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 المقّدمة

 

التي توفر لكم ولعائلتكم الت غطية الشاملة ( "الوثيقة") وثيقة تأمين الّسفر "إنتري" )إلى داخل الدولة( م لكميسرنا أن نقد  

التأمينية والمنافع األخرى كما هي مذكورة  في جدول الوثيقة  التغطيةضد الخسائر والن فقات لكم أثناء رحلتكم. يجري العمل ب

 )وذلك باالعتماد على األنظمة والشروط وشروط التأمين واألحكام واالستثناءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وملحقاتها( 

ركة ل ضم ت استمارتكم بيانات أو معلومات وفي حا إلى المعلومات والبيانات التي أفدتم بها في هذه االستمارة. استندت الش 

مغلوطًة أم أنكم عجزتم عن اإلفصاح للشركة عن أي أمر هام ، تخسرون حق كم باالستفادة من التعويض الذي تقد مه هذه 

 الوثيقة، ويجوز للشركة بالتالي أن تلغيها أو تنهيها. 

على  أو  800RAKI7254المحلي تصال بالشركة على الرقم، الرجاء االهذه الوثيقة المعلومات بشأنمن االستفسارات أو للمزيد 

 rakinsurance.com@infoأو على البريد االلكتروني  009718007254الرقم الدولي 

 

 

 الشخصية المعلومات جمع بيان

 

 :اآلتية للغايات بها زودتمونا أن لكم سبق التي المعلومات استعمال يتم قد

  اتأو الخدم اتالمنتج أوإلغاء أو تجديد لهذهأي تأمين أو منتج أو خدمة مالية أو تغيير أو تبديل . 

  عنهاأي مطالبة أو استقصاء . 

 

 :بما يليألي من األهداف المذكورة أعاله أو ألي هدف ذي صلة قد يتّم اإلفصاح عن المعلومات 

 

 إعادة التأمين أو أي وسيط تأمين أو مزو د خدمات يختص  بخدمات التعويض  أي شركة ذات صلة أو تعمل في مجال

  ؛ أو واالستقصاء

  دولة اإلمارات قطاع التأمين في  نظيممختصة في تاإلمارات العربية المتحدة، أو أي مؤسسة حكومية دولة هيئة التأمين في

 العربية المتحدة.

 

 ش.م.ع )شركة راك للتأمين(.بينكم وبيننا، شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  "الوثيقة"نُظم هذا العقد التأميني 

الشركة في اإلمارات العربية المتحدة ورخ صت من قبل هيئة التأمين في اإلمارات العربية المت حدة لتوفير أدرجت 

 خدمات التأمين.
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 التعاريف

 حيثما تظهر هذه المصطلحات في الوثيقة، تشير الى المعاني الواردة أدناه. 

 أنتم، لكم

الوحيدين لهذه  المالكينوالمغط ى بموجبها. وتكونون أنتم في جدول الوثيقة  الذي يتم  ذكرهحامل الوثيقة الذي نقبل طلبه و

 باسمكم. مسج لةالوثيقة وتكون 

 نحن، لنا

 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع والتي تقد م هذه الوثيقة كما ورد في جدول الوثيقة. 

 الحادث

وفي  إصابة جسديةينتج عنه وخالل فترة سريان هذه الوثيقة، حدث مفاجئ وغير متوقع يقع في زمان ومكان غير محددين 

 وقت تكون فيه الوثيقة سارية المفعول.

  الدرهم

 اإلمارات العربي ة المت حدة. دولة ة الوطني ة في العمل – أي الدرهم اإلماراتي

 شركة "أسيست أميركا"

 خدمات الطوارئ العالمية والمعي ن من قبلنا. مزو د 

 الجسديةاإلصابة 

 ناتج عن مرض أو آفة أو أي ظرف طبيعي آخر أو تدهور تدريجي.البدني غير الضرر ال

 بلد اإلقامة

 بشكل دائم كما هو مذكور في الوثيقة. الذي تقيمون فيهالبلد 

 تاريخ سريان الوثيقة

الوثيقة في المرة األولى التي  جدولفي التوقيت المحلي( والشهر والسنة الذي تم ذكرهم في  00:00النهار )عند الساعة 

 .حامل الوثيقة فيها تمانتسب

 تاريخ االنتهاء

 تاريخ انتهاء الوثيقة كما ورد في جدول الوثيقة.

 الملحق

ضافاً أي تغيير أو إضافة أو حذف من مستند الوثيقة األصلي، ويكون ملحقاً بالوثيقة أو م يظهرمستند خطي صادر عن الشركة 

 .إليها

 مبلغ التحّمل

يتم خصم مبلغ سوف . دفعه مسؤولين عن أنتم القسم من المطالبة، سواء أكان مادياً أو متعلقاً بفترة االنتظار، والذي تكونون

 ذي الصلة من أي مطالبة ندفعها بموجب هذه الوثيقة. التحم ل 

 العائلة

 .حد أقصى(ك )لتشمل التغطية خمسة أفراد ،واألطفال /)بحسب الحالة ووفقاً للقانون(  ، الزوجاتالزوجة/أو  حامل الوثيقة

 المعّدات المستخدمة

 تلك المعدات. استأجرتمع الشركة التي عليها  المتفق لقاء الد فعاتالمعدات التي تستخدمونها مؤقتاً 
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 البلد األم 

 . جنسيتكمبغض الن ظر عن البلد الذي تقيمون فيه في الوقت اآلني أو بلد إقامتكم أو  ولدتم وترعرعتم فيه الذيالبلد 

