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Describe in detail how loss/damage occurred (note: If theft from a building, give details of how entry was gained).

When and at which police station was the Police Report made? (Please provide any report or acknowledgement given 
by the police.) Please specify if the insured address is being leased.

Full Name of the Insured :

Email :

Telephone No :

Policy No :

SECTION 1 DETAILS OF POLICY HOLDER & POLICY NUMBER

SECTION 2  LOSS / DAMAGE 

DATE OF LOSS / DAMAGE :

If the incident caused by someone who is not a member of your household, (e.g. tradeseman) provide the name and 
address of the person.

Name    :

Address :

Yes No

If property was stolen or lost, please answer the following questions :

SECTION 3  OTHER INSURERS - COMPLETE FOR ALL CLAIMS

If the propery for which you are claiming is also insured under any other policy,  please provide details.

SECTION 4 BUILDING DAMAGE

If you are still awaiting estimates, don’t delay sending us the form.

DETAILS OF CLAIM - Estimate full cost of repair (please attach estimates for the repair works).

 INSURANCE CLAIM FORM
Please ensure that your Adobe Acrobat is updated. You may face difficulties using Acrobat 9.0 or previous versions.
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TENANT PROTECT PLUS  
POLICY WORDING

DEFINITIONS

Accident means a sudden, unexpected and specific event caused 
solely and directly by violent, external and visible means which 
occurs at an identifiable time and place, resulting in Injury. 

Accidental Death means a sudden, unexpected and specific event 
caused solely and directly by violent, external and visible means 
which occurs at an identifiable time and place, resulting in death. 

Beneficiary means the person or persons nominated by the Insured 
and as defined in the Certificate of Insurance; if no such designation 
is then effective, such indemnity shall be payable to the Named 
Insured’s legal heirs.

Bodily Injury means an identifiable physical injury sustained during 
the period of insurance and caused by a sudden, unexpected and 
specific event and excludes any disease, sickness or medical disorder. 

Common Carrier means any air, land, or water motorized 
conveyance operated in accordance with all locally applicable laws 
and regulations and under a valid license for the transportation of 
passengers for hire for which a ticket has been issued and in which 
the Insured is travelling only as a fare-paying passenger. Common 
Carrier will not mean cruise ships at sea or any conveyance that is 
hired or used for a sport, gamesmanship, contest and/or recreational 
activity, regardless if such conveyance is licensed, such as, but 
not limited to, race cars, bob sleds, hunting vehicles, sightseeing 
helicopters, fishing boats, parasailing/paragliding and boat cruises. 

Company or Insurer means Royal & Sun Alliance Insurance (Middle 
East) B.S.C.(c), United Arab Emirates.

Contents means household goods and personal effects (including 
personal money up to the limit shown) belonging to you (or for 
which you are legally responsible) or to resident domestic helpers 
whilst within your Home not being landlord’s contents, Fixtures and 
Fittings and interior decorations.

Certificate of Insurance means the document which gives details 
such as, but not limited to, Named Insured(s) name(s), Policy Effective 
Date, Period of Coverage, Policy Number, Premium, Premium 
Payment Option, Benefit & Cover limits, Plan Type selected, Cover 
Option and Beneficiary Name. 

Country of Residence means the country in which the Insured is 
currently residing and holds a valid residency visa.

Country of Issuance means the country in which this Policy is issued. 

Covered Medical Expenses means Reasonable and Customary
Charges incurred by the Named Insured for services and supplies 
which are recommended by an attending Physician.  They include:

 

(a)  The services of a Physician;
(b)  Hospital confinement and use of operating room; 
(c)  Anaesthetics (including administration), x-ray examinations or  

treatments and laboratory tests;
(d)  Ambulance service; and
(e)  Drugs, medicines, and therapeutic services and supplies.

  
Credit Cards mean credit, debit, bankers and cash dispenser
cards all held for social, domestic or charitable purposes.

Daily Benefit  means the amount payable for each day spent in the 
Hospital. 

Damage/Damaged means a physical harm to the property or 
contents resulting in loss of value or the impairment of usefulness as 
a result of covered peril(s). 

Emergency Evacuation means: 
(a)  The Named Insured medical condition warrants immediate 

transportation from the place where he is injured or sick to the 
nearest Hospital where appropriate medical treatment can be 
obtained; or

(b)  After being treated at a local Hospital, his medical condition 
warrants transportation to the country where the trip 
commenced to obtain further medical treatment or to recover; 
or

(c)  Both (a) and (b) above.

Emergency Transportation or Emergency Transport means any 
land, water or air conveyance required to transport the Named 
Insured during an Emergency Evacuation. Emergency Transportation 
includes, but is not limited to, air ambulances, land ambulances and 
private motor vehicles.  All Emergency Transportation arrangements 
made for evacuating the Named Insured must be by the most direct 
and economical route possible in the circumstances and must be:

(a)  recommended by the attending Physician who certifies that the 
severity or the nature of the Insured’s Injury or Illness warrants 
his evacuation; 

(b) required by the standard regulations of the conveyance 
transporting; and 

(c)  ordered, arranged and authorized in advance by the Assistance 
Department.

Excess or Deductible means the first portion of the Sum Insured, or 
period, of each and every loss payable by the Named Insured or for 
which no benefits are payable. 

Geographical Limits means the country where your Home is situated 
as stated in the schedule.

Gross Weekly Wage means the Insured’s base weekly earnings at 
the time of the loss causing the Injury for which benefits are claimed 
under this coverage, but not including, overtime, bonuses, tips, 
commissions, and special compensation.

Home means the private dwelling, its garages, and outbuildings all 
located at the address shown in the schedule whereby it is used 
solely for domestic purposes.

Hospital means a place that:
(a)  Holds a valid license (if required by law);
(b)  operates primarily for the care and treatment of sick or injured 

persons;
(c)  Has a staff of one or more Physicians available at all times;
(d)  provides 24-hour nursing service and has at least one registered 

professional nurse on duty at all times;
(e)  Has organized diagnostic and surgical facilities, either 

on premises or in facilities available to the hospital on a  
pre-arranged basis; 

(f)  Is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest home, or 
convalescent home for the aged, or a facility operated as a drug 
and/or alcohol treatment center; and

(g)  Maintains X-ray equipment and operating room facilities.

Illness means any fortuitous sickness or disease contracted, requiring 
treatment by a Physician and resulting, directly and independently of 
all other causes, in loss covered by this Policy.

Injury means bodily injury caused solely and directly by violent, 
accidental, external and visible means, requiring treatment by a 
Physician and resulting, directly and independently of all other 
causes, in loss covered by this Policy.

Inpatient means a Named Insured who is confined to a Hospital for 
whom a room and board charge is made.
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Insured means any individual named in the Certificate of Insurance 
between the ages of 18 years and 64 years and whose credit card 
or bank account is debited towards premium under this Policy and 
reported to the Company. The Insured must hold a valid residency 
visa of the Country of Issuance.

Insured Event means an event covered by the coverage provided 
under this Policy.

Jewellery means any articles of personal adornment containing 
gemstones, silver, gold, platinum or other precious metals. This also 
includes watches and set or unset gemstones.

Loss means the act or instance of losing and / or the disappearance 
of something cherished and / or a measurable reduction in some 
substance or process.  

Lost or Stolen means having been inadvertently lost or having been 
stolen by a third party without your assistance, consent or co-
operation.

Manual Labour means physical labour involving the use of hands or 
the use or operation of mechanical or non-mechanical machinery 
or equipment.

Medical Treatment means a Physician‘s medical advice, treatment, 
consultations and prescribed or repeat maintenance medication. 

Medically Necessary means in the Company’s opinion, the Physician‘s 
recommendation  is:
(a) Consistent with the symptoms, diagnosis and treatment of the 

Named Insured’s condition;
(b) Appropriate with regards to standards of good medical practice; 

and
(c) Its primary purpose is not for the convenience of the Named 

Insured.

Named Insured(s) means the Insured only as defined in the Certificate 
of Insurance. 

Period of Confinement means a period of consecutive days of 
confinement as an Inpatient caused by an Accident or Injury. 
However, successive confinements as an Inpatient caused by or 
attributable to the same Accident or Injury are considered to be part 
of the same Period of Confinement, unless the discharge date for the 
prior confinement is separated from the admission date for the next 
confinement by at least 45 days.
Only one Daily Benefit is provided for any one day of confinement, 
regardless of the number of Accidents or Injuries for which the 
confinement is required. 

Permanent Partial Disability means a disability in which a Named 
Insured is forever prevented from working at full physical capability 
because of an Injury.

Personal belongings means luggage, clothing and articles of personal 
use, normally worn, used or carried on the person, belonging to you, 
or for which you are legally responsible.

Personal money means current legal tender, cheques, money orders, 
postal orders, current postage stamps (not being part of collection), 
traveller’s cheques, travel tickets, luncheon vouchers, gift tokens, 
and phone cards.

Physician means a legally licensed practitioner acting within the scope 
of his license practicing medicine, and concerned with maintaining or 
restoring human health through the study, diagnosis, and treatment of 
disease and injury.  The attending Physician may not be:
(a) the Named Insured; or
(b) the Named Insured’s Relative.

Policy means this document, the Certificate of Insurance, any 
endorsements and/or attached papers that accompany it (if any) and 
the applications of the Insured. 

Policy Effective Date means the date at which this Policy incepts as 
defined in the Certificate of Insurance. 

Portable equipment means sports, musical, photographic, and other 
portable equipment including laptop computers, mobile telephones 
and the like.

Period of Coverage means the period for which this Policy is in force 
as defined in the Certificate of Insurance. 

Policyholder means the legal entity and signatory of this document 
to whom the Policy is issued and as listed in the Certificate  
of Insurance.

Pre-existing Medical Condition means a condition for which medical 
care, treatment, or advice was recommended by or received from a 
Physician within a two (2) year period preceding the Policy Effective 
Date, or a condition for which hospitalization or surgery was required 
within a five ( 5) year period preceding the Policy Effective Date.

Principal Sum Insured means the Sum Insured to be paid by the 
Company to the Beneficiary or to the Named Insured. 

Professional Sport means a competitive sport used as a source of 
livelihood.

Public Conveyance means any land or water motorized Common 
Carrier, regardless of whether a ticket has been issued, including 
taxi, bus, train or airport limousine, but not including minibuses, 
non-standard motor vehicles or courtesy transportation provided 
without a specific charge. 

Reasonable Additional Expense means any expense for meals 
and lodging which were necessarily incurred and which were not 
provided by the Common Carrier or any other party free of charge.

Reasonable and Customary Charges means a charge which:
(a) Is charged for treatment, supplies or medical services Medically 

Necessary to treat the Named Insured’s condition; 
(b) Does not exceed the usual level of charges for similar treatment, 

supplies or medical services in the locality where the expense is 
incurred; and

(c) Does not include charges that would not have been made if no 
coverage existed.

Relative means a Spouse, parent, parent-in-law, grandparent, step-
parent, Children, grandchild, brother, brother-in-law, sister, sister-
in-law, daughter-in-law, son-in-law, half-brother, half-sister, aunt, 
uncle, niece or nephew.

Sickness means any fortuitous illness or disease contracted requiring 
treatment by a Physician.

Single Article Limit means any single article within contents or high 
risk items will be covered up to AED 10,000 unless another amount is 
specified separately on the schedule and approved by the company. 
Any undeclared individual single item exceeding AED 10,000 will be 
covered to a maximum of AED 10,000.

Sum Insured means the maximum amount afforded to each benefit 
according to the Table of Benefits. 

Table of Benefits or Schedule of Benefits means the benefits 
included and as defined in the Certificate of Insurance. 

Terrorism means the use or threatened use of force or violence 
against person or property, or commission of an act dangerous to 
human life or property, or commission of an act that interferes with 
or disrupts an electronic or communication system, undertaken by 
any person or group, whether or not acting on behalf of or in any 
connection with any organization, government, power, authority 
or military force, when the effect is to intimidate, coerce or harm 
a government, the civilian population or any segment thereof, 
or to disrupt any segment of the economy. Robberies or other 
criminal acts, primarily committed for personal gain and acts arising 
primarily from prior personal relationships between perpetrator/s  
and victim/s shall not be considered as Terrorism.  Terrorism shall 
also include any act which is verified or recognized as an act  
of terrorism by the (relevant) government of the country where the 
act occurs. 
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Theft means the illegal act of taking an item belonging to the Insured 
Person, without his/her consent, with intent to deprive him/her of 
its value.

Totally and Permanently Disabled means the Named Insured is 
forever prevented from working because of Injury.

Unfurnished means a home with not enough furniture for someone 
to live in it with reasonable comfort.

Unoccupied means not lived in by you or by any other person with 
your permission for more than 45 consecutive days. 

Valuables means Stamp coin or medal collections, curios, pictures, 
other works of art, rugs or carpets, articles of gold/silver or other 
precious metal jewellery or fur.

War means war, whether declared or not, or any warlike activities, 
including use of military force by any sovereign nation to achieve 
economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or  
other ends.

Your Family means any of the following people providing they 
normally live with you in your home:
• your husband, your wife 
• your children (including adopted and foster children); and
• any other persons permanently residing with the insured, including 

resident domestic servants employed by you and for who you are 
legally responsible.

HOME CONTENTS

This part of the Policy provides full details of the coverage. Cover will 
be provided for loss of damage due to:

1. Accidental damage subject to specific exclusions as per the 
policy wordings;

We will provide cover for damage by accidental external means to 
the contents while in your Home.
Excluding:
• Damage to clothing, contact lenses, stamps, food in freezers 

and pedal cycles.
• Damage by wear & tear, depreciation, action of light, atmospheric 

conditions or any gradually operating cause.
• Damage arising from moth, vermin, infestation, damp, rust, wet 

or dry rot.
• Damage caused by any process of cleaning, washing, repairing 

or restoring any article.
• Failure loss or damage NOT directly consequent upon or 

attributable to an accident including but not limited to electrical 
or mechanical breakdown.

• Damage caused by incorrect polarity from a battery.
• Damage to recording tapes, discs or records.
• Computer softwares, licences, electronically  or any stored 

information
• Foodstuff, alcoholic beverages, tobacco products and medicines
• Damage caused by domestic animals or birds.
• Damage to glass oven doors or ceramic glass in cooker hobs.
• Consequential loss.
• Pollution, contamination of any kind, dust, chemical action or 

reaction.
• Loss or damage caused by manufacturing defects.
• Loss or damage caused by vermin or insects, rodents, birds, 

termites and animals
• Loss or damage whilst the Home is lent, let, sub-let in whole 

or in part.
• Mysterious disappearance
• Loss or damage specifically excluded elsewhere in Section 3 of 

this policy.

 AND

Fire and allied perils: Fire, explosion, lightning, earthquakes or  
smoke, excluding

• Loss or damage caused by scorching, singeing, melting or damage 
caused by or that happens gradually over a period of time.

2. Storm and flood, excluding
• Loss or damage caused by frost.
• Loss or damage caused by a rise in the water table.

3. Riot, civil commotion, strikes, labour disturbances, excluding
• Loss or damage that is not reported to the police within seven 

days.
• Loss or damage to goods in freezers and/or refrigerators caused 

by failure of electricity as a direct or indirect consequence of a 
deliberate act by the supply authority and/or their employees

• Loss or damage occurring while the Home has been left 
unoccupied

4. Malicious persons or vandals, excluding:
• Loss or damage caused by any employee, guest or tenant, or 

you or any member of your family.
• When you have failed to notify the police.
• Loss or damage occurring while the Home has been left 

unoccupied.

5. Collision by vehicles, animals, aircrafts or other aerial devices of 
articles dropped from them, excluding:

• Loss or damage caused by domestic animals.

