البند أ – أحكام الوثيقة
(البند أ مطبق بغض النظر عما إذا كان مذكو ار في جدول الوثيقة ام ال)
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مخاطر الحريق و المخاطر الخاصة
بوليصة طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني

المقدمة
نشكركم على تأمين أعمالكم لدى طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني ( الشركة ) .
تعتبررر هررلب البوليقررة عارردا انونيرا و مررن اليرردير ماةهميررة أ يررتم مراجعتهررا مررن أجررت التأنررد أ الت ا رريت
رريا ة هررلب البوليقررة) هرري

المررلكورف فرري المل ر (المرفاررة مالبوليقررة و الترري تشرركت جرراًا ي يتي ر أا مررن
ي ة وتعكس التغطية المطلوبة .

ييب عليك ( ك امت للبوليقة ) إخطارنا مما يلي أو إخطار مستشار التأمين الخاص مك في أ رب و ر
ممكن عمليا :
 .1ما إذا كا هناك تنا ض ا أو حلف ا في التأمين المادم أو ما إذا كان

متطلبات التأمين الخا ة مك

د تغيرت .
 .2عن أية حاائ أو تغييرات يمكننرا وعرعها فري ايعتبرار عنرد تايريم أو برو هرلا الترأمين حير

أ

عدم اإلفقاح عن جميع ال اائ والتغييرات ذات القلة رد يبطرت البوليقرة أو يرإلى إلرى جعلهرا
ير عاملة مشكت تام .
ييررب أ يلتررام حامررت البوليقررة ميميررع اإلجرراًات المررلكورف فرري البوليقررة حير

أ عرردم ايلتراام ررللك ررد

يإلى إلى أية مطالبة .
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عقد البوليصة
فرري ماا ررت لفررع حامررت البوليقررة أو موافاتررق علررى لفررع الاسررق المررلكور فرري المل ر  ،تواف ر الشررركة علررى
تعررويح حامررت البوليقررة أو لفررع المسررت اات والتعويض ررات مالارردر والطرياررة المررلكورف فرري هررلب البوليق ررة
شريطة أ :
 .1يخضررع حامررت البوليقررة ليميررع الشررروم واةحكررام والايررول و  /أو ايسررت ناًات الترري تررني عليهررا
هلب البوليقة أو تني عليها شروم التأمين اإلعافية .
 .2ي تتياوز مسإولية الشركة المبالغ المإمن ها أو حدول المسإولية الملكورف في هلا السياق .
 .3ت ررتم ررراًف المل رر وش ررروم المطالب ررات العام ررة والش ررروم العام ررة والتعري ررات العام ررة وايس ررت ناًات
العامة وشروم ال اظ على ال ماية العامة والتغطيرات ال عالرة  ،معرا كيراً مرن عارد واحرد ويكرو
لكت كلمة ذات معنى خاص ن س المعنى كما هو موعح في البوليقة .
تم التوقيع عليه لصالح و بالنيابة عن
طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني
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شروط المطالبات العامة

تسرى شروم المطالبات العامة التالية على جميع أجااً البوليقة إي إذا نقر البوليقرة علرى يرر ذلرك
مالت ديد في أى مكا آخر .
االعتراف بالمسؤولية

ي يررتم ايعت ر ار

مالمسررإولية أو رفررح ايلت راام أو تسرروية أيررة مطالبررة لو ال قررو علررى

موافاة خطية مسباة من الشركة .
التحكيم

في حالة نشوب أى خال
البوليقة ( مع ايعت ار
من بت اةط ار

مشأ المبلغ اللى ييب لفعرق مموجرب أى سرم مرن أ سرام هرلب
مالمسإولية ) سو

يتم إحالة هلا الخال

إلى م كم يتم تعيينرق

مموجب اةحكام الاانونية ذات القلة ويعتبر إ دار الارار شرطا مسباا

ةى ح للتقر عد الشركة .
مطالبات  -حقوق الشركة ي ر للشرركة  ،سرواً بررت أو معرد تعرويح حامرت البوليقررة  ،الايرام ماسرم حامرت البوليقررة
مالر رردفا عر ررن أو تسر رروية أير ررة مطالبر ررة أو اتخر رراذ أى إجر رراً للمطالبر ررة مايسر ررترلال أو تر ررأمين
التعررويح مررن الغيررر فيمررا يتعل ر مأيررة مطالبررة تشررملها هررلب البوليقررة كمررا ييررب أ يكررو
للشركة ح التقر التام في اتخاذ تلك اإلجراًات .
ييررب علررى حامررت البوليقررة السررماح للشررركة رردخو أيررة مبرراني يكررو الضرررر ررد و ررع هررا
م ررع حي ررازف وايحت رراظ أو التعام ررت م ررع أى م ررن الممتلك ررات م ررأى طريا ررة معاول ررة  .ي يي رروز
التخلي عن أية ممتلكات لقالح الشركة .
اإلعفاء من المسؤولية

ييوز أ تدفع الشركة ل امت البوليقة في حالرة المطالبرة الواحردف أو ميموعرة المطالبرات
التي تنشأ عن حدث واحد  ،حد ايلتاام الم دل أو المبلغ المإمن مرق معرد خقرم أيرة مبرالغ
تم لفعها مال عت أو أى مبلغ أ ت يمكن مشأنق تسروية المطالبرات وحين رل لرن تت مرت الشرركة
أى الت راام آخ ررر مش ررأ تل ررك المطالب ررات أو ميموع ررة المطالب ررات إي فيم ررا يتعلرر ممبل ررغ أي ررة
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تكاليف أو مقروفات يتم تكبدها بت تاريخ الدفع .
تقييييييييييم وليييييييييلة معال يييييييية إذا عان
البيانات اإللكترونية

أى وسيلة معالية للبيانرات اإللكترونيرة  ،والمرإمن عليهرا مموجرب هرلب البوليقرة

 ،من اةعرار  ،سو

يكو أساس التايريم هرو تكل رة هرلب الوسريلة ال ار رة ماإلعرافة إلرى

تكرراليف نسررخ البيانررات اإللكترونيررة مررن النسررخة ايحتياطيررة أو مررن اة ررو مررن ميموعررة
س رراماة  .ل ررن تتض ررمن ه ررلب التك رراليف تك رراليف اةم رراث أو الهندس ررة أو أي ررة تك رراليف أخ رررى
تتعل مإعالف التكوين أو اليمع أو التيميع لتلك البيانات اإللكترونية  .وإذا لم يتم إ الح
الوسريلة أو اسرتبدالها أو إعالتهرا إلرى ال الرة التري كانر

عليهرا فسرو

يكرو أسراس التايرريم

هو تكل ة الوسيلة فار ة .
ي تغطي هلب البوليقة أى مبلغ مست نى مموجب است ناً البيانات اإللكترونيرة التري ترني
عليه ررا ايس ررت ناًات العامر ررة م ررن ه ررلب البوليقر ررة أو أى مبل ررغ يتعلر ر مايمر ررة ه ررلب البيانر ررات
اإللكترونية ل امت البوليقة أو أى جاً آخر حتى إذا لم يتم إعالف تكوين هلب البيانات أو
إعالف جمعها أو تيميعها .
المعلومات والمساعدة

ييررب ترروفير جميررع المعلومررات والمسرراعدات الخا ررة الترري تطلبهررا الشررركة مطرياررة معاولررة
من بت حامت البوليقة على ن اتهم الخا ة .

التخفيف

مع ررد ح رردوث اةعر ررار  ،يي ررب عل ررى حام ررت البوليق ررة اتخ رراذ اإلجر رراً ال ررورى لتالي ررت ه ررلب
اةعرار وتينب اناطا أو التدخت في العمت .
معد اإلخطرار مالخسرارف  ،ييرب اتخراذ اإلجرراً ال رورى مرن برت حامرت البوليقرة لتاليرت أيرة
أعرار أخرى أو إ امات جسدية .

إخطار الشركة

ييب على حامت البوليقرة فري حالرة حردوث أى عررر أو إ رامة جسردية إخطرار الشرركة
خطيا وعند استالم الشركة لإلخطار مأية خسارف  ،ييرب تاريرر ذلرك خطيرا فري أ ررب و ر
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ممكن للشركة .
ييب تاديم ائمة ت قيلية مأية مطالبة خال :
 7 .1أي ررام م ررن ت رراريخ و ررو الض رررر م ررن اةش ررخاص اةشر ررار أو نتيي ررة للش ررغب أو
اإلعر رراب الم رردني أو إ ررالق المق ررانع أو العم ررا أو اةش ررخاص المش رراركين ف رري
اعطرامات العمت .
 30 .2يوم من انتهاً فترف التعويح مشأ الخسارف مموجب سم اناطا العمت .
 30 .3يوم من حدوث أى عرر آخر .
أو أى و

إعافي تسمح مق الشركة خطيا .

ييب على حامت البوليقة أ يرست إلى الشركة نموذج المطالبة و  /أو أية م ارسرالت أو
مس ررتندات ذات
انونية أخرى
إبالغ الشرطة

ررلة وأي ررة أوام ررر اس ررتدعاً أو وليا ررة

ررالرف ع ررن الم كم ررة أو أي ررة وليا ررة

الرف عد حامت البوليقة معد و و الخسارف .

فرري حالررة و ررو سررر ة أو م اولررة السررر ة أو فرري حال رة و ررو اةع ررار مررن بررت اةشررخاص
اةش ررار ( مم ررا ف رري ذل ررك إح رراق الممتلك ررات عم رردا ) أو ف رري حال ررة الش ررك ف رري ذل ررك  ،يي ررب
إرسا إخطار فورى عند انتشا

ذلك إلرى الشررطة وييرب اتخراذ جميرع الخطروات العمليرة

يسترلال الممتلكات التي تم فادها أو تم
شروط التسوية

سر تها .

إذا اختارت الشركة إ الح أية ممتلكات أو إعالتها إلى حالتها أو استبدالها  ،ييب عليها
الايررام ررللك فاررق مطرياررة معاولررة ممررا فيررق الك ايررة حسررب مررا تسررمح مررق ال رررو

وي تكررو

الشركة ملتامة مإن اق أن ر من المبلغ المإمن عليق .
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الشروط العامة

تسررى الشرروم العامرة التاليرة علرى جميرع أ سررام البوليقرة إي إذا نقر البوليقرة علرى يرر ذلرك فرري أى
مكا آخر .
التعديل

إذا ترم ذكررر أى جرراً مررن الاسررق فرري المل ر علررى أنررق ا ررت للتعررديت سررو

يارروم

حامررت البوليقررة  ،خررال شررهر واحررد مررن انتهرراً كررت فت ررف تررأمين أو أيررة فت ررات
أخ رررى إع ررافية تس ررمح ه ررا الش ررركة  ،ت رروفير تل ررك الت ا رريت الت رري ر رد ت تاجه ررا
الشرركة ويرتم تعرديت الاسرق الخراص هرلب ال تررف تبعرا لرللك مموجرب أيرة متطلبرات
لنيا د تكو يزمة .
إذا ت ررم حس رراب أى جر رراً م ررن الاسر ررق ن رراً علر ررى التا ررديرات التر رري يوفره ررا حامر ررت
البوليقة  ،سو

ي رت

حامرت البوليقرة مالسريالت الد يارة التري ت تروى علرى

جميررع الت ا رريت الخا ررة ذات القررلة هررا وييررب أ يسررمح للشررركة أو مم ليهررا
م ي تلك السيالت في أى و
القانون النافذ

.

فرري حالررة عرردم وجررول أى ات رراق خطرري معكررس ذلررك  ،سررو

يكررو الاررانو النافررل

على هلا العاد هو انو اإلمارات العربية المت دف .
المتولط

إذا يت أ المبلغ المإمن عليق يخضع للمتوسق  ،وإذا كرا ذلرك المبلرغ المرإمن
عليررق فرري و ر

الضرررر أ ررت مررن الايمررة اإلجماليررة للملكيررة ذات القررلة  ،سررو

يعتبر حامت البوليقة كمإمن ذاتي لن سرق فيمرا يتعلر مرال رق وييرب أ يت مرت
النسبة المادرف من المطالبة تبع ا لللك .
اإللغاء

ييرروز للشررركة إلغرراً هررلب البوليقررة أو أى جرراً منهررا معررد إرسررا إخطررار مدتررق
لاللين يوما عبر البريد المسيت إلى حامت البوليقة على آخرر عنروا معررو
لديق وفي م ت هلب ال الة يمكرن أ ي قرت حامرت البوليقرة  ،نراً علرى تاردير
الش ررركة  ،عل ررى عائ ررد تناس رربي ع ررن الاس ررق مالنس رربة لل تر ررف ي ررر المناض ررية م ررن
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التأمين .
التغيرات في الحقائق

تعتبرر هرلب البوليقرة ي يرة فيمرا يتعلر مرأى نرد أو سرم إذا حردث أى ممرا يلرري
مشأنها معد دً هلا التأمين .
 .1إذا كرا هنرراك أى تعررديت فري المبرراني أو العمررت أو يرر ذلررك حير

تررتم

زيالف خطر الخسارف أو الضرر .
 .2إذا كا هناك أى تغيير لل اائ المالية .
 .3إذا تو ر ر

مق ررل ة حام ررت البوليق ررة إي مموج ررب الو ررية أو مموج ررب

الاانو .
وذلك مرا لرم يرسرت حامرت البوليقرة  ،مميررل علمرق  ،إخطرا ار خطيرا إلرى الشرركة
وما لم تواف الشركة على استم اررية هرلا الترأمين  .يردفع حامرت البوليقرة سرط ا
إعافي ا  ،عند الضرورف .
الشرط المسبق على االلتزام يسرى كت شرم مطب على هلب البوليقة  ،سواً كشرم عام أو كشرم خراص
مأح ررد اة س ررام اعتب ررا ار م ررن و ر ر

إرف رراق الش رررم ويس ررتمر س رراريا خ ررال م رردف ه ررلب

البوليقة  .ويعتبر ال شت في ايلتاام مأى شرم مرن هرلب الشرروم سربب ا فري رفرع
أية مطالبة .
االحتيال

ت ررتم مق ررالرف جمي ررع المس ررت اات مموج ررب ه ررلب البوليق ررة إذا كانر ر

أي ررة مطالب ررة

تتعل ر مأي ررة أعرررار احتيالي ررة أو مب ررالغ فيه ررا مش رركت عم رردى أو إذا ك ررا الض رررر
ناتي ا عن التقر العمدى أو عن تغاعي حامت البوليقة .
عدم اإلفصاح

تعتبررر هررلب البوليقررة ماطلررة فرري حالررة الترردليس أو تاررديم اةو ررا

الخاط ررة أو

عدم اإلفقاح عن أية حاياة مالية .
عدم اإلبطال

ي يتألر التأمين التي توفرب هلب البوليقرة مرأى فعرت أو امتنرا عرن ال عرت خرارج
عر ررن سر رريطرف حامر ررت البوليقر ررة إذا زال خطر ررر الضر رررر أو اإل ر ررامة اليسر رردية ،
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شرريطة أ حامررت البوليقررة يخطررر الشررركة علرى ال ررور مميرررل علمررق مررع إرسررا
إخطار خطي ولفع الاسق اإلعافي  ،عند الضرورف .
الممثلين الشخصيين

ف رري حال ررة وف رراف حام ررت البوليق ررة  ،س ررو

ت رردفع الش ررركة تل ررك المب ررالغ للمم ل ررين

الشخقرريين ل امررت البوليقررة والترري يمكررن أ تكررو واجبررة الرردفع مموجررب هررلب
البوليقة ل امت البوليقرة ذاترق لروي وفاترق شرريطة التراامهم مشرروم وأحكرام هرلب
البوليقة طالما أنها ت ت السارية .
ضمان دفع القسط

مرن الشرروم المسررباة علرى ايلتراام أ يتعهرد حامررت البوليقرة رردفع مبلرغ الاسررق
نامالا للشركة خال  60يوم من تاريخ دً هلب البوليقة .
إذا لررم يررتم لفررع مبلررغ الاسررق إلررى الشررركة خررال ال تررف الامنيررة الم رردلف  ،فسررو
ي

للشركة إلغاً هلب البوليقة مموجب إخطار خطي ل امت البوليقة .
• يخضع اإللغاً لما يلي :
أ .مبلغ الاسق المدفو كامالا في حالة المطالبة بت تاريخ اإللغاً .
ب .تكل ة الاسق التناسبية مالنسبة لل تررف الامنيرة التري خضرع

فيهرا الشرركة

للخطر .
تررم ايت رراق علررى أ ترسررت الشررركة إخطررار اإللغرراً ل امررت البوليقررة بررت مررا ي
يات عن خمسة أيام .
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التعريفات العامة

تسرى التعري ات العامة التالية على هلب البوليقة  ،وعند ظهور هلب الكلمات في سياق الكلمات المعرفرة،
سو يكو لها ن س المعنى على مدار البوليقة  ،ما لم يتم تعديت هلا المعنى .
ت مت التعري ات التالية المعاني المبينة رين كت منها :
المبنى ( المباني )

يعني هيكت المباني المملوكرة أو المسرتخدمة مرن برت حامرت البوليقرة فيمرا يتعلر
مأعما حامت البوليقة والتي  ،ما لم يتم اإلعرال عنهرا مرأى طريارة أخررى  ،يرتم
ناًها من الطوب أو الخرسانة أو اةلوات ير الاا لة لالحتراق مما في ذلك :
 .1اةساس والتيهياات الخا ة مالمالك  ،و  /أو
 .2الير ر ررد ار والبوامر ر ررات واةس ر ر روار واةفنير ر ررة والسر ر رريارات وال ر ر رردائ والمبر ر رراني
الخارجي ررة والمل ا ررات والممر ررات والط رررق والمن رراط المر رروفة واةر ر ر ة
وممرات المشاف والهيانت اةخرى حو المبنى والتي تتعل مق و  /أو
 .3الهاتف والغاز والميراب والكهربراً والعردالات واةنا يرب واةسرالك ومرا شرامق
 ،ممرا فرري ذلرك تلررك الممتلكرات ت ر

اةر

و  /أو ماةفنيرة الميرراورف أو

الطرق المياورف والتي تخدم المبنى مشكت جائي أو كلي ولكن مادر التاام
حامت هلب البوليقة و  /أو
 .4الكاميرات اةمنية واإلعاًات التي يمتلكها أو يستخدمها حامت البوليقرة
في أو حو المبنى .
العمل

نمر ررا هر ررو موعر ررح فر رري المل ر ر ولر رريس هنر رراك عمر ررت آخر ررر متعلار ررة مر ررأ ار

هر ررلب

البوليقة .
الشركة

طوكيو مارين آند نيشيدو فاير إنشورانس كومباني و  /أو شركات التأمين اةخرى
حسب ما تم توعي ق في المل

فيما يتعل مالنسبة الموع ة الخا ة هم .
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فيروس الحالب اآللي

ميموعررة مررن التعليمررات الم سرردف أو الضررارف أو يررر المقرررح هررا أو الكررول الررلى
يتض ررمن ميموع ررة م ررن الش ر رات ي ررر المق رررح ه ررا والمادم ررة مطريا ررة كيدي ررة ي ررر
مبرررف أو الكرول البرميري أو يررب حير
أو الش رربكة م ررن أى طبيع ررة كان ر

ت هرر هرلب الشر رات عبرر ن رام ال اسروب

 .يتض ررمن في ررروس ال اس ررب ا ل رري عل ررى س رربيت

الم ا ي ال قر “ حقا طروالف “ وورمرا “ و “ الانا رت الامنيرة المنطايرة “
.
الضرر

أية خسارف مالية طارئة أو أى تلف و  /أو عرر .