 مستشفىال

من قبل وذلك للمرضى والمصابين في اليوم  ساعة 24طوال  تمريضيةً  وعناية وجراحية تؤمن معالجة طبية ةمنشأة مرخص

 ةدار نقاه يعتبرمستشفى القسم في أي راحة أو الذاتية أو منزل ال الرعايةنقاهة أو الدار ال يشمل ذلك ، وممرضين معتمدين

 .أو رعاية

 الدخول للمستشفىستشفاء / اال

 اء حادث أو مرض.جر   توصية الطبيب الممارسفي المستشفى بناًء على  يتم قضاؤهاكل ليلة 

 المرض

 طبيعي.الحالة التي تتمثل بوجود مرض أو عجز ما يمنع جسمكم أو عقلكم من العمل بشكل 

 العيادات الداخليةمريض 

لغرفة لقاء ا المصاريف عليكم أو علينا دفعيترتب ، وساعة على األقل 24لمدة  الذي يدخل المستشفى ويبقى فيها الشخص

 .على األقل والطعام لفترة يوم واحد

 مارسالطبيب الم

 .اختصاصهحامل الوثيقة ويكون مؤهالً ضمن  البلد الذي يقيم فيهمرخص له من السلطة المختصة في  شخص

 مزوّد الخدمات الطبيّة

من  ايشمل مزو د الخدمات الطبي ة األطباء، المستشفيات، العيادات، المراكز الطبي ة، الصيدليات، مراكز المعالجة الفيزيائية وغيره

 المراكز الطبية المساعدة أو األفراد المرخص لهم من قبل السلطات المختص ة لتقديم خدمات الرعاية الصحي ة. 

 الوثيقة

من قبلنا  تم توقيعهنصوص عليها في هذا المستند، في جدول الوثيقة وأي ملحق الم والشروطواألحكام واالستثناءات  البنود

 )وقبلكم( والمرفق في هذه الوثيقة. 

 الوثيقة جدول

وتواريخ االستحقاق ومبلغ التأمين ومبالغ  الفعاليةتواريخ  لتي تشملد الشروط الخاصة بهذه الوثيقة والبيانات االذي يحد   الجدول

 األقساط واالستثناءات اإلضافية إن ُوجدت. 

 مدة الوثيقة

 فترة سريان مفعول الوثيقة. 

 السابقةالحالة 

 بدء قبل (الخطورة درجات من درجة بأي) اتشخيصه تمي أو حدثت أو اً سابق ةموجود الوثيقة هذه بموجب اةمغط حالة أو مرض

 . الوثيقة هذه في المغطاة الحوادث قائمة ضمن عنها اإلعالن تم خطرة حاالت أي عن النظر بغض الوثيقة، سريان

 تاريخ استحقاق القسط

 مستحق  الدفع.التأمين التاريخ الذي يصبح فيه قسط 

 قسط التأمين

 .كما هو مبي ن في جدول الوثيقة الذي تدفعونهقيمة القسط 

 الحالة الطبيّة الحرجة 
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ستلزم عالجاً اضطرارياً لتجن ب الوفاة أو الضرر الجسيم على يطارئاً طبياً خطيراً  "شركة "أسيست أميركاالحالة التي تعتبر بنظر 

الجغرافي، طبيعة الحالة الطارئة، وقعكم حد ة الحالة الطبية باالستناد إلى م تقييمحياتكم اآلن أو على المدى الط ويل. ويتم  

 وسواء أكانت المنشأت أو العناية الطبية المالئمة متاحًة محلياً. 

 مبلغ التأمين

 لدى تجديد هذه الوثيقة.  الشركة به تفيدكمُيقصد به قيمة التأمين لكل  قسم كما هو مبي ن في جدول الوثيقة أو كما 

 الّرحلة

 فترة وذلك ضمنما إن تعودون إليه. تنتهي و ،تجدر اإلشارة إلى أننا نعتبر رحلتكم قد بدأت اعتباراً من خروجكم من المنزل

 باختيارها أثناء شراء وثيقة التأمين الخاصة بكم.المحددة التي قمتم  التغطية

 األغراض الثّمينة

والمعد ات الكهربائية وااللكتروني ة والتصويري ة، ومعد ات االتصال السلكية والالسلكي ة، المعد ات السمعي ة والبصري ة، وآالت الت صوير 

خصي ة، التلسكوبات والمنوالراديو،  ةأجهزو صالل والمجوهرات والساعات، والت حف األثري ة، وظير المزدوجة، امعد ات الص وت الش 

 األحجار الكريمة واألغراض المصنوعة أو المحتوية على الذهب، الفض ة أو أي معادن ثمينة أخرى. و وجلود الحيوانات،

 فترة االنتظار

 . الفترة التي تبدأ من تاريخ سريان الوثيقة والتي ال يمكن تقديم أي مطالبة خاللها
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 ما الُمغطّى

 في الحاالت الطارئة. النفقات الطبيّة 1

 درجة أثناء رحلتكم، طالما أن إصابة جسديةبدفع النفقات الطبية الطارئة في حال أصبتم بمرض أو عانيتم من  تقوم الشركة

الدخول إلى المستشفى بأو  في العيادات الداخليةلتلقي العالج كمريض  بشكل يحتاجشديدة  اإلصابة الجسديةالمرض أو 

