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MEDICAL MALPRACTICE LIABILITY INSURANCE

وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية

شــروط عامــة

GENERAL PROVISIONS
1.

The Insured or the Policyholder is requested to read this
Policy carefully and to advise the Company immediately if
there are any errors, or if any alterations or clarifications are
required. Alterations will not be agreed to be effective
retroactively, if advised after occurrence of an event giving
rise to a claim and if relevant to such claim.

 وينبغي،  يجب على المؤمن له أو حامل الوثيقة قراءة الوثيقة بعناية-2
عليه إبالغ الشركة فورا بأية أخطاء أو تعديالت أو توضيحات
 إن أي تعديل سيطرأ على الوثيقة لن يطبق. مطلوبة في الوثيقة
بأثر رجعي اذا تم اإلبالغ عنه بعد وقوع حادثة ينتج عنها مطالبة
. وكان له عالقة بتلك المطالبة

2.

This Policy, the Schedule and any Memoranda or
Endorsements thereon shall be read together and
considered as one document and any word or expression to
which a specific meaning has been given in any of them,
shall bear such meaning wherever it may appear.

 يتم قراءة البوليصة والجدول معا كأنهما عقد واحد وتحمل كل كلمة-1
أو تعريف نسب إليه معنى معينا في أي جزء من هذه البوليصة أو
. من الجدول ذلك المعنى المعين حيثما يظهر

اتفـــاق

AGREEMENT

- بهذا تم االتفاق بين الشركة والمؤمن له على اآلتي

The Insured and the Company agree that -

.  تشكل هذه الوثيقة إثباتا للعقد المبرم بين الطرفين-2

1.

This Policy shall be evidence of the contract between them.

2·

The Proposal shall be incorporated in and be the basis of
the contract.

3.

The Insured will pay the Premium in accordance with the
Premium Payment Terms.

.  طلب التأمين والمقدم للشركة يعتبر جزءا من العقد وأساسا له-1
 يدددفا المددؤمن لدده القسددط المترتددب علددى هددذه الوثيقددة حسددب شددروط-4
.التسديد المذكورة

4.

The Company will provide the Insurance specified herein,
subject to the Terms of this Policy.

 تلتزم الشركة بتقديم التغطية التأمينية المحددة في هذه الوثيقدة حسدب-4
.الشروط الخاصة بالوثيقة

5·

The following shall be conditions precedent to any liability of
the Company to make any payment under this Policy:
a)

Observance of the Terms of this Policy relating to
anything to be done or complied with by the Insured.

b)

The truth of the statements and answers in the
Proposal.

 إن االلتزام بالشدروط التاليدة يعتبدر سدابقا علدى تحقدق أيدة مسدؤولية-1
: على الشركة لدفا أي مبلغ بموجب هذه الوثيقة
أ) التقيد ومراعاة جميا شروط الوثيقة في كدل مدا يتعلدق بااعمدال
. المطلوب القيام بها أو االلتزام بها من قبل المؤمن له
.ب) صحة البيانات وأجوبة االستفسارات الواردة في طلب التأمين

مالحظات هامة

IMPORTANT NOTES
1.

This is a ‘Claims Made’ Policy which means only claims first
made against the Insured and notified to the Company
during the Period of Insurance are covered.

 تعتبر هذه الوثيقة "وثيقة مطالبات بناءًعلى إدعاء أوال" والتدي تعندي-2
أن المطالبددات المغطدداة هددي فقددط التددي تقددام أوال ضددد المددؤمن لدده
.ويكون قد قدّم بشأنها إخطار للشركة خالل مدة التأمين

2.

This Policy does not provide worldwide protection and only
covers claims or actions brought against the Insured within
the Territorial Limits (Jurisdiction) specified in the Schedule.

 وتغطدي فقدط،  هذه الوثيقة ال تدوفر الحمايدة فدي جميدا أنحداء العدالم-1
المطالبددات أو الدددعاوت التددي ترفددا ضددد المددؤمن لدده داخددل الحدددود
. ااقليمية (حدود السلطة القضائية) المحددة في الجدول

التأميـــن

INSURANCE
1.

The Company will indemnify the Insured, against liability at
law for damages and claimant’s costs and expenses, in
respect of claims arising out of, bodily injury or mental injury
to or death of any patient, caused by or alleged to have
been caused by, any error, or omission, or negligence, in
professional services rendered or which should have been
rendered, (hereinafter referred to as ‘Malpractice’), within
the Geographical Limits, stated in the Schedule.

 سددتقوم الشددركة بتعددويم المددؤمن لدده مقابددل مسددؤوليته أمددام القضدداء-2
 بخصددوت المطالبددات، لألضددرار أو تكدداليف المدددعي ومصدداريفه
الناشئة نتيجة ااصابات الجسددية اوااصدابات العقليده او فدي حالدة
،  أو تم اإلدعاء بأنها نتجت بسبب، الوفاة اي مريم نتجت بسبب
 أو إافددال أو إهمددال فددي الخدددمات التخصصددية المقدمددة، أي خطددأ
" اوالتددي يجددب أن تكددون قدددمت (يشددار إليهددا فيمددا بعددد علددى انهددا
. ضمن الحدود اإلقليمية المبينة في الجدول، ) " ممارسات خاطئة

Provided always that a) such ‘Malpractice’ results in a claim being first made
against the Insured and notified to the Company,

-: ويشترط دائما أن
أ) تلك "الممارسدات الخاطئدة" أدت إلدى نشدوء مطالبدة قددمت أوال
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during any Period of Insurance, and
b)

2.

3.

there shall be no liability under this Insurance for any
claim made against the Insured for ‘Malpractice’
committed or alleged to have been committed prior to
the Retroactive Date, specified in the Schedule.

The total amount payable by the company for damages and
claimant’s costs and expenses, shall not exceed in respect
of a) any one patient, the Limit of Indemnity stated in the
Schedule.
b) all claims made against the Insured and notified to the
Company during any one Period of Insurance, the
Aggregate Limit of Indemnity stated in the Schedule.
The Company will, in addition, pay all other costs and
expenses in connection with any claim, incurred with the
specific written consent of the Company.

 خالل أي مدة للتأمين، ضد المؤمن له و أخطرت الشركة بذلك
و،
ب) يجب أال يكون هناك اية مسؤولية بموجدب هدذا التدأمين عدن أي
، " مطالبددة أقيمددت ضددد المددؤمن لدده عددن " ممارسددات خاطئددة
 المحدد،ارتكبت أو يزعم أنها ارتكبت قبل تاريخ ااثر الرجعي
. في الجدول
 إن إجمددالي المبلددغ المدددفوع مددن قبددل الشددركة لألضددرار وتكدداليف-1
-:  يجب اال يزيد فيما يتعلق بـ، المدعي ومصاريفه
.  حدود التعويم المبينة بالجدول، أ) أي مريم واحد
ب) جميا التعويضات ضد المدؤمن لده والمبلدغ عنهدا للشدركة خدالل
 إجمددالي التعويضددات كمددا هددو مبددين، اي مدددة واحدددة للتددأمين
. بالجدول
 بدفا كل التكداليف والنفقدات التدي،  اضافة الى ذلك،  ستقوم الشركة-4
.  التي تكبدت بموافقة مكتوبة محددة للشركة، لها صلة بالمطالبة

إستثناءات

EXCEPTIONS

-: لن تكون الشركة مسؤولة عما يلي

The Company shall not be liable in respect of:1.

any claim, costs or expenses, arising from a) any criminal act, or any act committed while in violation
of any law or ordinance or regulation in force in the
territory where such act is committed.
b) services rendered while under the influence of
intoxicants or narcotics.

-:  ناتجة عن،  نفقات أو تكاليف،  أية مطالبة-2
 أو أي فعددل يرتكددب أثندداء وجددود أي انتهدداك، أ) أي عمددل إجرامددي
للقددانون أو مرسدددوم أو الئحددة معمدددول بهدددا فددي ااراضدددي التدددي
. ارتكب هذا الفعل فيها
. ب) تقديم الخدمات تحت تأثير المسكرات أو المخدرات

2.

any claim, costs or expenses, arising out of a) the performance of experiments, or academic
research, on patients.
b) the prescription of drugs or medicines to, or use of
drugs or medicines on, patients for the purposes of
clinical trials, or for testing the effectiveness or
otherwise of such drugs or medicines.