الخصم ( الخصومات )

يك ررو حام ررت البوليق ررة مس ررإويا ع ررن المبل ررغ اةو ( الم ررلكور ف رري الموا ر ر ات )
الخا ة مأى من و كت مطالبة سارية.

المخاطر المحددة

ال رير  ،البررق  ،اين يرار  ،الطرائرف أو أى جهراز هروائي أو مروال تسراق منهرا أو
أحررداث الشررغب أو ايعررطراب المرردني أو المااطعررات أو إ ررالق المقررانع أو أى
مخ رراطر تنش ررأ ع ررن العم ررت أو اةش ررخاص المش رراركين ف رري اع ررطرامات العم ررا أو
أعما اةعداً أو الايز أو العوا ف أو الاوامرع أو ال يضرانات أو تسررب الميراب
من أجهاف خاانات المياب أو اةنا يب أو الرشاشات نتيية ةى سيارف على الطرير
أو ةية حيوانات .

البيانات اإللكترونية

ال ا ر ررائ والم ر رراهيم والمعلوم ر ررات الت ر رري ي ر ررتم ناله ر ررا إل ر ررى

ر رريغة ا ل ر ررة لالس ر ررتخدام

للم ارس ررالت أو الت س ررير أو المعالي ررة ع ررن طري ر معالي ررة البيان ررات اإللكتروني ررة أو
اإللكتروميكانيكي ر ر ررة أو أى جه ر ر رراز ذا ت ك ر ر ررم إلكترون ر ر رري ويتض ر ر ررمن ذل ر ر ررك الب ر ر ررام
والبرمييات والتعليمات اةخرى المشر رف لمعاليرة البيانرات والتالعرب هرا أو توجيرق
والتالعب في م ت هلب المعدات .
األموال

الناول وسندات البنوك والعملرة والشريكات ( يرر الشريكات ال ار رة أو التامرة جائير ا
) أو الشيكات السياحية أو ال وايت المقرفية أو أوامرر البريرد أو أوامرر الردفع أو
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طوامع البريد ال الية أو الطوامع ذات القلة ماإليرال أو الوحدات ير المنتهية فري
آيت لم ررغ الرس ررائت أو الطوام ررع التياري ررة ( س رواً كان ر

م بت ررة عل رى البطا ررات أو

ير ررر ذلر ررك ) أو طوامر ررع اإلجر ررازات المدفوعر ررة أو الهر رردايا أو

ر رركوك الماايضر ررة أو

إيقررايت الغررداً وتررلانر الس ر ر وت ويضررات الس ر ر والبطا ررات ايئتمانيررة لله رراتف
وبطا ات الش ن .
م ير ر

تكر ررو جمير ررع اةشر ررياً السر رراماة تخر رري حامر ررت البوليقر ررة أو يكر ررو حامر ررت

البوليقة د واف على ت مت مسإوليتها .
فترة التأمين

تعنرري المواعيررد الم رردلف فرري المل ر و تبرردأ معررد ل ياررة واحرردف مررن منتقررف الليررت
(  00:01ص ) و تنتهي في منتقف الليت (  00:00م ) .

البوليصة

تعني القيا ة والمل

حامل البوليصة

تعني الشخي (ايشخاص) أو الكيا المإسسي الملكور في المل

التلوث

التخلي من أو نشر أو إطرالق أو تسررب الردخا أو الغبرار أو السرخام أو اللهرب
أو اةحم ر ررا

والموا

ات التي تشكت هلب الولياة .

.

أو الم ر روال الالوي ر ررة أو الس ر ررامة أو الم ر روال الكيميائي ر ررة أو الس ر روائت أو

الغر ررازات أو الن اير ررات أو أير ررة مهيير ررات أو ملولر ررات أخر رررى فر رري أو علر ررى الير ررو أو
اةر

( ممررا فرري ذل ررك المبرراني أو أي ررة هيانررت أخرررى تا ررع عليهررا ) أو أى مي رررى

مائي أو حو

مياب .
.

المباني

تعني تلك المباني الملكورف في المل

الملحق  /المواصفات

تلك اةجااً مرن البوليقرة التري تاردم المعلومرات الت قريلية المادمرة للشرركة والتري
تم ت أساس هلا العاد وتوعح التغطية وال دول المختارف .

القسم  /األقسام

هررلا اليرراً ( هررلب اةج رااً ) مررن البوليقررة الترري تارردم ت ا رريت التغطيررة التأمينيررة
الممنوحة .

اإلرهاب

أى فعررت مم ررا فرري ذل ررك عل ررى سرربيت الم ررا ي ال ق ررر ؛ اسررتخدام الا رروف أو العن ررف
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و  /أو التهدير ررد ةى شر ررخي أو ميموعر ررة مر ررن اةشر ررخاص سر رواً يعملر ررو مشر رركت
من ر رررل أو مالنيامر ررة عر ررن أو مالتوا ر ررت مر ررع أى من مر ررة ( من مر ررات أخر رررى أو أى
حكومررة ( حكومررات أخرررى ) فيمررا يتعلر مررأ ار
أو أي ررة أ ر ار

سياسررية أو لينيررة أو أيديولوجيررة

مش ررا هة مم ررا ف رري ذل ررك ني ررة الت ررألير عل ررى أى حكوم ررة و  /أو إف ر اا

اليمهور أو أى جاً منق .
المباني غير اآلهلة

تعنرري أى مبنررى أو أى جرراً مررن أى مبنررى يعتبررر فار را أو يررر مسررتخدم مررن بررت
حامت البوليقة أو أى مستأجر لديق خال ساعات العمت العالية .
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االلتثناءات العامة

تسرى ايست ناًات العامة التالية على جميع أ سام البوليقة ما لم يني السياق على ير ذلك فري سرياق
العناوين ذات القلة ألناب أو ما لم يتم ذكر ني خاص في أى مكا آخر مالبوليقة .
التعرف على التاريخ

لن تكو الشركة ملتامة مموجب هلب البوليقة عن أى مما يلي :
 .1المطالبررة الناتي ررة ع ررن اةع ررار الت رري تنش ررأ مش رركت مباش ررر أو ي ررر مباش ررر أو
تعتبر نتيية ةى مما يلي ،
 .2ايلتاام من أى طبيعة كا واللى ينت مشكت مباشر أو ير مباشر ؛
 .3اإلجراًات التي تنت مشكت مباشر أو ير مباشر عن أى مما يلي ،
 .4الن اات اإلعافية التي تنت مشكت مباشر أو ير مباشر عن أى مما يلي :
أى عط ررت مال اس رروب أو جه رراز معالي ررة البيان ررات أو أى وس رريلة أو ر ا ررات

ررغيرف أو

لائر ررف متكامل ررة أو أى جه رراز مش ررامق أو أى رن ررام حاس رروب سر رواً ك ررا ملكر ر ا ل ام ررت
البوليقة أم ي فيما يتعل مما يلي :
أ .التعر الق يح على أى تاريخ كتاريخق المياللى الق يح .
ب .اإلمسر ر رراك مأير ر ررة يانر ر ررات أو معلومر ر ررات أو أمر ر ررر أو تعليمر ر ررات أو ح هر ر ررا أو
ايحت رراظ هررا و  /أو ت سرريرها أو معاليتهررا  ،نتييررة يعتبررار أى ترراريخ آخررر
نتاريخق المياللى الق يح .
ج .اإلمس رراك مأي ررة يان ررات أو ح ه ررا أو ايحت رراظ ه ررا و  /أو معاليته ررا مش رركت
ر يح نتييررة إلعرردال أى أمررر تم ر

رميتررق فرري أى رنررام حاسرروب كررأمر

يسرربب خسررارف البيانررات أو عرردم الارردرف علررى اإلمسرراك مالبيانررات أو ح هررا أو
ايحت اظ ها و  /أو معاليتها في هلا التاريخ أو معدب .
لك ررن ذل ررك ي يس ررت ني المطالب ررات الناتي ررة ع ررن اةع ررار الالحا ررة ي ررر المس ررت ناف م ررأى
طرياة أخرى ( إي فيما يتعل مايلتاام و  /أو اإلجراًات الملكورف أعرالب ) والتري تنرت
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عن الخطر الم دل الموعح في اة سام ذات القلة .
الخصم

لن تت مت الشركة أى التاام عن المبالغ الملكورف في المل

ذا القلة فيما يتعل مكت

مطالبة يتم الت ا منها معد تطبي جميع الشروم واةحكام اةخرى من الاسم مما فري
ذلك أى شرم يتعل مالمتوسق .
ي يارروم حامررت البوليقررة تررد ير أى تررأمين فيمررا يتعل ر مررأى مبلررغ مررلكور كمبلررغ ا ررت
للخقم في هلا السياق .
البيانات اإللكترونية

أو اإلتال

ي تغطي هلب البوليقة الضرر أو التشويق أو ال ل

أو التعديت للبيانات

اإللكترونية نتيية ةى سبب كا ( مما في ذلك على سبيت الم را ي ال قرر فيرروس
ال اس ر رروب ) أو خس ر ررارف ايس ر ررتخدام أو انخ ر ررا
المقروفات من أى طبيعة كان
حدث آخر يساهم في الو

الا ر رردرف عل ر ررى اةلاً أو التك ر رراليف أو

والتي تنت عن ذلرك مغرح الن رر عرن أى سربب أو

ال الي أو فيما معد في المطالبة .

ولكن إذا نت أى حري أو أى ان يار من أى مما سب  ،سو

تغطي هلب البوليقرة

 ،مموجب شروطها وأحكامها واست ناًاتها اةعرار التي تنرت خرال فتررف الترأمين علرى
الممتلكات المإمن عليها مموجب هلب البوليقة .
التلوث

ي تغطي هلب البوليقة اةعرار الناتية عن :
أ .التلوث للممتلكات المإمن عليها ير تلك الناتية عرن التلروث الرلى ينرت عرن
أى خطر م دل .
ب .أى خطر م دل ينت م د ذاتق عن التلوث .

اإلشعاع

ي تغطرري هررلب البوليقررة اةع ررار الترري تل ر مأيررة ممتلكررات كانر

أو أيررة مطالبررة أو

مقروفات تنت عن أو فيما يتعل مأى خسائر تامعة أو أى التاام انوني ينرت مشركت
مباشر أو ير مباشر عن أو فيما يتعل مأى مما يلي :
 .1الت ويت إلرى أيونرات  ،أو اإلشرعاعات أو التلروث النرات عرن اإلشرعا مرن أى
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و ول نووى أو ن ايات نووية ناتية عن حرق الو ول النووى .
 .2المروال اإلشررعاعية أو السررامة أو المت يررف أو أيررة خقررائي عررارف أخرررى تنررت
عن أى تيمع نووى ا ت لالن يار أو أى عنقر نووى من هلا التيمع .
االنف يييييييييييييار الصيييييييييييييوتي  /ي تغطي هلب البوليقة اةعرار الناتية عن عغق اةمواج التري تنرت عرن الطرائرات
االنف ارات الصوتية
اإلرهاب

أو أية أجهاف س ر جوية أخرى أو تسير مسرعة القوت أو مما ي وق سرعة القوت .
 .1ي تغطي هلب البوليقة :
أ .اةعرار التي تل

مالممتلكات ؛

ب .أية خسارف تنت عن اناطا العمت ؛
ج .أى مسإولية ؛
ل .أية إ امة جسدية مأى طبيعة كان

أو أى تكل ة أو مقروفات تنشرأ

عن أو فيما يتعل مشكت مباشر أو ير مباشر ماإلرهاب .
 .2إذا الع ر ر

الشر ررركة أنر ررق نتيير ررة لهر ررلا ايسر ررت ناً فر ررإ أى عر رررر أو تكل ر ررة أو

مقررروفات أو الت راام ي يررتم تغطيتررق مموجررب هررلا التررأمين  ،سررو

ياررع عرربً

إلبات عكس ذلك على حامت البوليقة .
 .3فيما يتعل

تغطية الممتلكات واناطا العمت فاق :

أ .ي تغطي هرلب البوليقرة اةعررار التري تل ر مالممتلكرات أو الخسرارف
الناتيررة عررن اناطررا العمررت مررن أى طبيعررة كان ر

س رواً كان ر

ناتيررة

مشرركت مباش ررر أو ي ررر مباش ررر ع ررن أو فيم ررا يتعل ر م ررأى تق ررر ي ررتم
اتخاذب لضبق أو منع أو إخمال أى عمت إرها ي .
ب .فرري حالررة كررو أى جرراً مررن أحكررام اسررت ناً اإلرهرراب يررر سررارى أو
ير ا ت للتطبي  ،ت ت ما ي اةحكام سارية ومطباة .
مخاطر الحروب و المخياطر ي تغطي هلب البوليقرة اةعررار أو اإل رامة اليسردية الناتيرة مشركت مباشرر أو يرر
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المشابهة

مباشر عن أو فيما يتعل مرال روب أو الغراو أو أعمرا اةعرداً اةجانرب أو اةعمرا
العدائيرة أو عمليررات ال رروب ( سرواً كانر

ال رررب معلنرة أو يررر معلنرة ) أو ال رررب

المدنير ررة أو التمر رررل أو ال ر ررورات أو العقر رريا أو أى ر رروف عسر رركرية أو ر رروف مغتقر رربة أو
التأميم أو المقالرف أو ايست واذ أو ال يا أو أى إترال

مرأمر حكرومي أو مرأمر مرن

أى سلطة عامة فيما عدا أى تلف ي دث مموجب أمر من السلطة العامة لمنع انتشرار
ال ري أو اين يار و

و وعق .
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شروط الحماية و الصيانة العامة
تسررى شرروم ال مايرة والقرريانة العامرة التاليرة علررى جميرع أ سرام هررلب البوليقرة مرا لررم يرني السرياق علررى
ير ذلك مشكت م دل .
إنذار الحريق اآللي

من الشروم المسباة على ايلتاام أ يتعهد حامرت البوليقرة ممرا يلري عنرد وجرول ن رام
ال ري ا لي في أى مبنى من المباني .
 .1إجرراً اختبررار كررت أسرربو ة ر ار

الت ار مرن شررروم كررت مطاريررة وفرير مطرراف

ماإلعافة إلى التو يالت ال ا تة من خارج المو ع .
 .2اختبار كت ناحية من نواحي الن ام كت ستة أشهر مشكت متكرر ،مع إ الح أى
عيب يتضح وجولب وح ر تاريرر عرن ذلرك جراهاا لكري يرتم ف قرق مرن برت مم رت
الشركة عند المطالبة للك .
 .3إخط ررار الش ررركة ما رردما م ررأى اع ررتال ف رري ن ررام إن ررلار ال رير ر ماس ررتخدام اس ررتمارف
ايعتال الاياسية المالئمة الخا ة مالشركة .
 .4إخطار الشركة على ال ور عن إزالة أى إنلار حري آلي .
وعالوف على ذلك يتعهد حامرت البوليقرة مموجرب هرلا أ يكرو التركيرب مك راًف

و

فعالية مستمرف .
شريطة مراعاف ما سب  ،لن يتم إمطا هلب البوليقة نتيية ةى عيب في ن ام إنلار
ال ري ا لي الملكور إذا نت ذلك عن أية ظررو

يرر معروفرة ل امرت البوليقرة أو

خارجة عن إرالتق .
الفحوصات الكهربائية

( من الشروم المسباة على ايلتاام أ :
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المباني و المعدات )

 .1يتم ف ي الن ام الكهربائي مالمبنى ( أو الياً الخاص م امت البوليقرة فري
المبنى ) و اختبارب من بت هي ة الدفا المدني مع إ دار شهالف ف ي معرد
إجراً ال ي الملكور .
 .2ير ررتم إج ر رراً أى عمر ررت مر ررلكور علر ررى هر ررلب الشر ررهالف لضر ررما كر ررو التركيبر ررات
الكهربائي ررة ت رري ممتطلب ررات هي ررة ال رردفا الم رردني و ذل ررك خ ررال  60ي رروم م ررن
إ دار الشهالف .
 .3نررت نسررخة مررن كررت شررهالف إنيرراز و ف رري يررتم ايحت رراظ هررا مررن بررت حامررت
البوليقة و تكو متاحة للشركة ناً على طلبها .
 .4يتم ف ي التركيبات الكهربائيرة و اختبارهرا خرال ال تررف الامنيرة المو رى هرا
مشهالف اإلنياز و ال ي .
 .5جميررع اةجه راف الكهربائيررة ممبنررى حامررت البوليقررة يررتم ف قررها مررن بررت أحررد
أعضاً هي رة الردفا المردني مررف واحردف علرى اة رت كرت عرام مرن أجرت الت ار
مررن حالته را و سررالمتها و يررتم إرفرراق إشررعار “ تررم اختبارهررا لضررما السررالمة
الكهربائية “ ميميع اةجهاف ( وي مت هلا اإلشعار تاريخ ذلك ال ي ) .

األبي يواب الخاصييية بيييالهروب من الشروم المسباة على ايلتاام أ يتعهد حامت البوليقة مال اظ على جميع موانع
وقت نشوب الحريق

ال رير و المقرراريع فرري حيازتررق أو ت ر سرريطرتق فرري حالررة عاملررة و معيرردف عررن أيررة
إعا ات في جميع اةو ات .

الحييييييييد األدنييييييييى للمعييييييييايير مررن الشررروم المس ررباة علررى ايلت راام أ يض ررمن حامررت البوليقررة الوف رراً مال ررد اةلن ررى
االمنييييية ( السيييييارية بشيييييأن للمعايير اةمنية مالمبنى و كونها في حالة عاملة تامة و مالئمة عند ترك المبنى :
تغطييية السييرقة أو األض يرار

 .1أ تك ررو جمي ررع اة رواب الخارجي ررة والداخلي ررة الت رري تس ررمح مال رردخو إل ررى المن رراط
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النات يييييييية عيييييييين األعمييييييييال
العدائية فقط )

المشتركة أو العامة من المبنى ميهاف مما يلي :
أ .مررانع ال ري ر
رافعررات أو س ر
مالئمة لاخت

تيويرري مسررتطيت مقررنو مررن الخشررب أو ررت مغل ر مخمررس
يررول مررن ال ديررد المارروى المتشررامك مررالتاامن مررع لوحررة ترررك
ندوق أو شريق ل ومشبك سلي .

