
الرشوط واألحكام      1  

ترافل
إیزي

الشروط
واألحكام



الرشوط واألحكام      1  
الرشوط واألحكام      1  

ترافل إيزي شكًرا لكم

على اختياركم خطة التأمين الصحي على الزائر الصادرة عن 
شركة من التأمين، فالتثقوا بأننا بجانبكم دائما في أي 

وقت متى احتجتمونا.

يرجي الحرص على تخصيص جزء من وقتكم لقراءة هذا 
 الكتيب وشهادة التأمين أثناء السفر المرفقة معه، حيث 

توضح هذه الوثيقة كيفية تقديم المطالبات إذا كنت 
ترغب في تغيير مستوى تعطيتك أو كان لديك أي 

استفسارات يرجى التواصل معنا عبر مركز االتصاالت على 
800SUKOON )785666( الرقم

نشكرك ونتمنى لك السالمة واالستمتاع برحلة آمنة.

الخطة االساسيةخطة النخبةاملنافع
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50دوالر

3,000دوالر

300دوالر

250دوالر

50دوالر
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12ساعة
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الخطة العائلية
الخطة الفردية

السنوية

الخطة العائلیة

السنویة*

 برت االطراف او الوفاء جراء حادث

مبا يف ذذلك حاالت الشلل )التام(

النفقات الطبية يف حالة االمراض 

والحوادث الطارئة مبلغ التحمل

رعاية االسنان يف حاالت الطواري 

مبلغ التحمل

االخالء الطبي يف  حاالت الطواري

الرسوم القانونية

املسؤولية الشخصية 

فوات رحلة املغادرة /الرحلة الرابطة

سند الكفالة

مساعدة عيل مدار الساعة

الحامية املنزلية

تحدد حدود الخطة العائلية/الخطة العائلية السنوية وفقا للعائلة.

اعادة جثامن املتويف ايل الوطن

تأخر االمتعة مبلغ التحمل الحد 

االقيص

فقدان االمتعة او تلفها/املقتنيات 

الشخصية)رشكة النقل العام(لكل قطعة

فقدان االموال او رسقتها

مبلغ التحمل

فقدان جواز السفر

مبلغ التحمل

تاخر الرحلة

مبلغ التحمل الحداالقيص

الغاء الرحلة 

مبلغ التحمل

االختطاف واالحتجاز مبلغ التحمل 

الحد االقيص

نظرة سریعة على خطط التأمین
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مقدمةجدول المحتويات

مقدمة

كیفیة تقدیم مطالبة

اقراروضامن عام

تعريفات عامة

املنافع

برت االطراف او الوفاة جراء حادث مبا يف ذلك حاالت الشلل. 1

النفقات الطبية يف حالة االمراض و الحوادث الطارئة مبا يف ذلك رعاية االسنان يف حاالت الطوارئ. 2

االخالء الطبي يف حاالت الطوارئ. 3

اعادة جثامن ايل الوطن يف حالة الوفاة. 	

تاخر االمتعة. 	

فقدان االمتعة/املقتنيات الشخصية. 	

تاخر االمتعة. 	

الغاء الرحلة. 	

قطع الرحلة. 	

فقدان االموال او رسقتها. 	1

فقدان جواز السفر. 11

الرسوم القانونية. 12

االختطاف واالحتجاز. 13

املسؤولية الشخصية. 	1

سند الكفالة. 	1

فوات رحلة املغادرة/فقدان االتصال. 	1

الحامية املنزلية. 	1

خدمات املساعدة العاملية يف حاالت الطوارئ. 	1

        استثناءات عامة

        احكام عامة

3
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اذا دفع حامل الوثيقة )أنت ،ضمري املخاطب يف جميع حاالته(املحدد اسمه يف شهادة التامني عيل النحو املتفق عليه مع رشكة عامن للتأمني ش.م.ع. )“سكون”( فحينئذ 

نوفر)نحن او ضمري املتكلم يف جميع حاالته( خدمة التامني املحدد يف وثيقة التامني املاثلة واي ملحقات ترفق بها طوال فرتة التامني كام هي محددة يف هذه الوثيقة ايل 

املؤمن له املوضحه بياناته تفصيال يف شهادة التامني بناء عيل البيانات يف تاريخ املحدد يف شهادة التامني والتي تشكل اساس هذه الوثيقة وتدمج معها.

يتعلق التامني املقدم مبوجب هذه الوثيقة بتلك املنافع املدرجة يف شهادة التامني واملبني قرين كا منها قيمتها املحددة.

تشكل هذه الوثيقةجنبا ايل جنب مع شهادة التامني واي ملحقات مرفقة بها وثيقة التامني املربمة بني حامل الوثيقة والرشكة وتقرا معا باعتبارها وثيقة واحدة.

ال ترسي هذه الوثيقة اال بعد توقيع شهادة التامني من جانب الشخص املفوض من جانبا.
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اإلقرار والضمان العامكيفية تقديم مطالبة

يرجى مراجعة نص وثيقة التأمني حيث تتطلب بعض األقسام تقارير رسمية مقيدة بإطار زمني معني تصدرها جهات خارجية )مثل الرشطة ورشكات الطريان( وتنطوي عىل 

حدود معينة. يتعني عليك تقديم مطالبتك يف أقرب وقت ممكن عمليا ويف موعد أقصاه 	3 يوما بعد العودة من رحلتك .

يف حالة وقوع أي ظروف قد ينشأ عنها مطالبة يرجى اتباع الخطوات التالية:

1.يف حاالت الطوارئ أو االستشفاء يف الخارج، يرجى االتصال بأرقام املساعدة العاملية عىل مدار الساعة: 1۱۹					2		+، أيرلندا: 21			1	3	3 +، أملانيا: . 1

	1		11			1		 +، فرنسا: 				1	۳۳۸۰۰ + إسبانيا: 21	11		1		2+، الواليات املتحدة األمريكية: 			2		2			1+ أو بالفاكس عىل الرقم 					3	31		+ أو 

راسلنا عىل TRAVELA@mapfre.com يرجى وجود رقم وثيقتك يف متناول يديك.

يف حاالت الطوارئ حيث يتعذر عليك االتصال برشكة املساعدة العاملية يف حاالت الطوارئ التابعة لنا قبل دخول املستشفى يتعني عليك االتصال بالرشكة يف أقرب وقت ممكن 

بعد ذلك. سيطلب منك توضيح رقم وثيقتك التأمينية املذكور يف جدول الوثيقة.

يرجى املالحظة: ال تقدم التغطية لحاالت العالج داخل املستشفى أو اإلعادة إىل الوطن يف حالة الطوارئ مامل نرصح نحن أو رشكة املساعدة العاملية يف حاالت الطوارئ بذلك 

عىل وجه التحديد.

ألية مطالبات أخرى،
1 . ،800 SUKOON )785666( + أو عىل الرقم املجاين		1 	233  				+، أو عىل فاكس:  		1	233			/  3			يرجى االتصال بقسم املطالبات لدى الرشكة عىل الرقم

أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين فور العودة من رحلتك عىل nmcoic@sukoon.com سيطلب منك توضيح رقم وثيقتك التأمينية املذكور يف جدول الوثيقة أو شهادة 

التامني

فيام ييل خطوات التقدم مبطالبة:

طلب منوذج مطالبة واالطالع عىل تعليامت ملء النموذج. أ. 

استكمل منوذج املطالبة وأعده إلينا جنبا إىل جنب مع أصل الوثائق الداعمة املطلوبة.ب. 

تقديم تفاصيل مخترصة حول مالبسات الخسارة. ج. 

 للعالج يف العيادات الخارجية أو العالجات الرسيرية يتعني عليك السداد للمستشفى أو العيادة أوال ثم تتقدم لنا بطلب اسرتداد تلك النفقات.د. 

3.     إذا ما أردت ميكنك التوجه إىل أحد املكاتب التابعة لنا الستكامل مطالبتك وتقدميها.

تقدم رشكة عامن للتامني ش.م.ع. )“سكون”( )ويشار إلها فيام ييل بلفظ “الرشكة“( التغطية املبينة يف وثيقة التأمني.

تعتمد الرشكة عىل املعلومات املقدمة من حامل الوثيقة؛ ولذلك تعد صحة واكتامل املعلومات التي يقدمها حامل الوثيقة رشطاً أساسياً لرسيانها. إذا ما طرأ أي تغيري من شأنه 

التأثري عىل وثيقة التأمني يتعني عىل حامل الوثيقة إبالغ الوسيط أو الرشكة يف أقرب وقت ممكن بشكل معقول.

ال ترسي هذه الوثيقة إال يف حالة إصدارها مع شهادة التأمني، التي تنص عىل املنافع املشرتاة. يتعني عىل حامل الوثيقة قراءة الوثيقة بأكملها بتأن لتحديد حقوق وواجبات 

األشخاص املؤمن لهم والحاالت املشمولة بالتغطية والحاالت األخرى املستثناة منها. ال تتحمل الرشكة مسؤولية توفري التغطية إال يف حالة االمتثال التام لجميع أقسام الوثيقة.

الضامن العام:
تضمن أنت وقت إبرام هذه الوثيقة أو وقت حجز أي رحلة أو سفرية فيام يتعلق بك شخصياً أو بأي شخص مؤمن له:

أنك ال تعلم أسباب إلغاء الرحلة املقررة أو شطبها.	 

أنك ال تعلم بوجود أي حالة طبية مسبقة يعاين منها أي فرد )سواء كان مسافراً أو غري مسافر( قد ينتج عنها مطالبة أو حاجة إىل العالج خالل مدة التأمني.	 

أنك قد أبلغتنا بأي حالة طبية يعاين منها أي شخص )أو أنت شخصياً( تعتمد عليه رحلتك.	 

عدم تشخيص حالة أي شخص عىل أنها حالة ميؤوس منها أو انتظار أي شخص العالج يف عيادات أي مستشفى كمريض داخيل أو دار رعاية.	 

ال تسافر مبا يخالف املشورة الطبية )سواء تم الحصول عىل تلك املشورة أو غري ذلك(. ال تسافر بغرض الحصول عىل عالج أو مشورة طبية.	 
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تعريفـات عـامـة

نستخدم يف هذه الوثيقة وشهادة التأمني كلامت معينة يكون لها معنى محدد وتندرج هذه الكلامت تحت عنوان ) التعريفات العامة( يف الوثيقة، ويكون لها هذا املعنى 

أينام ظهرت يف الوثيقة أو شهادة التأمني، حيثام يسمح السياق والكويت، وقطر، وسلطنة عامن. بذلك، الكلامت التي ترد بصيغة املفرد تشمل الجمع، والكلامت التي تشري إىل 

املذكر تشمل املؤنث، والعكس صحيح يف كلتا الحالتني.

حادث يعني أي حدث مفاجئ وغري متوقع وغري مرتقب يقع بسبب وسائل خارجية عنيفة ومرئية )ولكن ال يشمل ذلك أي مرض أو علة( ويفيض إىل إصابة جسدية )بخالف 

االضطرابات العقلية، أو العصبية، أو العاطفية، أو اإلحباط، أو القلق(.

الوفاة بسبب حادث تعني أي حدث مفاجئ، وغري متوقع، وغري مرتقب يقع بسبب وسائل خارجية عنيفة ومرئية تقع يف زمن محدد ومكان معني ويؤدي إىل الوفاة.

املرافقة تعني السفر مع أو السفر بشكل مستقل ولكن بنية لقاء شخص آخر مسافر مشمول بالتغطية، أو املغادرة معه، أو مواصلة السفر معه.

متالزمة نقص املناعة املكتسب تعني املعني املخصص لها من جانب منظمة الصحة العاملية وتضمن متالزمة نقص املناعة املكتسب ) آتش آي يف ( ) فريوس نقص املناعة 

البرشية واعتالل الدماغ ) الخرف ( ومتالزمة هزال فريوس نقص املناعة البرشيةومجموعة االعراض املتصلة بااليدز .

ظروف جوية سيئة تعني حالة الجو السيئة للغاية التي تؤدي لتأجيل وصول الناقل العام أو مغادرته وفقا ملا هو مقررمسبقا

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعني بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشمل البحرين، واإلمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية،

مزود الخدمات املساعدة تعني رشكة خدمات املساعدة العاملية يف حاالت الطوارئ التي تتعاقد معها رشكة عامن للتأمني ش.م.ع. )“سكون”( لتزويدك بخدمات املساعدة 

أثناء السفر! 

املستفيد يعني الشخص الذي يجب أن يدفع له املنفعة يف حالة تقديم أي مطالبة مبوجب هذه الوثيقة.

شهادة التأمني تعني الوثيقة التي تنص عىل تفاصيل منها - عىل سبيل املثال ال الحرص- اسم حامل الوثيقة، وخطة التأمني املختارة، وأقساط التأمني، والطوارئ وحدود املنفعة، 

والتغطيات املرفقة، والتمديدات، واالستثناءات، والرشوط. الناقل العام تعني أي طائرة، أو مركبة، أو قطار، أو سفينة، أو غري ذلك من وسائل النقل العامة املرخص لها قانونا 

بحمل الركاب وفقا لجميع القوانني واللوائح املحلية املعمول بها والتي يسافر فيها املؤمن له كراكب بأجر فقط.

بلد اإلقامة يعني

دولة مواطنة املؤمن له أو تلك التي يقيم فيها بشكل دائم )والتي يحمل لها ترصيحا أو تأشرية دخول متعددة متنحه حقوق الشخص املقيم بتلك الدولة(؛ أوأ. 

