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 مقدمة 
 

 

انساختياركم شركة نشكركم على                            "(. الشركة)" طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشور

 

 ومن الهام مراجعة هذا املستند للتأكد من أن  
ً
 قانونيا

ً
نص  تشكل جزًءا ال يتجزأ من  التي  كافة التفاصيل الواردة في الجدول )املرفقة و تعتبر هذه الوثيقة عقدا

 .ةاملطلوب التغطية( صحيحة وتعكس الوثيقة

 

 في الحاالت التالية: حامل الوثيقة يجب عليك )" 
ً
 "( إخطارنا أو إخطار مستشار التأمين الخاص بك في أسرع وقت ممكن عمليا

 

 إذا كان هناك تناقض أو إغفال في التأمين املقدم أو إذا تغيرت متطلبات التأمين الخاصة بك. .1

 

قييمنا أو قبولنا لهذا التأمين حيث أن من شأن اإلخفاق في اإلفصاح  نأخذها في االعتبار عند تيجب علينا أن  بأي واقعة )وقائع( أو تغيير )تغييرات( التي   .2

 يبطل الوثيقة أو قد يؤدي إلى عدم عمل الوثيقة بشكل كامل.  يمكن أنعن كافة الوقائع أو التغييرات ذات الصلة، 

 

 ألي مطالبة.ذلك، قد ي  جميع اإلجراءات املنصوص عليها في الوثيقة، حيث أن اإلخفاق في ب يجب أن يمتثل حامل الوثيقة 
ً
 عد مانعا

 

  

 عقد الوثيقة  

 

بخالف ذلك، بدفع   ،تقوم حامل الوثيقة أو موافقته على سداد قسط التأمين املوضح في الجدول، توافق الشركة على تعويض حامل الوثيقة أوسداد  في مقابل

  -املنافع والتعويضات املوضحة إلى الحد والطريقة املحددة في الوثيقة، شريطة ما يلي:

 حكام والقيود و/أو االستثناءات املتضمنة في هذه الوثيقة أو في املالحق اإلضافية.  يخضع حامل الوثيقة لكافة الشروط واال  .1

 

 حدود املسؤولية املوضحة في هذا املستند. ال تتجاوز مسؤولية التأمين مبالغ التأمين أو  .2

 

  ،مطالبات والشروط العامة والتعريفات العامة واالستثناءات العامة والتغطيات النشطةالعامة لل شروطاليقرأ الجدول و  .3
ً
عقد واحد  كجزء من  معا

بينصطلح تم إرفاق معنى محدد له، ذلك املعنى كلمة أو م  ويكون ألي   في الوثيقة.   كما هو م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التعريفات العامة 
 

 
 
ظللة بالخط العريض، يكون لها نفس املعنى املوضح مقابل كل منها    .الوثيقة  هذه   كامل  على  التالية  التعريفات   طبقت وأينما تظهر هذه الكلمات في هذه الوثيقة م 

 في جميع أجزاء الوثيقة.  

 

 وبشكل مباشر عوامل  حدث معين مفاجئ وغير متوقع  يقصد به  حادث
ً
وغير معتاد يحدث على نحو غير متوقع تتسبب فيه حصرا

حدث في زمان ومكان يمكن تحديدهما وينتج عنها إصابة بدنية خالل رحلة مؤمن عليها وتعد السبب  عنيفة وخارجية ومرئية ت

 الوحيد املباشر في الوفاة أو العجز. 

 فقدان الحياة جراء وقوع حادث، كما يقرره الطبيب / املمارس الطبي.   الوفاة نتيجة حادث  

 عام  18  ألن يكون عمر الشخص املؤمن له يزيد عن  رحلة  بكل  الخاصة  التغطية  تخضع الفئة العمرية  
ً
 الرحلة  بدءوقت    في  عاًما  70  من  وأقل  ا

    حال  في
ً
يتم تخفيف القواعد    ،(األطفال  املثال،  سبيل  على)  نياملرافق  األشخاص  حالة  فيو.  بمفرده كان الشخص مسافرا

 عام 70 عند هو كما للعمر األقص ى الحد يظل ولكن  للسن األدنى الحدالخاصة ب
ً
 . ا

 

 خالل مدة التأمين، تستمر التغطية حتى انتهاء    71الشخص سن    وبلغ في حال اختيار تغطية سنوية لرحالت متعددة،  
ً
عاما

 أو إلغاء التغطية. 

 

  كافة   في  عليه  املنصوص الحد  من٪  50الذين سيتمتعون بتغطية حتى    األطفال  على٪  50  بنسبةقسط التأمين    احتساب  يتم

 .األقسام

 

، إذا كان املؤمن له  واملرتبطةاملصروفات الطبية    –الحوادث الشخصية والقسم  -  1ال يتم دفع أي منافع بموجب القسم  

 في وقت بدء هذا التامين.   70قد اتم 
ً
 عاما

إذا لم   .السفر  تأمين  شهادة   فييقوم املؤمن له بتسميتهم كمستفيدين كما هو مبين    الذين  األشخاص  أو  الشخص  يقصد به ستفيد  م

أي مستفيد في الشهادة، يكون املستفيد هم الورثة الشرعيين للمؤمن له وفي حال اختيار "خطة العائلة"، يكون    تسميةيتم  

 املؤمن له هو املستفيد في حالة وفاة الزوج/الزوجة أو األبن/األبنة.  

  يربيهم أو  يتبناهم الذين  األطفال أو له  املؤمن للشخص البيولوجية الذرية / طفل    لأطفا
ً
 بدوام يعملون  ال ممن  له املؤمن  الشخص  قانونيا

 يتعلق فيما له املؤمن  الشخص على األول  املقام في ويعتمدون   أطفال  لديهم وليس حوامل وليسوا متزوجين وغير  كامل

 ( ثمانية عشر 18( ثالثة شهور و )3) بين عمرهم ويتراوح باإلعالة
ً
 .عاما

 في مستشفى لتقلي العالج الطبي إلصابة أو مر يقصد به   محجوز / احتجاز  
ً
 داخليا

ً
ض بناًء على توصية شخص مؤمن له مسجل بوصفه مريضا

ستمر في املستشفى قبل خروجه/خروجها من املستشفى. ويتم إثبات في املستشفى بموجب  طبيب ممارس ويمكث على نحو م  

 تكاليف الغرفة واإلقامة اليومية التي تتقاضها املستشفى.  

 
م
يقصد به يشخص يعمل لدى نفس الشركة أو شريك عمل مقرب للشخص املؤمن له الذي سوف يمنع تغيبه عن العمل،   قرب  شريط العمل ال

با  إلى جانب العمل  له، سير  يؤكده  املؤمن  كما  سليم.  بشكل  تسجيل  مسجل  مسؤول  لشركة  وثائق  أو  الشركة  في سجل 

 . لشركة التأمينالشركة، والتي تعد مقبولة بالنسبة 

 أو االبنة زوجالزوجة أو الجد/الجدة أو األبن أو األبنة أو  والدة  يقصد به الزوج/الزوجة أو الوالد/الوالدة أو والد الزوج/   الدرجة األولى من القريب  

 األطفال أو القانوني الوص ي أو الحفيد  أو  الزوجة أو  الزوج أخت أو الزوجة  أو الزوج أخو أو  األخت أو األخ أو االبن زوجة

 له.  املؤمن ة(خطيب) خطيب أو

 األقل على كامل ع واحدأسبو  (1)  ملدة  الحكومة  تحدده  معزول موقع أو ملستشفى معزول جناح في له املؤمن حجريقصد به   الحجر الصحي اإلجباري 

 . الصحي الحجر من خروجه حتى هناك مستمر نحو على وإقامته

 لوقوع حادث   اإلقامة دولة   إلى الفورية بالعودة  وذلك بدئها بعد اختصارها أو عليها املؤمن الرحلة عن التخلييقصد به   التقليص / يقلص  
ً
نظرا

 غطى. م  



 عند دفعه ألي حدث واحد. أو املدة الزمنية التي لن يتم دفع  يقصد به   مبلغ التحمل  
ً
املبلغ األول ألي مطالبة الذي يكون املؤمن له مسؤوال

ملؤمن  اإذا قدمت املطالبات بموجب تغطيتين أو أكثر مقابل خسارة أو ضرر تسببت فيه نفس الحادثة  أي مطالبة خاللها.  

 في نفس الوقت، يطبق مبلغ التحمل على كل قسم على حدة كما هو مبين في جدول الوثيقة. عليها 

الرض ى   عالج  متابعة 

 الخارجيين  

 طبيةعالج مرض ي داخليين مقابل أي مصروفات  بعد تلقي  بشكل ضروري   املتكبداملرض ى الخارجيين    عالج متابعة زيارات  

 له املؤمن الشخص يطلبه الذي الطبي  العالج الستمرار اإلقامة دولة في  املمارس الطبيب  يتقاضها التي و   وضرورية فعلية

 الشخص عودة ( ثالثة شهور بعد  3ة الشخص املؤمن له وخالل )رحل أثناءتم تكبده   مرض  أو بإصابة بدنية يتعلق  فيما

 .  اإلقامة دولة إلى له املؤمن

 الصحة 

 

 الشروط التعلقة بالصحة  

 

 

 من شروط هذه الوثيقة أنه لن يتم تغطية أي رحلة في الحاالت التالية في وقت إصدار هذه الوثيقة: 

 انتهائي.  خص، تعتمد عليه خطط الرحلة، بمرض عضال/ش تم تشخيص أي .1

لتلقي عالج املرض ى   .2 يعلم بحاجته  أو كان  الرحلة، يكون على قائمة االنتظار  تعتمد عليه خطط  أي شخص، 

 الداخليين في املستشفى أو العيادة أو دار رعاية. 

 للنصيحة الطبية من طبيب معتمد أو سيسافر    لهم/املؤمن له .3
ً
 خالفا

ً
 للنصيحة الطبية لو كان مسافرا

ً
خالفا

 ذه النصيحة.  قد طلب الحصول على ه

 بنية الحصول  .4
ً
 خارج دولة اإلقامة. استشارة طبية   على املؤمن له/لهم مسافرا

 الرحلة، يتوقع أن يلد قبل أو أثناء أو خالل شهرين من تاريخ الرحلة.  ةأي شخص، تعتمد عليه خط .5

 بأي ظروف يتوقع، بشكل معقول، أن تؤدي إلى نشوء مطالبة بموجب هذه الوثيقة.  علماملؤمن له/لهم على  .6

 بخالف ذلك، ما لم يتم تقديم اتفاقية كتابية مسبقة للمؤمن له، لن يتم تغطية األقسام التالية:  

 : الحوادث الشخصية. 1القسم 

 واملصروفات املرتبطة.    واإلخالء: مصروفات العالج الطارئ  2القسم 

 : اإللغاء والتقليص.  3م القس

   على متنهااالستيالء أو ممارسة السيطرة على طائرة أو وسيلة نقل عامة يسافر  يقصد به   اختطاف  
ً
الشخص املؤمن له بوصفه راكبا

 على نحو غير مشروع أو خاطئ أو غير قانوني. 

 :  التالية املعايير  تستوفي مرخصة طبية مؤسسة أي .أ مستشفى  

 . واحدة  لليلة املقيمين للمرض ى كامل بدوام تعمل مرافق لديها .ب

 .  واملرض ى املصابين األشخاص وعالج الطبي والتشخيص للجراحة مرافق لديها .ج

 يديرها طبيب ممارس )أطباء ممارسون(.   . د

 .  الدولة قبل  من مرخصات ممرضات عليه يشرف  ساعة وعشرين أربع 24على مدار الـ  تمريضا تقدم . ه

للعجزة   أو النقاهة أو للتمريض دار أو والتعليم التدريب في متخصصة طبية مؤسسة ليست .و  مكان أودار 

 الكحوليات أو املخدرات ملدمني  مكان أو سكني رعاية دار أو شفائهم من امليؤوس للمرض ى

 أو لديه  يقصد به   / دولة اإلقامة    الوطن
ً
إقامة سارية املفعول في  مكان اإلقامة أو السكن االعتيادي للمؤمن له والذي يكون فيه املؤمن له مواطنا

 .  املؤمن عليهاوقت الرحلة 

 الرحلة  أثناء ويبدأ يصاب به  الذي مرضه أو له املؤمن الشخص اعتالل أو الصحة في متوقع وغير  مفاجئ تغير يقصد به   مرض / مريض  

  املرض يكون  أن ويجب .  الطبيب عليه يصدق كما ،اعليه املؤمن
ً
 الحصول  بغرض الطبيب الستشارة  الكافي بالقدر  خطيرا

 .  بشكل عادي عليها املؤمن الرحلة استمرار ويمنع الطبي العالج على

 املؤمن الرحلة أثناء تحدثالتي  و   األخرى   األسباب  كافة عن ومستقل  مباشر  نحو على حادث  في كبدت  ت   التي الجسدية اإلصابة إصابة بدنية  

 . عليها

رحلة ال تتجاوز مدة السفر وضمن منطقة السفر املبينة في جدول الوثيقة وتبدأ وتنتهي في دولة اإلقامة خالل    يقصد بها الرحلة الؤمن عليها 

 ناسب لها.  املتأمين القسط  وتم سدادمدة التأمين 

 



طبق وعندما قصد فإنه فردية، رحلة على املصطلح ي   شباكأو    مكتب  منله    املؤمن مغادرة  وقت من تبدأ  التي السفر مدة  به ي 

 :وحتى اإلقامةدولة  في الهجرة  دائرة 

 

 أو  ؛ةاإلقام دولة في الهجرة  دائرة  شباك أو مكتب إلى له املؤمن الشخص فيه يعود الذي الوقت .1

2.  .
ً
 تاريخ االنتهاء املبين في جدول الوثيقة، أيهما يحدث أوال

 

