وثيقة تأمين السفر "إكزت" (إلى خارج الدولة)
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المق ّ
دمة

ّ
السفر الخارجي ("الوثيقة") التي توفر لكم ولعائلتكم التّغطية الشاملة ضد الخسائر
يسرنا أن نق ّدم لكم وثيقة تأمين
والنّفقات لكم أثناء رحلتكم .يجري العمل بالتغطية التأمينية والمنافع األخرى كما هي مذكورة في جدول الوثيقة (وذلك باالعتماد
على األنظمة والشروط وشروط التأمين واألحكام واالستثناءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وملحقاتها)
الشركة إلى المعلومات والبيانات التي أفدتم بها في هذه االستمارة .وفي حال ض ّ
ّ
مت استمارتكم بيانات أو معلومات
واستندت
مغلوط ً
ة أم أنكم عجزتم عن اإلفصاح للشركة عن أي أمر ها ّ
م ،تخسرون ح ّقكم باالستفادة من التعويض الذي تق ّدمه هذه
الوثيقة ،ويجوز للشركة بالتالي أن تلغيها أو تنهيها.
للمزيد من االستفسارات أو المعلومات بشأن هذه الوثيقة ،الرجاء االتصال بالشركة على الرقم المحلي  800RAKI7254أو على
الرقم الدولي  009718007254أو على البريد االلكتروني info@rakinsurance.com

بيان جمع المعلومات الشخصية
قد يتم استعمال المعلومات التي سبق لكم أن زودتمونا بها للغايات اآلتية:
 أي تأمين أو منتج أو خدمة مالية أو تغيير أو تبديل أوإلغاء أو تجديد لهذه المنتجات أو الخدمات.
 أي مطالبة أو استقصاء عنها.
قد يت ّ
م اإلفصاح عن المعلومات ألي من األهداف المذكورة أعاله أو ألي هدف ذي صلة بما يلي:


ّ
يختص بخدمات التعويض
أي شركة ذات صلة أو تعمل في مجال إعادة التأمين أو أي وسيط تأمين أو مزوّد خدمات
واالستقصاء ؛ أو



هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أو أي مؤسسة حكومية مختصة في ت نظيم قطاع التأمين في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.

نُظم هذا العقد التأميني "الوثيقة" بينكم وبيننا ،شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع (شركة راك للتأمين).
أدرجت الشركة في اإلمارات العربية المتحدة ور ّ
خصت من قبل هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتّحدة لتوفير
خدمات التأمين.
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التعاريف
حيثما تظهر هذه المصطلحات في الوثيقة ،تشير الى المعاني الواردة أدناه.
أنتم ،لكم
حامل الوثيقة الذي نقبل طلبه والذي يت ّ
م ذكره في جدول الوثيقة والمغطّى بموجبها .وتكونون أنتم المالكين الوحيدين لهذه
الوثيقة وتكون مس ّ
جلة باسمكم.
نحن ،لنا
شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع والتي تق ّ
دم هذه الوثيقة كما ورد في جدول الوثيقة.
الحادث
حدث مفاجئ وغير متوقع يقع في زمان ومكان غير محددين خالل فترة سريان هذه الوثيقة ،وينتج عنه إصابة جسدية وفي
وقت تكون فيه الوثيقة سارية المفعول.
الدرهم
أي الدرهم اإلماراتي – العملة الوطنيّة في اإلمارات العربيّة المتّحدة.
شركة "أسيست أميركا"
مزوّد خدمات الطوارئ العالمية والمعيّن من قبلنا.
اإلصابة الجسدية
الضرر البدني غير الناتج عن مرض أو آفة أو أي ظرف طبيعي آخر أو تدهور تدريجي.
الكارثة
ّ
السيول ،اإلعصار ،الصاعقة أو العاصفة.
أي العاصفة الثّلجية ،االنفجار ،الحريق،
بلد اإلقامة
البلد الذي تقيمون فيه بشكل دائم كما هو مذكور في الوثيقة.
تاريخ سريان الوثيقة
النهار (عند الساعة  00:00في التوقيت المحلي) والشهر والسنة الذي تم ذكرهم في جدول الوثيقة في المرة األولى التي
انتسبتم فيها إلى هذه الوثيقة.
تاريخ االنتهاء
تاريخ انتهاء الوثيقة كما ورد في جدول الوثيقة.
الملحق
مستند خطي صادر عن الشركة يظهر أي تغيير أو إضافة أو حذف من مستند الوثيقة األصلي ،ويكون ملحقاً بالوثيقة أو مضافا ً
إليها.
مبلغ التح ّ
مل
القسم من المطالبة ،سواء أكان مادياً أو متعلقاً بفترة االنتظار ،والذي تكونون أنتم مسؤولين عن دفعه .سوف يتم خصم مبلغ
التح ّ
مل ذي الصلة من أي مطالبة ندفعها بموجب هذه الوثيقة.
العائلة
حامل الوثيقة أو رائد السفر  /الزوج أو الشريك /وعدد غير محدود من األطفال المرافقين له.
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المع ّ
دات المستخدمة
المعدات التي تستخدمونها مؤقتاً لقاء ال ّ
دفعات المتفق عليها مع الشركة التي استأجرت تلك المعدات.
البلد األم
البلد الذي ولدتم وترعرعتم فيه بغض النّظر عن البلد الذي تقيمون فيه في الوقت اآلني أو بلد إقامتكم أو جنسيتكم.
المستشفى
منشأة مرخصة تؤمن معالجة طبية وجراحية وعناية تمريضي ً
ة طوال  24ساعة في اليوم للمرضى والمصابين وذلك من قبل
ممرضين معتمدين ،وذلك ال يشمل دار النقاهة أو الرعاية الذاتية أو منزل الراحة أو أي قسم في المستشفى يعتبر دار نقاهة
أو رعاية.
االستشفاء  /الدخول للمستشفى
كل ليلة يتم قضاؤها في المستشفى بنا ًء على توصية الطبيب الممارس جرّاء حادث أو مرض.
المرض
الحالة التي تتمثل بوجود مرض أو عجز ما يمنع جسمكم أو عقلكم من العمل بشكل طبيعي.
مريض العيادات الداخلية
الشخص الذي يدخل المستشفى ويبقى فيها لمدة  24ساعة على األقل ،ويترتب عليكم أو علينا دفع المصاريف لقاء الغرفة
والطعام لفترة يوم واحد على األقل.
الطبيب الممارس
شخص مرخص له من السلطة المختصة في البلد الذي يقيم فيه حامل الوثيقة ويكون مؤهال ً ضمن اختصاصه.
مزوّد الخدمات الطبي ّة
يشمل مزوّد الخدمات الطبيّة األطباء ،المستشفيات ،العيادات ،المراكز الطبيّة ،الصيدليات ،مراكز المعالجة الفيزيائية وغيرها من
المراكز الطبية المساعدة أو األفراد المرخص لهم من قبل السلطات المختصّة لتقديم خدمات الرعاية الصحيّة.
إغالق حلبة التزلّج
ّ
الساحة المستخدمة من قبل المتزلّجين لنشاطات التزلّج.
يقصد بذلك إغالق حلبة التزلّج المكوّنة الثّلج الملب ّد والمصاعد في
الوثيقة
البنود واألحكام واالستثناءات والشروط الم نصوص عليها في هذا المستند ،في جدول الوثيقة وأي ملحق تم توقيعه من قبلنا
(وقبلكم) والمرفق في هذه الوثيقة.
جدول الوثيقة
الجدول الذي يح ّ
دد الشروط الخاصة بهذه الوثيقة والبيانات التي تشمل تواريخ الفعالية وتواريخ االستحقاق ومبلغ التأمين ومبالغ
ُ
األقساط واالستثناءات اإلضافية إن وجدت.
مدة الوثيقة
فترة سريان مفعول الوثيقة.
سنة الوثيقة
الفترة المتألفة من  12شهراً على نحو متسلسل اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه الوثيقة أو أي موعد لهذا التاريخ
الحالة السابقة
مرض أو حالة مغطاة بموجب هذه الوثيقة موجودة سابقاً أو تحدث أو يتم تشخيصها (بأي درجة من درجات الخطورة) قبل بدء
سريان الوثيقة ،بغض النظر عن أي حاالت خطرة تم اإلعالن عنها ضمن قائمة الحوادث المغطاة في هذه الوثيقة.
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تاريخ استحقاق القسط
ّ
مستحق الدفع.
التاريخ الذي يصبح فيه قسط التأمين
قسط التأمين
قيمة القسط الذي تدفعونه كما هو مبيّن في جدول الوثيقة.
تاريخ التّجديد
والسنة التي تظهر في جدول الوثيقة لدى تجديد هذه الوثيقة (إذا ما كانت ساري ً
ّ
ة ومن
التاريخ (في منتصف اللّيل) ،والشهر
ّ
المستحق في الوقت المح ّ
دد.
دون توقّف) ،ما إن توقّعون مستند الوثيقة وطلب التّجديد وتسددون قسط التأمين
الحالة الطبي ّة الحرجة
الحالة التي تعتبر بنظر شركة "أسيست أميركا" طارئاً طبياً خطيراً يستلزم عالجاً اضطرارياً لتجنّب الوفاة أو الضرر الجسيم على
حياتكم اآلن أو على المدى الطّويل .ويت ّ
م تقييم ح ّدة الحالة الطبية باالستناد إلى موقعكم الجغرافي ،طبيعة الحالة الطارئة،
ة محلياً.
وسواء أكانت المنشأت أو العناية الطبية المالئمة متاح ً
العضو المؤمن عليه "طالب"
حامل وثيقة التأمين الذي يقدم مطالبة بموجب فقرة المساعدة العالمية الطارئة المذكورة في هذه الوثيقة هو طالب مس ّ
جل
ويشارك في برنامج دراسي في بلد إقامته القانوني.
مبلغ التأمين
ُيقصد به قيمة التأمين لك ّ
ل قسم كما هو مبيّن في جدول الوثيقة أو كما تفيدكم به الشركة لدى تجديد هذه الوثيقة.
ال ّرحلة
تعني أول تسعين ( )90يوم من أي رحلة داخل دولة اإلمارات العربية المتّحدة والتي تكون ضمن م ّ
دة الوثيقة .وتجدر اإلشارة
إلى أننا نعتبر رحلتكم قد بدأت اعتباراً من خروجكم من المنزل ،وتنتهي ما إن تعودون إليه.
األغراض الثّمينة
دات الكهربائية وااللكترونيّة والتصويريّة ،ومع ّ
دات السمعيّة والبصريّة ،وآالت التّصوير والمع ّ
المع ّ
دات االتصال السلكية والالسلكيّة،
ّ
وأجهزة الراديو ،ومع ّ
الشخصيّة ،التلسكوبات والمناظير المزدوجة ،والتّحف األثريّة ،والمجوهرات والساعات ،وصالل
دات الصّوت
وجلود الحيوانات ،واألحجار الكريمة واألغراض المصنوعة أو المحتوية على الذهب ،الف ّ
ضة أو أي معادن ثمينة أخرى.
فترة االنتظار
الفترة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ سريان الوثيقة والتي ال يمكن تقديم أي مطالبة في خاللها.
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ما المغطّى
ّ
الشخصي
 .1الحادث
ً
في حال الوفاة نتيجة إصابة خالل  90يوما من تاريخ الحادث ،تدفع الشركة للمستفيد المح ّدد مبلغ التأمين المخصّص لتعويض
ّ
الشخصي كما هو مذكور في جدول الوثيقة.
الحادث
 .2منافع التأمين على الحياة
 1-2الوفاة نتيجة أي سبب
إذا حصلت حالة وفاة نتيجة أسباب طبيعيّة أو بسبب حادث ،تدفع الشركة للمستفيد المح ّدد مبلغ التأمين المحدد للوفاة الناتج
عن األسباب المح ّ
ددة في جدول الوثيقة.
 2-2العجز الكلّي ال ّ
دائم
ّ
ُ
ّ
إذا أصبتم بعجز كلي دائم استمرّ لم ّدة ستّة أشهر على األق ّ
الخاص بالعجز الكلي الدائم .ويقصد
ل ،تدفع الشركة مبلغ التأمين
بالعجز الكلي الدائم العجز الكامل الناتج عن إصابة جسدية أثناء رحلتكم (والذي يحدث قبل بلوغكم س ّ
ن الـ  ،)65ما يمنعكم
من القيام بأي عمل مأجور لبقيّة حياتكم .ويكون مبلغ تعويض العجز الكلّي ال ّ
دائم وفقاً لما تم تحديده في جدول الوثيقة.
ّ
ّ
والسطو واالختطاف والقتل
والسرقة
 3-2االعتداء
ّ
تدفع الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة في حال أصبتم نتيجة أي عملية اعتداء أو سرقة أو سطو أو اختطاف أو
قتل ،الذي سيتسبب في وفاتكم أو قتلكم أو إصابتكم بعجز كلّي دائم ،شريطة أال ّ يكون ذلك ناجماً عن مشاركتكم في العمليّة
أو التسب ّب فيها.
السطو أو االختطاف أو القتل خالل  24ساع ً
ّ
ّ
ّ
ة،
السرقة أو
الشركة أي مطالبة إذا لم تبلّغوا الشرطة المحليّة باالعتداء أو
وال تدفع
أم أنّكم قمتم بتبليغ الشرطة ولم تحصلوا على تقرير خطّي يفيد بذلك.
 4-2االختفاء
الشركة أنّكم توفّيتم في حال ُفقدتم لم ّ
ّ
دة  12شهراً متتالياً وحصلت على أدّلة كافية تدعوها إلى االعتقاد بأن الوفاة
ستفترض
نتيجة إصابة .وستقبل الشركة تقديم مطالبة بموجب هذه الوثيقة في حال توفر هذين الشرطين .ولكن في حال تبين أنكم
مازلتم على قيد الحياة بعد دفع التعويض ،فإنه يتوجب عليكم إعادة مبلغ التّعويض للشركة.
ّ
السامة
 5-2الغرق واالختناق بالغاز واألبخرة واألدخنة
ّ
السامة ،تؤدّي إلى وفاتكم
ستقوم الشركة بتعويضكم في حال حصول إصابة ناتجة عن غرق أو اختناق بالغاز واألبخرة واألدخنة
أو إصابتكم بعجز كلّي دائم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة ،طالما أن اإلصابة غير ناجمة عن عمل متع ّ
مد من قبلكم.
ّ
الشغب واالضطراب المدني
 6-2اإلضراب ،أعمال
ستقوم الشركة بتعويضكم في حال حصول إصابة ناتجة عن إضراب وأعمال شغب أو اضطرابات مدنيّة تؤدي إلى وفاتكم أو
إصابتكم بعجز كلّي دائم ولغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة ،طالما أن اإلصابة غير ناجمة عن عمل متع ّ
مد من قبلكم.

