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وثيقة ت�أمني مسئولية اخطاء المهن الطبية
هــذه الوثيقــة تختــص بالمطالبــات المبلــغ عنهــا
والمقدمــة خــال مــدة التامــن

Medical Malpractice Insurance
THIS IS A CLAIMS MADE AND REPORTED POLICY

شاملة الت�كاليف والمصاريف ضمن حدود المسئولية

WITH COSTS AND EXPENSES WITHIN THE LIMIT OF
LIABILITY

يرجــى قــراءة هــذه الوثيقــة بحــرص وعنايــة
وبخاصــة فيمــا يتعلــق بشــروط تقديــم واجــراءات
المطالبــات ،حيــث أن عــدم االمت�ثــال لهــذه
الشــروط قــد يؤثــر علــى التغطيــة الت�أمينيــة
التــي توفرهــا هــذه الوثيقــة

Please read this policy carefully particularly the
reporting and claims handling conditions, as not
compliance with these conditions may affect the
coverage afforded by this policy.

اســتناد ًا إلــى اإلقــرارات التــي تقدم بهــا المؤمن
لــه فــي نمــوذج طلــب التامــن ،وفــي مقابــل
ســداد القســط ،وطبقــا للشــروط ،والحــدود
واالســتعالمات واألحــكام األخــرى الــواردة فــي
هــذه الوثيقــة والجــدول الخــاص بهــا ،فقــد
وافقــت شــركة الت�أمــن علــى تعويــض المؤمــن
لــه.
التغطية الت�أمينية
عــن أي مبلــغ يتجــاوز مبلــغ التحمــل وإلــىحــد التعويــض المنصــوص عليــه والــذي يصبــح
ال قانونــ ًا عــن دفعــه
المؤمــن لــه مســؤو ً
كتعويضــات وفقــ ًا لقوانــن البلــد المبــن
فــي الجــدول والناتــج عــن أي مطالبــة يتــم
تقديمهــا ألول مــرة ضــد المؤمــن لــه خــال
مــدة الوثيقــة المذكــورة فــي الجــدول
وإخطــار المؤمــن لــه خــال مــدة الوثيقــة
المذكــورة فــي الجــدول والتــي تنشــأ فيمــا
يتعلــق بمســؤولية المؤمــن لــه مــن اإلصابــة
الجســدية أو اإلصابــة العقليــة أو مــرض أو
وفــاة أي مريــض والتــي تنتــج عــن إهمــال
أو خطــأ ناتــج عــن إهمــال أو ســهو نتيجــة
اإلهمــال يرت�كبــه المؤمــن لــه فــي أو بعــد
التاريــ�خ الرجعــي المنصــوص عليــه فــي
الجــدول والــذي ينشــأ عــن تقديــم أو التقصــر
فــي تقديــم خدمــات أو الرعايــة الصحيــة فــي
منشــآت المؤمــن لــه أو مــن أداء المؤمــن لــه
ألعمــال فاعــل الخــر.

In reliance upon the statements made by the Insured in the proposal form, and in consideration
of the payment of the premium and subject to the
terms, limits, exclusions and other conditions contained in this policy and schedule the Insurer agrees
to indemnify the Insured

INSURING CLAUSE
- in excess of the deductible and up to the limit
of indemnity stated in the schedule for any sum
which the Insured may become legally liable to
pay as damages in accordance with the laws of
the country specified in the schedule resulting
from any claim being first made against the
Insured during the policy period stated in the
schedule and notified
to the Insurer during the policy period stated in
the schedule arising in respect of the Insured´s
liability for bodily injury, mental injury, illness,
disease or death of or to any patient caused by
or alleged to have been caused by negligent act,
negligent error or negligent omission committed by the Insured on or after the retroactive date
as stated in the schedule and which arises out
of the rendering of, or failure to render, professional health care services at the facilities of the
Insured by the Insured or from the performance
;of Good samaritan acts by the Insured

عــن الت�كاليــف والمصروفــات المت�كبــدة بموجــب
الموافقــة الخطيــة المســبقة مــن المؤمــن فــي
الدفــاع و/أو تســوية أي مطالبــة تنطبــق عليهــا
هــذه الوثيقــة فــإن الحــد األقصــى للمســئولية
التــي يتحملهــا المؤمــن علــى لســداد التعويضــات
والت�كاليــف والنفقــات التــي ال ت�تجــاوز حــد التعويض
المنصــوص عليــه فــي الجــدول.
التعريفات
-1الحد اإلجمالي يعني
مســؤولية المؤمــن عــن جميــع التعويضــات
والت�كاليــف والنفقــات المســتحقة الدفــع بموجــب
التغطيــة الت�أمينيــة فيمــا يتعلق بجميــع المطالبات
المقدمــة والمبلــغ عنهــا خــال مــدة التامــن.
-2الظرف يعني
أي حادثــة ليســت مطالبــة ولكــن مــن المتوقــع
بشــكل معقــول أن تــودي إلــى مطالبــة يعتــر
ظرفـ ًا كل مــن حــاالت المــوت أو اإلصابــة الدائمــة
أو األلــم أو االنزعــاج الكبرييــ�ن الــذي قــد يحــدث
بســبب خدمــات الرعايــة الصحيــة المهنيــة.

-3المطالبة تعني
أي خطــاب أو رســالة مطالبــة أو دعــوی أو
اســتدعاء أو إجــراء ضــد المؤمــن لــه.
إدعاء شفهي أو كتابي موجه للمؤمن له.
أي طلــب مــن المريــض أو نيابــة عنــه ،أو مــن
اقربائــه للســجالت الطبيــة للمستشــفى أو نســخ
منهــا.
-4التحمل يعني
المبلــغ المحــدد علــى النحــو المبــن فــي الجــدول
الــذي يفــرض .علــى المؤمــن لــه لــه ســداده فيما
يتعلــق بــكل مطالبــة بمــا فــي ذلــك الت�كاليــف
والنفقــات والتــي تنطبــق التغطيــة الت�أمينيــة
بمــا يتجــاوز المبلــغ المذكــور.
ومــن المتفــق عليــه أنــه إذا ت�كبــد المؤمــن أي
نفقــات ،والتــي بموجــب هــذه الفقــرة ،تقــع علــى
عاتــق المؤمــن لــه عندئــذ يســدد المؤمــن له هذا
المبلــغ فــور ًا إلــى شــركة الت�أمــن عنــد الطلــب.

