
 
 
 

 

 

Terms and Conditions  والشروط البنود 

 

The term “Gulf Insurance Company” or “us” or “we” refers to 

the owner of the website whose registered office is Ahmad Al-

Jaber Street - Sharq - Kuwait City, Kuwait - Telephone (+965) 

1802080. The term “you” refers to the user or viewer of our 

website. 

 

  

" يشير إلى مالك الموقع نحن" أو "شركة الخليج للتأمينإن مصطلح "

 - الشرق - الجابر أحمد شارع في تسجيله مكتب يقع الذياإللكتروني 

"  أنتإن مصطلح " .1802080هاتف رقم  –)مدينة الكويت(، الكويت 

 ي أو مشاهدي الموقع اإللكتروني. يعني مستعمل

All materials and information on this Website including without 

limitation any logo, design, text, graphic and their arrangement 

(“Content”) are licensed to or owned by Gulf Insurance 

Company. Unless we indicate otherwise you must not copy, 

distribute, republish, download, display, post or transmit the 

Content in any form or by any means including but not limited 

to electronic, mechanical or otherwise without our consent. 

You may access and use the Content and this Website for 

your own personal use only. Unless expressly permitted 

otherwise, you must not do anything to alter, modify or add to 

the Content. 

 

 ال المثال سبيل على اإللكتروني الموقع هذا على والمعلومات المواد كل 

 هي "(المحتوى)" وترتيبها الرسم أو النصوص، الشعارات، فيها بما الحصر

 ذلك، غير يشار لم ما .للتأمين الخليج شركة قبل من مملوكة أو مرخصة

 نقل أو وإعالن وعرض وتسجيل نشر وإعادة وتوزيع نسخ يتم ال أن يجب

 وسائل الحصر، ال المثال سبيل على وسائل بأية أو شكل بأي محتوى أي

 دخول يمكنكم .موافقتنا دون من ذلك غير أو وميكانيكية إلكترونية

 ذلك غير يسمح لم ما .فقط الشخصية لألغراض المحتوى واستعمال

 .المحتوى في حذف أو وتعديل تغيير بأي تقوموا أن يجب ال صريح، بشكل

Any comments or materials sent to us through the Website 

including feedback data, questions, comments and 

suggestions (collectively “Feedback”), will be deemed to be 

non-confidential. We have no obligation of any kind with 

respect to such Feedback and will be free to reproduce, use, 

disclose, exhibit, display, transform, create derivative works 

and distribute the Feedback to others without limitation. 

Further, we will be free to use any ideas, concepts, know-how 

or techniques contained in such Feedback for any purpose 

whatsoever, including but not limited to developing, 

manufacturing and marketing products and services 

incorporating such Feedback. 

 

 

 

 ذلك في بما اإللكتروني الموقع عبر إلينا ترسل مواد أو تعليقات أية 

ا  (أخرى واقتراحات تعليقات أسئلة، اقتراحات،  المواد جميع إجماال

 بهذه يتعلق فيما شكل بأي نلتزم وال .سرية غير تعتبر )المطروحة

 عرضها، عنها، الكشف استعمالها، نسخها، لنا ويجوز المطروحة المعلومات

 ذلك، إلى باإلضافة .دون قيود اآلخرين إلى مشتقة أعمال خلق تحويلها،

 في موجودة تقنيات أو مهارة مفاهيم، معلومات، أي استعمال لنا يجوز

 الحصر ال المثال سبيل على كان غرض ألي المطروحة المعلومات هذه

 المعلومات هذه متضمنة وخدمات منتجات وتسويق تصنيع تطوير،

 .المطروحة

The use of this website is also subject to the 

following terms of use: 

 لبنود اإللكتروني الموقع هذا استعمال يخضع 

 :التالية االستعمال

 The content of the pages of this website is for your general 

information and use only. It is subject to change without 

notice. 

 

  على  للحصول هو اإللكتروني الموقع هذا في الصفحات محتوى إن

 للتغيير معرض وهو .قبلكم من والستعماله تخصكم عامة معلومات

 .إخطار دون من من قبلنا

 

 Unauthorized use of this website may give rise to a claim 

for damages and/or be a criminal offence. 

