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 المقدمة والنطاق - 1
 

هي شركة ذات مسؤولیة محدودة مقرها األردن. لوكتون  ) لوكتون( شركة لوكتون لوساطة التأمین ذ.م.م 
الصناعة  من قبل وزارة للرقابةهي شركة وسیط تأمین مرخص من قبل دائرة التنمیة االقتصادیة وتخضع 

 والتجارة، قسم التأمین. 
 

یتمثل هدفنا من إصـــدار مبادئ العمل هذه في أن نحدد معكم بوضـــوح واختصـــار المقدار واألســـاس الذي 
سنستند إلیه في تقدیم خدماتنا إلیكم   فیما یتعلق بكل بولیصة تأمین نقوم بتنفیذها نیابة عنكم، ما لم یكن 

ن الهامة رسات وٕاجراءات التأمیأكثر تحدیدا فیما بیننا. كما أننا نسلط الضوء على بعض مما اتفاقهنالك 
 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 

  : المعنونةأم ال، وعلى وجه التحدید األقسام 
بین األســــــــاس الذي ســــــــنســــــــتند إلیه في عملنا كوكیل لكم فیما یتعلق بكل یوالذي  شــــــراء التأمین خدمات

 بولیصة تأمین نقوم بترتیبها نیابة عنكم؛ 
 والذي یبین كیفیة حفظنا لمال العمیل؛  استالم وحفظ مال العمیل
 والذي یبین تفاصیل أجورنا؛ و  التعویض والدخل اآلخر

 والذي یبین كیف نحد من مسؤولیتنا.  حدود المسؤولیة
 

إذا لم تكن لدیكم الرغبة في أن تخضـع عالقتنا لهذا األسـلوب، الرجاء إعالمنا خطیا قبل مباشـرتنا لترتیب 
 تأمینكم.

 
 اإلدارة ومعاییر الخدمة - 2

 جودة ومعیار الخدمة
في تقدیم الخدمات الموصـــــــــوفة في هذه الوثیقة إلیكم، فإننا ســـــــــنقوم بتقدیم المشـــــــــورة إلیكم وفقا لتعلیماتكم 

 بصورة مهنیة وسریعة. 
 

 احتیاجاتكمإدارة 
ســــــــنقوم بتكلیف شــــــــریك أو أكثر یتولى مســــــــؤولیة تقدیم الخدمات الموصــــــــوفة في هذه الوثیقة. یمثل هذا 

التصال الرئیسیة فیما یتعلق بكل بولیصة تأمین نقوم بترتیبها أو ا ) نقاط( نقطة  ) األشخاص(الشخص 
وســـــنضـــــمن بأكبر قدر ممكن اســـــتمراریة الخدمات التي نقدمها ومســـــؤولیتنا عنها. یتم  ،إدارتها نیابة عنكم
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من قبل موظفین آخرین لمســـاعدته في تقدیم الخدمات وتوفیر  ) الشـــركاء المعینین( دعم الشـــریك المعین 
 الیة وكفاءة. بفع تطلب األمر. یتمثل هدفنا في تقدیم حلول تأمین تلبي احتیاجاتكمیكلما  تغطیة خدمة

 
 المصطلحات واللغة - 3

 
بغرض تجنب تكرار الكلمات المســـــــــــتخدمة في هذا الوثیقة، یعني "التأمین" كل عقد تأمین نقوم بترتیبه أو 

أو فئة  تأمینشــــركات تأمین" أي شــــركة تأمین أو إعادة  / تنفیذه نیابة عنكم، وتشــــمل كلمة "شــــركة تأمین
 معســــــبب بنشــــــوء مطالبة، حســــــبما یتناســــــب وتشــــــمل "المطالبة" أي حادث قد یتأخرى لحامل المخاطر، 

 التأمین. 
 

ســتكون كافة الوثائق والمراســالت واالتصــاالت التي نزودكم بها باللغة اإلنجلیزیة ما لم نتوصــل إلى اتفاق 
 صلة الستخدام لغة أخرى. معكم بصورة منف

 
 شراء التأمینخدمات  - 4

 
 تحدید متطلباتكم واحتیاجاتكم

التأمین، فإننا نرغب في التوصــل إلى  ) شــركات( خالل وقت مناســب قبل مباشــرة المفاوضــات مع شــركة 
فهم صـــــحیح الحتیاجاتكم للتأمین. ســـــنقوم بمســـــاعدتكم حیثما یكون ضـــــروریا في جمع وفحص معلومات 

