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على المجموعات   السفرتأمین  وث�قة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  24خالل    travel@gig.com.kw مراسلتنا عبر البر�د اإللكتروني أو    1802080 965+تصال بنا على الهاتف رقم: : یرجى االالمطال�ات
 . ساعة من وقوع الخسارة أو الضرر

 +1  8178267276ك على هاتف المساعدة الدولي صة � ى االتصال بنا مع اقت�اس رقم وث�قة التأمین على السفر الخاللمساعدة یرج: المساعدة

 

 شر�ة الخل�ج للتأمین و�عادة التأمین  
   الكویت  13106 صفاة  24518شارع أحمد الجابر, شرق, الصندوق البریدي 

www.gig.com.kw|URL: 965 1802080 +Tel:  
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 تمهید   .1
 

 .وث�قةهذا المستند �امًال من دون جدول الال �عد 
 

  ما وردمع أو التعر�فات الواردة في هذا المستند  واالحكامأي من الشروط أو  تعارضإذا دائما على هذا المستند،  جدول الوث�قة�سود 
 . الوث�قةفي جدول 

 
 �ة الصح  قودالع

   ت�اعها.زمة إلوات الالطاتخاذ �افة الخ  له، ین�غي على الشخص المؤمن المت�ادلةالتي توجد فیها العقود الصح�ة  البالدفي 
 

   لهلشخص المؤمن تأمین السفر  
التحقق من   . یرجىاهاإلحاطة علًما ب  لهالتأمین على عدد من القیود واالستثناءات التي ین�غي على الشخص المؤمن  وثائقتنص �افة 

�ما في ذلك القسم  اللون  أن التغط�ة تتوافق مع احت�اجاتك ومن قراءتك لكافة االستثناءات الواردة �    ناءات الموحدة ستثاال.  4األحمر 
 �عنا�ة. 

 
 عقد تأمین السفر  

على هذه الوث�قة أو إرفاقه  عتماد  الفي الشر�ة وما لم یتم تظهیر هذا ا  مسؤولحتى یتم اعتماده من قبل    وث�قةال �سري أي تغییر في ال
النصوص الواردة  أي من  ازل عن  أو التن   وث�قة�أي سلطة في تغییر الجهة إصدار التأشیرات   /و�یل   /شر�ة  /  وس�طبها. ال یتمتع أي  

  ي تسري ت ل. وهي تحتوي على عدد من الشروط واالستثناءات في �ل قسم وعدد من النصوص واالستثناءات الموحدة اوث�قةفي هذه ال
 . لهالشخص المؤمن  مطال�ةالوفاء بتلك الشروط أو �جوز للشر�ة عدم قبول  لهعلى �افة األقسام. و�ن�غي على المؤمن 

 
 
 

   العمر�ةالقیود 
   ، ما لم ینص جدول الوث�قة خالف ذلك.عاًما 69و 18الذي یتراوح عمره ما بین  لهالشخص المؤمن  وث�قةتغطي هذه ال

 
   ةطالر�اضات واألنش

ال  �ستثنى  هذه  المؤمن    وث�قةمن  الشخص  �ان  ما  فإذا  المحترفة.  الر�اضات  أو  الخطرة  األنشطة  ممارسة  أو  في  ینوي    لهالمشار�ة 
جهة إصدار التأشیرات أو   /الو�یل   /  وث�قةحامل ال   /التأمین    وس�ط اضات أو األنشطة، عل�ه أن �قوم �إفادة  في أي من الر�   المشار�ة

 . لهالتأمین الخاصة �المؤمن  وث�قة یدمدت الة سداد قسط تأمین إضافي لهذه الح يفالشر�ة حیث �طلب 
 

 نطاق التغط�ة  
، ف�ما ساعة في الیوم  24على مدار    الرحالت التي تقوم بها في جم�ع أنحاء العالمي من  عن أ  وث�قة تخضع للتغط�ة �موجب هذه ال

  . الدول المذ�ورة في جدول الوث�قةعدا 
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 ضائي تصاص الق خالقانون واال
كم �االختصاص الحصري  ومحاكمها واالختصاص القضائي الخاص بها وتتمتع تلك المحا  الكو�تدولة  إلى قوانین    وث�قةتخضع هذه ال

 دون المحاكم الخاصة �أي دولة أخرى. 
 

 هل لد�كم أي استفسارات أخرى؟  
المؤمن   لدى  شكوك  أي  وجود  حالة  التغط�   لهفي  تقدحول  التي  الشر�ة  حمها  في  أو  من ة  المز�د  على  الحصول  في  الرغ�ة  الة 

 المعلومات، �مكنكم االتصال �الشر�ة على األرقام التال�ة:
  

 1802080 965+ت: 
 travel@gig.com.kwالبرید االلكتروني: 

 
 

 المطال�ات الطب�ة 
م على رعا�ة  لهلة حصول أي من المؤمن  ، في حاوث�قةها في أي مكان من هذه ال�اإلضافة إلى المتطل�ات الخاصة المنصوص علی 

یر  ت إلى أي من الفوا  المرض �اإلضافة  ب�عة اإلصا�ة أوططب�ة عند اإلصا�ة أو المرض، ین�غي له الحصول على شهادة طب�ة توضح  
 . لهصل�ة التي سددها المؤمن األ
 

 المطال�ات العامة 
) یوًما من حدوث أو بدء أي خسارة خاضعة  30�ة في غضون ثالثین (�المطال  اً ب� �تا  اً إلى الشر�ة إخطار   لهین�غي أن یرسل المؤمن  

، �جب إرسال إخطار فوري بذلك إلى  نت�جة حادثحالة حدوث الوفاة   أو في أقرب وقت ممكن �عد ذلك.  وفي  وث�قةللتغط�ة �موجب ال
أو   عن  �المطال�ة  الكتابي  اإلخطار  و�عتبر  المؤمن  الشر�ة.  عن  أدناه المذالعنوان    لىع  له�الن�ا�ة  من    �ور  أي  على  أو  للشر�ة 

 إخطار للشر�ة.  �مثا�ة ، وث�قةوحامل ال لهؤمن ین المفوضین من الشر�ة مع ذ�ر الب�انات التعر�ف�ة الكاف�ة الخاصة �الممسؤولال
 

 تأمین السفر  –إدارة المطال�ات  
 شر�ة الخل�ج للتأمین و�عادة التأمین  

 1802080 965+ ت:
 

ل مطلو�ة من قب التي تكون عادًة  االستمارات والب�انات و متطل�ات    ةالمطال� صاحب  عند استالم إخطار �المطال�ة، إلى  تقدم الشر�ة،  
 راض تقد�م أدلة على الخسارة.  الشر�ة ألغ

 
الخسارة.   یوًما من تار�خ )  90ون تسعین (واألدلة الكتاب�ة على الخسارة إلى الشر�ة في غض  المنجزة�جب تقد�م استمارات المطال�ات  

لم �كن من   ذاي مطال�ة إلى إ�طال أو الحد من أ) یوًما إ90وال �جوز أن یؤدي العجز عن تقد�م مثل هذا الدلیل في غضون تسعین (
الم ي حالة عدم است . وعلى الرغم من ذلك، ال �جوز �أي حال الوفاء �أي مطال�ة فةالمحدد  المدة  تلكالممكن تقد�م الدلیل في خالل  

 ) شهر من تار�خ الخسارة. 18لخسارة في غضون ثمان�ة عشر (دلیل على ا
 ف إلى تسو�ة المطال�ات على الفور في أقرب وقت ممكن. وتهدعمل ) 2(تقر الشر�ة �استالم المطال�ة في غضون یومي 
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 التعر�فات   .2
 

تتضمن الجمع والعكس �العكس. و�تم    لة على المفرد والكلمات الدا  الكلمات التي تشیر إلى المذ�ر تتضمن المؤنث والعكس �العكس.
م الكلمات فیها و�كون لها ذات المعاني متى  م استخداالتي یت   وث�قةتعر�ف الكلمات ذات المعاني الخاصة هنا أو في ذلك الجزء من ال

 وردت �الخط ال�ارز. 
 

التي تحدث    والواضحة  ،والخارج�ة  ،لعن�فةشر �السبل ا�ام  وعلى نحوفقط    والناتجة  ،وغیر المتوقعة  ،تعني الحاالت المفاجئةالحوادث  
 في مكان وزمان معین، والتي تؤدي إلى اإلصا�ات. 

 
الناتجة فقط وعلى نحو م�اشر عن أي من السبل العن�فة أو الخارج�ة    ،وغیر المتوقعة  ،تعني الحاالت المفاجئة  حادثة  نت�جالوفاة  

 لوفاة. ین وتؤدي إلى االتي تحدث في مكان وزمان مع
 

كتسب" المعنى الوارد لذلك  �عني العدوى االنتهاز�ة أو األورام الخبیثة. وألغراض هذا التعر�ف، تعني "متالزمة نقص المناعة الماإلیدز  
ختالل المكتسب" و�تضمن "فیروس نقص المناعة، واالوالخاص �منظمة الصحة العالم�ة ف�ما یتعلق �مصطلح "متالزمة نقص المناعة  

  .اإلیدزهزال  أو متالزمةالعقلي، 
 

المؤمن  المستفید   قبل  من  المرشحین  األشخاص  أو  الشخص  الله�عني  هذا  سر�ان  عدم  حالة  وفي  هذا  ،  سداد  �ستحق  تفو�ض، 
 القانونیین.   له�ض إلى ورثة المؤمن التعو 

 
 .  النشاط التجاري الذي �قوم �ه المرء لكسب قوته أو لتحقیق الر�ح �عنيالعمل 

 
في   لهوالذین، في حالة ابتعادهم عن العمل مع المؤمن    لهالمسجلون العاملون لدى مقر أعمال المؤمن    الموظفون   �عنيل  شر�اء العم

 و فعال.  حوقت لمدة یوم أو أكثر، قد �حولون دون مواصلة ذلك العمل على ن ات الذ
 

 
واألبناء من نسل الشخص البیولوجي    الزوج أو الزوج،  لطب�عي، وأبناءأبناء المؤمن له، ونسله ا�عني    المعالیناو األطفال او  الطفل  

بین  المولودین خارج اإلطار الشرعي للزواج والذین تتراوح أ  ) عامًا (أو الذین �قل عمرهم عن  19أشهر وتسعة عشر (  6عمارهم ما 
 ه. مؤمن لى عائله الأساًسا عل ته�شمعامًا إذا ما �ان یدرس بدوام �امل)، وغیر متزوج، و�عتمد في ) ع23ثالثة وعشر�ن (

 
العام  االن لدیها  قل  والتي  ال�حر�ة،  أو  البر�ة،  أو  الجو�ة،  النقل  أي من شر�ات  �افة  تعني  �موجب  تجاري  نحو  تعمل على  مر��ات 

الس المحل�ة  واللوائح  �سافر  القوانین  والتي  تذ�رة  إصدار  طر�ق  عن  �األجرة  الر�اب  لنقل  سار�ة  رخصة  و�موجب  المؤمن  ار�ة،  بها 
�األ�اع مسافر  است ت�اره  یتم  مر��ة  أي  أو  ال�حر  في  ال�حر�ة  النقل  سفن  العام  النقل  شر�ات  مصطلح  �عني  ولن  أو  جرة.  ئجارها 

أو األنشطة الترفیه�ة، �غض النظر من أن مثل تلك المر��ات مرخصة، /استخدامها لممارسة الر�اضة، أو األلعاب، أو المنافسات، و 
ا سبیل  على  الحصر مثل،  الس�اق،لمثال ال  س�ارات  لرحالت    ،  المخصصة  الهل�كو�تر  وطائرات  الصید،  ومر��ات  التزلج،  ومر��ات 
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 المظالت والرحالت ال�حر�ة.   /ب�ع�ة، ومراكب الصید، وقوارب التزلج الهوائيمشاهدة المناظر الط
 

 شر�ة الخل�ج للتأمین و�عادة التأمین   تعنيالشر�ة (شر�ة التأمین) 
 

  .في الوقت الحالي، والذي �حمل �ه تأشیرة إقامة لهلذي �ق�م ف�ه المؤمن تعني البلد اة قامبلد اإل
 

الطی�ة   االدو�ةتعني مصار�ف النقل الطارئة والعالجات الطب�ة �ما في ذلك الخدمات و للتغط�ة   الطبي الخاضعة مصار�ف اإلخالء
 مصار�ف االنتقال الطارئ: و�جب أن تكون  له. الالزم تحملها ف�ما یتعلق �اإلخالء الطارئ للشخص المؤمن

 
 یوصي بها الطبیب المعالج،   )أ(
 قل المؤمن له، ومطلو�ة �موجب اللوائح الق�اس�ة لن  )ب(
 المساعدة.   إدارة من قبلمقدًما   و�عتمادهاتم الترتیب لها  )ت(
 

 
الطب للتغط�ة�المصار�ف  الخاضعة  في  ة  تكبدها  تم  التي  والمعقولة  المعتادة  الرسوم  مقابل  رحالاء  أثن   تعني  له  المؤمن  قبل  من  لة 

 ا یلي: الموصى بها من قبل الطبیب المتا�ع. وتتضمن م االدو�ةالخدمات 
 

 خدمات الطبیب.  •
  .االحتجاز في المستشفى واستخدام غرفة العمل�ات •
 ) والفحص �األشعة السین�ة، أو العالجات واالخت�ارات المعمل�ة. الوصفالتخدیر (�ما في ذلك  •
   .سعافاإل خدمات •
   .العالج�ة، والخدمات واألدو�ة والعقاقیراألدو�ة،  •

 
 

 . مقابل قضاء �ل یوم في المستشفى فوع المدالمبلغ  �عني المنفعة الیوم�ة

 
 �عني: اإلخالء الطارئ 

 
  حالة المؤمن له الطب�ة التي تستدعي النقل الفوري الطارئ من مكان اإلصا�ة أو المرض إلى أقرب مستشفى �مكن من  )أ(

 حصول على العالج الطبي الالزم.  ال الهخال
له الطب�ة التي تستدعي النقل الطارئ إلى بلد اإلقامة    �عد الحصول على العالج في المستشفى المحلي، حالة المؤمن )ب(

 لخاص �ه للحصول على المز�د من العالجات الطب�ة أو للتعافي. ا
 .  أعاله كًال من (أ) و(ب) ف�ما سبق )ت(
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الطارئ. وتتضمن أو الجو�ة الالزمة لنقل المؤمن له في أثناء اإلخالء    ،ن وسائل النقل البر�ة، أو ال�حر�ةي مي أ�عن   االنتقال الطارئ 
الطارئة الحصر  ،االنتقاالت  ال  المثال  سبیل  البر�ة  ، الجو�ة  ات اإلسعاف  ،على  االنتقاالت   ،أو  ترتی�ات  و�افة  الخاصة.  الس�ارات  أو 

 . هذه الظروفأن تتم من خالل أكثر الطرق الم�اشرة واالقتصاد�ة في  له �جبؤمن الطارئة التي تتم إلخالء الم
 

 الناشئ عن التأخر في أو وقف الخدمة العاد�ة.   العامطل مفاجئ أو غیر متوقع في معدات شر�ة النقل ع أي�عني عطل المعدات 
 

 ة السداد من قبل المؤمن له. مستحقائر ، أو مدة �ل من الخسلهالجزء األول من المبلغ المؤمن  �عني مبلغ التحمل
 

رحالت والخاضعة للتغط�ة �موجب الشروط واألحكام المنصوص علیها  ال  تعني البالد التي قد یزورها المسافر فيالمنطقة الجغراف�ة  
والعراق، ولیبر�ا،  ط�ة،  مقراأفغانستان، و�و�ا، وجمهور�ة الكونغو الد�   :. وتتضمن المنطقة الجغراف�ة �افة الدول �استثناءوث�قةفي هذه ال

 . وث�قةال جدولوالسودان، أو وفق ما ینص عل�ه 
 

الخطرة   ااألنشطة  اتعني  و لقفز  المعلق،  الشراعي  والطیران  الهواء،  في  والتزحلق  ال�اراشوت،  ور�وب  �المظلة،  ،  �الح�القفز  اللحر 
 ما شا�ه ذلك.  أووالغوص، وتسلق الج�ال 

 
   :تعني المكان الذيالمستشفى 

 
 (إذا ما �ان القانون ینص على ذلك)،   �اً سار  اً خ�صتر  مل�ح )أ(
 لمرضى والمصابین  �عمل في األساس في مجال رعا�ة وعالج ا )ب(
 لد�ه فر�ق عمل یتألف من طبیب واحد أو أكثر من المتواجدین في �ل وقت،   )ت(
مدار   )ث( على  التمر�ض  خدمة  في   24�قدم  متخصصة  مسجلة  واحدة  ممرضة  �قل عن  ال  ما  و�ه  فالخ  ساعة    �افة ي  دمة 

 ،  االوقات
 تشفى وفق الترتیب المسبق. المتاحة في المسأو في المرافق  المقار�حتوي على المرافق التشخ�ص�ة والعالج�ة، إما في  )ج(
تمر�ض،   )ح( منزل  أو  ع�ادة،  العارضة،  الحاالت  في  إال  للمسنین،    أول�ست،  رعا�ة  دار  أو  تشغیله    أواستراحة،  یتم  مرفق 

 أو الكحول.  /رات و لمخدللعالج من إدمان ا
  .معدات األشعة السین�ة ومرافق غرفة العمل�اتتوفر  )خ(

 
السیئة للغا�ة التي تؤدي إلى تأخیر الموعد المحدد للوصول أو المغادرة الخاصة  الجو�ة  حاالت  الأي من  عني  �   ال الجو�ةسوء األحو 

 �شر�ات النقل العامة. 
 

