
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وثٌقة التأمٌن

 ، وٌشار إلٌها فٌما بعد هنا      فرع الكوٌت–إٌه أي جً مٌا المحدودة هذه هً عقد مبرم بٌن الشخص المؤمن له وشركة 

توافق الشركة على تقدٌم تأمٌن على األساس المبٌن فً هذه الوثٌقة على أن ٌتم دفع قسط التأمٌن عند  (الشركة  )

 .ٌشكل أي ملحق بالوثٌقة أو الوثٌقة جزءا ال ٌتجزأ من الوثٌقة. أستحقاقه و توافق الشركة على قبوله 
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 بنود المقدمة  -1

 

 مدة التأمٌن 

 ٌبدأسرٌان التؽطٌة التأمٌنٌة من التارٌخ المثبت فً جدول الوثٌقة

 

 :ستوفر هذه الوثٌقة تؽطٌة للرحالت المؤمن علٌها التً 

 ٌتم حجزها بعد ، أو -1

 .تبدأ بعد تارٌخ بدء التؽطٌة المبٌن على جدول الوثٌقة  -2

ال تسري هذه الوثٌقة على الحاالت التً تطرأ بعد انتهاء التارٌخ المبٌن على الوثٌقة أو إذا عاد الشخص المؤمن له من رحلته المؤمنة قبل هذا 

 .التارٌخ أو فً تارٌخ عودته إلى نقطة المؽادرة 

أما بالنسبة إلى خطة الرحالت المتعمددة ، الٌمكن إلؽاء هذه الوثٌقة حالما تبدأ الرحلة المؤمن علٌها أو بعد انتهاء الرحلة المؤمن علٌها

تنحصر مدة . سٌنتهً الؽطاء التأمٌنً عند تارٌخ عودة المؤمن له إلى نقطة المؽادرة وٌبدأ من جدٌد عند تارٌخ رحلته الثانٌة المؤمن علٌها 

 . ٌوما كحد أقصً 90أٌة رحلة مؤمن علٌها من خطة الرحالت الفردٌة أو المتعددة بـ

 سداد القسط

ٌكون الشخص المؤمن له ملزما بالقسط وٌستحق القسط مقدما ولن تكون الشركة مسؤولٌة عن أٌة مطالبة تنشأ بموجب هذه الوثٌقة والتً 

لن تكون الشركة ملزمة بقبول القسط المقدم إلٌها أو إلى أي وسٌط بعد ذلك التارٌخ ، ولكن ٌجوز ذلك وفق الشروط . تتم قبل استالم القسط 

ٌجب أن ٌكون ذلك اإلثبات مقبوال . تحتفظ الشركة بالحق فً طلب إثبات دفع القسط فً أي وقت . التً تقررها الشركة وفق خٌارها المنفرد 

 .للشركة 

 الحد األعلى للمبلػ المستحق

من المبلػ المخصص ألٌة حالة مؤمن علٌها كما هو مبٌن جدول % 100ال ٌحق ألي شخص مؤمن له أن ٌسترد أي تعوٌض ٌتجاوز  -1

 .المنافع 

 

إذا أصدرت الشركة وثٌقتً تأمٌن أو أكثر أو قدمت أٌة شركة أخري عضو فً إٌه جً إنك مطالبة بالنسبة لنفس الوثٌقة ، فإن الحد  -2

األقصى للمبلػ المستحق من إٌه أي جً إنك أو أٌة شركة عضوة فٌها بموجب كافة الوثابق لن ٌتجاوز حد مسؤولٌة أٌة من الوثابق 

لن ٌتم تفسٌر أي شًء ٌضمنه هذا النص على أنه ٌؤدي إلى زٌادة حد مسؤولٌة هذه . التً ٌكون لها أعلى حد نافذ للمسؤولٌة 

 .الوثٌقة 

 اإللؽاء و اإلنهاء

 اإللؽاء

ٌجوز للشركة أن تلؽً وثٌقة التأمٌن فً أي وقت بموجب إشعار خطً ٌتم تسلٌمه إلى الشخص المؤمن له وٌبٌن ذلك اإلشعار أن اإللؽاء 

 .وٌكون ذلك اإللؽاء بدون المساس بأٌة مطالبة سارٌة تنشأ قبل ذلك التارٌخ . ٌصبح سارٌا بعدبذ 

فً حالة إلؽاء التأمٌن الفردي الممنوح إلى شخص مؤمن له بموجب وثٌقة تأمٌن تم تسدٌد قسطها سلفا وذلك بمودجب إشعار خطً ٌتم 

% 100قبل توارٌخ بدء الرحالت المؤمن علٌها ٌجب إعادة  (إذا كان ذلك نافذا  )تسلٌمه إلى الشركة وبإعادة النسخة األصلٌة لوثٌقة التأمٌن 

 .من القسط 

 .أو طفل بسبب دفع  المبلػ األصلً ، لن تعٌد الشركة أي قسط / فً حالة إنهاء التؽطٌة التأمٌنٌة ألب من الزوجٌن و 



 اإلنهاء

 :تنتهً وثٌقة التأمٌن فً أقرب تارٌخ من التوارٌخ التالٌة 

وبالنسبة إلى خطة الرحالت المتعددة ، ٌنتهً التأمٌن عند تارٌخ . تارٌخ عودة الشخص المؤمن له إلً نقطة المؽادرة فً بلد إقامته  -1

 .عودة الشخص المؤمن له الى نقطة المؽادرة وٌبدأ من جدٌد عند تارٌخ الرحلة التالٌة المؤمن علٌها 

 .التارٌخ الذي ٌصل فٌه الشخص المؤمن له إلى الحد األعلى للسن بالنسبة إلى التأمٌن الذي تم اختٌاره  -2

 .تارٌخ االنتهاء المذكور فً جدول الوثٌقة  -3

 .التارٌخ الذي ٌستحق فٌه القسط وال ٌتم دفعه  -4

 .التارٌخ الذي ٌصبح فٌه المؤمن له ؼٌر مؤهل لكً ٌكون مؤمن له حسب تصنٌؾ المؤمن لهم  -5

 .التارٌخ الذي ٌتم فٌه سداد مبلػ التأمٌن للمؤمن له  -6

 

  أسماء الخطط وجداول المنافع- 2

  :وثٌقة المؤمن له 2-1

 :أسماء الخطط هً كما ٌلً " . الخطة المختارة " ٌشٌر جدول وثٌقة التأمٌن إلى األشخاص المؤمن لهم بموجب هذه الوثٌقة بالرجوع إلى 

 البالتٌنٌة  -1

 الذهبٌة -2

 الفضٌة -3

  مزاٌا الخطة البالتنٌة 2-2

بأستثناء أفؽانستان ، العراق ، كوبا ، جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ،  ) ساعة أثناء السفر خارج بلد اإلقامة 24المنطقة / لكل سنالنطاق 

 (سورٌا ، اٌران ، السودان ، لٌبرٌا 

 البالتٌنٌة:  جدول المنافع2-2-1

 
 الحادثة المؤمن علٌها

 

 
 المبلػ المؤمن علٌه

 
 مزاٌا الحوادث الشخصٌة- 1القسم 

 دوالر أمرٌك150,000ً: المبلػ األصلً المؤمن علٌه 
 

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه% 100 الوفاة نتٌجة لحادث

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه حسب التدرٌج%  العجز الجزبً الدابم 

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه% 100 العجز الكلً الدابم

 
 المصارٌؾ الطبٌة و المنافع ذات الصلة- 2القسم 

 
 (حادث و مرض  )المصارٌؾ الطبٌة الطاربة 

 التحمل 
  دوالر أمرٌك500,000ً

  دوالر أمرٌك100ً

 مصارٌؾ االسنان
 لكل سن

  دوالر أمرٌك1,000ًجزء من المصارؾ الطبٌة الطاربة بحد أقصى 
  دوالر أمرٌك200ً



 متضمن فً بند المصارٌؾ الطبٌة الطاربة االخالء الطبً الطارئ
 
 
 
 

 
 مزاٌا مضاٌقات السفر- 3القسم 

 
  (4 ، 3 ، 1بند  ) (ناقل عام  )فقدان األمتعة 
 عن كل حقٌبة 

 عن كل بند

  دوالر أمرٌك2,500ً
  دوالر أمرٌك1,250ً

  دوالر أمرٌك125ً

ٌدفع بدل المصارٌؾ أثناء والتً  )تأخر وصول األمتعة 
  (4,3,2بند  ) (تسبب بها التأخٌر وحتى الحد المبٌن 

 التحمل

  دوالر أمرٌك1,000ً دوالر أمرٌكً عن كل ساعة لؽاٌة 50
 
  ساعات4

  (4,3,3بند  )تأخر الرحلة 
 التحمل

  دوالر أمرٌك1,000ً دوالر أمرٌكً عن كل ساعة لؽاٌة 50
  ساعات4

  دوالر أمرٌك1,000,000ً المسؤولٌة الشخصٌة

  دوالر أمرٌك10,000ً نقل الرفاة إلى الوطن األم

  دوالر أمرٌك10,000ً دوالر أمرٌكً عن كل ساعة لؽاٌة 250 أختطاؾ وسٌلة النقل

  دوالر أمرٌك2,500ً سفر األسرة الطارئ

  دوالر أمرٌك5,000ً األتعاب القانونٌة 

  دوالر أمرٌك10,000ً سند الكفالة

 دوالر أمرٌكً،500 فقدان جواز السفر

    (الحجوزات ال ٌتم تعوٌضها )الؽاء أو أختصار الرحلة 
  ( 4,3,10بند  )

  دوالر أمرٌك5,000ً

ٌدفع بدل المصارٌؾ التً تكبدها المؤمن  )فوات المؽادرة 
  (4,3,11بند  )له جراء تفوٌت المؽادرة 

  دوالر أمرٌك1,000ً

 مؽطً خدمات المساعدة 

 
 التؽطٌات االختٌارٌة االضافٌة- 5القسم 

 
 

 مزاٌا تؽطٌة الرٌاضات الخطرة
 تمدٌد تؽطٌة االرهاب

 للتؽطٌة المنطقة مزاٌا 1-5-4المبلػ كما هو مبٌن فً البند 
 الرٌاضٌات الخطرة 

 دوالر 100,000المبلػ كما هو مبٌن فً التؽطٌة المنطبقة أعلى أو 
 أمرٌكً اٌهما أقل 

 

 ( سنة 18دون  )زوجته وكل أطفالهم بدون تحدٌد للعدد / العابلة تعنً المؤمن له وزوجه 

 (فٌما عدا خطة العابلة )من قسط الشخص المؤمن له % 50 ( سنة 18دون )القسط عن االطفال 

 دوالر أمرٌكً 10,000من المبلػ المؤمن علٌه للشخص المؤمن له و لؽاٌة حد أقصى % 10ٌتم تؽطٌة األطفال بنسبة 

 .فً حالة الوفاة نتٌجة لحادث 

 

 

 



 مزاٌا الخطة الذهبٌة 2-3

بأستثناء أفؽانستان ، العراق ، كوبا ، جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ، سورٌا ،  ) ساعة أثناء السفر خارج بلد اإلقامة 24المنطقة / النطاق 

 (اٌران ، السودان ، لٌبرٌا 

 الذهبٌة:  جدول المنافع2-3-1

 
 الحادثة المؤمن علٌها

 

 
 المبلػ المؤمن علٌه

 
 مزاٌا الحوادث الشخصٌة- 1القسم 

  دوالر أمرٌك25,000ً: المبلػ األصلً المؤمن علٌه 
 

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه% 100 الوفاة نتٌجة لحادث

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه حسب التدرٌج%  العجز الجزبً الدابم 

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه% 100 العجز الكلً الدابم

 
 المصارٌؾ الطبٌة و المنافع ذات الصلة- 2القسم 

 
 (حادث و مرض  )المصارٌؾ الطبٌة الطاربة 

 التحمل
  دوالر أمرٌك100,000ً

  دوالر أمرٌك100ً

 مصارٌؾ االسنان
 لكل سن

  دوالر أمرٌك1,000ًجزء من المصارؾ الطبٌة الطاربة بحد أقصى 
  دوالر أمرٌك200ً

 متضمن فً بند المصارٌؾ الطبٌة الطاربة االخالء الطبً الطارئ

 
 مزاٌا مضاٌقات السفر- 3القسم 

 
  (ناقل عام  )فقدان األمتعة 
 عن كل حقٌبة 

 عن كل بند

  دوالر أمرٌك1,000ً
  دوالر أمرٌك500ً

  دوالر أمرٌك50ً

 تأخر وصول األمتعة 
 التحمل

  دوالر أمرٌك500ً دوالر أمرٌكً عن كل ساعة لؽاٌة 50
  ساعات4

 تأخر الرحلة 
 التحمل

  دوالر أمرٌك500ً دوالر أمرٌكً عن كل ساعة لؽاٌة 50
  ساعات4

  دوالر أمرٌك500,000ً المسؤولٌة الشخصٌة

  دوالر أمرٌك7,000ً نقل الرفاة إلى الوطن األم

 دوالر أمرٌكً،300 فقدان جواز السفر

  دوالر أمرٌك2,500ً الؽاء أو أختصار الرحلة 

 مؽطً خدمات المساعدة 

 
 التؽطٌات االختٌارٌة االضافٌة- 5القسم 

 

 
 مزاٌا تؽطٌة الرٌاضات الخطرة

 تمدٌد تؽطٌة االرهاب

 للتؽطٌة المنطقة مزاٌا 1-5-4المبلػ كما هو مبٌن فً البند 
 الرٌاضٌات الخطرة 

 دوالر 100,000المبلػ كما هو مبٌن فً التؽطٌة المنطبقة أعلى أو 
 أمرٌكً اٌهما أقل 



 ( سنة 18دون  )زوجته وكل أطفالهم بدون تحدٌد للعدد / العابلة تعنً المؤمن له وزوجه 

 (فٌما عدا خطة العابلة )من قسط الشخص المؤمن له % 50 ( سنة 18دون )القسط عن االطفال 

 دوالر أمرٌكً 10,000من المبلػ المؤمن علٌه للشخص المؤمن له و لؽاٌة حد أقصى % 10ٌتم تؽطٌة األطفال بنسبة 

 .فً حالة الوفاة نتٌجة لحادث 

 مزاٌا الخطة الفضٌة 2-4

بأستثناء أفؽانستان ، العراق ، كوبا ، جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة ، سورٌا ،  ) ساعة أثناء السفر خارج بلد اإلقامة 24المنطقة / النطاق 

 (اٌران ، السودان ، لٌبرٌا 

   الفضٌة:  جدول المنافع 2-4-1

 
 الحادثة المؤمن علٌها

 

 
 المبلػ المؤمن علٌه

 
 مزاٌا الحوادث الشخصٌة- 1القسم 

  دوالر أمرٌك25,000ً: المبلػ األصلً المؤمن علٌه 
 

 من المبلػ األصلً المؤمن علٌه% 100 الوفاة نتٌجة لحادث

 
 المصارٌؾ الطبٌة و المنافع ذات الصلة- 2القسم 

 

 (حادث و مرض  )المصارٌؾ الطبٌة الطاربة 
 التحمل

  دوالر أمرٌك50,000ً
  دوالر أمرٌك100ً

 مصارٌؾ االسنان
 لكل سن

  دوالر1,000جزء من النفقات الطبٌة الطاربة أقصاها 
  دوالر أمرٌك200ً

 متضمن فً بند المصارٌؾ الطبٌة الطاربة االخالء الطبً الطارئ

 
 مزاٌا مضاٌقات السفر- 3القسم 

 