-:  نفقات أو تكاليف ناتجة عما يلي،  أية مطالبة-1
. أ) عن القيام بتجارب أو أبحاث علمية على المريم
ب) وصدددف عقددداقير أو أدويدددة طبيدددة أو اسدددتعمالها بغدددرم إجدددراء
. تجارب سريرية أو اختبار فعاليتها أو اير ذلك

3.

any claim, costs or expenses, arising out of death or bodily
injury or mental injury, directly or indirectly attributable to the
transmission of a) any venereal diseases, or
b) HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or any HIV
related illness including AIDS (Acquired Immune
Deficiency Syndrome) and/or any mutant derivative or
variations thereof.

 نفقات أو تكاليف ناتجدة عدن الوفداة أو اإلصدابة الجسددية،  أية مطالبة-4
-: أو اصابة ذهنية تنسب الى انتقالها من
 أو، أ) أية أمرام تناسلية
أو أي فيدروس نقدت مناعدة/ و، ب) فيروس نقت المناعة البشدرية
بشددرية يرجددا الددى أمددرام بمددا فيهددا مددرم اإليدددز ( متالزمددة
أو أي تحدول بالمشدتقات او مدا شدابه/نقت المناعة المكتسدبة ) و
.ذلك

4.

the consequence of any circumstances,
a) notified under any insurance which was in force prior to
the inception of this Policy, or
b) known to the Insured at the inception of this Policy
which might reasonably be expected to produce a
claim, but not disclosed to and accepted in writing by,
the Company.

-: نتيجة اية ظروف-4

5.

any judgment or award delivered by, or obtained from, a
court or judicial body of competent jurisdiction in any
territory outside the Territorial Limits stated in the Schedule.
Furthermore, the Company shall not be liable in respect of
any judgment or order obtained within the Territorial Limits,
for the enforcement of a judgment or award obtained
elsewhere.

6.

any claim for fines, penalties, punitive or exemplary
damages.

7.

any claim arising out of liability assumed by the Insured
under agreement unless such liability would have attached
in the absence of such agreement.
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 أو، أ) اإلخطار بموجب أي تأمين كان ساريا قبل بدء هذه الوثيقة
ب) معددروف للمددؤمن لدده عنددد بدددء سددريان الددـوثيقة والتددي كددان مددن
 ولددم يكشددف عنهددا وقبلددت خطيددا مددن، المتوقددا أن تنددتج مطالبددة
.الشركة
 أو تدم الحصدول عليده مدن محكمدة أو،  أي حكم أو قرار تدم تسدليمه-1
هيئدة قضددائية مختصدة مددن أي منطقدة خددارح نطداق الحدددود ااقليميددة
 فإن الشركة لدن تكدون،  وعالوة على ذلك. كما هو مبين في الجدول
مسددؤولة فددي مددا يتعلددق بددأي حكددم أو أمددر تددم الحصددول عليدده داخددل
 لتنفيذ حكم أوقرار تم الحصول عليها في مكان آخر، الحدود اإلقليمية
.
.  عقوبات مالية عقابية كانت أم رادعة،  أية مطالبة بغرامات-2
 أي مطالبة تنشأ عن مسؤولية يضطلا بها المؤمن له بموجدب إتفاقيدة-7
. والتي لم تكن لتنشأ في حال عدم وجود تلك اإلتفاقية،
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8.

bodily injury, mental injury or death, caused by or arising in
connection with, the ownership, possession, or use, by or
on behalf of the Insured, of mechanically propelled vehicles,
locomotives, aircraft, aerial devices, hovercraft or
waterborne craft.

 بسدبب او ناتجدة عدن،  اإلصدابة العقليدة والوفداة،  اإلصابة الجسددية-0
 او االسدددتعمال مدددن المدددؤمن لددده او نيابدددة عنددده،  الحيدددازة، الملكيدددة
 والقداطرات والطدائرات وااجهدزة، للمركبات ذات الددفا الميكدانيكي
.  والطائرات التي تنقل عن طريق المياه،الجوية والحوامات

9.

any legal liability cost or expense of whatsoever nature
directly or indirectly caused by or arising from or in
consequence of or contributed to by any of the following
regardless of any other cause or event contributing
concurrently or in any other sequence to the loss:-

 أي تكاليف مسؤولية قانونية أو نفقات أيا كان نوعها مباشرة أو ايدر-1
مباشددرة بسددبب أو ناشددئة عددن أو نتيجددة أو أسددهمت فددي أي قضددية
 أو حددثت المسداهمة فدي نفدس الوقدت أو فدي أي تسلسدل آخدر،أخرت
– أدت الى الخسارة

b)
c)
d)

a)
Electromagnetic fields (EMF)
Genetically modified organisms (GMO)
Transmissible spongiform encephalopathy (TSE)
Toxic mold

10. any actual or alleged liability whatsoever for any claim or
claims in respect of loss or losses directly or indirectly
arising out of, resulting from, in consequence of, contributed
to or aggravated by asbestos in whatever form or quantity
11. any legal liability cost or expense of whatsoever nature
directly or indirectly caused by or arising from or in
consequence of or contributed to by any of the following
regardless of any other cause or event contributing
concurrently or in any other sequence to the loss:a) nuclear energy risks, nuclear fission, nuclear fusion or
nuclear weapons materials.
b) ionising radiations or contamination by radioactivity
from any nuclear fuel or from any nuclear waste from
the combustion of nuclear fuel.
c) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or
contaminating properties of any nuclear installation,
reactor or other nuclear assembly or nuclear
component thereof.
d) any weapon of war employing atomic or nuclear fission
and/or fusion or other like reaction or radioactive force
or matter.

أ) حقول المجال المغناطيسي
ب) كائن حي معدل وراثيا
ح) اإلعتالل الدمااي أإلسفنجي
د) العفن السام
 أي مسؤولية فعلية او مزعومة مهما كانت تتعلق بخسارة او خسائر-20
تكددون مباشددرة او ايددر مباشددرة تنشددأ عددن او ناتجددة مددن أو نتيجددة
لألسبيستوس أو أي مواد تحتوي على أاسبيسدتوس مهمدا كدان شدكلها
. أو كميتها
 أي تكاليف مسؤولية قانونية أو نفقات أيا كان نوعها مباشرة أو ايدر-22
أو، مباشددرة بسددبب أو ناشددئة عددن أو أسددهمت فددي أي قضددية أخددرت
نشأت عما يلي من أسباب أخرت أو حوادث سداهمت فدي وقدت واحدد
- في تسلسل الخسارة
 االندددماح النددووي، أ) مخدداطر الطاقددة النوويددة واالنشددطار النددووي
. ومواد االسلحة النووية
ب) اإلشعاعات المؤينة أو التلوث اإلشعاعي من أي وقدود ندووي أو
.من أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي
ح) المواد السامة المشعة والخطرة أو المتفجرة أو ايرها مدن أمداكن
. أو أي مفاعالت نووية أخرت، تلويث أي منشأة نووية
د) أي سدال مددن أسددلحة الحددرب التدي تسددتخدم اإلنشددطار الددذري أو
ردّات الفعدل أو/  أو اإلندماح أو ايرهدا مثدل التفاعدل/ النووي و
. القوة المشعة

For the purpose of this Exception ‘Terrorism’ means the use
of violence for political ends and includes the use of
violence for the purpose of putting the public or any section
of the public in fear.

