
 طوك

1 
 

 
 

 
 

أحكام الوثيقة  –البند أ   

 البند أ مطبق بغض النظر عما إذا كان مذكورا في جدول الوثيقة ام ال
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 الشخصية الناجمة عن المركبات   الحوادث
 طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس بوليصة شركة 

 المقدمة:  

 . ( الشركة)  مارين أند نيتشيدو فاير انشورانسطوكيو شركة ل لكم لمنح ثقتكمشكًرا 

فة البيةانا   اهذه البوليصةةةةةةةةةةةةةةة ابةار  ان اقةد  انونق ومن الم م التنق  من هذا المنةةةةةةةةةةةةةةتنةد ل تة  د من أ  كة

  صةةةةةةةةةةةنينة (  هنا والذي يشةةةةةةةةةةةكج أ ًم م يتق أ من منةو  البوليصةةةةةةةةةةةة  الوارد  الُم ن ) الوارد  فق الم ن   

 .وتعكس الغةام الت مينق المة وب 

إخةارنا أو منةةةةةةةةتشةةةةةةةةار الت مين القا  مك فق أ رب و ة ممكن من الناحية   (  حامج البوليصةةةةةةةةة) ا يك  

 العم ية:

 القاصة مك الت مينإذا كا  هناك تنا ض أو حذف فق الت مين المقدم أو إذا تغير  متة با   .1

فق  ةد نعةةةةةةةةةةةةةةع ةا فق اماتبةار   ( تغيرا  )  أو إذا كةا  هنةاك تغيير   (  الو ةاع )  فق أي من الوا عةة   .2

لكشف ان كافة الو اع  ذا  الص ة أو التغيرا  التق  أو موافقتنا ا ى الت مين كإخفا  فق اتقييمنا  

 البوليصة يشكج كامج.  سريا  د تبةج البوليصة أو التق تؤدي إلى ادم 

فق ذلك ااعًقا ألي   البوليصةةةةةةةةةة مكافة الأراما  الوارد  فق البوليصةةةةةةةةةة حي   د يم ج الخفا حامج ي ت م  

 مةالبة. 
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 عقد البوليصة: 

تواف  الشةركة ا ى    ، الوارد فق الم ن ا ى دف   نة  الت مين  ةوافقالمدف  أو مقابج  يام حامج البوليصةة ب

تعويض حامج البوليصة أو تقوم بدف  الفواعد والتعويعا  المنصو  ا ي ا مالقدر والةريقة المنددين فق 

 هذه البوليصة شريةة أ : 

البوليصةة مكافة الشةروو واألحكام والقيود وأ أو امسةت ناما  الوارد  فق هذه البوليصةة  حامج ي ت م   .1

 ة. أو من خالل الموافقا  الضافي

 م تتقاوز منئولية الشركة المبالغ المؤَمنة أو  يود المنئولية الوارد  مشكج صريح هنا .2

مةالبا  والشةةةةروو العامة والتعريفا  العامة وامسةةةةت ناما   العامة ل   شةةةةرووالُيقرأ كج من الم ن  و  .3

م من اقد  مًعا ا ى أن ا أ   النةةةةةاريةواألغةية الت مينية  العامة لنماية والصةةةةةيانة  اوشةةةةةروو العامة 

 فق البوليصة.  الوارد واحد وتنمج أي ك مة أو تعبير كا  له معنى معين ذلك المعنى 

 و عة ماسم وبالنيامة ان 

 طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانسشركة 
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   مطالبات:العامة لل شروطال

ما يتم النص ا يه مشةةةةكج مندد  خالف  التالية ا ى كافة أأ ام البوليصةةةةةالعامة  شةةةةروو المةالبا    تةب 
 فق أي موض  من مواض  هذه البوليصة. 

 لبة دو  النصول ا ى موافقة مةا ا ى أيم يتم  بول المنئولية أو التفاوض أو التنوية  قبول المسئولية 

 كة القةية.الشر 

 التحكيم 

 

   أأ ام هذه البوليصةةةةةةةةةةةةإذا ُوأد هناك أي اختالف فق المب غ المة وب دفعه مموأب أي أ م من  
إلى منكم يتم تعيينه من    يتم إحالة هذا امختالف ( ،  المنةةةةةةةةةةئولية التق يتم  بول ا مقالف ذلك) 

 بج األطراف وفًقا لألحكام القانونية ذا  الصةةةة ة ويكو  إصةةةةدار  رار تنكيم ن اعق شةةةةرًطا سةةةةامًقا  
  ألي ح  فق رف  داوى ضد الشركة.

  -م  ط     ال  ب     ات ال  
 حقوق الشركة 

الدفاع ان  م  البوليصةةحامج ماسةم   القيام  البوليصةة  حامج ين  ل شةركة سةوام  بج أو معد تعويض  
تنةةةةةةةةوية أي مةالبة أو اتقاذ أي إأرام لة ب اسةةةةةةةةتعاد  أو ت مين التعويعةةةةةةةةا  من أي إأرام  أو 

فيما يتع   م ي مةالبة يتم تغةيت ا مموأب هذه البوليصةةةةةةةةةة ويكو  ل ا كامج النرية ثال  طرف 
 . التصرفا  فق إأرام أي من ت ك 

ر وحياز   التق حدثة ب ا أضةةةةةرا المقرا  البوليصةةةةةة ل شةةةةةركة مالوصةةةةةول إلى أي من  حامج  ينةةةةةمح  
التق ق ان  مة ي طريقةة معقولةة. وم يمكن  ه الممت كةا  وامسةةةةةةةةةةةةةةتمرار فق حيةاز  أو التعةامةج م  هةذ 

  لشركة.اي م كية لصالح ا

البوليصةةةةةةةةةةةةةةةة فق حةالةة رف  أي مةةالبةة واحةد  أو مقمواةة من  نةامةج  يقوز ل شةةةةةةةةةةةةةةركةة أ  تةدف  ل إخالء المسئولية 
 منةةةةةةةةةئولية أو المب غ المؤَمن معد خصةةةةةةةةةم أي الند المندد  لالمةالبا  الناأمة ان حادثة واحد  

مموأبه دو  أي  يد  ( المةالبا  ) مبالغ تم دفع ا مالفعج أو أي مب غ أ ج يمكن تنةةوية المةالبة  
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منةةةةةةةةةةةئولية أخر فيما يتع   بت ك المةالبة أو المقمواة من المةالبا  فيما ادا  يمة أي تكاليف  
 ونفقا  تم تكبدها  بج تاريخ الدف . 

