Terms and Conditions
eLife Home Protection
(Home Contents Insurance)

We welcome you as Etisalat Home Customer to enjoy the benefits offered under this Home Protection Plan/
Home Contents Insurance Cover. We request you to go through the Cover details in order to understand
thoroughly the Cover and special benefits offered against your specific Home Protection Plan.

SUM UNSURED, PREMIUM & LIMITS OF INDEMNITY (in AED):

Important Notice

Benefits / Coverage*
Home Contents Cover (In AED)
Home Protection - Premium
(In AED) / Month (Incl VAT)

1.

The Cover is applicable only to Active eLife customers at the time of the occurrence of event for
the claim. The address of the Premises Insured should be the registered address with Etisalat, as
provided on the monthly eLife Bill and should be presented during claim settlement process.

Alternative Accommodation

2.

Etisalat is not at any time considered as the insurance service provider or an agent of Union
Insurance Company (the «Insurance Provider”). Any claim or contestation for any insurance
coverage shall be negotiated directly with Union Insurance Company only.

DEFINITIONS
For the purpose of this Policy, the following terms wherever used herein shall be held to mean:

Loss of Personal documents
of the eLife customer and his
family including the domestic
helpers
Tenant’s Liability Cover
(In AED)

Plan 1
50,000

Plan 2
100,000

Plan 3
250,000

Plan 4
500,000

Plan 5
1 Million

10

20

50

100

200

Commencement Date means the date the Policyholder has enrolled for this Policy or the date of inception
of this cover whichever is later.
Company means Union Insurance Company (P.S.C.), PO Box 119227, Dubai, United Arab Emirates

300

500 per day - 500 per day - 500 per day - 500 per day - 500 per day max 15 days max 15 days max 15 days max 15 days max 15 days

500 per
day - max
15 days

500 per
documentmax 2,500

500 per
documentmax 2,500

500 per
documentmax 2,500

1 Million

1 Million

500 per
documentmax 2,500

500 per
documentmax 2,500

Mobile Phones, Laptops and
Watches

500 per
documentmax 2,500

Not Covered

Not Covered

Accident means a single and unexpected event, which occurs at an identifiable time and place.
Accidental Damage means damage that occurs suddenly as a result of an unexpected and non-deliberate
external action.

Plan 6
2 Million

Covered Against Fire,
Lightning, Explosion,
Impact Damage involving
Aircraft or anything falling
from them

*The details of the benefits for the individual policy to the customer will depend on the monthly price paid
against the principal Home Content coverage value Plan as mentioned above. The contents cover value will
be specifically mentioned in the policy document. The monthly price in AED could change in case of special
promotions. However, it will be reflected in your eLife bill.
Deductible/Excess:
AED 200/- for each and every loss for Home Contents.

Contents means household goods and personal effects owned or (excluding cash, currency notes, bank
notes, stamps, Jewelry, and Valuables), belonging to the Policyholder (or for which they are legally
responsible), the family members and the servants residing in same Premises Insured.

PERILS COVERED

Cover means this Home Contents Insurance Cover provided by the Company.

Accidental loss or damage to the Contents arising out of and/or caused by:

Deductible means the first amount to be borne by the Policyholder, in excess of which the benefit becomes
payable as mentioned in this Cover.

a. Fire, Explosion, Lightning, Earthquake, Smoke, Storm or Flood

He/ She – where the context admits, words importing the masculine gender shall include the feminine
gender and words importing singular member shall include the plural and vice versa.

c. Impact Damage involving aircraft, aerial device or anything falling from them, or by a vehicle, train
or animal

Policyholder /You /Your means active Etisalat account holder having the e-Life subscription and owner of
the Contents insured under this cover. (Policyholder includes his family members and the servant residing
in the same Premises)

d. Falling trees or branches. Falling receiving aerials and their fitting or masts

Premises Insured means the premises where the Contents are located and Etisalat Home e-Life (Fixed
Products) is installed where the Policyholder is residing with or without his family members and servants,
used only for domestic purposes.

g. Theft or Attempted Theft involving forcible and violent entry to or exit from the building

Premium means the amount payable by the Policyholder, in consideration of the Insurance cover provided
by the Company.

GENERAL EXCLUSIONS

Total Loss means a loss where the repair is economically unviable.

1. Excluded Contents

Valuables means jewelry, gold, silver, watches, photographic equipment, mobile phones and the like items
excluding domestic appliances, electrical/electronic items, furniture fixtures fittings.

b. Escape of water or oil from any fixed water or cooling installation or domestic appliance

e. Riot, Civil Commotion, Strike, Labour or Political Disturbances
f. Malicious persons or vandals
h. Accidental Damage to contents and fixtures and fittings other than landlords whilst in your home.

• Securities and documents of any kind
• Motor vehicles, pets and the like
• Cash, currency notes, bank notes and stamps

Section 1- Home Contents

• Jewelry and Valuables

Accidental loss of or damage to the Contents in the Premises Insured should be used only for domestic
purposes unless otherwise for those specifically excluded herein. However, Jewelry and Valuables are
generally excluded, unless otherwise specially mentioned in the product cover hereunder.

• Mobile Phones, Laptops and Watches, except if loss is owing to Fire, Lightning, Explosion, Impact
Damage involving Aircraft or anything falling from them for Home Protection Insurance Plans 5
and 6 as per the table above.

Section 2- Alternative Accommodation
In the event of Premises Insured being rendered uninhabitable by an insured peril, the Insurance Provider
will indemnify up to AED 500 per day for a maximum of 15 days anywhere in the UAE during the period of
insurance, subject to the Policy conditions.

2. Exclusions applicable to audio / video equipment
• Electrical and mechanical breakdown.
• Damage by wear & tear, or any other gradually operating cause.
• Damage caused by any process of cleaning, repairing or restoring.

Section 3- Loss of Personal Documents
The Insurance Provider Company will reimburse the Policyholder the cost of making a duplicate passport,
driving license, emirates ID work permit etc, which is/are accidentally damaged or lost anywhere in the UAE
during the period of insurance. The maximum amount which can be indemnified is AED 500 per document,
subject to a maximum of AED 2,500/- applicable for all documents during the period of insurance.
Provided always that:
a. 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.
b. Cover applies anywhere in the UAE during the period of insurance.
1. Excluding renewal or extension costs of the lost or damaged document which you would have had
to bear if there had been no loss.
No claims shall be paid:
a. for loss or damage to passport and travel documents due to delay or from confiscation or detention by
customs, police or other authority;
b. Theft which is not reported to any appropriate police authority within 24 hours of discovery and an
official report obtained;
c. Loss or theft of passport and travel documents left unattended by the Policyholder unless located in a
locked hotel room or apartment & an appropriate sized safety deposit box was not available.

Section 4 – Tenants Liability
If the Policyholder incurs legal liability as tenant of the premises for any material damages caused by any
of the covered perils, the Insurance Provider will pay compensation subject to a maximum limit of AED 1
Million per occurrence and in aggregate during the policy period, as per the insurance plan selected at the
time of enrolment and as stated in the Certificate of Insurance.

• Damage caused by incorrect polarity from a battery.
• Damage to recording tapes, discs or records.

3. Any loss or damage occasioned by or through or in consequence directly
or indirectly of any of the following occurrences
• War, invasion, act of foreign enemy, hostilities or warlike operations (whether war be declared or
not), civil war
• Mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising military
uprising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power
• Acts of sabotage and terrorism. For the purpose of this Insurance, an Act of Terrorism means an act
or series of acts, including the use of force or violence, of any person or group(s) of persons, whether
acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s), committed for political,
religious or ideological purposes including the intention to influence any government and/or to put
the public in fear for such purposes. For the purpose of this Insurance, an act of sabotage means
a subversive act or series of such acts committed for political, religious or ideological purposes
including the intention to influence any government and/or to put the public in fear for such
purposes.
• In any action, suit or other proceeding where the Company alleges that by reason of the provisions
of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that
such loss or damage is covered shall be upon the Policyholder.

4. Loss of or damage to Contents or any loss or expense arising therefrom
or any consequential loss and/or any legal liability directly or indirectly
caused by or contributed to or arising from
• Ionizing, radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear
waste from the combustion of nuclear fuel
• The radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly
or nuclear component thereof

5. Loss of or damage to the Contents occasioned by pressure waves caused by
aircraft and other aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds.

• Sabotage and Terrorism Exclusion
-

Notwithstanding any provision to the contrary within this policy or any endorsement thereto,
this policy does not cover any loss, damage or expense of whatsoever nature directly or indirectly
caused by, resulting from, happening through or in connection with any act of terrorism,
regardless of any other cause contributing concurrently or in any other sequence to the loss,
damage or expense. For the purpose of this exclusion, terrorism means an act of violence or an
act dangerous to human life, tangible or intangible property or infrastructure with the intention
or effect to influence any government or to put the public or any section of the public in fear.

