
PRoTECTIon 365 
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 convey
ance 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 mean household goods and personal effects (including 
personal money up to the limit shown) belonging to you (or for 
which you are legally responsible) or to resident domestic helpers 
whilst within your Home not being landlord’s contents, fixtures and 
fittings and interior decorations. 

Certificate of Insurance means the document which gives details 
such as, but not limited to, Named Insured(s) name(s), Policy Effective 
Date, Period of Coverage, Policy No., Premium, Premium Payment 
Option, Benefit & Cover limits, Plan Type selected, Cover Option and 
Beneficiary Name. 

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

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

Covered Medical Expenses means Reasonable and Customary 
Charges incurred by the Named Insured for services and supplies 
which are recommended by an attending Physician.  They include: 
(a)  The services of a Physician; 
(b) Hospital confinement and use of operating room; 
(c) Anaesthetics (including administration), x ray examinations or 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Excluded Activities means 
�• Aviation except for air travel 
�• Diving necessitating the use of breathing apparatus 
�• Hang gliding 
�• Hunting, racing or any other competition on horseback 
�• Mountaineering 
�• Parachuting 
�• Racing on wheels 
�• Rock or cliff climbing 
�• Sport as a professional 
�• Use of woodworking machinery for business purposes 
�• Winter sports other than curling or skating 
�• Offshore activities of any nature 
�• Sailing as a member of crew on ocean-going vessel 
�• Underground mining 
�• Military activities 

Geographical Limits mean 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  
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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. 

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, all to an amount not exceeding AED 2,000. 

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 Policy Schedule. 

Policy Schedule means the document which gives details such 
as, but not limited to, Policyholder name, benefits selected, 
premiums, coverage limits, enclosed covers, extensions, exclusions  
and conditions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Terrorism means the use or threatened use of force or violence 
against person or property, or commission of an act dangerous to 
human life or property, or commission of an act that interferes with 
or disrupts an electronic or communication system, undertaken by 
any person or group, whether or not acting on behalf of or in any 
connection with any organization, government, power, authority 
or military force, when the effect is to intimidate, coerce or harm 
a government, the civilian population or any segment thereof, or to 
disrupt any segment of the economy. Robberies or other criminal 
acts, primarily committed for personal gain and acts arising primarily 
from prior personal relationships between perpetrator/s and 
victim/s shall not be considered as Terrorism.  Terrorism shall also 
include any act which is verified or recognized as an act of terrorism 
by the (relevant) government of the country where the act occurs. 

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. 

ADDITIonAL BEnEFITS – ACCIDEnTAL DEATH AnD PERMAnEnT 
ToTAL DISABILITY 
The company will pay for the following expenses: 

LOAN/ MORTGAGE PAYMENT 
A monthly amount will be paid for the cost of the outstanding 
mortgage amount up to the amount stated in the Table of Benefits. 

CREDIT CARD BILL PAYMENT 
A monthly amount will be paid for the cost of the Credit card 
outstanding bill amount up to the amount stated in the Table of 
Benefits. 

SCHOOL FEES 
A monthly 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. 

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

FLYING MORTAL REMAINS TO HOME COUNTRY 
In case of accidental death as per the policy terms and conditions 
of the Insured Person during the insurance period, the Company 
shall pay in lumpsum an amount as specified in the Certificate of 
Insurance for flying the mortal remains to the home country. 

AIRFARE FOR A FAMILY MEMBER ON REPATRIATION 
In case of accidental death or permanent total disablement as 
per the policy terms and conditions of the Insured Person during 
the insurance period, the Company shall reimburse the return 
economy airfare expense for an immediate family member or close 
relative up-to a maximum amount as specified in the Certificate of 
Insurance. This amount is payable to the family member or close 
relative accompanying the Insured Person or the mortal remains of 
the Insured Person. 

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%
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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. 

ACCIDEnTAL MEDICAL EXPEnSE FoR ACCIDEnTAL DEATH AnD 
PERMAnEnT ToTAL DISABILITY 
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. 

FAMILY CARGo FoR SHIPPInG PERSonAL THInGS To HoME 
CoUnTRY 
In case of accidental death, permanent total disability or permanent 
partial disability as per the policy terms and conditions of the Insured 
Person during the insurance period, the Company shall pay in 
lumpsum an amount as specified in the Certificate of Insurance for 
shipping the personal belongings of the family including furniture &/ 
or home appliances to the home country. 

ADDITIonAL BEnEFITS – WHILST AT HoSPITAL 
The company will pay for the following expenses: 

HOSPITAL CASH DUE TO ACCIDENT 
An amount will be paid to the insured person whilst in the hospital 
on a daily basis up to the amount stated in the Table of Benefits. 

HOSPITAL CASH DUE TO ACCIDENT IN ICU 
An amount will be paid to the insured person whilst in the ICU  
of the hospital on a daily basis up to the amount stated in the Table 
of Benefits. 

CASH PAYMENT FOR BROkEN BONES DUE TO ACCIDENT 
An amount will be paid to the insured person to the amount stated 
in the Table of Benefits. 

The above 3 benefits are subject to the following exclusions: 
 �• Hospital confinement due to surgery or medical treatment 

which is not substantiated by a written report from the qualified 
medical practitioner; 

�• Hospital confinement due to quarantine and/or infectious 
disease; 

 �• No compensation shall be payable if the insured person’s living 
area has been declared as an infected area; 

 �• Hospital confinement for non-essential medical treatment and/ 
or non-emergency treatment which are not directly related to 
the illness or injury; 

 �• Hospital confinement contrary to the advice of and which are 
not thought necessary by a medical practitioner; 

 �• Hospital confinement due to any and all cosmetic surgeries, 
refractive errors of eyes or hearing-aids; 

 �• Hospital confinement as a result of injury or illness that occurred 
prior to the insurance period; 

 �• Hospital confinement relating to: 
 �• Pregnancy or childbirth; or 
 �• Injury and/or illness arising from you being under the influence 

of alcohol or drugs; 
 �• Hospital confinement which is a result of stress, anxiety or 

nervous disorder; 
 �• Hospital confinement as a result of pre-existing medical 

conditions 
 �• Hospitalisation outside the country of residence. 

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. 
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 �• 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 

accepted part of play; 
 �• 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 disorderssomatoform 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 reproductionorgans 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; 

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. 

TRAVEL 

TRIP CAnCELLATIon 
If whilst this policy is in force, within thirty (30) days before the 
commencement date of a trip, the insured person’s confirmed trip 
is cancelled due to the following unforeseen circumstances beyond 
the insured person’s control: 
1. the insured person sustaining accidental bodily injury or 

contracting sickness. 
2. the unexpected death, serious injury or sickness of the insured 

person’s immediate family. 
3. compulsory quarantine, jury service or service of a subpoena 

involving the insured person.
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an amount will be paid to the insured person as stated in the 
Certificate of Insurance. 

PERSonAL LIABILITY 
If whilst this policy is in force, an amount will be paid to the insured 
person against sums which the insured person shall become legally 
liable to pay as damages in respect of: 
1. death or accidental bodily injury to any person, or 
2. damage to property of a third party 
occurring during a trip as a result of an accident as per the amount 
stated in the Certificate of Insurance. 

In addition to the general exclusions, we shall not be liable for claims 
arising directly or indirectly from: 
1. by or through or in connection with any mechanically propelled 

vehicle, aircraft or watercraft. 
2. any wilful or malicious act. 
3. the carrying on of any trade, business or profession. 
4. any liability assumed by express warranty or agreement unless 

such liability would have attached to the insured person 
notwithstanding such express warranty or agreement. 

5. accidental bodily injury to any person who is under a contract 
of service or apprenticeship with the named insured or insured 
person when such bodily injury arises out of and in the course of 
employment by the named insured or insured person. 

6. any accidental bodily injury or loss of or damage to property of 
any family members of the insured person or with whom the 
insured person resides. 

7. any loss of or damage to property belonging to or held in trust by 
or in the custody or control of the insured person. 

8. rendering of or failure to render any professional services or any 
omission thereof. 

SPECIAL ConDITIonS FoR PERSonAL LIABILITY 
1. If in respect to any claim under the policy, the insured person 

shall be entitled to indemnity under any other policy of insurance, 
then the company shall not be liable to contribute hereunder 
more than its rateable proportion of any compensation, costs, 
charges or expenses. 

2. No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be 
made without our written consent which shall be entitled to 
take over and conduct in the insured person‘s name the defense 
or settlement of any claim or to prosecute in the insured person‘s 
name for its own benefit any claim for indemnity or damages or 
otherwise and shall have full discretion in the conduct of any 
proceedings and in the settlement of any claim and the insured 
person shall give all information and assistance as we may 
require. Every letter, claim, writ, summons and process shall 
be forwarded to us on receipt. Written notice shall also be given 
to us immediately after the insured person shall have notice 
of any prosecution or inquest in connection with 
any circumstances which may give rise to a claim or loss under 
this endorsement. 

3. The company may at its sole discretion at any time pay to the 
insured person in connection with any claim or series of claims 
the maximum benefit amount (after deduction of any sum(s) 
already paid as compensation) or any lesser amount for which 
such claim(s) can be settled and upon such payment being made 
we shall relinquish the conduct and control of and be under no 
further liability in connection with such claim(s) except for the 
payment of costs and expenses recoverable or incurred prior to 
the date of such payment. 

BAGGAGE DELAY 
If whilst this policy is in force an amount will be paid to the insured 
person as stated in the Certificate of Insurance upon temporary 
deprivation of more than four (4) hours of checked-in baggage 
from the time of arrival at the destination due to misdirection in 
delivery. 

TRIP DELAY 
If whilst this policy is in force during a trip, the common carrier in 
which the insured person had arranged to travel on is delayed for 
more than four (4) hours from the time specified in the itinerary 
supplied to the insured person due to strike/industrial action, adverse 
weather conditions, or mechanical breakdown/derangement of that 

common carrier an amount will be paid to the insured person as 
specified Certificate of Insurance. 

For avoidance of doubt, this benefit will only pay for either delay  
at the point of embarkation or at the point of disembarkation but 
not both. 

LEGAL FEES 
An amount will be paid for legal expenses incurred by or on behalf 
of the insured person as stated in the Certificate of Insurance, in 
pursuit of a claim for damages against a third party, who has caused 
accidental bodily injury to or death of that insured person, by an 
incident during an insured journey. 

Claims settlement conditions applying to this section 
1 We reserve the right to withdraw at any stage and not to be 

liable for any further expenses 
2 We shall have complete control over the legal proceedings and 

the appointment and control of any legal representative 

MISSED DEPARTURE 
An amount will be paid up to the amount shown in the Certificate of 
Insurance for extra transport and accommodation charges to allow 
you to reach your outward destination if the insured person arrives 
at the port, airport or station too late because: 

 �• The public transport services on which the insured is travelling is 
affected by a strike, industrial action, bad weather or mechanical 
breakdown. 

 �• The vehicle in which the insured is travelling is damaged in an 
accident or breaks down. 

HIJACk 
If whilst this policy is in force, the insured person is a victim of a 
hijack during a trip on a common carrier, an amount will be paid as 
specified in the Certificate of Insurance. 

TRAVEL MISSED ConnECTIon 
If whilst this policy is in force, during a trip, in the event that the 
insured person’s confirmed onward travel connection is missed 
at the transfer point due to the late arrival of the insured person’s 
incoming connecting scheduled conveyance, due to the public 
transport services on which the insured is travelling being affected 
by a strike, industrial action, bad weather or mechanical breakdown 
and no onward transportation is available to the insured person, an 
amount will be paid for the accommodation, meal or travel expenses 
necessarily and reasonably incurred up to the benefit amount stated 
in the Certificate of Insurance. 

SPECIAL ConDITIonS 
1. The insured person shall take all necessary and immediate 

steps to inform the travel agent or tour operator or provider of 
transport or accommodation if it is found necessary to cancel 
the travel arrangements. 

2. In the event of a claim, the insured person shall submit the 
following documents to substantiate the claim. 

a. written confirmation from the common carrier or public 
transport company. 

b. documentary proof of insured person’s payment for deposits, 
travel fare and accommodation charges. 

c. copies of medical or death certificate from a physician treating 
insured person’s immediate family. 

d. copies of subpoena or medical certificate in respect of insured 
person’s compulsory quarantine. 

3. original copies of additional travelling and hotel accommodation 
charges incurred. 

4. In case of Travel Delay or overbooked flight, the insured person 
shall submit written confirmation or written proof of loss from 
the carrier to substantiate his or her claim. 

5. The insured person shall take all reasonable precautions to 
ensure that checked-in baggage is properly locked and tagged. 

6. If upon further investigation it is later determined that the 
baggage and/or personal effects has been lost, any amount 
claimed and paid to an insured person under this section will 
be deducted from any payment under the loss or damage of 
personal baggage and property section. 

7. In the event of loss, the insured person must obtain a written
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report of such loss either in the form of a police report, a property 
irregularity report in case loss occurs during air travel, or similar 
reports from transport carriers. 

8. In case of missed connection, the insured person shall submit
written confirmation from the carrier to substantiate his or her
claim along with receipts for the expenses incurred. For the
avoidance of doubt, in the event the insured person becomes
entitled to a refund or reimbursement of all or part of such
expenses from any other source, or if there is in place any other
insurance against the events covered under this section, we will
only be liable for the excess of the amount recoverable from
such other source or insurance.

9. The insured person shall take all reasonable precautions for the
safety of all personal money and personal property.

10. With regards to Hijack, any claims must be accompanied by a
police report or report issued by the common carrier confirming
that the insured person was a victim of such a hijack.

TRAVEL EXCLUSIonS 
In addition to the general exclusions, we shall not be liable for claims 
arising directly or indirectly from: 

 �• any expenses incurred or payments made after the policy period. 
 �• the insured person’s inability to travel due to financial reasons or 

mere disinclination to travel. 
�• any trip undertaken against the advice of a physician. 

 �• any pre-existing conditions. 
 �• the financial collapse or default of the agent or travel agent or  

tour operator. 
�• the insured person contracting Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS), any AIDS related disease or any sexually 
transmitted disease. 

 �• an unlawful act or criminal proceedings of any person on whom 
the booked trip depends, other than attendance, under the 
subpoena as a witness at a court of law. 

 �• any condition which is, results from or is a complication 
of pregnancy, childbirth, miscarriage (except accidental 
miscarriage) or abortion. 

 �• the insured person engaging in aviation, other than as a fare-
paying passenger in a fixed-wing aircraft provided and operated 
by an airline which is duly licensed for the regular transportation 
of passengers. 

 �• costs or expenses payable by or recoverable from the insured 
person’s tour operator, airline, hotel or other provider of a 
accommodation or transport; 

 �• the insured person deciding not to remain in his or her booked 
accommodation although it is considered safe and acceptable 
to continue living there. 

 �• Any legal expenses incurred without our written consent, which 
shall not be reasonably withheld 

 �• Any legal expenses incurred prior to the granting of support by 
us 

 �• Any legal expenses in respect of any claim reported more than 
180 days after the commencement of the incident giving rise to 
such claim 

 �• Any legal expenses in respect of any claim where, in our opinion, 
there is insufficient prospect of obtaining a reasonable benefit 

 �• the failure of the insured person to check in according to the 
itinerary supplied to him or her. 

 �• any strike or industrial action or civil commotion existing or 
announced before the start of the trip. 

 �• the late arrival of the insured person at the airport or port after 
the required check-in time. 

 �• any loss which is not reported to either the police or the 
transport carrier within 24 hours of discovery. 

 �• any baggage and/or personal effects sent under an airway bill 
or bill of lading. 

 �• any illegal or unlawful act by the insured person or confiscation, 
detention, destruction by customs or other authorities. 

 �• any devaluation of currency or shortages due to errors or 
omissions during any transactions involving money. 

 �• loss or damage of the equipment whilst in use 
 �• deliberate damage or gross misuse of the equipment 
 �• 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. 

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

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

We will provide cover for damage by accidental external means to 
the contents while in your Home. 
Excluding: 

 �• Damage to clothing, contact lenses, stamps, food in freezers 
and pedal cycles. 

 �• Damage by wear & tear, depreciation, action of light, atmospheric 
conditions or any gradually operating cause. 

 �• Damage arising from moth, vermin, infestation, damp, rust, wet 
or dry rot. 

 �• Damage caused by any process of cleaning, washing, repairing 
or restoring any article. 

 �• Failure loss or damage NOT directly consequent upon or 
attributable to an accident including but not limited to electrical 
or mechanical breakdown. 

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

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

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

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

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

this policy. 

AND 

2. Fire and allied perils:
1. 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.
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 �• When you have failed to notify the police. 
 �• Loss or damage occurring while the Home has been left unoccupied. 

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

 �• Loss or damage caused by domestic animals. 

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

   ii.  Leakage of heating fuel from a fixed heating installation. 
excluding: 

 �• Loss or damage while the Home has been unoccupied or 
unfurnished. 

 �• Loss or damage to the component, source, plumbing installation 
or appliance from which the water or oil escapes. 

 �• Cost of locating and rectifying the source of escape of water 
or oil. 

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

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

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

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

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

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

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

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: The Company will provide cover for loss or 
damage to the contents occurring in the open within the boundaries 
of the land belonging to the home up to an amount as specified in 
the Certificate of Insurance, excluding 
(a)  loss or damage caused by storm or flood, 
(b)   loss or damage occurring after the home has been left 

unoccupied for 60 consecutive days, and/or 
(c)   loss or damage to pedal cycles. 

Loss or Damage to Contents When Moving to new Home: The 
Company will provide cover for loss or damage to contents while in 
transit from one home to another including loading and unloading 
within the UAE provided that such removals are carried out by 
professional removal contractors, excluding: 
(a)   damage arising from wear & tear, depreciation, and the action of 

light, 
(b)  damage due to atmospheric conditions, moth, vermin, 

infestation, damp, rust, wet or dry rot, 
(c)   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, and/or 

(d)   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. 

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. 

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. 

Excluding: 
(a)  Injury, death or disease of any member of the household 
(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. 

Loss of passport, driving license, work permit, Emirates ID and 
Labour Card: The company will reimburse the cost of making a 
new passport, driving license, work permit, Emirates ID and Labour 
Card 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 



9

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. 

Death or Permanent Total Disablement (For Domestic Help Due 
to Accident) Including Repatriation :  In case of accidental death or 
permanent total disablement as per the policy terms and conditions 
to resident domestic servant employed by you and under a contract 
of service with you the Company shall pay in lumpsum an amount 
as specified in the Certificate of Insurance. The cause of the injury or 
illness must arise during the period of insurance and result from the 
work they are employed to do, anywhere in UAE where your home 
is situated. 
In addition, the Company shall pay in lumpsum an amount as 
specified in the Certificate of Insurance for the repatriation to the 
home country in the event of his/her death or permanent total 
disablement following an accidental bodily injury. 
The Company will not pay for any claim arising from any of the 
following: 
(a) Hazardous pursuits and occupations, 
(b) Intoxicating liquor or drugs, 
(c) Self-inflicted injury or illness, 
(d) Persons above the age of 64 or below the age of 18 at the time 

of the incident, and/or 
(e) Any disease, sickness or medical disorder. 

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

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

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

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

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

 �• Any peril insured against which itself results from pollution or 
contamination. 

2.  Any liability in connection with disposed or damaged waste 
materials or substances. 

E. Cyber Risk 
1. 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. 
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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) 
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 Person 
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 Person 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 Person claim under more than 
one Protection 365 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 a 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 Person 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 Person 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 Person 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 Person. 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 Person 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 Person shall commence from 
the day the Insured Person signs application form of the bank /gives 
his consent to the Bank to enroll over the phone. 



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

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

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

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

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

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

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

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

 �• The Company shall have the right to access any current or prior 
medical records of the Named Insured in 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. 

4. Claims for Travel Insurance 
In case of a medical emergency, please contact our partner, 
International SOS (Gulf) W.L.L. They are our 24-hour partner and you 
may notify them as quickly as possible by telephoning +971 4 601 
8777. When calling, please quote your travel policy number on your 
schedule or the policy number on the individual certificate that is 
issued to each member in the policy. 
When you telephone International SOS (Gulf) W.L.L. (+971 4 601 8777) 
your call will be answered by an experienced assistance coordinator 
who will help you with your problem. 

An on-line new case notification form is available on their website: 
www.internationalsos.com 

If you require medical assistance International SOS (Gulf) W.L.L  
(+971 4 601 8777) will ensure that where appropriate: Hospitals or clinics will 
be contacted and any necessary fees guaranteed. Doctors and hospitals 
abroad will be contacted in their own language, where necessary. 

International SOS (Gulf) W.L.L medical advisors are consulted at an early 
stage on the possibility of arranging for the sick or injured person to be 
returned home and the best method of transportation to be adopted. 
Specially equipped air ambulances are available for critical cases. 

Whenever necessary the patient will be escorted by a medical 
attendant. 

Assistance will be provided upon arrival in United Arab Emirates 
where medically necessary. 