،  اافعدال العدائيدة،  فعل العدو ااجنبدي،  الغزو،  أي نتيجة للحرب-21
العمليددات شددبه الحربيددة (سددواء أعلنددت الحددرب أم لددم تعلددن ) الحددرب
 الهيدداح الشددعبي والددذي قددد يرقددى إلددى االنتفاضددة،  التمددرد، ااهليددة
 الثدورة،  العصيان والعصيان المسلح،  االنتفاضة العسكرية، الشعبية
 القوة العسكرية والقوة الغاصبة أو أي فعل اي شخت أو أشخات،
يتصرفون نيابة عن أو باالرتباط ما أي منظمة اارام تشمل قلدب
نظدددام الحكدددم أو التدددأثير علدددى أي حكومدددة شدددرعية أو حكومدددة فعليدددة
.بواسطة اإلرهاب أو بأي وسائل عنف
 فدإن "اإلرهداب" يعندي أنده اسدتخدام العندف،ولغرم هدذا االسدتثناء
لتحقيق أهداف سياسية ويتضمن استخدام العنف وضدا الجمهدور أو
.أي قطاع من الجمهور في حالة من الخوف

However, this exclusion shall not be applicable on war
injured individuals in case there is no pressure on the
medical practitioner due to war acts resulting in medical
malpractice.

 فددإن هددذا االسددتثناء ال ينطبددق علددى اافددراد المصددابين،ومددا ذلددك
بالحرب فدي حالدة عددم وجدود ضدغط علدى الممدارس الطبدي بسدبب
أعمال الحرب التي تسبب ممارسات طبية خاطئة

12. Any consequence of war invasion act of foreign enemy
hostilities or war-like operations (whether war be declared
or not) civil war mutiny civil commotion assuming the
proportions of or amounting to a popular rising military rising
insurrection rebellion revolution military or usurped power or
any act of any person or persons acting on behalf of or in
connection with any organisation the objects of which are to
include the overthrowing or influencing of any de jure or de
facto government by terrorism or by any violent means.
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تعريفات

DEFINITIONS
1.

Proposal shall mean any proposal form and declaration
signed by or on behalf of the Insured, including any
correspondence or information in connection with this
insurance, supplied by or on behalf of the Insured, either in
addition to or in substitution for the proposal form.

 إن طلب التامين يعندي أي نمدوذح وتصدريح موقدا مدن المدؤمن لده أو-2
 إضددافة الددى أيددة مراسددالت أو معلومددات لهددا عالقددة بهددذا،نيابددة عندده
 إما إضافة الى،  زودت من قبل المؤمن له أو من ينوب عنه، التامين
.نيابة عنه/نموذح الطلب أو بدال منه

2.

Terms of this Policy shall mean all terms, limitations,
definitions, provisions, exceptions, warranties and
conditions incorporated in this Policy either at the time of its
issue, or subsequently by signed Memoranda or
Endorsements thereon.

،  مصطلحات وثيقدة التدامين هدذه تعندي جميدا المصدطلحات مدن قيدود-1
 اشتراطات وشروط مدرجدة فدي هدذه،  استثناءات،  أحكام، تعريفات
الوثيقة إما وقت إصدارها أو الحقا لدذلك مدن مدذكرات موقدا عليهدا
. اومالحق

MORE THAN ONE ‘INSURED’ - POLICY APPLICATION
This Policy may be used, to provide the Insurance for more than
one person as the Insured, by incorporating the names of other
relevant particulars of all such persons, in the Schedule. If the
Insured comprises more than one person, the Insurance
provided and all other terms of this Policy, shall apply as if a
separate Policy had been issued to each such person.

Notification of Claims
The Insured shall give immediate written notice to the
Company upon becoming aware of circumstances which
might reasonably be expected to produce a claim,
irrespective of the Insured’s views as to the validity of the
claim or on receiving information of a claim for which there
may be liability under this Policy.
Any claim arising from such circumstances shall be deemed
to have been made in the Period of Insurance in which such
notice has been given.

2.

3.

، قد تستعمل هذه الوثيقة لتزويد التأمين إلكثر من شخت واحد كمؤمن له
 وإ ذا أراد، وذلك من خالل دمج أسماء أخرت ذات صلة في الجددول
المددؤمن لدده إضددافة أكثددر مددن شددخت فددإن التددأمين الممنددو بموجددب هددذه
الوثيقددة و كافددة أحكامهددا ااخددرت سددتنطبق كمددا لددو أن وثيقددة منفصدددلة
.صدرت لكل شخت على حدة

شروط المطالبات

CLAIMS CONDITIONS
1.

طلب التأمين – أكثر من "مؤمن له" واحد

 إخطارات المطالبات-1
علددى المددؤمن لدده تزويددد الشددركه بإشددعار خطددي فددورا بمجددرد علمدده
بظروف قد تؤدي من خالل التوقا المعقول إلى نشدوء مطالبدة بغدم
 علددى صددحة االدعدداء أو علددى تلقددي، النظددر عددن رؤيددا المددؤمن لدده
.معلومات عن مطالبة قد يترتب عليها مسؤولية في إطار هذه الوثيقة
أي مطالبة ناتجة عن مثل هذه الظدروف تكدون قدد قددّمت خدالل مددة
. سريان التأمين التي تم بها اشعار من هذا القبيل

Duties of the Insured following a claim
a) The Insured shall forward to the Company every letter,
claim, writ, summons and process, immediately on
receipt.

 واجبات المؤمن له التي تتبع المطالبة-2
 أمددر،  مطالبددة، أ) علددى المددؤمن لدده أن يقدددم للشددركة كددل خطدداب
 اإلسددتدعاءات أو دعددوت قضددائية فددورا مددا الحصددول، قضددائي
.على وصل اإلستالم بذلك

b)

No admission, offer, promise, payment, or indemnity
shall be made or given by or on behalf of the Insured,
without the written consent of the Company.

c)

The Insured shall give all such assistance and
information as the Company may require but the
Insured shall not be required to contest any legal
proceedings unless a recognised legal authority (to be
mutually agreed upon by the Insured and the
Company) shall advise that such proceedings could be
contested with the probability of success.

 أو تعدويم، او دفا،  او تقديم عرم، ب) ال يجوز القبول أوالوعد
 دون الحصدول علدى، يعطى مدن قبدل أو نيابدة عدن المدؤمن لده
. موافقة خطية من الشركة
ح) علدى المدؤمن لده تقدديم كدل المسداعدة والمعلومدات التدي يمكددن أن
 ولكددن علددى المددؤمن لدده أال يدددخل فددي نددزاع، تطلبهددا الشددركة
قانوني إال إذا كاندت سدلطة معتدرف بهدا قانونيدا ( سديتم اإلتفداق
المتبددادل عليهددا بددين المددؤمن لدده والشددركة ) تنصددح بأندده يمكددن
. منازعة تلك اإلجراءات ما وجود احتمال النجا

Rights of the Company to handle and settle claims
a) The Company shall be entitled to take over and
conduct in the name of the Insured the defence or
settlement of any claim, or to prosecute in the name of
the Insured for its own benefit any claim and shall have
full discretion in the conduct of any proceedings and in
the settlement of any claim.
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 حقوق الشركة في التعامل مع المطالبة وتسديدها-3
أ) يحق للشركة تولي اإلجدراء للددفاع أو تسدديد أي مطالبدة بإسدم
المؤمن له أو المقاضاة بإسمه لتحقيق المنفعة لصالحها من اي
سددلطة كاملددة فددي/ و أن يكددون لددديها حريددة التصددرف، مطالبددة
. مباشرة أي إجراءات وفي تسوية أي مطالبة
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b)

If the Insured shall refuse to cooperate with and
consent to any settlement recommended by the
Company and shall elect to contest or continue any
legal proceedings, then the Company may pay to the
Insured the amount for which the claim could have
been so settled, plus the costs and expenses incurred
with its written consent up to the date of such refusal.
Thereupon, the Company shall have no further liability
in connection with such claim, costs or expenses.

c)

In connection with any claims against the Insured, the
Company may at any time, pay to the Insured the Limit
of Indemnity (after deduction of any sums already paid
during the Period of Insurance) plus the costs and
expenses incurred with the written consent of the
Company up to the date of payment and thereupon the
Company shall relinquish the control of such claims
and be under no further liability in connection therewith.

d)

If a payment in excess of the Limit of Indemnity has to
be made to dispose of any claim, the liability of the
Company for costs and expenses incurred with its
consent shall be such proportion thereof as the Limit of
Indemnity bears to the amount paid to dispose of the
claim.

