Etisalat Home Protection – Terms and Conditions

حماية المنزل من إتصاالت  -الشروط و األحكام

DEFINITIONS

التعريفات
و لتحقيــق الغــرض المنشــود مــن هــذا العقــد ,تحمــل
المصطلحــات التاليــة المعنــى المقصــود منهــا حيثمــا وردت فــي
هــذا العقــد:

For the purpose of this Policy, the following terms wherever
used herein shall be held to mean:
Accident means a single and unexpected event, which
occurs at an identifiable time and place.

الحــادث يعنــي حــدث واحــد وغيــر متوقــع ،والــذي يحــدث فــي
وقــت ومــكان قابــل للتحديــد.

Accidental Damage means damage that occurs suddenly as
a result of an unexpected and non-deliberate external action.

الضــرر العرضــي يعنــي الضــرر الــذي يحــدث فجــأة نتيجــة لعمــل
خارجــي غيــر متوقــع وغيــر متعمــد.

Commencement Date means the date the Policyholder has
enrolled for this Policy or the date of inception of this cover
whichever is later.

تاريــخ البــدء تعنــي التاريــخ الــذي ســجل فيــه حامــل وثيقــة
التأميــن أو تاريــخ بــدء ســريان هــذه التغطيــة أو أيهمــا يكــون تلــو
االخــر

Company means Union Insurance Company (P.S.C.), PO Box
119227, Dubai,United Arab Emirates

الشــركة تعنــي شــركة االتحــاد للتأميــن (ش .م .ع ، ).صنــدوق بريــد
رقــم  ،119227دبــي ،دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

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.

المحتويــات تعنــي الســلع المنزليــة واألمتعــة الشــخصية
المملوكــة أو (باســتثناء النقديــة وأوراق العملــة واألوراق المصرفية
والطوابــع والمجوهــرات واالغــراض الثمينــة) ،التــي تنتمــي إلــى
حامــل وثيقــة التأميــن (أو التــي يكــون مســؤول عنهــا قانو ًنــا)،
وأفــراد العائلــة والخــدم الذيــن يقيمــون فــي نفــس العقــار
المؤمــن عليــه.

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

التغطيــة تعنــي التغطيــة التأمينيــة لمحتويــات المنــزل الماثلــة
التــي تقدمهــا الشــركة.

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

الخصــم يعنــي المبلــغ األول الــذي يتحملــه حامــل وثيقــة التأميــن،
باإلضافــة إلــى المنفعــة التــي تصبــح مســتحقة الدفــع علــى
النحــو المذكــور فــي هــذه التغطيــة.
هــو  /هــي  -حســب مــا يقتضيــه الســياق ,أي اشــارة الــى الجنــس
المذكــر يجــب أن تتضمــن الجنــس المؤنــث أيضــا و الكلمــات التــي
تشــير إلــى المفــرد يجــب أن تتضمــن الجمــع و العكــس.

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.

حامــل وثيقــة التأميــن  /أنــت  /الخــاص بــك مصطلــح يقصــد
بــه حامــل حســاب نشــط فــي اتصــاالت لديــه اشــتراك فــي خدمــة
إي اليــف ومالــك المحتويــات المؤمــن عليهــا بموجــب هــذه
التغطيــة( .يشــمل حامــل وثيقــة التأميــن أفــراد عائلتــه والخــدم
المقيميــن فــي نفــس العقــار).

Policyholder /You /Yourmeans 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

الخســارة الكليــة تعنــي خســارة حيــث يكــون اإلصــاح غيــر قابــل
للتطبيــق اقتصاد ًيــا.

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

األغــراض الثمينــة تعنــي المجوهــرات و الذهــب و الفضــة و
الســاعات و معــدات التصويــر و الهواتــف المحمولــة وماشــابه
ذلــك ،باســتثناء األجهــزة المنزليــة واألدوات الكهربائيــة
واإللكترونيــة واألثــاث والتجهيــزات والتركيبــات.

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

العقــار المؤمــن عليــه يعنــي العقــار الــذي تقــع فيــه المحتويــات،
ويتــم تركيــب خدمــة إي اليــف المنزليــة مــن شــركة اتصــاالت
(المنتجــات الثابتــة) حيــث يقيــم حامــل وثيقــة التأميــن مــع أو
بــدون أفــراد عائلتــه وخدمــه ،وتســتخدم فقــط لألغــراض المنزليــة.

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.

نطاق التغطية
القسم  - 1محتويات المنزل
الخســارة العرضيــة أو الضــرر العرضــي الــذي يلحــق بالمحتويــات
الموجــودة فــي العقــار المؤمــن عليــه المســتخدمة فقــط
لألغــراض المنزليــة عــن طريــق أي ســبب بخــاف تلــك األســباب
المحــددة فــي وثيقــة التأميــن الماثلــة .ومــع ذلــك ،يتــم اســتثناء
المجوهــرات واألشــياء الثمينــة.