-

In any action suit or other proceedings where the Insurer alleges that by reason of this definition
a loss, damage or expense is not covered by this insurance, the burden of proving the contrary
shall be upon the Policyholder

6. Damages arising from incidence of subsidence/landslide, heave etc.
7. Exclusions applicable to Tenants legal Liability
• Workmen’s Compensation or Employer’s Liability
-

The Company shall not be liable for any injury to any employee under Workmen Compensation
Law or arising out of Employer/Employee relationship

• Property being worked upon
• Property under care custody and control

• Total Asbestos Exclusion
-

-

This insurance does not cover liability for occurrences arising out of or in connection with advice,
design and/or specification provided for a fee only and not in connection with the supply of a

ii. Any damages or any loss, cost or expense arising out of any (i) claim or suit by or on behalf of
any governmental authority or any other alleged responsible party because of, or (ii) request,
demand, order or statutory or regulatory requirement that any insured or any other person
or entity should be, or should be responsible for:

products
• Fines, Penalties, Punitive or Exemplary damages
-

> Assessing the presence, absence or amount or effects of asbestos

It is agreed that the insurance does not apply to any liability for fines, penalties, punitive damages
or exemplary damages, treble damages or any other damages resulting from the multiplication
of compensatory damages

> Identifying, sampling or testing for, detecting, monitoring, cleaning up, removing,
containing, treating, detoxifying, neutralizing, abating, disposing of or mitigating
asbestos; or

• Pure financial loss/loss of use

> Responding to asbestos in any way other than as described in above

• Automobile Liability
• Date Recognition Exclusion Clause
-

The Company will not indemnify the Insured against:
i. Liability for damages attaching to the Policyholder or any associated costs relating thereto
directly or indirectly caused by or contributed by or consisting of or arising from:
> The failure at any time of any computer, data processing equipment or media, microchip,
integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the
Insured or not, to:
o recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or

-

Any supervision, instructions, recommendations, warnings or advice given or which should have
been given in connection with any of the subsections above; or

-

Any obligation to share damages with or repay someone else in connection with any of the
subsections above.

• Claims arising out of AIDS
• Emerging Risks - It is hereby understood and agreed that this Insurance shall not apply to emerging
risks as follows
-

ii. Genetically Modified Organism (GMO)

a. its failing to treat any calendar date as its true date or

> Any claims or losses arising directly or indirectly from Genetically Modified Organisms
(GMO). For the purposes of this exclusion, GMO shall mean and include, organisms or
micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles,
from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering
process which resulted in their genetic change and shall also mean and include every
biological or molecular unit with self replication potential. or biological or molecular
unit with self replication potential from which they have been derived, which has been
subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

b. the operation of any programmed command which by reason of a failure to treat
any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture
save retain or process correctly such data at any time.
ii. Where cover is in force, this exclusion shall not apply to the Employers Liability section of the
policy (if any)
• Political Risks Exclusions Clause
Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto
it is agreed that this insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature
directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with or in consequence of any
of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other
sequence to the loss:
i. war, civil war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether
war be declared or not); or
ii. mutiny, popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped
power, martial law or state of siege or any of the events or causes which determine the
proclamation or maintenance of martial law or state of siege; or
iii. civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising; or
iv. any act (whether on behalf of any organisation, body, person or group of persons) in protest
against any State or government, authority with force, or any provincial, local or tribal
authority with force, calculated or directed to overthrow any State or government, authority
with force, or any provincial, local or tribal authority with force, by means of fear, terrorism
or violence or use of force or and/or the threat thereof; or
v. losses in any way caused or contributed to by an act of terrorism involving the use or release
or the threat of any nuclear weapon or device or chemical or biological agent; or
vi. loss, damage, cost or expense directly or indirectly arising out of biological or chemical
contamination or missiles, bombs, grenades, explosives or any ammunition; or
vii. conspiracy, confiscation, commandeering or nationalization or requisition or destruction of
or damage to property by or under the order of any de jure or de facto government or by
public or local authority; or
viii. looting or pillage or theft or burglary in connection with any act referred to in this clause; or
ix. consequential losses or damages arising from any act referred to in this clause; or
x. the act of any lawfully established authority in controlling, preventing, suppressing or in any
other way dealing with any occurrence referred to in this clause; or
xi. malicious damage in furtherance to any act referred to in this clause; or
xii. any act of terrorism
-

For the purpose of this clause an act of terrorism means an act, including but not limited to
the use of force or violence and/or the 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 ethnic purposes or reasons including but not
limited to:
i. the intention to influence or affect the conduct of any government (de jure or de facto);
and/or
ii. to put the public, or any section of the public in fear; and/or
iii. to commit violence or threaten violence against one or more persons (whether legal or
natural); and/or
iv. damaging tangible or intangible property; and/or
v. endangering life; and/or
vi. creating a risk to the health or safety of the public or a section of the public; and/or
vii. an act designed to interfere with or disrupt an electronic system.

-

For the purpose of this clause contamination means the contamination, poisoning, or prevention
and/or limitation of the use of objects due to the effects of chemical and/or biological substances.

-

If the Insurer alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not
covered by this Contract the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

-

In the event any portion of this clause is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall
remain in full force and effect.

Electro Magnetic Fields
i. any claims or losses arising directly or indirectly out of non-ionic radiation including but not
limited to Electro Magnetic Fields and/or Electro Magnetic Interference

o capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information
command or instruction as a result of

-

The insurance does not apply to
i. Bodily injury, property damage, or personal and advertising injury arising out of, resulting
from, caused by, or contributed to by asbestos, exposure to asbestos or the use of asbestos;

• Professional Liability and Products Liability

> In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official
regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or
jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider
definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.
-

Transmissible Spongiform Encephalopathy
i. any claims or losses arising directly or indirectly out of Transmissible Spongiform
Encephalopathy (TSE) including but not limited to Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
or New Variant Creutzfeld-Jakob Disease (vCJD)

-

Toxic Mould Exclusion
i. It is hereby understood and agreed that the coverage afforded by this insurance shall not
apply to:
> CLAIMS OR CLAIMS EXPENSES which, either in whole or in part, directly or indirectly, are
for based upon relate to, attributable to or arise out of:
o The actual, potential, alleged or threatened formation, growth, presence, release
or dispersal of any fungi, moulds, mildew, mushrooms, yeast, bio-contaminates,
spores or mycotoxins of any kind; or any substance produced by, or arising out of
or emanating from
o Any action taken by any party in response to the actual, potential, alleged or
threatened formation, growth, presence, release or dispersal of any fungi, moulds,
mildew, mushrooms, yeast, bio-contaminates, spores or mycotoxins of any kind
(such action to include investigating, testing for, detection of, monitoring of,
treating, remediating or removing such fungi, moulds, mildew mushrooms, yeast,
bio-contaminates, spores or mycotoxins)
> Any Governmental or regulatory order, requirement, directive, mandate, or decree
that any party take action in response to the actual, potential, alleged or threatened
formation, growth, presence, release or dispersal of fungi, moulds, mildew, mushrooms,
yeast, bio-contaminates, spores or mycotoxins of any kind (such action to include
investigating, testing for, detection of, monitoring of treating, remediating or removing
such fungi, moulds, mildew mushrooms, yeast, bio-contaminates, spores or mycotoxins)
The Insurers will have no duty or obligation to defend any Insured with respect to any
CLAIM or Governmental or regulatory order, requirement, directive, mandate or decree
which, either in whole or in part, directly or indirectly is for, based upon, relates to,
attributable to or arises out of the actual, potential, alleged or threatened formation,
growth, presence, release or dispersal of any fungi, moulds, mildew, mushrooms, yeast,
bio-contaminates, spores or mycotoxins of any kind.

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE:
No Insurer Provider shall be deemed to provide cover and no Insurer shall 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 that Insurer Porivder 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.

IT CLARIFICATION AGREEMENT
Property damage covered under this Insurance Cover shall mean physical damage to the substance of property.
Physical damage to the substance of property shall not include damage to data or software, in particular any
detrimental change in data, software or computer programs that is caused by a deletion, a corruption or a
deformation of the original structure.

Consequently, the following are excluded:

12. GRACE PERIOD

a. Loss of or damage to data or software, in particular any detrimental change in data, software or computer
programs that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of the original structure and any
business interruption losses resulting from such loss or damage. Notwithstanding this exclusion, loss of
or damage to data or software which is direct consequence of insured physical damage to the substance
of property shall be covered.

A grace period of thirty (30) days will be granted for the payment of each Premium falling due after the first
Premium, during which time the policy shall be continued in force, unless the policy has been cancelled in
accordance with cancellation.

b. Loss or damage resulting from impairment in the function, availability, range of use or accessibility of data,
software or computer programs, and any business interruption losses resulting from such loss or damage.

CONDITIONS
1. ELIGIBILITY
• The Policyholder should be an active home e-Life customer at enrollment. The Premises Insured should
be located in United Arab Emirates.
• The Policyholder should be the owner of the Premises Insured or should have a valid tenancy/ownership/
legitimate occupancy agreement/evidence in his/her name or under the name of any member of the
immediate family (first degree relatives) in respect to the Premises Insured.

2. SAFEGUARD AND MAINTENANCE
The Policyholder and any other person to whom this Policy applies shall at all-time take reasonable precautions
to prevent accidents, loss or damage to the Contents insured. All Contents covered under this Policy shall be
maintained in good condition.

3. ALTERATION
If there is a material change in the circumstances in which this Policy was entered into without written
consent of the Insurance Provider, this Policy shall be voidable.

The Policyholder shall be liable to the Insurance Provider for the payment of the premium for the period the
policy continues in force. If loss occurs within the Grace Period, any premium then due and unpaid will be
deducted on settlement.

13. RENEWAL CONDITIONS
The policy may be renewed with the consent of the Insurance Provider from term to term by payment of
the Premium in advance at the Company’s rate in force at the time of renewal. Subject to provisions 14, the
insurance in respect of the Policyholder will be automatically renewed each month in the case of monthly
premium subject to payment of Premiums unless cancelled in writing by the Policyholder.

