طوكيو مارين
نيتشيدو

الحوادث الشخصية الناجمة عن المركبات
بوليصة شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس
المقدمة:
شكرا لكم لمنح ثقتكم لشركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس ( الشركة ).
ً
هذه البوليصة عبارة عن عقد قانوني ومن المهم التحقق من هذا المستند للتأكد من أن كافة البيانات
الواردة في الملحق ( ال ُملحق الوارد هنا والذي يشكل جز ًء ال يتجزأ من منطوق البوليصة ) صحيحة
وتعكس الغطاء التأميني المطلوب.
عليك ( حامل البوليصة ) إخطارنا أو مستشار التأمين الخاص بك في أقرب وقت ممكن من الناحية
العملية:
.1

إذا كان هناك تناقض أو حذف في التأمين المقدم أو إذا تغيرت متطلبات التأمين الخاصة بك

.2

في أي من الواقعة ( الوقائع ) أو إذا كان هناك تغيير ( تغيرات ) قد نضعها في االعتبار في
تقييمنا أو موافقتنا على التأمين كإخفاق في الكشف عن كافة الوقائع ذات الصلة أو التغيرات التي
قد تبطل البوليصة أو التي تؤدي إلى عدم سريان البوليصة يشكل كامل.

يلتزم حامل البوليصة بكافة اإلجراءات الواردة في البوليصة حيث قد يمثل اإلخفاق في ذلك عائ ًقا ألي
مطالبة.
عقد البوليصة:
مقابل قيام حامل البوليصة بدفع أو الموافقة على دفع قسط التأمين الوارد في الملحق  ،توافق الشركة
على تعويض حامل البوليصة أو تقوم بدفع الفوائد والتعويضات المنصوص عليها بالقدر والطريقة
المحددين في هذه البوليصة شريطة أن:
.1

يلتزم حامل البوليصة بكافة الشروط واألحكام والقيود و /أو االستثناءات الواردة في هذه
البوليصة أو من خالل الموافقات اإلضافية.
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.2

ال تتجاوز مسئولية الشركة المبالغ المؤ َمنة أو قيود المسئولية الواردة بشكل صريح هنا

.3

يُقرأ كل من الملحق والشروط العامة للمطالبات والشروط العامة والتعريفات العامة
واالستثناءات العامة وشروط الحماية والصيانة العامة واألغطية التأمينية السارية م ًعا على أنها
جزء من عقد واحد وتحمل أي كلمة أو تعبير كان له معنى معين ذلك المعنى الوارد في
البوليصة.

وقعت باسم وبالنيابة عن
شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس
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الشروط العامة للمطالبات:
تطبق شروط المطالبات العامة التالية على كافة أجزاء البوليصة خالف ما يتم النص عليه بشكل محدد
في أي موضع من مواضع هذه البوليصة.
قبول المسئولية

ال يتم قبول المسئولية أو التفاوض أو التسوية على أي مطالبة دون الحصول على موافقة
الشركة الخطية.

التحكيم.

إذا ُوجد هناك أي اختالف في المبلغ المطلوب دفعه بموجب أي جزء من أجزاء هذه البوليصة
( المسئولية التي يتم قبولها بخالف ذلك )  ،يتم إحالة هذا االختالف إلى محكم يتم تعيينه من
ً
شرطا ساب ًقا
قبل األطراف وف ًقا لألحكام القانونية ذات الصلة ويكون إصدار قرار تحكيم نهائي
ألي حق في رفع دعوى ضد الشركة.

المطالبات-
حقوق الشركة

يحق للشركة سواء قبل أو بعد تعويض حامل البوليصة القيام باسم حامل البوليصة بالدفاع عن
أو إجراء تسوية أي مطالبة أو اتخاذ أي إجراء لطلب استعادة أو تأمين التعويضات من أي
طرف ثالث فيما يتعلق بأي مطالبة يتم تغطيتها بموجب هذه البوليصة ويكون لها كامل الحرية
في إجراء أي من تلك التصرفات.
يسمح حامل البوليصة للشركة بالوصول إلى أي من المقرات التي حدثت بها أضرار وحيازة
واالستمرار في حيازة أو التعامل مع هذه الممتلكات بأي طريقة معقولة .وال يمكن التخلي عن
اي ملكية لصالح الشركة.

