


 

 لويدز
ُبوليصة تأمين تخطي الخسائر

 

  دليل التغطية التأمينية

 :شركات التأمين 1للتأِمين المحدودة والهيئات األخرى الُمشاركة في لويدز أوف لندن كيو بي إي

 الُمؤَمن عليه: ليمتيدآي س ي إم كابيتال 

روط الُمدعين المنصُ 
ُ

ر ِفيِهم ش
َ
 :الُمْستفيدون  التأمين. ُبوليصةفي  عليها وصالُعمالء الُمؤَمن عليهم الذين تتواف

Dauntsey House, 4B Frederick’s Place, London EC2R 8AB الُعنوان: 

  7002كانون الثاني/يناير  0 – 00:00من الساعة 

 7002كانون األول/ديسمبر  10 – 00:00وحتى الساعة 

ولفففففففةالففففففففففففففف فففففففرة الفففففففَم   :شففففففففففففففففففففمفففففففُ

 :بالتأِمين

دايت اسفففففففففففففف ففِ     الُمؤمُن عليفففه عن الوفففاء بففال  امفففه ت فففا   ر المؤَمُن عليففهت بمففا ي رتففِ عليففه خسفففففففففففففففاِئر للمففُ
ُ
في حففالفففة  عل

ت ورهًنا دوًما باإل ففففففففففت ناءات الواردة في االحتفاظداي المشففففففففففُمولة بالتأِمين و ا ففففففففففت ناء الُمداي؛ فيما يتعلق بأصففففففففففول الم

 التأمين. ُبوليصة

 :التأمين ُبوليصةِنطاق 

 لكل ُمدايت مع ُمراعاة ووفًقا للُق  ( مليون جنيه إ  رليني0 000 000)التأِمين حتى مبلغ 
ُ

روط واألحكام الواردة يود والش

 التأمين. ُبوليصةفي 

 :مبلغ التأِمين

دا  أو عليففه خمسففففففففففففففون أل  جنيففه إ فففففففففففففف رلني  (00 000) دايت وفي حففالففة ت ففاُوز المبففالغ الُمسففففففففففففففتحقففة للمففُ ت يتم  لكففل مففُ

 ا ففففففففف يفا
ُ
وكة للُمؤَمن عليه أو أي مصفففففففففاِد ندوق  عويضفففففففففات الُعمالء أو األصفففففففففُ ها من صفففففففففُ ؤ

ُ
ر ر أخرى تتعلق بخسفففففففففائِ ول الممل

 الُمداي.

 :الحتفاظا

 ُمالحظات هامة: 

ومات فقطت وال يمَنح أي حقوٍق ألي شخٍص يكون في حوزته.  .0
ُ
 دليل التأمين الماثل ُمقدم ألغراض المعل

روط أو شكل  .7
ُ

 التأمين. ُبوليصةدليل التأِمين الماِثل غير َمعني بتعديل أو تمديد أو  غيير ش

ه  .1
ُ
روط  ُبوليصفففةيخضفففُع التأمين الذي تلُفل

ُ
يما القُيود ُبوليصفففةالواردة في  اتواال فففت ناءَ واألحكام التأمين ل ميع الشففف الهامة  التأمين؛ ال  فففِ

غطيه 
ُ
 التأمين. ُبوليصةواال ت ناءات الواردة عل  بند التأِمين الذي  

 يتعين عل  الُمؤَمن عليه والمستفيدين االمتثال الل  امات ُمحددة حتى ي سنى لُهم تقديم ُمطالبة صحيحة بموجِ تلك الوثيقة. .4

0.  
ُ

ِ العمل اش
َّ
ل
َ
شوب ن اٍعت ُيغ

ُ
 في حالة ن

ُ
 التأمين. ُبوليصةام روط وأحك

6.  
ُ

 التأمين. ُبوليصةروط الملتو ة بخٍط عريض في هذ  الوثيقة تحمل ذات المعنى المنصوص عليه في الش

سخه من  .2
ُ
ِْ من الُمؤمُن عليهت ويتعين عل  جميع األطراف الذين قد يستفيدوا منها ُم  ُبوليصةُيتاح ن طل

ُ
 راجعُتها.التأمينت وت

 

 التوقيع   :يخالتار  7002اير كانون الثاني/ين 0

 اللقِ  الُمتعِهد 

 

                                                           

 إكس إلت و  ومبوت و كانو يوست و أر ش. و  عل    يل المثال ال الحصر: كيو بي إيت1 

Please find below the Arabic translation of the above “EXCESS OF LOSS POLICY EVICENCE OF COVER” 
Lloyd’s insurance document.
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