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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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ACTIVE 360 
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.

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.

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. 
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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 mean 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, Child, 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

 

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

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

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 
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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. 

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 mean 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.

PERSONAL ACCIDENT

ELIGIBILITY FOR COVER 
The Insured Person must: 
1.  Meet the eligibility conditions stipulated by the Bank; 
2.  Be older than 18 years and under 64 years  at the Commencement 

Date; 
3.  Be a UAE citizen/ resident; 
4.  Be a salaried employee; 

The coverage stated hereunder are valid only in respect of the 
amount of indemnity specifically indicated in the Policy, its limitation 
and subject to payment of the appropriate premium.

ACCIDENTAL DEATH
If a covered Injury results in the death of a Named Insured within one 
hundred eighty (180) days of the date of Accident, the Company will 
pay the Principal Sum Insured applicable to such Named Insured in 
accordance with the Table of Benefits, less any other amount paid or 
payable under Benefits payable under Permanent Partial Disability 
and/ or Permanent Total Disability.

PERMANENT TOTAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT
If, as a result of a covered Injury and commencing within one  
hundred eighty (180) days of the date of Accident, a Named  
Insured becomes Totally and Permanently Disabled and such 
disability has continued for a period of twelve (12) consecutive 
months, the Company will pay the Principal Sum Insured  
applicable to such Named Insured in accordance with the Table  
of Benefits, less any amount paid or payable under Permanent  
Partial Disability. The Named Insured must still be Totally and 
Permanently Disabled at the end of the twelve (12) consecutive 
months period.

PERMANENT PARTIAL DISABILITY DUE TO ACCIDENT 
If a covered Injury results in any of the specific Losses to a Named 
Insured as shown in the PPD TABLE OF BENEFITS and within one 
hundred eighty (180) days of the date of Accident, the Company 
will pay the scheduled percentage of the Principal Sum Insured 
applicable to such Named Insured in accordance with the Table  
of Benefits. 

PPD TABLE OF BENEFITS

 Losses  RIGHT LEFT
For total loss of an upper member 70% 60%
For total loss of the hand or forearm 

 

 

 
  

 
  

  
 

 
 
 

 

60% 50%
For total loss of a lower member  
above knee

60% 60% 

For total loss of a lower member at the  
level of the knee or below

50% 50% 

For total loss of a foot 40% 40%
For total loss of the thumb 18% 16%
For total loss of the index finger 14% 12%
For total loss of the pinky 12% 10%
For total loss of the middle finger 8% 6%
For total loss of the ring finger 8% 6%
For total loss of the big toe 5%
For total loss of any other toe 3%
For total deafness of one ear 10%
For total deafness, both ears 40%
For total loss of visual acuity of one eye 25%
For total loss of visual acuity of both eyes 100%
For total loss of speech 100%

Total, irremediable functional loss of use of an organ or member 
shall be considered as total loss thereof. For reduced functional 
use, the stated percentage shall be reduced in proportion to the lost 
functional use. 

In case of occurrence of more than one of the Losses specified in the 
PPD TABLE OF BENEFITS as a result of any one Accident, the total 
indemnity payable hereunder is established by adding the indemnity 
corresponding to each single loss up to a maximum limit of 100% of 
the Principal Sum Insured.

For the terminal phalanx of the fingers, with the exception of the 
thumb, only total removal will be considered as Permanent Partial 
Disability due to Accident. The indemnity for total functional or 
anatomical loss of the phalanx of the thumb and for an anatomical 
loss of the phalanx of the big toe is fixed at 1/3rd with the percentage 
specified for total loss thereof. 

For cases of total loss not specified in the PPD TABLE OF BENEFITS, 
the indemnity shall be fixed by taking into account the permanently 
reduced capacity of the Named Insured for any occupation. In the 
event of anatomical loss or functional reduction of an organ or 
member already diminished, the above percentage shall be reduced 
taking into account the pre-existing disability. 

Payable Principal Sum Insured will be doubled, if a covered Injury 
results in the death or permanent total disability or permanent partial 
disability of a Named Insured while Named Insured is travelling in a 
Common Carrier.

  
  
  

  

  
  
  
  

  
  

 
 
 
 

  
  

 

ADDITIONAL BENEFITS
The company will pay for the following expenses:

HOUSE RENT
A monthly amount or a lump sum amount will be paid for the cost 
of the house rent up to the amount stated in the Table of Benefits. 

SCHOOL FEES
A lump sum amount will be paid for the cost of the school fees. 
Payable amount is irrespective of the number of Children and up to 
the amount stated in the Table of Benefits. 

UTILITY FEES
A monthly amount or a lump sum amount will be paid for  
the cost of the utility bills up to the amount stated in the Table  
of Benefits. 

RELOCATION OF PERSONAL BELONGINGS TO HOME COUNTRY
A lump sum amount will be paid to relocate Named Insured’s 
personal belongings to Named Insured’s home country up to the 
amount stated in the Table of Benefits. 
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REPATRIATION OF REMAINS, IN CASE OF ACCIDENTAL DEATH
A lump sum amount will be paid in transporting the body to Named 
Insured’s home country up to the amount stated in the Table  
of Benefits. 

ACCIDENTAL MEDICAL EXPENSE
If a covered Injury results in medical treatment of a Named Insured 
commencing within thirty (30) days of the date of Accident, the 
Company will reimburse the Named Insured for Covered Medical 
Expenses, subject to any Deductible and up to the Sum Insured 
applicable to such Named Insured in accordance with the Table of 
Benefits. All Covered Medical Expenses must be incurred within 
fifty two ( 52) weeks from the date the Named Insured’s coverage 
terminates under the Policy and are not to exceed the amount 
payable to such Named Insured in accordance with the Table of 
Benefits as a result of anyone Accident. 

SECOND MEDICAL OPINION 
The medical consultation service known as ‘Second Medical Opinion’, 
allows the Insured Person, to receive a second medical opinion 
directly from medical specialists working in world-class medical 
institutions, in case of suffering from any medical condition or grave 
illness deemed deserving of such an external evaluation based on 
the nature, severity, or complexity of the condition.
This second medical opinion is provided to any individual covered by 
the service, on a remote basis without having to travel outside their 
country of residence. All pertinent data regarding the case is sent via 
electronic transmission to the Specialist who in-turn provides his/her 
opinion on the case. This opinion is appropriate in order to confirm 
a diagnosis, determine a diagnosis for a complex and unresolved 
case and/or work with the treating Physician to determine that the 
prescribed treatment is the most appropriate option available locally 
and/or internationally for the specific condition. 

No case may be submitted for review during the first sixty ( 60) days 
of coverage. This waiting period begins to count on the same day 
that the person comes under coverage for this rider.

SECOND MEDICAL OPINION – THE PROCESS
The Insured Person initiates a request for service by contacting the 
Company who in turn is responsible to sending the information 
on the case to their contracted Medical Institute directly or via an 
appointed third party administrator (TPA). The Insured person 
provides background information on the case, which includes, 
among other information, a detailed medical history of the individual 
(provided by the treating physician) as well as results of all medical 
tests which have been performed and that pertain to the case. All 
information is sent via internet unless a different transmission mode 
(courier) is deemed necessary due to the nature of the materials 
being sent. 

Once the second medical opinion has been issued by the Specialist(s), 
it is sent to the contracting entity/TPA or directly to the treating 
physician, for their subsequent review with the patient. 

This 'opinion' may confirm or propose a diagnosis of the case and/ 
or may help define the most appropriate treatment or procedures 
available to the Assured at that moment – be it in their own country 
or internationally. However the final professional evaluation and 
confirmation of the medical condition/diagnosis and/or the decision 
on the course of treatment to be followed is the responsibility of the 
treating physician. 

The Company may, if need be, insist on the above documents to be 
provided in original for verification. 

Documents should be submitted within a maximum period of 
90 days from date of diagnosis or any extension provided by the 
Company.

Exclusions applicable with respect to Second Medical Opinion 
 • There are NO exclusions in terms of the type of medical 
condition or illness for which a second medical opinion 
may be requested, as long as it is deemed a critical or grave  
enough medical condition where such a review is warranted. 

 
 

 • There are NO exclusions for pre-existing conditions for which a 
second medical opinion may be requested 

 • A second medical opinion cannot be requested within sixty (60) 
days of the policy’s effective date. 

PERSONAL ACCIDENT EXCLUSIONS

1. The Policy will not cover any loss, damage or legal liability arising 
directly or indirectly from:

 • Pre-existing Medical Condition;
• Intentionally self-inflicted injury, suicide or any such attempt 

while sane or insane;
• Wilful or deliberate exposure to danger (except in an attempt to 

save human life); 
• War or warlike operation, invasion, act of foreign enemy, hostilities 

(whether War has been declared or not), civil war, rebellion, 
revolution, insurrection, mutiny, riot, civil commotion, conspiracy, 
military or usurped power, martial law, or state of siege; or any 
of the events or causes which determine the proclamation of or 
enforcement of martial law or state of siege, seizure, quarantine; 
or customs regulations; or nationalization by or under the order of 
any government or public or local authority;

• Act of Terrorism; 

 

 

 

 
 • The use, release or escape of nuclear materials that directly or 

indirectly results in nuclear reaction or radiation or radioactive 
contamination; The dispersal or application of pathogenic or 
poisonous biological or chemical materials; The release of 
pathogenic or poisonous biological or chemical materials;

 • Any period a Named Insured is serving in the Armed Forces of 
any country or international authority, whether in peace or war. 
In such event, the Company, upon written notification by the 
Named Insured, shall return the pro rata Premium for any such 
period of service;

 • Being in service or on duty with or undergoing training  
with any military or police force, or militia or paramilitary 
organization; 
a) Named Insured being under the influence of alcohol with 

more than the legal limit of alcohol in his blood or breath; or 
   

b) a Named Insured being under the influence of drugs or 
narcotics unless such drugs or narcotics were administered 
by a Physician or unless prescribed by and taken in 
accordance with the directions of a Physician; or 

   

c)   an Accident occurring whilst a Named Insured was driving 
a motor vehicle with more than the legal limit of alcohol 
in his blood or breath; or d) alcohol abuse, alcoholism, 
substance abuse, solvent abuse, drug abuse or addictive 
conditions of any kind;

 • Any loss of which a contributing cause was the Named Insured‘s 
attempted commission of, or wilful participation in, an illegal act 
or any violation or attempted violation of the law or resistance 
to arrest by the Named Insured;

 • Any loss sustained while flying in any aircraft or device for aerial 
navigation except as a passenger; exclusions include, but are 
not limited to, pilot, operator or crew member;

 • Any costs incurred due to fluctuation in exchange rates; 
 • Bacterial infections except pyogenic infections which are 

caused by an accidental wound;
 • Flying in any aircraft owned, leased or operated by or on behalf 

of the Named Insured or any subsidiary or affiliate or Relative of 
the Named Insured;

 • Driving or riding as a passenger in or on (a) any vehicle engaged 
in any race, speed test or endurance test or (b) any vehicle being 
used for acrobatic or stunt driving;

 • Any claim caused by opportunistic infection or malignant 
neoplasm, or any other Illness condition, if, at the time of the 
claim, the Named Insured had been diagnosed as having AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related 
Complex) or having an antibody positive blood test to HIV 
(Human Immune Virus);

 • Sexually transmitted diseases and the conditions commonly 
known as AIDS or ARC (AIDS Related Complex) or having an 
antibody positive blood test to HIV (Human Immune Virus) 
and/or any related Illness or condition including derivatives or 
variations thereof, howsoever, acquired or caused;

 • Any loss sustained while the Named Insured is participating in 
any Professional Sports; 

 • Any hazardous pursuits, sports or activities which introduce or 
increase the possibility of a loss or training for or engaging in 
contact sports where physical contact between players is an 
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 • Any hazardous pursuits, sports or activities;
 • Mental, nervous or emotional disorders including, but not 

limited to anxiety disorders, eating disorders, psychotic 
disorders, affective disorders, personality disorders, substance 
use disorders, somatoform disorders, dissociate disorders, 
psychosexual disorders, adjustment disorders, organic mental 
disorders, mental retardation and autism;

 • Services, supplies, or treatment, including any period of Hospital 
confinement, which were not recommended, approved, and 
certified as Medically Necessary by a Physician; 

 • Routine physicals or other examinations where there are no 
objective indications or impairment in normal health, and
laboratory diagnostic or X-ray examinations except in the
course of a disability established by the prior call or attendance 
of a Physician;

 
 

 • Elective, cosmetic, or plastic surgery, except as a result of  
an Accident;

 • Congenital anomalies and conditions arising out of or resulting 
there from, hernia or dental treatment except to sound natural 
teeth as occasioned by injury;

 • Expenses incurred in connection with weak, strained or flat 
feet; corns, calluses, or toenails;

 • Deviated septum, including sub mucous resection and/or other 
surgical correction thereof;

 • Organ transplants that competent medical professionals 
consider experimental;

 • Well Child care including exams and immunizations;
 • Treatment provided in a government Hospital or services for 

which no charge is normally made;
 • Eyeglasses, contact lenses, hearing aids, and examination for 

the prescription or fitting thereof, unless Injury has caused 
impairment of vision or hearing;

 • Pregnancy and resulting childbirth, miscarriage or disease of the 
female reproduction organs and all related conditions, including 
services and supplies related to the diagnosis or treatment of 
infertility or other problems related to inability to conceive a 
child, birth control including surgical procedures and devices;

 • Consequential loss of any kind or financial loss and/or expense 
not otherwise specifically covered; 

 • Engaging in occupational activities underground or requiring 
the use of explosives; 

 • Preventative treatment, including but not limited to any 
vaccination and/or immunization;

 • Expenses relating to contraceptive devices, prosthetic devices, 
medical appliances or artificial aids; 

 • Specialist Medical Treatment without referral from a Physician;
 • Any procedures relating to dental or oral hygiene or fillings or 

crowns of precious metal;
 • Expenses incurred due to investigatory treatment that is not 

specified by a Physician as immediately necessary; 
 • The Named Insured’s intention to emigrate;
 • Default or insolvency of the Common Carrier;
• Employment involving Manual Labour, other than off duty; 
• Undertaking employment on a permanent or contract basis 

which is not casual, other than whilst on a leisure trip;
• Any terrorist or member of a terrorist organization, narcotics 

trafficker, or purveyor of nuclear, chemical or biological 
weapons;

 
 

 

2. This Policy is null and void If the Insured has made any 
misrepresentations when applying for this Policy, including but 
not limited to, the age of the Named Insured. 

HOME CONTENTS

This part of the Policy provides full details of the coverage. 

Loss of Damage: 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:
 •

and pedal cycles.

Damage to clothing, contact lenses, stamps, food in freezers 

 • 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

1.  i) Fire and applied perils ii) Fire, explosion...
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 
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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.

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

Contents Temporarily Removed: Loss of or damage to contents 
while temporarily removed for cleaning, renovation, repair or other 
similar purposes elsewhere on the same premises or to any other 
premises within the geographical limits, excluding:

 • Loss or damage by storm or flood to property not in a building. 
 • Loss or damage while removed for sale or exhibition or to a 

furniture depository.

Contents in the Open: Loss of or damage to contents whilst in the 
open, but within the boundaries of the land belonging to your Home.  
Limit not to exceed the applicable amount listed under the Table of 
Benefits, excluding:
 • Loss or damage by water, storm or flood. 
 • Loss or damage occurring while the Home has been left unoccupied.
 • Loss or damage to pedal cycles.

Household Removals: 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.

  

 

 

Loss of Rent or 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.

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.

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.

Visitor’s Personal Effects: The Company will pay for loss or damage 
to your visitor’s personal belongings (other than cash, currency, 
valuables, documents) by any of the causes listed in the coverage 
and happening in the Home.

Occupiers Personal and Employers Liability: The Company will 
provide Employer’s Liability Insurance including costs agreed by us 
in writing, which the insured become legally liable to pay in respect 
of injury, illness or disease to any person who is in the Insured‘s 
personal domestic service and is under a contract of service with 
the insured. The cause of the injury or illness must arise during the 
period of insurance and result from the work they employed to do, 
anywhere in UAE where the home is situated.
The company will also indemnify the insured including costs agreed 
by the company in writing, which the insured or any member of the 
household becomes legally liable to pay in respect of:
(a) Accidental bodily injury, death or disease of any person  
(b) Accidental loss or damage to property  

Arising:
(i)  

 
As occupiers (but not owners) of the home.

(ii) In any other personal capacity in the United Arab Emirates or 
worldwide during a temporary visit for a period not exceeding 
30 consecutive days.

Subject to an amount as specified in the Certificate of Insurance, any 
one claim and in the aggregate, excluding:
(a) Injury, death or disease of any member of the household (not 

applicable for employer’s liability)
(b)  Loss of or damage to property owned or in custody or control 

of the insured or any member of the household.
(c) An agreement unless the liability would have existed without 

the agreement.
(d) The employment, business or profession of the insured or any 

member of the household.

  

 

  

 

(e) Any liability arising directly or indirectly from any mechanically or 
electrically propelled vehicles (other than gardening equipment), 
boats, aircraft, model aircraft, drones, unmanned aerial vehicles, 
Segway, caravans, personal transportation equipment for 
children and adults, equipment using robotics technology, any 
electronic devices designed to be operated solely by power 
from its electrical system or designed for recreational use 
including their accessories owned by or in custody or control 
of the insured  or any member of your household or any other 
persons.

(f)  Any liability arising out of the ownership of land or buildings by 
the insured or any member of the household.

(g)  Any liability arising out of the occupation of land or building by 
any member of the household other than the home.

(h)  Any liability arising out of any deliberate act.
(i)  A contract of service and arising out of the work they are 

employed to do.
(j)  Any liability arising out of Transmission of any communicable 

disease or virus suffered by any member of the household or 
any domestic servant.

(k)  Any liability arising from hunting racing.
(l)  Any liability which is insured by or would be insured by any other 

policy if this did not exist
(m)  Any liability arising directly or indirectly from or in consequence 

of or any way involving asbestos.
(n)  Loss or damage while your Home has been left unoccupied or 

unfurnished.

