TRAVEL INSURANCE
GENERAL CONDITIONS

Welcome to Arabia Insurance ٍS.A.L.
Thank You for choosing Us for Your Travel Insurance. You are now covered
by one of the leading insurance companies in the Middle East. This Policy
is specially designed to provide You with the finest coverage. You’ll find in
this booklet a detailed wording of Our Travel Insurance Policy. It lists all the
general conditions and explains what is covered. It also guides You on how to
make a claim should You need to.
Please take a moment and go through it thoroughly. Make sure You understand
Your coverage, rights and responsibilities. Do not hesitate to contact Our call
center or one of Our branches. We are happy to take You through each of the
points. Please keep this document in a safe place for future reference. It is
proof of Our dedication to give You the best protection possible.
TI/GC/2020 V.3

Thank You once again for choosing Arabia Insurance and have a good day.

This policy is for residents of the country of issuance for travel outside of country of issuance.

This policy does not cover claims relating to pre-existing medical conditions.

Important Telephone Numbers
Customer Services: UAE + 971 42708705
24-Hr Emergency Medical Assistance: UAE +971 42708702
Travel Claims: UAE +971 42708705

Important Note Related to Medical Expenses:
For all claims related medical expenses where your medical fees are likely to exceed US $250, You
must obtain our pre-approval by contacting Allianz Travel 24-hour emergency medical services at
+97142708702 or email international_dept@nextcarehealth.com
This policy is now including the COVID-19 cover under Emergency Medical and Associated Expenses.

Important Note

Contact should always be made with the 24-hr emergency medical assistance line if you are hospitalized
or where medical costs are likely to exceed US$ 250. Failure to do so may mean that you will not receive
the correct level of treatment or your claim may not be paid.
This policy is now including the COVID19 cover under Emergency Medical and Associated Expenses.
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PART 1. INTRODUCTION
Thank You for choosing ARABIA INSURANCE COMPANY SAL for your Travel Insurance. This Policy is specially
designed to provide You and your family with a simple and comprehensive coverage for You during your trip and
much more.
You will find in this booklet the wording of Your Travel Insurance. It tells You what is covered and what is not, as well
as the terms and conditions which apply.
On receipt of Your Policy
To ensure that Your Policy gives You the protection You need, We recommend that You read it carefully in conjunction
with the attached Certificate of Insurance and return it immediately to be amended if any details are incorrect.
The Certificate of Insurance speciﬁes the cover You have selected; it is Your evidence of insurance and may be
required in the event of a claim.
Operation of Cover
We will provide insurance within the terms of this Policy for the plan specified in the Certificate of Insurance.
This Policy, and the Certificate of Insurance should be read together and form the contract of insurance.
Keeping us informed
It is important You let Us know immediately of changes affecting the information you have provided us with.
Changes will only take effect after We have agreed and issued an endorsement to the Policy.
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PART 2. SUMMARY OF COVER “ROYAL” POLICY
The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

LIMIT
EXCESS
BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Section 1: Cancellation or curtailment charges
Trip Cancellation &/or Curtailment
$5,000
$75
Section 2: Emergency Medical & associated expenses (including being diagnosed with COVID-19)
Emergency Medical Expenses with below sub
$700,000
N/A
limits:
N/A
Repatriation of Remains
$10,000
Dental
$ 200 / tooth (Max $1,000)
$30
Evacuation in case of medical emergency/
Unlimited
N/A
Repatriation
Accommodation expenses of close relatives
$80 per person per day
N/A
or travelling companions (in case of
(Max 400$)
hospitalization over 48 hours)

Transportation & accommodation expenses
in case you are hospitalized for more than
5 days
Expenses in case of minor child left alone
Accommodation costs related to COVID-19
quarantine: if diagnosed with COVID-19
Funeral Expenses
Section 3: Loss of travel documents
Loss of travel documents
Section 4: Delayed personal possessions
Delayed Personal Possessions
Section 5: Personal Possessions
Personal Possessions (including Luggage)
Valuables (including laptop)
Section 6: Delayed Departure
Delayed Departure
Section 7: Missed Departure
Missed Departure
Section 8: Personal Money
Personal Money
Section 9: Legal Assistance/Hijack/Bail Bond
Legal assistance
Bail Bond
Hijack
Section 10: Missed Event
Missed Event
Section 11: Mugging
Mugging

1x return economy ticket and $80
per day for accommodation

N/A

1x economy ticket home or 1x
return ticket for close relative
Up to $100 per day (Max 14 days)

N/A

$5,000

N/A

$750

N/A

50$ per hour up to
a maximum of $500

4 hours

$2,500
$750

N/A
10% of amount claimed

50$ per hour up to
a maximum of $500

6 hours

$500

6 hours

$200

10% of amount claimed

$5000
$10,000
$250 per hour up to
a maximum of $10,000

N/A
N/A
4 hours

$400

N/A

$100

N/A

N/A
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Section 12: Credit Card Fraud
Credit Card Fraud

$1,000

$100

Section 13: Missed Connection
Missed Connection

$500

$50

Section 14: Travel Assistance Services
General information services
Urgent Message relay
Indication for Local Medical Specialist

Available
Available
Available

N/A
N/A
N/A

Section 15: Personal Accident/Personal Liability
Death (including common carrier)
Permanent loss of sight or limb
Permanent total disablement
Personal Liability

$50,000
$25,000
$50,000
$700,000

N/A
N/A
N/A
N/A

SUMMARY OF COVER “ELITE” POLICY
The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

LIMIT
EXCESS
BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Section 1: Cancellation or curtailment charges
Trip Cancellation &/or Curtailment
$2,000
$40
Section 2: Emergency Medical & associated expenses (including being diagnosed with COVID-19)
Emergency Medical Expenses with below sub
$300,000
$30 ($75 USA & Canada)
limits:
N/A
Repatriation of Remains
$5,000
Dental
$ 100 / tooth (Max $1,000)
$30
Evacuation in case of medical emergency/
Unlimited
N/A
Repatriation
Accommodation expenses of close relatives
$50 per person per day
N/A
or travelling companions (in case of
(Max 250$)
hospitalization over 48 hours)

Transportation & accommodation expenses
in case you are hospitalized for more than
5 days
Expenses in case of minor child left alone
Accommodation costs related to COVID-19
quarantine: if diagnosed with COVID-19

Funeral Expenses
Section 3: Loss of travel documents
Loss of travel documents
Section 4: Delayed personal possessions
Delayed Personal Possessions
Section 5: Personal Possessions
Personal Possessions (including Luggage)
Valuables (including laptop)
Section 6: Delayed Departure
Delayed Departure

1x return economy ticket and $50
per day for accommodation

N/A

1x economy ticket home or 1x
return ticket for close relative
Up to $100 per day (Max 14 days)

N/A

$2,500

N/A

$400

N/A

50$ per hour up to
a maximum of $250

4 hours

$1,000
$300

N/A
10% of amount claimed

50$ per hour up to
a maximum of $250

6 hours

N/A
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Section 7: Missed Departure
Missed Departure
Section 8: Personal Money
Personal Money
Section 9: Legal Assistance/Hijack/Bail Bond
Legal assistance
Bail Bond
Hijack
Section 10: Missed Event
Missed Event
Section 11: Mugging
Mugging
Section 12: Credit Card Fraud
Credit Card Fraud
Section 13: Missed Connection
Missed Connection

$250

6 hours

$200

10% of amount claimed

$2,500
$5,000
$125 per hour up to
a maximum of $5,000

N/A
N/A
4 hours

$200

N/A

N/A

N/A

$500

$100

$200

$50

Section 14: Travel Assistance Services
General information services
Urgent Message relay
Indication for Local Medical Specialist

Available
Available
Available

N/A
N/A
N/A

Section 15: Personal Accident/Personal Liability
Death (including common carrier)
Permanent loss of sight or limb
Permanent total disablement
Personal Liability

$30,000
$15,000
$30,000
$100,000

N/A
N/A
N/A
N/A

SUMMARY OF COVER “ESSENTIAL” POLICY
The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

LIMIT
BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Emergency Medical and associated expenses (including being diagnosed with COVID-19)
Emergency Medical Expenses
$50,000
Repatriation of Remains
$5,000
Dental
$ 50 / tooth (Max $200)
Evacuation in case of medical emergency/
Unlimited
Repatriation
Transportation and accommodation
1x return economy ticket and $30
expenses in case you are hospitalized for
per day for accommodation
more than 5 days
Expenses in case of minor child left alone
Accommodation costs related to COVID-19
quarantine: if diagnosed with COVID-19
Funeral Expenses
Loss of travel documents
Loss of travel documents

EXCESS

$30
N/A
N/A
N/A
N/A

1x economy ticket home or 1x
return ticket for close relative
Up to $100 per day (Max 14 days)

N/A

$2,500

N/A

$300

N/A

N/A
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Travel Assistance Services
General information services
Urgent Message relay
Indication for Local Medical Specialist
Personal Accident
Death (including common carrier)
Permanent loss of sight or limb
Permanent total disablement

Available
Available
Available

N/A
N/A
N/A

$15,000
$7,500
$15,000

N/A
N/A
N/A

SUMMARY OF COVER WINTER SPORTS RIDER
(100% ADDITIONAL PREMIUM)

The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Ski equipment
Delayed ski equipment
Ski hire
Ski pack

Piste closure

Avalanche and landslide

LIMIT

EXCESS

$300
$100
$35 per day up
to a maximum of $350
$300
$30 per day up
to a maximum of $300
$150

$50
No Excess
No Excess
$50
No Excess
No Excess

SUMMARY
OF COVER TERRORISM RIDER
(30% ADDITIONAL PREMIUM)
The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Terrorism

LIMIT

EXCESS

$50,000

Excess applicable to benefit
claimed for

SUMMARY OF COVER EXTREME ADVENTURE
SPORTS RIDER (150% ADDITIONAL PREMIUM)
The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Sports equipment
Delayed sports equipment
Hired sports equipment
Course fees in the event of cancellation

LIMIT

EXCESS

$300
$100
$35 per day up
to a maximum of $350
$100

$50
No Excess
No Excess
No Excess
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SUMMARY
OF COVER GOLF RIDER
(150% ADDITIONAL PREMIUM)
The following is only a summary of cover limits. You should read the rest of this policy for the full terms & conditions.

BENEFITS1 - CONTENTS
SECTION
Golf equipment
Golf equipment hire
Delayed golf equipment
Green fees

LIMIT

EXCESS

$400
$350
$200
$100

$75
$50
No Excess
No Excess

PART 3. IMPORTANT INFORMATION
Thank you for taking out travel insurance with Arabia Insurance Company S.A.L.
Your certificate of insurance shows the specific product you have chosen along with covers available, the people
who are covered, area of cover and any special terms or conditions that may apply.
Your policy does not cover everything. You should read this policy carefully to make sure it provides the cover you
need. In case you have any question, please contact Arabia Insurance Company S.A.L. at the addresses specified
at the end of this document.

The insurer

Your travel insurance is underwritten by Arabia Insurance Company S.A.L.

How your policy works

Your policy and certificate of insurance is an agreement between you, Arabia Insurance Company S.A.L. and us. We
will pay for any claim you make which is covered by this policy and happens during the period of insurance.
Unless specifically mentioned, the benefits and exclusions within each section apply to each person insured. Your
policy does not cover all possible events and expenses.
Certain words have a special meaning as shown under the heading ‘Definition of words’. These words have been
highlighted by the use of bold print throughout the policy document.

Telling us about relevant facts

At the time of taking out this insurance you must tell us about anything that may affect your cover, for example:
• The health of a close relative who is not travelling with you, but whose health may affect your journey or a
travelling companion (see under the heading ‘Health declaration and health exclusions’ of this policy); or
• Your redundancy.
If you are not sure whether something is relevant, you must tell us anyway. You should keep a record of any extra
information you give us. If you do not tell us about something that may be relevant, your cover may be refused and
we may not cover any related claims.
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Cancellation rights

Once the premium has been paid, your policy cannot be cancelled, since the cancellation cover under Section 1
begins immediately after purchase. However, the cancellation is subject to sole discretion of the insurance company.
Premium refunds are only considered for single trip cover; when you are unable to obtain the necessary visas. Please
notify the issuing agent within 48 hours of receiving your certificate of insurance or start date of the policy whichever
is the earlier and return all your documents along with a written rejection letter from the concerned embassy.
You should contact Arabia Insurance Company S.A.L. at the addresses specified at the end of this document.
No premium refund will be given if
• You or any other person insured have travelled during this 48-hour period;
• You have made a claim or intend to make a claim;
• You have annual multi-trip cover. However, the cancellation is subject to sole discretion of the insurance company.

Data protection

Information about your policy may be shared between us and Arabia Insurance Company S.A.L.
You should take note that the sensitive health and other information you provide will be used by Arabia Insurance
Company S.A.L, us, our representatives (if appropriate), other insurers and industry governing bodies and regulators
to process your policy, handle claims and prevent fraud. This may involve transferring information to other countries
(some of which may have limited or no data protection laws).
Your information will not be shared with third parties for marketing purposes. You have the right to access your
personal records.

Governing law

The policy will be governed by the law of the country of issuance as stated in the certificate of insurance.

Third party rights

This policy is intended solely for the benefit of you and us. Unless otherwise specifically provided, nothing in this
policy shall be constructed to create any duty to, or standard of care with reference to, or any liability to, any person
or entity not a party to this policy.

PART 4. DEFINITION OF WORDS
When the following words and phrases appear in the policy document or certificate of insurance they have the
meanings given below. These words are highlighted by the use of bold print.

Accident

An unexpected event caused by something external and visible, which results in physical bodily injury.

Accommodation Expenses

Additional hotel expenses following a covered event, except for all expenses related to food and beverages.

Area of cover

• Worldwide including - United States of America, Canada and the Caribbean
• Worldwide excluding - United States of America, Canada and the Caribbean

Beneficiary

Beneficiary will be the legal heirs of the person insured.
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Business associate

Any person in your home country that you work closely with, whose absence from work means that the director of
your business needs you to cancel or curtail your journey.

Certificate of insurance

The document issued by the insurer that is used to verify the existence of your Travel Insurance.

Close relative or family member

Your mother (in-law), father (in-law), step parent (in-law), sister (in-law), brother (in-law), wife, husband, fiancé, partner,
son (in-law), daughter (in-law), step child, foster child, grandparent or grandchild, uncle, aunt, step brother, step sister.

Departure point

The airport where your journey from your home country to your destination begins, and where the final part of your
journey back to your home country begins.

Doctor

A legally qualified doctor holding the necessary certification in the country in which they are currently practicing,
other than you or a close relative.

Emergency

Medical condition resulting from sickness or accident and requiring emergency hospital admission, and for which
delay in treatment beyond the next official working day could reasonably be expected to result in significant and
permanent impairment to the life, health, bodily functions and or organ of the person insured.

Epidemic

A contagious disease recognized by the World Health Organization (WHO) or an official government authority in your
country of residence or your trip destination.

Excess

The deduction we will make from the amount payable under this policy for each insured person, for each section,
for each claim incident.

Funeral expenses

Up to the amount shown in your certificate of insurance for reasonable cost, we will pay either the expenses of
transporting your body or ashes to your home or the expenses for your funeral expenses, in the place where you die
outside your home country.

Hijack

Means the unlawful seizure or wrongful exercise of control of an aircraft or sea vessel that you are travelling on as a
fare paying passenger.

Home

Your usual place of residence in the country where you live.

Insurer

Arabia Insurance Company S.A.L

Journey

A trip that takes place during the period of insurance which begins when you leave home or place of work (whichever
is later) and ends when you get back home, to a hospital or nursing home or place of work in your home country,
whichever is earlier.
• For single trip cover
- You will only be covered if you are aged 75 or under at the date your policy was issued.
- Trips within your home country are not covered.
- Any other trip which begins after you get back is not covered.
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• For annual multi-trip cover
- You will only be covered if you are aged 75 or under at the start date of your policy.
- Cover is for short trips of 90 days or less per trip only. There is absolutely no cover offered by this policy for
trips which are longer than the 90 days per trip, unless we agree otherwise in writing.
- Trips within your home country are not covered.

Medically Necessary

A service or treatment which is appropriate and consistent with diagnosis and which, in accordance with generally
accepted medical standards, could not have been omitted without adversely affecting the person insured’s condition
or the quality of medical care rendered.

Pandemic

An epidemic that is recognized as a pandemic by the World Health Organization (WHO) or an official government
authority in your country of residence or your trip destination

Period of insurance

• For single trip cover
- Cancellation cover begins from the issue date shown on your certificate of insurance and ends at the
beginning of your journey. The cover for all other sections starts at the beginning of your journey and
finishes at the end of your journey or at the expiry of your policy, whichever is earlier.
• For annual multi-trip cover
- Cancellation cover begins on the start date shown on your certificate of insurance or the date you
booked your journey, whichever is later and ends at the beginning of your journey. The cover for all other
sections starts at the beginning of your journey and finishes at the end of your journey or at the expiry of
your policy, whichever is earlier.
• For single trip and annual multi-trip cover
- The cover for all sections ends on the expiry date shown on your certificate of insurance, unless you
cannot finish your journey as planned because of death, injury or illness or there is a delay to the public
transport system that cannot be avoided. In these circumstances, we will extend cover free of charge until
you can reasonably finish your journey.

Personal Money

Means bank notes, currency notes and coins in current use, travelers’ and other checks, orders, phone cards, money
cards and credit/debit or pre-pay charge cards all held for private purposes.

Personal possessions

Each of your suitcases, trunks and similar containers (including their contents) and articles worn or carried by hand
(including your valuables).

Pre-Existing medical condition

A pre-existing condition means:
• An ongoing medical or dental treatment or dental condition of which you are aware or related complication you
have, or the symptoms of which you are aware
• A medical or dental condition that is currently being, or has been investigated, or treated by a health professional
(including dentist and chiropractor) prior to policy issuance.
• Any condition for which you take prescribed medicine or see a medical specialist.
• Any condition for which you have had surgery.

Quarantine

Mandatory confinement of a maximum of 14 days, intended to stop the spread of a contagious disease to which
Insured Person has been exposed.

Resident

A person, who is a Citizen or who has Resident Status in the country of issuance of policy and are travelling from and
returning to the country of issuance of policy.
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Ski equipment

This consists of skis, poles, boots, bindings, snowboards or ice skates.

Ski pack

Hired ski equipment, ski school fees and lift passes.

Travelling companion

Any person that has booked to travel with you on your journey.

Terrorism / Act of Terrorism

Terrorism is a loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in
connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other
sequence to the loss. An act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence and/
or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf or in connection with
any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the
intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public in fear.

Valuables

Jewellery, watches, items made of or containing precious metals or semi/precious stones, furs, binoculars,
telescopes, computer games, any kind of photographic, audio, video, computer, laptop, television, fax and phone
equipment, MP3 players, PDAs, electronic games, TVs and CDs, mini discs, DVDs, cartridges, video and audio tapes.

We, our, us

NEXtCARE and Allianz Global Assistance which administers the insurance on behalf of the insurer.

You, your, insured person

Each person shown on the certificate of insurance, for whom the appropriate premium has been paid.

PART 5. 24-HOUR EMERGENCY MEDICAL
		
ASSISTANCE
Please tell us immediately about any serious illness or accident abroad where you have to go into hospital or you may
have to return home early or extend your stay because of any illness or injury. If you are unable to do this because the
condition is life, limb, sight or organ threatening, you should contact us as soon as you can. You must also tell us if
your medical expenses are over US$250. If you are claiming for a minor illness or accident you should, where possible,
pay the costs and reclaim the money from us when you return. You can call 24 hours a day 365 days a year or email.

Phone UAE +971 4270 8702
Email international_dept@nextcarehealth.com
Please give us your name, age and your policy number. Say that you are insured with Arabia Insurance Company
S.A.L. Below are some of the ways the 24-hour emergency medical assistance service can help.

Confirmation of payment

We will contact hospitals or doctors abroad and guarantee to pay their fees, providing you have a valid claim.

Repatriation

If our medical advisers think it would be in your medical interests to bring you back to your home or to a hospital or
nursing home in your home country, you will normally be transferred by regular airline or road ambulance. Where
medically necessary in very serious or urgent cases, we will use an air ambulance. We will consult the treating
doctor and our medical advisers first. If you need to go home early, the treating doctor must provide a certificate
confirming that you are fit to travel. Without this the airline can refuse to carry any sick or injured person.
You can contact us at any time day or night. You will be answered by one of our experienced assistance coordinators
who you should give all relevant information to. Please make sure you have details of your policy before you call.
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PART 6. HEALTH DECLARATION & HEALTH
EXCLUSIONS
Exclusions relating to your health:
1. This policy does not cover claims related to pre-existing medical conditions. You will not be covered for any
directly or indirectly related claims (see note below) arising from the following if at the time of taking out this
policy or booking your journey (whichever is later), you:
a. are being prescribed regular medication;
b. have received treatment for or had a consultation with a doctor or hospital specialist for any medical
condition in the past 6 months;
c. are being referred to, treated by or under the care of a doctor or a hospital specialist;
d. are awaiting treatment or the results of any tests or investigations;
If we are unable to cover a medical condition, this will mean that any other person insured by us will not be
able to make a claim arising from the medical condition(s). This may even apply if the person with the medical
condition(s) purchases cover from another provider.
2. You will not be covered if you travel against the advice of a doctor or where you would have been if you had
sought their advice before beginning your journey.
3. You will not be covered if you know you will need medical treatment or consultation at any medical facility
during your journey.
4. You will not be covered for any directly or indirectly related claim if, before your journey, a doctor diagnosed
that you have a terminal condition.
5. You will not be covered if you were waiting for medical treatment or consultation at any medical facility or
were under investigation for a medical condition when your policy was issued.
6. You will not be covered if you are traveling specifically for the purpose of obtaining and / or receiving any
elective surgery, procedure or hospital treatment.
7.
You will not be covered for any directly or indirectly related claims arising from a congenital condition.
8. You will not be covered for any claim related to pregnancy, childbirth, abortion and all their consequences or
complications, not limited to: voluntary interruption of pregnancy, delivery, and miscarriage.
9. You will not be covered for any claims related to artificial insemination or any sterility treatment and
contraception expenses.
10. You will not be covered for any claim related to sexually transmitted diseases.
11. You will not be covered for thermal cure expenses, heliotherapy, physiotherapy, and aesthetic treatment.
12. You will not be covered for prosthesis expenses, equipment, implant as well as optical expenses, not used for
intraoperative conditions.
13. You are not covered for any vaccination expenses.
14. You will not be covered for any scientifically and medically non-recognized care or treatments.
15. You will not be covered for any treatment or care administered by a family member.
16. You are not covered for epilepsy or convulsions, from which you suffer, as well as any medical event which
diagnosis, symptoms or causes are of psychic, psychological or psychiatric nature.
17. You are not covered for cost related to tests and treatment of Obesity, weight reduction and nutrition related
illnesses.
Exclusions relating to the health of someone not insured under this policy, but whose health may affect your decision
whether to take or continue with your journey:
• You will not be covered for any directly or indirectly related claims (see note below) arising from the health of a
travelling companion, someone you were going to stay with, a close relative or a business associate if at the
time your policy was issued:
• You were aware they have been receiving medical treatment or consultation at any medical facility for a
medical condition in the last 12 months;
• You were aware they have been awaiting medical treatment or consultation at any medical facility or have
been under investigation for a medical condition;
• You were aware that a doctor had diagnosed them as having a terminal condition, or that their medical
condition was likely to get worse in the next 12 months.
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Note
Indirectly related claims

An indirectly related claim means a medical problem that is more likely to happen because of another medical
problem you already have. Sometimes these conditions can lead to the development of other conditions. For
example, if you:
• suffer from asthma, chronic obstructive pulmonary disease or other lung disease, you are more likely to get
a chest infection.
• have high blood pressure, high cholesterol or diabetes, you are more likely to have a heart attack or a stroke.
• have osteoporosis, you are more likely to break or fracture a bone.
• have or have had cancer, you are more likely to suffer from a secondary cancer.