14. CONFORMITY WITH STATUTES
Any provision of the policy which, on the policy effective date, is in conflict with the laws of the jurisdiction, in
which the Policy is issued, shall stand amended to conform to the requirements of such laws.

15. LEGAL ACTIONS
No action at law or in equity shall be brought to recover on the Policy after the expiration of three (3) years
after the time written proof of loss has been furnished.

16. TERRITORIAL LIMITS
United Arab Emirates (UAE)

4. FRAUDULENT CLAIMS

17. CUMULATIVE BENEFITS

If the claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent means or devices are used by the Policyholder
or his representatives or by anyone acting on his or their behalf to obtain any benefit under this Policy, all
benefits hereunder shall be forfeited.

The maximum cumulative amount of benefits payable under this Policy for any Policyholder shall not exceed
three e-Life accounts. In case the Policyholder has been covered for more than three Policies issued by the
Insurance Provider, then the premium collected under other Policies will be refunded to the Policyholder and
the claim will be paid accordingly, subject otherwise to the terms and conditions.

5. ARBITRATION
If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted)
such difference shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in accordance with the
relevant statutory provisions in force at the time. Where any difference is by this Condition to be referred to
arbitration the making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurance
Provider. Arbitration shall be in the English language and conducted in accordance with the Arbitration Rules
of the DIFC-LCIA Arbitration Centre - Dubai.

6. GOVERNING LAW AND JURISDICTION
This policy shall be governed by and construed in accordance with the laws of United Arab Emirates. Both
parties agree and submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of the United Arab Emirates.

7. CANCELLATION
The Company may cancel the Policy at any time by an advance (30) thirty days written notice delivered to the
Policyholder or mailed to the last address as shown by the records of the Insurance Provider. Such cancellation
shall be without prejudice to any valid claim originating prior thereto.
The Policyholder may cancel the Policy; such cancellation shall be without prejudice to any claim filed prior
thereto. The Insurance Provider shall arrange to send a letter to the Policyholder confirming the cancellation.

18. OTHER INSURANCE
In case the Policyholder having any other insurance covering the same loss, damage or liability as this policy,
the Insurance Provider /this Policy will contribute on ratable proportion basis of such loss, but not exceeding
50% of the amount which is otherwise payable under this Policy.

19. CLAIMS PROCEDURE
• Claims should be intimated immediately but not later than 30 days from the date of event.
• Claims shall be intimated through any of the following channels:
-

Union Insurance Company Call Centre - Toll Free Number 800 UIC4U (84248)

-

Dedicated UIC Phone Number: +971 4 3787550

-

Email Address : homeprotection@unioninsurance.ae

-

Fax Number : +971 4 378 7778

-

Claim settlement website URL: https://www.unioninsurance.ae/ClaimsSite/eLifeHome.aspx

-

Claims Concierge Service: The Policyholder can contact any of the above channels and they shall
be guided on the service.

-

UIC Branches
i. Head office
Single Business Tower, Sheikh Zayed Road
P.O Box 119227 Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (04) 3787 777(764)
Fax: +971 (04) 3787 778

8. COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS
Failure to comply with any of the provisions contained in the Policy shall invalidate all claims hereunder. If
in any event, incorrect information is provided by the Policyholder, the claim under the policy will be void.

9. NON- OCCUPANCY CLAUSE
The Policyholder has to inform the Insurance Provider in case if the Premises Insured will remain unoccupied
for a period of more than 60 days. Failing which the Policy will not entertain any claims occurring during this
period of unoccupancy. During the period of such non occupancy for a period of more than 60 days the Policy
will not cover any loss or damage due to escape of water from water tanks, main, pipes, washing machines
or air-conditions apparatus.

ii. Details of 5 service branches available on www.unioninsurance.ae
Based on the channel opted, UIC will issue a claim form and guide the Policyholder accordingly to submit the
supporting claim documents.
-

The Company has the right to investigate the loss/ damage.

-

Claims will be settled based on receipt of replacement invoice value for similar items

-

Claims settlement shall be on First Loss basis, no Average clause will apply.

-

In the event of total loss of Contents, the Insurance Provider shall pay up to the Sum Insured.

10. PREMIUMS

-

All burglary claims shall be supported by a police investigation report.

All Premiums and applicable taxes, if any are payable in advance by the Policyholder on or before the date
they become due; unless official notice of termination has been given, a grace period will be granted for the
payment of any Premium falling due after the first Premium, subject to the terms of the provision entitled

-

Items above AED 5,000/- has to be supported by proof of value at the time of claim.

-

Any other documents as may be required to substantiate the claim.

11. Grace Period
• TERMINATION OF COVER
• Insurance of any Policyholder shall terminate immediately on the earliest of:
• Deactivation/Un-subscription of the eLife service by the Policyholder or Etisalat;
• Cancellation/Un-subscription of this Home protection cover by the Policyholder or Etisalat at any time
in accordance with the terms and conditions of this policy;
• The date of total loss are paid to the extent of the principal sum;
• If the required premium is not paid within the due date;
• The policy end date if subsequently not renewed by Etisalat.
Any such termination shall be without prejudice to any valid claim originating prior to the date of termination.

20. TIME LIMITATION
If a claim be made and rejected and an action or suit be not commenced within six (6) months after such
rejection or (in case of an arbitration taking place as per provisions of this policy) within six (6) months after
the Arbitrator shall have made his award all benefits under this policy shall be forfeited.

الشروط واألحكام

إياليف لحماية البيت
(تأمين محتويات البيت)

نرح��ب بعم�لاء ات�ص��االت الك��رام وندعوه��م لال�س��تفادة من مزايا ت�أم�ين حمتوي��ات البيت/خطة حماي��ة البيت .و�أننا ن�ش��جعكم على
االطالع على تفا�صيل هذه الوثيقة لتتطلعوا على املزايا املميزة التي تقدمها خطة حماية البيت.
مالحظة هامة
�أ) ي�س��ري الت�أمني فقط على العمالء الفعليني لإياليف وقت حدوث احلدث والتقدم باملطالبة .يجب �أن يكون عنوان م�س��كن امل�ؤمَّن
هو العنوان امل�سجل لدى ات�صاالت ،كما هو مذكور يف فاتورة �إياليف ال�شهرية التي يجب تقدميها خالل عملية ت�سوية املطالبة.
ب) ال تعت�بر «ات�ص��االت» يف �أي وق��ت م��ن الأوق��ات مقدما خلدم��ات الت�أمني �أو وكي ًال ل�ش��ركة االحتاد للت�أمني (ي�ش��ار �إليها بـ«�ش��ركة
الت�أم�ين»)� .إن �أي مطالب��ة �أو اعرتا���ض عل��ى ت�س��وية �أي تغطية ت�أمينية يجب التفاو�ض عليها مبا�ش��رة مع �ش��ركة االحتاد للت�أمني
فقط.

تعريفات
لأغرا�ض هذه البولي�صة ،يكون للعبارات التالية املعاين الواردة قرينها:
«احلادث» يعني حدثًا واحدً ا غري متوقع يحدث يف وقت ومكان حمددين« .ال�ضرر العر�ضي» يعني ال�ضرر الذي يحدث فج�أة نتيجة
عمل خارجي غري متوقع وغري متعمد.
«تاريخ البدء» يعني التاريخ الذي �سجل فيه حامل الوثيقة هذه البولي�صة �أو تاريخ بدء هذا الغطاء �أيهما يكون �أوال.
«ال�شركة» تعني �شركة االحتاد للت�أمني (�ش.م.خ) � ،ص.ب ، 119227 .دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة.
«املحتويات» تعني ال�سلع املنزلية والأمتعة ال�شخ�صية التي ميلكها �أو (با�ستثناء النقود ،الأوراق النقدية ،الطوابع ،املجوهرات،
والأ�شياء الثمينة) تخ�ص حامل الوثيقة (�أو من يتحمل م�س�ؤولية قانونية عنهم) و�أفراد الأ�سرة واخلدم الذين يقيمون يف نف�س
املكان امل�ؤمَّن.
«التغطية» تعني غطاء الت�أمني على حمتويات املنزل املقدم من ال�شركة.
«اخل�صم» يُق�صد به املبلغ الأول الذي يتحمله حامل البولي�صة ،والذي ت�صبح على �أ�سا�سه املنافع واجبة الدفع كما هو مذكور يف
هذا الغطاء.
«هو/هي»  -حيثما ي�سمح ال�سياق بذلك ،يجب �أن ت�شمل الكلمات التي ت�شري �إىل املذكر �أي�ضا �إىل امل�ؤنث والكلمات التي ت�شري �إىل
املفرد ت�شمل اجلمع والعك�س �صحيح.
«حامل الوثيقة � /أنت�/أنتم» يعني �صاحب ح�ساب مفعل من ات�صاالت ولديه ا�شرتاك يف �إياليف وميلك املحتويات امل�ؤمن عليها
مبوجب هذا الغطاء( .حامل الوثيقة ي�شمل �أفراد عائلته واخلادم املقيم يف نف�س املكان).
«الأماكن امل�ؤمَّنة» تعني البنايات والبيوت التي توجد بها املحتويات ومو�صولة بخدمة �إياليف من ات�صاالت (املنتجات الثابتة) حيث
يقيم حامل الوثيقة مع �أو بدون �أفراد �أ�سرته وخدمه ،وي�ستخدم فقط للأغرا�ض املنزلية.
«الق�سط» يعني املبلغ امل�ستحق على حامل البولي�صة ،عند النظر يف غطاء الت�أمني املقدم من ال�شركة.
«اخل�سارة الكلية» تعني اخل�سارة التي ال يكون لإ�صالحها �أي جدوى اقت�صادية.
«الأغرا�ض الثمينة» تعني املجوهرات والذهب والف�ضة وال�ساعات ومعدات الت�صوير الفوتوغرايف والهواتف املحمولة وما �شابهها
با�ستثناء الأجهزة املنزلية والأدوات الكهربائية/الإلكرتونية وتركيبات الأثاث.
القسم  -1محتويات المنزل
يطب��ق ا�س��تخدام اخل�س��ارة �أو ال�ضرر العر�ض��ي ملحتويات امل�ؤمن له يف املباين التابعة له للأغرا���ض املنزلية فقط ما مل يكن للأغرا�ض
امل�س��تبعدة وامل�س��تثناة ب�ش��كل حمدد يف هذه البولي�صة .ومع ذلك ،يتم ا�ستبعاد املجوهرات والأ�ش��ياء الثمينة عمومً ا ما مل يذكر خالفه
يف �أحكام هذه البولي�صة.
القسم  -2اإلقامة البديلة
�إذا �أ�صبح �س��كن امل�ؤمّن غري م�أهول ودون الإقامة فيه ب�س��بب حادث ُم�ؤمَّن �ضده ،ف�إن �ش��ركة الت�أمني �س��تقدم تعوي�ضا ي�صل �إىل 500
درهم يف اليوم ملدة �أق�صاها  15يومً ا يف �أي مكان يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل فرتة الت�أمني ،وفقًا ل�شروط البولي�صة.

