
HOME INSURANCE
[Insurance of Contents]

IMPORTANT INFORMATION

This insurance is designed to provide you with a wide range of 
covers to protect your house-hold contents  only when present 
inside the premise mentioned in schedule. The procedures and 
the wordings used are simplified to facilitate easy transactions 
and understanding.

In this context we have to inform you that this insurance is 
finalized and agreed by us based on the following expressed 
understanding:

1. that your residence has external walls of Cement blocks or 
Brick or stone with cement plastering and roof of Reinforced 
Cement Concrete, if not superior.

2. that you have NOT suffered any loss by a peril listed in 
this policy for coverage (Standard Perils & / or STF Perils 
) for the past at-least three years unless expressly declared 
by you and accepted by us

3. that the information provided by you is correct and 
comprehensive

For the purpose of this insurance the above are considered 
as Material Information and if the actual situation is in any way 
different you have a duty to declare the same to us to enable us to 
review our decision to accept the risk and the terms for the same.

It is also to be noted that if there be any change in any of the 
above, you have an on-going responsibility during the policy 
period to inform us of any such change(s).

Please note that any change in respect of the forgoing 
items will render this insurance inoperative until such time our 
decision is communicated to you in writing and the necessary 
contractual requirements are complied with.

This document will be a policy of insurance only if cover is 
signified in the form of a Policy Schedule which will be read 
together with the wordings hereon and the proposal form submitted 
by you, all of which together forms part of the insurance contract. 
In the absence of a Policy Schedule this document will be 
considered as material for information only and will not be 
considered as a policy of insurance.

Please read the wordings of this document and if you find that 
the insurance cover provided by this insurance is not as required 
by you, please return the Original Policy Schedule (and copies 
if any obtained by you) along with your written advise and we 
shall cancel the insurance and refund the premium amount paid 
by you after deducting an amount of RO 5 towards documentation 
charges PROVIDED that your request is submitted to us along 
with the Original Policy Schedules within 15 days from policy 
inception date and NO claim has been made under the policy. In 
the event a Loss Incidence has occurred under the policy clauses, 
the policy can be cancelled but without any refund of Premium.

Please read the Policy Schedule issued to you and if you find 
that the information contained therein is in any way different from 
what has been declared by you, please inform us of the same so 
that we can make the necessary amendment(s) and provide you 
with an endorsement noting the amendments.

Please note that we will accept any request for change only if the 

الت�أمني املنزيل 

)تاأمني حمتويات املنزل(

معلومات هامة

حلماية  الالزم  ال�شامل  التاأميني  الغطاء  لك  لتوفر  الوثيقة  هذه  اإعداد  مت 
حمتويات منزلك فقط عندما تكون داخل املبنى املبني يف اجلدول مت �شياغة 
الإجراءات واجلمل ب�شكل مب�شط وجتنبنا ا�شتخدام امل�شطلحات املعقدة حتى 

ن�شهل عليك فهم حمتويات هذه الوثيقة. 

من  ومعتمدة  نهائية  الوثيقة  هذه  باأن  اإبالغك  علينا  يجب  الإطار،  هذا  يف 
جانبنا على اأ�شا�س البنود التالية: 

من  مبنى  اأو  خارجية  ا�شمنتيه  حوائط  له  بك  اخلا�س  الإقامة  مكان  اأن   -1
الطوب اأو احلجر مع التليي�س بالأ�شمنت وال�شقف من اخلر�شانة امل�شلحة، 

اإن مل يكن من خامات اأف�شل من ذلك. 
اأو املغطى بهذه الوثيقة  اأو تلف من املوجود  اأنك مل تعاين من اأي خ�شائر   -2
اأو املخاطر املوحدة( على مدى  اأو العوا�شف و /  اأو الفي�شانات  )التلف 
ووافقنا  �شراحة  باإبالغنا  اأنت  قمت  اإذا  – عدا  املا�شية  اأعوام  الثالثة 

نحن على ذلك. 
3- اأن املعلومات املقدمة لنا من جانبك �شحيحة و�شاملة. 

كان  حالة  ويف  �شحيحة  كمعلومات  نعتربه  اأعاله  ورد  ما  فاإن  الوثيقة  هذه  لغر�س 
تقوم  اأن  عليك  فاإن  الأحوال  من  حال  باأي  ذلك  خالف  الواقع  اأر�س  على  املوقف 
باإبالغنا بذلك مل�شاعدتنا على اتخاذ القرار الالزم ب�شاأن قبول هذه املخاطر وو�شع 

ال�شروط الالزمة لها. 
تعترب  فاإن  اأعاله  اأي مما ورد  تغيري يف  اأي  اأنه يف حالة وجود  اأن نذكر  اأي�شا  يجب 
باأي من هذه  اإبالغنا  التاأمني عن  وثيقة  �شريان  م�شتمر خالل فرتة  ب�شكل  م�شئول 

التغريات. 
يرجى الإحاطة باأن اأي تغيري يتعلق باأي من البنود ال�شالف ذكرها يجعل هذه الوثيقة 
لغية اإىل اأن يتم اإبالغك بقرارنا بهذا ال�شاأن كتابة ويتم اللتزام بكافة امل�شئوليات 

التعاقدية. 

لن تكون هذه الوثيقة وثيقة تاأمني اإل عندما يتم اعتماد جدول الوثيقة والذي �شيكون 
جزء اأ�شيل من وثيقة التاأمني هذه بحيث يتم تف�شري اجلدول على �شوء هذه الوثيقة 
وعلى �شوء النموذج املقرتح املُقدم من جانبك اأي اأن هذه جميعا ت�شكل جزء اأ�شيل 
من عقد التاأمني. يف حالة عدم وجود جدول التاأمني فاإن هذه الوثيقة �شتعد مبثابة 

مادة للمعلومات فقط ولن يتم اعتبارها وثيقة تاأمني. 

الغطاء  اأن  تامة ويف حالة وجدت  بعناية  الوثيقة  الواردة يف  العبارات  يرجى قراءة 
التاأميني املُقدم لك لي�س هو املطلوب من جانبك، يرجى اإعادة اأ�شل جدول الوثيقة 
الوثيقة  باإلغاء  و�شنقوم  منك  ر�شمي  خطاب  مع  عليها(  ح�شلت  التي  )والن�شخ  لنا 
واإعادة ق�شط التاأمني الذي قمت بدفعه بعد خ�شم قيمة الوثائق والر�شوم �شريطة اأن 
يتم تقدمي الطلب من جانبك مع اأ�شل جداول الوثيقة خالل 15 يوم من تاريخ بداية 
ال�شريان و�شريطة اأنه مل يكن هناك اأي مطالبة متت مبوجب هذه الوثيقة. يف حالة 
فقدان الوثيقة مبوجب البنود الواردة فيها،فاإنه ميكن اإلغاء الوثيقة ولكن بدون اإعادة 

الق�شط التاأميني املدفوع. 

هنا  املوجودة  املعلومات  اأن  وجدت  واإذا  لك  ال�شادر  الوثيقة  جدول  قراءة  يرجى 
بعمل  نقوم  حتى  بذلك  اإبالغنا  برجاء  لك  قلناها  التي  املعلومات  عن  خمتلفة 

التعديالت الالزمة وتوثيق الفقرات التي مت عمل التعديالت بها. 

يرجى الإحاطة باأننا �شنقبل اأي طلب لعمل تغيري اإذا كان الطلب موقع من جانبك 



request is signed by you and request from anybody else will not 
be accepted by us.

Please do not accept any Policy Schedule or Endorsement which 
does not carry our Company Seal and the signature of one of our 
officers, without both of which the document will not be deemed 
to be a document for the purpose of this insurance.

MAXIMUM SUM INSURED & WHAT YOU 
SHOULD DO IN THIS REGARD

1. When you buy this insurance you should select a slab that is the 
same as or immediately greater than the actual value at risk.

2. This policy is designed to cater to marginal increase in 
values due to new additions to the Contents and your 
Personal Belongings.

However if you make purchases during the policy period that will 
increase the Actual Value at Risk above the Slab Limit declared 
by you, please inform us of the same so that we can review the 
insurance provided to you and decide upon the terms for any 
revisions that are required. It is possible that some of the terms 
and the premium payable by you may be varied depending upon 
the items added.

If we find that additional premium is required for amending the 
policy to include the new additions, then you must remit such 
additional premium at our office and obtain a receipt duly signed 
and stamped by us or by somebody authorized  by us.

You are entitled to receive an endorsement signed and stamped by 
us incorporating the changes and if you do not receive one within a 
reasonable time, please report the matter to our Manager and obtain 
the amendment endorsement.

DEFINITIONS - 
WHAT THESE TERMS MEAN

Where-ever the following words or phrases are shown in bold 
letters anywhere in this policy they will have the meaning 
provided below against each.

Actual Value at Risk
This is the actual value of all the “Contents” and Personal 
Belongings at your residence, as described above, calculated at :

a) new replacement value in respect of Home appliances 
including air-conditioners, washing machines, Entertainment 
Equipment including Television sets, Home Theatre systems, 
Kitchen Appliances & equipment not exceeding 5 years from  
date of purchase, BUT depreciated value for such items 
more than 5years old.

b) depreciated value in respect of Personal effects, Furniture, 
Kitchen utensils & crockery, Furnishings, Bed-room linen 
and the like

c) Money viz. Currency notes & Coins, Travelers Cheques and 
Travel Tickets, all of them belonging to you and your spouse 
only and for values not exceeding RO 250 in all, of which 
Currency notes & coins shall not exceed R.O. 100 and

d) actual purchase value in respect of Jewelry and valuables

 *It is to be noted that there is a ceiling on the values 
in respect of Jewelry, Valuables & Clothing viz. RO 500 
in the aggregate.

Contents
Furniture, Fixtures, Home appliances including air-conditioners 
& washing machines, Entertainment Equipment including 
Television sets & Home Theatre systems, Kitchen Appliances, 
utensils & equipment, Crockery, Furnishings, Bed-room linen 
and the like being property belonging to you or your family

Deductible
The amount that is required to be paid by you in the event of a 
claim under this policy.

ولن يتم قبول �أي طلب من �أي �شخ�ص �آخر. 

يرجى �أال تقبل �أي جدول �شيا�شة �أو ت�شديق ال يحمل ختم �ل�شركة �أو توقيع �ملوظفني 
�ملخت�شني الأنه وبدون �لتوقيعات و�خلتم لن يتم �عتبار هذه �لوثيقة لغر�ص �لتاأمني.

اأق�شى مبلغ م�ؤمن عليه وم� يجب اأن تفعله بهذا ال�ش�أن 

�لتي  �ل�شريحة  تختار  �أن  عليك  يجب  هذه،  �لتاأمني  وثيقة  ب�شر�ء  تقوم  عندما    -1
تعترب �إما نف�ص �أو �أعلى من �لقيمة �حلقيقية للمبنى �ملوؤمن عليه. 

�أي  وكذلك  �لقيمة  يف  �لزيادة  هام�ص  ي�شتوعب  ب�شكل  �لوثيقة  هذه  �إعد�د  مت    -2
�إ�شافات جديدة على �ملحتويات و�ملتعلقات �ل�شخ�شية. 

على �أية حال، �إذ� قمت بال�شر�ء خالل فرتة �شريان �لوثيقة فاإن عليك زيادة �لقيمة 
�حلقيقية �ملوؤمن عليها فوق حد �ل�شريحة �خلا�شة بك وبرجاء �إبالغنا بذلك حتى 
نقوم مبر�جعة �لتاأمني �ملقدم لك و�تخاذ قر�ر ب�شاأن �ل�شروط �خلا�شة باأي تعديالت 
بك  �خلا�شة  �لدفع  و�شروط  �لبنود  بع�ص  تغيري  يتم  الأن  �حتمالية  هناك  مطلوبة. 

