We welcome you as Bank Muscat
Property Insurance customer to enjoy
the benefits of this Takaful Cover
provided by Takaful Oman Insurance
SAOG, Oman (“Company”). We request
you to go through the cover details in
order to understand thoroughly the
extent and terms of the cover offered.

نرحـب بـك بصفتـك عميـال لبنـك مسقـط
للتأميـن على الممتلكـات للتمتــع بمنافـع هـذا
الغطـاء التكافلـي المقـدم من شركـة تكافـل
. ) ع ( الشركـة.ع.م.عمـان للتأميـن ش
ونطلـب منـك مراجعـة تفاصيـل التغطيـة من
أجـل فهـم شامـل لمـدى وشـروط التغطيـة
. المعروضـة

Participant:
Bank Muscat their
Borrower(s) being individual(s) only and
his/her

 المقترضيـن/  المقتـرض:
المشتـرك
 األفـراد فقـط/ من بنـك مسقـط وهـم الفـرد
. وورثتهـم والخلفاء

heirs
successors.

and

IMPORTANT NOTICE
❖ The property insurance covers
fully constructed and handed
over residential properties.
❖ The property insurance covers
any loss or damage to the
property subject to the terms and
conditions detailed herein.
❖ All the admissible claims as per
the terms and conditions under
the cover will be settled by
Takaful Oman Insurance SAOG,
Oman .
❖ The Geographical Limit is
Sultanate of Oman.
❖ The Bank/Company reserves the
right, at any time, to amend the
terms and conditions and/or to
reject, discontinue or cancel the
Cover/benefits applicable either
wholly or partially without
assigning any reason thereof.
❖ The Property coverage under this
Cover shall terminate from the
date the customers Property is
no longer eligible to participate as
per sole discretion of the Bank.

مالحظـة هامـة
يغطـي التأميـن على الممتلكـات
العقـارات السكنيـة التي تـم تشييدهـا
. وتسليمهـا بالكامـل
يغطـي التأميـن على الممتكلـات أي
خسـارة أو ضـرر يلحـق بالممتلكـات
وفقـا للشـروط واألحكـام المفصلـة
. هنـا
سيتـم تسويـة جميـع المطالبـات
المقبولـة وفقـا لشـروط وأحكـام
التغطيـة من قبـل شركـة تكافـل عمـان
. ع.ع.م.للتأميـن ش
. الحـد الجغرافـي هـو سلطنـة عمـان
 في،  الشركـة بالحـق/ يحتفـظ البنـك
 بتعديـل الشـروط، أي وقـت
 أو رفـض أو وقـف أو/ واألحكـام و
 المنافـع كليـا أو/ إلغـاء التغطيـة
. جزئيـا دون إبـداء أي سبـب
تنتهـي تغطيـة الممتلكـات بموجـب
هـذه التغطيـة من التاريـخ الذي لـم
يعـد فيـه عمـالء الممتلكـات مؤهليـن

•

•

•

•
•

•

❖ Bank is not at any
considered as an agent of

time

❖ Takaful Oman Insurance SAOG,
Oman, the “Insurance Provider”
of this Insurance.
❖ The Customer agrees and
declares that he/she will not
assert any claim, against the
Bank for any loss, damage or
injury suffered or alleged as a
result of any such disclosure or
reporting to the Company.

DEFINITIONS
For the purpose of this Cover, the
following definitions shall apply unless
the context otherwise requires:
Accident means a sudden, unforeseen
and fortuitous event caused by external,
violent and visible means.
Bank/Policyholder/Insured
means
Bank Muscat SAOG, Sultanate of Oman.
Benefit means the indemnity payable
under the scope of this Cover by the
Company in respect of Property Shield.
Commencement Date means the date
the Covered Property is included under
this Cover by the Insured or the date of
inception of this Cover whichever is later.
Company/Insurer means the Takaful
Oman Insurance SAOG, Sultanate of
Oman.
Cover/Plan means the Property Shield
benefit cover brought to you by the Bank
and offered by the Company.
Participant means the person to whom
the Policyholder has given property
finance and who has not been
disqualified by the provisions of this plan
to be eligible to receive the benefits
under this Cover.

للمشاركـة وفقـا للتقديـر المطلـق
. للبنـك
• ال يعتبـر البنـك في أي وقـت وكيـال
لشركـة تكافـل عمـان للتأميـن
 " مـزود التأميـن " لهـذا، ع.ع.م.ش
. التأميـن
• يوافـق العميـل ويعلـن بأنـه لـن
يطالـب بأي مطالبـة ضـد البنـك عن
أي خسـارة أو ضـرر أو إصابـة تـم
تكبدهـا أو إدعاءهـا نتيجـة لهـذا
. اإلفصـاح أو األبـالغ للشركـة
تعاريـف
 تنطبـق التعاريـف، ألغـراض هـذه التغطيـة
. التاليـة ما لـم يقتضـي السيـاق خـالف ذلـك
 هـو الحـدث المفاجـيء وغيـر: الحـادث
المتوقـع الناتـج عن وسائـل خارجيـة وعنيفـة
. ومرئيـة
 المؤمـن لـه يعنـي/  حامـل الوثيقـة/ البنـك
.  سلطنـة عمـان، ع.ع.م.بنـك مسقـط ش
المنفعـة تعنـي التعويـض المستحـق الدفـع
بموجـب مجـال هـذه التغطيـة بواسطـة
.الشركـة فيما يتعلـق بالممتلكـات
تاريـخ البدايـة يعنـي التاريـخ الذي يتـم فيـه
تضميـن الممتلكـات المغطـاة ضمـن هـذه
التغطيـة من قبـل المؤمـن لـه أو تاريـخ بدايـة
. هـذه التغطيـة أيهمـا يأتـي الحقـا
 شركـة التأميـن تعنـي شركـة تكافـل/ الشركـة
.  سلطنـة عمـان، ع.ع.م.عمـان للتأميـن ش
 الخطـة تعنـي تغطيـة منفعـة/ التغطيـة
الممتلكـات المقدمـة لكـم بواسطـة البنـك
.والمعروضـة من قبـل الشركـة
المشتـرك يعنـي الشخـص الذي قـام حامـل
الوثيقـة بمنحـه تمويـال عقاريـا ولـم يتـم
استبعـاده بموجـب أحكـام هـذه الخطـة ليكـون
مؤهـال الستـالم المنافـع بموجـب هـذه الخطـة
.

Coverage
Amount
means
the
maximum amount of Benefit and/or the
value of the property at the time of loss
limit mentioned in this Plan in relation to
a Covered Benefit hereunder.
Covered
Property
means
the
residential buildings for which finance
was disbursed by the Policyholder and
fixed improvements to the subject
building, if any made by the Covered
Person.
Building as defined below which are:
➢ Financed in whole or in part by
and under mortgage to Bank
Muscat.
➢ Fully Constructed and handed
over to the Customer(s)
➢ Building(s) not belonging to the
Customer(s) but mortgage to the
Bank as a collateral by its owner
in favor of the Customer(s)
➢ Situated anywhere in the
Sultanate of Oman
Excluding any property not belonging to
the Covered Person /Policyholder or for
which he/she is not legally responsible.
The terms “Building “shall mean the
building of the dwelling house or flats or
guest houses OR offices of standard
construction including car park shed,
compound walls, gates and outbuilding
including those used for recreation
purposes of standard construction and
used solely in connection therewith and
on the same premises and shall include
interior decorations, landlord’s fixtures
and fittings therein.
For sake of complete clarity compound
walls, fences, gates, fixtures, structures
and interlocks in open will be falling
under named categories and are
restricted to maximum 10% of the total
sum covered opted for any individual risk
in the event of claim.

مبلـغ التغطيـة يعنـي الحـد األقصـى لمبلـغ
 أو قيمـة الممتلكـات في وقـت حـد/ المنفعـة و
الخسـارة المذكـور في هـذه الخطـة فيما يتعلـق
. بالمنافـع المغطـاة هنـا
الممتلكـات المغطـاة تعنـي المبانـي السكنيـة
التي قـام حامـل الوثيقـة بصـرف التمويـل لهـا
 من،  إن وجـدت، والتحسينـات الثابتـة للمبنـى
. قبـل الشخـص المغطـى

: المبنـى على النحـو المحـدد أدنـاه هـو
• الممـول كليـا أو جزئيـا بموجـب رهـن
. لبنـك مسقـط
• تـم تشييـده بالكامـل وتسليمـه الي
.  العميـل/ العميـل
 المبانـي التي ال تتبـع للعميـل/ • المبنـى
 العمـالء لكنهـا مرهونـة للبنـك/
كضمـان من قبـل مالكهـا لصالـح
.  العمـالء/ العميـل
• الكائنـة في أي مكـان في سلطنـة
.عمـان
باستثنـاء أي ممتلكـات ال تتبـع للشخـص
 حامـل الوثيقـة أو التي ال يكـون/ المغطـى
. مسئـول عنهـا قانونـا
مصطلـح " المبنـى " يعنـي السكـن أو الشقـق
أو بيـوت الضيافـة أو مكاتـب البنـاء القياسيـة
 السـور، بما في ذلـك مظلـة مواقـف السيـارات
 البوابـات والمبانـي الخارجيـة بما، الخارجـي
في ذلـك تلـك المستخـدمـة ألغـراض الترفيـه
للبنـاء القياسـي والمستخدمـة فقـط فيما يتعلـق
بذلـك وفي نفـس المبنـى ويجب أن تشمـل
 والتركيبـات والتجهيـزات، الديكوات الداخليـة
. الخاصـة بالمالـك
من أجـل الوضـوح الكامـل للسـور والحواجـز
والبوابـات والتجهيـزات والهياكـل وبـالط
 سـوف تنـدرج في فئـات، التشابـك في العـراء
 كحـد أقصـى من%10 محـددة وتقتصـر على

For the purpose of this Plan, the building
shall be deemed to be of standard
construction if they are constructed of
brick stone or concrete and have the
external surface of the roof constructed
reinforced cement concrete.
Property Takaful means Property
Takaful Coverage in respect of the
Covered Property, under this Cover.
Class I Construction means Building
built with block and cement walls and
roofed with reinforced concrete.
In this Cover, 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.

Eligibility Conditions
➢ The Customer must meet the
eligibility criteria stipulated by the
Policyholder to become a
Covered Person.
➢ The purpose of finance should be
for the purchase of residential
property only.
Deductible: ➢ Fire and Riot, Strike and
Malicious damage (RSMD) - 5 %
of claim amount subject to
minimum of RO 150/- for each
and every Claim and/or per
location.
➢ Act of God like Storm / Flood /
Inundation/ Lighting/ Earthquake/
Subsidence/
landslide
and
similar risk – 5 % of claim amount
subject to minimum of RO 250/for each and every Claim and/or
per location.
➢ All Other Claims - RO 100/- for
each and every Claim and/or per
location

اجمالـي مبلـغ التغطيـة المختار ألي مخاطـر
. فرديـة في حدث المطالبـة
 يعتبـر المبنـى بنـاء، ألغراض هـذه الخطـة
قياسـي في حالـة تشييـده من حجـر الطـوب أو
الخرسانـة ولها سطـح خارجـي للسقـف
. المشيـد من الخرسانـة المسلحـة األسمنتيـة
ممتلكـات التكافـل تعني تغطيـة تكافـل
الممتلكـات فيمـا يتعلـق بالممتلكـات المغطـاة
. بموجـب هـذه الخطـة
 من البنـاء تعنـي المبنـى المشيـد1 الفئـة
بالطابـوق واألسمنت والجـدران األسمنتيـة
. وسقـف من الخرسانـة األسمنتيـة المسلحـة
،  وحيثمـا يسمـح السيـاق، في هـذه التغطيـة
الكلمـات التي تـدل على الجنـس المذكـر تشمـل
الجنـس المؤنـث والكلمـات التي تـدل على
. المفـرد تشمـل الجمـع والعكـس صحيـح
شـروط األهليـة
• يجـب على العميـل استيفـاء معاييـر
األهليـة المنصوص عليها من قبـل
حامـل الوثيقـة ليصبـح شخص
. مغطـى
• الغـرض من التمويـل يجـب أن يكـون
. لشـراء عقـار سكنـي فقـط
-: الخصـم
• الحريـق والشغـب واإلضـراب
 من مبلـغ%5 – واألضرار الكيديـة
 ريـال150 المطالبـة طبقـا لحـد أدنـى
 أو لكـل/ عمانـي لكـل مطالبـة و
.موقـع
/ • القضـاء والقـدر مثـل العواصـف
/  البـرق/  الغمـر/ الفيضانات
االنهيارات األرضيـة/ الزالزل
 من مبلـغ%5 – والمخاطر المماثلـة

 لاير250 المطالبـة طبقا لحـد أدنـى
 أو لكـل/ عمانـي لكـل مطالبـة و
. موقـع
100 – • جميـع المطالبـات األخـرى
 أو/ ريـال عمانـي لكـل مطالبـة و
. لكـل موقـع

Additional Clauses: 1. Architects, Surveyors, Consulting
Engineering and Legal Fees
It is declared and agreed that the
Insurance by this policy is extended
to cover expenses in respect of
Architect's,
Surveyor's
and
Consulting Engineer's fees or other
professional
fees
necessarily
incurred by the Insured in the
reinstatement of the Insured property
consequent upon its loss, destruction
or damage by a peril covered under
the policy but not for preparing any
claim, it being understood that the
amount payable for such fees shall
not exceed that authorized under the
scales of the relevant professional
body in the country of domicile of the
professional body concerned.
The liability of the Company under
this Clause shall be limited to 5% of
the loss/claim amount subject to
maximum of OMR 5,000/- per
loss/claim for the Covered Property
2. Automatic Reinstatement of the
sum insured
It is hereby declared and agreed that
in the absence of written instructions
from the Insured to the contrary, the
Sum Insured under this Policy shall
be automatically reinstated from the
date of loss by the amount of loss
settled under this Policy and the
Insured shall pay an additional
contribution on pro-rata basis on the
amount of the loss from the date

-: فقـرات إضافيـة
 رسـوم المهندسيـن المعمارييـن-1
والمساحيـن والمهندسيـن االستشارييـن
والرسـوم القانونيـة
تـم اإلعـالن والموافقـة على تمديـد التأميـن
بموجـب هـذه الوثيقـة لتغطيـة المصاريـف
 المساحيـن، الخاصـة بالمهندسيـن المعمارييـن
ورسـوم المهنـدس االستشـاري المتكبـدة
بواسطـة المؤمـن لـه في إعـادة الممتلكـات
المؤمن عليهـا الي حالتهـا السابقـة نتيجـة
 تحطيمهـا أو ضررهـا بمخاطـر، لفقدهـا
مغطيـة بموجب الوثيقـة ولكـن ليـس إلعـداد
 من المفهـوم أن المبلـغ المستحق. أي مطالبـة
الدفـع لهـذه الرسوم يجـب أن ال يتجـاوز المبلغ
المصرح بـه بموجـب جداول الهيئـة المهنيـة
ذات الصلـة في بلـد موطـن الهيئـة المهنيـة
. المعنيـة
تقتصـر مسئوليـة الشركـة بموجـب هـذا البنـد
 المطالبـة طبقـا/  من مبلـغ الخسـارة%5 على
 ريـال عمانـي لكـل5,000 لحـد اقصـى
.  مطالبـة لكـل ممتلكـات مغطـاة/ خسـارة
 االستـرداد التلقائـي لمبلـغ التأميـن-2
من المعلـن والمتفـق عليـه أنـه في حال عـدم
وجـود تعليمـات مكتوبـة من المؤمـن لـه
 يجب إعـادة مبلـغ التأميـن، بخالف ذلـك
بموجـب هـذه الوثيقـة تلقائيـا من تاريـخ
الخسـارة بمقـدار الخسـارة التي تـم تسويتها
بموجـب هـذه الوثيقـة ويجـب على المؤمـن لـه

thereof to the date of the expiry of the
period of insurance. Limited to one
reinstatement unless specifically
agreed otherwise.
3. Civil Authorities Clause
This insurance is extended to cover
direct loss or damage to the insured
property caused by acts of
destruction at the order of any public
authority at the time of and for
purpose of preventing the spread of
fire. This insurance is also extended
to cover material damage (but not
any consequential loss) resulting
directly as a result of such authorities
prohibiting ingress to or egress from
the Insured property.
The liability of the Company under
this Clause shall be limited to 5% of
the loss/claim amount subject to
maximum of OMR 5,000/- per loss
for the Covered Property
4. Electrical Clause – B
Loss or Damage by fire to the
Property Insured arising from or
occasioned
by
overrunning,
excessive pressure, short circuiting,
arcing, self-heating or leakage of
electricity including all loss or
damage by lightning to the Property
Insured is covered, subject to the
terms and conditions of this Policy,
but it is expressly understood that no
liability exists under this Policy for
loss of or damage to any electrical
machine, apparatus or any portion of
the electrical installation itself unless
caused by fire or lightning.
5. Mortgagees interest clause
The interest of a mortgagee in this
insurance shall not be prejudiced by
any act or neglect of the mortgagor
or occupier of any building hereby
insured whereby the risk of damage
is increased without the authority or
knowledge of the mortgagee always

