
دبي فرع - كومباني أشورانس ھوم أمیریكان  
American Home Assurance Company (Dubai Br.) 
One Sheikh Zayed Road, Trade Center First, Floor 27  
The H Hotel Complex, PO Box 40569, Dubai, UAE  

T +9714509 6111 I F +97143522186  
www.aig.ae 

Registered under UAE Federal Law No.6 of 2007  
Insurance Authority No. 79  
Commercial License No. 613392 dated 06/07/2008 

Initial Disclosure Document  
American Home Assurance Company (Dubai Branch) 

The H Hotel Complex, 27th Floor, Trade Center First, PO Box 40569, Dubai, UAE 

Who Regulates Us: American Home Assurance Company (Dubai Branch) with Commercial Registration 
No: 613392 is a general insurance company authorised by the United Arab Emirates Insurance Authority 
with License No: 079 to effect and carry out non-investment contracts of insurance. 

Which Services we provide to you: American Home Assurance Company (Dubai Branch) is part of 
American International Group Inc. (US), a leading international insurance organization serving customers 
in more than 90 countries and jurisdictions.  American Home Assurance Company (Dubai Branch) provides 
a range of  general (non-investment) insurance products and services to businesses and retail clients. For 
more information about our Products and Services please visit: https://www.aig.ae/  

Online Sales Process: During the online sales process we may ask some questions to narrow down the 
selection of products that we will provide details on. You will then need to make your own choice on how to 
proceed. If you have any doubts on the right plan, we highly recommend consulting your insurance advisor. 

Your Right to Complain: We believe you deserve a courteous, fair and prompt service. If  there is any 
occasion when our service does not meet your expectations please contact us using the appropriate contact 
details below, providing the Policy/Claim Number and the name of the Policyholder/Insured Person to help 
us deal to with your comments quickly. 

American Home Assurance Company (Dubai Branch) 
PO Box 40569, Dubai, UAE 
Attn: AIG Complaints Team,  
Phone: 509 6111 
Email:  servicecenter-me@aig.com 

You will receive a written acknowledgment within two (2) working days f rom the date of  complaint 
notif ication, explaining our complaints handling process. Within f ive (5) working days f rom the date of  
complaint acknowledgment our Complaints Team will provide either a f inal response or a notif ication for 
additional time required for further investigation of the complaint which would typically not exceed ten (10) 
working days. A f inal response or a written explanation on the complaint f indings will be provided to you 
within three (3) weeks of the date of complaint acknowledgment. 

If  you are dissatisfied with the response to the complaint, you have the right to refer your complaint to the 
United Arab Emirates Insurance Authority online https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us or by calling 
800(IAUAE)42823 or 971 2499 0111 

Please click here for Arabic Language 

https://www.aig.ae/
mailto:servicecenter-me@aig.com
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us


 

 
© AIG. All rights reserved. 
Version: V.1.1 – TGUAE – 2021/KID 
 

 
 
 
Key Information Document 

 
 
 
 
 
 

 
Significant Features Conditions and Exclusions Policy Wording 

Reference 

Emergency Medical 
Expenses 

 The cover provided includes: 
• Emergency medical, surgical and hospital treatment and ambulance costs; 

and 
• Repatriation to the United Arab Emirates if it is medically necessary. 

  
 Significant Conditions: 

• If you need inpatient medical treatment, you must contact our global 
assistance company, AIG Travel, on phone number +1 817 826 7276; and 

• Repatriation costs must be approved in advance by AIG Travel. 
 

Significant Exclusions:  
Cover is not provided if: 
• Claim is incurred for continuing treatment, including any medication 

commenced before you start your trip and you been advised to continue on 
your trip; 

• Claim is incurred for investigatory treatment that is not specified by a 
physician as immediately necessary; 

• Claim is incurred for preventative treatment, including but not limited to any 
vaccination and/or immunization; 

• Claim is incurred for crowns of precious metal; 
• Claim is incurred for any procedure for oral hygiene; 
• Claim is relating to contraceptive devices, prosthetic devices, or artificial aids; 
• Claim is incurred in the United Arab Emirates. 

Pages 15 - 16, 
‘Medical and 
Related Benefits’ 

  

  

  

  

Trip Cancellation  
Trip Curtailment 

Cover is provided for loss of travel and accommodation expenses you have paid or 
have agreed to pay under contract, and which you cannot get back, if it is 
necessary and unavoidable for you to cancel or cut short your trip for specified 
reasons, including: 
 
• Sickness, Injury, or death to you; your traveling companion; person with whom 

you plan to stay or stay abroad; your relative who reside in your country of 
residence; or your close relative. 

 
Significant Conditions: 
• If it is necessary for you to cut short your trip and return to the United Arab 

Emirates, you must notify us as soon as reasonably possible. 

Pages 23 - 26, 
‘Trip Cancellation’ 
and  
‘Trip Curtailment’ 

  

  

Type and Purpose of the Insurance: The purpose of this travel insurance policy is to provide cover for losses arising as a 
result of specified events that occur before or during an international trip, including emergency medical expenses, theft or loss 
of baggage and cancellation. This Policy offers coverage only to individuals ordinarily resident in the United Arab Emirates. 
 

Significant Features, Conditions and Exclusions: The cover provided is subject to certain conditions and exclusions. The table 
below sets out the significant features of the cover and the conditions and exclusions that apply. This document is not a policy wording. 
You are advised to read the Policy Wording which sets out all of the features, conditions and exclusions. 

Insurance Provider 
This insurance Policy is underwritten by American Home Assurance Company (Dubai Br.), The H Hotel – Complex, Trade Center First, 
27th Floor, Dubai, United Arab Emirates, Tel: +971 (4) 5096111  | Fax: +971 (4) 3522186 | www.aig.ae 
 
 

http://www.aig.ae/
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Period of Insurance: Cover for the cancellation benefit starts at the time you book the trip or pay the insurance premium, wh i ch ever  
is later. If you have arranged an annual multi-trip policy, cover for the cancellation benefit starts at the time that you book the trip or the 
start date shown on your certificate of insurance, whichever is later. Cover for the cancellation benefit ends as soon as you star t yo ur  
trip. Cover under all other benefits starts when you leave your country of residence and ends when you return to your country of 
residence, unless terminated earlier under the “Termination” clause in the Policy Wording. Each trip must begin and end in the Un i ted  
Arab Emirates. The start and end dates of your trip are set out on your certificate of insurance. 
 
Cancellation: In the event the insurance offered to you under the policy for which the premium has been paid in advance is 
cancelled by written notice delivered to us prior to the inception date: 

- Single Trip Policy: 100% of the premium shall be refunded, unless claim is incurred. 
- Annual Multi Trip Policy: 100% of the premium shall be refunded, unless claim is incurred. If you cancel the policy after 

the inception date and if no claim is incurred, refunded premium will be calculated on a pro-rata basis for the remainder of 
the policy. 

Policy cannot be extended or cancelled after the inception date, except for annual multi trip policy which can be cancelled  after  th e 
inception date. 
 
Claim Notification: You can make a claim by calling us on +971 (4) 5096111, writing to us at myClaim@aig.com, or registering the 
claim on the claims portal through https://www.aig.ae/aig-claims. 

Significant Features Conditions and Exclusions Policy Wording 
Reference 

 Significant Exclusions: 
Cover is not provided if: 
• You cancel or curtail your trip because of a medical condition, or any illness 

related to a medical condition that you knew about before the start of this 
insurance; 

• You have to cut short your trip and do not return to the United Arab Emirates. 

 

Personal Belongings and 
Baggage 

 
 

Cover is provided for loss of, theft of, or damage to baggage and theft of 
personal belongings owned by you (not borrowed or rented) during your trip. 

 
Significant Conditions: 
• In the event of a claim an allowance may be made in respect of wear and 

tear and loss of value; and 
• Any loss, theft, or damage must be documented by a police or other local 

authority and document/report shall be obtained by you. 
 

Significant Exclusions: 
Cover is not provided if: 
• The claim relates to loss of personal belongings or baggage left unattended in a 

public place; 
• The claim relates to loss of, theft of, or damage to valuables while they are in 

the custody of a common carrier; 
• Loss, theft, or damage occurs whilst your personal belongings or baggage are 

in the custody of the airline or transport company unless you report this to the 
carrier and get a written report (a property irregularity report will be required if 
the loss, theft or damage takes place whilst in the care of an airline). 

Pages 17 - 18, 
‘Baggage / 
Personal 
Effects’ 

Credit Card Fraud 
 

Purpose of the coverage is to refund the financial loss up to the limits s tated  i n  th e 
table of benefits, if your wallet is lost or stolen during the period of coverage and 
your credit card is used for fraudulent payment transaction or cash withdrawal . Th e 
coverage starts from the moment the first fraudulent transaction takes place and 
lasts for a maximum of 48 hours or until notification of the bank that the card  i s  l o s t 
(Whichever occurs first).  All your credit cards are covered should these be lost or 
stolen. 

 
Significant Conditions: 
• In the event of a claim, you must be able to provide evidence of ownership 

and value (for example, receipts, bank statements or cash-withdrawal 
slips). 

 
Significant Exclusions: 
Cover is not provided if: 
• The claim relates to cash in a lost or stolen wallet; 
• The claim relates to expired, cancelled, or withdrawn credit cards; 
• The claim relates to loss caused by you, your spouse, children, relatives, or 

friends. 

Page 30, 
‘Credit 
Card 
Fraud’ 
 
 
 

mailto:myClaim@aig.com
https://www.aig.ae/aig-claims
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SUMMARY OF COVER 
 
 

 Platinum Plan Gold Plan Silver Plan 
Section 1 - Personal Accident Benefits       
Accidental Death  $150,000 $25,000 -  
Accidental Death (Common Carrier) $150,000 $25,000 $25,000 

Permanent Partial Disability  % of $150,000  
as per scale   

 % of $25,000 
as per scale   - 

Permanent Total Disability $150,000 $25,000 - 
Section 2 - Medical & Related Benefits       
Emergency Medical Expenses (Accident & Sickness) 
Deductible 

$500,000 
$100 

$100,000 
$100 

$50,000 
$100 

Dental Expenses (Accident & Sickness) 
 
 
Per Tooth Limit 
Deductible 

Included in Emergency 
Medical Expenses, up to 

$1,000 
$200 
$100 

Included in Emergency 
Medical Expenses, up to 

$1,000 
$200 
$100 

Included in Emergency 
Medical Expenses, up to 

$1,000 
$200 
$100 

Emergency Medical Evacuation Included in Emergency 
Medical Expenses 

Included in Emergency 
Medical Expenses 

Included in Emergency 
Medical Expenses 

Repatriation of Remains $10,000 $7,000 $5,000  
Section 3 - Travel Inconvenience Benefits       
Baggage / Personal Effects 
Per Bag 
Per Item 

$2,500 
$1,250 
$125 

$1,000 
$500 
$50 

- 

Personal Money 
 
 
 
Deductible 

Included in Baggage / 
Personal Effects, up to 

$1,000 
5% of the claimed 

amount 

Included in Baggage / 
Personal Effects, up to 

$500 
5% of the claimed 

amount 

- 

Baggage Delay (Pays for the actual expenses 
incurred due to delay) 
Excess 

$50 per hour up to 
$1,000 
4 Hours 

$50 per hour up to 
$500 

4 Hours 
- 

Trip Delay (Pays for the actual expenses incurred 
due to delay) 
Excess 

$50 per hour up to 
$1,000 
4 Hours 

$50 per hour up to 
$500 

4 Hours 
- 

Personal Liability $1,000,000 $500,000 - 
Hijacking 
 

$250 per hour up to 
$10,000 - - 

Emergency Family Travel  $2,500 - - 
Legal Fees  $5,000 - - 
Bail Bond  $10,000 - - 
Loss of Passport  $500 $300 -  
Trip Cancellation or Curtailment $5,000 $2,500 - 
Missed Departure $1,000 - - 
Assistance Department Covered Covered Covered 
Section 4 - Secure Wallet Benefits    
Credit Card Fraud $1,000 $500 - 
Papers (excluding Passport) $100 - - 
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Keys $100 - - 
Mugging $100  - - 
Section 5 - Additional Optional Benefits    

Hazardous Sports Benefits 
Covered under  

Section 1 & Section 2 
up to the limits 

Covered under  
Section 1 & Section 2 

up to the limits 

Covered under  
Section 1 & Section 2 

up to the limits 
Additionally:    
Piste Closure $150 $150 $150 
Avalanche Closure $150 $150 $150 
Skis and Ski Equipment 
Excess 

$300 
$50 

$300 
$50 

$300 
$50 

Ski Hire $500 $500 $500 
Unused Ski Packs $300 $300 $300 

Terrorism Extension 
Covered up to  

Section 1: $100,000 
Section 2: $100,000 

Covered up to  
Section 1: $25,000 
Section 2: $50,000 

- 

 
- Under individual plan, Children are covered for 10% of the Sum Insured under “Section 1 – Personal Accident Benefits” 
 
- Under family plan, Children are covered for 10% of the Sum Insured under all sections, except for “Section 2  –  Medical & Related 
Benefits” under the “Silver Plan”  
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GENERAL PROCEDURE – HOW TO FILE A CLAIM 
 
Notice of Service request / Claim: 
 
Written notice of service request / claim must be given no later than ninety (90) days 
from the date of the incident. Failure to give notice to the claims department listed 
below, within ninety (90) days from the date of the incident may result in a denial of the 
claim. Notice should be sent to: 
 

American Home Assurance Company (Dubai Br.) 
Claims Department 

The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th Floor, 
P.O. Box 40569, Dubai, UAE 

Tel: +971 – 4 – 5096111 
Fax: +971 – 4 – 3522186 

Office Timings: 8:00am to 5:00pm, from Sunday to Thursday 
Languages Supported: English / Arabic 

E-mail: myClaim@aig.com 
 
Definitions: 
Claim Notification Period:  Up to ninety (90) days from the date of loss. 
Submission Period:  No later than ninety (90) days from the date of Claim Notification 
Period. 
 
Procedures to Follow: 

1) You or the Beneficiary or someone legally acting on behalf of either, must notify 
us as required in the Claim Notification Period, or your claim may be denied - 
Upon receipt of a notice of claim, We will furnish to a claimant the necessary 
claim form(s) along with instructions; 

2) Complete the claim form(s) in its entirety; 
3) Submit all the required information (proof of loss / incurred expenses, etc.), as 

requested by Us no later than the Submission Period. 
Please note that there may be additional information requested at times in order to 
process your claim.  It is your responsibility to provide this information or the claim may 
not be processed.  
 
For assistance with filing a claim, please contact the numbers listed above. 
 
 
 
 
 
 

mailto:myClaim@aig.com
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Payments:  
We shall make the payments to You. Payment of any indemnity shall be subject to the 
laws and governmental regulations that are in effect in the country of payment. 
 
Where allowable by law, benefit for Accidental Death is payable to the Beneficiary 
designated by You.  If there has been no such designation, then payment of claim will be 
to Your first surviving Beneficiary as follows: 
 

a) Spouse;  
b) Children, in equal shares;  
c) Parents, in equal shares;  
d) Brothers and sisters, in equal shares; or 
e) Executor or administrator 

 
All other benefits will be paid to You or other appropriate party where necessary.  
Payment of any indemnity shall be subject to the laws and governmental regulations 
then in effect in the country of payment. 
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INTRODUCTORY CLAUSES 
 
Period of Coverage 
This Policy’s coverage starts on the Inception Date and ends on the Expiry Date 
appearing on the Travel Insurance Certificate, unless terminated earlier under the 
“Termination” clause. 
 
This Policy must be purchased before the Insured Person travels out of the United Arab 
Emirates. 
 
This Policy provides coverage for Covered Trips that are:  

A. Booked after; or 
B. Commenced after; the Inception Date appearing on the Travel Insurance 

Certificate. 
 
Scope / Territory 
This Policy provides coverage twenty-four (24) hours a day for Covered Trips taken 
Worldwide, excluding Afghanistan, Iraq, Cuba, Iran, Syria, Crimea region, North Korea, 
and Country of Residence. 
 
Contract of Travel Insurance 
No change in the Policy shall be valid until approved by an officer of Us and unless such 
approval be endorsed hereon or attached hereto.  No broker / corporation / agent / visa 
originator has authority to change the Policy or to waive any of the provisions of the 
Policy. It contains certain conditions and exclusions in each section and uniform 
provisions and exclusions applying to all the sections.  You must meet these conditions 
or We may not accept Your claim. 
 
Premium Payments  
You are liable for the premium; the premium is payable in advance and We shall not be 
liable for any claim arising under this Policy that occurs prior to receipt of the premium.  
We shall not be obliged to accept premium tendered to it or to any intermediary after 
such date but may do so upon such terms as it in its sole discretion may determine. We 
reserve the right to ask for proof of payment of premium at any time.  Such proof must 
be to the Insurer’s satisfaction.  
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Maximum Amount Payable  
1. No Insured Person shall be entitled to recover a benefit exceeding the sum for an 

Insured Event as reflected in the Policy.  
2. If two or more travel policies issued by the Insurer or any other member company of 

American Home Assurance Company (Dubai Br.), Inc. (AIG) apply to the same claim, 
the maximum amount payable by AIG or a member company under all such policies 
shall not exceed the limit of liability of whichever of such policies has the highest 
applicable limit of liability.  Nothing contained herein shall be construed to increase 
the limit of liability of this Policy.  

 
Cancellation 
We may cancel the Policy at any time by written notice delivered to You or mailed to the 
last address as shown by the records of Us stating not less than seven (7) days 
thereafter such cancellation shall be effective. Such cancellation shall be without 
prejudice to any valid claim-originating prior thereto.  
In the event the insurance offered to You under the Policy for which the premium has 
been paid in advance is cancelled by written notice delivered to Us prior to the 
Inception Date: 

- Single Trip Policy: 100% of the premium shall be refunded, unless claim is 
incurred. 

- Annual Multi Trip Policy: 100% of the premium shall be refunded, unless claim is 
incurred. If You cancel the Policy after the Inception Date and if no claim is 
incurred, refunded premium will be calculated on a pro-rata basis for the 
remainder of the Policy. 

Policy cannot be extended or cancelled after the Inception Date, except for Annual Multi 
Trip Policy which can be cancelled after the Inception Date. 
 
Termination 
Policy will terminate on the earliest of the following dates:  
1. The date You return to the Country of Residence. For Annual Multi Trip Policy, cover 
will terminate upon Your return to the Country of Residence or upon completion of the 
90-day limit on Covered Trip, whichever is earlier; or 
2. The date Period of Coverage gets over; or 
3. The date You reach the maximum age; or 
4. The date You are no longer eligible within the classification of Insured Persons; or 
5. The date benefits are paid to the extent of the Sum Insured in respect of any Insured. 
 
Any such termination shall be without prejudice to any valid claim originating prior to 
the date of termination. 
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GENERAL KEY TERMS AND DEFINITIONS  
 
Accident: means a sudden unexpected and specific event, which is caused solely and 
directly by violent, external, and visible means, occurs at an identifiable time and place 
and results in Injury. 
 
Accidental Death: means a sudden unexpected and specific event, which is caused 
solely and directly by violent, external, and visible means, occurs at an identifiable time 
and place and results in death. 
 
AIDS: means an opportunistic infection or a malignant neoplasm.  For the purpose of 
this definition, the term "Acquired Immune Deficiency Syndrome" shall have the 
meaning assigned to it by the World Health Organization. “Acquired Immune Deficiency 
Syndrome” shall include HIV (Human Immune Deficiency Virus), encephala (dementia), 
or HIV wasting syndrome. 
 
Beneficiary: means the person or persons nominated by You on the Travel Insurance 
Certificate. If no Beneficiary is stated on the Travel Insurance Certificate, Beneficiary will 
be the legal heirs of the Insured Person and if family plan is purchased, then Beneficiary, 
in case of death of the Spouse or the Children, will be the Insured Person. 
 
Child or Children: means the Insured Person’s son or daughter, biological offspring, 
stepchildren, and directly and biologically related children born outside of marriage, 
aged above 3 months and under 18 years (or under 23 years if a full-time student), 
unmarried, not pregnant, without children, and primarily dependent on the Insured 
Person for support. 
 
Common Carrier: means any publicly licensed aircraft, sea vessel, train, or coach on 
which You are booked to travel. Common Carrier does not mean any conveyance that is 
hired or used for a sport, gamesmanship, contest and/or recreational activity, regardless 
if such conveyance is licensed, such as, but not limited to, race cars, bob sleds, hunting 
vehicles, sightseeing helicopters, fishing boats, parasailing/paragliding, boat cruises, or 
ship cruises. 
 
Compulsory Quarantine: means a period during which a person that might have been 
exposed to a disease is isolated from other people so that the disease cannot spread. 
Compulsory Quarantine must be ordered by a medical practitioner or relevant authority 
of the country where the Insured Person is present and cannot be a voluntary self-
confinement. 
 
Country of Residence: means the United Arab Emirates in which the Insured Person 
legally resides as a citizen or with a valid residency visa at the time of purchasing this 
Policy. 
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Covered Trip:  means trip commencing at the time when the Insured Person leaves the 
Country of Residence in a direct and uninterrupted manner and ending when the 
Insured Person returns to the Country of Residence. The Covered Trip should start and 
end in the Insured Person’s Country of Residence and within the time frame of the 
Period of Coverage. 
  
Excess / Deductible: means the number of hours, days, or the amount payable by the 
Insured Person for each and every Loss before Policy benefits become payable. 
 
Expiry Date: means the end date of the Policy, as stated in the Travel Insurance 
Certificate. 
 
Family: means the Insured Person, Spouse, and unlimited number of Children. 
 
Hazardous Sports: means the activities listed under “Hazardous Sports” in page 36. 
 
Hospital: means a place that:  
a) holds a valid license (if required by law);  
b) operates primarily for the care and treatment of sick or injured persons;  
c) has a staff of one or more physicians available at all times;  
d) provides 24 hours nursing service and has at least one registered professional nurse 
on duty at all times;  
e) has organized diagnostic and surgical facilities, either on premises or in facilities 
available to the hospital on a pre-arranged basis; 
f) is not, except incidentally, a clinic, nursing home, rest home, or convalescent home for 
the aged, or a facility operated as a drug and/or alcohol treatment center.  
 
Inception Date: means the commencement date of the Policy, as stated in the Travel 
Insurance Certificate. 
 
Industrial Action: means any measure taken by trade unions or other organized labor 
meant to reduce productivity. 
 
Injury: means a bodily injury caused solely and directly by violent, accidental, external, 
and visible means, resulting directly and independently of all other causes, and 
occurring during a Covered Trip. 
 
Insured Card: means all credit cards held by the Insured Person(s) but not by those 
under 18 years of age. 
 
Insured Event: means an occurrence which is outlined in the Summary and Cover and is 
taking place during a Covered Trip. 
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Insured / Insured Person(s) / You: mean the person aged from 3 months to 69 years 
with an optional extension up to 74 years under “Silver Plan”, whose name appears on 
the Travel Insurance Certificate, and who pays for the required premium. 
 
For family plan, Insured Person will mean the person whose name appears as the 
Insured Person on the Travel Insurance Certificate, Spouse, and Children whose name 
also appear on the Travel Insurance Certificate. 
 
This Policy offers coverage only to individuals ordinarily resident in the United Arab 
Emirates and is null and void as to nonresidents of the United Arab Emirates. 
 
Insurer / We / Us: means American Home Assurance Company (Dubai Br.), registered 
under UAE Federal Law No. 6 of 2007 Insurance Authority Registration No. 79, 
Commercial License No. 613392 dated 6th July 2008. 
 
Loss: means the act or instance of losing and / or the disappearance of something 
cherished and / or a measurable reduction in some substance or process. 
 
Medically Necessary: means in Insurer’s opinion, Physician’s recommendation:  
(a) is consistent with the symptoms, diagnosis, and treatment of the Insured Person’s 
condition; 
(b) is appropriate with regards to standards of good medical practice; 
(c) is not for the convenience of the Insured Person as the primary purpose. 
 
Personal Effects: mean spectacles, dentures, purses, wallets, cosmetics, mobile phone, 
and other personal effects normally worn or carried on the person. 
 
Physician: means a legally licensed practitioner acting within the scope of the license, 
practicing medicine, and concerned with maintaining or restoring human health through 
the study, diagnosis, and treatment of disease and injury. The attending Physician 
cannot be the Insured Person or Insured Person's Relative. 
 
Policy: means this document and Travel Insurance Certificate which is issued to the 
Insured Person. 
 
Pre-existing Condition: means a condition for which medical care, treatment, or advice 
was recommended by or received from a Physician within a two (2) year period 
preceding the Inception Date, or a condition for which hospitalization or surgery was 
required within a five (5) year period preceding the Inception Date. 
 
Professional Player: means an Insured Person who earns in excess of 50% of his income 
from playing sport or who participates in a sport that remunerates him as a mean of 
livelihood. 
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Reasonable and Customary Charges: means a charge which:  
(a) is charged for Medically Necessary treatment, supplies, or medical services to treat 
Your condition;  
(b) does not exceed the usual level of charges for similar treatment, supplies, or medical 
services in the locality where the expense is incurred; and  
(c) does not include charges that would not have been made if no insurance existed. 
 
Relative: means Spouse, parent, parent-in-law, grandparent, step-parent, Children, 
Children-in-law, grandchild, brother, brother-in-law, sister, sister-in-law, half-brother, 
half-sister, aunt, uncle, niece, or nephew of the Insured Person. 
 
Sickness: means any contracted fortuitous sickness or disease that commences or first 
manifests itself during a Covered Trip. 
 
Ski Equipment: means skis, poles, boots and bindings, snow boards, or ice skates. 
 
Spouse: means Insured Person’s legally married husband or wife aged from 18 years to 
69 years with an optional extension up to 74 years under “Silver Plan”. 
 
Sum Insured: means the amount payable under each benefit stated in the Summary of 
Cover. 
 
Summary of Cover: means the table in page 2 and 3 that shows benefits and Sum 
Insured values offered under each plan. 
 
Strike: means any labor disagreement which interferes with the normal departure and 
arrival of a Common Carrier. 
 
Terrorism: means the use or threatened use of force or violence against person or 
property, or commission of an act dangerous to human life or property, or commission 
of an act that interferes with or disrupts an electronic or communication system, 
undertaken by any person or group, whether or not acting on behalf of or in any 
connection with any organization, government, power, authority or military force, when 
the effect is to intimidate, coerce or harm a government, the civilian population or any 
segment thereof, or to disrupt any segment of the economy. Robberies or other criminal 
acts primarily committed for personal gain and acts arising primarily from prior personal 
relationships between perpetrator/s and victim/s shall not be considered Terrorism.  
Terrorism shall also include any act which is verified or recognized as an act of terrorism 
by the government of the country where the act occurs. 
 
Travel Insurance Certificate: means the certificate which shows the Inception Date, 
Expiry Date, Period of Coverage, and selected plan in Summary of Cover. 
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War: means any declared or undeclared war or any warlike activities, including use of 
military force by any sovereign nation to achieve economic, geographic, nationalistic, 
political, racial, religious, or other ends. 
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COVERAGE 
 
We will indemnify You for the following Insured Events occurring on Your Covered Trip, 
up to the Sum Insured stated in the Travel Insurance Certificate. 

SECTION 1 – PERSONAL ACCIDENT BENEFITS 
 

If Injury to You occurs during your Covered Trip and results in one of the losses shown in 
the Table of Losses below, We will pay the indicated percentage of the Sum Insured 
stated under Section 1 – Personal Accident Benefits. The loss must occur within 365 
days of the date of the accident which caused Injury. 
 
Table of Losses Right Left 
      
Accidental Death 100% 
Accidental Death (Common Carrier) 100% 
Permanent Total Disability 100% 
Total loss of speech 100% 
Total loss of visual acuity of both eyes 100% 
Total loss of an upper member 70% 60% 
Total loss of the hand or forearm 60% 50% 
Total loss of a lower member above knee 60% 60% 
Total loss of a lower member at the level 
of the knee or below 50% 50% 

Total loss of a foot 40% 40% 
Total deafness, both ears 40% 
Total loss of visual acuity of one eye 25% 

           
Specific Conditions: 

1.  Total / irremediable functional loss of use of an organ or member shall be 
considered as total loss thereof. For reduced functional use, the stated 
percentage shall be reduced in proportion to the lost functional use; 

2.  If more than one loss results from any one Accident, the total indemnity payable 
hereunder is established by adding the indemnity corresponding to each single 
loss, up to the 100% of the maximum Sum Insured; 

3.  We will not pay for any benefit in respect of Permanent Total Disability, unless  
  You submit satisfactory proof to the Insurer that the disablement will in all  
  probability continue for the remainder of Your life;  
4.  If You sustain Permanent Total Disability and the claim in relation to that disability  
  is admitted and accepted, the benefit will be paid and all cover under Section 1 –  
  Personal Accident Benefits in respect of You shall cease; 
5.  The diagnosis and determination of Permanent Total Disability or any     

  permanent disability must be made and documented by a Physician and must be   
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  continuous and permanent for at least 12 consecutive months from the onset of   
  the disablement. However, for permanent and total loss of speech, the loss of the  

  ability to speak must be continuous and permanent for at least 12 consecutive   
  months and medical evidence must confirm that permanent and total loss of  
  speech is due to an Accident and all psychiatric related causes are excluded. For  
  permanent and incurable paralysis, the loss of use must be continuous and  
  permanent for at least 12 consecutive months from the onset of the paralysis; 
6.  If Your existing ailment, infirmity, or other abnormal physical or mental condition 

is aggravated by an Accident, the benefit amount will be determined by the 
degree of the deterioration of the existing ailment after the Accident and the 
benefit will be paid accordingly.  The degree of ailment, infirmity, or other 
abnormal physical or mental condition before the Accident will be determined by 
medical evidence; 

7.  If the consequences of an Accident are aggravated owing to Your existing ailment, 
infirmity, or other abnormal physical or mental condition, determination of the 
benefit will be based on the consequence the Accident would have had, had such 
defects not existed.  The foregoing shall not apply, however, if such circumstances 
are a consequence of an earlier Accident to You, for which benefit has been or 
will be paid under this Policy; 

8.  If You die of natural causes prior to the final disablement assessment relating to 
an Insured Event, We will pay what reasonably would have had to be paid for 
such permanent disability in accordance with Specific Conditions #2 above; 

9. For Accidental Death (Common Carrier) benefit to trigger, Accident must occur 
while You are riding as a passenger in or on, boarding or alighting from, a 
Common Carrier. 

 
Specific Definitions: 
Permanent Total Disability: means total and absolute disablement: 

a) which entirely prevents the Insured Person from engaging in or giving 
attention to any occupation; and  

b) which will, in all probability, be lasting and continuous for the lifetime. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any benefit under this section in respect of any Insured 
Person for any Insured Event caused by or arising directly or indirectly from any type of 
Sickness or bacterial infection. This exclusion shall not apply to medically acquired 
infections or blood poisoning, including pyogenic infections, which may result from an 
accidental cut or wound. 
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SECTION 2 – MEDICAL & RELATED BENEFITS  
 
EMERGENCY MEDICAL EXPENSES (ACCIDENT & SICKNESS) 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for usual Reasonable and Customary Charges for Covered Medical 
Expenses incurred by You during Your Covered Trip. 
 
Specific Definitions: 
Covered Medical Expenses - means expenses incurred by You, outside of Country of 
Residence, for services and supplies which are recommended by an attending Physician.  
They include: 

(a) charges for services of a Physician including diagnosis, treatment and 
surgery by a Physician; 

(b) charges made by a hospital for room and board, floor nursing and other 
services, including charges for professional services, except personal 
services of a non-medical nature, provided, however, that expenses do not 
exceed the hospital’s average charge for a semi-private room and board 
accommodation; 

(c) charges for anesthetics (including administration), x-ray examinations or 
treatments, and laboratory tests, medical, the use of radium and 
radioactive isotypes, oxygen, blood transfusions, iron lungs and medical 
treatment; 

(d) charges for ambulance service; 
(e) charges for dressings, drugs, medicines, and therapeutic services and 

supplies that can only be obtained upon a written prescription of a 
Physician or surgeon; 

(f)   charges for emergency dental treatment as a result of Sickness or Injury, 
received to restore dental function or alleviate pain, provided by a 
registered and legally qualified dentist. 

 

The charges enumerated above shall in no event include any amount which is in excess 
of Reasonable and Customary charges.   
 

Specific Conditions: 
1. We may request You to obtain fit-to-fly certificate from your Physician and provide it 

to Us. 
 

Specific Exclusions: 
1. Expenses incurred for continuing treatment, including any medication commenced 

before you start your Covered Trip and You been advised to continue on Your 
Covered Trip; 

2. Expenses incurred for investigatory treatment that is not specified by a Physician as 
immediately necessary; 

3. Expenses incurred for preventative treatment, including but not limited to any 
 vaccination and/or immunization; 
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4.    Expenses incurred for crowns of precious metal; 
5.    Expenses incurred for any procedure for oral hygiene; 
6.    Expenses relating to contraceptive devices, prosthetic devices, or artificial aids. 
 
EMERGENCY MEDICAL EVACUATION 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for the usual Reasonable and Customary Charges for Covered 
Expenses reasonably incurred outside of Country of Residence, if Injury or Sickness 
results in Your necessary Emergency Evacuation.  An Emergency Evacuation must be 
ordered by the Assistance Department or a Physician who certifies that the severity or 
the nature of Your Injury or Sickness warrants Your Emergency Evacuation. 
 
All Transportation arrangements made for evacuating You must be by the most direct 
and economical route possible.  Expenses for Transportation must be: (a) recommended 
by the attending Physician; (b) required by the standard regulations of the conveyance 
transporting You; and (c) arranged and authorized in advance by the Assistance 
Department. 
 
Specific Definitions: 
Covered Expenses - means expenses for Transportation and medical treatment, 
including medical services and medical supplies necessarily incurred in connection with 
Your Emergency Evacuation.  
 
Emergency Evacuation - means (a) Your medical condition warrants immediate 
transportation from the place where You are injured or got sick to the nearest Hospital 
where appropriate medical treatment can be obtained; (b) after being treated at a local 
Hospital, Your medical condition warrants transportation to Your Country of Residence 
to obtain further medical treatment or to recover; or (c) both (a) and (b) above. 
 
Transportation - means any land, water, or air conveyance required to transport You 
during an Emergency Evacuation. Transportation includes, but is not limited to, air 
ambulances, land ambulances, and private motor vehicles. 
 
REPATRIATION OF REMAINS 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for Covered Expenses reasonably incurred to return Your body to 
Your country of origin, if You die during Your Covered Trip. 
 
Specific Definitions: 
Covered Expenses - means expenses, including but not limited to, for: (a) embalming; 
(b) cremation; (c) coffins; and (d) transportation. 
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SECTION 3 – TRAVEL INCONVENIENCE BENEFITS 
 
BAGGAGE / PERSONAL EFFECTS 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for the cost of the baggage and its contents due to: 
 
1. Loss or damage by a Common Carrier while You were a ticketed passenger on the 

Common Carrier during the Covered Trip. 
2. Theft during Your Covered Trip and subject to the baggage and its contents being 

owned by and accompanying You during the Covered Trip. 
 

Specific Definitions: 
Valuables – Photographic, audio, video and electrical equipment (including CDs, DVDs, 
video and audio tapes and electronic games), MP3 players, computers, computer 
equipment, mobile phones, binoculars, antiques, jewelries, watches, furs, silks, precious 
stones and articles made of or containing gold, silver or precious metals. 

 
Specific Conditions: 
a. The Sum Insured payable in respect of any one single article shall not exceed the 

Sum Insured shown on the Travel Insurance Certificate; 
b. We may make payment or, at our own discretion, We may elect, reinstate, or repair 

articles not older than one year; 
c. We may at our own discretion elect to reinstate or repair more than one-year old 

articles or make payment subject to due allowance of wear and tear and 
depreciation; 

d. Loss or damage must occur:  
i. while the baggage or Personal Effect is/are in a hotel or a Common Carrier and 
 proof of such Loss must be obtained in writing from the hotel management or 
 the Common Carrier management and such proof must be provided to Us; or  
ii. as a result of theft of the baggage or Personal Effects provided that such Loss is 
 reported to the police having jurisdiction at the place of the Loss no more than 
 twenty-four (24) hours from the time of the incident.  Any claim must be 
 accompanied by written report/documentation from such police. 

e. Benefits for baggage and Personal Effects will be in excess of all other valid and 
collectible insurance.  If, at the time of any Loss, there is another valid and collectible 
insurance in place, We will only be liable for the amount which has not been covered 
by such insurance. We will pay for the difference between the amount paid by the 
other insurance and Loss amount; 

f. Benefits for baggage and Personal Effects will be in excess of any Sum Insured paid 
or payable by a Common Carrier or other third party responsible for the Loss; 

g. Any Loss, theft, or damage must be documented by a police or other local authority 
and document/report shall be obtained by the Insured Person; 
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h. In case of Loss to a pair or set, We may elect to: 
ii. Repair or replace any part, to restore the pair or set to its value before the Loss; 

or 
iii. Reimburse the difference between the cash value of the property before and 

after the Loss. 
i. There is a per item limit stated in the Travel Insurance Certificate. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to reimburse any Sum Insured for: 
1. The following classes of property: animals, birds, fish, motor vehicles (including 

accessories), motorcycles, boats, motors, any conveyance, snow skis, household 
effects, contact or corneal lenses, artificial teeth or limbs, hearing aids, perishables, 
consumables, money, securities, tickets, or documents; 

2. Loss or damage caused by wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin;  
3. Loss of or damage to hired or leased equipment; 
4. Loss of or damage to property resulting directly or indirectly from insurrection, 

rebellion, revolution, civil war, usurped power, or action taken by government 
authorities in hindering, combating or defending against such an occurrence, seizure 
or destruction under quarantine or customs regulation, confiscation by order of any 
government of public authority or risk of contraband or illegal transportation or 
trade, radioactive contamination; 

5. Loss, theft, or damage to Valuables while they are in the custody of a Common 
Carrier; 

6. Loss of Insured Person’s baggage or Personal Effects left unattended in any vehicle 
or public place, unless: 

a. deposited in a hotel safe, safety deposit box, or left in the locked 
accommodation and not visible from outside; or 

b. left in a locked trunk or locked glove box of the vehicle and not visible 
from outside. 

