
ضمان ضد خيانة األمانة

طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس بوليصة شركة 

مقدمة

) الشركة ( . طوكيو� مارين أند نيتشيدو� فاير انشورانس� شكرا لكم لمنح ثقتكم إلى شركة 

هذه البوليصة عقد قانوني� ، ومن األهمية بمكان أن نشير إلى أن هذه البوليصة قد روجعت ، لض��مان أن

كاف�ة التفاص��يل ال�واردة في الملح��ق ) المرف��ق به��ذه البوليص�ة ويمث�ل ج��زءا ال يتج�زأ من ص�ياغة ه��ذه

البوليصة ( صحيحة وتعكس التغطية المطلوبة . 

ويجب عليك ) حامل البوليصة ( أن تخطرن��ا� أو تخط��ر مستش��ار� الت��أمين الخ��اص ب��ك ، في أق��رب وقت

ممكن ، بما يلي :

إذا كان هناك تعارض أو إغفال في الت��أمين المق�دم ، أو إذا ك��انت متطلب�ات الت��أمين الخ�اص ب��ك ق��د.1

تغيرت . 

أي حقيقة ) حقائق ( أو تغير ) تغيرات ( نرغب في وض��عها� في االعتب��ار في تقييمن��ا أو قبولن��ا� له��ذا.2

الت��أمين ، حيث إن العج��ز عن اإلفص��اح عن كاف��ة الحق��ائق أو التغ��يرات ذات الص��لة ، ق��د يلغي

البوليصة ، أو ينجم عنه عدم فعاليتها بشكل كامل . 

يجب على حام��ل البوليص��ة أن يل��تزم بكاف��ة اإلج��راءات المح��ددة في البوليص��ة ، حيث إن العج��ز عن

االلتزام بذلك قد يعوق أي مطالبة .

عقد البوليصة

مقابل سداد حام�ل البوليص�ة أو موافقت�ه على س�داد األقس�اط� المح�ددة في الملح�ق ، تواف�ق� الش�ركة على

تع��ويض حام��ل البوليص��ة أو س��داد المزاي��ا والتعويض��ات� المح��ددة وف��ق وحس��ب م��ا ه��و مح��دد في ه��ذه

البوليصة ، شريطة ما يلي : 

يل�تزم حام�ل البوليص�ة بكاف�ة الش�روط� واألحك�ام ، والعق�ود و/أو اإلعف�اءات ال�تي تنص عليه�ا ه�ذه.1

البوليصة ، أو أي مالحق تأمين إضافية . 
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مس��ؤولية الش��ركة ال تتع��دى المب��الغ الم��ؤمن عليه��ا ، أو ح��دود المس��ؤولية ال��تي تنص عليه��ا ه��ذه.2

البوليصة . 

ُيقرأ الملحق ، والشروط العام��ة للمطالب��ات ، والش��روط العام��ة ، والتعريف��ات العام��ة ، واإلعف��اءات.3

العامة ، وشروط الحفظ والحماي��ة العام��ة ، والتغطي��ات الس��ارية ، م��ع ه��ذا العق��د ، وتمث��ل ج��زءا ال

يتجزأ من هذا العقد ، وأي كلمة أو تعبير له معنى محدد ، مرفق م��ع ه��ذه البوليص��ة ، يع��ني المع��نى

المشار إليه في هذه البوليصة . 

التوقيع لصالح وبالنيابة عن

شركة طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس 
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الشروط العامة للمطالبات 

تسري الشروط� العامة للمطالبات التالي��ة على كاف�ة بن��ود البوليص�ة، إال إذا نص�ت البوليص�ة على خالف

ذلك . 

 :قبول المسؤولية

ال يتم قبول� أي مسؤولية أو مفاوضات أو تسوية ألي مطالبة ، دون الحص��ول على الموافق��ة الكتابي��ة من

قبل الشركة . 

 : التحكيم

في حالة نشوء أي خالف فيما يتعلق ب�المبلغ ال�ذي يتم س��داده بم�وجب أي بن��د من بن��ود ه�ذه البوليص�ة ،

) المسؤولية المعترف� بها ( يتم إحالة هذا الخالف إلى المحكم ال��ذي يتم تعيين��ه من قب��ل الط��رفين ، وف��ق

الشروط القانوني��ة ذات الص��لة ، ويعت��بر� إص��دار الحكم ش��رطا� س��ابقا على أي ح��ق في اإلج��راءات ض��د

الشركة . 

مطالبات – حقوق الشركة : 

يحق للشركة ، سواء قبل أو بعد تعويض حامل البوليصة ، باسم حامل البوليصة ، ال��دفاع عن أو تس��وية

أي مطالبة أو اتخاذ إجراءات لطلب االسترداد أو تأمين التعويض ، من أي جهة خارجية فيما تعل��ق ب��أي

مطالبة مشمولة في هذه البوليصة ، ويحق� له بشكل كامل اتخاذ أي من هذه اإلجراءات . 

ويل��تزم� حام��ل البوليص��ة بالس��ماح للش��ركة بالوص��ول إلى أي المق��رات حيث وقعت فيه��ا األض��رار� ،

واالحتفاظ واالستحواذ على أو التعامل م�ع الممتلك�ات ب�أي ش�كل معق�ول . وال يتم التخلي عن أي ملكي�ة

لصالح الشركة . 

إخالء المسؤولية :

يجوز أن تسدد الشركة إلى حامل البوليصة في حالة وجود أي مطالبة واحدة أو سلسلة من المطالب ال��تي

تنشأ عن حادثة واحدة ، الحد المحدد من المسؤولية ، أو المبلغ المؤمن عليه بعد خص��م أي مب��الغ مس��ددة

بالفعل أو أي مبالغ أقل ، يمكن تسوية المطالب��ة ) المط�الب ( مقابله��ا ، وبع�د ذل��ك ال تتحم��ل الش��ركة أي
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مسؤولية أخرى فيما يتعلق بهذه المطالبة أو هذه السلسلة من المطالب ، م��ع اس��تثناء مبل��غ أي تك��اليف أو

مصروفات يتم تحملها قبل تاريخ السداد . 

