جميع مخاطر انقطاع األعمال
بوليصة تأمين لشركة طوكيو مارين آند نيتشيدو فاير إنشورانس
المقدمة
 .نشكركم على التأمين على أعمالكم التجارية مع شركة طوكيو مارين آند نيتشيدو فاير إنشورانس (الشركة)
تمثل بوليصة التأمين الماثلة عقداً قانونياً و من ثم يتعين مراجعتها للتأكد من أن كل التفاصيل الواردة في الج00دول
( المرفق والتي تشكل جزءا ال يتجزأ من صياغة هذه البوليصة ) صحيحة وتعكس التغطية التأمينية المطلوبة.
وعليك ( بصفتك حامل البوليصة ) تبليغنا أو تبليغ مستشار التأمين الخاص بك في أقرب وقت ممكن :
 1إذا كان هناك اختالف أو سهو في التأمين المقدم أو إذا تغيرت متطلبات التأمين الخاصة بك .
 2بأي حقيقة ( حقائق ) أو تغيير ( تغييرات ) يجب علينا أخذها بعين االعتبار في تقييمن00ا له0ذا الت0أمين أو قبولن0ا
له إذ أن عدم اإلفصاح عن جميع الحقائق أو التغييرات ذات الص0لة ق0د يبط0ل ه0ذه البوليص0ة أو ي0ترتب عليه0ا
عدم تفعيلها تفعيال كامال .
ويجب على حامل البوليصة االمتثال لجميع اإلجراءات المنصوص عليها في البوليصة؛ حيث أن عدم القيام بذلك
قد يمنع أي مطالبة .
عقد البوليصة
في مقابل دفع حامل البوليصة أو موافقته على دفع القس00ط على النح00و الم00بين في الج00دول  ،تواف00ق الش00ركة على
تع00ويض حام00ل البوليص00ة أو دف00ع الفوائ00د والتعويض00ات المق00ررة بالق00در وبالطريق00ة المنص00وص عليه00ا في ه00ذه
البوليصة على أنه :
 1يجب أن يخض00ع حام00ل البوليص00ة لجمي00ع األحك00ام والش00روط أو القي00ود و/أو االس00تثناءات ال00واردة في ه00ذه
البوليصة أو في أي مالحق إضافية
 2يجب أال تتجاوز مسؤولية الشركة المبالغ المؤمن عليها أو حدود المسؤولية المبينة في هذه البوليصة .
 3يجب أن يقرأ الجدول  ،شروط المطالب00ات العام00ة والش00روط العام00ة والتعريف00ات العام00ة واالس00تثناءات العام00ة
وشروط الصيانة والحماية العامة والغطاءات التأمينية النشطة معا كجزء من عقد واحد ويجب أن تحمل أي كلمة
أو عبارة ألحق بها معنى معين نفس المعنى المبين في البوليصة .
التوقيع بالنيابة عن ولصالح
شركة طوكيو مارين آند نيتشيدو فاير إنشورانس
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شروط المطالبات العامة

يجب أن تطبق 0شروط المطالبات العامة التالية على جميع أقسام 0البوليص00ة بخالف م00ا يتم تحدي00ده تحدي00دا
خاصا في أماكن أخرى في البوليصة .
قبول المسؤولية

لن يتم قبول مسؤولية عن أي مطالبة أو التفاوض عليه00ا أو تس00ويتها إال
بموجب موافقة خطية من قبل الشركة

التحكيم

في حالة نشوب خالف على المبلغ الواجب دفعه بموجب أي بند من بنود
هذه البوليصة ( المس00ؤولية ال00تي تم قبوله0ا ) 0يتم إحال00ة ه00ذا الخالف إلى
محكم يعينه الطرفان وفقا لألحكام القانوني00ة ذات الص00لة ويك00ون إص00دار0
قرارا التحكيم شرطا مسبقاً ألي حق التخاذ إجراء ضد الشركة .

المطالبات – حقوق الشركة

يحق للشركة سواء قبل تعويض حامل البوليص00ة أو بع00ده أن تق00وم باس00م
حام00ل البوليص00ة ب00إجراء ال00دفاع 0عن أي مطالب00ة أو تس00ويتها أو اتخ00اذ
إج00راء لطلب االس00ترداد 0أو طلب التع00ويض من الغ00ير فيم00ا يتعل00ق ب00أي
مطالبة تغطيها هذه البوليصة و يكون له00ا التق00دير الكام00ل في القي0ام ب0أي
من مثل هذه اإلجراءات .
يجب على حام00ل البوليص00ة الس00ماح للش00ركة بالوص00ول إلى أي مب00نى
يتعرض لألضرار 0واستالم حيازة العقار أو التعامل عليه واالحتف00اظ به00ا
بأي بطريقة معقولة  ،وال يجوز التخلي عن أي ممتلكات للشركة .

يج0وز 0للش00ركة أن ت0دفع لحام00ل البوليصة عن00د وج00ود مطالب00ة واح0دة أو
إخالء المسؤولية
سلسلة من المطالبات التي تنشأ عن حدث واحد معين للمسؤولية أو مبل00غ
المؤمن عليه بعد خصم أي مبالغ مدفوع00ة بالفع00ل أو أي مبل00غ أق00ل يمكن
تس00ويته بواس00طة المطالب00ة (المطالب00ات)،ومن ثم فلن يك00ون هن00اك أي00ة
مسؤولية أخ00رى بش00أن ه00ذه المطالب00ة أو سلس00لة المطالب00ات باس00تثناء أي
مبلغ يتعلق بتكاليف ونفقات يتحملها المؤمن عليه قبل تاريخ السداد.
تق دير أس اليب المعالج ة إذا تخلل أساليب المعالجة للبيانات اإللكترونية المؤمن عليها بموجب هذه
البوليصة أي أضرار فإن أساس التقدير يكون هو تكلف00ة األس00اليب ب00دون
للبيانات االلكترونية
ض00مان باإلض00افة إلى تك00اليف 0نس00خ البيان00ات اإللكتروني00ة من النس00خ
االحتياطية أو من أصول إنت00اج س00ابق ولن يش00مل ه00ذا التق00دير التك00اليف
المتعلق00ة باألبح00اث والهندس00ة أو أي تك00اليف إلع00ادة إنش00اء أو جم00ع أو
تجمي00ع ه00ذه البيان00ات اإللكتروني00ة  .إذا لم يتم إص00الح أو اس00تبدال أو
استعادة هذه األساليب  ،فإن أساس التقدير يكون هو تكلفة أساليب ب00دون
ضمان .
وب00الرغم من ذل00ك ال تغطي ه00ذه البوليص00ة أي مبل00غ مس00تثنى بواس00طة
استبعاد البيانات اإللكترونية الوارد في بن00د االس00تثناءات العام00ة من ه00ذه
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البوليص00ة أو أي مبل00غ يتعل00ق بقيم00ة ه00ذه البيان00ات اإللكتروني00ة لحام00ل
البوليصة أو ألي ط00رف 0آخ00ر ب00الرغم من ع00دم إمكاني00ة إع00ادة إنش00اء أو
جمع أو تجميع هذه البيانات اإللكترونية .
المعلومات والمساعدة

ي0000وفر حام0000ل البوليصة ،وعلى نفقت0000ه الخاصة ،جمي0000ع المعلوم0000ات
والمساعدات التي قد تكون مطلوبة بشكل مناسب من قبل الشركة .

تقليل الخسائر

يتوجب على حامل البوليصة اتخاذ اإلج00راءات الالزم00ة ف00ور 0وق00وع أي00ة
أضرار للحد من األضرار 0وتجنب توقف الخدمة أو إعاقة العمل.
وتوجب على حامل البوليصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للح00د من المزي00د
من الضرر 0أو اإلصابة الجسدية فور اصدار إخطار الخسارة.

إخطار الشركة

يت00وجب على حام00ل البوليص00ة في ح00ال وج00ود 0أي ض00رر أو إص00ابة
جسدية إبالغ الشركة بم00وجب إخط00ار كت00ابي وأن00ه يل00زم أن تك00ون كاف00ة
اإلخط00ارت المس00لمة للش00ركة خطي00ة في أس00رع وقت ممكن وبص00ورة
مناسبة .
يتعين تقديم بيان مفصل بشأن أية مطالبات في غضون :
 - 1س00بعة (  ) 7أي00ام من وقت ح00دوث أي ض00رر بواس00طة أش00خاص
مشاغبة ومخلة باألمن أو وق00وع أعم00ال ش00غب أو اض00طرابات مدني00ة أو
بواسطة المضربين عن العمل أو العمال أو األش00خاص ال00ذين يش00اركون
في االضطرابات العمالية .
 - 2ثالث000ون (  ) 30يوم000ا من وقت انته000اء ف000ترة التع000ويض بالنس000بة
للخسارة المدرجة تحت مسمى قسم توقف العمل .
 - 3ثالثون (  ) 30يوما من وقت حدوث أي ضرر 0آخر .
أو أي وقت إضافي 0وفق ما تسمح به الشركة كتابة .
يرسل حامل البوليصة إلى الشركة نموذج المطالب00ة و/أو أي مراس00الت/
وث00ائق أخ00رى ذات الص00لة و/أو أي اس00تدعاء أو أم00ر أو أي بوليص00ة
لمحكمة أو بوليصة قانوني00ة أخ0رى تص0در 0ض0د حام0ل البوليص0ة نتيج0ة
للخسارة .