إخالء المسئولية يجوز للشركة أن تدفع لحامل البوليصة في حالة رفع أي مطالبة واحدة أو مجموعة من
المطالبات الناجمة عن حادثة واحدة الحد المحددة للمسئولية أو المبلغ المؤ َمن بعد خصم أي
مبالغ تم دفعها بالفعل أو أي مبلغ أقل يمكن تسوية المطالبة ( المطالبات ) بموجبه دون أي قيد
مسئولية أخر فيما يتعلق بتلك المطالبة أو المجموعة من المطالبات فيما عدا قيمة أي تكاليف
ونفقات تم تكبدها قبل تاريخ الدفع.
المعلومات
والمساعدة

يتم تقديم كافة المعلومات والتفاصيل والمساعدة التي تطلبها الشركة بصورة معقولة من من
حامل البوليصة على نفقته الخاصة.
في حال تم رفع أي مطالبات بموجب هذه البوليصة  ،يقوم حامل البوليصة بتقديم تلك
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المعلومات والدالئل بالصورة المطلوبة التي قد تطلبها الشركة على نفقته الخاصة .ويتم السماح
للشركة على نفقتها بعد إرسال إخطار معقول المدة لحامل البوليصة بإجراء فحص طبي أو
إجراء فحص ما بعد الوفاة على الشخص ( األشخاص ) المؤ َمنين.
الحد من الضرر

يقوم حامل البوليصة باتخاذ إجراء فوري عقب حدوث الضرر للتخفيف من ذلك الضرر
وتجنب إعاقة أو تعطل العمل.
يقوم حامل البوليصة باتخاذ إجراء فوري عقب إرسال إخطار خاص باتخاذ إجراء فوري عن
الخسائر للتخفيف من األضرار األخرى أو اإلصابة الجسدية.

إخطار الشركة

يقوم حامل البوليصة على الفور في حال وقوع أي ضرر أو إصابة جسدية بإخطار الشركة
كتاب ًيا ومتى ما قامت الشركة بتسلم اإلخطار الخاص بهذه األضرار يتم إبالغها كتاب ًيا في أسرع
وقت ممكن.
يتم تقديم أي بيان مفصل خاص بأي مطالبة خالل  30يوم أو أكثر حسبما تقرره الشركة
كتاب ًيا.
ويقوم حامل البوليصة بتقديم نموذج مطالبة و /أو أي مراسالت أو أوامر استدعاء أو أي
مستندات قضائية أو قانونية أخرى صادرة ضد حامل البوليصة نتيجة لهذه الخسائر.

الشروط العامة:
تسري الشروط العامة التالية على كافة أجزاء البوليصة غير ما يتم النص عليه بشكل محدد في أي
موضع من مواضع هذه البوليصة.
التعديل

إذا ظهر أي جزء من القسط في الملحق بأنه قابل للتعديل  ،فإنه يجب على حامل
البوليصة خالل شهر واحد من انقضاء كل مدة التأمين أو تلك الفترات األخرى كما قد
تسمح الشركة أن يقوم بتجهيز تلك التفاصيل كما قد تطلب الشركة  ،ويجب أن يتم تعديل
القسط لهذه الفترة وفقاً للحد األدنى من أي قسط ( أقساط ) قد يكون مطلوباً.
إذا تم احتساب أي جزء من القسط على التقديرات المقدمة من قبل حامل البوليصة  ،فإنه
يجب على حامل البوليصة ان يقوم باالحتفاظ بالسجالت الدقيقة التي تحتوي على جميع
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التفاصيل المتعلقة بها  ،ويجب أن يقوم بالسماح للشركة أو ممثليها بتفقد هذه السجالت في
أي وقت.
القانون الواجب
التطبيق

في حالة عدم وجود أي اتفاقية مكتوبة على خالف ذلك  ،فإن القانون الواجب التطبيق
على هذا العقد سوف يكون قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة.

اإللغاء

يجوز للشركة إلغاء هذه البوليصة أو أي قسم منها عن طريق إعطاء إخطار لمدة 30
يوماً من خالل خطاب مسجل لحامل البوليصة مرسل إلى آخر عنوان معروف له  ،وفي
هذه الحالة قد يسترد حامل البوليصة وفقا لتقدير الشركة مبلغاً يتناسب مع قيمة القسط عن
الفترة المتبقية من التأمين.