الدولة التي يقيم فيها الشخص املشمول بالتغطية كمغرتب معني يف الخارج .ب. 

الشخص املشمول بالتغطية يعني أي شخص يلبي املعايري املحددة للشخص املشمول بالتغطية التأمينية املنصوص عليها يف شهادة التأمني والذي يدفع حامل الوثيقة له أو 

اتفق عىل أن يدفع له قسط التأمني.

مبلغ التحمل يعني مبلغا من املال يطلب منك أو من الشخص املؤمن له املساهمة به يف مبلغ أي مطالبة عىل النحو املحدد يف شهادة التأمني.

الطفل املعول/ األطفال املؤهلون للحصول عىل التغطية تعني أطفال الشخص املؤمن له غري )املتزوجني ممن ترتاوح أعامرهم بني ستة )	 أشهر ومثانية عرش )	1( عاما 

ويعيشون مع الشخص املؤمن له، أو ممن هم دون األربعة والعرشين )	2( عاما ولكنهم طالب متفرغون ملتحقون مبعهد معتمد للتعليم العايل، ويعتمدون يف األساس عىل 

الشخص املؤمن له والذين يف كفالتهم او عولهم ويشمل ذلك اطفال احد الزوجني واالطفال املتبنني قانونا .

املنطقة الجغرافية تعني األقاليم التي يزورها الشخص املؤمن له والتي تكون مشمولة بالتغطية مبوجب أحكام هذه الوثيقة ورشوطها.

األنشطة الخطرة تعني الهبوط الحر، أو الهبوط باملظالت، أو القفز املظيل، أو القفز بالحبال، أو الغوص بجهاز التنفس، أو تسلق الجبال، أو أي أنشطة خطرة أخرى مشابهة.

املستشفى يعني مؤسسة قانونية )بخالف دار النقاهة، أو دار رعاية، أو مصحة استشفاء، أو دار نقاهة ذات خدمات رعاية ذاتية، أو وحدات وأقسام راحة يف أي مستشفى( 

تضم خدمات إقامة للمرىض املقيمني ضمن مرافق منظمة تعنى بخدمات التشخيص وإجراء أكرب الجراحات فضاًل. توفري خدمات متريضية عىل مدار الساعة من جانب عن 

ممرضات مسجالت.

فرتة التأمني الفردية تعني الفرتة الزمنية التي تتزامن مع أي رحلة ينطلق فيها الشخص املؤمن له وتخطر بها الرشكة. يجب أن تبدأ فرتة التأمني الفردية خالل مدة الوثيقة يف

التاريخ األقرب مام ييل:

تاريخ انتهاءوثيقة التامني.أ. 

تاريخ العودة من الرحلةب. 

تاريخ وصول بلد االقامةج. 

اإلجراء الصناعي يعني أي إجراء تتخذه النقابات التجارية أو أي نقابات عاملية أخرى منظمة بغرض تخفيض إنتاجية أي مكان عمل.

اإلصابة تعني أي إصابة جسدية تنشأ حرصا ومبارشة بسبب وسائل خارجية عنيفة كنتيجة ألي حادث وال تنشأ عن أي مرض أو سقم.

الشخص املؤمن له والذين يف كفالتهم أو عولهم، ويشمل ذلك أطفال أحد الزوجني، واألطفال املتبنني قانونا.

مريض داخيل يعني الشخص املؤمن له املحتجز يف أي مستشفى نظري رسوم مبيت ووجبات.

الحدث املؤمن ضده أو الحدث يعني أي حادث نرى من وجهة نظرنا أنه مشمول بتغطية هذه الوثيقة.

الرحلة املؤمن عليها تعني أي رحلة :

تبدأ خالل فرتة التأمني.أ. 

تتم بالنيابة عنك ألغراض ترفيهية/ عمل.ب. 

مرصح بها ومدفوعة من جانبك.ج. 

تبدأ وتنتهي يف بلد إقامة الشخص املؤمن له، وال تتجاوز مدتها مائة ومثانني )		1( يوما إن كانت مشمولة بتغطية خطط الرحالت الفردية، أو تسعني )		( يوما أو أقل د. 

للرحلة الواحدة إن كانت مشمولة بخطة بتغطية خطة الرحالت املتعددة السنوية لألفراد، أوستني )		( يوما أو أقل إن كانت مشمولة بتغطية خطة الرحالت املتعددة 

للعائالت.

الشخص املؤمن له يعني – سواء بصيغة املفرد، أو الجمع، أو املذكر، أو املؤنث- الشخص )األشخاص( الذي ينطبق عليه وصف الشخص املؤمن له املبني يف شهادة التأمني 

والذي ترشحه أنت ويدفع له قسط التأمني.

الخسارة تعني أي فعل أو حالة خسارة و/ أو اختفاء أي يشء عزيز وغال و/ أو انخفاض ميكن قياسه يف أي مادة أو عملية.

عطل ميكانييك يعني أي عطل مفاجئ وغري متوقع يف معدات الناقل العام يؤدي إىل تأخري الخدمة العادية أو تعطلها

الرضورة الطبية تعني املستلزمات أو الخدمات الطبية التي )أ( تعد رضورية لتشخيص أو عالج أو رعاية الخسارة املشمولة بالتغطية مبوجب املنفعة املطبقة والتي توصف أو 

تنفذ مبوجبها. )ب( تلبي املعايري املقبولة عموما فيام يتعلق باملامرسات الطبية. )ج( يأمر بها طبيب وتجرى تحت رعايته، أو إرشاده، أو أوامره.

العالج الطبي يعني النصائح الطبية التي يقدمها أي طبيب واستشاراته العالجية واألدوية العالجية التي يصفها أو يكررها.

الكوارث الطبيعية تعني أي حدث طبيعي أو أي تهديد ينتج عن مثل هذه األحداث مبا يف ذلك - عىل سبيل املثال ال الحرص- الزالزل، أو الفيضانات، أو الحرائق، أو الجوائح، 

أو األوبئة، أو املجاعات، أو االنفجار الربكاين، أو العواصف الهوائية.

الرسوم الرضورية واالعتيادية تعني الرسوم التالية:

املفروضة نظري عالج، أو مستلزمات، أو خدمات طبية رضورية عىل الصعيد الطبي لعالج حالة الشخص املؤمن عليه.أ. 

ال تتجاوز املستوى املعتاد للنفقات املدفوعة نظري العالجات، أو املستلزمات، أو الخدمات الطبية املامثلة يف املناطق املجاورة حيث جرى تكبد النفقات، وال يشمل ذلك ب. 

النفقات التي ما كانت لتدفع يف حالة عدم وجود التغطية.

فرتة الحجز تعني أي حجز يف املستشفى بسبب نفس اإلصابة أو املرض ما مل يفصل بينها 		 يوما عىل األقل.

املقتنيات الشخصية تعني النظارات، وأطقم األسنان، والحقائب الصغرية، ومحافظ النقود، ومستحرضات التجميل، والهواتف املتحركة، وغري ذلك من املقتنيات الشخصية التي 

عادة ما يرتديها الشخص أو يحملها.
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طبيب يعني مامرس طبي مرخص قانونا ومؤهل مبا يتناسب مع الحالة ميارس مهنته وفقا لنطاق رخصته، وال يكون الطبيب املعالج أيا من األشخاص التالية:

أ. الشخص املؤمن له.

ب. أحد أقارب الشخص املؤمن له.

وثيقة التأمني تعني هذه الوثيقة وامللحقات وشهادة التأمني املرفقة بها أو الصادرة معها.

تاريخ رسيان وثيقة التأمني يعني تاريخ بدء ا الوثيقة وفقا ملا هو محدد يف شهادة التأمني.

تاریخ انتهاء وثيقة التأمني يعني التاريخ الذي ال ترسي بعده الوثيقة وفقا ملا هو محدد يف شهادة التأمني.

مدة وثيقة التأمني تعني الوقت من تاريخ رسيان الوثيقة حتى تاريخ انتهائها عىل النحو املحدد يف شهادة التأمني.

الحالة الطبية املوجودة مسبقاً تعني أي حالة يوىص بشأنها بتوفري أو تخضع با لفعل لرعاية طبية، أو عالج، أو استشارة طبية من طبيب خالل عامني قبل تاريخ رسيان وثيقة 

املؤمن له، أو أي حالة تتطلب دخول املستشفى أو جراحة خالل خمسة أعوام قبل تاريخ رسيان وثيقة التأمني.

مبلغ التأمني الرئييس )لحاالت الوفاة نتيجة حادث ( يعني مبلغ التأمني املقرر أن تدفعه الرشكة للمستفيد يف حالة وفاة الشخص املؤمن له نتيجة حادث.

الرياضة االحرتافية تعني أي رياضة يحصل من خاللها أي شخص مؤمن له عىل رسم أو مكافأة مالية نتيجة مشاركته.

وسائل النقل العام تعني أي وسيلة نقل ركاب برية أو بحرية أو جوية، وتتضمن - عىل سبيل املثال ال الحرص الحافالت، وسيارات األجرة، والقطارات، ومرتو األنفاق، 

والطائرات

الشغب يعني اضطرابات عنيفة يشعلها ثالث أفراد أو أكرث مجتمعني معا ويترصفون بدافع مشرتك وهو زعزعة حالة السالم العامة وتكديرها.

األقارب يعني أي من الزوجني، أو الوالدين، أو والدي الزوج/ الزوجة، أو الجدين، أو زوج األم/ زوجة األب، أو األبناء، أو ابن الزوج/ ابن الزوجة، أو األحفاد، أو األخ، أو أخ 

الزوج/ الزوجة، أو األخت، أو أخت الزوج/ الزوجة، أو الكنة، أو الصهر، أو الخطيب/ الخطيبة، أو العم، أو العمة، أو ابنة األخ/ األخت، أو ابن األخ/ األخت للشخص املؤمن له 

رشيطة إقامة هذا القريب يف دولة إقامة املؤمن له.

املرض أو السقم يعني أي مرض أو سقم يتطلب عالجا من جانب أي طبيب بحيث يبدأ أو تظهر أعراضه خالل أي رحلة أو خالل رسيان وثيقة التأمني.

الزوج يعني زوجة/ زوج الشخص املؤمن له قانونا والذي يرتاوح عمره بني 	1 عاما وحتى 		 عاما.

إرضاب يعني أي نزاع عاميل يتعارض مع موعد الوصول واملغادرة الطبيعي ألي رشكة نقل عامة.

مبلغ التأمني يعني أقىص مبلغ مقدم لكل منفعة وفقا لجدول املنافع.

جدول املنافع يعني املنافع املدرجة عىل النحو املحدد يف شهادة التأمني.

اإلرهاب يعني االستخدام الفعيل أو املحتمل للقوة أو العنف بغرض إحداث أرضار، أو إصابات، أو تلف، أو أعطال، أو اقرتاف أي فعل من شأنه أن ميثل خطورة عىل حياة 

إنسان أو ممتلكات، أو بدء أي فعل يتداخل مع أو يعارض أي نظام إلكرتوين أو نظام اتصاالت ضد أي شخص، أو ممتلكات، أو حكومة لتحقيق مصالح اقتصادية، أو عرقية، أو 

قومية، أو سياسية، أو عنرصية، أو دينية سواء كانت تلك املصالح معلنة أو مخفية.

يشمل اإلرهاب أيضا أي فعل ينطوي عىل االستخدام الفعيل أو املحتمل ألي جهاز أو سالح نووي أو عنارص كيميائية أو بيولوجية، باإلضافة إىل أي فعل آخر يتم التحقق منه 

وإقراره من جانب أي حكومة )ذات صلة( عىل أنه عمل إرهايب.

الرشكة )رشكة التأمني( تعني سكون 

الرحلة تعني أي رحلة مؤمن عليها تنطلق خالل فرتة التأمني.

إ.ع. م. تعني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الحرب تعني أي أنشطة شبه حربية، سواء أكانت حرب معلنة أم ال، مبا يف ذلك استخدام القوة العسكرية من قبل أي دولة ذات سيادة لتحقيق غايات اقتصادية، أو جغرافية، 

أو قومية، أو سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو غري ذلك.

نحن ضمري املتكلم يف جميع حاالت تعني رشكة عامن للتأمني ش.م.ع. )“سكون”( والتي تعد رشكة التأمني/ الرشكة املصدرة للوثيقة
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ال ترسي التغطية املحددة مبوجبه إال فيام يتعلق باملنافع املحددة عىل وجه الخصوص يف شهادة التأمني عن طريق إدخال مبلغ التعويض والحد الخاص به ومبلغ التأمني 

املناسب.

1. برت األطراف مبا يف ذلك حاالت الشلل أو الوفاة جراء حادث
إذا ما أفضت أي إصابة مشمولة بالتغطية التأمينية إىل وفاة الشخص املؤمن له أو تعرضه لبرت أحد أطرافه يف غضون مائة ومثانني )		1 ( يوما بعد تاريخ الحادث تدفع الرشكة 

نسبة مبلغ التأمني األسايس املطبق لهذا املؤمن له وفقا لتصنيف املؤمن لهم املحدد يف شهادة التأمني.

إذا ما أفضت حادثة واحدة إىل أكرث من خسارة فال يسدد إال املبلغ األعىل فقط.

)الفقدان( فيام يتعلق مبا ييل:
اليد أو القدم يعني البرت الفعيل الكامل عند مفاصل الرسغ أو الكاحل أو فيام فوقها.أ. 