إبالغ الشرطة

على حامل البوليص00ة في حال00ة وق00وع أو االش00تباه في س00رقة أو محاول00ة
سرقة أو إتالف من قبل أشخاص مشاغبة ( ويشمل ذلك الحريق العم00د )
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إبالغ الش00رطة ف00ور اكتش00اف ذل00ك واتخ00اذ جمي00ع اإلج00راءات الفعلي00ة
الستعادة الممتلكات المفقودة أو المسروقة .
شروط التسوية

إذا اختارت الشركة إصالح  ،إعادة أو اس00تبدال أي ممتلك00ات فعليه00ا في
هذه الحالة أن تقوم ب0ذلك بطريق0ة معقول0ة ومرض00ية وفق0ا لم0ا تس0مح ب0ه
الظروف ، 0وأنها غير ملزمة إلنفاق أكثر من المبلغ المؤمن عليه المشار
إليه .
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الشروط العامة

تطبق الش00روط 0العام00ة التالي00ة على كاف00ة األقس00ام 0األخ00رى لبوليص00ة الت00أمين بخالف م00ا يتم تحدي00ده على
الخصوص في أماكن أخرى في البوليصة .
التعديل

إذا ك0ان هن0اك أي ج0زء من القس0ط الم0بين في الج0دول قاب0ل للتع0ديل
فيتعين على حام00ل البوليص00ة في غض00ون ش00هر واح00د من انته00اء ك00ل
فترة تأمين أو أي فترات أخرى وف0ق 0م0ا ق0د تس0مح ب0ه الش0ركة بتق0ديم
التفاصيل ال00تي ق00د تطلبه0ا 0الش00ركة ويتم تع00ديل ه00ذا القس00ط تبع00اً ل00ذلك
ويخضع 0للحد األدنى ألي قسط ( أقساط ) قد يكون مطلوبا .
إذا تم احتساب أي جزء من القسط بناءً على التقديرات المقدمة من قبل
حامل البوليصة فإنه يتعين عليه االحتفاظ بسجالت دقيق00ة تحت00وي 0على
جميع التفاصيل المتعلقة بها  ،والس00ماح للش00ركة أو ممثليه00ا بتفق00د ه00ذه
السجالت في أي وقت .

القانون القابل للتطبيق

في حال00ة ع00دم وج00ود أي اتف00اق خطي يتع00ارض م00ع الق00انون القاب00ل
للتطبيق 0في ه00ذا العقد ،ف00إن الق00انون ال00واجب تطبيق00ه ه00و ق00انون دول00ة
اإلمارات العربية المتحدة .

المتوسط

حينما يقال أن المبلغ المؤمن علي00ه يخض00ع للمع00دل المتوس00ط في حال00ة
ك00ون المبل00غ الم00ؤمن علي00ه في وقت وق00وع الض00رر أق00ل من القيم00ة
اإلجمالية للممتلكات الخاصة  ،فإن حامل البوليصة يعتبر ه00و الم00ؤمن
عليه الوحيد 0عن الفرق ويتحمل أيضا حصة معقولة من المطالب00ة وفق00ا
لذلك .

اإللغاء

يجوز 0للشركة إلغاء هذه البوليص00ة أو أي قس00م منه00ا عن طري00ق تق00ديم
إشعار كتابي مسجل قبل  30يوما لحام0ل البوليص0ة على آخ0ر عن0وان
معروف 0له  ،وفي هذه الحالة ووفقا لتق00دير الش00ركة ق00د يحص00ل حام00ل
البوليصة على نسبة الحصة من قسط التأمين عن الفترة غ00ير المنتهي00ة
من التأمين .

التغيير في الحقائق

يتعين الحفاظ على هذه البوليصة بعيدا عن أي تغيير يتعلق بأي بن00د أو
قسم بعد البدء بسريان التأمين في حالة :
 1إذا ك0ان هن0اك أي تغي0ير في المب0اني أو األعم0ال التجاري0ة أو غ0ير
ذلك ،حيث تزيد مخاطر 0وقوع الخسارة أو حدوث ضرر .
 2وجود 0أي تغير في الحقائق المادية .
 3توقف 0مصلحة حامل البوليصة فيما ع00دا ح00االت التوق00ف اإلدرادي00ة
5
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برغبته أو بموجب القانون
مالم يق00دم حام00ل البوليص00ة ف00ور علم00ه إش00عار خطي للش00ركة وتواف00ق
الشركة على مواصلة هذا التأمين  ،وتوجب على حامل البوليصة دف00ع
قسط 0إضافي 0إذا لزم األمر .
شرط سابق على المسؤولية

يتعين االلتزام 0بكل وأي ش0رط 0يطب0ق 0على ه0ذه البوليص0ة س0واء أك0ان
شرط عام أو شرط خ00اص بقس00م م00ا من وقت إلح00اق الش00رط وس00يظل
ساريا 0طوال مدة هذه البوليصة  ،ويضع عدم االمتثال لمثل هذا الشرط
عائقا أمام أي مطالبة .

التزوير

يتم مصادرة جمي00ع الفوائ00د بم00وجب ه00ذه البوليص00ة ( إن وج00دت ) في
حال تواجد 0أي مطالبة مزورة أو مب0الغ فيه0ا عن قص0د أو إذا ص0احب
ذلك أي ضرر متعمد أو بتواط0ئ حادث من قبل حامل البوليصة .

عدم اإلفصاح

تك00ون ه00ذه البوليص00ة قابل00ة لإلبط00ال في ح00ال التحري00ف أو الوص00ف
الخاطئ أو عدم اإلفصاح عن أي واقعة مادية .

عدم اإلبطال

ال يحق إلح00اق الض00رر بالت00أمين المق00دم بواس00طة ه00ذه البوليص00ة عن
طريق 0أي فعل أو امتناع غير مع00روف 0أو خ00ارج على س00يطرة حام00ل
البوليصة حيث يتم بموجبها زيادة خطر الض00رر أو اإلص00ابة الجس00دية
بش00رط 0أن يبل00غ حام00ل البوليص00ة الش00ركة عن00د علم00ه على الف00ور
وبموجب 0إخطار خطي أيضا وأن يدفع قسطاً إضافياً 0إذا لزم األمر .

الممثلين الشخصيين

في حالة وفاة حامل البوليصة تدفع الش00ركة تل00ك المب00الغ لممثلي حام00ل
البوليصة الشخصيين كما كان سيتم دفعه بموجب هذه البوليصة لحامل
البوليصة لوال وفات00ه بش00رط 0امتث00الهم ألحك00ام وش00روط ه00ذه البوليص00ة
بالقدر الذي يطبق 0عليهم .

ضمان دفع القسط

يتعه00د حام00ل البوليص00ة ب00أن ي00دفع بالكام00ل للش00ركة مبل00غ القس00ط في
غض00ون  60يوم00ا من ب00دء ه00ذه البوليص00ة وه00و ش00رط س00ابق على
المس00ؤولية  ،وإذا لم يتم دف00ع مبل00غ القس00ط للش00ركة في غض00ون الم00دة
الزمنية المح00ددة  ،يك00ون للش00ركة الح00ق في إلغ00اء ه00ذه البوليص00ة عن
طريق 0تقديم إشعار خطي بذلك لحامل البوليصة .
يخضع بند إلغاء البوليصة لما يلي :
( أ ) مبلغ القسط المدفوع بالكامل في ح00ال وج00ود مطالب00ة قب00ل ت00اريخ
اإللغاء .
( ب ) رسوم 0قس0ط التناس00بية عن ال00وقت ال0ذي ك0انت في00ه الش0ركة في
6
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حالة خطر .
ومن المتف00ق علي00ه أن الش00ركة س00تقدم إش00عار مس00بق باإللغ00اء لحام00ل
البوليصة في مدة ال تقل من  5أيام .
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تعريفات عامة

سوف تطبق التعريفات العامة التالية على هذه البوليصة وحيثما تظهر هذه الكلمات المعرفة فسوف يكون
لها نفس المعنى في البوليصة بأكملها بخالف أي تعديل يتم تحديده على وجه الخصوص
تعني التعريفات التالية ما يلي :
المبنى ( المباني )

يتعين بن000اء هيك000ل المب000اني المملوك000ة أو المس000تخدمة من قب000ل حام000ل
البوليصة فيما يتعلق بأعمال حامل البوليصة والتي لم يعلن خالف00ا ل00ذلك
من الطابوق 0الخرساني أو غيرها من المواد غير القابل00ة لالح00تراق بم00ا
في ذلك :
 - 1التجهيزات والتركيبات الخاصة بالمالك
 - 2الجدران  ،والبوابات  ،واألسوار  ،والساحات  ،ومواقف 0السيارات
والمب000اني الملحق000ة  ،والمالح000ق ، 0والمن000اطق الممه000دة من الط000رق ،
والممرات واألرصفة  ،وممرات المشاة وغيرها من الهياكل التي ح00ول
أو ترتبط بالمباني و/أو
 - 3اله00اتف والغ00از والمي00اه وع00دادات الكهرب00اء واألن00ابيب والك00ابالت
وتش00مل الممتلك00ات ال00تي تحت األرض و/أو في الس00احات المج00اورة أو
الطرق 0والتي تعمل جزئيا أو كلي00ا لتزوي00د المب00اني ولكن فق00ط في إط00ار
مسؤولية حامل البوليصة و/أو
 - 4الك00اميرات األمني00ة واإلن00ارة ال00تي يملكه00ا أو يس00تخدمها 0حام00ل
البوليصة في المباني أو حولها .

األعمال

كما هو مبين في الجدول وليس غير ذلك لغرض هذه البوليصة .

الشركة

شركة طوكيو م ارين آن د نيتش يدو ف اير إنش ورانس و/أو أي ش00ركات
أخرى للتأمين كما في الجدول لنسبتهم 0المقررة .