دفـع اشتـراك إضافـي على أساس تناسبـي
على مبلغ الخسـارة من تاريخهـا الي تاريـخ
 يقتصـر على إعـادة. انتهـاء فتـرة التأميـن
واحـدة ما لـم يتـم االتفـاق على خـالف ذلـك
. بشكـل خـاص
 فقــرة الهيئـات المدنيـة-3
يمتـد هـذا التأميـن لتغطيـة الخسـارة أو
الضـرر المباشـر للممتلكـات المؤمـن عليهـا
والتي تحـدث بسـبب التدميـر بأمـر أي هئيـة
عامـة في وقـت ولغـرض منـع انتشـار حريـق
 يمتـد هـذا التأميـن أيضـا ليشمـل تغطيـة.
الضـرر المـادي ( ولكـن ليـس أي خسـارة
تبعيـة ) ناتجـة مباشـرة عن تلـك الهيئـات التي
تحظـر الدخـول الي أو الخـروج من الممتلكات
. المؤمـن عليهـا
تقتصـر مسئوليـة الشركـة بموجـب هـذا البنـد
 المطالبـة طبقـا/  من مبلـغ الخسـارة%5 على
 ريـال عمانـي لكـل5,000 لحـد اقصـى
. خسـارة للممتلكـات المؤمـن عليهـا
 فقـرة الكهربـاء – ب-4
الخسـارة أو الضـرر بسـبب الحريـق
للممتلكـات المؤمـن عليها نتيجـة التجـاوز أو
الضغـط المفـرط أو قصـر الدائـرة أو اإلنحنـاء
أو التسخيـن الذاتـي أو تسـرب الكهربـاء بما
في ذلـك جميـع الخسائـر أو األضـرار الناجمـة
عن الصواعـق التي تلحـق بالممتلكـات
المؤمـن عليهـا مغطيـة وفقـا لشـروط وأحكـام
 لكـن من المفهـوم صراحـة أنـه، هـذه الوثيقـة
ال توجـد مسئوليـة بموجـب هـذه الوثيقـة
للخسـارة أو الضـرر ألي آلـة أو أجهـزة
كهربائيـة أو أي جـزء من التركيبـات
الكهربائيـة نفسهـا ما لـم يكـن سببهـا حريـق أو
. بـرق
 فقـرة مصلحـة المرتهـن-5

provided that the mortgagee shall
immediately on becoming aware
thereof give notice to the Company
and pay an additional contribution if
so required.
6. Public authority clause
Subject to the Maximum Limit
specified hereunder, the insurance
by this Policy extends to include such
additional cost of reinstatement of
the destroyed or damaged property
thereby insured as may be incurred
solely by reason of the necessity to
comply with Building or other
Regulations under or framed in
pursuance of any Government
Ordinance / Regulations or with ByeLaws of any Municipal or Local
Authority
Provided that:
1) The amount recoverable under
this Extension shall not include:
(a) the cost incurred in complying
with any of the aforesaid Regulations
or Bye-Laws
(i) in respect of destruction /
damage occurring prior to the
granting of this Extension
(ii) in respect of destruction /
damage not insured by the policy
(iii) under which notice has been
served upon the Insured prior to the
happening of the destruction or
damage
(iv) in respect of undamaged
property or undamaged portions of
property other than foundations
(unless foundations are specifically
excluded from the Insurance by this
Policy) of that portion of the property
suffering damage
(b) the additional cost that would be
required to make good the property
suffering damage to a condition
equal to its condition when new had
the necessity to comply with any of
the
aforesaid
Ordinance
/
Regulations or Bye-Laws not arisen

ال يجـوز المسـاس بمصلحـة المرتهـن في هـذا
التأميـن بأي تصـرف أو إهمـال من جانـب
الراهـن أو شاغـل أي مبنـى مؤمـن عليـه
حيـث تزداد مخاطـر الضـرر دون تفويـض أو
علـم المرتهـن شريطـة أن يقـوم المرتهـن
فـورا عنـد العلـم بتقديـم إشعـار للشركـة ودفـع
. االشتـراك اإلضافـي إذا كان ذلـك مطلوبـا
 فقـرة الهيئـة العامـة-6
، مـع مراعـادة الحـد األدنـى المحـدد أدنـاه
يمتـد التأميـن بموجـب هـذه الوثيقـة ليشمـل
التكلفـة اإلضافيـة إلعـادة الممتلكـات المدمـرة
أو المتضـررة وبالتالـي والتي قـد يتكبـدها
المؤمـن لـه فقـط بسـبب ضـرورة اإلمتثـال
للوائـح البنـاء واللوائـح األخـرى بموجـب
 لوائـح حكوميـة أو أي/ تنفيـذ أي مرسـوم
:  شريطـة. هيئـة بلديـة أو محليـة
) المبلـغ القابـل لالستـرداد بموجـب هـذا1
: االسترداد ال يشمـل
(أ) التكلفـة المتكبـدة في االمتثـال ألي من
. اللوائـح المذكـورة أعـاله
 الضـرر الذي/ ) فيمـا يتعلـق بالتدميـر1(
. حـدث قبـل منـح هـذا التمديـد
 الـضرر غيـر/ ) فيما يتعلـق بالتدميـر2(
. المؤمـن عليـه بموجـب الوثيقـة
) الذي تـم بموجبـه تقديـم إشعـار الي3(
. المؤمـن لـه قبـل حـدوث التدميـر أو الضـرر
) فيما يتعلـق بالممتلكـات غيـر المتضـررة4(
أو األجـزاء الغيـر متضـررة من الممتلكـات
بخـالف األساسـات ( ما لـم يتـم استبعـاد
األساسـات على وجـه التحديـد من التأميـن
بموجـب هـذه الوثيقـة) لذلـك الجـزء من
.الممتلكـات الذي تعرض للضـرر
(ب) التكلفـة اإلضافيـة التي سـوف تكـون
مطلوبـة إلصـالح الممتلكـات التي تعرضـت
لضـرر يسـاوي حالتها عندمـا كانـت جديـدة
كما لـو أن الحاجـة الـي ضـرورة االمتثـال
 اللوائـح المذكـورة أعـاله/ ألي من المراسيـم
. ألـم تنشـأ

(c) the amount of any rate tax duty
development or other charge or
assessment arising out of capital
appreciation which may be payable
in respect of the property or by the
owner thereof by reason of
compliance with any of the aforesaid
Regulations or Bye-Laws
2) The work of reinstatement must be
commenced and carried out with
reasonable dispatch and in any case
must be completed within twelve
months after the destruction or
damage or within such further time
as the Company may (during the said
twelve months) in writing allow and
may be carried out wholly or partially
on another site (if the aforesaid
regulations so necessitate) subject to
the liability of the Company under
this Extension not being thereby
increased.
3) If the liability of the Company
under any item of the policy apart
from this Extension shall be reduced
by any application of any of the terms
and conditions of the policy then the
liability of the Company under this
Extension in respect of any such item
shall be reduced in like proportion.
4) The total amount recoverable
under any item of the policy shall not
exceed the sum insured thereby.
5) All the conditions of the policy
except in so far as they may be
hereby expressly varied apply as if
they had been incorporated herein.
The liability of the Company under
this Clause shall be limited to 5% of
the loss/claim amount subject to
maximum of OMR 5,000/- per
loss/claim for the Covered Property
7. Debris Removal Clause
It is hereby declared and agreed that
the insurance under this Policy
extends to cover the costs and

(ت) مبلـغ أي تطويـر للرسـوم الضريبيـة أو
رسـوم أخـرى أو تقييـم ناشـيء عن زيادة
رأس المـال والتي قـد تكـون مستحقـة الدفـع
فيما يتعلـق بالممتلكـات أو مـن قبـل المالـك
بسـبب االمتثـال ألي من اللوائـح المذكـورة
. أعـاله
) يجـب أن يبـدأ عمـل إعـادة الممتلكـات الي2
وضعهـا السابـق ويتـم تنفيـذه بشكـل معقـول
وعلى أي حـال يجـب إكمالـه في غضـون
اثنـي عشـر شهـرا بعـد التدميـر أو الضـرر أو
في غضـون الوقـت اإلضافـي الذي قـد تسمـح
بـه الشركـة كتابيـا ( خالل االثنى عشـر شهـرا
المذكـورة ) ويجـوز تنفيـذه كليـا أو جزئيـا في
موقـع آخـر ( إذا اقتضـت اللوائـح سالفـة
الذكـر ذلـك ) مـع مراعـاة عـدم زيـادة
. مسئوليـة الشركـة بموجـب هـذا التمديـد
) إذا تـم تخفيـض مسئوليـة الشركـة بموجـب3
أي بنـد من بنـود الوثيقـة بصـرف النظـر عن
هـذا التمديـد من خـالل تطبيـق أي من شـروط
 فسيتـم تقليـل مسئوليـة، وأحكـام الوثيقـة
الشركـة بموجـب هـذا التمديـد فيما يتعلـق بهـذا
.البنـد بنفـس النسبــة
) يجـب أن ال يتجـاوز المبلـغ القابـل4
لالسترداد بموجـب أي بنـد من بنـود الوثيقـة
.مبلـغ التأميـن
) تنطبـق جميـع شـروط الوثيقـة إال بقـدر ما5
، قـد تختلـف صراحـة بموجـب هـذه الوثيقـة
. تنطبـق كمـا لـو تـم دمجهـا هنـا
تقتصـر مسئوليـة الشركـة بموجـب هـذا البنـد
 المطالبـة طبقـا/  من مبلـغ الخسـارة%5 على
 ريـال عمانـي لكـل5,000 لحـد اقصـى
.  مطالبـة للممتلكـات المغطـاة/ خسـارة

expenses necessarily incurred by the
Insured for:
a) removing the debris and materials
(regardless of whether such debris or
materials are part of the Insured
property or not) including costs and
expenses incurred in loading,
unloading,
transportation
and
manpower costs therefore;
and
b) dismantling or demolishing;
c) shoring or supporting or propping;
d) gaining access to effect repairs to
or reinstatement;
of the portion or portions of the
property insured lost or damaged by
any peril hereby insured against and
not otherwise excluded under this
Policy.
Provided that the Company will not
pay for any costs or expenses:
a) Incurred in removing debris
except from the site of such property
suffering damage and the area
immediately adjacent to such site
b) Arising from pollution or
contamination of property not insured
by this policy
The maximum liability of the
Company under this condition and
the Plan shall in no case exceed
OMR 5,000/- per claim/loss for the
Covered Property.
8. 72 Hours Clause – Earthquake
It is hereby declared and agreed that
each loss by earthquake shall
constitute a single claim hereunder,
provided, if more than one
earthquake shock shall occur within
any period of seventy-two (72) hours
during the term of this policy, such
earthquake shall be deemed to be a
single earthquake within the meaning
hereof and the deductible will be
applied only once accordingly.

 فقـرة إزالـة األنقـاض-7
تـم اإلعـالن والموافقـة على أن التأميـن
بموجـب هـذه الوثيقـة يمتـد ليشمـل تغطيـة
التكاليـف والمصاريـف المتكبـدة بواسطـة
:المؤمـن لـه عن
أ) إزالـة األنقـاض والمـواد ( بغـض النظـر
عما إذا كانـت هـذه األنقـاض أو المـواد جـزء
من الممتلكـات المؤمـن عليهـا أم ال ) بما في
ذلـك التكاليـف والنفقـات المتكبـدة في التحميـل
والتفريـغ والنقـل وتكاليـف القـوى العاملـة و
. ب) التفكيـك والهـدم
. ت) التدعيـم أو الدعـم
ث) الحصـول على دخـول إلجـراء
 لجـزء أو أجـزاء، اإلصالحـات أو االستعـادة
من الممتلكات المؤمـن عليهـا المفقـودة أو
المتضـررة بسبـب أي خطـر مؤمـن عليـه
بموجـب هـذه الوثيقـة وغيـر مستثنـى بموجـب
 شريطـة عـدم دفـع الشركـة ألي من، الوثيقـة
: هـذه التكاليـف أو المصاريـف
أ) المتكبـدة في إزالـة األنقـاض بإستثنـاء من
موقـع هـذه الممتلكـات التي تعرضـت للضـرر
. والمنطقـة المجـاورة مباشـرة لهـذا الموقـع
ب) الناشئـة من تلـوث الممتلكـات الغيـر
. مؤمـن عليهـا بموجـب هـذه الوثيقـة
تقتصـر مسئوليـة الشركـة بموجـب هـذا البنـد
 المطالبـة طبقـا/  من مبلـغ الخسـارة%5 على
 ريـال عمانـي لكـل5,000 لحـد اقصـى
.  مطالبـة للممتلكـات المغطـاة/ خسـارة
 ساعـة – الزالزل72  فقـرة-8
تـم اإلعـالن والموافقـة على أن كـل خسـارة
 بشـرط، نتيجـة الزالزل تشكـل مطالبـة واحـدة
في حالـة حـدوث أكثـر من هـزة زالزل واحـدة
) ساعـة خـالل مـدة هـذه72( خـالل أي فتـرة
 يعتبـر هـذا الزلزال واحـدا بالمعنـى، الوثيقـة
الوارد في هـذه الوثيقـة وسيتـم تطبيـق الخصـم
. مـرة واحـدة فقـط وفقـا لذلـك

The Insured shall have the right to
elect the moment from which the
period of seventy-two (72) hours
shall
be
deemed
to
have
commenced. The Company shall not
be liable for any loss caused by any
earthquake occurring before the
effective date and time of this policy,
however the Company will be liable
for any losses occurring for a period
of up to seventy-two (72) hours after
the expiration of this policy provided
that the first earthquake shock or
damage occurs prior to the date and
time of the expiration of this policy.
9. 72 Hours Clause – Storm, Tempest
and Flood
It is hereby declared and agreed that
each loss by Storm, Tempest, Flood,
Snow, Cyclone, Typhoon, Hurricane,
Tornado, Hail, Gail, Windstorm,
Snow Storm, Tsumani or Seismic
disturbances shall constitute a single
claim hereunder, provided, if more
than one loss shall occur within any
period of seventy-two (72) hours
during the term of this policy, such
loss shall be deemed to be a single
loss within the meaning hereof and
the deductible will be applied only
once accordingly.
10. Cancellation clause:30 days
It is hereby declared and agreed that
both the Insurer and the Insured are
entitled to cancel this insurance at
any time without given reason
therefore. Such cancellation shall
however only become effective on
the expiration of 30 (thirty) days from
midnight of the day on which notice
of the cancellation is issued. If the
Insurer cancels the insurance, he is
obliged to return the pro-rata
contribution for the unexpired period
of insurance. If it is the Insured who
cancels the insurance, contribution
will be calculated on the short-term

يحـق للمؤمـن لـه أن يختـار اللحظـة التي
 لـن. ) ساعـة قـد بـدأت72( تعتبـر فيهـا فتـرة
تكـون الشركـة مسئولـة عن أي خسـارة ناتجـة
عن أي زلزال يحـدث قبـل تاريـخ ووقـت
 ومـع ذلـك تكـون، سريـان هـذه الوثيقـة
الشركـة مسئولـة عن أي خسائـر تحـدث لمـدة
) ساعـة بعـد انتهـاء هـذه72( تصـل الي
الوثيقـة شريطـة أن تحـدث هـزة أو ضـرر
الزلزال أألول قبـل تاريـخ ووقـت انتهاء هـذه
. الوثيقـة
،  ساعـة – العواصـف72  فقـرة-9
. األعاصيـر والفيضانـا
تـم اإلعـالن والموافقـة على أن كـل خسـارة
ناتجـة عن عاصفـة أو إعصـار أو فيضان أو
ثلـوج أو عواصـف ثلجيـة أو عاصفـة ريـاح
أو تسونامـي أو اضطرابات زلزاليـة تشكـل
 بشرط، مطالبـة واحـدة بموجـب هـذه الوثيقـة
أنـه إذا حدثـت أكثـر من خسـارة واحـدة خـالل
) ساعـة خالل فتـرة هـذه72( أي فتـرة من
 تعتبـر هـذه الخسـارة خسـارة واحـدة، الوثيقـة
ضمـن هـذا المعنـى ويتـم تطبيـق الخصـم مـرة
.واحـدة فقـط وفقـا لذلـك

