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 ___________________رقم وثيقة التأمين 
 م _____/___/___هـ الموافق  ____/___/___التاريخ

 إرشادات هامة 
 

ويحتوي الجدول . الخاصة بك لتأمينا ةوثيق علىبينة أدناه لما الفصولكافة االنتباه إلى عدم تطبيق يرجى 

 األقسام التي تسري على وثيقتك. تلك 

 

 تعريفات   الفصل األول 

 

 عداد المطالبة  الفصل الثاني 

 

 أحكام عامة   الفصل الثالث 

 

 اإلتفاقية   الفصل الرابع 

 

 الغطاء التأميني  الفصل الخامس 

 المباني   :1التغطية التأمينية 

 الضرر اإلضافي للمباني    )أ(:1التغطية التأمينية 

 المحتويات    : 2التغطية التأمينية 

 الضرر اإلضافي للمحتويات     :)أ(2التغطية التأمينية 

 الممتلكات الشخصية  : 3التغطية التأمينية 

 

 عامة  استثناءات  الفصل السادس:

 

 شروط وثيقة التأمين  الفصل السابع:
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 تعريفات(: 1المادة رقم )
 

 وثيقة التأمين.قرين كل منها أينما وردت في المبينة نفس المعاني  لها الكلمات المبينة أدناه سوف يكون

 

 .ستقلة بالعنوان المبين في الجدولالشقة المأو  يقصد به المنزل الخاص  المنزل:

 

الملحقة المحلية، الجراجات، المسابح، مالعب التنس، الفناءات،الشرفات، الممرات، الممشى، المباني  وأالمنزل  المباني:

 ، على أن تكون جميعها في نفس الموقع. العقارالجدران، البوابات، السياج، السور، بما يشمل تركيبات 

 

عادة إأو  رسوم المهندسين المعماريين، المساحين، والرسوم المهنية التي يتوجب عليك سدادها فيما يتعلق بصيانة  الرسوم:

 المباني لحالتها التي كانت عليها. 

 إذن الشركة.  بدونلتي تتكبدها تلك اأو  دفعها إلعداد المطالبة  كال يشمل ذلك التكاليف التي يجب علي

 

 على دفعه إلزالة الحطام، الهدم، دعم وسند المباني التي تضررت.  الشركة وافقتمبلغ أي  :إزالة الحطام 

 

يقصد بها التكاليف اإلضافية التي يجب عليك دفعها لإلصالح ومعالجة الضرر بهدف التقيد بأي  متطلبات السلطات المحلية :

 محلية . أو  نظم سلطات حكومية أو  متطلبات 

 أسرتك. افراد فرد من أي  بها قبل الخسارة بفعل مقصود منتم االخطار ال يشمل ذلك التكاليف للتقيد بمتطلبات ونظم 

 

 الضرر الناتج عن أفعال خارجية عنيفة، باستثناء الضرر المتعمد من قبل أي فرد من أفراد المنزل. الضرر العارض:

 

 وتشمل  المحتويات :

 

من أفراد أسرتك بما يشمل معدات أي  الجراجات، المملوكة منأو  في المنزل وملحقاته ، السلع المنزلية والمواد األخرى -

 البستنة التي تعمل بمحركات.

  لهومستخدم بالمنزل التركيبات التي تكون مسئول عنها كمقيم  -

 موال المملوكة ألي من أفراد أسرتك.األأو  األشياء الثمينة، المالبس، األغراض الشخصية  -

 . للزوارالمؤمنة الممتلكات الشخصية  -

 

  -ال يشمل ذلك :

 

 )أ( الكرفانات، القوارب، المركبات، القاطرات، السفن، الطائرات، وملحقاتها المرفقة بها. 

 )ب( الكائنات الحية 

 يمين به )ت( األموال والطوابع التي تعود إلى عاملي / عامالت المنزل المق
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 )ث( األوراق المالية، الشهادات، غير شهادات التوفير  والمستندات 

 وثيقة غيرها.أو  )ج( الممتلكات خاصة المؤمن عليها بموجب وثيقة التأمين هذه 

 )د( الممتلكات المؤمن عليها بهذه الوثيقة أو من خالل وثيقة تأمين أخرى.

فنية، مجموعة ل: األشياء القيمة المصنوعة من المعادن الثمينة، المجوهرات، الفراء، الصور، األعمال ا األشياء الثمينة

 العمالت المعدنية، الميداليات والطوابع. 

 

من قبل الفرد في الحياة  حملها أو  باإلستخدام الشخصي والتي عادة يتم إرتداؤها  ةاألشياء الخاص :األغراض الشخصية

 اليومية. 

 أغراض مهنية. أو  المحتفظ بها ألعمال أو   يشمل ذلك األدوات المستخدمة ال

 

التي ال تشكل جزء من مجموعة( )النقد، األوراق المصرفية، العمالت الورقية، الشيكات، أوامر الدفع، طوابع البريد،  :النقود

 المحتفظ بها ألغراض خاصة، إجتماعية أو  خدمة المست –طوابع التوفير وشهادات التوفير، الشيكات السياحية، قسائم الهدايا 

 أسرية.أو 

 

  .مهنية(أو  غير شهادات التوفير والمستندات، المحتفظ بها ألغراض أعمال )الشهادات  أو ال يشمل ذلك األوراق المالية

 

أكثر للخسارة أو  دفعه. إذا تم التقدم بمطالبات بموجب تغطيتين تأمينيتين  كالجزء األول من المطالبة الذي يجب علي الزيادة:

يتم فقط خصم الزيادة األعلى من إجمالي المبلغ المتفق عليه والضرر بسبب نفس السبب المؤمن عليه في نفس الوقت، 

 للمطالبة. 

 

 خر بموجب إذن منك. شخص آأو أي  من أفراد أسرتك أي  يقصد به غير المقام فيه من :المشغولغير 

 

 وذلك بسبب غير وزن المباني نفسها. المباني يقصد به الحركة السفلية للموقع الذي تقف عليه  الهبوط:

 

 لهم.مؤمن  تهميقصد بذلك المذكورين في الملحق بصف حامل الوثيقة:

 

  .شركة العالمية للتأمين التعاونيال الشركة / نحن / شركتنا :

 

أو  أي تعويض مستحق الدفع للموظفين بالمنزل بموجب شروط قانون تعويض العاملين ويقصد به األضرار  التعويض:

 . الذين يكون المؤمن له مسئول عنهم قانونا  
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 مطالبة (: إعداد2المادة رقم )
  -. كل ما عليك القيام به :بقدر اإلمكانعملية التقدم بالمطالبة  تسهيلإن هدفنا يتمثل في 

وما إذا كانت  مغطاة تأمينياالضرر أو  وثيقة التأمين لترى ما إذا كانت الخسارة وصيغةجدول وثيقة التأمين راجع  (1

 هنالك حاجة إلى إثبات معين.

( في الصفحة 6)المادة رقم )ات العامة ستثناءواال (21( في الصفحة رقم 7)المادة رقم ) شروط وثيقة التأمين إقرأ (2

 .المذكورةتعليمات ال وإتبع (18رقم 

 في حالة فقدك ألشياء ثمينة.أو  تضررها الفادح وأإخطر الشرطة بأسرع ما يمكن في حالة سرقة الممتلكات  (3

، إتصل بفريق المطالبات على األرقام أدناه بأسرع ما يمكن على الهاتف. سوف يتم إرسال إستمارة مطالبات لك (4

 لشركة.ت التي تطلبها ااويجب عليك تعبئتها وإعادتها مع كافة اإلثبات

 المقر الرئيسي في الرياض

96614651520+ 

 

 جدة فرع 

7085 692  2 966 + 

 

 الخبر فرع 

5570  898  3 966  + 

 

 الرياض فرع 

1520  465  1 966  + 

 

  feedback@sa.rsagroup.comالبريد اإللكتروني: 

 

 يرجي التحضير لصيانة طارئة بغرض منع المزيد من الضرر لممتلكاتك. ، ضروريا  متى ما كان  (5

تقيمين متى ما كان ممكنا  وأرسلهما إجراء يرجى ، في حالة لم تكن هنالك حاجة وضرورة عاجلة للصيانة واإلصالح (6

 حقا .مطالبتك. يمكن إرسال التقيمين ال نموذج. يرجى عدم تأخير إرسال ةمطالبال نموذجإلينا مع 

الخزان أو  الخزانات، يجب عليك عدم التخلص من الغاليةأو  إذا كانت مطالبتك تشمل الضرر لكل من الغاليات (7

 التالف. 

يجب عليك أن ترسل لنا كافة ، ضرر لممتلكاتهمأو  الك من تقدم بمطالبة ضدك ألي إصابة لهمنفي حالة كان ه (8

 -الرد عليهابدون  –إلينا الها مستندات تستلمها يجب عليك أرسأو  رسائلأي  بأسرع ما يمكن.، التفاصيل، كتابة

 ومن دون تأخير. من المهم أن نتعامل مع الموضوع نيابة عنك.