تقييم وسائط إعالم معالجة البيانات اإللكترونية : 

عندما تتعرض وسائط إعالم معالجة البيانات اإللكترونية المؤمن عليه��ا بم��وجب ه��ذه البوليص��ة الض��رر�

إلى الضرر ، فإن أساس التقييم يك�ون تكلف�ة وس�ائط� اإلعالم الفارغ�ة ، مض��افا له��ا تكلف�ة نس�خ البيان��ات

الرقمية من الحفظ أو أصول األجيال السابقة . وهذا التكلفة ال تتضمن البحث والهندسة ، وال تتض��من أي

تك��اليف إلع��ادة تأس��يس جم��ع أو تجمي��ع ه��ذه البيان��ات اإللكتروني��ة . وإذا لم يتم إص��الح أو اس��تبدال أو

استرداد وسائط� اإلعالم ، يكون أساس التقييم تكلفة الوسائط� الفارغة . 

ومع ذلك ، فإن هذه البوليصة ال تغطي أي مبلغ مس��تثنى� من خالل إعف��اء البيان��ات اإللكتروني��ة ، ال��وارد

في اإلعفاءات العامة لهذه البوليصة ، أو أي مبلغ يتعلق بقيمة هذه البيانات اإللكتروني��ة لحام��ل البوليص��ة

أو أي طرف� آخر ، حتى إذا كانت هذه البيانات ال يمكن إعادة تأسيسها� أو جمعها أو تجميعها� . 

المعلومات والمساعدة :

كافة المعلومات والتفاص��يل والمس��اعدة ال��تي ق��د يتم طلبه��ا بش��كل معق��ول بواس��طة الش��ركة يجب أن يتم

تقديمها من قبل حامل البوليصة على نفقة حامل البوليصة . 

الحد من الضرر :

بعد الضرر� ، يجب اتخاذ إجراء فوري� من قبل حامل البوليصة للحد من ه�ذا الض�رر� وتجنب انقط�اع أو

توقف العمل . 

وبعد اإلخطار بالخسارة ، يجب اتخاذ إجراء فوري من قبل حامل البوليصة للحد من أي أض��رار أخ��رى

أو إصابات جسدية . 

إخطار الشركة :

يلتزم حامل البوليصة في حالة وجود� أي ضرر أو إصابة جسدية ، على الفور ، بإخطار الشركة كتابيا ،

وعندما تتسلم الش��ركة اإلخط��ار ب��أي خس��ارة ، يجب أن يتم تق��ديم تقري��ر كت��ابي ب��ذلك ، في أق��رب وقت

معقول ، إلى الشركة . 
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 أشهر من اكتشاف أي عم��ل أو أعم��ال تزيي��ف أو غش ،3ويجب تقديم بيان مفصل بأي مطالبة ، خالل 

أو خالل أي وقت آخر قد تسمح به الشركة كتابيا . 

ويجب على حامل البوليصة ، أن يرسل إلى الشركة نموذج مطالبة و/أو أي مراسالت أو وثائق� و/أو أي

إعالن قضائي� آخر ذي صلة ، أو أي وثائق قانونية أخرى صادرة ضد حامل البوليصة بعد الخسارة . 

إخطار الشرطة :

في حال��ة وق��وع� س��رقة أو محاول��ة الس��رقة أو أي ض��رر من قب��ل أي أش��خاص فاس��دين ) بم��ا في ذل��ك

الحريق المتعمد ( أو في حالة االشتباه ، يجب إرسال إخطار ف��وري� عن��د اكتش��اف ذل��ك ، إلى الش��رطة ،

مع اتخاذ كافة الخطوات العملية الستعادة الملكية المسروقة أو المفقودة . 

شروط التسوية :

في حالة اختيار الشركة إصالح أو إعادة الملكية الى الوضع السابق او استبدالها، فعليها القيام بذلك ب��ذلك

بشكل معقول ، حسب ما تسمح به الظروف� ، وال تلتزم بإنفاق أكثر من مبل��غ الت��أمين ذيوبطريقة كافية 

الصلة . 

الشروط العامة:

تسري الشروط� العامة التالية على كافة بنود� البوليصة، إال إذا نصت البوليصة على خالف ذلك

التعديل :

في حالة ظهور� أي جزء من القسط في الجدول كقسط قابل للتعديل ، يل��تزم حام��ل البوليص��ة خالل ش��هر

واحد من انتهاء كل فترة تأمين أو أي ف�ترات أخ�رى ق�د تس�مح به�ا الش�ركة ، بتق�ديم التفاص�يل ال�تي ق�د

تطلبها الشركة ، ويتم تعديل قسط� هذه الفترة وفقا لذلك ، حسب أي حد أدنى من القسط ) األقس��اط� ( ال��تي

قد تكون مطلوبة . 

وفي حالة حساب أي جزء من القسط بناء على توقع��ات� مقدم��ة من قب��ل حام��ل البوليص��ة ، يل��تزم حام��ل

البوليصة بحفظ سجالت دقيقة تشتمل على كافة التفاصيل التي تتعلق بذلك ، ويل��تزم� بالس��ماح للش��ركة أو

ممثليها ، بفحص هذه السجالت في أي وقت . 

القانون الساري : 
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عند عدم وجود أو غياب أي اتفاق كتابي يخالف القانون المطبق على هذا العقد ، ف��إن ه��ذا العق��د يخض��ع

للقوانين السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة . 

