التأمين على العبي الجولف
عقد بوليصة التأمين
المقدمة:
نشكركم على التعامل مع شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس ( الشركة ).
تعد بوليصة التأمين هذه أحد العقود القانونية ،ومن األهمي ة بمك ان التمعن في فحص ه ذه االوثيق ة للتأك د
من أن كافة التفاصيل التي وردت في هذا الملحق ( والتي تم إرفاقها وتشكل جزء ال يتج زأ من ص ياغة
البوليصة ) صحيحة وتعكس الغطاء التأميني المطلوب.
يتعين عليك ( حامل بوليصة التأمين ) إخطارنا أو اخطار مستشار التأمين الخاص بك طالما أن ذلك كان
قاب ً
ال للتنفيذ بشكل مقبول:
إذا كان هناك أي تناقض أو تجاوز أو اهمال في التأمين المقدم أو في حال أن متطلب ات الت أمين الخاص ة
بك قد تغيرت فيما يخص الحقيقة /الوقائع أو وقوع تغ ير/تغ يرات ك ان لن ا أن نأخ ذها في االعتب ار عن د
تقييم أو قبول هذا التأمين ،وعند االخفاق في كشف كاف ة الحق ائق أو التغ يرات ذات الص لة ف إن ذل ك ق د
يبطل بوليصة التأمين أو يؤدي إلى أن بوليصة التأمين لن تعمل بشكل كامل.
يتعين على حام ل بوليص ة الت أمين االل تزام بكاف ة اإلج راءات ال واردة في بوليص ة الت أمين حيث إن
االخفاق في االلتزام بتلك اإلجراءات قد يكون حائال دون المطالبة بأي حق.
عقد بوليصة التأمين
مقابل قيام حامل بوليصة التأمين بدفع أو موافقته على دفع قسط التأمين المنصوص عليه في الملحق ،فإ،
شركة التأمين توافق على تعويض حامل بوليصة التأمين أو في حال غير ذلك على دف ع الش ركة المن افع
التأمينية والتعويضات الى الحد وباألسلوب المحدد في بوليصة التأمين هذه شريطة:
-1

التزام حامل بوليصة التأمين بكافة البنود والش روط والقي ود و/أو كاف ة االس تثناءات ال واردة في
بوليصة التأمين هذه أو أي مالحق إضافية.

-2

يجب أال تتجاوز مسئوليات الشركة المبالغ المؤمنة أو ح دود المس ئوليات المنص وص عليه ا في
هذه البوليصة.

-3

يجب قراءة الملحق وشروط االدعاء العامة والش روط العام ة والتعريف ات العام ة واالس تثناءات
العامة واألغطية التأمينية النشطة جمي ًعا على أنهم جزء من عقد واحد وأي صياغة أو تعبير عن
1

أح د التفس يرات الخاص ة ال تي تم ارفاقه ا يجب أن يك ون تفس يرها كم ا ه و م بين في بوليص ة
التأمين.
تم التوقيع باسم ونيابة عن
شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس
الغطاء التأميني
أدوات الجولف ( الغطاء التأميني ) 1
ستقوم الشركة بتعويض حامل بوليصة التأمين فيما يتعلق بي:
-1

فق دان أو تل ف ن وادي الجول ف وحق ائب الجول ف األخ رى و أدوات الجول ف األخ رى ،
وممتلكات حامل بوليصة الت أمين أو ال تي تق ع ض من مس ئوليات حام ل بوليص ة الت أمين ،
خالل نقلها ،في بمبلغ ال يتجاوز اجماليه  10,000درهم إمارتي.

-2

تلف أي من نوادي الجولف وممتلكات حام ل بوليص ة الت أمين ال تي تق ع ض من مس ئولياته
( في حين استخدامها من قبل حامل بوليصة التأمين ألغراض اللعب أو ممارسة الجول ف )
وذلك بمبلغ ال يتجاوز 10,000درهم إماراتي فيما يتعلق بأحد نوادي الجولف.

االستثناءات
فقدان أو تلف :
-1

عربات الجولف ذاتية الدفع.

-2

كرات الجولف أثناء اللعب.