6. 
i. Escape of water from water tanks, pipes, fixed apparatus or 

fixed heating installation. 
ii. Leakage of heating fuel from a fixed heating installation. 
excluding:
• Loss or damage while the Home has been unoccupied or 

unfurnished.
• Loss or damage to the component, source, plumbing installation 

or appliance from  which the water or oil escapes.
• Cost of locating and rectifying the source of escape of water or 

oil.

7. Theft or attempted theft from the Home, excluding:
• Loss or damage caused by any guest, tenant, employee, or by you 

or any member of your family.
• When you have failed to notify the police.
• Loss or damage occurring while your Home has been left 

unoccupied or unfurnished.
• Inexplicable loss and / or mysterious disappearance

8. Falling radio and television receiving aerials (including satellite 
dishes) their fittings and masts. 

9. Damage caused by falling trees or branches, excluding:
• Damage to trees.
• The cost of removal of fallen trees or branches.

The insured will be covered for the following benefits as per the 
Certificate of Insurance: 

Contents in your home: The Company will provide cover for loss or 
damage to the contents in the Home.

Jewellery and Valuable: The company will pay for the insureds 
personal belongings, valuables and portable equipment in the event 
of loss or damage by accidental means up to the sum insured shown 
in the schedule while within the Geographical Limit and while 
temporarily elsewhere in the world for not more than 90 days in any 
period of insurance up to an amount as specified in the Certificate of 
Insurance, excluding:
• Loss or damage caused by wear & tear, depreciation, in the 

process of cleaning, washing, repairing or restoring any article, 
the action of light or atmospheric conditions, moth, vermin or any 
other gradually operating cause.

• Damage to sports racquets, sticks, bats and clubs while in play.
• Skis (including sticks and bindings), watercraft, sub-aqua 

equipment, camping equipment and riding tack.
• Contact and corneal lenses and hearing aids.
• Confiscation or detention by customs or other officials. 
• Consequential loss. 
• Loss or damage caused to items left unattended in an area to 

which the general public has access.
• Inexplicable loss and / or mysterious disappearance. 
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• Failure, loss or damage not directly consequent upon or 
attributable to an accident including, but not limited to, electrical 
or mechanical breakdown.

• Loss or damage due to business or professional use in respect of 
musical instruments, photographic and sporting equipment and 
accessories.

• Loss, theft or damage to personal money, credit cards, securities 
(fungible, negotiable instruments representing financial value, 
whether they be debt securities - such as bonds and debentures, 
equity securities - such as stocks and shares, or derivative 
contracts - such as forwards, futures, options and swaps) and 
documents of any kind

• Loss, theft or damage to Contents goods and domestic appliances;
• Theft from unattended road vehicle other than from a locked 

concealed luggage boot, concealed luggage compartment or 
glove compartment following forcible and violent entry to securely 
locked vehicle.

• Loss or damage to property dispatched by sea or air under a bill of 
lading, airway bill or similar document.

• Breakage of strings of any musical instrument.
• Motorcycles and other mechanically or electrically propelled 

vehicles.
• Livestock and pets.
• In respect of pedal cycles only:

- Loss or damage while being used for track racing or trade 
purposes.

- Theft unless in a building or securely locked to an immovable 
object.

- Loss of or damage to accessories unless caused by an accident 
to the pedal cycle or unless the pedal cycle is stolen or destroyed 
by fire at the same time. 

• Any items exceeding the Single Article Limit unless a list has been 
provided to us.

• Any Portable Equipment that is not declared at the time of 
submission 

• Loss, theft or damage when your Personal belongings or personal 
documents have been outside of the United Arab Emirates  for a 
total of more than 90 days in any period of insurance.

• Any loss, destruction or damage specifically excluded elsewhere 
in this policy.

Cost of alternative Accommodation: If the insureds Home is 
damaged and made uninhabitable by any cause listed in the coverage 
an amount will be paid for:
1. The loss of rent or
2. Any reasonable additional expenses necessarily incurred for 

the alternative accommodation during the period necessary to 
restore the Home to a habitable condition, excluding:

• Any costs the insureds family would have to pay once the home 
becomes habitable again.

• Any costs the insured agrees to pay without our written 
permission.

Tenant’s Liability: Insurance is provided for an amount as specified 
in the Certificate of Insurance for which you are legally responsible 
as per the tenancy contract for the following owned by the landlord:

1. Loss of or damage to the Home and landlords fixtures and 
fittings 

2. Accidental breakage of fixed glass forming part of the building 
including glass in solar panel units, fixed baths, shower trays, 
shower screens, bidets, wash basins, splash backs, pedestals, 
sinks, lavatory pans and cisterns.

3. Accidental damage by external means to: 
• Cables or underground pipes providing services to or from the 

building.
• Septic tanks and drain inspection covers.
Exclusions of Occupiers Personal and Employers Liability are 
applicable

If you or the member of your household claiming should die, their 
legal personal representatives will have the protection of this cover.

Loss of damage to contents when moving to new home: Loss of 
or damage to contents while in transit from one Home to another 
including loading and unloading within the Geographical Limits 
provided that such removals are carried out by professional removal 

contractors, excluding:
• Damage arising from wear & tear, depreciation, and the action  

of light.
• Damage due to atmospheric conditions, moth, vermin, 

infestation, damp, rust, wet or dry rot.
• Any gradually operating cause, the process of cleaning, washing, 

repairing or restoring, any electrical or mechanical breakdown, 
consequential loss, money, coins, jewellery, furs, articles of gold 
or platinum, precious stones, securities, deeds or documents of 
any kind, business books, manuscripts and stamps.

• Damage during sea and/or air transit.

Foods in Freezer: The Company will pay for loss of or damage to 
food in a domestic deep freezer or refrigerator caused by:
(i)  A rise or fall in temperature.
(ii)  Contamination from refrigerant or refrigerant fumes.

up to a maximum amount as specified in the Certificate  
of Insurance any one claim and in the aggregate during the  
policy period.

(a)  Excluding Loss or damage due to the deliberate act of the power 
supply authority or the withholding or restricting of power by 
the authority.

(b)  Excluding Loss or damage resulting from willful neglect by you 
or your household.

(c) Excluding Loss or damage to food in your deep freezer or 
refrigerator if the compressor unit is more than 10 years old.

Replacement of Locks and Keys: If keys to the locks of:
1. External doors of the Home.
2. Alarm systems or domestic safes fitted in the Home are stolen 

an amount will be paid for the cost of replacing locks or lock 
mechanisms.

Loss or Damage to Prams and Wheelchairs: The Company will pay 
for a pram or wheelchair accidentally damaged or stolen while within 
the geographical limit and while temporarily elsewhere in the world 
for not more than 90 days in any period of insurance anywhere in 
the world. Accessories are covered only if they are stolen with your 
pram or wheelchair up to a maximum amount as specified in the 
Certificate of Insurance. 

Fatal Injury Benefit: In the event of the insureds death or of the 
spouse as a direct result of injury caused in your Home by fire, 
explosion, lightning or thieves an amount as specified in the 
Certificate of Insurance will be paid provided death ensues within 
three months of such injury.

In Hospital Daily Allowance Due To Perils Mentioned in the 
Coverage: The Company will pay the insured person cash benefit, in 
case of hospitalization of the Insured, Insured’s Spouse or Insured’s 
Children, arising directly due to any of the Perils Covered while 
residing at the Insured’s Home. The amount payable under this 
extension shall not exceed the limit as stated in the Schedule, up to 
a maximum of 15 days during the policy period.
Exclusions
(a)  Pre-existing medical conditions 
(b)  First 24 hours of any hospitalization

Loss of passport, driving license, Emirates ID, Labour Card and 
Credit/ Debit Cards due to Perils Mentioned in the Coverage: The 
company will indemnify the Insured for loss of passport, driving 
licence, Emirates ID, Labour Card and Credit/Debit Cards arising 
out of any of the Perils Covered while the documents are kept at 
the Insured’s Home. The amount payable under this extension for 
reissuance of the said documents/cards shall not exceed the limit as 
stated in the Schedule, during the policy period.
Exclusions: 
 (a)   Fines and Penalties (if imposed)
 (b)  Costs of renewal/extension of the document beyond the expiry 

date of the lost document
(c) Documents for any person other than the Insured’s family 

members and domestic servants residing at the Home
 (d)  Any loss/liability due to misuse of stolen credit/debit cards

Utility Bill Reimbursement due to Perils Mentioned in the Coverage: 
The Company will reimburse the Insured in respect of Utility Bills 
(Water & Electricity) following any of the causes under the Perils 
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Covered rendering the Home uninhabitable. This extension pertains 
only to the billing period immediately preceding the loss, with the 
billed amount falling due post loss. The amount payable under this 
extension shall not exceed the limit as stated in the Certificate of 
Insurance, during the policy period.

Reimbursement of Airline tickets for the family due to Perils 
Mentioned in the Coverage: The Policy is hereby extended to 
reimburse the Insured in respect of Air Tickets to temporarily 
repatriate member(s) of the Insured’s family residing at the 
Home, following any of the Perils Covered rendering the Home 
uninhabitable. This extension may be availed as an alternative to 
Alternative Accommodation coverage provided under this Policy. 
The amount payable under this extension shall not exceed the limit 
as stated in the Certificate of Insurance, during the policy period. 
Exclusions:
 (a)  Burglary, housebreaking, theft or larceny

HOME INSURANCE EXCLUSIONS

These exclusions apply to all sections of your policy. This insurance 
policy does not cover:

A. War and Terrorism
Loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by, resulting from or in connection with any of 
the following regardless of any other cause or event contributing 
concurrently or in any other sequence to the loss:

1. War, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike 
operations (whether war be declared or not), civil war, 
rebellion, revolution, insurrection, civil commotion assuming 
the proportions of or amounting to an uprising, military or  
usurped power.

2. Confiscation or nationalization or requisition or destruction of or 
damage to property by or under the order of any government or 
public or local authority.

3. Any act of terrorism.  For the purpose of this exclusion an act of 
terrorism means an act, including but not limited to the use of 
force or violence and/or threat thereof, of any person or group(s) 
of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection 
with any organization(s) or government(s), committed for 
political, religious, ideological or similar purposes including the 
intention to influence any government and/or to put the public 
or any section of the public in fear.

We will also not pay for loss, damage, cost or expense of whatever 
nature directly or indirectly caused by, resulting from, or in connection 
with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in 
any way relating to points a, b and/or c above.

B. Radioactivity
1. Any accident or any loss or destruction of or damage to any 

property whatsoever or any loss or expense whatsoever 
resulting or arising there from or consequential loss.

2. Any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly 
caused by, contributed to by, or arising from ionizing radiation 
or contamination by radioactivity from any nuclear waste from 
the combustion of nuclear fuel.  Solely for the purpose of this 
exclusion combustion shall include any self-sustaining process 
of nuclear fission. 

3. Any accident loss destruction or liability directly or indirectly 
caused by or contributed to or arising from nuclear weapons 
material.

C. Sonic Bangs
Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind caused 
directly or indirectly by pressure waves from aircraft or other aerial 
devices travelling at sonic or supersonic speeds.

D. Pollution or Contamination
1. Any loss arising from pollution or contamination except (unless 

otherwise excluded) destruction of or damage to the property 
insured caused by:

• Pollution or contamination which itself results from a peril insured 
against.

• Any peril insured against which itself results from pollution or 

contamination.
2.  Any liability in connection with disposed or damaged waste 

materials or substances.     

E. Cyber Risk
Losses arising directly or indirectly from: The loss or alteration 
of, damage to or a reduction in the functionality, availability or 
operation of a computer system, hardware, program, software, 
data information repository, microchip, integrated circuit or similar 
device in computer equipment that results from the malicious or 
negligent transfer and any subsequent onward transfer (electronic 
or otherwise) of a computer program that contains any malicious 
and/or damaging code, including but not limited to computer virus, 
worm, logic bomb, or Trojan horse and which can be identified as 
the cause of loss.

F. Rot
Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind caused by 
wet rot or dry rot whether or not this is caused directly or indirectly 
by any other cover provided by this insurance policy.

G. Defective Construction
Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind  
caused by or resulting from either defective construction, poor  
or faulty design, poor workmanship or the use of incorrect  
materials.

H. Gradual Deterioration
Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind  
caused by or resulting from wear and tear, depreciation,  
corrosion, rusting, damp, condensation, insects, vermin, fungus, 
fading, frost or anything which happens gradually, the process of 
cleaning, dyeing, repair, alteration, renovation, restoration or any 
indirect loss.

I. Existing and Deliberate Damage:  Any loss, damage, legal 
liability, cost or expense of any kind:

• Occurring, or arising from an event that occurred, before the period 
of insurance; or

• Caused deliberately by you or a member of your family or at the 
direction of you or a member of your family.

J. Confiscation and Forced Entry 
Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind caused 
by officials or the authorities legally using force to enter your  
home or legally confiscating or holding your property. 

K. Deception
Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind caused 
by deception unless the only deception used is to gain entry to  
your home.

L. Business Property and Legal Responsibility
  Any loss, damage, legal liability, cost or expense of any kind:

• For any property which you own, hold in trust or use in connection 
with any trade, profession or business with the exception of any 
business equipment as defined; or 

• For any legal liability arising directly or indirectly from any trade, 
profession or business.

M. Date Change and Computer Viruses
Any loss, damage or legal liability caused directly or indirectly to 
equipment by its’ failing to correctly recognise data representing a 
date in such a way that it does not work properly or at all, or by 
computer viruses. For the purpose of this exclusion:

• Equipment includes computers and anything else insured by this 
policy which has a microchip in it.

• Computers include hardware, software, data, electronic data 
processing equipment and other computing and electronic 
equipment linked to a computer. 

• Microchips include integrated circuits and microcontrollers. 
Computer viruses include any program and/or software which 
prevent any operating system, computer program or software 
working properly or at all.
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N. Loss of Value
Any loss of value to the buildings, contents or any other  
property insured

O. Indirect Loss
Any loss that is not directly associated with the incident that caused 
you to claim, unless expressly stated in this policy.

P. Property Not Covered
Any losses to the following items:
• Living creatures
• Motorised vehicles, trailers, caravans or spare parts and accessories

Q. Matching Sets or Items
The Policy treats each separate item of a matching pair or set, or 
set of furniture, sanitary suite or fittings, soft furnishings or other 
fixtures and fittings, as a single item. The Policy will only pay  
for lost or damaged items.   It does not pay for the cost of replacing, 
recovering or remodelling undamaged pieces, or pieces which  
have not been lost or damaged, just because it forms part of a  
set, suite or one of a number of items similar in nature, colour  
or design. If an item in a set is lost or damaged, the other pieces  
of the set may lose some value, even if they have not been  
physically damaged themselves. This loss of value is not  
covered by the policy.

R. Matching Carpets
If you have a matching carpet or other floor covering in more than 
one room or area, the Policy treats each room or area as separate. 
The Policy will only pay for the damage to the carpet or floor covering 
in the room or area where the damage happened.

S. Mould
We do not cover any loss or damage caused by the presence of 
mould, however caused, or any loss or damage caused by mould. 
However, this exclusion does not apply to loss or damage caused by 
the presence of mould resulting from fire or lightning unless other 
exclusions apply.

GENERAL CONDITIONS 

CONTRACT 
This Policy, and any endorsements (if any), the application form 
(if any) and the Certificate of Insurance shall constitute the entire 
contract between the parties. All statements made by the Insured 
Person shall, in the absence of fraud, be deemed representations and 
not warranties. No such statement shall void this Policy or be used in 
defense of a claim hereunder, unless such statement is contained in 
the said Certificate of Insurance. 

