MEDICAL MALPRACTICE INSURANCE
f.

INSURING CLAUSE
1.

WHEREAS the Assured, as defined herein, has made to Underwriters a written
Proposal or Declaration bearing the date stated in the Schedule, a copy of
which is attached, containing particulars and statements which are hereby
agreed to be the basis of this Policy and are to be considered as incorporated
herein, and the Premium (as stated in the Schedule) being received by
Underwriters

2.

WE, THE UNDERWRITERS, to the extent and in the manner hereinafter
provided, and subject to the Terms and Conditions of this Policy HEREBY
AGREE to Indemnify the Assured for Claims made against the Assured during
the Period of this Insurance against all sums which the Assured shall become
legally liable to pay as damages in accordance with the law of any country but
not in respect of any judgment, award or settlement made within countries
which operate under the laws of the United States of America or Canada (or
any order made anywhere in the world to enforce such judgment, award or
settlement either in whole or in part), unless the Assured has requested that
there shall be no such limitation and has accepted the terms offered by
Underwriters in granting such cover which offer and acceptance must be
signified by specific endorsement (including any reinstatement provision) to
this Policy, arising out of
any bodily injury, mental injury, illness, disease or death of any patient
caused by any negligent act, error or omission committed by the
Assured in or about the conduct of the Assured's occupation or
business as stated in the Proposal or Declaration, or Good Samaritan
Acts, (hereinafter referred to as "Malpractice")

and pay all Defence Costs incurred with the Underwriters' consent, such consent
not being unreasonably withheld, in connection with any Claim which falls within
this Policy, provided that the total amount payable in respect of damages and
Defence Costs shall not exceed the Limit of Indemnity as stated in the Schedule.
IT IS FURTHER provided that Underwriters shall not be obligated to pay any Claim,
judgment, award, Defence Costs, or to undertake or continue the defence of any
suit or proceeding after the Limit of Indemnity has been exhausted by payment or
agreement to pay any Claim, judgment, award, settlement, and Defence Costs, or
after deposit of the applicable Limit of Indemnity in a court of competent
jurisdiction, and that in such a case Underwriters shall have the right to withdraw
from the further defence thereof by tendering control of said defence to the
Assured subject however to any reinstatement conditions which may be endorsed
to this Policy.

UNDERWRITERS shall not be liable for:
a. Any Claim arising out of any Malpractice occurring prior to the
inception date of this Policy if the Assured on such date knew or could
have reasonably foreseen that such Malpractice might be expected to
be the basis of a Claim.
b.

Any Claim arising from any circumstance or occurrence which has been
notified to any Medical Defense Organization and/or Insurers prior to
inception of this Policy.

c.

Any Claim which is the subject of Insurance, Indemnity or Assistance
provided by any Medical Defense Organization. This Policy shall not be
drawn into contribution thereto.

d.

Any Claim arising from public liability which will be deemed to include any
bodily injury, mental injury, illness disease or death to any person or loss of
or damage to tangible property of any person.

e.

any Claim made upon the Assured for work carried out by the Assured (for
and in the name of any other company or association formed of which the
Assured forms part for the purpose of undertaking any joint venture)
UNLESS Underwriters' agreement has been obtained and the inclusion of
such work endorsed upon this Policy with the acceptance of such other
Terms and Conditions as may be imposed.

f.

any Claim arising out of a specific liability assumed by the Assured under
contract (which goes beyond the duty to use such skill and care as is usual in
the exercise of the Assured's activities stated in the Proposal Form) UNLESS
Underwriters' prior agreement has been obtained and such specific liability
is endorsed upon the Policy with the acceptance of such other Terms and
Conditions as may be imposed

g.

any Claim arising out of the manufacture of any Products, or the
construction, alteration, repackaging, repair, servicing, or treating of any
Products sold, supplied or distributed by the Assured, or any Claim arising
out of the failure of any product to fulfill the purpose for which it was
designed, or to perform as specified, warranted or guaranteed

h.