طبق وعندما قصد فإنه ،ةسنوي تعددة م   رحالت على املصطلح ي   من له املؤمن  مغادرة  وقت من تبدأ التي السفر مدة  به ي 

 :ىوحت اإلقامة دولة في الهجرة  دائرة  شباك أو مكتب

 

 في    ةاإلقام دولة في الهجرة  دائرة  شباك  أو  مكتب إلى له املؤمن الشخص فيه يعود الذي الوقت .1
ً
ويبدأ مجددا

 أو  ؛الرحلة املؤمن عليها التالية

2.  .
ً
 تاريخ االنتهاء املبين في جدول الوثيقة، أيهما يحدث أوال

يدة  املدة القصوى ألي رحلة واحدة  .3 .   62 حتى بمدة واملق 
ً
 متتاليا

ً
 يوما

 لتغطية. ال يمكن إلغاء الوثيقة بعد تاريخ بدء ا .4

 إلغاء تغطية وتبدأ   .الوثيقة جدول   في املبين االنتهاء تاريخ في التغطيات كافة تنتهي حيثالخاص بهذه الوثيقة    طلبال تاريخ مدة التأمين  

 الح يحدث  أيهما عليها،  مؤمن  رحلة أي حجز  تاريخ أو  الوثيقة جدول  في املبين  اإلصدار تاريخ  من الرحلة
ً
نهى  ، قا  بداية في وت 

 املؤمن  الرحلة نهاية في وتنهى عليها املؤمن الرحلة بداية  في األخرى  اقسام هذه الوثيقة كافة تغطية وتبدأ  .عليها املؤمن الرحلة

 . عليها

بلغ  الوثيقة  جدول  في  مؤهل شخصك محدد  شخص أي يقصد به  الؤمن له    التأمين  قسط وتم دفع وقبول  الوثيقة حامل إلى اسمه وي 

 اتفاقية إن.  مع الشركة  الوثيقة بموجب الشركة مع متعاقد له  مؤمن  ليس له املؤمن الشخص نإ.  التغطية مقابل املناسب

 .الوثيقة حامل مع مبرمة الشركة

أو مساعد رقمي شخص ي   الكمبيوترات املحمولة  دفتري صغير  أو  دفتري  الحصر، كمبيوتر محمول،  املثال ال  بها، على سبيل  أو    (PDA)يقصد 

 أو كمبيوتر لوحي إلكتروني أو ما شابه ذلك.   (HHC)كمبيوتر محمول في اليد 

به   العمول  القانون 

 واالختصاص القضائي  

في دولة  تم الحصول عليها من املحكمة املختصة  التي  أو  التي أصدرتها  الوثيقة فقط على األحكام القضائية  تنطبق هذه 

 اإلمارات العربية املتحدة.  

 من قبل  ي  لم ما ، التيبدنية و   إصابة أو اعتالل  أو مرض عراضاملتوقع والطارئ أل   غير  حدوثال  الحالة الطبية  
ً
 قد طبيب،تم عالجها فورا

 . له املؤمن صحةفي  خطير  عجز أو الوفاة  إلى تفض ي

 لهاملؤمن    الشخص يدفعهاالتي و  عليها املؤمن  الرحلة أثناء املرض  أو لإلصابة األول  اليوم من  املتكبدة  املعقولة املصروفات  الصروفات الطبية  

   مؤهلة  إسعاف خدمة أو و/  مستشفى  أو طببي  ممارس طبيب ل
ً
 أو  إكس أشعة أو الجراحي أو الطبي العالجمقابل   قانونيا

 كافة تكون  أن ويجب  .اإلسعاف سيارة  وإيجار الطبية املستلزمات تكلفة ذلك في بما ،التمريض ي  العالج أو باملستشفى العالج

 حال وفيبها بموجب هذه الوثيقة.  املتعلقة  لكي يتم استرداد املصروفات   مؤهل ممارس طبيبقبل   من موصوفة العالجات

 مسؤولة الشركة تكون  ،آخر مصدر أي من املصروفات تلك أو جزء من    كل استراد   يستحق  له املؤمن الشخص أصبح  أن

 .األخرى  املصادر تلك من لالسترداد القابلاملبلغ الذي يزيد عن املبلغ  عنفقط 

الورقية  و  النقدية األوراق األموال  لالعمالت    املتداولة لعملةواملعدنية 
ً
 أو  البريدية والحواالت السياحية والشيكات والنقد قانونا

  املدفوعة القسائم أو والكوبونات املالية
ً
 والترفيه الفعاليات وتذاكر التوفير  وطوابع البريدية  والطوابع  السفر  وتذاكر مسبقا

  املحجوزة 
ً
  املدفوعة اإللكترونية موالاأل  وبطاقات  الهاتف وبطاقات الغذاء وقسائم مسبقا

ً
 الهاتف املتحرك وقسائم مسبقا

حتفظ التي،  الرمزية الهدايا أو املكافآت وقسائم   بها ي 
ً
 النقود كيس أو املحفظة وتشمل خيرية أو شخصية ألغراض جميعا

حمل الذي  .النقود فيه ت 

 يحدد جدول الوثيقة الخطة املختارة.   الخطة  

 طوكيو اليت.   .1

 .  لييفامطوكيو  .2



 طوكيو بريفيليدج.   .3

 طوكيو سوبريم.  .4

ترى  أو تؤخذالتي )أو ما شابه ذلك(  وحقائبه الشخصية ومتعلقاته له املؤمن مالبس األمتعة الشخصية  
 
 في بما ،عليها املؤمن الرحلة أثناء تش

 . املقتنيات الثمينة ذلك

النظارات  التعلقات الشخصية   بها  األسنان و   يقصد  وم   حافظوامل  أطقم  النقود  واملتعلقات    التجميل  ستحضرات وأكياس  املتحرك  والهاتف 

 بشكل اعتيادي.  
ً
 الشخصية األخرى التي يتم ارتدائها أو حملها شخصيا

 (  52)  وخمسين اثنين ملدة  له املؤمن الشخص يمنع الذي العجز العجز الكلي الدائم  
ً
 مهنته إلى الذهاب من  الحادث وقوع عقب  متتالية أسبوعا

، كان  إذا املعتادة 
ً
  غير  كان  إذا أو موظفا

ً
 في العجز يكون .  في أي وظيفة من أي وكل نوع  العملااللتحاق ب  منتمنعه    موظفا

 .ودائم ومستمر كامل  نحو على التحسن في املعقول  األمل نطاق  خارج الوقت ذلك نهاية

   يعد،  له املؤمن مع يسافر شخص أي أو له   من الدرجة األولى  قريب أو  له  املؤمن الشخص غير  ،شخص طبيب / ممارس طبي  
ً
 علمية بدرجة مؤهال

  له ومصرحفي الطب الغربي 
ً
 .  وجراحية طبية خدمات يقدم بأن ملهنتها /ملهنته الجغرافية املنطقة في قانونا

 هذاجدول الوثيقة والذي قام بتوقيع    في الوثيقة حامل بوصفه املدرج العمل صاحب أو  القانوني الكيان أو املسماة  الشركة حامل الوثيقة  

 .  املتعاقد له املؤمن الوثيقة. وهم الشركة معه وأبرمت املستند

الشروط    ،الحصر  وليس املثال سبيل على  ، لمث الوثيقة وتفاصيل املوجزة  واملعلومات الصادرة  الوثيقة مستندات كافة جدول الوثيقة  

والشروط   واالستثناءات والتمديدات املرفقة) التغطيات (والتغطية  والحدود املنافع /والتغطيات التأمين وقسط األحكامو 

 مالحق صادرة.   أي جانب إلى

 سبيل  علىو  ذلك في بما األجرة، مقابل  الركاب بنقل  له مرخص فرد  أو شركة تشغلهاتعمل بالدفع امليكانيكي  نقل وسيلة أي وسيلة النقل العامة  

 الترام أو  القطار أو السفينة أو املحلق القارب أو الحوامة  أو العبارة أو العربة أو الحافلة أو الطائرة  ،الحصر وليس املثال

 .  األرض تحت القطار أو

  / الحدود  النطاق 

افية   الجغر

  قالقل   أو  أهلية  اضطرابات  أو  حرب  بوجود  املعروفة  األماكن  باستثناء  ولكن  اإلقامة  دولة  خارج  السفر  أثناء  ساعة  24

  و  شركيسياو  كاراشايو  الشمالية أوسيتياو  إنغوشياو  داغستانو  الشيشان) روسياو  تشادو  أفغانستان إلى السفر باستثناءو 

  السلطة و   العراقو   إثيوبياو   إريترياو   برازافيل  -   الكونغوو   الكونغو  الديمقراطية  جمهوريةو   كولومبياو (  بلقاريا- قبردينو

 الشمالية  كورياو   نيجيرياو   النيجرو   ،وإسدود  السبع  بئر   ذلك  في  بما  إسرائيل،   وحدود(  وغزة   الغربية  الضفة)  الفلسطينية

وتم إرفاق ذلك في   التحديد وجه علىتوافق الشركة على ذلك  لم ما واليمن وسوريا السودان جنوبو   السودانو  الصومالو 

 تأمين مناسب مقابل ذلك.   طالجدول وتم فرض قس

 ،ة املتحد العربية اإلمارات قوانين  هو معترف به بموجب كما ، له املؤمن الشخص مع  شرعي زواج عقد لديه  الذي الشخص الزوج / الزوجة  

  (18) عشر الثمانية بين وعمره/عمرها
ً
.  70والسبعين ) عاما

ً
 ( عاما

 للشروط   الدفع  مستحقتحديده بأنه  والذي تم  تغطية لجدول الوثيقة    كل   بموجب  الدفع  املستحق  األقص ى  الحد  مبلغ مبلغ التأمين 
ً
وفقا

 واألحكام.  

 كانوا سواءص،  األشخا من ة )مجموعات(مجموع أو شخص ألي بعمل التهديد أو تحضير  أو عمل أي ياإلرهاب  عملال يشمل اإلرهاب  

رتكب الواقع  بحكم أو القانون  بحكم  منظمة )منظمات( أو حكومة )حكومات(  أي  عن بالنيابة أو  بمفردهم يتصرفون   وي 

 بحكم أو القانون  بحكم حكومة أي على التأثير نيةب ذلك في بما مشابهة، ألغراض أو عقائدية أو دينية أو  سياسية ألغراض

 والذي:   دولة ألي العامة من قسم أي أو العامة ترويع أو منها، سياس ي قسم  أي أو دولة ألي الواقع

 ينطوي على العنف ضد شخص واحد أو أكثر؛ أو ينطوي على إحداث الضرر باملمتلكات؛ أو   •

 يعرض حياة أي شخص، غير الشخص الذي يرتكب الفعل، للخطر؛ أو  •

 على الصحة أو السالمة العامة أو قسم منها؛ أو   يشكل •
ً
 خطرا

 إلكتروني.  مصمم لتشويش أو تعطيل نظام  •

نية إجرامية   تصاحبه أن يجب  الذيو  آخر شخص ملمتلكات به املصرح وغير  القانوني وغير  الخاطئ االستخدام أو االستحواذ السرقة

 منها بشكل دائم.   االستخدام أو املمتلكات لتلك الشرعية الحيازة  له الذي الشخص أو املالك حرمان نية أو األمانة لخيانة

  وليس له املؤمن بالشخص يرتبط  ال الذي الشخص الطرف الثالث / الغير  
ً
  شخصا

ً
 أو من الدرجة األولى   قريب أو الوثيقة  هذه  بموجب له مؤمنا

 . للمؤمن له سفر  رفيق أو مقرب عمل رفيق



 التاريخ نفس وفي الوجهة نفس  إلى معه للسفر الالزمة الترتيبات اتخذ أو له املؤمن الشخص معه يسافر الذي الشخص رفيق السفر  

 .  العامة النقل وسيلة نفس وعلى

 أو املجوهرات  أو واملرئية السمعية  الفوتوغرافي التصوير  معدات  أو اتالتلسكوبالنظارة املعظمة أو   أو الفرو  أو الساعات  القتنيات الثمينة 

 الصور  أو األثرية التحف أو الفنية األعمال أو كريمة أحجار أو معادن من املصنوعة البنود أو الكريمة األحجار أو املعادن

 .  املوسيقية األدوات أو املعدنية العمالت أو الطوابع مجموعات أو الفنية األعمال من ذلك غير  أو

 غير  أو معلنةمفتوحة    عدائية   أعمال أو سيادية لقوى  املسلح الصراع أو غرض ألي يحدث أكثر  أو دولتين بين بالقوة  نزاع الحرب  

 : بينها يوجد التي الدول  حالة أو معلنة

 انقطاع في العالقات السلمية؛ و   •

 .  السيادية صرح به من قبل السلطةنزاع عام بالقوة، كالهما م   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول المنافع  
 

 

 طوكيو بريفيليدج الوصف  القسم 

 

 )دوالر أمريكي(

 نهانسد اطوكيو 

 )فاميلي(

 )دوالر أمريكي(

 طوكيو اليت

 

 )يورو(

 طوكيو سوبريم

 