For emergency medical expenses under AED 2,500.00 which do not 
require the use of the emergency assistance facility please pay your 
costs directly and contact the claims line within 14 days of returning 
from your journey. 

If you need to make a claim on your return home – please contact 
the claims line 04 302 9835 / 04 302 9903  or email 
travelclaims@ae.rsagroup.com. 

Neither we nor International SOS (Gulf) W.L.L will be responsible for any 
expense, consequential loss, legal liability, loss or damage to any property or 
person arising from the provision or delay of these services. 

The assistance services provided by International SOS (Gulf) W.L.L 
under the sections are only available whilst you are outside United 
Arab Emirates. Any event occurring within the territory of your Home 
Country is not covered by International SOS (Gulf) W.L.L. 

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 
customer.service@fgb.ae 

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

http://www.internationalsos.com
mailto:travelclaims@ae.rsagroup.com
mailto:customer.service@fgb.ae
mailto:nonmotorclaims@ae.rsagroup.com
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 آر اس ایھ

 
 

بروتكشن 365  
صیغة الوثیقة 

       

التعر فات 
 

ُ عنــي حــدث مفــاجئ، غیــر متوَقــع و محــدد  عــود ســببه  شــكل منفــرد ومباشــر لوســیلة عنیفــة، حــادث  ُ
ُخارجیة ومرئیة  قع في وقت ومكا ن محددین، ینجم عنه إصا ة.  

 
ُتعنــي حــدث مفـــاجئ، غیــر متوَقــع و محـــدد  عــود ســببه  شـــكل منفــرد ومباشــر لوســـیلة وفــاة عرضـــیة  ُ

ُعنیفة، خارجیة ومرئیة  قع في وقت ومكان م حددین، ینجم عنه وفاة. 
 

 عنــي الشــخص أو األشــخاص الــذي أو الــذین یــتم تســمیته أو تســمیتهم مــن قبــل الشــخص ُالمســتفید 
َ حدد في شهادة التأمین؛ في حال عدم القیـام  مثـل تلـك التسـمیة،  كـون مثـل  ُالمؤمن علیه و ما هو  م َ ُ

ُذلك التعو ض م ستحق الدفع إلى ورثة المؤِمن علیه الشرعیین الذین یتم تسمیتهم.   ُ
 

ُتعنــي إصــا ة بدنیــ ة محــددة تقــع أثنــاء فتــرة التــأمین و عــود ســببها إلــى حــدث مفــاجئ، 
ِ علة أو خلل طبي.  ُتوقع و محدد وُ ستثنى من ذلك أي مرض،  َ ُغیر م

إصــا ة جســد ة 

 
ُ عنــي أي وســیلة نقــل جو ــة، بر ــة أو مائیــة مــزودة  محــرك تعمــل وفقــا لكافــة القــوانین ناقــل مشــترك 

واللــوائح المعمــول بهــا محلیــا و موجــب تــرخیص ســاري لنقــل ر ــاب والتــي یــتم إصــدار تــذ رة لتأجیرهــا 
. لــن  عنــي الناقــل المشــترك ســفن الــرحالت  َوالتــي  ســافر علیهــا المــؤمن علیــه فقــط  راكــب یــدفع أج ًأــر  ُ
البحر ـــة فـــي البحـــر أو أي وســـیلة نقـــل یـــتم إســـتئجارها أو إســـتخدامها لر اضـــة مـــا، الفـــوز  مبار ـــات 
ر اضـیة، منافســة و/أو نشــاط ترفیهــي.  صــرف النظــر عــن مــا إذا  انــت وســیلة النقــل تلــك مرخصــة، 
اارت الســباق، الزحافــات الثلجیــة، عر ــات الصــید، المروحیــات الســیاحیة،  مثــل، لكــن دون حصــر، ســی

اشرعي ورحالت القوارب.  ایرن ال قوارب الصید، اإل حار المظلي / الط
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ـــأمین  تعنـــي رو ـــال آنـــد صـــن االیـــنس للتـــأمین (الشـــرق األوســـط) ش.م. ب. الشـــر ة أو شـــر ة الت

اارت العر یة المتحدة.  (معفاة)، اإلم
 

تعنـــي الســـلع المنزلیـــة والمتعلقـــات الشخصـــیة ( مـــا فـــي ذلـــك المـــال الخـــاص حتـــى الحـــد المحتو ـــات 
ُالمبین) التـي تعـود إلـیكم (أو التـي تكونـون مسـؤولین عنهـا قانونـا) أو إلـى الخـدم المقیمـین والتتبیتـات 

ارت الداخلیة والتي تكون  منزلكم وال تكون تلك المحتو ات تعود للمالك.   والتر یبات والد كو
 

ُتعني الوثیقة التي تعطى تفاصیل مثل، لكن دون حصر، إسم (أسماء) المؤمن علیه شهادة التأمین 
ُ(المؤمن علیهم) الذي (الذین) یتم تحدید إسمه (أسـماءهم)، تـار خ سـر ان الوثیقـة، مـدة التغطیـة، رقـم 
ُالوثیقة، قسط التأمین، خیار سداد قسط التأمین، حدود المنفعة والتغطیة، نوع الخطة المختارة، خیار 

ُالتغطیة و سم المستفید.  
 

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

 عني البلد الذي یتم فیه إصدار هذه الوثیقة.  بلد اإلصدار 
 

ُتعني رسـوم معقولـة م عتـادة یـتم تكبـدها مـن قبـل المـؤمن علیـه ال محـدد إسـمه ُالنفقات الطبیة المغطاة  َ ُ ُ
ُ النسبة لخدمات ومستلزمات یتم التوصیة بها بواسطة طبیب معاِلج. إنها تتضمن:  ُ

 
خدمات طبیب، (أ) 

اإلحتجاز  المستشفي و ستخدام غرفة العملیات، (ب) 
أدو ــة التخــدیر ( مــا فــي ذلــك التنــاول)، فحوصــات أو عالجــات األشــعة الســینیة وفحوصــات (ج) 

المعمل،   
 خدمة عر ة اإلسعاف، و(د) 
العقاقیر، األدو ة والخدمات واللوازم العالجیة. (ه) 
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ارض  طاقات اإلتمان  تعني  طاقات اإلئتمان، الخصم، البنوك والصرف اآللي المملو ة جمیعها ألغ
إجتماعیة، منزلیة أو خیر ة.  

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

 
 عنــي أذى مــادي للممتلكــات أو المحتو ــات یــنجم عنــه فقــدان لقیمــة أو ضــعف الضــرر / المتضــرر 

ُاإلستفادة  نتیجة لخطر (أخطار) مغطى (مغطاة).   ُ
 

 عني: إخالء طارئ  
 

ُحالــة طبیــة للمــؤمن علیــه الم حــدد إســمه تجیــز النقــل الفــوري مــن المكــان الــذي تعــرض فیــه (أ)  ُ
لإلصا ة أو المرض إلى أقرب مستشفى حیث  مكن الحصول على عالج طبي مناسب، أو 

 
عقب تلقي العالج في مستشفى محلي، فإن حالته الطبیة تجیـز النقـل إلـى البلـد حیـث بـدأت (ب) 

الرحلة للحصول على عالج طبي آخر أو لیستعید عافیته، أو 
 

كال (أ) و (ب) أعاله.  (ج) 
 

تعنــي أى وســیلة نقــل بر ــة، مائیــة أو جو ــة مطلو ــة لنقـــل وســائل النقــل الطــارئ أو النقــل الطــارئ  
ُالمــؤمن علیــه الم حــدد إســمه خــالل إخــالء طــارئ، و تتضــمن وســائل النقــل الطــ ارئ  لكــن دون حصــر،  ُ
اارت الخاصـة. یتعـین أن تكـون  افـة الترتیبـات التـي یـتم  اإلسعاف الطـائر، اإلسـعاف األرضـي والسـی
ُالقیام بها إلخالء المؤمن علیه ال محدد إسمه بواسـطة أكثـر طر ـق مباشـر و قتصـادي ممكـن فـي ظـل  ُ

الظروف القائمة و تعین أن  كون : 
 

َموصى  ه من قبل الطبیب الم عا ِلج والذي  شهد  أن حدة أو طبیعة إصا ة المؤمن علیه أو (أ)  ُ ُ َ ُ
مرضه تبرر إخالئه، 
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مطلوب  موجب اللوائح المتعارف علیها للنقل، و ُ (ب)
 ُتم طلبه، الترتیب له والتصر ح  ه مقدما بواسطة قسم المساعدة. (ج) 

 
ُتعني الجزء األول من المبلغ المؤمن  ه أو مدة  ل خسارة مستوجبة السـداد مبلغ التحمل أو الخصم 

ُبواسطة المؤمن علیه الم حدد إسمه أو التي ال  كون لها منافع مستوجبة السداد.   َ ُ
 

تعني األنشطة المستثناة 
الطیران  إستثناء السفر جوا  *

الغطس الذي  ستلزم إستخدام أجهزة تنفس * 
اشرعي المعلق *  ایرن ال ُالط
الصید، السباق أو أي تنافس آخر على ظهر الخیل * 
تسلق الجبال * 
القفز  المظلة * 
التسابق على عجالت * 
تسلق الصخور أو منح درات صخر ة  *

الر اضة  محترف  * 
ارض تجار ة  * إستخدام آالت نجارة ألغ
الر اضات الشتو ة غیر الكرلینج أو التزلج  *

األنشطة البحر ة من أي طبیعة * 
 اإل حار  عضو في طاقم سفینة عابرة للمحیطات* 
التعدین تحت األرض * 
األنشطة عسكر ة  *
 

ارفیة  تعني البلد الكائن فیه منزلك  ما هو وارد في الجدول.  الحدود الجغ
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َ عنـــي عائـــدات المـــؤمن علیـــه األســـبوعیة األساســـیة فـــي وقـــت الخســـارة األجـــر األســـبوعي اإلجمـــالي  ُ
ُالمســــببة لإلصــــا ة والتــــي یــــتم المطالبــــة  المنــــافع عنهــــا  موجــــب التغطیــــة، لكنــــه ال یتضــــمن العمــــل 

  اإلضافي، المكافآت، البقشیش، العموالت  والتعو ض الخاص.   
 

ارجاته وملحقاته الكائنة جمیعها في العنوان المبین في الجدول حیث المنزل  ُ عني السكن الخاص،  
ارض منزلیة.  یتم إستخدامه فقط ألغ

 
تعني أي مكان والذي المستشفي 

 
 ملك ترخیصا سار ا (إذا  ان مطلو ا  موجب القانون)، (أ) 

 
ُ عمل أساسا من أجل رعا ة وعالج أشخاص مرضى أو مصابین،  (ب)

 
لد ه طاقم عمل مكون من طبیب واحد أو أكثر متواجدین في  افة األوقات، (ج) 

 
 قــدم خدمــة تمــر ض علــى مــدار الســاعة ولد ــه ممرضــة واحــدة محترفــة مســجلة علــى األقــل (د) 

على رأس العمل في  افة األوقات، 
 

ارفـق متـوفرة للمستشـفى (ه)  ارحیة منظمة، إما في مباني أو فـي م ارفق ج ارفق تشخیص وم ُلد ه م
ُعلى أساس ترتیب مسبق. 

 
ال  كـــون،  إســـتثناء علـــى نحـــو عرضـــي، عیـــادة طبیـــة، دار مســـنین، مصـــحة أو دار نقاهـــة  (و)

ارت أو الكحول، و   لكبار السن أو مرفق  عمل  مر ز لعالج المخد
 

ارفق غرفة عملیات. (ز)   حتفظ  معدات أشعة سینیة وم
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 عنــي أي مــرض أو علــة عرضــیة منقولــة تتطلــب عالجــا بواســطة طبیــب و ــنجم عنــه  شــكل المــرض 
ُمباشر ومستِقل عن  افة األسباب األخرى خسارة مغطاة بواسطة هذه الوثیقة.     ُ

 
تعنــي إصــا ة جســد ة  عــود ســببها  شــكل منفــرد ومباشــر لوســیلة عنیفــة، عرضــیة، خارجیــة اإلصــا ة 

ُومرئیة تتطلب عالجا بواسطة طبیب و نجم عنها  شكل مباشر ومستِقل عـن  افـة األسـباب األخـرى 
ُخسارة مغطاة بواسطة هذه الوثیقة.    

 
ُ عني أي مؤمن علیه  محدد إسمه یتم إحتجازه في مستشفى و تم فرض مر ض مقیم داخل مستشفى  َ ُ
رسم غرفة وطعام من أجله. 

 
َالمؤمن علیـه   عنـي أي فـرد یـتم تسـمیته فـي شـهادة التـأمین بـین عمـر 18 عامـا و 64 عامـا والـذي ُ

تكون  طاقته اإلئتمانیة أو حسا ه البنكي مخصوم منه قسط تأمین  موجب هذه الوثیقة و تم اإلبـالغ 
َ ه للشر ة. یتعین أن  كون لدى المؤمن علیه تأشیرة إقامة سار ة في بلد اإلصدار.   ُ

 
َالحدث المؤمن علیه  ُ عني أي حدث مغطى بواسطة التغطیة المقَدمة  موجب هذه الوثیقة.  ُ ُ

 
تعني أ ة مواد ز نة شخصیة تتضمن أحجار  ر مة، فضـة، ذهـب، بالتنیـوم أو غیرهـا مـن مجوهرات 

ُالمواد النفیسة. یتضمن هذا  ذلك الساعات واألحجار الكر مة المرصعة  وغیر المرصعة.   ُ
 

 عنى حدث أو حادثة فقدان و/أو إختفاء شـئ مـا عز ـز و/أو إنخفـاض ملمـوس فـي مـادة أو الفقدان 
عملیة ما.  

 
 عني أنه قد جرى فقده عن غیر قصد أو جرى سرقته بواسطة طرف ثالث بـدون مفقود أو مسروق  

مساعدتك، موافقتك أو تعاونك.    
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ُ عنـي عمــل بـدني ینطــوي علــى إسـتخدام األیــدى أو إســتخدام أو تشـغیل ماكینــة أو مِعــدة عمــل یــدو ي 
میكانیكیة أو غیر میكانیكیة.  

 
ارت ودواء موصوف أو إعادة لدواء. العالج الطبي   عني نصیحة طبیة لطبیب، عالج، إستشا

 
أري الشر ة، أن تكون توصیة الطبیب:  ضروري طبیا   عني ب

 
ُ(أ)  ارض، التشخیص وعالج حالة المؤمن علیه ال محدد إسمه،  ُ تتوافق مع األع

مناسبة  النظر إلى معاییر الممارسة الطبیة الجیدة، و (ب) 
ارحة المؤمن علیه الم حدد إسمه (ج)  ُغرضها األساسي لیس ل ُ

 
ُالمؤمن علیه (المؤمن علیهم) الم حدد إسمه (ال محددة أسماءهم)  ُ َ ُ َ ُ عني المؤمن علیـه فقـط  مـا هـو ُ

ُم حدد في شهادة التأمین.  
 

ُتعنـــي أي فتـــرة أ ـــام  متعاقبـــة لإلحتجـــاز  مـــر ض م قـــیم  المستشـــفى  ســـبب حـــادث أو مـــدة اإلحتجـــاز  ُ
ُإصا ة ما. ومع ذلك، عملیات اإلحتجاز المتتالیة  مر ض م قیم  المستشفى  سبب أو تعود إلى نفس 
الحــادث أو اإلصــا ة یــتم إعتبارهــا جــزء مــن نفــس مــدة اإلحتجــاز، مــالم  كــن تــار خ الخــروج  النســبة 

ُلإلحتجاز السابق منفصل عن تار خ الدخول لإلحتجاز التالي  فارق 45 یوما على األقل.  
 

یتم تقد م منفعة یومیة واحدة فقط ألي یوم إحتجاز،  صرف النظر عن عدد الحـوادث أو اإلصـا ات 
المطلوب الحجز  المستشفى من أجلها.  

 
ُ عني حالة عجـز  كـون فیهـا مـ ؤمن علیـه م حـدد إسـمه ممنوعـا لألبـد مـن العمـل العجز الجزئي الدائم  ُ

 قدرة بدنیة  املة  سبب إصا ة ما.  
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تعنــي األمتعــة، المال ــس والمــواد الخاصــة  اإلســتخدام الشخصــي، والتــي عــادة المتعلقــات الشخصــیة 
یتم إرتدا ؤها، إستخدامها أو حملها والتي تعود إلیك أو التي تكون مسؤوال عنها قانونا.  

 
تعنــي مناقصــة قانونیــة حالیــة، شــیكات، حــواالت مالیــة، حــواالت بر د ــة، طوا ــع األمــوال الشخصــیة 

ُبر د ـــة متداولـــة (لیســـت جـــزءاً  مـــن تشـــكیلة مجمعـــة)، شـــیكات ســـیاحیة، تـــذاكر ســـفر، قســـائم غـــذاء، 
تذ ارات، و طاقات هاتف، جمیعها  مبلغ ال یتجاوز 2,000 درهم.  

 
ُ عني أي مماِرس مرَخص قانونا یتصرف ضـمن نطـاق تـرخیص ممارسـة الطـب الخـاص  ـه الطبیب  ُ

َو كون  معنـي  الحفـاظ علـى و سـتعادة صـحة اإلنسـان مـن خـالل دراسـة، تشـخیص وعـالج مـرض أو 
إصا ة. ال  جوز للطبیب المعالج أن  كون:  

 
ُ(أ)      المؤمن علیه الم حدد إسمه، أو  ُ
ُقر ب المؤمن علیه الم حدد إسمه.  (ب) ُ

 
ُتعنــى هــذا المســتند، شــهادة التــأمین، أ ــة مالحــق و/أو أوراق مرفقــة تكــون مصــاحبة لهــا (إن الوثیقــة  ُ

دت) وطلبات المؤمن علیه.  َِ ُ ُوجَ
 

ُ عنى التار خ الذي تبدأ فیه هذه الوثیقة  ما هو محدد في شهادة التأمین. تار خ سر ان الوثیقة 
 

ارفي وغیرهـا مـن المعـدات ُالمعدات المحمولة  ُتعني معدات الر اضـات، الموسـیقیة، التصـو ر الف وتـوغ ُ
ُالمحمولة  ما في ذلك أجهزة الكمبیوتر المحمولة، الهواتف الم تحر ة وما شا ه ذلك.  

 
ُتعني الفترة التي تكون فیها هذه الوثیقة نافذة  ما هو محدد في شهادة التأمین.  فترة التغطیة 

 
ِ وقع على هذا المستند والـذي مـن أجلـه جـرى إصـدار الوثیقـة حامل الوثیقة  ُ عنى الكیان القانوني وال م

و ما هو وارد في جدول الوثیقة. 
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 عنـــى المســـتند الـــذي  عطـــي تفاصـــیل مثـــل، لكـــن دون حصـــر، إســـم حامـــل الوثیقـــة، جـــدول الوثیقـــة 

ُالمنــــافع المختــــارة، أقســــاط التــــأمین، حــــدود التغطیــــة، التغطیــــات المرفقــــة، التمدیــــدات، اإلســــتثناءات 
والشروط.  

 
تعنى أي حالة جرى التوصـیة لهـا برعا ـة طبیـة، عـالج أو نصـیحة وذلـك حالة طبیة قائمة من قبل 

من قبل أو تم تلقیها من طبیب خالل فترة عامین إثنین (2) قبـل تـار خ سـر ان الوثیقـة، أو أي حالـة 
ارحة وذلـك خـالل فتـرة خمـس (5) سـنوات قبـل تـار خ سـر ان  كان مطلوب لها دخول للمستشفى أو ج

الوثیقة.  
 

ُ عنـى المبلـغ المـؤمن  ـه الـذي یـتم سـداده مـن قبـل الشـر ة إلـى المسـتفید ُالمبلغ األساسي المؤمن  ه  ُ
ُأو الم ؤ من علیه ال محدد إسمه.   ُ

 
ارفیة  تعني ر اضة تناُ فسیة ُتستخَ دم  مصدر للعیش.  ر اضة إحت

 
ــام  ــل الع  عنــي أي ناقــل عــام بــري أو مــائي  عمــل  محــرك،  صــرف النظــر فیمــا إذا  ــان قــد تــم النق

إصدار تذ رة،  ما في ذلك التاكسي، الباص، القطار أو لیموز ن المطار، لكن ال یتضمن الحـافالت 
اارت ذات المحرك غیر القیاسیة أو النقل المجاني المقدم دون رسم محدد.   ُالصغیرة، السی

 
ــم یــتم نفقــة إضــافیة معقولــة  تعنــي أي نفقــة لوجبــات و قامــة والتــي جــرى تكبــدها  الضــرورة والتــي ل

توفیرها من قبل الناقل العام أو أي طرف آخر مجانا.  
 