ال    م    ع    ل    وم     ات 
  والمساعدة

من من    مصةةةةةةور  معقولة التق تة ب ا الشةةةةةةركة   والمنةةةةةةااد والتفاصةةةةةةيج  يتم تقديم كافة المع وما  
 البوليصة ا ى نفقته القاصة. حامج 

البوليصةةةةةةةةةةةةةةةة بتقةةديم ت ةةك حةةامةةج  يقوم    ،  فق حةةال تم رف  أي مةةةالبةةا  مموأةةب هةةذه البوليصةةةةةةةةةةةةةةةة
. ويتم النةةما   ا ى نفقته القاصةةة المع وما  والدمعج مالصةةور  المة وبة التق  د تة ب ا الشةةركة

رام فنص طبق أو  البوليصةةةةةةةةة مإأنامج  ل شةةةةةةةةركة ا ى نفقت ا معد إرسةةةةةةةةال إخةار معقول المد  ل
 المؤَمنين.  ( األشقا  ) إأرام فنص ما معد الوفا  ا ى الشقص 

العةةرر ل تقفيف من ذلك العةةرر وتقنب  حدوث البوليصةةة ماتقاذ إأرام فوري اقب حامج  يقوم   الحد من الضرر
 إاا ة أو تعةج العمج. 

ماتقاذ إأرام فوري ان  البوليصةةةةةةةةةةةة ماتقاذ إأرام فوري اقب إرسةةةةةةةةةةةال إخةار خا  حامج  يقوم  
 القناعر ل تقفيف من األضرار األخرى أو الصامة القندية.

البوليصةةةةةة ا ى الفور فق حال و وع أي ضةةةةةرر أو إصةةةةةامة أنةةةةةدية مإخةار الشةةةةةركة حامج  يقوم   لشركةاإخطار 
أسةرع  تابًيا ومتى ما  امة الشةركة بتنة م الخةار القا  ب ذه األضةرار يتم إبالغ ا كتابًيا فق  

 و ة ممكن.

 يوم أو أ  ر حنبما تقرره الشركة كتابًيا.    30يتم تقديم أي بيا  مفصج خا  م ي مةالبة خالل  

نموذج مةالبة وأ أو أي مراسةةةةةةةةةةةال  أو أوامر اسةةةةةةةةةةةتداام أو أي   البوليصةةةةةةةةةةةة بتقديمحامج ويقوم  
 البوليصة نتيقة ل ذه القناعر. حامج منتندا   عاعية أو  انونية أخرى صادر  ضد 
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  الشروط العامة:

الشةةةةةةةروو العامة التالية ا ى كافة أأ ام البوليصةةةةةةةة غير ما يتم النص ا يه مشةةةةةةةكج مندد فق أي تنةةةةةةةري 
 موض  من مواض  هذه البوليصة. 

فةةإنةةه يقةةب ا ى حةةامةج    ،  مةة نةةه  ةةابةةج ل تعةةديةةج  الم ن   إذا ظ ر أي أ م من القنةةةةةةةةةةةةةة  فق   التعديل
البوليصةةةةةةةة خالل شةةةةةةة ر واحد من انقعةةةةةةةام كج مد  الت مين أو ت ك الفترا  األخرى كما  د 

ويقب أ  يتم تعديج   ،  تنةةمح الشةةركة أ  يقوم بتق ي  ت ك التفاصةةيج كما  د تة ب الشةةركة
  د يكو  مة وبًا. ( أ ناو) القن  ل ذه الفتر  وفقًا ل ند األدنى من أي  ن  

فإنه    ،  حتنةةاب أي أ م من القنةة  ا ى التقديرا  المقدمة من  بج حامج البوليصةةةإذا تم ا
يقب ا ى حامج البوليصةةةةةةة ا  يقوم مامحتفاج مالنةةةةةةقال  الد يقة التق تنتوي ا ى أمي   

ويقب أ  يقوم مالنةةةةما  ل شةةةةركة أو مم  ي ا بتفقد هذه النةةةةقال   ،  التفاصةةةةيج المتع قة ب ا
 فق أي و ة.

الواجب  القانون 
 التطبيق 

فةةإ  القةةانو  الواأةةب التةبي     ،  فق حةةالةةة اةةدم وأود أي اتفةةا يةةة مكتوبةةة ا ى خالف ذلةةك
 ا ى هذا العقد سوف يكو   انو  دولة المارا  العربية المتند .

  30لمد   إخةاريقوز ل شةةةةةةةركة إلغام هذه البوليصةةةةةةةة أو أي  نةةةةةةةم من ا ان طري  إاةام   اإللغاء
وفق  ، آخر انوا  معروف لهمرسةةةج إلى يومًا من خالل خةاب منةةةقج لنامج البوليصةةةة  

لقنة  ان  مب غًا يتناسةب م   يمة احامج البوليصةة وفقا لتقدير الشةركة  ينةترد هذه النالة  د 
 الت مين.الفتر  المتبقية من 

يتم تقنب هذه البوليصةةةةة فيما يتع   م ي ماد  أو القنةةةةم إذا كا  ما ي ق يتع   ب ا معد بدم  الحقائق التغيرات في 
 هذا الت مين



 طوك

7 
 

أو األامةةال التقةةاريةةة أو غير ذلةةك حيةة  ي داد خةر المقرا   أي تغيير فق    وأود  .1
 القنار  أو العرر