القسم  -3فقدان المستندات الشخصية
�ستقوم �شركة الت�أمني ب�سداد قيمة جواز �سفر حامل البولي�صة �أو رخ�صة القيادة �أو ت�صريح العمل �أو بطاقة الهوية الإماراتية ،وما �إىل
ذلك ،والتي �ضاعت �أو ت�ضررت يف �أي مكان يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل فرتة الت�أمني.
احلد الأق�صى للمبلغ الذي ميكن تعوي�ضه هو  500درهم لكل وثيقة رهنا مببلغ  2،500درهم  - /كحد �أق�صى جلميع امل�ستندات
خالل فرتة الت�أمني.

كما �أنه:
�أ .يكون التعوي�ض على �أ�سا���س تكلفة ا�س��تخراج بدل فاقد مماثل� ،أو ر�س��وم دعاية �إذا وجب ،والغرامات والعقوبات �إذا مت فر�ضها
وغريها من م�صاريف اجليب التي يجب تقدمي فواتري تثبتها.
ب .ت�سري التغطية يف �أي مكان يف دولة الإمارات العربية املتحدة خالل فرتة الت�أمني.
 .1با�س��تثناء جتدي��د �أو تكالي��ف متدي��د الوثيق��ة املفقودة �أو التالفة الت��ي كان يجب �أن تكون بحوزتك �إذا مل يكن هناك خ�س��ارة.

لن تدفع �أي مطالبات:
�أ .نتيجة لفقدان �أو تلف جواز ال�س��فر �أو وثائق ال�س��فر ب�س��بب الت�أخري �أو امل�صادرة �أو االحتجاز من قبل اجلمارك �أو ال�ش��رطة �أو �أي
�سلطة �أخرى؛
ب	.ال�سرقة التي ال يتم الإبالغ عنها لأي �سلطة �شرطية منا�سبة خالل � 24ساعة من اكت�شافها وتقرير ر�سمي يفيد ذلك؛
ج� .ضياع �أو �س��رقة جواز ال�س��فر ووثائق ال�س��فر التي تركها حامل الوثيقة دون مراقبة ما مل يكن موجودًا يف غرفة �أو �ش��قة فندقية
مقفلة بدون �صندوق ودائع �آمن منا�سب.
القسم  - 4مسؤولية المستأجر
�إذا كان حامل الوثيقة يتحمل م�س�ؤولية قانونية كم�ست�أجر للمكان عن �أي �أ�ضرار مادية ناجمة عن �أحد الأخطار التي يغطيها
تعوي�ضا �شريطة �أن يكون يف حدود ال�سقف الأق�صى للتعوي�ض وهو مليون درهم لكل واقعة واحدة
الت�أمني� ،ستدفع �شركة الت�أمني ً
وجمموعة من الوقائع وفقا لوثيقة الت�أمني التي مت اختيارها يف تاريخ الت�سجيل كما هو مو�ضح يف �شهادة الت�أمني.

المبالغ المؤمنة وقسط التأمين وحدود التعويض (بالدرهم اإلماراتي):
*Benefits / Coverage

تغطية حمتويات البيت
(درهم)
�أق�ساط (درهم) ت�أمني
البيت يف ال�شهر (�شامال
ال�ضريبة)

الخطة 1

الخطة 2

الخطة 3

الخطة 4

الخطة 5

الخطة 6

50,000

100,000

250,000

500,000

مليون

 2مليون

1

10

20

50

100

200

300

�سكن بديل

 500درهم
يوميا
ملدة 15
يوما كحد
�أق�صى

 500درهم
يوميا ملدة
 15يوما
كحد �أق�صى

 500درهم
يوميا ملدة
 15يوما
كحد �أق�صى

 500درهم
يوميا
ملدة 15
يوما كحد
�أق�صى

 500درهم
يوميا ملدة
 15يوما
كحد �أق�صى

 500درهم
يوميا ملدة
 15يوما
كحد �أق�صى

خ�سارة الوثائق ال�شخ�صية
لعمالء «�إياليف» و�أ�سرهم
مبا يف ذلك اخلدم.

 500درهم
لكل وثيقة
و2500
درهم كحد
�أق�صى

 500درهم
لكل وثيقة
و2500
درهم كحد
�أق�صى

 500درهم
لكل وثيقة
و2500
درهم كحد
�أق�صى

 500درهم
لكل وثيقة
و2500
درهم كحد
�أق�صى

 500درهم
لكل وثيقة
و2500
درهم كحد
�أق�صى

 500درهم
لكل وثيقة
و2500
درهم كحد
�أق�صى

 1مليون

 1مليون

تغطية م�س�ؤولية املقيم يف
البيت (درهم)

غري م�شمول

تغطية �ضد احلريق والربق
الهواتف املتحركة،
واالنفجارات و�أ�ضرار
غري م�شمول
احلوا�سيب املحمولة
اال�صطدامات التي تتعلق
وال�ساعات
بالطائرات �أو ما ي�سقط منها
*تفا�صيل فوائد البولي�صة الفردية للعميل تعتمد على الق�سط ال�شهري املدفوع مقابل خطة ت�أمني حمتوى البيت كما هو مذكور �أعاله.
�سيتم ذكر قيمة ت�أمني املحتويات بالتحديد يف وثيقة البولي�صة .ميكن �أن يتغري ال�سعر ال�شهري بالدرهم يف حالة العرو�ض الرتويجية
اخلا�صة .ويف كل الأحوال �ستذكر قيمة الق�سط يف فاتورة «�إياليف» اخلا�صة بالعميل.
خ�صم  /الزيادة:
 200درهم �إماراتي لكل خ�سارة ملحتويات املنزل.

تغطية المخاطر
الفقد �أو التلف العر�ضي للمحتوى الناجت �أو ب�سبب:
�أ .حريق �أو انفجار �أو برق �أو زلزال �أو دخان �أو عا�صفة �أو في�ضان.
ب .ت�سرب املاء �أو الزيت من �أي خزان ثابت للماء �أو جهاز تربيد �أو �أجهزة املنزلية.
ج	.الأ�ضرار الناجمة عن الطائرات �أو الأجهزة اجلوية �أو �أي �شيء ي�سقط منها �أو بوا�سطة مركبة �أو قطار �أو حيوان.
د .ت�ساقط الأ�شجار �أو الفروع� .سقوط الهوائيات �أو تركيباتها �أو عواميدها.
هـ� .أعمال ال�شغب �أو اال�ضطرابات املدنية �أو الإ�ضرابات �أو القالقل العمالية �أو ال�سيا�سية.
و	.املجرمون �أو املخربون.
ز	.ال�سرقة �أو حماولة ال�سرقة بوا�سطة دخول ق�سري وعنيف �إىل البناية �أو اخلروج منه.
ح	.التلف العر�ضي للمحتويات والرتكيبات والتجهيزات الأخرى من غري املالك �أثناء تواجدك يف بيتك.

استثناءات عامة
 .1املحتويات امل�ستبعدة من التغطية
•	الأوراق املالية وامل�ستندات من �أي نوع.
•	ال�سيارات واحليوانات الأليفة وما �شابه ذلك.
•	النقود والعمالت الورقية والأوراق البنكية والطوابع.
•	املجوهرات والأ�شياء الثمينة.
•	الهواتف املتحركة و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة وال�ساعات� ،إال �إذا كانت اخل�سارة ناجتة عن احلريق �أو الربق �أو االنفجار �أو
الأ�ضرار الناجمة عن الطائرات �أو �أي �شيء ي�سقط منها وفقا خلطط الت�أمني على حمتويات البيت رقم  5و  6وفقًا للجدول
�أعاله.

 .2ا�ستثناءات تنطبق على املعدات ال�سمعية الب�صرية.
•	الأعطال الكهربائية وامليكانيكية.
•	الأ�ضرار الناجمة عن التقادم �أو �أي �سبب �آخر ناجم عن البلى.
•	الأ�ضرار الناجمة عن �أي عملية تنظيف �أو �إ�صالح �أو ا�ستعادة.
•	الأ�ضرار الناجمة عن قطبية غري �صحيحة للبطارية.
• تلف �أقرا�ص �أو ملفات �أو �أ�شرطة الت�سجيل.

