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إشعار  /تمهيد لحامل الوثيقة
تعاريف
"نحن"" ،لنا" تشير إلى شركة راك للتأمين.
"انتم" ،لكم"" ،انت"" ،لك" تشير إلى حملة وثائق التأمين.
العقد فيما بيننا
تتوافر شروط و أحكام التغطية التأمينية في هذه الوثيقة وفي الجدول و في أي
مرفق للجدول .ويجب أن تحتفظ بكافة مستندات الوثيقة في مكان آمن.

واجبكم باإلفصاح
قبل دخولك في عقد تأمين ،يتعين عليك إخبارنا بأي شيء تعرف أو تعتقد أنه
قد يؤثر على قرارنا في تقديم التغطية التأمينية.

يتوجب عليك االلتزام بذلك حتى نوافق على تأمينك.
يتوجب عليك نفس االلتزام قبل أن تقوم بتجديد أو تمديد أو تغيير أو إعادة عقد
التأمين.
أيضًا ،قد نقدم لك نسخة من أي معلومة سابقة قد أعلمتنا بها ،أو طلبنا منك
إعالمنا ما إذا كانت قد تغيرت .وإذا قمنا بذلك ،يجب أن تعلمنا بأي تغيير أو
تخبرنا أنه ال يوجد أي تغيير.
إذا لم تخبرنا عن تغيير في شيء قد أعلمتنا عنه سابقا ،فسيتم اعتبار أنك أخبرتنا
عن عدم وجود أي تغيير.
ويجب عليك االلتزام بذلك إلى حين موافقتنا على تجديد العقد.
ال تحتاج إلى إعالمنا بأي شيء مما يلي:
 قد يقلل من خطر التأمين عليك ،أو
 معلومات شائعة ؛ أو
 معلومة نعرفها أو يجب أن نعرفها كشركة تأمين ؛ أو
 عن واجبك إن أخبرتنا عنه.






في حال عدم إعالمنا
اذا لم تعلمنا بأي شيء انت مطالب بإعالمنا به ،فمن الممكن أن نقوم بإلغاء
العقد أو تخفيض القيمة التي سندفعها في حال قمت بتقديم مطالبة ،أو االثنتين
معا .واذا كان عدم اعالمك لنا هو بسبب احتيال ،فقد نقوم بعدم دفع مبلغ المطالبة
وسنتعامل مع عقد التأمين على أنه غير موجود من األساس.
إلغاء الوثيقة
يمكنك إلغاء وثيقة التأمين في أي وقت عن طريق إرسال إشعار خطي إلى
"شركة راك للتأمين" وإعالمنا بأنك ترغب في إلغاء وثيقة التأمين .يسري
مفعول اإللغاء بعد  10أيام من تاريخ استالمنا لهذا اإلشعار الخطي .كما يحق
لشركة التأمين االحتفاظ بالقسط الذي ينطبق على فترة التغطية  /فترة سريان
الوثيقة.
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واالحتفاظ بمبلغ من أجل التكاليف الخاضعة ألحكام الحد األدنى من األقساط،
وأي ضرائب و/أو رسوم حكومية ذات صلة.
لن يتم إلغاء هذه الوثيقة من قبل راك للتأمين إال في حال عدم دفع أقساط
التأمين ،وعند انتهاء فترة اإلشعار التي ال تقل عن  30يو ًما .وسوف نقوم
بإعالمك خطيا ً بأن وثيقة التأمين قد تم إلغاؤها من قبلنا.
الشكاوى وحل الخالفات
نحن ملتزمون بمعالجة أي مشكلة تتعلق بأحد خدماتنا أو منتجاتنا وسيتم التعامل
معها بشكل مالئم وبأسرع وقت ممكن.
يجب تقديم الشكوى في المقام األول إلى دائرة اإلمتثال ،شارع الجيزة ،النخيل،
رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة.
وستتلقى الرد النهائي في غضون ثمانية أسابيع من استالم الشكوى .وتتم
ترتيبات تسوية الشكاوي أعاله تتم دون خرق حقوقك القانونية.

الخصوصية
تتم اإلشارة في هذا المستند" :نحن"" ،لنا" تعني شركة راك للتأمين.
تتوفر سياسة الخصوصية الخاصة بنا على
أو عن طريق االتصال بنا على (RAKI).7254 800
نحتاج إلى جمع معلوماتك الشخصية واستخدامها واإلفصاح عنها من أجل
النظر في طلب التأمين الخاص بك وتقديم التغطية التي قمت باختيارها ،وإدارة
التأمين وتقييم أي مطالبة بقيمة التأمين.
قد تقوم باالمتناع عن تزويدنا ببعض /أو جميع معلوماتك الشخصية ،ولكن هذا
قد يؤثر على قدرتنا على توفير التغطية أو إدارة التأمين أو تقييم المطالبة.

من الممكن أن نقوم بكشف معلوماتك الشخصية إلى طرف ثالث (و /أو نجمع
معلومات شخصية إضافية عنك عن طريقهم) الطرف الثالث ممن يقوم
بمساعدتنا على تقديم الخدمات المذكورة أعاله ،وفي الغالب يكون بعض هذه
األطراف من خارج الدولة ،من المملكة المتحدة .هذه األطراف التي تضم جميع
الشركات ذات الصلة ،والموزعين ،والوكالء ،وشركات التأمين ،والمحققين في
المطالبات ،والمقيّمين ،والمحامين ،والممارسين الطبيين والعاملين الصحيين
والهيئات التنظيمية .وسوف تستخدم المعلومات الشخصية فقط لألغراض التي
قدمناها لهم (إال في حال وجود مطالبات قانونية).

سيتم الحصول على المعلومات من األفراد مباشرة حينما يكون القيام بذلك عمليا ً
وممكناً .وفي بعض األحيان ،قد يتم جمعها بشكل غير مباشر (على سبيل المثال
من األشخاص المخولين من قبلكم أو المؤمنين المشاركين).
في حال قدمت معلومات عن شخص آخر ،فأنت تبين لنا ما يلي:
 لديك الصالحية للقيام بذلك ،كما لو أنها قدمت لنا من قِبلهم؛
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قمت بإخطارهم :بأنك ستقدم أو من الممكن أن تقدم لنا معلومات شخصية
خاصة بهم؛ أنواع الطرف الثالث التي قد نزودهم بتلك المعلومات؛
األسباب ذات الصلة التي ستجعلنا نستخدم هذه المعلومات (نحن وأي
طرف ثالث نفصح لهم عن المعلومات) ،وإمكانية الوصول إليها.




إذا كانت المعلومات حساسة ،فنحن نعتمد عليك في الحصول على موافقتهم
عليها .إذا لم تقم بذلك ،أو لن تفعل ذلك ،يجب عليك إعالمنا قبل أن تقوم بإعالمنا
بأي معلومات مشابهة.

يحق لك الولوج إلى المعلومات الخاصة بك وطلب التصحيح إذا لزم األمر .كما
يمكنك أيضًا إلغاء استالم مواد مرسلة من قبلنا عن طريق االتصال بـ راك
للتأمين ،شارع الجيزة ،النخيل ،رأس الخيمة ،اإلمارات العربية المتحدة أو
.
مراسلتنا على
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جدول الوثيقة
الرقم:
البند  :1حامل الوثيقة
االسم:
عنوان المقر:
المؤمن لديه
االسم:
عنوان المقر:
البند  :2مدة التأمين
من:
إلى:
مددددددددة التدددددددأمين تشدددددددمل يدددددددوم البدايدددددددة ويدددددددوم النهايدددددددة ضدددددددمنا ً
بالتوقيدددددت المحلدددددي القياسدددددي فدددددي مقدددددر حامدددددل الوثيقدددددة المبدددددين
في البند  1أعاله.
البند  :2حدود المسؤولية
هدددددذا هدددددو الحدددددد األقصدددددى للمبلدددددغ الدددددذي سددددديتم سدددددداده بموجدددددب
الوثيقددددددة ،بمددددددا فددددددي ذلددددددك تكاااااااليف الاااااادفاع ،بصددددددرف النظددددددر
عدددددددددن عددددددددددد المطالباااااااااات أو الخساااااااااائر أو خساااااااااائر توقاااااااااف
األعمال التجارية.
البنددددددد  :4مبلاااااا االحتفااااااا فيمددددددا يتعلددددددق ببنددددددود التددددددأمين ،1-1
 ،2-1و ( 4-1ال يوجددددددددددد مبلددددددددددغ احتفدددددددددداظ بخصددددددددددوص بنددددددددددد
التأمين )3-1
فتاااااارة االنت ااااااار 8 :سدددددداعات فيمددددددا يخددددددص التغطيددددددة الددددددواردة
في البند .2-1
البند  :5قسط التأمين:

البند  :6اإلخطار بالمطالبات:
البند  :7تاريخ األثر الرجعي:
البندددددددد  :8القدددددددانون المعمدددددددول بددددددده :قدددددددوانين دولدددددددة اإلمدددددددارات
العربية المتحدة.
البنددددددد  :9مددددددزود خدمددددددة االسددددددتجابة للحددددددوادث :كروفددددددورد أنددددددد
كو
التوقيع نيابة عن المؤمن لديه ،وتاريخه.