 للقيمة المذكورة في جدول الوثيقة.  وفقاً  تدفعه الشركةن المبلغ الذي وساعًة على األقل . ويك 24لمد ة 

 الّشروط 

 أثناء الر حلة: في العيادات الداخليةكمريض  االمعلومات اآلتية من المستشفى الذي دخلتم إليه تقديم عليكم يترت ب

 الطبي ة حالتكم عن مفص ل تشخيص -أ

 المتلق ى العالج نع معلومات -ب

  الداخلية العيادات في كمريض المستشفى في أقمتم التي األيام ددع -ت

    العالج بنفقات فاتورة -ث

 

 االستثناءات المنطبقة على هذا القسم )فضالً عن االستثناءات العاّمة(

 لن تشمل التغطية ما يلي:

 .القسم هذا ضمن خسارة لكل أميركي دوالر 100 بقيمة التحم ل مبلغ -أ

 . لمرضعالمة من عالمات ا أول ظهورمن تاريخ  أو ،اإلصابة تاريخ من شهراً  12التي تستمر لمدة  النفقات -ب

 .حادثال بسبب كانت إذا إال   األسنان، أو العيونب المتعلقة نفقاتال -ت

 . المؤهل الممارس الطبيب غير آخر طرف من المقد م العالج -ث

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة داخل المتكبدة النفقات -ج

 . هنالك ما وإلى الص حف الهاتفي ة، االتصاالت المثال سبيل على الطبي ة، غير الن فقات -ح

 متوق ع الوالدة تاريخ كان حال في( الوالدة أو الحمل بسبب مضاعفات أي أو) الوالدة أو الحمل عن شئةنا نفقات أي -خ

 . الر حلة نتهاءإ تاريخ من أسبوع 12 خالل أو الر حلة أثناء

 . الرحلة بدء أو حجز وقت في ما جعال تلق ي أو طبية، استشارة على بناءً  حالة ألي منتظمة بصورة األدوية متابعة كلفة -د

 . مسبقة رحلة أي في التغطية هذه ضمن بشأنه بمطالبة وتقد متم لكم سبق صح ي وضع عن ناشئة مطالبة أي -ذ

 

  . النقل الطّارئ2

 "أسيست أميركا"شركة  تت صف بالخطورة(، تقوملكنها ومن األمراض الموجودة سابقاً إذا تعر ضتم لحادث أو أصبتم بعاهة )ليست 

 بنقلكم إلى مركز رعاية مجه ز بشكل مالئم أو بإعادتكم إلى بلد إقامتكم االعتيادي. 

المركز الذي سوف  إما   ن عليكم، فيقر راألطباء المشرفيى تواصل هاتفي مع الطبي عل "أسيست أميركا"شركة ويبقى فريق 

 يتم نقلكم إليه، أو العودة إلى المنزل. 

طب ي عن خطورة الحالة.  تقييموباالستناد إلى  ةالنقل باستخدام أي وسيلة تراها مناسب "أسيست أميركا"شركة سوف تعد  

الطائرة االعتيادية، خط  السكك الحديدي ة أو أي نقل مالئم  ويمكن لوسائل النقل أن تشمل اإلسعاف الجوي، سيارة اإلسعاف،

 آخر. 

المزو د الوحيد المخو ل إلعداد ترتيبات النقل الطارئ في الحاالت الطارئة، فتت خذ القرارات كل ها  "أسيست أميركا"شركة وتكون 

ضمن هذا  بالمنافعفيما يتعل ق الحصول على موافقتها  مبشأن وسيلة النقل والمكان الذي سوف تنقلون إليه. ويترتب عليك

 القسم في الوثيقة. 

يترتب عليكم دفع النفقات شركة "أسيست أميركا"، في حال قمتم بأي نقل أو ترتيبات من دون الحصول على الموافقة من 

 المتصلة بذلك. 

 

 الرفات أو الّرماد إرسال. 3

تكاليف نقل الجثة أو الرماد إلى بلدكم األم ودفع تكاليف بطاقة السفر على الدرجة الشركة د تسد  في حال توفيتم أثناء الرحلة، 

 القيمة المذكورة في جدول الوثيقة.  سندفعواحد لمرافقة الرفات أو الرماد. و بالغالسياحية لشخص 
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 . إلغاء/تقصير الرحلة 4

 فقاتالن سنقوم بتسديد تقصير أو إعادة ترتيب أي قسم من رحلتكم ألي من األسباب المذكورة أدناه، أو في حال تم  إلغاء

 رورية ومدرجة ضمن الرحلة. ض تعتبرو والتي لم يتم استخدامها واإلقامةسفر لل المتكبدة سابقاً 

 .مرضال أو الجسدية اإلصابة -أ

 .سوياً  للسفر أعددتم فرد أي أو نالمقر بي األقرباء أحد مرض أو صابةأو اإل وفاةال -ب

ليكون عضو  استدعاؤه أو استدعاؤكم و أن يتمأ الصحي، الحجر في معه للسفر رت بتم الذين األفراد أحد عزل أو عزلكم -ت

 . لالختطاف تعر ضت مركبة داخل تواجده أو تواجدكم وأ ،لجنة تحليففي 

 . سيئة جوي ة أحوال أو ميكانيكي عطل المدني، االضطراب أو الشغب أعمال اإلضراب، -ث

لسوء األحوال  مباشرة كنتيجة ساعات 10 من ألكثر( المحجوزة رحلتكم من جزءً  يشك ل الذي) الخارج إلى سفركم تأخ ر -ج