تعني أى رسم والذي: الرسوم المعقولة واإلعتیاد ة 
 

ُیتم فرضه من أجـل عـالج ، مسـتلزمات أو خـدمات طبیـة  تكـون ضـرور ة طبیـا لعـالج حالـة (أ) 
ُالمؤمن علیه الم حدد إسمه،   ُ
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ُال یتجـــاوز المســـتوى ال معتـــاد مـــن الرســـوم لعـــالج مشـــا ه، م ســـتلزمات أو خـــدمات طبیـــة فـــي (ب)  ُ
المكان الذي یتم فیه تكبد النفقة، و 

 
ال یتضمن رسوما والتي ما  ان لیتم سدادها لو لم  كن هناك تغطیة.  (ج) 

 
 عنـــى زوج أو زوجـــة، والـــد أو والـــدة، والـــد أو والـــدة زوج أو زوجـــة، جـــد أو جـــدة، زوج األم أو قر ـــب 

زوجــة األب، األبنــاء، الحفیــد، األخ، أخ الــزوج أو الزوجــة، األخــت، أخــت الــزوج أو الزوجــة، زوجــة 
اإلبـن، زوج اإلبنــة، الخطیبــة، الخطیــب، األخ غیــر الشـقیق، األخــت غیــر الشــقیقة، الخالــة أو العمــة، 

الخال أو العم، بنت األخ أو األخت، إبن األخ أو األخت. 
 

تعني أي مرض أو علة منقولة تتطلب عالجا بواسطة طبیب.  حالة مرضیة 
 

 عنـي أي مـادة واحـدة ضـمن محتو ـات أو بنـود عالیـة الخطـورة سـیتم تغطیتهـا حتـى حد مـادة واحـدة 
10,000 درهم مالم یتم تحدید مبلغ آخر  شكل منفصل  الجدول و تم إعتماده من قبـل الشـر ة. أي 

ِ فرد غیر معَ لن یتجاوز 10,000 درهم سیتم تغطیته إلى حد أقصى قدره 10,000 درهم.   ُبن د من ُ
 

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

ُأو برنـــامج المنـــافع  عنـــى المنـــافع المتضـــمنة و مـــا هـــو م عـــرف فـــي شـــهادة التـــأمین. جـــدول المنـــافع  ُ
     

ُ عنــى إســتخدام أو التهدیــد  إســتخدام القــوة أو العنــف ضــد شــخص أو م متلكــات، أو إرتكــاب اإلرهــاب 
ِ طل نظام  اطر على حیاة اإلنسان أو ال ممتلكات أو إرتكاب تصرف یتداخل مع أو ُ  ع ِشك ل خ ُتصرف    ُ
ـــم  كـــن  ـــه مـــن قبـــل أي شـــخص أو مجموعـــة، ســـواء  ـــان أو ل ـــتم تولی إلكترونـــي أو نظـــام إتصـــال، ی
یتصرف نیا ة عن أو فیمـا یتعلـق  ـأي مؤسسـة، حكومـة، جهـة نفـوذ، سـلطة أو قـوة عسـك ر ة، عنـدما 
اكره أو إلحاق اذى  حكومة، السكان المدنیین أو أي قطاع منهم أو تعطیل   كون األثر هو ترهیب، إ
ُأي قطـاع مـن اإلقتصــاد. السـرقات أو غیرهـا مــن األعمـال اإلجرامیـة، المرتكبــة فـي المقـام األول مــن 
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أجــل مكســب شخصــي واألفعــال الناشــئة فــي المقــام األول مــن عالقــات شخصــیة ســا قة بــین الجــاني 
(الجنــاة)  والضــحیة (الضــحا ا) ال یــتم إعتبارهــا إرها ــا. یتضــمن اإلرهــاب  ــذلك أي فعــل َ یثُبــت أو یــتم 

التسلیم  ه على أنه عمل إرهابي من قبل حكومة البلد ذات الصلة حیث  قع العمل.  
 

ُتعنى األخذ غیر القانوني لمادة تعود إلى الشخص المؤمن علیه بدون موافقته / موافقتها مع السرقة 
نیة حرمانه / حرمانها من قیمتها. 

 
َ منع لألبد من العمل  سبب إصا ة.  عاجز  لیا و شكل دائم  ُ عنى أن المؤمن علیه المحدد إسمه ُ  ُ

 
ارحة معقولة. غیر مفروش    عنى أي منزل مع أثاث غیر  اف لشخص ما لیعیش فیه ب

 
 عنى غیر مأهول بواسطتك أو بواسطة أي شخص آخـر بتصـر ح منـك ألكثـر مـن 45 غیر مأهول 

یوما متتالیة.  
 

تعنى مجموعات عملة تذ ار ـة أو میـدالیات، تحـف، صـور  وأعمـال فنیـة أخـرى، أ سـطة أشیاء قیمة 
ارء.  ارت الثمینة أو الف أو سجاجید، مواد من الذهب / الفضة أو غیرها من المجوه

 
ُتعنــي حــرب، ســواء  انــت معلنــة أو ال أو أي أنشــطة شــبیهة  ــالحرب،  مــا فــي ذلــك إســتخدام الحــرب 

القـــوة العســـكر ة بواســـطة أي دولـــة ذات ســـیادة لبلـــوغ غا ـــات إقتصـــاد ة، جغرافیـــة، قومیـــة، سیاســـیة، 
ِع رقیة، دینیة أو غیرها.  

 
ارد التالیین شر طة أنهم  عیشون معك على نحو معتاد في منزلك: عائلتك  تعنى أي من األف

 
زوجك، زوجتك  *
أبناؤ ك ( ما في ذلك األطفال  التبني)، و  *
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ُأي أشــخاص آخـــرون مقیمــون  شـــكل دائـــم مــع المـــؤمن علیــه  مـــا فـــي ذلــك الخـــدم المقیمـــین * 
والمعینین من قبلك وتكون مسؤوال قانونا عنهم.     

 
حادث شخصي 

 
األهلیة للتغطیة 

 
ُیتعین على الشخص المؤمن علیه: 

 
تلبیة شروط األهلیة المنصوص علیها من قبل البنك،  1-

 
أن  كون أكبر من 18 عاما وأقل من 64 عاما في تار خ البدء، 2- 

 
ارت العر یة المتحدة، 3-  ارتیا / مقیم في دولة اإلما أن  كون مواطنا إما

 
أن  كون موظفا یتقاضى راتب.  4- 

 
ُالتغطیــة الــواردة هنــا فیمــا  عــد ســار ة فقــط  خصــوص مبلــغ التعــو ض الم وضــح تحدیــدا فــي الوثیقــة، 

حدها وخضوعا لسداد قسط التأمین المالئم.  
 

 العرضیةالوفاة 
 

ُإذا نجم عن إصا ة مغطاة وفاة مؤمن علیه محدد إسمه خالل مائة وثمانین (180) یوما من تـار خ  ُ ُ
ُالحــادث، ســتقوم الشــر ة  ســداد المبلــغ األساســي المــؤمن  ــه المنطبــق علــى مثــل ذلــك المــؤمن علیــه  ُ
ُالمحـــدد إســـمه وذلـــك وفقـــا لجـــد ول المنـــافع، نـــاقص أي مبلـــغ آخـــر مـــدفوع أو مســـتحق الـــدفع  موجـــب  ُ

ُالمنافع المستحقة الدفع تحت بند العجز الجزئي الدائم و/أو العجز الكلي الدائم.  
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 العجز الكلي الدائم  سبب حادث

 
ُإذا،  نتیجــة إلصــا ة مغطــاة  وابتــداءًا خــالل مائــة وثمــانون (180) یومــا مــن تــار خ الحــادث،  صــبح 
ُمــؤمن علیــه محــدد إســمه عــاجزا  لیــا و شــكل دائــم و ســتمر مثــل ذلــك العجــز لمــدة إثنــي عشــر (12)  ُ
ار متتالیة، ستقوم الشر ة  سداد المبلغ األساسي المؤمن  ه المنطبق على مثل ذلـك المـؤمن علیـه  ُشه ُ
ُالمحــدد إســمه وذلــك وفقــا لجــدول المنــافع، نــاقص أي مبلــغ آخــر مــدفوع أو مســتَح ق الــدفع تحــت بنــد  ُ
اجز  لیـا و شـكل دائـم فـي نها ـة  ُالعجز الجزئي الدائم. یتعین أن  ظل المـؤمن علیـه المحـدد إسـمه عـا ُ

فترة اإلثني عشر (12) شهرا المتتالیة.  
 

 والعجز الكلي الدائم العرضیةالوفاة  –منافع إضافیة 
 

ستقوم الشر ة  سداد النفقات التالیة:  
دفعة قرض / رهن 

سیتم سداد مبلغ شهري عن تكلفة مبلغ الرهن المتبقي حتى المبلغ الوارد في جدول المنافع. 
 

سداد فاتورة  طاقة إئتمان 
ُســیتم ســداد مبلــغ شــهري عــن تكلفــة مبلــغ فــاتورة غیــر مســددة لبطاقــة اإلئتمــان حتــى المبلــغ الــوارد فــي 

جدول المنافع.  
 

الرسوم المدرسیة 
 

مبلــغ شــهري ســیتم ســداده عــن تكلفــة الرســوم المدرســیة .  كــون المبلــغ الواجــب الســداد  صــرف النظــر 
عن عدد األطفال وحتى المبلغ الوارد في جدول المنافع. 
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ُسیتم مضاعفة المبلغ األساسي المؤمن  ه الواجب السداد، إذا نجم عن إصا  ة مغطاة وفـاة أو عجـز  ُ
ُكلي دائم للمؤمن علیه المحدد إسمه أثناء سفر المؤمن علیه المحدد إسمه على متن ناقل عام.  ُ ُ ُ

 
 إعادة الرفاة جوا إلى أرض الوطن

 
ُفـي حالـة الوفـاة العرضـیة  حســب شـروط وأحكـام الوثیقـة للشـخص المــؤمن علیـه خـالل فتـرة التــأمین، 
ُتقــوم الشــر ة  ســـداد مبلــغ مقطـــوع  مــا هـــو محــدد فـــي شــهادة التـــأمین إلعــادة الرفـــاة جــوا إلـــى أرض 

الوطن. 
 

ارد األسرة عند المغادرة  ثمن السفر جوا ألحد أف
 

فــــــــــي حالــــــــــة الوفــــــــــاة العرضــــــــــیة أو العجــــــــــز الكلــــــــــي الــــــــــدائم  حســــــــــب شــــــــــروط وأحكــــــــــام الوثیقــــــــــة 
ُللشـــــــــخص المـــــــــؤمن علیـــــــــه خـــــــــالل فتـــــــــرة التـــــــــأمین، تقـــــــــوم الشـــــــــر ة  ســـــــــداد نفقـــــــــة العـــــــــودة جـــــــــوا 
ارد األســـــــــــرة المباشـــــــــــر ن أو قر ـــــــــــب حتـــــــــــى مبلـــــــــــغ  حـــــــــــد  علـــــــــــى الدرجـــــــــــة الســـــــــــیاحیة ألحـــــــــــد افـــــــــــ
ُأقصــــــــى  مـــــــــا هـــــــــو محــــــــدد فـــــــــي شـــــــــهادة التــــــــأمین.  كـــــــــون هـــــــــذا المبلــــــــغ واجـــــــــب الســـــــــداد لفـــــــــرد 
ُالعائلــــــــــــة أو القر ــــــــــــب المصــــــــــــاِحب للشــــــــــــخص المــــــــــــؤمن علیــــــــــــه أو رفــــــــــــاة الشــــــــــــخص المــــــــــــؤمن  ُ ُ

علیه.   
 

 العجز الجزئي الدائم  سبب حادث
 

ُ نَجـــــــــــ م عــــــــــــن إصــــــــــــا ة  مغطــــــــــــاة أي مــــــــــــن الخســــــــــــائر ال محــــــــــــددة للشــــــــــــخص المــــــــــــؤمن علیــــــــــــه  ُإذا َ ُ َ
ُالمحــــــــدد إســــــــمه  مــــــــا هــــــــو  مبــــــــین فــــــــي جــــــــدول منــــــــافع العجــــــــز الجزئــــــــي الــــــــدائم (بــــــــي بــــــــي دي)  ُ
وخــــــــــــالل مائــــــــــــة وثمــــــــــــانون (180) یومــــــــــــا مــــــــــــن تــــــــــــار خ الحــــــــــــادث، ســــــــــــتقوم الشــــــــــــر ة  ســــــــــــداد 
ــــــــك  ــــــــى مثــــــــل ذل ــــــــق عل ــــــــغ المــــــــؤمن  ــــــــه األساســــــــي ال منطِب ــــــــة مــــــــن المبل ُالنســــــــبة المئ و ــــــــة المجدول ُ

ُالمؤمن علیه المحدد إسمه وفقا لجدول المنافع.   ُ
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 بي دي)جدول منافع العجز الجزئي الدائم (بي 
 

األ سر األ من الخسائر 
60% 70% عن فقدان  امل لعضو علوى  
50% 60% عن فقدان  امل للید أو الساعد 

60% 60% عن فقدان  امل لعضو سفلي أعلى الر بة 
50% 50% عن فقدان  امل لعضو سفلي في مستوى الر بة أو مادونها  

40% 40% عن فقدان  امل لقدم 
16% 18% عن فقدان  امل إلبهام الید 

12% 14% عن فقدان  امل للسبا ة 
10% 12%  عن فقدان  امل للخنصر 
6% 8% عن فقدان  امل للوسطى 
6% 8% عن فقدان  امل للبنصر 

5% عن فقدان  امل ألصبع الرجل األكبر 
3% عن فقدان  امل ألي أصبع رجل آخر  

10% عن صمم  لي ألذن واحدة 
40% عن صمم  لي لكلتا األذنین  

25% عن فقدان  امل للبصر لعین واحدة 
100% عن فقدان  امل للبصر لكلتا العینین 
100% عن فقدان  امل للقدرة على الكالم  

          
فقـــدان وظیفـــي  امـــل ال  مكـــن عالجـــه إلســـتخدام عضـــو مـــا یـــتم إعتبـــاره فقـــدان  امـــل لـــه.  النســـبة 
لإلستخدام الوظیفي المنخفض، یتم تخفیض النسبة ال مئو ة الواردة  التناسـب مـع اإلسـتخدام الـوظیفي 

المفقود. 
 

ارت المحـددة فـي جـدول منـافع العجـز الجزئـي الـدائم  نتیجـة  في حالة وقوع أكثر من واحد من الخسا
ُألي حادث، یتم تقر ر إجمالي التعو ض المستحق السداد  موجبه بواسـطة إضـافة التعـو ض المقابـل 

ُلكل خسارة منفردة حتى حد أقصى یبلغ 100% من المبلغ المؤمن  ه األساسي.    
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 النسبة للكتیبة الطرفیة لألصـا ع، مـع إسـتثناء اإلبهـام، سـیتم إعتبـار اإلزالـة الكلیـة فقـط  حالـة عجـز 
جزئي دائم  سبب حادث. یتم تحدید تعـو ض الفقـدان الـوظیفي أو التشـر حي لكتیبـة اإلبهـام و النسـبة 

ُلفقدان وظیفي لكتیبة األصبع الكبیر بــ 3/1 النسبة ال مئو ة المحددة  النسبة للفقدان الكلي لها.  
 

ُ النســـبة لحـــاالت الفقـــدان الكلـــي غیـــر المحـــددة فـــي جـــدول منـــافع العجـــز الجزئـــي الـــدائم، یـــتم تحدیـــد 
ُالتعو ض  الوضع في اإلعتبار القدرة المتناقصة على نحو دائـم للمـؤمن علیـه المحـدد إسـمه  النسـبة  ُ
ألي و ظیفــة. فــي حالــة الفقــدان التشــر حي أو اإلنخفــاض التشــغیلي ألي عضــو والــذي  كــون تقلــص 

 الفعل، یتم تخفیض النسبة ال مئو ة أعاله مع الوضع في اإلعتبار العجز القائم من قبل.  
 

 والعجز الكلي الدائمعرضیة النفقات الطبیة العرضیة  النسبة لحالة وفاة 
 

ُإذا نتج عن إصا ة ما مغطاة عالج طبي للمؤمن علیه المحدد إسمه  حیث یبدأ خالل ثالثین (30)  ُ ُ
ُیوما من تار خ الحادث، ستقوم الشر ة بتعو ض المـؤمن علیـه المحـدد إسـمه  النسـبة للنفقـات الطبیـة  ُ
ارعاة أي إقتطاع وحتى المبلغ المؤمن  ه الم طَ بق على مثل ذلك المؤمن علیه المحدد  ُالمغطاة، مع م ُ ُ ُ ُ
ُإسمه وفقا لجـدول المنـافع . یتعـین أن یـتم تكبـد  افـة النفقـات الطبیـة المغطـاة خـالل إثنـان وخمسـون 
ُ(52) أســبوعا مــن التــار خ الــذي تنتهــي فیــه تغطیــة المــؤمن علیــه المحــدد إســمه  موجــب الوثیقــة وال  ُ
ُتتعدى المبلـغ الواجـب السـداد إلـى مثـل ذلـك المـؤمن علیـه المحـدد إسـمه وفقـا لجـدول المنـافع  نتیجـة  ُ

ألي حادث. 
 

 الشحن العائلي من أجل شحن أشیاء خاصة إلى بلد الموطن
 

اـرء حــادث، العجــز الكلــي الــدائم أو العجــز الجزئــي الــدائم  حســب شــروط وأحكــام  فــي حالــة الوفــاة جـ
َالوثیقة الخاصة  الشخص المؤمن علیه خالل فترة التأمین، تقوم الشر ة  سداد مبلغ مقطوع  ما هـو  ُ
ُمحــدد فــي شــهادة التــأمین لشــحن المتعلقــات الشخصــیة لألســرة  مــا فــي ذلــك األثــاث و / أو األجهــزة 

المنزلیة وذلك إلى بلد الموطن.  
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 بینما تكون  المستشفى –منافع إضافیة 

 
ستقوم الشر ة  سداد النفقات التالیة: 

 
مبلغ نقدي عند دخول المستشفى  سبب حادث 

 
ُسیتم دفع مبلـغ مـا إلـى الشـخص المـؤمن علیـه المحـدد إسـمه بینمـا  كـون فـي المستشـفى یومیـا وذلـك  ُ

حتى المبلغ الوارد في جدول المنافع. 
 

مبلغ نقدي عند دخول وحدة العنا ة المر زة  المستشفى  سبب حادث 
 

ُسیتم دفع مبلغ ما إلى الشخص المؤمن علیه بینما  كون في وحدة العنا ـة المر ـزة  المستشـفى یومیـا 
وذلك حتى المبلغ الوارد في جدول المنافع. 

 
دفعة نقد ة  النسبة لعظام متكسرة  سبب حادث 

 
ُسیتم دفع مبلغ ما إلى المؤمن علیه المحدد إسمه وذلك حتى المبلغ الوارد في جدول المنافع.  ُ

 
 ) أعاله تخضع لإلستثناءات التالیة:3المنافع الثالثة (

 
ارحـــة أو عـــالج طبـــي والـــذي ال  كـــون مثبتـــا  موجـــب تقر ـــر *  ُاإلحتجـــاز  المستشـــفى  ســـبب ج

َؤه ل،  ُخطي من ممارس طبي م 
 

ُاإلحتجاز  المستشفى  سبب حجر صحي و/أو مرض معدي، * 
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ُلن  كون أي تعو ض واجب السداد إذا تم إعالن المنطقة التي  عیش فیها الشـخص المـؤمن  *
علیه  منطقة مو وءة، 

 
اإلحتجــاز  المستشـــفى لعــالج طبـــي غیــر أساســـي و/أو عــالج غیـــر طــارئ والـــذي ال  كـــون * 

مرتبطا  شكل مباشر  المرض أو اإلصا ة،  
 

اإلحتجــاز  المستشــفى علــى النقــیض مــن نصــیحة أو التــي ال ُ عتقــد أنهــا ضــرور ة مــن قبــل * 
ممارس طبي، 

 
ارحــــات التجمیــــل، أخطــــاء اإلنكســــار  ــــالعینین أو مســــاعدات *  ُاإلحتجــــاز  ســــبب أي و افــــة ج

السمع، 
 

 اإلحتجاز  المستشفى  نتیجة إصا ة أو مرض والذي  قع قبل فترة التأمین،* 
 
ُاإلحتجاز  المستشفى المتعلق بـــــــ:  *
 

الحمل أو الوالدة، أو * 
 
ادرت،  * إصا ة و/أو مرض ناشئ من  ونك تحت تأثیر الكحول أو المخ
 

اطرب العصبي *  اإلحتجاز  المستشفى والذي  كون نتیجة التوتر، القلق أو اإلض
 
اإلحتجاز  المستشفى  نتیجة لحاالت طبیة قائمة من قبل،  *
 

دخول المستشفى خارج بلد اإلقامة.  * 
 



19 
 

 رأي طبي ثاني
 

أري طبـي  أري طبـي ثـاني" للشـخص المـؤمن علیـه بتلقـي  ُتسمح خدمة اإلستشارة الطبیة المعروفة بــ "
ثــاني مباشــرة مــن أخصــائیین طبیــین  عملــون فــي مؤسســات طبیــة عالمیــة، فــي حالــة المعانــاة مــن أي 
حالة طبیة أو مرض خطیر یتم إعتباره  ستحق مثل ذلـك التقیـیم الخـارجي إرتكـازا علـى طبیعـة، حـدة 

أو تعقید الحالة. 
 