الفقدان أو التلف الذي ينشأ عن الت أخير أو عن المص ادرة أو احتف اظ الجم ارك أو مس ئولون آخ رون أو
بسبب التلف الناشئ عن االستعمال أو أي اس تعمال ت دريجي آخ ر نش أ أو نتج عن عم ل متعم د من قب ل
حامل بوليصة التأمين.
المسئولية القانونية ( الغطاء التأميني ) 2
ستدفع الشركة كاف ة المب الغ المس تحقة قانون ًي ا لحام ل بوليص ة الت أمين فيم ا يخص التع ويض و تك اليف
ونفقات المدعي وف ًقا للقانون فيما يتعلق بـ:
-1

حدوث وفاة ناتجة عن حادث أو اإلصابة الجسدية أو المرض التي يتم التعاق د بش أنه من قب ل أي
2

شخص.
-2

بحدوث فقدان أو تلف عرضي للممتلكات المادية

أثناء لعب حامل البوليصة أو ممارس ته للجول ف أو بس بب أي خل ل في أدوات الجول ف الخاص ة بحام ل
بوليصة التأمين.
مسئوليات الشركة حيال تحمل التعويض أو نفق ات وتك اليف الم دعي الناش ئة عن س بب أص لي يجب أال
تتج اوز مبل غ وق دره ملي ون درهم إم اراتي ( .س واء ك انت واقع ة واح دة أو أك ثر خالل م دة بوليص ة
التأمين ) .وسوف تدفع الشركة أي من تكاليف الدفاع المتكبدة وذلك بموافقة كتابية منهم.
االستثناءات
في حال اإلصابة الجسدية أو مرض أصاب أي موظف تابع لحامل بوليص ة الت أمين نش أ عن ومن خالل
هذا التوظيف وليس أي شخص أخر كمساعد العب الجولف.
المسئولية الناشئة أو غير المباشرة بواسطة أو من خالل أو فيما يتصل بـ:
-1

أي دفع آلي للمركبات المائية أو الطائرات.

-2

أي فعل متعمد أو إساءة استعمال من قبل حامل بوليصة التأمين.
يكون تولي المسئولية وف ًقا ألي بند تم التعبير عنه خالل أي عق د م الم يتم ت ولي ه ذه المس ئولية على
الرغم من ذكر هذا البند.
فقدان أو تلف ألمالك أو األشياء الموجودة في حيازة أو تحت سيطرة حامل البوليصة.

األمتعة الشخصية ( الغطاء التأميني ) 3
ستعوض الش ركة حام ل بوليص ة الت أمين في ح ال ح دوث تل ف أو فق دان عرض ي لألمتع ة الشخص ية
وممتلكات حامل بوليصة التأمين أو التي تقع ضمن مسئوليات حامل بوليص ة الت أمين في ح ال وج د أي
تصريحات من قبل نادي الجولف وذلك على أال يتجاوز المبلغ  5.000/-درهم إماراتي

االستثناءات
العمالت المعدنية واالوراق البنكية وبطاقات االئتمان واألوراق المالية.
الساعات أو المجوهرات أو الميداليات في حالة عدم ارتداءها بواسطة حامل بوليصة التأمين أو وض عها
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في خزانة مغلقة او وحدة خلع مالبس مقدمة من قبل نادي الجولف.
الفقدان أو التلف الذي ينش أ عن الت أخير أو عن المص ادرة أو احتف اظ الجم ارك أو مس ئولين آخ رون أو
بسبب التمزق الناشئ عن االستعمال أو أي استعمال تدريجي آخر نش أ أو نتج عن عم ل متعم د من قب ل
حامل بوليصة التأمين.
الحادث الشخصي ( الغطاء التأميني ) 4
في حال وقوع حادث لحامل بوليصة التأمين خالل فترة التأمين
-1

تكبد إصابة جسدية عرضية والتي تنفصل عن أي سبب أخر مؤدي إلى الوفاة أو العجز أو

-2

تكبد نفقات عالجية تتعلق باإلصابة الجسدية العارضة.
في حال اللعب أو ممارسة لعبة الجولف أو حدوث ذلك في حال وجود أي من تص ريحات ن ادي
الجولف تدفع الشركة وف ًقا للفوائد المنصوص عليها في الئحة بوليصة التأمين.
مبلغ رأس المال المؤمن به 50.000/- :درهم إماراتي.
جدول المنافع التأمينية الخاص بالعجز التام :وف ًقا للبيان المرفق.

