارة الدعو

 .أو أي مستند قانوني صدر ضد حامل بوليصة التأمين كنتيجة للخسارة ، و/أو اي أوامر استدعاء ، صلة

 اخطار الشرطة

او   حدوث ضرر في حالة حدوث سرقة او محاولة للسرقة او ، حامل بوليصة التأمين الشرطة يخطر

فور اكتشافها كي تتخذ  ، ( متضمنة التخريب المتعمد) بواسطة المجرمين  ذلك االشتباه في حدوث

 . الشرطة كافة الخطوات اللزمة السترداد المفقودات او المسروقات

 

 شروط عامة

بوليصة التامين باستثناء ما تم تحديده في اماكن اخري من تطبق الشروط العامة التالية علي كافة اقسام 

 .ةالبوليص

 القانون المطبق

وفقا لقانون دولة االمارات العربية المتحدة في حالة عدم وجود أي اتفاق مكتوب تسري هذه البوليصة 

 .ينص على خلف ذلك

 االلغاء

ارسال اخطار مسجل الي حامل بوليصة  يجوز للشركة إلغاء بوليصة التامين او اي من اقسامها من خلل

في هذه الحالة يمكن ان يحصل حامل بوليصة  ، التأمين علي اخر عنوان معروف له خلل ثلثون يوما

 .وذلك وفقاا لتقدير الشركة التأمين على نسبة مستردة من القسط للفترة المتبقية من مدة وثيقة التأمين

 تغيير الوقائع 

تجنب احداث اي تغيير في الوقائع المادية لهذه البوليصة بعد البدء فيها فيما يتعلق بأي بند او قسم  راعىي

ام اذا اكتشف حامل بوليصة التأمين فيما بعد فأنه ينبغي ان يقدم الي الشركة اخطار  ، من هذه الوثيقة

مل البوليصة دفع  قسط اضافي ويجب على  حا ، و توافق الشركة علي االستمرار في هذه الوثيقة ، كتابي

 .اذا تطلب االمر ذلك

 

 للمسئولية سابقةشروط 
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من وقت وضع هذا  ، سواء كان شرط عام او شرط خاص ، ينيطبق كل شرط من شروط بوليصة التام

االخفاق في االلتزام بتلك اإلجراءات  حيث إنالشرط و يظل سارياا في عمله طوال فترة بوليصة التأمين 

 .قد يكون حائل دون المطالبة بأي حق

 المساهمة

الشركة فإن ، تغطي نفس مسئولية الخسارة او الضرر في هذه الوثيقة في حالة وجود وثيقة تامين اخرى

 .نسبتهامسئولة عن المساهمة بنسبة اكبر من ال تكون 

 االحتيال

في حالة وقوع ضرر متعمد او بالتواطؤ مع  البوليصة او جانب من جوانبي أفي حالة وجود تزوير في 

 .بموجب هذه البوليصة الممنوحة فأنه يجب مصادرة كافة الفوائد ، حامل بوليصة التأمين

 عدم االفصاح

او التوصيف الخاطئ ألي من الوقائع  ، عدم االفصاح ، صبح هذه البوليصة باطلة في حالة التزييفت

 .المادية

 عدم االلغاء

هذه البوليصة بأي  فعل او اغفال غير معروف او خارج عن سيطرة بموجب التأمين المقدم ال يتأثر 

صبح حامل أاو االصابات الجسدية و بمجرد ان  من شأنه زيادة خطورة االضرار، حامل البوليصة

دراية بذلك ان يقدم إخطارا كتابياا للشركة و يدفع قسط اضافي اذا تطلب االمر  ىبوليصة التأمين عل

   .ذلك

 ن الشخصينالممثلي

التأمين في حالة وفاته كما كان يستحق  حامل البوليصةين الشخصيين لع الشركة هذه المبالغ الي الممثلتدف

شريطة ان يمتثل ما ينوب عنه الي الشروط و االحكام  ، حامل البوليصةدفعه بموجب هذه الوثيقة الي 

 .ما تنطبق عليه رالخاصة بهذه البوليصة بقد

 ضمان دفع القسط

ا  60يعتبر تعهد حامل البوليصة بالدفع الكامل لمبلغ القسط الى الشركة خلل  أحد الشروط المسبقة  يوما

 بدء هذه البوليصة.اعتباراا من تاريخ للمسئولية 



 
 

12 

 

