Kidney Failure means chronic irreversible failure of both kidneys,

NAJM LIFE INSURANCE - Terms and Conditions

requiring either permanent renal dialysis or renal transplantation.

DEFINITIONS
Period of Insurance means the period for which Premium is fully

For the purpose of this policy, the following terms wherever used
herein shall be held to mean:

paid by the Insured Person. However the minimum policy duration
is 2 years and the maximum is 10 years.

Accident means a sudden, unexpected, unintentional, specific

event, which occurs during the Period of Insurance at an identifiable
time and place including exposure resulting from a mishap to a
conveyance in which the Insured Person is traveling.

Premium means the annual Premium payable by the Insured

Beneficiary means any individual named by the Insured Person in

Pre Existing Illness means illness, disease or sickness occurring

the applicable Certificate of Insurance to whom the benefits under
the Policy would be paid in case of death of the Insured Person.

or manifesting prior to the Effective Date or the date of
commencement of subscription, for which advice or treatment
was sought or obtained from a medical practitioner, chiropractor,
naturopath, or any other practitioner of a similar kind within twelve
months immediately prior to the Effective Date or the date of
commencement of subscription whichever is later.

Person to the Company, in consideration of the Insurance cover by
the later.

Bodily Injury means identifiable physical injury which is caused

by an Accident and solely and independently of any other cause,
except illness directly resulting from, or medical or surgical
treatment rendered necessary by such injury.

Scheduled Airline means any civilian aircraft operated by a
Cancers means a malignant tumor characterized by the

civilian scheduled air carrier holding a certificate, license or similar
authorization for a civilian scheduled air carrier transport issued
by the country of the aircraft’s registry, and which in accordance
therewith flies, maintains and publishes tariffs for regular passenger
service between named cities at regular and specified times, or
regular or chartered flights operated by such carrier.

uncontrolled growth and spread of malignant cells with invasion
and destruction of normal tissue. This diagnosis must be supported
by histological evidence of malignancy and confirmed by an
oncologist or pathologist.
The following are excluded:

Terrorism means the use or threatened use of force or violence

1. Tumors showing the malignant changes of carcinoma-insitu and tumors which are histologically described as premalignant or non-invasive, including, but not limited to:
Carcinoma-in- Situ of the Breasts, Cervical Dysplasia CIN-1,
CIN-2 and CIN-3

against person or property, or commission of an act dangerous
to human life or property, or commission of an act that interferes
with or disrupts an electronic communication system, undertaken
by any person or group, whether or not acting on behalf of or in
any connection with organization, government, power, authority
or military force, when the effect is to intimidate, coerce or harm
a government, the civilian population or any segment of the
economy.

2. Hyperkeratoses, basal cell and squamous skin cancers, and
melanomas of less than 1.5mm Breslow thickness, or less
than Clark Level 3, unless there is evidence of metastases;
3. Prostate cancers histologically described as TNM Classification
T1a or T1b or Prostate cancers of another equivalent or lesser
classification, TIN0M0 Papillary micro carcinoma of the
Thyroid less than 1 cm in diameter, Pipillary micro-carcinoma
of the Bladder, and Chronic Lymphocytic Leukemia less than
RAI Stage 3; and

Terminal Illness means when the advent of death is highly probable

within 12 months and medical opinion has rejected active therapy
in favor of the relief of symptoms and support of both patient and
family. The diagnosis of terminal illness and life expectancy must
be made by an appropriate specialist physician.
War means war, whether declared or not, or any warlike activities,

4. All tumors in the presence of HIV infection.

including use of military force by any sovereign nation to achieve
economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or
other ends.

Certificate of Insurance (COI) means the schedule of benefits duly

signed by the Company which includes the Certificate number, the
name of the Insured Person, the benefits, limits as well as the Policy
Effective Date and Premium.

Warlike operations means hostilities, mutiny, riot, civil commotion,

Company means Union Insurance Company.

civil war, rebellion, revolution, insurrection, conspiracy, military or
usurped power and martial law or state of siege.

Effective Date means the date on the Insured Person submitted

SCOPE OF COVER

the completed application form with first Premium receipt.

DEATH DUE TO ANY CAUSE

He/She - where the context admits, words importing the masculine

In the event of a Bodily Injury or illness which results in death of
an Insured Person, arising out of a cause not specifically excluded
under this policy after the Effective Date and during the Period of
Insurance, the Company shall pay the Beneficiary the sum insured
as stated on the Certificate of Insurance in accordance with the
terms and conditions of this policy.

gender shall include the feminine gender and words importing
singular member shall include the plural and vice versa.
Insured Persons (IP) means the customer who is covered under the

policy as per the information/details mentioned on the Certificate
of Insurance.
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advance is cancelled by the Insured Person no Premium shall be
refunded. Your cover will continue until the due date of your next
premium.

CONDITIONS
1. CONTRACT

This policy, including the terms and conditions and any
endorsements, if any, the proposal form and the Certificate of
Insurance shall constitute the entire contract between the parties.
All statements made by the Insured Person shall, in the absence
of fraud, be deemed representations and not warranties. No
such statement shall void this Policy or be used in defence of a
claim hereunder, unless such statement is contained in the said
Certificate of Insurance.

8. ASSIGNMENT

a) Neither party to this Policy shall directly or indirectly assign this
Policy or any of its rights and obligations, without the prior written
approval of the other party.
b) The right of designation or change of Beneficiary is reserved
to the Insured Person. No assignment of interest shall be binding
upon the Company until the Company thereof receives the original
of a copy. The Company assumes no responsibility for the validity
of such designation or change of Beneficiary or assignment.

Only a duly authorised Officer of the Company has the power on
behalf of the Company to extend the time for the payment of
Premium or in any way to modify this Contract.

c) Consent of the Beneficiary, if any, shall not be requisite to
change of Beneficiary or to any other changes in the policy.

All benefits under this Policy are payable at the Head Office of the
Company situated at Dubai, UAE.