ب .ترباسين مم قت  ،يتم تركيبهما أعلى وأس ت أى ماب ي تح مالخارج .
 .2أ ي ررتم تيهي ررا جمي ررع مس ررتويات الط ررا

اةرع رري و الط ررا

الس ر لي فيم ررا يتعل ر

مالنوافررل  /المنرراور و أيررة نوافررل أو منرراور م توحررة أخرررى يمكررن الو ررو إليهررا مررن
السرراف أو مررن منطاررة الش ررفة أو منافررل الخررروج فرري حالررة ال ري ر أو السررتائر أو
اةنا ي ررب السر ر لية  ،مأ ررا النواف ررل الرئيس ررية إي إذا كانر ر ه ررلب النواف ررل أو المن رراور
م ميررة بوامررات مررن الاضرربا المقررنوعة مررن ال ديررد القررلب أو البوامررات الاا لررة
لإل الق المقنوعة من المعد الممتد أو الشبكة المل ومة .
 .3يتم تيهيا أية تدا ير أمنية إعافية ت رعها الشركة مموجب متطلبات اةخيرف .
ير ررتم اس ر ررتبعال أى م ر رراب أو ناف ر ررلف ت ر ررم تق ر ررميمها مش ر رركت رس ر ررمي كمخ ر رررج لل ري ر ر م ر ررن
المتطلبات الساماة .
االحتياطات المعقولة

مررن رين الشررروم المسررباة علررى ايلت راام أ يتخررل حامررت البوليقررة كافررة ايحتياط ررات
المعاولة لمنع أو تاليت جميع الخسائر مموجب هلب البوليقة .
• يتخل المإمن عليق جميع خطوات الرعاية المعاولة التالية :
 .1من أجت منع ال والث و أية إ امات أو أعرار .
 .2مررن أج ررت م ارعرراف و ايلت راام مررأى روانين و الت اامررات و متطلب ررات ت رع ررها أى
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سلطة تشريعية أو م لية .
 .3عند اختيار الموظ ين و اإلش ار

عليهم .

 .4لل اظ على آيت و معردات المبنرى و كرت شريً مسرتخدم فري العمرت مطريارة
فعالة و آمنة .
 .5إ ر ررالح أى عير ررب أو خطر ررر ر ررد ي هر ررر و اتخر رراذ تلر ررك التر رردا ير ايحتياطير ررة
اإلعافية التي تتطلبها ال رو .
تعريفييييات متطلبييييات األميييين
و اإلنذار

• تركيب إنذار الدخالء :
يعنرري اةجرااً المكونررة المررلكورف مالت ا رريت فرري موا ر ات اإلنررلار و يتضررمن
ذلك اةجهاف المستخدمة لنات أو استالم اإلشارات .
• حامل المفاتيح :
يعني حامت البوليقة أو أى شخي لديق م اتيح الشركة و الم و

مرن برت

حامت البوليقة م ي يكو :
 .1موجولا في جميع اةو ات من أجت
أ .بر ررو اإلخطر ررار ماةخطر رراً أو إشر ررارات اإلنر ررلار ذات القر ررلة تركير ررب
إنلار الدخالً .
ب .حضور والسماح دخو المبنى .
 .2أ يكو مدربا تمامرا علرى تشرغيت اإلنرلار ممرا فري ذلرك علرى سربيت الم را ي
ال قر الضبق  /إزالة الضبق الخاص ماإلنلار .
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• الشخص المسؤول :
يعني الشخي الم و

مرن برت حامرت البوليقرة و الرلى يكرو مسرإو عرن

تأمين المبنى .
متطلبات األمن و اإلنذار

من الشروم المسرباة علرى ايلتراام أ يضرمن حامرت البوليقرة أو أى شرخي مسرإو
آخررر أ جميررع وسررائت ال مايررة اةمنيررة السررارية و المطلوبررة مررن بررت الشررركة ييررب أ
تكو عاملة تماما من أجت تأمين المبنى عند تركق ير مأهويا أو مغلاا.
و من الشروم المسباة أيضا  ،عند حماية المبنى أو أى جراً منرق مإنرلار الردخالً أ
:
 .1إنلار الدخالً الملكور :
أ .ي ير ررتم تعديلر ررق أو تغيير ررب مر ررأى طريار ررة كانر ر فيمر ررا عر رردا ذلر ررك التعر ررديت أو
التغيير اللى تارب الشركة .
ب .تتم

يانتق مموجب عاد مع أشخاص ائمين على التركيب تارهم الشركة

أو حسب ايت اق الخطي من بت الشركة .
 .2تررتم إ ازلررة جميررع الم رراتيح الخا ررة تركيررب إنررلار الرردخالً  ،ممررا فرري ذلررك الم رراتيح
المالوج ررة ذات الق ررلة م رراةمن ( و أى رف ررة آمن ررة أو وي ررة لاخ ررت المبن ررى ) م ررن
المبنى عند ترك المبنى ير مأهو أو مغلا ا.
 .3ييب على حامت البوليقة :
أ .ال رراظ علررى سررية الشري رات الخا ررة تشررغيت تركيررب إنررلار الرردخالً مررع
عدم ترك ت ا يت تلك الش رات مالمبنى عند تركق ير مأهو أو مغلا ا.
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ب .تغيير الشي رف اةمنية عند مغالرف حامت الم تاح لعملق .
(ج) إخطررار الشررركة علررى ال ررور عنررد اسررتالم أيررة م ارسررالت مررع إرسررا إخطررار
م ررأ مس ررتوى ال رررل عل ررى إن ررلار ال رردخالً ررد ت ررم أو س ررو ي ررتم تخ يض ررق أو
س بق .
(ل) تعيررين النررين علررى اة ررت ل مررت الم ترراح مررع تسررييت الت ا رريت الخطيررة (
التي ييب أ تكو حدي ة لائما ) ةسمائهم و عناوينهم السركنية و أر رام
ايتقررا

هررم لرردى ن ررام اسررتابا اإلنررلار الخرراص مالشررركة و الشرررطة و

توفير تلك المعلومات التي ي تاجو إليها .
 .4في حالة :
أ .اإلخطار مأى خطأ في اإلنلار .
ب .ت عيت تركيب إنلار الدخالً .
ج .طع وسيلة نات أو استالم اإلشارات إلى أو من إنلار الدخالً .
خررال أى فت ررف يررتم إعرردال إنررلار الرردخالً هررا  ،ييررب أ ي ضررر حامررت الم ترراح إل ررى
المبنى في أ رب و

ممكن .

 .5ييررب عرردم ترررك المبنررى لو شررخي واحررد مسررإو م ررد ألنررى ،إي معررد ال قررو
على موافاة الشركة .
أ .إي إذا كرا إنرلار الردخالً ررد ترم عربطق مشركت كامررت مرع وسريلة لناررت أو
اس ررتالم اإلش ررارات ( مم ررا ف رري ذل ررك مس ررار أو مس ررارات اإلش ررارف ) مطريا ررة
عاملة و فعالة مشكت تام .
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ب .إذا س ب الشرطة رلها على :
()i

ت عيت اإلنلار ( حي أ تركيب إنلار الردخالً ي يتضرمن تكنولوجيرا
ت عيت اإلنلار المإكدف ) .

()ii

ت عيت اإلنلار المإكد عندما يتضمن تركيرب إنرلار الردخالً تكنولوجيرا
ت عيت اإلنلار المإكد .

مواد التدخين

من الشروم المسباة على ايلتاام أ ي يتم السماح تدخين السيائر أو التبرغ مرالمبنى
( إي فري اةمرانن المخققرة لرللك ) و يرتم وعررع إشرعارات مالئمرة هرلا المعنرى فرري
أمانن مارزف على مدار المبنى .

تركييييب المرشيييات و صييييانة مررن الشررروم المسررباة علررى ايلت راام أ يارروم حامررت البوليقررة مقرريانة المرشررات ا ليررة
أجهزة إطفاء الحريق

وأجهراف اط رراً ال رير وال رراظ عليهررا فرري جهوزيررة عمررت تامررة ،إذا تررم تركيبهررا فرري أى
من المباني التي يمتلكهرا أو يشرغلها أو يسرتخدمها حامرت البوليقرة ة ر ار

العمرت و

يتعهد حامت البوليقة مما يلي :
 .1إجراً اختبار مرف واحدف على اة ت أسبوعي ا ة ار

الت ا من شروم :

أ .ايتقا مع فري المطاف أو المكا الميها لائم ا خارج المو ع  ،و
ب .البطاري ررات الخا ررة نا ررت إش ررارات اإلن ررلار م ررن تركيب ررات المرش ررة إل ررى فرير ر
المطاف أو المو ع الخارجي الميها لائم ا .
مل وظررة  :إذا رردم فري ر المطرراف تعهررد ا خطي ر ا تن يررل هررلا ايختبررار  ،سررو تاتقررر
مسإولية حامت البوليقة على المتطلب ( ب ) .
عنررد عرردم متامعررة الرردائرف المعنيررة فرري الناطررة ( أ ) مشرركت مسررتمر  ،ييررب إج رراً هررلا
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ايختبار في جميع أيام اةسبو ( ماست ناً اإلجازف ) .
 .2تد ير ف ي جميع اةجهاف كرت أسربو ة ر ار

الت ار مرن كرو جميرع النرواحي

الخا ة ها في حالة عاملة ومالئمة .
 .3إ رالح أى عيرب علرى ال ررور سرواً ترم انتشرافق عررن طرير ذلرك ال ري أو يررر
ذلك وفيما يتعل مالمرشات ا لية  ،يتعهد حامت البوليقة أيضا مما يلي :
أ .إجراً ايختبارات كرت أسربو لغرر
عاملررة و أ

الت ار مرن أ أ رراص اإلنرلار فري حالرة

ررمامات الو ررف الترري تررت كم فرري تو رريت الميرراب م توحررة مشرركت

تام .
ب .تشغيت مضخات ال ري الكهربائية ل د ألنى  10ل ائ مع تشغيت مضخات
ال ري التي تعمت مالديا ل د ألنى  30ل ياة كت أسبو مرع عرما ال راظ
على جميع النواحي في حالة عاملة و مالئمة .
(ج) القيانة الو ائية ةن مة المرشات و تو يت المياب .
(ل) إجر رراً اختبر ررارات نقر ررف سر ررنوية علر ررى جمير ررع م ر رراتيح تر رردف المير رراب ة ر ر ار
الت ا من أ جميع تو يالت المياب سليمة و تسييت ت ا يت كت اختبار .
(ه) إخط ررار الش ررركة ما رردم ا م ررأى ع ررعف ف رري ن ررام الو اي ررة م ررن ال ري ر ماس ررتخدام
القيغة المعيارية المالئمة الخا ة مالشركة .
(و) إ الح أى عيب ي هر عن هلب ايختبارات على ال ور .
شرريطة م ارعرراف مررا سررب  ،لررن يررتم إمطررا هررلب البوليقررة نتييررة ةى عيررب فرري أى مررن
المرشات ا لية و أجهاف إط اً ال رير نتييرة ةى ظررو ي يعرفهرا حامرت البوليقرة
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أو ي تخضع لسيطرتق .
منضدة الرفع

من الشروم المسباة على ايلتاام أ يتم رفرع السرلع فري أى طرا
م د ألنى  15سم عن اةر

شرط عدم شغل العقار

سر لي أو فري الابرو

.

من الشروم المسباة على ايلتاام أ يتم إجراً ما يلي في حالة أى مبنى ير مأهو
 .1إ الق خدمات التيار الكهربائي و ن ام تقريي المياب عند إخالً المبنى ما لم :
أ .تكو الكهرباً يزمة لإلمااً على تشغيت أى ن ام إنلار الدخالً ؛
ب .تكو هناك حاجة إلى خدمات التيار الكهربائي من أجرت ال راظ علرى أن مرة
المرشررات فرري حالررة عاملررة تمام را  .فرري م ررت هررلب ال رررو  ،ييررب أ تكررو
لرجة ال اررف في ألنى معديتها (  5لرجة م وية ) ؛
 .2يتم ف ي المبنى مشكت تام سواً من الناحية الداخلية أو الخارجية و على أساس
أسبوعي على اة ت من بت حامت البوليقة أو الموظ ين لديق ؛ و
(أ) ايحت اظ مسيت تلك ال و ات ؛
(ب) إ الح جميع العيوب في اةمن والقيانة على ال ور .
 .3ييب إزالة ترانمات الموال الاا لة لالحتراق خال ال ي .
 .4ييب تأمين المبنرى عرد الردخو

يرر الارانوني ممرا فري ذلرك وعرع جميرع اة را

اةمنية كما ييب أ تكو جميع ا ليات اةمنية في وعع التشغيت .
ي

للشركة أيضا تغيير الشروم أو إلغاً التغطية عند الضرورف .
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شروط النفايات

• من الشروم المسباة على ايلتاام :
 .1ايحت اظ مالن ايات من الايوت أو الشر وم و  /أو مالمرس التن يرف المسرتخدمة و
الترري ت ررت فرري المبنررى معررد تو ررف عمليررات العمررت اليوميررة  ،فرري حاويررات معدنيررة
مغطرراف مررع إ ازلررة م تويررات ال اويررات المعدنيررة مررن المبرراني مررف واحرردف علررى اة ررت
نت أسبو .
 .2إزالة جميع الن ايات التيارية اةخرى الاا لة لالحتراق في نهاية كرت يروم عمرت مرن
المبنى .
 .3تخاين جميع الن ايات أو الامامة خارج المباني في :
أ .حاويات ير مغطاف و مغلاة ير ا لة لالحتراق أو
ب .سررالت معدنيررة لاخررت المنرراط المخققررة م ي ر تبعررد عررن أى مبنررى ن ررو
 10م على اة ت و يتم إزالة ما ها عند امتالًها .
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التعريفات اإلضافية

تسررى التعري ررات اإلعررافية التاليرة علررى هررلا الاسررم مالكامرت و عنررد ظهررور هررلب الكلمرات المعرفررة فرري إطررار
هلا الاسم ،ت مت هلب الكلمات ن س المعنى على مدار هلا الاسم .
ت مت التعري ات التالية المعاني المبينة رين كت منها :
أجهيييزة الحاليييب اآلليييي تعني تركيبال اسب ا لري و المعردات المل ارة والمسراعدف ممرا فري ذلرك ال واسرب الم مولرة و يانرات
والبرم يات

ال اس رروب الم مول ررة و مع رردات معالي ررة الكلم ررات و الهوات ررف المعتم رردف عل ررى ال اس رروب و ال ررتلكس و
ال ررانس و /أو المع رردات المس ررتخدمة م ررع جمي ررع م ررا س ررب مم ررا ف رري ذل ررك الب ررام المرتبط ررة الت رري ي ررتم
استخدامها و تكو ملكا ل امت البوليقة أو يكو حامت البوليقة مسإويا عنها و تاع لاخت المبنى
.

المحتويات

تعنري ا يت و اةلوات و جميرع الم تويررات اةخررى ( يرر السررلع و اةلراث و التيهيراات الخا ررة
مررالمإجر ) ممررا فرري ذلررك الت سررينات و التعررديالت و الاخررار معاررار حامررت البوليقررة أو الترري تكررو
في حيازف حامت البوليقة كأمانة و يت مت مسإوليتها و تاع مالمبنى .

الزجاج الثابت

يعني الاجاج ال ا

في ذلك الياً من المبنى اللى يشغلق حامت البوليقة و يكو مسإويا عنق مما

فرري ذلررك التكرراليف المعاولررة الخا ررة مرراةلواح الاجاجيررة و الترري يررتم تكبرردها فرري حالررة كسررر الاجرراج
ال ا

.

الملكية المؤمن عليها المباني و الم تويات و السلع و البنول اةخرى الموع ة و  /أو المو وفة في المل

.

اإلي ار

يعني مبلغ اإلييار الواجب الدفع من بت حامت البوليقة مشأ العاارات المإجرف.

السلع

تعني السلع و الموال التيارية ممرا فري ذلرك اةعمرا المتادمرة و العارار الخراص م امرت البوليقرة أو
الممتلكات التي تكو فري حيازترق علرى سربيت اةمانرة أو كعمولرة أو التري يت مرت مسرإوليتها و تكرو
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لاخت المبنى .
التغطية التأمينية
تواف ر الش ررركة عل ررى أن ررق ف رري حال ررة ح رردوث أى ع رررر ةى م ررن الممتلك ررات الم ررإمن عليه ررا نتيي ررة ةى م ررن
أخطرار ال رير أو اةخطرار اةخررى المررلكورف خرال فتررف الترأمين  ،فسررو
يمة هلب الممتلكات المإمن عليها و

تردفع الشرركة ل امرت البوليقررة

و رو أى عررر أو نراً علرى اختيرار الشرركة يمكرن للشرركة إعرالف

تل ر ررك الممتلك ر ررات الم ر ررإمن عليه ر ررا أو أى ج ر رراً منه ر ررا إل ر ررى حالته ر ررا اة ر ررلية أو اس ر ررتبدالها مموج ر ررب ش ر ررروم
ايسر ررت ناًات و الشر ررروم اإلعر ررافية مر ررن هر ررلا الاسر ررم و الشر ررروم اإلعر ررافية العامر ررة و الاير ررول

و

ايست ناًات التي تني عليها البوليقة .
• مخاطر الحريق و المخاطر األخرى
 .1يشمت ذلك ال ري ( سواً ناتية عن اين يار أو يرب ) و التي ي تنشأ عن أو من خال :
أ .ايهتياج أو التسخين أو الخضو ةى عملية تتضمن استخدام ال اررف من بت حامت البوليقة .
ب .الايز أو الني ار اليوفية أو أعما الشغب أو ايعطرامات المدنية .
 .2البرق
 .3أ .اين يار ير النات عن أو من خال أى من المخاطر الملكورف في الناطة  ( 1ب ) .
()i

اللى ي دث للسخانات المستخدمة لأل ار

()ii

فري أى مبنررى ي يم ررت جرراًا مرن أيررة أعمررا تتعلر مالغراز أو تتعلر مالغرراز المسررتخدم
ة ار

الم لية فاق .

م لية أو في اإلعاًف أو التسخين مالمبنى .