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

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,  

The insured will be covered for the following benefits as per the 
Certificate of Insurance: 
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their legal personal representatives will have the protection of this 
cover. Loss of Wallet, passport, driving license, Emirates ID and 
Labour Card: The company will reimburse the cost of making a 
new passport, driving license, work permit, resident permit and/or 
iqama (‘Documents’) which is/are accidentally damaged or lost while 
within the geographical limit and while temporarily elsewhere in the 
world for not more than 90 days in any period of insurance.

The maximum amount which can be indemnified per document 
is AED 1,000, subject to a maximum amount as specified in the 
Certificate of Insurance. 
Provided always that:

1. This cover applies only to the insured, spouse and up to 2
children normally residing in the home.

2. The company will not be responsible for the renewal or
extension costs of the lost or damaged document which you
would have had to bear if there had been no loss.

Personal Belongings, Valuables and Portable Equipment: 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
• 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.

Personal Money and Credit Cards: We will provide cover to your personal 
money and credit cards in the event of loss or damage by accidental 
means 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. 

 

Credit cards are insured only against any loss as a result of misuse 
by any unauthorized person following the loss or theft of any such 
card before the card company has received notification of the loss 
and provided that you comply with the terms under which the card 
was issued, excluding:

 • Shortage due to error or omission.
• Losses not reported to the police.
• Loss of credit cards not reported to the card issuing company 

within 24 hours of discovery.

 
 

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.
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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.

 

 

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/Second Medical Opinion benefit. 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 and Second Medical 
Opinion 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) 
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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 
Active 360 policy with the Bank at any one time

TERMINATION 
Not with standing 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. 

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 



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

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 order to 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.

 

 

 

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.

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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آر اس ا ه  أكتی  360        
صیغة الوثیقة  

 
التعر فات  

 
حادث  عنـي حـدثا مفاجئـا، غیـر متوقـع ومحـدد، یـتم التسـبب فیـه فقـط و شـكل مباشـر بواسـطة 
وسائل عنیفة، خارجیة وظاهرة والذي  حدث فـي وقـت ومكـان قـابلین للتحدیـد، ممـا یـؤدي إلـى 

اإلصا ة. 
 

الوفاة العرضیة تعني حدثا مفاجئا، غیـر متوقـع ومحـدد، یـتم التسـبب فیـه فقـط و شـكل مباشـر 
بواســطة وســائل عنیفــة، خارجیــة وظــاهرة والــذي  حــدث فــي وقــت ومكــان قــابلین للتحدیــد، ممــا 

یؤدي إلى الوفاة. 
 

المستفید  عني الشخص أو األشخاص الذي تتم تسـمیتهم مـن قبـل المـؤمن علیـه وحسـبما هـو 
مذ ور في شهادة التأمین؛ إذا لم  كن مثل ذلك التحدید نافـذا حینئـذ، فـإن مثـل ذلـك التعـو ض 

سیكون واجب الدفع إلى الورثة القانونیین للمؤمن علیه المسمى.  
 

اإلصــا ة الجســد ة تعنــي اإلصــا ة الجســد ة القابلــة للتحدیــد التــي تــتم المعانــاة منهــا أثنــاء فتــرة 
التأمین، والتي یتم التسبب فیها بواسطة حدث مفاجئ، غیر متوقع ومحدد وتسـتثني أ ـة وفـاة، 

اطرب طبي.  مرض أو اض
 

تعني أي وسیلة نقل جوي، بري أو مائي مزودة  محرك یتم تشغیلها وفقا وسیلة نقل عمومیة 
لجمیــع القــوانین واللــوائح المعمــول بهــا محلیــا، و موجــب تــرخیص صــالح لنقــل الر ــاب للتــأجیر 
التي یتم  شأنها إصدار تذ رة والتي  سافر على متنها المؤمن علیه فقط  راكـب دافـع لألجـرة. 
إن وسیلة النقل العمومیة ال تعني السفن السیاحیة في البحر أو أي وسیلة نقل یتم تأجیرها أو 
استخدامها للر اضة، اللعب، مسا قة و/ أو نشاط ترفیهي،  غض النظر عمـا إذا  انـت وسـیلة 
ارت، الزالجــات، مر بــات  النقــل مــن ذلــك القبیــل مرخصــة مثــل، لكــن دون تحدیــد، ســباق الســیا
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ائرت هلیكو تر لمشاهدة معالم المدینة، قـوارب الصـید، التـزلج الهـوائي /  ـالمظالت  الصید، طا
ورحالت القوارب. 

الشر ة أو شر ة التأمین 
 

تعنـي رو ـال آنـد صـن الالیـنس للتـأمین (الشـرق األوسـط) المحـدودة 
اارت العر یة المتحدة.  ش.م.ب (معفاة)، اإلم

المحتو ات 
 

تعني األدوات المنزلیـة واألمتعـة الشخصـیة ( مـا فـي ذلـك، األمـوال الشخصـیة إلـى 
الحــــد المبــــین) العائــــدة لــــك (أو التــــي تكــــون مســــؤوال عنهــــا قانونیــــا) أو المســــاعدین المنــــزلیین 
ارت  ازت ود كـــو المقیمـــین حینـــذاك داخـــل منزلـــك والتـــي ال تكـــون محتو ـــات، مفروشـــات وتجهیـــ

داخلیة خاصة  المالك. 
 

 تعني الوثیقة التي تعطي تفاصیل مثل، ولكـن لـیس علـى سـبیل الحصـر، اسـم شهادة التأمین
(أسماء)  المـؤمن(ین) علیـه(م) المسـمى(ون)، تـار خ نفـاذ الوثیقـة، فتـرة التغطیـة، رقـم الوثیقـة، 
قســط التــأمین، خیــار دفــع قســط التــأمین، الفائــدة وحــدود التغطیــة، نــوع الخطــة المختــارة، خیــار 

التغطیة واسم المستفید. 
 

 عني البلد الذي  قیم فیه المؤمن علیه حالیا و حمل تأشیرة إقامة سار ة المفعول. بلد اإلقامة 
 

 عني البلد الذي یتم فیه إصدار هذه الوثیقة.  بلد اإلصدار 
 

تعنـــي الرســـوم المعقولـــة والعرفیـــة المتكبـــدة  مـــن قبـــل المـــؤمن علیـــه النفقـــات الطبیـــة المغطـــاة 
المســمى  خصــوص الخــدمات واللــوازم التــي تــتم التوصــیة بهــا مــن قبــل الطبیــب المعــالج. إنهــا 

تشمل: 
 

خدمات الطبیب؛ (أ) 
المكوث في المستشفى واستخدام غرفة العملیات؛   (ب)
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التخدیر ( ما في ذلك الوصفة)، فحوصات األشعة السینیة أو العالجات والفحوصات (ج) 
المخبر ة؛ 

خدمة اإلسعاف؛ و (د)
العقاقیر، األدو ة،  والخدمات واللوازم العالجیة؛  (ه)
 
 
 طاقــات االئتمــان تعنــي األئتمــان و الخصــم والبنــوك و  طاقــات مــوزع النقد ــة جمیــع  (و)

اغرض االجتماعیة أو المنزلیة أو الخیر ة.  عقد لأل
 

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

 عنــي ضــرر مــادي یلحــق  الممتلكــات أو المحتو ــات ممــا یــؤدي إلــى فقــدان ضــرر / متضــرر 
القیمة أو انخفاض الفائدة  نتیجة للخطر (األخطار) المغطى(اة). 

 
اإلخالء في حالة الطوارئ   عني: 

 
الحالة الطبیـة للمـؤمن علیـه المسـمى التـي تتطلـب نقـال فور ـا مـن المكـان الـذي  ُجـرح (أ)  

أو مــــرض فیــــه إلــــى أقــــرب مستشــــفى حیــــث  مكــــن الحصــــول علــــى العــــالج الطبــــي 
المناسب؛ أو 

 
 عد أن تم عالجـه فـي مستشـفى محلـي، تتطلـب حالتـه الصـحیة النقـل إلـى البلـد الـذي (ب) 

بدأت فیه الرحلة من أجل الحصول على مز د من العالج الطبي أو الشفاء؛ أو 
 

كل من (أ) و (ب) أعاله.  (ج) 
 

أو المواصالت في حالـة طارئـة  عنـي أي وسـیلة نقـل أرضـي، مـائي أو النقل في حالة طارئة 
جوي ، تكو ن مطلو ة لنقل المؤمن علیه المسمى أثناء اإلخـالء فـي حالـة طارئـة. إن النقـل فـي 
ارت اإلســـــعاف األرضـــــي  حالـــــة طارئـــــة  شـــــمل، ولكـــــن دون تحدیـــــد، اإلســـــعاف الجـــــوي، ســـــیا
والمر بــات الخاصــة. إن جمیــع ترتیبــات النقــل فــي حالــة طارئــة التــي تــتم لنقــل المــؤمن علیــه 
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المسمى  جب أن تكون  الطر ق المباشر األكثر اقتصادا الممكن في ظل الظروف و جب أن 
 كون : 

 
موصى  ه من قبل الطبیب المعـالج الـذي  شـهد أن شـدة أو طبیعـة إصـا ة أو مـرض  (أ) 

المؤمن له تتطلب نقله؛ 
 

مطلو ا  موجب اللوائح القیاسیة للنقل بواسطة وسیلة النقل؛ و   (ب) 
 

تم األمر  ه، ترتیبه والسماح  ه مسبقا عن طر ق قسم المساعدة.  (ج) 
 

 عنــي الجـزء األول مــن المبلـغ المــؤمن علیـه، أو فتــرة  ــل وأي مبلـغ التحمــل أو مبلــغ الخصــم 
خســارة واجبــة الــدفع مــن قبــل المــؤمن علیــه المســمى أو التــي ال تكــون أ ــة منــافع واجبــة الــدفع 

 شأنها. 
 

ارفیة  تعني البلد الذي  قع فیه منزلك  ما هو محدد في الجدول. الحدود الجغ
 

اردات األســـبوعیة األساســـیة للمـــؤمن علیـــه فـــي وقـــت األجـــر األســـبوعي اإلجمـــالي   عنـــي اإلیـــ
الخسارة التي تسبب اإلصا ة التي تتم  شأنها المطالبـة  المنـافع  موجـب هـذه التغطیـة، ولكنهـا 

ال تشمل العمل لساعات إضافیة، المكافآت، العالوات، العموالت وتعو ض خاص. 
 

اكرجات الخاصة  ه، والمباني الملحقة الخاصة  ه والتي تقع المنزل   عني المسكن الخاص، ال
ارض منزلیة.  جمیعا في العنوان المبین في الجدول حیث یتم استخدامه فقط ألغ

 
 عني المكان الذي: المستشفى 

 
 حمل رخصة سار ة المفعول (إذا  ان ذلك مطلو ا  موجب القانون)؛ (أ)  

 عمل في المقام األول لرعا ة وعالج األشخاص المرضى أو المصابین؛ (ب)  
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لد ه موظفین یتكونون من طبیب أو أكثر متاحین في جمیع األوقات؛ (ج)  
 قدم خدمة التمر ض على مدار السـاعة ولد ـه علـى األقـل ممرضـا مهنیـا مسـجال فـي (د)  

الخدمة في جمیع األوقات؛ 
ارفــق المتاحــة (هـ) ارت أو فــي الم ارحیــة منظمــة، ســواء فــي العقــا ارفــق تشخیصــیة وج لد ــه م

للمستشفى على أساس مرتب مسبقا؛  
ارحـــة، أو بیـــت نقاهـــة (و) ار لرعا ـــة المســـنین، منـــزل  لـــیس،  اســـتثناء عرضـــیا، عیـــادة، دا

ارت و/ أو الكحول؛   للمسنین، أو مرفقا  عمل  مر ز للعالج من المخد

  

  

ارفق غرفة العملیات. (ز)    حافظ على معدات األشعة السینیة وم
 

مرض
و ؤدي،  شكل مباشر ومستقل عن  افة األسباب األخرى، إلى الخسارة المغطـاة بواسـطة هـذه 

الوثیقة. 

  عني أي مرض أو اعـتالل طـارئ تـم التعاقـد  شـأنه، یتطلـب عالجـا عـن طر ـق طبیـب 

 
 تعنــي اإلصــا ة الجســد ة الناتجــة فقــط و شــكل مباشــر بواســطة وســائل عنیفــة، عرضــیة إصــا ة

وخارجیــة وظــاهرة، والتــي تتطلــب عالجــا مــن قبــل طبیــب والتــي تــؤدي،  شــكل مباشــر و معــزل 
عن  افة األسباب األخرى، إلى الخسارة المغطاة بواسطة هذه الوثیقة. 

 
  عنــي المــؤمن علیــه المســمى الــذي ُیــدخل إلــى المستشــفى والــذي یــتم إعــداد المــر ض الــداخلي

غرفة و و جبات طعام له. 
 

  عنـي أي فــرد مسـمى فــي شـهادة التـأمین  والــذین تتـراوح أعمــارهم بـین 18 عامــا المـؤمن علیــه
و64 عاما، والذي یتم الخصم مـن  طاقـة االئتمـان أو الحسـاب البنكـي الخـاص  ـه لقـاء قسـط 
التأمین  موجب هذه الوثیقة والذي یتم إبالغه إلى الشر ة. یتعین على المؤمن علیه أن  حمل 

تأشیرة إقامة سار ة المفعول من بلد اإلصدار. 
 

  عني الحدث المغطى بواسطة التغطیة المقدمة  موجب هذه الوثیقة. الحدث المؤمن علیه
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ارت  تعنـــي أي مـــواد ز نـــة شخصـــیة تحتـــوي علـــى األحجـــار الكر مـــة، الفضـــة، الـــذهب المجـــوه
والبالتین أو غیـره مـن المعـادن الثمینـة. هـذا  شـمل أ ضـا السـاعات واألحجـار الكر مـة المثبتـة 

أو غیر المثبتة. 
 

 تعنــي فعــل أو حالــة  فقــدان و/ أو اختفــاء شــيء عز ــز و/ أو انخفــاض ملمــوس فــي الخســارة
 عض المواد أو العملیة. 

 
 عنــي فقدانــه أو أن تــتم ســرقته دون قصــد مــن قبــل طــرف ثالــث مــن دون مفقــود أو مســروق  

مساعدتك، موافقتك أو تعاونك. 
 

  عنـي العمـل البـدني الـذي ینطـوي علـى اسـتخدام األیـدي أو اسـتخدام أو تشـغیلالعمل الیـدو ي 
اآلالت أو المعدات المیكانیكیة أو غیر المیكانیكیة. 

 
اارت وأدو ـة الوقا ـة الموصـوفة العالج الطبي   عني النصیحة الطبیة للطبیب، العـالج، االستشـ
أو المكررة. 

 
أري الشر ة، توصیة الطبیب التي تكون : الزم طبیا   عني، في 

 
ارض، التشخیص والعالج لحالة المؤمن علیه المسمى؛ (أ)  تتماشى مع األع

مناسبة فیما یتعلق  معاییر الممارسة الطبیة الجیدة؛ و (ب) 
ارحة المؤمن علیه المسمى. (ج)  هدفها الرئیسي لیس من أجل 

 
المؤمن علیه (علیهم) المسمى(ون)  عنـي المـؤمن علیـه فقـط علـى النحـو المحـدد فـي شـهادة 

التأمین. 
 

تعني فترة أ ام متتالیة مـن الحجـز  مـر ض داخلـي  سـبب حـادث أو إصـا ة. رغـم فترة الحجز 
ذلــــك، فــــإن الحجــــز المتتــــالي  مــــر ض داخلــــي نــــاجم عــــن أو منســــوب إلــــى نفــــس الحــــادث أو 
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اإلصــا ة  عتبــر  أنــه جــزءا مــن نفــس فتــرة الحجــز، مــا لــم  كــن تــار خ الخــروج الخــاص  ــالحجز 
السابق منفصال عن تار خ الدخول الخاص  الحجز التالي  فترة تبلغ 45 یوما على األقل. 

 
یــتم تــوفیر منفعــة یومیــة واحــدة فقــط عــن أي یـ ـوم واحــد مــن الحجــز،  غــض النظــر عــن عــدد 

الحوادث أو اإلصا ات التي  كون الحجز مطلو ا  شأنها. 
 

العجــز الجزئــي الــدائم  عنــي العجــز الــذي یــتم  ــه منــع المــؤمن علیــه لألبــد مــن العمــل  قــدرة 
جسد ة  املة  سبب اإلصا ة. 

 
ارض الشخصـــیة تعنــي األمتعــة، المال ـــس ومــواد االســتخدام الشخصـــي، التــي یــتم عـــادة  األغــ
ارتـدائها، اســتخدامها أو حملهــا علــى الشــخص، والتــي تعــود لــك، أو التــي  نــت مســؤوال قانونیــا 

عنها. 
 

األمــوال الشخصــیة تعنــي المناقصــة القانونیــة الحالیــة، الشــیكات، الحــواالت المالیــة، الحــواالت 
البر د ــة والطوا ــع البر د ــة الحالیــة (التــي ال تكــون جــزءا مــن مجموعــة)، الشــیكات الســیاحیة، 

تذاكر السفر، قسائم الغداء، تذاكر الهد ة، و طاقات الهاتف. 
 

الطبیـــب  عنـــي الممـــارس المـــرخص قانونـــا الـــذي  عمـــل ضـــمن نطـــاق رخصـــته الـــذي  مـــارس 
ارســــة،  الطــــب، والــــذي  كــــون معنیــــا  الحفــــاظ علــــى أو اســــتعادة صــــحة اإلنســــان مــــن خــــالل د

تشخیص وعالج المرض واإلصا ة. ال  جوز أن  كون الطبیب المعالج: 
 

المؤمن علیه المسمى؛ أو  (أ) 
قر ب المؤمن علیه المسمى.  (ب) 

 
الوثیقة تعني هذه الوثیقة، شهادة التأمین، أي موافقات و/ أو أوراق مرفقة التي تصاحبها (إن 

وجدت) وطلبات المؤمن علیه. 
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 عنــي التــار خ الــذي تبــدأ فیــه هــذه الوثیقــة علــى النحــو المحــدد فــي شــهادة تــار خ نفــاذ الوثیقــة 
التأمین. 