التغيرات في الحقائق

يتم تجنب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي مادة أو القسم إذا كان ما يلي يتعلق بها بعد بدء
هذا التأمين
.1
.2
.3

وجود أي تغيير في المقرات أو األعمال التجارية أو غير ذلك حيث يزداد خطر
الخسارة أو الضرر
وجود أي تغير في الوقائع المادية
توقف اهتمام حامل البوليصة باستثنءا الوصية او ما ينص عليه القانون

ما لم يصبح حامل البوليصة على علم  ،فإنه يجب على الفور إعطاء إخطار خطي
للشركة  ،ويجب أن توافق الشركة على استمرار هذا التأمين  ،ويجب على حامل
البوليصة أن يقوم بدفع قسط إضافي إذا لزم األمر.
الشرط المسبقة
للمسئولية

كافة وجميع الشروط التي تنطبق على هذه البوليصة سواء كان ذلك شرط عام أو خاص
بالبنود تسري منذ وقت سريانها وإرفاقها بهذه البوليصة وخالل مدة سريان هذه البوليصة
 ،ومن شأن العجز في االلتزام بهذا البند أن يمثل مانعاص الي مطالبة.

الغش

يجب أن يتم مصادرة جميع المزايا بموجب هذه البوليصة إذا كان هناك أي مطالبة تتعلق
بأي احتيال أو غش أو مبالغ فيها عن قصد أو إذا حدث أي ضرر بسبب فعل متعمد أو
تآمر من حامل البوليصة.

عدم االفصاح

تلغى هذه البوليصة في حالة سوء التمثيل أو الوصف الخاطئ او أو عدم االفصاح عن أي
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من حقيقة جوهرية.
عدم اإلبطال

ال يلغى التأمين المقدم عن طريق هذه البوليصة بسبب أي فعل أو امتناع غير معروف أو
خارج عن سيطرة حامل البوليصة يؤدي إلى زيادة مخاطر األضرار أو اإلصابة الجسدية
 ،شريطة أنه فور أن يصبح حامل البوليصة على علم  ،فإنه يجب أن يقوم بإرسال
إخطار كتابي إلى الشركة ودفع قسط إضافي إذا لزم األمر.

الممثلون الشخصيون

في حالة وفاة حامل البوليصة  ،فإنه يجب على الشركة أن تقوم بدفع هذه المبالغ إلى
الممثلين الشخصيين لحامل البوليصة كما لو كانت مستحقة بموجب هذه البوليصة إلى
حامل البوليصة لوال الوفاة  ،شريطة االلتزام بشروط وأحكام هذه البوليصة بالقدر الذي
تنطبق فيه.

ضمان سداد األقساط

من الشروط المسبقة للمسؤولية أن يتعهد من خاللها حامل البوليصة بأن يدفع بالكامل إلى
الشركة مبلغ القسط في غضون  60يوماً من تاريخ بداية هذه البوليصة.
إذا لم يتم دفع مبلغ القسط إلى الشركة في غضون حدود الوقت المحدد  ،فإنه يحق للشركة
القيام بإلغاء هذه البوليصة عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى حامل البوليصة.
يجب أن يخضع اإللغاء إلى ما يلي:
(أ)
(ب)

سداد مبلغ القسط المدفوع بالكامل في حالة وجود مطالبة قبل تاريخ اإللغاء.
سداد رسوم نسبية من كلفة القسط عن الوقت الذي كانت فيه الشركة معرضة
للمخاطر.

من المتفق عليه أنه يجب أن تقوم الشركة بإرسال إخطار مسبق باإللغاء مدته ال تقل عن
 5أيام  ،وذلك إلى حامل البوليصة.
تعريفات عامة
تسري التعريفات العامة التالية على هذه البوليصة  ،وحيثما تظهر هذه الكلمات المعرفة خالل العبارات،
فإنه يجب أن يكون لها نفس المعنى في جميع مواضع البوليصة بخالف ما تم تعديله على وجه التحديد.
يجب أن تعني التعريفات التالية ما يلي:
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األعمال

كما وردت في الملحق وليس غير ذلك لغرض هذه البوليصة.

الشركة

شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس و /أو شركات التأمين األخرى كما ورد
في الملحق بنسبهم المحددة.

الضرر

الخسائر المادية أو الدمار و  /أو الضرر العرضي

الخصم ( الخصومات )

المبلغ األول ( الوارد في المواصفات ) لكل وجميع المطالبات الصحيحة المسئول عنها
حامل البوليصة.

فترة التأمين

هي التواريخ الواردة في الملحق  ،ويجب أن تبدأ من الدقيقة األولى بعد منتصف الليل (
 00:01صباحاً) وتنتهي عند منتصف الليل (  00:00مسا ًء).