9. ARBITRATION

If any difference shall arise as to the amount to be paid under
this Policy (liability being otherwise admitted) such difference
shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in
accordance with the relevant statutory provisions in force at the
time. Where any difference is by this Condition to be referred to
arbitration the making of an award shall be a condition precedent
to any right of action against the Company.

2. ELIGIBILITY

The Insured Person is eligible for the benefits under the scheme
only if he holds a valid UAE residence Visa.
3. AGE LIMITS

Minimum age at entry : 18 years

10. JURISDICTION

Maximum age at entry : 60 years

This Agreement is governed by UAE Law & all claims and/or
disputes shall be subject to the Jurisdiction of the Competent
Courts of Dubai, United Arab Emirates

Maximum coverage age : 65 years.
4. NOTICE OF CLAIM

11. COMPLIANCE WITH POLICY PROVISIONS

Notice of any claim under this Policy shall be given by the
Policyholder to the Company at its Head Office as soon as
practicable but in any event within 90 days after the date of death
of the Insured Person.

Failure to comply with any of the provisions contained in the policy
shall invalidate all claims hereunder.

UNIFORM PROVISIONS

5. SUFFICIENCY OF NOTICE
1. PREMIUMS

Such notice on behalf of the Insured Person or the Beneficiary
given to the Company or to any authorized agent of the Company,
with particulars sufficient to identify the Insured Person shall be
deemed to be notice to the Company. Failure to give notice within
the time provided in this Policy shall not invalidate any claim if it
shall be shown not to have been reasonably possible to give such
notice and that was given as soon as was reasonably possible.

All Premiums and applicable taxes, if any are payable in advance by
the Insured Person on or before the date they become due; unless
official notice of termination has been given, a grace period will
be granted for the payment of any Premium falling due after the
first Premium, subject to the terms of the Provision entitled Grace
Period.

6. FRAUDULENT CLAIMS

2. REVIEW / FREE-LOOK PERIOD

If the claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent means
or devices are used by the Insured Person or his representatives or
by anyone acting on his or their behalf to obtain any benefit under
this Policy, all benefits hereunder shall be forfeited.

The Insured Person is entitled to a full refund of Premium if
coverage under the policy is cancelled upon written request of
the Insured Person within thirty (30) days from the date the first
Premium is paid by the Insured Person. The Company reserves the
right to decline a second application following the cancellation of
the first application under this plan, from the same insured person.

7. CANCELLATION

The Company may cancel the policy at any time by written notice
delivered to the Insured Person or mailed to the last address as
shown by the records of the Company stating when not less than
fifteen (15) days thereafter such cancellation shall be effective.
Such cancellation shall be without prejudice to any valid claim
originating prior thereto.

3. GRACE PERIOD

In the event the individual insurance offered to an Insured Person
under the policy for which the Annual Premium has been paid in

The Insured Person shall be liable to the Company for the payment
of the Premium for the period the policy continues in force. If loss
occurs within the Grace Period, any Premium then due and unpaid
will be deducted on settlement.

A grace period of thirty (30) days will be granted for the payment
of each Premium falling due after the first Premium, during which
time the policy shall be continued in force, unless the policy has
been cancelled in accordance with “Cancellation”.
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4. PREMIUM PAYMENT AND COVERAGE EFFECTIVE DATE

7. Copy of passport with valid visa page (in case of Expatriates)/
National Identity Card (in case of Nationals)

Coverage in respect of each Insured Person shall commence from
the day the Company has received the signed application form
with first Premium receipt.

8. Any other documents as may be required to substantiate the
claim.

5. TERMINATION DATES OF CERTIFICATE OF INSURANCE

b) The Company may, if need be, insist on the above
documents to be provided in original for verification.

Insurance of an Insured Person shall terminate immediately on the
earliest of:

c) Documents in respect of death should be submitted
within a maximum period of 180 days or any extension
provided by the company from the date of death.

1. the date the policy is terminated;
2. the date the Named Insured is no longer eligible within the
definition of Insured Person;

d) Claim Payment: Indemnity, if any, for Death of the Insured
Person is payable to the Beneficiary as evidence in the
Certificate of Insurance, who shall be the legal Beneficiary
designated in writing provided such Beneficiary survives
the Insured Person by thirty (30) days, otherwise to the
estate of the Insured Person. Any payment made by the
Company in good faith pursuant to this provision shall
fully discharge the Company to the extent of the payment.

3. the Premium due date if the required Premium is not paid
within the Grace Period;
4. the date the benefits are paid to the extent of the Principal
Sum in respect of the Insured Person;
5. the date the Insured Person has attained the age of 65 years
old.
Any such termination shall be without prejudice to any valid claim
originating prior to the date of termination.

10. CHANGE IN PREMIUM RATES AT POLICY ANNIVERSARY DATE

The Company may, at any time, change the Premium rates
effective each anniversary of the Policy Effective Date (annual in
case of annual Premium payment policies), by advance written
notice delivered to the Insured Person or mailed to his last address
as shown on the records of the Company, no later than thirty (30)
days prior to such anniversary of the Policy Effective Date.

6. RENEWAL CONDITIONS

The policy may be renewed with the consent of the Company
from term to term by payment of the Premium in advance at
the Company’s rate in force at the time of renewal. Subject to
provisions 7 and 8, the insurance in respect of the Insured Person
will be automatically renewed each year subject to payment of
Annual Premiums unless cancelled in writing by the Insured Person
/ the Company.

11. CONFORMITY WITH STATUTES

Any provision of the policy which, on the Effective Date, is in conflict
with statutes of the jurisdiction in which the policy is issued, is
hereby amended to conform to the minimum requirements of
such statutes.

7. REINSTATEMENT OF POLICY

When the policy terminates by reason of non-payment of Premium,
any subsequent acceptance of a Premium and reinstatement of
the policy by the Company shall solely be at the Company’s option.