 .3النّفقات الطبي ّة الطارئة والمنافع ذات الصّلة
 1-3النفقات الطبيّة في الحاالت الطارئة
تقوم الشركة بدفع النفقات الطبية الطارئة في حال أصبتم بمرض أو عانيتم من إصابة جسدية أثناء رحلتكم ،طالما أن درجة
المرض أو اإلصابة الجسدية شديدة بشكل يحتاج لتلقي العالج كمريض في العيادات الداخلية أو بالدخول إلى المستشفى
لم ّدة  24ساع ً
ة على األق ّ
ل .ويكون المبلغ الذي تدفعه الشركة وفقاً للقيمة المذكورة في جدول الوثيقة.
ّ
الشروط
يترتّب عليكم تقديم المعلومات اآلتية من المستشفى الذي دخلتم إليها كمريض في العيادات الداخلية أثناء الرّحلة:
أ -تشخيص مفصّل عن حالتكم الطبيّة
ب -معلومات عن العالج المتل ّقى
ت -عدد األيام التي أقمتم في المستشفى كمريض في العيادات الداخلية
ث -فاتورة بنفقات العالج
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االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن تشمل التغطية ما يلي:
أ -مبلغ التح ّ
مل بقيمة  100دوالر أميركي لكل خسارة ضمن هذا القسم.
ً
ب -النفقات التي تستمر لمدة  12شهرا من تاريخ اإلصابة ،أو من تاريخ ظهور أول عالمة من عالمات المرض.
ت -النفقات المتعلقة بالعيون أو األسنان ،إال ّ إذا كانت بسبب الحادث.
ث -العالج المق ّدم من طرف آخر غير الطبيب الممارس المؤهل.
ج -النفقات المتكبدة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ّ
ّ
ح -النّفقات غير الطبيّة ،على سبيل المثال االتصاالت الهاتفية ،الصحف وإلى ما هنالك.
ّ
خ -أي نفقات ناشئة عن الحمل أو الوالدة (أو أي مضاعفات بسبب الحمل أو الوالدة) في حال كان تاريخ الوالدة متوقع
أثناء الرّحلة أو خالل  12أسبوع من تاريخ إنتهاء الرّحلة.
د -كلفة متابعة األدوية بصورة منتظمة ألي حالة بنا ًء على استشارة طبية ،أو تل ّقي عالج ما في وقت حجز أو بدء الرحلة.
حي سبق لكم وتق ّ
ذ -أي مطالبة ناشئة عن وضع ص ّ
دمتم بمطالبة بشأنه ضمن هذه التغطية في أي رحلة مسبقة.
 2-3العناية الطارئة باألسنان
تغطّي الشركة أي عالج طارئ لألسنان أثناء تواجدكم خارج البالد .وتنحصر هذه التغطية على معالجة األلم وااللتهاب وإزالة
ّ
السن (األسنان) المتضرّر ،فضال ً عن اإلصالحات الطّارئة المتعلّقة بطقم األسنان أو األسنان االصطناعيّة لتسهيل عملية تناول
الطّعام .وفقاً لحد التغطية المذكور في جدول الوثيقة .ويتوجب عليكم دفع مبلغ تح ّ
مل وقدره  100درهم إماراتي للمطالبة
الواحدة.
 3-3إرسال الرفات أو الرّماد
في حال توفيتم أثناء الرحلة ،تس ّ
دد الشركة تكاليف نقل الجثة أو الرماد إلى بلدكم األم ودفع تكاليف بطاقة السفر على الدرجة
السياحية لشخص بالغ واحد لمرافقة الرفات أو الرماد .وسندفع القيمة المذكورة في جدول الوثيقة.
 4-3سفر أحد أفراد العائلة معكم
ّ
في حال دخلتم المستشفى ألكثر من عشر أيام أثناء الرحلة نتيجة حادث أو مرض مفاجئ مغطى ضمن هذه الوثيقة أو في
حالة الوفاة ،ستدفع الشركة تكاليف تذكرة السفر على الدرجة السياحيّة ألحد أفراد العائلة المقربين لمرافقتكم أثناء العودة
إلى الوطن.
 5-3سفر أحد أفراد العائلة المقرّبين
ّ
في حال دخلتم المستشفى ألكثر من خمسة أيام أثناء الرحلة نتيجة حادث أو مرض مغطى ضمن هذه الوثيقة ،ستدفع
ّ
الشركة تكاليف تذكرة السفر على الدرجة السياحيّة ألحد أفراد العائلة المقرّبين ليكون معكم.
 .4األمتعة المفقودة أو المتأ ّ
خرة
 1-4األمتعة المتأ ّ
خرة
في حال تأخرت أمتعتكم المسجلة في المطار لفترة مؤقتة تزيد عن عدد الساعات المذكور في جدول الوثيقة وذلك خالل
سفركم لخارج دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة أثناء رحلة الذهاب ،ستقوم الشركة بتعويضكم لغاية مبلغ التأمين المحدد لكي
تتمكنوا من شراء األغراض المعقولة التي قد تحتاجون إليها مباشر ًة.
ّ
الشروط
يتوجب عليكم الحصول على الموافقة الخطيّة من شركات النقل أو وكالئهم تبيّن أسباب التأخير لكي تتمكّن الشركة من النّظر
في المطالبة بموجب هذا القسم.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن تشمل التغطية ما يلي:
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أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

المطالبات التي لم تحصلوا لها على تقرير من شركة النقل.
ّ
السفر ،منظّمي
النفقات التي يمكنكم تحصيلها من مصدر آخر (على سبيل المثال من الخطوط الجوية ،الشرطة ،وكالء
ّ
السياحيّة أو الفنادق)
الرحالت
النفقات المتكب ّدة بسبب التأخير في إجراءات الجمارك أو غيرها.
المطالبات المتعلّقة بالتأخير الذي ال يتخطّى  8ساعات.
في حال فقدتم األغراض بشكل كلّي ،يت ّ
م اقتطاع أي مطالبة مدفوعة ضمن هذا القسم من مبلغ تسوية المطالبة.

