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أكد من أن جميع التفاصيل المذكورة إن هذه البوليصة تعد عقداً قانونياً. ومن المهم مراجعة هذا المستند للت

تعد صحيحة وتعكس التغطية  ( الذي يعد مرفقاً بنص البوليصة ويشكل جزًء مكماًل لها) في الملحق 

 المطلوبة.

إخطارنا أو إخطار مستشار التأمين لديكم في أسرع وقت ممكن على  ( حامل البوليصة) ويجب عليكم 

 : نحو معقول

 أو ؛ سهواً في التأمين الُمقدم أو إذا تغيرت اشتراطات التأمين لديكم إذا كان هناك تفاوتاً أو  .1

 ؛ نأخذها في االعتبار أو في تقديرنا ( تغييرات) أو تغيير  ( وقائع) بأي واقعة   .2

هذه البوليصة أو القبول بعن جميع الوقائع أو التغييرات ذات الصلة قد يبطل عدم اإلفصاح وإال فإن 

 ا على نحو تام.يسفر عن عدم العمل به

إذ إن عدم القيام بهذا  ، وينبغي لحامل البوليصة أن يمتثل إلى جميع اإلجراءات المذكورة في البوليصة

 قد يعد مانعاً ألي مطالبة.

 

 عقد البوليصة

توافق  ، في مقابل أن يكون حامل البوليصة قد دفع أو وافق على دفع قسط التأمين المذكور في الملحق

تعوض حامل البوليصة أو أن تدفع االستحقاقات والتعويضات المذكورة إلى الحد الشركة على أن 

 : أن بشرط ، المنصوص عليه في هذه البوليصة وباألسلوب المنصوص عليه فيها

أو جميع ما  ، االستثناءاتيخضع حامل البوليصة إلى كافة األحكام أو الشروط أو الحدود أو   .1

 ؛ يصة أو بموجب شروط التأمين المضافةالواردة في هذه البول ، سبق معاً 

 ؛المذكورة بموجب هذه البوليصة ال تتجاوز مسؤولية الشركة مبالغ التأمين أو حدود المسؤولية  .2
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العامة  االستثناءاتالملحق وشروط المطالبات العامة والشروط العامة والتعريفات العامة و  .3

وأي كلمة أو عبارة يُرفق بها معنى معين  والتغطيات الفاعلة تُقرأ معاً بوصفها جزًء من العقد

 يُقصد بها ذلك المعنى كما هو مشار إليه في البوليصة.

 

 .ليمتدطوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس  شركةوقع على المستند بالنيابة عن 

 

 

 

 بوليصة النخبة للتأمين على السفر

 العمل بالتغطية

ويُطلق عليها ) ليمتد و مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس طوكيشركة تعوض  ، قسط التأمينعند تسلم 

المؤمن عليه طبقاً إلى البوليصة ومع مراعاة حد المسؤولية  ( “ الشركة “ فيما يلي في هذه البوليصة

 : المذكور أدناه

شخص مؤمن عليه لكل  ( الوفاة والعجز العرضي) الحادث الشخصي  : 1 بند

 بالدوالر األمريكي

أي مؤمن عليه  ىإذا عان ، المبينة في جدول االستحقاقات الوارد أدناه ( المبالغ) بلغ تدفع الم

 تسفر عن ، بعيداً عن أي سبب آخر ، أثناء مدة اإلجازة من اإلصابة الجسدية العرضية التي

 

 ؛ الوفاة  (1

في إحدى العينين أو كليهما  فقد البصر  (2

مما  ، على نحو تام وغير قابل لالسترجاع

ً المؤمن عليه كفيفيجعل  على نحو مطلق  ا

وخارج عن نطاق العالج بالجراحة أو 

 ؛ بعالج آخر

خسارة أحد اليدين أو كليهما أو أحد   (3

القدمين أو كليهما أو جميع ما سبق معاً 

اثني عشر يحدث في غضون  

ً من حدوث  ( 12)  شهرا

اإلصابة الجسدية أو الحادث 

 الذي يسفر عن المطالبة

دوالر  111.111/- 

 أمريكي

دوالر  111.111/-

 أمريكي
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سماني أو خسارة جخسارة تامة عبر البتر ال

 تامة وغير قابلة لالسترجاع

فيما عدا كما هو ) ز الكلي الدائم جالع  (4

 2 ، 1وص عليه بموجب االستحقاق منص

تام نحو مما يمنع المؤمن عليه على  ، 3 ،

 من مواصلة أي مهنة

دوالر  111.111/-

 أمريكي

 

 

دوالر  111.111/-

 أمريكي

 : فقرات شرطية

1.  ً فيما  4إلى  1ما يزيد عن أحد البنود من لال تعد االستحقاقات واجبة السداد وفقا

يخص نفس الحادث أو لنفس مدة العجز. وبعد أن تكون المطالبة بموجب أحد البنود 

قد تمت الموافقة عليها وصارت واجبة السداد فيما يخص الشخص  4إلى  1من 

مؤمن عليه ال تلحق بالشركة أي مسؤولية أخرى فيما يخص ذلك الشخص أثناء ال

 مدة الرحلة.

للعجز  ةطبي مرجعيةواجب السداد إال بإشهاد عبر  4ال يعد االستحقاق بموجب البند   .2

 .كما هو ُمعرف ، الكلي الدائم

في حال وجود أكثر من شخص مؤمن عليه يسافر على نفس الطائرة أو وسيلة   .3

ال تتجاوز مسؤولية الشركة على الطائرة أو وسيلة النقل  ، في نفس الوقت النقل

بغض النظر عن عدد األشخاص  ، دوالر أمريكي ( 055.555) خمسمائة ألف 

 المؤمن عليهم.

 

دوالر  211.111 الحد المصروفات الطبية والمصروفات المقترنة بها : 2 بند

 أمريكي
 : دفع تكلفة (أ

 ي والجراحي والتدليكي وعالج األسنان في حاالت الطوارئالعالج الطب (1 

عالج  “ وألغراض هذه التغطية يُعرف عالج األسنان في حاالت الطوارئ بوصفه

ساعة عقب حدوث ضرر عرضي  ( 44) األسنان الالزم خالل ثماني وأربعين 

ظ لألسنان الطبيعية السليمة بقصد التخفيف األولي لأللم وأي عالج ضروري للحفا

 على هيكل األسنان بغية ترميمه الدائم في المستقبل.

  شفى والتمريض المنزليستمصروفات الم (2 

 بما في ذلك تلك المصروفات ألي شخص ) المسكن اإلضافي ومصروفات السفر  (3 
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 أن يسافر أو يبقى مع المؤمن عليه ، بناًء على المشورة الطبية ، ممن يتوجب عليه

) 

في حال حدوث الوفاة  ، ل الجثمان أو الرماد أو مصروفات الجنازةمصروفات نق (4 

 خارج بلد اإلقامة

 

 

 

 

 

 

دوالر أمريكي لكل  41

 حالة

التي يتكبدها بالضرورة المؤمن عليه أثناء مدة التأمين خارج بلد اإلقامة بوصفها نتيجة  

الختطاف الذي مباشرة لإلصابة الجسدية العرضية الالحقة بالمؤمن عليه أو مرضه أو ا

 يحدث أثناء اإلجازة

 (ب

 

 

 

 

 (ج

 

العالج في إجراء عقب والمتكبدة ة يالعيادات الخارجية الضرورفي عالج التتابع 

إلصابة الجسدية العرضية للمؤمن عليه أو مرضه أو لالمستشفى باعتباره نتيجة مباشرة 

ك العالج على مدة تبلغ على أن تقتصر تكلفة ذل ، نتيجة مباشرة للخطف أثناء مدة التأمين

 .يوماً عقب انتهاء مدة البوليصة ( 31) بحد أقصى ثالثين 

 : الزيادة

 الء الطبياإلج

الحد األقصى لمبلغ إلى الُمتكبدة والعرفية تدفع الشركة المصروفات االعتيادية 

 : االستحقاقات المنصوص عليه في البوليصة فيما يتعلق بـ

إذا  ، ى أقرب مستشفى أو منشأة طبية مختصةاإلجالء الطبي للمؤمن عليه إل  (1

كان العالج الطبي الكافي غير متوفر في المكان الذي عاني فيه المؤمن عليه 

 ً  ؛ من اإلصابة أو صار فيه مريضا

 : الترحيل الطبي للمؤمن عليه من المكان الذي يُعالج فيه المؤمن عليه إلى  (2

 أو ؛ ي للمؤمن عليهمنشأة طبية تكون أقرب إلى المسكن األساس أنسب  (أ

 المسكن األساسي للمؤمن عليه.  (ب

 وتدفع االستحقاقات وتُخصم منها قيمة تذكرة سفر العودة غير المستخدمة.

إذا اختار المؤمن عليه أال يعود إلى المنزل أو أال يُنقل إلى منشأة طبية أخرى لتلقي 

ً أو  ، أو إجراء الجراحة الطارئة الالزمة الالزموالطارئ  العالج ال  ، كال األمرين معا

تُغطى المصروفات الجارية المنصوص عليها بموجب البوليصة وتتوقف كافة 

 االستحقاقات.

 دوالر أمريكي 0.111 األمتعة واألموال الشخصية : 3 بند
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  : ض المؤمن عليه عنيتعو

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر أمريكي 011

 دوالر أمريكي 31

وتتكون من المالبس ) التي تخص المؤمن عليه  الخسارة أو الضرر الالحق باألمتعة (أ

والمقتنيات الشخصية التي تُرتدى أو تُحمل على الشاحنات الشخصية والحقائب واألوعية 

 : أثناء مدة اإلجازة جراء وقوع أي مكره عرضي مع مراعاة ( المماثلة

 مريكيدوالر أ 311واحدة بقيمة  الحد األقصى لدفعة أي مادة أو زوج أو مجموعة (1

دوالر أمريكي فيما يخص النفائس التي تتكون من المجوهرات  011الحد اإلجمالي بقيمة  (2

الساعات أو  والفرو والمواد المصنوعة أو المتكونة من المعادن أو األحجار الكريمة أو

 المنظار ثنائي العينين أو التلسكوب أو معدات التصوير الصوتية أو التلفزيونية.

ال  ، تعلق بأجهزة الحاسب اآللي الشخصيخاطر الناجمة عن اإلهمال. وفيما يوتُستبعد الم

 .من قيمته %11تُغطى سوى مخاطرة السرقة فحسب وبما يزيد عن 

النقد أو األوراق النقدية أو العمالت الورقية أو ) الخسارة العرضية لألموال الشخصية  (ب

 أثناء مدة اإلجازة. ( نأو تذاكر السفر أو قسائم االئتما الشيك السياحي

 : الحد

 تُستبعد المخاطرة الناجمة عن اإلهمال

 : المصروفات الزائدة

 دوالر أمريكي 011 الحد ضياع جواز السفر : 4 بند

تدفع تكلفة االستعاضة عن جواز السفر والسكن اإلضافي ومصروفات السفر  غير مدرجة

واز جازة عند الحصول على جناء مدة اإلالتي يتكبدها المؤمن عليه أثالضرورية 

سفر بديل باعتباره نتيجة مباشرة لضياع جواز سفر المؤمن عليه أثناء سفره في 

 الخارج

المصروفا

 ت الزائدة

حد  اإللغاء والتقليص : 0 بند

المصروفا

 ت الزائدة

 دوالر أمريكي 2.011

 غير مدرجة

الودائع المدفوعة  ( القانونيين ( ثليهامم) / ممثلها ( ممثليه) أو ممثله ) تصرف إلى المؤمن عليه 

 وأي مبالغ يعد المؤمن عليه مسؤوالً عنها مسؤولية تعاقدية ( ما لم تكن قابلة لالسترداد) بالفعل 

أو دُفِع أو تم تكبد مبلغ تناسبي من المصروفات غير القابلة لالسترداد أو إذا أُلغيت اإلجازة  ،

جازة يُضاف إليها مصروفات المسكن والسفر اإلضافية االستخدام وقد فُِقدَت عبر تقليص اإل
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 ، الضرورية المتكبدة بقصد إعادة المؤمن عليه إلى بلد اإلقامة

 : وث أي من الظروف التاليةدوذلك جراء ح

 : الالحق بـ ( جراء اإلصابة الجسدية العرضية أو المرض) الوفاة أو العجز  (أ

 المؤمن عليه  (1

 ؛ ه السفر معه أو يسافر معهأي شخص ينوي المؤمن علي  (2

للمؤمن  ( أو أم أو أب أو أخت أو أخ أو ابنة أو ابنأو زوجة زوج )  يبأي قر  (3

 و ألي شخص ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه.أعليه 

 

منع السفر بسبب قيود الحكومة عقب انتشار وباء أو اختطاف المؤمن عليه أو أي شخص  (ب

 سفر معه أو يسافر معه.ينوي المؤمن عليه ال

 

 : وفيما يخص الظروف المذكورة أعاله

 ؛ مينعقب قبول الطلب وسداد قسط التأ ( ب) و  ( أ) يجب أن يحدث البندان   .1

 ل ومؤهلجيجب أن يوثقها ممارس طبي مس  .2

 

 الحد المسؤولية الشخصية : 6 بند

 

دوالر  111.111

 أمريكي

 غير مدرجة
بما في  ، صية للمؤمن عليه عن دفع التعويضتعوض الشركة المسؤولية الشخ

ذلك التكاليف والمصروفات القانونية فيما يخص اإلصابة الجسدية العرضية 

الالحقة بأي شخص أو الخسارة او الضرر العرضي الالحق بالممتلكات 

 المادية أثناء مدة اإلجازة

المصروفات 

 الزائدة

 الحد االختطاف : 7 بند

 

 

 

عن دوالر أمريكي  201

ساعة إلى حد أقصى كل 

 ردوال 11.111يبلغ 

 أمريكي

 

 غير مدرجة
ً يصل إلى مبلغ الحد األقصى المبين إتدفع الشركة  لى المؤمن عليه بدالً يوميا

وذلك مقابل مدة  ، مع مراعاة أي مصروفات زائدة ، في ملحق البوليصة

المصروفات 

 الزائدة
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 ، االختطاف التي تتسبب في توقف رحلة المؤمن عليه

 : التالية ( االستثناءات)  ستثناءاالمع مراعاة 

 : هذا البند ال يغطي

في  هأو شريك هأي مطالبة يكون الشخص المؤمن عليه أو قريب  (1

منها زيادة في أنشطة يُتوقع  شاركقد  السفر ه فيالعمل أو رفيق

 .االختطافالمخاطر على عملية 

 كيدوالر أمري 1111 الحد تأخر األمتعة : 8بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه بما يصل إلى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

أمتعة  النقل العامة وسيلةفي حال أن أخرت  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

المؤمن عليه المقيدة أو وضعتها في مكان خطأ على نحو مؤقت وذلك عند 

 : ليمقابل ما ي ، الوصول إلى الوجهة المقررة في الخارج

التكاليف الفعلية للمشتريات الطارئة للمالبس أو األدوية أو أدوات  (1

 : مع مراعاة األحكام والحدود التالية ، التجميل الضرورية

ال يُنظر في مطالبات المالبس الضرورية أو االحتياجات األساسية 

التي تم شراؤها نتيجة تأخر األمتعة إال إذا تم شراء األغراض في 

لوصول الفعلي إلى الوجهة أيام بعد وقت ا ( 4 )غضون أربعة 

 المقررة.

 : التالية ( االستثناءات)  االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

العامة للمؤمن عليه أو  النقل وسيلةأي أمتعة لم تكن على نفس   (1

أو المواد المرسلة بالبريد أو الشحن على نحو  يةالتذكارالهداية 

 ؛ منفصل

سارة لم يقدم المؤمن عليه فيما يتعلق بها إيصاالت شراء أي خ  (2

 ؛ األغراض أو االحتياجات األساسية الطارئة

العامة بشأن  وسيلة النقلبتأكيد خطي من بت ثأي خسارة لم تُ   (3

 ؛ عدد ساعات ذلك التأخير وسببه

الخسارة الناتجة على نحو مباشر أو غير مباشر عن العصيان   (4

الثورة أو الحرب األهلية أو اغتصاب المسلح أو التمرد أو 

 ساعات 4 الزيادة 
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السلطة أو اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطات الحكومية عند منع 

 التلفاالحتجاز أو مكافحتها أو الدفاع ضدها تلك الواقعة أو 

رة در الصحي أو اللوائح الجمركية أو المصاجالح جراء تطبيق

بموجب أمر من أي هيئة حكومية أو عامة أو مخاطرة تهريب 

 أو التجارة غير القانونية. غير و النقلأالسلع 

دوالر أمريكي لكل  01 الحد تأخر رحلة الطيران : 9بند 

ساعة إلى حد أقصى 

 ردوال 1.111يبلغ 

 أمريكي

تدفع الشركة إلى المؤمن عليه مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

التي  ، النقل العامةوسيلة ن في حال أ ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

اتخذ المؤمن عليه الترتيبات الالزمة للسفر عليها في رحلته/ رحلتها 

المحدد المغادرة أو الوصول  ما يتعلق بوقتقد تأخرت في ، ن عليهامالمؤ

في خط السير األصلي للشخص المؤمن عليه نتيجة حدوث ُعطل ميكانيكي 

ً  ، أو كهربائي النقل العامة أو نتيجة وسيلة دى ل ، أو كال األمرين معا

 الظروف الجوية السيئة أو اإلضرابات أو اإلجراءات الصناعية.

