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 - 1اﻟﻤﻘدﻤﺔ واﻟﻨطﺎق
ﺸرﻛﺔ ﻟوﻛﺘون ﻟوﺴﺎطﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن ذ.م.م ) ﻟوﻛﺘون ( ﻫﻲ ﺸرﻛﺔ ذات ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺤدودة ﻤﻘرﻫﺎ اﻷردن .ﻟوﻛﺘون
ﻫﻲ ﺸرﻛﺔ وﺴﯿط ﺘﺄﻤﯿن ﻤرﺨص ﻤن ﻗﺒل داﺌرة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺒﺔ ﻤن ﻗﺒل و ازرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة ،ﻗﺴم اﻟﺘﺄﻤﯿن.

ﯿﺘﻤﺜل ﻫدﻓﻨﺎ ﻤن إﺼ ــدار ﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻤل ﻫذﻩ ﻓﻲ أن ﻨﺤدد ﻤﻌﻛم ﺒوﻀ ــوح واﺨﺘﺼ ــﺎر اﻟﻤﻘدار واﻷﺴ ــﺎس اﻟذي
ﺴﻨﺴﺘﻨد إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ إﻟﯿﻛم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻛل ﺒوﻟﯿﺼﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﻨﻘوم ﺒﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ،ﻤﺎ ﻟم ﯿﻛن

ﻫﻨﺎﻟك اﺘﻔﺎق أﻛﺜر ﺘﺤدﯿدا ﻓﯿﻤﺎ ﺒﯿﻨﻨﺎ .ﻛﻤﺎ أﻨﻨﺎ ﻨﺴﻠط اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ ﺒﻌض ﻤﻤﺎرﺴﺎت ٕواﺠراءات اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻬﺎﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺘطﺒق ﻋﻨد ﺘرﺘﯿب ﺘﺄﻤﯿن ،وﺘزوﯿدﻛم ﺒﺎﻟﻤزﯿد ﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤول ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ.
ﻨود ﻫﻨﺎ أن ﻨﺤﺜﻛم ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻫذﻩ اﻟوﺜﯿﻘﺔ ﺒﺘﻤﻌن واﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻟﺘﺤدﯿد ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ ﺘﻨﺎﺴﺒﻛم
أم ﻻ ،وﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺘﺤدﯿد اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻌﻨوﻨﺔ :

ﺨدﻤﺎت ﺸــــــراء اﻟﺘﺄﻤﯿن واﻟذي ﯿﺒﯿن اﻷﺴـ ـ ـ ــﺎس اﻟذي ﺴـ ـ ـ ــﻨﺴـ ـ ـ ــﺘﻨد إﻟﯿﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻛوﻛﯿل ﻟﻛم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻛل

ﺒوﻟﯿﺼﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﻨﻘوم ﺒﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم؛

اﺴﺘﻼم وﺤﻔظ ﻤﺎل اﻟﻌﻤﯿل واﻟذي ﯿﺒﯿن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺤﻔظﻨﺎ ﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﯿل؛
اﻟﺘﻌوﯿض واﻟدﺨل اﻵﺨر واﻟذي ﯿﺒﯿن ﺘﻔﺎﺼﯿل أﺠورﻨﺎ؛ و
ﺤدود اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ واﻟذي ﯿﺒﯿن ﻛﯿف ﻨﺤد ﻤن ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻨﺎ.
إذا ﻟم ﺘﻛن ﻟدﯿﻛم اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ أن ﺘﺨﻀـﻊ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻟﻬذا اﻷﺴـﻠوب ،اﻟرﺠﺎء إﻋﻼﻤﻨﺎ ﺨطﯿﺎ ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸـرﺘﻨﺎ ﻟﺘرﺘﯿب
ﺘﺄﻤﯿﻨﻛم.
 - 2اﻹدارة وﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺨدﻤﺔ
ﺠودة وﻤﻌﯿﺎر اﻟﺨدﻤﺔ

ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤوﺼـ ـ ـ ــوﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺜﯿﻘﺔ إﻟﯿﻛم ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴـ ـ ـ ــﻨﻘوم ﺒﺘﻘدﯿم اﻟﻤﺸـ ـ ـ ــورة إﻟﯿﻛم وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم
ﺒﺼورة ﻤﻬﻨﯿﺔ وﺴرﯿﻌﺔ.
إدارة اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻛم

ﺴـ ـ ـ ــﻨﻘوم ﺒﺘﻛﻠﯿف ﺸ ـ ـ ـ ـرﯿك أو أﻛﺜر ﯿﺘوﻟﻰ ﻤﺴـ ـ ـ ــؤوﻟﯿﺔ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤوﺼـ ـ ـ ــوﻓﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﺜﯿﻘﺔ .ﯿﻤﺜل ﻫذا

اﻟﺸﺨص )اﻷﺸﺨﺎص ( ﻨﻘطﺔ ) ﻨﻘﺎط ( اﻻﺘﺼﺎل اﻟرﺌﯿﺴﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻛل ﺒوﻟﯿﺼﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﻨﻘوم ﺒﺘرﺘﯿﺒﻬﺎ أو

إدارﺘﻬﺎ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ،وﺴـ ــﻨﻀـ ــﻤن ﺒﺄﻛﺒر ﻗدر ﻤﻤﻛن اﺴـ ــﺘﻤ اررﯿﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻨﻘدﻤﻬﺎ وﻤﺴـ ــؤوﻟﯿﺘﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ .ﯿﺘم
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دﻋم اﻟﺸـ ـرﯿك اﻟﻤﻌﯿن ) اﻟﺸ ــرﻛﺎء اﻟﻤﻌﯿﻨﯿن ( ﻤن ﻗﺒل ﻤوظﻔﯿن آﺨرﯿن ﻟﻤﺴ ــﺎﻋدﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم اﻟﺨدﻤﺎت وﺘوﻓﯿر
ﺘﻐطﯿﺔ ﺨدﻤﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﯿﺘطﻠب اﻷﻤر .ﯿﺘﻤﺜل ﻫدﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم ﺤﻠول ﺘﺄﻤﯿن ﺘﻠﺒﻲ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻛم ﺒﻔﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﻔﺎءة.
 - 3اﻟﻤﺼطﻠﺤﺎت واﻟﻠﻐﺔ
ﺒﻐرض ﺘﺠﻨب ﺘﻛرار اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺜﯿﻘﺔ ،ﯿﻌﻨﻲ "اﻟﺘﺄﻤﯿن" ﻛل ﻋﻘد ﺘﺄﻤﯿن ﻨﻘوم ﺒﺘرﺘﯿﺒﻪ أو
ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ،وﺘﺸـ ــﻤل ﻛﻠﻤﺔ "ﺸـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن  /ﺸـ ــرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن" أي ﺸـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن أو إﻋﺎدة ﺘﺄﻤﯿن أو ﻓﺌﺔ
أﺨرى ﻟﺤﺎﻤل اﻟﻤﺨﺎطر ،وﺘﺸـ ـ ــﻤل "اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ" أي ﺤﺎدث ﻗد ﯿﺘﺴـ ـ ــﺒب ﺒﻨﺸـ ـ ــوء ﻤطﺎﻟﺒﺔ ،ﺤﺴـ ـ ــﺒﻤﺎ ﯿﺘﻨﺎﺴـ ـ ــب ﻤﻊ

اﻟﺘﺄﻤﯿن.
ﺴــﺘﻛون ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﻤ ارﺴــﻼت واﻻﺘﺼــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻨزودﻛم ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﯿزﯿﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻨﺘوﺼــل إﻟﻰ اﺘﻔﺎق
ﻤﻌﻛم ﺒﺼورة ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻻﺴﺘﺨدام ﻟﻐﺔ أﺨرى.
 - 4ﺨدﻤﺎت ﺸراء اﻟﺘﺄﻤﯿن
ﺘﺤدﯿد ﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻛم واﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻛم

ﺨﻼل وﻗت ﻤﻨﺎﺴــب ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸـرة اﻟﻤﻔﺎوﻀــﺎت ﻤﻊ ﺸــرﻛﺔ ) ﺸــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨرﻏب ﻓﻲ اﻟﺘوﺼــل إﻟﻰ
ﻓﻬم ﺼ ـ ــﺤﯿﺢ ﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎﺘﻛم ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن .ﺴ ـ ــﻨﻘوم ﺒﻤﺴ ـ ــﺎﻋدﺘﻛم ﺤﯿﺜﻤﺎ ﯿﻛون ﻀ ـ ــرورﯿﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ وﻓﺤص ﻤﻌﻠوﻤﺎت

اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﻟﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺸـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ) ﺸـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﺒرﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ .وﺒذﻟك
اﻟﺨﺼ ـ ـ ـ ــوص ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨود أن ﻨﻠﻔت اﻨﺘﺒﺎﻫﻛم إﻟﻰ أﻗﺴ ـ ـ ـ ــﺎم ﻫذﻩ اﻟوﺜﯿﻘﺔ ﺘﺤت ﻋﻨوان واﺠب اﻹﻓﺼــــــﺎح واﺨﺘﯿﺎر
وﻤﻼءة ﺸرﻛﺔ ) ﺸرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن.
اﻟﻌرض واﻟﺸراء

ﺴــﻨطﻠب ﻤن ﺸــرﻛﺔ ) ﺸــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ﻤؤﺸ ـرات ﺘﻨﺎﻓﺴــﯿﺔ ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن واﻟﺘﻐطﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﺤﺴــب

رأﯿﻨﺎ ﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻤن ﺤﯿث ﻛل ﻤن اﻟﺴ ــﻌر واﻟﺘﻐطﯿﺔ اﻟﻤﻌروﻀ ــﺔ ،وﺴ ــﻨﻘوم ﺒﺈﺒﻼﻏﻛم ﺒﺎﻟﺸ ــروط اﻟﻤﻘررة ﻤن ﻗﺒل

ﺸرﻛﺔ ) ﺸرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺒﺼورة ﺘﻤﻛﻨﻛم ﻤن اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺼﺎﺌب ﺒﺸﺄن أي ﺘﺄﻤﯿن ﺴﯿﺘم ﺸراءﻩ ،إن وﺠد.
ﺴﻨﻘوم ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺨطوات ﻤﺘﺄﻨﯿﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﺘﻨﻔﯿذ ﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﺴوق اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻘﺎﺌم ،وﺸراء
اﻟﺘــﺄﻤﯿن اﻟﻤطﻠوب ﻗﺒــل اﻟﺘــﺎرﯿﺦ اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟﺒــدﺌــﻪ أو ﺘﺠــدﯿــدﻩ أو ﺘﻤــدﯿــدﻩ ،ﺤﯿــث ﻨؤﻛــد ﻟﻛم ﻗﺒــل ذﻟــك اﻟﺘﻐطﯿــﺔ
اﻟﻤﺘوﻓرة .وﻓﻲ ﺤﺎل ﻟم ﻨﻛن ﻗﺎدرﯿن ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ ﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم ﻓﺴﻨﻘوم ﺒﺈﺒﻼﻏﻛم ﺒذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
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ﺸراء اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻟدى ﻋدد ﻤن ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن

ﺒﻌد اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﺨﺘﯿﺎر ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻋرض اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋﻠﻰ ﺸرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن واﺤدة أو ﻋدد ﻤن ﺸرﻛﺎت
اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻹﺠراء ﺘﺄﻤﯿن ﻤﺸﺘرك ،ﻓﻲ ﺤﺎل اﻋﺘﻘدﻨﺎ أن اﻟﺘﺄﻤﯿن ﯿﺘطﻠب ﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺜر ﻤن ﺸرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن واﺤدة.
اﻟوﺜﺎﺌق

ﺴ ـ ـ ــﻨﻘوم ﺒﺈﻋﻼﻤﻛم ﻋن طرﯿق اﻟﻔﺎﻛس أو ﺨطﺎب أو ﺒرﯿد اﻟﻛﺘروﻨﻲ أو وﺴ ـ ـ ــﯿﻠﺔ اﺘﺼ ـ ـ ــﺎل أﺨرى ﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻬﺎ

ﺒﺎﺴ ـ ـ ــﺘﻛﻤﺎل ﺘرﺘﯿب ) ﺘرﺘﯿﺒﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن .وﺴ ـ ـ ــﻨﻘوم ﺒﻌد ذﻟك ﺒﺘرﺘﯿب اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻤﻨﺎﺴ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ إﻟﯿﻛم ،واﻟﺘﻲ

ﺴــﺘزودﻛم ﺒﺘﺄﻛﯿد رﺴــﻤﻲ أو دﻟﯿل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻤﯿن وﻤﺒﻠﻎ أﻗﺴــﺎط اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺘوﺠب دﻓﻌﻬﺎ .وﻨﻨﺼــﺤﻛم ﺒﺎﻹطﻼع
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺜﺎﺌق ﻋﻨد اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ :

• إﺜﺒﺎت اﻟﺘﻐطﯿﺔ ) واﻟذي ﻗد ﯿﻛون ﺒواﺤد ﻤن أرﺒﻌﺔ أﺸـ ـ ــﻛﺎل  :ﻨﺴـ ـ ــﺨﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻋن اﻟﻘﺴـ ـ ــﯿﻤﺔ أو وﺜﯿﻘﺔ
ﺘﺄﻤﯿن وﺴـ ــﯿط ) إﺸـ ــﻌﺎر ﺘﻐطﯿﺔ ﺴـ ــﺎﺒﻘﺎ ( أو ﺒوﻟﯿﺼـ ــﺔ أو وﺜﯿﻘﺔ ( ﺘزودﻛم ﺒﺘﻔﺎﺼـ ــﯿل ﻛﺎﻤل ﻟﺸـ ــروط
اﻟﺘﺄﻤﯿن وﺘﺤدد ﺸرﻛﺔ ) ﺸرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺘﻲ ﺘم ﺘﻨﻔﯿذ ﺘﺄﻤﯿﻨﻛم ﻤﻌﻬﺎ .ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﯿﻛم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ

إﺜﺒﺎت اﻟﺘﻐطﯿﺔ واﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﻛوﻨﻪ ﻤﺘواﻓﻘﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻓﻬﻤﻛم وﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم .ﯿﺠب إﺒﻼﻏﻨﺎ ﺒﺄي اﺨﺘﻼف
ﻋﻠﻰ اﻟﻔور وﯿﺠب أن ﺘورد أي ﻤراﺴﻠﺔ رﻗم إﺸﺎرة إﺜﺒﺎت اﻟﺘﻐطﯿﺔ.

• ﯿﺒﯿن إﺸــﻌﺎر اﻟﻤدﯿن اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻘﺴــط  /اﻟﻔﺎﺘورة إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻗﺴــط اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺤﺘﺴــب ﻤن ﻗﺒل ﺸــرﻛﺔ )
ﺸرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋن اﻟﺘﺄﻤﯿن زاﺌدا اﻟﻀراﺌب اﻟﻤطﺒﻘﺔ وأي اﻗﺘطﺎﻋﺎت ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻛم

وﺼ ــﺎﻓﻲ ﻤﺒﻠﻎ ﻗﺴ ــط اﻟﺘﺄﻤﯿن واﺠب اﻟدﻓﻊ إﻟﯿﻨﺎ .وﺤﯿﺜﻤﺎ ﺘطﻠب ﺸ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن دﻓﻊ
أﻗﺴ ــﺎط اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺒﺼ ــورة ﻤﺒﺎﺸـ ـرة إﻟﯿﻬﺎ ،ﻓﺴ ــﯿﺘم ﺒﯿﺎن ذﻟك ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ إﺸ ــﻌﺎر اﻟﻤدﯿن اﻟﺨﺎص ﺒﻘﺴ ــط
اﻟﺘﺄﻤﯿن أو اﻟﻔﺎﺘورة.

• ﺘﺒﯿن اﻟﺒوﻟﯿﺼ ـ ـ ــﺔ  /اﻟوﺜﯿﻘﺔ ﺒﺼ ـ ـ ــورة ﺸ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ ﺸ ـ ـ ــروط اﻟﺘﺄﻤﯿن وﺘﺤل ﻤﺤل أي دﻟﯿل ﺘﻐطﯿﺔ ﺴ ـ ـ ــﺎﺒق.
ﺴﻨطﻠب اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ،وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أي رﻫن ﻗد ﯿﻛون ﻟﻨﺎ اﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ،إﺼدار أي

ﺒوﻟﯿﺼ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘﺄﻤﯿن أو وﺜﺎﺌق أو ﺸ ـ ـ ـ ــﻬﺎدات ﺒﺄﺴ ـ ـ ـ ــرع وﻗت ﻤﻤﻛن واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﻛون ﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق
ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﯿن ،أو ﺴﻨﻘوم ﻓﻲ ظل أي ظروف ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﺈﺒﻼﻏﻛم ﺒﺘوﻓر اﻟﺒوﻟﯿﺼﺔ ﻋﻨد اﻟطﻠب.
اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم واﻷﺠور اﻷﺨرى