 2-4األمتعة المفقودة
ُ
ُ
في حال ُفقدت أو أتلفت أمتعتكم أثناء الرّحلة ،يدفع لكم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة.
ّ
الشروط
أ .لدى فقدان أمتعتكم ،ينبغي عليكم إخبار الناقل مباشر ًة والحصول على تأكيد خطي من قبله يفيد بطول الم ّ
دة التي
كانت أمتعتكم مفقود ًة خاللها .وباإلضافة إلى ذلك ،يترتب عليكم الحصول على موافقة خطية من الناقل تفيد بفقدان
األمتعة وبعدم إمكانيّة تع ّقبها.
ب .تغطية المجوهرات واألغراض الثمينة وأي غرض آخر مذكورة في جدول الوثيقة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن نقوم بتغطية التالي:
أ .تأ ّ
خر وصول أمتعتكم أو احتجازها أو مصادرتها من قبل الجمارك أو مسؤولي السلطات أو الهيئات المحلّية.
ب .مطالبات التعويض المتعلقة بأكسسوارات المركبات أو المراكب.
ت .الخسائر أو األضرار الناتجة عما يلي:
 الع ّ
ّ
ّ
ث ،الحشرات الطفيلية ،البلى واإلستعمال ،األوضاع الجوية والمناخية أو التدهور التدريجي؛
 األعطال الميكانيكيّة أو الكهربائيّة ،أو
 أي عمليّة تنظيف ،إصالح ،ترميم أو تغيير
ث .أكثر من النسبة المعقولة للقيمة اإلجمالية لمجموعة ما ،والتي يكون فيها الجزء الذي تعرض للتلف أو الفقد يشكل جز ًء من
زوج ثنائي أو من مجموعة.
ج .تخفيض قيمة العملة أو إنقاصها بسبب األخطاء أو اإلغفال أثناء المعامالت.
ّ
الشرطة أو الخطوط الجويّة أو خطوط النّقل البحري أو وكالئهم المسؤولين خالل فترة 24
ح .الخسائر التي لم تبلّغون عنها
ساعة من اكتشافكم للخسارة والتي لم تحصلوا على تقرير خطّي بشأنها.
ّ
السفر أو منظّمي
خ .النفقات التي يمكنكم تحصيلها من مصدر آخر (على سبيل المثال من الخطوط الجوية أو الشرطة أو وكالء
ّ
السياحيّة أو الفنادق)
الرحالت
د .الخسائر المترتّبة عن المركبات من دون مراقبة ،إال ّ إذا كان الغرض المفقود موضوعاً في داخل صندوق مغلق.
دات الرياضيّة أثناء استخدامها ،أو فقدان أو تلف الدراجة الهوائيّة أو أي مع ّ
ر .تحطّم المع ّ
دات مستأجرة.
ّ
الشخصي ّة
 .5الممتلكات
 1-5حدود األغراض الثّمينة ،الغرض الواحد ،الزّوج أو المجموعة
ّ
تدفع لكم الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة في حال تم إتالف ممتلكاتكم أو سرقتها أو فقدانها أو تحطمها أثناء
رحلتكم.
وتقرّر الشركة ما إذا كانت ستدفع كلفة ما يلي:
 إصالح األغراض؛
 استبدال األغراض بأخرى موازية لها؛ أو
 استبدال أغراضكم .ويت ّ
م اقتطاع مبلغ محدد مقابل البلى واإلستعمال أو فقدان القيمة.
 2-5تحويل المال في الحاالت الطارئة
في حال سرقت أو فقدت بطاقة اإلئتمان أثناء رحلتكم ،يمكن للشركة أن تحوّل لكم مبلغ  1500دوالر أميركي ،ويتوجب عليكم
إعادة المبالغ التي أعطيناكم خالل  45يوماً .وتحتاج الشركة إلى تصريح ائتمان ساري المفعول قبل أن تدفع لكم أي مبلغ.
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 .6المسؤولي ّة الشخصي ّة
في حال أصبحتم مسؤولين قانونياً عن دفع التعويض المتعلق بما يلي:
(أ) اإلصابة الجسدية الالّحقة بالغير ،أو
(ب) األذى الالحق بملكيّة الغير والذي يحدث أثناء رحلتكم؛
ستقوم الشركة بما يلي:
 .iالتعويض (تغطية) أي أضرار كهذه المذكورة سابقاً؛
 .iiدفع النفقات أو التكاليف (أو كالهما) ،التي يمكن للشخص المطالب بتلك النفقات أن يقوم بتحصيلها منكم ؛ و
 .iiiدفع أي نفقات أو تكاليف ناجمة عن دفاعكم عن المطالبة (بإذن من الشركة) ولغاية مبلغ التأمين المذكور في جدول
الوثيقة.
يتوجب عليكم كشرط من شروط التغطية عدم اإلقرار بأي مسؤوليّة أو الموافقة على دفع أي مطالبة قبل الحصول على
الموافقة الخطيّة من الشركة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن نقوم بتغطية التالي:
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

قيمة مبلغ التّحمل المذكورة في جدول الوثيقة.
المسؤوليّة تجاه اإلصابة الجسدية التي تحدث لموظّفيكم أو أي قريب لكم.
مسؤوليّة الضرر الالحق بعقار تمتلكونه ،أو يخضع لرقابتكم (أو رقابة أحد من أقربائكم) ،باستثناء ال ّ
ضرر الالحق بهيكل
العقار أو محتويات المبنى أو المقصورة الدائمة أو الموسمية ،أو الكارافان أو الخيمة المستأجرة أو المستخدمة بشكل
مؤقّت أثناء رحلتكم.
المسؤوليّة الناشئة عن امتالككم أو استخدامكم ألي مركبة أو عربة خيول أو المركبة التي تعمل بال ّ
دفع الميكانيكي
ّ
السالح الناري.
(غير عربات الغولف) ،أو الزّورق أو
المسؤوليّة المغطاة بموجب تأمين آخر ،باستثناء أي مبلغ تح ّ
مل يزيد عن المبلغ الذي كان ليغطّى ضمن ذاك التأمين
لو لم يكن هذا التأمين ساري المفعول.
العقوبات ،الغرامات أو التعويضات المقطوعة.
التعويض الذي تقرّره أو تمنحه المحكمة.
التعويضات الجزائيّة (الغرض منها أن تكون عقاباً) التي تقررها أي محكمة من خارج دولة اإلمارات العربية المتّحدة.
المسؤوليّة الناجمة بشكل مباشر أو المتّصلة بشكل غير مباشر بما يلي :
أي عمل مؤذي أو غير قانوني
.i
أي عمل متعمد من قبلكم (إال في حال استخدمتم القوّة بشكل معقول من أجل حماية األفراد أو العقار)؛
.ii
آثار الكحول؛
.iii
األسبستوس؛ أو
.iv
عدم التزامكم بأي قانون يختص بقوانين حركة المرور على الطرقات في البلدان التي تزورونها.
.v

