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.الخاص بهاالتأمين عقد على حدة، وتخضع للشروط المنصوص عليها في كّالً ضرارتدرس حاالت األ



سبب يأو لوحاتكمسطو اللصوص على يأو ةبتكملا ةفرغ ءاملا قرغُي دق
...في اندالع حريقمعطلكهربائيمأخذ 

إذا كان .الثابتة والمنقولةكماألخطار التي تهدد ممتلكاتهذه مجرد أمثلة عن 
حتى ة فلما انتظار التعرض للخسارلمنزلكم أكثر من مجرد قيمة عاطفية

؟تدركوا ذلك

هيسكوس، شركة تأمين متخصصة

قة بالتأمين على بكافة اإلشكاالت المتعلفريد إلمام بتتمتع هي تتخصص هيسكوس في التأمين على الممتلكات والثروات الكبيرة، و

.ممتلكات األثرياء منذ ما يزيد عن أربعين عاًما

صصخُم ليلحوبفضل ت. كممتطلباتنمط حياتكم وخدمات شخصية تلبي مع ةصصخُم ةينيمأت ةيطغت جمارب سوكسيهطورت وقد 

.مكم وأمالككأفضل عقود التأمين المناسبة لحماية مقتنياتفرق العمل فيها قدم تلمعلومات الالزمةل

تعويض الخسائرطريقة

بالحصول تكممطالبةمن مبدأ أحقيإننا ننطلق . تكون سلسة وبسيطة قدر اإلمكانبحيث بعناية خاصة لدينااألضرار تحظى عملية إدارة 

هذه . لتعويض الالزمال نتردد في دفع افإنناستحق التعويضيالضرروإذا كان. كمعلى التعويض وال نحاول تفسير العقد في غير صالح

.طريقة عملنا وروح مهنتناهي 

المميزة في خدمتكمخدماتنا 

عمل المعنية بخدمة فرق البفضلو. المرنةناوطريقة تعامللكم المقدمة المميزة الخدمة قيمة ا بحكم تخصصنا في هذا المجال فإننا ندرك جيدً 

:هيسكوس ما يليشخاص فستجدون لدىاأل

.تكمرقى لمستوى متطلبابحيث نخدماتعراقة في ال

.عميلكل لالعقد المناسب قديمبهدف تكمتطلعاتببالمخاطر الممكنة وإلمام تامٌّ 

.عند حدوث ضررا وبأقصى سرعة على التدخل فورً قادرين في المنازل السكنية الراقيةشبكة من المتخصصين 

تحميكمهيسكوس

)  ، إلخوالحليكاألثاث والتحف الفنية والمجوهرات(المنقول ي األصول حميوفر يكم، فهومتطلباتاألشخاص بنظام التأمين على يفي 

.داخل فرنسا وخارجهاثانويأو ال/ وساسيألصول الثابتة كالمنزل األباإلضافة ل

 ةممصُملا ةلما، وذلك من خالل توفير الضمانات الكغير مستثنى من العقدشيء  َّلك يطغيأي ،"جميع المخاطر"يغطي اعقدً قدم نكما 

:المميزات التاليةلكم يوفر هو و. خصيصاً لتلبية احتياجاتكم

ه بسعر حالتها وصرف تعويض بقيمة محتويات) لخإالديكور، مصممتشطيب، تغطية أتعاب (اكان عليه سابقً كما إعادة بناء المنزل 

.كان عمرهااالجديدة، أيًّ 

كارثة ول حصا عن حتى وإن لم يتم اإلعالن رسميًّ ) لخإفيضانات، ،عواصف(للكوارث الطبيعيةالتعويض في حالة التعرض 

.طبيعية

.السيارات وأي مباني أو مرافق تابعة لهركنوأماكن راجاتكوالاألساسي بنىالمالتأمين على 

.الكسر أو الفقد أو السرقةبما في ذلك التامين ضد ... وأماكن تخزين النبيذ،التحف الفنيةالتأمين على 

سائر الناجمة أو في حالة الخ) سبب التسرب األصليبما في ذلك إصالح (الخسائر الناجمة عن المياهوبالطبع، التعويض في حالة 

.لخإ، الصقيعأو الحريق عن 

ضرارأمثلة لبعض حاالت األ

مهمةكوسهيستولت.بالماءنغمارلالعليهنُمؤملالعميلاعندلحماملاإليطاليالرخامتعرضالمياه،بسببحدثتأضرارإثرعلى

.لتجديداأثناءنفسهاألصليالرخامنوعمنرخاماسُتخدمعليهنُمؤملاالعميلمنزلقيمةعلىالحفاظبهدف.يورو220000بقيمةتجديده

ن زجاجة نبيذ ينثماتدسف ،هيلع نُمؤملا ليمعلا لزنم يف ذيبنلا نيزخت ناكمب صاخلا) الترموستات(نتيجة حدوث خلل في منظم الحرارة 
املة لهذه هيسكوس القيمة الكعوضت وألننا لم نجد لدى كبار المصنعين زجاجات مماثلة. وفقدت قيمتها بالكامل2000من نوع شاتو بيتروس 
.يورو150000الزجاجات والتي بلغت 

رزيارات ميدانية لتقييم المخاطتوفر لكم هيسكوس 

والحدوثزيارة ميدانية لتقييم المخاطر الممكنةفإننا ننظم منزلكمتعرض لها يألننا نعلم جيداً تعدد المخاطر التي قد 

تشويه معالم تتيح هذه الزيارة تقييم الممتلكات الموجودة، وتحديد إجراءات الحماية المناسبة التي يمكن اتخاذها دون

.المكان
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