 أي تغير فق الو اع  المادية   وأود  .2
 ماست نما الوصية او ما ينص ا يه القانو  حامج البوليصة  اهتمامتو ف  .3

خةق   إخةةارفةإنةه يقةب ا ى الفور إاةةام  ،  مةا لم يصةةةةةةةةةةةةةةبح حةامةج البوليصةةةةةةةةةةةةةةة ا ى ا م
ويقب ا ى حامج البوليصةة    ،  ويقب أ  تواف  الشةركة ا ى اسةتمرار هذا الت مين ، ل شةركة

 ن  إضافق إذا ل م األمر.أ  يقوم بدف   

المسبقة  شرط ال
 للمسئولية 

خا  وأمي  الشةةةروو التق تنةب  ا ى هذه البوليصةةةة سةةةوام كا  ذلك شةةةرو اام أو    افة
 ، البوليصةةسةريان ا وررفا  ا ب ذه البوليصةة وخالل مد  سةريا  هذه  و ة  مالبنود تنةري منذ  

 .مانعا  مي مةالبةمن ش   العق  فق املت ام ب ذا البند أ  يم ج و 

تع    ت  مةالبةمموأب هذه البوليصةةةةة إذا كا  هناك أي  الم ايا  يقب أ  يتم مصةةةةادر  أمي  الغش 
أو مبالغ في ا ان  صةةةد أو إذا حدث أي ضةةةرر منةةةبب فعج متعمد أو أو غش  م ي احتيال  

 تآمر من حامج البوليصة.

ان  امفصةةةةا   أو ادم  فق حالة سةةةةوم التم يج أو الوصةةةةف القاط  او  هذه البوليصةةةةة    ت غى االفصاح عدم 
 .حقيقة أوهريةأي من 

الت مين المقدم ان طري  هذه البوليصةة منةبب أي فعج أو امتناع غير معروف أو ي غى م   عدم اإلبطال
 ، األضرار أو الصامة القنديةيؤدي إلى زياد  مقاطر خارج ان سيةر  حامج البوليصة  

فإنه يقب أ  يقوم مإرسةةال إخةار   ،  شةةريةة أنه فور أ  يصةةبح حامج البوليصةةة ا ى ا م
 إذا ل م األمر.  تابق إلى الشركة ودف   ن  إضافق
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فإنه يقب ا ى الشةةةةةةةةةةةةركة أ  تقوم بدف  هذه المبالغ إلى  ،  فق حالة وفا  حامج البوليصةةةةةةةةةةةةة الممثلون الشخصيون 
كانة منةةةةتنقة مموأب هذه البوليصةةةةة إلى لو  المم  ين الشةةةةقصةةةةيين لنامج البوليصةةةةة كما 

البوليصةةةةةةة مالقدر الذي شةةةةةةروو وأحكام هذه املت ام مشةةةةةةريةة   ،  حامج البوليصةةةةةةة لوم الوفا 
 تنةب  فيه.

ى لإ   يدف  مالكامج  محامج البوليصةة  يتع د من خالل ا  أ  منةؤولية  ل المنةبقة   وو شةر ال  من سداد األقساط ضمان
  .هذه البوليصة تاريخ بدايةمن  يوماً  60لشركة مب غ القن  فق غعو  ا

 شركة فإنه ين  ل ، الو ة المندد حدود فق غعو   لشركة ى الإإذا لم يتم دف  مب غ القن   
 .حامج البوليصةكتابق إلى  رسال إخةارإلغام هذه البوليصة ان طري  إالقيام م

 إلى ما ي ق:لغام أ  يقع  اليقب 

 .مب غ القن  المدفوع مالكامج فق حالة وأود مةالبة  بج تاريخ اللغامسداد   ( أ)
معرضةة  الشةةركة  فيه  ان الو ة الذي كانة  قنةة ك فة السةةداد رسةةوم ننةةبية من   ( ب )

  مقاطر.ل

قج ان  ت مإرسةةال إخةار منةةب  ماللغام مدته مالشةةركة تقوم   ه يقب أ من المتف  ا يه أن
 حامج البوليصة.وذلك إلى  ، أيام 5

  تعريفات عامة

 ،خالل العبارا  المعرفة وحي ما تظ ر هذه الك ما   ،  التعريفا  العامة التالية ا ى هذه البوليصةةةةةةةتنةةةةةةري 
 فإنه يقب أ  يكو  ل ا نفس المعنى فق أمي  مواض  البوليصة مقالف ما تم تعدي ه ا ى وأه التنديد.

 يقب أ  تعنق التعريفا  التالية ما ي ق:
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 وليس غير ذلك لغرض هذه البوليصة. الم ن   ما ورد  فق  األعمال

وأ أو شركا  الت مين األخرى كما ورد فق   طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانسشركة  الشركة
 بننب م المندد . الم ن  

 و أ أو العرر العرضق الدمارالقناعر المادية أو  الضرر

لكج وأمي  المةالبا  الصةةةةةةنينة المنةةةةةةئول ان ا   ( المواصةةةةةةفا  الوارد فق )  المب غ األول  ( الخصومات) الخصم 
 حامج البوليصة.

)  ويقب أ  تبدأ من الد يقة األولى معد منتصةةةةةةةةف ال يج  ، الم ن  هق التواريخ الوارد  فق  فترة التأمين
 .(منامً  00:00) وتنت ق اند منتصف ال يج  (صباحاً  00:01

 .البوليصةوالمواصفا  التق تشكج هذه   الك ما  والم ن  البوليصة 

 .الم ن أو الشقص اماتباري الذين ورد  أسماؤهم فق  ( األشقا  ) الشقص  حامل البوليصة 

 .الم ن ت ك المبانق المذكور  فق  المباني 

الشةةركة التق ت ك األأ ام من البوليصةةة التق تقوم مإاةام تفاصةةيج المع وما  المقدمة إلى  المواصفات  / الملحق
 تشكج أساس هذا العقد والتق توضح التغةية والندود المقتار .