No Agent but only a duly authorized Officer of the Company has the 
power on behalf of the Company to extend the time for the payment 
of Premium or in any way to modify this Policy. 

All benefits under this Policy are payable at the Head Office of 
the Company situated at Dubai, UAE. Each Insured Person and 
the Company agree and acknowledge that the Bank is not at any  
time an agent of the Company. Any claims, disputes or contestations 
of a Policy Holder in connection with this Policy shall be the full 
responsibility of the Company. The Company will manage all  
matters of the administration of the Policy directly with the  
Policy Holder. 

AGE LIMITS 
18 years to 65 years, but not more than 64 at the time of enrolment 
with respect to Death. If only the year of birth of an Insured Person 
is provided to the Company then the date of birth for this Policy 
shall be January 1st of such Insured Person‘s year of birth unless it is 
mentioned & confirmed by passport or National ID. 

SUPPLEMENTARY CARD HOLDERS
The Monthly Benefit in respect of Death benefit under this policy 
shall be extended only to the primary credit card holders of the Bank. 

REVIEW / FREE-LOOK PERIOD 
The Insured Person is entitled to a full refund of premium if coverage 
under the policy is cancelled by the Insured Person within thirty (30) 

days from the commencement date, by making a request through 
the Bank Call Center. The Company reserves the right to decline a 
second application following the cancellation of the first application 
under this plan from the same Insured Person. 

SUFFICIENCY OF NOTICE 
Such notice given to the Company or to any authorized agent of 
the Company, with particulars sufficient to identify the Insured 
shall be deemed to be notice to the Company. Failure to give 
notice within the time provided in this Policy shall not invalidate 
any claim if it shall be shown by the Insured or Beneficiary that 
it was not reasonably possible to give such notice within the 
time provided and that notice was given as soon as reasonably 
possible thereafter.

CONTRIBUTION 
In no circumstances can the Insured claim under more than one 
Tenant Protect Plus policy with the Bank at any one time

TERMINATION 
Notwithstanding anything contained herein to the contrary 
the Monthly Benefit under this policy in respect of the Insured 
Person shall terminate upon the happening of any one or more of  
the following: 

i.  The Insured Person attains the Maximum Coverage Age; 
ii.  Upon payment of Death claim under this policy; 
iii.  Cancellation of this policy by the Insured Person at any time in 

accordance with the terms and conditions of this policy. 
iv.  The Insured Person loses his UAE residency status. 
v.  The Insured Person’s Employment Visa is cancelled. 
vi.  The Insured Person is no longer resident in UAE. 
vii.  The date the Policy is terminated; 

OBSERVANCE OF TERMS AND CONDITIONS 
The observance by the Insured Person of the terms of this policy and 
the truth of the statements and the answers given by the Insured 
Person in the application form /tele-conversation and other material 
information provided by the Insured Person shall be condition 
precedent to any liability of the Company. If the circumstances in 
which this policy was entered into are materially altered without 
the written consent of the Company, the policy shall become null  
and void. 

FRAUDULENT CLAIMS 
If any claim under this policy is in any way fraudulent or unfounded, 
all benefits under this policy shall be forfeited in respect of the 
particular Insured Person. 

ARBITRATION 
If any difference shall arise as to the amount to be paid under this 
policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be 
referred to arbitration under the Dubai International Arbitration 
Center (DIAC) Rules, which Rules are deemed incorporated by 
reference to this clause. The seat of the arbitration will be Dubai. 
The language used in the arbitration proceedings shall be English. 
The governing law shall be the substantive law of Dubai. Where any 
difference is to be referred to arbitration the making of an award 
shall be final. 

JURISDICTION 
This policy shall be governed by and construed in accordance with 
the laws of the United Arab Emirates. In the absence of a valid 
arbitration proceeding agreement among the parties, all disputes 
arising hereunder shall be referred to the exclusive jurisdiction of the 
courts of the United Arab Emirates. 

DATA TRANSFER 
The Insured Person provide the Company with his / her  
unambiguous consent to process, share, transfer and/ or  
disclose the personal data of the Insured Person – or 
any other party to this contract, howsoever obtained, 
to any recipient within or outside the country for the 
following purposes: (1) Assess and service this policy,  
(2) to conduct insurance claims Or analysis and (3) to comply 
with any legal and regulatory obligations to which the Company  
is subject to. 
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CUMULATIVE BENEFITS 
The maximum cumulative amount of Benefits payable under this 
Policy for any one person shall not exceed the amount stated in 
the Certificate of Insurance. If the Insured Person has more than 
one Policy issued by the Company then the maximum liability paid 
under all policies shall not exceed the limits stated in one Certificate 
Of Insurance for the highest plan, subject otherwise to the terms  
and conditions. 

REINSTATEMENT OF POLICY 
Reinstatement of the policy after a claim is paid is not allowed. In 
case if it is found that the Insured has re-enrolled into the scheme 
at any time during the currency of the policy, the policy will become 
null and void. No claim will be paid and the premium paid by the 
Insured is also not refundable.

When the Policy terminates by reason of non-payment of  
Premium, any subsequent acceptance of a Premium 
and reinstatement of the Policy by the Company shall solely be at  
the Company’s option.

CANCELLATION 
The Insured Person may cancel the policy at any time by making 
a request through the Bank Call Center. Such cancellation shall be 
without prejudice to any valid claim originating prior thereto. If such 
cancellation is after the 30 days from the commencement date then 
there will be no refund of the premium. 

The Company may cancel the Policy at any time by written notice 
delivered to the Insured or mailed to the last address as shown 
by the records of the Company stating when not less than fifteen 
(15) days thereafter such cancellation shall be effective. Such 
cancellation shall be without prejudice to any valid claim-originating 
prior thereto. 

ASSIGNMENT 
a)  Neither party to this Policy shall directly or indirectly assign this 

Policy or any of its rights and obligations, without the prior 
written approval of the other party. 

b)  The right of designation or change of Beneficiary is  
reserved to the Insured No assignment of interest shall be 
binding upon the Company until the Company receives written 
notice of the change of Beneficiary in a form satisfactory 
to the Company. The Company assumes no responsibility 
for the validity of such designation or change of Beneficiary  
or assignment 

c)  Consent of the Beneficiary, if any, shall not be requisite to change 
of Beneficiary or to any other changes in the Policy. 

COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS 
Failure to comply with any of the provisions contained in the policy 
shall invalidate all claims hereunder. 

PREMIUMS 
All premiums are payable in advance by the Insured on or before 
the date they become due; unless official notice of termination has 
been given. 

PREMIUM PAYMENT AND COVERAGE EFFECTIVE DATE 
Coverage in respect of each Insured shall commence from the day 
the Insured signs application form of the bank /gives his consent to 
the Bank to enroll over the phone. 

POLICY RENEWAL 
Automatic Renewal, However the Company reserves the right to 
offer the renewal and also the right to change the premium rates 
terms and conditions. 

CONFORMITY WITH STATUTES 
Any provision of the policy which, on the Policy Effective Date, is in 
conflict with statutes of the jurisdiction in which the policy is issued, 
is hereby amended to conform to the minimum requirements of 
such statutes. 

LEGAL ACTIONS 
No action at law or in equity shall be brought to recover on the 
policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof 
of loss has been furnished in accordance with the requirements  
of the policy. No such action shall be brought after the expiration  
of three (3) years after the time written proof of loss is required to 
be furnished.

LANGUAGES 
In case of differences over the interpretation of the policy, the Arabic 
text shall prevail .

TERRITORIAL LIMITS 
Worldwide however restricted to United Arab Emirates with respect 
to Home Insurance. 

MEDICAL PROVISION
Medical Treatment shall be sought and followed promptly on the 
occurrence of an Injury or Illness and the Company shall not be liable 
for that part of any claim which in the opinion of a Physician arises 
from the unreasonable or willful negligence or failure of any Named 
Insured to seek and remain under the care of a qualified Physician. 

• All claims arising from criminal incidents are to be supported 
and accompanied by a certified police report. 

• The due observance and fulfillment of this Policy insofar as it 
relates to anything being done or complied with by the Named 
Insured, shall be a condition precedent to liability to make any 
payment under this Policy. 

• The Company shall have the right to access any current or prior 
medical records of the Named Insured in orderto finalize and/or 
proceed with the assessment of a claim and/or render medical 
assistance.  By virtue of this clause, the Named Insured shall be 
deemed to have given the Company written consent to access 
any of the Named Insured’s current or prior medical records. 

• No amount payable in terms of this Policy shall bear any interest. 

CLAIMS PROCEDURE 
   
Upon happening of an event giving rise to a claim under this policy, 
the Insured Person shall follow the following procedure: 

1. Notification of claims 
Immediate written notice to the Company but not later than 60 days 
from date of event. 

2. Submission of Claim Documents 
90 days from date of event. 

3. Claims for Home Insurance
The insured shall on the happening of any event likely to lead to a 
claim under this policy:

• Notify the police immediately if any property is lost, stolen or 
maliciously damaged. Report in writing to the company without 
unnecessary delay and provide all information and assistance 
which the company may reasonably require.

• Take all reasonable steps to recover any lost or stolen property 
and advise the company without unnecessary delay if such 
property is returned to the insured.

• Forward all correspondence, legal process or any other 
document to the company unanswered.

• Refrain from discussing liability with any third party.

4. The Company shall be entitled to:
• Take over and conduct in the insured name the defense or 

settlement of any claim; or
• Prosecute in the insured name for the company's own benefit 

any claim for indemnity or damage or otherwise.

The company shall have full discretion in the conduct of any 
proceedings and in the settlement of any claim.

Once the payment has been made the company shall relinquish the 
conduct and control of and be under no further liability in connection 
with the claim(s) except for the payment of costs and expenses 
recoverable or incurred prior to the payment date.



 INSURANCE CLAIM FORM
Please ensure that your Adobe Acrobat is updated. You may face difficulties using Acrobat 9.0 or previous versions.

SANCTION CLAUSE 
Notwithstanding any other terms under this insurance contract, 
no insurer shall be deemed to provide coverage or will make any 
payments or provide any service or benefit to any insured or other 
party to the extent that such cover, payment, service, benefit and/or 
any business or activity of the insured would violate any applicable 
trade or economic sanctions law or regulation.

CONTACT INFORMATION

In case of queries related to coverage, benefits, claims 
procedure or policy administration you may contact 

For Sales & Other Enquiries: Call 8002700 or email us at 
customer.service@fgb.ae

For Claims: Call 04 302 9835 / 04 302 9903 or email us at 
nonmotorclaims@ae.rsagroup.com

mailto:customer.service@fgb.ae
mailto:nonmotorclaims@ae.rsagroup.com
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      تینانت بروتیكت بلس  آر اس ا ه
صیغة الوثیقة  

 
 التعر فات 

 
  عني أي حـدث مفـاجئ، غیـر متوقـع، ومحـدد، ینـتج  شـكل منفـرد  ومباشـر عـن طر ـق وسـائلحادث 

عنیفة، خارجیة ومرئیة،  والذي  حدث في وقت ومكان قابلین للتحدید، مما یترتب علیه إصا ة. 
 

  عنــي أي حــدث مفــاجئ، غیــر متوقــع، ومحــدد، یتســبب  شــكل منفــرد ومباشــر عــن الوفــاة العرضــیة
طر ق وسائل عنیفة، خارجیة ومرئیة،  والذي  حدث في وقت ومكان قابلین للتحدید، مما یترتب علیه 

الوفاة. 
 

  عنــي الشــخص أو األشــخاص المســمو ن مــن قبــل المــؤمن علیــه وحســبما هــم معــرفین فــي المســتفید
شهادة التأمین، و في حال أن مثل ذلك التعیین ال  كـون حینئـذ نافـذ المفعـول، سـوف  كـون مثـل ذلـك 

التعو ض واجب الدفع إلى الورثة القانونیین للمؤمن علیه المسمى.  
 

 تعني اإلصا ة الجسد ة القابلة للتعر ـف والتـي تحـدث خـالل فتـرة التـأمین وتتسـبباإلصا ة الجسد ة 
اطرب عن طر ق أي حدث مفاجئ، غیر متوقع و محدد  و ستثنى من ذلك المـرض، العلـة أو االضـ

الطبي.  
 

 
  عنــي أ ــة وســیلة نقــل جــوي، بــري أو مــائي یــتم تشــغیلها  موجــب  افــة القــوانین واللــوائح الناقــل العــام

المعمــول بهــا و موجــب رخصــة ســار ة المفعــول لنقــل الر ــاب مــن أجــل التــأجیر والــذین مــن أجلهــم تــم 
إصدار أي تذ رة سفر والتي فیها  سافر المؤمن علیه فقط  راكب دافع لقیمة التذ رة. الناقل العام ال 
اارت في البحر أو أي وسیلة نقل مؤجرة أو مسـتخدمة ألي نشـاط ر اضـي، فـن الفـوز   عني سفن العب
 المبار ات الر اضیة، مسا قة أو نشاط ترفیهي،  صرف النظر عما إذا  انـت مثـل تلـك وسـیلة النقـل 
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ارت الســـباق، مر بـــات الصـــید، مروحیـــات الرتیـــاد  مرخصـــة، علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر،  ســـیا
اـرعیة وقــوارب  األمــاكن التــي تســتحق المشــاهدة، قــوارب صــید األســماك، اإل حــار المشــا ه/الطائرة الشـ

التطواف من أجل المتعة.  
 

ـــأمین تعنـــي ـــنس للتـــأمین (الشـــرق األوســـط) المحـــدودة الشـــر ة أو شـــر ة الت ـــد صـــن الالی  رو ـــال آن
اارت العر یة المتحدة.   ش.م.ب (معفاة)، اإلم

 
 تعنــي البضــئع المنزلیــة واألمتعــة الشخصــي ( مــا فــي ذلــك األمــوال الشخصــیة لغا ــة الحــد المحتو ــات

المبین) والتي تخصكم (أو التي أنتم مسئولین عنها من الناحیـة القانونیـة) أو التـي تخـص مسـاعدین 
ارت  ازت والــد كو محلیـین مقیمــین فـي حــین أنـه ضــمن منـزلكم لــیس هـو المحتو ــات، التثبیتـات والتجهیــ

الداخلیة الخاصة  المالك.  
 

 تعنــي الوثیقــة التــي تبــین تفاصــیل مثــل، ولكــن دون حصــر، اســم (أســماء) الشــخص شــهادة التــأمین
(األشــخاص) المــؤمن علــیهم المســمین، تــار خ نفــاذ وثیقــة التــأمین، فتــرة التغطیــة، رقــم وثیقــة التــأمین، 
قســط التــأمین، خیــار دفــع قســط التــأمین، المنفعــة وحــدود التغطیــة، نــوع البرنــامج (الخطــة) المختــار، 

خیار التغطیة واسم المستفید.  
 