ﺴــﯿﺘم ﺒﯿﺎن أي ﻀـرﯿﺒﺔ أو رﺴــم ﻤﻔروض ﻋﻠﻰ ﻗﺴــط اﻟﺘﺄﻤﯿن أو أﺠر آﺨر واﺠب اﻟدﻓﻊ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺴــط
اﻟﺘﺄﻤﯿن )واﻟذي ﯿﻛون ﺤﺎﻤل اﻟﺒوﻟﯿﺼ ــﺔ ﻤﺴ ــؤوﻻ ﻋﻨﻪ ( واﻟذي ﯿﺘﻌﯿن ﺘﺤوﯿﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺴ ــﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ــﺔ ﻤن ﻗﺒل
ﺸـ ــرﻛﺔ ) ﺸـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ،أو اﻟذي ﺘﺴـ ــﻤﺢ ﺸـ ــرﻛﺔ ) ﺸـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن

ﺒﺎﻗﺘطﺎﻋﻪ ﻤن ﻗﺴــط اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤﺴــﺘﺤق اﻟدﻓﻊ ،ﻋﻠﻰ إﺸــﻌﺎر اﻟﻤدﯿن اﻟﺨﺎص ﺒﺎﻟﻘﺴــط  /اﻟﻔﺎﺘورة .وﻓﻲ ﺤﺎل ﻛﺎن
ﻤن اﻟﻤﺴﻤوح اﻗﺘطﺎع ﻀرﯿﺒﺔ أو رﺴم أو أﺠر آﺨر ﻤن ﻗﺒﻠﻛم ﻤن ﻗﺴط اﻟﺘﺄﻤﯿن أو ﻋدم دﻓﻌﻪ ﻤن ﻗﺒل ﺸرﻛﺔ

) ﺸـ ـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ،ﻓﺴـ ـ ــﺘﻘﻊ ﻤﺴـ ـ ــؤوﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺘﺤوﯿﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺴـ ـ ــﻠطﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺘﻘﻛم.
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ﯿﺠب أن ﺘﻛوﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒواﺠب اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﻤﯿﻨﻛم واﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﺤﺎدة ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
ﯿﺘطﻠب واﺠب اﻹﻓﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﻤﻨﻛم ﺘزوﯿد ﺸ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ) ﺸ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺠوﻫرﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﯿن ﻗﯿد اﻟد ارﺴ ـ ــﺔ وﯿﺠب أن ﺘﻛون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤوﻨﻬﺎ ﻛﺎﻤﻠﺔ ودﻗﯿﻘﺔ .ﺘﺸ ـ ــﯿر ﻛﻠﻤﺔ "ﺠوﻫرﯿﺔ"
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺴـ ـ ــﯿﺎق إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺘرﻏب أي ﺸـ ـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﺤرﯿﺼـ ـ ــﺔ ) ﻟﯿس ﺒﺎﻟﻀـ ـ ــرورة ﺸـ ـ ــرﻛﺔ
اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤوﻀ ـ ـ ـ ــوع اﻟﺒﺤث ( ﻓﻲ وﻀ ـ ـ ـ ــﻌﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد د ارﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻗﺒول اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن ﻋدﻤﻪ ،وﻓﻲ ﺤﺎل ﻛﺎن

اﻷﻤر ﻛذﻟك ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺸـ ـ ـ ـ ــروط وﻤﺎ ﻫو اﻟﺴـ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟﺘﻲ ﯿﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﻨد إﻟﯿﻬﺎ اﻟﺘﺄﻤﯿن .ﻻ ﺘﻌﻨﻲ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ
ﺒﺎﻟﻀرورة زﯿﺎدة ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﺨطر اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻗﯿد اﻟدراﺴﺔ.

ﯿظل واﺠب اﻹﻓﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎح ﻗﺎﺌﻤﺎ إﻟﻰ ﺤﯿن اﻨﺘﻬﺎء اﻟﺘﺄﻤﯿن و"ﯿﺘﺠدد" ﻓﻲ ﺤﺎل أي ﺘﻌدﯿل ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺨﻼل ﻓﺘرة

اﻟﺒوﻟﯿﺼـ ــﺔ أو أي ﺘﻤدﯿد أو ﺘﺠدﯿد .ﻛﻤﺎ ﻗد ﺘﺸـ ــﻤل ﺸـ ــروط اﻟﺒوﻟﯿﺼـ ــﺔ ﺸـ ــروط أو ﺘﻌﻬدات إﻓﺼـ ــﺎح ﻤﺴـ ــﺘﻤرة
وﻤﺤددة ﺘﻤﺘد ﺒﺸﻛل ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺘﺸﻤل واﺠب اﻹﻓﺼﺎح ﺒﻌد ﺒدء اﻟﺒوﻟﯿﺼﺔ.
ﻋﻨد اﺴـ ـ ــﺘﻛﻤﺎل ﻨﻤوذج ﻋرض أو ﻤطﺎﻟﺒﺔ أو أي وﺜﯿﻘﺔ ﺠوﻫرﯿﺔ أﺨرى ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺒوﻟﯿﺼـ ـ ــﺔ ﺘﺄﻤﯿن ،وﻓﻲ ﺴ ـ ـ ـﯿﺎق

ﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻟﻰ أو ﻟﺼــﺎﻟﺢ ﺸــرﻛﺔ ) ﺸــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن ،ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻛم ﻤﺴــؤوﻟﯿﺔ دﻗﺔ واﻛﺘﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ
اﻹﺠﺎﺒﺎت و  /أو اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت و  /أو اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﯿﻌد ﺘﻘدﯿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ودﻗﺘﻬﺎ أﻤ ار ﯿﻨطوي
ﻋﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ ﻗﺼوى.
وﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود أي ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟواﺠب اﻹﻓﺼ ـ ـ ــﺎح ،ﯿﻛون ﻟﺸ ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﺠﻨب اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤن ﺒداﯿﺘﻪ.
وﻓﻲ ظل ﺘﻠك اﻟظروف ،ﯿﻛون ﻟﺸـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺤق ﻓﻲ طﻠب ﺘﻌوﯿض ﻋن أي ﻤطﺎﻟﺒﺎت ﺴـ ــﺒق وأن ﻗﺎﻤت

ﺒدﻓﻌﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﺄﻤﯿن .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ذﻟك ،ﻓﺈن ﺸ ـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺘﻛون ﻤﻠزﻤﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﻓﻲ
ذات اﻟوﻗت ﺒﺈﻋﺎدة ﻗﺴط اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤدﻓوع ) ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم وﺠود ﺴﻠوك ﯿﻨطوي ﻋﻠﻰ ﺴوء أﻤﺎﻨﺔ (.
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻛﺎن ﻟدﯿﻛم أي ﺸ ـ ـ ــك ﺒﺨﺼ ـ ـ ــوص ﻨطﺎق واﺠب اﻹﻓﺼ ـ ـ ــﺎح أو وﺠوب اﻟﻛﺸ ـ ـ ــف ﻋن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺎ،

اﻟرﺠﺎء ﻋدم اﻟﺘردد ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﺎ.
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ﻟدﯿﻨﺎ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ وﺼ ــول إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺜﯿر ﻤن ﺸ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼ ــول ﻋﻠﻰ أﻓﻀ ــل ﺸ ــروط

ﻤﺘــﺎﺤــﺔ ﻟﻠﺘﻐطﯿــﺔ ﻟﻌﻤﻼﺌﻨــﺎ .ﻤن اﻟﺠــدﯿر ﺒــﺎﻟــذﻛر أن اﺨﺘﻼف اﻷﻨظﻤــﺔ اﻟﻘــﺎﻨوﻨﯿــﺔ واﻟﺘﻨظﯿﻤﯿــﺔ ﻗــد ﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ
ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘد ﺘﺘﻔﺎوت ﻗدرﺘﻛم ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺤﻘوق اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ أو طﻠب اﻟﺘﻌوﯿض.
ﺴﻨﻘوم ﺒﺘزوﯿدﻛم ﺒﺎﺴم أي ﺸرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﻨوﺼﻲ ﺒﻬﺎ أو ﻨﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻀد أﺤد اﻟﻤﺨﺎطر ﻟدﯿﻛم.

وﻓﻲ ﺤﯿن أﻨﻪ ﻟﯿس ﺒوﺴـﻌﻨﺎ ﻀـﻤﺎن ﻤﻼءة أي ﺸـرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن أو ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘزاﻤﺎت ﺤﺎﻤل اﻟﺒوﻟﯿﺼــﺔ،

ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻓﻘط ﻤﻊ ﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤرﺨﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻓﻲ
اﻷردن .إذا ﻛﻨت ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻀ ـ ـ ــﺎﻓﯿﺔ ﻋن أي ﺸ ـ ـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن اﺴ ـ ـ ــﺘﺨدﻤﻨﺎﻫﺎ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ أﺼ ـ ـ ــوﻟك أو

ﻤﺴؤوﻟﯿﺎﺘك أو أﺸﺨﺎص داﺨل اﻷردن ،ﻓﺴﻨرﺴل ﻟك ﻨﺴﺨﺔ ﻤن آﺨر ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘم ﻨﺸرﻫﺎ.

ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻛم ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــؤوﻟﯿﺔ اﻟﻘرار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺸـ ـ ـ ـ ــﺄن ﻤﻼءﻤﺔ أي ﺸـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن .وﻓﻲ ﺤﺎل ﻛﺎﻨت ﻟدﯿﻛم أي

ﻤﺨﺎوف ﺒﺸـ ــﺄن ﺸـ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺘﻲ ﻨﻘﺘرﺤﻬﺎ ﻟﺘوﻓﯿر اﻟﺘﻐطﯿﺔ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨطﻠب ﻤﻨﻛم اﻻﺘﺼـ ــﺎل ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور.
وﻤﺎ ﻟم ﻨﺘﻠق ردا ﻤﻨﻛم ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﺒﺨﻼف ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺒﺎﺸر اﻟﺘﻐطﯿﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺎس اﻟﻤﻘﺘرح وﺴﻨﻠﺘزم ﺒﻪ.
 - 7اﻟﺴرﯿﺔ وأﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

ﻟن ﻨﻘوم ﺒﺎﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﺨدام أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻘوﻤوا ﺒﺘزوﯿدﻨﺎ ﺒﻬﺎ أو اﻟﻛﺸـ ـ ـ ـ ــف ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼـ ـ ـ ـ ــورة ﻤﺘﻌﻤدة ﺨﺎرج ﻤﺠﻤوﻋﺔ

ﻟوﻛﺘون ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء ﻤﺎ ﯿﻛون ﻓﻲ اﻟﺴ ــﯿﺎق اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻠﺘﻔﺎوض أو اﺴ ــﺘﻤرار أو ﺘﺠدﯿد اﻟﺘﺄﻤﯿن ،أو ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أي
ﻤطﺎﻟﺒﺎت ﻤﺎ ﻟم :

أ(

ﻨﻛن ﻗد ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻤﻨﻛم؛

ب ( ﻨﻛن ﻤطﺎﻟﺒﯿن ﺒﺎﻟﻛﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ﻋن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻗﺒل ﻤﺤﻛﻤﺔ ذات اﺨﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎص أو ﺠﻬﺔ ﺤﻛوﻤﯿﺔ أو
ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﻟدﯿﻬﺎ اﻟﺼﻼﺤﯿﺔ اﻟﻼزﻤﺔ ﻋﻠﯿﻨﺎ؛ أو

ج ( ﺘﻛن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘوﻓرة أﺼــﻼ ﻓﻲ اﻟﻨطﺎق اﻟﻌﺎم أو ﺴــﺒق اﺴــﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻤن طرف ﺜﺎﻟث ﻻ ﯿﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ واﺠب اﻟﺴرﯿﺔ.

ﺴﻨﻘوم ﺒﺎﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻤن وﺜﺎﺌﻘﻛم وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻛم اﻟﺴرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﺒﺤوزﺘﻨﺎ.
 - 8ﺨدﻤﺎت اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت
ﺴﻨﻘوم ﺒﺈدارة ﻤطﺎﻟﺒﺎﺘﻛم ﺒﺼورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓورﯿﺔ .ﯿﺘوﺠب ﻋﻠﯿﻛم إﺒﻼﻏﻨﺎ ﺒﺄﺴرع وﻗت ﻤﻤﻛن ﺒﺄي ﻤطﺎﻟب ﻟدﯿﻛم
أو أي ظرف ﻗد ﯿﺘﺴــﺒب ﺒﻨﺸــوء ﻤطﺎﻟﺒﺔ ﻤﻨﻛم .ﺘﺸــﻤل ﺒﻌض ﺒواﻟص اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺸــروط رﻗﺎﺒﺔ أو ﺘﻌﺎون ﺘﺘطﻠب
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اﻹﺒﻼغ اﻟﻔوري ﻋن ﻤطﺎﻟﺒﺎت أو ظروف أو ﺤوادث ﻤﻨﺸــﺌﺔ ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺎت ﻛﺸــرط ﻟﻠﺘﻐطﯿﺔ وﯿﺤدد ﺒﻌﻀــﻬﺎ ﻓﺘرة
زﻤﻨﯿﺔ أو ﺸﻛﻼ ﻟﻺﺒﻼغ.
ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻘوم ﺒﺈﺒﻼﻏﻛم ﻋﻨد ﺘﺄﻛﯿد اﻟﺘﻐطﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨص اﻟذي ﻋﻠﯿﻛم اﻻﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود أي ﻤطﺎﻟﺒﺔ

وﺴﻨﺴﺎﻋدﻛم ﻓﻲ ﺘﻘدﯿم ﻤطﺎﻟﺒﺘﻛم وﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺴوﯿﺔ ﻤن ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن.

ﻓﻲ ﺤﺎل ﻨﺸ ـ ــوء أي ﺘﻀ ـ ــﺎرب ﻤﺼ ـ ــﺎﻟﺢ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻤطﺎﻟﺒﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ،أو اﺤﺘﻔﺎظ ﺸ ـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﺒﺤﻘوق أو رﻓﻀ ـ ــﻬﺎ

ﺘﻐطﯿﺔ أو ﺘﺄﺨﯿرﻫﺎ ﻟﺘﺴــوﯿﺔ أو ﻓﻲ ﺤﺎل أﺼــﺒﺤت ﻤﻌﺴ ـرة ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴــﻨﻘوم ﺒﺈﻋﻼﻤﻛم وﻨطﻠب ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻤﻨﻛم .ﻟن
ﻨﺘﺤﻤل أي ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن أي ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿر ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤن ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن.
ﯿﺘم ﺘﺤوﯿل دﻓﻌﺎت اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت إﻟﯿﻛم ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻤﻤﻛن ﺒﻌد اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤن ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن.

وﻓﻲ ﺤﺎل ﺘم إﻨﻬﺎء ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ ،ﺴ ـ ــﯿﺘم ﺘﺤوﯿل ﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت إﻟﻰ وﺴ ـ ــﯿط اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺠدﯿد ﺤﺴ ـ ــب ﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم.
وﻟﻛن ،ﻓﻲ ﺤﺎل رﻏﺒﺘم ﻤﻨﺎ ﺘوﻟﻲ ﻤطﺎﻟﺒﺎت إﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﯿﺔ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ﻓﻘد ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻟﻛن ﻨﺤﺘﻔظ ﺒﺤق

اﺤﺘﺴﺎب ﺒدل ﻤﻌﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت.

 - 9ﺤﻔظ اﻟﺴﺠﻼت
ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘﻌﯿﯿﻨﻨﺎ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴ ــﻨﻘوم ﺒﺘﻨﻔﯿذ وﺤﻔظ واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺴ ــﺠل ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺼ ــﯿل اﻟﺠوﻫرﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘرﺘﯿﺒﻛم
و  /أو إدارة ﺘﺄﻤﯿﻨﻛم ،ﺒﻤﺎ ﯿﺸ ـ ـ ــﻤل ﺘﺒﻠﯿﻎ وﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﺘﺴ ـ ـ ــوﯿﺔ أي ﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤوﺠب اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻨﻘوم ﺒﺸ ـ ـ ــﺄﻨﻬﺎ ﺒﺘﻘدﯿم

ﻤطﺎﻟﺒﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺨدﻤﺎت .ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﺤﻔظ ﻫذﻩ اﻟﺴﺠﻼت ﺒﺼورة ورﻗﯿﺔ أو اﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ أو ﺒﺄي وﺴﯿط آﺨر
ﻨراﻩ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﺸرط أن ﺘﻛون ﺒﺼﯿﻐﺔ ﻤﻘروءة أو ﻤن اﻟﻤﻤﻛن ﻨﺴﺨﻬﺎ ﺒﺼﯿﻐﺔ ﻤﻘروءة.
وﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أي ﺤﺠز ﻗد ﯿﻛون ﻟﻨﺎ اﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴـ ـ ــﺘﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴـ ـ ــﻨﻨﺴـ ـ ــﺦ وﻨرﺴـ ـ ــل إﻟﯿﻛم ) أو إﻟﻰ أي
طرف ﺘطﻠﺒوﻨﻪ ( ﻨﺴـ ـ ـ ـ ــﺨﺎ ﻋن اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﺴـ ـ ـ ـ ــﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﻟﻛم اﻟﺤق ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻛم ﻋﻤﯿﻼ ﻟﻨﺎ ،وﻟﻛن ﻨﺤﺘﻔظ

