HOME SHIELD
GENERAL CONDITIONS

Welcome to Arabia Insurance.
Thank You for choosing Us for Your Home Insurance. You are now covered
by one of the leading insurance companies in the Middle East. This Policy is
specially designed to provide You with the finest coverage. You’ll find in this
booklet a detailed wording of Our Home Shield Policy. It lists all the general
conditions and explains what is covered. It also guides You on how to make a
claim should You need to.
Please take a moment and go through it thoroughly. Make sure You understand
Your coverage, rights and responsibilities. Do not hesitate to contact Our call
center or one of Our branches. We are happy to take You through each of the
points. Please keep this document in a safe place for future reference. It is
proof of Our dedication to give You the best protection possible.
HS/GC/UAE/2020 V.1

Thank You once again for choosing Arabia Insurance and have a good day.
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1. INTRODUCTION
Thank You for choosing ARABIA INSURANCE COMPANY SAL for Your Home Insurance. This Policy is specially designed
to provide You and Your family with a simple and comprehensive coverage for Your household Contents, Building, legal
liability and much more.
You will find in this booklet the wording of Your Home Shield Insurance. It tells You what is covered and what is not, as
well as the terms and conditions which apply.
On receipt of Your Policy
To ensure that Your Policy gives You the protection You need, We recommend that You read it carefully in conjunction
with the attached Schedule and return the Schedule immediately to be amended if any details are incorrect.
The Schedule specifies the cover You have selected; it is Your evidence of insurance and may be required in the event
of a claim. If You decide that You do not wish to accept this Policy, You must return it within 14 days of receipt and,
provided no claims have been made, We will refund the Premium after deducting the taxes and fees, if applicable.
Operation of Cover
The Proposal made by You is the basis of and forms part of this Policy and should be read together with this Policy
We will provide insurance within the terms of this Policy for those Sections specified in the Schedule in respect of
events occurring during the Period of Insurance or any subsequent period for which You pay, and We agree to accept
a premium and grant a cover.
This Policy, the Proposal and the Schedule should be read together and form the contract of insurance.
Keeping us informed
It is important You let Us know immediately of changes affecting the information You have provided Us with; for
example, if any change occurs to the use, nature or value of property insured. Changes will only take effect after We
have agreed and issued an endorsement to the Policy.
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2. POLICY COVER SUMMARY
Please note that the table below shows the covers applicable to You based on the Plan You have chosen and is specified
in Your Policy Schedule.

Home Shield Plus
Sum Insured /Limit

Home Shield
Sum Insured /Limit

as per Your Policy Schedule
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured

as per Your Policy Schedule
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured
25% of Contents Sum Insured
25% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured

Escape of water from water tanks, pipes,
fixed apparatus or fixed heating installation
Leakage of heating fuel from a fixed heating
installation
Theft or attempted theft by forcible and
violent entry to or exit from Home (or by
Hold-up)

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

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

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

Falling trees or branches
Subsidence or ground heave of the site that
your buildings stand on or landslip as a result
of an insured peril

100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured
100% of Contents Sum Insured

Implosion, Thunderbolt, Hurricane, Cyclone,
Tornado, Windstorm, Tsunami, Tidal Wave,
Tempest, Hail, Avalanche, Landslide, Volcanic
Eruption, Snow, Inundation

100% of Contents Sum Insured

100% of Contents Sum Insured

Part B: Contents Temporarily Removed
Part C: Contents in the Open
Part D: Replacing Locks due to Theft of Keys
Part E: Damage to doors due to forcible entry
Part F: Spoilage of Food in Deep Freezer
Part G: Household Removals
Part H: Tenant’s Improvements
Part I: Visitor’s Personal Effects
Part J: Money in Your Home
Part K: Title deeds
Part L: Loss of metered water or oil
Part M: Prams and wheelchairs
Part N: Gardens and Landscaping
Part O: Theft of Contents in Outbuildings
Part P: Forced Evacuation
Part Q: Gifts

20% of Contents Sum Insured
AED 3,000
AED 3,000
AED 10,000
AED 3,000
20% of Contents Sum Insured
10% of Contents Sum Insured
AED 3,000
AED 3,000
AED 1,000
AED 1,000
AED 1,000
AED 150,000; AED 1,500 per item
AED 5,000
AED 10,000
AED 25,000

X
X
X

SECTION 11 -–CONTENTS
CONTENTS
SECTION
Part A: Contents in Your Home
Fire, explosion, lightning or earthquake
Smoke
Storm and flood
Strikes, Riots or Civil Commotion
Malicious Damage or Vandalism
Collision by vehicles or animals or aircraft or
other aerial devices or articles dropped from
them

X
X
X
X

AED 2,000
X
X
X
X
X
X
X
X
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Part R: Marquees
Part S: New acquisitions
Part T: Preventative measures
Part U: Fatal Injury Benefit
Part V: Occupier’s Personal Liability
Part W: Tenant’s Liability
Part X: Home Emergency Assistance
SECTION 12 -–CONTENTS
BUILDINGS
SECTION
Part A: Buildings Insured
Fire, explosion, lightning or Earthquake
Smoke
Storm and Flood
Strikes, Riots or Civil Commotion
Malicious Damage or Vandalism
Collision by vehicles or animals or aircraft or
other aerial devices or articles dropped from
them

AED 25,000
10% of Contents Sum Insured
AED 15,000
AED 100,000 per person;
AED 200,000 in aggregate
AED 2,000,000
as per Your Policy Schedule
Covered

X

10% of Contents Sum Insured
AED 10,000
X

AED 1,000,000
as per Your Policy Schedule
Covered

as per Your Policy Schedule
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured

as per Your Policy Schedule
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured
25% of Building Sum Insured
25% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured

Escape of water from water tanks pipes or
apparatus or fixed heating installations or
domestic appliances

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

Freezing of water in tanks apparatus
or pipes
Leakage of heating fuel from a fixed heating
installation
Falling radio and television receiving aerials
(including satellite dishes) their fittings and
masts
Falling trees or branches
Subsidence or ground heave of the site
that your Buildings stand on or landslip as a
result of an insured peril
Implosion, Thunderbolt, Hurricane, Cyclone,
Tornado, Windstorm, Tsunami, Tidal Wave,
Tempest, Hail, Avalanche, Landslide, Volcanic
Eruption, Snow, Inundation

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured
100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

Accidental Damage
Part B: Damage to Services
Part C: Breakage of fixed Glass and Sanitary
Fixtures
Part D: Tracing a Leak
Part E: Emergency Access
Part F: Selling Your Home

100% of Building Sum Insured
10% of Building Sum Insured
10% of Building Sum Insured

100% of Building Sum Insured

AED 1,000
AED 1,000
100% of Total Sum Insured

X
X

Part G: Forced evacuation
Part H: Additional rebuilding expenses
Part I: Essential alterations
Part J: New acquisitions
Part K: Preventative measures
Part L: Temporary removal of fixtures
Part M: Minor Works
Part N: Replacing Locks due to Theft of Keys
Part O: Damage to doors due to forcible
entry
Part P: Gardens and Landscaping

AED 10,000
AED 50,000
AED 25,000
10% of Building Sum Insured
AED 15,000
10% of Building Sum Insured
AED 30,000
AED 3,000
AED 10,000

10% of Building Sum Insured
AED 10,000

AED 150,000; AED 1,500 per item

X

X

10% of Building Sum Insured

100% of Total Sum Insured
X

AED 50,000
X

X

AED 20,000
X
X
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Part Q: Your liability to the Public as Owner
of Property

AED 2,000,000

AED 1,000,000

SECTION 3 – PERSONAL BELONGINGS AND VALUABLES IN AND AWAY FROM YOUR HOME
Part A: Personal Belongings, Valuables and
AED 50,000 per item;
AED 50,000 per item;
AED 200,000 per event
AED 200,000 per event
Portable Equipment
Part B: Personal Money and Credit Cards
AED 2,500
AED 2,500
Part C: Loss of Passport, Driving License, Work
AED 2,500
AED 2,500
Permit, Residence Permit, Base Pass & Iqama
Part D: Sports Equipment
AED 5,000
AED 5,000
SECTION 4 – ACCIDENTAL DAMAGE TO CONTENTS
Accidental Damage to Contents
100% of Contents Sum Insured
SECTION 5 – LOSS OF RENT OR COST OF ALTERNATIVE ACCOMMODATION
Loss of Rent or Cost of Alternative
as per Your Policy Schedule
Accommodation
SECTION 6 – DOMESTIC HELPERS
Death
Permanent Total Disability
Medical Expenses
Repatriation

AED 30,000
AED 30,000
AED10,000
AED 5,000

SECTION 7 – WORK RELATED ACCIDENTS TO CONTRACTORS
Death
AED 30,000 per person &
AED 60,000 in aggregate
Medical Expenses
AED 10,000 per person
& in aggregate

100% of Contents Sum Insured

as per Your Policy Schedule

AED 30,000
AED 30,000
AED 10,000
AED 5,000

AED 30,000 per person &
AED 60,000 in aggregate
AED 10,000 per person
& in aggregate
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3. DEFINITIONS
Wherever the following words or phrases occur, they will have the meaning described below (unless stated otherwise).
These words are highlighted by the use of bold print.
Accident/Accidental/Accidental Damage
Any damages and/or losses covered by this contract and which occur while it is in force, arising from a violent, sudden
and external cause that is not intentional on the part of the Insured.
The burden of proof that the Loss or Damage meets the above definition remains on the Insured.
Bodily Injury
An identifiable physical injury sustained during the Period of Insurance and caused by a sudden, unexpected and
specific event, excluding any disease, sickness or medical disorder.
Building (s)
Your Home built of brick stone or concrete and roofed with incombustible material (unless otherwise stated in the
Policy Schedule) and including any domestic garages and outbuildings, swimming pools, terraces, patios, drives
and footpaths, walls, fences and gates and landlord’s permanent fixtures and fittings situated as stated in the Policy
Schedule.
Contents
Household goods and Personal Belongings for which You are legally responsible or belonging to resident domestic
helpers whilst within Your Home, including fixtures and fittings belonging to You (or for which You are responsible)
excluding landlord’s fixtures and fittings and interior decorations.
Company/Insurer/We/Our/Us
Arabia Insurance Company SAL
Credit Cards
Credit, debit, bankers and cash dispenser cards all held for social, domestic or charitable purposes.
Excess
The amount You will have to pay towards any claim.
Geographical Limits
Within the area stated in Your Policy Schedule.
Home
The private dwelling and its garages and outbuildings all located at the address shown in the Policy Schedule and used
solely for domestic purposes.
Insured/Insured Person/You/Your
The person(s) named in the Policy Schedule and family members permanently residing with him/her.
Loss or Damage
Physical Loss or Damage caused by forcible, visible, violent or external means.
Period of Insurance
The period of cover shown on Your Policy Schedule.
Personal Belongings
Luggage, clothing, watches and articles of personal use, normally worn, used or carried by the person, belonging to
You or for which You are legally responsible, but excluding items under the definitions of Portable Equipment and
Valuables.
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Personal Money
Current legal tender/currency, cheques, money orders, postal orders, current postage stamps (not being part of a
collection), travelers’ cheques, travel tickets, luncheon vouchers, gift tokens and phone cards.
Policy
Your entire Policy including Your most recent Schedule and any endorsements.
Portable Equipment
Sports, musical, photographic and other items including but not limited to laptop computers and mobile phones.
Schedule
The validation page attached to this Home Shield Policy setting out the name of the Insured, Period of Insurance,
plan chosen, subscribed sections, Sums Insured and other particular or special conditions and terms applied to Your
insurance.
Sum Insured
The amount shown in the Schedule representing the maximum amount payable for any number of claims arising out
of one occurrence.
Single Article Limit
At the time of Loss or Damage, the claim will not include any amount exceeding the limits shown in the Policy Schedule
if the item lost or damaged is not listed and described in the proposal form.
Unoccupied
Not lived in by You or by any other person with Your permission for more than 60 consecutive days.
Valuables
Stamps, coins or medal collections, curios, pictures or other works of art, rugs or carpets, articles of gold, silver or other
precious metal jewelry or fur.
Theft
An act of stealing by use of force or threat or violent/forcible breaking into or exit from Your Home. Unexplained loss,
Misplacement of an item, Mysterious Disappearance are not considered as Theft for the purpose of this Policy.
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4. COVERS
SECTION 1 – CONTENTS
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
Part A: Contents in Your Home
We will provide cover for Loss or Damage to the Contents, Valuables and Portable Equipment in Your Home caused
by:
1. Fire, explosion, lightning or earthquake.
2. Smoke
Excluding
• Loss or Damage caused by scorching, singeing, melting or damage caused by smoke that happens gradually
over a period of time.
3. Storm and flood
4. Strikes, Riots or Civil Commotion up to the limit mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• Loss or Damage to goods in freezers and/ or refrigerators caused by electricity failure 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.
5. Malicious Damage or Vandalism up to the limit mentioned in the “Policy Cover Summary”
Excluding
• Malicious damage caused by Your paying guests or tenants or residents.
• When You have failed to submit to Us a police report.
• Loss or Damage occurring while the Home has been left Unoccupied.
6. Collision by vehicles or animals or aircraft or other aerial devices or articles dropped from them.
Excluding
• Loss or Damage caused by domestic animals or birds.
7. 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 left Unoccupied.
• Loss or Damage to the component or appliance from which the water or oil escapes.
• Cost of locating and repairing the source of water or oil leakage.
8. Theft or attempted Theft by forcible and violent entry to or exit from Home or by hold-up up to the limit
mentioned in the “Policy Cover Summary”
Excluding
• Loss or Damage caused by Your paying guests or tenants or residents or domestic helpers.
• When You did not obtain a police report on the occurrence of the Theft incident, identifying the items lost or
damaged.
• Loss or Damage occurring while Your Home has been left Unoccupied.
9. Falling radio and television receiving aerials (including satellite dishes) their fittings and masts.
10.Falling trees or branches
Excluding
• Damages to trees.
• The cost of removal of fallen trees or branches.
11.Subsidence or ground heave of the site that Your Buildings stand on or landslip as a result of an insured peril.
Excluding
• Losses as a result of the coast or a river bank being worn away/erosion;
• Damage to walls, gates, fences, hedges, lampposts, railings, ornamental ponds or fountains, swimming pools and
tennis courts, central-heating fuel tanks, cesspits and septic tanks, drives, paths, patios and terraces, unless the
main structure, private garages or domestic outbuildings are damaged at the same time and by the same cause;
• Loss or Damage to solid floor slabs, unless the foundations of the load-bearing walls are damaged at the same
time by the same cause;
• Loss or Damage from settlement, shrinkage or expansion, demolition, faulty workmanship or faulty design;
• An Excess as mentioned in Your Policy Schedule.
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12.Implosion, Thunderbolt, Hurricane, Cyclone, Tornado, Windstorm, Tsunami, Tidal Wave, Tempest, Hail, Avalanche,
Landslide, Volcanic Eruption, Snow, Inundation.
Part B: Contents Temporarily Removed
We will pay for Loss or Damage to Contents not exceeding the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” in
total by any of the causes listed under Part A of Section 1 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 which is not a Building.
• Loss or Damage while removed for sale or exhibition or to a furniture depository.
Part C: Contents in the Open
We will pay for Loss or Damage to Contents not exceeding the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”
in total by any of the causes listed under Part A of Section 1 whilst in the open but within the borders of the land
belonging to Your Home.
Excluding
• Loss or Damage by water, storm or flood.
• Loss or Damage occurring while the Home has been left Unoccupied.
• Loss or Damage to pedal cycles.
Part D: Replacing Locks due to Theft of Keys
If keys to the locks of external doors of Your Home or alarm systems or domestic safes installed in Your Home are stolen
due to forcible and violent entry to or exit from the Home, We will pay the cost of replacing locks or lock mechanisms
up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• When You did not obtain a police report.
Part E: Damage to doors due to forcible entry
If the external doors of Your Home are damaged due to forcible and violent entry to or exit from the Home, We will pay
the cost of repairing or replacing the doors up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• When You did not obtain a police report.
Part F: Spoilage of Food in Deep Freezer
We will pay for Loss or Damage to food not exceeding the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” in total
contained in deep freezer unit(s) situated within Your Home as a result of
i. Increase or decrease of temperature
ii. contamination by refrigerant or refrigerant fumes
iii. failure of the supply of electricity
Excluding Loss or Damage caused by
• The power supply authority or its employees deliberately cutting off or reducing the supply of electricity.
• Connecting or switching off the electricity supply whether Accidental or otherwise at Your Home.
• Loss or Damage occurring while the Home has been left Unoccupied.
Part G: Household Removals
We will pay for Loss or Damage up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” while in transit from
the Insured’s Home to another including loading and unloading within the Geographical Limits provided that such
removals are carried out by professional removal contractors limited to maximum period of 7 working days from date
of first removal.
Excluding
• Damage arising from wear, tear and depreciation.
• Damage due to atmospheric conditions, moth, vermin infestation, damp rust, wet or dry rot.
• Money, coins, jewelry, furs, articles of gold or platinum, precious stones, securities deeds or documents of any
kind business books, manuscripts and stamps.
• Damage during sea and/or air transits.
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Part H: Tenant’s Improvements
If You are the tenant in Your Home, We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” in total
for Loss or Damage occurring in Your Home, to any fixtures and fittings, greenhouses and sheds You have installed
at Your Home and for which You are responsible under a tenancy agreement by any of the causes listed in Part A of
Section 1 .
Part I: Visitor’s Personal Effects
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” in total for Loss or Damage occurring in Your
Home, to Your visitor’s Personal Belongings (other than cash, currency, Valuables, documents) by any of the causes
listed in Part A of Section 1 .
Part J: Money in Your Home
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” in total for Loss or Damage to Your money
whilst in Your Home by any of the causes listed in Part A of Section 1 .
Part K: Title deeds
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” to replace the title deeds of Your Home
following Loss or Damage occurring in Your Home , by any of the causes listed in Part A of Section 1 .
Part L: Loss of metered water or oil
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for loss of metered water or oil following
Accidental Damage to the water, heating, or air conditioning system.
Excluding
• Loss or Damage occurring while the Home has been left Unoccupied.
Part M: Prams and wheelchairs
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” if a pram or wheelchair is stolen or damaged
anywhere in the world. Accessories are only covered if they are stolen with Your pram or wheelchair.
Part N: Gardens and Landscaping
We will pay the reasonable costs up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for landscaping as a
result of Loss or Damage to trees, shrubs, plants and lawns at Your Home by fire, lightning, collision or impact or Theft
or vandalism. Payment will not exceed the amount set per each item mentioned in the “Policy Cover Summary” for
any tree, shrub or plant.
Part O: Theft of Contents in Outbuildings
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for Theft of Contents which are stored in
garages or outbuildings
Part P: Forced Evacuation
We will also pay the reasonable costs up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for accommodation
and necessary clothing or other emergency essentials that You require if a civil authority prohibits You and Your
domestic pets from living in Your Home. The prohibition must be a direct result of Loss or Damage to a neighboring
property that would have been covered under Your Policy had the Loss or Damage occurred to Your Home.
Part Q: Gifts
If You or any of Your children who permanently live with You are to be married, We will cover their wedding gifts for up
to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for a period of 30 days before and after the wedding date,
but only while they are either in Your Home, in the Building where the reception is being held, in the married couple’s
Home or being transported between any of these places.
Part R: Marquees
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for any Loss or Damage covered by this
Policy to a marquee that You have temporarily rented and for which You are responsible for while it is at Your Home
and it is not insured elsewhere. This includes Loss or Damage to associated lighting, heating and furniture belonging
to the owner of the marquee if You are responsible for them while at Your Home and provided they are not insured
elsewhere.
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Part S: New acquisitions
We will pay for Loss or Damage covered by this Policy to Your newly acquired Contents up to 10% of the Contents Sum
Insured, provided You notify Us within 60 days from the date of purchase and You pay the full additional premium from
the date on which the new Contents were acquired. We reserve the right not to insure the newly-acquired Contents
after the 60th day, whenever You fail to notify Us within the above mentioned 60 days period.
Part T: Preventative measures
We will pay the reasonable costs up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” which You incur, with
Our prior consent, in taking reasonable measures to avoid or mitigate a valid claim, provided that the terms and
conditions of this section will apply as if Loss or Damage had occurred.
Part U: Fatal Injury Benefit
In the event of You or Your spouse’s death as a direct result of injury caused in Your Home by fire explosion lightning
or thieves, We will pay in total the sum mentioned in the “Policy Cover Summary” provided death occurs within three
months of such injury.
Part V: Occupier’s Personal Liability
We will indemnify You against Your legal liability for damages and claimants’ costs and expenses in respect of:
i. Accidental Bodily Injury to any person not being a member of Your family nor a person whom at the time of the
Accident is engaged in and upon Your service.
ii. Accidental Loss or Damage to material property not belonging to You nor held in Your custody or control or of
Your family members or a person acting on Your behalf.
Point i , ii must occur during the Period of Insurance within the Geographical Limits and in the remainder of the world
in respect of temporary visits up to 90 days per year.
We will also pay all defense costs and expenses incurred, to which We have given Our written consent.
Our liability for damage and claimant’s costs and defense costs and expenses resulting from one original cause shall not
exceed the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding any Liability:
• Arising directly or indirectly by through or in connection with:
i. The ownership possession or use by You or on Your behalf of any motorcycle or other mechanically propelled vehicle
(other than motorized domestic gardening equipment used within the boundaries of the land belonging to Your Home)
ii. Aircraft
iii. Craft and vessels designed to be used on or in water
iv. The occupation of land or Buildings (other than Your Home or its grounds)
v. The ownership of land Buildings or immobile property
vi. Any willful or malicious act
vii. Human immunodeficiency virus (HIV) and/or HIV related illness including acquired immune deficiency syndrome
(AIDS) and/or any mutant derivative or variations thereof however caused
• assumed under any agreement unless such liability would have attached notwithstanding such agreement.
• arising directly or indirectly, by through, or in connection with the carrying on of any trade business or profession.
• for Loss or Damage to property belonging to You or held in trust by You or in Your custody or control.
• for any Bodily Injury occurring to You or Your family members.
• for claims and losses based upon, arising out of directly or indirectly, resulting from or in consequences of or any way
involving asbestos.
Part W: Tenant’s Liability
We will pay all sums up to the amount mentioned in the Policy Schedule for which You are legally responsible as
Tenant for
1. Loss or Damage to the Home and landlords’ fixtures and fittings by any of the causes listed in Part A of Section 1.
2. Accidental breakage of fixed glass forming part of the Building including glass in solar panel units and fixed baths,
shower trays, shower screens, bidets, wash basins, splash backs, pedestals, sinks, lavatory pans and cisterns.
3. Accidental Damage by external means to
a. cables or underground pipes providing services to or from the Building.
b. septic tanks and drain inspection covers
13