SCOPE OF COVER
Section 1- Home Contents
Accidental loss of or damage to the Contents in the Premises
Insured used only for domestic purposes by any cause other
than those specifically excluded herein. However, Jewelry
and Valuables are excluded.

مبلغ التأمين  /حدود التعويض:
 - / 50,000درهم إماراتي.

Sum Insured / Limits of Indemnity:

التحمل /الزيادة:
 - / 200درهم إماراتي أي وكل خسارة لمحتويات المنزل.

AED 50,000/Deductible/Excess:
AED 200/- each and every loss for Home Contents.
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PERILS COVERED

المخاطر المغطاة

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

الخســارة أو الضــرر العرضــي الــذي يلحــق بالمحتويــات الناشــئ عــن
و  /أو الناجــم عــن:
أ	.الحريــق أو االنفجــار أو البــرق أو الزلــزال أو الدخــان أو
العاصفــة أو الفيضــان.

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

ب	.تســرب الميــاه أو البتــرول مــن أي ميــاه ثابتــة أو منشــأة
تبريــد أو جهــاز منزلــي.

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

ج	.الضــرر الناجــم الــذي يشــمل الطائــرة أو الجهــاز الجــوي أو
أي شــيء يســقط منهــم ،أو بواســطة مركبــة أو قطــار أو
حيــوان.

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

د	.ســقوط األشــجار أو األغصــان .إخفــاق اســتقبال الهوائيــات
وتركيبهــا أو الصــواري.

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

هـ	.الشــغب أو العصيــان المدنــي أو اإلضــراب أو اضطرابــات
العمــل أو االضطرابــات السياســية.

e.	Riot, Civil Commotion, Strike, Labour or Political
Disturbances.

و .المضرين أو المخربون االضرار الكيدية.

f.	Malicious persons or vandals.

ز	.الســرقة أو محاولــة الســرقة التــي تنطــوي علــى الدخــول
القســري والعنيــف إلــى المبنــى أو الخــروج منــه.

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

ح	.ضــرر عرضــي يلحــق بالمحتويــات والتركيبــات والتجهيــزات
بخــاف أصحــاب الملــك أثنــاء وجودهــم فــي منزلــك.

h.	Accidental Damage to contents and fixtures and
fittings other than landlords whilst in your home.

القسم  - 2اإلقامة البديلة
فــي حالــة كــون العقــار المؤمــن عليــه غيــر صالــح للســكن بســبب
خطــر المؤمــن عليــه ،فــإن الشــركة ســتقوم بتعويــض مــا يصــل
يومــا فــي أي
إلــى  500درهــم إماراتــي فــي اليــوم لمــدة أقصاهــا ً 15
مــكان فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال فتــرة التأميــن.

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

القسم  - 3فقدان الوثائق الشخصية
ســتقوم الشــركة بتعويــض حامــل وثيقــة التأميــن عــن تكلفــة
اســتخراج نســخة طبــق األصــل مــن جــواز ســفر أو رخصــة قيــادة
أو هويــة إماراتيــة أو تصريــح عمــل ومــا إلــى ذلــك ،الــذي تــم إتالفــه
أو فقدانــه  /إتالفهــم أو فقدهــم بشــكل عرضــي فــي أي مــكان
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال فتــرة التأميــن.

Section 3- Loss of Personal Documents
The 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.

الحــد األقصــى للمبلــغ الــذي يمكــن تعويضــه هــو  500درهــم
إماراتــي لــكل وثيقــة ،رهنــا بحــد أقصــى قــدره  - / 2,500درهــم
إماراتــي قابــل للتطبيــق علــى جميــع الوثائــق خــال فتــرة التأميــن.

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.

شريطة دائما ما يلي:
أ	.ســيكون التســديد لتكلفــة اســتخراج نســخة طبــق األصــل
مشــابهة ،ورﺳوم إعالنيــة إذا ﻟزم اﻷﻣر ،وﻏراﻣﺎت وﻋﻘوﺑﺎت
ﻓﻲ حــال فرضهــا وغيرهــا ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت النثريــة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب
تقديــم فواتيــر لهــا.

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.

ب	.تطبــق التغطيــة فــي أي مــكان فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة خــال فتــرة التأميــن.
		

	.1باســتثناء تكاليــف التجديــد أو التمديــد للوثيقــة
المفقــودة أو التالفــة التــي كان يجــب أن تتحملهــا إذا
لــم يكــن هنــاك فقــدان لهــا.

b.	Cover applies anywhere in the UAE during the
period of insurance.

ال يجب أن تدفع أي مطالبات:

1.	Excluding renewal or extension costs of the
lost or damaged document which you would

أ	.لفقــدان أو تلــف وثائــق جــواز الســفر ووثائــق الســفر بســبب
التأخيــر أو مــن المصــادرة أو االحتجــاز مــن قبــل الجمــارك أو
الشــرطة أو أي ســلطة أخــرى؛

have had to bear if there had been no loss.