5
©Talbot Underwriting Limited 2018

RAKNIC SIMPLY CYBER TERMS & CONDITION V1.0

1

التغطية التأمينية

فدددددددي مقابدددددددل سدددددددداد حامااااااال الوثيقاااااااة لقسدددددددط التدددددددأمين أو
الموافقدددددة علدددددى سدددددداده مدددددن جاندددددب حامااااال الوثيقاااااة نيابدددددة
عددددددن المااااااؤمن لااااااه ،يلتددددددزم المااااااؤمن لديااااااه بسددددددداد ،مددددددا
يزيد عن مبل االحتفا المعمول به:
1-1

الخسااااارة التددددي يتعددددرض لهددددا المااااؤمن لااااه فيمددددا
يتعلددددددق بددددددأي مطالبااااااة أقيمددددددت الول مددددددرة ضددددددد
الماااااؤمن لاااااه وتدددددم إبدددددال الماااااؤمن لدياااااه عنهدددددا
خالل مدة التأمين؛

2-1

خسااااااارة انقطاااااااع األعمااااااال التجاريااااااة الناجمددددددة
عددددددن وقددددددوع أي حااااااد ماااااان أحاااااادا انقطاااااااع
األعماااااال يبددددددا ً بتااااااريخ األثااااار الرجعاااااي أو بعدددددده
ويتم اكتشافه خالل مدة التأمين؛

3-1

تكااااااليف التصاااااوي التدددددي يتكبددددددها الماااااؤمن لاااااه
فدددددي أعقددددداب الوقدددددوع الفعلدددددي أو التهديدددددد بوقدددددوع
حاااااد مااااان أحااااادا انقطااااااع األعماااااال أو حاااااد
المساااااااؤولية عااااااان البياناااااااات أو حاااااااد أماااااااان
الشااااابكة الدددددذي يكتشدددددفه الماااااؤمن لاااااه ألول مدددددرة
ويقدددددوم بدددددإبال الماااااؤمن لدياااااه عنددددده خدددددالل مااااادة
التأمين؛

4-1

الخسااااارة التددددي يتعددددرض لهددددا المااااؤمن لااااه فيمددددا
يتعلدددق بغراماااات قطااااع بطاقاااات الساااداد وتكااااليف
التقيااايم الناتجدددة عدددن وقدددوع أي حددددث مدددن أحااادا
المسااااؤولية عاااان البيانااااات الددددذي يكتشدددفه المااااؤمن
لااااه ألول مددددرة ويقددددوم بددددإبال المااااؤمن لديااااه عندددده
خالل مدة التأمين.

2

التعريفـات
الـــعــامــة

1-2

حااااااد انقطاااااااع األعمااااااال يددددددراد بدددددده أي حااااااد
سااااااااايبراني يتسدددددددددبب فدددددددددي أي انقطددددددددداع غيدددددددددر
مخطدددددط لدددددده فددددددي النظددددددام أو انقطدددددداع الشددددددبكة أو
تدددددددهور شددددددبكة المااااااؤمن لااااااه أو شددددددبكة أي مددددددن
مزودي الخدمة السحابية.
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خسااااااارة انقطاااااااع األعمااااااال يددددددراد بهددددددا خسددددددارة
األربدددددددداح اإلجماليددددددددة التددددددددي يتكبدددددددددها المااااااااؤمن
لااااااااااه ،باإلضددددددددددافة إلددددددددددى النفقددددددددددات المعقولددددددددددة
الالزمددددددددددة للحفدددددددددداظ علددددددددددى تشددددددددددغيل أعمددددددددددال
المااااااااؤمن لااااااااه أو الحفدددددددداظ علددددددددى فعاليتهددددددددا أو
خددددددددمتها ،كنتيجدددددددة مباشدددددددرة لوقدددددددوع أي حاااااااد
من أحدا انقطاع األعمال ،ولكن فقط:
()1

بعد انتهاء مدة االنت ار؛ و

()2

حتددددددى التدددددداريخ الددددددذي تددددددتم فيدددددده اعددددددادة
أعمدددددال الماااااؤمن لاااااه لوضدددددعها الطبيعدددددي
بدددددددددنفس األحدددددددددوال والفعاليدددددددددة والخدمدددددددددة
التددددددددي كاندددددددددت موجددددددددودة قبدددددددددل وقدددددددددوع
الخسدددددددارة أو بدددددددأحوال وفعاليدددددددة وخدمدددددددة
مكافئددددددددة ،ولكددددددددن بمددددددددا ال يتجدددددددداوز 180
يومددددددددا ً مددددددددن تدددددددداريخ بدددددددددء االنقطدددددددداع أو
التوقدددددف أو التددددددهور ،ولدددددن تكدددددون فتدددددرة
الددددددددـ  180يددددددددوم مقيدددددددددة بانتهدددددددداء ماااااااادة
التأمين؛

تشدددددددددمل خساااااااااارة انقطااااااااااع األعماااااااااال أيضدددددددددا ً
التكدددددداليف والنفقددددددات التددددددي يددددددتم تكبدددددددها لتجنددددددب
أو التخفيدددددددددف مدددددددددن آثدددددددددار توقدددددددددف النظدددددددددام أو
انقطددددداع الشددددددبكة ،واكتشدددددداف وتقليددددددل مثددددددل هددددددذا
االنقطدددددداع أو التددددددددهور فدددددددي الشدددددددبكة ،والحفددددددداظ
على األدلة و/أو إثبات خسارة المؤمن له.
3-2

المطالبااااااااة يددددددددراد بهددددددددا أي طلددددددددب مكتددددددددوب أو
إجدددددددددراءات مدنيدددددددددة أو جنائيدددددددددة أو قضدددددددددائية أو
إداريددددددددددددة أو تنظيميددددددددددددة أو تحكيميددددددددددددة ضدددددددددددددد
الماااااااؤمن لاااااااه للمطالبدددددددة بدددددددالتعويض أو سدددددددبيل
انتصدددددددداف أو عقوبددددددددة قانونيددددددددة أخددددددددرى نتيجددددددددة
لوقدددددددوع أي حددددددددث مدددددددن أحااااااادا المساااااااؤولية
عاااااااان البيانااااااااات أو حااااااااد المسااااااااؤولية عاااااااان
الوسائط أو حد أمان الشبكة.

4-2

ماااااااازود الخاااااااادمات السااااااااحابية يددددددددراد بدددددددده أي
طددددددرف ثالددددددث يبددددددرم معدددددده المااااااؤمن لااااااه عقددددددد
مكتددددددددددددوب لتددددددددددددوفير خدددددددددددددمات الحوسددددددددددددبة أو
منصدددددددددددددات البنيدددددددددددددة التحتيدددددددددددددة أو تطبيقدددددددددددددات
األعمال.
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الشاااااارط المساااااابق يددددددراد بدددددده أي بنددددددد فددددددي هددددددذه
الوثيقدددددة يتضدددددمن التزامدددددا ً يجدددددب علدددددى الماااااؤمن
لاااااه مراعاتددددده والوفددددداء بددددده ،والدددددذي إذا لدددددم يدددددتم
االلتدددددزام والوفددددداء بددددده مددددددن قِبدددددل الماااااؤمن لااااااه،
يحدددددددق للماااااااؤمن لدياااااااه أن يدددددددرفض المسدددددددؤولية
بموجب هذه الوثيقة.
تكاااااااليف مراقبااااااة االئتمااااااان يددددددراد بهددددددا الرسددددددوم
والتكدددددداليف والمصددددددروفات المعقولددددددة التددددددي يددددددتم
تكبدددددددها بموافقددددددة خطيددددددة مسددددددبقة مددددددن المااااااؤمن
لديااااااااه لخدددددددددمات مراقبددددددددة انتحددددددددال الهويددددددددة أو
سددددددرقة االئتمددددددان بمددددددا فددددددي ذلددددددك شددددددراء تددددددأمين
ضدددددددد انتحدددددددال الهويدددددددة لمددددددددة  12شدددددددهرا ً مدددددددن
تدددددددداريخ أي حدددددددددث مددددددددن أحاااااااادا المسااااااااؤولية
عن البيانات.