  دوالر أمرٌك5,000ً نقل الرفاة إلى الوطن األم

 مؽطً خدمات المساعدة 

 
 التؽطٌات االختٌارٌة االضافٌة- 5القسم 

 

 
 مزاٌا تؽطٌة الرٌاضات الخطرة

 تمدٌد تؽطٌة االرهاب
  سنة75تمدٌد العمر لكبار السن حتى 

 
 للتؽطٌة المنطقة مزاٌا 1-5-4المبلػ كما هو مبٌن فً البند 

 الرٌاضٌات الخطرة 
 

 قسط أضافً% 100
 ( سنة 18دون  )زوجته وكل أطفالهم بدون تحدٌد للعدد / العابلة تعنً المؤمن له وزوجه 

 (فٌما عدا خطة العابلة  )من قسط الشخص المؤمن له % 50 ( سنة 18دون )القسط عن االطفال 

 دوالر أمرٌكً فً حالة الوفاة نتٌجة 10,000من المبلػ المؤمن علٌه للشخص المؤمن له و لؽاٌة حد أقصى % 10ٌتم تؽطٌة األطفال بنسبة 

 .لحادث 



 

 تعرٌفات-   3

 :تسرى التعارٌؾ التالٌة فً وثٌقة التأمٌن هذه 

ٌعنً أٌة حادثة مفاجبة محددوة ؼٌر متوقعة تنشأ فقط وبشكل مباشر بوسٌلة عنٌفة ، خارجٌة ومربٌة وٌحدث فً مكان وزمان  " الحادث" 

  .ممكن تحدٌدهما وتؤدي إلى األصابة

جراء حادث تعنً الوفاة جراء حدث مفاجا ، ؼٌر متوقع وحدد وسببه على وجه التحدٌد مصدر خارجً ، وعنٌؾ ومربً ،  " الوفاة" 

  .وٌحصل فً وقت ومكان ؼٌر محددٌن

لؽرض هذا التعرٌؾ ، ٌكون لعبارة متالزمة نقص المناعة المكتسبة المعنى المحدد لها من . ٌعنً عدوي انتهازٌة أو ورم قاتل  " األٌدز" 

أو متالزمة ضٌاع  (الجنون  )قبل منظمة الصحة العالمٌة وتشمل هذه العبارة اإلصابة بفٌروس نقص المناعة البشرٌة ، اإلصابة الدماؼٌة 

 .فٌروس المناعة البشرٌة 

ٌعنً الشخص أو األشخاص الذٌن ٌختارهم المؤمن له كما ٌبٌنهم جدول الوثٌقة وإذا لم ٌتم ذكرهم سٌكون المستفٌذ هو " المستفٌذ " 

/ الزوج / اذا تم اختٌار خطة العابلة للتؽطٌة ، فإن المؤمن له سٌكون هو المستفٌد عند وفاة الزوجة . الورثة القانونٌون للشخص المؤمن له 

 .أو احد االوالد 

 أشهر و 3ٌعنً األوالد المعولٌن من قبل الشخص المؤمن له والذٌن ال ٌشؽلون وظٌفة بدوام كامل والذٌن تتراوح أعمارهم بٌن  " األوالد" 

وؼٌر متزوجٌن وؼٌر حامل وبدون أوالد وٌكونون معتمدٌن  ( بشرط أن ٌكونوا مستمرٌن بالدراسة بشكل دابم 23أو تحت سن  ) سنة 18

  .بشكل تام على الشخص المؤمن له بالنسبة لإلعالة و النفقة

  .ٌعنً أٌة وسٌلة نقل بري أو بحري أو جوي ٌتم تشؽٌلها بموجب رخصة سارٌة فً نقل المسافرٌن مقابل أجر " الناقل العام" 

  .أٌة رٌاضة ٌكون فٌها التماس بٌن لالعبٌن جزءا مقبوال فً اللعبتعنً  " رٌاضة التماس" 

  .ٌعنً البلد الذي ٌكون الشخص المؤمن له موطنا أو مقٌما دابما فٌه " بلد اإلقامة" 

  . ساعة متواصلة بما فٌها ٌوم الدخول ولكنه ال ٌشمل ٌوم الخروج24ٌعنً  " الٌوم" 

لن تبدأ التؽطٌة بعد بدأ . ٌعنً تارٌخ المؽادرة أو تارٌخ بدء التؽطٌة التأمٌنٌة كما هو مبٌن فً جدول وثٌقة التأمٌن  " تارٌخ نفاذ التؽطٌة" 

  .الرحلة

  .تعنً أول مبلػ أو مدة من كل خسارة مستحقة من الشخص المؤمن له وٌقوم بتحملها " التحمل" 

تعنً التزحلج و التزلج بأنواعهما المختلفة سواء كان الجلٌد أو الرمال أو االرض او الماء ، السباحة بأنواعها  " الرٌاضات الخطرة" 

 .المختلفة بما فٌها على الهواء ، سباق المراكب الشرعٌة بأنواعه المختلفة ، صٌد السمك 

 

 

 

 



 :ٌعنً المكان  " مستشفى" 

  .(إذا كانت مطلوبة قانونا  )الذي ٌمتلك رخصة سارٌة  (أ  ) 

 .ٌعمل أصال فً رعاٌة وعالج األشخاص المرضً أو المصابٌٌن  (ب  )

 .فٌه موظفٌن مؤلفٌن من طبٌب واحد أو أكثر متواجدٌن فً كافة األوقات  (ج)

 . ساعة وفٌه على األقل ممرضة على أساس الترتٌب المسبق 24ٌقدم خدمات التمرٌض على مدار  (د  )

الذي لٌس عبارة عن عٌادة دار رعاٌة ، مأوي عجزة ، أو دار نقاهة للعجزة أو مرفق ٌتم تشؽٌله كمركز لعالج المدمنٌن على المخدرات  (و  )

 .أو الكحول / و 

  " المرض" 

 .ٌعنً أي مرض أو داء مفاجا ٌتم التقاطه أو اإلصابة به أو ٌظهر ألول مرة لوحده خالل الرحلة المؤمن علٌها 

  " اإلصابة" 

تعنً األذي الجسدي للشخص المؤمن له و الذي ٌنتج عن حادث وٌقع بشكل منفرد ومستقل عن أي سبب أخر أو أي خلل أو ضعؾ جسدي 

 .أخر موجود قبل الحادث خالل مدة التأمٌن 

  "البطاقة المؤمن علٌها" 

 .  سنة 18تعنً كل بطاقات االبتمان المملوكة للمؤمن له ولكن لٌس ألي شخص تحت  

  " الحالة المؤمن علٌها" 

 . من جدول المنافع 2تعنً أٌة حالة من الحاالت المبٌنة فً القسم 

  "الرحلة المؤمن علٌها" 

تعنً أٌة رحلة تبدأ وقت مؽادرة المؤمن له لمكان إقامته المعتاد لٌسافر خارج مقر حدود دولة أقامته بطرٌقة مباشرة وبدون انقطاع بما فً  

الرحلة المؤمن علٌها ٌجب ان تبدأ وتنتهً فً الدولة مقر اقامت المؤمن له خالل مدة . ذلك رحلة العودة إلى نقطة المؽادرة فً رحلة دولٌة 

 . التؽطٌة التأمٌنٌة 

  "الشخص المؤمن له" 

 سنة فً حالة 75 سنة وٌمكن تمدٌد التؽطٌة الى سن 70 شهور و 3ٌعنً أي شخص ٌظهر اسمه فً وثٌقة التأمٌن وٌكون عمره ما بٌن  

 .فقط والذي تم تسدٌد القسط بخصوصٌة وٌكون مقٌما بصفة مستمرة فً الدولة التً تم اصدار هذه الوثٌقة فٌها " الخطة الفضٌة " اختٌار 

  "شركة التأمٌن" 

  .(فرع الكوٌت  )تعنً شركة إٌه أي جً مٌا المحدودة  

  "العمل الٌدوي" 

 .ٌعنً العمل الجسدي الذي ٌتطلب استخدام الٌدٌن أو استخدام أو تشؽٌل آالت أو معدات مٌكانٌكٌة أو ؼٌر مٌكانٌكٌة  

 



  "المصارٌؾ الطبٌة" 

تعنً كافة الرسوم المعقولة و االعتٌادٌة بخصوص المرض أو اإلصابة أثناء الرحلة المؤمن علٌها و الناتجة عن دخول المستشفى أو العالج  

  .الجراحً أو السرٌري أو االستشفابً المعطى أو الموصوؾ من قبل طبٌب

 "طبٌب " 

 .ٌعنً أي شخص مسجل لممارسة الطب بموجب رخصة سارٌة وقانونٌة باستثناء أي شخص مؤمن له أي فرد من أقاربه  

  "عالج طبً" 

 .ٌعنً االستشارة الطبٌة أو العالج أو الوصفات أو المداواة المتكررة من قبل الطبٌب  

  " فترة التؽطٌة" 

تعنً تلك الفترة التً ٌختارها الشخص المؤمن له بموجب جدول البولٌصة والتً تم سداد القسط التأمٌنً الخاص بها ، وتبدأ فً تارٌخ بدء 

 .التؽطٌة كما هو موضح بجدول البولٌصة وتنتهً صالحٌتها بنهاٌة الفترة المحددة 

  "العجز الكلً الدابم" 

ٌعنً عجز تام ومطلق ٌمنع المؤمن له بشكل تام من ممارسة أو االنتباه إلى أٌة وظٌفة اعتٌادٌة أو ؼٌرها ٌكون مؤهال لممارستها أو ٌكون  

 .قد تلقى تدرٌبا خاصا بها والذي سٌكون بكافة االحتماالت دابما ومستمرا طوال حٌاته 

  " المقتتٌات الشخصٌة" 

تعنً النظارات طقم األسنان ، الجزادٌن ، محافظ النقود ، أدوات التجمٌل و المقتتنٌات الشخصٌة األخرى التً ٌرتدٌها المؤمن له أو ٌحملها 

 .عادة 

  " نقطة المؽادرة" 

 .تعنً النقطة التً ٌبدأ منها المؤمن له رحلته المؤمن علٌها من داخل الحدود اإلقلٌمٌة لبلد إقامته 

  "وثٌقة التأمٌن" 

 \.تعنً هذا المستند الذي ٌتضمن عقد التأمٌن وٌشمل أٌة شروط ، أحكام ، جدول ، استثناءات ، إنهاءات ومالحق  

  "الحاالت الطبٌة الموجودة مسبقا" 

أٌة حالة أوصى أي طبٌب برعاٌتها طبٌا وعالجها أو قدم نصٌحة بخصوصها أو قام هو بتلك الرعاٌة أو العالج خالل مدة سنتٌن قبل تارٌخ  

 .نفاذ التؽطٌة التأمٌنٌة ، أو أٌة حالة تطلب دخول المستشفى أو إجراء عمل جرحً خالل خمسة سنوات قبل تارٌخ نفاذ التؽطٌة التأمٌنٌة 

  "الالعب المحترؾ" 

 .من دخله من لعب رٌاضة ما أو الذي ٌشارك فً رٌاضة ما تدر علٌه ماال كوسٌلة للعٌش% 50ٌعنً أي شخص مؤمن له ٌكسب ما ٌزٌد عن 

  "وسٌلة نقل عامة" 

تعنً أٌة وسٌلة نقل محجوزة أو مستأجرة مرخصة بشكل قانونً لنقل المسافرٌن مقابل أجر والتً تعمل بشكل تجاري وفقا للقوانٌن واللوابح  

المحلٌة النافذة والتً ٌسافر فٌها الشخص المؤمن له فقط كمسافر ٌدفع األجرة وتشمل سٌارات األجرة والسٌارات المستأجرة باستثناء 

 .الحافالت الصؽٌره والسٌارات التً ال تتمتع بمواصفات قٌاسٌة و الطابرات التً تعمل بمحرك واحد مكبسً وؼٌر مكٌفة الضؽط 



  "األجور المعقولة واالعتٌادٌة" 

 :تعنً الرسوم التً  

 تكون مطلوبة طبٌا للعالج والحاجات والخدمات الطبٌة لعالج حالة الشخص المؤمن له   (أ  )  

 .ال تتجاوز مستوى األجور العادٌة  للعالج والحاجات و الخدمات الطبٌة المماثلة فً المنطقة التً ثم تم تكبد  المصارٌؾ فٌه  (ب  )

 .ال تتجاوز أجور العالج التً كان سٌتم تكبدها لو لم ٌكن التأمٌن موجودا  (ج  ) 

  " المصارٌؾ المرتبطة" 

تعنً مصارٌؾ السكن والسفر اإلضافٌة باستثناء تكالٌؾ الهاتؾ والوجبات و المشروبات الضرورٌة التً ٌتكبدها أي شخص واحد وفق 

نصٌحة طبٌب تعٌنه الشركة مع الشخص المؤمن له أو ٌرافقه حتى انتهاء رحلته أو حتى متابعه الرحلة المؤمن علٌها أو ٌعود إلى نقطة 

 .المؽادرة ، إٌهما ٌحدث أوال 

 .تعنً الزالجات ، والعصً ، واألحذٌة ، واألربطة أو ألواح التزلج على الثلج أو أحذٌة التزلج على الجلٌد  " معدات التزلج" 

الزوجة ، الجدٌن ، زوج األم ، زوجة األب ، األوالد ، األحفاد ، األخ ، أخو / ٌعنً أي من الزوجٌن ، الوالدٌن ، والدي الزوج  " القرٌب" 

الزوج أو الزوجة ، األخت ، أخت الزوج أو الزوجة ، الكنة ، الصهر ، الخطٌب ، الخطٌبة ، العمة ، العم ، ابنة األخ أو األخت ، ابن األخ أو 

 .األخت للشخص المؤمن له 

 18عند استخدام هذا التعبٌر فً الوثٌقة ٌعنً الزوج أو الزوجة القانونٌة للشخص المؤمن له والذي ٌترواح عمره بٌن  " أحد الزوجٌن" 

 . سنة فً حالة اختٌار الخطة الفضٌة فقط 75 سنة وٌمكن تمدٌد التؽطٌة الى سن 70و 

ٌعنً االستخدام الفعلً أو المحتمل للقوة أو العنؾ بؽرض أو لتسبٌب الضرر ، اإلصابة ، األذى أو التمزق أو مباشرة  " العمل اإلرهابً" 

أي عمل خطٌر على الحٌاة البشرٌة أو الملكٌة ضد أي فرد أو ملكٌة أو حكومة بؽرض معلن أو ؼٌر معلن لتحقٌق مصالح اقتصادٌة ، عرقٌة ، 

ال تعتبر السرقات أو التصرفات اإلجرامٌة األخري . قومٌة ، سٌاسٌة ، عنصرٌة أو دٌنٌة ، سواء كانت تلك المصالح معلنة أو ؼٌر معلنة 

والتً ٌتم ارتكابها بشكل أساسً لمكاسب شخصٌة وتصروفات تنشأ أساسا من عالقات شخصٌة سابقة بٌن مرتكبها والضحاٌا أنها أعمال 

 .التً ٌحدث فٌها ذلك العمل على أنه عمل إرهابً  (المعنٌة  )أي تصرؾ محدد أو معروؾ للحكومة " العمل اإلرهابً " كما ٌشمل . إرهابٌة 