تعني البلد التي  قیم فیها المؤمن علیه حالیًا ولد ه تأشیرة إقامة سار ة المفعول.  دولة اإلقامة 
 

ار تعني الدولة التي تصدر فیها هذه الوثیقة.  دولة اإلصد
 

 تعني النفقات المعقولـة والمعتـادة التـي یـتم تكبـدها مـن قبـل المـؤمن علیـه المصار ف الطبیة المغطاة
المسمى عن الخدمات واللوازم الموصى علیها من قبل طبیب یتولى العنا ة الطبیة. وهي تشمل:  

 
خدمات طبیب،  (أ) 
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أي عملیة والدة في المستشفى و استخدام غرفة العملیات،  (ب) 
التخـــدیر ( مـــا فـــي ذلـــك عملیـــة إدارة و تـــولي التخـــدیر)، عملیـــات الفحـــص  أشـــعة اكـــس أو (ج)

ارت المعملیة،   المعالجات واالختبا
 

خدمة سیارة اإلسعاف، و  (د) 
العقاقیر، األدو ة والخدمات العالجیة الطبیعیة واللوازم،  (هـ) 
 طاقــات االئتمــان تعنــي االئتمــان و الخصــم و البنــوك و طاقــات مــوزع النقد ــة ، جمیــع عقــد (و) 

اغرض االجتماعیة أو المنزلیة أو الخیر ة.   لأل
 

 تعني المبلغ الواجب الدفع عن  ل یوم یتم قضاؤه في المستشفى.  المنفعة الیومیة
 

  عنـي أي ضــرر مـادي یلحـق  الممتلكـات أو المحتو ــات و التـي یترتـب علیهـا خســارة ضـرر/ تضـرر
قیمة أو ضعف في االستفادة نتیجة للخطر (األخطار) المغطاة.  

 
اإلخالء في حال الطوارئ  عني:  

الحالــة الطبیــة للمــؤمن علیــه المســمى تبــرر النقــل الفــوري مــن المكــان حیــث  كــون مصــا ا أو (أ) 
مر ضا وذلك إلى أقرب مستشفى حیث  مكن الحصول على عالج طبي مالئم، أو  

 عــد أن یــتم معالجتــه فــي أي مستشــفى محلــي، فــإن حالتــه المرضــیة تبــرر النقــل إلــى الدولــة (ب) 
حیث بدأت فیها الرحلة للحصول على عالج طبي أو للشفاء، أو  

كال من (أ) و (ب) أعاله.  (ج) 
 

 أو المواصالت في حالة الطوارئ تعني أي وسیلة نقـل بـري، مـائي أو جـوي النقل في حالة الطوارئ
مطلــوب لنقــل المــؤمن علیــه المســمى خــالل أي إخــالء فــي حالــة الطــوارئ. النقــل فــي حالــة الطــوارئ 
 شمل على سـبیل المثـال ال الحصـر، اإلسـعافات الجو ـة، اإلسـعافات األرضـیة والمر بـات الخاصـة. 
كافة ترتیبات النقل في حالة الطوارئ والتي تم القیام بها لتقییم المؤمن علیه المسمى  جب أن تكـون 

بواسطة أكثر طر قة مباشرة واقتصاد ة ممكنة في الظروف واألحوال و جب أن تكون:  
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موصى بها من قبل الطبیـب الـذى یتـولى العنا ـة الطبیـة والـذي  صـادق  ـأن شـدة أو طبیعـة (أ) 

إصا ة أو علة المؤمن علیه تبرر هذا اإلخالء،  
مطلو ة  موجب اللوائح القیاسیة الخاصة بوسیلة النقل، و  (ب) 
مأمور بها، مرتبة ومصرح بها مقدما من قبل إدارة المساعدة.  (ج) 

 
  عنـي النصـیب األول مـن المبلـغ المـؤمن علیـه، أو فتـرة، أي و ـل مبلغ التحمـل أو القابـل لالقتطـاع

خســارة واجبــة الــدفع مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه المســمى أو التــي مــن أجلهــا لیســت هنــاك منــافع 
واجبة الدفع.  

 
ارفیة  تعني الدولة حیث  قع فیها منزلكم حسبما هو وارد في الجدول.  الحدود الجغ

 
  عنــي المكاســب األســبوعیة األساســیة للمــؤمن علیــه وقــت الخســارة المســببة األجــر األســبوعي الكلــي

لإلصــــا ة والتــــي مــــن أجلهــــا یــــتم المطالبــــة  المنــــافع  موجــــب هــــذه التغطیــــة، ولكــــن ال تشــــمل الوقــــت 
اإلضافي، المكافآت التشجیعیة، البقشیش، العموالت، والتعو ض الخاص.  

 
ارجاتــه، والمبــاني اإلضــافیة الكائنــة جمیعهــا فــي العنــوان المبــین فــي المنــز ل  عنــي الســكن الخــاص،  

ارض منزلیة.  الجدول والذي  موجبه  ستخدم فقط ألغ
 

 تعني أي مكان:  المستشفى
لد ه رخصة سار ة المفعول (إذا  انت مطلو ة  موجب القانون)،  (أ) 

 عمل  شكل رئیسي للعنا ة بـ وعالج األشخاص المرضى أو المصابین،  (ب) 
لد ه موظفین مكونین من طبیب واحد أو أكثر موجودین في جمیع األوقات،  (ج) 
 قــدم خدمــة تمــر ض علــى مــدار 24 ســاعة و یتــوفر لد ــه علــى األقــل ممرضــة متخصصــة (د) 

مسجلة واحدة تكون في الخدمة في جمیع األوقات،  
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ارفق المتوفرة للمستشفى (ه)  ارحیة منظمة، سواء على المقار أو في الم ارفق تشخیصیة وج لد ه م
على أساس مسبقة الترتیب،  

ارحة، أو بیــت (و)  لــیس،  اســتثناء مــا  كــون  شــكل عرضــي، عیــادة، بیــت تمــر ض، بیــت لالســت
للمرضـــــى المتمـــــاثلین للشـــــفاء  النســـــبة لكبـــــار الســـــن، أو أي مرفـــــق مشـــــغل  مر ـــــز عـــــالج 

ادرت و/أو الكحول، و   المخ
ارفق غرف العملیات.  (ز)  یتوفر فیه أجهزة ومعدات أشعة اكس وم

 
 تعني أي علة أو مرض تصـادفي متعاقـد علیـه، یتطلـب عالجـا مـن قبـل طبیـب و ترتـب علیـه، العلة

 شكل مباشر ومستقل  النسبة لكافة األسباب األخرى، خسارة مغطاة في هذه الوثیقة.  
 

 تعني اإلصا ة الجسد ة المتسببة  شكل منفـرد ومباشـر عـن طر ـق وسـائل عنیفـة، عرضـیة، اإلصا ة
خارجیة و مرئیة تتطلب عالجـا مـن قبـل طبیـب و ترتـب علیـه،  شـكل مباشـر ومسـتقل  النسـبة لكافـة 

األسباب األخرى، خسارة مغطاة  موجب هذه الوثیقة.  
 

  عنـي أي شـخص مـؤمن علیـه موجـود فـي أي مستشـفى یـتم مـن أجلـه المر ض المقیم في مستشفى
سداد نفقة أي  غرفة و طعام.  

 
  عني أي فرد مذ ور اسمه في شهادة التأمین بین أعمار 18 و 64 سنة والذي  طاقـة المؤمن علیه

اإلئتمان أو الحساب البنكي الخاص  ه مدین تجاه قسط التأمین  موجب هذه الوثیقة یرفـع تقر ـرا بهـا 
إلى الشر ة.  جب على المؤمن علیه أن  كون لد ه تأشیرة إقامة دولة اإلصدار.  

 
  عني أي حدث مغطى  موجب التغطیة المزودة  موجب هذه الوثیقة.  الحدث المؤمن علیه
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مجوهراتل  تعني أي أدوات الز نة الشخصیة التي تحتوي على أحجار  ر مـة، فضـة، ذهـب، بالتـین ا
أو معادن نفیسة أخرى.  شـمل ذلـك أ ضـا السـاعات واألحجـار الكر مـة المر بـة أو غیـر المر بـة فـي 

إطار فصوص الجواهر.  
 

 تعني تصرف أو حالة خسارة و/أو اختفاء شيء متعلق بنقص لعز ز و/أو قابل للقیاس فـي الخسارة
اجرء.    عض المواد أو اإل

 
 تعنـي المـواد التـي یـتم فقـدانها  شـكل غیـر متعمـد أو یـتم سـرقتها مـن قبـل أي المفقودة أو المسروقة

طرف ثالث بدون مساعدتكم، موافقتكم أو تعاونكم.  
 

  عني عمـل مـادي یتطلـب اسـتخدام الیـدین أو اسـتخدام أو تشـغیل اآللیـات أو المعـدات العمل الیدوي
المیكانیكیة أو غیر المیكانیكیة.  

 
ارت طبیـة مـن قبـل أي طبیـب وأدو ـة وقا ـة موصـوفة العالج الطبي   عني أي مشورة، عالج ، استشا
أو مكررة.  

 
أري الشر ة، توصیة الطبیب: الالزم طبیا   عني ب

ارض، تشخیص و عالج حالة المؤمن علیه المسمى، (أ)  تتوافق مع أع
مالئمة فیما یتعلق  معاییر الممارسة الطبیة الجیدة، و  (ب) 
ارحة المؤمن علیه المسمى.  (ج)  غرضها الرئیسي لیس ل

 
  عني المؤمن علیه فقط حسبما هو معرف في شهادة التأمین.  المؤمن علیه (علیهم) المسمین

 
 تعنـي أي فتـرة مـن أ ـام الـوالدة المتتالیـة  مقـیم فـي المستشـفى والمتسـبب فترة الحجز فـي المستشـفى

عن أي حادث أو إصا ة. مع ذلك، عملیات الحجز المتتالیة  مقیم في المستشفى والمتسببة عـن أو 
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المنسـو ة إلــى نفـس الحــادث أو اإلصـا ة تعتبــر  أنهـا جــزءا مــن نفـس فتــرة الحجـز، مــا لـم  كــن تــار خ 
الخروج من المستشفى للحجز السابق منفصال عن تار خ الدخول للمستشفى لفترة الحجز التالیة  مدة 

ال تقل عن 45 یوما.  
یــتم تزو ــد منفعــة یومیــة واحــدة فقــط عــن أي یــوم حجــز واحــد،  صــرف النظــر عــن عــدد الحــوادث أو 

اإلصا ات المطلوب من أجلها الحجز.  
 

 تعنــي أي إعاقــة  كــون فیهــا أي مــؤمن علیــه مســمى ممنــوع إلــى األبــد مــن اإلعاقــة الجزئیــة الدائمــة
العمل  كامل القدرة الفعلیة  سبب أي إصا ة.  

 
 تعنـــي األمتعـــة، المال ـــس والمـــواد ذات االســـتخدام الخـــاص، التـــي یـــتم لبســـها المتعلقـــات الشخصـــیة

المســتخدمة أو المحمولــة  شــكل اعتیــادي علــى الشــخص، والتــي تخصــكم، أو التــي تكونـ ـو ن مســئولین 
عنها  شكل قانوني.  

 
 تعني المناقصة القانونیة المتداولة، الشیكات، طلبـات األمـوال، الطلبـات البر د ـة، األموال الشخصیة

األختـــام البر د ـــة المتداولـــة (التـــي لیســـت جـــزءا مـــن التحصـــیل)، الشـــیكات الســـیاحیة، تـــذاكر الســـفر، 
كو ونات الغداء، عمالت رمز ة لهدا ا و طاقات الهاتف.  

 
  عنـي أي ممـارس مـرخص قانونیـا  یتصـرف ضـمن نطـاق رخصـته لممارسـة الطـب، ومعنـي الطبیب

ارســـــة، التشـــــخیص، ومعالجـــــة المـــــرض   الحفـــــاظ علـــــى أو اســـــتعادة صـــــحة اإلنســـــان مـــــن خـــــالل الد
واإلصا ة. ال  جوز للطبیب الذي یتولى الرعا ة الطبیة:  

أن  كون المؤمن علیه المسمى،  (أ) 
قر ب المؤمن علیه المسمى.  (ب) 

 
ارق مرفقـــة تصـــاحبها (إن وثیقـــة التـــأمین  تعنـــي هـــذه الوثیقـــة، شـــهادة التـــأمین، أ ـــة مالحـــق و/أو أو

وجدت) وطلبات المؤمن علیه.  
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  عني التار خ الذي تبدأ فیه هذه الوثیقة حسبما هو معرف في شهادة التأمین.  تار خ نفاذ الوثیقة

 
اغرفیـة، والمعـدات المحمولـة األخـرى المعدات المحمولـة  تعنـي المعـدات الر اضـیة، الموسـیقیة، الفوتو

 ما في ذلك أجهزة الكمبیوتر المحمولة (الالبتوب)، أجهزة الهاتف المحمولة وما شا ه ذلك.  
 

 تعنــي الفتــرة التــي مــن أجلهــا تكــون هــذه الوثیقــة نافــذة المفعــول حســبما هــو معــرف فــي فتــرة التغطیــة
شهادة التأمین.  

 
 عنــي الكیــان القــانوني والمفــوض  ــالتوقیع علــى هــذا المســتند الــذي تصــدر لــه الوثیقــة حامــل الوثیقــة 

وحسبما هو مبین في شهادة التأمین.   
 

 تعنـي أي حالـة تـم مـن أجلهـا تـم توصـیة الرعا ـة، العـالج أو المشـورة الحالة الطبیة الموجودة سا قا
الطبیة من قبل أو تم تلقیها من أي طبیـب خـالل فتـرة سـنتین تسـبق تـار خ نفـاذ الوثیقـة، أو أي حالـة 
ارحة مطلو ة خالل فترة خمس (5) سنوات تسبق تار خ  من أجلها  ان الدخول إلى المستشفى أو الج

نفاذ الوثیقة.  
 

ارد دفعـه مـن قبـل الشـر ة إلـى المسـتفید المبلغ الرئیسي المؤمن علیـه   عنـي المبلـغ المـؤمن علیـه المـ
أو إلى المؤمن علیه المسمى.  

 
ارفیة  تعني أي ر اضة تنافسیة مستخدمة  مصدر للرزق.  الر اضیة االحت

 
 تعنــي أي ناقــل عــام أرضــي أو مــائي مشــغل بواســطة الموتــور،  صــرف النظــر وســیلة النقــل العامــة

عما إذا تم إصدار تذ رة سفر، تشمل التاكسي، الحافلة، القطـر أو لیمـوز ن المطـار، ولكـن ال تشـمل 
الحافالت الصغیرة، المر بات غیر القیاسیة أو مواصالت المجاملة المزودة بدون رسوم محددة.  
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ــة  تعنــي أي مصــار ف للوجبــات واإلقامــة التــي  ــان ضــرور ًا تكبــدها المصــار ف اإلضــافیة المعقول

والتي لم یتم تزو دها من قبل الناقل العام أو أي طرف مجانا.  
 

 عني أي نفقة:  النفقات المعقولة واالعتیاد ة
تحتســـب للعـــالج، اللـــوازم أو الخــــدمات الطبیـــة الالزمـــة طبیـــا لمعالجــــة حالـــة المـــؤمن علیــــه (أ) 

المسمى،  
ال تتجــــاوز مســــتوى النفقــــات االعتیاد ــــة للعــــالج، اللــــوازم أو الخــــدمات الطبیــــة المماثلــــة فــــي (ب) 

المنطقة التي یتم فیها تكبد المصار ف، و  
ال تشمل النفقات التي لم تكن لتحدث لو لم تكن هناك تغطیة موجودة.  (ج) 

 
  عني أي زوجة (زوج)، والد (والدة)، والدي الـزوج(ة)، جـد، زوج أم، أطفـال، حفیـد، أخ، أخـو القر ب

الـــزوج أو الزوجـــة، أخـــت، أخـــت الـــزوج أو الزوجـــة، صـــهر، أخـــت غیـــر شـــقیقة، عمـــة (خالـــة)، عـــم 
(خال)، بنت األخ (األخت) أو ابن األخ (األخت).  