فيروسات الكمبيوتر

مجموعة من التعليمات المفسدة الضارة أو غ00ير المص00رح به00ا أو رم00ز
يشمل مجموعة ضارة مقدمة بشكل غير مصرح به أو رمز لبرنامج أو
غير ذلك من الفيروسات 0التي تنتشر خالل نظام أو شبكة الكم00بيوتر أي00ا
كان نوعها  ،ويشمل فيروس 0الكمبيوتر على س00بيل المث00ال ال الحص00ر "
 "Trojan horses" "Wormsو ""Time Logic Bombs

الضرر

الخسائر 0المادية العرضية أو التدمير و/أو الضرر
8
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المبلغ ( المبالغ ) المستقطعة

المبل00غ األول ( الم00ذكور في المواص00فات ) لك00ل وأي مطالب00ة ص00الحة
يكون حامل البوليصة مسؤول عنه .

المخاطر المعروفة

الحريق والبرق 0وانفجار الط00ائرات أو غيره00ا من األجه00زة الهوائي00ة أو
المواد التي تس00قط منه00ا والش00غب واالض00طرابات 0المدني00ة أو العم00ال أو
األش00خاص المض00ربين ال00ذين يش00اركون في االض00طرابات العمالي00ة ،
واألشخاص المشاغبين  ،والزالزل والعواص00ف واألعاص00ير 0وتس00ريب
المياه من الخزانات أو األجهزة أو تأثير تس00ريب المرش 0حات نتيج00ة أي
تواجد أي مركبة أو حيوانات .

البيانات اإللكترونية

تحوي000ل الحق000ائق واألفك000ار والمعلوم000ات إلى ش000كل قاب000ل لالس000تخدام
لالتصاالت والتفسير أو المعالجة للبيانات اإللكترونية والكهروميكانيكية
والمع000دات ذات التحكم اإللك000تروني ، 0وتش000مل ال000برامج والبرمجي000ات0
وغيره00ا من التعليم00ات المش00فرة لتجه00يز ومعالج00ة البيان00ات أو توجي00ه
ومعالجة مثل هذه المعدات .

األموال

النقود المصرفية والعمالت الورقية والشيكات ( بخالف الشيكات ب00دون
ضمانات أو الشيكات المستكملة جزئيا ) والشيكات السياحية والحواالت
المصرفية والحواالت 0البريدية والح00واالت المالي00ة  ،والطواب0ع 0الجاري00ة
وطواب000ع 0اإلي000رادات والوح000دات غ000ير المنتهي000ة وآالت ختم الطواب000ع
التجاري00ة ( س00واء الملص00قة على بطاق00ات 0أو غ00ير ذل00ك ) والعطالت
بطوابع 0مدفوعة األج0ر واله0دايا الممنوح0ة والكمبي0االت 0وفوات0ير 0قس0ائم
صرف 0الغ00داء وت00ذاكر الس00فر والم00ذكرات 0وبطاق00ات اله00اتف وبطاق00ات
االئتمان وبطاقات الرس00وم 0ال00تي تخص حام00ل البوليص00ة أو ال00تي واف0ق0
حامل البوليصة على تحمل مسؤوليتها. 0

فترة التأمين

التواريخ المحددة في الجدول والتي تبدأ من دقيق00ة واح00دة بع00د منتص00ف
الليل (  00: 01صباحا ) وتنتهي 0عند منتصف الليل (  00: 00مساءاً
)

البوليصة

جدول الصيغ والمواصفات التي تشكل هذه البوليصة

حامل البوليصة

الشخص ( األشخاص ) أو الهيئة االعتبارية المذكورين في الجدول

التلوث

التلوث خروج أو انبعاث أو تفريغ أو تصاعد الدخان  ،البخار ،
الس00خام ( الهب00اب )  ،األبخ00رة ،األحم00اض والقلوي00ات وس00وائل الم00واد
الكيميائية السامة أو الغ00ازات  ،م0واد النفاي00ات أو المهيج0ات والملوث0ات0
األخرى أو الملوثات داخل أو في منطق00ة الغالف الج00وي (بم00ا في ذل00ك
9
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المباني أو المنشآت األخرى ) أو أي مسار للمياه أو المياه .
المباني

تلك المباني المذكورة في الجدول .

الجدول/المواصفات

تل00ك األج00زاء من البوليص00ة ال00تي توض00ح المعلوم00ات المقدم00ة للش00ركة
وال00تي تش00كل أس00اس ه00ذا العق00د وت00بين التغطي00ة التأميني00ة والح00دود0
المختارة .

القسم ( األقسام )

الجزء ( األجزاء ) من البوليصة الذي/ال00تي توض00ح التغطي00ة التأميني00ة
المقدمة .

اإلرهاب

هو األعمال التي تشتمل على س00بيل المث00ال ال الحص00ر الق00وة أو العنف
و/أو التهدي 0د ألي ش00خص أو مجموع00ة ( مجموع00ات ) من األش00خاص
سواء قام بها شخص بمفرده أو نيابة عن مجموع00ة أو فيم00ا يتعل00ق ب00أي
منظمة ( منظمات ) أو حكومة ( حكومات ) ذات أغراض سياسية  ،أو
دينية أيديولوجية أو أغراض مماثلة بم00ا في ذل00ك قص0د 0الت00أثير على أي
حكوم00ة و/أو وض00ع الجمه00ور أو أي ج00زء من الجمه00ور في حال00ة من
الذعر .

غير المأهول

أي مبنى أو ج0زء من أي مب0نى غ0ير م0أهول أو غ0ير مش0غول من قب0ل
حام00ل البوليص00ة أو أي مس00تأجر ت00ابع لحام00ل البوليص00ة خالل س00اعات
العمل العادية .
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االستثناءات العامة

سوف تطبق 0االستثناءات العامة التالية على جميع أقسام 0البوليصة بخالف المشار إليه تحت العناوين ذات
الصلة أدناه أو المذكورة تحديدا على خالف ذلك في أي مكان آخر في البوليصة .
اإلقرار بالتاريخ

ال تكون الشركة مسؤولة بموجب هذه البوليصة عن أي :
 - 1مطالب00ة ناتج00ة عن األض00رار 0الناجم00ة بش00كل مباش00ر أو غ00ير مباش 0ر 0أو
تتكون من أو تنشأ
 - 2مسؤولية مهما كانت طبيعتها 0وتكون ناجمة بشكل مباش0ر أو غ0ير مباش0ر
أو ساهم بها أو تنشأ
 - 3إجراءات تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر0
 - 4نفقات إضافية تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر0
عن فشل أي كمبيوتر 0أو أجهزة معالجة البيانات أو الوسائط 0أو الرقائق 0الدقيقة
أو الدوائر 0المتكاملة أو جهاز مماثل أو أي ب00رامج للحاس00وب س00واء ك00انت من
ممتلكات حامل البوليصة أم ال من أجل :
( أ ) اإلقرار بصحة أي تاريخ على أنه تاريخها 0الزمني الحقيقي
( ب ) اإلمساك أو حفظ أو االحتفاظ و/أو معالجة  ،تفسير أو التعام00ل م00ع أي
بيانات أو معلومات أو األوامر أو التعليمات بشكل صحيح كنتيجة للتعامل م00ع
أي تاريخ غير تاريخها الزمني الحقيقي
( ج ) اإلمساك أو حفظ أو االحتفاظ و/أو معالجة البيانات بشكل صحيح نتيجة
لتشغيل أي أمر تم برمجته في أي من برامج الكمبيوتر 0كونه أمر يسبب فقدان
البيانات أو عدم الق0درة على اإلمس0اك أو حف0ظ أو االحتف0اظ به0ا و/أو معالج0ة
هذه البيانات بشكل صحيح في أو بعد أي ت00اريخ وال يس00تبعد ذل00ك ( باس00تثناء
فيما يتعلق بالمسؤولية و/أو اإلج00راءات الم00ذكورة أعاله ) المطالب00ات الناتج00ة
عن األضرار الالحق0ة الغ00ير المس00تثناة وال00تي تنتج عن خط00ر مح0دد كم0ا ه00و
مذكور في أأقسام 0البوليصة ذات الصلة.

المبلغ المستقطع

ال تكون الشركة مسؤولة عن المبالغ المذكورة في الج00دول ذات الص00لة وفيم0ا0
يتعلق بكل وأي مطالبة تم التأكيد عليها بع00د تط00بيق جمي00ع األحك00ام والش00روط
األخرى للقسم بما في ذلك أي شرط للمعدل المتوسط. 0
وعلى حامل البوليصة عدم تطبيق 0أي ت0أمين يتعل00ق ب0أي مبل0غ مح0دد في ه0ذه
البوليصة على أنه بمثابة خصم .
11
DMReference

البيانات اإللكترونية

ال تغطي ه00ذه البوليص00ة تل00ف وتحري00ف 0ومح00و وفس00اد 0أو تغي00ير البيان00ات
االلكتروني00ة ألي س00بب على اإلطالق ( 0ويش00مل 0ذل00ك على س00بيل المث00ال ال
الحصر  ،فيروس 0الكمبيوتر ) 0أو خسارة نقص االستخدام في وظ00ائف حس00اب
التكلفة أيا كان نوعها والناجمة عنها بغض النظر عن أي سبب أو ح00دث آخ00ر
يساهم بشكل متزامن أو في أي تسلسل آخر في المطالبة .
وفي حالة نش00وب حري00ق و/أو انفج00ار عن أي من األم00ور الم00ذكورة أعاله ،
تخضع هذه البوليصة لجميع األحكام والشروط واالستثناءات الخاص0ة وتغطي0
أيضا األضرار التي تحدث خالل مدة الت00أمين على الممتلك00ات الم00ؤمن عليه00ا
بواسطة هذه البوليصة .

التلوث

ال تغطي هذه البوليصة الضرر 0الناجم عن :
( أ ) تلوث الممتلكات الم00ؤمن عليه00ا بخالف التل00وث الن00اجم بذات00ه عن تل00وث
خطر محدد .
( ب ) أي خطر محدد ينتج بذاته عن التلوث .