any Claim made against any Director or Officer or Employee of the Assured
arising from any unlawful or negligent act, error or omission, actual or
alleged breach of trust, breach of warranty of authority, or breach of duty
committed or attempted by such Director or Officer or Employee where
such Claim is made solely by reason of his holding the position of Director or
Officer or Employee and having acted in that capacity

i.

any Claim by any person for bodily injury, mental injury, disease or death
incurred, contracted or occurring while under a contract of service or
apprenticeship with the Assured, or for any breach of any obligation owed
by the Assured as an employer to any employee, or any Claim in respect of
which compensation is available under any Workers' Compensation Scheme
and or similar legislation. However, this Exclusion shall not apply to any
Claim arising out of any bodily injury, mental injury or death of an employee
which is caused by any negligent act, error or omission of an Assured, where
the employee is a patient of the Assured

j.

any Claim directly or indirectly caused by or contributed to by:
i. any act in violation of any law or ordinance
ii. any dishonest, fraudulent or criminal act of the Assured
iii. the performance of the activities of the Assured whilst under the
influence of intoxicants or narcotics

k.

any Claim directly or indirectly caused by, or contributed to by, or arising
from ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear
fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel or from
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any
explosive nuclear assembly or nuclear component thereof

l.

any Claim arising from war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities
(whether war be declared or not) civil war, rebellion, revolution,
insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalisation or
requisition or destruction of or damage to property by, or under the order
of, any government or public or local authority

m.

any Claim arising from:
i.
personal injury or bodily injury or loss of or damage to, or loss of the
use of property directly or indirectly caused by seepage, subsidence,
pollution or contamination
ii.
the cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or
contaminating substances

n.
o.

any fines, penalties, punitive or exemplary damages
The Excess stated in the Schedule.

PROVIDED ALWAYS THAT:
a. Such Malpractice results in a Claim being first made against the Assured during
the Period of Insurance as stated in the Schedule and of which notice has been
given in accordance with General Condition 2
b. There shall be no indemnity hereunder for any Claim made against the
Assured for Malpractice committed prior to the Retroactive Date specified in
the Schedule.
DEFINITIONS
a. The expression "the Assured" shall be deemed to mean:
i.
the individual, partnership, corporation, institution or such other entity
(named in the Schedule) which has legal capacity
ii.
any person who is, has been or may become during the period
specified in the Schedule, a principal, partner, director, a member of
any ethics committee, employee or volunteer of the Assured named in
the Schedule but only in respect of Claims arising from work
undertaken on behalf of the Assured
iii. the personal representatives of the estate of any person who would
otherwise be indemnified under this Policy.
b. The expression "Good Samaritan Act" shall mean treatment administered at
the scene of a medical emergency, accident or disaster by the Assured who is
present either by chance, or in response to a S.O.S. call following a disaster.
c. The expression "Claim" shall mean any event or series of events arising from
one originating cause and for which the Assured is required to give notice to
Underwriters in accordance with General Condition 2.
d. The expression "Defence Costs" shall mean all costs, fees and expenses
(including representation at Coroners Inquest) incurred in the defence or
settlement of any Claim.
e. The expression "Products" shall mean any solid, liquid or gaseous substance or
component part thereof.

Except where the context otherwise requires, words denoting the
singular include the plural and vice versa; words denoting any gender
include all genders.
EXCLUSIONS

© Victoire Insurance Company s.a.l. – Medical Malpractice Conditions 2019 – UW-TMP-GC-0001 EN- Ed. 1 V.1

THIS IS A CLAIMS MADE AGGREGATE POLICY
(WITH DEFENCE COSTS INCLUDED WITHIN THE LIMIT OF INDEMNITY)

MEDICAL MALPRACTICE INSURANCE
GENERAL CONDITIONS

It is understood and agreed that:
That:
1. All statements, particulars and documents referred to or contained in the Proposal
attached are true, and during the Period of Insurance the Assured shall give as
soon as practicable notice in writing of any alteration which materially affects the
risk.
2.