 نفعله سما 

والمؤيد بالوثائق المطالبة خاصتك،  الواردة في نموذجتسوية المطالبة بناء على المعلومات  نستطيع، في غالبية الحاالت

يكون ضروريا  لنا تعيين وكيل.  قد، يعة والعادلة لتسوية المطالبةروبغرض مساعدتنا في الموافقة الس. األصلية التي نطلبها

 رسوم متعلقة بذلك.أي  سرع ما يمكن لتحديد موعد لمناقشة مطالبتك. سوف ندفعحينها باالتصال بك بأوكيلنا  يقوم

mailto:feedback@sa.rsagroup.com


 شركة العالمية للتأمين التعاوني                
 المقر الرئيسي     

 ، الطابق الثاني، بناية العبد اللطيف، شارع األمير محمد بن عبد العزيز203مكتب رقم           
 11442الرياض  6393ص.ب.  السليمانية،                                        

  (سجل تجاري رقم 1010287831)

 

 وثيقة تأمين المنزل
 

                                                         5  المنزلوثيقة تأمين 

 مكاتبنا

 0096614645457، الفاكس: 0096614651520الهاتف:  -، الطابق الثاني، بناية عبد اللطيف، شارع التحلية، السليمانية 203الرياض: 

 0096626927125، الفاكس: 0096626927085الهاتف:  - 21451،جدة2374الطابق األول، بناية العبيكان، شارع األمير سلطان،حي الزهراء ص.ب.  جــدة:

 0096638954051، الفاكس: 0096638985570الهاتف:  -، الطابق الثانى، مركز العليا،شارع مكه المكرمه، الخبر 202الخبر: 
alamiya.insurance@sa.rsagroup. com    البريد اإللكتروني:                 

www.alamiyainsurance.com.sa :الموقع اإللكتروني 

 

 . إن فريق المطالبات يفخر بخدمتك وسوف يقوم بكل ما يلزم لمساعدتك

 أحكام عامة(: 3المادة رقم )
إذا كانت أو  أخطاء أي  يطلب من المؤمن له قراءة وثيقة التأمين هذه بعناية فائقة وإفادة الشررررركة في الحال إذا كانت بها -1

إذا تمت اإلفادة بها بعد ، توضرررررريحات مطلوبة. ال تتم الموافقة على أن تكون التغييرات باثر رجعيأو  تغييراتأي  هنالك

 الحادثة التي نشأت عنها المطالبة وإن كانت متعلقة بمثل تلك المطالبة. 

 

تأمين هذه تعتبر  -2 قة ال قات الجدولووثي قة -ت ن وجدإ – والمذكرات والمحل يه أو  ي كلمةأو ةواحد وثي تعبير أعطي إل

 منها سوف يكون له نفس المعنى أينما ورد. أي  معنى في
 

 اإلتفاقية(: 4المادة رقم )
 -كة على التالي:ريوافق المؤمن له والش

 إثبات للعقد بينهما  تعتبر وثيقة التأمين هذه -1

 عقد لهذا الأساسا  طلب التأمين الموقع من المؤمن له نموذج يعتبر  -2

 المؤمن له قسط التأمين وفقا  لشروط دفع قسط التأمين  يدفع -3

 بما يخضع لشروط هذه الوثيقة، التأمين المبين بوثيقة التأمين هذهتوفر الشركة  -4

  -يعتبر التالي شروط سابقة ألي إلتزام من الشركة بالدفع بموجب وثيقة التأمين هذه: -5

 التقيد به من طرف المؤمن له أو  ي شيء يتم القيام بهأالتقيد بشروط وثيقة التأمين هذه فيما يتعلق ب -أ

 طلب التأمين نموذج نات واإلجابات المبينة في حقيقة البيا -ب
 

 التغطية التأمينية(: 5المادة رقم )

 المباني (:1الفصل رقم )
  -:ةاألسباب التاليالناتج عن أيا من يتم تأمين المباني ضد الضرر 

 .الحريق، اإلنفجار، الزالزل -1

  .الدخان -2

 

 .عمليات تدريجية أو أي  ةالصناعيأو العمليات الزراعية  الناتج عنا( بإستثناء الضرر 

 

  -بإستثناء : معدات منزليةأو  ثابتة تبريدأو  تركيبات ماءأي  النفط منأو  جريان الماء -3

  طالنفأو  أجهزة تجري منها المياهأو  مكوناتأ( الضرر ب

 يوم متواصلة  60حدوث الضرر بمنزلك بعد أن أصبح خاليا  لمدة ب( 

 

 .حيوانأو  قطارأو  بمركبةأو  شيء يسقط منهاأو أي  جسام جويةأ، بطائرةاألثر المرتبط  -4

 .الحيوانات المنزلية األليفةأو  ربسبب الحشرات ـ الطيو رالضر استثناءأ( ب
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 فروعها أو  األشجار الساقطة -5

  .مالعب التنسأو  السياج والسور، الضرر للبوابات استثناءب (أ

 

  .كيباتها وأعمدتهاربما يشمل ت هوائيات اإلستقبال الساقطة -6

  .التركيبات وعمود الهوائي، الضرر للهوائي استثناءأ( ب

 

 العسكرية.أو  الشغب، اإلضطرابات المدنية، اإلعتصامات، اإلضرابات العمالية  -7

 

  .المخربينأعمال و اإلجراميةعمال األ -8

 .يوم متواصلة 60الحادث بعد خلو المنزل لمدة  رالضرأو  الخسارة  استثناءأ( ب

  

 العواصف والفيضانات -9

  -:استثناءب

  .مالعب التنسأو  لبوابات، السياج، السورالضرر ب  -أ

  .الضرر بسبب الصقيع -ب

 

 السرقة ومحاولة السرقة  -10

  -: استثناءب

  .أفراد أسرتك عنأو  الضرر الناتجة عنكأو  الخسارة  -ا

  .يوم متواصلة 60الضرر الحادث بعد خلو المنزل لمدة أو  الخسارة  -ب

 

 : الضرر اإلضافي للمباني  أ(1الفصل رقم )
 ما تلتزم الشركة بتغطيته:

 الضرر العارض  -1

  -:استثناءب

 جزء منه أثناء تأجيره أو أي  لمنزل باأ( الضرر 

 اإلنكماشأو  المنزلشغل ، ب( الضرر بسبب البلى الناتج عن اإلستخدام

، المناخية، الهوام، الحشرات، الحيوانات األليفةأو  يع، الظروف الجويةالصق، الجافأو ت( الضرر بسبب العفن الرطب 

 اب التدريجية باألسأو  الفطر

 إستخدام مواد بها عيوب أو ، عيوب التصميم الصناعةث( الضرر بسبب أخطاء 

 كور العادية ج( تكلفة الصيانة وأعمال إعادة الدي

 من أفراد أسرتك أي  من المتعمدةعمال األ ح(

 وثيقة التأمين هذه من آخر  جزءأي  فية ضرر مستبعدأو  تلف أو خسارةأي  خ(

 

 األنابيب والكيبالت  -2

 التي تزود المبنى  يةالعارض للخدمات األرض رالضر

 الضرر الذي ال تكون مسئول عنه قانونا . استثناءأ( ب
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 األدوات الزجاجية والصحية  -3

راميك ياللوحات الحرارية، الس، بما يشمل الوحدات الزجاجية المزدوجة فسقواأل انراكسر الزجاج الثابت على الجد

 الركائز، الحمامات، مقاعد الحمامات واألدوات الصحية األخرى في المباني.، ض الغسيلاحوأو

 

 تركيبات المياه والتبريد  -4

 أي أجهزة مياه منزلية ثابتة بسبب التجميد بالضرر 

 

 ات : ستثناءاال

 البلى الناتج عن اإلستخدام أو رر الناتج عن التآكل ضأ( ال

 يوم متواصلة   60ب( الضرر الحادث بعد خلو المنزل لمدة 

 

 اإليجار والسكن البديل  -5

  -لتالي:امن األسباب المؤمن عليها فإننا سوف ندفع  أليإذا تم إخالء منزلك  

 فقدته بينما كان منزلك غير قابل للسكن  كلكنوتستلمه  نأأ( اإليجار الذي كان من الممكن 

 ب( التكلفة اإلضافية المعقولة لسكن بديل حتى يصبح منزلك مالئم للسكن مرة أخرى. 

 

 .التكاليف التي تكبدتها من غير األذن الكتابي منا يتم استبعاد

 

 التغطية التأمينية خالل البيع  -6

تري الذي يكمل البيع تكون له منفعة التأمين الذي تم توفيره بموجب هذه التغطية شفإن الم، إذا تعاقدت على بيع المباني

 التأمينية حتى تاريخ اإلكمال، إال إن لم تكن المباني مؤمن عليها 

 

  هبوط األرض -7

جزء تقع فيه الممتلكات أي  فيالخسارة للممتلكات المؤمن عليها والناتجة عن هبوط األرض، فوران األرض أو  الضرر

  .من عليهاؤالم

 

  -ات:استثناء

 لكل و أي حادثلاير سعودي  2000 مبلغ التحملأ( 

ما لم تكن تؤثر على المبنى ، الجدران، البوابات واألسوار، الطرق، الممرات، ب( ضرر الساحات، مواقف السيارات

 المؤمن بموجب وثيقة التأمين هذه 

  -ت( الضرر الذي يشمل:

  .السكن العادي وفرش النوم - -1

  .إستصالحهاأو  تسوية األراضي السهلية و / -2

  .إستخدام مواد بها عيوبأو  التصميمأو  عيوب التصنيع -3

  .باألنهارأو  التعرية الساحلية -4
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  .تي يكون أثرها تدريجيا  العوامل ال -5

 والتغييراتوأعمال الهدم  أثناء الحفرياتأو  الضرر الحادث للممتلكات المؤمن عليها أثناء التشييد، التركيبأو  التدمير -6

 الهيكلية.  واإلصالحات

أو أثناء القيام بأعمال الحفريات أو  تركيبهاأو طرف ثالث، أي الضرر الحادث أثناء تشييد ممتلكات أو  . التدمير7

 تغييرات هيكلية. 