 .ةالمقدم يةالت مينتنص ا ى التغةية من البوليصة التق  ( األأ ام) الق م  (  األقسام) القسم 

العمج الذي يشةةمج ولكن م يقتصةةر ا ى اسةةتقدام القو  أو العنف وأ أو ت ديد أي شةةقص  اإلرهاب
من األشةةةةةةةةةةةةقا  سةةةةةةةةةةةةوام كا  يعمج وحده أو نيامة ان أو ان   ( مقمواا  ) أو مقمواة  
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ارتكبة ذلك ألغراض   ( حكوما  ) أو حكومة  ( منظما  ) طري  امتصةةةةةةةةةةال م ي منظمة  
مماث ة مما فق ذلك نية الت ثير ا ى أي حكومة   سةةةياسةةةية أو أيديولوأية أو دينية أو أغراض 

 خوف.حالة وأ أو وض  اامة الناس أو أي  نم من اامة الناس فق 

 العامة شروط الحماية والصيانة

البوليصةةةة خالف ما يتم النص ا ى أمي  أ نةةةام   شةةةروو النماية والصةةةيانة العامة التاليةيقب أ  تنةب   
 :مواض  هذه البوليصةق أي موض  من ا يه مشكج مندد ف

الوقائية  االحتياطات 
 المعقولة 

هق شةةةرو سةةةاب  ل منةةةؤولية حي  يقب أ  يقوم حامج البوليصةةةة ماتقاذ أمي  امحتياطا   
 المعقولة لمن  أو الند من أمي  القناعر مموأب هذه البوليصة.

 من أأج: يقب أ  ي خذ المؤمن له أمي  أنواع العناية المعقولة

 .النوادث وأي إصاما  أو أضرارمن   .1
 .قانونيةالمن ية أو الن ةة ال وانين  ملت اما  ومتة با  مرا بة واممت ال ال .2
ت ك واتقاذ م ج   عالج أي خ ج أو خةر يصةبح واضةناً لأو القيام مافعةج ما يمكن   .3

 الظروف.كما  د تتة ب ضافية الحتياطا  ام
 

  تعريفات إضافية

المعرفة وحي ما تظ ر هذه الك ما   ،  هذا القنةةةةةةم م  م هيقب أ  تنةب  التعريفا  الضةةةةةةافية التالية ا ى  
 خالل هذا القنم.فإنه يقب أ  يكو  ل ا نفس المعنى  ،هذا القنم خالل 

 يقب أ  تعنق التعريفا  التالية ما ي ق:
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فيما يتع   بواحد أو أ  ر من  الم ن المنةةةةةؤولية القصةةةةةوى ل شةةةةةركة المنصةةةةةو  ا ي ا فق  الحد التراكمي
وذلك لقمي  التعويعةةةا  المنةةةتنقة الناشةةةئة ان حادثة واحد  أو  ،  األشةةةقا  المؤمن ل م

ويقب أ  يتم تقفيض الفواعد الفردية  ،  سةة نةة ة من النوادث ناأمة ان سةةبب أصةة ق واحد 
 ننبيًا حتى م يتقاوز المقموع هذا الند.

الراتب فق و ة و وع النادث معةةةةةةةةافًا إلى متوسةةةةةةةة  المكاف   ومدفواا  العمج الضةةةةةةةةافق  الراتب السنوي 
 اشر ش رًا النامقة. امثناالوارد  خالل 

 الصامة البدنية مما فق ذلك الوفا  التق نقمة ان وساعج خارأية انيفة وواضنة. اإلصابة الجسدية 

 حالة مؤمن ا ي ا.فيما يتع   مكج  الم ن  المب غ الموضح فق  التعويضات

أو الت لج ا ى  ، أو الةيرا  الب  وانق ، أو ركوب الدراأا  ال واعية ،  صةةةيد الةراعد الكبير  المستثناة  النشاطات
 القمباز   أو ،  أو تن   الوديا  ، أو تن   القبال ،  أو  ف  البنقق ، أو المال مة ، الق يد 

)  أو الغةس العةةالق    ،  أو الت ح   مةةالةةةاعرا    ،  أو القف  المظ ق  ،  أو ألعةةاب الكةةارتينج  ،
أو ركوب   ( ، مقالف الناتقة ان لو  الغةس المبنق فو  حمام سةةةةباحة من صةةةةن  البشةةةةر

 ، أو رياضةةةةةةة الت لج ا ى األمواج  ،  أو التبارز ،  أو ركوب منةاد ال وام النةةةةةةاخن ، القيج
يارا  أو منةةةةامقا  ال وام أو سةةةةبا ا  الدراأا  النارية أو النةةةة ،  أو فنو  الدفاع ان النفس

وسةةةةةةةةةةبا ا  أي نوع من الةيرا  الشةةةةةةةةةةرااق أو المظال  أو الشةةةةةةةةةةرااا  البنرية أو رحال  
أو اسةةتكشةةاف المظال  أو سةةبا ا  األنشةةةة األخرى التق تكو   ( ،  م  البناد )  النةةفاري  

مالقناع وأنبوبة    أو الغو    ( ، ماسةةةةةةةةت نام النةةةةةةةةبا  ا ى األ دام) تنة األرض من أي نوع 
أو الت لج ا ى   ،  أو ركوب األمواج  ،  أو القف  مةةالمظال    ( ،  متراً   30أ ةةج من  )  التنفس  
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النةةراة أو التنمج من أي نوع أو رياضةةة الت لج   أو منةةامقا   ( ،  بدو  مقود كبح) الق يد 
 ا ى المياه البيعام الشتوية أو المصاراة. 

 المو . .1 عليها المؤمن الحاالت
 فقدا  ك ق وداعم أو فقدا  استقدام واحد أو أ  ر من أطراف القنم. .2
أو  ،  فقدا  البصةةةةةةر مشةةةةةةكج كامج وغير  ابج لالسةةةةةةترداد فق إحدى أو ك تا العينين .3

 فقدا  داعم ل نم  فق إحدى األذنين أو ك تي ما أو فقدا  داعم ل قدر  ا ى النة .
العق  الك ق الداعم الذي يندث فق غعةةةةةةةةةةةةو  أربعة واشةةةةةةةةةةةةرين شةةةةةةةةةةةة رًا من و وع  .4

 الصامة القندية العرضية.

