بند م راقبة املطالبات )(LM4
بالرغم من أي نص مخالف متضمن في هذا التأمين ،يتمثل أحد الشروط املسبقة بالنسبة ملسؤولية شركات
التأمين بموجب هذا التأمين في:
(أ) يقدم املؤمن عليه إشعار خطي لشركة التأمين في أقرب وقت ممكن بأي مطالبة يتم تقديمها ضد املؤمن
عليه فيما يتعلق باألعمال املؤمن عليها بموجبه أو بإخطاره بأي مالبسات يمكن أن تؤدي لهذه املطالبة.
(ب) يزود املؤمن عليه شركة التأمين بكافة املعلومات التي يعلمها حول املطالبات الفعلية أو املطالبات املحتملة
التي يتم اإلخطار بها وفقا ملا ورد أعاله وبعد ذلك يبقي شركة التأمين على اطالع تام بجميع املستجدات في هذا
الصدد في أقرب وقت ممكن.
(ج) يحق لشركة التأمين في أي وقت تعيين خبراء تسوية و/أو ممثلين عنها للقيام مقامها في اإلشراف على جميع
التحقيقات والتقديرات والتسويات املتعلقة بأي مطالبة تخطر بها شركة التأمين على النحو سالف الذكر.
(د) يجب على املؤمن عليه التعاون مع شركة التأمين وأي شخص أو أشخاص آخرين تنتدبهم إلجراء التحقيق
والتقدير والتسوية لهذه املطالبة.
97/1/1
NMA2738
شرط دفع قسط التأمين
بالرغم من أي نص ورد خالف ذلك في هذا العقد أو أي ملحق له ،يتم تطبيق الشرط اآلتي فقط فيما يتعلق
بعدم دفع القسط.
ويتعهد املؤمن عليه بسداد القسط كامال لشركة التأمين في خالل  90يوم من بداية العقد ( أو حال استحقاقه،
فيما يتعلق بأقساط الدفعات).
في حال عدم سداد القسط املستحق بموجب هذا العقد لشركة التأمين في خالل  90يوم من بداية هذا العقد
(وفي تاريخ استحقاقه فيما يتعلق بأقساط الدفعات) ،يحق لشركة التأمين إلغاء هذا العقد وذلك بإخطار
املؤمن عليه بذلك خطيا من خالل الوسيط التأميني .وفي حال اإللغاء ،فإن قسط التأمين يعتبر مستحق الدفع
لشركة التأمين على أساس تناسبي عن الفترة التي كانت فيها الشركة عرضة للخطر ولكن يجب دفع قسط العقد

كامال لشركة التأمين في حال وقوع خسارة أو حدث ما قبل تاريخ اإلنهاء ينشأ عنه مطالبة صالحة بموجب هذا
العقد.
وقد تم االتفاق على أن ترسل شركة التأمين إشعار مسبق باإللغاء ال تقل مدته عن  15يوم للمؤمن عليه من
خالل الوسيط .وفي حال دفع قسط التأمين كامال لشركة التأمين قبل انتهاء فترة اإلشعار ،يعتبر إشعار اإللغاء
الغيا تلقائيا .وإذا لم يحدث ذلك ،ينتهي العقد تلقائيا بنهاية فترة اإلشعار.
في حال ارتأت أي محكمة أو هيئة إدارية صاحبة اختصاص بطالن أو عدم نفاذ أي من نصوص هذا الشرط،
فإن هذا البطالن أو عدم النفاذ ال يؤثر على النصوص األخرى لهذا الشرط التي تبقى بكامل سريانها ونفاذها.
08/09/30
LSW3001
إشعارإلغاء مدته  30يوم من أحد الطرفين
يجوز إلغاء هذه البوليصة سواء عن طريق املؤمن عليه أو شركة التأمين وذلك بتقديم إشعار خطي للطرف
اآلخر باإللغاء مدته  30يوم يسري اعتبارا من التاريخ املوضح في خطاب اإللغاء .وفي أي من الحالتين ،يتم إرجاع
نسبة من قسط التأمين عن الجزء غير املنتهي من فترة املخاطرة.
شرط تقييد العقوبات واالستثناء
ال تلتزم أي شركة تأمين بتوفير تغطية تأمينية أو سداد قيمة أي مطالبة أو توفير أي مزايا بموجبه إذا كان توفير
هذه التغطية أو سداد قيمة هذه املطالبة أو توفير مثل هذه املزايا سيعرض تلك الشركة ألية عقوبات أو حظر
أو تقييد بموجب قرارات األمم املتحدة أو عقوبات تجارية أو اقتصادية أو قوانين أو لوائح االتحاد األوروبي أو
اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية.
LMA3100
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شرط تغيراملخاطر
تم التعهد بأن البيانات والتفاصيل الواردة في نموذج التقديم املشار إليه في الجدول وأي معلومات مكملة لها
متعلقة بذلك يقدمها املؤمن عليه بنفسه أو من خالل وكيل عنه هي أساس هذه البوليصة وتعتبر متضمنة فيها.
ويوافق املؤمن عليه بقبوله لهذه البوليصة على:
 أن البيانات والتفاصبل الواردة في نموذج التقديم وأي معلومات مكملة لها هي إقرارات عادلة بأن هذهالبوليصة قد تم إصدارها اعتمادا على صحة هذه اإلقرارات؛ و
 أنه في حال تضمن نموذج التقديم أو أي معلومات كملة له أي بيانات مغلوطة قد تؤثر ماديا على قبولاملسؤولية عن املخاطر بموجبه بواسطة شركة التأمين ،تعتبر هذه البوليصة الغية تماما ومنعدمة
األثر كليا.
يجب على املؤمن عليه تقديم إشعار خطي في حال طرأ تعديل في أي حقيقة مادية يتعلق باألعمال أو املدراء أو
األنشطة منذ إكمال نموذج التقديم وذلك أثناء فترة البوليصة.
والوقائع املادية هي تلك التي ترى شركة التأمين أنها يحتمل أن تؤثر على قبول وتقييم تأمينك والتي تشمل على
سبيل املثال ال الحصر:
 تغير ملحوظ في نطاق الخدمات املهنية املقدمة. -تغير ملحوظ في الرسوم.