النشاط اإلشعاعي

ال تغطي هذه البوليصة األضرار 0التي لحقت بأي ممتلكات من أي ن00وع أو أي
مطالبة أو مصاريف ناتجة عن أي خسارة مترتبة أو من أي مسؤولية قانوني00ة
ناجمة بشكل مباشر 0أو غير مباشر أو ساهم بها أو ناشئة عن :
 - 1اإلش00عاعات األيوني00ة أو التل00وث اإلش00عاعي من أي وق00ود ن00ووي 0أو أي00ة
نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود 0نووي
 - 2الخصائص المشعة السامة والخطرة والتي ق00د تح00دث انفج00ارا أو غيره00ا
من أي تركيبات نووية متفجرة أو تحتوي مكونات نووي 0متفجرة .

االنفجارات الصوتية

هذه البوليصة ال تغطي األض00رار الناجم00ة عن موج00ات الض00غط ال00تي تس00ببها
الطائرات واألجهزة الجوية األخرى التي تسير بسرعة الصوت أو أس00رع من
الصوت.

اإلرهاب

 - 1ال تغطي هذه البوليصة :
( أ ) األضرار التي تلحق بالممتلكات
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( ب ) أي خسارة ناجمة عن توقف األعمال
( ج ) أية مسؤولية
( د ) أي إصابة جسدية مهما كانت طبيعتها 0وتكلفتها 0أو النفق00ات الناجم00ة
عن أو الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن اإلرهاب .
 - 2إذا زعمت الش00ركة أن00ه بس00بب ه00ذا االس00تبعاد 0لم يتم تغطي00ة أي خس00ارة
أوضرر 0أوتكلفة الضرر أو النفقات أو المسؤولية من قبل ه0ذا الت0أمين فس0وف0
يتكبد حامل البوليصة عبء إثبات العكس .
 - 3تغطي فقط بوليصة التأمين األمور التالية فيما يتعل00ق بالممتلك00ات وتوق0ف0
األعمال :
( أ ) ال تغطي هذه البوليصة األضرار 0التي تلحق بالممتلك00ات أو أي خس00ارة
ناجمة عن توقف 0األعمال أي00ا ك00ان نوعه00ا وال00تي تنتج بش00كل مباش0ر 0أو غ00ير
مباشر من أو من خالل أي إجراء يتم اتخاذه بشأن الس00يطرة والحيلول00ة دون
وحظر أو ب00أي ش00كل من األش00كال فيم00ا يتعل00ق ب00أي عم00ل يتب00ع األعم00ال
اإلرهابية .
( ب ) في حال وجود أي جزء من استثناء اإلرهاب غير صالحاً أو غير قابل
للتنفيذ فسوف 0تظل باقي األجزاء نافذه وسارية بصورة كاملة .
اطر الح
مخ
والحروب األهلية

رب ال تغطي هذه البوليصة األضرار 0أو اإلصابات الجسدية الناجمة بشكل مباش00ر0
أو غير مباشر 0أو ناشئة عن الح00رب  ،الغ00زو  ،عم00ل من األعم00ال العدائي00ة ،
الع00دوان األجن00بي أو العملي00ات الحربي00ة ( س00واء تم إعالن الح00رب أم لم يتم
إعالنه) الحرب األهلية  ،التمرد  ،أو الثورة  ،االنتفاضة والق00وة العس00كرية أو
المغتصبة أو التأميم أو المصادرة واالستحواذ واالستيالء أو التدمير ب00أمر من
الحكومة أو أي سلطة عامة ما عدا التدمير 0بأمر من أي سلطة عام00ة في وقت
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ولغرض منع انتشار الحريق أو االنفجار .
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الوقاية العامة وشروط الصيانة

سوف تطبق الشروط 0العامة للحماية والصيانة التالية على جمي00ع أقس00ام البوليص00ة بخالف م00ا يتم تحدي00ده
على وجه الخصوص في أي مكان آخر في البوليصة .
اإلنذار اآللي ضد الحريق

يتعهد حامل البوليصة بما يلي عندما يكون هناك نظ00ام إن00ذار ألي ض00د
الحريق في أي من المباني ويعد 0ذلك شرط سابق على المسؤولية :
 . 1إج000راء اختب000ار أس000بوعي بغ000رض التحق000ق من حال000ة ك000ل من
البطاري00ات وف00وج 0اإلطف00اء أو التوص00يالت 0خ00ارج الموق00ع المت00ابع
باستمرار. 0
 . 2اختبار جوانب النظام بصورة متكررة كل ستة أشهر ومعالج00ة أي
خلل يتم اكتشافه وتقديم التقرير الجاهز للفحص من قبل ممثلي الشركة
عند الحاجة .
 . 3إخطار الش00ركة مس00بقا بش00أن ح00دوث أي00ة أعط00ال في نظ00ام إن00ذار
الحريق باستخدام نموذج الخلل المعياري 0المناسب الخاص بالشركة
 . 4إخطار الشركة على الفور عن إزالة لأي من أجهزة اإلن00ذار اآللي
ضد الحريق. 0
عالوة على م00ا س00بق  ،يتعه00د حام00ل البوليص00ة بم00وجب البوليص00ة
بالمحافظة على الجهاز في حالة عمل فعالة .
رهن00ا بمراع00اة التعه00د الم00ذكور 0أعاله  ،ال تع00د ه00ذه البوليص00ة الغي00ة
نتيجة حدوث أي خلل في نظ00ام اإلن00ذار ض00د الحري00ق الم00ذكور نتيج00ة
ألي ظروف 0غير معروفة أو خارجة عن سيطرة حامل البوليصة .

التف تيش الكهرب ائي ( المب اني شرط سابق على المسؤولية أن :
واألجهزة )
 - 1يتم فحص النظ000ام الكهرب000ائي 0في المب000اني ( أو الج000زء الخ000اص
بحامل البوليصة في المباني ) واختبارها 0من قبل هيئة الدفاع الم00دني ،
ويتم إصدار شهادة تفتيش بعد إجراء هذا الفحص .
 - 2تنفي00ذ األعم00ال المح00ددة في ه00ذه الش00هادة لض00مان أن التركيب00ات
الكهربائي00ة تل00بي متطلب00ات ال00دفاع الم00دني في غض00ون  60يوم00ا من
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إصدار الشهادة .
 - 3يحتفظ حامل البوليصة بنسخة من كل شهادة إتمام وتف00تيش لتك00ون
متاحة للشركة عند طلبها .
 - 4يلزم إجراء المزي00د من التف00تيش واالختب00ار 0للتركيب00ات الكهربائي00ة
وفقا للجدول الزمني الموصى 0به في شهادة اإلتمام والتفتيش .
 - 5التحق00ق وفحص جمي00ع األجه00زة الكهربائي00ة في المب00اني الخاص00ة
بحامل البوليصة بواسطة عضو من هيئة الدفاع المدني على األقل مرة
واح00دة في الع00ام للتأك00د من حالته00ا وس00المتها ومالءمته00ا ويتم إرف00اق0
إشعار "تم اختبارها للس00المة الكهربائي00ة" ( على أن ي00ذكر على جمي00ع
هذه األجهزة تاريخ هذا التفتيش ) وترفق 0على األجهزة.
أبواب الحريق

شرط سابق على المس0ؤولية  ،ب0أن يتعه0د حام0ل البوليص0ة بالمحافظ0ة
على جميع أبواب ومصاريع مانع الحريق التي في عهدته أو س00يطرته
في حالة عمل فعال00ة واالحتف00اظ به00ا خالي00ة من أي معوق00ات في جمي00ع
األوقات .

شرط سابق على المسؤولية  ،بأن يضمن حامل البوليص00ة توف00ير الح00د
الحد األدنى للمعايير األمنية
األدنى للمع00ايير األمني00ة في المب00اني وتك00ون في حال00ة كامل00ة ومناس00بة
( تطب00ق في حال00ة الس00رقة او
للعمل في حال ترك المباني دون مراقبة :
الضرر السيئ فقط )
 - 1تجهيز جمي00ع األب00واب الخارجي00ة واألب00واب الداخلي00ة ال00تي تس00مح
بالوص0000ول إلى المن0000اطق المخصص0000ة أو المش0000تركة من المب0000نى
بالتجهيزات التالية :
( أ ) قفل متعدد الفتح00ات أو  5مق00ابض أو  6أقف00ال معلق00ة من الف00والذ
الصلب متصلة بلوحة مطابقة محفوظة في صندوق 0للض00غط أو ش00ريط
القفل ومشبك سلكي
( ب ) اث00نين من ال00براغي المفص00لية يتم تثبيته00ا في الج00زء العل00وي
والسفلي من أي باب مفتوح على الخارج .
 - 2تجه00يز جمي00ع نواف00ذ ومن00اور 0الط00ابق األرض00ي وفتح00ة الط00ابق
وغيرها من فتح00ات النواف00ذ أو المن0اور 0ال0تي يمكن الوص00ول إليه00ا من
من00اطق 0الس00طح أو الش00رفة أو أم00اكن تص00اعد الن00ار أو الس00تائر أو
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األنابيب السفلية بأقفال نوافذ تعمل بمف00اتيح م00ا لم تكن محمي00ة بقض00بان
وشبكات وبوابات معدنية من الحديد الصلب أو البواب00ات القابل00ة للغل00ق
أو المعدن المتمدد أو شبكة اللحام .
 - 3تركيب أي وسائل أمان إضافية مفروضة من الشركة وأن تتواف 0ق0
أيضا مع متطلبات الشركة
ال يطب000ق 0أي من الش000روط 0الم000ذكورة أعاله على أي من األب000واب أو
النوافذ المصممة رسميا كمخرج للحريق. 0
االحتياطات المناسبة