أري الطبـي الثــاني هـذا إلـى أي فــرد مغطـى بواســطة الخدمـة، مـن علــى  عـد دون الحاجــة  ُیـتم تقـد م الــ
إلـى السـفر خــارج بلـد إقامتــه.  افـة البیانــات وثیقـة الصــلة  خصـوص الحالــة یـتم إرســالها عبـر وســیلة 
أري  أریهـا  شـأن الحالـة.  كـون هـذا الـ إرسال إلكترونیة إلى األخصائي والذي بدوره  قوم بتقد م رأ ـه / 
ِاسـبا مـن أجـل تأكیـد تشـخیص، تقر ـر تشـخیص لحالـة معقـدة و ـدون حـل و/أو العمـل مـع الطبیـب  ُ من ُ
أري مناسب متاح محلیا و/أو دولیا للحالة المعینة.   ُالمعالج لتقر ر أن العالج الموصوف هو أكثر  ُ
ارجعـــــــة خـــــــالل الســـــــتین (60) یومـــــــا األولـــــــى مـــــــن التغطیـــــــة. یبـــــــدأ  ال  جـــــــوز تقـــــــد م أي حالـــــــة للم
احتســــاب فتـــــرة اإلنتظـــــار هـــــذه فـــــي نفـــــس الیـــــوم الــــذي  صـــــبح فیـــــه ذلـــــك الشـــــخص تحـــــت التغطیـــــة 

 النسبة لهذا الملحق.  
 

 العملیة  –الرأي الطبي الثاني 
 

ُ شـــرع الشـــخص المـــؤمن علیـــه فـــي عمـــل طلـــب للخدمـــة عـــن طر ـــق اإلتصـــال  الشـــر ة والتـــي تكـــون 
ُبــدورها مســؤولة عــن إرســال المعلومــات  شــأن الحالــة إلــى المؤسســة الطبیــة المتعاَقــد معهــا مباشــرة أو 
َمــن خــالل مــدیر طــرف ثالــث معــین (تــي بــي ا ــه).  قــدم الشــخص المــؤمن علیــه معلومــات أساســیة  ُ ُ
ُ شــأن الحالــة والتــي تتضــمن، مــن ضــمن معلومــات أخــرى، تــار خ طبــي مفصــل للفــرد (مقــدم مــن قبــل  ُ
اجر ؤهـا والتــى تخــص الحالــة. یــتم  ُالطبیـب الم عــا ِلج) و ــذلك نتــائج  امـل الفحوصــات الطبیــة التــي تــم إ
إرســـال  افـــة المعلومـــات عـــن طر ـــق اإلنترنـــت مـــالم یـــتم إعتبـــار وســـیلة إرســـال أخـــرى (بر ـــد ممتـــاز) 

ُضرور ة  سبب طبیعة المواد المرسلة.  
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أري الطبــــي الثــــاني مــــن قبــــل األخصــــائي (األخصــــائیین)، یــــتم   مجــــرد أن  كــــون قــــد تــــم إصــــدار الــــ
ُإرســــــاله إلــــــى الهیئــــــة ال متعاِقــــــدة /  مــــــدیر طــــــرف ثالــــــث معــــــین أو مباشــــــرة إلــــــى الطبیــــــب المعــــــا ِلج  ُ ُ

ارجعته الالحقة مع المر ض.   لم
 

ــــــــد العــــــــالج  ــــــــة و/أو قــــــــد  ســــــــاعد فــــــــي تحدی ــــــــرح تشخیصــــــــا للحال أري" أو  قت ــــــــ ــــــــد هــــــــذا "ال قــــــــد ُیؤِ 
ارءت األكثــــــــــر مالءمــــــــــة ال متاحــــــــــة للمــــــــــؤمن علیــــــــــه فــــــــــي تلــــــــــك اللحظــــــــــة – فــــــــــي بلــــــــــده  َأو اإلجــــــــــ ُ ُ
ـــــــــــــة الطبیـــــــــــــة /  أو دولیـــــــــــــا. ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك،  كـــــــــــــون التقیـــــــــــــیم المهنـــــــــــــي النهـــــــــــــائي وتأكیـــــــــــــد الحال
ـــــــــب  ارر مســـــــــار العـــــــــالج المزمـــــــــع إتباعـــــــــه هـــــــــو مســـــــــؤولیة الطبی ـــــــــ ـــــــــي و / أو ق َالتشـــــــــخیص الطب ُ

ِال ج.   ُالمع
 

ر على تقد م أصول المستندات أعاله للتحقق من صحتها.   ار   جوز للشر ة، عند الحاجة، اإلص
 

یتعــین تقــد م المســتندات خــالل مــدة أقصــاها 90 یومــا مــن تــار خ التشــخیص أو أي تمدیــد یــتم تــوفیره 
من قبل الشر ة.  

 
 إستثناءات معمول بها  خصوص الرأي الطبي الثاني  
 

أري طبي ثاني *  َ جد إستثناءات فیما یتعلق بنوع الحالة الطبیة أو العلة التي قد یتم طلب  ال تُ و 
 شـــأنها، طالمــــا أنـــه یــــتم إعتبارهـــا حالــــة حرجـــة أو خطیــــرة  مـــا  كفــــى ألن تكـــون مثــــل تلــــك 

ارجعة مبررة.   ُالم
 

أري طبـي ثـاني *  ال توجد إستثناءات  النسبة للحاالت القائمة من قبل والتي قـد  كـون مطلو ـًا 
 شأنها. 

 
أري طبي ثاني خالل ستین (60ال*   ) یوما من تار خ سر ان الوثیقة.   مكن طلب 
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إستثناءات حادث خاص 
 

لن تغطي الوثیقة أي فقـدان، ضـرر أو مسـؤولیة قانونیـة تنشـأ  شـكل مباشـر أو غیـر مباشـر 1- 
من:   

 
حالة طبیة قائمة من قبل، * 
 

إصــا ة للــنفس متعمــدة ، إنتحــار أو أي محاولــة مــن هــذا القبیــل بینمــا  كــون عــاقال أو فاقــدا * 
لقواه العقلیة،    

 
التعرض العمدي للخطر ( إستثناء في أي محاولة إلنقاذ حیاة  شر)، * 
 

الحرب أو عملیة حر یة، غزو، فعل عدو أجنبي، األعمال العدائیة (سواء  ان قد تم إعـالن * 
ار ات مدنیـــة،  الحــرب أو ال)، حــرب مدنیــة، تمـــرد، ثــورة، إنتفاضــة، عصـــیان، شــغب، إضــط
مــؤامرة، القــوة العســكر ة أو قــوة مغتصــبة، أحكــام عرفیــة، حصــار، أو أي أحــداث أو أســباب 
تقرر إعالن أو إنفاذ األحكام العرفیة أو حصار، مصادرة، حجر أو لـوائح جمر یـة أو تـأمیم 

بواسطة أو  موجب أمر أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة، 
 

فعل اإلر هاب، * 
 

إســـتخدام، إطـــالق أو تهر ـــب مـــواد نوو ـــة والتـــي یـــنجم عنهـــا  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر * 
ُتفاعل أو إشعاع نووي أو تلوث إشعاعي. نشر أو إستخدام مواد ممِرضة أو بیولوجیة سامة 

ُأو  یمیائیة، إطالق مواد ممِرضة أو بیولوجیة سامة أو  یمیائیة، 
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ُأي فتـرة  خـدم فیهــا مـؤمن علیــه محـدد إســمه فـي القــوات المسـلحة ألي دولــة أو جهـة دولیــة، *  ُ
سواء في حالة سـلم أو حـرب. فـي مثـل تلـك الحالـة، تقـوم الشـر ة، بنـاءا علـى إشـعار خطـي 
ُبواسطة المؤمن علیه المحدد إسمه،  إعادة القسط التناسبي ألي فترة خدمة من هذا القبیل،  ُ

 
ُو شــرطیة، أو *  أن  كــون فــي الخدمــة أو فــي مهمــة أو  خضــع لتــدر ب مــع أي قــوة عســكر ة أ

ُمیلیشـیا أو منظمـة شـبه عســكر ة، أ)  كـون المـؤمن علیـه المحــدد إسـمه تحـت تـأثیر الكحــول  ُ
ُ نَف ســه أو ب)  كــون المــؤمن علیــه المحــدد  ُ  ــأكثر مــن الحــد المســموح  ــه للكحــول فــي دمــه أو َ
ُإسمه تحت تأثیر عقاقیر أو مـواد مخـدرة مـالم تكـن مثـل تلـك العقـاقیر أو المـواد المخـدرة یـتم  ُ
اشرف طبیب أو مالم یتم وصفها وتناولها وفقا لتوجیهات طبیب، أو ج) وقـوع  تناولها تحت إ
ُحادث ما بینما  ان المؤمن علیه المحدد إسمه  قود سیارة  أكثر مـن الحـد القـانوني للكحـول  ُ
في دمه أو َ نَ فسـه، أو تعـاطي الكحـول، إدمـان الكحـول، تعـاطي المخـ ادرت، تعـاطي العقـاقیر 

أو حاالت اإلدمان من أي نوع، 
 

ـــة المـــؤمن علیـــه المحـــدد إســـمه *  ُأي خســـارة  ـــان أحـــد أســـباب المســـاهمة فـــي حـــدوثها محاول ُ
ُإرتكــاب، أو المشــار ة المتعمــدة فــي تصــرف غیــر قــانوني أو أي إنتهــاك أو محاولــة إنتهــاك  ُ

ُللقانون أو مقاومة اإلعتقال من قبل المؤمن علیه ا لمحدد إسمه،  ُ
 

ُأي خســـارة تلحـــق  ـــه بینمـــا  كـــون محلقـــا فـــي أي طـــائرة أو جهـــاز المالحـــة جو ـــة  إســـتثناء * 
ِشغل أو عضو  الطاقم،   اركب، تتضمن اإلستثناءات لكن دون حصر، الطیار، الم ُك

 
ُأ ة تكالیف متكبدة نتیجة تذبذب أسعار الصرف،  * 
 

اإللتها ات البكتیر ة  إستثناء اإللتها ات القیحیة  سبب جرح نتیجة حادث،  * 
 

ُالتحلیق في أي طائرة مملو ة، مؤجرة أو مشغلة بواسطة أو نیا ة عـن المـؤمن علیـه المحـدد *  ُ ُ ُ
ُإسمه أو أي شر ة تا عة أو زمیلة أو قر ب للمؤمن علیه المحدد إسمه،  ُ
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ُالقیــادة أو الر ــوب  راكــب فــي أو علــى مــتن (أ) أي ســیارة مشــار ة فــي أي ســباق، إختبــار * 

سرعة أو إختبار تحمل أو (ب) أي سیارة یتم إستخدامها لقیادة أكرو اتیة أو بهلوانیة، 
 

ُأي مطالبة  سبب عدوى إنتهاز ة أو ورم خبیـث  أو أي حالـة مرضـیة أخـرى، إذا، فـي وقـت * 
ُالمطالبـــة،  ـــان قـــد جـــرى تشـــخیص حالـــة المـــؤمن علیـــه المحـــدد إســـمه علـــى أنـــه لد ـــه ایـــدز  ُ ُ
ُ(متالزمة نقص المناعة المكتسبة)، ا ه آر سي (المتالزمة المتعلقـة  اإلیـدز) أو لد ـه تحلیـل  ُ

ُدم مستضد إ جابي لـــ اتش آي في (فیروس المناعة البشر ة)،  
 

ـــ اإلیــدز أو ا ــه آر ســي *  ارض المنتقلــة مــن خــالل الجــنس والحــاالت المعروفــة عمومــا بــ األمــ
ُ(المتالزمـــة المتعلقـــة  اإلیـــدز) أو  كــــون لد ـــه تحلیـــل دم مستضـــد إ جــــابي لــــــ اتـــش آي فــــي  ُ
ُ(فیـــروس المناعـــة البشـــر ة) و/أو أي مـــرض أو حالـــة ذات صـــلة  مـــا فـــي ذلـــك مشـــتقاتها أو 

ُأشكالها المتغیرة، أ ا ما  انت، م ك تسبة أو مسَب بة،  َ ُ
 

ارفیة،  *  ُأي خسارة یتم تكبدها بینما المؤمن علیه المحدد إسمه ُ شاِرك في أي ر اضات إحت ُ
 

أي مســاعي، ر اضــات أو أنشــطة خطــرة والتــي تنطــوي علــى أو تز ــد إحتمالیــة أي فقــدان أو * 
ارط فـــي ر اضـــات تتطلـــب إحتكـــاك جســـدي حیـــث  كـــون اإلحتكـــاك  التـــدر ب علـــى أو اإلنخـــ

الجسدي بین الالعبین جزء مقبول من اللعب، 
 

أي مساعي، ر اضات أو أنشطة خطرة، * 
 

ار ات القلــق، *  ارب عقلــي، عصــبي أو عــاطفي  مــا فــي ذلــك، لكــن دون حصــر، إضــط إضــط
ار ات شخصــــــیة،  ــــــة، إضــــــط ار ات عاطفی ار ات نفســــــیة، إضــــــط ار ات األكــــــل، إضــــــط إضــــــط
ار ات اإلنفصــــام،  ار ات جســــد ة، إضــــط ارت، إضــــط ار ات ناجمــــة عــــن تعــــاطي المخــــد إضــــط
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ار ات العقلیـــة العضـــو ة، التخلـــف  ار ات التكیـــف، اإلضـــط ار ات نفســـیة جنســـیة، إضـــط إضـــط
العقلي  والتوحد،  

 
َخدمات، لوازم أو عالج  ما في ذلك أي فترة إحتجاز  مستشفى والتي ال  كون مو صى بها، *  ُ

ُُمعتمدة وموثقة  حالة ضرور ة طبیا بواسطة أي طبیب، 
 

ارت *  ُالفحوصــــات الطبیــــة الروتینیــــة أو غیرهــــا مــــن الفحوصــــات حیــــث ال  كــــون هنــــاك مؤشــــ
موضوعیة أو ضعف في الصحة الطبیعیة، والفحوصات التشخیصیة المعملیة أو فحوصات 
ارره بواسـطة إسـتدعاء أو حضـور سـابق  األشعة السینیة،  إستثناء في سیاق أي عجـز یـتم إقـ

لطبیب، 
 

ارجة تجمیلیة مختارة،  إستثناء  نتیجة لحادث، *  ُج
 

َ خلقیــة والحــاالت الناشــئة مــن أو ناجمــة عنهــا، الفتــق، عــالج األســنان  إســتثناء *  التشــوهات ال
أسنان سلیمة طبیعیة المرتبطة  إصا ة، 

 
ُنفقات متكبـدة فیمـا یتعلـق  أقـدام، مسـمار قـدم، نـد ات عظمیـة أو أظـافر ضـعیفة، متـوترة أو * 

ُم سَط حة، 
 

ارحیــة *  ُحــاجز أنفــي منحــرف،  مــا فــي ذلــك إستئصــال المخاطیــة الفرعیــة و/أو تصــحیحات ج
أخرى لها، 

 
ُزرع األعضاء والتي  عتبرها أطباء مهنیی ن متخصصین تجر بیة، * 
 

رعا ة األطفال الجیدة  ما في ذلك الفحوصات والتطعیمات، * 
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ُالعالج المقدم في مستشفى حكومیة أو الخدمات التي لیس لها عادة رسوم، * 
 

اارت الطبیة، العدسات الالصقة، م ساِع دات السمع والفحص لتوصیفها وتر یبها، إال إذا *  ُالنظ
كانت اإلصا ة قد تسببت في ضعف الرؤ ة أو السمع، 

 
أمرة   و افـة الحـاالت *  الحمل والوالدة الناجمة عنه، اإلجهاض أو مرض األعضاء التناسلیة لل

ُال متعلقــة بـــذلك،  مـــا فـــي ذلــك خـــدمات ولـــ وازم متعلقـــة بتشــخیص وعـــالج العقـــم أو مشـــكالت  ُ
ارحیة،   اجرءات وأجهز ة ج أخرى تتعلق  عدم القدرة على الحمل، تحدید النسل  ما في ذلك إ

 
ُخسارة تبعیة من أي نوع أو خسارة مالیة و/أو نفقة غی ر مغطاة تحدیدا، * 
 

ُاإلنخراط في أنشطة مهنیة تحت األرض أو تتطلب إستخدام م تفجرات، * 
 

العالج الوقائي،  ما في ذلك دون تحدید أي تطعیم و/أو تحصین، * 
 

نفقات تتعلق بوسائل منع الحمل، األجهزة التعو ضیة، األجهزة الطبیة والوسائل الصناعیة،  * 
 

ِتخص ص من دون إحالة من طبیب،  *  ُعالج طبي م 
 

اجرءات تتعلق  صحة األسنان  والفم أو حشوات أو تیجان من مادة نفیسة، *  أ ة إ
 

ُنفقات متكبدة  سبب عالج إستقصائي غیر محَد د من قبل طبیب  ضرورة ملِ حة، *  ُ ُ
 

ُنیة المؤمن علیه المحدد إسمه للهجرة، *  ُ
 

عجز أو إعسار الناقل العام، * 
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توظیف یتضمن عمل یدوي ، غیر ما  كون خارج أوقات العمل، * 
 

التوظیــف علــى أســاس دائــم أو  عقــد والــذي ال  كــون عرضــی ًا،  خــالف مــا  كــون أثنــاء رحلــة * 
ترفیهیة، 

 
ارت أو ممــِ ول أســلحة ذر ــة،  یمیائیــة أو *  ُأي إرهــابي أو عضــو  منظمــة إرهابیــة، مهــِرب مخــد ُ

بیولوجیة، 
 

َتكون هذه الوثیقة الغیة و اطلة إذا قام المؤمن علیه  عمل أ ة تحر فات عند التقـدم  طلـب للحصـول  ُ
ُعلى هذه الوثیقة،  ما في ذلك، لكن دون حصر، عمر المؤمن علیه المحدد إسمه.  ُ

 
السفر 

 
إلغاء السفر 

 
إذا بینمـــا هـــذه الوثیقـــة ســـار ة، خـــالل ثالثـــین (30) یومـــا قبـــل تـــار خ بـــدء رحلـــة، جـــرى إلغـــاء رحلـــة 
ُالشخص المؤمن علیه المؤ دة  سبب الظروف التالیة غیـر المتوقعـة والخارجـة عـن سـیطرة الشـخص  َ ُ

َالمؤمن علیه:  ُ
 

َمعاناة الشخص المؤمن علیه من إصا ة جسد ة عارضة أو مرض منقول.  1- ُ
 

َالوفاة غیر المتوقعة، إصا ة أو مرض خطیر ألسرة الشخص المؤمن علیه. 2-  ُ
 

َالحجر الصحي اإللزامي، خدمة محلفین أو خدمة إستدعاء تتضمن الشخص المؤمن علیه. 3-  ُ ُ
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َ سیتم دفع مبلغ ما إلى الشخص المؤمن علیه  ما هو وارد في شهادة التأمین.  ُ
 

المسؤولیة الشخصیة 
 

َبینمــا تكــون هــذه الوثیقــة ســار ة، إذا  ــان ســیتم ســداد مبلــغ إلــى الشــخص المــؤمن علیــه مقابــل مبــالغ  ُ
َ صبح الشخص المؤمن علیه مسؤوال عن سدادها  تعو ضات  خصوص:  ُ

 
وفاة أو إصا ة جسد ة عرضیة إلى أي شخص، أو 1- 
ضرر لممتلكات طرف ثالث 2- 

 
تقع خالل رحلة  نتیجة لحادث حسب المبلغ الوارد في شهادة التأمین. 