 فقدا  النم  مشكج داعم وك ق فق إحدى األذنين أو ك تي ما فقدان السمع

لة فقدا  أحد األطراف النةةةةةةف ية نتيقة ل بتر القنةةةةةةدي لكج وأمي  األصةةةةةةام  اند أو فق حا فقدان األطراف
فو  منةتوى المفاصةج المشةةية النةالمية أو فقدا  امسةتقدام الك ق والداعم ل نةا  أو القدم 

 م  م  ا.

فق حالة فقدا  أحد األطراف الع وية نتيقة ل بتر القنةةةةدي لألربعة أصةةةةام  كام ة   .1
اند أو فو  منةةتوى المفاصةةج النةةنعية النةةالمية أو فقدا  امسةةتقدام الك ق والداعم 

 ل ذراع أو اليد م  م  ا.

 الفقدا  الك ق والداعم ل بصر معد أ  و   فقدان البصر

سةم الشةقص المؤمن ا يه لنةقج المكفوفين بنام  فق ك تا العينين فق حالة إضةافة ا ( أ)
 ا ى  رار من أخصاعق ايو  مؤهج مشكج كامج.
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  60أ3فق اين واحد  إذا كانة درأة البصةةةر المتبقية معد التصةةةنيح هق   ( ب )
 ةدمةًا هق مةا  32ممعنى أ  الرؤيةة ا ى معةد  )  أو أ ةج بنةام ا ى مقيةاس سةةةةةةةةةةةةةةني ين  

 .( ماً  د  60يقب أ  يراه الشقص المؤمن ا يه ا ى معد 

 الفقدا  الك ق والداعم ل قدر  ا ى النة . فقدان القدرة على النطق

النفقا  العةةةةةةرورية التق تكبدها الشةةةةةةقص المؤمن ا يه من أأج دف  تكاليف المنةةةةةةتشةةةةةةفى   النفقات الطبية
الةبق القراحق مقابج التدليك اليدوي أو األشةةةةةعة النةةةةةينية العالأية أو االج التمريض مما 

 تك فة ال وازم الةبية واستئقار سيار  السعاف معد حدوث إصامة أندية ارضية.فق ذلك  

أو العق  الذي   ،  ينةةةةةةةةتمر ما م يقج ان سةةةةةةةةنة واحد  وبعد ذلك يكو  م أمج فق تننةةةةةةةةنه دائم ال
 ينتمر أ ج من سنة واحد  والذي وفقا لتقدير الشركة م أمج فق تنننه.

 العق  الذي يمن  تمامًا الشقص المؤمن ا يه من حعور أاماله المعتاد  أو أشغاله. العجز الكلي الدائم

ه المعتةاد  أو العق  الةذي يمن  الشةةةةةةةةةةةةةةقص المؤمن ا يةه مؤ تةًا من النعةةةةةةةةةةةةةةور إلى أامةالة العجز الكلي المؤقت 
 أشغاله.

 الغطاء

 المرف  1وفقًا ل م ن  ر م 

 االستثناءات العامة

خالف ما هو مشار إليه مموأب العناوين ذا  امست ناما  العامة التالية ا ى أمي  أ نام البوليصة    تنري 
 البوليصة. أدناه أو اندما يتم النص تنديداً ا ى خالف ذلك فق أي موض  من مواض   الص ة 

 يقب أم تكو  الشركة منئولة مموأب هذه البوليصة ان أي من معرفة التاريخ
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المةالبا  الناتقة ان األضةرار الناأمة مشةكج مباشةر أو غير مباشةر ان أو التق  .1
 تتكو  من أو الناشئة

المنةةؤوليا  م ما كانة طبيعت ا الناأمة مشةةكج مباشةةر أو غير مباشةةر أو منةةاهم   .2
 بواسةة أو الناشئةفي ا 

 الأراما  التق تنتج مشكج مباشر أو غير مباشر .3
 النفقا  الضافية الناتقة مشكج مباشر أو غير مباشر .4

من فشةةةةةج أي معدا  معالقة البيانا  أو الكمبيوتر أو وسةةةةةاعج الاالم أو 
الوسةةةةةةةةاع  أو القة  اللكترونية الصةةةةةةةةغير  أو الدواعر المتكام ة أو األأ     

أي من برمقيا  الكمبيوتر سةةوام كانة م كية حامج البوليصةة   المماث ة أو
 أم م لكق يتم

 التعرف ا ى أي تاريخ مشكج صنيح كما هو تاريخ التقويم الصنيح. ( أ)
تنةةقيج أو حفأ أو امحتفاج وأ أو مشةةكج صةةنيح التعامج م  أو تفنةةير    ( ب )

  أي  أو معالقة أي بيانا  أو مع وما  أو أوامر أو تع يما  نتيقة ل تعامج م
 تاريخ خالف تاريخ التقويم الصنيح.

تنةةةةةةةةقيج أو حفأ أو امحتفاج وأ أو مشةةةةةةةةكج صةةةةةةةةنيح معالقة البيانا  نتيقة   (ج)
لتشةةةةةةةةةةةةةةغيةةج أي أمر تمةةة برمقتةةه إلى أي من برمقيةةا  الكمبيوتر لكونةةه أمر 
ينةةةةةةةةةةةةةةبب فقدا  البيانا  أو ادم القدر  ا ى حفأ أو امحتفاج وأ أو مشةةةةةةةةةةةةةةكج 

   فق أو معد أي تاريخ.صنيح معالقة م ج هذه البيانا
خالف ما يتع   مالمنةؤولية وأ أو الأراما  كما ) لكن هذا يقب أم ينةتبعد  

المةةالبةا  النةاتقةة ان األضةةةةةةةةةةةةةةرار الالحقةة التق لينةةةةةةةةةةةةةةة   (  هو مةذكور أااله
والتق تنتج ان خةر مندد كما أام فق األ نةةةةةام ذا   ،  منةةةةةت نا  خالف ذلك

 الص ة.
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ذا  الصةةةةة ة فيما يتع     الم ن  يقب أم تكو  الشةةةةةركة منةةةةةئولة ان المبالغ المذكور  فق  الخصم 
مكج وأمي  المةالبا  كما تم تنديدها معد تةبي  أمي  األحكام والشةةةروو األخرى مالقنةةةم  

 مما فق ذلك أي شرو ننبية.