7. Loss of Insured Person’s baggage, souvenirs, or articles sent in advance or mailed or 
shipped separately; 

8. Loss of business goods or samples; 
9. Loss of data recorded on tapes, cards, discs or otherwise; 
10. Damage sustained due to any process to repair, clean, or alter any property; 
11. Inherent vice or damage; 
12. Transporting contraband or illegal trade; 
13. Mysterious disappearance; 
14. Breakage of brittle or fragile articles while they are in the custody of a Common 

Carrier. 
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TRIP DELAY 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for Reasonable Additional Expenses incurred, if departure of the 
Common Carrier on which You are booked to travel is delayed for more than the Excess 
stated in the Travel Insurance Certificate due to a Covered Hazard. You will become 
eligible for reimbursement of Reasonable Additional Expenses for each hour after the 
Excess stated in the Travel Insurance Certificate. 
 
Specific Definitions: 
Covered Hazards: 
1. Equipment Failure; 
2. Inclement Weather; 
3. Industrial Action; 
4. Natural disaster in the country which You are travelling to or through; 
5. Strike. 
 
Equipment Failure - any sudden and unforeseen breakdown in Common Carrier's 
equipment that caused delay or interruption of normal trips. 
Inclement Weather - any severe weather condition which delays the scheduled arrival 
or departure of a Common Carrier. 
Reasonable Additional Expense - any expense for meals and lodging which were 
necessarily incurred as the result of a Covered Hazard and which were not provided by 
the Common Carrier or any other party free of charge. 
 
Specific Conditions: 
1. You must submit original receipts of expenses incurred. 
 
Specific Exclusions: 
1. Expenses incurred after the departure of Common Carrier; 
2. Covered Hazard which was made public or known to the Insured Person before the 

date Insured Person booked the trip; 
3. Withdrawal from service temporarily or permanently of any Common Carrier on the 

orders or recommendation of any port authority or the civil aviation authority or any 
similar body in any country; 

4. You don’t want to travel while a comparable alternative onward transportation offer 
has been made available to the Insured Person after the scheduled departure time 
of a booked flight; 

5. Where You fail to check in according to the itinerary supplied, unless such failure 
was due to a Strike or Industrial Action. 
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MISSED DEPARTURE 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for Reasonable Additional Expenses incurred, if You cannot reach 
the original departure point at the recommended time on the outward or return trip 
from or to Your Country of Residence, because: 
1. Public Transport, in which You are traveling, is affected by Strike, Industrial Action, 

or mechanical breakdown; or 
2. The vehicle, in which You are traveling, is directly involved in an accident or suffered 

a mechanical breakdown or immobilization. 
 
Specific Definitions: 
Public Transportation / Public Transport – means a taxi, bus, or train operating 
according to a published timetable. 
Reasonable Additional Expense – any expense for accommodation and local Public 
Transportation which were necessarily incurred by You following the missed departure 
and which were not provided by any party free of charge. 
 
Specific Conditions: 
1. You must obtain written confirmation from the appropriate authority for the reason 

and duration of delay. 
 
Specific Exclusions: 
1. Any claim where You have not allowed enough time to reach the original departure 

point on or before the recommended time; 
2. Any claim relating to Your own vehicle suffering a mechanical breakdown, if You are 

unable to provide evidence that the vehicle was properly serviced and maintained. 
 

HIJACKING  
 

We will pay, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for every 24 hour period during an unlawful seizure or wrongful 
exercise of control of an aircraft or other conveyance in which You are travelling as a 
passenger and where as a direct consequence, Your Covered Trip has been disrupted. 
 
LEGAL FEES 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for legal fees that You incur, as a result of false arrest or wrongful 
detention by any government or foreign power. 
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BAIL BOND / KAFALA 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for the bail bond required by judicial authorities to guarantee 
provisional release from custody on an Insured Person following a contravention or 
infringement without willful intent of current statutory and administrative provisions of 
the visited country. You shall refund to Us the amount of the bail bond that has been 
advanced: 
1. As soon as it is returned in the event of cancellation of the proceeding or acquittal; 

or 
2. Within 15 days of the court decision which becomes enforceable if a sentence is 

passed. 
3. In all cases, within three months from the date of payment. 
 
BAGGAGE DELAY 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for the expense of the emergency replacement of clothing, 
medication, and toiletries, if, from the time You arrive at the destination, Your Checked 
Baggage is delayed, misdirected, or temporarily misplaced by a Common Carrier for 
more than the Excess stated in the Travel Insurance Certificate. You will become eligible 
for reimbursement for each hour after the Excess stated in the Travel Insurance 
Certificate. 
   
Specific Definitions: 
Checked Baggage - means a piece of baggage which is checked in and is in the custody 
of a Common Carrier. 
 
Specific Conditions: 
1. You must obtain an official written report from the Common Carrier for the delay, 

misdirection, or temporary misplacement; 
2. You must submit original receipts of expenses incurred; 
3. Expenses in respect of clothing or toiletries purchased will be considered, only if 

items have been purchased within 4 days after the actual arrival time at the 
intended destination; 

4. If upon further investigation, it is later determined and officially certified by a 
Common Carrier that Your Checked Baggage has been permanently lost, any amount 
claimed and paid to You under the baggage delay section will be deducted from any 
payment due to You under the baggage loss section. 

 
Specific Exclusions: 
1. Any expense incurred after the baggage was returned; 
2. Any expense incurred due to delay, confiscation, or detention by customs or other 

authority; 
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3. Any expense incurred in Your Country of Residence. 
 
PERSONAL LIABILITY 
  
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for all damages, compensation, and legal expenses for which You 
become legally liable as a result of Your actions causing:  
1. Injury, including resultant death, of another person; 
2. Loss of or damage to property.  
 
Specific Conditions: 
1. You shall not admit Your fault or liability to any other person without the Insurer’s 

prior written consent; 
2. No offer, promise, payment or indemnity may be made by the Insured Person 

without the Insurer’s prior written consent; 
3. You must give the Insurer written notice with full particulars of an event that may 

give rise to a claim within 30 days of the conclusion of a Covered Trip; 
4. Every letter, writ, summons and process must be forwarded to the Insurer as soon 

as possible; 
5. The Insurer is entitled to take over the defense and settlement of claim in the name 

of You for the Insurer’s benefit. The Insurer shall have full discretion in the conduct 
of any proceedings and settlement of the claim; 

6. The Insurer may at any time pay You the amount for which a claim can be settled 
less any damages already paid. The Insurer will then be under no further liability 
other than for costs and expenses incurred prior to making such payment; 

7. No indemnity will be provided for legal liability arising from Injury or loss as a result 
of any willful or malicious act of Yours. 

 
Specific Exclusions: 
We will not pay damages, compensation, or legal expenses in respect of any liability 
directly or indirectly arising out of or in connection with:  
 
1. Injury to You or to any member of Your Relative ordinarily residing with You; 
2. Injury to You or Your employees arising out of or in the course of employment;  
3. Loss of or damage to property owned by or in control of You or Your Relative 

ordinarily residing with You; 
4. The ownership, possession, or use by or on behalf of You of any caravan, 

mechanically propelled vehicle (other than golf carts and motorized wheelchairs), 
aircraft or other aerial device, hovercraft (other than hand-propelled or sailing craft 
in territorial waters), or animals; 

5. Loss of or damage to property or Injury arising out of Your profession, business or 
trade, or out of professional advice given by You;  

6. Any contract unless such liability would have arisen in the absence of that contract; 
7. Judgments which are not in the first instance either delivered by or obtained from a 
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court of competent jurisdiction within the country where the Policy has been issued 
or the country in which the event occurred giving rise to Your liability; 

8. Any claim for fines, penalties, punitive, exemplary, aggravated or vindictive 
damages. 

 
EMERGENCY FAMILY TRAVEL 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel 
Insurance Certificate, for the following expenses, If You are hospitalized for more than 
five (5) days following a covered hospitalization during the Covered Trip: 
 
1. The cost of round-trip economy airfare to bring a person chosen by You to be at 

Your bedside, if You are alone during Your Covered Trip; 
2. The reimbursement of the hotel room charge due to convalescence after Your 

Hospital discharge, which has been approved by the Assistance Service. 
 

These expenses must be authorized in advance by the Assistance Service. Benefits will 
not be provided for any expenses provided by another party at no cost to You or if 
expenses are already included in the cost of the Covered Trip. 
 
TRIP CANCELLATION 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel 
Insurance Certificate, for travel and accommodation expenses that You paid or agreed 
to pay under a contract and You cannot get back, if prior to commencement of Your 
Covered Trip, it is necessary and unavoidable for You to cancel Your Covered Trip due 
to: 
 
1) Sickness, Injury, or death to You; Your Traveling Companion; person with whom 

You plan to stay abroad; Your Relative who reside in Your Country of Residence; or 
Your Close Relative; 

2) You being called by any division or department of the government as part of a 
compulsory process, such as for an investigation, attending court as a witness (but 
not as an expert witness), or You are put in Compulsory Quarantine; 

3) Civil defense, police, or insurers of Your home needing You to stay after a fire, 
flood, or burglary at home in the Country of Residence within 48 hours prior to the 
commencement of the Covered Trip. 

     
Special Notification of Claim: 
You / Your Beneficiary must notify Us as soon as reasonably possible in the event of a 
Trip Cancellation claim.  We will not be liable for any additional penalty charges incurred 
that would not have been imposed had You notified Us as soon as reasonably possible. 
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Specific Definitions: 
Close Relative - means Your mother, father, sister, brother, wife, husband, daughter, or 
son. 
Traveling Companion - means person(s) who is/are booked to accompany You on the 
Covered Trip. 
 
Specific Conditions: 
1. With regard to Sickness or Injury to You, You must provide a medical certificate from 

a Physician who certifies that it is necessary and unavoidable for You to cancel the 
Covered Trip; 

2. With regard to death to You, Your Beneficiary must provide a death certificate; 
3. With regard to Sickness, Injury, or death to Your Traveling Companion, person with 

whom You plan to stay abroad, Your Relative who reside in Your Country of 
Residence, or Your Close Relative, You must provide a death certificate or a medical 
certificate from a Physician who certifies the severity or acuteness of the medical 
condition that it is necessary and unavoidable for You to cancel the Covered Trip; 

4. If You have arranged a Single Trip Policy, cover starts at the time that You book the 
Covered Trip or pay the premium, whichever is later; 

5. If You have arranged an Annual Multi Trip Policy and paid the premium, cover starts 
at the time that You booked the Covered Trip or the Inception Date shown on the 
Travel Insurance Certificate, whichever is later. 

 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to reimburse any Sum Insured for: 
1. Not wanting to travel; 
2. Any extra costs resulting from You not telling Us, as soon as You knew about 

cancelling the trip; 
3. Canceling the trip because of a medical condition or any illness related to a medical 

condition that You knew before the start of this insurance. This applies to You; Your 
Traveling Companion; person with whom You plan to stay abroad; Your Relative who 
reside in Your Country of Residence; or Your Close Relative; 

4. Failure to obtain the required travel documents or visa; 
5. Any costs incurred due to fluctuation in exchange rates; 
6. Any loss incurred where payment has been made using reward schemes. 
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TRIP CURTAILMENT 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel 
Insurance Certificate, for travel and accommodation expenses that You paid or agreed 
to pay under a contract and You cannot get back, if prior to completion of your Covered 
Trip, it is necessary and unavoidable for You to curtail Your Covered Trip due to: 
 
1) Sickness, Injury, or death to You; Your Traveling Companion; person with whom 

You stay abroad; Your Relative who reside in Your Country of Residence; or Your 
Close Relative; 

2) You being called by any division or department of the government as part of a 
compulsory process, such as for an investigation, or attending court as a witness 
(but not as an expert witness), or You are put in Compulsory Quarantine; 

3) Civil defense, police, or insurers of Your home needing You to stay after a fire, 
flood, or burglary at home in the Country of Residence. 

 
Special Notification of Claim: 
You / Your Beneficiary must notify Us as soon as reasonably possible in the event of a 
Trip Curtailment claim.  We will not be liable for any additional penalty charges incurred 
that would not have been imposed had You notified Us as soon as reasonably possible. 
 
Specific Definitions: 
Close Relative - means Your mother, father, sister, brother, wife, husband, daughter, or 
son. 
Traveling Companion - means person(s) who is/are booked to accompany You on the 
Covered Trip. 
 
Specific Conditions: 
1. With regard to Sickness or Injury to You, You must provide a medical certificate from 

a Physician who certifies that it is necessary and unavoidable for You to curtail the 
Covered Trip; 

2. With regard to death to You, Your Beneficiary must provide a death certificate; 
3. With regard to Sickness, Injury, or death to Your Traveling Companion, person with 

whom You stay abroad, Your Relative who reside in Your Country of Residence, or 
Your Close Relative, You must provide a death certificate or a medical certificate 
from a Physician who certifies the severity or acuteness of the medical condition 
that it is necessary and unavoidable for You to curtail the Covered Trip; 

4. We will reimburse You for the extra cost of most direct one-way economy airfare by 
a scheduled Common Carrier to return You to Your Country of Residence following 
the death, serious Injury, or serious Illness of a Relative in Your Country of 
Residence. 

 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to reimburse any Sum Insured for: 
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1. Any extra costs resulting from You not telling Us, as soon as You knew about 
curtailing the trip; 

2. Curtailing the trip because of a medical condition or any illness related to a medical 
condition that You knew before the start of this insurance. This applies to You; Your 
Traveling Companion; person with whom You stay abroad; Your Relative who reside 
in Your Country of Residence; or Your Close Relative; 

3. Curtailing the trip and not returning to the Country of Residence; 
4. Failure to obtain the required travel documents or visa; 
5. Any costs incurred due to fluctuation in exchange rates; 
6. Any loss incurred where payment has been made using reward schemes. 
 
LOSS OF PASSPORT 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the Sum Insured stated in the Travel 
Insurance Certificate, for expenses limited to fees, penalties, and courier charges 
towards replacement of travel documents in lieu of lost passport and subject to letter 
intimating that loss of passport is acknowledged by appropriate authorities. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to reimburse any Sum Insured for: 
1. Loss as a result of detention or confiscation by any lawfully constituted authority; 
2. Loss recoverable under another insurance policy or from another source. 
 
PERSONAL MONEY 
 
We will reimburse, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel 
Insurance Certificate, for Loss of money belonging to You and arising out of robbery, 
burglary, or theft while money is in Your care, custody, and control. 
 
Special Notification of Claim: 
Such Loss must be reported within 24 (twenty-four) hours after its discovery to the 
police having jurisdiction at the place of the Loss. Any claim must be accompanied by 
official written documentation from the police.  
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to reimburse any Sum Insured for: 
1. Loss as a result of detention or confiscation by any lawfully constituted authority; 
2. Loss not reported to the police within 24 (twenty-four) hours after the discovery; 
3. Loss recoverable under another insurance policy or from another source; 
4. Loss in respect of shortage due to error, omission, exchange transaction, or 

depreciation in value;  
5. Mysterious disappearance; 
6. Any amount exceeding the actual amount of money lost. 
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ASSISTANCE DEPARTMENT 
 
The Assistance Department provides emergency assistance services, including medical, 
technical, and general services as listed below. You may contact the Assistance 
Department at +1 817 826 7276 twenty-four (24) hours a day. 
 
1. Medical Services:   
• Medical Reference: The Assistance Department shall provide You with the name, 

address, telephone number, office hours, and English language translation 
assistance for medical and health care professionals in any worldwide location 
reasonably requested by You such as physicians, hospitals, ambulance, and other 
emergency medical service (collectively, “Medical Service Providers”).  Whenever 
the Assistance Department has sufficient information to do so, it shall refer You to 
two or more such Medical Service Providers, set appointments, translate if needed, 
and coordinate with Your primary medical insurer. The Assistance Department shall 
use its reasonable best efforts to ensure that its medical referrals are to Medical 
Service Providers who meet the professional standards of the country and city in 
which they are located. The Assistance Department will make its reasonable best 
efforts to pre-negotiate fees for services with Medical Service Providers, steer You to 
Medical Service Providers in-network, and arrange direct billing with its Medical 
Service Providers whenever possible for expenses incurred by You. The Assistance 
Department will use every effort to supply a qualified medical reference within 24 
hours of the initial request, however when this is not possible, the Assistance 
Department cannot be held responsible for circumstances beyond its control.  In all 
instances, the Assistance Department will notify You of the status of the request 
within this time frame. 

 
• Advance Payment of Medical Expenses: When it is deemed medically appropriate, the 

Assistance Department will advance up to the amount allowed in the Policy issued to 
You for the payment of medical expenses. Any determination by the Assistance 
Department to advance such amounts will be based on advice and approval from AIG.  
If there is no coverage, or if coverage is insufficient under the Policy, any uncovered 
expense associated with Your medical expenses will be the sole responsibility of You or 
of the person (s) acting on Your behalf. 

 
• Guarantee of Hospitalization Fee: When it is deemed medically appropriate, the 

Assistance Department will guarantee payment of hospitalization fees up to the 
amount allowed in the Policy for hospitalization benefits.  Any determination by the 
Assistance Department to guarantee such amounts will be subject to approval of the 
same advance from AIG in accordance with this Policy.  If there is coverage under the 
Policy issued to You, then the Assistance Department will pay up to the maximum 
amount available under the Policy for hospitalization fees. If there is no coverage, or if  
coverage is insufficient under the Policy, any uncovered expense associated with Your 
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hospitalization will be the sole responsibility of You or of the person(s) acting on Your 
behalf.   

 
• Medical Evacuation: The Assistance Department shall arrange and coordinate the 

medical evacuation by means of air transportation, including but not limited to 
commercial air transportation with or without medical escort, air ambulance 
transport and /or, if appropriate, other forms of transportation of You from a foreign 
hospital or health care facility to another foreign hospital or health care facility, or to 
a hospital or health care facility in Your Country of Residence, when a physician 
designated by the Assistance Department to monitor Your condition and treatment 
deems such an evacuation or transportation necessary in his/her professional 
judgment.  The Assistance Department shall use its best efforts to ensure that all 
services so arranged are with Medical Service Providers that meet the professional 
standards of the country and city in which the evacuation will originate. The 
Assistance Department will pay reasonable costs on Your behalf up to the Policy 
limits issued by AIG. 

 
• Medical Case Monitoring: Following all medical referrals or other assistance to You 

in connection with a medical emergency, the Assistance Department shall monitor 
Your medical condition and treatment until You are released from treatment or 
return home. 

 
• Repatriation of Remains: When Assistance Department is notified that You died while  

traveling, the Assistance Department will verify that insurance applicable to 
repatriation of remains is in force.  Subject to any governmental regulations, the 
Assistance Department will also assist in making all necessary arrangements for the 
return of Your remains to the place designated by Your next-of-kin. The Assistance 
Department will pay on Your behalf reasonable costs up to the Policy limits issued by 
AIG. Any expense associated with the repatriation of Your remains over the amount 
available through the Policy will be the sole responsibility of person(s) acting on Your 
behalf. 

 
• Insurance/Claims Coordination: In a medical emergency, communication and filing 

issues between Your insurance carriers and providers to settle billing medical 
expenses will be handled. 

 
2. Technical Services: 
• Lost/Stolen Luggage and Personal Effects: You, whose luggage or personal effects 

are lost or stolen, can expect help with local authorities and agencies. The Assistance 
Department shall coordinate with common carriers to locate and recover lost or 
stolen luggage which shall involve the use of all available tracking systems and 
establishing, on Your behalf and, as appropriate, liaison with transportation carriers, 
airports, hotels, government authorities, and others.  The Assistance Department 
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will also coordinate arrangements to assist You with processing of insurance claims 
resulting from the lost luggage.   

 
• Lost/Stolen Travel Documents/Tickets: In the event that Your personal travel 

documents are lost or stolen, You can expect help with obtaining replacement and 
canceling original documents, including making alternate reservations and arranging 
for replacement airline/rail tickets when needed. The Assistance Department shall 
use its best effort to assist You in locating lost documents (including, but not limited 
to lost passports and visas), and upon request, to replace such documents by 
identifying and contacting appropriate governmental authorities, gathering 
necessary information, and otherwise taking all reasonable steps necessary to 
facilitate the replacement of the lost documents in a prompt and timely manner. 

 
3. General Services:  
• Travel Documentation: Advice on procuring travel documents, passport/visa 

requirements, and customs entry/exit restrictions, and regulations.  
 
• Immunizations:  Advice on the immunizations required for the trip, information on 

local medical advisories, epidemics, and available preventive measures. 
 
• Currency and ATM Locations: Advice on currency exchange rates as well as 

information on local bank/government holidays.  
 
• Global Weather: Advice on general climate and up-to-date weather forecasting for 

domestic and international destinations. 
 
• Telephone Translation for medical emergencies: For travelers in an emergency 

medical situation who do not speak the local language, multilingual counselors are 
available 24 hours a day, seven days a week, for translations via telephone. 

 
Disclaimer of Liability 
In all cases the medical profession or any attorney suggested by the Assistance 
Department shall act in a medical or legal capacity on behalf of You only.  The Assistance 
Department assumes no responsibility for any medical advice or legal advice given by 
the suggested medical profession and / or legal counsel. You shall not have any recourse 
to the Assistance Department by reason of its suggestion of a medical professional or 
attorney or due to any legal or other determination resulting therefrom. 
You are responsible for the cost of services arranged by the Assistance Department on 
behalf of You or a covered family member.  The Assistance Department will access this 
Policy and/or other insurance Policy benefits to which You may be entitled, and/or Your 
credit cards or other forms of financial guarantees provided by You, in order to facilitate 
payment for such services. 
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SECTION 4 – SECURE WALLET BENEFITS 
 

CREDIT CARD FRAUD 
 
If Your wallet is lost or stolen during the Covered Trip and if a lost or stolen Insured Card 
is used by a Third Party for fraudulent payment transactions or cash withdrawals, We 
will reimburse for Your financial loss, subject to any Excess and up to the amount stated 
in the Travel Insurance Certificate. The coverage starts from the moment the first 
fraudulent transaction takes place and lasts for a maximum of 48 hours or until 
notification of the bank that the card is lost or stolen, whichever occurs first. 
 
Specific Definitions: 
Third Party - means any person other than You, Your Relative, or Your friend. 
 
Special Notification of Claim: 
As soon as You notice that Your Insured Card has been lost or stolen, You shall: 
 
1) Notify the bank immediately in order to close the credit card and stop payment(s); 
2) File a notification with the police authority within 48 hours (or any other local usage 

or obligation). 
 
You should additionally provide:  
 
1) Copy of the bank’s letter acknowledging receipt of Your request to stop payment on 

the card; 
2) Copy of the police report specifying the theft and loss of the card and wallet; 
3) Latest credit card statement evidencing fraudulent transactions made; 
4) Any other document or information that may be necessary for Us to judge the 

validity of the request. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any Sum Insured for: 
1) Cash in lost or stolen wallet;  
2) Expired, cancelled, or withdrawn credit cards; 
3) Loss caused by You, Your Relative, or Your friend whether intentionally or 

unintentionally; 
4) Loss occurring during time of War, civil commotion, insurrection, rebellion, 

revolution, Terrorism, Acts of God, nuclear reaction, or radiation; 
5) Loss occurring as a consequence of any riot or confiscation by the authorities. 
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KEYS AND PAPERS 
 
If Your Keys and Official Administrative Papers are lost or stolen during the Covered Trip, 
We will reimburse for the cost that You incur to replace Your keys – including locks – 
and/or Your Official Administrative Papers, subject to any Excess and up to the amount 
stated in the Travel Insurance Certificate. 
 
Specific Definitions: 
Keys – means Your house keys and car keys. 
Official Administrative Papers – means Your driving license, employment papers, and 
identification card. 
 
Special Notification of Claim: 
As soon as You notice that Your Keys and/or Official Administrative Papers are stolen, 
You shall: 
 
1) File a notification with the police authority within 48 hours (or any other local usage 

or obligation). 
 
You should additionally provide:  
 
1) Copy of the police report specifying the theft of Keys and/or Official Administrative 

Papers; 
2) Original locksmith bill to replace keys and locks; 
3) Copy of the replaced Official Administrative Papers and bills corresponding to the 

replacement cost. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any Sum Insured for: 
1) Room keys to the house, magnetic keys to the house, pad locks, and office keys; 
2) Loss caused by You, Your Relative, or Your friend whether intentionally or 

unintentionally; 
3) Loss occurring during time of War, civil commotion, insurrection, rebellion, 

revolution, Terrorism, Acts of God, nuclear reaction or radiation; 
4) Loss occurring as a consequence of any riot or confiscation by the authorities. 
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MUGGING 
 
If You are violently attacked while You are withdrawing funds from an automatic teller 
machine (ATM) or within two (2) hours thereafter, We will reimburse the amount of 
money withdrawn and stolen, subject to any Excess and up to the amount stated in the 
Travel Insurance Certificate. 
 
Special Notification of Claim: 
As soon as the theft occurs, You must: 
 
1) File a notification with the police authority within 48 hours. 
 
You should additionally provide:  
 
1) Original policy report stating the amount of money stolen, location, date, and 

precise time of the attack; 
2) Copy of the bank statement showing the date and amount withdrawn; 
3) Withdrawal receipt stating the date and debited cash as well as the time of 

withdrawal; 
4) Original medical certificate or a witness testimony; 
5) Any other document or information that may be necessary for Us to judge the 

validity of the request. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any Sum Insured for: 
1) Loss caused by You, Your Relative, or Your friend; 
2) Loss occurring during time of War, civil commotion, insurrection, rebellion, 

revolution, Terrorism, Acts of God, nuclear reaction or radiation; 
3) Loss occurring as a consequence of any riot or confiscation by the authorities. 
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SECTION 5 – ADDITIONAL OPTIONAL BENEFITS 
 

HAZARDOUS SPORTS BENEFITS 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, under Section 1 - Personal Accident Benefits and reimburse expenses under 
Section 2 - Medical & Related Benefits for a covered Accident, which is caused by 
Hazardous Sports. We will also pay for Piste Closure, Avalanche Closure, Skis and Ski 
Equipment, Ski Hire, and Unused Ski Packs. Hazardous Sports Benefits are not applicable 
for indoor winter sports. 
 
PISTE CLOSURE 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, if, all lift systems are closed for more than 24 hours because of not having 
enough snow in Your pre-booked holiday resort. We will pay for either: 
 
1) The cost of transport to the nearest resort, up to $20 for each full 24 hours period; or 
2) Up to $20 for each full 12 hours period, if You are unable to ski and there is no other 

ski resort available. 
 
Special Notification of Claim: 
You get a written statement from the management of the resort confirming the reason 
for the closure and how long it lasted. 
 
Specific Conditions: 
The pre-booked holiday resort, where You are staying, is at least 1,000 meters above 
the sea level. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any Sum Insured, if You buy this Policy within 14 days of the 
date You plan to leave and the You know about any reason that could cause a claim 
under this section. 
 
AVALANCHE CLOSURE 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, for reasonable extra travel and accommodation expenses that You need to 
pay, if Your outward or return journey is delayed for more than 12 hours from the 
scheduled arrival time because of an avalanche. 
 
Special Notification of Claim: 
You get a written statement from the appropriate authority confirming the reason for 
the delay and how long it lasted. 
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SKI AND SKI EQUIPMENT 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, for loss, damage, or breakage of skis, snowboards, bindings, poles, and boots 
owned or hired by You. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any Sum Insured for: 
1) The first $50 of each claim for each Insured Person; 
2) Articles lost from an unattended motor vehicle, trailer, or caravan; 
3) Property You leave unattended in a public place. 
 
SKI HIRE 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, $25 for each full 24 hours period for the costs of hiring other Ski Equipment, 
if: 
 
1) Skis that You own are delayed during the Covered Trip for more than 12 hours; 
2) Skis that You own are lost or damaged during the Covered Trip. 
 
Specific Conditions: 
We take any payment made under this section from any claim under the Skis and Ski 
Equipment cover of this Policy. 
 
Specific Exclusions: 
We will not be liable to pay any Sum Insured for: 
1) Any claim involving damage to Your skis where You do not bring them back to the 

United Arab Emirates for Us to inspect; 
2) Any theft or loss which You do not report to the police within 24 hours of 

discovering it and get a written report; 
3) Any theft, delay, loss of or damage to personal belongings or baggage in the custody 

of Common Carrier, unless You report this to the Common Carrier and get a property 
irregularity report. 

 
UNUSED SKI PACK 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, for a proportion of Your unused Ski Pack, if You face Sickness or Injury while 
You are on holiday and You are medically certified as being unable to use the unused 
portion.  
 
Specific Definitions: 
Ski Pack - means ski pass, ski hire, and tuition fee. 
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TERRORISM 
 
We will pay, subject to any Excess and up to the amount stated in the Travel Insurance 
Certificate, under Section 1 - Personal Accident Benefits and reimburse expenses under 
Section 2 - Medical & Related Benefits for a covered Accident, which is caused by an act 
of Terrorism. 
 
Specific Exclusions:  
4) Loss or damage caused by or resulting from nuclear radiation or the release of 

nuclear energy; 
5) Loss or damage caused by active participation in an act of Terrorism. 
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SPORTS AND ACTIVITIES 
 
Where cover is provided in the table below this is on the basis that: 
• You follow the safety guidelines and where applicable use recommended safety equipment. 
• The activity is not undertaken on a professional basis. 
 

Name of Activity  
(Activities marked with an * are 
considered Winter Sports) 

Activity 
Covered 

Hazardous 
Sports 

Activity 
Excluded 

Applicable condition 

Abseiling  +  Must be with professional 
organisers 

Adventure Racing   +   
Aerobics +     
Air Boarding *  +    
Alpine Mountain Biking   +   
American Football   +   
Angling +     
Archery  +    
Assault Courses  +    
Athletics  +   
Badminton  +    
Bamboo Rafting   +    
Banana Boating   +    
Base Jumping    +   
Baseball (Recreational) +    
Baseball (Non-Recreational)  +   
Basketball (Recreational) +    
Basketball (Non-Recreational)  +   
Battle Re-enactment    +   
Beach Games +     
Biathlon *  +    
Big Game Hunting    +   
Bigfoot Skiing *  +    
Black Water Rafting    +   
BMX Riding - stunt / obstacle    +   
Bobsleigh *   +   
Body Boarding / Boogie Boarding  +    
Body Flying / Wind Tunnel Flying  +    
Bouldering    +   
Bowling  +     
Bowls  +     
Boxing    +   
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Breathing Observation Bubble Diving   +   
Bridge Swinging    +   
Bungee Jumping     +  
Camel Racing   +  

Camel Riding   +  No cover for jumping or 
hunting on camel back 

Canopy Walking +   Must be with official 
organisers 

Canyoning   +   
Cascading   +   
Cat Skiing *  +    
Catamaran Sailing   +  Within coastal waters 
Cave Tubing   +   
Caving   +   

Clay Pigeon Shooting   +  No cover for Personal 
Liability 

Cliff Jumping   +   

Climbing (Indoor)   +  Must be with official guide 
and belay 

Coasteering   +   
Cricket (Recreational) +    
Cricket (Non-Recreational)  +   
Croquet +     
Cross Country Running   +    
Cross Country Skiing *  +    
Curling *  +   

Cycling  +   No cover for racing or 
mountain biking 

Dancing +    
Darts +     
Deep Sea Fishing   +    
Desert Safari +    
Dinghy Sailing  +  Within coastal waters 
Diving   + Excludes scuba diving 

Dog Sledding *  +  No cover for racing or 
mushing 

Drag Racing    +   
Dragon Boating  +   
Dry Slope Skiing  +    
Dune / Wadi Bashing +     

Elephant Trekking   +  Must be with official 
organisers 

Endurance Tests    +   
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Equestrian Events    +   
Expeditions    +   
Fell Running  +     
Fell Walking  +     

Fencing   +  
Must be wearing 
appropriate safety 
equipment 

Field Hockey  +   
Fishing  +     
Fives   +    
Flying as a non-fare-paying passenger 
in a private aircraft or helicopter +     

Flying as a pilot or trainee pilot in a 
private aircraft or helicopter   +   

Football / Soccer (Recreational) +    
Football / Soccer (Non-Recreational)  +   
Free Mountaineering    +   
Freestyle Skiing *   +   
Glacier Skiing *  +    
Glacier Walking (Up to 4,000 meters) *  +    
Gliding   +  

Go-Karting   +  Must wear helmet and 
protective clothing 

Golf  +     
Gorge Scrambling   +   
Gorge Swinging / Canyon Swinging    +   
Gorge Walking    +   

Gorilla trekking  +  Must be with official 
organisers 

Gymnastics   +   
Handball (Recreational) +    
Handball (Non-Recreational)  +   
Hang Gliding    +   
Harness Racing    +   
Heli-skiing *  +    

High Diving  +  No cover for more than 5 
metres 

Hiking (Up to 4,000 meters)  +   Must be with official guide 
on recognized routes  

Horse Jumping   +   
Horse Racing    +   

Horse Riding  +  
Must be wearing a hard hat. 
No cover for polo, jumping, 
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or hunting on horse back 

Hot Air Ballooning   +  Organised pleasure rides as 
fare paying passenger only 

Hunting   +  
Hurling   +   

Husky Sledge Rides *  +  

Organised and non-
competitive with an 
experienced local driver. 
Insured can drive the dogs 
themselves if supervised by 
an experienced local driver 

Hydro Speeding   +   
Ice Climbing *   +  
Ice Diving *   +  
Ice Hockey *   +   

Ice Skating *  +  Must be on a recognized 
rink 

Ice Speedway *   +   

Jet Boating  +  
No cover for Personal 
Liability 

Jet Biking  +  No cover for Personal 
Liability 

Jet Skiing   +  No cover for Personal 
Liability 

Jogging +     
Jousting    +   
Judo    +   
Karate    +   
Kayaking (Up to Grade 2)   +   
Kayaking (Grade 3+)   +  
Kendo    +   

Kite Boarding  +  
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
jumping or racing 

Kite Buggying  +  
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
jumping or racing 

Kite Skiing *  +  
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
jumping or racing 

Kite Snowboarding *  +  
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
jumping or racing 
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Kite Surfing (Over land)   + 
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
jumping or racing 

Kite Surfing (Over water)  +  
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
jumping or racing 

Kloofing   +   
Korfball  +   
Lacrosse   +    
Luging *   +   
Marathon Running   +  
Martial Arts    +   
Mono Skiing *  +    
Motocross    +   

Motor Cycling +   

No cover for engine 
capacity more than 200cc. 
Driver must hold the 
required license. 