من خلل إخطار  ، اذا لم يتم دفع مبلغ القسط خلل الفترة المحددة ، للشركة إلغاء هذه البوليصةيحق 

 .بذلك التأمين كتابياا حامل البوليصة

  :للشروط التالية االلغاء  يخضع

 .اإللغاءقبل تاريخ ما  مطالبةوجود في حالة   دفع مبلغ القسط بالكامل -أ

 الوقت الذي كانت تعاني فيه الشركة من مخاطر.على القسط عن فرض رسوم تناسبية  -ب

 ايام. 5بمدة ال تقل عن  باإللغاء اا تعطي الشركة إخطارأن و من المتفق عليه 

 المناسبةالوقائية االحتياطات 

الوقائية التأمين كافة االحتياطات  حامل البوليصةعلى أن يتخذ  تنص أحد الشروط المسبقة للمسئولية

 المناسبة لمنع او تقليل الخسائر بموجب هذه البوليصة. 

 

 حدود العقوبات وشروط االستثناءات 

لن تقدم شركة )إعادة( التأمين تغطية ، أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا كان 

قابضة مباشرة أو غير القيام بذلك من شأنه أن يعرض شركة )إعادة( التأمين )أو أي شركة أم ، شركة 

مباشرة لشركة )إعادة( التأمين( إلى أي عقوبة أو قيود ]بما في ذلك العقوبات أو القيود خارج اإلقليم 

حتى اآلن ال تتعارض مع القوانين السارية على )إعادة( شركة التأمين[ ، الناشئة عن أي قوانين أو لوائح 

 . عقوبات تجارية واقتصادية قابلة للتطبيق

 االمراض المعدية  ملحق

هذه الوثيقة ، تخضع لجميع الشروط واألحكام واالستثناءات المعمول بها ، تغطي الخسائر المنسوبة  .1

إلى الخسارة المادية المباشرة أو األضرار المادية التي تحدث خالل فترة التأمين. وبالتالي ، وبغض 

ال تضمن أي خسارة أو  لوثيقةه اعلى عكس ذلك ، فإن هذ الوثيقةالنظر عن أي حكم آخر في هذه 

ضرر أو مطالبة أو تكلفة أو مصروفات أو أي مبلغ آخر ، ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو 

ينسب إليه أو يحدث بشكل متزامن أو بأي تسلسل مع مرض معد أو الخوف أو التهديد )سواء كان 

 فعليًا أو متصوًرا( لمرض معد.

خسارة أو التلف أو المطالبة أو التكلفة أو المصاريف أو أي مبلغ آخر ، تشمل ال ا الملحقألغراض هذ .2

 ، على سبيل المثال ال الحصر ، أي تكلفة للتنظيف أو إزالة السموم أو اإلزالة أو المراقبة أو االختبار:

 لمرض معد ، أو .1.2
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 أي ممتلكات مؤمنة بموجب هذه االتفاقية تتأثر بمثل هذا المرض الساري. .1.2

هنا ، يقصد بالمرض الساري أي مرض يمكن أن ينتقل عن طريق أي مادة أو عامل  كما هو مستخدم .2

 من أي كائن حي إلى كائن حي آخر حيث:

. تشتمل المادة أو العامل ، على سبيل المثال ال الحصر ، على فيروس أو بكتيريا أو طفيلي أو أي 3.1

 م ال ، وكائن حي آخر أو أي نوع مختلف منها ، سواء تم اعتباره حيًا أ

تتضمن طريقة النقل ، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ، على سبيل المثال ال الحصر ، النقل  3.2

الجوي ، نقل السوائل الجسدية ، النقل من أو إلى أي سطح أو جسم ، صلب ، سائل أو غاز أو بين 

 الكائنات الحية ، و

اإلنسان  ةفاوق الضرر بصحة اإلنسان أو يمكن أن يتسبب المرض أو المادة أو العامل في إلحا 3.3

أو يهدده أو يمكن أن يتسبب أو يهدد الضرر أو التدهور أو فقدان القيمة أو قابلية تسويق أو فقدان 

 استخدام الممتلكات المؤمنة بموجب هذه االتفاقية.

ي استثناء ومنح على جميع امتدادات التغطية والتغطيات اإلضافية واالستثناءات أل لحقينطبق هذا الم. 4

 .تغطية أخرى

 

 تظل جميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى للوثيقة كما هي

 

 