 يـوم30 :  فقـرة اإللغـاء-10
تـم اإلعـالن والموافقـة على أنـه يحـق لكـل
من شركـة التأميـن والمؤمـن لـه إلغـاء هـذا
. التأميـن في أي وقـت دون إبـداء أسبـاب
ومـع ذلـك يصبـح هـذا اإللغـاء ساريـا فقـط
30 عن انتهـاء
( ثالثـون ) يومـا من منتصـف ليـل اليـوم الذي
 إذا قامـت. تـم فيـه إصـدار إشعـار اإللغـاء
 تكـون ملزمـة، شركـة التأميـن بإلغـاء التأميـن
بإعـادة االشتـراك التناسبـي لفتـرة التأميـن
 إذا قـام المؤمـن لـه بإلغـاء.غيـر المنتهيـة

rate for the completed period of
Insurance
11. Claim Intimation clause – 30 days
Notwithstanding anything to the
contrary contained in the relevant
Policy Condition in respect of
notification of Claims to the Company
it is hereby declared and understood
that, subject to all other terms,
conditions,
limitations
and
exceptions of the policy, the notice
period for notifying a claim under the
policy to the Company is 30 days.
12. Reinstatement value clause
It is hereby declared and agreed that
in the event of the property insured
being destroyed or damaged the
basis upon which the amount
payable under schedule the policy is
to be calculated shall be the cost of
replacing or reinstating on the same
kind or type but not superior to or
more extensive than the insured
property when new, subject to the
following Special Provisions and
subject also to the terms and
conditions of the policy except
insofar as the same may be varied
hereby.
Special Provisions
• The work of replacement or
reinstatement (which may be carried
out upon another site and in any
manner suitable to requirements of
the Insured subject to the liability of
Insurer not being thereby increased)
must be commenced and carried out
with the reasonable despatch and in
any case must be completed within
12 (twelve) months after the loss
destruction or damage or within such
further time as the Company may
(during the said 12 months) in writing
allow otherwise no payment beyond
th4e amount which would have been
payable under the Policy if this

 يتـم احتسـاب االشتـراك على، التأميـن
.المعتدل قصيـر األجـل لفتـرة التأميـن مكتملـة

 يـوم30 –  فقـرة إشعـار المطالبـة-11
بصـرف النظـر عن أي شـيء يتعـارض مـع
ما هـو وارد في شـروط الوثيقـة فيمـا يتعلـق
 من المعلـن، بإخطـار المطالبـات للشركـة
والمتفـق عليـه أنـه طبقـا للشروط واألحكـام
 فإن، والقيـود واالستثنـاءات األخـرى للوثيقـة
فتـرة اإلخطـار عن مطالبـة بموجـب الوثيقـة
.  يومـا30 للشركـة هـي

 فقـرة قيمـة اإلعـادة-12
تـم اإلعـالن والموافقـة أنـه في حالـة تدميـر
 فإن، الممتلكـات المؤمـن عليهـا أو تضررهـا
األساس الذي يستنـد اليـه المبلـغ المستحـق
الدفـع بوجـب جدول الوثيقـة المطلـوب
احتسابـه يجـب أن يكـون تكلفـة االستبـدال أو
االستعـادة بنفـس النـوع ولكـن ليـس متفوقـا أو
أكثـر كلفـة من الممتلكـات المؤمـن عليهـا
عندمـا كان جديـدة وفقـا لألحكـام الخاصـة
التاليـة ووفقـا لشـروط وأحكـام الوثيقـة
.باستثنـاء ما يتغبـر بموجـب هـذه الوثيقـة
أحكـام خاصـة
• يجـب بـدأ أعمـال االستبـدال أو
اإلستعـادة ( التي قـد يتـم تنفيذهـا في
موقـع آخـر وبطريقـة مناسبـة
لمتطلبـات المؤمـن لـه مـع مراعـاة
عـدم زيـادة مسئوليـة شركـة التأميـن
) وتنفيذهـا في وقـت معقـول وفي
جميـع األحـوال يجـب أن تكتمـل
 ( اثنـى عشـر ) شهـرا بعـد12 خـالل
 التدميـر أو الضـرر أو، الخسـارة
خـالل الوقـت اإلضافـي الذي قـد
تسمـح بـه الشركـة كتابيـا ( خالل
االثنى عشـر شهـرا المذكـورة ) وإال

memorandum
had
not
been
incorporated therein shall be made.
• Until expenditure has been
incurred by the Insured replacing or
reinstating
the
property
lost
destroyed or damage the Company
shall not be liable for any payment in
excess of the amount which would
have been payable under the Policy
if this Memorandum had not been
incorporated therein.
• If at the time of replacement or
reinstatement the sum representing
the cost which would have been
incurred
in
replacement
or
reinstatement if the whole of the
property
covered
had
been
destroyed exceeds the sum insured
thereon at the breaking out of any fire
or at the Commencement of any
other contingency insured against by
the policy than the Insured shall be
considered as being his own Insurers
for the excess and shall bear a
rateable proportion of the loss
accordingly. Each item of the Policy
(if more than one) to which this
Memorandum applies shall be
separately subject to the foregoing
provision.
• This memorandum shall be
without force or effect if:
o The Insured fails to intimate to
the Company within 6 (six) months
from the date of loss destruction or
damage or such further time as the
Company may in writing allow his
intention to replace or reinstate the
property lost destroyed or damage.
o The insured is unable or unwilling
to replace or reinstate the property
destroyed or damage on the same or
another site.
• No payment beyond the amount
which would have been payable
under the Policy is this memorandum
had not been incorporated therein
shall be made if the time of loss
destruction or damage to any

فلـن يتـم دفـع مبلـغ أكثـر مـن المبلـغ
الذي كان من الممكـن دفعـه بوجـب
الوثيقـة إذا لـم يتـم تضميـن هـذه
المذكـرة
• لحيـن تكبـد المصروفـات من قبـل
المؤمـن لـه بإستبـدال أو استعـادة
 المدمـرة أو، الممتلكـات المفقـودة
 ال تكـون الشركـة، المتضـررة
مسئولـة عن أي مدفوعـات بالزيـادة
عن المبلـغ الذي كـان يمكـن دفعـه
بموجـب الوثيقـة إذا لـم يتـم تضميـن
.هـذه المذكـرة هنـا
• إذا كـان المبلـغ الذي يمثـل التكلفـة في
وقـت االستبـدال أو االستعـادة
والمتكبـد في استبـدال أو استعـادة
كامـل الممتلكـات المغطـاة والتي تـم
تدميـرها يتجـاوز مبلـغ التأميـن عنـد
انـدالع أي حريـق أو عنـد بدايـة أي
طاريء آخـر مؤمـن عليـه بموجـب
 يعتبـر المؤمـن لـه بمثابـة، الوثيقـة
شركة تأميـن مقابـل الزيـادة ويجـب
أن يتحمـل نسبـة من الخسـارة وفقـا
 يجـب أن يخضـع كـل بنـد من. لذلـك
بنـود الوثيقـة ( إذا كان هنـاك أكثـر
من بنـد واحـد ) والذي تنطبـق عليـه
هـذه المذكـرة بشكـل منفصـل للبنـد
. السابـق
• هـذه الوثيقـة غيـر نافـذة وغيـر ذات
: أثـر في حالـة
 فشـل المؤمـن لـه في إبـالغ) ستـة أشهـر6( الشركـة خـالل
 التدميـر أو، من تاريـخ الخسـارة
الضـرر أو أي وقـت آخـر قـد
تسمـح بـه الشركـة كتابيـا برغبتـه
في استبـدال أو استعـادة
الممتلكـات التي تعرضـت
. التدميـر أو الضـرر، للخسـارة
 المؤمـن لـه غيـر قـادر أو اليرغـب في استبـدال أو استعـادة
أو
المدمـرة
الممتلكـات

property insured such property shall
be covered by any other insurance
effected by or on behalf on the
Insured which is not upon the
identical basis of reinstatement or
replacement set forth herein.
13. Jurisdiction Clause: Sultanate of
Oman
Notwithstanding anything to the
contrary contained elsewhere in this
policy it is expressly declared and
understood that the indemnity
provided herein shall not apply to:
(1) compensation for damages in
respect of judgments / awards
delivered or obtained in the first
instance otherwise than by a Court of
competent jurisdiction within the
Sultanate of Oman.
(2) costs and expenses of litigation
recovered by any claimant from the
Insured which are not incurred in and
recoverable in the Sultanate of
Oman.
14. Governing Law: Sultanate of
Oman
Notwithstanding anything stated to
the contrary under this Policy, it is
hereby agreed and declared that the
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.
15. Riot, Strike and Malicious damage
Limited up to maximum Limited to
maximum of OMR 5,000/- per claim
16. Earthquake Covered up to the limit of
individual Coverage Amount per
Covered Property
17. Strom, Typhoon, Hail, Tempest,
Tornado, Flood and Tidal waves
Covered up to the limit of individual
Coverage Amount per Covered
Property

المتضـررة في نفـس الموقـع أو
. موقـع آخـر
• ال يتـم دفـع أي مبلـغ يتجـاوز المبلـغ
الذي كـان مستحـق الدفـع بموجـب
الوثيقـة إذا لـم يتـم دمـج هـذه المذكـرة
إذا كـان في وقـت الخسـارة أو
التدميـر أو الضـرر الذي لحـق بأي
من الممتلكـات المؤمـن عليهـا ويتـم
تغطيـة هـذه الممتلكـات بأي تأميـن
آخـر يتـم تنفيـذه نيابـة عن المؤمـن لـه
والذي ليـس على األسـاس المشابـه
لالستبـدال واإلعـادة المنصـوص
. عليـه في هـذه الوثيقـة
 فقـرة الواليـة القضايـة – سلطنـة عمـان-13
بغـض النظـر عن أي شـيء يتعـارض مـع ما
 من المفهـوم، هـو وارد في هـذه الوثيقـة
صراحـة أن التعويـض المقـدم هنا ال ينطبـق
: على
) التعويـض عن األضـرار الخاصـة1(
باألحكـام الصـادرة أو التي تـم الحصـول عليها
في المحكمة االبتدائية بخالف محكمـة
.مختصـة في سلطنـة عمـان
) تكاليـف ومصاريـف التقاضـي المستـردة2(
بواسطـة أي مدعـي من المؤمـن لـه والتي لـم
يتم تكبدها في والقابلـة لالسترداد في سلطنـة
.عمـان

 سلطنـة عمـان:  القانـون الحاكـم-14
بغـض النظـر عن أي شـيء ينـص على
 فقـد تـم، خالف ذلـك بموجب هـذه الوثيقة
االتفـاق واإلعـالن على أن التأميـن بموجـب
هـذه الوثيقـة يجـب أن يخضـع لقوانيـن سلطنة
عمـان ويفسـر وفقـا لهـا وفي حالـة حـدوث أي
 يكـون لمحاكـم، نـزاع بموجـب هـذه الوثيقـة
.سلطنـة عمـان الواليـة القضائيـة الحصريـة

18. Claims preparation clause: Limit –
5% of the claim amount subject to
maximum of OMR 1,000 in the
occurrence
19. Fire Brigade charges and Fire
Extinguishment charges - 5% of the
claim amount subject to maximum of
OMR 1,000 in the occurrence
20. Minimization of Loss Clause: 5% of
the claim amount subject to
maximum of OMR 1,000 in the
occurrence
21. Subsidence
&
Extension Clause

Landslide

it is hereby agreed and declared that
the insurance under this Policy,
subject otherwise to all its terms,
conditions,
limitations
and
exceptions (except in so far as they
may be hereby expressly varied) and
the Special conditions specified
below, shall extend to cover Loss or
Damage to the property described in
the Policy directly caused by
Subsidence and / or Landslip
Special Conditions
This insurance does not cover: 1. loss of or damage to drains,
watercourses,
boundary
walls,
garden walls retaining walls, gates,
posts of fences
2. loss or damage occasioned by or
attributable to: a) Faulty design or construction of, or
the removal or weakening of
supports, to any building described in
the Policy
b) Workmen engaged in making any
structural alterations, additions or
repairs to any building described in
the policy.

 األضـراب واألضـرار الكيديـة،  الشغـب-15
 ريـال عمانـي لكـل5,00 محـددة بحـد أقصـى
. مطالبـة
 الزالزل مغطيـة حتى مبلـغ التغطيـة-16
. الفـردي لكـل ممتلكـات مغطـاة
،  تورنادو،  األعاصيـر،  العواصـف-17
الفيضانـات وموجات المـد والجـزر مغطـاة
حتى مبلـغ التغطيـة الفرديـة لكـل ممتلكـات
. مغطـاة
 من%5 –  الحـد:  بنـد إعـداد المطالبـات-18
1,000 مبلـغ المطالبـة وفقـا لحـد أقصـى
. ريـال عمانـي
 رسـوم فرقـة اإلطفـاء ورسـوم إطفـاء-19
 من مبلـغ المطالبـة طبقـا لحـد%5 – الحريـق
. ريـال عمانـي1,000 أقصـى
 من مبلـغ% :  بنـد تقليـل الخسـارة-20
 ريـال1,000 المطالبـة طبقـا لحـد أقصـى
. عمانـي
 فقـرة تمديـد الهبـوط واإلنهيـار األرضـي-21
تـم االتفـاق واإلعـالن بموجب هـذه الوثيقـة أن
 مـع مراعـاة، التأميـن بموجـب هـذه الوثيقـة
جميـع الشـروط واألحكـام والقيـود
واالستثنـاءات ( باستثنـاء ما قـد تكـون متغيـرة
صراحـة بموجـب هـذه الوثيقـة ) والشـروط
 يمتـد ليشمـل تغطيـة، الخاصـة المحـددة أدنـاه
الخسـارة أو الضـرر للممتلكـات الموضحـة
في الوثيقــة والناجمـة مباشـرة عن الهبـوط و
.  أو االنهيـار األرضـي/
شـروط خاصـة
: ال يغطـي هـذا التأميـن

c) Excavations on or under the land
on which the Property insured is
situate.
3. The "Excess / Deductible"
applicable to this insurance
It is a condition precedent to liability
under this extension that they shall
have Insured exercised all ordinary
and reasonable precautions for the
maintenance and safety of the
property insured.
The liability of the Company under this
Clause shall be limited to maximum of
OMR 5,000/- per claim for the Covered
Property
Provided that the liability of the Company
under this Policy shall in no case exceed:
(i) in the whole the total sum insured or
in respect of any item its sum insured or
any limit of liability stated in the Schedule
at the time of the loss destruction or
damage;

 خسـارة أو ضـرر المصارف والمجـاري-1
المائيـة واألسـوار الخارجيـة وأسـوار الحديقـة
واألسـوار االستناديـة والبوابـات وأعمـدة
. الحواجـز
 الخسـارة أو الضـرر الناجـم عن أو-2
-: المنسـوب الي
 أو إزالـة أو، أ) خطـأ التصميـم أو البنـاء
ضعـف الدعامـات ألي مبنـى موضـح في
. الوثيقـة
ب) العمـال الذيـن يقومـون بإجـراء أي
 إضافات أو تصليـح ألي، تعديـالت هيكليـة
. مبنـى موضـوح في الوثيقـة
ت) الحفريـات في أو تحـت األرض التي يقـع
. عليهـا العقـار المؤمـن عليـه
 الخصـم " المطبـق علـى هـذا/  " المساهمـة-3
. التأميـن

(ii) the sum insured (or limit) remaining
after deduction for any loss destruction
or damage occurring during the same
period of insurance, unless the Company
shall have agreed to reinstate any such
sum insured (or limit).

من الشـروط المسبقـة للمسئوليـة بموجـب هـذا
التمديـد أن يكون المؤمـن قـد مارس جميـع
االحتياطات العاديـة والتحوطـات المعقولـة
. لصيانـة وسالمـة الممتلكـات المغطـاة

Exclusions: -

تكـون مسئوليـة الشركـة بموجـب هـذه الفقـرة
 ريـال عمانـي5,000 محـدودة بحـد أقصـى
. لكـل مطالبـة للممتلكـات المغطـاة

The Insurer will not indemnify the Insured
in respect of:
1. a) electrical or mechanical breakdown
or derangement of plant, machinery or

شريطـة أال تتجـاوز مسئوليـة الشركـة
بموجـب هـذه الوثيقـة بأي حـال من األحـوال
:

Equipment
b) deterioration of property due to
change in temperature or humidity or
failure or
inadequate operation of an airconditioning cooling or heating system.

 المبلـغ اإلجمالـي لمبلـغ، ) في المجمـوع1(
التأميـن أو فيما يتعلـق بأي فقـرة مبلـغ تأمينهـا
أو أي حـد من المسئوليـة المنصـوص عليهـا
في الجـدول في وقـت الخسـارة أو التدميـر أو
.الضـرر

c) subsidence, ground heave, landslip,
erosion, settling or cracking
UNLESS EITHER (i) caused by
i.
ii.

iii.

iv.