البوليصة

الكلمات والملحق والمواصفات التي تشكل هذه البوليصة.

حامل البوليصة

الشخص ( األشخاص ) أو الشخص االعتباري الذين وردت أسماؤهم في الملحق.

المباني

تلك المباني المذكورة في الملحق.

الملحق  /المواصفات

تلك األجزاء من البوليصة التي تقوم بإعطاء تفاصيل المعلومات المقدمة إلى الشركة التي
تشكل أساس هذا العقد والتي توضح التغطية والحدود المختارة.

القسم ( األقسام )

الجزء ( األجزاء ) من البوليصة التي تنص على التغطية التأمينية المقدمة.

اإلرهاب

العمل الذي يشمل ولكن ال يقتصر على استخدام القوة أو العنف و /أو تهديد أي شخص أو
مجموعة ( مجموعات ) من األشخاص سواء كان يعمل وحده أو نيابة عن أو عن طريق
االتصال بأي منظمة ( منظمات ) أو حكومة ( حكومات ) ارتكبت ذلك ألغراض سياسية
أو أيديولوجية أو دينية أو أغراض مماثلة بما في ذلك نية التأثير على أي حكومة و /أو
وضع عامة الناس أو أي قسم من عامة الناس في حالة خوف.
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شروط الحماية والصيانة العامة

يجب أن تنطبق شروط الحماية والصيانة العامة التالية على جميع أقسام البوليصة خالف ما يتم النص
عليه بشكل محدد في أي موضع من مواضع هذه البوليصة:
االحتياطات الوقائية
المعقولة

هي شرط سابق للمسؤولية حيث يجب أن يقوم حامل البوليصة باتخاذ جميع االحتياطات
المعقولة لمنع أو الحد من جميع الخسائر بموجب هذه البوليصة.
يجب أن يأخذ المؤمن له جميع أنواع العناية المعقولة من أجل:
.1
.2
.3

منع الحوادث وأي إصابات أو أضرار.
المراقبة واالمتثال اللتزامات ومتطلبات قوانين السلطة المحلية أو القانونية.
القيام بافضل ما يمكن أو لعالج أي خلل أو خطر يصبح واضحاً واتخاذ مثل تلك
االحتياطات اإلضافية كما قد تتطلب الظروف.

تعريفات إضافية
يجب أن تنطبق التعريفات اإلضافية التالية على هذا القسم بأكمله  ،وحيثما تظهر هذه الكلمات المعرفة
خالل هذا القسم  ،فإنه يجب أن يكون لها نفس المعنى خالل هذا القسم.
يجب أن تعني التعريفات التالية ما يلي:

الحد التراكمي

المسؤولية القصوى للشركة المنصوص عليها في الملحق فيما يتعلق بواحد أو أكثر من
األشخاص المؤمن لهم  ،وذلك لجميع التعويضات المستحقة الناشئة عن حادثة واحدة أو
سلسلة من الحوادث ناجمة عن سبب أصلي واحد  ،ويجب أن يتم تخفيض الفوائد الفردية
نسبياً حتى ال يتجاوز المجموع هذا الحد.

الراتب السنوي

الراتب في وقت وقوع الحادث مضافاً إلى متوسط المكافأة ومدفوعات العمل اإلضافي
الواردة خالل االثنا عشر شهراً السابقة.

اإلصابة الجسدية

اإلصابة البدنية بما في ذلك الوفاة التي نجمت عن وسائل خارجية عنيفة وواضحة.
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التعويضات

المبلغ الموضح في الملحق فيما يتعلق بكل حالة مؤمن عليها.

النشاطات المستثناة

صيد الطرائد الكبيرة  ،أو ركوب الدراجات الهوائية  ،أو الطيران البهلواني  ،أو التزلج
على الجليد  ،أو المالكمة  ،أو قفز البنجي  ،أو تسلق الجبال  ،أو تسلق الوديان  ،أو
الجمباز  ،أو ألعاب الكارتينج  ،أو القفز المظلي  ،أو التزحلق بالطائرات  ،أو الغطس
العالي ( بخالف الناتجة عن لوح الغطس المبني فوق حمام سباحة من صنع البشر )  ،أو
ركوب الخيل  ،أو ركوب منطاد الهواء الساخن  ،أو التبارز  ،أو رياضة التزلج على
األمواج  ،أو فنون الدفاع عن النفس  ،أو سباقات الدراجات النارية أو السيارات أو
مسابقات الهواء وسباقات أي نوع من الطيران الشراعي أو المظالت أو الشراعات
البحرية أو رحالت السفاري ( مع البنادق )  ،أو استكشاف المظالت أو سباقات األنشطة
األخرى التي تكون تحت األرض من أي نوع ( باستثناء السباق على األقدام )  ،أو
الغوص بالقناع وأنبوبة التنفس ( أقل من  30متراً )  ،أو القفز بالمظالت  ،أو ركوب
األمواج  ،أو التزلج على الجليد ( بدون مقود كبح )  ،أو مسابقات السرعة أو التحمل من
أي نوع أو رياضة التزلج على المياه البيضاء الشتوية أو المصارعة.