  .ناشئ قبل سريان وثيقة التأمين هذهالضرر ال وأتدمير ال( ث)

 ( مبلغ المساهمة المحدد في الجدول فيما يتعلق بأي خسارة في كل مبنى بشكل منفصل. ج)

 مدة تأمين واحدة.أي  خاللوباالجمالي مليون لاير سعودي لكل مبنى واحد لكل مطالبة  14مبلغ يتجاوز أي  (ح)

 

 مسئولية المالك تجاه العامة  -8

حتى حد أقصى وقدره ، للمباني بما يشمل التكاليف الموافق عليها من طرفنا كتابة  (وليس كساكن)نقوم بتعويضك كمالك 

  -عن دفعه فيما يتعلق بـ: والذي تصبح قانونا  مسئواللاير سعودي  1, 000, 000

 مرض أي شخص.أو  وفاة، إصابة جسدية عارضة -1

  .تلكاتمضرر للمأو خسارة عارضة  -2

 

 : استثناءات 

  .مرض أي فرد من أفراد أسرتكأو  غير مباشرة ناشئة عن إصابة، وفاةأو مسئولية مباشرة أي  )أ(

أي  تحت سيطرةأو   لمأهولةأو ا، مملوكةالضرر للممتلكات أو غير مباشرة ناشئة عن خسارة أو مسئولية مباشرة أي  ب(

  .من أفراد اسرتك

 مسئولية ناشئة عن إتفاقية ما لم تكن مثل تلك المسئولية موجودة حتى مع عدم وجود مثل اإلتفاقية المذكورة. أي  ت(

  .مهنةأو  أعمال، وظيفةمسئولية ناشئة عن أي  ث(

 

 التي توفرها هذه التغطية التأمينية.فإن وكيلك الشرعي تكون له الحماية ، : في حالة الوفاةمالحظة

 

 : المحتويات 2الفصل رقم 

 ما تلتزم الشركة بتغطيته:

مالحق المنزل في أو  اب التالية بينما تكون المحتويات في منزلكبالضرر بسبب األسأو  يتم تأمين المحتويات ضد الخسارة

 الجراج:أو 

 

% من إجمالي مبلغ تأمين المحتويات ما لم يبين 25 إلى فيما يتعلق باألشياء القيمة الذي تدفعه الشركةالحد األقصى يصل 

 ذلك.  خالفالجدول 

 

  .الحريق، اإلنفجار، الزالزل -1

  .الدخان -2

  .عمليات تدريجيةأو أي  الصناعية أو  ( بإستثناء الضرر بسبب العمليات الزراعية أ

  -بإستثناء : معدات منزليةأو ثابتة  تبريدأو  ماء تركيباتأي  النفط منأو  جريان الماء  -3
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  .النفطأو  أجهزة تجري منها المياهأو  أ( الضرر لمكونات

 يوم متواصلة  60ب( حدوث الضرر بمنزلك بعد أن أصبح خاليا  لمدة 

 

 حيوانأو  قطارأو  بمركبة أو  شيء يسقط منها أو أي  أجسام جوية ، األثر للمبنى والمرتبط بطائرة -4

 .الحيوانات المنزلية األليفةأو  الضرر بسبب الحشرات ـ الطيور استثناءأ( ب

  

  .فروعهاأو  األشجار الساقطة  -5

 

  .هوائيات اإلستقبال الساقطة بما يشمل تركيباتها وأعمدتها -6

 

  .العسكريةأو  الشغب، اإلضطرابات المدنية، اإلعتصامات، اإلضطرابات العمالية  -7

 

 المخربين اإلجرامية وأعمال عمال األ -8

 يوم متواصلة  60الضرر الحادث بعد خلو المنزل لمدة أو  الخسارة  استثناءأ( ب

 

  .العواصف والفيضانات -9

 

  .محاولة السرقةأو  السرقة  -10

 

  -: استثناءب

  .بالغش والخداع، ما لم يكن المدخل الوحيد الذي تم فيه الغش والخداعالخسارة  -ا

  .من أفراد أسرتكأي  بسببأو الضرر بسببك أو الخسارة  -ب

ملحق أو  الخروج من منزلك أو  جزء منه مستأجر ما لم يكن قد تم إستخدام القوة للدخولأو أي  الخسارة بينما منزلك -ت

 الجراج.أو  المنزل

  .الخروج من منزلكأو  ستخدام القوة للدخولإفقدان المال من منزلك ما لم يتم  -ث

  .الجراجأو  خسارة المال من ملحق المنزل -ج

  .يوم متواصلة 60الضرر الحادث بعد خلو المنزل لمدة أو  الخسارة -ح

 

  رر اإلضافي للمحتويات ضال: أ(2الفصل رقم )

 ما نقوم بتوفير التغطية التأمينية له 
 

 ي ممتلكات أخرى اثناء تواجدها في منزلك. أللسلع المنزلية، األجهزة والتركيبات والضرر العارض  -1

 

  -ات:استثناء

  .األغراض الشخصية واألموال، الضرر للمالبسأ( 

  .جزء منه أثناء تأجيرهأو أي  الضرر للمنزل ب( 
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 .اإلنكماشأو شغل المنزل ، ( الضرر بسبب البلى الناتج عن اإلستخدامت

، المناخية، الهوام، الحشرات، الحيوانات األليفةأو  الظروف الجويةالصقيع، ، الجافأو  ( الضرر بسبب العفن الرطبث

  .األساب التدريجيةأو  الفطر

  .إستخدام مواد بها عيوبأو  تصميم( الضرر بسبب أخطاء الصنعة، عيوب الج

  .الضر بسبب الصيانة، إعادة المنزل لحالته األولى، أعمال التجديدات، النظافة والصبغ( ح

  .مةخ( فساد األطع

 .فقطميكانيكية أو  أعطال كهربائية أو  د( الضرر بسبب أخطاء

  .من أفراد أسرتكأي  أعمال مقصودة مناستثناء أي بذ( 

  .وثيقة التأمين هذهمن آخر  جزءأي  ضرر خاصة مستبعد فيأو خسارة، تلف أي  (ر

 

  .أسريةأو  المحتفظ بها ألغراض خاصة، إجتماعية أو  خسارة األموال المستخدمة  -2

 

  -: استثناءب

  .شهادات التوفير، والمستندات، أ( األوراق المالية، الشهادات

  .ب( اإلهالك في قيمة المال

  .الدفاتر حفظأو إهمال في الدفعيات، اإليصاالت، أو  ت( خسارة المال بسبب أخطاء

  .ث( خسارة المال غير المخطر به الشرطة

  .أغراض مهنيةأو  ظ به ألعمالالمحتفأو  ج( خسارة المال المستخدم 

 

  .لاير سعودي 1000سوف ندفع مبلغ أقصاه 

 

 محتويات الديب فريزر  -3

   -بسبب:، في الديب فريزر، كوالتأخسارة وضرر الم

  .أرتفاع درجة الحرارةأو  إنخفاضأ( 

  .ب( التلوث من أبخرة التبريد

 

تم إبعادها من الديب فريزر بعد حدوث الحادثة المؤمن عليها بموجب الضرر لألغذية التي أو  وف نقوم أيضا  بدفع الخسارةس

 هذه التغطية التأمينية.

 

  -:شريطة أن

 خالل فترة وثيقة التأمين. وباالجمالي ي مطالبة لاير سعودي أل 2, 500ا( لن تكون الشركة مسئولة عن أكثر من 

تقييد الكهرباء من قبل سلطة أو حجب أو الخسارة  بسبب الفعل المتعمد من سلطة إمداد الكهرباء أو ب( يستبعد الضرر 

  .الكهرباء

  .من أفراد أسرتكأي  من طرفأو  الضرر الناتج عن اإلهمال المقصود منك أو  ت( تستبعد الخسارة 

 سنوات.  10ريسور أكثر من الضرر لألغذية في الديب فريزر إذا كان عمر الكمبأو  ث( تستبعد الخسارة 
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 المرايا والزجاج  -4

  .الزجاج المركب في األثاثأو  السيراميك باألثاثأو  إنكسار المرايا والزجاج 

 

 ات : استثناء

  .الضرر لتركيبات اإلضاءةأ( 

  .يوم متواصلة 60الضرر الحادث بعد خلو المنزل لمدة  ب(

 

 ، الفيديو والحاسوب التلفاز -5

والمسجالت والحاسوب المنزلي والمعدات السمعية في منزلك ومستقبالتها ، ، مشغالت الفيديوللتلفازالضرر العارض 

  .الهوائيات()

 

  -ات : استثناء

  .الكهربائية أو أ( األعطال الميكانيكية 

 تجميع، الصيانة، التفكيك لألجهزة.ب( الضرر بسبب النظافة، ال

أو  التسجيل، أشرطة التسجيلأو  غير الحاسوب المنزلي( )ت( الضرر لألشياء التي صممت على أن تكون محمولة 

 األقراص. 