 )دوالر أمريكي(

 100,000 30,000 100,000 100,000 الحوادث الشخصية  1

مصروفات العالج الطارئ،   2

 واملصروفات املرتبطةواألخالء 

1,000,000 100,000 30,000 1,000,000 

 10,000 5,000 5,000 10,000 إعادة الرفات إلى الوطن 

 5,000 - 2,500 5,000 األمتعة الشخصية 3

 5,000 - 500 1,000 األموال الشخصية 

 500 500 500 500 فقد جواز السفر  4

 5,000 - - 5,000 اإللغاء والتقليص  5

 1,000,000 - 100,000 1,000,000 املسؤولية الشخصية  6

لكل  دوالر أمريكي  250  االختطاف  7

ساعة بحد أقص ى  

 دوالر أمريكي  10,000

لكل  دوالر أمريكي  250 - 100,000

ساعة بحد أقص ى  

 دوالر أمريكي  10,000

  3لكل دوالر أمريكي  50 تأخر األمتعة    8

ساعات بحد أقص ى  

 أمريكي دوالر  1,000

  3لكل دوالر أمريكي  50 - 100,000

ساعات بحد أقص ى  

 دوالر أمريكي  1,000

  4لكل دوالر أمريكي  50 تأخر رحلة الطيران      9

ساعات بحد أقص ى  

 دوالر أمريكي  1,000

  4لكل دوالر أمريكي  50

ساعات بحد أقص ى  

 دوالر أمريكي  1,000

  4لكل دوالر أمريكي  50 -

ساعات بحد أقص ى  

 دوالر أمريكي  1,000

 1,000 - - 1,000 التغيب عن املغادرة       10

 1,000 - - 1,000 التغيب عن رحلة الطيران املكملة         11

 200 - 200 200 السلب بالعنف  12

 1,000 - 300 1,000 احتيال بطاقة االئتمان   13

طيران  تكلفة تذكرة  الزيارة الرحيمة    14

على الدرجة  1واحدة 

 السياحية 

تكلفة تذكرة طيران  

على الدرجة  1واحدة 

 السياحية 

تكلفة تذكرة طيران   -

على الدرجة  1واحدة 

 السياحية 

الكمبيوتر املحمول الشخص ي /  15

 الكمبيوتر    

1,000 - - 1,000 

 5,000 - - 5,000 املساعدة القانونية      16

 5,000 - - 5,000 سند الكفالة        17

 100,000 - - - اإلرهاب  18

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحدود بالدوالر األمريكي  التمديدات االختيارية للمطالبة الواحدة  مبلغ التحمل 

 100,000 اإلرهاب دوالر أمريكي  50 2القسم 

 500 حزمة التزلج يورو  30 )طوكيو بازيك(  2القسم 

 300 تأخر معدات التزلج دوالر أمريكي  30 3القسم 

 300 معدات التزلج ساعات 4 9و  8القسم 

 150 التزلج مدرجإغالق  دوالر أمريكي  100 11القسم 

 150 اإلغالق بسبب االنهيار الجليدي دوالر أمريكي  50 13القسم 

 30 مبلغ التحمل ملعدات التزلج % من قيمة الكمبيوتر املحمول 10 15القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغطيات  
 



 الحوادث الشخصية   – 1القسم 

 

 سبب أي عن بعيدا ،التيو  عرضية بدنية إلصابةل العطلة مدة  أثناء له مؤمن أي تعرض إذا ،أدناه  الوارد املنافع جدول  في) املبينة املبالغ (املبين املبلغ دفع يتم

 ) عن تسفر ،آخر
ً
 واحدا

ً
( عما يلي:  12خالل عاما

ً
 شهرا

 

 الوفاة.   (1)

 والغير قابل لالسترداد في إحد (2)
ً
 في العين أو العينين والذي ال يمكن عالجه   ىالفقدان الكلي للبصر كامال

ً
أو كلتا العينين مما يجعل املؤمن له أعمى كليا

 بجراحة أو عالج آخر.  

 تا القدمين.  الفقدان الكلي بسبب البتر البدني أو الفقدان الكلي أو خسارة االستخدام الغير قابل لالسترداد ألحدى أو كلتا اليدين و/أو إحدى أو كل (3)

 ( والذي يمنع املؤمن له بالكامل من مزاولة أي مهنة. (3( و )2( و )1ي الدائم )بخالف كما هو منصوص عليه في املنافع )العجز الكل (4)

 

 الشروط  

 

 املطالبة تكون  أن وبعد. العجز مدة  نفس أو الحادث نفس فيما يخص(  4( إلى )1)لن يستحق دفع منفعة بموجب أكثر من بند واحد من البنود من   .1

 مسؤولية ةأي لشركةيسند ل ال له، الشخص املؤمن يخص فيما السداد واجبة وصارت عليها املوافقة تمت د( ق4( إلى )1من )البنود   أحد بموجب

 .الرحلة أثناء مدة  الشخص ذلك يخص فيما أخرى 

 

 عرف.  الكلي الدائم كما هو م  (، بعد إصدار شهادة من قبل حكم طبي بالعجز 4يستحق فقط سداد املنفعة بموجد البند ) .2

 

 أو الطائرة  على الشركة مسؤولية تتجاوز  ال ،الوقت  نفس في وسيلة النقل أو الطائرة  نفس على يسافر عليه مؤمن شخص من أكثر  وجود حال في .3

 .لهم األشخاص املؤمن عدد عن النظر بغض ،دوالر أمريكي 2,700,000/-حد وسيلة النقل بمبلغ  النقل وسيلة

 

 والصروفات الرتبطة  واألخالءمصروفات العالج الطارئ،   – 2القسم 

 

 يتم دفع تكلفة:  

 

 العالج الطبي والجراحي وعالج االسنان في حاالت الطوارئ  .1

 

التالي قد يتوقع بشكل معقول  الرسمي  والذي أن تأخر عالجه بعد يوم العمل    مستشفىالدخول الطارئ لل  تطلبتو   وحادث  مرض  عن  ناتجة  طبية  حالة

 لحياة أن ينتج عنه عجز 
ً
 ودائما

ً
 كبيرا

ً
 صحة والوظائف البدنية و/أو عضو من أعضاء الشخص املؤمن له.    وأا

  يتكبدها املؤمن له  والتي  
ً
خالل مدة التأمين خارج دولة اإلقامة كنتيجة مباشرة إلصابة بدنية عرضية أو مرض له أو اختطاف يحدث أثناء حتما

 في املستشفى.  طبي طارئ اإلجارة والتي يتطلب العالج 

 

 

 

 

 

 

 

 عالج االسنان  .2

 



( ساعة األولى عقب حدوث ضرر عرض ي لألسنان  48ألغراض هذه التغطية يعرف عالج األسنان بأنه "عالج األسنان الالزم خالل الثماني واألربعين )

 مستقبلية."  الطبيعية السليمة بقصد التخفيف األولي لأللم وأي عالج ضروري للحفاظ على هيكل األسنان من أجل إجراء عملية ترميم دائمة

 الواحد.  للسن  دوالر أمريكي  200/-دوالر أمريكي للشخص الواحد ملدة الوثيقة و 1,000/-الحد األقص ى لتكلفة عالج األسنان 

 

 إلى الوطن   الرفاتإعادة  .3

 

 لجد
ً
ول  نقل الجثمان أو الرماد ومصروفات الجنازة في حال حدوث الوفاة خارج دولة اإلقامة. يكون الحد األقص ى للمبلغ املستحق السداد وفقا

 املنافع املرفق والخطة املختارة.  

 

 الطبي   األخالء .4

 

 املتكبدة حتى املبلغ املحدد في الوثيقة مقابل: سوف تدفع الشركة التكاليف املعتادة واملتعارف عليها 

 

إذا لم يتوافر العالج الطبي الكافي في املكان الذي تعرض املؤمن له لإلصابة  مالئمةالطبي للمؤمن له إلى أقرب مستشفى أو منشأة طبية  األخالء (أ)

  أصبحالبدنية أو 
ً
 .   فيهمريضا

 

 األخالء الطبي للمؤمن له من املكان الذي يتلقى فيه العالج إلى:  (ب)

 

 مقر السكن الرئيس ي للمؤمن له؛ أو   إلىاملنشأة الطبية األكثر مالئمة األقرب  .1

 للمؤمن له.  مقر السكن الرئيس ي  .2

 

 يتم دفع املنافع ناقصة قيمة الجزء غير املستخدم من تذكرة السفر للذهاب والعودة. 

 

تغطية  في حال اختيار املؤمن له عدم العودة إلى مسكنه أو عدم نقله إلى منشأة طبية أخرى لتلقي العالج الطارئ املطلوب و/أو الجراحة، لن يتم

 النفقات الجارية بموجب الوثيقة وسوف تتوقف كافة املنافع.  

 

 

 األمتعة واألموال الشخصية  – 3القسم  

 

 يتم تعويض املؤمن له مقابل:  

 

تدى التي الشخصية واملتعلقات  املالبس من  له )والتي تتكون  املؤمن تخص التي باألمتعة الذي يلحق الضرر  أو الخسارة  (أ) حمل أو تر   في األمتعة والحقائق  ت 

 :مراعاة  مع مكروه،حادث  أي وقوع جراء العطلة مدة املماثلة( أثناء  واألوعية الشخصية

 

 دوالر أمريكي.   300/-بقيمة أو زوج أو مجموعة األقص ى ألي بند واحد  الحد مبلغ (1)

على معادن أو   تحتوي التي تشمل املجوهرات والفرو والبنود املصنوعة من أو  باملقتنيات الثمينة  دوالر أمريكي فيما يتعلق    500/ -اإلجمالي   الحد (2)

 واملرئية.  السمعية الفوتوغرافي التصوير معداتو والتلسكوبات والنظارات املعظمة أحجار كريمة والساعات 

 

 .  العطلةوقسائم االئتمان( خالل مدة  السفر وتذاكر والعمالت الورقية والشيكات السياحية النقدية األوراقخسارة األموال الشخصية )النقد أو  (ب)

 

 البلغ الستحق الدفع  

 



 القيمة السوقية الحالية مع األخذ في االعتبار خصم البلي والتمزق واالستهالك.  

 .  ا% من قيمته10بالنسبة للكمبيوترات املحمولة، يتم تغطية خطر السرقة فقط مع مبلغ تحمل بنسبة 

 

 خطر اإلهمال مستثنى من التغطية.  

 

 الستندات الطلوبة لتقديم مطالبة  

 

تخذ كافة الخطوات العملية السترداد  تاملعقولة في جميع األوقات للتأكد من سالمة ومراقبة األمتعة واألموال ويتعين عليك أن  االحترازية  اتخاذ التدابير    عليك  يتعين 

عاية الشركة الناقلة أو شركة النقل أو السلطات  املمتلكات املفقودة أو املسروقة. إذا تمت فقدانها أو سرقتها أو تعرضها للضرر في الوقت الذي كانت فيه تحت ر 

 مع توضيح كافة التفاصيل املتعلقة بفقدانها أو سرقتها أو تعرضها للضرر والحصول على تأكيد كتابي. أو الفندق، 
ً
وفي حال  يجب عليكم إبالغهم عن ذلك كتابيا

 ذلك و: باية شركة الخطوط الجوية، يجب إبالغها فقد أو سرقة املمتلكات أو تعرضها للضرر في الوقت الذي كانت فيه تحت رع

 الحادثة املتعلقة باملمتلكات.   بشأنالحصول على تقرير  .أ

 االحتفاظ بنسخة(.   معتقديم إشعار مطالبة كتابي رسمي لشركة الخطوط الجوية خالل الوقت املحدد املبين في شروط النقل الخاصة بهم. ) .ب

 الحقائب لتقديمها إذا كان سيتم تقديم مطالبة بموجب هذه الوثيقة. االحتفاظ بكافة تذاكر السفر وبطاقات  .ج

 االحتفاظ بإيصاالت البنود املفقودة أو املسروقة أو التي تعرضت للضرر إلثبات املطالبة.  . د

 ير كاتبي بخصوص فقد أو سرقة األمتعة و/أو األموال. ساعة من اكتشافها والحصول على تقر  24اإلبالغ عن الحادثة للشرطة املحلية خالل  . ه

 

 فقد جواز السفر   – 4القسم 

 

في الحصول على جواز سفر بديل   العطلةدفع تكلفة استبدال جواز السفر واملصرفات اإلضافية للسكن والسفر املتكبدة من قبل املؤمن له خالل مدة ت  

 كنتيجة مباشرة لفقد جواز سفر املؤمن له في الخارج.  

 

 للمنافع املبينة في جدول الوثيقة. 
ً
 تكون الحدود القصوى وفقا

 

 الستندات الطلوبة لتقديم مطالبة  

 

املعقولة في جميع األوقات للتأكد من سالمة ومراقبة األمتعة واألموال ويتعين عليك أن تتخذ كافة الخطوات العملية السترداد  االحترازية  يتعين عليك اتخاذ التدابير  

لسلطات  شركة النقل أو ااملمتلكات املفقودة أو املسروقة. إذا تمت فقدانها أو سرقتها أو تعرضها للضرر في الوقت الذي كانت فيه تحت رعاية الشركة الناقلة أو 

 مع توضيح كافة التفاصيل املتعلقة بفقدانها أو سرقتها أو تعرضها للضرر والحصول على تأ
ً
كيد كتابي. وفي حال  أو الفندق، يجب عليكم إبالغهم عن ذلك كتابيا

 فقد أو سرقة املمتلكات أو تعرضها للضرر في الوقت الذي كانت فيه تحت رعاية شركة الخطوط الجوية، يجب عليك: 

 الحادثة املتعلقة باملمتلكات.   بشأنصول على تقرير الح .أ

 االحتفاظ بنسخة(.   معتقديم إشعار مطالبة كتابي رسمي لشركة الخطوط الجوية خالل الوقت املحدد املبين في شروط النقل الخاصة بهم. ) .ب

 خصوص فقد أو سرقة األمتعة و/أو األموال. ساعة من اكتشافها والحصول على تقرير كاتبي ب 24اإلبالغ عن الحادثة للشرطة املحلية خالل  .ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإللغاء والتقليص   – 5القسم 



  

  له املؤمن يعد مبالغ وأياملدفوعة بالفعل )إذا كانت غير قابلة لالسترداد(    املالية  تعويض املؤمن له )أو ممثله القانوني( عن اإليداعات
ً
 مسؤولية عنها مسؤوال

غيت إذا تعاقدية،
 
و   لمصروفاتل تناسبي مبلغ فعد أو العطلة أل املتكبدة  أو   العطلة تقليص عبر  فقدت والتي االستخدام  أو لالسترداد القابلة غير املدفوعة 

 الضرورية إلعادة املؤمن له إلى دولة اإلقامة بسبب حدوث أي من الظروف التالية:  اإلضافية والسفر املسكن مصروفاتباإلضافة إلى 

 

   -الوفاة أو العجز )جراء اإلصابة البدنية أو املرض( الذي يلحق بـ : .أ

 املؤمن له.  (1)

 أي يشخص ينوي املؤمن له السفر معه أو يسافر معه.   (2)

األخ أو األبنة أو األبن( للمؤمن له أو ألي شخص ينوي املؤمن له السفر معه أو يسافر  أي قريب )الزوج أو الزوجة أو األم أو األب أو األخت أو   (3)

 معه.