يتع   م ي مب غ مندد هنا   يقب ا ى حامج البوليصةةةةة ادم النصةةةةول ا ى أي ت مين فيما البيانات اإللكترونية 
وهذه البوليصة م تغةق ت ف أو تشويه أو منو أو تغيير البيانا  املكترونية    ،  م نه خصم

  مما فق ذلك ولكن م يقتصةةر ا ى فيروس الكمبيوتر) ألي سةةبب م ما كا  ا ى الطال   
ان ا  أو فقدا  امسةةةةةةةةةةةةتقدام أو انقفاض حنةةةةةةةةةةةةاب تك فة الوظيفق أيا كا  نوا ا الناأمة   (

مغض النظر ان أي سةةةةةةةةةةبب أو حدث آخر ينةةةةةةةةةةاهم فق نفس الو ة أو فق أي تتام  آخر 
 ل مةالبة.

 ففق حالة حدوث حري  وأ أو انفقار ناتج ان أي من المنةةاعج المذكور  أااله  ، وم  ذلك
فإ  هذه البوليصةةةةةةةة مالقعةةةةةةةوع إلى كج ما في ا من شةةةةةةةروو واسةةةةةةةت ناما  سةةةةةةةوف تغةق   ،

   الت مين ا ى الممت كا  المؤمن ا ي ا من  بج هذه البوليصة.األضرار الناشئة خالل مد 

 هذه البوليصة م تغةق األضرار التق تندث منبب  التلوث

 ت وث الممت كا  المؤمن ا ي ا خالف الت وث الذي ينتج ان خةر مندد. ( أ)
 أي خةر مندد  د ينتج نفنه من الت وث.  ( ب )

األضةةةةةرار التق لنقة م ي ممت كا  من أي نوع أو أي مةالبة أو هذه البوليصةةةةةة م تغةق   النشاط اإلشعاعي 
حنةاب ينتج ان أية خنةاعر تبعية أو ينشة  من أي منةؤولية  انونية ناأمة مشةكج مباشةر أو 

 غير مباشر أو مناهم ب ا بواسةة أو ناشئة من
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أو الت وث الشةةةةعااق من أي و ود نووي أو أية نفايا  نووية    اميونيةالشةةةةعااا    .1
 ناتقة ان احترا  الو ود النووي.

القصةةاعص المتفقر  النةةامة المشةةعة أو القصةةاعص القةر  األخرى ألي تركيبا    .2
 نووية متفقر  أو مكونا  نووية من ا.

هذه البوليصةةةةةةة م تغةق األضةةةةةةرار الناشةةةةةةئة منةةةةةةبب موأا  العةةةةةةغ  التق تندث منةةةةةةبب   دوي اختراق جدار الصوت 
األأ    القوية التق تنةةةةةةير منةةةةةةراة الصةةةةةةو  أو سةةةةةةراا  أسةةةةةةرع من الةاعرا  وغيرها من 

 الصو .

 م تغةق هذه البوليصة  .1 اإلرهاب
 الممت كا  امضرار التق ت ن  م ( أ)
 انقةاع األامال ناأمة ان أي خناعر   ( ب )
 أية منؤولية (ج)
أي إصةاما  أنةدية م ما كانة الةبيعة أو التك فة أو المصةاريل الناتقة انه   ( د )

 مباشر أو غير مباشر من الرهاب.أو الناشئة مشكج 
إذا كانة ت ام الشةةةةركة أنه منةةةةبب هذا امسةةةةت نام أي حنةةةةاب تك فة أو خنةةةةاعر أو  .2

فإ  ابم إثبا  العكس  ،  ضةةةةرر أو منةةةةؤولية لينةةةةة مغةا  من  بج هذا الت مين
 يقب أ  يكو  ا ى حامج البوليصة.

 فيما يتع   بتغةية الممت كا  وانقةاع األامال فق : .3
ليصة م تغةق األضرار التق ت ن  مالممت كا  أو أي خناعر انقةاع  هذه البو  ( أ)

األامال الناأمة ان ا أيًا كا  نوا ا التق تنشةةة  مشةةةكج مباشةةةر أو غير مباشةةر  
منبب أو فيما يتع   م ي إأرام يتقذ مالنيةر  أو المن  أو القم  أو م ي شكج 

 من األشكال المتع قة م ي امج من أامال الرهاب.



 طوك

17 
 

فق حالة أ  أي أ م من اسةةةةةةةةةت نام الرهاب  د وأد أنه غير صةةةةةةةةةالح أو   ( ب )
فإ  ما تبقى يقب أ  يبقى فعال وفق حي  التنفيذ مشةةةةةكج  ،  غير  ابج ل تةبي 

  امج.

هذه البوليصةةةةة م تغةق األضةةةةرار أو الصةةةةاما  القنةةةةدية الناأمة مشةةةةكج مباشةةةةر أو غير   الحروب واألخطار المشابهة 
ل غ و أو النرب أو األامال العداعية من العدو   ئة ان أو نتيقةمباشةةةةةةةر بواسةةةةةةةةة أو ناشةةةةةةة

أو التمرد أو النرب األه ية    (  سةةةةةوام تم إاال  النرب أم م) األأنبق أو العم يا  النربية  
أو ال ور  أو العصةيا  المدنق أو العنةكري أو النة ةة المغتصةبة أو المصةادر  أو الت ميم أو 

النكومةة أو أي هيئةة اةامةة مةا اةدا التةدمير مة مر من أي  ط ةب النق  أو التةدمير مة مر من
 س ةة اامة فق و ة ولغرض من  انتشار النري  أو امنفقار.