النفقات الطبية :الحد األقصى  5000درهم  - /للواقعة

االستثناءات
اإلصابة الجسدية التي تسبب فيها بشكل كلي أو جزئي تأثيرات المسكرات أو المخ درات بخالف األدوي ة
عالج ا إلدم ان
ال تي يتم تناوله ا وف ًق ا لوص فة عالجي ة تحت اش راف أح د األطب اء الم ؤهلين وليس ت
ً
المخدرات.
إلحاق اإلصابة بنفسه عمدًا
تغطية تأمينية إلدخال الكرة في الحفرة بضربة واحدة ( الغطاء التأميني ) 5
في حالة إدخال حامل بوليصة التأمين الكرة في الحفرة بض ربة واح دة س تدفع الش ركة لحام ل بوليص ة
التأمين مبل ًغا وف ًقا لألسس والمبلغ الوارد أدناه.
المبلغ مستحق الدفع ( 5.000/- :سواء كانت واقعة واحدة أو أكثر )
4

أساس التسوية :حسب فاتورة/إيصال حقيقي يس تخدم لالحتف ال بحادث ة إدخ ال الك رة في الحف رة بض ربة
واحدة.
المستندات المطلوبة للدفع/القسط لتغطية إدخال الكرة في الحفرة بضربة واحدة:
-1

شهادة من دورة الجولف التدريبية.

-2

نسخة من بطاقة النتائج.

-3

نسخة اإليصال األصلي بالمبلغ المستخدم لالحتفال بحادثة إدخال الكرة في الحفرة بضربة واحدة
المنطقة الجغرافية :أندية الجولف الكائنة في أبو ظبي ودبي.

االستثناءات:
ال توجد تغطية تأمينية للدورات التدريبية القصيرة.
االستثناءات العامة
تطبق االستثناءات العامة التالية على كافة أقسام بوليص ة الت أمين بخالف م ا تم اإلش ارة إلي ه أدن اه تحت
العناوين ذات الصلة أو تم توفيره بشكل خاص بخالف ما ورد في بوليصة التأمين
األسبيستوس ( الحرير الصخري )
ال يتم تغطية األضرار التي تنشأ أو تتعلق بأي حال باألسبيستوس أو الم واد المحتوي ة على األسبيس توس
المؤدية إلى ادعاء أو دعوى أو مطالبة أو فقدان  ،فال تتحمل الش ركة أي ة مس ئولية أو أي ال تزام يتعل ق
بأي ادعاء أو دعوى أو مطالبة أو فقدان.
المسئولية القانونية
إذا تم افتراضها وف ًقا لعقد أو اتفاقية ولم يتم إرفاقها في ظل غياب هذا العقد أو االتفاقية.

الخصومات
لن تكون الشركة مسئولة عن المبالغ الواردة في الملحق ذو الصلة فيما يتعلق بأي أو كل ادعاء تم تأكي ده
بعد تطبيق كافة بنود وشروط القسم األخرى بما في ذلك اي شروط وسطية.
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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
أ)

تلف الممتلكات.

ب)

أي مسئولية.

ج)

أي إصابة جسدية قد تنشأ عن أو تنجم عن العوامل الطبيعة أو بشكل مباش ر أو غ ير مباش ر
عن اإلرهاب وتؤدي إلى وجود تكاليف أو نفقات.

.2

إذا زعمت الشركة أنه بسبب هذا االستثناء ف إن أي تل ف أو تك اليف أو نفق ات أو مس ئولية ال يتم
تغطيها بموجب هذا التأمين ،فإن عاتق اثبات العكس يقع على حامل البوليصة.

.3

فيما يتعلق بتغطية الممتلكات فقط:
أ)

ال تغطي بوليصة التأمين تلف الممتلكات الناجم عن عوامل الطبيعة أو الناتجة بش كل مباش ر
أو غير مباشر عن السيطرة أو المنع أو القمع ألي من األعم ال االرهابي ة أو م ا يتعل ق به ا
بأي حال.

ب)

في حال بطالن أو عدم قابلية تنفيذ أي قسم من أقس ام اس تثناء األعم ال االرهابي ة ف إن ب اقي
األقسام يجب أن تكون نافذة ومؤثرة بشكل كامل.