 أي شخص ينوي املؤمن له السفر معه أو يسافر معه.   أو لهمنع السفر بسبب القيود الحكومية عقب انتشار وباء أو اختطاف املؤمن  .ب

  7في األيام السبعة  أو    رحلتك  أثناء  منزلك  في  سرقةحادثة    بعدحضورك    الشرطة  تطلبأن    أو  للسكن  صالح  يجعله غير   ملنزلك  عرض يحدوث ضرر   .ج

 التي تسبقها.  

 إل  املطار إغالق . د
ً
 . الوصول  أو املغادرة  في مطار الحكومة خطارنظرا

 

 فيما يتعلق بالظروف أعاله: 

 يجب أن يحدث البندان )أ( و )ب( بعد قبول الطلب ودفع قسط التأمين.   .1

سجل.  .2  يجب توثيق )أ( من قبل ممارس طبي م 

 

 

 السؤولية الشخصية   – 6القسم 

 

 بدفعها كتعويض خالل
ً
 قانونيا

ً
مدة التأمين عن أي مطالبة   تقوم الشركة بتعويض املؤمن له حتى الحد املبين أدناه عن جميع املبالغ التي يصبح املؤمن له ملزما

   -فيما يتعلق بالوقوع العرض ي ملا يلي:  األصليسبب واحد للأو سلسلة من املطالبات الناشئة عن أي حدث واحد أو مصدر 

 

فرد    اإلصابة البدنية أو الوفاة أو مرض أو اعتالل أي شخص غير الشخص املؤمن له أو أي شخص من موظفيهم أو قريب من الدرجة األولى أو أي .أ

 املؤمن له.   عائلةمن أفراد 

سيطرة أو سلطة أي شخص مؤمن له، أو قريب من الدرجة األولى، أو أي من موظفيهم أو أي عضو  فقدان أو ضرر ممتلكات ال تعود وليست تحت   .ب

 من أعضاء عائلتهم بخالف أي من املقيمين في سكن مؤقت لقضاء العطلة ولكن فيما يتعلق بإشغالك )وليس امللكية( أثناء مدة العطلة.  

  

 الستندات الطلوبة لتقديم مطالبة  

 

الخطابات واألوامر واالستدعاءات واإلجراءات   كافة تقديم للشركة  ة و ي حادث قد يؤدي إلى تقديم مطالبأل إشعار كتابي فوري مع التفاصيل الكاملة  .أ

 الشركة.   املتخذة بمجرد استالمها. عدم اإلقرار بأي مسؤولية أو دفع أو عرض دفع أو الوعد بدفع أو التفاوض في أي مطالبة دون موافقة كتابية من

شركة يحق للشركة، بناء على رغبتها، بتولي الدفاع باسم املؤمن له في ألي مطالبة أو تعويض أو أضرار أو بخالف ذلك ضد أي طرف ثالث. يكون لل .ب

ية واملساعدة التي أو إجراءات أو في تسوية أي مطالبة وسوف يقدم املؤمن له للشركة كافة املعلومات الضرور الحرية الكاملة في إجراء أي مفاوضات 

 قد تحتاجها الشركة. 

 شروط وأحكام هذه الوثيقة.  لفي حالة وفاة املؤمن له، فستكون هناك حماية بموجب هذه التغطية ملمثليهم القانونيين شريطة امتثال ذلك املمثل  .ج

 

 

 

 االختطاف    – 7القسم 



 

 حتى  
ً
 يوميا

ً
طوال مدة االختطاف الذي يتسبب في    ،والذي يخضع ألي مبلغ تحمل  ،املوضح في جدول الوثيقةمبلغ الحد األقص ى  تدفع الشركة للمؤمن له بدال

 الرحلة املؤمن عليها.   تعطيل

 

 ال يغطي هذا القسم ما يلي:  

 

ريك األعمال املقرب له أو رفيقه في السفر قد شارك في أنشطة يمكن أن يتوقع منها زيادة أي مطالبة يكون الشخص املؤمن له أو قريبه من الدرجة األولى أو ش

 خطر االختطاف.  

 

 تأخر األمتعة     – 8القسم 

 

، في حال أن أخرت وسيلة النقل العامة أمتعة املؤمن له والذي يخضع ألي مبلغ تحمل ،ملؤمن حتى مبلغ الحد األقص ى املوضح في جدول الوثيقةاالشركة تعوض 

   -املسلمة أو وضعتها في مكان خطأ بشكل مؤقت، عند الوصول إلى الوجهة املقررة في الخارج، مقابل ما يلي:

 

 . الضروريةالتكاليف الفعلية للمشتريات الطارئة للمالبس أو األدوية أو أدوات التجميل  .1

 

 ود التالية: مع مراعاة الشروط والقي

أيام بعد وقت الوصول    4ال ينظر في مطالبات املالبس الضرورية أو املستلزمات التي تم شراؤها نتيجة تأخر األمتعة إال إذا تم شرائها في غضون   .أ

 الفعلي إلى الوجهة املقررة.  

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

   -ال يغطي هذا القسم ما يلي:

 

 الواد الرسلة بالبريد أو الشحن بشكل منفصل.  و أو الهدايا التذكارية والبنود  لهأي أمتعة لم تكن على نفس وسيلة النقل العامة للمؤمن  (1)

 أي خسارة أخفق الؤمن له في تقديم إيصاالت الشراء الخاصة بشراء البنود والستلزمات الطارئة.  (2)

 لم يتم إثباتها بموجب تأكيد كتابي من وسيلة النقل العامة بشأن عدد ساعات التأخير وسببه.  أي خسارة  (3)

عن العصيان السلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو السلطة الغتصبة أو اإلرهاب   ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،الخسارة الناتجة (4)

اللوائح  أو  الصحي  الحجر  بموجب  التلف  أو  االحتجاز  أو  اقعة  الو تلك  الدفاع ضد  أو  مكافحة  أو  لنع  الحكومية  السلطات  تتخذه  إجراء  أو 

 أو خطر السلع املحظورة أو النقل غير القانوني أو التجارة غير القانونية.  الجمركية أو الصادرة بأمر أي حكومة ذات سلطة عامة

 

 تأخر رحلة الطيران      – 9القسم 

 

الوثيقة في املبين  األقص ى الحد مبلغ حتى   له لمؤمن ل الشركة تدفع  له املؤمن  اتخذ   التي العامة، النقل وسيلة أن حال في ، مبلغ تحمل أي مراعاة  مع ،جدول 

 حدوث نتيجة له املؤمن للشخص األصلي السير  خط في  املحدد الوصول  أو املغادرة  وقتعن   تأخرت قد عليها، املؤمن  رحلتها /رحلته في عليها للسفر الترتيبات

طل  .إجراء نقابي أو إضراب أو السيئة الجوية األحوال نتيجة أو العامة النقل وسيلةل كهربائيو/أو  ميكانيكي ع 

 

 

 

 

 من إما: 
ً
 تحسب مدة التأخير بدءا

 



 املقدم للمؤمن له، حتى وقت املغادرة الفعلي:  في خط السير املحدد  لوسيلة النقل العامةاملقرر  ر في املغادرة من وقت املغادرة األصلي ييحسب التأخ .1

 

 لوسيلة النقل العامة األصلية؛ أو   (أ)

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

 

 ر في الوصول من وقت الوصول األصلي املقرر لوسيلة النقل العامة املحدد في خط السير املقدم للمؤمن له، حتى وقت الوصول الفعلي:  ييحسب التأخ .2

 

 لوسيلة النقل العامة األصلية؛ أو   (أ)

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

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

   -: ال يغطي هذا القسم ما يلي

 

 له.   الؤمن رحلةحجز  قبل معلنة أو  حدوثها متوقع أو  قائمةسواء كانت  له رحلة الؤمن ل  ذي الصلة ر يتأخ الأي ظروف تفض ي إلى  (1)

 

ل  عن  تنجم  خسارة أي (2) التأخر  لتسجيل الدخول أو   الطلوب الوقت عن  متأخر وقت  في  الوصول  أي (اليناء  أو  الطار إلى  له لمؤمن الوصول 

 .  ) السيئة الجوية األحوال أو العامة النقل وسيلة موظفي إضراب جراءالوصول التأخر  عدا  فيما ،تسجيل الحجز

 

 . الصلة ذات األخرى  الؤسسات أو  السفر وكالة أو الطيران شركةمن قبل تأكيدها يتم  لم الرحالت جداول بالتغييرات في   تتعلق خسارة أي (3)

 

 لوقف مماثلة مؤسسة أي أو الدني الطيران هيئة أو اليناء هيئة  تطلبهالذي  و  الطائرة أو السفينة أو القطار أو العربة تسببه الذي ريالتأخ (4)

 .  عليها الؤمن رحلتك

 

  القررة  الغادرة أوقات جانب إلى وسببه  التأخير ذلك  ساعات عدد بشأن العامة  النقل  وسيلة من كتابي تأكيدلم يتم اثباتها بموجب  خسارة أي (5)

 تسجيل دخول المؤمن له.  قيد وتأكيد والفعلية
 

 التغيب عن الغادرة       – 10القسم 

 

 املحلي العام النقل  ومصروفات والوجبات الهاتفية واملكاملات املسكن مقابل وذلك جدول الوثيقة   في املبين  األقص ى الحد مبلغ حتى له املؤمن الشركة تعوض

 في) العامة النقل وسيلة مغادرة  وقت فاته (جدا  متأخرا املغادرة  نقطة إلىله   املؤمن وصل أن حال في ،عليها املؤمن رحلتها /رحلتهملواصلة   والضرورية اإلضافية

 :يلي ما نتيجة العودة  أو املغادرة  رحلة إما

 

طل حدوث أو الجو سوء أو نقابي  إجراء او إضراب بسبب له املؤمن عليها يسافر  التي العامة النقل خدمات تأثر (1)  .  ميكانيكي ع 

طل أو حادث في له املؤمن فيها يسافر التي املركبة تضرر  (2)  .ع 

 

 

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

   -: ال يغطي هذا القسم ما يلي

 



  ن له. الؤم  لرحلة القرر  الغادرة وقت قبل معلنا أو متوقعا  أو  قائما النقابي اإلجراء او اإلضراب كان إذا خسارة أي (1)

 الطريق على  للسير تصلح  حالة في او جيدة ميكانيكية حالة في الركبة لم تكن إذاله،    الؤمن فيها يسافر التي  للمركبة عرض ي عطل  أو  ضرر  أي (2)

 .اإلهمال نتيجة

 .  الروري  االزدحام نتيجة أو الغادرة نقطة إلى للوصول  وقت كاف إتاحة إخفاق الؤمن له في عن  تنجم خسارة أي (3)

 أو له الؤمن  الشخص  فيها يسافر  التي الركبة تعطلت إذا ،السياراتقطر  شركة تصليح أو   منكتابي   تأكيدلم يتم اثباتها بموجب   خسارة أي (4)

 .حادث في تضررت

 

       التغيب عن رحلة الطيران الكملة  – 11القسم 

 

لشراء   واإلضافية والضرورية  املعقولة املصروفات  مقابل  ، مبلغ تحمل أي مراعاة  مع ،جدول الوثيقة في املبين األقص ى الحد مبلغ حتى  له املؤمن الشركة تعوض

 عن ،عليها املؤمن الرحلة أثناء العامة النقل  وسيلة بسبب ،من جانبه/جانبها خطأ  أي ودون  متوقع غير  نحو على له املؤمن  تأخر أن حال في ،بديلة  طيران  تذكرة 

  إلى  للوصول  املكملة الطيران رحلة له املؤمن على تفوت أن في يتسبب  مما ،له للمؤمن األصلي السير  خط في محددة  هي كما واحدة،  مكملة طيران برحلة اللحاق

 له.   للمؤمن األصلي السير  خط في محددة  هي كما ،النهائية الوجهة

 

 

 مع مراعاة الشروط والقيود التالية: 

 

 مدة  قبل وليس املقررة   املغادرة  قبل  األقل  علىساعة  ن  ي ( أربع وعشر 24) غضون  في  مقابلها دفع أو حجزت قد  السفر  تذكرة  أو النقل  وسيلة تكون  أن (1)

  .التأمين

 .نفسها العام النقلوسيلة وصول  تأخرأو  مغادرة  تأخر مقابلفقط إما ب يطالب أن له للمؤمن يمكن (2)

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

 ال يغطي هذا القسم ما يلي:  

 

 تكون   أن قبل علنةمم  أو متوقعة أو قائمة تعد التي ،عليها الؤمن الرحلة  أثناء ،الكملة الطيران حلةلر التأخير ذي الصلة   إلى تفض ي ظروف أي (1)

ِجَزت قد عليها الؤمن الطيران رحلة  .  حم

لتسجيل   الطلوب الوقت عن متأخر وقت في الوصول  )أي  الكملةميناء الرحلة    أو  مطار   إلى  له لمؤمن الوصول التأخر ل عن  تنجم  خسارة أي (2)

 .  ) العامة النقل وسيلة موظفي  إضراب جراءالوصول التأخر  عدا فيما ،الحجزالدخول أو تسجيل 

 .  الصلة ذات األخرى  الؤسسات أو السفر  وكالة أو الطيران شركةمن قبل  تأكيدها يتم  لم التي الرحالت جداول بالتغييرات في   تتعلق خسارة أي (3)