ويعتمد ذلك على ح�شب �لبنود �لتي مت �إ�شافتها. 

�الإ�شافات  ت�شمل  �لوثيقة بحيث  لتعديل  �إ�شايف مطلوب  �أن هناك ق�شط  �إذ� وجدنا 
�جلديدة، لذ� يجب عليك حتويل �لق�شط �الإ�شايف على مكتبنا و�حل�شول على �إي�شال 

موقع من �ملوظف �ملخت�ص وخمتوم بختم �ل�شركة �أو �ل�شخ�ص �ملفو�ص من جانبنا. 

�لتي  �لتغيري�ت  يو�شح  جانبنا  من  وخمتوم  موقع  خطاب  على  �حل�شول  لك  يحق 
متت ويف حالة مل ت�شتلم هذ� �خلطاب خالل فرتة معقولة برجاء �إبالغ �ملدير بذلك 

و�حل�شول منه على خطاب موثق بالتعديالت. 

تعريف�ت – م�ذا تعني هذه امل�شطلح�ت 

هذه �مل�شطلحات �شيكون لها �ملعنى �ملرتبط بها هنا �أينما وردت يف هذه �لوثيقة 

القيمة الفعلية املعر�شة للمخ�طر

هذه هي �لقيمة �حلقيقية لكافة �ملحتويات و�ملتعلقات �ل�شخ�شية �ملوجودة يف مكان 
�إقامتك كما هو مو�شوف �أعاله وباحت�شابها على �أن: 

و�لغ�شالة  �لتكييف  ذلك  يف  مبا  �ملنزلية  �الأجهزة  �أو  �الأثاث  ��شتبد�ل  تكلفة  �أ. 
�مل�شرح  و�أجهزة  �لتلفزيون  �أجهزة  ذلك  يف  مبا  �لرتفيه  و�أجهزة  �لكهربائية 
�أكرث من  �ملنزيل و�أجهزة �ملطبخ و�ملعد�ت �لتي مل مي�شي على تاريخ �شر�ئها 
�لقيمة  تطبيق  يتم  ولكن  جديدة  لها  م�شابهة  �أجهزة  �أو  باأثاث  �شنو�ت  خم�ص 

�ملخف�شة على �الأجهزة �لتي م�شى عليها �أكرث من خم�ص �شنو�ت 

�أو  �ملطبخ  �أو�ين  �أو  �الأثاث  �أو  �ل�شخ�شية  باملتعلقات  �ملتعلقة  �ملخف�شة  �لقيمة  ب. 
�الأوعية �أو �الأثاث �أو فر�ص غرفة �لنوم �أو ما �شابه ذلك 

�ل�شياحية  و�ل�شيكات  �ملعدنية  و�لعمالت  �لنقدية  �الأور�ق  �ل�شائلة،  �الأمو�ل  ج. 
وتذ�كر �أ�شفر وكافة �ملتعلقات �خلا�شة بك وبزوجتك فقط �لتي ال تزيد قيمتها 
عن 250 ريال عماين يف �ملجمل و�لتي ال تزيد قيمة �الأور�ق �لنقدية و�لعمالت 

فيها عن 100 ريال و
�لقيمة �حلقيقة ل�شر�ء �ملجوهر�ت و�ملو�د �لنفي�شة د. 

اخل��شة  للقيمة  �شقف  هن�ك  لي�س  اأنه  على  الت�أكيد  )يجب 
ب�ملج�هرات والأ�شي�ء النفي�شة( اأي اأن قيمة املج�هرات واملالب�س 

ل تتعدى 500 ري�ل ُعم�ين اإجم�ًل. 

املحت�ي�ت

�لكهربائية  و�لغ�شالة  �لتكييف  ذلك  يف  مبا  �ملنزلية  �الأجهزة  �لرتكيبات،  �الأثاث، 
و�أجهزة  �ملنزيل  �مل�شرح  و�أجهزة  �لتلفزيون  �أجهزة  ذلك  يف  مبا  �لرتفيه  ومعد�ت 
ما  وكل  �ل�شرير  و�أغطية  و�ملفرو�شات  �لفخارية  و�الأو�ين  و�الأدو�ت  و�ملعد�ت  �ملطبخ 

ي�شابهها من ممتلكاتك �أو ممتلكات �أ�شرتك.

اخل�ش�م�ت

�ملبلغ �ملطلوب دفعه من جانبك يف حالة تقدمي مطالبة مبوجب هذه �لوثيقة.. 



حادثة الفقدان
تعر�س املوؤمن له لفقدان اأو تلف يف حمتويات منزله اأو متعلقاته ال�شخ�شية اأو التي 

تخ�س اأي من اأفراد اأ�شرته عندما يكون يف املبنى املبني يف اجلدول

التلف املادي

و/اأو  املوحدة  املخاطر  اأحد  ب�شبب  ال�شخ�شية  واملتعلقات  املحتويات  تلف  اأو  فقدان 
خماطر الفي�شانات واحلريق والعوا�شف

اأق�شى مبلغ موؤمن عليه

عبارة عن تقدير من جانبك للمبلغ اخلا�س بكافة املحتويات واملتعلقات ال�شخ�شية 
ثالثة  من  واحد  اختيار  طريق  عن  اأ�شرتك  اأفراد  من  اأي  تخ�س  اأو  تخ�شك  التي 

�شرائح التي ميكن احل�شول عليها لتغطية هذه الأ�شياء بالتاأمني. 

باختيار  تقوم  باأن  ب�شده  نو�شي  فاإننا  التاأمني  الغطاء  مالئمة  ل�شمان  )مالحظة: 
اخلا�شة  القيمة  عن  تفوق  التي  التالية  الأعلى  ال�شريحة  اأو  تنا�شب  التي  ال�شريحة 

بالأ�شياء املذكورة اأعاله(.

عنواننا
�س ب 798 ، رمز بريدي 117 ، الوادي الكبري، �شلطنة عمان

املتعلقات ال�شخ�شية
ال�شور  النفي�شة،  والأ�شياء  املجوهرات  الأمتعة،  املالب�س،  ال�شخ�شية مثل  املتعلقات 
الفوتوغرافية، املو�شيقية وكافة الأجهزة التي يتم حملها يف اليد مبا يف ذلك اأجهزة 

الالب توب والهواتف النقالة وما �شابه ذلك التي تخ�شك اأو تخ�س اأ�شرتك.

جدول الوثيقة

اجلدول املرفق بوثيقة التاأمني هذه والتي تو�شح ال�شم وعنوان ال�شخ�س املوؤمن عليه 
وعنوان ال�شكن وفرتة التاأمني واأق�شى مبلغ للتاأمني واملبالغ املخ�شومة واأي �شروط 

اأخرى اأو �شروط خا�شة تنطبق على هذا التاأمني

املخاطر املوحدة

الأفران - 1 ا�شتخدام  وعن  الدخان  عن  الناجم  التلف  ذلك  يف  )مبا  احلريق 
والبوتاجازات وما �شابه ذلك لالأغرا�س املخ�ش�شة وب�شكل يوؤدي اإىل حدوث 

تلف غري مغطي بهذا التاأمني( والربق. 
الإ�شراب وال�شغب وال�شطرابات املدنية والذي ولغر�س هذه الوثيقة �شوف تعني - 2

فقدان اأو تلف يف املمتلكات املوؤمن عليها مبا�شرة بحيث يكون �شبب هذا التلف 

اإخالل  اأي  يف  الآخرين  مع  اأو  بنف�شه  ي�شارك  �شخ�س  اأي  جانب  من  فعل  اأ(   
يكن  ومل  ل(  اأو  اعت�شام  اأو  باإ�شراب  عالقة  له  كان  )�شواء  العام  بالأمن 

عمال اإرهابيا.

اأي عمل من جانب اأي جهة لي�س لها �شلطة لقمع اأو حماولة قمع اأي من هذه  ب(   
ال�شطرابات اأو التخفيف من عواقب مثل هذه ال�شطرابات. 

اأي عمل عمدي لأي �شخ�س م�شرب اأو معت�شم م�شرتك يف اأي اإ�شراب اأو يف  ج(   
مقاومة اأي اعت�شام. 

اأو  اأو حماولة منع هذا العمل  اأي جهة غري قانونية ملنع  اأي عمل من جانب  د(   
التخفيف من اأثاره. 

الأ�شخا�س الذين يت�شرفون ب�شوء نية لإحداث تلف ملمتلكاتك اأو بنية خبيثة مت - 3
اإثباتها اأو اقتنعت �شلطات التحقيق بذلك. 

غرز ال�شيارة اأو احل�شان اأو اجلمل اأو املا�شية التي ل تعترب من ممتلكاتك اأو - 4
�شخ�س  اأي  اأو  العائلة  ت�شرف  اأو  ت�شرفك  حتت  لي�شت  اأو  عائلتك  ممتلكات 

يعمل يف خدمتك. 
ل - 5 ولكن  الأ�شجار  غ�شون  اأو  الأ�شجار  �شقوط  عن  ينتج  الذي  العار�س  التلف 

ي�شمل ذلك التلف لأي �شجرة اأو زرع اأو حم�شول اأو حما�شيل اأو نباتات اأخرى. 
الطائرات وو�شائل النقل اجلوي الأخرى اأو املواد التي يتم اإ�شقاطها من اجلو - 6

ولكن ل ي�شمل ذلك فقدان اأو التلف الناجت عن الإزعاج ال�شوتي. 
النفجارات ولكن ُي�شتثنى من ذلك النفجارات التي يكون �شببها مواد متفجرة- 7
ولكن - 8 الأجهزة  اأو  الأنابيب  من  اأو  عار�س،  ب�شكل  اخلزانات  من  املياه  اندفاع 

الأنابيب  اأو  والأجهزة  املياه  خلزانات  يحدث  الذي  التلف  ذلك  من  ُي�شتثنى 
ذاتها. 

Loss Incidence
The incidence of a Standard peril &/or an STF Peril causing loss 
or damage to the Contents and Personal Belongings which 
belong to you and / or any member of your family and when 
present in the premises declared in schedule 

Material Damage
Loss or damage to Contents and / or Personal Belongings by 
a Standard Peril &/or an STF Peril

Maximum Sum Insured
This is an Estimate made by you of the sum of all the Contents 
and Personal Belongings which belong to you and/or your 
family, by selecting one of the Slabs for which cover under this 
scheme can be obtained.

(NOTE : To ensure adequacy of cover you should choose a slab 
which is equal to or the next immediately higher slab above the 
actual value at risk as described above.)

Our Address
PO Box 798, PC 117, Wadi Kabir, Sultanate of Oman

Personal Belongings
Personal effects like clothing, luggage, Jewellery and 
valuables, Photographic, Musical & other portable equipment 
including Lap-Tops & Mobile Phones and the like belonging to 
you or your family.

Policy Schedule
The Schedule attached to this Insurance Policy stating the Name 
& Address of the Insured, the location of the Insured Residence, 
the Period of Insurance, the Maximum Sum Insured, the 
Deductible and any other terms or special condition(s) that will 
apply to this insurance.

Standard Perils
1. Fire (including smoke damage as a result thereof it being 

understood that smoke damage from normal use of stoves, 
ovens & the like and gradually developing damages are not 
covered) and Lightning

2. Strike, riot and civil commotion, which for the purpose of 
this insurance shall mean  loss of or damage to the property 
insured, directly caused by
a) the  act  of  any  person  taking  part  together  with  others  

in any disturbances of the public peace (whether in  
connection  with a strike or  lock-out  or not)

NOT being an act of Terrorsim
b) the action of any lawfully constituted authority in 

suppressing or attempting to suppress any such 
disturbance or in minimizing the consequences of any 
such disturbance

c) the wilful act of  any  striker  or  locked-out  worker  done  
in  furtherance  of  a strike or in resistance to a lock-out

d) the action of any lawfully constituted authority in preventing 
or attempting to prevent any such act or in minimizing the 
consequences of any such act

3. Persons acting with malicious intent to cause damage to 
your property, malicious intent having been proved by or to 
the satisfaction of the investigating authorities

4. Impact by Road vehicles , horses, camels or cattle not 
belonging to you or your family or under your control or 
in the control of your family or any person in your service

5. Accidental Damage caused by falling trees or branches but 
excluding damages to any trees , plants, crops or other vegetation.