ن�غي أن  لشر�ة. و� إلى ا  وث�قة، والتي �علنه حامل الماة  تي �قوم بها المسافر في رحلة التعني المدة الخاصة برحل   الفرديفترة التأمین  
رحلة ، أو (ت) ال، أو (ب) تار�خ العودة من  وث�قةوتنتهي إما (أ) في تار�خ انتهاء ال  وث�قةفي خالل مدة ال  الفرديبدأ فترة التأمین  ت 

 أقرب.  ارحلة أیهمالًما من تار�خ المغادرة في و ی )  90( تسعینتار�خ الوصول إلى بلد اإلقامة، أو (ث) �عد 
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ي من اإلجراءات المتخذة من قبل االتحادات التجار�ة أو غیر ذلك من النقا�ات العمال�ة المنظمة والتي تعني أ  ع�ةالصنا  اإلجراءات

 تهدف إلى خفض اإلنتاج�ة في مح�ط العمل.  
 

الناتجة على نحواإلصا�ة   العن�فة، أو امنف  تعني اإلصا�ات الجسد�ة  رج�ة  لحوادث، أو الطرق الخارد أو م�اشرة عن أي من السبل 
 والتي تتطلب العالج من قبل الطبیب.  الفرديضحة التي تحدث في خالل فترة التأمین والوا

 
 .  وث�قةالخاضعة للتغط�ة والمنصوص علیها في هذه ال حوادثالتعني أي من  عل�ه دث مؤمناح
 

خالل  قبل حامل الوث�قة رار �ه الى الشر�ة من ة، وتم اإلقجدول الوث�ق �ما هو مبین في رحلة سافر علىخص مأي ش�عني  لهالمؤمن 
 . الكو�تیتعین ان �كون المؤمن له /الشخص المؤمن له مق�مًا بدولة . وث�قةمدة ال

 
 ة له. ابل غرفة و�قامالمحتجز في المستشفى والذي یتم سداد مق لهالمؤمن  �عنيالمر�ض المحتجز 

 
 . رحلته.  لهالمؤمن  الشخص یبدأ، وف�ه وث�قة�سبق تار�خ سر�ان ال الذي ال ،التار�خ  �عني لهالمؤمن   وث�قةتار�خ سر�ان 

 
 .  رحلته لهالمؤمن  وهو التار�خ الذي ینهي ف�ه ،وث�قةالتار�خ، الذي ال یلي تار�خ انتهاء ال �عني لهالمؤمن   وث�قةتار�خ انتهاء 

 
 من المواد أو العمل�ات.  �عض الخفض الكبیر فيأو  /و�م اء شيء قأو اختف /حالة خسارة و أي  تعنيالخسارة 

 
  : التي تعني في رأي الشر�ة، توص�ات الطبیبالضرورة الطب�ة 

 
 .  لهوعالج، وحالة المؤمن  ،تتوافق مع األعراض، والتشخ�ص )أ(
 دة، الطب�ة الجی الممارسة  من حیث معاییر  ةالمناس�  )ب(
 .  لهمؤمن ، و�ونها ال تهدف فقط إلى راحة الغرض األساسي منهامن حیث الالضرور�ة  )ت(

 
 المتكررة.  العنا�ة أو أدو�ة  وصفة طب�ة�عني استشارة الطبیب الطب�ة، واستشارات العالج، واألدو�ة التي تصدر بها العالج الطبي 

 
أو دمار، أو خسارة    ،ضرارالتي تؤدي إلى حدوث أ   ائ�ةالفجالطب�ع�ة    تعني أي من حاالت الكوارث ذات األس�اب الكوارث الطب�ع�ة  

 . �شدة ى نحو یهدد األرواح والممتلكاتعل �الغة
 

المستشفى �سبب  مدة االحتجاز   تقل عن تسعین (الصا�ة أو  نفس اإل تعني مدة االحتجاز في  ) 90مرض ما لم �فصل ذلك مدة ال 
 یوًما.  

 
 ا�ة. درته البدن�ة لألبد �سبب اإلص فة ق�كا لهمل المؤمن حول دون عقة التي ت اإلعاتعني  الدائمةاإلعاقة الجزئ�ة 
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 إلى األبد �سبب اإلصا�ة.  لهتعني اإلعاقة التي تحول دون عمل المؤمن  الدائمةالكل�ة اإلعاقة 
 

وغیر ذلك من   هواتف المحمولةتعني النظارات، وأطقم األسنان، والمحافظ، والحقائب، ومستحضرات التجمیل، والالشخص�ة    األمتعة
 شخاص عادة.  أو �حملها األ یرتدیها�ة التي شخصال األمتعة 

 
الممارس المرخص قانوًنا والذي �عمل في نطاق رخصته في الممارسة الطب�ة والمهتم �الحفاظ على أو استعادة صحة  �عني    الطبیب

   ا�ع للحالة:ن الطبیب المت  �جوز أن �كو الو والتشخ�ص، وعالج األمراض واإلصا�ات.  ،ال�شر من خالل الدراسة
 

   وال، لههو الشخص المؤمن  )أ(
 .  لهالشخص المؤمن  قر�ب )ب(

 
 ة. ت منها رحل لهحدود البلد التي یبدأ المؤمن أو  /و تعني النقطة نقطة المغادرة 

 
 وأي من التظهیرات المصاح�ة لذلك.  وث�قةال  جدول تعني هذا المستند، و  وث�قةال
 

 .  وث�قةال جدول المحدد في وث�قةل�خ بدء ا�عني تار  وث�قةتار�خ سر�ان ال
 

 . وث�قةالجدول �عده �اطلة وفق ما یتم تحدیده في  وث�قة�عني التار�خ الذي تص�ح ال وث�قةلتار�خ انتهاء ا 
 

د لوار ، واوث�قةذه ال�عني الك�ان القانوني، أو صاحب العمل، أو المفوض �التوق�ع على هذا المستند، والذي تصدر له ه  وث�قةحامل ال
 .  وث�قةالجدول في 

 
 .  وث�قةالجدول والوارد في  وث�قةوحتى تار�خ انتهاء ال وث�قةیتراوح ما بین تار�خ سر�ان الالوقت الذي تعني  وث�قةمدة ال

 
رة، زا�ا المختاالم، و وث�قة�عني المستند الذي �حدد التفاصیل، �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، اسم حامل ال  وث�قةالجدول  
 ، واالستثناءات، والشروط. دة، والمدوحدود التغط�ة، والتغط�ات المرفق ،التأمینوأقساط 

ال بها  اً مس�قموجودة  الحالة الطب�ة  التوص�ة  التي تمت  العنا�ة الطب�ة، أو العالج أو االستشارات  التي استدعت  أو    ،تعني الحاالت 
قبل ع  ،وصفها الطبیب  قبل  من  تلقیها  تا)  2(امین  أو  سمن  االحتجازلهالمؤمن    ة�قوث ر�ان  ر�خ  استدعت  التي  الحاالت  أو  في    ، 

 . لهالمؤمن  وث�قةسنوات من تار�خ سر�ان ) 5(المستشفى أو إجراء الجراحة قبل خمس 
 

تي من الودائع ال  عني المدفوعات المنتظمة �ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي من التعدیالت أو الحد األدنى� قسط التأمین  
 .  وث�قةالجدول رحالت و"السعر" المنصوص عل�ه في العلى مبلغ مدد �افة   مقابل الحما�ة التأمین�ة والذي �عتمد وث�قةمل الدعها حاو ی 

 
حادثللوفاة  (األساسي  التأمین  مبلغ   مبلغ  نت�جة  �عني  المؤمن    التأمین)  وفاة  في حالة  المستفید  إلى  الشر�ة  تسدده  جة  نت�   لهالذي 
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 .  ثحاد
 
  ق. والرز  الدخلتعني الر�اضات التنافس�ة التي تكون مصدر اضة المحترفة �ر لا
 

العام   الحصرالنقل  ال  المثال  سبیل  على  یلي  ما  االنتقاالت  وتتضمن  الجو�ة.  أو  ال�حر�ة،  أو  البر�ة،  النقل  وسائل  من  أي   :تعني 
 طائرات.  الحافالت، وس�ارات األجرة، والقطارات، ومترو األنفاق، وال

 
لثانو�ة، أو الكل�ات، أو الجامعات الخاصة بتعل�م األطفال أو أو ا  ،تعني المؤسسات التعل�م�ة، أو المدارس االبتدائ�ةرسة المؤهلة  مدال

 ) عاًما.  23األفراد الذین تقل أعمارهم عن ثالثة وعشر�ن (
 

 تعني الرسوم المحتس�ة لما یلي: الرسوم المعقولة والمعتادة 
 

 ،  لهدمات الطب�ة الضرور�ة من الناح�ة الطب�ة لعالج حالة المؤمن لخوا ،واالدو�ة ،العالج )أ(
والخدمات الطب�ة المماثلة محلً�ا في مكان استحقاق    االدو�ةأو    ،ال تز�د على مستوى الرسوم العادي للعالج المماثل )ب(

 تلك الرسوم، و 
 .  ال تتضمن الرسوم التي ما �انت ستسدد في حالة عدم وجود تغط�ة )ت(

نتظم مقابل التعو�ض والذي ال �قدم هذه الخدمات على أساس م  وث�قة�عني الفرد المعین لتقد�م الخدمات إلى حامل الل جسلما  الموظف
ترف  المعالمسجل �ذلك إلى أعضاء الحكومة المسجلین والمؤسسات واالتحادات    الموظفاألعمال المستقلة. و�شیر  �اعت�ارها جزء من  

 .  بها
 

األب أو زوج األم، أو    جلجدة، أو زو لوالدین، أو أحد والدي الزوج أو الزوجة، أو الجد أو اأو أحد ا  جة،لزو وج أو االز   �عنيالقر�ب  
أو الخطی�ة،   ،الخاطبأو أخ أو أخت الزوج أو الزوجة، أو ابن أو ابنة الزوج أو الزوجة، أو  ،األطفال، أو األحفاد، أو األخ أو األخت

خ أو األخت التا�عین للمؤمن  األو�نات  أو الخال أو الخالة، أو أوالد    ،و العم أو العمةة، أ شق�قر الاألخت غی و  أ  ،أو األخ غیر الشقیق
 . له
 

�عني أي من الطائرات المدن�ة التي یتم تشغیلها من قبل أي من شر�ات الطیران المدن�ة المسجلة، التي تحمل   خط الطیران المسجل
ب ذلك، دن�ة مسجلة والصادرة من دولة تسجیل الطائرة، والتي تطیر �موجوي مقل جثل لشر�ة ن شهادة، أو ترخ�ص، أو تفو�ض مما

المحددة والمنتظمة، أو رحالت   المذ�ورة في األوقات  المدن  بین  المنتظمة ما  یتعلق �خدمات الر�اب  التعر�فات ف�ما  وتحتفظ وتنشر 
 . لجوي �ة النقل االطیران المستأجرة أو العاد�ة التي یتم تشغیلها من قبل شر 

 
لعالج من قبل الطبیب، والتي تبدأ أو تظهر أعراضها ألول مرة  والتي تتطلب ا  المصاب بها  الطارئة�عني أي من األمراض  المرض  
 . وث�قةرحلة في أثناء سر�ان الالفي أثناء 

 
 .  اً عام 69و 18ممن تتراوح أعمارهم ما بین  لهللمؤمن  شرعاً الزوج أو الزوجة  �عنيالزوج أو الزوجة 
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 جدول المزا�ا. �عني الحد األقصى من المبلغ المقدم لكل میزة �موجب  التأمینلغ بم

 
 شر�ة النقل العامة. العاد�ة ل مغادرة الوصول و الأي خالف عمالي یتداخل مع  �عنياإلضراب 

 
 الوث�قة.  جدول المزا�ا المتضمنة والوارد تعر�فها في  �عنيالمزا�ا  جدول

 
لكات، أو أي عمل �شكل خطًرا على  و العنف أو التهدید �استخدام أي منهما ضد األشخاص أو الممت ة أام القو ستخدي ا�عن اإلرهاب  

األرواح أو الممتلكات، أو أي عمل یتداخل مع أو �عطل النظام االلكتروني أو نظام االتصاالت، التي یتم تعهدها من قبل أي شخص 
عن   �الن�ا�ة  تتصرف  والتي  مجموعة،  ف�ماأو  من  یتعلق    أو  ال�أي  أو  الهیئات،  أو  السلطات،  أو  الحكومات،  أو  قوى  المؤسسات، 

العسكر�ة، إذا ما �ان األثر الناتج عن ذلك هو الترو�ع، أو القهر أو اإلضرار �الحكومات، أو السكان المدنیین أو أي قطاع منهم، أو 
جرام�ة األخرى، والتي تم ارتكابها في المقام  مال اإل أو األعالسرقة  التسبب في اضطراب أو خلل �أي قطاع اقتصادي. لن یتم اعت�ار  

قیق مكاسب شخص�ة أو األعمال التي تنشأ في المقام األول �سبب وجود عالقات شخص�ة بین الجاني (الجناة) والضح�ة األول لتح
اإلرهاب من قبل  أعمال    �عمل منراف �ه  (الضحا�ا) من أعمال اإلرهاب. �ما یتضمن اإلرهاب �ذلك أي عمل یتم التحقق منه واالعت 

 ه هذا العمل.الحكومة (ذات الصلة) �البلد الذي وقع � 
 
و تعني    رحلة  ال ذلك،  الوث�قة خالف  جدول  ینص  لم  ما  اعمال،  رحلة  او  ترفیه�ة  رحلة  الى وجهة  دأ  تب التي  اي  المغادرة  نقطة  من 

الم نقطة  العودة الى  بلد اإلقامة وتشمل رحلة  االوصول، خارج  ب غادرة  تبدأ وتنتهي الرحلة ضمن اإل لد اإلقو الى  یتعین ان  طار  امة. 
  .مدة التأمین الفرد�ةالزمني ل

 
 مقابل التعل�م في أي من المدارس المؤهلة.  المدفوعةالمبلغ او الدفعة   �عنيرسوم التعل�م 

  
قوة العسكر�ة من قبل أي  تخدام ال ي ذلك اس�ما ف  تعني الحروب، سواء المعلنة أم ال، أو أي من األنشطة التي تش�ه الحروب،الحرب  

أو غیر ذلك من األهداف  تصاد�ة، أو جغراف�ة، أو قوم�ة، أو وطن�ة، أو س�اس�ة، أو عرق�ة، أو دین�ة  دولة س�اد�ة لتحقیق أهداف اق
   األخرى.
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 المزا�ا   .3

 
   الدائمة) ل�ةواإلعاقات الك  ،الدائمة اإلعاقات الجزئ�ة و ، نت�جة حادثمزا�ا الحوادث الشخص�ة (الوفاة  3-1

  
الحوادث    جدول مزا�ا  1-1-3لیها المنصوص علیها في  عمن الحاالت المؤمن  إلى إصا�ة تؤدي إلى أي    لهفي حالة تعرض المؤمن  

 .  الحوادث الشخص�ة جدول مزا�ا 1-1-3أو المستفید منه التعو�ض المنصوص عل�ه في  له، تسدد الشر�ة إلى المؤمن الشخص�ة
 
 حوادث الشخص�ةلا جدول مزا�ا  3-1-1

 
 األساسي:  التأمین من مبلغ ینص على التعو�ض في الحالة المؤمن علیها �نس�ة 

  
   نت�جة حادث. الوفاة 1

 %  100نت�جة الحوادث: ك أ.

 %  100م�اشرة للتعرض إلى عناصر الطب�عة �نت�جة م�اشرة للحوادث:  �نت�جةالوفاة  ب.

   الدائمة . اإلعاقة الكل�ة2
 %  100 لحوادث:نت�جة لك أ.

 %  100م�اشرة للحوادث:  �نت�جةة عناصر الطب� �نت�جة م�اشرة للتعرض لعالدائمة اإلعاقة الكل�ة  ب.