During the period of the Insurance the Assured shall give immediate notice in
writing to Underwriters via the Broker or Agent named herein of;
a. every letter of claim writ summons or process for Malpractice or alleged
Malpractice against the Assured; or
b. the receipt of notice from any person of an intention to hold the Assured
responsible for any Malpractice; or
c. any conduct or circumstance which is likely to give rise to a Claim for
Malpractice being made against the Assured.
If the Assured gives notice as required by (b) or (c), any Claim subsequently made
against the Assured shall be deemed to have been made during the Period of
Insurance.

3.

4.

The Assured shall at all times:
a.
maintain accurate descriptive records of all professional services and
equipment used in procedures which shall be available for inspection and
use by Underwriters or their duly appointed representatives insofar as they
pertain to any Claim hereunder, and
b.
Retain the records referred to in 3. (a) above for a period of at least Ten (10)
years from the date of treatment and, in the case of a minor, for a period of
at least Ten (10) years after that minor attains majority, and
c.
give to the Underwriters or their duly appointed representatives such
information, assistance, signed statements or depositions as Underwriters
may require, and
d.
assist in the defence of any Claim without charge to the Underwriters
The Assured shall, at all times, in addition to their obligations set out above
afford such information to and co-operation with the Underwriters, or their
appointed representatives, to allow the Underwriters to be able to comply with
such relevant Practice Directions and Pre-Action Protocols as may be issued and
approved from time to time by the Head of Civil Justice.

5.

Underwriters may cancel this Insurance by giving fifteen (15) calendar
days' notice. Such notice shall be given in writing and may be served by
registered mail, telex or facsimile transmission, or may be hand delivered
to the address of the Assured as stated in the Schedule. Any notice sent by
registered mail shall be deemed to have been served seven (7) calendar
days after dispatch and any notice sent by telex or facsimile shall be
deemed to have been served at the time of dispatch. If this Insurance is so
cancelled Underwriters shall retain only the earned portion of the
Premium computed from day to day.

6.

Any dispute concerning the interpretation of the Terms, Conditions,
Limitations and/or Exclusions contained herein is understood and agreed
by both the Assured and Underwriters to be subject to the laws of the
United Kingdom. Each party agrees to submit to the jurisdiction of any
court of competent jurisdiction within the United Kingdom and to comply
with all requirements necessary to give such court jurisdiction. All matters
arising hereunder shall be determined in accordance with the laws and
practice of such court.
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The Assured shall not disclose to any person the terms of this Policy, no
liability shall be admitted, no arrangement, offer, promise, or payment,
shall be made or cost or expense incurred by the Assured without the
written consent of the Underwriters. Underwriters shall be entitled to
take control of the defence of any Claim or to prosecute in the name of the
Assured for their own benefit any Claim for indemnity or damages or
otherwise against any third party and shall have full discretion in the
conduct of any negotiations or proceedings on the settlement of any
Claim. The Underwriters will not settle any Claim without the consent of
the Assured. However, if the Assured refuses to consent to any settlement
recommended by the Underwriters or their legal representatives and
elects to contest or continue any legal proceedings then the liability of the
Underwriters shall not exceed the amount for which the Claim could have
been so settled plus the costs and expenses incurred with their consent up
to the date of such refusal, which in any event will not exceed the Limits of
Indemnity as specified in the Schedule and the Assured agrees to
indemnify Underwriters for the amount of any judgment, award,
settlement and Defence Costs which Underwriters are found obligated to
pay after the date of such refusal.

General Conditions 1, 2, 3, and 4 are Conditions precedent to the right of the Assured to
be defended or indemnified under this Policy:

تأمين األخطاء الطبية
هذه عبارة عن دعاوى تطرحها بوليصة تأمين جماعية
)مع تكاليف الدفاع مشمولة ضمن حدود التعويض(
ضمان التأمين

.4

أي مطالبة ناشئة عن المسئولية العامة والتي تعتبر أنها تشمل أي إصابة بدنية أو إصابة عقلية أو مرض
مرضي أو وفاة ألي شخص أو خسارة أو ضرر في الممتلكات المادية ألي شخص.