6. Aircraft and other aerial devices and/or articles dropped there-
from BUT excluding any loss or damage due to sonic boom.

7. Explosion but excluding Explosion(s) caused by explosives
8. Accidental Bursting of Water Tanks, Apparatus or Pipes, 

but excluding damage to the Water Tanks, Apparatus or 
Pipes itself



للمنزل - 9 العنيف  القتحام  اأو  القوة  ا�شتخدام  ال�شرقة مع  ال�شرقة مبا يف ذلك 
التهديد  اأو  العنف  ا�شتخدام  اأو  الل�شو�س  جانب  من  بعنف  منه  اخلروج  اأو 

با�شتخدام العنف �شد اأي �شخ�س.
خماطر العوا�شف والأعا�شري واحلريق

الثلوج اأو العوا�شف اأو الأعا�شري اأو الزوابع اأو العوا�شف الثلجية اأو الفي�شانات . 1
والتي تعني زيادة اأو انحراف القنوات املائية الطبيعية اأو ال�شناعية عن احلد 
تراكم  اأي  ي�شمل ذلك  ل  ولكن  الأر�س  للماء على  تراكم  اأو  تدفق  اأي  وكذلك 
املجاري  من  املاء  اندفاع  اأو  الطبيعي  احلد  املاء عن  زيادة  �شببه  يكون  للماء 

الرئي�شية اأو ال�شمامات اأو ال�شنابري اأو الأنابيب اأو ما �شابه ذلك. 

الزلزل )مبا يف ذلك الفقدان اأو التلف الناجت عن احلريق الذي ين�شاأ منه( . 2
النحرافات الأر�شية اأو �شقوط ال�شخور اأو الزحزحة الأر�شية. 3

احلدود اجلغرافية

البلد الذي يوجد به املبنى املذكور يف جدول وثيقة التاأمني. 

الأ�شياء الثمينة

الأعمال الفنية وال�شجاد واملوكيت والذهب / الف�شة، العمالت وما �شابه وجمموعات 
الطوابع والعمالت وما �شابهها.

نحن، بنا، ال�شركة 
ال�شركة الوطنية للتاأمني على احلياة والعام �س م ع ع

اأنت، نف�شك

ال�شخ�س الوارد ا�شمه يف جدول الوثيقة والذي لغر�س هذه الوثيقة �شيكون املوؤمن 
عليه.

عنوانك

العنوان املو�شح يف جدول الوثيقة وعنوان املرا�شالت اخلا�شة بك.

اأ�شرتك، عائلتك

يف  معك  ويقيمون  عليك  يعتمدون  الذين  والديك  اأطفالك،  زوجتك/زوجك،  اأنت، 
حمل اإقامتك.

مكان اإقامتك، املنزل

وجدت(  اإن  الكراجات،  اخلارجية،  املنازل  ذلك  ال�شخ�شي )مبا يف  الإقامة  مكان 
مع  احلجز  اأو  الطوب  اأو  الأ�شمنت  من  خارجية  حوائط  جميعا  لهم  يكون  والذي 
ويكون  اأف�شل  يكن  اإن مل  امل�شلحة،  بالأ�شمنت ووجود �شقف من اخلر�شانة  التليي�س 

موجودا يف العنوان املو�شح يف جدول الوثيقة ويتم ا�شتخدامه لغر�س ال�شكن. 

املطالبــــــات 

ما يجب اأن تقوم به: 

اأ- يف حالة ن�شوء مطالبة مبوجب هذه الوثيقة فاإن عليك القيام بالتايل: 

1- اتخاذ اخلطوات الالزمة مبا يف ذلك اإبالغ الدفاع املدين واجلهات املخت�شة 
لتقليل حجم الأ�شرار اأو اخل�شائر وا�شتعادة اأي ممتلكات مفقودة. 

2- اإبالغ ال�شرطة اإذا كان التلف اأو الفقدان نتيجة عملية �شطو اأو حماولة �شطو اأو 
اإتالف عمد اأو تلف نتيجة انح�شار �شيارات اأو حيوانات اأو طائرات اأو فقدان اأو 

تلف نتيجة ال�شغب اأو املتظاهرين. 

اأ�شرع وتقدمي  اأي وقت  اأو  باأ�شرع وقت ممكن وخالل 30 يوم  اإبالغنا كتابة    -3
التايل لنا:

اأو  البنود  بكافة  اخلا�شة  التفا�شيل  ذكر  مع  التلف  اأو  باخل�شائر  كتابية  مطالبة  اأ( 
اأو  فقدها  مت  التي  واملبالغ  للتلف  تعر�شت  التي  اأو  املفقودة  املمتلكات  اأو  املواد 
تعر�شها للتلف وذلك على اأ�شا�س قيمتها وقت حدوث التلف اأو الفقدان )دون اأن 

ي�شمل ذلك اأي مبالغ اإ�شافية عن اأي خ�شائر من اأي نوع مرتتبة على ذلك( 

ب( تفا�شيل كافة وثائق التاأمني الأخرى، اإن ُوجد. 
كافة  واإعطائنا  بـ  بتزويدنا  اخلا�شة  نفقتك  وعلى  املنا�شبات  كافة  يف  �شتقوم  ب- 

9. Burglary involving actual forcible and violent entry into or 
exit from the premises by thieves or the use of violence or 
the threat of use of violence against any person.

STF Perils
1. Hail, Snow, Storm, Hurricane, Cyclone, Tornado or Typhoon 

and Flood which shall mean the over-flowing or deviation 
from their normal channels of either natural or artificial 
water courses and / or any flow or accumulation of water on 
the ground BUT accumulation of water caused by the over-
flowing of  water  supply  main,  tap, pipe, valve or the like 
are not covered.

2. Earth-quake (including loss or damage by fire arising 
therefrom)

3. Subsidence and / or Rock-slide and / or Landslide

Territorial Limit
The country in which your Residence stated in the Policy 
Schedule is situated

Valuables
Curios, Works of Art, Rugs, Carpets, Gold/Silver Coins & the 
like and collection of stamps, coins & the like.

We, us, our, our-selves, The Company
National Life & General Insurance Company SAOG

You, your, yourself
The person named in the Policy Schedule, who for the purpose 
of this insurance will be The Insured .

Your Address
The address shown in the Policy Schedule as your address of 
correspondence

Your Family
Yourself, Your spouse, children and your parents who are your 
dependents and are permanently residing with you at your residence

Your Residence, Home, House
The private dwelling (including it’s out-houses & garages, if 
any) all of which have external walls of Cement blocks or Brick 
or stone with cement plastering and roof of Reinforced Cement 
Concrete, if not superior and located at the address shown in 
the Policy Schedule and are used only for domestic purposes.

Claims
What you should do:
A) If any event giving rise to or likely to give rise to a claim 

under this Policy comes to your knowledge, you shall
(a) Immediately take all reasonable steps including notification 

to the civil defence authorities, to minimize the loss or 
damage and recover any missing property

(b) give notice to the police if the loss or damage be as a result 
of Burglary or attempted Burglary or malicious damage or 
Damage by impact of vehicles, animals or air-craft or Loss or 
damage by Riots or by Strikers

(c) give notice in writing to us at the earliest possible and 
within 30 days or such further time as we may allow in 
writing, deliver to us

(i) a claim in writing for the loss or damage containing the details 
of all the articles or items of property lost or damaged and 
the amounts of loss or damage there to respectively, having 
regard to their value at the time of the loss or damage (without  
including any amount for any consequential loss of any kind).

(ii) particulars of all other insurances if any.
(B) You shall at all times at your own expense procure, 



والأدلة  والوثائق  والن�شخ  والفواتري  والكتيبات  واملوا�شفات  واملخططات  التفا�شيل 
التي حدث  الفقدان والظروف  اأو  التلف  واأ�شل و�شبب  املتعلقة باملطالبة  واملعلومات 
اأو املبلغ  اآخر متعلق مب�شئوليتنا يف هذا الأمر  اأمر  واأي  اأو الفقدان  التلف  فيها هذا 

الذي �شنكون م�شئولني عنه. 

كما هو حمدد يف اجلزء ال�شابق من هذه الوثيقة فاإن هناك �شقف لقيمة املجوهرات 
النفي�شة وهو 500 ريال عماين وعند تقدمي املطالبة عليك تزويدنا مبا  واملقتنيات 
يدل على قيمة هذه البنود ومن ذلك فواتري ال�شراء، �شهادات التقييم وما �شابهها.  

حقوقنــــــــــــا 

هذه  مبوجب  عليها  املوؤمن  املمتلكات  من  لأي  تلف  اأو  خ�شارة  اأي  حدوث  حالة  يف 
الوثيقة فاإنه يحق لنا اأن نقوم مبا يلي :

اأ( حيازة على اأو نطلب منك ت�شليمنا اأي من املمتلكات املوجودة يف املباين اأو املن�شاآت 
اخلا�شة بك يف وقت وقوع التلف اأو الفقدان. 

ب( ن�شتمر يف حيازة اأي من هذه املمتلكات ونقوم بفح�شها اأو ترتيبها اأو فرزها اأو 
اإزالتها اأو التعامل معها 

ج( بيع اأي من هذه املمتلكات اأو التخل�س منها حل�شاب من يهمه الأمر. 

ال�شالحية املمنوحة لنا مبوجب هذا ال�شرط �شتكون واجبة التنفيذ من جانبنا يف اأي 
وقت اإىل اأن يتم اإعطاءك اإ�شعار كتابي باأنه لي�س باإمكانك عمل مطالبة مبوجب هذه 
الوثيقة اأو – يف حالة تقدمي مطالبة، اإىل اأن يتم اتخاذ قرار نهائي ب�شاأنها اأو �شحبها 
ولن نتحمل اأي م�شوؤولية جتاهك عن اأي اإجراء مت مبوجب هذه ال�شالحية ولن يوؤثر 
ذلك على حقنا يف العتماد على اأي �شرط من �شروط هذه الوثيقة عند ال�شتجابة 

لأي من املطالبات. 

يف حالة مل تلتزم اأنت اأو اأي �شخ�س يت�شرف نيابة عنك باملتطلبات اأو قمت باإعاقتنا 
اأو اأي �شخ�س يت�شرف نيابة عنا من ممار�شة هذه ال�شالحيات املذكورة فاإن كافة 

املزايا التي ترتتب على هذه الوثيقة تعترب لغية. 

اأو مل  اأي ممتلكات لنا �شواء كانت  اأي حال من الأحوال التخلي عن  ل يحق لك يف 
تكن حتت حيازتنا. 

الإ�شالح وال�شتبدال 

يحق لنا اإن اأردنا ذلك اأن نقوم باإ�شالح اأو ا�شتبدال املمتلكات التالفة اأو املُدمرة اأو 
اأي جزء منها بدل من اأن ندفع لك قيمة التلف اأو الفقدان ويحق لنا كذلك اأن ندخل 
القيام بذلك ولكننا لن نكون ملزمني  تاأمني يف  اأو جهات  اأخرى  تاأمني  اأي جهة  مع 
التي كانت عليها ولكن �شيكون  اإىل نف�س احلالة  اإ�شالحه  ال�شيء الذي يتم  باإعادة 
ذلك على قدر ا�شتطاعتنا وبطريقة منا�شبة ولن نكون باأي حال من الأحوال ملزمني 
ب�شرف مبلغ على الإ�شالح يزيد على قيمة هذا البند وقت حدوث التلف اأو الفقدان 

ول مبلغ اأكرث من احلد الأق�شى للمبلغ املوؤمن عليه. 

