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 تعريفات
تابة ك ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ،المعنى التاليالكلمات و / أو العبارات الواردة أدناه أينما ظهرت تحمل 

 .من قبل جميع األطراف ا  وموقع
 :حادثة

 :عند اإلشارة إلى األشخاص
غير مقصود و والتي تنبع من سبب خارجي عنيف ومفاجئ  ،البوليصةأثناء سريان  ماإلصابة الجسدية التي لحقت به

 .هيلعمن قبل المؤمن 
ا تفسير ما يلي   :على أنه حوادثيجب أيض 

أو مادة  أو من استهالك السوائل طسالغازات أو األبخرة أو الغمر أو الغ الناتجة عناالختناق أو اإلصابات  .أ
 .صلبة بخالف المواد الغذائية

 .تغطيه البوليصةاإلصابات الناتجة عن حادث  .ب
 .تغطيه البوليصةعن حادث  اإلصابات الناتجة عن العمليات الجراحية أو العالجات الطبية الناتجة .ج

 :عند اإلشارة إلى السيارة
خرى مركبة أسير بأو حادث سيارة( يحدث عندما تصطدم مركبة  مركبةاالصطدام المروري )تصادم سيارة أو حادث 

 .طريق أو أي عائق جغرافي أو معماري آخرالأو مشاة أو حيوان أو حطام 
 :إجراءات التحكيم أو التحكيم

مبلغ وية تسمن االتفاق على  وشركة التأمينالنص في بوليصة التأمين على أنه في حالة عدم تمكن المؤمن له 
 ،عندما يكون اثنان على األقل من الثالثة .محايدم ك  اختيار ح  بالمثمنون يقوم  .مثمن منهما بتعيينكل يقوم  ،المطالبة

م، متفقان  ك   .وشركة التأمين له ملزم لكل من المؤمنتبر فيع ،على مبلغ التسويةالمثمنين والح 
 :المنفعة / الخدمة / التغطية

المنافع / الخدمات / التي تغطي الشخص المؤمن له أو الشخص أو السيارة المشمولة في التغطية التي يحق لها 
ها أو في اتفاقية الخدمة وعادة ما يتم تلخيص ،لبوليصةوالخاصة ل العامة شروطالالحصول عليها كما هو موضح في 

 .التغطياتفي جدول المزايا / الخدمات / 
 :المستفيد

أو  طياتالتغلهم بالحق في الحصول على المزايا / الخدمات /  تعترف شركة التأمينالشخص أو األشخاص الذين 
 التعويض فيعتبر ،لم يتم تحديد أي شخصإذا  .أو اتفاقية الخدمات البوليصةلى النحو المبين في تعويض عمبلغ ال

 .جزء من تركة المؤمن عليه
 
 



 

 

 :طفا األ
 البوليصةفي  صراحة  عام ا ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك  18يوم ا و  30األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .أو اتفاقية الخدمات
 :المطالبات

 يهاعل جب/ الخدمات يالتأمينشركة حدث مؤمن عليه وأن  وقوعيفيد ب صاحب البوليصةوثيقة أو طلب مقدم من 
 .توفير التغطية

 :أقرباء المؤمن عليه
 .إخوة وأخوات الزوج/ الزوجة ،الحما والحماة ،األشقاء ،األحفاد ،األجداد ،األبناء ،الوالدان ،ة/ الزوجالزوج

 :تغطيةبداية ال
 طياتالتغالمزايا / الخدمات / بند المساعدة المحددة ضمن  ،على الفور إلى المؤمن عليه الشركة المساعدةستقدم 
فر خارج أثناء الس بسبب حوادث غير متوقعة قعلحوادث التي تا عنشروط العامة والخاصة لبوليصة التأمين المن 

 مواعيد نالحدود الجغرافية المحددة وال تتم خارج مدة السفر المحددة بي بشرط أال يحدث هذا خارج ،بلد إقامته المعتاد
 .البوليصةهذه وسريان  صالحية

وصول المؤمن  و / أو البوليصةالغي ا عندما ينتهي السفر الذي يتسبب في الحصول على  البوليصةيصبح نطاق 
 :رحلة مغطاة.أيهما يحدث أوال   ،بلد إقامته المعتاد له

عندما يغادر المؤمن له  الرحلة المغطاةتبدأ  .رحلة مقصودة ومخططة يقوم بها المؤمن له خارج بلد إقامته المعتاد
 .بلد إقامتهل أي حدود لبلد إقامته المعتاد وتتوقف عندما يدخل المؤمن له ألول مرة أي حدود

 .( يوم ا متتالي ا92الحد األقصى لمدة أي رحلة مغطاة هو اثنان وتسعون )
 :قاعدة البيانات

فإن وثائق  البوليصة الحاليةفي  .من االستخدامات أو أكثرمن مجموعة منظمة من البيانات الستخدام واحد تتكون  
صول على الحلهم  ممن يحققائمة التاريخ للمؤمن عليهم  حتى ،المساعدة على السفر والوثائق الطبية، اإلصدارات

 .الخدمات
 :لخصم أو الزيادةا

مزايا حق أن تستفعها الشخص المؤمن له قبل والتي يجب أن يد شركة التأمينغطيها تمقدار المصاريف التي ال 
 .واجبة السدادالبوليصة وتصبح 

 :أو الفيزيائي طبيبال
 .ممارس طبي مسجل رسمي ا وفق ا لقانون المكان الذي تحدث فيه المطالبة

 
 :رعاية األسنان الطارئة



 

 

لة موجودة بسبب أي حا بسبب حالة بدأت فجأة عند السفر ولم تحدث البوليصةأي عالج طبيعي لألسنان تغطيه 
 .مسبق ا تم توثيقها من خالل تقرير طبيب األسنان

 :االدعاءات االحتيالية
عندما يستخدم المؤمن له أو المستفيد أو أي شخص يتصرف نيابة عنهم أي وسائل أو أجهزة احتيالية من أجل 

 .ذه المطالبةألي مبلغ فيما يتعلق به سدادسيتم إلغاء أي  ،وبالتالي ،البوليصةهذه  ومزايا من فوائد الحصول على أي
 :لبوليصةل شروط العامة والخاصةال

عادة ما يتم   .التي تنص على حقوق وواجبات المؤمن له أو شركة التأمين البوليصةشروط وأحكام جميع جوانب 
 .البوليصةوضع الشروط في جدول 

 :أفراد عائلة المؤمن عليه المباشرين
 .واألبناء واآلباء واألجداد واألشقاء /ةالزوج
 :إصابة

ذه ه فترة سريان خالل ،مشكلة طبية ناجمة عن سبب خارجي مفاجئ وشديد أو سبب خارج عن إرادة المؤمن له
 .البوليصة

 :أطراف التأمين
 عنىت  التي  الطرف المعني أو المصلحة اإلضافية هو شخص أو شركة بخالف المؤمن عليه في وثيقة التأمين

 .البوليصةالشخص أو الممتلكات التي تغطيها بالتأمين على 
 :الشخص المؤمن عليه

ا وثمانين )30الشخص الذي يتراوح عمره بين ثالثين ) ،البوليصة سريانخالل فترة   هواسمه وعنوان ،( عام ا80( يوم 
في الدولة التي  مقيم دائميعتبر بل سفره / سفرها و ق له يتعلق بمن تم دفع قسط التأمينو  ،البوليصةفي  انمحدد

 .البوليصةصدرت فيها 
 :شركة التأمين
 .ايهتوقيع علالتأمين وال بوليصةمرخصة في الدولة التي يتم فيها إصدار المسجلة و الشركة التأمين 

 :تشريعال
ا باسم التشريع .مكتوبة ومعتمدةرسمية قوانين   . lex scripta أو القوانينأو  اتي عرف أيض 

 
 

 :التأمينحد / مبلغ 
حدود كل و  التغطيات/ الخدمات /  المزاياوجداول  ،لبوليصةل العامة والخاصةشروط الالمبالغ المنصوص عليها في 

 .والتي تمثل أقصى فائدة )مالية أو مؤقتة أو أي نوع آخر( مغطاة تحت كل ضمان ،خطة مختلفة



 

 

 :وسيلة النقل / الناقل المشترك
ظل هذا التأمين وستموضوع الرحلة للقيام ب التي تم تعيينه Common Carrier على أنها ناقل مشترك سيتم فهمها

 .بما في ذلك الدخول والخروج من وسيلة النقل المذكورة أعاله ،الطائرة أو السفينة أو القطار أو الحافلةقتصرة على م
 ،ة مع سائقاستئجار سيار  ،حادث طريق النقل العام )يقتصر على سيارة أجرة مقتصرة على تغطيةال تزال  ،بالمثل 

