
واالضرار الخسائر  لتعويض  حماية  التأمين  من  النوع  هذا   يوفر 

، والمعدات  ا�الت   ، المحتويات   ، (المباني  بالممتلكات  تلحق   التي 

 البضائع ، الخسائر التبعية) والناجمة من خطر الحريق والصـاعقة،

النموذجية الحريق  تأمين  وثيقة  خالل  من  تأمينها  يمكن   والتي 

ضمن االخطار  من  أخرى  انواع  لتشمل  التغطية  توسيع   ويمكن 

مالحق اضافية تصدر مع الوثيقة االصلية.

طلب بدراسة  الحريق  دائرة  في  االصدار  قسم  يقوم  التسعير:   . 

لدرجة وفقا  المناسب  السعر  لتقدير  الكشف  وتقرير   التأمين 

الخطر الذي ستتحمله شركة التأمين .

الوثيقة وتعد  التأمين  قسط  يحدد   : التأمين  وثيقة  اصدار   . 

المؤمنة االموال  وتفاصيل  عليها  المتفق  الشروط   متضمنة 

 ومبالغهـا واالغطية االضافية التي يطلبها المؤمن له مع الوثيقة

الوثيقة من  نسخة  وتسلم  التأمين  قسط  دفع  ويتم   االصلية 

للمؤمن له .

1- اجراءات االصدار
 . الحصول على طلب التأمين : يمكن الحصول على طلب التأمين

او المعتمـــد  وكيلها  او عن طريق  الشركة  مندوب   اما عن طريق 

مباشرة من الشركة.

بتعبئة التأمين  طالب  يقوم   : التأمين  طلب  استمارة   .تعبئة 

عليها التأمين  المطلوب  االموال  تفاصيل  تتضمن  خاصة   استمارة 

 ويتم التوقيع عليها من قبله لتأييد صحة المعلومات المدونة في

استمارة طلب التأمين.

كشف باجراء  الشركة  عن  مندوب  يقوم   : الموقعي  الكشف   . 

صحة من  والتأكد  الخطر  لتقييم  التأمين  محل  على   موقعي 

المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين .

2- اجراءات التعويض
 .  االبالغ بالحادث : يقوم المؤمن له بابالغ شركة التأمين فور وقوع

 الحادث ويتم تعبئة االستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل

الحادث وظروف وقوعه واالضرار والخسائر المترتبة عنه.

الكشف بإجراء  الشركة  : يقوم مندوب عن  الموقعي  الكشف    . 

الحادث وفي حــالة االضرار  الموقعي لتقدير االضرار وتحديد سبب 

 الكبيرة يقوم مسوي خسائر معتمد من الشركة (خاصة في حالة

باالضرار مفصل  تقرير  واعداد  الكشف  بإجراء  الكبيرة)   االضرار 

واسباب الحادث.

المطالبة مع  له  المؤمن  يقدم   : المطلوبة  المستندات   . 

 بالتعويض المستندات التالية:- فواتير الشراء لالموال المتضررة ،

تقرير الدفاع المدني ، تقرير الشرطة والبحث الجنائي بالحادث .

 .  تسوية مبلغ التعويض : في ضوء المستندات وتقرير المعاين

بدراسة الشركة  في  المطالبات  قســـم  يقوم  التأمين   خبير 

شمولها من  للتأكد  التأمين  وثيقة  لشروط  وفقا   المطالبة 

على التعويض  مبلغ  وعرض  الخسائر  قيمة  وتحديد   بالتعويــض 

التحكيم الى  الموضوع  يحال  االتفاق  عدم  حالة  وفي  له   المؤمن 

وفق½ لشروط الوثيقة.

المتفق التعويض  مبلغ  تسديد  يتم   : التعويض  مبلغ  تسديد   .  

عليه الى المؤمن له ويوقع براءة الذمة باستالم المبلغ.

ا¾جمالي المبلغ  من  نسبة  أساس  على  التأمين  قسط   يحتسب 

 المؤمن عليه, ويحدد وفق½ لطبيعة المبنى وعناصر اÀخطار اÀخرى

ووسائل اÀمان.