يف حالة اآثرنا الإ�شالح اأو ال�شتبدال لأي من املمتلكات فاإنك �شتقوم – على ح�شابك 
والتفا�شيل  والكميات  والقيا�شات  واملوا�شفات  باملخططات  بتزويدنا   – اخلا�س 
الأخرى التي ميكن اأن نحتاج اإليها ولن ُيعترب اأي اإجراء قمنا به اأو نخطط للقيام به 

ب�شاأن الإ�شالح مبثابة اختيار من جانبنا لالإ�شالح اأو ال�شتبدال. 

يف حالة عدم قدرتنا على الإ�شالح اأو ا�شتبدال املمتلكات املوؤمن عليها مبوجب هذه 
الوثيقة ب�شبب اإجراءات البلدية اأو اأي اإجراءات اأخرى معمول بها توؤثر على ا�شتواء 
اأو اأي �شيء اآخر، فاإننا �شنكون م�شئولون يف كل هذه الأحوال عن  اأو املباين  الطرق 
دفع املبلغ املطلوب لالإ�شالح اأو ال�شتبدال اإذا كان بالإمكان قانونا اإ�شالح هذا البند 

واإعادته اإىل حالته الأ�شلية. 

كيف �شيتم تقدير املطالبة؟ 

�شيتم تقدير املطالبة اخلا�شة باأي تلف اأو فقدان ناجت عن حادث موؤمن عليه لأن من 
املحتويات اأو املتعلقات ال�شخ�شية اخلا�شة بك اأو باأي من اأفراد اأ�شرتك على اأ�شا�س 

القيمة احلقيقية لكافة املحتويات واملتعلقات ال�شخ�شية وفق الأ�ش�س احل�شابية التالية:

اأ( اجلديد مكان القدمي: قيمة توفري بديل لالأثاث، الأجهزة املنزلية مبا يف 
املنزيل  امل�شرح  واأجهزة  التلفاز  الرتفيه مثل  و�شائل  الغ�شالت،  التكييف،  ذلك 

produce and give to us all such further particulars, plans, 
specifications, books, vouchers, invoices, duplicates or 
copies thereof, documents, proofs and information with 
respect to the claim and the origin and cause of the loss 
or damage and the circumstances under which the loss or 
damage occurred, and any matter touching the liability or 
the amount of our liability as may be reasonably required 
by us or on our behalf.

As specified in the earlier part of this policy there is a ceiling on 
the values in respect of Jewelry,  Valuables & clothing viz. RO 
500 in the aggregate. then in the event of a claim you need to 
provide us with proof of value for such items, which may be by 
way of Purchase Receipts, Valuation Certificate and the like.

Our Rights
On the happening of any loss or damage to any of the 
property insured by  this Policy we may :
(a) take possession of or require to be delivered to us, any 

property of yours in the buildings or on the premises at the 
time of the loss or damage

(b) keep possession of any such property and examine, sort, 
arrange, remove or otherwise deal with the same

(c) sell any such property or dispose of the same for account of 
whom it may concern.

The powers conferred by this Condition shall be exercisable by 
us at any time until notice in writing is given by you that you 
make no claim under this Policy or, if any claim is made, until 
such claim is finally determined or withdrawn, and we shall not by 
any act done in the exercise or purported exercise of our powers 
hereunder incur any liability to you or diminish our rights to rely 
upon any of the Conditions of this Policy in answer to any claim.

If you or any person acting on your behalf shall not comply 
with our requirements, or shall hinder or obstruct us or anybody 
acting on our behalf in the exercise of our powers hereunder, all 
benefits under this Policy shall be forfeited.

You shall not in any case be entitled to abandon any property to 
us, whether taken possession of by us or not.

Repair & Replacement
We may at our option, repair or replace the property damaged 
or destroyed, or any part thereof, instead of paying the amount of 
the loss or damage, or may join with any other Insurer or Insurers 
in so doing, but we shall not be bound to repair exactly or 
completely, but only as circumstances permit and in reasonably 
sufficient manner, and in no case shall we be bound to expend 
more in repair than it would have cost to repair such property as 
it was at the time of the occurrence of such loss or damage, nor 
more than the Maximum Sum Insured hereon.

If we so elect to repair or replace any property, you shall, at 
your expense, furnish us with such plans, specifications, 
measurements, quantities and such other particulars as we may 
require, and no acts done, or caused to be done by us with a 
view to repair or replace shall be deemed an election by us to 
repair or replace.

If in any case we shall be unable to repair or replace the property 
hereby insured, because of any municipal or other regulations 
in force affecting the alignment of streets, or the construction of 
buildings, or otherwise, we shall, in every such case, only be liable 
to pay such sum as would be required to repair or replace such 
property if the same could lawfully be repaired to its former condition.

How will a claim be assessed?
Any loss or damage by an Insured Peril or an STF Peril to the Contents 
and / or Personal Belongings which belong to you &/or your family will 
be assessed based on the actual value of all the Contents and Personal 
Belongings as described above calculated at :
a) New for old : the new replacement value in respect of 

Furniture, Home appliances including air-conditioners, 



من  اأكرث  عليها  م�شى  قد  يكون  األ  – على  الأخرى  واملعدات  املطبخ  واأجهزة 
خم�س �شنوات من تاريخ ال�شراء. 

واأواين املطبخ والأوعية والأثاث وفر�س  ال�شخ�شية  للمتعلقات  القيمة املخف�شة  ب( 
الأ�شرة وما �شابه ذلك - على األ يكون قد م�شى عليها اأكرث من خم�س �شنوات 

من تاريخ ال�شراء.

ج( قيمة ال�شراء الفعلية بالن�شبة للمجوهرات واملتعلقات الثمينة. وفيما يتعلق بذلك، 
يجب مالحظة ما يلي: 

 500 وهو  الثمينة  واملقتنيات  باملجوهرات  اخلا�شة  للقيمة  �شقف  هناك  اأن  اأ-  
يتم  لن  احلد،  هذا  عن  الزيادة  مت  اإذا  ولذلك  املجمل.  يف  عماين  ريال 
تغطيتها بالتاأمني مبوجب هذه الوثيقة ولن يتم اأخذها يف العتبار عند تقدير 

اخل�شائر. 
اأو  اأطقم  على  الوثيقة  عليها مبوجب هذه  املوؤمن  البنود  من  بند  اأي  ي�شتمل  عندما 
اأ�شياء مع بع�شها البع�س فاإننا لن نكون م�شئولني عن اأي �شئ بخالف القيمة اخلا�شة 
باأي جزء اأو اأجزاء مت فقدها اأو تلفها مع عدم الأخذ يف العتبار القيمة اخلا�شة لأي 
من هذه البنود كجزء من هذا الطقم ولن نكون م�شئولني باأي حال من الأحوال كذلك 

عن اأكرث من ن�شيبنا يف القيمة املوؤمن عليه اخلا�شة بهذا الطقم اأو البند

�شروط عامة

التوقف الآيل للغطاء التاأميني 

اأو زحزحة  يتوقف كل التاأمني مبوجب هذه الوثيقة مبا�شرة عند حدوث اأي �شقوط 
يف املنزل اأو يف جزء منه والذي ي�شكل املبنى الذي تقيم فيه اأو الذي يقع فيه املبنى 
املوؤمن عليه الذي تقيم فيه �شريطة اأن هذا التهدم اأو الزحزحة قد مت لكل اأو جلزء 
مهم من هذا املبنى اأو يوؤدي اإىل الإخالل ب�شالمة هذا املبنى اأو اأي جزء منه لل�شكن 
املخاطر  من  خطر  عر�شة  املبنى  هذا  نطاق  يف  املوجود  العقار  اأو  املبنى  يجعل  اأو 

املوؤمن عليها. 

الإلغاء 

بناء على طلبك ويف مثل هذه  اأي وقت  الوثيقة يف  التاأمني مبوجب هذه  اإنهاء  يحق 
فيها  ظلت  التي  الفرتة  عن  الق�شرية  للفرتة  املعتاد  باملعدل  نحتفظ  �شوف  احلالة 

الوثيقة �شارية. 
يحق اأي�شا اإنهاء التاأمني بناء على طلبك بعد اإعطاءنا فرتة اإنذار مدتها 15 يوم بهذا 
الغر�س ويف مثل هذه احلالة �شنكون م�شئولني – عندما تطالب – عن دفع جزء معني 

من الأق�شاط املتبقية من عمر الوثيقة اعتبارا من تاريخ الإلغاء. 

امل�شادرة 

يحق لنا م�شادرة كافة املزايا املمنوحة مبوجب هذه الوثيقة يف حالة 

اأ( كان هناك غ�س اأو تدلي�س يف اأي مطالبات من املطالبات مبوجب هذه الوثيقة اأو 
يف حالة تقدمي اأي اإقرارات غري حقيقية اأو ا�شتخدام اخلداع لإثبات �شئ معني اأو 
ا�شتخدام اأي و�شيلة غ�س اأو خداع من جانبك اأو من جانب اأي �شخ�س ينوب عنك 

بغر�س احل�شول على اأي ميزة مبوجب هذه الوثيقة
اأو 

ب(  يف حالة كانت اخل�شارة اأو التلف ناجت عن عمل عمدي من جانبك اأو من جانب 
�شخ�س اآخر بالتاآمر معك  

اأو 
ج( يف حالة تقدمي اأي مطالبة ورف�شها ومت البدء يف اإجراءات التقا�شي خالل 12 
مبوجب  التحكيم  باإجراءات  القيام  حالة  )يف  اأو  الرف�س  هذا  مثل  بعد  �شهرًا 
قرار  �شدور  بعد  �شهور  ثالثة  خالل  الوثيقة(  بهذه  اخلا�شة  التحكيم  �شروط 

املحكم اأو املحكمني اأو الهيئة املفو�شة باإ�شدار احلكم. 

دفع الأق�شاط 

لن يتم اعتبار اأي ق�شط من الأق�شاط قد مت دفعه ما مل يكن قد �شدر به اإي�شال موقع 
من جانب ال�شخ�س املخت�س واملفو�س من جانبنا للقيام بذلك الأمر والذي �شنقوم 

باإبالغك به. 

washing machines, Entertainment Equipment including 
Television sets, Home Theatre systems and Kitchen 
Appliances & equipment not exceeding 5 years from date 
of purchase .

b) the depreciated value in respect of Personal effects, Kitchen 
utensils & crockery, Furnishings, Bed-room linen & the like 
and for all Furniture, Home appliances & Equipment older 
than 5 years.

c) the actual purchase value in respect of Jewelry and 
valuables * It is to be noted that

a) there is a ceiling on the values in respect of Jewelry, 
valuables & clothing viz. RO 500 in all. If these limits are 
exceeded then items in excess of these limits are NOT 
covered under the policy and will not be considered while 
calculating the loss

Where any item insured under the policy consists of articles in 
a pair or set, we will not be liable for more than the value of any 
particular part or parts which may be lost or damaged without 
reference to any special value such article or articles may have as 
part of such pair or set, and in no case be liable for more than a 
proportionate part of the insured value of such pair or set.

GENERAL CONDITIONS

Automatic Cessation of Cover
All insurance under this policy shall cease immediately upon any 
fall or displacement in full or in part of the building which forms 
the residence insured hereunder or in which your residence is 
situated PROVIDED that such fall or “displacement” is of the whole 
or a substantial or important part of such building or impairs the 
usefulness of such building or any part thereof or leaves such 
building or any property contained therein subject to increased 
risk of damage by a Standard Peril or an STF Peril

Cancellation
The insurance by this policy may be terminated at any time at 
your request, in which case we will retain the customary short 
period rate for the time the Policy has been in force.

