
المسؤولية العامة

طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس  شركة بوليصة

مقدمة

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

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

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

البوليصة ( صحيحة وتعكس التغطية المطلوبة . 

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

ممكن ، بما يلي :

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

تغيرت . 

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

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

البوليصة ، أو ينجم عنه عدم فعاليتها بشكل كامل . 

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

االلتزام بذلك قد يعوق أي مطالبة . 

عقد البوليصة

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

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

البوليصة ، شريطة ما يلي : 

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

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

البوليصة . 

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

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

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

إليه في هذه البوليصة . 

التوقيع لصالح وبالنيابة عن

شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس 
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الشروط العامة للمطالبات 

بشكل مح��ددالشروط العامة للمطالبات التالية ، تسري على كافة بنود البوليصة ، إال إذا نصت البوليصة 
على غير ذلك .

قبول المسؤولية :

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

المطالبات – حقوق الشركة : 

يحق للشركة ، سواء قبل أو بعد تعويض حامل البوليصة ، أن تقوم باسم حام��ل البوليص��ة ، بال��دفاع عن
أو تسوية أي مطالبة أو اتخاذ إجراءات لطلب االسترداد أو تأمين التعويض ، من أي جهة خارجي��ة فيم��ا

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

ويل��تزم حام��ل البوليص��ة بالس��ماح للش��ركة بالوص��ول إلى أي مق��رات ، وقعت فيه��ا أض��رار ، وامتالك
واالستحواذ� على أو التعامل مع الممتلك��ات ب��أي ش��كل معق��ول . وال يتم التخلي عن أي ممتلك��ات لص��الح

الشركة . 

إخالء المسؤولية :

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

التي تنشأ عن حادثة واحدة ، الحد المحدد من المسؤولية ، أو المبل��غ الم��ؤمن علي��ه بع��د خص��م أي مب��الغ

مس��ددة بالفع��ل أو أي مب��الغ أق��ل ، يمكن تس��وية المطالب��ة ) المطالب��ات ( مقابله��ا ، وبع��د ذل��ك ال تتحم��ل

الشركة أي مسؤولية أخرى فيما يتعلق بهذه المطالبة أو هذه السلسلة من المطالبات ، باستثناء أي مبلغ أو

تكاليف أو مصروفات يتم تحملها قبل تاريخ السداد . 

المعلومات والمساعدة :

كافة معلومات التفاصيل والمساعدة التي قد يتم طلبها بشكل معقول بواسطة الش��ركة يجب أن يتم تق��ديمها
من قبل حامل البوليصة على نفقة حامل البوليصة . 

الحد من الضرر :
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بعد الضرر ، يجب اتخاذ إجراء فوري� من قبل حامل البوليصة للحد من هذا الضرر� وتجنب االنقطاع أو
التوقف عن العمل . 

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

إخطار الشركة :

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

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

معقول ، إلى الشركة . 

 يوم��ًا أو خالل اي وقت آخق��ر تح��دده الش��ركة كتاب��ة30ويجب تقديم بي��ان مفص��ل ب��أي مطالب��ة ، خالل 

وتسمح به .

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

إعالن قضائي� آخر ذي صلة ، أو أي وثائق قانونية أخرى صادرة ضد حامل البوليصة بعد الخسارة . 

التعديل :

في حالة ظهور� أي جزء من القسط في الملحق كقسط قابل للتعديل ، يل��تزم حام��ل البوليص��ة خالل ش��هر
واحد من انتهاء كل فترة تأمين أو أي ف�ترات أخ�رى ق�د تس�مح به�ا الش�ركة ، بتق�ديم التفاص�يل ال�تي ق�د
تطلبها الشركة ، ويتم تعديل قسط� هذه الفترة وفقا لذلك ، حسب أي حد أدنى من القسط ) األقس��اط� ( ال��تي

قد تكون مطلوبة . 