 .7االختطاف
ً
ّ
ّ
تدفع لكم الشركة تعويضا عن المحنة التي واجهتموها لغاية الحد المذكور في جدول الوثيقة ،وذلك مقابل كل  24ساعة كنتم
مسافرين فيها بوساطة وسائل النقل العام التي ت ّ
م اختطافها.
 .8إيصال األدوية
في الحالة الطارئة ،تغطّي الشركة نفقة إرسال األدوية التي يصفها الطبيب الممارس (حتى ولو كانت موصوفة لكم قبل الرّحلة)
ّ
الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة ،وال تكون كلفة األدوية
في حال لم تكن متاحة في المكان الذي تزورونه .وتدفع
مشمولة في التّغطية.
 .9الكارثة
ً
في حال أجبرتم على االنتقال من مكان إقامتكم المحجوزة مسبقا بسبب حريق أو صاعقة أو انفجار أو زلزال أو عاصفة أو
تسونامي أو إعصار أو سيول أو أمراض وبائيّة أو إجراء حكومي محلّي ،وعجزت الشركة المنظّمة للرّحلة عن مساعدتكم ،تدفع
ّ
لكم الشركة لغاية المبلغ المح ّ
السفر واإلقامة لكي تتمكنوا من متابعة رحلتكم أو العودة إلى
دد في جدول الوثيقة لنفقات
المنزل في حال كانت متابعة الرحلة مستحيلة.
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ويجب تأكيد الكارثة بشكل خطّي من قبل السلطة المحليّة أو الوطنيّة ،كما يتوجب عليكم الحصول على تقرير منها يفيد بعدم
تمكّنكم من البقاء في مسكنكم المحجوز مسبقاً.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن نقوم بتغطية التالي:
 .1مبلغ التح ّ
مل المذكور في جدول الوثيقة.
 .2المطالبات الناشئة عن الترتيبات البديلة للفندق أو للشركة المنظمة للرحلة.
 .3الظروف التي كنتم على علم بها قبل شراء هذه الوثيقة ،أو في الوقت الذي قمتم فيه بحجز أي رحلة (أيهما حدث
أوال ً) والذي كان من المتوقّع أن يؤدّي إلى مطالبة ضمن هذا القسم.
 .4أي أمر مذكور ضمن االستثناءات العا ّمة.
ّ
السفر
 .10جوازات
في حال فقدتم جواز سفركم أثناء الرّحلةُ ،يدفع لكم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة الستبداله ،باإلضافة إلى النفقات
المعقولة للسفر واإلقامة التي تتكب ّدونها أثناء وجودكم في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة .سنقوم بسداد هذا المبلغ فقط في
حال أبلغتم أقرب سفارة ما إن اكتشفتم فقدان جواز سفركم ،وحصلتم على تقرير خطّي منها يؤكّد الفقدان .وعندما ال تحتاجون
إلى جواز سفركم ،يترتب عليكم االحتفاظ به في خزنة أو صندوق األمانات إذا ما كان متاحاً في مكان إقامتكم.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم
الشرطة عنها في خالل  24ساع ً
ّ
ّ
ة ،أو التي أبلغتم الشرطة عنها ولكن لم
الشركة مسؤول ًة عن أي خسارة لم تبلغوا
ال تكون
تحصلوا على تقرير خطّي بشأنها.
 .11إلغاء أو تقصير الرحلة
في حال ت ّ
م إلغاء أو تقصير أو إعادة ترتيب أي قسم من رحلتكم ألي من األسباب المذكورة أدناه ،سنقوم بتسديد النفقات
المتكبدة سابقاً للسفر واإلقامة والتي لم يتم استخدامها وتعتبر ضرورية ومدرجة ضمن الرحلة.
أ -اإلصابة الجسدية أو المرض.
ب -الوفاة أو اإلصابة أو مرض أحد األقرباء المقرّبين أو أي فرد أعددتم للسفر سوياً.
ت -عزلكم أو عزل أحد األفراد الذين رتّبتم للسفر معه في الحجر الصحي ،أو أن يتم استدعاؤكم أو استدعاؤه ليكون عضو
في لجنة تحليف ،أو تواجدكم أو تواجده داخل مركبة تعرّضت لالختطاف.
ّ
ث -اإلضراب ،أعمال الشغب أو االضطراب المدني ،عطل ميكانيكي أو أحوال جوية سيئة.
ج -تأ ّ
خر سفركم إلى الخارج (الذي يشكّل جز ًء من رحلتكم المحجوزة) ألكثر من  10ساعات كنتيجة مباشرة لسوء األحوال
الجوية أو إضراب أو إجراء احتجاجي.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن نقوم بتغطية ما يلي:
أ -إذا قمتم بإلغاء أو تقصير لمدة الرحلة التي قمتم بحجزها مسبقاً أو إعادة ترتيبها بما يخالف االستشارة الطبية.
ب -النفقات التي تكبدتموها والتي يمكنكم تحصيلها من مصدر آخر (على سبيل المثال من الخطوط الجوية ،الشرطة،
ّ
ّ
السياحيّة أو الفنادق)
السفر ،منظّمي الرحالت
وكالء
 .12تأ ّ
خر المغادرة
ّ
ّ
تس ّ
الشركة النفقات المعقولة (لغاية المبلغ المبيّن في جدول الوثيقة) في حال تأخرت الطائرة أو السفينة التي كنتم
دد لكم
مسافرين على متنها لم ّدة  12ساع ً
ة على األق ّ
ل جرّاء إجراء اعتصامي أو أحوال جويّة سيئة أو عطل ميكانيكي أو ما يشبه ذلك
في المركبة الجوية أو البحرية ،أو إذا أوقفت المركبة عن الطّيران نتيجة عيوب ميكانيكية أو وظيفيّة.
ّ
الشروط
ّ
ُ
 .1تحتسب فترة التأخير من تاريخ اإلقالع أو اإلبحار المح ّ
دد في مسار الرحلة والمقدم لكم من قبل منظم الرحالت السياحية
أو الناقل.
 .2يترتّب تسجيل دخولكم وفقاً لذلك المسار ،فضال ً عن حصولكم على تأكيد خطّي من الخطوط الجويّة أو خطوط النّقل البحري
أو وكالئها المسؤولين ُيذكر فيه فترة التأخير والسبب الكامن وراء ذلك.
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االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
لن نقوم بتغطية ما يلي:
ّ
السفر ،منظّمي
أ .النفقات التي يمكنكم تحصيلها من مصدر آخر (على سبيل المثال من الخطوط الجوية ،الشرطة ،وكالء
ّ
السياحيّة أو الفنادق)
الرحالت
ب .مطالبات تعويض التأخير الذي ال يتخطّى  12ساعةً.
 .13تفويت اإلقالع
ّ
ّ
تس ّ
السفر والمسكن (الغرفة
الشركة النفقات اإلضافية المعقولة (لغاية المبلغ المبيّن في جدول الوثيقة) لقاء نفقات
دد لكم
فقط) والتي تكون ضمن نفس معايير السفر واإلقامة المحجوزين مسبقاً وتع ّ
د ضرورية للقيام بما يلي:
ّ
السفر الدولية ،لدى بداية الرحلة ،بسبب العرقلة التي واجهتموها أثناء مسيرتكم إلى
أ .في حال قمتم بتفويت رحلة
نقطة اإلقالع كنتيجة مباشرة للتالي:
( )iإصابة أحد المسافرين أو أفراد الطّاقم بمرض أو بإصابة جسدية في المركبة التي تنقلكم قبل بدء الرّحلة؛
( )iiإضراب ،إجراء اعتصامي ،عاصفة ثلجيّة ،ثوران بركاني أو أحوال جوّية سيئة ،شريطة أال يكون ذلك قد حدث أو بدأ
أو تم اإلعالن عنه سابقاً قبل قيامكم بحجز رحلتكم؛ أو
( )iiiتعرّض المركبة التي تنقلكم إلى حادث أو إصابتها بعطل ميكانيكي.
السفينة أو أي سيّارة ركّاب مر ّ
ّ
خص لها كنتم مسافرين على متنها ،في أي وقت أثناء
ب .في حال أجبرت المركبة أو
ً
رحلتكم ،إلى تغيير مسارها من الوجهة المع ّ
دة لها مسبقا بسبب ما يلي:
( )iإصابة أحد المسافرين أو أفراد الطّاقم بمرض أو بإصابة جسدية؛ أو
( )iiإضراب ،إجراء اعتصامي ،عاصفة ثلجيّة ،ثوران بركاني أو أحوال جوّية سيئة ،حادث أو عطل ميكانيكي ،شريطة أال
يكون ذلك قد حدث أو بدأ أو تم اإلعالن عنه سابقاً قبل قيامكم بحجز سفركم أو رحلتكم المتضرّرة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ّ
الشركة ما يلي:
لن تغطّي
مل المذكور في جدول الوثيقة وأي من االستثناءات العا ّمة (باستثناء تلك المتعلّقة بتأ ّ
 .1مبلغ التح ّ
خر الرّحلة).
 .2المطالبات الناتجة عن أي حدث قد حصل أو بدأ أو أعلن عنه قبل تاريخ سريان هذه الوثيقة.
 .3المطالبات المتعلّقة بإلغاء أو تقصير الرحلة بسبب أي حالة أو ظرف طب ّي علمتم بشأنه قبل تاريخ سريان الوثيقة أو
عندما حجزتم للرّحلة ،أيهما أبعد ،وذلك إذا كانت تلك الحالة أو الظّرف الطبي قد يؤدي إلى إلغاء الرّحلة أو تقصيرها.
ّ
السفر.
 .4المطالبة العائدة إلى عدم رغبتكم في
 .5المطالبات المتعلقة بعدم إستخدام الرحلة أو مكان إلقامة المحجوزين باستخدام برنامج األميال""Air Milesأو " Time
 "Shareأو ترويجات مماثلة.
 .6المطالبات الناتجة عن الحمل أو الوالدة ،إال ّ إذا أكّد الطبيب الممارس أنها ناجمة عن مضاعفات الوالدة أو الحمل.
 .7المطالبات الناتجة عن التأ ّ
خر بسبب إضراب أو إجراء اعتصامي أعلن عنه ،وسبق أن علمتم به في الوقت الذي حجزتم
فيه للرّحلة أو اشتريتم الوثيقة خالله ،أيهما أبعد.
ّ
السفر أو إلغاء كامل للرحلة بسبب قرار اتّخذتموه أو فعل قمتم به مباشر ًة.
 .8المطالبات الناتجة عن أي تأخير في
ّ
الشروط والحدود
ال تنطبق ال ّ
شروط المذكورة أعاله على ما يلي:
ل ما هو معقول لتجنّب الوصول متأ ّ
السفر ووقت اإلقالع ،قمتم بك ّ
ّ
خرين إلى نقطة اإلقالع،
 .1لدى اختيار مساركم ،وطريقة
ّ
ّ
ّ
ووفّرتم الوقت المعقول لمتابعة الرّحلة (ويقصد بذلك  120دقيقة قبل وقت تسجيل الدخول النهائي كما هو محدد في
تأكيد الحجز المعطى لكم للرحلة الجوّية ،البحريّة أو القطار)؛ أو
 .2إذا كانت المطالبات ناتجة عن عطل ميكانيكي ،وقد حصلتم على تقرير من ورشة اإلصالح أو مؤسسة خاصة بالمركبات
تؤكّد تاريخ العطل وسببه وتوقيته.
 .14سندات الكفالة
ّ
الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة كسند كفالة في حال دخولكم السجن نتيجة حادث سير:
تدفع
ّ
 يترتب عليكم إعادة دفع المبلغ للشركة خالل ثالثة أشهر من تاريخ تسديده عنكم.
 إذا ت ّ
م استدعاؤكم للمثول أمام المحكمة ولكنكم لم تحضروا ،قد نطلب منكم إعادة دفع سند الكفالة لنا مباشر ًة.
 يجوز للشركة رفع دعوى قانونيّة ض ّ
دكم في حال لم تعيدوا لها المبلغ المدفوع.
دل الكحول لديكم في الدم أو النفس أكثر من المع ّ
 لن تدفع الشركة أي مطالبة في حال كان مع ّ
دل القانوني
المسموح به في البلد الذي حصل فيه الحادث.
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 .15األتعاب القانوني ّة
تدفع الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة مقابل األتعاب والنفقات القانونية الناجمة عن تسوية المطالبات
المختصّة بالتعويضات الناتجة عن وفاتكم أو مرضكم أو إصابتكم أثناء الرحلة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ّ
الشركة ما يلي:
لن تغطّي
 .1مبلغ التح ّ
مل المذكور في جدول الوثيقة.
 .2كل مطالبة لم توافق الشركة خطياً على قبولها.
 .3أي مطالبة تعتقد الشركة أو الممثليين القانونين بأنها لن تنجح أو أن نفقات اإلجراء القانوني ستكون أعلى من أي
مكافأة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .4نفقات تقديم مطالبة ضد الشركة أو وكالئها أو ممثليها ،أو ضد أي منظم رحالت أو مقدم مكان اإلقامة ،أو شركة النقل،
ّ
للسفر معه.
أو أي فرد سافرتم أو أعددتم
 .5أي غرامات وعقوبات وتعويضات يترتب عليكم دفعها.
 .6تكاليف متابعة المطالبة إزاء اإلصابة الجسدية أو الخسائر أو األضرار الناتجة أو المتعلّقة بتجارتكم أو مهنتكم أو عملكم،
بموجب عقد أو نتيجة امتالككم أو استعمالكم أو العيش في أرض أو أبنية.
 .7المطالبة الناتجة عن امتالككم أو حيازتكم على أو استخدامكم للمركبات أ و المركبات المائية أو الهوائية من أي نوع
والتي تعمل بال ّ
دفع الميكانيكي ،أو الحيوانات أو األسلحة النارية أو الحربيّة.
 .8أي مطالبة مق ّدمة بعد أكثر من  180يوماً من تاريخ وقوع الحادث الذي أدّى إلى ظهور تلك المطالبة.
معلومات ها ّ
مة
 تتمتّع الشركة بسيطرة تا ّمة على الممثلين القانونيين المعيّنين باإلضافة إلى أي دعوى قضائيّة.
 يترتّب عليكم اتباع نصيحة الشركة أو وكالئها لدى معالجة أي مطالبة.
 يترتب عليكم استرداد النفقات واألتعاب القانونيّة كلّها متى كان ذلك ممكناً.
 يترتب عليكم دفع كل النفقات واألتعاب القانونيّة التي تستردّونها للشركة.
 .16تغطية الرياضات الشتويّة
 1-16حزمة التزلّج
ّ
تدفع الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة ألي جزء لم تستخدموه من حزمة الترلج بسبب اإلصابة الجسدية أو
مرض مزمن .وتدفع الشركة هذا المبلغ في حال سبق أن دفعتموه لقاء حزمة التزلّج ولم تتمكّنوا من استرداده.
ويرجى مالحظة التالي:
ً
ّ
 تتض ّ
من حزمة التزلج استئجار المزالجة ودروس التزلج ومصعد التزلج المحجوز مسبقا؛ و
ّ
ً
 يترتّب تأكيد الخسائر كافة بواسطة تقرير خطي من قبل الطبيب الممارس المخول.
 2-16مع ّ
دات التزلّج
ّ
في حال فقدت أو سرقت أو تحطّمت مع ّ
الشركة الخسائر أو األضرار
دات التزلّج بسبب حادث أو سرقة أثناء الرحلة ،تغطّي
التي تكب ّدتموها طالما أن مسؤوليّة الشركة بموجب هذا القسم والمتعلق بالخسائر واألضرار ال تتخطّى مبلغ التأمين المذكور
في جدول الوثيقة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ّ
الشركة التالي:
لن تغطّي
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الخسائر ،إال ّ إذا تمكّنتم من تأمين االيصاالت أو المستندات األخرى التي تبيّن امتالك او استئجار مع ّ
دات التزلّج.
الخسائر أو األضرار النّاتجة عن البلى واإلستعمال أو التدهور التدريجي أو الع ّ
ث والحشرات الطفيلية أو العفن أو أي
عمليّة تنظيف أو صباغة أو تجديد لمع ّ
دات التزلّج.
الخسائر أو األضرار النّاتجة أو تعود إلى عطل أو عيب ميكانيكي.
أي أداة مخدوشة أو مكسورة.
الخسائر أو األضرار النّاتجة عن الحرب ،الغزو ،أعمال العدو أو األعمال العدائيّة.
الخسائر أو األضرار بسبب خسارة مغطّاة بموجب هذه الوثيقة.
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 3-16إغالق حلبة التزلّج
ّ
الشركة لغاية مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة لقاء نفقات النّقل إلى حلبة التزلّج أثناء رحلة التزلّج
تعوّض لكم
المحجوزة مسبقاً في حال لم تتمكنوا من التزلّج بعد إقفال المصاعد كافّ ً
ة بسبب نقص في الثلج أو األحوال الجوية السيئة
أو احتمال حدوث عاصفة ثلجيّة.
االسثتناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ً
مسؤولة في الحاالت التالية:
ال تكون الشركة
.1
.2
.3
.4

ّ
السفر المقرّر ،وأظهرت الظروف في ذلك الوقت لم يمكن التزلّج
إذا أعددتم للوثيقة أو للرحلة قبل  30يوماً من تاريخ
أثناء رحلتكم المقرّرة.
في حال حصلتم على تأكيد خطّي من سلطات المنتجع أو المسؤولين عن مصاعد التزلّج عن الفترة التي لم يمكن
التزلج خاللها بسبب إقفال كافة مصاعد التزلّج.
ّ
ّ
في حال عجزتم عن تزويدنا بإيصاالت إذن السفر وإذن التزلج كدليل لشراء مسار التزلج.
إال ّ إذا توفرت إيصاالت نفقات النّقل بحوزتكم.