العني يعني فقدان البرص الكامل والنهايئ.ب. 

اإلبهام والسبابة يعني البرت الفعيل والكامل عند املفصل الرابط بني اليد والكف أو فوقه.ج. 

النطق أو السمع يعني الفقدان الكامل والنهايئ للنطق والسمع من كلتا األذنني.د. 

 الشلل الرباعي يعني الشلل الكامل والنهايئ لكل من الذراعني والساقني. الشلل النصفي يعني الشلل الكامل والنهايئ للساقني معا.	. 

الشلل النصفي يعني الشلل الكامل والنهايئ للطرف العلوي والسفيل من نفس جانب الجسم. الشلل األحادي يعني الشلل الكامل والنهايئ لطرف واحد. الطرف يعني 

الذارع أو الساق الكاملة.

التعرض
ألغراض منافع البرت والوفاة جراء حادث املوضحة أعاله تكون منفعة الخسارة املبينة أعاله والتي تنشأ عن تعرض هذا الشخص الحتمي للعنارص الناجمة عن حادث واجبة 

السداد كام لونتجت عن أي إصابة. ال بد أن تقع الخسارة خالل 		1 يوما من تاريخ الحادث.

االختفاء

ندفع منفعة فقدان الحياة إذا تعذر تحديد مكان جثامن الشخص املؤمن له خالل عام واحد بعد حالة الهبوط االضطراري، أو الجنوح، أو الغرق، أو تحطم وسيلة النقل التي 

كان يستقلها هذا الشخص بصفته راكبًا، أو نتيجة القضاء والقدر، بحيث يعترب هذا الشخص املؤمن له يف مثل هذه الحالة ورهنا بالرشوط واألحكام األخرى لهذه الوثيقة قد 

فقد الحياة مبوجب املعنى املنصوص عليه يف وثيقة التأمني.

۱-۱ االستثناءات الخاصة
باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة، ال يتضمن قسم التغطية هذا )برت األطراف مبا يف ذلك الشلل والوفاة نتيجة حادث(

أ.     الفقدان الكيل أو الجزيئ الناتج بشكل مبارش أو غري مبارش عن:

العدوى البكتريية )باستثناء العدوى الصديدية التي تحدث من خالل جروح ناتجة عن حادث( أو أي مرض من نوع آخر.. 1

العالج الطبي أو الجراحي باستثناء العالجات الرضورية نتيجة اإلصابات.. 2

ب.   أي إصابة جسدية ينتح : عنها فتق.

1-2 الحدود الخاصة
يف حالة وفاة طفل مستحق للتغطية نتيجة حادث تكون قيمة املنفعة واجبة السداد لألشخاص املؤمن لهم ممن هم دون الثامنية عرش )	1( عاما بنسبة )	1 ٪( من مبلغ 

التأمني عىل النحو املنصوص عليه يف شهادة التأمني.

2. النفقات الطبية يف حالة األمراض والحوادث الطارئة مبا يف ذلك رعاية األسنان يف حاالت الطوارئ 
تعوض الرشكة الشخص املؤمن له رهنا بأي مبلغ تحمل حتى مبلغ التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني نظري النفقات الطبية املشمولة بالتغطية املتكبدة خالل رحلة عالج

أي أمراض، أو أسقام، أو جروح جسدية ناتجة عن حادث أثناء رسيان الوثيقة عىل أن تنفق جميع النفقات خالل ستة )	( شهور من تاريخ إصابة الشخص املؤمن له باملرض، 

أو السقم، أو الجرح الجسدي الناتج عن حادث.

يف حالة اإلصابة بسقم نتيجة مرض معد )وباء/ جائحة( يف أي دولة بخالف البلد الذي انطلقت منه الرحلة وبعد وجود تشخيص إيجايب تدفع الرشكة مقابل النفقات الرضورية 

واالعتيادية املتكبدة مبوجب قسم املرصوفات الطبية الطارئة، ومبا يصل إىل 			,	2 دوالر تعوض الرشكة الشخص املؤمن له رهنا بأي مبلغ تحمل حتى مبلغ التأمني املذكور يف 

شهادة التأمني نظري عالج األسنان الطارئ خالل أي رحلة بسبب ترضر األسنان الطبيعية جراء الحوادث بغرض استعادة وظيفة األسنان أو تخفيف اآلالم عىل أن يقدم طبيب 

أسنان مرخص ومؤهل قانونًا هذا العالج، وذلك يف الحاالت التي تتطلب تدخل رعاية طب األسنان الستعادة وظيفة األسنان أو تخفيف اآلالم نتيجة املرض، أو السقم، أو 

اإلصابات املتكبدة خالل أي رحلة.

۱-۲ الحد الخاص
ال تقدم أي منفعة لتغطية أي خسارة أو نفقات متكبدة بعد أو فور وصول الشخص املؤمن له إىل بلد إقامته.

۲-۲ التعريفات الخاصة
النفقات الطبية املشمولة بالتغطية تعني الرسوم الرضورية واالعتيادية املتكبدة خالل أي رحلة من رحالت الشخص املؤمن له للحصول عىل خدمات أو مستلزمات يويص بها 

طبيب معالج، وتتضمن:

أ.خدمات طبيب.أ. 

احتجاز يف مستشفى واستخدام غرفة عمليات ويشمل ذلك فحوصات األشعة السينية أو العالجات والفحوصات املخربية.ب. 

عملية جراحيةج. 

العقاقري املخدرة )مبا يف ذلك تناولها العقاقري املخدرة واستخدامها (.د. 

خدمات اإلسعاف.	. 

العقاقري، واألدوية، والخدمات، واملستلزمات العالجية.و. 

۳-۲ االستثناءات الخاصة
ال تتحمل الرشكة مسؤولية سداد أي مبلغ تأمني نظري ما ييل:

النفقات التي ليس لها صفة طبية بحتة.أ. 

تكبد النفقات الطبة بعد مرور ستة )	( أشهر من تاريخ اإلصابة مبرض، أو سقم، أو جروح بدنية نتيجة حادث.ب. 

النفقات املتكبدة الستكامل عالج ويشمل ذلك أي عالج يبدأ قبل تاريخ بدء الرحلة يويص به طبيب للمؤمن له الستكامله خالل الرحلة.ج. 

النفقات املتكبدة يف حالة سفر املؤمن له مبا يخالف الرأي الطبي أو إذا كان املؤمن له غري الئق للسفر مبوجب رأي طبي.د. 

الحاالت الطبية املوجودة مسبقا.	. 

الخدمات، أو املستلزمات، أو العالجات التي تشمل أي فرتة احتجاز يف املستشفى مل يوص بها أي طبيب ومل يعتمدها ومل يوافق عليها باعتبارها رضورة طبية.و. 

الفحوصات الطبية الروتينية أو الفحوصات األخرى حيث ال يوجد أعراض محسوسة أو وهن يف الصحة العادية.ز. 

التشخيص املختربي أو فحوصات األشعة السينية باستثناء حاالت العجز املؤكدة مبوجب استدعاء أو تشخیص سابق قدمه أي طبيب. ح. 

الجراحات االختيارية أو التجميلية باستثناء تلك الناتجة عن حادث.ط. 

التشوهات الخلقية والحاالت الطبية التي تنشأ عنها أو تحدث بسببها.ي. 

النفقات املتكبدة فيام يتعلق بالتعرض لضعف، أو شد عضيل، أو قدم مسطحة، أو مسامر القدم، أو أظافر أصابع القدم.ك. 

البيان

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

النسبة املئوية من مبلغ التأمني

الوفاة

برت كلتا اليدين والقدمني

فقدان البرص من كلتا العينني

برت يد واحدة وقدم واحدة

برت اليد أو القدم وفقدان البرص من عني واحدة

فقدان النطق والسمع من كلتا األذنني

برت اليد أو القدم

فقدان البرص من عني واحدة

فقدان النطق

شلل رباعي

شلل أحادي

فقدان السمع من كلتا األذنني

فقدان اإلبهام والسبابة من نفس اليد

شلل نصفي )الذراعان أو الساقان( شلل نصفي )النصف األمين أو األيرس(

المنافع
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تشخيص حب الشباب وعالجه.ل. 

انحراف الحاجز األنفي مبا يف ذلك استئصال اللحمية و/ أو الجراحات التصحيحية األخرى املتعلقة بها.م. 

زراعة األعضاء التي ال تزال يف طور التجارب من وجهة نظر األخصائيني الطبيني املختصني.ن. 

رعاية األطفال مبا يف ذلك الفحوصات والتطعيامت.س. 

النفقات التي ليس لها صفة طبية بحتة.ع. 

النفقات املتكبدة يف بلد إقامة الشخص املؤمن له.ف. 

النظارات، والعدسات الالصقة، ومساعدات السمع والفحوصات الخاصة بوصفها أو تركيبها ما مل تكن اإلصابة أو املرض تسببت يف ضعف يف الرؤية أو السمع.ص. 

العالج الذي يقدم يف مستشفى حكومي أو الخدمات التي عادة ما ال يتقاىض عنها اجر.ق. 

االضطرابات العقلية، أو العصبية، أو االنفعالية، أو العالج بالراحة.ر. 

3. اإلخالء الطبي يف حاالت الطوارئ
إذا ما تعرض الشخص املؤمن له خالل أي رحلة إىل مرض، أو سقم، أو إصابة بدنية نتيجة حادث، وإذا أوجبت الرضورة الطبية – من وجهة نظر مزود الخدمات املساعدة أو 

ممثله املعتمد- إخالء الشخص املؤمن له ألسباب طبية طارئة ونقله إىل مكان للخضوع للعالج الطبي يف حاالت الطوارئ أو ترتيب إعادته إىل الوطن يستخدم حينها مزود 

الخدمات املساعدة ألغراض اإلخالء الطبي يف حاالت الطوارئ أو اإلعادة إىل الوطن أفضل السبل للقيام بهذا بناء عىل مدى الخطورة الطبية لحالة املؤمن له، وسندفع مبارشة 

ملزود الخدمات املساعدة التابع لنا النفقات املشمولة بالتغطية نظري هذا اإلخالء الطبي الطارئ، و/ أو العالج الطبي يف حاالت الطوارئ، و/ أو اإلعادة إىل الوطن ولكن مبا ال 

يتجاوز مبلغ التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني واملدرج ضمن املنفعة 	.2.

3-1 التعريفات الخاصة
 النفقات املشمولة بالتغطية تعني نفقات الخدمات التي يقدمها و/ أو يرتبها مزود الخدمات املساعدة نظري النقل والخدمات الطبية واملستلزمات الطبية املتكبدة بالرضورة 

نتيجة إخالء الشخص املؤمن له طبيا يف حاالت الطوارئ أو العالج الطبي الذي يحصل عليه يف حاالت الطواري أو إعادته إىل الوطن.

اإلخالء الطبي يف حاالت الطوارئ يعني نقل املؤمن له بشكل طارئ من موقع إصابة املؤمن له باملرض أو السقم أو تعرضه إلصابة بدنية نتيجة حادث إىل أقرب مستشفى 

حيث ميكن الحصول عىل عالج طبي سليم لحاالت الطوارئ العالج الطبي يف حاالت الطوارئ يعني العالج الطبي الطارئ ألي مرض، أو سقم، أو إصابة بدنية مفاجئة ومهددة 

للحياة جراء حادث يتعرض له املؤمن له خالل أي رحلة حيث يحتل الوقت أهمية قصوى.

اإلعادة إىل الوطن تعني نقل املؤمن له من املستشفى املحلية التي يتلقى فيها العالج الطبي الطارئ بشكل مبديئ إىل البلد الذي تختاره أنت أو املمثل التابع لك أو دولة 

إقامة أو مكان إقامة املؤمن له يف حالة عدم تخصيص دولة محددة للحصول عىل املزيد من الرعاية الطبية أو حتى االستشفاء.

 النقل يعني التكاليف املعقولة املتكبدة بالرضورة لرشكة نقل عامة تبارش رحالت محددة املواعيد إلعادة الجثامن إىل الوطن.

3-2 الرشوط الخاصة
قد تشمل وسائل اإلخالء الطبي يف حاالت الطوارئ/ العالج الطبي يف حاالت الطوارئ أو اإلعادة إىل الوطن التي يرتبها مقدم الخدمات املساعدة اإلسعاف الجوي، أو الربي، 

أو النقل الجوي املعتاد، أو القطارات، أو غري ذلك من الطرق املناسبة، يتخذ مزود الخدمات املساعدة القرارات الخاصة بطريقة النقل أو الوجهة النهائية وتعتمد يف اتخاذها 

فقط عىل الحالة الطبية للمؤمن له رهنا بجد املنفعة املنصوص عليه يف شهادة التأمني. 

3-3 االستثناءات الخاصة 
ال نتحمل مسؤولية النفقات املتكبدة نظري:

الخدمات التي تقدمها جهة أخرى بحيث ال يكون املؤمن له مسؤوال عن سداد أي مبلغ لها أو نظري أي نفقات مشمولة بالفعل يف تكلفة أي رحلة محددة املوعد.أ. 

الخدمات التي مل يعتمدها أو يرتبها مزود الخدمات املساعدة باستثناء الحاالت التي يتعذر عىل املؤمن له، أو رفيق العمل املقرب، أو مرافق السفر إبالغ مزود الخدم ب. 

ات املساعدة بها خالل موقف طبي طارئ ألسباب خارجة عن إرادتهم. يف كل األحوال نحتفظ.