ب .االنف ار بالتثناء :
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 .1الض رررر ( ي ررر الض رررر الن ررات ع ررن ال ري ر الن ررات ع ررن اين ي ررار ) الن ررات ع ررن ان ي ررار
السررخا ( يررر المسررتخدم لأل ر ار

الم ليررة فاررق ) أو أى سررالة أطبرراق أو أى جهرراز

يكررو الض ررغق الررداخلي م ررق ناتي را ع ررن البخ ررار فاررق ويخ رري حامررت البوليق ررة أو يخض ررع
لسيطرتق .
 .2الضرر اللى يل

مغسايت اةطبراق أو اةجهراف أو م توياتهرا وينرت عرن ان يارهرا لكرن

هلا ايست ناً ي يسرى إذا كان

هلب اةلاف مغطاف فيما يتعل ماين يار مموجرب وليقرة

هندسية .
 .4الطائرات أو أية أجهاف هوائية أو موال تساق منها .
 .5الايز
 .6الني ار اليوفية .
 .7الشغب أو ايعطراب المردني أو اإلعررامات أو إ رالق المقرانع أو اةشرخاص أو اةفررال المشراركين
في اعطرامات العما أو اةشخاص العدائيين ولكن ماست ناً :
أ .الضرررر النررات عررن أو فيمررا يتعلر مالمقررالرف أو الترردمير أو ايسررت واذ مررأمر مررن ال كومررة أو أى
سلطة عامة .
ب .الضرر النات عن و ف اةعما .
ج .فيمررا يتعلر ماةعررار ( يررر اةعررار الناتيررة عررن ال رير أو اين يررار ) الناتيررة مشرركت مباشررر
ع ررن أعم ررا اةش ررخاص الع رردائيين ال ررلين ي يتقر ررفو مالنيام ررة ع ررن أو فيم ررا يتعلر ر م ررأى من م ررة
سياسية .
()i

اةعرار الناتية عن السر ة أو م اولة السر ة .
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()ii

اةعرار التي ت دث عنرد عردم شرغت المبنرى وعردم اسرتخدامق ةى مرن أنشرطة العمرت
لدى حامت البوليقة أو أى مستأجر آخر .

 .8العوا ف أو اةعا ير أو ال يضانات  ،و لكن ماست ناً :
أ .اةعر ررار الناتي ررة ع ررن تس رررب المي رراب م ررن م رربس أى مي رررى م ررائي طبيع رري أو
خاانات المياب أو أجهاف المياب أو اةنا يب ) أو من أى م يرف أو

ررناعي ( ي ررر

هري أو ناف أو سد .

ب .اةعرار الناتية عن اإل راق النات عن الب ر سواً نتييرة للعا ر ة أو اإلعقرار أو يرر ذلرك
.
ج .اةعرار التي تتعل مالتغيير في مستوى جدو المياب .
ل .اةعرار الناتية عن القايع أو الهبوم أو اينايق اةرعي أو ارت ا اةر
ه .اةعرار التي تل

.

ماةسوار والبوامات والملكية المناولة عند فتح المبنى .

و .اةعرار الناتية عن تسرب المياب من خاانات أو أجهاف أو أنا يب المياب .
 .9تسرب المياب من خ اا المياب أو أجهاف المياب أو اةنا يب و لكن ماست ناً :
أ .اةعرار التري ت ردث عنرد عردم شرغت المبنرى و عردم اسرتخدامق ةى أنشرطة تياريرة تخري حامرت
البوليقة أو أى مستأجر .
ب .اةعرار الناتية عن المياب التي تخرج أو تتسرب من أى تركيب أو من أى مرشات آلية .
.10

المياب التي تخرج عرن أو تتسررب عرن ال روالث الناتيرة عرن تركيرب المرشرات ا ليرة فري المبنرى و

لكن ماست ناً :
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أ .اةعرار الناتية عن التيمد عند عدم شرغت المبنرى و عردم اسرتخدامق ةى مرن اةنشرطة التياريرة
الخا ة م امت البوليقة أو أى مستأجر .
ب .اةعرار الناتية عن ال ري .
ج .اةع ررار الناتيررة عررن اين يررار ( ممررا فرري ذلررك ت ييررر أو ان يررار المبنررى ) أو الررايز أو الني ر ار
اليوفية .
ل .اةع ررار الترري تل ر

تركيبررات المرشررات ا لي ررة يررر اةع ررار الناتيررة عررن الميرراب المنق ررفة أو

المتسربة نتيية ةى حالث من تركيبات المرشات ا لية .
.11

ت ررألير أى س رريارف عل ررى الطري ر أو أي ررة س ررلع تا ررع منه ررا أو أي ررة حيوان ررات  ،ماس ررت ناً اةع ررار ذات

القلة مما يلي :
أ .السيارات و الرافعات و أجهاف الرفع اةخرى .
ب .الممتلكات التي يتم حملها و
.12

هبوم و ارت ا اةر

حدوث التألير .

أو اناي ها  ،و لكن ماست ناً :

أ .اةعرار الناتية عن تسوية أو حركة اةراعي المقرنوعة أو عرن تكنرت الضر ة أو النهرر
.
ب .اةعرار التي ت دث عندما يكو المبنى أو أى جاً منق ت ر

اإلنشراً أو خاعرع للهردم

أو اإل الح الهيكلي .
ج .اةع ررار الت رري تل ر م ررأى طري ر أو أي ررة أر ر ة أو س رراحات انت ررار س رريارات أو مب رراني
خارجية أو مل اات أو جد ار أو وامرات أو أسروار مرا لرم يل ر الضررر مالهيكرت الرئيسري
للمبنى نتيية لن س السبب وفي ن س الو

.
Document Number: 121554

ييرب أ يرسرت حامررت البوليقرة إخطررا ار فورير ا للشررركة فري حالررة هردم المبنررى أو فري حالررة
ال ررر أو العمليررات الترري تبرردأ فرري أى مو ررع مترراخم  .فرري م ررت هررلب ال الررة  ،سررو

ي ر

للشررركة تغييررر أو إلغرراً التغطيررة المادمررة فرري هررلا الاسررم نتييررة للترردمير أو اةعررار الترري
حدل

من هبوم اةر

أو ارت اعها أو اناي ها .

ل .اةعرار الناتية عن التقميمات المعيبة أو ال رفية الخاط ة أو استخدام موال معيبة .
ه .اةعرار الناتية عن التسوية الطبيعية أو وعع هيانت جديدف .
و يخضع ذلك للشروم اإلعافية و ايست ناًات اإلعافية هرلا الاسرم و الشرروم العامرة
و الايول و شروم هلب البوليقة
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االلتثناءات اإلضافية
• ي يغطي هلا الاسم ما يلي :
 .1الموال المت يرف
 .2الاج رراج ال ا ر

الم ررور أو المبا ررع أو تركيب ررات اإلع رراًف الني ررو أو أى تركيب ررات إع رراًف

أخرى أو أية عالمات يفتات أو أنا يب .
 .3المركبات المرخقة لالستخدام علرى الطرير ( ممرا فري ذلرك أيرة مل ارات ) أو أى ك ارفرا
أو رراطرف أو طررار سرركة حديررد أو رراطرات أو وسررائق الناررت المتعرردلف أو سر ن أو طررائرات
ت مت السلع .
 .4الممتلكات المناولة إلى خارج المبنى و الملكورف في المل

.

 .5الممتلكرات أو الهيانررت فرري سررياق اإلنشرراًات و المروال أو التيهيراات ذات القررلة مررأى مررن
هلب الممتلكات في سياق اإلنشاًات .
 .6اةر

أو اةر ر ة أو اةر ر ة الب ري ررة أو أر ر ة الم روان أو اليس ررور أو اةن رراق أو

الانوات أو ال ر أو السكك ال ديدية .
 .7المواش رري و  /أو الم ا رريت و  /أو النبات ررات و  /أو ايشر ريار و /أو المن رراظر الطبيعي ررة
النامية .
 .8الممتلكات التي يل اها الضرر نتيية لخضوعها ةية عملية .
 .9الهواتف الم مولة و  /أو المساعدات الشخقية الر مية و  /أو ال واسب الم مولة .
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.10
و
.11

الممتلكررات الترري تخضررع للتررأمين مموجررب أى وليقررة أو وليقررات تررأمين م ريررة
و و هلا الضرر أو التلف .
أية ممتلكات تخضع لتأمين أن ر ت ديدا من بت أو مالنيامة عن حامت البوليقة

أو مموجب أى سم آخر ( أ سام أخرى ) من هلب البوليقة .
.12

اةعرار التري تل ر مرأى مولرد كهربراً أو م رو للطا رة الكهربائيرة أو م ررك أو

أس ررالك أو مو ررالت رئيس ررية أو أي ررة أجهر راف كهربائي ررة أخ رررى و تن ررت مش رركت مباش ررر ع ررن
الدائرف الاقيرف أو التسخين اللاتي النات عن الضغق الاائد أو تسرب الكهرباً  ،لكن هلا
ايسررت ناً ي يسرررى علررى اةعررار الناتيررة عررن ال رير النررات عررن أسررباب م ررت اةسررباب
التي تم ذكرها م ي

يكو ال ري خارج اليهاز .

الشروط اإلضافية
القيييود علييى جميييع المحتويييات
األخرى

• من المعرو أ التاام الشركة فيما يتعل مما يلي :
 .1المستندات و المخطوطات و كتب العمت و النماذج و الاوالب و الخطق

و

التقرميمات  ،تعتبرر ا ررف علرى يمرة المروال و تكل رة إعرالف كتامرة كرت ممرا سررب
أو إعالف إنتاجق و ليس فيما يتعل مايمتها مالنسبة ل امت البوليقة .
 .2المالمس و اة ار

الشخقية و اةلوات و الدراجات الهوائيرة ( يرر الردراجات

النارية ) الخا ة مالمدراً و المروظ ين و ال اائررين و التري ي تخضرع ةى ترأمين
آخر  ،تخضع لل د الملكور في المل

.

 .3المي رروهرات و اةحي ررار ال مين ررة و المع ررال ال مين ررة و ال رراً والس رربائك اللهبي ررة و
الكتررب النررالرف أو اةعمررا ال نيررة يررر الطررالً أو المخروطررات أو المطبوعررات أو
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ما شامق  ،تتعل مالمخاطر الم دلف فاق و تخضع لل د الملكور في المل

.

 .4معرردات ال اسرروب  ،تكررو المسررإولية عررن المخرراطر الم رردلف فاررق و تخضررع لل ررد
المررلكور فرري الموا ر ة  .تاتقررر سرريالت  /يانررات أن مررة ال اسرروب علررى يمررة
الموال و تكل ة إعالف كتا تها أو إنتاجها و ليس فيما يتعلر مايمتهرا مالنسربة ل امرت
البوليقة .
 .5اةم روا  ،تكررو المسررإولية عررن المخرراطر الم رردلف فاررق و تخضررع لل ررد المررلكور
في المل

.

 .6أعمررا الطررالً و المناوشررات و المطبوعررات و مررا شررامق  ،تخضررع المسررإولية لل ررد
الملكور في المل

.

 .7الاج رراج ( ي ررر الاج رراج ال ا ر ر ) و الخ ررا الق رريني أو الرخ ررام الق رريني أو أي ررة
أ ر ار
ال ا

هش ررة  ،تخض ررع المس ررإولية لل ررد الم ررلكور ف رري الموا ر ة ( ي ررر الاج رراج
) كما تخضع المسإولية مالنسبة للخا أو الرخام القيني أو أيرة أ ر ار

هشة أخرى لل د الملكور في المل

.

اإلعييييادة اآللييييية إلييييى الوضييييع يي ررب عر رردم تخ رريح المبلر ررغ الم ررإمن علير ررق ممبل ررغ أى لفعر ررة شر رريطة أ ير رردفع حامر ررت
السابق

البوليقررة الاسررق اعتبررارا مررن ترراريخ الضرررر و حتررى ترراريخ انتهرراً فت ررف التررأمين و أ

يواف على ايلتاام مأية مخاطر أو ت سينات أو تردا ير أخررى رد ت تراج الشرركة إليهرا

لتخ يف أية مطالبة .
األلواح المركبة

من عمن الشروم المسباة على أى التاام تت ملق الشركة أنق إذا كا أى من المباني
الخاععة لملكية حامت البوليقة تتضرمن أ نيرة ترم إنشراًها مشركت كلري أو جائري مرن
:
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 .1أل ر رواح اإلنشر رراًات المركبر ررة ( و يتضر ررمن هر ررلا المقر ررطلح علر ررى سر رربيت الم ر ررا ي
ال ق ررر ؛ اةل رواح المل وف ررة و أل رواح التركي ررب و اةل رواح المركب ررة ) و الت رري تض ررم
ي تين معدنيتين سواً في أحد جوانب أساس مالف العا الاا لة لالن يار  ،أو
 .2الكسوف أو البطانة الداخليرة أو الخارجيرة لمرالف العرا الاا لرة لالن يرار سرواً كانر
ير مغل ة أو مغل ة ر ائ معدنية أو مأية مالف تغطية أخرى ،
يتوجب على حامت البوليقة عما ما يلي :
أ .في مناط هلا اإلنشاً :
()i

إجر ر رراً ف ر ر رري أسر ر رربوعي لت دير ر ررد و ر ر ررو أى عر ر رررر للقر ر ر ائح المواجهر ر ررة أو
التغطيات أو لم ا ت اةلواح مع تسييت ال ري وإ رالح أيرة عيروب تعمرت
على تعريح اةساس الاا ت لالحتراق للخطر  ،على ال ور أو اسرتبدا اللروح
لوح ذا أساس ير ا ت لالحتراق .

()ii

جوان ررب أو حر روا

أى ل رروح والت رري تكش ررف أس رراس الل رروح م ررع ع ررما إ ال ه ررا

مال ويذ أو أى طاً معدني مالئم .
()iii

ع رردم التخ راين ال ررداخلي ةي ررة ن اي ررات ا ل ررة لالحت رراق خ ررال لالل ررة أمت ررار م ررن
اةلواح .

()iv

عدم وجول أى تخاين خارجي للسلع الاا لة لالحتراق أو ن ايات ألواح الت ميت
الخا رة مالتعب رة أو حاويرات الامامرة أو

رنالي الامامرة خرال عشررف أمترار

من اةلواح .
()v

فرري منرراط اإلنشرراًات الترري ت ترروى علررى مررداخن سرراخنة أو ن روات لقررر
Document Number: 121554

الع ررالم تعم ررت م ررن خ ررال اةل رواح أو حلا ررات الع ررا

ي ررر الاا ل ررة لالحت رراق أو

اليلب المعدنية وتكو ذات ك افة لنيرا 4سرم  ،فييرب تيهياهرا حرو المدخنرة
أو فت ررة الع ررالم م ررن أج ررت من ررع مالمس ررة الم ررداخن أو ال ت ررات مش رركت مباش ررر
لألساس الاا ت لالحتراق
ييب تعب ة أى فيوف ين ال لاة المعدنية أو اليلبة و أسراس اللروح ممرالف أو أليرا

أو

أى مالف مالئمة ير ا لة لالحتراق .
يي رب وعررع أى سررخا أو مدخنررة أو نرراف تق رريي العررالم مالنسرربة للعمليررات

()vi

الس رراخنة ومر ررا شر ررامق م ررالارب مر ررن اةلر رواح علر ررى مس ررافة تعر ررال عر ررعف طر ررر
المدخنررة لررالث مررات علررى اة ررت مررع مسررافة مشررا هة مررن اللرروح و ييررب عرردم
إجر ر ارً أي ررة إ ررالحات عل ررى ه ررلب اةلر رواح م ير ر تتض ررمن ه ررلب اإل ررالحات
الل ام أو الط ن أو الاطع أو أى مقدر من مقالر ايشتعا .
()vii

يي ررب إمع ررال جمي ررع مق ررالر ال ر اررف ممس ررافة جي رردف ع ررن تل ررك اةل رواح و يي ررب
استبدا اةلواح التي تاع في إطار  2م معيدا عن مقدر ال اررف مرألواح ذات
موال عازلة ير ا لة لالحتراق .

( )viiiتسرررى واعررد عرردم الترردخين و يررتم تطبياهررا و يررتم وعررع إشررعارات مررارزف هررلا
المعنى .
ب .عن ررد إج رراً أى عم ررت م ررن أى طبيع ررة أو م ررأى يم ررة كانر ر م ررالمبنى ال ررلى يمتلك ررق
حامر ررت البوليق ر ررة م ي ر ر يتض ر ررمن ذل ر ررك اس ر ررتخدام ال ر ر اررف  ،يي ر ررب عل ر ررى حام ر ررت
البوليقة :
()i

إ دار تقريح اةعما ال اررية ( أو أية تقري ات أخررى تابلهرا الشرركة و
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توافر ر عليه ررا) مالنس رربة ةى م ررن الع رراملين أو الما رراولين ال ررلى ياوم ررو م ررألاً
اةعما .
()ii

تطبير ر ايلتر راام ر ررللك التقر رريح علر ررى أى مر ررن العر رراملين أو المار رراولين الر ررلين
ياومو مألاً اةعما .

()iii

اتخاذ التدا ير الالزمة لضما

ي ة العمت ا منة مشأ خطر ال ري .

ت.
()i

يررتم ف رري التركيبررات الكهربائيررة مررالمبنى الررلى يمتلكررق حامررت البوليقررة و يررتم
اختبار هلب التركيبات من بت أحد أعضاً هي ة مإهلة و معتر

ها مموجب

لوائح اةسالك الم لية للتركيبات الكهربائية و يتم إ دار شهالف ال ي .
()ii

يتم تن يل أى عمت ملكور على هلب الشهالف مأنق يضمن التركيبات الكهربائيرة
التي ت ي لوائح اةسالك الالزمة  ،خال  30يروم مرن ال ري أو خرال أى
مدف تواف عليها الشركة كتامة .

()iii
التزام الشركة

يتم ف ي التركيبات الكهربائية و اختبارها على أساس سنوى .