 : وتُحسب مدة التأخير بدًء من إما

يُحسب التأخر في المغادرة من وقت المغادرة المقرر األصلي   (1

النقل العامة في خط السير المقدم إلى المؤمن عليه حتى لوسيلة 

)  أو  ؛ األصلية لوسيلة النقل العامة ( أ)  : وقت المغادرة الفعلي

 أو ؛ تلك وسيلة النقلنقل بديل متاح عبر أول  ( ب

تُحسب التأخر في الوصول من وقت الوصول المقرر األصلي   (2

عليه النقل العامة المحدد في خط السير المقدم إلى المؤمن لوسيلة 

 ؛ ألصليةالنقل العامة الوسيلة  ( أ)  : حتى وقت الوصول الفعلي

 النقل العامة تلك.وسيلة أول وسيلة نقل بديلة متاحة تقدمها  ( ب) 

 : مع مراعاة النصوص والحدود التاليةو

مغادرة أو الفي عن التأخر إما  أن يقدم مطالبة مؤمن عليهلليمكن   (1

 ؛ فحسب النقل العامةوسيلة نفس على وصول الالتأخر في 

ال  ، ن متصلة متتاليةذا كان لدى المؤمن عليه رحالت طيراإ  (2

يمكن أن تتراكم كل مدة من ساعات التأخير ويجب أن يُعزى 

 أخير إلى األسباب المذكورة أعاله.سبب الت

 ساعات 4 الزيادة
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 : التالية ( االستثناءات)  االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

أي ظروف تفضي إلى تأخر رحلة المؤمن عليه الحالية أو   (1

معلنة قبل أن تكون رحلة المؤمن عليه قد المتوقع حدوثها أو ال

 ؛ ُحِجَزت

أي خسارة تنجم عن تأخر وصول المؤمن عليه إلى المطار أو   (2

مثل الوصول في وقت متأخر عن الوقت الالزم لقيد ) الميناء 

فيما عدا التأخر في الوصول جراء  ، االسم أو تسجيل الدخول

(  وية السيئةأو الظروف الجوسيلة النقل العامة إضراب موظفي 

 ؛

أي خسارة تتعلق بحاالت تغيير الجداول التي لم تحقق منها   (3

 شركة الطيران أو وكالة السفر أو المؤسسات األخرى ذات الصلة

 ؛

التأخر الذي تسببه العربة أو القطار أو السفينة أو الطائرة وتطلبه   (4

هيئة الميناء أو هيئة الطيران المدني أو أي مؤسسة مماثلة لوقف 

 ؛ لتك المؤمن عليهارح

النقل العامة بشأن عدد وسيلة أي خسارة ال يثبتها تأكيد خطي من   (0

ساعات ذلك التأخير وسببه إلى جانب أوقات المغادرة المقررة 

 والفعلية وتأكيد قيد اسم المؤمن عليه

 دوالر أمريكي 1111 الحد التغيب عن المغادرة : 15بند 

ؤمن علية حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق تعوض الشركة الم

البوليصة وذلك عن المسكن والمكالمات الهاتفية والوجبات ومصروفات 

السماح إلى المؤمن عليه  دالنقل العام المحلي اإلضافية والضرورية بقص

أن وصل المؤمن عليه  حال في ، ن يواصل رحلته/ رحلتها المؤمن عليهاأ

ً إلى نقطة المغادرة م ً جدا  ( النقل العامةوسيلة مرور وقت مغادرة ) تأخرا

 : في كل من رحلة المغادرة أو العودة نتيجة ما يلي

ة التي يسافر عليها المؤمن عليه جراء متأثر خدمات النقل العا  (1

حدوث إضراب او إجراء صناعي أو سوء الجو أو حدوث تعطل 

 ؛ ميكانيكي

 غير مدرجة الزيادة
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عليه في حادث أو  يها المؤمنتضرر المركبة التي يسافر ف  (2

 عُطل.

 ، التالية ( االستثناءات)  التالي االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

ً أو   (1 أي خسارة إذا كان اإلضراب او اإلجراء الصناعي قائما

 ؛ متوقعاً أو معلناً قبل وقت المغادرة المقررة لرحلة المؤمن عليه

ر فيها المؤمن أي ضرر أو عطل عرضي للمركبة التي يساف  (2

إذا كانت المركبة في حالة ميكانيكية غير جيدة او في حالة  ، عليه

 ؛ ال تصلح للسير على الطريق جراء اإلهمال

الكافي  للوقتأي خسارة تنجم عن عدم إتاحة المؤمن عليه   (3

 ؛ جراء االزدحام المروريللوصول إلى نقطة المغادرة أو 

كة الشحن العامة بت بتأكيد خطي من شرثأي خسارة لم تُ   (4

 ؛ بخصوص سبب التأخر في الوصول

بت بتأكيد خطي من ُمصلح السيارات أو شركة ثأي خسارة لم تُ   (0

إذا تعطلت المركبة التي يسافر فيها الشخص  ، تصليح السيارات

 المؤمن عليه أو تضررت في حادث.

 دوالر أمريكي 411 الحد التغيب عن حدث : 11بند 

ض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق تعو

أو سداد تكلفة التذكرة مقدماً  مقابلوذلك  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

عبر بطاقة ائتمان المؤمن عليه أو زوجه أو في حال أن كان الشخص 

المؤمن عليه غير قادر على حضور حدث رياضي أو موسيقي أو ترفيهي 

 : رج قبل تاريخ بدء الرحلة المؤمن عليها نتيجةفي الخا

رفيق ه أو قريبه أو شريك عمله المقرب أو يوفاة المؤمن عل  (1

لالزمة ارحلته أو شخص آخر اتخذ المؤمن عليه الترتيبات 

 ؛ لإلقامة معه مؤقتاً او إصابته أو مرضه على نحو عرضي

قضائياً  استدعاء المؤمن عليه أو رفيق السفر للشهادة أو إعالنه  (2

 ؛ أو الحجر الصحي اإلجباري له

ً  ، العطل الميكانيكي او الكهربائي  (3 النقل لوسيلة  ، أو كليهما معا

 ال توجد زيادةال
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العامة الذي يحدث وقت المغادرة المقرر قبل وقت البدء المقرر 

 ً  ؛ للحدث المذكور آنفا

 : التالية ( االستثناءات)  االستثناءمع مراعاة 

 : هذا البند ال يغطي

بوصفه  المحجوز ي الحدثفلمؤمن عليه بأي سلوب مشاركة ا  (1

 ؛ منظماً له

إذا كان الغرض من الرحلة المؤمن عليها الحصول على العالج   (2

أو تمت مباشر الرحلة المؤمن عليها على نحو يخالف الطبي 

 ؛ توصية الطبيب الممارس

بي أو ظروف أخرى يُعرف طأي خسارة جراء وجود أي وضع   (3

 ؛ معلنة قبل مدة التأمينأنها كانت قائمة أو 

و برنامج أ خطة تأمينسترد قيمتها أي تدفعها أو تأي خسارة   (4

حكومي أو شركة نقل عامة أو وكالة سفر أو أي مقدم أو منظم 

 ؛ آخر للحدث

تكلفة الحدث التي يتكبدها أو يقدمها طرف آخر وال يعد المؤمن   (0

ل في أو المصروفات المدرجة بالفع ، عليه مسؤوالً عن دفعها

ً  ، تكلفة الرحلة المؤمن عليها المقرر  ؛ أو كال األمرين معا

إذا رفض المؤمن عليه االستمرار في الرحلة  ، أي خسارة  (6

في حين كانت الحالة الجسمانية للمؤمن عليه  ، المؤمن عليها

 ؛ مناسبة للسفر وقت التوصية الطبية

 ؛ عدم رغبة المؤمن عليه في السفر  (7

ه/ عليها أو قريبته أو شريكته المقربة في كون المؤمن علييأن   (4

ما لم يكن تاريخ الوالدة  ، العمل أو رفيقته في السفر حامالً 

ً  ( 12) المتوقع يزيد عن اثني عشر  بعد العودة المزمعة أسبوعا

 ؛ من الرحلة المؤمن عليها

زمة أو وثائق العدم الحصول على جواز السفر أو التأشيرة ال  (9

 ؛ السفر الضرورية

بت بتقرير طبي كتابي صادر عن الطبيب ثأي خسارة لم تُ   (11
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 ؛ الممارس

 ؛ بت بتأكيد خطي من شركة الشحن العامةثأي خسارة لم تُ   (11

بت بتأكيد خطي من السلطة المناسبة يؤكد ثأي خسارة لم تُ   (12

 ً لى استدعاء المؤمن إضرورة إلغاء الرحلة المؤمن عليها نظرا

 حكمة.معليه بوصفه شاهداً في ال

 دوالر أمريكي 1111 الحد التغيب عن رحلة الطيران المكملة : 12بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

مقابل المصروفات المعقولة  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

أخر في حال أن ت ، والضرورية واإلضافية لالستعاضة عن تذكرة الطيران

وسيلة بسبب  ، المؤمن عليه على نحو غير متوقع ودون أي خطأ منه/ منها

  عن اللحاق برحلة طيران مكملة  ، النقل العامة أثناء الرحلة المؤمن عليها

مما  ، كما هي منصوص عليها في خط السير األصلي للمؤمن عليه ، واحدة

ة للوصول إلى يتسبب في أن تفوت على المؤمن عليه رحلة الطيران المكمل

في خط السير األصلي للمؤمن  كما هي منصوص عليها ، الوجهة النهائية

 ؛ عليه

 : مع مراعاة النصوص والحدود التالية

َزت أو دُفِع مقابلها أو تذكرة السفر قد ُحجِ أن تكون وسيلة النقل   (1

ساعة على األقل قبل المغادرة  ( 24) في غضون أربع وعشرين 

 ؛ ة التأمينالمقررة وليس قبل مد

بمقابل تأخر مغادرة شركة إال ال يمكن للمؤمن عليه أن يطالب   (2

 النقل العام أو تأخر وصولها.

 : التالية ( االستثناءات)  االستثناءمع مراعاة 

 : هذا البند ال يغطي

أثناء  ، أي ظروف تفضي إلى تأخر رحلة الطيران المكملة  (1

متوقعة أو معلنة قبل أن التي تعد قائمة أو  ، الرحلة المؤمن عليها

 ؛ تكون رحلة الطيران المؤمن عليها قد ُحِجَزت

أي خسارة تنجم عن التأخر في وصول المؤمن عليه إلى مطار  -( 2

أي الوصول في وقت متأخر عن الوقت ) الرحلة المكملة أو مينائها 

فيما عدا التأخر في  ، الالزم لقيد االسم أو تسجيل الدخول أو الخروج

 دوالر أمريكي 111 الزيادة
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 ( ؛ النقل العامةوسيلة جراء إضراب موظفي  الوصول

أي خسارة تتعلق بحاالت تغيير الجداول التي لم تحقق منها شركة  (3

 ؛ الصلة  الطيران أو وكالة السفر أو المؤسسات األخرى ذات

و برنامج أأي خسارة تدفعها أو تسترد قيمتها أي خطة تأمين   (4

أو  د سياحيمرشحكومي أو شركة نقل عامة أو وكالة سفر أو أي 

 ؛ النقل العامة أو أي مقدم خدمات آخروسيلة 

التأخر الذي تسببه العربة أو القطار أو السفينة أو الطائرة وتطلبه   (0

هيئة الميناء أو هيئة الطيران المدني أو أي مؤسسة مماثلة لوقف 

 ؛ رحلتك المؤمن عليها

 امةالع   النقلوسيلة رفض المؤمن عليه ألي خدمة بديلة تُقدمها   (6

 ؛

العامة بشأن  النقلأي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من شركة   (7

 ؛ سبب ذلك التأخير إلى جانب اإليصاالت ذات الصلة

رحلة الطيران المكملة التي يستغرق وقت انتظارها في المطار   (4

 ساعات ( 3) المكمل ما يقل عن ثالث 

 دوالر أمريكي 111 الحد السلب بالعنف : 13بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

في حالة السلب الذي ينطوي على هجوم  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

مما يتسبب  ، عنيف وتهديدي على المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليها

الحاجة إلى ستشفى بسبب في إصابة جسدية للمؤمن عليه ودخوله الم

 ؛ عالجي طبي

 : مع مراعاة النصوص والحدود التالية

 ؛ تُثبت الخسارة بتقرير كتابي من طبيب ممارس مؤهل  (1

 ، تُثبت الخسارة بتقرير كتابي من الشرطة أو السلطة المناسبة  (2

ً مكان االعتداء وتاريخه ووقته بالضبط فضالً عن مبلغ  موضحا

 ؛ لكتابية ألحد الشهودانب الشهادة اجالنقدية المسروق إلى 

 ، النقدية مسحوبة من ماكينة الصراف اآلليالمبالغ إذا كانت   (3

تبين تاريخ السحب  ، ينسخة من الكشف المصرف ، حينئذ   ، يُقدم

 غير مدرجة الزيادة
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إيصاالت السحب التي تبين التاريخ والمبلغ إلى جانب  ، ومبلغه

 ؛ المسحوب فضالً عن وقت السحب

ً إلثبات صحة المطالبة أي مستند آخر تراه الشركة ضروري  (4 ا

 وتقدير التعويض المزمع تقديمه بناًء على طلب الشركة.

 ، التالية ( االستثناءات) التالي  االستثناءومع مراعاة 

 : فإن هذا البند ال يغطي

جراء السلب بالعنف الذي يحدثه على نحو مباشر  تقع أي خسارة  (1

 و رفيق السفرقرباء أو شركاء العمل المقربون أو غير مباشر األأ

 ؛

أي ضرر ينتج على نحو مباشر أو غير مباشر عن العصيان   (2

المسلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو اغتصاب السلطة 

الحكومية عند عرقلة تلك  تأو اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطا

تطبيق الواقعة أو مكافحتها أو الدفاع ضدها أو التلف جراء 

لوائح الجمركية أو المصادرة أو االعتقال من الحجر الصحي أو ال

قبل الجمارك أو مسؤولين حكوميين آخرين أو مخاطرة تهريب 

 .السلع أو النقل غير القانوني أو التجارة غير القانونية

 دوالر أمريكي 1111 الحد تزوير بطاقات االئتمان : 14 بند

الحد األقصى المبين في ملحق تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ 

ضياع أو سرقة بطاقة االئتمان في حال  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

أي طرف ثالث أثناء أو بطاقة الخصم الخاصة بالمؤمن عليه من قبل 

وذلك فيما يتعلق بالمعامالت التي أجراها الطرف  ، الرحلة المؤمن عليها

 قة االئتمان أو الخصم المسروقة.الثالث على نحو احتيالي مستخدماً بطا

وتبدأ التغطية من لحظة حدوث أول معاملة احتيالية وتستمر لمدة ثماني 

ساعة بحد أقصى أو حتى إخطار البنك بضياع البطاقة أو  ( 44) وأربعين 

 أيهما يحدث أوالً. ، سرقتها

 ، ( التالية االستثناءات)  التالي االستثناءومع مراعاة 

 : ال يغطيفإن هذا البند 

ً  ( 14) أن يكون المؤمن عليه دون سن الثمانية عشر   (1  ؛ عاما

 دوالر أمريكي 111 الزيادة
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ضرر ينتج على نحو مباشر أو غير مباشر عن خسارة أو أي   (2

العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو 

الحكومية  تاغتصاب السلطة أو اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطا

كافحتها أو الدفاع ضدها أو التلف عند عرقلة تلك الواقعة أو م

الحجر الصحي أو اللوائح الجمركية أو المصادرة أو  تطبيق جراء

االعتقال من قبل الجمارك أو مسؤولين حكوميين آخرين أو 

مخاطرة تهريب السلع أو النقل غير القانوني أو التجارة غير 

 ؛ القانونية

اص آخر أي خسارة أو ظروف تغطيها خطة تأمين أو برنامج خ  (3

أو يدفعها أو يسترد قيمتها صاحب العمل أو الممول المالي أو 

 ؛ غير ذلك من المزودين

 24) أي خسارة لم تُبلغ بها الشرطة في غضون أربع وعشرين   (4

ساعة من وقوع الحادث ولم يُحصل على بالغ محضر شركة  (

 ؛ بتلك الخسارة

مة التي النقل العاوسيلة أي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من   (0