 .يوم متواصلة 60ث( الضرر الحادث بعد خلو المنزل لمدة 

 

 اإليجار والسكن البديل  -6

وف نقود بدفع اإليجار الذي كان من الواجب من األسباب المؤمن عليها، سأي  منزلك غير قابل للسكن وذلك بسبب حإذا أصب

ان تقوم بدفعه ألجزاء من منزلك والتي ليست مناسبة للسكن فيها بتكلفة إضافية معقولة لسكن بديل حتى يصبح منزلك مناسبا  

 % من مبلغ تأمين المحتويات كما هو مبين في جدول وثيقة التأمين.20 اهأقصتدفع الشركة مبلغ مرة أخرى. 

 

 ال الباب أقف -7

سوف نقوم بتعويضك تكاليف ، لمنزلك خالل فترة سريان وثيقة التأمينالخارجية  بامن األبوأي  في حالة سرقة مفاتيح

 إستبدال األقفال والمفاتيح معا  مع تكلفة التركيب. 

 

  .لاير سعودي 500 اهأقصتدفع الشركة مبلغ 

 

 المحتويات التي نقلت مؤقتاً للحديقة  -8

المحتويات والتي تحدث في الفناء ولكن  – 2 الفصل رقمي سبب مؤمن بموجب المحتويات ألضرر أو  خسارة تصل قيمة 

 لاير سعودي . 500حتى  –في إطار حوش األرض التابعة للمنزل 

 باستثناء:

 الخسارة أو الضرر الناتج عن عاصفة أو فيضان (أ
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 اإلنتقال المؤقت  -9

  -أثناء نقلها مؤقتا  من منزلك إلى:، 2 الفصل رقمالضرر للمحتويات ألي سبب مؤمن بموجب أو  الخسارة 

 يقومون بأعمال في حدود المملكة العربية السعودية.أو  بنى يقطن فيه أفراد أسرتكمأو أي سكن خاص ، أ(خزينة بالبنك

  .مكان آخر بالمملكة العربية السعوديةأي  ب(

 

  -ات :استثناء

  .الضرر في إيداع األثاثأو   رةالخسا -1

 .مخربين أو  ر بسبب أشخاص أشراررالضأو  الخسارة  -2

 .الفضيانات للممتلكات التي ليست بالمبنىأو  الضرر بسبب العواصفأو  الخسارة  -3

  .الخروج من المبنىأو  الضرر بواسطة السرقة ما لم تستخدم فيها القوة للدخولأو  الخسارة  -4

 

  لى مستوى العالم المسئولية القانونية والمسئولية الشخصية ع. 10

دفعها ملتزما بمن أفراد أسرتك أو أي  التي تكون أنت، نقوم بتعويضك بما يشمل التكاليف الموافق عليها كتابة من طرفناس

  -فيما يتعلق بـ:

  .ي شخصالمرض ألأو  الوفاة ، اإلصابات الجسيدة العارضة -1

  .ضرر العارض للممتلكاتالخسارة وال -2

 

  -الناشئ عن:

  .غير مالكين( لمنزلك)ساكنين أي  -أ

 يوم متصلة.  30عالميا  خالل زيارة مؤقتة لمدة ال تتجاوز أو  بالملكة العربية السعوديةبأي صفة شخصية أخرى  -ب

 

   -:شرط أالب

غير كندا والواليات المتحدة األمريكية ، التكاليفلاير سعودي ألي مطالبة  بما يشمل  1, 000, 000تتجاوز مسئوليتنا 

 لاير سعودي لكل مطالبة بما يشمل التكاليف.  250, 000حيث يسري عليهما حد مخفض وقدره 

 

 ات  استثناء

 .من أفراد أسرتكأي  سيطرةأو  التي في حيازة أو  الضرر للممتلكات المملوكة  أو أ( الخسارة 

  .تفاقيةاإلوجود على الرغم من عدم المسئولية موجودة  تلك ما لم تكن  ،ب( االتفاقية

  .بأي من أفراد أسرتكأو  المهنة الخاصة بكأو  ت( التشغيل، األعمال

أو  الزوارق، الطائرات، الطائرات النموذج ، غير معدات البستنة()بالكهرباء أو  ث( المركبات التي تعمل ميكانيكيا  

 من أفراد اسرتك .أو أي  تحت سيطرتكأو  التي في حيازة أو  الكرفانات المملوكة 

 بإستثناء منزلك( التي تحفظ فيها عادة ) التي تفر من األرض ج( الحيوانات 

  -الضرر الناتج عن:أو  ي من أفراد أسرتكالمرض ألأو  ح( اإلصابة، الوفاة

  .من أفراد أسرتكأو أي  المباني من قبلك أو ملكية األرض  -1

  .من أفراد أسرتك غير منزلكأي نزل مأو  أرضشغل  -2

  .متعمدفعل أي  -3
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  .ناشئ عن العمل الذي استخدموا للقيام به وأعقد عمل  -4

  .رتكسي من أفراد أألأو  مهنتكأو  عملك، أعمالك التجارية -5

  .عامل منزل لديكأي أو الى  من أفراد أسرتكأي  فيروس بواسطةأو  مرض معدي أي  نقل -6

 

فإن ممثليهم الشخصيين الشرعيين تكون لهم الحماية المتعلقة بهذه التغطية ، من أفراد أسرتكأي وفاة أو  في حالة وفاتك 

 التأمينية. 

 

  ةالمنزلي العمالة –مسئولية صاحب العمل  -11

 تسري هذه التغطية التأمينية فقط إذا ذكرت في جدول وثيقة التأمين خاصتك.

 

المؤمن له ضرررررد المسرررررئولية القانونية، غير تلك المنصررررروص عليها بموجب قانون تعويض العمال تقوم الشرررررركة بتعويض 

اإلصررررابات( في )المتعلقة باإلصررررابات ألي موظف منزلي في خدمة المؤمن له والتي تحدث نفقات  التكاليف والللتعويض و

 المنزلية بموجب عقد الخدمة معك.الخدمة بسبب  وأالمملكة العربية السعودية خالل مدة التأمين والناشئة عن 

 

  -:شريطة أن

  .شاملة التكاليف الموافق عليها كتابة من قبلناسعودي لاير  250, 000أ( ال تدفع الشركة أكثر من 

مطالبات فيما يتعلق باإلصرابات أو  مزعومة مهما تكن ألي مطالبة أو  مسرئولية فعلية أي  ب( ال تكون الشرركة مسرئولة عن

كمية من أو  مسررببة باألسرربسررتوس بأي شرركل من األشرركال أو  منسرروبة إلى أو  نتيجة أو  غير مباشرررة ناتجة عن أو  مباشرررة 

 الكميات.

المتعلق بأي أو  مهنتك أو  أعمالك ، المرض الناشئ عن خدمتك، اإلصابات،  أو الضرر للممتلكاتأو  ت( تستبعد الخسارة 

 من أفراد أسرتك.  

 

 ي  الضرر مسئولية المستأجر ف -12

% من مبلغ التأمين للمحتويات التي تكون مسرئول عن دفعها 20يتم توفير حتى حد ، منزلك ولسرت المالكلإذا كنت مسرتأجر 

  -، وذلك لـ:بموجب شروط إتفاقية اإليجار الخاصة بك

  .غير الحريق()المحتويات  – 2رقم  الفصلي سبب من األسباب المبينة في ألأ( المباني: الضرر للمباني الخاصة بمنزلك 

 2رقم  الفصلمن األسباب المبينة أي  تركيبات الممتلكات لمنزلك منأو  ب( الديكور والتركيبات :الضرر للديكور الداخلي

  .المحتويات –

  .الضرر العارض للخدمات تحت األرضية التي تزود المبانيت( األنابيب والكيبالت: 

، حدات المزدوجةواألبواب، السررقف بما يشررمل ال، نكسررار الزجاج المثبت على الجدرانإث( األدوات الزجاجية والصررحية: 

 المراحيض، واألدوات الصحية األخرى بالمباني. ت،أحواض الحمامات، الحماما، اللوحات الشمسية وأحواض الغسيل

 

 حد وثيقة التأمين / المبلغ المستحق الدفع :

 ي فترة تأمين واحدة من مبلغ التأمين للمحتويات ألكحد أقصى %  20 إلى المبلغ المستحق الدفعيصل 

 

 األثاث أثناء النقل  -13
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الضررررر للمحتويات خالل النقل عن طريق البر عن طريق مقاولين مهنيين من منزلك مباشررررة إلى أو  الخسرررارة العارضرررة 

 ة.المنزلين بالمملكة العربية السعودي بما يخضع إلى أن يكون كالمنزلك الجديد 

 

 ات : استثناء

  .لاير سعودي إضافة إلى النفقات المبينة في الجدول 250أ( مبلغ المطالبة األولى 

  .ب( خسارة المال

الطفيليات ، اإلهالك، الهوام، الحشرررررررات، الحيوانات المنزلية األليفة، ت( الضرررررررر بسرررررربب البلى الناتج عن اإلسررررررتخدام

 والفطريات.

  .أثناء التخزينضرر الممتلكات أو  ث( خسارة

  .ج( خسارة الممتلكات الشخصية للزائرين

ضرررررر الخزف، الزجاج، الفخار، واألشررررياء األخرى ذات الطبيعة الهشررررة التي تتم تعبئتها وتغليفها من قبل أو  ح( خسررررارة 

 مغلفين مهنيين.