الحافلة أو القطار أو قطار األنفاق( أثناء الطريق المباشر بين نقطة الخروج أو القدوم )محل اإلقامة  ،قطار ترامواي
 (.الميناء ،المطار ،)المحطة النهائية للرحلة أو الفندق( حتى المحطة

 :الشخص المؤمن عليه غير المؤهل
 .يوم ا متتالي ا 92ثر من أ( مؤمن عليه يعتزم السفر أك

 .يوم ا 30ب( األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
التغطية لألشخاص  تشملباستثناء حالة وجود خطة محددة  ،فأكثرعام ا  80ج( األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .تعاقد عليهاال فأكثر تم عام ا 80الذين تتراوح أعمارهم من 
 .البوليصةد( غير المقيمين في الدولة التي صدرت فيها 

 .الذين بدأوا الرحلة قبل االكتتاب في التأمين األشخاصهـ( 
 :طرة مثلخجسدية أو يدوية والقيام بأنشطة  ،العمل )مدفوعة أو غير ذلك(تتعلق بالمؤمن عليه ألسباب سفر و( 

على  العمل ،تجميع اآلالت ،عات أو في األماكن الضيقةالعمل على ارتفا ،التحميل والتفريغ ،استخدام اآلالت
األعمال المختبرية من أي نوع وأي  ،استخدام المواد الكيميائية ،المناجم أو المحاجر ،المنصات العائمة أو المغمورة

 .األنشطة الخطرةمن  نوع آخر
 :مواد تقويم العظام أو تقويم العظام

كازات، ع) لتجنب أو تصحيح التشويهات الجسدية الدائمة أو المؤقتة طع أو أدوات تجبير من أي نوع مستخدمةق
 ).أطواق العنق، كراسي مدولبة، إلخ

 :مادة تركيب العظام
أجزاء أو قطع معدنية أو من أي نوع آخر مستعملة لوصل أطراف العظم المكسور ببعضها أو لربط أطراف المفاصل 

 .ة استعمالهاببعضها عن طريق عملية جراحية والتي يمكن إعاد
 :فترة التأمين أو تاريخ نفاذ التغطية

 .المتعاقد عليها البوليصةالفترة التي تبدأ وتنتهي في التواريخ المذكورة في شهادة 
 .فترة التأمين هذه غير قابلة للتجديد بأي حال من األحوال

 :فترة التغطية
 .رسومالطالما تم دفع  البوليصةمدة 

 :حادثة شخصية



 

 

 .أو الكرب النفسي الناجم عن أفعال أو إهمال من طرف آخر األذى الجسدي
 :التأمين بوليصةحامل 

الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يشترك في الوثيقة مع الشركة والذي يتقيد بالواجبات التي تنشأ عن ذلك، ما عدا 
 .تلك الواجبات، التي بحكم طبيعتها، يجب التقيد بها من قبل المؤمن له

 :نقسط التأمي
 .المقدمة التغطياتدفعه مقابل المزايا / الخدمات /  البوليصةالمبلغ الذي يجب على حامل 

 :البديل االصطناعي
قطعة من أي نوع تحل مؤقتا أو بصفة دائمة محل عضو، نسيج، سائل عضوي، عضو أو جزء من أي منها. وهي 

ات القلب، مفاصل بديلة، جلد اصطناعي، عدس على سبيل المثال، قطع ميكانيكية أو بيولوجية مثل أجزاء من صمام
تين وسوائل اصطناعية أو نصف اصطناعية تحل محل ال، سوائل، جي(القرنية) داخل محجر العين، مواد بيولوجية

 .وكسيجين، إلخباأل المعالجة عظم العضد أو سوائل، خزانات أدوية، نظم
 :الخطر

نقاط الضعف و خسارة أو أي حدث سلبي آخر ناتج عن تهديد بوقوع ضرر أو إصابة أو مسؤولية أاحتمال أو 
 .والتي يمكن تحييدها من خالل إجراء تم التوسط فيه مسبق ا ،ةأو داخلي ةخارجي

 :مرض خطير
لشخص المؤمن ، يمنع االمساعدة للشركة لتنويم بالمستشفى والذي، حسب رأي الفريق الطبياأي مرض يتطلب قبول 
 .بالتاريخ المبرمج له، أو الذي ينطوي على خطر الوفاةعليه من متابعة السفر 

 :أصابة خطيرة
المبرمج له،  بالتاريخ تمنع المؤمن له من متابعة السفر، المساعدةللشركة صابة التي، حسب رأي الفريق الطبي إلا

 .أو التي تنطوي على خطر الوفاة
 (:المساعدةالشركة  مقدم الخدمة )أو 

 .يتم تعيينه ألداء أي خدماتمتعاقد من الباطن مستقل 
 :زوج

 .شخص مسجل رسمي ا كزوجة أو زوج للمؤمن عليه
 

 :مرض مفاجئ
ال و  لبوليصةاأي تغيير مفاجئ في الصحة يتم تشخيصه وتأكيده من قبل طبيب معترف به قانون ا خالل فترة سريان 

 :من أي من المجموعتين التاليتين يشتقتألف أو ي
  .مكتسبة أثناء الحمل يوجد لحظة الوالدة نتيجة عوامل وراثية أو شكاوى مرض خلقي: المرض الذي  −



 

 

حتى لو  ،هذه البوليصة توقيعالمرض الموجود مسبق ا: المرض الذي عانى منه المؤمن عليه قبل تاريخ  −
 .لم يتم تشخيصه

 :منطقةال
 .والتي يتم فيها تغطية األحداث التي تقع هناك ،موضوع العقد ،المنطقة الجغرافية التي يتم فيها السفر

 (:ةالشخصي األمتعةالسرقة )
 .محاولة سرقة أو سرقة جميع الممتلكات الشخصية المنقولة لفرد ما

 :بلد اإلقامة المعتاد
شركة ل من قب البوليصةالدولة التي يكون فيها الشخص المؤمن عليه مواطن ا أو مقيم ا دائم ا وحيث يتم إصدار 

 .المعتمدة تأمينال
 :مكان اإلقامة المعتاد

 .منزل أو إقامة المستفيد في بلد اإلقامة المعتاد
ما  الشركة المساعدةستوفر  ،يومًا متتاليًا 92عندما يسافر المؤمن عليه خارج بلد إقامته المعتاد لمدة أقصاها 

 :يلي
شرائه للبوليصة  قبل و / أو المستفيدالشخص المؤمن عليه  الظروف التي يعرفها": استثناء عام "سبب معروف

 . هاقطع أوالرحلة  كان من المتوقع أن تؤدي إلى إلغاء  رحلة أو في وقت حجز أيالحالية 
 المساعدة الطبية وحاالت الطوارئ  - 1القسم 

 .المصاريف الطبية واالستشفائية والجراحية والصيدالنية .1
اإلقامة، وخالل الرحلة المشمولة بالتغطية،  وجوده خارج بلد في حال مرض أو إصابة الشخص المؤمن عليه أثناء

وية، الموصوفة دواأل العادية، الضرورية والمعقولة لإلستشفاء، الجراحة، المصاريف الطبية ستدفع الشركة التكاليف
 .حتى المبالغ والخصومات كما هو مذكور في جدول المنافع من الطبيب المعالج

ته ومع زمة مع المركز الصحي الذي اختار الالت الهاتفية تصاالالالطبي للشركة المساعدة بأرقام ا سيحتفظ الفريق
 .شراف على توفير الرعاية الصحية المناسبةإلالذين يعاينون الشخص المؤمن عليه ل األطباء

 .الشركة المساعدةلموافقة مسبقة من تخضع هذه التغطية 
األوبئة التي أعلنتها منظمة  المتعلقة باألوبئة المعترف بها دولًيا ومحلًيا أو كاستثناء من االستثناءات العامة

 ،إذا أصيب بمرض معدي أثناء الرحلة الشروطنفس  فإن المؤمن عليه مشمول بموجب ،الصحة العالمية وعواقبها
 .الخاصةستثناءات في اال باستثناء الحاالت المشار إليها بالتحديد

 :ةخاصاستثناءات 
 ن عليهمؤميقوم ال ال يتم تغطية تكاليف األدوية العاجلة عندما ،باإلضافة إلى االستثناءات العامة المحددة أدناه

 :بما يلي



 

 

 .قيود على السفر الحكومة أو السلطة التنظيمية تفرضفر إلى / من بلد أو منطقة أو حدث معين حيث سال -
 .موصى بها قبل رحلتهلم يحصل على أي لقاحات أو تطعيمات أو أدوية  -
 .لبلد األمالمؤمن عليه أو إعادته إلى ا نقل .2

ل نقال ؤوليةمس الشركة المساعدةستتولى  ،في حالة المرض أو اإلصابة المفاجئة للمؤمن عليه أثناء رحلة إلى الخارج
 .إلى منشأة طبية مجهزة بشكل مناسب ،أو اإلعادة إلى بلد اإلقامة