Level of medical cover provided

This is not a private medical insurance policy and only gives cover for emergency medical treatment in the event
of accident or unexpected illness occurring during your journey.

PART 7. GENERAL EXCLUSIONS
The following exclusions apply to the whole of your policy:
We will not cover you for any claim arising from, or consisting of, the following:
1. A relevant fact that you knew about before you travelled, unless we agreed to it in writing.
2. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war is declared or not), civil war, civil commotion,
rebellion, revolution, insurrection, military force, coup d’état, terrorism, weapons of mass destruction.
3. Any epidemic or pandemic except as expressly covered under Emergency Medical and Associated Expenses.
4. You not following any suggestions or recommendations made by any government or other official authority
including the Foreign Commonwealth Office (FCO) during the period of insurance.
5. Your property being held, taken, destroyed or damaged under the order of any government or customs
officials.
6. Ionizing, radiation or radioactive contamination from nuclear fuel or nuclear waste or any risk from nuclear
equipment.
7. Any currency exchange rate changes.
8. You acting in an illegal or malicious way.
9. The effect of your alcohol, solvent or drug dependency or long-term abuse.
10. You being under the influence of alcohol, solvents or drugs, or doing anything as a result of using these
substances (except drugs prescribed by a doctor but not for the treatment of drug addiction).
11. You not enjoying your journey or not wanting to travel.
12. Any loss caused as a direct or indirect result of anything you are claiming for, for example loss of earnings,
unless it says differently in the policy.
13. You taking part in a sports or leisure activity that is not listed under ‘Standard sports and leisure activities’.
14. Claims relating to pregnancy or childbirth, where the pregnancy is more than 24 weeks at the beginning of
your journey or any consequences or complications, not limited to: voluntary interruption of pregnancy,
delivery and miscarriage.
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PART 8. CONDITIONS
The following conditions apply to the whole of your policy. Please read these carefully as we can only pay your claim
if you meet these:
1. You are a resident of the country of issuance of policy.
2. You have paid the appropriate premium for the area of cover you are intending to travel.
3. You take reasonable care to protect yourself and your property against accident, injury, loss and damage
and act as if you are not covered by this policy and to minimize any potential claim.
4. You have a valid certificate of insurance.
5. You accept that we will not extend the period of insurance if the original policy plus any extensions have
either ended, or you know you will be making a claim.
6. You contact us as soon as possible, but within 30 days of your return home, with full details of anything
that may result in a claim and give us all the information we ask for. Your claim will be considered
declined if you do not notify us of your intention to claim within 30 days of your return home. Please see
section ‘Making a claim’ for more information.
7. You accept that no alterations to the terms and conditions of the policy apply, unless we confirm them in
writing to you.
8. You are not aged 75 or over at the date your policy was issued.
We have the right to do the following:
1. Cancel the policy if you do not tell us about a relevant fact or if you tell us something that is not true,
which influences our decision as to whether cover can be offered or not. Depending on the
circumstances we may report the matter to the legal authorities.
2. Cancel the policy and make no payment if you, or anyone acting for you, make a claim under this policy
knowing it to be dishonest, intentionally exaggerated or fraudulent in any way, or if you give any false
declaration, deliberate mis-statement or fail to provide any relevant facts when applying for this insurance
or supporting your claim. We may in these instances report the matter to the legal authorities.
3. Only cover you for a journey where an appropriate certificate of insurance has been purchased & we shall
not issue a policy if you have already started your journey.
4. Take over and deal with, in your name, any claim you make under this policy.
5. Take legal action in your name (but at our expense) and ask you to give us details and fill in any, which will
help us to recover any payment we have made under this policy.
6. With your permission, get information from your medical records to help us or our representatives deal with
any claims. This could include a request for you to be medical examined for a post mortem to be carried
out in the event of your death. We will not give personal information about you to any other organization
without your specific agreement.
7. Send you home at any time during your journey if you are taken ill or injured. We will only do this if the
doctor treating you and our medical advisers agree. If there is a dispute, we will ask for an independent
medical opinion.
8. Not accept liability for costs incurred for repatriation or treatment if you refuse to follow advice from the
treating doctor and our medical advisers.
9. Not refund or transfer your premium if you decide to cancel the policy.
10. Not to pay any claim on this policy (except under the Personal Accident section) for any amount covered
by another insurance or by anyone or anywhere else, for example any amount you can get back from
private health insurance, any reciprocal health agreements, transport or accommodation provider, home
contents insurer or any other claim amount recovered by you. In these circumstances, we will only pay
our share of the claim.
11. If you cancel or cut short your journey all cover provided on your policy will be cancelled without
refunding your premium.
12. Ask you to pay us back any amount that we have paid to you which are not covered by this policy.
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PART 9. SPORTS & LEISURE ACTIVITIES
Standard sports & leisure activities
• The following activities are covered at no extra premium:

Abseiling, archery, athletics, ballooning - hot air (organized pleasure rides only), banana boating, baseball,
basketball, big-foot skiing, bungee jumping (once only), canoeing (close to shoreline only), climbing wall, cricket,
cross country skiing, cycle touring (no more than 16 days), cycling (nonprofessional and not main mode of transport),
deep sea fishing, dry slope skiing, football or soccer (children’s club in resort only), Frisbee, glacier skiing, golf, high
diving (platform only and up to 10 meters), high rope activities, hiking or trekking or walking (up to 15 miles a day
and up to 4000m), hockey (under 16’s using plastic sticks), hockey and street hockey (wearing pads and helmets),
kayaking (close to shoreline only), kickers and sliders, marathon running or triathlon (non-professional), monoskiing,
mountain biking (on road), off-piste skiing or snowboarding (as long as you are skiing within the ski area boundaries of
a recognized ski resort and following ski patrol guidelines), parascending or parasailing (over water), pony trekking,
rap jumping, ringos, roller skating or roller blading (wearing pads and helmets), rowing, safari trekking in a vehicle
(organized tour up to 16 days), safari trekking on foot (organised tour up to 16 days), sand dune boarding or surfing
or skiing, scuba diving to 30m, skateboarding, skiing, sledging, sledging or sleighing (pulled by dogs or horses or
reindeer as a passenger), snorkeling, snow tubing, snowblading, snowboarding, surfing, tug of war, volley ball, wakeboarding (no cover for ramps, water-skiing (no cover for jumping), white water rafting (up to grade 3 river), ziptrekking (including over snow) and zorbing.

• The following activities are also covered however, cover under ‘Section 15 - Personal liability’ does not
apply.

Camel riding, catamaran sailing, clay pigeon shooting, dinghy sailing, elephant riding, go karting, jet boating, jet
skiing, paint-balling, quad biking, riffle range shooting, sailing (if qualified in territorial waters only), shooting, ski
doing, small bore target shooting, snow mobiling, yachting (if qualified in territorial waters only).

Category ‘X’ sports and leisure activities
• Your policy does not provide any cover for the following activities:

Base jumping, black water rafting, bouldering, boxing, canyoning, cat-skiing, cave tubing or cave diving, caving or
pot holing, fencing, flying (except passengers in licensed passenger carrying aircraft), free mountaineering, gliding
(no cover for crewing or piloting), hang gliding, high diving (over 5 metres), hunting (fox or drag), hydrospeeding, kite
surfing, martial arts, micro lighting, motor rallying or motor sport (all types on land or water), motorbike scrambling
or dirt biking (and any other off road motorbiking), mountaineering (using ropes or guides), parachuting, paragliding,
paragliding or parapenting, parascending or parasailing (over land), pot holing or caving, riding on a luge, river
bugging, rock climbing, rodeo, shark diving (in cage), skeleton sledding, ski acrobatics, ski jumping, ski racing, ski
stunting , ski-flying, sky diving or sky surfing, snowcat skiing, water ski jumping, white water canoeing, white water
sledging.
There is also no cover for:
• taking part in a sporting activity where the organizers guidelines have not been followed;
• any professional sporting activity;
• any kind of racing, except racing on foot; or
• any kind of manual work.
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PART 10. MAKING A CLAIM
To claim please contact us or Arabia Insurance Company S.A.L. at the addresses specified at the end of this
document.
You should fill in the form and send it to us within 30 days of your return home with all the information and documents
we ask for. Failure to provide the required information within 30 days of your return home will result in a claim denial.
It is essential that you provide us with as much details as possible to enable us to handle your claim quickly. Please
keep photocopies of all information you send us.
You will need to obtain some information about your claim while you are away. Below is a list of the documents we
will need in order to deal with your claim.

For all claims

• Your original journey booking invoice(s) and travel documents showing the dates and times of travel.
• Original receipts and accounts for all out-of-pocket expenses you have to pay.
• Original bills or invoices you are asked to pay.
• Details of any other insurance you may have that may cover the same loss, such as household or private medical.
• As much evidence as possible to support your claim.

Cancellation or curtailment

• If you need to curtail your journey contact our 24-hour emergency medical assistance immediately to get our prior
agreement.
• Original cancellation invoice(s) detailing all cancellation charges incurred.
• For claims relating to illness or injury, a medical certificate should be completed by the treating doctor. A certified
copy of the death certificate is required in the event of death.
• If your claim results from any other circumstances, please provide evidence of these circumstances

Medical expenses

• Always contact our 24-hour emergency medical assistance when you are hospitalized (including being diagnosed
with COVID-19) except as expressly covered under Emergency Medical and Associated Expenses
, require repatriation or where medical fees are likely to exceed US$ 250.
• Medical evidence from the treating doctor to confirm the illness or injury and treatment given including hospital
admission and discharge dates, if this applies.
• If you are advised by a doctor at your resort that you cannot go on your pre-booked excursions because of medical
reasons, you should obtain a medical certificate from them confirming this.

Loss of Travel Documents

• Written confirmation from the Consulate where the loss happened detailing the date of loss, notification of loss and
replacement together with a written report from the police.

For loss or damage in transit claims, including delayed personal possessions

• Please obtain a Property Irregularity Report (PIR) from the airline or a carrier’s report from the rail company, shipping
line or their handling agent. This should be done within 7 days of the delay / loss / damage. You have 21 days to write
to the airline confirming details of essential replacement items purchased.

Personal possessions

• Report the theft, damage or loss to the police within 24 hours of discovery and ask them for a written police report.
• If appropriate, you should also report the theft, damage or loss to your courier or hotel / apartment manager and
ask for a written report.
• Original receipts, vouchers or other suitable evidence of purchase / ownership / value for lost, stolen or damaged
personal possessions.
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• Keep any damaged items as we may need to inspect them. If we make a payment, or we replace an item, the item
will then belong to us.
• Obtain an estimate for repair for all damaged items.

Personal accident

• Detailed account of the circumstances surrounding the event, including photographs and video evidence (if this
applies).
• Medical evidence from the treating doctor to confirm the extent of the injury and treatment given, including hospital
admission / discharge.
• Full details of any witnesses, providing written statements where available.
• A certified copy of the death certificate if this applies.

Missed departure

• Detailed account of the circumstances causing you to miss your departure together with supporting evidence from
the public transport provider or accident / breakdown authority attending the private vehicle you were travelling in.

Delayed Departure

• Written confirmation from the airline, rail company, shipping line or their handling agent of the scheduled and actual
departure times and why the departure was delayed.

Personal liability

• A detailed account of the circumstances surrounding the claim, including photographs and video evidence (if this
applies).
• Any writ, summons or other correspondence received from any third party. Please note that you should not admit
liability, offer to make any payment or correspond with any third party without our written consent.
• Full details of any witnesses, providing written statements where available

Mugging

• Original copy of the police report, stating among others the location, date and precise time of the assault.
• Copy of bank statement showing the time and amount withdrawn.
• Any other document the Insurer considers necessary for the validation of the claim and indemnity assessment.

Loss of credit / debit card

• Report the theft or loss to the police within 24 hours of discovery and ask them for a written police report.
• Written confirmation from your card issuer showing that you had cancelled the card as soon as the loss or theft was
discovered.
• Original card statement showing the fraudulent transactions made.

Missed Event

• Your original unused event ticket.
• Where appropriate travel tickets showing the dates and times of travel.
• Details of any other insurance you may have that may cover the same loss.
• As much evidence as possible to support your claim.
• For claims relating to illness or injury a medical certificate will need to be completed by the treating doctor.
• A certified copy of the death certificate is required in the event of death.
• If your claim results from any other circumstances, please provide evidence of these circumstances.
• If the transport you are using to get to the venue is delayed and you miss the event, a detailed account of the
circumstances causing you to miss your event together with supporting evidence from the public transport provider
or accident / breakdown authority attending the private vehicle you were travelling in.

Winter sports
Ski pack

• Medical evidence from the treating doctor to confirm the illness or injury and treatment given including hospital
admission / discharge if this applies.
• If you are advised by a doctor at your resort that you cannot take part in your pre-booked ski activities because of
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medical reasons, you should obtain a medical certificate from them confirming this.

Ski equipment and delayed ski equipment

• All appropriate evidence requested under the heading ‘Personal possessions’ in this section.
• All hire receipts and luggage labels / tags.
• A written report from your airline or other carrier if your ski equipment is delayed or misdirected.

Piste / avalanche closure

• Written confirmation from your tour operator, the local piste authority or ski lift operator
• Confirming the reason for the closure and duration.

Golf
Please phone (UAE) +971 4270 8735 and ask for a claim form or write to: Golf Subscription Insurance claims
department, NEXtCARE Claims Management LLC – NEXtCARE, Eiffel Building 2, Umm Al Sheif Rd, Jumeirah, P.O. Box
80864 Dubai UAE or email golfsubs@nextcarehealth.com giving your name number and details of the claim.
You should fill in the form and send it to us as soon as possible with all the information and documents we ask for. It
is essential that you provide us with as much detail as possible to enable us to handle your claim quickly. Please keep
photocopies of all information you send us.
Below is a list of the documents we will need in order to deal with your claim.

For all claims
• An official letter from the golf club of which you are a member notifying that your annual golf membership is
cancelled or postponed for the specified period of time indicated by your claim.
• Copy of your passport and visa page (if a visa holder).
• As much evidence as possible to support your claim.
• Details of any other insurance you may have that may cover the same loss.

PART 11. MAKING A COMPLAINT
We aim to provide you with a first class policy and service. However, there may be times when you feel we have not
done so. If this is the case, please tell us about it so that we can do our best to solve the problem. If you make a
complaint your legal rights will not be affected.
In the first instance, please contact Arabia Insurance Company S.A.L. at the addresses specified at the end of this
document.
Please supply us with your name, address, policy number and claim number where applicable and enclose copies of
relevant correspondence as this will help us to deal with your complaint, in the shortest possible time.
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PART 12. BENEFITS
SECTION 1: CANCELLATION OR CURTAILMENT CHARGES

If you think you may have to cut your journey short (curtail), we must be told immediately - see under the heading
‘24-hour emergency medical assistance’ for more information.

WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance for your part of unused personal accommodation,
transport charges and other travel expenses which there is a contract to pay that cannot be recovered from anywhere
else.
We will provide this cover in the following necessary and unavoidable circumstances:

Cancellation

If you cancel your journey before it begins because one of the following happens:
• The death, serious injury or serious illness of you, someone you were going to stay with, a travelling
companion, or a close relative or business associate of you.
• You or a travelling companion is needed by the police following a burglary, or damage caused by serious fire,
storm, flood, explosion, subsidence, vandalism, fallen trees, impact by aircraft or vehicle at your home or their
home or usual place of business in your home country.

Curtailment

You cut your journey short (curtail) after it has begun because of one of the following:
• Anything mentioned in cancellation.
• You are injured or ill and are in hospital for the rest of your journey.
Note
We will calculate interruption claims from the date it is necessary for you to return to your home country
or the date you are hospitalized as an in-patient, for the rest of your journey. We will pay unused personal
accommodation and other travel expenses based on each 24-hour period you have lost. If you need to be
repatriated, we will not refund the cost of your unused return travel tickets. We will put the value of these
tickets towards the extra transport costs we have to pay.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
Under Cancellation and Curtailment

An excess of the amount shown in your certificate of insurance.
Any condition stated under ‘Health declaration and health exclusions’.
More than the lowest market value of equivalent accommodation, transport charges and other travel
expenses, if payment was made using frequent flyer points, air miles, loyalty card points, redeemable
vouchers or another similar scheme.
•
Anything caused by:
		
- You not having the correct passport or visa;
		
- Your carriers’ refusal to allow you to travel for whatever reason;
		
- Any restriction caused by the law of any country or people enforcing these laws;
		
- Bankruptcy or liquidation of the company providing your transport or accommodation, their
		
agents or any person acting for you;
		
- Anything the company providing your transport or accommodation, their agents, any person
		
acting for you or your conference organizer is responsible for;
		
- Your vehicle being stolen or breaking down;
		
- You not wanting to travel or not enjoying your journey;
		
- Riot, civil commotion, strike or lock-out;
		
- You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger-carrying
		
aircraft);
•
•
•
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- Your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save
another person’s life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing
from one balcony to another;
- The death of any pet or animal;
- The withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or
permanently), on which you are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or
order of any government, civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar
authority in any country.

Under Cancellation

• Any extra cancellation charges, because you did not tell the company providing your transport or
accommodation, their agents or any person acting for you, as soon as you knew you had to cancel.
• Financial circumstances or unemployment, except caused by redundancy which you find out about
after the date your policy or travel tickets for your journey were bought (whichever is the later).

Under Curtailment

• Cutting short your journey unless we have agreed.
• Any costs when you do not get a medical certificate (from the doctor who treated you in the place
where you were staying) which says it was necessary for you to come home because of death, injury or
illness. Our medical advisers must have agreed with the reason and that you were fit to travel.
• The cost of your original pre-booked tickets if you have not used them and we have paid extra transport
costs.
• You travelling on a motorcycle, unless the rider holds an appropriate valid license and all insured
persons are wearing crash helmets.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

SECTION 2: EMERGENCY MEDICAL AND ASSOCIATED EXPENSES (INCLUDING BEING
DIAGNOSED WITH COVID-19)
If you are taken into hospital or you think you may have to come home early or extend your journey because of illness
or accident, or if your medical expenses are over US$ 250 we must be told immediately - see under the heading ‘24hour emergency medical assistance’ for more information.

WHAT YOU ARE COVERED FOR
•

We will pay you or your Personal Representatives for the following necessary and unforeseen
emergency expenses if you die, are injured, have an accident or are taken ill during your journey
(including being diagnosed with COVID-19).
It is mandatory to contact us on the number provided in the policy as soon as possible in case you tested
positive for COVID-19. Your expenses will only be settled directly with the hospital, clinic or other medical
facility. If you pay, you will not be able to claim these expenses later. Services which have not been
organized by us will not be reimbursed or paid

•

Up to the amount shown in your certificate of insurance for reasonable fees or charges you incur for
Treatment (Medical, surgical, medication costs, hospital, nursing home or nursing services outside your
home country) and for the below:

Repatriation of remains

Up to the amount shown in your certificate of insurance for the cost of transporting the body of the person insured
to their home.

Dental

Covered Up to the amount shown in your certificate of insurance for emergency dental treatment to relieve the
sudden pain. The dental cover is also applicable if treatment is required due to accident, illness or injury within the
scope of this section.
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Evacuation in case of medical emergency/Repatriation

Expenses for your return home or your transportation to the nearest medical facility or the most suitable health
center to provide the required care for your health condition. You may be accompanied by a medical professional if
deemed medically necessary by us.

Accommodation expenses of close relatives or travelling companions

We will pay the reasonable accommodation expenses of your accompanying close relatives or travelling
companions to stay with you if you are hospitalized for more than 48 hours.

Transportation and accommodation expenses in case you are hospitalized for more than 5 days

We will pay the reasonable transportation costs (an economy return ticket) and accommodation expenses for one
close relative to travel and stay at your bedside.

Expenses in case of minor child left alone

In case you are hospitalized for more than 48 hours and no adult close relatives are accompanying you, we shall either
arrange for a one-way ticket for the minor child to return home via an authorized escort or for a close relative living in
your home country to travel to you and take responsibility for the minor child and return to your home country.

Accommodation costs related to covid-19 quarantine

If you are placed in individual quarantine during the trip by order or other requirement of a government, public
authority, or travel supplier based on a positive COVID-19 epidemic/pandemic test. This does not include any
quarantine that applies generally or broadly to some or all of a population, vessel, or geographical area, or that
applies based on where you are traveling to, from, or through.
We will cover your accommodation costs on direct billing, up to the amount limits stated in the summary of cover

Funeral expenses

Up to the amount shown in your certificate of insurance for reasonable cost of transporting your body or ashes to
your home or we will pay up to the amount shown in your certificate of insurance for your funeral expenses, in the
place where you die outside your home country.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

An excess of the amount shown in your certificate of insurance.
The cost of replacing any medication you were using when you began your journey.
Any condition stated under ‘Health declaration and health exclusions’.
Extra transport and accommodation costs which are of a higher standard to those already used on
your journey, unless we agree.
Anything caused by:
- You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger carrying aircraft);
- your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save
another person’s life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing from one
balcony to another;
- you travelling on a motorcycle, unless the rider holds an appropriate valid license and all insured
persons are wearing crash helmets;
Any costs incurred 12 months after the date of your death, injury or illness.
Any costs for taxi fares.
Telephone calls (including mobile calls) except calls made to us in case of emergency, which will be
reimbursed upon submission of evidence in the form of a statement or bill and up to a maximum of
US$ 50 in total.
Services or treatments you receive within your home country.
Services or treatments you receive which the doctor in attendance and we think can wait until you get
back to your home country.
Medical costs over US$ 250, in-patient treatment or repatriation costs which we have not authorized.
The extra costs of having a single or private room in a hospital or nursing home.
The cost of all treatments which are not directly related to the illness or injury that caused the claim.
Your burial or cremation within your home country.
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•
•
•

Replacing or repairing false teeth or artificial teeth (such as crowns).
Dental work involving the use of precious metals.
COVID 19
- You must not have travelled against your home country’s government advice or against local authority
advice at your trip destination.
- The care must be medically necessary.
- This coverage will not pay for any care provided after your coverage ends.
- This coverage will not pay for non-emergency care or services.
- Any test cost related to COVID-19 (PCR or else) is not covered.