- For the costs and expenses incurred with the Insurer’s written prior consent in the defence and/ or
settlement of any claim to which this policy applies,
however, the Insurer´s maximum liability to pay for
damages and such costs and expenses shall not exceed the limit of indemnity stated in the schedule.
DEFINITIONS
1- Aggregate limit shall mean
the Liability of the Insurer for all damages, costs
and expenses payable in respect of all claims
made during the policy period.
2- Circumstance shall mean
any incident which is not a claim but which might
reasonably be expected to give rise to a
claim.
The death, permanent injury or substantial pain
or discomfort which is possibly caused by the
professional health care services is deemed to be
a circumstance
3- Claim shall mean
- any letter of claim, writ, summons or process
against the Insured
- oral or written allegation communicated to the
Insured
- any request from or on behalf of any patient
or their relatives for hospital medical records or
copies thereof .
4- Deductible shall mean
the amount specified as such in the schedule
which the Insured must incur in respect of each
and every claim including costs and expenses
and in excess of which this policy applies; it being understood and agreed that if any expenditure is incurred by the Insurer which, by virtue
of this clause, is the responsibility of the Insured,
then such amount shall be reimbursed forthwith to the Insurer by the Insured on demand.

-5قانون فاعل الخري يعني
أي عــاج يتــم تقديمــه فــي حالــة الطــوارئ
ا لطبيــة .
-6سجالت المستشفى الطبية تعني
الســجالت الطبيــة التــي يعدهــا موظفــو
المستشــفى أو االستشــاري�ي الزائريــ�ن فيمــا
يتعلــق بجميــع خدمــات الرعايــة الصحيــة المهنيــة
الــواردة فــي مرافــق المؤمــن لــه.
-7المؤمن له تعني

5- Good Samaritan Act shall mean
any treatment administered at an medical emergency
6- Hospital medical records shall mean
the medical records made by hospital staff or by
visiting consultants in respect of all professional
health care services received within the facilities
of the Insured
7- Insured shall mean

الفــرد أو الشــراكة أو الشــركة أو المؤسســة أو
الكيــان األخــر المبــن فــي الجــدول والــذي يتمتــع
باألهليــة القانونيــة.

- the individual, partnership, corporation, institution or such other entity named in the Schedule
which has legal capacity

أي شــخص كان أو قــد أصبــح خــال مــدة الت�أمــن
ال أو شــريك ًا أو مديــر ًا أو عضــو ًا فــي أي
مســؤو ً
لجنــة أخالقيــة أو موظــف أو متطــوع للمؤمــن له
ولكــن فقــط فيمــا يتعلــق بالمطالبــات الناشــئة
عــن العمــل الــذي تــم تنفيــذه نيابــة عــن المؤمــن
لــه.

- any person who is, has been or may become
during the policy period a principal, partner,

الممثلــون الشــخصيون للممتلــكات ألي شــخص
يمكــن تعويضــه بموجــب هــذه الوثيقــة.

director, a member of any ethics committee, employee or volunteer of the Insured but only in respect of claims arising from work undertaken on
behalf of the Insured
- personal representatives of the estate of any person who would otherwise be indemnified under
this Policy

-8حد التعويض عن أي مطالبة واحدة تعني

8- Limit of indemnity for any one claim shall mean

مســؤولية المؤمــن عــن جميــع التعويضــات
والت�كاليــف والنفقــات المســتحقة ألصحــاب
المطالبــات أو عــدد مــن أصحــاب المطالبــات
فيمــا يتعلــق بــأي حــادث واحــد ال يتجــاوز المبلــغ
المبــن فــي الجــدول كحــد اقصــى للتعويــض عــن
أي مطالبــة واحــدة.

the liability of the Insurer for all damages, costs
and expenses payable to any claimant or number of claimants in respect of any one occurrence
which shall not exceed the sum stated in the
schedule as the limit of indemnity for any one
claim.

كافة المطالبات

All claims

 التــي تنشــأ عــن ســبب واحــد مشــرك ومحــدد،ولكنــه يــؤدي إلــى إصابــة جســدية ألكــر مــن
مريــض.

- arising from one specific common cause
but leading to bodily injury of more than
one patient.

 ضــد أكــر مــن شــخص مؤمــن لــه فيمــا يتعلــقبحــادث واحــد ونفــس الحــادث تعتــر مطالبــة
واحــدة .ومــن المتفــق عليــه أنــه ينطبــق
التحمــل علــى كل مؤمــن لــه مشــمول فــي
نفــس الحــادث.

- made against more than one insured person in
connection with one and the same incident
shall be considered to be one claim. It is agreed
that the deductible shall apply to each and every Insured involved in the same incident.

يعتــر تاريـ�خ المطالبــة المعنــي هــو تاريـ�خ تقديم
المطالبــة األولــى ضــد المؤمــن له.

The respective date of claim shall be deemed
to be the date when the first claim is made
against the Insured

-9مدة الت�أمني تعني
الفــرة المذكــورة علــى النحــو المبــن فــي
الجــدول.
-10المنتج يعني
أي مــادة صلبــة أو ســائلة أو غازيــة أو أي
مكــون منهــا.
-11التاري�خ الرجعي يعني
التاري�خ المنصوص عليه فى الجدول.
اإلست�ثناءات الطبية
-1الجراحات التجميلية
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو نفقــات ناشــئة عــن الجراحــة التجميلية
الرتميميــة مــا لــم ت�كــن هــذه الجراحــة نتيجــة
ضروريــة لحــادث و/أو تشــوه خلقــي.

-2التوليد واألمومة
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف ونفقــات تنشــأ عــن العالج/الخدمــات
المقدمــة لتحفيــز /تجنــب الحمــل /اإلنجــاب ،بمــا
فــي ذلــك العمليــات الراميــة إلــى إحــداث العقم،
و “اإلخصــاب فــي المختــر” و/أو اإلجهــاض
والخســائر الماليــة (الالحقــة) ،والناشــئة عــن
االنشــطة المذكــورة أعــاه ،وغــر محصــورة
بدفــع ت�كاليــف االعالــة.
-3نقــص المناعــة المكتســبة/االلتهاب الكبــدي
الوبائــي) بخــاف النــوع أ المــرض كروتزفيلــد
جاكــوب
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو مصاريــف ناجمــة عــن إصابــات جســدية)
بمــا فــي ذلــك االضطــراب العاطفــي أو صدمــة
نفســية أو رهــاب( ،أو خســارة أو ضــرر ناجــم عنــه
أو ُيزعــم أنــه ناجــم عنــه أو ســاهم بــه أو بــأي
شــكل مــن األشــكال فيمــا يتعلــق بمتالزمــة نقــص
المناعــة المكتســبة
(اإليــدز) أو عواملــه الممرضــة و/أو مــرض
التهــاب الكبــد الوبائــي بخــاف النــوع  Aو/أو
مــرض كرونزفيلــد جاكــوب.