Motor Cycle Racing    +   
Motor Racing    +   
Motor Rallies    +   

Mountain Biking (Recreational)   +  

Must be on recognised 
routes 
No cover for downhill 
racing, biking on vertical 
paths, or competitions 

Mountain Biking (Non-Recreational)    +   
Mountain Boarding   +   
Mountaineering    +   

Mud Buggying +   
No cover for Personal 
Liability and no cover for 
racing 

Netball   +    
Orienteering +     
Ostrich Riding   +   
Outdoor Endurance Events    +   

Paintballing  +  
Must wear eye protection 
No cover for Personal 
Liability 

Parachute Jumping (static line)   +   
Parachute Jumping (tandem)   +   
Paragliding   +   
Parapenting   +  
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Parascending / Parasailing (Over land)   +   
Parascending / Parasailing (Over water)  +    
Pistol Shooting   +   
Polo   +   

Pony Trekking  +  
Must be wearing a hard hat. 
No cover for polo, jumping, 
or hunting on horse back 

Pool +     
Pot Holing   +   
Powerboat Racing    +   
Quad Biking    +   
Racquetball   +    
Rackets   +    
Rafting (Up to Grade 2)  +  Excludes white water 
Rafting (Grade 3+)   + Excludes white water 
Rambling (up to 4,000 meters) +     
Rap Jumping   +   

Refereeing +   Must be on an amateur 
basis 

Rifle Shooting   +   
Ringos / Doughnuts  +    
River Bugging (Up to Grade 2)  +    
River Bugging (Grade 3+)   +  
River Canoeing (Up to Grade 2)  +  Excludes white water 
River Canoeing (Grade 3+)   + Excludes white water 
River Tubing (Up to Grade 2)  +  Excludes white water 
River Tubing (Grade 3+)   + Excludes white water 
Rock Climbing    +   
Rock Scrambling   +   
Rodeo    +   

Roller Blading / Roller Skating +   

Must wear pads and 
helmets. 
No cover for jumping or 
racing  

Roller Hockey    +   
Roller Skiing  +   
Rounders (Recreational) +    
Rounders (Non-Recreational)  +   
Rowing (Recreational) +    
Rowing (Non-Recreational)  +   
Rugby   +   
Running +   No marathon running 
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Running with Bulls   +   

Safari (No guns) +   Must be organised by bona 
fide tour operator 

Safari (With guns)    +   

Safari Trekking in a Vehicle +   Must be organised by bona 
fide tour operator 

Safari Trekking on Foot +   
Must be organised by bona 
fide tour operator 

Sail Boarding  +    
Sailing  +  In territorial waters 
Sand Boarding  +    
Sand Dune Surfing  +    
Sand Dune Skiing  +    

Scuba Diving (Up to 8 meters depth)  +   

Only recreational diving and 
Insured must be 
accompanied by a licensed 
diver or instructor 

Sea Kayaking   +    
Shark Diving   +   

Skate Boarding  +   No cover for jumping or 
racing 

Skeletons   +   
Ski Acrobatics / Aerials *   +   
Ski Biking / Snow Biking *  +    
Ski Blading / Snow Blading *  +    
Ski Boarding *  +   
Ski Jumping *   +   
Ski Racing *   +  
Ski Randonee *  +    
Ski Stunting *   +   
Ski Touring *  +    
Ski Dooing *  +  No Personal Liability cover 
Skiing *  +    

Skiing – Off Piste *  +  
Must be with official guide 
and must be within local ski 
patrol guidelines 

Sky Diving   +   
Sledging / Sleighing *  +    
Sleighing as passenger +     
Small Bore Target Shooting  +  No Personal Liability cover 
Snooker +     
Snorkelling +     
Snowboarding *  +    
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Snowboarding – Off Piste *  +  
Must be with official 
guide and must be within 
local ski patrol guidelines 

Softball (Recreational) +    
Softball (Non-Recreational)  +   
Solo Climbing   +   
Speed Skating *   +   
Speedway   +   
Squash  +    
Street Dancing +     
Street Hockey   +  
Surfing  +    
Swimming (Recreational) +    
Swimming (Non-Recreational)  +   
Swimming with Dolphins  +    
Swimming with Stingrays   +  
Table Tennis +     
Tae Kwon Do   +   
Tall-Ship Crewing   +   
Tennis (Recreational) +    
Tennis (Non-Recreational)  +   
Tobogganing *  +    
Trampolining  +    

Trekking (Up to 4,000 meters) +   Must be with official guide 
on recognized routes 

Triathlon   +   
Tug-of-War +     
Ultimate Frisbee  +    
Via Ferrata    +   
Volleyball (Recreational) +    
Volleyball (Non-Recreational)  +   
Walking (up to 4,000 meters) +    
Wake Boarding   +  No Personal Liability cover 
Water Polo   +   
Water Skiing  +  No cover for jumping 
Weightlifting    +   
White Water Canoeing / White Water 
Rafting (Up to Grade 2)   +   

White Water Canoeing / White Water 
Rafting (Grade 3+)   +   

Windsurfing   +    
Wrestling    +   
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Yachting  +  In territorial waters 
Yoga +     

Zip lining  +  
Must be adequately 
supervised and full safety 
equipment used 

Zorbing   +    
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UNIFORM EXCLUSIONS 
 

This Policy does not provide coverage for any of the following: 
 
1. War or warlike operation, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether War 

has been declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, 
civil commotion, conspiracy, military or usurped power, martial law, or state of 
siege; or any of the events or causes which determine the proclamation of or 
enforcement of martial law or state of siege, seizure, quarantine; or customs 
regulations; or nationalization by or under the order of any government or public or 
local authority; 

2. Act of Terrorism, unless specifically purchased in the Policy; 
3. Intentional use of military force to intercept, prevent, or mitigate any known or 

suspected act of Terrorism; 
4. Use, release, or escape of nuclear materials that directly or indirectly results in 

ionizing, radiation, or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from 
nuclear weapons materials. For the purpose of this exclusion, combustion shall 
include any self-sustaining process of nuclear fission; 

5. Release, dispersal, or application of pathogenic or poisonous biological or chemical 
materials; 

6. Being in service or on duty with or undergoing training with any military or police 
force, or militia or paramilitary organization; 

7. Engaging in occupational activities underground or requiring the use of explosives; 
8. Willful or deliberate exposure to danger (except in an attempt to save human life); 
9. Intentionally self-inflicted injury, suicide, or any attempt thereat while sane or 

insane; 
10. Deliberate violation of criminal law; 
11. Traveling by air on a legally licensed aircraft and where You are acting as pilot or part 

of the aircraft crew; 
12. Flying in any aircraft owned, leased, or operated by or on behalf of You or by Your 

Relative; 
13. Mental disorders including, but not limited to anxiety disorders, eating disorders, 

psychotic disorders, affective disorders, personality disorders, substance use 
disorders, somatoform disorders, dissociate disorders, psychosexual disorders, 
adjustment disorders, organic mental disorders, mental retardation, and autism; 

14. Elective, cosmetic, or plastic surgery, unless it is as a result of an Accident; 
15. Pregnancy and all related conditions, including services and supplies related to the 

diagnosis or treatment of infertility or other problems related to inability to conceive 
a child; birth control, including surgical procedures and devices; 

16. Sexually transmitted diseases and the conditions commonly known as AIDS or HIV 
and/or any related Sickness or condition including derivatives or variations thereof, 
howsoever, acquired or caused; 

17. Services, supplies, or treatment, including any period of Hospital confinement, which 
were not recommended, approved, and certified as Medically Necessary by a 
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Physician; 
18. Bacterial infections except pyogenic infections which are caused by an accidental 

wound; 
19. Chronic fatigue syndrome or myalgic encephalomyelitis (M.E.) (anticardiolipin 

antibody positively) or the Sickness commonly referred to as yuppie flu; 
20. The diagnosis and treatment of acne; 
21. Deviated septum, including sub mucous resection and/or other surgical correction 

thereof; 
22. Organ transplants that competent medical professionals consider experimental; 
23. Well Child care including exams and immunizations; 
24. Contact lenses, hearing aids, and examination for the prescription or fitting thereof, 

unless Injury or Sickness has caused impairment of vision or hearing; 
25. Being under the influence of alcohol with more than the legal limit of alcohol in 

blood or breath; 
26. Being under the influence of drugs or narcotics, unless such drugs or narcotics were 

administered by a Physician or unless prescribed by and taken in accordance with 
the directions of a Physician; 

27. Alcohol abuse, alcoholism, substance abuse, solvent abuse, drug abuse, or addictive 
conditions of any kind; 

28. Any Pre-existing Condition; 
29. Any cardiac or cardio vascular or vascular or cerebral vascular illness or conditions or 

sequelae thereof or complications that, in the opinion of a Physician appointed by 
the Insurer, can reasonably be related thereto, if You have received medical advice 
or treatment (including medication) for hypertension within 2 years prior to the 
commencement of the Covered Trip; 

30. Congenital anomalies and conditions arising out of or resulting there from; 
31. Hernia; 
32. Traveling against medical advice or to seek medical attention or advice or with a 

terminal condition which was diagnosed prior to the Covered Trip or when Insured 
Person is unfit to do so; 

33. Participating in any sport as a Professional Player; 
34. Any hazardous pursuits, sports, or activities which are not listed under “SPORTS AND 

ACTIVITIES” and introduce or increase the possibility of a loss; 
35. Consequential loss of any kind or financial loss and/or expense not otherwise 

specifically covered; 
36. Default or insolvency of the carrier; 
37. Intention to emigrate, unless agreed previously in writing by the Insurer; 
38.  

a) Planned or actual travel in, to, or through Cuba, Iran, Syria, North Korea, or the 
Crimea region. 

b) Actual travel in, to, or through Afghanistan or Iraq. 
39. Any terrorist or member of a terrorist organization, narcotics trafficker, or purveyor 

of nuclear, chemical, or biological weapons. 
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UNIFORM PROVISIONS 
 
Complaints, Disputes, and Assistance 
If you have a complaint or dispute about your Policy, please contact: 
 
Customer Service Group 
American Home Assurance Company (Dubai Br.) 
The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th Floor,  
P.O. Box 40569, Dubai, UAE 
Tel: +971 4 509 6111, Fax: +971 4 352 2186 
E-mail: servicecenter-me@aig.com  
Working Hours: Sunday to Thursday, from 08:00 to 17:00 
 
If you require assistance, please contact:  
Assistance Department 
Tel: +1 817 826 7276 
Working Hours: 24 Hours a day, 7 days a week 
 
Consumer Notice Analysis 
AIG is subject to compliance with US sanctions laws. For this reason, this policy does not 
cover any loss, injury, damage or liability, benefits, or services directly or indirectly 
arising from or relating to a planned or actual trip to or through Cuba, Iran, Syria, North 
Korea, or the Crimea region. In addition, this policy does not cover any loss, injury, 
damage or liability to residents of Cuba, Iran, Syria, North Korea, or the Crimea region. 
Lastly, this policy will not cover any loss, injury, damage or legal liability sustained 
directly or indirectly by any individual or entity identified on any applicable government 
watch lists as a supporter of terrorism, narcotics or human trafficking, piracy, 
proliferation of weapons of mass destruction, organized crime, malicious cyber activity, 
or human rights abuses. 
 
Currency  
All amounts are shown in United States Dollar. If expenses are incurred in a foreign 
currency the rate of exchange used will be the rate at the time of incurring the expense 
or suffering a loss.  
 
Data Disclosure  
By executing this application or by entering into this contract of insurance, the Insured 
Person consents to the Insurer processing data relating to the Insured Person for 
providing insurance products and services, legal, administrative, and management 
purposes and in particular to the processing of any sensitive personal data relating to 
the Insured Person. 
The Insured Person consents to the Insurer making such information available to third 
parties including, but not limited to, any Group Company, those who provide products 

mailto:servicecenter-me@aig.com
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or services to the Insurer or any Group Company, and regulatory authorities, within and 
outside the Insured Person’s country of domicile. 
 
Governing Law 
This Policy, its eligibility, and terms and conditions are to be interpreted according to 
the laws of the United Arab Emirates.  Any dispute will be subject to the jurisdiction of 
the competent courts of the United Arab Emirates. 
 
Language  
The official version of this Policy is in Arabic. In case of discrepancy between English and 
Arabic version, the Arabic version shall prevail. 
 
Liability  
The Insurer shall not be liable or responsible for:  
a) the negligence, wrongful acts and/or omissions of any legal and/or health care 
professional or any other person or persons or legal entity that provide direct or indirect 
service to the Insured Person;  
b) The failure of any agent or broker to explain adequately the terms, conditions, 
endorsements, terminations and exclusions of this Policy.  
 
Marketing  
Should any discrepancies arise between the Policy and any literature received by the 
Insured Person, the terms of this Policy including any endorsements and terminations 
will govern in all cases.   
 
Misrepresentation  
This Policy shall be considered void (at the discretion of the Insurer) in the event of 
misrepresentation, mis-description, or non-disclosure by or on behalf of the Insured 
Person of any information material to this Policy. 
 
Other financial products and services   
The Insurer will accept no liability whatsoever for any of the insurance or other financial 
products or services which are sold in conjunction with this Policy that are provided or 
underwritten by any other insurance or assurance companies and/or assistance 
companies and/or financial providers.  
 
Other Insurance  
Except for Section 1 - Personal Accident Benefits, if the Insured Person is able to claim 
under any other policies (including statutory insurance and/or automatic credit card 
travel insurance) to be covered for the whole or any part of an Insured Event (“Other 
Claims”), the Insurer will only be liable to pay its pro rata portion of the claim submitted 
in terms of this Policy. 
1) If, in the Insurer’s discretion, it decides to pay the claim in full, then it will not be 

obliged to make payment, unless the Insured Person cedes to the Insurer all of their 
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rights in respect of the Other Claims; 
2) If the Insurer has already paid benefits in terms of this Policy, all of the Insured 

Person’s rights in respect of the Other Claims will be ceded automatically to the 
Insurer; 

3) Without limiting any provision of this Policy or any legal obligation, the Insured 
Person must cooperate fully with the Insurer in relation to the Other Claims or legal 
proceedings, including: a) not doing anything to prejudice or limit the Insurer’s 
rights; b) giving the Insurer whatever information and documents it may require; c) 
signing any document or affidavit that the Insurer may request to enable it to 
exercise its rights.  

 
Privacy Policy 
To review our privacy Policy, go to http://www.aig.com 
 
Sanctions 
The Insurer shall not be deemed to provide cover and the Insurer shall not be liable to 
pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such 
cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose the Insurer, its 
parent company or its ultimate controlling entity to any sanction, prohibition or 
restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or 
regulations of the European Union or the United States of America. 
 
Subrogation  
The Insurer has the right to commence or take over legal proceedings in the Insured 
Person’s name for the defense or settlement of any claim, or to sue or prosecute any 
other party to recover monies payable by them at law. The Insured Person must co-
operate with the Insurer and do nothing to hinder the Insurer’s rights. 
 
Third Party 
This Policy is between the Insurer and the Insured Person only and all of its provisions 
and conditions are for the sole and exclusive benefit of those parties. Nothing in this 
Policy, expressed or implied, is intended to confer upon any other person any rights or 
remedies of any nature whatsoever under this Policy or any of its provisions.  Without 
limitation, no third party shall have any rights under this Policy or any right to receive 
Policy benefits. Receipt of benefits paid will be a valid discharge of the Insurer’s liability 
under this Policy.  
This Policy cannot be ceded, assigned, or in any way transferred to a third party. 
Benefits shall be payable only to the Insured Person or Insured Person’s legal 
representative. 
 

 

 

http://www.aig.com/
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CLAIMS CONDITIONS 
 
Fraud 
If the Insurer has reason to believe that dishonesty or exaggeration has been used either 
by the Insured Person, Insured Person’s Family, or anyone acting on behalf of the 
Insured Person or Insured Person’s Family to obtain: 
- A claims payment or inflated claims payment under Insured Person’s Policy; 
- Cover for which Insured Person does not qualify; or  
- Cover at a reduced premium. 
 
1) All benefits under this Policy will be lost;  
2) The Insurer may cancel the Policy and may not refund the premium; 
3) The Insurer will refer the matter to the police or authorities for criminal prosecution 

or take any other action consistent with the Insurer’s legal rights. 
 

General 
- The Insured Person shall submit to medical examination at the expense of the 

Insurer as often as shall be required in connection with any claim. Any report 
generated as a result of such examination shall be the property of the Insurer and 
shall be deemed to be confidential information of the Insurer.  

- Medical treatment shall be sought and followed promptly on the occurrence of an 
Injury or Sickness and the Insurer shall not be liable for that part of any claim which 
in the opinion of a Physician arises from the unreasonable or willful neglect or failure 
of any Insured Person to seek and remain under the care of a qualified Physician.  

- All claims arising from criminal incidents are to be supported and accompanied by a 
certified police report.  

- The due observance and fulfillment of the Policy insofar as it relates to anything 
being done or complied with by the Insured Person, shall be a condition precedent 
to liability to make any payment under this Policy.  

- The Insurer shall have the right to access any current or prior medical records of the 
Insured Person in order to finalize and/or proceed with the assessment of a claim 
and/or render medical assistance.  By virtue of this clause, the Insured Person shall 
be deemed to have given the Insurer written consent to access any of the Insured 
Person’s current or prior medical records.  

- No amount payable in terms of this Policy shall bear any interest. 
 

Legal action   
If the Insurer denies liability for any claim and the Insured Person does not institute legal 
action and serve summons on the Insurer (or initiate arbitration proceedings if the 
Insurer has agreed to submit to arbitration) within thirty-six (36) months after such 
repudiation, all benefits of such claim shall be forfeited. 
 

Recoveries 
All recoveries net of the Insurer’s actual recovery costs will be distributed firstly to the 
Insurer for all amounts paid and any remainder will be paid to the Insured Person. 



 
 

ي ي - فرع دب    
 
يكان هوم أشورانس كومباب  أمير

 اإلفصاح املبدئي وثيقة 

انس كومباني أ  (فرع دبي)ميريكان هوم أشور

 االمارات، دبي،  40569، ص.ب. رقم التجاري األول ركز امل، 27الطابق مجمع فندق ذا اتش،  

التأمين بدولة االمارات مخولة من قبل هيئة    عامةهي شركة تأمينات    613392ورخصتها التجارية بالرقم  (  دبي)فرع  ميريكان هوم أشورانس كومباني  : إن شركة أالجهة الرقابية

 لتنفيذ واجراء عقود التأمين غير االستثمارية.  79العربية املتحدة بموجب الرخصة رقم 

هي إحدى شركات املجموعة الدولية االمريكية إنك )الواليات املتحدة(، وهي شركة تأمين  (دبي )فرع ميريكان هوم أشورانس كومباني أ: إن شركة ما هي الخدمات التي نقدمها لك

العامة )غير    اتأمينمجموعة من منتجات وخدمات الت ( دبي )فرع  ميريكان هوم أشورانس كومباني  أدولة ومنطقة. تقدم شركة    90تقدم خدماتها للعمالء في أكثر من  عاملية رائدة  

 /https://www.aig.aeواألفراد. للمزيد من املعلومات بشأن منتجاتنا وخدماتنا يرجى زيارة املوقع التالي: شركات عمالء من الاالستثمارية( لل

لحصر اختيار املنتجات التي سنقدم تفاصيلها. ومن ثم عليك اتخاذ قرارك بشأنها. إذا قد نطرح عليك بعض األسئلة خالل عملية البيع عبر االنترنت  عملية البيع عبر االنترنت:  

 كان لديك أي استفسار حول الخطة املناسبة فنوصيك باستشارة مستشار التأمين الخاص بك.

 

أنك تستحق خدمة راقية وعادلة وسريعة. إذا لم تلبي خدماتنا تطلعاتك تحت أي ظرف من الظروف يرجى االتصال بنا على ارقام االتصال ب: نحن نؤمن  قك في تقديم شكوى ح

 ذكر رقم الوثيقة أو املطالبة وأسم حامل الوثيقة أو الشخص املؤمن له حتى يتسنى لنا معالجة مالحظاتك بشكل سريع.مع املناسبة املوضحة أدناه، 

 

انس كومباني )فرع دبي(  أم  يريكان هوم أشور

 االمارات، دبي، 40569ص.ب.  

   إدارة الشكاوى في أيه أي جي فريق لعناية: 

 509 6111هاتف رقم: 

   me@aig.com-servicecenter  بريد إلكتروني:

 سوف تتلقى  
 
    إشعارا

 
أيام  (  5)  خمسةخالل    فريق إدارة الشكاوى . يقوم  لتوضيح إجراءاتنا في التعامل مع الشكاوى   بالشكوى   االخطار( من تاريخ  2)   يومينخالل  باالستالم  خطيا

  إما  بتقديم    استالم الشكوى   إشعارمن تاريخ    عمل
 
 نهائيا

 
(  10عشرة ) ذلك  ال يتجاوز  بحيث  ي الشكوى  لتحقيق فاإلضافي املطلوب إلجراء املزيد من اابالغكم بالوقت  أو  حولها  ردا

 ردإما  ستتلقى،  عادةأيام 
 
 نهائي ا

 
 الشكوى.استالم  أشعار أسابيع من تاريخ  ( 3)  الثةخالل ث حول نتائج الشكوى  اخطي  توضيحا أو  ا

 عن رد
 
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-  هيئة التأمين بدولة االمارات العربية املتحدة عبر االنترنت على املوقع  إحالة شكواك إلى    يحق لك أن الشكوى  نا بشإذا لم تكن راضيا

us  971 24990111أو   800)هيئة التأمين اإلماراتية(    42823أو باالتصال على الرقم 

https://www.aig.ae/
mailto:servicecenter-me@aig.com
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us
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 املعلومات الرئيسية وثيقة
 
 
 
    

واالستثناءات مرجع صيغة الوثيقة  امل��ات الهامة الشروط 

 17-16صفحة رقم 

 الطبية واملنافع ذات الصلة املنافع

 �شمل التغطية املقدمة ما ي��: 

 و الطوارئ الطبية والعمليات ا�جراحية والرعاية باملستشفى وت�اليف اإلسعاف؛  •

 �� حالة الضرورة الطبية.االمارات العر�ية املتحدة اإلعادة إ��  •

 

 :الرئيسيةالشروط 

ة أو قسم املساعدة العاملي �شركةإذا كنت بحاجة إ�� رعاية طبية داخل املستشفى، يجب عليك االتصال  •

  السفر �� أيھ آي ��
ً
 ؛ و +1 817 826 7276ع�� هاتف رقم: فورا

 �� �ش�ل مسبق. ي من قسم السفر �شركة ايھ آ ع�� ت�اليف االعادة ا�� الوطنيجب ا�حصول ع�� املوافقة  •

 

 الرئيسيةاالستثناءات 

 التغطية �� حالة: تتوفرال 

 املتكبدة �� متا�عة العالج بما �� ذلك أي عالج ط�ي يبدأ قبل أن تبدأ رحلتك املؤمن عل��ا وال�ي   املطالبات

 ن�حت بمتا�ع��ا أثناء رحلتك املؤمن عل��ا؛ 

 فور�ة؛املتكبدة �سبب عالج ��خي��ي لم يحدده الطبيب كضرورة  املطالبات 

 املتكبدة للعالج الوقائي بما ف��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر أي تلقيح و/أو تحص�ن منا��؛  املطالبات 

 ا�حشوات أو تيجان األسنان باملعادن النفيسة؛ أو  املطالبات 

 أية معا�جات تتعلق ب�حة الفم؛ أو   املطالبات 

 األجهزة الطبية أو املساعدات الصناعية؛ أو املتعلقة بأجهزة منع ا�حمل، األجهزة البديلة،  املطالبات 

 دولة االمارات العر�ية املتحدة. داخلاملتكبدة  املطالبات 

 

 الطبية الطارئة املصار�ف

  

  

  

  

  26-24صفحة رقم 

 "إلغاء الرحلة" و"قطع الرحلة"

ال�ي قمت بدفعها أو وافقت ع�� دفعها بموجب عقد، وال�ي ال يمكنك  واالقامةسفر ال نفقاتتقدم التغطية �خسائر 

محددة من ضم��ا: قطع تجنب إلغاء أوعليك  و�تعذرضروري ال من اس��دادها، إذا �ان  رحلتك ألسباب 

�عرضك للمرض او اإلصابة أو الوفاة أو �عرض مرافقك أو ال�خص الذي كنت تخطط لإلقامة معھ ��  •

 ؛أقر�ائك املقيم�ن �� الدولة ال�ي تقيم ف��ا؛ أو أحد أقار�ك املباشر�نا�خارج، أحد 

 : الرئيسيةالشروط  

ع��  بنا، يجب عليك االتصال االمارات العر�ية املتحدةرحلتك أو العودة إ��  قطعإذا �ان من الضروري بالنسبة لك 

 الفور.

 الرحلةإلغاء 

 الرحلة قطع

  

  

 

، بما �� ذلك، النفقات الطبية الطارئة،  العاملية السفر هذه هو تقديم �غطية ل�خسائر الناجمة عن أحداث محددة تنشأ قبل أو خالل الرحلةإن الغرض من وثيقة تأم�ن التأم�ن وغرضھ: نوع 

 تقدم الوثيقة التغطية فقط لألفراد املقيم�ن �� دولة االمارات العر�ية املتحدة.سرقة أو فقدان األمتعة أو اإللغاء. الو 

 

واالستثناءات  يمثل هذا  وال  .السار�ةللتغطية والشروط واالستثناءات  تخضع التغطية املقدمة لشروط واستثناءات محددة.  يو�ح ا�جدول أدناه امل��ات الهامة الهامة:امل��ات والشروط 

 املستند صيغة وثيقة التأم�ن. نن�حك بقراءة صيغة الوثيقة وال�ي تو�ح �افة امل��ات والشروط واالستثناءات.

 شركة التأم�ن

التأم�ن هذه بواسطة    5096111، د�ي، االمارات العر�ية املتحدة، هاتف: 27فندق ذا ا�ش، املركز التجاري األول، الطابق  -. مجمع)د�ي (فرع   أم��ي�ان هوم أشورا�س �ومبا�ي تم اكتتاب وثيقة 

)4  (l   :3522186فاكس  )974)  4  +l   www.aig.ae  

 

http://www.aig.ae/
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.  االلغاءتبدأ �غطية منافع مدة التأم�ن: 

ً
اإللغاء تبدأ عندما تحجز رحلتك أو  منافع إذا قمت بإبرام وثيقة سنو�ة لعدة رحالت فإن �غطيةعندما تحجز الرحلة أو تدفع قسط التأم�ن، أ��ما يأ�ي الحقا

 .
ُ
تنت�ي عند عودتك إ�� و  بلد إقامتكاألخرى عندما �غادر  املنافعجميع �إللغاء بمجرد أن تبدأ رحلتك. تبدأ التغطية ا  منفعة غطيةتنت�ي �تار�خ البدء املب�ن �� شهادة التأم�ن ا�خاصة بك، أ��ما يأ�ي الحقا

تم تحديد توار�خ بدء الرحلة وان��ا��ا �� شهادة التأم�ن . االمارات العر�ية املتحدةيجب أن تبدأ �ل رحلة وتنت�ي �� . ما لم يتم إ��اؤها قبل موعدها بموجب بند "اال��اء" الوارد �� نص الوثيقة بلد إقامتك

 .ا�خاصة بك

 

 قبل تار�خ البدء: لناتم �سليمھ  خطي شعار ه بإإلغاءتم  مقدًما  هاالتأم�ن املقدم لك بموجب الوثيقة ال�ي تم دفع قسط أن �� حالة : اإللغاء

 % من القسط ما لم تحدث مطالبة.100سيتم رد  وثيقة لرحلة واحدة:  -

و�ذا لم يتم تكبد أي مطالبة ، فسيتم احتساب القسط املس��د ع��  ءإذا قمت بإلغاء الوثيقة �عد تار�خ البد% من القسط ما لم تحدث مطالبة. 100سيتم رد :  وثيقة سنو�ة لعدة رحالت -

 .الوثيقةا تبقى من أساس تناس�ي مل

 يوم من تار�خ اصدار وثيقتك. 14خالل للمال) شركة أيھ آي جيا ميا ا�حدودة (فرع مركز قطر � لك وتر�د إلغاء وثيقتك ، فيجب عليك االتصال ةتغطية مناسبال  هكن هذ تإذا لم 

 ك.مطالبة قبل أن تطلب إلغاء وثيقتشر�طة أال ت�ون قد سافرت ولم تقدم أي  سنقوم برد �امل قسط التأم�ن الذي دفعتھ

 ال يمكن تمديد الوثيقة أو إلغاؤها �عد تار�خ البدء باستثناء الوثيقة السنو�ة لعدة رحالت وال�ي يمكن إلغاؤها �عد تار�خ البدء. 

 

أو ��جيل املطالبة �� بوابة املطالبات ع�� املوقع  myClaim@aig.com ال��يد االلك��و�ي  مراسلتنا ع��أو + 971) 4( 5096111 يمكنك تقديم مطالبة باالتصال بنا ع�� الرقمإشعار املطالبة: 

 .claims-https://www.aig.ae/aig االلك��و�ي 

واالستثناءات مرجع صيغة الوثيقة  امل��ات الهامة الشروط 

 الرئيسيةاالستثناءات  

 ال يتم تقديم التغطية �� حال:

كنت ع�� علم ��ا قبل بدء هذا �سبب حالة طبية أو مرض يتعلق بحالة طبية رحلتك  قطعإلغاء أو ب قمت •

 .التأم�ن

 توجب عليك قطع رحلتك وعدم العودة إ�� االمارات العر�ية املتحدة. •

 

 19-18الصفحات من  

 ألمتعة واملمتل�ات ال�خصيةا

(غ�� املق��ضة أو املستأجرة) أثناء ال�خصية  ممتل�اتك بأمتعتك وسرقةتقدم التغطية لفقدان أو سرقة أو اضرار ت�حق 

 رحلتك

 

 :الرئيسيةالشروط 

 يجوز وضع مخصص لبدل الب�� وفقدان القيمة؛ �� حال وجود مطالبة  •

 يكيجب أن يتم توثيق أي خسارة أو سرقة أو ضرر من قبل الشرطة أو أي سلطة محلية أخرى، و�جب عل  •

 .املستند أو التقر�ر هذا  ا�حصول ع�� 

 

  :الرئيسيةاالستثناءات 

 :حالال تفدم التغطية �� 

 �� م�ان عام؛ ة امل��وكة دون مراقبةمتعاأل أو  ال�خصية متل�ات �انت املطالبة متعلقة بفقدان امل •

 الثمينة ال�ي ال تحملها �� حقيبة يدك أثناء السفر املمتل�اتبفقدان أو سرقة أو تلف متعلقة املطالبة  أن •

املطالبة متعلقة ب •  عهدة ��  ها�� أثناء وجود  أو أمتعتكال�خصية متل�اتك ملفقدان أو سرقة أو الضرر �انت 

حدوث الفقدان ع�� تقر�ر خطي (�� حال وتحصل  عن ذلك للناقل  باإلبالغ مالم تقم   شركة نقلشركة الط��ان أو 

 املمتل�ات)؛ عدم استالمالط��ان يتطلب وجود تقر�ر   شركة  عهدةأو السرقة أو الضرر أثناء وجودها �� 

 ة واملمتل�اتمتعاأل 

 ال�خصية 

 31صفحة رقم 

 االحتيال ببطاقة االئتمان

امل جدول   �� عل��ا  املنصوص  ا�حدود  إ��  املالية  ا�خسارة  اس��داد  هو  التغطية  من  فقدان نافعالغرض  حالة   ��  ،

نقدي االئتمانية �� معاملة دفع احتيالية أو �حب  التغطية واستخدام بطاقتك  تبدأ . محفظتك أو سرق��ا خالل ف��ة 

ساعة أو ح�ى إشعار البنك بفقدان البطاقة  48التغطية من �حظة حدوث أول معاملة احتيالية و�ستمر ملدة أقصاها 

(
ً
بطاقات االئتمان ا�خاصة بك �� حالة فقدها أو سرق��ا.تتم �غطية ج .(أ��ما يحدث أوال  ميع 

الرئيسية  الشروط 

أو  • بنك  كشوف  أو  ايصاالت،   :
ً
(مثال وقيم��ا  ملكي��ا  اثبات  تقديم  عليك  يجب  مطالبة،  تقديم  حالة   ��

 ).النقدي�حب  ال ايصاالت

 االستثناءات الرئيسية

�� حال:  ال تقدم التغطية 

املطالبة متعلقة ب •  النقود املوجودة �� ا�حفظة املفقودة أو املسروقة؛�انت 

املطالبة متعلقة  • االئتمان املن��ية، امللغاة أو امل�حو�ة؛ب�انت   بطاقات 

املطالبة متعلقة ب •   .أقر�ائك أو أصدقائكزوجتك/ زوجك أو أطفالك أو خسارة �سببت ف��ا أنت، أو �انت 

 

حتيال اال 

ببطاقة 

 االئتمان

 

 

 

 

mailto:myClaim@aig.com
https://www.aig.ae/aig-claims


1 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ترافیل جاردوثیقة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 جدول المحتو�ات
 4 ...................................................................................................... أمینملخص الت

 6 ....... ...........................................................................  �یف تقدم مطالبة  -اإلجراءات العامة
 8 ......................................................................................................... المقدمةبنود 

 10 .............................................................................. المصطلحات والتعر�فات الرئیسیة العامة
 14 ..............................................................................................................   التغطیة
 14 ............. ....................................................... ...............  منافع الحوادث الشخصیة  -1القسم 
 16 ..........................................................................   المنافع الطبیة والمنافع ذات الصلة  -2القسم 

 16 ............................................................ المصار�ف الطبیة الطارئة (الحوادث والمرض) 
 16 ................................................................................... الطبي الطارئاإلجالء  
 17 ............................................................................................  إعادة الجثمان 

 18 ....................................................................... .............. منافع مضا�قات السفر  -3القسم 
 18 .............................................................................   األمتعة والممتلكات الشخصیة 
 20 ..................................... ......................................................... تأخر الرحلة 
 21 ...................................................................................... فوات رحلة المغادرة 
 21 ..............................................................................................  االختطاف 
 21 ......................................................................................... الرسوم القانونیة 
 21 .............................................................................................. سند الكفالة 
 22 ....................................................................................  تأخر وصول األمتعة 
 22 .....................................................................................  المسئولیة الشخصیة 
 23 ...................................................................................... سفر األسرة الطارئ 
 24 .............................................................................................  إلغاء الرحلة 
 25 ..............................................................................................  قطع الرحلة 
 26 ........................................................................................  فقدان جواز السفر 
 26 ..................................................................................   فقدان األموال الشخصیة 
 28 ................................................................................... ......... قسم المساعدة 

 31 ............................................................................................  المحفظة اآلمنة  -4القسم 
 31 ................................................................................. االحتیال ببطاقة االئتمان 
 32 ......................................................................................... المفاتیح واألوراق 
 33 ......................................................................................... االعتداء والسلب 

 34 اإلضافیة ................................................................................. المنافع االختیار�ة    -5القسم 
 34 .................................................................................. منافع الر�اضات الخطرة 
 34 ........................................................................................  اغالق ممر التزلج 
 34 ..........................................................................  االغالق �سبب االنهیار الجلیدي 
 34 ................................................................................. .  الزالجات ومعدات التزلج 



3 
 

 35 .......................................................................................   تأجیر أدوات التزلج 
 35 ..............................................................................   حزمة التزلج غیر المستعملة 
 35 اإلرهاب ................................................................................................. 