Excluding
• Loss or Damage excluded under any of the causes (exclusions) listed in Part A of Section 1.
• Loss or Damage while Your Home has been left Unoccupied.
• Contractual liability of any type except liability arising out of the tenancy contract applicable to You by which You
are a tenant of the Insured premises
CONTENTS WE WILL NOT PAY FOR UNDER SECTION 1
• Property insured by any other Policy.
• Securities and documents of any kind.
• Motorcycle or other mechanically propelled vehicles (other than motorized domestic gardening equipment),
aircraft, watercraft, sail boards, surf boards, caravans, trailers and portions parts and accessories of any of these.
• Goods used for business or professional purposes.
• Livestock and pets.
Part X: Home Emergency Assistance
Definitions
“Insurer” or “The Company”
The Insurance Company, ARABIA Insurance Company registered and authorized in the country in which this insurance
policy is issued and subscribed.
“The Assistance Company”
ARAB ASSIST, the company provided by the Insurer for the purpose of supplying the covers of this policy, directly or by
means of its network, on the Insurer’s behalf.
The Insured
The Insured as owner and occupier or Landlord of the Domestic dwelling house for which the Insured arranged the
purchase of a Home Emergency Assistance Policy issued by the Insurer.
Territorial Limits
United Arab Emirates
Building/Home/Dwelling
Any Private or Rented Domestic Dwelling, constructed of brick, stone or concrete and roofed with slates, tiles, concrete
or asphalt.
Emergency Repair
An Emergency Repair is defined as the repair necessary to render the dwelling safe and/or secure the dwelling against
further loss or damage as a result of an unforeseen or sudden occurrence which results in damage to your domestic
dwelling demanding immediate action.
Plumbing
Damages of house fixed plumbing /fitting, producing damages to the property of the Insurance Holder or third persons
/ parties. The community property or third parties plumbing, will not be considered relevant to housing, although they
could be located in the insurance holder’s area.
Electricity
Lack of electric supply in some of the dwelling installation phases, whenever the origin of the damage is located within
the domestic dwelling.
Locksmith
Any risk impeding the insurance holder’s access to the building by the external door of the Building/Home/Dwelling,
being necessary the intervention of a Locksmith or emergency services, by no other alternative route. Additionally, in
the event that a child may have locked himself in a room by locking an internal door.
Glasswork
In the event of breakage of external windows or the glass of the doors which make the residence insecure, Arab ASSIST
will send a professional, who will carry out the Emergency Repair necessary to make the house secure.
Arab ASSIST undertakes to install a single glass unit where possible, either permanent or temporary, to secure the
house. Where this is not possible, The Assistance Company will board up to make the house safe.
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Cover
The Assistance Company undertake to provide an Emergency Repair Service to secure the dwelling and prevent further
damage or loss occurring. It does not undertake to carry out full repairs, all repair works are subject to the limitations
of cover and to the following definitions, conditions and exclusions as described herein. This policy is not a replacement
for a Home Insurance Policy and is not a maintenance contract for the domestic dwelling.
The cost of the call-out, labor and materials which are necessary for the Emergency Repair (Plumbing, Electrical,
Locksmith, Glass Work) will be borne by the Assistance Company, up to a maximum of AED 700 for each emergency,
with a maximum of three emergencies in any one year (AED 2100 per year), independently from the kind of emergency,
whether plumbing, electrical , locksmith or Glasswork emergency repair service.
In the event that the cost of Emergency Repair exceeds the maximum allowable, the difference will be borne by the client.
A. Plumbing
In the event of breakage or damage to piping, leaks from sanitary fittings, fixed water installations within the private
domestic dwelling described and delimited in the Certificate of the Policy, the Assistance Company will send a Plumber,
who will carry out the Emergency Repair necessary to render the dwelling safe and/or secure the dwelling against
further loss or damage, when the condition of such installations permit such repair.
B. Electrical
In the event of failure of electrical supply within the private domestic dwelling described and delimited in the Certificate
of the Policy, as a result of a fault or damage to the internal electrical installation, the Assistance Company will send an
Electrician, who will carry out the Emergency Repair necessary to render the dwelling safe and/or secure the dwelling
against further loss or damage, when the condition of such installations permit such repair.
C. Locksmith
In the event of the private domestic dwelling described and delimited in the Certificate of the Policy being made
insecure or if it is impossible to gain entry, due to loss or theft of keys or damage to locks as a consequence of theft or
any accidental cause, in the event that a child may have locked themselves in a room, the Assistance Company will send
a Locksmith, who will carry out the Emergency Repair necessary to render the dwelling safe and/or secure the dwelling
against further loss or damage when the condition of such installations permit such repair.
D. Glasswork
In the event of breakage of external windows or the glass of the doors which make the residence insecure, Arab ASSIST
will send a professional, who will carry out the Emergency Repair necessary to make the house secure.
Arab ASSIST undertakes to install a single glass unit where possible, either permanent or temporary, to secure the
house. Where this is not possible, the Assistance Company will board up to make the house safe.
Exclusions
Plumbing
The Assistance Company shall not be liable for:
• Any work other than ‘Emergency Repair’ as defined.
• Any work undertaken not within the domestic dwelling.
• The repair of damage arising from seepage/leaking or dampness even as a result of breakage or damage of
the piping or other installations.
• The repair of air conditioning installations, electrical showers, water filtration units, Jacuzzis, drains and
septic tanks outside of the dwelling house.
Electrical
The Assistance Company shall not be liable for:
• Any work other than ‘Emergency Repair’ as defined.
• Any work undertaken not within the domestic dwelling.
• Repair to lighting such as bulbs or fluorescent tubes.
• Free standing electrical installations, such as lamps, home appliances.
• Alarm systems, telephone systems.
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Locksmith
The Assistance Company shall not be liable for:
• Any work other than ‘Emergency Repair’ as defined.
• Any work undertaken not within the domestic dwelling.
• Any work to internal doors, except in the event that a child may have locked himself in a room by locking an
internal door.
• Any work to external doors or windows when access is possible by an alternative route.
• Any work to mechanical shutters, automatic garage doors.
• Any work to external doors not accessing the domestic dwelling direct.
Glasswork
The Assistance Company shall not be liable for:
Breaking windows or any other vertical crystal belonging to the structure of the surface of the window, as long as
the fracture determines the lack of protection from environmental accidents, or any act of hostility third party
General Exclusions
The Assistance Company shall not be liable for:
• Any emergency brought about by an avoidable or willful or deliberate act committed by you or anybody
permanently residing with you.
• Damage as a result directly or indirectly of war, civil war, armed conflict, insurrection, terrorism, revolt,
rebellion, riot, stick and any other eventuality which effects the security of the State or Public Order.
• Damage to household contents.
• Loss or damage occasioned by pressure waves by aircraft and other aerial devices travelling at sonic or
supersonic speeds.
• Loss or damage resulting or arising from:
a. Ionising radiations or contamination, radioactivity from nuclear fuel or from any nuclear waste from the
combustion of nuclear fuel.
b. Radioactive toxin, explosive or other hazardous properties of any explosive, nuclear assembly or nuclear
components.
c. Any liability or consequential loss from any act performed in the execution of the Emergency assistance
provided.
Conditions
• The dwelling should be maintained in good state of repair.
• No benefit shall be payable unless the Assistance Company has been notified and has authorized assistance
through the medium of the telephone number provided.
• Your policy number must be quoted when calling for assistance and the relevant identification produced on the
demand of the Operator, Tradesman or other nominated agent of the Assistance Company.
• In the event of cancellation of the Policy by the Insured, no return of Premium shall be allowed in respect of the
Assistance Premium.
• Any components of the dwelling and parts thereof which are falling or showing signs of wear and tear shall be
replaced as soon as possible after the discovery of a defect.
•In case the budgeted costs of the repair should exceed the maximum covered limit, the remaining costs will be
invoiced to the insured and paid by him. The insured will be asked for his express written approval in order to
proceed with the reparation in such conditions.
Should you require Home Assistance, please call us on 00962 6 5008127
Please have the following information available when you call;
•
•
•
•
•

Your home telephone number
Your full home address
Your policy number
A description of the problem
A telephone number where you can be contacted.
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SECTION 2 – BUILDINGS
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
Part A: Buildings Insured
We will provide cover for Loss or Damage to the Buildings and insured fixtures and fittings by the following causes:
1. Fire, explosion, lightning or Earthquake
2. Smoke
Excluding
• Loss or Damage caused by scorching, singeing, melting or damage caused by smoke that happens gradually over
a period of time.
3. Storm and Flood
Excluding
• Loss or Damage caused by frost.
• Loss or Damage to fences and gates.
4. Strikes, Riots or Civil Commotion up to the limit mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• Loss or Damage occurring while the Home has been left Unoccupied.
5. Malicious damage or vandalism up to the limit mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• Malicious damage caused by Your paying guests or tenants or residents.
• When You have failed to submit to Us a police report.
• Loss or Damage occurring while the Home has been left Unoccupied.
6. Collision by vehicles or animals or aircraft or other aerial devices or articles dropped from them
Excluding
• Loss or Damage caused by domestic animals or birds.
7. i. Escape of water from water tanks pipes or apparatus or fixed heating installations or domestic appliances.
ii. Freezing of water in tanks apparatus or pipes.
iii. Leakage of heating fuel from a fixed heating installation.
Excluding
• Loss or Damage occurring while Your Home has been left Unoccupied.
• Loss or Damage to the component or appliance from which the water or oil escapes.
• Costs of locating and repairing the source of water or oil leakage.
8. Falling radio and television receiving aerials (including satellite dishes) their fittings and masts.
9. Falling trees or branches.
Excluding
• Damages to trees.
• The cost of removal of fallen trees or branches.
10. Subsidence or ground heave of the site that Your Buildings stand on or landslip as a result of an insured peril.
Excluding
• Losses as a result of the coast or a river bank being worn away/erosion;
• Damage to walls, gates, fences, hedges, lampposts, railings, ornamental ponds or fountains, swimming pools and
tennis courts, central-heating fuel tanks, cesspits and septic tanks, drives, paths, patios and terraces, unless the
main structure, private garages or domestic outbuildings are damaged at the same time and by the same cause;
• Loss or Damage to solid floor slabs, unless the foundations of the load-bearing walls are damaged at the same
time by the same cause;
• Loss or Damage from settlement, shrinkage or expansion, demolition, faulty workmanship or faulty design;
• An Excess as mentioned in Your Policy Schedule.
11. Implosion, Thunderbolt, Hurricane, Cyclone, Tornado, Windstorm, Tsunami, Tidal Wave, Tempest, Hail, Avalanche,
Landslide, Volcanic Eruption, Snow, Inundation
12. Accidental Damage to Buildings by external means
Excluding
• Loss or Damage while the Building has been left Unoccupied.
• Damage arising from
- Wear and tear, settlement or shrinkage, mold, vermin, insects, fungus, atmospheric, climatic or weather conditions
or domestic animals or birds or any gradually operating cause.
- The use of defective materials, defective design or faulty workmanship.
- Any Building work involving alterations, renovations, additions and repairs to the Building.
- Subsidence and/or heave and/or collapse of the Building and/or landslip.
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• The cost of maintenance or normal upkeep.
• Any loss destruction or damage specially excluded elsewhere in section 2 of this Policy.
Part B: Damage to Services
We will pay for Accidental Damage by external means to:
i. Cables or underground pipes providing services to or from the Building.
ii. Septic tanks and drain inspection covers for which You are legally held responsible.
All such payment shall not exceed the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Part C: Breakage of Fixed Glass and Sanitary Fixtures
We will pay for Accidental breakage of fixed glass forming part of the Building including glass in solar panel units and
fixed baths shower trays shower screens bidets wash basins splash backs pedestals sinks lavatory pans and cisterns (and
their fixtures and fittings). All such payment shall not exceed the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• Breakage occurring while the Home has been left Unoccupied.
Part D: Tracing a Leak
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for the cost of removing and then repairing,
replacing or reinstating any part of the Building when it is necessary to find the source of a water leak from any fixed
water appliance, pipe or tank that is causing damage to the Building.
Part E: Emergency Access
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for the costs incurred following Loss or
Damage to the Buildings caused by the police or emergency services in gaining access to Your Home in connection
with a medical emergency or to help prevent Loss or Damage to the Home.
Part F: Selling Your Home
If You enter into a contract to sell any Building insured by this Policy and during exchange of contracts and completion
of the sale such Building is destroyed or damaged the purchaser shall be entitled to any benefit from this insurance in
respect of such destruction or damage when the sale is completed provided the Building is not otherwise insured by
the purchaser or on his/her behalf.
Part G: Forced Evacuation
We will also pay the reasonable costs up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for accommodation
and necessary clothing or other emergency essentials that You require if a civil authority prohibits You and Your
domestic pets from living in Your Home. The prohibition must be a direct result of Loss or Damage to a neighboring
property that would have been covered under Your Policy had the Loss or Damage occurred to Your Home.
Part H: Additional Rebuilding Expenses
After a claim for Loss or Damage insured under the Buildings cover, We will pay up to the amount mentioned in the
“Policy Cover Summary” for the following expenses which You have incurred with Our permission:
a) Architects, surveyors, legal and other associated fees necessary to rebuild or repair Your Buildings;
b) The cost of clearing the site, demolishing and propping up or supporting parts of Your Buildings which have
been damaged;
c) The additional costs of rebuilding or repairing the damaged parts of Your Buildings to comply with Building
regulations as well as any local authority or other government requirements which are in force at the time of
the Loss or Damage to Your Buildings.
Part I: Essential Alterations
We will, subject to Our prior written consent, pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for
essential alterations to facilitate access to Your Home and allow You to live unassisted if You become permanently
physically disabled as a direct result of an Accident during the Period of Insurance.
Part J: New Acquisitions
We will pay up to 10% of the total Buildings Sum Insured for Loss or Damage to Your newly acquired fixtures and
fittings, fitted furniture and appliances that are to be installed in the Home, provided they are not left in the open and
You notify Us within 60 days of the date of delivery and pay the full additional premium from the date of delivery. We
reserve the right not to insure the newly acquired fixtures and fittings after the 60th day, whenever You fail to notify
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Us within the above mentioned 60 days period.
Part K: Preventative Measures
We will pay costs of up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” which You incur with Our prior
consent in taking reasonable measures to avoid or mitigate a valid claim provided that the terms and conditions of this
section will apply as if Loss or Damage had occurred.
Part L: Temporary Removal of Fixtures
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for permanent fixtures removed from the
Building for up to 60 days for repair, restoration or safekeeping.
Part M: Minor Works
We cover Loss or Damage directly or indirectly caused by or relating to minor works for the purpose of effecting
repairs and minor structural works and other alterations (excluding welding and similar works) and also for general
maintenance purposes and the likes, provided that:
1. the estimated value of the works does not exceed the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”
2. the works do not necessitate You vacating the Home
3. You do not enter into any contract which in any way removes or limits Your legal rights against a contractor
without Our prior written consent.
You must comply with the obligations stated above. If We determine that any claim You make under this Policy has
been adversely impacted by Your failure to comply with any of the above conditions, We may refuse payment of Your
claim or reduce the amount of any payment We settle for the claim.
Part N: Replacing Locks due to Theft of Keys
If keys to the locks of external doors of Your Home or alarm systems or domestic safes installed in Your Home are stolen
due to forcible and violent entry to or exit from the Home, We will pay the cost of replacing locks or lock mechanisms
up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• When You did not obtain a police report.
Part O: Damage to Doors due to forcible entry
If the external doors of Your Home are damaged due to forcible and violent entry to or exit from the Home, We will pay
the cost of repairing or replacing the doors up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• When You did not obtain a police report.
Part P: Gardens and Landscaping
We will pay the reasonable costs up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for landscaping as a
result of Loss or Damage to trees, shrubs, plants and lawns at Your Home by fire, lightning, collision or impact or Theft
or vandalism. The amount We will pay will not exceed the amount set per each item mentioned in the “Policy Cover
Summary” for any tree, shrub or plant.
Part Q: Your liability to the Public as Owner of Property
We will indemnify You against Your legal liability as owner (not as occupier) of the Building for damages and Claimants’
costs and expenses in respect of:
i. Accidental Bodily Injury to any person not being a member of Your family nor a person whom at the time of the
Accident is engaged in and upon Your service.
ii. Accidental Loss or Damage to material property not belonging to You nor held in Your custody or control or of
Your family members or a person acting on Your behalf.
Point i , ii must occur in or about the Building during the Period of Insurance.
We will also pay all defense costs and expenses incurred with Our written consent.
Our liability for damages and claimants’ costs and expenses resulting from one original cause shall not exceed the
amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
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Excluding
• Liability as occupier of the Building or any other land or Building.
• Bodily Injury to any person under a contract of service or apprenticeship with You when such injury arises out of
or in the course of his/her employment by You.
• Loss or Damage to property belonging to You or held in trust by You or in Your custody or control.
• Liability arising directly or indirectly by through or in connection with any mechanically propelled vehicle licensed
for road use.
• Liability assumed under any agreement unless such liability would have attached notwithstanding such agreement.
• Liability arising in connection with Your business or profession.
• Liability arising in connection with any aircraft.
• Craft and vessels designed to be used on or in water
• Any willful or malicious act
• Human immunodeficiency virus (HIV) and/or HIV related illness including acquired immune deficiency syndrome
(aids) and/ or any mutant derivative or variations thereof however caused
SECTION 3 – PERSONAL BELONGINGS AND VALUABLES IN AND AWAY FROM YOUR HOME
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
Part A: Personal Belongings, Valuables and Portable Equipment
We will pay for Your Personal Belongings, Valuables and Portable Equipment in the event of Theft, or damage by
Accidental means up to the amounts specified per item and per event mentioned in the “Policy Cover Summary”
while within the Geographical Limits and while temporarily elsewhere in the world for not more than 90 days in any
Period of Insurance.
Excluding
• Loss or Damage caused by wear, tear, depreciation, 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 track.
• Contact and corneal lenses and hearing aids.
• Confiscation or detention by customs or other officials.
• Consequential loss.
• 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.
• Theft when You did not obtain a police report on the occurrence of the Theft incident, identifying the items lost
or damaged.
• Loss or Damage caused by Your willful act.
• Money, Credit Cards, securities, documents.
• 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 a 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 a fixed object
- Loss 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
• Personal Belongings, Valuables and Portable Equipment exceeding the Single Article Limit unless a list has been
provided to Us.
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PART B: PERSONAL MONEY AND CREDIT CARDS
We will provide cover for Your Personal Money and Credit Cards in the event of Theft or damage by Accidental means
while within the Geographical Limits and while temporarily elsewhere in the world for not more than 90 days in any
Period of Insurance.
Credit Cards are insured only against any loss as a result of misuse by any unauthorized person following the 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. The maximum amount We will pay during the Period of Insurance for this
Cover is the amount mentioned in the “Policy Cover Summary”.
Excluding
• Shortages due to error or omission.
• Losses not reported to the police or You did not obtain a police report regarding the Theft incident, identifying
thereof items lost or damaged.
• Loss of Credit Cards not reported to the card issuing company within 24 hours of discovery.
PART C: LOSS OF PASSPORT, DRIVING LICENSE, WORK PERMIT, RESIDENCE PERMIT, BASE PASS AND IQAMA
The Company will reimburse the cost of making a duplicate passport, driving license, work permit, residence permit,
base pass and/or Iqama which is/are accidentally damaged while within the Geographical Limits 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 is the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for all
documents during the Period of Insurance.
Provided always that:
• Reimbursement will be for the cost of making a similar duplicate, advertisement fees if required, fines and
penalties if imposed and other out of pocket expenses for which bills must be produced.
• This Cover applies only to You, Your Spouse and 2 children normally residing with You.
• The Excess mentioned in the Policy Schedule must be borne by You for each and every loss.
• We 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.
PART D: SPORTS EQUIPMENT
We will pay up to the amount mentioned in the “Policy Cover Summary” for Accidental Loss or Damage to sports
equipment and specialized sports clothing owned by any member of Your household.
Excluding
• Equipment for mountaineering, potholing, skiing, windsurfing and underwater sports, motor vehicles, trailers,
caravans, boats, vessels, aircraft and their respective accessories.
• Clothing other than specified sports clothing.
• Pedal cycles.
• Loss or Damage whilst in use.
• Loss or Damage to golf balls unless kept in the golf bag at the time of the Loss or Damage.
SECTION 4 – ACCIDENTAL DAMAGE TO CONTENTS
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
We will provide cover for damage by Accidental external means to the Contents insured under Section 1 of the Policy
while in Your Home.
Excluding
• Damage to Personal Belongings, Valuables and Portable Equipment.
• 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.
• Failures or damage not directly consequent upon or attributable to an Accident including but not limited to electrical
or mechanical breakdown.
• Damage caused by incorrect battery polarity.
• Damage to recording tapes, discs or records.
• Damage caused by domestic animals or birds.
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• Damage to glass oven doors or ceramic glass in cooker hobs.
• Consequential loss.
• Loss or Damage whilst the Home is lent, let, sub-let in whole or in part.
• Loss or Damage specifically excluded elsewhere in section 1 of this Policy.
SECTION 5 – LOSS OF RENT OR COST OF ALTERNATIVE ACCOMMODATION
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
If Your Home is damaged and made uninhabitable by any insured cause listed under Part A of Sections 1 or 2, We will
pay:
• The reasonable cost of similar alternative accommodation for You and Your pets; or the rent which You have to pay
(if You are the Tenant)
• Rent which should have been paid to You (if You are the Owner)
This will apply during the time needed to restore Your Home to a habitable condition but not exceeding three months.
Such payment shall not exceed the amount mentioned in the Policy Schedule and shall be made on reimbursement
basis only.
SECTION 6 – DOMESTIC HELPERS
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
We will pay the sum(s) mentioned in the “Policy Cover Summary” in the event that a domestic helper sustains
Accidental Bodily Injury during the Period of Insurance. This cover is limited to domestic helper(s) named in the Policy
Schedule where the sponsorship for the residency visa is legally registered under Your name.
Repatriation Expenses include necessarily and reasonably incurred costs for funeral expenses and/or in transporting
the Insured Person back to his/her native country or country of residence in the event of his/her death or permanent
total disablement following an Accidental Bodily Injury.
Excluding any claim arising from any of the following:
• Hazardous pursuits and occupations.
• Intoxicating liquor or drugs.
• Self-inflicted injury or illness.
• Persons above the age of 65 or below the age of 18 at the time of the incident.
SECTION 7 – WORK RELATED ACCIDENTS TO CONTRACTORS
This cover only applies when included in Your Policy Schedule.
We will pay the sum(s) mentioned in the “Policy Cover Summary” in the event that a contractor or any person retained
by You to perform maintenance works on the premises sustains Accidental Bodily Injury during the Period of Insurance.
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5. SPECIAL CONDITIONS
CONTENTS AND PERSONAL BELONGINGS (Sections 1, 3 & 4)
1. Sum Insured
Sum(s) Insured must at all times represent the full cost of replacing the property insured without deduction for wear,
tear and depreciation other than in respect of clothing household linen and pedal cycles.
2. Automatic Increase in Sum Insured
If applicable and stated in the Schedule, the Sum Insured of Contents and Personal Belongings will be increased
annually at each renewal date by the percentage stated in the Schedule. Amended Sum(s) Insured and renewal
premium will be shown on Your renewal notice.
3. Claims Settlement
At Our option We will indemnify You by replacement, reinstatement, repair or payment. Where We are able to replace
the property, payment will be limited to the cost of replacement by Our preferred supplier.
The total amount payable by Us in respect of Loss or Damage under Sections 1, 3 & 4 arising out of one occurrence
shall not exceed the Sum(s) Insured.
The Sum(s) Insured will not be reduced by the amount of any claim payment unless stated otherwise in any cover.
4. Valuables
In respect of Valuables
a. No item shall be deemed of greater value than the Valuables Single Article Limit unless insured as a separate item.
b. In respect of Section 1, the total value of Valuables shall not exceed one third of the total Sum Insured by this
Section unless otherwise stated in the Schedule.
5. Wear and Tear
a. In settling claims for total Loss or Damage beyond economic repair there will be no deduction for wear, tear and
depreciation.
Excluding
i. Any claim in respect of clothing, household linen including carpets and pedal cycles.
ii. Any claim resulting from Accidental Damage to electronic items.
b. In respect of property not belonging to You or Your domestic helper a deduction for wear, tear and depreciation will
be made unless You or Your domestic helper are legally responsible for the cost of new replacement under the terms
of an agreement.
c. The following table specifies reduction in value for items specified above in a) and b) to determine the maximum
indemnity that We are liable for.
Year			
1			
2			
3			
4			
5 and above		

Value Deduction
Nil
10%
20%
30%
40%

6. Matching items
a. We will not pay for the cost of replacing any undamaged items forming part of a matching set or articles or suite of
furniture. Where carpeting is damaged beyond repair only the damaged carpet will be replaced and not undamaged
carpet in adjoining rooms.
b. If any claim arises for Loss or Damage to an article constituting one of an insured pair no regard shall be had to
any special value as such and the amount payable under this Policy shall be calculated as though the article had been
separately insured at pro-rata of the value of the pair or set.
7. Excess
An Excess amount mentioned in the Policy Schedule will be deducted from any claim under each of the Sections 1, 3
and 4 of the Policy unless a specific Excess has been mentioned for any cover in the Policy Schedule.
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In addition to the above:
• for any Loss or Damage to an item exceeding the Single Article Limit, You will pay 10% of the claim amount.
• for any Loss or Damage in connection with Strikes, Riot, civil commotion, malicious damage or vandalism, You will
pay a special Excess of 10% of the claim amount.
8. Change of Address
Subject to Us being informed within 7 days after removal to another address within the Geographical Limits and
payment of any additional premium required this Insurance shall continue to apply provided such new dwelling is built
of brick stone or concrete roofed with incombustible material is self-contained and not used for any business purpose.
9. Any Article Exceeding Single Article Limit
Proof of value will be required when making a claim for an item valued in Excess of the Single Article Limit. We
recommend that You retain copies of receipts, valuations, photographs, instructions booklets and guarantee cards to
assist in the event of a claim. We may require evidence that the item existed and was in Your possession.
BUILDINGS (Section 2)
1. Sum Insured
The Sum(s) Insured must at all times represent the full cost of rebuilding to the same specification including demolition
costs and architects and surveyors’ fees.
2. Automatic Increase in Sum Insured
If applicable the Sum Insured will be increased annually at each renewal date by the percentage sated in the Schedule.
Amended Sum(s) Insured and renewal premium will be shown on Your renewal notice.
3. Claims Settlement
At Our option We will indemnify You by payment reinstatement, replacement or repair. However, We will not pay any
reduction in the market value of the Home resulting from reinstatement, replacement or repair of the damaged parts
of the private dwelling.
Indemnity shall be limited to the rebuilding cost of the insured premises including the Building’s fittings and fixtures
but excluding value of the land.
In settling claims for Loss or Damage there will be no deduction for wear, tear and depreciation. Our liability in respect
of Loss or Damage arising out of one occurrence shall not exceed the amount stated against each item in the Schedule.
The Sum(s) Insured will not be reduced by the amount of any claim payment.
4. Excess
An Excess amount mentioned in the Policy Schedule will be deducted from any claim under Section 2 of the Policy.
In addition to the above, for any Loss or Damage in connection with Strikes, Riot, civil commotion, malicious damage
or vandalism, You will pay a special Excess of 10% of the claim amount.
CONTENTS AND BUILDINGS (Sections1 and 2)
If You requested cover for both Sections 1 and 2 in Your Policy, then in case of a claim falling under an additional cover
found in both Sections 1 and 2, then only the cover with the higher limit in one of the sections will be applicable.
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6. GENERAL EXCLUSIONS
We will not pay for:
1. War and terrorism
Loss, damages, costs or expenses 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:
a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. We will also not pay for loss, damage, cost or expense of whatsoever 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 a), b) and/or c) above.
2. Radioactivity
a. i. 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.
ii. Any legal liability of whatsoever nature. Directly or indirectly caused by or 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.
b. Any Accident, loss, destruction or liability directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
nuclear weapons material.
3. Sonic bangs
Loss destruction or damage occasioned by pressure waves caused by aircraft and other aerial devices traveling at sonic
or supersonic speeds.
4. Pollution or Contamination
a. Any loss arising from pollution or contamination except (unless otherwise excluded) destruction of or damage to
the property insured caused by
i. Pollution or contamination which itself results from a peril insured against.
ii. Any peril insured against which itself results from a pollution or contamination.
b. Any liability in connection with disposed or dumped waste materials or substances.
5. Cyber Risk
Losses arising directly or indirectly from:
a. The loss of, alteration of, or damage to or
b. A reduction in the functionality, availability or operation of a computer system, hardware, programme, 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 programme 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.
6. Unexplained loss, misplacement of an item, mysterious disappearance is not considered as Theft for the purpose of
this Policy.
7. Any Loss or Damage directly or indirectly related to the use of defective materials, defective design or faulty
workmanship.
8. Any Loss or Damage to crops, tree and plants.
9. Sanctions and limitations exclusion:
We shall not be deemed to provide cover and We shall not be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder
to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose Us
to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws
or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America, or other countries that affect
the Company’s business, or the laws or regulations in the countries in which the Company is active.
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7. GENERAL CONDITIONS
1. Interpretation
The Schedule and the Sections form part of this Policy and the expression ‘this Policy’ wherever used in this contract
shall be read as including the Schedule and any attached Sections Specifications or Endorsements. Any word or
expression to which specific meaning has been given in any part of this Policy shall bear that meaning wherever it
appears.
2. Duty of Care
a. You and any other person to whom this insurance Policy applies shall take all reasonable precautions to prevent
Accidents Loss or Damage.
b. All property insured under this Policy shall be maintained in good condition.
3. Claims
Your Duty
You shall on the happening of any event likely to lead to a claim under this Policy
a. Notify the police immediately if any property is stolen or maliciously damaged.
b. Report in writing to Us without unnecessary delay and provide all information and assistance which We may
reasonably require.
c. Take all reasonable steps to recover any stolen property and advise Us without unnecessary delay if such property
is returned to You.
d. Forward all correspondence, legal process or any other document to Us without them being answered by You.
e. Refrain from discussing liability with any third party.
Our rights
a. We shall be entitled to
i. Take over and conduct in Your name the defense or settlement of any claim or
ii. Prosecute in Your name for Our own benefit any claim for indemnity or damages or otherwise
b. We shall have full discretion in the conduct of any proceedings and in the settlement of any claim.
Limit
In respect of any claim or series of claims for which this Policy indemnifies You against Your legal liability We may pay
You:
a. The limit of indemnity (after deduction of any sum (s) already paid as compensation) or
b. Any lesser amount for which such claim(s) can be settled.
Once the payment has been made, We shall relinquish the conduct and control 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. Prescription Period
All actions deriving from this Policy are prescribed, as per the prescription period stipulated by the applicable laws of
the country of issuance of this Policy. However, this period shall only run in the event of concealment by the insured of
the information relating to the risk insured against, or submission of incorrect statements, as from the date the insurer
has taken knowledge thereof.
5. Fraud
If any claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent means including inflation or exaggeration of the claim
or submission of forged or falsified documents are used to obtain benefit by You or anyone acting on Your behalf all
benefits under the Policy shall be forfeited.
6. Other Insurance
If there is any other insurance covering the same contingencies, We shall not be liable to pay or contribute more than
Our rate table proportion.
7. Underinsurance
If on the happening of a claim the property at risk is of greater value than the Sum Insured, the amount payable will
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be reduced in proportion.
8. Cancellation
We may cancel this Policy by sending 30 days’ prior written notice to Your last known address and You shall be entitled
to a return of premium corresponding to the unexpired Period of Insurance for which premium has been paid. You may
cancel this Policy by sending 30 days’ prior written notice to Us and if there are no paid or outstanding claims or any
circumstance leading to a Loss or Damage, You shall be entitled to a return of premium in accordance with the short
rate table shown below:

Validity period of the Policy before
requesting cancellation

The proportional amount
of the premium to be paid by
the Company to the Insured

1-30 days
31-120 days
121-180 days
181-270 days
271-365 days

75%
50%
35%
15%
0%

9. Changes in Circumstances
In case of any material change to the facts declared by the Insured in the proposal form or otherwise without Our
written consent, this Policy shall be voidable.
10. Dispute Resolution
Any dispute arising out of this Policy may be referred to the competent courts of the country of issuance of this Policy
as per the applicable laws of the country of issuance of this Policy. Whenever Arbitration is valid for dispute resolution
by virtue of the laws of the country of issuance of this Policy, and if any dispute arises out of this Policy, this dispute will
be referred to the arbitration such dispute shall be referred, to the decision of an arbitrator to be appointed in writing
by the disputed parties or if they cannot agree upon a single arbitrator, each party designate his arbitrator in writing
within one calendar month after having been required in writing to do so by the other party. The two arbitrators will
appoint an umpire within one month of the appointment of the two arbitrators.
The arbitrators shall issue the award within 6 months period from the date of the appointment of the umpire.
If We shall disclaim liability for any claim hereunder and such claim is not referred to courts or arbitration under the
provisions contained herein within twenty-four calendar months from the date of such disclaimer, then the claim shall
for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.
11. Your Duty to Comply with Policy Terms
Without prejudice to Our other rights Your compliance with the terms of this Policy is a condition precedent to Our
liability to make any payment under this Policy.
In case of any difference between English and Arabic text, the Arabic text will prevail.
12. Personal Data Processing
Information regarding the processing of Your personal data by Us and Our contractual partners may be accessed under:
https://www.arabiainsurance.com/en/privacy-policy
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8. CLAIMS PROCEDURE
Notify the Insurer immediately after the occurrence of a claim and provide all the information and assistance which We
may reasonably require. You can contact Us on Our phone numbers or emails shown in point 11 below.
Following Your initial contact, We will communicate to You a list of preliminary documents required for the claim
registration and to initiate the claim process.
However, We may require additional documents, according to the type of claim.
The Insured cannot dispose of any of the claimed items and is responsible for keeping the damaged items available for
survey (exception for perishable items such as food).
After notifying Us of the occurrence of the claim incident, We will request relevant documents including but not limited
to:
• Claim Form
• Police Report
• Original Purchase Receipt or proof of ownership of item
• Proof of existence of the item
• Evidence relating to the incident
• Official documentation relating to the Insured or the item

9. COMPLAINTS PROCEDURE
We, Arabia Insurance Company SAL, aim to deliver the highest standards at all times.
If You find Yourself dissatisfied with any of Our services, We will be more than glad to hear from You.
We promise to respond promptly to Your concern, and to work with You in order to resolve Your dissatisfaction, in a
fair manner.
We will acknowledge receipt of Your complaint within one (1) working day from the date of submittal and will keep You
informed about the progress of Your complaint along the way, until We finalize it.
CONTACT
GCC: complaints-gcc@arabiainsurance.com
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10. GENERAL INFORMATION
These do not form part of the Policy wording but are for Your guidance.
Basis of Sum(s) Insured
Building Sum(s) Insured should be based on the cost of rebuilding Your property to the same specification including
garages outbuildings and permanent fittings (see the definition contained in the Policy) plus an amount of approximately
15% to cover demolition costs and architects’ and surveyors’ fees. Market value is not necessarily an accurate indication
of rebuilding costs. Contents and Personal Belongings Sum(s) Insured should be based on the full cost of replacing all
the property insured without allowance for wear, tear and depreciation except for clothing household linen and pedal
cycles. If a Sum Insured is inadequate at the time of a loss, then Your claim settlement may be reduced. If You add to
the value of Your property (for example by extending the Building or buying new furniture or other Contents) please
remember to tell Us so that Your Sum(s) Insured can be adjusted accordingly. We draw Your attention to the Sum
Insured conditions under the Buildings, Contents and Personal Belongings Sections of the Policy.
Automatic Increase in Sum Insured
Building, Contents and Personal Belongings Sums Insured can be made subject to this clause to provide a good
measure of protection against inflation provided that Your Sum(s) Insured are correct at the outset. However, in Your
own interest You should review these regularly. Don’t forget to tell Us if Your Home is to be left Unoccupied for more
than 60 consecutive days for which an additional premium may be required if We agree to extend the inoccupancy
period.
Safety Precautions
Fire
1. Smoke Detectors save lives. Protect Your Home and family by installing a detector which senses the smoke from
developing fires and sounds a loud warning alarm.
2. Ensure gas fittings are regularly maintained.
3. Avoid storage of gas cylinders/ bottles inside the house.
4. Ensure extractor or exhaust fans are not left to run continuously.
5. Do not leave a pan of oil unattended on the cooker; if it catches fire do not use water, smother it with a fire
blanket or a damp cloth.
6. Do not let children play with matches or fire.
7. Check electrical plugs and leads regularly & do not overload electrical circuit
Burst pipes
1. Protect all exposed water pipes.
2. Make sure that all taps are tightly closed to prevent wastage of water.
3. Make sure that the mains are closed when You are going away on a holiday, even if for a few days.
Theft
1. Make sure You have good quality locks fitted to Your entrance doors and all accessible windows.
2. Do not leave the keys under a mat or any place where they can be easily found.
3. Do not keep large sums of money at Home.
4. Do not leave valuable property in unattended vehicles.
5. Photographs of Valuables or copies of valuations are helpful in the event of Theft or loss.
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11. COMPANY OFFICES
Arabia Offices
Lebanon

Arabia Insurance Company s.a.l. – Paid up capital L.L. 51,000,000,000 – Commercial Court
Register 1889 – Insurance Register 2, dated 11/9/1956 – Subject to Decree 9812 of 4/5/1968
MOF # 4976

Ain Mreisseh		
Tripoli			
Chtaura			

(961-1) 360 889/893
(961-6) 440 974
(961-8) 545 210

Fax: 360 071
Fax: 440 974
Fax: 545 310

arabia-lebanon@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.lb@arabiainsurance.com

United Arab Emirates Arabia Insurance Company s.a.l. - Foreign Company - Paid up Capital L.L. 51,000,000,000Commercial Register no.41691 Dubai - Commercial Register no.21159 Sharjah - Trade
License no. 201756 Dubai - Trade License no. 12903 Sharjah - Trade License no. CN-1001344
Abu Dhabi - Trade License no. CN-1002574 Al Ain - Subject to UAE Federal Law no.6/2007 Insurance Authority no.20
Dubai			
(971-4) 228 0022
Fax: 227 0022
Sharjah			
(971-6) 517 1666
Fax: 517 1667
arabia-uae@arabiainsurance.com
Abu Dhabi		
(971-2) 674 4700
Fax: 674 5700
For claims:
Al Ain			
(971-3) 764 1196
Fax: 764 3785
P&CClaims.UAE@arabiainsurance.com
Bahrain

Manama		
Kuwait

Kuwait			
Qatar

Doha			

Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000Commercial Court Register 532-1 – Regulated by Central Bank of Bahrain - Insurance License
No: OI/004, dated 10/05/1961
arabia-bahrain@arabiainsurance.com
For claims:
(973-17) 211 174
Fax: 213 985
P&CClaims.Bn@arabiainsurance.com
Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000 –
Commercial Register No. 44 Kuwait - Subject to Insurance Companies and Agents Law No.
24/1961 - Insurance License No. 7 - General Agents: Mohamed Abdul Rahman Al Bahar Est.
arabia-kuwait@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Kw@arabiainsurance.com
(965) 2262 1041
Fax: 2265 9492
Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000 –
Registered in the Lebanese Commercial Court under No: 1889 –– Commercial Registration
no: 347 - Licensed by Qatar Central Bank License no: 1966/4, in accordance with the
provisions of the QCB Law and the Financial Institutions Regulations issued by law number
arabia-qatar@arabiainsurance.com
13 for the year 2012.
For claims:
P&CClaims.Qt@arabiainsurance.com
(974) 4442 2682
Fax: 4444 6487
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هوم شيلد
الشروط العامة

مرحبا ً بكم يف �رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .
ن�ش��كرك الختيارن��ا م��ن �أج��ل ت�أم�ين منزل��ك� .أن��ت الآن مغط��ى وم�ؤم��ن م��ن قب��ل �إح��دى
�أه��م ��شركات الت�أم�ين يف ال��شرق الأو�س��ط .يف الواق��ع� ,إن وثيق��ة الت�أم�ين ه��ذه م�صمم��ة
خ�صي�ص��ا لتزوي��دك ب�أف�ض��ل تغطي��ة� .س��تجد يف ه��ذا الكتي��ب ��شرحا ً مف�ص�لا ً لوثيق��ة
ت�أم�ين حماي��ة املن��زل «ه��وم �ش��يلد» .وه��ذا الكتي��ب ي��شرح ويف�ص��ل ال��شروط العام��ة
للإ�ش�تراك والتغطي��ة .كم��ا ي��شرح الكتي��ب كيفي��ة تق��دمي مطالب��ة� ،إذا ا�س��تدعت احلاج��ة.
بتمع��ن ك��ي تع��ي م��ا ه��ي
نرج��و �أن ت�أخ��ذ دقيق��ة م��ن وقت��ك لتق��ر�أ ه��ذا الكتي��ب
ّ
تفا�صي��ل التغطي��ة يف وثيق��ة الت�أم�ين وم��ا ه��ي حقوق��ك وم�س���ؤولياتك .ال ت�تردد بالتوا�ص��ل
معن��ا عل��ى مرك��ز االت�ص��ال ل��دى ال��شركة �أو الإت�ص��ال عل��ى �أح��د �أرق��ام ف��روع ��شركة
الت�أم�ين العربي��ة .فنح��ن وب��كل ��سرور �سن�س��اعدك ون��شرح ل��ك ال��شروط والنق��اط
التف�صيل��ة للبولي�ص��ة.
ونرج��و من��ك الإحتف��اظ به��ذه الوثيق��ة يف م��كان �آم��ن للإ�س��تعانة به��ا يف امل�س��تقبل
لأنه��ا دلي��ل عل��ى تعهدن��ا بت�أم�ين �أف�ض��ل تغطي��ة ممكن��ة.
�شكرًا لك مرة �أخرى على اختيارك الت�أمني العربية وكل يوم و�أنت بخري.
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الفهرس
 .1املقدمة
 .2ملخ�ص تغطية الوثيقة
 .3التعريفات
 .4التغطيات

الق�سم  - ١املحتويات

اجلزء (�أ) حمتويات منزلك
اجلزء (ب) ازالة املحتويات ب�صورة م�ؤقتة
اجلزء (ت) املحتويات يف العراء
اجلزء (ث) �إ�ستبدال الأقفال ب�سبب �رسقة املفاتيح
اجلزء (ج) الأ�رضار التي حلقت بالأبواب ب�سبب الدخول الق�رسي
اجلزء (ح) ف�ساد املواد الغذائية التي يف الثالجة
اجلزء (خ) نقل حمتويات املنزل
اجلزء (د) حت�سينات امل�ست�أجر
اجلزء (ذ) �أمتعة ال�ضيف ال�شخ�صية
اجلزء (ر) املال يف منزلك
اجلزء (ز) �سندات امللكية
اجلزء (�س) فقدان املياه �أو النفط املقنن
اجلزء (�ش) عربات الأطفال والكرا�سي املتحركة
اجلزء (�ص) احلدائق وتن�سيق املناظر الطبيعية
اجلزء (�ض) �رسقة املحتويات يف املباين امللحقة
اجلزء (ط) الإخالء الق�رسي
اجلزء (ظ) الهدايا	
اجلزء (ع) ال�رسادقات
اجلزء (غ) املحتويات اجلديدة
اجلزء (ف) الإجراءات االحرتازية
اجلزء (ق) منفعة الإ�صابات القاتلة
اجلزء (ك) امل�س�ؤولية اال�شخ�صية كمقيم
اجلزء (ل) م�س�ؤولية امل�ست�أجر
اجلزء (ن) امل�ساعدة املنزلية الطارئة
الق�سم  - 2املباين

اجلزء (�أ) املباين امل�ؤمن عليها
اجلزء (ب) الأ�رضار التي تلحق باخلدمات
اجلزء (ت) حتطم الزجاج الثابت والتجهيزات ال�صحية
اجلزء (ث) حتديد م�صدر الت�رسيب
اجلزء (ج) الإ�صالح للحاالت الطارئة
اجلزء (ح) بيع منزلك
اجلزء (خ)الإخالء الق�رسي
اجلزء (د) امل�صاريف الإ�ضافية لإعادة البناء
اجلزء (ذ) التعديالت ال�رضورية
اجلزء (ر) املحتويات اجلديدة
اجلزء (ز) الإجراءات االحرتازية
اجلزء (�س) النقل امل�ؤقت للتجهيزات
اجلزء (�ش) الأ�شغال ال�صغرى
اجلزء (�ص) ا�ستبدال الأقفال ب�سبب �رسقة املفاتيح
اجلزء (�ض) تلف للأبواب ب�سبب الدخول الق�رسي
اجلزء (ط) احلدائق وتن�سيق املناظر الطبيعية
اجلزء (ظ) م�س�ؤوليتك ال�شخ�صية كمالك عقار جتاه الغري
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 .1المقدمة
�ش��كرا ً الختي��ارك ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل للت�أم�ين عل��ى منزل��ك وامل�صمم��ة خ�صي�ص��ا لتوف��ر ل��ك ولعائلت��ك
تغطي��ة �ش��املة وب�س��يطة ملحتوي��ات منزل��ك ،للمبن��ى ،وت�أم�ين امل�س���ؤولية القانوني��ة و�أك�ثر م��ن ذل��ك بكث�ير.
�س��تجد يف ه��ذا الكتي��ب �صيغ��ة وثيق��ة الت�أم�ين ه��وم �ش��يلد ،والت��ي �س��تو�ضح ل��ك م��ا ت�ش��مله وم��ا ال ت�ش��مله
التغطي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل البن��ود وال��شروط الت��ي تطب��ق عليه��ا.
لدى ا�ستالم وثيقتك
ف�ض�لاً ،ق��م بق��راءة وثيق��ة الت�أم�ين اخلا�ص��ة ب��ك واجل��دول املرف��ق بعناي��ة للت�أك��د م��ن �أنه��ا تلب��ي احتياجات��ك .ويف ح��ال
ع��دم �صح��ة �أي��ا ً م��ن املعلوم��ات ال��واردة يف اجل��دول ،علي��ك �إع��ادة اجل��دول �إلين��ا عل��ى الف��ور لتعدي��ل التفا�صي��ل ال��واردة
في��ه.
يح��دد اجل��دول التغطي��ة الت��ي اخرتته��ا ،فه��و الإثب��ات عل��ى الت�أم�ين اخلا���ص ب��ك ،وق��د يُطل��ب من��ك �إب��رازه يف حال��ة
وج��ود مطالب��ة بالتعوي���ض .يف ح��ال ق��ررت ع��دم القب��ول بالوثيق��ة ،يرج��ى �إعادته��ا يف غ�ض��ون  ١٤يو ًم��ا م��ن تاري��خ
ا�س��تالمها ��شرط �أال تك��ون ق��د تقدم��ت ب���أي مطالب��ة ،و�س��نقوم ب��رد ق�س��ط الت�أم�ين بع��د �إقتط��اع الر�س��وم و امل�صاري��ف
الإداري��ة� ،إن وج��دت.
تفعيل التغطية
�إن �إ�س��تمارة طل��ب الت�أم�ين املق��دم م��ن قبل��ك ه��و �أ�سا���س وثيق��ة الت�أم�ين ه��ذه و ج��زءًا منه��ا� .س��نقدم التغطي��ة
الت�أميني��ة مبوج��ب �أح��كام ه��ذه الوثيق��ة بن��اءً عل��ى البن��ود املح��ددة يف اجل��دول وذل��ك يف ح��ال وق��وع اي��ة ح��وادث خ�لال
م��دة ��سريانها� ،أو �أي م��دة جم��ددة الت��ي ت َدف��ع �أق�س��اط الت�أم�ين عنه��ا ،ونواف��ق عل��ى قب���ض ه��ذه الأق�س��اط ومن��ح
التغطي��ة.
تعترب هذه الوثيقة و�إ�ستمارة طلب الت�أمني واجلدول م�ستند واحد و ي�شكلون معا ً عقد الت�أمني.
�إبقا�ؤنا على علم
م��ن امله��م �إطالعن��ا عل��ى الف��ور بالتغي�يرات الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى املعلوم��ات الت��ي زودتن��ا به��ا ،عل��ى �س��بيل املث��ال �إذا ح��دث
� ّأي تغي�ير عل��ى وجه��ة �إ�س��تعمال� ،أو طبيع��ة �أو قيم��ة املمتل��كات امل�ؤم��ن عليه��ا .وه��ذه التغي�يرات ل��ن تك��ون م�ش��مولة
بالـ��ت�أمني �إال بع��د موافقتن��ا عل��ي �إدراجه��ا يف عق��د الت�أم�ين.
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 .2ملخص تغطية الوثيقة
يرج��ى �أخ��ذ العل��م �أن اجل��دول �أدن��اه يو�ض��ح التغطي��ات الت��ي تنطب��ق علي��ك بن��اءً عل��ى اخلط��ة الت��ي اخرتته��ا واملح��ددة
يف ج��دول الوثيق��ة اخلا���ص ب��ك.
هوم �شيلد بل�س

الق�سم ( )1املحتويات

اجلزء (�أ) حمتويات منزلك

حريق �أو انفجار �أو برق �أو زلزال
الدخان
العوا�صف والفي�ضانات

مبلغ الت�أمني  /حدود التغطية
مبوجب جدول الوثيقة

هوم �شيلد

مبلغ الت�أمني  /حدود التغطية
مبوجب جدول الوثيقة

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

ال�شغب واال�ضطرابات املدنية والإ�رضابات والفنت واال�ضطرابات
العمالية

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

الإيذاء املتعمد �أو التخريب

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪25من مبلغ ت�أمني املحتويات

ا�صطدام مركبة �أو حيوان �أو طائرة �أو غريها من الأجهزة �أو
املركبات اجلوية �أو املواد ال�ساقطة منها

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

ت�رسب املياه من خزانات املياه والأنابيب والأجهزة املثبتة و�أجهزة
التدفئة املثبتة

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

ال�رسقة �أو حماولة ال�رسقة عن طريق الدخول الق�رسي �إىل املنزل
�أو اخلروج منه �أو عن طريق ال�سلب امل�سلح

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

�سقوط الهوائيات املتلقية للبث الإذاعي والتلفزيوين (مبا فيها
ال�صحون الالقطة) وملحقاتها وال�صواري او العواميد

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

�سقوط الأ�شجار �أو الأغ�صان
�إنخ�ساف �أو �إرتفاع الأر�ضية القائمة عليها املباين اخلا�صة بك �أو
�إنهيار ال�صخور نتيجة خلطر م�ؤمن

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات
 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

االنفجار ،ال�صاعقة ،الإع�صار ،الإع�صار احللزوين ،زوبعة،
عا�صفة الرياح ،ت�سونامي ،موجة املد واجلزر ،العا�صفة ،الربد،
االنهيار اجلليدي ،االنهيارات الأر�ضية ،الثوران الربكاين ،الثلوج ،
الفي�ضان

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١0٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪2٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

X
X
X

 10،٠٠٠درهم �إماراتي

X

 3،٠٠٠درهم �إماراتي

X

ت�رسب وقود التدفئة من تركيبات التدفئة املثبتة

اجلزء (ب) ازالة املحتويات ب�صورة م�ؤقتة
اجلزء (ت) املحتويات يف العراء

اجلزء (ث) �إ�ستبدال الأقفال ب�سبب �رسقة املفاتيح

اجلزء (ج) الأ�رضار التي حلقت بالأبواب ب�سبب الدخول
الق�رسي
اجلزء (ح) ف�ساد املواد الغذائية التي يف الثالجة
اجلزء (خ) نقل حمتويات املنزل

اجلزء (د) حت�سينات امل�ست�أجر

 3،٠٠٠درهم �إماراتي
 3،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٪2٠من مبلغ ت�أمني املحتويات
 ٪1٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

اجلزء (ذ) �أمتعة ال�ضيف ال�شخ�صية

 3،٠٠٠درهم �إماراتي

اجلزء (ز) �سندات امللكية

 1،٠٠٠درهم �إماراتي

اجلزء (ر) املال يف منزلك

اجلزء (�س) فقدان املياه �أو النفط املقنن

اجلزء (�ش) عربات الأطفال والكرا�سي املتحركة
اجلزء (�ص) احلدائق وتن�سيق املناظر الطبيعية

 3،٠٠٠درهم �إماراتي
 1،٠٠٠درهم �إماراتي
 1،٠٠٠درهم �إماراتي

 ١٥٠،٠٠٠درهم �إماراتي
و ١،٥٠٠درهم �إماراتي لل�شيئ الواحد

 ٪25من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

X
X
 2،٠٠٠درهم �إماراتي

X
X
X
X
X
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اجلزء (�ض) �رسقة املحتويات يف املباين امللحقة
اجلزء (ط) الإخالء الق�رسي
اجلزء (ظ) الهدايا

اجلزء (ع) ال�رسادقات

اجلزء (غ) املحتويات اجلديدة

اجلزء (ف) الإجراءات االحرتازية

اجلزء (ق) منفعة الإ�صابات القاتلة
اجلزء (ك) امل�س�ؤولية اال�شخ�صية كمقيم
اجلزء (ل) م�س�ؤولية امل�ست�أجر

اجلزء (ن) امل�ساعدة املنزلية الطارئة

الق�سم  ٢املباين

اجلزء (�أ) املباين امل�ؤمن عليها

حريق �أو انفجار �أو برق �أو زلزال
الدخان
العوا�صف والفي�ضانات

ال�شغب واال�ضطرابات املدنية والإ�رضابات والفنت واال�ضطرابات
العمالية

 ٥،٠٠٠درهم �إماراتي

X

 ١٠،٠٠٠درهم �إماراتي

X
X

 ٢٥،٠٠٠درهم �إماراتي

X

 ٢٥،٠٠٠درهم �إماراتي
 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املحتويات

 ١٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد
 ٢٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي كحد �أق�صى

X

 ١٥،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٢،٠٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي
مبوجب جدول الوثيقة

مغطاه

مبوجب جدول الوثيقة

 ١0،٠٠٠درهم �إماراتي

 1،٠٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي
مبوجب جدول الوثيقة

مغطاه

SECTION 1 - CONTENTS

مبوجب جدول الوثيقة

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين
 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين
 ٪25من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪25من مبلغ ت�أمني املباين

ا�صطدام مركبة �أو حيوان �أو طائرة �أو غريها من الأجهزة اجلوية
�أو املواد ال�ساقطة منها

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

ت�رسب املياه من خزانات املياه والأنابيب والأجهزة املثبتة و�أجهزة
التدفئة املثبتة

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

ت�رسب وقود التدفئة من تركيبات التدفئة املثبتة

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين
 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

�سقوط الهوائيات املتلقية للبث الإذاعي والتلفزيوين (مبا فيها
ال�صحون الالقطة) وملحقاتها وال�صواري او العواميد.