9- Policy period shall mean
the period stated as such in the schedule
10- Product shall mean
Any solid, liquid or gaseous substance or any component thereof.
11- Retroactive date shall mean
The date stated as such in the schedule.
Medical exclusions
1. Plastic / Aesthetic surgery
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of plastic/aesthetic
surgery unless reconstructive surgery as a necessary consequence of accident and/or congenital
deformation.
2. Maternity
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of
treatments/services rendered to provoke/avoid gravidity/procreation, including operations to produce
sterility, ‘in-vitro-fertilisation’ and/or abortions and
(consequential) financial losses, arising out of the
above mentioned activities, i.e. but not limited to
the obligation to pay maintenance.
3. AIDS / Hepatitis Non-A / CJD
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of bodily injury
(including emotional distress or mental trauma
or phobia), loss or damage which is actually or allegedly caused by, contributed to by or in any way
related to Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS) or its pathogenic agents and / or hepatitis
non-A and or Creutzfeld-Jacob disease (CJD).

-4بنوك الدم
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو مصاريــف تنشــأ عــن تشــغيل بنــوك
الــدم إال إذا كانــت هــذه تقــدم بشــكل خــاص الــدم
أو منتجــات الــدم المســتخدمة فــي أنشــطة
المؤمــن لــه كمــا هــو مبــن فــي الجــدول.
 -5التالعب الجيني
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف ونفقــات تنشــأ عــن األضــرار الجينيــة/
التالعــب الجينــي.
-6الليزك
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف ونفقــات تنشــأ عــن أو ترتبــط بــأي لجراحــة
تصحيــح تحــدب القرنيــة الموضعــي بالليــزر.
-7التجارب السري�رية
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو مصاريــف تنشــأ عــن أو فــي أي صلــة
بتجــارب ســري�رية أو اختبــار دوائــي.
-8النظام الجراحي باستخدام الروبوت
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف ونفقــات تنشــأ عــن اســتخدام أو لهــا
أي عالقــة مــع أنظمــة جراحيــة آليــة باســتخدام
الروبــوت۔
-9التطبيب عن بعد
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف ونفقــات تنشــأ عــن اســتخدام أو عــن
طريــ�ق االتصــال بــأي شــكل مــن األشــكال مــع
الطبيــب عــن بعــد.
االست�ثناءات االعتيادية والعامة
 .1التصرفات الخاطئة

4. Blood banks
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of the operation of
blood banks except where these are purely providing blood or blood products used for the activities
of the insured as stated in the schedule
5. Genetic Manipulation
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of genetic damages / manipulation.
6. LASIK
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of or in any
connection with the performance of LASIK (Laser
)in-situ Keratomileusis
7. Clinical trials
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of or in any
connection with clinical trials or drug testing
8. Robotic surgical system
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of the use of or in any
connection with robotic surgical systems.
9. Telemedicine
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of the use of or in any
connection with telemedicine
II. Standard exclusions
1. Wrongful acts

ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو مصاريــف تنشــأ عــن أي تصــرف متعمــد
أو غــر شــريف أو مخــادع أو خبيــث أو جنائــي أو
غــر قانونــي يقــوم بــه المؤمــن لــه.

This policy shall not apply to any claim or costs
and expenses arising out of any deliberate or wilful misconduct, dishonest, fraudulent, malicious,
criminal or illegal act of the Insured.

ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة
أو ت�كاليــف أو مصاريــف تنشــأ عــن الخدمــات
المقدمــة تحــت ت�أثــر المســكرات أو المخــدرات.

This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of services rendered while under the influence of intoxicants or narcotics.

 .2التلوث اإلشعاعي
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو مصاريــف ناجمــة عــن أضــرار مــن أي
نــوع كانــت ،ســواء بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر،
ناجمــة عــن أو ســببت أو تســببت فــي حــدوث
إشــعاعات مؤينــة أو تلــوث ناتــج عــن النشــاط
اإلشــعاعي.
 .3الحرب والحرب األهلية ،واإلرهاب
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــه
أو ت�كاليــف أو نفقــات ناشــئة بشــكل مباشــر
أو غــر مباشــر عــن الحــرب ،أو الحــرب األهليــة،
أو العمليــات التــي تشــبه الحــرب) ســواء أعلــن
عــن الحــرب أم ال ،أو األعمــال العدائيــة ،أو
الغــزو ،أو أعمــال العــدو االجنبــي ،أو التمــرد،
أو اإلضرابــات ،أو أعمــال الشــغب ،أو االضطــراب
المدنــي ،أو التمــرد المدنــي أو العســكري أو
القــوة العســكرية أو المغتصبــة أو اإلضــرار
الخارجــي الخبيــث ،أو القانــون العرفــي
باإلضافــة إلــى اإلرهــاب.
إذا أدع المؤمــن أن أي مطالبــة أو ت�كاليــف أو
مصاريــف غــر مشــمولة بهــذا العقــد بســبب
تطبيــق هــذا االســت�ثناء ،فيقــع عبــاء إثبــات
العكــس علــى المؤمــن لــه.
 .4مؤمن له ضد مؤمن له
ال تســري هــذه البوليصــة علــى أي مطالبــة
أو ت�كاليــف أو مصاريــف ناجمــة عــن مطالبــات
مقدمــة مــن شــخص مؤمــن لــه ضــد مؤمــن لــه
آخر.
 .5الضمان والكفالة
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة
أو ت�كاليــف ومصروفــات ناشــئة؛ او مســئولية
يتحملهــا المؤمــن لــه بموجــب عقــد أو أي
اتفاقيــة أخــرى أو ضمــان أو ضمــان صري�ح يقدمه
المؤمــن لــه والــذي يزيــد مــن المســئوليات
القانونيــة للمؤمــن لــه ،وال ينطبــق هــذا
االس ـت�ثناء علــى المســؤولية التــي ت�كــون علــى
عاتــق المؤمــن لــه فــي غيــاب هــذا العقــد أو
االتفــاق أو الضمــان.