 
تعنــــي المعــــدات الر اضــــیة، الموســــیقیة، التصــــو ر الفوتــــوغرافي، والمعــــدات معــــدات محمولــــة 

المحمولة األخرى،  ما في ذلك، أجهزة الكمبیوتر المحمولة، الهواتف النقالة، وما شا ه ذلك. 
 

تعني الفترة التي تكـون فیهـا هـذه الوثیقـة سـار ة المفعـول علـى النحـو المحـدد فـي فترة التغطیة 
شهادة التأمین. 

 
 عنــي الكیــان القــانوني والموقــع علــى هــذه الوثیقــة الــذي یــتم إصــدار الوثیقــة لــه حامــل الوثیقــة 

و ما هو مدرج في جدول الوثیقة. 
 

تعني الحالة التي تم  شأنها التوصیة  الرعا ة الطبیـة، العـالج، أو حالة طبیة موجودة مسبقا 
المشورة من قبل أو تلقیها من طبیب خالل فترة سنتین (2) التي سبقت تار خ نفاذ الوثیقة، أو 
ارحـة فــي غضـون فتــرة خمـس (5) ســنوات  الحالـة التـي تتطلــب اإلدخـال إلــى المستشـفى أو الج

التي سبقت تار خ نفاذ الوثیقة. 
 

 عني المبلغ المؤمن علیه  الذي سیتم دفعه من قبل الشر ة إلىالمبلغ األصلي المؤمن علیه  
المستفید أو إلى المؤمن علیه المسمى. 

 
تعني ر اضة تنافسیة تستخدم  مصدر لكسب الرزق. الر اضة المهنیة 

 
 تعنـي أي وسـیلة نقـل عمـومي مـزودة  محـرك علـى البـر أو المـاء،  غـض وسائل نقل عمومي

النظر عما إذا  ان قد تم إصدار تذ رة،  ما في ذلك، سیارة األجرة، حافلة، قطار أو لیمـوز ن 
ارت غیــر القیاســیة أو نقــل مجاملــة مقــدم  المطــار، ولكنهــا ال تشــمل الحــافالت الصــغیرة، الســیا

دون رسم محدد. 
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 تعني أي نفقة خاصة  الوجبـات الغذائیـة والسـكن التـي تـم تكبـدها  شـكل نفقة إضافیة معقولة
ضروري والتي لم تقدم بواسطة الناقل العمومي أو أي طرف آخر مجانا. 

 
 تعني الرسم الذي: ر سوم معقولة وعرفیة

 
یتم احتسا ه لتلقي العالج، اللوازم والخدمات الطبیة الالزمة طبیا لعالج حالة المـؤمن (أ)  

علیه المسمى؛ 
ال یتجاوز المسـتوى المعتـاد لرسـوم عـالج، لـوازم أو خـدمات طبیـة مماثلـة فـي المكـان (ب)

الذي تم فیه تكبد النفقة؛ و 
ال  شمل الرسوم التي لم  كن لیتم تحملها لو لم تكن هناك أي تغطیة موجودة. (ج)

  عنــي الــزوج(ة)، الوالــدین، والــدي الــزوج(ة)، الجــد، زوج األم أو زوجــة األب، الحفیــد، القر ــب
الشقیق، أخ الزوج(ة)، الشقیقة، أخت الزوج(ة)، زوجة االبن، الصهر، الخطیبة، الخطیب، اخ 

غیر شقیق، أخت غیر شقیقة، العمة، العم، ابنة أو ابن األخ أو األخت. 

  

  
 

 
 عنـي أي مـرض عرضـي أو مـرض هنـاك عقـد  شـأنه والـذي یتطلـب العـالج مـن قبـل المرض 
الطبیب. 

 
  عنـي أي مـادة واحـدة ضـمن محتو ـات أو عناصـر مخـاطرة عالیـة سـوف تـتم حد مادة واحـدة

تغطیتها لغا ة مبلغ 10,000 درهم، ما لم یتم تحدیـد مبلـغ آخـر  شـكل منفصـل علـى الجـدول 
والمعتمــد مــن قبــل الشــر ة. إن أي بنــد واحــد فــردي غیــر معلــن یتجــاوز مبلــغ 10,000 درهــم 

سوف تتم تغطیته إلى حد أقصى قدره 10,000 درهم. 
 

ه  عني الحد األقصى للمبلغ الممنوح لكل منفعة وفقا لجدول المنافع. المبلغ المؤمن علی
 

  عني المنافع المشمولة و ما هي محددة في شهادة التأمین. الئحة المنافع أو جدول المنافع
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 عنـي اسـتخدام أو التهدیـد  اسـتخدام القـوة أو العنـف ضـد الشـخص أو الممتلكـات، أو اإلرهاب 
ارتكاب فعل خطیـر علـى حیـاة اإلنسـان أو الممتلكـات، أو ارتكـاب فعـل یتـداخل مـع أو  عطـل 
النظام اإللكتروني أو االتصاالت، الذي  قوم  ه أي شخص أو مجموعة، سواء  ان یتصـرف 
نیا ــة عــن أو فیمــا یتصــل  ــأي منظمــة، حكومــة، نظــام، ســلطة أو قــوة عســكر ة أم ال، عنــدما 
اره أو إیذاء الحكومة، السكان المدنیین أو أي شر حة مـنهم، أو   كون أثر ذلك هو تخو ف، إك
ارمیــــة، التــــي یــــتم  لعرقلــــة أي جــــزء مــــن االقتصــــاد. إن الســــرقات أو غیرهــــا مــــن األعمــــال اإلج
ارتكابهــا فــي المقــام األول مــن أجــل تحقیــق مكســب شخصــي  واألعمــال الناشــئة  شــكل أساســي 
مــن عالقــات شخصــیة ســا قة بــین الجــاني/ الجنــاة والضــحیة/ الضــحا ا ال تعتبــر  أنهــا إرها ــا. 
ارف  ـه  عمـل إرهـابي مـن قبـل   شتمل االرهاب أ ضـا علـى أي فعـل یـتم التحقـق منـه أو االعتـ

الحكومة (ذات الصلة) في الدولة التي  قع فیها الفعل. 
 

تعني الفعـل غیـر المشـروع ألخـذ مـادة تعـود إلـى الشـخص المـؤمن علیـه، دون موافقتـه/ سرقة 
موافقتها،  قصد حرمانه/ حرمانها من قیمته. 

 
  عني منع المؤمن علیه المسمى لألبد من العمل  سبب اإلصا ة. عاجز  شكل  لي ودائم

 
ارحة معقولة. غیر مفروش   عني المنزل دون مفروشات  افیة لشخص ما لیعیش فیه ب

 
عني ال تقیم فیه أنت أو أي شخص آخر  عد إذن منك لمدة 45 یوما متتالیة. غیر مشغول  

 
تعني مجموعات ختم عملة أو میدالیة، التحف والصور وغیرهـا مـن األعمـال األشیاء الثمینة 

ارت المعـادن الثمینـة  الفنیة، البساط أو السجاد، مواد من الذهب / الفضـة أو غیرهـا مـن مجـوه
افرء.  أو ال

 
تعني الحـرب، سـواء  انـت معلنـة أم ال، أو أي أنشـطة مشـابهة للحـرب،  مـا فـي ذلـك، الحرب 

اســتخدام القـــوة العســكر ة مـــن قبــل أي دولـــة ذات ســیادة لتحقیـــق غا ــات اقتصـــاد ة، جغرافیـــة، 
قومیة، سیاسیة، عرقیة ودینیة او غیرها. 
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 تعني أي من األشخاص التالیة أسماؤهم شر طة أن  قیموا عادة معك في منزلك: عائلتك
زوجك، زوجتك.  •
أطفالك ( ما في ذلك األطفال الذین تم تبنیهم واألبناء  التبني)؛ و  •
ـــك، الخـــدم  • ـــه،  مـــا فـــي ذل أي أشـــخاص آخـــر ن  قیمـــون  شـــكل دائـــم مـــع المـــؤمن علی

المنزلیین المقیمین والموظفین من قبلك والذین تكون مسؤوال عنهم قانونیا. 
 

 حادث شخصي
 

األهلیة للتغطیة 
 

یتعین على الشخص المؤمن علیه ما یلي: 
تلبیة شروط األهلیة المنصوص علیها من قبل البنك.   1-

أن  كون عمره أكبر من 18 سنة وأقل من 64 سنة، في تار خ البدء.   -2
أن  كون مقیما في دولة اإلما ارت العر یة المتحدة.  -3

أن  كون موظفا براتب.  -4
  
  

 
تســري التغطیــة المــذ ورة فــي هــذه الوثیقــة فقــط فیمــا یتعلــق  مبلــغ التعــو ض المبــین علــى وجــه 

ارعاة دفع قسط التأمین المناسب.  التحدید في الوثیقة، الحد الخاص بها ومع م
 

الوفاة العرضیة 
إذا أدت اإلصـــــا ة المغطـــــاة إلـــــى وفـــــاة المـــــؤمن علیـــــه المســـــمى فـــــي غضـــــون مائـــــة وثمـــــانین 
(180) یومــــــا مــــــن تــــــار خ الحــــــادث، فــــــإن الشــــــر ة ســــــوف تــــــدفع المبلــــــغ األصــــــلي المــــــؤمن 
ــــافع، نــــاقص أي  ــــا لجــــدول المن ــــه المســــمى وفق ــــك المــــؤمن علی ــــى مثــــل ذل ــــق عل ــــه المنطب علی
مبلــــــغ آخــــــر مــــــدفوع أو واجــــــب الــــــدفع  موجــــــب المنــــــافع المســــــتحقة الــــــدفع   موجــــــب عجــــــز 

جزئي دائم و/ أو عجز  لي دائم. 
 



12 

 

العجز الكلي الدائم نتیجة حادث  
 

إذا،  نتیجـــة إلصـــا ة مغطـــاة والتـــي تبـــدأ فـــي غضـــون مائـــة وثمـــانین (180) یومـــا مـــن تـــار خ 
از  شكل  لي ودائـم واسـتمر مثـل ذلـك العجـز لمـدة  الحادث، أصبح المؤمن علیه المسمى عاج
ار متتالیة، فإن الشر ة سوف تدفع المبلغ األصلي المؤمن علیه المنطبق  اثني عشر (12) شه
علـى مثــل ذلــك المــؤمن علیـه المســمى وفقــا لجــدول المنـافع، نــاقص أي مبلــغ مــدفوع أو واجــب 
اجز  شـكل  لـي  الدفع  موجب العجـز الجزئـي الـدائم.  جـب أن  ظـل المـؤمن علیـه المسـمى عـا

ودائم في نها ة فترة اثني عشر (12) المتتالیة. 
 

العجز الجزئي الدائم  سبب الحادث 
 

إذا أدت اإلصــا ة المغطــاة إلــى أي مــن الخســائر المحــددة للمــؤمن علیــه المســمى علــى النحــو 
المبــین فــي جــدول منــافع العجــز الجزئــي الــدائم وفــي غضــون فتــرة واحــدة مــدتها مائــة وثمــانین 
(180) یومــا مــن تــار خ الحــادث، فــإن الشــر ة ســوف تــدفع النســبة المئو ــة المقــررة مــن المبلــغ 

األصلي المؤمن علیه المنطبق على مثل المؤمن علیه المسمى وفقا لجدول المنافع. 
 

جدول المنافع  
 

األ سر األ من الخسائر 
60٪ 70٪  فقدان  امل للعضو العلوي 
50٪ 60٪ فقدان  امل للید أو الساعد   

60٪ 60٪  فقدان  امل للعضو السفلي فوق الر بة
50٪ 50٪ فقدان  امل للعضو السفلي على مستوى الر بة أو أسفلها   

40٪ 40٪  فقدان  امل للقدم 
16٪ 18٪  فقدان  امل لإلبهام 

12٪ 14٪ فقدان  امل ألصبع السبا ة  
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10٪ 12٪  فقدان  امل للخنصر
6٪ 8٪ فقدان  امل لالصبع األوسط  

6٪ 8٪ فقدان  امل للبنصر  
5٪  فقدان  امل ألصبع القدم الكبیر  
3٪  فقدان  امل ألي اصبع قدم آخر  

10٪   صمم  لي ألذن واحدة 
40٪   صمم  لي، لكلتا األذنین 

25٪   فقدان  امل لحدة اإل صار لعین واحدة 
100٪   فقدان  امل لحدة اإل صار في  لتا العینین 

100٪   فقدان  امل للكالم 
 

إن الخسارة الوظیفیة الكلیة غیر القابلة للعالج الستخدام جهاز أو عضو تعتبر  مثا ة خسـارة 
كلیــة لــه.  النســبة لالســتخدام الــوظیفي المــنخفض، ســیتم تخفــیض النســبة المئو ــة المــذ ورة  مــا 

یتناسب مع االستخدام الوظیفي المفقود. 
 

في حالة وقوع أكثر مـن خسـارة واحـدة مـن الخسـائر المحـددة فـي جـدول منـافع العجـز الجزئـي 
الـــدائم نتیجـــة ألي حـــادث واحـــد، فـــإن مجمـــوع التعـــو ض الواجـــب دفعـــه  موجـــب هـــذه الوثیقـــة 
سیتقرر بواسطة إضافة التعو ض المقابل لكل خسارة واحدة لغا ة حد أقصى قدره 100٪ مـن 

المبلغ األصلي المؤمن علیه. 
 

 النســبة للســالمى الطرفیــة لألصــا ع،  اســتثناء اإلبهــام، ســوف یــتم اعتبــار البتــر الكلــي لــه فقــط 
 مثا ــــة عجــــز جزئــــي دائــــم  ســــبب الحــــادث. إن التعــــو ض عــــن الخســــارة الكلیــــة الوظیفیــــة أو 
التشــر حیة لســالمى اإلبهــام والخســارة التشــر حیة لســالمى اصــبع القــدم الكبیــر قــد تحــدد بـــ 3/1 

النسبة المئو ة المحددة لفقدانه الكلي. 
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 النســبة لحــاالت الفقــدان الكامــل غیــر المحــددة فــي جــدول منــافع العجــز الجزئــي الــدائم، ســیتم 
تحدیــد التعـــو ض بواســـطة األخـــذ  عــین االعتبـــار القـــدرة المنخفضـــة  شــكل دائـــم للمـــؤمن علیـــه 
المسمى في أي وظیفة. في حالة الخسارة التشر حیة أو االنخفاض الوظیفي لجهاز أو عضـو 
منخفض  الفعل، سیتم تخفیض النسبة المئو ة أعاله مع األخذ  عین االعتبار العجز الموجـود 

سا قا. 
 

إن المبلغ المؤمن علیه األصلي الواجب الدفع سوف تتم مضاعفته إذا أدت اإلصا ة المغطـاة 
إلـى الوفـاة أو العجـز الكلـي الــدائم أو العجـز الجزئـي الـدائم للمســمى المـؤمن علیـه بینمـا  كــون 

المؤمن علیه مسافرا في وسیلة نقل عمومي.  
 

 منافع إضافیة
 

سوف تدفع الشر ة النفقات التالیة: 
 

إ جار منزل 
سوف یـتم دفـع مبلـغ شـهري أو مبلـغ مقطـوع  لقـاء تكلفـة إ جـار منـزل لغا ـة المبلـغ المبـین فـي 

جدول المنافع. 
 

رسوم مدرسیة 
ســوف یــتم دفــع مبلــغ مقطــوع لقــاء تكلفــة الرســوم المدرســیة.  إن المبلــغ الواجــب الــدفع ســیكون 

 غض النظر عن عدد األطفال ولغا ة المبلغ المبین في جدول المنافع. 
 

رسوم المرافق 
ســوف یــتم دفــع مبلــغ شــهري أو مبلــغ مقطــوع  لقــاء فــواتیر المرافــق لغا ــة المبلــغ المحــدد فـــي 

جدول المنافع. 
 

نقل األغراض الشخصیة إلى الموطن األصلي 
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ارض الشخصــیة الخاصــة  ــالمؤمن علیــه إلــى المــوطن  ســوف یــتم دفــع مبلــغ مقطــوع لنقــل األغــ
األصلي للمؤمن علیه لغا ة المبلغ المحدد في جدول المنافع.  

 
نقل الرفاة، في حالة الوفاة العرضیة 

ســوف یــتم دفــع مبلــغ مقطــوع لنقــل الجثمــان إلــى المــوطن األصــلي للمــؤمن علیــه لغا ــة المبلــغ 
المبین في جدول المنافع. 

 
نفقة طبیة عارضة 

 
إذا أدت اإلصا ة المغطاة إلى العالج الطبي للمؤمن علیه المسمى في غضـون ثالثـین (30) 
یوما من تار خ الحادث، سوف تقـوم الشـر ة بتعـو ض المـؤمن علیـه المسـمى عـن المصـار ف 
الطبیة المغطاة، خضوعا ألي مبلغ تحمل ولغا ة المبلغ المؤمن علیه المنطبق على مثل ذلك 
المـؤمن علیـه المسـمى وفقـا لجـدول المنـافع. یتعـین تكبـد  افـة المصـار ف الطبیـة المغطـاة فـي 
غضـــون اثنــــین وخمســــین (52) أســــبوعا مــــن تـــار خ تغطیــــة المــــؤمن علیــــه المســــمى المنتهیــــة 
 موجب الوثیقـة وأال تتجـاوز المبلـغ المسـتحق الـدفع إلـى مثـل ذلـك المـؤمن علیـه المسـمى وفقـا 

لجدول المنافع نتیجة ألي حادث من الحوادث. 
 