 
ُإضافة إلى اإلستثناءات العامة، فإننـا لـن نكـون مسـؤولین عـن م طالبـات تنشـأ  شـكل مباشـر أو غیـر 

مباشر من:  
 

بواسطة أو من خالل أو فیما یتعلق  سیارة ذات دفع میكانیكي، طائرة أو زورق. 1- 
 

ُأي تصرف متعمد أو خبیث. 2- 
 

ازولة أي تجارة، عمل تجاري أو مهنة. 3-  م
 

 -4

 

أي مسؤولیة یتم تحملها  موجب ضـمان أو إتفـاق صـ ر ح مـالم  كـن مـن المفتـرض أن تلحـق 
َمثـــل تلـــك المســـؤولیة  الشـــخص المـــؤمن علیـــه  صـــرف النظـــر عـــن مثـــل ذلـــك الضـــمان أو  ُ

اإلتفاق الصر ح. 
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َإصــا ة جســد ة عرضــیة ألي شــخص الــذي  كــون تحــت عقــد خدمــة أو تلمــذة لــدى المــؤمن 5-  ُ
َعلیه المحدد إسمه أو الشخص المؤمن علیه عندما تنشأ مثل تلك اإلصا ة الجسـد ة مـن أو  ُ ُ

َفي سیاق التوظیف من قبل المؤمن علیه المحدد إسمه أو الشخص المؤمن علیه.  ُ ُ َ ُ
 

َأي إصا ة جسد ة عرضیة أو ضرر  ممتلكات ألي فرد من أسرة الشخص المؤمن علیـه أو  6- ُ
َالذي  قیم معه الشخص المؤمن علیه.  ُ

 
ُأي فقـــدان لـــــ أو ضـــرر لممتلكـــات تعـــود إلـــى أو محـــتَفظ بهـــا  أمانـــة أو فـــي عهـــدة أو تحـــت 7- 

َسیطرة الشخص المؤمن علیه.  ُ
 

تقد م أو اإلخفاق أي خدمات مهنیة أو أي إغفال لها. 8- 
 

شروط خاصة للمسؤولیة الشخصیة 
 

َإذا،  خصــــــــوص أي  مطالبــــــــة  موجــــــــب الوثیقــــــــة،  ــــــــان  حــــــــق للشــــــــخص المــــــــؤمن علیــــــــه  1- ُ ُ
تعو ضــــــا  موجــــــب أي وثیقــــــة تــــــأمین أخــــــرى، عندئــــــذ، لــــــن تكــــــون الشــــــر ة مســــــؤولة عــــــن 
ـــــة للتعـــــدیل فـــــي أي تعـــــو ض،  ـــــأكثر مـــــن نســـــبتها القابل المســـــاهمة  موجـــــب هـــــذه الوثیقـــــة  

تكالیف، رسوم أو نفقات. 

ِ

 
ارر، عــرض، وعــد، ســداد أو تعــو ض بــدون موافقتنــا الخطیــة حیــث 2-   جــب عــدم إعطــاء أي إقــ

َ حـــق لنـــا تـــولى والقیـــام  إســـم الشـــخص المـــؤمن علیـــه  الـــدفاع فـــي أو تســـو ة أي مطالبـــة أو  ُ
ارر أو  َالمتا عــة  إســم الشــخص المــؤمن علیــه لمنفعتــه الخاصــة أي مطالبــة لتعــو ض أو اضــ ُ
خــالف ذلــك و كــون لد ــه التقــدیر الكامــل فــي القیــام  ــأي إجــراءات قانونیــة وفــي تســو ة أي 
َمطالبة و قوم الشخص المؤمن علیه  إعطاء  افة المعلومات والمساعدة  ما قد نطلبها. یتم  ُ
إرســال  ــل خطــاب، مطالبــة، ســند، إســتدعاء و عــالن إلینــا عنــد إســتالمه. یــتم  ــذلك إعطــاء 
ار  ـــأي  َإشـــعار خطـــي لنـــا مباشـــرة عقـــب أن  كـــون لـــدى الشـــخص المـــؤمن علیـــه  ـــذلك إشـــعا ُ
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متا عـة أو تحقیــق قضـائي فیمــا یتعلـق  أ ــة ظـروف قــد ینشـأ عنهــا مطالبـة أو فقــدان  موجــب 
هذه المصادقة.  

 
َ جــوز للشــر ة وفــق تقــدیرها الوحیــد فــي أي وقــت أن تُ ســِد د إلــى الشــخص المــؤمن علیــه فیمــا 3-  ُ

یتعلق  أي مطالبة أو سلسـلة مـن المطالبـات الحـد األقصـى لمبلـغ المنفعـة (عقـب خصـم أي 
مبلــغ (مبــالغ) مــدفوع (مدفوعــة)  الفعــل  تعــو ض) أو أي مبلــغ أقــل  مكــن تســو ة مثــل تلــك 
المطالبــة (المطالبــات) نظیــره ولــدى القیــام  مثــل ذلــك الســداد، فإننــا نتخلــى عــن أداء والــتحكم 
في وال نكون تحـت أي مسـؤولیة قانونیـة أخـرى فیمـا یتعلـق  مثـل تلـك المطالبـة (المطالبـات) 
 إستثناء ما  كـون لسـداد تكـالیف ونفقـات قابلـة لإلسـترداد أو تـم تكبـدها قبـل تـار خ مثـل ذلـك 

السداد.  
 

تأخر األمتعة 
 

َأثنــــاء ســــر ان هــــذه الوثیقــــة، إذا  ــــان ســــیتم ســــداد مبلــــغ إلــــى الشــــخص المــــؤمن علیــــه  مــــا هــــو وارد  ُ
فــــــي شــــــهادة التــــــأمین لــــــدى حــــــدوث حرمــــــان مؤقــــــت ألكثــــــر مــــــن أر عــــــة (4) ســــــاعات مــــــن أمتعــــــة 
جـــــرى إنهــــــاء اإلجـــــراءات الخاصــــــة بهــــــا وذلـــــك مــــــن وقـــــت الوصــــــول إلــــــى الِوجهـــــة  ســــــبب توجیــــــه 

خاطئ في التسلیم.    
 

تأخر الرحلة 
 

أثنــاء  ــون هــذه الوثیقــة ســار ة المفعــول أثنــاء الرحلــة، إذا  انــت الشــر ة الناقلــة العمومیــة التــي رتــب 
الشــخص المــؤمن علیــه للســفر معهــا، قــد تــأخرت ألكثــر مــن أر عــة (4) ســاعات مــن الموعــد المحــدد 
ارب/ إجـــراء صــناعي، الظــروف الجو ـــة  لجــدول الرحلــة المقـــدم للشــخص المــؤمن علیـــه  ســبب اإلضــ
السیئة أو عطل/ تشو ش میكانیكي لشر ة النقل العمومي سوف یتم دفع مبلغ إلى الشـخص المـؤمن 
 .علیه على النحو المبین في شهادة التأمین
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لتجنب الشك، سوف یتم دفع هذه المنفعة فقط  خصوص إما التأخر في نقطة اإلقالع أو عند نقطة 
النزول ولكن لیس  خصوص  لیهما. 

 
األتعاب القانونیة 

 
َسیتم سداد مبلغ عن النفقات القانونیة المتكبدة بواسطة أو نیا ة عن الشـخص المـؤمن علیـه  مـا هـو  ُ ُ
وارد فـي شـهادة التــأمین، سـعیا لمطالبـة عــن تعو ضـات ضـد طــرف ثالـث، والـذي  ــان قـد تسـبب فــي 
َإصا ة جسد ة عرضیة لــ أو وفاة ذلك الشخص المؤمن علیه، عن طر ـق حـادث خـالل رحلـة مـؤمن  ُ َ ُ

علیها.  
 

شروط تسو ة المطالبات التي تنطبق على هذا القسم 
 

نحتفظ  الحق في اإلنسحاب في أي مرحلة وال نكون مسؤولین عن أ ة نفقات أخرى. 1- 
 

ارءات القانونیة وتعیین ورقا ة أي ممثل قانوني. 2-   كون لدینا رقا ة  املة على اإلج
 

المغادرة الفائتة  
 

ُسیتم سداد مبلغ حتى المبلغ المبین في شهادة التأمین عن رسوم إنتقـال ومعیشـة إضـافیة لتسـمح لـك 
َ الوصـــول إلـــى ِوجَهتـــك التالیـــة إذا وصـــل الشـــخص المـــؤمن علیـــه إلـــى المینـــاء، المطـــار أو المحطـــة  ُ

متأخرا جدا  سبب: 
 

ارب، إعتصـام عمـالي، *  َخدمات النقل العام التى  سافر على متنهـا المـؤمن علیـه تـأثرت  إضـ ُ
طقس سيء أو تعطل میكانیكي. 

 
َالسیارة التي  سافر المؤمن علیه على متنها تضررت في حادث أو تعطلت.  *  ُ
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اإلختطاف 

 
َأثناء سر ان هذه الوثیقة، إذا وقع الشخص المؤمن علیه ضحیة إختطاف أثناء رحلة على متن ناقـل  ُ

ُعام، سیتم دفع مبلغ  ما هو محدد في شهادة التأمین. 
 

رحلة مواصلة فائتة   
 

إذا بینمــــــا هــــــذه الوثیقــــــة ســــــار ة، خــــــالل رحلــــــة، فــــــي حالــــــة أن رحلــــــة الســــــفر المواصــــــلة للشــــــخص 
ـــــة الشـــــخص  ـــــل  ســـــبب وصـــــول متـــــأخر لرحل ـــــي نقطـــــة التحو  ـــــد فاتتـــــه ف ـــــه المؤ ـــــدة ق َالمـــــؤمن علی ُ
ارب،  َالمـــــؤمن علیـــــه القادمـــــة  ســـــبب تـــــأثر خـــــدمات النقـــــل العامـــــة التـــــي  ســـــافر علـــــى متنهـــــا  إضـــــ ُ
ُإعتصـــــام عمــــــالي، طقـــــس ســــــيء أو عطــــــل میكـــــانیكي وال یتــــــوفر وســــــیلة نقـــــل مواِصــــــل للشــــــخص 
ـــــم تكبـــــدها  الضـــــرورة  ـــــة أو نفقـــــات ســـــفر ت ـــــر اإلقامـــــة، وجب َالمـــــؤمن علیـــــه، ســـــیتم دفـــــع مبلـــــغ نظی ُ

وعلى نحو معقول حتى مبلغ المنفعة الوارد في شهادة التأمین.  
 

شروط خاصة 
 

َ قوم الشخص المـؤمن علیـه  إتخـاذ  افـة الخطـوات ال الزمـة والفور ـة إلبـالغ و یـل السـفر أو 1-  ُ
د  ضرورة إلغاء ترتیبات السفر.  ُمشِغل الرحلة أو مزود النقل أو اإلقامة إذا وجَِ ُ ُ

 
ُفــي حالــة أي  مطالبــة،  قــوم الشــخص المــؤمن علیــه بتقــد م المســتندات التالیــة إلثبــات صــحة 2-  َ ُ ُ

ُالم طالبة: 
 

تأكید خطي من الناقل المشترك أو شر ة النقل العام.  أ-
 

َدلیل مستندي لسداد الشخص المؤمن علیه للتأمینات، سعر السفر ورسوم اإلقامة.  ب- ُ ُ
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ج- 

 
َنسخ من شهادة طبیة أو شهادة وفاة من طبیب یتولى عالج أسرة الشخص المؤمن علیه.  ُ

ـــة  خصـــوص الحجـــر الصـــحي القصـــري للشـــخص د-  نســـخ مـــن أمـــر إســـتدعاء أو شـــهادة طبی
َالمؤمن علیه  ُ

 
نسخ أصلیة من رسوم السفر واإلقامة  الفندق اإلضافیة التي تم تكبدها. 3- 

 
ا زئدة،  قدم الشخص المؤمن علیه تأكیدا خطی ًا أو 4-  ازت َ في حالة تأخر السفر أو رحلة  حجو ُ

ی  الخسارة من الناقل وذلك إلثبات صحة م طالبته أ و مطالبتها.   ُ ُدلیالً  اً  خط
 

َ قوم الشـخص المـؤمن علیـه  إتخـاذ  افـة اإلحتیاطـات المعقولـة لضـمان أن الحقیبـة التـي تـم 5-  ُ
ارءاتها تم إغالقها ووضع البطاقات علیها  شكل سلیم.   إنهاء إج

 
إذا، بناءا على تقصي آخر، تقرر فیما  عد أن الحقیبة و / أو األمتعة الشخصیة قد ُفِقـَدت، 6- 

َسیتم خصم أي مبلغ تم ال مطالبة  ه وسـداده إلـى الشـخص المـؤ من علیـه  موجـب هـذا القسـم  ُ ُ
من أي دفعة تحت قسم فقدان أو ضرر أمتعة وممتلكات شخصیة.  

 
َفي حالة الفقدان، یتعین على الشخص المؤمن علیه الحصول على تقر ـر  تـابي  مثـل ذلـك 7-  ُ

الفقدان إما على هیئة تقر ر شرطة، تقر ر فقدان أمتعة فـي حالـة وقـوع الفقـدان خـالل السـفر 
جوا، أو تقار ر مماثلة من شر ات نقل.  

 
َفــي حالــة رحلــة مواصــلة فائتــة،  قــوم الشــخص المــؤمن علیــه بتقــد م تأكیــد خطــي مــن الناقــل 8-  ُ

ُإلثبات صحة  مطالبته أو م طالبتهـا مـع إ صـاالت عـن النفقـات المتكبـدة. لتجنـب الشـك، فـي  ُ ُ
َحال أن  صبح الشـخص المـؤمن علیـه  سـتحق إسـترداد أو تعـو ض لكافـة أو جـزء مـن مثـل  ُ
ُتلــك النفقــات مــن أي مصــدر آخــر، أو  ــان هنــاك تــأمین آخــر قــائم ضــد األحــداث المغطــاة 
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تحــت هــذا القســم، ســوف نكــون مســؤولین فقــط عــن الز ــادة عــن المبلــغ القابــل لإلســترداد مــن 
مثل ذلك المصدر أو التأمین اآلخر.  

 
َ قوم الشخص المؤمن علیه  إتخاذ  افة اإلحتیاطات المعقولة من أجل سالمة  افـة األمـوال 9-  ُ

الشخصیة والممتلكات الشخصیة. 
 

ُفیما  خص اإلختطاف، یتعین أن ُترَفق أ ة  مطالبات بتقر ر شرطة أو تقر ر صادر بواسطة 10- 
َالناقل المشترك یؤ د أن الشخص المؤمن علیه  ان ضحیة مثل ذلك اإلختطاف.   ُ

 
إستثناءات السفر 

 
ُإضافة إلى اإلستثناءات العامة، لن نكون مسؤولین عن م طالبات تنشأ  شكل مباشر أو غیر مباشـر 

من: 
 

ُأ ة نفقات متكبدة أو دفعات یتم سدادها عقب مدة الوثیقة. * 
َعدم قدرة الشخص المؤمن علیه على السفر ألسباب مالیة أو مجرد عدم المیل للسفر. *  ُ
أي رحلة یتم القیام بها على العكس من نصیحة طبیب.  * 
أ ة حاالت قائمة من قبل. * 
ُاإلنهیار أو العجز المالي للو یل أو و یل السفر أو مشِغل الرحلة.  * 
ُإنتقــال عــدوى اإلصــا ة  مــرض متالزمــة نقــص المناعــة المكتســبة (ایــدز)، أي مــرض یتعلــق * 

 اإلیدز أو أي مرض جنسي منقول. 
ارءات جنائیــة ألي شــخص تعتمــد علیــه الرحلــة المحجــوزة، غیــر *  تصــرف غیــر قــانوني أو إجــ

الحضور  موجب أمر إستدعاء  شاهد في محكمة. 
أي حالـــــة تـــــنجم مـــــن أو تكـــــون مضـــــاعفات حمـــــل، والدة، إجهـــــاض ( إســـــتثناء اإلجهـــــاض * 

العرضي) أو إسقاط الجنین. 
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ا ركـب یـدفع سـعر سـفر *  اـرن،  خـالف أن  كـون  َمشار ة الشخص المؤمن علیه في رحلـة طی ُ
ارن مرخصــة  ُعلــى مــتن طــائرة ذات أجنحــة ثابتــة یــتم توفیرهــا  وتشــغیلها مــن قبــل شــر ة طیــ

أصوال للنقل المنتظم لر اب.  
َتكالیف ونفقات واجبة السداد من قبل أو قابلة لإلسـترداد مـن مشـِغل رحلـة الشـخص المـؤمن *  ُ ُ

ارن، الفندق أو مزود آخر إلقامة أو نقل.  علیه، شر ة الطی
اررا  عــدم البقــاء فــي مكــان اإلقامــة المحجــوز لــه / لهــا  ــالرغم *  َإتخـاذ الشــخص المــؤمن علیــه قــ ُ

من أنه ُ عتبر أن ذلك أمرا آمنا ومقبوال أن  ستمر في اإلقامة هناك. 
ُأي نفقات قانونیة متكبدة بدون موافقتنا الخطیة،  وهي الموافقة التي یتعین عدم حجبهـا علـى * 

نحو معقول. 
أي نفقات قانونیة متكبدة قبل منح مساعدة من قبلنا. ُ* 
أي نفقـات قانونیـة  خصـوص أي مطالبـة جـرى اإلبـالغ عنهـا  عـد أكثـر مـن 180 یومـا مـن * 

بدء الحادث الذي یؤدي إلى مثل تلك المطالبة. 
أي نفقات قانونیـة  خصـوص أي مطالبـة حیـث، برأینـا، یوجـد إحتمـال غیـر  ـاف  الحصـول * 

على منفعة معقولة. 
اجرءات السفر وفقـا لخـط السـیر المـزود أو المـزودة *  َإخفاق الشخص المؤمن علیه في إنهاء إ ُ َ ُ َ ُ

 ه. 
ار ات مدنیة قائمة أو معلنة قبل بدا ة الرحلة. *  اضرب أو إعتصام عمالي أو إضط ُأي إ
اـرءات *  َالوصــول المتــأِخر للشــخص المــؤمن علیــه إلــى المطــار أو المینــاء  عــد موعــد إنهــاء إجـ ُ ُ

السفر. 
أي فقدان لم یتم اإلبالغ عنه إلى إما الشرطة أو الناقل خالل 24 ساعة من إكتشاف ذلك. * 
أي حقائب و/أو أمتعة شخصیة ُأرِسَلت  موجب وثیقة شحن جوي أو وثیقة شحن.  * 
ُأي تصـــرف غیـــر شـــرعي أو غیـــر قـــانوني مـــن قبـــل الشـــخص المـــؤمن علیـــه  أو مصـــادرة، *  َ ُ

إحتجاز، إتالف من قبل الجمارك أو جهات أخرى. 
أي إنخفاض للعملة أو حاالت نقص  سبب أخطاء أو إغفاالت خالل أ ـة معـامالت تنطـوي * 

على أموال.  
فقدان أو تضرر معدات أثناء إستخدامها. * 
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ارر المتعمد أو سوء اإلستخدام الجسیم للمعدات. *  َاإلض ُ
الحرب أو عملیة حر یة، غزو، فعل عدو أجنبي، األعمال العدائیة (سواء  ان قد تم إعـالن * 

ار ات مدنیـــة،  الحــرب أو ال)، حــرب مدنیــة، تمـــرد، ثــورة، إنتفاضــة، عصـــیان، شــغب، إضــط
مــؤامرة، القــوة العســكر ة أو قــوة مغتصــبة، أحكــام عرفیــة، حصــار، أو أي أحــداث أو أســباب 
تقرر إعالن أو إنفاذ األحكام العرفیة أو حصار، مصادرة، حجر أو لـوائح جمر یـة أو تـأمیم 

بواسطة أو  موجب أمر أي حكومة أو سلطة عامة أو محلیة، 
فعل اإلرهاب، * 
إســـتخدام، إطـــالق أو تهر ـــب مـــواد نوو ـــة والتـــي یـــنجم عنهـــا  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر * 

ُتفاعل أو إشعاع نووي أو تلوث إشعاعي. نشر أو إستخدام مواد ممِرضة أو بیولوجیة سامة 
ُأو  یمیائیة، إطالق مواد ممِرضة أو بیولوجیة سامة أو  یمیائیة. 

 
محتو ات المنزل 

 
  قــدم هــذا الجــزء مــن الوثیقــة تفاصــیل  املــة عــن التغطیــة. ســیتم تــوفیر التغطیــة  النســبة لفقــدان أو 

تضرر  سبب:  
  

ارعاة إستثناءات محددة وذلك  حسب صیاغات الوثیقة، 1-  ضرر عرضي مع م
 

سوف نوفر تغطیة عن ضرر بواسطة وسائل خارجیة عرضیة للمحتو ات أثناء وجودها  منزلك. 
 إستثناء: 

 
ضرر لمال س، عدسات الصقة، طوا ع، طعام في غرف تجمید ودراجات هوائیة. * 
ضــرر  ســبب البلــي والتلــف، اإلســتهالك، تــأثیر الضــوء، أحــوال جو ــة أو أي ســبب تشــغیلي * 

متدرج. 
ضرر ینشأ من حشرة العتة، الهوام، التفشي، رطو ة، صدأ، تعفن رطب أو جاف. * 
ضرر  سبب عملیة تنظیف، غسیل، إصالح أو ترمیم أي مادة. * 
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إخفــاق، خســارة أو ضــرر لــیس  شــكل مباشــر نتیجــة أو  عــود إلــى حــادث  مــا فــي ذلــك، لكــن * 
دون حصر، عطل  هر ائي أو میكانیكي.  