الحاالت المؤمن عليها

.1
.2
.3
.4

الموت.
فقدان كلي ودائم أو فقدان استخدام واحد أو أكثر من أطراف الجسم.
فقدان البصر بشكل كامل وغير قابل لالسترداد في إحدى أو كلتا العينين  ،أو
فقدان دائم للسمع في إحدى األذنين أو كلتيهما أو فقدان دائم للقدرة على النطق.
العجز الكلي الدائم الذي يحدث في غضون أربعة وعشرين شهراً من وقوع
اإلصابة الجسدية العرضية.

فقدان السمع

فقدان السمع بشكل دائم وكلي في إحدى األذنين أو كلتيهما

فقدان األطراف

في حالة فقدان أحد األطراف السفلية نتيجة للبتر الجسدي لكل وجميع األصابع عند أو
فوق مستوى المفاصل المشطية السالمية أو فقدان االستخدام الكلي والدائم للساق أو القدم
بأكملها.
.1

في حالة فقدان أحد األطراف العلوية نتيجة للبتر الجسدي لألربعة أصابع كاملة
عند أو فوق مستوى المفاصل السنعية السالمية أو فقدان االستخدام الكلي والدائم
للذراع أو اليد بأكملها.
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فقدان البصر

الفقدان الكلي والدائم للبصر بعد أن وقع
(أ)
(ب)

في كلتا العينين في حالة إضافة اسم الشخص المؤمن عليه لسجل المكفوفين بناء
على قرار من أخصائي عيون مؤهل بشكل كامل.
في عين واحدة إذا كانت درجة البصر المتبقية بعد التصحيح هي  3/60أو أقل
بناء على مقياس سنيلين ( بمعنى أن الرؤية على بعد  32قدماً هي ما يجب أن
يراه الشخص المؤمن عليه على بعد  60قدماً ).

فقدان القدرة على النطق

الفقدان الكلي والدائم للقدرة على النطق.

النفقات الطبية

النفقات الضرورية التي تكبدها الشخص المؤمن عليه من أجل دفع تكاليف المستشفى
الطبي الجراحي مقابل التدليك اليدوي أو األشعة السينية العالجية أو عالج التمريض بما
في ذلك تكلفة اللوازم الطبية واستئجار سيارة اإلسعاف بعد حدوث إصابة جسدية
عرضية.

الدائم

يستمر ما ال يقل عن سنة واحدة وبعد ذلك يكون ال أمل في تحسنه  ،أو العجز الذي
يستمر أقل من سنة واحدة والذي وفقا لتقدير الشركة ال أمل في تحسنه.

العجز الكلي الدائم

العجز الذي يمنع تماماً الشخص المؤمن عليه من حضور أعماله المعتادة أو أشغاله.

العجز الكلي المؤقت

العجز الذي يمنع الشخص المؤمن عليه مؤقتاً من الحضور إلى أعماله المعتادة أو أشغاله.

الغطاء
وفقاً للملحق رقم  1المرفق
االستثناءات العامة

تسري االستثناءات العامة التالية على جميع أقسام البوليصة خالف ما ه و مش ار إلي ه بم وجب العن اوين
ذات الصلة أدناه أو عندما يتم النص تحديداً على خالف ذلك في أي موضع من مواضع البوليصة.
معرفة التاريخ