•

The consequences
- of exposure to chemical agents of a combat gas type
- of exposure to incapacitating agents,
- of exposure to neurotoxic agents or -agents with residual neurotoxic effects which require a quarantine
period or specific preventive or monitoring measures by the local and/or national health authorities of the
country in which you are staying.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 3: Loss of Travel Documents
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay for the following travel documents if they are lost, stolen or destroyed on your journey.
Passport
• Costs for issuing a temporary passport
Up to the amount shown in your certificate of insurance for the cost of extra transport, accommodation
and administration costs you have to pay to get a temporary passport to enable you to return to your
home country.
Visas
• Costs for issuing a temporary visa
Up to the amount shown in your certificate of insurance for the cost of extra transport, accommodation
and administration costs you have to pay to get a temporary visa to enable you to return to your home
country.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 4: Delayed Personal Possessions
WHAT YOU ARE COVERED FOR

Up to the amount shown in your certificate of insurance in total for essential replacement items, if your personal
possessions (this does not include valuables) are temporarily lost or stolen on your outward journey for more than
4 hours from when you arrived at your destination.
Note
You must send us the receipts for anything that you buy. If the items are permanently lost. we will take any
amount that you are due to be paid under this section from the final claim settlement under the Personal
Possessions - section 5
WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
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Section 5: Personal possessions
WHAT YOU ARE COVERED FOR

Up to the amount shown in your certificate of insurance if your personal possessions are damaged, stolen, lost or
destroyed on your journey.
We will pay for your single, paired or set of valuables whether jointly owned or not, as defined in the definition and
specified in the summary of the cover.
Note
It will be our decision to pay either:
• The cost of repairing your items;
• To replace your belongings with equivalent items; or
• The cost of replacing your items. An amount for wear, tear and loss of value will be deducted.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR

An excess of the amount shown in your certificate of insurance.
More than the part of the pair or set that is stolen, lost or destroyed.
Breakage of or damage to sports equipment while it is being used, fragile articles, audio, video, 		
computer, laptop, television, fax and phone equipment.
•
Loss or damage due to the climate, wear and tear, loss in value, process of cleaning, moths or vermin.
•
The cost of replacing or repairing false teeth.
•
Any claim for mobile phones.
•
Loss or theft of, or damage to, the following:
		
- Items for which you are unable to provide a receipt or other proof of purchase.
		
- Goods which deteriorate, bottles or cartons, and any damage caused by these items or their
		
contents.
		
- Valuables left in a motor vehicle.
		
- Valuables carried in suitcases, trunks or similar containers unless they are on your person or
		
carried by you.
		
- Valuables unless they are on your person or locked in a safe or safety deposit box (if one is
		
available) or locked in the accommodation you are using on your journey.
		
- Contact or corneal lenses, unless following fire or theft.
		
- Bonds, share certificates, guarantees or documents of any kind.
		
- Personal possessions unless they are on your person, locked in the accommodation you are
		
using on your journey or they are out of sight in the locked boot or covered luggage area of a
		
locked motor vehicle (no cover for valuables).
•
•
•

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 6: Delayed Departure
WHAT YOU ARE COVERED FOR

Compensation of the amount shown in your certificate of insurance if the flight, train or sea going vessel you are
booked on is delayed at its departure point by more than 6 hours from the time shown in your travel itinerary (plans)
because of:
•
a serious fire, storm or flood damage to the departure point;
•
Industrial action;
•
Bad weather;
•
Mechanical breakdown of the international train or sea vessel or
•
The grounding of the aircraft due to a mechanical or a structural defect.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•

Anything which is caused by you not checking in at the departure point when you should have done.
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•
•
•
•

Missed connections.
Compensation unless you get a letter from the airline giving the reason for the delay and showing the
scheduled departure time and the actual departure time of the flight.
Any delay caused by a riot, civil commotion, strike or industrial action which began or was announced
before your policy or travel tickets for your journey were bought (whichever is later).
The withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or
permanently), on which you are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of
any government, civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any
country.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 7: Missed departure
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay you up to the amount shown in your certificate of insurance for the cost of extra accommodation and
transport which you have to pay to get to your journey destination or back home because you are delayed by more
than 6 hours in getting to the departure point by the time shown in your travel itinerary (plans) because:
•
Public transport (including scheduled flights) does not run to its timetable; or
•
The vehicle you are travelling in has an accident or breaks down.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•

•
•

Any claim unless you:
- get a letter from the public transport provider (if this applies) confirming that the service did 		
not run on time
- get confirmation of the delay from the authority who went to the accident or breakdown (if this
applies) affecting the vehicle you were travelling in
- have allowed time in your travel plans for delays which are expected. Any delay caused by a
riot, civil commotion, strike or industrial action which began or was announced before your
policy or travel tickets for your journey were bought (whichever is later).
Failure of public transport caused by a riot, civil commotion, strike or industrial action which began or
was announced before you left home or where you could have reasonably made other travel 		
arrangements.
The withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or permanently),
on which you are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of any government,
civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any country.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 8: Personal Money
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay you up to the amounts shown in the certificate of insurance for the accidental loss of, theft of or damage
to personal money. We will also cover foreign currency during the 48 hours immediately before your departure on
the outward journey. The maximum we will pay you for bank notes, currency notes and coins is shown in certificate
of insurance

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•

The excess as shown in the certificate of insurance for each and every claim, per incident claimed for
Loss, theft of or damage to personal money if left unattended at any time (including in a vehicle, in
checked in luggage or while in the custody of a carrier, tour operator or public transport operator)
unless deposited in a hotel safe, safety deposit box or left in your locked accommodation.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
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Section 9: Legal Assistance/Hijack/Bail Bond
WHAT YOU ARE COVERED FOR

Under Legal assistance
We will reimburse the person insured up to the amount shown in your certificate of insurance for the necessary
incurred legal expenses in the event of false arrest or wrong detention by any Government or Foreign Power to the
person insured during the journey.
Under Bail bond
We will advance the person insured up to the amount shown in your certificate of insurance for the necessary
incurred bail bond required by judicial authorities to guarantee provisional release from custody following a
contravention or infringement of the person insured during your journey without willful intent or current statutory
and administrative provisions of the visited country. The amount advanced by us must be paid back within 30 days
of your return home.
Under Hijack
If you are prevented from reaching your scheduled destination as a result of hijack of the aircraft or ship in which you
are travelling we will pay you the amount shown in the certificate of insurance

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR

Any claim:
•
Not reported to us within 90 days after the event giving rise to the claim;
•
Involving legal action between members of the same household, a relative, a travelling companion,
or one of your employees;
•
Where another insurer or service provider has refused your claim or where there is a shortfall in the
cover they provide;
•
Against a travel agent, tour operator or carrier, us, the insurer, another person insured under this
policy or our agent.
•
Involving ransom money.
Any Legal costs:
•
For legal action that we have not agreed to;
•
If you withdraw from a claim without our agreement. If this occurs legal costs that we have paid must
be repaid to us and all legal costs will become your responsibility;
•
That cannot be recovered by us or you when you receive compensation. Any repayment will not be
more than half of the compensation you receive;
•
Awarded as a personal penalty against you (for example not complying with Court rules and protocols);
•
For bringing legal action in more than one country for the same event.
Claims as a result of:
•
Your involvement in drug or narcotic trafficking.
•
Your involvement in political movements
•
You intentionally not following the laws of the country you are in.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 10: Missed Event
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay you or your Personal Representatives up to the amount shown in your certificate of insurance but no
more than the face value of your event ticket that has been paid for and that cannot be recovered from anywhere else.
We will provide this cover if you are unable to attend the event because one of the following necessary and unavoidable
circumstances happens during the period of insurance:
•
The death, serious injury or serious illness of you or a relative;
•
You are needed by the police following a burglary, or damage caused by serious fire, storm, flood,
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•
•

explosion, subsidence, vandalism, fallen trees, impact by aircraft or vehicle at your home;
The public transport (including scheduled flights) that you are using to get you to the event venue does
not run to its timetable; or
The vehicle you are travelling in has an accident or breaks down or is delayed in a traffic jam for more
than 3 hours, when there is no alternative route available.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR

Anything caused by:
•
Cancellation, abandonment, postponement or relocation of the event by the artist, performer, 		
organizers or promoters of the event;
•
Bankruptcy or liquidation of the artist, performer, company organizing or promoting the event, their
agents or any person acting for you;
•
Anything the company providing your transport or accommodation, their agents, any person acting for
you or your conference organizer is responsible for;
•
You not wanting to travel or not enjoying the event;
•
You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger-carrying aircraft);
•
your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save another
person’s life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing from one balcony
to another;
•
The death of any pet or animal;
•
The withdrawal from service of an aircraft, cross-channel train or sea vessel (temporarily or permanently),
on which you are booked to travel, by the carrier or on the recommendation or order of any government,
civil aviation authority, port authority, rail authority or other similar authority in any country.
Any claim arising from, or consisting of, the following:
•
War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war is declared or not) civil war, civil commotion,
rebellion, revolution, insurrection, military force, coup d’état, terrorism, weapons of mass destruction;
•
Any epidemic or pandemic;
•
You not following any suggestions or recommendations made by any government or other official
during the period of insurance;
•
Ionizing radiation or radioactive contamination from nuclear fuel or nuclear waste or any risk from
nuclear equipment;
•
You acting in an illegal or malicious way;
•
Any loss caused as a direct or indirect result of anything you are claiming for, for example loss of
transport or accommodation costs that are not part of the event package, unless it says differently in
the policy.
Claims relating to:
•
Financial circumstances or work commitments;
•
Annual passes or season tickets;
•
Something that you knew about at the time of booking this insurance;
•
Event tickets purchased for business purposes;
•
Event tickets not purchased from Ticketscript Limited;
•
Event tickets that include transport or accommodation costs;
•
Delays or failure of public transport caused by strike or industrial action, which began or was announced
before you left home or where you could have reasonably made other travel arrangements.
Any claim unless you:
•
Get a letter from the public transport provider (if this applies) confirming that the service did not run
on time;
•
Get confirmation of the delay from the authority who went to the accident or breakdown (if this applies)
affecting the vehicle you were travelling in;
•
Have allowed time in your travel plans for delays which are expected.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
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Section 11: Mugging
WHAT YOU ARE COVERED FOR

In the event an Insured Person is violently assaulted or attacked while withdrawing funds from an automatic teller
machine (ATM) or within two (2) hours thereafter, the Company will reimburse, up to the amount shown in your
certificate of insurance, the amount of cash withdrawn and stolen.
Note
To be eligible to claim under this cover you must file a complaint with the competent police authorities within 48
hours of the mugging.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•
•

An intentional act on the part of the insured person or a close relative;
Loss occurring during time of War, civil commotion, insurrection, rebellion, revolution or terrorism or
Acts of God, nuclear reaction or radiation; or
Loss occurring as a consequence of any riot or confiscation by the authorities.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 12: Credit card fraud
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance for the transactions that are made fraudulently
by a third party using your credit or debit card after it has been stolen during your journey.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•

•
•
•
•
•
•

For an amount that can be recovered by someone or somewhere else;
Where you did not report the card as lost or stolen to the police and your credit / debit card company
as soon as you discovered it or within 24 hours, whichever is sooner.
For cash contained in the lost or stolen wallet;
For cards that have expired, been cancelled or withdrawn;
For any transaction made by another person insured, close relative or travelling companion.
Stolen cards which have been left unattended in a public place or in an unlocked vehicle.
For any person insured under the age of 18 years.
Theft by deception

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 13: Missed Connection
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay the benefit shown in the certificate of insurance if You missed Your Covered Trip departure due to
cancellation or delay for 6 or more hours of all regularly scheduled airline flights due to Inclement Weather or any
delay caused by a Common Carrier.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•

Circumstances which could have reasonably been anticipated.
Withdrawal from Service of an Aircraft or Sea Vessel on the recommendation of the Civil Aviation
Authority or port authority or any similar body in any country.
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Section 14: Travel Assistance Services
WHAT YOU ARE COVERED FOR

Under General Information Services
You requiring information about country you are visiting, or planning to visit (Currency, Transportation, …..)
Under Urgent Message Relay
We will transfer urgent messages to friends or relatives in your home country, to notify them of any death, injury or
illness suffered during your journey or if your return has been delayed.
Under Indication for local medical specialist
Upon request, we shall provide you with details of local medical, dental and specialist medical facility information
within the country you are travelling during your journey.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

Section 15: Personal Accident/Personal Liability
WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay you or your beneficiary one of the following amounts for an accident during your journey and leading
to total and permanent loss of sight, total and permanent loss of use of limb or permanent disablement or death,
within a year of its occurrence.
Death (including Common Carrier)
The amount shown in your certificate of insurance for death. (We will not pay more than 10% of the benefits shown
in your certificate of insurance if you are aged 16 or under at the time of the accident.)
Permanent loss of sight or limb
The amount shown in your certificate of insurance for total and permanent loss of sight in one or both eyes or total
and permanent loss of use of one or both hands or feet.
Permanent total disablement
The amount shown in your certificate of insurance for a permanent physical disability as a result of which there is
no paid work which you are able to do. (We will not pay any compensation if you are aged 16 or under or aged 65 or
over at the time of the accident.)
Note
Death benefit payments will be made to your Personal Representative.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•
•

Any condition stated under ‘Health declaration and health exclusions’.
Any claim arising more than one year after the original accident.
Anything caused by:
- Your sickness, disease or gradually occurring conditions, physical or mental condition that is gradually
getting worse unless shown on your certificate of insurance;
- You travelling in an aircraft (except as a passenger in a fully-licensed, passenger-carrying aircraft);
- Your suicide, self-injury or deliberately putting yourself at risk (unless you were trying to save ther
person´s life) for example swimming while under the influence of alcohol or climbing from one balcony
to another;
- You travelling on a motorcycle, unless the rider holds an appropriate valid license and all insured
persons are wearing crash helmets;
- We will not pay more than one of the benefits resulting from the same injury.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

30

Personal liability
If you are hiring a motorized or mechanical vehicle while on your journey you must make sure that you get the
necessary insurance from the hire company. We do not cover this under our policy.

WHAT YOU ARE COVERED FOR

We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance plus any other costs we agree to in writing that
relate to anything you cause during your journey for which you are legally liable and results in one of the following:
•
Bodily injury of any person.
•
Loss of or damage to property which you do not own and you or a close relative have not hired, loaned
or borrowed.
•
Loss of or damage to the accommodation you are using on your journey that does not belong to you or
a close relative.
Note
Inform us as soon as you or your Personal Representative are aware of a possible prosecution, inquest or fatal
injury which might lead to a claim under this section. Please do not negotiate, pay, settle, admit or deny any
liability to any third party without our written consent.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
•
•

An excess of the amount shown in your certificate of insurance.
Any liability for bodily injury or loss of or damage to property that comes under any of the following
categories:
- Something which is suffered by anyone employed by you or a close relative and is caused by the work
they are employed to do.
- Something which is caused by something you deliberately did or did not do.
- Something which is caused by your employment or employment of a close relative.
- Something which is caused by you using any firearm or weapon.
- Something which is caused by any animal you own, look after or control.
- Something which you agree to take responsibility for which you would not otherwise have been 		
responsible for.
- Any claim incident occurring in your home country.
- Any contractual liabilities.
- Any liability for bodily injury suffered by you, a close relative or travelling companion.
- Compensation or other costs caused by accidents arising from your ownership or possession of any
of the following:
• The use of any land or building except for the accommodation you are using on your journey.
• Motorized or mechanical vehicles and any trailers attached to them.
• Aircraft, motorized watercraft or sailing vessels.

Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

PART 13. RIDERS
Winter Sports rider

This section is only in force if the appropriate premium has been paid and shown on your certificate of insurance.

WHAT YOU ARE COVERED FOR

Ski pack
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance in total for your ski pack costs that have been
paid for and that cannot be recovered from anywhere else, if:
• You have to cancel or curtail your journey.
• You cannot ski because of an injury or illness during your journey.
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Delayed ski equipment
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance in total for the hire of alternative ski equipment
if yours is temporarily lost or stolen on your outward journey for more than 6 hours from when you arrived at your
destination.
Ski equipment
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance in total for your ski equipment (including ski
equipment you are legally liable for) and ski pass that is damaged, stolen, lost or destroyed on your journey.
There is also a single article limit of the amount shown in your certificate of insurance, whether jointly owned or not.
Ski hire
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance for the cost of hiring other ski equipment, in
the event they are lost, damaged, stolen or destroyed during your journey.
Note
It will be our decision to pay either:
• The cost of repairing your items;
• To replace your belongings with equivalent items; or
• The cost of replacing your items. An amount for wear, tear and loss of value will be deducted.

Piste closure
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance, if it is not possible for you to ski or snowboard
at your pre-booked ski resort, because the ski-lifts and ski-schools that you are due to use are closed as a result of
adverse weather conditions.
Avalanche and landslide
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance, for the extra travel and accommodation costs if
an avalanche or landslide delays the insured person‘s arrival at or departure from the booked resort for more than 12
hours.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR

Under Ski pack
•
Anything mentioned under the heading ‘WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR’ within Cancellation or
Curtailment charges - section 1.
•
Anything mentioned under the heading ‘WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR’ within Emergency
medical and associated expenses - section 2.
Under Ski equipment
•
Anything mentioned under the heading ‘WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR’within Personal
Possessions - section 5.
Under Piste closure
•
Any journey in your home country.
•
Any claim unless you have a letter from the ski-lift or ski-school operators giving the reason for closing
the piste and showing the number of days the piste was closed during your journey.
•
Compensation which you can get from your tour operator or anywhere else.
•
Costs if the ski-lifts or ski-schools in your pre-booked resort were closed when your policy or travel
tickets for your journey were issued, if this is less than 14 days before the beginning of your journey.
•
Any journey that takes place outside a recognized ski resort or the official resort opening dates.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.
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GOLF RIDERS

This section is only in force if the appropriate premium has been paid and shown on your certificate of insurance.

WHAT YOU ARE COVERED FOR
Golf Equipment
We will reimburse the insured person up to the maximum amount shown on the certificate of insurance, subject to
any excess, for the replacement cost of golf clubs, golf bags, non-motorized golf trolley and golf shoes owned or hired
by the insured person in the event they are accidentally lost, damaged or stolen during your journey.
Subject to the following provisions and limitations:
•
The maximum amount payable for hired golf equipment, which is lost, stolen or damaged, shall not
exceed 50% of the maximum amount shown on the certificate of insurance.
•
Per golf equipment limit shall not exceed 50% of the maximum amount shown on the e certificate of
insurance for any one article, pair, set or collection in respect of any one insured person.
•
We may, at our option, make payment, reinstate or repair subject to due allowance for wear and tear
and depreciation.
•
If any damaged article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with as if the
article has been lost.
Subject to the following exclusion(s):
•
Any loss or damage caused by general wear and tear, gradual deterioration, insects, vermin, corrosion,
rot, mildew, fungus, atmospheric conditions, the action of light, any process of heating, drying,
cleaning, dyeing, alteration or repair, scratching, denting, breakdown, misuse, faulty workmanship or
design, the use of faulty materials, or its resulting loss or damage.
•
Any loss or damage covered by any other insurance scheme or provided by another party for which the
insured person is not liable to pay and/or expenses already included in the cost of the scheduled journey.
•
The insured person fails to exercise reasonable care for the safety and supervision of his/her property.
•
Any claims arising from loss due to confiscation or requisition by customs or other officials or authorities.
•
Any unexplained loss or mysterious disappearance.
•
Any loss of or damage to property not being on the same public common carrier of the insured person,
or mailed or shipped separately.
•
Any loss of or damage whilst being shipped as freight or under a bill of lading.
•
Any loss or damage not substantiated by written confirmation from the public common carrier where
the loss or damage occurred in their custody.
•
Any loss not reported to the local police or proper authority within twenty four (24) hours of discovery
and such report is not obtained.
•
Any loss of, theft, or damage to property when it is left unattended in a public place or in motor vehicle.
Golf Equipement hire
We will pay the insured person a daily allowance up to the maximum amount shown on the certificate of insurance,
for the cost of hiring replacement golf clubs, in the event of the insured person’s golf equipment is lost, stolen or
damaged during the journey.
Subject to the following provisions and limitations:
•
Arising from the same cause or incidence, any loss claimed under the section ‘Golf equipment hire’
shall be deducted from the claim amount to be paid under the section ‘Golf Equipment’
Delayed golf equipment
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance in total for the hire of alternative golf clubs if
yours is temporarily lost or stolen on your outward journey for more than 6 hours from when you arrived at your
destination.
Green fees
We will reimburse the insured person up to the maximum amount shown on the certificate of insurance, for the
unused part of golf pack cost (if you have already paid and can’t get the money back) that the insured person has not
used, in the event of the following:
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•
•
•

Insured person falls ill or accidentally injured during the journey and not well enough to use the golf
pack.
Adverse weather conditions preventing the insured person from playing golf at a pre-booked course in
the planned destination.
A golf pack includes green fees and hiring golf equipment or tuition fees booked in advance.

Subject to the following provisions and limitations:
•
The insured person must obtain written confirmation from an appropriate authority confirming closure
of the golf course, if due to adverse weather conditions.
•
The insured person must obtain written confirmation from a qualified doctor.
Subject to the following exclusion(s):
•
Any loss or damage covered by any other insurance scheme or provided by another party for which the
insured person is not liable to pay and/or expenses already included in the cost of the scheduled journey.
•
Any claim if you take out this insurance within fourteen (14) days of going on the journey, unless you
booked the journey at the same time.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR

There is no cover for any insured person participating in any professional or semi-professional activities, competitive
events or tournaments.

EXTREME ADVENTURE SPORTS RIDER

This section is only in force if the appropriate premium has been paid and shown on your certificate of insurance.

WHAT YOU ARE COVERED FOR
Delayed sports equipment
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance in total for the hire of alternative sports
equipment if yours is temporarily lost or stolen on your outward journey for more than 6 hours from when you arrived
at your destination.
Sports equipment
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance in total for your sports equipment (including
sports equipment you are legally liable for) and course pass that is damaged, stolen, lost or destroyed on your
journey.
Hired sports equipment:
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance for the cost of hiring other sports equipment in
the event the sports equipment is lost, damaged, stolen or destroyed on your journey.
Note
It will be our decision to pay either:
• The cost of repairing your items;
• To replace your belongings with equivalent items; or
• The cost of replacing your items. An amount for wear, tear and loss of value will be deducted.
Course fees in the event of cancellation:
We will pay up to the amount shown in your certificate of insurance, if it is not possible for you to perform your
sport at your pre-booked facility, because the course that you are due to use is closed as a result of adverse weather
conditions.

WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR
Under Sports Equipment
•
Anything mentioned under the heading ‘WHAT YOU ARE NOT COVERED FOR’ within Personal Possessionssection 5.
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Under Course fees in the event of cancellation
•
Any journey in your home country.
•
Any claim unless you have a letter from the course operators giving the reason for closing the course
and showing the number of days the course was closed during your journey.
•
Compensation which you can get from your tour operator or anywhere else.
•
There is no cover for any insured person participating in any professional or semi-professional
activities, competitive events or tournaments.
•
This extension is valid if professionally organized, accompanied by a qualified guide, supervised at a
properly organized activity center and provided you wear appropriate safety equipment and take
appropriate safety precautions.
Please refer to Sections General exclusions, Conditions and Making a claim that also apply.