ي يتياوز التاام الشركة  ،فيمرا يتعلر مرأى خسرارف أو كإجمرالي فري أى فتررف ترأمين أى
مما يلي  ،في جميع ال ايت :
 .1المبلغ المإمن في المل

أو المبلغ اإلجمالي الخاعع للتأمين  ،أو

 .2أى حد لاخلي موعح على المل

 ،أو

 .3أى حد لاخلي موعح في هلا الاسم  ،أو
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ذلك المبلغ أو تلك المبرالغ التري يرتم تارديمها عرن طرير الشرروم المضرافة و التري يرتم
التو يع عليها من بت أو مالنيامة عن الشركة .
المشترون المتعاقدون

لو إخرال م اروق و الت اامرات الشرركة أو حامررت البوليقرة  ،إذا رام حامرت البوليقررة
و

و رو الضررر مالتعا رد لبيرع مقرل تق فري أى مبنرى و لرم يكرن الشرراً رد ترم لكنرق

سو يتم معد ذلك  ،سي

للمشترى ايست الف من هلا الاسرم حترى يرتم إنيراز الشرراً

ما لم يكن هلا المبنى مإمن ا عليق مشكت خاص من بت أو مالنيامة عن المشترى .
المسمى

ة ر ار

ت ديررد البنررد أو العن روا الررلى يررتم تررأمين الملكيررة مموجبررق  ،عنررد الضرررورف ،

تواف ر الش ررركة عل ررى المس ررمى ال ررلى ت ررم إلراج الملكي ررة ف رري س رريا ق ف رري س رريالت حام ررت
البوليقة .
المصالح األخرى

عندما يكو هناك عديد من اةط ار

ذوى المقرل ة فري الترأمين مموجرب هرلا الاسرم

 ،ييب على حامت البوليقة التعهد مإعال أسماً و طبيعة و مدى مقل ة أى مرن
هإيً اةط ار
اإلعادة إلى الحالة األصلية

و

و و الضرر .

يمكن أ تعيرد الشرركة الممتلكرات الخاعرعة للترأمين إلرى حالتهرا اة رلية  ،نراً علرى
اختيارهررا  ،كأسرراس لتسرروية إحرردى المطالبررات الترري و عر مموجررب هررلا الاسررم يررر مررا
يتعلر ر مر ررالمالمس الشخقر ررية و اة ر ر ار

و اةلوات و الر رردراجات الهوائير ررة الخا ر ررة

مالموظ ين و الاائرين .
عن ررد إع ررالف الممتلك ررات م ررن ب ررت الش ررركة إل ررى ال ال ررة الت رري كان ر عليه ررا  ،ي ررتم حس رراب
المبلغ واجب الدفع مموجب ما يلي و يخضع ذلك لألحكام الخا ة الموعر ة ألنراب
:
 .1عند تدمير الملكية الخاععة للتأمين :
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أ .إذا كان في شكت مبنى  -يتم إعالف ناً العاار .
ب .إذا كان ملكية أخرى  -يتم استبدالها مملكية مشا هة
وف رري كلت ررا ال ررالتين تع ررول ه ررلب الممتلك ررات إل ررى حال ررة مكاف ررة أو ممالل ررة تاريب را و لك ررن
ليس أفضت أو أعلى لمن ا من حالتها عندما كان جديدف .
 .2عند إ امة الملكية الخاععة للتأمين مالضرر :
يررتم إ ررالح اليرراً المقرراب مررن الملكيررة أو إعالتررق إلررى حالررة مكاف ررة أو مماللررة لهررا
ولكن ليس حالة أفضت أو أ لى لمن ا من ال الة التري كانر هرلب الملكيرة عليهرا عنردما
نان جديدف .
• أحكام خاصة :
أ .يي ررب أ تب رردأ إع ررالف الملكي ررة إل ررى حالته ررا اة ررلية  ،و الت رري ررد ت ررتم ممو ررع آخ ررر
وبطريارة مالئمررة لمتطلبرات حامررت البوليقرة مموجررب التراام الشررركة و الرلى ي تررتم
زيالتق مموجب ذلك  ،مسرعة معاولة و إي فلن يتم لفع أى مبلغ ير المبلغ اللى
نا واجب الدفع مموجب هلب البوليقة إذا لم يتم لم هلا الشرم في سيا ها .
ب .ي يتياوز التاام الشركة المبلغ المإمن عليق أو حد ايلتاام الموعح في المل

.

ج .إذا تكبرردت أيررة ملكيررة مررإمن عليهررا أى عرررر فرري جرراً واحررد فاررق  ،لررن يتيرراوز
التاام الشركة المبلغ الرلى يم رت التكل رة التري تكرو الشرركة مطالبرة ردفعها إلعرالف
المبلغ إلى ال الة التي كان عليها إذا كان الملكية المإمن عليها رد ترم تردميرها
مالكامت .
ل .ي يتم لفع أى مبلغ ير المبلغ اللى كا مرن الممكرن أ يكرو واجرب الردفع فري
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ياب هلا الشرم :
()i

إي إذا دأت إعالف الملكية إلى ال الة التي كان عليها وتاردم لو
تأخير ير مبرر .

()ii

حتررى يررتم تكبررد تكل ررة إعررالف الممتلكررات إلررى ال الررة الترري كانر عليهررا
مال عت .

()iii

إذا كانر الملكيرة الخاعررعة للترأمين و ر و ررو الضررر مرإمن عليهررا
تأمين آخر م عت من بت حامت البوليقة أو مالنيامرة عنرق وي يكرو
هررلا التررأمين ررائم علررى ن ررس أس رراس إعررالف الملكيررة إل ررى ال الررة الت رري
نان عليها .

ه .ت ررم اإلع ررال ع ررن ك ررو ك ررت ن ررد مموج ررب ه ررلا الش رررم مإمن ر ا علي ررق مش رركت مس ررتات
ويخضع ذلك لشرم المتوسق التالي :
إذا تيرراوز المبلررغ الررلى يم ررت  % 85مررن التكل ررة الترري كررا مررن الممكررن تكبرردها
إلعالف الملكية إلى حالتها اة رلية إذا كانر الملكيرة مأنملهرا  ،والمغطراف مموجرب
هرلا البنرد  ،رد تررم تردميرها  ،المبلرغ المررإمن عليهرا و ر إعررالف الملكيرة إلرى حالتهررا
اة ررلية وك ررا المبل ررغ الم رردفو أ ررت م ررن يم ررة الملكي ررة المغط رراف ف رري إط ررار المبل ررغ
الم ررإمن علي ررق  ،س ررو ي ررتم تخ رريح المبل ررغ واج ررب ال رردفع م ررن ب ررت الش ررركة عل ررى
أساس تناسبي .
و .تس رررى جمي ررع ش ررروم و أحك ررام ه ررلا الاس ررم و الش ررروم و اةحك ررام و ايس ررت ناًات
العامة هلب البوليقة .
 .iعلرى أيرة مطالبرة واجبرة الرردفع مموجرب أحكرام هرلا الشرررم إي
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إذا تم تغيير هلب اةحكام مموجب هلب الشروم .
 .iiحي تعتبر المطالبات واجبرة الردفع كمرا لرو كرا هرلا الشررم
ير متضمن .
البند الخاص مالعاملين

يتم السماح للعاملين مالمبنى ة ار
من و

خر لو إخال

إحداث التعرديالت الهيكليرة والتعرديالت اةخررى

هلا التأمين .
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التغطيات اإلضافية
تخضر ررع التغطير ررات اإلعر ررافية التالير ررة للشر ررروم وايسر ررت ناًات اإلعر ررافية واةحكر ررام اإلعر ررافية هر ررلا الاسر ررم
وايست ناًات والايول والشروم العامة مالبوليقة .
يمتد هلا الاسم لتغطية :

األتعييييييييييييياب القانونيييييييييييييية مالنس رربة لألتع رراب الاانوني ررة الخا ررة مالمهندس ررين الكمي ررين والمس رراحين والمهندس ررين ايستش رراريين والت رري
للمهندليييييين المعمييييياريين تعتبر يزمة ويتم تكبدها على أساس معاو إلعالف الملكية المإمن عليها ل التها اة لية معرد حردوث
والمساحين والمهندلين أى عررر  ،ولكررن لرريس إلعرردال أيررة مطالبررة  ،مررن المعرررو أ المبلررغ واجررب الرردفع لم ررت هررلا الضرررر
وتلك اةتعاب ي يتياوز مميملق المبلغ المإمن عليق عن طري هلا البند .
اإلضافات الرألمالية

فيمرا يتعلر مالمبراني والم تويررات والبنرول فرري أى مكررا ماإلمرارات العربيررة المت ردف  ،وطالمررا ي يخضررع
ةى مما سب ةى تأمين آخر  ،يتضمن ذلك :
 .1المباني والم تويات التي تم ايست واذ عليها أو إنشاًها حدي ا .
 .2التعديالت واإلعافات والت سينات على المباني والم تويات .
على شريطة أ :
أ .ي يتير ر رراوز الت ر ر راام الشر ر ررركة مبلغ ر ر ر ا و ر ر رردرب  2.000.000درهييييييم إميييييياراتي ةى مبنر ر ررى واحر ر ررد أو
 10.000.000درهم إماراتي خال فترف تأمين واحدف .
ب .يتعهد حامت البوليقة مإخطار الشركة في آخرر يروم مرن كرت ربرع عرام مرأى مرن هرلب ايسرت واذات
واإلع ررافات وايمت رردالات م ررع لف ررع الاس ررق اإلع ررافي المالئ ررم عل ررى مبل ررغ جمي ررع الاي ررالات الت رري ي ررتم
اإلخطار ها ويتم حساب الاسق اإلعافي مالتناسب اعتبارا من تاريخ إعال تلك اإلعافة .
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ي تتضمن هلب التغطية أى تادير في الايمة مما يتياوز المبالغ المإمن عليها مموجب البند الملكور
مالنسبة لسلع العمالً في مبنى حامت البوليقة والتي يكو حامت البوليقة د ات

للع العمالء

بررو ت مررت مسررإولية أيررة أعررار تل ر

مع العمرالً علرى

هررا م ير يكررو هررإيً العمررالً مسررإولو مشرركت ررانوني عررن

السلع والتي تخضع لرعاية حامت البوليقة فيما يتعل

تخاينها أو التقر فيها أو تكرو فري حيازترق

المإ تة .
مررن المت ر عليررق أ جميررع هررلب السررلع يررتم تأمينهررا مموجررب هررلا الاسررم كسررلع تياريررة إي إذا كانر هررلب
السلع مإمنة مموجب أية وليقة أخرى .
مصروفات إطفاء الحريق

التكاليف المعاولة التي يتكبدها حامت البوليقة نتيية لألعرار التي تل

مأى مما يلي :

 .1إعالف تعب ة أجهاف إط اً ال ري ؛
 .2استبدا أ طية المرشات المستخدمة ؛
 .3إعالف تعب ة خاانات المرشات ؛
 .4إعالف ش ن أن مة الغمر مالغاز ؛
 .5إعالف عبق إنلارات ال ري ؛
و ذلك ممبلغ ي يتياوز  5.000درهم إماراتي فيما يتعل مأى حدث .
المباني الميؤجرة
المستأجرة

و اةعرار التري تل ر مرأى مبنرى مرإجر أو مسرتأجر يكرو حامرت البوليقرة مسرإويا عنرق  ،ممرا فري ذلرك
اةسرراس والتيهيراات الخا ررة مررالمإجرين شرريطة أ الشررركة تكررو ملتامررة مم ررت هررلا الضرررر إذا كررا
حامت البوليقة يت مت ذلك ايلتاام مموجب اإلييار أو أى ات اق آخر وي يكو هلا ايلتاام ساري ا فري
ياب م ت هلا ايت اق .
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السلطات العامة

تلك التكاليف اإلعافية الخا ة مإعالف المبنى وم توياتق إلى ال الة التي كانوا عليها والتي يتم تكبدها
نتيية لضرورف ايلتاام لوائح المبنى أو اللوائح اةخرى مموجب أى رانو رلمراني مرع اللروائح الداخليرة
ةى سلطة مختقة فيما يتعل مالضرر ماست ناً :
أ .التكل ة التي يتم تكبدها لاللتاام تلك اللوائح أو الاوانين الداخلية أو الشروم .
()i

فيما يتعل مالضرر اللى ي دث بت منح هلب التغطية اإلعافية .

()ii

فيما يتعل مالضرر ير المإمن عليق مموجب هلا الاسم .

()iii

اللى تم مموجبها إرسا إخطار ل امت البوليقة بت و و الضرر .

()iv

التي يكو هناك متطلبا ائما مشأنها وي يكو د تم تطبياق معد .

()v

فيما يتعل مالممتلكات ير المتضرررف أو اةجرااً الغيرر متضرررف مرن الملكيرة يرر اةسراس (
ما لم يتم است ناً ذلك على وجق الت ديد ) الخاص هلا الياً من الملكية المتضررف .

ب .التكل ة اإلعافية التي كا من الممكن أ تكو يزمة إل الح الملكية المتضررف لكي تقبح في
حالة مكاف ة ل التها التي كان عليها عنردما كانر جديردف إذا لرم ت هرر عررورف ايلتراام مم رت هرلب
اللوائح أو الاوانين الداخلية أو الشروم .
ج .مبلغ أى سعر أو عرائب أو جبايات أو رسروم تطروير أو أى رسروم أخررى أو أى تاردير ينرت عرن
التادير الرأسمالي اللى د يكو واجب الردفع فيمرا يتعلر مالملكيرة نتييرة لاللتراام مرأى مرن الشرروم
الساماة .
ييب دً و تن يل أعما إعالف الملكية إلى حالتها اة لية مسرعة معاولرة و فري جميرع ال رايت ييرب
إنيرراز ذلررك خررال النررى عشررر شررهرا معررد و ررو الضرررر أو خررال تلررك ال تررف الامنيررة اإلعررافية الترري ررد
تسمح ها الشركة على أساس خطي و ييوز التن يل كليرا أو جائيرا مرأى مو رع آخرر شرريطة عردم زيرالف
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التاام الشركة مموجب هلب التغطية .
إذا تم تخ يح التاام الشركة معيد ا عرن هرلب التغطيرة اإلعرافية نتييرة لتطبير أى مرن شرروم و أحكرام
ه ررلا الاس ررم أو البوليق ررة ( إي إذا ك ررا نتيير رة له ررلا البن ررد ) س ررو ي ررتم آن ررلاك تخ رريح التر راام الش ررركة
مموجب التغطية اإلعافية  ،على أساس تناسبي .
ي يتياوز إجمالي المبلغ الاا ت لالسترلال المبلغ المإمن عليق والموعح في المل
إزالة الحطام

.

التكاليف و المقروفات التي يرتم تكبردها مرن برت حامرت البوليقرة معرد ال قرو علرى موافارة
الشركة فيما يتعل مما يلي :
 .1إزالة ال طام ؛
 .2الت كيك و  /أو الهدم ؛
 .3المساند أو الدعامات ؛
 .4تركيب اةلواح الخشبية .
في الياً أو اةجااً من الملكية الخاععة للتأمين مموجب هلا الاسم .
ياتقر التاام الشركة مالنسبة لهلب التغطيرة اإلعرافية و ي يتيراوز المبلرغ المرإمن عليرق للبنرد ذا القرلة
شريطة أ المبلغ واجب الدفع و اللى يتعل مالسلع مالنسبة ةية تكاليف و مقرروفات ي يتيراوز 10
 %من المبلغ المإمن عليق .
ي تدفع الشركة أية تكاليف أو مقروفات :
 .1يتم تكبدها إلزالة ال طام إي من مو ع هلا العاار المإمن عليق أو اللى يتم تدميرب أو اإلعرار مرق
و المنطاة المياورف لهلا المو ع .
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 .2التي تنشأ عن تلوث العاار و  /أو اةر
اإل زالة المؤقتة

عند إزالة الم تويات مشكت مإ
أو ةية أ ار

؛ ة ار

ير الخاععة للتأمين مموجب هلا الاسق .
التن يف أو التيديد أو اإل الح أو ايختبار أو الخدمة

مشا هة فري أى مكرا لاخرت اإلمرارات العربيرة المت ردف ممرا فري ذلرك عنرد نالهرا شرريطة

أ ي يتياوز التاام الشركة مالنسبة لهلب التغطية اإلعافية فيما يتعل مالضرر اللى يتم تكبردب فري أى
مكررا آخررر مررالمبنى  % 10مررن المبلررغ المررإمن عليررق عررن طري ر كررت نررد أو مبلررغ  500,000درهييم
إماراتي  ،أيهما أ ت .
يتم تغطية المستندات و المخطوطات و لفراتر اةعمرا و الخطرق عنرد إزالترق مشركت مإ ر ةى مكرا
لاخرت اإلمررارات العربيررة المت رردف شرريطة أ ي يتيرراوز التراام الشررركة عررن تلررك التغطيررة اإلعررافية 10
 %من المبلغ المإمن عليق مكت ند أو مبلغ  500,000درهم إماراتي  ،أيهما أ ت .
ي تسرى التغطية اإلعافية الساماة على ما يلي :
 .1الملكية المإمن عليها مطرياة أن ر ت ديد ا .
 .2م رك و هيكت السيارات المرخقة يستخدامات الطرق العالية .
 .3الممتلكات الخاععة لملكية حامت البوليقة كأمانة ير ا يت والمعدات .
التعقب و الدخول

التكاليف الالزمة و التي يتم تكبدها مشكت معارو مرن برت حامرت البوليقرة عنرد ت ديرد مقردر تسررب
الميرراب مررن أى خر اا أو جهرراز أو أنبرروب و اإل ررالح الالحر ةى عرررر شرريطة أ ي يتيرراوز التراام
الشركة مالنسبة للتغطية اإلعافية مبلغ  5,000درهم إماراتي فيما يتعل مأى فترف تأمين .
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الشروط المضافة إلى عقد التأمين
تسر ررى الش ررروم التالي ررة إذا أوع ررح المل ر ر كونهر ررا عامل ررة و تخض ررع للش ررروم و ايس ررت ناًات و الشر ررروم
اإلعافية هلا الاسم و ايست ناًات و الايول العامة و شروم البوليقة .
من الم هوم و المت

إضافة مخاطر السرقة

عليق أ المخاطر التالية تتم إعافتها إلى ائمة ال ري

والمخاطر اةخرى :
.13

السر ة أو م اولة السر ة :

أ .يتضمن ذلك الدخو إلى المبنى أو الخروج منق ماستخدام الاوف أو العنف .
ب .مع ررد ايعت ررداً عل ررى حام ررت البوليق ررة أو أى م ررن ش ررركاًب أو م رردراًب أو الم رروظ ين
لدي ررق أو أفر ررال عائلت ررق أو أى ش ررخي آخ ررر موج ررول م ررالمبنى مش رركت ررانوني أو أى
عنف أو تهديد أو هيوم على أى منهم .
و لكن ماست ناً :
()i

الخسائر أو اةعرار التي تتضمن المرإامرف أو التركمر مرع حامرت البوليقرة أو
أى من شركائق أو مدرائق أو الموظ ين لديق أو أفرال عائلتق .

()ii

الخسرائر أو اةعررار الترري تل ر مراةموا أو اةوراق الماليررة مالنسربة لألمروا
أو اةخت ررام أو الس ررندات أو

رركوك الماايض ررة أو المي رروهرات أو اةحي ررار /

المعر ررال ال مينر ررة أو ال ر رراً الر ررلهبي أو الت ر ررف أو اةعمر ررا ال نير ررة أو الكتر ررب
النالرف ما لم تكن هلب الممتلكات د ترم ذكرهرا علرى أنهرا خاعرعة للتغطيرة فري
الموا
()iii

ة.