ضرر  سبب قطبیة غیر صحیحة من  طار ة. * 
ارص أو تسجیالت. *  ضرر ألشرطة تسجیل، أق
ارخیص، معلومات مخزنة إلكترونیا أو  أي طر قة أخرى. *  ُبرامج  مبیوتر، ت
مواد غذائیة، مشرو ات  حولیة، منتجات تبغ وأدو ة.  * 
ضرر  سبب حیوانات أو طیور منزلیة. * 
ضرر ألبواب الفرن الزجاجیة أو زجاج زخرفي في نتوءات أفران الطبخ. * 
الخسارة التبعیة. * 
التلوث من أي نوع، األتر ة، المفعول أو التفاعل الكیمیائي * 
فقدان أو ضرر  سبب عیوب تصنیع. * 
ارت، قوارض، طیور، نمل أبیض وحیوانات.  *  فقدان أو ضرر  سبب هوام أو حش
ارضــه، تــأجیره، تــأجیره مــن البــاطن  لیــا أو *  فقــدان أو ضــرر بینمــا  كــون المنــزل قــد جــرى إق

جزئیا. 
اإلختفاء الغامض. * 
ُفقدان أو ضرر مستثنى تحدیدا في أي مكان آخر  القسم 3 هذه الوثیقة.  * 
 

و 
 

الحر ق والمخاطر المرتبطة  ه: 2- 
حر ق، إنفجار، صواعق، زالزل أو دخان،  إستثناء  1- 
الفقــــدان أو الضــــرر  ســــبب الحــــرق، التشــــییط، اإلنصــــهار أو ضــــرر ینــــتج عنــــه أو  حــــدث * 

 التدر ج خالل مدة زمنیة. 
عاصفة وفیضان،  إستثناء 2- 
فقدان أو ضرر  سبب صقیع. * 
فقدان أو ضرر  سبب إرتفاع مستوى المیاه الجوفیة. * 
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ار ات مدنیة، إضرا ات و ضطرا ات عمالیة،  إستثناء 3-  شغب، إضط
فقدان أو ضرر لم یتم إبالغ الشرطة  شأنه وذلك خالل سبعة أ ام * 
فقدان أو ضرر لبضاعة في غـرف التجمیـد و/أو الثالجـات  سـبب إنقطـاع الكهر ـاء  نتیجـة * 

َمباشرة أو غیر مباشرة لتصرف متعمد بواسطة جهة التور د و/أو موظفیها  ُ
فقدان أو ضرر  قع بینما  كون المنزل مترو ا غیر مأهول.  * 
 

ُأشخاص خبثاء أو مخر ین،  إستثناء: 4- 
ُفقدان أو ضرر  سبب أي موظف، ضیف أو مستأجر أو أنت أو أي فرد من عائلتك. * 
عندما ال تقوم  إبالغ الشرطة. * 
فقدان أو ضرر  قع بینما  كون المنزل مترو ا غیر مأهول. * 
 

ارت أو أجهـــزة أخـــرى جو ـــة مـــن المـــواد الســـاقطة 5-  اإلصـــطدام بواســـطة ســـیارة، حیوانـــات، طـــائ
منها،  إستثناء: 

فقدان أو ضرر  سبب حیوانات منزلیة. * 
 
ازت تدفئة مثبَتة. -1 6 ازنات المیاه، األنابیب، األجهزة الثابتة أو تجهی ُتسرب المیاه من خ
 

ازت تدفئة مثبَتة،  إستثناء: 2-  ُتسرب وقود التسخین من تجهی
 

فقدان أو ضرر بینما  كون المنزل مترو ا غیر مأهول أو غیر مفروش  أثاث. * 
ازت سباكة أو أجهزة یتسرب منها الماء أو الز ت *  فقدان أو ضرر لمكون، مصدر، تجهی
تكلفة تحدید موضع و صالح مصدر تسرب الماء أو الز ت. * 
 

السرقة أو محاولة سرقة من المنزل،  إستثناء: 7- 
ُفقدان أو ضرر  سبب أي ضیف، مستأجر، موظف أو  سببك أو أي فرد من عائلتك. * 
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عندما ال تقوم  إبالغ الشرطة. * 
فقدان أو ضرر بینما  كون منزلك مترو ا غیر مأهول أو غیر مفروش  أثاث. * 
فقدان ال  مكن تفسیره و/أو إختفاء غامض. * 
 

اردیــو أو تلفــاز ســاقط  ســتقبل هوائیــات ( مــا فــي ذلــك أطبــاق األقمــار الصــناعیة)، تثبیتــاتهم 8- 
والصواري الخاصة بهم. 

 
ضرر  سبب أشجار أو فروع ساقطة،  إستثناء: 9- 
ضرر ألشجار * 
تكلفة رفع أشجار أو فروع ساقطة. * 
 

ُسیتم تغطیة المؤمن علیه  النسبة للمنافع التالیة وذلك  حسب شهادة التأمین: 
 

محتو ات في منزلك:
 

 سوف توفر الشر ة تغطیة عن الخسارة أو الضرر للمحتو ات  المنزل. 

محتو ــات تـــم نقلهــا مؤقتـــا:

 

 فقــدان أو ضـــرر لمحتو ــات بینمـــا یــتم نقلهــا مؤقتـــا للتنظیــف، التجدیـــد، 
ارض مماثلـــة أخـــرى فـــي أي مكـــان بـــذات العقـــار أو أي عقـــار آخـــر ضـــمن الحـــدود  اإلصـــالح أو أغـــ

ارفیة،  إستثناء:  الجغ

فقدان أو ضرر بواسطة عاصفة أو فیضان لممتلكات لیست في مبنى. * 
ُفقدان أو ضرر بینما یتم نقلها للبیع أو العرض أو مستودع أثاث. * 
 

ارء:  ســــوف تــــوفر الشـــر ة تغطیــــة عــــن فقــــدان أو ضــــرر لمحتو ــــات فــــي العــــراء محتو ــــات فــــي العــــ
ُداخــــل حـــــدود األرض التـــــي تعـــــود إلـــــى المنـــــزل حتـــــى مبلـــــغ  مـــــا هـــــو محـــــدد فـــــي شـــــهادة التـــــأمین، 

 إستثناء: 
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فقدان أو ضرر  سبب عاصفة أو فیضان. (أ) 
فقدان أو ضرر  قع عقب ترك المنزل غیر مأهول لـــ 60 یوما متتا عة، و / أو (ب) 
(ج) 

 
ادرجات هوائیة.  فقدان أو ضرر ل

فقــدان أو ضــرر لمحتو ــات عنــد اإلنتقــال لمنــزل جدیــد:

 

 ســوف تــوفر الشــر ة تغطیــة عــن فقــدان أو 
ضرر لمحتو ات أثناء اإلنتقال من منزل إلـى آخـر  مـا فـي ذلـك التحمیـل والتفر ـغ داخـل دولـة ا ع م 

شر طة أن یتم تنفیذ عملیات اإلنتقال تلك بواسطة مقاولي نقل أثاث محترفین،  إستثناء: 

ضرر ناشئ من البلي واإلستخدام، اإلستهالك، تأثیر الضوء، (أ) 
ضــرر  ســبب أحــوال جو ـــة، حشــرة العتــة، الهــوام، التفشـــي، رطو ــة، صــدأ، تعفــن رطـــب أو (ب) 

جاف، 
أي سبب تشغیلي متدرج، عملیة تنظیـف، غسـیل، إصـالح أو تـرمیم، أي عطـل  هر ـائي أو  (ج) 

ارء، مــواد مــن الــذهب أو البالتــین،  ارت، فــ میكــانیكي، الخســارة التبعیــة، مــال، عمــالت، مجــوه
ـــــة،  ـــــوع، الكتـــــب التجار  ـــــة، صـــــكوك أو مســـــتندات مـــــن أي ن ارق مالی األحجـــــار النفیســـــة، أو

المخطوطات والطوا ع و/أو  
احر و/أو جوا. (د)  ضرر خالل اإلنتقال  

 
ُ إذا تضـرر منـزل المـؤمن علیـه وأصـبح غیـر مؤهـل للسـكن ألي خسارة إ جار أو تكلفة سـكن بـدیل: َ ُ

سبب وارد في التغطیة، سیتم دفع مبلغ عن:  
خسارة اإل جار أو 1- 
أ ــة نفقــات إضــافیة معقولــة تــم تكبــدها  الضــرورة للســكن البــدیل خــالل الفتــرة الالزمــة إلعــادة 2- 

المسكن إلى حالة السكن،  إستثناء:  
ُأ ة تكالیف تكون عائلة ال مؤمن علی ه مضطرة لسدادها  مجرد أن  صبح المنزل قابال للسكن *  َ ُ

من جدید. 
ُأ ة تكالیف یوافق المؤمن علیه أن  سددها دون إذن خطي منا.  * 
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إستبدال أقفال ومفاتیح: إذا  انت مفاتیح أقفال لـــــ: 
األبواب الخارجیة للمنزل. 1- 
ازئن منزلیــة مثبتــة  ــالمنزل، ســیتم دفــع مبلــغ عــن تكلفــة إســتبدال 2-  ُســرقة أنظمــة اإلنــذار أو خــ

اجزء المیكانیكیة للقفل.   األقفال أو األ
 

ازئــر: ازئــرك األمتعــة الشخصــیة ل  ســتقوم الشــر ة  الســداد عــن فقــدان أو ضــرر  األمتعــة الشخصــیة ل
(غیــر النقــدي، عملــة، أشــیاء ثمینــة، وثــائق) بواســطة أي مــن األســباب الــواردة فــي التغطیــة وتحــدث 

 المنزل. 
 

ُ یتم تـوفیر تـأمین لمبلـغ  مـا هـو محـدد فـي شـهادة التـأمین والـذي تكـون مسـؤوال ُمسؤولیة المستأجر:
عنه قانونا  حسب عقد اإل جار  النسبة لما یلي والذي  كون مملو ا من قبل المالك: 

 
ازت  وتر یبات المنزل  والمالك 1-  فقدان أو ضرر لتجهی

 
ِ كل جـزءا مـن المبنـى  مـا فـي ذلـك زجـاج فـي وحـدات لوحـة 2-  ُالكسر العرضي لزجاج مثَ بت ُ  شـ

ارحیض شـطف،  ُشمسیة، حمامات مر بة، أحواض الدش المسـطحة، زجـاج حـاجز الـدش، مـ
أحواض غسیل، رشاشات الماء،  راسي الحمام، البالوعات، أحواض وصهار ج حمام. 

 
ضرر عرضي بواسطة وسیلة خارجیة لــــــ: 3- 
كابالت أو أنابیب تحت األرض توفر خدمات إلى أو من المبنى. * 
اخزنات الصرف الصحي وأغطیة تفتیش الصرف. * 
 

 إستثناء: 
ارد المنزل (أ)  إصا ة، وفاة أو مرض أي من أف

ارد (ب)  َفقدان لــ أو ضرر ممتلكات مملو ة أو  عهدة أو تحت سیطرة المؤمن علیـه أو أي مـن أفـ ُ
األسرة 
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إتفاق ما لم تكن المسؤولیة ستكون قائمة بدون اإلتفاق (ج) 
ارد األسرة (د)  َوظیفة، أعمال أو مهنة الم ؤ من علیه أو أي من أف ُ
ارت ذات دفـــع میكـــانیكي أو (ه)  أي مســـؤولیة تنشـــأ  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر مـــن أي ســـیا

ارت بدون طیـار، مر بـات  كهر ائي (غیر معدات البستنة) قوارب، طائرة، نموذج طائرة، طائ
ارجة  هر ائیة، بیوت متنقلة، م عدات نقل شخصیة لألطفـال، والبـالغین،  ُجو ة بدون طیار، د
ُمعـدات تســتخدم تقنیــة اإلنســان اآللــي، أي أجهــزة إلكترونیــة مصــممة لیــتم تشــغیلها إلســتخدام 
َترفیهي  ما في ذلـك ملحقاتهـا المملو ـة مـن قبـل أو  عهـدة أو تحـت سـیطرة المـؤمن علیـه أو  ُ

ارد أسرتك أو أي أشخاص آخر ن.   أي من أف
ارد األسرة. (و)  َأي مسؤولیة تنشأ من ملكیة أرض أو مباني من قبل المؤم ن علیه أو أي من أف ُ
افرد األسرة غیر المنزل. (ز)  أي مسؤولیة تنشأ من شغل أرض أو مبنى بواسطة أي فرد من أ
أي مسؤولیة تنشأ من تصرف متعمد. ُ(ح) 
عقد خدمة و نشأ من العمل الذي تم تعیینهم للقیام  ه. (ط) 
ُأي مسؤولیة تنشأ من نقـل أي مـرض معـٍ د أو فیـروس  عـاني منـه أي فـرد مـن األسـرة أو أي (ي) 

خادم منزلي. 
أي مسؤولیة تنشأ من سباق صید. (ك) 
َأي مسؤولیة تكون مؤمن علیها بواسطة أو سیتم التأمین علیهـا بواسـطة أي وثیقـة أخـرى إذا (ل)  ُ

لم تكن هذه موجودة. 
أي مسـؤولیة تنشــأ  شـكل مباشــر أو غیــر مباشـر مــن أو نتیجـة لــــ أو  ــأي حـال مــن األحــوال (م) 

تنطوي على االسبستوس (حر ر صخري). 
خسارة أو ضرر بینما  كون منزلك مترو ا غیر مأهول أو غیر مفروش  أثاث. (ن) 

 
فــي حــال وفاتــك أنــت أو عضــو فــي أســرتك الــذي یتقــدم  مطالبــة، ســیكون لــدى ممثلــیهم الشخصــیین 

القانونیین حما ة هذه التغطیة.  
 

ــة عمــل: ــة و طاق ارتی ــة إما ــادة، تصــر ح عمــل، هو  ــدان جــواز ســفر، رخصــة قی  ســتقوم الشــر ة فق
ارتیـة و طاقـة عمـل  بتعو ض تكلفة إستخراج جواز سفر جدید، رخصة قیادة، تصر ح عمل، هو ـة إما
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ارفي و ینمـا تكـون فـي  جدیدة والتي تضررت على نحو عرضي أو ُفقَدت بینما تكون داخل الحد الجغ
مكان آخر  العالم على نحو مؤقت لمدة ال تز د عن 90 یوما في أي فترة تأمین. 

ِ

ارعاة الحد األقصى للمبلغ  الحد األقصى للمبلغ الذي  مكن تعو ضه للوثیقة هو 1,000 درهم، مع م
ُكما هو محدد في شهادة التأمین.  

 
شر طة دائما أن:  

 
َهذه التغطیـة تنطبـق فقـط علـى المـؤمن علیـه، الـزوج أو الزوجـة وحتـى طفلـین إثنـین  قیمـون 1-  ُ

 شكل طبیعي في المنزل 
 

لن تكون الشر ة مسؤولة عن تكالیف التجدید أو التمدید للوثیقة المفقودة أو المتضررة والتي 2- 
كان یتعین علیك تحملها لو لم  كن هناك فقدان.  

 
ـــة:  ـــدات المحمول ـــات الشخصـــیة، األشـــیاء القیمـــة والمع ســـوف تقـــوم الشـــر ة  الســـداد عـــن  ُال متعلق

َال متعلقات الشخصیة للمؤمن علیه، األشیاء القیمة والمعدات المحمولـة الخاصـة  ـه فـي حالـة الفقـدان  ُ ُ
ُأو الضرر بوسیلة عرضیة وذلك حتى المبلغ المؤمن  ه المبین في الجـدول بینمـا  كـون ضـمن الحـد  ُ
ارفي و ینما  كون في مكان آخر  العالم على نحو مؤقت لمدة ال تز د عن 90 یوما في أي فترة  الجغ

ُتأمین لغا ة مبلغ  ما هو محدد في شهادة التأمین،  إستثناء: 
 

فقدان أو ضـرر  سـبب البلـي واإلسـتخدام، اإلسـتهالك، فـي عملیـة تنظیـف، غسـیل، إصـالح * 
أو تــرمیم أي مــادة، تــأثیر الضــوء، أحــوال جو ــة، حشــرة العتــة، الهــوام، أو أي ســبب عامــل 

تدر جي آخر. 
ضرر  مضارب ألعاب ر اضیة، عصیان، مضارب وأند ة أثناء اللعب. * 
الزالجات ( ما في ذلك العصیان واألغلفة)، الزوارق، المعدات شبه المائیة، معدات التخییم. * 

ر وب الخیل. 
العدسات الالصقة وعدسات القرنیة والمساعدات السمعیة. * 
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المصادرة أو اإلحتجاز من قبل الجمارك أو غیرها من الجهات الرسمیة. * 
الخسارة التبعیة. * 
فقدان أو ضرر ألشیاء ُترِ ت دون رقا ة في منطقة یدخلها العامة. * 
فقدان ال  مكن تفسیره و/أو إختفاء غامض. * 
َعطل، خسارة أو ضرر ال  كون  شكل مباشر نتیجـة لـــ أو ُینسـب إلـى حـادث  مـا فـي ذلـك، * 

لكن دون تحدید، عطل  هر ائي أو میكانیكي. 
فقـــــدان أو ضـــــرر  ســـــبب إســـــتخدام تجـــــاري أو مهنـــــي  خصـــــوص آالت موســـــیقیة، معـــــدات * 

ارت تصو ر ور اضیة.  واكسسوا
ــــة *  فقــــدان، ســــ رقة أو ضــــرر ألمــــوال شخصــــیة،  طاقــــات إئتمــــان، أو ارق مالیــــة (ســــندات قابل

ِمث ل قیمة مالیة، سواء  انت أوراق مالیـة لـدین علـى الغیـر – مثـل  لإلستبدال، قابلة للتداول تُ 
ارق مالیة تمثل حقوق ملكیة – مثل األسهم والحصص أو عقود  الصكوك وسندات الدین، أو
اارت وعقـود الم بادلـة) والمسـتندات مـن  ُمشتقة – مثل العقود المقدمة، العقود المستقبلیة، الخیـ ُ ُ ُ

أي نوع.  
فقدان، سرقة أو ضرر لمحتو ات،  ضاعة وأجهزة منزلیة. * 
ارقبــة  خــالف مــا  كــون  مــن صــندوق ســیارة خلفــي مغلــق لألمتعــة، *  ُســرقة مــن ســیارة لیســت م ُ

ُمقصــــورة أمتعــــة مغلقــــة أو صــــندوق التــــابلوه عقــــب دخــــول قصــــري وعنیــــف للســــیارة المغلقــــة  ُ
 إحكام.  

ار أو جوا  موجـب بولیصـة شـحن، بولیصـة شـحن جـوي *  ُفقدان أو ضرر لممتلكات مرسلة  ح
أو وثیقة مماثلة. 

كسر أوتار أي آلة موسیقیة. * 
ارت ذات دفع میكانیكي أو  هر ائي. *  ادرجات نار ة أو أي سیا
الماشیة والحیوانات األلیفة. * 
ادرجات الهوائیة فقط: *   خصوص ال
ارض تجار ة. -  فقدان أو ضرر بینما یتم إستخدامها لسباق مضمار أو أغ
ُالسرقة مالم تكن في مبنى أو مؤمنة  إحكام في شئ غیر قابل للحر ة. - 



44 
 

ارجـة الهوائیـة أو مـالم یـتم سـرقة أو -  ارت مالم  كن  سـبب حـادث للد فقدان أو ضرر لإلكسسوا
ارجة الهوائیة بواسطة حر ق في ذات الوقت.  إتالف الد

أ ة بنود تتجاوز حد المادة المفردة مالم یتم تقد م قائمة لنا. * 
ُأي معدات محمولة لم یتم اإلعالن عنها في وقت التسلیم. * 
فقدان، سرقة أو ضرر عنما تكون متعلقاتـك الشخصـیة أو مسـتنداتك الشخصـیة خـارج دولـة * 

ارت العر یة المتحدة لمدة إجمالیة 90 یو ما أو أكثر في أي فترة تأمین.   اإلما
ُأى فقدان، إتالف أو ضرر مستثنى تحدیدا في أي مكان آخر بهذه الوثیقة. * 
 

األموال الشخصیة و طاقات اإلئتمان: 

ُ
 

سوف نوفر تغطیة ألموالك الشخصـیة و طاقـات اإلئتمـان فـي 
اغرفــي و ینمــا تكــون فــي مكــان  حالــة الفقــدان أو الضــرر بوســائل عرضــیة بینمــا تكــون داخــل الحــد الج
ُآخر  العـالم علـى نحـو  مؤقـت لمـدة ال تز ـد عـن 90 یومـا فـي أي فتـرة تـأمین، وذلـك حتـى مبلـغ  مـا 

هو محدد في شهادة التأمین.  

یــتم تــأمین  طاقــات اإلئتمـــان فقــط ضــد أي فقـــدان  نتیجــة ســوء إســـتخدام بواســطة أي شــخص غیـــر 
ُمصــرح لــه عقــب فقــدان أو ســرقة أي  طاقــة مــن هــذا القبیــل قبــل أن تكــون شــر ة البطاقــة قــد تلقــت 

ار  الفقدان وشر طة أن تلتزم  الشروط التي  موجبها تم إصدار البطاقة،  إستثناء:  إشعا
عجز نتیجة خطأ أو سهو. * 
حاالت فقدان لم یتم إبالغ الشرطة  شأنها. * 
فقدان  طاقات إئتمـان لـم یـتم اإلبـالغ بهـا للشـر ة التـي تقـوم  إصـدار البطاقـات وذلـك خـالل * 

24 ساعة من إكتشاف ذلك.  
 