 36 ....................... ...........................................................................  الر�اضات واألنشطة
 45 ..................................................................................................  االستثناءات الموحدة

 47 ............ .......................................................................................... الشروط الموحدة
 50 .....................................................................................................  شروط المطالبات

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 أمینملخص الت
 

 لخطة الفضیةا لخطة الذھبیةا لخطة البالتینیةا 
    الحوادث الشخصیة  منافع .1القسم  

 - دوالر أمر�كي  25,000 دوالر أمر�كي  150,000 دثالوفاة �سبب حا
 دوالر أمر�كي  25,000 دوالر أمر�كي  25,000 دوالر أمر�كي  150,000 )العام  الناقلالوفاة �سبب حادث (
دوالر أمر�كي    150,000% من   العجز الجزئي الدائم

 حسب النسبة المعینة
دوالر أمر�كي    25,000% من  

 حسب النسبة المعینة
- 

 - دوالر أمر�كي  25,000 دوالر أمر�كي  150,000 جز الكلي الدائمالع
    الطبیة والمنافع ذات الصلة    المنافع. 2القسم  

 مرض)الادث و و حالالمصار�ف الطبیة الطارئة (
 التحمل

 دوالر أمر�كي  500,000
 دوالر أمر�كي  100

 دوالر أمر�كي  100,000
 دوالر أمر�كي  100

 دوالر أمر�كي  50,000
 دوالر أمر�كي  100

 مرض)الادث و و حالمصار�ف االسنان (
 

 لكل سن
 التحمل

ضمن المصار�ف الطبیة الطارئة  
دوالر   1,000�حد اقصى  

 أمر�كي
 دوالر أمر�كي  200
 دوالر أمر�كي  100

ضمن المصار�ف الطبیة الطارئة  
دوالر   1,000�حد اقصى  

 أمر�كي
 دوالر أمر�كي  200
 دوالر أمر�كي  100

طبیة  ضمن المصار�ف ال
  1,000الطارئة �حد اقصى  
 دوالر أمر�كي

 دوالر أمر�كي  200
 دوالر أمر�كي  100

 اإلجالء الطبي الطارئ
ضمن بند المصار�ف الطبیة  

 الطارئة
ضمن بند المصار�ف الطبیة  

 الطارئة
ضمن بند المصار�ف الطبیة  

 الطارئة
 الر أمیر�يدو   5,000 دوالر أمیر�ي  7,000 دوالر أمیر�ي    10,000 إعادة الجثمان

    . منافع مضا�قات السفر3القسم  
 الشخصیةالممتلكات  /األمتعة  

 لكل حقیبة
 لكل صنف

 دوالر أمر�كي 2,500
 دوالر أمر�كي 1,250

 دوالر أمر�كي  125

 دوالر أمر�كي 2,500
 دوالر أمر�كي 1,250

 دوالر أمر�كي  125

- 

   ةالشخصیاألموال  
 
 

 التحمل  

  الممتلكاتاألمتعة/   ضمن بند
  1000الشخصیة وتصل إلى  
 دوالر امر�كي

 % من المبلغ المطالب �ه5

الممتلكات  األمتعة/   ضمن بند
  500الشخصیة وتصل إلى  
 دوالر امر�كي

 % من المبلغ المطالب �ه5

- 

ة  تأخر وصول األمتعة ( یدفع النفقات الفعلیة المتكبد
 �سبب التأخیر)

 
 التحمل

أمر�كي لكل ساعة �ما    50 دوالر 
 دوالر أمر�كي  1,000�صل إلى  

 ساعات 4

أمر�كي لكل ساعة �ما    50 دوالر 
 دوالر أمر�كي  500�صل إلى  
 ساعات 4

- 

الرحلة ( المتكبدة �سبب تأخر  الفعلیة  النفقات  یدفع 
 التأخیر)
 التحمل

أمر�كي لكل ساعة �ما    50 دوالر 
 دوالر أمر�كي  1,000�صل إلى  

 ساعات 4

أمر�كي لكل ساعة �ما    50 دوالر 
 دوالر أمر�كي  500  �صل إلى

 ساعات 4

- 

 - دوالر أمر�كي  500,000 دوالر أمر�كي  1,000,000 المسؤولیة الشخصیة 
لكل ساعة   250 االختطاف    أمر�كي  دوالر 

إلى   �صل  دوالر   10,000�ما 
 أمر�كي

 - 

 -  دوالر أمر�كي  2,500 سفر األسرة الطارئ
 -  دوالر أمر�كي  5,000 األتعاب القانونیة
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 -  دوالر أمر�كي  10,000 لكفالةسند ا 
 - دوالر أمر�كي  300 دوالر أمر�كي  500 فقدان جواز السفر 

 - دوالر أمر�كي  2,500 دوالر أمر�كي  5,000 الغاء أو اختصار الرحلة
 -  دوالر أمر�كي  1,000 المغادرةرحلة  فوات  

 - مغطى مغطى قسم المساعدة
    . منافع المحفظة األمنة4القسم  

 - دوالر أمر�كي  500 دوالر أمر�كي    1,000 �طاقة االئتمان  تیالاالح
 - - دوالر أمر�كي  100 األوراق (�استثناء جواز السفر)

 - - دوالر أمر�كي  100 المفاتیح
 - - دوالر أمر�كي  100 االعتداء والسلب 

    . المنافع االختیار�ة االضافیة5القسم  
 منافع الر�اضات الخطرة  

 
 

القسم التغطیة   والقسم  1�موجب 
 �ما �صل إلى حد التغطیة 2

القسم  والقسم  1التغطیة �موجب 
 �ما �صل إلى حد التغطیة 2

القسم   �موجب   1التغطیة 
إلى حد   2والقسم   �صل  �ما 
 التغطیة

    �اإلضافة إلى
 دوالر أمر�كي  150 دوالر أمر�كي  150 دوالر أمر�كي  150 إغالق ممر التزلج

 دوالر أمر�كي  150 دوالر أمر�كي  150 دوالر أمر�كي  150 الجلیديإغالق االنهیار  
 الزالجات ومعدات التزلج

 التحمل
 دوالر أمر�كي  300
أمر�كي  50  دوالر 

 دوالر أمر�كي  300
أمر�كي  50  دوالر 

 دوالر أمر�كي  300
أمر�كي  50  دوالر 

 دوالر أمر�كي  500 دوالر أمر�كي  500 دوالر أمر�كي  500 تأجیر المزلج
 دوالر أمر�كي  300 دوالر أمر�كي  300 دوالر أمر�كي  300 عملةالتزلج غیر المست  زمةح
 

 تمدید تغطیة االرهاب
 التغطیة تصل إلى

دوالر   100,000:  1القسم  
 أمر�كي
دوالر   100,000:  2القسم  
 أمر�كي

 التغطیة تصل إلى
دوالر   25,000:  1القسم  
 أمر�كي

دوالر   50,000:  2القسم  
 أمر�كي

- 

 

 منافع الحوادث الشخصیة  -1القسم   التأمین �موجب  مبلغ% من 10األطفال بنسبة  تغطیة  یتم    الفرد�ة،  الخطة حالفي -

�استثناء "القسم   التأمین �موجب  مبلغ% من  10األطفال بنسبة  تغطیة  یتم   العائلیة،  خطةال في حال - الطبیة  المنافع   –" 2�افة األقسام 
 الفضیة"  الخطةذات الصلة �موجب "والمنافع 
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 �یف تقدم مطالبة -اإلجراءات العامة

 إشعار طلب خدمة/ مطالبة 

تقد�م اشعار خطي لطلب خدمة أو مطالبة في موعد أقصاه تسعین ( ) یوماً من تار�خ وقوع الحادث. عدم تقد�م اشعار لقسم 90�جب 
 األشعار إلى:  إلى رفض المطالبة. �جب ارسال  من تار�خ وقوع الحادث قد یؤدي) یوماً 90لبات المذ�ور أدناه، خالل تسعین (المطا

 (فرع دبي)  ومباني�أمیر�كان هوم أشورانس  

 قسم المطالبات

 27مجمع فندق ذا اتش، المر�ز التجاري األول، الطابق 

 م ، دبي، أ.ع.40569ص.ب. رقم 

 +971-4-5096111هاتف:  

 +971-4-3522186فاكس: 

 ى الخمیسم، من األحد إل  5:00 -ص   8:00مواعید العمل: 

 اللغات المتوفرة: اإلنجلیز�ة والعر�یة

 myClaim@aig.comالبر�د اإللكتروني:  

 التعر�فات:

�المطالبة:  قوع الضرر.) یوماً من تار�خ و 90حتى تسعین (  فترة االشعار 

 لبة �حد أقصى) یوماً من تار�خ فترة االشعار �المطا90تسعین (  فترة التقد�م:

 

 :�جب اتباع اإلجراءات التالیة

اإلشعار  فترةمستفید أو أي شخص یتصرف �صفة قانونیة نیا�ة عن أي منكما، تبلیغنا �ما هو مطلوب في  الیتعین علیك أو  -1
یتم رفض   قد  أو  �المطالبة،  ع  -مطالبتك�المطالبة،  اإلشعار  استالم  استمارة أو استمارات   المطالبةمقدم  سنرسل لند 

 .التعلیماتضافة إلى  المطالبة الالزمة �اإل

 أكمل استمارة أو استمارات المطالبة �شكل �امل. -2

 فترة التقد�م.وفقاً لطلبنا في موعد ال یتجاوز )  النفقات المتكبدة وغیرها/قد�م �افة المعلومات المطلو�ة (إثبات الخسارة -3

�أنه قد توجد معلومات إضافیة  من أجل معالجة مطالبتك. أنت مسؤول عن تقد�م تلك المعلومات و�ال  اوقته یتم طلبها فيیرجى العلم 
  .تم معالجة مطالبتكی نل

 .�األرقام المذ�ورة أعاله االتصاللمساعدة في تقد�م المطالبة، یرجى  لحصول على ال

mailto:myClaim@aig.com
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 ات:وعدفمال

 .فیها عالدفالتي یتم  دولة الالسار�ة في   أي تعو�ض تأمین للقوانین واألنظمة الحكومیة مدفوعاتخضع  ت. د المدفوعات لكبتسدی نقوم

، عندها یتم دفع عدم التحدید. في حال بواسطتكإلى المستفید المحدد  الوفاة نتیجة حادث منافعمتى سمح القانون بذلك، یتوجب دفع 
 على النحو التالي:على قید الحیاة  لكالمطالبة إلى أول مستفید  

  أحد الزوجین -1
 .و�ة، �حصص متسابناءاأل -2
 �ة.الوالدان، �حصص متساو  -3
  األخوة واألخوات، �حصص متساو�ة أو  -4
 المنفذ أو الوصي -5

لقوانین واألنظمة  أي تعو�ض تأمین ل مدفوعاتخضع  ت.  إذا اقتضت الضرورةأو أي طرف مناسب آخر یك االخرى إل نافعتدفع �افة الم
 .عالحكومیة السار�ة في دولة الدف
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 بنود المقدمة
 

 غطیةتمدة ال
ــار�خ  ـــن تـ ــة مـ ــة التأمینیـ ــر�ان التغطیـ ــدأ سـ ــالیبـ ـــا بـ ــتم انهاؤهـ ــم یـ ــا لـ ــفر، مـ ـــأمین السـ ــهادة تـ ــي شـ ــین فـ ــاء المبـ ـــار�خ االنتهـ ــي تـ ــي فـ دء وتنتهـ

 .قبل ذلك �موجب بند "اإلنهاء"
 

 خارج دولة اإلمارات العر�یة المتحدة.إلى المؤمن له  �جب شراء هذه الوثیقة قبل سفر الشخص 
 

 ن علیها التي:  غطیة للرحالت المؤمتوفر هذه الوثیقة ت
 یتم حجزها �عد، أو  -1
 .شهادة التأمین على السفر  فيبدء المبین  التبدأ �عد تار�خ   -2
 

 المنطقة/ الدولة
ـــر�ن ( ــة وعشـ ـــدار ار�عـ ــى مـ ـــة علـ ـــة تأمینیـ ــة تغطیـ ـــذه الوثیقـ ــدم هـ ـــاعة24تقـ ـــاء  ) سـ ـــع أنحـ ــي جمیـ ـــا فـ ـــؤمن علیهـ ــرحالت المـ ـــوم للـ ــي الیـ فـ

و�یران وسور�ا وشبه جز�رة القرم و�ور�ا الشمالیة ودولة اإل العالم �استثناء افغانستان  قامة.والعراق و�و�ا 
 

 عقد تأمین السفر 
ـــريال � ـــة  سـ ـــي الوثیقـ ـــر فـ ـــتمأي تغییـ ـــى یـ ـــة حتـ ـــه  الموافقـ ـــطة علیـ ـــد موظفیبواسـ ـــاأحـ ـــى، نـ ـــدیق علـ ـــتم التصـ ـــم یـ ـــا لـ ــــة أو  ومـ ـــذه الموافقـ هـ

ــــة ــــذه الوثیقـ ــــا بهـ ــــالحاقهـ ـــــیط یس الي . لـ ــــر�ة  أو وسـ ــــل  أو شـ ــــیرة  أو و�یـ ــــف التأشـ ـــــالحیة لموظـ ــــر الصـ ــــةتغییـ ـــــن أي  وثیقـ ــــازل عـ أو التنـ
ــام ال ــن أحكـ ـــةمـ ــمن ت. وثیقـ ـــة تضـ ــروط �عـــض الالوثیقـ ـــتثناءاتشـ ــام واالسـ ــم وأحكـ ـــل قسـ ــي �ـ ـــتثناءات  فـ ـــع واسـ ــى جمیـ ـــق علـ ــدة تنطبـ موحـ

 .بتكقبل مطالن  الذه الشروط أو قد استیفاء ه علیكاألقسام. �جب  
 

 سداد القسط
ــت  ــط و�تكــون أنـ ــاً �القسـ ــدادملزمـ ــب سـ ــن  جـ ــدماً ولـ ــؤولنالقســط مقـ ــون مسـ ــتم  ینكـ ــي تـ ــة والتـ ــذه الوثیقـ ــب هـ ــأ �موجـ ــة مطالبــة تنشـ ــن أ�ـ عـ

ــن  ــط. لـ ــتالم القسـ ــون نقبــل اسـ ــزمینكـ ــن  ملـ ــار�خ، ولكـ ــك التـ ــد ذلـ ــیط �عـ ــا أو إلــى أي وسـ ــدم إلیهـ ــط المقـ ــول القسـ ــو �قبـ ــد نقـ ــاً قـ ــذلك وفقـ  م بـ
ــق ل ــر�ة وفـ ــا الشـ ــي تقررهـ ــروط التـ ـــدیرهالشـ ــق تقـ ــتفظ. المطلـ ــالحق نحـ ــ �ـ ــي طلـ ـــون فـ ــب أن �كـ ــت. �جـ ــي أي وقـ ــط فـ ــع القسـ ـــات دفـ ب إثبـ

 .  التأمین  ذلك اإلثبات مقبوالً لشر�ة
 

 للمبلغ المستحق  قصىالحد األ
ـــــه  -1 ــــؤمن لـ ــــخص مـ ــــق ألي شـ ــــتردادال �حـ ـــــاوز  إسـ ــــو�ض یتجـ ـــــة ح100أي تعـ ــــص أل�ـ ــــغ المخصـ ــــن المبلـ ـــــا % مـ ــــؤمن علیهـ ــــة مـ الـ

 الوثیقة.كما هو مبین في 
ــأمین -2 ـــي تـ ــر�ة وثیقتـ ــدرت الشـ ــ إذا أصـ ــي  فرسـ ـــو فـ ــرى عضـ ــر�ة أخـ ـــة شـ ــدمت أ�ـ ـــر أو قـ ـــاني أو أكثـ ــورانس �ومبـ ـــوم اشـ ــان هـ امیر�كـ

ــــي ــــه آي جـ ــــي) ا�ـ ـــرع دبـ ــــه (فـ ــــن إ�ـ ـــتحق مـ ــــغ المسـ ــــى للمبلـ ــــد األقصـ ـــإن الحـ ــــة، فـ ــــنفس الوثیقـ ــــبة لـ ـــة �النسـ ــــي مطالبـ أو أي  آي جـ
ــــر�ة  ــــو شـ ــــ عضـ ــــا �موجـ ــــى فیهـ ــــا أعلـ ــــون لهـ ــــي �كـ ـــــائق التـ ــــن الوثـ ــــة مـ ــــؤولیة أ�ـ ــــد مسـ ــــاوز حـ ـــــن یتجـ ــــائق لـ ــــة الوثـ ـــــذ ب �افـ ــــد نافـ حـ

 أي شيء یتضمنه هذا النص على أنه یؤدي إلى ز�ادة حد مسؤولیة هذه الوثیقة.   �فسرللمسؤولیة. لن  
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 اإللغاء
ــوز ل ــا�جـ ــاء نـ ـــلیمه إل إلغـ ــتم تسـ ــي یـ ــعار خطـ ـــب إشـ ــت �موجـ ــي أي وقـ ــأمین فـ ـــة التـ ــكوثیقـ ــل  یـ ـــي أو یرسـ ــین فـ ــا مبـ ــوان �مـ ـــر عنـ ــى أخـ إلـ

ـــبعة ( ـــن سـ ـــل مـ ـــا ال �قـ ـــد مـ ــجالتنا �عـ ـــام 7سـ ـــبح) أ�ـ ـــاء  و�صـ ــذاً اإللغـ ـــكنافـ ـــد ذلـ ـــة �عـ ـــة مطالبـ ـــاس �أ�ـ ـــاء دون المسـ ـــك اإللغـ ـــون ذلـ . و�كـ
 سار�ة تنشأ قبل ذلك التار�خ.  

ــة  ــي حالـ ــم فـ ــوح تـ ــأمین الممنـ ــاء التـ ــكإلغـ ــطها  لـ ــدید قسـ ــم تسـ ــأمین تـ ــة تـ ــب وثیقـ ــدماً �موجـ ــعا مقـ ــب إشـ ــك �موجـ ـــلیمه وذلـ ــتم تسـ ــي یـ ر خطـ
 ینا وقبل تار�خ البدء:إل
 بد مطالبة.% من قسط التأمین ما لم یتم تك100وثیقة رحلة واحدة: یتم رد -
ــتم رد  - ــنو�ة: یـ ــددة سـ ــالت متعـ ــة رحـ ــار�خ 100وثیقـ ــد تـ ــة �عـ ــاء الوثیقـ ــت �إلغـ ــة. إذا قمـ ــد مطالبـ ــتم تكبـ ــم یـ ــا لـ ــأمین مـ ــط التـ ــن قسـ % مـ

 ساب القسط المسترد على أساس جزئي عن الفترة المتبقیة من الوثیقة.البدء و�ذا لم یتم تكبد مطالبة یتم ح
ــن ــد  ال �مكـ ــدء تمدیـ ـــار�خ البـ ــد تـ ــا �عـ ـــة أو الغاؤهـ ـــار�خ الوثیقـ ــد تـ ـــا �عـ ــن الغاؤهـ ــي �مكـ ـــنو�ة والتـ ــددة السـ ــرحالت المتعـ ـــة الـ ــتثناء وثیقـ ا �اسـ

 البدء.
 

 اإلنهاء
 تنتهي وثیقة التأمین في أقرب تار�خ من التوار�خ التالیة:  

ــ -1 ـــك ار�خ عودتـ ـــد تـ ـــى بلـ ــةإلـ ـــددةاإلقامـ ــرحالت المتعـ ـــة الـ ـــى خطـ ـــبة إلـ ـــنو�ة . و�النسـ ـــوف  ،السـ ــي تسـ ـــةنتهـ ـــد عود التغطیـ ـــك عنـ تـ
 یوما على الرحلة المؤمن علیها، أیهما أقرب؛ أو   90إلى بلد اإلقامة أو عند انتهاء فترة ال 

 فترة التغطیة؛ أو تار�خ انتهاء  -2
 . أو للسنالحد األقصى   بلوغكتار�خ   - -3
 ؛ أو صبح فیه غیر مؤهل حسب تصنیف المؤمن لهمتخ الذي التار� -4
 مؤمن له.�حد مبلغ التأمین ألي   أمینالت منافعتار�خ سداد  -5

 
 ال �خل أي إنهاء من هذا القبیل �أي مطالبة صحیحة تنشأ قبل تار�خ اإلنهاء.
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 المصطلحات والتعر�فات الرئیسیة العامة:
 
ــادث" ـــ ـــ ــــــــر متو الحـــ ــــــــاجئ وغیـ ــــــــادث مفـ ــــــــي أي حـ ــــــــع، " �عنـ ــــــــطقـ ـــــــــببه فقـ ــــــــكل و  تسـ ــــــــل �شـ ــــــــر عوامـ ــــــــة و مباشـ ــــــــة عنیفـ ـــــــــة خارجیـ ومرئیـ

 و�ؤدي إلى اإلصا�ة.مما ،  ن محددینتحدث في زمان ومكا

ــــــادث" ـــبب حـــ ـــ ــــــاة �ســـ ــــــي  "الوفـــ ــــــاجئ تعنـ ــــــادث مفـ ــــــع، و حـ ــــــر المتوقـ ــــــببهغیـ ــــــر  تسـ ــــــكل مباشـ ــــــط و�شـ ــــــةفقـ ــــــل عنیفـ ـــــــة و  عوامـ خارجیـ
 وتؤدي إلى الوفاة. محددین وزمانتحدث في مكان    ومرئیة

ــــة ن" �عاإلیـــــدز " ـــارة "متالزمـ ــــون لعبـ ـــف، �كـ ـــذا التعر�ـ ــــرض هـ ـــل. لغـ ــــة أو ورم قاتـ ـــدوى انتهاز�ـ ــــي عـ ــــى نـ ـــبة" المعنـ ــــة المكتسـ ـــص المناعـ قـ
ـــــ ـــــة وتشـ ـــــحة العالمیـ ـــــة الصـ ـــــل منظمـ ـــــن قبـ ـــــا مـ ـــــدد لهـ ـــــا�ة المحـ ـــــر�ة، اإلصـ ـــــة البشـ ـــــص المناعـ ـــــروس نقـ ـــــا�ة �فیـ ـــــارة اإلصـ ـــــذه العبـ مل هـ

 الدماغیة (الجنون) أو متالزمة ضیاع فیروس المناعة البشر�ة.  

ـتفید" ــ ــــذین المســـ ــــخاص الـ ــــخص أو األشـ ــــي الشـ ــــارهم ت" �عنـ ــــتختـ ــــ أنـ ــــأمین السـ ــــهادة تـ ــــي شـ ــــرفرفـ ــــتم ذ�ـ ــــم یـ ـــــي  ، و�ذا لـ ــــتفید فـ أي مسـ
ــأمین ــهادة تـ ـــفر  شـ ـــو السـ ــتفید هـ ــیكون المسـ ـــرعيسـ ــث الشـ ــم  الور�ـ ـــه. إذا تـ ــؤمن لـ ــخص المـ ـــراءللشـ ــة العائلال شـ ــخطـ ـــه یـ ــؤمن لـ ـــإن المـ ة، فـ

 بناء.أو األ  أحد الزوجینسیكون هو المستفید عند وفاة  

ـــن أو " ـــ ـــ ـــاءاالبـــ ـــ ـــ ـــــــــه، أو " األبنـــ ـــــــــؤمن لـ ـــــــــة المـ ـــــــــن أو ابنـ ـــــــــي ابـ ـــــــــة البیول �عنـ ـــــــــاء الذر�ـ ـــــــــة أو أبنـ ـــــــــةوجیـ ـــــــــزوج أو الزوجـ ــــــــــال  الـ األطفـ
ــــــــــاً  ــــــــــه بیولوجیـ ـــــــــبین إلیـ ــــــــــاهم  المنتسـ ــــــــــراوح اعمـ ـــــــــدون زواج وتتـ ــــــــــودین بـ ـــــــــن والمولـ ــــــــــوق سـ ــــــــــر  3فـ ــــــــــة عشـ ــــــــــن الثامنـ ــــــــــهر ودون سـ أشـ

ـــــــــر�ن (18( ــــــــة والعشـ ـــــــــن الثالثـ ــــــــاً (أو دون سـ ــــــــي 23) عامـ ـــــــــاً فـ ـــــــــاً ) عامـ ــــــــان طالبـ ـــــــــال �ـ ــــــــةحـ ـــــــــاً للدراسـ ـــــــــزوج، متفرغـ ـــــــــر متـ )، أو غیـ
 على المؤمن له لدعمه. �املو�عتمد �شكل  ناء غیر حامل، ولیس له أبأو 

ـــــل" ـــ ـــــام" الناقـــ ـــ ــــــــفر.  العـــ ـــــــا للسـ ــــــــت �حجزهـ ـــــــة قمـ ــــــــة للعامـ ـــــــة مرخصـ ــــــــار أو حافلـ ــــــــفینة أو قطـ ـــــــائرة أو سـ ــــــــة طـ ـــــــي أ�ـ ــــــــي وال تعنـ �عنـ
ــــــــــل ـــــــــــتم  الناقـ ـــــــــــل یـ ـــــــــــیلة نقـ ـــــــــــة وسـ ـــــــــــام أ�ـ ـــــــــــتئجارهاالعـ ـــــــــــتخ اسـ ـــــــــــا�قات أو اسـ ـــــــــــیة أو المسـ ـــــــــــاب الر�اضـ ـــــــــــي األلعـ ـــــــــــار�ة فـ دامها للمشـ

ـــــــــــوالت و/أو  ـــــــــــي والبطـ ــــــــــــاطفـ ــــــــــــر ترف نشـ ـــــــــــة أم غیـ ــــــــــــذ�ورة مرخصـ ـــــــــــل المـ ـــــــــــیلة النقـ ــــــــــــت وسـ ـــــــــــا إذا �انـ ــــــــــــر مـ ـــــــــــض النظـ ـــــــــــي، �غـ یهـ
ــــــــات  ـــــــید والمروحیـ ــــــــات الصـ ـــــــات ومر�بـ ــــــــباق والزالجـ ـــــــیارات السـ ــــــــر، سـ ـــــــال ال الحصـ ــــــــبیل المثـ ـــــــى سـ ــــــــك علـ ـــــــي ذلـ ــــــــا فـ ـــــــة، �مـ مرخصـ

�القوارب ورحالت السفن. وقوارب الصید والتزلج الهوائي  والهبوط �المظالت والرحالت 

ــحي: ـــ ــر الصـــ ـــ ـــــرض الحجـــ ـــــ فـــ ـــــذي ي ال�عنـ ــــــخص الـ ـــــزل الشـ ـــــا عـ ــــــتم فیهـ ـــــي یـ ــــــدة التـ ــــــد مـ ــــــع قـ ـــــر�ن لمنـ ــــــن األخـ ـــــدوى عـ ـــــرض للعـ تعـ
ـــــــــا  ـــــــــد فیهـ ـــــــــي یوجـ ـــــــــة التـ ــــــــي الدولـ ـــــــــة فـ ـــــــــة مختصـ ـــــــــب أو جهـ ـــــــــطة طبیـ ــــــــر بواسـ ـــــــــرض الحجـ ـــــــــتم فـ ـــــــــب أن یـ ـــــــــرض. �جـ ــــــــار المـ انتشـ

 ن حبساً طوعیاً.المؤمن له المذ�ور وال �مكن أن �كو 

ــــي" بلـــــد اإلقامـــــة" ـــدة والتـ ـــة المتحـ ـــارات العر�یـ ـــة االمـ ــــي دولـ ـــیم �عنـ ـــا �قـ ــــه فیهـ ـــؤمن لـ ـــخص المـ ـــفت الشـ ـــانوني �صـ ـــكل قـ ــــواطن أو  ه�شـ مـ
 .  عند شراء هذه الوثیقة  �موجب إقامة سار�ة المفعول

ــا" ــؤمن علیهــ ــةالرحلــــة المــ ــد اإلقامـ ــه بلـ ــؤمن لـ ــخص المـ ــادر الشـ ــدما �غـ ــدأ عنـ ــي تبـ ــة التـ ــي الرحلـ ـــاع  " تعنـ ــدون انقطـ ــرة و�ـ ــة مباشـ �طر�قـ
ــد  ــى بلـ ــه إلـ ــؤمن لـ ــخص المـ ــود الشـ ــدما �عـ ــي عنـ ــة وتنتهـ ــد اقامـ ــي بلـ ــي فـ ــا وتنتهـ ــؤمن علیهـ ــة المـ ــدأ الرحلـ ــب ان تبـ ــة. �جـ ــخص اإلقامـ الشـ

 التغطیة.  فترة  خالل  و المؤمن له 

ــل/ الخصـــــم" ـــل "التحمـــ ـــن قبـ ـــدفع مـ ــــتحق الـ ـــغ المسـ ـــام أو المبلـ ـــاعات أو األ�ـ ـــدد السـ ــــي عـ ــــؤمن  �عنـ ـــخص المـ ـــهالشـ ــــرر  لـ ـــل ضـ ـــن �ـ عـ
   وخسارة قبل أن تصبح منافع الوثیقة مستحقة الدفع.

 �عني تار�خ انتهاء الوثیقة �ما هو مبین في شهادة تأمین السفر. نتهاء""تار�خ اال 

 ، وعدد غیر محدد من األبناء.وأحد الزوجینتعني الشخص المؤمن له،    "األسرة"

 .36في الصفحة رقم  "الر�اضات الخطرة" " تعني األنشطة المدرجة تحت بند  الر�اضات الخطرة"
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 تعني المكان الذي:  "المستشفى"

 رخصة سار�ة المفعول (في حالة وجوب ذلك �القانون)؛  �حمل (أ) 

 المصابین؛  و أعمل �شكل اساسي لعالج ورعا�ة المرضى  � (ب)

 یتوفر فیه طاقم مؤلف من طبیب أو أكثر متوفر طوال الوقت؛ (ج)

ـــدم (د) ـــة �قـ ــــدمات الرعا�ـ ــــدار  خـ ـــى مـ ــــیة علـ ـــاع 24التمر�ضـ ــــى  ةسـ ـــجلة علـ ــــة ومسـ ـــدة محترفـ ــــة واحـ ـــه ممرضـ ــــوفر لد�ـ ــــل و�تـ األقـ
 طوال الوقت؛  تعمل

 یتوفر فیه مرافق تشخیصیة وجراحیة منظمة، إما في مبناه أو في مرافق متوفرة للمستشفى بترتیب مسبق؛ (ه)

ـــــ (و) ـــــادة أو دیسلـ ــــــیة، عیـ ـــــورة عرضـ ــــــتم �صـ ـــــا یـ ــــــیة أو ا، إال مـ ـــــة تمر�ضـ ـــــتر رعا�ـ ــــــأة اسـ ـــــنین أو منشـ ــــــة للمسـ راحة أو دار رعا�ـ
 .درات و/أو الكحولمعالجة االدمان على المخلتعمل �مر�ز  

 �عني تار�خ سر�ان الوثیقة المنصوص علیه في شهادة تأمین السفر. تار�خ البدء""

ــاتاال" ـــدف  " العمالیـــــة حتجاجـــ ـــنظم بهـ ـــل المـ ـــات العمـ ـــن جهـ ـــا مـ ـــة وغیرهـ ـــات العمالیـ ـــذه النقا�ـ ـــراء تتخـ ـــي أي إجـ ــــة �عنـ ـــل االنتاجیـ تقلیـ
 في مكان العمل.

ــا�ة" ـــدي اإلصـــ ــــي األذى الجسـ ـــدث" تعنـ ــــذي �حـ ـــه لل الـ ــــؤمن لـ ـــطمـ ــــكل و  فقـ ـــر �شـ ـــلمباشـ ــــبب عوامـ ــــة �سـ ـــادث، أو عنیفـ ــــة  ، أو حـ خارجیـ
 تحدث خالل الرحلة المؤمن علیها. و ،  عن جمیع األسباب األخرى  مستقلمباشر و   �شكل  والناتجةومرئیة،  

ــا" ــؤمن علیهـــ ــة المـــ ـــل �البطاقـــ ـــي �ـ ـــة لل" تعنـ ــان المملو�ـ ـــات االئتمـ ـــخص الطاقـ ـــخص دونشـ ـــیس ألي شـ ـــن لـ ـــه ولكـ ـــؤمن لـ ـــن مـ  18 سـ
 .سنة

 مؤمن علیها.�عني الحدث الموضح في الملخص والتغطیة والذي �حدث أثناء رحلة " المؤمن علیه  دثالحا"

ـه " ــؤمن لــ ــت /المـ ــؤمن لهـــم)/ أنـ ــخص المـــؤمن لـــه (االشـــخاص المـ ــخص ال" �عنــي الشـ ــر مــا بــینال الــذي یبلــغ مــنشـ ــهور  3 عمـ شـ
ـــنة  69و  ــــع سـ ــــد مـ ـــلتمدیـ ــــاري �صـ ــــن  اختیـ ــــى سـ ــــنة  74الـ ـــبسـ ــــیة �موجـ ــــة الفضـ ــــذي ، ""الخطـ ــــأمین والـ ــــهادة تـ ــــي شـ ــــمه فـ ـــر اسـ �ظهـ

 .المطلوبتسدید القسط ب السفر والذي قام

ــة األ ــبة لخطـ ـــرة�النسـ ـــأمین سـ ــهادة تـ ـــي شـ ــه فـ ـــؤمن لـ ــخص المـ ـــفته الشـ ــمه �صـ ــر اسـ ـــذي �ظهـ ــخص الـ ـــه الشـ ــؤمن لـ ـــخص المـ ــي الشـ ، �عنـ
 واألبناء الذین تظهر أسمائهم ا�ضاً في شهادة تأمین السفر.  زوجینوأحد الالسفر، 

ــذه ــدم هـ ــة تقـ ـــر  الوثیقـ ــة لغیـ ــة و�اطلـ ــر الغیـ ــدة وتعتبـ ــة المتحـ ــارات العر�یـ ــي االمـ ــادي فـ ــكل عـ ــین �شـ ــراد المقیمـ ــط لألفـ ــة فقـ ــة تأمینیـ تغطیـ
 المقیمین �األمارات العر�یة المتحدة.

ــن/ " ــأمین/ نحــ ــر�ة التــ ــا"ضــــمیر المتكلمــــین شــ ــي نــ ـــانون  تعنـ ــب القـ ــجلة �موجـ ــي)، المسـ ــرع دبـ ــاني (فـ ــورانس �ومبـ ــوم اشـ ــان هـ امیر�كـ
ـــاد ــــم االتحـ ـــاراتي رقـ ـــنة  6ي االمـ ـــالرقم  2007لسـ ــــأمین �ـ ـــة التـ ــــجیل هیئـ ـــل تسـ ـــالرقم 79وتحمـ ــــة �ـ ـــة تجار�ـ ــــار�خ  613392، ورخصـ بتـ

 .2008یولیو  6

ــارة" ـــ ـــــيء  "الخســـ ــــــاء شـ ــــــدان و / أو اختفـ ــــــة فقـ ـــــل أو حالـ ــــــي الفعـ ــــــز تعنـ ــــــعز�ـ ــــــیض قابـ ــــــواد أو و / أو تخفـ ــــــض المـ ــــــي �عـ ـــــاس فـ ل للقیـ
 .جراءاتاال

 بیب:�ة، ارشادات الطعني في رأي الشر ت الطبیة"  ة"الضرور 

 ة الشخص المؤمن له؛المنسجمة مع أعراض وتشخیص وعالج حال -أ
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 تتناسب مع معاییر الممارسة الطبیة الجیدة؛  -ب

 .أساسي �هدف  لیست من أجل راحة الشخص المؤمن له -ج

ــات " ــ ــــیةالممتلكـــ ــــنان، الشخصـــ ـــــم األسـ ـــــارات، طقـ ـــــي النظـ ـــــب" تعنـ ـــــل و الحقائـ ــــود، أدوات التجمیـ ـــــافظ النقـ ـــــات ممال، محـ ـــــیة تلكـ الشخصـ
 األخرى التي یرتدیها المؤمن له أو �حملها عادة.

�الحفاظ على أو استعادة صحة اإلنسان من و المرخص له قانونیا  المعالج  �عني    الطبیب"" �مارس الطب في نطاق ترخیصه، و�هتم 
أقارب للشخص  أحد وال مؤمن له؛الشخص ال �كون�مكن أن تشخیص وعالج األمراض واإلصا�ات. الطبیب المعالج ال خالل دراسة و 

 المؤمن له.

  للشخص المؤمن له. الصادرةالسفر  وشهادة تأمین" تعني هذا المستند وثیقة التأمین"

ــبقاً  المرضـــــیة ةالحالـــــ " ــودة مســـ ـــى الموجـــ ـــة أوصـ ـــة حالـ ـــاً ال" أ�ـ ــا طبیـ ـــب برعایتهـ ـــام  طبیـ ـــها أو قـ ـــیحة �خصوصـ ـــدم نصـ ـــا أو قـ وعالجهـ
ـــد ــالل مـ ـــالج خـ ــة أو العـ ـــك الرعا�ـ ــو بتلـ ـــنتینهـ ـــار�خ  )2( ة سـ ــل تـ ــدءقبـ ـــراء عملالبـ ــفى أو إجـ ـــول المستشـ ــت دخـ ـــة تطلبـ ـــة حالـ ـــة، أو أ�ـ  یـ

 . البدءخالل خمسة سنوات قبل تار�خ    ةجراحی

ــرف" ــن الالعـــب المحتــ ــد عـ ــا یز�ـ ــه �كســب مـ ــؤمن لـ ــخص مـ ــن م50" �عنــي أي شـ ــه مـ ــارك % مــن دخلـ ــذي �شـ ــا أو الـ ــة ر�اضــة مـ مارسـ
 .  رزق لكسب ال�وسیلة   الً في ر�اضة ما تدر علیه ما

 " تعني الرسوم التي:  المعقولة واالعتیاد�ة  رسومال"

والخدمات الطبیة الضرور�ة من الناحیة الطبیة لعالج حالتك المرضیة.(أ)    تفرض على العالج واللوازم 

 لمعالجة حالتك؛والخدمات الطبیة   مستلزماتلعالج والا لنفساالعتیاد�ة   الرسوم(ب) ال تتجاوز مستوى  

 تأمین.هناك    لم �كن إن یتم دفعهالن التي  سوم تشمل الر (ج) ال 

ــــي أالقر�ــــــب" ــــد" �عنـ ــــاء، أحـ ــــة األب، األبنـ ــــدین، زوج األم، زوجـ ـــة، الجـ ــــدي الزوج/الزوجـ ــــدین، والـ ــــزوجین، الوالـ ــــن الـ ــــزوج ابـ ــــة الـ  او ابنـ
ـــــة ـــــة الزوجـ ــــن او ابنـ ـــــاد،، ابـ ـــــة، األحفـ ـــــزوج أو الزوجـ ـــــت الـ ـــــت، أخـ ـــــة، األخـ ـــــزوج أو الزوجـ ـــــ األخ، أخ الـ ـــــت مـ األخ  ن االماألخ او األخـ
 العمة، العم، ابنة األخ أو األخت، ابن األخ أو األخت للشخص المؤمن له.  الخالة ،الخالاو األخت من االب،  

 .المؤمن علیهالة رحالخالل   ألول مرةظهر  تیبدأ أو   طارئة  علةأي مرض أو اإلصا�ة ��عني    "المرض"

 التزلج على الجلید.  �طة أو ألواح التزلج على الجلید أو أحذ�ةتعني الزالجات، والعصي، واألحذ�ة، واألر  معدات التزلج""

ــزوجین" ــین " أحــــد الــ ــره بـ ــراوح عمـ ــه و�تـ ــؤمن لـ ــرعیة للمـ ــة الشـ ــزوج أو الزوجـ ــي الـ ــاً و  18�عنـ ــاً  69عامـ ــل عامـ ــاري �صـ ــد اختیـ ــع تمدیـ مـ
 جب "الخطة الفضیة"،  سنة �مو  74الى سن  

 .ملخص التأمینفي من المنافع المذ�ورة    مستحق الدفع لكل منفعةالمبلغ  ال�عني  "مبلغ التأمین" 

ــص التــــــأمین" ـــي  "ملخـــ ــــدول ال�عنـ ــــم جـ ـــفحة رقـ ـــي الصـ ـــح  5و  4فـ ـــذي یوضـ ــــافع الـ ــــة المنـ ـــل خطـ ـــت �ـ ــــروض تحـ ـــأمین المعـ ـــغ التـ ومبلـ
 تأمین.