� .3أي خ�سارة �أو �ضرر ناجت �أو من خالل �أو نتيجة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي
من احلاالت التالية:
•	احلرب �أو الغزو �أو عمل العدو الأجنبي �أو الأعمال العدائية �أو العمليات احلربية (�سواء �أعلنت احلرب �أم مل تعلن) حرب
�أهلية.
•	التمرد �أو اال�ضطرابات املدنية التي ترقى �إىل م�ستوى االنتفا�ضة الع�سكرية ال�شعبية �أو التمرد �أو االنقالب �أو الثورة �أو القوة
الع�سكرية �أو القوة املغت�صبة.

•

•

فعل �أو �سل�سلة من الأفعال ،مبا يف ذلك ا�ستخدام
�أعمال التخريب والإرهاب .لأغرا�ض هذا الت�أمني ،يعني «عمل الإرهاب» ً
القوة �أو العنف ،من جانب �أي �شخ�ص �أو جمموعة (جمموعات) من الأ�شخا�ص� ،سواء كان فردا �أو نيابة �أو يتعلق ب�أي منظمة
(منظمات) ،ارتكبت لأغرا�ض �سيا�سية �أو دينية �أو �أيديولوجية مبا يف ذلك نية الت�أثري على �أي حكومة و�/أو �إرهاب اجلمهور
فعل تخريبيًا �أو �سل�سلة من هذه الأفعال املرتكبة لأغرا�ض
لتحقيق تلك الأغرا�ض .لأغرا�ض هذا الت�أمني  ،يعني فعل التخريب ً
�سيا�سية �أو دينية �أو �أيديولوجية مبا يف ذلك نية الت�أثري على �أي حكومة و�/أو �إرهاب اجلمهور لتحقيق تلك الأغرا�ض.
�أي �إجراء �أو دعوى �أو �إجراء �آخر تدعي خالله ال�شركة �أنه مبوجب �أحكام هذا ال�شرط ال ميكن لل�شركة تغطية تلك اخل�سارة �أو
ال�ضرر ،يقع عبء �إثبات �شمول تلك اخل�سارة �أو ال�ضرر يف البولي�صة على حامل الوثيقة.

 .4فقدان �أو تلف املحتويات �أو �أي خ�سارة �أو م�صاريف تن�ش�أ عنها �أو �أي خ�سارة تبعية و�/أو
�أي م�س�ؤولية قانونية ناجتة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �أو م�ساهمة �أو نا�شئة عن:
•	الت�أيُّن �أو الإ�شعاع �أو التلوث عن طريق الن�شاط الإ�شعاعي من �أي وقود نووي �أو من �أي نفايات نووية ناجتة عن احرتاق
		الوقود النووي.
•	املتفجرات ال�سامة امل�شعة �أو غريها من اخل�صائ�ص اخلطرة لأي جمموعة نووية متفجرة �أو مكون نووي منها.

 .5فقدان �أو تلف املحتويات التي ت�سببها موجات ال�ضغط التي ت�سببها الطائرات والأجهزة
اجلوية الأخرى التي ت�سري ب�سرعة �صوتية �أو فوق �صوتية.
 .6الأ�ضرار الناجمة عن حدوث هبوط/انهيار �أر�ضي �أو اجنراف ،الخ
 .7اال�ستثناءات املطبقة على امل�س�ؤولية القانونية للم�ست�أجرين
• تعوي�ض العمال �أو م�س�ؤولية �صاحب العمل
 -لن تكون ال�شركة م�س�ؤولة عن �أي �إ�صابة لأي موظف مبوجب قانون تعوي�ض العمال �أو النا�شئة عن عالقة �صاحب العمل /املوظف
•	املمتلكات التي مازالت قيد الأ�شغال.
•	امللكية حتت ال�سيطرة واحلرا�سة الق�ضائية.
•	امل�س�ؤولية املهنية وامل�س�ؤولية عن املنتجات.
 -ال يغطي هذا الت�أمني امل�س�ؤولية عن احلوادث النا�شئة �أو املتعلقة باال�ست�شارة والت�صميم و�/أو املوا�صفات املقدمة مقابلر�سوم فقط وال تتعلق بتوريد املنتجات.
•	الغرامات والعقوبات والأ�ضرار اجلزائية �أو الت�أديبية
 -من املتفق عليه �أن الت�أمني ال ي�سري على �أي م�س�ؤولية عن الغرامات �أو الأ�ضرار العقابية �أو اجلزائية �أو الأ�ضرار الثالثية�أو �أي �أ�ضرار �أخرى ناجمة عن م�ضاعفة الأ�ضرار التعوي�ضية.
•	اخل�سارة املالية ال�صافية  /خ�سارة اال�ستخدام
• م�س�ؤولية ال�سيارات
• بند ا�ستبعاد التعرف على التاريخ.
  -لن تقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمَّن �ضد ما يلي:1)1امل�س�ؤولية عن خ�سائر حامل البولي�صة �أو �أي تكاليف م�صاحبة تكون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ناجتة �أو منطوية
�أو نا�شئة عن:
  -ف�شل الكمبيوتر و�أجهزة �أو و�سائط معاجلة البيانات �أو رقاقة �أو دائرة متكاملة �أو جهاز م�شابه �أو �أي برنامجكمبيوتر� ،سواء كانت يف ملكية امل�ؤمَّن �أم ال ،التي تكون خم�ص�صة ملا يلي:
i)iالتعرف ب�شكل �صحيح �أو التعامل مع �أي تاريخ كتاريخ تقومي حقيقي و�/أو
iiiiالتقاط وحفظ وتخزين ومعاجلة وتف�سري �أي �أمر �أو تعليمات معلوماتية ب�شكل �صحيح نتيجة ملا يلي:
�أ ) الإخفاق يف معاجلة �أي تاريخ تقوميي كتاريخ �صحيح؛ �أو
ب) ت�شغيل �أي �أمر مُربمج والذي ب�سبب ف�شل يف التعامل مع �أي تاريخ كتاريخ تقومي حقيقي ي�ؤدي �إىل
فقدان البيانات �أو عدم القدرة على التقاط وحفظ وتخزين �أو معاجلة تلك البيانات ب�شكل �صحيح يف
�أي وقت من الأوقات.
 )2عندما يكون غطاء الت�أمني �ساريا ،ال تنطبق اال�ستثناءات على ق�سم م�س�ؤولية �أرباب العمل يف البولي�صة (�إن
وجدت).
• فقرة ا�ستثناءات املخاطر ال�سيا�سية
 -بغ���ض النظ��ر ع��ن �أي حك��م يتعار�ض مع هذا الت�أم�ين �أو �أي توثيق له ،من املتفق عليه �أن هذا الت�أمني ي�س��تثني اخل�س��ارة �أوال�ضرر �أو التكلفة �أو النفقات من �أي نوع كانت ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غري مبا�ش��ر ب�س��بب �أو نتيجة �أو تتعلق مبا يلي بغ�ض النظر
عن �أي �سبب �أو حدث �آخر ي�ساهم ب�شكل متزامن �أو مت�سل�سل يف اخل�سارة:
1)1حلرب �أو حرب �أهلية �أو غزو �أو �أعمال �أعداء �أجانب �أو �أعمال عدائية �أو عمليات �شبيهة باحلرب (�سواء مت �إعالن
احلرب �أم ال)؛ �أو
2)2مت��رد �أو انتفا�ض��ة �ش��عبية �أو انق�لاب ع�س��كري �أو ع�صيان �أو ث��ورة �أو اغت�صاب ال�س��لطة بالقوة الع�س��كرية ،الأحكام
العرفي��ة �أو حال��ة احل�ص��ار �أو �أي م��ن الأح��داث �أو الأ�س��باب التي تعني الإع�لان �أو احلفاظ على الأح��كام العرفية �أو
حالة احل�صار؛ �أو
3)3ا�ضطراب مدين يتحول �أو يرتقى �إىل ثورة �شعبية؛ �أو
�4)4أي فع��ل (�س��واء بالنياب��ة ع��ن �أي منظمة �أو هيئة �أو �ش��خ�ص �أو جمموعة من الأ�ش��خا�ص) احتجاجً ا عل��ى �أي دولة �أو
حكوم��ة �أو �س��لطة بالق��وة �أو �أي �س��لطة �إقليمي��ة �أو حملية �أو قبلي��ة بالقوة ،موجهة �أو ته��دف �إىل الإطاحة ب�أي دولة �أو
حكوم��ة �أو �س��لطة بالق��وة �أو �أي �س��لطة �إقليمية �أو حملية �أو قبلي��ة بالقوة عن طريق التخوي��ف �أو الإرهاب �أو العنف �أو
ا�ستخدام القوة و�/أو التهديد با�ستخدامها؛ �أو
5)5اخل�سائر التي ت�سببت �أو �أ�سهمت يف عمل �إرهابي ينطوي على ا�ستخدام �أو �إطالق �أو التهديد ب�أي �سالح نووي �أو
جهاز كيماوي �أو بيولوجي؛ �أو
6)6اخل�سارة �أو التلف �أو التكلفة �أو النفقات النا�شئة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن التلوث البيولوجي �أو الكيميائي
�أو ال�صواريخ �أو القنابل �أو القنابل اليدوية �أو املتفجرات �أو �أي ذخرية؛ �أو
7)7الت�آمر �أو امل�صادرة �أو اال�ستيالء �أو الت�أميم �أو و�ضع اليد على املمتلكات �أو �إتالفها �أو تدمريها بوا�سطة �أو مبوجب
�أي حكومة قانونية �أو بحكم الأمر الواقع �أو بوا�سطة �سلطة عمومية �أو حملية؛ �أو
8)8النهب �أو ال�سرقة �أو ال�سطو املتعلق ب�أي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة؛ �أو
9)9اخل�سائر �أو الأ�ضرار املرتتبة �أو النا�شئة عن �أي فعل �أُ�شري �إليه يف هذه الفقرة؛ �أو
1010فعل �أي �سلطة قائمة قانوينًا يف ال�سيطرة �أو منع �أو قمع �أو التعامل ب�أي طريقة �أخرى مع �أي حدث م�شار �إليه يف
هذه الفقرة؛ �أو
�1111أ�ضرار بالغة ت�ضاف �إىل �أي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة؛ �أو
�1212أي عمل �إرهابي.