		

			

No claims shall be paid:

ب	.الســرقة التــي لــم يبلــغ عنهــا إلــى أي ســلطة شــرطة
مناســبة فــي غضــون  24ســاعة مــن االكتشــاف والحصــول
علــى تقريــر رســمي؛

	a.
for loss or damage to passport and travel
documents due to delay or from confiscation or
;detention by customs, police or other authority

ج	.فقــدان أو ســرقة جــواز الســفر ووثائــق الســفر التــي تركهــا
حامــل وثيقــة التأميــن دون رقابــة مــا لــم تكــن موجــودة
فــي غرفــة فندقيــة أو شــقة مغلقــة ولــم تكــن هنــاك
خزينــة أمــن الودائــع مناســبة الحجــم متاحــة.

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 and
an appropriate sized safety deposit box was not
available.
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GENERAL EXCLUSIONS

االستثناءات العامة

Excluded Contents

	.1محتويات مستثناه
		

•

األوراق المالية والوثائق من أي نوع.

		

•

السيارات والحيوانات األليفة وما شابه ذلك.

		

•	األوراق النقديــة ،وأوراق العملــة ،واألوراق المصرفيــة
و ا لطو ا بــع .

		

•	المجوهرات واألشياء الثمينة

		

•

الهواتف المحمولة

.

		

•

		

		

•	األضــرار الناجمــة عــن أي عمليــة للتنظيــف أو اإلصــاح أو
ا لتر ميــم .

		

•	األضــرار الناجمــة عــن االســتقطابية الغيــر صحيحــة
مــن البطاريــة.

		

•	األضرار لتسجيل األشرطة أو األقراص أو السجالت.

العطل الكهربائي والميكانيكي.

		

		

•	التمــرد أو الفتنــة المدنيــة بافتــراض نســبي أو تصــل
إلــى ثــورة شــعبية أو انتفاضــة عســكرية أو عصيــان
مســلح أو فتنــة أو ثــورة أو قــوة عســكرية أو مغتصبــة.

		

•	أعمــال التخريــب واإلرهــاب .ألغــراض هــذا التأميــن،
يعنــي العمــل اإلرهابــي فعــل أو مجموعــة مــن
األفعــال ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوة أو
العنــف ،ألي شــخص أو مجموعــة (مجموعــات) مــن
األشــخاص ،ســواء كان ذلــك بمفــرده أو بالنيابــة عــن أو
فيمــا يتعلــق بــأي منظمــة (منظمــات) ،التــي ترتكــب
ألغــراض سياســية أو دينيــة أو أيديولوجيــة بمــا فــي
ذلــك نيــة التأثيــر علــى أي حكومــة و  /أو تعريــض
الجمهــور لخــوف لمثــل هــذه األغــراض .ألغــراض هــذا
التأميــن ،يعنــي أي عمــل تخريبــي عمــا تدميــري أو
سلســلة مــن مثــل هــذه األفعــال المرتكبــة ألغــراض
سياســية أو دينيــة أو أيديولوجيــة بمــا فــي ذلــك نيــة
التأثيــر علــى أي حكومــة و  /أو تعريــض الجمهــور
لخــوف لمثــل هــذه األغــراض.

		

•	فــي أي قضيــة أو دعــوى أو إجــراء آخــر تدعــي الشــركة
أنــه بســبب أحــكام هــذا الشــرط ال تغطــي أي خســائر
أو أضــرار مــن قبــل هــذا التأميــن ،يجــب أن يكــون عــبء
إثبــات أن مثــل هــذه الخســارة أو الضــرر يتــم تغطيتــه
علــى حامــل وثيقــة التأميــن.

		

		

•	المتفجــرات الســامة المشــعة أو الخــواص الخطــرة
األخــرى ألي تجمــع نــووي متفجــر أو مكــون نــووي
منــه .

Jewelry and Valuables

•

Mobile Phones

•

Electrical and mechanical breakdown.

•

Damage by wear & tear, or any other
gradually operating cause.

•

 amage caused by any process of cleaning,
D
repairing or restoring.

•

Damage caused by incorrect polarity from a
battery.

•

Damage to recording tapes, discs or records.

•

War, invasion, act of foreign enemy, hostilities
or warlike operations (whether war be
declared or not), civil war

	.4خســارة أو ضــرر يلحــق بالمحتويــات أو أي خســارة أو
مصروفــات ناشــئة عــن ذلــك أو أي خســارة ناتجــة و  /أو أي
مســؤولية قانونيــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ناجمــة عــن أو
ســاهمت فــي أو ناشــئة عــن مــا يلــي:
•	التأييــن أو اإلشــعاعات أو التلــوث الناتــج عــن النشــاط
اإلشــعاعي مــن أي وقــود نــووي أو مــن أي نفايــات
نوويــة ناتجــة عــن احتــراق الوقــود النــووي.