اإللغاء : 

يجوز للشركة أن تلغي هذه البوليصة ، أو أي بند من بن�ود ه�ذه البوليص�ة ، بع�د إرس�ال إخط�ار� بالبري�د

 يوما إلى حامل البوليصة ، على آخر عنوان معلوم له ، وفي� هذه الحالة ، يجوز� لحام��ل30المسجل قبل 

البوليصة ، حسب رأي الشركة ، أن يحصل على عائ�د مناس�ب من القس��ط عن الف��ترة غ�ير المنتهي��ة من

التأمين . 

التغيير في الحقائق : 

يتم تجنب هذه البوليصة فيما يتعلق بأي عنصر أو بند ، في الحاالت التالية بعد بدء هذا التأمين :

وجود تغيير في األقساط أو العمل أو زيادة مخاطر الفقد أو الضرر ..1
وجود أي تغيير في الحقائق المادية ..2
توقف اهتمام حامل البوليصة ، باستثناء الوصية أو ما ينص عليه القانون ..3

إال إذا قام حامل البوليصة على الفور بعد معرفة ذلك ، بإرسال إخط��ار كت��اب إلى الش��ركة ، م��ع موافق��ة

الشركة على االستمرار� في تقديم هذا التأمين . ويلتزم� حامل البوليصة بسداد أي أقس��اط� إض��افية إذا طلب

منه ذلك . 

الشروط المسبقة للمسؤولية : 

كاف�ة الش�روط� الس�ارية على ه��ذه البوليص�ة ، س��واء ك��انت عام�ة أو خاص��ة ب��البنود ، تس�ري من��ذ وقت
سريانها وإرفاقها� بهذه البوليصة ، خالل مدة سريان هذه البوليصة . ومن ش��أن العج��ز عن االل��تزام به��ذا

البند أن يمثل مانعا ألي مطالبة . 

الغش :

كافة المزايا بموجب هذه البوليصة يتم مصادرتها� إذا اشتملت أي مطالبة على الغش أو مبالغ فيه��ا بش��كل
عم�دي في أي من  جوانبه�ا ، أو إذا ك�ان الض�رر واقع�ا نتيج�ة فع�ل متعم�د ، أو تواط�ؤ من قب�ل حام�ل

البوليصة . 

عدم اإلفصاح :
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تلغى هذه البوليصة في حالة سوء التمثيل أو عدم وصف أو عدم اإلفصاح عن أي حقيقة جوهرية . 

عدم اإللغاء :

ال يلغى التأمين المقدم بموجب هذه البوليصة نتيجة أي فعل أو إغفال غير معلوم أو خارج سيطرة حام��ل
البوليصة ، يؤدي إلى زيادة مخاطر الضرر� أو اإلص�ابة الجس�دية ، ش��ريطة أن يخط�ر� حام�ل البوليص��ة

بمجرد علمه بهذا الفعل أو اإلغفال ، الشركة كتابيا ، وأن يسدد القسط اإلضافي� إذا طلب منه ذلك . 

الممثلون الشخصيون :

في حالة وفاة حامل البوليصة ، س��وف تس��دد الش��ركة المب��الغ المس��تحقة إلى الممثلين الشخص��يين لحام��ل
البوليص�ة ، كم�ا ل�و ك�انت تس�ددها إلى حام�ل البوليص�ة في حال�ة ع�دم الوف�اة ، ش�ريطة االل�تزام بكاف�ة

الشروط واألحكام� الواردة في هذه البوليصة ، طالما كانت سارية . 

ضمان سداد األقساط :

 يوم�ا60من الشروط المسبقة للمسؤولية أن يتعهد حامل البوليصة بالس�داد� الكام�ل لمبل�غ األقس�اط� خالل 
من بدء سريان هذه البوليصة ، إلى الشركة . 

وفي حالة عدم سداد مبلغ األقساط إلى الش��ركة خالل الم��دة الزمني��ة المح��ددة ، يح��ق للش��ركة إلغ��اء ه��ذه
البوليصة من خالل إخطار حامل البوليصة كتابيا . ويخضع� اإللغاء للشروط التالية : 

سداد مبلغ األقساط كامال في حالة المطالبة قبل تاريخ اإللغاء . أ.

سداد رسوم نسبية من األقساط� عن الوقت الذي تعرضت فيه الشركة للمخاطرة . ب.

 أيام. 5ال تقل عن باإللغاء إلى حامل البوليصة بمدة من المتفق عليه ، أن الشركة ترسل إخطارا 

التعريفات العامة

تسري التعريفات العامة التالية على ه��ذه البوليص��ة ، وعن��دما تظه��ر ه��ذه الكلم��ات في الص��ياغة ، فإنه��ا
تعني المعنى نفسه خالل البوليصة ، إال إذا تم تعديل ذلك على وجه الخصوص . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 

العمل : 

حسب ما هو مذكور في الملحق ، وليس غير ذلك ، ولألغراض المتعلقة بهذه البوليصة . 
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 :الشركة

و/أو أي شركات تأمين أخرى حس��ب م��ا ه��و م��ذكور�شركة طوكيو� مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس� ، 
في الملحق .

فيروس الكمبيوتر :

مجموعة من التعليم�ات أو األك�واد� الض�ارة أو غ�ير المص�رح به�ا ، بم�ا في ذل�ك مجموع�ة من األك�واد�
البرمجية الفاسدة أو غير المصرح به�ا ، أو ال�تي تتك�اثر� خالل نظ�ام الكم�بيوتر أو ش�بكة العم�ل ، بغض
النظر عن طبيعتها . وتتضمن فيروسات الكمبيوتر� ، على سبل المثال ال الحص��ر ، “ حص��ان ط��روادة “

أو “ الدودة الفيروسية “ أو “ القنابل الوقتية المنطقية “ .

الضرر : 

الخسارة أو الدمار و/أو الضرر� العرضي المادي .

الخصم ) الخصومات ( :

المبلغ األول ) المحدد في المواصفات ( لكل مطالبة سارية يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عنها . 