 . احتجاجي إجراء أو إضراب الجوية أو

 

 الوثيقة. جدول في هاحيوضت ويتم ،باختيارها عند القيام هذه التغطية فقط تنطبق

 

 االستثناءات المنطبقة على هذا القسم )فضالً عن االستثناءات العاّمة( 

 نقوم بتغطية ما يلي:  لن

 ارة الطبية.تشأو تقصير لمدة الرحلة التي قمتم بحجزها مسبقاً أو إعادة ترتيبها بما يخالف االس إلغاءإذا قمتم ب -أ

 الشرطة، الجوية، الخطوط من المثال سبيل على) آخر مصدر من تحصيلها يمكنكم والتي تكبدتموها التي النفقات -ب

فر، وكالء ياحي ة الرحالت منظ مي الس   (الفنادق أو الس 

 

 ساعةً  12تأّخر المغادرة لغاية . 5

ركة لكم تسد د النفقات المعقولة )لغاية المبلغ المبي ن في جدول الوثيقة( في حال تأخ رت الطائرة أو السفينة التي كنتم  الش 

يكانيكي أو ما يشبه ذلك عطل مسيئة أو أحوال جوي ة أو  جراء اعتصاميإساعًة على األقل  جر اء  12مد ة لمسافرين على متنها 

 ت المركبة عن الط يران نتيجة عيوب ميكانيكية أو وظيفي ة. ة الجوية أو البحرية، أو إذا أوقففي المركب

 

 الّشروط

 الرحالت منظ م قبلمن  والمقدم لكم الرحلة مسار في المحد د اإلبحار أو اإلقالع تاريخ من التأخير فترة حتسبتُ  .1

 . الناقل أو السياحية

 قلالن   خطوط أو الجوي ة الخطوط من خط ي تأكيد على حصولكم عن فضالً  المسار، لذلك وفقاً  دخولكم تسجيل يترت ب .2

 . ذلك وراء الكامن والسبب التأخير فترة فيه ذكريُ  المسؤولين وكالئها أو البحري

 

 االستثناءات المنطبقة على هذا القسم )فضالً عن االستثناءات العاّمة( 

 لن نقوم بتغطية ما يلي: 

فر، منظ مي  من سبيل المثالأ. النفقات التي يمكنكم تحصيلها من مصدر آخر )على  الخطوط الجوية، الشرطة، وكالء الس 

ياحي ة أو الفنادق(  الرحالت الس 

 ساعًة.  12عويض التأخير الذي ال يتخط ى ب. مطالبات ت

 

 . النّقود واألمتعة الّشخصيّة6

تلفت 
ُ
 دفع لكم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة. م أو نقودكم أثناء الر حلة، يُ أمتعتكفي حال ُفقدت أو أ

 

 الّشروط

لدى فقدان أمتعتكم، ينبغي عليكم إخبار الناقل مباشرًة والحصول على تأكيد خطي من قبله يفيد عن طول المد ة التي كانت أ. 

ل تفيد بفقدان األمتعة ومن أمتعتكم مفقودًة خاللها. وباإلضافة إلى ذلك، يترتب عليكم الحصول على موافقة خطية من الناق

 غير الممكن تعق بها. 

 ب. تغطية المجوهرات واألغراض الثمينة وأي غرض آخر مذكورة في جدول الوثيقة. 

 

 االستثناءات المنطبقة على هذا القسم )فضالً عن االستثناءات العاّمة( 

 لن نقوم بتغطية التالي: 

 مصادرتها من قبل الجمارك أو مسؤولي السلطات أو الهيئات المحل ية.أ. تأخ ر وصول أمتعتكم أو احتجازها أو 
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 ب. مطالبات التعويض المتعلقة بأكسسوارات المركبات أو المراكب. 

 : الناتجة عما يليت. الخسائر أو األضرار 

  ،  أو التدهور التدريجي؛  ، األوضاع الجوي ة والمناخي ةالبلى واإلستعمال، الطفيلية الحشراتالعث 

 األعطال الميكانيكي ة أو الكهربائي ة، أو 

  أي عملي ة تنظيف، إصالح، ترميم أو تغيير 

يشكل جزًء من الذي تعرض للتلف أو الفقد  كون فيها الجزء، والتي يلمجموعة ما اإلجماليةلقيمة لث. أكثر من النسبة المعقولة 

 مجموعة. من ثنائي أو زوج 

 بسبب األخطاء أو اإلغفال أثناء المعامالت.  إنقاصهاتخفيض قيمة العملة أو ج. 

رطة ونغح. الخسائر التي لم تبل    24أو وكالئهم المسؤولين خالل فترة  خطوط الن قل البحريأو  الخطوط الجوي ةأو  عنها الش 

 من اكتشافكم للخسارة والتي لم تحصلوا على تقرير خط ي بشأنها.  ساعة

فرأو  الشرطة أو الخطوط الجويةمن صدر آخر )على سبيل المثال خ. النفقات التي يمكنكم تحصيلها من م منظ مي  أو وكالء الس 

ياحي ة أو الفنادق(  الرحالت الس 

 صندوق مغلق. دون مراقبة، إال  إذا كان الغرض المفقود موضوعاً في داخل من د. الخسائر المترت بة عن المركبات 

 ر. تحط م المعد ات الرياضي ة أثناء استخدامها، أو فقدان أو تلف الدراجة الهوائي ة أو أي معد ات مستأجرة. 