7-2

تكااااااااااليف االبتااااااااازاز السااااااااايبراني يدددددددددراد بهدددددددددا
الددددددددددددفعات والرسدددددددددددوم والتكددددددددددداليف والنفقدددددددددددات
المعقولددددددة التددددددي يددددددتم سدددددددادها بموافقددددددة خطيددددددة
مسددددبقة مددددن المااااؤمن لديااااه ،والتددددي يتعددددين عددددددم
حجبهددددددا إال لسددددددبب معقددددددول ،إلنهدددددداء أو تخفيددددددف
أي تهديددددددد موثددددددوق بدددددده بوقددددددوع أي حدددددددث مددددددن
أحااااااااااااادا انقطااااااااااااااع األعماااااااااااااال أو حاااااااااااااد
المساااااااؤولية عااااااان البياناااااااات أو حاااااااد أماااااااان
الشااااااابكة الدددددددذي يندددددددت عدددددددن ابتدددددددزاز فعلدددددددي أو
محاولة ابتزاز من قبل الغير.

8-2

الحد السيبراني يراد به:
( )1الولوج غير المصرح به؛
( )2خطأ المشغل؛
( )3هجمات الحرمان من الخدمة؛
( )4إدخددددددددال أي باااااااارام ضااااااااارة فددددددددي شددددددددبكة
يملكهدددددا أو يدددددديرها الماااااؤمن لاااااه ،بمدددددا فدددددي
ذلك شبكة أي مزود خدمات سحابية.

9-2

حد المسؤولية عن البيانات يراد به:

6-2

( )1تلددددددف البيانددددددات أو االشددددددتباه بتلددددددف بيانددددددات
أي بياندددددددددات أو معلومددددددددددات غيددددددددددر علنيددددددددددة
تخدددددص الغيدددددر يكدددددون الماااااؤمن لاااااه مسدددددؤوالً
عنها قانونا ً؛
( )2مخالفدددددددة أي تشدددددددريعات للخصوصدددددددية فددددددددي
جميددددع أنحدددداء العددددالم مددددن قبددددل المااااؤمن لااااه
أو أي شدددددددددددخص يكدددددددددددون الماااااااااااؤمن لاااااااااااه
مسددددددؤوالً عندددددده قانونددددددا ً ويُشددددددترط دائمددددددا ً أن
يقدددددع حاااااد المساااااؤولية عااااان البياناااااات هدددددذا
فددددددي تاااااااريخ األثاااااار الرجعااااااي المحدددددددد فددددددي
جدول الوثيقة أو بعده.
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تكااااااليف اساااااترداد البياناااااات يدددددراد بهدددددا الرسدددددوم
والتكددددددددددددددددداليف والمصدددددددددددددددددروفات المعقولدددددددددددددددددة
السدددددددددددددددتعادة و/أو اسدددددددددددددددتبدال البياندددددددددددددددات و/أو
البددددددرام التدددددددي تعرضدددددددت للمحدددددددو أو التلدددددددف أو
الفقددددددد أو التشددددددفير بسددددددبب أي حااااااد ساااااايبراني
أو حااااااد المسااااااؤولية عاااااان البيانااااااات وتكدددددداليف
مندددددددع أو تقليدددددددل أي ضدددددددرر إضدددددددافي والحفددددددداظ
علدددددى أدلدددددة ماديدددددة علدددددى أي مخالفدددددات مدنيدددددة أو
جنائيدددددة أو كيديدددددة .تشدددددمل هدددددذه التكددددداليف تكلفدددددة
شددددددددددراء تددددددددددراخيص بديلددددددددددة للبددددددددددرام عنددددددددددد
الضرورة.

11-2

تكااااااليف الااااادفاع يدددددراد بهدددددا الرسدددددوم والتكددددداليف
والنفقدددددات المعقولدددددة (بمدددددا فدددددي ذلدددددك علدددددى سدددددبيل
المثدددددددال ال الحصدددددددر أتعددددددداب المحامددددددداة وأتعددددددداب
الخبدددددددراء) التدددددددي يتكبددددددددها المدددددددؤمن لددددددده فيمدددددددا
يتعلدددددددق بالددددددددفاع فدددددددي أي مطالباااااااة أو تسدددددددويتها
أو استئنافها.

12-2

تكاااااااليف األدلااااااة الجنائيااااااة يددددددراد بهددددددا الرسددددددوم
والتكددددددداليف والنفقدددددددات المعقولدددددددة التدددددددي يتكبددددددددها
الماااااااؤمن لااااااااه للتحقيددددددددق فدددددددي سددددددددبب ونطدددددددداق
ومدددددددددى أي حدددددددددث مددددددددن أحاااااااادا المسااااااااؤولية
عاااااان البيانااااااات أو حااااااد انقطاااااااع األعمااااااال أو
حد أمان الشبكة.

13-2

الماااؤمن لاااه يدددراد بددده حامااال الوثيقاااة ،وأي شدددركة
فرعيددددة يمتلكهددددا فددددي بدايددددة الوثيقددددة و/أو يسددددتحوذ
عليهددددا تصددددبح بعددددد بدايددددة الوثيقددددة شددددريطة تقددددديم
إشددددعار إلددددى المااااؤمن لديااااه بهددددذا االسددددتحواذ ولددددم
يعتددددرض المااااؤمن لديااااه علددددى ذلددددك فددددي غضددددون
 30يوما ً من هذا اإلشعار.

14-2

المااااااؤمن لديااااااه يددددددراد بدددددده شددددددركة رأس الخيمددددددة
للتأمين.

15-2

مصااااااااااريف التمثيااااااااال القاااااااااانوني يدددددددددراد بهدددددددددا
األتعددددددددددداب والتكددددددددددداليف والنفقدددددددددددات المعقولدددددددددددة
والضددددددددرورية التددددددددي يددددددددتم تكبدددددددددها للحصددددددددول
علدددددددددى مشدددددددددورة أو تمثيدددددددددل قدددددددددانوني لحمايدددددددددة
مصدددددددالح الماااااااؤمن لاااااااه فيمدددددددا يتعلدددددددق بحاااااااد
مسااااااااؤولية عاااااااان البيانااااااااات أو حااااااااد أمااااااااان
الشبكة.
تشددددددمل مصاااااااريف التمثياااااال القااااااانوني التكدددددداليف
المرتبطدددددددددددددة بدددددددددددددالتحقيق فدددددددددددددي اإلجدددددددددددددراءات
التنظيمية وتعديلها والدفاع عنها.
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الخساااااااارة [أو الخساااااااائر] يدددددددراد بهدددددددا األحكدددددددام
القضدددددددددددائية والتسدددددددددددويات وأحكدددددددددددام التحكددددددددددديم،
والتكددددداليف ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك ،علدددددى سدددددبيل المثدددددال
ال الحصددددددددددر ،التعويضددددددددددات عددددددددددن األضددددددددددرار
وصدددددددددناديق تعدددددددددويض المسدددددددددتهلك والغرامدددددددددات
والعقوبدددددددددددددددددات والتعويضدددددددددددددددددات الجزائيدددددددددددددددددة
والتحذيريددددددددة فيمددددددددا يتعلددددددددق بمطالبااااااااة مغطدددددددداة
بموجدددددب هدددددذه الوثيقدددددة إلدددددى الحدددددد الدددددذي يسدددددمح
بددددده القدددددانون  .تشدددددمل الخساااااارة أيضدددددا ً تكااااااليف
الدفاع ومصاريف التمثيل القانوني.

17-2

البرمجياااااااااات الخبيثاااااااااة يدددددددددراد بهدددددددددا أي رمدددددددددز
برمجي تم تصميمه من أجل:
( )1محدددددو أو حجدددددب الوصدددددول إلدددددى البياندددددات أو
إتالفهدددا ،بمدددا فدددي ذلدددك علدددى سدددبيل المثدددال ال
الحصر ،برمجيات الحجب مقابل فدية؛
( )2إتالف أو تعطيل أي شبكة أو نظام؛
( )3التحايددددددل علددددددى أي منددددددت أو خدمددددددة ألمددددددن
الشبكة.