البيانات اإللكترونية : 

الحق��ائق والمعلوم��ات المحول��ة إلى ش��كل قاب��ل لالس��تخدام� في تفس��ير االتص��االت أو المعالج��ة من خالل
المعالجة اإللكترونية واإللكتروميكانيكية أو المعدات ال��تي يتم التحكم فيه��ا إلكتروني��ا ، وتتض��من ال��برامج

والتعليمات المكودة األخرى لمعالجة واستغالل� البيانات أو التعليمات واالستفادة من هذه المعدات . 

المال : 

النق��ود البنكي��ة واألوراق النق��دة والش��يكات ) بخالف الش��يكات الفارغ��ة أو غ��ير المكتمل��ة ( وش��يكات
المسافرين ، والشيكات المصرفية ، والحواالت� المالية ، وطوابع� العوائ��د ، والوح��دات غ��ير المنتهي��ة في
آالت دمغ الرسائل ، والطوابع التجارية ) سواء كانت ملص�قة أو بطاق�ات أو غ�ير ذل�ك ( والعطالت م�ع
طواب��ع الس��داد واله��دايا والكمبي��االت وإيص��االت� الغ��داء وت��ذاكر الس��فر ، وبطاق��ات اله��اتف ، وبطاق��ات

الرسوم ، وكافة متعلقات حامل البوليصة أو التي يتحمل حامل البوليصة المسؤولية عنها . 

مدة سريان التأمين :
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.01التواريخ المحددة في الملحق ، وتبدأ من الدقيقة األولى بعد منتص��ف اللي��ل )   ص��باحا ( وتنتهي00 
 مساء ( . 00 :00في منتصف الليل ) 

البوليصة : 

الكلمات والملحق ، والمواصفات التي تشكل هذه البوليصة . 

حامل البوليصة : 

الشخص أو األشخاص أو المؤسسة المحددة في الملحق .

المقر :

المقر الموضح في الملحق . 

الملحق / المواصفات :

أج��زاء البوليص��ة ال��تي تنص على المعلوم��ات المقدم��ة إلى الش��ركة ، وال��تي تك��ون أس��اس ه��ذا العق��د ،
وتوضح التغطية والحدود� المختارة . 

البند ) البنود ( : 

جزء ) أجزاء ( البوليصة التي تنص على التغطية التأمينية المقدمة . 

اإلرهاب :

العمل الذي يتضمن ، على سبيل المثال ال الحصر ، استخدام الق��وة أو العن��ف ، و/أو التهدي��د ب��ذلك ، من
أي شخص أو مجموع�ة ) مجموع�ات ( من األف�راد� ، س��واء ك��ان يعم��ل بمف��رده أو بالنياب��ة أو من خالل
االرتباط مع أي منظمة ) منظمات ( أو حكوم��ة ) حكوم��ات ( ملتزم��ة ب��أي أه��داف سياس��ية أو ديني��ة أو
فكرية أو ما شابه ذلك من األهداف ، بما في ذلك استهداف التأثير على أي حكومة و/أو إرهاب الجمهور

أو أي جزء من الجمهور� . 

غير المأهول :

أي مقر أو جزء من مقر ، خال ، أو غير مس�تخدم ، من قب�ل حام�ل البوليص�ة أو أي س�اكن ل�دى حام�ل
البوليصة ، خالل ساعات العمل االعتيادية .

االستثناءات العامة:
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تطبق االستثناءات  العامة التالية على جميع البنود ال��واردة في ه��ذه البوليص��ة، خالف م��ا ه��و مح��دد في
التعاريف ذات الصلة الواردة ادناه أو ما هو وارد بخالف ذلك في البوليصة.

التحقق من التواريخ :

ال تتحمل الشركة المسؤولية بموجب هذه البوليصة ، عن ما يلي :

المطالبات التي تنتج عن الضرر المباشر� أو غير المباشر الذي يقع نتيجة أو يتكون من أو ينشأ عن.1
المسؤولية بغض النظر عن طبيعتها ، والتي تنتج بصورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة نتيج�ة ، أو تنش�أ.2

عن
اإلجراءات التي تنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.3
المصروفات اإلضافية التي تنشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة .4

عن تعطل أي كمبيوتر أو معدات معالجة بيانات أو وس��ائط أو رق��ائق� أو دوائ��ر مدمج��ة أو م��ا ش��ابه
ذلك من األجهزة المشابهة أو أي برامج كمبيوترية ، سواء كانت ملكية لحامل البوليصة أم ال

تتحقق من أي تاريخ بشكل صحيح ، على أنه تاريخ صحيح.1
تص��ور� أو تحف��ظ أو تحتف��ظ و/أو تس��تغل أو ت��ترجم أو تع��الج الت��اريخ أو المعلوم��ات أو األوام��ر� أو.2

التعليمات بشكل صحيح ، نتيجة معاملة أي تاريخ غير صحيح ، على أنه تاريخ صحيح . 
تصور أو تحفظ أو تحتفظ و/أو تعالج البيانات بشكل صحيح ، نتيج��ة عملي��ات أي أم��ر ، تم برمجت��ه.3

في أي برامج كمبيوتر� كأمر يس�بب فق�د البيان�ات أو ع�دم الق�درة على تص�وير� أو حف�ظ أو االحتف�اظ
بالبيانات و/أو معالجة هذه البيانات في أو بعد أي تاريخ . 

لكن ذلك ال يستثني ) بخالف ما يتعل�ق بالمس�ؤولية و/أو اإلج�راءات الموض�حة أعاله ( المطالب�ات ال�تي
تنتج عن الضرر الالحق ، غير المستثنى� ، والذي ينتج نفسه عن مخاطرة محددة ، حسب ما هو موض��ح

في البنود ذات الصلة . 

الخصومات :

ال تتحم��ل الش��ركة المس��ؤولية عن المب��الغ المح��ددة في المالح��ق ذات الص��لة ، فيم��ا يتعل��ق بك��ل وب��أي
مطالبة ، بعد تطبيق� كافة الشروط واألحكام� الخاصة بهذا البند ، بما في ذلك أي شرط “ معدل “ . 