 االعتیادي. هالعام ووصول الناقلنطالق  �عني أي خالف عمالي �عطل ا  "االضراب عن العمل"

ــابي" ــ ــل اإلرهـــ ــ ــــي العمـــ ـــــتخدام أو " �عنـ ـــــاسـ ــــد �اسـ ــــفا تخدامالتهدیـ ـــــوة أو العنـ ـــــكل  لقـ ـــــل �شـ ــــاب فعـ ـــــات أو ارتكـ ــــخص أو ممتلكـ ـــــد شـ ضـ
ــــــي أو  ــــــام االلكترونـ ـــــل النظـ ــــــع أو �عطـ ــــــارض مـ ـــــل یتعـ ــــــاب فعـ ــــــات، أو ارتكـ ــــــى الممتلكـ ـــــان أو علـ ــــــاة االنسـ ــــــى حیـ ـــــورة علـ ــــــة خطـ أنظمـ



13 
 

ـــ ـــوم بهـ ــاالت �قـ ـــة، االتصـ ـــخص أو جماعـ ـــانا أي شـ ـــواء �ـ ـــك  سـ ـــةً ذلـ ـــن نیا�ـ ـــا یت عـ ـــلأو فیمـ ـــة، أو  صـ ـــة منظمـ ـــلطة، �أ�ـ ـــة، أو سـ حكومـ
ــــدنیین أو أي  ــــكان المـ ـــة أو السـ ــــرر �الحكومـ ـــاق الضـ ــــراه أو إلحـ ـــف أو إكـ ــــا تخو�ـ ــــن آثارهـ ـــون مـ ــــث �كـ ـــكر�ة، �حیـ ــــوة عسـ ـــة، أو قـ أو هیئـ

ــــر�حة ــــف ال شـ ــــي تعر�ـ ـــــدخل فـ ــــاد. وال یـ ــــي االقتصـ ـــــاع فـ ــــل أي قطـ ــــنهم، أو تعطیـ ـــــة مـ ــــال اإلجرامیـ ــــرقات أو األعمـ ـــــابي السـ ــــل اإلرهـ عمـ
ـــي ــكل أساسـ ـــا �شـ ـــتم ارتكابهـ ــي یـ ـــین التـ ـــا�قة بـ ـــیة سـ ــات شخصـ ـــود عالقـ ـــن وجـ ـــأ عـ ــال تنشـ ـــیة وأعمـ ـــب شخصـ ــق مكاسـ ـــل تحقیـ ـــن أجـ ؛ مـ

ــــا  ــــدث فیهـ ـــي �حـ ــــة التـ ــــة المعنیـ ـــة الدولـ ــــروف لحكومـ ــــدد أو معـ ـــل محـ ــــابي أي عمـ ــــل اإلرهـ ـــمل العمـ ــــحا�ا. و�شـ ـــا والضحیة/الضـ مرتكبیهـ
   ابي على أنه عمل إرهابي.العمل اإلره

 .التغطیة والخطة المختارة في ملخص التأمینوفترة  تهاءنالا وتار�خبدء ال  ر�خاتالتي توضح   الشهادةتعني   ”السفر  تأمین  شهادة“ 

المعلنة،  "  الحرب" غیر  أو  المعلنة  الحرب  لة دو   أي  ، �ما في ذلك، استخدام القوة العسكر�ة من قبلوأي أنشطة تشبه الحربتعني 
 قیة، ودینیة، وغیرها من المطامع األخرى.مسیطرة؛ من أجل تحقیق أطماع اقتصاد�ة، وجغرافیة، وقومیة، وسیاسیة، وعر 
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 تغطیةال

مبین في �صل إلى مبلغ التأمین ال بلغفي رحلتك المؤمن علیها �م التي قد تحدث بتعو�ضك مقابل الحوادث المؤمن علیها التالیة  نقوم
 شهادة تأمین السفر.

 
 منافع الحوادث الشخصیة  -1القسم 

خالل رحلتك المؤمن علیها وأدى ذلك إلى وقوع أي من الخسائر الموضحة في جدول الخسائر أدناه، سوف صا�ة  ت لإلتعرض  في حال
ة. �جب أن تحدث الخسارة خالل منافع الحوادث الشخصی  -1نقوم نحن بدفع النسبة المحددة من مبلغ التأمین المبین تحت القسم  

 اإلصا�ة.یوماً من تار�خ وقوع الحادث المتسبب في    365
 

 الجهة الیسرى  الجهة الیمنى جدول الخسائر 
   

 %100 الوفاة نتیجة حادث
 %100 عام)ال  الناقلالوفاة نتیجة حادث (

 %100 العجز الكلي الدائم
 %100 الفقدان التام للنطق
 %100 ر في العینینالفقدان التام للبص

 %60 %70 الفقدان التام لعضو علوي 
 %50 %60 أو ساعدالفقدان التام لید 

 %60 %60 الفقدان التام لعضو سفلي أو فوق الر�بة
 %50 %50 الفقدان التام لعضو سفلي في مستوى الر�بة أو أدنى

 %40 %40 الفقدان التام للقدم
 %40 الفقدان التام للسمع في األذنین

 %25 الفقدان التام للبصر في عین واحدة
 
 خاصةالشروط  ال
ـــ -1 ــــدان التـ ـــر الفقـ ـــت�عتبـ ــــى اسـ ــــدرة علـ ــــبة ام للقـ ــــه. �النسـ ـــة لـ ــــارة تامـ ــــه خسـ ـــى أنـ ــــه علـ ــــن عالجـ ـــذي ال �مكـ ــــا او الـ ــــو مـ خدام عضـ

ــــــتخدام  ـــــى االسـ ــــــدرة علـ ـــــبة القـ ــــــع نسـ ـــــب مـ ــــــة �التناسـ ـــــبة المئو�ـ ــــــیض النسـ ـــــب تخفـ ــــــو، �جـ ـــــي للعضـ ــــــتخدام الجزئـ ـــــة االسـ لقابلیـ
  المفقودة.

ـــاله � -2 ــدول أعـ ـــي الجـ ــددة فـ ــائر المحـ ـــن الخسـ ــدة مـ ـــارة واحـ ــن خسـ ــر مـ ـــوع أكثـ ــال وقـ ــي حـ ـــاب فـ ــتم حسـ ـــد، یـ ــادث واحـ ــبب أي حـ سـ
ـــة  ــــذه الوثیقـ ــــب هـ ــــتحق �موجـ ــــو�ض المسـ ـــالي التعـ ــــى إجمـ ــــد األقصـ ــــع الحـ ــــدة مـ ـــارة واحـ ــــل خسـ ــــابق لكـ ــــو�ض المطـ ــــع التعـ �جمـ

 % من المبلغ األساسي.100بنسبة  
ــافع  -3 ــل أي منـ ــدفع مقابـ ــن �الـ ــوم نحـ ــق فیلــن نقـ ــدائممــا یتعلـ ــي الـ ــالعجز الكلـ ــر�ة  �ـ ــى شـ ــع إلـ ــات مقنـ ــد�م اثبـ ــت بتقـ ــم تقــم انـ ــا لـ مـ

   سیستمر في �ل االحتماالت لبقیة حیاتك. العجزن  التأمین �ا
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ـــب -4 ـــع  تإذا أصـ ــــیتم دفـ ــــا، سـ ـــز و�قرارهـ ــــك العجـ ــــوص ذلـ ـــة �خصـ ــــول المطالبـ ــــم قبـ ـــم وتـ ــــي دائـ ــــز �لـ ــــافع�عجـ ــــاف  المنـ ــــیتم إ�قـ وسـ
 .لحوادث الشخصیة الخاصة �كمنافع ا  1التأمین �موجب القسم  لكام

ــــــدائم أ -5 ـــــي الـ ـــــز الكلـ ـــــات العجـ ـــــر و�ثبـ ـــــخیص وتقر�ـ ـــــب تشـ ـــــام �جـ ـــــز تـ ـــــطةو أي عجـ ــــــز ال بواسـ ـــــون العجـ ـــــب أن �كـ ـــــب و�جـ طبیـ
ـــن  ــل عـ ـــدة ال تقـ ـــاً لمـ ــتمراً ودائمـ ــن 12مسـ ـــز. ولكـ ـــة العجـ ـــن بدا�ـ ــة مـ ـــهراً متتالیـ ـــق شـ ـــا یتعلـ ـــق � فیمـ ـــدائم للنطـ ـــام والـ ــدان التـ الفقـ

ـــون  ــب أن �كـ ـــى ال�جـ ــدرة علـ ـــدان القـ ـــن فقـ ــل عـ ـــدة ال تقـ ـــدوم لمـ ــتمراً و�ـ ـــالم مسـ ـــب أن  12كـ ــة و�جـ ـــهراً متتالیـ ـــد اتشـ ـــهادؤ�ـ  ةلشـ
ـــ ـــان  ةالطبیـ ــــام �ـ ـــدائم والتـ ـــز الـ ـــك العجـ ـــق لذلـ ـــادث لنطـ ـــبب الحـ ـــ�سـ ـــة تمو�ـ ـــیة المعنیـ ـــباب النفسـ ـــة األسـ ــــتثناء �افـ ــــبة  .اسـ و�النسـ

ـــ ـــتمرة ودائمـ ــــاء مسـ ـــتخدام األعضـ ــــارة اسـ ـــون خسـ ـــب أن تكـ ــــفاء، �جـ ـــل للشـ ــــر القابـ ـــدائم وغیـ ـــلل الـ ــــن للشـ ـــل عـ ــــدة ال تقـ  12ة لمـ
 شهراً متتالیة من بدا�ة الشلل.

ــتإذا  -6 ـــد�ك تفاقمـ ــرض  لـ ـــزأو مـ ـــأي أو  عجـ ــندة بحالـ ـــیة و ا ةیـ ــرى  نفسـ ـــة أخـ ـــر طبیعیـ ــببغیـ ـــغ  �سـ ـــد مبلـ ــیتم تحدیـ ـــادث، سـ حـ
ــــة  ــــب درجـ ـــو�ض حسـ ــــدهورالتعـ ــــیتم  تـ ــــذلك. سـ ــــاً لـ ــــو�ض وفقـ ــــع التعـ ــــیتم دفـ ــــادث وسـ ــــد الحـ ــــودة �عـ ــــة الموجـ ــــدالعلـ ــــة  تحدیـ درجـ

 .ةطبیدة الالشها�موجب   أخرى غیر طبیعیة قبل وقوع الحادث  نفسیةأو أي حالة بدنیة أو  العجز أو  ،المرض 
ـــــب إذا  -7 ـــــت عواقـ ــــــادث تأي �انـ ــــــبب حـ ـــــاقم �سـ ــــــر تفـ ـــــرى غیـ ــــــیة أخـ ـــــة أو نفسـ ــــــة بدنیـ ـــــزك أو أي حالـ ــــــالي أو عجـ ـــــك الحـ مرضـ

ـــت  ـــي �انـ ـــب التـ ـــى العواقـ ـــاء علـ ـــو�ض بنـ ـــد التعـ ـــیتم تحدیـ ـــة، فسـ ـــذاطبیعیـ ـــن هـ ـــتترتب عـ ـــن سـ ـــم تكـ ـــو لـ ـــادث لـ ـــذه الع الحـ ـــل هـ لـ
 موجودة.

ــت إذا  -8 ــباب�انـ ـــك ألسـ ــل  وفاتـ ـــة قبـ ـــیم الطبیعیـ ــائي لتقیـ ـــز علالنهـ ــقجـ ـــ� المتعلـ ـــان  دثالحـ ــا �ـ ـــر�ة مـ ــتدفع الشـ ـــه، سـ ــؤمن علیـ المـ
 أعاله.   2رقم سیتم دفعه �شكل معقول عن ذلك العجز الدائم وفقاً للشرط الخاص  

ـــبة  -9 ـــتفادة�النسـ ــــافع ا لالسـ ـــن منـ ـــاة مـ ـــادثلوفـ ـــة حـ ــــل( نتیجـ ـــام الناقـ ـــك� )العـ ـــاء ر�و�ـ ــــادث أثنـ ـــع الحـ ـــب أن �قـ ـــى جـ ــــك  إلـ أو نزولـ
 .ك راكبفت�صقل عام اعلى متن طائرة نمن 

 
 تعر�فات خاصة:

 الكلي والتام:" �عني العجز العجز الكلي الدائم"
 إیالء االهتمام ألي مهنة؛ و ممارسة أو  الذي �منع الشخص المؤمن له من  )أ

 التي تدوم وتستمر في جمیع االحتماالت مدى الحیاة. )ب
 

 استثناءات خاصة
ـــم  ـــذا القسـ ــــب هـ ـــو�ض �موجـ ــــع أي تعـ ـــن دفـ ـــؤولة عـ ــــر�ة مسـ ـــون الشـ ـــن تكـ ــــ�لـ ـــؤمن أنشـ ــــة مـ ـــد حادثـ ـــه ضـ ــــؤمن لـ ـــخص مـ ــــا أي شـ  علیهـ

ـــــا ـــــدوى �البكتیر�ـ ـــــراض أو العـ ـــــن األمـ ــــوع مـ ـــــن أي نـ ـــــر عـ ـــــر مباشـ ـــــر أو غیـ ـــــكل مباشـ ـــــئة �شـ ــــة أو ناشـ ـــــتثناء ال  .ناتجـ ـــــذا االسـ إال أن هـ
ـــى  ـــري علـ ـــدوى�سـ ـــبة العـ ــــاً أو  المكتسـ ـــمم الطبیـ ــــا �تسـ ـــا فیهـ ـــدم �مـ ـــاتالـ ـــالقیح االلتها�ـ ــــنیـ ـــد تـ ـــي قـ ــــود أو ة التـ ـــر مقصـ ـــع غیـ ـــن قطـ  جم عـ

  .جرح
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 ذات الصلةوالمنافع  منافع الطبیة ال  -2القسم 
 مرض)الحوادث و الالمصار�ف الطبیة الطارئة (

ــــل ا ـــفر، مقابـ ــــأمین السـ ــــهادة تـ ــــي شـ ـــین فـ ــــأمین المبـ ــــغ التـ ـــى مبلـ ــــل إلـ ــــا �صـ ــــل و�مـ ـــاة التحمـ ــــع مراعـ ــــر�ة، مـ ـــدفع الشـ ــــة تـ ــــوم المعقولـ لرسـ
 خالل رحلتك المؤمن علیها.  للمصار�ف الطبیة المؤمن علیها المتكبدة بواسطتك والمعتادة

 
 التعر�فات الخاصة:

المغطاة":  المصار�ف" بواسط  المصار�فتعنى    الطبیة  اإلقامة مقابلالمتكبدة  بلد  خارج  والمستلزمات التي یوصي بها   تك  الخدمات 
 :الطبیب المعالج، وهي تشمل

والجراحة التي �قوم ب �ما في ذلك  الطبیب رسوم خدمات  –أ    ها الطبیب؛التشخیص والعالج 
التي  ا  –ب    ال  المستشفىفرضها  �لرسوم  والتمر�ض وغیرها من الخدمات �ما في ذلك رسوم الخدمات المهنیة غمقابل  والطعام  رفة 

لغرفة شبه خاصة   متوسط تكلفة المستشفى  هذه المصار�فومع ذلك، �شرط أال تتجاوز  الخدمات الشخصیة غیر الطبیة،  �استثناء  
 واإلقامة فیها.

ذلك    مسو ر   -ج    في  (�ما  والطبیة  والفحوصاتوالعالجات    األشعة السینیةفحص    اإلدار�ة)  المصار�فالتخدیر  واستخدام   المعملیة 
 واالكسجین ونقل الدم وتصفیح الرئتین والعالج الطبي. الرادیوم والنظائر االشعاعیة

 .خدمـة اإلسـعافرسوم    -د  
ـــــ  ــــ -هـ ــــة والخـ ــــاقیر واألدو�ـ ــــمادات والعقـ ــــوم الضـ ــــة دماترسـ ـــــتلزمات  العالجیـ ــــةوالمسـ ــــط  الطبیـ ــــا فقـ ــــول علیهـ ــــن الحصـ ــــي �مكـ ـــــاء التـ بنـ

 على وصفة طبیة مكتو�ة من الطبیب أو الجراح؛
ـــالج -و  ـــار�ف عـ ـــوارئ مصـ ـــاالت الطـ ـــي حـ ـــنان فـ ـــا األسـ ـــتم تلقیهـ ـــي یـ ـــا�ة التـ ـــرض أو اصـ ــــن مـ ـــة عـ ــــنان  الناتجـ ـــائف األسـ ـــتعادة وظـ السـ

 ل قانونا. طبیب أسنان مسجل ومؤه  المقدمة منأو تخفیف األلم 
 ال تشمل الرسوم المذ�ورة أعاله �أي حال أي مبلغ یز�د عن الرسوم المعقولة والمعتادة.

 
 شروط خاصة:

 الحصول على شهادة الئق للسفر من طبیبك وتقد�مها لنا.قد نطلب منك   .1
 

 استثناءات خاصة
ـــار�ف مال -1 ـــدةصـ ـــل  المتكبـ ـــدأ قبـ ـــي یبـ ــــالج طبـ ـــك أي عـ ـــي ذلـ ـــا فـ ـــالج �مـ ـــة العـ ـــي متا�عـ ـــدفـ ـــكرحل أأن تبـ ــــي  تـ ـــا والتـ ـــؤمن علیهـ المـ

 المؤمن علیها؛ ك�متا�عتها أثناء رحلت  نصحت
 طبیب �ضرورة فور�ة؛اللم �حدده    تشخیصي�سبب عالج المتكبدة  مصار�ف ال -2
 ال ال الحصر أي تلقیح و/أو تحصین مناعي؛  مصار�ف المتكبدة للعالج الوقائي �ما فیها على سبیل المث -3
 المعادن النفیسة؛ أو �ن مصار�ف الحشوات أو تیجان األسنا -4
 �صحة الفم؛ أو    تتعلق معالجاتمصار�ف أ�ة   -5
 �أجهزة منع الحمل، األجهزة البدیلة، األجهزة الطبیة أو المساعدات الصناعیة؛ أو   المتعلقةمصار�ف ال -6
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 الطبي الطارئ  اإلجالء
ـــدفع ــــر�ة تـ ــــأ ،الشـ ــــهادة تـ ــــي شـ ـــین فـ ــــأمین المبـ ــــغ التـ ـــى مبلـ ــــل إلـ ــــا �صـ ــــل و�مـ ـــاة التحمـ ــــع مراعـ ــــة مـ ــــوم المعقولـ ــــل الرسـ ـــفر، مقابـ مین السـ

ــــار�ف ــــادة للمصـ ــــدها والمعتـ ــــتم تكبـ ــــي یـ ــــاة التـ ــــة المغطـ ــــد االقامـ ــــارج بلـ ـــــول خـ ــــكل معقـ ــــى  �شـ ــــرض إلـ ــــا�ة أو المـ ـــــرورة إذا أدت اإلصـ ضـ
ـــكإجال ـــكل  ئـ ـــر �شـ ـــدر أمـ ـــب أن �صـ ـــارئ. �جـ ـــالءطـ ـــار  اإلجـ ـــن الطـ ـــمئ عـ ـــهد أن  قسـ ـــب �شـ ـــن طبیـ ـــاعدة أو عـ ـــورةالمسـ ـــةأو  خطـ  نوعیـ
 . ك �شكل طارئإجالئ  لزمتستك  أو مرض  تكإصاب

ـــة  ـــل الخاصـ ـــات النقـ ـــة ترتیبـ ـــتم �افـ ـــب أن تـ ـــان�إجال�جـ ـــدر االمكـ ـــوفیراً �قـ ـــا تـ ـــرق وأكثرهـ ـــر الطـ ـــك �أقصـ ـــار�ف ئـ ـــون مصـ ـــب أن تكـ . �جـ
ـــب األ ـــة �موجـ ـــالج؛ (ب) مطلو�ـ ـــب المعـ ـــیة الطبیـ ـــب توصـ ــل: (أ) حسـ ـــلالنقـ ـــائل النقـ ـــیة لوسـ ــة القیاسـ ـــك نظمـ ـــة �ـ ـــة الخاصـ ؛ و(ج) مرتبـ

 المساعدة. قسم  ومعتمدة مسبقاً من قبل

 التعر�فات الخاصة:

ـــاة ـــار�ف المغطـــ ــــي -المصـــ ــــة  تعنـ ــــدمات الطبیـ ــــا الخـ ـــــا فیهـ ــــي �مـ ــــالج الطبـ ــــل والعـ ــــة �النقـ ـــــار�ف الخاصـ ــــتلزماتالمصـ ـــــة  والمسـ الطبیـ
 ارئ.ط  ئك �شكلالتي یتم تكبدها فیما یتعلق �إجالالضرور�ة  

الطارئ  أن تستدعي حال  �عني  -اإلجالء  أقرب الذي اصبت فیه أو مرضت فیه إلى  مكان  ال  من  نقلك �شكل فوريالصحیة  تك  (أ) 
الصحیة تك حال استدعتالمعالجة الطبیة المناسبة؛ (ب) �عد تلقي العالج في مستشفى محلي،   الحصول علىمستشفى حیث �مكن  

 .أو االستشفاء؛ أو (ج) �ل من (أ) و (ب) أعاله  ن المعالجة الطبیةلتلقي المز�د مك إلى بلد اقامت  كنقل

أو جو�ة تلزم لنقك أثناء االخالء الطارئ. تشمل وسائل النقل على سبیل المثال ال   �حر�ةتعني أي وسیلة نقل بر�ة أو    -نقلوسائل ال
 لحصر االسعاف الجوي واالسعاف البري والمر�بات الخاصة.ا

 إعادة الجثمان

تأم،  الشر�ةتدفع    یتم   مقابل المصار�ف المغطاةین السفر،  مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة  التي 
 .ك أثناء الرحلة المؤمن علیهافي حال وفات كإلى بلد إقامتك تكبدها �شكل معقول إلعادة جثمان

 التعر�فات الخاصة 

 مصار�ف (أ) التحنیط، (ب) إحراق الجثة؛ (ج) األكفان؛ و(د) النقل ال الحصرتعني على سبیل المثال  -المصار�ف المغطاة
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 منافع مضا�قات السفر   -3القسم 

 ممتلكات الشخصیةال /األمتعة  

 األمتعة ومحتو�اتها �سبب:  مقابل تكالیف ،مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تأمین السفر،  الشر�ة  دفعت
 .المؤمن علیها خالل الرحلة العام الناقلتذ�رة على  براكبا   عندما تكون العام الناقلمن قبل  لفقدان أو التلف  ا.  1
 .المؤمن علیها الرحلة  خالل كومرافقة ل  مملو�ةمتعة ومحتو�اتها  األ  شر�طة أن تكون  ارحلة المؤمن علیهالأثناء  تعرضك للسرقة .  2

 تعر�فات خاصة:

المم  -الثمینة  مقتنیاتال األقراص  فیها  (�ما  الكهر�ائیة  والمعدات  والفیدیو  والصوت  التصو�ر  الرقمیة عدات  الفیدیو  وأقراص  دمجة 
وألعاب  وأشرطة الفیدیو وأشرطة التسجیل واأللعاب اال وأجهزة ومعدات الكمبیوتر والهواتف والمنظار المكبر والتحف   MP3لكترونیة)، 

والحر�ر واال  نة.حجار الكر�مة المصنوعة من أو تحتوي على الذهب أو الفضة أو المعادن الثمیوالمجوهرات والساعات والفرو 

   ةط خاصو شر 

 ؛شهادة تأمین السفرالمبین في  التأمینواحدة مبلغ    قطعةالمستحق الدفع فیما یتعلق �أي  التأمینال یتجاوز مبلغ   .أ

 ا الخاص،ناحدة، وفقا لتقدیر التي ال یز�د عمرها عن سنة و   القطعرمم  نعید أو  ن سدد أو نأن  نا�جوز ل .ب

  قوم بدفعنأو   أكثر من سنة واحدة القد�مة والتي �كون عمرها القطع أو إصالح ختار إعادةنا الخاص أن نوفقا لتقدیر  نا�جوز ل .ج
 ؛واالستعمال  االستهالكثمنها �عض خصم 

 �جب أن �حدث الفقدان أو التلف: .د
و�جب الحصول على إثبات هذه   العام  �حوزة الناقلفندق أو الفي  موجودة  في حین أن األمتعة أو الممتلكات الشخصیة  .1

 ؛ أو االثبات لناو�جب تقد�م هذا   العام الناقلا من إدارة الفندق أو إدارة الخسارة خطی
في مكان   المختصةالشرطة    لدى الخسارة یتم االبالغ عن هذهالشخصیة شر�طة أن  جة سرقة األمتعة أو الممتلكاتنتی  .2

بتقر�ر    ةمصحو�  مطالبةن أي  ساعة من وقت وقوع الحادث. و�جب أن �كو   24  ن ار�عة وعشر�نز�د عیال  الل مان خالفقدا
 ؛المعنیة  مكتو�ة من الشرطة  أو مستندات

لتحصیل. في حالة وجود أي تأمین  القابلة لو   الصحیحةجمیع التأمینات األخرى  عنالشخصیة   األمتعة والممتلكات  تز�د منافع .ه
بذلك التأمین. سندفع  م تغطیته  المبلغ الذي لم تتفقط عن  نتحمل المسئولیة، فقدانأي   وقوع بل للتحصیل عندصحیح وقاآخر 

 الفرق بین المبلغ المدفوع بواسطة التأمین اآلخر والمبلغ المفقود؛

أو أي طرف    عامال  الناقلأو مستحق الدفع من قبل   تأمین تم دفعهأي مبلغ  عنالشخصیة   منافع األمتعة والممتلكات  تز�د .و 
 .الفقدانثالث مسؤول عن 

على الشخص المؤمن ، و�جب  أخرى  سلطة محلیةأي أو ضرر من قبل الشرطة أو   �جب أن یتم توثیق أي خسارة أو سرقة .ز
 ى المستند أو التقر�ر.الحصول علله  

 اختیار: نا، �جوز لطقم في حالة فقدان زوج أو  .ح
 إلى قیمته قبل الخسارة؛ أو  الطقم و . إصالح أو استبدال أي جزء، العادة الزوج أ1
 قبل و�عد الخسارة.  تلكاتممللالفرق بین القیمة النقد�ة   تعو�ض .  2

 لكل قطعة مبین في شهادة تأمین السفر.هناك حد أقصى  .ط
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 استثناءات خاصة

 :  مبلغ تأمین مقابل ايعن  عو�ض  نتحمل مسئولیة التال

ـــــــة:  -1 ـــــــات التالیـ ـــــــات الممتلكـ ـــــــور أو افئـ ـــــــات، الطیـ ـــــــیاراتالحیوانـ ــــــــماك؛ السـ ـــــــا) ألسـ ـــــــة (�ملحقاتهـ ـــــــدراجات النار�ـ ــــــــوارب، الـ ، القـ
ــــــات، أو و  ـــــــرى المحر�ـ ــــــل األخـ ــــــائل النقـ ـــــــا سـ ــــــا فیهـ ــــــیب (�مـ ـــــــف أو الحواسـ ــــــة أو التحـ ــــــد أو األدوات المنزلیـ ــــــات الجلیـ أو زالجـ

ـــــــواد  ـــــــة أو المـ ـــــــماعات الطبیـ ـــــــناعیة أو السـ ـــــــراف الصـ ـــــــنان أو األطـ ـــــــقة أو األسـ ـــــــات الالصـ ـــــــات) والعدسـ ـــــــات والملحقـ البرمجیـ
 ؛الوثائقذاكر أو قابلة للتلف أو المواد االستهالكیة أو األموال أو االوراق المالیة أو التال

 أو الضرر الناجم عن البلى والتلف التدر�جي والفطر�ات واآلفات؛الفقدان  -2

 .ؤجرةفقدان أو تلف المعدات المستأجرة أو الم -3

ــــات  -4 ــــالف الممتلكـ ــــدان أو إتـ ــــافقـ ــــرة للمظـ ــــر مباشـ ــــرة أو غیـ ــــة مباشـ ــــة �نتیجـ ــــرب المدنیـ ــــیان أو الحـ ــــورات أو العصـ هرات أو الثـ
ـــ ــة إجـ ـــلطة أو أ�ـ ــاب السـ ـــاالتأو اغتصـ ـــك الحـ ــي تلـ ـــدفاع فـ ــع أو الـ ـــة أو منـ ــي إعاقـ ـــة فـ ــلطات حكومیـ ـــة سـ ــذها أ�ـ أو  راءات تتخـ

ـــة أو  ـــة أو عامـ ـــة حكومیـ ـــة هیئـ ـــن أ�ـ ـــأمر مـ ـــادرة �ـ ـــة أو المصـ ـــوائح جمر�یـ ـــحي أو لـ ـــر صـ ـــب حجـ ـــدمیر �موجـ ــادرة أو التـ المصـ
 أو عملیات النقل والمتاجرة غیر القانونیة أو التلوث االشعاعي؛مخاطرة التهر�ب  

 العام؛   الناقل في عهدةالمقتنیات الثمینة أثناء وجودها تلف سرقة أو فقدان أو   -5

ـــدان   -6 ــــة فقـ ـــه اأمتعـ ــــؤمن لـ ــــخص المـ ــــا الشـ ــــام، مـ ــــان عـ ــــیارة أو مكـ ـــي أي سـ ــــة فـ ــــة دون مراقبـ ــــیة المترو�ـ ــــه الشخصـ أو ممتلكاتـ
 لم:

ــ .أ ــي خزنـ ــداعها فـ ــتم ایـ ـــایـ ــن الخـ ــي مـ ــر مرئـ ــق وغیـ ــة مغلـ ــان إقامـ ــي مكـ ــعت فـ ــن أو وضـ ــع آمـ ــندوق ودائـ ــدق أو صـ رج؛ ة فنـ
 أو 

 قفازات مغلق في السیارة وغیر مرئي من الخارج.تابلون أو صندوق مغلق أو صندوق  تر�ت في   .ب

ــــ  -7 ــــدان أمتعـ ــــخص فقـ ــــؤمن  ة الشـ ـــــهالمـ ــــة أو ال لـ ــــدا�ا التذ�ار�ـ ــــعأو الهـ ـــــبقا أو  قطـ ــــلة مسـ ــــالها المرسـ ــــم ارسـ ــــد أو  تـ ـــــحنها  �البر�ـ شـ
 �شكل منفصل.

 فقدان السلع أو العینات التجار�ة؛  -8

 ة أو البطاقات أو األقراص أو غیر ذلك؛لمسجلة على األشرطفقدان البیانات ا  -9

 التلف الناتج عن أي عملیة صیانة أو تنظیف أو تعدیل إي من الممتلكات؛ -10

 التلف أو العیب الذاتي للبضائع؛ -11

 ؛المشروعةغیر   ةأو التجار   التهر�ب  -12

 ؛في ظروف غامضةالختفاء ا -13

 العام.  الناقل في عهدة تضرر المواد القابلة للكسر أو الهشة أثناء وجودها -14
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 تأخر الرحلة  

ـــــالتعو�ض،  ــــوم �ـ ــــفرنقـ ـــــأمین السـ ــــهادة تـ ـــــي شـ ــــین فـ ـــــأمین المبـ ــــغ التـ ـــــى مبلـ ــــل إلـ ـــــا �صـ ــــل و�مـ ـــــاة التحمـ ــــع مراعـ ـــــل ،مـ ـــــار�ف  مقابـ المصـ
ـــا ـــأخرت مغـ ـــدها إذا تـ ـــتم تكبـ ـــي یـ ـــة التـ ـــافیة المعقولـ ـــلدرة اإلضـ ــــام  الناقـ ـــتقلهالعـ ـــذي تسـ ــــي  الـ ـــدد فـ ـــل المحـ ـــد التحمـ ـــن حـ ـــر مـ ـــفر ألكثـ للسـ

ـــهادة  ــــشـ ـــون مـ ــــوف تكـ ــــه. سـ ــــؤمن علیـ ـــر مـ ــــبب خطـ ــــفر �سـ ــــأمین السـ ــــافیة تـ ــــار�ف اإلضـ ــــل المصـ ـــو�ض مقابـ ــــى التعـ ــــول علـ ؤهالً للحصـ
 المعقولة لكل ساعة �عد حد التحمل المبین في شهادة تأمین السفر.

 التعر�فات الخاصة:

 لیها:المخاطر المؤمن ع

 تعطل المعدات .1

 سوء األحوال الجو�ة؛ .2

 االحتجاجات العمالیة؛ .3

 لبلد التي تسافر إلیها أو عبرها؛طبیعة في االكوارث ال .4

 ضراب عن العملاال .5

 العام یؤدي إلى تأخر أو إعاقة الرحالت العاد�ة. الناقلأي عطل مفاجئ وغیر متوقع في معدات  -تعطل المعدات

 العام. الناقلجو�ة قو�ة تؤخر وصول أو مغادرة  حالةأي  -سوء األحوال الجو�ة

ــافیة المعقولـــــ  ــار�ف اإلضــ ـــم  -ةالمصــ ــه ولـ ــؤمن علیـ ــر مـ ـــة لخطـ ــرورة نتیجـ ــدها للضـ ــتم تكبـ ــي یـ ـــة التـ ــات أو اإلقامـ ــار�ف للوجبـ أي مصـ
 العام أو أي طرف آخر. الناقلیتم تقد�مه مجاناً بواسطة  

 الشروط الخاصة:

 عن المصار�ف المتكبدة.�جب علیك تقد�م ا�صاالت الدفع األصلیة   .1

 استثناءات خاصة

  العام؛ لالناقالنفقات المتكبدة �عد مغادرة  -1

 خطر مؤمن علیه تم اإلعالن عنه أو �علمه الشخص المؤمن له قبل تار�خ حجز الشخص المؤمن له للرحلة؛ -2

ـــف  -3 ـــلتوقـ ــــة ال الناقـ ـــن هیئـ ـــیات مـ ــــر أو توصـ ـــى أوامـ ـــاء علـ ـــم بنـ ــــت أو دائـ ـــكل مؤقـ ـــل �شـ ــــن العمـ ـــام عـ ـــوانعـ ــــدفاع  ئالمـ ـــة الـ أو هیئـ
 المدني أو أي جهة مشابهة في أي دولة؛

ــدم رغب -4 ـــك عـ ــفتـ ـــي السـ ـــیفـ ـــي حـ ــالح ر فـ ـــل لصـ ـــل للنقـ ــدیل مماثـ ـــرض بـ ـــوفیر عـ ــم تـ ـــخص ن تـ ـــادرة الشـ ـــد المغـ ـــد موعـ ــه �عـ ـــؤمن لـ المـ
  المحدد للرحلة المحجوزة؛

ــــدم  -5 ــــال عـ ـــي حـ ـــفـ ــــة إل كإتمامـ ــــط الرحلـ ـــاً لخـ ــــفر وفقـ ــــراءات السـ ــــكجـ ـــدم لـ ــــن  المقـ ـــم �كـ ــــا لـ ـــببمـ ــــك �سـ ــــةاحت ذلـ ــــات عمالیـ أو  جاجـ
 عن العمل.إضراب  
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 فوات رحلة المغادرة 

�التعو�ض، مع المعقولـة  المصـار�ف االضـافیةمقابـل  ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تـأمین السـفر،مراعاة التحمل و� نقوم 
 ذهاب أو العودة إلى بلد اقامتك �سبب:المحدد في رحلة الفي الوقت   ، إذا تعذر علیك الوصول إلى نقطة المغادرة االصلیةالمتكبدة

 أو عطل میكانیكي؛ أو   احتجاجات عمالیةأو  اضراب عن العملستقلها �سبب  تالتي   ةالعام المواصالتیلة  تأثر وس .1

 أو توقفها عن الحر�ة.  ستقلها إلى حادث �شكل مباشر أو تعرضها لعطل میكانیكيتتعرض المر�بة التي   .2

 تعر�فات خاصة:

 ول زمني معلن.تعني التاكسي أو الحافلة أو القطار الذي �عمل وفقاً لجد" لمواصالت العامةوسیلة/وسائل ا"

�عـد فـوات رحلـة المغـادرة  ةمحلیـ بوسـیلة مواصـالت لتنقـلللإلقامـة أو تتكبـدها ضـرور�ة  أي مصـار�ف-المصار�ف اإلضــافیة المعقولــة
 والتي لم یتم تقد�مها مجاناً بواسطة أي طرف.