 
 تعني أي علة أو مرض تصادفي متعاقد علیه، یتطلب عالجا من قبل طبیب.  العلة

 
  عنــي أي مــادة منفــردة ضــمن محتو ــات أو مــواد ذات مخــاطر عالیــة ســوف یــتم حــد المــواد المنفــردة

تغطیتها لغا ة 10,000 درهـم مـا لـم یـتم تحدیـد مبلـغ آخـر  شـكل منفصـل فـي الجـدول وموافـق علیـه 
مـن قبــل الشــر ة. أي مــادة منفــردة غیــر معلــن عنهـا تتجــاوز 10,000 درهــم ســوف تــتم تغطیتهــا إلــى 

حد أقصى 10,000 درهم.  
 

  عني الحد األقصى للمبلغ المتاح لكل منفعة وفقا لقائمة المنافع.  المبلغ المؤمن علیه
 

 عني المنافع المدرجة وحسبما هي معرفة في شهادة التأمین.  قائمة المنافع أو جدول المنافع 
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ار ه ضـــد األشـــخاص أو الممتلكـــات، أو اإلرهـــاب   عنـــي اســـتخدام أو التهدیـــد  اســـتخدام العنـــف أو اإلكـــ

ارتكاب أي تصرف خطیـر علـى حیـاة اإلنسـان أو ارتكـاب تصـرف یتعـارض مـع أو  عطـل أي نظـام 
اتصاالت الكترونیة، یـتم القیـام  ـه مـن أي شـخص أو مجموعـة، سـواء  ـان یتصـرف أو ال یتصـرف 
نیا ــة عــن أو فیمــا یتصــل  منظمــة، حكومــة، قــوة، ســلطة أو قــوة عســكر ة، عنــدما  كــون التــأثیر هــو 
لتخو ف، إجبار، أو إیذاء أي حكومة، السكان المدنیین أو أي قطاع من االقتصاد. عملیات السـلب 
اجرمیة األخرى، المرتكبة  شكل رئیسي من أجل  سب شخصي أو التصرفات التي  أو التصرفات اإل
تنشأ  شكل رئیسي عن العالقات الشخصیة المسبقة بین مرتكب/مرتكبي الجر مة والضحیة/الضحا ا 
ارف  ه  عمل  سوف یتم اعتبارها  إرهاب.  شمل اإلرهاب أ ضا أي تصرف یتم التحقق منه أو االعت

إرهابي من قبل حكومة الدولة (ذات الصلة) حیث  حدث التصرف.  
 

 تعني تصرف غیر قانوني ألخذ مادة تخص الشخص المؤمن علیـه، بـدون موافقتـه/موافقتها، السرقة
بنیة حرمانه/حرمانها من قیمتها.  

 
  عني أن المؤمن علیه المسمى  منع إلى األبد من العمل  سبب اإلصا ة.  عجز  شكل  لي ودائم

 
ارحة معقولة.  غیر المؤثث   عني أي منزل ال یوجد فیه أثاث  اف لشخص ما لإلقامة فیه ب

 
  عني عدم اإلقامة فیه مـن قـبلكم أو مـن قبـل أي شـخص آخـر  ـإذن مـنكم ألكثـر مـن غیر المسكون

45 یوم متتال.  

 
 تعنــي عملیــات جمــع الطوا ــع، العمــالت النقد ــة أو المیــدالیات، األشــیاء الفضــولیة، األشــیاء القیمــة

الصـــور، األعمـــال الفنیـــة األخـــرى، المو یـــت أو الســـجاد، مـــواد الذهب/الفضـــة أو الجـــواهر المعدنیـــة 
النفیسة أو الفرو.  
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 تعنــــي الحــــرب ســـواء  انــــت معلنـــة أم ال، أو أي عملیــــات حر یـــة،  مــــا ذلـــك اســــتخدام القــــوة الحـــرب
ارفیة، قومیة، سیاسیة، عرقیـة، دینیـة  العسكر ة من قبل أي أمة سیاد ة لتحقیق أهداف اقتصاد ة، جغ

أو أهداف أخرى.  
     

 تعني أي من األشخاص التالیین  شرط أن  كونوا مقیمین معكم  شكل اعتیادي في منزلكم:  أسرتكم
زوجك، زوجتك  - 
أطفالك ( ما في ذلك األطفال المتبنین واألطفال  الرضاعة، و  - 
أي أشـــخاص  قیمـــون  شـــكل دائـــم مـــع المـــؤمن علیـــه،  مـــا فـــي ذلـــك خـــدم المنـــازل المقیمـــین - 

المستخدمین من قبلكم والذین أنتم مسئولین عنهم قانونیا.  
 

محتو ات المنزل  
 

یبــین هــذا الجــزء مــن الوثیقــة  امــل تفاصــیل التغطیــة. ســوف یــتم تزو ــد تغطیــة عــن خســارة الضــرر 
نتیجة لـ: 

 
ارت محددة وفقا لصیغة الوثیقة:  1- الضرر العرضي خضوعا النفجا  

 
سـوف نــزود تغطیـة للضــرر النــاجم عـن وســائل خارجیــة نتیجـة لحــادث للمحتو ــات أثنـاء وجودهــا فــي 

منزلكم.  
 استثناء:  

ارجات -  ارت والـــد الضـــرر الـــذي یلحـــق  ـــالمال س، العدســـات الالصـــقة،الطوا ع، الطعـــام الفر ـــز
الهوائیة.  

الضرر  سبب التلف  والبلي، االستهالك، تأثیر الضوء، الظروف واألحـوال الجو ـة المحیطـة - 
أو أي سبب تشغیلي  شكل تدر جي.  
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اـرت، الرطو ـة، -  اـرت الطفیلیـة، الغـزو المسـتمر للحش الضرر النـاجم عـن عثـة المال ـس، الحش
الصدأ، البلل أو التعفن الجاف.  

الضرر المتسبب عن أي عملیة تنظیف، غسیل، إصالح أو إعادة أي مادة إلى حالتها.  - 
اإلخفـــاق، الخســـارة أو الضـــرر غیـــر النـــاتج  شـــكل مباشـــر عـــن أو منســـوب إلـــى أي حـــادث  -

و شمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر التعطل الكهر ائي أو المیكانیكي.  
الضرر المتسبب عن االستقطابیة غیر الصحیحة من  طار ة.  - 
الضرر الذي یلحق  أشرطة التسجیل، االسطونات أو التسجیالت.  - 
ابرمج الكمبیوتر، الرخص، المعلومات االلكترونیة أو أي معلومات مخزنة.  - 
المواد الغذائیة، المشرو ات الكحولیة، منتجات التبغ واألدو ة.  - 
الضرر المتسبب عن الحیوانات أو الطیور المنزلیة.  - 
ایرمیك في مواقد أوعیة الطبخ.   -  الضرر الذي یلحق  أبواب الفرن الزجاجیة أو زجاج الس
الخسارة التبعیة. - 
التلوث من أي نوع، الغبار، التأثیر أو التفاعل الكیمیائي. - 
ارر المتسببة عن عیوب التصنیع.  -  الخسارة أو األض
اشرت، القـوارض، الطیـور، النمـل -  اشرت الطفیلیة أو الح الخسارة أو الضرر المتسبب عن الح

األبیض والحیوانات.  
الخســارة أو الضــرر أثنــاء مــا  كــون المنــزل مقتــرض، مــؤ جر، مــؤجر مــن البــاطن  الكامــل أو - 

جزئیا.  
االختفاء الغامض.  - 
الخسارة أو الضرر المستثنى  شكل محدد في أي مكان آخر في القسم 3 من هذه الوثیقة.   - 

 
و  

ازت األرضــــیة أو الــــدخان،   أخطــــار الحر ــــق واألخطــــار المشــــتر ة: الحر ــــق، االنفجــــار، البــــرق، الهــــ
 استثناء:  
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الخســارة أو الضــرر المتســبب عــن الحــرق، الحــرق الســطحي، الصــهر أو الضــرر المتســبب - 
عن أو الذي  حدث تدر جیا على مدى فترة من الزمن.  

 
العاصفة والفیضان،  استثناء:  2- 
الخسارة أو الضرر المتسبب عن الصقیع.  - 
الخسارة أو الضرر المتسبب عن ارتفاع في جدول المیاه.  - 
 

اطر ات العمالیة،  استثناء:  3- اضر ات، االض  الشغب، العصیان المدني، اإل
الخسارة أو الضرر غیر المبلغ عنه إلى الشرطة خالل سبعة أ ام.  - 
ارت و/أو الثالجـــات و المتســـبب عـــن -  الخســـارة أو الضـــرر الـــذي یلحـــق  البضـــائع فـــي الفر ـــز

ـــاء  نتیجـــة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة لتصـــرف متعمـــد مـــن قبـــل ســـلطة تزو ـــد  إعطـــال الكهر 
الكهر اء و/أو موظفیهم.  

الخسارة أو الضرر الذي  حدث أثناء ترك المنزل دون اشغال.  - 
 

 األشخاص الحاقدین أو المخر ین،  استثناء:  4-
الخســارة أو الضــرر المتســبب عــن أي موظــف، ضــیف أو مســتأجر، أو أنــتم أو أي فــرد مــن - 

أسرتكم.  
عندما تخفقون في إخطار الشرطة.  - 
الخسارة أو الضرر الذي  حدث أثناء ترك المنزل دون إشغال. - 
ارت أو أي أجهــزة هوائیــة مــن المــواد التــي تســقط 5-  التصــادم بواســطة مر بــات، حیوانــات، طــائ

منها،  استثناء:  
الخسارة أو الضرر المتسبب عن الحیوانات المنزلیة.  - 

 
 -6

ازنات الماء، األنابیب، األجهزة المثبتة أو تر یبات التسخین المثبتة.  1-  تسرب الماء من خ
 تسرب وقود التسخین من أي تر یب تسخین مثبت.  2-



14 
 

 استثناء:  
الخسارة أو الضرر أثناء  و ن منزلكم دون إشغال أو د ون أثاث.  - 
الخسارة أو الضرر الذي یلحق  المكون، المصدر، تر یب السباكة أو األجهـزة التـي یتسـرب - 

منها الماء أو الز ت. 
تكلفة تحدید موقع و صالح مصدر تسرب الماء أو الز ت.  - 
 

 السرقة أو محاولة السرقة من المنزل،  استثناء:  7-
 الخسارة أو الضرر المتسبب عـن أي موظـف، ضـیف أو مسـتأجر، أو أنـتم أو أي فـرد مـن - 

أسرتكم.  
عندما تخفقون في إخطار الشرطة.  - 
الخسارة أو الضرر الذي  حدث أثناء ترك المنزل دون إشغال. - 
الخسارة المتعذر تفسیرها و/أو االختفاء الغامض.  - 
 

ازتهـا 8- االردیـو  والتلفز ـون ( مـا فـي ذلـك أطبـاق القمـر الصـناعي) تجهی  سقوط هوائیات استقبال 
وصوار ها.  

 
 الضرر المتسبب عن األشجار والفروع الساقطة،  استثناء:  9-
الضرر الذي یلحق  األشجار.  - 
تكلفة إزالة األشجار أو الفروع الساقطة.  - 

سوف یتم تغطیة المؤمن علیه  النسبة للمنافع التالیة وفقا لشهادة التأمین.  
 

 سوف تقوم الشر ة بتزو د تغطیة عن الخسارة أو الضرر الذي المحتو ات الموجودة في منزلكم:
یلحق  المحتو ات الموجودة في المنزل.  
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ارت واألشیاء القیمة:  سوف تدفع الشر ة عن المتعلقات الشخصـیة، األشـیاء القیمـة والمعـدات المجو
المحمولــة الخاصــة  ــالمؤمن علیــه فــي حالــة الخســارة أو الضــرر  ســبب وســائل عرضــیة لغا ــة المبلــغ 
اغرفي وأثناء الوجود في أي مكـان آخـر  المؤمن علیه المبین في الجدول أثناء الوجود ضمن الحد الج
 شــكل مؤقــت فــي العــالم لمــدة ال تز ــد عــن 90 یومــا فــي أي فتــرة تــأمین لغا ــة أي مبلــغ حســبما هــو 

محدد في شهادة التأمین،  استثناء:  
الخسارة أو الضرر المتسبب عن التلف و التمزق، االسـتهالك، فـي عملیـة تنظیـف، غسـیل، - 

إصالح أو إعـادة أي مـادة إلـى حالتهـا،  تـأثیر الضـوء، الظـروف واألحـوال الجو ـة المحیطـة 
أو أي سبب تشغیلي  شكل تدر جي.  

ـــــوادي -  ـــــذي یلحـــــق  المضـــــارب، العصـــــي، مضـــــارب البیســـــبول أو الكر كیـــــت والن الضـــــرر ال
الر اضیة أثناء الوجود في اللعب.  

الزحــالق ( مــا فــي ذلــك العصــي واألر طــة)، الطــائرة المائیــة، المعــدات شــبه المائیــة، معــدات - 
التخییم  وأحبال الر وب.  

العدسات الالصقة وعدسات القرنیة ووسائل السمع. - 
الحجز أو االحتجاز من قبل الجمارك أو الموظفین الرسمیین اآلخر ن.  - 
الخسارة التبعیة.  - 
الخســارة أو الضــرر المســبب للمــواد المترو ــة بــدون  حراســة فــي أي منطقــة  كــون للجمهــور - 

العام وسیلة للوصول إلیها.  
الخسارة المتعذر تفسیرها و/أو االختفاء الغامض.  - 
اإلخفاق، الخسارة أو الضرر غیـر النـاتج  شـكل مباشـر عـن أو منسـوب إلـى حـادث و شـمل - 

ذلك على سبیل المثال ال الحصر العطل الكهر ائي أو المیكانیكي.  
الخســــارة أو الضــــرر نتیجــــة عمــــل تجــــاري أو اســــتخدام احترافــــي  شــــأن األدوات الموســــیقیة، - 

اارت التصو ر ة والر اضیة.   المعدات واالكسسو
ارق -  الخســـارة، الســـرقة أو الضـــرر الـــذي یلحـــق  ـــاألموال الشخصـــیة،  طاقـــات االئتمـــان، األو

المالیــة (المســتندات المنقولــة، القابلــة للتفــاوض التــي تمثــل القیمــة المالیــة، ســواء  انــت أوراق 
ارق المالیــــة – مثــــل الســــندات  مالیــــة مدینــــة – مثــــل الســــندات وســــندات الــــدین، األســــهم، األو
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اارت والمقا ضـات)  واألسهم أو العقود المشـتقة – المعـدة للمسـتقبل، الفـرص المسـتقبلیة، الخیـ
والمستندات من أي نوع.  

الخسارة، السرقة أو الضرر الذي یلحق  البضائع، المحتو ات واألجهزة المنزلیة.  - 
السرقة مـن مر بـة الطر ـق غیـر الموجـود علیهـا حراسـة خـالف مـا  كـون مـن صـندوق سـیارة - 

اره وعنیـف  ازت عقـب دخـول  ـاإلك مقفل ومخفـي لألمتعـة، حجیـرة أمتعـة مخفیـة أو حجیـرة قفـا
إلى مر بة مقفلة  شكل آمن.  

الخســـارة أو الضـــرر الـــذي یلحـــق  الممتلكـــات المرســـلة عـــن طر ـــق البحـــر أو الجـــو  موجـــب - 
بولیصة شحن، بولیصة شحن جوي أو مستند مماثل.  