ا ع ،ما إذا كان النقل أو اإلعادة إلى الوطن ضروري ا ،من خالل فريقها الطبي ،الشركة المساعدةستقرر   لىاعتماد 
 .حالة أو خطورة حالة المؤمن عليه
معالجين ال على االتصاالت الالزمة مع المركز الطبي واألطباء شركة المساعدةلسيحافظ الفريق الطبي التابع ل

 .ستخداموسيلة نقل مناسبة لال أكثروعلى  ،نقل أو إعادة المؤمن لهالقرر ما إذا كان سيتم تي ،لمؤمن له وعلى أساسهل
طبية المساعدة ال الحصول على إلى المكان الذي يمكن فيه ،سيتم النقل في سيارة إسعاف أو وسيلة نقل أخرى 

 .المناسبة
 .يوالجبل ي نقاذ البحر اإل مصاريف  .3

دوالر  35000ولكنه يشمل النفقات الطبية المحتملة في المستشفى حتى  يةالفور ال يشمل ذلك عمليات اإلنقاذ 
 .أمريكي

 .تمديد إقامة المؤمن عليه في الخارج .4
وف س الشركة المساعدةفإن  ،في حالة المرض أو اإلصابة المفاجئة لشخص مؤمن عليه أثناء رحلة إلى الخارج

ه بالخارج علي إقامة آخر للمؤمن عليه حيث يكون تمديد إقامة المؤمنفي الفندق أو أي مكان اإلقامة  تكاليفتتحمل 
 .مثل هذا المرض أو اإلصابة المفاجئة كما هو معتمد من قبل الطبيب المعالجضروري ا نتيجة ل

قامة أحد أفراد عائلة المؤمن عليه المباشرين. 5  .سفر وا 
دخاله للمستشفى  ة مفاجئلاألكثر من سبعة أيام نتيجة المرض أو اإلصابة في حالة سفر المؤمن عليه للخارج بمفرده وا 

حد أل دةمسؤولية الرحالت الخارجية والعو  الشركة المساعدةستتولى  ،البوليصةمشمولة في الرحلة إلى الخارج الأثناء 
 ستشفاءاإلى مكان  من دولة اإلقامة المعتادة للمؤمن عليه ،حسب اختيار المؤمن له المحددينأفراد األسرة المباشرين 
 .المؤمن عليه بالخارج

ا مسؤولية إقامة فرد العائلة المحدد  الشركة المساعدةستتولى  بحد و  دوالر أمريكي في اليوم 100قدره بمبلغ و أيض 
 .دوالر أمريكي 1500أقصى 

 .رعاية األسنان الطارئة في الخارج. 6
طب  عايةر لمؤمن عليه ل ستوفر الشركة المساعدةفإن  ،عندما يكون المؤمن عليه مسافر ا إلى الخارج ،إذا لزم األمر

 .الالزمة األسنان



 

 

دوالر أمريكي سنوي ا وبشكل  1500دوالر ا أمريكي ا لكل حالة و  160الحد األقصى لنفقات هذه االستحقاق هو 
 .إجمالي

 .واستئصال السن المصاب تقتصر هذه التغطية على عالج اآلالم والعدوى 
 .بعد وفاة أحد أفراد األسرة المقربين البلد األمالعودة الطارئة إلى . 7

الشركة فإن  ،عندما يضطر المؤمن عليه في رحلة إلى الخارج إلى قطع رحلته بسبب وفاة أحد أفراد األسرة المباشرين
ى السفر غير قادر عل/ هي  هو عندما يكون  ،المعتادسوف تتحمل تكلفة السفر إلى بلد إقامته / إقامتها  المساعدة

 .أو وسائل النقل المستأجرة للرحلة به/بها وسائل النقل الخاصةب
 هادةشالذي تسبب في قطع الرحلة ) يجب على المؤمن له تقديم األدلة أو المستندات أو الشهادات الخاصة بالحدث

 الوفاة(.
 .مرافقة القاصر. 8

عليه  ين للمؤمنويكون أي من المرافق ،اإلصابة المفاجئة للمؤمن عليه أثناء رحلة إلى الخارجفي حالة المرض أو 
/  الشخص المناسب لرعايته الشركة المساعدةستوفر  ،ولم يكن لديه أي شخص لمرافقته عام ا 18طفل أقل من 

الموطن  في ان اإلقامة المعتادأو إلى مك ،لالستشفاءرعايتها أثناء الرحلة إلى المستشفى حيث يتم إدخال األول 
 .متى لم يكن هناك شخص آخر يمكنه تولي المسؤولية عنه ،األصلي

 .إعادة أفراد األسرة المسافرين مع المؤمن له. 9
أو  ة للخارج ألكثر من سبعة أيامفي حالة دخول المؤمن عليه المستشفى بسبب مرض مفاجئ أو إصابة أثناء رحل

لمرافقون ا األسرة المباشرة إلى بلد اإلقامة المعتادأفراد التكلفة فيما يتعلق بإعادة  المساعدةالشركة تتحمل  ،توفىقد 
غير  ةر أن هذا الفرد من األسرة المباشباعتبار  ،الذين لديهم نفس بلد إقامة المؤمن له ،للمؤمن عليه في وقت الحدث

 .للرحلة األولى المستخدمةقادر على السفر بوسائل النقل الخاصة به / بها أو بوسيلة النقل 
يمتد الغطاء ليشمل جميع أفراد األسرة المباشرين الذين يسافرون مع المؤمن عليه كما هو  ،في حالة وثيقة األسرة

 .قبل بدء الرحلة البوليصةجدول  وارد في
 

 .إعادة رفات الموتى. 10
ادته بإجراء الترتيبات الالزمة لنقله أو إع الشركة المساعدةتقوم  ،في حالة وفاة المؤمن عليه أثناء رحلة إلى الخارج

 .في بلد إقامته المعتاد تحمل تكلفة مصاريف النقل إلى مكان الدفن أو الحرق أو الجنازةتإلى الوطن و 
 .اسم الجنازةيستثنى من هذا الضمان دفع مصاريف الدفن أو الحرق أو مر 

 خدمات المساعدة الشخصية - 2القسم 
 .توصيل األدوية. 1



 

 

جه موصوفة من قبل الطبيب على و والمسؤولية توصيل األدوية أثناء رحلة إلى الخارج  الشركة المساعدةستتولى 
 باألدوية اتبدالهاسلمؤمن عليه أثناء الرحلة والذي ال يمكن العثور عليه في المكان الذي سافر إليه أو ليتم ل السرعة

 .التي لها تركيبة مماثلة
 .مسؤولة عن نفقات األدوية الشركة المساعدةتكون  ال

 .اإلحالة الطبية / تعيين أخصائي طبي محلي. 2
لخارج إلى ا رحلةالسيتم منح المؤمن عليه حق الوصول أثناء  ،الشركة المساعدةمن خالل مركز االتصال الخاص ب

حالته إلى أي   .أو ممارس طبي لشبكة الشركة الدولية متفق عليه طبيمركز وا 
 .خدمات االتصا . 3

 للحصول على خدمات متنوعة في الدولة الشركة المساعدةيجوز للمؤمن عليه االتصال ب ،رحلة إلى الخارجالأثناء 
 متنوعةفإن الخدمات الومع ذلك  .مثل تأجير السيارات وحجز الفنادق والمعلومات القانونية واإلدارية التي يوجد فيها

 تهنفقوعلى  ،المؤمن لهمسؤولية  المطلوبة من قبل المؤمن له والتي لم يتم تغطيتها بموجب هذه البوليصة تظل 
 .خاصةال
 .فقدان جواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة الهوية الوطنية في الخارج. 4

تتحمل  ،رحلة إلى الخارجالوية الوطنية أثناء في حالة فقدان جواز سفر المؤمن عليه ورخصة القيادة وبطاقة اله
ية أو بطاقة الهو و  الالزمة للحصول على جواز سفر جديد ورخصة قيادة وطنية اإلجراءاتنفقات المساعدة الشركة 

 .وثيقة قنصلية مماثلة
 (ترنتاإلن المعامالت االحتيالية على البطاقات المؤمن عليها المفقودة أو المسروقة )ُيستبعد االحتيا  عبر. 5

ات باستخدام بطاقة أو أكثر من بطاق الغيرأو سحب يقوم بها  سدادعني أي معاملة ت ة( االحتياليمعامالت)ال المعاملة
 .أو المسروقة خالل فترة التأمين المؤمن عليها المفقودة

 ض المستفيدبتعوي المساعدةالشركة تقوم  ،لبطاقة المؤمن عليه بعد السرقة أو الضياع المعاملة االحتياليةفي حالة 
 :من بطاقة المؤمن عليه عن الخسائر المالية التي تتكبدها في حالة