 تعنً أي شخص ؼٌر المؤمن له أو زوجته أو أوالده أو أحد أبوه أو صدٌقه أو قرٌب له " أخر/ طرؾ ثالث " 

وتشمل . تعنً أي وسٌلة نقل برٌة أو بحرٌة أو جوٌة مطلوب لنقل الشخص المؤمن له خالل اإلخالء فً حاالت الطوارئ  " وسابل النقل" 

 .وسابل النقل ، على سبٌل المثال ال الحصر ، طابرات اإلسعاؾ ، عربات اإلسعاؾ ، والسٌارات الخاصة 

من قبل دولة  (بما فٌها استخدام القوة العسكرٌة  )تعنً الحرب سواء كانت معلنة أو ؼٌر معلنة أو أٌة نشاطات مماثلة للحرب  " الحرب" 

 .جؽرافٌة ، قومٌة ، سٌاسٌة ، عنصرٌة ، دٌنٌة أو ؼٌرها . ذات سٌادة لتحقٌق ؼاٌات اقتصادٌة 

 

 

 

 

 

 



 

 المنافع  -4

 منافع الحوادث الشخصٌة 4-1

إذا عانى أي شخص مؤمن له من أٌة إصابة ناتجة عن حادثة مؤمن علٌها مو صوفة فً جدول التعوٌضات أدناه ، ستدفع الشركة إلى 

 .الشخص المؤمن له أو إلى ممثلة القانونً التعوٌض كما هو مبٌن فً جدول المنافع 

  :المنافع للحوادث الشخصٌة جدول 4-1-1

 تعوٌض الحاالت المؤمن علٌها المبٌنة بنسبة مبوٌة من مبلػ التأمٌن األصلً 

 الوفاة -1

 %100نتٌجة حادث  ( 1) 

 %100الوفاة كنتٌجة مباشرة للتعرض لعناصر الطبٌعٌة كنتٌجة مباشر لحادث  ( 2) 

 العجز الكلً الدابم  -2

 %100نتٌجة حادث  ( 1) 

 %100عجز كلً دابم كنتٌجة مباشرة للتعرض لعناصر الطبٌعة كنتٌجة مباشر لحادث  ( 2) 

 العجز الجزبً الدابم  -3

 
 

  الٌمٌن

 عن الفقدان التام لعضو علوى 70% 60%

 عن الفقدان التام للٌد أو الساعد 60% 50%

 عن الفقدان التام لعضو سفلى من فوق الركبة  60% 60%

 عن الفقدان التام لعضو سفلى من الركبة أو ما دونها 50% 50%

 عن الفقدان التام إلحدى القدمٌن 40% 40%

 عن الفقدان التام للسمع فى كال األذنٌن 40%

 عن الفقدان التام للنظر لعٌن واحدة 25%

 عن الفقدان التام للنظر فً كال العٌنٌن 100%

 عن الفقدان التام للنطق 100%

 

بالنسبة لقابلٌة االستخدام الجزبً .  ٌمكن عالجه أنه خسارة تامة له ٌعتبر الفقدان التام للقدرة على استخدام عضو و الذي ال 

 .للعضو ، ٌجب تخفٌض النسبة المبوٌة بالتناسب مع نسبة القدرة على االستخدام المفقودة 

فً حال وقوع أكثر من خسارة واحدة من الخسابر المحددة فً الجدول أعاله نتٌجة أي حادث واحد ، ٌتم حساب إجمالً 

من % 100التعوٌض المستحق بموجب هذه الوثٌقة بجمع التعوٌض الموافق لكل خسارة واحدة مع الحد األقصى بنسبة 

 .المبلػ األصلً 

 

 

 

 

 



 شروط خاصة 4-1-2

 :لن تدفع الشركة أي تعوٌض بخصوص ما ٌلً  -1

العجز الكلً الدابم إال عند تقدٌم إثبات مقنع للشركة بأن العجز سٌستمر فً كافة االحتماالت طوال حٌاة  ( 1) 

 الشخص المؤمن له

 .من مبلػ التأمٌن عندما تنتج أكثر من إصابة واحد عن نفس الحادث % 100أكثر من  ( 2) 

سٌكون التعوٌض المدفوع أعلى فً الفبة . من مبلػ التأمٌن % 100أكثر من فبة واحد بالنسبة ألكثر من  ( 3) 

 .  المناسبة 

إذا أصٌب الشخص المؤمن له بعجز كلً دابم وتم قبول المطالبة بخصوص ذلك العجز وإقرارها ، سٌتم دفع  -2

 . بخصوص الشخص المؤمن له 1-7التعوٌض وسٌتم إٌقاؾ كامل التأمٌن بموجب القسم 

ٌجب أن ٌتم تشخٌص وتقرٌر وإثبات العجز الكلً الدابم أو أي عجز تام من قبل طبٌب وٌجب أن ٌكون العجز  -3

 : ولكن .  شهرا متتالٌة من بداٌة العجز 12مستمرا ودابما لمدة ال تقل عن 

 12ٌجب أن ٌكون الفقدان التام والدابم للنطق وفقدان القدرة على الكالم مستمرا وٌدوم لمدة ال تقل عن  (أ  )

شهرا متتالٌة وٌجب أن ٌؤكد الدلٌل الطبً ذلك العجز الدابم والتام للنطق وٌجب استثناء كافة األسباب النفسٌة 

 .المعنٌة 

بالنسبة للشلل الدابم وؼٌر القابل للشفاء ٌجب أن تكون خسارة استخدام األعضاء مستمرة ودابمة لمدة ال  (ب  )

 . شهرا متتالٌة من بداٌة الشلل 12تقل عن 

إذا كانت العلة أو الوهن أو حاالت الخلل الجسدي و العقلً األخري الموجودة فً الشخص المؤمن له ناتجة عن  -4

حادث ، سٌتم تحدٌد مبلػ التعوٌض حسب درجة تراجع العلة الموجودة بعد الحادث وسٌتم دفع التعوٌض وفقا 

 .سٌتم تقرٌر درجة حالة االعالل ، الوهن أو الخلل الموجود قبل الحادث بموجب إثبات طبً . لذلك 

إذا تفاقمت نتابج حادث بسبب علة أو وهن أو خلل جسدي أو عقلً آخر موجود ، سٌتم تقدٌر التعوٌض على  -5

وال ٌسري ما سبق ذكره إذا كانت . أساس النتابج التً كانت ستنتج عن الحادث لو لم تكن تلك األعراض موجودة 

 .تلك الظروؾ ناتجة عن حادث سابق أصاب المؤمن له وتم أو سٌتم دفع تعوٌض بخصوص بموجب هذه الوثٌقة 

إذا توفً المؤمن له نتٌجة أسباب طبٌؽٌة قبل تقٌٌم العجز النهابً بخصوص الحادثة المؤمن علٌها ، ستدفع  -6

 .أعاله  (أ  )الشركة ما كان سٌتم دفعه بشكل معقول عن ذلك العجز الدابم وفقا للشروط الخاص 

 دوالر 10,000من مبلػ التأمٌن األصلً للشخص المؤمن له وبحد أقصى قدره % 10األطفال مشمولون بنسبة  -7

 .أمرٌكً عن حادث الوفاة نتٌجة لحادث بسبب ناقل عام 

 .  ٌتم استثناء األطفال من أي تعوٌض عجز عن العمل بسبب العجز الكلً الدابم  -8

  استثناء خاصة 4-1-2

لن تكون الشركة مسؤولٌة عن دفع أي تعوٌض بموجب هذا القسم بخصوص أي شخص مؤمن له ضد حادثة مؤمنة 

ناتجة أو ناشبة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر عن أي نوع من األمراض أو العدوى بالبكتٌرٌا ، إال أن هذا االستثناء ال 

 .ٌسري على األمراض التً ٌتم التقاطها طبٌا أو تسمم الدم بما فٌها األخماج المتقٌحة التً قد تنتج عن الجروح 

 

 

 



  (ناقل عام  )الوفاة نتٌجة لحادث  4-1-4

 ٌوما من تارٌخ الحادث ، ستدفع الشركة 180إذا أدت اإلصابة المؤمن علٌها إلى وفاة الشخص المؤمن له خالل 

التعوٌضات المبٌنة فً جدول المنافع ، ٌجب أن تحدث اإلصابة أثناء وجود الشخص المؤمن له كمسافر فً أو على متن 

 .وسٌلة نقل عام سواء كان فٌها أو كان ٌترجل منها 

  منافع المصارٌؾ الطبٌة و المرتبطة 4-2

  (حوادث ومرض  )المصارٌؾ الطبٌة الطاربة  4-2-1

إذا تكبد الشخص المؤمن له مصارٌؾ طبٌة أثناء السفر على متن رحلة مؤمن علٌها وذلك نتٌجة مرض أو إصابة ، 

 .ستدفع الشركة تلك المصارٌؾ بحدود المبلػ المبٌن فً الجدول المنافع 

 مصارٌؾ األسنان 4-2-2

ستدفع الشركة بخصوص عالج األسنان الطارئ السترداد وظٌفة سنٌة أو لتسكٌن األلم التً ٌقوم بها طبٌب أسنان مسجل 

عندما ٌكون عالج األسنان السترداد وظٌفة أو لتسكٌن األلم مطلوبا نتٌجة مرض أو إصابة أثناء رحلة . ومؤهل قانونا 

 دوالر 200دولٌة ستشكل هذه المصارٌؾ جزءا من مبلػ التعوٌض كما هو مبٌن فً جدول المنافع وفً حدود مبلػ 

 .أمرٌكً للسن الواحد 

  شروط خاصة 4-2-2-1

 . ٌوما من تارٌخ الحادث 30 المصارٌؾ الطبٌة نتٌجة عالج أسنان طارئ محدودة بالعالج لالسنان الذي ٌتم خالل – 2

 ال ٌتم دفع المصارٌؾ الطبٌة و المصارٌؾ المرتبطة حتى ٌقرر الطبٌب الذي تعٌنه الشركة أن الشخص المؤمن له – 3

إذا كان الشخص المؤمن له قادرا على العودة إلى وطنه واختار عدم العودة إلى نقطة . قادر على العودة إلى وطنه 

 .المؽادرة ، ستكون كافة المصارٌؾ المتكبدة بخصوص هذه الحالة على حسابه الخاص 

  استثناء خاصة4-2-2-2

 :لن تدفع الشركة أٌة مصارٌؾ طبٌة ٌتم تكبدها فً الحاالت التالٌة 

مصارٌؾ ٌتم تكبدها فً متابعة العالج بما فً ذلك أي عالج طبً ٌبدأ قبل تارٌخ بدء الرحلة المؤمن علٌها ،  -1

 والتً تلقى المؤمن له نصٌحة بمتابعتها أثناء رحلته المؤمن علٌها ، أو 

 مصارٌؾ ٌتم تكبدها بسبب عالج استقصابً لم ٌحدده طبٌب كضرورة فورٌة ، أو  -2

 مصارٌؾ الحشوات أو تٌجان األسنان من المعادن النفسٌة ، أو -3

 مصارٌؾ أٌة إجراءات متعلقة بصحة األسنان أو الفم ، أو -4

 مصارٌؾ عالج طبً خاص بدون إحالة من طبٌب ، أو -5

 مصارٌؾ تتعلق بأجهزة منع الحمل ، األجهزة البدٌلة ، األجهزة الطبٌة أو المساعدات الصناعٌة ، أو  -6

 أو تحصٌن مناعً / مصارٌؾ عالج وقابً بما فٌها ولكن بدون تحدٌد أي و  -7

 مصارٌؾ عالج متكبدة فً بلد إلقامة  -8

 



  اإلخالء الطبً الطارئ4-2-3

ستدفع الشركة األجور االعتٌادٌة المعقولة إلى الحد األقصى المبٌن فً جدول المنافع المبٌن فً الوثٌقة بخصوص 

. المصارٌؾ المؽطاة التً ٌتم تكبدها إذا أدت اإلصابة أو المرض إلى ترحٌل الشخص المؤمن له بشكل ضروري وطارئ 

ٌجب أن ٌصدر أمر الترحٌل الطارئ عن خدمة المساعدة أو عن طبٌب ٌشهد أن شدة أو طبٌعة إصابة أو مرض الشخص 

 .المؤمن له تستلزم ترحٌله 

المصارٌؾ المؽطاة هً المصارٌؾ الخاصة بالنقل والعالج الطبً بما فٌها الخدمات الطبٌة والتورٌدات الطبٌة التً ٌتم 

ٌجب أن تتم كافة ترتٌبات النقل الخاصة بترحٌل الشخص المؤمن له . تكبدها بشكل ضروري فٌما ٌتعلق بالترحٌل الطارئ

 :ٌجب أن تكون مصارٌؾ النقل . عن طرٌق أقرب خط مباشر وإقتصادي ممكن 

 حسب توصٌة الطبٌب المعالج (أ  )

 مطلوب بموجب األنظمة القٌاسٌة لوسابل النقل  (ب  )

 مرتبة ومعتمدة مسبقا من قبل خدمة المساعدة  (ج  )

  منافع مضاٌقات السفر4-3

  (ال ٌنطبق على الخطة الفضٌة  ) فقدان األمتعة على وسٌلة النقل العامة 4-3-1

ستدفع الشركة التعوٌضات إذا ضاعت أمتعة الشخص المؤمن له والتً تكون تحت رعاٌة أو بحوزة أو تحت تصرؾ الناقل 

العام وذلك بسبب سرقتها أو بسبب وضعها على وجهة خاطبة من قبل الناقل العام أثناء وجود الشخص المؤمن له 

ستقوم الشركة بدفع تعوٌض للحد األقصى المبٌن فً جدول . كمسافر ٌحمل تذكرة على متن وسٌلة نقل عامة أثناء الرحلة 

 .ٌجب التحقق من كافة المطالبات من قبل الناقل العام . المنافع بخصوص تكالٌؾ استبدال األمتعة أو محتوٌاتها 

من المبلػ المبٌن فً % 10لكل حقٌبة وأقصى قٌمة لكل بند تحتوٌه أٌة حقٌبة هً % 50سٌتم تعوٌض مبلػ أقصاه 

: من المبلػ المبٌن فً جدول المنافع بخصوص ما ٌلً % 10ٌوجد أٌظا حد أقصى مركب قدره . جدول المنافع 

المجوهرات ، الساعات ، األشٌاء التً تتألؾ بشكل كلً أو جزبً من الفضة ، الذهب أو البالتٌنوم ، الفراء ، األشٌاء 

المزٌنة بفراء أو المصنوعة بمعظمها من الفراء ، والكامٌرات ، بما فٌها معدات الكامٌرات المعنٌة ، الحواسٌب والمعدات 

 .اإللكترونٌة 

 طقم / خسارة زوج 

 : فً حالة خسارة زوج أو طقم ، ٌحق للشركة أن تختاراٌا مما ٌلً 

 أن تقوم بإصالح أو استبدال أي جزء إلعادة الزوج أو الطقم إلى قٌمته قبل الخسارة ، أو ( 1) 

 .أن تدفع الفرق بٌن القٌمة النقدٌة للملكٌة قبل وبعد الخسارة  ( 2) 

 

 

 



  شرط خاص4-3-1-1

ستكون تعوٌضات األمتعة والمقتتٌات الشخصٌة زٌادة على أب مبلػ مدفوع أو مستحق الدفع من قبل الناقل العام المسؤول 