12. LEGAL ACTIONS

No action at law or in equity shall be brought to recover on the
policy prior to the expiration of sixty (60) days after written proof
of loss has been furnished in accordance with the requirements of
the policy. No such action shall be brought after the expiration of
three (3) years after the time written proof of loss is required to be
furnished

8. AGE CORRECTION

If only the year of birth of an Insured Person is provided to the
Company then the date of birth for this Policy shall be January
1st of such Insured Person’s year of birth unless it is mentioned &
confirmed by passport or National ID.
9. CLAIMS PROCEDURE

13. TERRITORIAL LIMITS

a) Upon happening of an event giving rise to a death claim under
this Policy, the documents to support the claim in respect of the
benefit, required by the Company, include but are not limited to
the following:

24 hours Worldwide.
14. OTHER INSURANCE

This Policy is independent of any other insurance policy held by
the Insured Person.

1. Certificate of Insurance

15. BASIS OF CLAIM SETTLEMENT

2. Death certificate

1. Death due to accident:
3. Legal heir certificate, if required

• 100% of Sum Insured from day one.

4. Post mortem report (wherever legally required)

2. Death due to sickness:
• 0 to 12 months: 20% of Sum Insured, subject to a maximum
of AED 200,000/-*

5. Police report (if death was due to an accident)
6. Medical report from an authorised medical practitioner
with detailed diagnosis and cause of death if required by
the Company when the actual cause of death is not clearly
mentioned in the death certificate.

• 12 months to 18 months: 60% of Sum Insured, subject to a
maximum of AED 600,000/• 18+ months: 100% of the Sum Insured.
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* Death resulting from Pre-existing medical conditions are
excluded for the first 6 months

travelling to a country after war has been declared in that country
or after it has been recognized as a war zone or that country is
exposed to war like operations.
In no case the Passive War Risk shall be covered in Syria, Libya,
North Korea, Iraq, Iran, Yemen, Afghanistan and Palestine.

EXCLUSIONS
No payment shall be made under this policy on the death of
Insured Person, if such death occurs as a result of:

For the purposes of the passive war risk cover hereunder, solely
death resulting directly and independently of all other causes from
bodily injury effected through external, violent and visible means
shall be re-insured, provided the death materializes within a period
of 6 months after the bodily injury has occurred.

1. Active participation in any war, whether declared or not, from
warlike action, civil war, insurrection, riot, civil commotion or
other acts of violence including terrorism originating from
any political or civil unrest;

TERRORISM EXCLUSION

2. Engaged in aviation, gliding, or any other form of aerial
flight other than as a fare paying passenger or pilot or crew
in a commercially licensed aircraft of a recognized airline or
charter service operating on a regular route;

Notwithstanding any other provision in this Agreement, the
Reinsurer shall not be liable for claims directly or indirectly caused
by, resulting from, or in connection with actsof terrorism by making
use of nuclear, biological or chemical weapons or materials, or
action taken in controlling, preventing, suppressing or in anyway
relating to any such act of terrorism, regardless of any other cause
or event contributing concurrently or in any other sequence of
the loss. An act of terrorism means an act–whether involving
violence or the use of force or not– or the threat or the preparation
there of, of any person or group(s) of persons whether acting
alone or on behalf of or in connection with any organisation(s)
or government(s)–which appears to be intended to intimidate or
influence a dejure or defacto government or the public or a section
of the public, or disrupt any segment of the economy and from
its nature or context is done in connection with political, social,
religious, ideological or similar causes or objectives.

3. Any breach of Criminal law by the Insured Person or an
assault provoked by him;
4. Attempted suicide whilst sane or insane within 1 year after
the date on which the assurance of that Insured Person first
commenced;
5. Any deliberate self-inflicted injury and/or self-medication
(without a proper prescription from a legally recognized
medical practitioner);
6. Loss resulting from accidental or deliberate spread or use
of Nuclear, Biological or Chemical material including 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 any event where Nuclear, Biological, and
Chemical material is involved.

In any case, active participation of the insured in any acts of
terrorism-whether making use of nuclear, biological or chemical
weapons or materials or not–shall be excluded.

7. Infection from any Human Immunodeficiency Virus (HIV),
Acquired Immunodeficiency syndrome (AIDS) or any AIDS
related condition other than blood transfusion.
8. Terminal Illness, Kidney Failure and Cancer within 12 months
after the date on which the assurance of that Insured Person
first commenced.
9. Death due to Pre-existing medical condition but this
exclusion shall not apply in respect of death occurring after a
continuous period of 6 months from the Effective Date.
COVERAGE OF PASSIVE WAR RISK

The Passive War Risk shall be insured as follows
Subject to the terms and conditions of this Agreement, the
Company shall be liable for claims that become payable on death
as a result of war or war-like operations (whether war be declared
or not), provided that the war either takes place in the country of
residence of the Insured Person and the Insured Person does not
actively participate in any of the above mentioned events or the
Insured Person is involuntarily affected by suddenly occurring
war or war-like operations while travelling outside the country
of residence where the insured remains no more than 28 days
following the outbreak.For the avoidance of doubt it is understood
that the Company shall not be liable if the Insured Person is
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انــدالع الحــرب .ودرءًا للشــك ،يــدرك األطــراف عــدم تحمــل معيــد التأميــن أي
مســؤولية إذا كان المؤمــن عليــه يســافر إلــى بلــد مــا بعــد إعــان الحــرب
فيــه أو بعــد إعانــه منطقــة حــرب ،أو تعــرض هــذا البلــد لعمليــات حربيــة.
وال تغطــى مخاطــر الحــروب الســلبية بــأي حــال مــن األحــوال فــي ســوريا
وليبيــا وكوريــا الشــمالية والعــراق وإيــران واليمــن وأفغانســتان وفلســطين.
وتوضيحــً لتغطيــة مخاطــر الحــروب الســلبية ،تغطــي فقــط الوفــاة
الناتجــة بشــكل مباشــر ،وبمعــزل عــن األســباب األخــرى كافــة ،مــن
اإلصابــة الجســدية الناتجــة عــن أســباب خارجيــة عنيفــة ومرئيــة،
شــريطة أن تقــع الوفــاة خــال  6أشــهر مــن حــدوث اإلصابــة الجســدية.
استثناء اإلرهاب