.5

أي مطالبة قدمت بشأن المؤمن عليه للعمل الذي قام به المؤمن (إلى أو باسم أي شركة أو جمعية أخرى
تشكلت األجزاء المؤمنة من أجلها لغرض القيام بأي مشروع مشترك) ما لم يتم الحصول على موافقة
المكتتبيين (ضامن التأمين) و إدراج مثل هذا العمل المعتمد على هذه البوليصة مع الموافقة على بنود
وشروط أخرى قد تفرض عليها .

حيث أن المؤمن  ،كما تم تعريفه في هذه الوثيقة  ،قد قدم إلى المكتتبين مقترحًا مكتوبًا أو إعالنًا يحمل
التاريخ المذكور في الجدول  ،مرفقًا نسخة منه تحتوي على تفاصيل وبيانات وافق بموجبها على أن
تكون أساسًا لهذه السياسة و يتم اعتبارها مضمنة في هذه الوثيقة  ،ويتم استالم قسط التأمين (كما هو
.6
مذكور في الجدول) من قبل المكتتبين.
إلى الحد و على النحو المنصوص عليه فيما يلي  ،و يخضع لشروط وأحكام هذه
المكتتبين
نحن
البوليصة بموجب هذه االتفاقية لتعويض الجهة المؤكدة للمطالبات المؤكدة ضد المؤمن عليه خالل فترة
هذا التأمين مقابل جميع المبالغ التي يجب أن تصبح الجهة المؤمنة مسؤولة قانونًا عن دفع األضرار وفقًا
للقانون اللبناني  ،الناشئة عن

.7

أي إصابات جسدية أو إصابات عقلية أو مرض أو مرض أو وفاة أي مريض بسبب أي عمل إهمالي أو
خطأ أو تقصير ارتكبه المؤمن في أو حول تسيير المهنة أو العمل المؤكد كما هو وارد في االقتراح أو
.8
اإلعالن  ،أو السامري الصالح األفعال ( ،يشار إليها فيما يلي باسم "سوء التصرف")
ودفع جميع تكاليف الدفاع المتكبدة بموافقة المكتتبين  ،بحيث ال يتم حجب هذه الموافقة بشكل غير معقول
 ،فيما يتعلق بأي مطالبة تقع ضمن هذه السياسة  ،بشرط أال يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق الدفع فيما
يتعلق باألضرار وتكاليف الدفاع الحد من التعويض كما هو مذكور في الجدول.
.9

قدمت دائما ما يلي:

 . 1أوينتج عن هذه الممارسات الخاطئة تقديم مطالبة بالتعويض ألول مرة ضد المؤمن عليه خالل فترة
التأمين كما هو مذكور في الجدول الزمني ومنه تم تقديم إشعار وفقا ً للشرط العام .2
 . 2لن يكون هناك تعويض بموجب هذه الوثيقة عن أي مطالبة مقدمة ضد المؤمن عليه بسبب
الممارسات الخاطئة التي ارتكبت قبل التاريخ بأثر رجعي محدد في الجدول.
تعريفات
.1

. 10

أيعتبر تعبير "المؤمن عليه" يعني:

 . iأن الفرد أو الكيان اآلخر (المسمى في الجدول) الذي يتمتع باألهلية القانونية
 . iiأي شخص كان  ،أو قد يكون  ،خالل الفترة المحددة في الجدول  ،أو مدير  ،أو شريك  ،أو
مدير  ،أو عضو في أي لجنة أخالقية  ،أو موظف أو متطوع من المؤمن له المذكور في
. 11
الجدول  ،ولكن فقط فيما يتعلق بالمطالبات الناشئة عن العمل الذي تم تنفيذه نيابة عن المؤكد
 .iiiالممثلون الشخصيون للحوزة ألي شخص يمكن تعويضه بموجب هذه السياسة.

© Victoire Insurance Company s.a.l. – Medical Malpractice Conditions 2019 – UW-TMP-GC-0002 AR- Ed. 1 V.1

.2

تعني عبارة "قانون السامري الصالح" العالج الذي يتم إجراؤه في موقع الطوارئ الطبية أو
الحوادث أو الكوارث من قبل المؤمن عليه الذي يكون متواجد إما عن طريق الصدفة  ،أو ردا ً
. 12
على  S.O.S.مكالمة بعد وقوع كارثة.

