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ملخ�ص التغطية:
أ�نواع القوارب التي نقوم بتغطيتها

ب�إمكاننا تغطية اليخوت و القوارب ذات املحرك و التي يقل عمرها عن � 8سنوات – حتمل علم دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،بامللكية أ�و ا إلدارة ،ال�سرعة الق�صوى ال تتعدى  40عقدة بقيمة ال تتعدى مليون دوالر أ�مريكي.
لليخوت التي ال تتوافق مع املعايري املذكورة أ�عاله ،ف�إننا �سن�سعى لتقييم كل حالة على حدة ،و عن طريق الفح�ص
(عند ال�ضرورة) و االكتتاب.
ب�إمكاننا تغطية الدراجات املائية (اجلت �سكي و الووتر �سكوتر) ،با�ستثناء اخل�سائر و أ
وال�ضرار التي ت�سبب امت�صا�ص
املياه �إىل الداخل ،و يف حالة كان عمر ال�سائق  21عاما ،ب�شرط عدم ترك الدراجات املائية عائمة بال رقابة.

احلدود االقليمية:

ا إلمارات العربية املتحدة و م�صاحلها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

التغطية العادية

نقوم مبنحكم التغطيات العادية وفقا لبنود معهد اليخوت و املتعارف عليها عامليا .و تت�ضمن :احلريق ،طرح احلمولة
الزائدة من القارب ،القر�صنة ،أال�ضرار العر�ضية ب�سبب االت�صال مع معدات االحوا�ض و املرافئ ،و أ��ضرار احلقد و
التخريب املتعمد ،و �سرقة ال�سفينة ب أ�كملها و أالخطار االخرى املماثلة التي يتم ذكرها يف البنود املعمول بها.
تغطي وثيقتنا اخل�سائر و اال�صابات ال�شخ�صية بحد أ�ق�صى  %5من قيمة اليخت امل ؤ�من عليه ،أ�و  1000دوالر أ�مريكي
– أ�يهما أ�قل.
ميكننا تغطية العبور الداخلي ،داخل حدود دولة ا إلمارات العربية املتحدة ،و ذلك ي�شمل :التحميل و التنزيل من
و�سيلة النقل.
يوفر لكم ت أ�مني اليخوت الرتفيهية من ميثاق احلماية املتكاملة التي حتتاجونها ليخوتكم .كما تقدم وثيقتنا
التغطية املتعلقة أ
بال�ضرار الناجتة عن احلوادث التي يتعر�ض لها اليخت� ،إىل جانب املتعلقات ال�شخ�صية ،و م�س ؤ�ولية
الطرف الثالث.
على العك�س من ت أ�مني ال�سيارات ،ف�إن ت أ�مني اليخوت يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة لي�س �إجباريا ،و لكن النوادي
البحرية أ��صبحت أ�كرث وعيا باملخاطر املحتملة الناجتة عن عدم الت أ�مني على اليخوت ،حيث تقوم ا آلن ب�سن بع�ض القوانني
التي من � أش�نها جعل الت أ�مني أ�مرا أ�جباريا ملالك اليخوت و ذلك �ضمانا مل�صلحتهم.
يف الوقت الذي نن�صحكم فيه بالت أ�مني ال�شامل على يخوتكم الرتفيهية ،ف�إننا كذلك نوفر لكم خيار الت أ�مني �ضد م�س ؤ�ولية
الطرف الثالث – �ضد الغري.
لتقدمي طلبكم للت أ�مني على اليخوت ،كل ما عليكم القيام به هو ا�ستكمال الطلب املرفق .يتم منحكم التغطية مبجرد قبولنا
لطلبكم.
مع فريقنا املخت�ص يف ق�سم خدمة املطالبات يف ال�شركة ،و الدعم الذي نحظى به من معيدي الت أ�مني ،ب�إمكانكم �ضمان
أ�ف�ضل اخلدمات ال�سريعة و العادلة ملطالباتكم.

أ�خطار م�س ؤ�ولية الطرف الثالث مغطاة تلقائيا ،بحد أ�ق�صى ي�صل حتى  500.000دوالر أ�مريكي للمطالبة الواحدة.
تغطي وثيقتنا م�س ؤ�ولية الركاب و متزجلي املاء بحد أ�ق�صى  75.000دوالر أ�مريكي لل�شخ�ص الواحد يف احلادث
الواحد ،و  1500000يف املجموع ال�سنوي.

نطبق اال�ستثناءات القيا�سية مثل احلرب و االرهاب ،التلوث اال�شعاعي ،القر�صنة االلكرتونية ،كل التكاليف الناجتة عن
�إزالة احلطام و املتعلقة ب أ�خطار م�س ؤ�ولية الطرف الثالث ،و جميع اال�ستثناءات أالخرى وفقا لبنود اتفاقية معهد اليخوت.
نلفت انتباهكم �إىل �ضمانات هامة يف التغطية ،و هي كالتايل� .1 :سوف يتم ا�ستخدام اليخت ألغرا�ض ترفيهية خا�صة
فقط .2 .كما يجب أ�ن ال يتم تركها أ�و �إر�سا ؤ�ها على ال�شاطئ أ�و أ�ي مكان �آخر� ،إال حتت مراقبة أ�حد اال�شخا�ص .أ�ي �إخالل
أ�و خرق ملا مت ذكره يبطل التغطية الت أ�مينية.