ب) إذ كددان علددى المددؤمن لدده رفددم التعدداون مددا والموافقددة علددى أي
تسدددوية أوصدددت بهدددا الشدددركة وإختيدددار خدددوم أو مواصدددلة أي
 قددد تقددوم الشددركة بالدددفا للمددؤمن لدده،  عليدده، إجددراءات قانونيددة
المبلغ المفروم قد تدم تسدوية المطالبدة علدى أساسده إضدافة الدى
التكدداليف والنفقددات المتكبدددة بموافقتهددا الخطيددة حتددى تدداريخ هددذا
 لن يكدون علدى الشدركة أيدة مسدؤولية إضدافية، عند ذلك.الرفم
.تتعلق بهذه المطالبة ونفقاتها وتكاليفها
 فددإن للشددركة فددي أي، ح) فيمددا يتتعلددق بد أي مطالبددة ضددد المددؤمن لدده
 أن تدفا للمؤمن له حد التعويم ( بعد خصم أي مبلغ تم، وقت
دفعه خالل مدة سريان الوثيقدة ) إضدافة إلدى التكداليف والنفقدات
التددي تكبدددها بموافقددة الشددركة خطيددا حتددى تدداريخ الدددفا وعلددى
 ولدن تكدون، الشركة التخلدي عدن السديطرة علدى هدذه المطالبدات
. تحت أية مسؤولية أخرت فيما يتعلق بذلك
د) إذا تطلب اامدر الدتخلت مدن أي مطالبدة بددفا مبلدغ يتجداوز حدد
 فددإن مسددؤولية الشددركة عددن التكدداليف والمصدداريف، التعددويم
 سددتكون تلددك النسددبة مددن حدددود التعددويم، المتكبدددة بموافقتهددا
. تحمل على المبلغ المدفوع للتخلت للمطالبة

4.

Forfeiture
If any claim be in any respect fraudulent or if any fraudulent
means or devices be used by the Insured, or anyone acting
on the Insured’s behalf, to obtain benefit under this Policy,
all benefit hereunder shall be forfeited.

 المصادرة-4
اذا كان هناك أي مطالبة تنطوي بأي حدال علدى احتيدال أو أي وسديلة
احتيال من قبل المؤمن له أو أي شخت يمثله للحصدول علدى منفعدة
. فان جميا المنافا سيتم مصادرتها، من هذه الوثيقة

5.

Other Insurances
If at the time any claim arises under this Policy the Insured
is, or would but for the existence of this Policy be entitled to
indemnity under any other policy or policies, the Company
shall not be liable except in respect of any excess beyond
the amount which would have been payable under such
other policy or policies had this insurance not been effected.

 التأمينات أألخرى-5
في أي وقت إذا ظهرت أي خسارة بموجب هذه الوثيقة فإن للمؤمن
 الحددق فددي التعددويم،  لددوال وجددود هددذه الوثيقددة، لدده أو سدديكون لدده
 فإن الشركة لن تكدون مسدؤولة إال،  وثائق أخرت/ بموجب أي وثيقة
فيما يتعلق بأي فدائم يتجداوز المبلدغ الدذي كدان يجدب دفعده بموجدب
.تلك الوثيقة أو الوثائق ااخرت لو لم يكن هذا التأمين نافذا

6.

Record of Professional Services Rendered
The Insured shall at all times maintain accurate descriptive
records of all professional services rendered and such
records shall be available for inspection and use by the
Company or its duly appointed representatives upon
request, in so far as they pertain to any claim under this
Policy.

 تسجيل بالخدمات المهنية المقدمة-6
على المؤمن له فدي جميدا ااوقدات االحتفداظ بسدجالت وصدفية دقيقدة
لجميا الخدمات المهنية المقدمة وهذه السجالت يجب أن تكون متاحدة
للتفتدديو واسددتخدامها مددن قبددل الشددركة أو ممثليهددا او الددذين تعيددنهم
.  بقدر ما لها صلة بأي مطالبة بموجب هذه الوثيقة، حسب الطلب

7.

Notification of Change
If after the acceptance of this insurance by the Company,
there be any material change in the nature of practice of or
professional services rendered by the Insured, immediate
notice thereof shall be given by the Insured to the
Company.

 اإلشعار بالتغيير-7
 أي تغييدددر، إذا حصدددل بعدددد قبدددول هدددذا التدددأمين مدددن قبدددل الشدددركة
، جوهري في طبيعة الممارسة أو الخدمات التي تقدم مدن المدؤمن لده
. عليه ان يقوم فورا بإخطار الشركة

8.

Termination
This Policy may be cancelled at any time at the request of
the Insured in which case the Company will retain the
Premium at short period rates appearing below for the time
the Policy has been in force provided no claim has arisen
during the then current Period of Insurance. This Policy
may also be cancelled at the option of the Company on
thirty days notice to that effect being given to the Insured in
which case the Company shall be liable to repay on
demand a rateable proportion of the Premium for the
unexpired term from the date of the cancellation.

 اإللغاء-8
يحق للمؤمن له أن يطلب فسخ الوثيقة أي وقت وتستوفي الشركة فدي
ً هذه الحالة نسبة من القسط تعادل المدة التدي كدان العقدد خاللهدا سداريا
وتحسب هذه النسبة على أساس تعرفة المددة قصديرة ااجدل كمدا هدو
مبين أدناه ويحدق للشدركة أيضدا ً إلغداء هدذه الوثيقدة فدي أي وقدت كدان
خالل مدة ثالثين يوما على أن تخطر المؤمن له بذلك كتابيا ويحدق
لهذا ااخير أن يطالب بالجزء النسبي من القسط عن المدة الباقيدة مدن
.الوثيقة من تاريخ اإللغاء
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Period of Insurance
Not exceeding one week
Not exceeding one month
Not exceeding two months
Not exceeding three months
Not exceeding four months
Not exceeding six months
Not exceeding eight months
Exceeding eight months

Minimum proportion of
Premium to be retained
12.5%
25.0%
37.5%
50.0%
62.5%
75.0%
87.5%
100.0%

الحد االدنى للقسط المرجع
%5.21
%11.0
%5.21
%10.0
%21.1
%71.0
%07.1
%200.0

مدة التامين
ال تزيد على أسبوع واحد
ال تزيد على شهر واحد
ال تزيد عن شهرين
ال تتجاوز ثالثة أشهر
ال تتجاوز أربعة أشهر
ال تتجاوز ستة أشهر
ال تتجاوز ثمانية أشهر
تتجاوز ثمانية أشهر

Disputes under the Policy
Any action or dispute between the Insured and the
Company, or their respective legal representatives, arising
out of this insurance shall be resolved according to the laws
in force and jurisdiction of the country in which this Policy
was signed by the Company.

 المنازعات في اطار هذه الوثيقة-9
أي دعوت قضائية أو نزاع ينشأ بين المدؤمن لده والشدركة أو ممثلديهم
 يجدب أن يدتم حلّده بندا ًء، والناتج عن هدذا التدأمين، القانونيين المعنيين
على القانون المطبق والسلطة القضائية في البلد الذي تم توقيا الوثيقة
.فيه

10. Cooperative Insurance
In accordance with the Company’s Articles of Association
as a Cooperative Insurance Company, the Company may
from time to time decide to distribute to the Insured all or
part of any annual surplus arising from the insurance
operations. The amount, time and manner of and eligibility
to such distribution are subject to the rules and regulations
as laid down by the Company’s Board of Directors and in
accordance with the procedural Laws and Regulations in
this respect.

