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 أحكام و شروط  بوليصة  التأمين الجماعي  على الحياة

 تعريفات :

 

 في هذه البوليصة  يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني التالية : 

 

 بنك أبوظبي التجاري ، ا.ع.م.  : صاحب البوليصة  

 

 اورينت للتأمين  ش م ع  : الشركة 

 

مع أي مالحق تعديل   P/20/CL/16/0015247/01رقم البوليصة  : البوليصة

 تسجل  بموجب البوليصة .

 

  01/07/2016 : تاريخ البدء 

 

  يصة.التاريخ الذي يصبح فيه العميل عضوا و يسجل تلقائيا بموجب البول : تاريخ التسجيل 

 

 شهر تبدأ في أي تاريخ سنوي للبوليصة.  36أي مدة  : مدة البوليصة

 

 و نفس اليوم في كل سنة الحقة.  01/07/2019 : التاريخ السنوي للبوليصة 

 

 500.000صاحب حساب/عضو يملك  رصيد عالقة اجمالي  وقدره   :  اكسيلنسيعمالء 

 .درهم 

 

 دخار* يمكن ابقاء اجمالي رصيد العالقة في  حسابات جارية و حسابات ا  

 .  ابتة و استثمارات بالقيمة السوقيةو حسابات تحت الطلب و ودائع ث

 

فعال لصاحب البوليصة  طالما يحتفظ  اكسيلنسيعميل  يكونأي فرد   : عضو 

 بحساب نشط. 

 

 ة. وليصمبلغ عوائد التأمين المستحق الدفع  و الخاضع  ألحكام وشروط الب : مبلغ التأمين 

 

 درهم لكل عضو  100.000/- : مبلغ التأمين األقصى 

 

لعكس افي هذه البوليصة ، وحيث يقضي السياق،  يشمل المذكر المؤنث  و المفرد يشمل الجمع و  * 

 بالعكس.

نى ضح مع* بالنسبة ألصحاب الحساب المشترك ) يرجى الرجوع إلى أحكام و شروط حساب البنك  التي تو

اب أصح لتساوي  بينأصحاب الحساب المشترك( يتم المشاركة  في  عوائد التأمين / مبلغ التأمين  با

ن لتأمياالحساب.  و يعامل أيضا أصحاب الحساب المشترك  كعضو واحد كما هو موضح أعاله لغرض مبلغ 

 األقصى. 
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 العوائد :

 

 %  مستحق الدفع100الوفاة  ألي سبب :                                مبلغ التأمين  

 

 شروط البوليصة : 

 

ميل عما يتعلق بأي عضو في التاريخ الذي يصبح به صاحب الحساب  يسري التأمين تلقائيا ًفي .1

 مع صاحب البوليصة. اكسيلينسي

 

 والي. سنة على الت 64إلى  18البوليصة  هذه  يوقت التسجيل فللعمر  صى قاألدنى و األ الحد .2

 

 مبلغ في حال وفاة عضو وهو مؤمن بموجب هذه البوليصة  تدفع الشركة إلى صاحب البوليصة .3

 التأمين   وفقاً ألحكام وشروط البوليصة. 

 

 ن عددعمبلغ التأمين األقصى المستحق الدفع من قبل الشركة على أي حياة واحدة  بصرف النظر  .4

طة ختأمين واحد مغطى في  على مبلغ يقتصر  المحتفظ بها من قبل عميل اكسيلنسي حسابات ال

 .   ساباتلبوليصة أصحاب الح هذا  التأمين الجماعي

 

حب أي مبلغ تأمين مستحق الدقع من قبل الشركة بموجب هذه البوليصة  يجب أن يدفع إلى صا .5

ذمة  البوليصة و  أي مبلغ مستحق بموجب البوليصة تدفعه الشركة إلى صاحب البوليصة  يبرىء

 الشركة بشكل كامل في ما يتعلق بذلك المبلغ.  

 

ن ، إنسيبعميل اكسليعلقة تالمستحقات الم لسدادصاحب البوليصة  يستعمل أي مبلغ تأمين  يستلمه .6

هادة شيدي العميل  حسب وصيته ) إن وجدت ( أو حسب فيدفع إلى مست المتبقيوجدت،  و المبلغ 

 حصر اإلرث التي يستلمها صاحب البوليصة. 

 

 -تنتهي التغطية التأمينية على صاحب الحساب في الحاالت التالية :  .7

 

 عدم قيام صاحب البوليصة بدفع قسط التأمين  وفقا ً لشروط البوليصة. (أ   

 

 سنة. 65عمر العضو أكثر من  ب(  

 

 فعال . اكسيلنسيلم يعد العضو عميل  ج( 

 

واز جعول في المف لم يعد العضو يقيم في اإلمارات العربية المتحدة وفقا تأشيرة اإلقامة السارية د ( 

 السفر. 