 شروط خاصة

 .التأخیرومدة  عن سبب  خطي من السلطة المختصة  الحصول على تأكید   یكب عل�ج -1

 ءات خاصةثنااست

   في أو قبل الوقت المحدد الموصي �ه؛االصلیة  خصص فیها الوقت الكافي للوصول إلى نقطة المغادرة تأي مطالبة لم  .1

ة  إصالح �م إثبات �أنه تم  ستطع تقدتإلى عطل میكانیكي، إذا لم   تك الخاصةأي مطالبة تتعلق بتعرض مر�ب .2 ة المر�ب وصیان
 .�شكل صحیح

 ختطافاال

ــالتعو� ــوم �ـ ـــاةنقـ ــع مراعـ ــفر،  ض، مـ ــأمین السـ ــهادة تـ ـــي شـ ــین فـ ــأمین المبـ ــغ التـ ـــى مبلـ ــل إلـ ــا �صـ ــل و�مـ ــل التحمـ ـــن �ـ ــاعة  24عـ ـــاء سـ أثنـ
ــتقله ــرى تسـ ـــام أخـ ــل عـ ــیلة نقـ ـــة وسـ ــائرة أو أ�ـ ــي طـ ـــتحكم فـ ــة للـ ــة الخاطئـ ـــانوني أو الممارسـ ــر القـ ــتیالء غیـ ـــذي االسـ ــب، والـ ـــفتك راكـ ا �صـ

 .  المؤمن علیها  یؤدي �شكل مباشر إلى عرقلة رحلتك

 القانونیة سومالر 

ـــفر،  ـــأمین السـ ـــهادة تـ ـــي شـ ـــین فـ ـــأمین المبـ ــــغ التـ ـــى مبلـ ـــل إلـ ـــا �صـ ـــل و�مـ ـــاة التحمـ ـــع مراعـ ـــالتعو�ض، مـ ـــوم �ـ ـــوم نقـ ـــل الرسـ ــــة مقابـ القانونیـ
 .قبل أ�ة حكومة أو سلطة أجنبیةتكبدها �سبب االعتقال غیر القانوني أو االحتجاز الخاطئ من  تالتي  

 سند الكفالة  

ا مراعاة  مع  �التعو�ض،  التسنقوم  مبلغ  إلى  �صل  و�ما  تأمین السفر،  لتحمل  المبین في شهادة  الذي تطلبه سند الكفالة  مقابل  أمین 
القضائیة   قصد للالهیئات  دون  مخالفته  أو  انتهاكه  �عد  له  المؤمن  للشخص  الحجز  من  المؤقت  اإلفراج  تشر�عات القانونیة لضمان 

 :عید لنا مبلغ �فالة إخالء السبیل المدفوع مقدماتأن یك  یتعین عل.  واالدار�ة الحالیة للدولة التي یزورها

 (أ) �مجرد إعادته في حالة إلغاء الدعوى أو البراءة؛

 یوماً من تار�خ من صدور قرار المحكمة الذي �صبح قابالً للتنفیذ إذا صدر حكم؛ 15(ب) خالل  

 ) في جمیع األحوال، خالل ثالثة أشهر من تار�خ السداد.(ج
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   تأخر وصول األمتعة

ـــفر،  ـــأمین السـ ــهادة تـ ـــي شـ ـــین فـ ـــأمین المبـ ـــغ التـ ـــى مبلـ ــل إلـ ـــا �صـ ـــل و�مـ ـــاة التحمـ ـــع مراعـ ـــالتعو�ض، مـ ــوم �ـ ـــة نقـ ـــات استعاضـ ـــل نفقـ مقابـ
ـــا ـــي حـ ــــل، فـ ـــدة التحمـ ـــد مـ ـــوارئ �عـ ــــاالت الطـ ـــي حـ ـــیة فـ ــــة الشخصـ ـــتلزمات العنا�ـ ـــة ومسـ ـــس وأدو�ـ ـــمال�ـ ــــأخر أمتعتـ ـــجلة ك ل تـ ــــن المسـ مـ

ــت ـــ وقـ ــ كلو وصـ ـــى وجهتـ ـــا، أو كإلـ ـــة أ توجیههـ ـــة خاطئـ ـــالوجهـ ـــي مكـ ــعها فـ ــل و وضـ ـــن قبـ ـــت مـ ـــكل مؤقـ ــاطئ �شـ ـــلن خـ ـــام الناقـ ـــا  العـ �مـ
ـــاوز  ــــلیتجـ ـــد التحمـ ــــأمین. حـ ـــهادة التـ ــــي شـ ـــدد فـ ــــل  المحـ ـــد التحمـ ــــد حـ ـــاعة �عـ ــــل سـ ـــن �ـ ــــو�ض عـ ـــى التعـ ـــول علـ ــــؤهالً للحصـ ـــتكون مـ سـ

 المبین في شهادة تأمین السفر.

 �فات خاصة:تعر 

 العام. الناقلها وهي في عهدة  قطعة من األمتعة التي یتم فحصها وتسجیلنعني   -األمتعة المسجلة

 شروط خاصة

ـــب -1 ــــول �جـ ـــك الحصـ ـــن  علیـ ــــمي مـ ـــي رسـ ــــر خطـ ـــى تقر�ـ ــــلعلـ ــــأخر  الناقـ ـــص تـ ــــا �خـ ـــام فیمـ ـــة العـ ــــاأو االمتعـ ــــة  توجیههـ ـــى وجهـ إلـ
 خاطئة أو وضعها في مكان خاطئ �شكل مؤقت؛

 ا�صاالت الدفع األصلیة للمصار�ف المتكبدة؛علیك تقد�م  �جب   -2

ـــار�ف -3 ـــي المصـ ـــر فـ ــیتم النظـ ـــة المتعل سـ ـــتر�اتقـ ـــراض  �مشـ ـــراء االغـ ـــم شـ ـــط إذا تـ ـــیة فقـ ـــة الشخصـ ـــتلزمات العنا�ـ ـــس أو ومسـ المال�ـ
  الوجهة المقصودة؛ أر�عة أ�ام من وقت الوصول الفعلي إلى 4في غضون  

ــین  -4 ــاً إذا تبـ ـــمالحقـ ــق وتـ ــن التحقیـ ــد مـ ـــراءات المز�ـ ــد إجـ ــاد �عـ ـــل  اعتمـ ــن قبـ ــك مـ ــلذلـ ـــدت  الناقـ ــد فقـ ــجلة قـ ـــك المسـ ــأن أمتعتـ ــام �ـ العـ
ــه ودفعــه نهائیــاً، فیــ ــت المطالبــة �ـ ــم أي مبلــغ تمـ ــكتم خصـ ــالغ مســتحقة إل لـ ــة مــن أي مبـ ــد تــأخر األمتعـ ــكتحــت بنـ ــد  یـ تحــت بنـ

   فقدان األمتعة.

 االستثناءات الخاصة
 المشتر�ات التي تمت �عد إعادة األمتعة.  - 1
 كبدة �سبب التأخر أو الحجز أو المصادرة بواسطة الجمارك أو أي سلطة أخرى.مت  مصار�فأي   - 2

 .في بلد إقامتكمتكبدة   مصار�فأي   - 3

   المسؤولیة الشخصیة

ـــفر، ــــأمین السـ ـــهادة تـ ــــي شـ ـــین فـ ــــأمین المبـ ـــغ التـ ــــى مبلـ ـــل إلـ ــــا �صـ ـــل و�مـ ــــاة التحمـ ـــع مراعـ ــــالتعو�ض، مـ ـــوم �ـ ــــرار  نقـ ـــة األضـ ــــل �افـ مقابـ
 :  ىإل يتؤدعنها �موجب القانون �سبب تصرفك الذي  مسؤوالً  تصبح أنت نونیة التي والمصار�ف القا والتعو�ضات

 ؛ةوفاالمؤد�ة للاإلصا�ة   ي ذلكإصا�ة شخص آخر �ما ف .1

 .تالممتلكاأو أضرار  خسارة .2

 شروط خاصة  

  �أي خطأ أو مسؤولیة ألي شخص آخر دون موافقة خطیة مسبقة من شر�ة التأمین؛ اإلقرار�جب علیك عدم   -1

   بقة من شر�ة التأمین.جوز لك تقد�م أي عرض أو تعهد أو دفع اي مبلغ أو تعو�ض دون موافقة خطیة مسال � -2
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ـــة  -3 ــد�م مطالبـ ــى تقـ ــؤدي إلـ ــد تـ ـــي قـ ــة والتـ ــة �الحادثـ ــیل المتعلقـ ــة التفاصـ ــي �كافـ ـــار خطـ ــأمین إخطـ ــر�ة التـ ــدم لشـ ــك أن تقـ ــب علیـ �جـ
  الرحلة؛  انتهاءیوماً من  30خالل  

   أو إجراء من المحكمة إلى شر�ة التأمین في أقرب وقت ممكن؛ استدعاءأو �جب إرسال �ل خطاب أو بالغ  -4

ــــق -5 ــــ �حـ ــــة لشـ ــــو�ة المطالبـ ــــدفاع وتسـ ـــــولى الـ ــــأمین أن تتـ ـــــمكر�ة التـ ـــــي  �اسـ ــــق فـ ــــل الحـ ـــــأمین �امـ ــــر�ة التـ ــــون لشـ ــــالحها. و�كـ ولصـ
  أي إجراءات قضائیة وتسو�ة المطالبة؛ اتخاذ

ــــغ ا -6 ــــك المبلـ ــــدفع لـ ــــت أن تـ ــــي أي وقـ ــــأمین فـ ــــر�ة التـ ـــوز لشـ ــــا �جـ ــــم دفعهـ ــــائر تـ ــــم أي خسـ ــــد خصـ ــــة �عـ ــــو�ة المطالبـ ـــوب لتسـ لمطلـ
  فعمل شر�ة التأمین أي مسؤولیة أخرى غیر التكالیف والنفقات المتكبدة قبل الد�الفعل. و�عدها لن تتح

ــــدي  -7 ــــد أو �یـ ـــل متعمـ ــــة ألي فعـ ـــارة نتیجـ ــــا�ة أو الخسـ ـــن اإلصـ ــــئة عـ ـــة الناشـ ــــؤولیة القانونیـ ـــن المسـ ــــو�ض عـ ـــع أي تعـ ــــتم دفـ ـــن یـ لـ
 من قبلك.

 ستثناءات خاصةا 

نفقات قانونیة فیما یتعلق    �أي مسئولیة ناشئة �شكل مباشر عن أو ذات الصلة بـ:  لن ندفع أي خسائر أو تعو�ضات أو 

 تعرضك لإلصا�ة أو تعرض أحد أقار�ك المقیمین معك �صورة اعتیاد�ة لإلصا�ة؛ أو  .1

 لة العمل؛ أو تعرضك لإلصا�ة أو تعرض أي موظف لد�ك   لإلصا�ة �سبب أو اثناء مزاو  .2

ــــ .3 ــــت سـ ـــــیطرتك أو تحـ ــــت سـ ــــة تحـ ــــك أو واقعـ ــــة لـ ــــات مملو�ـ ــــف ممتلكـ ــــد أو تلـ ـــــورة فقـ ــــك �صـ ــــین معـ ــــك المقیمـ ــــد أقار�ـ یطرة أحـ
 اعتیاد�ة؛ أو 

ـــــتالك .4 ــــــف  امـ ـــــات الغولـ ـــــالف عر�ـ ـــــي (�خـ ــــــع آلـ ـــــة دفـ ـــــان أو مر�بـ ـــــك أي �رفـ ــــــة عنـ ـــــطتك أو نیا�ـ ـــــتخدام بواسـ ـــــازة أو اسـ أو حیـ
ــــــیلة ط ـــــائرة أو أي وسـ ــــــة) أو طـ ـــــي ال المتحر�ـ ــــــة والكراسـ ــــــة المدفوعـ ـــــدات البحر�ـ ــــــالف المعـ ـــــو�تر (�خـ ــــــرى أو هلیكـ ـــــران أخـ یـ

 قلیمیة) أو حیوانات؛ أو یدو�اً في میاه ا

ــــــبب أي  .5 ـــــه، أو �سـ ـــــذي تمارسـ ـــــل الـ ـــــارة أو العمـ ـــــة أو التجـ ــــــن المهنـ ـــــئة عـ ـــــا�ة الناشـ ـــــات أو اإلصـ ـــــرار الممتلكـ ـــــائر أو أضـ خسـ
 مهنیة مقدمة من قبلك؛ أو استشارة 

 قد تنشأ في حال عدم وجود ذلك العقد؛ أو   أي عقد إال إذا �انت هذه المسؤولیة .6

ــــتالمها أو  .7 ــــتم اسـ ـــم یـ ــــي لـ ـــام التـ ــــ االحكـ ــــام األول مـ ـــي المقـ ــــا فـ ـــول علیهـ ــــي الحصـ ــــائي فـ ـــاص قضـ ــــة ذات اختصـ ـــل محكمـ ن قبـ
 البلد الذي صدرت فیه الوثیقة أو البلد الذي وقع فیه الحدث الذي أدى إلى تحملك المسؤولیة ؛ أو 

 ت أو تعو�ضات أضرار تأدیبیة أو مثالیة أو متفاقمة.أ�ة مطالبات مقابل غرامات أو عقو�ا .8

 سفر األسرة الطارئ  

ــ ـــفر  وض تعـ ـــات السـ ــل نفقـ ـــأمین مقابـ ـــهادة التـ ــي شـ ـــدد فـ ــأمین المحـ ـــغ التـ ـــة مبلـ ــل،  لغا�ـ ـــغ تحمـ ــاة أي مبلـ ـــع مراعـ ـــه، مـ ــؤمن لـ ـــر�ة المـ الشـ
ـــترجاعها، ،  ــتطیع اسـ ـــي ال تسـ ـــد والتـ ــب عقـ ـــا �موجـ ـــى دفعهـ ــق علـ ـــدفعها أو توافـ ـــي تـ ــة التـ ـــك واالقامـ ـــدء رحلتـ ـــل بـ ــرور�ة قبـ ـــت ضـ إذا �انـ

 وتحتم علیك إلغاء رحلتك نتیجة لما یلي:

ـــى  .1 ـــاً علـ ـــاً و��ا�ـ ـــران ذها�ـ ـــة طیـ ـــالیف رحلـ ـــة التكـ ــــیاحیةدرجـ ـــار إل السـ ــــدك حضـ ـــافراً لوحـ ـــت مسـ ـــك إذا �نـ ـــون برفقتـ ـــاره لیكـ ـــخص تختـ شـ
 .ة مغطاةفي رحل
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 ستشفى، و�موافقة "قسم المساعدة.تعو�ض رسوم غرفة الفندق الالزمة لفترة النقاهة �عد خروجك من الم.  2

ــبقاً مــن ــالیف مسـ ــذه التكـ ــى هـ ــة علـ ــافع مق �جــب الموافقـ ــدم المنـ ــن تقـ ــاعدة". لـ ــم المسـ ــل "قسـ ــرف قبـ ــل أي طـ ــن قبـ ــدم مـ ــات تقـ ــة نفقـ ابــل أ�ـ
 .المغطاة من الغیر دون أ�ة تكلفة علیك أو إذا أدرجت التكلفة سلفاً ضمن تكالیف الرحلة

 الرحلة   إلغاء

�التعو�ض، مع  التـي  واالقامـةمصـار�ف السـفر ابـل قممراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تأمین السـفر، نقوم 
إذا �ان قبل بدء رحلتك المؤمن علیها �ان من الضـروري وتحـتم ، استردادها �مكنكعلى دفعها �موجب عقد والتي ال  تها أو وافقتدفع

 یلي:    ا�سبب مالمؤمن علیها  تكإلغاء رحل  علیك

ئك تعرضك للمرض او اإلصا�ة أو الوفاة أو تعرض مرافقك أو الشخص الذي  .1 �نت تخطط لإلقامة معه في الخارج، أحد أقر�ا
 .  التي تقیم فیها؛ أو أحد أقار�ك المباشر�ن؛ المقیمین في الدولة

أو الحضــور إلــى المحكمــة إذا تـم اســتدعاؤك للحضــور ألي جهــة أو ســلطة حكومیـة �جــزء مــن إجــراء إلزامــي مـثال للتحقیــق  .2
 الصحي االلزامي؛  كشاهد (ولكن لیس �شاهد خبیر) أو تم وضعك تحت الحجر

إذا ألزمتك الشرطة أو شر�ة التأمین الخاصـة �ـك �البقـاء �عـد انـدالع حر�ـق أو حـدوث فیضـان أو وقـوع سـطو فـي منزلـك فـي  .3
   .المؤمن علیها ساعة قبل بدء الرحلة  48الدولة التي تقیم فیها خالل  

 خاص:  ار مطالبةخطا

ة  ممكن في حال إلغاء الرحلة. ال نتحمل أي مسئولیة عن  �جب علیك أو المستفید التا�ع لك اخطارنا في أقرب وقت ی أي غرامات إضاف
 وقت ممكن.  أقربوالتي لن یتم فرضها إذا قمت �إخطارنا في یتم تكبدها  

 تعر�فات خاصة:

والدك أو ا  -أقرب األقر�ین  .ختك أو أخوك أو زوجتك أو زوجك أو ابنتك أو ابنك�عني والدتك أو 

 .المؤمن علیها األشخاص الذین حجزوا تذاكر للسفر برفقتك في الرحلة  لشخص أو �عني ا -في السفر  مرافقك

 شروط خاصة

یتعلق  .1 أنـه مـن الضـروري أن تقـوم یؤ�ـد مـن الطبیـب الـذي  مرضـیة�جب أن تقدم شهادة و اإلصا�ة، مرض أبتعرضك للفیما 
 .لغاء رحلتك�إ

وفاة،  .2  فیما یتعلق بوفاتك �جب على الشخص المستفید التا�ع لك أن �قدم شهادة 

یتعلق بتعرض مرافقك  .3 الشخص الذي تخطـط لإلقامـة معـه فـي الخـارج أو قر�بـك  تعرض  أو للمرض أو اإلصا�ة أو الوفاة فیما 
وفاة أو شهادة مرضیة من الطبیـب الـذي تقد�م شهادة فیجب علیك  المقیم في البلد الذي تقیم فیه أو أحد أقرب األقر�ین لد�ك

 شهد على خطورة الحالة الصحیة مما �ستدعي �الضرورة أن تقوم �إلغاء رحلتك.�

تبدأ التغطیة في الوقت الذي تقوم فیـه �حجـز الرحلـة المـؤمن علیهـا أو دفـع القسـط إذا قمت �االتفاق على وثیقة لرحلة واحدة ف .4
 حقاً.أیهما �أتي ال

علـى وثیقـة سـنو�ة متعـددة الـرحالت فتبـدأ التغطیـة عنـدما تقـوم �حجـز الرحلـة المـؤمن علیهـا أو تـار�خ البـدء االتفـاق مـت �إذا ق .5
تأمین السفر، أیهما �أتي الحقاً.  الموضح في شهادة 
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 استثناءات خاصة:  

 تعو�ض أي مبلغ تأمین مقابل:  لن نتحمل

 رغبة في السفر. العدم  .1

 لنا ، �مجرد علمك �إلغاء الرحلة؛   ن عدم إخباركافیة تنشأ عأ�ة تكالیف إض .2

إلغاء الرحلة �سبب حالة طبیة أو مـرض یتعلـق �حالـة طبیـة �نـت علـى علـم بهـا قبـل بـدء هـذا التـأمین. ینطبـق ذلـك علیـك وعلـى  .3
 أو أي شخص تعتمد علیه في الرحلة؛ المقیم في الدولة التي تقیم فیها مرافقك وعلى قر�بك

 لسفر المطلو�ة؛أو تأشیرة ا ك على وثائقعدم حصول .4

 تقلب أسعار الصرف.    �سببأي تكالیف متكبدة   .5

 �استخدام برامج الجوائز.  حیث تم سدادهاأي خسارة متكبدة   .6

 قطع الرحلة

�التعو�ض، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تأمین السـفر،  امـة التـي السـفر واالق مصـار�فمقابـل نقوم 
أن تقـوم �قطـع  قبل اكمال رحلتك وتحتم علیـك اضطررتعلى دفعها �موجب عقد والتي ال تستطیع استرجاعها،  إذا  تها أو وافقتعدف

 :المؤمن علیها �سببرحلتك 

 االقــر�ین أو أحـد أقـرب بلـد إقامتـكأو تعـرض مرافقــك أو الشـخص الـذي تقـیم معـه فـي الخـارج أو قر�بــك المقـیم فـي  تعرضـك )1
 ة ؛ا�ة أو الوفامرض او اإلصلل

تم استدعاؤك للحضور ألي جهة أو سلطة حكومیة �جزء من إجراء إلزامي مثال للتحقیق أو الحضور إلى لمحكمة �شاهد  إذا )2
 أو تم فرض الحجر الصحي علیك؛  (ولكن لیس �شاهد خبیر)؛

حـدوث فیضـان أو  دالع حر�ـق أو بقـاء �عـد انـالتـأمین الخاصـة �ـك �ال اتالشـرطة أو شـر� أو  الـدفاع المـدني هیئـة إذا ألزمتـك  )3
 بلد اإلقامة.وقوع سطو في منزلك في 

 اخطار مطالبة خاص:

ة   ی �جب علیك أو المستفید التا�ع لك اخطارنا في أقرب وقت ممكن في حال قطع الرحلة. ال نتحمل أي مسئولیة عن أي غرامات إضاف
 ن.قرب وقت ممكیتم تكبدها والتي لن یتم فرضها إذا قمت �إخطارنا في أ

 اصة:تعر�فات خ

والدك أو اختك أو أخوك أو زوجتك أو زوجك أو ابنتك أو ابنك  -أقرب األقر�ین  .�عني والدتك أو 

 .المؤمن علیها �عني الشخص أو األشخاص الذین حجزوا تذاكر للسفر برفقتك في الرحلة -في السفر  مرافقك

 شروط خاصة

1. � اإلصا�ة،  أو  للمرض  بتعرضك  یتعلق  تقدفیما  علیك  مرضجب  شهادة  �قرر أنه من الضروري �م  الذي  الطبیب  من  یة 
 الرحلة المؤمن علیها.  والحتمي أن تقوم �قطع
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وفاة .2  .فیما یتعلق بتعرضك أو المستفید التا�ع لك للوفاة �جب تقد�م شهادة 

یتعلق بتعرض مرافقك أو الشخص الذي تخطط لإلقامة عنده في الخارج أو قر�بك المقیم في .3 أو ي تقیم فیها الدولة الت فیما 
أحد أقر�ائك المباشر�ن للمرض أو اإلصا�ة أو الوفاة فیجب علیك تقد�م شهادة وفاة أو شهادة مرضیة من الطبیب الذي قرر 

 الرحلة المؤمن علیها.خطورة الحالة الصحیة والتي تعین وتحتم علیك قطع  

عام مجدول إلعادتك  ناقلبواسطة ذهاب فقط رة  سیاحیة مباشسوف نقوم بتعو�ضك مقابل التكالیف اإلضافیة ألكثر تذ�رة   .4
 .بلد اقامتك�عد وفاة أو تعرض أحد أقر�ائك إلى إصا�ة خطیرة أو مرض حرج في   بلد إقامتكإلى 

 :استثناءات خاصة

 :تحمل مسؤولیة تعو�ض أي مبلغ تأمین مقابلنال 

 ؛ أو قطع الرحلة أ�ة تكالیف إضافیة تنشأ عن عدم إخبارنا �مجرد علمك �خصوص  .1

الرحلة �سبب حالة طبیة أو مرض یتعلق �حالة طبیة �نت على علم بها قبل بدء هذا التأمین. ینطبق ذلك علیك وعلى مرافقك قطع .  2
 وقر�بك أو أي شخص تعتمد علیه في الرحلة؛

 .إذا قطعت رحلتك ولم تعد إلى بلد االقامة.  3

 مطلو�ة؛عدم حصولك على وثائق أو تأشیرة السفر ال.  4

 كبدة عن تقلب سعر الصرفأي تكالیف مت.  5

 .أي خسائر متكبدة حیث تم السداد �استخدام برامج المنح.  6

 فقدان جواز السفر 

تأمین السفر،   �التعو�ض، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة  مقابل التكالیف التي تقتصر على نقوم 
ك عن استبدال وثائق سفر بدال عن جواز السفر المفقود شر�طة وجود خطاب �فید �أنه د السر�ع وذلرسوم البر�  الرسوم أو الغرامات أو 

�فقدان جواز السفر من قبل السلطات المختصة   .تم االقرار 

 استثناءات خاصة

 :لن نتحمل مسئولیة تعو�ض أي مبلغ تأمین مقابل

 یة؛سلطة قانون الخسائر الناجمة عن حجز أو المصادرة من قبل أي .1

 الخسارة قابلة لالسترداد �موجب أي تأمین آخر أو من مصدر آخر؛ إذا �انت .2

 فقدان األموال الشخصیة

المبالغ المالیة الخاصة �ك  انمقابل فقد نقوم �التعو�ض، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تأمین السفر،
 .واشرافك  رعایتكفي حوزتك وتحت  جود االموال رقة أثناء و �سبب النهب أو السطو أو الس

 اخطار مطالبة خاص:

(أر�ع وعشر�ن) ساعة من اكتشافها إلى الشرطة المختصة في مكان وقوع   24�جب التبلیغ عن أي خسارة من ذلك القبیل في غضون 
 .الفقد. �جب أن تكون أ�ة مطالبة مصحو�ة �مستند خطي رسمي من الشرطة
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 ت خاصةاستثناءا

 :تعو�ض أي مبلغ تأمین مقابل تحمل مسؤولیةلن ن

 الفقد الناجم عن الحجز أو المصادرة من قبل أ�ة سلطة �صورة قانونیة؛ .1

  ن) ساعة �عد اكتشافه؛�(أر�عة وعشر   24الفقدان الذي لم یتم إبالغ الشرطة �شأنه خالل   .2

 آخر؛�موجب وثیقة تأمین أخرى أو من مصدر   لالستردادالفقدان القابل  .3

 لعائد إلى خطأ أو اغفال أو عملیة تبادل أو انخفاض في القیمة؛�سبب النقص االفقد  .4

 ضة.غامفي ظروف  االختفاء  .5

 .أي مبالغ تتجاوز المبلغ الفعلي المفقود .6
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 المساعدةقسم 

تصال على  اه. �مكنك االو مذ�ور ادنعامة �ما هالخدمات  الفنیة و الطبیة و المساعدة الطارئة �ما فیها الخدمات الالمساعدة خدمات    �قدم قسم
 ساعة.  24على مدار +  1 817 826  7276المساعدة على الرقم    قسم

 
 الخدمات الطبیة: .1
   :وعنوان ورقم الهاتف وساعات العمل ومساعد للترجمة إلى اللغة االنجلیز�ة   اسمسیقدم لك قسم المساعدة  دلیل المراجع الطبیة

والصحیة الطبیة  الرعا�ة  في  مكان  للعاملین  أي  ا  في  العالم  والمستشفیات وخدمات في  لتي تطلبها �شكل مبرر، مثل األطباء 
"مقدمي الخدمات الطبیة"). �لما �ان لدى قسم المساعدة   اسماالسعاف وغیرها من الخدمات الطبیة الطارئة (�شار إلیها جمیعا  

�إحالتك إلى إثنین أو أكثر من وسیقومون بتحدید المواعید مات الطبیة،  مقدمي الخد  معلومات �افیة للقیام بذلك، سوف �قومون 
والترجمة إذا لم األمر والتنسیق مع شر�ة التأمین الصحي االساسیة الخاصة �ك. سیبذل قسم المساعدة أقصى جهد ممكن لضمان 

والمعاییر المهنیة ال والمدینة  خاصة �البلدأن تكون إحاالته الطبیة إلى مزودي الخدمات الطبیة الذین تنطبق علیهم المواصفات 
تي یتواجدون فیها. �ما سیبذل قسم المساعدة أقصى جهد ممكن للتفاوض المسبق �شأن رسوم الخدمات لدى مقدمي الخدمات ال

الطبیة وتوجیهك إلى مقدمي الخدمات الطبیة داخل الشبكة، والتنسیق إلصدار الفواتیر مباشرة مع مقدمي الخدمات الطبیة التا�عین  
�القد تتكبدها. سیبذل قسم المساعدة أقصى جهد ممكن للتزو�د �مرجع طبي مؤهل خالل ابل النفقات  ر الممكن مقلهم   24التي 

ساعة من الطلب األولي، ومع ذلك في حال تعذر األمر، ال �جوز تحمیل قسم المساعدة المسئولیة عن الظروف الخارجة عن 
 ل هذه الفترة الزمنیة.لة الطلب خالبالغك عن حاإرادتها. وفي جمیع األحوال، سیقوم قسم المساعدة �إ

 :في الحاالت التي تعتبر ضرورة طبیة، سیقوم قسم المساعدة بتقد�م مبلغ مقدم �صل إلى المبلغ    الدفع المقدم للمصروفات الطبیة
أن دفع هذه  المساعدة �شالطبیة. وسوف �ستند أي قرار یتخذه قسم    المصروفاتالمسموح �ه في الوثیقة الصادرة لصالحك مقابل سداد  

لمبالغ مقدما على استشارة وموافقة ا�ه آي جي. في حال عدم وجود تأمین أو إذا �انت التغطیة غیر �افیة �موجب الوثیقة ستكون أي  ا
األشخاص الذین  مسئولیة  أو    تكالطبیة الخاصة �ك من مسئولیتك وحدك أو مسئولی  �المصروفاتذات الصلة    مغطاةغیر    مصروفات

 نك.فون نیا�ة عیتصر 
  في الحاالت التي تعتبر ضرورة طبیة، سیقوم قسم المساعدة �ضمان دفع رسوم دخول المستشفى �ما    م دخول المستشفى:ضمان رسو

�صل إلى المبلغ المسموح �ه في الوثیقة مقابل منافع دخول المستشفى. وسوف �ستند أي قرار یتخذه قسم المساعدة في ضمان هذه  
في حال وجود تأمین �موجب الوثیقة الصادرة لصالحك، عندها سیدفع قسم المساعدة ما أ�ه آي جي.    ارة وموافقةالمبالغ على استش

ة   تغطی �صل إلى الحد األقصى للمبلغ المتاح �موجب الوثیقة مقابل رسوم دخول المستشفى. في حال عدم وجود تأمین أو إذا �انت ال
و   مصروفات�الات الصلة  ذ  مغطاةغیر    مصروفاتغیر �افیة �موجب الوثیقة ستكون أي   یتك وحدك أ ول الطبیة الخاصة �ك من مسئ

 مسئولیة الشخص أو األشخاص الذین یتصرفون نیا�ة عنك.
 :یل  إلسیقوم قسم المساعدة �الترتیب والتنسیق ل  اإلخالء الطبي خالء الطبي وذلك عن طر�ق وسیلة نقل جو�ة، �ما في ذلك على سب

ئل نقل أخرى  تصاد�ة مع مر نقل جو�ة اقالمثال ال الحصر، وسیلة   افق أو بدون مرافق طبي أو إسعاف جوي و/ أو، إن وجد، وسا
و مرفق   و إلى مستشفى أ ة أ ی إلخالئك من المستشفى األجنبي أو مرافق الرعا�ة الطبیة لمستشفى أجنبي آخر أو مرفق للرعا�ة الطب

و  سطة قسم المسالمعین بوا  رعا�ة طبیة في البلد التي تقیم فیها، عندما �قرر الطبیب اعدة لمتا�عة حالتك وعالجك، أن هذا االخالء أ
تي   النقل ضرور�ًا حسب االعراف المهنیة الخاصة �ه/ بها. سیبذل قسم المساعدة أقصى جهد ممكن لضمان أن تكون �افة الخدمات ال

ة  �البلد والمدنیة الخاصة  تم ترتیبها مع مقدمي خدمات طبیة الذین تنطبق علیهم المواصفات والمعاییر المه ی یها عمل بدأ ف تي ست ینة ال
 اإلخالء. سیدفع قسم المساعدة النفقات المعقولة نیا�ة عنك �ما �صل إلى حدود التأمین في الوثیقة الصادرة بواسطة أ�ه آي جي.
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   :ة، لطوارئ الطبیلق �حاالت ا�عد إجراء جمیع اإلحاالت الطبیة أو تقد�م المساعدات األخرى لك فیما یتعمراقبة الحالة الصحیة
 .وطنكسیقوم قسم المساعدة �مراقبة حالتك الصحیة وعالجك حتى انتهائك من العالج أو عودتك إلى  

   عندما یتم إبالغ قسم المساعدة بنبأ وفاتك أثناء السفر، سیقوم قسم المساعدة �التحقق من أن تأمین نقل الجثمان ساري    :الجثماننقل
سیقوم أ�ضًا قسم المساعدة �إجراء �افة التدابیر الالزمة إلعادة رفاتك إلى المكان الذي    یمیة حكومیة،ي لوائح تنظالمفعول. مع مراعاة أ

ه آي   � واسطة أ �حدده أقار�ك. سیقوم قیم المساعدة �الدفع نیا�ة عنك التكالیف المعقولة �ما �صل إلى حدود التأمین �الوثیقة الصادرة ب
لغ المتاح �الوثیقة ستكون من مسئولیة الشخص أو األشخاص الذین یتصرفون  تتجاوز المب  عادة جثمانكجي. أي نفقات ذات الصلة �إ

 نیا�ة عنك الخاصة.
 مزودو بین  وتقد�م المطالباتاالتصال  مسائل مع سیتم التعامل: في أي من الحاالت الطبیة الطارئة، تنسیق التأمین/المطالبات 

 ذلك بهدف تسو�ة سداد المصروفات الطبیة.المؤمن لهم و من األشخاص  خدمات التأمین وشر�ات التأمین ألي  
 الخدمات الفنیة: .2
   مكنك أنت الذي فقدت أمتعتك أو أغراضك الشخصیة أو تمت سرقتها أن تتلقى األمتعة واألغراض الشخصیة:  فقدان أو سرقة�

م لتحدید األمتعة العا  الناقل  یق مع شر�اتالمساعدة من السلطات أو الجهات المحلیة. وسوف �عمل قسم المساعدة على التنس
المفقودة أو المسروقة واستعادتها، وهو األمر الذي یتطلب استخدام جمیع أنظمة التتبع المتاحة، والقیام �اتصاالت متبادلة، نیا�ة 

أ�ًضا  ل قسم الدعمعنك و�لما �ان ذلك ممكًنا، مع شر�ات النقل والمطارات والفنادق والجهات الحكومیة وغیر ذلك. وسوف �عم
 نسیق الترتیبات من أجل مساعدتك على تسو�ة مطالبات التأمین الناجمة عن األمتعة المفقودة.على ت

  في حالة فقدان أو سرقة وثائق السفر الخاصة �ك، فیمكنك تلقي المساعدة �الحصول على  :التذاكر  /فقدان / سرقة وثائق السفر
األصلیة،   الوثائق  و�لغاء  بدیلة  ذلك  نسخة  في  حجوزات�ما  خطوط الطیران أو السكك   إجراء  تذاكر  الستبدال  والترتیب  بدیلة 

الحدید�ة عند الحاجة إلى ذلك. وسیبذل قسم المساعدة قصارى جهده لمساعدتك في تحدید الوثائق المفقودة (�ما في ذلك على 
المفقودة)، وعند الطلب،   والتأشیرات  السفر  جوازات  الحصر،  ال  المثال  طر�ق تحدید السلطات الوثائق عن    استبدال هذهسبیل 

وثائق  الحكومیة المختصة واالتصال بها، وجمع المعلومات الضرور�ة، واتخاذ جمیع الخطوات المعقولة الالزمة لتسهیل استبدال ال
 الخدمات العامة:    المفقودة �طر�قة سر�عة وفي الوقت المناسب.

 الخدمات العامة .3
 :السفر المشو   وثائق  الحتقد�م  �شأن  وثائرة  على  واللوائح المنظمة صول  والقیود  جواز السفر،  أو  التأشیرة  ومتطلبات  السفر،  ق 

 للجمارك عند الدخول أو الخروج.
   :تقد�م المشورة �شأن اللقاحات الالزمة لرحلتك ومعلومات �شأن األو�ئة واالستشارات الطبیة المتاحة والتدابیر  اللقاحات والتطعیمات

 وافرة.الوقائیة المت
 تقد�م المشورة حول أسعار صرف العمالت �اإلضافة إلى معلومات عن البنوك المحلیة وأ�ام :  اآللي هزة الصرافأجلة ومواقع  العم

 اإلجازات الحكومیة.
   والتنبؤات الجو�ة الحدیثة للوجهات المحلیة والدولیة.  :ةالطقس العالمیحالة  المناخ العام 
 الطال للحاالت  الهاتف  عبر  الطارئةترجمة  لمسافر�ن الذین ال یتحدثون اللغة المحلیة و�تعرضون لحاالت طبیة �النسبة ل  :  بیة 

ساعة في الیوم وطوال أ�ام األسبوع لتقد�م خدمات الترجمة عبر   24طارئة، هناك مستشار�ن متعددي اللغات متوفرون على مدار 
 الهاتف.
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 اخالء المسؤولیة

بواسطة قسم المساعدة �صفته الطبیة أو القانونیة نیا�ة عنك فقط. ال   حامي المقترحلطبي أو المفي �افة االحوال، یتصرف الخبیر ا
 یتحمل قسم المساعدة أ�ة مسؤولیة تجاه المشورة الطبیة أو االستشارة القانونیة التي قدمها لك الطبیب أو المستشار القانوني. ال �مكنك

  .أو �سبب أي أمر قانوني ناشئ عن ذلكار القانوني ب أو المستشالرجوع إلى قسم المساعدة �سبب اقتراحه للطبی
نیا�ة عنك أو أحد أفراد األ یرتبها قسم المساعدة  التي  الخدمات  تكالیف  مسؤولیة  أنت  �التغطیة. �مكن لقسم   سرةتتحمل  المشمولین 

وثیقة أخرى التي قد تستحقها، وثیقة التامین هذه و/أو منافع أي  و أ�ة شكل أخر من ت االئتمان أو/أو �طاقا المساعدة الوصول إلى 
 أشكال الضمانات المالیة المقدمة من قبلك من أجل تسهیل عملیة الدفع مقابل تلك الخدمات.
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   المحفظة اآلمنة  -4القسم 
  االحتیال ببطاقة االئتمان

بواسطة طرف ثالث   أو المسروقة له المفقودةو�ذا تم استخدام �طاقة المؤمن   ،رحلة مؤمن علیهاخالل    تكفي حالة فقدان أو سرقة محفظ
�صل  لها    تالخسارة المالیة التي تعرضعن  ض �تعو ال� لمعامالت دفع احتیالیة أو سحب نقدي، سنقوم مع مراعاة أي حدود تحمل و�ما 

عة أو حتى  سا 48 اقصاهأ دةاحتیالیة وتستمر لم  أول معاملةوتبدأ التغطیة من لحظة وقوع  إلى المبلغ المحدد في شهادة تأمین السفر. 
 .�حدث أوالً  الغ البنك �فقدان أو سرقة البطاقة، أیهماإب

 تعر�فات خاصة:
 �عني أي شخص غیرك انت أو أحد أقر�ائك أو أحد أصدقائك.  -طرف ثالث

 إلبالغ عن المطالبات  طر�قة خاصة ل
 �مجرد أن تالحظ فقدان أو سرقة �طاقتك المؤمن علیها، یتعین علیك:

 غالق �طاقة االئتمان و��قاف عملیات الدفع؛ و ور حتى یتم إ بنك على الفإبالغ ال -
 ساعة (أو وفًقا ألي عرف أو تشر�ع محلي آخر).  48الشرطة في غضون  مر�ز لدىتقد�م بالغ   -
 

 :  یتعین علیك �اإلضافة إلى ذلك تقد�م
 البطاقة؛�الدفع عملیات  إل�قاف   كنسخة من خطاب إقرار البنك �استالم طلب •
 ة؛ناً سرقة أو فقدان البطاقة والمحفظر الشرطة مبیسخة من تقر�ن •
 االحتیالیة؛ و  المعامالتلبطاقة االئتمان یثبت وقوع   �شف حسابآخر  •
 طلب.الصحة   في  فصللل لناأي مستند أو معلومات أخرى تكون الزمة   •

 استثناءات خاصة  

 :  نتحمل مسئولیة تعو�ض أي مبلغ مؤمن علیه مقابلال 
 ؛مفقودة أو المسروقةي المحفظة الالموجودة ف النقود -
 �طاقات االئتمان المنتهیة، الملغاة أو المسحو�ة؛ -
 سواًء �قصد أو دون قصد؛ أو   كأصدقائ أحد  أو   ر�ائكأق أو أحد،  أنتفیها   تسببتالخسارة الذي  -
والقـدر، التفاعــل أو ب أو القضـاء ة أو اإلرهـاالخسـارة التـي تحـدث خـالل الحـرب، العصـیان المـدني، العصــیان المسـلح، التمـرد، الثـور  -

 اإلشعاع النووي؛ أو 
 نتیجة ألي شغب أو مصادرة من قبل السلطات.  �الخسارة التي تحدث   -
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 المفاتیح واألوراق  

تي تكبدتها �ك خالل رحلة مؤمن علیها، سنقوم �التعو�ض مقابل التكلفة السمیة الخاصة واألوراق الر  كفي حالة فقدان أو سرقة مفاتیح
مع مراعاة أي مبلغ تحمل و�ما �صل إلى المبلغ المحدد   كو/أو األوراق الرسمیة الخاصة � -�ما في ذلك األقفال  -فاتیح  الستبدال الم

 في شهادة تأمین السفر.