 ؛ حدثت السرقة في عهدتها

6)   ً  ؛ المطالبات الناجمة عن رحلة داخل بلد اإلقامة حصريا

 ؛ النقدية الموجودة في المحفظة المسروقةالمبالغ   (7

 ؛ و الملغية أو المسحوبةأالبطاقات منتهية الصالحية   (4

العادية بغية الوقائية عدم اتخاذ المؤمن عليه لكافة االحتياطات   (9

و الخصم المسروقة أو استعادتها أة بطاقة االئتمان تأمين سالم

وعدم تركه لها غير مؤمنة أو دون حراسة في أي وقت في مكان 

 ؛ يمكن للعامة الوصول إليه

بطاقات االئتمان أو الخصم المسروقة عندما تُترك دون مراقبة   (11

مركبة غير مقفلة أو في مركبة متروكة دون في في مكان عام أو 

 ؛ ي شخص داخلهاحراسة ودون أ

 ؛ جراء عدم حراسة الممتلكاتالتي تتم السرقة   (11

على نحو مباشر أو غير مباشر من األقرباء أو  تتمالسرقة التي   (12

 ؛ شركاء العمل المرقبين أو رفيق السفر



 

17 

 

 السرقة بالغش.  (13

التكلفة المعقولة لتذكرة  الحد الزيارة الرحيمة : 10بند 

 نالطيرا

في  ، تصرف الشركة حتى الحد األقصى للمبلغ المبين في ملحق البوليصة

و المرض أثناء الرحلة المؤمن أالمؤمن عليه من اإلصابة  عانىن أحال 

في  ، أيام متتالية ( 6) عليها واحتجازه في المستشفى لما يزيد عن ستة 

 : مقابل التالي

ً على الدرجة السيا ً وغيابا حية ومصروفات الفندق تذكرة طيران ذهابا

 التي ، أو شريك مقرب في العمل أو ممرضة مؤهلة ألحد األقاربالمعقولة 

سفر إلى بقصد ال ، المشورة الطبية للطبيب العام تعد الزمة بناًء على

ً قاء معه أو رعايته أالبأو المؤمن عليه   ؛ و مرافقته أو جميع ما سبق معا

 : مع مراعاة النصوص والحدود التالية

 ( 1) ال يمكن استخدام هذه التغطية سوى مرة أثناء أي رحلة   (1

 ؛ مؤمن عليها

 هذه التغطية ويوصي بها الطبيب الممارس. تعتمديجب أن   (2

 غير مدرجة الزيادة

 دوالر أمريكي 1111 الحد الحاسب اآللي الشخصي/ الحاسب اآللي : 16بند 

ين في ملحق تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المب

و التصليح في أمقابل تكلفة االستعاضة  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

حالة الخسارة أو التلف العرضي لحاسب اآللي الشخصي الذي يخص أو 

مع مراعاة النصوص  ، يحمله المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليها

 : والحدود التالية

لى إمقابله أو تعيده أن تدفع  ، حسب خيارها ، يجوز للشركة  (1

مع مراعاة البدل المستحق لالهتراء  ، وضع السابق أو تصلحه

 ؛ والتلف جراء االستعمال واإلهالك

فإن  ، خارج نطاق التصليح تعد إذا ثبت أن أي مادة تالفة  (2

 كما لو أن المادة قد فُِقدَت. المطالبة يُتعامل معها

 ، ( لتاليةا االستثناءات) التالي  االستثناءومع مراعاة 

 : فإن هذا البند ال يغطي

من قيمة أجهزة  %11 الزيادة

 الحاسب اآللي الشخصي
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او استحواذ تنجم عن الخسارة جراء مصادرة أي مطالبة   (1

 ؛من المسؤولين أو السلطات  همالجمارك أو غير

 ؛ أي خسارة غير مفسرة أو االختفاء الغامض  (2

و أأي خسارة أو ضرر يسببه االهتراء والتلف جراء االستعمال   (3

الطفيليات أو التآكل أو الصدأ  التدهور التدريجي أو الحشرات أو

و الظروف الجوية أو فعل الضوء أو أأو العفن أو الفطريات 

و تنظيف أو صباغة أو تبديل أو تصليح أعمليه تسخين أو تجفيف 

و انبعاج أو تعطل أو سوء استخدام أو الخطأ في أأو خدش 

المصنعية أو التصميم أو استخدام مواد خاطئة أو الخسارة أو 

 ؛ لناتج عنهاالضرر ا

أي خسارة أو ضرر ينتج على نحو مباشر أو غير مباشر عن   (4

العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو 

الحكومية  تاغتصاب السلطة أو اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطا

عند عرقلة تلك الواقعة أو مكافحتها أو الدفاع ضدها أو التلف 

ي أو اللوائح الجمركية أو المصادرة أو الحجر الصح تطبيق جراء

االعتقال من قبل الجمارك أو مسؤولين حكوميين آخرين أو 

مخاطرة تهريب السلع أو النقل غير القانوني أو التجارة غير 

 ؛ القانونية

أي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات التي لم تكن على نفس   (0

و الشحن على أد النقل العامة للمؤمن عليه أو أرسلت بالبريوسيلة 

 ؛ نحو منفصل

و المقيدة على رحلة مؤمن أ خالل العبورأجهزة الحاسب اآللي   (6

 ؛ و تحت سيطرتهأعليها وليست في عهدة المؤمن عليه 

أي خسارة أو ضرر يحدث أثناء شحنها بوصفها حمولة أو   (7

 ؛ بموجب بوليصة شحن

 أي خسارة أو ضرر يعاود بعدها الجهاز العمل على نحو طبيعي  (4

بعد أن يصلحه أي طرف ثالث دون أي تكلفة إضافية يتكبدها 

 ؛ المؤمن عليه

مكان عام أو  تركها دون حراسة في دأي خسارة للممتلكات عن  (9

 ؛ في سيارة
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بغية تأمين الوقائية عدم اتخاذ المؤمن عليه لالحتياطات العادية   (11

أجهزة الحاسب اآللي الشخصي لديه/ لديها أو تقليل الخسارة أو 

حيث إنه يجب أال يتركها غير مؤمنة  ، ضرر إلى الحد األدنىال

 ؛ و دون حراسة في مكان يمكن للعامة الوصول إليهأ

أي خسارة للبيانات المسجلة على أجهزة الحاسب اآللي   (11

 ؛ الشخصي

أي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات أثناء وجودها في حيازة   (12

ً فور اكتشافه ما لم يُبلغ كتاب ، فندق أو شركة نقل عامة لها يا

 ( 24) النقل العامة في غضون أربع وعشرين وسيلة الفندق أو 

ساعة ويحصل على تقرير مخالفات الممتلكات في حال وقوع 

 ؛ حد خطوط الطيرانأالحدث على 

أي خسارة لم تُبلغ بها الشرطة المحلية أو السلطة العامة في   (13

لم يُحصل ساعة من اكتشافها و ( 24) غضون أربع وعشرين 

 ؛ على محضر بها

 النقل العامةوسيلة أي خسارة أو ضرر لم يُثبت بتأكيد خطي من   (14

 ؛ متى وقعت الخسارة أو الضرر في حيازتها ،

و ضرر لم يُثبت بتذاكر السفر والبطاقات أأي خسارة   (10

 ؛ واإليصاالت ذات الصلة

و ضرر يلحق بأي جهاز مؤمن عليه بموجب شهادة/ أأي خسارة   (16

 ؛ مين أخرىتأ بوليصة

الخسار أو الضرر الالحق بأجهزة الحاسب اآللي الشخصية   (17

 : ما لم ، المتروكة دون حراسة

   تُترك في مسكنك المقفول طوال رحلة الطيران المؤمن

 ؛ عليها

   صندوق سيارتك المقفول أو منطقة األمتعة تُترك في

دية دلة ماأالمغطاة المقفولة في الطائرة وعقب تقديم 

 ؛ خول باإلكراهدالعلى 

يها مشكالت أو عيوب دجهزة الحاسب اآللي الشخصي التي لأ( 14

ال ثبما في ذلك على سبيل الم) تنشأ من البرمجية والشفرة الخبيثة 
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 ( وليس الحصر التنزيل من تلك البرمجية

 أمريكي ردوال 0111 الحد .المساعدة القانونية : 17بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

في حال  ، البوليصة فيما يتعلق بالمصروفات القانونية المتكبدة الضرورية

جنبية أ االعتقال الكاذب أو االحتجاز الخاطئ من أي سلطة حكومية أو

 للشخص المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليها

 غير مدرجة ةالزياد

 دوالر أمريكي 11.111 الحد سند الكفالة : 18بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

البوليصة فيما يتعلق بسند الكفالة المتكبد التي تستوجبه السلطات القضائية 

ز عقب المخالفة أو التعدي الذي جلضمان إطالق السراح المؤقت من الح

تكبه المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليها دون قصد متعمد لألحكام ار

 القانونية اإلدارية الحالية للبلد الذي يزوره.

 غير مدرجة الزيادة
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 بوليصة ترافل سكاي

 : العمل بالتغطية

 يصةليها فيما يلي في هذه البولويُطلق ع) ليمتد طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس شركة تعوض 

اعاة حد البوليصة مع مرللشروط الواردة في  وفقاً   عند تسلم قسط التأمين، المؤمن عليه ( “ الشركة “

 : المسؤولية المذكور أدناه

 مؤمن عليهلكل  ( الوفاة والعجز العرضي) الحادث الشخصي  : 1بند 

 بالدوالر األمريكي

أي مؤمن  ى إذا عان ، ستحقاقات الوارد أدناهفي جدول اال ( المبالغ المبينة) المبلغ المبين  يتم دفع

 تسفر عن ، بعيداً عن أي سبب آخر ، عليه أثناء مدة اإلجازة من اإلصابة الجسدية العرضية التي

: 

 

 ؛ الوفاة  (1

في إحدى العينين أو كليهما  فقد البصر  (2

مما  ، على نحو تام وغير قابل لالسترجاع

يجعل المؤمن عليه كفيف على نحو مطلق 

خارج عن نطاق العالج بالجراحة أو و

 ؛ بعالج آخر

خسارة أحد اليدين أو كليهما أو أحد   (3

القدمين أو كليهما أو جميع ما سبق معاً 

خسارة تامة عبر البتر الجسماني أو خسارة 

 تامة وغير قابلة لالسترجاع

فيما عدا كما هو ) العجز الكلي الدائم   (4

 ، 1منصوص عليه بموجب االستحقاقات 

مما يمنع المؤمن عليه على تام من  ، 3 ، 2

 .مواصلة أي مهنة

 اثني عشر يحدث في غضون 

ً من حدوث  ( 12)  شهرا

اإلصابة الجسدية أو الحادث 

 الذي يسفر عن المطالبة

دوالر  70.111/- 

 أمريكي

دوالر  70.111/-

 أمريكي

 

 

دوالر  70.111/-

 أمريكي

 

 

دوالر  70.111/-

 أمريكي

 : فقرات شرطية

4.   ً فيما  4إلى  1يزيد عن أحد البنود من  لماال تعد االستحقاقات واجبة السداد وفقا

يخص نفس الحادث أو لنفس مدة العجز. وبعد أن تكون المطالبة بموجب أحد البنود 
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قد تمت الموافقة عليها وصارت واجبة السداد فيما يخص الشخص  4إلى  1من 

أخرى فيما يخص ذلك الشخص أثناء المؤمن عليه ال تلحق بالشركة أي مسؤولية 

 مدة الرحلة.

واجب السداد إال بإشهاد عبر مرجعية طبية للعجز  4ال يعد االستحقاق بموجب البند   .0

 كما هو ُمعرف. ، الكلي الدائم

في حال وجود أكثر من شخص مؤمن عليه يسافر على نفس الطائرة أو وسيلة   .6

ركة على الطائرة أو وسيلة النقل ال تتجاوز مسؤولية الش ، النقل في نفس الوقت

بغض النظر عن عدد األشخاص  ، دوالر أمريكي ( 055.555) خمسمائة ألف 

 المؤمن عليهم.

دوالر  111.111 الحد المصروفات الطبية والمصروفات المقترنة بها : 2 بند

 أمريكي
 : تكلفة يتم دفع (أ

 ن في حاالت الطوارئالعالج الطبي والجراحي والتدليكي وعالج األسنا (1 

عالج  “ وألغراض هذه التغطية يُعرف عالج األسنان في حاالت الطوارئ بوصفه

ساعة عقب حدوث ضرر عرضي  ( 44) األسنان الالزم خالل ثماني وأربعين 

لألسنان الطبيعية السليمة بقصد التخفيف األولي لأللم وأي عالج ضروري للحفاظ 

 ؛ دائم في المستقبلبغية ترميمه ال على هيكل األسنان

  ؛ فى والتمريض المنزليمصروفات المستش (2 

بما في ذلك تلك المصروفات ألي شخص ) المسكن اإلضافي ومصروفات السفر  (3 

 أن يسافر أو يبقى مع المؤمن عليه ، بناًء على المشورة الطبية ، ممن يتوجب عليه

) 

 

في حال حدوث الوفاة  ، الجنازة مصروفات نقل الجثمان أو الرماد أو مصروفات (4 

 خارج بلد اإلقامة

 

 

 
التي يتكبدها بالضرورة المؤمن عليه أثناء مدة التأمين خارج بلد اإلقامة بوصفها نتيجة  

مباشرة لإلصابة الجسدية العرضية الالحقة بالمؤمن عليه أو مرضه أو االختطاف الذي 

 .ةيحدث أثناء اإلجاز
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الضرورة عقب العالج في المستشفى ة والعيادات الخارجية المتكبدفي عالج التتابع  (ب

صابة الجسدية العرضية للمؤمن عليه أو مرضه أو نتيجة إلباعتباره نتيجة مباشرة ل

على أن تقتصر تكلفة ذلك العالج على مدة تبلغ بحد  ، مباشرة للخطف أثناء مدة التأمين

 ( الزيادة)  يوماً عقب انتهاء مدة البوليصة ( 31) أقصى ثالثين 

 

 

 

دوالر أمريكي لكل  41

 حالة

 دوالر أمريكي 3.111 األمتعة واألموال الشخصية : 3 بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر أمريكي 311

 

 دوالر أمريكي 31

 : تعوض الشركة المؤمن عليه عن

وتتكون من المالبس ) الخسارة أو الضرر الالحق باألمتعة التي تخص المؤمن عليه  (أ

الشخصية التي تُرتدى أو تُحمل على الشاحنات الشخصية والحقائب واألوعية  تنياتوالمق

 : مع مراعاة ، ه عرضيوأثناء مدة اإلجازة جراء وقوع أي مكر ( المماثلة

 ؛ دوالر أمريكي 311واحدة بقيمة  الحد األقصى لدفعة أي مادة أو زوج أو مجموعة (1

مريكي فيما يخص النفائس التي تتكون من المجوهرات دوالر أ 011الحد اإلجمالي بقيمة  (2

الساعات أو  والفرو والمواد المصنوعة أو المتكونة من المعادن أو األحجار الكريمة أو

 المنظار ثنائي العينين أو التلسكوب أو معدات التصوير الصوتية أو التلفزيونية.

فإنه ال تُغطى  ، ة الحاسبوتُستبعد المخاطر الناجمة عن اإلهمال. وفيما يتعلق بأجهز

 من قيمة الجهاز %11ة فحسب وبما يزيد عن سوى مخاطرة السرق

النقد أو األوراق النقدية أو العمالت الورقية أو ) الخسارة العرضية لألموال الشخصية  (ب

 أثناء مدة اإلجازة. ( أو تذاكر السفر أو قسائم االئتمان  الشيك السياحي

 : الحد

 رة الناجمة عن اإلهمالتُستبعد المخاط

 : الزيادة

 دوالر أمريكي 011 الحد ضياع جواز السفر : 4 بند

 الزيادةتدفع تكلفة االستعاضة عن جواز السفر والسكن اإلضافي ومصروفات السفر  غير مدرجة
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التي يتكبدها المؤمن عليه بالضرورة أثناء مدة اإلجازة عند الحصول على حواز 

رة لضياع جواز سفر المؤمن عليه أثناء سفره في سفر بديل باعتباره نتيجة مباش

 الخارج

 دوالر أمريكي 2.011 الحد اإللغاء والتقليص : 0بند 

 الزيادة غير مدرجة

الودائع المدفوعة  ( القانونيين ( ممثليها) / ممثلها ( ممثليه) أو ممثله ) تصرف إلى المؤمن عليه 

 وأي مبالغ يعد المؤمن عليه مسؤوالً عنها مسؤولية تعاقدية ( دادما لم تكن قابلة لالستر) بالفعل 

إذا أُلغيت اإلجازة أو دُفِع أو تم تكبد مبلغ تناسبي من المصروفات غير القابلة لالسترداد أو  ،

االستخدام وفِِقدَ عبر تقليص اإلجازة يُضاف إليها مصروفات المسكن والسفر اإلضافية 

 ، ادة المؤمن عليه إلى بلد اإلقامةالضرورية المتكبدة بقصد إع

 : وذلك جراء حدوث أي من الظروف التالية

 : الالحق بـ ( جراء اإلصابة الجسدية العرضية أو المرض) الوفاة أو العجز  (أ

 ؛ المؤمن عليه  (1

 ؛ أي شخص ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه  (2

للمؤمن عليه  ( و ابنة أو ابنأو أم أو أب أو أخت أو أخ أأو زوج )  أي قريب  (3

 و ألي شخص ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه.أ

 

منع السفر بسبب قيود الحكومة عقب انتشار وباء أو اختطاف المؤمن عليه أو أي شخص  (ب

 ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه.