 انكسار خیوط (أوتار) أي أداة موسیقیة. - 

ادرجات النار ة و المر بات األخرى المدارة میكانیكیا أو  هر ائیا.  -  ال
الماشیة والحیوانات األلیفة.  - 
ارجات الهوائیة فقط: -  فیما یتعلق  الد
اغرض السباق في المضمار أو التجارة.  -  الخسارة أو الضرر أثناء استخدامها أل
السرقة ما لم تكن في أي مبنى أو مقفل  شكل آمن  النسبة ألي جسم غیر قابل للنقل.  - 
ارجــة  - ارت مــا لــم  مــن متســببا عــن أي حــادث للد الخســارة أو الضــرر الــذي یلحــق  اإلكسســوا

ارجة الهوائیة أو اتالفها عن طر ق الحر ق في نفس الوقت.   الهوائیة أو ما لم یتم سرقة الد
أي مواد تتجاوز حد المادة المنفردة ما لم یتم تزو د قائمة إلینا.  - 
أي معدات منقولة غیر معلن عنها وقت التقد م.  - 
الخسارة، السرقة أو الضرر عندما تكون متعلقاتكم الشخصیة أو مستنداتكم الشخصیة خارج - 

ارت العر یة المتحدة لمدة إجمالیة تز د عن 90 یوم في أي فترة تأمین.   دولة اإلما
أي خسارة، تلف أو ضرر مستثنى  شكل محدد في أي مكان آخر من هذه الوثیقة.  - 

 
 فـي حـال تلـف منـزل المـؤمن علیـه وجعلـه غیـر قابـل للسـكن نتیجـة ألي سـبب تكلفة السـكن البـدیل:

وارد في التغطیة سوف یتم دفع مبلغ عن:  
خسارة اإل جار أو  1- 
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 أي مصــار ف إضــافیة معقولــة متكبـــدة  شــكل ضــروري للســكن البـــدیل خــالل الفتــرة الالزمـــة 2-
الستعادة المنزل إلى حالة قابلة للسكن،  استثناء:  

أي تكالیف  ان من الممكن أن یـدفعها المـؤمن علیـه  مجـرد أن  صـبح المنـزل قـابال للسـكن - 
مرة أخرى.  

أي تكالیف یوافق المؤمن علیه على دفعها بدون إذننا الخطي.  - 
 

 التأمین مزود لمبلغ حسبما هو محدد في شهادة التـأمین التـي أنـتم مسـئولین مسئولیة المؤمن علیه:
عنها قانونیا وفقا لعقد اإل جار  النسبة للتالي المملوك من قبل المؤجر:  

 
ایزت المنزل والمؤجر. 1-  الخسارة أو الضرر الذي یلحق بتثبیتات وتجه
 االنكســار العرضــي للزجــاج المثبــت الــذي  شــكل جــزءا مــن المبنــى  مــا فــي ذلــك الزجــاج فــي 2-

وحـــدات األلـــواح الشمســـیة، البانیوهـــات المثبتـــة، صـــواني الـــدش، ســـتائر الـــدش، الشـــطافات، 
أحواض الغسیل، المواضع الخلفیة للترشاش، القواعد، األحواض، مباول وأحواض التبول.  

 الضرر العرضي  سبب وسائل خارجیة والذي یلحق بـ:  3-
الكابالت و األنابیب تحت األرض التي تزود خدمات إلى أو من المبنى.  - 
اخزنات العفنة وأغطیة التفتیش على التصر ف.  -  ال

استثناءات الشاغلین، الموظفین ومسئولیة أصحاب العمل تنطبق.  
 

فــي حــال وفــاتكم أو وفــاة فـــرد مــن أســرتكم المطــالبین، ســـوف  كــو ممثلــیهم الشخصــیین القـــانونیین 
حما ة هذه التغطیة.  

ن

 
 الخسارة أو الضرر الذي الخسارة أو الضرر الذي یلحق  المحتو ات عند االنتقال إلى منزل جدید:

یلحــق  المحتو ــات أثنــاء االنتقــال مــن منــزل إلــى آخــر  مــا فــي ذلــك التحمیــل والتنز ــل ضــمن الحــدود 
ـــاولي نقـــل متخصصـــین،  ـــك عـــن طر ـــق مق ـــات النقـــل تل ـــتم إجـــراء مثـــل عملی الجغرافیـــة شـــر طة أن ی

 استثناء:  
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الضرر الناجم عن التلف  والبلى، االستهالك، تأثیر اإلضاءة. - 
ـــة، -  ارت الطفیلی الضـــرر  ســـبب الظـــروف واألحـــوال الجو ـــة المحیطـــة، عثـــة المال ـــس، الحشـــ

اشرت، الرطو ة، الصدأ، البلل أو التعفن الجاف.   الغزو المستمر للح
أي ســبب تشــغیلي  شــكل تــدر جي، أي عملیــة تنظیــف، غســیل، إصــالح أو إعــادة أي مــادة - 

ارت، فــرو، مــواد  إلــى حالتهــا، أي عطــل  هر ــائي أو میكــانیكي، خســارة تبعیــة، مــال، مجــوه
ارق المالیة، السـندات أو المسـتندات مـن أي نـوع،  الذهب أو البالتین، األحجار النفیسة، األو

دفاتر، مخطوطات و أختام العمل.  
الضرر خالل النقل البحري/أو الجوي.  - 

 سوف تدفع الشر ة عن الخسارة أو الضرر الذي یلحق  الغـذاء فـي أي فر ز ـر األغذ ة في الفر زر:
أو ثالجة منزلیة متسبب عن:  

ارتفاع أو انخفاض في درجة الحرارة.  (1)  
التلــوث مــن المبــرد أو أ خــرة المبــرد، لغا ــة مبلــغ  حــد أقصــى حســبما هــو محــدد فــي شــهادة (2)  

التأمین ألي مطالبة واحدة و  اإلجمالي خالل فترة الوثیقة.  
 استثناء الخسارة أو الضرر  سبب العمل المتعمد من سلطة تزو د الطاقة (أ) 

الكهر ائیة أو سحب أو تقیید الطاقة الكهر ائیة من قبل السلطة.  
 استثناء الخسارة أو الضرر الناتج عن اإلهمال المتعمد من قبلكم أو منزلكم.  (ب) 
 استثناء الخسارة أو الذي یلحق  الغذاء في الفر ز أو الثالجة الخاصة  كم في حال (ج) 

أن عمر وحدة الكمبروسور أكثر من 10 سنوات.  
 

 في حال أن مفاتیح أقفال:  استبدال األقفال و المفاتیح:
األبواب الخارجیة للمنزل.  1- 
أنظمة اإلنذار أو الخزنات المنزلیة المثبتة في المنزل یتم سـرقتها، سـوف یـتم دفـع مبلـغ عـن 2- 

تكلفة استبدال األقفال أو آلیات األقفال.  
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 سـوف تـدفع الشـر ة عـن أي عر ـة الخسارة أو الضرر الذي یلحق  عر ـات الیـد والكراسـي  عجـالت:
ارفـي وأثنــاء  یـد أو  رسـي  عجـالت متضـرر  سـبب حـادث أو مســروق أثنـاء الوجـود ضـمن الحـد الجغ
وجودها في مكان آخر من العالم  شكل مؤقت لمدة ال تز د عـن 90 یـوم فـي أي فتـرة تـأمین فـي أي 
ارت مغطـــاة فقــط فــي حــال ســرقتها مـــع عر ــة الیــد أو الكرســي  عجـــالت  مكــان فــي العــالم. االكسســوا

الخاص  كم لغا ة أي مبلغ  حد أقصى حسبما هو محدد في شهادة التأمین.  
 

 فـي حالـة وفـاة المـؤمن علیـه أو وفـاة الـزوج أو الزوجـة  نتیجـة مباشـرة ألي منفعة اإلصا ة الممیتة:
إلصا ة متسببة فـي منـزلكم بواسـطة حر ـق، انفجـار، بـرق أو لصـوص، سـوف یـتم دفـع مبلـغ حسـبما 

هو محدد في شهادة التأمین شر طة أن تنشأ الوفاة خالل ثالثة شهور من مثل تلك اإلصا ة.  
 

 سـوف تـدفع الشـر ة للشـخص البدل الیومي في المستشفى نتیجـة لألخطـار المـذ ورة فـي التغطیـة:
المــؤمن علیــه منفعــة نقد ــة، فــي حــال دخــول المــؤمن علیــه، زوج أو زوجــة المــؤمن علیــه أو أطفــال 
المؤمن علیه إلى المستشفى، والناجم  شكل مباشـر عـن أي مـن األخطـار المغطـاة أثنـاء اإلقامـة فـي 
منزل المؤمن علیـه. لـن یتجـاوز المبلـغ الواجـب الـدفع  موجـب هـذا التمدیـد الحـد حسـبما هـو وارد فـي 

الجدو ل، لغا ة حد أقصى 15 یوم خالل فترة الوثیقة.  
استثناءات:  

الحاالت المرضیة الموجودة سا قا  (أ)  
أول 24 ساعة من أي دخول إلى المستشفى  (ب)  

 
ــــة العمــــل و طاقــــات  ارتیــــة،  طاق ــــة الهو ــــة اإلما ــــدان جــــواز الســــفر، رخصــــة القیــــادة،  طاق فق

 ســوف تقــوم الشــر ة بتعــو ض االئتمان/البطاقــات المدینــة  ســبب األخطــار المــذ ورة فــي التغطیــة:
ارتیــــة،  طاقــــة العمــــل  المــــؤمن علیــــه عــــن فقــــدان جــــواز الســــفر، رخصــــة القیــــادة،  طاقــــة الهو ــــة اإلما
و طاقـــــات االئتمان/البطاقـــــات المدینـــــة والنـــــاجم  عـــــن أي مـــــن األخطـــــار المغطـــــاة أثنـــــاء االحتفـــــاظ 
 المســتندات فــي منــزل المــؤمن علیــه. لــن یتجــاوز المبلــغ الواجــب الــدفع  موجــب هــذا التمدیــد إلعــادة 

إصدار المستندات/البطاقات المذ ورة الحد حسبما هو وارد في الجدول، خالل فترة الوثیقة.  
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استثناءات:  
اجزءات (إذا ما تم فرضها)  (أ)  اغرمات وال ال
تكالیف تجدید/تمدید المستند إلى ما  عد تار خ انتهاء المستند المفقود   (ب)
ارد أســرة المــؤمن علیــه والخــدم المقیمــین فــي (ج)  المســتندات الخاصــة  ــأي شــخص خــالف أفــ

المنزل  
 أي خسارة/مسئولیة  سبب سوء استخدام  طاقات االئتمان/البطاقات المدینة المسروقة  (د)

 
ارفق الخدمات العامـة  سـبب األخطـار المـذ ورة فـي التغطیـة:   سـوف تقـوم الشـر ةتعو ض فاتورة م
ارفق الخدمات العامة (الماء والكهر اء) عقـب أي مـن األسـباب بتعو ض المؤمن علیه  شأن فواتیر م
الواردة تحت األخطار المغطاة التي تجعـل المنـزل غیـر قابـل للسـكن. التمدیـد یتعلـق فقـط  فتـرة تقـد م
الفواتیر التي تسبق الخسارة مباشرة، مع المبلغ المعد فیـه فـاتورة  والـذي  صـبح مسـتحقا  عـد الخسـارة.
یتعــین أن ال یتجــاوز المبلــغ الواجــب الــدفع  موجــب هــذا التمدیــد إلعــادة إصــدار المســتندات/البطاقات

المذ ورة الحد حسبما هو وارد في الجدول، خالل فترة الوثیقة.  

 
 
 
 

 
 تمـدد الوثیقـة  موجبـه تعو ض تذاكر السفر الخاصة  األسرة  سبب األخطار المـذ ورة فـي التغطیـة:

ارد) أسرة المـؤمن علیـه مؤقتـا والمقیمـین فـي  لتعو ض المؤمن علیه  شأن تذاكر السفر إلعادة فرد (أف
المنزل، عقب أي مـن األخطـار المغطـاة التـي تجعـل المنـزل غیـر قابـل للسـكن.  جـوز االسـتفادة مـن 
هذا التمدید  بدیل لتغطیـة السـكن البـدیل المـزود  موجـب هـذه الوثیقـة. . یتعـین أن ال یتجـاوز المبلـغ 
الواجب الدفع  موجب هذا التمدید إلعادة إصدار المستندات/البطاقات المذ ورة الحد حسبما هو وارد 

في الجدول، خالل فترة الوثیقة.  
استثناءات:  

السطو على المنازل لیال، اقتحام المنازل، السرقة أو اللصوصیة.   (أ)
 

استثناءات التأمین على المنازل        
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تسري هذه االستثناءات على  افة أقسام وثیقتكم. وثیقة التأمین هذه ال تغطي:  
 

الحرب و اإلرهاب   أ- 
الخســارة، الضــرر، التكلفــة أو المصــار ف مــن أي طبیعــة  انــت الناتجــة  شــكل مباشــر أو غیــر 
مباشر عن أو فیما یتصل  أي مما یلي  غض النظر عن أي سبب أو حدث آخر  ساهم  شكل 

متزامن أو في أي تتا ع آخر للخسارة:  
 

 الحـــرب، الغـــزو، أعمـــال األعـــداء األجانـــب، األعمـــال العدائیـــة أو العملیـــات الحر یـــة (ســـواء 1-
كانت الحرب معلنة أم ال) الحرب األهلیة، التمرد، الثورة، العصـیان المسـلح، أعمـال الشـغب 

اجزء من أو تصل إلى انتفاضة، قوة عسكر ة أو مغتصبة.   المدني التي تفترض حدوث أ
المصـــادرة أو التـــأمیم أو مصـــادرة المـــؤ أو تلـــف أو الضـــرر الـــذي یلحـــق  الممتلكـــات عـــن 2- 

طر ق أو  موجب أمر أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة.  
ن

اغرض هذا التمدید فإن أي عمل إرهابي  عني أي تصرف،  شمل على 3-  أي عمل إرهابي. أل
سبیل المثال ال الحصر استخدام القوة أو العنف و/أو التهدید  ـه، ألي شـخص أو مجموعـة 
(مجموعـــات) مـــن األشـــخاص، ســـواء یتصـــرفون لوحـــدهم أو نیا ـــة عـــن أو فیمـــا یتصـــل  ـــأي 
ارض سیاسـیة، دینیـة، ایدولوجیـة  منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات)، یتم ارتكابها ألغـ
ارض مماثلة  ما في ذلك النیة في التأثیر على أي حكومة و/أو جعل الجمهور أو أي  أو أغ

قسم من الجمهور في موضع خوف.  
 

لن ندفع أ ضا عن الخسارة، الضرر، التكلفـة أو المصـار ف مـن أي طبیعـة  انـت متسـببة عـن، 
نانجــة عــن، أو فیمــا یتصــل  ــأي إجــراء متخــذ فــي الســیطرة علــى، المنــع، القمــع أو  ــأي طر قــة 

تتعلق  النقاط أ، ب و/أو أعاله.  
 

ب-ا لنشاط اإلشعاعي  
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أي حــادث أو خســارة أو تلــف لـــ أو ضــرر یلحــق  ــأي ممتلكــات مهمــا تكــن أو أي خســارة أو 1- 
مصار ف من أي نوع ناتجة أو ناشئة عننها أو خسارة تبعیة.  

 أي مســئولیة قانونیــة مــن أي طبیعــة  انــت متســببة  شــكل مباشــر أو غیــر مباشــر عــن، او 2-
مساهم فیها، أو ناشئة عن إشعاع أو تلوث مـؤ ن  سـبب النشـاط اإلشـعاعي مـن أي نفا ـات 
ارق سـوف  شـمل أي  اترق الوقود النووي. فقط لغرض هذا االستثناء، فإن االحتـ نوو ة من اح

عملیة  افیة نفسها بنفسها لالنشطار النووي.  
 أي حادث، خسارة، تلف أو مسئولیة متسببة  شـكل مباشـر أو غیـر مباشـر عـن أو مسـاهمة 3-

في أو ناشئة عن مواد أسلحة نوو ة.  
 