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

�إنخ�ساف �أو �إرتفاع الأر�ضية القائمة عليها املباين اخلا�صة بك
�أو �إنهيار ال�صخور نتيجة خلطر م�ؤمن

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين
 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

االنفجار ،ال�صاعقة ،الإع�صار ،الإع�صار احللزوين ،زوبعة،
عا�صفة الرياح ،ت�سونامي ،موجة املد واجلزر ،العا�صفة ،الربد،
االنهيار اجلليدي ،االنهيارات الأر�ضية ،الثوران الربكاين ،الثلوج،
الفي�ضان

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

�سقوط الهوائيات املتلقية للبث الإذاعي والتلفزيوين (مبا فيها
ال�صحون الالقطة) وملحقاتها وال�صواري او العواميد.

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

ال�رضر العر�ضي

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املباين

الإيذاء املتعمد �أو التخريب

جتمد املياه يف اخلزانات �أو الأنابيب

�سقوط الأ�شجار �أو الأغ�صان

اجلزء (ب) الأ�رضار التي تلحق باخلدمات

اجلزء (ت) ك�رس الزجاج املثبت والتجهيزات ال�صحية
اجلزء (ث) تتبع الت�رسب

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ١،٠٠٠درهم �إماراتي

اجلزء (ج) الإ�صالح للحاالت الطارئة

 ١،٠٠٠درهم �إماراتي

اجلزء (خ) الإخالء الق�رسي

 ١٠،٠٠٠درهم �إماراتي

اجلزء (ح) بيع منزلك

اجلزء (د) امل�صاريف الإ�ضافية لإعادة البناء
اجلزء (ذ) التعديالت ال�رضورية

اجلزء (ر) املحتويات اجلديدة

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

X
X
X

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٪١٠٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٥٠،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٥٠،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٢٥،٠٠٠درهم �إماراتي

X

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املباين

X

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املباين
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اجلزء (ز) الإجراءات االحرتازية

اجلزء (�س) النقل امل�ؤقت للتجهيزات
اجلزء (�ش) الأ�شغال ال�صغرى

اجلزء (�ص) ا�ستبدال الأقفال ب�سبب �رسقة املفاتيح

اجلزء (�ض) الأ�رضار التي حلقت بالأبواب ب�سبب الدخول
الق�رسي
اجلزء (ط) احلدائق وتن�سيق املناظر الطبيعية
اجلزء (ظ) م�س�ؤوليتك ال�شخ�صية كمالك عقار جتاه الغري

 ١٥،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٪١٠من مبلغ ت�أمني املباين

 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي

اجلزء (ب) الأموال ال�شخ�صية وبطاقات االئتمان

اجلزء (ت) فقدان جواز ال�سفر ،رخ�صة القيادة ،رخ�صة
العمل ،ت�أ�شرية الدخول ،والإقامة
اجلزء (ث) �أدوات ريا�ضية

الق�سم  - ٤ال�رضر العر�ضي للمحتويات

ال�رضر العر�ضي للمحتويات

الق�سم  - ٥خ�سارة ثمن الإيجار �أو تكلفة امل�سكن البديل

خ�سارة ثمن الإيجار �أو تكلفة امل�سكن البديل

الق�سم  - ٦امل�ساعدين املنزليني

وفاة
العجز الكلي الدائم
النفقات الطبية
الإعادة اىل الوطن

الق�سم  -٧حوادث العمل املتعلقة باملقاولني

وفاة

النفقات الطبية

X

 2٠،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٣،٠٠٠درهم �إماراتي

X

 ١٠،٠٠٠درهم �إماراتي

X

 ١٥٠،٠٠٠درهم �إماراتي
و ١،٥٠٠درهم �إماراتي لل�شيئ الواحد

X

 ٢،٠٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي

 1،٠٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي

الق�سم  - ٣املمتلكات ال�شخ�صية ،املعدات املحمولة والأ�شياء الثمينة داخل املنزل وخارجه

اجلزء (�أ) املتعلقات ال�شخ�صية والأ�شياء الثمينة
واملعدات املحمولة

 ١0،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٥٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شيئ الواحد
 ٢٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي للحادث الواحد

 ٥٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شيئ الواحد
 ٢٠٠،٠٠٠درهم �إماراتي للحادث الواحد

 ٢،٥٠٠درهم �إماراتي

 ٢،٥٠٠درهم �إماراتي

 ٢،٥٠٠درهم �إماراتي

 ٥،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٪١٠٠من جمموع مبلغ ت�أمني املحتويات

مبوجب جدول الوثيقة

 ٢،٥٠٠درهم �إماراتي

 ٥،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٪١٠٠من جمموع مبلغ ت�أمني املحتويات

مبوجب جدول الوثيقة

 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي
 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي
 1٠،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي
 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي
 1٠،٠٠٠درهم �إماراتي

 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد
 ٦٠،٠٠٠درهم �إماراتي كحد �أق�صى

 ٣٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد
 ٦٠،٠٠٠درهم �إماراتي كحد �أق�صى

 ١٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد
وكحد �أق�صى

 ١٠،٠٠٠درهم �إماراتي لل�شخ�ص الواحد
وكحد �أق�صى

 5،٠٠٠درهم �إماراتي

 5،٠٠٠درهم �إماراتي
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 .3التعريفات
يكون للكلمات� ،أو العبارات التالية �أينما وردت يف هذه الوثيقة املعنى املبني �أدناه (ما مل ين�ص على خالفه).
وقد مت متييز هذه امل�صطلحات باخلط الغامق.
ال�رضر العر�ضي
�أي �رضر و�/أو خ�سارة نتيجة حادث مغطاة مبوجب هذا العقد ،تطر�أ خالل �رسيان مدة التغطية ،والتي تن�ش�أ عن حالة عنف مفاجئة
خارجة عن �سيطرة امل�ؤمن له.
يقع عبء �إثبات تطابق اخل�سارة �أو ال�رضر مع التعريف املذكور �أعاله على عاتق امل�ؤمن له.
الإ�صابة اجل�سدية
وهي �إ�صابة بدنية قابلة للتحديد تقع خالل مدة الت�أمني ،وناجمة عن حدث معني ومفاجئ وغري متوقع ،با�ستثناء �أي وعكة
�صحية� ،أومر�ض� ،أو ا�ضطرابات ج�سدية.
املباين
بيتك املبني من احلجر �أو اال�سمنت وامل�سقوف مبواد غري قابلة لالحرتاق (ما مل ين�ص على خالفه يف اجلدول) مبا يف ذلك املرائب املنزلية
واملباين امللحقة وبرك ال�سباحة والفناء اخلارجي وال�رشفات والباحات وممرات امل�شاة واجلدران والأ�سوار والبوابات والرتكيبات الدائمة
ولوازمها وف ًقا ملا هو وارد يف اجلدول.
املحتويات
ال�س��لع املنزلي��ة واملمتل��كات ال�ش��خ�صية العائ��دة ملكيته��ا �إلي��ك (�أو ان��ك امل�س���ؤول عنه��ا مبوج��ب القان��ون) �أو عائ��دة �إىل
العام��ل املن��زيل املقي��م يف منزل��ك� ،إ�ضاف��ة �إىل الرتكيب��ات والتجهي��زات التابع��ة ل��ك (�أو ان��ك امل�س���ؤول عنه��ا) ب�إ�س��تثناء
الرتكيب��ات والتجهي��زات والديك��ورات الداخلي��ة الت��ي يق��وم به��ا مال��ك املن��زل.
ال�رشكة  /امل�ؤمن لديه  /نحن  /لنا  /جمع املتكلمني
�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل.
بطاقات االئتمان
بطاقات االئتمان واخل�صم والبطاقات امل�رصفية وبطاقات ال�رصاف الآيل املحمولة لأغرا�ض اجتماعية حملية �أو لأغرا�ض خريية.
مبلغ التحمل
املبلغ الذى يتعني عليك �أن تدفعه عند �أي مطالبة بالتعوي�ض
احلدود اجلغرافية
املنطقة املوجود فيها منزلك على النحو الوارد يف اجلدول.
املنزل
ال�سكن اخلا�ص واملرائب واملباين امللحقة الواقعة جميعها على العنوان املبني يف اجلدول وت�ستخدم فقط للأغرا�ض املنزلية.
امل�ؤ ّمن عليه  /ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن له � /أنت  /لك
ال�شخ�ص /الأ�شخا�ص الواردة �أ�سما�ؤهم يف اجلدول و�أفراد الأ�رسة املقيمني ب�صفة دائمة معه /معها.
اخل�سارة �أو ال�رضر
اخل�سارة املادية �أو ال�رضر الناجم عن ا�ستعمال القوة� ،أو الأ�ساليب الظاهرة �أو العنيفة �أو اخلارجية.
مدة الت�أمني
مدة التغطية املحددة يف جدول الوثيقة.
املمتلكات ال�شخ�صية
الأمتعة ،املالب�س وال�ساعات واملواد املعدة لال�ستعمال ال�شخ�صي والتي ي�ستخدمها �أو يحملها ال�شخ�ص عادة وتكون عائدة
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ملكيتها �إليك �أو �أنك م�س�ؤول عنها مبوجب القانون ،ب�إ�ستثناء املمتلكات الواقعة �ضمن تعريف املعدات املنقولة والأ�شياء الثمينة.
الأموال ال�شخ�صية
ً
العمل��ة املت��داول به��ا قانون��ا �أو ال�ش��يكات و�أوام��ر الدف��ع واحل��واالت الربيدي��ة والطواب��ع الربيدي��ة املعتم��دة (ولي�س��ت
ج��زءا ً م��ن جمموع��ة) وال�ش��يكات ال�س��ياحية وتذاك��ر ال�س��فر و�إي�ص��االت الغ��داء والهداي��ا الرمزي��ة وبطاق��ات الهات��ف.
الوثيقة
وثيقتكم باكملها ،وت�شمل �أحدث جدول مرفق بالوثيقة واي ملحقات �أخرى.
املعدات املنقولة
الأجهزة الريا�ضية واملو�سيقية و �أجهزة الت�صوير وغريها من املعدات املنقولة على �سبيل املثال ال احل�رص الهواتف املحمولة.
اجلدول
ال�صفحة املرفقة بوثيقة الت�أمني هذه «هوم �شيلد» والتي حتدد ا�سم امل�ؤ ّمن له ومدة الت�أمني والربنامج املختار والأق�سام امل�ؤمنة
مبوجبها ومبالغ الت�أمني و�أي �رشوط وبنود �أخرى خا�صة �أو معينة تتعلق بت�أمينك.
مبلغ الت�أمني
اجلدول
يف
املبني
وهو املبلغ
يتم دفعه مهما كان عدد مطالبات التعوي�ض النا�شئة عن حادثة
الذي
للمبلغ
أق�صى
ل
ا
احلد
ميثل
الذي
ّ
واحدة.
حد التعوي�ض عن املادة الواحدة
عند حدوث خ�سارة �أو �رضر ،ف�إن املطالبة لن ت�شمل �أي مبلغ يتجاوز احلد الأق�صى املحدد يف اجلدول �إذا مل يتم الإف�صاح عن هذا
الغر�ض وتبيان تفا�صيله يف �إ�ستمارة طلب الت�أمني .
�شاغر
املنزل عندما ال ت�سكنه �أنت �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�إذ ٍن منك لأكرث من  ٦٠يوما ً متتالية.
الأ�شياء الثمينة
جمموع��ات طواب��ع بريدي��ة �أو عم�لات معدني��ة �أو جمموع��ة ميدالي��ات �أو حت��ف �أو �ص��ور �أو غريه��ا م��ن اللوح��ات الفني��ة �أو
الب�س��ط وال�س��جاد والأدوات الف�ضي��ة �أو الذهبي��ة �أو غريه��ا م��ن املع��ادن الثمين��ة واملجوه��رات والف��راء.
ال�رسقة
فعل الإ�ستيالء على ممتلكات الغري با�ستخدام القوة �أو التهديد با�ستخدام القوة �أو العنف �أو بالدخول �أو اخلروج ق�سوة �أو عنوة من
منزلك .لأغرا�ض هذه الوثيقة ،ال تعترب �رسقة اخل�سارة غري املربرة �أو فقدان ال�شيء �أو االختفاء الغام�ض.
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 .4التغطيات
الق�سم  - ١املحتويات
ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك.
اجلزء (�أ) حمتويات منزلك
�س��وف نق��دم ل��ك تغطي��ة للخ�س��ائر �أو الأ��ضرار الت��ي تلح��ق مبحتوي��ات منزل��ك وممتلكات��ك ال�ش��خ�صية والأ�ش��ياء الثمين��ة
املنقول��ة والناجم��ة ع��ن:
 .1حريق �أو انفجار �أو برق �أو الهزات الأر�ضية
 .2الدخان
ب�إ�ستثناء

• الفقد �أو التلف الناجت عن احلرق �أو الذوبان �أو الأ�رضار الناجمة عن الدخان الذي يحدث تدريجيا ً على مدى فرتة من الزمن
 .3العوا�صف والفيا�ضانات
 .4ال�شغب واال�ضطرابات املدنية والإ�رضابات والفنت واال�ضطرابات العمالية حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة»
ب�إ�ستثناء
• اخل�سارة �أو ال�رضر ا للب�ضائع يف الثالجات و� /أو الربادات ب�سبب عطل يف الكهرباء كنتيجة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة لفعل

متعمد من جانب ال�سلطات و�/أو موظفيها.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار الناجمة عن ترك املنزل �شاغرا ً.
 .5الإيذاء املتعمد �أو التخريب حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة»
ب�إ�ستثناء

• الأ�رضار املتعمدة التي ي�سببها ال�ضيوف او النزالء �أو املقيمني الذين يدفعون اجرا ً �أو امل�ست�أجرين.
• عند عدم ايداعنا تقرير ال�رشطة عن احلادث.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث حينما يُرتك املنزل �شاغراً.
 .6ا�صطدام مركبة �أو حيوان �أو طائرة �أو غريها من الأجهزة �أو املركبات اجلوية �أو املواد ال�ساقطة منها.
ب�إ�ستثناء
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي ت�سببها احليوانات الأليفة او الطيور
� .7أ .ت�رسب املياه من خزانات املياه ،الأنابيب ،الأجهزة الثابتة او �أجهزة التدفئة الثابتة.
ب .ت�رسب وقود التدفئة من اجهزة التدفئة الثابتة.
ب�إ�ستثناء

• اخل�سارة �أو ال�رضر الناجت عن ترك املنزل �شاغرا ً.
• خ�سارة �أو �رضر املعدات �أو الأجهزة التي ت�رسب منها املاء �أو النفط.
• تكلفة حتديد و�إ�صالح م�صدر ت�رسب املاء �أو النفط.
 .8ال�رسقة �أو حماولة ال�رسقة عن طريق الدخول �أو اخلروج ق�سوة �أو عنوة من و�إىل املنزل مبا يف ذلك عن طريق ال�سلب امل�سلح حلدود
املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
ب�إ�ستثناء
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي ي�سببها �ضيوفك �أو نزال�ؤك الذين يدفعون �أجرًا �أو امل�ست�أجرون �أو املقيمون �أوالعامل املنزيل.

• عند عدم ح�صولك على تقرير من ال�رشطة ب�ش�أن حادث ال�رسقة ،يحدد فيه العنا�رص املفقودة �أو املت�رضرة.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث �أثناء ترك منزلك �شاغرا ً.
� .9سقوط الهوائيات املتلقية للبث الإذاعي والتلفزيوين (مبا فيها ال�صحون الالقطة) وملحقاتها وال�صواري او العواميد.
� .10سقوط الأ�شجار �أو الأغ�صان.
ب�إ�ستثناء

• الأ�رضار الالحقة بالأ�شجار.
• تكلفة �إزالة الأ�شجار �أو الأغ�صان التي �سقطت.
� .11إنخ�ساف �أو �إرتفاع الأر�ضية القائمة عليها املباين اخلا�صة بك �أو �إنهيار ال�صخور نتيجة خلطرم�ؤمن مبوجب هذه الوثيقة.
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر الناجمة عن �إنحراف �شاطئ �أو �ضفة النهر ؛
• تلف اجلدران والبوابات والأ�سوار واحلواجز و�أعمدة الإنارة وال�سور  ،و�أحوا�ض الزينة �أو النوافري  ،و�أحوا�ض ال�سباحة ومالعب
التن�س ،وخزانات الوقود للتدفئة املركزية  ،واحلفر بال�سيولة ،وخزانات ال�رصف ال�صحي  ،ممرات ال�سيارات  ،وامل�سارات  ،والباحات
وال�رشفات �إال �إذا ت�رضر يف نف�س الوقت ونتيجة ال�سبب نف�سه املبنى الرئي�سي �أو املرائب اخلا�صة �أو املباين امللحقة ؛
• اخل�سائر �أو الأ�رضار الواقعة على �ألواح الأر�ضية ال�صلبة  ،ما مل تت�رضر �أ�سوار اجلدران احلاملة يف نف�س الوقت و نتيجة ال�سبب
نف�سه ؛
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• اخل�سائر �أو الأ�رضار الناجتة عن التكد�س �أو االنكما�ش �أو التو�سع �أو الهدم �أو اخللل يف الت�صنيع �أو الت�صميم ؛.
• مبلغ التحمل املذكور يف جدول الوثيقة
 .12االنفجار ،ال�صاعقة ،الإع�صار ،الإع�صار احللزوين ،زوبعة ،عا�صفة الرياح ،ت�سونامي ،موجة املد واجلزر ،العا�صفة ،الربد ،االنهيار
اجلليدي ،االنهيارات الأر�ضية ،الثوران الربكاين ،الثلوج ،الفي�ضان
اجلزء (ب) ازالة املحتويات ب�صورة م�ؤقتة
نغطي اخل�سارة �أو ال�رضر الالحق باملحتويات حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» و نتيج ًة لأي من الأ�سباب الواردة
يف اجلزء (�أ) من الق�سم  1عندما يتم �إزالتها ب�صورة م�ؤقتة لإجراء عمليات تنظيف وجتديد و�إ�صالح �أو لأغرا�ض �أخرى مماثلة يف �أماكن
�أخرى بنف�س املبنى �أو يف � ّأي مكان �آخر �ضمن احلدود اجلغرافية.
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر �أو الأ�رضار نتيجة العوا�صف والفي�ضانات التي ت�صيب ممتلكات ال ت ُعترب مبنى.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي تلحق بها �أثناء نقلها بغية بيعها �أو عر�ضها �أو �أثناء نقلها �إىل خمزن خا�ص بالأثاث.
اجلزء (ت) املحتويات يف العراء
نغطي اخل�سارة �أو ال�رضر الالحق باملحتويات حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» ونتيجة لأي من الأ�سباب الواردة يف
اجلزء (�أ) من الق�سم  1عندما تكون يف العراء ولكن �ضمن حدود العقار التابع ملنزلك.
ب�إ�ستثناء
• اخل�سائر �أو الأ�رضار نتيجة املياه والعوا�صف ،والفي�ضانات.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث خالل ترك املنزل �شاغرا ً.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار الالحقة بالدراجة الهوائية.

اجلزء (ث) �إ�ستبدال الأقفال ب�سبب �رسقة املفاتيح
�سقت مفاتيح �أقفال الأبواب اخلارجية للمنزل �أو �أنظمة الإنذار �أو اخلزنات املنزلية املجهزة يف منزلك جراء الدخول �إىل �أو اخلروج
�إذا ُ
من املنزل ق�سوة �أو عنوة ،ف�سندفع تكاليف ا�ستبدال الأقفال �أو �آليات القفل حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
ب�إ�ستثناء

• عندما مل حت�صل على تقرير من ال�رشطة عن احلادث.
اجلزء (ج) الأ�رضار التي حلقت بالأبواب ب�سبب الدخول الق�رسي
�إذا ت�رضرت الأبواب اخلارجية ملنزلك بعد الدخول �إىل او اخلروج من املنزل ق�سوة �أو عنوة  ،ف�سندفع تكاليف �إ�صالح �أو ا�ستبدال الأبواب
حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
ب�إ�ستثناء

• عند عدم تزويدنا بتقرير من ال�رشطة عن احلادث .

اجلزء (ح) ف�ساد املواد الغذائية التي يف الثالجة
نغطي اخل�سارة �أو ال�رضر الالحق باملواد الغذائية املودعة يف الثالجة/الثالجات يف منزلك والتي ال تتجاوز جمموع قيمتها حدود
املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» والناجت عن �أي من الأ�سباب التالية:
.١ارتفاع �أو انخفا�ض يف درجات احلرارة
.٢التلوث الناجم عن املربدات �أو �أبخرة املربدات
.٣ف�شل �إمدادات الكهرباء
ب�إ�ستثناء

اخل�سائر �أو الأ�رضار النا�شئة عن:
• قطع �أو خف�ض ن�سبة التغذية بالكهرباء املتعمد من قبل ال�سلطات املخت�صة �أو موظفيها
• ت�شغيل �أو تعطيل �إمدادات التيار الكهربائي يف منزلك ب�صورة عر�ضية �أو خالف ذلك.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث عند ترك منزلك �شاغرا ً
اجلزء (خ) نقل حمتويات املنزل

نغطي اخل�سارة �أو ال�رضر الالحق باملحتويات حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» �أثناء نقلها من منزل امل�ؤمن له
اىل منزل �آخر مبا يف ذلك ال�شحن والتفريغ داخل احلدود اجلغرافية �رشط �أن يقوم مقاولون حمرتفون بعملية النقل هذه .وتقت�رص
هذه التغطية على مدة �أق�صاها � ٧أيام عمل من تاريخ مبا�رشة عملية النقل.
ب�إ�ستثناء

• الأ�رضار الناجمة عن الت�أكل والتمزق واال�ستهالك.
• الأ�رضار الناجمة عن الأحوال اجلوية �أو غزو احل�رشات �أو العثة �أو �إ�صابتها بالرطوبة �أو ال�صد�أ �أو العفن اجلاف �أو الرطب.
• الأموال ،العمالت املعدنية/املجوهرات والفراء و�سلع الذهب �أو البالتني والأحجار الكرمية الأوراق املالية �أو �سندات �أو �أية وثائق
من �أي نوع �أو دفاتر الأعمال التجارية �أو املخطوطات والطوابع.
• ال�رضر احلا�صل �أثناء النقل البحري و� /أو اجلوي.
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اجلزء (د) حت�سينات امل�ست�أجر

�إذا كنت امل�ست�أجر يف منزلك� ،سوف ندفع حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» ب�شكل �إجمايل عن اخل�سائر �أو الأ�رضار
الناجتة عن �أي من الأ�سباب الواردة يف اجلزء (�أ) من الق�سم  1الواقعة يف منزلك ،والتي تلحق ب�أي تركيبات �أو جتهيزات �أو بيوت
زجاجية/بال�ستيكية للنباتات �أو حظائر قمت ب�إن�شاءها يف منزلك والتي تقع �ضمن م�س�ؤوليتك مبوجب عقد الإيجار.