 -لأغرا�ض هذا البند ،تعني عبارة «عمل �إرهابي» ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ا�ستخدام القوة �أو العنف و�/أو التهديد به ،لأي�شخ�ص �أو جمموعة (�أ�شخا�ص)� ،سواء كان ذلك مبفرده �أو نيابة �أو ارتباط ًا ب�أي منظمة (منظمات) �أو حكومة (حكومات)،
ارتكبت لأغرا�ض �أو �أ�سباب �سيا�سية �أو دينية �أو �أيديولوجية �أو عرقية ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر:
1)1نية الت�أثري �أو ال�ضغط على �سلوك �أي حكومة (بحكم القانون �أو بحكم الأمر الواقع)؛ و�/أو
2)2تخويف اجلمهور �أو �أي �شريحة من اجلمهور؛ و�/أو
3)3ارتكاب �أعمال عنف �أو تهديد بالعنف �ضد �شخ�ص واحد �أو �أكرث (�سواء كانت قانونية �أو طبيعية)؛ و�/أو
�4)4إتالف املمتلكات املادية �أو غري املادية؛ و�/أو
5)5تعري�ض احلياة للخطر؛ و�/أو
6)6خلق خطر على �صحة �أو �سالمة اجلمهور �أو �شريحة من اجلمهور؛ و�/أو
7)7فعل يهدف �إلى التدخل �أو تعطيل النظام الإلكرتوين.
 -لأغرا�ض هذا البند ،كلمة «تلوث» تعني �أي تلوث �أو ت�سمم �أو منع و�/أو احلد من ا�ستخدام الأ�شياء ب�سبب ت�أثريات املوادالكيميائية و�/أو البيولوجية.
 �-إذا زعم امل�ؤمَّن �أنه نتيجة لهذا اال�ستثناء ،يف حالة �أي خ�سارة �أو �ضرر �أو تكلفة �أو نفقات ال ي�شملها هذا العقد ،ف�إن عبء�إثبات العك�س يكون على امل�ؤمَّن.
 �-إذا �أ�صبح �أي جزء من هذا البند غري �صالح �أو غري قابل للتنفيذ ،يظل الباقي �ساري املفعول.•	ا�ستبعاد �أفعال التخريب والإرهاب
 -بغ�ض النظر عن �أي حكم يتعار�ض مع هذه ال�سيا�س��ة �أو �أي توثيق لها ،ال تغطي هذه ال�سيا�س��ة �أي خ�س��ارة �أو �ضرر �أو نفقةمن �أي نوع كانت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ناجمة عن �أي عمل �إرهابي �أو ب�سببه �أو حيثياته ب�صرف النظر عن �أي �سبب
�آخر ي�س��اهم ب�ش��كل متزامن �أو ب�أي ت�سل�س��ل �آخر يف اخل�س��ارة �أو التلف �أو امل�صاريف .لأغرا�ض هذا اال�س��تبعاد ،تعني كلمة
«�إرهاب» �أي عمل عنف �أو فعل خطري على حياة الإن�سان �أو املمتلكات املادية �أو غري املادية �أو البنية التحتية بق�صد الت�أثري
�أو ال�ضغط على �أي حكومة �أو لتخويف اجلمهور �أو �أي �شريحة من اجلمهور.
 -يف �أي دعوى ق�ضائية �أو �إجراءات �أخرى ،عندما يزعم امل�ؤمَّن �أنه مبوجب هذا التعريف تكون اخل�سارة �أو ال�ضرر �أوامل�صاريف م�شمولة يف هذا الت�أمني ،ف�إن عبء �إثبات العك�س يكون على حامل الوثيقة.
•	اال�ستبعاد الكامل ملادة «الأ�سب�ستو�س»
 -ال ي�سري الت�أمني على:1)1اال�صابات اجل�سدية �أو �أ�ضرار املمتلكات �أو �إ�صابة �شخ�صية و�إعالنية نا�شئة �أو ب�سبب �أو �أ�سهمت فيها الأ�سب�ستو�س
�أو التعر�ض للأ�سب�ستو�س �أو ا�ستخدام الأ�سب�ستو�س؛
�2)2أي �أ�ضرار �أو خ�سارة �أو تكاليف �أو م�صاريف نا�شئة عن �أي (�أ) مطالبة �أو دعوى من جانب �أو نيابة عن �أي �سلطة
حكومية �أو �أي طرف م�س�ؤول �آخر عنده زعم ب�سبب �أو (ب) طلب �أو �أمر �أو �شرط قانوين �أو تنظيمي ب�أن �أي �شخ�ص
م�ؤمَّن �أو �أي �شخ�ص �أو كيان �آخر يجب �أن يكون� ،أو ينبغي �أن يكون م�س�ؤو ًال عن:
�أ ) تقييم وجود �أو غياب كميات �أو �آثار الأ�سب�ستو�س.
ب ) حتديد �أو �أخذ عينات �أو اختبار للك�شف عن الأ�سب�ستو�س �أو اكت�شافه �أو ر�صده �أو تنظيفه �أو �إزالته �أو
احتوائه �أو معاجلته �أو �إزالة ال�سموم منه �أو حتييده �أو التخل�ص منه �أو تخفيفه.
ج ) التعامل مع الأ�سب�ستو�س ب�أي طريقة �أخرى غري ما ذكر �أعاله.
 �-أي �إ�شراف �أو توجيهات �أو تو�صيات �أو حتذيرات �أو ن�صائح مت تقدميها �أو كان يجب تقدميها بخ�صو�ص �أي من البنوداملذكورة �أعاله؛ �أو
 �-أي التزامات بتقدمي دفعات �أو ت�شارك الأ�ضرار مع �شخ�ص �آخر بخ�صو�ص البنود املذكورة �أعاله.• مطالبات نا�شئة عن مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة (�إيدز).
•	املخاطر النا�شئة – من املفهوم واملتفق عليه �أن هذا الت�أمني ال ينطبق على املخاطر النا�شئة املحددة �أدناه:
 -املجاالت الكهرومغناطي�سية:�1)1أي مطالبة �أو خ�سائر ناجتة ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر عن الإ�شعاعات غري الأيونية مبا يف ذلك على �سبيل املثال
ال احل�صر احلقول املغناطي�سية الكهربائية و� /أو التداخل الكهرومغناطي�سي.
2)2املنتجات املعدلة وراثيا.
�أ ) �أي مطالبة �أو خ�س��ائر ناجتة ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غري مبا�شر عن املنتجات املعدلة وراثيا .لأغرا�ض هذا اال�ستبعاد،
تعني وت�شمل املنتجات املعدلة وراثيًا الكائنات احلية �أو الكائنات احلية الدقيقة �أو اخلاليا �أو الكائنات املجهرية
�أو الكائنات احلية الدقيقة �أو اخلاليا �أو ع�ضيات اخلاليا التي ا�شتُقت منها والتي خ�ضعت لعملية هند�سة وراثية
مم��ا �أدى �إىل تغيريه��ا اجلين��ي ويجب �أي�ضا �أن تعني وت�ش��مل كل وحدة بيولوجية �أو جزيئية له��ا �إمكانية التكاثر
الذاتي؛ �أو وحدة بيولوجية �أو جزيئية لها �إمكانات ا�ستن�س��اخ ذاتي م�ش��تقة منها ،والتي خ�ضعت لعملية هند�س��ة
وراثية �أدت �إىل تغريها الوراثي.
ب ) �إذا كان تعريف املنتجات املعدلة وراثيا مبوجب القوانني املعمول بها و�/أو اللوائح الر�سمية املتعلقة بالهند�سة
الوراثية �أو التعديل يف �أي دولة �أو �إقليم �أو والية ق�ضائية يتم فيها تقدمي مطالبة �أو�سع مما تقدم ،يجب �إدراج
هذا التعريف الأو�سع يف هذا التعريف بالإ�ضافة �إىل ما �سبق.
  -اعتالل الدماغ الإ�سفنجي القابل لالنتقال�1)1أي مطالبة �أو خ�س��ائر ناجتة ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غري مبا�ش��ر عن اعتالل الدماغ الإ�س��فنجي القابل لالنتقال(، )TSE
مب��ا يف ذل��ك دون ح�ص��ر اعتالل الدماغ الإ�س��فنجي البقري (� )BSEأو ن�س��خته اجلديدة مر�ض كوت�س��فيلت جاكوب
(.)vCJD
 -ا�ستبعاد العفن ال�سمي1)1من املفهوم واملتفق عليه �أن هذا الت�أمني ال ي�سري على املخاطر املحددة �أدناه:
�أ ) مطالبات �أو م�صاريف املطالبات التي تكون كليًا �أو جزئيًا ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،ت�ستند �إىل �أو تتعلق �أو
تن�سب �إىل ما يلي:
 -التكوين الفعلي �أو املحتمل �أو املزعوم �أو التهديدي �أو النمو �أو التواجد �أو �إطالق �أو ت�شتت �أي فطريات �أوقوالب �أو ع�ضويات �أو فطر �أو خمرية �أو ملوثات حيوية �أو جراثيم �أو �سموم فطرية من �أي نوع؛ �أو �أي مادة
تنتج �أو تن�ش�أ عنها.
 �-أي �إجراء يتخذه �أي طرف ا�ستجابة للتكوين الفعلي �أو املحتمل �أو املزعوم �أو التهديدي �أو �أي منو �أو وجود �أو�إطالق �أو ت�شتيت لأي فطريات �أو ع�ضويات �أو خمرية �أو ملوثات حيوية �أو �أبواغ �أو �سموم الفطرية من �أي نوع
(مثل الإجراء الذي يجب �أن ي�شمل التحقيق يف تلك الفطريات �أو الع�ضويات �أو اخلمرية �أو امللوثات احليوية
�أو الأبواغ �أو ال�سموم الفطرية� ،أو اختبارها �أو اكت�شافها �أو ر�صدها �أو عالجها �أو �إزالتها).
ب ) �أي �أمر �أو �شرط �أو توجيه �أو تعليمات �أو مر�سوم حكومي �أو تنظيمي ب�أن يتخذ �أي طرف �إجرا ًء ا�ستجاب ًة لتكوين
الفطري��ات �أو القوال��ب �أو العف��ن الفط��ري �أو اخلم�يرة الفعلية �أو املحتمل��ة �أو املزعومة �أو التهديدي��ة �أو امللوثات
احليوي��ة �أو اجلراثي��م �أو ال�س��موم الفطرية من �أي نوع (مثل هذا الإجراء ي�ش��مل التحقيق �أو اختبار �أو اكت�ش��اف
�أو مراقب��ة �أو معاجل��ة �أو �إزال��ة مث��ل هذه الفطري��ات �أو العفن الفطري �أو اخلمرية �أو امللوث��ات احليوية �أو الأبواغ
�أو ال�س��موم الفطرية) لن يكون على �ش��ركة الت�أمني �أي واجب �أو التزام بالدفاع عن �أي �ش��خ�ص م�ؤمن فيما يتعلق
ب�أي مطالبة �أو �أمر �أو توجيه �أو �ش��رط �أو تعليمات �أو تفوي�ض �أو مر�س��وم حكومي �أو تنظيمي� ،س��واء ب�ش��كل كلي �أو
جزئي  ،يكون ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غري مبا�ش��ر ل�صالح �أو يتعلق �أو ين�ش ��أ عن التكوين الفعلي �أو املحتمل �أو املزعوم
�أو التهديدي �أو النمو �أو التواجد �أو انت�ش��ار �أو ت�ش��تيت �أي فطريات �أو قوالب �أو عفن فطري �أو خمرية �أو ملوثات
احليوية �أو �أبواغ �أو ال�سموم الفطرية من �أي نوع.