أري طبي ثاني 
 

أري طبــي ثــاني"، تســمح للشــخص المــؤمن علیــه  إن خدمــة االستشــارة الطبیــة المعروفــة  اســم "
أري طبــي ثـــاني مباشــرة مــن األخصــائیین الطبیـــین العــاملین فــي المؤسســـات   الحصــول علــى 
الطبیــة ذات المســتوى العــالمي، فــي حــال المعانــاة مــن أي حالــة طبیــة أو مــرض خطیــر الــذي 

 عتبر  أنه  ستحق مثل ذلك التقییم الخارجي بناء على طبیعة وشدة، أو تعقید الحالة. 
 

أري الطبــي الثــاني ألي فــرد مغطــى بواســطة الخدمــة، علــى أســاس  عیــد دون  یــتم تــوفیر هــذا الــ
الحاجة إلى السفر خـارج الدولـة التـي  قـیم فیهـا. یـتم إرسـال جمیـع البیانـات ذات الصـلة  شـأن 
أ ریهــا  شــأن الحالــة.  أ ر ــه/ الحالــة عبــر اإلرســال اإللكترونــي إلــى األخصــائي الــذي  قــدم بــدوره
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أري مناسبا لتأكید التشخیص، تحدید التشخیص لحالة معقـدة وغیـر محلولـة و/ أو   كون هذا ال
العمــل مــع الطبیــب المعــالج لتحدیــد أن العــالج الموصــوف هــو الخیــار األنســب المتــوفر محلیــا 

و/ أو دولیا لحالة معینة. 
 

ارجعــة خــالل (60) ســتین یومــا األولــى مــن التغطیــة. یبــدأ حســاب  ال  مكــن تقــد م أي حالــة للم
فترة االنتظار هذه في نفس الیوم الذي  أتي فیه الشخص  موجب تغطیة لهذا الملحق. 

 
الرأي الطبي الثاني – العملیة 

 
یبــدأ الشــخص المــؤمن علیــه طلــب الخدمــة عــن طر ــق االتصــال  الشــر ة التــي تكــون بــدورها 
مسؤولة عن إرسال المعلومات  شأن الحالة إلى المعهد الطبي المتعاقـد معـه  شـكل مباشـر أو 
ـــوفیر  ـــه بت ـــه).  قـــوم الشـــخص المـــؤمن علی عـــن طر ـــق إداري طـــرف ثالـــث معـــین (تـــي بـــي إ 
معلومـات خلفیــة عـن الحالــة، التــي تشـمل، مــن بـین معلومــات أخــر ى، التـار خ الطبــي المفصــل 
للفرد (المقدم مـن قبـل الطبیـب المعـالج)،  اإلضـافة إلـى نتـائج جمیـع الفحوصـات الطبیـة التـي 
أجر ت والتي تتعلق  الحالة. یتم إرسـال جمیـع المعلومـات عبـر االنترنـت مـا لـم تعتبـر واسـطة 

اظر لطبیعة المواد التي یتم إرسالها.  نقل مختلفة (البر د) ضرور ة ن
 

أري الطبــــي الثــــاني مــــن قبــــل األخصــــائي(یین)، ســــیتم إرســــاله إلــــى الجهــــة   مجــــرد صــــدور الــــ
ارجعتهم الالحقـــــة مـــــع  المتعاقـــــدة/ إداري طـــــرف ثالـــــث أو مباشـــــرة إلـــــى الطبیـــــب المعـــــالج، لمـــــ

المر ض. 
 

ارح تشــخیص الحالــة و/ أو قــد  ســاعد فــي تحدیــد العــالج أو  أري' تأكیــد أو اقتــ   مكــن لهــذا 'الــ
اجرءات األكثر مالءمة المتاحة للمؤمن علیه في ذلك الوقت - سواء  ان ذلـك فـي بلـده أو  اإل
دولیـا. رغــم ذلـك، فــإن التقیـیم المهنــي النهــائي وتأكیـد الحالــة الطبیـة / التشــخیص و/ أو اتخــاذ 

ارر  شأن مسار العالج الواجب اتباعه سیكون من مسؤولیة الطبیب المعالج.  ق
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 جـــوز للشـــر ة، إذا دعـــت الحاجـــة لـــذلك، أن تصـــر علـــى تقـــد م الوثـــائق المـــذ ورة أعـــاله فـــي 
األصل للتحقق منها. 

 
یتعین تقد م الوثائق خالل مدة أقصاها 90 یوما من تار خ التشـخیص أو أي تمدیـد مقـدم مـن 

قبل الشر ة. 
 

أري الطبي الثاني  االستثناءات المطبقة فیما یتعلق  ال
 
• 

 

 

لــیس هنــاك أي اســتثناءات مــن حیــث نــوع الحالــة الطبیــة أو المــرض الــذي قــد یــتم  شــأنه 
أري طبــي ثــان، طالمــا أنــه  عتبــر حالــة طبیــة حرجــة أو خطیــرة  شــكل  ــاف حیــث  طلــب 

ارجعة مبررة.  تكون مثل تلك الم
أري طبــي • لــیس هنــاك أي اســتثناءات لحــاالت موجــودة مســبقا التــي قــد یــتم  شــأنها طلــب 

ثاني. 
أري طبي ثاني خالل ستین (60) یوما من تار خ نفاذ الوثیقة. • ال  مكن طلب 
 

استثناءات الحادث الشخصي 
لن تغطي الوثیقة أي خسـارة، ضـرر أو مسـؤولیة قانونیـة تنـتج  شـكل مباشـر أو غیـر   

مباشر عما یلي: 
-1

 
حالة طبیة موجودة مسبقا. • 

 
اإلصــا ة عمــدا ذاتیــا، االنتحــار أو أي مــن مثــل تلــك المحاولــة بینمــا  كــون عــاقال أو • 

مجنونا. 
 

التعرض المتعمد أو المقصود للخطر ( استثناء في محاولة إلنقاذ حیاة اإلنسان)؛ • 
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الحـــرب أو العملیـــة المشـــابهة للحـــرب، الغـــزو، عمـــل عـــدو أجنبـــي، األعمـــال العدائیـــة  •
(ســــواء  انــــت الحــــرب معلنــــة أم ال)، والحــــرب األهلیــــة، التمــــرد، الثــــورة، العصــــیان، 
االنتفاضــة، الشــغب، العصــیان المــدني، التــآمر، قــوة عســكر ة أو مغتصــبة، األحكـــام 
العرفیــة، أو حالـــة الحصـــار؛ أو أي مـــن األحـــداث أو األســـباب التـــي تحـــدد إعـــالن أو 
إنفـــاذ األحكـــام العرفیـــة أو حالـــة الحصـــار، المصـــادرة والحجـــر الصـــحي؛ أو األنظمـــة 

الجمر یة؛ أو التأمیم من قبل أو  أمر من أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة.  
 

 
 

 

 
أي فترة  كون المؤمن علیه المسمى فیها  خدمة القوات المسـلحة ألي دولـة أو سـلطة  

دولیة، سواء في السلم أو الحرب. في مثل تلك الحالة، فإنه یتعین على الشر ة، بناء 
علــى إخطــار خطــي مــن قبــل المــؤمن علیــه المســمى، أن تعیــد قســط التــأمین التناســبي 

ألي فترة خدمة من ذلك القبیل. 

•

اســتخدام، انبعــاث أو تســرب المــواد النوو ــة التــي تــؤدي  شــكل مباشــر أو غیــر مباشــر 
إلـــى التفاعــــل النـــووي أو اإلشــــعاعي أو تلـــوث إشــــعاعي؛ انتشـــار أو اســــتخدام المــــواد 
ارض أو الســــامة؛ انبعــــاث المــــواد البیولوجیــــة  البیولوجیــــة أو الكیمیائیــــة المســــببة لألمــــ

ارض أو السامة.  والكیمیائیة المسببة لألم

•

عمل إرهابي.  •

 
أن  كـــون فـــي الخدمـــة أو مناو ـــا لـــدى أو  خضـــع للتـــدر ب لـــدى أي قـــوة عســـكر ة أو  •

شرطة، أو منظمة میلیشیا أو شبه عسكر ة؛  

 كــون المــؤمن علیــه المســمى تحــت تــأثیر الكحــول ألكثــر مــن الحــد القــانوني أ)
للكحول في دمه أو نفسه؛ أو 

 
  

 كون المؤمن علیه المسمى تحت تأثیر العقاقیر أو األدو ة ما لم یتم وصف ب)  
مثل تلك العقاقیر أو األدو ة من قبل طبیـب أو مـا لـم یـتم وصـفها أو تناولهـا 

وفقا لتوجیهات الطبیب؛ أو  
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و قوع حادث بینما  ان المؤمن علیه المسـمى  قـود مر بـة مـع أكثـر مـن الحـد  ج) 
القانوني للكحول في دمه أو نفسه؛ أو 

تعاطي الكحول، إدمان الكحول، تعاطي األدو ة، تعاطي المذیبات،  وتعاطي د)   
األدو ة أو حاالت االدمان من أي نوع  انت؛ 

 
أي خســـارة مـــن ســـبب مســـاهم  كـــون فیـــه المـــؤمن علیـــه المســـمى  حـــاول ارتكـــاب، أو  •

المشار ة المتعمدة في عمل غیر قانوني أو أي انتهاك أو محاولـة انتهـاك للقـانون أو 
مقاومة لالعتقال من قبل المؤمن علیه المسمى؛  

 
أي خسارة یتم تكبدها أثناء السفر على متن أي طائرة أو جهاز مالحة جو ة  راكب،  •

تشتمل االستثناءات، لكن دون تحدید، على الطیار، المشغل أو فرد من الطاقم؛ 
 

أي تكالیف متكبدة  سبب التقلبات في أسعار الصرف؛  •
 

االلتها ات البكتیر ة  استثناء االلتها ات القیحیة التي  كون سببها جرح عرضي؛  •
 

الســفر علــى مــتن طــائرة مملو ــة، مســتأجرة أو مشــغلة مــن قبــل أو نیا ــة عــن المــؤمن  •
علیه المسمى أو أي شر ة ف رعیة أو تا عة أو قر ب للمؤمن علیه المسمى؛  

 
القیـادة أو الر ـوب  راكـب فـي أو علــى (أ) أي مر بـة مشـار ة فـي أي سـباق، اختبــار  •

سرعة أو اختبار تحمل أو (ب) أي مر بة تستخدم للقیادة البهلوانیة أو المثیرة؛  
 

أي مطالبة ناجمة عن عدوى االنتهاز ـة أو أورام خبیثـة، أو أي حالـة م رضـیة أخـرى،  •
ـــدز  ـــة، قـــد تـــم تشـــخیص المـــؤمن علیـــه المســـمى  ـــأن لد ـــه اإلی إذا، فـــي وقـــت المطالب
(متالزمــة نقــص المناعــة المكتســبة)، إ ــه آر ســي (المجمــع المتعلــق  اإلیــدز) أو لد ــه 

فحص دم إ جابي لألجسام المضادة لـ إتش آي في (فیروس المناعة البشر ة)؛ 
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ارض المنقولــــة جنســــیا والحــــاالت المعروفــــة عــــادة  اســــم اإلیــــدز أو إ ــــه آر ســــي  • األمــــ
(المجمع المتعلق  اإلیدز) أو وجود لد ه فحص دم إ جابي لألجسـام المضـادة لــ إتـش 
ـــة ذات صـــلة،  مـــا فـــي  آي فـــي (فیـــروس المناعـــة البشـــر ة) و/ أو أي مـــرض أو حال
ارت الخاصة بذلك، مهما  انت، المكتسبة أو المتسبب فیها؛   ذلك، المشتقات أو التغی

 
أي خسارة تتم المعاناة منها بینما  كون المؤمن علیه المسمى مشار ا فـي أي ر اضـة  •

احترافیة؛  
 

أي مالحقات، ر اضات أو أنشطة خطیرة التي تدخل أو تز د من احتمال الخسـارة أو  •
ارط فـي ر اضـات االتصــال التـي  كـون فیهـا االحتكـاك الجســدي  التـدر ب فـي أو االنخـ

بین الالعین مقبوال  جزء من اللعبة؛  
 

أي مالحقات، ر اضات أو أنشطة خطیرة؛  •
 

ار ات العقلیـــــة، العصـــــبیة أو النفســـــیة،  مـــــا فـــــي ذلـــــك، ولكـــــن دون حصـــــر،  • االضـــــط
اطر ات العاطفیـة،  اطر ات النفسـیة، االضـ اطر ات األكـل، االضـ اطر ات القلق، اض اض
ار ات  ار ات جســـــد ة الشـــــكل، اضـــــط ار ات الشخصـــــیة، اســـــتخدام مـــــادة اضـــــط اضـــــط
اطر ات النفسـیة العضــو ة،  اطر ات التكیـف، االضـ اطر ات نفسـیة، اضــ االنفصـال، اضـ

والتخلف العقلي والتوحد. 
 

الخـدمات، اللـوازم، أو العـالج،  مـا فـي ذلـك، أي مـدة مكـوث فـي المستشـفى، التـي لــم  •
یتم التوصیة بها، اعتمادها والشهادة  أنها ضرور ة طبیا من قبل الطبیب. 

 
ن • الفحوصــات الطبیــة الر وتینیــة أو الفحوصــات األخــر عنــدما ال تكــو هنــاك مؤشــرات ى

ـــة، والتشـــخیص المختبـــري أو فحوصـــات  موضـــوعیة أو ضـــعف فـــي الصـــحة الطبیعی
األشعة السینیة إال في سیاق العجز المثبت بواسطة اتصال أو معالجة الطبیب. 
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ارحة االختیار ة، التحسینیة، أو التجمیلیة، إال  نتیجة لحادث؛ •  الج

التشـــوهات الخلقیـــة والحـــاالت الناشـــئة عـــن أو الناتجـــة عـــن الفتـــق أو عـــالج األســـنان •
 استثناء األسنان الطبیعیة السلیمة والناجمة عن اإلصا ة؛  

النفقات المتكبدة فیمـا یتعلـق  أقـدام ضـعیفة، مجهـدة أو مسـطحة، الحبـوب، األنسـجة، •
أو أظافر أصا ع القدم؛ 

احرف الحاجز األنفي،  ما في ذلك استئصال المخاطیة من البـاطن و/ أو تصـحیح • ان
ارحي آخر له؛   ج

زرع األعضاء التي  عتبرها المختص الطبي تجر بیة؛ •

حسن رعا ة الطفل  ما في ذلك الفحوصات والتحصینات؛ •

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
العالج المقدم في مستشفى حكومي أو الخدمات التي تقدم مجانا عادة؛  •

 
اارت الطبیة، العدسات الالصقة، سماعات األذن، والفحص لوصـفها أو تر یبهـا،  • النظ

ما لم تتسبب اإلصا ة في ضعف الرؤ ة أو السمع؛ 
 

ـــع  • الحمـــل والـــوالدة الناتجـــة، اإلجهـــاض أو مـــرض األعضـــاء التناســـلیة األنثو ـــة وجمی
الحــاالت ذات الصــلة،  مــا فــي ذلــك، الخــدمات واللــوازم المتعلقــة بتشــخیص أو عــالج 
العقــم أو مشــاكل أخــرى تتعلــق  عــدم القــدرة علــى إنجــاب طفــل، تنظــیم النســل،  مــا فــي 

اجرحیة؛  اجرءات واألجهزة ال ذلك، اإل
 

الخســارة التبعیــة مــن أي نــوع أو خســارة و/ أو نفقــة مالیــة التــي ال تكــون  خــالف ذلــك  •
مغطاة على وجه التحدید؛ 
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ارت؛   • المشار ة  في  األنشطة  المهنیة  تحت  األرض  أو  التي  تتطلب  استخدام  المتفج

  
العالج  الوقائي،   ما  في  ذلك،  لكن  دون  حصر،  أي  تطعیم  و/  أو  تحصین؛   •

  
النفقات  المتعلقة  بوسائ   منع  الحم ،  األجهزة  التعو ضیة،  األجهزة  الطبیة  أو  الوسـائ    •

المساعدة  االصطناعیة؛  
  

عالج  طبي  اختصاصي  دون  إحالة  من  الطبیب؛     •
  

ـــم  أو  الحشـــوات  أو  التیجـــان  مـــن  المعـــدن   • ـــق   صـــحة  األســـنان  أو  الف أي  إجـــراءات  تتعل
النفیس؛  

  
النفقــات  المتكبــدة   ســبب  عــالج  تحقیقــي  الــذي  ال   كــون  محــددا  مــن  قبــ   الطبیــب   أنــه   •

اور؛   ضروري  ف
  

ازم  المؤمن  علیه  المسمى  على  الهجرة؛   • اعت
  

  تقصیر  أو  إعسار  الشر ة  الناقلة  العمومیة؛   •
  

  التوظی   الذي  ینطوي  على  العم   الیدوي،  غیر  ما   كون  خارج  ساعات  العم ؛   •
  

تعهـد  عمـ   علـى  أسـاس  دائـم  أو   عقـد    ال   كــون    عارضـا،   خـالف  مـا   كـون  فـي  رحلــة   •
ترفیهیة؛  

  
ارت،  أو  ممــون  أســلحة  نوو ــة،   • أي  إرهــابي  أو  عضــو  فــي  منظمــة  إرهابیــة،  مهــرب  مخــد

بیولوجیة  أو   یمیائیة؛    
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تكون  هذه  الوثیقـة  الغیـة  و اطلـة  إذا  قـدم  المـؤمن  علیـه  أي    بیانـات  محرفـة  عنـد  تقـد م      2-

طلب  الحصول  على  هذه  الوثیقة،   ما  في  ذلك،  لكـن  دون  تحدیـد،  عمـر  المـؤمن  علیـه  
المسمى.  

  
محتو ات المنزل 

 
هذا  الجزء  من  الوثیقة  ینص  على  التفاصی   الكاملة  للتغطیة.  

الخسارة أو الضرر:  
  

  سوف  یتم  توفیر  التغطیة  عن  الخسارة  أو  الضرر   سبب:  
  

الضرر  العرضي  خضوعا  لالستثناءات  المحددة    وفقا  لصیاغات  الوثیقة؛    1-
  

ســوف  نقــدم  التغطیــة  الخاصــة   الضــرر  عــن  طر ــق  وســائ   خارجیــة  عرضــیة  للمحتو ــات  أثنــاء  
وجودها  في  منزلك.  