وفي حالة تم حساب أي جزء من القسط بناء على توقعات� مقدمة من قبل حامل البوليص��ة ، يل��تزم حام��ل
البوليصة بحفظ سجالت دقيقة تشتمل على كافة التفاصيل التي تتعلق بذلك ، ويل��تزم� بالس��ماح للش��ركة أو

ممثليها ، بفحص هذه السجالت في أي وقت .

القانون الساري : 

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

30يجوز للشركة أن تلغي هذه البوليصة ، أو أي بند من بنود هذه البوليصة ، بع��د إرس��ال إخط��ار قب��ل 
يوما من خالل البريد المس��جل إلى حام��ل البوليص��ة ، على آخ��ر عن��وان معل��وم ل��ه ، وفي ه��ذه الحال��ة ،
يجوز لحامل البوليصة ، حسب رأي الشركة ، أن يحصل على عائد مناس��ب من القس��ط عن الف��ترة غ��ير

المنتهية من التأمين . 

التغيير في الحقائق : 

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

وجود تغيير في المقرات أو العمل أو زيادة في مخاطر الفقدان أو الضرر ..1
وجود أي تغيير في الحقائق المادية ..2
توقف اهتمام حامل البوليصة ، باستثناء حالة الوصية أو ما ينص عليه القانون ..3

ما لم يقم حامل البوليصة على الفور بعد معرفة ذلك ، بإرس��ال إخط��ار كت��ابي إلى الش��ركة ، م��ع موافق��ة
الشركة على االستمرار� في تقديم هذا التأمين . ويلتزم� حامل البوليصة بسداد أي أقس��اط� إض��افية إذا طلب

منه ذلك . 

الشروط المسبقة للمسؤولية : 

كاف�ة الش�روط� الس�ارية على ه��ذه البوليص�ة ، س��واء ك��انت عام�ة أو خاص��ة ب��البنود ، تس�ري من��ذ وقت
سريانها وإرفاقها� بهذه البوليصة ، خالل مدة سريان هذه البوليصة . ومن شأن االخفاق في االل��تزام به��ذا

البند أن يمثل مانعا ألي مطالبة . 

الغش :

كافة المزايا بم��وجب ه��ذه البوليص��ة يتم مص��ادرتها� إذا ك��انت أي مطالب��ة تش��تمل على الغش أو المبالغ��ة
المتعمدة في أي من  جوانبها ، أو إذا كان الض��رر واقع��ا� نتيج��ة فع��ل متعم��د ، أو تواط��ؤ من قب��ل حام��ل

البوليصة . 

عدم اإلفصاح :

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

عدم اإللغاء :
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ال يلغى التأمين المقدم بموجب هذه البوليصة نتيجة أي فعل أو إغفال غ��ير معل��وم أو خ��ارج عن س��يطرة
حام��ل البوليص��ة ، ي��ؤدي إلى زي��ادة مخ��اطر الض��رر أو اإلص��ابة الجس��دية ، ش��ريطة أن يخط��ر حام��ل
البوليصة الشركة بذلك كتابيًا، بمجرد علمه بهذا الفعل أو اإلغفال ، وأن يس��دد القس��ط اإلض��افي إذا طلب

منه ذلك . 

الممثلون الشخصيون :

في حالة وفاة حامل البوليصة ، س��وف تس��دد الش��ركة المب��الغ المس��تحقة إلى الممثلين الشخص��يين لحام��ل
البوليصة ، كم�ا ل�و ك�انت تس�ددها بم�وجب ه�ذه البوليص�ة إلى حام�ل البوليص�ة في حال�ة ع�دم الوف�اة ،

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

ضمان سداد األقساط :

 يوم�ا60من الشروط المسبقة للمسؤولية أن يتعهد حامل البوليصة بالس�داد� الكام�ل لمبل�غ األقس�اط� خالل 
من بدء سريان هذه البوليصة ، إلى الشركة . 