 

 : وفيما يخص الظروف المذكورة أعاله

 ؛ قب قبول الطلب وسداد قسط التأمينع ( ب) و  ( أ) ان يجب أن يحدث البند  .1

 ؛ ل ومؤهلجمس طبيب ممارسيجب أن يوثقها   .2

 

 دوالر أمريكي 01.111 الحد المسؤولية الشخصية : 6 بند

بما في  ، تعوض الشركة المسؤولية الشخصية للمؤمن عليه عن دفع التعويض درجةغير م

يما يخص اإلصابة الجسدية العرضية ذلك التكاليف والمصروفات القانونية ف

و الضرر العرضي الالحق بالممتلكات أالالحقة بأي شخص أو الخسارة 

 المادية أثناء مدة اإلجازة

 الزيادة
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 الحد االختطاف : 7 بند

 

 

 

دوالر أمريكي  201

لكل ساعة إلى حد 

 11.111أقصى يبلغ 

 أمريكي ردوال

 غير مدرجة

 
ً يصل إلى مبلغ الحد األقصى المبين  لى المؤمن عليهإتدفع الشركة  بدالً يوميا

وذلك مقابل مدة االختطاف التي  ، زيادةمع مراعاة أي  ، في ملحق البوليصة

 يه.تتسبب في توقف رحلة المؤمن عل

 ( ، التالية االستثناءات) التالي  االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

في  هأو شريك همن عليه أو قريبالشخص المؤفيها أي مطالبة يكون   (2

في أنشطة يُتوقع أنها زادت من  شاركالسفر قد  ه فيالعمل أو رفيق

 مخاطرة االختطاف.

 الزيادة

 دوالر أمريكي 1111 الحد تأخر األمتعة : 8بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه بما يصل إلى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

أمتعة  النقل العامةوسيلة ي حال أن أخرت ف ، ادةمع مراعاة أي زي ، البوليصة

المؤمن عليه المقيدة أو وضعتها في مكان خطأ على نحو مؤقت وذلك عند 

 : مقابل ما يلي ، الوصول إلى الوجهة المقررة في الخارج

التكاليف الفعلية للمشتريات الطارئة للمالبس أو األدوية أو أدوات  (2

 ؛ التجميل الضرورية

 : ألحكام والحدود التاليةمع مراعاة ا

ال يُنظر في مطالبات المالبس الضرورية أو االحتياجات األساسية 

التي تم شراؤها نتيجة تأخر األمتعة إال إذا تم شراء األغراض في 

لوصول الفعلي إلى الوجهة أيام بعد وقت ا ( 4) غضون أربعة 

 المقررة.

 ( : ليةالتا االستثناءات) التالي  االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

 ساعات 4 الزيادة 
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 أي أمتعة لم تكن على نفس شركة الشحن العامة للمؤمن عليه أو( 0

 ؛ أو المواد المرسلة بالبريد أو الشحن على نحو منفصل يةالتذكار الهداية

أي خسارة لم يقدم المؤمن عليه فيما يتعلق بها إيصاالت شراء  (6

 ؛ رئةاألغراض أو االحتياجات األساسية الطا

أي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من شركة الشحن العامة بشأن عدد  (7

 ؛ ساعات ذلك التأخير وسببه

الخسارة الناتجة على نحو مباشر أو غير مباشر عن العصيان المسلح  (4

أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو اغتصاب السلطة أو 

ند منع تلك الواقعة أو اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطات الحكومية ع

 جراء تطبيقا أو االحتجاز أو التدمير أو الدفاع ضده امكافحته

رة بموجب أمر من دالصحي أو اللوائح الجمركية أو المصا الحجر

غير  و النقلأأي هيئة حكومية أو عامة أو مخاطرة تهريب السلع 

 أو التجارة غير القانونية. القانوني

دوالر أمريكي لكل  01 الحد تأخر رحلة الطيران : 9بند 

مع مراعاة الحد  ، ساعة

 1.111األقصى بقيمة 

 دوالر أمريكي

تدفع الشركة إلى المؤمن عليه مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

التي  ، النقل العامةوسيلة في حال أن  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

زمة للسفر عليها في رحلته/ رحلتها اتخذ المؤمن عليه الترتيبات الال

قد تأخرت فيما يتعلق بوقت المغادرة أو الوصول المحدد  ، المؤمن عليها

في خط السير األصلي للشخص المؤمن عليه نتيجة حدوث ُعطل ميكانيكي 

ً  ، أو كهربائي النقل العامة أو نتيجة وسيلة لدى  ، أو كال األمرين معا

 ضرابات أو اإلجراءات الصناعية.الظروف الجوية السيئة أو اإل

 :إماحساب مدة التأخيريتم 

لوسيلة المغادرة من وقت المغادرة المقرر األصلي حالة في   (3

النقل العامة في خط السير المقدم إلى المؤمن عليه حتى وقت 

 ( ب) أو  ؛ امة األصليةعلشركة الشحن ال ( أ)  : المغادرة الفعلي

 أو ؛ لنقل تلكأول نقل بديل متاح عبر شركة ا

لوسيلة الوصول من وقت الوصول المقرر األصلي حالة في   (4

النقل العامة المحدد في خط السير المقدم إلى المؤمن عليه حتى 

 ساعات 4 الزيادة



 

27 

 

 ( ب)  ؛ النقل العامة األصليةلوسيلة  ( أ)  : وقت الوصول الفعلي

 النقل العامة تلك.وسيلة أول وسيلة نقل بديلة متاحة تقدمها 

 : نصوص والحدود التاليةمع مراعاة الو

مقابل إما التأخر في المغادرة أو  أن يقدم مطالبةيمكن للمؤمن عليه  (3

 ؛ النقل العامة فحسبوسيلة الوصول لدى نفس 

ال يمكن  ، إذا كان لدى المؤمن عليه رحالت طيران متصلة متتالية (4

أخير أن تتراكم كل مدة من ساعات التأخير ويجب أن يُعزى سبب الت

 لى األسباب المذكورة أعاله.إ

 ( ، التالية االستثناءات)  التالي االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

أي ظروف تفضي إلى تأخر رحلة المؤمن عليه الحالية أو المتوقع  (6

 ؛ حدوثها أو المعلنة قبل أن تكون رحلة المؤمن عليه قد ُحِجَزت

المؤمن عليه إلى المطار أو أي خسارة تنجم عن تأخر وصول  (7

سم أو مثل الوصول في وقت متأخر عن الوقت الالزم لقيد اال) الميناء 

تأخر الوصول جراء إضراب موظفي فيما عدا  ، تسجيل الدخول

 ( ؛ أو الظروف الجوية السيئة ةالنقل العاموسيلة 

أي خسارة تتعلق بحاالت تغيير الجداول التي لم تحقق منها شركة  (4

 ؛ ران أو وكالة السفر أو المؤسسات األخرى ذات الصلةالطي

التأخر الذي تسببه العربة أو القطار أو السفينة أو الطائرة وتطلبه  (9

هيئة الميناء أو هيئة الطيران المدني أو أي مؤسسة مماثلة لوقف 

 ؛ رحلتك المؤمن عليها

ن عدد النقل العامة بشأوسيلة أي خسارة ال يثبتها تأكيد خطي من  (11

ساعات ذلك التأخير وسببه إلى جانب أوقات المغادرة المقررة والفعلية 

 .اسم المؤمن عليه تسجيلوتأكيد 

 دوالر أمريكي 1111 الحد التغيب عن المغادرة : 15بند 

حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق ه تعوض الشركة المؤمن علي

اإلضافية والضرورية للمسكن  المصروفات البوليصة وذلك عن

 وذلك بقصدلمكالمات الهاتفية والوجبات ومصروفات النقل العام المحلي وا

 غير مدرجة الزيادة

Commented [WN1]: Numbering in the English version should 
be reviewed before finalizing the Arabic version. 
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في  ، ن يواصل رحلته/ رحلتها المؤمن عليهاالمؤمن عليه أ السماح إلى

ً حال  ً جدا مرور وقت ) أن وصل المؤمن عليه إلى نقطة المغادرة متأخرا

من رحلة المغادرة أو العودة نتيجة ما  في كل ( النقل العامةوسيلة مغادرة 

 : يلي

ة التي يسافر عليها المؤمن عليه جراء تأثر خدمات النقل العام (3

حدوث إضراب او إجراء صناعي أو سوء الجو أو حدوث تعطل 

 ؛ ميكانيكي

 ؛ تضرر المركبة التي يسافر فيها المؤمن عليه في حادث أو ُعطل (4

 ، ( التالية االستثناءات) التالي  االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

ً أو  (6 أي خسارة إذا كان اإلضراب او اإلجراء الصناعي قائما

 ؛ متوقعاً أو معلناً قبل وقت المغادرة المقررة لرحلة المؤمن عليه

أي ضرر أو عطل عرضي للمركبة التي يسافر فيها المؤمن  (7

و في حالة أيكانيكية غير جيدة إذا كانت المركبة في حالة م ، عليه

 ؛ ال تصلح للسير على الطريق جراء اإلهمال

ت الكافي قوالأي خسارة تنجم عن عدم إتاحة المؤمن عليه  (4

 ؛ للوصول إلى نقطة المغادرة أو جراء االزدحام المروري

أي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من شركة الشحن العامة  (9

 ؛ بخصوص سبب التأخر في الوصول

أي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من ُمصلح السيارات أو  (11

إذا تعطلت المركبة التي يسافر فيها  ، شركة تصليح السيارات

 الشخص المؤمن عليه أو تضررت في حادث.

 دوالر أمريكي 411 الحد التغيب عن حدث : 11بند 

ى المبين في ملحق تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقص

وذلك مقابل سداد تكلفة التذكرة مقدماً أو  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

عبر بطاقة ائتمان المؤمن عليه أو زوجه أو في حال أن كان الشخص 

المؤمن عليه غير قادر على حضور حدث رياضي أو موسيقي أو ترفيهي 

 : جةفي الخارج قبل تاريخ بدء الرحلة المؤمن عليها نتي

 ال توجد الزيادة
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قريبه أو شريك أو ه يالمؤمن علأو إصابة أو مرض وفاة  (4

رحلته أو شخص آخر اتخذ المؤمن عليه  قعمله المقرب أو رفي

 ؛ لالزمة لإلقامة معه مؤقتاً على نحو عرضياالترتيبات 

استدعاء المؤمن عليه أو رفيق السفر للشهادة أو إعالنه  (0

 ؛ قضائياً أو الحجر الصحي اإلجباري له

ً  ، و الكهربائيأالعطل الميكانيكي  (6 النقل لوسيلة  ، أو كليهما معا

الذي يحدث وقت المغادرة المقرر قبل وقت البدء المقرر والعامة 

 ً  ؛ للحدث المذكور آنفا

 ، ( التالية االستثناءات) التالي  االستثناءمع مراعاة و

 : هذا البند ال يغطيفإن 

بوصفه المحجوز ي الحدث ف سلوبأمشاركة المؤمن عليه بأي  (12

 ؛ منظماً له

إذا كان الغرض من الرحلة المؤمن عليها الحصول على العالج  (13

 المؤمن عليه على نحو يخالف توصية الطبيب الممارس قيامالطبي أو 

 ؛

بي أو ظروف أخرى طجراء وجود أي وضع  تقع أي خسارة (14

 ؛ يُعرف أنها كانت قائمة أو معلنة قبل مدة التأمين

و أ قائمة أي خسارة تدفعها أو تسترد قيمتها أي خطة تأمين (10

برنامج حكومي أو شركة نقل عامة أو وكالة سفر أو أي مقدم أو منظم 

 ؛ آخر للحدث

تكلفة الحدث التي يتكبدها أو يقدمها طرف آخر وال يعد المؤمن  (16

 أو المصروفات المدرجة بالفعل في تكلفة ، ليه مسؤوالً عن دفعهاع

ً  ، الرحلة المؤمن عليها المقرر  ؛ أو كال األمرين معا

إذا رفض المؤمن عليه االستمرار في الرحلة  ، أي خسارة (17

في حين كانت الحالة الجسمانية للمؤمن عليه مناسبة  ، المؤمن عليها

 ؛ للسفر وقت التوصية الطبية

 ؛ عدم رغبة المؤمن عليه في السفر (14

ا أو قريبته أو شريكته المقربة في العمل أو المؤمن عليه تكونأن  (19
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ما لم يكن تاريخ الوالدة المتوقع يزيد عن  ، رفيقته في السفر حامالً 

ً بعد العودة المزمعة من الرحلة المؤمن  ( 12) اثني عشر  أسبوعا

 ؛ عليها

زمة أو وثائق العدم الحصول على جواز السفر أو التأشيرة ال (21

 ؛ السفر الضرورية

ي خسارة لم تُثبت بتقرير طبي كتابي صادر عن الطبيب أ (21

 ؛ الممارس

 ؛ أي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من شركة الشحن العامة (22

أي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من السلطة المناسبة يؤكد ضرورة  

 ً لى استدعاء المؤمن عليه بوصفه إإلغاء الرحلة المؤمن عليها نظرا

 حكمة.مشاهداً في ال

 دوالر أمريكي 1111 الحد التغيب عن رحلة الطيران المكملة : 12بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

مقابل المصروفات المعقولة  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

ن كوفي حال  ، والضرورية واإلضافية لالستعاضة عن تذكرة الطيران

بسبب  ، تأخر المؤمن عليه على نحو غير متوقع ودون أي خطأ منه/ منها

اللحاق برحلة مما منعه من  النقل العامة أثناء الرحلة المؤمن عليهاوسيلة 

 في خط السير األصلي للمؤمن عليه محددةكما هي  ، طيران مكملة واحدة

ملة مما يتسبب في أن تفوت على المؤمن عليه رحلة الطيران المك ،

كما هي منصوص عليها في خط السير  ، للوصول إلى الوجهة النهائية

 ؛ األصلي للمؤمن عليه

 : مع مراعاة النصوص والحدود التالية

 ثمنهاَزت أو دُفِع سيلة النقل أو تذكرة السفر قد ُحجِ أن تكون و (3

ساعة على األقل قبل المغادرة  ( 24) في غضون أربع وعشرين 

 ؛ مدة التأمينالمقررة وليس قبل 

بمقابل تأخر مغادرة شركة النقل إما للمؤمن عليه أن يطالب  (4

 .فقط العام أو تأخر وصولها

 ، ( التالية االستثناءات) التالي  االستثناءومع مراعاة 

 : فإن هذا البند ال يغطي

 مريكيدوالر أ 111 الزيادة
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أثناء الرحلة  ، أي ظروف تفضي إلى تأخر رحلة الطيران المكملة (9

تعد قائمة أو متوقعة أو معلنة قبل أن تكون رحلة  التي ، المؤمن عليها

 ؛ الطيران المؤمن عليها قد ُحِجَزت

أي خسارة تنجم عن التأخر في وصول المؤمن عليه إلى مطار  (11

أي الوصول في وقت متأخر عن الوقت ) الرحلة المكملة أو مينائها 

أخر في فيما عدا الت ، الالزم لقيد االسم أو تسجيل الدخول أو الخروج

 ( ؛ النقل العامةوسيلة إضراب موظفي الناتج عن الوصول 

أي خسارة تتعلق بحاالت تغيير الجداول التي لم تحقق منها ( 11

 ؛ شركة الطيران أو وكالة السفر أو المؤسسات األخرى ذات الصلة

و برنامج حكومي أأي خطة تأمين  أو ظروف تغطيها أي خسارة (12

وسيلة أو  المرشد السياحيسفر أو الوكالة  هاأو تدفعها أو تسترد قيمت

 ؛ النقل العامة أو أي مقدم خدمات آخر

التأخر الذي تسببه العربة أو القطار أو السفينة أو الطائرة وتطلبه  (13

هيئة الميناء أو هيئة الطيران المدني أو أي مؤسسة مماثلة لوقف 

 ؛ رحلتك المؤمن عليها

 ؛ العامة   النقلوسيلة بديلة تُقدمها رفض المؤمن عليه ألي خدمة  (14

العامة بشأن  النقلأي خسارة لم تُثبت بتأكيد خطي من شركة  (10

 ؛ سبب ذلك التأخير إلى جانب اإليصاالت ذات الصلة

رحلة الطيران المكملة التي يستغرق وقت انتظارها في المطار  (16

 ساعات ( 3) المكمل ما يقل عن ثالث 

 دوالر أمريكي 111 الحد السلب بالعنف : 13بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

في حالة السلب الذي ينطوي على هجوم  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

مما يتسبب  ، المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليهالحياة عنيف وتهديد 

في إصابة جسدية للمؤمن عليه ودخوله المستشفى بسبب الحاجة إلى 

 ، عالجي طبي

 : مع مراعاة النصوص والحدود التالية

 ؛ تُثبت الخسارة بتقرير كتابي من طبيب ممارس مؤهل  (0

 غير مدرجة الزيادة
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 ، كتابي من الشرطة أو السلطة المناسبة بمحضرتُثبت الخسارة   (6

 ً ووقته بالضبط فضالً عن  مكان االعتداء وتاريخهفيه موضحا

 ؛ أحد الشهودشهادة انب جمبلغ النقدي المسروق إلى ال

ً مسحوبالمبلغ النقدي  إذا كان  (7  ، يُقدم ، من ماكينة الصراف اآللي ا

 تبين تاريخ السحب ومبلغه ، ينسخة من الكشف المصرف ، حينئذ  

إلى جانب إيصاالت السحب التي تبين التاريخ والمبلغ  ،

 ؛  عن وقت السحبالمسحوب فضالً 

ً إلثبات صحة المطالبة   (4 أي مستند آخر تراه الشركة ضروريا

 وتقدير التعويض المزمع تقديمه بناًء على طلب الشركة.