   الدائمة . اإلعاقة الجزئ�ة3
 األ�سر األ�من    

 % 60 % 70 العضو العلوي �الكامل  فقدان
 % 50 % 60 الید أو الساعد �الكامل  فقدان
 % 60 % 60 ��ة فوق الر  �الكامل السفليالطرف  نفقدا

 % 50 % 50 ة أو ما دون ذلك  الطرف السفلي �الكامل على مستوى الر��  فقدان
 % 40 % 40 القدم �الكامل  فقدان

 % 40 األذنین  االصمم التام، �لت 
 % 25 ال�صر �الكامل في أحد العینین  فقدان
 % 100 ال�صر �الكامل في �لتي العینین   فقدان
 % 100   دث قدرة على التحلا فقدان

 
�امل لذلك الطرف أو العضو. وفي حالة نقص   فقدانعتبر  � أو طرف  ال �مكن عالجه في أي عضو    الذيالوظ�في الكامل    الفقدان

 النس�ة المذ�ورة حسب نس�ة النقص الوظ�في.   تقلیلالقدرة الوظ�ف�ة، یتم 



  
Benefits

 

 12 

 
المنصو  نت�جة  الحوادث الشخص�ة  جدول مزا�ا    1-1-3في    أعاله  ف�ما سبقص علیها  في حالة حدوث واحد أو أكثر من الخسائر 

�إضافة التعو�ض الخاص �أي خسارة واحدة �حد أقصى    وث�قةإجمالي التعو�ض مستحق السداد �موجب هذه ال حادث واحد، یتم تحدید  
 األساسي.  التأمین % من مبلغ 100

 
 الشروط الخاصة   3-1-2
 

 یلي:   تعلق �مالن تسدد الشر�ة أي مزا�ا ف�ما ی  .1
 

اقة سوف تستمر في �افة الحاالت للمدة ال�اق�ة  إلى الشر�ة على أن اإلع  ي، إال عند تقد�م دلیل مرضالدائمة  �ة ة الكلاإلعاق )أ(
 ،  لهمن ح�اة المؤمن 

 في حالة نشأة أكثر من إصا�ة عن ذات الحادث،   له% من المبلغ المؤمن 100أكثر من  )ب(
األساسي. وتكون المزا�ا مستحقة السداد هي األعلى في الفئة التأمین  مبلغ    % من100  أكثر من فئة تصل إلى ما یز�د عن  )ت(

 ة. ذات الصل 
 

المؤمن .2 تعرض  الكل�ة    له  في حالة  التغط�ات  الدائمة  لإلعاقة  المزا�ا و�افة  تسدد  تلك اإلعاقة،  قبول  وفي حالة 
اإلعاقة  ، أو  ئمةئ�ة الداة الجز اإلعاقأو  ،  دثة حانت�جالوفاة  المزا�ا في حاالت الحوادث الشخص�ة (  1-3�موجب  

 . له )  ف�ما یتعلق �الشخص المؤمنالكل�ة الدائمة
) 12(  عشر  وتوث�قها لمدة ال تقل عن اثني دائمة  أو أي إعاقة جزئ�ة    دائمة  م تشخ�ص وتحدید أي إعاقة �ل�ةیت  .3

درة على القنطق، أو خسارة  للخسارة الكل�ة للمن بدا�ة اإلعاقة. وعلى الرغم من ذلك، �النس�ة (أ)    ةمتواصلشهًرا  
، و�جب أن یؤ�د  ةمتواصل  اً ) شهر 12ي عشر (مستمرة لمدة ال تقل عن اثن و ف�جب أن تكون متواصلة  التحدث  

أو الكل�ة للنطق و�جب استثناء أي من األس�اب النفس�ة، (ب) �النس�ة لحاالت   الدائمةالدلیل الطبي على الخسارة 
التي ال �مك اثني عشر (  رةستمتكون الخسارة من عالجها، �جب أن  الشلل  تقل عن    اً ) شهر 12ودائمة لمدة ال 

 اإلصا�ة �الشلل.  من بدا�ة  ةمتواصل
المؤمن    تفاقمفي حالة   .4 الشخص  دائه  ،لهمرض  البدن�ة  ،أو  الحال�ة  ، أو حالته  العقل�ة  �سبب   أو  الطب�ع�ة  غیر 

النس�ة من مبلغ   تحدید  یتم  �عد الحادث. و�تم  ادهور المرض الحاسي �حسب درجة ت ساألالتأمین  الحوادث،  لي 
الت البدن�ة أو العقل�ة غیر العاد�ة قبل الحادث حسب الدلیل تحدید درجة المرض أو الداء أو غیر ذلك من الحا

 الطبي. 
ل�ة، أو العقل�ة الحا  ،أو حالته البدن�ة  ،أو دائه  ،لهفي حالة ز�ادة عواقب الحادث �سبب مرض الشخص المؤمن   .5

تحدید إاألساسي  مین  التأمبلغ  نس�ة    �عتمد  فیها،  الحادث سیتسبب  ذلك  التي �ان  العواقب  ت   ذاعلى  تلك لم  كن 
، إذا ما �انت تلك الظروف نت�جة لحادث سابق  كالعیوب موجودة �الفعل. وال �سري ما سبق، على الرغم من ذل

 . وث�قةوجب الأو سوف �سدد �مالتأمین مبلغ ، والذي تم سداد لهوقع للمؤمن 
، تسدد حادث مؤمن عل�ه�  �سبب األس�اب الطب�ع�ة قبل تقی�م اإلعاقة النهائ�ة ف�ما یتعلق لهمن ة وفاة المؤ حالفي  .6
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عن   معقول  نحو  على  سداده  سیتم  �ان  ما  الدائمةالشر�ة  الكل�ة  الدائمةأو    اإلعاقة  الجزئ�ة  �موجب    اإلعاقة 
   (ب).1الشروط الخاصة   2-1-3في  الشروط الخاصة المنصوص علیها

العام  اكب ووجوده على متن شر�ات النقل على أن تحدث اإلصا�ة في أثناء ر�وب المؤمن له �ر عام) (الناقل ال ة حادث�جنت . الوفاة 7
 . 
 
 االستثناءات الخاصة  3-1-3

 
ى نحو الناشئة علتأمین  م عن أي من حاالت اللهف�ما یتعلق �أي من المؤمن  التأمین  �ة عن سداد مبلغ  مسؤوللن تتحمل الشر�ة أي  

 �سري على العدوى المكتس�ة طبً�ا أو تسمم م�اشر عن أي نوع من األمراض أو العدوى ال�كتیر�ة. وهذا االستثناء ال  غیر  ر أوم�اش
 . نت�جة حادث، �ما في ذلك العدوى التق�ح�ة، التي قد تؤدي إلى الجروح أو اإلصا�ات مالد
 
   الجثمان ترحیل 3-2
 

ف�ما یتعلق �الرسوم العاد�ة   وث�قةالجدول  في    لهالمنصوص  تأمین  مبلغ ال  قصاهولحد أ،  ي تحملمع مراعاة أتعوض الشر�ة المستفید،  
إلعادة  ال تحملها  تم  أثناء    لهالمؤمن    جثمان تي  في  الوفاة  حالة  في  �ختاره  الذي  البلد  الخاضعة  الإلى  المصار�ف  وتتضمن  رحلة. 

 .  الجثمان، أو األكفان، أو رسوم نقل رقهو ح، أالجثمانن�ط حصر، المصار�ف الخاصة بتحللتغط�ة، على سبیل المثال ال ال
 
 في بلد اإلقامة)   المنفعة تسري رسوم تعل�م األطفال ( 3-3
 

المؤمن   إلى طفل  الشر�ة  المؤمن    ، لهتسدد  الوصي على طفل  اللهأو  أو  أو    ل مسؤو ،  له،  التا�ع  عل�ه، حتى مبلغ   الوصياإلداري 
اإلعاقة  أو    نت�جة حادث  لهفي حالة وفاة المؤمن    لهخاصة �ابن المؤمن  لتعل�م الق برسوم ایتعل  ف�ما   وث�قةال  جدولالوارد في  تأمین  ال

الدائمةالكل�  الكتاب�ة الرسم�ة من  ة  �المستندات  المطال�ات مصحو�ة  المزا�ا �ل  . على أن تكون �افة  المؤهلة. وتستحق هذه  المدرسة 
 أقرب:   اة أیهماألحداث التال� قصى وتتوقف في أي من ) سنوات �حد أ5عام لمدة خمس (

 من عمره. ) 23(لعام الذي �ص�ح ف�ه الطفل في الثالثة والعشر�ن ا )أ(
 لعام الذي یتوقف ف�ه الطفل عن ارت�اد المدرسة المؤهلة طوال الوقت.  ا )ب(
 لطفل عن ارت�اد المدرسة المؤهلة. یتوقف ف�ه االعام الذي  )ت(

 
 . حد أقصىأطفال � ) 4( �ستحق سداد هذه المزا�ا لعدد أر�ع 

 االستثناءات الخاصة  3-3-1
 

 . یرتاد المدرسة المؤهلة طوال الوقت في وقت المطال�ة لهطفل المؤمن  إذا لم �كن تأمین�ة سداد أي مبلغ مسؤوللن تتحمل الشر�ة 
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 عالج األسنان)  متضمناً الحوادث والمرض ( –طارئة الطب�ة الالمصار�ف  3-4
 

عن المصار�ف الطب�ة   وث�قةال جدول المنصوص عل�ه في تأمین مبلغ ال أقصاهولحد  ،تحملأي  مع مراعاة، لهتعوض الشر�ة المؤمن 
أثناء  الخاضعة   تم تحملها في  التي  التي تعرض لها  الللتغط�ة  ال  لهالمؤمن  رحلة لعالج اإلصا�ة أو المرض  أثناء سر�ان  . وث�قةفي 

تكبد �افة المصار�ف في غضون ستة وعشر�ن ( انت   اً ) أسبوع26و�ن�غي  تار�خ  الممن  تغط�ة  ال  لهؤمن  هاء  . على أن وث�قة�موجب 
ة إلصا�ات التي تتعرض لها األسنان الطب�ع�ة السل�مة. ومصار�ف عالج األسنان الطارئ �كون عالج األسنان مقصور على عالج ا

  ) یوًما من زمان وتار�خ اإلصا�ة.30الخاضعة للتغط�ة هي تلك التي یتم تلقیها في غضون ثالثین (
 

عن عالجات األسنان   وث�قةال  جدول  المنصوص عل�ه في    تأمینمبلغ الولحد أقصاه  ،  تحملأي    مع مراعاة،  لهالمؤمن    تعوض الشر�ة
  مقدمة من قبل طبیب أسنان مؤهل قانوًنا. وفي حالة الحاجة إلى طب األسنان الطارئة، الستعادة وظ�فة األسنان وتخف�ف اآلالم وال

  تأمینال  من مبلغ  رحالت ، تعتبر هذه المصار�ف جزءً الالمرض أو اإلصا�ة في اثناء    لم نت�جةن أو تخف�ف األالستعادة وظائف األسنا
  ندوالر أمر�كي (مائتا   200یث �كون الحد الخاص �كل سن هو  ح� وفق ما ینص عل�ه في جدول المزا�ا    حادث مؤمن عل�هالخاص � 

 دوالر أمر�كي). 
 
 القیود الخاصة  3-4-1

 
 ة �ه.  إلى بلد اإلقامة الخاص لهالمؤمن  عودةسارة أو مصار�ف یتم تكبدها �عد أو عند  أي خ �ا عند�م المزالن یتم تق

  التعر�فات الخاصة 3-4-1
 

الطب  للتغط � المصار�ف  الخاضعة  الرسوم  ة  تعني  أثناء  �ة  في  تكبدها  تم  التي  والمعقولة  المؤمن  الالمعتادة  قبل  من  مقابل   لهرحلة 
 لمتا�ع. وتتضمن ما یلي: قبل الطبیب ا الموصى بها من االدو�ةالخدمات 

 
 خدمات الطبیب.  )أ(
  .تخدام غرفة العمل�اتاالحتجاز في المستشفى واس )ب(
 لعالجات واالخت�ارات المعمل�ة. ة السین�ة، أو ا) والفحص �األشعالوصفالتخدیر (�ما في ذلك  )ت(
   .خدمات اإلسعاف )ث(
   .�ةالجالعواألدو�ة ، والخدمات والعقاقیراألدو�ة،  )ج(
المنصوص عل�ه   لتأمیناالناتج عن اإلصا�ات التي تتعرض لها األسنان الطب�ع�ة السل�مة حسب مبلغ    ألسنانعالج ا )ح(

 .  وث�قةالجدول في 
 
 االستثناءات الخاصة  3-4-2
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 ف�ما یتعلق �ما یلي:   تأمین�ة التعو�ض عن أي مبلغ مسؤوللن تتحمل الشر�ة 
 

   . طب�عتها المصار�ف التي ال تكون طب�ة حصرً�ا في .1
   .ت الطب�ة المس�قةاالالح .2

 
 االحتجاز في المستشفى   3-5

، والمزا�ا الیوم�ة عن وث�قةال     ولجدن المنصوص عل�ه في  ی متأمبلغ الولحد أقصاه  ،  تحملأي    مع مراعاة  ،لهتعوض الشر�ة المؤمن  
و�بدأ في أثناء   لهة المؤمن  خارج بلد إقام   في المستشفى �سبب أي إصا�ة أو مرض �حدث   اً محتجز   اً مر�ض  لهكل یوم �عتبر المؤمن  

 از في المستشفى من قبل طبیب. . على أن یتم التوص�ة �مدة االحتجوث�قةسر�ان ال
   ر�زة �المستشفىاالحتجاز في وحدة العنا�ة الم  3-6
 

یوم  عن �ل  یوم�ة  المزا�ا  وال،  وث�قةال  جدول  المنصوص عل�ه في  ن  ی م تأمبلغ ال، عن  تحملأي    مع مراعاة،  لهتعوض الشر�ة المؤمن  
اإلصا�ة أو المرض و�موجب أي مدة است�عاد وفق ما ینص عل�ه  ف�ه في وحدة العنا�ة المر�زة في المستشفى �سبب    له�حتجز المؤمن  

عنا�ة . و�وصى �مدة االحتجاز في وحدة الوث�قةوتبدأ عند سر�ان ال  لهوما �حدث خارج البلد التي �ق�م فیها المؤمن    وث�قةال  جدولفي  
 من قبل الطبیب.  المر�زة

 
  المواسأةز�ارة  3-7
 

المؤمن   الشر�ة  أقصاه،  تحملأي    عاةمع مرا ،  لهتعوض  ال  ولحد  الن  ی متأمبلغ  احتجاز  ة�قوث المنصوص عل�ه في جدول  ، في حالة 
اره  إلحضار شخص �خت ) أ�ام بتكلفة غرفة فندق وتذ�رة طیران اقتصاد�ة ذهاب وعودة  5لمدة تز�د عن خمسة (  له الشخص المؤمن  

 . هت رحل خاللوحده  هل ن من و�لى بلد االحتجاز في المستشفى، إذا ما �ان المؤم لهالمؤمن 
 

 إلخالء الطبي في حاالت الطوارئ  ا 3-8
 
عن الرسوم المعقولة والمعتادة    وث�قةالجدول  المذ�ور في  ن  ی متأمبلغ ال   ولحد أقصاه،  تحملأي    مع مراعاة،  لهؤمن  شر�ة المتعوض ال 
. لهض إلى إخالء طارئ الزم للمؤمن  للتغط�ة والتي یتم تكبدها إذا ما أدت أي إصا�ة أو مر عة  ء الطبي الخاضن مصار�ف اإلخالع

 ستدعىو�   لهالمؤمن  أو مرض  ي �عتمد شدة أو طب�عة إصا�ة  بل خدمات المساعدة أو الطبیب الذ �صدر أمر �اإلخالء الطارئ من ق
 اإلخالء. 

