البند أ – أحكام الوثيقة
(البند أ مطبق بغض النظر عما إذا كان مذكورا في جدول الوثيقة ام ال)
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وثيقة تأمين علي المعدات اإللكترونية
حيث تقدم المؤمن عليه المذكور اسمه في ملحق هذه البوليصة إلى شركة طوكيو مارين آند فاير
إنشورانس كومباني ليمتد ( والمشار إليها فيما بعد “ بالشركة “ ) بطلب خطي يشتمل على استمارة
العرض كاملة ،والتي تمثل مع اي بيانات خطية أخرى مقدمة من المؤمن عليه ألغراض هذه البوليصة
وثيقة مدمجة مع سياق البوليصة الحالية.
وبناء عليه فإن بوليصة التأمين الحالية تنص على أنه شريطة أن يكون المؤمن عليه قد دفع لشركة
التأمين القسط المذكور في الملحق وبموجب الشروط واالستثناءات واألحكام واألوضاع التي تم ذكرها في
سياقها أو تم إرفاقها بها كشروط مضافة  ،فإن الشركة سوف تعوض المؤمن عليه بالطريقة وبالقدر
المذكور أدناه.
تسري هذه البوليصة على المواد المؤمن عليها بعد اإلنجاز الناجح الختبار األداء /القبول سواء كانت في
وقت العمل أو الراحة أو عند تفكيكها ألغراض التنظيف والتصليح أو في سياق العمليات المذكورة أنفسها
أو عند تغييرها داخل المبنى أو خالل إعادة تركيبها الحقا.
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ال يتجاوز التزام الشركة بالنسبة ألي مادة من مواد الممتلكات المؤمن عليها في أي مدة تأمين واحدة ،
وعلى أساس كلي  ،مبلغ التأمين الموضح مقابل تلك المواد في الملحق المرفق ( المالحق المرفقة ) ما لم
تتم إعادة مبلغ التأمين الخاص بهذه المادة إلى حالته بعد وقوع المطالبة بالنسبة للفترة المتبقية.
استثناءات عامة :
لن تعوض الشركة المؤمن عليه فيما يتعلق بالخسائر أو األضرار أو االلتزامات التي تنتج بشكل مباشر
أو غير مباشر أو تفاقمت كنتيجة لما يلي :
أ) الحرب  ،الغزو  ،أعمال االعتداء األجانبي  ،األعمال العدائية أو العمليات الحربية ( سواء كانت
الحرب معلنة أو غير معلنة ) أو الحرب المدنية أو التمرد أو الثورة أو العصيان المسلح أو
االضطرابات المدنية أو المصادرة أو قيادة مجموعة من األشرار أو األشخاص الذين يتعاملون
بالنيابة عن أو باالشتراك مع أي منظمة سياسية أو التأميم أو التدمير أو أي ضرر يحدث نتيجة
ألي أمر من الحكومة على أساس قانوني أو فعلي أو من قبل أي سلطة عامة أو بلدية أو محلية
او نتيجة لألعمال اإلرهابية ،
ب) التفاعل النووي أو اإلشعاع النووي أو التلوث اإلشعاعي ،
ج) أي تصرف عمدي أو إهمال مقصود من قبل المؤمن عليه أو أي من الممثلين المسؤولين لديه ،
د) وقف العمل  ،سواء كان وقفاً جزئياً أو كلياً.
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ه) التكاليف التي يتم تكبدها /الوقت الذي يتم قضاءه في نقل اآلالت و/أو الممتلكات و/أو العاملين
خارج الحدود اإلقليمية لإلمارات العربية المتحدة ،بخالف تكلفة االستبداالت بالنسبة لآلالت التي تم
فقدها أو لحقها الضرر.
و) أي عطل أو خلل في الممتلكات المؤمن عليها  ،إذا لم يصحبها ضر اًر تغطيه هذه البوليصة بأي
طريقة أخرى.
ز) الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات التي تغطيها هذه البوليصة وتعتبر من ضمن شروط
اتفاقية الصيانة.
ح) الخسارة أو التلف أو الضرر الذي ينتج عن موجة الضغط التي تتسبب فيها إحدى الطائرات أو
األجهزة الهوائية األخرى التي تطير بسرعة الصوت أو التي تخترق سرعة الصوت.
في أي دعوى قضائية أو قضية أو أية إجراءات أخرى ترى فيها الشركة أو تدعي بموجب أحكام
االستثناءات المذكورة أعاله أن أية خسارة أو دمار أو ضرر أو التزام غير مغطى بموجب هذا التأمين ،
سوف يقع عبء اإلثبات بأن كل ما سبق يخضع للتغطية على المؤمن عليه.
الشروط العامة :
 .1تعتبر المراعاة الواجبة واألداء التام لشروط هذه البوليصة  ،طالما أنها ترتبط بأي شيء ينبغي القيام
به أو االلتزام به من قبل المؤمن عليه وحقيقة القوائم والردود المذكورة في االستبيان والعرض المقدم
من قبل المؤمن عليه  ،شروطا مسبقة ألي التزام من جانب الشركة.
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 .2يعتبر الملحق والقسم ( األقسام ) مدرج في هذه البوليصة ويمثل جزءا منها ويتم قراءة تعبير “ هذه
البوليصة “ عند استخدامه في هذا العقد على أنه يتضمن الملحق والقسم ( األقسام ) .يكون ألي
كلمة أو أي تعبير يتم تحميله بأي معنى خاص في أي جزء من هذه البوليصة أو من القسم (
األقسام ) نفس المعنى أينما ظهر.
 .3على المؤمن عليه  ،وعلى نفقته الخاصة  ،أن يتخذ كافة التدابير الوقائية المالئمة ويلتزم بجميع
التوصيات المعقولة للشركة من أجل منع الخسارة أو الضرر ومن أجل االلتزام بالمتطلبات القانونية
وتوصيات المصنعين.
.4
أ) يحق لممثلي الشركة في أي وقت معقول فحص واختبار الخطر وعلى المؤمن عليه تزويد ممثلي
الشركة بجميع التفاصيل والمعلومات الالزمة لتقدير المخاطر.
ب) على المؤمن عليه  ،على الفور  ،إخطار الشركة خطيا بأي تغيير مادي في الخطر ويقوم  ،وعلى
نفقته الخاصة  ،با تخاذ تلك التدابير الوقائية اإلضافية التي تتطلبها الظروف من أجل ضمان
التشغيل اآلمن للبنود المؤمن عليها ويتم تعديل نطاق التغطية و/أو القسط  ،عند الضرورة  ،تبعا
لذلك.
ال يتم إجراء أي تعديل مادي أو السماح بإجرائه من قبل المؤمن عليه  ،عند زيادة الخطر  ،إال إذا تم
التأكيد على استم اررية التأمين على أساس خطي من قبل الشركة.
في حالة وقوع أي حدث قد يثير مطالبة بموجب هذه البوليصة  ،على المؤمن عليه :
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(أ) إخطار الشركة على الفور عبر الهاتف وعلى أساس خطي أيضا  ،مع اإلشارة إلى طبيعة ومدى
الخسارة أو الضرر ،
(ب)