 التأمين التكافلي-11
وفقا لنظام الشركة االساسي كشدركة للتدأمين التعداوني يجدوز للشدركة
من وقت آلخر أن تقرر توزيا فائم سنوي أو أي جزء ناشيء عن
عمليات التأمين على جميا المدؤمن لهدم وهدذه المبدالغ يدتم توزيعهدا
عددادة بعددد خضددوعها للقواعددد واللددوائح المنصددوت عليهددا مددن قبددل
.مجلس اإلدارة وفقا للقوانين واللوائح االجرائية في هذا الصدد

11. Arabic to Prevail
In the event of a difference in meaning between the Arabic
and English text in this Policy, the Arabic text shall prevail

: سيادة النص العربي.11
فدددي حالدددة وقدددوع خدددالف فدددي المعندددى بدددين الدددنت العربدددي والدددنت
اإلنجليزي لهذه الوثيقة فإن النت العربي هو الذي يعتد به

9.
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M E M O RA N D A

مذكرة
مرفق ويشكل جز َءا من وثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية رقم
:

Attaching to and forming part of Medical
Malpractice Insurance Policy No.
In the name of

اسم

1. ELECTRONIC DATE RECOGNITION CLAUSE (A)

) التعرف على التاريخ االلكتروني (أ/ فقرة تمييز-1

This insurance does not cover any loss, damage, cost, claim or
expense, whether preventative, remedial or otherwise, directly or
indirectly arising out of or relating to:

 سددواء،  مطالبددة أو مصدداريف،  تكلفددة،  ضددرر، ال يغطدي هددذا التددأمين أي خسددارة
 بشكل مباشر أو اير مباشر ناجمة عن أو.  عالجيا أو خالف ذلك، كان ذلك وقائيا
: تخت

a) the calculation comparison, differentiation, sequencing or
processing of data involving the date change to the year
2000, or any other date change, including leap year
calculations, by any computer system, hardware,
programme or software and/or any microchip, integrated
circuit or similar device in computer equipment or noncomputer equipment, whether the property of the Insured or
not; or

 سدددياق أو معالجدددة البياندددات،  االختالفدددات،  االحتسددداب/ مقارندددة الحسددداب
 شدامال،  أو أي تغيدر آخدر للتداريخ،1000 المنطوية على تغير التداريخ لعدام
 أجهدزة حاسدب آلدي،  بواسطة أي نظام حاسب آلي، احتسابات السنة الكبيسة
 الدددورة،  شدرائح صددغيرة/  أو أي رقددائق/  برندامج أو بددرامج حاسدب آلددي و،
المدمجدددة أو الموحددددة أو جهددداز مشدددابه فدددي تجهيدددزات الحاسدددب اآللدددي أو
،  سواء كانت الممتلكات للمؤمن لده أو لدم تكدن، تجهيزات اير الحاسب اآللي
أو

b) any change, alteration or modification involving the date
change to the year 2000 or any other date change, including
leap year calculations, to any such computer system,
hardware, programme or software or any microchip,
integrated circuit or similar device in computer equipment or
non-computer equipment, whether the property of the
Insured or not.

 أو أي1000  أو تعدديل ينطدوي علدى تغيدر التداريخ للعدام،  تغييدر، ب) أي تغير
،  اي نظدام حاسدب آلدي، تغير آخر في التاريخ شامال حسابات السنة الكبيسة
 شددريحة/  برنددامج أو برنددامج حاسددب آلددي أو أي رقاقددة، جهدداز حاسددب آلددي
موحدة أو جهاز مشدابه فدي تجهيدزات الحاسدب اآللدي/  دورة مدمجة، صغيرة
 سددواء كانددت الممتلكددات للمددؤمن لدده أو لددم، أو تجهيددزات ايددر الحاسددب اآللددي
.تكن

This clause applies regardless of any other cause or event that
contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage,
cost, claim or expense.

ينطبق هذا الشرط بغم النظر عن أي سبب آخر أو حدث يساهم بدالتزامن أو فدي
.  المطالبة أو المصاريف،  التكلفة،  الضرر،أي سياق للخسارة

)أ

شرط توضيح تقنية المعلومات/ فقرة-2

2. IT CLARIFICATION CLAUSE
Property damage covered under this Clause shall mean physical
damage to the substance of property.

سددوف تعنددي أضددرار الممتلكددات المؤمنددة بموجددب هددذا الشددرط الضددرر المددادي
. الملموس لجوهر الممتلكات

Physical damage to the substance of property shall not include
damage to data or software, in particular any detrimental change
in data, software or computer programs that is caused by a
deletion, a corruption or a deformation of the original structure.

،  تلدف البياندات أو البدرامج/ لن يشمل الضرر المادي لجدوهر الممتلكدات ضدرر
 والبددرامج أو بددرامج الحاسددب اآللددي، وبالتحديددد أي تغييددر مددؤذ ومتعمددد للبيانددات
.  أو تشويه للهيكل ااصلي،  إفساد، والذي نجم عن حذف

Consequently the following are excluded under this Clause:

: و تبعا لذلك يتم استثناء ما يلي من هذه الفقرة

A. Loss of or damage to data or software, in particular any
detrimental change in data, software or computer programs
that is caused by a deletion, a corruption or a deformation of
the original structure, and any business interruption losses
resulting from such loss or damage. Notwithstanding this
exclusion, loss of or damage to data or software which is the
direct consequence of insured physical damage to the
substance of property shall be covered.

 و بالتحديد أي تغيير مؤذ ومتعمدد للبياندات، فقدان أو تلف البيانات أو البرامج
 أو،  إفسدداد،  و البددرامج أو بددرامج الحاسددب اآللددي والددذي نجددم عددن حددذف،
 توقف العمل ناجمة عن تلدك/  و أي خسائر انقطاع، تشويه للهيكل ااصلي
 فإن خسارة أو تلف البيانات،  وبالرام من هذا االستثناء. الخسارة أو الضرر
أو البرامج الذي يكون نتيجة مباشرة لضرر مادي مؤمن لجدوهر الممتلكدات
. يجب أن يكون مؤمنا

B. Loss or damage resulting from an impairment in the
function, availability, range of use or accessibility of data,
software or computer programs, and any business
interruption losses resulting from such loss or damage.

ب) الخسارة أو الضرر الناجمة عن ضعف في ااداء واإلتاحة و مدت االسدتخدام
 وأي خسددائر،  البددرامج أو بدرامج الحاسددب اآللدي، و الوصدول الددى البياندات
. للتوقف واالنقطاع عن العمل الناجمة عن تلك الخسارة أو ذلك الضرر

:  شرط استثناء العقوبات-3

3. SANCTIONS EXCLUSION CLAUSE
No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall
be liable to pay any claim or pay any benefit hereunder to the
extent that the provision of such cover, payment of such claim or
provision of such benefit would expose that insurer to any
sanction, prohibition or restriction under United Nations
resolution or the trade or economic sanctions, laws or
regulations of the European Union, United Kingdom or United
States of America, or any of its states.

Ref: Arabian Shield MedMal

Policy Wording 2018

)أ

/

ecs/sg/ae

لن يعتبر أي مؤمن مانحا لتغطية تأمينية ولن يعتبر أي مؤمن مسؤوال عن دفدا أي
مطالبة أو دفا أي فائدة وفقا لهذا الشدرط إلدى الحدد الدذي بموجدب هدذا الشدرط فدي
 دفدا تلدك المطالبدة أو اشدتراط تلدك الفائددة قدد يعدرم المدؤمن اي، تلك التغطيدة
 منعددده أو تقييدددده بموجدددب قدددرارات هيئدددة اامدددم المتحددددة أو العقوبدددات، عقوبدددات
 المملكدة المتحددة أو،  قدوانين و لدوائح االتحداد ااوروبدي، االقتصادية أو التجاريدة
.  أو أي من والياتها، الواليات المتحدة اامريكية
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 بند إستثناء اإلرهاب-4

4. TERRORISM EXCLUSION CLAUSE
Notwithstanding any provision to the contrary within this
insurance agreement or any endorsements thereto, this
agreement does not cover any loss, damage, cost or expense of
whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting
from, happening through, arising out of or in connection with any
act of terrorism and/or sabotage, regardless of any other cause
contributing concurrently or in any other sequence to the loss,
damage, cost or expense.
For the purpose of this exclusion, terrorism and/or sabotage
means an act or threat of violence or an act harmful to human
life, tangible or intangible property or infrastructure with the
intention or effect to influence any government or to put the
public or any section of the public in fear.
In any action suit or other proceedings where the insurer alleges
that by reason of this definition a loss, damage, cost or expense
is not covered by this insurance agreement, the burden of
proving that such loss, damage, cost or expense is covered shall
be upon the Insured.

