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منزلك هو عاملك. فهو اأثمن ما متلك. ولكن، اأكرث البيوت اأمانا لي�ست مبناأى عن املخاطر. 

فهو عر�سة لكثري من الأمور الطارئة مثل احلوادث وال�سطو واحلرائق. فمن ال�سروري  

حماية منزلك من مثل هذه الطوارئ.

ميكنك العتماد على ميثاق ك�سريك تثق به كي يوفر لك احلماية املالية الالزمة ملنزلك 

�سد اأية خماطر �سائعة. كما ميكننا اأي�سا تغطية م�سئولياتك القانونية عندما تت�سبب 

ب�سورة عر�سية يف اإحداث اأ�سرار جلريانك اأو ممتلكات �ساحب العقار، كاأن حتطم كرة 

القدم اخلا�سة بطفلك النافذة الثمينة لأحد جريانك اأو اإحداث اإ�سرار بجدران منزلك 

املوؤجر من جراء احلرائق ب�سبب ترك املوقد ب�سورة عر�سية. رمبا ينزلق خادمك اأو 

خادمتك ب�سبب قطعة من ال�سابون ويوؤذي نف�سه/نف�سها. لي�س الأمر جمرد خدم يعملون 

لفرتة من الوقت، ولكنك تقع حتت التزام اأخالقي فيما يتعلق بتعوي�سهم عن تلك الإ�سابة. 

كما ميكن اأي�سا اأن تتعر�س للم�سئوولية القانونية ورمبا تق�سي املحكمة بتحملك قيمة معينة 

	كنوع من التعوي�س.

لي�س اأمامك اإل وثيقة تاأمني املنازل من ميثاق، امل�سممة كي ت�سمل ما �سبق ذكره من اأمور 

طارئة.

ملحة حول التغطية التي ي�سملها التاأمني

املباين

اإذا كنت متتلك املبنى، ميكنك التاأمني عليه �سد احلرائق والأخطار والأ�سرار العر�سية. 

كما ت�سمل التغطية التاأمينية ما يلي:

تكلفة اأماكن الإيواء البديلة  	.1

الأ�سرار العر�سية للموا�سري التي متر حتت الأر�س، اإلخ  	.2

الك�سر العر�سي للزجاج والرتكيبات ال�سحية 	.3

م�سئوليتك القانونية جتاه اأ�سحاب الأمالك فيما يتعلق بالإ�سابة اجل�سدية للطرف   	.4

الثالث اأو تلف املمتلكات  	

املحتويات

ي�سمل الغطاء التاأميني اأي�سا فقدان اأو تلف حمتويات منزلك ب�سبب احلرائق واملخاطر 

واحلوادث. كما ت�سمل التغطية ما يلي:

الأغذية املحفوظة يف الثالجات 	.1

فقدان الأموال ال�سخ�سية وبطاقات الئتمان 	.2

ال�ستخدام الحتيايل لبطاقات الئتمان 	.3

خ�سارة الإيجار اأو تكلفة الإيواء البديل 	.4

فقدان املفاتيح 	.5

فقدان املياه املقننة 	.6

م�سوؤوليتك القانونية كم�ستاأجر ملنزلك فيما يتعلق بالإ�سابة اجل�سدية للطرف الثالث    .7

اأو تلف املمتلكات  

م�سوؤوليتك القانونية جتاه �ساحب العقار كم�ستاأجر.  .8

الأمتعة ال�صخ�صية واملقتنيات الثمينة

ت�صمل التغطية اخلا�صة بنا الفقدان العر�صي اأو تلف الأمتعة ال�صخ�صية واملقتنيات الثمينة 

يف منزلك اأو عند ارتدائك لها اأو اأخذها يف اأي مكان خارجي يف العامل ملدة 60 يوم على 

الأكرث. اأنت بحاجة اإىل ذكر املقتنيات الثمينة التي تزيد قيمتها عن 5.000 درهم اإماراتي 

لكل وحدة واحدة.

تغطية احلوادث ال�صخ�صية لك ول�صريكك

اإذا حدث وتعر�صت اأنت اأو �صريكك حلادثة اأثناء تواجدك يف املنزل وت�صبب ذلك الأمر 

يف الوفاة اأو حدوث اإ�صابة ج�صدية، �صوف حت�صل على تعوي�ض مادي ثابت يف اإطار ذلك 

الغطاء التاأميني.