 

 الل مدة وجود مطالبة يجب ابالغ الشركة عنها في أقرب وقت ممكن  و في كل األحوال خالفي حال  .8

 لشركة.يوما ً بعد حدوث الواقعة التي  تسبب المطالبة مع أي اثبات مؤيد تطلبه ا 90تتجاوز 

  

 ين. تخضع هذه البوليصة إلى قوانين اإلمارات العربية المتحدة و تفسر وفقاً لهذه القوان .9
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لدرهم ليصة باالبو جميع المبالغ المالية المحددة في هذه البوليصة بعملة الدرهم  و يشار اليها في هذه .10

 اإلماراتي.  

 

ه موجب هذب  وائد ال يقدم المؤمن تغطية تأمينية و ال يكون مسؤوال ً عن دفع أي مطالبة أو تقديم أي ع .11

ك قديم تلو في  تتلك التغطية أو  في دفع تلك المطالبة أالبوليصة إلى  الحد  الذي يعرضه في تقديم  

رية أو ت التجاعقوباالعوائد  إلى أي عقوية أو حظر أو تقييد استنادا ً إلى قرارات األمم المتحدة أو ال

  انيا.  و ألماالقتصادية أو القوانين أو األنظمة المعمول بها لدى  االتحاد األوروبي أو فرنسا أ

  

 : االستثناءات

 

  حقة الدفعن مستعلى الرغم من أي شيء مذكور في أي من المالحق المرفقة بالبوليصة  ال تكون عوائد التأمي

باب األس بموجب أي من تلك المالحق  إذا حدثت الوفاة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة ألي من

 التالية : 

 

 مشاركة فعالة في حرب أو في عمليات حربية. .1

عال ، فشارك قف التغطية التأمينية في حال نشاط ارهابي  طالما أن العضو المؤمن له غير مال تتو 

 لكن  تستبعد أي مطالبات نتيجة أسلحة أو أجهزة نووية. 

 

 ،لجيش ا" مشارك فعال " في عمليات حربية  يعني  فرد في القوات المسلحة  على سبيل المثال  

زها رى تجهالجيش اإلقليمي  أو الشرطة أو أي قوات خاصة أخالقوات البحرية ، القوات الجوية ، 

أو أي  ،ربية حالحكومة  أو السلطات العامة األخرى  للدفاع عن القانون و النظام  في حالة عملية 

 شخص آخر  يحمل السالح  ألداء دور فعال أو دفاعي. 

 

يان ، عص " عمليات حربية " تعني  أعمال عدائية ، تمرد ، شغب ، اضطرابات أهلية ، حرب أهلية 

ة و حال، ثورة، عصيان مسلح ، مؤامرة، ، قوة عسكرية أو غاصبة و قانون األحكام العرفية  أ

 حصار. 

 

 ستثناءق االطبال يطبق االستثناء المذكور أعاله إذا كان العضو غير مشارك و متفرج بريء . لكن ي 

ستان، ، أفغانلعراقالمذكور أعاله  للتغطية التأمينية التي تشمل تغطية الحرب السلبية    ) أ ( في  ا

أو  ا حربليبيا، فلسطين، اسرائيل، سوريا، ايران، السودان، اليمن  و اي دولة أخرى تحدث فيه

ي  تلك الدولة بعد اندالع حرب فيوما ً  28عمليات حربية ؛ ) ب ( إذا بقي  عضو في دولة  أكثر من 

أن  و بعدأ ؛ و ) ج ( إذا كان عضو يسافر إلى دولة أو يزورها بعد إعالن الحرب في تلك الدولة 

وبي  د األورالتحااتعتبر الدولة منطقة حرب من قبل األمم المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية أو 

إلى  درت وزارات الخارجية تحذير من السفرأو أي وكاالت دولية مختصة أخرى  أو في حال اص

 تلك الدولة أو في حال وجود عمليات حربية.  

 

والً شرطي أو فرد أمن  أو أي شخص آخر يشغل وظيفة مشابهة  قائم على رأس عمله يعتبر مشم .2

 بالتغطية التأمينية. لكن المشاركة الفعالة في الحرب غير مشمولة. 
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 التدميرية استثناء العوامل  .3

و أاليف ال تؤمن هذه البوليصة ضد خسارة أو ضرر ) بما في ذلك الوفاة أو اإلصابة ( و أي تك 

لة ي وسيمصاريف ذات الصلة تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر من اطالق أو انفجار أو استعمال أ

 شعاعية الية ت فعاأو سالح أو مادة تستخدم أو تنطوي على انشطار نووي أو اندماج نووي  أو قوة ذا

و بغض  حرب ،أو عوامل كيميائية أو بيولوجية أو اشعاعية أو مشابهة. ، سواء في وقت السلم أو ال

ي أالنظر عمن يرتكب الفعل ، و بغض النظر عن أي سبب أو حدث يساهم بشكل متزامن أو في 

ياء ألبراركين و اتسلسل آخر للسبب أو الحدث. و يطبق هذا االستثناء على المتفرجين غير المش

 أيضا ً. 