2. Radioactive contamination
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of damages of
whatsoever nature directly or indirectly caused by
or contributed to or arising from ionising radiation
or contamination by radioactivity
3. War, civil war and terror
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses directly or indirectly arising out of
war, civil war, war like operations (whether war be
declared or not), hostilities, invasion, acts of foreign
enemy, mutiny, strikes, riots, civil commotion, assuming proportions of or amounting to a popular
rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, malicious damage, martial law as well as terrorism.
If the Insurer alleges that by reason of this exclusion, any claim or costs and expenses are not covered by this contract, the burden of proving the
contrary shall be upon the Insu

4. Insured versus Insured
This policy shall not apply to any claim or
costs and expenses arising out of claims
made by one Insured against another Insured.
5. Warranty / Guarantee
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of liability assumed by the
Insured by contract or any other agreement or any
express warranty or guarantee given by
the Insured which increases the Insured’s legal liability. This exclusion shall not apply to liability
which would have attached to the Insured in the
absence of such contract, agreement, warranty or
guarantee.

 .6المسئولية العامة أو المدنية
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو ت�كاليــف
ونفقــات تنشــأ عــن المســؤولية العامــة أو المدنيــة.
 .7مسئولية المنتجات
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو مصاريــف تنشــآ عــن تصنيــع أي منتجات
أو بنــاء أو تعديــل أو إعــادة تغليــف أو إصــاح
أو خدمــة أو معالجــة أي مــن المنتجــات التــي
يبيعهــا أو يزودهــا أو يوزعهــا المؤمــن لــه وأي
مطالبــة ناشــئة مــن فشــل أي منتــج لتحقيــق
الغــرض الــذي صممــت مــن أجلــه ،أو ألداء مــا هــو
محــدد أو مضمــون.
 .8المدراء والمسئولني
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة
مقدمــة ضــد أي مديــر أو مســؤول أو موظــف
لــدى المؤمــن لــه ناتجــة عــن أي فعــل غــر
قانونــي أو إهمــال أو خطــأ أو تقصــر أو خــرق
فعلي أو مزعوم للثقة أو خرق لضمان أو خرق
للواجــب أو أي محاولــة مــن قبــل هــذا المديــر
أو المســؤول أو الموظــف والتــي تــؤدي إلــى
المطالبــة فقــط بســبب توليــه منصــب المديــر أو
المســؤول أو الموظــف وبعــد ان تصــرف بهــذه
الصفــة.
 .9مســئولية أصحــاب العمــل  /مســئولية أربــاب
العمــل
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة
مــن أي شــخص لإلصابــة الجســدية أو اإلصابــة
العقليــة أو المــرض أو الوفــاة المت�كبــدة أو
المتعاقــد عليهــا أو التــي تحــدث أثنــاء عقــد
الخدمــة أو التدريــب المهنــي مــع المؤمــن لــه أو
عــن أي خــرق ألي التــزام مســتحق على المؤمن
لــه كصاحــب عمــل ألي موظــف مــا لــم يتــم قبــول
هــذا الشــخص كمريــض لــدى المؤمــن لــه.
 .10التلوث
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو نفقــات ناشــئة عــن أو ناجمــة بشــكل
مباشــر أو غــر مباشــر عــن التســرب أو التلــوث.
وال تســري هــذه الوثيقــة علــى ت�كلفــة إزالــة أو
أبطــال أو تنظيــف هــذه الملوثــات أو آثارهــا.

6. Public liability
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising from public liability
7. Products liability
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of the manufacture of any
products, or the construction, alteration, repackaging, repair, servicing, or treating of any products
sold, supplied or distributed by the Insured and any
claim arising out of the failure of any product to
fulfil the purpose for which it was designed, or to
perform as specified, warranted or guaranteed.
8. Directors & Officers
This policy shall not apply to any claim made
against any director or officer or employee of the
Insured arising from any unlawful or negligent act,
error or omission, actual or alleged breach of
trust, breach of warranty of authority, or breach of
duty committed or attempted by such director or
officer or employee where such claim is made solely
by reason of his holding the position of director or
officer or employee and having acted in that capacity
9. Employers Liability / Employers Practice Liability
This policy shall not apply to any claim by any person for bodily injury, mental injury, disease or
death incurred, contracted or occurring while under a contract of service or apprenticeship with the
Insured, or for any breach of any obligation owed
by the Insured as an employer to any employee unless this person was admitted as a patient of the
Insur
10. Pollution
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of or directly or
indirectly caused by seepage, pollution or contamination. This policy shall not apply to the cost of removing, nullifying or cleaning-up.

 .11العفن السام
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
ت�كاليــف أو نفقــات ناشــئة عــن أو مباشــرة أو غــر
مباشــرة بســبب العفــن أو الفطريــات أو الجراثيــم
أو المــواد العضويــة المماثلــة.

 .12الغرامات والجزاءات
ال تغطــي هــذه الوثيقــة علــى أي غرامــات أو
جــزاءات أو أضــرار ت�أديبيــة أو تحذيريــة.

 .13الت�أمينات األخرى
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة تخضع
ألي ت�أمــن أخــر أو أي نــوع مــن أنــواع التعويضات
التــي تقدمهــا أي شــركة تامــن أخــرى أو أي
منظمــة حمايــة طبيــة أو أي نظــام مماثــل .وال
يجــوز مشــاركة هــذه الوثيقــة كمســاهمة فــي
الت�أمينــات االخــرى المذكــورة أعــاه.
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
أي ظــرف تــم اإلخطــار بــه بموجــب أي ت�أمــن كان
ســاري المفعــول قبــل بدايــة هــذه الوثيقــة.

 .14التاري�خ الرجعي
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة أو
أي ظــرف ناجــم عــن أي فعــل او إهمــال فعلــي
أو مزعــوم .أو خطــأ إهمــال أو إهمــال جســيم
ارت�كبــه المؤمــن لــه أو أي حــادث حــدث قبــل
التاري ـ�خ الرجعــي كمــا هــو مذكــور فــي الجــدول.

 .15الظروف السابقة
ال تســري هــذه الوثيقــة علــى أي مطالبــة
ناشــئة عــن أي ظــرف قــد يكــون مــن المتوقــع
بشــكل معقــول أن يــؤدي إلــى تقديــم مطالبــة
والتــي كان المؤمــن لــه قــد علــم بهــا أو تمكــن
مــن التنبــؤ بهــا بشــكل معقــول قبــل بدايــة مــدة
الوثيقــة.