ؤمن عليه مالباستخدام بطاقة  الغيرمعامالت الدفع أو السحب التي تم إجراؤها بطريقة احتيالية من قبل   -
ها التي يطلب في هذه المعامالت بين وقت ضياع أو سرقة بطاقة المؤمن عليه واللحظة حالة وقوع في

  .بطاقة المؤمن عليهن البنك الذي يتعامل معه إلغاء المستفيد م
 بطاقة المؤمنام باستخد الغيراالحتيالي للبطاقة في عمليات الشراء عبر اإلنترنت التي يقوم بها  االستخدام -

 .بطاقة المؤمن عليهسرقة أو فقدان  عليه بعد
 .البة واحدةمطتشكل بطاقة المؤمن عليه فس الفقد أو السرقة لنلجميع االستخدامات االحتيالية المرتكبة نتيجة 

 تعويض المستفيد ضمن الحدود المنصوص عليها في كل بطاقة ولكل فترة تأمين في الشركة المساعدةيجب على 
 .جدول المزايا أعاله



 

 

معلومات  طلببالحق في  الشركة المساعدةتحتفظ  ،ولتجنب اإلثراء غير المشروع للمستفيد جميع األحوالفي 
بة أم البنك سواء تم سداد المطالرد وال سيما  ،المؤمن عليهإضافية من المستفيد من أجل التحقق من حقيقة الحدث 

 .ال
 :"المفقودة أو المسروقةبطاقات المؤمن عليه صة بضمان "معاملة احتيالية على االستثناءات الخا

 :ال يتم تغطية عواقب األحداث واألضرار التالية ،باإلضافة إلى االستثناءات العامة
 (،سليل ،صاعد ،المتعايش ،اإلهما  الجسيم أو سوء السلوك المتعمد للمستفيد أو أحد أقاربه )الزوجة ▪
 ،إجراءات االعتراض وتسجيلها لدى البنك بينما لم يتم اتخاذأي مطالبة يتم تقديمها  ▪
 ،/ إنهاء بطاقة المؤمن عليه االعتراضأي استخدام احتيالي يتم بعد تاريخ  ▪
عدادرسوم االعتراض  ▪  ،البنك يحتسبهابطاقة جديدة  وا 
 باستخدام بيانات البطاقة التي تم جمعها بواسطة الغيرأو سحب تتم بطريقة احتيالية من قبل  سدادأي معامالت  ▪
 .وخاصة من أجهزة الصراف اآللي ،عني نشاًطا احتيالًيا يتضمن اختراق بطاقات االئتمانوت .سريعهالقراءة ال

 إلغاء الرحلة ومزايا التأخير - 3القسم 
 .إلغاء الرحالت في الخارج. 1
 يتم تغطيته:ما 

ما يتعلق بجميع الودائع غير القابلة لالسترداد والمدفوعات المقدمة عتعويض المؤمن له  الشركة المساعدةيجب على 
في حالة كون  ،دوالر أمريكي 5000الرسوم المدفوعة أو المستحقة الدفع للسفر و / أو اإلقامة حتى من  وغيرها

 :بالضرورة بسبب اتم إلغاؤهقد  مغطاةالرحلة المؤمن له 
حد أ الجسدية العرضية أو مرضأو الوفاة أو اإلصابة  ،الجسدية العرضية أو مرض المؤمن لهأ( الوفاة أو اإلصابة 
 للمؤمن له؛ أفراد األسرة المباشرين

ألوبئة أو األوبئة التي أعلنتها با المتعلقة باالعتراف الدولي والمحلي كاستثناء من االستثناءات العامة المحددة أدناه
 :أن قبل السفر حدثبنفس الشروط إذا  المؤمن عليهيتم تغطية  ،امنظمة الصحة العالمية وعواقبه

 ؛منزل بمرض م عٍد وال يمكنه السفريصاب المؤمن عليه في ال .1
 على المؤمن عليه أو أحد األقارب أن يعزل نفسه في المنزل بسبب مرض معٍد وال يمكنه السفر وجب .2
 ؛لخارج )رهنا بشهادة طبية(ل
 .المطار بسبب اكتشاف أعراض مرض معد الطائرة في من الصعود إلى تم منع المؤمن عليه .3

من قبل  اأو رفض دخوله ،ب( تخضع الوجهة التي يسافر إليها المؤمن عليه لقيود السفر من قبل وزارة الخارجية
 لحجر الصحي عند الوصول )أو عند العودة إلى الوطن( ؛ل يلزم خضوعهأو  ،السلطات المحلية

األوبئة أو األوبئة التي أعلنتها ب المتعلقة باالعتراف الدولي والمحلي االستثناءات العامة المحددة أدناهكاستثناء من 
لة م فرض قيود السفر أثناء الرحبموجب نفس الشروط إذا ت المستفيدتتم تغطية  منظمة الصحة العالمية ونتائجها



 

 

المعترف بها دولًيا ومحلًيا أو األوبئة التي أعلنتها منظمة األوبئة  بسبب للبلد األمطلب من المستفيد العودة ي  و 
 .الصحة العالمية

 ،ملالعج( وفاة أو إصابة جسدية عرضية أو مرض أي شخص كان المؤمن عليه قد رتب معه السفر أو اإلقامة أو 
 ؛أفراد األسرة المباشرينأي من أو 

 :للسفر أو اإلقامة أو مزاولة األعمالد( أن يكون المؤمن عليه أو أي شخص رتب معه المؤمن عليه 
 أو هيئة المحلفين؛للشهادة  ؤهاستدعاتم لحجر الصحي أو ل . خاضعا  1
المعتاد ة اإلقامبلد  طبقا  لتشريعات االستغناء موجبا  للسدادبشرط أن يكون هذا  تم االستغناء عنه .2

 االمعمول به
ات خدمأو ، الشرطة ،الدفاع المدني ،واجب الطوارئ كعضو في القوات المسلحة . تم استدعاؤه لتأدية3

 ؛لمرافق العامة أو الخدمات الطبيةالحريق أو اإلنقاذ أو اإطفاء 
 
ضرار أوقوع  يشترط أن يكون حاضر ا في منزله أو مكان عمله في بلد اإلقامة المعتاد بعد السطو أو .4

 كبيرة؛
عن  ناتج( المرخصة للجمهور الرابطة مجدولة أو المستأجرة )بما في ذلك وسائل النقلهـ( إلغاء خدمات النقل ال

اضطراب  ،أعمال شغب ،ذعر من القنابل ،عمل إجرامي ،عمل إرهابي ،اختطاف ،صناعي إضراب ،إضراب ،حادث
رط عطل ميكانيكي بش زلزال أو انهيار أرضي أو انهيار جليدي أو ظروف جوية معاكسة أو ،فيضان ،حريق ،مدني
 ؛بعدأأيهما  ،بعد حجز الرحلة المغطاة أو سريان هذا التأمين ،أو يتم اإلعالن عنه فقط ،إلغاءذلك ينشأ عن أن 

أي الل خ و( ضرر كبير يجعل مكان اإلقامة الذي حجزه الشخص المؤمن عليه مسبق ا لإلقامة غير صالح للسكن
 .رحلة مغطاة
 :تنطبق على إلغاء الرحلة خاصةاستثناءات 

 :شركة التأمين والمساعدة غير مسؤولة عن المطالبات الناتجة عن
 الوالدة أو الحمل أو أي مضاعفات طبية ناتجة عن ذلك في غضون شهرين من التاريخ المقدر للوالدة ؛ •
حيث كان من  ،مينهذا التأ إنفاذأي حالة أو مجموعة ظروف معروفة للمؤمن عليه في وقت حجز الرحلة أو  •

 ؛الرحلة المغطاة للمؤمن لهزمن تقليص  إلغاء أوه الحالة أو مجموعة الظروف إلى المتوقع أن تؤدي هذ
لطريق إلى وا ،من قبل المؤمن له فيما يتعلق بالسفر إلى المطار / المحطة المالئمةالعناية غير  أو االفتقار إلى •

 .ووقت المغادرة المطار / المحطة
صبحت سارية أنافع ا المستفيد قبل تاريخ هذه الممطالبة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف يعرفهأي  •

رحلة ؤدي إلى إلغاء التمناسب لالمفعول أو وقت حجز أي رحلة )أيهما أسبق( والتي كان من الممكن توقعها بشكل 
 ؛أو تقليصها



 

 

امة أو وكالء اإلق المستفيد والتي يمكن استردادها من مقدمي خدماتأي تكاليف غير مستخدمة أو إضافية يتكبدها • 
 ؛وكيل السفر أو أي خطة تعويض أخرى الحجز أو 

ائل النقل أو وس أي تكاليف غير مستخدمة أو إضافية يتكبدها المستفيد والتي يمكن استردادها من مقدمي خدمات •
يص ترخ حماية المالية )على سبيل المثال ال الحصروكالء الحجز أو وكيل السفر أو خطة التعويض أو خطة ال