بصــرف النظــر عــن أي بنــد آخــر فــي هــذه االتفاقيــة ،ال يتحمــل معيــد
التأميــن مســؤولية أي مطالبــات تنتــج بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو
تتصــل بــأي أعمــال إرهابيــة تنطــوي علــى اســتخدام األســلحة أو المــواد
النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة ،أو أي إجــراء يتخــذ لفــرض الســيطرة
علــى أي أعمــال إرهابيــة أو منعهــا أو قمعهــا أو تتصــل بهــا بــأي شــكل مــن
األشــكال ،حتــى لــو وجــد ســبب أو حــدث آخــر ســاهم فــي الوقــت نفســه أو
بــأي ترتيــب زمنــي آخــر فــي حــدوث الخســارة .ويقصــد بالعمــل اإلرهابــي أي
عمــل  -ســواء انطــوى علــى عنــف أو اســتخدام قــوة أم ال ،أو التهديــد بــه
أو التجهيــز لــه ،يقــوم بــه أي شــخص أو جماعــة (جماعــات) مــن األشــخاص
بمفــرده أو لحســاب أي منظمــة (منظمــات) أو حكومــة (حكومــات) أو علــى
صلــة بهــا  -ويبــدو منــه أن المقصــود منــه تخويــف أو التأثيــر علــى حكومــة
قائمــة بحكــم القانــون أو الواقــع أو الشــعب أو طائفــة منــه ،أو إعاقــة
أي قطــاع مــن القطاعــات االقتصاديــة ،ويبــدو مــن طبيعتــه أو ســياقه
أن لــه أهدافــً سياســة أو اجتماعيــة أو دينيــة أو أيدولوجيــة أو مــا شــابه.
وعلى أية حال ،تستثنى المشاركة الفعلية من المؤمن عليه في أي من
األعمال اإلرهابية ،سواء تمثلت في استخدام أسلحة أو مواد نووية أو
بيولوجية أو كيميائية أم ال.
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لألحــكام  7و ،8يتــم تجديــد التأميــن الخــاص بالمؤمــن عليــه تلقائيً كل ســنة
مــع مراعــاة ســداد األقســاط الســنوية مــا لــم يتــم اإللغــاء خطيــً بواســطة
المؤمن عليه  /الشركة.

 .12اإلجراءات القانونية

ال يجــوز رفــع أيــة دعــوى قانونيــة بموجــب البوليصــة قبــل إنقضــاء ســتون ()60
يومــً بعــد التزويــد بإثبــات خطــي بالخســارة وفقــً لمتطلبــات البوليصــة .وال
يجــب تقديــم أي إجــراء مــن هــذا القبيــل بعــد إنقضــاء فتــرة ثــاث ( )3ســنوات
بعد التزويد بإثبات كتابي بالخسارة.

 .7إعادة سريان البوليصة

عنــد إنهــاء البوليصــة جــرّ اء عــدم ســداد القســط ،فــإن أي موافقــة الحقــة
علــى قبــول القســط وإعــادة ســريان البوليصــة مــن قبــل الشــركة يكــون
وفق رؤية الشركة المطلقة.

 .13الحدود الجغرافية

في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة.

 .8تصحيح العمر

 .14التأمين اآلخر

إذا أخطــر المؤمــن عليــه بعــام ميــاده فقــط إلــى الشــركة ،يكــون تاريــخ
الميــاد الخــاص بالبوليصــة هــو  1ينايــر مــن ســنة ميــاد هــذا المؤمــن عليــه مــا
لم يكن مذكورًا ومؤكد بجواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

تكون هذه البوليصة مستقلة عن أي بوليصة تأمين أخرى يمتلكها المؤمن
عليه.

اإلستثناءات

 .9إجراء المطالبات

ال يجوز إجراء أي دفعة بموجب هذه البوليصة عند وفاة المؤمن عليه إذا
كانت هذه الوفاة ناتجة عن:

أ) عنــد وقــوع حــدث ينشــأ عنــه مطالبــة وفــاة بموجــب هــذه البوليصــة،
تتضمــن المســتندات التــي تطلبهــا الشــركة لدعــم المطالبــة فيمــا يخــص
المنفعة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .1المشــاركة الفعليــة فــي أي حــرب ســواء أن كانــت معلنــة أم ال أو أي
عمليــات حربيــة أو حــرب أهليــة أو عصيــان أو أعمــال شــغب أو حــرب
أهليــة أو غيرهــا مــن أفعــال العنــف ،بمــا فــي ذلــك األعمــال اإلرهابيــة
الناتجة عن أي قاقل مدنية أو سياسية.

 .1شهادة التأمين
 .2شهادة الوفاة

 .2المشــاركة فــي الطيــران أو الطيــران الشــراعي أو أي شــكل مــن أشــكال
الرحــات الجويــة بخــاف تلــك الرحــات التــي تكــون فيهــا مســافرًا بأجــر
أو طيــارًا أو عضــو مقصــورة الطائــرة فــي طائــرة مرخصــة تجاريــً مــن
شــركة خطــوط جويــة معتمــدة أو خدمــة تأجيــر طائــرات تعمــل فــي
خطوط منتظمة.

 .3شهادة الوريث القانوني ،إذا تطلب األمر
 .4تقرير تشريح الجثمان (عندم يلزم ذلك من الناحية القانونية)
 .5تقرير الشرطة (إذا كانت الوفاة بسبب حادث)

 .3أي خرق للقانون الجنائي من قبل المؤمن عليه أو أي اعتداء بتحريض
من قبله.

مفصــل
 .6تقريــر طبــي مــن طبيــب ممــارس معتمــد مــع تشــخيص
ّ
وســبب الوفــاة إذا طلبــت الشــركة ذلــك عندمــا يكــون الســبب الفعلــي
للوفاة لم يذكر بشكل واضح في شهادة الوفاة.

 .4محاولة اإلنتحار سواء أن كان سليم العقل أم ال ،خال سنة واحدة ()1
بعد تاريخ بدء سريان التأمين على المؤمن عليه ألول مرة.

 .7نسخة عن جواز السفر مع صفحة اإلقامة السارية (في حالة
المغتربين)  /بطاقة الهوية الوطنية (في حالة المواطنين).