ﺒﺤق اﺤﺘﺴﺎب ﺘﻛﺎﻟﯿف ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻋﻠﯿﻛم ﻟﻨﺴﺦ ٕوارﺴﺎل واﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻨﺴﺦ ﻟﻤﺘطﻠﺒﺎﺘﻨﺎ اﻟداﺨﻠﯿﺔ.
 - 10ﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻓﻲ ﺴـﯿﺎق ﺘﺄدﯿﺔ ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ ،ﻓﻘد ﺘﻨﺸـﺄ ﻤواﻗف ﺤﯿث ﯿﻛون ﻟدﯿﻨﺎ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻤﺘﻀـﺎرﺒﺔ وﻨود أن ﻨﺴـﻠط اﻟﻀـوء ﻋﻠﻰ
إﺠراءاﺘﻨﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒذﻟك.
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ﺤﯿث أﻨﻨﺎ ﻨﻌﻤل ﻛوﻛﯿل ﻟﻌﻤﯿﻠﯿن أو أﻛﺜر ﯿﻛوﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻤوﻗف ذاﺘﻪ أو ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ
ﺴـ ـ ـ ــﻨﻘوم ﺒﺈﺒﻼغ اﻟﻌﻤﯿل اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺘﻀـ ـ ـ ــﺎرب اﻟﻤﺼـ ـ ـ ــﺎﻟﺢ ) إن وﺠد ( ﻟدﯿﻨﺎ ،واﺘﺨﺎذ اﻟﺨطوات اﻟﻔورﯿﺔ ﻟﻔﺼـ ـ ـ ــل

وظﺎﺌف ﺨدﻤﺔ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻋﻤﯿل ﻤﻌﻨﻲ .ﺘﺸ ـ ــﻤل ﻫذﻩ اﻟﺨطوات ﻋﺎدة ﺘﻌﯿﯿن زﻤﻼء ﻤﺨﺘﻠﻔﯿن
ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت ﻟدﯿﻨﺎ ﻟﺘﻤﺜﯿل ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﻟﻛل ﻋﻤﯿل ﻤﻌﻨﻲ وﻟﺘﺤدﯿد إﺠراءات اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﺒﺎﺸر.
وﻓﻲ ﺤﺎل ﻨﺸـ ــوء ﻤوﻗف ﺤﯿث ﺘﺘﻀـ ــﺎرب ﻤﺼـ ــﺎﻟﺤﻨﺎ اﻟﺨﺎﺼـ ــﺔ ﻤﻊ أي واﺠب ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻨﺎ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻟن ﻨﻘوم
ﺒﻤﺒﺎﺸ ـ ـ ـرﺘﻪ إﻟﻰ ﺤﯿن إطﻼﻋﻛم ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل ﻋﻠﻰ اﻟﻤوﻗف .ﺴـ ـ ــﯿﺘم اﻋﺘﺒﺎر ﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم أو ﺘﺄﻛﯿدﻛم ﻷي أﻤر ﺒﺘرﺘﯿب
اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ﻛﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻟﻠﺘﺼرف ﺒﺎﻟﺼورة اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ.

ﺘﺘوﻓر ﻨﺴــﺨﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ ﻋن ﺴــﯿﺎﺴــﺔ ﺘﻀــﺎرب اﻟﻤﺼــﺎﻟﺢ ﻟدﯿﻨﺎ ﻋﻨد اﻟطﻠب ﻤن ﻨﻘطﺔ اﻻﺘﺼــﺎل اﻟﻤﻌﺘﺎدة اﻟﺨﺎﺼــﺔ
ﺒﻛم.
 - 11اﻟﺘﻌوﯿض واﻷﺠور اﻷﺨرى
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻨﺎ وﺴﯿط اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻛم ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺠﻨﻲ دﺨﻼ ﺒﻌدد ﻤن اﻟطرق.
ﺴــﻨﻘوم ﺒﺎﺤﺘﺴــﺎب ﺒدل أو ﻋﻤوﻟﺔ ﻋﻠﯿﻛم ﻋن ﺨدﻤﺎﺘﻨﺎ .وﻛﻠﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺤﺘﺴــﺎب ﺒدل ،ﺴــﯿﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻤﻌﻛم ﻤﺴـ ــﺒﻘﺎ وﺴـ ــﯿﺘم اﻟﻛﺸـ ــف ﻋﻨﻪ إﻟﯿﻛم ﺒﺼـ ــورة ﻤﻨﻔﺼـ ــﻠﺔ ﻋن ﻗﺴـ ــط اﻟﺘﺄﻤﯿن .ان اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨدﻤﺎت

اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻫذا اﻟﺒدل أو اﻟﻌﻤوﻟﺔ ﻤذﻛورة ﻓﻲ ﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻤل ﻫذﻩ.
وﺒدﻻ ﻤن أي ﺒدل ،ﯿﻤﻛن أن ﯿﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق ﻟﻨﺎ دﻓﻌﺔ ﻋﻤوﻟﺔ ﻤن ﺸـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺘﻲ ﯿﺘم ﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤﻌﻬﺎ
وﺴﯿﺘم اﺤﺘﺴﺎب ﻋﻤوﻟﺘﻨﺎ ﻤن دﻓﻌﺔ اﻟﻘﺴط اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤﻨﻛم ﻋﻨد اﻻﺴﺘﻼم وﯿﺘم ﻋﺎدة اﺤﺘﺴﺎﺒﻬﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ ﻤن
ﻗﺴـ ــط اﻟﺘﺄﻤﯿن .ﺴـ ــﯿﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ ﺘﻌﺎﻗدﯿﺎ ﺒﯿﻨﻨﺎ وﺒﯿن ﺸـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن .ﻨﻘوم ﺒﺠﻨﻲ ﻨﺴـ ــب ﻤﺌوﯿﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋن ﻓﺌﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤن ﺸرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻨﺤﺘﻔظ ﺒﺤق اﻟﺘﻔﺎوض ﻤﻌﻛم ﻋﻠﻰ أﺠور اﻟﺒدل اﻹﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐطﯿﺔ إدارة واﺼـ ـ ـ ـ ـ ــدار اﻟوﺜﺎﺌق أو اﻟزﯿﺎرات أو
اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف اﻷﺨرى .وﻗد ﯿﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤل ذﻟك ﺘﻛﺎﻟﯿف أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻨﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎط

اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ أو اﻟﻬﺎﻤﺔ أو اﻟﺨﺴﺎﺌر اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ.

ﺘﻌﺘﺒر اﻟﻌﻤوﻻت واﻷﺘﻌﺎب ﻋن ﺘدﺒﯿر أو ﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻤﺴ ـ ــﺘﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل ﻋﻨد ﺒدء اﻟﺘﺄﻤﯿن ،ﺒﺼ ـ ــرف اﻟﻨظر

ﻋن ﻤوﻋد اﺴـ ــﺘﺤﻘﺎق ﻗﺴـ ــط اﻟﺘﺄﻤﯿن إﻟﻰ ﺸـ ــرﻛﺔ ) ﺸـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن وﻻ ﯿﻛون ﻤﺴـ ــﺘردا ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻹﻟﻐﺎء أو

اﻹﻨﻬﺎء اﻟﻤﺒﻛر ﻟﻠﺘﺄﻤﯿن )اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﺎت (.
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ﯿﺠب أن ﺘﻛوﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻗد ﻨﻘوم ﻤن ﺤﯿن إﻟﻰ آﺨر ﺒﺈﺒﻼﻏﻛم ﺒﺎﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ اﺴ ـ ــﺘﺨدام وﺴ ـ ــطﺎء ﺘﺄﻤﯿن
آﺨرﯿن ﻟﻤﺴ ـ ـ ــﺎﻋدﺘﻛم ﻓﻲ ﺘرﺘﯿب أو ﺸـ ـ ـ ـراء ﺘﺄﻤﯿﻨﻛم .ﯿﺠوز ﻟوﺴ ـ ـ ــطﺎء اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻫؤﻻء اﺤﺘﺴ ـ ـ ــﺎب وﺠﻨﻲ ﻋﻤوﻟﺔ

ﺒﺎﻹﻀ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒدل اﻟذي ﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﯿﻪ ﻤﻌﻛم .وﻓﻲ ﺤﺎل اﻨطوى ذﻟك ﻋﻠﻰ اﺴ ــﺘﺨدام أﻗﺴ ــﺎم أو ﺸ ــرﻛﺎت

أﺨرى ﻀﻤن ﻟوﻛﺘون ،ﻓﺴﻨﻘوم ﺒﺈﻋﻼﻤﻛم ﻓﻲ ﺤﺎل اﺴﺘﺤﻘت ﻟﻨﺎ ﻋﻤوﻟﺔ إﻀﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒدل اﻟﻤﺘﻔق ﻋﻠﯿﻪ.