التأمین التي نعتبرها مناســــــــــبة. وبذلك  ) شــــــــــركات( المخاطر المادیة وفي إعدادها لتقدیمها إلى شــــــــــركة 
اختیار و  اإلفصــــــاحواجب ذه الوثیقة تحت عنوان الخصـــــــــوص، فإننا نود أن نلفت انتباهكم إلى أقســـــــــام ه

 . التأمین ) شركات( ومالءة شركة 
 

 العرض والشراء
التأمین نیابة عنكم مؤشــرات تنافســیة للتأمین والتغطیة والتي تكون حســب  ) شــركات( ســنطلب من شــركة 

وســـنقوم بإبالغكم بالشـــروط المقررة من قبل  ،رأینا مناســـبة من حیث كل من الســـعر والتغطیة المعروضـــة
 . أي تأمین سیتم شراءه، إن وجدالتأمین بصورة تمكنكم من اتخاذ قرار صائب بشأن  ) شركات( شركة 

 
شراء و ئم، ومع مراعاة سوق التأمین القا الوقت المناسب لتنفیذ تعلیماتكم سنقوم باتخاذ خطوات متأنیة وفي

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 بإبالغكم بذلك على الفور. 
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 شراء التأمین لدى عدد من شركات التأمین 
ن الممكن عرض التأمین على شركة تأمین واحدة أو عدد من شركات م بعد القیام باختیار ضمانة مقبولة

 التأمین إلجراء تأمین مشترك، في حال اعتقدنا أن التأمین یتطلب مشاركة أكثر من شركة تأمین واحدة. 
 

 الوثائق
ســــــــنقوم بإعالمكم عن طریق الفاكس أو خطاب أو برید الكتروني أو وســــــــیلة اتصــــــــال أخرى متفق علیها 

، والتي مالتأمین. وســـــــنقوم بعد ذلك بترتیب الوثائق المناســـــــبة لتقدیمها إلیك ) ترتیبات( ترتیب  لباســـــــتكما
باإلطالع  . وننصـــحكمالمتوجب دفعها ســـتزودكم بتأكید رســـمي أو دلیل على التأمین ومبلغ أقســـاط التأمین

  : هذه الوثائق عند استالمهاعلى 
قة وثی وأنســــــخة كاملة عن القســــــیمة  : أشــــــكال والذي قد یكون بواحد من أربعة( إثبات التغطیة  •

شــــروط لتزودكم بتفاصــــیل كامل  ) بولیصــــة أو وثیقة وأ ) إشــــعار تغطیة ســــابقا( تأمین وســــیط 
التأمین التي تم تنفیذ تأمینكم معها. یتعین علیكم اإلطالع على  ) شركات( التأمین وتحدد شركة 

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

 (قســـط التأمین المحتســـب من قبل شـــركة  الفاتورة إجمالي / یبین إشـــعار المدین الخاص بالقســـط •
إعادة التأمین عن التأمین زائدا الضرائب المطبقة وأي اقتطاعات متاحة لكم  / التأمین ) شركات

ین دفع إعادة التأم / وصــــافي مبلغ قســــط التأمین واجب الدفع إلینا. وحیثما تطلب شــــركة التأمین
ك عادة على إشــــعار المدین الخاص بقســــط أقســــاط التأمین بصــــورة مباشــــرة إلیها، فســــیتم بیان ذل

 التأمین أو الفاتورة. 
الوثیقة بصـــــــورة شـــــــاملة شـــــــروط التأمین وتحل محل أي دلیل تغطیة ســـــــابق.  / تبین البولیصـــــــة •

سنطلب الحصول على، ومع مراعاة أي رهن قد یكون لنا الحق في ممارسته قانونا، إصدار أي 
ت ممكن والتي قد تكون مطلوبة فیما یتعلق بولیصــــــــــة تأمین أو وثائق أو شــــــــــهادات بأســــــــــرع وق

 بالتأمین، أو سنقوم في ظل أي ظروف معینة بإبالغكم بتوفر البولیصة عند الطلب. 
 

 الضرائب والرسوم واألجور األخرى
ســیتم بیان أي ضــریبة أو رســم مفروض على قســط التأمین أو أجر آخر واجب الدفع باإلضــافة إلى قســط 

والذي یتعین تحویله إلى الســـلطة المختصـــة من قبل  ) حامل البولیصـــة مســـؤوال عنهوالذي یكون (التأمین 
إعادة التأمین  / التأمین ) شــــركات( إعادة التأمین، أو الذي تســــمح شــــركة  / التأمین ) شــــركات( شــــركة 