اجلزء (ذ) �أمتعة ال�ضيف ال�شخ�صية
�س��ندفع حل��دود املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» تعوي�ض��ا ً ع��ن خ�س��ائر �أو ��ضرر �أمتع��ة �ضيف��ك
ال�ش��خ�صية (ب�إ�س��تثناء الأم��وال النقدي��ة والعم�لات املتداول��ة والأ�ش��ياء الثمين��ة وامل�س��تندات) الناجم��ة ع��ن �أي م��ن
الأ�س��باب ال��واردة يف اجل��زء (�أ) م��ن الق�س��م  1والت��ي وقع��ت يف منزل��ك.
اجلزء (ر) املال يف منزلك
�س��ندفع املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ب�ش��كل �إجم��ايل ع��ن اخل�س��ائر �أو الأ��ضرار الت��ي حلق��ت ب�أموال��ك
املودع��ة يف منزل��ك والناجت��ة ع��ن �أي م��ن الأ�س��باب ال��واردة يف اجل��زء (�أ) م��ن الق�س��م .1
اجلزء (ز) �سندات امللكية
�س��ندفع املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» لإ�س��تبدال �س��ندات ملكي��ة منزل��ك الت��ي فق��دت �أو تلف��ت يف
منزل��ك نتيج��ة لأي م��ن الأ�س��باب ال��واردة يف اجل��زء (�أ) م��ن الق�س��م . 1
اجلزء (�س) فقدان املياه �أو النفط املقنن
�س��نقوم بدف��ع املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ع��ن فق��دان املي��اه �أو النف��ط املق�نن الن��اجت ع��ن التل��ف
العر�ض��ي لنظ��ام املي��اه �أو التدفئ��ة �أو تكيي��ف اله��واء.
ب�إ�ستثناء
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث عند ترك منزلك �شاغرا ً.
اجلزء (�ش) عربات الأطفال والكرا�سي املتحركة
�سن�س��دد املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» يف حال��ة ��سرقة �أو ت��ضرر عرب��ة الأطف��ال �أو الكر�س��ي املتح��رك يف
�أي م��كان يف الع��امل .يت��م تغطي��ة امللحق��ات فق��ط يف ح��ال ��سرقتها عن��د ��سرقة عرب��ة الأطف��ال �أو الكر�س��ي املتح��رك.
اجلزء (�ص) احلدائق وتن�سيق املناظر الطبيعية
�سندفع التكاليف املعقولة حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» لتن�سيق احلدائق واملناظر الطبيعية بعد خ�سارة �أو
�رضر لل�شجر وال�شجريات والنباتات والع�شب يف �أر�ض منزلكم والناجتة عن احلريق ،الت�صادم ،الربق ،ال�رسقة �أو التخريب .لن ندفع
مقابل �أي �رضر لأي �شجرة �أو �شجرية �أو نبتة مبلغ يفوق قيمته املبلغ املحدد لل�شيء الواحد املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
اجلزء (�ض) �رسقة املحتويات يف املباين امللحقة
�سندفع املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» عن �رسقة املحتويات املخزنة يف املرائب �أو واملباين امللحقة
اجلزء (ط) الإخالء الق�رسي
�س��ندفع تكلف��ة ال�س��كن وامللب���س وغريه��ا م��ن احلاج��ات الأ�سا�س��ية الت��ي ق��د حتتاجونه��ا يف ح��ال منعتك��م �أي �س��لطة
مدني��ة �أو منع��ت حيواناتك��م الأليف��ة م��ن العي���ش يف منزلك��م .عل��ى �أن تك��ون ه��ذه التكلف��ة معقول��ة و�ضم��ن ح��دود
املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» .وينبغ��ي �أن يك��ون ه��ذا املن��ع ن��اجت مبا��شرة ع��ن خ�س��ارة �أو ��ضرر حل��ق
بعق��ار جم��اور وان يك��ون �س��بب ه��ذه اخل�س��ارة �أو ال��ضرر مغط��ى يف الوثيق��ة اخلا�ص��ة ب��ك ل��و ح�ص��ل يف منزل��ك.
اجلزء (ظ) الهدايا
نغط��ي هداي��ا زواجك��م �أو هداي��ا زواج �أي م��ن �أطفالك��م املقيم�ين معك��م ب�ش��كل دائ��م ،و �ضم��ن ح��دود املبل��غ املذك��ور
يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ،مل��دة  30يوم��ا ً قب��ل وبع��د تاري��خ ال��زواج ،ولك��ن �أثن��اء وجوده��ا يف منزلك��م فق��ط � ،أويف
املبن��ى ال��ذي يج��ري في��ه حف��ل الإ�س��تقبال� ،أويف من��زل الزوج�ين �أو �أثن��اء نقله��ا ب�ين �أي م��ن تل��ك الأماك��ن.
اجلزء (ع) ال�رسادق
�س��ندفع حل��د املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ع��ن �أي خ�س��ارة �أو ��ضرر مغط��ى مبوج��ب ه��ذه الوثيق��ة
يلح��ق ب���أي ��سرادق �إ�س��ت�أجرته م�ؤقت��ا ً ويق��ع حت��ت م�س���ؤوليتك �أثن��اء وج��وده يف منزل��ك وغ�ير م�ؤم��ن علي��ه ميوج��ب �أي
وثيق��ة ت�أم�ين �أخ��رى .وي�ش��مل ذل��ك اخل�س��ارة �أو ال��ضرر ال��ذي يلح��ق ب�أجه��زة الإن��ارة والتدفئ��ة واملفرو�ش��ات العائ��دة
ملكيته��ا ملال��ك ال��سرادق� ،إذا كنت��م تتحمل��ون م�س���ؤوليتها �أثن��اء وجوده��ا يف �أي م��ن الأماك��ن املبين��ة يف ج��دول الوثيق��ة.
و��شرط �أال تك��ون خا�ضع��ة للت�أم�ين مبوج��ب �أي وثيق��ة ت�أم�ين �أخ��رى.
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اجلزء (غ) املحتويات اجلديدة
�س��يتم دف��ع التعوي���ض ع��ن �أي خ�س��ارة �أو ��ضرر يلح��ق ب���أي حمتوي��ات جدي��دة يت��م ��شرا�ؤها بح��د �أق�ص��ى  %10م��ن
مبل��غ الت�أم�ين الإجم��ايل عل��ى حمتوي��ات املن��زل�� ،شرط �إعالمن��ا خ�لال  60يوم��ا ً م��ن تاري��خ ال��شراء ودف��ع الق�س��ط
الإ�ض��ايف الكام��ل م��ن تاري��خ ��شراء املحتوي��ات اجلدي��دة .حتتف��ظ ال��شركة بحقه��ا يف ع��دم الت�أم�ين املحتوي��ات اجلدي��دة
بع��د انق�ض��اء مهل��ة ال��ـ 60يوم��ا ً املذك��ورة �أع�لاه دون �إبالغه��ا بعملي��ة ��شراء املحتوي��ات اجلدي��دة .
اجلزء (ف) الإجراءات االحرتازية
�س��يتم�� ،شرط موافقتن��ا امل�س��بقة ،دف��ع التعوي���ض حل��دود املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ع��ن التكلف��ة
املعقول��ة الت��ي تكبدته��ا التخ��اذ التداب�ير املعقول��ة لتجن��ب �أو لتخفي��ف م��ن مفاعي��ل املطالب��ات القانوني��ة املقبول��ة ،
عل��ى �أن تطب��ق ��شروط و�أح��كام ه��ذه الوثيق��ة كم��ا ل��و �أن اخل�س��ارة �أو ال��ضرر ق��د ح�ص��ل.
اجلزء (ق) منفعة الإ�صابات القاتلة
يف ح��ال وفات��ك �أو وف��اة زوجك/زوجت��ك كنتيج��ة مبا��شرة ع��ن �إ�صاب��ة حدث��ت يف منزل��ك ب�س��بب حري��ق� ،إنفج��ار ،ب��رق
�أو ��سرقة ف�إنن��ا �س��وف ندف��ع املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ��شرط �أن حت�ص��ل الوف��اة يف غ�ض��ون ثالث��ة
�أ�ش��هر م��ن تاري��خ وق��وع الإ�صاب��ة.
اجلزء (ك) امل�س�ؤولية ال�شخ�صية كمقيم
�سيتم ت�أمني م�س�ؤوليتك القانونية عن الأ�رضار وتكاليف املطالبني والنفقات فيما يتعلق بـ:
 .1لإ�صابات اجل�سدية العر�ضية التي تلحق ب� ّأي �شخ�ص لي�س فرادا ّ من عائلتك وال تربطك به عالقة عمل �أو �إ�ستخدام لديك بتاريخ
وقوع احلادث.
 .2اخل�سارة العر�ضية �أو ال�رضر للممتلكات املادية الغري عائدة ملكيتها �إليك �أو خا�ضعة لرعايتك �أو �سيطرتك �أو �سيطرة �أي من
�أفراد عائلتك �أو �أي �شخ�ص ينوب عنك.
يجب �أن تقع �أي من الفقرات (�أ) و(ب) خالل مدة الت�أمني و�ضمن احلدود اجلغرافية �أو يف بقية دول العامل فيما يتعلق بالزيارات
امل�ؤقتة التي ال تتجاوز ال  90يوم.
كما �أننا �سوف نقوم �أي�ضا ً بدفع جميع تكاليف الدفاع وامل�صاريف التي دفعت مبوافقتنا اخلطية.
�إن م�س���ؤوليتنا ع��ن تكالي��ف الأ��ضرار واملطالب��ات ونفق��ات الدف��اع والنفق��ات الناجم��ة ع��ن �س��بب واح��د �أ�صل��ي يج��ب
�أال تتج��اوز املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة»
ب�إ�ستثناء �أي م�س�ؤولية
• نا�شئة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة من خالل �أو فيما يتعلق بـ:
امل�سية ميكانيكيا ً (بخالف معدات
 .1حيازة �أو ملكية �أو ا�ستخدام من قبلك �أو نيابة عنك لأي دراجة ناري ٍة �أو غريها من العربات
ّ
الب�ستنة املنزلية التي تعمل مبحرك وامل�ستخدمة داخل حدود الأر�ض التابعة ملنزلك).
 .2الطائرات.
 .٣اليخت وال�سفينة امل�صممة ال�ستخدامها على �أو يف املياه.
 .٤احتالل الأرا�ضي �أو املباين (عدا منزلك �أو �أر�ضيته).
 .٥ملكية الأرا�ضي �أو الأموال غري املنقولة .
� .6أي فعل متعمد �أو �صادر عن �سوء ن ّية «كيدي».
تغي مهما كانت امل�سببات.
أو
�
الت
و
متح
أو
�
م�شتقات
أي
�
أو
�
و/
مر�ض
من
به
يرتبط
 .7فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية (الإيدز) و� /أو �أي ما
ّ
ّ
ّ
• مت الإقرار بها مبوجب اتفاقية ،با�ستثناء يف حال ترتب هذه امل�س�ؤولية بغ�ض النظر عن وجود هذه االتفاقية.
• النا�شئة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،من خالل �أو عند القيام ب� ّأي عمل جتاري �أو مهني.
الو�صي عليها �أو التي حتت �سيطرتك.
• فيما يتعلق باخل�سائر �أو الأ�رضار الالحقة باملمتلكات العائدة لك �أو تلك امل�ؤمتن عليها �أو
ّ
• عن �أي �إ�صابة ج�سدية تلحق بك �أو ب�أي من �أفراد عائلتك.
• املطالبات واخل�سائر املبنية على �أو الناجمة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �أو الناجته عن التعر�ض للإ�سب�ستو�س ب�أي طريقة كانت.
اجلزء (ل) م�س�ؤولية امل�ست�أجر
�سندفع كافة املبالغ املذكورة يف جدول الوثيقة والتي تكون م�س�ؤوال ً قانونيا ً عنها ب�صفتك م�ست�أجرًا وهي:
 .1اخل�سارة �أو اال�رضار التي تلحق باملنزل وتركيبات وجتهيزات مالك العقار ل ّأي من الأ�سباب الواردة يف اجلزء (�أ) من الق�سم 1
 .2حتطم ،نتيجة حادث ،الزجاج الثابت والذي ي�شكل جزءًا من املبنى مبا فيه الزجاج يف وحدات الطاقة ال�شم�سية و�صواين حمامات
ال�شاور و�أحوا�ض الد�ش وزجاج احلمام� ،أحوا�ض الإ�ستحمام واملغا�سل والزجاج الواقي عن بلل احلائط و�أحوا�ض املطابخ والقواعد
واملراحي�ض وال�صهاريج (وتركيباتها وجتهيزاتها).
� .3رضر نتيجة حادث بو�سائل خارجية تلحق بـ:
ا  .كابالت �أو �أنابيب حتت الأر�ض تقدم خدمات من �أو �إىل املبني.
ب .خزانات مياه ال�رصف ال�صحي و�أغطية تف ُقد �صهاريج مياه ال�رصف.
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ب�إ�ستثناء
• اخل�سارة �أو ال�رضر امل�ستثنى حتت �أي من الأ�سباب (اال�ستثناءات) املذكورة يف اجلزء (�أ) من الق�سم 1
• اخل�سارة �أو ال�رضر الذي حتدث �أثناء ترك املنزل �شاغراً.
ً
• امل�س�ؤولية التعاقدية من �أي نوع عدا امل�س�ؤولية النا�شئة عن عقد الإيجار املعمول به لك والتي تكون فيه م�ست�أجرا للأماكن
امل�ؤمن عليها.
املحتويات التي لن ندفع مقابلها مبوجب الق�سم 1

• امللكية امل�ؤمنة ب�أي وثيقة ت�أمني �أخرى.
• الأوراق والوثائق من �أي نوع.
• الدراجات النارية �أو املركبات ميكانيكية الدفع الأخرى (غري معدات الب�ستنة املزودة مبحركات) �أو طائرة �أو زورق �أو مركب
�رشاعي �أو �ألواح التزلج العادية على املاء �أو املقطورات �أو قطع الغيار والأجزاء امللحقة ب�أي مما تقدم ذكره.
• ال�سلع امل�ستخدمة لأغرا�ض جتارية �أو مهنية.
• املا�شية واحليوانات الأليفة.

اجلزء (ن) امل�ساعدة املنزلية الطارئة
تعريفات

«امل�ؤ ّمن» �أو «ال�رشكة»
�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .امل�سجلة واملعتمده يف البلد الذي مت فيه ا�صدار البولي�صة.

«ال�رشكة امل�ساعدة»
 ARAB ASSISTSال��شركة الت��ي يقدمه��ا امل�ؤم��ن لغر���ض توف�ير التغطي��ة له��ذه البولي�ص��ة ،ب�ص��ورة مبا��شرة �أو ع��ن
طري��ق �ش��بكتها ،نياب��ة ع��ن ��شركة الت�أم�ين
امل�ؤ ّمن له

امل�ؤمن له كمالك ملنزل عائلي �سكني �أو �شاغل له او م�ؤجر له والذي ا�شرتى بولي�صة تامني للم�ساعدة املنزلية الطارئة.

حدود االقليم

الإمارات العربية املتحدة

املبنى  /املنزل  /امل�سكن

�أي م�سكن خا�ص �أو م�ست�أجر م�شيد من احلجر والطوب �أو اخلر�سانة وم�سقوفة بالألواح ال�صخرية والبالط �أو الباطون �أو الإ�سفلت.

الإ�صالح الطارئ

يع��رف �إ�ص�لاح الط��وارئ ب�أن��ه الإ�ص�لاح ال�لازم جلع��ل املن��زل �س��امل و�/أو ت�أم�ين امل�س��كن �ض��د مزي��د م��ن ال��ضرر نتيج��ة
حلادث��ة غ�ير متوقع��ة �أو مفاجئ��ة ق��د ت���ؤدي �إىل الأ��ضرار مب�س��كنك املن��زيل وال��ذي يتطل��ب حت��ركا فوري��ا.
التمديدات ال�صحية

ّ
املركبة يف املنزل مما ي�ؤدي �إىل �أ�رضار مبمتلكات حامل الت�أمني �أو �أ�شخا�ص � /أطراف �آخرين� .إن املمتلكات
الأ�رضار بالتمديدات ال�صحية
�أو التمديدات ال�صحية للأطراف الأخرى لن تعترب مرتبطة باملنزل على الرغم من �أنها ميكن �أن تقع يف منطقة �صاحب الت�أمني.
الكهرباء

يعني عدم وجود التيار الكهربائي يف بع�ض مراحل تركيب املنزل �أينما كان من�ش�أ ال�رضر داخل امل�سكن العائلي.

فني االقفال

�أي خطر يعيق و�صول �صاحب الت�أمني للمبنى ،بحيث يتطلب تدخل فني الأقفال �أو خدمات الطوارئ ،التي ال بديل عنها.
الغطاء الت�أميني
تتعه��د ال��شركة امل�س��اعدة بتوف�ير خدم��ة الإ�ص�لاح الطارئ��ة لت�أم�ين امل�س��كن ومن��ع ح��دوث مزي��د م��ن ال��ضرر �أو
اخل�س��ارة .ال تتعه��د ال��شركة امل�س��اعدة بتنفي��ذ �إ�صالح��ات كامل��ة .تخ�ض��ع جمي��ع �أعم��ال الرتمي��م للح��د الأق�ص��ى
للغط��اء الت�أمين��ي و�ضم��ن التعريف��ات وال��شروط واال�س��تثناءات التالي��ة كم��ا ه��و مو�ض��ح هن��ا .ه��ذه البولي�ص��ة لي�س��ت
بدي�لا ع��ن وثيق��ة الت�أم�ين الرئي�س��ية للمن��زل ولي�س��ت عق��دا ل�صيان��ة امل�س��كن العائل��ي.
14

تتحم��ل ال��شركة امل�س��اعدة تكلف��ة ا�س��تدعاء الفني�ين واملعني�ين بالإ�ص�لاح والعم��ال وامل��واد ال�رضوري��ة لإ�ص�لاح احل��االت
الطارئ��ة (التمدي��دات ال�صحي��ة والكهرب��اء والأقف��ال واعم��ال الزج��اج ) ت�ص��ل �إىل ح��د �أق�ص��ى ق��دره مب��ا يع��ادل (700
دره��م امارات��ي) ع��ن كل حال��ة ط��وارئ  ،وبح��د �أق�ص��ى ثالث��ة ح��االت ط��وارئ يف �أي �س��نة واح��دة مب��ا يع��ادل ( 2100دره��م
امارات��ي � /س��نوي).
يف حالة �أن تكلفة �إ�صالح حلاالت الطوارئ تتجاوز احلد الأق�صى امل�سموح به ،يتحمل الزبون الفرق.
�أ -التمديدات ال�صحية
يف حال ك�رس �أو تلف املوا�سري او وجود ت�رسيبات من التمديدات ال�صحية �أو مرافق املياه الثابتة داخل امل�سكن العائلي تقوم ال�رشكة
امل�ساعدة ب�إر�سال فني متديدات �صحية والذي �سيقوم بالإ�صالح الالزم للم�شكلة الطارئة جلعل املنزل �آمن و�/أو ت�أمني املنزل �ضد
مزيد من اخل�سارة �أو ال�رضر ،عندما ي�سمح �رشط هذه التمديدات مبثل هذا الإ�صالح.
ب -التمديدات الكهربائية
يف ح��ال انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي داخ��ل امل�س��كن نتيج��ة خلط���أ �أو ��ضرر للتمدي��دات الكهربائي��ة الداخلي��ة ،تق��وم
ال��شركة امل�س��اعدة ب�إر�س��ال كهربائ��ي ،ال��ذي �س��يقوم ب�إ�ص�لاح احلال��ة الطارئ��ة الالزم��ة جلع��ل املن��زل �آم��ن و�/أو ت�أم�ين
املن��زل �ض��د مزي��د م��ن اخل�س��ارة �أو ال��ضرر ،عندم��ا ي�س��مح ��شرط ه��ذه التمدي��دات مبث��ل ه��ذا الإ�ص�لاح.
ج -الأقفال
يف حال��ة �أ�صب��ح املن��زل غ�ير �أم��ن �أو �إذا كان م��ن امل�س��تحيل دخول��ه ب�س��بب فق��دان املفاتي��ح �أو تعر�ضه��ا لل��سرقة �أو
تعر�ضه��ا لل��ضرر نتيج��ة لل��سرقة �أو لأي �س��بب عر�ض��ي او يف ح��ال قي��ام الطف��ل بحب���س نف�س��ه يف غرف��ة تق��وم
ال��شركة امل�س��اعدة ب�إر�س��ال فن��ي املفاتي��ح ال��ذي �س��يقوم ب�إ�ص�لاح احلال��ة الطارئ��ة ال�رضوري��ة جلع��ل املن��زل �آم��ن و�/أو
ت�أم�ين املن��زل �ض��د مزي��د م��ن اخل�س��ارة �أو ال��ضرر عندم��ا ي�س��مح ��شرط ه��ذه التمدي��دات مبث��ل ه��ذا الإ�ص�لاح.
د� -أعمال الزجاج (الزجاج)
يف حال وقوع �رضر من الأبواب الزجاجية �أو نوافذ ،الذين ينتمون �إىل بنية نافذة امل�سكن� ،ستقوم ال�رشكة امل�ساعدة ب�إر�سال الزجاج
(عامل زجاج) الذي �ستقوم بتنفيذ �إ�صالح احلاالت الطارئة الالزمة لت�أمني امل�سكن �ضد مزيد من اخل�سائر والأ�رضار  /الذي �سيعيد
العن�رص يتعر�ض لل�رضر.
ال�رشكة امل�ساعدة �سوف تتخذ امل�س�ؤول عن تكاليف املكاملات التدريجي ،والعمل واملواد التي هي �رضورية لإ�صالح احلاالت الطارئة.
�إال�ستثناءات
التمديدات ال�صحية

ال تتحمل ال�رشكة امل�س�ؤولية عن التايل :
• �أي عمل �آخر غري «�إ�صالح احلالة الطارئة» كما هي حمددة .
• �أي عمل مت االلتزام به لي�س داخل املنزل العائلي.
• �إ�صالح الأ�رضار الناجمة عن الت�رسب �أو االندالق �أو الرطوبة حتى لو كانت نتيجة للك�رس �أو تلف يف الأنابيب �أو غريها من
التمديدات.
• �إ�صالح متديدات �أجهزة تكييف الهواء ،والدو�شات الكهربائية ،ووحدات تنقية املياه ،واجلاكوزي وال�رصف ال�صحي واحلفر
االمت�صا�صية خارج املنزل.

التمديدات الكهربائية

ال تتحمل ال�رشكة امل�ساعدة امل�س�ؤولية عن التايل:
• �أي عمل �آخر غري «�إ�صالح احلالة الطارئة» كما هي حمددة.
• �أي عمل مت االلتزام به لي�س داخل املنزل العائلي.
• �إ�صالح الإ�ضاءة مثل اللمبات �أو ملبات الفلور�سنت.
• تغيري التمديدات الكهربائية الدائمة مثل اللمبات والأجهزة املنزلية.
• �أنظمة الإنذار والهواتف.

فني املفاتيح

ال تتحمل ال�رشكة امل�ساعدة امل�س�ؤولية عن التايل:
• �أي عمل �آخر غري «�إ�صالح احلالة الطارئة» كما هي حمددة.
• �أي عمل مت االلتزام به لي�س داخل املنزل العائلي.
• �أي عمل ي�شمل الأبواب الداخلية� ،إلخ.
• �أي عمل ي�شمل الأبواب و النوافذ اخلارجية عندما يكون �سهال دخول املنزل عرب طريق بديل
• �أي عمل حلمايات ال�شبابيك امليكانيكية ،و�أبواب الكراج الأوتوماتيكية.
• �أي عمل ي�شمل االبواب اخلارجية ال تو�صل �إىل املنزل مبا�رشة.
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اعمال الزجاج

ال تتحمل ال�رشكة امل�ساعدة امل�س�ؤولية عن التايل:
ك��سر النواف��ذ �أو �أي �س��طح الكري�س��تال الر�أ�س��ي الآخري��ن الذي��ن ينتم��ون �إىل هي��كل الناف��ذة ،طامل��ا يح��دد الك��سر
افتقاره��ا للحماي��ة م��ن احل��وادث البيئي��ة �أو �أي عم��ل عدائ��ي ط��رف ثال��ث.
�إال�ستثناءات عامة

ال تتحمل ال�رشكة امل�ساعدة امل�س�ؤولية عن التايل:
• �أي حاالت طوارئ ناجمة عن فعل ميكن جتنبه �أو متعمد �أو ق�صدي ارتكبته �أنت او �أي �شخ�ص يقيم ب�شكل دائم معك.
•	ال�رضر الناجت مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن احلرب ،واحلرب الأهلية ،والنزاعات امل�سلحة ،والع�صيان امل�سلح ،والإرهاب والثورة
والتمرد وال�شغب ،و�أية �أعمال �آو احتماالت �أخرى قد ت�ؤثر على �أمن الدولة �أو النظام العام.
•	الأ�رضار التي تلحق مبحتويات املنزل.
•	الفقد �أو الأ�رضار الناجمة عن موجات ال�ضغط بوا�سطة الطائرات وغريها من الأجهزة اجلوية التي ت�سري ب�رسعة ال�صوت �أو
فوق ال�صوت.
•	الفقد �أو التلف الناجت �أو النا�شئ عن :
�أ  -الإ�شعاعات امل�ؤينة �أو التلوث او الن�شاط الإ�شعاعي من الوقود النووي �أو من �أي نفايات نووية ناجمة عن احرتاق الوقود النووي.
ب  -ال�سموم الإ�شعاعية واملتفجرات او املمتلكات اخلطرة الي متفجرات او جتمع نووي �أو مكونات نووية.
ج � -أية م�س�ؤولية قانونية �أو خ�سارة ناجتة �أي عمل مت �إجرا�ؤه يف �سياق تنفيذ امل�ساعدة الطارئة.

ال�رشوط
• ينبغي احلفاظ على املنزل بحالة جيدة.
• لن يتم تقدمي �أي معونة ما مل يكن قد مت �إبالغ ال�رشكة امل�ساعدة وتخويل امل�ساعدة من خالل و�سيلة رقم الهاتف املقدمة.
• يجب تقدمي رقم البولي�صة عند ا�ستدعاء احل�صول على امل�ساعدة ،وحتديد التعريف املطلوب ح�سب م�سئول املق�سم او
مندوب ال�رشكة امل�ساعدة �أو الوكيل املعتمد لل�رشكة امل�ساعدة.
• يف حال �إلغاء البولي�صة من قبل امل�ؤمن له ،ال يتم �إعادة �أي ق�سط فيما يتعلق ب�أق�ساط امل�ساعدة.
• �أي مكونات للمنزل واية �أجزاء منه تتعر�ض لل�سقوط �أو يظهر عليها عالمات البلى يتوجب ا�ستبدالها يف �أقرب وقت ممكن
بعد اكت�شاف وجود اخللل.
• يف حالة �أن تكاليف ميزانية اال�صالح جتاوزت احلد االق�صى للتغطية ،فان التكاليف املتبقية �سوف تدفع من قبل امل�ؤمن علية
مبوجب فواتري ،و�سوف يطلب من امل�ؤمن عليه موافقة خطية �رصيحة من �أجل امل�ضي قدما يف اال�صالح يف مثل هذه الظروف.
يف حال طلب امل�ساعدة املنزلية  ،يرجى االت�صال على رقم الهاتف:
5008127 6 00962

الرجاء توفري املعلومات التالية عند االت�صال:
• رقم هاتف منزلك
• عنوان املنزل بالكامل
• رقم البولي�صة
• و�صف للم�شكلة
• رقم الهاتف حيث ميكن االت�صال بك.

الق�سم  - 2املباين
ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك.