وفــاة أو عجــز  لــي دائــم ( النســبة لخــدم منزلــي  ســبب حــادث)  مــا فــي ذلــك اإلعــادة إلــى أرض 
ارء حـادث أو عجـز  لـي  امـل  حسـب شـروط وأحكـام الوثیقـة لخـادم منزلـي الوطن:  في حالة وفاة ج

َعین من قبلك و موجب عقد خدمة معك، تقوم الشـر ة  سـداد مبلـغ مقطـوع  مـا هـو محـدد فـي  ُمقیم م ُ ُ
شهادة التأمین. یتعین أن ینشأ سبب اإلصا ة أو المرض خالل فتـرة التـأمین و ـنجم مـن العمـل الـذي 

تم توظیفهم للقیام  ه، في أي مكان بدولة ا ع م حیث  قع منزلك.  
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ُإضافة إلى ذلك، تقوم الشر ة  سداد مبلغ مقطوع  ما هو محدد في شهادة التأمین من أجـل اإلعـادة 
اـرء  إلى أرض الوطن في حالة وفاته / وفاتها أو عجزه / عجزها الكلي الدائم عقب إصا ة جسـد ة ج

حادث.  
 

ُلن تقوم الشر ة  السداد ألي مطالبة تنشأ من أي مما یلي:  
 

المهام والوظائف الخطرة. (أ) 
ادرت. (ب)  ُالمشرو ات الكحولیة المسِكرة أو المخ ُ
إصا ة النفس أو المرض. (ج) 
األشخاص أكبر من سن 64 أو دون سن 18 في وقت الحادث، و/أو (د) 
أي مرض، ِعلة أو خلل طبي (ه) 

   
إستثناءات تأمین المنزل 

تنطبق هذه اإلستثناءات على  افة أقسام وثیقتك. ال تغطي وثیقة التأمین هذه: 
 

الحرب واإلرهاب أ- 
فقــدان، ضــرر، تكلفــة، نفقــة أ ــا  انــت طبیعتهــا تكــون  شــكل مباشــر أو غیــر مباشــر  ســبب،  

ناجمــة عــن أو مرتبطــة  ــأي ممــا یلــي  صــرف النظــر عــن أي ســبب أو حــدث آخــر  ســاهم 
اتزمن أو في أي تسلسل آخر في الفقدان:   ال

الحرب، الغزو، فعل عدو أجنبي ،  أعمال عدائیة أو عملیات حر یـة (سـواء  ـان قـد 1-  
ار ات مدنیـــة  تــم إعـــالن الحـــرب أو ال)، حــرب مدنیـــة، تمـــ رد، ثــورة، إنتفاضـــة، إضـــط

تصل إلى نشو ب أو تبلغ حد إنتفاضة، قوة عسكر ة أو قوة مغتصبة. 
 
 

ــــ أو ضـــرر ممتلكـــات بواســـطة أو 2-  ـــى أو إتـــالف لـ ـــأمیم أو إســـتیالء عل ُم صـــادرة أو ت
حكومة أو سلطة عامة أو محلیة.   موجب أ مر أي  
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أي عمل إرهابي. لغـرض هـذا اإلسـتثناء، فـإن العمـل اإلرهـابي  عنـي أي عمـل،  مـا 3- 
فــي ذلــك، لكــن دون حصــر، إســتخدام قــوة أو عنــف و/أو التهدیــد بهمــا ألي شــخص 
أو مجموعــة (مجموعــات) مــن األشــخاص، ســواء یتصــرف  مفــرده أو نیا ــة عــن أو 
ارض  فیمــا یتعلــق  ــأي منظمــة (منظمــات) أو حكومــة (حكومــات)، یــتم إرتكا ــه ألغــ
ارض مماثلـــة  مـــا فـــي ذلـــك نیـــة التـــأثیر علـــى أي  سیاســـیة، دینیـــة، أیدولیجیـــة أو  أغـــ

حكومة و/أو وضع العامة أو أي قسم من العامة في حالة خوف.  
 

لن نقوم  ذلك  السداد عـن أي فقـدان، ضـرر، تكلفـة أو نفقـة أ ـا  انـت طبیعتهـا تكـون  شـكل مباشـر 
اـرء یـتم إتخـاذه لرقا ـة، منـع، إخمـاد أو  ـأي  أو غیر مباشر  سبب، ناجمة عن أو فیما یتعلق  ـأي إج

حال من األحوال یتعلق  النقاط أ ، ب و/أو ج أعاله.  
 

نشاط إشعاعي ب- 
ـــ أو ضــرر ألي ممتلكــات أ ــا مــا  انــت أو أي 1-   أي حــادث أو أي فقــدان أو تــدمیر لــــ

فقدان أو نفقة أ ا ما  انت  ناجمة أو ناشئة منه أو خسارة تبعیة.    
أي مســـؤولیة قانونیـــة أ ـــا مـــا  انـــت طبیعتهـــا تكـــون  شـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر 2-  

َ هم فیهــا بواســطة أو ناشــئة مــن إشــعاع أو تلــوث مــؤ ن بواســطة نشــاط  ُ ســبب، مســا
ارق وقود نووي. فقط لغرض هذا اإلستثناء،  إشعاعي من أي مخلفات نوو ة من إحت

ارق أي عملیة إنشطار نووي ذاتیة الدعم.  یتضمن اإلحت

 
 
 

أي فقدان عرضي، تلف أو مسؤولیة تكون  شـكل مباشـر أو غیـر مباشـر  سـبب أو 3-  
ُمساَه م فیها بواسطة أو تنشأ من مادة أسلحة نوو ة.    

 
ارقات الصوت ج-  دوي إخت

أي فقدان، ضرر، مسـؤولیة قانونیـة، تكلفـة أو نفقـة مـن أي نـوع  ـان  شـكل مباشـر أو غیـر  
مباشر  سـبب موجـات ضـغط مـن طـائرة أو أجهـزة جو ـة أخـرى تتطیـر  سـرعات الصـوت أو 

أسرع من الصوت.  
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التلوث أو التلوث اإلشعاعي د- 
أي فقدان ینشأ من التلوث أو التلوث اإلشعاعي  إسـتثناء (مـالم یـتم اإلسـتثناء  خـالف ذلـك) 1- 

ُتلف أو تضرر ممتلكات مؤمنة  سبب: 
َتلوث أو تلوث إشعاعي والذي ینجم نفسه عن خطر مؤمن ضده. *  ُ
َأي خطر مؤمن ضده والذي ینجم نفسه عن تلوث أو تلوث إشعاعي *  ُ

أي مسؤولیة فیما یتعلق  مواد نفا ات یتم التخلص منها أو إتالفها. 2- 
 

مخاطر اإلنترنت ه- 
حاالت الفقدان الناشئة  شكل مباشر أو غیر مباشر من: 1- 

فقدان أو تغییر، ضرر أو إنخفاض األداء الوظیفي، توفر أو تشغیل نظام  مبیوتر، أجهزة،  
برامج، برنامج  مبیوتر، مستودع معلومات البیانات، قطعة إلكترونیة صغیرة، دائرة متكاملة 
ُأو جهــاز مشــا ه فــي أجهــزة الكمبیــوتر التــي تنــتج مــن النقــل الخبیــث أو ال متهــاون  وأي نقــل 
الحق فیما  عد (إلكتروني أو غیـر ذلـك) لبرنـامج  مبیـوتر  حتـوي علـى أي رمـز خبیـث و / 
ِدمر،  ما في ذلك، لكن دون حصر، فیروس الكمبیوتر، دودة حاسو یة، قنبلـة منطقیـة،  ُأو م

أو حصان طروادة والتي  مكن أن ُتحَدد على أنها سبب الخسارة. 
 

التعفن و- 
أي فقدان، ضرر، مسؤولیة قانونیة، تكلفة أو نفقة من أي نـوع  انـت  سـبب تعفـن رطـب أو  

تعفن جاف سواء  ان ذلك أو لم  كن سـببه  شـكل مباشـر أو غیـر مباشـر أي تغطیـة أخـ رى  
یتم توفیرها  موجب بولیصة التأمین هذه. 

 
 
 

َالبناء الم عیب ز- 
أي فقدان، ضرر، مسؤولیة قانونیة، تكلفة أو نفقة من أي نوع  ان  سبب أو تـنجم عـن إمـا  

خلل في البناء، تصمیم سيء أو خاطئ، سوء مصنعیة أو إستخدام مواد غیر صحیحة.   
 

التدهور التدر جي ح- 
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أي فقــدان، ضــرر، مســؤولیة قانونیــة، تكلفــة أو نفقــة مــن أي نــوع  ــان  ســبب أو تــنجم عــن  
ارت، الهــــــوام،  البلــــــي والتلــــــف، اإلســــــتهالك ، التآكــــــل، الصــــــدأ، الرطو ــــــة، التكثیــــــف، الحشــــــ
ـــــة تنظیـــــف، صـــــباغة،  ـــــات، الـــــذبول، الصـــــقیع أو أي شـــــيء  حـــــدث تـــــدر جیا، عملی الفطر 

إصالح، تغییر، تجدید، ترمیم أو أي فقدان غیر مباشر. 

 
 
 
 

 أي فقدان، ضرر، مسؤولیة قانونیة، تكلفة أو نفقة من أي نوع:   الضرر القائم والمتعمد:ط-
تقع، أو تنشأ من حدث وقع قبل فترة التأمین، أو • 
ارد أسرتك. • افرد أسرتك أو بتوجیه منك أو أحد أف  تتسبب فیها أنت عمدا أو أحد أ

 
المصادرة والدخول القسري  ي- 

أي فقــدان، ضــرر، مســؤولیة قانونیــة، تكلفــة أو نفقــة مــن أي نــوع یتســبب فیهــا مســئولون أو 
ســلطات تســتخدم القــوة قانونیــا للــدخول إلــى منزلــك أو مصــادرة أو إمــتالك ممتلكاتــك  صــورة 

قانونیة. 
 
 
 

ُالمخادعة ك- 
ُأي فقدان، ضرر، مسؤولیة قانونیة، تكلفة أو نفقة من أي نوع  سبب مخادعـة إال إذا  انـت  

ُالمخادعة الوحیدة الم ستخدمة هي للدخول إلى منزلك.  ُ  
 

الممتلكات التجار ة والمسؤولیة القانونیة ل- 
أي فقدان،  ضرر، مسؤولیة قانونیة، تكلفة أو نفقة من أي نوع:  

 النسبة ألي ممتلكات تمتلكها أو تحتفظ بهـا  ود عـة أو تسـتخدمها فیمـا یتعلـق  ـأي •  
ُتجارة، مهنة أو عمل تجاري  إستثناء أ ي معدات تجار ة  ما هو محَدد؛ أو  ُ

 النســبة ألي مســؤولیة قانونیــة تنشــأ  شــكل مباشــر أو غیــر مباشــر مــن أي تجــارة أو •  
مهنة أو عمل تجاري. 

 
تغیر التار خ وفیروسات الكمبیوتر م- 
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ُأي فقــدان ، ضــرر أو مســؤولیة قانونیــة تصــیب  شــكل مباشــر أو غیــر مباشــر الم عــدات مــن  
خـالل "عــدم التعــرف  شــكل صــحیح علــى البیانـات التــي تمثــل تار خــا  حیــث ال تعمــل  شــكل 
ــــى اإلطــــالق، أو عــــن طر ــــق فیروســــات الكمبیــــوتر. لغــــرض هــــذا  صــــحیح أو ال تعمــــل عل

اإلستثناء، فإن: 

 
 
 
 

ُالمعــدات تشــمل أجهــزة الكمبیــوتر وأي شــيء آخــر مــؤمن علیــه بواســطة هــذه الوثیقــة • 
التي بها قطعة إلكترونیة صغیرة. 

ُأجهـــزة الكمبیـــوتر تشـــمل األجهـــزة، البرمجیـــات، البیانـــات، م عـــدات م عالجـــة البیانـــات •  ُ
ُاإللكترونیـــة وغیرهـــا مـــن  معـــدات الحوســـبة والم عـــدات اإللكترونیـــة الم رتبطـــة  جهـــاز  ُ ُ

كمبیوتر. 
القطــــع اإللكترونیــــة الصــــغیرة تشــــمل الــــدوائر المتكاملــــة وأجهــــزة الــــتحكم الصــــغرى. • 

تتضــــمن فیروســــات الكمبیــــوتر أي برمجیــــة و/ أو برنــــامج  منــــع أي نظــــام تشــــغیل، 
برمجیة أو برنامج  مبیوتر من العمل  شكل صحیح أو ال  عمل على اإلطالق. 

 
فقدان القیمة ن- 

ُأي فقدان في قیمة المباني، المحتو ات أو أي ممتلكات أخرى م ؤمن علیها 
 

الفقدان غیر المباشر س- 
أي فقــدان ال یــرتبط مباشــرة  الحــادث الــذي  كــون وراء قیامــك  المطالبــة، مــا لــم َیــِرد صــراحة 

في هذه الوثیقة. 
 

الممتلكات غیر مغطاة ع- 
أي حاالت فقدان للبنود التالیة: 

الكائنات الحیة •  
ارت ُ•   المر بات اآللیة، المقطورات، عر ات  بیرة مغطاة أو قطع الغیار واإلكسسوا

 
ُمجموعات أو بنود م طا قة ف- 
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ُتتعامل الوثیقة مع  ل بند م نفصـل مـن زوج أو مجموعـة مطا قـة، أو مجموعـة مـن األثـاث،  
ازت والتثبیتـــات،  بنـــد  ازت صـــحیة،  مفروشـــات ناعمـــة أو غیرهـــا مـــن التجهیـــ أطقـــم أو تجهیـــ
ُمنفرد. ستدفع الوثیقة فقط عن البنـود المفقـودة أو المتضـررة. إنهـا ال تـدفع تكلفـة إسـتبدال أو 
ُإســـترداد أو إعـــادة تشـــكیل القطـــع غیـــر المتضـــررة، أو القطـــع التـــي لـــم تكـــن قـــد ضـــاعت أو 
ِشك ل جزءا من مجموعة، طقم أو واحدة من عدد من البنـود المتماثلـة  تضررت، لمجرد أنها تُ 
فــي الطبیعــة، اللــون أو التصــمیم . فــي حــال فقــدان عنصــر مــا فــي مجموعــة أو تضــرره، قــد 
تفقد القطع األخرى من المجموعة  عـض القیمـة، حتـى لـو لـم تكـن قـد تضـررت ماد ـا ذاتهـا. 

ال تغطي البولیصة هذا الفقدان في القیمة. 
 

ُالسجاد الم طابق  ص- 
ُإذا  ـــان لـــد ك ســـجاد  مطـــابق أو غطـــاء أرضـــیة آخـــر فـــي أكثـــر مـــن غرفـــة أو منطقـــة، فـــإن  

الوثیقة تتعامل مع  ل غرفة أو منطقة  شكل منفصل. سوف تدفع الوثیقة فقط عـن الضـرر 
الذي یلحق  السجادة أو غطاء األرضیة التي في الغرفة أو المنطقة حیث وقع الضرر. 

 
 
 

التعفن ض- 
نحن ال نغطي أي فقدان أو ضرر ناجم عن وجـود تعفـن مهمـا  ـان سـببه، أو أي فقـدان أو  

ضرر  سبب التعفن ومع ذلك، ال ینطبق هذا اإلستثناء على الفقـدان أو الضـرر النـاجم عـن 
وجود تعفن ناجم عن حر ق أو برق ما لم تنطبق إستثناءات أخرى. 

 
 
 

شروط عامة 
 

العقد 
ُهذه الوثیقة، وأي مصادقات (إن وجدت)، إستمارة الطلـب (إن وجـدت) وشـهادة التـأمین  ُتشـِك ل  امـل 
ُ  ید ِلي بها الشخص الم ؤمن علیه، في ظل عـدم وج ـود  اطرف. تعتبر جمیع البیانات التي ُالعقد بین األ
ُ   ســتخَد م للــدفاع  غــش، تعهــدات ولیســت ضــمانات. ال یلغــي أي بیــان مــن هــذا القبیــل هــذه الوثیقــة أو

َُعن م طالبة  موجب هذه االتفاقیة ما لم ی ِ رد مثل ذلك البیان في شهادة التأمین المذ ورة. 
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ُال یوجــد و یــل، ولكــن فقــط موظــف مفــوض حســب األصــول مــن قبــل الشــر ة  كــون لد ــه الصــالحیة 
نیا ة عن الشر ة لتمدید موعد سداد قسط التأمین أو  أي شكل من األشكال تعدیل هذه الوثیقة. 

 
تكو ن  افة المنافع  موجـب هـذه الوثیقـة واجبـة السـداد فـي المكتـب الرئیسـي للشـر ة الكـائن فـي دبـي، 

اارت العر یة المتحدة.  اإلم
 

َیوافــق  و قــر  ــل شــخص مــ ؤمن علیــه والشــر ة علــى أن البنــك لــیس فــي أي وقــت و ــیال للشــر ة. أ ــة ِ ُ ُ
ُم طالبات،  منازعات أو تظلمات لحامل وثیقة التأمین فیما یتعلق بهذه الوثیقـة هـي المسـؤولیة الكاملـة  ُ

للشر ة. ستقوم الشر ة  إدارة جمیع المسائل المتعلقة  إدارة الوثیقة مباشرة مع حامل الوثیقة. 
 

حدود السن 
أري  18 سنة إلى 65 سنة، ولكن لیس أكثر من 64 في وقت التسجیل فیما یتعلق  منفعة الوفـاة / الـ

َالطبي الثاني. إذا تم تقد م سنة میالد الشخص الم ؤم ن علیه فقط للشر ة، عندئذ، فإن تار خ المـیالد  ُ
َ النسـبة لهــذه الوثیقـة  كــون 1 ینـایر مــن سـنة مــیالد مثـل ذلــك المـ ؤمن علیــه مـا لــم ُیـذ ر و ــتم تأكیــده  ُ

بواسطة جواز سفر أو  طاقة هو ة وطنیة. 
 

حاملو البطاقة اإلضافیة 
أالري الطبي الثاني  موجب هذه الوثیقة فقـط لحـاملي  تمتد المنفعة الشهر ة فیما یتعلق  منفعة الوفاة و

 طاقات االئتمان األساسیة للبنك. 
 

ارجعة / اإلختبار المجانیة  فترة الم
َ  حــق للشــخص المــؤم ن علیــه اإلســترداد الكامــل لقســط التــأمین إذا تــم إلغــاء التغطیــة  موجــب الوثیقــة  ُ
َمــن قبــل الشــخص المــ ؤمن علیــه خــالل ثالثــین (30) یــوم مــن تــار خ البــدء، وذلــك عــن طر ــق تقــد م  ُ
طلــب مــن خــالل مر ــز االتصــال  البنــك. تحــتفظ الشــر ة  ــالحق فــي رفــض طلــب ثــان عقــب إلغــاء 

َالطلب األول  موجب هذه الخطة من نفس الشخص الم ؤم ن علیه.  ُ
 

كفا ة اإلشعار 
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ُ  عتبــر مثــل ذلــك اإلشــعار الممنــوح للشــر ة أو أي و یــ ل معتمــد للشــر ة، مــع التفاصــیل والــذي  كــون  ُ
َكافیـــا لتحدیـــد الشـــخص المـــؤم ن علیـــه  مثا ـــة إشـــعار للشـــر ة. إن عـــدم إعطـــاء إشـــعار فـــي غضـــون  ُ
َالموعـد المنصــوص علیـه فــي هـذه الوثیقــة ال ُ یبطــل أي مطالبـة إذا إتضــح بواسـطة الشــخص المــ ؤمن  ُ
ُعلیـــه أو ال مســـتفید أنـــه لـــم  كـــن مـــن الممكـــن  شـــكل معقـــول إعطـــاء مثـــل ذلـــك اإلشـــعار فـــي الموعـــد 

المنصوص علیه وأن ذلك اإلشعار قد جرى إعطاؤه في أقرب موعد معقول ممكن  عد ذلك. 
 

المساهمة 
ُال  مكــن للشــخص المــ ؤمن علیــه الم طالبــة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف  موجــب أكثــر مــن  بولیصــة  َ ُ

حما ة 365 واحدة لدى البنك في وقت واحد.  
 