الخسائر أو اةعرار التي تل

مالممتلكات في أى فناً أو ساحة م توحرة أو

في أى مبنى م توح من اليانب أو من اةمام أو في أى مبنى ي يم ت أساس ا
لائم ا ما لم تكن هلب المنراط
الموا

رد ترم و ر ها مشركت م ردل كأمرانن مغطراب فري

ة.
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()iv

أو  1,500درهم إماراتي عن كت خسارف يتم الت ا منهرا معرد تطبير شررم
المتوسق .

• تسري الشروط التالية على هذه الشروط المضافة :
• تلف أو ضرر المباني
تمت ررد التغطي ررة مموج ررب ه ررلب الش ررروم المض ررافة لتش ررمت اةعر ررار الت رري تل ر ر
مالمباني أو اةساس أو التيهياات الخا ة ها والتي يمتلكها حامت البوليقة
أو يكررو مسررإويا عنهررا كمسررتأجر علررى أسرراس ررانوني  :ش رريطة أ م ررت هررلا
الض ر رررر ي ر ررتم تكب ر رردب خ ر ررال س ر ررياق أى س ر ررر ة أو م اول ر ررة للس ر ررر ة للممتلك ر ررات
الخاععة للتأمين .
ت رردفع الش ررركة المبل ررغ المطل رروب إل ررالح تل ررك اةعر ررار الت رري يت م ررت حام ررت
البوليقة مسإوليتها .
• التبدال األقفال و المفاتيح
تمتررد التغطيررة مموجررب هررلب الشررروم المضررافة لتشررمت تلررك التكرراليف الترري يررتم
تكبدها نتيية لالستبدا الالزم ليميرع اة را مرالمبنى معرد سرر ة الم راتيح مرن
المبر رراني أو مر ررن المنر ررا الخر رراص مر ررأى مر رردير أو ش ر رريك أو موظر ررف م ر ررو
لإلمسرراك مالم رراتيح شرريطة أ ي يتيرراوز التراام الشررركة مموجررب هررلب الشررروم
المضافة  5,000درهم إماراتي فيما يتعل مأى فترف تأمين .
ي يتياوز التاام الشركة مموجب مخراطر السرر ة ال اليرة مبلرغ 2,000,000
درهم إماراتي في خال أى فترف تأمين واحدف .
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حدود العقوبات وشروط االلتثناءات
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 ت ارية واقتصادية قابلة للتطبيق.
ملحق االمراض المعدية
 .1هذه الوثيقة  ،تخضع ل ميع الشروط واألحكام وااللتثناءات 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 (لواء كان ً
ً

 .2ألغراض هذا الملحق  ،تشمل الخسارة أو التلف أو المطالبة أو التكلفة أو المصاريف أو أي مبلغ
آخر  ،على لبيل 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:

Document Number: 121554

 . 3.1تشتمل المادة أو العامل  ،على لبيل المثال ال الحصر  ،على فيروس أو بكتيريا أو طفيلي
حيا أم ال  ،و
أو أي كائن حي آخر أو أي نوع مختلف منها  ،لواء تم اعتباره ً

 3.2تتضمن طريقة النقل  ،لواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  ،على لبيل المثال ال الحصر ،
النقل ال وي  ،نقل السوائل ال سدية  ،النقل من أو إلى أي لطح أو جسم  ،صلب  ،لائل أو غاز
أو بين الكائنات الحية  ،و
 3.3يمكن أن يتسبب المرض أو المادة أو العامل في إلحاق الضرر بصحة اإلنسان أو وفاة
اإلنسان أو يهدده أو يمكن أن يتسبب أو يهدد الضرر أو التدهور أو فقدان القيمة أو قابلية
تسويق أو فقدان التخدام الممتلكات المؤمنة بموجب هذه االتفاقية.
 .4ينطبق هذا الملحق على جميع امتدادات التغطية والتغطيات اإلضافية وااللتثناءات ألي التثناء
ومنح تغطية أخرى.
تظل جميع الشروط واألحكام وااللتثناءات 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 االضافية
التغطية
م
ضمان الصالة
1
الرياضية
التدبت
ضمان
ر
2
المت يل

الوصف

إشعار إخالء المسؤولية
يشف عليه ً
ر
دائما معلم مدرب ماهر  /مؤهل
المبان و  /أو
تضمن الحفاظ عىل الدرجة المطلوبة من العناية والصيانة ونظافة
ي
العمليات طوال فتة الوثيقة.
يىل1 - :
ضمان ُما ي
ً
للتدخي.
بالتدخي إال يف منطقة معدة ومحددة خصيصا
 1أ) ال يسمح
ضمان عدم
ر
ر
3
التدخي.
توفت أوعية مناسبة للتخلص من مواد
التدخي
 1ب) يتم ر
ر
ر
التدخي معروضة يف جميع أنحاء المبت
 .2الفتات بارزة ممنوع
ر
من المضمون أن يتم تخزين كل البضائع عىل رفوف أو منصات نقالة ال يقل عن 10
ضمان لوح
4
التحميل/الرفوف سم فوق مستوى األرض.
.1
الت يجب عرضها
التعليمات ي
ً
• خذ حماما قبل دخول حمام السباحة
غته من األشياء الحادة حول حمام السباحة
• ال تستخدم الزجاج أو ر
• ال تغوص يف الطرف الضحل من حوض السباحة
• لألمان استخدام ستة النجاة فقط .ال تعتمد عىل األلعاب المنفوخة
اإلشاف دائماً
• احتفظ باألطفال ف الطرف الضحل لحمام السباحة وتحت ر
ي
• ال تتبول يف المسبح
ضمان حمام
االصطناع واإلسعافات األولية .احتفظ بمجموعة أدوات اإلسعافات
• تعلم التنفس
5
ي
السباحة
األولية يف منطقة حمام السباحة
• يستخدم جميع الزوار المسبح عىل مسؤوليتهم الخاصة
• يمكن لألطفال استخدام المسبح فقط عندما يكونون برفقة الوالدين أو األوصياء
 .2إخالء المسؤولية إشعار بأن اإلدارة لن تكون مسؤولة عن أي التامات تنشأ عن
انتهاك التعليمات المذكورة أعاله.
يشف عليها ً
 .3ر
دائما مدرب مدرب ماهر  /مؤهل مع منقذ حياة واحد عىل األقل
عندما يكون األشخاص يف حمام السباحة
المدن (الرشاشات  ،وأجهزة إنذار
ضمان أن جميع أنظمة الحماية الخاصة بالدفاع
ي
ً
الحريق  ،وكاشفات الدخان  ،وما إل ذلك) يتم صيانتها جميعا بموجب عقد صيانة
ضمان الدفاع
6
ً
المدن وأن أنظمة
دن مع مقاول معتمد للدفاع
سنوي وفقا لسلطة الدفاع
المدن
ي
المدن يف ي
ي
ي
الحماية من الحريق هذه سارية  /نشطة وقت شيان الوثيقة.
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اشتراط البضائع الخطرة
ُيشرط أال يوجد في داخل املباني املبينة في أي وقت خالل مدة سريان هذه الوثيقة بضائع خطرة ،كما هي ُمحددة في هذه القائمة ،في املباني املذكورة.
1

أستيلين (سائل ومذاب)

36

الغازات في األسطوانات

71

كبريتيد البوتاسيوم

2

نشادر

37

السمن

72

الخرق (باستثناء قطع القماش النظيفة)

3

االكياس واألجولة (األشولة) التي كانت
تحتوي على النترات أو السكرأو املواد

38

الحشائش بكافة أنواعها

73

راتنج

الزيتية أو الدهنية أو مواد الدبس
(العسل).
4

كبريتات الباريوم

39

البارود

74

الصواريخ

5

بنزولين (بنزين) )Benzolene (Benzene

40

أكياس الخيش (أنظراالكياس

75

الزيت الصخري

واألجولة)
6

بنزولين (بنزين) )Benzoline (Benzine

41

صمغ جاوة (مطاط)

76

ُ
الحبال (املقيرة)

7

ثنائي كبريتيد الكربون

42

القش

77

األجولة (أنظراألكياس واألجولة)

8

قار (بيتومين)

43

القنب

78

نترات البوتاسيوم

9

مواد التلميع األحذية

44

الكيروسين

79

القماش البالي

10

كبريت

45

سخام

80

صودا ،كاوية (هيدروكسيد الصوديوم)

11

كربيد الكالسيوم

46

الكلس  /الجير

81

املذيبات (نقطة االشتعال أقل من 150

12

كبريتيد الكالسيوم

47

الثقاب بكافة أنواعها

82

13

كامفين

48

كلوريد امليثيل

83

ستيارين

14

كافور كربيد الكالسيوم

49

منغو

84

املخزون من املواد البالستيكية واألثاث

فهرنهايت ،اختبارعن قرب)
الكحوليات ،باستثناء املشروبات
الكحولية الصالحة للشرب واملعبأة في
زجاجات في صناديق أو في جرارفي
صناديق.

الخشبي واملراتب والرغوة (فوم)
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15

الشمع

50

نفتا

85

القش

16

ُ
القنب املقير

51

حمض النتريك

86

حمض الكبريتيك

17

الطلقات (الخراطيش)

52

النترات بكافة أنواعها

87

األصباغ أو األلوان الكبريتية (باستثناء

18

ُ
الكاوتشوك (املطاط)

53

نتريتوز بكافة انواعه

88

ُ
ُ
الشحم الحيواني (املصنع وغيراملصنع)

19

السليلويد والزيلونيت واملواد املشابهة

54

نتروغلسرين

89

القطران

تلك املعبأة في أوعية معدنية محكمة
اإلغالق وتحمل شهادة من الشركات
املصنعة بأن األصباغ (أو األلوان) تحتوي
على  ٪10على األقل من األمالح غير
العضوية الخاملة)

األخرى التي لها قاعدة من نترو سليلوز
20

الفحم النباتي

55

نتروسليلوز

90

تربنتين

21

الكلورات بكافة أنواعها

56

الزيوت بكافة أنواعها (بخالف

91

الورنيش

الزيوت الطبية والزيوت
الصالحة لألكل والزيوت
األساسية املعبأة في زجاجات أو
في صناديق أو في علب صفيح في
صناديق)
22

جيرالكلورات

57

األصباغ

92

األلياف النباتية بكافة أنواعها

23

املفرقعات بكافة أنواعها

58

بار افين

93

النفايات بكافة أنواعها

24

أفالم التصويرالسينمائي (سليلويد)

59

أمالح فوق كلورات

25

ليف جوز الهند

60

كبسولة القدح

26

خيط ليف جوز الهند

61

النفط ومنتجاته السائلة (انظر

27

كبريتيد النحاس

62

البنزين

28

لب جوز الهند (كوبرا) وكعكة لب جوز

63

الفسفور

الزيوت)

الهند ووجبة لب جوز الهند
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29

كورديت

64

حامض البيكريك

30

القطن (سواء في باالت مضغوطة بالكامل

65

قطران ،زفت

أو غيرذلك)
31

بزور القطن (بعد الحلج)

66

بوليستيرين

32

املتفجرات بكافة أنواعها

67

بولييوريثان

33

خشب الوقود (الحطب)

68

بولي بروبيلين

34

األلعاب النارية

69

بوليثيلين

35

البارود شديد االنفجار

70

البوتاس الكاوي (هيدروكسيد
البوتاسيوم)

على الرغم من املذكور أعالهُ ،يسمح للمؤمن له باالحتفاظ باملواد التالية ،لالستخدام الخاص فقط ،بكميات ال تتجاوز املقادير املبينة أدناه:
الزيت باستثناء الكيروسين
املنتجات الكيميائية
علب الثقاب
الشمع

:
:
:
:

 5غالونات
غالون واحد أو  4أرطال
 120علبة
 10صناديق
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من البنول الملكورف ألناب تنطب فاق البنول التي ت هر في جدو الولياة

التغطيات ايعافية

م

التغطية

الو ف

1

شرم ايلغاً

ييوز للشركة إلغاً هلب البوليقة أو أى سم منها عن طري تاديم

2

شرم  72ساعة

يوما عن طري خطاب مسيت إلى حامت الولياة
إشعار مدتق  30ا
على آخر عنوا معرو لق  ،وفي هلب ال الة د يتلاى حامت
تناسبيا من سق التأمين عن
عائدا
البوليقة  ،وفاا لتادير الشركة  ،ا
ا
ال ترف ير المنتهية .التأمين.

من المت

عليق أ أى خسارف أو عرر يل

مالممتلكات المإمن

عليها ينشأ خال أى فترف واحدف مدتها  72ساعة متتالية  ،مسبب
الال اا أو العا

ة أو العوا ف أو ال يضانات أو المد واليار أو

احدا فيما يتعل
رلا وبالتالي يشكت حدلاا و ا
البرل  ،يعتبر حدلاا من ا

مالت مت المنقوص عليق هنا .من الم هوم والمت

عليق أنق لن يكو

هناك تداخت في أى حدلين أو أن ر من تلك الر  72ساعة في حالة
حدوث عرر على مدى فترف زمنية ممتدف.
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3

ند ال ائدف اإلعافية

4

شرم البناً المياور

ستاوم شركة التأمين تعويح جميع اةط ار

المهتمة مالممتلكات

المإمن عليها مموجب هلب الولياة كما لو كانوا المإمن عليهم عن
طري الار

أو اإلييار أو الشراً التأجيرى أو أى ات ا ية أخرى ،

وطبيعة ومدى أى مقل ة يتم الكشف عنها في حالة التدمير أو
عرر .تخضع مخال

ذلك لشروم وأحكام واست ناًات وعمانات
الولياة.

من الم هوم أنق ماست ناً ال ايت التي يتم فيها تأمين اةسوار
ال دولية المإمنة على وجق الت ديد  ،فإ المباني ذات ايمتدالات
للمل اات والممرات المياورف و  /أو المتقلة مالمباني المو وفة أعالب
والمباني الخارجية القغيرف التامعة لها يتم التأمين عليها مموجب نول
البناً الخا ة هلب الموا

5

شرم البنك المت

عليق

ات

تم اإلعال والموافاة على أنق عند لفع أى أموا مموجب هلب الولياة ،
ييب أ تدفع الشركة ن س المبلغ للبنك (البنوك)  ،وييب أ يكو
أى جاً من أى أموا مدفوعة وفاا لمقالح اةط ار

اةخرى المإمن

عليها مموجب هلب ايت ا ية .أ يستلمها البنك كوكالً لم ت هلب
اةط ار

اةخرى وأ إيقايت البنك ييب أ تكو إ راً ذمة كاملة

للشركة وبالتالي تكو ملامة ليميع اةط ار

المإمنة مموجب هلب

ايت ا ية.
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6

ند جميع الم تويات
اةخرى

من الم هوم أ مسإولية الشركة فيما يتعل

ر

 1ولائ مخطوطات نماذج كتب اةعما نماذج خطق الاوالب
جنبا إلى جنب مع تكل ة
والتقاميم ييب أ تاتقر على يمة الموال ا
إعالف كتا تها أو إعالف إنتاجها وليس لايمتها لقاحب البوليقة 2

 2مالمس ``المدراًو الموظ ين والاوار '' وايلوات والدراجات واةمتعة
الشخقية (مخال

الدراجات النارية) ير المإمن عليها مخال

ذلك

 ،ييب أ تخضع لل د المنقوص عليق في اليدو
 3الميوهرات واةحيار الكريمة وسبائك المعال ال مينة والماتنيات
العييبة والكتب النالرف أو اةعما ال نية مخال

اللوحات الم ورف.

ييب أ تكو امغطاف عد اخطار م دلف فاق وتخضع لل د الملكور
في جدو الولياة
 4ييب أ تكو أجهاف الكمبيوتر مغطاف عد ايخطار الم دلف فاق
وتخضع لل د كما هو ملكور في اليدو  .ييب أ تاتقر سيالت /
جنبا إلى جنب مع
يانات أن مة الكمبيوتر اإلعافية على يمة الموال ا
تكل ة إعالف كتا تها أو إعالف إنتاجها وليس لايمتها لقاحب الولياة.

 5ييب أ تكو اةموا مغطاف عد ايخطار الم دلف فاق وتخضع
لل د كما هو ملكور في اليدو
 6ييب أ تخضع المطبوعات ،الرسومات وما شامق ذلك لل د
المنقوص عليق في اليدو
 7ييب أ يخضع الاجاج (مخال

الاجاج ال ا ) الرخام الخافي

القيني أو اةشياً اةخرى الهشة أو الاا لة للكسر لل د المنقوص
عليق في اليدو
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7

ند أعما التعديت
واإل الح

من المت

عليق والم هوم مموجبق أ هلا التأمين سيتو ف عن إل ا ق

مالمإمن لق أو أى شخي يتقر نيامة عنق ي مت أى تغيير أو هدم
أو تغيير للمباني المو وفة في اليدو  ،ما لم ي قت المإمن لق بت
حمت هلب اةعما على موافاة خطية من الشركة ويدفع الاسق
اإلعافي المست

8

.

ند الرسوم الاانونية

أتعاب المهندسين المعماريين الاانونيين وايستشاريين التي يتم تكبدها

لمهندسي المساحين

مالضرورف والمعاولة في إعالف الممتلكات المإمن عليها نتيية الضرر

المعماريين

ولكن ليس إلعدال أى مطالبة ُي هم منها أ المبلغ الواجب لفعق ماا ت
هلب اةعرار والرسوم ييب أي يتياوز إجمالي المبلغ المإمن عليق
مكت ند كما هو م دل في اليدو .

9

شرم ايستعالف التلاائية

ي ييوز تخ يح يمة التأمين ممادار أى لفعة مشرم أ يدفع حامت

للايمة التأمينية

الولياة سق التأمين من تاريخ الضرر إلى تاريخ انتهاً فترف التأمين
ويواف على ايمت ا ةى ت سينات تتعل مالمخاطر أو إجراًات
أخرى د تطلبها الشركة للتخ يف من أى مطالبة.