وفي حالة عدم سداد مبلغ األقساط إلى الش��ركة خالل الم��دة الزمني��ة المح��ددة ، يح��ق للش��ركة إلغ��اء ه��ذه
البوليصة من خالل إخطار حامل البوليصة كتابيا . ويخضع� اإللغاء للشروط التالية : 

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

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

 أي��ام باإللغ��اء ، إلى حام��ل5من المتف��ق علي��ه ، أن الش��ركة ترس��ل إخط��ارا مس��بقًا ال تق��ل مدت��ه عن 
البوليصة . 

تعريفات عامة

التعريفات العامة التالية تسري على هذه البوليصة ، وعندما تظهر هذه الكلم��ات المعرف��ة في الص��ياغة ،
فإنها تعني المعنى نفسه الوارد في البوليصة ، إال إذا تم تعديل ذلك على وجه الخصوص . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

العمل : 

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

 :الشركة
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، و/أو أي شركة تأمين أخرى حسب م��ا ه��و مح��دد فيشركة طوكيو� مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس� 
الملحق .

فيروس الكمبيوتر :

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

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

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

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

الضرر : 

الخسارة أو الدمار و/أو الضرر� العرضي المادي

الخصم ) الخصومات ( :

المبلغ األول ) المحدد في المواصفات ( لك��ل مطالب��ة س��ارية يتحم��ل حام��ل بوليصةالبوليص��ة المس��ؤولية
عنها . 

البيانات اإللكترونية : 

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

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

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

مدة سريان التأمين :

 ص��باحا ( وتنتهي�00.01التواريخ المحددة في الملحق ، وتبدأ من الدقيق��ة األولى بع��د منتص��ف اللي��ل ) 
 مساء ( . 00:00في وسط الليل ) 

البوليصة : 

الكلمات والملحق ، والمواصفات التي تشكل هذه البوليصة. 

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

التلوث :

إطالق أو نشر أو تنفيس أو خروج أبخرة الدخان أو الرغ��اوي أو األحم��اض أو الكيماوي��ات� الس��امة ، أو
الكيماوي��ة ، أو الس��وائل أو الغ��ازات أو المخلف��ات أو غ��ير ذل��ك من أن��واع التل��وث على األرض أو أي

مجاري مائية أو أي مياه ) بما في ذلك المباني أو اإلنشاءات األخرى عليها ( . 

المقرات :

تلك المقرات الموضحة في الملحق . 

الملحق / المواصفات :

تلك األجزاء من البوليصة التي تنص على المعلومات المقدمة إلى الشركة ، والتي تكون أساس هذا العقد
، وتوضح التغطية والحدود� المختارة .

البند ) البنود ( : 

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

اإلرهاب :

العمل الذي يتضمن ، على سبيل المثال ال الحصر ، استخدام الق��وة أو العن��ف ، و/أو التهدي��د ب��ذلك ، من
أي شخص أو مجموع�ة ) مجموع�ات ( من األف�راد� ، س��واء ك��ان يعم��ل بمف��رده أو بالنياب��ة أو من خالل
االرتباط مع أي منظمة ) منظمات ( أو حكوم��ة ) حكوم��ات ( ملتزم��ة ب��أي أه��داف سياس��ية أو ديني��ة أو
فكرية أو ما شابه ذلك من األهداف ، بما في ذلك استهداف التأثير على أي حكومة و/أو إرهاب الجمهور

أو أي جزء من الجمهور� . 

 

االستثناءات العامة :

االستثناءات العامة التالية تسري� على كافة بنود البوليصة ، إال إذا أش��ير إلى غ��ير ذل��ك ، تحت العن��اوين
ذات الصلة أدناه ، أو إذا نص على غير ذلك على وجه الخصوص ، بخالف ذلك في البوليصة .