18-2

حد المسؤولية عن الوسائط ،يراد به:
( )1انتهدددددداك أي حقددددددوق طبددددددع ونشددددددر أو ملكيددددددة
أو شددددددددددعار أو عالمددددددددددة تجاريددددددددددة أو اسددددددددددم
تجاري أو اسم نطاق؛
( )2االنتحدددددددددددال أو القرصدددددددددددنة أو اخدددددددددددتالس أو
سرقة األفكار؛
( )3التشدددددهير ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك االسدددددتخفاف بدددددأي
منت أو خدمة؛
( )4أي انتهدددددددداك للسددددددددرية أو التعدددددددددي علددددددددى أو
التدخل في أي حق في الخصوصية
وذلدددددددددك دائمدددددددددا ً مشدددددددددروط بدددددددددأن يقدددددددددع حاااااااااد
المسااااااااااؤولية عاااااااااان الوسااااااااااائط هددددددددددذا أثندددددددددداء
الممارسدددددددات التجاريدددددددة المعتدددددددادة للماااااااؤمن لاااااااه
وأن يقدددددددع حاااااااد المساااااااؤولية عااااااان الوساااااااائط
هدددددذا فدددددي تااااااريخ األثااااار الرجعاااااي المحددددددد فدددددي
جدول الوثيقة أو بعده.

19-2

اتفاقياااااااة خااااااادمات التااااااااجر يدددددددراد بددددددده اتفاقيدددددددة
تعاقديدددددددددة بدددددددددين الماااااااااؤمن لاااااااااه وأي مؤسسدددددددددة
أخددددددرى تسددددددمح للمااااااؤمن لااااااه بقبددددددول الدددددددفعات
عن طريق بطاقة االئتمان أو الخصم.
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حد أمان الشبكة يعني:
( )1نقددددددددل أي برمجيااااااااات خبيثااااااااة مددددددددن شددددددددبكة
الماااااااؤمن لاااااااه ،أو مدددددددن شدددددددبكة أي مااااااازود
خدمات سحابية؛
( )2الفشددددددددددل فددددددددددي تددددددددددأمين نظددددددددددام أو شددددددددددبكة
كمبيدددددوتر الماااااؤمن لاااااه والتدددددي تدددددؤدي إلدددددى
ولوج غير مصرح به؛
( )3الفشدددددل فددددددي منددددددع هجمدددددات الحرمددددددان مددددددن
الخدمدددددددة التدددددددي يدددددددتم إطالقهدددددددا مدددددددن شدددددددبكة
المااااااااؤمن لااااااااه أو مددددددددن شددددددددبكة أي ماااااااازود
الخدمات السحابية،
وذلدددددددك دائمدددددددا ً مشدددددددروط بدددددددأن يقدددددددع حاااااااد
أماااااااان الشااااااابكة هدددددددذا فدددددددي تااااااااريخ األثااااااار
الرجعااااااي المحددددددددد فدددددددي جددددددددول الوثيقدددددددة أو
بعده.

21-2

تكاااااااااااليف اإلخطااااااااااار يددددددددددراد بهددددددددددا الرسدددددددددددوم
والتكدددددددداليف والنفقددددددددات المعقولددددددددة فيمددددددددا يتعلددددددددق
بإخطددددددددددددار أي شددددددددددددخص طبيعددددددددددددي أو كيددددددددددددان
قددددددانوني تعرضددددددت بياناتدددددده أو معلوماتدددددده أو قددددددد
تتعددددددرض للتلددددددف ،أو تكلفددددددة إخطددددددار أي سددددددلطة
مختصددددددددة بحمايددددددددة البيانددددددددات أو مددددددددا يعادلهددددددددا،
نتيجدددددددددة لوقدددددددددوع حاااااااااد المساااااااااؤولية عاااااااااان
البيانات.

22-2

خطااااااأ المشااااااغل يددددددراد بدددددده محددددددو أو إتددددددالف أو
تعددددددديل بيانددددددات أو بددددددرام المااااااؤمن لااااااه عدددددددن
طريدددددددق أحدددددددد المدددددددوظفين أو مااااااازود الخااااااادمات
السحابية.

23-2

غراماااااااات قطااااااااع بطاقاااااااات الساااااااداد وتكااااااااليف
التقيااااايم يدددددراد بهدددددا جميدددددع المبدددددالغ التدددددي يتعدددددين
علددددددى المااااااؤمن لااااااه سدددددددادها بموجددددددب اتفاقيااااااة
خااااااااااادمات التااااااااااااجر عقدددددددددددب وقددددددددددوع حاااااااااااد
المسااااااؤولية عاااااان البيانااااااات الددددددذي يددددددؤدي إلددددددى
إخددددددالل بمعيددددددار أمددددددان بيانددددددات قطدددددداع بطاقددددددات
السدددددداد ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك علدددددى سدددددبيل المثدددددال ال
الحصددددددددر ،الغرامددددددددات وأتعدددددددداب إدارة الحدددددددداالت
ورسددددددوم عدددددددم االمتثددددددال وإعددددددادة األمددددددوال فددددددي
المعددددددددامالت االحتياليدددددددددة ،والتكدددددددداليف المتكبددددددددددة
إلعدددددددددادة إصددددددددددار البطاقدددددددددة وتعيدددددددددين محقاااااااااق
جنائي في بطاقات السداد.

24-2

ماااااادة التااااااأمين يددددددراد بهددددددا المدددددددة المحددددددددة فددددددي
البند  2من جدول الوثيقة.
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25-2

حامااااال الوثيقاااااة يدددددراد بددددده الكيدددددان المدددددذكور فدددددي
البند  1من جدول الوثيقة.

26-2

تكاااااااليف العالقااااااات العامااااااة يددددددراد بهددددددا الرسددددددوم
والتكددددددددداليف والنفقدددددددددات المعقولدددددددددة التدددددددددي يدددددددددتم
سدددددددادها بموافقددددددة خطيددددددة مسددددددبقة مددددددن المااااااؤمن
لديااااااه ،والتددددددي يتعددددددين عدددددددم حجبهددددددا إال لسددددددبب
معقدددددددول ،للحصدددددددول علدددددددى المشدددددددورة والددددددددعم
لحمايددددددددة سددددددددمعة المااااااااؤمن لااااااااه أو تخفيددددددددف أي
ضرر عليها.

27-2

تكاليف التصوي يراد بها أي مما يلي

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

تكاليف مراقبة االئتمان؛
تكاليف االبتزاز السيبراني؛
تكاليف استرداد البيانات؛
تكاليف األدلة الجنائية؛
تكاليف التمثيل القانوني؛
تكاليف اإلخطار؛ و
تكاليف العالقات العامة.

28-2

مبلااااا االحتفاااااا يدددددراد بددددده المبلدددددغ المبدددددين فدددددي
البند  4من جدول الوثيقة.

29-2

تااااااااريخ األثااااااار الرجعاااااااي يدددددددراد بددددددده التددددددداريخ
المبددددددين فددددددي الجدددددددول ،بحيددددددث تسددددددتثني الوثيقددددددة
أي خسااااااااارة أو خسااااااااارة انقطاااااااااع األعمااااااااال أو
تكااااااااليف التصاااااااوي القائمدددددددة علدددددددى أو الناتجدددددددة
عدددددن المتعلقدددددة بدددددأي حددددددث مدددددن أحااااادا انقطااااااع
األعمااااااال أو حااااااد المسااااااؤولية عاااااان البيانااااااات
أو حااااااد المسااااااؤولية عاااااان الوسااااااائط أو حااااااد
أمااااااان الشاااااابكة الددددددذي وقددددددع أو يحتمددددددل وقوعدددددده
أو يُدددددددددعى بوقوعدددددددده أو ارتكابدددددددده قبددددددددل تاااااااااريخ
األثر الرجعي.

30-2

الولااااوج غياااار المصاااارح بااااه يددددراد بدددده اسددددتخدام
نظددددددددام الكمبيددددددددوتر أو البنيددددددددة التحتيددددددددة لشددددددددبكة
المااااااااااؤمن لااااااااااه مددددددددددن قبددددددددددل أي شددددددددددخص أو
أشدددددخاص غيدددددر مخدددددولين للقيدددددام بدددددذلك ،بمدددددا فدددددي
ذلك الموظفين.