  
 استثناء:  

  
األضـرار  التـي  تلحـق   ــالمال س،  العدسـات  الالصـقة،  الطوا ــع،  األغذ ـة  فـي  الثالجــات   •

ادرجات  الهوائیة.   وال
  

الضــــرر  بواســــطة  البلــــى  والتلــــ   النــــاتج  عــــن  االســــتخدام  العــــادي،  االســــتهالك،  عمــــ    •
اإلضاءة،  الظروف  الجو ة  أو  ألي  سبب   عم   تدر جیا.  

  
الضــــرر  النــــاتج  عــــن  العثــــة،  الهــــوام،  اإلصــــا ة،  الرطو ــــة  والصــــدأ،  العفــــن  الرطــــب  أو   •

الجاف.  
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الضرر  الناتج  عن  أي  عملیة  تنظی ،  غسی ،  و صالح  أو  إعادة  أي  مادة  إلى  حالتها   •
األصلیة.  

  
إخفاق،  ضیاع  أو  ضرر  غیـر  مترتـب  مباشـرة  علـى  أو  منسـوب  إلـى  الحـادث،   مـا  فـي   •

ذلك،  لكن  دون  تحدید،  عط    هر ائي  أو  میكانیكي.    
  

  الضرر  الناجم  عن  االستقطاب  غیر  الصحیح  من  البطار ة. •
  

اقرص  أو  السجالت.   • الضرر  الذي  یلحق   أشرطة  التسجی ،  األ
  

اترخیص،  إلكترونیا  أو  أي  معلومات  مخزنة.   •   ابرمج  الكمبیوتر،  ال
  

  المواد  الغذائیة،  المشرو ات  الكحولیة،  منتجات  التبغ  واألدو ة.   •
  

الضرر  الناجم  عن  الحیوانات  الداجنة  أو  الطیور.   •
  

ایرمیك  في  قوالب  آلة  الطبخ.   •   الضرر  الذي  یلحق   أبواب  الفرن  الزجاجي  أو  زجاج  الس
  

  الخسارة  التبعیة. •
  

اجرء  أو  رد  فع    یمیائي.   •   تلوث،  عدوى  من  أي  نوع،  الغبار،  إ
خسارة  أو  ضرر  ناجم  عن  عیوب  في  التصنیع.   •

  
ارت  القــــوارض  والطیــــور  والنمــــ   األبــــیض   • خســــارة  أو  ضــــرر  نــــاجم  عــــن  الهــــوام  والحشــــ

والحیوانات.  
  

  خسارة  أو  ضرر  بینما  یتم  تأجیر  المنزل،  إ جاره،  إ جاره  من  الباطن   لیا  أو  جزئیا. •
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  اختفاء  غامض.   •

  
خسارة  أو  ضرر  مستثنى  على  وجه  التحدید  في  أي  مكـان  آخـر  فـي  القسـم  3  مـن  هـذه   •

الوثیقة.  
و  

الحر ق واألخطار المرتبطة  ه، 2)  حر ق، انفجار ....1-   
 حر ق، انفجار، برق، زالزل أو دخان،  استثناء: 

الخسارة  أو  الضرر  الناجم  عـن  الحـرق،  تشـییط،  ذو ـان  أو  ضـرر  نـاجم  عـن  أو  الـذي     •
 حدث  تدر جیا  على  مدى  فترة  زمنیة.  

  
 عاصفة وفیضان،  استثناء  2-
الخسارة  أو  الضرر  الناجم  عن  الصقیع.   •
  خسارة  أو  ضرر  ناجم  عن  ارتفاع  منسوب  المیاه. •

  
ار ات العمالیة،  استثناء   3- ار ات، االضط الشغب، العصیان المدني، اإلض
  الخسارة  أو  الضرر  الذي  ال  یتم  إبالغ  الشرطة  عنه  خالل  سبعة  أ ام. •
خســارة  أو  ضــرر  یلحــق   البضــائع  فــي  المجمــدات  و/  أو  الثالجــات  والنــاجم  عــن  انقطــاع   •

الكهر اء   نتیجة  مباشرة  أو  غیر  مباشرة  من  فع   متعمد  من  قب   سلطة  اإلمدادات  و/  أو  
موظفیها.  

خسارة  أو  ضرر   حدث  بینما  یتم  ترك  المنزل  غیر  مأهول.   •
  

 أشخاص احتیالیین أو مخر ین،  استثناء: 4-
خســارة  أو  ضــرر  یتســبب  فیــه  أي  م  وظــ ،  ضــی   أو  مســتأجر،  أو  أنــت  أو  أي  فــرد  مــن   •

ارد  أسرتك.   أف
عندما  تخفق  في  إبالغ  الشرطة.   •
  خسارة  أو  ضرر   حدث  بینما  یتم  ترك  المنزل  غیر  مأهول. •
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ارت أو وسـائل جو ـة أخـرى للمـواد التـي  5- االصطدام بواسطة المر بات، الحیوانـات، الطـائ

تسقط منها،   استثناء:  
خسارة  أو  ضرر  ناجم  عن  الحیوانات  األلیفة.   •

  
    -6
ازنات  المیاه،  األنابیب،  األجهزة  المر بة  أو  تر یب  التدفئة  الثابتة.      1- تسرب  المیاه  من  خ
تسرب  وقود  التدفئة  من  تر یب  التدفئة  الثابتة.      2-

 استثناء:  
  الخسارة  أو  الضرر  بینما   ان  المنزل  غیر  مأهول  أو  غیر  مفروش. •
فقــدان  أو  تضـــرر  مكـــون،  مصـــدر،  تر یـــب  الســـباكة  أو  األجهـــزة  مـــن  تســـرب  المیـــاه  أو   •

النفط.  
تكلفة  تحدید  مكان  وتصو ب  مصدر  تسرب  المیاه  أو  النفط.   •

  
سرقة أو محاولة سرقة من المنزل،   استثناء:    7-

الخسارة  أو  الضرر  الناجم  من  قب   أي  ضی ،  مستأجر،  موظـ ،  أو  مـن  قبلـك  أنـت     •
افرد  أسرتك.   أو  أي  فرد  من  أ

  عندما  ال  تقوم   إبالغ  الشرطة.   •
الخسارة  أو  الضرر  الذي   حدث  بینما  یتم  ترك  منزلك  غیر  مأهول  أو  غیر  مفروش.     •
  الخسارة  التي  ال   مكن  تفسیرها  و/  أو  االختفاء  الغامض.   •

  
ا  للردیــو  والتلفز ــون  ( مــا  فــي  ذلــك  أطبــاق  القمــر  الصــناعي)       ســقوط  الهوائیــات  المســتقبلة

ایزت  والصواري  الخاصة  بها.   التجه
-8

  
  الضرر الناجم عن سقوط األشجار أو الفروع،  استثناء: 9-

ضرر  یلحق   األشجار.   •
تكلفة  إزالة  األشجار  أو  األغصان  الساقطة.   •
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  سوف  تتم  تغطیة  المؤمن  علیه   المنافع  التالیة  وفقا  لشهادة  التأمین:

  
  سوف  تقدم  الشر ة  تغطیة  لفقدان  أو  تضرر  محتو ات  المنزل.المحتو ات في منزلك:  

ازلتهــا  شــكل مؤقــت: ازلتهــا  مؤقتــا  المحتو ــات التــي تمــت إ   فقــدان  أو  تضــرر  المحتو ــات  عنــد  إ
  

اغرض  أخرى  مماثلة  في  مكان  آخر  في  نفس  العقار  أو  في   للتنظی ،  التجدید،  اإلصالح  أو  أل
اغرفیة،   استثناء:   أي  عقار  آخر  داخ   الحدود  الج

  
الخسارة  أو  الضرر  بواسطة  العاصفة  أو  الفیضان  الذي  یلحق   الممتلكات  التـي  لیسـت   •

في  المبنى.  
الخسارة  أو  الضرر  بینما  تمت  إزالتها  للبیع  أو  العرض  أو  إلى  مستودع  المفروشات.   •

ارء: اـرء،  المحتو ــات فــي العــ   الخســارة  أو  الضــرر  الــذي  یلحــق   المحتو ــات  بینمــا  تكــون  فــي  العـ
  

لكــن  ضــمن  حــدود  األرض  العائــدة  لمنزلــك.  إن  الحــد    لــن  یتجــاوز  المبلــغ  المــدرج  تحــت  جــدول  
المنافع،   استثناء:  

  الخسارة  أو  الضرر   سبب  المیاه،  العاصفة  أو  الفیضان. •
  الخسارة  أو  الضرر  الذي   حدث  بینما  تم  ترك  المنزل  غیر  مأهول. •
ادرجات  الهوائیة. • الخسارة  أو  الضرر  الذي  یلحق   ال

ارنز ـت  مـن  منـزل  إلـى  نقل  األثـاث المنزلـي:   خسـارة  أو  تضـرر  المحتو ـات  بینمـا  تكـون  فـي  الت

  
  

ارفیـة،  شـر طة  أن  تـتم  عملیـات   منزل  آخر،   ما  فـي  ذلـك،  التحمیـ   والتفر ـغ  ضـمن  الحـدود  الجغ
النق   تلك  من  قب   مقاولي  نق   محترفین،   استثناء:  

  
الضــرر  الناشــئ  عــن  البلــى  والتلــ   النــاتج  عــن  االســتخدام  العــادي،  االســتهالك،  عمــ    •

اإلضاءة.  
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الضــرر   ســبب الظ  روف الجوی  ة، العثــة،  الهــوام،  اإلصــا ة،  الرطو ــة  والصــدأ،  العفــن   •
الرطب  أو  الجاف.  

أي  ســــبب   عمــــ   تــــدر جیا،  عملیــــة  تنظیــــ ،  غســــی ،  إصــــالح  أو  إعــــادة  إلــــى  الحالــــة   •
ارت،   األصـــلیة  أي  عطـــ    هر ـــائي  أو  میكـــانیكي،  خســـارة  تبعیـــة،  أمـــوال،  نقـــود،  مجـــوه
فرو،  مواد  مـن  الـذهب  أو  البالتینیـوم،  األحجـار  الثمینـة،  األسـهم،  السـندات  أو  الوثـائق  

من  أي  نو  ع،  الدفاتر  التجار ة،  المستخرجات  والطوا ع.  
اترنز ت  البحري  و/  أو  الجوي. • الضرر  أثناء  ال

  إذا  تضــرر  بیــت  المــؤمن  علیــه  وأصــبح  غیــر  صـــالح  خســارة اإل جــار أو تكلفــة ســكن بــدیل:

  
  

للسكن  ألي  سبب  مدرج  في  التغطیة،  سوف  یتم  دفع  مبلغ  لقاء:  
خسارة  اإل جار  أو      1-
أي  نفقــات  إضــافیة  معقولــة  تــم  تكبــدها   شــك   ضــروري  لقــاء  ســكن  بــدی   خــالل  الفتــرة      2-

الالزمة  إلعادة  المنزل  إلى  حالة  صالحة  للسكن،   استثناء:  
ـــه  دفعهـــا   مجـــرد  أن   صـــبح  المنـــزل   • ـــى  أســـرة  المـــؤمن  علی أي  تكـــالی    ـــان  یتعـــین  عل

صالحا  للسكن  مرة  أخرى.  
أ ة  تكالی   یوافق  المؤمن  علیه  على  دفعها  بدون  إذن  خطي  منا.   •

  
  إذا   انت  مفاتیح  أقفال:  استبدال األقفال والمفاتیح:

األبواب  الخارجیة  للمنزل.    1-
ازئن  المنزلیــة  المر بــة  فــي  المنــزل  قــد  تمــت  ســرقتها،  ســوف  یــتم  دفــع  2-   أنظمــة  اإلنــذار  أو  الخــ

مبلغ  لقاء  تكلفة  استبدال  األقفال  أو  آلیات  القف .  

  في  حالة  وفاة  المؤمن  علیـه  أو  الـزوج(ة)     نتیجـة  مباشـرة  إلصـا ة  ناجمـة    منفعة إصا ة قاتلة:
  

في  منزلك   سبب  الحر ق،  انفجار،  بر  ق  أو  لصوص،  سوف  یتم  دفع    مبلغ  على  النحو  المحدد  
في  شهادة  التأمین،  شر طة  حدوث  الوفاة  في  غضون  ثالثة  أشهر  من  مث   تلك  اإلصا ة.  
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ـــر: ازئ ـــة الشخصـــیة لل ـــاء  خســـارة  أو  تضـــرر  الممتلكـــات  األمتع ـــدفع  لق   ســـوف  تقـــوم  الشـــر ة   ال
ازئرك  (غیر  النقـد،  العملـة  واألشـیاء  الثمینـة  والمسـتندات)  بواسـطة  أي  مـن  األسـباب   الشخصیة  ل

المذ ورة  في  التغطیة  والتي  تحدث  في  المنزل.  

 سوف  تقـوم  الشـر ة  بتـوفیر  تـأمین  مسـؤولیة  المسؤولیة الشخصیة للشاغلین وأصحاب العمل:
  

رب  العم ،   ما  في  ذلك،  التكالی   التي  نوافق  علیها  خطیا،  التي   صبح  المؤمن  علیـه  مسـؤوال  
قانونیا  عن  دفعها  فیما  یتعلق   إصا ة،  اعتالل  أو  مرض  أي  شخص   كون  في  الخدمة  المنزلیة  
الشخصیة  للمؤمن  علیه  و   كون   موجب  عقد  الخدمة  لدى  المؤمن  علیـه.  إن  سـبب  اإلصـا ة  أو  
المرض   جب  أن  ینشأ    أثناء  فترة  التأمین  و نتج  من  العم   الذي  تم  توظیفهم  للقیام   ه،  في  أي  

مكان  بدولة  اإلمارات  العر یة  المتحدة  حیث   قع  المنزل.  
  

ســوف  تقــوم  الشــر ة  أ ضــا  بتعــو ض  المــؤمن  علیــه،   مــا  فــي  ذلــك،  التكــالی   التــي  توافــق  علیهــا  
الشر ة  خطیا،  التي   صبح  المؤمن  علیه  أو  أي  فرد  من  أفراد  األسرة  مسؤوال  قانونیا  عن  دفعهـا    

فیما  یتعلق   ما  یلي:  
  

إصا ة    جسد ة  عرضیة،  وفاة  أو  مرض  أي  شخص  (أ)  
الخسارة    العرضیة  أو  تضرر  الممتلكات  الناجم:  (ب)  

كشاغلین  (ولكن  لیس  مالكین)  للمنزل.(1)      
 ــأي  صــفة  شخصــیة  أخــر  ى  فــي  دولــة  اإلمــارات  العر یــة  المتحــدة  أو  فــي  جمیــع  (2)  

أنحاء  العالم  خالل  ز ارة  مؤقتة  لمدة  ال  تتجاوز  30  یوما  متتالیة.  
  

مــع  مراعــاة  المبلــغ  علــى  النحــو  المحــدد  فــي  شــهادة  التــأمین،  أي  مطالبــة  واحــدة  وفي  المجمــوع،  ــ
 استثناء:  

  
ــ     ارد  األســرة  (ال  ینطبــق  علــى  مســؤولیة  صــاحب  (أ) اة  أو  مــرض  أي  فــرد  مــن  أفــ إصــا ة،  وف

العم ).  
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فقــدان  أو  تضــرر  الممتلكــات  المملو ــة  أو  فــي  حراســة  أو  ســیطرة  المــؤمن  علیــه    أو  أي  (ب)    
فرد  من  أفراد  األسرة.  

  
اتفاق  ما  لم  تكن  المسؤولیة  قد  وجدت  دون  اتفاق.  (ج)    

  
ارد  األسرة.  (د)   العم ،  األعمال  التجار ة  أو  مهنة  المؤمن  علیه  أو  أي  فرد  من  أف

  
أي  مسؤولیة  ناشئة   شك   مباشر  أو  غیر  مباشر  عن  أي  مر بة  مدفوعـة  میكانیكیـا  أو  (هـ)  

ارت  بـدون  طیـار،   كهر ائیا  (غیر  معدات  البستنة)،  القوارب،  طائرة،  نموذج  طائرة،  طائ
ارجــــة،  قوافــــ ،  معــــدات  النقــــ   الشخصــــیة   ــــر  مــــزودة   مالحــــین،  د مر بــــات  هوائیــــة  غی
لألطفــال  والكبــار،  المعــدات  التــي  تســتخدم  تكنولوجیــا  الرو وتــات،  أي  أجهــزة  إلكترونیــة  
مصــممة  لتعمــ   فقــط  بواســطة  الطاقــة  مــن  نظامهــا  الكهر ــائي  أو  مصــممة  لالســتخدام  
ارســـة  أو  ســـیطرة   ارتها  المملو ـــة  مـــن  قبـــ   أو  فـــي  ح ـــك،  أكسســـوا الترفیهـــي،   مـــا  فـــي  ذل

ارد  أسرتك  أو  أي  أشخاص  آخر ن.   المؤمن  علیه  أو  أي  فرد  من  أف
  

أي  مســؤولیة  ناشــئة  عــن  ملكیــة  األرض  أو  المبــاني  مــن  قبــ   المــؤمن  علیــه  أو  أي  فــرد  (و)    
افرد  األسرة.   من  أ

  
ارد  األســرة  (ز)     أي  مســؤولیة  ناشــئة  عــن  إشــغال  األرض  أو  المبنــى  مــن  قبــ   أي  فــرد  مــن  أفــ

 خالف  المنزل.  
  

أي  مسؤولیة  ناشئة  عن  أي  فع   متعمد.(ح)      
  

عقد  الخدمة  والناشئ  عن  العم   الذي  تم  توظیفهم  للقیام   ه.(ط)      
  

ارد  (ي)     أي  مسؤولیة  ناشئة  عن  انتقال  أي  مرض  معد  أو  فیروس   عاني  منه  أي  فرد  من  أفـ
األسرة  أو  أي  خادم  منزلي.  
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أي  مسؤولیة  ناشئة  من  سباق  الصید.  (ك)    

  
أي  مسؤولیة  تكون  مؤمن  علیها  بواسطة  أو   ان  لیتم  تأمینها  بواسطة  أي  وثیقـة  أخـرى  (ل)    

لو  لم   كن  هذا  موجودا.  
  