 .17العودة المبكرة من ال ّرحلة (بسبب وفاة أحد األقرباء المق ّربين)
في حال أردتم العودة إلى موطن إقامتكم بسبب وفاة أحد األقرباء المقرّبين ،تدفع الشركة نفقات السفر لغاية الح ّ
د المذكور
د أو الج ّ
في جدول الوثيقةُ ( .يقصد باألقرباء المقرّبين أي الزوج أو الزوجة أو األهل أو األوالد أو الج ّ
دة أو األحفاد أو األخوة
واألخوات ،الحماة " أم الزوج أو أم الزوجة " والحمو "والد الزوج أو والد الزوجة" ،األخوات غير الشقيقات واألنسبة).
 .18كلفة اإلنقاذ واإلسعافات األولي ّة
ّ
ّ
تعوّض الشركة كلفة اإلنقاذ واإلسعافات األولية في البحر أو الجبل من قبل هيئة رسمية إلنقاذ حياتكم أو حمايتكم من أي
إصابة جسدية ،وذلك لغاية الح ّ
د المذكور في جدول الوثيقة.
الشروط الخاصّة
ّ
الشتويّة ،رحالت المغامرات
تنطبق هذه التّغطية فقط إذا اخترتم تغطية المغامرات الرياضية (الرياضات المائيّة ،الرياضات
البريّة والسفاري) أما إذا اخترتم الغوص تحت الماء ،فتنطبق التغطية في الحاالت التالية فقط:
أ .حيازتكم شهادة اتّحاد مدربي الغوص المحترفين (.)PADI
ب .عدم الغوص بمفردكم.
ت .عدم الغوص ألعمق من  30متراً.
ث .يجب على المنظّم حيازة شهادة صالحيّة في الوقت الحالي.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ال تغطّي الشركة ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

النفقات الناتجة عن أي عالج أو ترحيل (اإلعادة إلى الوطن األم) لم تخبروا الشركة به ولم توافق عليه.
نفقات المكالمات الهاتفيّة ،باستثناء تلك المكالمات مع الشركة إلعالمها بالمشكلة والتي يمكنكم تقديم إيصال بها،
أو أي اثباتات تبيّن حصول االتصال ،كلفته ورقم االتصال.
كلفة العالج أو الجراحة ،بما في ذلك الفحوصات االستطالعيّة والتي ال تتعلق مباشر ًة باإلصابة الجسدية أو المرض
المتسببان بدخولكم المستشفى.
أي شكل من العالج أو الجراحة التي ،وبحسب رأي الشركة والطبيب الممارس المشرف عليكم ،يمكن تأجيلها إلى
حين عودتكم إلى بلد إقامتكم.
األدوية التي تعلمون في وقت مغادرتكم أنكم سوف تحتاجون إليها أو إلى متابعة تناولها أثناء وجودكم خارج بلد إقامتكم.
العالج أو الخدمات المؤ ّمنة من قبل دور االستراحة والرعاية أو أي مركز إعادة تأهيل آخر.
االضطرابات العاطفيّة ،إال ّ إذا أدّت إلى دخولكم المستشفى.
النفقات المتكب ّدة بعد عودتكم إلى بلد إقامتكم.
النفقات الناتجة عن أمراض المناطق المدارية والتي لم تحصلوا على اللقاحات الخاصّة والموصى بها.
في حال قررتم عدم العودة إلى الوطن بعد التاريخ الذي تراه الشركة آمناً للعودة.
تكاليف األطراف االصطناعيّة ومستحضرات التجميل والجراحات التجميليّة والعالج الفيزيائي.
الفحوصات واالستشارات الطبيّة التي تشكل جز ًء من الطّب الوقائي.
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 .13الحاالت الطبيّة السابقة مثل الحمل أو النّقاهة أو االنتكاسات.
 .19سرقة محتويات المنزل
تدفع الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة لقاء الخسائر الناتجة عن سرقة محتويات المنزل وأي بنود أخرى من
منزلكم في دولة اإلمارات العربية المتّحدة (أو ملحقاته أو مرأبه للفيالّت فقط) ،والتي هي عائدة لكم أو ألي فرد من العائلة
ّ
السفر المؤ ّمن عليها ،وإذا كان ال ّدخول عنو ًة.
في الوقت الذي يكون فيه منزلكم شاغراً في خالل فترة
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
 .1الخسائر أو األضرار الناجمة عنكم أو عن أحد أفراد عائلتكم.
جراً ،إال ّ إذا ت ّ
 .2الخسائر المتكب ّدة بينما مكان منزلكم أو أي قسم منه مؤ ّ
م استعمال القوة للدخول والخروج منه أو من
ملحقاته أو مرآبه (للفيالّت فقط)
دة  45يوماً متتالياً.
 .3الخسائر أو األضرار التي تلحق بمنزلكم بعد أن كان شاغراً لم ّ
 .4األضرار الالّحقة بمحتويات المنزل أو بما يحيط به نتيجة عمليّة سطو.
ّ
للشرطة وأي مطالبة لم تحصلون على تقرير من الشرطة بشأنها.
 .5الخسائر غير المبلّغة
ّ
خاص من تغطيتكم ،كما هو وارد في قسم االستثناءات.
 .6أي أمر مستثنى بشكل
 .20العناية بالحيوان
ّ
ّ
الشركة لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة لقاء النفقات اإلضافية لبيت الكالب والقطط في حال تأخرت
تدفع لكم
ّ
عودتكم إلى بلد مسكنكم بسبب حالة طبية طارئة مغطاة ضمن قسم "النفقات الطبيّة"
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ّ
الشركة التالي:
ال تغطّي
 .1في حال لم يكن لديكم مطالبة طبية صالحة ضمن قسم "النفقات الطبيّة"
 .2إذا لم يكن الكلب أو القط موضوعاً في بيت خاص للكالب أو للقطط أثناء رحلتكم.
ّ
خاص من تغطيتكم ،كما هو وارد في قسم االستثناءات.
 .3أي أمر مستثنى بشكل
 .21بدالت المستشفى
ّ
الشركة لكم أو ألي فرد يختاره ممثّلكم الشخصي والقانوني بدال ً في حال دخولكم المستشفى نتيجة إصابتكم
تدفع
ّ
بمرض أو بإصابة جسدية أثناء رحلتكم .وتكون هذه التغطية موازية لمبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ّ
الشركة التالي:
ال تغطّي
دة  24ساع ً
د دخولكم المستشفى م ّ
الشركة بدل المستشفى إذا لم يتع ّ
ّ
ة .أ ّما إذا دخلتم المستشفى ألكثر
 .1ال تدفع
من  24ساع ً
ة ،فيكون البدل مستحق (بما في ذلك الساعات الـ  24األولى التي دخلتم فيها المستشفى)
 .2إذا عانيتم من مرض أو عجز ليسا ناجمين بشكل مباشر عن الحادث أو عن إصابة جسدية أو عن مرض.
 .22الوفاة العرضي ّة أثناء استخدام وسائل النّقل العام
تغطّي هذه الوثيقة أي حادث يؤدّي إلى وفاتكم أثناء استخدام وسائل النّقل العام في رحلتكم ،بما في ذلك وسائل النقل
(كالتاكسي ،الباص ،المايكروباص ،والعربات) التي تستخدمونها للوصول من منزلكم االعتيادي إلى نقطة الرّكوب (كالمطار،
المرفأ ،ومحطّة الباص) ،ومن نقطة الوصول إلى مسكنكم ،باإلضافة إلى رحلة اإلياب ضمن الشروط عينها .و ُيذكر ح ّد هذه
التّغطية في جدول الوثيقة.
 .23منفعة المبلغ اإلجمالي لحالة الغيبوبة
ّ
الشركة لكم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة لقاء اإلصابة التي تؤّدي بشكل مباشر ومستقلة عن األسباب
تدفع
األخرى ،إلى إدخالكم إلى المستشفى بحالة غيبوبة لفترة  30يوماً من تاريخ االصابة.
ّ
ّ
الشكل
الشركة مبلغ المنفعة بالنسبة إلى فترة الغيبوبة ولغاية مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة على
وتدفع لكم
التالي:
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منفعة المبلغ اإلجمالي لحالة الغيبوبة لغاية:
ثالثة أشهر على األق ّ
ل – %25
ستّة أشهر على األق ّ
ل – %50
تسعة أشهر على األق ّ
ل%75 -
 12شهراً على األق ّ
ل – %100
الشركة أن الغيبوبة التي تق ّ
ّ
ل عن عشرة أيام بين الغيبوبة واألخرى لنفس السبب هي غيبوبة واحدة.
أ) تعتبر
ب) يجب أن تتواجدوا في المستشفى أثناء فترة الغيبوبة لتدفع لكم الشركة أي تعويض.
 .24الكسور البسيطة واألخرى
ّ
الشركة لكم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة لقاء اإلصابة التي تؤّدي إلى كسر بسيط أو غيره من الكسور.
تدفع
ّ
ّ
ّ
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أنه لن يتم دفع هذه المنفعة إذا ما دل التشخيص إلى اإلصابة بترقق العظم قبل تاريخ سريان مفعول
هذه الوثيقة.
 .25استحقاقات مراسم الدفن
الشركة لكم لغاية مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة لقاء نفقات ال ّ
ّ
دفن أو الحرق إذا حصل ذلك في الخارج حيث
تدفع
مكان الوفاة.
االستثناءات المنطبقة على هذا القسم (فضال ً عن االستثناءات العا ّ
مة)
ّ
الشركة التالي:
ال تغطّي
 .1الضرر الجسدي أو الوفاة أو العجز أو النّفقات الطبيّة الناتجة عن مشاركتكم في (أو ممارسة أو انخراطكم في التّدريب)
ألي من النّشاطات المستثناة بموجب هذه الوثيقة.
ّ
ّ
 .2الضرر الجسدي أو الوفاة أو العجز أو النّفقات الطبيّة الناتجة عن مشاركتكم في الرياضات الشتوية أو نشاطات الغولف،
إال ّ إذا اخترتم التغطية الخياريّة كما هو مذكور في جدول الوثيقة.
 .3الضرر الجسدي أو الوفاة أو العجز أو النّفقات الطبيّة الناتجة عن ارتكابكم أو محاولة انتحاركم أو تعريض أنفسكم للخطر
عن قصد (إال ّ إذا كان ذلك محاول ً
ة إلنقاذ نفس بشريّة)
 .4أي مطالبة ناتجة عن مرض أو داء أو أي حالة تحدث بشكل طبيعي ،أي حالة أو مرض يظهر بشكل تدريجي ،أو أي
مرض تنكّسي.
ّ
 .5الضرر الجسدي أو الوفاة أو العجز أو النّفقات الطبيّة الناتجة عن أو المساهمة في تناولكم العقاقير ،إال إذا كان تناولها
بنا ًء على مشورة طبيّة مالئمة ،وليس لعالج اإلدمان على المخ ّ
درات.
 .6الوفاة أو العجز أو النّفقات الطبيّة عن أو المساهمة في الحمل (بما في ذلك الوالدة أو اإلجهاض)