يجب أال تكون الشركة مسئولة بموجب هذه البوليصة عن أي من
.1

المطالبات الناتجة عن األضرار الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أو التي
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تتكون من أو الناشئة
 .2المسؤوليات مهما كانت طبيعتها الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر أو مساهم
فيها بواسطة أو الناشئة
 .3اإلجراءات التي تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر
 .4النفقات اإلضافية الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر
من فشل أي معدات معالجة البيانات أو الكمبيوتر أو وسائل اإلعالم أو
الوسائط أو القطع اإللكترونية الصغيرة أو الدوائر المتكاملة أو األجهزة
المماثلة أو أي من برمجيات الكمبيوتر سواء كانت ملكية حامل البوليصة
أم ال لكي يتم
(أ) التعرف على أي تاريخ بشكل صحيح كما هو تاريخ التقويم الصحيح.
تسجيل أو حفظ أو االحتفاظ و /أو بشكل صحيح التعامل مع أو تفسير أو
(ب)
معالجة أي بيانات أو معلومات أو أوامر أو تعليمات نتيجة للتعامل مع أي
تاريخ خالف تاريخ التقويم الصحيح.
(ج) تسجيل أو حفظ أو االحتفاظ و /أو بشكل صحيح معالجة البيانات نتيجة
لتشغيل أي أمر تمت برمجته إلى أي من برمجيات الكمبيوتر لكونه أمر
يسبب فقدان البيانات أو عدم القدرة على حفظ أو االحتفاظ و /أو بشكل
صحيح معالجة مثل هذه البيانات في أو بعد أي تاريخ.
لكن هذا يجب أال يستبعد ( خالف ما يتعلق بالمسؤولية و /أو اإلجراءات كما
هو مذكور أعاله ) المطالبات الناتجة عن األضرار الالحقة التي ليست
مستثناة خالف ذلك  ،والتي تنتج عن خطر محدد كما جاء في األقسام ذات
الصلة.
الخصم

يجب أال تكون الشركة مسئولة عن المبالغ المذكورة في الملحق ذات الصلة فيما يتعلق
بكل وجميع المطالبات كما تم تحديدها بعد تطبيق جميع األحكام والشروط األخرى بالقسم
بما في ذلك أي شرط نسبية.

البيانات اإللكترونية

يجب على حامل البوليصة عدم الحصول على أي تأمين فيما يتعلق بأي مبلغ محدد هنا
بأنه خصم  ،وهذه البوليصة ال تغطي تلف أو تشويه أو محو أو تغيير البيانات االلكترونية
ألي سبب مهما كان على اإلطالق ( بما في ذلك ولكن ال يقتصر على فيروس
الكمبيوتر ) أو فقدان االستخدام أو انخفاض حساب تكلفة الوظيفي أيا كان نوعها الناجمة
عنها بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم في نفس الوقت أو في أي تتابع آخر
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للمطالبة.
ومع ذلك  ،ففي حالة حدوث حريق و /أو انفجار ناتج عن أي من المسائل المذكورة أعاله
 ،فإن هذه البوليصة بالخضوع إلى كل ما فيها من شروط واستثناءات سوف تغطي
األضرار الناشئة خالل مدة التأمين على الممتلكات المؤمن عليها من قبل هذه البوليصة.
التلوث

هذه البوليصة ال تغطي األضرار التي تحدث بسبب
(أ)
(ب)

النشاط اإلشعاعي

هذه البوليصة ال تغطي األضرار التي لحقت بأي ممتلكات من أي نوع أو أي مطالبة أو
حساب ينتج عن أية خسائر تبعية أو ينشأ من أي مسؤولية قانونية ناجمة بشكل مباشر أو
غير مباشر أو مساهم بها بواسطة أو ناشئة من
.1
.2

دوي اختراق جدار الصوت

اإلرهاب

تلوث الممتلكات المؤمن عليها خالف التلوث الذي ينتج عن خطر محدد.
أي خطر محدد قد ينتج نفسه من التلوث.

اإلشعاعات االيونية أو التلوث اإلشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية
ناتجة عن احتراق الوقود النووي.
الخصائص المتفجرة السامة المشعة أو الخصائص الخطرة األخرى ألي تركيبات
نووية متفجرة أو مكونات نووية منها.