البيانات اإللكترونية :

ال يقدم حامل البوليصة أي تأمين على أي مبلغ محدد كخصومات بموجب هذه البوليصة . وال تغطي هذه
البوليصة تضرر� ، أو انقطاع ، أو إهالك أو فساد أو تغيير البيانات اإللكترونية ، ألي سبب كان ، بغض
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النظر عن طبيعة هذا السبب ) بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ، فيروسات الكمبيوتر ( أو فقدان
االستخدام أو االنخفاض في الوظائف أو أي مصروفات� بغض النظر عن طبيعتها ، مما ينجم عن ذل��ك ،
بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر ، يسهم في الوقت ذاته ، في أي من النتائج األخرى للمطالبة . 

النشاط اإلشعاعي :

ال تغطي هذه البوليصة األضرار� التي تلحق بأي ممتلكات، بغض النظر عن طبيعة هذا الض��رر ، أو أي
دعوى أو مصروفات تنتج عن أي فقد تال أو عن أي مسؤولية قانونية ، مباشرة أو غير مباشرة ، نتيج��ة

أو بسبب أي من ما يلي : 

اإلشعاعات األيونية أو التلوث الذي ينتج عن النش�اط اإلش�عاعي بس�بب أي وق�ود ن�ووي� أو ينتج عن.1
أي مخلفات نووية ناجمة عن احتراق الوقود� النووي . 

االنفجار اإلشعاعي السام ، أو غير ذلك من المواد الخطرة ألي تجميع��ات نووي��ة أو مكون��ات نووي��ة.2
لها .

اإلرهاب :

هذه البوليصة ال تغطي :.1
األضرار التي تلحق بالممتلكات.1
أي خسارة ناجمة عن انقطاع العمل.2
أي مسؤولية.3
أي إصابة جس��دية بغض النظ��ر عن طبيعته��ا� ، أو أي تك��اليف أو مص��روفات تنجم بص��ورة.4

مباشرة أو غير مباشرة عن أي عمل إرهابي . 
إذا زعمت الش��ركة أن��ه بس��بب ه��ذا االس��تثناء ، لم يتم تغطي��ة أي خس��ارة أو ض��رر أو تك��اليف أو.2

مصروفات أو مسؤولية ، بموجب ه��ذا الت��أمين ، يتحم��ل حام��ل البوليص��ة المس��ؤولية عن إثب��ات م��ا
يخالف ذلك . 

الحروب والمخاطر المصاحبة لها :

هذه البوليصة ال تغطي األضرار� أو اإلص�ابة الجس�دية ال�تي تق�ع بص�ورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة ، أو
نتيجة أو بس��بب ، الح�روب أو أعم��ال الغ�زو من الع�دو األجن��بي ، أو العملي�ات الحربي�ة ) س�واء أعلنت
الح��رب أم ال ( أو الح��روب األهلي��ة ، أو التم��رد ، أو الث��ورات ، أو العص��يان المس��لح ، أو اإلف��راط� في
استخدام القوة العسكرية أو القوة المفرطة ، أو التأميم أو المصادرة ، أو التدمير ، من خالل أمر حك��ومي
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أو أي سلطة عامة ، باستثناء التدمير الذي يحدث نتيجة إصدار قرار من السلطة العامة في وقت وله��دف
منع انتشار الحريق أو االنفجار . 

شروط الحفظ والحماية العامة:

تطبق شروط� الحفظ والحماية العامة التالية على جمي��ع البن��ود ال��واردة في ه��ذه البوليص��ة خالف م��ا ه��و
وارد بشكل مفصل في هذه البوليصة.

 : الفحص الكهربي ) المقرات واألجهزة (

 : من الشروط المسبقة للمسؤولية ، ما يلي

فحص واختبار� الدفاع المدني للنظام� الكهربي� في المقر ) أو ج��زء من مق��ر حام��ل البوليص��ة ( ،.1
مع إصدار شهادة فحص بعد هذا الفحص .

أي عمل محدد في هذه الشهادة لضمان أن التثبيت الكه��ربي� يفي بمتطلب��ات ال��دفاع الم��دني خالل.2
 يوما من تاريخ إصدار الشهادة .60

احتفاظ حامل البوليصة بنسخة من كل شهادة انتهاء وفحص واتاحتها للشركة عن��د طلب الش��ركة.3
ذلك . 

يتم فحص واختبار التثبيت الكهربي كذلك خالل المدى الزمني الموصى� ب��ه عن��د إص��دار ش��هادة.4
االنتهاء والفحص .

يتم فحص واختبار كافة األجهزة الكهربائية في مقر حامل البوليصة ، من قبل عض��و في ال��دفاع.5
المدني ، مرة واحدة على األقل كل عام ، لضمان حالتها وسالمتها ومواءمتها� . ويتم� إرفاق� بي��ان

: “ مختبر للسالمة الكهربية “ ) مع إظهار تاريخ الفحص ( على كافة األجهزة . 

الحد األدنى من معايير السالمة

) تسري� في حالة تغطية السرقة أو الضرر� الذي يشتمل على الغش فقط (

من الشروط المسبقة للمسؤولية أن على حامل البوليصة أن يضمن الوفاء بالحد األدنى الت�الي من مع��ايير
السالمة داخل المقر ، كما يلتزم حامل البوليصة بسريان هذه المعايير بشكل كامل وصحيح عن��دما يك��ون

المقر خاليا : -
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كافة األبواب الخارجية واألبواب الداخلية التي تسمح بالوصول� إلى المناطق المشتركة أو العام��ة في.1
المبنى ، مزودة بما يلي : -

 أذرع ، أو5قفل مزود بنقرات مستطيلة للتلسين ، أو قفل مزود� بش�دادات ص�لب مق��وى من أ()
 مفصالت ، إلى جوار مصد لسان القفل أو قضيب قفل ورزة . 6