TERRORISM RIDER

This section is only in force if the appropriate premium has been paid and shown on your certificate of insurance.

WHAT YOU ARE COVERED FOR

Accidents and injury to the insured person as an innocent bystander by an act of terrorism. Under terrorism
extension, we will pay the insured person up to the maximum amount shown on the certificate of insurance, subject
to any excess, applicable to the relevant section the insured person is claiming under but not exceeding $50,000
per insured person.
Subject to the following provisions and limitations:
•
•
•
•
•

This extension shall not be applicable to the Essential product.
We shall not be liable for any consequence of any act of terrorism involving the release or threat of
release of germ disease or other chemical or biological contagions or contaminants, including, the use
of or threat of use of any nuclear device or radioactive substance;
Our maximum liability for the same insured person shall not exceed an aggregate limit of $50,000 for
any one insurance period;
Valid claim as per the terms and conditions applicable to the relevant section(s) of this policy;
Terrorism extension shall not be applicable to Legal assistance, Bail bond, Hijack & Personal liability;
• The premiums and benefits for this option may be changed at any time by agreement between the insured
person and us. This may be done as needed to reflect conditions, which in the opinion of the insured
person or us, change the terrorism risk;
• Terrorism extension shall not be applicable to nationals in their country of origin.
• The geographical scope for terrorism extension following any suggestions or recommendations made by
any government or other official authority including the Foreign Commonwealth Office (FCO) during the
period of insurance.
• We reserve the right to change the rate for this optional benefit by seven (7) days written notice maile to
the insured person at the last address s have on record.
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PART 14. COMPANY OFFICES
Arabia Offices
Lebanon

Arabia Insurance Company s.a.l. – Paid up capital L.L. 51,000,000,000 – Commercial
Court Register 1889 – Insurance Register 2, dated 11/9/1956 – Subject to Decree 9812 of
4/5/1968 MOF # 4976

Ain Mreisseh
Tripoli		
Chtaura		

(961-1) 360 889/893
(961-6) 440 974		
(961-8) 545 210		

Fax: 360 071
Fax: 440 974
Fax: 545 310

arabia-lebanon@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.lb@arabiainsurance.com

United Arab Emirates Arabia Insurance Company s.a.l. - Foreign Company - Paid up Capital L.L. 51,000,000,000Commercial Register no.41691 Dubai - Commercial Register no.21159 Sharjah - Trade
License no. 201756 Dubai - Trade License no. 12903 Sharjah - Trade License no. CN-1001344
Abu Dhabi - Trade License no. CN-1002574 Al Ain - Subject to UAE Federal Law no.6/2007
- Insurance Authority no.20
Dubai		
(971-4) 228 0022		
Fax: 227 0022
Sharjah		
(971-6) 517 1666		
Fax: 517 1667
arabia-uae@arabiainsurance.com
Abu Dhabi		
(971-2) 674 4700		
Fax: 674 5700
For claims:
Al Ain		
(971-3) 764 1196		
Fax: 764 3785
P&CClaims.UAE@arabiainsurance.com
Bahrain

Manama		
Kuwait

Kuwait		
Qatar

Doha		

Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000Commercial Court Register 532-1 – Regulated by Central Bank of Bahrain - Insurance
License No: OI/004, dated 10/05/1961
arabia-bahrain@arabiainsurance.com
For claims:
(973-17) 211 174		
Fax: 213 985
P&CClaims.Bn@arabiainsurance.com
Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000
– Commercial Register No. 44 Kuwait - Subject to Insurance Companies and Agents Law
No. 24/1961 - Insurance License No. 7 - General Agents: Mohamed Abdul Rahman Al Bahar
Est.
arabia-kuwait@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Kw@arabiainsurance.com
(965) 2262 1041		
Fax: 2265 9492
Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000
– Registered in the Lebanese Commercial Court under No: 1889 –Commercial Registration
no: 347 - Licensed by Qatar Central Bank License no: 1966/4, in accordance with the
provisions of the QCB Law and the Financial Institutions Regulations issued by law number
13 for the year 2012.
arabia-qatar@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Qt@arabiainsurance.com
(974) 4442 2682		
Fax: 4444 6487
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بوليصة السفر
الشروط العامة

مرحبا ً بكم يف �رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .

�ش��كرا ً الختي��ارك ��شركة الت�أم�ين العربي��ة لت�أم�ين ح��وادث ال�س��فر� .أن��ت الآن
مغط��ى وم�ؤم��ن م��ن قب��ل �إح��دى �أه��م ��شركات الت�أم�ين يف ال��شرق الأو�س��ط .يف
الواق��ع� ,إن وثيق��ة الت�أم�ين ه��ذه م�صمم��ة خ�صي�ص��ا لتزوي��دك ب�أف�ض��ل تغطي��ة.
�س��تجد يف ه��ذا الكتي��ب ��شرحا ً مف�ص�لا ً لوثيق��ة ت�أم�ين حماي��ة ح��وادث ال�س��فر.
وه��ذا الكتي��ب ي��شرح ويف�ص��ل ال��شروط العام��ة للإ�ش�تراك والتغطي��ة .كم��ا
ي��شرح الكتي��ب كيفي��ة تق��دمي مطالب��ة� ،إذا ا�س��تدعت احلاج��ة.
بتمع��ن ك��ي تع��ي م��ا ه��ي
نرج��و �أن ت�أخ��ذ دقيق��ة م��ن وقت��ك لتق��ر�أ ه��ذا الكتي��ب
ّ
تفا�صي��ل التغطي��ة يف وثيق��ة الت�أم�ين وم��ا ه��ي حقوق��ك وم�س���ؤولياتك .ال ت�تردد
بالتوا�ص��ل معن��ا عل��ى مرك��ز االت�ص��ال ل��دى ال��شركة �أو الإت�ص��ال عل��ى �أح��د �أرق��ام
ف��روع ��شركة الت�أم�ين العربي��ة .فنح��ن وب��كل ��سرور �سن�س��اعدك ون��شرح ل��ك
ال��شروط والنق��اط التف�صيل��ة للبولي�ص��ة.
ونرج��و من��ك الإحتف��اظ به��ذه الوثيق��ة يف م��كان �آم��ن للإ�س��تعانة به��ا يف
امل�س��تقبل لأنه��ا دلي��ل عل��ى تعهدن��ا بت�أم�ين �أف�ض��ل تغطي��ة ممكن��ة.
�شكرًا لك مرة �أخرى على اختيارك الت�أمني العربية وكل يوم و�أنت بخري.

هذه البولي�صة خم�ص�صة للأ�شخا�ص املقيمني يف بلد �إ�صدار البولي�صة ل�سفرهم من بلد �إقامتهم.
ال تغطي هذه البولي�صة الطلبات املتعلقة باحلاالت الناجتة عن مر�ض �سابق.

�أرقام الهاتف الها ّمة

خدمة الزبائن  :الإمارات العربية املتحدة +٩٧١ ٤٢٧٠ ٨٧٠٥
امل�ساعدة الطبية الطارئة على مدار ال�ساعة :الإمارات العربية املتحدة +٩٧١ ٤٢٧٠ ٨٧٠٢
املطالبات املتع ّلقة بال�سفر :الإمارات العربية املتحدة +٩٧١ ٤٢٧٠ ٨٧٠٥

مالحظة مهمة تتعلق بالنفقات الطبية:
بالن�سبة جلميع النفقات الطبية املتعلقة باملطالبات التي من املحتمل �أن تتجاوز نفقاتك الطبية فيها  250دوالرًا �أمريكيًا ،
يجب عليك احل�صول على موافقتنا امل�سبقة عن طريق االت�صال بخدمات الطوارئ الطبية املتوفرة على مدار � 24ساعة يف �أليانز
ت�شمل هذه البولي�صة الآن تغطية  COVID -19مبوجب امل�صاريف الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة.

مالحظة ها ّمة

يجب االت�صال دائما بخط امل�ساعدة الطبية الطارئة على مدار ال�ساعة �إذا كنتم بحاجة �إىل الدخول �إىل امل�ست�شفى �أو حيث
من املرجح �أن تتجاوز التكاليف الطبية  250دوالرًا �أمريكيًا .عدم القيام بذلك قد يعني �أن ّكم لن حت�صلوا على م�ستوى العالج
املنا�سب �أو يجوز عدم ت�سديد مطالبتكم.
ت�شمل هذه البولي�صة الآن تغطية  COVID -19مبوجب امل�صاريف الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة.
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الجزء األول .المقدمة
�ش��كرا ً الختي��ارك ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل .للت�أم�ين عل��ى رحلت��ك� .إن ه��ذة البولي�ص��ة م�صمم��ة
خ�صي�ص��ا لتوف��ر ل��ك ولعائلت��ك تغطي��ة ب�س��يطة و�ش��املة خ�لال رحلت��ك و�أك�ثر م��ن ذل��ك بكث�ير.
�س��تجد يف ه��ذا الكتي��ب �صيغ��ة بولي�ص��ة ال�س��فر ،والت��ي �س��تو�ضح ل��ك م��ا ت�ش��مله وم��ا ال ت�ش��مله
التغطي��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل البن��ود وال��شروط الت��ي تطب��ق عليه��ا.
لدى ا�ستالم البولي�صة

ف�ض�لاً ،ق��م بق��راءة بولي�ص��ة الت�أم�ين اخلا�ص��ة ب��ك بعناي��ة للت�أك��د م��ن �أنه��ا تلب��ي احتياجات��ك .ويف ح��ال
ع��دم �صح��ة �أي��ا ً م��ن املعلوم��ات ال��واردة يف �ش��هادة ال�ضم��ان ،علي��ك �إعاده��ا �إلين��ا عل��ى الف��ور لتعدي��ل
التفا�صي��ل ال��واردة فيه��ا.
حت��دد �ش��هادة ال�ضم��ان التغطي��ة الت��ي اخرتته��ا ،فه��و الإثب��ات عل��ى الت�أم�ين اخلا���ص ب��ك ،وق��د يُطل��ب من��ك
�إب��رازه يف حال��ة وج��ود مطالب��ة بالتعوي���ض.
تفعيل التغطية

�سنقدم التغطية الت�أمينية مبوجب �أحكام هذه البولي�صة.

تعترب هذه البولي�صة و�شهادة ال�ضمان م�ستند واحد وي�شكلون معا ً عقد الت�أمني.
�إبقا�ؤنا على علم

م��ن امله��م �إطالعن��ا عل��ى الف��ور بالتغي�يرات الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى املعلوم��ات الت��ي زودتن��ا به��ا ،وه��ذه التغي�يرات ل��ن
تك��ون م�ش��مولة بالت�أم��ن �إال بع��د موافقتن��ا عل��ي �إدراجه��ا يف البولي�ص��ة.
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الجزء الثاني .الجدول التلخيصي للتغطيات بوليصة “”ROYAL
اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.

التغطيات STNETNOC - 1
NOITCES

الق�سم الأول :ر�سوم �إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها

�إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها

حدود التغطية (حتى)

 5 ,000د�.أ.

الق�سم الثاين :النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة بها (يت�ضمن ذلك ت�شخي�ص ) COVID -19

النفقات الطبية الطارئة مع احلدود الفرعية التالية:
�إعادة اجلثمان �إىل بلد الإقامة

النفقات املتعلقة بعالج الأ�سنان

 700 ,000د�.أ.
 10 ,000د�.أ.

االقتطاع

 75د�.أ
-

 1 ,000د�.أ .كحد �أق�صى ( 200د�.أ .لكل �سن)

 30د�.أ
-

نفق��ات �إقام��ة الأق��ارب �أو رفق��اء ال�س��فر (يف حال��ة
اال�ست�ش��فاء مل��دة تزي��د ع��ن � ٤٨س��اعة)

 ٨٠د�.أ .لل�شخ�ص الواحد يف اليوم
( ٤٠٠د�.أ .كحد �أق�صى)

-

نفق��ات النق��ل والإقام��ة يف ح��ال بقيت��م يف امل�ست�ش��فى
مل��دة تزي��د ع��ن خم�س��ة �أي��ام

تذكرة ذهاب و�إياب واحدة على الدرجة
ال�سياحية و ٨٠د�.أ .يف اليوم لنفقات الإقامة

-

ال�صحي املتعلق بتكاليف الإقامة الناجتة عن احلجر
�إذا مت ت�شخي�صكم بالإ�صابة بـ COVID-19

 100د�.أ .كحد �أق�صى (14يوم كحد �أق�صى)

-

 ٥ ,000د�.أ.

-

 ٧٥٠د�.أ.

-

لإجالء يف حالة الطوارئ الطبية  /الرتحيل

النفقات املتكبدة يف حال ترك طفل قا�رص لوحده

نفقات الدفن

الق�سم الثالث :فقدان م�ستندات ال�سفر

فقدان م�ستندات ال�سفر

الق�سم الرابع :ت�أخر و�صول املمتلكات ال�شخ�صية

ت�أخر و�صول املمتلكات ال�شخ�صية

الق�سم اخلام�س :املمتلكات ال�شخ�صية

املمتلكات ال�شخ�صية (مبا فيها الأمتعة)

الأ�شياء الثمينة (مبا فيها الكمبيوتر املحمول)

الق�سم ال�ساد�س :ت�أخر االنطالق

ت�أخر االنطالق

الق�سم ال�سابع :تفويت الرحلة

تفويت الرحلة

الق�سم الثامن :الأموال ال�شخ�صية

الأموال ال�شخ�صية

غري حمدود

تذكرة �إياب واحدة على الدرجة ال�سياحية �أو
تذكرة ذهاب و�إياب واحدة لأحد الأقارب

 500د�.أ .كح ّد �أق�صى
( 50د�.أ .لكل �ساعة)

� ٤ساعات

 ٢ ,500د�.أ.

-

 ٧٥٠د�.أ.

ال�سندات بكفالة

خطف الطائرة �أو ال�سفينة
الق�سم العا�رش :تفويت احلدث

تفويت احلدث

الق�سم احلادي ع�رش :ال�سطو

ال�سطو

 %١0من قيمة املطالبة

 500د�.أ .كح ّد �أق�صى
( 50د�.أ .لكل �ساعة)

� 6ساعات

 500د�.أ.

� 6ساعات

 200د�.أ.

 %١0من قيمة املطالبة

الق�سم التا�سع :امل�ساعدة القانونية  /خطف الطائرة �أو ال�سفينة � /سندات الكفالة

امل�ساعدة القانونية

-

 5 ,000د�.أ.

 10 ,000د�.أ.

-

 ١0 ,000د�.أ .كح ّد �أق�صى
( ٢٥0د�.أ .لكل �ساعة)

� ٤ساعات

 ٤00د�.أ.

-

 ١00د�.أ.
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الق�سم الثاين ع�رش :احتيال با�ستخدام بطاقة االئتمان

احتيال با�ستخدام بطاقة االئتمان

الق�سم الثالث ع�رش :تفويت رحلة الرتانزيت

تفويت رحلة الرتانزيت

الق�سم الرابع ع�رش :خدمات امل�ساعدة يف ال�سفر

خدمات املعلومات العامة

تو�صيل ر�سالة عاجلة

�إ�شارة �إىل اخت�صا�صي طبي حملي

فقدان الب�رص �أو �أحد الأطراف
العجز الكلي الدائم

امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

 500د�.أ.

 50د�.أ.

موجودة

-

موجودة

الق�سم اخلام�س ع�رش :احلوادث ال�شخ�صية  /امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

الوفاة (مبا يف ذلك و�سائل النقل العام)

 ١ ,000د�.أ.

 ١ 00د�.أ.

موجودة
 50 ,000د�.أ.
 25 ,000د�.أ.
 50 ,000د�.أ.

 ٧00 ,000د�.أ.

-

الجدول التلخيصي للتغطيات بوليصة “”ELITE
اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.
التغطيات STNETNOC - 1
NOITCES

الق�سم الأول :ر�سوم �إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها

�إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها

حدود التغطية (حتى)

االقتطاع

 2 ,000د�.أ.

 40د�.أ

الق�سم الثاين :النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة بها (يت�ضمن ذلك ت�شخي�ص ) COVID -19

النفقات الطبية الطارئة مع احلدود الفرعية التالية:
�إعادة اجلثمان �إىل بلد الإقامة

النفقات املتعلقة بعالج الأ�سنان

 300 ,000د�.أ.
 5 ,000د�.أ.

 3٠د�.أ.
( ٧٥د�.أ .للواليات املتحدة وكندا)
-

 1 ,000د�.أ .كحد �أق�صى ( 100د�.أ .لكل �سن)

 30د�.أ
-

نفق��ات �إقام��ة الأق��ارب �أو رفق��اء ال�س��فر (يف حال��ة
اال�ست�ش��فاء مل��دة تزي��د ع��ن � ٤٨س��اعة)

 5٠د�.أ .لل�شخ�ص الواحد يف اليوم
( 25٠د�.أ .كحد �أق�صى)

-

نفق��ات النق��ل والإقام��ة يف ح��ال بقيت��م يف امل�ست�ش��فى
مل��دة تزي��د ع��ن خم�س��ة �أي��ام

تذكرة ذهاب و�إياب واحدة على الدرجة
ال�سياحية و 5٠د�.أ .يف اليوم لنفقات الإقامة

-

تذكرة �إياب واحدة على الدرجة ال�سياحية �أو
تذكرة ذهاب و�إياب واحدة لأحد الأقارب
 100د�.أ .كحد �أق�صى (14يوم كحد �أق�صى)

-

لإجالء يف حالة الطوارئ الطبية  /الرتحيل

النفقات املتكبدة يف حال ترك طفل قا�رص لوحده
تكاليف الإقامة الناجتة عن احلجر ال�صحي املتعلق
بـ COVID-19

نفقات الدفن

الق�سم الثالث :فقدان م�ستندات ال�سفر

فقدان م�ستندات ال�سفر

الق�سم الرابع :ت�أخر و�صول املمتلكات ال�شخ�صية

ت�أخر و�صول املمتلكات ال�شخ�صية

الق�سم اخلام�س :املمتلكات ال�شخ�صية

املمتلكات ال�شخ�صية (مبا فيها الأمتعة)

الأ�شياء الثمينة (مبا فيها الكمبيوتر املحمول)

الق�سم ال�ساد�س :ت�أخر االنطالق

ت�أخر االنطالق

غري حمدود

 2 ,500د�.أ.
 40٠د�.أ.

-

 250د�.أ .كح ّد �أق�صى
( 50د�.أ .لكل �ساعة)

� ٤ساعات

 1 ,000د�.أ.

-

 30٠د�.أ.

 250د�.أ .كح ّد �أق�صى
( 50د�.أ .لكل �ساعة)

 %١0من قيمة املطالبة
� 6ساعات
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الق�سم ال�سابع :تفويت الرحلة

 250د�.أ.

تفويت الرحلة

الق�سم الثامن :الأموال ال�شخ�صية

الأموال ال�شخ�صية

 200د�.أ.

 %١0من قيمة املطالبة

 2 ,500د�.أ.

-

الق�سم التا�سع :امل�ساعدة القانونية  /خطف الطائرة �أو ال�سفينة � /سندات الكفالة

امل�ساعدة القانونية

 5 ,000د�.أ.

ال�سندات بكفالة

خطف الطائرة �أو ال�سفينة
الق�سم العا�رش :تفويت احلدث

تفويت احلدث

الق�سم احلادي ع�رش :ال�سطو

ال�سطو

احتيال با�ستخدام بطاقة االئتمان

الق�سم الثالث ع�رش :تفويت رحلة الرتانزيت

تفويت رحلة الرتانزيت

الق�سم الرابع ع�رش :خدمات امل�ساعدة يف ال�سفر

خدمات املعلومات العامة

تو�صيل ر�سالة عاجلة

فقدان الب�رص �أو �أحد الأطراف
العجز الكلي الدائم

امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

ال�صحي املتعلق بتكاليف الإقامة الناجتة عن احلجر
�إذا مت ت�شخي�صكم بالإ�صابة بـ COVID-19

 5 ,000د�.أ .كح ّد �أق�صى
( 125د�.أ .لكل �ساعة)

� ٤ساعات

 200د�.أ.

-

 500د�.أ.

 ١ 00د�.أ.

 200د�.أ.

 50د�.أ.

موجودة

-

موجودة

-

موجودة

الق�سم اخلام�س ع�رش :احلوادث ال�شخ�صية  /امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

الوفاة (مبا يف ذلك و�سائل النقل العام)

-

-

الق�سم الثاين ع�رش :احتيال با�ستخدام بطاقة االئتمان

�إ�شارة �إىل اخت�صا�صي طبي حملي

� 6ساعات

-

 30 ,000د�.أ.

-

 30 ,000د�.أ.

-

-

 15 ,000د�.أ.

-

 100 ,000د�.أ.

 100د�.أ .كحد �أق�صى (14يوم كحد �أق�صى)

الجدول التلخيصي للتغطيات بوليصة “”ESSENTIAL
اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.
التغطياتSTNETNOC - 1 N
OITCES

حدود التغطية (حتى)

النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة بها (يت�ضمن ذلك ت�شخي�ص ) COVID -19

النفقات الطبية الطارئة

�إعادة اجلثمان �إىل بلد الإقامة

النفقات املتعلقة بعالج الأ�سنان

الإجالء يف حالة الطوارئ الطبية  /الرتحيل

نفق��ات النق��ل والإقام��ة يف ح��ال بقيت��م يف امل�ست�ش��فى
مل��دة تزي��د ع��ن خم�س��ة �أي��ام

النفقات املتكبدة يف حال ترك طفل قا�رص لوحده
تكاليف الإقامة الناجتة عن احلجر ال�صحي املتعلق
بـ COVID-19

نفقات الدفن

فقدان م�ستندات ال�سفر

فقدان م�ستندات ال�سفر

خدمات امل�ساعدة يف ال�سفر

خدمات املعلومات العامة

االقتطاع

 50 ,000د�.أ.

 3٠د�.أ.
-

 200د�.أ .كحد �أق�صى ( 50د�.أ .لكل �سن)

-

تذكرة ذهاب و�إياب واحدة على الدرجة
ال�سياحية و 3٠د�.أ .يف اليوم لنفقات الإقامة

-

تذكرة �إياب واحدة على الدرجة ال�سياحية �أو
تذكرة ذهاب و�إياب واحدة لأحد الأقارب
 100د�.أ .كحد �أق�صى (14يوم كحد �أق�صى)

-

 5 ,000د�.أ.

غري حمدود

-

-

 2 ,500د�.أ.

-

 30٠د�.أ.

-

موجودة
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موجودة

-

تو�صيل ر�سالة عاجلة

الوفاة (مبا يف ذلك و�سائل النقل العام)

 15 ,000د�.أ.

-

العجز الكلي الدائم

 15 ,000د�.أ.

-

�إ�شارة �إىل اخت�صا�صي طبي حملي

موجودة

احلوادث ال�شخ�صية

فقدان الب�رص �أو �أحد الأطراف

-

-

 7 ,500د�.أ.