أي  مســـؤولیة  ناشـــئة   شـــك   مباشـــر  أو  غیـــر  مباشـــر  عـــن  أو  نتیجـــة  لــــ  أو  تنطـــوي   ـــأي  (م)    
شك   من  األشكال  على  األسبستوس.  

  
الخسارة  أو  الضرر  بینما  یتم  ترك  منزلك  غیر  مأهول  أو  غیر  مفروش.    (ن)  

  
ارد  أسرتك  المطالب،  سوف   كون  لممثلیهم  الشخصـیین  القـانونیین   إذا  توفیت  أنت  أو  فرد  من  أف

حما ة  هذه  التغطیة.  

  یتم  توفیر    التأمین   مبلغ   ما  هو  محدد  فـي  شـهادة  التـأمین  والـذي  تكـون  مسؤولیة المستأجر:
  

مسؤوال  عنه  قانونیا  وفقا  لعقد  اإل جار   خصوص  ما  یلي  والمملوك  من  قب   المؤجر:  
  

ایزت  المؤجر.  1-     خسارة  أو  ضرر  یلحق   المنزل  ومفروشات  وتجه
  

الكسر  العرضي  للزجاج  المر ب  الذي   شك   جزءا  مـن  المبنـى،   مـا  فـي  ذلـك،  وحـدات  2-    
اللوحــة  الشمســیة،  أحــواض  الحمــام  المر بــة،  صــینیة  الــدش،  شاشــات  الــدش،  شــطافات  
دورة  المیــــاه،  أحــــواض  الغســــ ،  أحــــواض  غســــی   المطــــبخ،  الر ــــائز،  البالوعــــات،  دورة  

المیاه،  والصهار ج.    
  

الضرر  العرضي  بواسطة  وسائ   خارجیة  لـ:  3  –  
  

الكابالت  أو  أنابیب  تحت  األرض  لتوفیر  الخدمات  إلى  أو  من  المبنى.     •
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  اخزنات  الصرف  الصحي  وأغطیة  غرف  التفتیش. •
  

  تنطبق  االستثناءات  على  المسؤولیة  الشخصیة  للشاغلین  واصحاب  العم .
  

ارد  أسرتك  المطالب،  سوف   كون  لممثلیهم  الشخصـیین  القـانونیین   إذا  توفیت  أنت  أو  فرد  من  أف
حما ة  هذه  التغطیة.  

ارتیة و طاقة العمل:  فقدان محفظة النقود، جواز السفر، رخصة القیادة،   طاقة الهو ة اإلما
  

سوف  تقوم الشر ة  بتعو ض  تكلفة  استصدار  جواز  سفر  جدید،  رخصة  قیادة،  تصر ح  العمـ ،  
تصـــر ح  اإلقامـــة  و/  أو  إقامـــة  ("المســـتندات")،  التـــي  تتلـــ   أو  تضـــیع  عرضـــیا  أو  بینمـــا  تكـــون  
ارفــي  و ینمــا  تكــون  مؤقتــا  فــي  أي  مكــان  آخــر  فــي  العــالم  لمــدة  ال  تتجــاوز  90   داخــ   الحــد  الجغ

یوما  في  أي  فترة  تأمین.  
  

ارعـــاة  المبلـــغ   إن  المبلـــغ  األقصـــى  الـــذي   مكـــن  تعو ضـــه  لكـــ   وثیقـــة  هـــو  1,000  درهـــم،  مـــع  م
األقصى   ما  هو  محدد  في  شهادة  التأمین.  

  
وذلك  دائما  شر طة  ما  یلي:  

  
تنطبق  هذه  التغطیة  فقط  على  المؤمن  علیه،  الزوج(ة)  ولغا ـة  2  طفلـین  مقیمـین  عـادة  1-    

في  المنزل.  
  

لن  تكون  الشر ة  مسؤولة  عن  تكالی   تجدید  أو  تمدید  الوثیقة  المفقودة  أو  التالفـة  التـي  2-    
كنت  ستتحملها  لو  لم  یتم  ضیاعها.  

ـــة: ـــة والمعـــدات المحمول ارض الشخصـــیة، األشـــیاء الثمین   ســـوف  تـــدفع  الشـــر ة  مقابـــ   األغـــ
  

ارض  الشخصــیة،  األشــیاء  الثمینــة  واألجهــزة  المحمولــة  الخاصــة   ــالمؤمن  علیــه  فــي  حالــة   األغــ
الفقدان  أو  الضرر  بوسائ   عرضیة  وذلك  لغا ـة  المبلـغ  المـؤمن  علیـه  المبـین  فـي  الجـدول  بینمـا  
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ارفي  و ینما  تكون  مؤقتا  فـي  مكـان  آخـر  فـي  العـالم  لمـدة  ال  تتجـاوز  90   تكون  ضمن  الحد  الجغ
یوما  في  أي  فترة  تأمین  لغا ة  المبلغ   ما  هو  محدد  في  شهادة  التأمین،   استثناء:  

  
ـــــاتج  عـــــن  االســـــتخدام  العـــــادي،   • ـــــ   الن ـــــى  والتل ـــــاجم  عـــــن  البل الخســـــارة  أو  الضـــــرر  الن

االســتهالك،  فــي  عملیــة  التنظیــ ،  الغســی ،  اإلصــالح  أو  إعــادة  أي  مــادة  إلــى  حالتهــا  
األصــلیة،  عمــ   الضــوء  أو  الظــروف  الجو ــة،  العثــة،  الهــوام  أو  أي  ســبب  آخــر   عمــ   

تدر جیا.  
  

اهروات  والنوادي  الر اضیة  أثناء  اللعب.   • الضرر  الذي  یلحق   المضارب،  العصي،  ال
  

الزالجـــات  ( مـــا  فـــي  ذلـــك  العصـــي  والر طـــات)،  الـــزورق،  معـــدات  شـــبه  مائیـــة،  معـــدات   •
التخییم  ووتد  ر وب  الخی .  

  
  العدسات  الالصقة  والقرنیة  وسماعات  األذن. •

  
المصادرة  أو  االعتقال  من  قب   الجمارك  أو  مسؤولین  آخر ن.   •

  
خسارة  تبعیة.   •

  
الخســارة  أو  الضــرر  الــذي  یلحــق   ــالمواد  التــي  یــتم  تر هــا  دون  رقا ــة  فــي  منطقــة   صــ    •

إلیها  الجمهور  العام.  
  

خسارة  ال   مكن  تفسیرها  و/  أو  اختفاء  غامض.     •
  

التعطـ ،  الخســارة  أو  الضـرر  الــذي  ال  ینــتج   شـك   مباشــر  عــن  أو  ًینسـب  إلــى  حــادث،   •
 ما  في  ذلك،  لكن  دون  تحدید،  عط    هر ائي  أو  میكانیكي.  
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الخســــــارة  أو  الضــــــرر   ســــــبب  العمــــــ   أو  االســــــتخدام  المهنــــــي  فیمــــــا  یتعلــــــق   ــــــاآلالت   •
اارت.   اغرفي  والر اضیة  واالكسسو الموسیقیة،  معدات  التصو ر  الفوتو

  
خسارة،  سرقة  أو  ضرر  یلحق   ـاألموال  الشخصـیة،   طاقـات  االئتمـان،  األوراق  المالیـة   •

(قابلة  لالستبدال،  السندات  القابلة  للتداول  التي  تمثـ   قیمـة  مالیـة،  سـواء   انـت  سـندات  
دیـن  -  مثــ   الســندات،  السـندات  المالیــة،  أســهم  عاد ـة  -  مثــ   األســهم  والحصــص،  أو  
ارت  والمقا ضــــات)   عقــــود  مشــــتقة  –  مثــــ   العقــــود  اآلجلــــة،  العقــــود  المســــتقبلیة،،  الخیــــا

والوثائق  من  أي  نوع   انت.  
  

خسارة،  سرقة  أو  ضرر  یلحق  ببضائع  المحتو ات،  واألجهزة  المنزلیة.   •
  

ســرقة    مــن  ســیارة    بــدون  مرافــق  فــي  الطر ــق   خــالف  مــا   كــون  مــن  صــندوق  الســیارة   •
ازت   عـــد   ـــا ـــة  القف الخلفـــي  لألمتعـــة  المخفـــي  المقفـــ ،  صـــندوق  األمتعـــة  المخفـــي  أو  علب

دخول   القوة  والعن   إلى  مر بة  مقفلة   إحكام.  
  

خســارة  أو  ضــرر  یلحــق   الممتلكــات  المرســلة   حــرا  أو  جــوا   موجــب  بولیصــة  الشــحن،   •
فاتورة  الشحن  أو  وثیقة  مشابهة.  

  
  كسر  أوتار  أي  آلة  موسیقیة. •

  
ارجات  النار ة  وغیرها  من  المر بات  المدفوعة  میكانیكیا  أو   هر ائیا.   • الد

  
  الماشیة  والحیوانات  األلیفة. •

  
ارجات  الهوائیة  فقط: •   فیما  یتعلق   الد

  
ارض  مسار  السباق  أو  التجارة.  -       الخسارة  أو  الضرر  بینما  یتم  استخدامها  ألغ
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السرقة  ما  لم  تكن  في  المبنى  أو  مقفلة   إحكام  لغرض  غیر  منقول.  -      
  

ارجــــة  -     ارت  مــــا  لــــم   كــــن   ســــبب  حــــادث  الد فقــــدان  أو  ضــــرر  یلحــــق   األكسســــوا
ارجــة  الهوائیــة  أو  تتلــ   بواســطة  الحر ــق  فــي   ــم  تــتم  ســرقة  الد الهوائیــة  أو  مــا  ل

نفس  الوقت.  
  

أي  من  البنود  التي  تتجاوز  حد  مادة  واحدة  ما  لم  یتم  تقد م  قائمة  لنا.  -      
  

أي  معدات  محمولة  لم  یتم  التصر ح  عنها  في  وقت  التقد م.  -    
  

ارض  الشخصـــــیة  أو  الوثــــــائق  -     فقـــــدان،  ســـــرقة  أو  ضــــــرر  عنـــــدما  تكـــــون  األغــــــ
ارت  العر یـة  المتحـدة  لمـدة  مجموعهـا   الشخصیة  الخاصة   ـك  خـارج  دولـة  اإلمـا

أكثر  من  90  یوما  في  أي  فترة  تأمین.  
  

أي  خسارة،  تل   أو  ضرر  مستثنى  على  وجه  التحدید  في  أي  مكان  آخـر  فـي  -    
هذه  الوثیقة.  

  سوف  نقوم  بتوفیر  تغطیة  لألموال  الشخصـیة  و طاقـات  األموال الشخصیة و طاقات االئتمان:
  

االئتمـــان  الخاصـــة   ـــك  فـــي  حـــال  ضـــیاعها  أو  تضـــررها  بواســـطة  وســـائ   عرضـــیة  بینمـــا  تكـــون  
اغرفیة  و ینما  تكون  مؤقتا  في  أي  مكـان  آخـر  فـي  العـالم  لمـدة  ال  تتجـاوز  90   ضمن  الحدود  الج

یوما  في  أي  فترة  تأمین،  لغا ة  المبلغ   ما  هو  محدد  في  شهادة  التأمین.  
  

یــتم  التــأمین  علــى   طاقــات  االئتمــان  فقــط  ضــد  أي  خســارة  نتیجــة  لســوء  االســتخدام  مــن  قبــ   أي  
شـــخص  غیـــر  مفـــوض   عـــد  فقـــدان  أو  ســـرقة  أي  مـــن  مثـــ   تلـــك  البطاقـــة  قبـــ   أن  تتلقـــى  شـــر ة  
البطاقــــة  اإلخطــــار   الضــــیاع،  وشــــر طة  أن  تلتــــزم   الشــــروط  التــــي  صــــدرت   موجبهــــا  البطاقــــة،  

 استثناء:  
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النقص   سبب  الخطأ  أو  اإلغفال.   •
فقدان  لم  یتم  إبالغ  الشرطة  عنه.   •
ضــیاع   طاقــات  االئتمــان  لــم  یــتم  اإلبــالغ  عنــه  إلــى  الشــر ة  التــي  أصــدرت  البطاقــة  فــي   •

غضون  24  ساعة  من  اكتشاف  ذلك.  
  

استثناءات التأمین على المنزل 
 

تنطبق  هذه  االستثناءات  على  جمیع  أقسـام  الوثیقـة  الخاصـة   ـك.  ال  تغطـي  وثیقـة  التـأمین  هـذه  
ما  یلي:  

  
أ- الحرب واإلرهاب 

 
خســـارة،  ضـــرر  أو  تكلفـــة  أو  نفقـــة  مهمـــا   انـــت  طبیعتهـــا  التـــي  تكـــون،   شـــك   مباشـــر  أو  غیـــر  
مباشـر،  ناتجــة  عـن  أو  فیمــا  یتعلـق   ــأي  ممــا  یلـي،   غــض  النظـر  عــن  أي  سـبب  أو  حــدث  آخــر  

ساهم  في  الوقت  نفسه  أو  في  أي  تسلس   آخر  في  الخسارة:  
  

الحــــرب،  الغــــزو،  أعمــــال  األعــــداء  األجانــــب،  األعمــــال  العدائیــــة  أو  العملیــــات  1-    
الحر یــة  (ســواء   انــت  الحــرب  معلنــة  أم  ال)،  الحــرب  األهلیــة،  التمــرد،  الثــورة،  
ار ات  المدنیـــة  تفتـــرض  نســـبا  مـــن  أو  ترتقـــي  إلـــى  انتفاضـــة   العصـــیان،  االضـــط

عسكر ة  أو  سلطة  مغتصبة.  
  

ارر   الممتلكات  بواسطة  2-     مصادرة  أو  تأمیم  أو  اكتساب  أو  تدمیر  أو  إلحاق  أض
أو   موجب  أمر  من  أي  حكومة  أو  سلطة  عامة  أو  محلیة.  

  
أي  عمــ   إرهــابي.  لغــرض  هــذا  االســتثناء،  فــإن  العمــ   اإلرهــابي   عنــي  الفعــ ،  3-    

 مــا  فــي  ذلــك،  لكــن  دون  تحدیــد،   اســتخدام  القــوة  أو  العنــ   و/  أو  التهدیــد   ــه،  
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مـــن  أي  شـــخص  أو  مجموعـــة  (مجموعـــات)  مـــن  األشـــخاص،  ســـواء  یتصـــرف  
ــــق   ــــأي  منظمــــة  (منظمــــات)  أو  حكومــــة    مفــــرده  أو  نیا ــــة  عــــن  أو  فیمــــا  یتعل
ارض  سیاسـیة،  دینیـة  أو  عقائد ـة  أو  مماثلـة،   مـا   (حكومات)،  یتم  ارتكا ه  ألغـ
فــي  ذلــك،  بنیــة  التــأثیر  علــى  أي  حكومــة  و/  أو  لوضــع  الجمهــور  أو  قســم  مــن  

الجمهور  تحت  الخوف.  
  

كمــــا  أننــــا  لــــن  نقــــوم   الــــدفع  عــــن  الخســــارة،  الضــــرر،  التكلفــــة  أو  النفقــــة  مهمــــا   انــــت  طبیعتهــــا  
التــــــي  تكــــــون،   شــــــك   مباشــــــر  أو  غیــــــر  مباشــــــر،  ناتجــــــة  عــــــن  أو  فیمــــــا  یتعلــــــق   ــــــأي  إجــــــراء  
متخـــــذ  للســـــیطرة  علـــــى،  منـــــع،  قمـــــع  أو   كـــــون   ـــــأي  شـــــك   مـــــن  األشـــــكال  یتصـــــ    النقـــــاط  أ،  

ب  و/  أو  ج  أعاله.  
  

ب- نشاط اإلشعاع 
 

أي  حادث  أو  أي  خسارة  أو  تدمیر  أو  ضرر  یلحق   أي  ممتلكات  مهما   انـت  1-    
أو  أي  خسارة  أو  نفقة  مهما   انت،  الناتجة  عنها  أو  الناشـئة  عنهـا  أو  الخسـارة  

التبعیة.  
  

أي  مســؤولیة  قانونیــة  مهمــا   انــت  طبیعتهــا  التــي  تكــون   شــك   مباشــر  أو  غیــر  2-    
مباشـــر،  تـــم  التســـبب  فیهـــا  بواســـطة،  تســـاهم  فـــي،  أو  ناشـــئة  عـــن  اإلشـــعاع  أو  
التلــوث  المــؤ ن  بواســطة  النشــاط  اإلشــعاعي  مــن  أ ــة  نفا ــات  نوو ــة  ناتجــة  عــن  
ارق   شـــم   أي   ارق  وقـــود  نـــووي.  فقـــط  لغـــرض  هـــذا  االســـتثناء،  فـــإن  االحتـــ احتـــ

عملیة  ذاتیة  الدعم  لالنشطار  النووي.  
  

أي  حـــادث،  خســـارة،  دمـــار  أو  مســـؤولیة،  التـــي  تكـــون   شـــك   مباشـــر  أو  غیـــر      3-
مباشر،  تم  التسبب  فیها  بواسطة  أو  مساهمة  في  أو  ناجمة  عن  مواد  األسلحة  

النوو ة.  
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 ج- دوي صوتي 
أي  خسارة،  ضـرر،  مسـؤولیة  قانونیـة،  تكلفـة  أو  نفقـة  مـن  أي  نـوع   انـت،  ناجمـة   شـك   مباشـر  
ارت  أو  األجهـــزة  الجو ـــة  األخـــرى  التـــي   أو  غیـــر  مباشـــر  عـــن  طر ـــق  موجـــات  ضـــغط  مـــن  الطـــائ

تسافر   سرعات  صوتیة  أو  فائقة  السرعة.  
    