مغالق بمفصلتين يتم تركيبه في أعلى وأسفل أي باب يفتح إلى الخارج . ب()
كافة فتحات ونوافذ� وفتحات السقف وغير ذلك من الفتحات أو النوافذ� في الطوابق� األرضية والبدروم�.2

، يمكن الوصول� إليها من السطح أو الشرفة أو ممرات الحريق ، أو األنابيب السفلية ، مجهزة بأقفال
نوافذ لها مفاتيح ، ما لم تكن هذه النوافذ أو نوافذ السقف محمية بقضبان صلب أو ش��بكات أو بواب��ات

قابلة للقفل ، أو شبكة معادن ممتدة أو شبكة لحام . 
أي إجراءات سالمة تفرضها الشركة يتم تجهيزها وفق� متطلبات الشركة . .3

االحتياطات المعقولة :

كافة األبواب والنوافذ� المصممة كمخارج حريق ، تستثنى� من المتطلبات المشار إليها أعاله . 

ومن الشروط� المسبقة للمسؤولية ، أن يلتزم حامل البوليصة بكافة اإلج��راءات الوقائي��ة المعقول��ة لمن��ع أو
الحد من كافة الخسائر بموجب هذه البوليصة . 

ويلتزم المؤمن عليه بتقديم كافة أوجه الرعاية المعقولة من أجل تحقيق ما يلي :

منع الحوادث أو أي إصابات أو أضرار . .1
مراقبة وااللتزام بالقواعد وااللتزامات� والمتطلبات القانونية أو قوانين السلطات المحلية .2
اختيار واإلشراف� على الموظفين.3
حفظ وترتيب والحفاظ على آالت ومعدات المقر وكل شيء مستخدم في العمل.4
عالج أي عيب أو خطر قد يصبح ظاهرا ، واتخاذ اإلجراءات الوقائية اإلضافية الالزمة ، حسب م��ا.5

قد تتطلبه الظروف� .

تعريفات متطلبات األمن واإلنذار :

تركيب نظام اإلنذار ضد السرقة :

يعني كافة المكونات واألجزاء الموضحة في مواصفات اإلنذار ، وتتضمن� األجه��زة المس��تخدمة في نق��ل
واستالم اإلشارات . 

حامل المفاتيح :
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يعني حامل البوليصة أو أي شخص أو أي شركة تحمل المفاتيح ويرخص لها من قبل حام��ل البوليص�ة ،

حيث : 

يتواجد في كافة األوقات من أجل :.1

أن يقبل اإلخطار� باألخطاء أو إشارات اإلنذار التي تتعلق بتركيب اإلنذار ضد السرقة . أ.

أن يراقب ويسمح بالوصول� إلى المقر . ب.

تم تدريبه بشكل كامل على تشغيل نظام اإلنذار ضد السرقة ، بم��ا في ذل��ك على س��بيل المث��ال ال.2

الحصر ، إعداد / فك تركيب نظام� اإلنذار ضد السرقة . 

الشخص المسؤول :

يعني الشخص المصرح له من قبل حامل البوليصة لكي يتحمل المسؤولية عن سالمة المقر . 

متطلبات السالمة واإلنذار :

من الشروط المسبقة للمسؤولية أن على حامل البوليصة أو أي شخص آخ��ر مس��ؤول ، أن يض��من اتخ��اذ

كافة إجراءات السالمة المطلوبة من قبل الشركة ، بشكل كامل ، وتأمين المقر عن��دما يك��ون المق��ر خالي��ا

أو مغلقا عن العمل . 

و

عندما تتم حماية المقر أو أي جزء من المقر من خالل نظام اإلنذار ضد السرقة ، عليه أن يضمن ما يلي

:

نظام اإلنذار ضد السرقة :.1

عدم تغيير نظام اإلنذار ضد السرقة ، أو تعديله بأي طريقة كانت ، م��ا لم يكن مث��ل ه��ذا التع��ديلأ.

أو التغيير معتمدا من قبل الشركة . 

يجب صيانة نظام اإلنذار ضد السرقة بموجب عقد مع الشركة ، من خالل شركة صيانة معتم��دةب.

أو حسب ما يتم الموافقة عليه كتابيا من قبل الشركة . 

يجب إزالة كافة المف��اتيح الخاص��ة بنظ��ام اإلن��ذار ض��د الس��رقة ، بم��ا في ذل��ك المف��اتيح المنس��وخة ،.2

الخاصة بالسالمة ) والخاصة بأي غرف�ة مؤمن�ة ومحص�نة داخ�ل المق�ر ( من المق�ر ، عن�دما يك�ون

المقر خاليا أو مغلقا عن العمل . 
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يجب على حامل البوليصة ما يلي : .3

حفظ سرية أكواد تشغيل نظام اإلنذار ضد السرقة ، وعدم ترك تفاصيل هذه األك��واد في المق��ر ،.1

عند ترك المقر خاليا أو مغلقا عن العمل . 

تغيير كود األمان عند ترك حامل المفاتيح للعمل . .2

إخطار الشركة على الفور عند استالم أي إخطار بأن مستوى استجابة نظام اإلنذار ض��د الس��رقة.3

تم أو سوف يتم خفضه أو إلغاؤه . 

 ( على األقل للمف��اتيح ، وتس��جيل بياناتهم��ا كتابي��ا ) ويجب تح��ديث ه��ذه2تعيين حاملين اثنين ) .4

البيانات دائما ( بما في ذلك أس��ماء وعن��اوين حمل��ة األس��هم وأرق��ام� اله��اتف الخاص��ة بهم ، ل��دى

مركز استالم اإلنذارات لدى شركة اإلنذار ، والشرطة ، وتقديم� أي معلومات إضافية يتم طلبها .