 .عن الخسارة 

إذا كان . ستكون تعوٌضات األمتعة والمقتتنٌات الشخصٌة زٌادة على كافة التأمٌنات األخري السارٌة والتً ٌمكن قبضها 

ٌوجد عند حدوث أٌة خسارة تأمٌن أخر ساري وٌمكن تحصٌلة ، ستكون الشركة مسؤولة فقط عن الزٌادة فً مبلػ 

 .الخسارة ، على مبلػ ذلك التأمٌن األخر ، وأٌة تحمالت سارٌة 

  استثناءات خاصة 4-3-1-2

 :لن ٌتم تقدٌم تعوٌضات عن خسارة أي مما ٌلً 

 الحٌوانات ، الطٌور أو األسماك -1

السٌارات أو معداتها ، القوارب ، المحركات ، العربات المقطورة ، الدراجات النارٌة ، أو وسابل النقل األخرى أو  -2

  .(إال الدراجات الهوابٌة التً ٌتم إقرارها كأمتعة شخصٌة مع الناقل العام  )معداتها 

 األثاث المنزلً  -3

 النظارات أو العدسات الالصقة -4

 األسنان الصناعٌة أو الجسور السنٌة  -5

 المساعدات السمعٌة  -6

 األطراؾ البدٌلة -7

 األدوات الموسٌقٌة -8

 األموال أو األوراق المالٌة -9

  التذاكر أو المستندات -10

 األشٌاء القابلة للفساد أو المواد المستهلكة -11

 اجهزة الهاتؾ المتحرك -12

 اجهزة الحاسوب الشخصً المحمول -13

 عن ما ٌلً  (بشكل كلً أو جزبً  )لن ٌتم تقدٌم أي تعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة 

 البلى واالهتراء أو التلؾ التدرٌجً -1

 الحشرات أو الطفٌلٌات -2

 العٌوب واألضرار الكاملة -3

 المصادرة أو االستمالك بأمر من أٌة سلطة حكومٌة أو عامة -4

 الحجز واإلتالؾ بموجب لوابح الحجز الصحً أو الجمارك -5

 التلوث اإلشعاعً -6

 قوى االنقالب على السلطة أو تصرؾ تتخذه السلطة الحكومٌة لمنع القتال أو للدفاع ضد تلك الحادثة  -7

 نقل سلع مهربة أو تجارة ؼٌر قانونٌة  -8

 االختفاء الؽامض أو  -9

 انكسار أو تضرر األمتعة ومحتوٌاتها  -10

  إختالس أو ضٌاع المحتوٌات من األمتعة -11



  (ال ٌنطبق على الخطة الفضٌة  ) تأخر وصول األمتعة 4-3-2

معزرة بالفواتٌر  )ستقوم الشركة بتعوٌض الشخص المؤمن له عن المصارٌؾ المعقولة و األساسٌة التً ٌتم تكبدها 

وحتى مبلػ أقصاه كما هو مبٌن فً جدول المنافع ، عن الشراء الطارئ ألٌة ( التحمل ) بعد الفترة اإلضافٌة  (األصلٌة 

أشٌاء ضرورٌة إذا تأخرت أمتعته أرسلت إلى وجهة خاطبة أو وضعت فً مكان خاطا من قبل ناقل باستثناء البلد المقٌم 

 .فٌه المؤمن له 

  شروط خاصة4-3-2-1

ٌجب تقدٌم إثبات خطً من مقدم وسٌلة النقل مع أٌة مطالبة وتتوقؾ مسؤولٌة الشركة على استالم الفواتٌر  -1

 األصلٌة بخصوص المصارٌؾ الضرورٌة التً تم تكبدها 

 ٌجب أن ٌتجاوز تأخر األمتعة مدة التحمل -2

ال ٌمكن أن تشكل المصادرة أو االستٌالء من قبل الجمارك أو أٌة سلطة حكومٌة أخري أساسا للمطالبة بخسارة أو  -3

 مصارٌؾ

سٌتم النظر فً المطالبات بخصوص ثٌاب أو متطلبات ضرورٌة تم شراؤها نتٌجة تأخر االمتعة إذا تم شراء هذه  -4

  أٌام بعد موعد الوصول الفعلً إلى الوجهة المقصودة 4األشٌاء خالل 

بإستثناء العودة إلى بلد اإلقامة ٌجب أن ٌقوم الشخص . إذا بدا أن األمتعة تأخرت أو ضاعت فً مطار الوجهة  -5

 .بجب تقدٌم إثبات هذا اإلعالم . المؤمن له بإعالم الناقل الجوي المعنً رسمٌا وعلى الفور 

 (ال ٌنطبق على الخطة الفضٌة  ) تأخر الرحلة 4-3-3

معزرة بالفواتٌر  )ستقوم الشركة بتعوٌض الشخص المؤمن له عن المصارٌؾ الضرورٌة المعقولة التً ٌتم تكبدها 

نتٌجة تأخٌر ؼٌر متوقع للرحلة وبعد مدة التحمل ، شرط تقدٌم فواتٌر المصارٌؾ الضرورٌة التً تكبدها  (األصلٌة 

 .المؤمن له أثناء التأخٌر ، حتى المبلػ المبٌن فً جدول المنافع 

 :والناتجة عن 

  .(تذاكر السفر ، جوازات السفر و التأشٌرات  )خسارة أو سرقة مستندات السفر  -1

كهربابى ٌطرأ على وسٌلة النقل التً اعتمدها للسفر أو كان مسافرا علٌها لؽرض / حادث أو عطل مٌكانٌكً  -2

 .أو نقطة المؽادرة التً اعتزم البدء منها رحلته / الوصول إلى نقطة المؽادرة و 

 : تأخر وسٌلة النقل عن موعد المؽادرة المحدد بسبب  -3

 إضراب عمال ، إضراب أو حدث أو  (أ  )

سوء حالة الطقس بما فً ذلك الزوابع ، األعاصٌر القمعٌة ، الفٌضانات ، األعاصٌر االستوابٌة ، العواصؾ  (ب  )

 الثلجٌة العنٌفة أو الكوارث الطبٌعٌة فً الدولة التً ٌسافر إلٌها أو عبرها أو 

 العطل المٌكانٌكً أو الكهربابً أو  (ج  )

 .تعطل خدمات النقل العام  (د  )

 

 

 

 

 



 

  استثناء خاصة 4-3-3-1

 :لن تدفع الشركة المصارٌؾ الناتجة عن ما ٌلً 

عند توفٌر وسٌلة نقل بدٌلة للشخص المؤمن له خالل فترة التحمل بعد الموعد المحدد للرحلة المحجوز علٌها أو  -1

  .(فً حالة رحلة فاصلة  )خالل فترة التحمل بعد وصول الرحلة فعلٌا 

عندما ال ٌقوم الشخص المؤمن له بالتحقق من الرحلة وفقا لخط الرحلة الذي تم تقدٌمه ما لم ٌكن التقصٌر ناتجا  -2

 .عن إضراب أو إضراب عمالً 

عندما ٌكون التأخٌر ناتجا عن نزاع عمالً ، إضراب أو إضراب عمال حدث أو تم توجٌه إشعار بخصوصه فً  -3

 .التارٌخ الذي بدأت فٌه الرحلة المؤمنة أو قبلة 

عندما ٌكون التأخٌر ناتجا عن سحب وسٌلة النقل العامة من الخدمة بشكل مؤقت أو دابم بأوامر أو توصٌة من أي  -4

سلطة مرفأ أو سلطة طٌران مدنً أو أٌة هٌبة مماثلة فً أٌة دولة والذي تم توجٌه بخصوصه فً تارٌخ بدء 

 .الرحلة المؤمنة أو قبلة 

 .المصارٌؾ الناتجة عن التأخٌرات التً تسبب بها الناقل عندما تكون المصارٌؾ ممكنة االسترداد من الناقل  -5

 (ال ٌنطبق على الخطة الفضٌة  ) المسؤولٌة الشخصٌة 4-3-4

ستدفع الشركة كافة األضرار ، التعوٌضات و المصارٌؾ القانونٌة التً ٌصبح الشخص المؤمن له مسؤوال عنها حتى 

 :مبلػ أقصاه كما هو مبٌن فً جدول المنافع والذي ٌؤدي نتٌجة تصرفه إلى ماٌلً 

 .إصابة شخص آخر بما فٌها وفاته الناجمة عنها  -1

 .خسارة الممتلكاات أو تضررها  -2

  شروط خاصة 4-3-4-1

من شروط دفع التعوٌض أن ال ٌعترؾ الشخص المؤمن له بالخطأ أو المسؤولٌة تجاه أي طرؾ آخر بدون موافقة  -1

 .خطٌة مسبقة من الشركة 

 .لن ٌقدم الشخص المؤمن له أي عرض ، وعد ، دفعة أو تعوٌض بدون موافقة خطٌة مسبقة من الشركة  -2

ٌجب أن ٌقدم الشخص المؤمن له إلى الشركة إشعار خطٌا بكامل تفاصٌل الحادث الذي أدي إلى نشوء المطالبة  -3

 . ٌوما من انتهاء الرحلة المؤمنة  30خالل 

 .ٌجب توجٌه كل رسالة ، أمر قضابً ، تبلٌؽات وأوامر إلى الشركة فً أسرع وقت ممكن  -4

كما ٌحق للشركة أن . ٌحق للشركة أن تتولى الدفاع وتسوٌة المطالبة باسم الشخص المؤمن له لمصلحة الشركة  -5

 .تقوم وفق خٌارها التام بأٌة إجراءات قانونٌة وتسوٌة للمطالبة 

ٌحق للشركة أن تدفع فً أي وقت إلى المؤمن له المبلػ الذي ٌمكن تسوٌة المطالبة به ناقصا أٌة أضرار دفعت  -6

 .مسبقا عندها لن تتحمل الشركة أٌة مسؤولٌة آخرى ؼٌر التكالٌؾ و المصارٌؾ المتكبدة قبل أن تتم تلك الدفعة 

لن ٌتم تقدٌم أي تعوٌض عن المسؤولٌة القانونٌة الناجمة عن إصابة أو خسارة ناتجة عن أي تصرؾ عمدي أو  -7

 .عدوانً من قبل المؤمن له 

 

 



  استثناء خاصة 4-3-4-2

لن تدفع الشركة األضرار ، التعوٌضات أو المصارٌؾ القانونٌة بخصوص أٌة مسؤولٌة تنشأ بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر 

 :عن ما ٌلً أو قٌما ٌتعلق بما ٌلً 

 إصابة الشخص المؤمن له أو أي فرد من أفراد عابلته المقٌمٌن معه بشكل عادي -1

 إصابة الشخص المؤمن له أو موظفٌة والتً تنتج عن أو خالل سٌاق الوظٌفة -2

خسارة أو تضرر الملكٌة التابعة للشخص المؤمن له أو الموجودة تحت تصرفه أو أي فرد من أفراد عابلته  -3

 .المقٌمٌن معه بشكل اعتٌادي 

ؼٌر عربات الؽولؾ و الكراسً بعجالت التً  )ملكٌة ، حٌازة أو استخدام أٌة عربة ، مركبة تسٌر بشكل مٌكانٌكً  -4

ؼٌر التً ٌتم تسٌٌرها ٌدوٌا أو ) ، طابرة أو جهاز طٌران آخر ، مركبة تسٌر على وسادة هوابٌة  (تسٌر بمحرك 

 .أو الحٌونات من قبل الشخص المؤمن له أو بالنٌابة عنه  (التً تبحر فً المٌاه اإلقلٌمٌة 

خسارة أو تضرر الملكٌة أو اإلصابة الناجمة عن مهنة الشخص المؤمن له أو عمله أو تجارته أو من النصٌحة  -5

 .المهنٌة التً قام بإعطابها 

 .أي عقد ما لم تكن تلك المسؤولٌة لتنشا بدون وجود ذلك العقد  -6

األحكام التً لٌست فً الدرجة االبتدابٌة والتً تصدر أو ٌتم الحصول علٌها من محكمة مختصة قضابٌا ضمن  -7

 .دولة الكوٌت أو الدولة التً تقع فٌها الحادثة التً أدت إلى نشوء مسؤولٌة الشخص المؤمن له 

 أٌة مطالبة بؽرامات جزاءات ، إجراءات تأدٌبٌة ، تحذٌرٌة أو أضرار متفاقمة أو انتقامٌة  -8

  نقل الرفاة إلى الوطن األم 4-3-5

ستدفع الشركة مبلؽا اقصاه كما هو محدد فً جدول المنافع كما هو مبٌن بخصوص المصارٌؾ المؽطاة التً ٌتم تكبدها 

 .بشكل معقول إلعادة جثمان الشخص المؤمن له إلى الوطن األم إذا توفً 

 تشمل المصارٌؾ المؽطاة ولكن بدون تحدٌد مصارٌؾ 

  (النقل  )األكفان   (ج  )إحراق الجثة   (ب  )التحٌط  (أ  )

  (ال ٌنطبق على الخطة الذهبٌة و الفضٌة  ) اختطاؾ وسٌلة النقل 4-3-6

 24ستدفع الشركة الى الشخص المؤمن له عالوة محنة تصل إلى حد أقصاه كما هو مبٌن فً حالة جدول المنافع عن كل 

ساعة قضتها أٌة وسٌلة نقل عام كان ٌسافر فٌها الشخص المؤمن له هً فً حالة اختطاؾ ، حٌث ٌنتج بشكل مباشر عن 

 .ذلك انقطاع الرحلة المؤمن علٌها حتى مبلػ أقصاه كما هو محدد فً جدول المنافع 

ٌعنً االستٌالء ؼٌر القانونً أو الممارسة الخاطبة للتحكم فً طابرة أو أٌة وسٌلة نقل عام أخرى أو طاقمها : االختطاؾ 

 .، والتً ٌكون الشخص المؤمن له مسافرا فٌها كراكب 

 

 

 

 



 (ال ٌنطبق على الخطة الذهبٌة والفضٌة  ) سفر األسرة الطارئ 4-3-7

إذا تم إدخال الشخص المؤمن له لمدة تزٌد عن خمسة أٌام بعد اإلدخال إلى المستشفى الخاضع للتؽطٌة التأمٌنٌة خالل 

 :رحلة الشخص المؤمن له ستدفع الشركة مبلؽا حده األقصى كما هو مبٌن فً جدول المنافع بخصوص ما ٌلً 

تكلفة رحلة ذهاب و اٌاب فً الطابرة بالدرجة السٌاحة لجلب شخص ٌختاره الشخص المؤمن له لٌكون بجانبه فً  -1

 .المستشفى إذا كان الشخص المؤمن له وحده فً الرحلة 

تسدٌد أجور ؼرفة الفندق بسبب النقاهة بعد خروج الشخص المؤمن له من المستشفى ، والتً تعتمدها خدمة  -2

 .المساعدة حتى المبلػ الٌومً والمبلػ اإلجمالً المبٌٌن فً جدول المنافع 

 .ٌجب اعتماد هذه المصارٌؾ مقدما من قبل خدمة المساعدة 

لن ٌتم تقدٌم التعوٌضات عن أٌة مصارٌؾ ٌقدمها أي طرؾ آخر مجانا إلى الشخص المؤمن له أو التً تكون مشمولة 