هذه البوليصة ال تغطي األضرار الناشئة بسبب موجات الضغط التي تحدث بسبب
الطائرات وغيرها من األجهزة الجوية التي تسير بسرعة الصوت أو سرعات أسرع من
الصوت.
 .1ال تغطي هذه البوليصة
(أ) االضرار التي تلحق بالممتلكات
أي خسائر ناجمة عن انقطاع األعمال
(ب)
(ج) أية مسؤولية
(د) أي إصابات جسدية مهما كانت الطبيعة أو التكلفة أو المصاريف الناتجة عنه
أو الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر من اإلرهاب.
 .2إذا كانت تزعم الشركة أنه بسبب هذا االستثناء أي حساب تكلفة أو خسائر أو
ضرر أو مسؤولية ليست مغطاة من قبل هذا التأمين  ،فإن عبء إثبات العكس
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يجب أن يكون على حامل البوليصة.
 .3فيما يتعلق بتغطية الممتلكات وانقطاع األعمال فقط:
(أ) هذه البوليصة ال تغطي األضرار التي تلحق بالممتلكات أو أي خسائر انقطاع
األعمال الناجمة عنها أياً كان نوعها التي تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر
بسبب أو فيما يتعلق بأي إجراء يتخذ بالسيطرة أو المنع أو القمع أو بأي شكل
من األشكال المتعلقة بأي عمل من أعمال اإلرهاب.
في حالة أن أي جزء من استثناء اإلرهاب قد وجد أنه غير صالح أو غير
(ب)
قابل للتطبيق  ،فإن ما تبقى يجب أن يبقى فعال وفي حيز التنفيذ بشكل كامل.
الحروب واألخطار
المشابهة

هذه البوليصة ال تغطي األضرار أو اإلصابات الجسدية الناجمة بشكل مباشر أو غير
مباشر بواسطة أو ناشئة عن أو نتيجة للغزو أو الحرب أو األعمال العدائية من العدو
األجنبي أو العمليات الحربية ( سواء تم إعالن الحرب أم ال ) أو التمرد أو الحرب
األهلية أو الثورة أو العصيان المدني أو العسكري أو السلطة المغتصبة أو المصادرة أو
التأميم أو طلب الحجز أو التدمير بأمر من الحكومة أو أي هيئة عامة ما عدا التدمير بأمر
من أي سلطة عامة في وقت ولغرض منع انتشار الحريق أو االنفجار.

ملحق رقم 1
ع دفع استالم الشركة للقسط المحدد من قبلها  ،سوف تقوم بدفع التعويضات بناء على الملحق الوارد
أدناه وفقاً لإلصابات الجسدية وكما هو محدد فيما بعد والمتكبدة من قبل أي شخص بما في ذلك السائقين
في جدول رواتب الشركة ( عدا السائقين المتعاقد معهم خارجيا أو المرافقين ) عند ركوب أو الترجل
من أو السفر في المركبة المؤمن عليها ووقوع حادث عنيف ومرئي وواضح والذي يؤديبشكل مستقل
عن أي سبب آخر ( باستثناء العالج الطبي أو الجراحي الذي يتبع هذه اإلصابة ) وخالل ثالثة أشهر
تقويمية من تاريخ حدوث مثل هذه اإلصابة إلى أي مما هو وارد في المرفق  ( 1جدول تعويض فوائد
الحوادث الشخصية ).
ومع ذلك  ،فإنه يجب أن يقتصر تعويض الشركة في هذا الملحق على المبلغ المذكور في جدول
البوليصة في مجملها ألي شخص واحد خالل فترة البوليصة  ،بشرط أن ال يكون عمر مثل هذا الشخص
أقل من  18سنة أو أكثر من  65سنة عند وقت حدوث تلك اإلصابة  ،وتوافق الشركة على الدفع للفئات
العمرية التالية ولكن على أساس مخفض كما هو مبين أدناه:
.1
.2

من  6إلى  17سنة من العمر أو من  66إلى 70سنة من العمر ٪50 ..................
من  0إلى  5سنوات من العمر أو  71سنة من العمر أو أكثر ٪25 .....................
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يجب أال يكون التعويض مستحق الدفع إال بموافقة الشخص المؤمن له ومباشرة إلى الشخص المصاب
أو إلى ممثليه القانونيين أو إلى المؤمن له من خالل التحقق من وثائق التوكيل (وكالة قانونية)
والمستندات  ،وعند دفع هذا التعويض يجب أن يتم إعفاء الشركة من أي تعويض إضافي في حالة
اإلصابة أو الوفاة لذلك الشخص.
إذا كان عدد من األشخاص ( بما في ذلك السائق أو المرافق) في المركبة في وقت وقوع الحادث يتجاوز
العدد المنصوص عليه وفقاً لسعة الركوب في ملحق هذه البوليصة  ،فإنه يجب على الشركة أن تكون
مسئولة فقط عن حجم التعويض التناسبي الذي من شأنه أن يكون مستحق الدفع.
عند دفع قسط إضافي  ،فإن الغطاء في هذا الملحق ينطبق على الشخص الذي يقود ( السائق المدفوع
له ) والركاب و /أو عدد الركاب حسب الملحق لهذه البوليصة أثناء السفر في السيارة المؤمن عليها.
هذا الملحق ال ينطبق إال إذا تم تحديد ذلك في جدول البوليصة.
االستثناءات:
بالرغم مما سبق  ،فإن الشركة يجب أن ال تقوم بالتعويض عن ما يلي:
•
•
•