 
 د اإلقامة) المزا�ا في بل  تسري عالج المتا�عة ( 3-9
 

عن الرسوم المعقولة  وث�قةالجدول المنصوص عل�ه في ن یمتألغ المب ولحد أقصاه  تحملأي  مع مراعاة، لهتعوض الشر�ة المؤمن 
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  عند عودته إلى بلد اإلقامة �عالج له�ف الطب�ة ما �عد االحتجاز في المستشفى التي یتكبدها المؤمن لمعتادة الخاصة �المصار وا
)  26بدها في غضون ستة وعشر�ن (أثناء رحلة. و�جب أن تكون �افة المصار�ف قد تم تك ا في ة التي تعرض لهمتا�عة لإلصا� 

 .  الفردي مین فترة التأأسبوًعا من تار�خ انتهاء 
 
 التعر�فات الخاصة   3-9-1

 
في بلد اإلقامة  لهؤمن ملتي یتحملها التعني المصار�ف االمصار�ف الطب�ة ما �عد االحتجاز في المستشفى الخاضعة للتغط�ة 

في المستشفى   له التي یوصي بها الطبیب المعالج �عد احتجاز المؤمنواألدو�ة لخدمات الخاص �ه في إطار عالج المتا�عة، ومقابل ا
 رحلة . وتتضمن ما یلي: ال�سبب إصا�ة أو مرض یتعرض له في خالل 

 
  .خدمات الطبیب )أ(
 ل�ات. خدام غرفة العماالحتجاز في المستشفى واست  )ب(
 عالجات واالخت�ارات المعمل�ة. ) والفحص �األشعة السین�ة، أو الالوصفالتخدیر (�ما في ذلك  )ت(
   .خدمات اإلسعاف )ث(
   .العالج�ةواألدو�ة ، والخدمات ری قاألدو�ة، والعقا )ج(

 
 االستثناءات الخاصة  3-9-2

 
 ي:  لق �ما یلف�ما یتع تأمین�ة التعو�ض عن أي مبلغ مسؤوللن تتحمل الشر�ة 

 
 في طب�عتها،   حصر�اً المصار�ف التي ال تكون طب�ة    )أ(
 یتم تكبدها في أثناء التواجد في رحلة.   المصار�ف التي )ب(

 
 ري في بلد اإلقامة) د اإلصا�ات (المزا�ا تسالمساعدة النفس�ة ما �ع  3-10

المؤمن   الشر�ة  مراعاة،  لهتعوض  أقصاه    تحملأي    مع  الولحد  عل� ن  ی متأمبلغ  في  المنصوص  المصار�ف    �قةث و ال  جدول  ه  عن 
ة �عالج متا�عة عن  عند عودته إلى بلد اإلقام  لهلخاضعة للتغط�ة التي یتكبدها المؤمن  المعقولة والمعتادة الخاصة �المساعدة النفس�ة ا

أسبوًعا من    )26التي تعرض لها في أثناء رحلة. و�جب أن تكون �افة المصار�ف قد تم تحملها في غضون ستة وعشر�ن (  اإلصا�ة
 .  الفردي  التأمینرة ر�خ نها�ة الفت تا
 
 التعر�فات الخاصة   3-10-1

 
في بلد اإلقامة مقابل خدمات العالج النفسي التي  لهمؤمن تعني المصار�ف التي یتكبدها ال المساعدة النفس�ة الخاضعة للتغط�ة

 . هفي أثناء رحلت  لهلها المؤمن في المستشفى �سبب إصا�ة تعرض  لهیوصي بها الطبیب �عد احتجاز المؤمن 
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 االستثناءات الخاصة   3-10-2
 

 ف�ما یتعلق �ما یلي:  ن ی م تأمبلغ �ة التعو�ض عن أي مسؤولة لن تتحمل الشر�
 حالة عدم وجود أي أدلة موضوع�ة أو أي اعتالل في الصحة العامة، ات في الفحوص )أ(
 المصار�ف التي ال تكون طب�ة حصرً�ا في طب�عتها،   )ب(
 رحلة. ال اثناءأثناء التواجد بدها في ي یتم تك�ف الت المصار  )ت(

 
  التأخر في الرحلة 3-11
 

عن أي من المصار�ف    وث�قةالجدول  المنصوص عل�ه في  ن  ی م تأمبلغ الولحد أقصاه    تحملأي    مع مراعاة،  لهض الشر�ة المؤمن  تعو 
منصوص عل�ه في طار الزمني ال�ما یز�د عن اإل  لهالخاصة �المؤمن    رحلةالالمعتادة الخاصة �المصار�ف اإلضاف�ة في حالة تأخر  

المعد /وو اإلجراءات الصناع�ة، أو سوء األحوال الجو�ة،  أ   ،نت�جة اإلضرا�ات  وث�قةالجدول   المزاأو عطل في  �ا للحد  ات. وتخضع 
 .  وث�قةالجدول األقصى في الساعة الوارد في 

 
 التعر�فات الخاصة   3-11-1
 

ل شر�ة النقل  یتم تحملها على نحو ضروري وغیر المقدمة من قب  ية الت م اقواإل مصار�ف الوج�اتأي من تعني  المصار�ف اإلضاف�ة
 . العامة أو أي طرف آخر مجاًنا

  
 الخاصة   االستثناءات 3-11-2
 

وال  أو سوء األح  ،أو إجراءت صناع�ة  ،ات� راضإذا ما نتج التأخیر عن أي إ  تأمین�ة التعو�ض عن أي مبلغ  مسؤوللن تتحمل الشر�ة  
 .  تهز رحلقبل حج  لهأو أي عطل في المعدات �كون معروًفا �النس�ة للمؤمن /و ،الجو�ة

 تأخر وصول األمتعة   3-12
 

المؤمن   الشر�ة  المصار�   لهتعوض  المعقولة  عن  مدة  ف  �عد  یتحملها  أقصاه  التحمل  التي  في جدول  ولحد  المنصوص عل�ه  المبلغ 
للبنود األ المشتر�ات الطارئة  عته، أو توجیهها إلى وجه أخرى، أو وضعها في تأخر وصول أمت   ساس�ة في حالةالمزا�ا عن أي من 

 مكان غیر المناسب من قبل شر�ة النقل. ال
 
 الشروط الخاصة   3-12-1
 

تقد�  )أ( ��جب  دلیل  وتخضع  م  مطال�ة  أي  النقل مع  مقدم خدمات  التأخیر من  استالم مسؤولتابي على  إلى  الشر�ة  �ة 
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 تحملها. ساس�ة التي تماإل�صاالت األصل�ة عن المصار�ف األ
 ال �جوز أن یز�د تأخر األمتعة عن الحد األقصى.    )ب(
لسلطات الحكوم�ة األخرى أساس للمطال�ة   تعتبر المصادرة أو الحجز الذي تمارسه سلطات الجمارك أو أي من اال  )ت(

 ف.�مقابل الخسائر أو المصار� 
ت�جة تأخر األمتعة في حالة  تم شرائها ن اس�ة التي ی ألست ااینظر فقط إلى المطال�ة ف�ما یتعلق �المال�س أو االحت�اج )ث(

 أ�ام من الوصول الفعلي إلى الوجهة. )4( ضون أر�عة شراء تلك األش�اء في غ
إخطاًرا رسمً�ا إلى شر�ة النقل    لهخر وصولها أو فقدت في مطار الوجهة، یوجه المؤمن  األمتعة قد تأ  إذا ما تبین أن  )ج(

 طار.  دلیل على اإلخ ذات الصلة على الفور. مع تقد�م
 

 تفو�ت المغادرة   3-13
 

مصار�ف المعتادة  ال  عن  وث�قةالجدول  المنصوص عل�ه في  ن  یمتأمبلغ الولحد أقصاه    تحملي  أ  مع مراعاة،  لهتعوض الشر�ة المؤمن  
تمكن المؤمن  في حالة عدم  هلالالزمة لإلقامة الالزمة، والمكالمات الهاتف�ة، والوج�ات، والنتقاالت العامة المحل�ة التي یتحملها المؤمن 

المحدد  له الوقت  في  المغادرة  نقطة  إلى  الوصول  االنتقاالتلل  من  في خدمات  �سبب عطل  العودة،  أو  الذهاب  رحلة  في  أو    رحلة 
 و عطل.أبها لحادث  لهتعرض الس�ارة التي �كون المؤمن 

  
 القیود الخاصة   3-13-1
 
 سم:  �موجب هذا الق نص على ما یلي �اعت�ارها شروط على التغط�ةی 
 

 األصل�ة في الوقت الموصى �ه أو قبله،   بوجود وقت �اف للوصول إلى وجهته له�جب أن �سمح المؤمن  )أ(
 على تأكید لسبب التأجیل و�لى أي مدى سیدوم من السلطة ذات الصلة.   هل�جب أن �حصل المؤمن (ب) 

 
 
   االستثناءات الخاصة 3-13-2

 
اع�ة التي �ان أو اإلجراءات الصن  ،عن أي مطال�ة تكون نت�جة أي من اإلضرا�ات تأمینلغ أي می  �ة صرفمسؤوللن تتحمل الشر�ة 

 رحلة. ال�عرف بها قبل حجز  لهالمؤمن 
 

 ة  إلغاء الرحل 3-14
 

المؤمن   الشر�ة  أقصاه    تحملأي    مع مراعاة،  لهتعوض  الولحد  في  ن  ی متأمبلغ  السفر   وث�قةالجدول  المنصوص عل�ه  تكال�ف  عن 
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قابلة التذ�رة غیر  ال  :استعادتها ، أي  لهؤمن  أو وافق على سدادها �موجب العقد والتي ال �مكن للم  لهالمؤمن    ة التي یتحملهاواإلقام
 رحلة ألي من األس�اب التال�ة: ال�إلغاء  لهالمؤمن  الالزم أو الحتمي أن �قوم للرد، إذا ما �ان من

 
 أو إصابته،  ،أو مرضه ،لهوفاة المؤمن  .1
أو    ،إلصا�ة أو المرضأو تعرضه ل  ،قد حجز للسفر معه  لهمل ممن �كون المؤمن  له في الع أو شر�ك    ،ب لهوفاة قر�  .2

 ینوي اإلقامة معه.  لهفي الخارج �ان المؤمن وفاة أو إصا�ة أو مرض أي قر�ب أو صدیق �ع�ش  
المؤمن   .3 استدعاء  حالة  المؤمن    لهفي  طلب  (ورفض  المحلفین  تأجیل  لهلخدمات  على  إلى االستدعاأو  )،  للحصول  ء 

 الحجر الصحي الجبري. قید  لهخبیر) أو وضع المؤمن شاهد محكمة �شاهد (ول�س �ال
منه ال�قاء �عد نشوب حر�ق، أو حدوث ف�ضان أو   لهصة �منزل المؤمن  في حالة طلبت الشرطة أو شر�ات التأمین الخا .4

 للمغادرة.  له ساعة قبل تار�خ خطة المؤمن 48في خالل  لهسرقة في منزل المؤمن 
 ه �إصا�ة أو مرض �قرر الطبیب أنها تهدد ح�اته. ، أو إصابت لهفي حالة وفاة قر�ب في بلد اإلقامة الخاص �المؤمن  .5

 
 
ة ئكجئئإلزئبضئ 3-14-1 ب  ؟ئ  ش

 
 في أي من الحاالت التال�ة:  تأمین�ة صرف أي مبلغ مسؤوللن تتحمل الشر�ة 

 
 في السفر،    لهعدم رغ�ة المؤمن  )أ(
ا )ب( النااإلضاف  لمصار�فأي من  المؤمن  �ة  المؤمن    �إخطار مقدم خدمات السفر، ما  لهتجة عن عدم ق�ام  �علم   له أن 

 رحلة ، ال�إلغاء 
قد علم بها أو �ان    لهما یتعلق �الحالة الصح�ة التي �كون المؤمن  لصح�ة أو أي مرض ف� رحلة �سبب الحالة االإلغاء   )ت(

ال بدء  بها قبل  �علم  المفترض أن  العمللهالمؤمن  و�سري هذا على  .  وث�قةمن  أو الشخص    ،، وأقار�ه، وشر�ائه في 
 رحلة ،  الفي  لهالشخص الذي �عتمد عل�ه المؤمن و  ،لهه المؤمن الذي �سافر مع

 أو الوالدة  مل الح )ث(
 
 قطع الرحلة   3-15
 

لسفر عن مصار�ف ا قةوث� الجدول المنصوص عل�ه في ن یمتأمبلغ الولحد أقصاه  تحملأي  مع مراعاة، لهتعوض الشر�ة المؤمن 
تذ�رة غیر  ال  :أي ،استعادتها لهعلى سدادها �موجب عقد، والتي ال �مكن للمؤمن  قد سددها أو وافق لهة التي �كون المؤمن واإلقام

 رحلة و�عود لبلد اإلقامة نت�جة ألي مما یلي:  ال لهقابلة للرد، إذا ما �ان من الضروري أو الحتمي أن �قطع المؤمن ال
 

 ، لهمؤمن وفاة ال .1
لسوء حالة   ظراً ن ب أنه من الضروري من الناح�ة الطب�ة أو إصابته، و�صدار توص�ة من الطبی  لهمرض المؤمن الة في ح .2
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 تحت رعا�ة وفي وجود الطبیب.  له. و�جب أن �كون المؤمن  تهرحل له�قطع المؤمن ن أ لهالمؤمن 
 أو   ،وفاة قر�ب .3
من الضروري من �اب    ة �حیث �كون الحالة المح�ط   حالتهم أو سوء  تعرض قر�ب لإلصا�ة أو المرض، وحدة وتدهور .4

 .   ته�شكل عادي أن �قطع الشخص رحلالحذر 
 

تأمین  إلى بلد اإلقامة �مبلغ ال لهى متن شر�ة نقل عامة إلعادة المؤمن ة طیران اقتصاد�ة ذهاب فقط علتمتد هذه المزا�ا لتغط�ة تذ�ر 
 .  وث�قةالجدول المنصوص عل�ه في 

 
 ت الخاصة  االستثناءا  3-15-1
 

 في أي من الحاالت التال�ة: ین تأم�ة صرف أي مبلغ مسؤوللن تتحمل الشر�ة 
 

الناتجة )أ( المؤمن    أي من المصار�ف اإلضاف�ة  المؤمن    لهعن عدم ق�ام  �علم   له �إخطار مقدم خدمات السفر، ما أن 
 ،  رحلةال�إلغاء 

قد علم بها أو �ان    له  كون المؤمنالصح�ة التي �   یتعلق �الحالة  رحلة �سبب الحالة الصح�ة أو أي مرض ف�ماالقطع   )ب(
ا المن  بدء  بها قبل  �علم  المؤمن  وث�قةلمفترض أن  العملأقا، و له. و�سري هذا على  أو الشخص    ،ر�ه، وشر�ائه في 

 ،   رحلةالفي  لهوالشخص الذي �عتمد عل�ه المؤمن  ،لهالذي �سافر معه المؤمن 
 .   رحلةالإلى قطع  لهلفعل واضطرار المؤمن اد ذلك �اس�ة في حالة سدتكلفة رحلة العودة األسا  )ت(
 وعدم عودته إلى بلد اإلقامة،  رحلةالإلى قطع  لهاضطرار المؤمن   )ث(
أو أر�ع وعشر�ن    رحلةال�ة  دافي ب   اً ) أسبوع28الحمل أو الوالدة إذا �ان الحمل في خالل ما یز�د عن ثمان وعشر�ن (  )ج(

تذاكر السفر والتأكید  ف (ما لم یتم التأكید على الحمل �عد تار�خ إصدار  عرو الممل المتعدد  في حالة الح  اً أسبوع)  24(
 . حلة حسب الضرورة الطب�ة) والتأكید على قطع الر لهعلى الحجز للمؤمن 

 
 

 إحالل العاملین و�عادة تنظ�مهم   3-16
 

عن مصار�ف السفر   وث�قةال  جدولفي    ص عل�هالمنصو ن  ی متأمبلغ الولحد أقصاه    تحملأي    مع مراعاة،  لهتعوض الشر�ة المؤمن  
ا حامل  �كون  التي  على    وث�قةلواإلقامة  وافق  أو  سددها  للسقد  �مكن  ال  والتي  عقد،  �موجب  ال  لهمؤمن  دادها  لحامل   وث�قةالتا�ع 

للردالتذ�رة غیر  ال   :استعادتها، أي المؤمن    ،قابلة  تكبدها الستبدال  تم  التي  المحل�ة  العامة  العمل  لهوالمواصالت  في  �سبب   �شر�ك 
  .العمل ل دون ق�امه برحلة على نحو �حو  لهو مرض، أو وفاة المؤمن إصا�ة، أ
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 القیود الخاصة   3-16-1
 

 الق�ام برحلة عمل في أي من الحاالت التال�ة:   لهمؤمن �حظر على ال
 

 السفر،  له ، ال �جوز للمؤمنلهإذا ما أوصى الطبیب أنه نظًرا لسوء حالة مرض أو إصا�ة المؤمن  )أ(
�طة �حیث �كون من األولى من �اب االحت�اط إلغاء أو شدة حالة مرض أو إصا�ة قر�ب أو سوء الحالة المحء  سو  )ب(

 .  العمل رحلة
 أو قر�ب له،   لهلمؤمن ة اوفا )ت(

 
 المصار�ف القانون�ة   3-17
 

ة أو سلطة  قبل أي حكومق الخطأ من طر� عن المز�ف أو ، نت�جة االعتقال لهتسدد الشر�ة المصار�ف القانون�ة التي یتحملها المؤمن 
 .وث�قةالجدول ص عل�ه في أجنب�ة �حد أقصى المبلغ المنصو 

 
 ض�اع األموال الشخص�ة   3-18

 
عن أي ض�اع أموال  وث�قةالجدول المنصوص عل�ه في  التأمینمبلغ ولحد أقصاه  تحملأي  مع مراعاة، لهمؤمن تعوض الشر�ة ال
 أو تحت س�طرته.   لهتكون في حوزة المؤمن  التية، أو السطو، و والناشئة عن السرق لهخاصة �المؤمن 

 
 اإلخطار الخاص �المطال�ة 3-18-1

 
ك إلى الشرطة التي تتمتع �االختصاص في  ) ساعة من اكتشاف ذل24أر�ع وعشر�ن ( �جب اإلبالغ عن ض�اع األموال في غضون 

 شرطة.  �ة رسم�ة من المكان ض�اع المال. على أن تكون المطال�ة مصحو�ة �مستندات �تاب 
 

 االستثناءات الخاصة  3-18-2
 

 �ة: في أي من الحاالت التال تأمین�ة التعو�ض عن أي مبلغ مسؤولالشر�ة لن تتحمل 
 

 الض�اع نت�جة الحجز أو المصادرة من قبل أي من الهیئات المؤسسة قانوًنا،   )أ(
 تشاف الخسارة،  ) ساعة من اك24الخسارة التي ال یتم إبالغ الشرطة عنها في غضون أر�ع وعشر�ن ( )ب(
 على تعو�ض عنها �موجب تأمین من مصدر آخر،  الخسارة التي من الممكن الحصول   )ت(
 مل�ة ت�ادل، أو خفض في الق�مة،  سبب خطأ، أو حذف، أو عالخسارة نت�جة النقص �  )ث(
 االختفاء الغامض،  )ج(
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 ض�اع مستندات السفر   3-19
المؤمن   التكلفة الخاصة    وث�قةال  جدولالمنصوص عل�ه في    تأمینلامبلغ  قصاه  د أ ولح  تحملأي    مع مراعاة،  لهتعوض الشر�ة  عن 