.3

تعني عبارة "مطالبة" أي حدث أو سلسلة أحداث ناشئة عن سبب منشأ والذي يُطلب من المؤكد له
تقديم إشعار إلى المكتتبين طبقًا للشرط العام .2

.4

تعني عبارة "تكاليف الدفاع" جميع التكاليف واألجور والنفقات (بما في ذلك التمثيل في التحقيق في
التحقيقات الجنائية) المتكبدة في الدفاع أو تسوية أي مطالبة.

.5

يقصد بعبارة "المنتجات" أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو جزء منها.

.6

باستثناء ما يقتضي السياق خالف ذلك  ،فإن الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع والعكس
بالعكس .الكلمات التي تدل على أي جنس تشمل جميع الجنسين.

أي مطالبة ناشئة عن التزام محدد يفرضه العقد على المؤمن (الذي يتجاوز واجب استخدام مثل هذه
المهارة والعناية كما هو معتاد في ممارسة أنشطة المؤمَّن المذكورة في نموذج الطلب) ما لم يتم الحصول
على موافقة المكتتبيين (ضامن التأمين) ويتم اعتماد هذه المسؤولية المحددة على البوليصة مع الموافقة
على بنود وشروط أخرى قد تفرض عليها.
أي مطالبة تنشأ عن تصنيع أي من المنتجات  ،أو بناء أو تبديل أو إعادة تغليف أو إصالح أو خدمة أو
معالجة أي من المنتجات التي يبيعها أو يوردها أو يوزعها المؤمن  ،أو أي مطالبة تنشأ عن فشل أي منتج
في تحقيقه الغرض الذي صمم من أجله  ،أو من أجل األداء على النحو المحدد  ،مضمون أو مكفول.
أي مطالبة مقدمة ضد أي مدير أو موظف عند المؤمَّن ينشأ عن أي فعل غير قانوني أو إهمال أو خطأ أو
تقصير  ،أو خرق فعلي أو مزعوم للثقة  ،أو إخالل بضمان السلطة  ،أو إخالل بواجبات العمل أو ارتكب
من قبل هذا المدير أو الموظف حيث تكون هذه المطالبة فقط بسبب شغل منصب المدير أو الموظف وبعد
أن تصرف بهذه الصفة.
أي مطالبة من أي شخص لإلصابة الجسدية أو اإلصابة العقلية أو المرض أو الوفاة المتكبدة أو المتعاقد
عليها أو التي تحدث أثناء عقد الخدمة أو التدريب المهني مع المؤمن عليه  ،أو عن أي خرق ألي التزام
مستحق على المؤمن له كصاحب عمل ألي موظف  ،أو أي مطالبة فيما يتعلق بالتعويضات المتاحة
بموجب أي نظام تعويضات للعامل و  /أو تشريع مماثل .ومع ذلك  ،ال يسري هذا االستبعاد على أي
مطالبة تنشأ عن أي إصابة جسدية أو إصابة عقلية أو وفاة موظف ناجم عن أي فعل إهمالي أو خطأ أو
إغفال من شخص مؤمن  ،حيث يكون الموظف هو أيضا مريض للمؤمن عليه.
أي مطالبة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو ساهمت بها:
 . iأي عمل ينتهك أي قانون أو أمر
 . iiأي عمل غير شريف أو احتيالي أو إجرامي من المؤمن عليه
 . iiiأداء أنشطة المؤمن عليه في ظل تأثير المسكرات أو المخدرات
أي مطالبة ناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن  ،أو ساهمت فيها  ،أو ناشئة عن إشعاعات مؤينة أو
تلوث ناتج عن النشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو من أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق الوقود
النووي أو من المواد المشعة أو السامة أو المتفجرة أو غيرها من الخواص الخطرة أي جمعية نووية
متفجرة أو عنصر نووي منها.
أي مطالبة ناشئة عن الحرب أو الغزو أو أعمال أعداء أجانب أو أعمال عدائية (سواء أعلنت الحرب أم ال )
حربًا أهلية أو تمردًا أو ثورة أو قوة عسكرية أو مغتصبة أو مصادرة أو تأمي ًما أو االستيالء أو التدمير أو
اإلضرار بالممتلكات من قبل  ،أو بموجب أمر من أي حكومة أو سلطة عامة أو محلية.

