
 

Endorsement No. (2)  ملحق رقم 

With effect from inception, sections 2. A and 2. C of 
the Benefits section of the policy have been amended 
and clarified to become as follows: 
 
2-A. Replacement on Grounds of Personal Reasons: 

 

 In case the Domestic Helper for personal reasons 
refuses to perform nature of duties as agreed in the 
contract of   employment, the Company shall reimburse 
the actual cost incurred by the Policyholder towards the 
recruitment of the Domestic Helper up to the maximum 
amount stated in the Policy Schedule. 

 The coverage under this section is valid after the lapse 
of 60 days from policy inception if the policy is not 
purchased within 90 days of Domestic Helper first 
arrival to Saudi Arabia (probational period). 

 
2-C. Replacement on Grounds of Absconding: 
 

 If the Insured Person was reported   by   his/her   
sponsor as Absconding, the company hereby agrees to 
cover the actual cost incurred by the Policyholder 
towards the recruitment of the Domestic Helper up to 
the maximum amount stated in the Policy Schedule, 
subject to the risks excluded under “5. Exclusions”. 
 

 The coverage under this section is valid after the lapse 
of 60 days from policy inception if the policy is not 
purchased within 90 days of Domestic Helper first 
arrival to Saudi Arabia (probational period). 

 
 
 

 This clarification is an integral part of terms and 
conditions of the policy. 
 

.أ 2إعتبارا من بداية رسيان الوثيقة، فقد تم توضيح و تعديل القسم 

:  .ج من بند المنافع2والقسم   من الوثيقة ليصبح كما يلي
 
 
لية:   .أ 2 ز  تكاليف اإلستبدال ألسباب شخصية للعمالة المنز
 

  لية القيام بأعمالهم المناطة إليهم حسب ز ي حالة رفض العمالة المنز
ز
ف

كة توافق بموجب هذا  بنود عقد العمل ألسباب شخصية، فإن الشر
لية  ز القسم عىل التعويض عن المصاريف الفعلية إلستقدام العمالة المنز

ي جدول الوثيقة. وبحد ال يتجاوز المبلغ 
 المنصوص عليه فز

 
 

 ي  التغطية تحت هذا البند  تشي
 من تاري    خ بدء رسيان  60بعد مضز

ً
يوما
اء الوثيقة خالل  ي حال أنه لم يتم رسر

 من تاري    خ أول  90الوثيقة فز
ً
يوما

ة التجربة(.  لية إىل المملكة العربية السعودية )فنر ز  وصول للعمالة المنز
 
لية:  ج .2 ز  تكاليف اإلستبدال ألسباب هروب العمالة المنز
 

  ،ي حالة اإلبالغ عن هروب الشخص المؤمن عليه من قبل الكفيل
فز

كة توافق بموجب هذا القسم عىل تغطية  ، فإن الشر ز خالل مدة التأمي 
التكلفة الفعلية المدفوعة إلستقدام ذلك الشخص الهارب مع 

ي 
ي ذلك للحد األقض المذكور فز

 جدول الوثيقة. وتخضع الخضوع فز
اإلستبدال لألخطار المستثن اة بموجب القس  م الخامس منفع ة 

 "االستثناءات". 
 
 

 ي  التغطية تحت هذا البند  تشي
 من تاري    خ بدء رسيان  60بعد مضز

ً
يوما
اء الوثيقة خالل  ي حال أنه لم يتم رسر

 من تاري    خ أول  90الوثيقة فز
ً
يوما

ة التجربة(.  لية إىل المملكة العربية السعودية )فنر ز  وصول للعمالة المنز
 
 
 

 

  .وط الوثيقة  يعتنر هذا التوضيح جزء  ال يتجزأ  من بنود ورسر
 

 

 