11. Toxic mould
This policy shall not apply to any claim or costs and
expenses arising out of or directly or
indirectly caused by moulds, fungi, spores or similar organics substances
12. Fines and penalties
This policy shall not apply to any fines, penalties,
punitive or exemplary damages

13. Other Insurances
This policy shall not apply to any claim which is
subject of any other insurance or of any kind of
indemnity provided by any other insurance company or any medical defence organisation or any similar scheme. This policy shall not be drawn in contribution to the above mentioned other insurances.
This policy shall not apply to any claim or any circumstance which were notified under any insurance which was in force prior to the inception of
this policy
14. Retroactive date
This policy shall not apply to any claim or any circumstance arising out of any actual or alleged negligent act, negligent error or negligent omission
committed by the Insured or any incident which
has occurred prior to the retroactive date as stated
in the sch
15. Prior Circumstances
This policy shall not apply to any claim arising out
of any circumstance which might reasonably be expected to give rise to a claim being made and which
the Insured knew about or reasonably could have
foreseen or discovered prior to the policy period

GENERAL CONDITIONS
This policy and the schedule shall be read together
as one policy and any word or expression to which
a specific meaning has been attached in any part of
this policy or of the schedule shall bear such specific meaning wherever it may appear.
1. Fulfilment of terms, provisions and conditions
The due observance and fulfilment of the terms,
provisions and conditions so far as they relate to
anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements in the proposal made by the Insured (which shall be the basis
of this contract and held to be incorporated herein)
shall be conditions precedent to any liability of the
Insurer.
2. Material alterations
It is a condition precedent to the Insured´s right to
be indemnified under this policy that the
Insured give as soon as practicable notice to the Insurer of any alteration which materially affects the risk.
This may include but is in no way limited to
- setting up a new discipline not mentioned in the
proposal form
- running an additional hospital not mentioned in
the proposal form
3. Licensing and Insurance
It is a condition precedent to the Insured´s right to
be indemnified under this policy that the
Insured shall ensure and record that throughout
the policy period
- all medical practitioners hold and maintain a valid license to practice in their respective specialisations issued or approved by applicable licensing and registration body and
- all medical practitioners maintain membership
of a medical defence organisation from which
they benefit from indemnity or are otherwise
fully Insured in respect of their activities and potential exposure to claims

الشروط العامة
يجــب قــراءة هــذه الوثيقــة والجــدول معــ ًا
كوثيقــة واحــدة وأي كلمــه أو تعبــر تــم إلحاقــه
بمعنــی محــدد فــي أي جــزء مــن هــذه الوثيقــة
أو الملحــق يجــب ان يحمــل هــذا المعلــم المحــدد
.أينمــا يظهــر
 استيفاء الشروط واألحكام.1
يلــزم التقيــد وااللتــزام المســتحقني بالشــروط
واألحــكام فيمــا يتعلــق بــأي شــيء يجــب أن
يؤديــه أو يمت�ثــل لــه المؤمــن لــه ويلــزم تحــري
المؤمــن لــه الصــدق فــي اإلقــرارات التــي يتقــدم
بهــا (والتــي تعتــر أســاس هــذا العقــد
 حيــث أن،)وتعتــر جــزء ال يتجــرأ مــن هــذه الوثيقــة
ما ســوف يعترب شــروط ًا مســبقة ألي مســؤولية
.يقبلهــا ويتحملهــا المؤمــن بموجــب هــذا العقد
 التغي�يات الجوهرية.2
كشــرط مســبق علــى حــق المؤمــن لــه فــي
 يجــب أن يخطــر،التعويــض بموجــب هــذه الوثيقــة
المؤمــن لــه شــركة الت�أمــن فــي أقــرب وقــت
.ممكــن بــأي تغي ـ�ي يؤثــر جوهري ـ ًا علــى المخاطــر
هذا قد يشمل ولكن ال يقتصر علي
 ممارســة تخصــص أو مهنــة جديــدة غــر مذكــور.فــي طلــب التامــن
 إدارة مستشــفى إضافــي غــر مذكــورة فــيطلــب الت�أمــن
 الرتاخيص والت�أمني.3
كشــرط مســبق علــى حــق المؤمــن لــه فــي
التعويــض بموجــب هــذه الوثيقــة علــى المؤمــن
لــه أن يضمــن ويســجل طــوال مــدة التامــن
:التالــي
 أن يكــون لــدى جميــع الممارســن الطبيــ�يترخيــص صالــح لممارســة المهنــة فــي
 علــى أن ت�كــون صــادرة أو،تخصصاتهــم
معتمــدة مــن قبــل
 يحتفــظ جميــع الممارســن الطبيــ�ي بعضويــةمنظمــة للدفــاع الطبــي التــي يســتفيدون
منهــا مــن التعويــض أو أنهــم مؤمنــون بشــكل
كامــل فيمــا يتعلــق بأنشــطتهم واحتماليــة
.التعــرض للمطالبــات

4. Plastic / Aesthetic surgery
It is a condition precedent to the Insured´s right to
be indemnified under this policy that plastic /
aesthetic surgery is performed by fully trained
plastic surgeons only
A fully trained Plastic Surgeon shall mean a medical
practitioner who has done at least two years basic
surgical training and additional six years higher surgical training and who has successfully completed
an examination by a specialist board of plastic surgeons and is registered in the respective specialist
register of the applicable registration body
5. Anaesthesia

 جراحات التجميل.4
مــن الشــروط المســبقة لحــق المؤمــن لــه أن
يعــوض بموجــب هــذه الوثيقــة أن ُيجــري الجراحة
التجميليــة حصــر ًا جراحــو تجميــل مدربــ�ي بشــكل
المــدرب بالكامــل
 ُيعنــى بجــراح التجميــل.كامــل
ّ
الممــارس الطبــي الــذي أتــم تدري�بــه جراحيــ ًا
أساســي ًا أو تمهيدي ـ ًا لمــدة ســنتني علــى األقــل
وتدري�بــ ًا جراحيــ ًا متقــدم لمــدة ســت ســنوات
والــذي اجتــاز بنجــاح اختيــار مجلــس متخصــص
مــن جراحــي التجميــل ومســجل فــي الســجل
المتخصــص المعنــي فــي هيئــة التســجيل
.المعمــول بهــا
 التخدير.5

It is a condition precedent to the Insured´s right
to be indemnified under this policy that the
performance of general anaesthesia or regional
anaesthesia is done by a medical practitioner
who has a specialisation in anaesthesia

مــن الشــروط المســبقة لحــق المؤمــن لــه أن
يعــوض بموجــب هــذه الوثيقــة أن يتــم أداء
التخديــر العــام أو التخديــر الموضعــي بواســطة
.ممــارس طبــي متخصــص فــي التخديــر

6. Claims notification and extended reporting period

 إشعار المطالبات وفرتة الردع الممتدة.6

It is a condition precedent to the right of the Insured to be indemnified under this policy that immediately upon awareness of any claim or of any
circumstance notice shall be given to the Insurer.