  : الممتلكات الشخصية (3) الفصل رقم

 ما تلتزم الشركة بتغطيته
يوم  60مكان بالمملكة العربية السررعودية وحتى أي  من أفراد أسرررتك. تسررري التغطية التأمينية فيي ألالممتلكات المملوكة 

 فترة تأمين.أي  في مختلف أنحاء العالم في

 

 ات: ستثناءاال

  3 للتغطية التأمينيةات عامة استثناءالضرر المبينة أدناه تحت " أو  أ( الخسارة 

 مهنية أو ض أعمال تجارية أشياء مستخدمة بمفردها ألغراأي  ب(

تحت أو  الممتلكات في حوزتكأو  طالب ما لم يكن المال أو  الضرررررررر للممتلكات، المال لتلميذ مدرسررررررةأو  ت( الخسررررررارة 

 حوزة وسيطرة زوجتك/ زوجك. أو  سيطرتك 

 

 الضرر العارض لألشياء الثمينة، المالبس واألغراض الشخصية أو  الخسارة  -1

  -ات:استثناء

 لاير سعودي  5, 000أغراض شخصية تتجاوز قيمتها أو  مقتنيات ثمينة، مالبس،أي  أ(

 ب( الدراجات 

 ت( المعدات الرياضية والمالبس الرياضية الخاصة 

 

 البطاقات المصرفية وبطاقات اإلئتمان  -2

هم لبطاقات اإلئتمان، سوف تقوم الشركة بتعويضك عن الخسارة من اإلستخدام بالغش واإلحتيال من أشخاص غير مصرح ل

 البطاقات المصرفية والنقدية الصادرة في المملكة العربية السعودية.، الشيكات

شرطة بها وفي حالة بطاقات اإلئتمان عدم إخطار الجهة المصدرة خالل  ستبعد الخسائر التي لم يتم إخطار ال ساعة  24ا( ت

 من إكتشاف الحالة. 

  .خدام بالغش واإلحتيال من قبل أشخاص غير مصرح لهم للبطاقاتب( تستبعد الخسارة الناشئة عن اإلست
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 المستندات  فقدان -3

 تسري هذه التغطية التأمينية فقط إن كانت مذكورة في جدول وثيقة التأمين خاصتك.

التي اإلقامة أو  تصررريح العمل، تصررريح الدخول و /، رخصررة القيادة، السررفر تقوم الشررركة بتعويض تكلفة نسررخة من جواز

 يوم في فترة التأمين. 60رى في العالم ليس أكثر من ختتلف عرضا  في اإلطار الجغرافي وأثناء التواجد مؤقتا  في أماكن أ

لاير سعودي لكافة المستندات خالل فترة  3000لاير سعودي للمستند بما يخضع لمبلغ أقصاه  1000أقصى مبلغ للتعويض 

 التأمين.

 

 شريطة أن:

إذا تم تطبيقها والنفقات األخرى  –رسررروم اإلعالن، الغرامات والجزاءات ، ض للتكلفة لعمل نسرررخة المسرررتندأ( يكون التعوي

 .تقديم الفواتير الدالة عليهاالتي يجب 

 وطفلين يقيمان عادة معك، الزوجة / الزوج، ب( تسري هذه التغطية التأمينية عليك

يوم في مختلف انحاء العالم خالل فترة  60عربية السررررررعودية وحتى مكان بالمملكة الأي  تسررررررري هذه التغطية التأمينة في

 التأمين.

 

  -ات:استثناء

 لاير سعودي كمبلغ مطالبة أولى لكل خسارة  100 -أ

 التالف والتي من المفترض أن تتحملها إذا لم تكن هنالك حالة فقدان للمستند أو  تمديد المستند المفقود أو  تكاليف تجديد  -ب

 

 ات الرياضية المعد -4

 فرد من أفراد أسرتك أي  الضرر العارض للمعدات الرياضية والمالبس الرياضية التي يملكهاأو  الخسارة 

 

  -ات:استثناء

 " 3ات عامة للتغطية التأمينية استثناءالضرر المبين أدناه تحت " أو  أ( الخسارة 

المركبات، ، أنواع الرياضررررة المائيةب( معدات تسررررلق الجبال، إسررررتكشرررراف الكهوف، التزلج، ركوب األلواح الشررررراعية، 

 القاطرات، الكرفانات، القوارب، السفن، الطائرات وملحقاتها 

 ت( الكائنات الحية 

 ث( المالبس غير المالبس الرياضية المعينة 

 ج( الدراجات 

 الرياضة المهنية اإلحترافية. أو  غير الذي يكون على القدمين()الضرر أثناء اإلشتراك في سباق منظم أو  ح( الخسارة

 الضرر للمضارب، مضارب الكريكيت، مضارب الجولف أثناء اللعب أو خ( الخسارة

 الضرر.أو  الجولف ما لم تكن في حقيبة الجولف وقت الخسارة  لكرات رالضرأو  د( الخسارة

 

 ات الدراج -5

 ي من أفراد أسرتك دراجات ألالضرر العارض لأو  الفقدان

 

  -ات:استثناء

 " 3ات عامة للتغطية التأمينية استثناءالضرر المبين أدناه تحت " أو  أ( الخسارة 
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 تم تدعيمها بجهاز أمن وحماية أو  جزء منها ما لم تكن الدراجة في مبنى مغلقأو  ب( سرقة الدراجة 

 الدراجة المستخدمة في سباقضرر أو  ت( فقدان

 الملحقات ما لم تكن الدراجة قد فقدت في نفس الوقت أو  ضرر اإلطاراتأو  ث( فقدان

 

يوم في مختلف أنحاء العالم خالل  60مكان في المملكة العربية السررررعودية وحتى أي  مالحظة: تسررررري التغطية التأمينية في

 فترة التأمين 

 

  -: 3ينية ات عامة للتغطية التأماستثناء

 

  -تعويض للتالي:أي  دفع الشركةتال 

 الضرر الناتج عن البلي بسبب اإلستخدام  (أ

 الصيانة، إعادة الدراجة لحالتها األولى والتجديدات، الضرر الناتج عن النظافة (ب

 الضرر بسبب الهوام، الحشرات، الحيوانات المنزلية األليفة، العفن الفطري والفطريات  (ت

 كهربائية أو  الضرر الذي يكون فقط بسبب أعطال ميكانيكية  (ث

 سلطة أي  المصادرة من قبلأو  الضرر بسبب التوطين أو  الخسارة  (ج

 الخسارة بسبب الغش ما لم يكن مدخل واحد إستخدم باإلحتيال لدخول منزلك (ح

 

 ات عامة(: استثناء6المادة رقم )
 

 ما ال تشمله التغطية التأمينية 
 

 اإلشعاعي ومخاطر الحروب التلوث -1

أي خسارة أو ضرر للممتلكات، المسئولية القانونية، النفقات، الخسارة التبعية، أو اإلصابة الجسدية المباشرة  أو غير المباشرة 

  -والتي تكون بسبب  أو ناشئة عن  أو منسوبة إلى:

 نووية من إحتراق وقود نووي  أ( أشعاعات متأينة أو تلوث باإلشعاع من أي وقود نووي أو من أي نفايات

 ب( المكونات اإلشعاعية، السامة، المتفجرات، أو الخطرة ألي  تركيبات نووية قابلة للتفجير أو مكونات نووية متعلقة بها 

ت( أي مسئولية، خسارة، تكلفة ونفقات مهما تكن طبيعتها مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو ناتجة عن  أو ناشئة عن أو على 

مفاعل نووي، إشعاع نووي أو تلوث نووي بغض النظر عن أي سبب آخر يساهم متزامنا   أو بأي طريقة أخرى في صلة ب

 الخسارة.

 ث( الحروب، اإلجتياح، أعمال العدو األجنبي، العدوان أو العمليات الشبيهة بالحروب )سواء أعلنت الحرب أم ال(

 ة عن  أو على صلة باي تنظيم ج( أعمال األرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص نياب

 

لغرض هذا البند يقصد بـ " اإلرهاب" إستخدام العنف ألسباب سياسية وتشمل إستخدام العنف لغرض إحداث الخوف للعامة  

 أو أي جزء من العامة. 