،  أو أي تجييدر ملحدق بهدا، على الرام من أي شدرط مخدالف ضدمن هدذه الوثيقدة
فإن هذه الوثيقة لن تغطي أي خسارة أو ضدرر أو نفقدات أيدا كدان نوعهدا تسدببت
 حددثت بسدبب أو باإلرتبداط مدا أي،  وناجمدة عدن، بشكل مباشر أو ايدر مباشدر
،  بغم النظر عن أي سبب آخر ساهم في نفس الوقت، فعل من أفعال اإلرهاب
.  الضرر أو النفقات، أو بأي سياق آخر إلى وقوع الخسارة
 فإن اإلرهاب يعني أنده " فعدل مدن أفعدال العندف أو فعدل، ولغرم هذا االستثناء
وعلدى الممتلكدات الملموسدة وايدر الملموسددة أو، يشدكل خطدرا علدى حيداة النداس
البنية التحتية بقصد التأثير على أي حكومة أو لوضدا الجمهدور أو أي قطداع مدن
. الجمهور رهن الخوف
، فددي حالددة تددذرع الشددركة فددي أيددة دعددوت أو قضددية أو إجددراءات قانونيددة أخددرت
 ضدررا أو نفقدات مدا ايدر،  بدأن خسدارة، استنادا إلى أحكدام تعريدف هدذا الشدرط
،  فددإن عددبء إثبددات شددمول التددأمين لتلددك الخسددارة، مغطدداة بموجددب هددذه الوثيقددة
. الضرر أو النفقات يقا على عاتق المؤمن له

 شرط استثناء األخطار السيبرانية/ فقرة-5

5. CYBER RISKS EXCLUSION CLAUSE
1

Subject only to clause 2 below, in no case shall this
insurance cover loss damage liability or expense directly or
indirectly caused by or contributed to by or arising from the
use or operation, as a means for inflicting harm, of any
computer,
computer
system,
computer
software
programme, malicious code, computer virus or process or
any other electronic system.

 ال يغطي هدذا التدأمين بدأي حدال مدن،  المذكور أدناه1  بالخضوع فقط للشرط-2
 بشدكل مباشددر أو،  المسدؤولية أو المصداريف، ااحدوال الخسدارة الضدرر
ايددر مباشددر الناجمددة عددن أو المسدداهمة فددي أو الناشددئة بسددبب االسددتخدام أو
،  نظددام حاسددب آلددي،  اي حاسددب آلددي،  كوسدديلة إللحدداق ااذت، التشددغيل
 فيددروس الحاسددب اآللددي أو عمليددة،  الشدديفرات الخبيثددة، بددرامج حاسددب آلددي
.  تشغيل أو أي نظام الكتروني آخر/ معالجة

2

Where this clause is endorsed on politics covering risks of
war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife
arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent
power, or terrorism or any person acting from a political
motive, Clause1 shall not operate to exclude losses (which
would otherwise be covered) arising from the use of any
computer, computer system or computer software programme
or any other electronic system in the launch and/or guidance
system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

 الحددرب،  يلحددق هددذا الشددرط بوثددائق تغطددي مخدداطر الحددرب/  حيثمددا يجيددر-1
 أو،  أو النضدال المددني الناشد عنهدا،  العصيان،  التمرد،  الثورة، ااهلية
 أو اإلرهداب، أي عمل عدائي من قبل أو ضدد المشدتركين فعليدا فدي الحدرب
 يتفعددل/  لددن يعمددل2  فددإن الشددرط، أو أي شددخت يتصددرف بدددافا سياسددي
السددتثناء الخسددائر (التددي مددن شددأنها بخددالف ذلددك أن تغطددى ) الناجمددة عددن
 نظام حاسب آلدي أو بدرامج حاسدب آلدي أو أي، االستعمال اي حاسب آلي
 أو آليدة إطدالق نيدران/  أو نظدام توجيده و/ نظام الكتروني آخر في إطدالق و
. أي سال أو صاروخ

6. SEEPAGE, POLLUTION AND CONTAMINATION
EXCLUSION CLAUSE
This Policy does not cover any liability in respect of:

a) Loss of, damage to, or loss of use of property directly or
indirectly caused by seepage, pollution or contamination,
provided always that this paragraph shall not apply to loss of
or physical damage to or destruction of tangible property, or
loss of use of such property damaged or destroyed, where
such seepage, pollution or contamination is a consequence
of an otherwise indemnifiable sudden, unintended and
unexpected happening during the Period of Insurance.
b) The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping,
polluting or contaminating substances unless the seepage,
pollution or contamination is a consequence of an otherwise
indemnifiable sudden, unintended or unexpected happening
during the Period of Insurance.
c)

Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

Furthermore it is agreed that the Company is only liable for such
claims which have been reported to the Company within twelve
months from the occurrence of the otherwise indemnifiable
happening.
This Clause shall not extend this Policy to cover any liability
which would not have been covered under this Policy had this
Clause not been attached.

Ref: Arabian Shield MedMal
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 بند استثناء التلوث والتسرب والتلوث-6
:هذه الوثيقة ال تغطي أي مسؤولية فيما يتعلق في
خسدددارة أو ضدددرر أو فقددددان اسدددتخدام الممتلكدددات بشدددكل مباشدددر أو ايدددر
 شددريطة دائمدا ً أن أحكددام هددذه.مباشددر بسددبب الرشددح والتلددوث أو التسددرب
الفقددرة ال تنطبددق علددى الخسددارة أو الضددرر المددادي أو تدددمير الممتلكددات
 أو خسددارة اسددتخدام مثددل هددذه تلددك الممتلكددات التددي تضددررت أو،الماديددة
 حيثما يكون تلدوث التسدرب أو التلدوث نتيجدة لخدالف ذلدك القابدل،تدمرت
 وايددر متوقددا بشددكل ايددر مقصددود، للتعدويم عنمددا يحدددث بشددكل مفدداج
،خالل مدة التأمين

)أ

 أو تلويث المدواد الملوثدة مدا لدم يكدن، أو إبطال تسرب تطهير،ب) تكلفة إزالة
التسرب أو التلوث نتيجة لخالف ذلك القابل للتعدويم عنمدا يحددث بشدكل
 واير متوقا بشكل اير مقصود خالل مدة التأمين، مفاج
. أو ااضرار العقابية الرادعة، والعقوبات،ح) الغرامات
 من المتفق عليه أن الشدركة هدي الوحيددة المسدؤولة عدن مثدل،عالوة على ذلك
تلك المطالبات التي يتم اإلبالغ عنها فدي اضدون اثندي عشدر شدهرا مدن وقدوع
،الحدث المستحق التعويم خالف ذلك
هددذه الفقددرة ال تمدددد تغطيددة هددذه الوثيقددة لتغطيددة أي مسددؤولية التددي لددم تكددن هددذه
.الوثيقة التي تغطي هذه الفقرة اير مرفقة
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 فقرة استثناء األخطار السياسية-7

7. POLITICAL RISKS EXCLUSION
The insurance under this policy does not cover any liability in
respect of:

: ال يغطي التأمين بموجب هذه الوثيقة أي مسؤولية تتعلق بـ

Loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or
indirectly caused by, resulting from or in connection with or in
consequence of any of the following regardless of any other
cause or event contributing concurrently or in any other
sequence to the loss:

 الناجمة مباشدرة،  التكاليف أو المصاريف مهما كانت طبيعتها،  الضرر، الخسارة
 والناتجدة عدن أو باالرتبداط مدا أو ضدمن سدياق أي ممدا يلدي، أو بشكل ايدر مباشدر
بغم النظر عن أي سبب آخر أو حدث ساهم بالتزامن أو بأي سدياق آخدر بالخسدارة
:

1.

war, civil war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities
or war-like operations (whether war be declared or not); or

2.