ﺒﺎﻹﻀ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ،ﯿﺠب أن ﺘﻛوﻨوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺒﺄﻨﻪ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘدﺒﯿر أو ﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺄﻤﯿن ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴ ـ ــﻨﺤﺼ ـ ــل
ﻋﻠﻰ دﺨل إﻀﺎﻓﻲ ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :

أ(

إدارة اﻷرﺼدة اﻟﻨﻘدﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘرة ﺒﺸﺄن ﻤﺎل اﻟﻌﻤﻼء.

ب ( اﻟﺘرﺘﯿﺒﺎت ﻤﻊ ﺸ ــرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن ﺴـ ـواء أﺘم ﺘﺤدﯿدﻫﺎ أم ﻻ ﻷي ﻋﻤﯿل أو ﺤﺴ ــﺎب ﻤﺤدد ﻟﺘﻘدﯿم دﻓﻌﺔ ﻋن
اﻹدارة واﻟدﻋم أو ﺨدﻤﺎت أﺨرى ﻨﻘدﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن واﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺸﻤل :

• رﺴم وﺴﺎطﺔ ﺨدﻤﺔ ﺘﺄﻤﯿن ) "رﺴم وﺴﺎطﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن" ( أو رﺴم وﺴﺎطﺔ ﺴوق اﻛﺘﺘﺎب ) "رﺴم وﺴﺎطﺔ
اﻻﻛﺘﺘﺎب" ( ﻋﻠﻰ ﺸ ـ ـ ــرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﯿﺼ ـ ـ ــل إﻟﻰ  %2.5ﻤن اﻟﻘﺴ ـ ـ ــط ﺒﻤﺎ ﯿﻌﻛس ﺨدﻤﺎت
اﻹدارة واﻟﻤﺴﺎﻋدة ﺒﻤﺎ ﯿﺸﻤل ﺘوﻟﻲ دﻓﻌﺎت اﻷﻗﺴﺎط واﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت ﻛوﻛﯿل ﻟﻬﺎ ) وﻟﻛن ﻟن ﻨﻘوم ﺒﻔرض
رﺴ ــوم ﻋﻠﻰ ﺸ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋن اﻟﺨدﻤﺎت ﻋﻠﻰ أي ﺒوﻟﯿﺼ ــﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺎﺤﺘﺴ ــﺎﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀ ــﻰ

ﺘرﺘﯿب ﻨﻘل ﻋﻤل ﻤﺤدد (.

• رﺴــوم ﻨﻘل اﻟﻌﻤل ) "رﺴــوم ﻨﻘل اﻟﻌﻤل" ( ﻟﺸــرﻛﺎت ﺘﺄﻤﯿن ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻛﻨﺴــﺒﺔ ﻤﺌوﯿﺔ ﻤن اﻟﻘﺴــط ﻤﺴــﺘﺤق
اﻟدﻓﻊ إﻟﯿﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀـ ـ ــﻰ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﺨدﻤﺎت ﺒﯿﻨﻨﺎ وﺒﯿن ﺸـ ـ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺘﻠك ﻨواﻓق ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤل
ﻛوﻛﻼء ﻟﺸ ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن وﺘزوﯿدﻫﺎ ﺒﺨدﻤﺎت ﻤﺤددة ﯿﻛون ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻋﺎدة أداﺌﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﺸ ـ ـ ــرﻛﺔ

اﻟﺘﺄﻤﯿن.

• ﻋﻤوﻻت رﺒﺢ أو ﺤﺼـ ـ ــﺔ رﺒﺢ ﻤدﻓوﻋﺔ ﻤن ﻗﺒل ﺸـ ـ ــرﻛﺔ ) ﺸـ ـ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋﻠﻰ
ﺘﺴﻬﯿﻼت وﺘرﺘﯿﺒﺎت ﻤﺤددة ﻟﻔﺌﺔ ﻤﺤدودة ﻤن اﻷﻋﻤﺎل.

• دﻓﻌﺎت اﻹﺤﺎﻻت ﻤن ﺸرﻛﺎت ﺘﻤوﯿل أﻗﺴﺎط ودﻓﻌﺎت إﺤﺎﻻت ﻛﺒﯿرة ﻤن ﺘﻠك اﻟﺸرﻛﺎت.

• رﺴـ ـ ــوم ﺨدﻤﺎت ﺘﺴـ ـ ــوﯿق ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺤﯿث ﯿﻤﻛن ﻟﻨﺎ ﺠﻨﻲ دﺨل ﺒﻤوﺠب ﺘرﺘﯿب ﺨدﻤﺎت ﻤﻊ ﺸـ ـ ــرﻛﺔ )
ﺸ ــرﻛﺎت ( ﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة ﺘﺄﻤﯿن ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻋن ﺨدﻤﺎت ﺘﺸ ــﻤل وﻟﻛن ﻻ ﺘﻘﺘﺼ ــر ﻋﻠﻰ ﺘروﯿﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن وﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﺘﻘدﯿم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻹدارﯿﺔ .ﻻ ﯿﻌزى ﻫذا اﻟدﺨل إﻟﻰ أو
ﯿﻛون ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻘﯿﺎس ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أي ﻋﻤﯿل ﺒﻌﯿﻨﻪ.

• ﻗد ﯿطﻠب ﻤﻨﺎ ﺘرﺘﯿب أﻋﻤﺎل إﻋﺎدة ﺘﺄﻤﯿن اﺨﺘﯿﺎري أو ﻤﺒرم ﻟﺼــﺎﻟﺢ ﺸــرﻛﺔ ) ﺸــرﻛﺎت ( ﺘﺄﻤﯿن ﻨﻘوم
ﺒﺘﻨﻔﯿذ ﺘﺄﻤﯿن ﻟدﯿﻬﺎ .ﺘﻤﺜل ﺘرﺘﯿﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻫذﻩ ﻋﻘودا ﻤﻨﻔﺼ ــﻠﺔ وﻤﺴ ــﺘﻘﻠﺔ ﺤﯿث ﻨﻌﻤل ﻛوﻛﯿل

) وﻛﯿل ﻓرﻋﻲ ( ﻟﺸــرﻛﺔ ) ﺸــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،وﻗد ﯿﺘم دﻓﻊ ﺘﻌوﯿض ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼــورة ﻤﻨﻔﺼــﻠﺔ
ﻤن ﻗﺒل ﺸ ــرﻛﺔ ) ﺸ ــرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن أو ﺸ ــرﻛﺔ ) ﺸ ــرﻛﺎت ( إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻟدﯿﻬﺎ وﺘﻘﻊ ﺨﺎرج ﻨطﺎق

ﺘرﺘﯿﺒﻨﺎ ﻤﻌﻛم.
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ﻗد ﯿﺘم ﺘرﺘﯿب ﺘﻐطﯿﺘﻛم اﻟﺘﺄﻤﯿﻨﯿﺔ وﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟطﺒﻘﺎت .وﻨﺤﺘﻔظ ﺒﺤق اﺤﺘﺴــﺎب إﻤﺎ رﺴــم وﺴــﺎطﺔ

اﻟﺘﺄﻤﯿن /رﺴ ـ ــم وﺴ ـ ــﺎطﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب أو رﺴ ـ ــم ﻨﻘل اﻟﻌﻤل ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻤﺸ ـ ــﺎرﻛﺔ ﺸ ـ ــرﻛﺔ ﺘﺄﻤﯿن ﻓﻲ طﺒﻘﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ،
وﻟﻛن ﻟن ﻨﻘوم أﺒدا ﺒﺎﺤﺘﺴ ــﺎب رﺴ ــم وﺴ ــﺎطﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن /رﺴ ــم وﺴ ــﺎطﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب و رﺴ ــم ﻨﻘل اﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻨﻔس

اﻟطﺒﻘﺔ.

ﻗد ﯿؤدي اﻟدﺨل اﻹﻀـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﯿن أﻋﻼﻩ إﻟﻰ ﻨﺸـ ـ ــوء ﺘﻀـ ـ ــﺎرب ﻤﺼـ ـ ــﺎﻟﺢ ﺒﯿﻨﻛم وﺒﯿﻨﻨﺎ و  /أو ﺒﯿن ﺸـ ـ ــرﻛﺎت

اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ .ﺴــﻨﻘوم ﺒﺒذل اﻟرﻋﺎﯿﺔ اﻟواﺠﺒﺔ ﻟﻀــﻤﺎن إدارة ﺘﻠك اﻟﺘﻀــﺎرﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻨﺤو ﺴــﻠﯿم ﺒﺤﯿث ﻨﺴــﺘﻤر
ﻓﻲ اﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﯿﺼب ﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻛم اﻟﻤﺜﻠﻰ.
 - 12اﺴﺘﻼم أﻤوال اﻟﻌﻤﻼء واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ
أﻤوال اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻫﻲ أي أﻤوال ﻨﺴـ ـ ــﺘﻠﻤﻬﺎ وﻨﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴـ ـ ــﯿﺎق ﺘرﺘﯿب أو إدارة اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ،أو اﻟﺘﻲ
ﻨﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻛﺄﻤوال ﻟﺸرﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن.