Cash, currency notes, bank notes and stamps

•

2.

3.	Any loss or damage occasioned by or through or
in consequence directly or indirectly of any of the
following occurrences :

	.3أي خســارة أو ضــرر ناتــج عــن أو مــن خــال أو نتيجــة بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ألي مــن الحــوادث التاليــة:
•	الحــرب أو الغــزو أو عمــل العــدو األجنبــي أو األعمــال
العدائيــة أو العمليــات الحربيــة (ســواء أعلنــت الحــرب
أم ال) أو الحــرب األهليــة.

Motor vehicles, pets and the like

•

Exclusions applicable to audio / video equipment

	.2االســتثناءات القابلــة للتطبيــق علــى المعــدات الســمعية /
البصريــة
•	األضــرار الناجمــة عــن االســتهالك الناتــج عــن
االســتعمال البلــى واالهتــراء ،أو أي ســبب تشــغيل آخــر
تد ر يجيــا .

Securities and documents of any kind

•

1.

•

Mutiny, civil commotion assuming the
proportions of or amounting to a popular
rising military uprising, insurrection, rebellion,
revolution, military or usurped power

•

 cts of sabotage and terrorism. For the
A
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.

•

I n 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

	.5خســارة أو ضــرر يلحــق بالمحتويــات التــي تســببها موجــات
الضغــط الناجمــة عــن الطائــرات وغيرهــا مــن األجهــزة
الجويــة التــي تســير بســرعة صوتيــة أو أســرع مــن
الصــوت.

Ionizing, radiations or contamination by
radioactivity from any nuclear fuel or from
any nuclear waste from the combustion of
nuclear fuel

	.6األضــرار الناجمــة عــن حــدوث هبــوط  /انــزالق أرضــي ،انزيــاح
صدعــي ومــا إلــى ذلــك.
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•

The radioactive toxic explosive or other
hazardous properties of any explosive nuclear
assembly or nuclear component thereof

بند قيود واستثناءات العقوبة
ال يجــب أن تعتبــر أي شــركة تاميــن تقــدم التغطيــة وال يجــب أن
تكــون أي شــركة تأميــن مســئولة عــن دفــع أي مطالبــة أو تقديــم
أي منفعةبموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة إلــى حــد أن تقديــم
مثــل هــذه التغطيــة أو دفــع مثــل هــذه المطالبــة أو تقديــم أي
منفعةمــن هــذا القبيــل مــن شــأنه أن يعــرض شــركة التأميــن
مــن هــذا القبيــل ألي عقوبــة أو حظــر أو تقييــد بموجــب قــرارات
األمــم المتحــدة أو العقوبــات التجاريــة أو االقتصاديــة أو القوانيــن
أو اللوائــح الخاصــة باالتحــاد األوروبــي أو المملكــة المتحــدة أو
الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

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.
6.	Damages arising from incidence of subsidence /
landslide, heave etc.
SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE:

اتفاقية توضيح تكنولوجيا المعلومات

No Insurer 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 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.

يجــب أن يعنــي الضــرر الــذي يلحــق بالممتلــكات الذي يتــم تغطيته
بموجــب هــذه التغطيــة الضرر المــادي لجوهــر الممتلكات.
ال يشــمل الضــرر المــادي لجوهــر الممتلــكات الضــرر الــذي يلحــق
بالبيانــات أو البرامــج ،خاصــة أي تغييــر ضــار فــي البيانــات أو البرامــج
أو برامــج الحاســب اآللــي ناجــم عــن حــذف أو إفســاد أو تشــوه
الهيــكل األصلــي.
وبالتالي ،يتم استثناء ما يلي:
أ)

فقــدان البيانــات أو البرامــج أو تلفهــا ،وال ســيما أي تغييــر
ضــار فــي البيانــات أو البرامــج أو برامــج الحاســب اآللــي
ناجــم عــن حــذف أو إفســاد أو تشــوه الهيــكل األصلــي
وأي خســائر انقطــاع أعمــال ناجمــة عــن مثــل هــذا
الفقــدان أو التلــف .وبغــض النظــر عــن هــذا االســتثناء،
يجــب تغطيــة فقــدان البيانــات أو البرامــج أو تلفهــا الــذي
يكــون نتيجــة مباشــرة للضــرر المــادي المؤمــن عليــه علــى
جوهــر الممتلــكات.

IT CLARIFICATION AGREEMENT
Property damage covered under this 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.

ب) الخســارة أو الضــرر الناشــئ عــن ضعــف فــي الوظيفــة
أو توافــر أو مــدى اســتخدام أو إمكانيــة الوصــول إلــى
البيانــات أو البرامــج أو برامــج الحاســب اآللــي وأي خســائر
انقطــاع أعمــال ناجمــة عــن مثــل هــذا الفقــدان أو التلــف

Consequently, the following are excluded:
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.