اتخاذ كافة الخطوات في إطار سلطته لتقليل قدر الخسائر أو األضرار ،

(ج) الحفاظ على األجزاء المتأثرة وإتاحتها لفحصها من قبل أحد الممثلين أو المساحين لدى الشركة ،
(د) توفير كافة المعلومات واألدلة الوثائقية التي قد تطلبها الشركة ،
(ه) إبالغ هيئات الشرطة في حالة الخسارة أو الضرر الناتج عن السرقة أو السطو.
ال تتحمل شركة التأمين  ،على أي أساس  ،الخسارة أو الضرر الذي لن يتم استالم أي إخطار بشأنه من
قبل الشركة خالل  14يوما من وقوعه.
 .5عند إرسال إخطار إلى شركة التأمين بموجب هذا الشرط  ،يجوز للمؤمن عليه تنفيذ اإلصالحات
على أية أضرار صغرى أو استبدال البنود التي خضعت ألي ضرر صغير بما ال يتجاوز  500درهم
إماراتي /بحيث يتم االتفاق عليه  ،شريطة أن تنفيذ هذه اإلصالحات يتم دون إخالل بمسألة التزام
الشركة وأن أي جزء يصيبه الضرر يتطلب استبداال يتم االحتفاظ به ألغراض فحصه من قبل
الشركة  ،ولكن في جميع الحاالت األخرى  ،يجب إتاحة الفرصة ألحد ممثلي شركة التأمين لفحص
الخسارة أو الضرر قبل إجراء أية إصالحات أو تعديالت.
يتوقف التزام شركة التأمين بموجب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي مادة لحقها ضر اًر إذا تم االستمرار
في تشغيل هذه المادة بعد إثارة المطالبة دون أن يتم إصالحه بطريقة غير مقبولة من الشركة أو في
حالة إجراء اإلصالحات المؤقتة دون موافقة من الشركة.
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على المؤمن عليه  ،وعلى نفقة شركة التأمين  ،القيام وتدبير القيام والسماح بالقيام بجميع تلك
التصرفات واألشياء التي تعتبر الزمة أو ضرورية بالنسبة لشركة التأمين لصالح أية حقوق أو
تعويضات أو من أجل الحصول على تعويض أو تأمين تعويض من األطراف ( غير األطراف
المؤمن عليهم بموجب هذه البوليصة ) والتي يكون لشركة التأمين أو سيصبح لها حق الحصول
على مثل ما ذكر أو يحق لها الحلول محل األطراف المذكورين عند الدفع أو إصالح الخسارة أو
الضرر المذكور بموجب هذه البوليصة  ،سواء كانت هذه التصرفات أو األشياء ضرورية أو
مطلوبة قبل أو بعد تعويض المؤمن عليه على أساس الحماية من قبل شركة التأمين.
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في حالة نشوب أي خالف بشأن المبلغ الذي ينبغي دفعه بموجب هذه البوليصة ( مع االعتراف
بااللتزام )  ،يتم إحالة هذا الخالف التخاذ القرار بشأنه من قبل محكم منفرد يتم تعيينه خطيا من
قبل األطراف وفي حالة اختالفهم أو عدم اتفاقهم على المحكم المنفرد  ،تتم اإلحالة التخاذ القرار
من قبل اثنين من المحكمين النزيهين ،يعين كل طرف واحد منهما على أساس خطي خالل شهرين
ميالدييناعتبا ار من تاريخ المطالبة بذلك خطيا من قبل الطرف اآلخر ،وفي حالة رفض أي طرف
من األطراف أو عدم تمكنه من تعيين المحكم خالل شهرين ميالديين بعد استالم اإلخطار الخطي
للمطالبة بالتعيين  ،سوف يحق للطرف اآلخر تعيين محكم منفرد  ،وفي حالة عدم اتفاق المحكمين
 ،يتم تعيين حكم على أساس خطي من قبل المحكمين قبل التصرف بموجب اإلحالة .يجلس الحكم
مع المحكمين ويكون رئيسا الجتماعاتهم.
من المتفق عليه والمفهوم أنه ال يجوز إحالة أي خالف أو نزاع إلى التحكيم حسب ما ذكر إذا
اعترضت الشركة أو لم تقبل االلتزام بموجب هذه البوليصة أو فيما يتعلق بها.
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من المنصوص عليه والمعلن بموجب هذه البوليصة أن من بين الشروط المسبقة ألي حق لرفع
دعوى قضائية أو قضية بموجب هذه البوليصة أن يتم إصدار قرار من قبل المحكم أو المحكمين
أو الحكم بشأن الخسارة أو الضرر.
من المتفق عليه والمعلن أيضا بموجب هذه البوليصة أنه إذا تحللت الشركة من التزامها نحو
المؤمن عليه بالنسبة ألية مطالبة بموجب هذه البوليصة ولم يتم تقديم أية مطالبة  ،خالل ثالثة
أشهر ميالدية من تاريخ هذا التنصل المذكور كموضوع إلحدى القضايا في أي محكمة  ،فسوف
تعتبر المطالبة متنازل عنها كليا من جميع األغراض وال يتم استردادها بعد ذلك بموجب هذه
البوليصة.
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في حالة كون أية مطالبة احتيالية من أي ناحية من النواحي أو في حالة تقديم أي إعالن زائف أو
استخدامه دعما لها أو في حالة استخدام أية وسائل أو طرق احتيالية من قبل المؤمن عليه أو أي
شخص يتصرف بالنيابة عنه للحصول على أي فائدة بموجب هذه البوليصة أو في حالة تقديم
مطالبة ورفضها مع عدم رفع أي دعوى قضائية أو قضية خالل ثالثة أشهر من ذلك الرفض أو
في حالة تطبيق التحكيم كما ذكر خالل ثالثة أشهر من اتخاذ المحكم أو المحكمين أو الحكم
قرارهم  ،سوف تتم مصادرة جميع هذه المستحقات بموجب البوليصة الحالية.