اجلزء (�أ) املباين امل�ؤمن عليها
�سنقوم بتوفري التغطية للخ�سائر �أو الأ�رضار التي حلقت باملباين والتجهيزات والرتكيبات امل�ؤمن عليها بناء على الأ�سباب التالية:
 .1حريق �أو انفجار �أو برق �أو زلزال
 .2الدخان
ب�إ�ستثناء

• اخل�سارة �أو التلف الناجت عن احلرق �أو الذوبان �أو الأ�رضار الناجمة عن الدخان الذي يحدث تدريجيا ً على مدى فرتة من الزمن
 .3العوا�صف والفي�ضانات
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر �أو الأ�رضار نتيجة اجلليد.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي تلحق البوابات والأ�سوار.
 .4ال�شغب واال�ضطرابات املدنية والإ�رضابات والفنت واال�ضطرابات العمالية حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة»
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث �أثناء ترك املنزل �شاغراً.
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 .5الإيذاء املتعمد �أو التخريب حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة»
ب�إ�ستثناء

• الأ�رضار املتعمدة التي ي�سببها ال�ضيوف او النزالء �أو املقيمني الذين يدفعون اجرا ً �أو امل�ست�أجرين.
• عند عدم ايداعنا تقرير ال�رشطة عن احلادث.
• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي حتدث حينما يُرتك املنزل �شاغراً.
 .6ا�صطدام مركبة �أو حيوان �أو طائرة �أو غريها من الأجهزة اجلوية �أو املواد ال�ساقطة منها.
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر �أو الأ�رضار التي ت�سببها احليوانات الأليفة والطيور
� .7أ .ت�رسب املياه من خزانات املياه والأنابيب والأجهزة املنزلية و�أجهزة التدفئة املثبتة.
ب .جتمد املياه يف خزانات املياه �أو الأنابيب.
ج .ت�رسب وقود التدفئة من تركيبات التدفئة الثابتة.
ب�إ�ستثناء

• اخل�سارة �أو ال�رضر الذي حتدث �أثناء ترك املنزل �شاغراً.
• اخل�سارة �أو ال�رضر لأجزاء املعدات التي تت�رسب منها املاء �أو النفط .
• تكلفة حتديد و�إ�صالح م�صدر ت�رسب املاء �أو النفط.
� .8سقوط الهوائيات املتلقية للبث الإذاعي والتلفزيوين (مبا فيها ال�صحون الالقطة) وملحقاتها وال�صواري او العواميد.
� .9سقوط الأ�شجار �أو �أجزاء منها
ب�إ�ستثناء

• الأ�رضار التي تلحق بالأ�شجار.
• تكلفة �إزالة الأ�شجار �أو الأغ�صان املت�ساقطة.
� .10إنخ�ساف و�إرتفاع الأر�ضية القائمة عليها املباين اخلا�صة بك �أو �إنهيار ال�صخور نتيجة خلطر م�ؤمن يف الوثيقة.
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر الناجمة عن �إنحراف/ت�آكل �شاطئ �أو �ضفة النهر ؛
• تلف اجلدران والبوابات والأ�سوار واحلواجز و�أعمدة الإنارة وال�سور ،و�أحوا�ض الزينة �أو النوافري  ،و�أحوا�ض ال�سباحة ومالعب
التن�س ،وخزانات الوقود للتدفئة املركزية ،واحلفر بال�سيولة ،وخزانات ال�رصف ال�صحي ،و ممرات ال�سيارات ،وامل�سارات،
والباحات وال�رشفات �إال �إذا ت�رضر يف نف�س الوقت ونتيجة ال�سبب نف�سه املبنى الرئي�سي �أو املرائب اخلا�صة �أو املباين امللحقة ؛
• الأ�رضار واخل�سائر الواقعة على �ألواح الأر�ضية ال�صلبة  ،ما مل تت�رضر �أ�سوار اجلدران احلاملة يف نف�س الوقت ونتيجة ال�سبب نف�سه ؛
• الأ�رضار واخل�سائر الناجتة عن التكد�س �أو االنكما�ش �أو التو�سع �أو الهدم �أو اخللل يف الت�صنيع �أو الت�صميم ؛
• مبلغ التحمل املذكور يف جدول الوثيقة
 .11االنفجار ،ال�صاعقة ،الإع�صار ،الإع�صار احللزوين ،زوبعة ،عا�صفة الرياح ،ت�سونامي ،موجة املد واجلزر ،العا�صفة ،الربد ،االنهيار
اجلليدي ،االنهيارات الأر�ضية ،الثوران الربكاين ،الثلوج ،الفي�ضان.
 .12ال�رضر العر�ضي للمباين والناجتة عن �أ�سباب خارجية
ب�إ�ستثناء

• اخل�سائر �أو ال�رضر النا�شئ عندما يُرتك املبنى �شاغرا ً
• الأ�رضار الناجمة عن:
 البلى والتمزق �أو الهبوط �أو التقل�ص �أو العفن �أو القوار�ض �أو احل�رشات �أو الفطر �أو �سوء الأحوال اجلوية �أو املناخية �أو احليواناتالأليفة �أو الطيور �أو �أي �سبب نتج عن الت�شغيل التدريجي
 ا�ستخدام املواد املعيبة �أو الت�صميم املعيب�أ الأعمال املهنية اخلاطئة �أي �أعمال بناء ت�شمل �إجراء تعديالت �أو �إ�ضافات �أو جتديدات �أو �إ�صالحات على املبنى العوا�صف و�/أو الت�صدعات الأر�ضية و� /أو انهيار املبنى و� /أو الإنزالقات الأر�ضية• تكلفة الرتميم �أو ال�صيانة العادية
• �أي خ�سارة �أو حتطم �أو �رضر مت ّ �إ�ستثناءه من الق�سم 2من �أي مكان �آخر يف هذه الوثيقة
اجلزء (ب) الأ�رضار التي تلحق باخلدمات
�سوف نقوم بتغطية ال�رضر العر�ضي الناجت عن الو�سائل اخلارجية والالحق بـ:
 .1الكابالت �أو الأنابيب حتت �سطح الأر�ض والتي توفر اخلدمات من �أو �إىل املبنى.
� .2صهاريج ال�رصف ال�صحي و�أغطية مياه ال�رصف ال�صحي التي تكون م�سئوال عنها قانونياً.
لن تتجاوز جمموع املبالغ املدفوعة املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
اجلزء (ت) حتطم الزجاج الثابت والتجهيزات ال�صحية
�س��نقوم بتغطي��ة حتط��م الزج��اج الثاب��ت نتيج��ة ح��ادث و ال��ذي ي�ش��كل ج��زءًا م��ن املبن��ى مب��ا في��ه الزج��اج يف وح��دات
الطاق��ة ال�شم�س��ية و�ص��واين حمام��ات ال�ش��اور و�أحوا���ض الد���ش و زج��اج احلم��ام و�أحوا���ض الإ�س��تحمام و املغا�س��ل والزج��اج
الواق��ي ع��ن بل��ل احلائ��ط و�أحوا���ض املطاب��خ والقواع��د واملراحي���ض وال�صهاري��ج (وتركيباته��ا وجتهيزاته��ا) .ل��ن تتج��اوز كل
ه��ذه الدفع��ات املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة».
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با�ستثناء

• التحطم الذي يحدث �أثناء ترك املنزل �شاغرا ً

اجلزء (ث) حتديد م�صدر الت�رسيب
�س��نقوم بدف��ع حل��دود املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» لتغطي��ة تكلف��ة �إزال��ة و�إ�ص�لاح �أي ج��زء م��ن املبن��ى
�أو ا�س��تبداله �أو �إع��ادة �أي ج��زء �إىل مكان��ه عندم��ا يك��ون ذل��ك �رضوريً��ا للعث��ور عل��ى م�ص��در ت��سرب املي��اه م��ن �أى جه��از
مائ��ي ثاب��ت �أو �أنب��وب �أو خ��زان و ال��ذي ي�س��بب ��ضررا ً يف املبن��ى.
اجلزء (ج) الإ�صالح للحاالت الطارئة
�سنقوم بدفع حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» للتكاليف املتكبدة نتيجة خ�سارة �أو ت�رضر املباين الناجمة عن
دخول ال�رشطة �أو خدمات الطوارئ �إىل منزلك يف حالة الطوارئ الطبية �أو ملنع وقوع اخل�سارة �أو �أ�رضار يف املنزل.
اجلزء (ح) بيع منزلك
�إذا �أبرمت عق ًدا لبيع �أي مبنى م�ؤ ّمن عليه مبوجب هذه الوثيقة و�أثناء تبادالت العقود و�إمتام عملية البيع تع ّر�ض هذا املبنى للتحطم
�أو ال�رضر ،ف�إن ذلك �سيمنح للم�شرتي احلق ،عند اكتمال عملية البيع ،باال�ستفادة من �أية تغطية �أو مطالبة نتيجة هذا التحطم �أو
ال�رضر� ،رشط �أن ال يكون املبنى م�ؤمنًا عليه من قبل امل�شرتي �أو بالنيابة عنه /عنها.
اجلزء (خ) الإخالء الق�رسي
�س��نقوم بدف��ع التكالي��ف املعقول��ة حل��دود املبل��غ املذك��ور يف»ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ع��ن ال�س��كن واملالب���س الالزم��ة
�أو غريه��ا م��ن �رضوري��ات الط��وارئ الالزم��ة يف ه��ذه احلال��ة والت��ي حتتاجه��ا ل��دى قي��ام �س��لطات مدني��ة مبنع��ك �أن��ت
وحيوانات��ك الأليف��ة م��ن العي���ش يف منزل��ك .يج��ب �أن يك��ون املن��ع نتيج��ة مبا��شرة خل�س��ارة �أو ��ضرر ملمتل��كات جم��اورة
كان��ت �س��تتم تغطيته��ا مبوج��ب وثيقت��ك ل��و حدث��ت خ�س��ارة �أو ��ضرر يف منزل��ك.
اجلزء (د) امل�صاريف الإ�ضافية لإعادة البناء
بع��د املطالب��ة بالتعوي���ض ع��ن اخل�س��ائر �أو الأ��ضرار امل�ؤمن��ة حت��ت تغطي��ة املب��اين� ،س��ندفع حل��دود املبل��غ املذك��ور يف
«ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» للنفق��ات التالي��ة الت��ي حتملته��ا بع��د احل�ص��ول عل��ى موافقتن��ا:
� .1أتعاب املهند�سني وامل�ساحني والأتعاب القانونية وما يتبعها من ر�سوم �أخرى الزمة لإعادة بناء �أو �إ�صالحاملباين،
 .2تكلفة تنظيف املوقع و�إزالة �أو دعم �أو ت�سنيد الأجزاء التي تعر�ضت لل�رضر يف املباين،
 .3التكاليف الإ�ضافية لإعادة بناء �أو �إ�صالح الأجزاء التالفة من املباين التزاما ً بالأنظمة اخلا�صة باملباين ومتطلبات �سلطات
حملية �أو حكومية و التي تكون �سارية املفعول يف تاريخ وقوع اخل�سائر �أوالأ�رضار
اجلزء (ذ) التعديالت ال�رضورية
�س��نقوم ،رهن��ا ً مبوافقتن��ا اخلطي��ة امل�س��بقة  ،بالدف��ع لغاي��ة املبل��غ املذك��ور يف « ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة « للتغي�يرات
الأ�سا�س��ية لت�س��هيل الو�ص��ول �إىل منزل��ك وال�س��ماح ل��ك بالعي���ش دون م�س��اعدة يف ح��ال �إ�صابت��ك بعج��ز ج�س��دي دائ��م
كنتيج��ة مبا��شرة حل��ادث وق��ع خ�لال م��دة الت�أم�ين.
اجلزء (ر) املحتويات اجلديدة
�سوف ندفع لغلية  ٪10من �إجمايل مبلغ املباين امل�ؤمن عليه مقابل خ�سارة �أو ت�رضر التجهيزات والرتكيبات التي مت احل�صول
عليها حديثًا  ،والأثاث والأجهزة التي �سيتم تركيبها يف املنزل ،ب�رشط �أال تبقى يف العراء و�أن تقوم ب�إخطارنا خالل  60يو ًما من تاريخ
ت�سلم هذه املحتويات اجلديدة ودفع ق�سط �إ�ضايف كامل من تاريخ الت�سلم .وحتتفظ ال�رشكة بحقها يف عدم ت�أمني التجهيزات
والرتكيبات املكت�سبة حديثًا بعد انق�ضاء مهلة ( )60ال�ستني يوم املذكورة �أعاله دون �إخطارها باملحتويات اجلديدة.
اجلزء (ز) الإجراءات االحرتازية
�س��يتم دف��ع لغاي��ة املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» التعوي���ض ع��ن التكلف��ة املعقول��ة الت��ي تكبدته��ا
بع��د موافقتن��ا امل�س��بقة التخ��اذ التداب�ير املعقول��ة لتجن��ب �أو لتخفي��ف م��ن مفاعي��ل املطالب��ات القانوني��ة املقبول��ة،
عل��ى �أن تطب��ق ��شروط و�أح��كام ه��ذه الوثيق��ة كم��ا ل��و �أن اخل�س��ارة �أو ال��ضرر ق��د ح�ص��ل.
اجلزء (�س) النقل امل�ؤقت للتجهيزات
�س��وف ندف��ع املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» ع��ن الرتكيب��ات الدائم��ة الت��ي يت��م �إزالته��ا م��ن املبن��ى مل��دة
ت�ص��ل �إىل  60يو ًم��ا به��دف ترميمه��ا �أو �إ�صالحه��ا �أو حفظه��ا.
اجلزء (�ش) الأ�شغال ال�صغرى
نح��ن نغط��ي اخل�س��ارة �أو ال��ضرر ال��ذي يح��دث ب�ش��كل مبا��شر �أو غ�ير مبا��شر نتيج��ة الأ�ش��غال ال�صغ��رى الت��ي تت��م
بغر���ض �إج��راء الإ�صالح��ات والتغي�يرات الهيكلي��ة الب�س��يطة وغريه��ا (با�س��تثناء اللح��ام والأعم��ال املماثل��ة) وكذل��ك
لأغرا���ض ال�صيان��ة العام��ة وم��ا �ش��ابه �� ،شرط �أن:
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 .1ال تتجاوز القيمة التقديرية للأ�شغال املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة»

 .2ال تقت�ضي الأ�شغال �إخالء املنزل
 .3ال تدخل يف �أي عقد يزيل �أو يحد ب�أي �شكل من الأ�شكال حقوقك القانونية جتاه املقاول دون احل�صول على موافقة خطية
م�سبقة منا.
إذا
�
و
أعاله.
�
املذكورة
باملوجبات
التقيد
يجب عليك
تبي لنا �أن �أي مطالبة تقدمت بها مبوجب هذه الوثيقة قد ت�أثرت �سلبا ً ب�سبب
ّ
عدم التزامك ب�أي من ال�رشوط املذكورة �أعاله  ،فيجوز لنا رف�ض دفع مطالبتك �أو تخفي�ض املبلغ الذي �سوف ن�سدده عن املطالبة.

اجلزء (�ص) ا�ستبدال الأقفال ب�سبب �رسقة املفاتيح
�سقت مفاتيح �أقفال الأبواب اخلارجية للمنزل �أو �أنظمة الإنذار �أو اخلزنات املنزلية املجهزة يف منزلك بعد الدخول �إىل �أو اخلروج
�إذا ُ
من املنزل ق�سوة �أو عنوة  ،ف�سندفع تكاليف ا�ستبدال الأقفال �أو �آليات القفل حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
ب�إ�ستثناء

• عندما مل حت�صل على تقرير لل�رشطة.
اجلزء (�ض) الأ�رضار التي حلقت بالأبواب ب�سبب الدخول الق�رسي
�إذا ت�رضرت الأبواب اخلارجية ملنزلك نتيجة الدخول اىل �أو اخلروج من املنزل ق�رسا ً �أو عنوة  ،ف�سندفع تكاليف �إ�صالح �أو ا�ستبدال
الأبواب حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة».
ب�إ�ستثناء

• عندما مل حت�صل على تقرير من ال�رشطة عن احلادث.

اجلزء (ط) احلدائق وتن�سيق املناظر الطبيعية
�س��يتم دف��ع التكالي��ف املعقول��ة املذك��ورة يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة» لتن�س��يق احلدائ��ق واملناظ��ر الطبيعي��ة بع��د
خ�س��ارة �أو ت��ضرر ال�ش��جر وال�ش��جريات والنبات��ات والع�ش��ب يف �أر���ض منزل��ك الناجت��ة ع��ن احلري��ق ،ال�برق ،الت�ص��ادم ،ال��سرقة
�أو التخري��ب.

�إن املبال��غ املدفوع��ة لأي �ش��جرة �أو �ش��جرية �أو نب��ات واح��د ل��ن تتج��اوز املبل��غ املح��دد ع��ن ال�ش��ئ الواح��د املذك��ور يف
«ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة».

اجلزء (ظ) م�س�ؤوليتك ال�شخ�صية كمالك عقار جتاه الغري
�س��نقوم بتعوي�ض��ك ع��ن م�س���ؤوليتك القانوني��ة كمال��ك (ولي���س مقي��م) ع��ن املبن��ى بالتعوي���ض ع��ن الأ��ضرار وتكالي��ف
املطالب�ين والنفق��ات فيم��ا يتعل��ق ب��ـ:
(�أ) الإ�صاب��ات اجل�س��دية العر�ضي��ة ل ّأي �ش��خ�ص لي���س ف��ردا ً م��ن عائلت��ك و ال تربط��ك ب��ه عالق��ة عم��ل �إو �إ�س��تخدام
بتاري��خ وق��وع احل��ادث.
(ب) اخل�سارة العر�ضية �أو الأ�رضار الالحقة باملمتلكات الغري عائدة ملكيتها �إليك �أو الواقعة حتت رعايتك �أو �سيطرتك �أو �أي من �أفراد
عائلتك �أو من ينوب عنك .
يجب �أن تقع �أي من الفقرتني (�أ) و (ب) داخل �أو تكون مرتبطة باملبنى و خالل مدة الت�أمني.
أي�ضا بدفع جميع تكاليف الدفاع والنفقات املدفوعة املرتتبة مبوافقتنا اخلطية.
�سوف نقوم � ً
م�س���ؤوليتنا ع��ن الأ��ضرار والتكالي��ف الت��ي يتكبده��ا امل�ش��تكي والنفق��ات الناجم��ة ع��ن �س��بب واح��د �أ�سا�س��ي ل��ن
تتج��اوز املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة».
ب�إ�ستثناء
ً
• امل�س�ؤولية باعتبارك مقيما يف املبنى �أو اي مبنى �أو عقار �آخر.
• الإ�صابة اجل�سدية لأي �شخ�ص مبوجب عقد خدمة �أو تدريب مهني عندما تن�ش�أ مثل هذه الإ�صابة عن �أو يف غ�ضون مدة تعاقده
معك.
• خ�سارة �أو ت�رضر ممتلكات عائدة ملكيتها �إليك �أو م�ؤمتن عليها �أو التي حتت و�صايتك �أو حرا�ستك.
• امل�س�ؤولية النا�شئة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة بوا�سطة �أو على �صلة ب� ّأي مركبة �آلية الدفع مرخ�صة لال�ستخدام على الطرق.
• م�س�ؤولية مت الإقرار بها مبوجب اتفاقية ،با�ستثناء يف حال ترتب هذه امل�س�ؤولية بغ�ض النظر عن وجود هذه االتفاقية. .
• امل�س�ؤولية النا�شئة عن عملك التجاري �أو مهنتك.
• �أي م�س�ؤولية نا�شئة مبا يتعلق بالطائرات
• اليخت وال�سفينة امل�صممة ال�ستخدامها على �أو يف املياه.
• � ّأي فعل متعمد �أو �صادر عن �سوء ن ّية (كيدي).
تغي مهما كانت امل�سببات.
• فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية (الإيدز) و� /أو �أي ما يرتبط به من مر�ض و� /أو �أي م�شتقات �أو متح ّوالت �أو ّ
الق�سم  - 3املمتلكات ال�شخ�صية ،املعدات املنقولة والأ�شياء الثمينة داخل و خارج املنزل
ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك
اجلزء (�أ) املمتلكات ال�شخ�صية والأ�شياء الثمينة واملعدات املنقولة
�سوف ندفع لك تعوي�ضا ً حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» يف حال �رسقة املمتلكات ال�شخ�صية والأ�شياء
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الثمينة واملعدات املنقولة �أو ت�رضرها نتيجة حادث عر�ضي ،على �أن تكون هذه الأ�شياء موجودة �ضمن احلدود اجلغرافية� ،أو �أن
تكون موجودة يف � ّأي مكان �آخر يف العامل ب�شكل م�ؤقت ملدة ال تزيد عن  ٩٠يو ًما خالل �أي مدة ت�أمني.

ب�إ�ستثناء
• اخل�سائر �أو الأ�رضار الناجمة عن الت�آكل �أو التمزق �أو اال�ستهالك �أو عمليات التنظيف والغ�سيل والت�صليح �أو �أي عملية �صيانة
لأي مما تقدم �أو بفعل ت�أثري ال�ضوء �أو الظروف اجلويّة �أو العثة �أو �أي �سبب يحدث عنه ال�رضر تدريجيا ً.
• الأ�رضار التي ت�صيب امل�ضارب الريا�ضية بكافة �أنواعها �أثناء اللعب.
• الزالجات (مبا يف ذلك الع�صي والرباطات) والزوارق ومعدات الغو�ص ومعدات التخييم و الدراجات النارية املخ�ص�صة لل�سباق.
• العد�سات الال�صقة وعد�سات قرنية العني وال�سماعات الطبية.
• امل�صادرة �أو احلجز من قبل اجلمارك �أو جهات ر�سمية �أخرى.
• اخل�سارة التبعية.
• خ�سارة �أو �رضر غري مبا�رشال يرتتب على �أو يعزى به اىل حادث وي�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص تعطل كهربائي �أو ميكانيكي.
• اخل�سارة �أو ال�رضر ب�سبب عمل مهني �أو ا�ستخدام احرتايف يف جمال الآالت املو�سيقية والت�صوير الفوتوغرايف واملعدات الريا�ضية
وم�ستلزماتها.
• ال�رسقة عندما مل حت�صل على تقرير من ال�رشطة عن وقوعها ،وحتديد املواد املفقودة �أو التالفة
قمت به ب�شكل متعمد.
• اخل�سارة �أو ال�رضر الناجم عن فعل
َ
• الأموال وبطاقات االئتمان وال�سندات والوثائق.
• �رسقة �سيارة غري مراقبة ف�ضال عن �رسقة �صندوق �أمتعة مقفل ومم ّوه �أو حجرية �أمتعة مقفلة ومم ّوهة �أو �صندوق القفازات
«�صندوق التابلوه» با�ستخدام العنف والدخول الق�رسي �إىل ال�سيارة املقفلة ب�إحكام.
• اخل�سارة �أو ال�رضر الذي يلحق باملمتلكات املر�سلة بحرا ً �أو جوا ً مبوجب �سند �شحن �أو بولي�صة �شحن �أو وثيقة مماثلة.
• قطع الأوتار من �أيّة �آلة مو�سيقية.
امل�سية ميكانيكيًا �أو كهربائيًا.
املركبات
• الدراجات النارية وغريها من
ّ
• املا�شية واحليوانات الأليفة.
• فيما يتعلق بالدراجات الهوائية فقط:
• اخل�سارة �أو ال�رضر عند ا�ستخدامها يف ال�سباقات �أو لأغرا�ض جتارية.
• ال�رسقة ما مل تكن داخل املبنى �أو مربوطة بج�سم ثابت بوا�سطة قفل حمكم.
• خ�سارة �أو ت�رضر الإك�س�سوارات �إال يف حال ت�رضر الدراجة الهوائية نتيجة حادث �أو �رسقتها �أو تدمريها بوا�سطة حريق يف نف�س الوقت.
• الأ�شياء الثمينة واملمتلكات ال�شخ�صية واملعدات املنقولة التي تتجاوز قيمة حد التعوي�ض عن ال�شيء الواحد �إال �إذا مت تقدمي
قائمة لنا بذلك.

اجلزء (ب) الأموال ال�شخ�صية وبطاقات االئتمان
�س��نقوم بتوف�ير التغطي��ة لأموال��ك ال�ش��خ�صية وبطاق��ات االئتم��ان اخلا�ص��ة ب��ك يف حال��ة ال��سرقة �أو التل��ف الن��اجت
ع��ن احل��وادث العر�ضي��ة �أثن��اء وج��ودك �ضم��ن احل��دود اجلغرافي��ة و�أثن��اء وج��ودك م�ؤقتً��ا يف �أي م��كان �آخ��ر يف الع��امل مل��دة
ال تزي��د ع��ن  90يو ًم��ا خ�لال م��دة الت�أم�ين .يت��م الت�أم�ين عل��ى البطاق��ات الإئتماني��ة فق��ط �ض��د �أي خ�س��ارة ناجت��ة
ع��ن �س��وء ا�س��تخدام م��ن قب��ل �أي �ش��خ�ص غ�ير م��صرح ل��ه تبع��ا ً ل��سرقة �أي م��ن ه��ذه البطاق��ات و قب��ل �أن تت�س��لم
��شركة البطاق��ة �إخط��ارًا بال��سرقة و ��شرط �إلتزام��ك بال��شروط الت��ي مت �إ�ص��دار البطاق��ة مبوجبه��ا .احل��د الأق�ص��ى ال��ذي
�س��ندفعه خ�لال م��دة الت�أم�ين له��ذه التغطي��ة ه��و املبل��غ املذك��ور يف «ملخ���ص تغطي��ة الوثيق��ة».
ب�إ�ستثناء

• النق�ص الناجم عن اخلط�أ �أو الإغفال.
• عدم الإ�ستح�صال على تقرير من ال�رشطة عن وقوع ال�رسقة ،وحتديد املواد املفقودة �أو التالفة.
• عدم تبليغ ال�رشكة امل�صدرة لبطاقة االئتمان حال فقدانها يف غ�ضون � ٢٤ساعة من اكت�شاف ذلك .