 العامة النقل وسيلة  أو شركة سياحة   أو سفر وكالةتدفعها أو تردها    آخر أو   حكومي  برنامج أو أخرى   تأمين خطةأو ظروف تغطيها أي   خسارة أي (4)

 .  آخر  خدمات مقدم أي أو

 لوقف مماثلة مؤسسة أي أو الدني الطيران هيئة أو اليناء هيئة  تطلبهالذي  و  الطائرة أو السفينة أو القطار أو العربة تسببه الذي ريالتأخ (5)

 ؛ عليها الؤمن رحلتك

دمها  بديلة خدمة ألي له الؤمن رفض (6)
م
 .  العامة النقل وسيلة تق

ثبت لم خسارة أي (7)
م
 .  الصلة ذات اإليصاالت جانب إلى التأخير ذلك  سبب بشأن العامة النقل شركة من خطي  بتأكيد ت

 ( ثالث ساعات. 3)الذي يقل عن  الكمل الطار  في الكملة الطيران رحلةوقت انتظار   (8)

 

 السلب بالعنف   – 12القسم 

 

عنيف وتهديدي على    في حالة السلب الذي ينطوي على هجومجدول الوثيقة،  حتى مبلغ الحد األقص ى املبين في  املبلغ النقدي الذي سرق  له  لمؤمن  لالشركة    تدفع

 عالج طبي فوري. تتطلب  بدنيةفي إصابة  أثناء الرحلة املؤمن عليها، مما يتسبب لهاملؤمن 



 

 مع مراعاة الشروط والقيود التالية:

 

 إثبات الخسارة بموجب تقرير كتابي من ممارس طبي مؤهل.   (أ)

 عن  جب  اثبات الخسارة بمو  (ب)
ً
  املسروق   املبلغ النقديتقرير كتابي من الشرطة أو السلطة املناسبة موضحا مكان االعتداء وتاريخه ووقته بالضبط فضال

 . إلى شهادة الشهود باإلضافة

ومبلغه إلى جانب وقت    املصرفي تبين تاريخ السحب  الحساب  نسخة من كشف، يتم تقديم  إذا كانت املبالغ النقدية مسحوبة من ماكينة الصراف اآللي (ج)

 .  السحب

 .شركة التأمينبناًء على طلب  ، وتقدير التعويض املطالبةلتقييم ضروريا  شركة التأمين ، تعتبره أي مستند آخرتقديم  (د)

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

 ال يغطي هذا القسم ما يلي:  

 

أو شركاء العمل القربون أو رفيق    األقارب من الدرجة األولى  أو غير مباشر   بالعنف الذي يحدثه على نحو مباشر أي خسارة تقع جراء السلب   (1)

 .  السفر

 

عن العصيان السلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو السلطة الغتصبة أو    ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  أي خسارة أو ضرر ينتح، (2)

اقعة أو االحتجاز أو التلف بموجب الحجر الصحي أو الل وائح  اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطات الحكومية لنع أو مكافحة أو الدفاع ضد تلك الو

 أو خطر السلع املحظورة أو النقل غير القانوني أو التجارة غير القانونية.  الجمركية أو الصادرة بأمر أي حكومة ذات سلطة عامة

 

 احتيال بطاقة االئتمان    – 13القسم 

 

أو بطاقة الخصم    أو سرقة بطاقة االئتمان   فقد ، في حال  مبلغ تحملمع مراعاة أي    ،جدول الوثيقةحتى مبلغ الحد األقص ى املبين في    له تعوض الشركة املؤمن  

الثالث على نحو احتيالي مستخدما بطاقة  أجراها الطرف التي باملعامالتوذلك فيما يتعلق  عليها،الرحلة املؤمن  من قبل أي طرف ثالث أثناء لهالخاصة باملؤمن 

  .االئتمان أو الخصم املسروقة

 

البطاقة، أيهما بفقد أو سرقة  بحد أقص ى أو حتى إخطار البنك  ( ثمانية وأربعين ساعة  48)وتبدأ التغطية من لحظة حدوث أول معاملة احتيالية وتستمر ملدة  

 
ً
 .يحدث أوال

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

 ال يغطي هذا القسم ما يلي:  

 

. 18دون سن الثمانية عشر )الؤمن له  (1)
ً
 ( عاما

أو    أي خسارة أو ضرر ينتح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن العصيان السلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو السلطة الغتصبة (2)

اقعة أو االحتجاز أو التلف بموجب الحجر الصحي أو الل ائح  و اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطات الحكومية لنع أو مكافحة أو الدفاع ضد تلك الو

 الجمركية أو الصادرة بأمر أي حكومة ذات سلطة عامة أو خطر السلع املحظورة أو النقل غير القانوني أو التجارة غير القانونية. 

 أو الزود الالي أو مزود آخر.  صاحب العمل ردها  ي دفعها أو خاص أو التي ي  برنامج أو أخرى  تأمين خطةأو ظروف تغطيها أي   خسارة أي (3)

 .  بتلك الخسارةمن الشرطة  على بالغ  يتم الحصول  من وقوع الحادث ولم  ( ساعة  24وعشرين )في غضون أربع  بها  الشرطة  يتم إبالغ  أي خسارة لم   (4)

 .  حدثت السرقة في عهدتها من وسيلة النقل العامة التي  كتابيتأكيد  يتم إثباتها بموجب أي خسارة لم  (5)



.  بلد اإلقامة حصري الطالبات الناجمة عن رحلة داخل  (6)
ً
 ا

   . السروقةالفقودة أو البالغ النقدية الوجودة في املحفظة  (7)

 .  البطاقات منتهية الصالحية أو اللغية أو السحوبة (8)

عدم  يجب عليه  بطاقة االئتمان أو الخصم السروقة و أو استعادة  تأمين سالمة  إلجراءات االحترازية االعتيادية لالكافة    لهعدم اتخاذ الؤمن   (9)

اقبةغير مؤمنة أو دون تركها   . يمكن للعامة الوصول إليه في أي وقت في مكان مر

رك دون   (10)
م
اقبةبطاقات االئتمان أو الخصم السروقة عندما تت اقبة   في مكان عام أو في مركبة غير مقفلة أو في مركبة متروكة دون   مر دون أي  ب   مر

 .  شخص داخلها

 . حراسة المتلكاتالسرقة التي تتم جراء عدم  (11)

  السفر. العمل الرقبين أو رفيق  شركاءأو قبل األقارب من الدرجة األولى   السرقة التي تتم على نحو مباشر أو غير مباشر من (12)

 .  الخداعالسرقة عن طريق  (13)

 

    الزيارة الرحيمة  – 14القسم 

 

عليها واحتجازه في  مرض أثناء الرحلة املؤمنللإلصابة أو  له ل  املؤمنتعرض  حال   في  ،جدول الوثيقةحتى مبلغ الحد األقص ى املبين في    لهالشركة املؤمن    تعوض

 ذهاب  (1واحدة )  تذكرة طيران ما يلي: أجرة  أيام متتالية، مقابل  ( ستة  6)املستشفى ملا يزيد عن  
ً
  وإياب  ا

ً
أو    من الدرجة األولى  األقاربعلى الدرجة السياحية ألحد  ا

أو البقاء معه أو رعايته أو  لهاملؤمن  ، بقصد السفر إلى مارس الطبيملطبية نصيحة بناًء على كون مطلوبة ت  التي، والذي/شريك مقرب في العمل أو ممرضة مؤهلة

 . مرافقته

 

 مع مراعاة الشروط والقيود التالية: 

 

 مؤمن عليها. ( 1واحدة )هذه التغطية مرة واحدة فقط خالل أي رحلة يمكن استخدام  (1)

 يجب أن يوافق ممارس طبي ويوص ي بهذه التغطية.  (2)

 

 

 الكمبيوتر املحمول الشخص ي / الكمبيوتر     – 15القسم 

 

 أو الخسارة  حالة  في التصليح  أو االستبدال  تكلفة مقابل  ،مبلغ تحمل أي مراعاة  مع ،الوثيقة  جدول  في املبين األقص ى الحد مبلغ حتى له املؤمن الشركة تعوض

 :التالية الشروط والقيود مراعاة  مع ،عليها املؤمن الرحلة أثناء له املؤمن ايحمله أو خصالضرر للكمبيوترات املحمولة التي ت

 

ل  ،للشركة يجوز  (1)  
ً
لبلي  نتيجة ا  املستحق البدل مراعاة  مع  ،تصلحه أو السابق هوضع  إلى تعيده  أو الكمبيوتر املحمول   مقابل تدفع  أن  ،خيارهاوفقا

 ؛ والتمزق واالستهالك 

 خسارة كلية. البند  أن لو كما املطالبةيتم التعامل مع  ،االقتصادي لتصليحغير قابل ل تالف بند أي أن ثبت إذا (2)

 

 

 

 مع مراعاة االستثناءات التالية:  

 

 ال يغطي هذا القسم ما يلي:  

 

 .  السلطات أو السؤولين من  غيرهم أو  الجمارك استحواذ او مصادرة جراء الخسارة عن  تنجم مطالبة أي (1)

 .  الغامض االختفاء أو مفسرة غير خسارة أي  (2)



 الظروف أو الفطريات أو  العفن  أو الهوام أو التآكل أو التعفن   أوأو الحشرات    التدريجي التدهور   أو  التمزق   و أ البلي   يسببه ضرر  أو خسارة أي (3)

 استخدام سوء أو تعطل أو انبعاج أو خدش أو تصليح أوتعديل  أو صباغة أو تنظيف أو تجفيف أو تسخين  عمليه أو  الضوء فعل أو الجوية

 . عنها الناتج الضرر  أو  الخسارة أو معيبة مواد استخدام أو التصميم أو الصنعية في الخطأ أو

أو    أي خسارة أو ضرر ينتح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن العصيان السلح أو التمرد أو الثورة أو الحرب األهلية أو السلطة الغتصبة (4)

اقعة أو االحتجاز أو التلف بموجب الحجر   الصحي أو اللوائح  اإلرهاب أو إجراء تتخذه السلطات الحكومية لنع أو مكافحة أو الدفاع ضد تلك الو

 الجمركية أو الصادرة بأمر أي حكومة ذات سلطة عامة أو خطر السلع املحظورة أو النقل غير القانوني أو التجارة غير القانونية. 

 .  منفصل نحو على الشحن أو  بالبريد أرسلت التي أو  له للمؤمن العامة النقل وسيلة نفس  على تكن لم التي بالمتلكات يلحق ضرر  أو خسارة أي (5)

 . سيطرته تحت أو له الؤمن عهدة في وليست عليها مؤمن رحلة الكمبيوترات املحمولة أثناء النقل العابر أو تسجيل الدخول في (6)

 أي خسارة أو ضرر يحدث أثناء شحنها بوصفها حمولة أو بموجب بوليصة شحن.   (7)

 أي خسارة أو ضرر يعاود بعدها الجهاز العمل على نحو طبيعي بعد أن يصلحه أي طرف ثالث دون أي تكلفة إضافية يتكبدها الؤمن عليه.   (8)

 .  مركبةأي خسارة للممتلكات عند تركها دون حراسة في مكان عام أو في  (9)

أو تقليل الخسارة أو الضرر إلى    سالمة أجهزة الكمبيوتر املحمول الخاصة به/بهابغية تأمين    للتدابير االحترازية العاديةدم اتخاذ الؤمن له  ع (10)

 تركها غير مؤمنة أو دون حراسة في مكان يمكن للعامة الوصول إليه.   عدم عليه وال يجب الحد األدنى،  

 وتر.  يأي خسارة للبيانات السجلة على أجهزة الكمب (11)

لذلك    اكتشافه فور  كتابيايتم اإلبالغ عنه   لم ما عامة،ال  نقلوسيلة ال أو فندق  حيازة في وجودها أثناء بالمتلكات يلحق ضرر  أو خسارة أي (12)

ب و  ساعة وعشرين أربع (24)  غضون  في العامة النقل وسيلة أو لفندقا التعلقة  تقرير بشأن الحادثة    وقوع  حال في المتلكاتالحصول على 

 .  الطيران خطوط أحد  على الحادثة

لغ لم  خسارة أي (13) بالغ من  يتم الحصول على   ولم اكتشافها من  ساعة وعشرين أربع  (24)  غضون  في  العامة  السلطة أو املحلية الشرطة بها تبم

 الشرطة بشأنها.  

ثبت لم ضرر  أو خسارة أي (14)  .  حيازتها في الضرر  أو الخسارة وقعت متى، العامة النقل وسيلة من  خطي بتأكيد يم

ثبت لم ضرر  أو خسارة أي (15)  .  الصلة ذات واإليصاالت الحقائق وبطاقات السفر تذاكرموجب ب  يم

 . أخرى  تأمين وثيقة / شهادة بموجب عليه مؤمن  ضرر  أو خسارة أي (16)

 لم:  ما ،حراسة دون  التروكةألجهزة الكمبيوتر املحمولة  الضرر  أوة الخسار  (17)

رك (أ)
م
 .  عليها الؤمن الطيران رحلة طوال القفل مسكنك في تت

رك ( ب)
م
 . باإلكراه الدخول  على مادية أدلة تقديم وعقب الطائرة في  القفلة الغطاة األمتعة منطقة أو  القفل سيارتك صندوق  في تت

التنزيل من    الثال سبيل علىو  ذلك  فيالخبيثة )بما   والشفرة برامج الحاسوب  من  تنشأ  عيوب  أو مشكالت لديها التي الكمبيوتر املحمولة أجهزة (18)

 برامج الحاسوب تلك(.  