10

ند عمليات اإلعافة /
ال ل

11

التلاائية

ان يار اةنا يب وفيضا

عمليات اإلعافة  /ال ل

التلاائية للمباني خال فترف الولياة ماسق

يوما
تناسبي يتم اإلعال عنق في ضو  30ا
ان يار اةنا يب وفيضا أجهاف المياب حتى عندما تكو المباني شا رف

جهاز الماً
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12

شرم اإلعافات
الرأسمالية

فيما يتعل معنا ر المباني والم تويات في أى مكا في لولة
اإلمارات العربية المت دف مادر ما ي يتم التأمين عليها مخال

ذلك

 1المباني والم تويات التي تم ال قو عليها حدي اا أو المنشأف حدي اا
 2التعديالت واإلعافات والت سينات للمباني والم تويات
شريطة أ
(أ) ييب أي تتياوز مسإولية الشركة ال د كما هو م دل في اليدو
خال أى فترف تأمين واحدف
(ب) يتعهد حامت الولياة مإ الغ الشركة في اليوم اةخير من كت ربع
سنة ميميع اإلعافات والتمديدات الماتناف هلب ولفع سق إعافي
مناسب على مبلغ جميع الايالات  ،لللك ُينقح هلا الاسق اإلعافي
ليتم احتسامق مالتناسب من التاريخ من هلب اإلعافة المعلنة على هلا
الن و  ،ييب أي تتضمن هلب التغطية اإلعافية أى زيالف في الايمة
تايد عن المبالغ المإمن عليها مموجب البنول الملكورف
13

شرم إعدال المطالبات

من الم هوم والمت

عليق مموجب هلب الولياة أ التأمين مموجب هلب

الولياة يتضمن التكاليف والمقروفات التي تكبدها مالضرورف المإمن
لق لغر

إعدال مطالبة مموجب هلب ايت ا ية  ،ولكن ي يتياوز مأى

حا من اةحوا مبلغ هلب المطالبة أو المبلغ الملكور في الموا
أيهما كا اة ت .مع مراعاف خال

ات

ذلك لن س الشروم واةحكام

وايست ناًات من الولياة.
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14

شرم تكل ة التقعيد

15

طاً للرسوم اإلعافية

مغح الن ر عن ال دول والمبالغ المإمن عليها والمنقوص عليها في
الولياة  ،فإ التعويح الممنوح مموجب هلب الولياة يمتد ليشمت
تعويح يقت إلى حد إعافي كما هو م دل في جدو الولياة  ،في
حالة زيالف تكل ة اإل الح أو ايستبدا الناش ة عن خسارف ا لة
لالسترلال مسبب زيالف في تكل ة الموال أو أى عامت معاو آخر  ،مع
مراعاف عالوف إعافية فيما يتعل مالمبلغ اللى تم

زيالتق على هلا

الن و

للش ن اليوى

من المت

عليق والم هوم أنق خالافا لللك  ،يخضع للشروم

وايست ناًات واةحكام والشروم الوارلف في الولياة أو المقالق عليها
مموجبها ورهنا دفع المإمن لق الاسق اإلعافي المت

عليق  ،ييب

تمديد هلا التأمين لتغطية الرسوم اإلعافية للش ن اليوى.
لائما أ يتم تكبد م ت هلب الرسوم اإلعافية فيما يتعل مأى
شريطة ا
خسارف أو تلف للعنا ر المإمن عليها الاا لة لالسترلال مموجب
البوليقة.
أيضا أ المبلغ المست
مشرم ا

الدفع مموجب هلا التمديد فيما يتعل

مالش ن اليوى ييب أي يتياوز ال د الم دل في جدو الولياة خال
فترف التأمين
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16

شرم إزالة ال طام

17

شرم الهدم

التكاليف والمقروفات التي يتكبدها مالضرورف حامت الولياة مموافاة
الشركة في
 1إزالة ال طام
 2ت كيك و  /أو هدم
 3لعم أو لعم
4

عول على جاً أو أجااً من الممتلكات المإمن عليها واسطة هلا
الاسم.
ييب أ تاتقر مسإولية الشركة عن هلب التغطية اإلعافية على
المبلغ المإمن عليق للعنقر ذى القلة وي تايدب مأى شكت من
الدفع المتعل مالمخاو

اةشكا شريطة أي يتياوز المبلغ المست

ةى تكاليف ون اات من هلا الابيت المبلغ المإمن عليق على الن و
الم دل في اليدو .
تدفع الشركة أى تكاليف ومقاريي  1يتم تكبدها في إزالة ال طام
ماست ناً مو ع هلب الممتلكات المإمن عليها التي تم تدميرها أو تل ها
والمنطاة المياورف مباشرف لهلا المو ع  2والناش ة عن تلوث الممتلكات
و  /أو اةراعي ير المإمنة واسطة هلا الاسم
الهدم الناجم عن إن اذ أى انو أو مرسوم يستلام هدم أى جاً من
أى منشأف أو هيكت (أو إزالة م توياتق) اللى لم يتعر

ةعرار

مسبب أى من المخاطر المإمنة عدها ولكن فاق عندما يكو جاً
من هلا المبنى أو تعر

الهيكت أو م توياتق أويا للتلف مسبب أى

من المخاطر الملكورف.
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18

تعيين الممتلكات

19

تلف البضائع

20

شرم الكهرباً

ت ديد العنقر أو العنوا اللى يتم مموجبق التأمين على أى

لغر

من الممتلكات عند الضرورف  ،تواف الشركة على بو التعيين اللى
تم مموجبق إلخا هلب الممتلكات في سيالت حامت الولياة.
تمتد هلب الولياة لتشمت فاد أو تلف البضائع في التبريد و  /أو
الماقورات التي يتم الت كم في لرجة ح اررتها والموجولف في المبنى
مسبب التدهور أو التع ن الناجم عن:
 )1ارت ا أو انخ ا

لرجة ال اررف نتيية اينهيار أو التو ف أو

ال شت من أى سبب متأ ت من اليهاز الملكور )2 .عمت أمخرف
التبريد المتسربة من اليهاز الملكور  )3فشت في اإلمدال العام
مالكهرباً و  /أو الغاز ةى سبب ي يتبع اإلجراً المتعمد لهي ة
اإلمدال أو ممارسة هلب السلطة لاوتها ل يب أو تاييد التوريد )4 .أى
سبب ريب آخر ي دث خال فترف التأمين المشار إليها في اليدو ،
شريطة أ  - :ييب أي يتياوز إجمالي مسإولية شركات التأمين
المبلغ المإمن عليق كما هو م دل في اليدو .
ُيعلن

ارحة أ شركات التأمين خالية من المسإولية عن فادا أو

تلف أى آلة كهربائية أو جهاز أو أى جاً من التركيبات الكهربائية
ناش عن أو نات عن التياوز أو الضغق الاائد أو قر الدائرف أو
اين ناً أو التسخين اللاتي أو حدوث تسرب للكهرباً من أى سبب
(مما في ذلك البرق) .شريطة أ ينطب هلا اإلع اً فاق على آلة
نهربائية معينة أو جهاز أو جاً من التركيبات الكهربائية التي تألرت
للك  ،وليس على آلة أو جهاز أو تركيبات كهربائية أخرى لمرت أو
تضررت مسبب حري أشعلتق هلب ا لة أو اليهاز الم دل أو يرها
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من التركيبات الكهربائية

21

السهو والخطأ

22

مقروفات التعييت

23

ند رسوم اإلط اً ون اات

عليق والم هم مموجبق أ أى أخطاً أو إ ا

من المت

ير ماقول

من جانب المإمن لق في تاديم أى معلومات عن المخاطر المإمن
عليها مموجب هلب ايت ا ية لن ُيع ى الطر ا خر من أى مسإولية
مموجب البوليقة  ،مشرم أ يكو ذلك ييب تق يح

د ُتل

الخطأ أو اإل ا في أ رب و

ممكن عند انتشافق

تغطي هلب الولياة التكاليف اإلعافية المعاولة والضرورية لإل الح
المإ

أو الضرر اللى يل

مالممتلكات والتكاليف اإلعافية لإلس ار

ماإل الح الدائم أو استبدا هلب الممتلكات التال ة الناتية عن الضرر
المالى المإمن عليق مموجب هلب الولياة .ال د مموجب هلا التمديد هو
نما هو ملكور في جدو الولياة .ي ييوز مأى حا من اةحوا أ
تتضمن هلب المقروفات المستعيلة ن اات يمكن استرلالها في مكا
آخر في هلب الولياة أو تكل ة اإل الح الدائم أو استبدا الممتلكات
التال ة

اإلط اً اةخرى

من المت

عليق والم هوم مموجب هلا أنق في حالة تدمير الممتلكات

أو إتالفها مسبب مخاطر مإمنة عدها  ،ييب أ تغطي هلب الولياة
أ .رسوم فرق اإلط اً ون اات اإلط اً اةخرى التي د يتم تاييم المإمن
لق مشأنها .ب .تم إن اق فادا موال إط اً ال رائ ال د مموجب هلا
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التمديد كما هو ملكور في جدو السياسة .مع مراعاف شروم وأحكام
واست ناًات وعمانات هلب السياسة مخال

من الم هوم والمت

ذلك

عليق أ المخاو في التيارف والمخاو الملكور

24

ند الط و

25

شرم الهبوم الكامت أو

يتم اإلعال والموافاة مموجب هلا على أ التأمين مموجب هلب الولياة

اينايق اةرعي أو

ييب أ يمتد ليشمت الخسارف أو الضرر الناجم مباشرف عن الهبوم أو

في جدو الولياة يخضع للنات ين مختلف مباني المإمن عليق وأنق
في حين أ التاسيم المعلن لمبلغ التأمين مناسب لأل ار

العالية ،

يمكن زيالف الايم في أى مكا واحد .ولكن لن يتم تياوز إجمالي
المبلغ المإمن عليق لو الرجو إلى الشركة مسباا.

ايرت ا اةرعي

اينايق اةرعي أو اةر

التي ياع عليها المو ع  ،ماست ناً( :أ)

خسارف التدمير أو الضرر الناجم عن أو الناش عن أى أعما هدم أو
ناً أو إعالف ناً أو إعالف ناً المباني المإمن عليها  ،أو أى مباني
أو منشكت مياورف أو متياورف  ،أو من الت ميت يتم وععها على
المباني
(ب) الدمار أو الضرر الناجم عن أو المنسوب إلى أى هبوم حدث
بت دً هلا التأمين (ج) الخسارف أو الضرر الناجم عن أى تكنت
ساحلي (ل) أى مطالبة تم تاديم تعويح عنها مموجب أى عاد أو
تشريع ( هر) الخسارف التبعية من أى نو أو و ف (ما لم يلكر خال
ذلك)
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26

شرم التعديت والت سين

27

العبور البرى العرعي

28

ند تاليت الخسائر

من شروم هلب الولياة أ تابت شركات التأمين المإمن عليق وتن ر
فيق  ،في حالة فادا الضرر على منقب المالك الوحيد و ير
المشروم للتعديالت والت سينات التي أجراها المإمن لق على المباني
والمباني المإمن عليها مموجب هلب الولياة والتعديالت من الخسائر
ومسإولية شركات التأمين مموجب هلب ايت ا ية يتم بولها والابو ها
وفاا لللك مغح الن ر عن أى تعديت للمطالبة مموجب سياسات
المإجر أو مالكي المباني  ،مع مراعاف خال

ذلك لشروم وأحكام

واست ناًات الولياة
من المت

عليق والم هوم أنق  ،وفاا لشروم وأحكام الولياة أو أى

مقال ة عليها  ،يتم تمديد الولياة لتشمت فادا أو تلف الممتلكات
المإمن عليها ألناً العبور مخال

الممرات المائية أو الهواً عمن

ال دول اإل ليمية الم دلف شريطة أي يتياوز ال د اة قى للمبلغ
المست

الدفع مموجب هلا التمديد ال د الم دل في جدو الولياة ةى
وسيلة نات واحدف

تمنح شركات التأمين مموجب هلا اإلذ للمإمن عليق المسمى لت مت
أى ن اات هد

تينب أو التاليت إلى ألنى حد من أى خسارف أو

عرر للممتلكات المإمن عليها  ،والتي د تتعر

لل اد أو الضرر

مسبب و و خطر مإمن عليق  ،والايام ماإل الحات فيما يتعل من
أى عرر نات عن خطر مإمن عليق للممتلكات المإمن عليها والتي
يمكن أ يت ملوها مشكت مالئم وم يد .ييب على المإمن لق إخطار
شركات التأمين للك في أ رب و

عمليا  ،وستاوم شركات
ممكن ا

التأمين تعويح المإمن لق عن أى ن اات من هلا الابيت ماا ت تكل ة
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أى من هلب اإل الحات  ،مما في ذلك الن اات العامة واةرباح
لائما حد المسإولية والخقم الم دل في هلب
المعاولة  ،مع مراعاف ا
الولياة

29

خسارف ايييار

30

تمديد اةشغا القغرى

إذا كا ييب أ تنتهي

الحية هلب الولياة ألناً حدوث أى خسارف

أو تدمير أو عرر  ،فمن الم هوم والمت

عليق أنق وفاا للشروم

اةخرى لهلب الولياة  ،فإ شركات التأمين مسإولة كما لو كان
الخسارف أو التلف أو الضرر مالكامت د حدل
هلب الولياة .نق

بت انتهاً

الحية

الولياة على أنق ي ييوز المطالبة مأى جاً من

تلك الخسارف أو التدمير أو الضرر ماا ت تيديد هلب الولياة.
ييب أ يشمت هلا التأمين اة طية فيما يتعل مما يلي:
أ) اةشغا واةعما المإ تة
ب) الموال التي سيتم لميها في اةعما ألناً التواجد في المبنى على
الن و الم دل في اليدو الوارل فيق  ،مع مراعاف:
( )1يتم ت ديد مبلغ الت مت مموجب الولياة
تماما
( ) )2مما في ذلك مقنع وألوات ومعدات المااولين الخاععة ا

لايمة اةعما الاقوى ي تتياوز ال د الم دل في جدو الولياة ويتم
اتبا ممارسة تقريح العمت ى الساخن المنقوص عليق
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31

ند عدم الت كم

32

تسمية مادر الخسائر

33

شرم عدم اإلمطا

ي ييوز المساس هلا التأمين من بت أى فعت أو إهما من بت
مالك أى مبنى إذا لم يكن المإمن لق هو المالك لق  ،أو مأى فعت أو
إهما من أى شخي (مخال

المإمن لق) في أى مبنى  ،عند هلا

ال عت أو اإلهما  .للمالك أو الشا ت ليس ت

سيطرف المإمن لق ،

أو مسبب عدم امت ا المإمن لق ةى عما أو شروم وارلف في أى
شكت أو مقال ة مرفاة هلب السياسة فيما يتعل مأى جاً من المباني
التي ي يملك المإمن لق اى ت كم فيها.
عند حدوث أى مطالبة أو حدث كما هو مشار إليق في هلب الولياة ،
يت

المإمن عليق والشركة مموجب هلب الولياة على أنق  ،إذا ا تض

ال رو

ذلك  ،ييب تعيين مايمي الخسائر كما هو ملكور في جدو

الولياة  ،لت ديد

الحية المطالبة وبعد ذلك مادار الخسارف أو الضرر

أو المقاريي المتضمنة أو في حالة عدم توفرها  ،يتم تعيين ديت
مت

عليق مشكت متبال

ين المإمن عليق والشركة

ي ييوز المساس هلا التأمين من خال أى عمت أو إهما من جانب
مالك أى مبنى إذا لم يكن المإمن الم دل هو مالكق  ،أو عن طري
أى فعت أو إهما ةى إشغا (مخال

المإمن الم دل) في أى مبنى

 ،عندما يكو هلا ال عت ي يخضع أو إهما المالك أو الشا ت
المإمن عليق  ،أو عن طري عدم امت ا المإمن لق ةى
لسيطرف
َّ
عما أو شروم وارلف في أى شكت أو مقال ة مرفاة هلب الولياة
فيما يتعل مأى جاً من المبنى فوق التي ي يت كم فيها المإمنو .
شريطة أ ياوم المإمن لق فور و ولق إلى علمق مإ الغ الشركة ولفع
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سق إعافي تناسبي إ وجد من تاريخ هلا التغيير أو زيالف المخاطر

34

مست يدو اخرو

د تهتم أط ار

مختل ة مالتأمين مموجب هلا الاسم من هلب الولياة

ويتعهد المإمن لق ماإلعال عن أسماً وطبيعة ومدى أى مقل ة
ةى من هلب اةط ار

في و

حدوث أى خسارف.