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عند تسوية أية مطالبة  ،يحق للشركة الحصول على قيمة الممتلكات التي تم إنقاذها وأن تحل محل
المؤمن عليه فيما يتعلق بحقوقه القانونية وتعويضاته المتاحة ضد أي طرف آخر (اطراف آخرى)
معروف بتقصيره.
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 .10في حالة ظهور أية مطالبة بموجب هذه البوليصة  ،مع وجود تأمين آخر يغطي نفس الخسارة أو
الضرر أو االلتزام  ،لن تتحمل الشركة مسؤولية دفع أو المساهمة بأكثر من النسبة المقدرة من أية
مطالبة بالنسبة لمثل هذه الخسارة أو ذلك الضرر أو االلتزام.
 .11يجوز إنهاء هذا التأمين في أي وقت بناء على طلب المؤمن عليه  ،وفي هذه الحالة  ،سوف
تحتفظ الشركة بالقسط المحسوب بناء على سعر الفترة االعتيادية القصيرة على مدار الفترة التي
كانت البوليصة سارية بها .يجوز أيضا إنهاء هذا التأمين في أي وقت من قبل الشركة بموجب
إخطار يتم إرساله في هذا الصدد إلى المؤمن عليه قبل  15يوما وفي هذه الحالة  ،تتحمل الشركة
مسؤولية سداد القسط الخاص بالمدة غير المنقضية على أساس النسبة التي يتم تقديرها وذلك
اعتبا ار من تاريخ اإللغاء.
القسم  -Iالمعدات
نطاق التغطية :
اتفقت شركة التأمين بموجب ذلك مع المؤمن عليه ( بموجب االستثناءات والشروط المذكورة في هذا
السياق أو الشروط المضافة ) على أنه إذا حدث في أي وقت خالل فترة التغطية المذكورة في الملحق أو
خالل أي فترة الحقة يدفع بشأنها المؤمن عليه المبالغ المطلوبة وتقبل الشركة القسط لتجديد هذه البوليصة
وفي حالة استبدال أي مادة أو أي جزء من تلك المادة المدرجة في الملحق نتيجة ألية خسائر أو أضرار
غير متوقعة أو مفاجئة  ،سوف تعوض شركة التأمين المؤمن عليه فيما يتعلق بتلك الخسارة أو ذلك
الضرر حسب ما يتم ذكره فيما بعد وذلك عن طريق الدفع النقدي أو االستبدال أو اإلصالح ( بناء على
اختيارها ) وذلك بمبلغ ال يتجاوز في أي عام واحد من مدة التأمين بشأن كل مادة من المواد الموضحة
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في الملحق  ،ذلك المبلغ المحدد أمام كل بند وال يتجاوز المبلغ اإلجمالي الذي تم التعبير عنه في الملحق
على أنه هو مبلغ التأمين بموجب ذلك.
استثناءات خاصة من القسم : I
ال تتحمل الشركة المسؤولية عن :
أ) المبلغ الزائد الموضح في الملحق والذي يتحمله المؤمن عليه في أي حادث واحد  ،عند فقدان
أكثر من مادة واحدة أو تعرضها للضرر في أي حدث واحد  ،لن تتم مطالبة المؤمن عليه بتحمل
أكثر من أعلى زيادة فردية سارية على تلك المواد ،
ب) الخسارة أو الضرر الناتج عن األخطاء أو العيوب الحالية وقت بدء التأمين الحالي في إطار معرفة
المؤمن عليه أو ممثليه  ،سواء كانت هذه األخطاء أو العيوب معروفة للشركة أم ال ،
ج) الخسارة أو الضرر الناتج بشكل مباشر عن التأثير المستمر للتشغيل ( مثل التلف أو البلى ،
التجويف  ،التآكل أو الصدأ ) أو عن التدهور التدريجي الناتج عن الظروف الجوية ،
د) أية تكاليف يتم تكبدها فيما يتعلق بتقليل األعطال المهنية  ،ما لم تكن هذه األعطال ناتجة عن
الخسارة أو الضرر الخاضع للتأمين فيما يتعلق بالمواد المؤمن عليها ،
ه) أية تكاليف يتم تكبدها فيما يتعلق بصيانة المواد المؤمن عليها ويسري هذا االستثناء أيضاً على
األجزاء التي يتم تبادلها في سياق عمليات الصيانة المذكورة ،
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و) الخسارة أو الضرر الذي يتحمل المصنع أو مورد المواد المؤمن عليها مسؤوليته سواء بموجب
القانون أو العقد ،
ز) الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمعدات المؤجرة أو المستأجرة والتي يتحمل المالك مسؤوليتها
سواء بموجب القانون أو بموجب عقد اإليجار و/أو اتفاقية الصيانة ،
ح) الخسارة الناتجة أو االلتزام الناتج من أي نوع أو وصف كان ،
ط) الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمصابيح أو الصمامات أو األنابيب أو الضمادات أو الصمامات
الكهربائية أو األقفال أو األحزمة أو األسال ك أو السالسل أو اإلطارات المطاطية أو األدوات القابلة
للتبديل أو االسطوانات المنقوشة أو األشياء المصنوعة من الزجاج أو السيراميك أو البورسلين أو
المناخل أو األلياف أو أي وسط تشغيلي ( مثل زيت التشحيم أو الوقود أو المواد الكيميائية ) ،
ي) العيوب الجمالية مثل الخدوش على األسطح المطلية أو المثقولة أو األسطح المطلية بالمينا.
فيما يتعلق باألجزاء المذكورة في النقاط ط ) وي ) أعاله  ،فإن الشركة سوف تتحمل مسؤولية توفير
التعويض إذا تأثرت هذه األجزاء نتيجة لخسارة أو ضرر يلحق بالمواد المؤمن عليها بحيث تكون هذه
الخسارة أو هذا الضرر قابالً للتعويض.