 1 رقم ملحق

 الوارد  الم ن  بنام ا ى   تعويعةةةةا  التقوم بدف  وف  سةةةة  ،   االمندد من  ب اسةةةةتالم الشةةةةركة ل قنةةةة  دف     ع
من  بج أي شةقص مما فق ذلك النةاعقين    والمتكبد مندد فيما معد هو  كما و قنةدية  الإلصةاما   لوفقاً أدناه 

أو الترأج من  ركوب  اند   (  المرافقين  خارأيا أومع م تعا د مادا النةةةةةةاعقين ال) فق أدول رواتب الشةةةةةةركة 
منةةتقج ان أي والذي يؤديبشةةكج   وواضةةحومرعق   حادث انيف و وعو المؤمن ا ي ا   المركبةأو النةةفر فق 

خالل ثالثة أش ر تقويمية من  و  (  هذه الصامةالذي يتب     القراحقأو    العالج الةبقماست نام  ) سبب آخر 
تعويض فواعةةد النوادث    أةةدول)    1إلى أي ممةةا هو وارد فق المرف     الصةةةةةةةةةةةةةةةامةةةحةةدوث م ةةج هةةذه  تةةاريخ  

 .( الشقصية

ا ى المب غ المةذكور فق أةدول    م ن تعويض الشةةةةةةةةةةةةةةركةة فق هةذا الفةإنةه يقةب أ  يقتصةةةةةةةةةةةةةةر   ،  وم  ذلةك
م ج هذا الشةقص امر مشةرو أ  م يكو     ،  بوليصةةة فق مقم  ا ألي شةقص واحد خالل فتر  البوليصةال

دف  ل فئا   الالشةركة ا ى    تواف و  ،  الصةامة ت كحدوث  و ة اند   سةنة  65أو أ  ر من  سةنة    18أ ج من 
 أدناه:قفض كما هو مبين مالعمرية التالية ولكن ا ى أساس 
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  ٪50سنة من العمر ..................  70إلى 66من سنة من العمر أو  17إلى  6من  .1
 ٪25.. ................... سنة من العمر أو أ  ر 71سنوا  من العمر أو  5إلى  0من  .2

المؤمن له ومباشةر  إلى الشةقص المصةاب أو  الشةقص  إم مموافقة  الدف  يكو  التعويض منةتن     أميقب 
 ،)وكالة  انونية( والمنةتندا    وثاع  التوكيجإلى مم  يه القانونيين أو إلى المؤمن له من خالل التنق  من  

فق حالة الصةةةةةامة أو الوفا  إضةةةةةافق الشةةةةةركة من أي تعويض    يقب أ  يتم إافامواند دف  هذا التعويض  
 لذلك الشقص.

يتقاوز  و وع النادث  و ة فق المركبة فق  (لمراف امما فق ذلك النةةاع  أو ) شةةقا   إذا كا  ادد من األ
كو   تيقب ا ى الشةةةةركة أ   فإنه   ،  بوليصةةةةةهذه ال م ن  فق لركوب  نةةةةعة ال  المنصةةةةو  ا يه وفقاً عدد  ال

 منتن  الدف .الذي من ش نه أ  يكو  حقم التعويض التناسبق فق  ان  منئولة

 المدفوع لهنةاع   ال) يقود الذي  شةقص الينةب  ا ى   م ن الغةام فق هذا الفإ   ،  ضةافقإدف   نة  اند  
 أثنام النفر فق النيار  المؤمن ا ي ا. بوليصةل ذه ال الم ن  والركاب وأ أو ادد الركاب حنب  (

 ة.بوليصم ينةب  إم إذا تم تنديد ذلك فق أدول ال م ن هذا ال

 االستثناءات:

 ما ي ق:يقب أ  م تقوم مالتعويض ان فإ  الشركة  ، مالرغم مما سب 

 .ا يه  اتفتم ت  يده وامحتى المب غ الأمالق أو حناب الدف  تعويض أ م من الأي  •
 أو الصامة الناأمة ان امنتنار أو مناولة امنتنار. الوفا  •
أو    صةةامة من  بج أي شةةقص يقود المركبة المؤمن ا ي ا تنة ت ثير الكنولال  أو الوفا •

 المقدرا .

 .البوليصةواالستثناءات وشروط  من األحكام  النواحي األخرى بالنظر إلى 
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 اتالتعويضحجم جدول 

 

النسبة  )  اتالتعويضحجم جدول  الوصف  م
المئوية % لمبلغ رأس المال المؤمن  

 ( عليه

 %   100 الوفاة 1

 

  العينين 2

 %   100 فقدا  البصر فق ك تا العينين  أ

 %   60 البصر فق اين واحد فقدا   ب 

 %  5 أو أ ج  0.60نقص  و  المصار التصنينية ألحد العينين إلى   ج

 %  5 تق ص المقال البصري ألحد العينين  د 

 

  األذنين 3

 %   80 فقدا  ك ق وداعم لقو  النم  فق ك تا األذنين  أ

 %   30 فقدا  ك ق وداعم لقو  النم  فق أذ  واحد  ب 
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  50األذنين ا ى سماع الصو  العادي ا ى منافة  ادم  در  أحد   ج
 سنتيمتر أو أ  ر 

5  % 

 

نف  4   األ

 %   20 اضةراب م نوج فق وظيفة األنف  أ

 

  المضغ أو النطق 5

 %   100 فقدا  ك ق وداعم لوظيفة المعغ أو النة   أ

 %   35 اضةراب م نوج فق وظيفة المعغ أو النة   ب 

 %   15 النة  اضةراب فق وظيفة المعغ أو  ج

 %  5 ضرر فق خمس أسنا  أو أ  ر  د 

 