Fire lightning
Explosion (for the purposes of
this Exception "explosion" shall
not mean the bursting or
disruption
of
turbines
compressors,
transformers
rectifiers, switchgear engine
cylinders, hydraulic cylinders, flywheels or other moving parts
subject to centrifugal force or
boilers or economizers or other
vessels machinery or apparatus
in which pressure is used)
Aircraft or other aerial devices or
articles
dropped
therefrom
impact by vehicles watercraft
locomotives or rolling stock
earthquake
Storm, tempest, flood

OR
Resulting in the occurrence of any of the
events in (I, ii & iii) above then the
Insurers will only indemnify the
participant under the terms of the Policy
in respect of the resultant loss
destruction or damage

2. loss destruction or damage to
a) property
in
course
of
manufacture
if
such
loss
destruction or damage is
sustained while the property is
being actually worked on and
directly resulting from such work
b) property in course of construction
or erection
c) boilers economizers turbines or
other vessels machinery or
apparatus in which pressure is
used or their contents resulting
from their explosion or rupture

) مبلـغ التأميـن ( أو الحـد ) المتبقـي بعـد2(
خصـم أي خسـارة أو تدميـر أو ضـرر يحـدث
 ما لـم توافـق، خـالل نفـس فتـرة التأميـن
الشركـة على إعـادة أي من مبلـغ التأميـن هـذا
.) ( أو الحـد
-: االستثنـاءات
ال تعـوض شركـة التأميـن المؤمـن لـه فيما
: يتعلـق باآلتـي
 أ) العطـل الكهربائـي أو الميكانيكـي أو-1
. التشويـش لآلالت أو المعـدات
ب) تدهـور الممتلكـات بسـبب تغييـر في
درجـة الحـرارة أو الرطوبـة أو فشـل أو
التشغيـل غيـر الكافـي لنظـام التبريـد أو
. التدفئـة
 انزالق التربـة،  ارتفـاع األرض، ت) هبـوط
.  التعريـة أو التصـدع،
) سببهـا1( ما لـم يكـن
.  الحريـق بسـبب البـرق-1
 االنفجـار ( ألغـراض هـذا االستثنـاء-2
" االنفجـار" ال يعنـي انفجـار أو تعطـل
ضواغـط التوربينـدات أو مقومـات المحوالت
أو األسطوانـات الهيدروليكيـة أو العجـالت
المتطايـرة أو األجـزاء المتحركـة األخـرى
المعرضـة لقـوة الطـرد المركـزي أو
الغاليـات أو المقتصـدات أو األوانـي األخـرى
 اآلالت أو األجهـزة التي يستخـدم فيهـا،
. ) الضغـط
 الطائـرات أو األجهـزة الجويـة األخـرى أو-3
المـواد التي تتساقـط منهـا من جـراء
اصطدامهـا بمركبـات القاطرات المائيـة أو
. وسائـط النقـل المتحـركـة
. العواصـف واألعاصيـر والفيضانـات-4

d) plant machinery or equipment
during installation dismantling or
the stripping down and assembly
in respect of any re-sitting
operations
e) electrical equipment or wiring
caused by electrical current
(other than lightning)
f) money cheque bullion negotiable
instruments and securities of all
kinds
g) animals growing crops or
standing timber
h) dams reservoirs piers wharves
jetties bridges or tunnels
i) any vehicle licensed for road use
railway locomotive and rolling
stock watercraft or aircraft or
property contained in water craft
or aircraft
j) property whilst in transit other
than at any premises described
in the schedule
k) documents
manuscripts
business books or computer
systems records for the value to
the participant of the information
contained therein
HOWEVER, the Insurers will indemnify
the Participant in respect of loss
destruction or damage to
i.

ii.

documents manuscripts and
business books but only for the
value of the materials as
stationery together with the cost
of clerical labor expended in
writing up
computer systems records but
only for the value of the materials
together with the costs and
expenses necessarily incurred by
the Participant in reproducing
such records (excluding any
costs or expense in connection
with the production of information
to be recorded therein)

أو
ينتـج عن حـدوث أي من األحـداث الواردة في
 فإن شركـة التاميـن،  ) أعـاله3 ، 2 ، 1(
ستقـوم فقـط بتعويـض المشتـرك بموجـب
شـروط الوثيقـة فيما يتعلـق بالخسـارة
.والتدميـر والضـرر الناتـج
 التدميـر أو الضـرر الذي يلحـق،  الخسـارة-2
: باآلتـي
أ) الممتلكـات فـي طـور التصنيـع إذا تـم تكبـد
هـذه الخسـارة أو التدميـر أو الضـرر أثنـاء
العمـل الفعلـي على الممتلكـات والناتجـة
.مباشـرة عن هـذا العمـل
.ب) الممتلكـات فـي طـور البنـاء أو التشييـد
ت) تورينـدات الغاليـات أو أألوعيـة أو اآلالت
أو األجهـزة األخـرى التي يستخـدم فيهـا
الضغـط أو محتوياتهـا الناتجـة عن انفجارهـا أو
. تمزقهـا
ث) االالت والمعـدات والماكينـات خـالل
التركيـب والتفكيـك والتجميـع فيما يتعلـق
. بعمليـات إعـادة ضبطهـا
ج) المعـدات الكهربائيـة أو األسالك الناتجـة
. ) عن تيـار كهربائـي ( بخـالف البـرق
 الشيكـات والسبائـك واألدوات، ح) األمـوال
القابلـة للتداول واألوراق الماليـة من جميـع
. األنـواع
 زراعـة المحاصيـل أو، خ) الحيوانـات
. األخشـاب الدائمـة
د) السـدود والخزانـات واألرصفـة والجسـور
. أو األنفـاق
ذ) أي مركبـة مرخصـة لالستخـدام على
الطرق وقاطـرة السكك الحديديـة ووسائـط
 مركبـة مائيـة أو طائـرة أو، النقـل المتحركـة
ممتلكـات متضمنـة في مركبـة مائيـة أو
.طائـرة
س) الممتلكـات أثنـاء النقـل بخـالف المبانـي
. الموضحـة في الجـدول

ش) المستنـدات  ،المخطوطـات  ،دفاتـر
األعمـال أو سجـالت أنظمـة الحاسـب اآللـي
لقيمـة المعلومات الواردة فيهـا للمشتـرك .
ومـع ذلـك  ،سـوف تقـوم شركـة التأميـن
بتعويـض المشتـرك فيما يتعلـق بالتلـف أو
الضـرر الذي يلحـق باآلتـي :
 -1المستنـدات  ،المخطوطات ودفاتـر
األعمـال لكـن فقـط لقيمـة المـواد كقرطاسيـة
باإلضافـة الي تكلفـة العمالـة الكتابيـة المنفقـة
في الكتابـة .
 -2سجـالت أنظمـة الحاسـب اآللـي ولكـن
فقـط لقيمـة المـواد باإلضافـة الي التكاليـف
والمصروفات التي يتكبدهـا المشتـرك
بالضـرورة في إعـادة انتـاج هـذه السجـالت (
باستثنـاء أي تكاليـف أو مصاريـف فيما يتعلـق
بانتـاج المعلومـات التي سيتـم تسجيلهـا فيها )
( -3أ) الخسـارة التبعيـة من أي نـوع أو
وصـف.
(ب) الخسـارة الناتجـة عن عمـل احتيالـي
بجهـاز خدعـة أو خـداع آخـر .
(ت) الخسـارة الناتجـة عن سرقـة ما لـم تقتـرن
بالعنـف ألشخـاص أو التهديـد بالعنـف أو
الدخـول أو الخـروج بالقـوة من المبانـي .
(ث) الخسـارة الناتجـة عن االختفـاء أو
النقـص غيـر المبـرر أو الغامض والذي تـم
اكتشافـه في أي جـرد دوري للمخـزون أو
نقـص في توريـد أو تسليـم المـواد أو الخسـارة
أو النقـص بسبـب خطأ كتابـي أو محاسبـي .
(ج) تكلفـة استبـدال أو تصحيـح الخلـل في
تصميـم المـواد أو عيـب في خطـة التصميـم
أو المواصفـات.
(ح) التلـوث والبلـي والتمـزق  ،التآكـل ،
فطريـات الحشـرات التي ال تتدهـور أو تتشـوه
بشكـل تدريجـي أو االنكمـاش أو التبخـر أو

3.
(a) consequential loss of any kind
or description whatsoever
(b) loss resulting from dishonesty
fraudulent action trick device or other
false
pretense
(c) loss resulting from theft
unless accompanied by violence to
persons or threat
of violence or forcible and
violent entry to or exit from the premises
)(d
loss
resulting
from
unexplained
or
mysterious
disappearance or shortage
revealed at any periodic
inventory or shortages in the supply or
delivery of
materials or loss or shortage
due to clerical or accounting error
(e) the cost of replacing or
rectifying
defective
materials
workmanship design or
defect or omission in design
plan or specification
(f) contamination pollution wear
and tear corrosion vermin fungus rot
gradual
Deterioration deformation or
distortion shrinkage evaporation loss of
weight
change in flavour colour
texture or finish or action of light
(g) accidental breakage of glass
(h) the cost of normal upkeep or
normal making good
(i) the freezing or solidification of
molten material
(j) testing risks

(k) Loss Or Damage By Chemical
Or Biological Release Or Exposure Of
Any Kind
(l) Third Party Liability.

4. Loss destruction or damage by storm,
tempest, water, hail, frost or snow to
property
a) in the open (other than buildings
structures and plant designed to
exist and operate in the open)
b) contained
in
open-sided
buildings
UNLESS so described and specifically
insured as a separate item in the Plan
5. The amount stated in the Schedule as
the Deductible in respect of each and
every occurrence or a series of
occurrences
consequent
on
or
attributable to one source or original
cause giving rise to loss destruction or
damage the subject of indemnity under
this policy
6. any loss destruction or damage
directly or indirectly occasioned by or
through or in consequence of:
a) war invasion act of foreign enemy
hostilities or warlike operations
(whether war be declared or not)
civil war
b) mutiny civil commotion assuming
the proportions of or amounting
to a popular rising military
insurrection rebellion revolution
military or usurped power or any
act of any person acting on behalf
of or in connection with any
organization
with
activities
directed towards the overthrow
by force of the Government de
jure or de facto or to the
influencing of it by terrorism or
violence

 لـون، فقـدان الـوزن أو التغييـر في النكهـة
.النسيـج أو التشطيـب أو تأثيـر الضـوء
. (خ) الكسـر العرضـي للزجـاج
(د) تكلفـة الصيانـة العاديـة أو التصليـح
.االعتيادي
. (ذ) تجميـد أو تصلـب المـواد المنصهـرة
. (ذ) اختبـار المخاطـر
(س) الخسـارة أو الضـرر بسـبب االنبعـاث
الكيميائـي أو البيولوجـي أو التعـرض ألي
.نـوع منها
. (ش) مسئوليـة الطـرف الثالـث
 الخسـارة أو الدمـار أو الضـرر الناتـج عن-4
العاصفـة أو األعاصيـر أو الميـاه أو البـرد أو
الصقيـع التي تلحـق بالممتلكـات
أ) في العـراء ( بخـالف هياكـل المبانـي
واآلالت المصممـة للخـروج والعمـل فـي
. ) العـراء
. ب) الموجـودة في المبانـي المفتوحـة
ما لـم يتـم وصـف ذلـك والتأميـن عليـه بشكـل
. خـاص كبنـد منفصـل في الخطـة
 المبلـغ المبيـن في الجـدول باعتبـارة المبلـغ-5
القابـل للخصـم فيما يتعلـق بكـل حادثـة أو
سلسلـة من األحـداث التي تنجـم عن أو تعـزى
الي مصـدر واحـد أو سبـب أصلـي يؤدي الي
خسـارة أو تدميـر أو ضـرر موضـوع
. التعويـض بموجـب هـذه الوثيقـة
 أي خسـارة أو تدميـر أو ضـرر ناتـج بشكل-6
مباشـر أو غيـر مباشـر عن أو من خـالل أو
: نتيجـة لما يأتـي

أ) الحـرب  ،الغـزو  ،األعمـال الحربيـة
العدائيـة للعـدو األجنبـي أو العمليـات شبـه
الحربيـة ( سـواء تـم إعـالن الحـرب أم ال )
الحـرب األهليـة.

c) (i) permanent or temporary
dispossession resulting from
confiscation
nationalization
commandeering or requisition by
any lawfully constituted authority.

ب) االضطرابات المدنيـة والتمـرد الذي
يرتقـي الي انتفاضـة شعبيـة  ،تمـرد عسكـري
أو ثـورة عسكريـة أو اغتصـاب السلطـة
بالقـوة أو أي تصـرف ألي شخـص يعمـل
نيابـة عن أو في سيـاق أي منظمـة ذات أنشطـة
موجهـة نحـو اإلطاحـة بالقـوة على حكومـة أو
التأثيـر عليهـا باإلرهـاب أو العنـف .

(ii) permanent or temporary
dispossession of any building resulting
from the

ت) ( )1التجريـد الدائـم أو المؤقـت من
الملكيـة الناتـج عن مصـادرة  ،تأميـم أو
االستيـالء عليهـا من قبـل أي سلطـة مشكلـة
بشكـل قانونـي .
( )2التجريـد الدائـم أو المؤقـت ألي مبنـىى
ناتـج عن الحيـازة الغير مشروعـة لهـذا
المبنـى من قبـل أي شخـص .
شريطـة أال يتـم إعفـاء شركـة التأميـن من أي
مسئوليـة تجـاه المؤمـن لـه فيما يتعلـق
باألضـرار الماديـة للممتلكـات المؤمـن عليهـا
والتي تحـدث قبـل التجريـد من الملكيـة أو
أثنـاء التجريـد المؤقـت وبخـالف ذلـك يتـم
التأميـن بموجـب الوثيقـة .
(ث) تدميـر الممتلكـات بأمـر أي هيئـة عامـة
.
في أي دعـوى أو إجـراء آخـر حيـث تزعـم
شركـة التأميـن بسـبب أحكـام االستثنـاءات 6
(أ) و ( 6ب) أعـاله أن الخسـارة أو التدميـر
أو الضـرر غيـر مغطـى بموجـب هـذا التأميـن
 ،فإن عـبء اثبـات تغطيـة هـذه الخسـارة أو
التدميـر أو الضـرر يقـع على عاتـق
المشتـرك.
 -7أي خسـارة أو تدميـر أو ضـرر ناتـج
بشكـل مباشـر او غيـر مباشـر عن أو نتيجـة
لآلتـي :

unlawful occupation of such
building by any person
provided that the Insurers are
not relieved of any liability to the Insured
in
respect of physical damage to
the Property Insured occurring before
dispossession
or
during
temporary dispossession which is
otherwise Insured by
this Policy
(d) the destruction of property by
order of any public authority
In any action suit or other
proceeding where the Insurers allege
that by reason of
)the provisions of Exceptions 6(a
and 6 (b) above any loss destruction or
damage is not covered by this
insurance the burden of proving that
such loss
destruction or damage is covered
shall be upon the participant
7.
any loss destruction or damage
directly or indirectly caused by or arising
from or
in consequence of or contributed
to by:
a. nuclear weapons material
b. ionizing
radiations
or
contamination by radioactivity
from any nuclear fuel or from any

nuclear
waste
from
the
combustion of nuclear fuel solely
for the purpose of this Exception
7 (b) combustion shall include
any self sustaining process of
nuclear fission
8.
Any loss destruction or damage
directly or indirectly caused by water
below the
surface of the ground including
such water which exerts pressure on or
seeps or
leaks through a building sidewalk
driveway foundation swimming pool or
other
structure.
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*

*

Contents, records and Documents.
Explosives
Coal
Bullion, unset precious stones,
ornaments and Jewellery
Any curios or work of art for an
amount exceeding RO100 or
currency equivalent.
Manuscripts, plans, drawings or
designs, patterns, models or moulds
Securities, obligations or documents
of any kind, stamps, coins or paper
money, cheques, books of account or
other business books, computer
system records.
Losses caused by insufficient
ventilation,
air
circulation,
deterioration of stock
Losses of weight, shrinkage, change
in texture, flavor or finish.
Inventory / Mysterious losses
Smoke damage
Wear and tear, gradual deterioration,
modification
of
flavor,
color,
structure, corrosion, damage due to
dust or humidity, or caused by mould,
vermin, insects
Faulty design, Faulty material, Faulty
manufacturing