التحقق من التواريخ :
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ال تتحمل الشركة المسؤولية بموجب هذه البوليصة ، عما يلي :

المطالبات التي تنتج عن الضرر المباشر� أو غير المباشر الذي يقع نتيجة أو يتكون من أو ينشأ عن.1
المسؤولية بغض النظر عن طبيعتها ، والتي تنتج بصورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة نتيج�ة ، أو تنش�أ.2

عن
اإلجراءات التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.3
المصروفات اإلضافية التي تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة .4

عن تعطل أي كمبيوتر أو معدات معالجة بيانات أو وس��ائط أو رق��ائق� أو دوائ��ر مدمج��ة أو م��ا ش��ابه
ذلك من األجهزة المشابهة أو أي برامج كمبيوترية ، سواء كانت ملكية لحامل البوليصة أم ال

تتحقق من أي تاريخ بشكل صحيح ، على أنه تاريخ صحيح.1
تص��ور� أو تحف��ظ أو تحتف��ظ و/أو تس��تغل أو ت��ترجم أو تع��الج الت��اريخ أو المعلوم��ات أو األوام��ر� أو.2

التعليمات بشكل صحيح ، نتيجة معاملة أي تاريخ غير صحيح ، على أنه تاريخ صحيح . 
تصور أو تحفظ أو تحتفظ و/أو تعالج البيانات بشكل صحيح ، نتيج��ة عملي��ات أي أم��ر ، تم برمجت��ه.3

في أي برامج كمبيوتر� كأمر يس�بب فق�د البيان�ات أو ع�دم الق�درة على تص�وير� أو حف�ظ أو االحتف�اظ
بالبيانات و/أو معالجة هذه البيانات في أو بعد أي تاريخ . 

لكن ذلك ال يستثني ) بخالف ما يتعل�ق بالمس�ؤولية و/أو اإلج�راءات الموض�حة أعاله ( المطالب�ات ال�تي
تنتج عن الضرر الالحق ، غير المستثنى� ، والذي ينتج نفسه عن مخاطرة محددة ، حسب ما هو موض��ح

في البنود ذات الصلة . 

الخصومات :

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن المبالغ المحددة في المالحق ذات الصلة ، فيما يتعلق بكل مطالب��ة ، بع��د
تطبيق كافة الشروط� واألحكام الخاصة بهذا البند ، بما في ذلك أي شرط “ معدل “ . 

البيانات اإللكترونية :

ال يقدم حامل البوليصة أي تأمين على أي مبلغ محدد كخصومات بموجب هذه البوليصة . وال تغطي هذه
البوليصة تضرر� ، أو انقطاع ، أو إهالك أو فساد أو تغيير البيانات اإللكترونية ، ألي سبب كان ، بغض
النظر عن طبيعة هذا السبب ) بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، فيروسات الكمبيوتر ( أو فقدان
االستخدام أو االنخفاض في الوظائف أو أي مصروفات� بغض النظر عن طبيعتها ، مما ينجم عن ذل��ك ،
بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر ، يسهم في الوقت ذاته ، في أي من النتائج األخرى للمطالبة . 
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ومع ذلك، فإنه في حال نشوب حريق و/أو وقوع� انفجار ناتج عن اي من المسائل الموصوفة اعاله، ف��إن
هذه البوليصة تغطي الضرر� الواقع على أي من الممتلك��ات الم��أمن عليه��ا خالل م��دة س��ريان البوليص��ة،

وذلك وفقًا للشروط واالستثناءات الخاصة بهذه البوليصة. 

التلوث :

هذه البوليص��ة ال تغطي التل�وث إال إذا ك�ان ذل��ك التل��وث ناجم��ا عن ح��ادث مف��اجئ قاب��ل للتحدي��د وغ�ير

مقصود وغير متوقع� ، يقع بشكل كامل في وقت محدد ومكان محدد خالل فترة سريان التأمين . 

ويكون حد مسؤولية الشركة حسب ما ه�و مح�دد في الملح�ق ، عن أي حادث�ة واح�دة ، وحس�ب مجم�وع

المسؤولية في أي فترة تأمينية واحدة . 

النشاط اإلشعاعي :

هذه البوليصة ال تغطي األضرار� التي تلحق بأي عق��ار ، بغض النظ��ر عن طبيع��ة ه��ذا الض��رر ، أو أي

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

أو بسبب أي مما يلي : 

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

أي مخلفات نووية ناجمة عن احتراق الوقود� النووي . 