الحرب واألخطار الناجمة عنها
ال تغطي بوليصة التأمين هذه االضرار أو اإلصابة الجسدية الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر أو ناتجة
عن أو ناجمة عن حدوث الحرب أو الغ زو أو أح داث الع دوان الخ ارجي ( س واء ك انت معلن ة أو غ ير
معلنة ) أو الحرب األهلية أو العص يان الم دني أو الث ورة أو التم رد أو الس لطة المغتص بة أو الت أمين أو
المصادرة أو التدمير بموجب أم ر ص ادر عن أي ة حكوم ة أو س لطة عام ة أو محلي ة فيم ا ع دا الت دمير
بواسطة أمر صادر عن سلطة عامة في وقت أو بغرض منع انتشار النار أو االنفجار.
التعريفات
يجب تطبيق التعريفات العامة التالية ضمن بوليصة التامين هذه وفي ح ال ظه ور ه ذه الكلم ات المعرف ة
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يجب أن يكون لها نفس المعني خالل هذه البوليصة بخالف ما يتم تعديله على وجه التحديد.
الشركة
يقصد بها شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو ف اير انش ورانس أو /و المؤم نين األخ رين كم ا ه و وارد في
الملحق الخاصة بهم وموضح بها نسبتهم .
الضرر
يقصد به الفقدان أو التدمير أو التلف او الضرر المادي العرضي.
الخصم /الخصومات
يقصد بها المبلغ األول ( الورد في المواصفات ) لكل أو أي ادعاءات سارية يتولى حامل بوليصة التأمين
مسئولياتها .
مدة التأمين
باحا )
يقصد بها التواريخ الواردة في الملحق ويجب أن تبدأ بع د دقيق ة من منتص ف اللي ل (  00:01ص ً
وتنتهي بمنتصف الليل (  00:00مسا ًء )
بوليصة التأمين
يقصد بها نص الملحق والمواصفات التي تشكل هذه الوثيقة
حامل بوليصة التأمين
الشخص /األشخاص أو هيئة اعتبارية وردت أسماءهم في الملحق.
المقرات
يقصد بها المقرات الواردة في الملحق.
الملحق /المواصفات
يقصد بها تلك االجزاء من بوليصة التأمين التي تفصل المعلومات المقدمة للشركة والتي تشكل أساس يات
هذا العقد وتبين التغطية والحدود المختارة.
القسم /األقسام
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يقصد به جزء/أجزاء هذه البوليصة التي تفصل التغطية التأمينية المقدمة.
اإلرهاب
هو عبارة عن حدث يشمل على س بيل المث ال ال الحص ر اس تخدام الق وى أو العن ف أو/و التهدي د من أي
شخص أو مجموعة /أشخاص أو مجموعات سواء كان بشكل فردي أو نيابة عن منظم ة/منظم ات أو م ا
يتصل بها أو حكومة/حكومات تتم ألغراض سياسية أو ديني ة أو أيدولوجي ة أو أغ راض مش ابها بم ا في
ذلك األعمال التي يقصد بها التأثير على أي حكومة أو/وتخويف الرأي العام أو أي جزء منه.
شروط االدعاءات العامة
تطبق ش روط االدع اءات العام ة التالي ة على كاف ة أقس ام بوليص ة الت أمين وخالف ذل ك س يتم ذك ره في
بوليصة التأمين.
االعتراف بالمسئولية
ال يجوز االعتراف بالمسئولية أو التفاوض أو إجراء اي تسوية بشأن أي ادعاء ب دون موافق ة كتابي ة من
الشركة.
التحكيمR
إذا نشأ أي اختالف فيما يتعلق بالمبلغ مستحق الدفع وف ًقأ ألي بن د من بن ود بوليص ة الت أمين ( المس ئولية
القائمة وخالف ذلك يتم االع تراف ب ه ) ف إن ه ذه االختالف يجب أن يح ال إلى أح د المحكمين ال ذي يتم
ً
شرطا يسبق أي
تعينه من قبل األطراف وف ًقا لألحكام القانونية ذات الصلة واتخاذ أي حكم يجب أن يكون
حق لرفع دعوى ضد الشركة.
االدعاءات – حقوق الشركة
يحق للشركة سواء قبل أو بع د تع ويض حام ل بوليص ة الت أمين تق ديم ال دفوع باس م حام ل البوليص ة أو
إجراء 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.
يتعين على حام ل بوليص ة الت أمين إج ازة الش ركة في ال دخول إلى اي مق رات في ح ال ح دوث ض رر
واالحتفاظ بحق التعامل مع المليكة بأي أسلوب مقبول .ولن يتم التنازل عن أي ممتلكات للشركة.
االعفاء من المسئولية
قد تدفع الشركة لحامل بوليصة التأمين ،في حال وجود اي إدعاء او مجموعة من االدعاءات الناش ئة عن
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حادث واحد ،مبلغ التأمين أو حد المسئولية المقرر بعد خص م أي مب الغ ق د تم دفعه ا بالفع ل أو أي مبل غ
أدنى بيحث أن أي ادع اء/ادع اءات يمكن تس ويتها ومن ثم ال تتحم ل الش ركة أي ة مس ئولية تتعل ق به ذا
االدعاء وسلسلة االدعاءات باستثناء المس ئولية الخاص ة بمبل غ التك اليف أو النفق ات ال تي تم تكب دها قب ل
تاريخ السداد.
المعلومات والمساعدة
يجب على حاملي بوليصة التأمين توفير جميع التفاص يل والمعلوم ات والمس اعدات على نفقتهم الخاص ة
متى كانت مطلوبة بشكل معقول من قبل الشركة.
في حال ة وج ود أي ادع اء يتعل ق ببوليص ة الت أمين يجب على ح املي بوليص ة الت أمين ت زود الش ركة
بالشهادات والمعلومات واالدلة التي تطلبها الشركة على نفقتهم الخاصة بشكل معقول.
يجب الس ماح للش ركة ب إجراء الفحص الط بي على الش خص/األش خاص الم ؤمن عليهم أو الفحص بع د
الوف اة على نفق ة ح املي بوليص ة الت أمين الخاص ة بن اء على إخط ار مقب ول مق دم إلى ح املي بوليص ة
التأمين.
تخفيف األضرار
يجب على حاملي بوليصة التأمين اتخاذ االجراءات الفورية التالية لح دوث الض رر للتقلي ل من مث ل ه ذا
الضرر.
يجب على حاملي بوليصة التأمين اتخاذ اإلجراءات الفورية التالية لإلخطار بح دوث الض رر للتقلي ل من
الضرر اإلضافي أو اإلصابة الجسدية.
إخطار الشركة
يتعين على حام ل بوليص ة الت أمين ان يخط ر الش ركة كتاب ًي ا علي الف ور في حال ة ح دوث اي ض رر او
اصابات جسدية  ،و عندما تتس لم الش ركة إخط ار ب أي خس ارة  ،فأنه ا يجب ان تبل غ الش ركة كتابي ا في
اقرب وقت ممكن.
ويجب تقديم بي ان مفص ل عن أي ة مطالب ة في غض ون  30يوم ا أو م ا يزي د من ال وقت وف ق م ا تس مح
الشركة بذلك كتابيا
يجب ان يقدم حامل بوليصة التأمين الي الشركة استمارة ال دعوى و/أو أي وث ائق /مس تندات اخ ري ذات
صلة  ،و/أو اي أوامر استدعاء  ،أو أي مستند قانوني صدر ضد حامل بوليصة التأمين كنتيجة للخسارة.
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اخطار الشرطة
يخطر حامل بوليصة التأمين الش رطة  ،في حال ة ح دوث س رقة او محاول ة للس رقة او ح دوث ض رر او
االشتباه في ح دوث ذل ك بواس طة المج رمين ( متض منة التخ ريب المتعم د )  ،ف ور اكتش افها كي تتخ ذ
الشرطة كافة الخطوات الالزمة السترداد المفقودات او المسروقات .