ال كان الفاتورة. وفي ح / إشــعار المدین الخاص بالقســط من قســط التأمین مســتحق الدفع، علىباقتطاعه 
ن المسموح اقتطاع ضریبة أو رسم أو أجر آخر من قبلكم من قسط التأمین أو عدم دفعه من قبل شركة م
إعادة التأمین، فســــــتقع مســــــؤولیة التأكد من تحویله إلى الســــــلطة المختصــــــة على  / التأمین ) شــــــركات( 

 عاتقكم. 
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 اإلفصاحواجب  - 5

 
 بعات الحادة لمخالفتهتوالتیجب أن تكونوا على علم بواجب اإلفصاح المتعلق بتأمینكم 

 
لقة المتع الجوهریة التأمین بكافة المعلومات ) شــــــــــــركات( یتطلب واجب اإلفصــــــــــــاح منكم تزوید شــــــــــــركة 

" وهریةجبالتأمین قید الدراســــــة ویجب أن تكون كافة المعلومات التي تقدمونها كاملة ودقیقة. تشــــــیر كلمة "
لیس بالضــــــرورة شــــــركة ( في هذه الســــــیاق إلى كافة المعلومات، التي ترغب أي شــــــركة تأمین حریصــــــة 

في وضــــــــــعها باالعتبار عند دراســــــــــة قبول التأمین من عدمه، وفي حال كان   ) التأمین موضــــــــــوع البحث
دیة لمااألمر كذلك، فما هي الشــــــــــروط وما هو الســــــــــعر التي یســــــــــتند إلیها التأمین. ال تعني المعلومات ا

 بالضرورة زیادة فعلیة لخطر التأمین قید الدراسة. 
 

یظل واجب اإلفصــــــــــــاح قائما إلى حین انتهاء التأمین و"یتجدد" في حال أي تعدیل في التأمین خالل فترة 
كما قد تشــــمل شــــروط البولیصــــة شــــروط أو تعهدات إفصــــاح مســــتمرة البولیصــــة أو أي تمدید أو تجدید. 

 لتشمل واجب اإلفصاح بعد بدء البولیصة. بشكل فعلي محددة تمتد و 
 

یاق وفي ســــــ ،أخرى تتعلق ببولیصــــــة تأمین جوهریةعند اســــــتكمال نموذج عرض أو مطالبة أو أي وثیقة 
التأمین، تقع على عاتقكم مســـؤولیة دقة واكتمال كافة  ) شـــركات( تقدیم المعلومات إلى أو لصـــالح شـــركة 

مات ویعد تقدیم كافة المعلومات ذات العالقة ودقتها أمرا ینطوي أو المعلو  / أو البیانات و / اإلجابات و
 على أهمیة قصوى. 

 
وفي حال وجود أي مخالفة لواجب اإلفصـــــــاح، یكون لشـــــــركة التأمین الحق في تجنب التأمین من بدایته. 
وفي ظل تلك الظروف، یكون لشــــركة التأمین الحق في طلب تعویض عن أي مطالبات ســــبق وأن قامت 

إعادة التأمین تكون ملزمة عموما في  / بموجب التأمین. وعلى الرغم من ذلك، فإن شـــــركة التأمین بدفعها
 . ) في حال عدم وجود سلوك ینطوي على سوء أمانة( ذات الوقت بإعادة قسط التأمین المدفوع 

 
في حال كان لدیكم أي شـــــــك بخصـــــــوص نطاق واجب اإلفصـــــــاح أو وجوب الكشـــــــف عن معلومات ما، 

 عدم التردد باالتصال بنا.الرجاء 
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 اختیار ومالءة شركات التأمین - 6
 

كثیر من شـــركات التأمین المحلیة والعالمیة للحصـــول على أفضـــل شـــروط عدد لدینا إمكانیة وصـــول إلى 
متــاحــة للتغطیــة لعمالئنــا. من الجــدیر بــالــذكر أن اختالف األنظمــة القــانونیــة والتنظیمیــة قــد ینطبق على 

 تعویض. لاحقوق القانونیة أو طلب الوعلیه فقد تتفاوت قدرتكم على تنفیذ  ،العالمیةشركات التأمین 
 

سنقوم بتزویدكم باسم أي شركة تأمین نوصي بها أو نستخدمها إلعادة التأمین ضد أحد المخاطر لدیكم. 
وفي حین أنه لیس بوسـعنا ضـمان مالءة أي شـركة تأمین أو قدرتها على تلبیة التزامات حامل البولیصــة، 

في  لقطاع التأمین شـــــــــــــركات التأمین المرخصـــــــــــــة من قبل الجهة التنظیمیة المحلیة نتعامل فقط معفإننا 
األردن. إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضـــــــافیة عن أي شـــــــركة تأمین اســـــــتخدمناها لحمایة أصـــــــولك أو 

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

ي لدیكم أ تقع على عاتقكم مســــــــــؤولیة القرار النهائي بشــــــــــأن مالءمة أي شــــــــــركة تأمین. وفي حال كانت
مخاوف بشــــأن شــــركات التأمین التي نقترحها لتوفیر التغطیة، فإننا نطلب منكم االتصــــال بنا على الفور. 