 

 الساعدة القانونية      – 16القسم 

 

 االحتجاز أو الزائف االعتقال حال في املتكبدة  الضرورية القانونية باملصروفاتمقابل  جدول الوثيقة في املبين  األقص ى الحد مبلغ  حتى له املؤمن  الشركة تعوض

 . عليها املؤمن الرحلة أثناء له املؤمن للشخص  أجنبية أو حكومية سلطة أي من الخاطئ

 

 

 

 

 

   الشروط 

 

  وفي حال اإلخفاق في ذلك لن تدفع أي مستحقات   مسبًقا،  التأمين  شركة  استشارة   دون   نفسه  تلقاء  من  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  عن  االمتناع  له  املؤمن  على  يجب

 .بموجب هذه التغطية

 



 سند الكفالة         – 17القسم 

 

 إطالق لضمان  القضائية السلطات تطلبهالذي  و   املتكبد الكفالة بسند يتعلق فيما جدول الوثيقة في املبين األقص ى الحد مبلغ حتى له املؤمن الشركة تعوض

 والشروط  القانونية  ألحكاملإلخالل با  متعمد قصد دون  عليها املؤمن الرحلة أثناء له  املؤمن ارتكبه  الذي التعدي أو املخالفة عقب الحجز من املؤقت السراح

 .سلفة نقديةللدولة التي يزورها وسوف يتم اتاحة املبلغ الضروري في شكل  الحالية اإلدارية

 

 تم دفعه كسلفة مقدمة قابل لالسترداد:  يإن مبلغ سند الكفالة الذي 

 

 بمجرد رده في حال إلغاء اإلجراءات القضائية أو التبرئة؛ أو   (1)

 من تاريخ صدور قرار املحكمة الذي يصبح قابل للتنفيذ في حال صدور عقوبة.  15خالل  (2)
ً
 يوما

 

 تاريخ الدفع.    وفي جميع األحوال، خالل ثالثة شهور من

 

 الحصول على التمديدات التالية فقط بموجب الوثائق التالية فقط:  اختيار يمكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمديدات 

 
 طوكيو سوبريم وطوكيو فاميلي( لخطة اإلرهاب )اختياري( )متوفر  -1

 . وثيقة التأمين الخاصة بك جدول في  ويظهر يسري هذا القسم فقط إذا تم دفع قسط التأمين املناسب 

 الشخص املؤمن له تقديم مطالبة: يكون باستطاعةالتالية قبل أن الثالثة املحفزات يجب حدوث 



 .  وقوع حادث إرهابي فعلي -1

 على حياة املؤمن له -2
ً
شكل هذا الحادث اإلرهابي خطرا  . ي 

 . الوثيقة جدول في  ويتم ذكره ليتم تغطيته  التمديدهذا  الحصول على يجب أن يختار العميل -3

 

 يغطيه التأمين الخاص بك ما 

 

  له لشخص مؤمن  الذي يلحق با  ضرر ال خسارة أو  ال أو  اإلصابة  هذه الوثيقة لتشمل   بموجباملسؤولية الشخصية، تمتد التغطية املقدمة    -   (6باستثناء القسم )

 .أحد املارة األبرياء بوصفهعمل إرهابي بفعل 

ا فيه.  محددفي مكان متواجد " أي شخص أحد املارة األبرياءهذه الوثيقة، يقصد بعبارة "ألغراض 
ً
 بالصدفة عند حدوث عمل إرهابي، ولكنه ليس متورط

 

 . لهؤمن املشخص لل ريكي دوالر أم100,000/-يتجاوز  ولكن الالحد: حد القسم الذي يتم بموجبه تقديم املطالبة 

 

 

 االستثناءات: 

 ال تدفع الشركة أي تعويض:  

  تم تضمينه في جدول الوثيقة. لم ي و اإلرهاب اختيار الحصول على تمديد إذا لم يتم  .أ

 وجهة سفر الؤمن له.اندالع اإلرهاب في هذه الوثيقة وحجز السفر بعد شراء إذا تم  .ب

 في الدينة التوجه إليها و/أو الغادر منها الؤمن له.  رهابي  اإل هجوم الما لم يحدث  .ج

 يوًما قبل تاريخ الغادرة. 30في غضون الؤمن ضده   باإلرهايحدث ما لم  .د

استخدام أو التهديد    و أإذا كان ذلك نتيجة ألي عمل إرهابي تضمن نشر مرض جرثومي أو مواد كيميائية أو بيولوجية معدية أو ملوثة أخرى   .ه

 باستخدام أي جهاز نووي أو مادة مشعة.

 ذا الصلة. الجدول بموجب الشروط واألحكام الطبقة على صحيحة مطالبة يتم تقديم إذا لم  . و

 التأمين.  مدةدوالر أمريكي ألي شخص مؤمن عليه خالل  100,000/- لسؤولية اإلجمالية بموجب وثيقة التأمين هذه مبلغ في حال تجاوزت ا .ز

 السؤولية الشخصية. - 6يتم استثناء أي مسؤولية بموجب القسم  .ح

 

طبق أيًضا على قسم و  الشروطقسم و يرجى الرجوع إلى قسم االستثناءات العامة 
م
 . ما سبقالطالبات التي ت

 

 

 

 

 تغطية الرياضات الشتوية

 التغطية  



 حزمة التزلج 

 

 والتي تم دفعها وال يمكن استردادها من أي مكان آخر إذا:  ة بكالخاصفي اإلجمالي مقابل تكاليف حزمة التزلج املبلغ املوضح في ملخص التغطية تدفع الشركة 

 

 إلغاء الرحلة أو تقليص مدتها. يتعين -أ

 يستطيع املؤمن له ممارسة التزلج بسبب إصابة أو مرض أثناء الرحلة.  ال - ب

 

 االستثناءات 

 والتقليص على هذا التمديد كذلك. إللغاء  ا - 5القسم بموجب تطبيق كافة االستثناءات املطبقة 

 على هذا التمديد كذلك. املرتبطةمصروفات العالج الطارئ واملصروفات  – 2تطبيق كافة االستثناءات املطبقة بموجب القسم 

 

 تأخر وصول معدات التزلج  

 

املعدات الخاصة باملؤمن له بشكل مؤقت  أو سرقة في اإلجمالي مقابل استئجار معدات تزلج بديلة في حال فقد املبلغ املوضح في ملخص التغطية تدفع الشركة 

 وصولهم إلى وجهتهم.   موعد منساعات  6الخارجية ألكثر من رحلتهم أثناء 

 

 االستثناءات 

 

 على هذا التمديد كذلك.األمتعة الشخصية  - 3تطبيق كافة االستثناءات املطبقة بموجب القسم 

 

 معدات التزلج

 

لها مسؤوليتها قانوًنا( وبطاقة  له/معدات التزلج )بما في ذلك معدات التزلج التي يتحمل املؤمن  في اإلجمالي مقابل  املبلغ املوضح في ملخص التغطية  تدفع الشركة  

 أثناء الرحلة. الفقدالتزلج التي تعرضت للتلف أو السرقة أو 

 

 سواء كانت مملوك، املنافعفي جدول  لمبلغ املوضحللكل بند واحد كما يوجد حد 
ً
 شترك أم ال.بشكل م    ا

 

 

 

 ملحوظة: 

 يحق للشركة أن تقرر إما دفع :  



 . البنودتكلفة إصالح  (أ)

 ؛لها مكافئة ببنود أخرى استبدال املتعلقات  (ب)

 خصم مبلغ مقابل البلى وفقدان القيمة.سوف يتم . البنودلفة استبدال بالنسبة لتك (ج)

 

 االستثناءات 

 حراسة.  بدون  كرافاناألشياء املفقودة من مركبة أو مقطورة أو  .1

 حراسة.يتركه املؤمن له في األماكن العامة بدون بند أي  .2

 على هذا التمديد كذلك. األمتعة الشخصية  - 3كافة االستثناءات املطبقة بموجب القسم تطبق  .3

 

 التزلج  مدرجإغالق 

 

حجوز مسبًقا، بسبب  املؤمن له املالجليد في منتجع تزلج لوح أو التزلج على على الجليد ، وذلك إذا لم يتمكن املؤمن له من التزلج أحد املبالغ التاليةتدفع الشركة 

  له  من املقرر أن يستخدمها املؤمنكان التزلج التي  ومدارسغلق مصاعد التزلج 
ً
 السيئة.  للظروف الجويةنظرا

أو التزلج   على الجليد  مقابل تكلفة النقل اإلضافية أو تصاريح املصعد للسماح لك بالتزلجالخاص باملؤمن له    لتغطيةااملبلغ املوضح في ملخص  حتى   -أ

 أو ،في منتجع آخرلوح التزلج على 

 اإلجمالي في حالة عدم توفر منتجع آخر.  الخاص باملؤمن له في  لتغطيةااملبلغ املوضح في ملخص  حتى - ب

 

 االستثناءات 

 ساعة كاملة في منتجع التزلج املحجوز. 24أي تعويض عن أول  -أ

 .في وطنكأي رحلة  - ب

عدد األيام التي تم فيها و التزلج    مدرج وضح فيه سبب إغالق  مشغلي مدارس التزلج م  أو  أي مطالبة ما لم يكن لديك خطاب من مشغلي مصعد التزلج - ت

 التزلج أثناء رحلتك. مدرجإغالق 

 أو من أي مكان آخر.  السياحة الخاص بك منظم الرحالتالتعويض الذي يمكنك الحصول عليه من  - ث

عند إصدار وثيقة التأمين أو تذاكر السفر لرحلتك،    مغلقة  الخاص بكالتزلج في املنتجع املحجوز مسبًقا    مدرجمصاعد التزلج أو    إذا كانت  ،التكاليف -ج

 . يوًما من بداية رحلتك 14 قبل أقل منإذا كان ذلك  

 . منتجع للالرسمية  عملالمواعيد  خارجأي رحلة تتم خارج منتجع تزلج معترف به أو  -ح

 

 

 

 

 الستندات الطلوبة لتقديم مطالبة  

 

 حزمة التزلج  

 



 / الخروج من الستشفى، إذا كان ذلك ينطبق.   الدخول إثبات طبي من الطبيب العالج يؤكد الرض أو اإلصابة أو العالج القدم بما في ذلك  (أ)

 الذي تقيم فيه بأنه ال يمكنك الشاركة في أنشطة تزلج محجوزة  عإذا نصحك طبيب في النتج ( ب)
ً
 ألسباب طبية، يجب عليك  مسبقا

ً
نظرا

 ذلك.  تثبت الحصول على شهادة طبية منه 

 

 معدات التزلج   

 

 كل األدلة الناسبة الطلوبة تحت عنوان "األمتعة الشخصية واألموال الشخصية" في هذا القسم.   (أ)

 كافة ايصاالت االستئجار وبطاقات / ملصقات األمتعة.   ( ب)

 اطئ.  إلى الكان الخ أو توجيهها إرسال معدات التزلج الخاصة بكفي تأخير  تقرير كتابي من شركة الطيران أو الناقل الخاص بك إذا حدث  ( ج)

 

 إغالق ساحة التزلج / حدوث انهيار جليدي 

 

جهة تشغيل مصاعد التزلج، يؤكد سبب ومدة  الخاص بك أو السلطة املحلية السؤولة عن ساحة التزلج أو  منظم الرحالت السياحية من  كتابي تأكيد 

 اإلغالق.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستثناءات  
 

 

 تطبق هذه االستثناءات على األقسام التالية: 

 



 الشخصية   الحوادث – 1القسم 

 مصروفات العالج الطارئ واألخالء والصروفات الرتبطة   – 2القسم 

 السؤولية الشخصية   – 6القسم 

 

 

 :بما يلي يتعلق فيما مباشرة  غير  أو مباشرة  كانت سواء عاقبة أي طييغ ال هذا التأمين .1

 

 نحو  على املرشدين أو الحبال تستخدم حيث الجبال تسلق أو  املسابقات أو السيارات سباق أو التسابق أوالذاتي   أو املرض املتعمد  اإلصابة (أ)

 السفر  عند عدا فيما (الطيران أوالقفز باملظالت   أو محرك بال الشراعي الطيران  أو وألسفل  ألعلى التسلق  رياضة أو الصخور  تسلق أو طبيعي

  ،)
ً
 بوصفه مسافرا

ً
تعاطى  التي العقاقير   باستثناء املخدرات أو املشروبات املسكرة  أو الحمل أو تناسلي مرض أوحصريا

 
وصفه وأمر به   لعالج  ت

 .  املخدرات إدمان لعالج  وليس مؤهل مسجل ممارس طبيب

 االثنيواملتكبد خالل   مستمرة  أو  متكررة  طبيعة   له أو التأمين هذا بدء وقت له لمؤمنل واملعروف  القائم العجز أو اإلعاقة أو االعتالل أو املرض (ب)

 ( ش12) عشر
ً
 . التأمين هذاو/أو بدء  تطبيق لتاريخ السابقة هرا

عطي متى أو الطبيةضد النصيحة  املحجوزة  العطلة (ج)
 
 .  طبي عالج على الحصول  بغرض  تشخيص انتهائي أ

 .  الكتابية املهام غير  العطلة أثناء نوع  أي من عمل في املشاركة أثناء املتكبد املرض أو ة البدنيةاإلصاب  (د)

 املناعة نقص  فيروس إلى تعزي  أخرى  مسؤولية  أو مصروف  أو مرض أو إصابة أو وفاة  من مباشر غير  أو مباشر  نحو  على تنشأ مطالبة أي (ه)

 متحول  مشتق أي أو   (AIDS)املكتسبة املناعة نقص متالزمة ذلك  في بما ،ةالبشري  املناعة نقص بفيروس مرتبط  مرض و/أو أي     (HIV)يةالبشر 

 أيا كان سبب حدوثها.  له متحورات أو

تكبدة البدنية   اإلصابة (و)
 
  بوصفه   الدراجات )سواء ركوب  أو الشتوية الرياضات في املشاركة أثناء امل

ً
( بخالف سائقا

ً
 النارية الدراجات أو راكبا

  العطالت لقضاء السفر في املستأجرة  الصغيرة 
ً
 قسط يكن لم ما ،خطرة  ترفيه وسيلة أو رياضة أي في املشاركة بغرض محجوزة  إجازة  أي أو  برا