.  مـواد األسلحـة النوويـة-أ
 اإلشعاعات المؤينـة أو التلـوث عن طريـق-ب
النشـاط اإلشعاعـي من أي وقـود نـووي أو من
أي نفايـات نـوويـة من احتـراق وقـود نـووي
 (ب) يجـب7  فقط ألغـراض هـذا االستثناء،
أن يشمـل االحتـراق أي عمليـة ذاتيـة
.لالنشطـار النـووي
 أي خسـارة أو تدميـر أو ضـرر ناتـج-8
بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر عن الميـاه
الموجـودة أسفـل سطـح األرض بما في ذلـك
الميـاه التي تمـارس الضغـط أو تتسـرب من
 بركـة السباحـة أو، خـالل أسـاس المبنـى
. الهياكـل األخـرى
. السجـالت والمستنـدات، المحتويـات
المتفجـرات
الفحـم
 األحجـار الكريمـة والحلـي، السبائـك
.والمجوهـرات
التحـف أو األعمـال الفنيـة بمبلـغ
 ريـال عمانـي أو ما100 يتجـاوز
. يعادلـه من عملـة
 الرسومـات،  الخـطط، المخطوطـات
أو التصاميـم أو األنمـاط أو النمـاذج
أو القوالـب
 الرسومـات،  الخـطط، المخطوطـات
أو التصاميـم أو األنمـاط أو النمـاذج
. أو القوالـب
 االلتزامـات أو، األوراق الماليـة
 الطوابـع أو، المستنـدات من أي نـوع
العمالت المعدنيـة أو النقـود الورقيـة
أو الشيكـات أو دفاتـر الحسابـات أو
دفاتـر األعمـال األخـرى أو سجـالت
. أنظمـة الحاسـب اآللـي
الخسائـر الناجمـة عن عـدم كفايـة
 تدهـور،  دوران الهـواء، التهويـة
. المخـزون

•
•
•
•
•
•
•
•

•

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*
*

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Excluded
properties:
Overhead
transmission and distribution lines,
and their supporting structures,
Underground piping outside of
insured premises, totally unoccupied
risk locations, Buildings being
demolished, Land and water,
growing crops
Excluding any Direct or Indirect
Infectious / Contagious Disease
exposures
Confiscation, requisition by the order
of Government, Public or local
authority
Fraud and Dishonesty
Agricultural crop
Consequential loss of any kind
Deterioration of property due to
change in temperature or humidity or
failure
Damage to Electrical equipment or
wiring caused by electrical current
(other than lightning)
Electrical or mechanical breakdown
or derangement
Loss destruction or damage caused
by or contributed to by nuclear
material,
ionizing
radiation,
contamination by radioactivity etc.
Loss destruction or damage is
sustained while the property is being
actually worked on and directly
resulting from such work
Loss or damage to property in the
open due to atmospheric perils
Loss resulting from theft unless
accompanied by violence or threat of
use of violence
Loss resulting from unexplained or
mysterious disappearance
Property in transit
Livestock and all consequential loss
resulting there from
Contingent Business Interruption
CORONAVIRUS EXCLUSION
Political risks exclusion clause
Third party liability
Sanctions Limitation and Exclusion
Clause

 تغييـر،  االنكمـاش، فقـدان الـوزن
.  النكهـة أو التشطيـب، الملمـس
.  الخسائـر الغامضـة/ الجـرد
. ضـرر الدخـان
 التدهـور التدريجـي، البلـي والتمـزق
،  الهيكـل،  اللـون،  تعديـل النكهـة،
 التلـف الناتـج عن الغبـار أو، التآكل
الرطوبـة أو بسـبب العفـن أو الهـوام
. ) ( حشـرات طفيليـة
 المـادة المعيبـة، التصميـم المعيـب
. والتصنيـع المعيـب
 خطـوط: الخصائـص المستبعـدة
 الهياكـل، النقـل والتوزيـع العلويـة
. الداعمـة لهـا
األنابيـب تحـت األرض خـارج
 مخاطـر، المبانـي المؤمـن عليهـا
المواقـع الغيـر مأهولة بالكامـل
 األراضـي. والمبانـي التي يتـم هدمهـا
.والميـاه وزراعـة المحاصيـل
استثنـاء حـاالت التعـرض المباشـر أو
.غيـر المباشـر لألمـراض المعديـة
المصـادرة واالستيـالء بأمـر من
. حكومـة أو هيئـة عامـة أو محليـة
. االحتيـال وعـدم األمانـة
. المحاصيـل الزراعيـة
.الخسـارة التبعيـة من أي نـوع
تدهـور الممتلكـات بسبب تغييـر في
. درجـة الحـرارة أو الرطوبـة
ضـرر المعـدات الكهربائيـة أو
( األسـالك بسـبب تيـار كهربائـي
.)بخـالف البـرق
العطـل الكهربائـي أو الميكانيكـي أو
. التشويـش
 التدميـر أو الضـرر الناجـم، الخسـارة
عن المـواد النوويـة أو اإلشعـاع
المؤيـن أو التلـوث بالنشـاط اإلشاعـي
. الخ...
الخسـارة أو التدميـر أو الضـرر أثنـاء
العمـل الفعلـي على الممتلكات والتي
.تنتـج مباشـرة عن هـذا العمـل

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

War and Civil War Exclusion Clause
Nuclear Energy Risks Exclusion
Clause
* Nuclear
/
Chemical/Biological
Exclusion Clause
* Terrorism Exclusion Clause
* Seepage,
Pollution
and
Contamination Clause
* Radioactive Exclusion Clause
* Computer Loss General Exclusion
* Information Technology Clarification
Agreement
* Underground Plant and equipment’s
/ Mining Works
* Total asbestos exclusion
* Other than RCC construction
* Excluded properties: Underground
mines and mining equipment,
Overhead
transmission
and
distribution lines, and their supporting
structures,
Underground
piping
outside of insured premises, totally
unoccupied risk locations, Buildings
being demolished, Land and water,
growing crops, forests & Cultures,
Live Plants, Seeds, Trees, Nursery
Animals and livestock, Motor vehicles
if licensed for use outside the
premises,
Prototypes
including
experimental production lines, Cash
and Valuables, Information, data,
drawings, files, records, models,
moulds, Air, sea, river and lake
navigation crafts, trains and any
rail/road, rolling stock, Offshore fixed
asset, Space vehicles, Satellites and
launch sites, Completed civil works
like dikes, bridges, docks, wharves,
quays, canals, roads, tunnels, and
rail, roads, Rubbish goods and
scrapped properties
*
*

GENERAL EXCLUSIONS

خسـارة أو ضـرر الممتلكـات في
. العـراء بسـبب المخاطـر الجويـة
الخسـارة الناتجـة عن السرقـة ما لـم
تكـن مصحوبـة بالعنـف أو التهديـد
. باستخـدام العنـف
الخسـارة الناشئـة من االختفـاء الغيـر
. مبـرر أو الغامـض
. الممتلكـات في العبـور
الثـروة الحيوانيـة وكـل الخسائـر
. الناتجـة عنهـا
. االنقطـاع الطـاريء لألعمـال
. استبعـاد فيـروس كورونـا
.فقـرة استبعـاد المخاطـر السياسيـة
. مسئوليـة الطـرف الثالـث
. فقـرة تقييـد واستبعاد العقوبـات
فقـرة استبعـاد الحـرب والحـرب
.األهليـة
فقـرة استبعـاد مخاطـر الطاقـة
.النوويـة
/ فقـرة استبعـاد المـواد النوويـة
. الكيميائيـة والبيولوجيـة
. فقـرة استبعـاد اإلرهـاب
.فقـرة استبعـاد التسـرب والتلـوث
. فقـرة استبعـاد النشـاط اإلشعاعـي
االستبعـاد العـام لخٍ سـارة الحاسـب
.اآللـي
.اتفاقيـة توضيـح تقنيـة المعلومـات
/ المعـدات واآلالت تحـت األرض
. أعمـال التعديـن
االستبعـاد الكامـل لالسبستـوس
بالخرسانـة
التشييـد
بخـالف
. األسمنتيـة المسلحـة
 المناجـم: الخصائـص المستبعـدة
تحت األرض ومعـدات التعديـن
وخطـوط النقـل والتوزيـع العلويـة
والهياكـل الداعمـة لهـا واألنابيـب
تحـت األرض خارج المبانـي المؤمـن
عليهـا ومواقـع الخطـر غيـر المأهولـة
، والمبانـي التي يتـم هدمهـا
وزراعـة
والميـاه
األراضـي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

POLITICAL
CLAUSE

RISK

EXCLUSION

Notwithstanding any provision to the
contrary within this agreement or any
endorsement thereto it is agreed that this
agreement excludes loss, damage, cost
or expense of whatsoever nature directly
or indirectly caused by, resulting from or
in connection with any of the following
regardless of any other cause or event
contributing concurrently or in any other
sequence to the loss:
a. War,

invasion, acts of foreign
enemies, hostilities or war like
(whether war be declared or not),
civil commotion assuming the
proportions of or amounting to an
uprising, military or usurped power,
or

b. Any

act of terrorism. For the
purpose of this clause an act of
terrorism means an act including
but not limited to the use of force or
violence and / or the threat thereof,
of any person or group(s) of
persons, whether acting alone or on
behalf of or in connection with any
ethnic purposes or similar reasons
including the intention to influence
any government and / or to put the
public, or any section of the public,
in fear.
c. Confiscation,
requisition,
sequestration, nationalization, or
similar act.
This clause also excludes loss,
damage, cost or expense of
whatsoever nature directly or indirectly
caused by, resulting from or in
connection with any action taken in
controlling, preventing, suppressing or
in any way relating to a and / or b and
/ or c above.

 الغابـات والزراعـة، المحاصيـل
والنباتـات الحيـة والبذور واألشجـار
وحيوانـات الحضانـة والثـروة
 المركبـات ذات. الحيوانيـة
المحركـات إذا كانـت مرخصـة
 النمـاذج. لالستخـدام خـارج المبنـى
األوليـة بما في ذلـك خطـوط االنتـاج
 النقـود واألشيـاء الثمينـة. التجريبيـة
والمعلومـات والبيانـات والرسومـات
والملفـات والسجـالت والنمـاذج
 مركبـات المالحـة الجويـة، والقوالـب
 القطـارات وأي، والبحريـة والنهريـة
 وسائـط النقـل،  طريـق/ سكـة حديـد
 األصـول الثابتـة البحريـة، المتحركـة
 األقمـار، والمركبـات الفضائيـة
، الصناعيـة ومواقـع اإلطـالق
األعمـال المدنيـة المنجـزة مثـل
السـدود والجسـور واألرصفـة
واألنفـاق
والطـرق
والقنـوات
، والسكـك الحديديـة والطـرق
. والنفايـات والممتلكات المخـردة
استثنـاءات خاصـة
فقـرة استبعـاد المخاطـر السياسيـة
بصـرف النظـر عن أي حكـم مخالـف في هـذه
 من المتفـق عليـه، االتفاقيـة أو أي ملحـق لهـا
أن هـذه االتفاقيـة تستبعـد الخسـارة أو الضـرر
أو التكلفـة أو المصاريـف من أي طبيعـة
كانـت والناتجـة بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر
من أو في سيـاق أي من اآلتـي بغـض النظـر
عن أي شـيء أو سبـب أو حـدث آخـر يساهـم
بشكـل متزامـن أو بأي تسلسـل آخـر في
: الخسـارة
 أعمـال العـدو األجنبـي،  الغـزو،  الحـرب-أ
 العدائيـات أو األعمـال شبـه الحربيـة ( سـواء،
 االضطرابـات، ) تـم إعـالن الحـرب أم ال
المدنيـة التي ترتقـي الي االنتفاضـة العسكريـة
أو اغتصـاب السلطـة بالقـوة أو

ب -العمـل اإلرهابـي  .ألغـراض هـذه الفقـرة
 ،العمـل اإلرهابـي يعنـي الفعـل الذي يشمـل
على سبيـل المثـال ال الحصـر استخـدام القـوة
أو العنـف و  /أو التهديـد بهمـا من قبـل أي
شخـص أو مجموعـة /مجموعـات سـواء
كانـت تعمـل بمفردهـا أو نيابـة عن أي جهـة
عرقيـة ألغـراض أو أسبـاب مماثلـة بما في
ذلـك الرغبـة في التأثيـر على أي حكومـة و /
أو وضـع الجمهـور أو أي قسـم منـه في حالـة
رعـب وخـوف .
ت -المصـادرة أو االستيـالء أو الحجـز أو
التأميـم أو أي فعـل مماثـل .
ث -تستثنـي هـذه الفقـرة أيضـا الخسـارة أو
الضـرر أو التكلفـة أو المصروفـات من أي
طبيعـة كانـت والناتجـة بشكـل مباشـر أو غيـر
مباشـر أو في سيـاق أي إجـراء يتـم اتخـاذه
للسيطـرة على أو منـع أو قمـع بأي طريقـة ما
يتعلـق بما جـاء في أ و /أو ب و  /أو ت أعـاله.
إذا ادعـت الشركـة أنـه بسبـب هـذا االستثنـاء
 ،ال تغطـي هـذه االتفاقيـة أي خسـارة أو
ضـرر أو تكلفـة أو مصاريـف  ،فإن عـبء
إثبـات العكـس يقـع على عاتـق حامـل الوثيقـة
أو الشخص المغطـى.
في حالـة اكتشـاف أن أي جـزء من هـذه الفقـرة
غيـر صالـح أو غيـر قابـل للتنفيـذ  ،تظـل بقيـة
الفقـرات ساريـة المفعـول بالكامـل .
فقـرة االستبعـاد النـووي الكامـل
 -1مخاطـر الطاقـة النوويـة وفقـا لفقـرة
استبعاد  NMAلعـام  1975أ .
 -2أي مسئوليـة أو خسـار أو تكلفـة أو
مصاريـف من أي طبيعـة كانـت ناجمـة بشكـل
مباشـر أو غيـر مباشـر من تفاعـل نـووي أو
إشعـاع نـووي أو ناتجـة عنـه أو فيما يتعلـق
به  ،بصـرف النظـر عن أي سبـب آخـر
يساهـم بشكـل متزامـن أو في أي تسلسـل آخـر
للخسـارة  ،باستثنـاء الحـاالت التي تنشـأ فيهـا

If the Company alleges that by reason
of this exclusion, any loss, damage,
cost or expense is not covered by this
agreement, the burden of proving the
contrary shall be upon the Policyholder
or the Covered Person.
In the event of any portion of this
clause is found to be invalid or
unenforceable, the remainder shall
remain in full force and effect.

EXCLUSION

FULL NUCLEAR
CLAUSE

1. Nuclear Energy Risks in accordance

with the Nuclear Energy Risk
Exclusion Clause NMA 1975a.
2. Any other liability, loss, cost or
expense of whatsoever nature
directly or indirectly caused by,
resulting from, arising out of or in
connection with nuclear reaction,
nuclear radiation or radioactive
contamination regardless of any
other
cause
contributing
concurrently or in any other
sequence to the loss, save where
such liability, loss, cost or expense
arises under policies expressly
exempted from NMA 1975a in
respect of which the Company has
specifically granted cover.
TOTAL ASBESTOS EXCLUSION
CLAUSE
It is hereby understood and agreed
that this agreement shall not apply to
and does not cover any actual or
alleged liability whatsoever for any
claims or claims in respect of loss or
losses directly or indirectly arising out
of, resulting or in consequence of
asbestos, in whatsoever form or
quantity.

IT CLARIFICATION CLAUSE

Property damage covered under this
agreement shall mean physical
damage to the substance of property.
Physical damage to the substance of
Covered 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:
1. 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 the direct
consequence
of
covered
physical damage to the
substance of property shall be
covered.

2. 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.

WAR PERILS EXCLUSION CLAUSE:
Notwithstanding anything contained in
this Plan or in any extension thereof, it is
hereby declared and agreed that as an
exclusion overriding all other terms, this
Takaful cover does not cover loss,
destruction of or damage to any property
or loss resulting there from caused by or
happening through or in consequence of:

هـذه المسئوليـة أو الخسـارة أو التكلفـة أو
المصاريـف بموجـب سياسـات معفـاة
 أ والتي1975  لعـامNMA صراحـة من
. منحتهـا الشركـة تغطيـة بشكـل خـاص
فقـرة استبعـاد االسبستـوس الكامـل
من المفهـوم والمتفـق عليـه أن هـذه االتفاقيـة
ال تنطبـق وال تغطـي أي مسئوليـة فعليـة أو
مزعومـة من أي نـوع عن أي مطالبـات
تتعلـق بخسـارة أو خسائـر تنشـأ بشكـل مباشـر
أو غيـر مباشـر أو نتيجـة عن االسبستـوس
. بأي شكـل من األشكـال أو الكميـة
فقـرة توضيـح تقنيـة المعلومـات
ضـرر الممتلكـات المغطيـة بموجـب هـذه
االتفاقيـة يعنـي الضـرر المـادي للممتلكـات
 الضـرر المـادي للممتلكـات. المغطـاة
المغطـاة ال يشمـل الضـرر المـادي للبيانـات
، أو البرمجيـات في أي تغييـر ضـار للبيانـات
البرمجيـات أو برامـج الحاسـب اآللـي بسـبب
.  تلـف أو تشـوه الهيكـل األصلـي، حـذف
 يتـم استبعـاد التالـي من هـذه، ونتيجـة لذلـك
: االتفاقيـة
،  فقـدان البيانـات أو البرمجيـات أو تلفهـا-1
وال سيمـا أي تغييـر ضـار في البيانـات أو
البرمجيـات أو برامـج الحاسـب اآللـي ناتـج
عن حـذف أو تلـف أو تشـوه الهيكـل األصلـي
وأي خسائـر ناجمـة عن انقطـاع األعمـال
 بغض. بسـبب هـذه الخسـارة أو الضـرر
 يجـب تغطيـة، النظـر عن هـذا االستبعـاد
فقـدان البيانـات أو البرمجيـات أو تلفهـا والذي
يكـون كنتيجـة مباشـرة لألضـرار الماديـة
. المغطـاة التي تلحـق بالممتلكـات
 الخسـارة أو الضـرر الناتـج عن ضعـف-2
التشغيـل أو توافـر أو نطـاق استخـدام أو
إمكانيـة الوصـول الي البيانـات أو البرمجيـات
 وأي خسائـر في، أو برامج الحاسـب اآللـي
انقطـاع األعمـال ناتجـة عن هـذه الخسـارة أو
.الضـرر

a.

b.

c.

d.

e.

f.