30-2

فتااااااارة االنت اااااااار يدددددددراد بهدددددددا عددددددددد السددددددداعات
الموضددددددحة فددددددي البنددددددد  4مددددددن جدددددددول الوثيقددددددة
والتددددددي يجددددددب أن تنقضددددددي بعددددددد حااااااد انقطاااااااع
األعمااااااال قبددددددل االتفدددددداق علددددددى حدددددددوث خسااااااارة
انقطاااااااااااع األعمااااااااااال .سدددددددددديتم تطبيددددددددددق فتاااااااااارة
االنت ار على كل حد انقطاع األعمال.
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.3

االستثناءات

لدددددددن يكدددددددون الماااااااؤمن لدياااااااه مسدددددددؤوالً عدددددددن سدددددددداد أي
مددددددددفوعات أو تقدددددددديم أي منفعدددددددة أو خدمدددددددة فيمدددددددا يتعلدددددددق
بأي مطالبة أو خسارة:
1-3

عدددددددن حددددددداالت الوفددددددداة أو اإلصدددددددابة الجسددددددددية أو
فقددددددان أو تلدددددف الممتلكدددددات الماديدددددة ،ومدددددع ذلدددددك
ال ينطبددددددق هددددددذا االسددددددتثناء علددددددى األلددددددم النفسددددددي
أو اإلصددددددددددددددابة العقليددددددددددددددة نتيجددددددددددددددة لحااااااااااااااد
المساااااااؤولية عااااااان البياناااااااات أو حاااااااد أماااااااان
الشااااااااااابكة .تفاديدددددددددددا ً للشدددددددددددك فدددددددددددإن البياندددددددددددات
المحفوظددددددددة بصدددددددديغة إلكترونيددددددددة ال تعددددددددد مددددددددن
الممتلكات المادية.

2-3

أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تنشدددددددأ عدددددددن أو تُعدددددددزى
إلددددددددى أو تددددددددنجم عددددددددن أي واقعددددددددة أو ظددددددددرف أو
مطالبددددددة أو فقددددددد يكددددددون معروفددددددا ً لدددددددى المااااااؤمن
له قبل بدء مدة التأمين.

3-3

أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تنشدددددددأ عدددددددن أو تُعدددددددزى
إلددددددددى أو تدددددددددنجم عدددددددددن أي أعمدددددددددال متعمددددددددددة أو
إجراميددددددددددددددددة أو احتياليددددددددددددددددة أي يرتكبهددددددددددددددددا أو
يتغاضدددددددددددى عنهدددددددددددا أي مددددددددددددير أو شدددددددددددريك أو
عضو مجلس إدارة لدى المؤمن له.

4-3

أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تنشدددددددأ عدددددددن فشدددددددل أو
تعطددددددددددددل أو انقطدددددددددددداع الطاقددددددددددددة أو خدددددددددددددمات
المرافدددددددددق أو األقمدددددددددار الصدددددددددناعية أو خددددددددددمات
االتصددددددداالت الخارجيدددددددة التدددددددي ال تكدددددددون تحدددددددت
السيطرة التشغيلية المباشرة للمؤمن له.

5-3

أي خساااااارة أو مطالبة تنشدددددأ عن أي فعل مادي من
أفعددددال الحرب أو الغزو أو العمليددددات الحربيددددة أو
الحروب األهلية أو أعمال الشدددغب أو االضدددطرابات
المدنية أو التمرد أو الثورة أو العصيان أو االنتفاضة
المدنية.

6-3

أي خسااااااارة أو مطالبااااااة تنشددددددأ عددددددن أي إفددددددالس
أو تصددددددددددفية أو إعسددددددددددار المااااااااااؤمن لااااااااااه أو أي
شدددددخص آخدددددر ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك أي مدددددن مااااازودي
الخدمات السحابية.
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7-3

فددددددي حدددددددود مددددددا إذا كانددددددت هددددددذه التغطيددددددة و/أو
السدددددددددددداد و/أو الخدمدددددددددددة و/أو المنفعدددددددددددة و/أو أي
عمددددددل أو نشدددددداط يمارسدددددده المااااااؤمن لااااااه والددددددذي
تنشدددددددأ عنددددددده المطالباااااااة أو الخساااااااارة ينتهدددددددك أي
عقوبدددددددات تجاريدددددددة أو اقتصدددددددادية سدددددددارية أو أي
قدددددانون أو أي الئحدددددة فدددددي جميدددددع أنحددددداء العدددددالم.
يسدددددددود هددددددددذا البندددددددد علددددددددى جميدددددددع النصددددددددوص
األخرى الواردة في هذه الوثيقة.

8-3

أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تنشدددددددأ عدددددددن أو تمثدددددددل
تكدددددددددداليف ترقيددددددددددة أو تحسددددددددددين أي تطبيددددددددددق أو
نظام أو شبكة تخص المؤمن له.

9-3

أ) أي خسارة أو مطالبة تُقام ضد أي مدير أو
مسؤول لدى المؤمن له بصفتهم تلك؛
ب) أي خساااااااااارة أو مطالباااااااااة تنشدددددددددأ عدددددددددن أي
التدددددددددزام مسدددددددددتحق علدددددددددى الماااااااااؤمن لاااااااااه
كصددددددددددداحب عمدددددددددددل أو صددددددددددداحب عمدددددددددددل
محتمدددددل تجددددداه أي موظدددددف ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك
المطالبددددددددات المتعلقددددددددة بالفصددددددددل التعسدددددددددفي
أو بموجددددددددب أي عقددددددددد عمددددددددل أو بموجددددددددب
أي عقددددددددددددددد تعيددددددددددددددين ألي استشدددددددددددددداري أو
بموجدددددددددب أي عقدددددددددد تددددددددددريب أو توظيدددددددددف
خبرة عمل؛
ج) أي خساااارة أو مطالباااة سدددواء أكاندددت مدددن قِبدددل
أي موظددددف أو خددددالف ذلددددك ،يددددزعم حصددددول
تحدددر جنسدددي أو تمييدددز عرقدددي أو غيدددره مدددن
أشددددكال المضددددايقة أو التمييددددز أو التحيددددز علددددى
أسددددداس الجدددددنس أو علدددددى أسددددداس عرقدددددي أو
إثندددددددي أو اإلعاقددددددددة أو الميدددددددول الجنسددددددددية أو
العمددددددر أو التمييددددددز أو االضددددددطهاد الددددددديني أو
التمييز أو اإليذاء من أي نوع آخر.

10-3

أ) أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تكدددددددون ،بصدددددددورة
مباشدددددرة أو غيدددددر مباشدددددرة ،ناشدددددئة أو ناجمدددددة
عددددن مددددادة األسبسددددتوس (الحريددددر الصددددخري)
أو أي خسدددددددارة أو إصدددددددابة أو تلدددددددف متعلدددددددق
بمدددادة األسبسدددتوس سدددواء بسدددبب اسدددتخدامه أو
وجدددددددوده أو اكتشدددددددافه أو إزالتددددددده أو نقلددددددده أو
تجنبه أو التعرض له؛
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ب) أي خساااااارة أو مطالباااااة تنشدددددأ عدددددن أو تقدددددوم
علددددددى أو تُعددددددزى إلددددددى أو ناجمددددددة ،بصددددددورة
مباشرة أو غير مباشرة ،عن أي مما يلي:
 )1اإلشددددعاعات المؤينددددة أو التلددددوث عددددن طريددددق
النشددداط اإلشدددعاعي أو مدددن أي وقدددود ندددووي أو
من أية نفايات نووية .؛
 )2الخصدددددائص المشدددددعة أو السدددددامة أو المتفجدددددرة
أو غيرهدددددددا مدددددددن الخصدددددددائص الخطدددددددرة ألي
مركدددددب انفجددددداري ندددددووي أو مكدددددون ندددددووي
فيها.
ج) أي خساااااارة أو مطالباااااة تنشدددددأ عدددددن أو تقدددددوم
علددددددى أو تُعددددددزى إلددددددى أو ناجمددددددة ،بصددددددورة
مباشدددددرة أو غيدددددر مباشدددددرة ،عدددددن أو تنطدددددوي
بدددأي شدددكل مدددن األشدددكال علدددى التفريدددغ الفعلدددي
أو المددددددعى بددددده أو المهددددددد بددددده للملوثدددددات أو
انتشارها أو إطالقها أو تسربها،
د) أي خساااااارة أو مطالباااااة تنشدددددأ عدددددن أو تقدددددوم
علدددى أو تُعدددزى إلدددى أو ناجمدددة عدددن أي مجدددال
كهرومغنطيسدددددي أو إشدددددعاع كهرومغناطيسدددددي
أو الكهرومغناطيسدددددية المبيندددددة تعاريفهدددددا فيمدددددا
يلي أدناه:
 )1المجددددددددال الكهرومغناطيسددددددددي يعنددددددددي أي
مجدددال قدددوة يتدددألف مدددن مكوندددات كهربائيدددة
ومغناطيسية مرتبطة ببعضها البعض؛
 )2اإلشدددددددعاع الكهرومغناطيسدددددددي يعندددددددي أي
تتابع للموجات الكهرومغناطيسية؛
 )3الكهرومغناطيسدددددددية تعندددددددي المغناطيسدددددددية
التدددددددي يدددددددتم تطويرهدددددددا بواسدددددددطة تيدددددددار
الكهرباء.
11-3