ﺴ ـ ــﻨﻘوم ﺒﺘوﻓﯿر اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻤوال اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋن طرﯿق اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎت ﺒﻨﻛﯿﺔ ﻤﻨﻔﺼ ـ ــﻠﺔ .وﯿﻛون
ذﻟك ﻤﺴــﺘﻘﻼ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن ﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﺨﺎص وﻫﻨﺎﻟك ﻀـواﺒط ﺘﻨظﯿﻤﯿﺔ ﺼــﺎرﻤﺔ ﻤﻔروﻀــﺔ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺘﻘﺘﻀــﻲ ﻤﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ

ﻋﻠﻰ ﻤﻼءة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺤﺴـ ـ ــﺎﺒﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼـ ـ ــﻠﺔ ٕواﺠراء ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻟﻠﺤﺴـ ـ ــﺎب .واﻷﻫم ﻤن ذﻟك ،ﺴـ ـ ــﯿﺘم ﺤﻔظ
أﻤوال اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺒﺼ ـ ـ ــورة ﻤﻀ ـ ـ ــﻤوﻨﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺴ ـ ـ ــﺎب ) ﺤﺴ ـ ـ ــﺎﺒﺎت ( أﻤوال اﻟﺘﺄﻤﯿن ﺒﺤﯿث ﺘﺘم إﻋﺎدﺘﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﻌﻤﻼء أو ﺸ ـ ـ ــرﻛﺎت اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻌرض ﺸ ـ ـ ــرﻛﺘﻨﺎ ﻟﻺﻋﺴ ـ ـ ــﺎر وﻟن ﯿﻛون ﻤن اﻟﻤﻤﻛن اﺴ ـ ـ ــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ

اﻟﺘﺴدﯿد إﻟﻰ داﺌﻨﯿن آﺨرﯿن.

 - 13ﺤدود اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ واﻟظروف اﻟﻘﺎﻫرة
ﺤدود اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ

) أ ( ﺘﺒﯿن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻘرة ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــؤوﻟﯿﺘﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــؤوﻟﯿﺔ ﻋن

أﻓﻌﺎل أو ﺘﻘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﯿر ﻤن ﻗﺒل ﻤوظﻔﯿﻨﺎ أو وﻛﻼﺌﻨﺎ أو ﻤﻘﺎوﻟﯿﻨﺎ اﻟﻔرﻋﯿﯿن ( اﺘﺠﺎﻫﻛم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻛﺎﻓﺔ

اﻟﺨﺴﺎﺌر أو اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت أو اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤوﺠب أو ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻬذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ) ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﯿﻤﺎ
ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺄي ﺘﻌوﯿﻀــﺎت ( ،ﺴـواء أﻛﺎﻨت ﻋﻘدﯿﺔ أم ﺘﻘﺼــﯿرﯿﺔ ) ﺒﻤﺎ ﯿﺸــﻤل اﻹﻫﻤﺎل ( أو ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﺠب
ﻗﺎﻨوﻨﻲ أو ﻏﯿر ذﻟك.

) ب ( ﯿﺘم اﺴـ ــﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀـ ــﻤﺎﻨﺎت واﻟﺸـ ــروط واﻟﺒﻨود اﻷﺨرى اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ ،ﺒﺎﻟﺤد اﻷﻗﺼـ ــﻰ اﻟذي ﯿﺠﯿزﻩ
اﻟﻘﺎﻨون ،ﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ.
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) ج ( ﻻ ﺘﺘﻀــﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻤﺎ ﯿﺴــﺘﺜﻨﻲ أو ﯿﺤد ﻤن ﻤﺴــؤوﻟﯿﺘﻨﺎ ﻋن اﻟوﻓﺎة أو اﻹﺼــﺎﺒﺔ اﻟﺸــﺨﺼــﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯿﻌود ﺴﺒﺒﻬﺎ إﻟﻰ إﻫﻤﺎل أو ﻛذب إﻗرار اﺤﺘﯿﺎﻟﻲ ﻤن ﻗﺒﻠﻨﺎ.

) د ( ﻻ ﺘﺘﻀـ ـ ـ ـ ــﻤن ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻤﺎ ﯿﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﺜﻨﻲ أو ﯿﻘﯿد ﻤن واﺠﺒﻨﺎ أو ﻤﺴـ ـ ـ ـ ــؤوﻟﯿﺘﻨﺎ اﺘﺠﺎﻫﻛم ﺒﻤوﺠب اﻟﻨظﺎم
اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ اﻟواﺠب ﺘطﺒﯿﻘﻪ.

ﻤﻊ ﻤ ارﻋﺎة اﻟﻔﻘرات ) ب ( و ) ج ( و ) د ( أﻋﻼﻩ ،ﺘﻘﺘﺼر ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻨﺎ اﻹﺠﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 200أﻟف دﯿﻨﺎر أردﻨﻲ وﻟن ﻨﻛون ﻤﺴؤوﻟﯿن اﺘﺠﺎﻫﻛم ﻋن ﺨﺴﺎرة أو ﺘﻠف ﺒﯿﺎﻨﺎت أو ﺨﺴﺎرة رﺒﺢ أو ﺨﺴﺎرة
ﻤدﺨرات ﻤﺘوﻗﻌﺔ أو ﺨﺴﺎرة ﻋﻤل أو ﺗﻘﺻﯾر ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أو ﻓوات ﻓرﺼﺔ أو اﺴﺘﻨﻔﺎد اﻟﺸﻬرة اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ أو

اﻟﺘﻛﺎﻟﯿف أو اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻹدارﯿﺔ اﻹﻀﺎﻓﯿﺔ أو ﺘﻛﻠﻔﺔ ﺸراء ﺒﻀﺎﻋﺔ أو ﺨدﻤﺔ ﺒدﯿﻠﺔ أو أي ﺨﺴﺎرة
أو أﻀرار ﻏﯿر ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻋرﻀﯿﺔ.
اﻟظروف اﻟﻘﺎﻫرة

ﻻ ﯿﻌد أي طرف ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ وﻻ ﻤطﺎﻟﺒﺎ ﻋن أي ﺘﺄﺨﯿر ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ أو ﻋدم ﺘﻨﻔﯿذ أي ﻤن اﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ

ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻨﺘﺞ ذﻟك اﻟﺘﺄﺨﯿر أو ﻋدم اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻋن ﺤﺎﻻت أو ظروف أو أﺴـ ـ ـ ــﺒﺎب ﺨﺎرﺠﺔ

ﻋن ﺴـ ـ ـ ـ ــﯿطرﺘﻪ اﻟﻤﻌﻘوﻟﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺘﻌد ﺸـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻠﺔ وﻟﻛن دون أن ﺘﻘﺘﺼـ ـ ـ ـ ــر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ  :اﻟﻛوارث اﻟطﺒﯿﻌﯿﺔ أو

اﻻﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ــطراب اﻟﻤــدﻨﻲ أو ﻋــدم اﻟﺘﻨﻔﯿــذ ﻤن ﻗﺒــل ﻤوردﯿن آﺨرﯿن أو اﻟﺘﺨرﯿــب أو اﻟﻨزاع اﻟﻌﻤــﺎﻟﻲ واﻹﺠراء

اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﺄﺨﯿر ﻤن ﻗﺒل ﺸرﻛﺔ ) ﺸرﻛﺎت ( اﻟﺘﺄﻤﯿن  /إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻤﯿن أو اﻻﻨﻔﺠﺎر أو اﻟﺤرﯿق؛ وﯿﺘم ﻓﻲ

ﺘﻠك اﻟظروف ﺘﻤدﯿد وﻗت اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻟﻔﺘرة ﺘﻌﺎدل اﻟﻔﺘرة اﻟﺘﻲ ﺘﻌرض ﻓﯿﻬﺎ ﺘﻨﻔﯿذ اﻻﻟﺘزام إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺠﯿل أو إﻟﻰ ﻋدم

ﺘﻨﻔﯿذﻩ ،ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل اﺴﺘﻤرت ﻓﺘرة اﻟﺘﺄﺨﯿر أو ﻋدم اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻟـ ـ  12أﺴﺒوﻋﺎ ،ﯿﺠوز ﻷي طرف إﻨﻬﺎء ﻫذﻩ
اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋن طرﯿق ﺘوﺠﯿﻪ إﺸﻌﺎر ﺨطﻲ  14ﯿوم إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺨر .
 - 14اﻟﺸﻛﺎوى
ﺘﺴﻌﻰ ﻟوﻛﺘون ﻟوﺴﺎطﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻟﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠودة ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷوﻗﺎت .ﻨﺄﺨذ ﺠﻤﯿﻊ
اﻟﺸﻛﺎوى ﻓﻲ ﻋﯿن اﻹﻋﺘﺒﺎر وﻨﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻀﻤﺎن ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺼورة ﺴرﯿﻌﺔ وﻋﺎدﻟﺔ .
إذا ﻛن ﺘرﻏب ﻓﻲ ﺘﺴﺠﯿل ﺸﻛوى ،ﯿرﺠﻰ إﺒﻼغ اﻟﻤوظف اﻟﻤﺴؤول ﻓﻲ ﺸرﻛﺘﻨﺎ إﻤﺎ ﻛﺘﺎﺒﯿﺎً أو ﻋن طرﯿق