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

اإلرهاب :

هذه البوليصة ال تغطي :.1
األضرار التي تلحق بالعقارات.1
أي خسارة ناجمة عن انقطاع العمل.2
أي مسؤولية.3
أي إصابة جس��دية بغض النظ��ر عن طبيعته��ا� ، أو أي تك��اليف أو مص��روفات تنجم بص��ورة.4

مباشرة أو غير مباشرة عن أي عمل إرهابي . 
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إذا زعمت الش��ركة أن��ه بس��بب ه��ذا االس��تثناء ، لم يتم تغطي��ة أي خس��ارة أو ض��رر أو تك��اليف أو.2
مصروفات أو مسؤولية ، بموجب هذا التأمين ، فإن عاتق اثبات مسؤولية م��ا يخ��الف ذل��ك يق��ع على

حامل البوليصة. 

الحروب والمخاطر المصاحبة لها :

هذه البوليصة ال تغطي األضرار� أو اإلص�ابة الجس�دية ال�تي تق�ع بص�ورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة ، أو
نتيجة أو بسبب ، الحروب أو أعمال الغزو من العدو األجنبي ، أو القتال أو أو العمليات الحربية ) س��واء
أعلنت الحرب أم ال ( أو الحروب األهلية ، أو التمرد ، أو الثورات ، أو العص��يان المس��لح ، أو اإلف��راط
في استخدام الق��وة العس��كرية أو الق��وة المفرط��ة ، أو الت��أميم أو المص��ادرة ، أو الت��دمير ، من خالل أم��ر
حكومي أو أي سلطة عامة ، باستثناء التدمير الذي يحدث نتيجة إصدار قرار من السلطة العامة في وقت

ولهدف منع انتشار� الحريق� أو االنفجار . 

شروط الحماية العامة والصيانة

ش��روط� الحماي��ة العام��ة والص��يانة التالي��ة تس��ري على كاف��ة بن��ود� البوليص��ة ، إال إذا نص على وج��ه
الخصوص على غير ذلك ، في أي مكان آخر في البوليصة . 

: الفحص الكهربي ) المقرات واألجهزة ( 

من الشروط المسبقة للمسؤولية ، ما يلي : 

فحص واختبار� النظام الكهربي في المقر ) أو أي جزء من المق��ر خ��اص بحام��ل البوليص��ة( من.1
قبل الدفاع المدني ، مع إصدار شهادة فحص بذلك بعد هذا الفحص .

أي عمل محدد في تلك الشهادة لضمان أن التثبيت الكهربي يفي بمتطلب��ات ال��دفاع الم��دني ، ويتم.2
 يوما من إصدار الشهادة .60خالل 

االحتفاظ بنسخة من كل شهادة انتهاء وفحص من قبل حامل البوليصة وتت��اح للش��ركة عن��د طلب.3
الشركة ذلك . 

يتم فحص واختبار التثبيت الكهربي كذلك خالل المدى الزمني الموصى� ب��ه عن��د إص��دار ش��هادة.4
االنتهاء والفحص .

يجب ان يتم فحص واختبار� كافة األجهزة الكهربائية الكائنة في مق��ر حام��ل البوليص��ة ، من قب��ل.5
عضو في الدفاع المدني ، مرة واحدة على األقل كل عام ، لضمان حالتها وسالمتها ومواءمتها .
ويتم إرفاق بيان : “ مختبر للسالمة الكهربية “ ) مع إظهار تاريخ الفحص ( مع كافة األجهزة . 
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المعقولة :الوقائية االحتياطات 

ومن الشروط� المسبقة للمسؤولية ، أن يل��تزم حام��ل البوليص��ة بكاف��ة اإلج��راءات الوقائي��ة المعقول��ة لمن��ع
وقوع أو الحد من وقوع الخسائر� بموجب هذه البوليصة . 