اجلزء (ت) فقدان جواز ال�سفر ،رخ�صة القيادة ،رخ�صة العمل ،ت�أ�شرية الدخول والإقامة
�سوف تقوم ال�رشكة بتعوي�ض تكلفة ا�ستخراج بدل عن �ضائع جلواز �سفر �أو رخ�صة القيادة �أو ت�رصيح العمل �أو الإقامة �أو ت�رصيح
الإجازة امل�ؤقتة من اخلدمة الع�سكرية يف حال تلف �أي منها �ضمن احلدود اجلغرافية �أو �أثناء وجودك يف �أماكن �أخرى من العامل
ب�شكل م�ؤقت ملدة ال تتجاوز  ٩٠يوما ً �ضمن � ّأي مدة الت�أمني.
احلد الأق�صى للمبلغ الذي ميكن تعوي�ضه هو املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» لكافة امل�ستندات خالل مدة الت�أمني�.رشط �أن:
• �أن يكون التعوي�ض مقت�رصا ً على تكلفة ا�ستخراج بدل عن �ضائع ،ور�سوم الإعالن �إذا لزم الأمر ،والغرامات والعقوبات املفرو�ضة
وغريها من النفقات ال�رضورية املرتتبة على �أن يتم تقدمي الفواتري اخلا�صة بها.
• ت ُط ّبق هذه التغطية فقط عليك وعلى زوجك/زوجتك واثنني من �أطفالكم املقيمني عادة معكما.
• يقع عبء مبلغ التحمل املحدد يف جدول الوثيقة عن كل خ�سارة عليك.
• لن نكون م�س�ؤولني عن تكلفة جتديد امل�ستندات املفقودة �أو التالفة التي كان يجب �أن تتحملها يف حال عدم وقوع �أي خ�سارة.
اجلزء (ث) املعدات الريا�ضية
�سندفع حلدود املبلغ املذكور يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» عن اخل�سارة �أو ال�رضر الناجتني عن حادث عر�ضي للمعدات واملالب�س
الريا�ضية املح ّددة التي ميلكها �أي فرد من �أفراد �أ�رستك.
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ب�إ�ستثناء

•

•
•
•
•

املعدات الالزمة لت�سلق اجلبال ،و دخول الكهوف ،والتزلج ،وركوب الأمواج ،والريا�ضات املائية ،وال�سيارات ،واملقطورات ،والقوافل،
والقوارب ،وال�سفن ،والطائرا  ،وملحقاتها.
مالب�س غري املالب�س الريا�ضية املحددة
الدراجات.
اخل�سارة �أو ال�رضر �أثناء اال�ستخدام.
خ�سارة �أو ت�رضر كرات الغولف ما مل تكن موجودة يف حقيبة الغولف عند وقوع اخل�سارة �أو ال�رضر.

الق�سم  - 4ال�رضر العر�ضي للمحتويات
ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك

نغطي ال�رضر نتيجة حادث عر�ضي ناجت عن و�سائل خارجية للمحتويات امل�ؤمنة مبوجب الق�سم  1من الوثيقة �أثناء وجودك يف منزلك.
ب�إ�ستثناء

• الأ�شياء الثمينة واملمتلكات ال�شخ�صية واملعدات املنقولة

• ال�رضر الذي يلحق املالب�س �أو العد�سات الال�صقة �أو الطوابع الربيدية �أو املواد الغذائية يف الثالجات �أو الدراجات الهوائية.
• �رضر الت�أكل �أو التم ّزق �أو اال�ستهالك �أو ت�أثري ال�ضوء �أو ت�أثري العوامل اجلوية �أو � ّأي �سبب يحدث عنه ال�رضر تدريجياً.
• ال�رضر الناجم عن غزو احل�رشات �أو العثة �أو الرطوبة و ال�صد�أ �أو العفن اجلاف �أو الرطب
• ال�رضر الناجم عن �أي عملية تنظيف �أو غ�سيل �أو ت�صليح �أو �صيانة ل ّأي مادة.
• العطل �أو ال�رضر غري الناجت ب�شكل مبا�رش عن �أو يعزى �إىل حادث عائد ،على �سبيل املثال ال احل�رص �إىل العطل الكهربائي �أو امليكانيكي.
• ال�رضر الناجم عن عك�س �أقطاب البطارية.
• ال�رضر الذى ي�صيب �أ�رشطة الت�سجيل �أو الإ�سطوانات �أو لوائح الت�سجيالت.
• ال�رضر الذي ت�سببه احليوانات الأليفة �أو الطيور.
• ال�رضر الذي ي�صيب زجاج �أبواب الأفران �أو ال�سرياميك الزجاجي يف مواقد الأفران.
• اخل�سارة التبعية.
• خ�سارة �أو �رضر ج ّراء �إعارة املنزل �أو ت�أجريه �أو ت�أجريه من الباطن كليا ً �أو جزئياً.
• خ�سارة �أو �رضر م�ستثناة �رصاح ًة يف �أي بند �آخر يف الق�سم  ١من هذه الوثيقة.
الق�سم  - 5خ�سارة ثمن الإيجار �أو تكلفة امل�سكن البديل
ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك

�إذا تعر�ض منزلك للتلف و�أ�صبح غري �صالح لل�سكن جراء �أي �سبب من الأ�سباب امل�ؤ َّمنة املذكورة يف اجلزء �أ من الق�سمني � 1أو � 2سندفع:
• التكلفة املعقولة ل�سكن بديل ومماثل لك وحليواناتك الأليفة؛ �أو الإيجار الذي عليك دفعه (�إذا كنت امل�ست�أجر)
• الإيجار الذي كان يجب دفعه لك (�إذا كنت املالك)
تطبق هذه الأحكام خالل الفرتة الالزمة لإعادة منزلك �إىل حالة قابلة لل�سكن على �أن ال تتجاوز هذه املدة الثالثة �أ�شهر.
يجب �أال يتجاوز هذا املبلغ ،املبلغ املذكور يف جدول الوثيقة ويتم الدفع يف هذه احلالة ب�إعادة التكاليف التي تكبدتها فقط.
الق�سم  - 6امل�ساعدين املنزليني

ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك

�سوف نقوم بدفع املبلغ /املبالغ املبينة يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» يف حالة تعر�ض مقاول �أو �أي �شخ�ص م�ستخدم من قبلك
للقيام ب�أعمال ال�صيانة على املبنى �إىل �إ�صابة ج�سدية عر�ضية خالل مدة الت�أمني.
ً
يقت�رص هذا الغطاء على امل�ساعدين املنزليني املذكورين يف جدول الوثيقة حيث تكون كفالة ت�أ�شرية الإقامة م�سجلة �أ�صوال على ا�سمك.
ت�شمل م�صاريف الإعادة �إىل الوطن امل�صاريف ال�رضورية و املعقولة لدفن و�/أو نقل امل�ؤمن عليه �إىل بلده الأم �أو البلد حيث يقيم
وذلك يف حالة الوفاة �أو العجز الكلي الدائم الناجت عن �إ�صابة ج�سدية عر�ضية.

ب�إ�ستثناء

لأي مطالبة ناجمة عن �أي من الأمور التالية:
• مزاولة الأعمال �أو املهن املنطوية على خماطر.
• الت�سمم بالكحول �أو املخدرات.
• تعري�ض النف�س للإ�صابة �أو العدوى.
• الأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  ٦٥عا ًما �أو تقل عن  ١٨عا ًما وقت وقوع احلادث.

الق�سم  -7احلوادث ال�شخ�صية للمقاولني
ال ت�رسي هذه التغطية �إال عند �إدراجها يف جدول الوثيقة اخلا�ص بك

�سوف نقوم بدفع املبلغ /املبالغ املبينة يف «ملخ�ص تغطية الوثيقة» يف حالة تعر�ض مقاول �أو �أي �شخ�ص م�ستخدم من قبلك
للقيام ب�أعمال ال�صيانة على املبنى �إىل �إ�صابة ج�سدية عر�ضية خالل مدة الت�أمني.
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 .5شروط خاصة
املحتويات واملمتلكات ال�شخ�صية (الأق�سام  ١و 3و )4

 .1مبلغ الت�أمني
يج��ب �أن ي�ش��مل مبل��غ /مبال��غ الت�أم�ين ويف جمي��ع الأوق��ات التكالي��ف الكامل��ة ال�س��تبدال املمتلكاتامل�ؤم��ن عليه��ا دون
خ�ص��م الت���آكل والتم��زق واال�س��تهالك وغريه��ا ب�إ�س��تثناء الألب�س��ة واملفرو�ش��ات املنزلي��ة والبيا�ض��ات والدراج��ات الهوائي��ة.
 .2الزيادة التلقائية يف مبلغ الت�أمني

يف حال تطبيق و�إدراج الزيادة التلقائية يف مبلغ الت�أمني يف اجلدول ،يزداد مبلغ الت�أمني اخلا�ص باملحتويات واملمتلكات ال�شخ�صية
يتم �إدراج مبلغ /مبالغ الت�أمني املعدلة
�سنويًا يف كل تاريخ جتديد عن طريق الن�سبة املئوية املن�صو�ص عليها يف اجلدول� .سوف ّ

وق�سط جتديد الت�أمني يف �إ�شعار التجديد املر�سل �إليك.

 .3ت�سوية املطالبات
يت��م التعوي���ض ل��ك �إم��ا باال�س��تبدال �أو ب�إع��ادة بناء�/إحي��اء �أو ب�إع��ادة �إ�ص�لاح �أو بالدف��ع ،وفق��ا ً مل��ا نعت�بره الو�س��يلة
الأن�س��ب .عندم��ا يك��ون �إ�س��تبدال املمتل��كات متاح��اً ،فالتعوي���ض بالدف��ع يقت��صر عل��ى تكلف��ة اال�س��تبدال بوا�س��طة
�أح��د املتعهدي��ن التف�ضيلي�ين لدين��ا .
املبل��غ الإجم��ايل القاب��ل للدف��ع م��ن قبلن��ا ع��ن اخل�س��ارة �أو ال��ضرر املن�صو���ص عليه��ا يف �إط��ار الأق�س��ام  ١و 3و  4والنا�ش��ئة
ع��ن ح��دث واح��د يج��ب �أال يتج��اوز مبل��غ /مبال��غ الت�أم�ين املح��ددة وع��دد املطالب��ات املدفوع��ة ل��ن ي���ؤدي �إىل تخفي���ض
مبل��غ /مبال��غ الت�أم�ين م��ا مل ين���ص عل��ى خ�لاف ذل��ك يف � ّأي تغطي��ة.
 .4الأ�شياء الثمينة
فيما يتعلق بالأ�شياء الثمينة.
�أ .لن يق ّيم � ّأي �شيء ثمني بقيمة تفوق حد التعوي�ض عن ال�شيء الواحد �إال �إذا مت ت�أمينه على حدة.
ب .بالن�س��بة للق�س��م  ١ف���إ ّن �إجم��ايل قيم��ة الأ�ش��ياء الثمين��ة يج��ب �أال يتج��اوز ثل��ث جمم��وع مبل��غ الت�أم�ين م��ا مل
ين���ص اجل��دول عل��ى خ�لاف ذل��ك.
 .5الت�آكل والتمزق
�أ .عن��د ت�س��ديد مطالب��ات نا�ش��ئة ع��ن خ�س��ارة �أو ��ضرر كل��ي عندم��ا تك��ون الأ��ضرار غ�ير قابل��ة للإ�ص�لاح لأ�س��باب
اقت�صادي��ة فل��ن يت��م خ�ص��م �أي ��ضرر �أو خ�س��ارة ناجت��ة ع��ن الت���آكل والتم��زق والإ�س��تهالك.
ب�إ�ستثناء

� .1أي مطالبة فيما يتعلق باملالب�س واملفرو�شات املنزلية ،مبا يف ذلك ال�سجاد والدراجات الهوائية.
� .2أي مطالبة ناجمة عن �رضر نتيجة حادث عر�ضي للأجهزة الإلكرتونية.
ب .فيم��ا يتعل��ق باملمتل��كات الت��ي ال تع��ود ملكيته��ا �إلي��ك �أو �إىل العام��ل املن��زيل ،ف�س��يتم خ�ص��م م��ا ي��وازي قيم��ة
الت���آكل والتم��زق و اال�س��تهالك م��ا مل تك��ن �أن��ت �أو العام��ل املن��زيل م�س���ؤوال ً قانوني��ا ً و مبوج��ب �أح��كام اتفاقي��ة ع��ن
تكلف��ة �إ�س��تبدال املمتل��كات املت��ضررة.
ج .يح��دد اجل��دول الت��ايل ن�س��بة انخفا���ض قيم��ة العنا��صر املح��ددة �أع�لاه يف (�أ) و(ب) لتحدي��د احل��د الأق�ص��ى للتعوي���ض
امللزم�ين نح��ن ب��ه:
�سنة
�سنة
�سنتني
� 3سنوات
� 4سنوات
� 5سنوات وما فوق

قيمة اخل�صم
�صفر
%10
%20
%30
%40

 .6املواد املتطابقة
�أ .ل��ن ندف��ع تكلف��ة ا�س��تبدال �أي م��ن الأ�ش��ياء غ�ير املت��ضررة والت��ي ت�ش��كل ج��زءًا م��ن طق��م �أو جمموع��ة م��ن القط��ع
�أو م��ن الأث��اث .عن��د ت��ضرر ال�س��جاد وحي��ث يبل��غ ال��ضرر الالح��ق ب��ه ح�� ًدا ال ميك��ن �إ�صالح��ه ف�س��وف يت��م ا�س��تبدال
ال�س��جاد املت��ضرر فق��ط دون ال�س��جاد غ�ير املت��ضرر يف الغ��رف املج��اورة.
ب� .إذا ن�ش���أت � ّأي مطالب��ة ع��ن خ�س��ارة �أو ��ضرر لقطع��ة واح��دة ت�ش��كل ج��زءًا م��ن زوج م��ن القط��ع امل�ؤم��ن عليه��ا
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ينح��صر التعوي���ض يف ه��ذه احلال��ة بالقطع��ة مو�ض��وع اخل�س��ارة �أو ��ضرر دون القطع��ة ال�س��ليمة و�س��وف يت��م احت�س��اب
مبل��غ الت�أم�ين القاب��ل للدف��ع مبوج��ب ه��ذه الوثيق��ة كم��ا ل��و �أن ه��ذه القطع��ة ق��د مت ّ ت�أمينه��ا ب�ش��كل منف�ص��ل عل��ى
�أ�سا���س الن�س��بة والتنا�س��ب م��ن قيم��ة ال��زوج �أو املجموع��ة.
 .7مبلغ التحمل
�س��يتم خ�ص��م مبل��غ التحم��ل املذك��ور يف ج��دول الوثيق��ة م��ن �أي مطالب��ة مبوج��ب كل ق�س��م م��ن الأق�س��ام  ١و  3و 4
م��ن الوثيق��ة م��ا مل يت��م �إدراج مبل��غ حتم��ل �آخ��ر لأي تغطي��ة يف اجل��دول.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق
• بالن�سبة لأي خ�سارة �أو �رضر يلحق ببند يتجاوز حد التعوي�ض عن ال�شيء الواحد� ،سوف تدفع  ٪10من قيمة مبلغ املطالبة.
• بالن�سبة لأي خ�سارة �أو �رضر يتعلق بالإ�رضابات �أو ال�شغب �أو اال�ضطرابات املدنية �أو الأ�رضار املتعمدة �أو التخريب� ،ستقوم بدفع
مبلغ حتمل خا�ص بن�سبة  ٪10من قيمة مبلغ املطالبة.
 .8تغيري العنوان
ي�س��تمر ه��ذا الت�أم�ين بال��سريان عن��د �إنتقال��ك �إىل عن��وان �آخ��ر �ضم��ن احل��دود اجلغرافي��ة ب��شرط �أن تق��وم ب�إبالغن��ا يف
غ�ض��ون � ٧أي��ام بع��د انتقال��ك ودف��ع �أي ق�س��ط ت�أم�ين �إ�ض��ايف مطل��وب و�أن يك��ون امل�س��كن اجلدي��د مبنيً��ا م��ن الط�ين
�أو م�س��قو ًفا بالإ�س��منت م��ع م��واد غ�ير قابل��ة لال�ش��تعال وقائ ًم��ا بذات��ه وال ي�س��تخدم لأي غر���ض م��ن الأغرا���ض التجاري��ة.
� .9أي مادة تزيد على حد املادة الواحد
عن��د تق��دمي مطالب��ة ب�ش���أن �أي �صن��ف تف��وق قيمت��ه القيم��ة املح��ددة يف ح��د التعوي���ض ع��ن الغر���ض الواح��د ،علي��ك
تق��دمي م��ا يثب��ت ه��ذه القيم��ة الزائ��دة .م��ن امل�ستح�س��ن �أن حتتف��ظ بن�س��خ م��ن الإي�ص��االت وم�س��تندات �إثب��ات القيم��ة
و�أي �ص��ور فوتوغرافي��ة وكتيب��ات التعليم��ات وبطاق��ات الكفال��ة للم�س��اعدة يف حال��ة وج��ود مطالب��ة .وق��د نطل��ب تق��دمي
دلي��ل عل��ى وج��ود وحيازت��ك لل�صن��ف يف الأ�ص��ل.
املباين (الق�سم )2
 .1مبلغ الت�أمني
يج��ب �أن ي�ش��مل دائم��ا ً مبل��غ الت�أم�ين التكلف��ة الكامل��ة لإع��ادة البن��اء بنف���س املوا�صف��ات مب��ا يف ذل��ك تكالي��ف اله��دم
واملهند�س�ين املعماري�ين و�أتع��اب امل�صمم�ين
 .2الزيادة التلقائية يف مبلغ الت�أمني
ً
تتم زيادة مبلغ الت�أمني �سنويا ً كلما كان ذلك ممكنا يف تاريخ التجديد عن طريق الن�سبة املئوية املن�صو�ص عليها يف اجلدول.
وي�شمل �إ�شعار التجديد املعرو�ض عليك مبلغ /مبالغ الت�أمني املعدل وق�سط الت�أمني للتجديد.
 .3ت�سوية املطالبات
يتم التعوي�ض لك �إما باال�ستبدال �أو ب�إعادة بناء�/إحياء �أو ب�إعادة �إ�صالح ،وفقا ً ملا نعتربه الو�سيلة الأن�سب .ولن ندفع عن �أي انخفا�ض
يف القيمة ال�سوقية للمنزل الناجم عن اال�ستبدال �أو �إعادة بناء�/إحياء �أو �إعادة �إ�صالح الأجزاء التالفة من امل�سكن.
ينح�رص التعوي�ض على كلفة اعادة بناء املبنى امل�ؤمن عليه ،مبا يف ذلك التجهيزات و الرتكيبات ،و ي�ستثنى منه قيمة العقار.

عند ت�سوية مطالبات التعوي�ض عن اخل�سائر �أو الأ�رضار لن يكون هناك خ�صم نتيجة الت�آكل والتمزق واال�ستهالك .ولن تتجاوز م�س�ؤوليتنا
فيما يتعلق باخل�سائر �أو الأ�رضار النا�شئة عن حادث واحد املبلغ املن�صو�ص عليه مقابل كل �صنف من الأ�صناف الواردة يف اجلدول.
ولن يتم تخفي�ض مبلغ/مبالغ الت�أمني بقيمة التعوي�ض املدفوع.

 .4مبلغ التحمل
�سيتم خ�صم مبلغ التحمل املذكور يف جدول الوثيقة من �أي مطالبة تندرج حتت الق�سم  ٢من الوثيقة.
بالإ�ضاف��ة �إىل م��ا ذك��ر �أع�لاه� ،س��تدفع مبل��غ حتم��ل خا���ص بن�س��بة  ٪10م��ن مبل��غ املطالب��ة لأي خ�س��ارة �أو ��ضرر ن��اجت
ع��ن الف�تن �أو ال�ش��غب �أو اال�ضطراب��ات املدني��ة �أو الأ��ضرار املتعم��دة �أو التخري��ب.
املحتويات واملباين (الق�سم  ١و )٢
يف ح��ال طلب��ت تغطي��ة واردة يف كل م��ن الق�س��مني  1و  2يف وثيقت��ك ه��ذه ،وعن��د تق��دمي �أي��ة مطالب��ة واقع��ة �ضم��ن
تغطي��ة �إ�ضافي��ة م�ش��مولة يف كل م��ن الق�س��مني 1و ،2تطب��ق التغطي��ة ذات احل��د الأعل��ى فق��ط.
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 .6استثناءات عامة
لن ندفع من �أجل:
 .1خ�سائر احلرب والإرهاب

اخل�س��ائر �أو الأ��ضرار �أو التكلف��ة �أو النفق��ات مهم��ا كان��ت طبيعته��ا ب�ص��ورة مبا��شرة �أو غ�ير مبا��شرة الت��ي ت�س��ببها
�أو تنت��ج ع��ن �أو تتعل��ق ب���أي م��ن الإج��راءات التالي��ة بغ���ض النظ��ر ع��ن �أي ق�ضي��ة �أخ��رى �أو ح��ادث ي�س��اهم ب�ش��كل
متزام��ن يف �أي ت�سل�س��ل �آخ��ر للخ�س��ارة:
�أ .احل��رب �أو الغ��زو �أو االعت��داءات اخلارجي��ة �أو العملي��ات �ش��به الع�س��كرية (�س��واء �أعلن��ت احل��رب �أم ال) واحل��رب الأهلي��ة
والتم��رد والث��ورة والع�صي��ان واال�ضطراب��ات املدني��ة عل��ى افرتا���ض �أنه��ا ن�س��بية �أو ترق��ى �إىل ح�� ّد االنتفا�ض��ة امل�س��لحة
�أو �أو الإنق�لاب الع�س��كري �أو اغت�ص��اب ال�س��لطة.
ب .امل�ص��ادرة �أو الإ�س��تمالك �أو اال�س��تيالء �أو التدم�ير �أو �إحل��اق ال��ضرر باملمتل��كات م��ن قب��ل �أو ب�أم��ر م��ن �أي جه��ة
حكومي��ة �أو عام��ة �أو �س��لطة حملي��ة.
ج� .أي عم��ل م��ن �أعم��ال الإره��اب .لغر���ض ه��ذا اال�س��تثناء ف���إن العم��ل الإرهاب��ي يعن��ي عم�لا ي�ش��تمل ولك��ن ال يقت��صر
عل��ى ا�س��تخدام الق��وة �أو العن��ف و� /أو التهدي��د با�س��تخدامها م��ن � ّأي �ش��خ�ص �أو جمموعة/جمموع��ات م��ن الأ�ش��خا�ص
�س��واء مبف��رده �أو م��ن ين��وب عن��ه �أو عل��ى ات�ص��ال ب��� ّأي منظم��ة /منظم��ات �أو حكومة/حكوم��ات ،و ارتكب��ت لأ�س��باب
�سيا�س��ية �أو ديني��ة �أو �إيديولوجي��ة �أو �أغرا���ض مماثل��ة مب��ا يف ذل��ك �أي ني��ة للت�أث�ير عل��ى احلكوم��ة و� /أو و�ض��ع ال�ش��عب
�أو ج��زء منه��م حت��ت اخل��وف.
د .ل��ن ندف��ع �أي�ض��ا ً مقاب��ل اخل�س��ائر �أو الأ��ضرار �أو التكالي��ف �أو النفق��ات ب�ص��ورة مبا��شرة �أو غ�ير مبا��شرة الت��ي ت�س��ببها
�أو الناجت��ة ع��ن �أو املتعلق��ة ب���أي �إج��راء يتخ��ذ لل�س��يطرة واملن��ع والقم��ع �أو ب���أي �ش��كل م��ن الأ�ش��كال املتعلق��ة ب��ـ:
(�أ) (ب) و�/أو (ج) �أع�لاه.
 .2الن�شاط الإ�شعاعي

�أّ � .أي ح��ادث �أو � ّأي خ�س��ارة �أو حتط��م �أو �أ��ضرار تلح��ق باملمتل��كات �أو �أي خ�س��ارة �أو نفق��ة ناجم��ة �أو نا�ش��ئة ع��ن احل��ادث
�أو اخل�س��ارة التبعي��ة.
• �أي م�س���ؤولية قانوني��ة م��ن �أي ن��وع كان��ت مبا��شرة كان��ت �أو غ�ير مبا��شرة �س��ببها �أو تنت��ج ع��ن الإ�ش��عاع الأي��وين �أو
التل��وث الإ�ش��عاعي الن��اجت ع��ن اح�تراق وق��ود ن��ووي �أو النفاي��ات النووي��ة .فق��ط لغر���ض ه��ذا اال�س��تثناء ف���إن االح�تراق
ي�ش��تمل عل��ى عملي��ة االن�ش��طار الن��ووي كافي��ة بح��د ذاته��ا.
ب� .أي ح��ادث �أو خ�س��ارة �أو دم��ار �أو م�س���ؤولية مبا��شرة �أو غ�ير مبا��شرة ت�س��ببت به��ا �أو �س��اهمت يف ن�ش��وئها م��واد
الأ�س��لحة النووي��ة.

 .3الإنفجارات ال�صوتية

اخل�س��ارة ،التحط��م �أو ال��ضرر الناج��م ع��ن موج��ات ال�ضغ��ط الت��ي ت�س��ببها الطائ��رات وغريه��ا م��ن الأجه��زة اجلوي��ة
الت��ي ت�س�ير ب��سرعة ال�ص��وت �أو �أ��سرع م��ن ذل��ك.

 .4التل ّوث �أو التلويث

�أ� .أي خ�س��ارة ناجم��ة ع��ن التل�� ّوث �أو التلوي��ث م��ا ع��دا تدم�ير �أو �إحل��اق �أ��ضرار يف املمتل��كات امل�ؤم��ن عليه��ا الت��ي
ي�س��ببها (�إال �إن مت �إ�س��تثناءه يف بن��د �آخ��ر)
• التلوث �أو التلويث الذي ينتج بنف�سه عن خطر مت الت�أمني �ض ّده.
• � ّأي خطر م�ؤ ّمن �ض ّده ينجم عنه التل ّوث �أو التلويث.
ب� .أي م�س�ؤولية تتعلق بالتخل�ص من النفايات �أو الف�ضالت �أو املواد.