ج-   الضجات الصوتیة المدو ة 
أي خســارة، ضــرر، مســئولیة قانونیــة، تكلفــة أو مصــار ف مــن أي نــوع متســببة  شــكل مباشــر أو 
غیــر مباشــر عــن موجــات الضــغط مــن الطــائرة أو أجهــزة جو ــة مســافرة فــي ســرعات صــوتیة أو 

فوقصوتیة.  
 

د- التلوث 
أي خسارة ناشـئة عـن التلـوث  اسـتثناء (مـا لـم  سـتثنى خـالف ذلـك) التلـف أو الضـرر الـذي 1- 

یلحق  الممتلكات المؤمن علیها و المتسبب عن:  
التلوث الذي نفسه ینتج عن أي خطر مؤمن علیه ضده.  - 
 أي خطر مؤمن علیه ضده والذي نفسه ینتج عن التلوث. - 

 أي مسئولیة فیما یتصل  مواد النفا ات أو المواد المتصرف بها أو المتلفة.  2-
 

هـ-مخاطر الكمبیوتر 
الخسائر الناشئة  شكل مباشر أو غیر مباشر عن: خسارة أو تغییر،  الضـرر الـذي یلحـق بــ أو 
تخفیض في وظیفة، توفر أو تشغیل أي نظام  مبیوتر، أجهزة  مبیوتر، برامج، برامج  مبیوتر، 
ارئح الدقیقـــة، الـــدائرة المتكاملـــة أو وســـیلة مماثلـــة فـــي جهــــاز  مخـــزن المعلومـــات والبیانـــات، الشـــ
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الكمبیـــوتر والتـــي تنـــتج عـــن نقـــل  یـــدي أو مهمـــل ونقـــل الحـــق موجـــه إلـــى األمـــام (الكترونـــي أو 
خـالف ذلــك) ألي برنــامج  مبیــوتر  حتــوي علــى أي رمــز  یــدي و/أو متلــف، و شــمل ذلــك علــى 
ســبیل المثــال ال الحصــر فــایروس، دودة، القنبلــة المنطقیــة للكمبیــوتر أو حصــان طــروادة والــذي 

 مكن تحدیده  مسبب للخسارة.  
 

و- التعفن 
أي خسارة، ضرر، مسئولیة قانونیة، تكلفة أو مصار ف من أي نوع متسبب عن تعفن رطب أو 
تعفــن جــاف ســواء  ــان ذلــك متســببا  شــكل مباشــر أو غیــر مباشــر عــن أي تغطیــة أخــرى مــزودة 

 موجب وثیقة التأمین هذه.  
 

ز- اإلنشاء المعیب  
أي خسارة، ضرر، مسئولیة قانونیة، تكلفة أو مصار ف من أي نـوع متسـببة عـن أو ناتجـة عـن 
إمـــــا إنشـــــاء معیـــــب، تصـــــمیم رديء أو  ـــــه عیـــــوب، مصـــــنعیة ردیئـــــة أو اســـــتخدام للمـــــواد غیـــــر 

الصحیحة.  
 

ح- الفساد التدر جي 
أي خسارة، ضرر، مسئولیة قانونیة، تكلفة أو مصار ف من أي نـوع متسـببة عـن أو ناتجـة عـن 
اـرت الطفیلیــة،  اـرت، الحشـ التلــف والتمــزق، االســتهالك، التآكــل، الصــدأ، الرطو ــة، التكــاثف، الحشـ
الطفیلیــــات، الــــذبل، الصــــقیع أو أي شــــيء  حــــدث  شــــكل تــــدر جي، عملیــــة التنظیــــف، الصــــبغ، 

اإلصالح، التعدیل، الترمیم، اعادة الشيء إلى حالته أو خسارة غیر مباشرة.  
 

ط- الضرر الموجود والمتعمد: أي خسارة، ضـرر، مسـئولیة قانونیـة، تكلفـة أو مصـار ف مـن 
أي نوع: 

 
تحدث، أو تنشأ عن أي حدث وقع، قبل فترة التأمین، أو  - 
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ارد أســرتكم أو بنــاء علــى تــوجیهكم أو أي -  متســببة  شــكل متعمــد مــن قــبلكم أو أي فــرد مــن أفــ
افرد أسرتكم.   فرد من أ

 
ي-ا لمصادرة و الدخول اإلجباري  

أي خســارة، ضـــرر، مســئولیة قانونیـــة، تكلفــة أو مصـــار ف مــن أي نـــوع متســببة عـــن المـــوظفین 
الرســــمیین أو الســــلطات الــــذین  ســــتخدمون القــــوة  شــــكل قــــانوني للــــدخول إلــــى منــــزلكم أو الــــذین 

 صادرون أو  حوزو ن ممتلكاتكم  شكل قانوني.  
 

 ك- الغش 
أي خسـارة، ضـرر، مسـئولیة قانونیــة، تكلفـة أو مصـار ف مــن أي نـوع متسـببة عــن الغـش مـا لــم 

 كن الغش الوحید المستخدم هو لتحقیق الدخول إلى منزلكم.  
 

ل- ممتلكات العمل والمسئولیة القانونیة  
أي خسارة، ضرر، مسئولیة قانونیة، تكلفة أو مصار ف من أي نوع:  

 
عــن أي ممتلكــات تمتلكونهــا، تحــوزون علیهــا علــى ســبیل األمانــة أو االســتخدام فیمــا یتصــل  -

 أي تجارة، مهنة أو عمل  استثناء أي معدات عمل حسبما هي معرفة، أو  
عـــن أي مســـئولیة قانونیـــة ناشـــئة  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر عـــن أي تجـــارة، مهنـــة  أو  -

عمل.  
 

 م- تغییر التار خ وفیروسات الكمبیوتر 
أي خســـارة، ضـــرر، مســـئولیة قانونیـــة متســـببة  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر للمعـــدات  ســـبب 
إخفاقها في إدراك  شكل صحیح للبیانات التي تمثـل أي تـار خ  مثـل تلـك الطر قـة التـي ال تعمـل 
 طر قة مالئمة أو على اإلطالق، أو  سبب فیروسات الكمبیوتر. لغرض هذا االستثناء، فإن:  
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المعدات تشمل أجهزة الكمبیوتر وأي شيء آخر مؤمن علیه  موجب هذه الوثیقـة والتـي فیهـا - 
شر حة دقیقة.  

ابرمج، البیانات، البیانات االلكترونیة التي تعالج المعـدات -  أجهزة الكمبیوتر تشمل األجهزة، ال
ومعدات االحتساب والمعدات االلكترونیة المرتبطة  أي جهاز  مبیوتر.  

ارقبـة الدقیقـة. تشـمل فیروسـات الكمبیـوتر -  اشرئح الدقیقـة تشـمل الـدوائر المتكاملـة وأجهـزة الم ال
أي برنامج و/أو برنامج  مبیوتر  عمل  شكل مالئم أو على اإلطالق.  

 
ن- خسارة القیمة  

أي خسارة للقیمة تلحق  المباني، المحتو ات أو أي ممتلكات أخرى مؤمن علیها.  
 

س- الخسارة غیر المباشرة  
أي خسارة لیست مرتبطة  شكل مباشر  الحدث الذي سبب لكم أن تطالبوا، ما لـم یـرد  شـكل صـر ح 

في هذه الوثیقة.  
 

ع- الممتلكات غیر المغطاة  
الخسائر التي تلحق  المواد التالیة  

المخلوقات الحیة  - 
ارت، العر ــــــــات الكبیـــــــــرة المغطــــــــاة (الكرفانــــــــات) أو قطــــــــع الغیـــــــــار و -  المر بــــــــات، المقطــــــــو

ارت.   االكسسوا
 

ف- األطقم أو األصناف المطا قة 
ــــاث، المجموعــــة أو  ــــم أث ــــم مطــــابق، أو طق ــــة  ــــل صــــنف مســــتقل مــــن أي زوج أو طق تعامــــل الوثیق
اـزت األخـرى. سـوف تـدفع الوثیقـة فقـط  ایزت الصحیة، المفروشات الناعمـة أو التثبیتـات والتجهی التجه
عــن األصــناف المفقــودة أو التالفــة. إنهــا ال تــدفع عــن تكلفــة اســتبدال، اســتعادة أو إعــادة بنیــة القطــع 
غیــر التالفــة، أو القطــع التــي لــم یــتم فقــدها أو إتالفهــا، وذلــك فقــط ألنهــا تشــكل جــزءا مــن أي طقــم، 
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مجموعــة أو واحــد مــن عــدد األصــناف المماثلــة فــي الطبیعــة، اللــون أو التصــمیم. فــي حــال فقــدان أو 
تلــف أي صــنف، فــإن القطــع األخــرى مــن الطقــم قــد تفقــد  عــض القیمــة، حتــى لــو لــم تتضــ رر فعلیــا 

نفسها. إن خسارة القیمة هذه غیر مغطاة  موجب الوثیقة.  
 

ص- السجاد المطابق 
في حال أن لد كم أي سجادة مطا قة أو أرضیة أخرى تغطـي فـي أكثـر مـن غرفـة أو منطقـة واحـدة، 
فإن الوثیقة تعالج  ل غرفة أو منطقة على أنها منفصلة. سوف تدفع الوثیقة فقط عن الضـرر الـذي 

یلحق  السجادة أو األرضیة التي تغطي في الغرفة أو المنطقة حیث حدث الضرر.  
 

العفن  ق- 
ال نغطــي أي خســارة أو ضــرر یتســبب عــن وجــود عفــن،  یفمــا تســبب، أو أي خســارة أو ضــرر 
متســبب عــن العفــن. مــع ذلــك، هــذا االســتثناء ال  ســ ري علــى الخســارة أو الضــرر المتســبب عــن 

وجود العفن الناتج عن حر ق أو برق ما لم تسري استثناءات أخرى.  
   

الشروط العامة  
 

العقد 
تشكل هذه الوثیقة، وأ ة مالحق (إن وجـدت)، نمـوذج الطلـب (إن وجـد) وشـهادة التـأمین  امـل العقـد 
ارف.  افــة البینــات والتصــر حات المقدمــة مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه، تعتبــر  مثا ــة  بــین األطــ
ارت ولیست ضمانات. ال یلغي أي بیان أو تصر ح هذه الوثیقة أو یتم استخدامه فـي الـدفاع عـن  ار إق
أي مطالبة  موجب هذه الوثیقة، إال إذا  ان مثل ذلك البیان أو التصر ح متضمن في شهادة التأمین 

المذ ورة.  
 

 ال  كون أي و یل، ولكن فقط مسئول مفوض حسب األصول من الشر ة لد ه الصالحیة نیا ة عن 
الشر ة لتمدید الوقت الالزم لدفع قسط التأمین أو  أي طر قة لتعدیل هذه الوثیقة.  



27 
 

 
كافــة المنــافع  موجــب هــذه الوثیقــة تكــون واجبــة الــدفع فــي المر ــز الرئیســي للشــر ة والكــائن مقــره فــي 
دبي، إ.ع.م. یوافق و قر  ل من الشخص المؤمن علیه والشر ة  أن البنك لیس في أي وقـت و ـیال 
ازعــات أو احتجاجــات لحامــل الوثیقــة فیمــا یتصــل بهــذه الوثیقــة ســوف تكــون  للشــر ة. أي مطالبــات، ن
مسئولیة الشر ة  الكامل. سـوف تقـوم الشـر ة بترتیـب  افـة مسـائل تـولي و دارة الوثیقـة  شـكل مباشـر 

مع حامل الوثیقة. 
 

حدود العمر 
18 ســنة إلــى 65 ســنة، و لكــن لــیس أكثــر مــن 64 ســنة وقــت التســجیل. فــي حــال تزو ــد فقــط ســنة 

میالد الشخص المؤمن علیه إلى الشر ة، عندئذ سوف  كون تار خ المـیالد  النسـبة لهـذه الوثیقـة هـو 
األول من شهر ینایر من سنة میالد الشخص المؤمن علیه ما لم یـذ ر أو یؤ ـد ذلـك  موجـب جـواز 

السفر أو الهو ة الوطنیة.  
 

 حاملي البطاقات التكمیلیة 
أري الطبـي الثـاني  موجـب هـذه الوثیقـة فقـط إلـى حـاملي  طاقـات االئتمـان  یتم تمدیـد منفعـة الوفـاة والـ

الرئیسیة للبنك.  
 

ارجعة/النظر المجاني      فترة الم
 حــق للشــخص المــؤمن علیــه اســترداد  امــل قســط التــأمین فــي حــال أن یــتم إلغــاء التغطیــة  موجــب 
الوثیقة من قبل الشـخص المـؤمن علیـه خـالل ثالثـین (30) یومـا مـن تـار خ البـدء، عـن طر ـق تقـد م 
طلب من خالل مر ز االتصاالت لدى البنك. تحتفظ الشر ة  الحق في رفض أي طلب ثـاني عقـب 

إلغاء الطلب األول  موجب هذه الخطة من نفس الشخص المؤمن علیه.  
 

كفا ة اإلشعار 
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یـــتم اعتبـــار مثـــل ذلـــك اإلشـــعار المعطـــى إلـــى الشـــر ة أو إلـــى أي و یـــل مفـــوض مـــن الشـــر ة، مـــع 
التفاصـــیل الكافیـــة لتحدیـــد والتعـــرف علـــى وثیقـــة التـــأمین علـــى أنـــه إشـــعار معطـــى إلـــى الشـــر ة. إن 
اإلخفــاق فــي إعطــاء إشــعار خــالل الوقــت الــوارد فــي هــذه الوثیقــة ال یبطــل أي مطالبــة إذا مــا تعــین 
إظهارها من قبل الشخص المؤمن علیه أو المستفید  أنه  ان من المتعذر  شكل معقول إعطاء مثـل 
ذلــك اإلشــعار خــالل الوقــت المبــین وأن ذلــك اإلشــعار تــم إعطــا ؤه فــي أســرع وقــت  شــكل معقــول  عــد 

ذلك.  
 

 المساهمة 
ال  مكــن للشــخص المــؤمن علیــه تحــت أ ــة ظــروف المطالبــة  موجــب أكثــر مــن وثیقــة تــأمین تینانــت 

بروتكت بلس واحدة مع البنك في أي وقت واحد.  
 

اإلنهاء  
 الرغم من أي شيء متضمن في هذه الوثیقـة علـى النقـیض مـن ذلـك، فـإن المنفعـة الشـهر ة  موجـب 

هذه الوثیقة  شأن الشخص المؤمن علیه تنتهي عند حدوث أي واحد أو أكثر مما یلي:  
 یبلغ الشخص المؤمن علیه الحد األقصى لعمر التغطیة، 1- 

 عند دفع مطالبة الوفاة  موجب هذه الوثیقة. 2-
 إلغــاء هــذه الوثیقــة مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه فــي أي وقــت وفقــا لشــروط وأحكــام هــذه 3-

الوثیقة.  
ارت العر یة المتحدة.  4-  الشخص المؤمن علیه  فقد وضع إقامته في دولة اإلما
 یتم إلغاء تأشیرة عمل الشخص المؤمن علیه.  5-
ارت العر یة المتحدة.  6-  الشخص المؤمن علیه لم  عد مقیما في دولة اإلما
 یتم إنهاء تار خ الوثیقة.  7-

 
ارعاة الشروط و األحكام   م
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ــــات  ــــود هــــذه الوثیقــــة وحقیقــــة البیان ــــل الشــــخص المــــؤمن علیــــه لبن ارعــــاة مــــن قب یتعــــین أن تكــــون الم
والتصر حات واإلجا ات المقدمة من قبل الشخص المؤمن علیه في نموذج الطلب/المحادثـة الهاتفیـة 
ازم  والمعلومـات الماد ـة األخـرى المـزودة مـن قبـل الشــخص المـؤمن علیـه  مثا ـة شـرط مسـبق ألي التــ
من الشر ة. في حـال أن الظـروف التـي تـم فیهـا الـدخول فـي هـذه الوثیقـة تغیـرت  شـكل مـادي بـدون 

الموافقة الخطیة من الشر ة، فإن الوثیقة تصبح الغیة و اطلة.  
 