 

 

  إلى يؤدي قد اإللكتروني الموقع لهذا مخوّل غير استعمال أي 

 .جرم يكون أو / و المطالبة باألضرار

 



 

 

 

 

 

 

 This website contains material which is owned by or 

licensed to us. This material includes, but is not limited to, 

the design, layout, look, appearance and graphics. 

Reproduction is prohibited other than in accordance with 

the copyright notice, which forms part of these terms and 

conditions. 

 

  لنا ومرخصة قبلنا من مملوكة مادة اإللكتروني الموقع هذا يتضمن. 

 التخطيط، التصميم الحصر ال المثال سبيل على المادة هذه تتضمن

 وفقا إال نسخها أو إنتاجها إعادة يمنع .والرسومات المظهر الشكل،

 .والشروط البنود هذه من جزء تشكل النشر والتي لحقوق

 It shall be your own responsibility to ensure that any 

products, services or information available through this 

website meet your specific requirements 

 

  متوفرة ومعلومات وخدمات منتجات أي أن من التأكد مسؤوليتكم من 

 .الخاصة لمتطلباتكم ملبية هي اإللكتروني الموقع عبر هذا

 

 From time to time this website may also include links to 

other websites. These links are provided for your 

convenience to provide further information. They do not 

signify that we endorse the website(s). We have no 

responsibility for the content of the linked website(s). 

  خطوط أيضًا اإللكتروني الموقع هذا يتضمن قد آخر إلى وقت من 

 أيضًا متوفرة هي هذه الربط خطوط .أخرى إلكترونية ربط بمواقع

 نتحمل ال نحن .إضافية معلومات على الحصول أجل لمساعدتكم من

 .المربوطة اإللكترونية محتوى المواقع مسؤولية

 

 You may not create a link to this website from another 

website or document without Gulf Life Insurance 

Company’s prior written consent. 

 

  أو آخر إلكتروني موقع من الموقع بهذا ربط أي خلق لكم يجوز ال 

 .المسبقة الخطية للتأمين الخليج شركة موافقة دون من إضافة مستند

 

 Neither we nor any third parties provide any warranty or 

guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, 

completeness or suitability of the information and materials 

found or offered on this website for any particular purpose. 

You acknowledge that such information and materials may 

contain inaccuracies or errors and we expressly exclude 

liability for any such inaccuracies or errors to the fullest 

extent permitted by law. 

 

  أو بالدقة، متعلق ضمان أو كفالة أية ثالث طرف أي أو نحن نقدم ال 

 والمواد المعلومات صالحية أو كمال أو األداء، أو المناسب، الوقت

 خاص غرض ألي هذا اإللكتروني الموقع في المقدمة أو الموجودة

 . للتأمين الخليج شركة غير أخرى جهة من تعديالت عمل تم حال في

 أخطاء أو أغالط تحتوي قد والمواد المعلومات هذه بأن تقرون أنتم

 أقصى إلى األخطاء أو األغالط هذه عن مسؤولية أية نتحمل ال ونحن

 .القانون قبل من مسموح حد

 

 Your use of this website and any dispute arising out of 

such use of the website is subject to the laws of the State 

of Kuwait. 

 

 

 

 

  استعمال عن ناشئ نزاع وأي اإللكتروني الموقع لهذا استعمالكم إن 

 .الكويت دولة لقوانين خاضع هو اإللكتروني الموقع هذا

Declaration  
 إقرار

 

I hereby declare and confirm that the particulars furnished and 

used when creating the online policy are true and correct. I 

also agree that the Wrongful declaration will result in 

repudiation of the claims. I also agree Not To reproduce any 

physical or electronic copying of the policy 

  

 التأمين وثيقة إصدار عند عني الصادرة البيانات أن وأؤكد هذا بموجب أقر

 عني صادر خاطئ إقرار أي أن على أيضا وأوافق .وصحيحة دقيقة هي

 الوثيقة عن صورة أي نسخ عدم على أوافق كما .المطالبة رفض عنة ينتج

 .اإللكترونية أو الفعلية

 