 -تغير في الخدمات املهنية املقدمة على املستوى الجغرافي.

 إذا كان املؤمن عليه عرضة للدمج أو االستحواذ.يحق لشركة انتارا ليمتد حينئذ فرض قسط تأمين إضافي والشروط واألحكام التي تراها مناسبة.

شرط مركزدبي املالي العاملي -محكمة لندن للتحكيم الدولي
يحال أي نزاع متعلق بمعلومات أو أداء أو تفسير أو بطالن أو إنهاء أو إلغاء هذه االتفاقية أو أي نزاع ينشأ عنها
أو بخصوصها بأي شكل من األشكال إلى التحكيم وفقا لقواعد تحكيم مركز دبي املالي العاملي -محكمة لندن
للتحكيم الدولي (" القواعد") ،وتعتبر هذه القواعد مندرجة في هذا الشرط على سبيل اإلشارة .وألغراض أي
دعوى تحكيم تقام إعماال لهذا الشرط:
أ) يبلغ عدد املحكمين ثالثة أشخاص (" هيئة االتحكيم")؛
ب) مقر التحكيم سيكون في [ مركز دبي املالي العاملي]؛
ج) مكان التحكيم سيكون في [ دبي]؛
د) اللغة املستخدمة في التحكيم هي اللغة اإلنجليزية.
ويلتزم كل من الطرفين:
أ) بالخضوع لالختصاص غير الحصري ملحاكم [ مركز دبي املالي العاملي] ألغراض املصادقة على أي قرار يصدر
في دعوى التحكيم املنظورة وفقا لهذا الشرط؛
ب) بعدم الطعن في أي قرار تحكيم يصدر في دعوى التحكيم املنظورة وفقا لهذا الشرط؛ و
ج) بعدم االعتراض أو الطعن في أي طلب بتنفيذ أي قرار تحكيم صادر في دعوى التحكيم املنظورة وفقا لهذا
الشرط في أي محكمة وأن يخضع الختصاص تلك املحكمة ألغراض دعوى التنفيذ تلك.

ملحق فقدان املستندات
بالرغم من أي نص متضمن في هذا العقد خالف ذلك ،تم االتفاق بموجبه على أنه في حال اكتشف املؤمن عليه
خالل الفترة املحددة في الجدول أن أي مستندات ( كما يتم تعريفها الحقا) تعود ملكيتها أو عهد بها للشركة
املذكورة في الجدول أو سلفها في األعمال ،والتي قد يعتقد أو يفترض حاليا أو فيما بعد أنها ،في عهدة الشركة
املذكورة ،أو في عهدة أي شخص آخر عهد إليه أو أودعت لديه هذه املستندات من جانب الشركة املذكورة أثناء
السير الطبيعي لألعمال ،في حدودة املنطقة املسماة في الجدول ،اكتشف تدمير أو تلف أو فقدان أو ضياع هذه
املستندات وتعذر الحصول عليها بعد البحث املضني ،تعوض الشركة املؤمن عليه ضد:
أ) املسؤولية القانونية أيا كانت طبيعتها والتي قد يتحملها املؤمن عليه تجاه أي شخص آخر نتيجة لدمار
أو تلف أو فقدان أو ضياع هذه املستندات؛ و
ب) التكاليف واملصاريف أيا كانت طبيعتها والتي يتكبدها املؤمن عليه الستخراج بدل فاقد لهذه املستندات
أو استعادتها.
تعريف
املقصود " باملستندات" في هذا امللحق هي الصكوك والوصايا واالتفاقيات والخرائط واملخططات والسجالت
والدفاتر والخطابات والشهادات والنماذج والوثائق أيا كانت طبيعتها ،سواء كانت خطية أم مطبوعة أم
منسوخة بأي طريقة كانت ( باستثناء السندات لحامله ،القسائم ،األوراق البنكية ،أوراق العمالت ،األدوات
القابلة للتداول والسجالت الصادرة عن نظام الحاسوب).
شروط
أ) لن يتم زيادة مبلغ التأمين بموجب هذه البوليصة بسبب هذا امللحق.