 ، ( التالية االستثناءات) التالي  االستثناءومع مراعاة 

 : فإن هذا البند ال يغطي

و أعلى نحو مباشر يتم أي خسارة جراء السلب بالعنف الذي   (3

قرباء أو شركاء العمل المقربون أو رفيق األعبر ير مباشر غ

 ؛ السفر

ضرر ينتج على نحو مباشر أو غير مباشر عن خسارة أو أي   (4

العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو 

الحكومية  تاغتصاب السلطة أو اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطا

تها أو الدفاع ضدها أو التلف عند عرقلة تلك الواقعة أو مكافح

الحجر الصحي أو اللوائح الجمركية أو المصادرة أو تطبيق جراء 

االعتقال من قبل الجمارك أو مسؤولين حكوميين آخرين أو 

مخاطرة تهريب السلع أو النقل غير القانوني أو التجارة غير 

 القانونية

 دوالر أمريكي 1111 الحد تزوير بطاقات االئتمان : 14البند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

بطاقة ائتمان ضياع او سرقة في حال  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

من قبل  أو بطاقة الخصم لديه أثناء الرحلة المؤمن عليهاعليه المؤمن 

أجراها الطرف الثالث على وذلك فيما يتعلق بالمعامالت التي  ،طرف ثالث

 نحو احتيالي مستخدماً بطاقة االئتمان أو الخصم المسروقة.

التغطية من لحظة حدوث أول معاملة احتيالية وتستمر لمدة ثماني مدة وتبدأ 

ساعة بحد أقصى أو حتى إخطار البنك بضياع البطاقة أو  ( 44) وأربعين 

 ر أمريكيدوال 111 الزيادة
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 أيهما يحدث أوالً. ، سرقتها

 ، ( التالية االستثناءات) التالي  ثناءاالستومع مراعاة 

 : فإن هذا البند ال يغطي

ً  ( 14) المؤمن عليه دون سن الثمانية عشر  (14  ؛ عاما

أي ضرر ينتج على نحو مباشر أو غير مباشر عن العصيان  (10

المسلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو اغتصاب السلطة أو 

الحكومية عند عرقلة تلك الواقعة  تسلطااإلرهاب أو إجراء تتخذه ال

أو مكافحتها أو الدفاع ضدها أو التلف جراء الحجر الصحي أو اللوائح 

الجمركية أو المصادرة أو االعتقال من قبل الجمارك أو مسؤولين 

حكوميين آخرين أو مخاطرة تهريب السلع أو النقل غير القانوني أو 

 ؛ التجارة غير القانونية

ة أو ظروف تغطيها خطة تأمين أو برنامج خاص آخر أي خسار (16

أو يدفعها أو يسترد قيمتها صاحب العمل أو الممول المالي أو غير 

 ؛ ذلك من المزودين

 24)  أي خسارة لم تُبلغ بها الشرطة في غضون أربع وعشرين (17

ة بتلك طعلى محضر شر يتم الحصول ساعة من وقوع الحادث ولم (

 ؛ الخسارة

النقل العامة التي وسيلة سارة لم تُثبت بتأكيد خطي من أي خ (14

 ؛ حدثت السرقة في عهدتها

19)  ً  ؛ المطالبات الناجمة عن رحلة داخل بلد اإلقامة حصريا

 ؛ الموجودة في المحفظة المسروقة المبالغ النقدية (21

 ؛ و الملغية أو المسحوبةأالبطاقات منتهية الصالحية  (21

العادية بغية الوقائية ن عليه لكافة االحتياطات عدم اتخاذ المؤم (22

و الخصم المسروقة أو استعادتها وعدم أتأمين سالمة بطاقة االئتمان 

في مكان يمكن وتركه لها غير مؤمنة أو دون حراسة في أي وقت 

 ؛ للعامة الوصول إليه

بطاقات االئتمان أو الخصم المسروقة عندما تُترك دون مراقبة  (23

ام أو مركبة غير مقفلة أو في مركبة متروكة دون حراسة في مكان ع
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 ؛ ودون أي شخص داخلها

 ؛ السرقة جراء عدم حراسة الممتلكات (24

قبل السرقة التي تحدث على نحو مباشر أو غير مباشر من  (20

 ؛ األقرباء أو شركاء العمل المرقبين أو رفيق السفر

 .والخداع السرقة بالغش (26

التكلفة المعقولة لتذكرة  الحد الزيارة الرحيمة : 10بند 

 الطيران

في  ، تصرف الشركة حتى الحد األقصى للمبلغ المبين في ملحق البوليصة

و المرض أثناء الرحلة المؤمن أالمؤمن عليه من اإلصابة ى حال أن عان

في  ، م متتاليةأيا ( 6) احتجازه في المستشفى لما يزيد عن ستة تم عليها و

 : مقابل التالي

ً وواحدة تذكرة طيران  ً على الدرجة السياحية وإذهابا باالضافة الى يابا

مصروفات الفندق المعقولة ألحد األقارب أو شريك مقرب في العمل أو 

ً التي و ، ممرضة مؤهلة بناًء على المشورة الطبية يكون حضورها الزما

ؤمن عليه أو البقاء معه أو رعايته أو بقصد السفر إلى الم ، للطبيب العام

 ً  ؛ مرافقته أو جميع ما سبق معا

 : مع مراعاة النصوص والحدود التالية

 أثناء أي رحلة  ( 1) مرة لال يمكن استخدام هذه التغطية سوى  (3

 ؛ مؤمن عليها

الطبيب من قبل هذه التغطية  تعتمد وتتم الموافقة علىيجب أن  (4

 الممارس.

 مدرجةغير  الزيادة

 دوالر أمريكي 1111 الحد الحاسب اآللي الشخصي : 16بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

االستبدال أو التصليح، وذلك مقابل تكلفة  ، مع مراعاة أي زيادة ، البوليصة

حاسب اآللي الشخصي الذي يخص أو لأو التلف العرضي لالفقدان في حالة 

مع مراعاة النصوص  ، حمله المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليهاي

 : والحدود التالية

من قيمة أجهزة  %11 الزيادة

 الشخصيالحاسب اآللي 
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لى إأن تدفع مقابله أو تعيده  ، حسب خيارها ، يجوز للشركة (3

مع مراعاة البدل المستحق لالهتراء  ، السابق أو تصلحه هوضع

 ؛ والتلف جراء االستعمال واإلهالك

 عيُتعامل م ، ارج نطاق التصليحإذا ثبت أن أي مادة تالفة خ (4

 المادة قد فُِقدَت.هذه المطالبة كما لو أن 

 ، ( التالية االستثناءات) التالي  االستثناءومع مراعاة 

 : فإن هذا البند ال يغطي

أي مطالبة تنجم عن الخسارة جراء مصادرة الجمارك أو  (19

 ؛ من المسؤولين أو السلطات أو استحواذها ذلك غير

 ؛ خسارة غير مفسرة أو االختفاء الغامض أي (21

أي خسارة أو ضرر يسببه االهتراء والتلف جراء االستعمال  (21

و التدهور التدريجي أو الحشرات أو الطفيليات أو التآكل أو أ

و الظروف الجوية أو فعل الضوء أالصدأ أو العفن أو الفطريات 

ديل أو و تنظيف أو صباغة أو تبأ أو عمليه تسخين أو تجفيف

تصليح أو خدش او انبعاج أو تعطل أو سوء استخدام أو الخطأ 

في المصنعية أو التصميم أو استخدام مواد خاطئة أو الخسارة أو 

 ؛ الضرر الناتج عنها

أي خسارة أو ضرر ينتج على نحو مباشر أو غير مباشر  (22

عن العصيان المسلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو 

الحكومية  سلطاتب السلطة أو اإلرهاب أو إجراء تتخذه الاغتصا

عند عرقلة تلك الواقعة أو مكافحتها أو الدفاع ضدها أو التلف 

الحجر الصحي أو اللوائح الجمركية أو المصادرة أو  تطبيق جراء

االعتقال من قبل الجمارك أو مسؤولين حكوميين آخرين أو 

نوني أو التجارة غير مخاطرة تهريب السلع أو النقل غير القا

 ؛ القانونية
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أي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات التي لم تكن على نفس  (23

و الشحن على أالنقل العامة للمؤمن عليه أو أرسلت بالبريد وسيلة 

 ؛ نحو منفصل

و المقيدة على رحلة غير أجهزة الحاسب اآللي العابرة أ (24

 ؛ تحت سيطرتهو أمؤمن عليها وليست في عهدة المؤمن عليه 

أي خسارة أو ضرر يحدث أثناء شحنها بوصفها حمولة أو  (20

 ؛ بموجب بوليصة شحن

أي خسارة أو ضرر يعاود بعدها الجهاز العمل على نحو  (26

دون أي تكلفة إضافية وطبيعي بعد أن يصلحه أي طرف ثالث 

 ؛ يتكبدها المؤمن عليه

مكان عام  يتركها دون حراسة ف دأي خسارة للممتلكات عن (27

 ؛ أو في سيارة

العادية بغية الوقائية عدم اتخاذ المؤمن عليه لالحتياطات  (24

تأمين أجهزة الحاسب اآللي الشخصي لديه/ لديها أو تقليل 

حيث إنه يجب أال يتركها  ، الخسارة أو الضرر إلى الحد األدنى

 و دون حراسة في مكان يمكن للعامة الوصول إليهأغير مؤمنة 

 ؛من االوقات في وقت

أي خسارة للبيانات المسجلة على أجهزة الحاسب اآللي  (29

 ؛ الشخصي

أي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات أثناء وجودها في  (31

لفندق لكتابياً يتم التبليغ ما لم  ، عامةالنقل الفندق أو شركة الحيازة 

في غضون أربع فور اكتشافه ذلك النقل العامة وسيلة لأو 

ساعة ويحصل على تقرير مخالفات الممتلكات  ( 24 )وعشرين 

 ؛ حد خطوط الطيرانأفي حال وقوع الحدث على 

أي خسارة لم تُبلغ بها الشرطة المحلية أو السلطة العامة في  (31
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ساعة من اكتشافها ولم يُحصل  ( 24) غضون أربع وعشرين 

 ؛ على محضر بها

النقل وسيلة أي خسارة أو ضرر لم يُثبت بتأكيد خطي من  (32

 ؛ متى وقعت الخسارة أو الضرر في حيازتها ، العامة

و ضرر لم يُثبت بتذاكر السفر والبطاقات أأي خسارة  (33

 ؛ واإليصاالت ذات الصلة

و ضرر يلحق بأي جهاز مؤمن عليه بموجب أأي خسارة  (34

 ؛ مين أخرىتأشهادة/ بوليصة 

لي الشخصية الخسار أو الضرر الالحق بأجهزة الحاسب اآل (30

 : ما لم ، المتروكة دون حراسة

   تُترك في مسكنك المقفول طوال رحلة الطيران المؤمن

 ؛ عليها

   تُترك في صندوق سيارتك المقفول أو منطقة األمتعة

ية ددلة ماأالمغطاة المقفولة في الطائرة وعقب تقديم 

 ؛ خول باإلكراهدبال

مشكالت أو يها دجهزة الحاسب اآللي الشخصي التي لأ (36 

بما في ذلك على سبيل المال ) عيوب تنشأ من البرمجية والشفرة الخبيثة 

 .( وليس الحصر التنزيل من تلك البرمجية

 أمريكي ردوال 0111 الحد .المساعدة القانونية : 17بند 

صى المبين في ملحق تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األق

في حال  ، البوليصة فيما يتعلق بالمصروفات القانونية المتكبدة الضرورية

جنبية أاالعتقال الكاذب أو االحتجاز الخاطئ من أي سلطة حكومية أو 

 للشخص المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليها

 غير مدرجة الزيادة

 يدوالر أمريك 11.111 الحد سند الكفالة : 18بند 

تعوض الشركة المؤمن عليه حتى مبلغ الحد األقصى المبين في ملحق 

السلطات والمطلوب من قبل البوليصة فيما يتعلق بسند الكفالة المتكبد 

 غير مدرجة الزيادة



 

38 

 

ز عقب المخالفة أو جمن الحالمشروط القضائية لضمان إطالق السراح 

التعدي الذي ارتكبه المؤمن عليه أثناء الرحلة المؤمن عليها دون قصد 

 عمد لألحكام القانونية اإلدارية الحالية للبلد الذي يزوره.مت
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 بوليصة ترافيل سيفر

 : العمل بالتغطية

ويُطلق عليها ) ليمتد طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشورانس شركة تعوض  ، عند تسلم قسط التأمين

لبوليصة ومع مراعاة حد المسؤولية المذكور لطبقاً المؤمن عليه  ( “ الشركة “ فيما يلي في هذه البوليصة

 : أدناه

 لكل مؤمن عليه ( الوفاة والعجز العرضي) الحادث الشخصي  : 1بند 

 بالدوالر األمريكي

إذا عاني أي  ، في جدول االستحقاقات الوارد أدناه ( المبالغ المبينة) تدفع الشركة المبلغ المبين 

 ، بعيداً عن أي سبب آخر ، من اإلصابة الجسدية العرضية التيمؤمن عليه أثناء مدة اإلجازة 

 : تسفر عن

 

 ؛ الوفاة (9

في إحدى العينين أو كليهما  فقد البصر (11

مما  ، على نحو تام وغير قابل لالسترجاع

يجعل المؤمن عليه كفيف على نحو مطلق 

وخارج عن نطاق العالج بالجراحة أو 

 ؛ آخر بعالج 

يدين أو كليهما أو أحد خسارة أحد ال (11

القدمين أو كليهما أو جميع ما سبق معاً 

خسارة تامة عبر البتر الجسماني أو خسارة 

 تامة وغير قابلة لالسترجاع

فيما عدا كما هو ) العجز الكلي الدائم  (12

 ، 1منصوص عليه بموجب االستحقاقات 

مما يمنع المؤمن عليه على نحو  ، 3 ، 2

 ة.تام من مواصلة أي مهن

يحدث في غضون اثني عشر  

ً من وقوع  ( 12)  شهرا

اإلصابة الجسدية أو الحادث 

 الذي يسفر عن المطالبة

دوالر  01.111/- 

 أمريكي

دوالر  01.111/-

 أمريكي

 

 

 

دوالر  01.111/-

 أمريكي

 

 

دوالر  01.111/-

 أمريكي

  : فقرات شرطية
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فيما يخص  4إلى  1أحد البنود من من  ألكثرال تعد االستحقاقات واجبة السداد وفقاً إلى  .7

إلى  1نفس الحادث أو لنفس مدة العجز. وبعد أن تكون المطالبة بموجب أحد البنود من 

قد تمت الموافقة عليها وصارت واجبة السداد فيما يخص الشخص المؤمن عليه ال  4

 تلحق بالشركة أي مسؤولية أخرى فيما يخص ذلك الشخص أثناء مدة الرحلة.

واجب السداد إال بإشهاد عبر  4 يعد االستحقاق المنصوص عليه بموجب البند ال .4

 كما هو ُمعرف. ، مرجعية طبية للعجز الكلي الدائم

في حال وجود أكثر من شخص مؤمن عليه يسافر على نفس الطائرة أو وسيلة النقل في  .9

) ل خمسمائة ألف ال تتجاوز مسؤولية الشركة على الطائرة أو وسيلة النق ، نفس الوقت

 بغض النظر عن عدد األشخاص المؤمن عليهم. ، دوالر أمريكي ( 011.111

 دوالر أمريكي 01.111 الحد المصروفات الطبية والمصروفات المقترنة بها : 2بند 

 : تدفع الشركة تكلفة (أ

 العالج الطبي والجراحي والتدليكي وعالج األسنان في حاالت الطوارئ (1 

عالج  “ هذه التغطية يُعرف عالج األسنان في حاالت الطوارئ بوصفه وألغراض

ساعة عقب حدوث ضرر عرضي  ( 44) األسنان الالزم خالل ثماني وأربعين 

لألسنان الطبيعية السليمة بقصد التخفيف األولي لأللم وأي عالج ضروري للحفاظ 

 ؛ على هيكل األسنان بغية ترميمه الدائم في المستقبل

  ؛ صروفات المستشفى والتمريض المنزليم (2 

بما في ذلك تلك المصروفات ألي شخص ) المسكن اإلضافي ومصروفات السفر  (3 

 (أن يسافر أو يبقى مع المؤمن عليه ، بناًء على المشورة الطبية ، ممن يتوجب عليه

 

اة في حال حدوث الوف ، مصروفات نقل الجثمان أو الرماد أو مصروفات الجنازة (4 

 خارج بلد اإلقامة

 

 

 

 

 

 

التي يتكبدها بالضرورة المؤمن عليه أثناء مدة التأمين خارج بلد اإلقامة بوصفها نتيجة  

مباشرة لإلصابة الجسدية العرضية الالحقة بالمؤمن عليه أو مرضه أو االختطاف الذي 

 يحدث أثناء اإلجازة.