الشروط
.1

•

األهلية
•	يجــب أن يكــون حامــل وثيقــة التأميــن عميــل حالــي فــي
خدمــة إي اليــف المنزليــة عنــد التســجيل .يجــب أن يقــع
مقــر األعمــال المؤمــن عليــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
ً
مالــكا للعقــار
•	يجــب أن يكــون حامــل وثيقــة التأميــن
المؤمــن عليــه أو يجــب أن يكــون لديــه اتفاقيــة  /إثبــات
قانونــي ســاري المفعــول لإليجــار  /الملكيــة  /اإلشــغال
باســمه  /باســمها أو تحــت اســم أي فــرد مــن أفــراد
العائلــة المباشــرة (أقربــاء الدرجــة األولــى) فيمــا يتعلــق
بالعقــار المؤمــن عليــه.

	)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.

 .2الحماية و الصيانة
يجــب علــى حامــل وثيقــة التأميــن وأي شــخص آخــر تنطبــق عليــه
وثيقــة التأميــن الماثلــة فــي جميــع األوقــات اتخــاذ االحتياطــات
المعقولــة لمنــع وقــوع الحــوادث أو الفقــدان أو التلــف للمحتويــات
المؤمــن عليهــا .يجــب الحفــاظ علــى جميــع المحتويــات التــي يتــم
تغطيتهــا بموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة فــي حالــة جيــدة.

CONDITIONS
ELIGIBILITY

1.

•	The Policyholder should be an active home e-Life
customer at enrollment. The Premises Insured
should be located in United Arab Emirates.

 .3التغيير
إذا كان هنــاك تغييــر جوهــري فــي الظــروف التــي أبرمــت فيهــا
وثيقــة التأميــن الماثلــة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن
الشــركة ،يجــب أن تكــون وثيقــة التأميــن الماثلــة قابلــة لإلبطــال.

•	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.

 .4المطالبات االحتيالية
إذا كانــت المطالبــة فــي أي جانــب مــن الجوانــب احتياليــة أو فــي
حالــة اســتخدام وســائل أو أجهــزة احتياليــة مــن قبــل حامــل
وثيقــة التأميــن أو ممثليــه أو مــن قبــل أي شــخص يعمــل نيابــة عنــه
أو نيابــة عنهــم للحصــول علــى أي المنزليــة وثيقــة التأميــن الماثلــة،
يجــب مصــادرة جميــع المنافــع بموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة.

SAFEGUARD AND MAINTENANCE

2.

The Policy Holder 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

 .5التحكيم
فــي حالــة نشــوء أي نــزاع يتعلــق بالمبلــغ الــذي يجــب دفعــه
بموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة (المســؤولية المقبولــة بخــاف
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good condition.

ذلــك) ،يجــب إحالــة مثــل هــذا الخــاف إلــى محكــم يجــب تعيينــه
ً
وفقــا لألحــكام القانونيــة ذات الصلــة الســارية
مــن قبــل الطرفيــن
فــي ذلــك الوقــت .فــي حالــة وجــوب إحالــة أي خــاف بموجــب
هــذا الشــرط إلــى التحكيــم ،يجــب أن يكــون إصــدار حكــم
ً
شــرطا مســبقا ألي حــق إقامــة دعــوى ضــد الشــركة.
التحكيــم
يجــب أن يكــون التحكيــم باللغــة اإلنجليزيــة ويجــرى وفقــا
لقواعــد التحكيــم الخاصــة بمركــز التحكيــم بمركــز دبــي المالــي
العالمــي  -محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي  -دبــي.

ALTERATION

3.

If there is a material change in the circumstances in which
this Policy was entered into without written consent of the
Company, this Policy shall be voidable.
FRAUDULENT CLAIMS

4.

If the claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent
means or devices are used by the Policy Holder 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.

 .6القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي
ً
وفقــا لقوانيــن
يجــب أن تخضــع وثيقــة التأميــن الماثلــة وتفســر
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .يوافــق ويحــال كل مــن الطرفيــن
لالختصــاص القضائــي الحصــري لمحاكــم دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

ARBITRATION

 .7اإللغاء

5.

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 Company. Arbitration shall be in the English
language and conducted in accordance with the Arbitration
Rules of the DIFC-LCIA Arbitration Centre - Dubai.