This insurance may also be terminated at our option on 15 days’ 
notice to that effect being given to you, in which case we shall 
be liable to repay to you on demand a ratable proportion of the 
premium for the unexpired term from the date of the cancellation.

Forfeiture
All benefits under this Policy shall be forfeited
(a) if any claim made under this Policy be in any respect 

fraudulent or if any false declaration be made or used by you 
in support thereof, or if any fraudulent means or devices are 
used by you or any one acting on your behalf to obtain any 
benefit under this Policy

OR
(b) if the loss or damage be occasioned by your willful act , or  

any one with your Connivance
OR

(c) if any claim be made and rejected and an action or suit be 
not commenced within Twevle months after such rejection, or 
(in the case of an arbitration taking place in pursuance of the 
Arbitration Condition of this Policy) within three months after the 
Arbitrator or Arbitrators or Umpire shall have made their award.

Premium Payment
No payment in respect of any premium shall be deemed to be 
payment to us unless a printed form of receipt for the same 
signed by an official or duly appointed Agent of ours shall have 
been given to you.



حق احللول 

توافق على اأن تقوم – على ح�شابنا – وتن�شم معنا يف القيام بكافة الأمور التي نراها 
�شرورية اأو مطلوبة من جانبنا لغر�س تنفيذ اأي حقوق اأو القيام باأي اأمور اإ�شالحية 
اأو احل�شول على م�شاعدة اأو تعوي�س من اأي جهة اأخرى يحق لنا اأو ميكن اأن يحق لنا 
اأو احللول عندما نقوم بدفع اأو تعوي�س مبوجب هذه الوثيقة �شواء كانت هذه الأمور 

اأو الت�شرفات �شرورية اأو مطلوبة قبل اأو بعد تعوي�شه من جانبنا. 

امل�شاهمة 

عند حدوث اأي خ�شارة اأو تلف يف املمتلكات املوؤمن عليها كان هناك تاأمني قائم اأو 
تاأمني �شواء من جانبك اأو من جانب اأي �شخ�س اأو اأ�شخا�س اأخرى لنف�س املبنى فاإننا 
لن نكون م�شئولني عن الدفع اأو امل�شاهمة بن�شبة اأكرب من ح�شتنا يف هذه اخل�شارة 

اأو التلف. 

التحكيم 

يف حالة ن�شوء نزاع حول املبلغ الذي يجب دفعه مبوجب هذه الوثيقة فاإن هذا اخلالف 
اأو اإذا  �شيتم حتويلة اإىل قرار املحكم الذي �شيتم تعيينه كتابة من جانبنا وجانبك 
مل نتفق على حمكم واحد، على قرار حمكمني لي�س لهما م�شلحة اأو املحكمني الذين 
يتم تعيني اأحدهما عن طريقنا والآخر عن طريقك خالل �شهرين تقومييني بعد اأن 
اأو عدم قيامه  اأي منا  اأي منا من الآخر كتابة القيام بذلك. يف حالة رف�س  يطلب 
بتعيني حمكم خالل �شهرين تقومييني بعد ا�شتالم الإ�شعار الكتابي الذي يطلب هذا 
التعيني فاإن من حق الطرف الآخر اأن يقوم بتعيني حمكم واحد ويف حالة عدم اتفاق 
يتفقا عليه كتابة ويقوم هذا املحكم  اإىل حمكم  الأمر  املحكمني الثنني يتم حتويل 

باجللو�س مع املحكمني وتراأ�س الجتماعات.  

ل توؤثر وفاة اأي من الطرفني على �شالحيات اأو �شلطة املحكم اأو املحكمني اأو كبري 
املحكمني على التوايل ويف حالة وفاة اأي من املحكمني اأو رئي�س املحكمني الذي اتفقا 
عليه، يتم تعيني حمكم اآخر مكانه من الطرف الذي كان قد عينه اأو املحكمني )كما 
التحكيم واحلكم ف�شتكون على ح�شب قرار املحكم،  لتكاليف  بالن�شبة  هو احلال(. 

املحكمني اأو رئي�س املحكمني الذي اأ�شدر احلكم.

اأي حق  اأ�شا�شي وي�شبق  ال�شرط  اأن هذا  واأقر الطرفان على  مت الن�س هنا �شراحة 
باتخاذ اإجراء معني اأو رفع ق�شية مبوجب هذه الوثيقة واأنه �شيتم حماولة احل�شول 
ب�شاأن  املحكمني  كبري  اأو  املحكمني  اأو  املحكم  جانب  من  ال�شادر  احلكم  على  اأول 

اخل�شارة اأو التعوي�س. 

احتياطات منطقية 
واأن تقوم باتخاذ الإ�شالحات الالزمة  اأن حتافظ على املبنى يف حالة جيدة  يجب 

وعمل الإجراءات الحرتازية الالزمة ملنع حدوث خ�شائر به. 

التعديل والإزالة 

حتت كافة الظروف التالية وقبل اأن حدوث اأي خ�شائر اأو تلف فاإن الغطاء التاأميني 
اخلا�س بهذه الوثيقة والذي يغطي حمل اإقامتك لن يكون له �شفة ال�شريان اإل بعد 
جانب  من  وتوقيعها  الوثيقة  اعتماد  طريق  عن  النهائية  موافقتنا  على  ح�شولك 

ال�شخ�س املفو�س من جانبينا اأو نيابة عنا: 

يف حالة اأ�شبح املنزل الذي تقيم فيه غري ماأهول اأو اأ�شبح كذلك فرتة تزيد عن  اأ(  
30 يوم. 

يف حالة اأ�شبحت ال�شيطرة على املبنى املوؤمن عليه لي�شت عن طريقك بخالف    ب( 
اأن يكون ذلك مبوجب و�شية اأو حكم القانون.   

احلد الزمني 

انتهاء  اأو تلف بعد 12 �شهرًا من  اأي خ�شائر  الأحوال لن نكون م�شئولني عن  يف كل 
احلادثة التي اأدت اإىل خ�شائر اأو تلف ما مل يكن الدعوى قيد التحكيم اأو عمل ما. 

القانون الذي ي�شرى على الوثيقة 

مت التفاق �شراحة بيننا على اأن التاأمني مبوجبه هذه الوثيقة يخ�شع لـ ويتم تف�شريه 

Subrogation
You shall, at our expense do, and concur in doing and permit 
to be done all such acts and things as may be necessary or 
reasonably required by us for the purpose of enforcing any rights 
and remedies, or of obtaining relief or indemnity from other parties 
to which we shall be or would become entitled or subrogated, 
upon our paying for or making good any loss or damage under 
this Policy, whether such acts and things shall be or become 
necessary or required before or after indemnification by us.

Contribution
If at the time of any loss or damage happening to any property hereby 
insured, there be any other subsisting insurance or insurances 
whether effected by you or by any other person or persons, covering 
the same property, we shall not be liable to pay or contribute more 
than our rateable proportion of such loss or damage.

Arbitration
If any difference shall arise as to the amount to be paid under 
this Policy, such difference shall independently of all other 
questions, be referred to the decision of an Arbitrator, to be 
appointed in writing by both of us or , if we cannot agree 
upon a Single Arbitrator, to the decision of two disinterested 
persons as Arbitrators of whom one shall be appointed in writing 
by each of us within two calendar months after having been 
required to do so in writing by the other. In case either of us shall 
refuse or fail to appoint an Arbitrator within two calendar months 
after receipt of notice in writing requiring such an appointment, 
the other shall be at liberty to appoint a sole Arbitrator, and in 
case of disagreement between the Arbitrators the decision shall 
be referred to the decision of an Umpire who shall have been 
appointed by them in writing before entering on the reference and 
who shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings.

The death of any party shall not revoke or affect the authority or 
powers of the Arbitrator, Arbitrators or Umpire respectively; and in the 
event of the death of an Arbitrator or Umpire, another shall in each 
case be appointed in his stead by the party or Arbitrators ( as the case 
may be) by whom the Arbitrator or Umpire so dying was appointed. 
The costs of the reference and of the award shall be in the discretion 
of the Arbitrator, Arbitrators or Umpire making the award.

It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a 
condition precedent to any right of action or suit upon this Policy, 
that the award by such Arbitrator or Umpire of the amount of the 
loss or damage if disputed shall be first obtained.

Reasonable Precautions
You shall maintain your residence and contents insured 
hereunder in a proper state of repair and take all reasonable 
precautions to prevent Damage thereto.

Alterations and Removals
Under any of the following circumstances the insurance cover 
under this policy at your residence ceases to attach unless 
you obtain our sanction signified by endorsement upon the 
Policy duly signed by us or on our behalf, before the occurrence 
of any loss or damage:
(a) if your residence becomes unoccupied and so  remains  

for  a  period  of more than 30 days
(b) if  the  interest  in  the  property  insured,  passes  from  

you  otherwise  than   by will or operation of law.

Time Limit
In no case whatsoever shall we be liable for any loss or damage 
after the expiration of twelve months from the happening of the 
loss or damage unless the claim is the subject of pending action 
or arbitration.

Governing Law
It is hereby expressly agreed between you and ourselves that the 



وفقا للقوانني املعمول بها يف �شلطنة عمان ويف حالة ن�شوء نزاع حوله فاإن املحاكم 
العمانية �شيكون لها وحدها احلق يف ف�شل النزاع. 

ا�شتثناءات حمددة

اأي عطل كهربائي اأو ميكانيكي يف املعدات والآلت  اأ(  

اأو التلف بعد حدوث ت�شرب ملياه المطار من خالل عيوب يف فتحات  ب( الفقدان 
موؤمنة يف احلاويات / املالجئ/ املبادئ املوؤمن عليها. 

الب�شائع / اخل�شائر الغام�شة.  ج(  
هياكل املبنى  د(  

تنويه هام: نذكرك مبا يلي:

يجب عليك اأن تقراأ هذه الوثيقة بعناية وتعيدها لنا يف حالة وجدت فيها اأي خطاأ. 
ويجب ذكر رقم الوثيقة الذي يظهر على جدول الوثيقة يف اأي مرا�شالت بيننا. 

برجاء  الوثيقة  عليها مبوجب هذه  املوؤمن  املخاطر  على  يوؤثر  تغري  حالة حدوث  يف 
اإبالغنا يف احلال. 

يف حالة حدوث اأي اأمر من �شاأنه اأن يوؤدي رمبا اإىل اأي دعوى مبوجب هذه الوثيقة، 
يجب اإبالغ املكتب الذي قام باإ�شدار الوثيقة فورا. 

يجب اأن تكون كافة الإ�شعارات واملرا�شالت اإىل �شركة التاأمني وفق بنود هذه الوثيقة 
مكتوبة اأو مطبوعة. 

ل يحق نقل هذه الوثيقة لطرف اآخر دون موافقة كتابية منا. 

�شروط ملحقة بهذا التاأمني 

�شرط ا�شتبعاد احلرب واحلرب الأهلية

بغ�س النظر عن اأي �شئ خالف ما هو موجود هنا فاإن هذه الوثيقة ل تغطي اخل�شائر 
او التلف التي تن�شاأ ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر اأو حتدث خالل اأو فيما بعد احلروب 
اأو الغزو اأو الأعمال التي تتم من جانب عدو اأجنبي اأو اأعمال عدائية )�شواء مت اإعالن 
اأو الع�شكري  اأو الع�شيان املدين  احلرب اأم ل( اأو احلروب الأهلية اأو حالت التمر 
اأو التف يف  اأو التدمري  اأو نزع امللكية  اأو التاأميم  اأو امل�شادرة  اأو اغت�شاب ال�شلطنة 

املمتلكات عن طريق اأو مبوجب اأمر من اأي حكومة اأو جهة حكومية اأو حملية. 

�شرط ا�شتثناء احلوادث النووية 

يف  تكاليف  اأو  م�شوؤولية  اأي  نتحمل  ول  الوثيقة  هذه  تغطيه  الذي  التاأمني  ينطبق  ل 
حالة.