أي خسااااااارة أو مطالبااااااة تنشددددددأ عددددددن أي حريددددددق
أو صددددددددددددددددداعقة أو انفجدددددددددددددددددار أو طدددددددددددددددددائرة أو
اصطدام أو أي خطر طبيعي آخر.

12-3

أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تنشدددددددأ عدددددددن فقددددددددان أي
وسددددائط محمولددددة غيددددر مشددددفرة مددددن قبددددل المااااؤمن
لاااه؛ تتضدددمن هدددذه الوسدددائط ،علدددى سدددبيل المثدددال ال
الحصددددر :أجهددددزة الكمبيددددوتر المحمولددددة والهواتددددف
الذكيدددددددة واألجهدددددددزة اللوحيدددددددة وذواكدددددددر تخدددددددزين
البيانات.

15
©Talbot Underwriting Limited 2018

RAKNIC SIMPLY CYBER TERMS & CONDITION V1.0

13-3

أي خسااااااارة أو مطالبااااااة تنشددددددأ عددددددن أي انتهدددددداك
لتشددددريعات مكافحددددة البريددددد العشددددوائي أو التسددددويق
عبر الهاتف في جميع أنحاء العالم.

14-3

أي خساااااااارة أو مطالباااااااة تنشدددددددأ عدددددددن التحويدددددددل
اإللكترونددددددددي أليددددددددة أمددددددددوال أو مبددددددددالغ أو سددددددددلع
مملوكددددددة للمااااااؤمن لااااااه ،أو يكددددددون المااااااؤمن لااااااه
مسؤوالً عنها قانونا ً.

15-3

أي خسااااااارة أو مطالبااااااة تنشددددددأ عددددددن أي التدددددددزام
تعاقدددددي يتحملدددده المااااؤمن لااااه ،مددددا لددددم تكددددن هددددذه
المسدددددؤولية قدددددد أرفقدددددت فدددددي غيددددداب ذلدددددك العقدددددد.
ال ينطبدددددددددق هدددددددددذا االسدددددددددتثناء علدددددددددى التغطيدددددددددة
التأمينية الواردة في البند.4-1

16-3

أي خساااارة أو مطالباااة تنشدددأ عدددن االسدددتيالء علدددى
أو انتهددددددددداك بدددددددددراءات االختدددددددددراع أو األسدددددددددرار
التجارية.

17-3

أي خساااارة أو مطالباااة تنشدددأ عدددن اإلخفددداق الفعلدددي
أو المزعوم في تقديم أي خدمات مهنية.
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4

أحـــكـــــام
عــامـــــــة

حد المسؤولية
1-4

حدددددددد المسدددددددؤولية الموضدددددددح فدددددددي البندددددددد  3مدددددددن
جددددددددول الوثيقدددددددة هدددددددو الحدددددددد األقصدددددددى للمبلدددددددغ
الدددددذي سددددديدفعه المدددددؤمن لديددددده بموجدددددب الوثيقدددددة،
بمدددددا فدددددي ذلدددددك تكااااااليف الااااادفاع ،بغدددددض النظدددددر
عن عدد المطالبات بموجب الوثيقة.

المطالبات ذات الصلة
2-4

أي خساااااااااارة انقطااااااااااع األعماااااااااال أو تكااااااااااليف
التصااااوي أو مطالبااااات أو خسااااائر بموجددددب كافددددة
األقسددددام المعمددددول بهددددا فددددي هددددذه الوثيقددددة ،والتددددي
تنشدددأ بشدددكل مباشدددر أو غيدددر مباشدددر عدددن أو تدددرتبط
بددددأي طريقددددة بددددنفس السددددبب أو الحدددددث األصددددلي،
سددديتم اعتبارهدددا مطالبدددة واحددددة ،يدددتم اإلبدددال عنهدددا
فددددددي تدددددداريخ أول مطالبددددددة مددددددن هددددددذا القبيددددددل .أي
مطالباااااااات أو خساااااااائر بموجدددددددب كافدددددددة األقسدددددددام
المعمدددول بهدددا فدددي هدددذه الوثيقدددة ،والتدددي تدددؤدي إلدددى
اسدددتحقاق التغطيدددة بموجدددب أكثدددر مدددن قسدددم واحدددد،
ستعتبر مطالبة واحدة.

إدارة المطالبات واإلشعارات
3-4

يعتبدددددددددر شااااااااارطا مسااااااااابقا لتترتدددددددددب مسدددددددددؤولية
المااااااااااؤمن لديااااااااااه أن يددددددددددتم إرسددددددددددال جميددددددددددع
إشددددددددعارات المطالبااااااااات أو الخسااااااااائر أو حااااااااد
انقطااااااااااع األعماااااااااال إلدددددددددى مدددددددددزود االسدددددددددتجابة
للحدددددوادث المتفدددددق عليددددده كمدددددا هدددددو مفصدددددل فدددددي
جددددددددول الوثيقددددددددة ،فددددددددي أقددددددددرب وقددددددددت ممكددددددددن
عمليددددداً ،ولكدددددن فدددددي جميدددددع األحدددددوال خدددددالل مدددددا
ال يتجدددددداوز ( 7سددددددبعة) أيددددددام مددددددن تدددددداريخ علددددددم
المااااااؤمن لااااااه علددددددم مثددددددل هددددددذا الحدددددددث .يتعددددددين
علدددددى الماااااؤمن لاااااه تقدددددديم المعلومدددددات والوثدددددائق
المتعلقددددددة بالحددددددادث التددددددي قددددددد يطلبهددددددا المااااااؤمن
لديه وفقا ً لتقديره الخاص.
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4-4

يجددددوز للمااااؤمن لااااه إخطددددار المااااؤمن لديااااه عددددن
الظدددددروف التدددددي قدددددد يكدددددون مدددددن المتوقدددددع بشدددددكل
معقدددددددول أن تددددددددؤدي إلدددددددى نشددددددددوء مطالبااااااااة وأن
يحددددددد أسدددددباب توقدددددع مثدددددل هدددددذه المطالباااااة .فدددددي
حدددددال تدددددم تقددددددديم أي إخطدددددار مددددددن هدددددذا القبيددددددل،
فددددددإن أي مطالبااااااة يددددددتم تقددددددديمها بشددددددكل مباشددددددر
أو غيدددددددر مباشدددددددر الحقدددددددا ً ضدددددددد الماااااااؤمن لاااااااه،
والتدددددددي تنشدددددددأ عدددددددن هدددددددذه الظدددددددروف أو تكدددددددون
مرتبطدددددة بهدددددا بدددددأي شدددددكل مدددددن األشدددددكال سددددديتم
اعتبارهددددا علددددى أندددده قددددد تددددم تقددددديمها فددددي الوقددددت
الدددددددددذي قددددددددددم فيددددددددده الماااااااااؤمن لاااااااااه إخطدددددددددارا ً
بالظروف إلى المؤمن لديه.