 .5أي إصابة للنفس عمدًا و/أو مداواة ذاتية (دون وصفة طبية من طبيب
ممارس معتمد بصورة قانونية).

 .8أي مستندات أخرى قد تكون مطلوبة إلثبات المطالبة.

 .6الخســارة الناتجــة عــن النشــر أو اإلســتخدام المتعمــد أو غيــر المتعمــد
للمــواد النوويــة أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة بمــا فــي ذلــك الخســارة أو
ـكل
الضــرر أو التكلفــة أو المصاريــف الحادثــة أو الناتجــة أو المتعلقة بشـ ٍ
مباشــر أو غيــر مباشــر بــأي إجــراء يُتخــذ مــن أجــل الســيطرة علــى أو منــع
أو إيقــاف أو خــاف ذلــك فيمــا يخــص أي حــدث اســتخدمت فيــه مــواد
نووية وبيولوجية وكيميائية.

ب) يجوز الشركة اإلصرار على تقديم أصول المستندات المذكورة أعاه
إذا لزم األمر من أجل التحقق من صحتها.
ج) يتوجب تقديم المستندات الخاصة بالوفاة خال فترة أقصاها 180
يومً أو أي تمديد تقدمه الشركة من تاريخ الوفاة.

 .7عــدوى فيــروس نقــص المناعــة البشــرية أو متازمــة نقــص المناعــة
المكتســب (اإليــدز) أو أي حــاالت مرتبطــة باإليــدز بخــاف المنقولــة عــن
طريق الدم.

د) دفــع المطالبــة :يكــون التعويــض (إن وجــد) الخــاص بوفــاة المؤمــن
عليــه مســتحق الدفــع إلــى المســتفيد كمــا هــو مثبــت فــي شــهادة
التأميــن والــذي يكــون المســتفيد القانونــي المحــدد بصــورة خطيــة
شــريطة بقــاء هــذا المســتفيد علــى قيــد الحيــاة بعــد وفــاة المؤمــن
عليــه بثاثــون ( )30يومــً ،وإال يصبــح التعويــض مســتحقً إلــى تركــة
المؤمــن عليــه .وتبــرئ أي دفعــة مقدمــة مــن الشــركة بحســن نيــة
بموجب هذا الحكم ذمة الشركة تمامً بقدر هذه الدفعة.

 .8المرض العضال والفشل الكلوي والسرطان خال  12إثنى عشر شهرًا
من تاريخ بدء سريان التأمين على المؤمن عليه ألول مرة.
 .9الوفــاة :بســبب حالــة طبيــة ســابقة للتأميــن لكــن هــذا اإلســتثناء لــن
يطبــق علــى مــا يخــص الوفــاة الواقعــة بعــد فتــرة ســتة ( )6أشــهر
مستمرة من تاريخ بدء السريان.

 .10التغيير في معدالت القسط عند تاريخ الذكرى السنوية للبوليصة

يجــوز للشــركة فــي أي وقــت تغييــر معــدالت القســط الســارية فــي كل
ذكــرى ســنوية لتاريــخ بــدء ســريان البوليصــة (بصــورة ســنوية فــي حالــة
البوالــص ذات األقســاط الســنوية) عــن طريــق إخطــار خطــي مســبق مقــدم
إلــى المؤمــن عليــه أو إلــى آخــر عنــوان مب ّيــن لــه فــي ســجات الشــركة فــي
موعــد أقصــاه ثاثــون ( )30يومــً قبــل الذكــرى الســنوية لتاريــخ بــدء ســريان
البوليصة.

تغطية مخاطر الحروب السلبية:

يعاد تأمين مخاطر الحروب السلبية كاآلتي:
مــع مراعــاة أحــكام هــذه االتفاقيــة وشــروطها ،يتحمــل معيــد التأميــن
مســؤولية المطالبــات المســتحقة عــن الوفــاة نتيجــة الحــرب أو العمليــات
الحربيــة (أعلنــت الحــرب أم لــم تعلــن) ،شــريطة أن تندلــع الحــرب فــي بلــد
إقامــة المؤمــن عليــه ،وأال يشــترك فعليــً فــي أي مــن األحــداث المذكــورة
أعــاه ،أو تضــرر المؤمــن عليــه مكرهــً بــأي حــرب أو عمليــات حربيــة أثناء ســفره
خــارج بلــد اإلقامــة ،علــى أال تزيــد مــدة إقامــة المؤمــن عليه علــى  28يومــً بعد

 .11اإللتزام بالقوانين

يجــري تعديــل أي نــص فــي البوليصــة يتعــارض مــع قوانيــن االختصــاص
القضائــي فــي تاريــخ التفعيــل الــذي صــدرت فيــه البوليصــة حتــى يتماشــى
مع الحد األدنى من متطلبات هذه القوانين.

3

تمديــد الوقــت الخــاص بســداد القســط أو تعديــل هــذا العقــد بــأي شــكل
كان نيابة عن الشركة.

ـذ .وحيــث إنــه
األطــراف بموجــب النصــوص القانونيــة المعنيــة الســارية عندئـ ٍ
يتعيــن إحالــة أي نــزاع بموجــب هذا الشــرط إلــى التحكيــم ،فيكون إتخــاذ قرار
بخصــوص تلــك اإلحالة شــرطً مســبقً التخــاذ أي إجــراء قانوني ضد الشــركة.

ويتــم دفــع جميــع المنافــع المســتحقة بموجــب هــذه البوليصــة فــي المقر
الرئيسي للشركة الواقع في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .10اإلختصاص القضائي

تخضــع هــذه اإلتفاقيــة وتفســر وفقــً لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وتخضــع جميــع المطالبــات و/أو النزاعــات المتعلقــة بالبوليصــة
لإلختصــاص الحصــري للمحاكــم المختصــة فــي إمــارة دبــي بدولــة اإلمــارات
العربية المتحدة.