 .26رياضات المغامرة
 .27تغطّي هذه الوثيقة أيضاً النفقات المتعلّقة بالحوادث أو اإلصابات أثناء مشاركتكم في أي نشاط خطر ،استكشاف الكهوف،
ي باستخدام
تسلّق الجبال أو الصّخور مع المرشدين أو باستخدام الحبال ،اكتشاف المغاور ،القفز المظلي الحرّ ،القفز المظل ّ
ّ
الشراعي ،الغوص إلى قعر البحر بخوذة الغطس وخراطيم
الباراشوت ،القفز بالحبل المطاطي ،ركوب المنطاد ،الطّيران
ّ
الهواء ،الفنون القتاليّة ،وسباق الرالي ،والتسابق من أي نوع كان غير السير على األقدام ،أو أي رياضات منظمة سواء
أكانت مهني ّ ً
ة أو ضمن رعاية.
تنطيق هذه التغطية فقط إذا ما قمتم باختيارها وت ّ
م ذكرها في جدول الوثيقة.
ّ
الشروط
 يترتّب عليكم اتّباع قواعد السالمة للنشاط الذي تودون ممارسته ،واستخدام مع ّدات السالمة المالئمة والموصى بها
إذا ما كان ذلك منطبقاً.
 يجب أال ّ يشكّل النشاط الهدف األساسي من الرّحلة.
 يجب أال ّ يكون النشاط جز ًء من منافسة أو بطولة ما.
 .28الحرب واإلرهاب
باإلضافة إلى كل شرط أو ملحق يضاف إلى هذه الوثيقة ،تغطّي هذه الوثيقة أي إصابة جسدية ناتجة عن أو متسب ّبة أو متّصلة
بشكل مباشر أو غير مباشر بما يلي:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

الحرب ،األعمال العدائيّة أو العمليات المشابهة للحرب (سواء أكانت الحرب معلن ً
ة أم ال).
الغزو
أعمال العدو
الحرب األهليّة
ّ
الشغب
أعمال
الثوران
التمرّد
الثورة
ّ
اإلطاحة بحكومة مؤسسة بشكل قانوني
االضطراب المدني
ّ
السلطة
االنقالب العسكري أو اغتصاب
انفجار األسلحة الحربيّة
القتل أو الهجوم المثبت الحقاً على نحو ال يدع مجاال ً
ّ
للشك بأنّه فعل عمالء تابعين لدولة أجنبيّة ،سواء أكانت الحرب
معلن ً
د تلك ال ّ
ةض ّ
دولة أم ال
النشاط اإلرهابي،

حيث تنطبق هذه التّغطية طالما:
أ) أنّكم غير مشاركين بشكل ف ّعال في أي من البنود  1إلى  14أعاله؛ و
ب) أ ّ
ّ
ن ما من بند من البنود  1إلى  14أعاله هو نتيجة استخدام أسلحة ال ّ
الشامل النوويّة ،الكيمائيّة ،البيولوجيّة،
دمار
ة أم مجتمعةً.
سواء أكانت موزّع ً
ّ
التوسع ،ينطبق التالي:
وألهداف تتعلّق بهذا
ُيقصد بالنشاط اإلرهابي ك ّ
ل فعل يرتكبه فرد أو مجموعة من أجل أهداف سياسيّة ،دينيّة ،ايديولوجيّة أو أخرى مشابهة،
.i
والتي تهدف إلى التأثير في الحكومة أو وضع الجمهور أو أي جزء منه في حالة رعب .وقد يشمل النّشاط اإلرهابي ،على
سبيل المثال ال الحصر ،استخدام (أو التهديد) القوّة أو العنف .ويمكن للفرد أو المجموعة التصرّف بمفردهم/بمفردها ،أو
بالنّيابة عن أو باالتصال مع أي مجموعة أو حكومة.
 .iiإ ّ
الشامل النوويّة يعني استخدام أي جهاز أو سالح نووي متف ّ
ّ
جر أو انبعاث ،إفراز ،انتشار،
ن استخدام أسلحة ال ّدمار
ً
إطالق أو تسرّب الموادّ االنشطاريّة التي تبعث نسبة من اإلشعاعات القادرة على التسب ّب بأمراض خطرة أو بوفاة األفراد
أو الحيوانات.
 .iiiإ ّ
ّ
ن استخدام أسلحة ال ّ
الشامل الكيمائيّة يعني انبعاث ،إفراز ،انتشار ،إطالق أو تسرّب أي من المركب ّات الكيمائيّة
دمار
ّ
ّ
الغازية ،الصلبة أو السائلة القادرة على التسب ّب بأمراض خطرة أو بوفاة األفراد أو الحيوانات لدى توزيعها بشكل مناسب.
 .ivإ ّ
ّ
ن استخدام أسلحة ال ّ
الشامل البيولوجيّة يعني انبعاث ،إفراز ،انتشار ،إطالق أو تسرّب أي من الكائنات المجهريّة
دمار
ً
ّ
ً
ً
ّ
والسموم المخلقة كيمائيا) والتي
المسبب ّة لألمراض أو السميّات المنتجة بيولوجيا (بما في ذلك الكائنات المحوّرة وراثيا
هي قادرة على التسب ّب في إعاقة مؤدّية إلى العجز ،أو وفاة األفراد أو الحيوانات.
الشركة إلغاء رحلتكم بسبب البنود  1إلى  14أعاله ،يجب أن ترسل لكم إخطاراً م ّ
ّ
دته سبعة أيام على
في حال أرادت
ّ
األق ّ
ل ،وتعتبر أنّكم تلقيتم هذا اإلخطار في اليوم والوقت الذي يستلمه الوسيط الذي اشتريتم منه هذه الوثيقة.
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ً
االستثناءات العا ّ
كاملة
مة المنطبقة على الوثيقة
لن تكون
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

.19
.20
.21

.22
.23

ّ
الشركة مسؤولة عن تسديد أي مطالبة ضمن هذه الوثيقة بسبب أو مترتّبة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التالي:
الشبيهة بالحرب (سواء أكانت الحرب معلن ً
ّ
ة أم ال) ،الحرب
الحرب ،الغزو ،أعمال العدو ،األعمال العدائية أو األعمال
ّ
الشغب أو االضطراب المدني.
األهلية ،الثورة ،التمرّد ،االنقالب العسكري أو اغتصاب للسلطة ،أعمال
األعمال اإلرهابيّة.
ً
ً
اإلصابات الذاتيّة المتع ّ
مدة ،االنتحار أو محاولة االنتحار (سواء أكان الشخص عاقال أم مجنونا).
أي عمل إجرامي ترتكبونه.
أي نفقات مترتّبة عن حالة موجودة مسبقاً.
أكثر من حالة ترحيل أو إجالء طارئة واحدة (حيث تعيدكم الشركة إلى بلدكم األ ّ
م) كل سنة ألي حالة طبية واحدة
تعانون منها خالل م ّ
دة الوثيقة.
أي نفقات وتكاليف ال تغطّيها الشركة ولم توافق عليها مسبقاً بشكل خطّي ولم تقم شركة "أسيست أميركا"
بإعدادها .وتجدر اإلشارة إلى أن ذلك ال ينطبق على اإلجالء الطبي الطارئ من المناطق النائية أو غير المطوّرة عندما
ال يمكنكم التواصل مع شركة "أسيست أميركا" مسبقاً حيث يمكن توقّع أن يؤدي أي تأخير بشكل معقول إلى فقدان
الحياة أو أذى لكم.
أي حدث يحصل قبل الوقت الذي تكونون فيه في بلدكم األ ّ
م أو بلد إقامتكم االعتيادي.
النفقات المترتّبة عن الراحة واالستجمام عقب وقوع حادث ،عاهة أو حالة قائمة مسبقاً عانيتم منها قبل هذه الوثيقة.
أي عالج أو نفقات متعلّقة بالوالدة ،اإلجهاض أو الحمل.
النّفقات المتعلّقة بأي حادث أو إصابة ناتجة عن مشاركتكم في نشاطات خطرة.
النفقات المتعلّقة باألمراض العاطفيّة ،العقليّة أو النفسيّة.
ّ
النفقات المتعلّقة باإلصابات الذاتيّة المتع ّ
مدة ،االنتحار ،االدمان على المخدرات أو سوء استخدامها ،اإلدمان على
الكحول ،واألمراض المنتقلة جنسياً.
ّ
النّفقات المتعلّقة بمتالزمة نقص المناعة المكتسبة (االيدز) أو أي مرض أو حالة متعلقة بفيروس نقص المناعة
المكتسبة.
ّ
ّ
النفقات المتعلقة بكونكم مسافرين على أي نوع من الرحالت ،باستثناء كونكم مسافرين على خطوط جوية مقرّرة أو
طائرات مستأجرة مر ّ
خص لها على مسار مح ّ
دد.
النفقات المتعلّقة بارتكاب أو محاولة ارتكاب فعل غير مشروع.
النفقات المتعلّقة بالعالج المطب ّق أو الموصوف من قبل ممارس طبي غير مخوّل وال يوازي الممارسات الطبيّة المعياريّة
في البلد الذي تتل ّقون فيه العالج.
ّ
النفقات الناتجة عن مشاركتكم في الخدمة الفعليّة للقوّات المسلحة أو الشرطة في أي دولة ،أو المشاركة في
الحرب (سواء أكانت الحرب معلن ً
ّ
الشغب،
ة أم ال) ،الغزو ،أعمال العدو ،األعمال العدائيّة ،الحرب األهليّة ،التمرّد ،أعمال
الثّورة ،أو العصيان.
الدخول إلى المستشفى للتشخيص أو الفحوصات الضرورية.
أي استشارة للعالج أو التقييم الطب ّي والتي ال تتطلّب الدخول إلى المستشفى.
النّفقات الناشئة بشكل مباشر عن اإلشعاع أو التّفاعل النّووي ،ويتض ّ
من استخدام أو إطالق أو تهديد أي سالح أو
جهاز نووي أو عوامل بيولوجيّة أو كيمائيّة ،بما في ذلك( ،على سبيل المثال ال الحصر) النفقات المسب ّبة أو المساهمة
بأي شكل في عمل إرهابي أو حرب.
عالج أو جراحة األسنان واللّثة.
النّفقات المترتّبة عن الحوادث ذات العالقة بالعمل.

تعديل هذه الوثيقة
ال يحق ألي وسيط أو وكيل إبرام أو تعديل هذه الوثيقة أو التنازل عن أي حق من حقوق الشركة أو إلزام الشركة أو تعمير ذمتها
بأي طريقة كانت سوا ًء بالوعد أو بقبول أي إلتزام أو بيان أو معلومة ليست واردة في هذه الوثيقة.

تاريخ سريان الوثيقة
تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ فقط لدى تسديد القسط االعتيادي األول ولدى تسليمها لكم بينما أنتم على قيد الحياة وبصحة
جيدة .ويستخدم تاريخ سريان المفعول الوارد في جدول الوثيقة لتحديد تواريخ األقساط المستحقة وسنوات الوثيقة ومواعيدها.
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تسديد األقساط
تدفع األقساط بما فيها كلفة الطوابع أو الضرائب المنطبقة إلى الشركة في مقرها الرئيسي المعتمد ،أو في مكاتب محددة
أخرى ،أو لدى وكالء تحصيل الديون المعتمدين من قبلنا .ويتم تحديد طريقة الدفع في استمارة تقديم الطلب على الوثيقة إال ّ
إذا تم تغير ذلك بسبب األنظمة المنطبقة في وقت التغيير.
ويجدر باألقساط أن تساوي أو تتعدى المعدل األدنى المحدد في جدول الوثيقة .ويحق لل شركة رفض جزء من المبلغ المدفوع
في حال تعدى ح ّ
د القبول األقصى للشركة.
ال يعتبر أي ايصال دفع أو تأكيد صالحاً ما لم يكن مطبوعاً على نموذج الشركة المعتمد وموقعاً من قبلنا.
إن الشركة غير ملزمة بإصدار إخطار أو فاتورة لألقساط.