ش00رط س00ابق على المس00ؤولية  ،ب00أن يتخ00ذ حام00ل البوليص00ة جمي00ع
االحتياطات المناسبة لمنع أو الحد من أو تقلي00ل الخس00ائر 0بم00وجب ه00ذه
البوليصة .
يتعين على الشخص المؤمن عليه اتخاذ كافة التدابير 0المناسبة :
 - 1لمنع وقوع الحوادث وأي إصابات أو أضرار
 - 2لمراقبة واالمتثال اللتزامات ومتطلبات القوانين أو قوانين الس00لطة
المحلية
 - 3في اختيار المشرفين واإلشراف 0على الموظفين
 - 4المحافظ000ة على المب000اني واآلالت والمع000دات وكاف000ة التجه000يزات
المستخدمة في األعمال بكفاءة جيدة وآمنة .
 - 5إلصالح أو معالج00ة أي خل00ل أو خط00ر يص00بح واض00حا  ،واتخ00اذ
مثل هذه االحتياطات اإلضافية التي قد تتطلبها الظروف. 0

تعريف
واإلنذار

ات متطلب

ات األمن جهاز الإنذار الدخيل :
يعني بجميع األجزاء المركبة والمفصلة في مواصفات اإلنذار وتش00مل
األجهزة المستخدمة لنقل أو استقبال اإلشارات
الشخص المسؤول :
يع00ني ب000ذلك حام000ل البوليص00ة أو أي ش00خص أو الش00ركة الرئيس00ية
المسؤولة والمخولة من قبل حامل البوليصة الذي :

17
DMReference

 . 1يكون متاحا في جميع األوقات لـ
( أ ) قب0ول إش0عارات األخط0اء أو اإلن0ذار ال0تي تتعل0ق بجه0از الإن0ذار
الدخيل
( ب ) الحضور والسماح بالوصول 0إلى المباني
 . 2أن يكون مدربين بشكل كامل على تشغيل جهاز الإنذار الدخيل بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ضبط/وفك 0جهاز الإنذار الدخيل
رجل األمن المسؤول :
يعني بالشخص المخول من قب00ل حام00ل البوليص00ة ليك00ون مس00ؤوال عن
أمن المباني
متطلبات األمن واإلنذار

شرط سابق على المسؤولية  ،بأن يتأكد حامل البوليصة أو رجل األمن
المسؤول اآلخر من أن جميع أجه00زة الحماي00ة األمني00ة مس00تخدمة على
النحو المطلوب من قبل الشركة وتعمل بكام00ل طاقته0ا 0لحماي00ة المب00اني
حال تركها غير مأهولة  ،أو غير مراقبة أو حال توقف الأعمال بها
و
حيث يتم حماي00ة المب00اني أو ج00زء من المب00اني من قب00ل جه00از الإن00ذار
الدخيل فإن :
 - 1جهاز الإنذار الدخيل :
( أ ) ال يتم تغي00يره أو تعديل00ه ب00أي ش00كل من األش00كال إال إذا وافقت
الشركة الموافقة على هذا التغيير 0أو التعديل
( ب ) يجب المحافظ00ة على الجه00از بم00وجب عق00د م00ع الش00ركة ال00تي
قامت بتثبيته وتركيبه والمعتمدين من قبل الشركة أو خالفاً ل00ذلك وف00ق
ما يتم االتفاق عليه خطيا مع الشركة
 - 2يجب إزالة جميع مفاتيح جهاز الإنذار الدخيل بم00ا في ذل00ك نس00خ
المفاتيح الخاصة باألمن ( أو أي غرفة آمن00ة أو قوي00ة داخ00ل المب00اني )
من المباني عند تركها غير مأهولة  ،أو غير مراقبة أو عند عدم القيام
بأية أعمال داخلها
 - 3على حامل البوليصة :
( أ ) الحفاظ على سرية رموز 0تشغيل جهاز إنذار ال00دخيل وع00دم ت00رك
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أي تفاص00يل عن ه00ذه الرم00وز على المب00اني عن00د ت00رك المب00اني غ00ير
مأهولة  ،أو غير مراقبة أو عند عدم القيام بأية أعمال داخلها
( ب ) تغيير رمز الحماية في كل مرة يترك الشخص المسؤول 0عمله
( ج ) إخط00ار الش00ركة على الف00ور عن00د اس00تالم أي مراس00لة ت00بين أن
مس00توى اس00تجابة جه00از الإن00ذار ال00دخيل ق00د تم أو س00يتم تخفيض00ه أو
سحبه .
( د ) تعيين اثنين على األقل (  ) 2من االشخاص المس00ؤولون وتق00ديم
تفاص00يل كتابي00ة ( وال00تي يجب أن تبقى متج00ددة باس00تمرار ) ألس00ماء
وعناوين إقامة وأرقام 0هواتف 0االشخاص المسؤولون مع شركة اإلنذار
 ،مرك00ز تلقي اإلن00ذارات والش00رطة وتق00ديم 0أي معلوم00ات إض00افية ق00د
يطلبونها. 0
 - 4في حالة :
( أ ) اإلخطار بأي خطأ في اإلنذار
( ب ) تفعيل جهاز الإنذار الدخيل
( ج ) انقط00اع وس00ائل نق00ل أو اس00تقبال اإلش00ارات من أو إلى جه00از
الإنذار الدخيل خالل أي ف00ترة يتم فيه00ا ض00بط 0جه00از الإن00ذار ال0دخيل ،
وعلى الشخص المسؤول 0التواجد في المباني في أقرب وقت ممكن.
 -5عدم ترك المباني دون تواجد على األق00ل رج00ل أمن مس00ؤول دون
موافقة الشركة
( أ ) ما لم يتم ضبط جهاز اإلنذار الدخيل بالكامل مع الوسائل لنق00ل أو
استقبال اإلش00ارات ( بم00ا في ذل00ك مس00ار أو مس00ارات اإلش00ارات ) في
عملية كاملة وفعالة
( ب ) إذا سحبت الشرطة استجابتها لـ
(  ) 1تفعيل اإلنذار ( حيث ال يتضمن جهاز الإنذار الدخيل تكنولوجيا
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تفعيل إنذار معززة )
(  ) 2تفعي00ل اإلن00ذار المع00زز حيث يتض00من جه00از الإن00ذار ال00دخيل
تكنولوجيا 0تفعيل إنذار معززة .
مواد الباعثة للدخان

شرط سابق على المسؤولية  ،بعدم السماح بتدخين السجائر والتب00غ في
المب00نى ( إال في من00اطق معين00ة ) ويتم ع00رض الفت00ات مناس00بة له00ذا
الغرض في أماكن بارزة في جميع أنحاء المبنى .

ت ركيب أجه زة ال رش وص يانة شرط سابق على المس00ؤولية  ،يق00وم حام00ل البوليص00ة بص00يانة وحف00ظ
أجهزة اإلطفاء
أجهزة الرش األوتوماتيكي00ة وأجه00زة اإلطف00اء في حال0ة جي00دة وج00اهزة
للعم00ل إذا ك00انت مثبت00ة في أي من المب00اني المملوك00ة أو المأهول00ة أو
المستخدمة من قبل حامل البوليصة لغرض األعمال ويتعهد بما يلي :
 - 1إجراء اختبار 0مرة واحدة على األقل في األسبوع لغ00رض التحق00ق
من حالة الموقع
( أ ) توص000يل س000يارة اإلطف000اء أو التواج000د باس000تمرار 0في مكانه000ا
المخصص خارج الموقع .
( ب ) البطاريات لنقل إش00ارات اإلن00ذار من أجه00زة ال00رش إلى س00يارة
اإلطفاء أو التواجد باستمرار في مكانها المخصص خارج الموقع
مالحظة  :عند تق00ديم تعه00د خطي لس00يارة اإلطف00اء من أج00ل تنفي00ذ ه00ذا
االختبار فإن مسؤولية حامل البوليصة تقتصر على الشرط ( ب )
عندما تكون الدوائر 0المعنية في الفقرة ( أ ) ال يتم رصدها 0باس00تمرار، 0
يتم إجراء هذا االختبار كل أيام األسبوع ( باستثناء اإلجازات )
 - 2طلب القيام بالتفتيش على جميع األجه00زة أس00بوعيا لغ00رض التأك00د
من أنها في حالة صيانة كاملة وفي حالة جيدة .
 - 3يعالج حامل البوليصة على الفور أي خل00ل س00واء تم الكش00ف عن00ه
من قبل أي تفتيش أو خالف ذلك  ،ويتعهد 0حامل البوليصة أيضا فيم00ا
يتعلق بأجهزة األوتوماتيكية بالقيام بما يلي :
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( أ ) إجراء االختبارات ك0ل أس0بوع لغ0رض التأك0د من عم0ل أج0راس
اإلنذار وأن صمامات التوقف ال00تي تتحكم في إم00دادات المي00اه مفتوح00ة
بالكامل .
( ب ) تش00غيل مض00خات الحري 0ق 0الكهربائي00ة لم00دة ال تق00ل عن عش00ر
دق00ائق 0ومض00خات 0الحري00ق ال00ديزل لم00دة ال تق00ل عن ثالثين دقيق00ة ك00ل
أسبوع  ،وضمان عمل جميع الجوانب بشكل سليم .