War, invasion, act of foreign
enemy, hostilities or warlike
operations (whether war be
declared or not), civil war.
Mutiny, civil commotion assuming
the proportions of or amounting to
a popular rising, military rising,
insurrection, rebellion, revolution,
military or usurped power, martial
law or state of siege or any of the
events or causes which determine
the proclamation or maintenance
of martial law or state of siege.
Confiscation, nationalization or
requisition or destruction of or
damage to property by or under
the order of any government or
public or local authority.
Acts of Terrorism committed by a
person or persons acting on behalf
of or in connection with any
organization. For the purpose of this
coverage, “ Terrorism” means the
use of violence for political ends
and includes any use of violence
for the purpose of putting the
public or any section of the public
in fear.
Atomic energy, nuclear reaction,
nuclear radiation or radioactive
contamination.
The action of any lawfully
constituted
authority
in
suppressing or preventing or
attempting to
prevent or in
minimizing the consequences of
any act enumerated under items
(a) (b) & (d) referred to above.
In any claim and in any action, suit or
other proceeding to enforce a claim,
for loss or damage under this Plan,
the burden of proving that the loss or
damage does not fall within the
exclusions (a), (b), (c), (d), (e) & (f)
above shall be upon the covered.
This overriding exclusion applies to
this Plan and to any extension
thereof, whether such extensions be

فقـرة استبعـاد مخاطـر الحـرب
بصـرف النظـر عن أي شـيء وارد فـي هـذه
 من المتفـق عليـه، الخطـة أو أي تمديـد لهـا
أنـه كاستثنـاء يتجـاوز جميـع الشـروط
 ال تغطيـة التكافـل ال تغطـي، األخـرى
الخسـارة أو التدميـر أو الضـرر الذي يلحـق
بأي ممتلكـات أو الخسـارة الناجمـة عن أو التي
: تحـدث نتيجـة لما يلـي
 أعمـال العـدو األجنبـي،  الغـزو،  الحـرب-أ
(  العدائيـات أو العمليـات شبـه الحربيـة،
 الحـرب، ) سـواء تـم إعـالن الحـرب أم ال
. األهليـة
 التمـرد واالضطرابات المدنيـة التي-ب
 االنتفاضـة، ترتقـي الي االنتفاضـة الشعبيـة
 التمـرد أو الثـورة أو،  العصيـان، العسكريـة
اغتصـاب السلطـة بالقـوة أو األحكـام العرفيـة
أو حالـة الحصـار أو أي من األحـداث التي
تحـدد إعـالن أو الحفـاظ على القانـون العرفـي
.أو حالـة الحصـار
 مصـادرة الممتلكـات أو تأميمهـا أو-ت
االستيـالء عليهـا أو تدميـر أو ضـرر
الممتلكـات بموجـب أمـر أي حكومـة أو هيئـة
. عامـة أو محليـة
 األعمال اإلرهابيـة المرتكبـة بواسطـة-ث
شخـص أو أشخـاص يعملـون نيابـة عن أو في
 وألغـراض.  منظمـات/ سيـاق أي منظمـة
 " اإلرهـاب " يعنـي استخـدام، هـذه التغطيـة
العنـف ألهـداف سياسيـة ويشمـل استخـدام
العنـق لغـرض وضـع الجمهـور أو أي قسـم
. منـه في حالـة رعـب
،  التفاعـل النـووي،  الطاقـة النوويـة-ج
. اإلشعاع النـووي أو التلـوث اإلشعاعـي
 عمـل أي هيئـة مشكلـة بشكـل قانونـي في-ح
قمـع أو منـع أو محاولـة منـع أو التقليـل من

issued before or after this overriding
exclusion.

EXPLOSIVE EXCLUSION CLAUSE:
It is hereby expressly declared and
agreed that this Plan does not cover any
loss, damage or liability directly or
indirectly caused by or arising from
mines, bombs, missiles or other
weapons or explosives remaining from
hostilities or military exercises.

SAFETY REGULATIONS CLAUSE:
Without prejudice to the terms,
conditions, stipulations and exclusions
of this policy, the Covered Person
hereby undertakes to carry out and to
adhere to the following, at all times,
during the duration of this Takaful cover:
To adhere to the requirements of
the safety regulations as down by
the authorities and to the
requirements
of
firefighting
operations by making available in
the Covered Person’s premises
the requisite number of serviceable
extinguishers and other suitable
firefighting
appliances,
at
appropriate distances and in
locations accessible in case of any
fire, also to dispose of all waste
forthwith and ascertain that storage
is done properly and that goods
and/or
products
are
not
accumulated or scattered in
pathways which should always be
left clear to facilitate Fire Fighting
Operations.
b. To arrange for the necessary
training for his employees/workers
and to ensure that they become
capable of handling and operating
the extinguishers and/or other Fire
Fighting appliances in the premises.
c. To call the public Fire Brigade in town
at first sign of Fire.
a.

) (ب، )عواقـب أي فعـل مذكـور في البنـود (أ
. و (ث) المشار إليهـا أعـاله
في أي مطالبـة أو إجـراء أو دعـوى إلنفـاذ أي
مطالبـة عن الخسـارة أو الضـرر بموجـب
 فإن عـبء اثبـات تلـك الخسـارة، هـذه الخطـة
، )أو الضـرر ال يقـع ضمن االستثنـاءات (أ
،  (ج) و (ح) أعـاله، ) (ث، ) (ت، )(ب
. يجـب أن يكون على الشخـص المغطـى
ينطبـق هـذا االستثنـاء على هـذه الخطـة وأي
 سـواء تـم إصـدار هـذا التمديـد، تمديـد لهـا
. قبـل أو بعـد هـذا االستثنـاء

فقـرة استثنـاء المتفجـرات
من المعلن عنـه والمتفـق عليـه صراحـة أن
هـذه الخطـة ال تغطـي أي خسـار أو ضـرر أو
مسئوليـة ناجمـة بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر
عن األلغـام أو القنابـل أو الصواريـخ أو
األسلحـة األخـرى أو المتفجـرات المتبقيـة من
. األعمـال العدائيـة أو التدريبـات العسكريـة
فقـرة لوائـح السالمـة
مـع عـدم اإلخـالل بشـروط وأحكـام
 يتعهـد الشخـص، واستثنـاءات هـذه الوثيقـة
المغطـى بتنفيـذ وااللتـزام بما يلـي في جميـع
: األوقـات خـالل مـدة هـذه التغطيـة التكافليـة
 االلتـزام بمتطلبـات لوائـح السالمـة على-أ
النحـو المنصـوص عليـه من قبـل الهيئـات
ومتطلبـات عمليـات مكافحـة الحرائـق من
خـالل توفيـر العـدد المطلـوب من طفايـات
الحريـق الصالحـة للخدمـة وغيرهـا من
أجهـزة مكافحـة الحريـق على مسافـات
 وفي المواقـع التي يمكـن الوصـول، مناسبـة
 وكذلـك، اليهـا في حالـة حـدوث أي حريـق
للتخلـص من جميـع النفايـات على الفـور
والتأكـد من أن التخزيـن يتـم بشكـل صحيـح
 المنتجـات غيـر متراكمـة أو/ وأن البضائـع

APPLICABLE LAWS
This Plan shall be governed by and
construed in accordance with the
laws of the Sultanate of Oman

ARBITRATION
In the case of any conflict between
the English and Arabic versions of
the Plan, the latter shall prevail. Any
dispute or difference between the
parties in respect of this Plan shall be
settled exclusively and finally by
arbitration by an Arbitral Tribunal
consisting of three arbitrators in
accordance with the arbitral rules and
procedures of the GCC Commercial
Arbitration Centre in the Sultanate of
Oman and subject to Shari’a rules
and principles. The Arbitration shall
take place in the Sultanate of Oman.
The
language
of
arbitration,
appointment of arbitrators etc. are set
out in the rules of the Centre

WARRANTIES
All the following warranties are
applicable to this Plan unless stated
otherwise.

W1.
FIRE
EXTINGUISHING
APPLIANCES
Warranted that all fire extinguishing if
any installed in the premises are
regularly serviced and mentioned in
good working order and any fire
buckets must be kept filled with
water/sand.

W2. FIRE ALARM
If the building referred to in the Plan
contain fire extinguishing appliance in
accordance with the details lodged

مبعثـرة في الممـرات التي يجـب تركهـا خاليـة
. دائمـا لتسهيـل عمليـات مكافحـة الحريـق
/  الترتيـب للتدريـب الالزم لموظفيـه-ب
عمالـه وضمان أنهـم أصبحـوا قادريـن على
 أو أجهـزة/ التعامـل مـع طفايـات الحريـق و
مكافحـة الحريـق األخـرى في المبنـى
. وتشغيلهـا
 استدعـاء فرقـة اإلطفـاء في المدينـة عنـد-ت
. أول إشـارة للحريـق
القوانيـن القابلـة للتطبيـق
تخضـع هـذه الخطـة وتفسـر وفقـا لقوانيـن
. سلطنـة عمـان

التحكيـم
في حالة وجـود أي تعـارض بين النسختيـن
 تسـود األخيـرة، االنجليزيـة والعربيـة للخطـة
 يتم تسويـة أي نـزاع أو خـالف بيـن.
األطـراف فيما يتعلـق بهـذه الخطـة حصريـا
ونهائيـا عن طريـق التحكيـم من قبـل هيئـة
تحكيـم مكونـة من ثالثـة محكميـن وفقـا
لقواعـد وإجـراءات التحكيـم الخاصـة بمركـز
التحكيـم التجـاري لدول مجلـس التعـاون
الخليجـي في سلطنـة عمـان ووفقـا لمبـاديء
 مكـان التحكيـم هـو. الشريعـة االسالميـة
سلطنـة عمـان ولغـة التحكيـم وتعييـن
 الخ حسـب ما هـو منصـوص... المحكميـن
. عليـه في قواعـد المركـز

الضمانـات
تنطبـق جميع الضمانـات التاليـة على هـذه
.الخطـة ما لـم يتـم النـص على خـالف ذلـك
 أجهـزة إطفـاء الحريـق. 1 الضمـان
ضمـان أن جميـع أجهـزة إطفـاء الحريـق في
 يتـم صيانتهـا، حالـة تثبيتهـا في المبنـىى

with the Company and is protected by
an automatic fire alarm system.
It is warranted that the Covered Person
shall:
i. Maintain
the
alarm
and
extinguishers in efficient working
order.
ii. Notify
promptly the installing
engineers and the Company of any
serious disablement, disconnection
or temporary disuse from any cause
of the alarm installation and to have
necessary repair carried out as
speedily as possible.
W3. FIREPROOF DOORS
Warranted that any fireproof doors or
shutters be kept closed except during
working hours and be maintained in
efficient working order.

W4. PETROLEUM PRODUCTS
Warranted that there is no storage or
deposit for sale in the said building(s)
of:
i. Petroleum, Paraffin or other
mineral Oil or Liquid.
Animal or vegetable oils.
Varnish, Naphtha or turpentine.

W5. HAZARDOUS GOODS
Warranted that unless specifically
mentioned in the Plan no hazardous
goods as defined below shall kept
stored or used in or upon the premises
described in this Plan, other than
quantities for private use or retail
purposes not exceeding in all 3
percent of the Coverage Amount on
contents, or in the case of goods in
sections A not more than 30 liters in
all.

Section A:
Liquid fuels (other than fuel in the tanks
of motor vehicles), fumigants, Minerals
Oils and spirits, Varnishes and

بانتظـام وأنها في حالـة عمـل جيـدة ويجـب أن
/ تبقـى جميـع دالء الحريـق مملـوءة بالمـاء
. الرمـل
 أجهـزة االنـذار من الحريـق. 2 الضمـان
إذا كـان المبنـى المشـار إليـه في الخطـة
يحتـوي على جهـاز إطفـاء الحريـق وفقـا
للتفاصيـل المقدمـة للشركـة ومحميـا بنظـام
 ضمـان أن الشخـص، إنـذار الحريـق التلقائـي
: المغطـى
 يحافـظ على نظام االنـذار والطفايات في-1
. حالـة عمـل فعالـة
 إبـالغ مهندسـي التركيـب على الفـور بأي-2
عطـل خطيـر أو فصـل أو عـدم استخـدام
مؤقـت ألي سبـب لتركيـب االنـذار وإجـراء
. اإلصـالح الـالزم بأسـرع ما يمكـن
 أبـواب مقاومـة الحريـق. 3 الضمـان
ضمـان إبقـاء جميـع أبـواب ومصاريـع
مقاومـة الحريـق مغلقـة باستثنـاء خـالل
ساعـات العمـل والمحافظـة عليهـا في حالـة
. عمـل فعالـة
 المـواد البتروليـة. 4 الضمـان
ضمـان عـدم تخزيـن أو وضـع للبيـع في
:  المبانـي المذكـورة/ المبنـى
 بارافيـن أو السوائـل،  مـواد بتروليـة-1
. األخـرى
.  الزيـوت النباينيـة أو الحيوانيـة-2
. الورنيـش أو النفتـا أو زيـت التربنتيـن-3
 البضائـع الخطـرة. 5 الضمـان
ما لـم يتـم ذكـر ذلـك على وجـه التحديـد في
 ضمـان عـدم االحتفـاظ أو استخـدام، الخطـة
أي سلـع خطـرة على المحـدد أدنــاه في
 بخـالف الكميـات المخصصـة، المبانـي
لالستخـدام الخـاص أو ألغـراض البيـع
 من مبلـغ%3 بالتجزئـة التي ال تتجـاوز نسبـة
 أو في حالـة، التغطيـة على المحتويـات

lacquers, Solvents, spirits and other
inflammable liquids, flashing below 65
degrees centigrade.
Section B:
Ammunition, Blacks of all kinds,
bitumen tar and pitch, calcium carbide,
celluloid (other than manufactured
articles), cellulose paints, chlorates,
cotton and other vegetable fibers and
waste, explosives, fireworks, gas in
cylinders
magnesium,
matches,
metallic powders, naptha and its
derivatives, nitrates and nitrides, nitric
and sulphuric acids, potassium and its
compounds, resins, rubber solutions
and contacts adhesives, sulphur and
sulphides.
W6. SMOKING
Warranted that all smoking is banned
within the warehouse areas and no
smoking signs are prominently
displayed throughout.
W7. STOCK STORAGE
Warranted that water perils cover is
only granted on condition the stocks
are stored at least 8 inches above the
floor on pallets or racking and not
directly on the floor.
W8. WASTE
Warranted that:
All trade refuse be swept up daily,
placed in bags and re-moved from the
premises at least once a week.
Empty cardboard boxes which are of
no further use and all waste materials
must be removed from the premises
and not allowed to accumulate.
W9.
SPECIAL
CONDITIONS
RELATING TO ESCAPE OF WATER
Notwithstanding
anything
herein
contained to the contrary in the line
within Plan, it is a condition of this Plan
that no claim shall be payable
hereunder in respect of loss or

30 البضائـع في القسـم أ ال تزيـد إجمـاال عن
. لتـرا
: القسـم أ
الوقـود السائـل ( بخـالف الوقـود الموجـود في
،  مـواد التبخيـر، ) صهاريـج المركبـات
، الزيـوت المعدنيـة والمشروبات الروحيـة
 المذيبـات والسوائـل األخـرى، الورنيـش
القابلـة لالشتعـال التي تومـض بدرجـة حـرارة
.  درجـة مئويـة65 تحـت
: القسـم ب
،  كربيـد الكالسيـوم،  القـار، الزخيـرة
) السليلويـد ( بخـالف المـواد المصنعـة
 القطـن،  الكلـورات، دهانـات السليلـوز
، واألليـاف النباتيـة األخـرى والنفايات
 الغـاز في،  األلعـاب الناريـة، المتفجـرات
،  أعـواد الثقـاب،  المغنيسيوم، االسطوانـات
،  النفتـا ومشتقاتـه، المساحيـق المعدنيـة
 أحمـاض النيتريـك، النتـرات والنتريـد
،  البوتاسيـوم ومركباتـه، والكبريتيـك
 المحاليـل المطاطيـة والمـواد، الراتنجـات
.  الكبريـت والكبريتيـدات، الالصقـة
 التدخيـن.6 الضمـان
ضمـان حظـر جميـع أنـواع التدخيـن داخـل
مناطـق المستودعـات ويتـم وضـع الفتـات
ممنـوع التدخيـن بشكـل بـارز في جميـع
.األماكـن
 وضـع المخـزون. 7 الضمـان
ضمـان أن تغطيـة مخاطـر الميـاه ممنوحـة
8 فقـط بشـرط وضـع المخزونـات على األقـل
بوصـات فـوق األرض على منصات نقالـة أو
.أرفـف وليـس مباشـرة على األرض
 النفايـات.8 الضمـان
: ضمـان ما يلـي
، إزالـة جميـع المخلفـات التجاريـة يوميـا
ووضعهـا في أكيـاس وإعـادة نقلهـا من المبنـى
. مـرة واحـدة على األقـل في االسبـوع

التخلـص من صناديـق الـورق المقـوى
الفارغـة التي ليسـت لهـا فائـدة أخـرى ويجـب
ازالـة جميـع
النفايـات من المبانـي وعـدم السمـاح
بتراكمهـا.

damage arising out of or in relation to
leakage of water through defective
roof or due to defective pipe, resulting
from its wear and tear/corrosion and
improper maintenance, within the
insured premises.