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

منع الحوادث أو أي إصابات أو أضرار . .1
مراقبة وااللتزام بالقواعد وااللتزامات� والمتطلبات القانونية أو قوانين السلطات المحلية .2
اختيار واإلشراف� على الموظفين.3
حفظ وترتيب والحفاظ على آالت ومعدات المقر وكل شيء مستخدم في العمل.4
عالج أي عيب أو خطر قد يص��بح ظ��اهرا ، واتخ��اذ� اإلج��راءات اإلض��افية الالزم��ة ، حس��ب م��ا ق��د.5

تتطلبه الظروف� .

التعريفات اإلضافية

التعريفات اإلضافية التالية تسري على كل هذا البند ، وعندما تظهر هذه الكلمات المعرفة داخل هذا البن��د
، فإنها� تعني المعاني نفسها في كل هذا البند . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

اإلصابة الجسدية :

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

الموظف :

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

أي شخص يعمل بموجب عقد توظيف أو تدريب لدى :.1
حامل البوليصةأ.
أي طرف آخر يتم تقديمه أو توظيفه لصالح حامل البوليصةب.

أي رئيس عمال أو مقاول من الباطن للعمال فقط أو أي شخص يتم تقديمه من قبلهم.2
أي شخص موظف� ذاتيا يعمل لصالح حامل البوليصة.3
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أي شخص يتم تقديمه إلى حامل البوليصة بموجب عقد أو اتف�اق ينص على أن ذل�ك الش�خص يعت��بر.4

موظفا لدى حامل البوليصة لفترة هذا العقد أو هذه االتفاقية

أي شخص يشارك في أي حكومة أو أي خبرة عملية أو تدريب أو دراسة أو ما شابه ذلك.5

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

الحدود الجغرافية :

أي مكان في العالم . 

المنتج :

أي سلعة أو بن��د أو عنص��ر مص��نع أو مبل��غ أو م��ورد� أو م��ركب أو مثبت أو مع��الج أو مب��دل أو مص��لح

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

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

التغطية

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

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

اإلصابة الجسدية ألي شخص ، باستثناء الموظف ، حيث تنشأ هذه اإلصابة من وخالل عملهم.1

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

البوليصة أو أي موظف�

الضوضاء أو التدخل في حق االرتفاق ألي من الهواء أو الضوء أو المياه أو الطريق� . .3

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

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

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

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

ضد حامل البوليصة التي يسري عليها التعويض المنصوص عليه في هذه البوليصة . 
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سداد أتعاب المحامين التي تم تحملها بموافقة الشركة على ذلك خطيًا على تمثيل حامل البوليص��ة فيب.

اإلجراءات امام اي محكمة والتي تنشأ عن أي عمل أو إغف�ال نتيج�ة أي دع�وى ق�د تك�ون موض�وع

التعويض الذي تنص عليه هذه البوليصة ، 

وفقًا لمصطلحات االستثناءات اإلضافية والشروط� اإلضافية في هذا البند ، واالستثناءات العامة والشروط�

العامة التي تنص عليها هذه االتفاقية . 

االستثناءات اإلضافية

هذا البند ال يسري على المسؤولية أو التعويض

المشورة واإلهمال المهني :

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

كانت بأتعاب أم ال . وه��ذا االس��تثناء ال يس��ري على المش��ورة أو التعليم��ات أو المعلوم��ات ال��تي تق��دم أو

يجب أن تقدم فيما يتعلق بالمنتج . 

أسبيستوس : 

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

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

دعوى أو قضية . 

المسؤولية التعاقدية :

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

عيوب التصنيع :

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

الرسوم والغرامات والتعويضات األخرى : 

فيما يتعلق بكل مما يلي : 
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سداد أي رسوم أو غرامات أو تعويضات� عن الضرر.1

التعويضات التأديبية أو النظامية.2

العمل خارجًا :

ما يتعلق بالزي�ارة أو العم�ل في منص��ات الحف��ر البحري��ة أو المنص��ات البحري�ة أو أي منطق��ة أو منص�ة

دولية أو تركيب دولي ، أو ما ينشأ عن النقل البحري أو الجوي ، أو الصعود� إلى أو الهبوط� من البواخر

أو الطائرات . 