 .مقدما فً تكلفة الرحلة 

 (الٌنطبق على الخطة الذهبٌة و الفضٌة  ) األتعاب القانونٌة 4-3-8

ستدفع الشركة األتعاب القانونٌة التً ٌتكبدها الشخص المؤمن له نتٌجة االعتقال ؼٌر القانونً أو االحتجاز الخاطا من 

 .قبل أٌة حكومة أو سلطة أجنبٌة حتى مبلػ أقصاه كما هو مبٌن فً جدول المنافع 

 (ال ٌنطبق على الخطة الذهبٌة و الفضٌة  ) سند الكفالة 4-3-9

ستدفع الشركة تكالٌؾ سند الكفالة التً ٌتكبدها الشخص المؤمن له نتٌجة االعتقال ؼٌر القانونً أو االحتجاز الخاطا من 

 .قبل أٌة حكومة أو سلطة أجنبٌة حتى مبلػ أقصاه كما هو مبٌن فً جدول المنافع 

 (ال ٌنطبق على الخطة الفضٌة  ) فقدان جواز السفر 4-3-10

ستدفع الشركة التكالٌؾ إلتً ٌتكبدها الشخص المؤمن له وتقتصر على الرسوم ، الؽرامات وأجور التوصٌل الخاصة 

باستبدال مستندات السفر البدٌلة لجواز السفر الضابع وفقا للمبلػ المحدد فً جدول المنافع ومع االلتزام برسالة تصرٌح 

 .تقر فٌها السلطات المعٌنة بضٌاع جواز السفر 

  استثناءات خاصة 4-3-10-1

 احتجاز جواز السفر من قبل أٌة سلطات -1

 .إذا كانت الخسارة قابلة لالسترداد بموجب تأمٌن آخر أو من مصدر آخر -2

 (ال ٌنطبق على الخطة الفضٌة  ) إلؽاء أو إختصار الرحلة 4-3-11

سوؾ تدفع الشركة الى الحد اإلجمالً المبٌن فً جدول المنافع بالنسبة لمصارٌؾ السفر والسكن التً دفعها الشخص 

المؤمن له أو وافق على دفعها بموجب عقد والتً الٌستطٌع الشخص المؤمن له استرجاعها ، فً حال كان من الضروري 

 : وٌتعذذر تجنبه بالنسبة للشخص المؤمن له إلؽاء أو اختصار الرحلة المؤمن علٌها نتٌجه لما ٌلً 

 .وفاة الشخص المؤمن له ، أوٌصبح مرٌضا أو مصابا  -1

وفاة إصابة أو مرض أحد األقارب ، زمٌل عمل أو شخص مقرب حجز معه الشخص المؤمن له للسفر أو أحد  -2

 .األقارب أو صدٌق ٌعٌش فً الخارج ٌعتزم أن ٌقٌم معه الشخص المؤمن له 



وٌكون المؤمن له قد طلب تأجٌل ذلك  )فً حال استدعاء الشخص المؤمن له بناء على إعالن من هٌبة المحلفٌن  -3

أو تم وضع ( ولكن لٌس كشاهد خبٌر ) ، حضور محكمة ما كشاهد  (من هٌبة المحلفٌن ولكن ٌتم رفض طلبه 

 .الشخص المؤمن له محجر صحً إجباري 

فً حال أن الشرطة أو شركة التأمٌن على منزل المؤمن له تحتاج إلى بقاء الشخص المؤمن له بعد حدوث حرٌق  -4

 ساعة قبل التارٌخ المقرر لمؽادرة 48فً منزل الشخص المؤمن له خالل  (على المنازل لٌال  )، فٌضان أو سطو 

 .الشخص المؤمن له 

التكلفة اإلضافٌة للشخص المؤمن له للعودة إلى منزله عقب وفاة ، إصابة خطٌرة أو مرض خطٌر ألحد األقارب  -5

 .فً بلد إقامة المؤمن له 

  شروط خاصة4-3-11-1

 .سوؾ تبدأ التؽطٌة عندما ٌبدأ المؤمن له فً حجز الرحلة المؤمن علٌها أو سداد قسط التأمٌن اٌهما األخٌرة 

اذا قام المؤمن له بترتٌب وثٌقة تأمٌن متعددة السفرات ، سوؾ تبدأ التؽطٌة فً الوقت الذي ٌبدأ فٌه المؤمن له حجز 

 .رحلته المؤمن علٌها او على حسب تارٌخ نفاذ التؽطٌة المذكور فً جدول الوثٌقة ، أٌهما األخٌرة 

  استثناءات خاصة 4-3-11-2

 .عدم رؼبة الشخص المؤمن له فً السفر  -1

أي تكالٌؾ إضافٌة ناجمة عن عدم قٌام المؤمن له بإبالغ أي مقدم خدمة ، حالما علم الشخص المؤمن له بشأن  -2

 .إلؽاء الرحلة 

إلؽاء أو اختصار الرحلة بسبب حالة طبٌة أو أي مرض ٌتعلق بحالة طبٌة علم الشخص المؤمن بشأنها أو كان  -3

ٌسري هذا األمر على الشخص المؤمن له ، أحد األقارب ، زمٌل . ٌتعٌن علٌه أن ٌعلم بشأنها قبل بدء هذا التأمٌن 

عمل أو شخص مقرب ٌسافر معه الشخص المؤمن له وأي شخص كان ٌعتمد علٌه الشخص المؤمن له بالنسبة 

 .للرحلة 

تكلفة رحلة العودة األصلٌة للشخص المؤمن له فً حال تم دفعها فً السابق وٌحتاج الشخص المؤمن له إلى  -4

 .اختصار الرحلة وال ٌرٌد العودة إلى بلد اإلقامة 

 .فً حال ٌتعٌن على الشخص المؤمن له اختصار الرحلة  -5

 .اإلخفاق فً الحصول على التأشٌرة المطلوبة  -6

 .أي تكالٌؾ متكبدة نتٌجة لتقلب أسعار الصرؾ  -7

 .أي خسارة متكبدة حٌث تم القٌام بالدفع بإستخدام برامج الجوابز  -8

 أسبوعٌا فً حالة حمل 24 أسبوعا عند بدء الرحلة أو 28حمل أو والدة حٌث سوؾ ٌتعٌن أن ٌزٌد الحمل عن  -9

إال إذا تم تأكٌد الحمل بعد تارٌخ إصدار تذاكر سفر الشخص المؤمن له أو تأكٌد الحجز أو فً  )متعدد معروؾ 

والتأكٌد على إلؽاء أو اختصار الرحلة بأنه  (حالة وثابق الرحالت الفردٌة ، تارٌخ بدء وثٌقة الشخص المؤمن له 

 .ضروري من الناحٌة الطبٌة 

 

 

 



  تعرٌفات محددة4-3-11-3

زمٌل العمل ٌعنً أي شخص ٌعمل فً مكان عمل الشخص المؤمن له والذي ٌمكنه ، إذا كان بعٌدا عن العمل مع الشخص 

أحد األقارب ٌعنً زوج ، زوجة ، جد ، .المؤمن له فً نفس الوقت لٌوم واحد أو أكثر ، منع االستمرار الفعال لذلك العمل 

 .حفٌد ، أحد الوالدٌن ، والد الزوج أو الزوجة ، أخ ، أخت ، ابن ، ابنة ، خطٌب أو خطٌبة 

 (ال ٌنطبق على الخطة الذهبٌة و الفضٌة  ) فوات المؽادرة 4-3-12

تلزم الشركة بالدفع إلى الحد األقصى المبٌن فً جدول المنافع ، مقابل النفقات المألوفة لما ٌلزم من اإلقامة ، االتصاالت 

إذا تعذر علٌه  (معززة بالفواتٌر األصلٌة  )الهاتفٌة ، الوجبات و النقل العام المحلً والتً ٌتكبدها الشخص المؤمن له 

الوصول إلى نقطة المؽادرة األصلٌة فً الوقت الموصى به لرحلته المؤمن علٌها سواء الرحلة الخارجٌة أو العودة ، وذلك 

 .بسبب تعطل خدمات النقل العام أو تعرض المركبة التً ٌسافر فٌها الشخص المؤمن له لحادث أو عطل 

  شروط خاصة4-3-12-1

ٌجب على الشخص المؤمن له السماح بوقت كاؾ للوصول إلى نقطة مؽادرته األصلٌة فً الوقت الموصى به أو  -1

 .قبلة 

 .ٌجب على الشخص المؤمن له الحصول على تأكٌد بسبب التأخٌر ومدة استمراره من السلطة المعٌنة  -2

  استثناءات خاصة 4-3-12-2

لن تتحمل الشركة المسؤولٌة عن تعوٌض أي مبلػ تأمٌن فٌما ٌخص أي مطالبة تكون نتٌجة لإلضراب أو العمل الصناعً 

 .الذي كان الشخص المؤمن علٌه على علم به قبل قٌامه بحجز رحلته المؤمن علٌها 

  المساعدة التً تقدمها إٌه أي جً أنك وخدمات المساعدة الطاربة 4-3-13

ٌمكنك االتصال على خدمة . خدمة المساعدة الطاربة سوؾ تقدم خدمات طبٌة وفنٌة وخدمات عامة كما هو مذكور ادناه 

 001-817-826-7276ساعة لتقدٌم أي مساعدة وخدمات على الرقم 24المساعدة الطاربة طوال 

  الخدمات الطٌبة4-3-13-1

  المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )خدمة المساعدة التابعة إلٌه أي جً إنك ستزود الشخص : اإلحالة الطبٌة

بأسم عنوان ، رقم هاتؾ ، ساعات العمل ومساعدة ترجمة اللؽة اإلنجلٌزٌة لموظفً العناٌة الطبٌة والصحٌة فً 

األطباء : المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )أي مكان فً العالم حسبما ٌطلبه بشكل معقول الشخص 

كلما  . (المشار إلٌها جمٌعا بمزودي الخدمات الطبٌة  )المستشفٌات اإلسعاؾ ، والخدمات الطبٌة الطاربة األخري 

المؤمن  (األشخاص  )معلومات كافٌة للقٌام بذلك ٌتعٌن علٌها أن تحٌل الشخص " خدمة المساعدة " كان لدى 

لهم المؤهلٌن الثنٌن أو أكثر من مزودي الخدمات الطبٌة وتحدٌد التعٌٌنات ، والترجمة إذا لزم األمر ، والتنسٌق 

خدمات " ٌتعٌن على . المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )مع شركة التأمٌن الطبً األساسً الخاصة بالشخص 

أن تبذل قصارى جهدها المعقول لضمان أن تكون عملٌات اإلحالة الطبٌة إلى مزودي الخدمات الطبٌة " المساعدة 

أن " خدمة المساعدة " ٌتعٌن على . الذٌن ٌلبون المعاٌٌر المهنٌة الخاصة بالبلد و المدٌنة التً ٌتواجدون بها 

تبذل قصارى جهدها المعقول للتفاوض مقدما بخصوص رسوم الخدمات لدى مزودي الخدمات الطبٌة ، وتوجٌه 

المؤمن لهم المؤهلٌن التابعٌن للشركة إلى الشبكة الداخلٌة مزودي الخدمات الطبٌة ،  (األشخاص  )الشخص 

وترتٌب إصدار الفواتٌر المباشر لدى مزودي الخدمات الطبٌة كلما أمكن ذلك للمصروفات المتكبدة من قبل 



أن تبذل قصارى " خدمة المساعدة " ٌتعٌن على . المؤمن لهم المؤهلٌن لدى الشركة  (األشخاص  )الشخص 

 ساعة من الطلب األولً ، ومع ذلك عندما ٌتعذر هذا األمر ، ال 24جهدها لتوفٌر إحالة طبٌة مؤهلة فً ؼضون 

وفً جمٌع الحاالت ، ٌتعٌن . المسؤولٌة عن الظروؾ التً تخرج عن سٌطرتها " إٌه أي جً إنك " ٌجوز تحمٌل 

المؤمن لهم المؤهلٌن بحالة الطلب فً ؼضون هذا  (األشخاص  )أن تبلػ الشخص " خدمة المساعدة " على 

 .اإلطار الزمنً 

  أن " إبه أي جً إنك " عندما ٌعتبر ذلك مناسبا من الناحٌة الطبٌة ، ٌتعٌن على : الدفع المقدم للمصروفات الطبٌة

المؤمن لهم المؤهلٌن ،  (األشخاص  )تدفع مقدما حتى المبلػ المسموح به فً الوثابق الصادرة إلى الشخص 

وسٌعتمد أى قرار من قبل الشركة لدفع مثل هذه المبالػ مقدما على توصٌة . وذلك لسداد المصروفات الطبٌة 

وفً حالة عدم وجود تؽطٌة ، أو إذا كانت التؽطٌة ؼٌر كافٌة بموجب وثٌقة الشخص . وموافقة من قبل الشركة 

المؤمن له المؤهل ، فإن أي مصروفات ؼٌر مؽطاة مرتبطة بالمصروفات الطبٌة للشخص المؤمن له المؤهل 

الذٌن ٌتصرفون نٌابة عن  (األشخاص  )ستكون هً المسؤولٌة الوحٌدة للشخص المؤمن له المؤهل أو الشخص 

 .الشخص المؤمن له المؤهل 

  خدمة المساعدة " عندما ٌعتبر ذلك مناسبا من الناحٌة الطبٌة ، ٌتعٌن على : ضمان رسوم اإلدخال إلى المستشفى

أن تضمن دفع رسوم اإلدخال إلى المستشفى حتى المبلػ المسموح به فً وثٌقة الشخص المؤمن له المؤهل " 

كما أن أي قرار من قبل الشركة لضمان مثل هذه المبالػ سٌتوقؾ على . بخصوص منافع اإلدخال إلى المستشفى 

وفً حالة وجود تؽطٌة بموجب . الحصول على موافقة على نفس هذا الدفع المقدم من الشركة وفقا لهذه الوثٌقة 

أن " خدمة المساعدة " فعندبذ ٌتعٌن على . الوثٌقة الصادرة إلى الشخص المؤمن له المؤهل من قبل الشركة 

وفً حالة عدم وجود . تدفع حتى الحد األقصى من المبلػ المتوفر بموجب الوثٌقة لرسوم اإلدخال إلى المستشفى 

أو إذا كانت التؽطٌة ؼٌر كافٌة بموجب الوثٌقة فإن أي مصروفات ؼٌر مؽطاة مرتبطة بإدخال الشخص . تؽطٌة 

 )المؤمن له المؤهل إلى المستشفى ستكون هً المسؤولٌة الوحٌدة للشخص المؤمن له المؤهل أو الشخص 

 .الذٌن ٌتصرفون نٌابة عن الشخص المؤمن له المؤهل  (األشخاص 

  ًأن ترتب وتنسٌق عملٌة اإلخالء الطبً بواسطة النقل الجوي ، " خدمات المساعدة " ٌتعٌن على : اإلخالء الطب

أو ، / بما فً ذلك لكن دون حصر على النقل الجوي التجاري مع أو بدون أي مرافقة طبٌة نقل اإلسعاؾ الجوي و 

المؤمن لهم المؤهلٌن من أي مستشفى أجنبً أو أي من  (األشخاص  )إن كان مناسبا النقل األخرى للشخص 

مرلفق العناٌة بالصحة إلى أي مستشفى أجنبً أخر أو أي من مرافق العناٌة بالصحة األخرى ، أو إلى أي 

المؤمن لهــم  (األشخاص  )مستشفى أو أي مـن مـرافـق بالصحة األخــرى فً البلــد األصلـــً للشخـــص 

 )لمراقبة وعالج حالة الشخص " خدمة المساعدة " المؤهلٌــن ، وذلــك عنــدما ٌــرى األطـباء المعٌنٌن من قبل 

المؤمن لهم المؤهلٌن بإعتبار أن إخالء هذا الشخص أو نقله أمر ضروري من جهة نظره المهنٌة  (األشخاص 

أن تبذل قصارى جهدها لضمان أن تكون جمٌع الخدمات المرتبة على هذا النحو " خدمة المساعدة " ٌتعٌن على .