شروط عامة
تطبق الشروط العامة التالية علي كافة اقسام بوليصة التامين باستثناء ما تم تحدي ده في ام اكن اخ ري من
البوليصة.
القانون المطبق
تسري هذه البوليصة وفقا لقانون دولة االمارات العربية المتحدة في حال ة ع دم وج ود أي اتف اق مكت وب
ينص على خالف ذلك.
االلغاء
يج وز للش ركة إلغ اء بوليص ة الت امين او اي من اقس امها من خالل ارس ال اخط ار مس جل الي حام ل
بوليصة التأمين علي اخر عنوان معروف له خالل ثالثون يوما  ،في هذه الحالة يمكن ان يحص ل حام ل
بوليصة التأمين على نسبة مس تردة من القس ط للف ترة المتبقي ة من م دة وثيق ة الت أمين وذل ك وف ًق ا لتق دير
الشركة.
تغيير الوقائع
يراعى تجنب احداث اي تغيير في الوقائع المادية لهذه البوليصة بعد البدء فيها فيما يتعلق بأي بند او قسم
من هذه الوثيقة  ،ام اذا اكتشف حامل بوليصة التأمين فيم ا بع د فأن ه ينبغي ان يق دم الي الش ركة اخط ار
كت ابي  ،و تواف ق الش ركة علي االس تمرار في ه ذه الوثيق ة  ،ويجب على حام ل البوليص ة دف ع قس ط
اضافي اذا تطلب االمر ذلك.