( ج ) الصيانة الوقائية ألنظمة الرش وإمدادات المياه
( د ) إجراء اختبارات نصف سنوية لجميع مفاتيح تدفق المياه لغ00رض
التأكد من عمل جميع إمدادات المياه وتسجيل 0تفاصيل كل اختبار
( هـ ) إخطار الشركة مقدما بأي خلل في نظ00ام الحماي00ة ض00د الحري00ق
باستخدام نموذج الخلل المعياري 0المناسب الخاص بالشركة
( و ) المعالج000ة العاجل000ة ألي خل000ل تم اكتش000افه عن طري000ق 0ه000ذه
االختبارات .
رهن00ا بمراع00اة التعه00د الم00ذكور 0أعاله  ،ال تع00د ه00ذه البوليص00ة الغي00ة
نتيج000ة ح000دوث أي أيخل000ل في أي من أجه000زة ال000رش األوتوماتيكي000ة
المذكورة وأجهزة إطفاء الحري00ق نتيج00ة أي ظ00روف غ00ير معروف00ة أو
خارجة على سيطرة حامل البوليصة .
حمل المخزون

ش00رط س00ابق على المس00ؤولية  ،ب00أن يتم رف00ع المخ00زون في أي ط00ابق0
سفلي أي مخزن فوق سطح األرضية بخمسة عشر (  ) 15سم .

حالة عدم اإلشغال

شرط سابق على المسؤولية فيما يتعلق بأي مباني غير مأهولة
 - 1يجب غل00ق كاف00ة الخ00دمات الرئيس00ية ونظ00ام 0المي00اه عن00دما تك00ون
المباني شاغرة إال إذا
( أ ) كانت هناك حاجة إلى تشغيل الكهرب00اء للحف00اظ على نظ00ام إن00ذار
ضد الحريق 0أو نظام إنذار الدخيل في حالة عمل
( ب ) إذا كانت هناك حاجة إلى الخ00دمات الرئيس00ية للحف00اظ على نظم
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الرش في حالة عمل كاملة .
يتعين الحف00اظ على درج00ة التدفئ00ة بالح00د األدنى  5درج00ات مئوي00ة في
مثل هذه الظروف .
 - 2يجب إجراء التفتيش على المباني بدقة داخليا وخارجيا 0على األقل
أسبوعيا من قبل حامل البوليصة أو موظفي حامل البوليصة و
( أ ) المحافظة على سجل لعمليات التفتيش المشار إليها .
( ب ) معالجة جميع العيوب في األمن والصيانة فوراً0
 - 3يجب إزالة تراكمات المواد القابلة لالحتراق 0أثناء الفحص
 - 4يجب أن يتم تأمين المباني ضد الدخول غير القانوني بما في ذلك
وضع جميع األقفال األمنية واآلليات األمنية األخرى 0في حالة عمل .
يك00ون للش00ركة أيض00ا الح00ق في تغي00ير 0الش00روط أو إلغ00اء التغطية عن00د
الحاجة .
المخلفات

شرط سابق على المسؤولية :
 - 1تحفظ جميع النفايات الزيتي00ة و/أو الدهني00ة و/أو قم00اش التنظي0ف0
المستخدم والتي ال تزال في المباني بعد توقف عمل الش00ركة للي00وم في
أوعية معدني00ة بغط00اء ويتم 0إزال00ة محتوي00ات األوعي00ة من المب00اني م00رة
واحدة على األقل أسبوعيا
 - 2إزالة جميع مخلفات الصناعة األخرى القابلة لالشتعال من المباني
في نهاية كل يوم عمل
 - 3تخزين جميع المخلفات أو النفايات خارج المباني في :
( أ ) حاويات بغطاء غير قابلة لالشتعال وقابلة للقفل ،أو
(ب)س ّ
الت معدنية يتم االحتفاظ به00ا في من00اطق معين00ة ال تق00ل عن
 10مترا من أي مب00نى أو الممتلك00ات أخ00رى ويتم 0إزالته00ا من المب00اني
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عندما تمتلئ الحاويات أو الس ّ
الت .
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تعريفات إضافية

سوف تطبق التعريفات اإلضافية التالية على كل هذا القسم وحيثم0ا 0تظه00ر ه00ذه الكلم00ات المعرفة في ه00ذا
القسم فسوف 0يكون لها نفس المعنى في هذا القسم .
سوف تعني التعريفات التالية ما يلي :
هو العائد خالل اثني عشر شهرا فورا قبل موعد أي حدث طارئ. 0
العائد السنوي
إجمالي األرباح المقدرة

هي القيمة المعلنة من قبل حامل البوليصة بأنه00ا تمث00ل م00ا ال يق00ل عن ال00ربح
اإلجمالي المتوقع أن يكون قد اكتسبه بواس00طة األعم00ال خالل الس00نة المالي00ة
بالتزامن مع مدة التأمين أو الزي00ادة النس00بية المض00اعفة عن00دما يتج00اوز 0الح00د
األقصى لفترة التعويض اثني عشر شهرا .

الربح اإلجمالي

هو إجمالي العائد ومبلغ مخزون آخ00ر م00دة وإجم0الي االعم00ال ال0تي هي قي0د
االنجاز والتي يجب تتجاوز مبلغ مخ00زون اول وآخ00ر الم00دة واالعم00ال ال00تي
هي قي00د االنج00از ال00واجب وص00ولها وفق00اً الس00اليب المحاس00بة العادي00ة ووفق00اً
للبنود الموضوعة لحالة االستهالك.

مدة التعويض

هي الفترة التي تبدأ مع وقوع أي من الحاالت الطارئ00ة وتنتهي 0في موع00د ال
يتجاوز فترة التعويض القصوى 0بعد ذلك والتي خاللها تت00أثر نت00ائج األعم00ال
بنتيجة أي من الحاالت الطارئة .

ه00و الم00رض ال00ذي يع00اني من00ه أي ش00خص نتيج00ة أي من ح00االت الع00دوى0
المرض المعدي
البش00رية أو الم00رض البش00ري المع00دي ( باس00تثناء 0م00رض نقص المناع00ة
المكتسب ( اإليدز ) أو حال00ة ترتب0ط 0بم00رض اإلي00دز ) ويتم إخط00ار الس00لطة
المحلية المختصة بها حال تفشيها .
الح د األقص ى لم دة عدد األشهر المذكورة في الجدول .
التعويض
معدل الربح اإلجمالي

هو معدل الربح اإلجمالي المكتسب في العائد خالل السنة المالية على الف00ور
قبل تاريخ أي من الحاالت الطارئة .

العائد القياسي

هو العائد خالل تلك الفترة التي ت0تزامن م0ع ف0ترة التع0ويض في اث0ني عش0ر
شهرا مباشرة قب00ل ت00اريخ أي من الح00االت الطارئ0ة على نح0و مع00دل بش0كل
مالئم حيث تتجاوز فترة التعويض اثني عشر شهرا

العائد

المال المدفوع 0أو المستحق لحامل البوليص00ة على الس00لع المباع00ة والمس00تلمة
وعن الخدمات المقدمة لسير األعمال في المباني .

نفقات العمل غير الم ؤمن تعبئ00ة العرب00ات و مش00تريات 0الش00حن ( ن00اقص الخص00م المس00تلم ) وال00ديون
عليها
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المعدومة .
تحمل الكلمات والعبارات 0المستخدمة في هذه التعريفات المعاني الملحقة به00ا
عادة في دفاتر وحسابات 0حامل البوليصة .
التغطية التأمينية
توافق الشركة على أنه في حال توقف 0أو التدخل في األعمال التي يقوم به00ا حام00ل البوليص00ة في المب00اني
نتيجة أي من الحاالت الطارئة خالل مدة الت0أمين ب0أن تعّ 0وض حام00ل البوليص00ة وفق0ا لألحك0ام الم00ذكورة
ويخضع هذا لألحك0ام والقي0ود والش0روط اإلض0افية واالس0تثناءات في ه0ذا القس0م وقي0ود الش0روط العام0ة
واالستثناءات الخاصة بالبوليصة .
الطوارئ
 - 1وقوع 0أي ضرر مؤمن عليه في قسم "جميع المخاطر" األضرار في الممتلكات في هذه البوليصة .
 - 2حدوث انفجار في أي مرجل أو حاوية للوقود 0في المباني .
 - 3وقوع 0أي ضرر يحدث أثناء السرقة ولكن باستثناء الخسارة الناجمة عن سرقة الممتلكات
 - 4الغطاءات اإلضافية المنصوص عليها في هذا القسم

25
DMReference

أساس التسوية
يكون مقدار التعويض المستحق 0على النحو التالي :
التكلفة اإلضافية للعمل

النفقات اإلضافية التي يتكبدها حامل البوليصة بشكل ضروري 0ومناسب نتيجة
أي من الحاالت الطارئة من أجل منع أو تقليل توق00ف أو الت00دخل في األعم00ال
خالل ف00ترة التع00ويض ( وتش 0تمل على تكلف00ة اإلزال00ة إلى ومن أم00اكن العم00ل
المؤقت00ة والنفق00ات المتعلق00ة ب00ذلك والزي00ادة في مع00دالت اإليج00ار 0والض00رائب
ورواتب 0الطاقم اإلضافي 0و مدفوعات العمل اإلضافي. ) 0

الربح اإلجمالي

 ( 1أ ) فيما يتعلق باالنخفاض في العائد :
يتعين أن ينقص اإلجمالي الناتج من تطبيق 0معدل الربح اإلجمالي للقيم00ة ال00تي
من خالله00ا تق00ل قيم00ة العائ00د خالل ف00ترة التع00ويض نتيج00ة أي من الح00االت
الطارئة عن العائد القياسي .
( ب ) فيما يتعلق بالزيادة في تكلفة العمل :
النفق00ات اإلض00افية المتكب00دة بش00كل ض00روري 0ومعق00ول للغ00رض الوحي00د وه00و
تجنب أو التقليل من انخفاض العائد ال00تي ل00وال ه00ذه النفق00ات النخفض00ت خالل
ف000ترة التع000ويض نتيج000ة وق000وع أي من الح000االت الطارئ000ة ولكن ال تتج000اوز0
اإلجمالي الناتج من تطبيق أسعار الربح اإلجمالي على كمية الخفض المتجنب00ة
مطروحاً منها أي مبلغ متوفر 0خالل فترة التعويض فيم00ا يتعل00ق به00ذه الرس00وم
ونفقات األعمال المستحقة الدفع من ال00ربح اإلجم00الي وال00تي ق00د تتوق00ف أو يتم
تخفيضها نتيجة أي من الحاالت الطارئة .