 منظمي السفر الجوي(؛
 المستفيد خصم أو ائتمانبطاقة أي تكاليف غير مستخدمة أو إضافية يتكبدها المستفيد والتي يمكن استردادها من  •
 ؛ PayPal أو
 .يتم تغطيته"أي مطالبة تنشأ عن سبب غير مدرج في "ما  •
 ومية أو تنظيميةسلطة حكقيود فرضتها أي مطالبة ال يستطيع المستفيد السفر فيها أو يختار عدم السفر بسبب  •

 .أو النصائح المتعلقة بجائحة أعلنتها منظمة الصحة العالمية
 .تأخر السفر للخارج. 2

( 1) 2 المدرجة في القسم في حالة تأخر خدمات النقل التي حجزها المؤمن له مسبق ا للسفر بسبب أي من المخاطر
اة على بدء الرحلة المغطعند ه فيما يتعلق بالرحلة الخارجية بتعويض المؤمن علي الشركة المساعدةتقوم  ،أعاله

 :النحو التالي
للخسائر غير القابلة لالسترداد المدفوعة  المنافعدوالر أمريكي كما هو مذكور في جدول  2500ما يصل إلى . ب1

 24اإلقامة إذا اختار المؤمن له إلغاء الرحلة المغطاة تمام ا بعد تأخير أكثر من  عها للسفر و / أوأو التي يتعين دف
 أو ،( أعاله4مبالغ القابلة لالسترداد بموجب القسم ب )أقل من أي  ،ساعة

 .ادوالر ا أمريكي   180 دوالر ا أمريكي ا بحد أقصى 30سيتم دفع مبلغ  ،ساعات 6لكل فترة تأخير مدتها  .2
 :الشروط والقيود المطبقة على تأخير الرحلة

كتابي من شركات النقل أو وكالئها بالتاريخ الفعلي ووقت  رسمي يجب على المؤمن عليه الحصول على تأكيد
بموجب  يتم احتساب المطالبات ،البوليصةالمغادرة وأسباب التأخير قبل النظر في المطالبة بموجب هذا القسم من 

وثيقة و محدد في كما ه ،الوقت الفعلي لمغادرة وسيلة النقل التي حجز فيها المؤمن عليه للسفر مناعتبارا  هذا القسم 
 . الحجزتأكيد 

 مزايا األمتعة المسجلة - 4القسم 
 .التعويض عن فقدان األمتعة المسجلة على متن الطائرة. 1

دوالر أمريكي  1،000د أقصى مسؤوال  عنه بح )شركة النقل( التعويض الذي يكون الناقل الشركة المساعدةتكمل 
أثناء  قدفي حالة الف ،كل مؤمن عليه بواسطةاألمتعة والممتلكات  جمععن  ،التعويض مبالغمن  كلٍ بلغ إجمالي لكم

 وتشمل المحتوياتب والذي يجب على المؤمن له تقديم قائمة من أجله ،النقل الجوي الذي تقوم به الشركة الناقلة
 .بواسطة الناقل وكذلك تسوية مدفوعات التعويض ،السعر المقدر وتاريخ الشراء لكل عنصر



 

 

ريق النقل الدولي عن طشركة سيتم احتساب مبلغ التعويض عن الخسارة وفق ا لإلجراءات الموصى بها من قبل 
 .الجو

الشركة  ت عليهنص مانهائي ا هو  بار األمتعة ضائعةالحد األدنى للفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي حتى يتم اعت
 .يوم ا 21بحد أدنى  ،الناقلة

 .ُيستثنى من هذا الضمان النقود والمجوهرات وبطاقات الخصم واالئتمان وأي نوع من المستندات
 .التعويض عن التأخير في وصو  األمتعة إلى الخارج. 2
 ،أثناء الرحلة المغطاةساعة  12ة لفترة تزيد عن متعلقات الشخصيالالمسجلة و / أو  ةمتعاألمؤقت من الرمان الح
يكي كما هو مذكور في دوالر أمر  300 جميع المشتريات الطارئة الضرورية مقابل الفواتير األصلية بحد أقصىعن 

 .نافعجدول الم
 ،( أعاله1) 3أي مبلغ تم دفعه على هذا النحو سيتم خصمه من أي مطالبة الحقة مدفوعة بموجب القسم 

صدار سفر و / أو أي وثائق نقل رسمية بسبب المصاالحرمان من جواز ال سفر  جوازريف المتعلقة باإلجراءات وا 
 .( في جدول المنافع26) 1جديد كما هو مذكور في القسم 

 .موقع وشحن األمتعة واألمتعة الشخصية. 3
بشأن اإلبالغ عن السرقة أو فقدان أمتعته / أمتعتها  والمشورة المؤمن عليه بالنصيحة الشركة المساعدةتزود 

 .الممتلكات وسوف تتعاون في الترتيبات لتحديد مواقعهاو  الشخصية
لرحلة إلى مكان ا مسئولية إرسالها الشركة المساعدةستتولى  ،في حالة وجوب استرداد الممتلكات المذكورة أعاله

االلتزام قيد يكون المؤمن عليه  ،في هذه الحالة .ه / إقامتها المعتادالمخطط لها من قبل المؤمن له أو إلى بلد إقامت
 .البوليصةبإعادة التعويض المستلم عن الخسارة وفق ا لهذه 

 :4الشروط والقيود المطبقة على القسم 
أو مجموعة  يعتبر اثنين الحد المنصوص عليه في جدول المنافع ؛يجب أال يتجاوز الحد األقصى لعنصر واحد 

 .واحد عنصر بمثابة المتجانسة عناصرمن ال
المنصوص  مبلغ التأمين لعنصر مؤمن عليه على أساس التعويض حتى الكاملين التلفيجب التعامل مع الخسارة أو 

يجب على الشخص المؤمن له في  .البوليصةألي حدود قصوى منصوص عليها في هذه  المنافع دولجعليه في 
 .في اإلشراف على األمتعة المؤمنة و / أو األمتعة الشخصيةناسبة مالعناية ال بذلجميع األوقات 

 :4االستثناءات المطبقة على القسم 
 :مسؤولة عن المطالبات الناتجة عن الشركة المساعدةلن تكون 

 ؛له ؤمنكسر الزجاج أو الخزف الصيني ما لم يكن ناجما عن حادث في وسيلة النقل التي يسافر فيها الم  -



 

 

الخسارة أو الضرر الناجم عن العثة أو الحشرات أو األعطال الكهربائية أو الميكانيكية أو تعطل اآلالت أو  - 
و إعداد أو أجهاز ضم البلى )ال ينطبق على فقدان أو تلف أي عنصر ناتج عن البلى في  التدهور التدريجي أو

 الحاوية( ؛التثبيت المستخدمة في الناقل أو من أدوات  غير ذلك
فقدان النقود أو األوراق النقدية أو الشيكات أو الطلبات البريدية أو بطاقات االئتمان أو بطاقات الشحن أو  - 

الشيكات السياحية وتذاكر السفر وجوازات سفر اآلخرين ورخص القيادة  ،بطاقات السفر أو البطاقات المصرفية
 األخرى؛والبطاقات الخضراء والبنزين أو القسائم 

الدعاوى الناتجة عن المصادرة أو االستيالء أو الحجز أو اإلتالف أو اإلضرار من قبل سلطات الجمارك أو  -
 ة.المسؤولالجهات  من غيرها

 ساعة من اكتشافها أو في أقرب وقت 24الخسائر التي لم يتم إبالغ الشرطة أو السلطات المختصة بها خالل  -
 .في حدود المعقول

 ؛أو المعدات المستأجرة البداالتعدات الرياضية أثناء االستخدام أو فقدان أو تلف كسر الم -
 .فقدان أو تلف العدسات الالصقة أو عدسات كورنيل أو ميكرو كورنيل -

 الحوادث الشخصية - 5القسم 
 :غطاءال

 إلصابة جسدية ناتجة بشكل منفرد ومباشر ومستقل عن جميع األسباب األخرى  تكبدهفي حالة تعرض المؤمن له أو 
 :من وسائل خارجية وعنيفة ومرئية وعرضية وتسبب بشكل مباشر أو تؤدي بالضرورة إلى

 .الوفاة نتيجة حادث. 1
 .العجز الكلي الدائم .2

 ويضهمتعى منفذي أو إداريي المؤمن له أو تعويضه أو أن تدفع إلى المؤمن له أو إل الشركة المساعدةيجب على 
 .المنفعةمقابل هذه  البوليصةبلغ التأمين المنصوص عليه في جدول م

مخاطر  هي ،باستثناء االتفاق الصريح ،ساعة من اليوم 24الحوادث التي قد يتعرض لها المؤمن عليه خالل 
 .بتغطية جزئية يتم التوقيع عليهاالمؤمن عليه التي 