أ الطیران،  تذاكر  أو  السفر،  فاقد جواز  بدل  أو �الحصول على  السرقة  والناشئة عن  الصلة،  ذات  السفر  ذلك من مستندات  و غیر 
مة، والمكالمات لرسوم المعتادة لإلقامة الالز . وتتضمن التكال�ف التي من الممكن التعو�ض عنها الهرحلة عمل المؤمن  السطو خالل  

 �ة، والوج�ات، واالنتقاالت في المواصالت العامة المحل�ة. تفالها
 االستثناءات الخاصة  3-19-2
 

 في أي من الحاالت التال�ة:  تأمین�ة التعو�ض عن أي مبلغ مسؤوللن تتحمل الشر�ة 
 

 هیئات المؤسسة قانوًنا،  الض�اع نت�جة الحجز أو المصادرة من قبل أي من ال )أ(
 الممكن الحصول على تعو�ض عنها �موجب تأمین من مصدر آخر،  الخسارة التي من  )ب(
غیر ذلك من المستندات   أو  ،أو الكو�ونات  ،السندات  أو  ،أو ش�كات السفر  ،األوراق النقد�ةقد�ة، أو  ض�اع األموال الن  )ت(

 لسندات من أي نوع،  أو ا ،أو المخطوطات ،للتداول، أو سندات الملك�ة القابلة
ات السفر ما لم  أو مستند  ،أو رخصة الق�ادة  ،أو �طاقة الهو�ة   ،أو بدل فاقد �طاقة االئتمان  ،ض�اع �طاقات االئتمان )ث(

 ینص على ذلك في هذا القسم،  
 ة أو الخفض في التكال�ف، أو عمل�ة الم�ادل ،فذأو الح ،أو الخطأ ،الخسارة نت�جة النقص )ج(
 ساعة من اكتشافه،  ) 24الغ الشرطة عنه في غضون أر�ع وعشر�ن (الض�اع الذي ال یتم إب  )ح(
 االختفاء الغامض،  )خ(

 
 الالب توب   تضررأو ض�اع  3-20
 

الشر  المؤمن  تعوض  أقصاه    تحملأي    مع مراعاة،  له�ة  في    التأمینمبلغ  ولحد  أو   وث�قةال  جدولالمنصوص عل�ه  أي خسارة    عن 
، لم �عد  له�قع في أثناء رحلة المؤمن    رحلة.  إذا ما تبین، أنه نت�جة أي حادثالفي أثناء    لهأضرار في الالب توب الخاص �المؤمن  
 ح�ة االقتصاد�ة.  في اإلمكان إصالح الالب توب من النا

 
ات �موجب أي بدل عن استرجاع أو إصالح الالب توب أو تقد�م المدفوع  إخت�ارها  و�محض   تراه فق ما  و �جوز للشر�ة   .1

 ) شهًرا. 12عشر (جهزة الالب توب التي یز�د عمرها عن اثني اإلهالك العادي، وخفض ق�مة أ
الفند .2 إدارة  مثل  الصلة  ذات  السلطات  أو  الشر�ة  إبالغ  مكان  �جوز  في  �االختصاص  تتمتع  التي  الطیران  شر�ة  أو  ق 

المطال�ات  ) ساعة من الحادث24الض�اع عن ذلك في غضون أر�ع وعشر�ن ( تكون  �مستند رسمي    مرفقة. على أن 
 ي من تلك السلطات. كتاب 

 ، رقا�ة بدون الخطوات الالزمة لضمان عدم ترك الالب توب �افة  لهیتخذ المؤمن  .3
 ولكل رحلة.  له�ة فقط بالب توب واحد لكل مؤمن �سمح تحت هذه التغط .4
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 االستثناءات الخاصة  3-20-1
 

 عن أي مما یلي:   تأمینأي مبلغ  ة صرفمسؤوللن تتحمل الشر�ة 
 

لتدهور التدر�جي، أو الفیروسات، أو المشاكل الكامنة في الناجمة عن االستخدام العادي �سبب ا  ضراراألالخسارة أو   )أ(
  .الجهاز

 الناتجة عن عمل�ة اإلصالح، أو التنظ�ف، أو التغییر في الالب توب.  األضرار )ب(
  .جرالض�اع أو األضرار في الالب توب المستأ )ت(
الناشئة عل )ث( الثورات، أوالض�اع أو األضرار في الالب توب  أو الحروب    ى نحو م�اشر أو غیر م�اشر عن  التمرد، 

تق التي  اإلجراءات  أي من  أو  االنقال�ات،  أو  السلطات  األهل�ة،  بها  تعطیل  الحكوم�ة وم  إطار  أو    ،مكافحة  أو   ،في 
الحاالت من  أي  حدوث  عند  الحجز  ،الدفاع  اإلتال   ،أو  الصحي،  أو  الحجر  أو  الجمارك  لوائح  �موجب  أمر أو  ف 

أو التجارة غیر   ،أو النقل،  العامة، أو مخاطر مكافحة التهر�ب�ة أو  المصادرة الصادر من أي من السلطات الحكوم
   .ون�ةالقان 

 ض�اع أو أضرار الالب توب التي من الممكن التعو�ض عنها �موجب تأمین آخر أو من مصدر آخر.   )ج(
 .على نحو منفصلد، أو الذي یتم شحنه المرسل مقدًما، أو �البر�  لهتوب الخاص �المؤمن  ض�اع الالب )ح(
 �ضائع األعمال أو العینات أو المعدات من أي نوع.   ض�اع )خ(
 . أو األشرطة، أو ال�طاقات، أو االسطوانات أو غیر ذلك ،ةض�اع الب�انات المسجل )د(
  .�ات ت�ادل أو خفض في الق�مةأو حذف، أو عمل ،الض�اع �سبب التقصیر نت�جة أي خطأ )ذ(
 ) ساعة من اكتشاف هذا الض�اع. 24(م إخطار الشرطة عنه في غضون أر�ع وعشر�ن الض�اع الذي ال یت  )ر(
 الغامض.  االختفاء )ز(

 
 لها    تتعرضالشخص�ة أو أي أضرار األمتعة ض�اع األمتعة أو  3-21
 

 عن إحالل تكال�ف وث�قةالجدول المنصوص عل�ه في  نالتأمیمبلغ ولحد أقصاه  تحملأي  مع مراعاة، لهتعوض الشر�ة المؤمن 
�راكب بها �شر�ة النقل  لهفي أثناء وجود المؤمن  العامأو الخطأ في التوج�ه من قبل شر�ة النقل األمتعة أو محتو�اتها نت�جة السرقة،  

 . ةرحلالفي العام 
عن أي أضرار   وث�قةالجدول المنصوص عل�ه في  مین التأمبلغ ولحد أقصاه  تحملأي  مع مراعاة، �ذلك، لهتعوض الشر�ة المؤمن 

الشخص�ة مملو�ة  متعةاألعلى أن تكون األمتعة و   الفردي التأمینوجودة في األمتعة في أثناء فترة الشخص�ة الم األمتعة ي األمتعة أو ف
 رحلة.  الأو تصح�ه في خالل  لهللمؤمن 

 
 القیود الخاصة   3-21-1
 

 ،  وث�قةلوارد في جدول الا التأمینمبلغ ف�ما یتعلق �أي بند على المدفوع  التأمینمبلغ ال �جوز أن یز�د  )أ(
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 عمرها عن عام واحد.   الستعادة أو إصالح البنود التي ال یز�د تراه شر�ة سداد المدفوعات وفق ما �جوز لل )ب(
مدفوعات �موجب  أن تستعید أو تصلح األش�اء التي یز�د عمرها عن عام واحد أو أن تقدم    تراه �جوز للشر�ة وفق ما   )ت(

 ة، الق�م وانخفاضبدل اإلهالك العادي 
 ر: �جب أن �حدث الض�اع أو األضرا  )ث(
 

ى شر�ة النقل العامة، و�جب الحصول على دلیل �تابي لد   أوالشخص�ة في الفندق  األمتعة  في أثناء وجود األمتعة أو   .1
 ر�ة، أو على الض�اع من إدارة الفندق أو شر�ة النقل العامة، و�قدم الدلیل إلى الش

تتمتع �االختصاص في المكان بذلك الض�اع على أن یتم إبالغ الشرطة التي    الشخص�ة  األمتعةنت�جة سرقة األمتعة أو   .2
المستندات   /�محضر �تابي    مرفقةساعة من زمن الحادث. على أن تكون أي مطال�ة    )24في غضون أر�ع وعشر�ن (

 الكتاب�ة الالزمة من تلك الشرطة، 
 

 �ة.  الشخص�ة دون رقااألمتعة عة أو �افة اإلجراءات الالزمة لضمان عدم ترك األمت له یتخذ المؤمن )ج(
لسار�ة التي �مكن تحصیلها، إذا ما حدث في وقت هذا الشخص�ة على �افة التأمینات ا  األمتعةتز�د مزا�ا األمتعة و  )ح(

ومبلغ    التأمینمبلغ  ما بین    ملالتحالض�اع، أن تواجد تأمین ساري و�مكن الحصول عل�ه، تتحمل الشر�ة فقط فرق  
 الساري.   حملالت �ة التأمین األخرى �موجب التأمین الخاص �شر 

نقل أو  المستحق السداد من قبل شر�ة    أوتم سداده    تأمینمبلغ  الشخص�ة عن أي  األمتعة  تز�د المزا�ا عن األمتعة و  )خ(
 عن ذلك الض�اع.   مسؤولالغیر ال

و�تم الحصول  شرطة أو أي سلطة محل�ة أخرى أو �موجب المستندات  �جب توثیق أي ض�اع أو أضرار من قبل ال )د(
 .  لهالمؤمن علیها من قبل 

 في حالة ض�اع الجهاز، �جوز للشر�ة أن تختار أن:   )ذ(
 

 أو تعید الجهاز إلى ق�مته قبل الخسارة، أو   ي جزءلح أو تستبدل أتص .1
 تعوض عن الفرق ما بین ق�مة النقد للملك�ة قبل و�عد الخسارة.   .2

 
المجوهرات،    ،ثال ال الحصرعلى سبیل الم  ،�ما في ذلك  وث�قةوجد حد أقصى لكل بند منصوص عل�ه في جدول الی  )ر(

أو الفراء، أو البنود المحددة من   ،أو البالتین  ،أو الذهب  ،جزئً�ا من الفضة  وأوالساعات، واألش�اء المصنوعة �الكامل  
 ، و�امیرات الفیدیو. الفراء، والكامیرات �ما في ذلك الكامیرات ذات الصلة

 
 ة  االستثناءات الخاص 3-21-2

 
 عن:   تأمین�ة التعو�ض عن أي مبلغ لمسؤو لن تتحمل الشر�ة 

 
) أو الدراجات  اإلكسسواراتالطیور، أو السمك، أو الس�ارات (�ما في ذلك    أو: الحیوانات،  الفئات التال�ة من الممتلكات )أ(
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وأي أو  المر��ات،  أو  القوارب،  أو  أو    ال�خار�ة،  الجلید،  على  التزحلق  أدوات  أو  نقل   أو المنزل�ة،    متعةاألوسیلة 
  ، الالصقة أو القرن�ة، أو األسنان الصناع�ة   ت) أو العدساتا كسسوار لحاس�ات (�ما في ذلك البرامج واإل�كات، أو ااألنت 

األموال، أو األسهم، أو الموس�ق�ة، أو األدوات االستهالك�ة، أو    أو األطراف الصناع�ة، أو السماعات، أو األدوات
 التذاكر أو المستندات. 

النا )ب( األضرار  أو  العتةالخسارة  أو  التدر�جي،  التدهور  أو  العادي،  االستهالك  الف  نتجة عن  المشاكل    ،یروساتأو  أو 
 الكامنة. 

  .األضرار الناتجة عن أي عمل�ة إصالح أو تنظ�ف أو تغییر أي ممتلكات )ت(
 لمستأجرة.  الخسارة أو األضرار في المعدات ا )ث(
ر عن الثورات، أو التمردات، أو الحروب األهل�ة، ى نحو م�اشر أو غیر م�اشخسارة أو أضرار الممتلكات الناتجة عل )ج(

أو الدفاع عند    ،مكافحة  أو  ، في إطار تعطیل  الحكوم�ةو أي من اإلجراءات التي تقوم بها السلطات  أو االنقال�ات، أ
صادرة الصادر من أو الحجر الصحي، أو أمر الم  ،موجب لوائح الجماركأو اإلتالف �   ،أو الحجز  ،حدوث أي أمور

التهر�بأي من ا أو مخاطر مكافحة  العامة،  الحكوم�ة أو  النقل  ،لسلطات  التلوث    ،أو  أو  القانون�ة،  التجارة غیر  أو 
  .اإلشعاعي

 آخر.   ض�اع أو أضرار الالب توب التي من الممكن التعو�ض عنها �موجب تأمین آخر أو من مصدر )ح(
عن العنا�ة   له كان عام أو نت�جة عجز المؤمن  رقا�ة في أي مر��ة أو م  نت�جة تر�ها من دون   له ض�اع أمتعة المؤمن   )خ(

 تأمین تلك الممتلكات. وتوخي الحذر الواجب ل
   .فصلأو األش�اء المرسلة مقدًما أو �البر�د أو المشحونة على نحو من  ،، أو الهدا�ا التذ�ار�ةلهض�اع أمتعة المؤمن  )د(
 ، األعمال أو عینات�ضائع خسارة  )ذ(
 .اقات، أو االسطوانات أو غیر ذلكطة، أو ال�ط�انات المسجلة على األشر خسارة الب  )ر(
   .الناتجة األضرارالمشاكل أو  )ز(
  .التهر�ب أو التجارة غیر الشرع�ة )س(
 االختفاء الغامض  )ش(
أو )ص( الموس�ق�ة،  اآلالت  أو  الكامیرات،  أو  للكسر،  المعرضة  األش�اء  الممتلكات   تكسر  من  ذلك  غیر  أو  الرادیو، 

 المماثلة. 
 

 الطائرات   إختطاف 3-22

 
ساعة التي    24عن �ل    وث�قةالجدول  لمنصوص عل�ه في  ا  التأمینمبلغ  ولحد أقصاه    تحملأي    مع مراعاة،  لهالشر�ة المؤمن    تعوض

أو طاقمها، والتي �سافر    العاممن وسائل النقل    یتم فیها الس�طرة غیر القانون�ة أو الممارسة الخاطئة للس�طرة على طائرة أو غیر ذلك
 �نت�جة م�اشرة.   لهلمؤمن رحلة الخاصة �اال ، وفي الحاالت التي یتم من خاللها وقف اً ره راك� �اعت�ا لهیها المؤمن ف
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 اإلختطاف والفد�ة   3-23
ور في جدول الوث�قة عن خسارة  المؤمن عل�ه المذ�ولحد أقصاه ستقوم الشر�ة بتعو�ض الشخص المؤمن له، مع مراعاة أي تحمل، 

 �ة أثناء الرحلة:ا�ة عن الشخص المؤمن له أو �نت�جة م�اشرة إلى وقوع الحوادث التالتدفع من قبل أو �الن� أموال الفد�ة التي 
 

ستقوم الشر�ة بتعو�ض الشخص المؤمن له عن  –اإلختطاف والفد�ة، اإلختطاف أو االبتزاز المزعوم للشخص المؤمن له  .1
 شخص المؤمن له.موال الفد�ة التي تدفع من قبل أو �الن�ا�ة عن الخسارة أ

ة الناتجة عن تلف أو اختفاء أو التخص�ص  ستقوم الشر�ة بتعو�ض الشخص المؤمن له عن الخسار –النقل/ التسل�م  أثناء .2
 الخاطئ ألموال الفد�ة أثناء تسل�مها إلى األشخاص المطالبین بها. 

الوث�قة ودفعه  على تقد�مه في جدول  ض الشخص المؤمن له عن المبلغ المؤمن عل�ه المتفقستقوم الشر�ة بتعو� –المكافأة  .3
ات تقود للق�ض على الفرد (األفراد) المسؤول عن الخسارة  من قبل الشخص المؤمن له إلى أي شخص یبّلغ عن معلوم

 و�دانته.
غرض التحقیق في عمل�ة خطف أو ابتزاز أو  ستقوم الشر�ة بتعو�ض الشخص المؤمن له عن النفقات المتكبدة ل–النفقات  .4

أو االبتزاز  على أو إخالء سبیل أي شخص مؤمن له؛ شر�طة أن تكون عمل�ة اإلختطاف ل الفد�ة أو التفاوض دفع أموا
 مؤمن علیها. 

 
في الوث�قة �سبب  یوافق الشخص المؤمن له على تعو�ض الشر�ة عن أي دفعة تسددها والتي یتم التحدید على انها غیر مغط�ة تأمین�اً 

 تطبیق االستثناءات أعاله.
 