بشرط 0إذا كان المبلغ المؤمن عليه أقل من اإلجمالي الم00ؤمن علي00ه من تط00بيق
معدل الربح اإلجم00الي على العائ00د الس00نوي ( أو إلى مض00اعفات زي00ادة نس00بيا
حيث يتجاوز 0الحد األقص0ى 0لف00ترة التع00ويض اث00ني عش00ر ش00هرا ) فس00وف 0يتم
خفض المبلغ المستحق الدفع نسبيا .
 - 2يقتصر هذا التأمين على زيادة إضافية في تكلفة العمل ( أك00ثر من المبل00غ
المستحق 0وفقا للفقرة  ( 1ب ) المتعلقة بالربح اإلجمالي ) المتكبدة بالض00رورة
خالل فترة التعويض نتيجة أي من الحاالت الطارئة لغرض وحي00د ه00و تجنب
أو تقليل االنخفاض في الدوران أو استئناف أو الحفاظ على العمليات التجارية
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الطبيعية ولكن ال يتجاوز 0المبلغ المؤمن عليه المبين في المواصفات .
االتجاهات واالختالفات

يل00زم إدخ00ال التع00ديالت على مع00دل ال00ربح اإلجم00الي لل00ربح اإلجم00الي للعائ00د
القياسي والعائد السنوي بقدر ما يلزم لتوف00ير اتج00اه األعم00ال ولالختالف00ات في
أو من الظروف 0األخرى ال00تي ت00ؤثر 0على األعم00ال س00واء قب00ل أو بع00د أي من
الحاالت الطارئة أو التي كانت ستؤثر على األعمال إذا لم تحدث تلك الحاالت
الطارئة بحيث تمثل األرقام 0المعدلة ما يقرب أن يكون عمليا بشكل معقول من
النتائج التي لوال الحاالت الطارئة لتم الحصول عليها خالل الفترة النسبية بع00د
الحاالت الطارئة .

حساب التكاليف الحالية

شروط إضافية
التجارة البديلة

لغرض هذه التعريفات يجوز تجاهل أي تع0ديل تم تنفي0ذه في حس0اب التك0اليف
الحالية .

إذا حدث أثن00اء ف00ترة التع00ويض أن تم بي00ع البض00اعة أو تم تق00ديم الخ00دمات في
مكان آخر غير المباني ( المخصصة ) لصالح األعمال س00واء من قب00ل حام00ل
البوليصة أو من قب0ل اآلخ0رين نياب0ة عن0ه  ،ف0إن الم0ال الم0دفوع 0أو المس0تحق
الدفع فيما يتعلق بهذه المبيعات أو الخدمات يجب أن يوضع في االعتب00ار عن00د
الوصول 0إلى العائد خالل فترة التعويض .

االسترداد التلقائي

ال يجوز 0تخفيض مسؤولية الشركة بمقدار أي من الحاالت الطارئة شريطة أن
يدفع حامل البوليصة قس0طاً 0إض0افياً مناس0باً يحتس0ب من ت0اريخ الض0رر ح0تى
تاريخ انتهاء مدة التأمين .

األسهم التراكمية

عند تعديل أي مطالبة يجب األخذ في الحسبان وتقديم بدل ع00ادل إذا تم تأجي00ل
أي تخفيض في العائد نتيجة أي من الحاالت الطارئة الناتاجة عن العائ0د ال0ذي
تم اإلبقاء عليه مؤقتا من أي مخزون من السلع التام00ة الص00نع في مق00ر حام00ل
البوليصة .

توقف التغطية

سوف 0يتوقف العمل بهذا القسم إذا تم تصفية األعمال أو باشر بها المص00في أو
الحارس القضائي أو توقف 0االعمال بش00كل دائم في أي وقت بع00د ب00دء س00ريان
هذا التأمين إال إذا قبلت الشركة ذلك كتابة .
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مسؤولية الشركة

يجب أال تتج00اوز مس00ؤولية الش00ركة ب00أي ح00ال من األح00وال ح00دود 0الت00أمين
المنصوص عليها في هذا القسم  ،أو المبلغ المؤمن عليه أو ح00د المس00ؤولية أو
تلك المبالغ األخرى الواردة في المواصفات في أي فترة واحدة من الت00أمين أو
أي مبلغ أو مبالغ أخرى قد تكون بديال بموجب ملحق يتم التوقيع عليه من قبل
أو نيابة عن الشركة .

إداري

إذا جرت األعمال في أقسام 0وتحققت نتائج التداول المستقل الخاص00ة به00ا  ،يتم
تطبيق 0أساس التسوية من أجل الربح اإلجم00الي بش00كل منفص00ل على ك00ل قس0م0
يتأثر بالحاالت الطارئة .

ش رط التن ازل عن في بداية الحاالت الطارئة يجب أن يكون هن00اك ت00أمين مطب00ق يغطي مص00لحة
حامل البوليصة في الممتلكات وفي المباني ضد الحاالت الطارئة ضد 2 0، 1
الضرر المادي
و  3وأنه ك00ان من المت00وجب دف00ع ه00ذا المبل00غ  ،أو قب00ول المس00ؤولية بم00وجب
التأمين أو تم تنفيذها أو قبولها 0للتشغيل بشرط 0اس00تبعاد المس00ؤولية عن خس00ائر
أقل من المبلغ المحدد .
دفوعات على يجوز 0أن يتم الدفع على الحساب بموجب طلب من قبل حامل البوليصة ووفق00ا0
الم
لتقدير الشركة خالل فترة التعويض .
الحساب
تعديل قسط 0التأمين

يجب على حامل البوليصة تزوي0د 0الش00ركة خالل ثالثين يوم00ا بع00د انته00اء ك00ل
فترة للتأمين إقراراً يؤكد فيه المدققين التابعين لحامل البوليصة ( "المحاسبين"
ويجوز اس00تبدالها بـ "الم00دققين" فيم00ا يتعل00ق بالش00ركات المعف00اة من متطلب00ات
التدقيق ) 0بإجمالي األرباح المكتسبة أو النفق00ات المدفوع00ة خالل الس00نة المالي00ة
األكثر تزامنا تقريبا مع مدة التأمين .
في حالة وقوع أي طوارئ يؤدي إلى المطالبة عن خسارة في الربح اإلجمالي
فسوف يزداد اإلقرار الم00ذكور أعاله من قب00ل الش00ركة لغ00رض تع00ديل القس00ط
بالمبلغ الذي تم بموجبه تخفيض إجمالي الربح خالل السنة المالي00ة فق00ط نتيج00ة
لهذا الطارئ .
إذا كان اإلق00رار ( المع00دل على النح00و المنص00وص علي00ه أعاله وتمت زيادت00ه
نسبيا حيث يتجاوز 0الحد األقصى 0لفترة التعويض اثني عشر شهرا )
 1أقل من الربح اإلجمالي عن الف00ترة النس00بية للت00أمين فس00وف تس00مح الش00ركة
بإعادة نس00بة تناس0بية من القس00ط المس00تحق على ال0ربح اإلجم0الي بش0رط 0ع0دم
تجاوز 0القسط العائد  %33. 33من المدفوع من قسط اإليداع . %75
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 2أك00ثر من ال00ربح اإلجم00الي عن الف00ترة النس00بية للت00أمين فس00وف 0يتعين على
حامل البوليصة دفع قسط إضافي 0بنسبة تناسبية ( يتجاوز 0نسبة  %25إضافية
وهي الرصيد المستحق 0للشركة وفقا للقسط المؤقت الم00دفوع ) 0مس00تحق ال00دفع
على الربح اإلجمالي .
المحاسبين المهنيين

أي بن00ود أو تفاص00يل ت00رد في دف00اتر 0حس00ابات حام00ل البوليص00ة أو ال00دفاتر أو
السجالت التجارية األخرى التي ق00د تك00ون مطلوب00ة من قب00ل الش00ركة بم00وجب
شروط 0المطالبات العامة لغرض التحقي00ق أو التحق00ق من أي00ة مطالب00ة بم00وجب
هذا القسم يمكن ان تتم من قبل المحاسبين المهنيين إذا ك00انوا يعمل00ون في ذل00ك
الوقت بشكل منظم على هذا النحو لدى حامل البوليصة ويكون تقري00رهم ألول
وهلة دليال على البنود 0والتفاص00يل المرتبط00ة به00ذا التقري00ر فس00وف 0يتعين على
الشركة أن تدفع لحامل البوليصة الرسوم 0المعقول0ة مس00تحقة ال0دفع على حام0ل
البوليصة إلى المحاسبين المهنيين مقابل تقديمهم مثل هذه البنود أو التفاصيل
شريطة أال يتجاوز 0مجموع المبلغ المستحق ال00دفع والمبل00غ المس00تحق بم00وجب
ه00ذا القس00م ب00أي ح00ال من األح00وال ح00دود المبل00غ الم00ؤمن علي00ه الم00ذكور في
المواصفات.

بيع اإلنقاذ

إذا كان بعد الحاالت الطارئة بموجب هذا القسم أن يعقد حام00ل البوليص00ة بي00ع
اإلنقاذ خالل بند فترة التع0ويض فس0وف تق00رأ الفق00رة  ( 1أ ) الخاص0ة ب00الربح
اإلجمالي لغرض هذه المطالبة على النحو التالي :
 ( 1أ ) فيما يتعلق بانخفاض العائد :
المبل00غ المت00وفر من خالل تط00بيق مع00دل ال00ربح اإلجم00الي للكمي00ة ال00تي يق00ل
بموجبه00ا العائ00د خالل ف00ترة التع00ويض ( أق00ل من العائ00د خالل ف00ترة مبيع00ات
اإلنقاذ ) نتيجة للحاالت الطارئة عن العائد القياسي الذي يتم منه خص00م ال00ربح
اإلجمالي المكتسب بالفعل خالل فترة بيع اإلنقاذ .