 :نطقة الغطاءم
باستثناء  ،المفي أي مكان في الع ،إال في الحاالت التي ينص فيها على عكس ذلك ،قابلة للتطبيق البوليصةتغطية 

 .يوم ا 92ال تزيد مدة الرحلة عن و  ،اإلقامة االعتيادية أثناء سفر المؤمن عليه بلد
 .بالدوالر األمريكي البوليصةسيتم دفع التعويض المقابل في الدولة التي صدرت فيها 

 عجز:نوع ال
إجمالي من  ٪ الرأس والجهاز العصبي

 المؤمن عليه



 

 

 100 التشويش التام
 100 العمى التام

 70 عدم القدرة على إصدار أصوات متماسكة
 70 سابقا  بعد أن فقدت األخرى  فقد إحدى العينين أو بصرها،

 

 60 الصرع في أقصى درجاته
 50 الصمم التام

 30 كلي بإحدى األذنين، بعد أن فقدت السمع في األخرى سابقا  صمم 
 30 استئصال الفك السفلي

 25 فقدان العين المحافظة على األخرى وانخفاض الرؤية إلى النصف
 20 (تم إجراء عملية جراحية إلعتام عدسة العين الرضحي الثنائي )فقدان الدم

 15 الصمم الكلي في أذن واحدة
 15 خطيرة في مفاصل عظام الفكاضطرابات 

 10 (تم إجراء عملية جراحية إلعتام عدسة العين الرضحي من جانب واحد )فقدان الدم
 5 أو التذوق  للشمالفقد الكلي 

 

  العمود الفقري 
 100 الشلل النصفي
 100 الشلل الرباعي

لعمود ل طيرةخ تقييد الحركة بسبب كسور العمود الفقري بدون مضاعفات عصبية أو تشوهات
 فقرة 20لكل فقرة مصابة وبحد أقصى  100الفقري: بنسبة 

20 

 10 متالزمة باري ليو
  الصدر والبطن والجهاز البولي التناسلي

 20 من سعة الرئة 100لكل  50فقدان الرئة أو تصغيرها بنسبة 
 20 فغر القولون 

 10 فتق الحجاب الحاجز
 10 استئصال الكلية

 5 الطحالاستئصال 
  األطراف العلوية

 100 بتر ذراع من مفصل عظم الكتف



 

 

 65 بتر الذراع عند مستوى المرفق أو أعلى
 60 بتر ذراع من تحت الكوع

 55 بتر اليد عند مستوى الرسغ أو أسفله
 50 بتر أربعة أصابع من يد واحدة

 25 خسارة كاملة لحركة الكتف
 25 المرفقي أو المتوسطشلل كامل في العصب الكعبري أو 

 20 بتر اإلبهام
 20 الفقد الكلي لحركة الكوع

 20 خسارة كاملة لحركة الرسغ
 15 منه عقلتينإصبع أو ول البتر الكلي أل

 5 منها عقلتينالبتر الكامل ألي إصبع آخر من يد أو 
  األطراف السفلية

 20 الفقد الكلي لحركة الورك
 60 بتر ساق فوق مفصل الركبة

 55 بتر ساق يحافظ على مفصل الركبة
 50 بتر القدم

 20 بتر جزئي للقدم مع الحفاظ على الكعب
 20 الفقد الكلي لحركة الركبة

 15 الشلل الكلي لعرق النسا البوبليتيور الخارجي
 15 خسارة كاملة لحركة الكاحل

 10 بتر اصبع القدم الكبير
 10 سم أو أكثر 5تقصير الساق بمقدار 

 10 صعوبات جسيمة في المشي إثر كسر أحد عظام الكعب
 5 بتر أي إصبع قدم آخر

 :سيتم مراعاة القواعد التالية ،عند تطبيق المقياس
إصابات الغالب )عندما ال يكون الجانب  100لكل  15أ( يجب تخفيض نسب التعويض لألطراف العلوية بمقدار 

 .قدمإال في حالة وجود يد مقترنة ب ،والعكس صحيح( أيمن الطرف األيسر لشخص
 في ىمغطوكذلك أي عامل آخر غير  ،ب( سيتم تحديد التعويضات بغض النظر عن مهنة المؤمن له وعمره

 .المذكور المقياس



 

 

ة للتعويضات ذات الصلة فإن النسب المئوي ،ج( عندما يكون هناك عدة أنواع من اإلعاقة ناتجة عن حادث واحد
 .من مبلغ التأمين لهذا الضمان 100لكل  100بحد أقصى ستكون 

 .أو العضو خسارة كاملة له لفردد( يعتبر العجز الوظيفي المطلق والدائم 
 ما يتجاوزب أو عضو واحد فردهـ( ال يجوز جمع النسب المئوية للتعويض عن أنواع مختلفة من العجز الجزئي في 

 .اإلجمالية ةخسار لالنسبة المحددة ل
 .ة لهالها داللرى حاالت أخب هاقياسحددة صراحة في المقياس عن طريق واع اإلعاقة غير المو( سيتم تعويض أن

ن الطرف م ز( سيتم تعويض القيود الجزئية والخسائر التشريحية بما يتناسب مع الخسارة أو العجز الوظيفي المطلق
 .أو العضو المصاب

 مئويةالنسبة الف ،بتر أو قصور وظيفي قبل ذلكتم فيه حادث قد جراء من  ةأحد األعضاء المتضرر ح( إذا كان 
 .حادثةال كون الفرق بين اإلعاقة الموجودة مسبق ا وتلك الناتجة بعدتلتعويض المطبق ل

م به من المسليكون  عندما الشركة المساعدةمن قبل  ،من أجل آثار التعويض النهائي ،سيتم تحديد درجة العجز
إذا  .لعجزعن ا شهادة طبيةمن  ويقوم األخير بتقديم ما يلزم ،ؤمن عليه هي الحالة النهائيةطبي ا أن الحالة الجسدية للم

 يجوز للمؤمن له أن يطلب منتقديمها،  ال يزال من غير الممكنو  ،انقضت اثني عشر شهر ا بعد تاريخ الحادث
ا يصل إلى اثني عشر شهر ا أخرى  الشركة المساعدة ا نهائي ا جديد  الذي على  عجزالإثبات ب األخيريقوم بعدها  ،موعد 

 .أساسه يعتبر النتيجة النهائية
على أساس الشهادة الطبية للعجز وعلى أساس مقياس  ،إذا فشل المؤمن عليه في قبول العرض المقدم من الشركة

 :سيتم تطبيق اللوائح التالية ،البوليصة
 ا  كون ملزمي ،تحديد الموعدعن  أحد الطرفين عجزإذا  .ة  ويجب تسجيل قبوله كتاب ،أ( يعين كل طرف خبير ا طبي ا

في  إذا فشل خبير؛الللقيام بذلك من قبل الطرف الذي عّين  بالقيام بذلك في فترة الثمانية أيام بعد التاريخ المطلوب
ويلتزم  ،اآلخر يقبل القرار الذي توصل إليه خبير الطرف فسيتم تفسيرها على أنه ،القيام بذلك في تلك المهلة الزمنية

 .باالمتثال له
 ودرجة ،ارةأسباب الخس يتم تسجيلحيث  ،فسيتم تحديد ذلك في إجراء مشترك ،ب( إذا توصل الخبراء إلى اتفاق

 .اقتراح التعويض بالنسبة المئوية ذات الصلة وكذلك ،ؤثر على ذلكوالظروف األخرى التي ت العجز
 حالةفي  ،ير ثالثبتعيين خب ،باالتفاق ،يقوم كال الطرفين ،لى اتفاقج( عندما يفشل الخبراء الطبيون في التوصل إ

إجراء  في ،عنوان منزل المؤمن عليهحسب يتم القيام بذلك من قبل قاضي المحكمة االبتدائية ف ،بذلك همعدم قيام
جراءات و قواعد وفقا  ل وخاة لتعيين الخبراء باالقتراعقضائي طوعي وعن طريق اإلجراءات المت  .لمدنيالقانون اا 

 ،به ةدينمقد تكون لحد األدنى من المبلغ الذي دفع ا الشركة المساعدةيجب على  ،د( إذا تم الطعن في قرار الخبراء
ذا لم تكن كذلك ،نمت إلى علمهاحسب الظروف التي  ويض التع مبلغ ،في غضون خمسة أيام ،فسوف تدفع ،وا 

 .المشار إليه من قبل الخبراء



 

 

ه وكان المؤمن علي للطعن أو الدحضفي دفع التعويض الذي أصبح غير قابل  الشركة المساعدةهـ( إذا تأخرت 
والذي سيبدأ في  ،سنوي ا 100لكل  20سيتم زيادة التعويض ذي الصلة بمقدار  ،ملزم ا بالمطالبة به في المحكمة