 التأمين على
الحريق والسرقة

 ما يجب معرفته
 عن التأمين

المنزلي الشامل

اجراءات تأمين الحريق



 بموجب هذه التغطيه، اذا تحقق ايا من ا¾خطار المؤمن عليها في
اما له  المؤمن  بتعويض  تلتزم  الشركة  فان  مدة،  خالل  وقت   اي 
 بالدفع نقدÆ أو بإعادة الملك الى ما كان عليه أوعن طريق التصليح

بالطريقة والحدود المبينه فيمابعد.

التغطيه المستعملة في هذه  الرئيسية"  ا¾خطار   " بعبارة   يقصد 
الهالك أو الضرر الناتج مباشرة عن تحقق أي من ا¾خطار التالية:

 المباني المملوكة للمؤمن له او
 يكون المؤمن له مسؤوال عنها

قانونا ضد ا¾خطار الرئيسية.

 المحتويات المملوكة للمؤمن له
 وافراد عائلته ضد االخطار

الرئيسية.
 كما يغطي النقود والطوابع

 والذهب والفضة واالحجار الثمينة
 والفراء والتحف واللوحات أثناء

وجودها في المباني.

 خسارة االيجار والمصاريف
 االضافية المعقولة التي ينفقها

 المؤمن له لالقامة في فندق
 أوسكن بديل, بسبب أو تضرر

 مبنى السكن الخاص أو الشقة
من أي من االخطار الرئيسية.

 تلتزم الشركة بتعويض المؤمن
 له كمالك أو كمستغل لمبنى

 السكن الخاص أو الشقة عن
 المبالغ التي يطالب بها قانونا

 عن الحوادث التي تقع خالل مدة
 التأمين في أو حول مبنى

 السكن الخاص أو الشقة والتي
ينتج عنها:

 1 - اضرار جسدية الي شخص عدا
 المؤمن له أو افراد عائلته أو من

يعمل في خدمته.

 يتوقف مفعول التأمين بالنسبة للقسمين االول والثاني اعاله
 اذا ترك المبنى بدون اشغال لمدة تزيد على 30 يوما بدون

اخطار وموافقة شركة التأمين.

ثالثا:اقسام وثيقة التأمين المنزلي:اوال: التغطيه:

رابعا: تحديد مبالغ التأمين

ثانيا:االخطار الرئيسية:

1 - الحريق أو الصاعقة.

2- انفجار أي الممتلكات أو ا�جهزة التي تشكل جزاء من اÀشياء

      المؤمن عليها

المائية اÀنابيب  أو  اÀوعية  أو  المياه  خزانات  طفح  أو  انفجار   -3 

بسبب حادث عرضي وفجائي.

4- العواصف وا�عاصير التي ينتج عنها ضرر للمبنى أو المحتويات

5-السطو أو السرقة با¢كراه أو أي محاوله لذلك وذلك بدخول

    المبنى أو الخروج منه قسرÆ باستعمال العنف وبشرط وجود آثار

    تدل على ذلك.

6- اصطدام المركبات غير المملوكة للمؤمن له أو عائلته أو لمن

     هم تحت امرته أو في خدمته بالمباني واÀسوار والبوابات الخارجية.

7- الزالزل ( سواء نتج عنها حريق ام ال ).

8- سقوط الطائرات أو أية مواد أو أشياء تسقط منها.

 9- الفيضان
تشكل والتي  الثابتة  التركيبات  جميع  شاملة  المبنى/المباني   .1 

جزء ال يتجزأ منها

 2. المحتويات والتي تمثل ا�ثاث واالجهزه المنزلية واالمتعه اÀخرى

للمنازل والشقق السكنية

3. خسارة االيجار: 10 % من مبلغ تأمين المحتويات

 4. المسؤولية المدنية تجاه الغير

5. التعويض عن وفاة المؤمن له

التغطيةا�قسام

المحتويات

خسارة االيجار

المسؤولية المدنية
تجاه الغير

المباني 1

2

5

3

4

التعويض عن وفاة
المؤمن له

 2 - ضرر مادي للممتلكات عدا تلك
 المملوكة أو تحت حراسة واشراف
 أو افراد عائلته او رقابة المؤمن له

أو من يعمل في خدمته.

 المؤمن له أو زوجته أو زوج
 المؤمن لها عن الوفاة بحادث في

 مبنى السكن الخاص أو الشقة
 بسبب حادث عنف خارجي

 ومنظور يرتكبه السارقون أو
كنتيجة لحادث حريق.

التغطيةا�قسام