الجدول التلخيصي للتغطيات «ملحق الرياضات الشتوية»

(قسط ضمان إضافي بنسبة )%100

اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.
حدود التغطية (حتى)

التغطياتSTNETNOC - 1 N
OITCES

النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة بها

معدات التزلج

ت�أخر معدات التزلج

�إ�ستئجار معدات التزلج
برنامج التزلج املتكامل

�إغالق احللبة

االقتطاع

 3٠0د�.أ.

 50د�.أ.

 3٥د�.أ .يف اليوم ( 3٥0د�.أ .كحد �أق�صى)

-

 30د�.أ .يف اليوم ( 300د�.أ .كحد �أق�صى)

-

 150د�.أ.

-

-

 1٠0د�.أ.
 3٠0د�.أ.

الإغالق ب�سبب الإنهيار الثلجي وانهيار الرتبة

 50د�.أ.

الجدول التلخيصي للتغطيات «ملحق اإلرهاب»

(قسط ضمان إضافي بنسبة )%30

اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.
التغطيات STNETNOC - 1
NOITCES
الإرهاب

حدود التغطية (حتى)

االقتطاع

 ٥0 ,000د�.أ.

االقتطاع املنطبق على اال�ستحقاق املطالب به

الجدول التلخيصي للتغطيات «رياضات المغامرة الخطرة»
(قسط ضمان إضافي بنسبة )%150

اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.
التغطيات STNETNOC - 1
NOITCES
معدات الريا�ضة

ت�أخر معدات الريا�ضة

�إ�ستئجار معدات الريا�ضة

ر�سوم احللبة يف حال �إلغاء احلدث

حدود التغطية (حتى)

االقتطاع

 300د�.أ.

 50د�.أ.

 3٥د�.أ .يف اليوم ( 350د�.أ .كحد �أق�صى)

-

 100د�.أ.
 100د�.أ.

-
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الجدول التلخيصي للتغطيات «ملحق الغولف»
(قسط ضمان إضافي بنسبة )%150

اجل��دول الت��ايل ه��و تلخي���ص ي�ص��ف التغطي��ات وح��دود التغطي��ة .يج��ب علي��ك ق��راءة بقي��ة ه��ذه البولي�ص��ة لالط�لاع
عل��ى كام��ل ال��شروط والأح��كام.
التغطيات STNETNOC - 1
NOITCES
معدات الغولف

حدود التغطية (حتى)

االقتطاع

 ٤00د�.أ.

 ٧٥د�.أ.

 ٢00د�.أ.

-

ا�ستئجار معدات الغولف

 ٣٥0د�.أ.

برنامج الغولف املتكامل

 100د�.أ.

ت�أخر معدات الغولف

 50د�.أ.
-

هامة
الجزء الثالث .معلومات ّ
�شكرا ً الختياركم �ضمان ال�سفر الذي تقدمه �رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل.

تب�ين �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م �أق�س��ام التغطي��ة املتواف��رة مبوج��ب البولي�ص��ة ،الأ�ش��خا�ص الذي��ن ي�س��تفيدون
م��ن التغطي��ة ومناط��ق التغطي��ة بالإ�ضاف��ة �إىل ال��شروط والأح��كام اخلا�ص��ة الت��ي ق��د تطب��ق.
ال تغطي بولي�صتكم كل �شيء .عليكم قراءة هذه البولي�صة بتمعن للت�أكد من �أن ّها توفر لكم التغطية التي حتتاجون �إليها� .إذا
كان لديكم �أي �أ�سئلة ،عليكم االت�صال ب�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .على العناوين املذكورة يف نهاية هذه الوثيقة.
�رشكة ال�ضمان

�رشكة ال�ضمان التي تقوم باكتتاب بولي�صة ال�سفر اخلا�صة بكم هي:

�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل.
كيفية عمل بولي�صتكم

ت�ش��كل البولي�ص��ة و�ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م اتفاقي��ة بينك��م وب�ين ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل .وبينن��ا.
�س��ندفع عق��ب �أي مطالب��ة ترفعونه��ا وتك��ون مغط��اة مبوج��ب ه��ذه البولي�ص��ة وحت�ص��ل يف خ�لال ف�ترة ال�ضم��ان.
تنطبق التغطيات واال�ستثناءات اخلا�صة بكل ق�سم على كل �شخ�ص م�ضمون .ال تغطي بولي�صتكم جميع الأحداث والنفقات املحتملة.

حتم��ل بع���ض امل�صطلح��ات مع��ان خا�ص��ة ،كم��ا ه��و مب�ين يف اجل��زء ال��ذي يحم��ل عن��وان «تعاري��ف امل�صطلح��ات» .مت ّ
متيي��ز ه��ذه الكلم��ات باخل��ط الغام��ق يف كام��ل البولي�ص��ة.
احلقائق واملعلومات الواجب �إعالمنا بها

لدى اكتتابكم بهذا ال�ضمان ،عليكم �إبالغنا ب�أي معلومة قد ت�ؤثر على تغطيتكم ،مثل:
• احلالة ال�صحية لأحد الأقارب الذي لي�س م�سافرا ً معكم والتي قد ت�ؤثر على رحلتكم �أو على رفيق �سفركم (الرجاء االطالع على
ق�سم «بيان احلالة ال�صحية وا�ستثناءات التغطية» من هذه البولي�صة):
• �أو �رصفكم من العمل.
�إن كنتم غري واثقني مما �إذا كانت املعلومة ذات �صلة �أم ال ،عليكم �إبالغنا بها على �أي حال .كما عليكم تدوين �أي معلومات
يتم رف�ض تغطيتكم وقد منتنع عن تغطية �أي
�إ�ضافية قد تزودوننا بها� .إن مل تطلعونا على �أي معلومة قد تكون ذات �صلة ،قد ّ
مطالبة يف هذا الإطار.
حقوق الإلغاء

مت��ى ج��رى ت�س��ديد الق�س��ط ،ال ميكنك��م �إلغ��اء بولي�صتك��م� ،إذ �أ ّن تغطي��ة الإلغ��اء مبوج��ب الق�س��م الأول تب��د�أ بع��د �أن
تقوم��وا بال��شراء عل��ى الف��ور� .إال �أ ّن الإلغ��اء يخ�ض��ع لتقدي��ر ��شركة ال�ضم��ان وحده��ا.
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ّ
تتمكنون من احل�صول على الت�أ�شريات الالزمة .يُرجى
يتم ر ّد �أق�ساط ال�ضمان �إال ّ يف حال كانت التغطية لرحلة واحدة ،عندما ال
ال ّ
اخلا�صة بكم �أو من تاريخ بدء البولي�صة� ،أيّهما يح�صل �أ ّوالً،
�إعالم وكيل الإ�صدار خالل � 48ساعة من تلقّ ي �شهادة ال�ضمان
ّ
ّ
اخلطي من ال�سفارة املعن ّية.
ويُرجى ر ّد جميع م�ستنداتكم بالإ�ضافة �إىل كتاب الرف�ض
عليكم االت�صال ب�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .على العناوين املح ّددة يف نهاية هذه الوثيقة.
يتم ر ّد �أي ق�سط �ضمان يف احلاالت التالية:
ال ّ
• �سافرمت �أنتم �أو �أي �شخ�ص �آخر م�ضمون خالل م ّدة � 48ساعة املذكورة.
• رفعتم مطالبة �أو ترغبون يف رفع مطالبة.
• لديكم تغطية �سنويّة لرحالت متع ّددة� ،إال �أ ّن الإلغاء يخ�ضع لتقدير �رشكة ال�ضمان وحدها.
حماية البيانات

ميكننا تبادل املعلومات املتعلقة ببولي�صتكم يف ما بيننا و�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل.

عليك��م �أخ��ذ العل��م �أ ّن املعلوم��ات املتعلق��ة باحلال��ة ال�صحي��ة احل�سا�س��ة وغريه��ا م��ن املعلوم��ات الت��ي تعطونه��ا
�ست�س��تخدمها ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل .كم��ا �سن�س��تخدمها نح��ن ومم ّثلون��ا (�إن كان ذل��ك منا�س��بًاً) و��شركات
ال�ضم��ان الأخ��رى والهيئ��ات احلاكم��ة والتنظيمي��ة يف القط��اع ملعاجل��ة بولي�صتك��م ومطالباتك��م وجتنّ��ب االحتي��ال .ق��د
يت�ضم��ن ذل��ك نق��ل معلوم��ات �إىل بل��دان �أخ��رى (علم��ا ً �أ ّن بع���ض ه��ذه البل��دان ق��د ال يك��ون لديه��ا �أي قوان�ين حماي��ة
للبيان��ات �أو ق��د يك��ون لديه��ا قوان�ين مماثل��ة حم��دودة).
يتم تبادل معلوماتكم مع �أي �أطراف ثالثة لأغرا�ض ت�سويقية .لكم احلق بالو�صول �إىل �سجالتكم ال�شخ�صية.
لن ّ
القانون املنظم
تخ�ضع هذه البولي�صة لقانون بلد الإ�صدار كما هو مذكور يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
حقوق الغري

�إن هذه البولي�صة خم�ص�صة مل�صلحتكم وم�صلحتنا ح�رصيًا .ال ميكن تف�سري �أي مما يرد فيها بحيث ي�شكل موجبا ً �أو واجب عناية
�أو التزاما ً جتاه �أي �شخ�ص �أو هيئة لي�ست فريقا ً يف هذه البولي�صة� ،إال ّ �إذا ذ ُكر خال ًفا لذلك على وجه التحديد.

الجزء الرابع .تعاريف المصطلحات
حتم��ل امل�صطلح��ات والتعاب�ير التالي��ة املع��اين امل�ش��ار �إليه��ا �أدن��اه �أينم��ا وردت يف البولي�ص��ة �أو يف �ش��هادة ال�ضم��ان
اخلا�ص��ة بك��م .وق��د مت ّ متيي��ز ه��ذه امل�صطلح��ات باخل��ط الغام��ق.
احلادث

حدث غري متوقع ينجم عن �شيء خارجي ومرئي وي�ؤدي �إىل �إ�صابة ج�سدية.

نفقات الإقامة

نفقات الفندق الإ�ضافية عقب ح�صول حدث مغطى با�ستثناء جميع النفقات املتعلقة بامل�أكل وامل�رشب.

مناطق التغطية

• يف جميع �أنحاء العامل مبا يف ذلك  -الواليات املتحدة الأمريكية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي
• يف جميع �أنحاء العامل با�ستثناء  -الواليات املتحدة الأمريكية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي
امل�ستفيد

امل�ستفيد هو كل من ورثة ال�شخ�ص امل�ضمون ال�رشعيني.

ال�رشيك التجاري

اي �ش��خ�ص موج��ود يف بل��د �إقامتك��م ويعم��ل معك��م ب�ص��ورة وثيق��ة ويدف��ع غياب��ه ع��ن العم��ل مبديرك��م �إىل �أن يطل��ب
منك��م �إلغ��اء رحلتك��م �أو تقلي���ص مدته��ا.
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�شهادة ال�ضمان

امل�ستند الذي ت�صدره �رشكة ال�ضمان والذي يُ�ستعمل للت�أكد من وجود �ضمان ال�سفر اخلا�ص بكم.

قريب �أو فرد من العائلة

والدتك��م (�أو وال��دة زوجك��م �أو زوجتك��م) .والدك��م (�أو وال��د زوجك��م �أو زوجتك��م) .زوج والدتك��م �أو زوج��ة والدك��م (�أو زوج
وال��دة زوجك��م �أو زوجتك��م �أو زوج��ة وال��د زوجك��م �أو زوجتك��م)� .ش��قيقتكم (�أو �ش��قيقة زوجك��م �أو زوجتك��م)� .ش��قيقكم
(�أو �ش��قيق زوجك��م �أو زوجتك��م) .زوجتك��م ،زوجك��م ،خطيبك��م �أو خطيبتك��م�� ،شريككم ،ابنك��م (�أو �صهرك��م) ،ابنتك��م
(�أو كنّتك��م) اب��ن زوجك��م �أو زوجتك��م ،ابنك��م املتبن��ى ،جدك��م �أو جدتك��م ،حفيدك��م �أو حفيدتك��م ،عمك��م �أو خالك��م،
عمتك��م �أو خالتك��م� ،أخوك��م غ�ير ال�ش��قيق �أو �أختك��م غ�ير ال�ش��قيقة.
نقطة االنطالق

املطار الذي تبد�أ منه رحلتكم من بلد الإقامة �إىل وجهتكم والذي يبد�أ منه الق�سم الأخري من رحلتكم �إىل بلد الإقامة.

الطبيب
طبيب م�ؤهل قانونا ً حائز على ال�شهادة ال�رضورية يف البلد الذي ميار�س فيه مهنته حالياً .با�ستثنائكم �أنتم �أو �أقاربكم.
احلالة الطارئة

احلال��ة الطبي��ة املت�أتي��ة م��ن مر���ض �أو ح��ادث والت��ي تتطل��ب دخ��ول امل�ست�ش��فى ب�ص��ورة طارئ��ة والت��ي م��ن املتو ّق��ع
ب�ص��ورة معقول��ة �أن ي�س��بب الت�أخ�ير يف معاجلته��ا مل��دة تتج��اوز ي��وم العم��ل الر�س��مي الت��ايل تده��ور خط�ير ودائ��م يف
احلي��اة �أو ال�صح��ة �أو وظائ��ف اجل�س��م �أو �أع�ض��اء ال�ش��خ�ص امل�ضم��ون.

وبائي

مر�ض معد معرتف به من قبل منظمة ال�صحة (� )WHOأو هيئة حكومية ر�سمية يف بلد �إقامتك �أو وجهة رحلتك.

االقتطاع

احل�سم الذي �سنقوم به من املبلغ امل�ستحق مبوجب هذه البولي�صة عن كل �شخ�ص م�ضمون ،عن كل ق�سم ،عن كل مطالبة.

نفقات الدفن

�س��ندفع �إم��ا نفق��ات نق��ل جثمانك��م �أو رمادك��م �إىل منزلك��م �أو نفق��ات دفنك��م يف امل��كان ال��ذي متوت��ون في��ه خ��ارج
م��كان �إقامتك��م ،وذل��ك حت��ى ح��دود املبل��غ املب�ين يف ملخ���ص التغطي��ة للمبال��غ املعقول��ة.
خطف طائرة �أو �سفينة

يعني اال�ستيالء غري امل�رشوع �أو ممار�سة غري م�رشوعة لل�سيطرة على طائرة �أو �سفينة بحرية تكون م�سافرا ً عليها كراكب.

املنزل

مكان الإقامة املعتاد الذي ت�سكنون فيه يف بلد �إقامتكم.

ال�ضامن
�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل،.
الرحلة

رحلة يتم �إجرا�ؤها يف خالل فرتة ال�ضمان وتبد�أ حاملا تغادرون منزلكم �أو مكان عملكم (�أيهما يح�صل الحقًا) وتنتهي عندما
تعودون �إىل منزلكم� ،أو �إىل م�ست�شفى �أو دار رعاية �أو مكان عملكم يف بلد اقامتكم� ،أيها �أ�سبق.
• بالن�سبة لتغطية رحلة واحدة:
تتم تغطيتكم يف حال كان عمركم  ٧٥عاما ً �أو ما دون عند تاريخ �إ�صدار بولي�صتكم.
 ّّ
مغطاة.
 لرحالت داخل بلد �إقامتكم لي�ست �أي رحلة �أخرى تبد�أ بعد عودتكم لي�ست مغطاة.• بالن�سبة للتغطية ال�سنوية املتعددة الرحالت:
تتم تغطيتكم يف حال كان عمركم  ٧٥عاما ً �أو ما دون عند تاريخ بدء بولي�صتكم.
 ّتتم تغطية �إال الرحالت الق�صرية التي متتد  ٩٠يوما ً �أو �أقل للرحلة الواحدة فقط .التوفر هذه البولي�صة �أي تغطية
 ال ّللرحالت التي تتجاوز مدتها  ٩٠يوما ً للرحلة الواحدة� .إال ّ �إذا وافقنا على خالف ذلك ب�صورة خطية.
ّ
مغطاة.
 الرحالت داخل بلد �إقامتكم لي�ست11

�رضورة طبية

خدم��ة �أو ع�لاج يت�لاءم م��ع الت�ش��خي�ص ويتنا�س��ب مع��ه وال ميك��ن التغا�ض��ي عن��ه م��ن دون الت�أث�ير �س��لبا ً يف حال��ة
ال�ش��خ�ص امل�ضم��ون ال�صحي��ة �أو يف نوعي��ة الرعاي��ة ال�صحي��ة املتو ّف��رة ،وفقً��ا للمعاي�ير الطبي��ة املتع��ارف عليه��ا.
وبائي

مر�ض معد معرتف به من قبل منظمة ال�صحة (� )WHOأو هيئة حكومية ر�سمية يف بلد �إقامتك �أو وجهة رحلتك.

فرتة ال�ضمان

بالن�سبة لتغطية رحلة واحدة:
اخلا�صة بكم وتنتهي يف بداية رحلتكم .وتبد�أ التغطية
املبي يف �شهادة ال�ضمان
• تبد�أ تغطية الإلغاء من تاريخ الإ�صدار
ّ
ّ
من �أجل جميع الأق�سام الأخرى يف بداية رحلتكم وتنتهي يف نهايتها �أو يف تاريخ انتهاء �صالحية بولي�صتكم� ،أيهما �أقرب.
بالن�سبة للتغطية ال�سنوية املتعددة الرحالت:
اخلا�صة بكم �أو يف تاريخ حجز رحلتكم � ،أيّهما يكون الحقًا،
املبي يف �شهادة ال�ضمان
• تبد�أ تغطية �إلغاء الرحلة من تاريخ البدء ّ
ّ
وتنتهي يف بداية رحلتكم .وتبد�أ التغطية من �أجل جميع الأق�سام الأخرى يف بداية رحلتكم وتنتهي يف نهايتها �أو يف تاريخ
انتهاء �صالحية بولي�صتكم� ،أيهما �أقرب.
بالن�سبة لتغطية واحدة وللتغطية ال�سنوية املتعددة الرحالت:
• تنتهي التغطية جلميع الأق�سام بتاريخ انتهاء ال�صالحية املبني على �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم� ،إال �إذا كنتم عاجزين عن
�إنهاء رحلتكم كما كان ُمق ّررًا ب�سبب الوفاة �أو الإ�صابة �أو املر�ض �أو ت�أخري ال ميكن تفاديه يف نظام النقل العام .يف مثل هذه
احلاالت ،من ّدد تغطيتكم من دون كلفة �إ�ضافية �إىل �أن تتمكنوا من �إنهاء رحلتكم ب�صورة معقولة.

الأموال ال�شخ�صية

تعني الأوراق النقدية والعمالت الورق ّية والعمالت يف اال�ستخدام احلايل ،وال�شيكات ال�سياح ّية وغريها ،والأوامر ،وبطاقات الهاتف،
وبطاقات املال وبطاقات االئتمان  /ال�سحب �أو البطاقات املدفوعة م�سبقا ً وامل�ستعملة لأغرا�ض خا�صة.

املمتلكات ال�شخ�صية

كل م��ن حقائبك��م و�صناديقك��م وغريه��ا م��ن احلاوي��ات امل�ش��ابهة (مب��ا فيه��ا حمتوياته��ا) والأغرا���ض الت��ي ترتدونه��ا �أو
الت��ي حتملونه��ا ب�أيديك��م (مب��ا فيه��ا الأ�ش��ياء الثمين��ة الت��ي تخ�صك��م).

احلالة الطبية الناجتة عن مر�ض �سابق

احلالة الطبية الناجتة عن مر�ض �سابق تعني:
• حالة طبية قائمة �أو معاجلة الأ�سنان �أو حالة طبية معينة تتعلق بالأ�سنان لديكم علم بها �أو �أي م�ضاعفات متعلقة بها �أو
�أعرا�ض لديكم علم بوجودها.
ال�صحة
يتم النظر فيها حاليا ً �أو ن ُظر فيها �أو مت ّت معاجلتها على يد اخت�صا�صي يف
ّ
• حالة طبية قائمة �أو تتعلق بالأ�سنان ّ
(مبا يف ذلك طبيب �أ�سنان �أو خبري باملعاجلة اليدوية) قبل تاريخ �إ�صدار البولي�صة.
• �أي حالة طبية ح�صلتم �إثرها على و�صفة طبية �أو �شاورمت طبيب اخت�صا�صي.
• �أي حالة طبية �أجريتم �إثرها عملية جراحية.

مقيم

�شخ�ص يكون مواطنا ً �أو يتمتّع ب�صفة مقيم يف بلد �إ�صدار البولي�صة وي�سافر من بلد �إ�صدار البولي�صة ويعود �إليه.

احلجر ال�صحي

العزل الإلزامي ملدة �أق�صاها  14يو ًما  ،بهدف وقف انت�شار املر�ض املعدي الذي تعر�ض له ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه.

معدات التزلج

ت�شمل الزالجات �أو الع�صي �أو �أحذية التزلج �أو الأربطة �أو �ألواح الثلج �أو املزالج.

برنامج التزلج املتكامل

معدات التزلج امل�ست�أجرة ور�سوم درو�س التزلج وبطاقات التعريف عن املتزجلني.
رفيق ال�سفر

�أي �شخ�ص قد حجز لي�سافر معكم يف رحلتكم.
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الإرهاب/الأعمال الإرهابية

الإرهاب هو �أي خ�سارة �أو �رضر �أو تكلفة �أو نفقة مهما كانت طبيعتها تنجم ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن �أي عمل �إرهابي
�أو ترتبط به ،بغ�ض النظر عن �أي �سبب �أو حدث �آخر قد �أ�سهم يف ح�صول اخل�سارة يف الوقت نف�سه �أو برتتيب �آخر .يق�صد بالعمل
الإرهابي على �سبيل املثال ال احل�رص ا�ستعمال القوة �أو العنف و�/أو التهديد لأي �شخ�ص �أو جمموعة (جمموعات) من الأ�شخا�ص،
�سواء ت�رصفوا من تلقاء �أنف�سهم �أو بالنيابة عن �أي منظمة (�أو منظمات) �أو حكومة (�أو حكومات) �أو بالتن�سيق مع �أي منها لأهداف
�سيا�سية �أو دينية �أو �إيديولوجية �أو لأهداف مماثلة .مبا يف ذلك النية يف الت�أثري على �أي حكومة و�/أو ترهيب املجتمع �أو �أي �رشيحة منه.
الأ�شياء الثمينة

املجوهرات� ،أو ال�ساعات� ،أو ال�سلع امل�صنوعة من �أو التي حتوي على املعادن الثمينة� ،أو الأحجار الكرمية �أو الأحجار �شبه الكرمية،
�أو الفراء ،او املجهر� ،أو التل�سكوب� ،أو �ألعاب الكمبيوتر� ،أي نوع من �أنواع املعدات الت�صويرية وال�سمعية والفيديو واحلا�سوب
والكمبيوتر املحمول والتلفزيون والفاك�س والهاتف ،وم�شغل ملفات  ،MP3وجهاز امل�ساعد الرقمي ال�شخ�صي  ،PDAوالألعاب
الإلكرتونية والتلفزيون والأقرا�ص املدجمة ،والأقرا�ص امل�صغرة ،و�أقرا�ص  ،DVDوخراطي�ش  ،و�أ�رشطة الفيديو والأ�رشطة ال�صوتية.