ب) تطبق نسبة الخصم على هذا امللحق بشكل مشابه .وفي حالة الحد الفرعي ،فإنها تطبق بالنسبة ذاتها إلجمالي
حد التأمين.
ج) يجب أن يتم إثبات أي مطالبة بتكاليف أو مصاريف تحملها املؤمن عليه الستبدال أو استعادة املستندات
من خالل فواتير أو حسابات مع مراعاة موافقة املوظف املختص الذي تعينه الشركة بموافقة املؤمن عليه.
مع مراعاة خالف ذلك شروط وأحكام واستثناءات هذه البوليصة.

ملحق القذف وتشويه السمعة
بالرغم من أي نص متضمن في هذا العقد خالف ذلك ،تمتد هذه البوليصة لتشمل تعويض املؤمن عليه (بغض
النظر عن االستثناء أ) ضد أي مطالبة أو مطالبات قد تقدم ضده أو ضد أي منهم أثناء الفترة املحددة في
الجدول بسبب القذف وتشويه السمعة بألفاظ شفوية أو عبارات مكتوبة صادرة عن
أ) املؤمن عليه بصفته الواردة في الجدول
ب) أي شخص أو أشخاص آخرين قد يدخلون الشركة املؤمن عليها أثناء فترة سريان هذه البوليصة بصفة
مهنية وفقا للشرط العام ج) أدناه ،ولكن مع كون التغطية تقتصر على أنشطة هؤالء األشخاص بعد انضمامهم
للمؤمن عليه.
ج) أي شخص يعينه املؤمن عليه
لتسيير ،بواسطة أو نيابة عن الشركة املذكورة ،أية أعمال بصفته املهنية.

شروط
أ) لن يتم زيادة مبلغ التأمين بموجب هذه البوليصة بسبب هذا امللحق املضاف.
ب) تطبق نسبة الخصم على هذا امللحق بشكل مشابه .وفي حالة الحد الفرعي ،فإنها تطبق بالنسبة ذاتها
إلجمالي حد التأمين.
مع مراعاة خالف ذلك شروط وأحكام واستثناءات هذه البوليصة.
ملحق خيانة األمانة من جانب املوظفين
بالرغم من أي نص متضمن في هذا العقد خالف ذلك ،تمتد هذه البوليصة لتشمل تعويض املؤمن عليه (بغض
النظر عن االستثناء ب) ضد أي مطالبة أو مطالبات قد تقدم ضده أو ضد أي شخص يعمل لديه أثناء الفترة
املحددة في الجدول بسبب أي خيانة أو احتيال أو تصرف إجرامي أو خبيث أو خطأ.

شروط
أ) لن يتم زيادة مبلغ التأمين بموجب هذه البوليصة بسبب هذا امللحق املضاف.
ب) تطبق نسبة الخصم على هذا امللحق بشكل مشابه .وفي حالة الحد الفرعي ،فإنها تطبق بالنسبة ذاتها
إلجمالي حد التأمين.
ج) في حال تم الدفع فيما يتعلق بمطالبة ،وحلت الشركة محل املؤمن عليه في حقوق االسترداد فيما يتعلق
بهذا األمر ،يجوز للشركة ممارسة أي من هذه الحقوق ضد أي شريك و/أو موظف لدى املؤمن عليه إذا
كانت املطالبة ناجمة أو ناشئة عن خيانة أو احتيال أو تصرف إجرامي أو خبيث أو خطأ من جانب املوظف.
مع مراعاة خالف ذلك شروط وأحكام واستثناءات هذه البوليصة.