1(   كان �شبب املطالبة اأي عمل ي�شمل، �شواء ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر عن مواد 
نووية اأو ذرية اأو م�شعة

اأو
2(   كان هذا العقار موؤمن عليه مبوجب التاأمني ال�شامل النووي اأو الذري اأو اأي من اأ�شكال  

التاأمني الأخرى املتاحة بالن�شبة للمن�شاآت اأو املناطق املعر�شة للمخاطر النووية. 

اأ�شباب )مغطاة  اأو  اأو مل يكن هناك و�شبب  ينطبق هذا ال�شتثناء �شواء كان هناك 
اإىل  يوؤدي  حادث  اأو  مر�س  اأي  حدوث  يف  فيما  اأو  معا  ت�شاهم  ل(  اأو  الوثيقة  بهذه 

م�شوؤولية من اأي نوع مهما كانت للموؤمن له. 

تغطية  يقدم  الوثيقة  هذه  يف  اآخر  بند  اأي  عن  النظر  بغ�س  ال�شتثناء  هذا  ينطبق 
كاملة اأو جزئية لأي م�شئولية اأو تكلفة اأو م�شاريف بغ�س النظر عن اأي اأ�شباب اأخرى 
ميكن اأن تكون قد �شاهمت يف حدوث ذلك يف نف�س الوقت اأو بعد اأي من احلوادث 

اأو الأمرا�س. 
�شرط ا�شتثناء خماطر الطاقة النووية 

مكتوبة  املخاطر  هذه  كانت  �شواء  النووية  الطاقة  خماطر  التفاقية  هذه  ت�شتبعد 

insurance under this Policy shall be governed by and construed 
in accordance with the laws of the Sultanate of Oman and in 
the event of any dispute hereunder, the courts of the Sultanate 
of Oman shall have exclusive jurisdiction.

NAMED EXCLUSIONS

(a) any electrical and mechanical failure to machinery/
appliances/equipment’s

(b) Loss or damage following leakage or Seepage of Rain 
Waters through in secured openings defects in the 
containers/Shelters/Building housing the Insureds property

(c) Inventory / Mysterious losses
(d) Building /Structure of premises

IMPORTANT NOTICE:  You are once again reminded of the 
following:

You are requested to read this policy and to return it if any 
error be found therein. In all communications the policy number 
appearing in the Policy schedule should be quoted.

In the event any change affecting the risks insured by this policy 
takes places please adv ise us immediately.

In the event of any occurrence likely to result in a claim under 
this policy, immediate notice should be given to our policy 
issuing office.

Every notice and other communication to the Insurer required by 
these conditions must be written or printed.

This policy is not transferable without our written consent.

CLAUSES THAT ARE ATTACHED TO THIS 
INSURANCE

WAR AND CIVIL WAR EXCLUSION CLAUSE
[NMA 464]
Notwithstanding anything to the contrary contained herein this 
Policy does not cover Loss or Damage directly or indirectly 
occassioned by , happening through or in consequence of  war, 
invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be 
declared or not) , civil war, rebellion, revolution , insurrection, 
military or usurped power or confiscation or nationalisation or 
requisition or destruction of or damage to property by or under the 
order of any government or public or local authority.

NUCLEAR EXCLUSION CLAUSE
The insurance by this policy does not apply to and does not cover 
any liability, cost or expenses:

i. Directly or indirectly caused by, resulting from or in any 
way involving any nuclear, atomic or radioactive material or 
substances in any form,  device, state or process.

or
ii. that is insurable under nuclear or atomic pool insurance or 

any other form of insurance specifically available for nuclear 
or atomic risks.

This exclusion applies whether or not there are one or more other 
causes (whether covered or not) that contribute concurrently or 
in any sequence to the occasioning of the accident or illness 
resulting in liability of any nature whatsoever , to the Insured.

This exclusion applies notwithstanding any provision in this policy 
affording coverage in whole or in part for any liability, cost 
or expense, regardless of any other cause that contributes 
concurrently or in any sequence to the accident or illness .

NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE
This agreement shall exclude Nuclear Energy Risks whether 



ب�شكل مبا�شر و/ اأو عن طريق اإعادة التاأمني و/ اأو عن طريق جمموعة �شركات و/ 
اأو موؤ�ش�شات. 

لغر�س هذه التفاقية فاإن خماطر الطاقة النوعية تعني كافة اأنواع التاأمني اأو اإعادة 
التاأمني للطرف الأول و/ اأو الطرف الثالث فيما يتعلق بـ 

1( كافة املحتويات املوجودة يف موقع حمطة الطاقة النووية. 
2( املفاعالت النووية ومباين املفاعالت واملفاعل واملعدات املوجودة به اأو 

يف اأي موقع اآخر بخالف موقع املحطة النووية.
احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  ذلك  يف  )مبا  موقع  اأي  يف  املوجودة  املمتلكات  كافة 
اأو التي مت  اإليها يف البند رقم 1 اأعاله( وامل�شتخدمة يف  املوجودة يف املواقع امل�شار 

ا�شتخدامها يف:
اأ(  توليد الطاقة النووية اأو 

ب(  اإنتاج اأو ا�شتخدام اأو تخزين املواد النووية. 
اأي ممتلكات اأخرى ت�شتحق التاأمني من جانب اأي �شركات للتاأمني على الطاقة   )3
اخلا�شة  باملتطلبات  اخلا�س  للحد  فقط  ولكن  موؤ�ش�شات  جانب  من  اأو  النووية 

بال�شركات املحلية و/ اأو املوؤ�ش�شات. 
توريد الب�شائع واخلدمات غلى اأي من هذه املواقع املذكورة يف البند رقم 1 اإىل   )4
اأو  الإ�شعاع  التاأمني خماطر  اإعادة  اأو  التاأمني  ي�شتبعد هذا  اأعاله ما مل  البند 3 

التلوث باملواد النووية. 

عدا ما مت ذكره اأدناه فاإن خماطر الطاقة النووية ل ت�شمل 

1(  اأي تاأمني اأو اإعادة تاأمني متعلق بت�شييد اأو تركيب اأو بناء اأو ا�شتبدال اأو اإ�شالح اأو 
�شيانة للممتلكات كما هو مذكور يف البند رقم 1 اإىل البند رقم 3 اأعاله )مبا يف 

ذلك حمطة ومعدات املقاول( 
2(  اأي تعطل يف املعدات اأو التاأمني الهند�شي الآخر اأو اإعادة التاأمني الذي ل يدخل 

�شمن البند رقم 1 اأعاله. 
اأو اإعادة التاأمني خماطر الإ�شعاع والتلوث  اأن ي�شتبعد التاأمني  يف كل الأحوال ل بد 

من املواد النووية. 

على اأية حال، فاإن ال�شتثناءات ال�شابقة ل متتد اإىل 

1( تقدمي اأي تاأمني اأو اإعادة تاأمني من اأي نوع يتعلق بـ 
اأ( املواد النووية 

ب( اأي ممتلكات يف مناطق عالية الإ�شعاع اأو منطقة تابعة لأي من�شاأة نووية اأو مكان 
لإنتاج املواد النووية اأو من�شاآت املفاعل مثل املرافق التي تقوم بعملية اإنتاج الوقود اأو 
�شركات  التفاق على ذلك مع  وكان قد مت  الأوىل  الدرجة  التي ت�شنف خطرة من 

التاأمني النووي املحلية املنا�شبة و/ اأو الهيئات. 

توفري اأي تاأمني اأو اإعادة تاأمني لأي من املخاطر املذكورة اأدناه   )2
- احلريق، الربق، النفجارات 

- الزلزل 
- الطائرات وو�شائل الطريان اأو املواد التي يتم اإ�شقاطها من اجلو 

- التلوث الإ�شعاعي اأو امل�شع 
اأو  حملية  نووي  تاأمني  �شركات  جانب  من  عليها  التاأمني  مت  اأخرى  خماطر  اأي   -
هيئات، فيما يتعلق باأي ممتلكات اأخرى غري حمددة يف البند رقم 1 اأعاله والتي 
ت�شمل ب�شكل مبا�شر اإنتاج اأو ا�شتخدام املواد النووية مثل توريد مواد نووية لهذه 

املمتلكات. 

التعريفات 

النووية”  املق�شود ب“املواد 

اإنتاج  اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املخ�شب القادر على  1( الوقود النووي غري 
الطاقة بعد دخوله يف عدة عمليات من الن�شطار النووي خارج املفاعل النووي �شواء 

بنف�شه اأو مع مركب من مادة اأخرى 
و

2( املخلفات اأو املنتجات امل�شعة 
مادة  اأي  اأو  اإنتاجها  يتم  مواد  اأي  امل�شعة”  املنتجات  اأو  ب“املخلفات  نعني 
اأو  الوقود  لإنتاج  الإ�شعاع  اإىل  متعمد  ب�شكل  تعري�شها  طريق  عن  م�شعة  جعلها  مت 
املرحلة  اإىل  و�شلت  التي  امل�شعة  النظائر  ي�شمل  ل  ذلك  ولكن  كوقود  ل�شتخدامها 
اأو  الزراعة  اأو  الطب  اأو  العلوم  يف  لال�شتخدام  واجلاهزية  الت�شنيع  من  النهائية 

التجارة اأو الت�شنيع. 
النووية” وتعني  “املن�شاآت 

such risks are written directly and / or by way of reinsurance and/
or via Pools and / or Associations.

For all purposes of this agreement Nuclear Energy Risks shall 
mean all first party and / or third party insurances or reinsurances 
in respect of :
I) All Property on the site of a nuclear power station.
Nuclear Reactors, reactor buildings and plant and equipment 
therein on any site other than a nuclear power station.
II) All Property, on any site (including but not limited to the sites 

referred to in I) above) used or having been used for:
a) the generation of nuclear energy or
b) the Production, Use or Storage of Nuclear Material.
III) Any other Property eligible  for  insurance  by  the  relevant  

local  Nuclear  Insurance Pool and / or Association but only 
to the  extent  of  the  requirements  of  that  local Pools and 
/ or Association.

IV) The supply of goods and services to any of the sites, 
described in I) to III), above unless such insurances or 
reinsurances shall exclude the perils of irradiation and 
contamination by Nuclear Material.

Except as under noted, Nuclear Energy Risks shall not include
i) Any insurance or reinsurance in respect of the construction 

or erection or installation or replacement or repair or 
maintenance or decommissioning of Property as described 
in I) to III) above (including contractors’ plant and equipment).

ii) any Machinery  Breakdown  or  other  Engineering  insurance  
or  reinsurance  not coming within the scope of i) above.

Provided always that such insurance or reinsurance shall exclude 
the perils of irradiation and contamination by Nuclear Material.

However, the above exemption shall not extend to:
1) The provision of any insurance or reinsurance whatsoever 

in respect of:
(a) Nuclear Material,
(b) any Property in the High Radioactivity Zone or Area of 

any Nuclear Installation as from the introduction of Nuclear 
Material or - for reactor installations - as from fuel loading 
or first criticality where so agreed with the relevant local 
Nuclear Insurance Pool and/or Association.

2) The provision of any insurance or reinsurance for the under 
noted perils:

- fire, lightning, explosion,
- earthquake,
- aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom,
- irradiation and radioactive contamination,
- any other peril insured by the relevant local Nuclear 

Insurance Pool and / or Association,in respect of any other 
Property not specified in 1) above which directly involves 
the production, use or storage of Nuclear Material as from the 
introduction of Nuclear Material into such Property.

Definitions
“Nuclear Material” means:
i) nuclear fuel, other than natural uranium and depleted 

uranium, capable of producing energy by a self-sustaining 
chain process of nuclear fission outside a Nuclear Reactor, 
either alone or in combination with some other material, and

ii) Radioactive Products or Waste.