يحــق للشــركة إلغــاء وثيقــة التأميــن فــي أي وقــت مــن خــال
يومــا إلــى حامــل
تقديــم إشــعار خطــي مســبق بمــدة ( )30ثالثيــن ً
وثيقــة التأميــن أو إرســاله بالبريــد إلــى العنــوان األخيــر كمــا هــو
موضــح فــي ســجالت الشــركة .يجــب أن يكــون مثــل هــذا اإللغــاء
دون المســاس بــأي مطالبــة صالحــة تنشــأ قبــل ذلــك.
يجــوز لحامــل وثيقــة التأميــن إلغــاء وثيقــة التأميــن؛ يجــب أن يكــون
مثــل هــذا اإللغــاء دون المســاس بــأي دعــوى مقدمــة قبــل ذلــك.
يجــب علــى الشــركة أن ترتــب إلرســال خطــاب إلــى حامــل وثيقــة
التأميــن يؤكــد اإللغــاء.
 .8االلتزام بأحكام وثيقة التأمين
يجــب أن يبطــل عــدم االمتثــال ألي مــن األحــكام الــواردة فــي
وثيقــة التأميــن جميــع المطالبــات الــواردة بموجــب وثيقــة التأميــن.
إذا فــي أي حــال ،يتــم تقديــم معلومــات غيــر صحيحــة مــن قبــل
حامــل وثيقــة التأميــن ،ســتكون المطالبــة بموجــب وثيقــة التأميــن
الماثلــة باطلــة.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

6.

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.

 .9شرط عدم اإلشغال

CANCELLATION

يجــب علــى حامــل وثيقــة التأميــن إبــاغ الشــركة فــي حالــة بقــاء
يومــا .فــي
العقــار المؤمــن عليــه غيــر مشــغول لمــدة تزيــد عــن ً 60
حالــة عــدم القيــام بذلــك ,لــن تقبــل وثيقــة التأميــن أيــة مطالبــات
تحــدث خــال هــذه الفتــرة لعــدم اإلشــغال .خــال فتــرة عــدم
يومــا ،لــن تغطــي وثيقــة التأميــن
اإلقامــة لمــدة تزيــد عــن 60
ً
الماثلــة أي خســارة أو ضــرر ناتــج عــن تســرب الميــاه مــن خزانــات
الميــاه أو الخطــوط الرئيســية أو األنابيــب أو الغســاالت أو أجهــزة
تكييــف الهــواء.

7.

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

 .10أقساط التأمين
تكــون جميــع أقســاط التأميــن والضرائــب المطبقــة ،إن وجــدت،
مســتحقة الدفــع مقدمــا مــن قبــل حامــل وثيقــة التأميــن فــي
أو قبــل التاريــخ الــذي تصبــح فيــه مســتحقة؛ مــا لــم يتــم إعطــاء
إشــعار رســمي باإلنهــاء ،ســيتم منــح فتــرة ســماح لدفــع أي قســط
تأميــن يصبــح مســتحق بعــد قســط التأميــن األول ،رهنــا بشــروط
الحكــم الــذي يجيــز فتــرة الســماح.

COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS

8.

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.

 .11إنهاء التغطية
يجــب أن ينتهــي تأميــن أي حامــل وثيقــة تأميــن علــى الفــور فــي
أقــرب وقــت ممكــن ممــا يلــي:

NON- OCCUPANCY CLAUSE

9.

The Policy Holder has to inform the Company 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 inoccupancy. 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.

•	إلغــاء تنشــيط  /إلغــاء االشــتراك فــي خدمــة إي اليــف مــن قبــل
حامــل وثيقــة التاميــن أو شــركة اتصــاالت؛
•	إلغــاء  /إلغــاء االشــتراك فــي تغطيــة حمايــة المنــزل مــن قبــل
ً
وفقــا
حامــل وثيقــة التاميــن أو شــركة اتصــاالت فــي أي وقــت
لشــروط وأحــكام وثيقــة التأميــن الماثلــة؛
•	يتــم دفــع تاريــخ الخســارة اإلجماليــة فــي حــدود المبلــغ
ا أل صلــي ؛
•	إذا لــم يتــم دفــع قســط التأميــن المطلــوب فــي غضــون
تاريــخ االســتحقاق؛

PREMIUMS

•	تاريــخ انتهــاء وثيقــة التأميــن إذا لــم تقــم شــركة اتصــاالت بعــد
ذلــك بتجديدهــا.

10.

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

يجــب أن يكــون أي إنهــاء مــن هــذا القبيــل دون المســاس بــأي
مطالبــة صالحــة تنشــأ قبــل تاريــخ اإلنهــاء.

5

terms of the provision entitled Grace Period.

 .12فترة االمهال

TERMINATION OF COVER

يومــا لدفــع كل
ســيتم منــح فتــرة االمهــال مدتهــا ثالثــون (ً )30
قســط تأميــن يصبــح مســتحق بعــد قســط التأميــن األول وخــال
هــذه المــدة يجــب أن تســتمر وثيقــة التأميــن ســارية المفعــول ،مــا
ً
وفقــا لإللغــاء.
لــم يتــم إلغــاء وثيقــة التأميــن

Insurance of any Policy Holder shall terminate immediately
on the earliest of:
•	Deactivation / Un-subscription of the e-Life service by
;the Policyholder or Etisalat

يجــب أن يتحمــل حامــل وثيقــة التأميــن المســؤولية تجــاه الشــركة
عــن دفــع قســط التأميــن للفتــرة التــي تســتمر فيهــا وثيقــة
التأميــن ســارية المفعــول .فــي حالــة حــدوث الخســارة فــي
غضــون فتــرة الســماح ،ســيتم خصــم أي قســط مســتحق وغيــر
مدفــوع عنــد التســوية.