استثناء الواليات املتحدة األمريكية /كندا

تم االتفاق على أن هذه البوليصة ال تنطبق على أي مطالبة تقدم في دوائر االختصاص في الواليات املتحدة
األمريكية أو كندا وكذلك أي مطالبة تقدم في أي مكان آخر لتنفيذ حكم في الواليات املتحدة األمريكية أو كندا
سواء عن طريق اتفاقية متبادلة أو خالف ذلك.
وتسري جميع شروط ونصوص وأحكام هذه الشهادة وتنفذ بالكامل ،باستثناء ما نص عليه خالف ذلك في هذا
امللحق.
استثناء الحريرالصخري وفطرالعفن السام
ما يستند إلى أو ينجم عن أو ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أو نتيجة أو له عالقة باآلتي:
أ) تصنيع واستخراج وتجهيز وتوزيع واختبار ومعالجة وإزالة وتخزين والتصرف في وبيع واستعمال أو
التعرض للحرير الصخري أو املواد أو املنتجات التي تحتوي عليه سواء كان هناك سبب آخر للخسارة
أم ال من املمكن أن يكون قد ساهم بالتزامن أو بأي تسلسل في املطالبة؛ أو
ب) " الفطريات" سواء كان هناك سبب آخر للخسارة أم ال من املمكن أن يكون قد ساهم بالتزامن أو بأي
تسلسل في املطالبة؛
" الفطريات" تعني هنا أي فطر أو غشاء مخاطي أو أي ناتج عرض ي أو نوع من التفش ي الناجم عن هذا
الفطر أو الغشاء املخاطي ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر فطر العفن ،العفونة ،الزيفان
الفطري ،األبواغ أو أي أهباء جوية بيولوجية املنشأ.
استثناء املدراء واملسؤولين
تم التفاهم واالتفاق بموجبه على أن يستثنى من هذه البوليصة كافة املبالغ التي يصبح املؤمن عليه ملزما
بدفعها كتعويضات عن أضرار وتكاليف دفاع املدعي ومصاريف مطالبات نتيجة ألية مطالبة تنشأ عن أي
تصرف غير قانوني أو إهمال أو خطأ أو إغفال أو خيانة ثقة فعلية أو مزعومة أو مخالفة ضمان امتالك السلطة
والصالحية أو مخالفة الواجب فعليا أو على سبيل املحاولة من جانب مدير أو مسؤول أو موظف وكان الدافع
لهذه املطالبة هو شغله ملنصب املدير أو املسؤول أو املوظف وتصرفه بتلك الصفة .وقد تم التفاهم على أن
هذا االستثناء ال ينطبق على أي مطالبة تنشأ عن الخدمات املهنية للمؤمن عليه.

استثناء الخسارة املالية غيراملباشرة
يستثنى من هذه الشهادة /البوليصة أية مطالبات بخسارة غير مباشرة .ولتجنب الشك ،تعرف الخسارة غير
املباشرة بأنها أي خسارة غير مباشرة تنشأ عن تصرف إهمالي أو خطأ إهمالي أو إغفال إهمالي من جانب املؤمن
عليه وتشمل على سبيل املثال ال الحصر خسارة الربح و/أو الدخل وفقدان الفرصة وفقدان الشهرة التجارية
وخسارة االستعمال وخسارة اإلنتاج وزيادة تكلفة التشغيل.
شرط استثناء الهجمات اإللكترونية
1-1

2-1

مع مراعاة البند  2-1أدناه فقط ،ال يغطي هذا التأمين بأي حال من األحوال املسؤولية عن الخسارة أو
الضرر أو املصروفات الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أو الناشئة بسبب استعمال أو
تشغيل ،بغرض إلحاق األذى ،أي حاسوب أو أنظمة حاسوبية أو برمجيات حاسوبية أو كود ضار أو
فيروس حاسوبي أو معالجة أو أي نظام إلكتروني آخر.
في حال إضافة هذا الشرط للبوالص التي تغطي مخاطر الحرب ،الحرب األهلية ،الثورة ،التمرد،
العصيان املدني أو اإلضراب الناتج عنه أو أي فعل عدائي بواسطة أو ضد دولة محاربة أو اإلرهاب أو
أي شخص يتصرف بدافع سياس ي ،لن يسري البند  1-1الستثناء الخسائر ( التي كانت ليتم تغطيتها
خالف ذلك) الناجمة عن استخدام أي حاسوب أو نظام حاسوبي أو برمجيات حاسوبية أو أي نظام
إلكتروني آخر في نظام إطالق و/أو توجيه و/أو آلية إطالق أي سالح أو صاروخ.
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استثناء الوكالء واالستشاريين من الباطن واملقاولين من الباطن
أية مطالبة تعزى بشكل مباشر أو غير مباشر أو يزعم أنها تنسب كليا أو جزئيا أو تنشأ عن أي وكالء أو
استشاريين من الباطن أو مقاولين من الباطن.
تبقى جميع الشروط واألحكام األخرى للبوليصة دون تغيير.
استثناء الغرامات واملخالفات واألضراراملثالية أو الجزائية أو املقطوعة
تم اإلقرار واالتفاق بموجبه على االستثناء التام لألضرار الجزائية أو املثالية والغرامات واملخالفات واألضرار
املقطوعة أو إعادة أو سحب الرسوم املهنية أو أي أضرار أخرى تنشأ عن مضاعفة األضرار التعويضية.
تبقى جميع الشروط واألحكام األخرى للبوليصة دون تغيير.
التأخير/اإلخفاق في مواكبة اإلطارالزمني
تم اإلقرار واالتفاق بموجبه على أن هذا التأمين ال يغطي املسؤولية الناجمة عن أي تأخير/إخفاق في مواكبة
اإلطار الزمني من قبل املؤمن عليه األصلي أو أي شخص أو شركة أو مؤسسة تنوب عنه أو تقوم مقامه.
وتبقى جميع الشروط واألحكام األخرى للبوليصة دون تغيير.
استثناء املسؤولية البحرية
تم االتفاق على عدم تطبيق أي تغطيات بموجب هذه البوليصة على أية أضرار تنشأ عن املسؤولية البحرية
والتي تشمل على سبيل املثال ال الحصر القائمة التالية:
• مسؤولية مستأجري السفن
• املسؤولية القانونية عن اإلرساء اآلمن