بحق تعويض املؤمن له فقط عن النفقات املشمولة بالتغطية املتكبدة نظري الخدمات التي كان ملزود الخدمات املساعدة تقدميها يف مثل تلك الظروف وحتى مبلغ التأمني 

املنصوص عليه يف شهادة التأمني.

	. إعادة رفات املوىت إىل الوطن
 إذا تعرض املؤمن له خالل أي رحلة ملرض، أو جرح، أو إصابة بدنية جراء التعرض لحادث أدى إىل الوفاة يرتب مزود الخدمات املساعدة إلعادة الشخص املؤمن له إىل الوطن، 

وسندفع مبارشة ملزود الخدمات املساعدة النفقات املشمولة بالتغطية عن تلك اإلعادة إىل الوطن. ال تتعدى مسؤوليتنا مبوجب هذا القسم يف أي حال من األحوال مبلغ 

التأمني املذكور يف شهادة التأمني كحد أقىص.

	-1 التعريفات الخاصة
 النفقات املشمولة بالتغطية تعني النفقات املتكبدة نظري الخدمات التي يقدمها و/ أو يرتبها مزود الخدمات الطبية املساعد لرتحيل جثامن املؤمن له املتوىف، تتضمن النفقات 

- املشمولة بالتغطية – عىل سبيل املثال ال الحرص- النفقات التي يتكبدها ورثة الشخص املؤمن له نظري خدمات متعهد دفن املوىت، أو مقابل تكاليف النعش والتحنيط، و/ أو 

مصاريف الجنازة املعقولة، والتكاليف ذات الصلة يف حال دفن الشخص املؤمن له املتوىف أو حرق جثامنه يف مكان الوفاة.

اإلعادة إىل الوطن تعني الرتتيبات الرضورية لنقل رفات املؤمن له و/ أو أمتعته الشخصية إىل مكان أو بلد إقامته يف حالة وفاته.

النقل يعني التكاليف املعقولة املتكبدة بالرضورة لرشكة نقل عامة تبارش رحالت محددة املواعيد إلعادة الجثامن إىل الوطن.

	-2 االستثناءات الخاصة
ال نتحمل مسؤولية النفقات املتكبدة نظري:

الخدمات التي تقدمها جهة أخرى بحيث ال يكون املؤمن له مسؤوال عن سداد أي مبلغ لها أو نظري أي نفقات مشمولة بالفعل يف التكلفة.أ. 

نقل رفات املؤمن له املتوىف غري املعتمد من جانب مزود الخدمات املساعدة.ب. 

	. تأخر األمتعة
تعوضك الرشكة عىل نفقات األمتعة الشخصية الرضورية بحد أقىص يصل إىل املبلغ املذكور يف شهادة التأمني إذا تأخرت أمتعتك املسجل فحصها أو أخطأت وجهتها من جانب 

الناقل العام مببلغ يتجاوز مبلغ التحمل املبني يف شهادة التأمني اعتبارا من وقت وصولك الوجهة املذكورة يف تذكرتك، وذلك رشيطة أن تكون مسافرًا بأجر مستخدًما أي ناقل 

عام. عالوة عىل ذلك يتعني التحقق من جميع املطالبات من الناقل العام الذي عليه تأكيد التأخري أو التوجيه الخاطئ.

	-1التعريفات الخاصة
األمتعة املسجل فحصها تعني الحقائب التي جرى فحصها يف جامرك الناقل العام والتي أصدر الناقل العام بشأنها إيصال مطالبة لك.

	-2 الحد الخاص
إذا ما تحدد بعد إجراء املزيد من التحقيقات فقدان | أمتعتك التي جرى فحصها وتسجيلها من جانب الناقل العام يخصم أي مبلغ مطلوب ومدفوع لك مبوجب قسم التأمني 

ضد تأخري األمتعة من أي دفعات مستحقة لك مبوجب أقسام التأمني عىل املقتنيات الشخصية/ األمتعة أو فقدان األمتعة من جانب الناقل العام حسبام يقتيض الحال.

	-3 االستثناءات الخاصة
 باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة ال يشمل قسم التغطية هذا نفقات تأخري األمتعة املتكبدة يف وجهة موطنك النهائية أو بلد إقامتك.

	. تلف أو فقدان األمتعة/ املقتنيات الشخصية 
تدفع الرشكة للشخص املؤمن له رهنا بالحد األقىص املبني يف شهادة التأمني نظري تكلفة استبدال األمتعة واملقتنيات الشخصية يف حالة التلف أو الفقدان طوال الفرتة بني تاريخ 

املغادرة والعودة للرحلة املؤمن عليها. يتعني أن تكون األمتعة واملقتنيات الشخصية مملوكة وبصحبة الشخص املؤمن له طوال خط سري أي رحلة مؤمن عليها.

1-	 الحدود الخاصة
ال يتجاوز املبلغ املدفوع بخصوص أي قطعة واحدة املبلغ املوضح يف شهادة التأمني.أ. 

يجوز لنا سداد قيمة القطعة، أو – وفقاً الختيارنا استبدالها، أو إصالحها رهنا بخصم املبلغ املستحق عن البىل والتلف الناتج عن االستخدام العادي وانخفاض القيمة ب. 

فيام يتعلق بالقطع التي يتجاوز عمرها عاًما واحدا.

يجب أن يحدث الفقدان أو التلف )1( أثناء وجود األمتعة أو املقتنيات الشخصية بحوزة أو تحت حراسة وسيطرة الفندق أو الناقل العام مع الحصول عىل إثبات خطي ج. 

عىل هذا الفقدان من إدارة الفندق أو إدارة الناقل العام وتقديم هذا اإلثبات لنا. )2( أو نتيجة رسقة األمتعة أو املقتنيات الشخصية من الشخص املؤمن له رشيطة 

إبالغ الرشطة املختصة

يف مكان الفقد بهذا الحادث خالل موعد أقصاه أربع وعرشون )	2( ساعة من الحادث. يرفق بأي مطالبة وثيقة خطية من هذه الرشطة املختصة. د. 

يتخذ املؤمن له كل الخطوات املمكنة لتجنب ترك األمتعة واملقتنيات الشخصية دون مالحظة.	. 

تزيد منافع األمتعة واملقتنيات الشخصية عن أي مبلغ تأمني دفعة أو يستحق دفعه من جانب الناقل العام أو أي جهة أخرى مسؤولة عن الفقد والخسارة.و. 

	-2 االستثناءات الخاصة
إذا ما فحص أي شخص مؤمن له أمتعته/ مقتنياته الشخصية وسجلها مع ناقل عام ولكن تأخر التسليم متتد تغطية األمتعة/ املقتنيات الشخصية لحني تسليم الناقل العام 

املمتلكات.
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	-3الحد الخاص
تزيد منافع األمتعة واملقتنيات الشخصية عن أي مبلغ دفعة أو يستحق دفعه من جانب الناقل العام أو أي جهة أخرى مسؤولة عن الفقد والخسارة. يخصم من التعويض 

املستحق للشخص املؤمن له قيمة مبلغ التحمل املنصوص عليه يف شهادة التأمني.

	-	االستثناءات الخاصة
أ-تستثنى فئات املمتلكات التالية من التغطية: الحيوانات، أو املركبات )وملحقاتها ( ، أو الدراجات النارية، أو القوارب، أو املحركات، أو أي وسائل نقل أخرى، أو أ. 

زالجات الجليد، أو األدوات واألجهزة املنزلية، أو التحف، أو أجهزة الكمبيوتر )مبا يف ذلك الربمجيات وامللحقات(، أو العدسات الالصقة، أو ترکیبات األسنان الصناعية، أو 

األطراف الصناعية، أو األموال، أو األوراق املالية، أو التذاكر، أو الوثائق.

الفقد أو التلف الناتج عن البىل والتلف نتيجةب. 

االستخدام العادي، أو التلف التدريجي، أو الفطريات، أو اآلفات، أو الحرشات، أو العيوب الذاتية، أو التلف الناتج عن أي عملية يقوم بها الشخص املؤمن له بغرض ج. 

إصالح املمتلكات، أو تنظيفها، أو تبديلها. 

فقدان أو تلف املعدات املستأجرة أو املؤجرة - فقدان أو تلف املمتلكات املؤمن عليها مبوجب أي وثيقة تأمني أخرى أو جرى التعويض عنها من جانب الفندق أو د. 

الناقل العام.

فقدان أمتعة الشخص املؤمن له املرتوكة دون مالحظة يف أي سيارة أو مكان عام أو نتيجة تخلف الشخص املؤمن له عن اتخاذ االحتياطات وتوخي العناية الواجبة 	. 

لحامية تلك املقتنيات وضامن سالمتها. فقدان أمتعة الشخص املؤمن له املرسلة مبوجب اتفاقية شحن أو القطع املرسلة بالربيد أو عن طريق االستعانة بخدمات رشكة 

شحن.

فقدان العينات والبضائع تجارية.و. 

فقدان البيانات املسجلة عىل أرشطة، أو بطاقات، أو أسطوانات، أو أي وسيلة أخرى بخالف ذلك.ز. 

أي تلف يقع نتيجة إصالح املمتلكات، أو تنظيفها، أو تبديلها.ح. 

االختفاء الغامض.ط. 

ترضر املواد القابلة لالنكسار، أو الهشة، أو الكامريات، أو األدوات املوسيقية، أو أجهزة الراديو، وغري ذلك من املمتلكات املشابهة.ي. 

	. تأخر األمتعة
تعوض الرشكة الشخص املؤمن له رهنا بأي مبلغ تحمل مبا يصل إىل مبلغ التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني نظري املصاريف اإلضافية الالزمة املتكبدة إذا تأخرت رحلة 

املؤمن له ألكرث من الحد الزمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني نتيجة إرضاب، و/ أو إجراء صناعي، و/ أو سوء األحوال الجوية، و/ أو عطل ميكانييك تحدد املنافع رهنا 

بالحد األقىص املحدد بالساعة واملوضح يف شهادة التأمني.

	-1 التعريفات الخاصة
املصاريف اإلضافية تعني أي مصاريف متكبدة بالرضورة مقابل الوجبات واإلقامة التي مل يقدمها الناقل العام أو أي جهة أخرى مجانا.

	-2االستثناءات الخاصة
 ال تتحمل الرشكة مسؤولية سداد أي مبلغ تأمني نظري أي تأخري يقع بسبب اإلرضابات، و/ أو اإلجراءات الصناعية، و/ أو سوء األحوال الجوية، و/ أو األعطال امليكانيكية املتاحة 

للعامة أو املعروفة للشخص املؤمن له قبل حجز رحلته.

	. إلغاء الرحلة
تعوض الرشكة الشخص املؤمن له رهنا بأي مبلغ تحمل مبا يصل إىل مبلغ التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني مقابل نفقات السفر واإلقامة التي دفعها املؤمن له أو يوافق 

 عىل دفعها مبوجب أي عقد وال ميكن اسرتدادها إذا تحتم عىل املؤمن له إلغاء الرحلة املؤمن عليها نتيجة ملا ييل:

وفاة املؤمن له أو إصابته مبرض، أو سقم، أو إصابات بدنية جراء حادث.أ. 

وفاة أحد األقارب أو املرافق املفرتض سفره مع املؤمن - له أو إصابته بإصابة بالغة أو مبرض خطري.ب. 

	-1االستثناءات الخاصة
ال تتحمل الرشكة مسؤولية سداد أي مبلغ تأمني نظري ما ييل: 

أ.عدم رغبة املؤمن له يف السفر.أ. 

أي تكاليف إضافية تنشأ عن تخلف الشخص املؤمن له عن إبالغ مزود خدمات السفر التابع له مبجرد علمه بإلغاء الرحلة املؤمن عليها.ب. 

إلغاء الرحلة املؤمن عليها بسبب  حالة طبية أو أي مرض يتعلق بحالة طبية يعلمها الشخص املؤمن له أو يفرتض أن يعلمها قبل بدء وثيقة التأمني. ينطبق ذلك عىل ج. 

الشخص املؤمن له، أو أقاربه، أو الشخص املرافق للمؤمن له يف السفر، وأي شخص كان املؤمن له يعتمد عليه يف الرحلة املؤمن عليها.

الظروف التي تعلمها قبل حجز الرحلة والتي كان من املتوقع أن تؤدي إىل إلغاء الرحلة أو عدم مواصلتها.د. 

	. قطع الرحلة
تعوض الرشكة الشخص املؤمن له عن الجزء غري املستخدم وغري القابل لالسرتداد من السفرية أو ترتيبات اإلقامة املدفوعة مقدما رهنا بأي مبلغ تحمل ومبا يصل إىل مبلغ 

 التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني إن كان يتحتم عىل املؤمن له قطع رحلته املؤمن عليها والعودة إىل بلد إقامته نتيجة ألي مام ييل:

أ.وفاة غري متوقعة، أو اإلصابة مبرض خطري، أو التعرض إلصابات بالغة بعد بدء الرحلة ألي من األقارب أو رفاق السفر.أ. 

وفاة املؤمن له أو إصابته مبرض، أو سقم، أو إصابات بدنية جراء حادث.ب. 

	-1 االستثناءات الخاصة
ال تتحمل الرشكة مسؤولية سداد أي مبلغ تأمني نظري ما ييل:

عدم رغبة املؤمن له يف السفر. أي تكاليف إضافية تنشأ عن تخلف الشخص املؤمن له عن إبالغ مزود خدمات السفر التابع له مبجرد علمه بإلغاء الرحلة املؤمن عليها.أ. 