 (ب

 

 

العيادات الخارجية المتكبد بالضرورة عقب العالج في المستشفى  تتابع الشركة عالج

باعتباره نتيجة مباشرة لإلصابة الجسدية العرضية للمؤمن عليه أو مرضه أو نتيجة 

على أن تقتصر تكلفة ذلك العالج على مدة تبلغ بحد  ، مباشرة للخطف أثناء مدة التأمين

 ( الزيادة) بوليصة يوماً عقب انتهاء مدة ال ( 31) أقصى ثالثين 
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دوالر أمريكي لكل  41

 حالة

 دوالر أمريكي 3.111 األمتعة واألموال الشخصية : 3بند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوالر أمريكي 311

 

 دوالر أمريكي 31

 : تعوض الشركة المؤمن عليه عن

وتتكون من المالبس ) الخسارة أو الضرر الالحق باألمتعة التي تخص المؤمن عليه  (أ

ى أو تُحمل على الشاحنات الشخصية والحقائب واألوعية والمقتنيات الشخصية التي تُرتد

 : مع مراعاة ، أثناء مدة اإلجازة جراء وقوع أي مكروه عرضي ( المماثلة

 ؛ دوالر أمريكي 311واحدة بقيمة  الحد األقصى لدفعة أي مادة أو زوج أو مجموعة (1

لتي تتكون من المجوهرات دوالر أمريكي فيما يخص النفائس ا 011الحد اإلجمالي بقيمة  (2

 الساعات أو والفرو والمواد المصنوعة أو المتكونة من المعادن أو األحجار الكريمة أو

 المنظار ثنائي العينين أو التلسكوب أو معدات التصوير الصوتية أو التلفزيونية.

وى فإنه ال تُغطى س ، يتعلق بأجهزة الحاسبأما وتُستبعد المخاطر الناجمة عن اإلهمال. 

 من قيمة الجهاز %11مخاطر السرقة وبما يزيد عن 

أو األوراق النقدية أو العمالت  المبالغ النقدية) الخسارة العرضية لألموال الشخصية  (ب

 أثناء مدة اإلجازة. ( الورقية أو الشيك السياحي أو تذاكر السفر أو قسائم االئتمان

 : الحد

 تُستبعد المخاطرة الناجمة عن اإلهمال

 : لزيادةا

 دوالر أمريكي 011 الحد ضياع جواز السفر : 4بند 

تكلفة االستعاضة عن جواز السفر والسكن اإلضافي ومصروفات السفر التي  دفع غير مدرجة

واز سفر جيتكبدها المؤمن عليه بالضرورة أثناء مدة اإلجازة عند الحصول على 

عليه أثناء سفره في  بديل باعتباره نتيجة مباشرة لضياع جواز سفر المؤمن

 الخارج

 الزيادة

 دوالر أمريكي 2.011 الحد اإللغاء والتقليص : 0بند 
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 غير مدرجة الزيادة

الودائع المدفوعة  ( القانونيين ( ممثليها) / ممثلها ( ممثليه) أو ممثله ) تصرف إلى المؤمن عليه 

 من عليه مسؤوالً عنها مسؤولية تعاقديةوأي مبالغ يعد المؤ ( ما لم تكن قابلة لالسترداد) بالفعل 

إذا أُلغيت اإلجازة أو دُفِع أو تم تكبد مبلغ تناسبي من المصروفات غير القابلة لالسترداد أو  ،

االستخدام وفِِقدَ عبر تقليص اإلجازة يُضاف إليها مصروفات المسكن والسفر اإلضافية 

 ، اإلقامةالضرورية المتكبدة بقصد إعادة المؤمن عليه إلى بلد 

 : وذلك جراء حدوث أي من الظروف التالية

 : الالحق بـ ( جراء اإلصابة الجسدية العرضية أو المرض) الوفاة أو العجز  (أ

 ؛ المؤمن عليه (7

 ؛ أي شخص ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه (4

 ( أو أم أو أب أو أخت أو أخ أو ابنة أو ابنأو زوجة زوج ) أي قريب  (9

 للمؤمن عليه أو ألي شخص ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه.

 

الحكومة عقب انتشار وباء أو اختطاف المؤمن عليه مفروضة من منع السفر بسبب قيود  (ب

 أو أي شخص ينوي المؤمن عليه السفر معه أو يسافر معه.

 

 : وفيما يخص الظروف المذكورة أعاله

 ؛ عقب قبول الطلب وسداد قسط التأمين ( ب) و  ( أ) ن يجب أن يحدث البندا .0

 ؛ يجب أن يوثقها طبيب ممارس مسجل ومؤهل .6

 

 دوالر أمريكي 01.111 الحد المسؤولية الشخصية : 6بند 

بما  ، اتتعوض الشركة المسؤولية الشخصية للمؤمن عليه عن دفع التعويض درجةمغير 

ة فيما يخص اإلصابة الجسدية في ذلك التكاليف والمصروفات القانوني

العرضية الالحقة بأي شخص أو الخسارة أو الضرر العرضي الالحق 

 بالممتلكات المادية أثناء مدة اإلجازة

 الزيادة

 

 واستثناءاتهاأحكام شركة التأمين وشروطها وضماناتها 
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 التعريفات

نحو غير متوقع وتسببه على حدث معين مفاجئ ولم يكن في الحسبان وغير معتاد يحدث على  : الحادث

نحو حصري ومباشر وسائل عنيفة وخارجية وملحوظة تحدث في وقت ومكان يمكن تحديدهما وتسفر 

 و العجز العرضي.أعن وقوع إصابة أثناء الرحلة المؤمن عليها وتعد السبب الوحيد والمباشر للوفاة 

 لطبيب الممارسكما يقرره ا ، فقدان الحياة جراء وقوع حادث : الوفاة العرضية

األطفال الذين يتبناهم أو يربيهم قانونياً  وأالذرية البيولوجية للشخص المؤمن عليه  : األطفال/ الطفل

أطفال  وليس لديهمالشخص المؤمن عليه ممن ال يعملون بدوام كامل وغير متزوجين وليسوا حوامل 

)     اإلعالة ويتراوح عمرهم بين ثالثة على الشخص المؤمن عليه فيما يتعلق بويعتمدون في المقام األول 

 عاماً. ( 14) شهور وثمانية عشر  ( 3

الشخص المؤمن عليه المسجل بوصفه مريضاً في المستشفى للحصول على العالج  : محجوز/ احتجاز

الطبي إلصابة أو مرض بناًء على توصية الطبيب الممارس ويمكث على نحو مستمر في المستشفى قبل 

على االحتجاز في المستشفى بمصروفات الغرفة واإلقامة اليومية ويُدلل ا من المستشفى. خروجه/ خروجه

 .من المستشفى

الشخص الذي يعمل لدى نفس الشركة أو شريك العمل المقرب للشخص المؤمن  : شريك العمل المقرب

 ،سليم كة بشكل في الشرالعمل إلى عدم اتمام تغيبه عن العمل إلى جانب المؤمن عليه  يؤديعليه الذي 

نه يحظى برضاء الشركة على سجل الشركة أو موظف المسؤول للشركة وكما يُثبت أالأوكد من قبل كما 

 وثائق التسجيل المؤسسية التي تعد مقبولة من الشركة

أو الجد/ الجدة أو االبن او االبنة والد الزوج/ والدة الزوجة أو أو  /الوالدةالوالد/الزوجة أو الزوج  : القريب

أخو الزوج أو الزوجة أو أخت الزوج أو الزوجة أو زوج االبنة أو زوجة االبن أو األخ أو األخت أو 

 المؤمن عليه ( يبةطخ) الحفيد أو الوصي القانوني أو األطفال أو خطيب 
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حجر المؤمن عليه في عنبر معزول لدى المستشفى أو موقع معزول تعينه  : الحجر الصحي اإلجباري

كامل على األقل وإقامته على نحو مستمر هناك حتى اإلفراج عنه من الحجر  ( 1) دة أسبوع الحكومة لم

 الصحي

بلد  إلى التخلي عن الرحلة المؤمن عليها أو اختصارها بعد بدئها وذلك بالعودة الفورية : التقليص/ يقلص

 اإلقامة جراء حدوث واقعة مشمولة بالبوليصة

أو المبلغ الذي  ( 1) يعد المؤمن عليه مسؤواًل عن دفعها مقابل أي حدث ول مبلغ ألي مطالبة أ : الزيادة

 ؛ ي مطالبةأأثنائها لمدة الزمنية التي ال تُدفع ي خسارة مشمولة تدفعها الشركة أو اأتخصمه الشركة من 

َمت المطالبات بموجب تغطيتين أو أكثر مقابل أي خسارة أو ضرر تسببه نفس الواق  ة المؤمنعوإذا قُد ِ

 كما هو مذكور في ملحق البوليصة ، تُطبق الزيادة فيما يتعلق بكل قسم ، عليها في نفس الوقت

متابعة عالج العيادات الخارجية المتكبد بالضرورة فيما يتعلق  : متابعة عالج العيادات الخارجية

ستمرار العالج بالمصروفات الطبية الفعلية والضرورية التي يفرضها الطبيب الممارس في بلد اإلقامة ال

الطبي الذي يطلبه الشخص المؤمن عليه فيما يتعلق باإلصابة أو المرض الذي يعاني منه الشخص المؤمن 

شهور بعد عودة الشخص المؤمن عليه إلى بلد  ( 3) عليه أثناء رحلته المؤمن عليها وفي غضون ثالثة 

 اإلقامة

الشخص المؤمن عليه بوصفه راكباً أو ممارسة يسافر فيها طائرة أو وسيلة نقل عامة  حجز : االختطاف

 ير قانونيغع أو خاطئ أو روالسيطرة عليها على نحو غير مش

 : أي مؤسسة طبية مرخصة تستوفي المعايير التالية : المستشفى

  م كامل للمرضى المقيمين لليلة واحدةالديها مرافق تعمل بدو 

  اص المصابين والمرضىلديها مرافق للجراحة والتشخيص الطبي وعالج األشخ 

   ( أطباء ممارسون) يشغلها طبيب ممارس 
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   ساعة يشرف عليه ممرضات مسجالت من الدولة ( 24) تقدم تمريضاً طوال أربع وعشرين 

   ليست مؤسسة طبية متخصصة في التدريب والتعليم أو دار للتمريض أو النقاهة أو نُزل

أو دار سكني للرعاية أو مكان من شفائهم و الفقراء أو مكان للمرضى الميؤوس أللمسافرين 

 لمدمني المخدرات أو الكحوليات

مكان اإلقامة أو السكن العادي للمؤمن عليه في اإلمارات العربية المتحدة التي يعد  : الموطن/ بلد اإلقامة

 مفعول وقت الرحلة المؤمن عليهاليده اقامة سارية المؤمن عليه مواطناً أو 

مفاجئ وغير متوقع في الصحة أو اعتالل الشخص المؤمن عليه أو مرضه الذي تغير  : المرض/ مريض

كما يصدق عليه الطبيب/ ويجب أن يكون المرض خطيراً  ، يُتعاقد عليه ويبدأ أثناء الرحلة المؤمن عليها

صول على العالج الطبي ويمنع استمرار الرحلة المؤمن عليها حبالقدر الكافي الستشارة الطبيب بغرض ال

 ستمراراً عادياً ا

يُعانى منها في حادث على نحو مباشر ومستقل عن كافة األسباب اإلصابة الجسدية التي  : اإلصابة

 وتحدث أثناء الرحلة المؤمن عليها

رحلة ال تتجاوز مدة السفر وضمن منطقة السفر المبينة في ملحق البوليصة وتبدأ  : الرحلة المؤمن عليها

 ؛ قسط التأمين المناسباء مدة التأمين ودُفَِع لها أثنوتنتهي في بلد اإلقامة 

فإنه يُقصد به مدة السفر التي تبدأ من وقت مغادرة المؤمن  ، وعندما يُطبق المصطلح على رحلة فردية

 : عليه من مكتب/ شباك إدارة الهجرة في بلد اإلقامة وحتى

 أو ؛ الهجرة في بلد اإلقامةالوقت الذي يعود فيه الشخص المؤمن عليه إلى مكتب/ شباك إدارة   (1

 ؛ أيهما يحدث أوالً  ، تاريخ االنتهاء المذكور في ملحق البوليصة  (2

فإنه يُقصد به مدة السفر التي تبدأ من وقت مغادرة  ، وعندما يُطبق المصطلح على رحالت متعددة سنوية

 : المؤمن عليه من مكتب/ شباك إدارة الهجرة في بلد اإلقامة وحتى
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يعود فيه الشخص المؤمن عليه إلى مكتب/ شباك إدارة الهجرة في بلد اإلقامة ويبدأ الوقت الذي   (1

 أو ؛ مجدًد في الرحلة المؤمن عليها التالية للشخص المؤمن عليه

 ؛ أيهما يحدث أوالً  ، تاريخ االنتهاء المذكور في ملحق البوليصة  (2

التغطيات في تاريخ االنتهاء المبين في  تاريخ طلب هذه البوليصة الذي تنتهي فيه جميعال : مدة التأمين

 .ملحق البوليصة

أو تاريخ حجز أي رحلة مؤمن وتبدأ تغطية إلغاء الرحلة من تاريخ اإلصدار المبين في ملحق البوليصة 

 وتُنهى في بداية الرحلة المؤمن عليها. ، ث الحقاً دأيهما يح ، عليها

ي بداية الرحلة المؤمن عليها وتنهى في نهاية الرحلة وتبدأ تغطية كافة البنود األخرى لهذه البوليصة ف

 المؤمن عليها

أي شخص محدد بوصفه الشخص المشمول في ملحق البوليصة ويُبلغ اسمه إلى حامل  : المؤمن عليه

المؤمن كما أن الشخص المؤمن عليه ليس  ، البوليصة وقد دُفَِع قسط التأمين المناسب وقُِبَل مقابل التغطية

 حيث إن اتفاقية الشركة تُبرم مع حامل البوليصة. ، مع الشركة بموجب البوليصةعاقد المتعليه 

على سبيل المثال وليس الحصر جهاز الحاسب الالب توب أو نوت بوك  : جهاز الحاسب اآللي الشخصي

حي يوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوبو كمبيوتر النوت بوك الفرعي أو المساعد الرقمي الشخصي أو الكمأ

 اإللكتروني ونحوه

ما لم  ، و االعتالل أو اإلصابة التيأواقعة غير متوقعة وناشئة لديها أعراض المرض  : الحالة الطبية

 قد تفضي إلى الوفاة أو العجز الخطير لصحة المؤمن عليه ، يعالجها طبيب فوراً 

و المرض أثناء الرحلة أ المصروفات المعقولة المتكبدة من اليوم األول لإلصابة : المصروفات الطبية

المؤمن عليها ويدفعها الشخص المؤمن عليه إلى طبيب ممارس أو مستشفى أو خدمة إسعاف مؤهلة 

قانونياً أو جميع ما سبق معاً وذلك للحصول على العالج الطبي أو الجراحي أو العالج بأشعة إكس أو 

مستلزمات الطبية وإيجار سيارة اإلسعاف. بما في ذلك تكلفة ال ، العالج بالمستشفى أو العالج التمريضي
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رف النفقات بموجب هذه ويجب أن تكون جميع العالجات موصوفة من طبيب ممارس مؤهل حتى تُص

أن أصبح الشخص المؤمن عليه يستحق استعادة كافة تلك المصروفات أو جزء منها  حال البوليصة. وفي

المبلغ القابل لالسترداد من تلك المصادر ي فزيادة الالشركة مسؤولة عن  تكون ، من أي مصدر آخر

 األخرى.