الضمـان  . 9شـروط خاصـة تتعلـق بتسـرب
الميـاه
بغـض النظـر عن أي شـيء وارد في هـنا
ويتعارض مـع الخطـة  ،مـن شـروط هـذه
الخطـة عـدم دفـع أي مطالبـة فيمـا يتعلـق
بالخسـارة أو الضـرر الناجـم عن تسـرب
الميـاه من خـالل سقـف معيـب أو بسبـب عيـب
األنابيـب والناتجـة عن البلـي والتمـزق /
التآكـل والصيانـة غيـر السليمـة داخـل المبانـي
المؤمـن عليهـا .

W10. The Buildings & its electrical
installations, fire alarms & fire
extinguishing
appliances
are
maintained in efficient
working
condition

الضمـان  .10يتـم المحافظـة على المبانـي
وتركيباتهـا الكهربائيـة وأجهـزة إنـذار
الحريـق وأجهـزة إطفـاء الحريـق في حالـة
عمـل فعالـة.
الضمـان  . 11ال يتـم السمـاح بتخزيـن أو
وضـع البنزيـن  /الغـاز الطبيعـي ( بخـالف
الغـاز الطبيعـي المسـال لألغراض المنزليـة )
في الممتلكـات  /المبانـي المغطـاة .
الضمـان  .12يسمـح فقـط بتغطيـة المبنـى
السكنـي بموجـب الخطـة .
شـروط عامـة
 -1التسجيـل
يسـري مفعـول االشتـراك في صنـدوق
التكافـل في تاريـخ البدايـة الموضـح في جـدول
الخطـة وينتهـي في تاريـخ االنتهـاء  .سيتـم
إنهـاء الخطـة وفقـا لشـروط وأحكـام الخطـة .
تبـدأ مسئوليـة الشركـة  ،بغـض النظـر عن أي
تاريـخ مخالف لذلـك محـدد في جـدول الخطـة
 .أي تمديـد لفتـرة الخطـة يخضـع لموافقـة
كتابيـة مسبقـة من الشركـة .

W11. No storage or deposit of petrol
/natural gas (other than LPG for
domestic purpose) in the Covered
Property /premises are allowed

W12. Only residential building is
covered under the Plan are allowed.

GENERAL CONDITIONS

1. Enrolment
Participation in the Takaful Fund
takes
effect
on
the
Commencement Date shown in the
Plan Schedule and ends on the
Expiry Date. The Plan will be
terminated or discharged in
accordance with the Plan Terms
and Conditions. The liability of the
Company
shall
commence,
notwithstanding any date to the
contrary specified in the Plan
Schedule. Any extensions of the
period of coverage are subject to
the prior written consent of the
Company
2. Interpretation
This Plan, the Proposal, the Plan
Schedule, the General Conditions,

any Special Conditions, the
Warranties, the Exceptions, the
Exclusions and the Endorsements
known collectively as the Terms of
the Plan, shall be read together as
one contract and any word or
expression to which a special
meaning has been attached in any
part shall bear such meaning
throughout. The due observance
and fulfilment of the terms of this
Plan in so far as they relate to
anything to be done or complied
with by the Participant and the truth
of the statements and answers in
the questionnaire and proposal
made by the Participant shall be a
condition precedent to any liability
of the Company.
3. Contribution Received
No payment in respect of any
Contribution shall be deemed to be
paid to the Fund unless a printed
form of receipt for the same signed
by an Official or duly appointed
Agent of the Company shall have
been given to the Participant.
Cover under this Plan shall not
commence until the Contribution,
as stated in the Schedule hereof,
has been paid or guaranteed to be
paid in the manner as stated in the
Schedule or as expressly agreed
and stated therein
4. Notice
Every notice or communication to
be given or made under this Plan
shall be delivered in writing to the
Company. Neither alterations in
Terms and Conditions of this Plan
nor any endorsement hereon will
be held valid unless the same is
recognized and initialed by the duly
authorized representative of the
Company. No renewal receipts are
valid unless they are on the printed
form of the Company and under the

 التفسيـر-2
 جـدول،  استمـارة الطلـب، هـذه الخطـة
 أي شـروط،  الشـروط العامـة، الخطـة
،  الضمانـات واالستثنـاءات، خاصـة
االستثنـاءات والمالحـق المعروفـة مجتمعـة
 تقـرا معـا كعقـد واحـد، باسـم شـروط الخطـة
وأي كلمـة أو تعبيـر يتـم ارفـاق معنـى خاص
بهـا في أي جـزء يجـب أن يحمـل هـذا المعنـى
 يجـب مراعـاة. في جميـع جوانـب الخطـة
شـروط هـذه الخطـة والوفـاء بهـا من حيـث
صلتهـا بأي شـيء يجـب القيـام بـه أو االمتثـال
لـه من قبـل المشتـرك وتكـون صحـة البيانـات
واإلجابـات في االستبيـان والطلـب المقـدم من
قبـل المشتـرك شرطـا مسبقـا لمسئوليـة
. الشركـة
 االشتـراك المستلـم-3
ال تعتبـر أي مدفوعـات فيما يتعلـق باالشتـراك
قـد تـم دفعهـا للصنـدوق ما لـم يتـم تقديـم
نمـوذج إيصـال مطبـوع موقعـا بواسطـة
مسئـول أو وكيـل الشركـة المعيـن الي
 ال تبدأ التغطيـة بموجـب هـذه. .المشتـرك
الخطـة حتى يتـم دفـع االشتـراك حسـب ما هـو
 أو ضمـان دفـع، مذكـور في الجـدول المرفـق
االشتـراك بالطريقـة الموضحـة في الجـدول أو
. كمـا هـو متفـق عليـه ومذكـور صراحـة

 اإلشعـار-4
يجـب تسليـم كـل اشعـار أو مراسـالت
 ال. بموجـب هـذه الخطـة كتابيـا الي الشركـة
تكـون التعديـالت في الشـروط واألحكـام
الخاصـة بهـذه الخطـة أو أي مالحـق لهـا
ساريـة المفعـول ما لـم يتـم توقيعهـا بواسطـة
 ال تعتبـر. الممثـل المفـوض للشركـة
ايصـاالت التجديـد ساريـة وصالحـة ما لـم
تكـن علـى النمـوذج المطبـوع للشركـة
. وموقعـة من قبـل الممثـل المفـوض

signature of a duly authorized
representative
5. Reasonable Precautions
The Participant shall take all
reasonable steps to safeguard the
covered Property from loss or
damage and the Company shall
have at all times free and full
access to examine the covered
Property or any part thereof. In the
event of any loss or damage,
proper precautions should be taken
to prevent further loss or damage.
6. Other Coverages
If at the time any claim arises under
this Plan there shall be any other
Plan covering the same loss,
damage, liability or expense, the
Company shall be liable for such
loss, damage, liability or expense,
but shall be entitled to recover any
amount paid in excess of its
rateable proportion of any such
loss, damage, liability or expense
from the other Takaful operator or
insurer. However, if the property is
covered by more than one insurer,
the Company shall only be liable to
pay a share of the indemnity
amount and of the expenses and
fees equal to the proportion of the
Contribution amount over the
aggregate of all Contribution
amounts.
7. Misrepresentation, Fraud and
Non/Disclosure
This Plan shall be voidable if there
has been misrepresentation or
non-disclosure of any material fact.
If any claim under this Plan shall be
in any respect fraudulent or if any
fraudulent means or devices are
used by the Participant or anyone
acting on their behalf to obtain any
benefit under this Policy or the
liability or damage has resulted

 التحوطـات المعقولـة-5
يجـب على المشتـرك اتخـاذ جميـع الخطـوات
المعقولـة لحمايـة الممتلكـات المغطـاة من
 ويجـب أن يكـون، الخسـارة أو الضـرر
للشركـة في جميـع األوقـات الوصـول الحـر
والكامـل لفحـص العقـار المغطـى أو أي جـزء
 في حالـة حـدوث أي خسـارة أو ضـرر. منـه
 يجـب اتخـاذ االحتياطـات المناسبـة لمنـع،
. المزيـد من الخسـارة أو الضـرر
 تغطيـات أخـرى-6
في حالـة نشـوء أي مطالبـة بموجـب هـذه
 وكانـت هنـاك خطـة أخـرى تغطـي، الخطـة
نفـس الخسـارة أو الضـرر أو المسئوليـة أو
 تكـون الشركـة مسئولـة عن، المصاريـف
هـذه الخسـارة أو الضـرر أو المسئوليـة أو
 ولكن يحـق لهـا استرداد أي، المصاريـف
مبلـغ مدفـوع بالزيـادة عن نسبتهـا في هـذه
الخسـارة أو الضـرر أو المسئوليـة أو
المصاريـف من مشغـل التكافـل أو شركـة
 إذا تمـت،  ومـع ذلـك. التأميـن األخـرى
تغطيـة الممتلكـات من قبـل أكثـر من شركـة
 تكـون مسئوليـة الشركـة فقـط، تأميـن واحـدة
عن دفـع حصـة من مبلـغ التعويـض
والمصاريـف والرسـوم التي تسـاوي نسبـة
مبلـغ االشتـراك على إجمالـي جميـع مبالـغ
. االشتراكـات

 االحتيـال وعـدم اإلفصـاح،  التحريـف-7
هـذه الخطـة قابلـة لإللغـاء إذا كـان هنـاك
تحريـف أو عـدم إفصـاح عن أي حقيقـة
 إذا كانـت هنـاك أي مطالبـة.جوهريـة
بموجـب هـذه الخطـة احتياليـة بأي شكـل من
األشكـال أو تـم استخـدام أي وسائـل أو أدوات
احتياليـة من قبـل المشتـرك أو أي شخـص
يعمـل نيابـة عنـه للحصـول على أي منفعـة
بموجـب هـذه الخطـة أو أن المسئوليـة أو

from a deliberate act committed by
the Participant, or in collusion with
any other, all or partial benefits
hereunder shall be forfeited. If for
any payment made, it is discovered
that the Participant or conniver is
responsible for the fraudulent
claim, the Company will be
subrogated by the Participant and
shall be entitled to pursue and
enforce all rights of recovery in the
name of the Participant from any
third parties involved.
8. Misdescription
If
there
be
any
material
misdescription of any of the
Property covered or of any building
or place in which such property is
contained or any misrepresentation
as to any fact material to be known
for estimating the risk or any
omission to state such fact the
Company shall not be liable under
this Policy so far as it relates to
property affected by any such
misdescription, misrepresentation
or omission.
9. Alteration
Under any of the following
circumstances the coverage under
this Policy ceases to attach as
regards the property affected
unless the Participant before the
occurrence of any loss or damage
obtains the sanction of the
Company
signified
by
endorsement upon the Policy by or
on behalf of the Company:
a. If the trade or manufacture
carried on be altered or if the nature
of the occupation of or other
circumstances
affecting
the
building of the participant or
containing
the
participant’s
property be changed in such a way
as to increase the risk of loss or
damage.

الضـرر قـد نتـج عن فعـل متعمـد ارتكبـه
 أو بالتـواطـؤ مـع أي شخـص آخـر، المشتـرك
 فيجـب مصـاردة المنافـع كليـا أو جزئيـا،
 وبالنسبـة ألي.بموجـب هـذه الخطـة
 إذا تم اكتشـاف أن المشترك، مدفوعـات تمـت
، أو المتواطـيء مسئـول عن مطالبـة احيتاليـة
تحـل الشركـة محـل المشتـرك ويحـق لها
متابعـة وتنفيـذ جميـع حقـوق االسترداد باسـم
.المشتـرك من الطـرف الثالـث المتواطـيء
 الوصـف الخاطـيء-8
إذا كان هنـاك أي وصـف مـادي خاطـيء ألي
من الممتلكـات المغطـاة أو ألي مبنـى أو مكـان
توجـد فيـه هـذه الممتلكـات أو تحريـف فيما
يتعلـق بأي حقيقـة جوهريـة يجب معرفتهـا
لتقديـر المخاطـر أو أي إغفـال عن ذكـر هـذه
 ال تكـون الشركـة مسئولـة عن هـذه، الحقيقـة
الوثيقـة بالقـدر الذي يتعلـق بالممتلكات
 التحريـف، المتأثـرة بهـذه الوصـف الخاطـيء
.أو اإلغفـال
 التغييـر-9
 تتوقـف، في ظـل أي من الظـروف التاليـة
التغطيـة بموجـب هـذه الوثيقـة فيما يتعلـق
بالممتلكـات المتأثـرة ما لـم يحصـل المشتـرك
قبـل حـدوث أي خسـارة أو ضـرر على
موافقـة الشركـة الموثقـة بملحـق للوثيقـة
: بواسطـة أو نيابـة عن الشركـة
 إذا تـم تغييـر التجـارة أو التصنيـع أو إذا تـم-أ
تغييـر طبيعـة المهنـة أو تغيـر الظـروف
األخـرى التي تؤثـر على على مبنـى المشتـرك
أو التي تحتـوي على ممتلكـات المشتـرك
بطريقـة تزيـد من مخاطـر الخسـارة أو
.الضـرر
 إذا أصبـح المبنـى المغطـى أو الذي-ب
يحتـوي على الممتلكـات المغطـاة شاغـرا
.  يومـا30 وظـل كذلـك لمـدة تزيـد عن
 إذا تـم إعـادة نقـل الممتلكـات المغطـاة الي-ت
مبنـى آخـر أو مكـان آخـر بخـالف ذلـك المبين
. هنـا للتغطيـة

b. If the building covered or
containing
covered
Property
becomes unoccupied and so
remains for a period of more than
30 days.
c. If the Property covered be
removed to any building or place
other than that in which it is herein
stated to be covered.
d. If the interest in the Property
covered
passes
from
the
Participant otherwise than by will or
operation of law.
10. Safeguards and maintenance
The Participant shall at all times
and as far as is reasonably
practicable take steps to safeguard
the Property Covered and maintain
it in a proper state of repair. The
Participant shall also take steps to
enforce the observance of all
statutory provisions, manufacturer'
s recommendations and other
regulations relating to the safety,
use and inspection of the Property
Covered.
11. Company rights after a loss:
On the happening of any loss,
destruction or damage to any of the
Property Covered, the Company
may:a. Enter, take and keep possession
of the building or premises where
the loss or damage has happened.
b. Take possession of or require to
be delivered to them any property
of the Participant in the building or
on the premises at the time of the
loss or damage.
c. Keep possession of any such
property and examine, sort,
arrange, remove, or otherwise deal
with the same.
d. 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