تغطيات �إ�ضافية (�إختياري)

ب�إمكانك زيادة غطاء م�س ؤ�ولية الطرف الثالث من  500000دوالر أ�مريكي لغاية مليون دوالر أ�مريكي يف حال أ�ي مطالبة ،و
ذلك من خالل دفع ق�سط �إ�ضايف.
ب�إمكانكم احل�صول على التغطية الت أ�مينية للمحرك اخلارجي الذي تعر�ض لل�سقوط �إو ا إلنزال ،بق�سط �إ�ضايف يتم �إ�ضافته
للمجموع الكلي للت أ�مني على اليخت.
الدراجات املائية (اجلت �سكي و الووتر �سكوتر) ميكن تغطيتها با�ستثناء اخل�سائر و أال�ضرار التي ت�سبب امت�صا�ص املياه
�إىل الداخل ،على أ�ن يكون احلد أالدنى لعمر ال�سائق  21عاما ب�شرط عدم ترك الدراجات املائية عائمة بدون رقابة� .سيتم
تطبيق أ��سعار تغطية خمتلفة للمركبات املائية املذكورة.
ميكنك زيادة احلد فيما يتعلق بامل�س ؤ�ولية و متزجلي املاء لت�صل حتى  150000دوالر أ�مريكي ،و  150000دوالر أ�مريكي يف
املجموع ال�سنوي ،و ذلك لقاء ق�سط �إ�ضايف.

نطاق ا إلبحار

يجب أ�ن ال يتعدى نطاق ا إلبحار اخلا�ص بك حدود مياه اخلليج العربي (با�ستثناء املياه ا إلقليمية االيرانية) و خليج عمان.
أ�ما بالن�سبة لليخوت العمانية ،ف�إن نطاق ا إلبحار ميتد لي�شمل املياه ا إلقليمية العمانية.

منوذج الطلب
تفا�صيل مقدم الطلب
اال�سم
�صندوق بريد
العنوان
املدينة
ا إلمارة
البلد
تفا�صيل �سفينة الرتفيه
 .1نوع ال�سفينة
 .2طراز ال�سفينة
 .3العلم/امللكية/ا إلدارة
 .4ميناء ت�سجيل ال�سفينة
 .5املادة امل�ستخدمة يف ا إلن�شاء
� .6سنة ا إلن�شاء
 .7نوع املحرك
 .8الرقم امل�سل�سل للمحرك
 .9هل ترغب يف أ�ن ت�شمل التغطية الت أ�مينية املحرك اخلارجي �ضد التعطل أ�و ال�سقوط خارج ال�سفينة؟
 cنعم  cال
�إذا كانت ا إلجابة نعم ،يُرجى حتديد
املاركة والعمر االفرتا�ضي وال�ضغط
العايل للمحرك اخلارجي.
 .10أ
	�بعاد ال�سفينة
 .11احلد أالق�صى لل�سرعة امل�صممة من
قبل امل�ص ّنع
 .12االحتياطات �ضد احلرق وتفا�صيل
أالمن و ال�سالمة

الطول

العر�ض أالعظم

قوة اجلر

نعم  cال

 .13هل مت فح�ص ال�ضفينة خالل ال�ضنوات الثالث املا�ضية؟ c
اإذا كانت ا إلجابة نعمُ ،يرجى تقدمي ن�سخة من تقرير الفح�ص.
 .14أاين �ضيتم اإر�ضاء ال�ضفينة يف حالة
عدم اال�ضتعمال؟
منطقة ا إالبحار
تفا�ضيل التغطية الت أامينية
 cأا) �ساملة
 .1نوع التغطية الت أامينية
 cب) التزام لطرف ثالث فقط
أا) ال�سفينة
 .2مبلغ التغطية/حدود امل�ضئولية
ب) م�سئولية الطرف الثالث

نعم  cال

 .3هل ترغب يف اإ�ضافة م�ضئوولية املتزجلني على املياه؟
 .4هل �ضيتم ا�ضتخدام ال�ضفينة يف أاغرا�ص أاخرى خا�ضة غري الرتفيه؟
اإذا كانت ا إلجابة نعمُ ،يرجى تقدمي التفا�سيل
c

c

نعم  cال

العمر ،اخلربة ،وا إالقامة
 .1عمر مقدم الطلب/ر ّبان ال�ضفينة
 .2خربة امل�ضارك/الر ّبان والطاقم يف قيادة �ضفن م�ضابهة
 .3هل أانت تقيم ب�ضكل دائم يف ا إالمارات العربية املتحدة؟

c

نعم  cال

تاريخ املطالبات
 .1هل قمت من قبل بعمل تغطية ت أامينية ل�ضفينة ترفيه؟
 .2هل رف�ص امل ؤومن التغطية يف أاي وقت؟

c

c

نعم  cال

نعم  cال

 .3عدد ال�ضنوات املتوا�ضلة بدون مطالبات
مدة التغطية الت أامينية املطلوبة

من:

اإىل:

ا إالقرار :أاقر مبوجب هذه الوثيقة ح�سب أاف�سل ما لدي من معرفة واعتقاد ب أان املعلومات املقدمة يف منوذج هذا الطلب
خف أاي حقائق جوهرية .ولتجنب أاي �سك ،فاإن احلقيقة املادية اجلوهرية تعني تلك احلقيقة التي
�سادقة وب أاين مل أا ِ
من املحتمل أان ت ؤوثر يف قبول أاو تقييم هذا الطلب من قبلنا.
توقيع مقدم الطلب

التاريخ