 

 اإلنفجارات الصوتية  -2



 شركة العالمية للتأمين التعاوني                
 المقر الرئيسي     

 ، الطابق الثاني، بناية العبد اللطيف، شارع األمير محمد بن عبد العزيز203مكتب رقم           
 11442الرياض  6393ص.ب.  السليمانية،                                        

  (سجل تجاري رقم 1010287831)

 

 وثيقة تأمين المنزل
 

                                                         17  المنزلوثيقة تأمين 

 مكاتبنا

 0096614645457، الفاكس: 0096614651520الهاتف:  -، الطابق الثاني، بناية عبد اللطيف، شارع التحلية، السليمانية 203الرياض: 

 0096626927125، الفاكس: 0096626927085الهاتف:  - 21451،جدة2374الطابق األول، بناية العبيكان، شارع األمير سلطان،حي الزهراء ص.ب.  جــدة:

 0096638954051، الفاكس: 0096638985570الهاتف:  -، الطابق الثانى، مركز العليا،شارع مكه المكرمه، الخبر 202الخبر: 
alamiya.insurance@sa.rsagroup. com    البريد اإللكتروني:                 

www.alamiyainsurance.com.sa :الموقع اإللكتروني 

 

 بسرعة الصوت  أو تتجاوزها. الخسارة أو الضرر بسبب موجات الضغط من الطائرات أو أي أجسام جوية أخرى تسافر 

 

 الضرر الحالي  -3

 أي خسارة  أو ضرر يحدث قبل بدء التغطية التأمينية 

 

 فقدان القيمة -4

تغطية التأمينية  ( من ال1فصل رقم ))ب( من تسويات المطالبات لل 2خسارة في قيمة الممتلكات غير تلك المحددة في الفقرة 

 هذا األساس.إذا كان يتوجب تسوية المطالبة على 

 

  البلي / التمزق باإلستعمال -5

  تدريجينتيجة أي سبب 

 

 الخسارة التبعية -6

 الخسارة التبعية من أي نوع وبيان من قبلك  أو من أفراد أسرتك 

 

 تماثل األشياء  -7

سقة، لون أو تكاليف إستبدال أي أشياء لم تتضرر أو أجزاء تشكل جزء من مجموعة، جناح  أو أي شيء آخر بطبيعة متنا

 تصميم عندما يحدث له ضرر في جوانب قابلة التحديد أو لجزء محدد وال يمكن لإلستبدال أن يكون مماثل لما كان عليه. 

 

 فيروس نقص المناعة  -8

ليس هنالك أي قسم في وثيقة التأمين هذه يسري على وال تشمله هذه الوثيقة ألي مطالبة ناشئة مباشرة  أو غير مباشرة من 

إصابة، مرض/ وفاة، خسارة، نفقات، أو أي إلتزامات آخرى تعزي إلى فيروس نقص المناعة )إتش أي في( و / أو  أي

 مشتقات متحولة عنه  أو متغيرات متعلقة به، مهما تكن أسبابها. 

 

 المخاطر السياسية  -9

الل  أو نتيجة مباشرة  أو غير مباشرة يستبعد هذا التأمين الخسارة، الضرر، التكلفة  أو النفقات والناتجة عن  أو من خ

  -ألي من التالي:

 الحروب، اإلجتياح، أعمال العدو األجنبي، العدوان  أو العمليات الشبيهة بالحروب )سواء أعلنت الحرب أم ال(  (أ

التمرد، العصيان المدني بما يصل لحد اإلنتفاضة الشعبية، اإلنتفاضة العسكرية، الحصار، التمرد،  الثورات  (ب

العسكرية  أو إغتصاب السلطة، اية أفعال ألي شخص يعمل نيابة عن  أو على صلة بمنظمة ذات أنشطة موجهة 

أو التأثير عليها بإٍستخدام اإلرهاب أو العنف، لإلطاحة بالقوة بأي حكومة سواء كان ذلك واقعا   أو بحكم القانون 

األحكام العرفية، المصادرة،  أو التأميم،  أو اإلستيالء  أو التدمير  أو الضرر للممتلكات بواسطة  أو بموجب أمر 

 حكومي  أو من سلطة محلية. 

 

 اإلرهاب  -10
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طبيعتها والتي تكون مباشرة  أو غير مباشرة يستبعد هذا التأمين الخسارة، الضرر، التكلفة  أو النفقات مهما تكن  (أ

بسبب أو على صلة بأي اعمال إرهابية بغض النظر عن أي سبب آخر أو حدث يساهم بالتزامن أو بأي طريقة 

 أخرى في الخسارة.

لغرض هذا االستثناء يقصد بالعمل اإلرهابي أي عمل بما يشمل ومن غير أن يقتصر على غستخدام القوة  أو  (ب

أو التهديد بهما، من أي شخص  أو مجموعة أشخاص، سواء كان بمفرده  أو نيابة عن أو على صلة العنف و / 

بأي تنظيم / تنظيمات، وتكون مرتكبة ألسباب سياسة، دينية، أيديولوجية  أو ما يماثلها من أغراض بما يشمل 

 مة. النية في التأثير على أي حكومة و / أو إحداث الخوف للعامة  أو لجزء من العا

يستبعد هذا االستثناء ايضا  الخسارة، الضرر، التكلفة أو النفقات مهما تكن طبيعتها والتي تكون مباشرة  أو غير  (ت

 مباشرة بسبب  أو ناتجة عن أي إجراء يتخذ للسيطرة  أو منع  أو كبح أي بأي طريقة يتعلق بأي عمل إرهابي. 

سارة، ضرر، تكلفة أو نفقات لم تتم تغطيتها بهذا التأمين فإن إذا إدعت الشركة أنه بموجب هذا االستثناء أن أي خ (ث

 عبء إثبات العكس يكون على المؤمن له.

في حالة كان أي جزء من هذا االستثناء غير صالح أو غير قابل للتطبيق، فإن بقية االستثناءات تظل سارية  (ج

 وكاملة األثر. 

 المخاطر اإللكترونية -11

  -نية على:ال تشمل هذه التغطية التأمي

  -ا( أي ضرر للبيانات، والتي تشمل ومن دون أن تقتصر على التالي:

 ضرر أو تلف أو فساد البيانات سواء كان ذلك كليا   أو جزئيا   -1

 اإلستخدام  أو التعامل  أو التعديل غير المصرح به في البيانات  -2

 نقل البيانات غير المصرح بها الي أي طرف ثالث  -3

 ء تفسير أو إستخدام للبيانات الضرر الناتج عن سو -4

 الضرر الناتج عن أي خطأ مشغل فيما يتعلق بالبيانات  -5

 

  -مباشرة  أو غير مباشر عن:بشكل ب( أي ضرر للممتلكات المؤمن عليها والناشئ 

 إنتقال  أو اثر أي فيروس  -1

 الوصول غير المصرح به للنظام  -2

التداخل مع أي وسائل إتصال إلكترونية مستخدمة في القيام بأعمال المؤمن له بما يشمل ومن غير أن يقتصر ذلك  -3

 على أي قصور في أداء أي موقع على الشبكة أو وسائل إلكترونية لإلتصال 

ات المؤمن أعطال  أو قصور النظام في أي حالة غير الضرر للممتلكات المؤمن عليها وذلك بسبب أي من التغطي -4

 عليها بحيث أن مثل ذلك الضرر ال يكون ناتجا  عن أي أفعال كيدية  أو إهمال،  أو 

 أي من الحاالت الطارئة المبينة في الفقرة )أ( أعاله.   -5

 

 ت( تسري التعريفات التالية على هذا االستثناء 

كات المؤمن عليها أو أي خسارة  أو الضرر : يقصد به ألغراض هذا االستثناء الخسارة أو الدمار أو التلف للممتل -1

 تلف أو ضرر للبيانات 

البيانات/ يقصد بها المعلومات الموضحة أو المخزنة إلكترونيا  بما يشمل ومن غير أن يقتصر ذلك على الرمز،  -2

 سلسلة التعليمات، نظم التشغيل، البرمجيات و البرامج الثابتة
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لجزئي  أو عدم القدرة فيما يتعلق بتوفر الوظيفة و / أو األداء أو يقصد بأعطال النظام العطل / الفشل الكلي  أو ا -3

غير ذلك من النظام سواء كان مملوك أو غير مملوك للمؤمن له للعمل في أي وقت من األوقات كما هو محدد أو 

 مطلوب في ظروف أنشطة أعمال المؤمن له 

اصة باإلتصال المتصلة بالحاسوب بمعالج يشمل النظام أجهزة الحاسوب والمعدات األخرى اإللكترونية والخ -4

أي تركيبات  -لتجنب أي لبس -البيانات إلكترونيا  )الميكروشيب( وأي شيء يعتمد عليه ألي جزء من التشغيل ويشمل

 حاسوب.

الميكروشيب: وحدة حاسوب مصنعة بمقياس صغير ألغراض منطق البرنامج و /  أو ذاكرة الحاسوب وتشمل  -5

 ء تحكم صغيرة.دوائر متكاملة وأجزا

الفيروس: رمز برمجي مصمم لتحقيق اثر غير مرغوب فيه  أو غير مصرح به  أو تشغيل عند تحميله في النظام  -6

ينتقل بين النظم من خالل اإلنتقال بين نظم الحاسوب من خالل شبكات إضافية  أو اإلنترنت  أو البريد اإللكتروني 

رامات أقراص صلبة  أو غير ذلك سواء كان ينطوي على تكرار أو مرفقات بهما أو من خالل أقراص مرنة  أو 

 ذاتي أم ال. 

 

يستبعد ذلك ايضا  الخسارة، الضرر، التكلفة أو النفقات مهما تكن طبيعتها مباشرة أو غير مباشرة مسبب أو ناتجة عن أو على 

 صلة باي إجراء للتحكم، منع أو كبح بأي طريقة بتعلق بأي عمل إرهابي.

 

الشركة أنه بموجب هذا االستثناء أن أي خسارة، ضرر، تكلفة أو نفقات لن يتم تغطيتها بهذا التأمين فإن عبء  إذا إدعت

 إثبات العكس يكون على المؤمن له.

 

 في حالة كان أي جزء من هذا االستثناء غير صالح  أو غير قابل للتطبيق، فإن بقية االستثناءات تظل سارية وكاملة األثر.