تقييد العقوبات ومادة االستبعاد:
ال يُعت�بر �أي م��ن م��زودي الت�أمني م�ؤ ّمنًا على توفري التغطية وال يتحمل م�س ��ؤولية دفع �أي مطالبة �أو تقدمي �أي منفعة مبوجب هذه البولي�صة
�إىل احل��د ال��ذي ي ��ؤدي في��ه تق��دمي مثل هذا الغطاء �أو دفع تلك املطالب��ة �أو تقدمي تلك املنافع �إىل تعري�ض �ش��ركة الت�أمني �إىل �أي عقوبة �أو
حظ��ر �أو تقيي��د مبوج��ب ق��رارات الأمم املتح��دة �أو العقوب��ات �أو القوانني �أو اللوائ��ح التجاري��ة �أو االقت�صادية لالحتاد الأوروب��ي �أو اململكة
املتحدة �أو الواليات املتحدة الأمريكية.

اتفاقية تكنولوجيا المعلومات

ما مل يتم �إلغاء البولي�صة وفقًا ل�سيا�سة الإلغاء.
يتحمل حامل البولي�صة م�س ��ؤولية جتاه �ش��ركة الت�أمني عن �س��داد ق�س��ط الت�أمني عن الفرتة التي ت�س��تمر فيها �صالحية الوثيقة .يف حالة
حدوث خ�سارة خالل فرتة ال�سماح� ،سيتم خ�صم �أي عالوة م�ستحقة وغري مدفوعة عند الت�سوية.

�1313شروط التجديد
ميكن جتديد البولي�صة مبوافقة �ش��ركة الت�أمني من فرتة �إىل �أخرى عن طريق دفع ق�س��ط الت�أمني مقدمً ا ب�س��عر ال�ش��ركة ال�س��اري يف وقت
التجديد .وفقًا للأحكام � ،14سيتم جتديد الت�أمني اخلا�ص بحامل الوثيقة تلقائيًا كل �شهر �شريطة دفع الق�سط ال�شهري ما مل يتم
�إلغا�ؤه كتابيًا من حامل الوثيقة.

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات امل�شمولة يف غطاء الت�أمني تعني �ضررًا ماديًا جلوهر املمتلكات.
ال يجوز �أن ي�شمل ال�ضرر املادي الذي حلق باملمتلكات تلف البيانات �أو الربامج ،وخا�صة �أي تغيري �ضار يف البيانات �أو الربامج �أو برامج
الكمبيوتر ناجت عن حذف �أو تلف �أو ت�شويه للبنية الأ�صلية.

1414االلتزام بالقوانني
�أي حكم من بنود البولي�صة ،يف تاريخ �سريانها ،يتعار�ض مع القوانني ال�سارية التي حتكم املكان الذي �صدرت فيه البولي�صة ،فيجب تعديل
ذلك احلكم ليتوافق مع متطلبات تلك القوانني.

وبالتايل ،يتم ا�ستبعاد ما يلي:
) أ�ضياع �أو تلف البيانات �أو الربامج ،وخا�صة �أي تغيري �ضار يف البيانات �أو الربامج �أو برامج الكمبيوتر ناجت عن حذف �أو تلف �أو ت�شوه
يف ال�صيغة الأ�صلية و�أي خ�سائر ب�سبب انقطاع الأعمال نتيجة لهذه اخل�سارة �أو ال�ضرر .وبالرغم من هذا اال�ستثناء ،تكون اخل�سارة
�أو التلف الذي يلحق بالبيانات �أو الربامج الذي يكون نتيجة مبا�شرة للتلف املادي للممتلكات امل�ؤمن عليها م�شموال يف هذا الغطاء.
) باخل�س��ارة �أو التل��ف الن��اجت ع��ن �ضع��ف يف وظيفة �أو توفر �أو م��دى ا�س��تخدام �أو �إمكانية الو�ص��ول �إىل البيانات �أو الربام��ج �أو برامج
الكمبيوتر و�أي خ�سائر يف انقطاع الأعمال نتيجة لتلك اخل�سارة �أو التلف.

1515الإجراءات القانونية
ل��ن يت��م حتري��ك �أي �إج��راء قان��وين �أو حقوق��ي ال�س�ترجاع البولي�صة بع��د انق�ضاء ثالث (� )3س��نوات م��ن تاريخ تقدمي دلي��ل مكتوب عن
اخل�سارة.

الشروط
1)1الأهلية

 -يجب �أن يكون حامل الوثيقة عميال بح�س��اب مفعل يف خدمة «�إياليف هوم» عند اال�ش�تراك .يجب �أن يكون مقر امل�ؤمَّن يفدولة الإمارات العربية املتحدة.
 -يج��ب �أن يك��ون حام��ل البولي�ص��ة هو �صاحب العقار امل�ؤمن عليه �أو يجب �أن يكون لديه عقد �إيجار �صالح � /ش��هادة ملكية /اتفاق �أو دليل با�سمه �أو با�سم �أي فرد من �أفراد الأ�سرة املبا�شرة (�أقرباء الدرجة الأوىل) مل�ؤمِّ ن العقار.

2)2ال�سالمة وال�صيانة

 -يتع�ين عل��ى حام��ل الوثيق��ة و�أي �ش��خ�ص �آخر تنطبق علي��ه هذه ال�سيا�س��ة اتخاذ احتياط��ات معقولة يف جمي��ع الأوقات ملنعاحل��وادث �أو اخل�س��ائر �أو الأ�ض��رار التي تلح��ق باملحتويات امل�ؤمنة .ويجب احلفاظ على جمي��ع املحتويات التي تغطيها هذه
ال�سيا�سة يف حالة جيدة.

3)3التغيريات

 �-إذا كان هناك تغيري جوهري يف الظروف التي مت خاللها توقيع هذه البولي�صة دون احل�صول على موافقة خطية من �شركةالت�أمني ،ف�إن هذه البولي�صة تكون قابلة للإبطال.