العمالة املنزلية

ي�صمل الغطاء التاأميني العمالة املنزلية مقابل قيمة ثابتة اإذا حدثت حادثة عند تاأديتهم 

اأعمالهم التي تت�صبب يف وفاتهم اأو اإ�صابتهم اجل�صدية.

كما ي�صمل الغطاء التاأميني التكاليف الطبية وتكاليف الرتحيل املرتبطة بالإ�صابة التي 

ي�صملها التاأمني.

ال�صتثناءات

فيما يلي بع�ض ال�صتثناءات الرئي�صية وفقا لهذه الوثيقة.

هذه الوثيقة ل ت�صمل اأي غطاء تاأميني ملا يلي:

الفقد اأو التلف ب�صبب اأي تعطل ميكانيكي اأو كهربائي 	•
الفقد اأو التلف ب�صبب هبوط �صطح الأر�ض اأو التمدد اأو النزلقات الأر�صية 	•

الفقد اأو التلف الذي يحدث عندما يكون املبنى غري م�صكون ملدة تزيد عن ٣0 يوم 	•
الفقد اأو التلف اأو امل�صوؤولية ب�صبب احليوانات الأليفة 	•

امل�صوؤولية الناجمة عن املركبات اأو ال�صفن اأو الطائرات 	•
احلروب واأعمال الإرهاب 	•

اأي فقدان يف القيمة ال�صوقية  	•
التلوث 	•

الهرتاء الناجت عن ال�صتعمال 	•"

ملحوظة: يقدم هذا الكتيب املزايا الرئي�صية فقط للغطاء التاأميني. ملزيد من التفا�صيل 

حول البنود وال�صروط يرجى قراءة م�صتند الوثيقة.
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تاأمني الـمنازل

من ميثاق

Your home is your world. It is probably your most prized possession. 
But even the most secure house is vulnerable. It is exposed to many 
events like accidents, burglary and fire to name a few. It is important 
that you protect your home from any such eventuality.

You can count on Methaq as your trusted partner to provide you the 
necessary financial protection for your home from common perils. 
We can also cover your legal responsibilities when you accidentally 
cause damage to your neighbour’s or landlord’s property, such as 
your child’s football crashing through their very expensive window or 
damage to the walls of your rented home from a fire due to the oven 
accidentally being left on. Your domestic help may slip on a bar of 
soap and hurt himself / herself. Not only is the domestic help out of 
service for some time, you are under moral obligation to compensate 
for the injury. You could also incur legal liability and court may 
award compensation against you.

Methaq’s Residence Plus policy is nicely packaged to cover the 
above eventualities.

Covers at a glance
Buildings

If you own the buildings you can cover them against fire, perils and 
accidental damage. You are also covered for the following:

a. cost of alternative accommodation 
b. accidental damage to underground pipes etc. 
c. accidental breakage of glass and sanitary fittings
d. your legal liability as property owner in respect of third party  
 bodily injury or property damage

Contents

We cover loss or damage to contents at your home due to fire, perils 
and accidents. We also cover the following:

a. food in refrigerators
b. loss of personal money and credit cards
c. fraudulent use of credit cards
d. loss of rent or cost of alternative accommodation
e. loss of keys
f. loss of metered water
g. your legal liability as occupant of your home in respect of third  
 party bodily injury or property damage
h. Your legal liability to the landlord as tenant.

Personal effects and valuables

We cover accidental loss or damage to your personal effects and 
valuables while they are in your home or while you wear them or 
take them out anywhere in the world for a maximum of 60 days. 
You will need to specify valuables exceeding AED 5,000 in value in 
respect of any single item. 

Personal Accident cover for you and your spouse

If you or your spouse meets with an accident while you are at home 
resulting in death or bodily injury, we will pay a fixed monetary 
compensation

Domestic Servants

We cover your domestic servant for a fixed amount of benefit if 
they meet with an accident while performing their work that causes 
his/her death or bodily injury.

We also cover the medical and repatriation costs associated with the 
covered injury.

Exclusions

Some of the major exclusions under the policy are given below.
This policy does not provide any cover in respect of: 

• Loss or damage due to mechanical or electrical breakdown
• Loss or damage by subsidence, heave or landslip
• Loss or damage happening when the buildings are unoccupied  
 for over 30 days
• Loss, damage or liability caused by domestic pets
• Liability arising out of motor vehicle, water craft or air craft
• War and terrorism
• Any loss in market value 
• Contamination and Pollution
• Gradually operating cause such as wear and tear

Note: This brochure only lists the main features of the cover. For 
more details on terms and conditions please read the policy document.
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