الرس وم الدائم ة الغ ير إذا لم يتم التأمين على الرسوم 0الدائمة لألعمال بموجب هذا القسم ( بعد أن تم
خص0مها في التوص0ل إلى ال0ربح اإلجم0الي ) فإن0ه عن0د حس0اب القيم0ة القابل0ة
مؤمن عليها
لالس00ترداد 0كزي00ادة في تكلف00ة العم00ل فإن00ه يجب أن تؤخ00ذ ه00ذه النس00بة فق00ط في
االعتبار ألي نفقات إض00افية يحم00ل فيه00ا ال00ربح اإلجم00الي إلى مجم00وع ال00ربح
اإلجمالي والرسوم الدائمة غير المؤمن عليها .
التغطيات الإضافية
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س00وف 0تخض00ع الغط00اءات اإلض00افية التالي00ة لألحك00ام والقي00ود والش00روط 0اإلض00افية له00ذا القس00م وقي00ود
االستثناءات العامة وشروط 0هذه البوليصة .
يمتد الت00أمين تحت ه00ذا القس0م لتغطي0ة االنقط0اع أو الت00دخل في الملكي0ة ال00تي يس00تخدمها حام00ل البوليص00ة
لألعمال في أماكن العمل نتيجة لما يلي :
 - 1أي من الح00االت الطارئ00ة  2 0 ، 1و  3في الموق 0ع ( 0المواق00ع ) أو لممتلك00ات العمالء المح00ددة أو
الموردين المحددين كما هو مبين في الجدول
 - 2أي من الحاالت الطارئة  2 ، 1و  3في الممتلكات في أي
( أ ) محطة توليد أو محطة فرعية لتعهد إمداد الكهرباء العامة
( ب ) المباني األرضية لتعهد توريد الغاز العام أو منتج الغاز الطبيعي المرتبطة مباشرة معها
( ج ) أعمال المياه أو محطة الضخ لتعهد إمداد المياه العامة
( د ) المباني األرضية لخدمات االتصاالت العامة ( عدا خدمات األقمار الصناعية )
ال00تي يحص00ل منه00ا حام00ل البوليص00ة على الكهرب00اء  ،والغ00از والم00اء أو خ00دمات االتص00االت الس00لكية
والالسلكية
 ( - 3أ ) أي من األمراض المعدية التي تظهر في أي شخص أثناء تواجدهم في المباني
( ب ) أي تفشي لمرض معد يظهر في أي شخص في غضون  25ميال من المباني
( ج ) القتل أو االغتصاب أو االنتحار 0التي تحدث في المباني
( د ) اإلصابة أو المرض ألي شخص والذي ينشأ عن أو يعزى إلى أم00ور غريب00ة أو ض00ارة في الطع00ام
أو الشراب المقدم في المباني
( هـ ) أي اكتشاف لكائن حي مجهري في مقر المرجح أن يؤدي إلى حدوث داء الفيلقيات
( و ) إغالق ;كامل المباني أو جزء منها بأمر من أو بناء على نصيحة من الهيئة العامة المختصة نتيج00ة
لما يلي :
(  ) 1عيوب في المصارف أو الترتيبات 0الصحية األخرى في المباني
(  ) 2تفشي للحشرات والحشرات الصغيرة السامة في المباني
30
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( ز ) إلغاء الحجوزات للسكن في المباني نتيجة تفشي مرض مع ِد .
 - 4أي من الحاالت الطارئة للممتلكات في محيط المباني والتي قد تمنع أو تعوق اس0تخدام 0أو الوص0ول
إلى المباني أو الممتلكات الخاصة بحامل البوليصة سواء المتضررة منها أو غيرها .
شريطة أن :
 1مسؤولية الشركة
( أ ) بموجب الفقرة  1من هذه التغطي00ة التأميني00ة اإلض00افي0ة فيم00ا يتعل00ق ب00أي واقع00ة واح00دة  ،ال يجب أن
تتجاوز النسبة ( النسب ) الحد ( الحدود ) 0المبين في المواصفات
( ب ) بموجب الفقرة  3من هذه التغطية التأمينية اإلض00افية فيم00ا يتعل00ق ب00أي واقع00ة واح00دة ال يجب أن
تتج00اوز  %20من المبل00غ الم00ؤمن علي00ه على الم00ادة في ال00ربح اإلجم00الي أو مبل00غ  1,000,000درهم
إماراتي  ،أيهما أقل .
( ج ) بم00وجب الفق00رتين  2و  4من هذه التغطي00ة االض00افية فيم00ا يتعل00ق ب00أي واقع00ة واح00دة ال يجب أن
تتجاوز المبلغ المؤمن عليه المبين في المواصفات
 2فيما يتعلق بالغطاء المقدم في الفقرة (  ) 2لن تكون الشركة مسؤولة عن أي حالة طوارئ0
( أ ) لخطوط الكابالت أو األنابيب الناقلة لإلمدادات المذكورة
( ب ) ال ينطوي على وقف العرض لما ال يقل عن ثالث ساعات متتالية
( ج ) نظرا لألسباب التالية
(  ) 1الفعل المتعمد ألي متعهد بالتوريد أو صالحياته في حجب أو تقييد التوريد 0أو الخدمات
(  ) 2اإلضرابات أو أي نزاع في العمل أو التجارة
(  ) 3الجفاف
(  ) 4الظروف 0المناخية أو الجوية األخرى  ،ولكن ال يجب أن يستبعد هذا أي طوارئ 0تتعلق بالممتلكات
التي تسببها مثل هذه الظروف0
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(  ) 3ألغراض الفقرة  3من هذه التغطية التأمينية اإلضافية ،س00وف 0تع00ني ف00ترة التع00ويض الف00ترة ال00تي
تتأثر األعمال خاللها نتيجة بدء أي من الحاالت الطارئة
( أ ) في حالة الفقرات الفرعية ( أ )  ( ،ب )  ( ،ج )  ( ،د )  ( ،هـ )  ،و ( ز ) مع وق00وع أو اكتش00اف0
الحادث
( ب ) في حالة الفق00رة الفرعي00ة ( و ) م00ع الت00اريخ ال00ذي يتم في00ه تط00بيق القي00ود على المب00اني وتنتهي 0في
موعد ال يتجاوز 3 0أشهر بعد ذلك .
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المالحق

سيتم تطبيق التالي إذا ذكر في المواص00فات باعتباره00ا ناف00ذة المفع00ول وس00وف تخض00ع لألحك00ام والقي00ود
والشروط 0اإلضافية لهذا القسم والقيود 0واالس00تثناءات العام00ة والش00روط 0العام00ة له00ذه البوليصة ،وذل00ك في
مقابل دفع أي قسط إضافي .
رفض الوص ول (ع دم يمتد التأمين بموجب هذا القسم لتغطي0ة االنقط0اع في االعم0ال أو الت0دخل ب0ه
نتيج00ة الوص00ول 0إلى أو اس00تخدام المب00اني ال00تي تم إعاقته00ا أو منعه00ا بس00بب
اإلضرار)
المباني أو الملكية في محيط المباني أو أي حقوق للطريق0
 1التي يعتقد أنها تحتوي 0على أو تحتوي بالفع00ل على جه00از ض00ار ش00ريطة
أن يتم إبالغ الشرطة فورا0
 2إغالقها أو ختمها بالشمع وفقا للتعليمات الصادرة من قبل الش00رطة أو من
قبل أي هيئة قانونية أخرى إال إذا ك00ان س00بب ه00ذا اإلغالق أو الختم بالش00مع
يرجع إلى :
( أ ) حالة المباني التي يملكها أو يشغلها حامل البوليصة أو األعمال المنف00ذة
بالداخل
( ب ) عدم االمتثال من قبل حامل البوليصة بأمر مسبق من الش00رطة أو أي
هيئة قانونية أخرى
شريطة أن
( أ ) ال تكون الشركة مسؤولة عن االنقطاع في األعمال أو التدخل فيه
(  ) 1الناجمة عن أي سبب ضمن سيطرة حامل البوليصة
(  ) 2الذي هو نتيجة مباشرة ألي إصالحات أو ص00يانة يج00ري تنفي00ذها في
الممتلكات نتيجة للخلل الكامن أو البلى العادي .
(  ) 3الساعات الثالث األولى من كل وأي مطالبة
( ب ) لغرض هذا الملحق يجب أال يتج00اوز الح00د األقص00ى للتع00ويض ف00ترة
ثالثة أشهر
( ج ) يجب أال تتج00اوز مس00ؤولية الش0ركة في أي ح0ال من األح0وال %20
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من المبل00غ الم00ؤمن علي00ه من قب00ل أي بن00د في ال00ربح اإلجم00الي أو مبل00غ
 1,000,000درهم إماراتي  ،أيهما أقل .
الترابط بين المجموعة

يمتد التأمين بموجب هذا القسم لتغطية االنقطاع في األعم00ال أو الت00دخل في00ه
وذلك في المباني الخاصة بحام00ل البوليص00ة عن00دما ال تق00ع أي حال00ة طارئ00ة
ولكن يعاني منها كنتيج00ة لط00وارئ ق00د تح00دث في مختل00ف المب00اني الخاص00ة
بحامل البوليصة على أال تتجاوز 0مسؤولية الشركة بم0وجب ه0ذا الملح0ق في
جميع الحاالت عن المبلغ المؤمن عليه من قبل أي بند في الربح اإلجمالي .
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