 .2األهلية

يكون المؤمن عليه مؤهل للحصول على المنافع بموجب هذا البرنامج
فقط إذا حمل تأشيرة إقامة سارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 .11االلتزام بأحكام البوليصة

الحد األدنى للعمر عند اإلنضمام 18 :عامً

إن عدم اإلمتثال بأي من األحكام الواردة في هذه البوليصة سوف يؤدي
إلى إبطال جميع المطالبات بموجبها.

الحد األقصى للعمر عند اإلنضمام 60 :عامً

األحكام الموحدة

 .3حدود العمر

الحد األقصى لعمر للتغطية 65 :عامً.

 .1األقساط

 .4اإلخطار بالمطالبة

يجــب أن يقــدم اإلخطــار بــأي مطالبــة بموجــب هــذه البوليصــة مــن قبــل
مالــك البوليصــة إلــى الشــركة فــي مقرهــا الرئيســي فــي أقــرب وقــت
ممكــن وفــي جميــع األحــوال فــي غضــون تســعون ( )90يومــً بعــد تاريــخ
وفاة المؤمن عليه.

تكــون جميــع األقســاط والضرائــب الســارية (إن وجــدت) مســتحقة الدفــع
مقدمــً مــن قبــل المؤمــن عليــه فــي أو قبــل تاريــخ إســتحقاقها ،ومــا لــم
يقــدم إخطــار رســمي باإلنهــاءُ ،تمنــح فتــرة إمهــال مــن أجــل ســداد أي قســط
يســتحق دفعــه بعــد القســط األول مــع مراعــاة شــروط الحكــم المســمى
فترة اإلمهال.

 .5كفاية اإلخطار

 .2فترة اإلطالع المجاني /إعادة النظر

يعــد مثــل هــذا اإلخطــار المقــدم بالنيابــة عــن المؤمــن عليــه أو المســتفيد
إلــى الشــركة أو أي وكيلهــا المفــوض مــع التفاصيــل الكافيــة لتحديــد هويــة
المؤمــن عليــه إخطــارًا مقدمــً إلــى الشــركة .ولــن يتســبب عــدم تقديــم
اإلخطــار خــال الوقــت المبيــن بالبوليصــة فــي إبطــال أي مطالبــة إذا بــدا
عــدم وجــود إمكانيــة معقولــة لتقديــم هــذا اإلخطــار ،شــريطة أن يجــري
تقديمه في أسرع وقت ممكن وبصورة معقولة.

يحــق للمؤمــن عليــه إســترداد كامــل القســط فــي حالــة إلغــاء التغطيــة
المقدمــة بموجــب البوليصــة عــن طريــق تقديــم طلــب خطــي مــن المؤمــن
عليــه خــال ثاثــون ( )30يومــً مــن تاريــخ ســداد القســط األول مــن قبــل
المؤمــن عليــه .وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أي نمــوذج طلــب
ثانــي مــن المؤمــن عليــه ذاتــه بعــد إلغــاء نمــوذج الطلــب األول بموجــب هــذا
البرنامج.

 .6المطالبات اإلحتيالية

 .3فترة اإلمهال

إذا كانــت المطالبــة تنطــوي علــى احتيــال بــأي شــكل مــن األشــكال وفــي
حالــة إســتخدام وســائل إحتياليــة مــن قبــل المؤمــن عليــه  /أو ممثليــه أو
أي شــخص يتصــرف بالنيابــة عنــه  /عنهــم للحصــول علــى منفعــة بموجــب
هذه البوليصة ،فسوف تسقط جميع المنافع بموجبها.

ُتمنــح فتــرة إمهــال مدتهــا ثاثــون ( )30يومــً لســداد كل قســط يصبــح
مســتحق الســداد بعــد القســط األول وخــال تلــك المــدة تســتمر البوليصــة
سارية المفعول ،ما لم يتم إلغاء البوليصة بموجب «اإللغاء».
ويكــون المؤمــن عليــه مســؤو ً
ال تجــاه الشــركة عــن ســداد األقســاط عــن
الفتــرة التــي إســتمرت فيهــا البوليصــة ســارية المفعــول .وفــي حالــة حــدوث
ـذ يتــم خصــم أي قســط مســتحق وغيــر
خســارة خــال فتــرة اإلمهــال ،حينئـ ٍ
مدفوع عند التسوية.

 .7اإللغاء

يحــق للشــركة إلغــاء البوليصــة فــي أي وقــت مــن خــال تقديــم إخطــار
خطــي إلــى المؤمــن عليــه أو إرســاله بالبريــد علــى آخــر عنــوان ،كمــا هــو مب ّيــن
فــي ســجات الشــركة لبيــان وقــت ســريان هــذا اإللغــاء علــى أال يقــل ذلــك
عــن خمســة عشــر( )15يومــً .ويجــري هــذا اإللغــاء دون المســاس بــأي مطالبــة
سارية نشأت قبل ذلك.

 .4سداد القسط وتاريخ سريان التغطية

يبدأ سريان التغطية الخاصة بكل شخص مؤمن عليه من يوم استام
الشركة لنموذج الطلب الموقع و إستام إيصال دفع القسط األول.

وفــي حالــة إلغــاء التأميــن الفــردي ســواء مــن قبــل المؤمــن عليــه أو مــن
قبــل الشــركة ،المقــدم للمؤمــن عليــه بموجــب البوليصــة التــي دُ فــع
قســطها السنوي/قســط الدفعــة الواحــدة مقدمــً  ،فلــن يتــم رد
القسط .سوف تستمر التغطية حتى تاريخ استحقاق القسط التالي.

 .5تواريخ إنهاء شهادة التأمين

ينتهي تأمين أي مؤمن عليه فورًا عند حدوث اي مما يلي أيهما األقرب:
( )1تاريخ إنهاء البوليصة.

 .8التنازل /التحويل

أ) ال يحــق ألي طــرف فــي هــذه البوليصــة التنازل/التحويــل بصورة مباشــرة
أي مــن حقوقــه أو إلتزاماتــه
أو غيــر مباشــرة عــن هــذه البوليصــة أو عــن ٍ
دون الحصول على موافقة خطية من الطرف اآلخر.