• مسؤولية عمال الشحن
• مسؤولية األبراج
• املسؤولية القانونية لعمال إصالح السفن
• مسؤولية تشغيل املحطة
• مسؤولية ناظر الرصيف
• الحماية والتعويض شامال االصطدام
• مسؤولية بناة السفن
• عمال تفريغ السفن من البضائع وعمال املوانئ في الواليات املتحدة
كما تم االتفاق على عدم تطبيق أي تغطيات تأمينية بموجب هذه البوليصة على أي أضرار تنشأ عن:
املسؤولية الناشئة عن صيانة أي مركبة بحرية أو تزويدها بالوقود أو تفريغها أو أي مركبة بحرية تحت رعاية
أو في عهدة أو تحت سيطرة املؤمن عليه؛
اإلصابة الشخصية للمسافرين على متن السفن؛
تضرر أو دمار أي رصيف أو مرفأ أو ميناء أو جسر أو عوامة أو منارة أو حاجز أمواج أو فنار أو كابل أو أي شيئ
أو بناء ثابت أو متحرك قد يتحمل املؤمن عليه مسؤوليته؛
املسؤولية عن تكلفة أو مصاريف ،أو املصاريف العرضية ،إزالة حطام أي سفينة.
وتبقى شروط وأحكام البوليصة األخرى كما هي دون تغيير.

ملحق ( تأمين) استثناء الحرب واإلرهاب
بالرغم من أي نص ورد خالف ذلك في هذا التأمين أو أي ملحق له ،تم االتفاق على أن يستثنى من هذا التأمين
الخسارة أو الضرر أو التكلفة أو املصاريف أيا كانت طبيعتها التي تعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنجم

عن أو فيما يتعلق بأي من اآلتي بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يساهم فيها بالتزامن أو بأي تسلسل
آخر؛
 .1الحرب ،الغزو ،حمالت العدوان الخارجي ،األعمال العدائية أو العمليات الحربية ( سواء كانت الحرب
معلنة أم ال) ،الحرب األهلية ،التمرد ،الثورة ،العصيان ،االضطراب املدني الذي يصل إلى حد الثورة أو
التدخل العسكري أو اغتصاب السلطة؛ أو
 .2أي عمل إرهابي.
ولغرض هذا امللحق ،املقصود بالعمل اإلرهابي هو أي عمل ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر
استخدام القوة أو العنف و/أو التهديد بهما ،يصدر عن أي شخص أو جماعة ( جماعات) ،سواء كان
يعمل لحسابه أو لحساب منظمة ( منظمات) أو حكومة ( حكومات) ،يتم ارتكابه ألغراض سياسية أو
دينية أو أيدولوجية أو أي شيئ من هذا القبيل بما في ذلك نية التأثير على أي حكومة و/أو ترويع العامة
أو أي طائفة منهم.
كما يستثنى من هذا امللحق أي خسارة أو ضرر أو تكاليف أو مصاريف أيا كانت طبيعتها تنشأ بصورة مباشرة أو
غير مباشرة أو تنجم عن أو فيما يتعلق بأي إجراء يتم اتخاذه للسيطرة على أو منع أو ردع أو أي شيئ يتعلق
بالبندين  1و/أو  2أعاله.
في حال ادعت شركة التأمين أنه بسبب هذا االستثناء فإن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصاريف ال تقع ضمن
نطاق تغطية هذا التأمين ،يتحمل املؤمن عليه عبء إثبات العكس.
وفي حال تبين أن أي جزء من هذا امللحق غير صالح أو غير نافذ ،يظل الباقي بكامل سريانه ونفاذه.
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بوليصة التأمين على الخطأ والسهو
تمهيد
حيث أن الشخص أو األشخاص أو شركة التضامن أو املنشأة أو املؤسسة التجارية املسماة في الجدول (يشار
إليها هنا وفيما بعد " املؤمن عليه") قد أرسل عرض خطي لشركة التأمين يحمل التاريخ الوارد في الجدول
ويتضمن التفاصيل والبيانات التي تشكل مع أي معلومات أخرى قد تكون قدمت أساس هذا العقد وتعتبر
متضمنة فيه ومقابل القسط املحدد في الجدول.
شرط التعويض
وافقت شركة التأمين ،وفقا لشروط وأحكام وقيود واستثناءات هذه البوليصة ،على تعويض املؤمن عليه عن
كافة املبالغ التي يصبح ملزما قانونا بدفعها كتعويضات عن األضرار وتكاليف ومصاريف املدعي نتيجة ألي
مطالبة أو مطالبات يتم تقديمها ضد املؤمن عليه ويتم إخطار شركة التأمين بها أثناء فترة التأمين املحددة في
الجدول والتي تنشأ عن اإلهمال أو الخطأ أو السهو من جانب:
(أ) املؤمن عليه
(ب) أي موظف أو مدير يعمل لدى املؤمن عليه ،أو
(ج) أي شخص آخر أو أشخاص آخرين أو شركة تضامن أو منشأة أو مؤسسة تجارية تنوب عن أو تقوم مقام
املؤمن عليه،
فيما يتعلق بتسيير أعمال املؤمن عليه على النحو املبين في الجدول.