5-4

يعتبدددددددددر شااااااااارطا مسااااااااابقا لتترتدددددددددب مسدددددددددؤولية
المااااااؤمن لديااااااه أندددددده ال يجددددددوز ألي مااااااؤمن لااااااه
قبدددددددددول أو تحمدددددددددل أي مسدددددددددؤولية ،أو الددددددددددخول
فدددددددي أي اتفددددددداق تسدددددددوية أو الموافقدددددددة علدددددددى أي
حكددددددم فيمددددددا يتعلددددددق بددددددأي مطالبااااااة دون موافقددددددة
خطيدددددة مسدددددبقة مدددددن الماااااؤمن لدياااااه ،وال يجدددددوز
حجددددددددب هددددددددذه الموافقددددددددة أو تأخيرهددددددددا ألسددددددددباب
غير معقولة.

6-4

يعتبدددددددددر شااااااااارطا مسااااااااابقا لتترتدددددددددب مسدددددددددؤولية
الماااااؤمن لدياااااه أنددددده يتعدددددين علدددددى الماااااؤمن لاااااه،
بمددددا فددددي ذلددددك أي محددددام يعيندددده المااااؤمن لااااه ،أن
يتعددددددددداون مدددددددددع الماااااااااؤمن لدياااااااااه (ووكالئددددددددده)،
للتحقيدددددددددق فدددددددددي أي مطالباااااااااة أو حددددددددددث مدددددددددن
أحااااااااادا انقطااااااااااع األعماااااااااال وتقدددددددددديم جميدددددددددع
المعلومددددددددددددات والمسددددددددددددتندات التددددددددددددي يطلبهددددددددددددا
المااااااااؤمن لديااااااااه (ووكالئدددددددده) حسددددددددب تقددددددددديره
وحده.

تكاليف الدفاع ومصاريف التمثيل القانوني
7-4

مدددددددع مراعددددددداة امتثدددددددال الماااااااؤمن لاااااااه ألحكدددددددام
الفقددددددددددددددددددددددددرات  3-4و  5-4و  6-4وحاااااااااااااااااااااااااد
المساااااااااؤولية ومبلااااااااا االحتفاااااااااا المنصدددددددددوص
عليددددددده فدددددددي جددددددددول الوثيقدددددددة ،يوافدددددددق المدددددددؤمن
لديددددده علدددددى سدددددداد تكااااااليف الااااادفاع علدددددى أسددددداس
مسددددددددددتمر وقبددددددددددل التصددددددددددرف النهددددددددددائي فددددددددددي
المطالبااااااة .يوافددددددق المااااااؤمن لااااااه علددددددى اعددددددادة
جميددددع تكااااااليف الااااادفاع هدددددذه فدددددي حدددددال تبدددددين أن
المطالبة باطلة.
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تغير السيطرة
فددددددي حددددددال أصددددددبح أي شددددددخص أو مجموعددددددة أو
كيددددددان خدددددددالل فتااااااارة التاااااااأمين مسددددددديطرا ً علدددددددى
أكثددددددددر مددددددددن  ٪50مددددددددن رأس المددددددددال ال ُمصدددددددددر
لحاماااااال الوثيقااااااة أو فددددددي تكددددددوين مجلددددددس إدارة
حاماااااال الوثيقااااااة ،فسدددددديتم تقييددددددد التغطيددددددة التددددددي
توفرهددددددا هددددددذه الوثيقددددددة بحيددددددث ال تنطبددددددق سددددددوى
علدددددددى المطالباااااااات المتعلقدددددددة بأحااااااادا انقطااااااااع
األعمااااااااااااال أو أحاااااااااااادا المسااااااااااااؤولية عاااااااااااان
البيانااااااااات أو أحاااااااادا أمااااااااان الشاااااااابكة التددددددددي
تحددددددددث قبدددددددل التددددددداريخ الفعلدددددددي لهدددددددذا البيدددددددع أو
الددددددددددددم أو االنددددددددددددماج أو االسدددددددددددتحواذ علدددددددددددى
السددددديطرة ،مدددددا لدددددم يوافدددددق الماااااؤمن لدياااااه علدددددى
تمديدددددددددد التغطيدددددددددة بموجدددددددددب الوثيقدددددددددة ووافدددددددددق
حامااااااااال الوثيقاااااااااة علدددددددددى شدددددددددروط أي تمديدددددددددد
للتغطية التأمينية.

8-4

التنازل
ال يمكددددددن التنددددددازل عددددددن هددددددذه الوثيقددددددة وال عددددددن
أي حقددددددددددوق بموجبهددددددددددا دون موافقددددددددددة خطيددددددددددة
مسبقة من المؤمن لديه.

9-4

إلغاء الوثيقة
10-4

يجددددوز لحامااااال الوثيقااااة إلغددددداء هددددذه الوثيقدددددة فدددددي
أي وقددددددت عددددددن طريددددددق إرسددددددال إشددددددعار خطددددددي
إلددددددددى المااااااااؤمن لديااااااااه ويكددددددددون هددددددددذا اإللغدددددددداء
سدددداري المفعددددول بعددددد  10أيددددام عمددددل مددددن تلقددددي
هددددددذا اإلشددددددعار مددددددن قبددددددل المااااااؤمن لديااااااه .فددددددي
هددددددذه الحالددددددة ،يتعددددددين علددددددى المااااااؤمن لديااااااه أن
يدددددددرد للماااااااؤمن لاااااااه أي قسدددددددط غيدددددددر مسدددددددتحق
يحسدددددب بمعددددددل تناسدددددبي مدددددن القسدددددط السدددددنوي،
إال فددددددي حددددددال وجددددددود مطالبااااااة وفقددددددا ً لتعريفهددددددا
المحددددددددددد بموجدددددددددب البندددددددددد  1-4بعدددددددددد أن تدددددددددم
إخطدددداره قبدددددل تدددداريخ اإللغددددداء وفددددق تلدددددك الحالدددددة
لدددددن يدددددتم رد أي أمدددددوال ،مدددددا لدددددم يوافدددددق الماااااؤمن
لديه على خالف ذلك.
ال يجددددددوز للمااااااؤمن لديااااااه إلغدددددداء هددددددذه الوثيقددددددة
إال بسددددددبب عدددددددم سددددددداد قسددددددط التددددددأمين ،وعنددددددد
انتهاء فترة إنذار ال تقل عن  30يوما ً.
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القانون المعمول به
11-4

تخضددددددع هددددددذه االتفاقيدددددددة وأي نددددددزاع أو مطالبدددددددة
بدددددددين الماااااااؤمن لاااااااه والماااااااؤمن لدياااااااه أو فيمدددددددا
يتعلددددددق بهددددددا أو بموضددددددوعها أو صددددددياغتها (بمددددددا
فدددددددددي ذلدددددددددك المنازعدددددددددات أو الددددددددددعاوى غيدددددددددر
التعاقديدددددة) وتفسدددددر وفقدددددا ً للقدددددانون المعمدددددول بددددده
المنصددددددوص عليهددددددا فددددددي البنددددددد  8مددددددن جدددددددول
الوثيقددددددة .إذا تبددددددين أن أي بنددددددد مددددددن بنددددددود هددددددذه
الوثيقددددددة باطددددددل أو غيددددددر قددددددانوني أو غيددددددر قابددددددل
لإلنفدددداذ إلددددى حددددد مددددا ،فسدددديتم اسددددتبعاد هددددذا البنددددد
فدددددي حددددددود ذلدددددك الدددددبطالن أو عددددددم القانونيدددددة أو
عدددددددم القابليددددددة لإلنفدددددداذ وسددددددتظل جميددددددع البنددددددود
األخددددددرى فددددددي هددددددذه الوثيقددددددة سددددددارية المفعددددددول
بكامل األثر والنفاذ.