 لمسؤول�ة الشروط السا�قة ل 3-23-1

 ولئك الذین یتصرفون �الن�ا�ة عنه على دفع أموال الفد�ة.كشرط سابق لمسؤول�ة الشر�ة، یوافق الشخص المؤمن له أو أ )أ(
یلتزم الشخص المؤمن له أو أولئك في حال خطف أو ابتزاز الشخص المؤمن له أثناء الرحلة وقبل دفع أي أموال فد�ة،  )ب(

 جهد لـ:الن�ا�ة عنه ببذل �ل الذین یتصرفون � 
 التقر�ر �أن اإلختطاف قد وقع فعًال؛ .1
طي فوري للشر�ة مع آخر المستجدات الدور�ة وفي الوقت المناسب في آٍن واحٍد مع وقوع تقد�م إشعار شفهي وخ .2

 النشاط أثناء الحادثة؛ و 
ك �أنه في  لمسألة في حال بدا ذللمحل�ة أو المالئمة التي لها اختصاص قضائي على اإبالغ و�الة فرض القانون ا .3

 مصلحة الشخص المؤمن له. 
ه �افة الجهود الممكنة لعدم اإلفصاح عن وجود الوث�قة. و�طبق هذا الشرط أ�ضًا على السر�ة: سیبذل الشخص المؤمن ل  )ج(

 امل الوث�قة.أي تحمل او تأمین آخر قد �ملكه الشخص المؤمن له أو ح
 
 

 
 إشعار المطال�ة الخاص  3-23-2
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). و�جب على حامل  25-4نفعة ى هذه النفقات مقدمًا من قبل قسم خدمة المساعدة والدعم (انظر المب التفو�ض والمصادقة عل�ج
الشر�ة مسؤولة  الوث�قة إبالغنا في أقرب وقت ممكن في حال وقوع أي عمل�ة خطف أو ابتزاز سینتج عنها هكذا مطال�ة. ولن تكون 

 م حامل الوث�قة �إبالغنا في أقرب وقت ممكن. لیتم فرضها ف�ما لو قا عن أي رسوم إضاف�ة متكبدة لم �كن 
 
 ة تعریفات خاص 3-23-3

اإلختطاف �عني أي حادثة متعلق �سلسلة من حوادث الق�ض أو االحتجاز أو النقل �القوة أو �الخداع لشخص مؤمن له واحد (أو 
 غرض المطال�ة �أموال الفد�ة.حد أو أشخاص متعاونین لناء قاصر من قبل والد�ه/ والدیها) من قبل شخص واأكثر) (�استث 

 
ل�ة �أموال الفد�ة والذي یرسل للمؤمن له لقتل أو إیذاء المؤمن له جسد�ًا أو لخطفه، شر�طة أال  �عني أي تهدید لغرض المطا  االبتزاز

 الذي تم تهدیده فعل�ًا. لتهدید أو خالف ذلك أال تكون في حوزة المؤمن له �كون قد تم نقل أموال الفد�ة في وقت ا
 

الفائدة   أموال الفد�ة، صافي �افة المستردات، التي س�كون الشخص    تعني إجمالي  اإلختطاف والفدیة   21-4الخسارة ألغراض ھذه 
ل�مها �سبب أي عمل�ة خطف، أو خطف أو ابتزاز  ) خسرها أثناء تس2) دفعها �سبب أي عمل�ة خطف أو ابتزاز؛ أو (1المؤمن له قد (

 م.مزعو 
 

الفد�ة ظ تعني    أموال  في  خسرها  قد  �كون  أو  دفعها  له  المؤمن  الشخص  على  یتعین  أموال  البند  أي  في  المذ�ورة  الظروف    1ل 
النقد�ة أو السندات المال�ة أو  (أثناء النقل/ التسل�م) أعاله. و�تضمن مصطلح "األموال" المستخدم هنا الم�الغ 2(اإلختطاف والفد�ة) أو 

 ادلة ألي أوراق مال�ة أو ممتلكات أو خدمات. أو الق�مة السوق�ة الع الس�ائك الذهب�ة
 
 
 
 
 ت خاصة استثناءا  3-23-4

 لن تكون الشر�ة مسؤولة عن تعو�ض أي مبلغ مؤمن عل�ه �سبب:
 

ص المؤمن له أو أي شخص مفوض من قبل تصرفات احت�ال�ة أو مخادعة أو إجرام�ة من قبل حامل الوث�قة أو الشخ  )أ(
 .له �حفظ أموال الفد�ة الشخص المؤمن

 هیئة حكوم�ة.مصادرة أو انتزاع المكافأة أو أموال الفد�ة من قبل أي سلطة أو  )ب(
 لن تطبق هذه الفائدة في بلد إقامة الشخص المؤمن له.   )ج(

 
 

 �ة الشخص�ة مسؤولال 3-24
 

أو   ،رارمقابل األض وث�قةالول جدالمنصوص عل�ه في  التأمینمبلغ ولحد أقصاه ، ملتحأي  مع مراعاة، لهتسدد الشر�ة إلى المؤمن 
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أو تفضي إلى وفاة   ،عنها قانونً�ا نت�جة أعماله التي تؤدي إلى َإصا�ة والً مسؤ  لهأو المصار�ف القانون�ة التي �كون المؤمن  ،التسو�ة
 حاالت التال�ة: أو خسارة أو اإلضرار �ممتلكات الغیر، في أي من ال ،شخص آخر

 
 �ة.  ة وفي المناطق الجغرافرحل الإذا ما حدث ذلك في أثناء  .1
 رفع مطال�ة أو دعوى في المناطق الجغراف�ة، و  .2
 .  الفردي تأمینقع في أثناء فترة الاألحداث التي ت  .3

 
 القیود الخاصة  1 -3-24
 

أال   )أ( للسداد  �شرط  أو  ئ �خط  لهالمؤمن    �عترفینص  منمسؤوله  الغیر  تجاه  �تاب�ة   �اته  موافقة  على  الحصول  دون 
  مس�قة من الشر�ة.

تقد�م أي عر  )ب( �جوز  المؤمن  ال  قبل  تعو�ض من  أو  أو مدفوعات،  تعهد،  أو  الحصو   لهض،  ل على موافقة من دون 
 كتاب�ة مس�قة من الشر�ة.  

 
 اإلخطار الخاص �المطال�ة  2 -3-24
 

المؤمن   )أ( الشر�ة إخطار   له�عطي  �ا  اً �تاب�   اً إلى  التي من شأنها  �حتوي على  الحاالت  �أي من  الحالة  تفاصیل  أن فة 
 رحلة. الیوًما من انتهاء  )30( ثالثین غضون  تؤدي إلى مطال�ة في

 أو العمل�ات إلى الشر�ة في أقرب وقت ممكن.  /طا�ات، واالستدعاءات و�جب توج�ه �افة الخ  )ب(
المؤمن    )ت( �اسم  الدفاع وتسو�ة أي مطال�ات  للشر�ة  الش  له�حق  �الحر�ة في إجراء أي لمصلحة  الشر�ة  وتتمتع  ر�ة. 

  أو تسو�ة أي مطال�ات. إجراءات
المؤمن    )ث( إلى  تسدد  أن  وقت آلخر  للشر�ة من  المطلو   له�جوز  تم المبلغ  التي  األضرار  ناقص  المطال�ة،  لتسو�ة  ب 

 ها �موجب السداد. �ة �خالف التكال�ف والمصار�ف التي یتم تحملمسؤولل الشر�ة أي مسدادها �الفعل. و�عدها ال تتح
الساري. وتعتبر �افة األضرار والتسو�ات  التأمینمبلغ إلى  عند الوصول لهالمؤمن  ینتهي حق الشر�ة في الدفاع عن  )ج(

 ول�س �اإلضافة له في جدول المزا�ا.  التأمین مبلغ ل�ف والمصار�ف القانون�ة جزء من والتكا
التي ال الدول التي �سمح فیها القانون بذلك. وفي الدول    فقط على  له�سري واجب الشر�ة في الدفاع عن المؤمن    )ح(

أي تفو�ض مسبق، عن تكال�ف   ، �موجبله، تعوض الشر�ة المؤمن  لهانون للشر�ة �الدفاع عن المؤمن  �سمح فیها الق
 الدفاع عنه. 

 
 االستثناءات الخاصة   3 -3-24
 

 عن:   تأمین�ة عن سداد أي مبلغ مسؤولال تتحمل الشر�ة أي 
 

 .يمعه على نحو عاد �مینأو أي من أقار�ه المق لهإصا�ة یتعرض لها المؤمن أي  )أ(
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 ن العمل أو في أثنائه. سواء الناشئة ع وث�قةإصا�ة أي من العاملین التا�عین لحاملي ال )ب(
الناشئة   )ت( اإلصا�ات  أو  الممتلكات  أضرار  أو  المؤمن  عن  خسارة  المؤمن    لهملك�ة  استخدام  أو  ح�ازته  أي   لهأو  أو 

واستخ لكرافان،  عنه  �الن�ا�ة  المدفوع/دام  المر��ة  المتحر�ة (�خالف    م�كان�ك�اً ة  أو  الكراسي  أو  الجولف،  عر�ات 
الم�اه    من اآلالت الجو�ة األخرى) �خالف المر��ات المدفوعة �الید أو التي ت�حر في  المم�كنة)، أو الطائرات أو أي

  .اإلقل�م�ة) أو الحیوانات
ستشارات المهن�ة و أعماله أو أي من اال، ألهلعقارات أو اإلصا�ة الناشئة عن عمل المؤمن  الخسارة أو األضرار في ا )ث(

  .المقدمة من قبله
أو تفر�غ الس�ارات    ،أو تحمیل  ،أو استخدام  ،أو ص�انة  ،اإلصا�ات الناشئة عن ملك�ة  أو  ،خسارة أو أضرار العقارات )ج(

  .والمر��ات ال�حر�ة، أو الطائرات، و�افة وسائل االنتقاالت البر�ة، لهالخاصة �المؤمن 
 .لهفعل متعمد أو خبیث للمؤمن  �ات الناتجة عن أير الممتلكات أو اإلصاخسارة أو أضرا )ح(
 .�ة في غ�اب هذا العقدمسؤولذه التنشأ هأي عقود، ما لم   )خ(
ختصاص داخل  األحكام، غیر المقدمة، في الحالة األولى، أو التي ال یتم الحصول علیها من أي محكمة تتمتع �اال )د(

 ، وال  له�ة المؤمن مسؤولتؤدي إلى  تيور المأو أي بلد تحدث ف�ه األالكو�ت 
 أو االنتقام�ة.  ،أو الزائدة ،أو النموذج�ة ،أو األضرار العقاب�ة ، اءاتأو الجز  ،أي مطال�ة �الغرامات )ذ(

 
 أو الكوارث الطب�ع�ة  /واإلرهاب   –اإلقامة  تمدید 3-25
 

عن اإلقامة الالزمة،   وث�قةال جدول  �ه في  لالمنصوص ع  التأمینمبلغ  ولحد أقصاه    تحملأي    مع مراعاة،  لهة المؤمن  تعوض الشر�
تكبدها من قبل المؤمن  والمكالمات الهاتف�ة، و  یتم  �عد    لهلمد رحلة عمل المؤمن    لهالوج�ات، ومصار�ف النقل العامة المحل�ة التي 

النتقاالت العامة التي تم شرائها أو اودة إلى نقطة المغادرة أو بلد اإلقامة إذا ما تم منعه من العودة � الع  التار�خ المحجوز �الفعل لرحلة
 الكوارث الطب�ع�ة. أو  /و ودة إلى بلد اإلقامة �سبب اإلرهاب حجزها أو التأكید علیها للع

 
 اإلخطار الخاص �المطال�ة  3-25-1
 

 ). 26-3خدمة المساعدة (انظر المزا�ا ین�غي تفو�ض هذه المصار�ف مقدًما من قبل 
رث الطب�ع�ة التي تؤدي إلى  الكواأو    /وأعمال اإلرهاب    –أقرب وقت ممكن في حالة مد اإلقامة    ي على الفور ف  له�خطرنا المؤمن  

في حالة ق�ام �ة عن أي من الرسوم اإلضاف�ة التي تم تحملها والتي �ان من الممكن تجنبها  مسؤولوال تتحمل الشر�ة أي  المطال�ة.  
 . �إخطارنا على الفور في أقرب وقت ممكن لهالمؤمن 

 
 أو الكوارث الطب�ع�ة /اإلرهاب و  –�قة النقل البدیلة ر ط 3-26
 

عن مصار�ف االنتقاالت  وث�قةالجدول المنصوص عل�ه في  التأمینمبلغ ولحد أقصاه  تحملأي  مع مراعاة، له�ة المؤمن تعوض الشر 
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الت العامة التي اشتراها، أو احتفظ قالتغییر االنتقاالت العامة في حالة منعه من الحصول على االنت  لهن العامة، التي تحملها المؤم
 أو الكوارث الطب�ع�ة. /لى بلد اإلقامة �سبب أحداث اإلرهاب وبها، أو تم التأكید علیها إ

 
 اإلخطار الخاص �المطال�ة  3-26-1
 

 ). 26-3ة المساعدة (انظر المزا�ا �جب تفو�ض هذه المصار�ف مقدًما من قبل خدم
أو الكوارث الطب�ع�ة التي  /واإلرهاب   –رب وقت ممكن في حالة أي من سبل االنتقاالت البدیلة أق على الفور في له�خطرنا المؤمن 

ن تجنبها في  �ة عن أي من الرسوم اإلضاف�ة التي تم تحملها والتي �ان من الممكمسؤولتؤدي إلى المطال�ة. وال تتحمل الشر�ة أي 
 مكن. ت م�إخطارنا على الفور في أقرب وق  لهحالة ق�ام المؤمن 

 
 سند الكفالة  27.3

من قبل أي حكومة او سلطة أجنب�ة    الخاطئالكاذي او  ند الكفالة المتكبدة نت�جة اإلعتقال  تكال�ف سستعوض الشر�ة المؤمن له عن  
 الى حد أقصاه المبلغ المبین في جدول المزا�ا.

 دید الحروب السلبي  تم 28.3
 

  االستثناءات الموحدة   .3  ادناه  3رقم    االستثناءالوث�قة والمتفق عل�ه أنه یتم حذف  هذه    مقابل قسط تأمین إضافي، من المفهوم �موجب
 ) أ�ام �عد االندالع �ي یتمكن المؤمن له من مغادرة البالد. 7�الكامل لمدة س�عة (

 
) أ�ام �سلم  7ل س�عة (دیل األسعار السار�ة �موجب هذه الوث�قة �موجب إرسال إخطار �تابي قب �جوز للشر�ة إلغاء هذه الوث�قة أو تع

البر   إلى له عبر  یرسل  أو  الوث�قة  في حامل  أنه،  ینص على  الشر�ة،  في سجالت  له مسجل  �النس�ة  آخر عنوان معروف  �د على 
ق�ة من مدة الوث�قة األساس�ة. على أن یتم هذا اإللغاء من دون  ) أ�ام، �سري هذا التغییر في المدة ال�ا7غضون ما ال �قل عن س�عة (

 ر�ة أو الناشئة قبل ذلك.  ل �أي من المطال�ات السااإلخال
 
من المفهوم والمتفق عل�ه أن التغط�ة �موجب هذه الوث�قة ال تسري إذا ما نتجت إصا�ة المؤمن له أو وفاته �شكل     -اءات  االستثن 

 شار�ته الفعالة في أي من األحداث التال�ة:  م�اشر أو غیر م�اشر عن م
 

اوات (سواء تم إعالن الحرب أم ال)، أو الحرب ، أو العد�ةاألجنب   العدائ�ةعمال  ألا�ه الحرب، والغزوات، أو  عمل�ات الحرب أو ما �ش
أو االنقال�ات العسكر�ة أو أي    األهل�ة، أو التمرد، أو الثورات، أو العص�ان، أو أعمال الشغب، أو العص�ان المدني، أو المؤامرات،

فرض األحكام العرف�ة، أو    أي من الحاالت التي تحدد إعالن أو  ف�ة، أو حاالت الحصار، أوانقالب على السلطة، أو األحكام العر 
و  حالة الحصار، أو الحجز، أو الحجر الصحي، أو لوائح الجمارك، أو التوطین �موجب أمر صادر من أي من السلطات الحكوم�ة أ

 العامة أو المحل�ة.  
 