 مع مبلغ ،وعلى أي حال ،اعدةلشركة المسمن الوقت الذي أصبح فيه التقييم غير قابل للدحض بالنسبة ل التراكم
 .المصاريف التي تكبدها المؤمن عليه نتيجة لهذه العملية

 :5استثناءات القسم 
 :مسؤولين عن المطالبات الناتجة عن الشركة المساعدةلن يكون المؤمن و / أو 

 .ركابالعام للالسفر بالطائرات أو طائرات الهليكوبتر أو أي ناقلة مشتركة أخرى غير مصرح لها بالنقل  .1
 الدفاع الشرعيإال في حالة  اإلدعاءاتالمشاركة الفعالة في األعمال اإلجرامية أو في الرهانات أو الطعون أو  .2

 .الحاجةعند عن النفس أو 
 .االشتراك في أي منافسة أو سباقات أو رياضات أو تدريبات خطرة منظمة .3
 .عمدةاالنتحار أو محاولة االنتحار أو أي إصابة مت .4
 .اإلدمان على الكحول أو المخدرات أو تعاطي المخدرات .5
 (.نقل الدم ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة )اإليدز .6
 .البوليصةهذه سريان أي إصابة أو مرض جسدي كان المؤمن له يعاني منه قبل أو عند بدء  .7
 .أو غير مشروع( وأي مضاعفات ناتجة عن ذلك مشروعالحمل والوالدة واإلجهاض )سواء كان  .8
 .مؤمن عليه إقامةنتيجة مباشرة لحادث وقع في بلد الوفاة أو العجز الكلي الدائم ك .9

بصرف النظر عن اإلستثناءات األولى، فقد تم اإلقرار والموافقة على أن تمتد البوليصة الحالية لتغطي الوفاة أو 
ناء السفر في شركة نقل مشتركة استنادًا إلى الحد األقصى من التعويض ألي العجز الكلي الدائم للمؤمن له أث

دوالر  500.000بمبلغ  مًعاالمؤمن عليهم ممن يسافرون  األشخاص مجموعة منمطالبة فردية تؤثر على 
 . بين جميع المستفيدين المؤهلين تناسبيبشكل هذه الحالة يتم توزيعه  أمريكي وفي

 استثناءات عامة
واقب ع نتيجةأو /أو اإلصابة بشكل مباشر أو غير مباشر ناتج عن و/أو أثناء و/الخسارة والضرر والمرض و (1

 :البوليصةالتغطية الممنوحة بموجب هذه /من الضمانفيتم استبعادها ما يلي 
 ل خطيربشكالقيام  ،خداعهأو نتيجة ل ،من خالل مشاركته / مشاركتها في أعمال إجرامية ،أ( سوء نية المؤمن عليه

 لنفسيا وقوعه تحت العالجبما في ذلك تصرفات المؤمن له في حالة التشويش أو  الجسيمةاألفعال المتهورة أو ب
 ؛مستبعدةتكاليف العالج فإن 

ب( الظواهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات والزالزل واالنهيارات األرضية واالنفجارات البركانية واألعاصير 
ر جوية غيظروف وبصفة عامة أي  ،العواصف واألجسام المتساقطة من الفضاء واألجسام الجويةو  لنمطيةغير ا
 ؛أي نوع آخر من الكوارث الطبيعيةأو الزلزالية أو الجيولوجية  اهرو الظ ،العادية



 

 

 ""امتداد اإلرهابج( األحداث الناشئة عن اإلرهاب أو التمرد أو االضطرابات الجماهيرية ما لم يتم االشتراك في 
 ؛البوليصةقبل بدء 

 .د( األحداث أو األعمال التي تقوم بها القوات المسلحة أو قوات األمن في وقت السلم
عسكرية العمليات ال وأي نزاعات أو تدخالت دولية باستخدام القوة أو اإلكراه أو ،هـ( الحروب بإعالن مسبق أو بدونه

 .مهما كان نوعها
 .المواد المشعة والطاقة النوويةنتج عن ما يو( 

 إال في حالة الدفاع المشروع أو ،اتز( تلك التي تحدث عندما يشارك المؤمن له في رهانات أو تحديات أو شجار 
 ؛ةضرور حالة ال

دفع ل ما لم يتم تضمينها صراحة في الشروط الخاصة وتخضع ،ح( المرض أو اإلصابات الموجودة قبل المطالبة
 ؛ذات الصلة الرسوم اإلضافية

 .اختبارات التدريب ط( تلك التي تحدث نتيجة لمشاركة المؤمن له في المسابقات والرياضة أو
اإلقليم  خارجوالصيد  ،بكل أنواعهاي( ممارسة الرياضات التالية: سباقات السيارات أو سباقات الدراجات النارية 

 ةمخصصت يسل مركبةوالمالحة في المياه الدولية في  ،والغوص تحت الماء باستخدام الرئة االصطناعية ،األوروبي
لدفاع عن فنون ا ،بكل أنواعهاوالمصارعة  ،والمالكمة ،وحفر األواني ،والتسلق ،وركوب الخيل ،للنقل العام للركاب

 نشاطو أ أي رياضة أو ترفيه ،وبشكل عام ،االنزالق ،السقوط الحر ،منطاد الهواء الساخن ،القفز بالمظالت ،النفس
 معروف أنه خطير؛

 .ك( المشاركة في المسابقات أو البطوالت التي تنظمها االتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة
 .أو الصيفية الخطرة مثل التزلج و/أو الرياضات المماثلةل( الرياضات الشتوية و/

 .م( المقيم الدائم والطالب خارج الدولة المقيمة
وكذلك  ،قمالطاأفراد كأحد الركاب أو  ،وسائل المالحة الجوية غير المصرح بها للنقل العام للمسافرين ،ن( استخدام

 .طائرات الهليكوبتر
 ملحوادث نتيجة لمخاطر متأصلة في العالحوادث العمل أو قبيل من  من الناحية القانونيةس( الحوادث التي تعتبر 

 .يؤديها المؤمن له
 المعترف بها دولي ا ومحلي ا التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وعواقبها ع( األوبئة أو األوبئة

 سريان ف( األمراض أو اإلصابات الناجمة عن األمراض المزمنة أو من تلك التي كانت موجودة قبل تاريخ بدء
 ؛البوليصة

صابات أي إ أو محاولة االنتحار أوص( الوفاة نتيجة االنتحار واإلصابات أو اآلثار الالحقة الناتجة عن االنتحار و/
 .ذاتية



 

 

 ،ق( المرض أو اإلصابات أو الحاالت المرضية الناجمة عن االستهالك الطوعي للكحول والمخدرات والمواد السامة
ختالل اي نوع من األمراض العقلية أو وكذلك أ ،المخدرات أو األدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية

 ؛العقلي التوازن 
في  ،هأو التأخير من جانب المؤمن له أو األشخاص المسؤولين عن/ر( المرض أو اإلصابات الناتجة عن الرفض و

 خدمتها الطبي؛طاقم والموافقة عليه من قبل  الشركة المساعدةالذي اقترحته  النقل
 حمل؛لل يش( المرض أو اإلصابات الناجمة عن الحمل والوالدة أو أي مضاعفات لذلك أو اإلنهاء الطوع

 .ت( أمراض الصحة العقلية
 .ث( األمراض التناسلية المنقولة جنسيا  

 .خ( جميع الحاالت الطبية الموجودة مسبق ا و/أو الخلقية و/أو المزمنة
عفات المضا ذ( أمراض القلب أو األوعية الدموية القلبية أو األوعية الدموية الدماغية أو حاالت أو آثار الحقة لها أو

عليه  إذا كان الشخص المؤمن ،ذات صلة بذلكأنها يمكن أن تكون  الشركة المساعدةالطبيب الذي عينته التي يرى 
ا )بما في ذلك األدوية  .ارتفاع ضغط الدم قبل عامين من بدء الرحلة المحميةلعالج ( قد تلقى نصيحة طبية أو عالج 

 :ال يغطي هذا التأمين المزايا التالية ،باإلضافة إلى االستثناءات العامة السابقة (2
إال في  ،الشركة المساعدةموافقة  دون اتصال مسبق أو بدون  ،أ( الخدمات التي يرتبها المؤمن له نيابة عن نفسه

ئم سابالق الشركة المساعدةيجب على المؤمن له تزويد  ،ه الحالةفي هذ .حالة الطوارئ القصوى / الضرورة الملحة
 ؛من الفواتير والنسخ األصلية

 طارئةالالتي ليست ضرورية من الناحية الطبية وجميعها اختيارية و/أو غير  ،ب( المساعدة أو الخدمات الطبية
 .لحالة الطبية ومضاعفاتهال

 .ج( عالجات إعادة التأهيل
 .د( األطراف االصطناعية ومواد تقويم العظام أو مواد تركيب العظام وكذلك النظارات