 . سنلتزم بهو  لمقابل بخالف ذلك، فإننا سنباشر التغطیة بناء على األساس المقترحمنكم با نتلق رداوما لم 
 

 السریة وأمن المعلومات - 7
 

تقوموا بتزویدنا بها أو الكشـــــــــــف عنها بصـــــــــــورة متعمدة خارج مجموعة لن نقوم باســـــــــــتخدام أي معلومات 
لوكتون باســـتثناء ما یكون في الســـیاق المعتاد للتفاوض أو اســـتمرار أو تجدید التأمین، أو للتعامل مع أي 

  : مطالبات ما لم
 نكن قد حصلنا على الموافقة الالزمة منكم؛  ) أ

ة ذات اختصــــــــــــــاص أو جهة حكومیة أو نكن مطالبین بالكشـــــــــــــف عن المعلومات من قبل محكم ) ب
 تنظیمیة لدیها الصالحیة الالزمة علینا؛ أو 

تكن المعلومات متوفرة أصـــال في النطاق العام أو ســـبق اســـتالمها من قبلنا من طرف ثالث ال یقع  ) ج
 على عاتقه واجب السریة. 

 زتنا. لتي تكون بحو سنقوم باتخاذ اإلجراءات المناسبة للحفاظ على أمن وثائقكم ومعلوماتكم السریة ا
 

 خدمات المطالبات - 8
 

دیكم ل بالغنا بأسرع وقت ممكن بأي مطالبسنقوم بإدارة مطالباتكم بصورة عادلة وفوریة. یتوجب علیكم إ
أو أي ظرف قد یتســبب بنشــوء مطالبة منكم. تشــمل بعض بوالص التأمین شــروط رقابة أو تعاون تتطلب 
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اإلبالغ الفوري عن مطالبات أو ظروف أو حوادث منشـــئة للمطالبات كشـــرط للتغطیة ویحدد بعضـــها فترة 
 زمنیة أو شكال لإلبالغ. 

 
كم االتصـــــــــــــال به في حال وجود أي مطالبة ســـــــــــــنقوم بإبالغكم عند تأكید التغطیة بالشـــــــــــــخص الذي علی

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

في حال نشـــــوء أي تضـــــارب مصـــــالح یتعلق بمطالبة معینة، أو احتفاظ شـــــركة تأمین بحقوق أو رفضـــــها 
كم. لن ونطلب تعلیمات من تغطیة أو تأخیرها لتســویة أو في حال أصــبحت معســرة، فإننا ســنقوم بإعالمكم
 نتحمل أي مسؤولیة عن أي مبالغ غیر مدفوعة مستحقة من شركات التأمین. 

 
 یتم تحویل دفعات المطالبات إلیكم في أقرب وقت ممكن بعد استالمها من شركات التأمین.

 
ماتكم. یوفي حال تم إنهاء خدماتنا، ســـــیتم تحویل ملفات المطالبات إلى وســـــیط التأمین الجدید حســـــب تعل

ولكن، في حال رغبتم منا تولي مطالبات إضــــــــــــــافیة نیابة عنكم فقد نوافق على ذلك ولكن نحتفظ بحق 
 احتساب بدل معقول عن هذه الخدمات. 

 
 حفظ السجالت - 9

 
المتعلقة بترتیبكم  وهریةالجخالل فترة تعییننا، فإننا ســـنقوم بتنفیذ وحفظ واالحتفاظ بســـجل بكافة التفاصـــیل 

أو إدارة تأمینكم، بما یشـــــــمل تبلیغ ومعالجة وتســـــــویة أي مطالبة بموجب التأمین نقوم بشـــــــأنها بتقدیم  / و
یط آخر أو بأي وس مطالبات تتعلق بالخدمات. من الممكن حفظ هذه السجالت بصورة ورقیة أو الكترونیة

 أن تكون بصیغة مقروءة أو من الممكن نسخها بصیغة مقروءة.  نراه مالئما شرط
 
ي أو إلى أ( مع مراعاة أي حجز قد یكون لنا الحق في ممارســــــته قانونا، فإننا ســــــننســــــخ ونرســــــل إلیكم و 