نحن

�رشكة  NEXtCAREو Allianz Global Assistanceاللتني ت�رشفان على ال�ضمان بالنيابة عن ال�ضامن.

�أنتم  /ال�شخ�ص امل�ضمون

كل �شخ�ص مذكور يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم و�سدد الق�سط املالئم.

الجزء الخامس .المساعدة الطبية الطارئة على مدار الساعة
يرجى منكم �إبالغنا على الفور ب�أي مر�ض �أو حادث خطري تتعر�ضون له يف اخلارج ويلزمكم الذهاب �إىل امل�ست�شفى �أو العودة �إىل
املنزل ب�صورة مبكرة �أو متديد �إقامتكم ب�سبب �أي مر�ض �أو �إ�صابة� .إن عجزمت عن �إبالغنا بذلك لأ ّن هذه احلالة تهدد حياتكم �أو �سالمة
�أحد �أطرافكم �أو ب�رصكم �أو �أحد �أع�ضائكم ،يتعني عليكم التوا�صل معنا يف �أقرب وقت ممكن .عليكم �أي�ضا ً �إخبارنا �إن كانت
نفقاتكم الطبية تتجاوز  ٢٥٠دوالرًا امريكيًا� .إن كنتم تقدمون مطالبة �إثر مر�ض �أو حادث ب�سيط ،يتعني عليكم ،حيثما يكون هذا
ممكنًا ،ت�سديد التكاليف ومطالبتنا باملبلغ املدفوع لدى عودتكم .ميكنكم االت�صال بنا � ٢٤ساعة يف اليوم و ٣٦٥يوم يف ال�سنة �أو
مرا�سلتنا عرب الربيد الإلكرتوين.
رقم الهاتف :الإمارات العربية املتحدة +٩٧١٤٢٧٠٨٧٠٢
الربيد االلكرتوينinternational_dept@nextcarehealth.com :
نرجو منكم تزويدنا با�سمكم وعمركم ورقم بولي�صتكم .وقولوا �إن ّكم م�ضمونون لدى �رشكة الت�أمني العرب ّية �ش.م.ل ..جتدون يف
ما يلي بع�ض الطرق التي ميكن خلدمة امل�ساعدة الطبية الطارئة على مدار ال�ساعة �أن ت�ساعد من خاللها .
ت�أكيد الدفع

�س��نقوم بالإت�ص��ال بامل�ست�ش��فيات �أو بالأطب��اء يف اخل��ارج و�س��ن�ؤكد له��م �أن ّن��ا �س��ندفع الر�س��وم امل�س��تحقة له��م�� ،شرط
�أن تكون��وا ق��د قدمت��م مطالب��ة �صاحل��ة.

الرتحيل

�إن اعت�بر م�ست�ش��ارونا الطبي��ون �أ ّن م��ن م�صلحتك��م الطبي��ة �أن تع��ودوا �إىل منزلك��م �أو �إىل م�ست�ش��فى �أو دار رعاي��ة يف بل��د
�س��يتم نقلك��م ب�ص��ورة طبيعي��ة ع�بر اخلط��وط اجلوي��ة العادي��ة �أو الإ�س��عاف ال�بري� .أم��ا يف احل��االت اخلط�يرة
الإقام��ة.
ّ
�أو الطارئ��ة ،ف�سن�س��تعني بالإ�س��عاف اجل��وي عندم��ا ي�صب��ح الأم��ر ��ضرورة طبي��ة� .س��نقوم با�ست�ش��ارة الطبي��ب املعال��ج
وم�ست�ش��ارنا الطبي�ين �أوالً� .إن كنت��م بحاج��ة �إىل الع��ودة �إىل املن��زل ب�ص��ورة مبك��رة .يتع�ين عل��ى الطبي��ب املعال��ج �أن
يزودك��م ب�إف��ادة ت�ؤك��د ب���أ ّن حالتك��م ت�س��مح لك��م بال�س��فر .م��ن دون ه��ذه الإف��ادة ،ميك��ن ل��شركة الط�يران �أن ترف���ض
نق��ل �أي �ش��خ�ص مري���ض �أو م�ص��اب.

ميكنكم التوا�صل معنا يف �أي وقت كان ليال ً �أو نهارًا� .سيجيبكم �أحد موظفي ق�سم امل�ساعدة املتخ�ص�صني لدينا الذي عليكم
ّ
بكل املعلومات املعن ّية .احر�صوا على �أن تكون بحوزتكم جميع التفا�صيل اخلا�صة ببولي�صتكم قبل �إجراء االت�صال.
تزويده
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الجزء السادس .بيان الحالة الصحية واستثناءات التغطية
اال�ستثناءات املتعلقة ب�صحتكم:

.1

.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
. ١٥
.١٦
.١٧

ال تغطي هذه البولي�صة املطالبات املتعلقة باحلاالت الطبية الناجتة عن مر�ض �سابق .لن تكون �أي مطالبة متعلقة ب�صورة
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة مبثل هذه احلاالت مغطاة (�أنظروا �إىل املالحظة �أدناه) وذلك �إن قمتم ب�أي مما يلي عند توقيعكم هذه
البولي�صة �أو حجز رحلتكم (�أيهما الحق):
�أ � .إن كنتم تتناولون �أدوية ب�صورة منتظمة مبوجب و�صفة طبية.
عالجا لأي حالة طبية �أو ا�ست�رشمت طبيبا ً �أو اخت�صا�صيا ً يف م�ست�شفى خالل الأ�شهر ال�ستة املا�ضية.
ب� .إن تلقيتم
ً
ج� .إن مت ّت �إحالتكم �إىل طبيب �أو اخت�صا�صي يف م�ست�شفى �أو عاجلكم �أو و�ضعتم حتت �إ�رشافه.
د� .إن كنتم تنتظرون عالجا ً �أو نتائج �أي اختبارات �أو فحو�صات طبية.
�إن كنا غري قادرين على تغطية حالة �صحية معينة ،فهذا يعني �أن �أي �شخ�ص �آخر م�ضمون من قبلنا لن ي�ستطيع تقدمي
أي�ضا �إن قام ال�شخ�ص الذي يعاين هذه احلالة ال�صحية ب�رشاء
مطالبة مت�أتية من هذه احلالة الطبية .قد ينطبق ذلك � ً
تغطية من �ضامن �آخر.
لن حت�صلوا على تغطية �إن �سافرمت ب�شكل خمالف لتعليمات الطبيب �أو �إىل املكان الذي كان يجب �أن تكونوا فيه لو
اتبعتموها قبل بدء رحلتكم.
لن حت�صلوا على تغطية �إن كنتم على علم ب�أن ّكم �ستحتاجون �إىل عالج �أو معاينة طبية يف �أي من�ش�أة طبية يف خالل
رحلتكم.
لن حت�صلوا على تغطية لأي مطالبة ذات �صلة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة �إن �شخّ �ص الطبيب ،قبل رحلتكم ،ب�أنكم
تعانون من مر�ض ع�ضال.
لن حت�صلوا على تغطية �إن كنتم بانتظار عالج �أو معاينة طبية يف �أي من�ش�أة طبية �أو �إن كنتم تخ�ضعون لفحو�صات
تتعلق ب�أي حالة طبية عند �صدور البولي�صة.
لن حت�صلوا على تغطية �إن كنتم ت�سافرون خ�صي�صا ً بهدف اخل�ضوع لعملية جراحية �أو �إجراء طبي �أو عالج ا�ست�شفائي
اختياري.
لن حت�صلوا على تغطية لأي مطالبة ذات �صلة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ومت�أتية من حالة خلقية.
لن حت�صلوا على تغطية لأي مطالبة تتعلق باحلمل �أو الوالدة �أو الإجها�ض وجميع نتائجها �أو م�ضاعفاتها .على �سبيل املثال
ال احل�رص :الإجها�ض الطوعي والوالدة وفقدان اجلنني.
لن حت�صلوا على تغطية لأي مطالبة تتعلق بالتلقيح اال�صطناعي �أو �أي عالج للعقم �أو نفقات منع احلمل.
لن حت�صلوا على تغطية لأي مطالبة تتعلق بالأمرا�ض املنقولة جن�سياً.
لن حت�صلوا على تغطية لنفقات العالج احلراري واملعاجلة ال�شم�سية والعالج الفيزيائي والعالج التجميلي.
لن حت�صلوا على تغطية لنفقات اجلراحات الرتقيعية والأطراف اال�صطناعية وزرع الأع�ضاء وللنفقات املتعلقة بالب�رص والتي
ال ت�ستخدم يف عملية جراحية.
لن حت�صلوا على تغطية لنفقات التلقيح.
لن حت�صلوا على تغطية للرعاية �أو العالجات غري املعرتف بها طبيا ً وعلمياً.
لن حت�صلوا على تغطية للرعاية �أو العالجات التي يقوم بها �أحد �أفراد العائلة.
لن حت�صلوا على تغطية لداء ال�رصع �أو اال�ضطرابات التي تعانون منها ولأي حدث طبي يكون ت�شخي�صه �أو عوار�ضه �أو
�أ�سبابه ذات طبيعة نف�سية �أو نف�سانية �أو عقلية.
تخ�ص �أمرا�ض البدانة و�إنقا�ص الوزن والتغذية.
لن حت�صلوا على تغطية للنفقات املتعلقة باالختبارات والعالجات التي
ّ

اال�ستثناءات املتعلقة باحلالة ال�صح ّية ل�شخ�ص غري م�ضمون مبوجب هذه البولي�صة ولكن الذي قد ت�ؤثّر حالته ال�صح ّية
على قراركم �إ ّما بالقيام برحلتكم �أو اال�ستمرار فيها.

لن حت�صلوا على �أي تغطية لأي مطالبة متعلقة ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة (يُرجى مراجعة املالحظة �أدناه) ب�صحة رفيق ال�سفر
�أو �شخ�ص كنتم �ستقيمون معه �أو �أحد �أقاربكم �أو �رشيككم التجاري� .إن قمتم ب�أي مما يلي عند تاريخ �إ�صدار بولي�صتكم:

• �إن كنتم على علم ب�أن ّه يتلقى عالجا ً �أو ا�ست�شارات طبية لأي حالة طبية يف �أي من�ش�أة طبية يف خالل الأ�شهر االثني ع�رش املا�ضية.
• �إن كنتم على علم ب�أن ّه ينتظر عالجا ً �أو ا�ست�شارة طبية يف �أي من�ش�أة طبية �أو ب�أن ّه كان يخ�ضع للفحو�صات للك�شف عن حالة
طبية معينة.

• �إن كنتم على علم ب�أ ّن الطبيب قد �شخّ �ص ب�أن ّه يعاين من مر�ض ع�ضال �أو ب�أ ّن حالته قد ت�سوء يف خالل الأ�شهر االثني ع�رش املقبلة.
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املطالبات املتعلقة ب�صورة غري مبا�رشة

مالحظة:

املرجح �أن حت�صل ب�سبب م�شكلة طبية �أخرى تعانونها �أ�صالً .قد
املطالبة املتعلقة ب�صورة غري مبا�رشة تعني م�شكلة طبية من
ّ
ت�ؤدي هذه احلاالت �أحيانا ً �إىل �سوء حاالت �أخرى .مثالً� ،إن كنتم:
• تعانون من الربو� ،أو من مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن� ،أو �أي مر�ض يف الرئتني ،ف�أنتم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالتهاب يف ال�صدر.
• تعانون من ارتفاع �ضغط الدم �أو الكولي�سرتول املرتفع �أو ال�سكري ،ف�أنتم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بنوبة قلبية �أو بجلطة.
• تعانون من ترقق العظام ،ف�أنتم �أكرث عر�ضة للإ�صابة بك�رس يف العظم.
• تعانون �أو عانيتم من مر�ض ال�رسطان ،ف�أنتم �أكرث عر�ضة النت�شار املر�ض �إىل ع�ضو �آخر.

م�ستوى التغطية الطبية املتوفرة

هذه لي�ست بولي�صة �ضمان طبي خا�ص وال توفر تغطية �إال ملعاجلة احلاالت الطبية الطارئة يف حال ح�صول حادث �أو الإ�صابة
مبر�ض غري متوقع يف خالل رحلتكم.

الجزء السابع .االستثناءات العامة
تطبق اال�ستثناءات التالية على كامل بولي�صتكم:
لن نوفر لكم �أي تغطية لأي مطالبة مت�أتية مما يلي �أو م�ستندة �إليه:
حقيقة ذات �صلة كنتم على علم بها قبل �سفركم� ،إال ّ �إن وافقنا عليها خطياً.
.1
احلرب ،االجتياح� ،أعمال العدو الأجنبي ،االعتداءات (�سواء كانت احلرب معلنة �أم ال) ،احلرب الأهلية ،اال�ضطرابات الأهلية،
.2
التمرد ،الثورة ،الع�صيان ،القوة الع�سكرية ،االنقالب ،الإرهاب� ،أ�سلحة الدمار ال�شامل.
�أي وباء �أو جائحة با�ستثناء ما يتم تغطيته �رصاح ًة مبوجب النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة.
.3
عدم تقيدكم ب�أي من املقرتحات �أو التو�صيات التي تقدمها �أي حكومة �أو �سلطة ر�سمية �أخرى ،مبا فيها
.4
( )Foreign Commonwealth Officeيف خالل فرتة ال�ضمان.
يف حال مت ّ احتجاز ممتلكاتكم� ،أو �أخذها �أو تدمريها �أو �إحلاق �أ�رضار بها مبوجب �أمر من �أي حكومة �أو �سلطة جمركية.
.5
التلوث امل�ؤين �أو الإ�شعاعي بفعل الوقود �أو النفايات النووية �أو �أي خطر مت�أت من املعدات النووية.
.6
�أي تغري يف �أ�سعار �رصف العمالت.
.7
ت�رصفكم ب�شكل غري قانوين �أو كيدي.
.8
�أثر �إدمانكم على الكحول �أو املذيبات �أو العقاقري �أو �سوء ا�ستخدامها على املدى الطويل.
.9
� .10إن كنتم حتت ت�أثري الكحول �أو املذيبات �أو العقاقري �أو �إن كنتم تفعلون �شيئا ً نتيجة ا�ستخدام هذه املواد (با�ستثناء
العقاقري التي ي�صفها طبيب ولي�س لعالج الإدمان على املخدرات).
 .11عدم ا�ستمتاعكم برحلتكم �أو عدم رغبتكم بال�سفر.
� .12أي خ�سارة تنتج ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة عن �أي �شيء تطالبون به ،على �سبيل املثال خ�سارة الأرباح� ،إال �إن كانت
البولي�صة تن�ص على غري ذلك.
 .13م�شاركتكم يف �أي ريا�ضة �أو ن�شاط ترفيهي غري مذكور يف فقرة «الن�شاطات الريا�ضية والرتفيهية الإعتيادية».
 .14املطالبات املتعلقة باحلمل �أو بالوالدة حيث تعود مدة احلمل �إىل �أكرث من � 24أ�سبوعا ً يف بداية رحلتكم �أو تبعاته �أو
م�ضاعفاته ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،الإجها�ض الطوعي ،والوالدة وفقدان اجلنني.
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الجزء الثامن .الشروط
تنطبق ال�رشوط التالية على كامل بولي�صتكم .يرجى منكم قراءتها ب�إمعان لأن ّنا ال ن�ستطيع ت�سديد مطالبتكم �إال �إن كنتم
ت�ستوفون هذه ال�رشوط:
�إن كنتم مقيمني يف بلد �إ�صدار البولي�صة.
.1
�أن تكونوا قد �سددمت الق�سط املنا�سب ملنطقة التغطية التي تنوون ال�سفر �إليها.
.2
�أن تتوخوا احلذر ب�صورة معقولة حلماية �أنف�سكم وممتلكاتكم من �أي حادث �أو �إ�صابة �أو خ�سارة �أو �رضر و�أن تت�رصفوا
.3
ك�أن ّكم غري حائزين على تغطية مبوجب هذه البولي�صة و�أن تخف�ضوا قدر امل�ستطاع قيمة �أي مطالبة حمتملة.
�أن تكونوا حائزين على �شهادة �ضمان �صاحلة خا�صة بكم.
.4
�أن توافقوا على �أال مندد فرتة ال�ضمان �إن انتهت �صالحية البولي�صة الأ�سا�سية ومتديداتها �أو �إن كنتم تعرفون �أن ّكم تنوون
.5
رفع مطالبة.
�أن تت�صلوا بنا قي �أقرب وقت ممكن يف خالل  30يوما ً من تاريخ عودتكم �إىل املنزل وتزودونا بكامل التفا�صيل حول ما ميكن
.6
�سيتم رد مطالبتكم �إن مل تبلغونا بنيتكم بتقدمي
�أن ي�ؤدي �إىل تقدمي مطالبة وتز ّودونا بجميع املعلومات التي نطلبها.
ّ
مطالبة يف خالل  30يوما ً من تاريخ عودتكم �إىل منزلكم .الرجاء االطالع على الق�سم «تقدمي مطالبة» ملزيد من
املعلومات.
�أن توافقوا على �أ ّن التعديالت التي تطر�أ على �رشوط البولي�صة و�أحكامها ال تطبق �إال �إذا � ّأكدنا عليها من �أجلكم ب�صورة
.7
خطية.
�أال تكونوا ب�سن اخلام�سة وال�سبعني وما فوق بتاريخ �إ�صدار بولي�صتكم.
.8
يحق لنا القيام بما يلي:

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.11
.12

�إلغاء البولي�صة �إن مل تطلعونا على �أي حقيقة ذات �صلة �أو �إن زودمتونا مبعلومات غري �صحيحة ت�ؤثر على قرارنا بتوفري
التغطية �أم عدمه .بح�سب الظروف ،قد نقوم ب�إبالغ ال�سلطات الر�سمية بالأمر.
�إلغاء البولي�صة وعدم ت�سديد �أي مبلغ �إن قمتم ،ب�أنف�سكم �أو بوا�سطة �شخ�ص �آخر يت�رصّف بالنيابة عنكم ،بتقدمي
مطالبة مبوجب هذه البولي�صة مع علمكم ب�أن ّها غري �صادقة �أو مبالغ بها ب�صورة معتمدة �أو احتيالية ب�أي �شكل من
الأ�شكال �أو �إن �أعطيتم �أي بيان �أو ت�رصيح خاطئ ب�شكل متعمد �أو �إن عجزمت عن �إثبات مطالبتكم .يف مثل هذه احلاالت،
قد نقوم ب�إبالغ ال�سلطات الر�سمية بالأمر.
لن نقوم بتغطيتكم �إال يف الرحلة التي ت�شرتون من �أجلها �شهادة �ضمان خا�صة بكم منا�سبة ولن نقوم ب�إ�صدار
البولي�صة يف حال كنتم قد بد�أمت رحلتكم.
تويل �أي مطالبة قد ترفعونها مبوجب هذه البولي�صة والتعامل معها با�سمكم.
اتخاذ الإجراءات القانونية ب�إ�سمكم (ولكن على ح�سابنا) والطلب �إليكم تزويدنا بجميع التفا�صيل وملء �أي معلومات
قد ت�ساعدنا يف ا�سرتداد �أي دفعة قمنا بها مبوجب هذه البولي�صة.
احل�صول مبوافقتكم على معلومات من �سجالتكم الطبية مل�ساعدتنا �أو م�ساعدة ممثلينا يف التعامل مع �أي مطالبات،
قد يت�ضمن هذا طلب اخ�ضاعكم للت�رشيح يف حال وفاتكم .لن نعطي �أي معلومات �شخ�صية عنكم لأي منظمة
�أخرى من دون موافقتكم ال�رصيحة.
�إر�سالكم �إىل منزلكم يف �أي وقت يف خالل رحلتكم �إن �أ�صبتم مبر�ض �أو تعر�ضتم لإ�صابة .لن نقوم بذلك �إال مبوافقة
الطبيب الذي يعاجلكم وم�ست�شارينا الطبيني .و�إن ح�صل اختالف يف الآراء� ،سنطلب ر�أيا ً طبيا ً م�ستقالً.
عدم حتمل م�س�ؤولية النفقات املتكبدة للرتحيل �أو للمعاجلة �إن رف�ضتم اتباع ن�صائح الطبيب املعالج وم�ست�شارينا
الطبيني.
عدم رد الق�سط الذي دفعتموه �أو حتويله �إن قررمت �إلغاء البولي�صة.
عدم ت�سديد �أي مطالبة مبوجب هذه البولي�صة (با�ستثناء مبوجب ق�سم احلوادث ال�شخ�صية) لأي مبالغ مغطاة مبوجب
�ضمان �آخر �أو من قبل جهة �أخرى �أو يف �أي مكان �آخر ،مثال ً �أي مبالغ ميكنكم ا�سرتدادها من �أي �ضمان �صحي خا�ص �أو
اتفاقات �صح ّية متبادلة �أو مزود خدمات النقل �أو الإقامة �أو ال�ضمان على حمتويات البيت �أو �أي مبلغ مطالبة �آخر
تقومون با�سرتداده .ويف مثل هذه احلاالت� ،سنقوم بت�سديد جزء من املطالبة.
يتم �إلغاء كامل التغطية التي توفرها بولي�صتكم من دون �إرجاع الق�سط املدفوع.
�إن �ألغيتم رحلتكم �أو قل�صتم مدتهاّ ،
�أن نطلب �إليكم �إعادة �أي مبالغ دفعناها �إليكم ومل تكن مغطاة مبوجب هذه البولي�صة.
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الجزء التاسع .النشاطات الرياضية والترفيهية
الن�شاطات الريا�ضية والرتفيهية االعتيادية