وفاة غري متوقعة، أو اإلصابة مبرض خطري، أو التعرض إلصابات بالغة بعد بدء الرحلة ألي من األقارب أو رفاق السفر.ب. 

وفاة املؤمن له أو إصابته مبرض، أو سقم، أو إصابات بدنية جراء حادث.ج. 

	1. فقدان األموال أو رسقتها
تعوض الرشكة الشخص املؤمن له رهنا بأي مبلغ تحمل مبا يصل إىل مبلغ التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني نظري فقدان األموال، أو رسقتها، أو خسارة مالية تتكبدها 

نتيجة االستخدام االحتيايل لبطاقات االئتامن، والخصم، والشحن طوال الرحلة املؤمن عليها والتي كانت يف عهدة املؤمن له وتحت رقابته.

	1-1 التعريفات الخاصة
األموال تعني األموال النقدية الشخصية للمؤمن له، وبطاقاته االئتامنية، وبطاقاته املرصفية، واألوراق املرصفية، والشيكات السياحية، وأمر الدفع الربيدي، أو الحواالت 

الربيدية، أو السندات األخرى القابلة للتداول والتي ترجع ملكيتها إىل الشخص املؤمن له أو تكون يف عهدته ويستخدمها لغرض السفر، أو نفقات الوجبات، أو اإلقامة، أو 

املرصوفات الشخصية فقط.

	1-2 االستثناءات الخاصة
ال تدفع الرشكة نظري أي مطالبة تتعلق مبا ييل:

فقدان أو رسقة بطاقات االئتامن أو بطاقات الخصم التي تؤدي إىل استخدام احتيايل ما مل ميتثل املؤمن له أو الشخص املؤمن له لجميع الرشوط واألحكام التي صدرت أ. 

مبوجبها البطاقة.

حاالت قلة األموال نتيجة مصادرتها أو حجزها من جانب الجامرك أو غري ذلك من الجهات املسؤولة أو نتيجة الخطأ، أو اإلهامل، أو انخفاض القيمة.ب. 

الفقد املسرتد مبوجب أي تأمني آخر أو من أي مصدر آخر.ج. 

حاالت الفقد التي مل تبلغ بها الرشطة يف غضون 	2 )أربع وعرشين( ساعة ب بعد اكتشاف هذا الفقد.د. 

االختفاء الغامض.	. 

	1-3 اإلخطار الخاص باملطالبات
يتعني إبالغ الرشطة املختصة يف مكان الفقدان عن أي خسارة أو فقدان يف غضون 	2 ساعة ، بعد اكتشافها. يرفق بأي مطالبة وثيقة رسمية خطية من هذه الرشطة.

11. فقدان جواز السفر
نعوض الشخص املؤمن له رهنا مببلغ التحمل إذا ما فقد جواز سفره وتكبد نفقات رضورية ومعقولة تتعلق بالحصول عىل جواز سفر جديد أو إصدار نسخة طبق األصل منه 

وحتى الحد األقىص املنصوص عليه يف شهادة التأمني. ينطبق مبلغ التحمل – إن وجد – عىل كل حدث مؤمن ضده عىل أن تتحمله أنت.

11-1االستثناءات الخاصة
ال تدفع أي مطالبات نظري:

فقدان جواز السفر أو تلفه نتيجة تأخري أو احتجاز أو مصادرة الجامرك أو الرشطة أو أي جهة أخرى.أ. 

الرسقات التي مل تبلغ بها السلطات الرشطية املناسبة خالل 	2 ساعة من اكتشافها والحصول عىل تقريررسميب. 

خسارة أو رسقة جواز سفر تركة الشخص املؤمن له بدون رقابة ما مل يكن محفوظا يف خزانة بفندق أو شقة وعدم توفر خزانة ذات حجم مناسب.ج. 

۱۲. الرسوم القانونية
تدفع الرشكة للمؤمن له أو أي شخص مؤمن له مبلغ تأمني يصل إىل الحد املذكور يف شهادة التأمني نظري النفقات القانونية التي تكبدها أي شخص مؤمن عليه بنفسه أو 

بالنيابة عنه ملتابعة أي مطالبة تعويض عن أرضار و/ أو تعويض ضد جهة أخرى تسببت يف أذى بدين لهذا الشخص املؤمن له، أو يف وفاته، أو مرضه جراء أي حادث يقع خالل

الرحلة املؤمن عليها.
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12-۱ الرشوط الخاصة
يتعني الحصول أواًل عىل موافقة الرشكة الخطية لسداد النفقات القانونية. ال تقدم. هذه املوافقة إال إذا أثبت الشخص املؤمن له ما ييل:

أ-وجود أسباب منطقية لبدء اإلجراءات القانونية.أ. 

وجود سبب منطقي لدفع النفقات القانونية يف حاالت محددة.ب. 

عند اتخاذ قرار منح املوافقة يعتد برأي املمثل املعني عن الشخص املؤمن له واالستشاريني التابعيني للرشكة. يجوز للرشكة أن تطلب – عىل نفقة أي شخص مؤمن له ج. 

رأي استشاري قانوين فيام يتعلق مبوضوع املطالبة أو اإلجراءات القانونية. يف حالة قبول املطالبة تكون التكاليف التي تكبدها أي شخص مؤمن له للحصول عىل هذا 

الرأي مشمولة بتغطية هذا التأمني.

تعترب جميع املطالبات أو اإلجراءات القانونية مبا يف ذلك أي استئناف ضد أي حكم ينتج من نفس السبب، أو الحدث، أو الظرف الرئييس وتعامل كأنها مطالبة واحدةد. 

إذا انتهى أي إجراء قانوين لصالح الشخص املؤمن له تسرتد الرشكة أي نفقات، قانونية دفعتها من قبل.	. 

12-2 التعريفات الخاصة
 املمثل املعني: محام، أو رشكة محاماة، أو أي شخص أو رشكة مؤهلة عىل نحو سليم معينة للترصف لصالح أي شخص مؤمن عليه وفقا ألحكام هذا التأمني.أ. 

النفقات القانونية:ب. 

أي رسوم، ونفقات، ومبالغ أخرى يتكبدها املمثل املعني عىل نحو معقول فيام يتعلق بأي مطالبة أو إجراءات قانونية مبا يف ذلك تكاليف ونفقات الشهود الخرباء  . 1

وتلك النفقات التي تكبدتها الرشكة فيام يتعلق بأي من تلك املطالبات أو اإلجراءات القانونية.  

أي تكاليف واجبة السداد من جانب الشخص املؤمن له بعد إصدار أي محكمة أو هيئة تحكيم حكام بالتكاليف أو أي تكاليف واجبة السداد مبوجب تسوية   . 2

ودية خارج قاعات املحاكم فيام يتعلق بأي مطالبة أو إجراء قانوين.  

أي رسوم، أو نفقات، أو مبالغ أخرى تكبدها املمثل املعني عىل نحو معقول لالستئناف ضد حكم أي محكمة، أو جهة تحكيم، أو محكم.. 3

12-3 االستثناءات الخاصة
ال تتحمل الرشكة مسؤولية قانونية عن:

النفقات القانونية املتكبدة يف الدفاع يف أي مطالبة مدنية أو إجراءات قانونية يرفعها الشخص املؤمن عليه أو ترفع ضده.أ. 

الغرامات أو املخالفات األخرى التي تفرضها أي محكمة ذات اختصاص جنايئ.ب. 

النفقات القانونية املتكبدة فيام يتعلق بأي فعل جنايئ ارتكبه الشخص املؤمن له عن عمد.ج. 

النفقات القانونية املتكبدة لرفع أي مطالبة ضد أي وكيل سفر، أو مشغل رحالت، أو رشكة تأمني، أو وكالئها.د. 

املطالبات أو الظروف املبلغ عنها بعد أكرث من عامني من تاريخ الحدث الذي أدى إىل تقديم املطالبة.	. 

النفقات القانونية املتكبدة من جانب أي شخص مؤمن عليه يقدم مطالبة بحق املؤمن له، أو الرشكة، أو أي مؤسسة أو شخص مشارك يف ترتيب هذا التأمني.و. 

 

13. االختطاف واالحتجاز
 إذا احتجز الشخص املشمول بالتغطية قرسا خالل فرتة التأمني أثناء وجوده يف رحلة مؤمن عليها ألكرث من اثنتي عرشة )12( ساعة كنتيجة مبارشة لالختطاف ندفع لحامل 

الوثيقة املبلغ اليومي املبني يف شهادة التأمني. سنواصل سداد املبلغ اليومي املوضح يف شهادة التأمني لحامل الوثيقة عن كل فرتة مدتها أربع وعرشون )	2( ساعة من الحجز 

املستمر بعد ذلك، وحتى الحد األقىص من املبلغ والفرتة املحددة يف شهادة التأمني.

االحتجاز
سبب إذا احتجز الشخص املشمول بالتغطية خالل فرتة التأمني أثناء وجوده يف رحلة مؤمن عليها من جانب الحكومة، أو الدولة، أو أي سلطة قانونية أخري ألي ، فسندفع 

املبلغ اليومي املوضح يف شهادة التأمني عن كل فرتة مدتها أربع وعرشون )	2( ساعة من االحتجاز املتواصل وحتى الحد األقىص من املبلغ والفرتة املنصوص عليها يف شهادة 

التأمني.

1-13 التعريفات الخاصة
االحتجاز/ محتجز تعني التحفظ عن طريق الحجز أو الحبس رغام عن إرادة الشخص املشمول بالتغطية. أ. 

االختطاف تعني السيطرة عىل وسيلة النقل التي يستقلها الشخص املؤمن له كراكب.ب. 

2-۱۳ االستثناءات الخاصة 
ال نتحمل مسؤولية أي احتجاز يعزى إىل انتهاك املؤمن له قانون أي دولة أو بلد.

	1. املسؤولية الشخصية 
يف حالة تقديم أي مطالبة أو رفع أي دعوى ضد أي شخص مؤمن له نتيجة خسارة أو تلف ملمتلكات أي شخص أو إصابات شخصية أو مرض أو سقم يلحق بأي شخص جراء 

حادث خالل رحلة مؤمن عليها تعوض الرشكة الشخص املؤمن عليه عن أي مسؤولية قانونية مبا يصل إىل املبلغ املنصوص عليه يف شهادة التأمني.

1-	1 الحدود الخاصة 
ال يجوز اإلقرار بأي مسؤولية أو تقديم أي عرض أو وعد أو سداد أي مبلغ إال مبوجب موافقة خطية من الرشكة . أ. 

تتوىل الرشكة متى رأت رضورة لذلك وتبارش الدفاع أو تسوية أي مطالبة مقدمة ضد أي شخص مؤمن له؛ ولهذا الغرض ميكن لها استخدام اسم الشخص املؤمن له. يجوز ب. 

للرشكة مبارشة الدفاع بالطريقة التي تراها مناسبة، كام تتقدم الرشكة عىل نفقتها الشخصية ولصالحها الخاص بأي مطالبة للتعويض أو تعويض األرضار ضد األشخاص 

اآلخرين.

يقدم الشخص املؤمن له للرشكة املساعدة الكاملة يف سبيل الدفاع أو تقديم أي مطالبة ويقدم للرشكة أي معلومات ووثائق متاحة له.ج. 

ينتهي حق الرشكة يف الدفاع عن الشخص املؤمن له مبجرد الحصول عىل مبلغ التأمني. تشكل جميع التعويضات، والتسويات، والنفقات، والتكاليف القانونية جزءا من د. 

مبلغ التأمني املنصوص عليه يف شهادة التأمني وليس إضافة عليه.

	1-2 االستثناءات الخاصة
ال تدفع الرشكة نظري املسؤوليات الناتجة عن:

إصابة بدنية، أو سقم، أو مرض يصيب أي شخص يربم عقد عمل، أو خدمة، أو تدريب مهني مع املؤمن له أو أي شخص مؤمن له إذا كان ،املؤمن له أو أي شخص أ. 

مؤمن له.اذا كان سبب اإلصابة عقد عمله مع املؤمن له أو أي شخص مؤمن له.

املسؤولية الناتجة بشكل مبارش أو غري مبارش عن طريق أو من خالل أو فيام يتعلق بأي مركبة أو طائرة أو زورق ذي محركات ميكانيكية.ب. 

املسؤولية التي تنشأ بشكل مبارش أو غري مبارش عن طريق أو من خالل أو فيام يتعلق مبا ييل:ج. 

ملكية أو حيازة أو شغل أراض، أو بنايات، أو عقارات غري منقولة، أو الكرفانات بخالف شغل أي مكان إقامة مؤقت.. 1

أي فعل متعمد ، أو كيدي، أو غري قانوين.. 2

مزاولة أي تجارة، أو عمل، أو مهنة.. 3

أنشطة السباقات.. 	

الخسارة أو األرضار التي تحدث نتيجة حادث وتلحق باملمتلكات اململوكة أو التي كانت يف عهدة أو تحت إدارة املؤمن له، أو أي شخص مؤمن ، أو أي من   . 	

موظفيهم، أو أفراد عائلتهم، أو أرسهم.  

املسؤولية املرتبطة باملؤمن له أو أي شخص مؤمن له مبوجب أي حكم رصيح مدرج ضمن أي عقد ما مل ترتبط املسؤولية بأي شخص مؤمن له سواء كان الحكم  . 	

رصرصيًحا ساريا أم ال.  