نســــــــــخا عن الوثائق والســــــــــجالت التي لكم الحق فیها باعتباركم عمیال لنا، ولكن نحتفظ  ) طرف تطلبونه
 حتفاظ بنسخ لمتطلباتنا الداخلیة. وانسخ وٕارسال ل معقولة علیكم بحق احتساب تكالیف

 
 تضارب المصالح - 10

 
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 خســـــــــــــارة ذات عالقة، فإننا 
واتخاذ الخطوات الفوریة لفصــــــــل  ،لدینا ) إن وجد( ســــــــنقوم بإبالغ العمیل المعني بتضــــــــارب المصــــــــالح 

ن مالء مختلفیوظائف خدمة المطالبات المقدمة إلى كل عمیل معني. تشـــــمل هذه الخطوات عادة تعیین ز 
 في فرق المطالبات لدینا لتمثیل مصالح المطالبة لكل عمیل معني ولتحدید إجراءات االتصال المباشر. 

 
وفي حال نشــــوء موقف حیث تتضــــارب مصــــالحنا الخاصــــة مع أي واجب یقع على عاتقنا، فإننا لن نقوم 

ترتیب كم أو تأكیدكم ألي أمر ببمباشــــــرته إلى حین إطالعكم بالكامل على الموقف. ســــــیتم اعتبار تعلیمات
 التأمین نیابة عنكم كموافقة على علم للتصرف بالصورة المقترحة. 

 
تتوفر نســخة كاملة عن ســیاســة تضــارب المصــالح لدینا عند الطلب من نقطة االتصــال المعتادة الخاصــة 

 بكم. 
 

 التعویض واألجور األخرى - 11
 

 باعتبارنا وسیط التأمین المختار لكم، فإننا سنجني دخال بعدد من الطرق. 
 

وكلما قمنا باحتســاب بدل، ســیتم االتفاق على المبلغ ســنقوم باحتســاب بدل أو عمولة علیكم عن خدماتنا. 
دمات الطبیعة العامة للخ انمعكم مســــبقا وســــیتم الكشــــف عنه إلیكم بصــــورة منفصــــلة عن قســــط التأمین. 

 في مبادئ العمل هذه. مذكورة مة مقابل هذا البدل أو العمولة المقد
 

دفعة عمولة من شــــــــــــركة التأمین التي یتم ترتیب التأمین معها  لنا أن یســــــــــــتحق وبدال من أي بدل، یمكن
وسیتم احتساب عمولتنا من دفعة القسط المقدمة منكم عند االستالم ویتم عادة احتسابها كنسبة مئویة من 

ني نســــب مئویة نقوم بجســــیتم االتفاق على هذه النســــبة تعاقدیا بیننا وبین شــــركة التأمین.  قســــط التأمین.
 مختلفة عن فئات األعمال المختلفة ومن شركات تأمین مختلفة. 

 
 الوثائق أو الزیارات أو واصــــــــــــدارعلى أجور البدل اإلضــــــــــــافي لتغطیة إدارة نحتفظ بحق التفاوض معكم 

لك تكالیف أعلى للمطالبات التي یتم التعامل معها بالنســـــــــــــبة لنشـــــــــــــاط التكالیف األخرى. وقد یشـــــــــــــمل ذ
 المطالبات االستثنائیة أو الهامة أو الخسائر الجسیمة. 

 
تعتبر العموالت واألتعاب عن تدبیر أو ترتیب التأمین مســـــتحقة بالكامل عند بدء التأمین، بصـــــرف النظر 

التأمین وال یكون مســــتردا في حالة اإللغاء أو  ) شــــركات( عن موعد اســــتحقاق قســــط التأمین إلى شــــركة 
 . ) التأمینات(اإلنهاء المبكر للتأمین 
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یجب أن تكونوا على علم بأننا قد نقوم من حین إلى آخر بإبالغكم بالحاجة إلى اســـــتخدام وســـــطاء تأمین 

ولة مآخرین لمســــــــاعدتكم في ترتیب أو شــــــــراء تأمینكم. یجوز لوســــــــطاء التأمین هؤالء احتســــــــاب وجني ع
وفي حال انطوى ذلك على اســـتخدام أقســـام أو شـــركات باإلضـــافة إلى البدل الذي تم االتفاق علیه معكم. 