اإلنهاء 
َعلى الرغم من أي شيء مَتضمن في هذه الوثیقة على العكس مـن ذلـك، یـتم إنهـاء المنفعـة الشـهر ة  ُ

َُ موجب هذه الوثیقة فیما یتعلق  الشخص ا لمؤم ن علیه عند حدوث واحد أو أكثر مما یلي: 
 

َ بلوغ الشخص ال م ؤمن علیه الحد األقصى لسن التغطیة؛ 1- ُ
عند دفع م طالبة وفاة  موجب هذه الوثیقة؛ 2ُ- 

َإلغاء هذه الوثیقة من قبل الشخص الم  ؤمن علیه في أي وقت وفقا لشروط وأحكام هذه الوثیقة؛  3- ُ
ارت العر یة المتحدة؛ 4- َ فقدان الم  ؤمن علیه وضعیه إقامته في دولة اإلما ُ
َ إلغاء تأشیرة عمل الشخص الم ؤم ن علیه؛ 5- ُ
ُ لم  عد الشخص الم  ؤمن علی ه مقیما في دولة اإلمارات العر یة المتحدة؛ 6- َ ُ
 -7

 
تار خ إنهاء الوثیقة؛ 

التقید  الشروط واألحكام 
اتزم الشخص الم  ؤمن علیه  شروط هذه الوثیقة وحقیقة البیانات واإلجا ات التي  قدمها الشخص  َإن إل ُ
َُالمــؤم ن علیــه فــي نمــوذج الطلــب / المحادثــة الهاتفیــة وغیرهــا مــن المعلومــات الجوهر ــة التــي  قــدمها 
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َالشخص ال مؤم ن علیه تكون شرطا سا قا ألي مسؤولیة للشر ة. إذا تم تغییـر الظـروف التـي تـم فیهـا  ُ
الدخول في هذه الوثیقة  شكل جوهري دون موافقة خطیة من الشر ة، تصبح الوثیقة  اطلة والغیة. 

 

الم طالبات االحتیالیة ُ
إذا  انــت أي مطالبــة  موجـــب هــذه الوثیقــة  ـــأي حــال مـــن األحــوال إحتیالیــة أو ال أســـاس لهــا، فـــإن 
َجمیع المنافع  موجب هذه الوثیقة سوف یتم  مصادرتها فیما یتعلق  الشخص ال م ؤمن علیه المعني.  ُ ُ

 
التحكیم 

ُإذا نشأ أي خالف فیما یتعلق  المبلغ المزمع سداده  موجب هذه الوثیقة (تم قبول المسؤولیة  خـالف 
ذلــك)، یــتم إحالــة مثــل ذلــك الخــالف إلــى التحكــیم  موجــب قواعــد مر ــز دبــي للتحكــیم الــدولي، والــذي 
تعتبــر قواعــده مدرجــة  اإلشــارة إلــى هــذا البنــد.  كــون مقــر التحكــیم فــي دبــي. اللغــة المســتخدمة فــي 
اـرءات التحكـیم هـي اللغـة اإلنجلیز ـة.  كـون القـانون الحـاكم هـو القـانون  األساسـي لـدبي. فـي حـال  إج

ارر التحكیم نهائیا.  إحالة أي خالف إلى التحكیم،  كون إصدار ق
 

االختصاص القضائي 
ارت العر یـة المتحـدة. فـي حـال عـدم وجـود إتفاقیـة  تخضع هذه الوثیقة  وُتفسر وفقـا لقـوانین دولـة اإلمـا
تحكـــیم ســـار ة المفعـــول بــــین األطـــراف،  ُتحـــال  افـــة المنازعــــات الناشـــئة  م وجبـــه إلـــى االختصــــاص 

اارت العر یة المتحدة.  القضائي الحصري لمحاكم دولة اإلم
 

نقل البیانات 
َ قوم الشخص ال م ؤمن علیه بتزو د الشـر ة  موافقتـه/ موافقتهـا القاطعـة علـى معالجـة، مشـار ة،  نقـل  ُ
َأو الكشف عن البیانات الشخصیة للشخص الم ؤم ن علیه أو أي طرف آخر في هذا العقد،  یفما تم  ُ
اغرض التالیة: (1) تقییم وتقد م هذه  ُالحصول علیها، إلى أي  مست ِلم داخل البلد أو خارجه  وذلك لأل
ازمــات قانونیــة وتنظیمیــة تخضــع  اـرء  مطالبــات تــأمین أو تحلیــل و (3) التقیــد  أ ــة إلت ُالوثیقــة، (2) إجـ

لها الشر ة. 
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اركمیة  المنافع الت
ُ جب عدم تجـاوز الحـد األقصـى للمبلـغ التراكمـي للمنـافع ال مسـتحقة السـداد  موجـب هـذه الوثیقـة ألي 
َشخص المبلغ الوارد في شهادة التأمین. إذا  ان لدى الشخص الم ؤم ن علیه أكثـر مـن وثیقـة صـادرة  ُ
ازم المـــدفوع  موجـــب  افـــة الوثـــائق  عـــن الشـــر ة، عندئـــذ، فیجـــب أن ال یتجـــاوز الحـــد األقصـــى لاللتـــ

الحدود الواردة في شهادة تأمین واحدة ألعلى خطة، و خالف ذلك خضوعا للشروط واألحكام. 
 

إعادة صیاغة وثیقة 
َال   سمح  إعادة صیاغة الوثیقة  عد دفع  مطالبة. في حال ما إذا وِ جَد  أن الشخص المـؤم ن علیـه قـد  ُ ُ ُ
 أُعید تسجیله في الخطة في أي وقت خالل تداول الوثیقة، فإن الوثیقة تصبح  اطلـة والغیـة. لـن یـتم 

َُُدفع أي  مطالبة ولن  كو ن القسط الذي دفعه الشخص الم ؤم ن علیه  ذلك قابال لالسترداد. 
 

عنـــدما یـــتم إنهـــاء الوثیقـــة  ســـبب عـــدم دفـــع قســـط تـــأمین، فـــإن أي قبـــول الحـــق لقســـط تـــأمین و عـــادة 
صیاغة الوثیقة من قبل الشر ة  كون فقط وفق خیار الشر ة. 

 
اإل لغاء 

َ جوز للشخص ال مؤم ن علیه إلغاء هذه الوثیقة في أي وقت عن طر ق تقد م طلب مـن خـالل مر ـز  ُ
ِ خل مثـل ذلـك اإللغـاء  ـأي م طالبـة صـحیحة تنشـأ قبـل ذلـك. إذا  ـان مثـل ذلـك  ُاالتصال  البنك. ال َ  

اإللغاء  عد 30 یوم من تار خ البدء، فإنه لن  كون هناك أي رد لقسط التأمین. 
 

َ جوز للشر ة إلغاء الوثیقـة فـي أي وقـت  مو جـب إشـعار خطـي ُ  سـَل م إلـى الشـخص المـ ؤمن علیـه أو  ُ
ُ یرس ل  البر د إلى آخر عنوان له  ما هو م بین في سجالت الشـر ة التـي تـنص علـى مـا ال  قـل عـن  َ ُ
ُخمسة عشر(15) یوما  عدها  صبح هذا اإللغاء نافذا.  كون  هذا اإللغاء دون المساس  ـأي م طالبـة 

صحیحة صادرة قبله. 
 

التنازل 
اطرف هذه الوثیقـة التنـازل عـن هـذه الوثیقـة  شـكل مباشـر أو غیـر أ)   ال  جوز ألي طرف من أ

مباشر أو أي من حقوقه  و لتزاماته دون موافقة الطرف اآلخر الخطیة المسبقة.   
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ـــازل عـــن ب)   ـــر ا لمســـتفید محفـــوظ للشـــخص المـــؤم ن علیـــه. ال  كـــون أي تن ـــین أو تغیی َحـــق تعی ُ ُ
ار خطیـــا بتغییـــر الم ســـتفید بنمـــوذج مقبـــول  ُمصـــلحة ملزمـــا للشـــر ة حتـــى تتلقـــى الشـــر ة إشـــعا ُ
ُلدى الشر ة. ال تتحمل الشر ة أي مسؤولیة عن صحة مثل ذلك التعیین أو تغییر الم سـتفید 

التنازل. أو  

 
 

 
ج) 

 
ارت أخــرى فــي  ال تكــو ن موافقــة ال مســتفید، إن وجــدت، مطلو ــة لتغییــر ال مســتفید أو أي تغییــ  ُ ُ

الوثیقة.  
 

تزام  أحكام الوثیقة ل اإل 
ُإن عدم اإللتزام  أي من األحكام المتضمنة في الوثیقة یؤدي إلى إ طال جمیع ال مطالبات  موجبها.  ُ

 
أقساط التأمین 

َیتعین دفع  افة أقساط التـأمین  مقـدما مـن قبـل الشـخص المـؤم ن علیـه فـي أو قبـل تـار خ إسـتحقاقها،  ُ ُ
ما لم یتم إعطاء إشعار رسمي  اإلنهاء. 

 
دفع القسط و تار خ سر ان التغطیة 

ار مـن الیـوم الـذي یوقـع فیـه الشـخص المـ ؤمن  َتبدأ التغطیة فیما یتعلق  كل شخص مـؤم ن علیـه إ عتبـا ُ َ ُ
علیه نموذج طلب من البنك/  عطي موافقته للبنك على التسجیل عبر الهاتف. 

 
تجدید البولیصة 

التجدید تلقائي، ومع ذلك تحتفظ الشر ة  الحق في عـرض التجدیـد وأ ضـا الحـق فـي تغییـر األقسـاط 
والشروط واألحكام. 

 
التوافق مع القوانین 

ِ ارضا مع قوانین الوال ة القضائیة التي  ُأي حكم من أحكام الوثیقة،  كون في تار خ سر ان الوثیقة م تع
تصدر فیها الوثیقة، یتم  موجبه تعدیله لیتطابق مع الحد األدنى من متطلبات مثل تلك القوانین. 

 



56 
 

اإلجراءات القانونیة 
 

ارء في القانون أو في حقوق الملكیة لالسـترداد  شـأن الوثیقـة قبـل انقضـاء سـتین  ال یتم القیام  أي إج
اـرء  اترطات الوثیقـة. ال یـتم القیـام  مثـل هـذا اإلج (60) یوما  عد تقـد م إثبـات خطـي للفقـدان وفقا إلشـ

 عد انقضاء ثالثة (3) سنوات من الموعد الذي  ان فیه اإلثبات الخطي مطلوب تقد مه.   
ـ

 
اللغات 

في حال وجود إختالفات حول تفسیر الوثیقة،  سود النص  اللغة العر یة.  
 

الحدود اإلقلیمیة  
ارت العر یة المتحـدة فیمـا یتعلـق  التـأمین علـى  في جمیع أنحاء العالم إال أنه  قتصر على دولة اإلما

المنزل.  
 

توفیر الرعا ة الطبیة 
یتعــین البحــث عــن العــالج الطبــي ومتا عتــه علــى وجــه الســرعة عنــد حــدوث إصــا ة أو مــرض، ولــن 
أري الطبیــب ینشــأ مــن اإلهمــال غیــر  ُتكــون الشــر ة مســئولة عــن ذلــك الجــزء مــن أي م طالبــة والــذي بــ
ُالمعقــول أو ا لمتعمــد أو إخفــاق أي مــ ؤمن علیــه المحــدد إســمه فــي الســعي  والبقــاء تحــت رعا ــة طبیــب  َ ُ ُ

ُم ؤهل. 
 

َكافة المطالبات الناشئة عن حوادث جنائیة یتم دعمها و رفاقها بتقر  ر شرط ة معتم د. •  ُ
 

اـزم •  امرعاة والوفاء الواجبین لهذه الوثیقة من حیث عالقتها  ـأي شـيء یـتم تنفیـذه أو االلت إن ال
ُ ــه مــن قبــل المــ ؤمن علیــه المحــدد إســمه،  كــون شــرطا ســا قا للمســؤولیة عــن ســداد أي دفعــة  َ ُ

 موجب هذه الو ثیقة. 
 

ُللشــر ة الحـــق فـــي الوصـــول إلــى أي ســـجالت طبیـــة حالیـــة أو ســا قة للمـــ ؤمن علیـــه المحـــدد •  َ ُ
ُإسمه مـن أجـل إنهـاء و / أو ال مضـي قـدما فـي تقیـیم ال مطالبـة و / أو تقـد م مسـاعدة طبیـة.  ُ
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ـــر المـــ ؤمن علیـــه المحـــدد إســـمه قـــد أعطـــى موافقـــة خطیـــة للشـــر ة  ُ  عتب َ ُ  موجـــب هـــذا البنـــد، ُ
ُللوصول إلى أي من السجالت الطبیة الحالیة أو السا قة للم  ؤمن علیه المحدد إسمه.  َ ُ

 
ُال  حمل أي مبلغ م ستحق السداد فیما یتعلق بهذه الوثیقة أي فائدة. • 
 

ارءات الم طالبات  ُإج
اـرء  َعند وقوع حدث یؤدي إلى  مطالبة  موجب هذه الوثیقـة،  قـوم الشـخص المـ ؤمن علیـه  إتبـاع اإلج ُ ُ

التالي: 
 

اإلشعار  الم طالبات 1-   ُ
إشعار خطي فوري إلى الشر ة ولكن في موعد ال یتجاوز 60 یوما من تار خ الحدث. 

 

ُ تقد م مستندات الم طالبة 2-  
90 یوما من تار خ الحدث.  
 

ُالم طالبات عن تأمین المنزل 3-  
 

 جوز لل م ؤمن علیه عند وقوع أي حدث  حتمل أن یؤدي إل ى مطالبة  موجب هذه الوثیقة: َُُُ
 
ُ  فقـــَد ت أي ممتلكـــات أو ســـِ رَ قت أو تضـــررت  شـــكل عـــدائي. تقـــد م ِ•  ار إذا ُإخطـــار الشـــرطة فـــو

تقر ــر خطــي للشــر ة دون تــأخیر ال داعــى لــه، وتقــد م  افــة المعلومــات والمســاعدة التــي قــد 
تطلبها الشر ة  شكل معقول. 

 
إتخاذ  افة الخطوات المعقولة السترداد أي ممتلكات مفقودة أو مسروقة و بالغ الشر ة دون  • 

َتأخیر ال داعي له إذا  أُعیدت مثل هذه الممتلكات إلى الم  ؤمن علیه.  ُ
 

اـرءات القانونیــة أو أي وثیقــة أخــرى إلــى الشــر ة دون •  امرســالت أو اإلجـ إعــادة توجیــه  افــة ال
الرد علیها. 
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االمتناع عن مناقشة المسئولیة مع أي طرف ثالث. • 
 

َ  ِح ق للشر ة: 
 

ُتولي والقیام  إسم ال م ؤمن علیه  الدفاع عن أو تسو ة أ ي مطالبة. أو •  َ ُ
 

َالقیــام  إســم المــ ؤمن علیــه ولمصــلحة الشــر ة  متا عــة أي مطالبــة  ــالتعو ض أو الضــرر أو •  ُ
غیر ذلك. 

 
ارءات وفي تسو ة أي مطالبة. •   كون للشر ة حر ة التصرف الكاملة في القیام  أ ة إج
 

 مجـرد أن یـتم الســداد، تتخلـى الشـر ة عــن تنفیـذ والـتحكم فــي وتحمـل أي مسـئولیة أخــرى فیمـا یتعلــق 
ُ ال مطالبـــة (الم طالبـــات) فیمـــا عـــدا دفـــع التكـــالیف والنفقـــات القابلـــة لالســـترداد أو ال متكَبـــدة قبـــل تـــار خ  ُ ُ

السداد. 
 

 مطالبات عن تأمین السفر4- 
 

فـي حالـة الطـوارئ الطبیـة، یرجــى اإلتصـال  شـر كنا، انترناشـیونال اس أو اس (جلـف) ذ.م.م.، إنهــم 
شر اؤ نا علـى مـدار السـاعة و مكنـك إبالغهـم  أسـرع وقـت ممكـن عـن طر ـق اإلتصـال علـى الهـاتف 
97146018777+ . عنــد اإلتصــال، ُ یرجــى إبــالغ رقــم وثیقــة تــأمین الســفر الخاصــة  ــك الموجــودة 
علــى الجــدول الخــاص  ــك أو رقــم الوثیقــة علــى الشــهادة الفرد ــة التــي یــتم إصــدارها لكــل عضــو فــي 

الوثیقة. 
 

ــــ انترناشـــیونال اس أو اس (جلـــف) ذ.م.م. (97146018777+)،  عنـــدما تقـــوم  اإلتصـــال هاتفیـــا بـــ
ِ نسق مساعدة صاحب خبرة والذي سوف  ساعدك في مشكلتك.   ُسیتم الرد على م كالمتك بواسط ة م ُ
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یتـــــــــوفر نمـــــــــوذج إشـــــــــعار  حالـــــــــة جدیـــــــــدة عبـــــــــر اإلنترنـــــــــت وذلـــــــــك علـــــــــى مـــــــــوقعهم اإللكترونـــــــــي: 
 www.internationalsos.com 

 
إذا قمــــــــت  طلـــــــــب مســـــــــاعدة طبیـــــــــة، ســـــــــوف تضـــــــــمن انترناشـــــــــیونال اس أو اس (جلـــــــــف) ذ.م.م. 
(97146018777+) أنــه متــى  ــان مناســبا، ســیتم اإلتصــال  مستشــفیات أو عیــادات وضــمان أ ــة 
أتعــــاب الزمــــة. ســــیتم اإلتصــــال  األطبــــاء والمستشــــفیات خــــارج الدولــــة بلغــــتهم الخاصــــة، متــــى  ــــان 

ضرور ا.  
 

ُیتم إستشارة المستشار ن الطبیین لـــ انترناشـیونال اس أو اس (جلـف) ذ.م.م. فـي مرحلـة م بكـرة  شـأن 
ُإمكانیــة ترتیــب إعــادة الشــخص المــر ض أو المصــاب إلــى وطنــه وأفضــل طر قــة نقــل یــتم إعتمادهــا. 

ُتتوفر إسعافات طائر ة مجهزة على نحو خاص وذلك  النسبة للحاالت الحرجة.  
 

ُمتى  ان ضرور ا، ستكون هناك م رافَ قة طبیة للمر ض. 
 

ارت العر یة المتحدة، متى  ان ذلك الزما طبیا.   سیتم تقد م المساعدة لدى الوصول إلى دولة اإلما
 

 النســـبة لنفقـــات الحـــاالت الطبیـــة الطارئـــة دون 2,500/00 در هـــم والتـــي ال تتطلـــب إســـتخدام مرفـــق 
ُیرجـى سـداد تكـالیفكم مباشـرة واإلتصـال  خـط الم طالبـات خـالل 14 یومـا مـن تـار خ  مسـاعدة طارئـة، ُ

العودة من رحلتكم.  
 

ُإذا  نتم  حاجة إلى عمل م طالبة  شـأن عـودتكم – ُیرجـى اإلتصـال  خـط ال مطالبـات 043029835  ُ
travelclaims@ae.rsagroup.com / 043029903 أو البر د اإللكتروني 

 
لــن نكــون نحــن وال انترناشــیونال اس أو اس (جلــف) ذ.م.م. مســؤولین عــن أي نفقــة، فقــدان الحــق، 
مســـــؤولیة قانونیـــــة، فقـــــدان أو ضـــــرر ألي ممتلكـــــات أو شـــــخص ناشـــــئة مـــــن تقـــــد م أو تـــــأخیر هـــــذه 

الخدمات. 
 

http://www.internationalsos.com/
mailto:travelclaims@ae.rsagroup.com
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ُخـــدمات الـــدعم المقدمـــة مـــن قبـــل انترناشـــیونال اس أو اس (جلـــف) ذ.م.م.   موجـــب األقســـام تكـــون 
ارت العر یة المتحدة. أي حدث  قـع ضـمن إقلـیم موطنـك ال  متوفرة فقط عندما تكون خارج دولة اإلما

یتم تغطیته من قبل انترناشیونال اس أو اس (جلف) ذ.م.م. 
 

بند العقو ات 
علــــى الــــرغم مــــن أي شــــروط أخــــرى  موجــــب عقــــد التــــأمین هــــذا، ال  ُتعتبــــر أي شــــر ة تــــأمین  أنهــــا 
ــــــه أو  ــــــدم أي خدمــــــة أو منفعــــــة ألي مــــــؤمن علی ــــــة أو ســــــوف تســــــدد أي دفعــــــات أو تق ــــــوفر تغطی َت ُ
طـــــرف آخـــــر إلـــــى الحـــــد الـــــذي تكـــــون فیـــــه مثـــــل تلـــــك التغطیـــــة، الســـــداد، الخدمـــــة، المنفعـــــة و / أو 
َأي أو أعمـــــــال أو نشـــــــاط للمـــــــؤمن علیـــــــه مـــــــن شـــــــأنها أن تنتهـــــــك أي قـــــــانون أو الئحـــــــة عقو ـــــــات  ُ

تجار ة أو إقتصاد ة معمول بها. 
 

معلومات االتصال 
اـرءات الم طالبــــات أو إدارة الوثیقــــة  مكــــنكم  ارت ال متعلقــــة  التغطیــــة، المنــــافع، إجـــ ُفــــي حــــال االستفســــا ُ

االتصال 
ــــــي  ــــــد اإللكترون ــــــرقم 8002700 أو البر  ــــــى ال ارت األخــــــرى: إتصــــــل عل للمبیعــــــات واالستفســــــا

 customer.service@fgb.ae
 

ارسلتنا عبر البر د اإللكتروني  ُ أو م  للمطالبات: إتصل على الرقم 9835 302 9903/04 302 04
  nonmotorclaims@ae.rsagroup.com

  
    

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