• الن�شاطات التالية مغطاة من دون وجوب ت�سديد ق�سط �إ�ضايف
الهب��وط م��ن قم��م اجلب��ال ،الرماي��ة ،الألع��اب الريا�ضي��ة ،رك��وب منط��اد اله��واء ال�س��اخن (جل��والت الت�س��لية املنظم��ة
فق��ط) ،رك��وب ق��ارب امل��وز ،البي�س��بول ،ك��رة ال�س��لة ،التزل��ج عل��ى زالج��ات  ،Big Footالقف��ز باحلب��ال (م��رة واح��دة فق��ط)،
رك��وب ال��زوارق (بالق��رب م��ن ال�ش��اطئ فق��ط) ،ت�س��لق اجل��دران ،الكريكي��ت ،التزل��ج الريف��ي عل��ى الثل��ج ،ال�س��ياحة عل��ى
الدراج��ات الهوائي��ة (لغاي��ة  16يو ًم��ا) ،رك��وب الدراج��ات (غ�ير املح�ترف ولي���س كو�س��يلة نق��ل رئي�س�� ّية) ،ال�صي��د يف البح��ر
العمي��ق ،التزل��ج عل��ى املنح��درات اجلاف��ة ،ك��رة الق��دم (ن��وادي الأطف��ال يف املنتجع��ات فق��ط) ،الفر�س��بي ،التزل��ج عل��ى الأنه��ر
اجلليدي��ة ،الغول��ف ،الغط���س م��ن املرتفع��ات (ع��ن من�ص��ة ال تتج��اوز � 10أمت��ار) ،ن�ش��اطات احلب��ال املرتفع��ة ،امل�ش��ي مل�س��افات
طويل��ة �أو الرتح��ال �أو امل�ش��ي (لغاي��ة  15مي�لا ً يف الي��وم ولغاي��ة  4000م�تر) ،الهوك��ي (م��ا دون �س��ن ال��ـ  16وبا�س��تخدام ع�ص��ي
بال�س��تيك ّية) ،الهوك��ي ،وهوك��ي ال�ش��وارع (م��ع اعتم��ار اخل��وذة والو�س��ادات الواقي��ة) ،رك��وب الكي��اك (بالق��رب م��ن ال�ش��اطئ
ّ
واملتزل�ين ،ماراث��ون الرك���ض �أو الرتايثل��ون (غ�ير حم�ترف) ،التزل��ج با�س��تعمال زالج��ة واح��دة ،قي��ادة الدراج��ات
فق��ط) ،الراكل�ين
يف اجلب��ال (عل��ى الطري��ق) ،التزل��ج عل��ى الثل��ج �أو اجللي��د خ��ارج احللب��ة (طامل��ا �أن ّك��م متار�س��ون التزل��ج �ضم��ن ح��دود جم��ال
التزل��ج يف منتج��ع مع�ترف ب��ه وتتبع��ون �إر�ش��ادات دوري��ات التزل��ج) ،التزل��ج املائ��ي باملظل��ة (عل��ى امل��اء) ،الذه��اب يف رح�لات
طويل��ة عل��ى �صه��وة اجلي��اد ،الهب��وط باحلب��ال ،التزل��ج عل��ى امل��اء يف العوام��ات القابل��ة للنف��خ ،التزحل��ق عل��ى الأ�س��طوانة
�أو عل��ى امل��زالج املدول��ب (م��ع اعتم��ار اخل��وذة والو�س��ادات الواقي��ة) ،التجذي��ف ،رح�لات ال�س��فاري يف املركب��ة (جول��ة منظم��ة
لغاي��ة  16يو ًم��ا) ،رح�لات ال�س��فاري م�ش��يا ً عل��ى الأق��دام (جول��ة منظم��ة لغاي��ة  16يو ًم��ا) ،التزحل��ق �أو التزّل��ج عل��ى الكثب��ان
الرملي��ة �أو ركوبه��ا ،الغط���س حت��ى عم��ق 30م ،التزل��ج عل��ى ل��وح خ�ش��بي ،التزل��ج ،التزل��ج عل��ى الثل��ج يف عرب��ة (جتره��ا كالب
�أو �أح�صن��ة �أو غ��زالن كراك��ب) ،التزل��ج يف زورق يف املي��اه املتدفق��ة ،الغو���ص بالقن��اع و�أنبوب��ة التنف���س ،التزلّ��ج بوا�س��طة الأنابي��ب،
التزلّ��ج م��ن دون ق�ضب��ان التزلّ��ج ، ،التزل��ج بوا�س��طة �أل��واح الثل��ج ،رك��وب الأم��واج� ،ش��د احلب��ل ،الك��رة الطائ��رة ،التزل��ج
اللوح��ي املائ��ي (مرتبط��ا ً بطائ��رة ورقي��ة) ،التزل��ج املائ��ي (ال تغطي��ة م��ن �أج��ل القف��ز) ،رك��وب الرم��ث يف املي��اه املتدفق��ة (حت��ى
�أنه��ر الدرج��ة الثالث��ة «املتو�س��طة») ،االن��زالق باحلب��ال (مب��ا يف ذل��ك ف��وق الثل��ج) ،التدح��رج داخ��ل فقاع��ة كب�يرة.
• الن�شاطات التالية مغطاة �أي�ضاً� ،إال �أ ّن التغطية مبوجب «الق�سم اخلام�س ع�رش – امل�س�ؤولية ال�شخ�صية» ،ال تنطبق
ال�رشاعي ،رماية ال�صحون الطائرة ،الإبحار يف زورق �صغري ،ركوب الفيل ،امل�شاركة يف الكارتينغ ،ركوب
ركوب اجلمال ،الإبحار يف الزورق
ّ
القوارب النفاثة ،ركوب الدراجات املائية ،امل�شاركة يف لعب كرة الطالء ،ركوب الدراجات الرباعية ،الرماية بالبندقية ،الإبحار (�إن كان
ال�شخ�ص م�ؤهال ً ويف املياه الإقليمية فقط) ،الرماية ،التزلج على الثلج ،رماية الأهداف ال�صغرية ،التزحلق على زالقة اجلليد الآلية،
ركوب اليخت (�إن كان ال�شخ�ص م�ؤهال ً ويف املياه الإقليمية فقط).
الن�شاطات الريا�ضية والرتفيهية من الفئة X
• ال توفر بولي�صتكم �أي تغطية للن�شاطات التالية:
القفز باملظلة من مكان ثابت ،ركوب الرمث يف املياه الراكدة ،ت�سلق ال�صخور من دون حبال ،املالكمة ،النزول �إىل الأخاديد ،ركوب ال�سنوكات،
املخ�ص�صة
زيارة الكهوف �أو ا�ستك�شاف احلفر ،الغو�ص لر�ؤية الكهوف ،املبارزة بال�سيف ،الطريان (با�ستثناء الركاب يف الطائرات املرخ�صة
ّ
لنقل ّ
الركاب) ،ت�سلق اجلبال ب�شكل حر ،التزحلق (ال تغطية لقيادة القارب �أو الطائرة) ،الطريان ال�رشاعي املعلق ،الغط�س من املرتفعات
(�أكرث من � 5أمتار) ،ال�صيد (الثعالب �أو ال�سمك بال�شبكة) ،ركوب الزوارق يف املياه املتدفقة ب�رسعة كبرية ،ركوب الأمواج با�ستخدام الطائرات
الورقية ،فنون القتال ،ركوب الطائرة الفائقة اخلفة� ،سباقات الرايل �أو ال�سيارات (على �أنواعها على الياب�سة �أو يف املاء)� ،سباقات الدراجات
النارية �أو �سباقات الدراجات النارية على الوحل (وقيادة الدراجات النارية على الطرق الوعرة) ،ت�سلق اجلبال (با�ستخدام احلبال �أو املر�شدين)،
الهبوط باملظالت ،الطريان املظلي �أو التزلج با�ستخدام املظالت ،التزلج الهوائي �أو اال�إبحار املظلي (فوق الياب�سة) ،ركوب الزحافات الثلجية،
ركوب العوامات القابلة للنفخ يف الأنهر املتدفقة ،ت�سلق ال�صخور ،الروديو ،الغط�س (يف قف�ص) بوجود �أ�سماك القر�ش ،التزلج على
الزالجات ال�صدرية ،ممار�سة الألعاب البهلوانية على الثلج ،القفز التزجلي ،الت�سابق على الثلج ،ممار�سة حركات خطرة �أثناء التزلج ،التحليق
�أثناء التزلج ،الهبوط باملظالت �أو القفز باملظالت مع لوح تزلج مثبت حتت الرجلني ،التزلج بال�سنوكات ،القفز �أثناء التزلج على املاء ،ركوب
الزوارق يف املياه املتدفقة ،التزلج يف زورق يف املياه املتدفقة ،ركوب الزوارق يف املياه املتدفقة ب�رسعة كبرية.
أي�ضا ملا يلي:
ال يوجد تغطية � ً
يتم التقيد بتوجيهات املنظمني.
• م�شاركتكم يف ن�شاط ريا�ضي حيث مل ّ
• �أي ن�شاط ريا�ضي حمرتف.
• �أي نوع من �أنواع ال�سباقات ،با�ستثناء �سباقات اجلري.
• �أي نوع من �أنواع الأعمال اليدوية.
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الجزء العاشر .تقديم مطالبة
لتقدمي مطالبة ،الرجاء االت�صال بـنا �أو ب�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .على العناوين املذكورة يف نهاية هذه الوثيقة.
يتع�ين عليك��م م��لء اال�س��تمارة و�إر�س��الها �إلين��ا يف خ�لال  30يوم��ا ً م��ن تاري��خ عودتك��م �إىل منزلك��م وتزويدن��ا بجمي��ع
املعلوم��ات وامل�س��تندات الت��ي نطلبه��ا� .إن عج��زمت ع��ن تزويدن��ا باملعلوم��ات املطلوب��ة يف خ�لال  30يوم��ا ً م��ن تاري��خ
يت��م رد املطالب��ة .م��ن ال��ضروري �أن تعطون��ا تفا�صي��ل ق��در االم��كان لل�س��ماح لن��ا مبعاجل��ة
عودتك��م �إىل منزلك��م� ،س��وف
ّ
مطالبتك��م ب��سرعة .يرج��ى منك��م االحتف��اظ بن�س��خ ع��ن جمي��ع املعلوم��ات الت��ي تر�س��لونها �إلين��ا.
ق��د حتتاج��ون للح�ص��ول عل��ى بع���ض املعلوم��ات ح��ول مطالبتك��م فيم��ا تكون��ون بعيدي��ن .جت��دون �أدن��اه الئح��ة
بامل�س��تندات الت��ي �س��نحتاج �إليه��ا ملعاجل��ة مطالبتك��م.
جلميع املطالبات

• الفاتورة �أو الفواتري الأ�صلية حلجز رحلتكم وم�ستندات ال�سفر التي تظهر تواريخ ال�سفر و�أوقاته.
• االي�صاالت والبيانات الأ�صلية جلميع النفقات الفعلية التي يتوجب عليكم دفعها.
• الفواتري الأ�صلية التي يطلب �إليكم دفعها.
• تفا�صيل حول �أي �ضمان �آخر اكتتبتم به وقد يغطي اخل�سارة نف�سها مثل ال�ضمان املنزيل �أو ال�ضمان الطبي اخلا�ص.
• �إثباتات قدر امل�ستطاع لدعم مطالبتكم.

�إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها

• �إذا كنتم بحاجة �إىل تقلي�ص رحلتكم ،عليكم االت�صال على الفور بخط امل�ساعدة الطبية الطارئة الذي يبقى متاحا ً على
مدار ال�ساعة للح�صول على موافقتنا امل�سبقة.
تف�صل جميع ر�سوم الإلغاء املتكبدة.
• فاتورة �إلغاء �أ�صلية
ّ
يتم �إكمال ال�شهادة الطبية من قبل الطبيب املعالج .ويلزم
• بالن�سبة للمطالبات املتعلقة باملر�ض �أو الإ�صابة ،يجب �أن ّ
احل�صول على ن�سخة م�صدقة من �شهادة الوفاة يف حالة الوفاة.
• �إذا كانت مطالبتكم ناجتة عن �أي ظروف �أخرى ،يرجى تقدمي دليل على هذه الظروف.

النفقات الطبية

• عليكم االت�صال دوما ً بخط امل�ساعدة الطبية الطارئة الذي يبقى متاحا ً على مدار ال�ساعة �إن مت ّ �إدخالكم �إىل امل�ست�شفى
(�إذا مت ت�شخي�صكم بالإ�صابة ب � )COVID 19أو �إن احتجتم �إىل الرتحيل �أو يف احلاالت التي يحتمل �أن تتخطى فيها النفقات
الطبية  250دوالرا ً �أمريكياً.
• �إثباتات طبية �صادرة عن الطبيب املعالج لت�أكيد املر�ض �أو الإ�صابة والعالج الذي مت ّ توفريه مبا يف ذلك تواريخ الدخول واخلروج
من امل�ست�شفى يف احلاالت التي ينطبق فيها ذلك.
• �إن ن�صحكم طبيب يف منتجعكم بعدم الذهاب يف النزهة التي �سبق �أن حجزمتوها لأ�سباب طبية ،عليكم اال�ستح�صال
على �إفادة طبية �صادرة عنه ت�ؤكد ذلك.

فقدان م�ستندات ال�سفر

• ت�أكيد خطي من القن�صلية حيث ح�صل الفقدان مع تف�صيل تاريخ الفقدان ،و�إ�شعار بالفقدان واال�ستبدال بالإ�ضافة �إىل
تقرير خطي �صادر عن ال�رشطة.

بالن�سبة �إىل اخل�سارة �أو ال�رضر يف مطالبات احلوادث �أثناء النقل ،مبا يف ذلك ت�أخر و�صول املمتلكات ال�شخ�صية

• يرجى منكم اال�ستح�صال على تقرير عدم انتظام ملكية ( )PIRمن قبل �رشكة الطريان �أو تقرير �صادر عن �رشكة النقل
يتم ذلك يف خالل � 7أيام من تاريخ الت�أخر �أو اخل�سارة �أو ال�رضر� .أمامكم
احلديدي �أو خط ال�شحن �أو موظفهم امل�س�ؤول .يجب �أن ّ
 21يوما ً لرتا�سلوا �رشكة الطريان وت�ؤكدوا تفا�صيل الأغرا�ض ال�رضورية امل�ستبدلة التي مت ّ �رشا�ؤها.

املمتلكات ال�شخ�صية

• ب ّلغوا ال�رشطة عن ال�رسقة �أو ال�رضر �أو اخل�سارة يف خالل � 24ساعة من تاريخ اكت�شافكم لذلك و�أطلبوا احل�صول على حم�رض
ّ
خطي من ال�رشطة.
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• عليكم �أي�ضا ُ �إبالغ مر�شدكم ال�سياحي �أو مدير الفندق �أو ال�شقة التي تنزلون فيها بال�رسقة �أو ال�رضر �أو اخل�سارة وطلب
تقرير خطي بذلك �إذا كان منا�سب�أ.
• االي�صاالت �أو الق�سائم ال�رشائية الأ�صلية �أو غريها من �إثباتات ال�رشاء �أو امللكية �أو القيمة املنا�سبة املتعلقة باملمتلكات \
ال�شخ�صية املفقودة �أو امل�رسوقة �أو املت�رضرة.
• احتفظوا ب�أي غر�ض مت�رضر لأن ّنا قد ن�ضطر للك�شف عليه� ،إن دفعنا مبلغا ً �أو قمنا با�ستبدال الغر�ض ،ي�صبح الغر�ض املت�رضر
عندئذ ملكا ً لنا.
• قوموا باال�ستح�صال على تقدير لت�صليح جميع الأغرا�ض املت�رضرة.
احلوادث ال�شخ�صية

• بيان مف�صل بالظروف التي تتعلق باحلدث ،مبا يف ذلك �إثباتات ال�صور وت�سجيالت الفيديو (�إن كان ذلك منطبقاً).
• �إثباتات طبية �صادرة عن الطبيب املعالج ت�ؤكد مدى خطورة الإ�صابة والعالج الذي مت ّ توفريه مبا يف ذلك الدخول واخلروج من
امل�ست�شفى.
• تفا�صيل كاملة عن �أي �شهود قد يعطون �إفادات خطية حيثما يكون ذلك ممكناً.
• �صورة م�صدقة عن �شهادة الوفاة ،يف احلاالت التي ينطبق فيها ذلك.

تفويت الرحلة

• بيان مف�صل حول الظروف التي جعلتكم تفوتون رحلتكم ،بالإ�ضافة �إىل الإثباتات امل�ؤيدة وال�صادرة عن مزود خدمات النقل
العام �أو خبري احلوادث �أو الأعطال املتواجدة يف املركبة اخلا�صة التي كنتم �ست�سافرون فيها.

ت�أخر االنطالق

• ت�أكيد خطي من �رشكة الطريان �أو النقل احلديدي �أو خط ال�شحن �أو موظفها امل�س�ؤول حول �أوقات املغادرة املقررة واحلالية
و�سبب ت�أخر االنطالق.

امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

• بيان مف�صل بالظروف التي تتعلق باملطالبة ،مبا يف ذلك �إثباتات ال�صور وت�سجيالت الفيديو (�إن كان ذلك منطبقاً).
• �أي وثائق ر�سمية �أو ا�ستدعاءات �أو مرا�سالت �أخرى متلقاة من �أي فريق ثالث ،ويذكر �أن ّه ال ميكنكم االعرتاف بامل�س�ؤولية لأي
فريق ثالث �أو عر�ض ت�سديد �أي دفعة له �أو التوا�صل معه من دون موافقتنا اخلطية.
• تفا�صيل كاملة عن �أي �شهود قد يعطون �إفادات حيثما يكون ذلك ممكناً.

ال�سطو

• ن�سخة �أ�صلية عن حم�رض ال�رشطة ي�شري بني جملة �أمور �إىل مكان االعتداء وتاريخه ووقته.
• ن�سخة من ك�شف احل�ساب امل�رصيف يو�ضح الوقت واملبلغ امل�سحوب.
• �أي وثيقة �أخرى يرى ال�ضامن �أن ّها �رضورية للتحقق من �صحة املطالبة وتقييم التعوي�ض.

فقدان بطاقة االئتمان  /ال�سحب

• تبليغ ال�رشطة عن ال�رسقة �أو اخل�سارة يف غ�ضون � 24ساعة من اكت�شافها وطلب احل�صول على حم�رض ّ
خطي من ال�رشطة.
• ت�أكيد كتابي من م�صدر بطاقتكم يو�ضح �أن ّكم �ألغيتم البطاقة مبجرد اكت�شاف اخل�سارة �أو ال�رسقة.
• الك�شف الأ�صلي للبطاقة ،يظهر املعامالت االحتيالية التي �أجريت.

تفويت احلدث

• تذكرة احلدث الأ�صلية غري امل�ستخدمة.
• تذاكر ال�سفر املنا�سبة تبني تواريخ ال�سفر و�أوقاته ،حيث ينطبق ذلك.
• تفا�صيل �أي �ضمان �آخر قد يكون لديكم والذي قد يغطي اخل�سارة نف�سها.
• �أكرب قدر ممكن من الأدلة لدعم مطالبتكم.
• بالن�سبة �إىل املطالبات املتعلقة باملر�ض �أو الإ�صابة ،على الطبيب املعالج ملء �شهادة طبية.
• مطلوب ن�سخة م�صدقة من �شهادة الوفاة يف حالة الوفاة.
• �إذا كانت مطالبتكم ناجتة عن �أي ظروف �أخرى ،يُرجى تقدمي دليل على هذه الظروف.
• �إذا ت�أخر النقل الذي ت�ستخدمونه للو�صول �إىل املكان وتغيبتم عن احلدث ،يرجى تقدمي و�صف مف�صل للظروف التي �أدت �إىل
تفويت هذا احلدث اخلا�ص بكم بالإ�ضافة �إىل الأدلة الداعمة من مزود النقل العام �أو ال�سلطة امل�س�ؤولة عن املركبة
اخل�صو�ص ّية التي كنتم م�سافرين على متنها.
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الريا�ضات ال�شتوية
برنامج التزلج املتكامل

• �إثباتات طبية �صادرة عن الطبيب املعالج لت�أكيد املر�ض �أو الإ�صابة والعالج الذي مت ّ تقدميه ،مبا يف ذلك تاريخ الدخول واخلروج
من امل�ست�شفى يف احلاالت التي ينطبق فيها ذلك.
• �إن ن�صحكم طبيب يف منتجعكم بعدم الذهاب يف النزهة التي �سبق �أن حجزمتوها لأ�سباب طبية ،عليكم اال�ستح�صال
على �إفادة طبية �صادرة عنه ت�ؤكد ذلك.

معدات التزلج وت�أخر و�صولها

• جميع الإثباتات املنا�سبة واملطلوبة مبوجب اجلزء الذي يحمل عنوان «املمتلكات ال�شخ�صية» يف هذا الق�سم.
• جميع �إي�صاالت اال�ستئجار ومل�صقات حقائب ال�سفر �أو بطاقاتها.
• تقرير خطي �صادر عن �رشكة الطريان �أو م�صادر �أخرى يبني �أ ّن ت�أخر و�صول معدات التزلج �أو �أر�سلت �إىل جهات خاطئة.

�إغالق حلبة التزلج �أو الإغالق ب�سبب انهيار جليدي

• ت�أكيد خطي �صادر عن مر�شدكم ال�سياحي �أو �إدارة احللبة املحلية �أو م�شغل م�صعد التزلج
• مع الت�أكيد على �سبب الإغالق وم ّدته.

الغولف

يرجى االت�صال على رقم الهاتف( +971 4270 8735 :الإمارات العرب ّية املتّحدة) وطلب ا�ستمارة املطالبة �أو الكتابة �إىل:
ق�سم املطالبات لدى Golf Subscription Insurance claims department NEXtCARE Claims Management LLC - NEXtCARE
مبن��ى ايف��ل  ،2طري��ق �أم ال�ش��يف ،جم�يرا� ،صن��دوق بري��د  80864دب��ي الإم��ارات العربي��ة املتح��دة �أو ع�بر الربي��د الإلك�تروين
 golfsubs@nextcarehealth.comم��ع �إعط��اء ا�س��مكم ،ورقمك��م وتفا�صي��ل املطالب��ة.
يج��ب م��لء ا�س��تمارة املطالب��ة و�إر�س��الها �إلين��ا يف �أ��سرع وق��ت ممك��ن م��ع جمي��ع املعلوم��ات والوثائ��ق الت��ي نطلبه��ا.
م��ن ال��ضروري �أن تز ّودون��ا ب�أك�بر ق��در ممك��ن م��ن التفا�صي��ل لتمكينن��ا م��ن التعام��ل م��ع مطالبتك��م ب��سرعة .يرج��ى
االحتف��اظ بالن�س��خ م��ن جمي��ع املعلوم��ات الت��ي تر�س��لونها �إلين��ا.
ويف ما يلي قائمة بالوثائق التي �سوف نحتاجها من �أجل التعامل مع مطالبتكم.
جلميع املطالبات

• كتاب ر�سمي من نادي الغولف الذي �أنتم �أع�ضاء فيه يذكر �أ ّن ع�ضويتكم ال�سنوية يف نادي الغولف مت ّ �إلغا�ؤها �أو ت�أجيلها
للفرتة الزمن ّية املح ّددة التي ت�شري �إليها مطالبتكم.
• �صورة من جواز ال�سفر و�صفحة الت�أ�شرية (�إذا كنتم حاملني لت�أ�شرية).
• �أكرب قدر ممكن من الأدلة لدعم مطالبتكم.
• تفا�صيل �أي �ضمان �آخر قد يكون لديكم والذي قديغطي اخل�سارة نف�سها.