 إذا انتقلـت المصلحـة في الممتلكـات-ث
المغطـاة من المشتـرك بخـالف إرادة أو نفـاذ
. قانـون
 الضمانـات والصيانـة-10
يجـب على المشتـرك في جميـع األوقـات
وبقـدر اإلمكـان اتخـاذ خطـوات لحمايـة
الممتلكـات المغطـاة والمحافظـة عليهـا في
 يجـب على المشتـرك. حالـة إصـالح مناسبـة
أيضـا اتخـاذ الخطـوات لالمتثـال لجميـع
األحكـام القانونيـة وتوصيـات الشركـة
المصنعـة واللوائـح األخـرى المتعلقـة بسالمـة
. واستخـدام وفحـص الممتلكـات المغطـاة
:  حقـوق الشركـة بعـد الخسـارة-11
 تدميـر أو ضـرر، عنـد حـدوث أي خسـارة
 يجـوز للشركـة اآلتـي، ألي ممتلكـات مغطـاة
:
 الدخـول وحيـازة المبنـى أو المبانـي التي-أ
. حدثـت فيهـا الخسـارة أو الضـرر
 حيـازة أو طلـب استـالم أي ممتلكـات-ب
للمشتـرك في المبنـى أو المبانـي في وقـت
.الخسـارة أو الضـرر
 االحتفـاظ بأي من هـذه الممتلكـات-ت
وفحصهـا أو فرزهـا أو ترتيبهـا أو ازالتهـا أو
. التعامـل معهـا بأي طريقـة
 بيـع أي من هـذه الممتلكـات أو التخلـص-ث
. منهـا لحسـاب من يهمـه األمـر
يجب أن تمـارس الشركـة الصالحيـات
الممنوحـة بموجـب هـذا الشـرط في أي وقـت
لحيـن تقديـم إشعـار كتابـي من قبـل المشـتـرك
بأنـه سـوف لـن يقـوم بعمـل مطالبـة بموجـب
 لحيـن، الوثيقـة أو إذا تـم تقديـم أي مطالبـة
 ال، تحديـد هـذه المطالبـة أو سحبهـا نهائيـا
تتحمـل الشركـة من خـالل أي عمـل تـم القيـام
 أي مسئوليـة تجـاه، بـه لممارسـة صالحياتهـا
المشتـرك أو التقليـل من حقـه في الـرد على
.أي من شـروط هـذه الوثيقـة على أي مطالبـة
في حالـة عـدم التـزام المشتـرك أي أي
شخـص يعمـل بالنيابـة عنـه بمتطلبـات

the Company at any time until
notice in writing is given by the
Participant that they make no claim
under this Policy or if any claim is
made until such claim is finally
determined or withdrawn, and the
Company shall not, by any act
done in the exercise of their powers
hereunder, incur any liability to the
Participant or diminish his/her right
to reply upon any of the conditions
of this Policy in answer to any
claim.
If the Participant or any person on
his/her behalf shall not comply with
the requirements of the Company
or shall hinder or obstruct the
Company in th exercise of their
powers hereunder, all benefits
under this Policy shall be forfeited.
The Participant shall not in any
case be entitled to abandon any
property to the Company whether
taken possession of by the
Company or not
12. Forfeiture:
If any claims upon this Policy be in
any respect fraudulent or if any
fraudulent means or devices are
used by the Participant or any one
acting on his behalf to obtain any
benefit under this Policy or if the
loss, destruction or damage be
occasioned by the willful act or with
the connivance of the Participant
all benefit under this Policy shall be
forfeited.
13. Subrogation
The Participant shall at the
expense of the Company do and
concur in doing and permit to be
done all such acts and things as
may be necessary or reasonably
required by the Company for the
purpose of enforcing any rights and
remedies or of obtaining relief or
indemnity from other parties to

الشركـة أو منـع أو أعـاق الشركـة عن
 يتـم مصـادرة جميـع، ممارسـة صالحياتهـا
. المنافـع بموجـب هـذه الوثيقـة
ال يحـق للمشتـرك بأي حـال من األحـوال
التنـازل عن أي ممتلكـات للشركـة سـواء تـم
. حيازتهـا بواسطـة الشركـة أم ال
:  المصـادرة-12
إذا كانـت أي مطالبـة بموجـب هـذه الوثيقـة في
أي جانـب منهـا احتياليـة أو تـم استخـدام
وسائـل أو أدوات احتياليـة من قبـل المشتـرك
أو أي شخص يعمـل بالنيابـة عنـه للحصـول
على أي منفعـة بموجـب هـذه الوثيقـة أو إذا
كانـت الخسـارة أو التدميـر أو الضـرر ناتجـا
، عن فعـل متعمـد أو بالتواطـؤ مع المشتـرك
يتـم مصـادرة جميـع المنافـع بموجـب هـذه
.الوثيقـة
 اإلحـالل-13
على المشتـرك أن يوافـق على القيـام بجميـع
األعمـال واألشيـاء التي قـد تكـون ضروريـة
أو مطلوبـة من قبـل الشركـة لغـرض تنفيـذ أي
حقـوق ومعالجـات أو الحصـول على تعويـض
من أطـراف أخـرى قـد تحـل الشركـة محلهـا
عنـد دفـع أو تعويـض أي خسـارة أو تدميـر أو
ضـرر بموجـب هـذه الوثيقـة سـواء كانـت
هـذه األعمـال واألشيـاء ضروريـة أو مطلوبـة
. قبـل أو بعـد تعويضـه بواسطة الشركـة
 البحـري-14
على المشتـرك أن يفعـل ويوافـق على القيـام
بجميـع األعمـال واألشيـاء التي قـد تكـون
ضروريـة أو مطلوبـة من قبـل الشركـة
لغـرض تنفيـذ أي حقـوق ومعالجـات أو
الحصـول على تعويـض من أطـراف أخـرى
قـد تحـل الشركـة محلهـا عنـد دفـع أو تعويـض
أي خسـارة أو تدميـر أو ضـرر بموجـب هـذه
الوثيقـة سـواء كانـت هـذه األعمـال واألشيـاء
ضروريـة أو مطلوبـة قبـل أو بعـد تعويضـه
.بواسطة الشركـة

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

15. Average:
If the Property Covered shall at the
time of any loss, destruction or
damage be collectively of greater
value than the Sum Covered
thereon then the Participant shall
be considered as being his own
Insurer for the difference and shall
bear a ratable proportion of the loss
accordingly. Every Item if more
than one of the Policy shall be
separately
subject
to
this
Condition.
16. Observance of conditions
The due observance and fulfillment
of the terms, conditions and
endorsements of this Policy by the

:  المتوسـط-15
إذا كانـت الممتلكـات المغطـاة في وقـت
حـدوث الخسـارة أو التدميـر أو الضـرر ذات
 عنـدئـذ، قيمـة أكبـر أكبـر عن مبلـغ التغطيـة
يعتبـر المشتـرك هـو شركـة التأميـن بالنسبـة
للفـرق ويجـب أن يتحمـل النسبـة القابلـة تقدير
 يخضـع كـل بنـد إذا. الخسـارة وفقـا لذلـك
كـان أكثـر من وحـد من الوثيقـة بشكـل
.منفصـل لهـذا الشـرط
 مراعـاة الشـروط-16
مـراعـاة والوفـاء بشـروط وأحكـام ومالحـق
هـذه الوثيقـة بواسطـة المشتـرك فيما يتعلـق
بأي شـيء يتوجـب فعلـه أو االلتـزام به من
قبـل المشتـرك يجـب أن يكـون شـرطـا مسبقـا
ألي مسئوليـة للشركـة في أداء المدفوعـات
. بموجـب هـذه الوثيقـة
 اإلجـراء القانونـي-17
ال يجـوز اتخـاذ أي إجـراءات قانونيـة ناتجـة
) سنـوات أو أي3( عن الوثيقـة بعـد فتـرة
فتـرة أخـرى حسـب ما هـو معمـول بـه محليـا
اعتبـارا من تاريـخ الحـدث الذي تسـبب في
اتخـاذ اإلجـراء القانونـي مـع مراعـاة أي
.أحكـام أخـرى في قوانيـن سلطنـة عمـان
 المطالبـة-18
عنـد حـدوث أي خسـارة أو ضـرر يجـب على
المشتـرك تقديـم اشعـار فـوري للشركـة ويقـوم
 يـوم بعـد الخسـارة أو الضـرر أو30 خـالل
في أي وقـت آخـر حسـب ما قـد تسمـح بـه
الشركـة كتابـيـا في هـذا الخصـوص بتسليـم
: الشركـة
 مطالبـة كتابيـة عن الخسـارة والضـرر-أ
تحتوي على حسـاب خـاص لجميـع مـواد
الممتلكات المتضـررة أو المدمـرة ومقـدار
الخسـارة أو الضرر الالحـق بهـا على التوالـي
مـع مـراعـاة لقيمتهـا في وقـت الخسـارة أو
. الضـرر بما في ذلـك الربـح من أي نـوع
 التأميـن/  تفاصيـل جميـع وثائـق التكافـل-ب
. اآلخـر إن وجـد

يجب على المشتـرك في جميـع األوقـات وعلى
نفقتـه الخاصـة تزويـد الشركـة بجميـع
التفاصيـل والخطـطط والمواصفـات والدفاتـر
والمستنـدات والفواتيـر ونسـخ من هـذه
المستنـدات واألدلـة والمعلومـات المتعلقـة
بالمطالبـة ومنشـأ وسبـب الحريـق والظـروف
التي حدثـت فيهـا الخسـارة أو الضـرر وأي
مسألـة تمـس المسئوليـة أو مقـدار مسئوليـة
الشركـة حسـب ما قـد تطلبـه الشركـة جنبـا الي
جنـب مـع إعـالن القسـم أو الشكـل القانونـي
اآلخـر لحقيقـة المطالبـة وأي مسائـل مرتبطـة
بهـا  .المطالبـة بموجـب هـذه الخطـة غيـر
مستحقـة الدفـع ما لـم يتـم االلتـزام بأحكـام هـذا
الشـرط.
إذا كانـت المطالبـة في أي جانـب منهـا
احتياليـة أو تـم عمـل أو استخـدام إعـالن
كـاذب لدعـم المطالبـة أو تـم استخـدام وسائـل
أو أدوات احيتاليـة بواسطـة المشتـرك أو أي
شخـص يعمـل بالنيابـة عنـه للحصـول على أي
منفعـة بموجـب هـذه الخطـة أو إذا كانـت
الخسـارة أو الضـرر ناتجـة فعـل متعمـد أو
بالتواطـؤ مـع المشتـرك أو إذا تـم عمـل
مطالبـة وتـم رفضهـا ولـم يتـم البـدء في
إجـراء أو دعـوى خـالل ثالثـة أشهـر بعـد هـذا
الرفـض أو ( في حالـة التحكيـم بموجـب فقـرة
التحكيـم لهـذه الخطـة ) خـالل ثالثـة أشهـر
بعـد تقديـم المحكـم أو المحكميـن أو رئيـٍس
المحكميـن للحكـم  ،يتـم مصـادرة جميـع
المنافـع بموجـب هـذه الخطـة .
 -19اإلعـادة
يجـب أن تخفـض جميـع المدفوعـات المتعلقـة
بالمطالبات المقدمـة بموجـب شـروط معينـة
في جـدول خطـة هـذا القسـم مبالـغ التغطيـة
بموجـب هـذه البنـود ما لـم يتـم إعـادة مبالـغ
التغطيـة هـذه بما ال يتجـاوز مبالغهـا األصليـة
عن طريـق الدفـع للشركـة هـذا االشتـراك
اإلضافـي حسـب ما تطلبـه الشركـة  .ال تكـون
الشركـة ملزمـة باإلعـادة الكاملـة لكـن فقـط

Participant in so far as they relate
to anything to be done or complied
with by him/her shall be conditions
precedent to any liability of the
Company to make payment under
this Policy
17. Legal action
No legal actions resulting from the
Policy shall be possible after a
period of three (3) years or any
other period as is applicable locally
as from the date of the event that
caused the legal action subject to
any other provisions in the Laws of
the Sultanate of Oman
18. Claim
On the happening of any loss or
damage the Participant shall
forthwith give notice thereof to the
Company and shall within 30 days
after the loss or damage or such
further time as the Company may
in writing allow in that behalf,
deliver to the Company:
a. A claim in writing for the loss
and damage containing as
particular an account as may
be reasonably practicable of all
the several articles or items of
Property
damaged
or
destroyed and of the amount of
the loss or damage thereto
respectively having regard to
their value at the time of the
loss or damage not including
profit of any kind.
b. Particulars
of
all
other
Takaful/Insurance policies, if
any.

The Participant shall also at all
times at his own expense produce,
procure, and give to the Company
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 fire and the circumstances
under which the loss or damage
occurred and any matter touching
the liability or the amount of the
liability of the Company as may be
reasonably required together with a
declaration on oath or in other legal
form of the truth of the claim and of
any matters connected therewith.
No claim under this Plan shall be
payable unless the terms of this
condition have been complied with.
If the claim be in any respect
fraudulent or if any false
declaration be made or used in
support thereof or if any fraudulent
means or devices are used by the
Participant or any one acting on
his/her behalf to obtain any benefit
under this Plan or if the loss or
damage be occasioned by the
willful act or with the connivance of
the Participant or if the claim be
made and rejected and an action or
suit be not commenced within three
months after such rejection or (in
case of an arbitration taking place
in pursuance of the Arbitration
Clause of this Plan) within three
months after the arbitrator or
arbitrators or umpire shall have
made their award, all benefit under
this Plan shall be forfeited
19. Reinstatement
All payments in respect of claims
made under specific terms in the
Plan Schedule of this Section shall
reduce the sums covered under
these items unless such sums
covered shall be reinstated up to
but not exceeding their original
amounts by payment to the

حسـب ما تسمـح الظـروف وبطريقـة كافيـة
بشكـل معقول وال تكـون ملزمـة بأي حـال من
األحـوال باإلنفـاق فيما يتعلـق بأي واحـد من
. البنـود المغطيـة بأكثـر من مبلـغ التغطيـة
 يجـب على المشتـرك اتخـاذ جميـع-20
االحتياطات المعقولـة على نفقتـه الخاصـة
واالمتثـال لجميـع توصيـات الشركـة لمنـع
الخسـارة أو الضـرر أو المسئوليـة وااللتزام
بالمتطلبـات القانونيـة وتوصيـات الشركـة
. المصنعـة
 يحـق لممثلـي الشركـة في أي وقـت-21
 ويجـب علـى المشتـرك، فحـص المخاطـر
تزويـد ممثلـي الشركـة بجميـع التفاصيـل
. والمعلومـات الالزمـة لتقييـم المخاطـر
 يجـب على المشتـرك اخطـار الشركـة-22
 البريـد/  عن طريـق الفاكـس، على الفـور
االلكتروني وخطيا بأي تغييـر جوهـري في
المخاطـر ويقـوم على نفقتـه الخاصـة باتخـاذ
التحوطـات اإلضافيـة حسـب ما تقتضيـه
 أو/ الظـروف ويتـم تعديـل مجـال التغطيـة و
 ال يجـوز.االشتـراك وفقـا لذلـك إذا لـزم األمـر
إجـراء أي تعديـل مـادي أو قبولـه بواسطـة
المشتـرك من شأنـه زيـادة المخاطـر ما لـم يتـم
تأكيـد استمـرار الخطـة كتابيـا بواسطـة
.الشركـة
معلومـات االتصـال
يتـم إصـدار واالكتتـاب في خطـة التكافـل
: بواسطـة
ع.ع.م.شركـة تكافـل عمـان للتأميـن ش
مرخصـة ومنظمـة بواسطـة الهيئـة العامـة
.لسـوق المـال ومسجلـة في سلطنـة عمـان
1190750 رقـم السجـل التجـاري
25,000,000 رأس المـال المصـرح بـه
 رأس المـال المصـدر، دوالر أمريكـي
.  دوالر أمريكـي25,000,000 والمدفـوع
 الرمـز207  ص ب: المكتـب المسجـل
.  سلطنـة عمـان134 البريـدي

Company of such additional
Contribution as the Company, may
require. The Company shall not be
bound to reinstate exactly or
completely
but
only
as
circumstances permit and in
reasonably sufficient manner and
shall not in any case be bound to
expend in respect of any one of the
items covered more than the Sum
Covered thereon
20. The Participant shall at his own
expense take all reasonable
precautions and comply with all
reasonable recommendations of
the Company to prevent loss,
damage or liability and comply with
statutory
requirements
and
manufacturers’ recommendations.
21. Representatives of the Company
shall at any reasonable time have
the right to inspect and examine
the risk, and the Participant shall
provide the representatives of the
Company, with all details and
information necessary for the
assessment of the risk.
22. The Participant shall immediately
notify the Company, by fax / email
and in writing of any material
change in the risk and cause at his
own expense such additional
precautions to be taken as
circumstances may require, and
the scope of cover and or
Contribution shall, if necessary, be
adjusted accordingly. No material
alteration shall be made or
admitted by the Participant
whereby the risk is increased,
unless the continuance of the Plan
is confirmed in writing by the
Company.
CONTACT INOFRMATION

بالنسبـة لالستفسـارات المتعلقـة بالخطـة
: يرجـى االتصـال على
22303023 / 968 22303019 : هاتـف
. 968
:
الكترونـي
بريد
BMenquiries@takafuloman.om

The Takaful Plan
underwritten by:

is

issued

and

Takaful Oman Insurance SAOG Licensed
and regulated by the Capital Marketing
Authority Registered in the Sultanate of
Oman; Commercial Registration Number
1190750
Capital: Authorized US$ 25,000,000,
Issued and Paid up US$ 25,000,000.
Registered Office at: Post Box 207;
Postal Code:134; Sultanate of Oman
For Plan related queries please contact:
Tel : +968 22303019/+968 22303023
Email : BMenquiries@takafuloman.om