إنهاء هذه الوثيقة
تتوقف التغطية ضمن هذه الوثيقة في حال توافر شرط من الشروط التالي:
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)
ح)
خ)

عندما تبلغون س ّ
ن الـ .75
في حال وفاة حامل الوثيقة
عندما تقومون بإلغاء هذه الوثيقة.
في حال انتهاء هذه الوثيقة (في تاريخ االنتهاء المحدد).
لدى خرق أي من الشروط واألحكام في هذه الوثيقة.
لدى عدم تسديد القسط.
في حال أفدتم بمعلومات خاطئة أو عجزتم عن إعطائنا المعلومات التي نطلبها ،وذلك قبل وخالل م ّ
دة هذه الوثيقة.

في حال تم إنهاء هذه الوثيقة ألي من الشروط المذكورة أعاله ،ال يحق لحامل الوثيقة استرداد أي قسط .
وطالما أ ّ
ن الشركة ترسل لكم إخطاراً خطياً ،يمكننا إنهاء هذه الوثيقة عند مخالفة أي من الشروط واألحكام أو عدم االمتثال لها
من قبلكم.

العملة
تخضع جميع المستحقات في هذه الوثيقة للعملة المذكورة في جدول الوثيقة.

تسوية المطالبات

تتعامل الشركة مع المطالبات المبلّغ عنها بشكل سريع ،عادل وفعال .لدى تسوية المطالبة ،تأخذ الشركة بعين االعتبار الظروف
والمعلومات المق ّ
دمة وفقاً للشروط واألحكام والمقتضيات الخاصّة بهذه الوثيقة .و في حال كانت مطالبتكم صالحة ،ستقوم
ّ
الشركة بسداد مبلغ التعويض بأسرع وقت ممكن.

الفحص

ّ
للشركة أن تسأل ممثليها الطبيّين القيام بفحصكم متى يكون ذلك ضرورياً.
 .1يجوز
ّ
 .2في حال قمتم أو أي من األفراد بالنيابة عنكم بارتكاب عمليّة احتيال ،يجوز للشركة إلغاء هذه الوثيقة والخدمات الموفرة
ضمنها بشكل تلقائي.

المحاكم المختصة والقانون المنطبق

ّ
تن ّفذ وتح ّ
وتفسر هذه الوثيقة والحقوق والواجبات والمسؤوليات الناتجة عنها بما يتناسب مع القوانين واألحكام واإلرشادات
دد
ذات الصّلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،هيئة التأمين في دولة اإلمارات
العربية المتّحدة .وفي حال حدوث أي تغيير في القوانين واألحكام والممارسات واألعراف ،ما يؤثر في مقدرة الشركة على تأدية
عملها بموجب هذه الوثيقة ،قد تع ّ
دل الشركة الوثيقة على نحو يعكس ذلك التغيير ،وذلك بعد إعالمكم أوالً.
وتحال جميع الخالفات التي قد تنشأ عن هذه الوثيقة إلى المحاكم المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
في حال لم نمارس أي حق أو إجراء تصحيحي وارد في هذه الوثيقة (أو تأخرنا في ممارسته) فإن ذلك سوف لن يؤثر على
الحق أو على اإلجراء التصحيحي أو على أي إجراء آخر لم نتمكن من إنفاذه .وفي حال قمنا بممارسة أي حق أو إجراء تصحيحي
أو أي جزء من كل واحد منهما ،فإن هذه الممارسة لن تمنعنا من ممارسة باقي الحق أو اإلجراء التصحيحي آخر وارد في هذه
الوثيقة.
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كيفية تقديم المطالبة
لدى المطالبة بتعويض ضمن هذه الوثيقة ،يجب االتصال بشركة راك للتأمين على الرقم التالي ) 800 RAKI (7254أو على
البريد االلكترونيlifeclaims@rakinsurance.com :
 .1إبالغنا بمطالبتكم
يجب أن تق ّ
دم المطالبة إلى الشركة بشكل خطّي خالل فترة ثالثين ( )30يوماً من تاريخ وقوع الحدث المغطّى ضمن هذه
الوثيقة.
ّ
أ) إن عدم التمكن من المطالبة بالتعويض في الوقت المح ّ
تيسر
دد ال يبطل الطلب إذا تم التوضيح للشركة بأنه تم إبالغها حالما
ذلك (وفي خالل فترة تسعين ( )90يوماً تقويمياً من تاريخ وقوع الحدث المتعلق بهذه المطالبة)
ب) يترتّب على المطالبة أن تض ّ
م رقم الوثيقة وتاريخ الحدث المؤمن وتوقيته.
 .2مستندات طلب التعويض
أ) عند استالم المطالبة بالتعويض ،تقر الشركة بذلك وتطلب منكم تقديم المستندات الالزمة لدعم تلك المطالبة.
ب) تكون الدالئل التي تطلبها الشركة على نفقتكم الخاصّة ،ووفقاً للشكل الذي تح ّ
دده.

الشروط العا ّ
ّ
مة
 .1األهلية
ينبغي أم يتراوح عمر مقدم الطلب بين الـ  18والـ  75عاماً.
 .2المنافع اإلجماليّة
لن تكون المنافع اإلجماليّة من هذه الوثيقة أكبر من المبلغ الكلي المذكور في جدول الوثيقة.
 .3التغطية الجغرافية
تشمل التغطية بموجب هذه الوثيقة فقط المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .4إبالغ الشركة
يجدر إبالغ الشركة بأي مطالبة في أقرب وقت ممكن ،وفي مهلة ال تتعدى فترة التسعين ( )90يوماً من تاريخ وقوع الحدث
المغطّى.
 .5السجالت الطبية
يجدر توفير السجالت الطبية والملحوظات والمراسالت المتعلقة بطلب التعويض أو بالشروط السابقة عند طلب الطبيب
المستشار المعين من الشركة أو النائب عنها .ويسمح للطبيب المستشار أو المستشارين بمعاينتكم بقدر ما دعت الحاجة
وذلك لدراسة مطالبتكم.
لهذا الغرض ،يسمح للشركة ،اإلداريين والمندوبين (كمزوّدي الرعاية الصحيّة والشركات المساعدة وما إلى هنالك) بالصالحية
المطلقة بالوصول إلى المعلومات والمستندات والمشورات الطبية من أي مزوّد رعاية صحيّة ( كالمستشفى والمختبر والصيدلية
والطبيب المعالج )...أو أي شركة تأمين أو ضامن ،ويسمح بالحصول على نسخات عن المستندات الطبية واستخدامها كيفما
دعت الحاجة شريطة أن تتعامل الشركة مع هذه المستندات بنيّة حسنة والحفاظ على السرية.
 .6االحتيال وحجب المعلومات
في حال فشلتم عن غير قصد بمنحنا أي معلومات متعلّقة بهذه الوثيقة (سواء في استمارتكم أو لدى تقديم المطالبة) ،أم
أنّكم أفدتم من دون دراية بمعلومات ضالّة أو احتياليّة ،ال تصبح هذه الوثيقة باطل ً
ة .أ ّما إذا أفدتم عمداً بمعلومات خاطئة أو
صرّحتم قصداً بمعلومات احتياليّة أو مغلوطة ،ال تعود الوثيقة صالح ً
ة وتسقط حقوقكم بالمطالبة ضمن هذه الوثيقة .وتجدر اإلشارة
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إلى أن هذه الوثيقة ال تضع أي قيود على نوع العمل أو اإلقامة أو السفر إلى الخارج إال ّ إذا ما ورد عكس ذلك .وال يمكن االعتراض
على هذه الوثيقة إال ّ إذا لم يت ّ
م اإلفادة بالمعلومات التي طلبتها الشركة أو جرى تحويرها.
 .7اللغة المعتمدة
تصدر هذه الوثيقة باللغتين العربية واالنكليزية .وفي حال وجود أي تعارض بين النّسختين ،يتم االستناد إلى النسخة الصادرة
باللغة العربية من الوثيقة.
 .8الفائدة واألمانة والدين والرهن واإلحالة
يمس هذه الوثيقة أي تهم ماليّة أو قانونيّة تواجهونها ،وال يت ّ
ّ
م دفع أي فوائد تجاه المنافع المدرجة فيها.
ال
 .9الروزنامة
يستند التوقيت والتاريخ في هذه الوثيقة إلى التقويم الغريغوري.
 .10اإلبالغ
ال تتعرف الشركة على أي إبالغ أو بيان إال ّ إذا كان بشكل خطي ويتم تسليمه باليّد أو بواسطة بريد مسجل أو بالفاكس
ولديكم إثبات (كايصال استالم) بإرساله أو بعثه.
وتكمن مسؤوليّتكم في إبالغ الشركة مباشر ًة عن أي تغيير في العنوان أو في معلومات أخرى.
ّ
الشركة إال ّ إذا بلّغتموها بتغيير العنوان.
وال يمكنكم التذرع بعدم استالم أي إشعار أو بيان من
 .11واجباتكم
لن يت ّ
م دفع أي تعويض بموجب هذه الوثيقة إذا تم خرق أحد شروطها وأحكامها.
 .12المنافع
م تسديد المنافع كاف ً
يت ّ
ة بموجب هذه الوثيقة باالعتماد على المفاهيم وكافة شروط الوثيقة وأحكامها األخرى المتّصلة بالمنافع.
ولدى دفع التعويض بموجب هذه الوثيقة ،يمكن للشركة أن تقتطع منه أي قسط لم يت ّ
م تسديده.
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األحكام العا ّ
مة
 .1طلبات التعويض للغير
يمس الحقوق المتو ّ
ّ
جبة للغير (كأي
ال يحق ألي فرد ال يشكل طرفاً في هذه الوثيقة أن يعمل بموجب شروطها ،ولكن ذلك ال
دم مطالب ً
ةض ّ
فرد آخر يق ّ
دكم نتيجة تكب ّد خسارة ناتجة عن أعمال قمتم بها)
ّ
الشروط
 .2تطبيق
إذا أصبح أي شرط أو جزء من الشرط غير صالح أو غير شرعي أو مطبقاً ،تبقى الشروط األخرى (أو أي جز ٍء منها) مطبقة.
 .3الحلول
يتوجب عليكم (على نفقة الشركة) السماح لنا بالقيام بجميع األعمال واألشياء التي قد تكون ضرورية أو مطلوبة من قبلنا
بشأن أي حق و/أو أي إجراء تصحيحي و/أو الحصول على تعويض و/أو أي الحصول على أي مساعدة من قبل أطراف أخرى
(باستثناء المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) والتي تكون أو يم كن أن تكون من حقنا الحصول عليها أو التي تم أو يمكن أن يتم
إحالتها إلينا الحقاً لسداد مبلغ التعويض الخاص بكم للخسارة أو الضرر وفقاً لهذه الوثيقة سواء كانت أو أصبحت هذه األعمال أو
األشياء ضرورية أو مطلوبة قبل القيام بالتعويض من قبلنا أو بعده.
 .4الدفاع عن المطالبات
يحق للشركة أن:
 تتح ّ
مل كامل المسؤولية في إدارة وتسوية والدفاع عن أي مطالبة مق ّدمة باسمكم؛ و
 اتخاذ أي إجراء قانوني تعتبره ضرورياً لتعزيز حقوقكم أو حقوق الشركة بموجب هذه الوثيقة.
 .5طلبات التعويض االحتيالية
إذا قمتم أو قام أي فرد بالنيابة عنكم بتقديم مطالبة وهو على يقين بأنها زائفة أو كاذبة (من حيث المبلغ أو أي صدد آخر)،
سنقوم برفض المطالبة ويحق لنا إبطال الوثيقة مباشر ًة.
 .6بند العقوبات
ال تؤ ّمن الشركة التغطية وال تكون مسؤولة عن دفع أي تعويض أو تزويد أي منفعة تعرّض الشركة إلى عقوبة أو حظر أو قيد
بموجب قرارات األمم المتحدة أو بموجب القوانين واألحكام الخاصة بالعقوبات التجارية واالقتصادية والصادرة عن اإلتحاد األوروبي
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية واإلمارات العربية المتحدة والبلدان أو الواليات األخرى حيث تمارس الشركة
أعمالها.
 .7تأمين آخر
ال يمكنكم إبرام أكثر من وثيقة تأمين واحدة للسفر الداخلي مع الشركة.
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المنافع اإلضافي ّة
 .1خدمات الطوارئ العالمية
ّ
يحق لكم االستفادة من خدمات الطوارئ العالمية أثناء رحلتكم ،والمق ّدمة من قبل شركة "أسيست أميركا".
.1-1