 

 

 شروط وثيقة التأمين(: 7المادة رقم )
 شروط خاصة تسري على مجمل وثيقة التأمين أي  يقصد بها الشروط التي مع

 

  شروط وبنود وثيقة التأمين -1

 يجب عليك وعلى أفراد أسرتك الذي تشملهم التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة التقيد بالشروط والبنود 

 

 اإلحتياطات  -2

الحادثة والحفاط على الممتلكات المؤمن عليها أو  خاذ كافة الخطوات المعقولة لمنع حدوث الخسررارة والضرررريجب عليك إت

 بحالة وصيانة جيدة.

 

  وثائق تأمين أخرى -3

ا نالمسرررئولية القانونية كما تغطيها وثيقة التأمين هذه، فإن وأالضررررر  أو إذا كانت هنالك تغطية تأمينية أخرى تغطي الخسرررارة

 مطالبة.  أي  ندفع من طرفنا أكثر من النسبة المتناسبة معلن 
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 اإللغاء  -4

 هــذه الوثيقة في أي وقت في الحاالت التالية: إلغاءيمكن 

 التأمين المذكورة في الجدول )أ(؛ التأمين وفقا  لشروط سداد قسط الوثيقة بتسديد قسط عدم قيام صاحب )أ(

بأي ضمان أو تقليل المخاطر بالطريقة وخالل الوقت الالزم والذي  الوثيقة باإللتزام عدم قيام صاحب )ب(

 أوضحته الشركة في هـذه الوثيقة أو خطيا ؛

 جوهرية؛ إذا كان هنالك إفصاح لبيانات كاذبة او وصف خاطئ او عدم اإلفصاح بأي وقائع )ج(

، وشروط أو رفض أية مخاطربقبول ى تقدير الشركة في إتخاذ القرار الحقائق الجوهرية هي التي تؤثر عل )تعريف:

المخاطر، تأمين  في باالستمرارالشركة  قرارساري المفعول، تؤثر على بالنسبة للتأمين . اقبوله المخاطر في حالقبول 

 .(ذلك التأمين إذا تم قبولهوكذا شروط 

 ؛الوثيقة بهذه الوثيقة، او تغييرت بشكل جوهري وأساسي من قبله إذا انتفت رغبة صاحب )د(

 إذا حدث تغيير جوهري في الوظيفة أو اإلجراءات أو العملية أو اي تغيير جوهري في المخاطر. )هـ(

 

الوثيقة إخطار خطي بذلك قبل  إلغاء هـذه الوثيقة، سوف تمنح صاحب وبإستثناء ما هو مـذكور في )ج(، عندما تقرر الشركة

بناء   الغاء الوثيقة عن الفترة التي لم تنتهي. وعندما تقرر الشركة التأمين يوما ، كما يتوجب عليها أن تعيد نسبة من قسط 30

الخاص  التأمين تسديد كامل قسط على الفقرة )ج( أعاله، يسري اإللغاء من تاريخ بدء سريان الوثيقة، ويتوجب على الشركة

 التأمين. بفترة

 

بنسبة الفترة القصيرة  في هـذه الحالة تحتفظ الشركةالوثيقة، و في أي وقت، بناء  على طلب صاحب يمكن إلغاء هــذه الوثيقة

 التأمين، كما هو ُمفصل ادناه: من قسط

 نــسبة قسط التأمين السنوي التي تحتفظ بها الشركة فــــــــترة الــــــتأمين

 %12.50 ال تزيد عن اسبوع واحد

 %25.00 ال تزيد عن شهر واحد

 %37.50 ال تزيد عن شهرين

 %50.00 ثالثة اشهرال تزيد عن 

 %62.50 ال تزيد عن اربعة اشهر

 %75.00 ال تزيد عن ستة اشهر

 %87.50 ال تزيد عن ثمانية اشهر

 %100.00 تــزيد عن ثمانية اشهر

 

، إذا كان هناك أي ةقصرريرال جدول المددعلى أسرراس  جزء من قسررط التأمين، فإن الشررركة غير ملزمة بأن تعيد أي ومع ذلك

 .الوثيقة هذه مدفوعة أو مستحقة بموجب معلقة أو غيرمطالبات 

 

 اإلخطار بالمطالبة  -5

، كتابة. إذا كانت هنالك سرقةوقت ممكن أسرع في عليك إخطارنا ، عند علمك بمطالبة ممكنة بموجب وثيقة التأمين هذه

عليك أن توفر  ،أنه وعلى نفقتك. كما وقت ممكنأسرع في أعمال عدوانية عليك إخطار الشرطة أو  محاولة سرقة، تخريب، 

أو  وثيقة، إستدعاءات أي  القيمة.أو  لنا كافة التفاصيل واإلثباتات التي نطلبها، بما يشمل تقديرات مكتوبة وإثبات الملكية 
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ا ألي من أفراد أسرتك فيما يتعلق بمطالبة ممكنة يجب عليك إرسالها لنا في الحال. كمأو  مستندات قانونية أخرى أعطيت لك

 مراسالت من غير موافقتنا. أي  أنه ال يجب عليك الرد على

 

 

  إجراء المطالبة -6

مطالبة من غير أي  تتفاوض حولأو  تنفيأو  ،مساعدة نطلبها كما يجب عليك أال تقرأو  معلوماتأي  يجب عليك أن توفر لنا

 ممتلكات لنا.أي  كما ال يمكن التنازل عنموافقتنا المكتوبة. 

 

  لتغطية التأمينية: المبانيأ( من ا1( و)1لفصلين رقم )المطالبات لتسوية  -7

أي  ستبدالها، سوف ندفع لك تكلفةإأو  ي من األسباب المؤمن عليها وتمت صيانتهاأإذا كانت قد تضررت أجزاء المباني ب -1

  -في وقت الخسارة: تخفيض لبلى والتلف الناتج عن اإلستخدام إذا كانأي  أعمال ضرورية تم القيام بها من دون

 أ( كانت المباني في حالة صيانة جيدة 

 ب( كان مبلغ التأمين ليس أقل من تكلفة إعادة بناء المباني 

 

كانت المباني ليست أو  إستبدالها، أو  ي من األسباب المؤمن عليها ولم تتم صيانتها أإذا كانت قد تضررت أجزاء المباني ب -2

  -التالي: –بناء على إختيارك  –فإننا ندفع ، مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة بناء المبانيكان أو  في حالة صيانة جيدة،

 أو  التحسين أو  التلف، بلى نتيجة اإلستخدام الطبيعيأي  تكلفة إصالح الضرر مخصوما  منها مخصص (أ

 الفرق بين قيمة المباني قبل التلف والضرر وقيمتها بعده  (ب

 

 ي من األسباب المؤمن عليها قد تم إصالحها أإذا كانت أجزاء المباني التي تضررت ب، ضا  التاليكما أننا سوف ندفع أي -3

  -إستنبدالها:أو 

 الرسوم  (أ

 إزالة الحطام  (ب

 متطلبات السلطات المحلية  (ت

 يجار والسكن البديل اإل (ث

 

  -ي حادثة واحدة :أاقصى مبلغ مستحق الدفع فيما يتعلق ب -4

 لمباني : مبلغ التأمين  (أ

 % من مبلغ التأمين للمباني إضافة للمبلغ المدفوع للمباني 20 –لإليجار والسكن البديل  (ب

 

 مبلغ التأمين للمباني لن يتم تخفيضه بعد دفع المطالبة  -5

 

 تغطية التأمينية: المحتويات أ( من ال2( و)2فصلين رقم )تسوية المطالبات لل -8

 المؤمن عليها.  الضرر بأي من األسباب أو  بعد حدوث الخسارة 

 تبدال كجديد.سالضرر يكون مبلغ التأمين بموجب هذا القسم على األقل مساويا  لتكلفة اإلأو  بحيث أن وقت الخسارة -1

  -بناء على إختيارنا نقوم بأي من التالي: -2

 دفع تكلفة الصيانة  -أ
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 دفع تكلفة اإلستبدال كجديد  -ب

 اإلستبدال كجديد  -ت

 تضررت أو  دفع نقدي ألي أشياء فقدت  -ث

 

 التمزق والتحسين ، للمالبس يمكن أن نقوم بعمل خصم للبلى بسبب اإلستخدام -3

الضرر ليس كما وصف أعاله، يمكن أن نقوم بعمل خصم للبلى بسبب أو  إذا كان مبلغ التأمين وقت الخسارة  -4

 تضررت.  أو  التحسين لكافة األشياء التي فقدتأو  التمزق ، اإلستخدام

تغطية التأمينية: المحتويات يكون مبلغ من ال 2فصل رقم ي حادثة واحدة للأالدفع فيما يتعلق باقصى مبلغ مستحق  -5

 للحدود التالية ما لم يبين الجدول زيادة في المبلغ. وفقامين أالت

 

 % من مبلغ تأمين المحتويات 25  ا( األشياء الثمينة إجماال  

 لاير سعودي  20, 000  ب( حد أقصى صنف واحد 

 لاير سعودي 1, 000    نقودالت( 

 لاير سعودي 1, 000 ث( الممتلكات الشخصية للزائرين 

 لاير سعودي 2, 500  ج( محتويات الديب فريزر

 لاير سعودي 500  ح( المحتويات في الحديقة 

 لاير سعودي   500   خ( إستبدال األقفال 

 