mutiny, popular rising, military rising, insurrection, rebellion,
revolution, military or usurped power, martial law or state of
siege or any of the events or causes which determine the
proclamation or maintenance of martial low or state of
siege; or
civil commotion assuming the proportion of or amounting to
a popular rising; or
any act (whether on behalf of any organization, body, person
or group of persons) which is calculated or directed to
overthrow or influence any State or government, authority
with force, or any provincial, local or tribal authority with force,
by means of fear, terrorism or violence or use of force or
and/or the threat thereof; or
any act (whether on behalf of any organization, body, person
or group of persons) which is calculated or directed to bring
about loss or damage in order to further any political aim,
objective or cause, or to bring about any social or economic
change, or in protest against any State or government,
authority with force, or any provincial, local or tribal authority
with force, by means of fear, terrorism or violence or use of
force or and/or the threat thereof; or
losses in any way caused or contributed to by an act of
terrorism involving the use or release or the threat of any
nuclear weapon or device or chemical or biological agent; or

 أعمدال العددوان أو،  أعمال العددو ااجنبدي،  الغزو،  الحرب ااهلية،  الحرب-2
 أو،) شبه العمليات الحربية ( سواء أكانت الحرب معلنة أم ال
 ثدورة أو،  عصديان مسدلح،  االنتفاضة العسكرية،  االنتفاضة الشعبية،  التمرد-1
 حالدة الحصدار أو،  القدانون العرفدي، تمرد سواء مسلح أو من سلطة ااصدبة
 تقرراإلعالن أو اإلبقداء علدى القدانون/ أي من ااحداث أو ااسباب التي تحدد
العرفي أو حالة الحصار أو
 االضطرابات المدنية التي تأخذ حجم أو ترقى الى درجة االنتفاضة الشعبية أو-4

3.
4.

5.

6.

7.

loss, damage, cost or expense directly or indirectly arising
out of biological or chemical contamination or missiles,
bombs, grenades, explosives or any ammunition; or

8.

conspiracy, confiscation, commandeering or nationalization
or requisition or destruction of or damage to property by or
under the order of any de jure or de facto government or by
public or local authority; or
looting or pillage or theft or burglary in connection with any
act referred to this clause; or

9.

10. Consequential losses or damages arising from any act
referred to in this clause; or
11. the act of any lawfully established authority in controlling,
preventing, suppressing or in any other way dealing with
any occurrence referred to in this clause; or
12. any attempt to perform any act referred to in this clause; or
13. malicious damage in furtherance to any act referred to in
this clause; or
14. any act of terrorism
For the purpose of this clause an act of terrorism mean an act,
including but not limited to the use of force or violence and/or the
threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether
acting alone or on behalf of or in connection with any
organization(s) of government(s), committed for political, religious,
ideological, or ethnic purposes or reasons including but not limited
to:
1.
2.
3.
4.

the intention to influence or affect the conduct of any
government (de jure or de facto); and/or
to put the public, or any section of the public in fear; and/or
to commit violence or threaten violence against one or more
persons (whether legal or natural); and/or
damaging tangible or intangible property; and/or

Ref: Arabian Shield MedMal
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 شددخت أو مجموعددة مدددن،  جماعدددة،  أي عمددل ( سددواء نيابدددة عددن أي منظمددة-4
، ااشخات ) معد ومددروس أو موجده لقلدب أو التدأثير علدى دولدة أو حكومدة
 محليدة أو قبليدة مدعومدة بدالقوة بوسدائل،  أو أي سدلطة ريفيدة، سلطة بقواتهدا
 أو، أو التهديد بها/ اإلرهاب أو العنف أو استخدام القوة أو و، الترويا
 شددخت أو مجموعددة مددن،  جماعددة،  أي عمددل ( سددواء نيابددة عددن أي منظمددة-1
ااشددخات ) معددد و مدددروس وموجدده ليسددبب خسددارة أو ضددرر مددن أجددل أي
 يحددث أي تغييدر اجتمداعي أو/  اايدة أو سدبب أو ليسدبب، هدف سياسي آخر
 أو أي،  سدلطة بقواتهدا،  أو ليبدي احتجاجا ضد أي دولة أو حكومدة، اقتصادي
 االرهداب أو،  بوسدائل الترويدا،  محلية أو قبلية مدعومة بدالقوة، سلطة ريفية
 أو، أو التهديد بها/العنف أو باستخدام القوة أو و
 الخسائر بأي طريقة تسببت أو ساهم بوقوعها عمل من أعمدال اإلرهداب الدذي-2
 وسديلة/ ينطوي على استعمال أو إطالق أو التهديد بأي سال ندووي أو جهداز
أو وكيل كيماوي أو بيولوجي أو
 أو مصاريف ناشئة بشكل مباشر أو ايدر مباشدر عدن،  تكلفة،  ضرر،  خسارة-7
 متفجدرات أو،  قنابدل يدويدة،  قنابدل، تلوث كيميائي أو بيولدوجي أو صدواريخ
 أو، أي عتاد
 أو مصدادرة،  أو التأميم،  االاتصاب اارام عسكرية، المصادرة،  مؤامرة-0
أو تدمير أو الضرر للممتلكات بواسطة أو بموجب أمر مدن الحكومدة الشدرعية
 أو، أو الفعلية أو بواسطة سلطة عامة أو محلية
 السلب والنهب أو السرقة أو السطو المرتبطة ما أي،  انائم الحرب المسلوبة-1
 أو، عمل يتصل بهذا الشرط
 أو، الخسائر المتالحقة أو ااضرار الناجمة عن أي عمل يتصل بهذا الشرط-20
 مندا، العمل الذي تقوم به أي سلطة منشأة بموجب القانون في الضدبط والدتحكم-22
 او، قما أو بأي طريقة أخرت تتعامل ما أي حدث يشار اليه هذا الشرط،
 أو، أي محاولة اداء أي عمل يشار إليه في هذا الشرط-21
، اافعال التعمدية الكيدية في تعزيز وتأييد أي عمل يشدار اليده فدي هدذا الشدرط-24
أو
. أي عمل إرهابي-24
 ولكدن لديس،  بمدا فدي ذلدك، واارام هذا الشرط فإن " اإلرهاب " يعني أي عمدل
 أو التهديدد بهمدا مدن قبدل أي شددخت أو/ مقصدورا علدى اسدتخدام القدوة أو العندف و
/ مجموعددة أشددخات يعملددون بمفددردهم أو نيابددة عددن أو علددى صددلة بددأي منظمددة
 ايدولوجيدة،  دينيدة،  حكومات اادرام أو اسدباب سياسدية/  أو حكومة، منظمات
: أو اسباب تشمل على سبيل المثال ال الحصر، أو عرقية
 أو/  النية في التأثير في سلوك أي حكومة (شرعية أو فعلية ) و-2
 أو/  و،  وضا الجماهير أو أي قطاع منها في حالة خوف-1
 ارتكاب العندف أو التهديدد بدالعنف ضدد شدخت أو أشدخات (سدواء قدانوني أو-4
 أو/ طبيعي ) و
 أو/  و،  اإلضرار بالممتلكات الملموسة واير الملموسة-4
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endangering life; and/or
creating a risk to the health of safety of the public or a
section of the public; and/or
an act designed to interfere with or disrupt an electronic
system.

أو/ و،  تعريم الحياة للخطر-1
أو/ و،  خلق خطر لصحة وسالمة الجمهور أو قطاع من الجمهور-2

For the purpose of this clause contamination means the
contamination, poisoning, or prevention and/or limitation of the
use of objects due to the effects of chemical and/or biological
substances. If the Reinsurer alleges that by reason of this
exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by
this Contract the burden of proving the contrary shall be upon
the Insured.

أو تحديددد/ أو المنددا و، التسددمم، و ااددرام هددذا الشددرط فددإن التلددوث يعنددي التلويددث
.  أو البيولوجيدة/ االستعمال في ااشياء بسبب التدأثيرات لجدوهر المدواد الكيماويدة و
 تكلفددة أو،  ضددرر،  أن أي خسددارة، وإذا ادعددى معيددد التددأمين بسددبب هددذا االسددتثناء
 فدإن عدبء إثبدات عكدس ذلدك يقدا، مصاريف اير مغطاة تأمينيا بموجدب هدذا العقدد
. على المؤمن له

5.
6.
7.