	•
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

 .13شروط التجديد
يجــوز تجديــد وثيقــة التأميــن بموافقــة الشــركة مــن فتــرة إلــى
مقدمــا بســعر الشــركة
أخــرى عــن طريــق دفــع قســط التأميــن
ً
المعمــول بــه فــي وقــت التجديــد .مــع مراعــاة أحــكام المــادة
 ،14ســيتم تجديــد التأميــن فيمــا يتعلــق بحامــل وثيقــة التأميــن
تلقائيــا كل شــهر فــي حالــة قســط التأميــن الشــهري رهنــا بدفــع
أقســاط التأميــن مــا لــم يلغيهــا حامــل وثيقــة التأميــن خطيــا.

•	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.

 .14التوافق مع النظام األساسي
يجــب تعديــل أي حكــم مــن أحــكام وثيقــة التأميــن الــذي ،فــي
تاريــخ ســريان وثيقــة التأميــن ،يتعــارض مــع قوانيــن االختصــاص
القضائــي ،التــي يتــم إصــدار وثيقــة التأميــن فيهــا ،بحيــث يتوافــق
مــع متطلبــات مثــل هــذه القوانيــن.

Any such termination shall be without prejudice to any valid
claim originating prior to the date of termination.
GRACE PERIOD

12.

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.

 .15اإلجراءات القانونية
ال يجــب رفــع أي دعــوى قضائيــة أو طبقــا لقواعــد العدالــة
المطلقــة لالســترداد علــى وثيقــة التأميــن بعــد انقضــاء ثــاث ()3
ســنوات بعــد وقــت تقديــم إثبــات خطــي بالخســارة.
 .16الحدود اإلقليمية

The Policyholder shall be liable to the Company 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.

دولة اإلمارات العربية المتحدة (إ.ع.م)
 .17المنافع التراكمية
يجــب أال يتجــاوز الحــد األقصــى لمبلــغ المنافــع المتراكمــة
مســتحقة الدفــع بموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة ألي حامــل
وثيقــة تأميــن للفــرد ثالثــة حســابات لخدمــة إي اليــف .فــي حالــة
تغطيــة حامــل وثيقــة تأميــن ألكثــر مــن ثــاث وثائــق تأميــن صــادرة
مــن قبــل الشــركة ،إذن ســيتم رد قســط التأميــن الــذي يتــم
تحصيلــه بموجــب وثائــق تأميــن أخــرى إلــى حامــل وثيقــة التأميــن
ً
وفقــا لذلــك ،مــع مراعــاة الشــروط
وســيتم دفــع المطالبــة
واألحــكام علــى خــاف ذلــك.

RENEWAL CONDITIONS

13.

The policy may be renewed with the consent of the Company
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.

 .18التأمينات األخرى
إذا كان حامــل وثيقــة التأميــن يحمــل أي تأميــن آخــر يغطــي نفــس
الخســارة أو الضــرر أو المســؤولية مثــل وثيقــة التأميــن الماثلــة،
ســوف تســاهم الشــركة  /وثيقــة التأميــن الماثلــة فــي نســبة
نســبية مــن مثــل هــذه الخســارة ال تتجــاوز نســبة  ٪ 50مــن المبلــغ
الــذي يكــون مســتحق الدفــع علــى خــاف ذلــك بموجــب وثيقــة
التأميــن الماثلــة.

CONFORMITY WITH STATUTES

14.

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.

 .19إجراءات المطالبات
•	يجــب اإلخطــار بالمطالبــات فــورًا ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز
يومــا مــن تاريــخ الحــدث.
ً 30

LEGAL ACTIONS

15.

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.

•	يجب اإلخطار بالمطالبات من خالل أي من القنوات التالية:
•	مركــز اتصــال شــركة االتحــاد للتأميــن  -الرقــم المجانــي 800
)84248( UIC4U

TERRITORIAL LIMITS

•	رقــم هاتــف شــركة االتحــاد للتأميــن المخصــص4 3787550 :
+971

16.

)United Arab Emirates (UAE
CUMULATIVE BENEFITS

•	عنوان البريد اإللكتروني :

17.

The maximum cumulative amount of benefits payable under
this Policy for any one Policyholder shall not exceed three
e-Life accounts. In case the Policyholder has been covered
for more than three Policies issued by the Company 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.

homeprotection@unioninsurance.ae
•

11.