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

نا ســــــنحصــــــل التأمین، فإن باإلضــــــافة إلى ما تقدم، یجب أن تكونوا على علم بأنه كنتیجة لتدبیر أو ترتیب
  : على دخل إضافي من المصادر التالیة

 إدارة األرصدة النقدیة وفقا للفقرة بشأن مال العمالء.  ) أ
الترتیبات مع شـــركات تأمین ســـواء أتم تحدیدها أم ال ألي عمیل أو حســـاب محدد لتقدیم دفعة عن  ) ب

  : قد تشملاإلدارة والدعم أو خدمات أخرى نقدمها إلى شركات التأمین والتي 
"رسم وساطة ( أو رسم وساطة سوق اكتتاب  ) "رسم وساطة التأمین"( رسم وساطة خدمة تأمین  •

من القســــــــط بما یعكس خدمات  %2.5على شــــــــركات تأمین معینة بما یصــــــــل إلى  ) االكتتاب"
فرض ولكن لن نقوم ب( اإلدارة والمساعدة بما یشمل تولي دفعات األقساط والمطالبات كوكیل لها 

ســــوم على شــــركات التأمین عن الخدمات على أي بولیصــــة في حال قمنا باحتســــابها بمقتضــــى ر 
 . ) ترتیب نقل عمل محدد

لشــركات تأمین معینة كنســبة مئویة من القســط مســتحق  ) "رســوم نقل العمل"( رســوم نقل العمل  •
الدفع إلیها بمقتضــــــى اتفاقیة خدمات بیننا وبین شــــــركات التأمین تلك نوافق بموجبها على العمل 
كوكالء لشـــــــركة التأمین وتزویدها بخدمات محددة یكون من المتوقع عادة أدائها من قبل شـــــــركة 

 التأمین. 
إعادة التأمین على  / التأمین ) شــــــركات( ن قبل شــــــركة عموالت ربح أو حصــــــة ربح مدفوعة م •

 تسهیالت وترتیبات محددة لفئة محدودة من األعمال. 
 دفعات اإلحاالت من شركات تمویل أقساط ودفعات إحاالت كبیرة من تلك الشركات.  •
 (رســــــوم خدمات تســــــویق منتجات حیث یمكن لنا جني دخل بموجب ترتیب خدمات مع شــــــركة  •

عن خدمات تشـــمل ولكن ال تقتصـــر على ترویج منتجات معینة إعادة تأمین  / تأمین ) شـــركات
و دخل إلى ألشـــــــــــــركة التأمین وتنمیة عالقات العمالء وتقدیم المعلومات اإلداریة. ال یعزى هذا ا

 یكون قابال للقیاس بالنسبة إلى أي عمیل بعینه. 
قوم تأمین ن ) شـــركات( شـــركة  قد یطلب منا ترتیب أعمال إعادة تأمین اختیاري أو مبرم لصـــالح •

بتنفیذ تأمین لدیها. تمثل ترتیبات إعادة التأمین هذه عقودا منفصــــلة ومســــتقلة حیث نعمل كوكیل 
صــلة تعویض عنها بصــورة منف عالتأمین المعنیة، وقد یتم دف ) شــركات( لشــركة  ) وكیل فرعي( 

ین لدیها وتقع خارج نطاق إعادة التأم ) شـــركات( التأمین أو شـــركة  ) شـــركات( من قبل شـــركة 
 ترتیبنا معكم. 
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ســـاطة الطبقات. ونحتفظ بحق احتســـاب إما رســـم و قد یتم ترتیب تغطیتكم التأمینیة وتنفیذها على عدد من 

رســـــم وســـــاطة االكتتاب أو رســـــم نقل العمل فیما یتعلق بمشـــــاركة شـــــركة تأمین في طبقة معینة،  /التأمین
رســـم وســـاطة االكتتاب و رســـم نقل العمل على نفس  /وســـاطة التأمینولكن لن نقوم أبدا باحتســـاب رســـم 

 الطبقة. 
 

ات أو بین شــــــرك / قد یؤدي الدخل اإلضــــــافي المبین أعاله إلى نشــــــوء تضــــــارب مصــــــالح بینكم وبیننا و
التأمین المعنیة. ســنقوم ببذل الرعایة الواجبة لضــمان إدارة تلك التضــاربات على نحو ســلیم بحیث نســتمر 

 بما یصب في مصلحتكم المثلى.  في العمل
 

 استالم أموال العمالء واالحتفاظ بها - 12
 

أموال التأمین هي أي أموال نســــــتلمها ونحتفظ بها في ســــــیاق ترتیب أو إدارة التأمین نیابة عنكم، أو التي 
 نعاملها كأموال لشركة التأمین. 