التحكيم
12-4

يجددددددب إحالددددددة جميددددددع المنازعددددددات الناشددددددئة عددددددن
هددددددددذه الوثيقددددددددة أو فيمددددددددا يتعلددددددددق بهددددددددا أو فيمددددددددا
يتعلدددددددق بدددددددأي عالقدددددددة قانونيدددددددة مرتبطدددددددة بهدددددددذه
الوثيقدددددددددة أو مسدددددددددتمدة منهدددددددددا ،إلدددددددددى التحكددددددددديم
للفصددددددل فيهددددددا علددددددى يددددددد محكددددددم وفددددددق قواعددددددد
التحكدددددديم لدددددددى مركددددددز دبددددددي المددددددالي العددددددالمي-
محكمدددددددددة لنددددددددددن للتحكددددددددديم الددددددددددولي (القدددددددددانون
المعمدددددول بددددده المبدددددين ي البندددددد  8مدددددن الجددددددول)
والتدددددددي تعتبدددددددر متضدددددددمنة باإلشدددددددارة إليهدددددددا فدددددددي
هدددددددذا البندددددددد .تصددددددددر كافدددددددة قدددددددرارات التحكددددددديم
باللغدددددددددة االنجليزيدددددددددة ويجدددددددددري التحكددددددددديم فدددددددددي
مركدددددز التحكددددديم بمركدددددز دبدددددي المدددددالي العدددددالمي-
محكمددددددددة لندددددددددن للتحكدددددددديم الدددددددددولي فددددددددي دبددددددددي
باإلمدددددددارات العربيدددددددة المتحددددددددة وتعقدددددددد جلسدددددددات
التحكيم في دبي.
يلتددددددزم الطرفددددددان باالتفدددددداق علددددددى تعيددددددين محكددددددم
صددددددا لديدددددده مددددددا ال
منفددددددرد ،علددددددى أن يكددددددون شخ ً
يقددددل عددددن خمددددس عشددددرة سددددنة مددددن الخبددددرة فددددي
التدددددأمين و  /أو إعدددددادة التدددددأمين (قدددددد تشدددددمل هدددددذه
الخبددددددددرة ،علددددددددى سددددددددبيل المثددددددددال ال الحصددددددددر،
الخبددددددددرة القانونيددددددددة فددددددددي النزاعددددددددات المتعلقددددددددة
بالتددددددددددأمين و  /أو بإعددددددددددادة التددددددددددأمين) ،خددددددددددالل
شددددهر تقددددويمي واحددددد مددددن تدددداريخ طلددددب اللجددددوء
إلدددددى التحكددددديم الخطدددددي الدددددذي يسدددددلم مدددددن قبدددددل أي
مدددددددن الطدددددددرفين .وإذا لدددددددم يدددددددتم االتفددددددداق علدددددددى
تعيدددددين محكدددددم منفدددددرد ،فإنددددده يدددددتم تعيدددددين المحكدددددم
مدددددددن جاندددددددب محكمدددددددة لنددددددددن للتحكددددددديم الددددددددولي
وفدددددق قواعدددددد التحكددددديم الخاصدددددة بدددددـ مركدددددز دبدددددي
المدددددددددالي العدددددددددالمي -محكمدددددددددة لنددددددددددن للتحكددددددددديم
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الددددددددولي (مدددددددع األخدددددددذ فدددددددي االعتبدددددددار الخبدددددددرة
المطلوبة الموضحة أعاله).
يصددددددددددددر قدددددددددددرار المحكدددددددددددم كتابدددددددددددةً باللغدددددددددددة
اإلنجليزيددددددة ويددددددذكر أسدددددداس القددددددرار الددددددذي تددددددم
اتخدددددداذه .لددددددن يقددددددوم المددددددؤمن لدددددده بددددددالطعن فددددددي
ولدددددددن يسدددددددعى لمراجعدددددددة أي قدددددددرار تحكددددددديم تدددددددم
إصددددددداره وفقددددددا ً إلجددددددراءات التحكدددددديم التددددددي تددددددتم
وفقًدددددا لهدددددذه االتفاقيدددددة ،باسدددددتثناء مدددددا تسدددددمح بددددده
قواعدددددد التحكددددديم الخاصدددددة بمركدددددز دبدددددي المدددددالي
العالمي -محكمة لندن للتحكيم الدولي.
ضمان التعويض والتسوية
13-4

يحدددددددق للماااااااؤمن لدياااااااه ،دون أن يكدددددددون لزامدددددددا ً
عليددددددده ،تدددددددولي السددددددديطرة والددددددددفاع وتسدددددددوية أي
مطالباااااااة أو تحقيدددددددق .يجدددددددوز للماااااااؤمن لديااااااااه،
فدددددددي أي مرحلدددددددة مدددددددن مراحدددددددل المطالباااااااة ،أن
يختددددددددار سددددددددداد حااااااااد المسااااااااؤولية أو أي مبلددددددددغ
يظدددددددددل مترصددددددددددا ً بعدددددددددد احتسددددددددداب أي دفعدددددددددة
(دفعات) سابقة.

14-4

يحددددددق للمااااااؤمن لديااااااه إجددددددراء أي تحقيددددددق يددددددراه
ضدددددروريا ً ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك علدددددى سدددددبيل المثدددددال
ال الحصدددددددددددر ،أي تحقيدددددددددددق يتعلدددددددددددق بالطلدددددددددددب
والبيانددددددددددات المقدمددددددددددة فيمددددددددددا يتعلددددددددددق بشددددددددددراء
الوثيقددددددددددة وفيمددددددددددا يتعلددددددددددق كددددددددددذلك بالتغطيددددددددددة
التأمينية.

15-4

فيمددددددا يتعلددددددق بددددددأي مطالبااااااة بموجددددددب القسددددددم -1
 ،1فددددددي حددددددال رفددددددض المااااااؤمن لااااااه الموافقدددددددة
علدددددددى التسدددددددوية التدددددددي يوصدددددددي بهدددددددا الماااااااؤمن
لديااااااه وقبددددددول المدددددددعي ،يجددددددوز للمااااااؤمن لااااااه
مواصدددددددددددلة الددددددددددددفاع والتحقيدددددددددددق فدددددددددددي تلدددددددددددك
المطالبااااااة .ومددددددع ذلددددددك ،سدددددديتم سددددددداد التكدددددداليف
والنفقددددددددددات اإلضددددددددددافية المتكبدددددددددددة مددددددددددن قبددددددددددل
الماااااااؤمن لاااااااه والماااااااؤمن لدياااااااه علدددددددى أسددددددداس
تناسددددددبي ،بحيددددددث يسدددددددد المااااااؤمن لديااااااه نسددددددبة
 ٪25منهدددددددددا ويتحمدددددددددل الماااااااااؤمن لاااااااااه نسدددددددددبة
.٪75

21
©Talbot Underwriting Limited 2018

RAKNIC SIMPLY CYBER TERMS & CONDITION V1.0

الطل
16-4

بمجدددددددرد قبدددددددولهم لهدددددددذه الوثيقدددددددة ،يقدددددددر جميدددددددع
المااااااؤمن لهاااااام علددددددى أن البيانددددددات الددددددواردة فددددددي
الطلددددددددب وأي طلددددددددب للتددددددددأمين إذا كانددددددددت هددددددددذه
الوثيقددددددددة عبددددددددارة عددددددددن تجديددددددددد ،وأن أي مددددددددواد
تكميليددددة مقدمددددة مددددع أي مددددن تلددددك الطلبددددات هددددي
عبددددددارة عددددددن إقددددددرارات صددددددادرة عددددددنهم وتعتبددددددر
جوهريددددددة فيمددددددا يخددددددص الددددددذي وافددددددق المااااااؤمن
لدياااااه علدددددى تحملددددده ويقدددددرون بدددددأن هدددددذه الوثيقدددددة
قدددددد صددددددرت بندددددا ًء علدددددى تلدددددك الطلبدددددات والمدددددواد
المقدمة من المؤمن لهم.

اساااااتخدام جااااادران الحماياااااة (الجااااادار النااااااري) وبااااارام
مكافحة الفيروسات والنسخ االحتياطي للبيانات
17-4

18-4

يعتبدددددددددر شااااااااارطا مسااااااااابقا لتترتدددددددددب مسدددددددددؤولية
الماااااؤمن لدياااااه أن يلتدددددزم المدددددؤمن لددددده بتنصددددديب
واإلبقددددداء علدددددى فعاليدددددة برندددددام جددددددار الحمايدددددة
ومكافحددددددة الفيروسددددددات مددددددن الدرجددددددة التجاريددددددة
عبر شبكة المؤمن له.
يعتبددددر شاااارطا مساااابقا لتترتددددب مسددددؤولية المااااؤمن
لديااااه أن يلتددددزم المااااؤمن لااااه ،أو ماااازود الخدمااااة
السااااااحابية لدددددددى المااااااؤمن لااااااه ،بعمددددددل نسددددددخة
احتياطيدددة للبياندددات الهامدددة علدددى األقدددل كدددل  7أيدددام.
عندددد نسدددخ هدددذه البياندددات إلدددى الوسدددائط المحمولدددة،
يتعدددددين اإلبقددددداء عليهدددددا فدددددي مكدددددان آمدددددن خدددددارج
الموقع.
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