هً مع مزودي الخدمات الطبٌة الذٌن ٌلبون المعاٌٌر المهنٌة الخاصة بالبلد والمدٌنة التً ٌتم فٌها اإلخالء ٌتعٌن  

المؤمن لهم المؤهلٌن حتى  (األشخاص  )أن تدفع التكالٌؾ المعقولة نٌابة عن الشخص " خدمة المساعدة " على 

 .حدود الوثٌقة الصادرة من قبل الشركة 

  (األشخاص  )بعد إجراء جمٌع اإلحاالت الطبٌة أو تقدٌم المساعدات األخرى للشخص : مراقبة الحالة الطبٌة 

مراقبة الحالة " خدمات المساعدة " المؤمن لهم المؤهلٌن فٌما ٌتعلق بأي من حاالت الطوارئ الطبٌة ،ٌتعٌن على 

 (األشخاص  )المؤمن لهم المؤهلٌن حتى االنتهاء من عالج الشخص  (األشخاص  )الطبٌة وعالج الشخص 

 .المؤمن لهم المؤهلٌن أو عودتهم إلى أوطابهم 

  بوفاة أي من األشخاص المؤمن لهم المؤهلٌن " خدمات المساعدة " عندما ٌتم إبالغ : نقل الرفاة إلى الوطن األم

ومع . التأكد من سرٌان التأمٌن لكً تتم إعادة الجثمان إلى الوطن " خدمات المساعدة " أثناء سفره ، ٌتعٌن على 



تقدٌم المساعدة فً اتخاذ جمٌع " خدمات المساعدة " مراعاة أي من النظم الحكومٌة ، ٌتعٌن أٌضا على 

المؤمن لهم المؤهلٌن إلى المكان الذي ٌحدده قرٌب  (األشخاص  )الترتٌبات الالزمة إلعادة جثمان الشخص 

 )أن تدفع نٌابة عن الشخص " خدمات المساعدة " ٌتعٌن على . المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )الشخص 

المؤمن لهم المؤهلٌن التكالٌؾ المعقولة حتى حدود الوثٌقة الصادرة من قبل الشركة تقتصر  (األشخاص 

المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )الذٌن ٌتصرفون عن نٌابة الشخص  (األشخاص  )مسؤولٌة الشخص 

المؤمن لهم المؤهلٌن إلى الوطن األم  (األشخاص  )المتوفٌن على أي مصروفات مرتبطة بإعادة جثمان الشخص 

 .والتً تزٌد على المبلػ المتاح من خالل التأمٌن 

  فً أي من الحاالت الطبٌة الطاربة ، ٌتعٌن معالجة قضاٌا االتصال والحفظ بٌن : المطالبات / تنسٌق التأمٌن

مزودي خدمات التأمٌن وشركات التأمٌن ألي من األشخاص المؤمن لهم المؤهلٌن بهدؾ تسوٌة سداد المصروفات 

 . الطبٌة 

 : الخدمات الفنٌة 4-3-13-2

  المؤمن لهم المؤهلٌن الذٌن تعرضت أمتعتهم  (األشخاص  )بإمكان الشخص : سرقة األمتعة و المتعلقات / فقدان

" أو متعلقاتهم الشخصٌة للفقدان أو السرقة أن ٌتوقعوا المساعدة من السلطات والوكاالت المحلٌة ، وٌتعٌن على 

التنسٌق مع متعهدي النقل العام لتحدٌد موقع واسترداد األمتعة المفقود أو المسروقة والذي " خدمات المساعدة 

. المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )ٌشمل استعمال جمٌع أنظمة التتبع المتاحة والقٌام ، نٌابة عن الشخص 

. وحسبما ٌكون مناسبا ، بإقامة اتصال مع متعهدي النقل ، المطارات ، الفنادق السلطات الحكومٌة وآخرٌن 

المؤمن لهم  (األشخاص  )تنسٌق الترتٌبات الخاصة بسماعدة الشخص " خدمات المساعدة " وٌتعٌن أٌضا على 

 .المؤهلٌن لتسوٌة مطالبات التأمٌن الناشبة عن فقدان األمتعة 

  فً حالة فقدان أو سرقة وثابق السفر الشخصٌة الخاصة بأي مسافر بإمكان : وثابق السفر / سرقة تذاكر / فقدان

المؤمن لهم المؤهلٌن توقع المساعدة فً الحصول على بدل لها وإلؽاء الوثابق األصلٌة ،  (األشخاص  )الشخص 

السكة الحدٌد حٌثما ٌقضً األمر / بما فً ذلك عمل حجوزات بدٌلة وترتٌب استبدال تذاكر شركة الخطوط الجوٌة 

المؤمن لهم المؤهلٌن  (األشخاص  )بذل قصارى جهدها المساعدة الشخص " خدمات المساعدة " وٌتعٌن على . 

 . (لكن دون حصر على ، جوازات السفر و التأشٌرات المفقودة . بما فً ذلك  )فً تحدٌد موقع الوثابق المفقودة 

وعند الطلب استبدال تلك الوثابق من خالل تحدٌد و االتصال بالسلطات الحكومٌة المختصة ، وجمع المعلومات 

الالزمة وخالؾ ذلك اتخاذ جمٌع اإلجراءات المعقولة الالزمة لتسهٌل استبدال الوثابق المفقودة وذلك على نحو 

 .عاجل ومناسب 

 : الخدمات العامة 4-3-13-3

  التأشٌرة ، وقٌود وتشرٌعات / تقدٌم النصح بخصوص توفٌر وثابق السفر ، متطلبات جواز السفر : وثابق السفر

 .الخروج من الجمارك / الدخول 

  تقدٌم النصح بخصوص التحصٌنات الطبٌة االزمة للرحلة ، والمعلومات المتاحة عن : التحصٌنات الطبٌة

 .االستشارٌٌن الطبٌٌن المحلٌٌن ، األمراض المتوطنة و االجراءات الوقابٌة المتاحة 

  ًأسعار صرؾ العمالت متوفرة ، عالوة على معلومات عن اإلجازات : العملة ومواقػ ماكٌنات الصرؾ اآلل

 .البنكٌة المحلٌة / الحكومٌة 

  ًتوقعات المناخ العام وأحدث توقعات الطقس للوجهات المحلٌة والدولٌة : الطقس العالم. 



  للمسافرٌن فً أي من الحاالت الطبٌة الطاربة الذٌن ال ٌتكلمون اللؽة : ترجمة عبر الهاتؾ للحاالت الطبٌة الطاربة

 ساعة ٌومٌا ، سبعة أٌام فً األسبوع ، لتقدٌم 24المحلٌة المحلٌة ، ٌتوفر مستشارون متعدي اللؽات على مدى 

 .خدمات الترجمة عبر الهاتؾ 

  المنافع االختٌارٌة األضافٌة4-4

 (ٌنطبق فقط عندما ٌتم شراؤه  ) منافع األلعاب الرٌاضٌة الخطرة 4-4-1

اإلؼالق بسبب الثلج اإلؼالق بسبب االنهٌار الثلجً : تشمل المنفعة أٌضا على منافع مشكالت األلعاب الرٌاضٌة الشتوٌة 

ال تسري هذه المنفعة على األلعاب . أو الصخري أدوات التزحلق تأجٌر أدوات التزحلق وحزم التزحلق ؼٌر المستعملة 

 :ومقابل قسط تأمٌن إضافً ، ٌتم التفاهم واالتفاق بموجبه على ما ٌلً . الرٌاضٌة الشتوٌة الداخلٌة 

  جدول منافع مضاٌقات األلعاب الرٌاضٌة الشتوٌة 4-4-1-1

 التحمل حٌثما ٌنطبق قٌمة التؽطٌة التؽطٌة

   دوالر أمرٌك150ً إؼالق المنحدرات المؽطاة بالثلوج -1

   دوالر أمرٌك150ً إؼالق بسبب اإلنهٌارات الثلجٌة -2

  دوالر أمرٌك50ً  دوالر أمرٌك300ً أدوات ومعدات التزلج -3

   دوالر أمرٌك500ً تأجٌر أدوات التزلج -4

   دوالر أمرٌك300ً مجموعة التزلج ؼٌر المستخدمة -5

 

  إؼالق المنحدرات المؽطاة بالثلوج4-4-1-2

سوؾ تدفع الشركة الى الحد اإلجمالً المبٌن فً جدول المنافع فً حال ، نتٌجة لعدم ، وجود ثلج كافً فً منتجع 

 :سوؾ تدفع الشركة إما .  ساعة 24العطالت المحجوز مسبقا للشخص المؤمن له ، أن كانت أنظمة الرفع مؽلقة لمدة 

 . ساعة كاملة 24 دوالر أمرٌكً أمرٌكً لكل مدة 20تكلفة النقل إلى أقرب منتجع لؽاٌة  -1

 ساعة كاملة فً حال أن الشخص المؤمن له ؼٌر قادر على التزلج 12 دوالر أمرٌكً أمرٌكً لكل مدة 20لؽاٌة  -2

 .ولٌس هناك منتج تزلج آخر متوفر 

  شروط خاصة4-4-1-2-1

 :هناك شرط فً التؽطٌة منصوص علٌه بموجب هذا القسم ٌقضً بأن 

ٌحصل الشخص المؤمن له على إفادة خطٌة من إدارة المنتجع تؤكد سبب اإلؼالق والمدة التً استمر فٌها  -1

 .المنتجع مؽلقا 

 متر فوق مستوى 1,000بقع منتج العطالت المحجوز مسبقا حٌث سٌقٌم فٌه الشخص المؤمن له على األقل  -2

 .البحر 

 ٌوما من التارٌخ الذي ٌعتزم فٌه الشخص المؤمن 14فً حال أن ٌشتري الشخص المؤمن له هذا التأمٌن خالل  -3

له المؽادرة وٌعلم الشخص المؤمن له بشأن أي سبب ٌمكن أن ٌسبب أي مطالبة بموجب هذا القسم ، سوؾ تمنتع 

 .الشركة بتزوٌد تؽطٌة للشخص المؤمن له 

 



  إؼالق بسبب اإلنهٌارات الثلجٌة 4-4-1-3

سوؾ تدفع الشركة الى الحد االجمالً المبٌن فً جدول المنافع بالنسبة لمصارٌؾ السفر و السكن اإلضافٌة المعقولة التً 

ٌحتاج الشخص المؤمن له أن ٌدفعها فً حال تأخر الرحلة الخارجٌة أو رحلة العودة المحجوزة مسبقا للشخص المؤمن له 

 . ساعة من وقت الوصول المقرر بسبب اإلنهٌارات الثلجٌة 12ألكثرمن 

  شروط خاصة 4-4-1-3-1

ٌوجد شرط فً التؽطٌة منصوص علٌه بموجب هذه القسم ٌقضً بأن ٌحصل الشخص المؤمن له على إفادة خطٌة من 

 .السلطة المختصة تؤكد سبب التأخر والمدة التً استمر فٌها مؽلقا 

  أدوات ومعدات التزلج4-4-1-4

سوؾ تدفع الشركة الى الحد اإلجمالً المبٌن فً جدول المنافع بالنسبة لفقدان ، ضرر أو انكسار أدوات التزلج ، ألواح 

 .الثلج ، األربطة ، القوابم و األحذٌة المملوكة أو المؤجرة من قبل الشخص المؤمن له 

  استثناءات خاصة 4-4-1-4-1

 . دوالر أمرٌكً األولى لكل مطالبة ، لكل شخص مؤمن له 50الـ  -1

 .مواد مفقودة من سٌارة مقطورة أو عربة كبٌرة مؽلقة متروكة بدون أي شخص مسؤول عنها  -2

 .ممتلكات ٌتركها الشخص المؤمن له بدون أي شخص مسؤول عنها فً مكان عام  -3

  تأجٌر معدات التزلج  4-4-1-5

سوؾ .  ساعة كاملة بالنسبة لتكالٌؾ استبجار معدات تزلج أخرى 24 دوالر أمرٌكً عن كل مدة 25سوؾ تدفع الشركة 

 :تدفع الشركة الى الحد اإلجمالً المبٌن فً جدول المنافع فً حال 

 12أن أدوات التزلج التً ٌملكها الشخص المؤمن له مفقودة أو متأخرة خالل رحلة الشخص المؤمن له ألكثر من  -1

 .ساعة 

 .أن أدوات التزلج التً ٌملكها الشخص المؤمن له نفقودة أو متضررة خالل مسار رحلة الشخص المؤمن له  -2

  شروط خاصة 4-4-1-5-1

ٌوجد شرط  فً التؽطٌة منصوص علٌه بموجب هذا القسم ٌقضً بأن تأخذ الشركة أي دفعة مسددة بموجب هذا القسم من 

 .أي مطالبة تؽطٌة التزلج وتؽطٌة أدوات ومعدات التزلج من هذا التأمٌن 

  استثناءات خاصة 4-4-1-5-2

أي مطالبة ٌترتب علٌها إلحاق ضرر بأدوات تزلج الشخص المؤمن له حٌث ال ٌعٌدها الشخص المؤمن له إلى  -1

 .حتى تتمكن الشركة من فحصها 

 ساعة من اكتشافها والحصول 24أي سرقة أو فقدان الٌقوم الشخص المؤمن له بالتبلٌػ عنه إلى الشرطة خالل  -2

 .على تقرٌر خطً 

أي سرقة ، تأخٌر ، فقدان أو ضرر ٌلحق بالمتعلقات أو األمتعة الشخصٌة أثناء نقلها ما لم ٌقٌم الشخص المؤمن  -3

 .له بالتبلػ عن ذلك فً أي وقت إلى الشركة الناقلة والحصول على تقرٌر بشأن تلك الممتلكات 



  مجموعة التزلج ؼٌر المستخدمة   4-4-1-6

سوؾ تدفع الشركة الى الحد اإلجمالً المبٌن فً جدول المنافع بالنسبة لجزء مجموعة تزلج الشخص المؤمن له ؼٌر 

المستخدمة نتٌجة لكون الشخص المؤمن له مرٌض أو مصاب أثناء وجوده فً عطلة وإعطاء الشخص المؤمن له شهادة 

تتكون مجموعة التزلج من تصرٌح التزلج رسوم استبجار األدوات . من الناحٌة الطبٌة بأنه ؼٌر قادر على استخدامها 

 .وتعلٌم التزلج 

 (ٌنطبق فقط عندما ٌتم شراؤه  ) تمدٌد تؽطٌة االرهاب 4-4-2

 . بشكل كامل 3-5مقابل قسط تأمٌن إضافً ، ٌتم التفاهم واالتفاق بموجب على إلؽاء االستثناءات العامة 

تلتزم الشركة بالدفع حتى الحد المبٌن فً جدول المنافع مقابل الحوادث المؽطاة التً تحدث بسبب أي عمل أو أعمال 