املسؤولية التي يقدم بشأنها مطالبات سداد عىل نحو أكرث تحديدا مبوجب أي عقد تأمني آخر باسم املؤمن له أو أي شخص مؤمن له.. 	

أي مطالبات يكون فيها أي شخص مؤمن له مختاًل أو التي تنشأ عن وقوع أي شخص مؤمن له تحت تأثري املخدرات )بخالف العقاقري املوصوفة تحت إرشاف   . 	

مامرس طبي( أو املرشوبات الكحولية أو املواد املذيبة.  

أي مطالبة تنشأ عن األمراض التناسلية، أو األمراض املنقولة جنسيا، أو متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( ، أو أي من الحاالت املرتبطة به.. 	

	1. سند الكفالة
ندفع تكاليف سند الكفالة التي تكبدها أي شخص مؤمن له خالل أي رحلة مؤمن عليها نتيجة اعتقال خاطئ أو احتجاز غري صحيح من جانب أي حكومة أو قوة أجنبية مبا 

يصل إىل املبلغ املذكور يف شهادة التأمني.

	1. فوات رحلة املغادرة/ فقدان رحلة االتصال
 يف حالة فوات رحلة املغادرة أو الرحلة الرابطة الخاصة بك نتيجة وقوع أي حدث مؤمن ضده سندقع النفقات اإلضافية املعقولة نظري اإلقامة )غرفة فقط( والسفر املتكبدة 

بالرضورة خالل الرحلة املؤمن عليها لبلوغ الوجهة النهائية أو العودة لبلد اإلقامة رهنا بالحد األقىص املبني يف شهادة التأمني.

1-	1 الحدث املؤمن ضده
ندفع املبلغ املبني يف شهادة التأمني رهنا بوقوع أي من الحاالت التالية :

عدم قدرة خدمات النقل العام املحددة املوعد عىل إيصالك إىل وجهتك املقصودة يف الوقت املقرر جراء إرضاب، أو إجراء صناعي، أو سوء األحوال الجوية،أو عطل أ. 

 ميكانييك.

تعرض املركبة الخاصة التي كنت تستقلها أثناء السفر لحادث أو عطل ميكانييك؛ مام أدى إىل وصول املؤمن له إىل محطة القطارات الدولية، أو امليناء، أو املطار متأخرا ب. 

جدا لركوب القطار، أو صعود السفينة أو الطائرة التي حجز عليها الشخص املؤمن له للذهاب يف رحلة أو للعودة منها.
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	1-2 رشوط خاصة متعلقة باملطالبات
يف حالة تقديم أي مطالبة نتيجة أي تأخري يتعني عليك أوال الحصول عىل تأكيد خطي من الناقل ) أو وكالئه( أو مزود خدمات األعطال الطارئة يف مكان التأخري مع ذكر سبب 

التأخري ومدته، كام يتعني عليك منح الوقت الكاف لوسائل النقل العام أو وسائل النقل األخرى للوصول يف الوقت املقرر وتوصيلك يف وقت املغادرة.

	1-3 االستثناءات الخاصة
 باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة ال يتضمن قسم التغطية هذا ما ييل:

النفقات التي تتكبدها خالل سري رحلتك العادي.أ. 

الظروف املعلومة بالفعل وقت إبرام هذا التأمني أو حجز الرحلة ب. 

عدم  متكنك من توفري الوقت الالزم للوصول إىل مكان املغادرة.ج. 

املطالبات غري املدعومة بتقرير خطي صادر من السلطات املعنية.د. 

	1. الحامية املنزلية
إذا ما وقعت الخسارة أثناء أي رحلة مؤمن عليها خالل مدة رسيان الوثيقة نغطي األرضار وحاالت االختفاء أو التلف التي تتعرض لها قطع األثاث، أو املالبس، أو املعدات 

الكهربائية، أو أجهزة اإلسرتيو ومكربات الصوت بسبب السطو عىل مكان إقامتك خالل الرحلة املؤمن عليها وحتى 		 يوما من تاريخ املغادرة رهنا بالحد األقىص من مبلغ 

التأمني املوضح يف شهادة التأمني.

1-	1 التعريفات الخاصة
يشء مفقود أو مرسوق يعني يشء فقد دون عمد، أو رسقه طرف آخر دون مساعدتك، أو موافقتك، أو تعاونك معه.

مكان اإلقامة يعني املكان املسجل بصفته )عنوان موقع املخاطر املؤمن عليه( يف شهادة التأمني.

السطو يعني االستيالء عىل ممتلكاتك من قبل شخص أو أشخاص اقتحموا املنشأة بصورة غري قانونية باستخدام القوة أو العنف حيث تظهر عالمات الدخول بهذه الصورة.

تكلفة االستبدال تعني املبلغ املتكبد الستبدال عنرص ما باألسعار الحالية.

۲-۱۷ االستثناءات الخاصة
باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة، ال يغطي قسم التغطية هذا ما ييل:

الخسائر التي تقع عندما تزيد فرتة رحلتك املؤمن عليها عىل 		 يوما.أ. 

الخسائر التي تلحق باملقتنيات الشخصية التي تحملها معك يف أثناء رحلتك املؤمن عليها.ب. 

الخسائر الناجمة عن احداث أخري بخالف السطو، منها - عىل سبيل املثال ال الحرص- الحرائق، أو األدخنة، أو الربق، أو الرياح، أو املياه، أو الفيضانات، أو الزالزل، أو ج. 

ثوران الرباكني، أو املد، أو االنهيارات األرضية، أو الربد، أو األحداث القدرية األخرى.

الخسائر الناجمة عن الترصفات املبارشة ألحد األقارب أو األفعال التي كان أحد األقارب عىل علمد. 

الخسائر التي ال تحدث يف أثناء مدة الوثيقة.	. 

الخسائر التي أحدثتها عن عمد.و. 

الخسائر الناجمة عن أوامر أي حكومة أو سلطة عامة أو مسؤولني عن العمالء.ز. 

۳-۱۷ الرشوط الخاصة
بالنسبة ألي رحلة مؤمن عليها، تبدأ التغطية التأمينية عندما تغادر مكان إقامتك الستهالل الرحلة وتنتهي مع حدوث أي من التايل أوال: وقت العودة إىل مكان إقامتك أ. 

عند انتهاء رحلتك أو انتهاء صالحية الوثيقة.

األجهزة الكهربائية وأجهزة اإلسرتيو تشمل أجهزة التلفاز، وأجهزة تشغيل األقراص املضغوطة/ أقراص الفيديو، وأجهزة اإلسرتيو، وأجهزة الحاسب اآليل، واملربدات.ب. 

يكون تقديم بالغ رشطة رسمي يوضح الحدث الذي وقع يف إطار الفرتة الزمنية املشمولة بالتغطية رشطا حتي ندفع قيمة املطالبة.ج. 

لن ندفع بأي حال أكرث من تكلفة استبدال العنرص املشمول بالتغطية.د. 

املبلغ الزائد عن التغطية التأمينية األخرى. 	. 

التغطيات املقدمة مبوجب هذه الوثيقة تغطيات زائدة؛ وهذا يعني أنه إذا كان لديك يف وقت وقوع الحادث تأمني آخر سار وقابل للتحصيل – كالتأمني الخاص باملؤجر و. 

أو مالك املنزل عىل سبيل املثال ال الحرص – فلن تغطي هذه الوثيقة إال ذلك املبلغ غري املشمول بتغطية هذا التأمني اآلخر، ومبا يصل إىل حدود تلك التغطية املحددة. 

إذا كان الحدث مشموال بتغطيات أكرث من وثيقة تأمني فسندفع فقط املبلغ الخاص بالتغطية التي قدمت املطالبة الخاصة بها اوال .

ينبغي أن تستخدم جميع الوسائل املعقولة لتجنب الخسائراملستقبلية يف وقت الخسارة وبعدها.ز. 

۱۸. خدمات املساعدة العاملية يف حاالت الطوارئ
 ستقدم املساعدة العاملية يف حاالت الطوارئ خدمات املساعدة الطارئة التالية إىل املؤمن له املؤهل رهنا برشوط الوثيقة وأحكامها:

اإلخالء الطبي: يف حالة . عدم توفر منشأة طبية مناسبة بالقرب من مكان إقامة املؤمن له حسبام يقرر مزود الخدمات املساعدة والطبيب والطبيب االستشاري سيتويل أ. 

مزود الخدمات املساعدة ترتيب عملية إخالء طارئ مع توفري إرشاف طبي باستخدام وسيلة مناسبة وذلك للتوجه إىل أقرب منشأة طبية قادرة عىل توفري الرعاية 

املطلوبة.

إعادة املؤمن له إىل الوطن تحت إرشاف طبي: إذا ما اقتضت الرضورة الطبية حسبام يقرر مزود الخدمات املساعدة والطبيب والطبيب االستشاري يجري ترتيب إعادة ب. 

املؤمن له إىل الوطن تحت إرشاف طبي إلعادته إىل مكان إقامته القانوين يف الوقت الذي يرصح فيه طبيا بالسفر عرب رشكة طريان تجارية، رشيطة إمكانية إعادة املؤمن 

له إىل الوطن دون تعريض حالته للخطر. إذا ما تجاوزت الفرتة الزمنية الالزمة لتلقي ترصيح طبي للسفر عىل منت الناقل العام أربعة عرش يوما من تاريخ الترصيح 

بالخروج من املستشفى ميكن توفري وسيلة نقل مناسبة مثل اإلسعاف الطائر. يجوز توفري مرافقني طبيني أو غري طبيني حسب الرضورة، وإذا تعذر االستعانة بوسائل 

املؤمن له األصلية إلعادته إىل الوطن نظرا لحادث طبي فسيتويل مزود الخدمات املساعدة إعادة املؤمن له إىل الوطن.

 مراقبة الرعاية الحرجة: مراقبة حالة املؤمن له املؤهل من خالل أفراد طبيني مختصني معنيني مبا ييل :ج. 

االتصال دوريا بالطبيب املعالج و/ أو املستشفى.  .1 

توفري املعلومات الرضورية واملسموح بها قانونا إىل أفراد العائلة.  .2 

االنتقال ملرافقة املريض: توفري تذكرة ذهاب وعودة عىل الدرجة السياحية لناقل عام إىل فرد محدد من العائلة أو صديق مقرب لالنتقال إىل املطار الرئييس األقرب ملكان د. 

االحتجاز يف املستشفى، رشيطة أن يكون املؤمن له مسافرا مبفرده ويتوقع احتجازه يف املستشفى ألكرث من سبعة أيام متصلة. بناء عىل طلب املؤمن له، سيتوىل مزود 

 املساعدة تقديم املساعدة إضافة إىل ترتيبات إقامة فرد العائلة أو الصديق.

نقل الوصفة الطبية أو استبدالها: سيساعد مزود الخدمات املساعدة يف نقل و/ أو استبدال الوصفة متى أمكن وكان مسموحا به قانونا، وذلك بناء عىل تفويض من 	. 

 الطبيب املعالج للمؤمن له. املؤمن له مسؤول عن تكلفة الوصفة.

رعاية و/ أو نقل األطفال القرص: يف حالة ترك طفل قارص )أطفال قرص( دون مراقبة نتيجة للحالة الطبية للمؤمن له سوف يقدم مزود الخدمات املساعدة للطفل وسيلة و. 

االنتقال إىل الوطن أو إىل وطن الشخص املحدد من قبل املؤمن له املقيم يف الدولة نفسها التي يعيش فيها املؤمن له والطفل. وإذا أمكن، يكون أي مرافق بصحبة 

الطفل.

 نقل رسائل الطوارئ: سيتلقى مزود الخدمات املساعدة رسائل الطوارئ وينقلها من/ إىل دولة اإلقامة.ز. 

إعادة جثامن املوىت إىل الوطن: يف حالة وفاة املؤمن له سيتوىل مزود الخدمات املساعدة ترتيب األمور وسداد تكاليف إعادة جثامن املؤمن له إىل الوطن. سيقدم مزود ح. 

الخدمات املساعدة أي مساعدة الزمة يف عملية النقل مبا فيها تحديد دار جنائز محلية مرخصة، أو جبانة موىت، أو منشأة للترصف يف الجثة مبارشة وذلك لتجهيز الجثة 

لعملية النقل، واستكامل جميع الوثائق، والحصول عىل جميع التصاريح القانونية، وتدبري الخدمات القنصلية )لحاالت الوفاة خارج البالد(، وتوفري شهادات الوفاة، ورشاء 

 التابوت أو النعش الالزم كحد أدىن أو صندوق النقل الجوي، إضافة إىل نقل الرفات مبا فيها إعادة الجثامن من مكان الوفاة وتوصيله إىل دار الجنائز.

 1.     إعداد الفواتري املبارشة يف حالة الحجز يف مستشفى: يف حاالت الرضورة الطبية سيتوىل مزود الخدمات املساعدة ترتيب األمور الخاصة بإعداد الفواتري املبارشة مع        

       مزود الخدمة الطبية وصواًل إىل املبلغ املسموح به يف الوثيقة لسداد النفقات الطبية.

	1-1 استثناءات خاصة من خدمات املساعدة العاملية الطارئة
 لن يقدم مزود الخدمات املساعدة أيا من الخدمات املذكورة أعاله الواردة يف القسم 	,	1 إىل املؤمن له املؤهل يف الحاالت التالية:أ. 

 1. إذا سافر املؤمن له املؤهل لغرض توفري عالج طبي.