أي جزء من التعويض أو حساب الدفع حتى المبلغ اإلجمالي تم تأكيده واالتفاق عليه.
الوفاة أو اإلصابة الناجمة عن االنتحار أو محاولة االنتحار.
الوفاة أو اإلصابة من قبل أي شخص يقود المركبة المؤمن عليها تحت تأثير الكحول أو
المخدرات.

بالنظر إلى النواحي األخرى من األحكام واالستثناءات وشروط البوليصة.
جدول حجم التعويضات

م

1

جدول حجم التعويضات ( النسبة
المئوية  %لمبلغ رأس المال
المؤمن عليه )

الوصف

% 100

الوفاة

14

طوكيو مارين
نيتشيدو

2

العينين

أ

فقدان البصر في كلتا العينين

% 100

ب

فقدان البصر في عين واحدة

% 60

ج

نقص قوة اإلبصار التصحيحية ألحد العينين إلى  0.60أو أقل

%5

د

تقلص المجال البصري ألحد العينين

%5

3

األذنين

أ

فقدان كلي ودائم لقوة السمع في كلتا األذنين

% 80

ب

فقدان كلي ودائم لقوة السمع في أذن واحدة

% 30

ج

عدم قدرة أحد األذنين على س ماع الص وت الع ادي على مس افة
 50سنتيمتر أو أكثر

4

األنف

أ

اضطراب ملحوظ في وظيفة األنف

5

المضغ أو النطق

%5

% 20
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% 100

أ

فقدان كلي ودائم لوظيفة المضغ أو النطق

ب

اضطراب ملحوظ في وظيفة المضغ أو النطق

% 35

ج

اضطراب في وظيفة المضغ أو النطق

% 15

د

ضرر في خمس أسنان أو أكثر

6

تشوه المظهر الخارجي ( الوجه  ،أو الرأس  ،أو العنق )

أ

تشوه ملحوظ للمظهر الخارجي

ب

تشوه المظهر الخارجي ( مثل ندب ة قطره ا س نتيمترين اث نين أو
طولها ثالثة سنتيمترات في الوجه )

7

العمود الفقري

أ

تشوه ملحوظ أو اضطراب حركي ملحوظ في العمود الفقري

% 40

ب

اضطراب حركي في العمود الفقري

% 30

ج

تشوه في العمود الفقري

% 15

8

الذراعين ( عند أو فوق مفصل الرس..غ ) أو الس..اقين ( عن..د أو

%5

% 15
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فوق مفصل الكاحل )
أ

فقدان أحد الذراعين أو أحد الساقين.

% 60

ب

فقدان كلي ودائم لوظيفة أكثر من مفصل واحد من ثالثة مفاصل
رئيسية من أحد الذراعين أو أحد الساقين.

% 50

ج

فقدان كلي ودائم لوظيفة مفصل واحد من ثالثة مفاص ل رئيس ية
من أحد الذراعين أو أحد الساقين.

% 35

د

اضطراب في وظيفة أحد الذراعين أو أحد الساقين.

9

األصابع

أ

فقدان إبهام أحد اليدين فوق مفصل اإلصبع.

% 20

ب

اضطراب ملحوظ في وظيفة إبهام أحد اليدين.

% 15

ج

فقدان أحد األصابع غير اإلبهام عند أو فوق مفصل اإلصبع.

%8

د

اضطراب ملحوظ في وظيفة أحد األصابع غير اإلبهام.

%5

%5

 10أصابع القدم
أ

فقدان إصبع القدم الكبير في إحدى القدمين عن د أو ف وق مفص ل
إصبع القدم.
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ب

اض طراب ملح وظ في وظيف ة إص بع الق دم الكب ير في إح دى
القدمين.

%8

ج

فقدان أح د أص ابع الق دم غ ير إص بع الق دم الكب ير عن د أو ف وق
مفصل القدم الثاني

%5

د

اضطراب ملحوظ في وظيفة أحد أصابع القدم غ ير إص بع الق دم
الكبير

%3

 11العجز الكلي الدائم في تلبية االحتياجات الشخصية
% 100

ناجم عن اضطراب بدني ملحوظ
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