أحكام تسري على القسم : I
 .1مبلغ التأمين
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من بين متطلبات هذا التأمين أن يعكس مبلغ التأمين على الممتلكات المؤمن عليها تكلفة االستبدال
أو إعادة الممتلكات إلى حالتها األصلية أو استبدالها بممتلكات من نفس النوع والصفة بما في ذلك
رسوم الشحن والمستحقات والرسوم الجمركية  ،إن وجدت وتكاليف التركيب.
 .2أساس التعويض :
أ) في الحاالت التي يمكن إصالح الضرر الالحق بالمواد المؤمن عليه -تدفع شركات التأمين
المصروفات الالزمة والتي يتم تكبدها إلعادة المادة إلى حالتها التي كانت عليها في الخدمة
باإلضافة إلى تكاليف الفك وإعادة التركيب والتي يتم تكبدها ألغراض اإلصالحات باإلضافة إلى
تكاليف الشحن العادية إلى ومن ورشة اإلصالحات والرسوم الجمركية والمستحقات  ،إن وجدت ،
بقدر كون هذه المصروفات مدرجة ضمن مبلغ التأمين .إذا تم إجراء اإلصالحات بورشة عمل
تخضع لملكية المؤمن عليه  ،سوف تدفع شركات التأمين تكلفة المواد واألجور التي يتم تكبدها
ألغراض اإلصالحات باإلضافة إلى النسبة المعقولة لتغطية النفقات العامة.
ال يتم تطبيق أي خصم فيما يتعلق باإلهالك الالحق باألجزاء التي يتم استبدالها  ،فيما عدا
األجزاء التي يكون لها عمر استخدام محدد  ،مع وضع قيمة أية ممتلكات يتم إنقاذها في
االعتبار .إذا كانت تكلفة اإلصالحات المذكورة بالتفاصيل أعاله تعادل أو تتجاوز القيمة الفعلية
لآللة المؤمن عليها قبل وقوع الضرر  ،عندها سوف تتم التسوية بناء على األساس المذكور في
النقطة ب ) أدناه.
ب) إذا كانت المادة المؤمن عليها تالفة  ،فعلى شركة التأمين دفع القيمة الفعلية للمادة قبل وقوع
الحدث مباشرة  ،بما في ذلك نفقات الشحن العادية وتكلفة التركيب والرسوم الجمركية  ،إن وجدت
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 ،شريطة أن تكون هذه المصروفات مدرجة في مبلغ التأمين ويتم حساب القيمة الفعلية عن
طريق خصم مبلغ االستهالك المالئم من قيمة استبدال المادة .سوف تدفع الشركة أيضا أية
نفقات عادية لتفكيك اآلالت التي أصابها التلف  ،مع وضع قيمة أية ممتلكات تم إنقاذها في
االعتبار.
يتم دفع أية نفقات إضافية يتم تكبدها بالنسبة لساعات العمل اإلضافية أو العمل الليلي أو العمل
في اإلجازات العامة أو الشحن السريع إذا تم االتفاق عليها خطيا وعلى أساس خاص .في حالة
عدم إتاحة رسومات المصنع أو نماذجه أو الصناديق األساسية الالزمة لتنفيذ اإلصالح  ،لن
تتحمل الشركة مسؤولية تكاليف عمل تلك الرسومات أو النماذج أو الصناديق األساسية.
ال تغطي هذه البوليصة تكاليف أية تعديالت أو تحسينات أو إصالحات.
تتحمل شركة التأمين تكلفة أية إصالحات مؤقتة إذا كانت هذه اإلصالحات تمثل جزءا من
اإلصالحات النهائية وال تؤدي إلى زيادة تكلفة اإلصالحات اإلجمالية.
شرط وسطي
إذا كان مبلغ التأمين أقل من المبلغ المطلوب تأمينه بموجب الحكم  1-أعاله  ،سوف تدفع الشركة
المبالغ المطلوبة بتلك النسبة التي يحملها مبلغ التأمين إلى ذلك المبلغ المطلوب .ويخضع كل بند  ،في
حالة وجود أكثر من بند  ،لهذا الشرط على أساس مستقل.
سوف تدفع الشركة المبالغ المطلوبة فقط بعد اقتناعها بموجب الفواتير والمستندات المطلوبة بإجراء
اإلصالحات أو االستبداالت  ،حسب اقتضاء الحال.
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 .3الضمان :
تم ضمان استم اررية اتفاقية الصيانة السارية عند بداية هذه البوليصة  ،على مدار مدة البوليصة مع
عدم إجراء أي تعديل على شروط االتفاقية دون الحصول على موافقة خطية من الشركة.
ألغراض هذا الضمان  ،تعني كلمة “ الصيانة “ ما يلي :
أ .اختبارات السالمة ،
ب .الصيانة الوقائية ،
ج .إصالح الخسائر أو األضرار أو األخطاء الناتجة عن التشغيل العادي والتقادم.
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المرفق “ أ “
بوليصة تأمين المعدات اإللكترونية
القسم  -2وسائط البيانات الخارجية
نطاق التغطية :
اتفقت شركة التأمين بموجب ذلك مع المؤمن عليه على أنه في حالة تكبد أي من وسائط البيانات
الخارجية المدرجة في الملحق بما في ذلك المعلومات المخزنة عليه والتي يمكن معالجتها بشكل مباشر
في أنظمة معالجة البيانات اإللكترونية  ،أية أضرار مادية نتيجة لألخطار التي يغطيها القسم  1من هذه
البوليصة  ،سوف تؤمن الشركة المؤمن عليه بموجب أحكام هذه البوليصة فيما يتعلق بهذه الخسارة أو
ذلك الضرر وحتى مبلغ ال يتجاوز في أي عام تأمين واحد بشأن كل من وسائط البيانات المحددة في
الملحق  ،ذلك المبلغ الموضح أمام كل مادة وال يتجاوز في مجمله مبلغ التأمين اإلجمالي  ،شريطة أن
تلك الخسارة أو ذلك الضرر يحدث خالل فترة سريان التأمين المذكورة في الملحق أو خالل أي فترة
الحقة يدفع المؤمن عليه خاللها وتقبل الشركة دفعه للقسط لتجديد هذه البوليصة .تسري هذه التغطية عند
االحتفاظ بوسائط البيانات المؤمن عليها داخل المبنى.
استثناءات خاصة على القسم : 2
لن تتحمل الشركة ،على اي حال من االحوال ،أي التزام بشأن ما يلي :
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أ) المبلغ الزائد الموضح في الملحق والذي يتحمله المؤمن عليه في أي حدث واحد ،
ب) أية تكاليف تنتج عن البرمجة الزائفة أو العالمات الزائفة أو اإلدراج الزائف أو أي إلغاء غير
متعمد للمعلومات أو أي نب ٍذ لوسائط البيانات  ،أو أي خسارة للمعلومات ناتجة عن المجاالت
المغناطيسية ،
ج) أية خسارة ناتجة من أي نوع أو وصف كان.