4)4املطالبات االحتيالية
�إذا كانت املطالبة احتيالية يف �أي حال من الأحوال؛ �أو يف حالة ا�ستخدام �أي و�سيلة �أو �أجهزة احتيالية بوا�سطة حامل الوثيقة �أو من ميثله
�أو �أي �شخ�ص يت�صرف نيابة عنه للح�صول على �أي منفعة مبوجب هذه البولي�صة ،ف�سيتم �إلغاء منافع هذه البولي�صة.
5)5التحكيم
يف حال��ة ن�ش��وء �أي اخت�لاف ب�ش ��أن املبلغ الواج��ب دفعه مبوجب هذه البولي�صة (يف حالة قبول امل�س ��ؤولية) ،يتم �إحال��ة هذا االختالف �إىل
حمك��م يت��م تعيين��ه م��ن قبل الطرفني وف ًق��ا للقوانني ال�س��ارية يف ذلك الوقت .يف حال��ة �إحالة �أي اختالف مبوجب هذا ال�ش��رط �إىل
التحكي��م ،يك��ون �إ�صدار القرار مبثابة �ش��رط ي�س��بق �أي حق يف اتخاذ �إجراء �ضد �ش��ركة الت�أمني .يك��ون التحكيم باللغة الإجنليزية
وفقًا لقواعد مركز التحكيم يف مركز دبي املايل العاملي  -ب�إمارة دبي.
6)6القانون احلاكم واالخت�صا�ص الق�ضائي
تخ�ضع هذه ال�سيا�سة وتف�سر وفقًا لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة .اتفق الطرفان على اخل�ضوع لالخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري
ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة.
�7)7إلغاء البولي�صة
يجوز لل�شركة �إلغاء البولي�صة يف �أي وقت عن طريق �إ�شعار خطي مدته ثالثون ( )30يومً ا يُ�سلم �إىل حامل البولي�صة �أو بالربيد �إىل �آخر
عنوان مثبت يف �سجالت �شركة الت�أمني .يجب �أن يكون هذا الإلغاء دون م�سا�س ب�أي مطالبة �صاحلة تن�ش�أ قبل ذلك.
يجوز حلامل الوثيقة �إلغاء البولي�صة؛ يكون هذا الإلغاء دون �إخالل ب�أي مطالبة مقدمة قبل ذلك .يجب على �ش��ركة الت�أمني اتخاذ
الرتتيبات الالزمة لإر�سال خطاب �إىل حامل الوثيقة ي�ؤكد الإلغاء.

8)8االلتزام ب�أحكام البولي�صة
عدم االمتثال لأي من �أحكام هذه البولي�صة ي�ؤدي �إىل �إبطال جميع املطالبات الواردة �أدناه� .إذا مت تقدمي معلومات غري �صحيحة من قبل
حامل الوثيقة يف �أي حال من الأحوال ،ف�إن املطالبة مبوجب هذه البولي�صة �ستكون باطلة.
�9)9شرط فراغ البيت
يتعني على حامل البولي�صة �إبالغ �ش��ركة الت�أمني �إذا كان البيت امل�ؤمن �س��يظل �ش��اغ ًال ملدة تزيد عن  60يومً ا .ويف حالة الإخفاق يف ذلك،
ل��ن تقب��ل البولي�ص��ة �أي مطالب��ات حت��دث خالل هذه الفرتة من فراغ البيت .خالل فرتة عدم الإ�ش��غال ملدة تزي��د عن  60يومً ا ،لن
تغطي البولي�صة �أي خ�سارة �أو �ضرر ب�سبب ت�سرب املياه من خزانات املياه �أو �أنابيب املياه �أو الغ�ساالت �أو �أجهزة تكييف الهواء.
�1010أق�ساط الت�أمني
جميع الأق�س��اط وال�ضرائب املطبقة� ،إن وجدت ،يجب دفعها من قبل حامل الوثيقة يف �أو قبل تاريخ ا�س��تحقاقها؛ ما مل يتم تقدمي �إ�ش��عار
ر�سمي بالإنهاء� ،سيتم منح فرتة �سماح لدفع �أي ق�سط م�ستحق بعد �أول ق�سط ،وفقًا ل�شروط البند «فرتة ال�سماح».
�1111إنهاء غطاء التامني
�ستنتهي بولي�صة �أي ت�أمني على الفور يف �أقرب وقت يف احلاالت التالية:
 �-إلغاء  /جتميد اال�شرتاك يف خدمة «�إياليف» من قبل حامل الوثيقة �أو ات�صاالت؛ �-إلغاء  /جتميد اال�شرتاك يف غطاء حماية املنزل هذا من قبل حامل الوثيقة �أو ات�صاالت يف �أي وقت وفقًا لبنود و�شروطهذه البولي�صة؛
 -تاريخ اخل�سارة الكلية يدفع بواقع حد املبلغ الأ�صلي؛ �-إذا مل يتم دفع الق�سط املطلوب خالل تاريخ اال�ستحقاق؛ -تاريخ انتهاء البولي�صة �إذا مل يتم جتديدها الحقًا من ات�صاالت. -يجب �أن يكون �أي �إنهاء من هذا القبيل دون م�سا�س ب�أي مطالبة �صاحلة تن�ش�أ قبل تاريخ االنهاء.1212فرتة ال�سماح
�سيتم منح فرتة �سماح مدتها ثالثون ( )30يومً ا ل�سداد كل ق�سط م�ستحق بعد �أول ق�سط ،وخالل هذه الفرتة ت�ستمر �صالحية البولي�صة،

1616حدود الإقليم
دولة الإمارات العربية املتحدة.
1717املزايا الرتاكمية
يجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى الرتاكمي للمنافع امل�ستحقة مبوجب هذه البولي�صة لأي حامل وثيقة ثالثة ح�سابات يف «�إياليف»� .إذا متت
تغطية حامل الوثيقة لأكرث من ثالث بولي�صات �صادرة عن �شركة الت�أمني ،ف�سيتم رد الق�سط املح�صل عن البولي�صات الأخرى �إىل حامل
الوثيقة و�سيتم دفع املطالبة وفقًا لذلك ،مع مراعاة ال�شروط والأحكام.
1818غطاء الت�أمني الآخر
يف حالة وجود �أي ت�أمني �آخر حلامل وثيقة الت�أمني يغطي نف���س اخل�س��ارة �أو ال�ضرر �أو امل�س ��ؤولية املن�صو�ص عليها يف هذه البولي�صة ،ف�إن
�ش��ركة الت�أمني  /هذه البولي�صة �ست�س��اهم على �أ�سا���س تنا�س��بي يف تلك اخل�س��ارة ،ولكن ال يتجاوز  50٪من املبلغ امل�س��تحق الدفع مبوجب
هذه البولي�صة.
�1919إجراءات املطالبة
•
•

يجب رفع املطالبات فورًا يف موعد ال يتجاوز  30يومً ا من تاريخ احلدث.
يجب رفع املطالبات عرب �أي من القنوات التالية:
 -مركز االت�صال التابع ل�شركة االحتاد للت�أمني  -الرقم املجاين84248800 : -رقم هاتف �شركة االحتاد للت�أمني املخ�ص�ص للمطالبات+971 4 3787550 : -عنوان الربيد الإلكرتوينhomeprotection@unioninsurance.ae : -رقم الفاك�س7778 378 4 +971 :- -رابط االنرتنت اخلا�ص بت�سوية املطالبات:

https://www.unioninsurance.ae/ClaimsSite/eLifeHome.aspx

 -خدمة كون�سيريج لتخلي�ص املطالبات :ميكن حلامل الوثيقة االت�صال ب�أي من القنوات املذكورة �أعاله و�سيتم توجيههمللخدمة.
 -فروع �شركة االحتاد للت�أمني. -املكتب الرئي�سيبرج �أعمال � ،singleشارع ال�شيخ زايد
�ص.ب 119227 :دبي  ،دولة الإمارات العربية املتحدة
هاتف )+971 (04) 3787 777(764
الفاك�س +971 (04) 3787 778
 -تفا�صيل خم�سة فروع متاحة علىwww.unioninsurance.ae :ا�ستنادًا �إىل القناة املختارة� ،ست�صدر �شركة االحتاد للت�أمني منوذج مطالبة وتوجه حامل الوثيقة لتقدمي م�ستندات املطالبة.
 -يحق لل�شركة �أن حتقق يف اخل�سارة  /ال�ضرر. -يتم ت�سوية املطالبات بنا ًء على ا�ستالم قيمة فاتورة اال�ستبدال لبنود مماثلة. -يجب �أن تكون ت�سوية املطالبات على �أ�سا�س اخل�سارة الأوىل ،ولن يتم تطبيق �شرط متو�سط اخل�سارة. -يف حالة اخل�سارة الكلية للمحتويات ،تدفع �شركة الت�أمني �إىل غاية القيمة امل�ؤمن عليها. -يجب �أن تكون كافة دعاوى ال�سرقة مدعومة بتقرير حتقيقات ال�شرطة. -يجب �أن تكون العنا�صر التي تزيد قيمتها عن  5000درهم �إماراتي مدعومة ب�إثبات القيمة يف تاريخ املطالبة.�- -أي م�ستندات �أخرى قد تكون مطلوبة لإثبات املطالبة.

2020القيود الزمنية
�إذا مت تقدمي مطالبة ومت رف�ضها ومل يتم تقدمي دعوى قانونية �أو ق�ضائية يف غ�ضون �ستة (� )6أ�شهر من ذلك الرف�ض �أو (يف حالة �إجراء
التحكيم وفقًا لأحكام هذه الوثيقة) يف غ�ضون �س��تة (� )6أ�ش��هر من �إ�صدار املحكم لقراره ،ف�س��يتم التنازل عن كافة املزايا مبوجب هذه
البولي�صة.