وتخضع هذه التؽطٌة للبنود . إرهابٌة ، إلى الحد الذي ٌكون فٌه هذا الخطر ؼٌر خاضع للتؽطٌة بموجب الوثٌقة 

 .المنصوص علٌها أدناه 

  شروط خاصة4-4-2-1

ٌجوز تعدٌل أقساط التأمٌن والمنافع لهذا الخٌار فً أي وقت بموجب اتفاق بٌن الشخص المؤمن له والشركة  -1

وٌجوز عمل ذلك حسب الحاجة لتعكس الشروط حسبما ٌرها الشخص المؤمن له أو الشركة ، التً تؽٌر خطر 

 .اإلرهاب 

أٌام  ( 7 )تحفظ الشركة بحقها فً تؽٌٌر السؽر لهذه المنفعة االختٌارٌة بموجب توجٌه إشعار خطً مدته سبعة  -2

 .ٌتم توجٌهه إلى الشخص المؤمن له 

  استثناءات خاصة4-4-2-2

لن تلتزم الشركة بتعوٌض أي مبلػ تأمٌن عن الخسارة التً تحدث بسبب أو تنتج عن التفاعل النووي أو تسرب الطاقة 

 النووٌة

  (ٌنطبق فقط عندما ٌتم شراؤه مع الخطة الفضٌة  ) تمدٌد كبار السن 4-4-3

حتى  (األشخاص المؤمن لهم  )مقابل قسط تأمٌن إضافً ، ٌتم التفاهم و االتفاق بموجب على تؽطٌة الشخص المؤمن له 

 .  لجمٌع التؽطٌات فً الخطة الفضٌة  ( 75 )بلوؼهم سنة الخامسة والسبعٌن 

  استثناءات عامة – 5

 :لن تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعوٌض ٌنتج أو ٌنشأ بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر عن ما ٌلً 

الحرب الؽزو ، العدوان األجنبً ، االعتداءات ، الحرب األهلٌة ، التمرد ، الثورة ، العصٌان المدنً أو العسكري  -1

إال أن الشخص . أو االضطراٌات العسكرٌة أو قوٌاالنقالب أو العمالٌة ، الشؽب ، اإلضراب أو اإلؼالق النعجٌزي 

 أٌام تقوٌمٌة اعتبارا من بداٌة االعتداءات إذا طرأت تلك 7المؤمن له سٌستمر بحق التؽطٌة التأمٌنٌة لمدة 

 .الحوادث بشكل مفاجا فً الخارج وطالما أنه ال ٌشارك فٌها بشكل فعال 

 .االستخدام المتعمد للقوة العسكرٌة إلٌقاؾ ، منع أو تخفٌؾ أي عمل إرهابً ؼٌر معروؾ أو مشتبه به  -2

 .أي عمل إرهابً أو حادث انفجار قنبلة أو تهدٌد به  -3



استخدام ، إطالق أوتسرب المواد النووٌة التً تؤدي بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر إلى التأٌن اإلشعاع أو التلوث  -4

لؽرض هذا االستثناء فقط ٌشمل االحتراق أٌة عملٌة . اإلشعاعً من أي وقود نووي أو من مواد األسلحة النووٌة 

 .انشطار نووب تحدث من تلقاء نفسها 

 .إطالق انتشار أو استخدام مواد مسببة لألمراض أو مواد بٌولوجٌة سامة أو كٌماوٌة  -5

أثناء الخدمة أو العمل مع أو الخضوع للتدرٌب لدى أٌة قوة عسكرٌة أو سٌاسٌة أو مٌلٌشٌات أو منظمة برلمانٌة  -6

. 

 .االشتراك بنشاطات العمل تحت األرض أو التً تتطلب استخدام المتفجرات  -7

تعرض النفس لإلصابة بشكل  (إال فً حالة المحاولة إلنقاذ حٌاة إنسان  )التعرض للخطر بشكل عمدي أو قصدا  -8

 .عمدي ، االنتحار أو محاولة االنتحار 

 .االنتهاك المتعمد للقانون الجنابً  -9

السفر جوا إال بصفة مسافر على طابرة مرخصة قانونا أو عندما ٌتصرؾ الشخص المؤمن له كجزء من طاقم  -10

 .الطابرة 

االضطرابات العقلٌة بما فٌها ولكن بدون تحدٌد اضطرابات الخصر النفسً ، اضطرابات األكل ، االضطرابات  -11

النفسٌة ، االضطربات العاطفٌة اضطرابات الشخصٌة ، اضطرابات استخدام المواد ، االضطرابات الجسدٌة ، 

اضطرابات االنفصال ، االضطرابات الجنسٌة النفسٌة ، اضطرابات التكٌؾ ، االضطرابات العقلٌة العضوٌة ، 

 .التخلؾ العقلً و التوحد 

الحمل وكافة الحاالت المتعلقة به فٌها الخدمات وما ٌتم تقدٌمه فٌما ٌتعلق بتشخٌص أو عالج العقم أو المشاكل  -12

 .االخري المتعلقة بالعجز عن إنجاب األطفال ، منع الحمل ، بما فً ذلك اإلجراءات واألجهزة الجراحٌة 

أو أٌة / األمراض المنتقلة جنسٌا و الحاالت المعروفة بشكل عام مثل االٌدز أو فٌروس المناعة البشرٌة و  -13

 .أمراض أو حاالت مرتبطة وتشمل كل أشكالها المختلفة وكل ما ٌنشأ عنها كٌفما تم اكتسابها أو كٌفما نشأت 

مضاد الشحوم القلبٌة ، مضادات  )متالزمة التعب المؤمن أو الوهن العضلً أو التهاب النخاع الشوكً الدماؼً  -14

    ( . Yuppie flu    (أو المرض الذي ٌشار إلٌه عادة بإنفلونزا ٌوبً  (األجسام اإلٌجابٌة 

.         الشخص المؤمن له تحت تأثٌر الكحول مع وجود زٌادة عن الحد القانونً من الكحول فً دمه أو نفسه  (أ  )

أن ٌكون الشخص المؤمن له تحت تأثٌر المخدرات أو أدوٌة األعصاب ما لم تكن تلك االدوٌة موصوفة من  (ب  )

 .قبل طبٌب أو ما لم تكن موصوفة وٌتم أخذها وفق توجٌهات الطبٌب 

حادث ٌحصل أثناء قٌادة الشخص المؤمن له لسٌارة مع وجود نسبة من الكحول فً دمه أو تنفسه تزٌد  (ج  )   -15

 .عن الحد القانونً 

إساءة استخدام الكحول اإلدمان على الكحول ، إساءة استخدام المواد ، إساءة استخدام المحالٌل ،  (د   )        

 .إساءة استخدام األدوٌة أو حاالت اإلدمان من أي نوع كان 

 .اٌة حالة طبٌة موجودة مسبقا  (أ  )  -16

أي مرض قلبً أو قلبً وعابً أو أمراض أو حاالت األوعٌة أو األوعٌة الدماؼٌة أو نتابجها أو تعفٌداتها  (ب  )            

 .التً ٌمكن حسب رأي طبٌب تعٌنه الشركة أن تعزي بشكل معقول إلٌها 

          )أٌة حالة متعلقة أو ناتجة عن أمراض ضؽط دم ، أو إذا تلقى الشخص المؤمن له نصٌحة أو عالج طبً  (ج  )          

 .لمرض فرط ضؽط الدم الشرٌانً خالل مدة سنتٌن قبل بدء الرحلة علٌها  (بما فً ذلك المداواة 

 .الشذوذ الخلقٌة و الحاالت الناشبة أو الناتجة عنها و الفتق  -17

 .النوبة القلبٌة أو أي حالة متعلقة بذلك  -18

 . الحاالت الناتجة عن األورام أو أي حالة متعلقة بمرض السرطان  -19



السفر جوا فً طابرة خاصة مملوكة أو مستأجرة ٌتم تشؽٌلها من قبل الشخص المؤمن له أو بالنٌابة عنه أو من  -20

 .قبل أي فرد من أفراد عابلته 

الشخص المؤمن ٌسافر بشكل مخالؾ للنصٌحة الطبٌة أو لكً ٌطلب الرعاٌة أو المشورة الطبٌة أو وهو بحالة   -21

 .خطٌرة كان قد تم تشخٌصها قبل الرحلة المؤمن علٌها أو عندهما ٌكون فً حالة ؼٌر البقة للقٌام بذلك 

 .الوظٌفة التً تتطلب  العمل الٌدوي ؼٌر األعمال التً تتم خارج الدوام  (أ  ) -22

تولً وظٌفة على أساس دابم أو بموجب عقد والتً ال ٌكون ؼٌر نظامٌة عدا عن أوقات الرحالت  (ب  )         

 .الترفٌهٌة 

 .ممارسة أٌة رٌاضٌة كالعب محترؾ  (أ  ) -23

رٌاضات المدارس  ما لم ٌصدر ملحق وٌتم احتساب قسط إضافً وتصادق علٌه الشركة وٌدفعه الشخص  (ب  )        

 .المؤمن له 

أٌة مؽامرات رٌاضات أو نشاطات خطٌرة قد تؤدي أو تزٌد من احتمال الخسارة بما فً ذلك ولكن بدون تحدٌد  -24

 سً سً أو تكون الدرجة بقٌادة سابق 200عندما تتجاوز قوة المحرك  )االشتراك فً قٌادة الدراجات النارٌة 

سباق الحواجز ، رٌاضة البولو أو ركوب الخٌل ، الصٌد ، القفز بالحبل المطاطً ، تسلق الجبال  (ؼٌر مرخص له 

ما لم ٌكن مصحوبا بدلٌل معترؾ به أو ٌمشً على  )التجدٌؾ فً المٌاه المتدفقة بقوة ، المشً لمسافات طوٌلة 

ما لم ) تسلق الجبال الذي ٌتطلب استخدام الحبال أو المعدات ، الؽطس تحت الماء  (مسار مخطط بشكل واضح 

، ( إال دفاعا عن النفس بحسن نٌة ) اكتشاؾ الكهوؾ الصخرٌة ، القتال  (ٌكن مرخصا أو مصحوبا بمدرب مؤهل 

، أن ٌكون عضوا فً طاقم  (ؼٌر السباقات التً تجري على القدمٌن أو اإلبحار فً المٌاه الداخلٌة  )السباقات 

، أو التدرٌب  (لؽٌر الرٌاضٌٌن  )سفٌنة أو قارب ٌسافر من بلد إلى آخر سباقات السرعة أو التحمل أو ممارستها 

أو االشتراك فً رٌاضات التماس حٌث ٌكون التماس بٌن الالعبٌن جزءا مقبوال من اللعب ما لم ٌتم إصدار ملحق 

وٌبقً هذا خاضعا لخٌار . وحساب قسط إضافً وتفوٌضه من قبل الشركة وٌتم دفعه من قبل الشخص المؤمن له 

 .الشركة 

 .أو المصارٌؾ التً ال تتم تؽطٌتها بشكل محدد خالفا لذلك/ الخسارة التبعٌة من نوع أو الخسارة المادٌة و  -25

 .إخالل أو إعسار الناقل -26

 .نٌة الشخص المؤمن له فً الهجرة ما لم توافق الشركة على ذلك مسبقا بشكل خطً  -27

 .السفر الى أو عن طرٌق أفؽانستان ، العراق ، كوبا ، سورٌا ، جمهورٌة الكونؽو الدٌمقراطٌة  -28

أي ارهابً أو عضو فً منظمة ارهابٌة أو مهربً مخدرات أو مزود وممون مواد نووٌة أو اسلحة كٌمٌابٌة أو  -29

 .بٌولوجٌة 

  شروط عامة– 6

  حدود العمر6-1

 سنة مع خٌار تمدٌد عمر 70 أشهر إلى 3تؽطً هذه الوثٌقة أٌة حادثة تحصل للشخص المؤمن والذي ٌبلػ من العمر 

. فً تارٌخ تلك الحادثة على كل الخطط " الخطة الفضٌة "  سنة متاح فقط تحت 75

 

 

 



  شركة الطٌران6-2

لن تكون الشركة مسؤولٌة عن دفع أي تعوٌض بخصوص أي حادث مؤمن علٌه ٌكون المؤمن له قادراعلى تحصٌل 

تعوٌض بخصوصه من أٌة شركة طٌران إذا أثبت الشخص المؤمن له أنه اتخذ كافة الخطوات المعقولة والضرورٌة 

سٌتم حساب مسؤولٌة الشركة بتخفٌض التعوٌضات . لمطالبة شركة الطٌران ستدفع الشركة جزءا نسبٌا من التعوٌض 

 .بالمقدار الذي تعتبر الشركة أن شركة الطٌران مسؤولة عنه 

  العملة 6-3

كافة المبالػ مبٌنة بالدوالر األمرٌكً إذا تم تكبد المصارٌؾ بعملة أجنبٌة سٌكون سعر الصرؾ هو السعر النافذ عند تكبد 

 .المصارٌؾ أو الخسارة 

  المالحق6-4

ٌجوز تمدٌد هذه الوثٌقة أو تعدٌلها أو تؽٌٌرها عن طرٌق إصدار الشركة لملحق بشرط أن ٌتم تقدٌم طلب خطً إلى 

 .الشركة قبل انتهاء وثٌقة التأمٌن الحالٌة وأن ال توجد أٌة مطالبات موجودة أو تمت مباشرتها بخصوص الوثٌقة الحالٌة 

  المسؤولٌة 6-5

 : لن تكون الشركة ملزمة أو مسؤولة عن 

  أو التقصٌرات من قبل أي اختصاصً قانونً أو اختصاصً رعاٌة صحٌة أو أي / اإلهمال ، التصرفات الخاطبة و

 .شخص أو أشخاص آخرٌن أو كٌان قانونً ٌقدم خدمات مباشرة أو ؼٌر مباشرة إلى الشخص المؤمن له 

  تقصٌر أي وكٌل أو وسٌط بتقدٌم شرح كافً لشروط وأحكام ومالحق وإنهادات واستثناءات هذه الوثٌقة. 