 تعر�فات خاصة

 تعني مفاتیح منزلك أو مفاتیح السیارة -المفاتیح

 اقة الهو�ة.العمل أو �ط �ك أو أوراقتعني رخصة القیادة الخاصة  -األوراق الرسمیة

 إلبالغ عن المطالباتطر�قة خاصة ل

 �مجرد علمك �سرقة مفاتیحك و/أو أوراقك الرسمیة، �جب علیك:  

 ساعة (أو وفًقا ألي عرف أو تشر�ع محلي آخر). 48تقد�م بالغ لدى مر�ز الشرطة في غضون   )1

 :  كما �جب علیك تقد�م

 ؛  الرسمیة أو األوراق/المفاتیح و   سرقة  یوضحنسخة من تقر�ر الشرطة   )1

 ستبدال المفاتیح واألقفال؛الالفاتورة األصلیة لألقفال  )2

 نسخة من األوراق الرسمیة المستبدلة والفواتیر المتعلقة بتكالیف االستبدال. )3

 ةخاص اتاستثناء

   نتحمل مسئولیة دفع أي مبلغ تأمین مقابل:ال 

 ومفاتیح المكاتب. قفالاأل  ،للمنازلیسیة  المغناطتیح مفاتیح غرف المنزل، أقفال الشقق، المفا -

 سواًء �قصد أو دون قصد؛ أو  أو أحد أقار�ك أو أحد أصدقائك  تأنفیها   تتسببالتي  الخسارة  -

ــعالخســارة التــي  - ــل أو  أثنــاء تقـ ــاب أو القضــاء والقــدر، التفاعـ ــلح، التمــرد، الثــورة أو اإلرهـ ــیان المــدني، العصــیان المسـ الحــرب، العصـ
 ي؛ أو شعاع النوو اإل

 أي شغب أو مصادرة من قبل السلطات.  تقع نتیجة  ارة التي  الخس -
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 والسلباالعتداء  
وم ) �عد السحب،  2ف اآللي أو في غضون ساعتین (األموال من ماكینة الصر اسحب  قیامك �عنیف أثناء  لهجوم  كفي حال تعرض سنق

 إلى المبلغ المحدد في شهادة تأمین السفر.  حمل و�ما �صلة أي مبلغ ت، مع مراعابتعو�ض المبلغ النقدي المسحوب أو المسروق

 إلبالغ عن المطالباتطر�قة خاصة ل

 :�جب علیك ع السرقةو وق  �مجرد

 ساعة؛   48الشرطة في غضون   بالغ لدى مر�زتقد�م   )1
 كما �جب علیك تقد�م:

والتا مبلغ المسروقالالنسخة األصلیة من تقر�ر الشرطة، مبیًنا   )1  ؛الهجوم المحدد لوقوعر�خ والوقت  والموقع 

    النقدي المخصوم �اإلضافة الى وقت السحب؛تار�خ والمبلغ النسخة من �شف حساب البنك الذي یبین   )2

 إ�صال السحب مبیًنا التار�خ والمبلغ المسحوب عالوة على وقت السحب؛ )3

 النسخة األصلیة من الشهادة الطبیة أو شهادة الشاهد؛ و  )4

 لتقییم صحة الطلب. اة لنضرور�ون  لومات قد تكأو معأي مستند آخر   )5

 

 استثناءات خاصة 
 ال نتحمل مسئولیة دفع أي مبلغ مؤمن علیها مقابل:

 ) الخسارة الذي تسببت فیها أن أو أحد أقار�ك أو أحد أصدقائك؛1
فاعــل أو والقــدر، الت ب أو القضــاءالحــرب، العصــیان المــدني، العصــیان المســلح، التمــرد، الثــورة أو اإلرهــا اثنــاء تقــعالخســارة التــي ) 2

 اإلشعاع النووي؛ أو 
 نتیجة ألي شغب أو مصادرة من قبل السلطات.    تقعالخسارة التي  )  3
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 اإلضافیةالمنافع االختیار�ة -5القسم 
 الخطرة  الر�اضاتمنافع  
تأمین السفر�الدفعسنقوم   في شهادة  المبین  التأمین  مبلغ  إلى  �صل  و�ما  التحمل  مراعاة  مع  الحوادث منافع    -1  مس�موجب الق  ،، 

القسم   �موجب  المصار�ف  ورد  الصلة  -2الشخصیة  ذات  والمنافع  الطبیة  �سبب   المنافع  �قع  الذي  علیه  المؤمن  الحادث  مقابل 
دوات تأجیر أو ، جالتزل والزالجات ومعدات، الجلیدياإلغالق �سبب االنهیار و ، التزلج ممرإغالق  . �ما سندفع مقابلالخطرةات  الر�اض

 الداخلیة.  الخطرة على الر�اضات الشتو�ة  اتالر�اض منافعغیر المستعملة. ال تسري   جالتزل  حزمةو   لجالتز 
 إغالق ممر التزلج

إغـالق جمیـع أنظمـة المصـعد  فـي حـال ، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شـهادة تـأمین السـفر،�الدفعسنقوم  
 دفع إما: نس. الذي حجزته مسبقاً نتجع العطالت  في م �اف  لیدجعدم وجود   �سبب ساعة 24ألكثر من  

 ساعة �املة، أو    24دوالر أمر�كي لكل   20تكلفة النقل إلى أقرب منتجع لغا�ة  )1
منتجع تزلج    توفر  أو في حال عدمعلى التزلج تك  عدم قدر في حال دوالر أمر�كي    20مبلغ �صل لغا�ة ساعة �املة   12لكل   )2

 آخر. 
 :  البةر خاص �المطخطاا

   .رهااستمر ومدة  على إفادة خطیة من إدارة المنتجع تؤ�د سبب اإلغالق    صلأن تح
 شروط خاصة:

 متر فوق مستوى سطح البحر.  1000ما ال �قل عن  �جب أن �كون المنتجع المحجوز مسبقاً الذي تقیم فیه على ارتفاع 
 استثناءات خاصة

یومًا من التـار�خ الـذي تخطـط المغـادرة فیـه و�نـت علـى  14ة خالل ء هذه الوثیقذا قمت �شرالن نتحمل مسئولیة دفع أي مبلغ تأمین إ
 علم �أي سبب من شأنه أن یؤدي إلى تقد�م مطالبة �موجب هذا القسم.

 
 جلیديال االنهیار غالق �سبب اإل

ة    مصار�ف السفرمقابل  سفر،، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تأمین ال�الدفعسنقوم  ی والسكن اإلضاف
سـاعة مـن وقـت الوصـول المقـرر �سـبب  12أو رحلـة العـودة ألكثـر مـن  الـذهابفي حـال تـأخر الرحلـة إلى دفعها حتاج تالمعقولة التي 

 .  جلیديال االنهیار
 :  اخطار خاص �المطالبة

 .ة استمرارهدمر و یعلى إفادة خطیة من السلطة المختصة تؤ�د سبب التأخ  أن تحصل 
 ومعدات التزلج  الزالجات 

واح  و  الزالجاتضرر أو  أو  فقدانمقابل  ، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة تأمین السفر،�الدفعسنقوم  أل
 .  بواسطتكالقوائم واألحذ�ة المملو�ة أو المؤجرة  و األر�طة و   تزلجال

 استثناءات خاصة  
 بل:لغ تأمین مقاة دفع أي مبلن نتحمل مسئولی

 مطالبة لكل مؤمن له    من �لدوالر أمر�كي    50 اول )1
 .  مراقبةأو عر�ة �بیرة مغلقة مترو�ة بدون أو مقطورة   مفقودة من سیارةال االغراض   )2
 في مكان عام.   تتر�ها دون مراقبةالتي ممتلكات  ال  )3
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 التزلج   أدواتتأجیر 
سـاعة �املـة  24دوالر أمر�كـي عـن �ـل  25 شـهادة تـأمین السـفر، ین المبـین فـيمبلغ التأم ، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلىدفعسن

 تكالیف استئجار معدات تزلج أخرى في حال: مقابل  
 ساعة، أو   12ألكثر من   اهیلعالمؤمن  تكخالل رحل ملكهاتأدوات التزلج التي   تأخر )1
 .  علیها  منرحلة المؤ الملكها خالل  تأدوات التزلج التي  أو تضرر  فقدان )2

 
 شروط خاصة

 هذا التأمین. فيومعدات التزلج  الزالجات تغطیة    �موجب  �موجب هذا القسم من أي مطالبةنحن نأخذ أي دفعات تمت   
 

 استثناءات خاصة  
 لن نتحمل مسئولیة دفع أي مبلغ تأمین مقابل:

تمكن مــن نـ حتــى المتحـدة رات العر�یـةاالمــا إلـى لـم تقـم �إعــادتهم معـك الخاصـة �ــكتـزلج الضــرر أدوات ت تشـملأي مطالبـة  )1
 فحصها. 

 ساعة من اكتشافها والحصول على تقر�ر خطي.    24الشرطة خالل   لدى ا�التبلیغ عنه  لم تقمأي سرقة أو فقدان  )2
العـام مـا لـم تقـم  الناقـلوجودها في عهدة أو األمتعة الشخصیة أثناء  متلكاتالمفقدان أو ضرر یلحق �أو تأخیر  أو  أي سرقة )3

 .  والحصول على تقر�ر �شأن تلك الممتلكات لعاما الناقللدى الغ عن ذلك �اإلب
 عملةالتزلج غیر المست  حزمة 

تأمین السفر،  غیر  ك الخاصة � تزلج  ال  حزمةمقابل نسبة من سندفع، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة 
 .  دام الجزء غیر المستعملغیر قادر على استخ  ك�أن بیاً ط  تم التأكیدو   عطلتكناء أث  تعرضت لإلصا�ةمرض أو �  إذا أصبت  عملةالمست

 
 تعر�فات خاصة:

 تعلیم التزلج. رسوم و  الزالجاتاستئجار  رسومو   تصر�ح التزلج  تعني  -التزلج  حزمة
 

 االرهاب  
تأمین السفر، ث الشخصیة ورد منافع الحواد -1ت القسم تح سندفع، مع مراعاة التحمل و�ما �صل إلى مبلغ التأمین المبین في شهادة 

 .عمل إرهابي  الذي �قع �سببل الحادث المؤمن علیه  مقابالمنافع الطبیة والمنافع ذات الصلة   -2المصار�ف تحت القسم 
 

 استثناءات خاصة
 �سبب أو تنتج عن التفاعل النووي أو تسرب الطاقة النوو�ة.  تقعالتي  فقدان أو الخسارةال )1
 ة في عمل إرهابي.لی�ة الفعجة عن المشار خسارة الناتالفقدان أو ال )2
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 الر�اضات واألنشطة
 حیث یتم تقد�م التغطیة في الجدول أدناه وهذا بناء على:

 إتباعك للتعلیمات السالمة واستخدام معدات السالمة الالزمة متى تطلب ذلك. •
 لم یتم القیام �النشاط �مهنیة واحترافیة •

ــا ــ ـــر النشـــ ـــاط (تعتبـــ ـــم النشـــ طات اســـ
ــــــوم ـــة * ر الموســـ ـــ ــــــات ة �عالمـــ �اضـــ

 شتو�ة)

ـــى  ــاط المغطـــ النشـــ
 �التأمین

ــات  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الر�اضـــ
 الخطرة

ــــــاط  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ النشـــ
 المستثنى

 الشرط المطبق

ـــــــــین   +  الهبوط من الجبال �الحبل ــــــــع منظمـ ــــــــتم مـ ــــــــب أن تـ �جـ
 محترفین

  +   سباق المغامرة
    +   )األیرو�یكسالتمار�ن الر�اضیة (

   +  التزلج في الهواء 
ــــدراج ــــوب الـ ــــة ات ر�ـ ــــال الجبلیـ ــــي جبـ فـ

 باألل
  +  

  +   كرة القدم األمر�كیة
    + الصید �الصنارة 

   +  الرما�ة
   +  دورات المهارات القتالیة

   +  ألعاب القوى
   +  تنس الر�شة

ـــــــــــــن  ـــــــــــــنوع مـ ـــــــــــــث المصـ ــــــــــــوب الرمـ ر�ـ
 الخیزران

 +   

ـــــــــارب  ــــــــاطي (قـ ـــــــــارب المطـ ــــــــوب القـ ر�ـ
 الموزة)

 +   

  +   مظليقفز الال
    + )  ترفیهي(البیسبول  ة كر 

   +  ترفیهي)-كرة البیسبول (غیر
    + كرة السلة (ترفیهیة)

   +  كرة السلة (غیر ترفیهیة)
  +   الترفیهیة المعارك

    + ألعاب الشاطئ
ــــــــــة و  ــــــــــة الرما�ـ ـــــــــاثلون (ثنائیـ ــــــــــزلج البیـ تـ

 *لمسافات البعیدة)ل
 +   

  +     ةر یالكب  الطرائدصید  
   +  ح الكبیرة*التزلج �األلوا

ـــــــــــــ ــــــــــــــوداء ثالترمیـ ــــــــــــــاه السـ ــــــــــــــي المیـ  فـ
 (الكهوف)

  +  

 BMXر�وب الدراجات الهوائیة 
 حواجز  –ألعاب بهلوانیة  

  +  

  +   *في مجموعةالتزلج  
   +  ر�وب األمواج

ــــــــــق ـــــــــــد/  التحلیـ ـــــــــــي�الجسـ ـــــــــــق فـ    +  التحلیـ
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 األنفاق الهوائیة
  +   الكبیرة تسلق الصخور

    + البولینغ
    + ولینغكرات الب
  +   المالكمة

ـــــــ ــــــــن  وص الغـ ـــــــنفس مـ ــــــــة التـ ـــــــع مراقبـ مـ
 الفقاعات 

  +  

  +   التأرجح من الجسور 
  +   القفز �الحبال

  +   هجنال سباق
ــــــــــــــز أو    + ر�وب الهجن ــــــــــــــة للقفـ ــــــــــــــد تغطیـ ال توجـ

 الصید من الجمل
ـــــــت  ــــــي تحـ ـــــــل/ المشـ ــــــي الظـ ــــــي فـ المشـ

 الشجر العالي
ـــــــــین    + ــــــــع منظمـ ــــــــتم مـ ــــــــب أن تـ �جـ

 محترفین
  +   الجداول  التجد�ف في

  +   التجد�ف في الشالالت
   +  تزحلق المنحدرات/التزحلق*

 میاه الساحلیةداخل ال  +  اإل�حار �الطواف
  +   الكهف/ مرساة النهر اإل�حار داخل

  +   الكهوف/ اكتشاف المغارات
�الطین ــــــــــــئولیة   +  صید الحمام  ــــــــــــة للمسـ ـــــــــــد تغطیـ ال یوجـ

 الشخصیة
ـــــــــــــن ـــــــــــــز مـ ـــــــــــــرف  القفـ ــــــــــــــدر (المالجـ نحـ

 الصخري)
  +  

ـــمي   +  التسلق (الداخلي) ـــراف رسـ ـــون �إشـ ــب أن تكـ �جـ
 وموثقة �حبل  

  +   استكشاف السواحل
    + (ترفیهي)الكر�كیت  

   +  الكر�كیت (غیر ترفیهي)
    + الكرو�ي 
   +   ر�فعبر الالر�ض 
   +  *عبر الر�فالتزلج  

ـــرلنج أو  ـــة الكـ ــــد (لعبـ ــــكتلنالتجعیـ  د�ةأسـ
 لج)على الث

 +   

ــــــــة   + وب الدراجاتر� ــــــــد تغطیـ ــــــــباقات أو لل ال توجـ سـ
 دراجات على الجبالالر�وب 

    + الرقص 
    + لعبة السهام المر�شة

   +  صید األسماك في المیاه العمیقة
 المیاه الساحلیة  داخل  +  اإل�حار بزوارق التجد�ف  

 �استثناء غطس سكو�ا +   الغطس
ــ  +   خدام الكالبالتزلج �است ـــات ال توجـ ــباق العر�ـ ــة لسـ د تغطیـ

 التي تجرها الكالب
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  +   سباق الدراج (دراغ)
   +  ر�وب قوارب التنین

   +  التزلج/ التزحلق على المنحدرات
ــــــــــان  ـــــــــوادي/على الكثبـ ـــــــــي الـ ـــــــــادة فـ القیـ

 الرملیة
+    

ــــــین   +  الرحلة على الفیلة ــــــع منظمـ ــــــون مـ ـــــب أن تكـ �جـ
 رسمیین

  +   تحمل  اختبارات ال
  +   روسیة  مسا�قات الف

  +   الرحالت االستكشافیة
    + الر�ض على الهضاب
    + المشي على الهضاب

ـــــالمة   +  المبارزة �السیوف ـــــدات السـ ـــــداء معـ ـــــب ارتـ �جـ
 الالزمة

    + صید األسماك
   +  لعبة ضرب الكرة �الید

    + اإل�حار �اإلسطول
ــدف ــب ال یـ ــفتك راكـ ــران �صـ ـــر الطیـ ع أجـ

ـــــــــــــفر ـــــــــــــائرة خا السـ ــــــــــــــي طـ ــــــــــــــة أو فـ صـ
 هیلكو�تر  

+    

ــــــــار  ــــــــار أو طیـ ــــــــفتك طیـ ــــــــران �صـ الطیـ
ــــــــــــة أو  ــــــــــــائرة خاصـ ــــــــــــي طـ ــــــــــــدرب فـ متـ

 هیلكو�تر

  +  

    + )(ترفیهیةكرة القدم 
   +  (غیر ترفیهیة)كرة القدم 

  +   تسلق الجبال الحر 
  +   التزحلق الحر*

   +  التزلج على الجلید*
ــــ ــــد (لمسـ ــــى الجلیـ ـــي علـ ــــل المشـ افة تصـ

 *متر)    4.000 إلى
 +   

    + ر�اضة الطیران في طائرة شراعیة
ــــــس   +  سباق السیارات الصغیرة ـــــوذة ومال�ـ ــــــداء الخـ ـــــب ارتـ �جـ

 واقیة
    + الجولف 

  +   تسلق الممرات الضیقة
ــــــــــیقة/  ــــــــــرات الضـ ــــــــــي الممـ ــــــــــأرجح فـ التـ

 التأرجح في الود�ان الضیقة
  +  

  +   المشي في الممرات الضیقة
ـــــین �  +  غور�الرحالت مع الال ــــع منظمـ ــــا مـ ــــام بهـ ــــب القیـ جـ

 رسمیین
   +  الجمباز
    + (ترفیهیة)كرة الید  
   (ترفیهیة)كرة الید    (غیر ترفیهیة)كرة الید  
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  +   االنزالق المعلق في الهواء
  +   فرسسباق ال

   +  التزلج من الهیلكو�تر *
ـــــة أل  +  الغطس من المرتفعات ــــد تغطیـ ـــــن ال توجـ ـــــر مـ  5كثـ

 متار أ
ـــيال ـــة مشـ ـــافات طو�لـ ـــى( لمسـ ـــل إلـ  تصـ

 متر)  4.000
+    

  +   قفز الخیل على الحواجز
  +   سباق الخیل
ـــــــة ال   +  ر�وب الخیل ـــــــوذة متینـ ـــــــداء خـ ــــــب ارتـ �جـ

ـــز أو  ـــو أو القفـ ـــة للبولـ ــد تغطیـ توجـ
 الصید من على الخیل

ــــــــة   +  ر�وب مناطید الهواء  ــــــــوالت ترفیهیـ ــــــــب جـ ـــــــتم ترتیـ یـ
ــــــ ــــــفتك راكـ ــــــدفوع األ�صـ ـــــــر ب مـ جـ

 فقط
  +   دالصی

   +  الرمي 
ـــــــــع   +  جوالت على مزالج مع الهسكي* ـــــــــیة مـ ـــــــــر تنافسـ ــــــــة وغیـ منظمـ

ـــــي  ـــــائق محلـ ـــــرةسـ ـــــن ذو خبـ . �مكـ
ــــــــــادة  ـــــــــه قیـ ـــــــــؤمن لـ ـــــــــخص المـ للشـ

ــــالب  ـــــه إذاالكـ ـــــه  بنفسـ ـــــم توجیهـ تـ
 ذو خبرة  سائق محلي  بواسطة

  +   سباق السرعة في المیاه
  +   تسلق الجلید*
  +   لجلید*التجعید على ا
ــــــــة   +  لجلید*الغطس في ا ــــــــى حلبـ ــــــــون علـ ــــــــب أن �كـ �جـ

 معترف بها
ــــــــــــى ــــــــــــة علـ ــــــــــــدراجات النار�ـ ــــــــــــباق الـ  سـ

 الجلید*
  +  

ــــد تال   +  ر�وب القوارب النفاثة ــــــــــــــ ــــةوجـ ــــــــــــــ ــــى  تغطیـ ــــــــــــــ علـ
 المسؤولیة الشخصیة

ــــى   +  نفاثةر�وب الدراجات ال ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ ال توجـ
 المسؤولیة الشخصیة

ــــد تغ   + نفاثةر�وب الزالجات ال ــــــــــــــ ــــى ال توجـ ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ طیـ
 ؤولیة الشخصیةالمس

    + الهرولة –ر�اضة العدو 
  +   (�السیف) التبارز

  +   الجودو  
  +   الكاراتیه  

   +  )2درجة إلى الالتجد�ف �القوارب (
  +   )3التجد�ف �القوارب (الدرجة 

  +   الكیندو 
ــــى  +  السباحة مع الطائرة الورقیة* ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ  ال توجـ
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ـــــؤولیة  ـــــیة وال المسـ ـــــد الشخصـ توجـ
 تغطیة على القفز أو السباق

ــــى   +  سباق العر�ة مع الطائرة الورقیة ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ ال توجـ
ـــــد  ـــــیة وال توجـ ـــــؤولیة الشخصـ المسـ

 تغطیة على القفز أو السباق
ــــى   +  التزلج مع الطائرة الورقیة* ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ ال توجـ

ـــــد  ـــــیة وال توجـ ـــــؤولیة الشخصـ المسـ
 السباق تغطیة على القفز أو 

ــــــألواحال ــــــق �ـ ـــــــائرة  تزحلـ ــــــع الطـ ــــــثلج مـ الـ
 الورقیة*

ــــى   +  ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ ال توجـ
ـــــد  ـــــیة وال توجـ ـــــؤولیة الشخصـ المسـ

 تغطیة على القفز أو السباق
ــــــى  ــــــة (علـ ــــــائرة الورقیـ ــــــع الطـ ــــــزلج مـ التـ

 البر)
ــــــــــــــى  +   ــــــــــــــة علـ ــــــــــــــد تغطیـ ل ال توجـ

ـــــد  ـــــیة وال توجـ ـــــؤولیة الشخصـ المسـ
 تغطیة على القفز أو السباق

ـــــع ــــواج مـ ــــوب األمـ ــــائرة ال ر�ـ ـــــة الطـ ورقیـ
 لماء)(على ا

ــــى    + ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ ال توجـ
ـــــد  ـــــیة وال توجـ ـــــؤولیة الشخصـ المسـ

 تغطیة على القفز أو السباق
  +   المغامرة في الود�ان الضیقة

   +  كرة الكورف  
   +  اللكروس  

  +   التزلج الر�في*
  +   سباق الماراثون
  +   الفنون القتالیة

   +  التزلج �مزلجة واحدة*
ـــــة    + الدراجاتر�وب  ـــــن الماكینـ ـــــة عـ ـــــد تغطیـ ال توجـ

ــــــــن  ــــــــر مـ ـــــــعة أكثـ ــــــــي  200�سـ سـ
ـــــائق  ــــل السـ ـــــب أن �حمـ ــــي. �جـ سـ

 الرخصة الالزمة
  +   سباق الدراجات النار�ة

  +   سباق السیارات
  +   رالي السیارات

ــــــــــــــات   +  تسلق الجبال �الدراجات (ترفیهیة) ــــــــــــــون الطرقـ ـــــــــــــب ان تكـ �جـ
ــة  ــد تغطیـ ــة. وال یوجـ ـــباق مألوفـ لسـ

ــــ ــــوبالمنحـ ـــــدراجات  درات أو ر�ـ الـ
ـــــــــــــــة أو  ـــــــــــــــر العمود�ـ ــــــــــــــى الطـ علـ

 المنافسات
ــــــــــر  ــــــــــدراجات (غیـ ــــــــــال �الـ ـــــــــلق الجبـ تسـ

 الترفیهیة)
  +  

  +   صعود الجبال
  +   تسلق الجبال

ــــى    + سباق العر�ة في الطین ــــــــــــــ ــــة علـ ــــــــــــــ ــــد تغطیـ ــــــــــــــ ال توجـ
ــــــــیة أو  ــــــــــــــ ـــــــؤولیة الشخصـ ــــــــــــــ المسـ

 السباقات
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   +  كرة الشبكة
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــباق الموجـ ــة أو �الخر� السـ ــــــــــــــ طـ

 لةالبوص
+    

  +   ب النعامة  ر�و 
  +   مسا�قات التحمل الخارجیة

ـــــــتخدام  ـــــــة �اسـ ـــــــة الرما�ـ ــــــول (لعبـ البینتبـ
 خراطیش االلوان) 

ـــین. ال  +   ــة للعینـ ــداء حما�ـ ــب ارتـ �جـ
ــــــــــــــد ت ـــــــــــــــةوجـ ـــــــــــــــؤولیة  تغطیـ للمسـ

 الشخصیة.
  +   القفز �الباراشوت (ثابت)

  +   )رادفيالقفز �الباراشوت (الت
  +   ائیةالمظلة الهو النزول �

  +   لطیران الشراعيا
ـــــة  ـــــار �المظلـ ـــــال / اإل�حـ ـــــوط �الحبـ الهبـ

 (فوق البر)
  +  

ـــــة  ـــــار �المظلـ ـــــال / اإل�حـ ـــــوط �الحبـ الهبـ
 (فوق البحر)

 +   

  +   الرما�ة �المسدس
  +   البولو 

ـــــــة ال   +  ر�وب الفرس الصغیر   ـــــــوذة متینـ ـــــــداء خـ ــــــب ارتـ �جـ
ـــز أ ـــو أو القفـ ـــة للبولـ ــد تغطیـ و توجـ

 على الخیلالصید من 
    + لبلیاردا

  +   اكتشاف المغارات
  +   سباق الزوارق اآللیة

  +   دراجات الر�اعیةر�وب ال
   +  كرة المضرب

   +  المضارب 
 �استثناء المیاه البیضاء  +  )2ر�وب الطوافات (حتى الدرجة 

 ء�استثناء المیاه البیضا +   +)3ر�وب الطوافات (الدرجة 
    + ر)مت  4000(حتى  التجوال 

  +   القفز العكسي 
ــــــــس    + التحكیم   ــــــــق أسـ ــــــــون وفـ ــــــــب أن تكـ �جـ

 هواة
  +   الرما�ة �البندقیة  

   +  ر�اضة الرنغوس/ الدونتس
ــــالقوارب ــــر �ـ ــــي النهـ ـــارعة فـ (حتى المصـ

 )2الدرجة 
  +  

ـــــــــــــر  ــــــــــــــ ـــــــــــــي النهـ ــــــــــــــ ـــــــــــــارعة فـ ــــــــــــــ المصـ
 +)3(الدرجة �القوارب

  +  

ـــــر ( ـــــي النهـ ــــد�ف فـ ـــــالتجـ ـــــة حتـ ى الدرجـ
2( 

 +   

  +   +)3الدرجة �ف في النهر (التجد
ـــــــــب ( ـــــــــار �األنابیـ ــــــــوب األنهـ ـــــــــى ر�ـ    + حتـ
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 )2الدرجة 
ـــــــب ( ـــــــار �األنابیـ ــــــوب األنهـ ـــــــة ر�ـ الدرجـ

3(+ 
  +  

  +   جبالتسلق ال
  +   الصخور  تسلق

  +   الرودیو  
ــــــة  ـــــزلج �مزلجـ ــــــى الثلج/التـ ـــــدحرج علـ التـ

 عجالت
ـــــوذات   + ـــــوط والخـ ـــــداء الفـ ـــــب ارتـ  �جـ

ـــد تغ ــــــــــــــ ــــز ال توجـ ــــــــــــــ ــــة للقفـ ــــــــــــــ طیـ
 لسباقات.وا

  +   الهو�ي �العجالت
   +  لعب الهو�ي على الجلید

    + ترفیهیة الراوندر (لعبة الكرة)
   +  الراوندر (لعبة الكرة) غیر ترفیهیة

    + (ترفیهیة) التجد�ف
   +  التجد�ف (غیر ترفیهیة)

ــــــــي   +  (رجبي)بي و�الر  ــــــــأمیني فـ ــــــــاء التـ ــــــــوفر الغطـ یتـ
ــــ ــــزءحـ ـــــت جـ ـــــا�قة  ال �انـ ـــــن مسـ مـ
 یر احترافیةغ

    + الر�ض (لمسافات غیر طو�لة)
  +   الر�ض مع الثیران

ـــــــــــدون  ـــــــــــنص) (بـ ـــــــــــة قـ ــــــــــفاري (رحلـ السـ
 مسدسات)

ـــــــــــــــة    + ـــــــــــــــون منظمـ ـــــــــــــــب أن تكـ �جـ
 مؤهلمرشد سیاحي  بواسطة  

ـــــــــــــع  ـــــــــــــنص) (مـ ـــــــــــــة قـ ـــــــــــــفاري (رحلـ السـ
 مسدسات)

  +  

ـــــــــــــــة    + رحلة سفاري في مر�بة   ـــــــــــــــون منظمـ ـــــــــــــــب أن تكـ �جـ
 مؤهل  مرشد سیاحي  بواسطة

ـــــــــــــــة    + سفاري على األقدامرحلة  ـــــــــــــــون منظمـ ـــــــــــــــب أن تكـ �جـ
 مؤهلمرشد سیاحي  بواسطة  

   +  رحلة �حر�ة
   +  التزلج على الرمل  

   +  ر�وب الكثبان الرملیة
   +  التزلج على الكثبان الرملیة

ــــى  ـــل الـ ــــق �صـ ـــكو�ا (لعمـ ـــوص سـ  8غـ
 أمتار)

ـــــب    + ـــــط و�جـ ـــــي فقـ ــــوص الترفیهـ الغـ
ـــــــــــــطح ــــــــــــــهأن �صـ ـــــــــــــؤمن لـ  ب المـ
 ب مرخص غواص أو مدر 

   +  ر�اضة تجد�ف القوارب البحر�ة
  +   الغطس مع القرش

ــــــــــــــز أو    + على االلواحالتزحلق  ــــــــــــــة للقفـ ــــــــــــــد تغطیـ ال توجـ
 السباقات

  +   الهیاكل العظمیة
  +   بهلوانیات التزحلق/ في الهواء*

ـــــدراجات  ـــــوب الـ ـــــتخدام ر�ـ ــــق �اسـ التزحلـ
 ج*ر�وب الدراجات على الثل /

 +   
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ـــذاال ـــق �الحـ ــــثلج تزحلـ ـــى الـ ـــزلج علـ ء/ التـ
 �الحذاء*

 +   

   +  التزلج على الجلید
  +   *على الجلیدالقفز 

  +   سباق التزلج*
   +  المشي التزلجي*

  +   األعمال المثیرة خالل التزلج*
   +  *رحالت التزلج

ــــــــــــؤولیة   +  الدوران التزلجي* ـــــــــــة للمسـ ـــــــــــد تغطیـ ال توجـ
 الشخصیة

   +  لتزلج*ا
ـــــــد   +  ج الحلبة*التزلج خار  ــــــة مرشـ ـــــــون برفقـ ــــــب أن �كـ �جـ

ــــمن  ـــون ضـ ـــب أن تكـ ـــمي و�جـ رسـ
ــــــــــــــزلج  ــــــــــــــات التـ ـــــــــــــات دور�ـ توجیهـ

 المحلیة
  +   القفز �المظالت

   +  التزلج �المزلجة/مر�بة الجلید*
    + التزلج �مر�بة الجلید �راكب

ــــــــــــؤولی  +  رما�ة الهدف �العیار الصغیر ـــــــــــة للمسـ ـــــــــــد تغطیـ ة ال توجـ
 الشخصیة

    + السنو�ر 
ــــــطحي  ــــــــــــــ ــــــوص السـ ــــــــــــــ ـــــة الغـ ــــــــــــــ ر�اضـ

 (�استخدام أنبوب التنفس)
+    

   +  التزحلق �ألواح الثلج*
ـــــــد   +  التزحلق �ألواح الثلج خارج الحلبة* ــــــة مرشـ ـــــــون برفقـ ــــــب أن �كـ �جـ

ــــمن  ـــون ضـ ـــب أن تكـ ـــمي و�جـ رسـ
ــــــــــــــزلج  ــــــــــــــات التـ ـــــــــــــات دور�ـ توجیهـ

 المحلیة
    + (ترفیهیة)  السوفتبول (الكرة اللینة)

ـــــــــوفتبول ــــــــــرة اللی السـ ــــــــــر (الكـ ــــــــــة) (غیـ نـ
 ترفیهیة)

 +   

  +   التسلق المنفرد
  +   التزلج السر�ع على الجلید*

  +   سباق السیارات السر�ع
   +  اإلسكواش/الراكیت

    + رقص الشارع
  +   هو�ي الشارع
   +  ر�وب األمواج

    + السباحة (ترفیهیة)
   +  السباحة (غیر ترفیهیة)

   +  الدالفینالسباحة مع  
  +   السباحة مع سمك الراي الالسع

    + تنس الطاولة
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  +   التا�كواندو 
  +   العمل في طاقم السفن الطو�لة

    + (ترفیهیة) التنس
   +  التنس (غیر ترفیهیة)

   +  التزلج على المنحدرات*
   +  ألعاب الترامبولین

ــــالت ــــة رحـ ــــامرات البر�ـ ـــــة الج المغـ ماعیـ
 )متر  4.000فة لمسا(

ـــــــد    + ــــــة مرشـ ـــــــون برفقـ ــــــب أن تكـ �جـ
 رسمي �الطرق المعتمدة

ــــــــر�ض  ـــــــمل الـ ــــــــة تشـ ـــــــون (ثالثیـ التر�ثلـ
 والسباق ور�وب الدراجات)

  +  

    + شد الحبل
   +  الفر�سبي

  +   (فیا فیراتا) التسلق �الحبال
    + (ترفیهیة)  الكرة الطائرة

   +  الكرة الطائرة (غیر ترفیهیة)
    + ر)مت  4000(حتى   المشي

ــــــــــــؤولیة   +  التزلج على لوح مائي ـــــــــــة للمسـ ـــــــــــد تغطیـ ال توجـ
 الشخصیة

   +  كرة الماء
 ال توجد تغطیة على القفز  +  التزلج على الماء  

  +   رفع االثقال
ــــــــــــــاه  ــــــــــــــي المیـ ــــــــــــــوارب فـ ــــــــــــــد�ف القـ تجـ