ِفع   قد املناسب اإلضافي التأمين  . الشركة وقبلته د 

 املرض العقلي أو االضطرابات النفسية و/أو السيكولوجية.   (ز)

 املرض الحركي.  (ح)

 

 فقط، املبلغ األول )املبين في الجدول بوصفه مبلغ التحمل( ألي مطالبة تتعلق بمثل ذلك الحدث.  2بالقسم ال يغطي هذا التأمين، فيما يتعلق  .2

 

 

 األمتعة واألموال الشخصية  – 3القسم 

 فقد جواز السفر   – 4القسم 

 

 ال يغطي هذا التأمين ما يلي:  

 

 . أخرون مسؤولون  أو الجمارك به تضطلع الذي االحتجاز أو املصادرة  عن أو التأخر عن الناجم الضرر  أو الخسارة  (أ)

 . الالصقة العدسات أو العقد أو املستندات أو باألختامالذي يلحق  الضرر  أو الخسارة  (ب)

 املبلغ األول )املبين في الجدول بوصفه مبلغ التحمل( ألي مطالبة تتعلق بكل حدث.  (ج)

 عملية جراء  الضرر  أو الخسارة  أو الكهربائي  أو امليكانيكي التشويش أو العطل أواالستهالك  أو البلي أو التمزق  يسببه أو الضرر الذي خسارة ال  (د)

.تدريجي  يعمل آخر سبب أي أو الهوام أو العثة أو الجوية الظروف أو الضوء فعل أو بند ألي الترميم أو التصليح أو التنظيف
ً
 ا

 . اكتشافها من( ساعة 24في غضون أربع وعشرون ) بها الشرطةيتم تبليغ  لم التي الخسائر (ه)

 .املنزلي أو االجتماعي لالستخدام بها يحتفظ ال التي األموال (و)

 . السهو أو الخطأ جراء العجز حاالت أو املالانخفاض قيمة  (ز)

 .  أخرى  تأمين وثيقة أي بموجب استرداها يمكن التي األموال خسارة  (ح)



  الوجود أثناء حراسة دون  املتروكة األموال أو باألمتعةالذي يلحق   الضرر  أو الخسار (ط)
ً
 السرقة بخالف له  للمؤمن الشخص ي املسكن  عن بعيدا

 بالقوة  الدخول   على أدلة هناك يكون  أن على ،له املؤمن ملركبة املقفلة القفازات مقصورة   أو املقفل  السيارة  صندوق  أو املقفلة األمتعة من

 . الصحيح مكانه في الطرود رف  أو األمتعة غطاء يكون  أن ،أو السيارات املشابهة الهاتشباك أوة )ستيشن( العائلي السيارات حالة في ،ويجب

 .   له للمؤمن املتعمد التصرف يسببه الذي الضرر  أو الخسارة  (ي)

 القائمين على التنظيف أو التصليح.   حيازة  فيالبنود  وجود أثناء الضرر  أو الخسارة  (ك)

 وخارج سيطرة املؤمن له.   أثناء الشخصية األموالو/أو  باملقتنيات الثمينةالذي يلحق  الضرر  أوالخسارة  (ل)
ً
 النقل العابر جوا

 مستندات مشابهة.  أو جوي  شحنبوليصة  أو شحن بوليصة بموجب حمولة بوصفها املشحونة باألمتعةالذي يلحق  الضرر  أو الخسارة  (م)

 الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالسلع املنزلية وأجهزة الحاسوب املنزلية واملعدالت/اآلالت املكتبية.   (ن)

 

 

 السؤولية الشخصية   – 6القسم 

 

 لن تكون الشركة مسؤولة فيما يتعلق بما يلي:  

 

 ه/توظيفها لدى له. توظيف أثناء أو عن اإلصابة تلك تنشأ عندما  ،بتدري أو خدمةيعمل لدى املؤمن له بموجب عقد  شخص بأي التي تلحق اإلصابة (1)

 .  سيطرته تحت أو حيازته في أو أمانته في مودعة أو له املؤمن تخص التي باملمتلكات الذي يلحق  الضرر  أو الخسارة  (2)

 عندما ، تعمل بالدفع امليكانيكي  طائرة  أو مركبة  بأي من خالل أو على صلة   مباشر غير  أو مباشر  نحو  على نشأالضرر الذي ي أو الخسارة  أو اإلصابة (3)

  له املؤمن يكون 
ً
  أو مالكا

ً
  أو سائقا

ً
أو    القائد  أو السائق ذلك كان أو سيرتها /سيطرته تحت أو عهدتها /عهدته في توجد الذي الشخص  أو لها قائدا

 هو خادم أو وكيل املؤمن له.   الشخص

 : على صلة بما يلي مباشر غير  أو مباشر نحو على نشأالضرر الذي ي أو الخسارة  أو اإلصابة  (4)

 .  إشغالها أو الكرافان عربات أو املنقولة غير  املمتلكاتأو له(  للمؤمن الخاص السكن بيت غير ي )مبان أو أرض ملكية (أ)

 .  بالتقسيط  شراء اتفاقية بموجب تؤجرها /يؤجرها أو له املؤمن يملكها التي املائية املركبات (ب)

 . خبيث أو متعمد تصرف أي (ج)

 ة.  مهن أو عمل أو تجارة  أي مزاولة (د)

 له بغض النظر عن ذلك الشرط.   باملؤمنسترفق   املسؤولية  تلكعقد، إال في حال كانت   ألي صريح شرط بسبب له باملؤمن التي ترفق ملسؤوليةا (ه)

 

 الشخصية واألموال األمتعة  – 3القسم 

 اإللغاء والتقليص   – 5القسم 

 

 نحو  على ،يسببها أخرى  مصروفات  أو تكلفة أو  خسارة  أي أو ذلك عن الناجمة التبعية الخسارة  أو باملمتلكات يلحق ضرر  أو تلف  أو خسارة  أي (1

   أو ؛عن تنجم أو من تتكون  أو ،مباشر غير  أو مباشر

 

الحاسوب  بيانات ملعالجة معدات أي  إخفاق  عن تنجم أوها  في تساهم أو ، مباشر غير  أو مباشر نحو على ،يسببها أخرى  قانونية مسؤولية أي (2

 حدثجهاز مماثل أو أي برامج للحاسوب سواء كانت مملوكة للمؤمن له أم ال وسواء   أواملتكاملة   الدوائرالوسائط أو الرقائق الدقيقة أو   أو

 .  2000 سنةأو أثناء أو بعد عام  قبل  ذلك

 التعرف بشكل صحيح على أي تاريخ على أنه التاريخ التقويمي الحقيقي له، أو  .أ

علومات أو أوامر أو تعليمات بشكل صحيح نتيجة التعامل التقاط أو حفظ أو تخزين و/أو معالجة أو تفسير أو التعامل مع أي بيانات أو م .ب

 مع أي تاريخ بخالف ذلك على أنه تاريخها التقويمي الحقيقي. أو  

التقاط أو حفظ أو االحتفاظ و/أو معالجة البيانات بشكل صحيح نتيجة لشغيل أي أمر تم برمجته في أي من برامج الحاسوب كونه أمر  .ج

و عدم القدرة على التقاط أو حفظ أو تخزين و/أو معالجة هذه البيانات بشكل صحيح في أو بعد أي تاريخ  والذي يسبب فقدان البيانات أ

لغير  وال يستبعد ذلك )باستثناء فيما يتعلق باملسؤولية و/أو اإلجراءات القضائية املذكورة أعاله( املطالبات الناتجة عن األضرار الالحقة ا

 خطر محدد كما هو مذكور في األقسام ذات الصلة من الوثيقة.  مستثناة بخالف ذلك والتي تنتج عن 



 

 االستثناءات العامة  

 

 استثناء املخاطر النووية 

 

   -ال تغطي هذه الوثيقة أي خسارة أو ضرر أو مصروفات ... إلى أخره، تنجم عن نحو مباشر أو نتيجة ملا يلي: .1

 

 كانت، أو أي خسارة أو مصروف، أيا كان، ينتج عن أو ينجم عن ذلك أو أي خسارة تبعية. ممتلكاتأي ب يلحق ضرر  أو تلف أو خسارة  أي (أ)
ً
 ، أيا

اإلشعاعات املؤينة أو التلوث بفعل النشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو من أي   عن تنجم أوها  في  ساهمت أو يسببها قانونية مسؤولية أي (ب)

 ألغراض هذا االستثناء يتضمن االشتعال أي معالجة ذاتية من االنشطار النووي. 
ً
 نفايات نووية من اشتعال الوقود النووي. وحصريا

 

  من مواد األسلحة النووية.   تنجم أوها في  تساهم أو ،مباشر غير  أو مباشر نحو على ،أو مسؤولية قانونية، يسببها ضرر  أو تلف أو خسارة  أيال  .2

 

 استثناء مخاطر الحرب واملخاطر الرتبطة بها )بما في ذلك اإلرهاب والتخريب( 

 

  -أو يمكن تتبعها أو تنشأ على صلة بما يلي:ة، يسببها أو يساهم فيها سواء عن قرب أو بعد مباشر  غير  أو مباشر سواء عاقبة، أي .1

 )سواء كانت الحرب معلنة أم ال( أو الحرب األهلية.   الحربية شبه العمليات أو العدائية األعمال أو األجنبي العدو أعمال أو الغزو  أو الحرب (أ)

أو املغتصبة أو األضراب أو أعمال الشغب    العسكرية السلطة أو الثورة  أو املسلح العصيان أو الشعبية أو العسكرية االنتفاضة أوالعصيان   (ب)

 أو االضطرابات املدنية. 

أنشطة موجهة لإلطاحة باستخدام القوة بالحكومة بحكم القانون أو  ذات  أو أي شخص يعمل بالنيابة عن أو على صلة بأي منظمة  عمل أي  (ج)

 ير عليها باإلرهاب أو العنف )تستثني الوثيقة كافة مخاطر اإلرهاب والتخريب(.  بحكم الواقع أو التأث

 

منظمة   أي عن بالنيابة أو بمفردهم يتصرفون  كانوا سواءص،  األشخا من  ة )مجموعات(مجموع أو شخص ألي بعمل التهديد أو تحضير  أو (د)

رتكب)منظمات( أو حكومة )حكومات(،    في بما مشابهة،   ألغراض أو عقائدية  أو دينية أو سياسية ألغراض الواقع  بحكم أو القانون  بحكم وي 

 العامة من  قسم أي أو العامة تخويف أو منها، سياس ي قسم  أي أو دولة ألي  الواقع  بحكم أو القانون  بحكم حكومة أي على التأثير  نيةب  ذلك

 والذي:    دولة ألي

 

.  )يطلق عليها فيما يلي  عليها اإلبقاء أو الحصار حالة  أو العرفية األحكام إعالن  تقرر  أسباب أو أحداث أي أو الحصار حالة أو العرفية األحكام (ه)

 ألغراض هذا االستثناء "الحوادث"(

 

أو يسببها   مباشر غير  أو مباشر نحو علىسواء ) ذلك خالف أو مادية كانت سواء) طبيعية غير  أوضاع أي  وجود أثناء تنجم أو تحدث واقعة أي

 مسؤولةأو يساهم فيها سواء عن قرب أو بعد أو يمكن تتبعها أو تنشأ على صلة بأي من الحوادث املذكورة، سوف تعتبر عواقب ليست الشركة  

باستثناء   هذه  بموجب عنها  غير  األوضاع  تلك وجود  عن مستقل نحو  على حدثت العواقب تلك أنله    املؤمن يثبت الذي الحد إلىالوثيقة 

 .الطبيعية

 

في   مشمولة ليست االستثناء، هذا بسبب  عاقبة،  أي أن الشركة فيها تزعم التي القضائية، اإلجراءات من ذلك غير أو  قضية أو دعوى  أيفي  

 في التغطية.  مشمولة  العاقبة تلك أن إثبات عبء له املؤمن على يقعالوثيقة،  بموجبالتغطية 

 

على الجليد أو املالكمة أو قفز البنجي أو تسلق الجبال أو تسلق   الهوائية أو الطيران البهلواني أو التزلجصيد الطرائد الكبيرة أو ركوب الدراجات  

أو الغطس العالي )بخالف الناتجة عن لوح الغطس    و القفز املظلي أو التزحلق بالطائراتأأو ألعاب الكارتينج    أو الغطسالجمباز  الوديان أو  

أو رياضة التزلج على األمواج أو فنوع الدفاع    ركوب الخيل أو ركوب منطاد الهواء الساخن أو التبارز أو  البشر(    املبني فوق حمام سباحة من صنع

اإلبحار باملظلة مسابقات الهواء وسباقات أي نوع من الطيران الشراعي أو املظالت أو  سباقات الدراجات النارية أو السيارات أو عن النفس أو 



تحت األرض من أي نوع )باستثناء السباق على  لبنادق( أو استكشاف املظالت أو سباقات األنشطة األخرى التي تكون )مع ا رحالت السفاري أو 

    30الغوص بالقناع وأنبوبة التنفس )أقل من    األقدام( أو
ً
األمواج أو التزلج على الجليد )بدون مقود كبح( أو  أو ركوب    أو القفز باملظالتمترا

 أي نوع أو رياضة التزلج على املياه البيضاء الشتوية أو املصارعة. حمل منمسابقات السرعة أو الت

 

التمديد الخاص بها وتم ذكره على وجه التحديد بأنه مغطى في الجدول(،   شراء يكن قد تم لم ما الشتوية الرياضات) املغامرة  رياضات ممارسة

 .املنافسة في األنشطة لهذه  املهنية باستثناء املمارسة ولكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات المطالبات  
 

 لحاالت الطوارئ عندما تكون في دولة أجنبية، يمكنك االتصال على:  

 