 تغطية التأمينية: الممتلكات الشخصية ( من ال3فصل رقم )تسوية المطالبات لل -9

  -من التالي:أي  بناء على إختيارنا نقوم بدفع

 دفع تكلفة الصيانة  -أ

 دفع تكلفة اإلستبدال كجديد  -ب

 اإلستبدال كجديد  -ت

 تضررت أو  دفع نقدي ألي أشياء فقدت  -ث

 

  -ي حادثة واحدة :أالمبلغ المستحق الدفع: المبلغ المستحق الدفع فيما يتعلق ب

، مبلغ التأمين بما يخضع ةالمال، البطاقات الشخصي، لألشياء القيمة غير المحددة، المالبس واألغراض الشخصية -1

  -للتالي:

 لاير سعودي  5000  صنف واحد أي  أ(

 لاير سعودي  1250   النقودب( 

 لاير سعودي  2500  والمصرفيةت( بطاقات اإلئتمان 

 

 مبلغ التأمين  لألشياء القيمة المحددة -2

 مبلغ التأمين   المعدات الرياضية  -3

 مبلغ التأمين    الدراجات -4

 

 في الحقوق الحلول -10
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تسرررمح لنا بالقيام بإسرررمك بكافة الخطوات  -بناء على طلبنا –قبل وبعد دفع مطالبتك بموجب وثيقة الـررررررررتأمين هذه فإنك 

 تكاليف ونفقات متعلقة.أي  شخص آخر. سوف نقوم بدفعأي  الضرورية إلنفاذ حقوقك ضد

 

 االلتزام بالشروط -11

 المطالبات الناشئة عن هذه الوثيقة ما لم يتم االلتزام بشروط وإقرارات هذه الوثيقة من قبل المؤمن له. ال تلتزم الشركة بدفع

 

 حل النزاعات -12

لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات في حال نشوء أي نزاع أو جدال حول هذه الوثيقة، يتم إحالته وتسويته من قبل 

والتعديالت والملحقات التابعة  12/7/1403بتاريخ  46وفقا لقوانين لوائح التحكيم الصادرة بمرسوم ملكي رقم م/ التأمينية

 له.

 

 توزيع الفائض  -13

الحصول  فىالحق  ألصحاب الوثائقمن الالئحة التنفيذيّة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني،  70وفقا  ألحكام المادة 

، الذي تحقّقه الشركة من خالل عمليّات التأمين، وذلك إّما مباشرة ، أو من خالل وجد إن% من الفائض ، 10على نسبة 

  (.SAMAتوافق عليه مؤّسسة النقد العربي السعودي ) حسبماية، تالتخفيض القسط العائد للسنة ال

 

 واجب التطبيقوالقانون القضائي االختصاص . 14

يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة لألنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه  أ(

( من نظام مراقبة شركات التأمين 20لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة رقم )

 هـ. 2/6/1424( وتاريخ 32ي رقم )م/كالملعاوني الصادر بالمرسوم تال

ب( ال تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثالث سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم 

تأمينية.نازعات والمخالفات المذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في ال  

 

 اللغة-15

 ليزي في وثيقة التأمين هذه، يعتد بالنسخة العربية.  جالمعاني بين النص العربية واإلنفي إختالف أي  في حالة

 

 إجراءات الشكاوى  -16

رض نيل رضا عمالئنا أينما كان ذلك ممكنا  فإننا نتجاوز توقعاتهم. إن غبا  في العالمية، نحن ملتزمون بأن نقطع شوطا  بعيد

جانب من الجوانب للخدمة التي قدمناها، يرجى اإلتصال أي  التي تهتم بها فيأو  الخدمات التي تتوقعها  كنت تعتقد بأننا لم نقدم

 تبنا كما هي مبينة أدناه:ابمك

 إرسالها بالبريد اإللكترونيأو  يرجي إفادة مسئول الشكاوى بشكواك من الفرع الذي يتعامل مع مسألتك. يمكنك كتابة شكواك 

 تطلب من مدير الفرع الذي هو مسئول الشكاوى مراجعة ودراسة مشكلتك. وأن، عبر الهاتفأو 

 

 

 

 -عناوين الفروع: 

 الخبر فرع 
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 0096638954051، الفاكس: 0096638985570الهاتف:  -، الطابق الثانى، مركز العليا،شارع مكه المكرمه، الخبر 202الخبر: 
alamiya.insurance@sa.rsagroup. com    البريد اإللكتروني:                 

www.alamiyainsurance.com.sa :الموقع اإللكتروني 

 

 الخبر  حي العقربية، ،مكة المكرمةشارع ، العليامركز ، الثانيالطابق ، 202مكتب رقم   -مدير الفرع

  00 966 3 895 4051فاكس  00 966 3 898 5570هاتف: 

 alamiya.khobar@sa.rsagroup.comبريد إلكتروني: 

 

 

 جدة فرع 

 حي الزهراء  ، شارع األمير سلطان، جدة، بناية عبيكان، 1الطابق   -مدير الفرع

  00 966 2 692 7085فاكس  00 966 2 692 7125هاتف: 

 alamiya.khobar@sa.rsagroup.comبريد إلكتروني: 

 

 

 الرياضفرع 

 الرياض   ، السليمانية، بناية عبد اللطيف، 2الطابق ، 203مكتب رقم   -مدير الفرع

  00 966 1 464 5457فاكس  00 966 1 465 1520هاتف: 

 alamiya.khobar@sa.rsagroup.comبريد إلكتروني: 

 

  

ترسل رسالة بريد إلكتروني إلى مدير الشكاوى أو  تتصل عبر الهاتفأو  يمكنك أن تكتب، إن لم تكن راضيا  عن إستجابتنا

على العنوان أدناه، والذي سوف يقوم بإجراء تحقيق منفصل . سوف نحرر رسالة إقرار نقر فيها بشكواك ونقوم بإطالعك 

 بإستمرار بأي إجراءات الحقة بغرض الوصول لحل مناسب. 

 

 مدير الشكاوى

 الرياض   ، السليمانية، بناية عبد اللطيف، 2الطابق ، 203مكتب رقم ، العالمية فرع الرياض 

  00 966 1 464 5457فاكس  00 966 1 465 1520هاتف: 

 compliance@sa.rsagroup.comبريد إلكتروني: 

 

  

 يرجى كتابة كافة التفاصيل بما يشمل رقم الوثيقة إلى : ، إذا لم تزل غير راٍض عن القرار الذي وصلك

 

 الرئيس التنفيذي 

 مدير الشكاوى

 الرياض   ، السليمانية، بناية عبد اللطيف، 2الطابق ، 203مكتب رقم ، العالمية فرع الرياض

  00 966 1 464 5457فاكس  00 966 1 465 1520هاتف: 

 feedback@sa.rsagroup.comبريد إلكتروني: 

 

 

 سوف تتم دراسة شكواك في مستوى أعلى ويتم إتخاذ القرار النهائي 

mailto:alamiya.khobar@sa.rsagroup.com
mailto:alamiya.khobar@sa.rsagroup.com
mailto:alamiya.khobar@sa.rsagroup.com
mailto:compliance@sa.rsagroup.com
mailto:feedback@sa.rsagroup.com


 شركة العالمية للتأمين التعاوني                
 المقر الرئيسي     

 ، الطابق الثاني، بناية العبد اللطيف، شارع األمير محمد بن عبد العزيز203مكتب رقم           
 11442الرياض  6393ص.ب.  السليمانية،                                        

  (سجل تجاري رقم 1010287831)

 

 وثيقة تأمين المنزل
 

                                                         25  المنزلوثيقة تأمين 

 مكاتبنا

 0096614645457، الفاكس: 0096614651520الهاتف:  -، الطابق الثاني، بناية عبد اللطيف، شارع التحلية، السليمانية 203الرياض: 

 0096626927125، الفاكس: 0096626927085الهاتف:  - 21451،جدة2374الطابق األول، بناية العبيكان، شارع األمير سلطان،حي الزهراء ص.ب.  جــدة:

 0096638954051، الفاكس: 0096638985570الهاتف:  -، الطابق الثانى، مركز العليا،شارع مكه المكرمه، الخبر 202الخبر: 
alamiya.insurance@sa.rsagroup. com    البريد اإللكتروني:                 

www.alamiyainsurance.com.sa :الموقع اإللكتروني 

 

 

 نعدك بـ:

 

 أن نتحقق من شكواك بالكامل  -

 إطالعك بكافة التطورات  -

 القيام بكل شيئ ممكن من أجل التوصل لحل لشكواك  -

 المعلومات من شكواك ونبادر بتحسين خدماتنا مستقبال   إستخدام -

 

نظام مراقبة شركات من  20إذا لم تزل غير راٍض بعد دراسة شكواك لك الحق في تصعيد شكواك بما يتماشى مع المادة 

  التأمين التعاوني

 

 اك. رد على شكوال عند م توفير تفاصيل اإلتصال الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعوديسوف يت

  

 اإلخطارات .17

 أ( كل إخطار أو مخاطبة للشركة تستلزمها هذه الوثيقة يجب أن تكون مكتوبة أو مطبوعة.

 ب( سوف تُخِطر الشركة المؤمن له بتاريخ تجديد أو انتهاء هذه الوثيقة بوقت كاِف.

 

 

 مت التوقيع على الوثيقة يف: _____________ بتاريخ: ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العالمية للتأمين التعاوني  شركة  
 

 
 

 ختم الشركة
 