 :في أي مما يلي ،التي وقعت خالل رحلة بدأت الحوادثأو التعويض عن هـ( المساعدة 
 ؛أن يدخل هذا التأمين حيز التنفيذقبل  (1
 .بقصد تلقي العالج الطبي (2
 ؛بعد تشخيص مرض عضال (3
ي خالل االثن بعد أن كان المؤمن عليه تحت العالج أو اإلشراف الطبي ،بدون تصريح طبي مسبق (4

 ؛السابقة لبدء الرحلةعشر شهر ا 
 نطاقارج وتلك التي يتم تكبدها خ ،و( المصروفات التي تنشأ بمجرد أن يكون المؤمن عليه في بلد إقامته المعتاد

 ،يوم ا منذ بدئها 90أو انقضت محل االتفاقية لسفر تواريخ اانقضاء بعد  ،وعلى أي حال ،تطبيق ضمانات التأمين
 .ية أو في الشروط الخاصةالبنود اإلضاففي النص عليه بغض النظر عما تم 



 

 

 .كمزايا خارج المستشفى الحصول عليهاز( أي خدمات صحية يتم 
 .وتركيب األسنان االصطناعية وتقويم األسنان ،ح( جميع النفقات المتعلقة بعالج األسنان

 .ط( الخدمات التي ال تتطلب إدارة مستمرة من قبل موظفين طبيين متخصصين
 خدمة الضيوف وما شابه ذلك ،خدمة الحالقة أو التجميل ،الراحة والمالءمة الشخصية )التلفزيون ي( عناصر 

 (.الخدمات والتوريدات العرضية
في  مقدمةال باستثناء الخدمات الطبية ،ك( الخدمات الطبية التي ال يؤديها مقدمو خدمة الرعاية الصحية المعتمدون 

 .طارئةالطبية ال تحاالال
 .التعويضية واألجهزة الطبية المستهلكةل( األجهزة 

ي شكل من أ ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،م( المعالجات والخدمات التي تنشأ نتيجة لألنشطة الخطرة
 ،الخيل وأنشطة ركوب ،والرياضات المائية ،أي نوع من أنواع سباقات السيارات الكهربائية ،الرحالت الجوية أشكال

مثل الجودو والمالكمة والمصارعة والقفز بالحبال وأي أنشطة رياضية العنيفة الرياضات و  ،وأنشطة تسلق الجبال
 .احترافية

 .بصرلسمع والأو المساعدة ل حيح الرؤية واألجهزة التعويضيةن( التكاليف المرتبطة باختبارات السمع وتص
 ،شرائط اختبار السكري  ،المحاقن ،الشاش ،ضمادات اآلس ،س( لوازم عالج المريض )بما في ذلك الجوارب المرنة

جة باستثناء اإلمدادات المطلوبة نتي ،المنتجات واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية والعالجات، وما شابه ذلك
 (.الطوارئ الطبيةحالة لخدمات المقدمة أثناء ل للرعاية الصحية

أسرة أفراد و ب للمريض على سبيل المثال الشخص المؤمن عليه ع( الخدمات التي يقدمها أي مقدم خدمات طبي قري
 .بما في ذلك الزوج أو األخ أو األخت أو الوالد أو الطفل ،المؤمن عليه

 .ف( جميع خدمات الرعاية الصحية وعالجات التلقيح الصناعي ونقل األجنة والبويضات والحيوانات المنوية الذكرية
ج والخدمات باستثناء العال ،بالتهاب الكبد الفيروسي والمضاعفات المرتبطة بهص( العالجات والخدمات المتعلقة 

 .(أ)المتعلقة بالتهاب الكبد 
 .ق( اإلخالء الطبي الجوي أو األرضي باستثناء حاالت الطوارئ أو خدمات النقل غير المصرح بها

 ر عما إذا كان المؤمن عليه أم البغض النظ ،ر( الخدمات الطبية والنفقات المرتبطة بزراعة األعضاء واألنسجة
 .الشخص متبرع أو متلقي

 .ش( أي اختبار أو عالج لم يصفه الطبيب
 .ت( خدمات التشخيص والعالج لمضاعفات األمراض المستبعدة

 كيف تطلب المساعدة؟
بمركز  باالتصا  يجب على المستفيد أو أي شخص آخر يتصرف نيابة عنه على الفور ،بمجرد وقوع حدث مغطى

 .للعمل في أقرب وقت ممكن لشركة المساعدةصو  على رقم الملف والذي سيسمح لللح الشركة المساعدةإنذار 



 

 

 :لشركة المساعدةعبر الهاتف على رقم الخط المخصص ل
 44 25 65 49 1 (0) 33 +   :من الخارج •
 44 25 65 49 01   :من فرنسا •

 :بواسطة الفاكس
 79 94 95 70 1 33 +   :من الخارج •
 79 94 95 70 01   :من فرنسا •

 :بالبريد االلكتروني
assistance.ma-servicemedical.ame@axa 

 .الخاصة بهم البوليصةباإلضافة إلى رقم  0803857من خالل االستشهاد برقم اتفاقية المساعدة التالية: 
يتصرف  شخص المستفيد أو أييجب على  ،ظهور حدث يمكن تضمينه في أي من الضمانات الموصوفة سابق ا عند

 (أيام 7ساعة /  24) بمركز اإلنذار ،في كل حالة ،في أقصر وقت ممكنبالنيابة عنه ضرورة االتصال 
 .والتي ستكون متاحة لمساعدة أي شخص ،المذكورة أدناه

 له تكون مشروطة بالمؤمن الشركة المساعدةفإن مسؤولية  ،البوليصةاة بموجب هذه في حالة وجود أي مطالبة مغط
 .البوليصةواالستمرار في االمتثال لشروط هذه المزايا المطالب بالتعويض أو 

 :يجب على المؤمن له ،أو المساعدة البوليصةتغطيها  مزاياإذا كانت هناك حاجة إلى 
 .لتقليل الخسارة المناسبةذ جميع االحتياطات ااتخ (1
 .دفع من أي نوعالمسؤولية أو تقديم وعد أو " بعدمتقديم إقرار " (2
ا الفوائد المطلوبةبإلخطار ل IPA ل في أقرب وقت ممكن بـاتصالا (3 وتقديم جميع المعلومات  ،المطالبة موضح 

 :ذات الصلة
 )أيام 7ساعة /  24رقم االتصا  ) دولة

 44 25 65 49 1 33 + في جميع أنحاء العالم
 assistance.ma-servicemedical.ame@axa بريد إلكتروني

كنه االتصال ال يم ،أو ألي سبب خارج عن إرادتهفقط بسبب قوة قاهرة  ،في الحاالت التي يكون فيها المؤمن عليه
 سميا  ر يمكن للمؤمن عليه طلب استرداد النفقات  ،المزايا التي تغطيها البوليصة الخدمات أو مباشرة لطلب IPA بـ

 :على النحو التالي
 ."للحصول على "رقم المطالبة IPA بـ االتصال .أ

ها أو الحصول لم يتم طلبوالتي  خطاب ا توضيحي ا لظروف "الخدمات أو المزايا" التي تتم المطالبة بنفقاتها إرسال .ب
 .مباشرة IPA عليها من

mailto:servicemedical.ame@axa-assistance.ma
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شركة  إخطارالشرطة أو إخطار الضياع أو السرقة أو  بالغإرسال المستندات الرسمية )مثل التقرير الطبي أو  .ج
 .وما إلى ذلك( واإليصاالت األصلية للنفقات المتكبدة ،وفقدان األمتعة ،اإللغاء ،الطيران بالتأخير

 IPA  في حالة  ،ةالبوليصوالتي يمكن أن تكون مستحقة الدفع بموجب هذه  ،مزاياليست مسؤولة فيما يتعلق بأي
 كلي ا أو ،في سداد أي نفقات ،وفق ا لتقديرها ،IPA تنظر .التأمين الساري الذي يغطي نفس الحاالت الطارئةوجود 
 .حالةللبعد إجراء تقييم داخلي ودراسة  ،جزئي ا

من المفترض دفعها من  كانرف من الظروف المبالغ التي لن تتجاوز تحت أي ظ ،)إن وجدت( المسددة المبالغ 
لمالئمة اإذا تم االتصال به في الوقت المناسب وبالطريقة  ،مباشربشكل مقابل تقديم الخدمات  الشركة المساعدة قبل

 .من قبل المؤمن له في وقت المطالبة
 مالحظة مهمة

 :ندلة عن تقديم أي مساعدة عمسؤو  الشركة المساعدةلن تكون 
 .البوليصةال يمكنها تنفيذ أي من المزايا المنصوص عليها تحديًدا في هذه  ،لظروف قاهرة نتيجة (أ

 .أن يعرض حياة األشخاص الذين يعتزمون تقديم المساعدة للخطر همن شأنب( توفيرها 
***** 

 