د- التلوث أو العدوى  
أي  خسارة  ناتجة  عن  التلوث  أو  العدوى   اسـتثناء  (إال  إذا   ـان   خـالف  ذلـك  مسـتثنى)  1-    

ارر   الممتلكات  المؤمن  علیها  والناجمة  عن:   تدمیر  أو  اإلض
  

  التلوث  أو  العدوى  الذي   كون  في  حد  ذاته  ناتجا  عن  الخطر  المؤمن  ضده.   •
ـــــي  حـــــد  نفســـــه  ناتجـــــا  عـــــن  التلـــــوث  أو     • أي  خطـــــر  المـــــؤمن  ضـــــده  والـــــذي   كـــــون  ف

العدوى.  
  

أي  مسؤولیة  ترتبط   مواد  أو  مكونات  النفا ات  التي  تم  التخلص  منها  أو  إتالفها.      2-
  

هـ- مخاطر الهجوم على اإلنترنت 
 

الخسائر  الناتجة   شك   مباشر  أو  غیر  مباشر  عن:  
  

خســارة،  تغییــر،  ضــرر  أو  انخفــاض  فــي  وظیفــة،  تــوافر  أو  تشــغی   نظــام  الكمبیــوتر،  األجهــزة،  
البرنامج،  البرمجیات،  مستودع  المعلومات  والبیانات،  الرقاقة،  الدورة  المتكاملة  أو  جهاز  مماث   
في  معـدات  الحاسـوب  التـي  تنـتج  عـن  تحو ـ   احتیـالي  أو  مهمـ     وأي  تحو ـ   الحـق  (إلكترونـي  
أو  غیر  ذلك)  لبرنامج  الكمبیوتر  الـذي   حتـوي  علـى  أي  رمـز  برمجـي  خبیـث  و/  أو  ضـار،   مـا  
فـــي  ذلـــك،  لكـــن  دون  تحدیـــد،  فیروســـات  ودودة  الكمبیـــوتر،  قنبلـــة  المنطـــق،  أو  حصـــان  طـــروادة  

والذي   مكن  تحدیده   أنه  سبب  خسارة.  
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و- العفن 
أي  خســارة،  ضــرر،  مســؤولیة  قانونیــة،  تكلفــة  أو  نفقــة  مــن  أي  نــوع   انــت،  الناجمــة  عــن  العفــن  
الرطب  أو  العفن  الجـاف،  سـواء   ـان  ذلـك  نـاجم   شـك   مباشـر  أو  غیـر  مباشـر  عـن  أي  تغطیـة  

أخرى  مقدمة  بواسطة  وثیقة  التأمین  هذه  أم  ال.  
  

ز- بناء معیب 
أي  خسارة،  ضرر،  مسؤولیة  قانونیـة،  تكلفـة  أو  نفقـة  مـن  أي  نـوع   انـت،  ناجمـة  عـن  أو  ناتجـة  
عــــن  إمــــا  بنــــاء  معیــــب،  ســــوء  التصــــمیم  أو  خطــــأ  فیــــه،  ســــوء  الصــــنعة  أو  اســــتخدام  مــــواد  غیــــر  

صحیحة.  
  

ح- تدهور تدر جي 
أي  خسارة،  ضرر،  مسؤولیة  قانونیـة،  تكلفـة  أو  نفقـة  مـن  أي  نـوع   انـت،  ناجمـة  عـن  أو  ناتجـة  
عــــن  البلــــى  والتلــــ   النــــاتج  عــــن  االســــتخدام  العــــادي،  االســــتهالك،  التآكــــ ،  الصــــدأ،  الرط  و ــــة،  
اـرت،  الهــوام،  الفطر ــات،  الــذبول،  الصــقیع  أو  أي  شــيء  والــذي   حــدث  تــدر جیا،   التكــاث ،  الحشـ

عملیة  التنظی ،  الصباغة،  اإلصالح،  التغییر،  التجدید،  الترمیم  أو  أ ة  خسارة  غیر  مباشرة.  

ضرر قائم ومتعمد:   أي  خسارة،  ضرر،  مسـؤولیة  قانونیـة،  تكلفـة  أو  نفقـة  مـن  أي  نـوع  ط- 
  

كانت:  
 حدث،  أو  ناجم  عن  حدث  وقع  قب   فترة  التأمین؛  أو   •
ارد  عائلتـك  أو  بتوجیـه  منـك  أو  مـن  أحـد   • تم  التسبب  فیه  عمدا  من  قبلـك  أنـت  أو  أحـد  أفـ

ارد  عائلتك.   أف
  

ي- المصادرة والدخول القسري  
أي  خسارة،  ضرر،  مسؤولیة  قانونیة،  تكلفة  أو  نفقة  من  أي  نوع   انت  الناجمة  عـن  المسـؤولین  
أو  الســلطات   اســتخدام  القــوة  القانونیــة  لــدخول  منزلــك  أو  المصــادرة  قانونــا  أو  حیــازة  الممتلكــات  

الخاصة   ك.  
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 ك- االحتیال
أي  خسارة،  ضرر،  مسؤولیة  قانونیة،  تكلفة  أو  نفقة  من  أي  نـوع   انـت  الناجمـة  عـن  االحتیـال،  

ما  لم  یتم  استخدام  االحتیال  فقط  لكسب  الدخول  إلى  منزلك.  
  

ارت التجار ة والمسؤولیة القانونیة  ل- العقا
أي  خسارة،  ضرر،  مسؤولیة  قانونیة،  تكلفة  أو  نفقة  من  أي  نوع   انت  :  

ارت  تملكهـا،  تحوزهـا  علـى  سـبی   األمانـة  أو  تسـتخدمها  فیمـا  یتعلـق   •  خصوص  أي  عقـا
 أي  تجارة،  مهنة  أو  عم   مع  استثناء  أي  معدات  تجار ة  على  النحو  المحدد؛  أو  

 خصــوص  أي  مســؤولیة  قانونیــة  ناشــئة   شــك   مباشــر  أو  غیــر  مباشــر  عــن  أي  تجــارة،   •
مهنة  أو  عم .  

  
م- تغییر التار خ وفیروسات الكمبیوتر 

أي  خسارة،  ضرر  أو  مسؤولیة  قانونیة  ناجمة   شك   مباشر  أو  غیر  مباشر  عن  المعـدات  التـي  
 سبب  تعطلها  عن  التعرف  على  البیانات   شك   صحیح،  فإنها  تمث   التار خ   مث   تلك  الطر قة  
التــي  ال  تعمــ    شــك   صــحیح  أو  علــى  اإلطــالق،أو  عــن  طر ــق  فیروســات  الكمبیــوتر.  لغــرض  

هذا  االستثناء،  فإن:  
  

المعــدات  تشــم   أجهــزة  الكمبیــوتر  وأي  شــيء  آخــر  مــؤمن  علیــه  بواســطة  هــذه  الوثیقــة   •
والتي  لدیها  رقاقة  فیها.  

  
ـــات   • ـــات،  معـــدات  معالجـــة  البیان أجهـــزة  الكمبیـــوتر  تشـــم   األجهـــزة،  البرمجیـــات،  والبیان

اإللكترونیة  والحوسبة  األخرى،  والمعدات  اإللكترونیة  المرتبطة   الحاسوب.  
  

الرقائق  تشم   الدوائر  المتكاملة  والمتحكمات  المصغرة.  فیروسات  الكمبیوتر  تشم   أي   •
برنـــامج  و/  أو  برمجیـــات  التـــي  تمنـــع  أي  نظـــام  عامـــ ،،  برنـــامج  الكمبیـــوتر  أو  برنـــامج  

 عم    شك   صحیح  أو  على  اإلطالق.  
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ةر  القیمة  ن- خسا
أي  خسارة  في  قیمة  المباني،  المحتو ات  أو  أي  ممتلكات  أخرى  مؤمن  علیها.  

  
س- خسارة غیر مباشرة 

أي  خسارة  ال  ترتبط   شك   مباشر  مع  الحادث  الذي  تسبب  لك  في  المطالبة،  ما  لم  ینص  علـى  
اصرحة  في  هذه  الوثیقة.   ذلك  

  
ع- ممتلكات غیر مغطاة 

  أ ة  خسائر  في  المواد  التالیة:
  مخلوقات  حیة. •
اارت.   • ارت،  القواف   أو  قطع  الغیار  واألكسسو المر بات  ذات  محرك،  المقطو

  
 ف- مجموعات أو مواد متطا قة 

إن  الوثیقــــــة  تعامــــــ    ــــــ   بنــــــد  منفصــــــ   مــــــن  زوج  أو  مجموعــــــة  متطا قــــــة،  أو  مجموعــــــة  مــــــن  
ازت  وتر یبـــــــــات   ازت،  مفروشـــــــــات  ناعمـــــــــة  أو  تجهیـــــــــ األثـــــــــاث،  مجموعـــــــــة  صـــــــــحیة  أو  تجهیـــــــــ
أخــــــرى،  علــــــى  أنــــــه  عنصــــــر  واحــــــد.  ســــــوف  تــــــدفع  الوثیقــــــة  فقــــــط  مقابــــــ   المــــــواد  المفقــــــودة  أو  
ـــــــة  اســـــــتبدال،  اســـــــتعادة  أو  إعـــــــادة  عـــــــرض  القطـــــــع  التالفـــــــة،  أو   ـــــــدفع  تكلف ـــــــة.  إنهـــــــا  ال  ت التالف
القطــــع  التــــي  لــــم  یـــــتم  فقــــدانها  أو  تضــــررها،  فقـــــط  ألنهــــا  تشــــك   جـــــزءا  مــــن  مجموعــــة،  جنـــــاح  
أو  عـــــــدد  واحـــــــد  مـــــــن  بنـــــــود  مماثلـــــــة  فـــــــي  الطبیعـــــــة،  اللـــــــون  أو  التصـــــــمیم.  إذا  تـــــــم  فقـــــــدان  أو  
تضـــــرر  عنصـــــر  فـــــي  مجموعـــــة،  فـــــإن  القطــــــع  األخـــــرى  مـــــن  المجموعـــــة  قـــــد  تخســـــر   عــــــض  
القیمــــــة،  حتــــــى  لــــــو  لــــــم  تضــــــرر   حــــــد  ذاتهــــــا  ماد ــــــا.  إن  خســــــارة  القیمــــــة  هــــــذه  غیــــــر  مغطــــــاة  

بواسطة  الوثیقة.  
  

 ص- سجادات متطا قة
إذا   ان  لد ك  سـجادة  متطا قـة  أو  تغطیـة  أرضـیة  أخـرى  فـي  أكثـر  مـن  غرفـة  أو  منطقـة  واحـدة،  
فــإن  الوثیقــة  تعامــ    ــ   غرفــة  أو  منطقــة  علــى  أنهــا  منفصــلة.  ســوف  تــدفع  الوثیقــة  فقــط  مقابــ   
الضرر  الذي  لحق   السجاد  أو  تغطیة  األرضیة  في  الغرفة  أو  المنطقة  التي  وقع  فیها  الضرر.  
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 ق- العفن

ال  نقوم  بتغطیة  أي  خسارة  أو  ضـرر  نـاجم  عـن  وجـود  العفـن،  أ ـا   ـان  سـببه،  أو  أي  خسـارة  أو  
ضـــرر  نـــاجم  عـــن  العفـــن.  رغـــم  ذلـــك،  ال  یـــتم  تطبیـــق  هـــذا  االســـتثناء  علـــى  الخســـارة  أو  الضـــرر  

الناجم  عن  وجود  العفن  الناتج  عن  الحر ق  أو  البرق  ما  لم  تنطبق  استثناءات  أخرى.  
  

شروط عامة 
  

العقد 
  

إن  هــذه  الوثیقــة،  وأ ــة  مالحــق  (إن  وجــدت)،  نمــوذج  الطلــب  (إن  وجــد)  وشــهادة  التــأمین  تشــك     
كامـــ   العقـــد  بـــین  األطـــراف.   افـــة  البیانـــات  والتصـــر حات  المقدمـــة  مـــن  قبـــ   الشـــخص  المـــؤمن  
ارت  ولیســـت  ضـــمانات.  أي  بیـــان   هـــذا  ال  یلغـــي  هـــذه  الوثیقـــة  أو  یـــتم   ار علیـــه،  تعتبـــر   مثا ـــة  إقـــ
ـــان   ـــك  البی ـــ   ذل ـــة   موجـــب  هـــذه  الوثیقـــة،  إال  إذا   ـــان  مث ـــدفاع  عـــن  أي  مطالب اســـتخدامه  فـــي  ال

متضمنا ً   في  شهادة  التأمین  المذ ورة.    
  

ال   كون  أي  و ی   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  لتعدی   هذه  الوثیقة.    

  
كافة  المنافع   موجب  هذه  الوثیقة  تكون  واجبة  الدفع  في  المر ز  الرئیسي  للشر ة  والكـائن  مقرهـا  

في  دبي،  إ.ع.م.    
  

یوافـــق  و قـــر   ـــ   مـــن  الشـــخص  المـــؤمن  علیـــه  والشـــر ة   ـــأن  البنـــك  لـــیس  فـــي  أي  وقـــت  و ـــیال  
ازعــات  أو  احتجاجـات  لحامــ   الوثیقــة  فیمــا  یتصـ   بهــذه  الوثیقــة  ســوف   للشـر ة.  أي  مطالبــات،  ن
تكــون  مســئولیة  الشــر ة   الكامــ .  ســوف  تقــوم  الشــر ة  بترتیــب   افــة  مســائ   تــولي  و دارة  الوثیقــة  

 شك   مباشر  مع  حام   الوثیقة.    
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حدود العمر   
18  ســنة  إلــى  65  ســنة،  و  لكــن  لــیس  أكثــر  مــن  64  ســنة  وقــت  التســجی   فیمــا  یتعلــق   منفعــة  
أري  طبـي  ثـاني.  فـي  حـال  تزو ـد  فقـط  سـنة  مـیالد  الشـخص  المـؤمن  علیـه  إلـى  الشـر ة،   الوفاة/  
عندئذ  سوف   كون  تار خ  المیالد   النسبة  لهذه  الوثیقة  هو  األو  ل  من  شهر  ینایر  من  سنة  میالد  
مث   ذلك  الشخص  المؤمن  علیه  ما  لم  یـتم  ذ ـر  أو  تأكیـد  ذلـك   موجـب  جـواز  السـفر  أو  الهو ـة  

الوطنیة.    
  

حاملي البطاقات التكمیلیة  
أري  الطبـي  الثـاني   یتم  تمدید  المنفعة  الشهر ة  فیما  یتعلق   خسارة  العم   قسر   ًا،  منفعـة  الوفـاة  والـ

 موجب  هذه  الوثیقة  فقط  إلى  حاملي   طاقات  االئتمان  الرئیسیة  للبنك.    
  

ارجعة/ النظر المجاني   فترة الم
 حـــق  للشـــخص  المـــؤمن  علیـــه  اســـترداد   امـــ   قســـط  التـــأمین  فـــي  حـــال  أن  یـــتم  إلغـــاء  التغطیـــة  
 موجب  الوثیقة  من  قب   الشخص  المؤمن  علیه  خالل  ثالثین  (30)  یوما  من  تار خ  البدء،  عن  
طر ق  تقد م  طلب  مـن  خـالل    مر ـز  االتصـاالت  لـدى  البنـك.  تحـتفظ  الشـر ة   ـالحق  فـي  رفـض  

أي  طلب  ثاني  عقب  إلغاء  الطلب  األول   موجب  هذه  الخطة  من  نفس  الشخص  المؤمن  علیه.    
  

كفا ة اإلشعار  

    

یتم  اعتبار  مث   ذلك  اإلشعار  المعطى  إلى  الشـر ة  أو  إلـى  أي  و یـ   مفـوض  مـن  الشـر ة،  مـع  
التفاصی   الكافیة  لتحدید  والتعرف  على  وثیقة  التأمین  على  أنه  إشعار  معطـى  إلـى  الشـر ة.  إن  
اإلخفــاق  فــي  إعطــاء  إشــعار  خــالل  الوقــت  الــوارد  فــي  هــذه  الوثیقــة  ال  یبطــ   أي  مطالبــة  إذا  مــا  
تعین  إظهارها  من  قب   الشخص  المؤمن  علیه  أو  المستفید   أنه   ان  من  المتعذر   شك   معقول  
إعطــاء  مثــ   ذلــك  اإلشــعار  خــالل  الوقــت  المبــین  وأن  ذلــك  اإلشــعار  تــم  إعطــا  ؤه  فــي  أســرع  وقــت  

ممكن   شك   معقول   عد  ذلك.
  

المساهمة  
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ال   مكــن  للشــخص  المــؤمن  علیــه  تحــت  أ ــة  ظــروف  المطالبــة   موجــب  أكثــر  مــن  وثیقــة  تــأمین  
أكتی   360    واحدة  لدى  البنك  في  أي  وقت  واحد.    