 

 . جوازات الّسفر7

نفقات الدفع لكم لغاية المبلغ المذكور في جدول الوثيقة الستبداله، باإلضافة إلى جواز سفركم أثناء الر حلة،  يُ في حال فقدتم 

هذا المبلغ فقط في سنقوم بسداد إلمارات العربي ة المت حدة. ا دولة فيلتي تتكب دونها أثناء وجودكم اسفر واإلقامة المعقولة لل

أبلغتم أقرب سفارة ما إن اكتشفتم فقدان جواز سفركم، وحصلتم على تقرير خط ي منها يؤك د الفقدان. وعندما ال تحتاجون حال 

 . إقامتكماظ به في خزنة أو صندوق األمانات إذا ما كان متاحاً في مكان إلى جواز سفركم، يترتب عليكم االحتف

 

 االستثناءات المنطبقة على هذا القسم

ركة مسؤولةً  رطة  ال تكون الش  لم  ولكن عنهاساعًة، أو التي أبلغتم الشرطة  24في خالل  عنهاعن أي خسارة لم تبلغوا الش 

 تحصلوا على تقرير خط ي بشأنها. 

 

 المغامرة ضاتريا. 8

تغط ي هذه الوثيقة أيضاً النفقات المتعل قة بالحوادث أو اإلصابات أثناء مشاركتكم في أي نشاط خطر، استكشاف الكهوف، 

باستخدام  تسل ق الجبال أو الص خور مع المرشدين أو باستخدام الحبال، اكتشاف المغاور، القفز المظلي الحر ، القفز المظلي  

راعي، الغوص إلى قعر البحر بخوذة الغطس وخراطيم الهواء، المطاطي الحبل، القفز بالباراشوت ، ركوب المنطاد، الط يران الش 

سواء أكانت مهني ًة ظ مة ، أو أي رياضات منالسير على األقدام، والتسابق من أي نوع كان غير الرالي الفنون القتالي ة، وسباق

 أو ضمن رعاية.

 تنطيق هذه التغطية فقط إذا ما قمتم باختيارها وتّم ذكرها في جدول الوثيقة. 

 

 الّشروط

 واستخدام معد ات السالمة المالئمة والموصى بها المة للنشاط الذي تودون ممارستهيترت ب عليكم ات باع قواعد الس ،

 إذا ما كان ذلك منطبقاً. 

   حلة. النشاط الهدف األساسي من الر   يشك ليجب أال 

  ما.  بطولةأو  منافسةيجب أال  يكون النشاط جزًء من 
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 الّشروط العاّمة المنطبقة على الوثيقة كاملةً 
 

ركة مسؤول نل  أو مترت بة بشكل مباشر أو غير مباشر عن التالي:  بسببهذه الوثيقة  ضمنأي مطالبة  عن تسديدة تكون الش 

بيهة بالحرب )سواء أكانت الحرب معلنًة أم ال(، الحرب الحرب، الغزو، أعمال العدو، األعمال  .1 العدائية أو األعمال الش 

غب أو االضطراب المدني.  األهلية، الثورة، التمر د، االنقالب العسكري أو اغتصاب للسلطة، أعمال الش 

 .األعمال اإلرهابي ة .2

 .عاقالً أم مجنوناً( الشخصاإلصابات الذاتي ة المتعم دة، االنتحار أو محاولة االنتحار )سواء أكان  .3

 .أي عمل إجرامي ترتكبونه .4

 .مسبقاً  موجودةأي نفقات مترت بة عن حالة  .5

احدة أكثر من حالة ترحيل أو إجالء طارئة واحدة )حيث تعيدكم الشركة إلى بلدكم األم ( كل سنة ألي حالة طبية و .6

 تعانون منها خالل مد ة الوثيقة. 

بشكل خط ي ولم تقم شركة "أسيست أميركا"  مسبقاً توافق عليها  مأي نفقات وتكاليف ال تغط يها الشركة ول .7

بإعدادها. وتجدر اإلشارة إلى أن ذلك ال ينطبق على اإلجالء الطبي الطارئ من المناطق النائية أو غير المطو رة عندما 

واصل مع شركة "أسيست أميركا" مسبقاً حيث يمكن توق ع أن يؤدي أي تأخير بشكل معقول إلى فقدان ال يمكنكم الت

 الحياة أو أذى لكم.

 أي حدث يحصل قبل الوقت الذي تكونون فيه في بلدكم األم  أو بلد إقامتكم االعتيادي. .8

 مة مسبقاً عانيتم منها قبل هذه الوثيقة. النفقات المترت بة عن الراحة واالستجمام عقب وقوع حادث، عاهة أو حالة قائ .9

 أي عالج أو نفقات متعل قة بالوالدة، اإلجهاض أو الحمل.  .10

 مشاركتكم في نشاطات خطرة.  ناتجة عنالن فقات المتعل قة بأي حادث أو إصابة  .11

 النفقات المتعل قة باألمراض العاطفي ة، العقلي ة أو النفسي ة.  .12

لذاتي ة المتعم دة، االنتحار، االدمان على المخد رات أو سوء استخدامها، اإلدمان على النفقات المتعل قة باإلصابات ا .13

 الكحول، واألمراض المنتقلة جنسياً. 

)االيدز( أو أي مرض أو حالة متعل قة بفيروس نقص المناعة  ةنقص المناعة المكتسب الن فقات المتعل قة بمتالزمة .14

 المكتسبة.