التكاليف واملصاريف
توافق شركة التأمين على دفع كافة التكاليف واملصاريف التي يتم تحملها للتحقيق في أو الدفاع أو تسوية أية
مطالبة تقع في نطاق هذه البوليصة.
حدود مسؤولية شركة التأمين
شريطة دائما أال تتجاوز املسؤولية اإلجمالية لشركة التأمين بموجب هذه البوليصة حد التعويض املوضح في
الجدول فيما يتعلق بجميع املطالبات ( التي تشمل لغرض هذا الشرط جميع التكاليف واملصاريف التي يتم
تحملها للتحقيق في أو الدفاع أو تسوية جميع املطالبات) اليت تقدم ضد املؤمن عليه أثناء أي من فترات
التأمين.
شرط التأمين الزائد
شريطة أيضا أن تتحمل شركة التأمين فقط ذلك الجزء من كل مطالبة ( التي تشمل لغرض هذا الشرط جميع
التكاليف واملصاريف التي يتم تحملها للتحقيق في أو الدفاع أو تسوية أي مطالبة) الذي يتجاوز املبلغ الزائد
املحدد في الجدول.
وألغراض هذا الشرط ،فإن املقصود " باملطالبة" جميع املطالبات التي تنسب أو تنشأ عن السبب أو الحدث
ذاته.
في حال تحملت شركة التأمين أي نفقات تعود مسؤوليتها للمؤمن عليه بموجب هذا الشرط ،حينئذ يسدد
املؤمن عليه هذا املبلغ لشركة التأمين في الحال.
املمثلين الشخصيين القانونيين
في حال وفاة أي مؤمن عليه ،تلتزم شركة التأمين ،فيما يتعلق بأي التزام تحمله املؤمن عليه ،املمثلين
الشخصيين القانونيين للمؤمن عليه فيما يتعلق بهذه البوليصة شريطة أن يلتزم هؤالء املمثلين الشخصيين
القانويين ،كما لو كانوا هم املؤمن عليه ،باستيفاء والخضوع لشروط وأحكام واستثناءات هذه البوليصة في
نطاق تطبيقها.

تعويض املدراء واملوظفين
تقوم شركة التأمين بتعويض أي مدير أو موظف يعمل لدى املؤمن عليه حسب طلب املؤمن عليه بالطريقة
ذاتها التي يعوض بها املؤمن عليه ،شريطة دائما أن يلتزم جميع هؤالء األشخاص ،كما لو كانوا هم املؤمن عليه،
باستيفاء والخضوع لشروط وأحكام واستثناءات هذه البوليص.
املطالبة
" املطالبة" تعني-:
( )1أي مذكرة أو أمر استدعاء أو أي طلب آخر أيا كانت صفته يتم إرساله أو تقديمه أو أي ادعاء مقابل
أو مطالبة متقابلة يتم إصدارها أو تقديمها ضد املؤمن عليه بسبب أي إهمال أو خطأ أو سهو؛ و
( )2أي رسالة خطية يدعى فيها بإبالغ املؤمن عليه بهذا اإلهمال أو الخطأ أو السهو.
مدة التأمين
" مدة التأمين" تعني الفترة املحددة في الجدول امللحق بهذه البوليصة.
الشروط
اإلخطارباملطالبات
( .1أ) يرسل املؤمن عليه لشركة التأمين إشعار خطي فوري أثناء مدة التأمين-:
 1-1بأية مطالبة تقدم ضد أي مؤمن عليه؛ أو
 2-1استالم إشعار من أي شخص أو كيان يفيد فيه بنيته تقديم مطالبة ضد املؤمن عليه نتيجة
ألي إهمال أو خطأ أو سهو؛ أو
 3-1أي مالبسات تنمو إلى علم املؤمن عليه والتي يتوقع أن تؤدي إلى تقديم مطالبة ضد املؤمن
عليه ،مع إبداء أسباب توقع هذه املطالبة والتفاصيل الكاملة فيما يتعلق بالتواريخ
واألشخاص املعنيين.