في حالة نشوً أى مطالبة مموجب هلب الولياة للخسارف أو الضرر

35

ند ازواج وميموعات

36

الدفع على حساب

ناً على طلب حامت الولياة ووفاا لتادير
د يتم الدفع على ال ساب ا
الشركة

37

الممتلكات الشخقية

يمتد الغطاً المادم في هلا الاسم من هلب الولياة ليشمت الخسائر أو

احدا من زوج أو
(النات عن خطر تغطيق الولياة) أو لماالة تشكت و ا

ميموعة مإمنة  ،فال ينبغي مراعاف أى يمة خا ة على هلا الن و
والمبلغ الاا ت لالسترلال مموجب هلا ت سب الولياة كما لو كا تم
التأمين على المالف مشكت من قت على أساس تناسبي من الايمة
المإمن عليها للاوج أو الميموعة

للموظ ين والمديرين
والشركاً

اةعرار التي تل

مالممتلكات الشخقية للموظ ين والمديرين

والشركاً واةو ياً وأعضاً ليا المإمن عليق (مما في ذلك
الممتلكات الشخقية ةفرال أسر اةشخاص الملكورين أعالب) ألناً
التواجد أو التخاين في مبنى المإمن لق .المبلغ المإمن عليق مموجب
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هلا التمديد م دول من الباطن ر  XXXلرهم إماراتي (نما هو م دل
في اليدو ) لكت شخي مع مراعاف حد أ قى درب  XXXلرهم
إماراتي (نما هو م دل في اليدو ) لكت مو ع

38

شرم التأمين اةساسي

من الم هوم والمت

عليق

راحة أ هلب الولياة توفر تغطية أساسية

للمإمن عليق وأنق في حالة الخسارف أو الضرر أو المسإولية التي
كليا أو جا ائيا مموجب
تغطيها هلب الولياة والتي يتم تغطيتها ا
أيضا إما ا
أى ولياة أو ولائ تأمين أخرى تتألر ها أو نيامة عن أى من

اةط ار

المكونة للمإمن عليق  ،سو

تاوم شركة التأمين تعويح

المإمن لق كما لو أ هلب الولياة او ولائ التأمين اةخرى ليس
سارية ولكن شركة التأمين ت ت

م

الرجو  ،إ وجدت  ،عد

شركات التأمين من هلب الولياة او ولائ التأمين اةخرى
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39

السلطات العامة

هلب التكل ة اإلعافية إلعالف المباني والم تويات إلى وععها السا
والتي يتم تكبدها فاق مسبب عرورف ايمت ا للوائح البناً أو يرها من
اللوائح مموجب أو مإطرف مموجب أى انو

رلماني مع اللوائح

الداخلية ةى هي ة عامة نتيية الضرر ماست ناً (أ ) التكل ة المتكبدف
في ايمت ا لهلب اللوائح أو الشروم ( )1فيما يتعل ماةع ارر التي
حدل

بت منح هلب التغطية اإلعافية ( )2فيما يتعل مالضرر ير

المإمن عليق مموجب هلا الاسم ( )3اللى تم مموجبق اإلشعار تم
تاديمق إلى حامت الولياة بت حدوث الضرر ( )4اللى يوجد فيق
مطلب ائم لم يتم تن يلب معد ( )5فيما يتعل مالممتلكات ير التال ة
أو اةجااً ير التال ة من الممتلكات مخال

المإسسات (ما لم يتم

استبعالها على وجق الت ديد) من ذلك جاً من الممتلكات المتضررف
(ب) التكل ة اإلعافية التي كا من الممكن أ تكو مطلوبة إل الح
الممتلكات المتضررف إلى حالة مساوية ل التها عندما كا اليديد ي د
من ايمت ا لهلب اللوائح واةن مة الداخلية ولم تنشأ ايشتراطات( .ج)
مبلغ أى عريبة سعرية تطوير الواجب أو الرسوم أو التاييم اةخرى
الناش ة عن زيالف رأس الما والتي د تكو مست اة الدفع فيما يتعل
مالممتلكات مسبب ايمت ا ةى من الشروم الملكورف أعالب
ييب أ يبدأ عمت ايستعالف ويتم تن يلب مإي ال معاو وعلى أى حا
شهر معد الضرر أو في ضو
ييب إنمالق في ضو الني عشر اا

الو

كليا أو
اإلعافي اللى د تسمح مق الشركة كتا ايا ويمكن تن يلب ا

جا ائيا على موعو مو ع آخر لم يتم زيالف مسإولية الشركة مموجب

هلب التغطية اإلعافية إذا تم تخ يح مسإولية الشركة مقر الن ر
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عن هلب التغطية اإلعافية عن طري تطبي أى من الشروم واةحكام
الوارلف في هلا الاسم أو السياسة (مخال

ما ينت عن ذلك) من هلا

البند) لم يتم تخ يح مسإولية الشركة مموجب هلب التغطية اإلعافية
مالتناسب .ال د مموجب هلا التمديد هو كما هو ملكور في جدو
الولياة

Document Number: 121554

40

ند ايعالف

ناً على خيار الشركة
يمكن منح إعالف الوعع إلى سا عهدب ا
نأساس لتسوية مطالبة حدل مموجب هلا الاسم مخال ما يتعل
مموظ ي مديرى اةسهم
وألاف ولورات الماتنيات الشخقية لمالمس الاائرين .في حالة تن يل
إعالف التأهيت من بت الشركة  ،يتم احتساب المبلغ المست

الدفع

وفاا لما يلي ويخضع لألحكام الخا ة الملكورف ألناب:
 1عندما يتم تدمير الممتلكات المإمن عليها( :أ) إذا كا المبنى -
إعالف ناً الممتلكات (ب) إذا كان

الممتلكات اةخرى  -استبدالها

مممتلكات مماللة في كلتا ال التين في حالة مساوية أو مماللة إلى حد
اتساعا من حالتها اليديدف  2حي
نبير ولكن ليس أفضت أو أن ر
ا

تتضرر الممتلكات المإمن عليها :إ الح أو استعالف الياً التالف من
الممتلكات إلى حالة مساوية أو مماللة إلى حد كبير ولكنها ليس
اتساعا من حالتها عندما تكو جديدف
أفضت أو أن ر
ا
أحكام خا ة

(أ) ييب أ تبدأ أعما ايستعالف التي يمكن إجراؤها على مو ع آخر
وبأى طرياة مناسبة لمتطلبات حامت البوليقة الخاععة لمسإولية
الشركة التي ي يتم زيالتها  ،وتن يلها مإي ال معاو وإي لن يكو هناك
مدفوعات تتياوز ييب ت ديد المبلغ اللى كا يمكن لفعق مموجب
هلب السياسة إذا لم يتم إلراج هلا الشرم فيها
(ب) ييب أي تتياوز مسإولية الشركة مبلغ التأمين أو حد المسإولية
المنقوص عليق في اليدو
(ج) عندما تتعر

أى ممتلكات مإمنة لضرر جا ائيا فاق  ،ييب أي
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تتياوز مسإولية الشركة المبلغ اللى يم ت التكل ة التي كا من الممكن
مطالبة الشركة دفعها ماا ت ايستعالف إذا تم تدمير هلب الممتلكات
المإمن عليها مالكامت
(ل) لن يتم لفع أى مبلغ يتياوز المبلغ اللى كا سيتم لفعق في حالة
عدم وجول هلا الشرم
(م) ما لم تبدأ ايستعالف لو تأخير ير معاو
( )2حتى يتم تكبد تكل ة ايسترلال مال عت
( )3إذا كان

الممتلكات المإمن عليها في و

حدوث الضرر مإمنة

من بت أى تأمين آخر يتم تن يلب من بت حامت الولياة أو نيامة عنق
واللى ي يكو على ن س أساس ايستعالف
مإمنا مشكت
(هر) يتم اإلعال عن كت عنقر مموجب هلا الشرم ا
من قت وفاا لشرم المتوسق التالي :إذا كا المبلغ يم ت خمسة

ولمانين في المائة من التكل ة التي كا من الممكن تكبدها في حالة
إعالف الوعع مالكامت في و

إعالف الوعع السا  .من الممتلكات

التي يغطيها هلا العنقر د تم تدميرها يتياوز المبلغ المإمن عليق
عليق عند دً أى عرر يكو أ ت من يمة الممتلكات المغطاف عمن
هلا المبلغ المإمن عليق  ،ييب تخ يح المبلغ المست
بت الشركة فيما يتعل

الدفع من

هلا الضرر مشكت متناسب .

(و) تطب جميع الشروم واةحكام الوارلف في هلا الاسم والشروم
العامة والشروم وايست ناًات لهلب السياسة
( )1إلى أى مطالبة مست اة الدفع مموجب أحكام هلا الشرم مخال
ال ايت التي تختلف فيها

راح اة حسب شروم هلا الشرم
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( )2عندما تكو المطالبات مست اة الدفع كما لو أ هلا الشرم لم
يتم إلراجق

41

ازالة ايناا

التكاليف والمقروفات التي يتكبدها مالضرورف حامت الولياة مموافاة
الشركة في  1إزالة ال طام  2ت كيك و  /أو هدم  3لعم أو لعم 4
عول على جاً أو أجااً من الممتلكات المإمن عليها واسطة هلا
الاسم
ييب أ تاتقر مسإولية الشركة عن هلب التغطية اإلعافية على
المبلغ المإمن عليق للعنقر ذى القلة وي تايدب مأى شكت من
اةشكا شريطة أي يتياوز المبلغ المست

الدفع المتعل مالمخاو
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ةى تكاليف ومقروفات من هلا الابيت  ٪10من المبلغ المإمن عليق.
عدم لفع أى تكاليف ومقاريي  1متكبدف في إزالة ال طام ماست ناً
مو ع هلب الممتلكات المإمن عليها المدمرف أو التال ة والمنطاة المياورف
مباشرف لهلا المو ع  2والناش ة عن تلوث الممتلكات و  /أو اةر
ير المإمنة واسطة هلا الاسم

42

ند ايييار مست
الدفع

ي يسرى أى تأمين على اإلييار إي إذا كا (أى من) المبنى
(المباني) الملكور أو أى جاً منق ير

الح لإلشغا نتيية تدميرب

ٍ
وعندئل ييب أي يتياوز المبلغ المست
أو تل ق ،

هلب النسبة من

المبلغ المإمن عليق على اإلييار م ت ال ترف الالزمة لإلعالف إلى ما
نان
43

استبدا الم اتيح

44

ند يع ال ائدف

عليق ت مت مدف إييار المإمن عليق

يمتد التأمين في هلا الاسم ليشمت التكاليف المتكبدف نتيية لالستبدا
الضرورى ليميع اة ا في المبنى معد سر ة الم اتيح من المبنى أو
من منا أى شريك مدير أو موظف مخو م يازف هلب الم اتيح
شريطة أ يكو ييب أي تتياوز مسإولية الشركة عن هلب التغطية
اإلعافية  5000لرهم إماراتي فيما يتعل مأى فترف تأمين واحدف
في حالة حدوث خسارف أو تدمير أو تلف أى ممتلكات مإمنة  ،ييب
على المإمن لق أ يكو

د تعا د على يع حقتق في هلب الممتلكات

 ،وييب أي يكو الشراً د انتمت معد ذلك عند إتمام عملية الشراً ،
المشترى (إذا ير مإمن على الممتلكات من بت أو نيامة عنق عد
هلا التدمير أو الضرر) ي

لها ايست الف من هلا التأمين مادر ما
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يتعل

هلب الخسارف أو التلف أو الضرر لو المساس م اوق
والتاامات المإمن لق أو الشركة حتى تاريخ اينتهاً

45

ند عرر الدخا

46

شرم عدم عمت المرشات

47

تمديد تسرب الرش

يتم اإلعال والموافاة مموجب هلب الولياة على أ هلب الولياة تغطي
الخسارف و  /أو الضرر اللى يل

مالممتلكات المإمن عليها ،

والناجمة مباشرف عن الدخا النات عن حري فعلي في المبنى المإمن
عليق  ،مما يإلى إلى مطالبة

ي ة مموجب هلب الولياة .مع مراعاف

شروم وأحكام واست ناًات السياسة مخال

ذلك

ي ييوز المساس مالغطاً المادم في هلا الاسم من هلب الولياة في
حالة إياا

تشغيت أى رشاش آلي ألناً إجراً التعديالت أو اإلعافات

أو اإل الحات أو التيديدات أو الت تيش أو ايختبار أو ما شامق ذلك
من الم هوم والمت

عليق مموجب هلا أ التأمين فيما يتعل

هلب

الولياة يمتد ليشمت خسارف التدمير أو الضرر الناجم عن التسرب
العرعي للمياب أو الغاز من تركيب رشاش أوتوماتيكي شريطة أي
تكو الشركة مسإولة مموجب هلا التمديد عن تدمير الخسارف أو
الضرر النات عن التسرب الناجم عن :أ) اإل الحات أو التعديالت
للمباني أو المباني ب) تركيب الرشاشات التي يتم إ الحها أو إزالتها
أو تمديدها ج) التيميد ينما تكو المباني في ملكية المإمن لق و /
أو اإلييار فار ة أو ير مستخدمة ل) الطلب ال كومة أو أى سلطة
م لية أو سلطة مختقة أخرى هر) عيوب في البناً أو ال الة التي
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يكو المإمن لق على علم ها .ال د مموجب هلا التمديد هو كما هو
ملكور في جدو الولياة

48

شرم إ رار المخاو

مالن ر إلى أ

سق التأمين مموجب هلب الولياة مإ

من حي

أنق

يتم احتسامق على  ٪100من مبلغ التأمين مموجب هلب الولياة
ويخضع للتعديت عند انتهاً كت فترف تأمين .يواف المإمن لق على
التقريح لشركة طوكيو نارين اند نيتشيدو فاير انشورانس كومباني
نتامة يمة مخاونهم (مخال

البيع مالتيائة) على اةساس التالي ،

أى الايمة المعرعة للخطر في اليوم اةخير من كت شهر وتاديم هلا
يوما من اليوم اةخير من كت شهر
اإلعال في ضو لاللين ا
تاويمي  ،م ت هلا اإلعال إلى أ يتم التو يع عليها من بت شخي
مسإو مخو مالتو يع نيامة عنهم .في حالة عدم اإلعال في ضو
ال اللين يو اما الملكورف أعالب ُ ،يعتبر المإمن عليق د أعلن عن مبلغ
التأمين مموجب هلب ايت ا ية على أنق الايمة المعرعة للخطر
 - 1عند انتهاً كت فترف تأمين ُ ،ي سب الاسق على أساس معد

التعديت الم دل في جدو الولياة على متوسق المبلغ المإمن عليق ،
أى إجمالي الايمة المعلنة أو التي ُيعتبر أنق تم اإلعال عنها ماسومة
على عدل اإل اررات المست اة ليعلها .إذا كا الاسق النات أنبر من

الاسق المإ

 ،ييب على المإمن لق لفع ال رق ؛ إذا كا أ ت  ،يتم
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سدال ال رق للمإمن عليق ولكن ييب أي يتياوز هلا السدال  ٪ 25من
إجمالي الاسق المإ

نسبة .٪ 100

 .2ييب أ يكو أساس الايمة لإلعال هو الايمة السو ية وأى
خسارف مموجب هلب ايت ا ية ييب أ تتم تسويتها على أساس الايمة
السو ية مباشرف بت الخسارف.
 .3إذا تبين معد و و الخسارف أ مبلغ اإلعال اةخير السا
للخسارف أ ت من المبلغ اللى كا ييب اإلعال عنق  ،فسيتم تخ يح
المبلغ اللى كا يمكن للمإمن لق استرلالب ممادار نسبة م ت مبلغ
التقريح اةخير الملكور تتواف مع المبلغ اللى ييب اإلعال عنق
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 . 4مغح الن ر عن حدوث خسارف  ،من الم هوم أنق ييب ايحت اظ
مالمبلغ المإمن عليق في جميع اةو ات خال عملة الولياة  ،وبالتالي
يتعهد المإمن لق دفع عالوف إعافية على مبلغ أى خسارف تناسبية من
تاريخ ذلك .خسارف ينتهاً فترف التأمين  ،حي

يتم احتساب الاسق

مالسعر المطب على المخاونات التي تم إتالفها وي يتم أخل هلا
الاسق اإلعافي في ايعتبار وييب أ يكو مختلا ا عن التعديت
النهائي للاسق
 .5في حالة إلغاً هلب الولياة من بت المإمن لق ألناً عملتها (سواً
نان

مخاونات أم ي)  ،ييب أ يكو

مق

سق التأمين اللى ت ت

الشركة هو سق ال ترف الاقيرف المناسب الم سوب على متوسق المبلغ
المإمن عليق حتى تاريخ اإللغاً  ،أو  ٪75من الاسق المإ

أيهما

أنبر ؛ ولكن إذا تم إلغاً البوليقة من بت المإمن لق معد حدوث
الخسارف  ،فإ الاسق اللى ييب أ ت ت

مق الشركة يكو هو النسبة

التناسبية للاسق الم سوب على متوسق المبلغ المإمن عليق حتى
تاريخ اإللغاً ماإلعافة إلى النسبة التناسبية للاسق من تاريخ الخسارف
إلى انتهاً فترف التأمين على مبلغ الخسارف المدفوعة أو  ٪75من
الاسق المإ

أيهما أنبر
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 .6ييب أي يتياوز ال د اة قى لمسإولية الشركة المبلغ المإمن
عليق مموجب هلب ايت ا ية وي ييوز ت قيت سق التأمين على الايم
التي تايد عن ذلك .ومع ذلك  ،ييوز زيالف المبلغ المإمن عليق مات اق
مسب مع الشركة وفي هلب ال الة سيتم تسييت المبلغ اليديد المإمن
عليق والتاريخ اللى يقبح فيق سارى الم عو في الولياة عن طري
المقال ة .إذا كان
و

اةسهم المإمن عليها مموجب هلب ايت ا ية في

الخسارف ذات يمة جماعية أنبر من المبلغ المإمن عليق  ،فسيتم

اعتبار المإمن لق على أنق مإمنق الخاص لل رق ويت مت نسبة ا لة
للتقدي من الخسارف وفاا لللك .ييب أ يخضع كت عنقر  ،إذا
نا أن ر من عنقر  ،في المخاو (مخال

التيائة) لهلا الشرم

مشكت من قت .من المإكد أ كت وليقة تغطي مخاو المإمن لق
على أساس اإلعال ييب أ تكو متطاماة في القيا ة  ،ويخضع
هلا التأمين من جميع النواحي للشروم المطبوعة للولياة ماست ناً ما
يمكن أ تتنو مق هلب الشروم الخا ة
49

شرم المااعاف والعمت

في حالة الخسارف أو الضرر أو الخسارف أو الضرر الوشيك مموجب
هلب ايت ا ية  ،ييب أ يكو

انونيا وعرورايا للمإمن عليق أو
ا

عواملق أو عواملها والعاملين والمعينين للمااعاف والعمت والس ر للدفا
وال ماية والتعافي .من الممتلكات المإمن عليها  ،أو أى جاً منها
لو اإلخال

هلا التأمين  ،ي يعتبر تقر المإمن لق أو الوكالً

في استعالف و  /أو ح

و  /أو ال اظ على الممتلكات المإمن عليها

في حالة و و كارلة تنازيا أو بواي للتخلي .ييب أ تت مت شركة
التأمين المقاريي المإمن عليها وفاا لل د اة قى الم دل في جدو
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الولياة

50

شرم اإلزالة المإ تة

51

ند المستاجرين

الم تويات ألناً إزالتها مإ تاا للتن يف  ،اختبار إ الح التيديد أو
الخدمة أو أ ار

أخرى مماللة في أى مكا لاخت لولة اإلمارات

العربية المت دف مما في ذلك ألناً النات شريطة أ تكو مسإولية
الشركة عن م ت هلب التغطية اإلعافية فيما يتعل ماةعرار التي
ت دث في مكا آخر ير المبنى حتى ال د الم دل وفاا ليدو
الولياة أو البيانات ال علية أيهما أ ت  ،تتم تغطية كتب وخطق عمت
المستندات ألناً إزالتها مإ تاا في أى مكا لاخت لولة اإلمارات العربية
المت دف شريطة أي تتياوز مسإولية الشركة عن هلب التغطية اإلعافية
ال د الم دل في جدو الولياة أو الايم ال علية أيهما أ ت ي تنطب هلب
ديدا ،
التغطية اإلعافية على خا ية واحدف مإمنة مشكت أن ر ت ا
وسيارتا وشاسيق م رك مرخقا لالستخدام العالى للطرق ، 3
ممتلكات ي ت

ها حامت البوليقة في أمانة مخال

ا يت

والمقنع
لن يتألر التأمين مموجب هلا مأى فعت أو إ ا

ير معرو

أو

خارج عن سيطرف المإمن لق من جانب أى مستأجر يشغت أو يستخدم
المبنى مشرم أ ياوم المإمن لق  ،فور علمق للك  ،مإخطار الشركة
و لفع سق إعافي إذا لام اةمر
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52

ند التناز عن حوالة
ح

في حالة وجول مطالبة مموجب هلب السياسة  ،تواف شركة التأمين
على التناز عن أى تعويضات أو تعويضات حاو ية د ت قت عليها
عن طري ال لو عد المالك  /الاوار

55

ند العما

ُيسمح للعما مالتواجد في أمانن العمت مغر
وتعديالت أخرى من و

إجراً تعديالت هيكلية

خر لو اإلخال

هلا التأمين.
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