“Radioactive Products or Waste” means any radioactive 
material produced in, or any material made radioactive by 
exposure to the radiation incidental to the production or utilisation 
of nuclear fuel, but does not include radioisotopes which have 
reached the final stage of fabrication so as to be usable for any 
scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose.

“Nuclear Installation” means:



)1( اأي مفاعل نووي 
)2( اأي م�شنع ي�شتخدم الوقود النووي لإنتاج مواد نووية اأو اأي م�شنع ملعاجلة املواد 

النووية مبا يف ذلك اأي م�شنع لإعادة معاجلة الوقود النووي امل�شع و 

)3( اأي من�شاأة يتم فيها تخزين املواد النووية بخالف التخزين اخلا�س بحمولة من 
هذه املواد. 

يتم فيها  اأي مبنى يحتوي على وقود نووي ومعد بحيث  النووي” هو  “املفاعل 
اإجراء �شل�شلة من عمليات الن�شطار النووي دون اأي م�شدر خارجي من النرتونات. 

“اإنتاج، ا�شتخدام اأو تخزين املواد النووية” هو اإنتاج، ت�شنيع، تخ�شيب، 
املواد  التخل�س من  اأو  ا�شتخدام، تخزين، معاجلة  اإعادة معاجلة،  تهيئة، معاجلة، 

النووية. 

ال�شيارات،  املعدات،  امل�شانع،  الهياكل،  املباين،  الأرا�شي،  كل  هي  “املمتلكات” 
املحتويات )مبا يف ذلك ال�شوائل والغازات( وكافة املواد مهما كان تو�شيفها �شواء 

كانت ثابتة اأم ل. 

الإ�شعاع” هي  عالية  “املناطق 
التي  الهياكل  اأو  الأواين  فاإن  النووية  النووية واملفاعالت  الطاقة  لغر�س حمطات    )1
حتتوي مبا�شرة على املادة اخلام )مبا يف ذلك املواد امل�شاعدة واملن�شطة( وكافة 
املحتويات املتعلقة بها مثل مكونات الوقود، ق�شبان التحكم وتخزين الوقود امل�شع و 

م�شتوى  فيها  يتطلب  منطقة  اأي  يف  املفاعلة  غري  النووية  للمن�شاآت  بالن�شبة    )2
الن�شاط امل�شع توفري درع بيولوجي. 

�شــــرط ا�شتثنــــاء الإرهـــــاب 

يتم  اأي ت�شديق  اأو  التاأمني  اتفاقية  اأي �شرط يخالف ذلك �شمن  النظر عن  بغ�س 
اأو  تكاليف  اأو  اأو خ�شارة  تلف  اأي  يغطي  الوثيقة ل  بهذه  التاأمني اخلا�س  فاإن  عليها 
م�شاريف من اأي نوع يكون �شببها املبا�شر اأو غري اأو حدثت خالل اأو من اأو لها عالقة 
باأي عمل اإرهابي بغ�س النظر عن اأي �شبب اآخر يوؤدي يف نف�س الوقت اإىل هذا التلف 

اأو اخل�شارة اأو لأي خ�شارة لحقة للخ�شارة اأو التلف الأويل.  

لغر�س هذا ال�شتثناء فاإن الإرهاب يعني اأي عمل اأو تهديد بالعنف اأو اأي عمل م�شر 
باحلياة الإن�شانية اأو العقارات امللمو�شة اأو غري امللمو�شة اأو البنية الأ�شا�شية بهدف 

ال�شغط اأو حماولة ال�شغط على اأي حكومة اأو اإرهاب اأي جهة حكومية. 

اأو  املتكبدة  التكاليف  اأو  الأ�شرار  اأو  اخل�شائر  اإثبات  تكاليف  له  املوؤمن  يتحمل 
هذه  اأن  ال�شركة  فيها  تدعي  تقا�شي  اإجراءات  اأو  ق�شية  باأي  اخلا�شة  امل�شاريف 

امل�شاريف اأو اخل�شائر اأو الأ�شرار اأو التكاليف غري ُمغطاة باتفاقية التاأمني. 

يف حالة تبني اأن اأي جزء من هذه الفقرة غري نافد اأو مل يُعد معمول به فاإن ذلك ل 
يوؤثر على �شريان بقية البند وبقاءه نافذا. 

�شـــــرط ا�شتثنــــاء التلـــــوث 

بغ�س النظر عن اأي بند خمالف لذلك يف هذه التفاقية اأو اأي ت�شديق عليها فقد 
مت التفاق على اأن التاأمني ل يغطي اخل�شائر اأو التلف اأو امل�شاريف مهما كان نوعها 
والتي يكون �شببها املبا�شر اأو لها عالقة باأي فقدان ين�شاأ من التلوث عدا )ما مل يتم 

ا�شتبعاد ذلك( اإذا كان الدمار اأو التلف الذي حلق باملن�شاأة من: 

التلوث نف�شه نا�شئ من اأحد املخاطر املوؤمن عليها.  -

اأي خماطر موؤمن عليها والتي تن�شاأ نف�شها من التلوث.  -

مت التفاق �شراحة على اأن اأي خ�شائر اأو تلف اأو فقدان اأو م�شئولية تن�شاأ عن اأو ُتعزى 
لـ اأو لها عالقة بالتخل�س اأو دفن املواد النووية م�شتثناة من الغطاء التاأميني. 

اإذا ادعت ال�شركة مبوجب ذلك اأن اأي خ�شارة اأو تلف اأو م�شاريف غري مغطاة بهذا 
التاأمني فاإن املوؤمن له يتحمل تكاليف اإثبات العك�س. 

i) any Nuclear Reactor,
ii) any factory using nuclear fuel for the production of Nuclear   

Material, or any factory for the processing of Nuclear   
Material, including any factory for the reprocessing of 
irradiated nuclear fuel, and

iii) any  facility  where  Nuclear Material  is  stored,  other  than  
storage incidental to the carriage of such material.

“Nuclear Reactor” means any structure containing nuclear fuel in 
such an arrangement that a self-sustaining chain process of nuclear 
fission can occur therein without an additional source of neutrons.

“Production, Use or Storage of Nuclear Material” means the 
production, manufacture, enrichment, conditioning, processing, 
reprocessing, use, storage, handling and disposal of Nuclear Material.

“Property” shall mean all land, buildings, structures, plant, 
equipment, vehicles, contents (including but not limited to liquids 
and gases) and all materials of whatever description whether 
fixed or not.

“High Radioactivity Zone or Area” means:
i) for  nuclear power stations and Nuclear Reactors,  the  vessel 

or structure which immediately  contains  the  core  (including  
its  supports and shrouding) and all the contents thereof, the 
fuel elements, the control rods and the irradiated fuel store, and

ii) for non-reactor Nuclear Installations, any area where the level 
of radioactivity requires the provision of a biological shield

TERRORISM EXCLUSION CLAUSE
Notwithstanding any provision to the contrary within this Insurance 
Agreement or any endorsement thereto, the insurance by this 
policy does not cover any loss, damage, cost or expense of 
whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting 
from, happening through, arising out of or in connection with 
any act of terrorism, regardless of any other cause contributing 
concurrently or in any other sequence to the loss, damage, cost 
or expense.

For the purpose of this exclusion, terrorism means an act or 
threat of violence or an act harmful to human life, tangible or 
intangible property or infrastructure with the intention or effect 
of influencing any government or putting the public or any section 
of the public in fear.

In any action suit or other proceedings where the Company 
alleges that by reason of this definition a loss, damage, cost 
or expense is not covered by this insurance agreement, the 
burden of proving that such loss, damage, cost or expense is 
covered 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

POLLUTION / CONTAMINATION EXCLUSION 
CLAUSE
Notwithstanding any provision to the contrary within this 
insurance or any endorsement thereto it is agreed that this 
insurance does not cover loss, damage, cost or expense of 
whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting 
from or in connection with any loss arising from pollution and 
contamination except (unless otherwise excluded) destruction of 
or damage to the property insured caused by:
 • Pollution or contamination which itself results from a peril 

insured against
 • Any peril insured against which itself results from pollution 

or contamination

It is expressly understood that any Loss, Damage or Liability 
caused by , attributable to or in connection with Disposed or 
Dumped waste materials or substances are excluded.

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



�شرط التعرف على البيانات الإلكرتونية 

ل تغطي هذه الوثيقة اأي خ�شارة اأو تلف اأو تكاليف اأو مطالبة اأو م�شاريف من اأي نوع 
�شببها املبا�شر اأو غري املبا�شر اأو نا�شئة عن اأو من اأو حتتوي على 

نظام  اأي  على  املوجودة  املعلومات  يف  ق�شور  اأو  به  عبث  اأو  فقدان  اأو  م�شح  اأي  اأ(  
معاجلة  معدات  اأو  اآيل  حا�شب  برجميات  اأو  برامج  اأو  �شبكة  اأو  اآيل  حا�شب 
ال�شرائح  اأو  الآيل  احل�شاب  على  تعتمد  التي  الإعالمية  الو�شائل  اأو  البيانات 
الرقيقة اأو ال�شرائح املدجمة اأو الدوائر املدجمة اأو اأي و�شائل م�شابهة اأو �شجالت 

اأخرى 
اأو

ب(  ق�شور اأو عدم ت�شغيل اأو عدم مالئمة للت�شغيل يخ�س اأي جهاز حا�شب اآيل اأو 
�شبكة اأو برامج اأو برجميات حا�شب اآيل اأو معدات معاجلة البيانات اأو الو�شائل 
ال�شرائح  اأو  الرقيقة  ال�شرائح  اأو  الآيل  احل�شاب  على  تعتمد  التي  الإعالمية 
املدجمة اأو الدوائر املدجمة اأو اأي و�شائل م�شابهة اأو �شجالت اأخرى �شواء كانت 

من ممتلكات املوؤمن له اأو ل و�شواء كان ذلك قبل اأو اأثناء اأو بعد عام 2000 م. 

تتعرف على اأي تاريخ على اأنه التقومي ال�شحيح    -1
تخزن اأو حتتفظ بـ و/ اأو تقوم ب�شكل �شحيح با�شتخدام اأو تف�شري اأو معاجلة اأية    -2

معلومات اأو اأوامر اأو تعليمات بغري التاريخ التقوميي ال�شحيح لها. 

نتيجة  معلومات  اأي  تف�شري  اأو  ال�شحيحة  املعاجلة  اأو  بـ  الحتفاظ  اأو  تخزين    -3
ال�شبكة  اأو  الآيل  الأوامر كان قد مت برجمته على جهاز احلا�شب  اأمر من  لأي 
خا�شة اأي جهاز حا�شب اآيل اأو برامج اأو برجميات اأو معدات معاجلة املعلومات 
ال�شرائح املدجمة  اأو  الرقيقة  ال�شرائح  اأو  الإعالم  و�شائل  اأو  الآلية  املكونات  اأو 
اأو  م�شح  ي�شبب  اأمر  اأنه  اأ�شا�س  على  امل�شابهة  الو�شائل  اأو  املدجمة  الدوائر  اأو 
فقدان اأو اإتالف اأو ت�شويه للمعلومات اأو عدم القدرة على ا�شتالم اأو تخزين اأو 

الحتفاظ بـ اأو املعاجلة ال�شحيحة ملثل هذه املعلومات يف اأو بعد هذا التاريخ. 