 
ســـــنقوم بتوفیر الحمایة لكافة أموال التأمین عن طریق االحتفاظ بها في حســـــابات بنكیة منفصـــــلة. ویكون 
ذلك مســتقال تماما عن مالنا الخاص وهنالك ضــوابط تنظیمیة صــارمة مفروضــة علینا تقتضــي منا الحفاظ 

ك، ســــــیتم حفظ على مالءة عالیة للحســــــابات المنفصــــــلة وٕاجراء مطابقة منتظمة للحســــــاب. واألهم من ذل
أموال التأمین بحیث تتم إعادتها إلى  ) حســــــــابات( في حســــــــاب  بصــــــــورة مضــــــــمونة تماماأموال التأمین 

العمالء أو شــــــــركات التأمین في حال تعرض شــــــــركتنا لإلعســــــــار ولن یكون من الممكن اســــــــتخدامها في 
 التسدید إلى دائنین آخرین. 

 
 حدود المسؤولیة والظروف القاهرة - 13

 
 ةحدود المسؤولی

ة عن بما في ذلك أي مســـــــــــؤولی( تبین األحكام التالیة في هذه الفقرة مســـــــــــؤولیتنا المالیة اإلجمالیة  ) أ( 
بكافة  اتجاهكم فیما یتعلق ) أفعال أو تقصـــــــــــــیر من قبل موظفینا أو وكالئنا أو مقاولینا الفرعیین

ي ذلك فیما بما ف( الخسائر أو المطالبات أو االلتزامات التي تنشأ بموجب أو تتعلق بهذه االتفاقیة 
اجب أو مخالفة و  ) بما یشــمل اإلهمال( ، ســواء أكانت عقدیة أم تقصــیریة ) یتعلق بأي تعویضــات
 قانوني أو غیر ذلك. 

یتم اســــتبعاد كافة الضــــمانات والشــــروط والبنود األخرى المقررة قانونا، بالحد األقصــــى الذي یجیزه  ) ب( 
 القانون، من هذه االتفاقیة. 
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ال تتضــمن هذه االتفاقیة ما یســتثني أو یحد من مســؤولیتنا عن الوفاة أو اإلصــابة الشــخصــیة التي  ) ج( 
 یعود سببها إلى إهمال أو كذب إقرار احتیالي من قبلنا. 

ال تتضــــــــــمن هذه االتفاقیة ما یســــــــــتثني أو یقید من واجبنا أو مســــــــــؤولیتنا اتجاهكم بموجب النظام  ) د( 
 . هتطبیقواجب الالتنظیمي 

أعاله، تقتصر مسؤولیتنا اإلجمالیة، في مجموعها على  ) د( و  ) ج( و  ) ب( عاة الفقرات مع مرا
ألف دینار أردني ولن نكون مسؤولین اتجاهكم عن خسارة أو تلف بیانات أو خسارة ربح أو خسارة  200

أو فوات فرصة أو استنفاد الشهرة التجاریة أو ن شركة التأمیتقصیر  أو مدخرات متوقعة أو خسارة عمل
التكالیف أو المصاریف التشغیلیة واإلداریة اإلضافیة أو تكلفة شراء بضاعة أو خدمة بدیلة أو أي خسارة 

 أو أضرار غیر مباشرة أو عرضیة. 
 

 الظروف القاهرة
تزاماته عدم تنفیذ أي من ال ال یعد أي طرف مخالفا لهذه االتفاقیة وال مطالبا عن أي تأخیر في تنفیذ أو

بموجب هذه االتفاقیة في حال نتج ذلك التأخیر أو عدم التنفیذ عن حاالت أو ظروف أو أســــــــباب خارجة 
 الكوارث الطبیعیة أو : ، والتي تعد شـــــــــــاملة ولكن دون أن تقتصـــــــــــر على ما یليةعن ســـــــــــیطرته المعقول

و التخریـــب أو النزاع العمـــالي واإلجراء االضـــــــــــــطراب المـــدني أو عـــدم التنفیـــذ من قبـــل موردین آخرین أ
م في الحریق؛ ویتاالنفجار أو إعادة التأمین أو  / التأمین ) شركات( الصناعي أو التأخیر من قبل شركة 

تلك الظروف تمدید وقت التنفیذ لفترة تعادل الفترة التي تعرض فیها تنفیذ االلتزام إلى التأجیل أو إلى عدم 
أسبوعا، یجوز ألي طرف إنهاء هذه  12تنفیذه، على أنه في حال استمرت فترة التأخیر أو عدم التنفیذ لــــ 

 ى الطرف اآلخر .یوم  إل 14عن طریق توجیه إشعار خطي االتفاقیة 
 

 الشكاوى - 14
 

نأخذ جمیع  عالیة الجودة لعمالئها في جمیع األوقات.ون لوساطة التأمین  لتقدیم خدمة تسعى لوكت
 الشكاوى في عین اإلعتبار ونسعى إلى ضمان معالجتها بصورة سریعة وعادلة .