 ۲. إذا كانت اإلصابات التي تعرض لها ناجمة عن مشاركته يف أعامل حربية أو حاالت مترد أو ما شابه

 3. إذا حدثت اإلصابات يف أثناء مشاركته يف نشاط إجرامي أو نتيجة لالستهالك غري املرشوع للمخدرات.

 	. إذا تعرض لإلصابات نتيجة ملحاولة االنتحار.

 	. إذا جرى نقل املؤمن له املؤهل أو جرى التخطيط لنقله من منشأة طبية إىل : منشأة طبية أخرى تتمتع بالقدرات نفسها وتوفر مستوى الرعاية نفسه.

 لن يقوم مزود الخدمات املساعدة بإخالء املؤمن له املؤهل أو إعادته إىل الوطن إذا كان املؤمن له املؤهل:ب. 

ليس لديه ترخيص طبي.  .1 

حاالت مرضية طفيفة وإصابات بسيطة مثل التواء املفاصل والكسور البسيطة واألمراض الخفيفة القابلة للعالج لدى أطباء محليني وال متنع هذه الحاالت املؤمن    .2

له املؤهل من مواصلة الرحلة و/ أو العودة للوطن.   

حالة الحمل املتقدم التي تزيد عىل ستة أشهر.  .3 

االضطراب الذهني أو العصبية، ما مل يجر حجزه يف مستشفى.  .	
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ال تغطي وثيقة التأمني أي خسارة، أو رضر، أو مسؤولية قانونية تنشأ بشكل مبارش أو غري مبارش عن:

 أي حالة طبية مسبقة أو أي من مضاعفاتها. . 1

االنتحار، أو محاولة االنتحار )سواء كان املؤمن عليه عاقال أو مختال(، أو إيذاء النفس املتعمد، أو اإلصابة باألمراض عن عمد ، أو حاالت اإلصابة مبرض ينتقل باالتصال . 2

 الجنيس، أو االضطرابات العقلية، أو العصبية، أو القلق، أو اإلجهاد، أو اإلحباط، أو متالزمة نقص املناعة املكتسب، أو عدوى فريوس نقص املناعة البرشية.

الخدمة لدى أي من فروع الجيش أو القوات املسلحة ألي دولة، سواء يف حالة السلم أو الحرب، ويف هذه الحالة وبناء عىل إشعار خطي من حامل الوثيقة، سنعيد . 3

القسط التناسبي ألي فرتة مؤمن عليها من هذا القبيل يف ظل الظروف الواردة يف قسم املخاطر.

الوقوع تحت تأثري املخدرات، أو الكحول، أو أي مسكرات أو مسببات هلوسة أخرى ما مل يكن ذلك بناء عىل وصفة طبية صحيحة من طبيب ويتم تعاطيها وفقا ملا هو . 	

 موصوف.

 املشاركة أو الرشوع يف ارتكاب جرمية فعلية، أو قالقل، أو جناية، أو جنحة )بخالف املخالفات املرورية(، أو عصيان مدين.. 	

الخسائر املتكبدة أثناء الطريان عىل منت طائرة أو أي وسبة نقل جوية باستثناء استخدامها كأحد الركاب، وتشمل االستثناءات – عىل سبيل املثال ال الحرص- الطيار، أو . 	

 املشغل، أو طاقم العمل، أوي حالة تعلم تشغيل أي طائرة أو أداء املهام كأحد أفراد طاقم عمل أي طائرة.

الحرب، أو الحرب املدنية، أو الغزو، أو التهديد من عدو خارجي، أو أي أعامل عدائية )سواء كانت الحرب معلنة أو غري معلنة(، أو االنتفاضة، أو التمرد، أو استخدام . 	

 القوة العسكرية، أو االستيالء عىل السلطة الحكومية، أو القوة العسكرية.

أي خسارة، أو رضر، أو تكلفة، أو نفقات مهام كانت طبيعتها تنشأ عن أو ترتبط بشكل مبارش أو غري مبارش بأي فعل إرهايب بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر . 	

متزامن معه، أو أي تسلسل آخر من الخسارة، يستثني التأمني أيضا الخسارة، أو الرضر، أو التكاليف، أو النفقات مهام كانت طبيعتها الناتجة عن أو املتعلقة بشكل 

مبارش أو غري مبارش بأي إجراء متخذ للتحكم، أو منع، أو قمع، أو بأي طريقة تتعلق باإلجراء املتخذ بخصوص أي عمل إرهايب، إذا زعمت الرشكة عدم تغطية أي خسارة، 

 أو رضر، أو تكاليف، أو نفقات بسبب هذا االستثناء يقع عبء إثبات خالف ذلك عىل الشخص املؤمن له.

 االستخدام املقصود للقوة العسكرية إليقاف، أو منع، أو الحد من أي عمل إرهايب معروف أو مشتبه به. 	

 اإلشعاعات املؤينة أو التلوث الناجم عن اإلشعاع املنبعث من أي وقود نووي أو أي نفايات نووية ناجم عن احرتاق الوقود النووي.. 	1

 املعدات النووية املتفجرة أو أي جزء منها ذي سامت إشعاعية، أو سامة، أو انفجارية، أو غري ذلك من السامت الخطرة األخرى.. 11

 تعريض النفس ألي مخاطر ال داعي لها )باستثناء محاوالت إنقاذ نفس برشية(.. 12

 التشوهات الخلقية أو أي من مضاعفاتها أو الحاالت الناشئة عنها .. 13

املشاركة يف الرياضات الشتوية، أو الهبوط الحر، أو الهبوط باملظالت، أو القفز املظيل، أو الغوص بجهاز التنفس، أو تسلق الجبال )سواء باستخدام الحبال أو املرشدين(، . 	1

أو سباقات السيارات، أو الدراجات التي تستخدم مركبات أو دراجات آلية، والنزول من التجاويف واألغوار، والصيد أو أنشطة ركوب الخيل، والغطس دون استخدام 

أجهزة تنفس أو األنشطة األخرى تحت املاء، أو ركوب الطوافات املائية أو زوارق الكانو مبا يف ذلك الزوارق يف املياه املتالطمة، وركوب اليخوت أو القوارب خارج املياه 

الساحلية اإلقليمية )عىل بعد ميلني من الساحل( ، أو املشاركة يف أي رياضة احرتافية، أو رياضة تتطلب التالمس الجسدي، أو أي رياضة خطرة أخرى أو رياضة فيها 

 احتامل الخطورة ال يتم التدريب عليها.

 أي خسارة تلحق بالشخص املؤمن له خالل املشاركة يف أي رياضة احرتافية أو رياضات مدرسية.. 	1

 أي خسارة تنشأ بشكل مبارش أو غري مبارش أو ساهمت أو تفاقمت أو طالت مدتها منذ الوالدة أو الحمل.. 	1

 الخسارة الناتجة عن مشاركتك الفعلية أو الرشوع يف أي عمل غري قانوين، أو أعامل عنف، أو أي محاولة لخرق القانون أو مقاومتك أثناء االعتقال.. 	1

 الخدمات، أو املستلزمات، أو العالجات التي تشمل أي فرتة احتجاز يف املستشفى مل يوص بها أي طبيب ومل يعتمدها ومل يوافق عليها باعتبارها رضورة طبية.. 	1

الفحوصات الطبية الروتينية، أو الفحوصات األخرى حيث ال يوجد أعراض محسوسة أو وهن يف الصحة العادية، والتشخيص املختربي، أو فحوصات األشعة السينية . 	1

 باستثناء حاالت العجز املؤكدة مبوجب استدعاء أو تشخيص سابق قدمه أي طبيب.

 الجراحة االختيارية أو التجميلية باستثناء تلك الناجمة عن أي إصابة بسبب أي حادث مشمول بالتغطية أثناء رسيان الوثيقة الصادرة من جانبنا. . 	2

 العناية باألسنان باستثناء تلك الناجمة عن إصابة حادث يصيب األسنان الطبيعية السليمة أثناء رسيان هذه الوثيقة.. 21

 النفقات املتكيدة فيام يتعلق بالتعرض لضعف، أو شد عضيل، أو قدم مسطحة، أو مسامر القدم، أو أظافر أصابع القدم. . 22

 تشخيص حب الشباب وعالجه.. 23

 انحراف الحاجز األنفي مبا يف ذلك استئصال اللحمية و/ أو الجراحات التصحيحية األخرى املتعلقة بها.. 	2

 عمليات زراعة األعضاء التي تعد تجريبية بطبيعتها.. 	2
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النظارات الطبية، أو العدسات الالصقة، أو األجهزة املساعدة للسمع، والفحوصات الخاصة بوصفها أو تركيبها ما مل تكن اإلصابة أو عدم وجود تغطية لألمراض قد تسبب . 	2

 يف إعاقة البرص أو السمع.

 العالج الذي يقدم يف مستشفى حكومي أو الخدمات التي عادة ما ال يتقاىض عنها أجر، أو االضطرابات العقلية، أو العصبية، أو االنفعالية، أو العالج بالراحة.. 	2

الحمل وجميع الحاالت ذات الصلة مبا فيهالخدمات واملستلزمات املرتبطة بتشخيص أو عالج العقم أو غريها من املشكالت املرتبطة بعدم القدرة عىل الحمل مثل . 	3

 تحديد النسل، مبا فيها العمليات واألدوات الجراحية.

 النفقات الطبية املشمولة بالتغطية مبوجب أي تعويض للعامل أو أي وثيقة مامثلة.. 31

النفقات الطبية املتكبدة نتيجة تعاطي الكحول، و/ أو املخدرات، أو اإلدمان، أو تناول جرعات مفرطة، أو الخدمات العالجية ما مل تثبت األدلة العلمية الحاسمة أنها . 32

 تحسن الحالة الصحية.

 كسور العظام، وذلك يف حالة تشخيص مرض هشاشة العظام أو الكرس املريض قبل تاريخ رسيان الوثيقة. . 33

 العدوى البكتريية باستثناء العدوى الصديدية التي تحدث من خالل جروح ناتجة عن حادث.. 	3

ال تغطي وثيقة التأمني أي خسارة، أو إصابة، أو رضر، أو مسؤولية قانونية يتكبدها بشكل مبارش أو غري مبارش أي إرهايب، أو عضوي منظمة إرهابية، أو متعاطي . 	3
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 السفر إىل أي دولة غري مشمولة يف الوثيقة أو عربها.. 	3

 تعذر الحصول عىل التأشرية املطلوبة.. 	3
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االلغاء حيث أنه ال توجد نتيجة إيجابية لديك، ولكن طلب منك أن تنفذ العزل الي سبب.. 1	

اسـتثنـاءات عـامـة



الرشوط واألحكام      23  الرشوط واألحكام      22  

1. الجب والحلول
 تشكل وثيقة التأمني املاثلة جنبا إىل جنب مع شهادة التأمني وأي مالحق أو مرفقات بها مجمل عقد التأمني. يرسي أي تغيري عىل هذه الوثيقة ما مل يعتمد من جانب 

املسؤول املفوض من جانبنا مع إرفاق هذا االعتامد بهذه الوثيقة. ال يجوز ألي وكيل تغيري هذه الوثيقة أو التنازل عن أي من أحكامها.

2. املقابل
تصدر هذه الوثيقة مقابل قسط التأمني املدفوع مقدًما.

3. مدة الوثيقة
تدخل هذه الوثيقة حيز النفاذ يف تاريخ رسيان الوثيقة املذكور يف شهادة التأمني. تستمر الوثيقة املاثلة يف الرسيان بعد تاریخ رسيانها وحتى تاريخ انتهاء الصالحية.

	. رشوط التجديد
يجوز تجديد وثيقة الرحالت املتعددة السنوية مبوافقتنا من خالل سداد إجاميل األقساط التي نحددها مقدًما حيث تكون هذه األقساط ، هي قيمة أقساط التأمني السارية 

يف وقت التجديد. عىل الرغم من ذلك، فنحن لسنا ملزمني بتوجيه إخطار بحلول موعد تجديد الوثيقة. ما مل تجدد الوثيقة حسب الرشوط الواردة بها تنتهي صالحية هذه 

الوثيقة عند انتهاء الفرتة التي تم دفع األقساط الخاصة بها.

	. نقل الوثيقة
لن نقبل أو نترضر بفعل إشعار خاص بأي ثقة أو تحويل أو أي تعامل آخر مع أو يرتبط بهذه الوثيقة، عىل أن يعد تسلمك نيابة عن نفسك أو عن أي شخص آخر مؤمن له 

يف جميع الحاالت مبثابة إبراء صحيح لذمتنا.

	.  إلغاء وثيقة التأمني
 ال يجوز إنهاء وثيقة السفر التي قمت برشائها إال وفقا لتقدير الرشكة املطلق. 

	. اإلخطار باملطالبة
يعترب توجيه إخطار خطي باملطالبة لنا رشطا مسبقا ألي مسؤولية ترتتب علينا رشيطة توجيه ذلك اإلخطار فور وقوع أو حدوث أي خسارة ميكن تغطيتها مبوجب الوثيقة ويف 

أي حال خالل واحد وثالثني )21( يوما بعد وقوع الخسارة.

	. مناذج املطالبة 
نقدم لك فور استالم إخطار باملطالبة تلك النامذج الالزم استيفاؤها مع مراعاة إرفاقها باألدلة الالزمة.