  اللؽة 6-6

وتشمل الكلمات بصٌؽة المفرد صٌؽة الجمع أٌضا والعكس صحٌح . النسخة األصلٌة لهذه الوثٌقة هً باللؽة اإلنكلٌزٌة 

 .والكلمات التً تدل على المذكر تشمل المؤنث أٌضا 

  التسوٌق6-7

اذا نشأت أٌة اختالفات بٌن وثٌقة التأمٌن وأي مستند ٌسلمه الشخص المؤمن له ، فإن شروط هذه الوثٌقة وأحكامها 

 .ومالحقها وإنهاءاتها واستثناءاتها ستسري فً كافة األحوال 

  المعلومات الخاطبة 6-8

فً حالة تقدٌم معلومات خاطبة أو أوصاؾ خاطبة أو إذا لم ٌكشؾ  (وفق خٌار الشركة  )تعتبر هذه الوثٌقة بإطلة 

 .الشخص المؤمن له الشخص الذي ٌنوب عنه عن أٌة معلومات هامة لهذه الوثٌقة 

  المنتجات و الخدمات المالٌة األخرى6-9

لن تقبل الشركة تحمل أٌة مسؤولٌة مهما كانت عن أي من التأمٌن و المنتجات أو الخدمات المالٌة األخرى التً تباع 

أو موردي خدمات / أو شركات مساعدة و / بالترافق مع هذه الوثٌقة والتً تقدمها أو تكتتب علٌها أٌة شركات تأمٌن و 

 .آخرٌن 



  تأمٌنات أخرى6-10

  الحوادث الشخصٌة ، – 1-4باستثناء القسم 

  أو تأمٌن / بما فٌها التأمٌن القانونً و  )إذا كان المؤمن له قادرا على المطالبة بموجب أٌة وثابق تأمٌن أخرى

) كً تتم تؽطٌته بخصوص أٌة حالة مؤمن علٌها بأكملها أو أي جزء منها  (بطاقات االبتمان التلقابً أثناء السفر 

ستكون الشركة  مسؤولٌة فقط عن تسدٌد النسبة التً تخصها من المطالبة المقدمة بموجب  (المطالبات األخرى 

 .هذه الوثٌقة 

  إذا قررت الشركة وفق خٌارها أن تدفع المطالبة بأكملها ، عندها لن تكون ملزمة بالدفع ما لم ٌقم الشخص

 .المؤمن له بإعطاء الشركة كافة حقوقها بخصوص المطالبات األخرى 

  إذا كانت الشركة قد دفعت التعوٌضات بخصوص هذه الوثٌقة ، تنتقل كافة حقوق المؤمن له األخرى بخصوص

 .المطالبات األخرى إلى الشركة بشكل تلقابً 

  بدون تحدٌد ألي نص من هذه الوثٌقة أو أي التزام قانونً ، ٌجب على الشخص المؤمن له أن ٌتعاون بشكل تام

 : مع الشركة بخصوص المطالبة األخرى أو اإلجراءات القانونٌة بما فً ذلك 

 عدم القٌام بأي شً ٌمس أو ٌحد من حقوق الشركة  (أ  )

 تقدٌم كافة المعلومات و المستندات ومهما كانت إلى الشركة  (ب )

 توقٌع أي مستند أو إقرار خطً مشفوع بالٌمٌن قد تطلبه الشركة لتمكٌنها من ممارسة حقوقها  (ج  )

 (طرؾ ثالث  ) اطراؾ أخرى 6-11

هذه الوثٌقة مبرمة بٌن الشركة و الشخص المؤمن له فقط وكافة أحكامها وشروطها تؤول لمنفعة طرفٌها بشكل منفرد 

ال ٌقصد من أي شا فً هذه الوثٌقة سواء كان صرٌح أو ضمنً أنه ٌمنح أي شخص آخر أٌة حقوق أو . وحصري 

بدون تحدٌد لن ٌحصل أي طرؾ ثالث على . تعوٌضات من أٌة طبٌعة مهما كانت بموجب هذه الوثٌقة أو أي من نصوصها 

أٌة حقوق بموجب هذه الوثٌقة أو حق الستالم تعوٌضات الوثٌقة ٌشكل استالم التعوٌضات المدفوعة كما ٌلً إبراء 

 .صحٌحا لذمة الشركة من مسؤولٌتها بموجب هذه الوثٌقة 

تستحق التعوٌضات فقط إلى الشخص المؤمن . ال ٌمكن منح هذه الوثٌقة أو التنازل عنها أو تحوٌلها بأٌة طرٌقة إلى الؽٌر 

 .له أو ممثله القانونً 

  بطاقات وسابل النقل العام6-12

 .ٌحق للشركة أن تستفٌد من بطاقة وسٌلة النقل العام الخاصة بالشخص المؤمن له لكً تقوم بمقاصة المصارٌؾ 

  جدول المنافع6-13

  .2إن جدول المنافع المشار إلٌه فً نص هذه الوثٌقة هو الجدول الموجود فً القسم 

 

  االختصاص القضابً و القانون6-14

ستخضع هذه الوثٌقة لقوانٌن الدولة التً بها مقر الشركة التً قامت بإصدار هذه الوثٌقة وتتمتع محاكمها باالختصاص 

 .القضابً الحصري بإستثناء محاكم أٌة دولة أخرى 



  الحلول 6-15

ٌحق للشركة أن تباشر أو تتولى اإلجراءات القانونٌة بإسم الشخص المؤمن له لدفع أو تسوٌة أٌة مطالبة أو لمقاضاة أي 

طرؾ آخر من أجل استرداد األموال المستحقة من قبلهم بموجب القانون ، ٌجب على الشخص المؤمن له أن ٌتعاون مع 

 .الشركة وأن ال ٌقوم بأي شً ٌعوق دون حصولها على حقوقها 

  الضرٌبة أو الرسوم 6-16

ٌكون العبء بشكل دابم على الشخص المؤمن له لكً ٌتحقق وٌقر بشكل صحٌح وٌدفع أي التزام ضرٌبً مقابل أي 

 .تعوٌض ٌتم دفعه والذي ٌتكبد ضرٌبة أو رسوم مهما كانت طبٌعتها 

  شروط المطالبات – 7

  االلتزام 7-1

ٌجب على الشخص المؤمن له أن ٌتبع مشورة الشركة أو تعلٌماتها و إال فإن الشركة قد ترفض دفع المطالبة كلها أو أي 

 .جزء منها 

  االجراء القانونً 7-2

إذا انكرت الشركة المسؤولٌة عن أٌة مطالبة ولم ٌباشر الشخص المؤمن له اإلجراءات القانونٌة وٌوجه تبلٌؽا إلى الشركة 

 شهرا بعد ذلك االمتناع عن الدفع تسقط 36خالل  (أو ٌباشر إجراءات التحكم إذا وافقت الشركة على الخضوع للتحكم  )

 .تعوٌضات تلك المطالبة 

  إشعارات المطالبة وإثبات الخسارة 7-3

 : ٌجب على الشخص المؤمن له ٌوجه إلى الشركة إشعار خطٌا كما ٌلً 

ٌستحق أي تعوٌض ٌتعلق بالوفاة .  ٌوما من الحادث الذي قد ٌؤدي إلى نشوء مطالبة تحت هذه الوثٌقة 60خالل  -1

ٌحق للشركة أن تقوم بإجراء فحص الجثة ما بعد .  ٌوما 30فقط إذا استلمت الشركة إشعارا خطٌا بالوفاة خالل 

 .الوفاة 

 . ٌوما بعد وقوع أٌة حادثة قد تؤدي إلى نشوء مطالبة بموجب هذه الوثٌقة 30خالل  -2

مهما  (األدلة  )ٌجب على الشخص المؤمن له أن ٌقوم على حسابه الخاص بتقدم أٌة شهادات ومعلومات وأدلة مستندٌة 

 .كانت والتً تطلبها الشركة بخصوص الحادثة المؤمن علٌها 

  االسترداد7-4

سٌتم توزٌع كافة االستردادات بعد استقطاع تكالٌؾ االسترداد الفعلٌة الخاصة بالشركة أوال على الشركة بخصوص المبالػ 

 .المدفوعة وسٌتم دفع أٌة مبالػ متبقٌة إلى الشخص المؤمن له 

  المطالبات االحتٌالٌة 7-5

إذا استخدم الشخص المؤمن له أو أي شخص ٌتصرؾ بالنٌابة عنه أٌة وسابل احتٌالٌة  أو حٌل للحصول على أي تعوٌض 

 .، عندها سٌسقط أي مبلػ مستحق بخصوص تلك المطالبة 



  أحكام عامة 7-6

  ٌخضع الشخص المؤمن له إلى فحص طبٌة على حساب الشركة وبالقدر المطلوب فٌما ٌتعلق بأٌة مطالبة .

 .وٌكون أي تقرٌر ٌتم إعدادة نتجة ذلك الفحص ملكا للشركة وٌعتبر من المعلومات السرٌة الخاصة بها 

  ٌجب إجراء العالج الطبً وإتباعه فورا عند حدوث إصابة أو مرض ولن تكون الشركة مسؤولة عن ذلك الجزء

من أٌة مطالبة الذي ٌنشأ برأي الطبٌب عن إهمال أو تقصٌر ؼٌر معقول أو معتمد من قبل الشخص المؤمن له فً 

 .الحصول على الرعاٌة الطبٌة من طبٌب مؤهل أو البقاء تحت رعاٌته 

  ٌتم تأٌٌد كافة المطالبات الناشبة من حوادث جنابٌة مع إرفاقها بتقرٌر شرطة مصدق. 

  ًإن مراعاة هذه الوثٌقة وتنفٌذها أصوال طالما أنها تتعلق بأي شًء قام به الشخص المؤمن له أو التزم به ، ه

 .شرط سابق لاللتزام بدفع أي مبلػ بموجب هذه الوثٌقة 

  أو / ٌحق للشركة أن تطلع على أٌة سجالت طبٌة حالٌة أو سابقة خاصة بالشخص المؤمن له من أجل إنهاء و

ٌعتبر الشخص المؤمن له بموجب هذا الشرط أنه قدم . أو تقدٌم أٌة مساعدة طبٌة / المتابعة بتقٌٌم أٌة مطالبة و 

 .للشركة موافقة خطٌة على اطالعها على أٌة سجالت طبٌة حالٌة أو سابقة تخص الشخص المؤمن له 

  لن ٌتم احتساب أٌة فابدة على أي مبلػ مستحق بموجب هذه الوثٌقة. 

  شروط المطالبات – 7

  االلزام 7-1

ٌجب على الشخص المؤمن له أن ٌتبع مشرورة الشركة أو تعلٌماتها وإال فإن الشركة قد ترفض دفع المطالبة كلها أو أي 

 .جزء منها 

  اإلجراء القانونً 7-2

إذا أنكرت الشركة المسؤولٌة عن أٌة مطالبة ولم ٌباشر الشخص المؤمن له اإلجراءات القانونٌة وٌوجه تبلٌؽا إلى الشركة 

 شهرا بعد ذلك االمتناع عن الدفع ، 36خالل  (أو ٌباشر إجراءات التحكم إذا وافقت الشركة على الخضوع للتحكٌم  )

 .تسقط كافة تعوٌضات تلك المطالبة 

  إشعارات المطالبة وإثبات الخسارة7-3

 : ٌجب على الشخص المؤمن له ٌوجه إلى الشركة إشعار خطٌا كما ٌلً 

  ٌستحق أي تعوٌض ٌتعلق بالوفاة . ٌوما من الحادث الذي قد ٌؤدي إلى نشوء مطالبة تحت هذه الوثٌقة 60خالل

 ٌوما ٌحق للشركة أن تقوم بإجراء فحص الجثة ما بعد 30فقط إذا استلمت الشركة إشعارا خطٌا بالوفاة خالل 

 الوفاة

  ٌوما بعد وقوع أٌة حادثة  قد تؤدي إلى نشوء مطالبة بموجب هذه الوثٌقة 30خالل  

     ٌجب على الشخص المؤمن له أن ٌقوم على حسابه الخاص بتقدٌم أٌة شهادات ومعلومات وأدلة مستندٌة 

 .مهما كانت والتً تطلبها الشركة بخصوص الحادثة المؤمن علٌها  (األدلة )

  االسترداد7-4

سٌتم توزٌع كافة االستردادات بعد استقطاع تكالٌؾ االسترداد الفعلٌة الخاصة بالشركة أوال على الشركة بخصوص المبالػ 

 .المدفوعة وسٌتم دفع أٌة مبالػ متبقٌة إلى الشخص المؤمن له 



  المطالبات االحتٌالٌة 7-5

إذا استخدم الشخص المؤمن له أو أي شخص ٌتصرؾ بالنٌابة عنه أٌة وسابل احتٌالٌة أو حٌل للحصول على أي تعوٌض 

 .عندها سٌسقط أي مبلػ مستحق بخصوص تلك المطالبة 

  أحكام عامة7-6

  ٌخضع الشخص المؤمن له إلى فحوص طٌبة على حساب الشركة وبالقدر المطلوب فٌما ٌتعلق بأٌة مطالبة .

 وٌكون أي تقرٌر ٌتم إعداده نتٌجة ذلك الفحص ملكا للشركة وٌعتبر من المعلومات السرٌة الخاصة بها 

  ٌجب إجراء العالج الطبً وإتباعه فورا عند حدوث إصابة أو مرض ولن تكون الشركة مسؤولٌة عن ذلك الجزء

من أٌة مطالبة الذي ٌنشأ برأي الطبٌب عن إهمال  أو تقصٌر ؼٌر معقول أو متعمد من قبل الشخص المؤمن له 

 .فً الحصول على الرعاٌة الطبٌة من طبٌب مؤهل أو البقاء تحت رعاٌته 

  ٌتم تأٌٌد كافة المطالبات الناشبة من حوادث جنابٌة مع إرفاقها بتقرٌر شرطة مصدق. 

  إن مراعاة هذه الوثٌقة وتنٌذها أصوال طالما أنها تتعلق بأي شً قام به الشخص المؤمن له أو التزم به هً شرط

 . سابق لاللتزام بدفع أي مبلػ بموجب هذه الوثٌقة 

  أو / ٌحق للشركة أن تطلع على أٌة سجالت طبٌة حالٌة أو سابقة خاصة بالشخص المؤمن له من أجل إنهاء و

ٌعتبر الشخص المؤمن له بموجب هذا الشرط أنه قدم . أو تقدٌم أٌة مساعدة طبٌة / المتابعة بتقٌٌم أٌة مطالبة و 

 .للشركة موافقة خطٌة على اطالعها على أٌة سجالت طبٌة حالٌة أو سابقة تخص الشخص المؤمن له 

 .لن ٌتم احتساب أٌة فابدة على أي مبلػ مستحق بموجب هذه الوثٌقة 

  إستثناء العقوبات اإلقتصادٌة 7-7

 ٌطبق التالً وٌفوق أي شروط موجودة فً هذه الوثٌقة فً حالة إنطباقه 

فً حال إنطباق أي قانون أو قرار نافذ على الشركة عند نفاذ هذه الوثٌقة أو فً أي وقت بعد ذلك وإذا أصبح تقدٌم 

الؽطاء التأمٌنً أو دفع المطالبات بموجب هذه الوثٌقة ؼٌر شرعً لوجود عقوبات إقتصادٌة أو أي قانون آخر ٌحول 

دون ذلك فإن الشركة لن تقدم التؽطٌة التأمٌنٌة ولن تتحمل أٌة مسبولٌة ولن تدفع أٌة مطالبات ولن تقدم أٌة منافع 

 .أخرى مما ذكر فً هذه الوثٌقة إذا كانت هذه التؽطٌة أو الدفعة تتعارض بالمضمون مع ذلك القانون أو القرار النافذ 

 بند حماٌة المعلومات 

عند الموافقة على هذه الوثٌقة ، نحن شركة التأمٌن ، نشكركم على موافقتك وسماحكم لنا بإستخدام المعلومات 

الشخصٌة الخاصة بكم وذلك بهدؾ تأمٌن الخدمات و المنتجات التأمٌنٌة ، الخدمات القانونٌة واإلدارٌة ، وذلك 

المؤمن له ٌوافق على أن تستخدم الشركة هذه .خصوصا بما ٌتعلق بالمعلومات الحساسة والخاصة والعابدة لكم 

المعلومات كما ٌوافق على استخدام هذه المعلومات بالمشاركة مع أي طرؾ ثالث عضو فً مجموعة الشركة و 

 .للسلطة الرقابٌة داخل أو خارج بلد اإلقامة 

 لإلطالع على أحكام حماٌة المعلومات الرجاء زٌارة 
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