أحكام تسري على القسم : 2
المذكرة  -1مبلغ التأمين :
من بين متطلبات هذا التأمين أن يكون مبلغ التأمين هو المبلغ المطلوب الستعادة وسائط البيانات
الخارجية المؤمن عليها عن طريق استبدال الوسائط المفقودة أو التالفة بمواد جديدة وإعادة إنتاج
المعلومات المفقودة.
المذكرة  -2أساس التعويض :
شهر
ا
سوف تعوض الشركة عن أية مصروفات يمكن إثبات تكبدها من قبل المؤمن عليه خالل 12
اعتبا ار من تاريخ الحدث بغرض استعادة وسائط البيانات الخارجية المؤمن عليها إلى حالتها قبل وقوع
حدوثها وبالشكل الالزم للسماح باستم اررية عمليات معالجة البيانات بطريقة طبيعية.

16

انه من غير الضروري أن يتم إعادة إنتاج البيانات المفقودة من المعلومات أو إذا لم يتم ذلك خالل 12
شه ار من تاريخ حدوثها  ،سوف تتحمل الشركة مسؤولية تعويض المصروفات التي تم تكبدها الستبدال
وسائط البيانات المفقودة أو التالفة أنفسها بمواد جديدة.
اعتبا ار من تاريخ وقوع الحدث القابل للتعويض  ،سوف يتم تخفيض مبلغ التأمين على مدار فترة التأمين
المتبقية بمبلغ التأمين المدفوع  ،ما لم تتم إعادة مبلغ التأمين إلى حالته األصلية.
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المرفق “ ب “
بوليصة التأمين على المعدات اإللكترونية
القسم  -3زيادة تكلفة العمل
دون إخالل باالستثناء الخاص (  ) iبموجب القسم  1من هذه البوليصة  ،توافق الشركة بموجب ذلك
على تعويض المؤمن عليه حتى وبما ال يتجاوز حدود فترة التأمين الموضحة في الملحق فيما يتعلق
بكافة التكاليف اإلضافية التي تكبدها المؤمن عليه لضمان استم اررية معالجة البيانات على معدات بديلة
إذا ظهرت هذه التكاليف كنتيجة ال يمكن تجنبها ألية خسارة أو ضرر قابل للتعويض خالل فترة تأمين
الممتلكات الخاضعة للتأمين بموجب قسم المعدات في هذه البوليصة.
استثناءات خاصة من القسم : 3
لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أي مما يلي :
 .1التكاليف التي تم تكبدها بشأن استخدام المعدات البديلة خالل الفترة الزمنية الزائدة الموضحة
في الملحق ،
 .2تكاليف استبدال وسائط البيانات أو البيانات وإعادة وضع البيانات ،
 .3التكاليف التي تنشأ عن الظروف التي ال تتعلق بالضرر المادي الالحق بالمواد المؤمن عليها.
على أساس محدد  ،لن تكون الشركة مسؤولة عن التكاليف اإلضافية التي تنشأ عن :
• اإلصابات الجسدية ،
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• األوامر أو التدابير التي تفرضها أي سلطة عامة ،
• التوسع أو التحسينات بشأن المعدات ،
• نقص األموال بما يسبب تأخير اإلصالحات أو االستبدال المعدات التالفة ،
• أية خسارة ناتجة أخرى مثل خسارة السوق أو ملكية حصة.