اﻟﻬﺎﺘف ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛﻨﻛم ﻤراﺴﻠﺘﻨﺎ ﻋﺒر اﻟﺒرﯿد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻷﺘﻲcomplaints@mena.lockton.com :
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟم ﻨﺘﻤﻛن ﻤن ﺘﺴـ ــوﯿﺔ اﻟﺸـ ــﻛوى ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ،ﺴـ ــﻨﻘر ﺒﺎﺴـ ــﺘﻼﻤﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور وﻨﻘوم ﺒﺈﺠراء ﺘرﺘﯿب

ﻟﻘﯿﺎم ﻤدﯿر رﻓﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘوى ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ وﺘزوﯿدﻛم ﺒﺎﻟرد.
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 - 15ﻏﺴﯿل اﻷﻤوال واﻟرﺸوة واﻟﻌﻘوﺒﺎت
ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻨﺎ اﻟﺘزام اﺘﺨﺎذ ﺨطوات ﻤﻌﻘوﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﺸـ ــرﻛﺘﻨﺎ وﻋﻤﻼﺌﻨﺎ ﻤن ﺨطر اﻟﺠراﺌم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻟﺘﺤﻘﯿق
ذﻟك ،ﻓﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻨطﻠب ﻤﻨﻛم ﺘزوﯿدﻨﺎ ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻋدﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد دﻟﯿل ﻫوﯿﺔ أو

ﻤﺸ ـ ـ ـ ـ ــروﻋﯿﺔ أي ﺘﻌﺎﻤﻼت ﺘﺄﻤﯿﻨﯿﺔ ﺘطﻠﺒون ﻤﻨﺎ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم .ﻟن ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم دﻓﻌﺎت إﻟﻰ أطراف
ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻏﯿر ﻤﻌروﻓﺔ ﺤﯿث ﻻ ﯿﻛون ﻟﻨﺎ ﺘﻌﺎﻤﻼت ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻋﻠم ﺒﺘورط ﻤن ﺠﺎﻨﺒﻛم.

وﻛﻤﻨظﻤﺔ ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨطﺒق ﺴـ ــﯿﺎﺴـ ــﺎت ﺼـ ــﺎرﻤﺔ ﻟﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اﻟرﺸـ ــوة واﻟﻔﺴـ ــﺎد وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ واﺠﺒﺔ اﻟﺘطﺒﯿق
واﻟﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻟﻔﻀﻠﻰ.
ﻗد ﺘﻛون أي ﻤﻌﺎﻤﻼت ﺘﺄﻤﯿن أو دﻓﻌﺔ إﻟﻰ أو ﻤن ﺒﻠد ﺨﺎﻀـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ إﻟﻰ أي ﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻛل ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺎت ﻤﺤظورة أو
ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﯿود.
 - 16إﻨﻬﺎء ﺘﻌﯿﯿﻨﻨﺎ
ﯿﺠوز إﻤﺎ ﻟﻛم أو ﻟﻨﺎ إﻨﻬﺎء ﺘﻌﯿﯿﻨﻨﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻛوﻛﯿل ﻟﻛم ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﯿن ﻋن طرﯿق ﺘوﺠﯿﻪ إﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر ﺨطﻲ
ﻗﺒل ﻤﺎ ﻻ ﯿﻘل ﻋن  30ﯿوﻤﺎ.
ﻻ ﯿﻤس إﻨﻬﺎء ﺘﻌﯿﯿﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﻘوق أو اﻻﻟﺘزاﻤﺎت أو اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛم أو ﺒﻨﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺄﻤﯿن ،واﻟﺘﻲ
ﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺒق وأن ﺘرﺘﺒت ﻗﺒل ﺘﺎرﯿﺦ اﻹﻨﻬﺎء ،وﻟﻛن ﻟن ﻨﻛون ﻤﻠزﻤﯿن اﺘﺠﺎﻫﻛم ﺒﻌد اﻹﻨﻬﺎء ﺒﺄي اﻟﺘزاﻤﺎت ﻻﺤﻘﺔ

ﻟﺘﻘدﯿم أي ﺨدﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺘﺄﻤﯿﻨﻛم .وﻋﻨد إﻨﻬﺎء اﻟﺘﻌﯿﯿن ،ﺴ ـ ــﯿﺘم ﺘﺤوﯿل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت وﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت إﻟﻰ
اﻟوﺴ ـ ــﯿط اﻟﺠدﯿد اﻟﻤﻌﯿن ﻤن ﻗﺒﻠﻛم وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎﺘﻛم .وﻓﻲ ﺤﺎل رﻏﺒﺘﻛم ﺒﻘﯿﺎﻤﻨﺎ ﺒﺘوﻟﻲ ﻤطﺎﻟﺒﺎت إﻀ ـ ــﺎﻓﯿﺔ ﻨﯿﺎﺒﺔ
ﻋﻨﻛم ،ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨواﻓق ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻨﺤﺘﻔظ ﺒﺤق اﺤﺘﺴﺎب ﺒدل ﻤﻌﻘول ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺨدﻤﺎت.
وﺤﯿث أن ﻋﻤوﻟﺘﻨﺎ أو اﻟﺒدل ﻋن ﺘدﺒﯿر أو ﺘرﺘﯿب اﻟﺘﺄﻤﯿن ﻗد اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﺤق ﺒﺎﻟﻛﺎﻤل ﻋﻨد ﺒدء اﻟﺘﺄﻤﯿن ،ﻓﺈن أي
ﻋﻤوﻟﺔ أو رﺴم ﻏﯿر ﻤدﻓوع ﯿﺼﺒﺢ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎ وواﺠب اﻟدﻓﻊ إﻟﯿﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻋﻨد إﻨﻬﺎء ﺘﻌﯿﯿﻨﻨﺎ.
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ﺘﻤﺎرس ﻟوﻛﺘون ﻨﺸــﺎطﺎﺘﻬﺎ ﻛوﺴــﯿط ﺘﺄﻤﯿن وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﻬﺎﺸــﻤﯿﺔ .وﺘﺨﻀــﻊ أي ﻨزاﻋﺎت إﻟﻰ
ﻗواﻨﯿن اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﻬﺎﺸ ـ ــﻤﯿﺔ وﯿﺘم ﺘﻔﺴ ـ ــﯿرﻫﺎ ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ وﯿﻘر اﻟطرﻓﺎن ﺒﺎﻻﺨﺘﺼ ـ ــﺎص اﻟﺤﺼ ـ ــري ﻟﻤﺤﺎﻛم
اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ اﻷردﻨﯿﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ.

اﻟرﺠﺎء اﻻﺘﺼ ـ ــﺎل ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود أي ﺸ ـ ــﻲء ﻓﻲ ﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻤل ﻫذﻩ ﻟم ﺘﺘﻔﻬﻤوﻩ أو ﻻ ﺘواﻓﻘون
ﻋﻠﯿﻪ ،أو ﻓﻲ ﺤﺎل ﻛﺎن ﻟدﯿﻛم أي اﺴﺘﻔﺴﺎرات ،اﻟرﺠﺎء اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻨﻘطﺔ اﻻﺘﺼﺎل اﻟﻤﻌﺘﺎدة أوﻻ واﻟذي ﺴﯿﺴرﻩ
ﻤﺴﺎﻋدﺘﻛم.
ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟم ﻨﺘﻠق ردا ﻤﻨﻛم ﺨﻼل  30ﯿوﻤﺎ ﻤن اﺴـ ــﺘﻼم ﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻤل ﻫذﻩ أو ﻓﻲ ﺤﺎل اﺴـ ــﺘﻠﻤﻨﺎ ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت أو

ﺘﺄﻛﯿد ﻟطﻠب ﺘرﺘﯿب ﺘﻐطﯿﺔ ﻨﯿﺎﺒﺔ ﻋﻨﻛم ،ﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواء ﺨﻼل ﻓﺘرة  30ﯿوﻤﺎ أو ﺒﻌدﻫﺎ ،ﯿﻌد ذﻟك ﻓﻲ أي ﺤﺎل ﻗﺒوﻻ
ﻤن ﻗﺒﻠﻛم ﺒﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﻤل ﻫذﻩ.
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