	. استيفاء مناذج املطالبة
ينبغي تقديم مناذج املطالبة املستوفاة وإثبات الخسارة الخطي إىل الرشكة يف غضون ستني )		( يوما بعد تاريخ هذه الخسارة، ال يؤدي عدم تقديم هذا اإلثبات يف خالل 

ستني )		( يوما إىل إبطال أو تقليل أي مطالبة إذا تعذر تقديم دليل يف خالل ذلك الوقت، عىل الرغم من ذلك، لن يعتد بأي مطالبة يف أي وقت إذا مل يستلم إثبات الخسارة 

يف غضون عام واحد )1( من تاريخ الخسارة.

	1. الفحص الطبي
يحق لنا عىل نفقتنا فحص املؤمن له يف أي وقت وألي مدى تراه رضوريا عىل نحو معقول خالل فرتة تعليق أي مطالبة مقدمة مبوجب هذه الوثيقة، كام يحق لنا ترشيح 

الجثة يف حالة الوفاة ما مل يجرم القانون ذلك، يكون اإلقرار الرصيح بخضوع الشخص املؤمن له للفحوصات الطبية رشطا مسبقا لتحملنا أي مسؤولية مبوجب الوثيقة.

11. وقت السداد
ستدفع التعويضات املستحقة مبوجب هذه الوثيقة نظري أي خسارة باستثناء الخسارة التي تقدم لها هذه الوثيقة أي مبالغ دورية يف غضون وقت معقول من استالم دليل 

خطي مناسب عىل هذه الخسارة.

۱۲. سداد املطالبات التأمني
إذا دفعنا مبلغا نظري أي مطالبة مبوجب هذه الوثيقة وقبلت أنت هذا املبلغ فلن نضطر إىل سداد أي دفعات أخرى عن نفس املطالبة، تكون جميع الدفعات التي تدفعها 
الرشكة بحسن نية مبثابة إبراء ذمة للرشكة بالكامل يف حدود هذا السداد، تكون أي دفعة خاصة بالوفاة جراء حادث مستحقة السداد  مبوجب هذه الوثيقة إىل املستفيد 

القانوين. 

13. الفائدة عىل املنفعة التي تدفعها
لن تدفع فائدة عىل أي منفعة ندفعها.

	1. اإلجراءات القانونية 
ال يجوز الرشوع يف أي إجراء قانوين أو رفع دعوى بغرض اإلنصاف للحصول عىل املستحقات مبوجب هذه الوثيقة قبل انقضاء ستني )		( يوما من تقديم إثبات خطي عىل 

الخسارة وفقا للمتطلبات الواردة يف هذه الوثيقة، يف حالة عدم تقديم إثبات خطي عىل الخسارة يف غضون عام واحد )1( من التاريخ الذي كان يتعني فيه تقديم اإلثبات 

يكون ذلك مبثابة تخل عن املطالبة لجميع األغراض، ومن ثم ال ميكن اسرتداد املستحقات املرتبطة بها مبوجب هذه الوثيقة.

يف حالة إخالء مسؤوليتنا عن أي مطالبة تجاهك أو تجاه أي شخص مؤمن عليه، ويف حالة عدم إخطارك لنا يف غضون عام واحد )1( من تاريخ تسلم االخطار الذي يفيد

إخالء املسؤولية بأنك ال توافق عىل إخالء املسؤولية هذا وتعتزم اسرتداد هذه املطالبة من جانبنا تعترب املطالبة قد تم التخيل عنها لكافة األغراض ومن ثم ال ميكن اسرتداد 

املستحقات املرتبطة بها مبوجب هذه الوثيقة.

	1. االمتثال ألحكام الوثيقة
يؤدي التخلف عن االمتثال ألي من األحكام املنصوص عليها يف هذه الوثيقة إىل إبطال جميع املطالبات املدرجة ضمنها.

	1. املطالبات االحتيالية و/ أو املضللة و/ أو املخادعة
ال نتحمل مسؤولية سداد أي مبلغ مبوجب هذه الوثيقة فيام يتعلق بأي مطالبة إن كانت هذه املطالبة احتيالية، أو مضللة، أو مخادعة بأي شكل كان أو تلك املدعومة 

بوسائل أو أجهزة مخادعة، أو احتيالية، أو مضللة سواء من جانبك أو من جانب أي شخص آخر يترصف بالنيابة عنك أو مبوجب تفويض منك .

۱۷. الرشوط السابقة لتحمل املسؤولية
 لتجنب الشك، يعد امتثالك لرشوط وأحكام هذه الوثيقة بقدر ما يتصل ذلك بأي يشء تفعله أنت أو بالنيابة عنك رشطا مسبقا لتحملنا املسؤولية مبوجب هذه الوثيقة.

	1. القوانني الحاكمة واالختصاص القضايئ
 تخضع هذه الوثيقة ألحكام دولة اإلمارات العربية املتحدة. يرفع أي نزاع ينشأ بني رشكة التأمني وحامل الوثيقة بخصوص أي جانب من جوانب هذه الوثيقة ويقدم ملحاكم 

اإلمارات العربية املتحدة باعتبارها صاحبة االختصاص الحرصي للنظر يف تلك النزاعات.

	1. التأمينات األخرى 
إذا وجد وقت املطالبة أنه يوجد تأمني أو عقد آخر باسمك

يغطي الشخص املؤمن عليه مقابل نفس النفقات أو الخسارة فلن ندفع إال حصتنا من املطالبة، وال يرسي هذا عىل حاالت برت األطراف أو الوفاة نتيجة حادث، حيث إن 

منافعها تدفع كاملة وفقا لألحكام األخرى املنصوص عليها يف هذه الوثيقة . 

۲۰. املصلحة األخرى
ال ميكن للمؤمن عليه أو املمثل الشخيص للشخص املؤمن له مطالبتنا أو مقاضاتنا بخصوص أي مطالبة. إذا ما كان لدى أكرث من شخص أو رشكة مصلحة يف الشخص املؤمن له 

فلن ندفع الفائدة إال مرة واحدة.

۲۱. تعيني املستفيد أو تغيريه
يحتفظ الشخص املؤمن له بحق تعيني املستفيد أو تغيريه. ال يكون تعيني املستفيد أو تغيريه مبوجب وثيقة التأمني ملزما ألمني سجالت املستفيد. ال تتحمل الرشكة أي 

مسؤولية عن رسيان تعيني املستفيد هذا أو تغيريه. تكون موافقة املستفيد - إن وجدت - رشطا أساسيا لتغيري املستفيد أو لتطبيق أي تغيريات أخرى يف هذه الوثيقة.

22. الرعاية واملساعدة املعقولة
جميع يتعني عليك وعىل كل شخص مؤمن له اتخاذ الخطوات املعقولة لتجنب أي خسارة أو أرضار أو تقليلها قدر اإلمكان. كام يتعني عليك وعليهم بذل جميع ا الجهود 

الستعادة أي ممتلكات مفقودة.

إضافة إىل ذلك، يتعني عليك تقديم املساعدة والتأكد من أن الشخص املؤمن له يساعدنا بأي طريقة قد نطلبها بصورة معقولة فيام يتعلق بالتحريات، أو تسوية مطالبة، أو 

املحافظة عىل أو إنفاذ أي حقوق يف الحلول قد تكون مستحقة لنا .

23. تغيري معدالت االقساط يف تاريخ التجديد السنوي للوثيقة 
فيام يتعلق بوثيقة التأمني عىل السفر املتعدد السنوية يجوز للرشكة تغيري معدالت األقساط يف تاريخ التجديد السنوي للوثيقة.

	2. العقوبات
ال تقدم الرشكة تغطية تأمينية وال تتحمل مسؤولية سداد أي مطالبة أو تقديم أي منفعة مبوجب هذه الوثيقة إىل الحد الذي تتعرض فيه الرشكة عند توفري هذه التغطية أو 
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سداد هذه املطالبة أو تقديم تلك املنفعة ألي عقوبات أو حظر، أو قيد مبوجب قرارات األمم املتحدة، أو مبوجب العقوبات التجارية أو االقتصادية، أو القوانني أو اللوائح 

املعمول بها يف االتحاد األورويب، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، واإلمارات العربية املتحدة، و/ أو جميع الواليات القضائية األخرى التي تتعامل معها الرشكة يف 

عملياتها التجارية.

	2. مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
متتثل الرشكة لقوانني مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ) القانون االتحادي اإلمارايت رقم 	 لعام ۲۰۰۲ – تجريم غسل األموال والقانون االتحادي اإلمارايت رقم 1 لعام 

			2 – مكافحة جرائم اإلرهاب، واملرسوم بقانون اتحادي رقم )۲۰( لسنة 	1	2 يف شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت منظامت 

املرشوعة وقرار هيئة التأمني رقم 	1 لعام 	1	2 يف شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة(.

	2. انتفاء صفة التأمني كبديل لتعويض العامل 
ال تعد وثيقة التأمني املاثلة بديالً عن تأمني تعويضات العامل وال توثر عىل أي مطالبة.

	2. الرضائب 
أ. دفعات قسط التأمني:

درءا للشك، ال تشمل جميع مبالغ األقساط املذكورة يف هذا امللحق رضيبة القيمة املضافة. يتحمل املؤمن له/ مالك الوثيقة رضيبة القيمة املضافة وأي رضائب أخرى مطبقة 

حاليا أو ستطبق فيام بعد فيام يتعلق بوثيقة التأمني هذه. يوافق املؤمن له/ حامل الوثيقة مبوجب هذه الوثيقة عىل سداد رضيبة القيمة املضافة املطبقة أو أي رضائب 

أخرى تتحملها رشكة التأمني نيابة عنهام يف غضون 	1 يوم عمل من استالم فاتورة بها، ويف حالة سدادها عدم يعترب املؤمن له/ حامل الوثيقة يف هذه الحالة قد ارتكب مخالفة 

جوهرية لرشوط وأحكام الوثيقة، ويحق لرشكة التأمني عندئذ املطالبة بإنفاذ اإلجراءات االنتصافية القانونية املتاحة لها مبا فيها إنهاء الوثيقة و/ أو اقتطاع رضيبة القيمة 

املضافة هذه أو أي رضائب أخرى من أي مبلغ آخر مستحق للمؤمن له/ حامل الوثيقة يف ذمة رشكة التأمني دون الحاجة للحصول عىل أي موافقة أخرى منهام و/ أو أي طلب 

إصدار أي حكم/ أمر من املحكمة بخصوص ذلك. كام يتعني عىل املؤمن له املوافقة عىل ذلك بدون رشط أو قيد. يف حالة اختالف رضيبة القيمة املضافة/ أي معاملة رضيبية 

أخرى تقيمها السلطات الرضيبية املعنية عن التي تحددها رشكة التأمني يف فاتورة الرضائب الخاصة بنا/ الفاتورة املقدمة إليكم و/ أو إذا كانت الفاتورة التي قامت الرشكة 

بتحريرها أو حسابها غري صحيحة يوافق املؤمن له/ حامل الوثيقة مبوجب هذه الوثيقة عىل دفع ذلك الفرق يف أي رضيبة / رضيبة القيمة املضافة عيل الفور عند طلبه ايل 

 رشكة التأمني. 

ب. تسوية املطالبات:
حيثام توافق رشكة التأمني عيل تعويض حامل الوثيقة يف حالة دفع )رشكة( أو )نحن( أي تعويض مبوجب مطالبة تحدد حالة تسجيل رضيبة القيمة املضافة املبلغ الذي 

سندفعه لكم.

إذا كنت:

غري مسجل يف رضيبة القيمة املضافة فسندفع مبلغاً مساويا ملبلغ التأمني/ حد التعويض أو أي حدود أخرى للتغطية التأمينية شاماًل رضيبة القيمة املضافة.. 1

مسجالً يف رضيبة القيمة املضافة فسندفع مبلغا مساويا ملبلغ التأمني/ حد التعويض أو أي حدود أخرى للتغطية التأمينية. إذا كنت ملزما بدفع مبلغ رضيبة   . 2

القيمة املضافة املتعلقة بعملية رشاء ذات صلة مبطالبتكم فسندفع حينئذ مبلغ رضيبة القيمة املضافة. ذلك، سنخفض مبلغ رضيبة القيمة ومع املضافة التي     

ندفعها مقابل نقاط االئتامن املكتسبة عىل رضيبة الدخل التي يحق لكم الحصول عليها يف حالة إجراء أي عملية رشاء ذات صلة. ويف هذه الحاالت،     

يحق لك املطالبة بنقاط االئتامن املكتسبة عىل رضيبة الدخل عند تقديم إقرار رضيبة القيمة املضافة.  

يتعني عىل جميع ماليك الوثائق الذين يقدمون مطالبة لرشكة عا تأمني اإلفصاح عن حالة تسجيل رضيبة القيمة املضافة الخاصة بهم.

إذا نشأ أي التزام يتعلق برضيبة القيمة املضافة ب اإلفصاح الخاطئ من جانبك فسوف تتحمل أنت )حامل الوثيقة( مسؤولية سداد ذلك. وإذا كان مبلغ تسوية مطالبتك أقل 

من مبلغ التأمني/ . حد التعويض أو أي حدود أخرى للتغطية التأمينية فسندفع فقط مبلغ رضيبة القيمة املضافة )بعد خصم أي رصيد رضائب( املطبقة عىل مبلغ التسوية.

	2. اللغة
تتوفر نسخة من الرشوط واألحكام باللغة العربية عند طلبها. يف حال وقوع أي نزاع يتعلق بتفسري الوثيقة ترسي النسخة العريب.
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