
 
 " من دار التأمينسيارة "أّمن واربح حملة

 الشروط واألحكام
 
 
 دار من التالية التأمين وثائق منوثيقة  أي شراء العمالء على ،الترويجية من دار التأمين" سيارة أّمن واربح" حملة في لالشتراك للتأهل. 1

 .التأمين
 تأمين المركبات -
 األضرار والخسائر على التأمين -
 الهندسيالقطاع  مينتأ -
 الطاقة على التأمين -
 البحري التأمين -
 التأمين الجّوي -
 
 .2112ديسمبر  11 تاريخ وتستمر حتى 2112مايو  11 من تاريختبدأ الحملة  .2
 .الفوزدخول السحب أو ل يلالوك/يؤهل العميل نلمن دار التأمين لتأمين الطبي اق ائوثشراء . التأمين الطبي قائوث ال يشمل العرض هذا .1
 هذه الحملة.الشتراك في من ا( الزوجة واألطفال واألقارب المباشرين)هم ئاربدار التمويل وأقدار التأمين ومجموعة  اموظفو يستثنى . 4
 السحوبات التأهيلية الموضحة في الجدول التالي:تواريخ حسب  واحدة للربح"فرصة لـ"العمالء والوكالء مؤهلين  جميع. 1

 تاريخ السحب

تأمين من  وثيقة في حال بيع/شراء أي
 دار التأمين )باستثناء التأمين الطبي(
حسب التواريخ الموضحة أدناه لعام 

8102 

 رقم السحب التالمؤهّ 

 يونيو 12 -مايو  11 2112يوليو  11األحد، 
تأمين وثيقة قاموا بشراء أي  جميع العمالء الذين

 مباشرة )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين من 
 )للعمالء( 0

أغسطس  11األربعاء، 
2112 

 يوليو 22 -يو ليو  21
تأمين وثيقة جميع العمالء الذين قاموا بشراء أي 

 مباشرة )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين من 
 )للعمالء( 8

 2112سبتمبر  10األحد، 

 أغسطس 11 -يوليو  22
تأمين  وثيقةجميع العمالء الذين قاموا بشراء أي 

 مباشرة )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين من 
 )للعمالء( 3

 أغسطس 11 - أغسطس 11
تأمين  وثيقةجميع الوكالء الذين قاموا ببيع أي 

 )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين ل
 (الوكالء) 3

 أكتوبر 21 - سبتمتبر 11 2112نوفمبر  11الخميس، 
تأمين  وثيقةأي  بشراءالذين قاموا  العمالءجميع 
 )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين من  مباشرة  

 (للعمالء) 4



 نوفمبر 22 – أكتوبر 22 2112ديسمبر  14 ،الثالثاء
تأمين  وثيقةأي  بشراءجميع العمالء الذين قاموا 

 )باستثناء التأمين الطبي(مين دار التأمن  مباشرة  
 (للعمالء) 5

 2110يناير  12 ،اإلثنين

 ديسمبر 11 – نوفمبر 22
تأمين  وثيقةأي  بشراءجميع العمالء الذين قاموا 

 )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين من  مباشرة  
 (للعمالء) 6

 ديسمبر 11 – سبتمبر 11
تأمين  وثيقةجميع الوكالء الذين قاموا ببيع أي 

 )باستثناء التأمين الطبي(دار التأمين ل
 )الوكالء( 6

 .حسب الحاجة على تغيير أو تعديل الجدول المذكور أعالهلقيام بدار التأمين بكامل حقوقها ل*تحتفظ 
 
 .قبل العمالء منرة توفالمتواصل ال معلوماتمن خالل  المعتمدين التأمين دار موظفي قبل من رسميا   بالسحوبات الفائزين إعالم سيتم .2
 .المستخدم حالي ا الهاتف رقمشاملة   توفير كافة بيانات التواصل الخاصة بهم والتأكد من دقتهاالعمالء على جميع . 2
 .بجوائزهم تهممطالب أو الفائزين على للفوز رسوم بفرض التأمين تقوم دارلن . 2
 .نقدية بجوائز ةالترويجيهذه الحملة خالل  منالمقدمة  الجوائز استبدال يمكن ال. 0

براز وثيقة التأمين أوراق ثبوتية )الهوية اإلماراتية(يجب على الفائزين تقديم  .11  .بالجائزة المطالبة وقت األصلية وا 
 .لها بديل تقديم يتم ولن بالكامل الجائزة سيخسر ،الجائزة عند المطالبة باستالم أي أوراق ثبوتية إبرازمن الفائز تمكن يم ل . في حال11
 في حالة فقدان أو تلف أو انتهاء صالحية الجائزة األصلية.أخرى المطالبة بجائزة ين ال يحق للفائز . 12
 .وائز غير المطالب بها باطلة بعد انتهاء تاريخ المطالبة المذكور أعاله؛ تعتبر الج2112 العاميجب المطالبة بالجوائز قبل نهاية  .11
استخدام معلوماته دار التأمين ل ه يحقأنبما لم ينص على خالف ذلك، ، كل فائز ويقر يوافق، ةالترويجي حملةاله في هذعند المشاركة . 14

عالنية في أي وس دار يحق ل أو دفع أو تعويض آخر للفائز وبالتالي،الحاجة لمرجع دون  مستقبليةيلة إعالنية ألغراض ترويجية وتسويقية وا 
سيتم  وصفحات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة. ، حسب تقديرها الخاص، نشر أسماء الفائزين على موقعها اإللكترونيالتأمين

الجدول الموضح في البند الخامس( التواريخ في حسب )في أبوظبي  يةاالقتصادالتنمية ممثل رسمي من دائرة  بإشرافإجراء السحوبات 
 هائية.تعتبر ن من قبلهم أي قرارات متخذة باإلضافة إلى ممثلي دار التأمين.

عن أي عطل فني أو أي حدث آخر قد يتسبب في تعطيل أو إلغاء هذا (1مهما كانت طبيعتها: ) ،وليةؤ دار التأمين أية مس تتحمل نل. 11
تم فرض إلغاء هذه إذا (1لطة مختصة؛ أو )إجراء هذه الحملة ألسباب تعزى إلى أي أمر من س  دار التأمين  تعذر على إذا(2)العرض، أو 

 .الترويجية بموجب قانونيالحملة 
 ، بناء  على تقديرها الخاص، في تأجيل أو إلغاء هذا العرض الترويجي أو أي تاريخ )تواريخ( سحب مقبلة.بحقوقها تحتفظ دار التأمين. 12
 يؤدي إلى تجريد أهلية المخالفين للدخول في السحوبات الشهرية.ة فيه س. عدم االلتزام بالشروط واألحكام الموضح12
 الءحسن نية استجابة ألي تعليمات شفهية أو إلكترونية أو استفسار من العمعن صرف لتّ ل انهج   اتبعت دار التأمين. سوف يتم اعتبار أن 12
ضرر أو التزام أو نفقة وما في حكمه منسوب، بشكل  أو ةبأي خسار المطالبة ب يل أو الوكيلق للعمال يحو بهذا العرض.  فيما يتعلقو الوكالء أ

أو  وال يحق للعميل المطالبة بأي تعويض عن أي خسارة ،نية من دار التأمينحسن ب ات تم اتخاذهامباشر أو غير مباشر، إلى أي إجراء
 .المسؤويلة لتأميندار اتحميل 

 مراسلتنا على أو 2114441على  االتصال أو األسئلة الشائعةالئحة يرجى االطالع على . 19
customerservice@insurancehouse.ae . 
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