وهــي شــرط ســابق علــى حــق المؤمــن لــه
بالتعويــض بموجــب هــذه الوثيقــة أن يخطــر
شــركة الت�أمــن فــور علمــه بــأي مطالبــة أو أي
.ظــرف مــن الظــروف

Notice of all claims and circumstances must be
made within the policy period provided that the
Insured shall have 28 extra calendar days to notify
claims and circumstances of which the Insured becomes aware on or immediately prior to the expiry
of the policy period

يجــب تقديــم اإلشــعار بجميــع المطالبــات
والظــروف خــال مــدة التامــن مــع مبلــغ
 يــوم إضافــي إلشــعار المطالبــات28 المؤمــن لــه
والظــروف التــي يصبــح المؤمــن لــه علــى علــم
بهــا قبــل انتهــاء مــدة الت�أمــن بفــرة قصــرة جــد ًا
ال تمكنــه مــن تقديــم اإلشــعار خــال مــدة الت�أمــن

7. Claims made date of notified circumstances
If the Insured gives notice of a circumstance as required any claim subsequently made
against the Insured which arises from this circumstance shall be deemed to be made and deemed to
be reported to the Insurer on that date when the
circumstances were notified to the Insurer.

 تاري�خ تقدم المطالبات بسبب الظروف المبلغة.7
،إذا قــدم المؤمــن لــه إخطــار ًا بظــروف معينــة
فــإن أي مطالبــة يتــم تقديمهــا فــي وقــت الحق
ضــد المؤمــن لــه التــي تنشــأ مــن هــذا الظــرف
يعتــر قــد تــم إعــداده ويعتــر أنــه قــد تــم إبالغــه
إلــى شــركة الت�أمــن فــي ذلــك التاريـ�خ الــذي تــم
.فيــه إبــاغ المؤمــن لــه بالظــروف

 .8السجالت الطبية بالمستشفى
يجــب أن يحتفــظ المؤمــن لــه فــي جميــع األوقــات
بســجالت وصفيــة دقيقــة لجميــع الخدمــات
المهنيــة والتــي ينبغــي أن ت�كــون متاحــة
للتفتيــش واالســتخدام مــن قبــل المؤمــن
أو ممثليــه المعينــن وذلــك بمــا يرتبــط بــأي
مطالبــة أو ظــرف.
 .٩ضبط المطالبات والتعاون في المطالبات
أ .بغــض النظــر عــن أي شــيء يتعــارض مــع
هــذه الوثيقــة ،فإنــه ،وكشــرط مســبق علــى
مســؤولية شــركة الت�أمــن بموجــب هــذه
الوثيقــة.
يجــب علــى المؤمــن لــه تقديــم إشــعار خطــي
إلــى شــركة الت�أمــن فــي أقــرب وقــت ممكــن
عمليــ ًا مــن أي مطالبــة ضــد المؤمــن لــه فيمــا
يتعلــق بأعمــال المؤمــن لــه بموجبــه .أو عــن
وعــي المؤمــن لــه بأيــة ظــروف قــد تــؤدي إلــى
هــذه المطالبــة.
يجــب علــى المؤمــن لــه أن يــزود شــركة الت�أمــن
بكافــة المعلومــات التــي يعرفهــا المؤمــن لــه
فيمــا يتعلــق بالمطالبــات أو الظــروف التــي تــم
إخطارهــا علــى النحــو المذكــور أعــاه ،وعليــه
بعــد ذلــك إبقــاء شــركة الت�أمــن علــى علــم تــام
بجميــع التطــورات المتعلقــة بــه فــي أقــرب وقت
ممكــن عملي ـ ًا.
بطلــب مــن شــركة الت�أمــن ،يتعــاون المؤمــن لــه
مــع شــركة الت�أمــن وأي شــخص ت�كلفــه األخــرة
بالتحقيــق فــي ،وتعديــل وتســوية أي خســارة
يصــل إليهــا إخطــار بهــا.
ب  -يحــق لشــركة الت�أمــن ،ولكــن ليــس الزامــ ًا،
فــي أي وقــت ،إصــدار جميــع اإلقــرارات التــي
تراهــا شــركة الت�أمــن مناســبة لتســوية أو
رفــض المطالبــة باســم المؤمــن لــه .وهــذا
يشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،تعيــ�ي
مراجعــن و/أو ممثلــن للتصــرف نيابــة عنهــم
للســيطرة علــى جميــع التحقيقــات والتعديــات
والتســويات فيمــا يتعلــق بــأي مطالبــة أو
ظــرف أبلغــت إلــى شــركة الت�أمــن علــى النحــو
المذكــور ســابقا
فــي حالــة اتخــاذ إجــراء قانونــي بشــأن مطالبــة
بــن المدعــي أو ممثلــه القانونــي والمؤمــن
لــه ،يحــق للمؤمــن لــه التقاضــي واختيــار محــام،
يخضــع الحــق الشــركة الت�أمــن فــي االعــراض،
والتــي قــد تمارســه بنــاء علــى ســبب وجيــه.

8. Hospital medical records
The Insured shall at all times maintain accurate descriptive records of all professional services
which shall be available for Inspection and use
by the Insurer or its duly appointed representatives insofar as the request is related to any
claim or circumstance
9. Claims control and claims co-operation
a. Notwithstanding anything to the contrary contained in this policy it is a condition precedent to
Insurers’ liability under this policy that:
The Insured shall give to the Insurer written notice as soon as reasonably practicable of any claim
made against the Insured in respect of the business Insured hereby or of the Insured´s awareness
of any circumstances which could give rise to such
a claim.
The Insured shall furnish the Insurer with all information known to the Insured in respect of claims
or circumstances notified as mentioned above and
shall thereafter keep the Insurer fully informed as
regards all developments relating thereto as soon
as reasonably practicable.
At the request of the Insurer the Insured shall co-operate with the Insurer and any persons designated
by the Insurer in the investigation, adjustment and
settlement of any loss notified to the Insurer.
b. The insurer is entitled but not obligated at any
time to make all the declarations the insurer
deems appropriate to settle or reject the claim
in the Insured`s name. This includes, but is not
limited to the appointment of adjusters and / or
representatives to act on their behalf to control
all investigations, adjustments and settlements
in connection with any claim or circumstance
notified to the Insurer as aforesaid.
If legal action is taken concerning a claim between
the claimant or his legal successor and the assured,
the Insured shall have the right to litigate and select a lawyer subject to the right of objection of
the insurer which the Insurer may exert upon good
cause.