مسافرين على خطوط جوي ة مقر رة أو  كونكمافرين على أي نوع من الرحالت، باستثناء النفقات المتعل قة بكونكم مس .15

 طائرات مستأجرة مرخ ص لها على مسار محد د. 

 النفقات المتعل قة بارتكاب أو محاولة ارتكاب فعل غير مشروع.  .16

يوازي الممارسات الطبي ة المعياري ة النفقات المتعل قة بالعالج المطب ق أو الموصوف من قبل ممارس طبي غير مخو ل وال  .17

 في البلد الذي تتلق ون فيه العالج.

أي دولة، أو المشاركة في في شرطة الالنفقات الناتجة عن مشاركتكم في الخدمة الفعلي ة للقو ات المسل حة أو  .18

غب، الحرب )سواء أكانت الحرب معلنًة أم ال(، الغزو، أعمال العدو، األعمال العدائي ة، الحرب األ هلي ة، التمر د، أعمال الش 

 الث ورة، أو العصيان. 

 .ةالضروري الفحوصاتالدخول إلى المستشفى للتشخيص أو  .19

 .الدخول إلى المستشفىالطب ي والتي ال تتطل ب  التقييمأي استشارة للعالج أو  .20

طالق أو تهديد أي سالح أو إ أو بشكل مباشر عن اإلشعاع أو الت فاعل الن ووي، ويتضم ن استخدام الناشئةالن فقات  .21

النفقات المسب بة أو المساهمة  (على سبيل المثال ال الحصر) ،جهاز نووي أو عوامل بيولوجي ة أو كيمائي ة، بما في ذلك

 بأي شكل في عمل إرهابي أو حرب. 

 عالج أو جراحة األسنان والل ثة. .22

 . ذات العالقة بالعمل الحوادث عن المترت بة قاتالن ف .23

 

 هذه الوثيقةتعديل 
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 سواًء بالوعد أو بقبول أي إلتزام أو بيان أو معلومة ليست واردة في هذه الوثيقة.

 

 تاريخ سريان الوثيقة
على قيد الحياة وبصحة  كم بينما أنتمالوثيقة حيز التنفيذ فقط لدى تسديد القسط االعتيادي األول ولدى تسليمها لتدخل هذه 

 . لمستحقة وسنوات الوثيقة ومواعيدهاالوثيقة لتحديد تواريخ األقساط ا جدولجيدة. ويستخدم تاريخ سريان المفعول الوارد في 
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 تسديد األقساط
المعتمد، أو في مكاتب محددة  الرئيسيالضرائب المنطبقة إلى الشركة في مقرها  أو الطوابع كلفة تدفع األقساط بما فيها

إال   ة تقديم الطلب على الوثيقةاستمارطريقة الدفع في  تحديد. ويتم من قبلنا معتمدينال تحصيل الديون أخرى، أو لدى وكالء

 . التغييرالمنطبقة في وقت األنظمة  بسبب غير ذلكتم تإذا 

شركة رفض جزء من المبلغ المدفوع لل ويحقالوثيقة.  جدولويجدر باألقساط أن تساوي أو تتعدى المعدل األدنى المحدد في 

 حد  القبول األقصى للشركة. عدىتفي حال 

  .نامن قبلوموقعاً المعتمد الشركة  نموذجال يعتبر أي ايصال دفع أو تأكيد صالحاً ما لم يكن مطبوعاً على 

 ألقساط. لأو فاتورة  إخطارإن الشركة غير ملزمة بإصدار 

 

 هذه الوثيقة  إنهاء
 التالي: الشروط من في حال توافر شرط تتوقف التغطية ضمن هذه الوثيقة 

 .75 الـ سن   تبلغون عندما (أ

 الوثيقة حامل وفاة حال في (ب

 .الوثيقة هذه بإلغاء تقومون عندما (ت

 تاريخ االنتهاء المحدد(.في حال انتهاء هذه الوثيقة )في  (ث

 . الوثيقة هذه في واألحكام الشروط من أي خرق لدى (ج

 .القسط تسديد عدم لدى (ح

 . الوثيقة هذه مد ة وخالل قبل لكذو نطلبها، التي المعلومات إعطائنا عن عجزتم أو خاطئة بمعلومات أفدتم حال في (خ

 

 المذكورة أعاله، ال يحق لحامل الوثيقة استرداد أي قسط . شروطالهذه الوثيقة ألي من  تم إنهاءفي حال 

 واألحكام أو عدم االمتثال لهاالشروط  أي من عند مخالفةهذه الوثيقة إنهاء خطياً، يمكننا  إخطاراً وطالما أن  الشركة ترسل لكم 

  .من قبلكم

 

 العملة 
 الوثيقة.  جدولتخضع جميع المستحقات في هذه الوثيقة للعملة المذكورة في 

 

   مطالباتالتسوية 
. لدى تسوية المطالبة، تأخذ الشركة بعين االعتبار الظروف فعالبل غ عنها بشكل سريع، عادل والم المطالباتتتعامل الشركة مع 

 ستقومكانت مطالبتكم صالحة، و في حال ألحكام والمقتضيات الخاص ة بهذه الوثيقة. وا شروطلل وفقاً والمعلومات المقد مة 

ركة   التعويض بأسرع وقت ممكن. مبلغ  بسدادالش 

 

 الفحص
ركة أن تسأل ممثليها الطبي ين يجوز لل. 1  متى يكون ذلك ضرورياً.  القيام بفحصكمش 

. في حال قمتم أو أي من األفراد بالنيابة عنكم بارتكاب عملي ة احتيال، يجوز للشركة إلغاء هذه الوثيقة والخدمات الموف رة 2

 ضمنها بشكل تلقائي. 

