
برنامج منزلي ”دارنا“

DARNA
HOME
PROGRAM



مزايا 
البرنامج :

البيت يعني البداية والدفء وا�مان ومنبع الذكريات الجميلة، لهذا فإننا نؤمن بأن البيت هو شعوٌر قبل أن يكون جدراًنً 
وأثاًث.

برنامج "دارنا" وجد خصيص� لتعزيز شعورك وشعور عائلتك بالحماية وا�مان وا�ستقرار. 
مع برنامج "دارنا" من القدس للتأمين ستحصل على تغطية تأمينية استثنائية تفوق توقعاتك تمثل خالصة خبرتنا 

الممتدة على ما يزيد عن أربعة عقود.

 با�ضافة إلى الحماية ا�ساسية التي توفرها وثائق تأمين الممتلكات العادية مثل التعويض عن أضرار الحريق 
والسرقة وا�ضرار الطبيعية، فإن برنامج "دارنا" يمنحك المزايا الرائعة التالية: 

• تكاليف سكن بديل مماثل في حال تحقق خطر مغطى وبحد أقصى مبلغ وقدره 500 دينار شهري ولمدة أقصاها 
ستة أشهر من تاريخ الحادث. 

• تغطية المجوهرات والنقود أثناء وجودها داخل قاصة محكمة ا±غالق داخل المنزل وبحد أقصى 15% من إجمالي 
مبلغ تأمين المحتويات.

• المسؤولية القانونية تجاه الغير نتيجة حادث مغطى بحد أقصى مبلغ وقدره 20,000 دينار للحادث الواحد ولمجمل 
الحوادث خالل فترة التأمين.

• تغطية ا±صابات الجسمانية للمؤمن له أو الزوج/ الزوجة والناجمة عن حادث مغطى وبحد أقصى مبلغ وقدره
 10,000 دينار لكل فرد للحادث الواحد ولمجمل الحوادث خالل فترة التأمين.

• تأمين الحياة للمؤمن له بمبلغ وقدره 10,000 دينار. 
• ا�ضرار التي تلحق بأعمال التصميم والديكور الخارجية بما في ذلك ا�شجار نتيجة ا�خطار الطبيعية  في حدود مبالغ 

التأمين المصّرح بها.
• تغطية نفوق الحيوانات ا�ليفة نتيجة خطر الحريق فقط وبمبلغ مقداره 500 دينار لكل حيوان مّصرح عنه.

• تكلفة استرجاع ا�وراق الرسمية في حال تلفها نتيجة حادث مغطى وبحد أقصى مبلغ وقدره 500 دينار للحادث 
الواحد ولمجمل الحوادث خالل فترة التأمين.

• مصاريف نقل ا�ثاث والممتلكات السليمة بعد تحقق حادث مغطى إلى مكان آمن وإرجاعها بحد أقصى مبلغ وقدره 
750 دينار للحادث الواحد ولمجمل الحوادث خالل فترة التأمين.

• كما سيغطي تأمينك المصاريف الطارئة التالية: 
- مصاريف السباكة.                                             - مصاريف صيانة التمديدات الكهربائية.

- مصاريف تغيير ا�قفال.                                  - مصاريف تغيير ا�لواح الزجاجية الخارجية. 

سعر التأمين السنوي:
نوفر لك كل ما سبق بسعر منافس يساوي 500 فلس لكل الف دينار محتسب¾ من إجمالي مبلغ التأمين بحد أدنى 100 

دينار شامًال الضريبة ورسوم ا±صدار والطوابع.

لنتمكن من خدمتك، تواصل معنا عبر:

رقم الهاتف:  
الفاكس: 

الرقم المجاني:
www.jerusaleminsurance.jo :الموقع االلكتروني

info@jico.jo :البريد ا±لكتروني
Jerusalem Insurance

Jerusalem Insurance

Jerusalem Insurance

+962 6 5693161
+962 6 5692577

080022212

هذا البرنامج يخضع لشروط وأحكام واستثناءات عقد التأمين با±ضافة الى شروط برنامج المساعدة المنزلية الصادر عن شركة القدس للتأمين.
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E-mail : info@jico.jo
Jerusalem Insurance
Jerusalem Insurance
Jerusalem Insurance  

Telephone : +962 6 5693161
Fax : +962 6 5692577
Toll free line: 080022212
Website  : www.jerusaleminsurance.jo