In the event any portion of this clause is found to be invalid or
unenforceable, the remainder shall remain in full force and
effect.

8. RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL,
BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL & ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE
This clause shall be paramount and shall override anything

contained in this insurance inconsistent therewith
In no case shall this insurance cover loss damage liability or
expense directly or indirectly caused by or contributed to by or
arising from
1

2

3

4

5

ionising radiations from or contamination by radioactivity
from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the
combustion of nuclear fuel
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or
contaminating properties of any nuclear installation,
reactor or other nuclear assembly or nuclear component
thereof
any weapon or device employing atomic or nuclear fission
and/or fusion or other like reaction or radioactive force or
matter
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or
contaminating properties of any radioactive matter. The
exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive
isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are
being prepared, carried, stored, or used for commercial,
agricultural, medical, scientific or other similar peaceful
purposes.
any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic
weapon.

9. NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE
1.

This Agreement excludes nuclear energy risks whether
written directly or by way of reinsurance or via pools or
associations. Under this Agreement the term “nuclear
energy risks” means any first or third party insurance (other
than workers’ compensation or employers’ liability) in
respect of:
i)
ii)

nuclear reactors and nuclear power stations or plant;
any other premises or facilities concerned with
a) the production of nuclear energy or
b) the production of storage or handling of nuclear
fuels or nuclear waste;
iii) any other premises or facilities eligible for insurance by
any local nuclear pool or association but only to the
extent of the requirements of the local pool or
association;
iv) nuclear or radioactive fuel, or nuclear or radioactive
waste.
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.  عمل مصمم للتدخل في أو لتعطيل نظام الكتروني-7

 فدإن الجدزء، إذا تبين أن أي جزء من هذا الشدرط كدان بداطال أو ايدر قابدل للتطبيدق
. المتبقي يظل بكامل القوة وااثر

 التلوث اإلشعاعي والكيميائي والبيولوجي حظر األسلحة.8
البيوكيميائية والكهرومغناطيسية
 وينبغددي أن تتقدددم وتتجدداوز أي شدديء وارد فددي هددذا التددأمين،هددذه الفقددرة أساسددية
.يتعارم معها
ال ينبغي بأي حال من ااحوال تغطية الخسارة أو الضرر أو المسؤولية التأمينيدة
بشددكل مباشددر أو ايددر مباشددر ااحددداث الناجمددة بسددبب أو التددي يسدداهم فيهددا أو
:الناشئة عن
اإلشددعاعات المؤينددة أو التلددوث بواسددطة النشدداط اإلشددعاعي مددن أي وقددود
نووي أو أية نفايات نووية أو من احتراق الوقود النووي

2

المددواد المشددعة والسددامة والمتفجددرة أو ايرهددا مددن الخصددائت الخطددرة أو
 أو مصنا أو مجمدا ندووي آخدر أو المكوندات،الملوثة من أي مفاعل نووي
النووية

1

أو كالهمدا/أي سال أو جهاز يعمل بواسطة االنشطار الذري أو النووي و
.أو ايرها من مثل ااسلحة النووية أو المواد المشعة

4

المددواد المشددعة الخطددرة والسددامة والمتفجددرة أو ايرهددا مددن الخصددائت أو
 ال يمتد اإلستبعاد المذكور في هذا البندد الفرعدي.أسلحة التلويث أو اإلشعاع
، عندددما يجددري إعددداد، وايرهددا مددن الوقددود النددووي،إلددى النظددائر المشددعة
تخدددزين أو إسدددتخدام مثدددل هدددذه النظدددائر لألادددرام الزراعيدددة والتجاريدددة
.والطبية والعلمية أو ايرها من ااارام السلمية المماثلة

4

. الكيمياء الحيوية أو الكهرومغناطيسي، سال بيولوجي،أي مادة كيميائية

1

:  شرط استثناء مخاطر الطاقة النووية-9
 تستثني هذه االتفاقية مخاطر الطاقة النووية سواء تم االكتتاب مباشرة أو عن-2
. طريق إعادة التأمين أو من خالل المجمعات التأمينية أو االتحادات التأمينية
يعني مصطلح "مخاطر الطاقة النووية" بموجب هذه اإلتفاقية أي تأمين طرف
أول أو طرف ثالث (اير تعويضات العمال أو مسؤولية رب العمل ) فيما
: يخت
،  المفاعالت النووية و محطات الطاقة النووية أومصنا-2
 أي مبان أخرت أوتجهيزات مختصة أو معنية بـ-1
أ) إنتاح الطاقة النووية أو
، ب) إنتاح المخزون أو معالجة الوقود النووي أو النفايات النووية
 أي مبان أو تجهيزات قابلة للتأمين بواسطة أي مجمعة نووية محلية أو-4
، اتحاد لكن فقط الى حد متطلبات تلك المجمعة المحلية أو االتحاد
. الوقود المشا أو النووي أو النفايات المشعة أو النووية-4
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2.

However, this exclusion shall not apply
(a) to any insurance or reinsurance in respect of the
construction, erection or installation of buildings, plant
and other property (including contractor’s plant and
equipment used in connection therewith):
(i) for the storage of nuclear fuel – prior to the
commencement of storage
(ii) as regards reactor installations – prior to the
commencement of loading of nuclear fuel into the
reactor, or prior to the initial criticality, depending on
the commencement of the insurance or reinsurance
of the relevant local nuclear pool or association;
(b) to any machinery breakdown or other engineering
insurance or reinsurance not coming within the scope of
(a) above, nor affording coverage in the “high
radioactivity” zone;
(c) to any insurance or reinsurance in respect of the hulls of
ships, aircraft or other conveyances;
(d) to any insurance or reinsurance in respect of loss of or
damage to (including any expenses incurred therewith)
nuclear or radioactive fuel or nuclear or radioactive
waste while in transit or storage as cargo, other than
while being processed or while in storage at the reactor
installation or any other final destination concerned with
production, storage or handling of nuclear fuel or
nuclear waste.

SUBJECT

OTHERWISE TO ALL THE TERMS
PROVISIONS AND CONDITIONS OF THIS POLICY.

Ref: Arabian Shield MedMal

Policy Wording 2018

/

EXCLUSIONS,

ecs/sg/ae

:  لن ينطبق هذا االستثناء،  وما ذلك-2
 تركيب أو تجهيز المباني، على أي تأمين أو إعادة فيما يتعلق بالبناء
المصانا والممتلكات ااخرت (بما في ذلك آليات ومعدات المقاول،
)المستخدمة بذلك الخصوت

)أ

) لتخزين الوقود النووي – قبل بدء التخزين2
) فيما يتعلق بتجهيزات المفاعالت – قبل بدء تحميل الوقود النووي1
 باالعتماد على ابتداء،  أو قبل اللحظة الحرجة ااولية، في المفاعل
التأمين أو إعادة التأمين المتعلق بالمجمعة النووية المحلية أو
، االتحاد
 ماكينات أو تأمين أو إعادة تأمين لتعطل هندسي/ ب) اي تأمين تعطل آالت
آخر اليقا ضمن إطار (أ) أعاله و ال تمنح تغطية في "منطقة اإلشعاع
، "العالي
 الطائرات أو، ح) اي تأمين أو إعادة تأمين فيما يخت أجسام السفن
، الناقالت ااخرت
د) اي تأمين أو إعادة تأمين فيما يخت الخسارة أو الضرر (بما في ذلك أي
مصاريف تم تكبدها بعد ذلك مباشرة) للوقود النووي أو المشا أو النفايات
 بخالف، النووية أو المشعةبينما هي في الطريق أو في التخزين كبضاعة
تلك التي تعالج أو أثناء التخزين في تجهيزات المفاعل النووي أو أي
 التخزين أو معالجة وقود نووي أو، وجهة نهائية أخرت مختصة باإلنتاح
. نفايات نووية

. ألحكام واستثناءات وشروط الوثيقة،بخالف ذلك، تخضع
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