في حالة :.4

اإلخطار بأي فشل إنذار.1

تنشيط نظام اإلنذار ضد السرقة.2

انقطاع وسائل نقل أو استالم اإلشارات إلى أو من نظام اإلنذار ضد السرقة.3

خالل أي ف��ترة زمني��ة يتم خالله�ا ض�بط نظ��ام اإلن�ذار ض�د الس��رقة ، يجب على حام�ل األس�هم

الحضور إلى المقر في أقرب وقت ممكن .

يجب ع�دم ت��رك المق�ر خالي��ا دون ش�خص مس��ؤول واح��د على األق��ل ، دون الحص��ول على موافق�ة.5

الشركة :

إال إذا تم ضبط� نظام� اإلنذار ضد السرقة بشكل كامل ، مع وسائل نقل أو استالم اإلشارات ) بم��اأ.

في ذلك مسار أو مسارات اإلشارات ( مع التشغيل الكامل . 

عند سحب الشرطة االستجابة إلى :ب.

تنشيط اإلنذار ) حيث ال يتضمن نظام اإلنذار ضد السرقة تقنية تنشيط مؤكدة لإلنذار ( .(1)

تأكيد تفعيل اإلنذار ، حيث يتضمن نظام اإلنذار ضد السرقة تقنية تنشيط مؤكدة لإلنذار .(2)

التعريفات اإلضافية

داخل هذا البن��دالمعرفة التعريفات اإلضافية التالية تسري على كل هذا البند ، وعندما تظهر هذه الكلمات 

، فإنها� تعني المعاني نفسها في كل هذا البند . 

المصطلحات التالية تعني ما يلي : 
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الموظفون :

األفراد المحددون في الملحق بموجب عقد توظيف ، ويعملون بش�كل منتظم ل�دى حام�ل البوليص�ة داخ�ل

اإلمارات العربية المتحدة . 

الخسارة :

الخسارة النقدية المباشرة للمال أو األوراق� المالية أو الملكي��ات األخ��رى� المملوك��ة لحام��ل البوليص��ة مم��ا

يكون مسؤوال عنه بصورة قانونية . 

التغطية

توافق الشركة على تعويض حامل البوليصة عن أي خسارة يتحملها حام��ل البوليص��ة خالل م��دة س��ريان

هذا البند من البوليصة ، نتيجة أي عمل يشتمل على ال��تزوير أو ع��دم األمان��ة من قب��ل أي موظ��ف ) م��ع

الني�ة الخالص�ة في الحص�ول على مكس�ب م�الي غ�ير ص�حيح لنفس�ه أو أي ش�خص مقص�ود آخ�ر ( يتم

ارتكابه في أو بعد بدء هذا البند من البوليص�ة ، وف�ق ش�روط� االس�تثناءات اإلض�افية وش�روط ه�ذا البن�د

وقيود� االستثناءات العامة وشروط البوليصة . 

االستثناءات اإلضافية

هذا البند ال يغطي ما يلي :

المبلغ المحدد في الملحق كخصومات�.1

خسارة األسرار� التجارية.2

الخسارة التابعة أو خسارة األرباح من أي نوع.3

أي تغير في طبيعة العمل إال إذا كان ذلك التغير موافقا عليه من قبل الشركة كتابيا.4

أي خسارة ترتكب من قبل شريك لحامل البوليصة ، سواء كان يعمل وحدة أو بالتعاون مع آخرين.5

أي خسارة ال يمكن تحديد الموظف المسؤول عنها باالسم.6

أي خسارة تنجم بصورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة من التج�ارة ، أو التع�امالت األخ�رى في األوراق�.7

المالية أو السلع أو العمالت أو الصرف� األجنبي أو ما شابه ذلك

تكاليف إعادة إنتاج أي معلومات متضمنة في أي خسارة أو أي سجالت أو حسابات أو ميكروفيلم أو.8

أشرطة أو أي تسجيالت أخرى متضررة أو مفقودة
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أي مصروفات يتم تحملها من قب�ل حام�ل البوليص�ة في اثب�ات وج�ود اي مبل�غ أي خس�ارة متض�منة.9

بموجب هذا البند

النقص غير المبرر� للنق��ود أو األوراق المالي��ة أو الملكي��ات األخ��رى ، ال��تي ال يمكن عزوه��ا إلى أي.10

موظف

أي خسارة يتسبب فيها أي موظ�ف� ي�رتكب – حس�ب علم حام�ل البوليص�ة – أي فع�ل غ�ير أمين أو.11

تزوير ، شريطة أن هذا االستثناء اإلض��افي� ال يعت��بر ق��د أعفى الش��ركة من المس��ؤولية عن الخس��ارة

التي تقع قبل حصول حامل البوليصة على هذه المعلومات . 

الشروط اإلضافية

التراكم :

إذا استمر� هذا البند ساريا ألكثر من عام واحد ، فإن مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي دعوى واحدة تنص

عليه��ا ه��ذه البوليص��ة ، ال ت��تراكم أو تزي��د ، وال يتع��دى مجم��وع مس��ؤولية الش��ركة خالل أي ع��دد من

السنوات وألي عدد من الخسائر التي تكون أساس أي دعوى واحدة ، سواء بموجب هذا البن��د أو أي بن��د

مشابه أو أي بوليصة صادرة بدال من هذا البند ، مجموع حد التعويض . 

التعديالت : 

ما لم توافق� الشركة كتابيا على أي تعديالت ، فإن الشركة ال تتحم��ل المس��ؤولية عن س��داد أي م��دفوعات

بموجب هذه البوليصة إذا كانت طبيعة عمل حامل البوليصة سوف� تتغير أو لم يتم اتخ��اذ االحتياط��ات� أو

إجراء اختبارات دقة سالمة الحسابات والمخزون بشكل كاف . 