 .١٠التقليل الخسارة
يجــب علــى المؤمــن لــه اتخــاذ جميــع االحتياطــات
المعقولــة لمنــع أو تقليــل اإلصابــة أو المــرض أو
الخســارة أو الضــرر أو التعويــض الــذي قــد يــؤدي
إلــى المطالبــة بموجــب هــذه الوثيقــة.
 .١١التسوية المطالبات

10. Loss mitigation
The Insured shall take all reasonable precautions to
prevent or minimise injury, illness, loss or
damage which may give rise to a claim under this
policy.
11. Claims settlement

بغــض النظــر عــن أي شــيء يخالــف ذلــك فــي
هــذه الوثيقــة ،فإنــه يعتــر شــرط ًا ســابق ًا علــى
مســؤولية المؤمــن بموجــب هــذه الوثيقــة أال
يعــرف المؤمــن لــه بالمســؤولية أو يســدد أو
يقــدم علــى أو يعــد بــأي دفعــة فيمــا يتعلــق
بــأي مطالبــة قــد ت�كــون موضوعــ ًا للتعويــض
بموجــب هــذه الوثيقــة ،أو تحمــل أي ت�كاليــف أو
مصروفــات األعلــى ت�تعلــق بذلــك ،دون الحصــول
علــى موافقــة خطيــة مــن المؤمــن الــذي يحــق
لــه تولــي وتســلم الدفــاع و/أو تســويه أي مــن
هــذه المطالبــات باســم المؤمــن لــه ولهــذا
الغــرض ،يلتــزم المؤمــن لــه بتقديــم جميــع
المعلومــات والمســاعدة التــي قــد يحتاجهــا
المؤمــن بشــكل معقــول.

or incur any costs or expenses in connection therewith, without the written consent of the Insurer
which shall be entitled to take over and conduct in
the name of the Insured the defence and/or settlement of any such claim, for which purpose the Insured shall give all the information and assistance
that the Insurer may reasonably require.

لــن يقــوم المؤمــن بتســوية أي مطالبــة دون
موافقــة المؤمــن لــه .ومــع ذلــك .إذا رفــض
المؤمــن لــه الموافقة على أي تســوية يوصي
بهــا المؤمــن واختــار الطعــن فــي أي إجــراءات
قانونيــة أو مواصلــة ذلــك ،فــإن مســؤولية
المؤمــن لــن ت�تجــاوز المبلــغ الــذي كان مــن أجلــه
تــم تســوية المطالبــة إلــى جانــب الت�كاليــف
والنفقــات التــي ت�كبدتهــا مــع موافقتهــا حتــى
تاريــ�خ هــذا الرفــض.

The Insurer will not settle any claim without the
consent of the Insured. If, however, the Insured refuses to consent to any settlement recommended
by the Insurer and shall elect to contest or continue any legal proceedings, then the Liability of the
insurer shall not exceed the amount for which the
claim could have been so settled plus the costs and
expenses incurred with its consent up to the date
of such refusal.

 .١٢بــراءة الذمــة واإلخــاء مــن المســؤولية عــن
طريــ�ق دفــع مبلــغ الت�أمــن أو حــد التعويــض

12. Release from liability by payment of the sum
Insured

فــي حــال ســداد المؤمــن اقصــى مبلــغ قبــل
الدفــع بموجــب هــذه الوثيقــة بخصــوص أي
ظــرف أو أي مبلــغ أقــل خــاص بالمطالبــة أو
المطالبــات الناتجــة مــن الظــرف ،فــإن المؤمــن
ال يتحمــل مســؤولية إضافيــة للظــرف المذكــور
باســت�ثناء مســئوليه ســداد ت�كاليــف ونفقــات
التقاضــي المت�كبــدة قبــل وحتــى تاري ـ�خ الســداد.

The Insurer may pay to the Insured the maximum
sum payable under this policy in respect of any occurrence or any lesser sum for which the claim or
claims arising from such occurrence can be settled
and the Insurer shall not be under any further liability in respect of that occurrence except for the
payment of costs and expenses of litigation incurred prior to such payment

Notwithstanding anything to the contrary contained in this policy it is a condition precedent to
the Insurers liability under this policy that the Insured shall not admit liability or settle or make or
promise any payment in respect of any claim which
may be the subject of indemnity hereunder,

13. Subrogation
It is hereby agreed that if any payment is made under this Insurance in respect of a claim, the
Insurer is thereupon subrogated to all the Insured’s
rights of recovery in relation thereto.
14. Fraudulent claims
If the Insured makes any request for payment
knowing the same to be fraudulent or false, as
regards the amount or otherwise, this Insurance
shall become void ab initio and all premiums paid
shall be forfeited and all payments to the Insured
under this policy shall be returned.
15. Policy Jurisdiction and policy interpretation
In the event of any dispute arising between the Insured and the Insurer this Insurance shall be
governed by the law of the Country specified in the
schedule whose courts shall be the only ones having jurisdiction in any dispute arising hereunder.
This insurance policy is governed by and should be
interpreted in accordance with the law of the country specified in the schedule.

16. Jurisdictional Scope

 الحلول فى الحقوق.١٣
مــن المتفــق عليــه إذا تــم دفــع أي مبلــغ
،بموجــب هــذا الت�أمــن بخصــوص مطالبــة
فســيحصل المؤمــن علــى حوالــة حــق بكافــة
.حقــوق المؤمــن باالســرداد فيمــا يتعلــق بذلــك
 المطالبات االحتيالية.١٤
إذا قــدم المؤمــن لــه أي طلــب للدفــع مع العلم
،بأنــه طلــب مــزور أو كاذب أو احتيالــي أو غــش
 فــإن هــذا،فيمــا يتعلــق بالمبلــغ أو بخــاف ذلــك
ا مــن البدايــة وكأنــه
ً الت�أمــن ســوف يصبــح باط ـ
 ويتــم رد كافــة األقســاط المدفوعــة،لــم يكــن
وي�جــب رد جميــع المبالــغ التــي دفعهــا المؤمــن
.بموجــب هــذ التامــن
 االختصاص القضائي وتفسري الوثيقة.١٥
فــي حالــة وجــود أي نــزاع ينشــأ بــن المؤمــن لــه
 يخضــع هــذا الت�أمــن لقانــون الدولــة،والمؤمــن
المبينــة فــي الجــدول الــذي ت�كــون محاكمــة هــي
الوحيــدة التــي ت�تمتــع باالختصــاص فــي أي نــزاع
.ينشــأ بموجــب هــذا العقــد

تخضــع وثيقــة الت�أمــن هــذه ويتــم تفســرها
.وفقــ ًا لقانــون الدولــة المبينــة فــي الجــدول

 النطاق االختصاصي.١٦

The indemnity provided by this policy is restricted
to apply in respect of

يتقيــد تطبيــق التعويــض المنصــوص عليــه فــي
:هــذه الوثيقــة بـــ

- compensation resulting from judgement rendered by or obtained from a court of competent
jurisdiction in the territory stated in the schedule

التعويــض الناتــج عــن حكــم صــادر مــن محكمــة
.مختصــة فــي اإلقليــم المبــن فــي الجــدول

- charges, expenses and legal costs incurred and recoverable in the territory stated in the schedule.