  
اإلنهاء  

ـ
 ــالرغم  مــن  أي  شــيء  متضــمن  فــي  هــذه  الوثیقــة  علــى  النقــیض  مــن  ذلــك،  فــإن  المنفعــة  الشــهر ة  
 موجب  هذه  الوثیقة   شأن  الشخص  المؤمن  علیه  سوف  تنتهـي  عنـد  حـدوث  أي  واحـد  أو  أكثـر  

مما  یلي:    
  

یبلغ  الشخص  المؤمن  علیه  الحد  األقصى  لعمر  التغطیة؛   1-
عند  دفع  مطالبة  الوفاة   موجب  هذه  الوثیقة؛     2-
إلغـاء  هــذه  الوثیقــة  مـن  قبــ   الشــخص  المـؤمن  علیــه  فــي  أي  وقـت  وفقــا  لشــروط  وأحكــام   3-

    هذه  الوثیقة.
ارت  العر یة  المتحدة.   4-   الشخص  المؤمن  علیه   فقد  وضع  إقامته  في  دولة  اإلما
  یتم  إلغاء  تأشیرة  عم   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

ارعــاة  مــن  قبــ   الشــخص  المــؤمن  علیــه  لبنــود  هــذه  الوثیقــة  وحقیقــة  اإلفــادات  واإلجا ــات   مــع  الم
المقدمــة  مــن  قبــ   الشــخص  المــؤمن  علیــه  فــي  نمــوذج  الطلــب/  المحادثــة  الهاتفیــة  والمعلومــات  
ازم   الماد ة  األخرى  المزودة  من  قبـ   الشـخص  المـؤمن  علیـه  تعتبـر   مثا ـة  شـرط  مسـبق  ألي  التـ
من  الشر ة.  في  حال  أن  الظروف  التـي  تـم  فیهـا  الـدخول  فـي  هـذه  الوثیقـة  تغیـرت   شـك   مـادي  

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

المطالبات االحتیالیة 
ـــأي   فـــي  حـــال  أن  أي  مطالبـــة   موجـــب  هـــذه  الوثیقـــة  احتیالیـــة  أو  ال  أســـاس  لهـــا  مـــن  الصـــحة   

    طر قة،  یتم  إلغاء   افة  المنافع   م  وجب  هذه  الوثیقة   شأن  الشخص  المؤمن  علیه  المحدد.
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التحكیم  

  

ارد  دفعـه   موجـب  هـذه  الوثیقـة  (المسـئولیة  یـتم   في  حال  نشوء  أي  خالف  فیما  یتعلـق   ـالمبلغ  المـ
الســماح  بهـــا  خــالف  ذلـــك)،  یــتم  إحالـــة  مثـــ   ذلــك  الخـــالف  إلــى  التحكـــیم   موجــب  قواعـــد  مر ـــز  
التحكیم  الـدولي  بـدبي  (دي  آي  ا ـه  سـي)،  وتعتبـر  هـذه  القواعـد   أنهـا  مدرجـة   اإلشـارة  إلیهـا  فـي  
ارءات   هذا  البند.  سوف   كون  مقر  التحكیم  في  دبـي.  یتعـین  أن  تكـون  اللغـة  المسـتخدمة  فـي  إجـ
التحكــیم  هــي  اللغـــة  اإلنجلیز ــة.   كـــون  القــانون  الحــاكم   مثا ـــة  القــانون  األساســـي  لــدبي.  حیثمـــا  

ارر  تحكیمي  سوف   كون  نهائیا.   یتعین  إحالة  أي  خالف  إلى  التحكیم،  فإن  اتخاذ  أي  ق

الوال ة القضائیة  
ارت  العر یـة  المتحـدة.  فـي  غیـاب  أي   تحكم  وتفسر  هذه  الوثیقة   موجب  ووفقا  لقوانین  دولة  اإلمـا
ازعـات  الناشـئة   موجـب  هـذه   ارف،  یتم  إحالـة   افـة  الن ارء  تحكیم  شرعي  بین  األط موافقة  على  إج

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

نقل البیانات   
 قــوم  الشــخص  المــؤمن  علیــه  بتزو ــد  الشــر ة   موافقتــه/  موافقتهــا  غیــر  الغامضــة  علــى  معالجــة،  
مشار ة،  نق   و/  أو  اإلفصاح  عن  البیانات  الشخصـیة  الخاصـة   الشـخص  المـؤمن  علیـه  –  أو  
أي  طــرف  آخــر  لهــذا  العقــد،   یفمــا  تــم  الحصــول  علیهــا،  إلــى  أي  مســتلم  داخــ   أو  خــارج  الدولــة  
اـرء  مطالبـات  التـأمین  أو  التحلیـ   و   اغرض  التالیة:  (1)  تقییم  وخدمـة  هـذه  الوثیقـة،  (2)  إلج لأل

(3)  للتقید   أي  التزامات  قانونیة  وتنظیمیة  والتي  تخضع  لها  الشر ة.    

اركمة    المنافع المت
اتركمــي  للمنــافع  الواجبــة  الــدفع   موجــب  هــذه  الوثیقــة   یتعــین  أن  ال  یز ــد  الحــد  األقصــى  للمبلــغ  ال
 النسبة  ألي  شخص  واحد  عن  المبلغ  الوارد  في  شهادة  التأمین.  في  حـال  أن  الشـخص  المـؤمن  
ازم   علیــه  لد ــه  أكثــر  مــن  وثیقــة  واحــدة  صــادرة  مــن  قبــ   الشــر ة  عندئــذ  فــإن  الحــد  األقصــى  لاللتــ
المــدفوع   موجــب   افــة  الوثــائق  یتعــین  أن  ال  یز ــد  عــن  الحــدود  الــواردة  فــي  شــهادة  تــأمین  واحــدة  

 النسبة  ألعلى  خطة،  و خالف  ذلك  خضوعا  للشروط  واألحكام.    
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إعادة صیاغة الوثیقة   

إن  إعـــادة  صـــیاغة  الوثیقـــة   عـــد  دفـــع  مطالبـــة  غیـــر  مســـموح   ـــه.  فـــي  حـــال  تبـــین   ـــأن  الشـــخص  
المؤمن  علیه  قـام   إعـادة  التسـجی   والـدخول  فـي  الخطـة  (البرنـامج)  فـي  أي  وقـت  خـالل  سـر ان  
الوثیقة،  سوف  تصبح  الوثیقة  الغیة  و اطلة.  لن  یتم  دفع  أي  مطالبة  وأن  قسط  التأمین  المدفوع  

من  قب   الشخص  المؤمن  علیه  سوف   كون  أ ضا  غیر  قاب   لإلعادة.    
  

    
عند  إنهاء  الوثیقة   سبب  عدم  دفع  قسط  التأمین،  فإن  أي  قبـول  الحـق  ألي  قسـط  تـأمین  و عـادة  

صیاغة  الوثیقة  من  قب   الشر ة  سوف   كون    فقط  بناء  على  اختیار  الشر ة.
  

اإللغاء   
 جــوز  للشــخص  المــؤمن  علیــه  إلغــاء  الوثیقــة  فــي  أي  وقــت  عــن  طر ــق  تقــد م  طلــب  مــن  خــالل  
مر ز  االتصال  لـدى  البنـك.  سـوف   كـون  مثـ   ذلـك  اإللغـاء  دون  المسـاس   ـأي  مطالبـة  شـرعیة  
ناشئة  قب   ذلك.  فـي  حـال  أن  مثـ   ذلـك  اإللغـاء   ـان   عـد  30  یومـا  مـن  تـار خ  البـدء  عندئـذ  لـن  

 كون  هناك  أي  إعادة  لقسط  التأمین.    
  

    

 جــوز  للشــر ة  إلغــاء  الوثیقــة  فــي  أي  وقــت   موجــب  إشــعار  خطــي  مســلم  إلــى  الشــخص  المــؤمن  
علیـــه  أو  مرســـ    البر ـــد  االلكترونـــي  إلـــى  العنـــوان  األخیـــر  حســـبما  هـــو  مبـــین   موجـــب  ســـجالت  
الشر ة  التي  تفید  عندما   كون  أق   من  خمسة  عشر  (15)  یوما   عد  ذلك  فإن  مث   ذلك  اإللغاء  
 كــون  ســاري  المفعــول.  ســوف   كــون  مثــ   ذلــك  اإللغــاء  دون  المســاس   ــأي  مطالبــة  شــرعیة  –  

ناشئة  قب   ذلك.
  

التنازل  
ـــام   شـــك   مباشـــر  أو  غیـــر  مباشـــر    أ) ـــى  أي  طـــرف  بهـــذه  الوثیقـــة  عـــدم  القی یتعـــین  عل

ـــدون  الموافقـــة  الخطیـــة   ـــه،  ب ازمات ـــازل  عـــن  هـــذه  الوثیقـــة  أو  أي  مـــن  حقوقـــه  والت  التن
المسبقة  من  الطرف  اآلخر.    



47 

 

 حــتفظ  الشــخص  المــؤمن  علیــه   ــالحق  فــي  تعیــین  أو  تغییــر  المســتفید.  ال   كــون  أي    ب)
ار  خطیـــا  بتغییـــر   تنـــازل  عـــن  المصـــلحة  ملزمـــا  للشـــر ة  إلـــى  أن  تســـتلم  الشـــر ة  إشـــعا
المســتفید   شــك   مقبــول  للشــر ة.  ال  تتحمــ   الشــر ة  أي  مســئولیة  عــن  شــرعیة  مثــ   

    ذلك  التعیین  أو  التغییر  للمستفید  أو  التنازل.
ـــــر  المســـــتفید  أو  ألي    ج) ـــــة  المســـــتفید،  إن  وجـــــدت،  ال  تكـــــون  ضـــــرور ة  لتغیی إن  موافق

ایرت  أخرى  في  هذه  الوثیقة.     تغی
  

االلتزام  أحكام الوثیقة  

    
ازم   أي  من  األحكام  المتضمنة  في  الوثیقة  یبط    افة  المطالبـات   موجـب   إن  اإلخفاق  في  االلت

هذه  الوثیقة.
  

أقساط التأمین   

    
تكــون   افــة  أقســـاط  التــأمین  واجبـــة  الــدفع  مقـــدما  مــن  قبــ   الشـــخص  المــؤمن  علیـــه  فــي  أو  قبـــ   

التار خ  الذي  تصبح  فیه  مستحقة،  إال  إذا  تم  إعطاء  إشعار  رسمي   اإلنهاء.
  

دفع أقساط التأمین و تار خ نفاذ التغطیة  
تبدأ  التغطیة   شأن      شخص  مؤمن  علیه  من  التار خ  الذي  یوقـع  فیـه  الشـخص  المـؤمن  علیـه  

نموذج  طلب  البنك/ عطي  موافقته  للبنك  على  التسجی   عبر  الهات .    
  

تجدید الوثیقة  

    
التجدید  التلقائي،  مـع  ذلـك،  تحـتفظ  الشـر ة   ـالحق  فـي  عـرض  التجدیـد  وأ ضـا  الحـق  فـي  تغییـر  

شروط  و  أحكام  أسعار  أقساط  التأمین.
  

التوافق مع التشر عات  

  

أي  حكـــم  مـــن  أحكـــام  الوثیقـــة  والـــذي،  فـــي  تـــار خ  نفـــاذ  الوثیقـــة،  یتنـــاقض  مـــع  تشـــر عات  الوال ـــة  
القضــــائیة  التــــي  تصــــدر  فیهــــا  الوثیقــــة،  یــــتم   موجبــــه  تعــــدی   الحكــــم  لیتوافــــق  مــــع  الحــــد  األدنــــى  

لمتطلبات  مث   تلك  التشر عات.
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اإلجراءات القانونیة  

ارء   موجب  القانون  والعدالة  السترداد  الوثیقة  قب   انتهاء  ستین  (60)  یومـا   ال  یتم  القیام   أي  إج
 عـــد  تزو ـــد  إثبـــات  خطـــي   الخســـارة  وفقـــا  لمتطلبـــات  الوثیقـــة.  ال  یـــتم  القیـــام   ـــأي  مـــن  مثـــ   ذلـــك  

ارء   عد  انتهاء  ثالث  (3)  سنوات   عد  أن   كون  مطلو ا  تزو د  إثبات  خطي   الخسارة.     اإلج
  

اللغات   
في  حال  وجود  اختالفات   شأن  تفسیر  الوثیقة،  سوف   سود  النص  الع  ر ي.    

  
الحدود اإلقلیمیة   

ارت  العر یــة  المتحــدة  فیمــا  یتعلــق   فــي  جمیــع  أنحــاء  العــالم،  رغــم  ذلــك،  تكــون  مقیــدة  بدولــة  اإلمــا
 التأمین  على  المنزل.  

  
 الحكم الطبي

اًر  عند  حدوث  اإلصا ة  أو  المـرض،  ولـن  تكـون  الشـر ة   یتعین  طلب  العالج  الطبي  ومتا عته  فو
أري  طبیــب  ناشــئة  عــن  إهمــال  غیــر   مســؤولة  عــن  ذلــك  الجــزء  مــن  أي  مطالبــة  والتــي  تكــون  فــي  
معقول  أو  متعمد  أو  إخفاق  أي  مؤمن  علیه  مسـمى  للحصـول  علـى  والبقـاء  تحـت  رعا ـة  طبیـب  

مؤه .  
  

جمیــع  المطالبــات  الناشــئة  عــن  حــوادث  جنائیــة  یتعــین  دعمهــا  و رفاقهــا  بتقر ــر  شــرطة  -    
معتمد.  

  
    

  

امرعاة  الواجبة  واستیفاء  هذه  الوثیقة   قدر  ما  یتعلق  األمر   أي  شيء  یتم  القیام   ه  - إن  ال
ازم   ه  من  قب   المؤمن  علیه  المسمى،  ستكون  شرطا  مسبقا  للمسؤولیة  لدفع  أي   أو  االلت

مبلغ   موجب  هذه  الوثیقة.
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 كون  للشر ة  الحق  في  الوصول  إلى  أي  سجالت  طبیة  حالیة  أو  سا قة  للمـؤمن  علیـه  -    
المســمى  مــن  أجــ   وضــع  إتمــام  و/  أو  الشــروع  فــي  تقیــیم  مطالبــة  و/  أو  تقــد م  مســاعدة  
طبیة.   موجب  هذا  البند،   عتبـر  المـؤمن  علیـه  المسـمى   أنـه  قـد  أعطـى  للشـر ة  موافقـة  
خطیــــة  للوصــــول  إلــــى  أي  مــــن  الســــجالت  الطبیــــة  الحالیــــة  أو  الســــا قة  للمــــؤمن  علیــــه  

المسمى.  
  
  إن  أي  مبلغ  واجب  الدفع   موجب  أحكام  هذه  الوثیقة  لن   حم   أ ة  فائدة.      -
  

ء المطالبات    ار  إج
  

عنـــد  وقـــوع  أي  حـــدث  یـــؤدي  إلـــى  نشـــوء  مطالبـــة   موجـــب  هـــذه  الوثیقـــة،  یتعـــین  علـــى  الشـــخص  
اجرء  التالي:     المؤمن  علیه  اتباع  اإل

  
اإلشعار   المطالبات     1-

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

    90  یوما  من  تار خ  الحدث.
  

مطالبات  التأمین  على  المنزل  3-  
  

  یتعین  على  المؤمن  علیه  عند  وقوع  أي  حدث  من  المرجح  أن  یؤدي  إلى  مطالبة   موجـب  هـذه  
الوثیقة،  أن   قوم   ما  یلي:  

  
ار  إذا  تـم  فقـدان،  سـرقة  أو  التـدمیر  الكیـدي  ألي  ممتلكـات.  قـم   ـإبالغ   • إبالغ  الشرطة  فـو

الشــر ة  خطیــا  دون  تــأخیر  غیــر  ضــروري  وتقــد م   افــة  المعلومــات  والمســاعدة  التــي  قــد  
تطلبها  الشر ة   شك   معقول.  
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قـــــم   اتخــــــاذ  جمیــــــع  الخطـــــوات  المعقولــــــة  الســــــترداد  أي  مـــــن  الممتلكــــــات  المفقــــــودة  أو   •

المســــروقة،  و بــــالغ  الشــــر ة  دون  تــــأخیر  غیــــر  ضــــروري  إذا  تمــــت  إعــــادة  مثــــ   تلـــــك  
الممتلكات  إلى  المؤمن  علیه.  

  
اـرء  قــانوني  أو  أي  وثیقــة  أخــرى  للشــر ة  والتــي  لــم  یــتم  الــرد   • امرســالت،  إجـ توجیــه   افــة  ال

علیها.  
  

االمتناع  عن  مناقشة  المسؤولیة  مع  أي  طرف  ثالث.   •
  

 حق  للشر ة  ما  یلي:  
  

تولي  والقیام   اسم  المؤمن  علیه   الدفاع  أو  تسو ة  أي  مطالبة؛  أو   •
  

متا عــــة،   اســــم  المــــؤمن  علیــــه  لمصــــلحة  الشــــر ة  الخاصــــة،  أي  مطالبــــة  للتعــــو ض  أو   •
الضرر  أو  خالف  ذلك.  

  
اـرءات  قانونیــة  وفــي  تســو ة   •  كـون  للشــر ة  الســلطة  التقدیر ــة  الكاملــة  للشــروع  فــي  أي  إجـ

أي  مطالبة.  
  

ارء  والسیطرة  على  ولن  تكون  تحـت  أي  مسـؤولیة      مجرد  سداد  الدفعة،  ستتخلى  الشر ة  عن  إج
أخــرى  فیمــا  یتعلــق   مثــ   تلــك  المطالبــة  (المطالبــات)،   اســتثناء  دفــع  التكــالی   والنفقــات  القابلــة  

لالسترداد  أو  المتكبدة  قب   تار خ  الدفع.  
  

بند العقو ة االقتصاد ة 
على  الرغم  من  أ ة  بنود  أخرى   موجب  عقد  التأمین  هذا،  ال  یـتم  اعتبـار  أي  شـر ة  تـأمین  علـى  
أنهــا  تقــدم  تغطیــة  أو  ســوف  تقــوم   ــأي  عملیــات  دفــع  أو  تقــد م  أي  خدمــة  أو  منفعــة  إلــى  المــؤمن  
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علیه  أو  طرف  آخر  إلى  مدى  أن  مثـ   تلـك  التغطیـة،  الـدفع،  الخدمـة،  المنفعـة  و/  أو  أي  عمـ   
تجاري  أو  نشاط  للمؤمن  علیه  من  الممكن  أن   خـال   أي  قـانون  أو  الئحـة  عقو ـات  تجار ـة  أو  

اقتصاد ة.    
  

 معلومات االتصال
 

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

  

بر د  الكتروني  لنا  على  
ارت  األخـــرى:  االتصـــال  علـــى  8002700  أو  إرســـال   ارت  المبیعـــات  واالستفســـا  النســـبة  الستفســـا

  customer.service@fgb.ae

الكتروني  لنا  على    
 النســـــبة  للمطالبـــــات:  االتصـــــال  علـــــى  9835  302  04/  9903  302  04  أو  إرســـــال  بر ـــــد  

  nonmotorlaims@ae.rsagroup.com
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