 

 والقانون المنطبق المختصة المحاكم
ر تنف ذ وتحد د  رشاداتاإلمع القوانين واألحكام و والمسؤوليات الناتجة عنها بما يتناسب والواجباتهذه الوثيقة والحقوق  وتفس 

اإلمارات  دولة في هيئة التأمين ،ال الحصر المثالعلى سبيل ، مارات العربية المتحدة، بما في ذلكدولة اإل ذات الص لة في

تأدية . وفي حال حدوث أي تغيير في القوانين واألحكام والممارسات واألعراف، ما يؤثر في مقدرة الشركة على العربية المت حدة

 . إعالمكم أوالً ، وذلك بعد على نحو يعكس ذلك التغيير عملها بموجب هذه الوثيقة، قد تعد ل الشركة الوثيقة
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 اإلمارات العربية المتحدة. دولة في المختصة إلى المحاكم الوثيقة  وتحال جميع الخالفات التي قد تنشأ عن هذه

يؤثر على لن ذه الوثيقة )أو تأخرنا في ممارسته( فإن ذلك سوف في حال لم نمارس أي حق أو إجراء تصحيحي وارد في ه

أي حق أو إجراء تصحيحي منا بممارسة الحق أو على اإلجراء التصحيحي أو على أي إجراء آخر لم نتمكن من إنفاذه. وفي حال ق

التصحيحي آخر وارد في هذه من كل واحد منهما، فإن هذه الممارسة لن تمنعنا من ممارسة باقي الحق أو اإلجراء  أو أي جزء

 الوثيقة.

 

 تقديم المطالبةكيفية 
أو على   7254RAKI ( 800( التاليالرقم  ىاالتصال بشركة راك للتأمين عل يجب، ضمن هذه الوثيقة المطالبة بتعويض لدى

  lifeclaims@rakinsurance.com البريد االلكتروني:

 

 مطالبتكمإبالغنا ب 15-1

 ضمن هذهمغط ى ال الحدث( يوماً من تاريخ وقوع 30فترة ثالثين ) يجب أن تقد م المطالبة إلى الشركة بشكل خط ي خالل

 الوثيقة.

ر بشركة لل تم التوضيحد ال يبطل الطلب إذا في الوقت المحد  المطالبة بالتعويض ( إن عدم التمكن من أ أنه تم إبالغها حالما تيس 

 (المتعلق بهذه المطالبةاً تقويمياً من تاريخ وقوع الحدث ( يوم90وفي خالل فترة تسعين )) ذلك

 رقم الوثيقة وتاريخ الحدث المؤمن وتوقيته.يترت ب على المطالبة أن تضم   (ب

 

 مستندات طلب التعويض 15-2

 .المطالبة تلك تقديم المستندات الالزمة لدعمنكم الشركة بذلك وتطلب م، تقر المطالبة بالتعويض( عند استالم أ

 .الذي تحد ده، ووفقاً للشكل الخاص ة تكمالشركة على نفقتكون الدالئل التي تطلبها ب( 
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 الّشروط العاّمة
 

 األهلية 16-1

 عاماً. 75والـ  18بين الـ  مقدم الطلب أم يتراوح عمرينبغي 

 المنافع اإلجمالي ة 16-2

 لن تكون المنافع اإلجمالي ة من هذه الوثيقة أكبر من المبلغ الكلي المذكور في جدول الوثيقة. 

 التغطية الجغرافية 16-3

 اإلمارات العربية المتحدة.دولة في قامتكم إذا كان محل إ تعتبر التغطية صالحةً 

 إبالغ الشركة 16-4

وقوع الحدث ( يوماً من تاريخ 90في أقرب وقت ممكن، وفي مهلة ال تتعدى فترة التسعين )مطالبة يجدر إبالغ الشركة بأي 

 المغط ى.

 السجالت الطبية 16-5

تعلقة بطلب التعويض أو بالشروط السابقة عند طلب الطبيب الميجدر توفير السجالت الطبية والملحوظات والمراسالت 

بقدر ما دعت الحاجة  تكمويسمح للطبيب المستشار أو المستشارين بمعاينالمستشار المعين من الشركة أو النائب عنها. 

 . مطالبتكموذلك لدراسة 

بالصالحية  ، اإلداريين والمندوبين )كمزو دي الرعاية الصحي ة والشركات المساعدة وما إلى هنالك(للشركةلهذا الغرض، يسمح 

ختبر والصيدلية م) كالمستشفى والمزو د رعاية صحي ة بية من أي الط المشوراتالمطلقة بالوصول إلى المعلومات والمستندات و

ويسمح بالحصول على نسخات عن المستندات الطبية واستخدامها كيفما  ،شركة تأمين أو ضامنأو أي ...(  والطبيب المعالج

 الحفاظ على السرية.وأن تتعامل الشركة مع هذه المستندات بني ة حسنة  ةطيدعت الحاجة شر

 حتيال وحجب المعلوماتاال 16-6

منحنا أي معلومات متعل قة بهذه الوثيقة )سواء في استمارتكم أو لدى تقديم المطالبة(، أم بعن غير قصد في حال فشلتم 

أن كم أفدتم من دون دراية بمعلومات ضال ة أو احتيالي ة، ال تصبح هذه الوثيقة باطلًة. أم ا إذا أفدتم عمداً بمعلومات خاطئة أو 