 .5خطر جهاز الكمبيوتر و�أنظمته

اخل�سائر الناجمة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن:
�أ .خ�سارة �أو تعديل �أو �رضر �أو
ب .انخفا���ض يف وظائ��ف �أو م�س��توى االنتف��اع �أو نظ��ام ت�ش��غيل الكمبيوت��ر والأجه��زة والربام��ج والربجمي��ات وم�س��تودع
البيان��ات واملعلوم��ات ورقاق��ة الدوائ��ر املتكامل��ة �أو الأجه��زة املتعلق��ة بالكمبيوت��ر الأخ��رى .ويك��ون ه��ذا االنخفا���ض
ن��اجت ع��ن فريو���س �أو �إهم��ال يف النق��ل و� ّأي نق��ل الح��ق (�إلك�تروين �أو غ�ير ذل��ك) لربنام��ج كمبيوت��ري يحت��وي عل��ى �أي
برجم��ة �ض��ارة و� /أو رم��ز �ض��ار عل��ى �س��بيل املث��ال ال احل��صر فريو���س �أو دودة �أو قنبل��ة �إلكرتوني��ة م�ؤقت��ة �أو ح�ص��ان
ط��روادة وال��ذي ميك��ن حتدي��ده ك�س��بب للخ�س��ارة.
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 .6اخل�سارة غري املربرة� ،ضياع ال�شي واالختفاء الغام�ض ال يعتربوا �رسقة.

� .7أي خ�سارة �أو �رضر مبا�رش �أو غري مبا�رش يتعلق با�ستخدام املواد املعيبة ،ت�صميم معيب �أو خط�أ يف ال�صنع
� .8أي خ�سارة �أو �رضر للمحا�صيل والأ�شجار والنباتات
 .9الإ�س��تثناءات اخلا�ص��ة بالعقوب��ات :ل��ن منن��ح �أي��ة تغطي��ة ول��ن نك��ون م�س���ؤولني ع��ن دف��ع �أي مطالب��ة �أو تق��دمي �أي��ة
منفع��ة مبوج��ب ه��ذه الوثيق��ة يف ح��ال �س��يعر�ضنا مث��ل ه��ذه التغطي��ة �أو دف��ع ه��ذه املطالب��ة �أو ت�أم�ين ه��ذه املنفع��ة
�إىل �أي عقوب��ة �أو حظ��ر �أو تقيي��د مبوج��ب ق��رارات الأمم املتح��دة �أو العقوب��ات التجاري��ة �أو االقت�صادي��ة �أو القوان�ين �أو الأنظم��ة
املعم��ول به��ا يف االحت��اد الأوروب��ي �أو اململك��ة املتح��دة �أو الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة �أو غريه��ا م��ن البل��دان امل�ؤث��رة عل��ى
�أعم��ال ال��شركة� ،أو القوان�ين و الأنظم��ة يف البل��دان الت��ي تعم��ل فيه��ا ال��شركة.
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 .7شروط عامة
 .1التف�سري
ي�ش��كل اجل��دول والأق�س��ام ج��زءًا م��ن ه��ذه الوثيق��ة وت�ش��مل عب��ارة «ه��ذه الوثيق��ة» حيثم��ا وردت يف ه��ذا العق��د عل��ى
اجل��دول والأق�س��ام وال��شروط وامللحق��ات .وحتم��ل �أي كلم��ة �أو عب��ارة مت ّ تعريفه��ا ب�ش��كل حم��دد يف �أي ج��زء م��ن ه��ذه
الوثيق��ة املعن��ى املذك��ور هن��ا حيثم��ا ورد.
 .2واجبك ملنع اخل�سارة �أو ال�رضر
�أ .يج��ب علي��ك �أو عل��ى �أي �ش��خ�ص �آخ��ر يُط ّب��ق علي��ه ه��ذا الت�أم�ين �أن يتّخ��ذ كاف��ة االحتياط��ات الالزم��ة واملعقول��ة
ملن��ع وق��وع ح��وادث �أو خ�س��ائر �أو �أ��ضرار.
ب .يجب احلفاظ على كافة املمتلكات امل�ؤمن عليها مبوجب هذه الوثيقة يف حالة جيدة.
 .3املطالبات
واجباتك

يتعي عليك عند وقوع � ّأي حادث قد ي�ؤدي �إىل مطالبة مبوجب هذه الوثيقة:
ّ
�أ� .أن تب ّلغ ال�رشطة على الفور �إذا تعر�ضت لل�رسقة �أو لل�رضر املتعمد.
ب� .أن تقدم تقريرا ً خطيا ً �إلينا دون �أي ت�أخري غري مربر وتزويدنا بكافة املعلومات وامل�ساعدة التي قد نطلبها منك.
ج� .أن تتخ��ذ جمي��ع اخلط��وات املعقول��ة ال�س�ترداد املمتل��كات امل��سروقة و�إبالغن��ا دون ت�أخ�ير غ�ير م�برر �إذا كان��ت تل��ك
املمتل��كات ق��د �أعي��دت �إلي��ك.
د� .أن تقدم جميع املرا�سالت واملعامالت القانونية �أو � ّأي م�ستند �آخر �إلينا لدى �إ�ستالمها وبدون �أن ترد عليه.
هـ� .أن متتنع عن مناق�شة امل�س�ؤولية مع �أي طرف ثالث.

حقوقنا

 .1يحق لنا
�أ .الت�رصف وتويل الدفاع با�سمك �أو ت�سوية �أي مطالبة �أو
ب .اللجوء �إىل املحاكم با�سمك مل�صلحتنا ب�ش�أن � ّأي مطالبة بالتعوي�ض عن الأ�رضار �أو غري ذلك.
 .٢نتمتع ب�سلطة ا�ستن�سابية تامة فيما يتعلق ب�أي �إجراء نتواله لت�سوية �أي مطالبة.

احلد

قد ندفع لك عن �أي مطالبة �أو جمموعة مطالبات التعوي�ض املتوجب لك مبوجب هذه الوثيقة لت�أمني م�س�ؤوليتك القانونية:
�أ .حد التعوي�ض (بعد خ�صم � ّأي مبلغ/مبالغ �سبق دفعها كتعوي�ض) �أو
ب .املبلغ الأدنى املتوجب لت�سوية هذه املطالبة /املطالبات.
مبج��رد �أن يت��م دف��ع املبل��غ �س��نتنازل ع��ن حقن��ا بالت��صرف وال�س��يطرة املرتب��ط به��ذه املطالب��ة /املطالب��ات ول��ن
نك��ون حت��ت � ّأي م�س���ؤولية �أخ��رى مت�صل��ة به��ا ،با�س��تثناء حال��ة ت�س��ديد التكالي��ف والنفق��ات الت��ي �أ�صبح��ت قابل��ة
للتح�صي��ل �أو مت تكبده��ا بتاري��خ �س��ابق لتاري��خ الدف��ع.
 .4مرور الزمن
�إن كافة املطالبات النا�شئة عن هذه الوثيقة خا�ضعة لل�سقوط مبرور الزمن وذلك وفقا ً للقوانني املرعية الإجراء يف البلد حيث
�صدرت هذه الوثيقة.
�إال �أن مدة مرور الزمن هذه ،عند �إقدام امل�ؤمن على �إغفال الت�رصيح مبعلومات متعلقة باخلطر امل�ؤمن �ضده �أو تقدمي معلومات
مغلوطة وغري دقيقة ،ال ت�رسي �إال من اليوم الذي علمت فيه ال�رشكة بهذا الإغفال �أو عدم �صحة املعلومات املقدمة.
 .5الغ�ش
ّ
عن��د تق��دمي �أي مطالب��ة تنط��وي عل��ى غ���ش ب��� ّأي وج��ه مب��ا يف ذل��ك الإدع��اء ال��كاذب �أو الزي��ادة املفرط��ة يف قيم��ة املطالب��ة
�أو تق��دمي وثائ��ق م��زورة �أو كاذب��ة م��ن قبل��ك �أو م��ن قب��ل � ّأي �ش��خ�ص يت��صرف نيان��ة عن��ك للح�ص��ول عل��ى منفع��ة،
تعتربعندئ��ذ جمي��ع املناف��ع ال��واردة يف الوثيق��ة ملغ��اة.
 .6الت�أمينات الأخرى
�إذا كان هن��اك �أي ت�أم�ين �آخ��ر يغط��ي احل��االت الطارئ��ة نف�س��ها ف�إن ّن��ا ل��ن نك��ون م�س���ؤولني ع��ن الدف��ع ول��ن نعو���ض
ب�أك�ثر م��ن ح�صتن��ا الن�س��بية.
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 .7تخفي�ض قيمة الت�أمني
�إذا كانت املمتلكات املعر�ضة للخطر عند حدوث مطالبة تفوق قيمتها املبلغ امل�ؤمن عليه  ،ف�سيتم تخفي�ض املبلغ امل�ستحق ن�سبياً.
 .8لإلغاء
يج��وز لن��ا �إلغ��اء ه��ذه الوثيق��ة مبوج��ب �إ�ش��عار خط��ي ير�س��ل قب��ل  30يوم��ا �إىل �آخ��ر عن��وان مع��روف للم�ؤم��ن ل��ه ويح��ق
ل��ك �إ�س�ترداد الق�س��ط املتوج��ب ع��ن م��دة الت�أم�ين غ�ير املنتهي��ة الت��ي مت دف��ع ق�س��ط الت�أم�ين عنه��ا .ميكن��ك �إلغ��اء ه��ذه
الوثيق��ة مبوج��ب �إ�ش��عار خط��ي ير�س��ل لن��ا قب��ل  30يوم��ا و�إذا مل يك��ن هن��اك �أي مطالب��ة مدفوع��ة �أو م�س��تحقة �أو �أي ظ��رف
ق��د ي���ؤدي �إىل خ�س��ارة �أو ��ضرر ،يح��ق ل��ك �إ�س�ترداد الق�س��ط وفق��ا ً جل��دول الق�س��ط الق�ص�ير الأج��ل مبوج��ب اجل��دول �أدن��اه:
مدة �صالحية البولي�صة
طلب الإلغاء

� 30-1أيام
 120-31يو ًما
 180-121يو ًما
 270-181يو ًما
 365-271يو ًم

املبلغ الن�سبي للق�سط املرجتع الذي
تدفعه ال�رشكة للم�ؤمن عليه

%75
%50
%35
%15
%0

 .9التغريات يف الظروف
ت�صب��ح ه��ذه الوثيق��ة قابل��ة لاللغ��اء يف حال��ة ح��دوث تغي�ير جوه��ري عل��ى الوقائ��ع الت��ي ��صرح به��ا امل�ؤم��ن ل��ه يف
من��وذج طل��ب الت�أم�ين او دون احل�ص��ول عل��ى موافقتن��ا اخلطي��ة.
 .10حل النزاعات
يف ح��ال ن�ش��وء �أي ن��زاع ح��ول ه��ذه الوثيق��ة ،يت��م �إحال��ة الن��زاع �إىل املحاك��م املخت�ص��ة وال�صاحل��ة للنظ��ر ب��ه ح�س��بما
يك��ون من�صو���ص علي��ه يف القوان�ين املرعي��ة الإج��راء يف الدول��ة حي��ث �ص��درت ه��ذه الوثيق��ة.
عندم��ا يك��ون اللج��وء �إىل التحكي��م جائ��زا ً مبوج��ب القوان�ين املرعي��ة الإج��راء يف البل��د حي��ث �ص��درت ه��ذه الوثيق��ة،
ويف ح��ال ن�ش��وء �أي ن��زاع ح��ول ه��ذه الوثيق��ة ،يح��ال الن��زاع �إىل التحكي��م بوا�س��طة حمك��م يع�ين خطي��ا ً م��ن قب��ل
ط��ريف اخل�لاف .و�إذا مل يتف��ق الطرف��ان عل��ى حمك��م واح��د ،يح��ال اخل�لاف �إىل التحكي��م بوا�س��طة حمكم�ين ،يع�ين كل
ط��رف حمك��م خطي��ا ً خ�لال �ش��هر واح��د م��ن تاري��خ طل��ب �أي م��ن الطرف�ين �إىل الط��رف الآخ��ر بتعي�ين املحك��م ،ويع�ين
املحكم��ان خطي��ا ً حمكم��ا ثالث��ا لرئا�س��ة جمل���س التحكي��م .ي�ص��در جمل���س التحكي��م ق��راره خ�لال م��دة �س��تة ا�ش��هر
م��ن تاري��خ تعي�ين املحك��م الثال��ث.
يف ح��ال رف���ض ال��شركة امل�س���ؤولية ع��ن �أي مطالب��ة مبوج��ب ه��ذه الوثيق��ة ومل حت��ال تل��ك املطالب��ة �إىل املحاك��م او �إىل
التحكي��م خ�لال �أربع��ة وع��شرين �ش��هرا ً م��ن تاري��خ رف�ضه��ا ،تعت�بر املطالب��ة يف ه��ذه احلال��ة ان��ه ق��د مت التخل��ي عنه��ا،
وال يج��وز تبع��ا ً لذل��ك التعوي���ض عنه��ا فيم��ا بع��د مبوج��ب ه��ذه الوثيق��ة.
 .11واجبك يف االلتزام ب�رشوط الوثيقة
دون امل�سا���س بحقوقن��ا الأخ��رى ف���إ ّن التزام��ك وتقي��دك ب��شروط ه��ذه الوثيق��ة ه��و ��شرط م�س��بق مل�س���ؤوليتنا ع��ن دف��ع
� ّأي مبال��غ مبوج��ب ه��ذه الوثيق��ة.
يرجح الن�ص العربي على الن�ص املكتوب باللغة االجنليزية عند وجود اختالف بينهما.

 .12معلوماتك ال�شخ�صية
ميكنك الإطالع على املعلومات التي تو�ضح كيفية معاجلة معلوماتك ال�شخ�صية �سواء منا �أو من �رشكائنا املتعاقدين والتي
�رصحت بها لغايات هذه الوثيقة على الرابط التايل:
https:/www.arabiainsurance.com/en/privacy-policy
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 .8إجراءات المطالبة
�أب�لاغ ��شركة الت�أم�ين مبا��شرة بع��د وق��وع احل��ادث ،وتوف�ير كاف��ة املعلوم��ات وامل�س��اعدة الت��ي ق��د نطلبه��ا من��ك .ميكن��ك
االت�ص��ال بن��ا عل��ى الأرق��ام والربي��د الإلك�تروين املب�ين يف البن��د � 11أدن��اه.
بع��د ات�صال��ك الأويل �س��وف نر�س��ل ل��ك بري��دا ً �إلكرتوني��ا ً يت�ضم��ن قائم��ة بالوثائ��ق الأولي��ة الالزم��ة لت�س��جيل املطالب��ة
وال��شروع يف عملي��ة املطالب��ة.
ومع ذلك ،قد نطلب وثائق �إ�ضافية ،وفقا لنوع املطالبة.
يج��ب عل��ى امل�ؤم��ن علي��ه الإحتف��اظ بالعن�رص/العنا��صر املت��ضرّرة ويك��ون م�س���ؤوال ع��ن احلف��اظ عل��ى امل��واد املت��ضررة م��ن
�أج��ل الك�ش��ف عليه��ا (با�س��تثناء امل��واد القابل��ة للتل��ف مث��ل امل��واد الغذائي��ة).
بعد �إخطارنا بوقوع احلادث �أو مطالبة ،ف�إننا قد نطلب وثائق ذات ال�صلة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص:
• ت�رصيح بوقوع حادث
• حم�رض �رشطة
• �إي�صال ال�رشاء الأ�صلي �أو �إثبات ملكية ال�شيء املت�رضر
• �إثبات وجود ال�شيء املت�رضر
• �إثبات متعلق باحلادث
• وثائق ر�سمية تتعلق بامل�ؤمن عليه �أوال�شيء املت�رضر

 .9إجراءات الشكاوى
نحن �رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .نطمح لدائما ً تقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمة ل�صالح عمالئنا الكرام.
�إذا وج��دت نف�س��ك غ�ير را���ض ع��ن �أي��ة خدم��ة م��ن خدماتن��ا ،فالرج��اء االت�ص��ال بن��ا لإعالمن��ا ب�ش��كواك ،ونتعه��د
بالتع��اون مع��ك عل��ى حله��ا ب�ش��كل ف��وري وع��ادل.
�س��وف نق��وم ب�إ�ش��عارك با�س��تالم �ش��كواك خ�لال ي��وم عم��ل م��ن تاري��خ تق��دمي ال�ش��كوى ،كم��ا �س��وف نعلم��ك مبجرياته��ا
وتطوراته��ا يف حين��ه ،حت��ى التو�ص��ل �إىل �إنه��اء مو�ض��وع ال�ش��كوى ب�أن�س��ب الط��رق.
كيفية االت�صال:
اخلليجcomplaints-gcc@arabiainsurance.com :
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 .10معلومات عامة
هذه املعلومات ال ت�شكل جز ًءا من الوثيقة بل هي جمرد �إر�شادات.

�أ�سا�س مبلغ  /مبالغ الت�أمني
يج��ب �أن يك��ون مبل��غ الت�أم��ي ع��ن املب��اين حم��دد عل��ى �أ�سا���س كلف��ة �إع��ادة بن��اء مل��كك بنف���س املوا�صف��ات مب��ا يف
ذل��ك املرائ��ب وملحق��ات املبن��ى وجتهيزات��ه (راج��ع التعري��ف ال��وارد يفالوثيق��ة) ،بالإ�ضاف��ة �إىل مبل��غ يع��ادل ح��وايل %15
لتغطي��ة تكلف��ة اله��دم وامل��شرفني واملهند�س�ين .لي���س بال��ضرورة �أن تك��ون القيم��ة ال�س��وقية م�ؤ��شرًا دقيق��ا لتكالي��ف
�إع��ادة البن��اء .ينبغ��ي �أن ترتك��ز مبال��غ ت�أم�ين املحتوي��ات واملمتل��كات ال�ش��خ�صية عل��ى �أ�سا���س التكلف��ة الكامل��ة
ال�س��تبدال جمي��ع املمتل��كات امل�ؤم��ن عليه��ا دون ب��دل الت���آكل و التم��زق واال�س��تهالك با�س��تثناء املالب���س والبيا�ض��ات
املنزلي��ة والدراج��ات الهوائي��ة� .إذا كان مبل��غ الت�أم�ين لي���س مالئم��ا ً وق��ت اخل�س��ارة ،عندئ��ذ ق��د يت��م تخفي���ض الت�س��وية
املتعلق��ة مبطالبت��ك�.إذا قم��ت بزي��ادة قيم��ة ممتلكات��ك (عل��ى �س��بيل املث��ال م��ن خ�لال تو�س��يع املبن��ى �أو ��شراء �أث��اث
جدي��د �أو حمتوي��ات �أخ��رى) فالرج��اء �إعالمن��ا بذل��ك ليت�س��نى لن��ا تعدي��ل مبل��غ الت�أم�ين وفق��ا لذل��ك.
يرج��ى الإنتب��اه �إىل ��شروط مبل��غ الت�أم�ين مبوج��ب البن��ود املتعلق��ة باملب��اين واملحتوي��ات واملمتل��كات ال�ش��خ�صية
املذك��ورة يف ه��ذه الوثيق��ة.
الزيادة التلقائية يف مبلغ الت�أمني
تخ�ض��ع مبال��غ الت�أم�ين العائ��دة للمب��اين واملحتوي��ات واملمتل��كات ال�ش��خ�صية لأح��كام ه��ذا البن��د وذل��ك لتوف�ير
ق��در كب�ير م��ن احلماي��ة �ض��د الت�ضخ��م ��شرط �أن يك��ون لدي��ك مبلغ/مبال��غ الت�أم�ين �صحيح�/صحيح��ة من��ذ البداي��ة.
ومل�صلحتك ال�شخ�صية ينبغي مراجعة هذه الأمور بانتظام.
ال تن�س��ى �إبالغن��ا م��ا �إذا كان منزل��ك �س��يرتك �ش��اغرا ً لأك�ثر م��ن  60يوم��ا ً متتالي��ة حي��ث ق��د يت��م احت�س��اب ق�س��ط
ت�أم�ين �إ�ض��ايف �إذا وافقن��ا عل��ى متدي��د م��دة ت��رك املن��زل �ش��اغراً.
احتياطات ال�سالمة
احلرائق

� .1أجه��زة ك�ش��ف احلري��ق بوا�س��طة الدخ��ان م��ن �ش���أنها حماي��ة الأرواح .ق��م بحماي��ة منزل��ك و�أ��سرتك ع��ن طري��ق
تركي��ب �أجه��زة الك�ش��ف الت��ي تتح�س���س م��ن دخ��ان احلرائ��ق املتزاي��دة وت�ص��در �أ�ص��وات �إن��ذار مرتفع��ة.
 .2تفح�ص �سالمة جتهيزات الغاز وتو�صيالتها و�صيانتها بانتظام.
 .3جتنب تخزين �أ�سطوانات/عبوات الغاز داخل املنزل.
 .4ال ترتك �شفاط الهواء يف حالة ت�شغيل دائم.
 .5ال ت�ترك مق�لاة عل��ى الف��رن دون مراقب��ة و�إذا كان ق��د �ش��بت به��ا الن��ار ف�لا ت�س��تخدم املي��اه لإطفائه��ا ب��ل �أطفئه��ا
ببطاني��ة حري��ق �أو قطع��ة قما���ش مبلل��ة.
 .6احر�ص على عدم لعب الأطفال بالكربيت �أو النار.
 .7اك�ش��ف عل��ى املقاب���س و�أ�س�لاك التو�صي��ل الكهربائي��ة بانتظ��ام وال تف��رط يف حتمي��ل الدوائ��ر الكهربائي��ة �أك�بر م��ن
قدرته��ا.

انفجار الأنابيب

 .1و ّفر احلماية اجليدة جلميع �أنابيب املياه املك�شوفة.
 .2ت�أكد من �أن جميع ال�صنابري مغلقة ب�إحكام ملنع هدر املياه.
 .3ت�أكد من �إغالق الأنابيب الرئي�سية عند الذهاب يف عطلة ليوم �أو لب�ضعة �أيام.

ال�رسقة

 .1ت�أكد من ح�صولك على النوعية اجليدة من الأقفال للأبواب والنوافذ التي ال ي�سهل الدخول منها.
 .2ال ترتك مفاتيح حتت ال�سجاد �أو � ّأي مكان حيث ميكن العثور عليها ب�سهولة.
 .3ال تبق مبالغ كبرية من املال يف املنزل.
 .4ال ترتك ممتلكات ثمينة يف ال�سيارات من دون مراقبة.
� .5إن ال�صور الفوتوغرافية للأ�شياء الثمينة �أو ن�سخً ا تظهر قيمتها هي مفيدة جدا ً يف حال تعر�ضها لل�رسقة �أو ال�ضياع.
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 .11مكاتب الشركة
مكاتب �رشكة الت�أمني العرب ّية
لبنان

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع بالكام��ل51،000،000،000 :
ل.ل� - .س��جل جت��اري ب�يروت � - 1988س��جل هيئ��ات ال�ضم��ان  ،2تاري��خ  1956/11/9هيئ��ة خا�ضع��ة
للمر�س��وم  9812تاري��خ  1968/5/4الرق��م امل��ايل 4976

عني املري�سة
طرابل�س
�شتورة

961 1 360889 /893
961 6 440974
961 8 545210

الإمارات
العرب ّية املتّحدة

ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .رق��م القي��د يف ال�س��جل
التج��اري  41691دب��ي  -رق��م القي��د يف ال�س��جل التج��اري  21159ال�ش��ارقة  -رخ�ص��ة جتاري��ة
رق��م  201756دب��ي  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م  12903ال�ش��ارقة  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م 1001344
 � CNأب��و ظب��ي  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م  CN - 1002574الع�ين �� -شركة خا�ضع��ة لأح��كامالقان��ون الإحت��ادي رق��م  - 2007/6رق��م القي��د يف هيئ��ة الت�أم�ين 20

دبي
ال�شارقة
�أبو ظبي
العني

البحرين

املنامة

الكويت

الكويت
قطر

الدوحة

42280022
65171666
26744700
37641196

971
971
971
971

فاك�س 360071 :
فاك�س440974 :
فاك�س545310 :

فاك�س2270022 :
فاك�س5171667 :
فاك�س6745700 :
فاك�س7643785 :

arabia-lebanon@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.lb@arabiainsurance.com

arabia-uae@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.UAE@arabiainsurance.com

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .ال�س��جل التج��اري رق��م  1532مرخ�ص��ة وفق��ا ً لأح��كام م��صرف
البحري��ن املرك��زي ،برق��م ���ش.ت�.أ  004 /بتاري��خ 1961/5/10

973 17211174

فاك�س213985 :

arabia-bahrain@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Bn@arabiainsurance.com

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .ال�س��جل التج��اري رق��م  44الكوي��ت ��شركة خا�ضع��ة لأح��كام
قان��ون ال��شركات ووكالء الت�أم�ين رق��م ( )24ل�س��نة  1961رق��م الإج��ازة ( )7ال��وكالء العا ّم��ون:
م�ؤ�س�س��ة حمم��د عب��د الرحم��ن البح��ر.
965 22621041

فاك�س22659492:

arabia-kuwait@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Kw@arabiainsurance.com

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
�س��جلة يف ال�س��جل التج��اري يف ب�يروت برق��م  1889رق��م
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.لُ - .م
ّ
ال�س��جل التج��اري 347 :ال��شركة مرخ���ص له��ا م��ن م��صرف قط��ر املرك��زي ،مبوج��ب الرتخي���ص:
ؤ�س�س��ات
���ش ت  /ر���ش ت  ،1966/ 4 /وف ًق��ا لأح��كام قان��ون م��صرف قط��ر املرك��زي وتنظي��م امل� ّ
املال ّي��ة ال�ص��ادر بالقان��ون رق��م  13ل�س��نة .2012
974 44422683

فاك�س44446487 :

arabia-qatar@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Qt@arabiainsurance.com
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