 

 شرط التعرض و االختفاء

  

عاة كافة ع مرامنظرا لقسط التأمين المدفوع على بوليصة التأمين  من المتفق عليه بموجب هذه البوليصة ، 

فى ي حال اختصة  فشروط و قيود و أحكام و استثناءات هذا التأمين  ما عدا ما يذكر تحديدا ً في هذه البولي

واحدة  ل سنةن له بموجب هذه الخطة أثناء سيرورة هذا التأمين  و لم يتم العثور على جثته خالعضو مؤم

ية صابة جسدعرض إلتبعد اختفائه و تم تقديم  اثبات كاف ومقتع للشركة يدفعها حتميا ً إلى االستنتاج  بأنه 

فق هذا وفاة  فور عوائد الوناشئة عن حادث و أن تلك اإلصابة سببت وفاته، فعلى الشركة أن تدفع على ال

يوقع أو  جب أنالتأمين ، بشرط أن الشخص أو األشخاص الذي  يدفع له أو الذين تدفع لهم عوائد الوفاة  ي

على قيد  من لهيوقعوا على تعهد بإرجاع عوائد الوفاة إلى الشركة في حال تبين فيما بعد بأن العضو المؤ

 الحياة. 

 

 وثائق المطالبات 

 

 ؤيد كافة وثائق المطالبة بعوائد التأمين ذات الصلة بما يلي :يجب أن ت

  

 كتاب رسمي موقع من صاحب البوليصة الذي يقدم المطالبة.  .1

 نموذج مطالبة معبأ حسب األصول. .2

 

 عوائد الوفاة الناشئة  من أي سبب :

 

 الوفاة التي تحدث في اإلمارات العربية المتحدة :  ( 1

 

 اة األصلية أو صورة طبق األصل عنها تبين حسب األصول سبب الوفاة. شهادة الوف -

 صورة عن جواز السفر للمتوفى  مع صفحة التأشيرة السارية المفعول في وقت الوفاة.  -

انت كي حال فحيث كان ممكنا ً من الناحية القانونية، يطلب تقرير فحص الجثة  مع تقرير الشرطة   -

 الوفاة بسبب حادث. 

 اة. تقديم تقرير طبي مفصل في حال عدم ذكر سبب الوفاة الفعلي بشكل واضح في شهادة الوف -

 أي  وثائق أخرى تتعلق بالمطالبة قد تطلبها الشركة.   -

 . فعال  في وقت الوفاة اكسيلنسيأحدث كشف حساب بنكي يثبت بأن صاحب الحساب كان عميل  -
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 رج اإلمارات العربية المتحدة : الوفاة التي تحدث خا (       2

 

قة ن مصديجب تقديم  شهادة الوفاة األصلية أو صورة طبق األصل عنها تبين سبب الوفاة  و تكو -

 مفيما بعد يت حسب األصول من سفارة اإلمارات العربية المتحدة في الدولة التي حدثت فيها الوفاة.

ية خارج مارات العربية المتحدة و من وزارةتصديق شهادة الوفاة من سفارة تلك الدولة في اإل

 اإلمارات العربية المتحدة. 

 صورة عن جواز السفر للمتوفى  مع صفحة التأشيرة السارية المفعول في وقت الوفاة. -

انت كي حال فحيث كان ممكنا ً من الناحية القانونية، يطلب تقرير فحص الجثة  مع تقرير الشرطة   -

 الوفاة بسبب حادث.

 اة.تقديم تقرير طبي مفصل في حال عدم ذكر سبب الوفاة الفعلي بشكل واضح في شهادة الوف -

 أي  وثائق أخرى تتعلق بالمطالبة قد تطلبها الشركة.   -

 ة.فعال  في وقت الوفا  اكسيلنسيأحدث كشف حساب بنكي يثبت بأن صاحب الحساب كان عميل  -

 

وثائق المؤيدة أيام عمل بشرط استالم كاقة ال 10إلى  7عة خالل مدة تقوم الشركة بتسوية أي مطالبة مشرو

 المطلوبة. 

 

 اثبات مطالبة بديل ) السبيل الوحيد األخير ( : 

 

طلب تة ،  في حال لم تستطع الشركة الحصول على شهادة الوفاة أو التقرير الطبي  حسب ما تكون الحال

 -:  قا لما تعتبره مناسبا ً و يكون مقنعا للشركةالشركة  تقديم أي شكل آخر يثبت الوفاة  وف

 

 تاريخ حدوث الواقعة أ  (

 سبب وفاة أو عجز العضو المؤمن له ب(

 

 

 تقوم الشركة بالتحقق من كافة الوثائق المذكورة أعاله و قبولها. 

  
 