أحكام تسري على القسم : 2
المذكرة  -1فترة التعويض
تبدأ فترة التعويض عند بداية استخدام المعدات البديلة .يتحمل المؤمن عليه تلك النسبة من كل مطالبة
تتماشى مع الوقت الزائد المتفق عليه.
المذكرة  -2مبلغ التأمين
يتم اإلعالن عن “ حد التعويض لكل ساعة “ و “ إجمالي مبلغ التأمين “ الموضح في الملحق من قبل
المؤمن عليه .على أن تمثل إجمالي مبلغ التأمين الحد الكلي للتعويض الواجب الدفع بالنسبة لجميع
األحداث التي تقع خالل فترة التأمين.
سوف تعوض الشركة المؤمن عليه أيضا فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالموظفين وتكاليف نقل المواد بعد
وقوع أي حدث يثير مطالبة بموجب هذا القسم من البوليصة شريطة إدراج مبالغ منفصلة بهذا الشأن في
الملحق.
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اعتبا ار من تاريخ وقوع الحدث القابل للتعويض  ،سوف يتم تخفيض مبلغ التأمين بالنسبة لفترة التأمين
المتبقية بمبلغ التعويض المدفوع  ،ما لم يتم إعادته إلى حالته األصلية عن طريق دفع قسط إضافي
تحدده الشركة.
المذكرة  -3تسوية الخسائر
تعوض الشركة التكاليف والمصروفات التي يمكن إثبات تكبدها خالل فترة التأمين من أجل الحفاظ على
عمليات معالجة البيانات بقدرها السابق والتي تعتبر تكاليفا ومصروفات إضافية على تلك التكاليف التي
تم تكبدها خالل نفس الفترة إذا لم يقع أي حدث خاضع للتأمين.
ال يتجاوز اجمالي التعويض لكل حدث ذلك المبلغ المكافئ لـ “ حد التعويض لكل ساعة “ أو “ تعرفة
الساعة الفعلية الواجبة الدفع عن استخدام المعدات البديلة “  ،أيهما أقل  ،مضروبا بعدد ساعات العمل
الموضحة كـ “ فترة تعويض “ في الملحق أو في العدد الفعلي لساعات العمل التي يتم استخدام المعدات
البديلة خاللها  ،أيهما أقل.
ولكن  ،إذا تم التوصل  ،بعد االنقطاع  ،إلى أن الحد المختار “ في الساعة “ يقل عن المبلغ الذي تم
تكبده بالفعل عن كل ساعة من استخدام المعدات البديلة  ،سوف تتحمل الشركة مسؤولية تعويض المؤمن
عليه بنفس النسبة التي يحملها الحد المختار “ في الساعة “ إلى المبلغ الذي تم تكبده في الساعة بالفعل.
شريطة :
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• أن يتم استثناء االنقطاعات التي تقل عن الوقت الزائد الموضح في الملحق من نطاق البوليصة
الحالي  ،و

• فيما يتعلق بفترات االنقطاع التي تزيد عن الوقت الزائد  ،يتحمل المؤمن عليه تلك النسبة من كل
مطالبة  ،والتي تتماشى مع الوقت الزائد.

حدود العقوبات وشروط االستثناءات
لن تقدم شركة (إعادة) التأمين تغطية  ،أو تكون مسؤولة عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي منفعة إذا
كان القيام بذلك من شأنه أن يعرض شركة (إعادة) التأمين (أو أي شركة أم  ،شركة قابضة مباشرة أو
غير مباشرة لشركة (إعادة) التأمين) إلى أي عقوبة أو قيود [بما في ذلك العقوبات أو القيود خارج
اإلقليم حتى اآلن ال تتعارض مع القوانين السارية على (إعادة) شركة التأمين]  ،الناشئة عن أي
قوانين أو لوائح عقوبات تجارية واقتصادية قابلة للتطبيق.
ملحق االمراض المعدية
 .1هذه الوثيقة  ،تخضع لجميع الشروط واألحكام واالستثناءات المعمول بها  ،تغطي الخسائر
المنسوبة إلى الخسارة المادية المباشرة أو األضرار المادية التي تحدث خالل فترة التأمين .وبالتالي
 ،وبغض النظر عن أي حكم آخر في هذه الوثيقة على عكس ذلك  ،فإن هذه الوثيقة ال تضمن أي
خسارة أو 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
متصورا) لمرض معد.
فعليا أو
التهديد (سواء كان ً
ً
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 .2ألغراض هذا الملحق  ،تشمل الخسارة أو التلف أو المطالبة أو التكلفة أو المصاريف أو أي مبلغ
آخر  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،أي تكلفة للتنظيف أو إزالة السموم أو اإل زالة أو المراقبة أو
االختبار:
 .1.2لمرض معد  ،أو
 .1.2أي ممتلكات مؤمنة بموجب هذه االتفاقية تتأثر بمثل هذا المرض الساري.
 .2كما هو مستخدم هنا  ،يقصد بالمرض الساري أي مرض يمكن أن ينتقل عن طريق أي مادة أو
عامل من أي كائن حي إلى كائن حي آخر حيث:
 . 3.1تشتمل المادة أو العامل  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،على فيروس أو بكتيريا أو طفيلي
حيا أم ال  ،و
أو أي كائن حي آخر أو أي نوع مختلف منها  ،سواء تم اعتباره ً