اتفاقية تو�شيح تقنية املعلومات 

نعني بالتلف يف املمتلكات املُغطى مبوجب هذه التفاقية اأي خ�شارة مادية للمواد

التلف املادي اخلا�س باملمتلكات ل ي�شمل اأي تلف للمعلومات اأو الربجميات وبخا�شة 
�شببها  يكون  الآيل  احلا�شب  برامج  اأو  الربجميات  املعلومات،  يف  جوهري  تغري  اأي 

حذف اأو تلف اأو ت�شوه يف املادة الأ�شا�شية. 
وبالتايل فاإن ما يلي ُم�شتثنى من التفاقية:

�شرط ا�شتثناء املخاطر النا�شئة 

مت التفاهم والتفاق على اأن اتفاقية التاأمني ما يلي ل ينطبق عليه و�شف املخاطر 
الواعدة وهي كما يلي: 

1- املجالت الكهرومغناطي�شية 

اأي دعاوى اأو خ�شائر تن�شاأ ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من ال�شعاع الأيوين اأو غري 
الأيوين مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�شر احلقول املغناطي�شية الكهربية و / اأو 

التدخل الكهربائي املغناطي�شي. 
2-الكائنات املعدلة وراثيا 

اأي دعاوى اأو خ�شائر تن�شاأ ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر من الكائنات املعدلة وراثيًا 
.Genetically Modified Organisms )GMO(

لغر�س هذا البند فاإن كلمة الكائنات املعدلة وراثيا تعني وت�شتمل على الكائنات اأو 
الكائنات الدقيقة اأو اخلاليا الدقيقة والكائنات الدقيقة جدا التي مت اأخذها منها 
اإىل تغيري يف ال�شفات اجلينية لها. كما  اأدت  والتي خ�شعت لعملية هند�شة وراثية 

تعني وت�شمل:
اأي وحدات حيوية اأو جذعية لها القدرة على التنا�شل / التكاثر الذاتي اأو الوحدات 
البيولوجية التي مت اأخذها منها والتي لها القدرة على التنا�شل الذاتي والتي خ�شعت 

لعملية هند�شة وراثية اأدت اإىل تغيري يف ال�شفات اجلينية لها. 

يف حالة اأن هذا التعريف اخلا�س بالكائنات املعدلة وراثيا اأ�شبح اأكرث ات�شاعًا مما 
�شبق مبوجب اأي قانون اأو اأنظمة حكومية خا�شة بالهند�شة الوراثية اأو املعدلة اأو يف 

اأي منطقة فاإن هذا التعريف الأ�شمل �شينطبق على هذا التعريف ال�شابق. 

ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE
This Policy does not cover any Loss, Damage, Cost, Claim or 
Expense whether preventative or otherwise of whatsoever nature 
directly or indirectly caused by or consisting of for arising from:
A) any erasure, loss, distortion or corruption of information 

or data of any computer system or network, computer 
hardware or software, data processing equipment, 
computerised component, media, microchip, embedded 
chip, integrated circuit or similar devices or other records

or
B) the failure, malfunction or inadequacy of any computer 

system or network, any computer hardware or software, 
data processing equipment, computerized component, 
media, microchip, embedded chip, integrated circuit or 
similar devices or other records, whether the property of the 
Insured or not, and whether occurring before, during or after 
the year 2000

1. correctly to recognize any date as its true calendar date
2. to capture, save or retain and/or correctly to manipulate, 

interpret or process any data or information or command or 
instruction as a result of treating any date otherwise than as 
its true calendar date

3. to capture, save or retain or correctly to process or interpret 
any data or information as a result of the operation of any 
command which has been programmed into computer 
system or network, especially any computer hardware 
or software, data processing equipment, computerised 
component, media, microchip, embedded chip, integrated 
circuit or similar devices, being a command which causes 
erasure, loss, distortion or corruption of data or information 
or the inability to capture, save, retain or correctly to 
process such data on or after any date.

IT CLARIFICATION AGREEMENT
Property damage covered under this Agreement 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 from this Agreement:

EMERGING RISKS EXCLUSION CLAUSE
It is hereby understood and agreed that this Insurance Agreement 
shall not apply to emerging risks as follows:

1. Electro Magnetic Fields:
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.

2. Genetically Modified Organisms:
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.

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.



3- العتالل الدماغي ال�شفنجي املعدي 

Transmissible Spongiform Encephalopathy )TSE(
على  ذلك  يف  مبا  املعدي  ال�شفنجي  الدماغي  العتالل  من  تن�شاأ  دعاوى  اأي 
 Bovine البوفينــــي  الدمــــاغي  العتـــــالل  احل�شــــــــــر  ل  املثـــــــــــال  �شبيل 
 New Variant مر�س  اأو   )BSE( Spongiform Encephalopathy

.)vCJD( Creutzfeld-Jakob Disease
�شرط ا�شتبعاد ال�شب�شتو�س 

اأي م�شئولية  التاأمني ل تغطي ول تنطبق على  اتفاقية  اأن  التفاهم والتفاق على  مت 
اأو خ�شائر  اأو مطالبات متعلقة بخ�شارة  اأو ُمدعاة من اأي نوع عن اأي مطالبة  فعلية 
ب�شبب  زادت  اأو  يف  �شاهمت  اأو  بعد  اأو  من  اأو  عن  تن�شاأ  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة 

ال�شب�شتو�س مهما كان �شكله اأو كميته. 

القليل من احلذر يجنبك املخاطر وي�شمن لك 
راحة البال 

الغاز  بوكيل  ات�شل  �شليم،  ب�شكل  بالغاز  يعمل  الذي  الفرن  ي�شتعل  ل  	عندما  لفح�شه لأن الزيادة يف ن�شبة اأوك�شيد الكربون ميكن اأن تكون قاتلة. �
حريق  لندلع  خطر  هناك  يكون  عندما  املنزل  يف  وحدهم  اأطفالك  ترتك  	ل  �

وا�شرح لهم اأنه ل يجب اللعب اأبدا بالنار. 
	قبل الذهاب للنوم قم بالتاأكد من اأن كافة املفاتيح ُمطفاأة وكذلك موقد الغاز  �

وال�شخانات الكهربائية 
على  ي�شاعد  ذلك  لأن  املاء  با�شتخدام  تقم  ل  النار  يف  الزيت  ي�شتعل  	عندما  �
انت�شار احلريق بل قم باإطفائه بخرقة من القما�س اأو بطانية )اأو بطانية حريق 

اإن كان لديك واحدة( 
ل تقم بالتحميل الزائد على مفاتيح الكهرباء وو�شع مقاب�س كثرية بها.  	

قم با�شتبدال مفاتيح الكهرباء اأو املقاب�س التالفة اأو املتاآكلة. 	
حاول جتنب امل�شرتكات الكهربائية لأن ا�شتخدام اأكرث من مقب�س يف كل خمرج  	
فيه خطورة كبرية. ميكن ا�شتخدام �شلك طويل بدًل من ذلك ولكن يجب التاأكد 

اأنه لي�س هناك حمل زائد عليه. 
ا�شتخدام �شلك غري ماأمون يف  املنا�شبة وجتنب  الفيوزات  با�شتخدام  قم دوما  	

الفيوز لأن ذلك يف منتهى اخلطورة. 
اأو  م�شتمر  ب�شكل  تنفجر  التي  والفيوزات  الكهربائية  واملخارج  املقاب�س  راقب  	
تعطي اإ�شارات �شوئية اأو عالمات تدل على �شخونتها لأن مثل هذه الأ�شياء ت�شري 

اإىل وجود م�شاكل يف الكهرباء. 
ل ت�شع الكابالت والأ�شالك حتت ال�شجاد اأو املوكيت.  	

ل ت�شرتي اإل الرتكيبات الكهربائية امل�شهورة بجودتها العالية لأن اجلودة تنقذ  	
الأرواح. 

عندما ل تكون يف حاجة ل�شتخدام جهاز كهربي ما، قم باإطفائه وف�شله عن  	
الكهرباء ما مل يكن هذا اجلهاز م�شمم لأن يبقى مت�شال بالكهرباء. 

اإذا لحظت ن�شوب حريق يف املنزل :
من  واخرج  حريق  بوجود  النا�س  بتنبيه  قم  ب�شرعة.  ولكن  بهدوء  �	ت�شرف 

املبنى الذي فيه احلريق. 
من  النتهاء  مبجرد  واغلقها  ال�شرورية  فقط  والنوافذ  الأبواب  �	افتح 
ا�شتخدامها. افتح الأبواب والنوافذ التي ميكن اأن تزيد األ�شنة اللهب. قبل 
فتح اأي باب قم بفح�س الباب بيدك فاإذا كان �شاخنا ل تفتح الباب لأن ذلك 

يعني اأن هناك حريق يف اجلانب الآخر.
�	ل ت�شيع الوقت يف البحث عن املتعلقات الثمينة لأن حياتك اأهم واأغلى �شيء. 
�	يف حالة كان هناك دخان، تذكر اأن الهواء الأنقى يكون بالقرب من الأر�س 

ولذلك اجعل وجهك اإىل الأ�شفل قدر الإمكان وازحف عند ال�شرورة. 
�	اإذا كان عليك القفز من مكان عايل يف املبنى فاإن من الأ�شياء التي ت�شاعدك 
الأ�شياء تخفف  باإلقاء البطاطني واملراتب والو�شائد لأن مثل هذه  اأن تقوم 

من ال�شدمة بالأر�س. 
الرئي�شية  تاأكد من غلق ال�شنابري  اأيام،  �	اإذا كنت �شتبتعد عن املنزل لعدة 

للمياه. 
�	عندما ترتك منزلك بدون اأحد به وبدون حرا�شة ل تن�شى غلق كافة الفتحات 

اخلارجية واغلق الباب الرئي�شي وخذ املفاتيح معك. 

3. Transmissible Spongiform Encephalopathy:
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)

ASBESTOS EXCLUSION CLAUSE
It is hereby expressly understood and agreed that this Insurance 
Agreement shall not apply to and does not cover any actual or 
alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect 
of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from, 
in consequence of, contributed to or aggravated by asbestos in 
whatever form or quantity.

A LITTLE CARE CAN ENSURE SAFETY 
AND PROVIDE YOU PEACE OF MIND

� When Gas does not burn properly, call in your Gas Agent to 
check – the excess Carbon monoxide produced can be lethal.

� Never leave the children alone in a room where there is a 
fire risk. Make it clear to them that Fire is not a Play-thing.

� Before going to bed check that all switches as well as the 
gas and electric heaters are turned off.

� When oil catches fire do not use water, it will only spread 
the fire.Use a Damp Cloth / Damp Blanket (or a Fire 
Blanket, if you have one)

� Don’t over-load electrical switches with too many plugs or 
plug points.

� Replace broken switches, plugs and worn-out insulations.

� Try to avoid multi-pin plugs. More than one plug in each socket 
could be dangerous. An extension cord could be a better 
choice, but even then ensure that they are not over- loaded.

� Always use appropriate fuse. Avoid “wiring” the fuse. It is 
absolutely dangerous.

� Watch out for hot plugs & sockets, fuses that blow 
frequently, flickering lights, scorch marks on sockets or 
plugs. They are all indicative of electrical problems.

� Don’t put cables and wires under carpets or mats.

� Don’t compromise on quality when buying electrical goods. 
Quality can save your lives.

� When you are not using an electrical appliance, switch it off and 
unplug them unless the appliance is designed to be left on.

� If you notice a fire in your building
	 � Act calmly but instantly.   Alert other people about the 

fire and escape from the affected premises.
 � Open only those doors or windows which are necessary 
and close them once you have used them. Open doors & 
windows can fan flames. Before you open any door check 
the door with your hand. If it is warm don’t open the door – 
it indicates there is fire on the other side.

 � Don’t spend time looking for valuables. Your life is more precious.
 � In the event there is smoke, remember the air is cleaner 
near the floor. So keep your face as low as possible – if 
necessary, crawl.

 � If you have to jump from a higher elevation in the building 
it would help if you throw out beddings. Cushions and the 
like first and then jump. These can cushion the landing.

 � If you are going to be away from your home for a few 
days, ensure that the water mains are closed.

 � When  you  are  leaving  your  residence  unattended,  
don’t  forget  to  close  all the external openings. Lock the 
main door and take the keys with you.