. 13

أي مطالبة ناشئة عن:
 . iإصابة شخصية أو إصابة جسدية أو ضرر أو خسارة في استخدام الممتلكات بشكل مباشر أو
غير مباشر بسبب التسرب أو الهبوط أو التلوث.
 . iiتكلفة إزالة أو إبطال أو تنظيف اﳌواد اﳌلوثة

. 14

أي غرامات أو أضرار تأديبية أو نموذجية

. 15

الزيادة المذكورة في الجدول

االستثناءات
لن يتحمل المكتتبين القائمون على البنايات مسؤولية ما يلي:
 . 1أي مطالبة تنشأ عن أي سوء تصرف يحدث قبل تاريخ هذه البوليصة إذا كان المؤمن عليه على علم
مسبق أو كان من الممكن أن يتوقع بشكل معقول أن مثل هذه الممارسات الخاطئة قد تكون أساسًا
للمطالبة.
 . 2أي مطالبة ناشئة عن أي ظرف أو حدث تم إبالغه إلى أي منظمة دفاع طبي و  /أو شركات تأمين
قبل بدء هذه البوليصة.
 . 3أي مطالبة هي موضوع التأمين أو التعويض أو المساعدة المقدمة من أي منظمة للدفاع الطبي .ال
تسحب هذه البوليصة إلى المساهمة فيها .

تأمين األخطاء الطبية
شروط عامة
الشروط العامة  1و  2و  3و  4هي شروط سابقة لحق المؤمن له للدفاع عنها أو التعويض بموجب هذه
السياسة:
من المفهوم واالتفاق على ما يلي:
.1

أن:

.2

خالل فترة التأمين  ،يقوم المؤمن له بتقديم إشعار خطي فوري إلى المكتتبين عن طريق الوسيط
أو الوكيل المذكور في هذه الوثيقة.

أ.

جميع البيانات والبيانات والمستندات المشار إليها أو الواردة في االقتراح المرفقة
صحيحة ،و

ب .خالل فترة التأمين  ،يجب على المؤمن له أن يقدم في أقرب وقت ممكن إشعارً ا كتابيًا
عن أي تغيير يؤثر جوهريًا على الخطر.

ت.
ث.
.4

يقدم إلى المكتتبين أو ممثليهم المعينين حسب األصول مثل هذه المعلومات أو المساعدة أو
البيانات الموقعة أو اإليداعات التي قد يحتاجها المؤمنون ،
يساعد في الدفاع عن أي مطالبة دون توجيه اتهام إلى المكتتبين

ال يضمن المؤمن له ألي شخص شروط هذه البوليصة  ،وال يتم قبول أي مسؤولية  ،أو أي ترتيب  ،أو
عرض  ،أو وعد  ،أو سداد  ،أو يتم تكبدها أو تكبدها من قبل المؤتمن دون موافقة خطية من الوكالء. .
يحق لشركات التأمين أن تتولى الدفاع عن أي مطالبة أو أن تحاكم باسم المؤمن له لمصلحته الخاصة أي
مطالبة بالتعويض أو األضرار أو غير ذلك ضد أي طرف ثالث ويكون لها السلطة التقديرية الكاملة في
إجراء أي مفاوضات أو إجراءات بشأن تسوية أي مطالبة .لن يقوم المكتتبون بتسوية أي مطالبة دون
موافقة المؤمن .ومع ذلك  ،إذا رفض  Assuredالموافقة على أي تسوية أوصى بها المكتتبون أو
ممثلوهم القانونيون والمنتخبون لخوض أو مواصلة أي إجراءات قانونية  ،يجب أال تتجاوز مسؤولية
المؤمنين المبلغ الذي كان من الممكن أن تسوى المطالبة به باإلضافة إلى التكاليف والمصروفات
المترتبة على موافقتهم حتى تاريخ هذا الرفض  ،والتي ال تتعدى حدود التعويض على أي حال كما هو