 3.2تتضمن طريقة النقل  ،سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  ،على سبيل المثال ال الحصر ،
النقل الجوي  ،نقل السوائل الجسدية  ،النقل من أو إلى أي سطح أو جسم  ،صلب  ،سائل أو غاز
أو بين الكائنات الحية  ،و
 3.3يمكن أن يتسبب المرض أو المادة أو العامل في إلحاق الضرر بصحة اإل نسان أو وفاة
اإلنسان أو يهدده أو يمكن أن يتسبب أو يهدد الضرر أو التدهور أو فقدان القيمة أو قابلية
تسويق أو فقدان استخدام الممتلكات المؤمنة بموجب هذه االتفاقية.
 .4ينطبق هذا الملحق على جميع امتدادات التغطية والتغطيات اإلضافية واالستثناءات ألي استثناء
ومنح تغطية أخرى.
تظل جميع الشروط واألحكام واالستثناءات األخرى للوثيقة كما هي
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البند ب – التعديالت االضافية
(البند ب ينطبق فقط في حالة تم اضافته في جدول الوثيقة)
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الت تظهر يف جدول الوثيقة
من البنود المذكورة أدناه تنطبق فقط البنود ي
التغطيات الضافية
م

التغطية

الوصف

1

عمليات اإلضافة  /الحذف التلقائية

مع مراعاة اإلعالن الصادر عن المؤمن له خالل الفتة المحددة
ستغط
المتفق عليها يف الوثيقة الحالية والواردة يف هذه الوثيقة ،
ي
ً
تلقائيا أي إضافات أو حذف للمعدات اإللكتونية
هذه الوثيقة
الخاصة بالمؤمن له

2

رشط إزالة الحطام

الت يتكبدها بالرصورة حامل الوثيقة
التكاليف والمرصوفات ي
بموافقة ر
الشكة يف
 1إزالة الحطام
 2تفكيك و  /أو هدم
 3دعم أو دعم
 4صعود عىل جزء أو أجزاء من الممتلكات المؤمن عليها بواسطة
هذا القسم.
يجب أن تقترص مسؤولية ر
الشكة عن هذه التغطية اإلضافية عىل
المبلغ المؤمن عليه للعنرص ذي الصلة ول تزيده بأي شكل من
األشكال رشيطة أل يتجاوز المبلغ المستحق الدفع المتعلق
بالمخزون ألي تكاليف ونفقات من هذا القبيل المبلغ المؤمن عليه
عىل النحو المحدد يف الجدول.
ن تدفع ر
الشكة أي تكاليف ومصاريف  1يتم تكبدها يف إزالة
الت تم
الحطام باستثناء موقع هذه الممتلكات المؤمن عليها ي
تدمتها أو تلفها والمنطقة المجاورة ر
مباشة لهذا الموقع  2والناشئة
ر
غت المؤمنة بواسطة هذا
اض ر
عن تلوث الممتلكات و  /أو األر ي
القسم
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3

بند منع  /تقليل الخسارة

التأمي بموجب هذا اإلذن للمؤمن عليه المسىم
تمنح رشكات
ر
لتحمل أي نفقات بهدف تجنب أو التقليل إىل أدن حد من أي
والت قد تتعرض للفقد
خسارة أو ضر للممتلكات المؤمن عليها  ،ي
أو الرصر بسبب وقوع خطر مؤمن عليه  ،والقيام باإلصالحات فيما
يتعلق من أي ضر ناتج عن خطر مؤمن عليه للممتلكات المؤمن
والت يمكن أن يتحملوها بشكل مالئم ومفيد .يجب عىل
عليها ي
التأمي بذلك ف أقرب وقت ممكن عملياً
المؤمن له إخطار رشكات
ر
ي
التأمي بتعويض المؤمن له عن أي نفقات من
 ،وستقوم رشكات
ر
هذا القبيل مقابل تكلفة أي من هذه اإلصالحات  ،بما يف ذلك
النفقات العامة واألرباح المعقولة  ،مع مراعاة ً
دائما حد المسؤولية
والخصم المحدد يف هذه الوثيقة.