وبعد تقديم هذا اإلشعار إعماال للبند  2-1أو  3-1أعاله ،سيتم اعتبار أي مطالبة الحقة بأنها
قدمت خالل مدة التأمين.
(ب) يقدم املؤمن عليه لشركة التأمين املعلومات الالزمة لها ويتعاون معها بالشكل املطلوب ويحظر عليه اطالع
أي أحد على وجود هذه البوليصة دون موافقة شركة التأمين.
التعامل مع املطالبات
 .2من ضمن الشروط املسبقة لتعويضه بموجب هذه البوليصة ،يحظر على املؤمن عليه اإلقرار
بمسؤوليته عن أي مطالبة أو تسويتها أو تحمل أية تكاليف أو مصاريف فيما يتعلق بها دون موافقة
خطية من شركة التأمين التي يحق لها تولي أمر الدفاع أو تسوية أية مطالبة نيابة عن املؤمن عليه.
وال يجب على املؤمن عليه الطعن على أي دعوى قضائية ما لم يقدم مستشار قانوني يتم االتفاق عليه
بالتبادل بين املؤمن عليه وشركة التأمين مشورته القانونية بالطعن في هذه الدعوى القضائية.
ويحق للمؤمن عليه الطعن في أي مطالبة أو دعوى قضائية على نفقته والتي ترى شركة التأمين ضرورة
التصالح فيها أو تسويتها شريطة أال تتحمل شركة التأمين مسؤولية أي أضرار أو تكاليف أو مصاريف
يتم تحملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لرفض املؤمن عليه التصالح أو تسوية هذه املطالبة
أو الدعوى القضائية.
إسقاط حق الحلول ضد املدراء أو املوظفين
 .3في حال تسديد أي مبلغ بموجب هذه البوليصة وحلت شركة التأمين بناء على ذلك محل املؤمن عليه
في حقوق االسترداد في هذا الشأن ،توافق شركة التأمين على عدم ممارسة أي من هذه الحقوق ضد
أي مدير أو موظف تابع للمؤمن عليه ما لم تكن هذه املطالبة ناجمة عن خيانة أو احتيال أو سلوك
إجرامي أو شرير أو خطأ من جانب املدير أو املوظف.

تسوية األقساط
 .4في حال حساب قسط هذه البوليصة بناء على أي تقديرات مقدمة من املؤمن عليه ،يجب على املؤمن
عليه االحتفاظ بسجل دقيق يحتوي على كافة التفاصيل املتعلقة بذلك ويسمح لشركة التأمين أو
ممثليها املعينين حسب األصول في جميع األوقات بفحص هذه السجالت .ويجب على املؤمن عليه في
خالل شهر من نهاية مدة التأمين تقديم هذه التفاصيل واملعلومات التي تطلبها شركة التأمين ،ويتم
تسوية قسط هذه الفترة والفارق املدفوع بواسطة املؤمن عليه أو املسموح به له حسبما تقتض ي
الحالة ،شريطة أال يقل قسط أي فترة تأمين عن القسط األدنى املنصوص عليه في الجدول.
اإللغ ـ ــاء
 .5يجوز إلغاء هذه البوليصة بواسطة شركة التأمين أو نيابة عنها وذلك من خالل إشعار خطي مدته
ثالثين يوما إلى املؤمن عليه ويتم تسوية القسط هنا وفقا للشرط  ،4أو في حال لم يتم حساب القسط
بناء على أي تقديرات مقدمة من املؤمن عليه ،يتم حسابه إذا بناء على استالم شركة التأمين أو
احتجازها قسط نسبي.
يتم اعتبار اإلشعار قد تم استالمه حسب األصول في سياق البريد إذا تم إرساله بالبريد املدفوع مقدما
بالشكل املالئم على آخر عنوان معلوم للمؤمن عليه.
االلتزام الواجب
 .6يمثل االلتزام الواجب واالمتثال لشروط وأحكام هذه البوليصة في نطاق ارتباطها بأي شيئ يجب فعله
أو االلتزام به من جانب املؤمن عليه شروط مسبقة للوفاء بأي مسؤولية من جانب شركة التأمين.
االستثناءات
شركة التأمين غير مسؤولة عن تعويض املؤمن عليه ضد أية مطالبة أو مطالبات،
مسؤولية رب العمل

