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المبنى

StandardSuperالمنافع Plus

١،٠٠٠ د.ب. شهري� *اختياري
كحد أقصى

١،٥٠٠ د.ب. شهري� 
كحد أقصى

*اختياري

*اختياري

*اختياري*اختياري

*اختياري*اختياري*اختياري

 ٢٥٪ من إجمالي
التأمين مبلغ 

ا�عاصيــر  االنفجــارات،  الصواعــق،  البــرق،  الحرائــق، 
والفيضانــات، الزالزل أو البراكين

وغيرهــا  الخزانــات  أو  ا�نابيــب  مــن  الميــاه  تســرب 
(يشمل إصالح ا�ضرار الناجمة عن تسرب المياه) 

ا�ضــرار الناتجــة عــن ميــاه ا�مطــار، تســرب الميــاه مــن 
ا�سقف، ا�بواب ا�مامية ونوافذ المنزل

انفجــار أو فيضــان أجهــزة الميــاه (يشــمل تســرب المياه 
من المرشات)

ــا  ــون بم ــو والتلفزي ــات الرادي ــجار أو هوائي ــقوط ا�ش س
فيها أجهزة ا�قمار الصناعية والستاليت

مــواد  أي  أو  ا�خــرى  الهوائيــة  ا�جهــزة  أو  الطائــرات 
تسقط منها

الكسر العرضي للزجاج المثبت

ا�ضرار الناتجة بسبب سيارة أو حيوان

خدمة الصيانة المنزلية ٢٤ ساعة على مدار ا�سبوع

تغطية مبالغ ا¶يجار أو ا¶قامة البديلة

أخطار التخريب و ا¶رهاب

وا¶ضرابــات  والمدنيــة  وا¶ضرابــات  الشــغب  مخاطــر 
واالضطرابات العمالية

ا�نقــاض  وإزالــة  والمســاحين  المعمارييــن  رســوم 
ومخلفات الحادث 

**تطبق الشروط وا�حكام*يمكن اختيار  هذه الميزة (تخضع إلى قسط إضافي)، إذا تم التأكيد من قبل حامل الوثيقة

**

حتى  10,000 د.ب.حتى  10,000 د.ب.حتى  5,000 د.ب.

 Insurance Company Licensed by the Central Bank of Bahrainشركة تأمين مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي

الـدار
خطط التأمين على المنازل



**تطبق الشروط وا�حكام*يمكن اختيار  هذه الميزة (تخضع إلى قسط إضافي)، إذا تم التأكيد من قبل حامل الوثيقة

StandardSuperالمنافع Plus

محتويات المنزل

*اختياري

 10,000 د.ب. كحد أقصى
(وزن الخزنة ١٢٥ كجم)

 25,000 د.ب. كحد أقصى
(وزن الخزنة 300 كجم)

 40,000 د.ب. كحد أقصى
(وزن الخزنة 300 كجم)

حتى  ٣٠،٠٠٠د.ب.حتى  ٣٠،٠٠٠د.ب.

حتى  750 د.ب.حتى  500 د.ب.حتى  ٢٥٠ د.ب.

حتى  ٥٠٠ د.ب.حتى  ٢٥٠ د.ب.*اختياري

حتى  1000 د.ب.حتى  ٥٠٠ د.ب.حتى  250 د.ب.

حتى  ١٠٠ د.ب.حتى  ١٠٠ د.ب.حتى  ١٠٠ د.ب.

صفر

حتى  ١،٥٠٠ د.ب. حتى  ٣،٠٠٠ د.ب.حتى  ٣٠٠ د.ب.