األوراق النقدية وأوراق العمالت والنقود بالعملة المتداولة قانوناً والنقدية والشيكات وشيكات  : األموال

المسافر والحواالت البريدية أو المالية والكوبونات أو القسائم المدفوعة مسبقاً وتذاكر السفر والطوابع 

وطوابع التوفير وتذاكر الفعاليات والترفيه المحجوزة مسبقاً وقسائم الغذاء وبطاقات الهاتف البريدية 

وبطاقات األموال اإللكترونية المدفوعة مسبقاً وقسائم هواتف المحمول وقسائم المكافآت أو الهدايا الرمزية 

 ود الذي تُحمل فيه النقود.التي يُحتفظ بها جميعاً ألغراض شخصية أو خيرية وتشمل المحفظة أو كيس النق

و أالتي تؤخذ  ( ابهاأو ما ش) ومتعلقاته الشخصية وحقائبه مالبس المؤمن عليه  : األمتعة الشخصية

 بما في ذلك النفائس ، ثناء الرحلة المؤمن عليهاأتُشترى 

اً متتالية أسبوع ( 02) العجز الذي يمنع الشخص المؤمن عليه لمدة اثنين وخمسين  : العجز الكلي الدائم

من الذهاب  ، أو إذا كان غير موظفاً  ، إذا كان موظفاً  ، عقب وقوع الحادث من الذهاب إلى مهنته المعتادة

عقول في التحسن محيث يكون العجز في نهاية ذلك الوقت خارج نطاق األمل ال ، إلى العمل أي كان نوعه

 على نحو كامل ومستمر ودائم.

مع المؤمن عليه ويعد  ؤمن عليه أو قريب أو أي شخص يسافرلمشخص غير الشخص ا : طبيب ممارس

لجغرافية لمهنته/ لمهنتها بأن يقدم امؤهاًل بدرجة علمية طبية غربية ومصرح له قانوناً في المنطقة 

 خدمات طبية وجراحية

ة في و صاحب العمل المدرج بوصفه حامل البوليصأو الكيان القانوني أالشركة المسماة  : حامل البوليصة

كما أنه يعد  ، بوليصة التأمينملحق البوليصة والمفوض بالتوقيع على هذا المستند وأبرمت معه الشركة 

 المؤمن عليه المتعاقد
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 ، جميع مستندات البوليصة الصادرة والمعلومات الموجزة وتفاصيل البوليصة مثل : ملحق البوليصة

ساط التأمين والتغطيات/ االستحقاقات والحدود األحكام والشروط وأق ، على سبيل المثال وليس الحصر

 أي شروط تأمين إضافية صادرة بإلى جان االستثناءاتالمرفقة وحاالت التمديد و ( التغطيات) والتغطية 

أي وسيلة نقل تسير ميكانيكياً وتشغلها شركة أو فرد مرخص لها/ له بنقل الركاب  : وسيلة النقل العامة

أو العربة أو العبارة أو  الباصك على سبيل المثال وليس الحصر الطائرة أو بما في ذل ، مقابل األجرة

 المركب الحوامة أو القارب المحلق أو السفينة أو القطار أو الترام أو القطار تحت األرض

كما تعترف به قوانين  ، الشخص الذي لديه عقد زواج شرعي مع الشخص المؤمن عليه : الزوج

 عاماً  ( 60) عاماً والخمسة وستين  ( 14) فيما بين الثمانية عشر  ، دةاإلمارات العربية المتح

كما يُنص عليها  ، ق البوليصةواجب السداد بموجب كل تغطية لملح الحد األقصى للمبلغ : مبلغ التأمين

 بوصفها واجبة السداد بموجب أحكام البوليصة وشروطها

 مجموعات) لتهديد بفعل ألي شخص أو مجموعة ي عمل أو تحضير أو اأيشمل عمل اإلرهاب  : اإلرهاب

) أو حكومة  ( منظمات) هم يتصرفون بمفردهم أو بالنيابة عن أي منظمة سواء أن ، من األشخاص (

ألغراض سياسية أو دينية أو عقائدية أو ألغراض  ويُرتكب بحكم القانون أو بحكم الواقع ( ، حكومات

و أي أعلى أي حكومة بحكم القانون أو بحكم الواقع ألي دولة بما في ذلك الغرض نية التأثير  ، مشابهة

 : و ، معاً   أو كال األمرين  ، ألي دولة ةأو تخويف العامة أو أي قسم من العام ، قسم سياسي منها

  أو ؛ ينطوي على العنف ضد شخص أو أكثر 

   أو ؛ الممتلكاتضرر بينطوي على 

  

   أو ؛ كب للفعلي شخص غير الشخص المرتأيعرض للخطر حياة 

  أو ايوجد مخاطرة تلحق بصحة العامة أو قسم منها أو سالمته 
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  .ُمصمم للتدخل في نظام إلكتروني أو تعطيله 

االستحواذ أو االستخدام الخاطئ وغير القانوني وغير المصرح به لممتلكات شخص آخر الذي  : السرقة

لمالك أو الشخص الذي له الحيازة الشرعية يجب أن تصاحبه رغبة مذنبة لخيانة األمانة أو نية حرمان ا

 لتلك الممتلكات أو االستخدام حرماناً دائماً 

الشخص الذي ال يرتبط بالشخص المؤمن عليه وليس شخصاً مؤمناً عليه بموجب هذه  : الطرف الثالث

 عمل مقرب أو رفيق سفر رفيقالبوليصة أو قريب أو 

إلى لمؤمن عليه أو اتخذ الترتيبات الالزمة للسفر معه الشخص الذي يسافر معه الشخص ا : رفيق السفر

 نفس الوجهة وفي نفس التاريخ وعلى نفس وسيلة النقل العامة

و التلسكوب أو معدات التصوير الفوتوغرافي أالساعات أو الفرو أو المنظار ذي العينين  : النفائس

يمة أو المواد المصنوعة من معادن أو ن أو األحجار الكردالسمعية والتلفزيونية أو المجوهرات أو المعا

و مجموعات أأحجار كريمة أو األعمال الفنية أو التحف األثرية أو الصور أو غير ذلك من األعمال الفنية 

 الطوابع أو العمالت المعدنية أو األدوات الموسيقية

عمال أادية أو نزاع بالقوة بين دولتين أو اكثر يحدث ألي غرض أو الصراع المسلح لقوى سي : الحرب

 : عدائية معلنة أو غير معلنة ومفتوحة أو حالة الدول التي يوجد بينها

  قطع للعالقات السلمية ، 

  نزاع عام بالقوة ، 

 بهما السيادة. تسمحكما 

 لضماناتا

تجعلها غير قد  ( أو الرحلة) ة زالشركة أنه ليس هناك ظروف تتعلق باإلجا يضمن الطرف إلى  .1

وأن  ، ؤمن عليه لدى الطرف لم يكن لديه تأمين مماثل تم إلغاءه أو رفضهوأن أي م ، طبيعية

جميع المؤمن عليهم في صحة جيدة وخالون من أي عيب أو علة جسمانية وقت دخول هذا التأمين 

 إلى حيز التنفيذ.
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 2أو البند  ( الحادثة الشخصية)  1اد بموجب البند دال يعد واجب الس ( استحقاقات) أي استحقاق   .2

)      إذا أكمل المؤمن عليه خمسة وستين ( ، المصروفات الطبية والمصروفات المقترنة بها) 

 عاماً من عمره عند بدء هذا التأمين. ( 60

 االستثناءات

 : الخاصة على االستثناءات تطبق

 ؛ الحادثة الشخصية : 1البند 

 ؛ المصروفات الطبية والمصروفات المقترنة بها : 2البند 

 المسؤولية الشخصية : 6البند 

 

 : مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بـكانت هذه البوليصة ال تغطي أي عاقبة سواء   .1

اإلصابة المتعمدة أو الُمنزلة بالنفس ذاتياً أو المرض أو التسابق أو سباق السيارات أو المسابقات   (أ

تسلق الصخور أو رياضة  أو تسلق الجبال حيث تستخدم الحبال أو المرشدين على نحو طبيعي أو

فيما عدا عند ) التسلق ألعلى وألسفل أو الطيران الشراعي بال محرك أو المظالت أو الطيران 

و المخدرات فيما عدا أو الحمل أو الكحوليات أأو مرض تناسلي  ( السفر وحده بوصفه راكباً 

مسجل مؤهل وليس  المخدرات التي تُتعاطى طبقاً إلى العالج الذي يصفه ويوجهه طبيب ممارس

 لعالج إدمان المخدرات

ز القائم ويعرفه المؤمن عليه وقت بدء هذا التأمين أو له جالمرض أو االعتالل أو العيب أو الع  (ب

بيق طشهراً السابقة لتاريخ ت ( 12) طبيعة تكرارية أو مستمرة التي يُعاني منها في االثني عشر 

 هذا التأمين أو بدئه أو كال األمرين معاً 

اإلجازة المحجوزة مقابل المشورة الطبية أو متى أُعطي تكهن نهائي بسير المرض بغرض  ( ج

 الحصول على عالج طبي

اإلصابة أو المرض الجسدي الذي يُعانى منه أثناء المشاركة في عمل من أي نوع أثناء العطلة  ( د

 غير المهام الكتابية
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من أي وفاة أو إصابة أو مرض أو مصروفات أو أي مطالبة تنشأ على نحو مباشر أو غير مباشر  ( ه

مسؤولية أخرى تُنسب إلى فيروس نقص المناعة البشري أو المرض المرتبط بفيروس نقص المناعة 

بما في ذلك متالزمة نقص المناعة المكتسبة أو أي مشتق متحول أو  ، أو كال األمرين معاً  ، البشري

 األمرين معاً  متغيرات له كيفما يُتسبب في حدوثها أو كال

سواء ) سدية الُمتكبدة أثناء المشاركة في الرياضات الشتوية أو ركوب الدراجات جاإلصابة ال ( و

وليس الدراجات النارية الصغيرة المستأجرة في السفر لقضاء العطالت براً  ( بوصفه سائقاً أو راكباً 

ما لم يكن قسط  ، خطرةأو أي إجازة محجوزة بغرض المشاركة في أي رياضة أو وسيلة ترفيه 

 التأمين اإلضافي المناسب قد دُِفَع وقبلته الشركة

 المرض العقلي أو االضرابات النفسية أو السيكولوجية أو جميعهم معاً  ( ز

 المرض الحركي ( ح

إلى المؤمن عليه بموجب أكثر من استحقاق من االستحقاقات من  ( فحسب 1البند ) دفعة . ال تُسدد 2

 يخص نفس اإلصابة أو العجز. وبعد أن تكون المطالبة قد قُِبلَت وأصبحت واجبة السداد فيما 4إلى  1

 ال تلحق بالشركة أي مسؤولية إضافية ،

 المبين في الملحق بوصفه زيادة) ال يغطي هذا التأمين المبلغ األول  ( فحسب 2فيما يتعلق بالبند ) . 3

 ألي مطالبة فيما يخص كل واقعة. (

 : الخاصة المعمول بها االستثناءات

 األمتعة واألموال الشخصية : 3البند 

 ضياع جواز السفر : 4البند 

 : هذا التأمين ال يغطي  .1

الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخر أو عن المصادرة أو االحتجاز الذي تضطلع به   (1

 الجمارك أو مسؤولون أخرون

 العقد أو العدسات الالصقةو الضرر الالحق باألختام أو المستندات أو أالخسارة   (2

 ألي مطالبة فيما يخص كل واقعة ( المبين في الملحق بوصفه الزيادة) المبلغ األول   (3
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الخسارة أو الضرر الذي يسببه االهتراء والتلف جراء االستعمال أو اإلهالك أو العطل أو   (4

أو التصليح أو  التشويش الميكانيكي أو الكهربائي أو الخسارة أو الضرر جراء عملية التنظيف

الترميم ألي مادة أو فعل الضوء أو الظروف الجوية أو العثة أو الطفيليات أو أي سبب آخر 

 يعمل تدريجياً 

 ساعة من اكتشافها ( 24) الخسائر التي لم تُبلغ بها الشرطة في غضون أربع وعشرين   (0

 األموال التي ال يحتفظ بها لالستخدام االجتماعي أو المنزلي  (6

 في قيمة المال أو حاالت النقص جراء الخطأ أو السهو اإلهالك  (7

 خسائر األموال التي يمكن استرداها بموجب أي بوليصة تأمين أخرى  (4

الخسار أو الضرر الالحق باألمتعة أو األموال المتروكة دون حراسة أثناء الوجود بعيداً عن   (9

و صندوق السيارة المسكن الشخصي للمؤمن عليه وليس السرقة من األمتعة المقفولة أ

على أن يكون هناك أدلة على  ، المقصورة المغطاة المقفولة لمركبة المؤمن عليهالمقفول أو 

أن يكون غطاء  ، أو الهاتشباك ( ستيشن) في حالة السيارات العائلية  ، الدخول بالقوة ويجب

 ؛ األمتعة أو رف الطرود في مكانه الصحيح

 ؛ صرف المتعمد للمؤمن عليهالخسارة أو الضرر الذي يسببه الت  (11

 الخسارة أو الضرر الالحق أثناء الوجود في حيازة المنظفين أو المصلحين أو كليهما معاً   (11

 ؛

أثناء  ، أو كليهما معاً  ، الخسارة أو الضرر الالحق بالنفائس أو األموال الشخصية  (12

 ( ؛ المؤمن عليهم) عبورها بالجو وخارج سيطرة المؤمن عليه 

الضرر الالحق باألمتعة المشحونة بوصفها حمولة أو بموجب بوليصة شحن  الخسارة أو  (13

 ؛ أو ببيان الشحن الجوي أو مستند مماثل

الخسارة أو الضرر الالحق بالسلع المنزلية أو أجهزة الحاسب اآللي المنزلية الشخصية   (14

 .والمعدات/ اآلالت المكتبية

 : الخاصة على االستثناءاتتُطبق 

 ولية الشخصيةالمسؤ : 6البند 
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 : ال تعد الشركة مسؤولة فيما يخص  .1

 ، اإلصابة الالحقة بأي شخص يخضع إلى عقد خدمة أو التدريب في مهنة لدى المؤمن عليه  (1

 ؛ عندما تنشأ تلك اإلصابة عن أو أثناء توظيف المؤمن عليه له/ لها

ي أمانته أو في الخسارة أو الضرر الالحق بالممتلكات التي تخص المؤمن عليه أو مودعة ف  (2

 ؛ حيازته أو تحت سيطرته

و غير مباشر فيما يتعلق بأي أباشر اإلصابة أو الخسارة أو األضرار التي تنشأ على نحو م  (3

عندما يكون المؤمن عليه مالكاً أو سائقاً أو قائداً لها أو  ، مركبة أو طائرة للدفع ميكانيكياً 

ته/ سيرتها أو كان ذلك السائق أو الشخص الذي توجد في عهدته/ عهدتها أو تحت سيطر

 ؛ القائد يعد موظفاً أو وكيالً تجارياً للمؤمن عليه

 : و غير مباشر فيما يتعلق بـأاإلصابة أو الخسارة أو األضرار التي تنشأ على نحو مباشر   (4

غير  أو الممتلكات ( لسكن الخاص للمؤمن عليهاغير بيت ) ملكية أرض أو مباني   (أ

 ؛ أو إشغالها الكرافان المنقولة أو عربات

/ تؤجرها بموجب اتفاقية شراء هاة التي يملكها المؤمن عليه أو يؤجرالمركبات المائي  (ب

 ؛ بالتقسيط

 ؛ أي تصرف متعمد أو خبيث ( ج

 ؛ االستمرار في أي تجارة أو عمل أو مهنة ( د

 ما لم تكن تلك ، المسؤولية الملحقة بالمؤمن عليه بسبب شرط صريح ألي عقد ( ه

 ترن بالمؤمن عليه لوال ذلك الشرط.المسؤولية لن تق

 : المعمول بها في االستثناءات

 األمتعة الشخصية واألموال : 3البند 

 اإللغاء والتقليص : 0البند 

أي خسارة أو دمار أو ضرر يلحق بالممتلكات أو الخسارة التبعية الناجمة عن ذلك أو أي خسارة   (أ

أو تتكون من أو تنجم  ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، هاأو تكلفة أو مصروفات أخرى يسبب

 أو ؛ عن
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 أو تساهم فيه أو تنجم عن ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، أي مسؤولية قانونية أخرى يسببها  (ب

 ؛

أو  أو دوائر الترانزيستور اإللكترونيأي معدات لمعالجة بيانات الحاسب اآللي أو وسائلها  عدم قدرة

سواء  ، أو عن إخفاقها ، و األجهزة المشابهة لذلك أو أي برمجية للحاسب اآلليأمجة الدوائر المد

 ، بعدها أو  هاأثناءأو  2111اء حدث ذلك قبل سنة كانت الممتلكات ترجع إلى المؤمن عليه أم ال وسو

 ؛ على أي تاريخ باعتباره التاريخ الميالدي الصحيح لها للتعرف على نحو صحيح  (1

أو لمعالجتها أو  ، يانات أو معلومات أو أوامر أو تعليمات أو حفظها أو اإلبقاء عليهااللتقاط أي ب  (2

نتيجة معالجة أي تاريخ بوصفه  ، أو كال األمرين معاً  ، تفسيرها أو تجهيزيها على نحو صحيح

 أو ؛ التاريخ الميالدي الصحيح لها

أو لمعالجتها أو  ، ا أو اإلبقاء عليهااللتقاط أي بيانات أو معلومات أو أوامر أو تعليمات أو حفظه  (3

نتيجة تشغيل أي أمر تمت برمجته  ، أو كال األمرين معاً  ، تفسيرها أو تجهيزيها على نحو صحيح

لقدرة على التقاط تلك في أي برمجية للحاسب اآللي تسبب خسارة البيانات أو المعلومات أو عدم ا

يها أو معالجة تلك البيانات أو المعلومات معالجة البيانات أو المعلومات أو حفظها أو اإلبقاء عل

 صحيحة في أي تاريخ أو بعده.