 )2البیضاء/ الطوافات (الدرجة  
 +   

ــــــــــــــاه  ــــــــــــــي المیـ ــــــــــــــوارب فـ ــــــــــــــد�ف القـ تجـ
 +)3فات (الدرجة  یضاء/ الطواالب

  +  

   +  الر�مجة مع الر�اح
  +   المصارعة

 في المیاه اإلقلیمیة  +  ر�وب الیخت
    + الیوغا

ـــــــــــراف   +  االنزالق �الحبل ــــــــــع لإلشـ ــــــــــب ان تخضـ �جـ
ــــــــــــــتخدام  ــــــــــــــتم اسـ ــــــــــــــل وأن یـ الكامـ

 معدات السالمة
   +  فقاعة الكرة (زورب)
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 موحدةالستثناءات اال
 :  ما یليغطیة عن أي مه الوثیقة تال تقدم هذ

ـــــرب أم ال)  .1 ـــــالن الحـ ـــــم إعـ ـــــواء تـ ـــــداءات،( سـ ـــــي، االعتـ ـــــدوان األجنبـ ـــــزو، العـ ـــــابهة، الغـ ـــــة المشـ ـــــات الحر�یـ ـــــروب أو العملیـ الحـ
ــــــكري  ـــــدني أو العسـ ـــــیان المـ ـــــآمر، أو العصـ ـــــي، أو التـ ـــــراب السیاسـ ـــــغب أو االضـ ـــــورة،  أو الشـ ـــــرد، الثـ ـــــة، التمـ ـــــرب األهلیـ الحـ

ـــــــكر�ة ـــــــطرا�ات العسـ ـــــــوى اال أو االضـ ـــــــالب أو العأو قـ ــــــــم نقـ ـــــــزي أو الحكـ ـــــــالق التعجیـ ـــــــراب أو اإلغـ ـــــــغب، اإلضـ ــــــــة، الشـ مالیـ
ـــــر، أو  ـــــكري أو الحظـ ـــــم العسـ ـــــتدعي الحكـ ــــــي تسـ ـــــباب التـ ـــــداث أو االسـ ـــــن األحـ ـــــر أو أي مـ ـــــكري أو الحظـ ــــــالالعسـ أو  االعتقـ

ـــــة أو  ـــــة حكومیـ ـــــر أي جهـ ــــــب أوامـ ـــــطة �موجـ ـــــادر بواسـ ـــــأمیم الصـ ــــــة أو التـ ـــــوانین الجمر�یـ ـــــحي أو القـ ـــــر الصـ ــــــة أو  الحجـ عامـ
   لیةمح

   اإلرهابیة، ما لم یتم شراؤها على وجه التحدید في الوثیقة؛ األعمال .2
 االستخدام المتعمد للقوة العسكر�ة إل�قاف أو منع أو تخفیف أي عمال إرهابي غیر معروف أو مشتبه �ه،   .3
ــأ .4 ـــى التـ ـــر إلـ ــر مباشـ ـــر أو غیـ ـــكل مباشـ ــؤدي �شـ ـــي تـ ـــة التـ ــواد النوو�ـ ـــرب المـ ـــالق أو تسـ ــتخدام، إطـ ـــعاعاسـ ـــوث  ین، اإلشـ أو التلـ

ــطا ـــتثناء فقـ ــذا االسـ ــرض هـ ــة. لغـ ــلحة النوو�ـ ـــواد األسـ ــن مـ ــووي أو مـ ــود نـ ــن أي وقـ ــعاعي مـ ـــة  ،إلشـ ــة عملیـ ــراق أ�ـ ــمل االحتـ �شـ
 انشطار نووي تحدث من تلقاء نفسها؛  

 إطالق، انتشار أو استخدام مواد مسببة لألمراض أو مواد بیولوجیة سامة أو �یماو�ة؛   .5
ـــــ .6 ـــــة أو العمـ ــــاء الخدمـ ـــــع أو الخأثنـ ـــــدر�ب ل مـ ـــــوع للتـ ـــــبه ضـ ـــــة شـ ـــــیا أو منظمـ ـــــیة أو میلیشـ ـــــكر�ة أو سیاسـ ـــــوة عسـ ــــة قـ ـــــدى أ�ـ لـ

 عسكر�ة؛  
 االشتراك �أنشطة العمل تحت األرض أو التي تتطلب استخدام المتفجرات؛   .7
 التعرض للخطر �شكل متعمد أو قصداً (إال في حالة المحاولة إلنقاذ حیاة إنسان)،   .8
 االنتحار؛ ر أو محاولة أو االنتحا  إلحاق األذى �النفس �شكل متعمد .9

  االنتهاك المتعمد للقانون الجنائي؛ أو  .10
ـــائرة .11 ــاقم الطـ ـــن طـ ــزء مـ ــه �جـ ـــؤمن لـ ــخص المـ ـــرف الشـ ــدما یتصـ ــاً عنـ ـــة قانونـ ــائرة مرخصـ ـــى طـ ــواً علـ ــفر جـ ــفته  السـ ـــد او �صـ قائـ

   ؛ أو الطائرة 
ــــه أو ن .12 ـــؤمن لـ ــــت إدارة المـ ـــتأجرة أو تحـ ــــة أو مسـ ـــة مملو�ـ ــــائرة خاصـ ـــي أي طـ ــــوا فـ ـــفر جـ ــــه أو السـ ـــة عنـ ـــر  یا�ـ ــــن إدارة أي فـ د مـ

   المؤمن له؛ األسرةأفراد 
ــــــیة أو  .13 ــــــطرا�ات النفسـ ـــــام أو االضـ ــــــطرا�ات الطعـ ــــــق أو اضـ ـــــطرا�ات القلـ ــــــر اضـ ــــــا دون حصـ ـــــا فیهـ ــــــة �مـ ـــــطرا�ات العقلیـ االضـ

ــــــــد�ة أو  ــــــــطرا�ات الجسـ ـــــــاقیر أو االضـ ــــــــاطي العقـ ـــــــطرا�ات تعـ ــــــــیة أو اضـ ـــــــطرا�ات الشخصـ ــــــــة أو اضـ ـــــــطرا�ات العاطفیـ االضـ
ـــــا ــــطرا�ات الفصـ ـــــاالضـ ـــــمیة أو االضـ ـــــف طرا�ات النفسـ ـــــو�ة والتخلـ ـــــیة العضـ ـــــطرا�ات النفسـ ف واالضـ ــــُّ ـــــطرا�ات التكیـ یة أو اضـ

  العقلي، واالنطواء على الذات؛
   العملیات الجراحیة االختیار�ة أو عملیات التجمیل �استثناء ما �كون نتیجة حادث؛ .14
ــــه فی .15 ــــتم تقد�مـ ــــا یـ ــــدمات ومـ ــــا الخـ ــــا فیهـ ــــه �مـ ــــة �ـ ــــاالت المتعلقـ ــــة الحـ ــــل و�افـ ــــق بتالحمـ ــــا یتعلـ ــــالجمـ ــــخیص أو عـ ــــم أو  شـ العقـ

 المشاكل األخرى المتعلقة �العجز عن إنجاب األطفال، منع الحمل، �ما في ذلك اإلجراءات واألجهزة الجراحیة؛  
ـــــة  .16 ـــــة عامـ ـــــاالت المعروفـ ـــــیاً والحـ ـــــة جنسـ ـــــراض المنقولـ ـــــدزاألمـ ـــــاالت  �اإلیـ ـــــة حـ ـــــري و/أو أ�ـ ـــــة البشـ ـــــص المناعـ ـــــروس نقـ أو فیـ

 اً �انت سبب اكتسابها أو حدوثها؛وأنواعها أ� ذلك أشكالهامرضیة مرتبطة بها �ما في 
ـــب  .17 ـــا الطبیـ ـــي بهـ ـــم یوصـ ـــي لـ ــفى والتـ ـــاز �المستشـ ـــرات االحتجـ ـــن فتـ ـــرة مـ ــك أي فتـ ـــي ذلـ ـــا فـ ـــالج �مـ ـــوازم أو العـ ــدمات أو اللـ الخـ

 أو �عتمدها أو �صادق علیها �اعتبارها ضرورة طبیة؛  
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 ضي؛  ة عن جرح عر اإللتها�ات البكتیر�ة عدا االلتها�ات القیحیة والناتج .18
ـــة .19 ــــادات  متالزمـ ــــة، مضـ ــــحوم القلبیـ ــــاد الشـ ــــدماغي (مضـ ــــو�ي الـ ـــاع الشـ ــــاب النخـ ــــلي أو التهـ ــــوهن العضـ ــــزمن أو الـ ــــب المـ التعـ

 ) ؛  Yuppie fluاألجسام اإل�جابیة) أو المرض الذي �شار إلیه عادة �إنفلونزا یو�ي(
 تشخیص وعالج حب الشباب؛  .20
 لتصحیح الجراحیة؛  من عملیات ا  و/أو غیرها میالن الحجاب الحاجز و�شمل استئصال المخاط .21
 زراعة االعضاء التي �عتبرها األطباء عملیات تجر�بیة؛   .22
  رعا�ة الطفل �ما في ذلك الفحوصات والتطعیمات؛ أو  .23
ــــبب اال .24 ــــم تتسـ ــــا لـ ــــة مـ ــــة الطبیـ ــــیم اللیاقـ ــــات لتقیـ ــــمع والفحوصـ ــــزة السـ ــــقة وأجهـ ــــات الالصـ ــــة والعدسـ ــــارات الطبیـ ـــــا�ة أو النظـ صـ

  السمع؛ أو الرؤ�ة أو   المرض في تدهور
 ن تكون تحت تأثیر الكحول �ما یتجاوز الحد القانوني للكحول في الدم أو النفس؛أ .25
ـــن  .26 ــم تكـ ــا لـ ــب أو مـ ــل طبیـ ــن قبـ ــوفة مـ ــة موصـ ــك االدو�ـ ـــن تلـ ــم تكـ ــا لـ ــة مـ ــة المهدئـ ــدرات أو األدو�ـ ــأثیر المخـ ــت تـ ــون تحـ أن تكـ

   موصوفة و�تم أخذها وفق إرشادات الطبیب؛
ــــول، أو اإل .27 ــــاطي الكحـ ــــاتعـ ـــــان أو تعـ ـــــدرات،دمـ ـــــن أي  طي المخـ ــــان مـ ـــــاالت اإلدمـ ــــة أو حـ ـــــاطي األدو�ـ ــــل، تعـ ــــاطي المحالیـ تعـ

 نوع �ان؛ أو 
 الحاالت المرضیة الموجودة مسبقاً؛ .28
ـــــــة أو  .29 ــــــة القلبیـ ــــــة الدمو�ـ ــــــب أو األوعیـ ــــــراض القلـ ــــــائي أو أمـ ــــــي الوعـ ــــــاز القلبـ ــــــة �الجهـ ــــــب أو المتعلقـ ــــــق �القلـ ــــــرض متعلـ أي مـ

ــــاعفات  ـــة أو المضـ ـــة أو الدماغیـ ــــب الوعائیـ ـــي ، حسـ ـــب االتـ ــــون رأي الطبیـ ـــن أن تكـ ــــأمین ، �مكـ ـــر�ة التـ ــــل شـ ـــن قبـ ــــین مـ لمعـ
ــــدم  ــــغط الـ ـــاع ضـ ــــدواء) الرتفـ ــــك الـ ـــي ذلـ ــــا فـ ا (�مـ ـــً ا طبیـ ــــً ــــة أو عالجـ ـــادات طبیـ ــــت إرشـ ــــول؛ إذا تلقیـ ـــكل معقـ ــــا �شـ ـــة بهـ مرتبطـ

 خالل عامین قبل بدء الرحلة
 العیوب الخلقیة والحاالت الناشئة عن أو الناتجة عنها؛ .30
 الفتاق؛ .31
ــفر خ .32 ـــالسـ ـــاً لإلرشـ ــة الفـ ـــل ادات الطبیـ ـــها قبـ ــم تشخیصـ ـــیة تـ ـــة مرضـ ــي حالـ ـــة أو فـ ـــورة الطبیـ ــة أو المشـ ـــب الرعا�ـ ـــفر لطلـ أو السـ

 الرحلة أو عندما تكون غیر الئق للسفر؛
 ؛احترافیةالمشار�ة في أي ر�اضات   .33
ـــبیل ا .34 ــى سـ ـــك علـ ــي ذلـ ـــا فـ ــر ، �مـ ـــاط خطـ ــرة أو أي نشـ ـــة خطـ ــتو�ة أو أي ر�اضـ ـــات الشـ ــي الر�اضـ ـــة فـ ــار�ة الفعالـ ـــال المشـ لمثـ

ـــز ال ال ـــر ، القفـ ــــالقفز حصـ ـــس �ـ ــــي والغطـ ـــران المظلـ ـــراعي والطیـ ــــران الشـ ـــخور والطیـ ــــلق الصـ ـــال وتسـ ـــلق الجبـ ــــالمظالت وتسـ �ـ
 وقفز البنجي؛

 الخسارة المترتبة على أي نوع أو الخسارة الماد�ة و / أو المصروفات التي لم تتم تغطیتها �شكل محدد؛ .35
 عجز أو إفالس شر�ة النقل؛ .36
 �تابي مع شر�ة التأمین  مسبًقا �شكل یتم االتفاقنیة للهجرة، ما لم  .37
 (أ) السفر المخطط له أو الفعلي في أو عبر �و�ا أو إیران أو سور�ا أو �ور�ا الشمالیة أو منطقة القرم .38

 .أفغانستان أو العراق أو عبر أو إلى (ب) السفر الفعلي في
ــــزود و  .39 ــــدرات أو مـ ــــي مخـ ـــــة أو مهر�ـ ــــة ارهابیـ ــــي منظمـ ــــو فـ ــــابي أو عضـ ــــواد نأي ارهـ ـــــون مـ ــــلحممـ ــــة أو اسـ ـــــة أو وو�ـ ة �یمیائیـ

 بیولوجیة.
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 موحدةالشروط  ال
 المساعدةو   الشكاوى، المنازعات 

 إذا �ان لد�ك شكوى أو نزاع �شأن وثیقتك ، یرجى االتصال ب:
 مجموعة خدمة العمالء

 أمیر�كان هوم أشورانس �ومباني (فرع دبي)
 ،27االول، الطابق   يمر�ز التجار المجمع،   -اتش ذا فندق  

 إلمارات العر�یة المتحدةا  –، دبي  40569ص.ب 
   +971 4  352 2186| فاكس:   +971 4  509 6111هاتف:  

   me@aig.com-nterserviceceالبر�د اإللكتروني:  
 مساء  05:00صباحا وحتى الساعة   08:00ساعات العمل: من األحد إلى الخمیس، من الساعة 

 
 جى االتصال على:للمساعدة، یر 
 قسم المساعدة

 +1  817  826 7276هاتف:  
 ساعة طوال أ�ام األسبوع 24ساعات العمل: على مدار 

 
 مستهلكتحلیل اخطار ال

ــــوانین ال ـــــي لقـ ــــه أي جـ ــــع إ�ـ ـــــا�ات أو تخضـ ــــائر أو اصـ ـــــة أي خسـ ــــة تغطیـ ـــــذه الوثیقـ ــــمل هـ ــــبب، ال تشـ ـــــذا السـ ــــة. ولهـ ـــــات األمر�كیـ عقو�ـ
ـــؤولیة أو  ـــرار أو مسـ ـــد أضـ ــــافع أو خـ ــــا أو منـ ـــط لهـ ــــرحالت المخطـ ـــن الـ ــــأي مـ ـــل �ـ ــــر أو تتصـ ـــر مباشـ ــــر أو غیـ ـــكل مباشـ ــــة �شـ مات ناتجـ

ـــــب ــــمالیة أو شـ ــــا الشـ ـــــور�ا أو �ور�ـ ــــران أو سـ ـــــا أو إیـ ــــر �و�ـ ــــى أو عبـ ـــــاً إلـ ــــت فعلیـ ــــي اتجهـ ـــــك، ال التـ ــــى ذلـ ـــــافة إلـ ــــرم. �اإلضـ ــــرة القـ ه جز�ـ
ـــؤولیة  ــــرار أو مسـ ــــا�ات أو أضـ ــــائر أو اصـ ـــة أي خسـ ــــة تغطیـ ــــذه الوثیقـ ـــمل هـ ــــا أتشـ ــــكان �و�ـ ــــمالیة لسـ ــــا الشـ ــــور�ا أو �ور�ـ ـــران أو سـ و إیـ

ــــكل  ــــتمرة �شـ ـــة مسـ ــــؤولیة قانونیـ ــــرار أو مسـ ـــا�ات أو أضـ ــــائر أو اصـ ــــة أي خسـ ـــذه الوثیقـ ــــي هـ ــــن تغطـ ـــًرا، لـ ــــرم. وأخیـ ــــرة القـ ـــبه جز�ـ أو شـ
ــم لمبا ـــه داعـ ــى أنـ ـــا علـ ــول بهـ ـــة المعمـ ــة الحكومیـ ــوائم المراقبـ ـــي قـ ــذ�ور فـ ـــة مـ ــرد أو هیئـ ـــب أي فـ ــن جانـ ـــر مـ ــر مباشـ ــر أو غیـ ـــاب شـ إلرهـ

ـــــة أو ته ــــة المنظمـ ــــامل أو الجر�مـ ــــدمار الشـ ــــلحة الـ ــــار أسـ ـــــات انتشـ ــــنة أو عملیـ ــــال القرصـ ــــر أو أعمـ ــــار �البشـ ــــدرات أو االتجـ ــــب المخـ ر�ـ
 حقوق اإلنسان. أو األنشطة اإللكترونیة الخبیثة أو انتهاكات

 
 العملة
ــین  ـــيتبـ ــدوالر األمر�كـ ـــالغ �الـ ــة المبـ ـــال. �افـ ــي حـ ـــیكو  فـ ــة سـ ــة أجنبیـ ـــار�ف �عملـ ــد المصـ ـــرف تكبـ ــعر الصـ ـــعر ن سـ ــو السـ ــائدهـ ـــد  السـ عنـ

 تكبد المصار�ف أو الخسارة. 
 

 االفصاح عن البیانات
ـــى ــالتوقیع علـ ــب  �ـ ـــذا الطلـ ـــر�ة هـ ـــة الشـ ــى معالجـ ـــه علـ ـــؤمن لـ ــق المـ ـــد، یوافـ ـــذا العقـ ـــإبرام هـ ـــرض أو �ـ ـــه لغـ ـــالمؤمن لـ ــة �ـ ـــات المتعلقـ للبیانـ

ــــد  ـــه التحدیـ ــــى وجـ ـــة وعلـ ــــأمین واالدارة القانونیـ ـــدمات التـ ــــات وخـ ـــد�م منتجـ ــــة بتقـ ـــة أ�ـ ــــالمؤمن معالجـ ــــق �ـ ـــة تتعلـ ــــیة حساسـ ـــات شخصـ یانـ
   له.

ــؤمن  ـــخص المـ ــق الشـ ـــهیوافـ ـــر�ة  لـ ـــة شـ ــر أ�ـ ـــك دون حصـ ـــي ذلـ ــا فـ ـــر �مـ ـــى الغیـ ــات إلـ ـــك المعلومـ ــن تلـ ـــاح عـ ـــر�ة �اإلفصـ ــام الشـ ـــى قیـ علـ
ـــر�ا ــن شـ ـــة مـ ـــات تنظیمیـ ـــة هیئـ ـــة وأ�ـ ـــي المجموعـ ــر�ة فـ ـــة شـ ـــه أو أ�ـ ـــؤمن لـ ـــى المـ ـــات إلـ ــدمات والمنتجـ ـــدمون الخـ ـــن �قـ ـــة ومـ ت المجموعـ

 المؤمن له. الشخص  إقامةبلد أو مكان اخل أو خارج  د

mailto:servicecenter-me@aig.com
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 القانون النافذ:  
ـــوانین  ـــاً لقـ ــــا وفقـ ـــروطها وأحكامهـ ـــا وشـ ــــة وأهلیتهـ ـــذه الوثیقـ ـــیر هـ ـــب تفسـ ــــدة. �جـ ـــة المتحـ ـــارات العر�یـ ــــة االمـ ـــع تو دولـ ـــةخضـ ــــال �افـ ات نزاعـ

  في دولة االمارات العر�یة المتحدة.  إلى قضاء المحاكم المختصة
 

 اللغة
ـــل ـــخة األصـ ـــذه الوثالنسـ ــــحیح یة لهـ ـــس صـ ـــاً والعكـ ـــع أ�ضـ ــــیغة الجمـ ـــرد صـ ـــیغة المفـ ـــات �صـ ــــمل الكلمـ ـــة. وتشـ ـــة اإلنكلیز�ـ ـــي �اللغـ ــــة هـ یقـ

 المذ�ر المؤنث أ�ضاً. الى  تشیرالتي   كما تشمل المفردات
 

 المسئولیة
 لن تتحمل شر�ة التأمین المسئولیة عن:

ــــال أو  )أ ــــروعةاإلهمـ ــــر المشـ ــــال غیـ ــــانوني و و/ أو  األفعـ ــــل أي قـ ــــن قبـ ــــهو مـ ــــي رعا /السـ ـــــخص أو أو فنـ ــــحیة أو أي شـ ــــة صـ �ـ
 أشخاص آخر�ن أو �یان قانوني �قدم خدمة للمؤمن له �شكل مباشر أو غیر مباشر؛

ــــیح  )ب ــــي توضـ ــــیط فـ ــــل أو وسـ ــــل أي و�یـ ــــروط الفشـ ــــاماألو شـ ــــقالو  حكـ ــــاء مالحـ ــــروط اإلنهـ ــــتثناءات االو  وشـ ــــي سـ ــــواردة فـ ـــــذه الـ هـ
 .�شكل �اف  الوثیقة

 
 التسو�ق

ـــذه ـــین هـ ـــارب بـ ـــود أي تضـ ـــال وجـ ــي حـ ــة وأي فـ ـــورات  الوثیقـ ـــه، منشـ ـــؤمن لـ ـــتلمها المـ ـــرى اسـ ـــروطأخـ ــري شـ ـــة تسـ ـــذه الوثیقـ ـــا  هـ ـــا فیهـ �مـ
 الحاالت.  جمیعفي    من مالحق و�لغاءات

 
 والتضلیل  المعلومات الخاطئة

ـــــة � ـــــذه الوثیقـ ــــر هـ ـــــق تعتبـ ـــــة (وفـ ـــــدیراطلـ ــــال تقـ ـــــي حـ ـــــر�ة) فـ ـــــف  الشـ ـــــم �كشـ ـــــة أو إذا لـ ـــــاف خاطئـ ـــــة أو أوصـ ـــــات خاطئـ ـــــد�م معلومـ تقـ
 ت هامة لهذه الوثیقة.  ن أ�ة معلوماالشخص المؤمن له ع

 
 المنتجات والخدمات المالیة األخرى 

ـــن  ــــللـ ــــأمین وا تتحمـ ـــن أي تـ ــــت عـ ــــا �انـ ـــؤولیة مهمـ ــــة مسـ ـــر�ة أ�ـ ــــاع ي الشـ ـــرى تبـ ــــة أخـ ــــدمات مالیـ ـــات أو خـ ـــالتمنتجـ ــــذه  زامن�ـ ــــع هـ مـ
 �ن.خر اآل لمالیةا خدماتال  مقدميأ�ة شر�ات تأمین و/أو شر�ات مساعدة و/أو    هاالوثیقة والتي تقدمها أو تكتتب

 
 تأمینات أخرى 

ــتثناء  ــیةمنـــــافع  – 1القســـــم �اسـ ـــرى الحـــــوادث الشخصـــ ــأمین أخـ ـــائق تـ ــة وثـ ـــب أ�ـ ــة �موجـ ـــى المطالبـ ــادراً علـ ـــه قـ ــؤمن لـ ـــان المـ ، إذا �ـ
ـــ ــأمین القـ ـــا التـ ــا فیهـ ـــه (�مـ ــتم تغطیتـ ـــي تـ ــفر) �ـ ـــاء السـ ـــائي أثنـ ــان التلقـ ـــات االئتمـ ــأمین �طاقـ ــأنانوني و/أو تـ ـــا  �شـ ـــؤمن علیهـ ــة مـ ـــة حالـ أ�ـ

ـــز �أكم ــا أو أي جـ ـــة لهـ ـــن المطالبـ ـــها مـ ــي تخصـ ـــبة التـ ـــدید النسـ ــن تسـ ـــط عـ ـــؤولة فقـ ــر�ة مسـ ـــتكون الشـ ـــرى")، سـ ــات األخـ ـــا ("المطالبـ ء منهـ
 المقدمة �موجب هذه الوثیقة.  

ــق  )1 ــر�ة وفـ ــررت الشـ ــدیرهإذا قـ ــا، عند اتقـ ــة �أكملهـ ــدفع المطالبـ ــذأن تـ ـــؤمن  ئـ ــخص المـ ــم الشـ ــم �قـ ــا لـ ــدفع مـ ــة �الـ ــون ملزمـ ــن تكـ لـ
 وص المطالبات األخرى.ة حقوقها �خصله �إعطاء الشر�ة �اف
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ـــــرى  )2 ــــه األخـ ـــــؤمن لـ ـــــوق المـ ــــة حقـ ـــــل �افـ ـــــة، تنتقـ ــــذه الوثیقـ ـــــوص هـ ـــــات �خصـ ــــت التعو�ضـ ـــــد دفعـ ـــــر�ة قـ ــــت الشـ ـــــأنإذا �انـ  �شـ
 لقائي. المطالبات األخرى إلى الشر�ة �شكل ت

ـــدون  )3 ـــانوني، �البـ ـــزام قـ ـــة أو أي التـ ـــذه الوثیقـ ـــن هـ ـــص مـ ـــد ألي نـ ـــه التحدیـ ـــؤمن لـ ـــخص المـ ـــى الشـ ـــب علـ ـــجـ ـــاون �شـ ـــام تعـ كل تـ
ـــع ال ـــر�ة مـ ـــأنشـ ــــد  �شـ ـــس أو �حـ ـــيء �مـ ـــأي شـ ـــام �ـ ــــدم القیـ ـــك: (أ) عـ ـــي ذلـ ـــا فـ ـــة �مـ ــــراءات القانونیـ ـــرى أو اإلجـ ـــة األخـ المطالبـ

ـــــتندات ــــات والمسـ ــــة المعلومـ ــــد�م �افـ ــــر�ة؛ (ب) تقـ ــــوق الشـ ــــن حقـ ـــــتند أو  مـ ــــع أي مسـ ــــر�ة؛ (ج) توقیـ ــــى الشـ ــــت إلـ ــــا �انـ ومهمـ
 ا. ممارسة حقوقهإقرار خطي مشفوع �الیمین قد تطلبه الشر�ة لتمكینها من  

 
 سیاسة الخصوصیة

 http://www.aig.com  :  لالطالع على سیاسة الخصوصیة لدینا تفضل بز�ارة
 

 :االقتصاد�ةالعقو�ات  
ــــافع � ال ـــد�م أي منـ ـــة أو تقـ ــــع أي مطالبـ ـــئولیة دفـ ــــأمین مسـ ـــر�ة التـ ـــل شـ ــــة وال تتحمـ ـــوفرة للتغطیـ ــــأمین مـ ـــر�ة التـ ـــر شـ ــــذه تعتبـ ـــب هـ موجـ
ـــر�ة الو  ــرض شـ ــأنه أن �عـ ــن شـ ــافع مـ ــك المنـ ـــد�م تلـ ــة أو تقـ ــك المطالبـ ــع تلـ ــة أو دفـ ــك التغطیـ ـــام تلـ ــه أحكـ ــون فیـ ــذي تكـ ــد الـ ــى الحـ ــة إلـ ثیقـ

ــــــی ــــــة المسـ ــــــر أو الجهـ ــــــر�ة األمـ ــــــأمین أو الشـ ـــــــم التـ ــــــرارات األمـ ــــــب قـ ــــــد �موجـ ــــــر أو التقییـ ــــــى الحظـ ـــــــاد�ة أو إلـ ــــــات اقتصـ طرة ألي عقو�ـ
 أو قوانین ولوائح االتحاد األورو�ي أو الوال�ات المتحدة األمر�كیة.االقتصاد�ة    المتحدة أو العقو�ات التجار�ة أو 

 
 الحلول

ـــــد ــــــه للـ ـــــؤمن لـ ـــــخص المـ ـــــم الشـ ـــــة �اسـ ــــــراءات القانونیـ ـــــولى اإلجـ ـــــر أو تتـ ـــــر�ة أن تباشـ ـــــق للشـ ــــــة أو �حـ ـــــة مطالبـ ـــــو�ة أ�ـ ـــــن أو تسـ فاع عـ
ـــب ال ـــبلهم �موجـ ــــن قـ ـــتحقة مـ ـــوال المسـ ـــترداد األمـ ــــل اسـ ـــن أجـ ـــر مـ ـــرف آخـ ـــاة أي طـ ــــب علمقاضـ ـــانون. �جـ ــــه قـ ـــؤمن لـ ـــخص المـ ـــى الشـ لـ

 التعاون مع الشر�ة وعدم القیام �أي شيء �عوق دون حصولها على حقوقها.
 

 أطراف أخرى (طرف ثالث)
ـــــخص ال ــــر�ة والشـ ــــین الشـ ــــة بـ ــــة مبرمـ ــــذه الوثیقـ ـــــرد هـ ــــكل منفـ ــــا �شـ ــــة طرفیهـ ــــؤول لمنفعـ ـــــروطها تـ ــــا وشـ ــــة أحكامهـ ــــط و�افـ ــــه فقـ ــــؤمن لـ مـ
ــــذه ال ـــي هـ ـــيء فـ ـــن أي شـ ـــد مـ ـــري. ال �قصـ ـــوحصـ ـــواء �ـ ـــة سـ ــــوق أو وثیقـ ـــة حقـ ـــر أ�ـ ـــخص آخـ ـــنح أي شـ ــــه �مـ ـــمني أنـ ـــر�ح أو ضـ ان صـ

ـــث  ــرف ثالـ ــل أي طـ ـــن �حصـ ــد، لـ ــدون تحدیـ ـــها. بـ ــن نصوصـ ــة أو أي مـ ــذه الوثیقـ ـــب هـ ــت �موجـ ــا �انـ ـــة مهمـ ــة طبیعـ ــن أ�ـ ــات مـ تعو�ضـ
ـــ ـــة �مـ ـــات المدفوعـ ـــتالم التعو�ضـ ـــكل اسـ ـــة. �شـ ـــات الوثیقـ ــــتالم تعو�ضـ ـــق السـ ـــة أو أي حـ ـــذه الوثیقـ ـــب هـ ـــوق �موجـ ـــة حقـ ـــى أ�ـ ــــي علـ ا یلـ

 صحیحاً لذمة الشر�ة من مسؤولیتها �موجب هذه الوثیقة.    إبراءً 
ــــط  ـــــات فقـ ــــتحق التعو�ضـ ـــــر. تسـ ــــى الغیـ ـــــة إلـ ـــــة طر�قـ ــــا �أ�ـ ـــــا أو تحو�لهـ ــــازل عنهـ ـــــة أو التنـ ــــذه الوثیقـ ـــــنح هـ ــــن مـ ـــــخص ال �مكـ ـــــى الشـ إلـ

 المؤمن له أو ممثله القانوني. 
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 شروط المطالبات
 االحتیال

ـــدى  ــان لـ ـــأمینإذا �ـ ـــر�ة التـ ــبب لال شـ ـــأن سـ ـــاد �ـ ـــعتقـ ـــلیلهنـ ــاالةأو  اك تضـ ــؤمن  مغـ ـــل المـ ـــن قبـ ـــا مـ ـــه أو أي إمـ ـــؤمن لـ ـــرة المـ ـــه أو اسـ لـ
 رته للحصول على:سشخص یتصرف نیا�ة عن الشخص المؤمن له أو ا

 مضخمة �موجب وثیقة المؤمن له؛  دفع المطالبة أو دفع مبالغ-
 تغطیة ال �كون المؤمن له مؤهالً للحصول علیها؛ -
 تغطیة �قسط مخفض. -
 
 فة المنافع �موجب هذه الوثیقة؛یتم فقدان �اس )1
 �جوز لشر�ة التأمین إلغاء هذه الوثیقة وعدم رد القسط؛ )2
ـــة الجن )3 ـــلطات للمحاكمـ ـــرطة أو السـ ـــیة للشـ ـــة القضـ ـــأمین �إحالـ ـــر�ة التـ ـــتقوم شـ ــــوق سـ ـــع الحقـ ـــق مـ ـــا یتفـ ـــراء �مـ ـــاذ أي إجـ ـــة أو اتخـ ائیـ

 القانونیة لشر�ة التأمین
  

 أحكام عامة 
ـــؤمن  - ــخص المـ ــع الشـ ــوص �خضـ ـــى فحـ ــه إلـ ـــون لـ ــة. و�كـ ـــة مطالبـ ــق �أ�ـ ـــا یتعلـ ــوب فیمـ ـــدر المطلـ ــر�ة و�القـ ـــاب الشـ ــى حسـ ـــة علـ طبیـ

 صة بها.ذلك الفحص ملكاً للشر�ة و�عتبر من المعلومات السر�ة الخا  �سببأي تقر�ر یتم إعداده 
ـــك ا - ـــن ذلـ ـــؤولة عـ ــر�ة مسـ ـــون الشـ ـــن تكـ ـــرض ولـ ـــا�ة أو مـ ـــدوث إصـ ــد حـ ـــوراً عنـ ـــه فـ ـــي و�تباعـ ـــالج الطبـ ـــراء العـ ــب إجـ ـــن �جـ ـــزء مـ لجـ

ـــة  ــــي أ�ـ ـــه فـ ـــؤمن لـ ـــخص المـ ـــل الشـ ـــن قبـ ـــد مـ ـــول أو متعمـ ـــر معقـ ــــیر غیـ ـــال أو تقصـ ـــن إهمـ ـــب عـ ـــرأي الطبیـ ـــأ بـ ـــذي ینشـ ـــة الـ مطالبـ
 عایته.  الحصول على الرعا�ة الطبیة من طبیب مؤهل أو البقاء تحت ر 

بتقر�ر شرطة مصدق.   -  یتم تأیید �افة المطالبات الناشئة من حوادث جنائیة مع إرفاقها 
ــ - ــاة هـ ــة و إن مراعـ ـــرط ذه الوثیقـ ــي شـ ــه، هـ ـــزم �ـ ــه أو التـ ــؤمن لـ ــخص المـ ـــه الشـ ــام �ـ ــيء قـ ــأي شـ ـــق �ـ ــا تتعلـ ــا أنهـ ــوالً طالمـ ـــذها أصـ تنفیـ

 سابق لاللتزام بدفع أي مبلغ �موجب هذه الوثیقة. 
ــــر�ة أن تط - ــــق للشـ ـــــاء و/أو �حـ ــــل إنهـ ــــن أجـ ــــه مـ ــــؤمن لـ ـــــخص المـ ــــة �الشـ ــــا�قة خاصـ ــــة أو سـ ــــة حالیـ ـــــجالت طبیـ ــــة سـ ــــى أ�ـ ــــع علـ لـ

ــــة م ــــیم أ�ـ ـــة بتقیـ ــــة و/أو تالمتا�عـ ــــدم طالبـ ــــه قـ ــــرط أنـ ــــذا الشـ ــــب هـ ــــه �موجـ ــــؤمن لـ ــــخص المـ ـــر الشـ ــــة. �عتبـ ــــاعدة طبیـ ــــة مسـ ــــد�م أ�ـ قـ
 ؤمن له.  للشر�ة موافقة خطیة على اطالعها على أ�ة سجالت طبیة حالیة أو سا�قة تخص الشخص الم

 لن یتم احتساب أ�ة فائدة على أي مبلغ مستحق �موجب هذه الوثیقة.   -
 

 اإلجراء القانوني
ــت إذا  ــر�ة رفضـ ــل الشـ ـــة و تحمـ ــراءات القانونیـ ــه اإلجـ ـــؤمن لـ ــخص المـ ــر الشـ ــم یباشـ ـــة ولـ ــة مطالبـ ــن أ�ـ ـــؤولیة عـ ــم المسـ ــه لـ ـــتدعاءیوجـ  اسـ

ــــى ا ــــر�ة علـ ـــت الشـ ــــیم إذا وافقـ ــــراءات التحكـ ــــر إجـ ــــر�ة (أو یباشـ ـــى الشـ ـــالل إلـ ــــیم) خـ ــــوع للتحكـ ــــین (لخضـ ــــتة وثالثـ ــــد  )36سـ ــــهراً �عـ شـ
 بة.  ذلك االمتناع عن الدفع، تسقط �افة تعو�ضات تلك المطال

 
 داداالستر 

ــــع  ــــیتم توز�ـ ــــافي سـ ـــــن صـ ــــتردة مـ ــــالغ المسـ ـــــع المبـ ــــر�ة جمیـ ـــــى الشـ ــــر�ة أوالً علـ ــــة �الشـ ـــــة الخاصـ ــــترداد الفعلیـ ــــالیف االسـ ــــن تكـ ـــــة عـ �افـ
   متبقیة إلى الشخص المؤمن له. المبالغ المدفوعة وسیتم دفع أ�ة مبالغ
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