أ .كل خطاب مطالبة يستدعي استدعاء أو عملية لسوء التصرف أو سوء تصرف مزعوم
ضد المؤمن عليه ؛ أو
ب .استالم اإلشعار من أي شخص بنية حجز المؤمن عليه مسؤولية أي سوء تصرف ؛ أو
ت .أي سلوك أو ظرف من المرجح أن يؤدي إلى حدوث مطالبة عن سوء التصرف ضد
المؤمن عليه.

محدد في الجدول ويوافق المؤمن عليه على تعويض المؤمنين بمبلغ أي حكم أو قرار أو تسوية أو دفاع.
التكاليف التي تم العثور على الوكالء ملزمون بدفعها بعد تاريخ هذا الرفض.
.5

يحق لشركة التأمين إلغاء هذا التأمين بإعطاء إشعار ( 15 )15يو ًما تقويميًا .ويقدم هذا اإلخطار خطيا ً
ويمكن تقديمه بالبريد المسجل أو التلكس أو الفاكس  ،أو يمكن تسليمه إلى عنوان المؤمن عليه كما هو
مذكور في الجدول .يعتبر أي إشعار يتم إرساله بواسطة البريد المسجل أنه قد تم تسليمه بعد سبعة ()7
أيام بعد إرساله  ،ويعتبر أي إشعار يتم إرساله بواسطة التلكس أو الفاكس بأنه قد تم تقديمه في وقت
اإلرسال .إذا تم إلغاء هذا التأمين  ،يجب على المكتتبين االحتفاظ فقط بالجزء المكتسب من Premium
المحسوبة من يوم إلى آخر.

.6

أي نزاع يتعلق بتفسير الشروط واألحكام والتقييدات و  /أو االستثناءات الواردة في هذه الوثيقة مفهومة
ومتفق عليها من قبل كل من المؤمنين والوكالء الذين يخضعون لقوانين المملكة المتحدة .يوافق كل
طرف على الخضوع لوالية أي محكمة مختصة داخل المملكة المتحدة واالمتثال لجميع المتطلبات
الالزمة لمنح هذه الوالية القضائية للمحاكم .يتم تحديد جميع األمور الناشئة بموجب هذه االتفاقية وفقًا
لقوانين وممارسات هذه المحكمة.

إذا أعطى المؤكِّن إشعارً ا كما هو مطلوب في (ب) أو (ج)  ،فإن أي مطالبة يتم تقديمها الحقًا ضد
المؤمَّن سوف تعتبر أنها قد تمت خالل فترة التأمين.
على المؤمن له  ،في جميع األوقات  ،باإلضافة إلى التزاماته المبينة أعاله  ،توفير مثل هذه
المعلومات والتعاون مع المكتتبين  ،أو ممثليهم المعينين  ،للسماح لكتتاب التأمين بالقدرة على
االمتثال التجاهات الممارسة ذات الصلة و بروتوكوالت ما قبل اإلجراء التي يمكن إصدارها
والموافقة عليها من وقت آلخر من قبل رئيس القضاء المدني.
.3

يجب على المؤمن في جميع األوقات:
أ .االحتفاظ بسجالت وصفية دقيقة لجميع الخدمات المهنية والمعدات المستخدمة في
اإلجراءات التي يجب أن تكون متاحة للتفتيش واالستخدام من قبل المكتتبين أو ممثليهم
المعينين حسب األصول بقدر ما يتعلقون بأي مطالبة بموجب هذه االتفاقية  ،و
ب .االحتفاظ بالسجالت المشار إليها في الفقرة ( 3أ) أعاله لمدة ال تقل عن عشر ()10
سنوات من تاريخ العالج  ،وفي حالة القاصر  ،لمدة ال تقل عن عشرة ( )10بعد سنوات
من بلوغ القاصر االغلبية ،و
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