المطالبات االحتیالیة 
في حال أن أي مطالبة  موجب هذه الوثیقة احتیالیة أو ال أساس لها من الصحة  أي طر قة  انت، 

یتم إلغاء  افة المنافع  موحب هذه ال وثیقة  شأن الشخص المؤمن علیه المحدد.  
 

التحكیم  
ارد دفعـــه  موجـــب هـــذه الوثیقـــة (المســـئولیة یـــتم  فـــي حـــال بـــروز أي اخـــتالف فیمـــا یتعلـــق  ـــالمبلغ المـــ
السماح بها خالف ذلك)، یتم إحالة مثل ذلك االختالف إلى التحكیم  موجب قواعد التحكیم المعمول 
بهــا لــدى مر ــز التحكــیم الــدولي بــدبي (دي آي ا ــه ســي)، وهــذه القواعــد تعتبــر  أنهــا مدرجــة  اإلشــارة 
ارءات  إلــى هــذا البنــد. ســوف  كــون مقــر التحكــیم فــي دبــي. یتعــین أن تكــون اللغــة المســتخدمة فــي إجــ
التحكیم هي اللغة اإلنجلیز ة.  كون القانون الحاكم  مثا ة القانون األساسي لدبي. حیثما یتعین إحالة 

ارر تحكیمي سوف  كون نهائیا.   أي اختالف إلى التحكیم، فإن اتخاذ أي ق
 

الوال ة القضائیة  
ارت العر یة المتحدة. فـي غیـاب أي موافقـة  تحكم وتفسر هذه الوثیقة  موجب ووفقا لقوانین دولة اإلما
ازعـات الناشـئة  موجـب هـذه الوثیقـة إلـى  ارف، یـتم إحالـة  افـة الن ارء تحكـیم شـرعي بـین األطـ علـى إجـ

ارت العر یة المتحدة.   الوال ة القضائیة الحصر ة لمحاكم دولة اإلما
 

نقل البیانات  
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 قوم الشخص المؤمن علیه بتزو ـد الشـر ة  موافقتـه/موافقتها غیـر الغامضـة علـى معالجـة، مشـار ة، 
نقـل و/أو اإلفصــاح عــن البیانــات الشخصــیة الخاصــة  الشــخص المــؤمن علیــه – أو أي طــرف آخــر 
اـرض التالیــة: (1)  لهـذا العقـد،  یفمـا تـم الحصــول علیهـا، إلـى أي مسـتلم داخــل أو خـارج الدولـة لألغ
ازمـــات  ـــد  ـــأي الت ـــأمین أو التحلیـــل و (3) للتقی اـرء مطالبـــات الت تقیـــیم وخدمـــة هـــذه الوثیقـــة، (2) إلجــ

قانونیة وتنظیمیة والتي تخضع لها الشر ة.  
 

اركمة   المنافع المت
یتعــین أن ال یز ــد الحــد األقصــى للمبلــغ التراكمــي للمنــافع الواجبــة الــدفع  موجــب هــذه الوثیقــة  النســبة 
ألي شــخص واحــد عــن المبلــغ الــوارد فــي شــهادة التــأمین. فــي حــال أن الشــخص المــؤمن علیــه لد ــه 
ازم المــدفوع  موجــب  أكثــر مــن وثیقــة واحــدة صــادرة مــن قبــل الشــر ة، عندئــذ فــإن الحــد األقصــى لاللتــ
كافــة الوثــائق یتعــین أن ال یز ــد عــن الحــدود الــواردة فــي شــهادة تــأمین واحــدة   النســبة ألعلــى خطــة، 

و خالف ذلك خضوعا للشروط واألحكام.  
 

 إعادة صیاغة الوثیقة 
إعادة صیاغة الوثیقة  عد رفع مطالبة غیر مسموح  ه. في حال أنه تبین  أن الشخص المؤمن علیه 
قام  إعادة التسجیل والدخول في الخطة (البرنامج) في أي وقت خالل سر ان الوثیقة، سـوف تصـبح 
الوثیقة الغیة و اطلـة. لـن یـتم دفـع أي مطالبـة وأن قسـط التـأمین المـدفوع مـن قبـل الشـخص المـؤمن 

علیه سوف  كون أ ضا غیر قابل لإلعادة.  
 

عنـــد إنهـــاء الوثیقـــة  ســـبب عـــدم دفـــع قســـط التـــأمین، فـــإن أي قبـــول الحـــق ألي قســـط تـــأمین و عـــادة 
صیاغة الوثیقة من قبل الشر ة سوف  كون فقط بناء اختیار الشر ة.  

 
اإللغاء  

 جــوز للشــخص المــؤمن علیــه إلغــاء الوثیقــة فــي أي وقــت عــن طر ــق تقــد م طلــب مــن خــالل مر ــز 
االتصــال لــدى البنــك. ســوف  كــون مثــل ذلــك اإللغــاء بــدون المســاس  ــأي مطالبــة شــرعیة ناشــئة قبــل 
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ذلك. في حـال أن مثـل ذلـك اإللغـاء  كـون  عـد 30 یومـا مـن تـار خ البـدء عندئـذ لـن  كـون هنـاك أي 
إعادة لقسط التأمین.  

 
 جوز للشر ة إلغاء الوثیقة في أي وقـت  موجـب إشـعار خطـي مسـلم إلـى الشـخص المـؤمن علیـه أو 
مرســل  البر ــد االلكترونــي إلــى العنــوان األخیــر حســبما هــو مبــین  موجــب ســجالت الشــر ة التــي تفیــد 
عندما  كون أقل من خمسة عشر (15) یوما  عد ذلك فـإن مثـل ذلـك اإللغـاء  كـون سـاري المفعـول. 

سوف  كون مثل ذلك اإللغاء بدون المساس  أي مطالبة شرعیة – ناشئة قبل ذلك.  
 

التنازل  
یتعین على أي طرف بهذه الوثیقة عدم القیام  شكل مباشر أو غیـر مباشـر  التنـازل عـن أ) 

ازماتـــه، بـــدون الموافقـــة الخطیـــة المســـبقة مـــن الطـــرف  هـــذه الوثیقـــة أو أي مـــن حقوقـــه والت
اآلخر.  

 حــتفظ الشــخص المــؤمن علیــه  ــالحق فــي تعیــین أو تغییــر المســتفید. ال  كــون أي تنــازل ب) 
عـن المصــلحة ملزمـا للشــر ة إلـى أن تســتلم الشـر ة إشــعارا خطیـا بتغییــر المسـتفید  شــكل 
مقبـول للشـر ة. ال تتحمــل الشـر ة أي مســئولیة عـن شــرعیة مثـل ذلــك التعیـین أو التغییــر 

للمستفید أو التنازل.  
ارت ج)  إن موافقــــة المســــتفید، إن وجــــدت، ال تكــــون ضــــرور ة لتغییــــر المســــتفید أو ألي تغییــــ

أخرى في هذه الوثیقة.  
 

االلتزام  أحكام الوثیقة 
إن اإلخفاق في االلتزام  ـأي مـن األحكـام المتضـمنة فـي الوثیقـة یبطـل  افـة المطالبـات  موجـب هـذه 

الوثیقة.  
 

أقساط التأمین   
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كافــة أقســاط التــأمین واجبــة الــدفع مقــدما مــن قبــل الشــخص المــؤمن علیــه فــي أو قبــل التــار خ الــذي 
تصبح فیه مستحقة، إال إذا تم إعطاء إشعار رسمي  اإلنهاء.  

 
دفع أقساط التأمین و تار خ نفاذ التغطیة  

تبدأ التغطیة  شأن  ل شخص مؤمن علیه من التار خ الذي یوقع فیه الشخص المؤمن علیـه نمـوذج 
طلب البنك/ عطي موافقته للبنك على التسجیل عبر الهاتف.  

 
تجدید الوثیقة  

التجدید التلقائي. مع ذلك، تحتفظ الشر ة  ـالحق فـي عـرض التجدیـد وأ ضـا الحـق فـي تغییـر شـروط 
وأحكام أسعار أقساط التأمین.  

 
التوافق مع التشر عات  

أي حكــم مــن أحكــام الوثیقــة والــذي، فــي تــار خ نفــاذ الوثیقــة، یتنــاقض مــع تشــر عات الوال ــة القضــائیة 
التــي تصــدر فیهــا الوثیقــة، یــتم  موجبــه تعــدیل الحكــم لیتوافــق مــع الحــد األدنــى لمتطلبــات مثــل تلــك 

التشر عات.  
 

اإلجراءات القانونیة  
اجرء حسـب القـانو والعدالـة لالسـترداد علـى الوثیقـة قبـل انتهـاء سـتین (60) یومـا ن ال یتم القیام  أي إ

ارء  عـد   عد تزو د إثبات خطي  الخسارة وفقا لمتطلبات الوثیقة. ال یتم القیام  أي من مثـل ذلـك اإلجـ
انتهاء ثالث (3) سنوات  عد أن  كون مطلو ا تزو د إثبات خطي  الخسارة.  

 
اللغات  

في حال وجود اختالفات  شأن تفسیر الوثیقة، سوف  سود النص العر ي.  
 

الحدود اإلقلیمیة  
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ارت العر یــة المتحــدة  شــأن التــأمین علــى  فــي جمیــع أنحــاء العــالم، ومــع هــذا تكــون مقیــدة لدولــة اإلمــا
المنازل.  

 
البند الطبي  

یـــتم الســـعي نحـــو العـــالج الطبـــي  واتباعـــه  شـــكل فـــوري عنـــد حـــدوث أي إصـــا ة أو مـــرض وال تكـــون 
أري أي طبیـــب تنشـــأ عـــن اإلهمـــال أو  الشـــر ة مســـئولة عـــن ذلـــك الجـــزء مـــن أي مطالبـــة والتـــي فـــي 
اإلخفــاق غیــر المعقــول أو المتعمــد ألي مــؤمن علیــه مســمى للســعي نحــو والبقــاء تحــت رعا ــة طبیــب 

مؤهل.  
 

كافة المطالب الناشئة عـن أحـداث جنائیـة یتعـین دعمهـا وأن تكـون مصـحو ة بتقر ـر شـرطة - 
مصادق علیه.  

امرعاة و الوفاء ال واجبین لهذه الوثیقة  قدر ما تتعلق  أي شيء یتم القیام  ـه أو االلتـزام  ـه -  ال
من قبل المؤمن علیه المسمى، سوف  كون شرطا مسبقا للمسئولیة لسـداد أي دفعـة  موجـب 

هذه الوثیقة.  
للشر ة الحق في الوصول إلى أي سجالت طبیة مسبقة أو حالیة للمؤمن علیه المسمى من - 

أجــل إنهــاء و/أو مباشــرة تقیــیم أي مطالبــة و/أو تقــد م مســاعدة طبیــة.  مقتضــى هــذا البنــد، 
سوف یتم اعتبـار المـؤمن علیـه المسـمى  أنـه قـد أعطـى للشـر ة موافقـة خطیـة للوصـول إلـى 

أي من السجالت الطبیة الحالیة أو السا قة للمؤمن علیه المسمى.  
 ال  حمل أي مبلغ واجب الدفع  موجب هذه الوثیقة أي فائدة. - 

 

ارء المطالبات   إج
 

عند وقوع أي حدث  سبب أي مطالبة  موجب هذه الوثیقة، یتعین على الشخص المؤمن علیه اتباع 
اجرء التالي:   اإل

اإلشعار  المطالبات  1- 
إشعار خطي فوري إلى الشر ة ولكن في موعد أقصاه 60 یوما من تار خ الحدث.  
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تقد م مستندات المطالبة  2- 

90 یوما من تار خ الحدث.  
 

 المطالبات عن التأمین على المنازل  3-
یتعین على المؤمن علیه عند حدوث أي حـدث مـن المحتمـل أن تـؤدي إلـى أي مطالبـة  موجـب 

هذه الوثیقة:  
 
إشعار الشرطة فورا في حال فقـدان، سـرقة أو إتـالف  شـكل  یـدي أي ممتلكـات. رفـع تقر ـر  -

كتا ــة إلــى الشــر ة بــدون تــأخیر غیــر ضــروري وتزو ــد  افــة المعلومــات والمســاعدة التــي قــد 
تطلبها الشر ة  شكل معقول.  

اتخــاذ  افــة الخطــوات المعقولــة الســتعادة أي ممتلكــات مفقــودة أو مســروقة و شــعار الشــر ة - 
بدون تأخیر غیر ضروري في حال إعادة الممتلكات إلى المؤمن علیه.  

ارء القانوني أو أي مستند آخر إلى الشر ة بدون رد علیه.  -  تقد م  افة المراسالت، اإلج
  االمتناع عن مناقشة المسئولیة مع أي طرف ثالث. - 

 
4-  حق للشر ة:  

ارء الدفاع عن أو تسو ة أي مطالبة، أو  -   اسم المؤمن علیه، تولي و ج
 اســم المــؤمن علیــه، المقاضــاة لمصــلحة الشــر ة أي مطالبــة  ــالتعو ض والضــرر أو خــالف - 

ذلك.  
 

ارء أي دعاوى قضائیة و في تسو ة أي مطالبة.    كون للشر ة  امل التقدیر في إج
 

ارقبــة وال تكــون تحــت أي مز ــد  اـرء  والم  مجــرد القیــام  الــدفع یتعــین علــى الشــر ة التخلــي عــن اإلجـ
مــن المســئولیة فیمـــا یتصــل  المطالبــة (المطالبـــات)  اســتثناء دفــع التكـــالیف والمصــار ف القابلـــة 

لالسترداد أو المتكبدة قبل تار خ الدفع.  
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بند العقو ة االقتصاد ة 

 الرغم من أ ة بنود  موجب عقد التأمین هـذا، ال یـتم اعتبـار أي شـر ة تـأمین علـى أنهـا تقـدم تغطیـة 
أو سوف تقوم  أي عملیات دفع أو تقـد م أي خدمـة أو منفعـة إلـى المـؤمن علیـه أو طـرف آخـر إلـى 
مدى أن مثل تلك التغطیة، الدفع، الخدمة، المنفعة و/أو أي عمل تجاري أو نشاط للمؤمن علیه من 

الممكن أن  خالف أي قانون أو الئحة عقو ات تجار ة أو اقتصاد ة. 
 

معلومات االتصال 
 

ارت المتعلقـــة  التغطیـــة، المنـــافع، إجـــراء المطالبـــات أو إدارة وتـــولي الوثیقـــة  مكـــنكم  فـــي حالـــة االستفســـا
االتصال على  

 
ارت المبیعــات واالستفســارات األخــرى: االتصــال علــى 8002700 أو إرســال بر ــد   النســبة الستفســا

 customer.service@fgb.aeالكتروني إلینا على 
 

 النســــــــبة للمطالبــــــــات: االتصــــــــال علــــــــى 9835 302 04/ 9903 302 04 أو إرســــــــال بر ــــــــد 
 nonmotorlaims@ae.rsagroup.comالكتروني إلینا على  

mailto:nonmotorlaims@ae.rsagroup.com
mailto:customer.service@fgb.ae
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