المصروفــات والنفقــات والت�كاليــف القانونيــة
والقابلــة لالســرداد فــي اإلقليــم, المت�كبدــة
.المبــن فــي الجــدول
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فــي حالــة عــدم وجــود لوائــح قانونيــة محليــة
إلزاميــة بشــان اإللغــاء ،يجــوز للمؤمــن لــه إلغــاء
هــذا الت�أمــن فــي أي وقــت وذلــك عــن طري ـ�ق
إشــعار خطــي موجــه إلــى المؤمــن ،كمــا يمكــن
للمؤمــن أن يلغــي هــذا الت�أمــن ،أو ُيلغــي نيابــة
عنــه عــن طريــ�ق الربيــد المســجل أو المعتمــد
أو غــره مــن بريــد الدرجــة األولــى إلــى عنــوان
المؤمــن لــه والمبــن فــي الجــدول ،ويتضمــن
إخطــار ًا كتابي ـ ًا عــن الموعــد ،ال يقــل عــن  30یوم ـ ًا،
الــذي يصبــح اإللغــاء فيــه ســاري ًا .ويعتــر هــذا
ا كافيــ ًا لإلشــعار
اإلشــعار المبــن أعــاه دليــ ً
وينتهــي هــذا الت�أمــن فــي التاريــ�خ والســاعة
المحدديــن فــي هــذا اإلشــعار.
إذا ألغــى المؤمــن لــه هــذا الت�أمــن ،ســيقوم
المؤمــن بــرد أقســاط الت�أمــن بموجــب جــدول
المــدد القصــرة المتعــارف عليــه وذلــك فــي
حــال عــدم تقديــم مطالبــة أو بيــان ظــرف بموجب
هــذه الوثيقــة قبــل اإللغــاء ,ال
يســتحق المؤمــن لــه قســط مرتــد فــي حالــة
تقديــم مطالبــة أو ظــرف قبــل اإللغــاء.
إذا ألغــى المؤمــن أو ألغــي نيابــة عنــه ألي
ســبب آخــر غــر دفــع قســط الت�أمــن أو أي خــرق
للعقــد مــن قبــل المؤمــن لــه ،ســيقوم المؤمــن
بــرد مبلــغ متناســب مــن قســط الت�أمــن مــع
المــدة المتبقيــة مــن مــدة الت�أمــن والتــي
لــم ت�تــم تغطيتهــا نتيجــة اإللغــاء وذلــك مالــم
يتــم تقديــم مطالبــة أو حــادث بموجــب هــذه
الوثيقــة قبــل اإللغــاء.
ال يعتــر الدفــع أو التقديــم ألي قســط غــر
مكتســب مــن قبــل المؤمــن لــه اشــرط ًا مســبق ًا
لفعاليــة اإللغــاء ولكــن يجــب أن يتــم هــذا الدفــع
فــي أقــرب وقــت ممكــن عملهــا.

17. Cancellation
In the absence of obligatory local legal regulations
regarding the cancellation this insurance may be
cancelled by the Insured at any time by written notice to the Insurer. This insurance may also be cancelled by or on behalf of the Insurer by registered,
certified or other first class mail to the Insured’s address as shown in the schedule, containing written
notice about when, not less than 30 days thereafter, the cancellation shall be effective. The mailing
of such notice
as aforesaid shall be sufficient proof of notice and
this Insurance shall terminate at the date and hour
specified in such notice.
If this insurance is cancelled by the Insured, the
Insurer shall refund the premiums on a customary short rate basis unless a claim has been made
or circumstance notified under this policy prior to
cancellation.
If this insurance is cancelled by or on behalf of the
Insurer for any reason other than non payment
of the premium or any breach of contract by the
Insured, the Insurer shall refund the pro rata proportion of the premium hereon unless a claim has
been made or circumstance notified under this policy prior to cancellation.
Payment or tender of any unearned premium by
the Insurer shall not be a condition precedent to
the effectiveness of cancellation but such payment
shall be made as soon as practicable.
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18. Premium payment warranty

يشــرط دفــع جميــع األقســاط الواجبــة بموجــب

It is warranted that all premium due to the Insurer un-

الوثيقــة إلــى المؤمــن خــال  30يــوم مــن تاري ـ�خ

der this policy is paid within 30 days from inception.

بــدء التغطيــة.
فــي حــال عــدم اســتالم المؤمــن لمثــل هــذا
القســط ،بحلــول منتصــف الليــل (التوقيــت
القياســي المحلــي) مــن تاريــ�خ االســتحقاق،
فتعتــر هــذه البوليصــة باطلــة منــذ البدايــة.
 .١٩شرط است�ثناء العقوبات الدولية

Non-receipt by the Insurer of such premium, by
midnight (local standard time) of the premium
due date, shall render this policy void with effect
from inception.
18. International sanctions exception condition

ال ُيعتــر أي مؤمــن أو معيــد ت�أمیــن ُمقدمــ ًا
ال عــن دفــع أي
للتغطيــة الت�أمينيــة أو مســؤو ً

and no (re)insurer shall be liable to pay any claim

مطالبــة أو تقديــم أي منفعــة بموجــب هــذا

or provide any bene_t hereunder to the extent that

العقــد إذا كان ذلــك البنــد مــن التغطيــة أو

the provision of such cover, payment of such claim

دفــع المطالبــة أو شــروط المنفعــة مخالفــ ًا
ألي عقوبــات ،ممنوعــات أو حصــار بموجــب

)or provision of such bene_t would expose that (re

No (re)insurer shall be deemed to provide cover

insurer to any sanction, prohibition or restriction

قــرارات األمــم المتحــدة أو مخالفــ ًا للعقوبــات
االقتصاديــة أو التجاريــة أو قوانــن وتنظيمــات

economic sanctions, laws or regulations of the Eu-

االتحــاد األوربــي ،المملكــة المتحــدة أو الواليــات

ropean Union, United Kingdom or United States of

المتحــدة األمريكيــة

under United Nations resolutions or the trade or

America.