استثناء المسؤولية عن المنتجات :

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

المباع أو المورد لالستهالك في مقر حامل البوليصة . 

الفطريات السامة :

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

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

غير ذلك . 

العربة أو الباخرة أو الطائرة :

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

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

القانون على التأمين أو السالمة ، أو عندما يتم تقديم التعويض بموجب أي بوليصة سيارة أو تأمين محدد

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

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

العربة خالل استخدامها كأداة للتجارة ، أو أي باخرة أو طائرة مصنوعة أو جهاز حف��ر نفطي أوب.

ما يقصد بها أن تطفو أو تسافر عبر المياه أو الجو أو الفضاء أو تحميل أو إفراغ هذه الباخرة أو

الطائرة ، بخالف

أي مركبة مائية مملوكة آلخرين ومستخدمة من قبل حامل البوليصة للعمل.1
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المركبة المائية غير العاملة بالطاقة.2

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

اللنشات ذات المحركات التي ال يتعدى طولها عشرين قدما . .4

الشروط اإلضافية

خصومات أضرار الملكية :

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

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

السلطة القضائية على مستوى العالم :

) باستثناء الواليات المتحدة األمريكية / كندا (

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

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

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

من خالل اتفاق مشترك أو غير ذلك . 

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

أي قانون أو سلطة قضائية ألي محاكم أخرى . 

التغطيات اإلضافية

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

االستثناءات العامة وشروط� هذه البوليصة .

 تمتد هذه البوليصة بموجب هذا البند لتعوض عن:

األطراف المؤمنة اإلضافية :

بناء على طلب حامل البوليصة .

أي مدير أو شريك أو موظف.1
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أي مس��ؤول أو عض��و أو مس��اعد تط��وعي أو موظ��ف� ل��دى حام��ل البوليص��ة أو في المنظم��ات.2

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

اإلسعاف ، خالل العمل بصفتهم 

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

بواسطة الموظفين . 

التعويض عن الحضور إلى المحكمة :

ألي مدير أو شريك أو موظف يحضر� إلى المحكمة كشاهد بناء على طلب الشركة فيم��ا يتعل��ق بال��دعوى

الخاصة التي يستحق� بموجبها حامل البوليص��ة التع�ويض بم�وجب ه��ذا البن�د ، ف��إن الش�ركة س�وف� تق��دم

تعويضا إلى حامل البوليصة وفق المعدالت التالية لكل يوم يطلب فيه الحضور :

 درهم إماراتي500أي مدير أو شريك لحامل البوليصة : .1

 درهم إماراتي250أي موظف� : .2

المسؤوليات المشتركة :

عندما يتم تسمية أكثر من طرف كحامل للبوليصة ، كما لو كان كل طرف مؤمن عليه بشكل خاص ،

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

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

يكون قد تم تسميتهم� كمؤمن عليهم . 

الرعاية والسيطرة :

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

البوليصة ، ولكن بشكل مطلق فيما يتعلق بما يلي : 

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

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

ولكن في حوزت��ه المؤقت��ة أو في حوزت��ه بغ��رض العم��ل فيه��ا أو عليه��ا ، م��ع اس��تثناء األج��زاء

المحددة من العقار أو الملكية المادية التي يتم العمل عليها . 
17



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

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

االتفاق . 

وفاة حامل البوليصة :

في حالة وفاة حامل البوليصة فإن الممثل الشخصي� لحامل البوليص��ة ، فيم��ا يتعل��ق بالمس��ؤولية القانوني��ة

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

التعويض للمسؤولين :

أي مسؤول يتصرف كما لو كان هو حامل البوليص��ة ، فيم��ا يتعل��ق بالمس��ؤولية ال��تي تنش��أ عن اإلص��ابة

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

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

المسؤولية الطارئة عن المركبات ذات المحرك

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

العامة للبوليصة ، فإن مسؤولية حامل البوليصة عن اإلص��ابة الجس��دية أو الض��رر ال��ذي يلح��ق بالملكي��ة