(أ) تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن اإلصابة الجسدية أو اإلعياء أو املرض أو الوفاة التي تحدث ألي
شخص أثناء أو نتيجة لعمله لدى املؤمن عليه بموجب أي عقد خدمة أو تدريب منهي أو بسبب أي مخالفة ألي
التزام من جانب املؤمن عليه بصفة رب عمل تجاه أي موظف.
األراض ي ،املباني ،الخ
(ب) تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ملكية أو االستحواذ على أو استعمال املؤمن عليه بنفسه أو من
خالل من ينوب عنه ألي أرض أو مباني أو مركبة جوية أو مركبة بحرية أو سفينة أو مركبة مسيرة بالدفع
امليكانيكي.
خيانة األمانة
(ج) تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن خيانة أو احتيال أو فعل شرير أو غير قانوني أو خطأ من جانب
املؤمن عليه.
التشهيربالسمعة
(د) ادعاء القذف والتشهير بالسمعة
انتهاك الحقوق
(ه) ادعاء انتهاك حقوق الطبع والنسخ ،براءات االختراع ،التصميمات املسجلة ،العالمات التجارية أو انتحال
العالمات التجارية.
املسؤولية التعاقدية
(و) تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي مسؤولية يضطلع بها املؤمن عليه بموجب أي ضمان أو اتفاق
أو كفالة صريحة ما لم تكن هذه املسؤولية تم إلحاقها باملؤمن عليه بغض النظر عن هذا الضمان أواالتفاق
أو الكفالة الصريحة.
املنتجات

(ز) تنشأ أو تتعلق بالسلع أو املنتجات التي يتم بيعها أو توريدها أو إصالحها أو تعديلها أو تصنيعها أو تركيبهات
أو صيانتها بواسطة املؤمن عليه أو أي شركة تابعة له أو من قبل املقاولين من الباطن املعينين من قبله.
اإلصابة الجسدية /ضرراملمتلكات
(ح) تتعلق بأي إصابة جسدية أو إعياء أو مرض أو وفاة تحدث ألي شخص أو أي خسارة أو ضرر أو دمار ألي
ممتلكات ما لم تكن هذه املطالبة نابعة من إهمال في النصيحة أو مواصفات التصميم أو الصيغة أو مخالفة
الواجب وفقا للصفة املهنية للمؤمن عليه.
إعسار/إفالس املؤمن عليه
( ط) تنشأ أو تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإعسار أو إفالس املؤمن عليه.
التسرب والتلوث
(ي) التي تقوم على أو تنشأ عن أو تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتسرب أو التلوث أيا كان نوعه أو
تحدث نتيجة له أو لها عالقة به بأي حال من األحوال.

تأمين آخر
( ك) والذي يحق للمؤمن عليه بموجبه الحصول على التعويض بموجب أي تأمين آخر باستثناء ما يتعلق بأي
فائض عن املبلغ واجب الدفع بموجب هذا التأمين اآلخر.
املالبسات املعلومة في البداية
(ل) تنشا عن أي مالبسات أو وقائع يمكن أن تؤدي إلى مطالبة أو مطالبات بموجب هذه البوليصة والتي يكون
املؤمن عليه على دراية بها ،أو يتوجب عليه أن يكون على دراية بها بصورة معقولة ،في بداية هذه البوليصة،
سواء تم اإلخطار بها بموجب أي تأمين آخر أم ال.

التلوث اإلشعاعي والتجمعات الذرية املتفجرة
(م) التي تنجم عن أو تعزى إلى أو تحدث نتيجة ل:
( )1اإلشعاعات األيونية أو التلوث اإلشعاعي الناتج عن أي وقود ذري أو أي نفايات ذرية تخلفت من احتراق
الوقود الذري.
( )2الخواص املشعة أو السامة أو االنفجارية أو غيرها من الخواص الخطرة األخرى ألي تجميع ذري انفجاري
أو عنصر ذري مكون له.
الدعاوى القانونية
(ن) في حال إقامة دعوى تعويض عن أضرار أمام محكمة خارج املناطق املذكورة في الجدول ،أو في حال إقامة
دعوى أمام محكمة داخل تلك املناطق لتنفيذ حكم خارجي سواء على سبيل االتفاقية التبادلية أو خالفه.
الغرامات/املخالفات
(س) تتعلق بالغرامات واملخالفات واألضرار الجزائية أو املثالية أو املتعددة.