 : العامة االستثناءات

ال تغطي بوليصة التأمين هذه أي خسارة أو ضرر أو مصروفات أو غير ذلك مما ينجم على نحو مباشر 

 : أو نتيجة

 : استبعاد المخاطر النووية

1 . 

خسارة أو   أو أي ، أياً كانت ، بأي ممتلكات أي خسارة أو دمار أو ضرر يحلق( أ 

 ؛ مما ينتج أو ينجم عن ذلك أو أي خسارة تبعية ، أياً كانت ، مصروفات

 ؛ أي مسؤولية قانونية مهما كانت طبيعتها ب(   
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اإلشعاعات المؤينة أو التلوث  ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، مما يسببه أو يساهم في أو ينجم عن

النشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو من اي نفايات نووية ناتجة عن احتراق الوقود النووي. الناتج عن 

 مستدامة ذاتياً لالنشطار النووي.فإن االحتراق وحده يشمل أي  ، االستثناءوألغراض هذا 

به يسب ، على نحو مباشر أو غير مباشر ، أي خسارة أو دمار أو ضرر أو عدم القدرة القانونية مما. 2

 أو ينجم عن أي مادة لألسلحة النووية. أو يساهم فيه

 ( : بما في ذلك اإلرهاب وأعمال التخريب) استبعاد مخاطر الحرب واألخطار المقترنة بها 

يسببها أو يساهم  ، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وعلى نحو تقريبي أو بعيد ، أي عاقبة  .1

 : فيها أو يمكن أن تنسب إلى أو تنجم عن

سواء ) و األعمال القتالية أو العمليات الحربية أأو أعمال العدو األجنبي الحرب أو الغزو   (1

 ؛ أو الحرب األهلية ( الحرب معلنة أم ال

التمرد أو االنتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان المسلح أو الثورة أو السلطة العسكرية   (2

 ؛ ب أو االضطراب المدنيأو اغتصاب السلطة أو اإلضراب أو أعمال الشغ

طاحة باستخدام أي عمل أو أي شخص يعمل بالنيابة عن أي منظمة بأنشطة موجهة نحو اإل  (3

) ك بحكم القانون أو بحكم الواقع أو التأثير عليها باإلرهاب أو العنف القوة بالحكومة وذل

 ( والتخريبوتستبعد البوليصة جميع مخاطر اإلرهاب 

ة الحصار أو أي أحداث أو أسباب تقرر إعالن األحكام العرفية أو األحكام العرفية أو حال  (4

 ؛ حالة الحصار أو اإلبقاء عليها

 ( “ الحوادث “ االستثناءويُطلق عليها فيما يلي في هذه البوليصة وألغراض هذا ) 

 إما ( سواء كانت مادية أو خالف ذلك) واقعة تحدث أو تنجم أثناء وجود أي أوضاع غير طبيعية وأي 

ويسببها أو يسهم فيها أو يمكن أن تُنسب  ، على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء على نحو تقربي أو بعيد

 جم عن أي من الحوادث المذكورة تعد عواقب ليست الشركة مسؤولة عنها بموجب هذه البوليصةنلى أو تإ
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ى نحو مستقل عن وجود تلك إلى الحد الذي يثبت عنده المؤمن عليه أن تلك العواقب حدثت عل افيما عد ،

 األوضاع غير الطبيعية.

 ، التي تزعم فيها الشركة أن أي عاقبة ، وفي أي دعوى أو قضية أو غير ذلك من اإلجراءات القضائية

يقع على المؤمن عليه عبء إثبات أن تلك العاقبة  ، ليست مشمولة بموجب البوليصة ، االستثناءبسبب هذا 

 مشمولة 

 : شروط المطالبات

 : المطالبات االحتيالية 1

احتيالية أو إذا استخدم  ، في أي من الجوانب ،أي مطالبة منصوص عليها بموجب هذه البوليصة كانت إذا 

منصوص  ضاحتيالية للحصول على أي تعوي أدواتالمؤمن عليه أو أي شخص بالنيابة عنه وسائل أو 

ه يار أو ضرر سببه التصرف المتعمد للمؤمن علأي خسارة أو دموقعت عليه بموجب هذه البوليصة أو إذا 

تُصادر جميع الحقوق  ، ث بمعرفتهدأو ح ( ماألشخاص المؤمن عليه) و الشخص المؤمن عليه أ

 المنصوص عليها بموجب هذه البوليصة.

 : واجبات المؤمن عليه 2

 : المؤمن عليه فإن ، ث من المحتمل أن يثير أي مطالبة بموجب هذه البوليصةدعند وقوع أي ح (1)

ًا يبلغ الشرطة فورعليه أن  ، رت على نحو خبيثأو تضر هاـو ُسِرقَتأالممتلكات تم ضياع متى  (أ 

 ؛ ويحصل على محضر الشركة ويتخذ كافة الخطوات المعقولة الستعادة الممتلكات

ابي بوقت ما لم تكن الشركة قد سمحت على نحو كت) يوماً من الحدث  ( 31) في غضون ثالثين  (ب 

يبلغ الشركة خطياً على نفس العنوان المذكور على ظهر الصفحة بمصروفاته/ بمصروفاتها  ( إضافي

تقرها التي  ، وبتلك الصيغة والطبيعةالشركة  تطلبهاويقدم كافة الشهادات والمعلومات واألدلة التي 

بما في  ( ، ممثليها القانونيينممثليه/ ) وعلى نفقة المؤمن عليه أو ممثله/ ممثلها القانوني  ، الشركة

 ذلك إثبات الملكية والقيمة

يُمرر فوراً كافة المكاتبات أو استدعاءات المحكمة القانونية أو غير ذلك من المستندات إلى الشركة  (ج 

 دون الرد عليها

 يمتنع عن مناقشة المسؤولية مع أي طرف ثالث (د 

يخطر فوراً تلك الشركة  ، ودها في عهدة شركة الشحنمتى ضاعت األمتعة أو تضررت أثناء وج (أ (2
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 كتابياً ويحصل على تقرير من شركة الشحن

خرى بعدد النقل األيحصل على تأكيد كتابي من شركة الطيران أو شركة  ، متى تأخرت األمتعة (ب 

 ساعات التأخير

 التعاون في المطالبات 3

كما قد تعد ضرورية أو  ، كافة تلك األعمال ، لى نفقتهابناًء على طلب الشركة وع ، ينفذ المؤمن عليه 

 : ويتعاون في تنفيذها ويصرح به وذلك بغرض ، تطالب بها الشركة على نحو معقول

 أو ؛ هتنفيذ أي حقوق وتعويضات انتصافي (1 

الحصول على إعانة أو تعويض من األطراف األخرى التي يحق للشركة الحصول عليها أو تَُجب    (2 

مقابل أي خسارة أو دمار أو ضرر منصوص عليه بموجب هذه البوليصة  سداده دفعةإليها بناًء على 

سواء أن تلك األعمال تعد أو تصبح ضرورية قبل أن تعوضه/ تعوضها  اأو بناًء على إصالحه

 الشركة أو بعد ذلك.

عن أي إلى الشركة التخلي  ( األشخاص المؤمن عليهم) يحق إلى المؤمن عليه أو الشخص المؤمن عليه  4

 انت في حيازة الشركة أم ال.كممتلكات سواء 

األشخاص المؤمن ) تضطلع وتتصرف باسم المؤمن عليه أو الشخص المؤمن عليه أن يحق إلى الشركة  0

ترفع باسمه ولصالحها أن أي مطالبة أو تسويتها أو  بالدفاع عنفيما يتعلق  ، إذا رغبت في ذلك ، ( عليهم

لديها السلطة التقديرية التامة في االضطالع بأي كما أن  ، بة للحصول على تعويض أو خالف ذلكالأي مط

 إجراءات قضائية وتسوية أي مطالبة.

من هذه البوليصة واجبة السداد إلى الشخص المؤمن  1 تعد االستحقاقات المنصوص عليها بموجب البند 6

حيث يعد  ( ، ممثليهم/ ممثليها القانونيين) ممثلها القانوني أو ممثله/  ، عليه الذي يعد موضوع المطالبة

 استالمها إبراًء صحيحاً للشركة من المسؤولية.

فيما يخص أي مطالبة أو سلسلة من المطالبات تقدم هذه البوليصة تعويضاً مقابلها لالضطالع بالمسؤولية  7

ع إلى المؤمن عليه حد التعويض بعد اقتطاع يجوز إلى الشركة في أي وقت أن تدف ، القانونية للمؤمن عليه

ً أو أي مبلغ أقل يمكن أن تسوى منه تلك المطالبة  ( مبالغ) أي مبلغ  ) دُفَِعت بالفعل باعتبارها تعويضا

تتخلى الشركة عن أي اضطالع بأي مسؤولية إضافية تتعلق بتلك وبناًء على سداد تلك الدفعة  ( ، المطالبات

فيما عدا سداد التكاليف والمصروفات القابلة لالسترجاع  ، عليها وال تخضع لها المطالبة وعن أي سيطرة

 أو المتكبدة قبل تاريخ تلك الدفعة.

كان هناك أي تأمين آخر يغطي نفس المسؤولية أو  ، وقت ظهور أي مطالبة بموجب هذه البوليصة ، وإذا 4
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 يزيد عن نسبتها الُمقدرة. ابمال تعد الشركة مسؤولة عن المساهمة  ، الخسارة أو الضرر

في إحالة  هتخطر الشركة المؤمن عليه فوراً وعلى نحو كتابي بحق ، إذا نشأ أي خالف عن هذه البوليصة 9

إذا  ، الخالف إلى التحكيم. ويُحال ذلك الخالف إلى قرار المحكم الذي يعينه طرفي الخالف تعيينا كتابياً أو

إلى قرار محكمين يعين كل طرف أحدهما على نحو كتابي في  ، لم يستطيعا االتفاق على محكم واحد

أو في حال أن المحكمان  ، تنفيذ هذا وذلك بعد أن يطلب كل من الطرفين منهماميالدي  ( 1) غضون شهر 

يجلس الحكم  ، يحال الخالف إلى قرار المحكمين. وقبل إجراء اإلحالة ، تعييناً كتابياً  َحكملم يتفقا على تعيين 

ً مسبقاً ألي حق في رفع دعوى قضائية طالمحكمين ويترأس اجتماعهم ويعد إصدار حكم التحكيم شرمع  ا

ضد الشركة. وإذا أنكرت الشركة المسؤولية عن أي مطالبة منصوص عليها بموجب هذه البوليصة ولم تكن 

د أُحيلت إلى التحكيم ق ، شهراً ميالدياً من تاريخ ذلك اإلنكار ( 12) في غضون اثني عشر  ، تلك المطالبة

قد ُرفَِضت  ، األغراض   ولكافة ، حينئذ   ، تعد المطالبة ، بموجب النصوص الواردة في هذه البوليصة

 وسقطت بالتقادم وال تعد بعد ذلك قابلة لالسترداد بموجب هذه البوليصة.

 الشروط العامة

 : وحدة البوليصة والتفسير 1

وصفهما عقداً واحداً وأي كلمة أو عبارة لحق بها معنى معين في أي جزء تُقرأ هذه البوليصة والملحق معاً ب

 من هذه البوليصة أو الجدول تحمل ذلك المعنى المعين أينما قد تظهر.

 : تبعية العقد 2

تعد بوليصة التأمين هذه عقداً خصوصياً وحصرياً بين المؤمن عليه والشركة. وجميع االستحقاقات والحقوق 

لمنصوص عليها بموجب أحكام هذه البوليصة تخص ويملكها المؤمن عليه والشركة. وال وااللتزامات ا

الرد على  تسوية أو توفيق أو تخضع الشركة ألي التزام أياً كان بالدفاع في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو

ة تلك الدعوى أو المطالبة التي يرفعها على نحو مباشر وحصري ضد الشركة وفيما يخص أي مخاطر

 تغطيها هذه البوليصة أي شخص ليس طرفاً في العقد المذكور.

منع الشركة من ممارسة حقوقها في وأي شيء وارد في هذا البند أو الشروط أو في العقد بوجه عام ال ي

 لجب والحلول ضد أي شخص ليس طرفاً في هذا العقد.ا

كما أن جميع البيانات والردود  ، أساس هذا العقد ، الذي أكمله المؤمن عليه ، يعد نموذج العرض 3

واإلعالنات وأي معلومات مادية تُقدم إلى الشركة تعد صحيحة وكاملة. وفي حالة تحريف تلك المعلومات 

 الغية.تعد فإن هذه البوليصة  ، أو وصفها على نحو خاطئ أو عدم اإلفصاح عنها

 : حد العمر 4
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عاماً  ( 16) خص المؤمن عليه فيما بين الستة عشر تخضع التغطية فيما يخص كل رحلة إلى أن يكون الش

ل ثم) إذا سافر وحده. وفي حال األشخاص المصطحبين  ، عاماً عند بدء الرحلة ( 60) إلى الخمسة وستين 

 عاماً. ( 60)  غير أن الحد األقصى للسن يبقى عند الخامسة والستين ، ينخفض الحد األدنى للسن ( األطفال

 : إلى ما كان عليه أو االستعاضة عنه الملكيةإعادة  0

لى ما إأن تصلح الممتلكات المفقودة أو التالفة أو أي جزء منها أو إعادتها  ، حسب خيارها ، لشركةليجوز 

غير أن الشركة ال  ، سابق أو االستعاضة عنها بداًل من أن تدفع مبلغ الخسارة أو الضرركانت عليه في ال

عن أن تصرف في التصليح أو العودة إلى الوضع السابق أو  ، ألحوالفي أي حال من ا ، تعد مسؤولة

 معمواًل به. يكونكما قد  ، ي للمواددما يزيد عن مبلغ التأمين أو أي حد فرعلى االستعاضة 

 ( ال ُيعمل به سوى في البوالص السنوية فحسب)  اإللغاء 6

ام بخطاب مسجل إلى أي ( 7) بعة الشركة هذه البوليصة بإرسال إخطار في غضون س أن تلغييجوز 

لمؤمن عليه استعادة الجزء التناسبي من قسط ليحق  ، المؤمن عليه على آخر عنوان له. وفي تلك الحالة

 التأمين المماثل إلى مدة التأمين غير المنتهية.

 الرعاية واالحتياطات المعقولة 7

أن يمنع الحوادث أو الخسارة أو الضرر  المعقولة بقصدالوقائية يتخذ المؤمن عليه كافة االحتياطات 

 ولسالمة الممتلكات أو األموال المؤمن عليها أو كليهما معاً.

 ( ال ُيعمل بها سوى في البوالص السنوية فحسب)  المخاطر تغيرحاالت  4

د هذه أي قسط تأمين لتجديعند تقديم  ، ؤمن عليهيقدم الم ، معموالً به ( الحادث الشخصي)  1إذا كان البند 

ً إلى الشركة بأي عيب أو علة جسمانية أو حالة طبية للشخص المؤمن عليه  ، البوليصة ) إخطاراً كتابيا

 التي أصبح المؤمن عليه على دراية بها منذ سداد آخر قسط تأمين. ( شخاص المؤمن عليهماأل

 : التغييرات الالحقة بالبوليصة 9

ما لم يوقع باألحرف األولى المسؤول المفوض  ، صحيحاً ال يعتبر أي تغيير في أحكام هذه البوليصة 

 للشركة.

 الوالية القضائية 11

 ال تنطبق هذه البوليصة إال على األحكام التي تصدر أو يُحصل عليها من المحكمة التي لها الوالية القضائية

 اإلمارات العربية المتحدة. ،
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 ( طالمعمول بها في البوالص السنوية فق)  التصريحات 11

في نهاية  ، كما هي ُمعرفة في هذه البوليصة ، “ الرحالت “ ربع سنوية بكافةتصريحات يقدم المؤمن عليه 

بسداد قسط تأمين إضافي مناسب  وذلك التصريحاتمين على أساس تلك أويُعدل قسط الت ، كل مدة للتأمين

 ق عليه.مع مراعاة الحد األدنى لقسط التأمين السنوي المتف ، أو يمكن إعادته

 : احترام األحكام 12

بقدر ما  ، على نحو الواجب بها يعد احترام أحكام هذه البوليصة وحدودها وضماناتها وشروطها والوفاء

شرطاً سابقاً ألي مسؤولية للشركة عن سداد أي  ، ه المؤمن عليهيترتبط بأي شيء يجب أن ينفذه أو يمتثل إل

 .دفعة منصوص عليها بموجب هذه البوليصة

 