الوثيقة صالحًة وتسقط حقوقكم بالمطالبة ضمن هذه الوثيقة. وتجدر اإلشارة صر حتم قصداً بمعلومات احتيالي ة أو مغلوطة، ال تعود 

اإلقامة أو السفر إلى الخارج إال  إذا ما ورد عكس ذلك. وال يمكن االعتراض نوع العمل أو إلى أن هذه الوثيقة ال تضع أي قيود على 

 أو جرى تحويرها. لشركة ا هاطلبت التيعلى هذه الوثيقة إال  إذا لم يتم  اإلفادة بالمعلومات 

 اللغة المعتمدة 16-7

الصادرة إلى النسخة  االستناد، يتم بين الن سختينجود أي تعارض في حال ووهذه الوثيقة باللغتين العربية واالنكليزية.  تصدر

 العربية من الوثيقة. باللغة 

 الفائدة واألمانة والدين والرهن واإلحالة 16-8

 المنافع المدرجة فيها.  تجاهال يمس  هذه الوثيقة أي تهم مالي ة أو قانوني ة تواجهونها، وال يتم  دفع أي فوائد 

 زنامةوالر 16-9

 في هذه الوثيقة إلى التقويم الغريغوري. يستند التوقيت والتاريخ

 اإلبالغ  16-10

 أو بواسطة بريد مسجل أو  بالفاكس ويتم تسليمه بالي دال تتعرف الشركة على أي إبالغ أو بيان إال  إذا كان بشكل خطي 

 ( بإرساله أو بعثه.ايصال استالمولديكم إثبات )ك

 إبالغ الشركة مباشرًة عن أي تغيير في العنوان أو في معلومات أخرى.وتكمن مسؤولي تكم في 
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ركة ع بعدم استالم التذرنكم يمك وال  . العنوانبتغيير  تموهاإال  إذا بل غأي إشعار أو بيان من الش 

 كمواجبات 16-11

 أحد شروطها وأحكامها.  تم خرقلن يتم  دفع أي تعويض بموجب هذه الوثيقة إذا 

 المنافع 16-12

 الوثيقة وأحكامها األخرى المت صلة بالمنافع.يتم  تسديد المنافع كافًة بموجب هذه الوثيقة باالعتماد على المفاهيم وكافة شروط 

 ولدى دفع التعويض بموجب هذه الوثيقة، يمكن للشركة أن تقتطع منه أي قسط لم يتم  تسديده.
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 العاّمة األحكام
 

 تعويض للغيرالطلبات  17-1

للغير )كأي  المتوج بة حقوقال، ولكن ذلك ال يمس  يعمل بموجب شروطهاال يحق ألي فرد ال يشكل طرفاً في هذه الوثيقة أن 

  أعمال قمتم بها( ناتجة عنبًة ضد كم نتيجة تكب د خسارة يقد م مطالآخر فرد 

روط تطبيق 17-2  الش 

 أو مطبقاً، تبقى الشروط األخرى )أو أي جزٍء منها( مطبقة.  أو غير شرعي إذا أصبح أي شرط أو جزء من الشرط غير صالح

 الحلول 17-3

القيام بجميع األعمال واألشياء التي قد تكون ضرورية أو مطلوبة من قبلنا السماح لنا ب)على نفقة الشركة(  معليكيتوجب 

بشأن أي حق و/أو أي إجراء تصحيحي و/أو الحصول على تعويض و/أو أي الحصول على أي مساعدة من قبل أطراف أخرى 

أو التي تم أو يمكن أن يتم الحصول عليها كن أن تكون من حقنا )باستثناء المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة( والتي تكون أو يم

وفقاً لهذه الوثيقة سواء كانت أو أصبحت هذه األعمال أو للخسارة أو الضرر كم الخاص بإحالتها إلينا الحقاً لسداد مبلغ التعويض 

 األشياء ضرورية أو مطلوبة قبل القيام بالتعويض من قبلنا أو بعده. 

  المطالباتالدفاع عن  17-4

 يحق للشركة أن:

  باسمكم؛ و مطالبة مقد مةأي  والدفاع عن المسؤولية في إدارة وتسويةكامل تتحم ل 

 الشركة بموجب هذه الوثيقة. حقوق أو حقوقكم لتعزيزأي إجراء قانوني تعتبره ضرورياً  اتخاذ 

 طلبات التعويض االحتيالية 17-5

(، من حيث المبلغ أو أي صدد آخر) ةأو كاذب ةزائف اأنهبوهو على يقين  بتقديم مطالبة كمأي فرد بالنيابة عن قام أو قمتمإذا 

  مباشرًة. الوثيقة إبطالحق لنا المطالبة ويسنقوم برفض 

 بند العقوبات 17-6

إلى عقوبة أو حظر أو قيد  الشركةعر ض تأو تزويد أي منفعة تعويض عن دفع أي  تغطية وال تكون مسؤولةن الشركة الال تؤم  

أو بموجب القوانين واألحكام الخاصة بالعقوبات التجارية واالقتصادية والصادرة عن اإلتحاد األوروبي  بموجب قرارات األمم المتحدة

مارس الشركة األخرى حيث تأو الواليات  البلدانوواإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية 

 .أعمالها

 تأمين آخر  17-7

 مع الشركة. الداخلي تأمين واحدة للسفرأكثر من وثيقة  ال يمكنكم إبرام