 ن في بلدهم األصلي. رب السلبي دوًما للمواطنی �غض النظر عن أي مما سبق، �ستثنى تمدید الح
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 إلرهاب  تمدید ا 29.3
 

 �الكامل:  ادناهاالستثناء مقابل قسط تأمین إضافي، من المفهوم �موجب هذه الوث�قة والمتفق عل�ه أنه یتم حذف 
 

أ�ام �سلم )  7إخطار �تابي قبل س�عة (الوث�قة أو تعدیل األسعار السار�ة �موجب هذه الوث�قة �موجب إرسال    �جوز للشر�ة إلغاء هذه
یرس أو  الوث�قة  حامل  في  إلى  أنه،  ینص على  الشر�ة،  في سجالت  له مسجل  �النس�ة  آخر عنوان معروف  البر�د على  له عبر  ل 

ء من دون في المدة ال�اق�ة من مدة الوث�قة األساس�ة. على أن یتم هذا اإللغا  ) أ�ام، �سري هذا التغییر7غضون ما ال �قل عن س�عة (
 لك.  لمطال�ات السار�ة أو الناشئة قبل ذاإلخالل �أي من ا

 
من المفهوم والمتفق عل�ه أن التغط�ة �موجب هذه الوث�قة ال تسري إذا ما نتجت إصا�ة المؤمن له أو وفاته �شكل     -االستثناءات  
 یر م�اشر عن مشار�ته الفعالة في أي من أحداث اإلرهاب.  م�اشر أو غ

 
 الي الحد اإلجم

 
تتحمل الشر�ة م المبلغ اإلجمالي  جدول  الي المنصوص عل�ه في  سؤول�ة أي مبلغ یز�د عن الحد اإلجمال  الوث�قة. وفي حالة ز�ادة 

عن   الوث�قة  هذه  �موجب  المقدمة  التغط�ة  �سبب  السداد  مستحقة  التعو�ضات  من لكافة  األقصى  الحد  �كون  اإلجمالي،  الحد  هذا 
لك. و�تم تحدید النس�ة من خالل قسم  س�ة من التعو�ض مستحق السداد دون ذأي من المؤمن لهم هو ن التعو�ض مستحق السداد إلى  

 الحد اإلجمالي على المبلغ اإلجمالي لكافة التعو�ضات. 
 
 
 
 

 خدمة المساعدة   30.3
 

 ساعة   24مساعدة على مدار ال
  001 817 826 7276رقم الهاتف: 

 : تقدم خدمة المساعدة الخدمات التال�ة
 

 رة  خدمات ما قبل المغاد
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للمؤمن   �جوز  المغادرة،  الخطرة،    لهقبل  المواقع  المعلومات عن  تقدم  التي  المساعدة  �خدمة  اللقاحاالتصال  ومتطل�ات ومتطل�ات   ،
العامة عن التأشیرات، والمعلومات  السفر  األحوال الجو�ة، واإلدارات الحكوم�ة، وتحذیرات الخدمات الخاصة عن    جوازات السفر أو 

الطب�ة الخاصة في الطر�ق (أي الغسیل الكلوي، والكراسي المتحر�ة، الخ) إذا  وترتب خدمة المساعدة �ذلك العنا�ة  إلى مواقع معینة.  
 لزم األمر.

 
 السفر الطارئ  و�الة

تقد�م خدمة على  المساعدة  خدمة  المؤمن    توافق  إلى  السفر  مدار    له و�الة  ا  24على  �حجوزات  یتعلق  ف�ما  الجو�ة  ساعة  لخطوط 
�استخدام    لهسداد مقابل تذاكر الطیران وغیر ذلك من خدمات السفر الخاصة �المؤمن  و�جوز �ذلك لخدمة المساعدة ترتیب    والفنادق.

�المؤمن   الخاصة  االئتمان  علله�طاقات  الحصول  ترتیب  �ذلك  و�جوز  أو .  الطیران  شر�ة  ش�اب�ك  في  مقدًما  المدفوعة  التذاكر  ى 
 .هلن خالل خدمة المساعدة إلى المؤمن ر�د أو البر�د السر�ع متسل�مها �الب 

  
 المساعدة العامة  

للمؤمن   �النس�ة  والتواصل  للترجمة  نقطة مر�ز�ة  المساعدة  تقد�م   لهتعتبر خدمة  المساعدة على  الطوارئ. وتوافق خدمة   في حاالت 
�ة، والمترجمین، ومقدمي الخدمات ل�ات، والو�االت الحكومعن الحصول على الخدمات المتاحة من القنص  لهاالستشارات إلى المؤمن  

التغط�ة �موجب  ال التأمین، وتوثیق  تنسیق  المساعدة  تقدم خدمة  الممكن أن تساعد في مشاكل السفر. و�اإلضافة إلى ذلك،  تي من 
المدفوعات  وث�قةال ضمان  ا  مع  �طاقات  على  ورسوم  للمزا�ا،  والمستحقین  الطب�ة  الخدمات  مقدمي  المؤمن  إلى  وتنسی لهئتمان  ق  ، 

 إلى بلد اإلقامة.  لهتسهیل إیداع المطال�ات عند عودة المؤمن ل  ا، وترجمتها المدفوعات، وتوث�قه
 

 المساعدة الطب�ة  
إلى حادث، أو إصا�ة، أو مرض، تتصل خدمة   لهلتعرض المؤمن    ما أن یتم إخطار خدمة المساعدة �الحالة الطب�ة الطارئة الناتجة

المالمساعدة   أو  الطب�ة  المؤمن  �المرافق  فیها  یتواجد  التي  اإلجراءات  و ،  لهواقع  أفضل  لتحدید  الموقع  ذلك  في  الطبیب  مع  تتواصل 
األ �طبیب  االتصال  الممكن  مناسً�ا، من  ذلك  �ان  و�ذا  األمر،  لزم  ما  و�ذا  اتخاذها.  �المؤمن  الممكن  الخاص  في    لهسرة  للمساعدة 

بتنظ�م االستجا�ة إلى الحالة الطب�ة خاذها. و�عدها تقوم خدمة المساعدة  اءات التي من الممكن ات التوصل إلى قرار حول أفضل اإلجر 
التوص�ة   الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  �ما  یلزم،  �ما  والق�ام  وت   وأالطارئة،  المحلي  الطبیب  خدمات  احتجاز تأمین  رتیب 

 في المستشفى.  لهالمؤمن 
 

 اإلخالء الطبي  
إلى موقع آخر للعالج أو عودة المؤمن    لهمناسب نقل المؤمن  أنه من ال  ،في رأیها  ،دمة المساعدةلهیئة الطب�ة الخاصة �خإذا ما رأت ا

المناس�ة    له �السبل  واالستعانة  اإلخالء،  بترتیب  المساعدة  خدمة  تقوم  اإلقامة،  بلد  الحصر  إلى  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  �ما 
 أو غیر ذلك من السبل المناس�ة.  ،أو السكك الحدید�ة ،ام العاإلسعاف الجوي، والطائرات 

 
 الجثمان ترحیل 
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ة سار�   وث�قةإلى بلد اإلقامة، عند الوفاة، على أن تكون ال  لهخدمة المساعدة على اتخاذ الترتی�ات الالزمة إلعادة جثة المؤمن  توافق  
 في وقت الوفاة. 

 المساعدة القانون�ة 
�ات الناشئة  مسؤولم�ة الناتجة عن النت�جة أي من األحداث اإلجرا  لهق�ض  أو تعرضه لخطر إلقاء ال   لهفي حالة الق�ض على المؤمن  

المؤمن   المؤمن  لهعن  إلى  محامي  بتقد�م  األمر،  لزم  ما  إذا  المساعدة،  خدمة  تقوم  المؤمن    له،  أي    لهلتمثیل  اإلجراءات   منفي 
 القانون�ة الالزمة. 
 لمفقود  جواز السفر ا  وأ األمتعة المفقودة 

، تحاول خدمة المساعدة  لهخدمات المساعدة �ض�اع أمتعة أو جواز سفر المؤمن  خطر  أ، و اإلقامة  خارج بلد  لهلمؤمن  إذا ما �ان ا
 وتقد�م التوجیهات لالستبدال. ة من خالل االتصال �السلطات المختصة المشار� لهتقد�م المساعدة إلى المؤمن 

 
 ات المقدمة  التحو�الت النقد�ة الطارئة والدفع 

 
النق�جوز لخ المدفوعات  ترتیب  المساعدة  المؤمن  دمة  إلى  �طاقات    لهد�ة  �ما في ذلك  المصادر،  ،  االئتمانمن خالل مجموعة من 

وو  والقنصل�ات،  والبنوك،  المساعدة�والفنادق،  خدمة  وتقدم  یونیون.  الخاصة  ا  سترن  االئتمان  �طاقات  تسهیالت  تكمل  التي  لخدمات 
 ساعدة إلى التأكید على االئتمان.  الئتمان التي تتم من خالل خدمة المخضع معامالت �طاقات ا. وت له�المؤمن 

 
 �ة  مسؤولإخالء ال

أو القانون�ة �الن�ا�ة عن    �ةصفته الطب � ، یتصرف األخصائي الطبي أو المحامي المقترح من قبل خدمة المساعدة  في جم�ع األحوال
تتحمل خدمة المساع  لهالمؤمن   الممنوحة من قبل األخصائي    من االستشارات الطب�ة أو القانون�ة�ة عن أي  مسؤولدة أي  فقط. وال 

شأ عن ین �ة �سبب أي قرار قانوني أو قرار آخر  مسؤولالعودة إلى خدمة المساعدة وتحمیلها ال  لهالطبي أو المحامي. وال �جوز للمؤمن  
 ذلك. 

 
المؤمن   قامت  مسؤول  لهیتحمل  التي  الخدمات  تكال�ف  �الترت �ة  المساعدة  للمؤمن  خدمة  لها  المسلهیب  خدمة  وتحصل  على .  اعدة 

األخرى أو غیر    لهأو �طاقات ائتمان المؤمن    /مستحًقا لها، و  لهالتأمین األخرى، التي �كون المؤمن    وث�قةمن مزا�ا  أي    وأ  /و  وث�قةال
 بل تلك الخدمات. ، لت�سیر سداد مقالهصور الضمانات المال�ة المقدمة من قبل المؤمن ن ذلك م



  
Uniform Exclusions 

 ستثناءات الموحدة  اال .4

 
 �ة قانون�ة ناشئة على نحو م�اشر أو غیر م�اشر عن:  مسؤولأي خسارة، أو أضرار أو أي  قةوث� ال تغطي ال

 
   .المس�قة الحاالت .1
 وهو عاقل أو مجنون،  لذلك لنفسه، أو االنتحار، أو أي محاولة ص اإلصا�ات المتعمدة التي یتسبب فیها الشخ .2
األهل� الحر  .3 الحروب  أو  الوب،  أو  االنقال�ات،  أو  الغزو،  أو  أو  ة،  الحكوم�ة  االنقال�ات  أو  العسكر�ة،  القوة  استخدام  أو  ثورات، 

یر م�اشر إلى رد فعل أو تلوث نووي غ  العسكر�ة، أو استخدام أو تسر�ب أو تهر�ب المواد النوو�ة �ما ینشأ على نحو م�اشر أو
أو الك�ماو�ة، أو تسرب المواد المسب�ة  مراض، أو السامة، أو البیولوج�ة،  ام للمواد المسب�ة لألأو إشعاعي. أي انتشار أو استخد

 أو السامة، أو البیولوج�ة، أو الك�م�ائ�ة.  ،لألمراض
 ؛الفعل اإلرهابي .4
وفي هذه الحالة،   المسلحة في أي بلد أو هیئة دول�ة، سواء في حاالت السلم أو الحرب،ت  في القوا  لهأي مدة �خدم فیها المؤمن   .5

 ، القسط التأمیني �النس�ة والتناسب عن أي مدة خدمة.  وث�قةقبل حامل ال د الشر�ة، بناء على إخطار �تابي منتعی 
المؤمن   .6 تسمم  نت�جة  علیها  التعاقد  أو  تكبدها  یتم  التي  تأثیر    لهالخسارة  لم  الأو  ما  المخدرة  استشارة � مواد  على  بناء  ذلك  كن 

 الطبیب. 
خسارة   .7 أسهمأي  الذي  السبب  المؤمن    �كون  محاولة  هو  غیر   ،الرتكاب  لهفیها  األعمال  من  أي  في  المتعمدة  المشار�ة  أو 

  .لهالمؤمن  علىأو مقاومة إلقاء الق�ض  ،أو محاولة انتهاك للقانون  ،أو أي انتهاك ،القانون�ة
ستثناءات، على سبیل المثال ال  ، وتتضمن االاً ه راك� ناتجة عن التحلیق �طائرة أو أي جهاز للمالحة الجو�ة إال �اعت�ار   رةأي خسا .8

   .ن على التشغیل، وفر�ق الطاقمو والقائم ،الط�ارون  ،رالحص
 الحصول على التأشیرة المطلو�ة.  معد .9

   .صرفالأي من التكال�ف التي تم تكبدها نت�جة التذبذب في أسعار  .10
  .طط المكافآتاء السداد �استخدام خأثن من التكال�ف التي تم تكبدها في  أي  .11
 .  10-3، و9-3، و3-3، ف�ما عدا المزا�ا لهأي من المصار�ف التي تم تكبدها في بلد اإلقامة الخاصة �المؤمن  .12
  .نت�جة حادثح�ة الناتجة عن الجروح � العدوى ال�كتیر�ة ف�ما عدا العدوى التق .13
  .قالفت  .14
أو أي من الشر�ات التا�عة لحامل  وث�قةالن�ا�ة عن (أ) حامل الجرة أو یتم تشغیلها من قبل أو � ائرة مملو�ة أو مستأط على السفر .15

 أو أي من أقار�ه.  له، أو (ب) المؤمن وث�قةال
�راكب    لهن  ر�وب المؤم  ءاثن التغط�ة ف�ما یتعلق �ق�ادة الطائرة مقصورة على اإلصا�ات التي تحدث في أثناء تلك الرحالت في أ .16

 وف�ما یت�ع خط طیران له جدول معین.   ،أو فرد من الطاقم) أو على متنس �ط�ار، أو قائم على التشغیل، (ولكن ل� 
أو على متن (أ) أي من الس�ارات المشار�ة في الس�اقات، أو اخت�ارات السرعة، أو اخت�ارات   ،أو الر�وب �راكب في  ،الغوص .17

 عراض�ة. األكرو�ات�ة، أو الق�ادة االست  لمستخدمة في الحر�اتمن المر��ات اي التحمل، أو (ب) أ
العدوى االنتهاز�ة أو األورام الخبیثة. أو أي من الحاالت المرض�ة، إذا ما تم، في وقت المطال�ة، تشخ�ص  أي مطال�ة تنشأ عن   .18
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المؤمن   المكتس  لهحالة  المناعة  نقص  "متالزمة  اإلیدز  من  �عاني  الم   ب"�اعت�اره  من  أي  �اإلأو  المتعلقة  أو  ضاعفات  یدز، 
  .ب�ة في اخت�ار دم "فیروس نقص المناعة"الحصول على نت�جة إ�جا

المؤمن   .19 لها  یتعرض  األماكن   له أ ي خسارة  التزحلق في  أو  الخطرة،  أو األنشطة  المحترفة،  الر�اضات  في  أثناء مشار�ته  في 
 الداخل�ة أو الخارج�ة.  

العقل�ة .20 ذلأو    ، العصب�ة  أو  ،االضطرا�ات  في  �ما  اضالعاطف�ة،  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  واضطرا�ات  ك  القلق،  طرا�ات 
الشخص�ة، واضطرا�ات  التأثیر�ة،  واالضطرا�ات  النفس�ة،  واالضطرا�ات  واالضطرا�ات   الطعام،  المواد،  إدمان  واضطرا�ات 

ة العضو�ة، والتخلف واالضطرا�ات العقل�   ا�ات التعدیل،طر الجسد�ة، واضطرا�ات االنفصال، واالضطرا�ات النفس�ة الجنس�ة، واض
 .10-3توحد ف�ما عدا ما ینص عل�ه في المزا�ا العقلي، وال

بذلك، أو السعي للحصول على عنا�ة طب�ة أو    لهالمؤمن  سفر   .21 الق�ام  تقد�م االستشارات الطب�ة له لعدم  الذي على الرغم من 
   .ته للق�ام بذلكأو عند عدم مالءملة رحالها قبل ص� استشارة في الحاالت الطرف�ة التي تم تشخ

أو عواقب أو مضاعفات ذلك، أو   ،و الحاالت القلب�ة، أو الوعائ�ة، أو القلب�ة الوعائ�ة، أو الدماغ�ة الوعائ�ةأي من األمراض أ .22
 التي من الممكن من وجهة نظر الطبیب المعین من قبل الشر�ة تكون متعلقة بذلك.  