شروط سابقة للمسئولية
يطبق كل شرط من شروط بوليصة التامين  ،سواء كان شرط عام او شرط خاص  ،من وقت وضع ه ذا
الشرط و يظل سار ًيا في عمله طوال فترة بوليصة التأمين حيث إن االخفاق في االلتزام بتلك اإلج راءات
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قد يكون حائال دون المطالبة بأي حق.
المساهمة
في حالة وجود وثيقة تامين اخرى تغطي نفس مسئولية الخسارة او الضرر في هذه الوثيقة ،ف إن الش ركة
ال تكون مسئولة عن المساهمة بنسبة اكبر من نسبتها.
االحتيال
في حالة وجود تزوير في أي جانب من جوانب البوليصة او في حالة وقوع ضرر متعمد او بالتواطؤ مع
حامل بوليصة التأمين  ،فأنه يجب مصادرة كافة الفوائد الممنوحة بموجب هذه البوليصة.
عدم االفصاح
تصبح هذه البوليصة باطلة في حالة ال تزييف  ،ع دم االفص اح  ،او التوص يف الخ اطئ ألي من الوق ائع
المادية.
عدم االلغاء
ال يتأثر التأمين المقدم بموجب هذه البوليصة ب أي فع ل او اغف ال غ ير مع روف او خ ارج عن س يطرة
حامل البوليصة ،من ش أنه زي ادة خط ورة االض رار او االص ابات الجس دية و بمج رد ان أص بح حام ل
بوليصة التأمين على دراية بذلك ان يقدم إخطارا كتاب ًيا للشركة و يدفع قسط اضافي اذا تطلب االمر ذلك.
الممثلين الشخصين
تدفع الشركة هذه المبالغ الي الممثلين الشخصيين لحامل البوليصة التأمين في حالة وفاته كما كان يستحق
دفعه بموجب هذه الوثيقة الي حامل البوليصة  ،شريطة ان يمتثل ما ين وب عن ه الي الش روط و االحك ام
الخاصة بهذه البوليصة بقدر ما تنطبق عليه.
ضمان دفع القسط
يعتبر تعهد حامل البوليصة بالدفع الكامل لمبلغ القسط الى الشركة خالل  60يوماً أح د الش روط المس بقة
للمسئولية اعتباراً من تاريخ بدء هذه البوليصة.
يحق للشركة إلغاء هذه البوليصة  ،اذا لم يتم دف ع مبل غ القس ط خالل الف ترة المح ددة  ،من خالل إخط ار
حامل البوليصة التأمين كتاب ًيا بذلك.
يخضع االلغاء للشروط التالية :
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أ-

دفع مبلغ القسط بالكامل في حالة وجود مطالبة ما قبل تاريخ اإللغاء.

ب -فرض رسوم تناسبية على القسط عن الوقت الذي كانت تعاني فيه الشركة من مخاطر.
و من المتفق عليه أن تعطي الشركة إخطاراً باإللغاء بمدة ال تقل عن  5ايام.
االحتياطات الوقائية المناسبة
تنص أحد الشروط المسبقة للمسئولية على أن يتخ ذ حام ل البوليص ة الت أمين كاف ة االحتياط ات الوقائي ة
المناسبة لمنع او تقليل الخسائر بموجب هذه البوليصة.
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