إعادة الوضع إلى ما كان عليه تلقائيا :

في حالة خفض مجموع ح�د التع�ويض ب�أي مبل��غ أو مب��الغ مس��ددة أو مس��تحقة الس�داد نتيج��ة أي دع�وى

بموجب هذا البند ، فإن الشركة سوف� تعيد مجموع حد التعويض المستحق للموظفين غير الخاض��ع له��ذه

الدعوى إلى ما كان عليه . ويتم إنفاق كل مبلغ يعاد إلى ما كان علي��ه على أعم��ال الغش أو الخ��داع ال��تي

ترتكب بعد تاريخ اإلخطار� بهذه الدعوى ، شريطة سداد حامل البوليصة قس��طا� إض��افيا بن��اء على المبل��غ

الذي يتم وفقه خفض حد التعويض . 

توقف التغطية الخاصة بأي موظف :
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على الف��ور بع��د اكتش��اف أي عم��ل يتس��م ب��الغش أو الخ��داع من ج��انب أي موظ��ف ، يتوق��ف� التع��ويض

الممنوح بموجب هذه البوليصة ، طالما تم اكتشاف أي عمل يتسم بالغش أو الخداع من قبل ذلك الموظف

 .

إلغاء البند :

هذا البند يلغى بشكل كامل في الحاالت التالية : 

عند التصفية الطوعية أو حل حامل البوليصة ،.1
عند تعيين وكيل دائنين أو وصي� أو ضامن لملكية حامل البوليصة أو لجنة لحل حامل البوليصة ،.2

أيهما يقع أوال .

مسؤولية الشركة :

مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي خسارة واحدة ال تتعدى :

فيما يتعلق بأي موظف� ، حد التعويض الموضح في الملحق ، أو.1

فيما يتعلق بكافة الموظفين ، مجموع حد التعويض المحدد في الملحق . .2

الخصم :

أي مبلغ مالي يصبح مستحقا ، إال في حالة الغش أو عدم األمانة ، للموظف� ، يخص��م من مبل��غ الخس��ارة

قبل تقديم الدعوى بموجب هذا البند . 

مدة االكتشاف :

يجب اكتشاف أي خسارة خالل مدة استمرار سريان هذا البند من البوليصة ، أو خالل اثني عش��ر ش��هرا

ميالديا من انتهاء سريان البند ، وفي� حال�ة وف�اة أو فص�ل أو تقاع�د الموظ�ف� ، خالل اث�ني عش�ر ش�هرا

ميالديا من الوفاة أو الفصل أو التقاعد ، أيها يقع أوال . 

عدم المشاركة – المسؤولية القانونية :

في وقت خسارة النقود أو السلع التي يتحمل الم��ؤمن علي��ه المس��ؤولية القانوني��ة عنه��ا ، أو في وقت رف��ع

دعوى بخصوص هذه الملكي�ة ، إذا ك�ان الم�ؤمن علي�ه أو ك�ان سيص�بح مس�تحقا للتع�ويض بم�وجب أي

تأمين آخر ، إذا لم يكن هذا التأمين موجودا ، أو مستحقا للتعويض بموجب أي ضمان أو مبلغ   تعويض
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، ال تتحمل الشركة المسؤولية إال عن ما يتعلق بأي زيادة عن المبلغ الذي ك��ان سيص��بح مس��تحق� الس��داد

بموجب أي تأمين أو ضمان أو مبلغ آخر ، إذا لم يكن هذا التأمين ساريا . 

خفض الحد :

أي مبل��غ أو مب��الغ مس��ددة أو مس��تحقة الس��داد إلى حام��ل البوليص��ة في أي ف��ترة تأميني��ة ، يخفض ح��د

التعويض ، حتى ال يتعدى المبلغ الخاص بأي أو كل هذا المبلغ أو هذه المبالغ ، حد التعويض المحدد في

الملحق . 

نظام الفحص :

عند توقيع� اإلعالن على “ نظام الفحص “ بواسطة حامل البوليصة ، وتسليمه إلى الشركة والموافقة عليه

من قبل الشركة ، بواسطة يكون التأمين ، بموجب هذا البند ، قائما على اإلجراءات المعلن عنها ، وال��تي

تمثل جزءا من هذه البوليصة . 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن تشغيل وصيانة “ نظ��ام الفحص “ من قب�ل حام�ل البوليص��ة س�وف يك��ون س��ابقا

على قبول أي دعوى ، ويجب تقديم تقرير بأي تغيير مادي ، إلى الشركة ، من أجل اعتماده . 

التغطيات اإلضافية

التغطي��ات اإلض��افية التالي��ة تخض��ع لمص��طلحات االس��تثناءات اإلض��افية وش��روط ه��ذا البن��د وقي��ود�

االستثناءات العامة وشروط� هذه البوليصة . 

أتعاب المراجعين :

سوف تعوض الشركة كذلك حامل البوليصة فيما يتعلق بأتعاب المراجعين التي يتم تحملها وف��ق الموافق��ة

الكتابية المطلقة للشركة ، إلثبات مبلغ الخسارة حتى حد أتعاب المراجعين الموضح في الملحق . 

التغيير :

إذا كان هذا الضمان بديال عن البوليصة ) تحدد تفاصيله في الملحق ( يشار إليه فيما بع��د باس��م الض��مان

الملغى ، الذي ينتهي في الوقت نفسه مع بدء هذا البند ، فإن الشركة سوف� تسدد أي خس��ارة ربم��ا تك��ون

قابلة لالسترداد� بموجب هذا الضمان الملغى، وف��ق� الش��روط� واألحك��ام� والقي��ود الخاص��ة به��ذا الض��مان ،
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والذي ال يكون قابال لالسترداد� بموجب هذه البوليصة بشكل كامل نتيجة انته��اء الم��دة المس��موح به��ا بع��د

االنتهاء الكتشاف� الخسائر .

وذلك دائما شريطة أن هذه التغطية اإلضافية ال تزيد مسؤولية الشركة ف��وق� ح��د التع��ويض بم��وجب ه��ذا

 ، أيهما أقل . الملغىالبند أو حد ) حدود ( التعويض بموجب الضمان 
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