رقم الفاكس +971 4 378 7778 :

(معــرف المــوارد المنتظــم) موقــع الويــب لتســوية
•	عنــوان ُ
المطالبــة:
 	 https://www.unioninsurance.ae/Etisalat-Home-Protect/
eLifeHome.aspx
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18.

OTHER INSURANCE

 يمكــن لحامــل وثيقــة:•	خدمــة إرشــاد (كونســيرج) المطالبــات
التأميــن االتصــال بــأي مــن القنــوات المذكــورة أعــاه ويجــب أن
.يوجــه بشــأن الخدمــة

In case the Policy Holder having any other insurance covering
the same loss, damage or liability as this policy, the Company
/this Policy will contribute ratable proportion of such loss
but not exceeding 50% of the amount which is otherwise
payable under this Policy.
19.

فروع شركة االتحاد للتأمين
•	المكتب الرئيسي
 شارع الشيخ زايد،سنجل بزنس تاور

•	Claims should be intimated immediately but not later
than 30 days from the date of event.

+971 )04( 3787 777 )764( :		الهاتف
+971 )04( 3787 778 :الفاكس

•	Claims shall be intimated through any of the following
channels:
 nion Insurance Company Call Centre - Toll Free
U
Number 800 UIC4U (84248)

•

Dedicated UIC Phone Number: +971 4 3787550

•

Email Address : homeprotection@unioninsurance.ae

•

Fax Number : +971 4 378 7778

•

 laim settlement website URL: https://www.
C
unioninsurance.ae/Etisalat-Home-Protect/eLifeHome.
aspx

•

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

•

		
		

www.unioninsurance.ae

. التلف/ يحق للشركة التحقيق في الخسارة

•

•	ســيتم تســوية المطالبــات بنــاء علــى اســتالم قيمــة الفاتــورة
.البديلــة لعناصــر مماثلــة
•	يجــب أن تكــون تســوية المطالبــات علــى أســاس الخســارة
. ولــن يتــم تطبيــق شــرط تأميــن نســبي،األولــى
 يجــب علــى الشــركة،•	فــي حالــة الخســارة الكليــة للمحتويــات
.الدفــع حتــى مبلــغ التأميــن
•	ﯾﺟب دﻋم ﺟﻣﯾﻊ مطالبــات اﻟﺳطــو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﺗﺣﻘﯾق
.ﺷرطﺔ
 درهم- / 5,000 •	يجــب أن تكــون العناصــر التــي تزيد قيمتهــا عــن
. .إماراتــي مدعومــة بإثبــات القيمــة فــي وقــت المطالبــة

Head office

.أي وثائق أخرى كما قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة

Single Business Tower, Sheikh Zayed Road

•

 تحديد الوقت.20

P.O Box 119227 Dubai, United Arab Emirates

إذا تــم تقديــم مطالبــة ورفضهــا ولــم يتــم البــدء فــي دعــوى
) أشــهر بعــد مثــل هــذا الرفــض أو6( أو قضيــة فــي غضــون ســتة
)(فــي حالــة إجــراء تحكيــم وفقــً ألحــكام وثيقــة التأميــن الماثلــة
) أشــهر بعــد قيــام المحكــم بإصــدار حكمــه6( فــي غضــون ســتة
 يجــب مصــادرة جميــع المنافــع،بموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة
.بموجــب وثيقــة التأميــن الماثلــة

Fax: +971 (04) 3787 778
Details of 5 service branches available on www.
unioninsurance.ae

Based on the channel opted, UIC will issue a claim form and
guide the Customer 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 Company
shall pay up to the Sum Insured.
•	All burglary claims shall be supported by a police
investigation report.
•	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.
20.

		

 ســتصدر شــركة االتحــاد للتأميــن،بنــاء علــى القنــاة المختــارة
ً
ً
وفقــا لذلــك لتقديــم وثائــق
نمــوذج مطالبــة وتوجــه العميــل
.المطالبــة الداعمــة

Tel: +971 (04) 3787 777(764)
•

		

 فروع خدمة متوفرة على5 •	تفاصيل عن

UIC Branches
•

		

 دولــة اإلمــارات العربيــة، دبــي119227 		صنــدوق بريــد رقــم
ا لمتحــد ة

CLAIMS PROCEDURE

•

•

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 Benefit under this policy shall be forfeited.
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Union Insurance Company
Head Office
Single Business Tower, Sheikh Zayed Road

شركة االتحاد للتأمين
المكتب الرئيسي
 شارع الشيخ زايد،سنجل بيزينس تاور

PO Box 119227 Dubai, United Arab Emirates

 اإلمارات العربية المتحدة، دبي119227 .ب.ص

T: +971 (04) 3787 777, F : +971 (04) 3787 778

+ 971 )04( 3787778: فاكس،+ 971 )04( 3787777:هاتف