( )2التاريخ الذي يصبح فيه المؤمن عليه المحدد غير مؤهل بحسب
تعريف المؤمن عليه.

ب) يُحفــظ الحــق فــي تســمية أو تغييــر المســتفيد للمؤمــن عليــه .وال
تلتــزم الشــركة بالتنــازل عــن حــق االنتفــاع حتــى تســتلم الشــركة
النســخة األصليــة .كمــا ال تتحمــل الشــركة أدنــى مســؤولية عــن
صاحية هذه التسمية أو التغيير للمستفيد أو التنازل/التحويل.

( )3تاريخ إستحقاق القسط :في حالة عدم سداد القسط المطلوب
خال فترة اإلمهال.
( )4التاريخ الذي ٌتدفع فيه المنافع في حدود المبلغ األساسي فيما
يخص أي مؤمن عليه.

ج) ال يشترط الحصول على موافقة المستفيد ،إن وجد ،لتغيير المستفيد
أو أي تغييرات أخرى في البوليصة.

( )5التاريخ الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن  65عامً.

 .9التحكيم

يجري هذا اإلنهاء دون المساس بأي مطالبة سارية نشأت قبل تاريخ اإلنهاء.

إذا حــدث أي نــزاع بخصــوص المبلــغ الواجــب دفعــه بموجــب هــذه البوليصــة
(مــع اإلقــرار بالمســؤولية رغــم ذلــك) ،يُحــال هــذا النــزاع إلــى ُم ّ
حكــم يُعيّنــه

 .6شروط التجديد

يجــوز تجديــد البوليصــة بموافقــة الشــركة مــن حيــن آلخــر عــن طريــق ســداد
القســط مقدمــً بمعــدل ســعر الشــركة الســاري وقــت التجديــد .ووفقــً
2

فتــرة التأميــن :وتعنــي الفتــرة الــذي يدفــع المؤمــن عليــه قســط التأميــن
كامـ ً
ا بخصوصهــا .وبالرغــم مــن ذلــك ،يكــون الحــد األدنــى لمــدة البوليصــة
هــو عاميــن ( )2بينمــا يكــون الحــد األقصــى لمــدة البوليصــة عشــرة ()10
سنوات.

تأمين نجم على الحياة ألجل محدد– الشروط واألحكام

التعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها أينما إستخدمت
في هذه البوليصة تحقيقً لغرض هذه البوليصة:

القسط :ويعني القسط السنوي مستحق الدفع من قبل المؤمن عليه إلى
الشركة لقاء التغطية التأمينية المقدمة من الشركة.

الحــادث :ويعنــي حــدث مفاجــئ وغيــر متوقــع وغيــر مقصــود والــذي يحــدث
خــال فتــرة التغطيــة فــي وقــت ومــكان محــدد بمــا فــي ذلــك التعــرض
الناتج عن حادث في وسيلة نقل يسافر فيها المؤمن عليه.

المــرض الســابق للتأميــن :ويعنــي المــرض أو الــداء أو العلــة الموجــود أو
الــذي يظهــر قبــل تاريــخ بــدء الســريان أو تاريــخ بــدء اإلنضمــام والــذي جــرى
الحصــول علــى إستشــارة طبيــة بخصوصــه أو عــاج لــه مــن قبــل طبيــب
ممــارس أو معالــج يــدوي أو مــداوٍ طبيعــي أو أي ممــارس آخــر ممــا شــابه ذلك
خــال اإلثنــى عشــر شــهرًا الســابقة مباشــرة لتاريــخ بــدء الســريان أو تاريــخ بــدء
اإلنضمام أيهما كان الحقً.

المســتفيد :ويعنــي أي شــخص يســميه المؤمــن عليــه فــي شــهادة التأميــن
الســارية والــذي ســتدفع لــه المنافــع المســتحقة بموجــب البوليصــة فــي
حالة وفاة المؤمن عليه.
اإلصابــة الجســدية :وتعنــي اإلصابــة الجســدية التــي يمكــن تحديدهــا
والناتجــة عــن حــادث وبصــورة منفــردة ومســتقلة عــن أي أســباب أخــرى،
بإســتثناء المــرض الناتــج بطريقــة مباشــرة عــن العــاج الطبــي أو الجراحــة
الذي تقتضيه هذه اإلصابة.

شــركة خطــوط جويــة منتظمــة :وتعنــي أي طائــرة مدنيــة تشــغل مــن قبــل
شــركة نقــل جــوي منتظمــة وتحمــل شــهادة أو رخصــة أو تصريــح مشــابه
للنقــل الجــوي المدنــي المنتظــم صــادرة مــن دولــة ســجل الطائــرة والتــي
تســير رحاتهــا بموجــب ذلــك وتنشــر أســعار خدمــة المســافرين العاديــة بيــن
الــدول المســماة فــي أوقــات محــددة ومنتظمــة أو رحــات جويــة مؤجــرة أو
منتظمة تشغلها شركة النقل الجوي هذه.

الســرطانات :ويعنــي ورم خبيــث يتســم بالنمــو واإلنتشــار الســريع غيــر
المنضبــط للخايــا الخبيثــة مــع إجتيــاح وتدميــر للخايــا الطبيعيــة ، .إن
هــذا التشــخيص يجــب أن يدعــم بإثبــات للــورم الخبيــث بنــاءًا علــى فحــص
األنســجة ،ويجــب تأكيــد التشــخيص بتقريــر أخصائــي أورام أو أخصائــي
باثولوجي(علم األمراض).

اإلرهــاب :ويعنــي إســتخدام أو التهديــد بإســتخدام القــوة أو العنــف ضــد
األشــخاص أو الممتلــكات أو إرتــكاب أي فعــل يمثــل خطــرًا علــى حيــاة
األشــخاص أو الممتلــكات أو إرتــكاب أي فعــل يعطــل أو يشــوش علــى أي
وســواء
ســواء قــام بذلــك شــخص أو مجموعــة
نظــام إتصــاالت إلكترونــي
ً
ً
كان يتصــرف لصالــح أو لمصلحــة منظمــة أو حكومــة أو ســلطة أو قــوة أو
قــوة عســكرية ،ويكــون تأثيــر ذلــك هــو تخويــف إجبــار أو إيــذاء حكومــة أو
مدنيين أو أي قطاع إقتصادي.