 
ریق أو عن ط كتابیاً إما في شركتنا الموظف المسؤول بالغ إذا كن ترغب في تسجیل شكوى، یرجى إ

  complaints@mena.lockton.comعبر البرید اإللكتروني األتي:  یمكنكم  مراسلتنا  الهاتف  كما
 

على الفور، ســـــنقر باســـــتالمنا لها على الفور ونقوم بإجراء ترتیب الشـــــكوى  في حال لم نتمكن من تســـــویة
 یع المستوى بالتحقیق في المسألة وتزویدكم بالرد.لقیام مدیر رف

 
  

mailto:complaints@mena.lockton.com
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 غسیل األموال والرشوة والعقوبات - 15

 
حقیق الجرائم المالیة. ولتیقع على  عاتقنا التزام اتخاذ خطوات معقولة لحمایة شـــــركتنا وعمالئنا من خطر 

ذلك، فیتعین علینا أن نطلب منكم تزویدنا بمعلومات إضــــــــــــــافیة لمســــــــــــــاعدتنا في تحدید دلیل هویة أو 
مشــــــــــــروعیة أي تعامالت تأمینیة تطلبون منا تنفیذها نیابة عنكم. لن نوافق على تقدیم دفعات إلى أطراف 

 تورط من جانبكم. علم بثالثة غیر معروفة حیث ال یكون لنا تعامالت مباشرة أو 
 

فســــاد وفقا للقوانین واألنظمة واجبة التطبیق الرشــــوة و المكافحة صــــارمة لوكمنظمة، فإننا نطبق ســــیاســــات 
 والممارسات الفضلى. 

 
قد تكون أي معامالت تأمین أو دفعة إلى أو من بلد خاضــــــــــــع إلى أي شــــــــــــكل من العقوبات محظورة أو  

 خاضعة لقیود. 
 

 إنهاء تعییننا - 16
 

یجوز إما لكم أو لنا إنهاء تعییننا للعمل كوكیل لكم فیما یتعلق بالتأمین عن طریق توجیه إشــــــــــــعار خطي 
 یوما.  30قبل ما ال یقل عن 

 
ن، والتي بكم أو بنا فیما یتعلق بالتأمی ةال یمس إنهاء تعیینا بالحقوق أو االلتزامات أو المسؤولیات الخاص

الحقة  بأي التزاماتبعد اإلنهاء اتجاهكم ســـــــــــــبق وأن ترتبت قبل تاریخ اإلنهاء، ولكن لن نكون ملزمین 
أي خدمات تتعلق بتأمینكم. وعند إنهاء التعیین، ســـــیتم تحویل كافة الملفات وملفات المطالبات إلى  لتقدیم

 م وفقا لتعلیماتكم. وفي حال رغبتكم بقیامنا بتولي مطالبات إضــــــافیة نیابةالوســــــیط الجدید المعین من قبلك
 عنكم، فإننا نوافق على ذلك ونحتفظ بحق احتساب بدل معقول عن هذه الخدمات. 

 
وحیث أن عمولتنا أو البدل عن تدبیر أو ترتیب التأمین قد اســـــــــــــتحق بالكامل عند بدء التأمین، فإن أي 

 ا. نیصبح مستحقا وواجب الدفع إلینا على الفور عند إنهاء تعیینعمولة أو رسم غیر مدفوع 
 

 القانون واالختصاص - 17
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زاعات إلى تخضــع أي نو تمارس لوكتون نشــاطاتها كوســیط تأمین وفقا لقوانین المملكة األردنیة الهاشــمیة. 
لمحاكم  يقوانین المملكة األردنیة الهاشـــــمیة ویتم تفســـــیرها بموجبها ویقر الطرفان باالختصـــــاص الحصـــــر 

 المملكة األردنیة الهاشمیة. 
 

الرجاء االتصــــــال بنا على الفور في حال وجود أي شــــــيء في مبادئ العمل هذه لم تتفهموه أو ال توافقون 
علیه، أو في حال كان لدیكم أي استفسارات، الرجاء االتصال بنقطة االتصال المعتادة أوال والذي سیسره 

 مساعدتكم. 
 

یوما من اســــتالم مبادئ العمل هذه أو في حال اســــتلمنا تعلیمات أو  30منكم خالل في حال لم نتلق ردا 
یوما أو بعدها، یعد ذلك في أي حال قبوال  30تأكید لطلب ترتیب تغطیة نیابة عنكم، ســـــــــــــواء خالل فترة 

 من قبلكم بمبادئ العمل هذه. 
 
 