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

بالعمل ال��ذي يعم��ل في��ه حام�ل البوليص�ة ، وال��تي ال تك�ون مملوك�ة أو مقدم�ة من حام�ل البوليص�ة ، أو

مجلوبا بواسطة حامل البوليصة أو مقادة من قبل حامل البوليصة، إال وفق المدى ال��ذي ال يك��ون في��ه أي

استحقاق للتع�ويض بم�وجب أي بوليص�ة س�يارة أو أي ت�أمين مح�دد آخ�ر ، ش�ريطة أال تتحم�ل الش�ركة

المسؤولية عن الضرر الذي يقع على هذه السيارة أو السلع المنقولة ، وتلتزم بتعويض حامل البوليص��ة ،

وليس أي شخص آخر . 
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ال تتحمل الشركة المسؤولية إذا كان أي شخص آخر يقود السيارة ، ال يحمل رخصة قيادة لهذه العرب��ة ،

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

على مثل هذه الرخصة . 

المسؤولية الشخصية لماوراء البحار :

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

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

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

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

 ( ملكية أو شغل األرض أو المباني2) 

 ( ممارسة أي تجارة أو مهنة3) 

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

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

الخطرة

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

أو أي عضو في عائلة ذلك المدير أو الموظف

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

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

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

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

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

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

الدعاوى . 

المالحق

م��ا يلي يس��ري� إذا نص علي��ه الملح��ق ، ويخض��ع لش��روط� االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط ه��ذا البن��د ،

واالستثناءات العامة وشروط البوليصة . 

تضمين الواليات المتحدة األمريكية وكندا :
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التأمين بموجب هذا البند يمتد للتعويض في الحاالت ال�تي تح�دث فيه��ا ال�دعاوى أو اإلج�راءات القانوني��ة

التي تتخذ أو تنشأ في الواليات المتحدة األمريكية أو كندا ، أو في أي منطقة داخ��ل الس��لطة القض��ائية في

هاتين الدولتين ، شريطة ما يلي : 

مسؤولية الشركة فيما يتعلق بكافة التعويضات المستحقة عن :.1
التكاليف والمصروفات القابلة لالسترداد والتي يتحملها المدعي من حامل البوليصة ..1
التكاليف والمصروفات التي تحملتها الشركة أو حامل البوليص��ة بن��اء على الموافق��ة الكتابي��ة.2

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

تحقيق أو حادث مميت أو للدفاع خالل أي إجراءات قانونية . 
يجب ان ال تتعدى� حد المسؤولية الموضح في الملحق . 

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

ال تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار تأديبية أو نظامية ..3
ال تتحمل الشركة المسؤولية عن : .4

أي مس���ؤولية تنجم عن إطالق أو نش���ر أو تنفيس أو خ���روج أبخ���رة ال���دخان أو الرغ���اوي أوأ.
األحماض أو الكيماويات الس��امة ، أو الكيماوي��ة ، أو الس��وائل أو الغ��ازات أو المخلف��ات أو غ��ير

ذلك من أنواع التلوث على األرض أو أي مجاري مائية أو أي مياه . 
أي تكاليف أو مصروفات� تنشأ عن أي مطالبة أو طلب حكومي� يفحص��ه حام��ل البوليص��ة لتق��ييمب.

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

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

المصروفات مقابل هذا الضرر أو للحصول على أي تعويض . 

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

وفقا لذلك . 

قيد مسؤولية مالك العقار :

التأمين بموجب هذا البند يعوض حامل البوليصة فقط ضد كاف��ة المب��الغ المس��تحقة على حام��ل البوليص��ة

قانونيا� كتعويض فيما يتعلق باإلصابة الجسدية أو الضرر على الملكي��ة المادي��ة ، مم��ا يح��دث خالل ف��ترة

سريان التأمين ونتيجة أي عيب في المقر أو ما ينشأ من صيانة أو إصالح أو تزيين المقر . 
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شريطة ما يلي :

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

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

على الفور بإصالح هذه العيوب ، وفي هذه األثناء يقوم باتخاذ كافة اإلجراءات المؤقتة في هذه الظروف

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

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