  2942-826-877 الواليات التحدة األمريكية:  داخل من الرقم املجاني

 2656-952-603 الواليات التحدة األمريكية: من داخل الرقم املجاني 

  1016-021-0800  الملكة التحدة: من داخل الرقم املجاني 

     129-370 0805   فرنسا:  من داخل الرقم املجاني 

 

افية األخرى، يجب على الؤمن له االتصال على رقم:   001.603.952.2656+ولكافة الناطق الجغر

  الكالات )بسعر تكلفة
ً
 مزود خدمات االتصاالت الخاص بك(.   لتعرفة وفقا



 

  أو   حادث   أي   من  يوًما  30خالل    أو نسخة من تذكرة السفر أو بطاقة الصعود إلى الطائرة   السفر   إثباتمع تقديم    املطالباتب  مارين  طوكيو   مكاتب تبليغ    يجب 

 .الرحلة نهاية من يوًما 30 غضون  في ،مرض أو حادث  هناك يكن لم إذا أو مرض

 

انس  ليميتد   طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشور

 

 :املتحدة  العربية اإلمارات الوكيل في دولة

 التطوير ش.ذ.م.م.  لخدمات الفطيم شركة

 سنجل بزنس تاور،  الثالث، الطابق ،302-305 رقم مكتب

 زايد،   الشيخ شارع التجاري، الخليج مترو محطة من بالقرب 

 .املتحدة  العربية اإلمارات دبي، ،152 رقم  بريد صندوق 

 3502888 4 971+ رقم فاكس 3502777 4 971+  رقم هاتف

 genclaims@tmnf.ae: إلكتروني بريد

 /https://www.tmnf.ae:  الكتروني املوقع

 

 

 شروط الطالبات

 

 الطالبات االحتيالية .1

 

إذا تم استخدام أي تسقط كافة الحقوق بموجب هذه الوثيقة، إذا كانت أي مطالبة بموجب هذه الوثيقة في أي جانب من الجوانب احتيالية أو  

في حالة حدوث أي  أو  تعويض بموجب هذه الوثيقة  خص يتصرف نيابة عنه للحصول على  احتيالية من قبل املؤمن له أو أي ش  مكائدوسائل أو  

 .  ضرر بسبب الفعل املتعمد أو بتواطؤ من املؤمن لهلف أو خسارة أو ت

 

 واجبات الؤمن له   .2

 

 املرجح أن يترتب عليه مطالبة بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بما يلي:  من حدث أي وقوعيجب على املؤمن له عند 

 

  الشرطة يبلغ أن عليه ،جراء عمل كيديها  تضرر   أو سرقتها أو املمتلكاتفي حال فقد   .1
ً
 كافة ويتخذمن الشرطة بذلك   محضر على ويحصل  فورا

 .  املمتلكات الستعادة  املعقولة الخطوات

 

 (  30الثين )ث غضون  في خطيا الشركة يبلغ .2
ً
 العنوان نفس على) إضافي  بوقت كتابي نحو على سمحت قد الشركة تكن لم ما (الحدث تاريخ  من يوما

 التي ،والطبيعة الصيغة وبتلك الشركة تطلبها التي واألدلة واملعلومات الشهادات كافةعلى نفقته الخاصة   ويقدم الصفحة ظهر على املذكور 

 . والقيمة امللكية إثبات ذلك في بما ، القانونيين ممثليها /ممثليه (القانوني ممثلها /ممثله أو عليه املؤمن نفقة وعلى ،الشركة تتطلبها

 

  يقدم .3
ً
 .  عليها الرد دون  الشركة إلى املستندات من ذلك غير  أو القانونية املحكمة استدعاءات  أواملراسالت  كافة فورا

 

 .  ثالث طرف أي مع املسؤولية مناقشة عن يمتنع .4

 

 من تقرير  على ويحصلعلى الفور    كتابياالناقل    يخطر ، أنالناقلفي عهدة    وجودها أثناءها  تضرر  أو األمتعة يجب على املؤمن له في حال فقد .5

 الناقل. 

 



 . التأخير  ساعات بعدد األخرى  النقل شركة أو الطيران شركة من كتابي اثبات على يحصل  األمتعة، في حال تأخر .6

 

 

 التعاون في الطالبات  

 

 تنفيذهاويسمح ب  ويؤيد ،معقول  نحو على الشركة بها تطالب   أو ضرورية تكون  قد كما ،األعمال تلك كافةب   ،نفقتها وعلى الشركة طلب  على بناءً  ،له املؤمن يقوم

 : بغرض وذلك

 

بموجب حلولها  والتي تكون الشركة أو تصبح مستحقة لها    األخرى  األطراف من مستحقة تعويضات على الحصول   أو أو تدابير  حقوق  أي تنفيذ -

عند قيام الشركة بدفع أو تعويض أي خسارة أو ضرر بموجب هذه الوثيقة، سواء كانت تلك األفعال ضرورية أو اصبحت  محل املؤمن له  

 من قبل الشركة.   املؤمن لهضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض 

 

 أم الشركة حيازة في كانت سواء لشركةل ممتلكات  أي عن التخلي لهم( في أي حال من األحوال املؤمن األشخاص (له املؤمن لشخصل يحقال   -

 .ال

 

 أو مطالبة أي عن بالدفاع يتعلق فيما ،ذلك في رغبت إذا ،) عليهم  املؤمن األشخاص (له املؤمن باسم وتتصرف تضطلع أن الشركة إلى يحق -

  بأي االضطالع في التامة التقديرية السلطة لديها أن كما ،ذلك خالف أو تعويض على للحصول  مطالبة أي  ولصالحها باسمه ترفع أن أو تسويتها

 .مطالبة أي وتسوية قضائية إجراءات

 

 /ممثله أو ،املطالبة موضوع يعد الذي له  املؤمن الشخص إلى  السداد واجبة الوثيقة هذه  من 1 القسم بموجب عليها املنصوص املنافع تعد -

  إبراءً  استالمها يعد حيث ،) القانونيين ممثليها /ممثليهم (القانوني ممثلها
ً
 .املسؤولية من للشركة صحيحا

 

بأي   فيما -   الوثيقة هذه  تقدم والتي  ،املطالبات من سلسلة أو مطالبةيتعلق 
ً
 يجوز  ،بموجبها  له للمؤمن القانونيةمقابل املسؤولية   تعويضا

  باعتبارها بالفعل مبلغ أو مبالغ دفعت أي  اقتطاع بعد التعويض حد للمؤمن له تدفع أن وقت أي في لشركةل
ً
 أن  يمكن أقل مبلغ أي أو تعويضا

املطالبة ولن يكون عليها  إدارة  االضطالع والسيطرة على  حق   عن  الشركة تتخلى الدفعة تلك سداد  بموجبو املطالبة )املطالبات(.   تلك به  تسوى 

 .الدفعة تلك تاريخ قبل املتكبدة  أو لالسترجاع القابلة واملصروفات التكاليف سداد عدا فيما ،املطالبة تلكأية مسؤولية بعد ذلك على صلة ب

 

 

 عن مسؤولة الشركةتكون   ال ،الضرر  أو الخسارة   أو املسؤولية نفس يغطيبموجب هذه الوثيقة، تأمين  إذا وجد، وقت تقديم أي مطالبة   -

 بأكثر من حصتها النسبية.   املساهمة

 

  له املؤمن الشركة تخطر ، بين الشركة واملؤمن له  الوثيقة هذه  عن  خالف أي  نشأ إذا -
ً
.  التحكيم إلى الخالف  إحالة في بحقه كتابي  نحو وعلى فورا

  تعيينا الخالف طرفي يعينه محكم  قرار إلى الخالفويتم إحالة  
ً
اثنين    حكمينم   قرار إلى ،واحد محكم على االتفاق يستطيعا لم  إذا ،أو كتابيا

. وفي حال عدم اتفاق  طرفمن أي  منهما القيام بذلك    يطلب أن بعد وذلك   واحد  شهر ميالدي  غضون   في كتابي نحو على  أحدهما طرف كل  يعين 

حال  املحكمين،   قرار    االختالفي  قبلهم    حكمإلى  من  تعيينه   يتم 
ً
الخالفقبل    كتابيا تسوية  في  ويترأس    البدء  املحكمين  مع  والذي سيجلس 

 م   شرطا التحكيم حكم إصدار ويعد  اجتماعاتهم.
ً
 أي عن مسؤوليتها الشركة أنكرت . وإذاالشركة ضد  قضائية دعوى  رفع في حق ألي سبقا

 12اثنى عشر ) غضون  في ،املطالبة تلك  تكن ولم  الوثيقة هذه  بموجب عليها منصوص مطالبة
ً
حيلت  قد ،اإلنكار ذلك تاريخ من ميالديا( شهرا

 
 أ

 بعد تعد وال بالتقادم وسقطت  رفضت قد ،األغراض ولكافة ،حينئذ ،املطالبة تعد ،الوثيقة هذه  في الواردة  النصوص بموجب  التحكيم إلى

 .الوثيقة هذه  بموجب لالسترداد قابلة ذلك

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشروط العامة  
 

 

 الوثيقة والتفسير   .1

 

قرأ   وجدول الوثيقةالوثيقة   هذه  ت 
ً
  بوصفهما معا

ً
  عقدا

ً
 الجدول  أو الوثيقة هذه  من  جزء أي فيتم إرفاق معنى محدد لها    عبارة  أو كلمة ييكون أل و  واحدا

 .في هذه الوثيقة تظهر أينما نفس ذلك املحددة 

 

 العقد   خصوصية .2

 



  هذه  التأمين وثيقة  تعد
ً
  عقدا

ً
املنافع.  والشركة له املؤمن  بين  وحصريا خاصا  هذه  أحكام بموجب عليها املنصوص  وااللتزامات  والحقوق  إن كافة 

  التزام ألي  الشركة تخضع   وال.  والشركة له املؤمن يملكهاأو    تخص الوثيقة
ً
  أو  توفيق أو تسوية أو مطالبة  أو قضائية دعوى  أي في بالدفاع  كان  أيا

 شخص  أي الوثيقة هذه  تغطيهعلى صلة بأي خطر   الشركة ضد وحصري  مباشر نحو على يرفعها  التي املطالبة أو الدعوى  تلك   على الرد  بخالف ذلك

 .املذكور  العقد في طرفا ليس

 

 هذا في طرفا ليس شخص أي  ضد الحلول   في  حقوقها ممارسة من الشركة يمنع عام بوجه العقد  في ال يوجد أي ش يء في هذه الفقرة او الشرط أو

 .العقد
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 جوهرية معلومات وأيكافة التصريحات واإلجابات واإلقرارات   تعدالعقد. و  هذا أساس ،بتعبئته بالكامل  له املؤمن قام الذي ،العرض نموذج يعد

قدم
 
 .الغية الوثيقة هذه تعتبر املعلومات  تلكأو عدم اإلفصاح عن أو سوء توصيف  تحريف حالة فيو .وكاملة صحيحة بأنها الشركة إلى ت
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 استبدالها،   أو السابق في عليه كانت  ما إلى إعادتها أو منها جزء أي أو املتضررة  أو املفقودة  املمتلكات تصلح أن  ،خيارها حسب ،للشركة يجوز 
ً
 بدال

في تصليح أو إعادة املمتلكات إلى وضعها   تنفق أن عن األحوال، من حال أي في ،ملزمة تعد  ال الشركة أن غير  ،الضرر  أو الخسارة  مبلغ تدفع  أن من

  يكون  قد كما ،للبند فردي حد أي أو التأمين مبلغمن السابق أو استبدالها أكثر 
ً
 .به معموال

 

 الرعاية واالحتياطات العقولة   .5

 

   .عليها املؤمن األموال و/أو املمتلكات ولسالمة الضرر  أو الخسارة  أو الحوادث يمنع  لكي املعقولة الوقائية  االحتياطات كافة له املؤمن يتخذ
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،  هذه  أحكام في تغيير تعديل أو  أي يعتبر  ال
ً
 .للشركة املفوض املسؤول األولى باألحرفعليه  يوقع لم ماالوثيقة صحيحا
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رسل  ( سبعة أيام 7الوثيقة بموجب إشعار إلغاء مدته ) هذه أن تلغي  لشركةا يجوز  وفي  له.   معروف  عنوان آخر على له املؤمن  إلى سجلم   خطابب  ي 

 جزء قسط التأمين بالتناسب مع املدة غير املنتهية للتأمين.   استعادة  له للمؤمن يحق ،الحالة تلك
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 الحوادث الشخصية   –  1القسم  كان  إذا
ً
 الوثيقة، تقديم  هذه  لتجديد تأمين قسط أي  سداد عند ،له املؤمن  يجب على  به،  معموال

ً
  إخطارا

ً
 إلى كتابيا

 .تأمين قسط آخر سداد منذ بها علم على له املؤمن أصبح  التيله )لهم( و  املؤمن للشخص طبية حالة أو بدنية علة أو عيب بأي الشركة
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عرفة هي كما ،له إقرارات دورية بكافة "الرحالت" املؤمن يقدم عدل للتأمين، مدة كل   نهاية في ،الوثيقة هذه  في م   أساس علىاملودع    التأمين قسط وي 

 .عليه املتفق السنوي  التأمين لقسط األدنى الحد مراعاة  مع ،ة قسط تأمين إعاد يمكن أو مناسب إضافي تأمين قسط بسداد وذلك اإلقرارات تلك
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 املؤمن إليه يمتثل أو ينفذه  أن يجب ش يء  بأي  ترتبط   التي قدرإلى ال الوثيقة،  هذه والوفاء بشروط وقيود واشتراطات وأحكام   االمتثال الواجب يعد

  شرطا ،له
ً
 .الوثيقة هذه  بموجب دفعة  أي سداد عن للشركة مسؤولية ألي سابقا

 

 

انس  ليميتد  طوكيو مارين أند نيتشيدو فاير انشور
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