على استشارة طب�ة أو عالج    لهلمؤمن  أو المتعلقة بذلك، في حالة حصول اة �ارتفاع ضغط الدم  ب�ة المتعلقلطأي من الحاالت ا .23
 رحلة ، وال(�ما في ذلك األدو�ة) لعالج ضغط الدم لمدة عامین قبل بدء 

أو توث�قها    م اعتمادهایتأو العالجات �ما في ذلك مدة االحتجاز في المستشفى، والتي لم �كن موصى بها ولم  واألدو�ة  الخدمات   .24
   .ل طبیبة من الناح�ة الطب�ة من قب ها ضرور� �اعت�ار 

الفحوصات الطب�ة الروتین�ة وغیر ذلك والتي ال توجد لها أعراض أو اعتالل في الصحة العامة، والتشخ�ص المعملي أو األشعة   .25
 أو حضوره.   تصال �طبیبالالسین�ة ف�ما عدا ما �كون في إطار اإلعاقة التي تم التأكید علیها �موجب ا

  .دا ما �كون نت�جة الحوادث، أو التجمیل�ة ف�ما عاإلخت�ار�ةت الجراحا .26
العنا�ة �األسنان، ف�ما عدا ما �كون نت�جة اإلصا�ات أو األمراض لألسنان الصح�حة الطب�ع�ة الناتجة عن الحوادث في أثناء  .27

 . وث�قةسر�ان ال
  .عن ذلكالناتجة  ت الناشئة أواالوالح نت�جة حادثاألمور غیر الطب�ع�ة  .28
أو تسطح األقدام (الفالت فوت) أو الكالو،   ،أو اإلرهاق  ،علق �األقدام التي تعاني من الضعفالمصار�ف التي تم تكبدها ف�ما یت .29

  .أو أظافر القدم
  .تشخ�ص وعالج حب الش�اب .30
 ح�ح�ة األخرى.  احات التصر ذلك من الجر غی أو  /إعادة تقس�م الط�قة تحت المخاط�ة و  ،انحراف الحاجز، �ما في ذلك .31
 المتخصصون في مجال الطب تجر�ب�ة. زراعة األعضاء التي یراها  .32
 . �ما في ذلك الفحوصات والتحصینات نالطب�عیی العنا�ة �األطفال   .33
 م.الرعا�ة الممولة �شكل عا أوفي المستشف�ات الخاصة داخل بلد اإلقامة عند توافر الخدمات  أوالعنا�ة الطب�ة  .34
 علیها رسوم على نحو عادي. ة أو الخدمات التي ال تحتسب � الحكوم ىستشفالمدم في العالج المق  .35
الالصقة .36 العدسات  أو  تؤدي    ،النظارات،  لم  ما  بتر�یبها،  أو  بوصفها �عالج  الخاصة  والفحوص  السماعات،  أو   إصا�ة  أي أو 
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  .19-3 وفق ما ینص عل�ه في المزا�امرض إلى خلل في الرؤ�ة أو السمع أو 
النساء والوالدة والحاالت ذات الصلة، �ما في ذلك الخدمات   ألطفال الناتجة عن ذلك، واإلجهاض، أو أمراضووالدة ا  الحمل، .37

الخاصة بتشخ�ص وعالج العقم أو غیر ذلك من المشاكل المتعلقة �عدم القدرة على اإلنجاب، أو تحدید النسل �ما في   واألدو�ة
 جراح�ة.  الذلك اإلجراءات واألجهزة 

أو أي من األمراض والحاالت  /واسم اإلیدز أو فیروس نقص المناعة  حاالت التي تنتقل �ممارسة الجنس والمعروفة � مراض والاأل .38
  .ذات الصلة �ما في ذلك أي مشتقات أو تغییرات علیها، �غض النظر عن ��ف�ة اإلصا�ة أو السبب في المرض

 �ة. لألسلحة النوو�ة، أو الك�ماو�ة أو البیولوج ، أو مزودتاجر مخدراتو أي إرهابي أو عضو في جماعة إرهاب�ة، أ .39
 ز�رة القرم.الشمال�ة أو ش�ه ج أو أیران أو سور�ا أو السودان أو �ور�اأو السفر فعل�ا في أو إلى أو عبر �و�ا  لسفرلتخط�ط ال(أ)   .40

 .إلى أو عبر أفغانستان، أو العراقداخل أو السفر (ب) 
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   دةالنصوص الموح .5
 

 تار�خ السر�ان   .1

مر العمل بها حتى . و�عد سر�انها، �ست وث�قةالجدول  صوص عل�ه في  المن   وث�قةفي تار�خ سر�ان ال  وث�قةتسري هذه ال
 . وث�قةص �التوقیت المحلي �عنوان حامل ال 12.01. وتبدأ �افة فترات التغط�ة وتنتهي في الساعة وث�قةتار�خ انتهاء ال

 
 ساط التأمین أق .2

أو قبل ذلك. و�عتمد    استحقاقهاتار�خ  في    وث�قةاد �افة أقساط التأمین والضرائب السار�ة من قبل حامل السد�ستحق  
التأ �القسط  الخاص  لفترات    وث�قةمین  والمعدل  التقدیري  المبلغ  المختارة"العلى  و"الخطة  في    رحلة  جدول  المعرفة 

. و�تم احتساب مقابل �افة  وث�قةت في تار�خ انتهاء الحالر الف عن �افة فترات  الكش  وث�قةمن حامل ال  ب. و�طلوث�قةال
 ین المعدلة بناء على ذلك. أقساط التأم

 
 مین الفردي تار�خ سر�ان التأ .3

�اعت�اره  صاخ�عتبر األش اللهمن المؤمن    م المستحقین للضم  المسجلون المعلنون من    الموظفون هم    وث�قةم في هذه 
ط�ة ف�ما ، تبدأ التغوث�قةفي تار�خ سر�ان ال  وث�قةإلى ال  له انضمام المؤمن  ة  إلى الشر�ة. وفي حال  وث�قةقبل حامل ال

م بدا�ة له. و�ص�ح األشخاص المستحقین اإلضافیین من المؤمن  وث�قةسر�ان الالمذ�ور في تار�خ    لهیتعلق �المؤمن  
ال حامل  و�طلب من  للشر�ة.  تفاصیلهم  إعالن  المش�الك  وث�قةمن  فلهؤمن  ف عن  اإلضافیین  المنصوص ي  م  المدد 

 . وث�قةال جدولعلیها في 
 

 دي  توار�خ فسخ التأمین الفر  .4

 
 ر في أي من التوار�خ التال�ة أیهم أقرب: م على الفو لهتنتهي تغط�ة أي من المؤمن 

 من عمره.  )70(  سن الس�عین لهتار�خ بلوغ المؤمن  )أ(
 ،  وث�قةتار�خ فسخ ال )ب(
 المسجلین.   ینظفالمو ل�س من  لهلمؤمن التار�خ الذي �ص�ح ف�ه ا )ت(

 ال�ات السار�ة الناشئة قبل تار�خ الفسخ.  على أن �كون هذا الفسخ من دون اإلخالل �أي من المط
 

 روط التجدید  ش .5
ال تجدید  قسط    وث�قة�جوز  سداد  �موجب  الشر�ة  وقت    التأمین�موافقة  في  السار�ة  الشر�ة  أسعار  على  بناء  مقدًما 

 التجدید.
 

 وث�قةال سر�انإعادة  .6
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من    وث�قةلل  إعادة سر�ان ط التأمین أو أي  ألي سبب لعدم سداد قسط التأمین، یتم أي قبول تالي لقس  وث�قةاء التهعند ان
فقط وفق    قبل تار�خ    تهاسلطالشر�ة  �عد  لها  التعرض  یتم  التي  الناشئة عن اإلصا�ة  الخسارة  فقط  التقدیر�ة وتغطي 

 .  السر�ان إعادة
 

 اإللغاء   .7

حامل البوا�صة   ) یوًما من تقد�م إخطار �تابي إلى30في غضون ثالثین (  وث�قةغاء الإلفي أي وقت،    ،للشر�ة  �جوز
ر عنوان مسجل لدى الشر�ة. و�تم اإللغاء من دون اإلخالل �أي من المطال�ات السار�ة  أو إرساله عبر البر�د على آخ

خطار �تابي إلى  رسال إ�موجب إ  ة�قوث إلغاء ال  ي أي وقت،، فوث�قةأو الخسارة التي تحدث قبل ذلك. و�جوز لحامل ال
 ل على الشر�ة أو �البر�د على:  ) یوًما یرس30الشر�ة قبل ثالثین (

 
 إخطار إلغاء  –دث والصحة إدارة الحوا

 شر�ة الخل�ج للتأمین و�عادة التأمین        
 ،   24518ص.ب. 

 الكو�ت
 +  1802080 965ت: 

 لى من تسدد المزا�ا إ .8

 الة إلى الموصى لهم حیث تسدد المزا�ا في هذه الح  له(إال في حالة وفاة المؤمن    لهالشر�ة المزا�ا إلى المؤمن  د  تسد
للمؤمن   أو  لهالتا�عین  عنهمسؤولال،  أو  ون  عل�ه،  مراعاة)،  األوص�اء  أقصاه،  تحملأي    مع  التأمین    ولحد  مبلغ 

لتي تقدمها الشر�ة مع تحري النوا�ا الحسنة، �موجب  ا  . وتعفي أي من المدفوعاتوث�قةالجدول  المنصوص عل�ه في  
 المدفوعات.  النصوص، الشر�ة من التزاماتها في إطار

 
 ص الطبي  الفح  .9

�موجب القانون،    اً �الحق في تشر�ح الجثة في حالة الوفاة ما لم �كن ذلك ممنوع  ، على نفقتها الخاصة  ،تتمتع الشر�ة
 .  وث�قةن الالزم إجراء ذلك في إطار البت في المطال�ة �موجب هذه الم متى ترى الشر�ة أنه لهن أو في فحص المؤم

 
 السنوي  وث�قةال التأمین في تار�خ التغیر في أسعار قسط .10

خطار �تابي قبل ثالثین  رسال إ، �موجب إوث�قة�جوز للشر�ة، في أي وقت، تغییر أسعار أقساط التأمین ف�ما یتعلق �ال
 ي یتم إرساله أو إرساله �البر�د على آخر عنوان مسجل للشر�ة. لذوا وث�قةًما إلى حامل ال) یو 30(
 

 وث�قة إقرارات حامل ال .11

ال�حا المذ�ورة في  ع  وث�قةفظ حامل  الفترات  ، االسم األخیر، واالسم األول، وث�قةالجدول  لى و�قدم إلى الشر�ة، في 
 . وث�قةغط�ة �موجب هذه اللت م الخاضعین للهمن المؤمن العمل، والراتب والجنس�ة الخاصة �كل و والسن، 
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 الفحص والمراجعة  .12
وفي غضون ثالث   وث�قةفي أي وقت خالل مدة ال  ةوث�قتعلق �الف�ما ی   وث�قة�سمح للشر�ة �فحص سجالت حامل ال

، أیهم �أتي  وث�قةال  أو حتى صدور تعدیل أو تسو�ة نهائ�ة لكافة المطال�ات �موجب هذه  وث�قة) سنوات من انتهاء ال3(
 الحًقا. 

 إلجراءات القانون�ة ا .13

) یوًما �عد تقد�م دلیل �تابي  60لستین (نتهاء مدة اقبل ا  وث�قةال �جوز اتخاذ أي إجراء قانوني لالسترداد ف�ما یتعلق �ال
) سنوات من 3. وال �جوز اتخاذ أي إجراء قانوني �عد انتهاء مدة ثالث (وث�قةعلى الخسارة �موجب متطل�ات هذه ال

  على الخسارة المطلوب تقد�مه. بي تقد�م الدلیل الكتا
 

 وث�قة االلتزام بنصوص ال .14
 إلى إ�طال �افة المطال�ات الواردة �موجبها.  وث�قةدة في هذه اللنصوص الوار یؤدي العجز عن االلتزام �كافة ا

 
 التوافق مع التشر�عات  .15

، مع التشر�عات الخاصة  وث�قةالوالتي تتعارض، في تار�خ سر�ان  ،  وث�قةیتم تعدیل أي من النصوص الواردة في هذه ال
 األدنى من متطل�ات تلك التشر�عات.  ءم مع الحد ، �حیث تتالوث�قة�جهات االختصاص القانوني التي تصدر فیها ال

 
 عدم اإلحالل محل تعو�ضات العامل  .16

 ن العامل التعو�ضي.  بدیًال وال تؤثر على متطل�ات أي تغط�ة �موجب تأمی  وث�قةال تعتبر ال
 

 لنزاعات وا الشكاوى  .17

 ، یرجى االتصال على: وث�قةفي حالة وجود أي شكوى، ف�ما یتعلق بهذه ال
   ة العمالءمجموعة خدم

 الخل�ج للتأمین و�عادة التأمینشر�ة 
 الكو�ت 13106صفاة  24518الصندوق البر�دي  الكو�تشارع أحمد الجابر, شرق, 

 1802080 965+ت: 
 travel@gig.com.kw البر�د االلكتروني:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:travel@gig.com.kw
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 استثناء العقو�ات االقتصاد�ة 
ذ هــــذه الوث�قـــــة ســــر�ان أي قـــــانون أو قــــرار علــــى شــــر�ة التـــــأمین، شــــر�تها األم، او شــــر�تها المســــ�طرة عنـــــد نفــــاي حــــال فــــ 

ــت �عــــد ذلــــ  ــي أي وقــ ــر قــــانوني  ك،أو فــ ــة غیــ ــب هــــذه الوث�قــ ــات �موجــ ــأمیني أو دفــــع المطال�ــ ــاء التــ ــ�ح تقــــد�م الغطــ و�ذا أصــ
ذلــــــك فــــــإن الشــــــر�ة لــــــن تقــــــدم التغط�ــــــة  أو أي قــــــانون آخــــــر �حــــــول دون  لحظــــــر أو العقو�ــــــات المفروضــــــةكونــــــه ینتهــــــك ا

ــة مطا ــدفع أ�ــ ــن تــ ــؤول�ة ولــ ــة مســ ــل أ�ــ ــن تتحمــ ــة ولــ ــؤمن لــــ التأمین�ــ ــن المــ ــدفاع عــ ــوم �الــ ــن تقــ ــات ولــ ــات ه ل�ــ ــة دفعــ ــدم أ�ــ او تقــ
نـــــافع أخـــــرى ممـــــا ذ�ـــــرت  فـــــي لتكـــــال�ف الـــــدفاع او تقـــــدم أي شـــــكل مـــــن اشـــــكال الكفالـــــة ن�ا�ـــــة عـــــن المـــــؤمن لـــــه او اي م

 تغط�ة أو الدفعة تتعارض مع  مضمون ذلك القانون أو القرار النافذ.هذه الوث�قة إذا �انت هذه ال
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ــائر أو و�ـــــ تخضـــــع إ�ـــــه أي جـــــي لقـــــوانین العق ــذه الوث�قـــــة تغط�ـــــة أي خســـ ــذا الســـــبب، ال تشـــــمل هـــ ات األمر�ك�ـــــة. ولهـــ

ــر م�اشــــر أ ــكل م�اشــــر أو غیــ ــدمات ناتجــــة �شــ ــؤول�ة أو منــــافع أو خــ ــا�ات أو أضــــرار أو مســ ــل �ــــأي مــــن اصــ و تتصــ
ــرحالت المخطــــــط لهــــــا أو التــــــي اتجهــــــت  ــى أو عبــــــر �و�ــــــا أو إیــــــران أالــــ �ور�ــــــا  الســــــودان أو و ســــــور�ا أوفعل�ــــــًا إلــــ

ــا�ات أو ل� الشـــــما ــائر أو اصـــ ــة أي خســـ ــة تغط�ـــ ــذه الوث�قـــ ــمل هـــ ــى ذلـــــك، ال تشـــ ــافة إلـــ ــرم. �اإلضـــ ــرة القـــ ــ�ه جز�ـــ ة أو شـــ
�ور�ـــــــا الشـــــــمال�ة أو شـــــــ�ه جز�ـــــــرة القـــــــرم. دان أو الســـــــو أضـــــــرار أو مســـــــؤول�ة لســـــــكان �و�ـــــــا أو إیـــــــران أو ســـــــور�ا أو 

ــا�ات أو أضـــــرار أو مســـــؤول�ة قان ة أي خســـــائر وأخیـــــًرا، لـــــن تغطـــــي هـــــذه الوث�قـــــ  �ـــــة مســـــتمرة �شـــــكل م�اشـــــر ون أو اصـــ
ــه داعــــم  ــى أنــ ــول بهــــا علــ ــة المعمــ ــوائم المراق�ــــة الحكوم�ــ ــي قــ ــة مــــذ�ور فــ ــرد أو هیئــ ــن جانــــب أي فــ ــر مــ ــر م�اشــ أو غیــ

أو االتجــــــــار �ال�شــــــــر أو أعمـــــــال القرصــــــــنة أو عمل�ــــــــات انتشـــــــار أســــــــلحة الــــــــدمار لإلرهـــــــاب أو تهر�ــــــــب المخـــــــدرات 
 لخبیثة أو انتهاكات حقوق اإلنسان.ا مة المنظمة أو األنشطة اإللكترون�ةمل أو الجر� الشا
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لشر�ة �معالجة الب�انات الخاصة المحدد على ق�ام ا له�موجب تحر�ر هذه االستمارة أو إبرام عقد التأمین هذا، یوافق المؤمن 
اإلدار�ة، و�وجه خاص في  و   ر ذلك من األغراض القانون�ة،المذ�ور �غرض تقد�م منتجات وخدمات التأمین، وغی   له�المؤمن  

 المحدد.  لهمعالجة أي من الب�انات الشخص�ة الحساسة الخاصة �المؤمن 
 

ثال ال الحصر مجموعة  ب�انات إلى الغیر �ما في ذلك على سبیل المالمحدد على ق�ام الشر�ة بتقد�م هذه ال   لهیوافق المؤمن  
�قدم الذین  وأولئك  شر الشر�ات،  إلى  والخدمات  المنتجات  الجهات    ،التأمین  �ةون  أو  الشر�ات  مجموعات  من  أي  أو 

 ومكانه المختار المذ�ور أو خارجها.  ،محلهو ،  لهالتنظ�م�ة الواقع في بلد المؤمن 
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