  ( أو العنق ، أو الرأس ، الوجه) تشوه المظهر الخارجي  6

 %   15 تشوه م نوج ل مظ ر القارأق أ

القارأق   ب  المظ ر  أو  )  تشوه  اثنين  سنتيمترين  ندمة  ةرها  م ج 
 ( طول ا ثالثة سنتيمترا  فق الوأه

3  % 
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  العمود الفقري  7

 %   40 تشوه م نوج أو اضةراب حركق م نوج فق العمود الفقري  أ

 %   30 اضةراب حركق فق العمود الفقري  ب 

 %   15 تشوه فق العمود الفقري  ج

 

عند أو  )  أو الساقين    (  عند أو فوق مفصل الرسغ)  الذراعين   8
 ( فوق مفصل الكاحل

 

 %   60 . فقدا  أحد الذرااين أو أحد النا ين أ

فقدا  ك ق وداعم لوظيفة أ  ر من مفصج واحد من ثالثة مفاصج   ب 
 .الذرااين أو أحد النا ينرعينية من أحد 

50   % 

فقدا  ك ق وداعم لوظيفة مفصج واحد من ثالثة مفاصج رعينية  ج
 من أحد الذرااين أو أحد النا ين. 

35   % 

 %  5 اضةراب فق وظيفة أحد الذرااين أو أحد النا ين.  د 

 

  األصابع 9
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 %   20 فقدا  إب ام أحد اليدين فو  مفصج الصب .  أ

 %   15 اضةراب م نوج فق وظيفة إب ام أحد اليدين.  ب 

 %  8 فقدا  أحد األصام  غير الب ام اند أو فو  مفصج الصب .  ج

 %  5 اضةراب م نوج فق وظيفة أحد األصام  غير الب ام.  د 

 

  أصابع القدم  10

القدم الكبير فق إحدى القدمين اند أو فو  مفصج  فقدا  إصب    أ
 إصب  القدم. 

10   % 

 %  8 اضةراب م نوج فق وظيفة إصب  القدم الكبير فق إحدى القدمين. ب 

فقدا  أحد أصام  القدم غير إصب  القدم الكبير اند أو فو  مفصج  ج
 القدم ال انق 

5  % 

إصب  القدم  اضةراب م نوج فق وظيفة أحد أصام  القدم غير   د 
 الكبير 

3  % 

 

  االحتياجات الشخصيةفي تلبية العجز الكلي الدائم  11

 %   100 ناأم ان اضةراب بدنق م نوج 
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 حدود العقوبات وشروط االستثناءات  

لن تقدم شركة )إعادة( التأمين تغطية ، أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا 
شأنه أن يعرض شركة )إعادة( التأمين )أو أي شركة أم ، شركة قابضة مباشرة أو كان القيام بذلك من  

غير مباشرة لشركة )إعادة( التأمين( إلى أي عقوبة أو قيود ]بما في ذلك العقوبات أو القيود خارج اإلقليم  
قوان أي  عن  الناشئة   ، التأمين[  شركة  )إعادة(  على  السارية  القوانين  مع  تتعارض  ال  اآلن  أو  حتى  ين 

 .  لوائح عقوبات تجارية واقتصادية قابلة للتطبيق

 ملحق االمراض المعدية  

هذه الوثيقة ، تخضع لجميع الشروط واألحكام واالستثناءات المعمول بها ، تغطي الخسائر المنسوبة   .1
 إلى الخسارة المادية المباشرة أو األضرار المادية التي تحدث خالل فترة التأمين. وبالتالي ، وبغض 

ال تضمن أي خسارة أو    لوثيقةعلى عكس ذلك ، فإن هذه ا  الوثيقةالنظر عن أي حكم آخر في هذه  
ضرر أو مطالبة أو تكلفة أو مصروفات أو أي مبلغ آخر ، ينشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن  
أو ينسب إليه أو يحدث بشكل متزامن أو بأي تسلسل مع مرض معد أو الخوف أو التهديد )سواء 

 فعلًيا أو متصوًرا( لمرض معد.كان 
، تشمل الخسارة أو التلف أو المطالبة أو التكلفة أو المصاريف أو أي مبلغ    ا الملحقألغراض هذ .2

زالة أو المراقبة أو   آخر ، على سبيل المثال ال الحصر ، أي تكلفة للتنظيف أو إزالة السموم أو اإل
 االختبار: 

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

أو  .2 مادة  أي  طريق  عن  ينتقل  أن  يمكن  مرض  أي  الساري  بالمرض  يقصد   ، هنا  مستخدم  هو  كما 
 عامل من أي كائن حي إلى كائن حي آخر حيث: 
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. تشتمل المادة أو العامل ، على سبيل المثال ال الحصر ، على فيروس أو بكتيريا أو طفيلي 3.1
 و أي كائن حي آخر أو أي نوع مختلف منها ، سواء تم اعتباره حًيا أم ال ، و أ

أو غير مباشرة ، على سبيل المثال ال الحصر ،    3.2 تتضمن طريقة النقل ، سواء كانت مباشرة 
النقل الجوي ، نقل السوائل الجسدية ، النقل من أو إلى أي سطح أو جسم ، صلب ، سائل أو غاز 

 الحية ، و أو بين الكائنات
نسان أو    3.3 نسان    ةفاو يمكن أن يتسبب المرض أو المادة أو العامل في إلحاق الضرر بصحة اإل اإل

أو يهدده أو يمكن أن يتسبب أو يهدد الضرر أو التدهور أو فقدان القيمة أو قابلية تسويق أو فقدان 
تفاقية.  استخدام الممتلكات المؤمنة بموجب هذه اال

الم.  4 هذا  استثناء    قلحينطبق  ألي  واالستثناءات  اإلضافية  والتغطيات  التغطية  امتدادات  جميع  على 
 .ومنح تغطية أخرى 

 
 تظل جميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى للوثيقة كما هي 

 

 