نطاق الخدمات

تنطبق بعض الشروط واالستثناءات على هذه الخدمات ،وهي متاحة أثناء سفركم لمسافة  120كيلومتر أو أكثر عن منزلكم
المصرّح عنه أو إذا كنتك مسافرين في بلد آخر غير بلد إقامتكم ولم يمض على ابتعادكم عن المنزل أكثر من تسعين ( )90يوماً.
يتم تقديم كافة الخدمات من قبل شركة أسيست أميركا ،وال ُتقبل أي مطالبة بالنيابة عن أي شركات أخرى لخدمات المساعدة
الطارئة.
ستقوم شركة أسيست أميركا بالتدابير المناسبة لتقديم الخدمات التالية حسب الحاجة،
.1-1-1تحديث المعلومات
تعمل شركة أسيست أميركا على استحداث المعلومات المتعلقة بمزودي الخدمات والتدقيق بها في كل األوقات ،كما أنها
تراجع وتواكب األسماء والعناوين وميزات خدماتهم ودوام عمل مكاتبهم ولغاتهم.
.2-1-1االستشارة والتقييم واإلحالة الطبية
تض ّ
م شركة أسيست أميركا مركز خدمات يتألّف من موظّفين متعددي اللغات بهدف مساعدتكم في االستشارة الطبية والتقييم
ً
واإلحالة إلى أطباء متمرسين من أوروبا الغربية وذلك طيلة  24ساعة في النهار وطيلة فترة أيام السنة.
.3-1-1إخالء طبي في حالة الطوارئ
في حال استشارت أسست أميركا أطباء استشاريين وأقر الطبيب بعدم وجود منشآت طبية تتوفر فيها الرعاية المناسبة محلياَ.
تستعين "أسيست أمريكا" بأي من وسائل النقل ،والمعدا ت ،وطاقم العمل الالزم إلجالء العضو الذي يمر بحالة طارئة إلى أقرب
منشأة طبية قادرة على توفير المستوى المطلوب من الرعاية الصحية.
.4-1-1الترحيل الطب ّي
عندما يعلن الطبيب المستشار في أسيست أميركا والطبيب المسؤول المشرف بإن نقلكم يعتبر حاجة طبية ،ستقوم شركة
أسيست أميركا باإلعداد لذلك وتتح ّ
مل تكاليف النقل تحت إشراف طبي إلى بلد إقامتكم أو إلى بلدكم األم (كما تختارون) أو
إلى مركز طبي أو مركز استشفاء قريب من بلد مسكنكم االعتيادي أو في متوفر في بلدكم األم كما تقررون ،وذلك فور الحصول
على تصريح طبي يسمح لكم بالسفر.
.5-1-1المساعدة في الدخول إلى المستشفى
تساعد شركة أسيست أميركا إما في إصدار كفالة مالية سريعة لتسهيل الدخول إلى مركز طبي أو التأكيد على تأمينكم
الطبي ،شرط أن تس ّ
ددوا التكاليف السابقة إلذن الدخول إلى المستشفى خالل  45يوماً.
.6-1-1المراقبة الطبية
يراقب طاقم طبي حالكم ويبقى على تواصل مستمر مع الطبيب المشرف و/أو المستشفى كما أنه ينقل المعلومات الضرورية
والمسموح بها إلى أفراد عائلتكم (إذا كان ذلك مسموحاً قانوناً).

.7-1-1الوصفة الطبية
إذا احتجتم إلى وصفة طبية بديلة أثناء السفر ،تساعد أسيست أميركا على استبدال هذه الوصفة إذا كان ذلك ممكناً ومسموحا ً
قانوناً ،وذلك بعد استشارة الطبيب المخول .ويترتب عليكم تح ّ
مل كلفة الوصفة الطبية.
 .8-1-1الرسائل الطارئة
ستسمح لكم أسست أميركا باستالم أو إرسال الرسائل المسموحة قانوناً من وإلى أفراد العائلة أو مدير العمل.
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.9-1-1زيارة أفراد العائلة
إذا اضطررتم أن تدخلوا المستشفى ألكثر من خمسة أيام متتالية وكنتم مسافرين بمفردكم ،تع ّ
د شركة أسيست أميركا لسفر
أحد أفراد العائلة أو صديق له للمجيء وزيارتكم .ويكون الشخص القادم مسؤوال ً عن تحضير مستندات السفر وتأشيرة الدخول
الضرورية إن كان ذلك منطبقاً.
.10-1-1

العناية باألطفال القصّار

تؤ ّمن شركة أسيست أميركا وسيلة نقل من الدرجة السياحية (مع مرافق إذا كان ضرورياً) لرحلة ذهاب فقط من أجل إعادة
األطفال إلى بيوتهم في حال بقيوا من دون مشرف بسبب حالة طبية طارئة أو بسبب الوفاة.
.11-1-1

إعادة الجثمان أو الرماد

في حال وفاتكم أثناء الرحلة  ،تقوم شركة أسيست أميركا بالتحضيرات الالزمة مع دفع المستحقات إلرجاع الجثمان إلى دار
جنازة مرخص لها وقريبة من منزلكم.
.12-1-1

خدمة الترجمة الفورية واالستشارات القانونية

تؤ ّمن شركة أسيست أميركا عند الطلب مترجمين فوريين ومستشارين قانونيين ومحامين.
.13-1-1

األمتعة أو المستندات الضائعة

تساعدكم شركة أسيست أميركا في تحديد مكان أمتعتكم ومستنداتكم وممتلكاتكم الضائعة وتساعدكم أيضاً في استبدال
تذاكر السفر.
 .14-1-1تزويد بالمعلومات قبل الرحلة
يض ّ
م الموقع االلكتروني الخاص بشركة أسيست أميركا معلومات شاملة حول بعض البلدان فيما يتعلّق بإصدار تأشيرة دخول
ّ
والتحصينات الالزمة واللقاحات الموصى بها ومعلومات عن السفارة والقنصلية وأخرى خاصة بالبلد وإرشادات وتوصيات ،باإلضافة
إلى معلومات تتعلق بأماكن مقصودة أثناء السفر.
ن)
 .15-1-1استشارة طبية دولية (رأي طبي ثا ٍ
قد تستخدم هذه الخدمة لتأكيد التشخيص والتقييم إذا كان ممكناً باإلضافة إلى تحديد دورات العالج األنسب أو لمواكبة حالة
مبلغ عنها سابقاً.

االستثناءات المنطبقة على خدمة المساعدة ال ّ
دولي ّة الطارئة
 .1ال تؤمن شركة أسيست أميركا أي من الخدمات المذكورة آنفاً في الحاالت التالية:
 السفر بهدف تأمين عالج طبي.
 إذا كانت اإلصابات ناتج ً
ة عن المشاركة في أعمال حرب أو تمرّد؛
ة عن المشاركة بنشاط جرمي أو مترتب ً
 إذا كانت اإلصابات ناتج ً
ة عن استهالك غير شرعي للمخدرات.
 إذا كانت اإلصابات ناتج ً
ة عن محاولة انتحار ،أو
 إذا نُقلتم أو سوف تنقلون من مركز طبي إلى آخر شبيه يق ّدم مستوى العناية نفسه.
 .2لن تقوم شركة أسيست أميركا بإخراجكم من البلد أو إعادتكم إلى موطنكم في الحاالت التالية:
 عدم وجود تصريح طبي.
 إذا كنتم مصابين بأضرار طفيفة وإصابة بسيطة كإلتواء المفاصل والكسور البسيطة أو أمراض يمكن معالجتها على يد
أطباء محليين وال تمنعكم من متابعة رحلتكم والعودة إلى المنزل.
 الحم ٌ
ل الذي تجاوز ستّة أشهر ،أو
 اإلضطرابات العقلية أو العصبية (إال إذا كانت تت ّ
م معالجته)
 .3ال تؤ ّمن شركة أسيست أميركا الخدمات للرحالت التي تزيد عن فترة  90يوماً بعيداً عن محل اإلقامة الشرعي إذا لم يت ّ
م
إعطاء هذه الشركة أي إنذار مسبق( .ولكن ،تشمل خدمات شركة أسيست أميركا الطالب المنتسبين أثناء ابتعادهم
عن محل إقامتهم الشرعي أو عن دولة اإلمارات الع ربية المتحدة لمتابعة دروسهم في مؤسسة أكاديمية معترف بها في
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البلد المقيمين فيه شرعياً وبعد غياب مدته  90يوماً وحتى انتهاء السنة األكاديمية) (في بلد حيث يحق لهم العيش فيه
قانونياً وبعد منحهم تأشيرة طالب).
 .4ال يمكن لشركة أسيست أميركا أن تكفل تأمين الخدمات لكم إذا كنتم ال تملكون تغطية صحية وصالحة لحاالت الطوارئ
خارج البلد .وبغض النظر عن ذلك ،تبذل شركة أسيست أميركا قصارى جهدها لتأمينها.

 .5إن خدمات المساعدة متاحة في جميع أنحاء العالم ،بيد أن وقت االستجابة للنقل مرتبط مباشرة بالموقع حيث هو موقع
الحدث .وتجدر اإلشارة الى أن شركة أسيست أميركا ليست مسؤول ً
ة عن عدم تأمين الخدمات أو عن أي تأخير في
تسليم هذه األخيرة بسبب إضرابات أو شروط خارجة عن سيطر تها ،بما فيه على سبيل الذكر ال الحصر أحوال الطقس
وعدم توفّر المطارات وأحوال الطيران السيئة وعدم توفر غرف الضغط العالي وأنظمة التواصل ،أو أن مكان توفير الخدمة
محصور أو محظور في القرارات أوالقوانين المحلية.
ُ .6يعتبر األطباء المستشارون والمحامون جميعهم مستقلين وال يخضعون لرقابة شركة أسيست أميركا التي ال تع ّ
د مسؤولة
عن الممارسات السيئة للمهنيين الذين يقدمون الخدمات لكم.

كيفية تقديم المطالبة
في حال الحاجة إلى تقديم مطالبة ،الرجاء االتصال بشركة أسيست أميركا على الرقم ( .+1-609-275-4999الرجاء ذكر رقم
مرجع شركة راك للتأمين )97-AL-RAK-07143( :وقم بتقديم المعلومات التالية:




اسمكم ورقم هاتفكم وعالقتكم بالمريض.
اسم المريض وعمره وجنسه واسم مدير العمل.
اسم وعنوان ورقم هاتف المستشفى أو الطبيب المعاين ،في حال انطباقها.
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