*اختياري

*اختياري

*اختياري

*اختياري*اختياري
(عامل منزلي واحد)

دفع قيمة ا�ضراردفع قيمة ا�ضرار
تبديل القديم بالجديد

المجوهرات  (تستثنى 
المتفق على قيمتها)

تغطية ضد الخســارة وكافة ا�ضرار العرضية 

د.ب.   ١٠٠,٠٠٠ ا�قصــى  (الحــد  الغيــر  تجــاه  المســؤولية 
لــكل حادث واحد أو مجموع الحوادث)

الســرقة أو محاولة السرقة من السكن

تلف ا�طعمــة في الثالجة أو الفريزر (المجمد)

المصاريف أثناء االنتقال للعيش في مســكن بديل

المحتويــات القابلة للنقل في الحديقة

اســتبدال ا�قفال بعد سرقة المفتاح

المجوهرات داخل الخزنة

المستأجر مسؤولية 

التحمل  مبلغ 

أسس تسوية المطالبات

المســؤولية تجــاه العمالــة المنزليــة (تغطيــة الحــوادث 
الشخصية والوفاة)

المجوهرات خارج الخزنة (التي تســتخدم يومي�)

المسؤولية الشخصية

مبلغ التحمل وتسوية المطالبات
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الـدار
خطط التأمين على المنازل (تابع)



* Cover is applicable (subject to additional Premium), if confirmed by Policyholder ** Terms and Conditions Apply

AL DAR
Home Insurance Plans

BUILDING

Fire, Lightning, Thunderbolt, Explosion, Storm, 
Tempest or Flood, Earthquake or Volcanic Eruption

Explosion or flood of water equipment (Including 
leakage of sprinklers)

Falling trees or radio and television receiving 
aerials including satellite dishes.

Aircraft and other aerial devices or articles 
dropped therefrom.

Impact by any vehicle or animal

Escape of Water from any tank, apparatus or pipes 
(Including repair cost of resulting damage) Optional *

Loss of Rent /Cost of Alternative Accommodation 

The dangers of sabotage and terrorism

Optional * Up to BD 1,000
monthly

Up to BD 5,000

Up to BD 1,500 
monthly

Water damage from rain, roof leaks, front doors 
and windows.

Accidental breakage of Fixed Glass

Home Assist 24/7 Optional *

Architect & Surveyors fees and debris removal

The dangers of riots, labour strikes, civil and 
labour unrest Optional * Optional *

Optional * Optional * Optional *

25% of total Sum 
Insured

Up to BD 10,000 Up to BD 10,000

BENEFITS Standard SuperPlus

**
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* Cover is applicable (subject to additional Premium), if confirmed by Policyholder ** Terms and Conditions Apply

CONTENTS

Accidental Loss or Damage Cover

Moving expenses incurred while using 
Alternative Accommodation 

Movable contents in the garden

Replacement of locks following theft of key

Jewellery out of Safe (for daily use) 

Theft or attempted theft from your home

Optional *

Up to BD 10,000
(Safe Weight 125kg)

Up to BD 25,000
(Safe Weight 300kg)

Up to BD 40,000
(Safe Weight 300kg)

Limits up to 
BD 30,000 

Limits up to 
BD 30,000 

Spoilage of food in Refrigerator or Freezer Up to BD 250 Up to BD 500 Up to BD 750

Optional * Up to BD 250 Up to BD 500

Up to BD 250 Up to BD 500 Up to BD 1000

Up to BD 100 Up to BD 100 Up to BD 100

Nill

Up to BD 1,500Up to BD 300 Up to BD 3,000

Jewellery in Safe 

PERSONAL LIABILITY

Liability to Public (Limit is BD 100,000 any one 
accident or in aggregate)

Tenant's Liability 

Optional *

Optional *

Optional *

Domestic Help (Personal Accident & Death 
Cover)

Optional * Optional *
(One Domestic Worker)

DEDUCTIBLES & CLAIM SETTLEMENT

Deductibles Payment 

Basis of settlement Indemnity Indemnity
New for Old

(Except Jewellery on 
agreed value)

Plus SuperBENEFITS Standard

AL DAR
Home Insurance Plans (cont.)
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