ويستثنى من ذلك ما يلي:
 .1األورام التــي تظهــر التغيــرات الخبيثــة الســرطانية فــي موضعهــا
الطبيعــي واألورام التــي توصــف بحســب فحــص األنســجة مــا قبــل
الخبيثــة أو غيــر الغازيــة وتشــمل ولكنهــا ال تقتصــر علــى :ورم ســرطاني
فــي الثــدي فــي موضعــه (الســرطان الابــد)  ،نمــو فــي عنــق الرحــم
سج ُ
خلل ال َت َن ُّ
الع ُن ِقي  CIN3و Cervical Dsypalsia CIN-1, CIN-2

المــرض العضــال :ويعنــي عندمــا يحتمــل وقــوع الوفــاة خــال إثنــى عشــر()12
شــهرًا وال ُيــرى جــدوى للتدخــل العاجــي مــن أجــل تخفيــف أعــراض المــرض
الــذي يعانــي منــه المريــض ودعمــه هــو وعائلتــه .ويجــب أن يجــري تشــخيص
المــرض العضــال وتحديــد العمــر المتوقــع من قبــل أحــد األطبــاء المختصين.

َ .2فــرْ ُط ال َّت ْقــران وســرطانات الجلــد الحرشــفية وقاعديــة الخايــا
وســرطان الجلــد ميانــوم األقــل مــن  1.5ملــم بســماكة بريســلو أو
أقــل مــن مســتوى كارك  3مــا لــم يوجــد دليــل علــى اإلنتقــال -النمــو
الثانوي لورم خبيث.

الحــرب :وتعنــي الحــرب ســواء أن كانــت معلنــة أم ال أو أي أنشــطة حربيــة،
بمــا فــي ذلــك إســتخدام القــوة العســكرية مــن قبــل أي دولــة ذات ســيادة
لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة أو جغرافيــة أو قوميــة أو سياســية أو عنصريــة أو
دينية أو أي أهداف أخرى.

 .3ســرطانات البروســتات الموصوفــة تشــريحيً بأنهــا  T1aأو  T1bتحــت
تصنيــف  TNMأو ســرطانات البروســتات بتصنيــف مماثــل أو أقــل درجــة،
 T1N0M0ورم ســرطاني حلمــي صغيــر للغــدة الدرقيــة بقطــر أقــل
مــن  1ســم ،ورم ســرطاني حلمــي صغيــر فــي المثانــة ،وســرطان الــدم
اللمفاوي المزمن اللوكيميا أقل من  RAIالمرحلة 3؛ و

العمليــات شــبه الحربيــة :يقصــد بهــا األعمــال العدائيــة أو التمــرد أو الشــغب
أو اإلضطرابــات المدنيــة أو الحــرب األهليــة أو التمــرد أو الثــورة أو العصيــان
المســلح أو التآمــر أو القــوة العســكرية أو إغتصــاب الســلطة أو األحــكام
العرفية أو حالة الحصار.

 .4جميع األورام في وجود فيروس نقص المناعة البشرية.

نطاق التغطية

شــهادة التأميــن :وتعنــي جــدول المنافــع الموقــع مــن قبل الشــركة حســب
األصــول والــذي يتضمــن رقــم الشــهادة وإســم المؤمــن عليــه والمنافــع
والحدود وتاريخ بدء السريان والقسط.

الوفاة الناتجة ألي سبب

فــي حالــة اإلصابــة الجســدية أو المــرض الــذي يتســبب فــي وفــاة المؤمــن
عليــه ،الناتــج عــن أي ســبب خــاف تلــك المســتثناة علــى وجــه الخصــوص
بموجــب هــذه البوليصــة بعــد تاريــخ بــدء الســريان وخــال فتــرة التأميــن،
ســوف تقــوم الشــركة بدفــع مبلــغ التغطيــة للمســتفيد كمــا هــو مبيــن
في شهادة التأمين بموجب شروط وأحكام هذه البوليصة.

الشركة :وتعني شركة اإلتحاد للتأمين.
تاريخ بدء السريان :ويعني التاريخ الذي قدم فيه المؤمن عليه نموذج الطلب
ً
معبأ مع استام القسط األول.

األحكام

ضميــر الغائــب المذكــر أو المؤنــث (هو/هــي) – حســبما يســمح الســياق،
تتضمــن الكلمــات التــي تشــير إلــى المذكــر فــي طياتهــا المؤنــث وتتضمــن
الكلمات التي تشير إلى المفرد في طياتها الجمع والعكس صحيح.

 .1العقد

ُتشـ ّ
ـكل هــذه البوليصــة ،بمــا فــي ذلــك الشــروط واألحــكام وأي تظهيــرات إن
وجــدت ،ونمــوذج الطلــب وشــهادة التأميــن العقــد الشــامل بيــن األطــراف.
وتعــد جميــع البيانــات المقدمــة مــن قبــل المؤمــن عليــه فــي حالــة عــدم
وجــود الغــش بمثابــة إقــرارات وليســت ضمانــات .وال تتســبب مثــل هــذه
البيانــات فــي إلغــاء هــذه البوليصــة ،كمــا ال يتــم إســتخدامها فــي الدفــاع
عــن أي مطالبــة مقدمــة هنــا ،مــا لــم يذكــر هــذا البيــان فــي شــهادة التأميــن.

المؤمن عليه ويعني العميل المشمول بالتغطية بموجب البوليصة وفقً
للمعلومات  /التفاصيل المذكورة في شهادة التأمين.
الفشل الكلوي :ويعني الفشل المزمن للكليتين غير القابل لإلستعادة ،
والذي يتطلب إما إلى عملية دائمة لغسيل الكلى أو إلى عملية زرع الكلى.

ويمتلــك المفــوض بالتوقيــع حســب األصــول عــن الشــركة وحــده ســلطة
1