4

األساس
التأمي
رشط
ر
ي

من المفهوم والمتفق عليه ضاحة أن هذه الوثيقة توفر تغطية
أساسية للمؤمن عليه وأنه يف حالة الخسارة أو الرصر أو المسؤولية
ً
كليا أو ً
أيضا إما ً
جزئيا
والت يتم تغطيتها
الت تغطيها هذه الوثيقة ي
ي
تأمي أخرى تتأثر بها أو نيابة عن أي من
وثائق
أو
وثيقة
أي
بموجب
ر
ر
التأمي
األطراف المكونة للمؤمن عليه  ،سوف تقوم شكة
ر
التأمي األخرى
بتعويض المؤمن له كما لو أن هذه الوثيقة او وثائق
ر
التأمي تحتفظ بحق الرجوع  ،إن وجدت
ليست سارية ولكن رشكة
ر
التأمي األخرى
التأمي من هذه الوثيقة او وثائق
 ،ضد رشكات
ر
ر
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5

المهنيي
المحاسبي
رشط
ر
ر

أي تفاصيل أو تفاصيل واردة يف دفاتر حساب حامل الوثيقة أو
الدفاتر أو السجالت التجارية األخرى الت قد تطلبها ر
الشكة
ي
بموجب رشوط المطالبات العامة لغرض التحقيق أو التحقق من
المحاسبي
أي مطالبة بموجب هذا القسم قد يتم إنتاجها من قبل
ر
في إذا كان يف الوقت الذي يترصفون فيه بانتظام عىل هذا
المحت ر
ا
ً
النحو لحامل الوثيقة ويجب أن يكون تقريرهم دليًل ظاهريا عىل
التفاصيل والتفاصيل الت يتعلق بها هذا التقرير  ،ستدفع ر
الشكة
ي
الت يدفعها حامل الوثيقة إىل
لصاحب البوليصة الرسوم المعقولة ي
ر
في إلنتاج مثل هذه التفاصيل أو التفاصيل شيطة
محاسبيه المحت ر
أل يتجاوز مبلغ المبلغ المستحق الدفع والمبلغ المستحق الدفع
التأمي المنصوص
بموجب هذا القسم بأي حال من األحوال مبلغ
ر
عليه يف جدول الوثيقة

6

رشط اإلزالة المؤقتة

ً
المحتويات أثناء إزالتها مؤقتا للتنظيف  ،اختبار إصالح التجديد أو
الخدمة أو أغراض أخرى مماثلة يف أي مكان داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة بما يف ذلك أثناء النقل رشيطة أن تكون مسؤولية
ر
الت
الشكة عن مثل هذه التغطية اإلضافية فيما يتعلق
باألضار ي
ً
غت المبت حت الحد المحدد وفقا لجدول
تحدث يف مكان آخر ر
الوثيقة أو البيانات الفعلية أيهما أقل  ،تتم تغطية كتب وخطط
ً
عمل المستندات أثناء إزالتها مؤقتا يف أي مكان داخل دولة اإلمارات
العربية المتحدة رشيطة أل تتجاوز مسؤولية ر
الشكة عن هذه
التغطية اإلضافية الحد المحدد يف جدول الوثيقة أو القيم الفعلية
أيهما أقل ل تنطبق هذه التغطية اإلضافية عىل خاصية واحدة
ً
مؤمنة بشكل ر
أكت تحديدا  ،وسيارتان وشاسيه محرك مرخصان
لالستخدام العادي للطرق  ، 3ممتلكات يحتفظ بها حامل
البوليصة يف أمانة بخالف اآللت والمصنع
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7

رشط الستعادة التلقائية للقيمة
التأمينية

التأمي بمقدار أي دفعة ر
بشط أن يدفع
ل يجوز تخفيض قيمة
ر
التأمي من تاري خ الرصر إىل تاري خ انتهاء فتة
حامل الوثيقة قسط
ر
التأمي ويوافق عىل المتثال ألي تحسينات تتعلق بالمخاطر أو
ر
ر
إجراءات أخرى قد تطلبها الشكة للتخفيف من أي مطالبة.

8

السهو والخطأ

غت
من المتفق عليه والمفهم بموجبه أن أي أخطاء أو إغفال ر
مقصود من جانب المؤمن له يف تقديم أي معلومات عن المخاطر
المؤمن عليها بموجب هذه التفاقية لن ُيعف الطرف اآلخر من أي
مسؤولية قد ُتلحق بموجب البوليصة  ،ر
بشط أن يكون ذلك يجب
تصحيح الخطأ أو اإلغفال يف أقرب وقت ممكن عند اكتشافه

9

نفقات التعجيل  -تغطية للرسوم
الليىل
اإلضاف والعمل
اإلضافية للعمل
ي
ي
والعمل يف العطالت العامة والشحن
الشي ع

ً
خالفا لذلك  ،يخضع ر
للشوط
من المتفق عليه والمفهوم أنه
والستثناءات واألحكام ر
والشوط الواردة يف الوثيقة أو المصادقة
التأمي لتغطية الرسوم اإلضافية للعمل
عليها  ،سيتم تمديد هذا
ر
الليىل والعمل يف أيام العطل الرسمية والشحن
اإلضاف والعمل
ي
ي
ً
الشي ع (بما يف ذلك الشحن الجوي) تخضع دائما للحدود
المحددة ف هذه السياسة .رشيطة ً
دائما أن يتم تكبد مثل هذه
ي
الرسوم اإلضافية فيما يتعلق بأي خسارة أو تلف للعناض المؤمن
عليها القابلة لالستداد بموجب البوليصة .إذا كان المبلغ (المبالغ)
المؤمن عليه للعنرص (العناض) التالفة أقل من المبلغ (المبالغ)
التأمي عليه  ،يجب تخفيض المبلغ المستحق الدفع
المطلوب
ر
بموجب هذا المصادقة لمثل هذه الرسوم اإلضافية بنفس النسبة.

 10تكاليف التحقيق يف اإلصالح

والت يتم
تم تمديد الوثيقة لتشمل تكاليف التحقيق المتكبدة ي
تنفيذها فيما يتعلق بإصالحات المعدات المؤمن عليها بعد أي
خسارة أو ضر مسموح به بموجب الوثيقة حت الحد المحدد يف
جدول الوثيقة.
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