الجزء الحادي عشر .تقديم الشكوى
هدفن��ا ه��و �أ ّن نوف��ر لك��م بولي�ص��ة �ضم��ان وخدم��ة م��ن الدرج��ة الأوىل .ولك��ن ،ق��د ت�ش��عرون �أحيان ً��ا ب�أن ّن��ا مل ننج��ح يف
ذل��ك .يف ه��ذه احلال��ة ،نرج��و منك��م �إعالمن��ا بذل��ك لك��ي نفع��ل م��ا بو�س��عنا حل��ل امل�ش��كلة� ،إن قدمت��م �ش��كوى ،ل��ن
ي�ؤث��ر ذل��ك يف حقوقك��م القانوني��ة.
يرجى منكم �أوال ُ االت�صال ب�رشكة الت�أمني العرب ّية �ش.م.ل .على العناوين املح ّددة يف نهاية هذه الوثيقة.
نرج��و منك��م تزويدن��ا با�س��مكم ،وعنوانك��م ،ورق��م بولي�صتك��م ،ورق��م مطالبتك��م حي��ث ينطب��ق ذل��ك ،م��ع �إرف��اق
ن�س��خ ع��ن املرا�س�لات ذات ال�صل��ة �إذ �أ ّن ذل��ك �سي�س��اعدنا يف التعام��ل م��ع �ش��كواكم يف �أق��صر وق��ت ممك��ن.
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الجزء الثاني عشر .المنافغ
الق�سم الأول :ر�سوم �إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها
�إذا كنتم تعتقدون �أن ّكم قد ت�ضطرون �إىل قطع رحلتكم (تقلي�ص م ّدتها) ،يجب �إبالغنا فورًا  -انظر حتت عنوان «امل�ساعدة الطبية
الطارئة على مدار ال�ساعة» ملزيد من املعلومات.
ما ت�شمله تغطيتكم

�س��ندفع لك��م لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م م��ن �أج��ل ج��زء الإقام��ة ال�ش��خ�صیة غ�یر
اخلا���ص بك��م ور�س��وم النق��ل وم�صاری��ف ال�س��فر الأخ��رى الت��ي یوج��د عق��د بت�س��ديدها وال میك��ن ا�س�تردادا
امل�س��تخدمة
ّ
م��ن �أي م��كان �آخ��ر.
و�سوف نقدم هذه التغطية يف الظروف التالية ال�رضورية والتي ال ميكن جتنبها:
الإلغاء

�إذا قمتم ب�إلغاء رحلتكم قبل �أن تبد�أ ب�سبب ح�صول �أحد الأمور التالية:
• الوفاة� ،أو الإ�صابة اخلطرية �أو املر�ض اخلطري الذي تتع ّر�ضون له �أنتم �أو �شخ�ص ما كنتم �ستقیمون معه� ،أو رفیق ال�سفر� ،أو �أحد
الأقارب املقربنی منكم �أو �رشيككم التجاري.
• �أنت��م �أو رفي��ق �س��فركم مطل��وب م��ن ال��شرطة بع��د ح�ص��ول عمل ّي��ة �س��طو� ،أو �أ��ضرار ناجم��ة ع��ن حري��ق �ش��ديد �أو
عوا�ص��ف �أو في�ضان��ات �أو انفج��ار �أو انخ�س��اف الأر���ض �أو تخري��ب �أو �س��قوط �أ�ش��جار �أو ا�صط��دام طائ��رة �أو مركب��ة مبنزلك��م
�أو منزله��م �أو م��كان العم��ل املعت��اد يف بلدك��م.
التقلي�ص

ميكنك قطع رحلتكم (تقلي�صها) بعد �أن بد�أت لأحد ال�سببني التاليني:
• �أي �شيء مذكور يف الإلغاء.
• تع ّر�ضتم لإ�صابة �أو مر�ض و�أنتم يف امل�ست�شفى لبقية رحلتكم.
مالحظة:

�س��نقوم باحت�س��اب مطالب��ات االنقط��اع م��ن تاري��خ ال��ذي يج��ب عليك��م في��ه الع��ودة �إىل بلدك��م �أو تاري��خ
دخولك��م �إىل امل�ست�ش��فى كمري���ض داخل��ي ،لبقي��ة رحلتك��م� .س��وف ن�س�� ّدد نفق��ات الإقام��ة ال�ش��خ�صية غ�ير
امل�س��تخدمة وم�صاري��ف ال�س��فر الأخ��رى عل��ى �أ�سا���س كل ف�ترة � 24س��اعة خ��سرمتوها� .إذا كنت��م بحاج��ة �إىل �إع��ادة
�إىل الوط��ن ،ل��ن ن��ر ّد تكلف��ة تذاك��ر ال�س��فر عودتك��م غ�ير امل�س��تخدمة� .س��ن�ضع قيم��ة ه��ذه التذاك��ر لتجمي��ع
تكالي��ف النق��ل الإ�ضافي��ة الت��ي يتع�ين علين��ا دفعه��ا.
ما ال ت�شمله تغطيتكم
حتت الإلغاء والتقلي�ص

املبي يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
• مبلغ االقتطاع
ّ
• �أي حالة من�صو�ص عليها يف الإعالن ال�صحي واال�ستثناءات ال�صحية.
• �أكرث من �أدنى قيمة �سوقية للإقامة ور�سوم النقل وم�صاريف ال�سفر الأخرى املعادلة� ،إذا مت ّ الدفع با�ستخدام نقاط امل�سافر الدائم
�أو �أميال اجلو �أو نقاط بطاقة الوالء �أو الق�سائم القابلة لال�سرتداد �أو �أي ّ
خطة مماثلة �أخرى.
• �أي �شيء ناجم عن:
 عدم حيازتكم على جواز ال�سفر ال�صحيح �أو الت�أ�شرية ال�صحيحة. رف�ض �رشكات الطريان اخلا�صة بكم بال�سماح لكم بال�سفر لأي �سبب من الأ�سباب.	�أي قيود ناجتة عن قانون �أي بلد �أو �أ�شخا�ص ينفذون هذه القوانني؛	�إفال�س �أو ت�صفية ال�رشكة التي توفر لكم النقل �أو الإقامة �أو وكالئها �أو �أي �شخ�ص يت�رصف بالنيابة عنكم؛	�أي �شيء تكون م�س�ؤولة عنه ال�رشكة التي توفر لكم النقل �أو الإقامة ،وكالئها� ،أو �أي �شخ�ص يت�رصف بالنيابة عنكم �أومنظم امل�ؤمتر اخلا�ص بكم؛
ّ
تعطلها.
 �رسقة �سيارتكم �أو عدم رغبتكم يف ال�سفر �أو عدم ا�ستمتاعكم برحلتكم.21

	�أعمال ال�شغب �أو اال�ضطرابات املدنية �أو الإ�رضاب �أو وقف العمل. �سفركم يف طائرة (�إال كركاب يف طائرة مرخ�صة بالكامل وخم�ص�صة لنقل الركاب). انتحاركم �أو �إيذاء �أنف�سكم �أو تعري�ض �أنف�سكم للخطر عم ًدا (�إال �إذا كنتم حتاولون �إنقاذ حياة �شخ�ص �آخر) على�سبيل املثال ال�سباحة حتت ت�أثري الكحول �أو الت�سلق من �رشفة �إىل �أخرى؛
 وفاة �أي حيوان �أليف �أو حيوان. �سحب طائرة �أو قطار عابر القناة �أو �سفينة بحرية من اخلدمة (ب�شكل م�ؤقت �أو دائم) ،ولديكم حجز بال�سفر علىمتنها على يد �رشكة النقل �أو بناءً على تو�صية �أو �أمر �صادر عن �أي حكومة �أو هيئات الطريان املدين �أو هيئة امليناء� ،أو
هيئة ال�سكك احلديدية �أو هيئة �أخرى مماثلة يف �أي بلد.
حتت الإلغاء

• �أي ر�سوم �إلغاء �إ�ضافية ،ب�سبب عدم �إخباركم ال�رشكة التي توفر النقل �أو الإقامة لكم� ،أو وكالئها �أو �أي �شخ�ص يت�رصف بالنيابة
عنكم ،فور علمكم ب�أن ّه عليكم �إلغاء الرحلة.
• الظروف املالية �أو البطالة� ،إال ّ ب�سبب �رصفكم من العمل واكت�شافكم ذلك بعد تاريخ �رشاء بولي�صة ال�ضمان �أو تذاكر ال�سفر
لرحلتكم (�أيهما يح�صل الحقًا).
حتت التقلي�ص

• قطع رحلتكم ما مل نتفق على ذلك.
• �أي تالیف عندما ال حت�صلون علی �شهادة طبیة (من الطبیب الذي عاجلكم يف املكان الذي كنتم تقيمون فيه) تقول �أن ّه من
ال�ض وري بالن�سبة �إليكم �أن تعودوا �إیل املنزل ب�سبب الوفاة �أو الإ�صابة �أو املر�ض .يجب �أن يكون امل�ست�شارين الطبيني لدينا قد
وافقوا على ال�سبب وعلى �أن ّه ب�إمكانكم ال�سفر.
• تكلفة تذاكركم الأ�صلية املحجوزة م�سبقًا �إذا مل تكونوا قد ا�ستخدمتموها ،ونحن قد دفعنا تكاليف نقل �إ�ضافية.
• �سفركم على دراجة نارية ،ما مل يكن الراكب يحمل رخ�صة �صاحلة منا�سبة وكان جميع الأ�شخا�ص امل�ضمونني يرتدون اخلوذات
الواقية.
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.

الق�سم الثاين :النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة بها (يت�ضمن ذلك ت�شخي�ص ) COVID -19
�إن مت ّ �إدخالكم �إىل امل�ست�شفى �أو �إن كنتم تعتقدون �أن ّه عليكم العودة �إىل املنزل ب�صورة مبكرة �أو متديد رحلتكم ب�سبب مر�ض �أو
حادث �أو �إن كانت نفقاتكم الطبية تتجاوز  250دوالرا ً �أمريكياً ،يتعني عليكم �إعالمنا بذلك على الفور الرجاء االطالع على اجلزء
الذي يحمل عنوان «امل�ساعدة الطبية الطارئة على مدار ال�ساعة» للمزيد من املعلومات.
ما ت�شمله تغطيتكم
• �سندفع لكم �أو �إىل ممثليكم ال�شخ�صيني النفقات الطارئة غري املتو ّقعة وال�رضورية التي تتكبدونها يف حالة الوفاة �أو التعر�ض
لإ�صابة �أو حادث �أو الإ�صابة مبر�ض يف �أثناء رحلتكم �إذا مت ت�شخي�صكم بالإ�صابة ب .COVID -19
من ال�رضوري االت�صال بنا على الرقم الوارد يف البولي�صة يف �أقرب وقت ممكن يف حال كانت نتيجة اختبار � COVID -19إيجابية.
�س��يتم ت�س��ديد نفقات��ك مبا��شرة �إىل امل�ست�ش��فى �أو العي��ادة �أو �أي من�ش���أة طبي��ة �أخ��رى� .إذا قم��ت بت�س��ديد ه��ذه
النفق��ات ،فل��ن تتمك��ن م��ن املطالب��ة به��ذه النفق��ات الحقً��ا .اخلدم��ات الت��ي مل يت��م تنظيمه��ا م��ن قبلن��ا ل��ن يت��م
تعوي�ضه��ا �أو دفعه��ا.
• وذلك لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم عن الر�سوم والتكاليف املعقولة التي تتكبدونها (العالج
الط ّبي واجلراحي ،وتكاليف الأدوية �أو امل�ست�شفى �أو دار الرعاية �أو اخلدمات التمري�ضية خارج بلد �إقامتكم) ملا يلي:
�إعادة اجلثمان

اخلا�صة بكم عن كلفة نقل جثمان ال�شخ�ص امل�ضمون �إىل منزله.
لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ

العناية بالأ�سنان

اخلا�صة بكم عن معاجلة الأ�سنان الطارئة لت�سكني الأمل
م�شمولة يف التغطية لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
أي�ضا �إن كان العالج �رضوريا ً من جراء حادث �أو مر�ض �أو �إ�صابة �ضمن نطاق هذا الق�سم.
املفاجئ .تنطبق تغطية الرعاية بالأ�سنان � ً
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الإجالء يف احلاالت الطب ّية الطارئة  /الرتحيل

النفقات املتكبدة لعودتكم �إىل املنزل �أو لنقلكم �إىل املن�ش�أة الطبية الأقرب �أو الأن�سب لتوفري العناية الالزمة حلالتكم ال�صحية.
ميكن �أن يرافقكم اخت�صا�صي طبي �إن ر�أينا ذلك �رضوريا ً من الناحية الطب ّية.

نفقات �إقامة �أقاربكم �أو رفقاء �سفركم

�سندفع نفقات الإقامة املعقولة للأقارب الذين يرافقكونكم �أو لرفقاء �سفركم ليبقوا معكم �إن �أُدخلتم �إىل امل�ست�شفى لأكرث من � 48ساعة.
نفقات النقل والإقامة �إن بقيتم يف امل�ست�شفى لأكرث من  5ايام

�سندفع نفقات النقل املعقولة (بطاقة ذهاب و�إياب من الدرجة ال�سياحية) ونفقات الإقامة عن �أحد الأقارب لي�سافر ويبقى �إىل
جانبكم.

النفقات يف حال ترك طفل قا�رص لوحده

�إن بقيتم يف امل�ست�شفى لأكرث من � 48ساعة و�إن مل يكن يرافقكم �أي من �أقاربكم الرا�شدين� ،سنتدبر تذكرة ذات اجتاه واحد
للطفل القا�رص ليعود �إىل املنزل مع مرافق خمول �أو لأحد الأقارب الذي يعي�ش يف بلد �إقامتكم لي�سافر �إليكم ويتحمل م�س�ؤولية
الطفل القا�رص ويعود �إىل بلد �إقامتكم.

تكاليف الإقامة املتعلقة باحلجر ال�صحي لفريو�س COVID -19
�إذا مت و�ضعك يف احلجر ال�صحي الفردي �أثناء الرحلة ب�أمر �أو �أي متطلبات �أخرى من احلكومة �أو ال�سلطة العامة �أو وكالة ال�سفر
بناءً على اختبار  COVID -19الإيجابي للوباء  /اجلائحة .ال ي�شمل ذلك �أي حجر �صحي ينطبق ب�شكل عام �أو وا�سع على بع�ض
�أو كل ال�سكان �أو ال�سفن �أو املنطقة اجلغرافية� ،أو ينطبق على املكان الذي ت�سافر �إليه �أو منه �أو عربه� .سوف نقوم بتغطية تكاليف
الإقامة اخلا�صة تبعا ً لفواتري املبا�رشة ،حتى حدود املبلغ املن�صو�ص عليها يف ملخ�ص التغطية
نفقات الدفن

اخلا�صة بكم ،من �أجل التكلفة املعقولة لنقل جثمانكم �أو رمادكم �إىل منزلكم �أو
لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
اخلا�صة بكم من �أجل نفقات دفنكم يف املكان الذي تتوفون فيه خارج
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سن�س ّدد التكاليف لغاية املبلغ
ّ
ّ
بلد �إقامتكم.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

اخلا�صة بكم.
• مبلغ االقتطاع املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
• كلفة ا�ستبدال الأدوية التي كنتم ت�أخذونها قبل بداية رحلتكم.

• �أي �رشط من�صو�ص عليه يف اجلزء الذي يحمل عنوان «بيان احلالة ال�صحية وا�ستثناءات التغطية».
• نفقات النقل والإقامة الإ�ضافية التي تتمتع مبعايري �أعلى من تلك التي ت ُ�ستعمل يف العادة يف خالل رحلتكم� ،إال �إن وافقنا عليها.
• �أي �شيء يحدث نتيجة لأي مما يلي:
 �سفركم يف طائرة (�إال �إن كان ذلك ب�صفتكم ركابا ً يف طائرة مرخ�صة كليا ً وخم�ص�صة لنقل الركاب). انتحاركم �أو �إيذاء �أنف�سكم �أو تعري�ض �أنف�سكم للخطر عمدا ً مدة (�إال �إن كنتم حتاولون �إنقاذ حياة �شخ�ص �آخر) ،على�سبيل املثال ال�سباحة حتت ت�أثري الكحول �أو الت�سلق من �رشفة �إىل �أخرى.
 �سفركم على دراجة نارية� ،إال �إذا كان ال�سائق حائزا ً على رخ�صة قيادة مالئمة و�صاحلة وكان جميع الأ�شخا�صامل�ضمونني يعتمرون خوذات واقية.
يتم تك ّبدها بعد � 12شهرا ً من تاريخ وفاتكم �أو تعر�ضكم لإ�صابة �أو �إ�صابتكم مبر�ض.
• �أي نفقات ّ
• �أي نفقات متعلقة ب�أجور �سيارات التاك�سي.
�سيتم التعوي�ض عنها
• املكاملات الهاتف ّية (مبا فيها مكاملات الهاتف املحمول) ،با�ستثناء ات�صاالتكم بنا يف احلاالت الطارئة والتي
ّ
لدى تقدمي �إثباتات على �شكل بيان �أو فاتورة وحتى �سقف �إجمايل قدره  50دوالرا ً �أمريكيا ً كحد �أق�صى.
• اخلدمات �أو العالجات التي تتلقونها يف بلد�إقامتكم.
• اخلدمات �أو العالجات التي تتلقونها والتي يرى الطبيب املناوب ونحن ب�أن ّها حتتمل االنتظار حلني عودتكم �إىل بلد �إقامتكم.
• النفقات الطبية التي تتخطى  250دوالرا ً �أمريكيا ً �أو نفقات العالج املعطى للمري�ض الداخلي يف امل�ست�شفى �أو نفقات الرتحيل
التي مل نوافق عليها.
• النفقات الإ�ضاف ّية املتكبدة للح�صول على غرفة ب�رسير واحد �أو على غرفة خا�صة يف امل�ست�شفى �أو يف دار الرعاية.
• تكلفة جميع العالجات غري املرتبطة ب�صورة مبا�رشة باملر�ض �أو بالإ�صابة التي ُق ّدمت املطالبة على �إثرها.
• دفنكم �أو �إحراق جثتكم يف بلد �إقامتكم.
• ا�ستبدال طقم الأ�سنان الزائفة �أو الأ�سنان اال�صطناعية (مثل التيجان) �أو ا�ستبدالها.
• عالج الأ�سنان الذي يت�ضمن ا�ستعمال معادن ثمينة.
• COVID -19
• يجب �أال تكون قد �سافرت خمالف ًة لن�صيحة احلكومة يف بلدك �أو مل�شورة ال�سلطة املحلية يف وجهة رحلتك
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يجب �أن تكون الرعاية �رضورية من الناحية الطبية
لن تدفع هذه التغطية مقابل �أي رعاية مقدمة بعد انتهاء تغطيتك
لن تدفع هذه التغطية للرعاية �أو اخلدمات غري الطارئة
ال يتم تغطية �أي تكلفة اختبار تتعلق بـ � COVID (PCR -19أو غريه)
• النتائج
 التعر�ض لعوامل كيماوية من نوع غازات القتال التعر�ض للعوامل امل�سببة للعجز التعر�ض لعوامل �سامة للأع�صاب �أو عوامل لها �آثار �سمية ع�صبية متبقية التي تتطلب فرتة احلجر ال�صحي �أو تدابري وقائية �أو مراقبة حمددة من قبل ال�سلطات ال�صحية املحلية و � /أو الوطنية يف البلدالذي تقيم فيه
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
الق�سم الثالث :فقدان م�ستندات ال�سفر
ما ت�شمله تغطيتكم
�سنعو�ض لكم عن فقدان م�ستندات ال�سفر التالية �أو �رسقتها �أو تلفها يف خالل رحلتكم.
جواز ال�سفر

• تكاليف �إ�صدار جواز �سفر م�ؤقت
اخلا�ص��ة بك��م ع��ن نفق��ات النق��ل والإقام��ة والإدارة الإ�ضافي��ة الت��ي
لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
يتوج��ب عليك��م دفعه��ا للح�ص��ول عل��ى ج��واز �س��فر م�ؤق��ت ي�س��مح لك��م بالع��ودة �إىل بل��د �إقامتك��م.

ت�أ�شريات الدخول

• تكاليف �إ�صدار ت�أ�شرية دخول م�ؤقتة
اخلا�ص��ة بك��م ع��ن كلف��ة النق��ل والإقام��ة والإدارة الإ�ضافي��ة الت��ي
لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
يتوج��ب عليك��م دفعه��ا للح�ص��ول عل��ى ج��واز �س��فر م�ؤق��ت ي�س��مح لك��م بالع��ودة �إىل بل��د �إقامتك��م.

ما ال ت�شمله تغطيتكم
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
الق�سم الرابع :ت�أخر و�صول املمتلكات ال�شخ�صية

ما ت�شمله تغطيتكم
اخلا�ص��ة بك��م ع��ن الأغرا���ض امل�س��تبدلة الأ�سا�س�� ّية� ،إن كان��ت
لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
ممتلكاتك��م ال�ش��خ�صية (وه��ي ال تت�ضم��ن الأ�ش��ياء الثمين��ة) ق��د فق��دت ب�ص��ورة م�ؤقت��ة �أو ��سرقت يف �أثن��اء رحل��ة
الذه��اب لأك�ثر م��ن �أرب��ع �س��اعات اعتب��ارا ً م��ن حلظ��ة و�صولك��م �إىل وجهتك��م.
مالحظة:

يتعني عليكم �أن تر�سلوا �إلينا �إي�صاالت بكل ما ت�شرتونه� .إن ُفقدت الأغرا�ض ب�صورة نهائية� ،سن�أخذ �أي مبلغ متوجب مبوجب
هذا الق�سم من ت�سوية املطالبة النهائية مبوجب تغطية « الق�سم اخلام�س  -املمتلكات ال�شخ�صية».

ما ال ت�شمله تغطيتكم
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
الق�سم اخلام�س :املمتلكات ال�شخ�صية

ما ت�شمله تغطيتكم
لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
��سرقت �أو ُفق��دت
ّ
اخلا�ص��ة بك��م �إن ت��ضررت ممتلكاتك��م ال�ش��خ�صية �أو ُ
�أو ت ُلف��ت يف خ�لال رحلتك��م.
�س��نعو�ض ع��ن ممتلكاتك��م ال�ش��خ�صية �س��واء كان��ت غر�ض��ا ً واح��دا ً �أو زوج��ا ً �أو طقم��ا ً و�س��واء كان��ت ملكي��ة م�ش�تركة
�أم ال ،كم��ا ه��و حم��دد يف التعري��ف ومب�ين يف ملخ���ص التغطي��ة.
24

مالحظة:

�سنقرر نحن �أن ندفع �إ ّما:
• كلفة ت�صليح �أغرا�ضكم.
• �أو كلفة ا�ستبدال �أمتعتكم ب�أخرى مماثلة.
�سيتم ح�سم مبلغ اال�ستهالك والتلف وفقدان القيمة.
• �أو كلفة ا�ستبدال �أغرا�ضكم ،كما
ّ

ما ال ت�شمله تغطيتكم
• مبلغ االقتطاع املبني يف �شهادة ال�ضمان
اخلا�صة بكم.
ّ
• ما يزيد عن الق�سم امل�رسوق �أو املفقود �أو املتلف من الزوج �أو الطقم.
• تعطل املعدات الريا�ضية �أو ت�رضرها فيما هي قيد اال�ستعمال ،املواد اله�شة ،املعدات ال�صوتية ،معدات الفيديو ،احلا�سوب،
الكمبيوتر املحمول ،التلفزيون ،الفاك�س ومعدات الهاتف.
• اخل�سارة �أو ال�رضر ب�سبب املناخ� ،أو اال�ستهالك والتلف� ،أو فقدان القيمة �أو عملية التنظيف �أو العث �أو احل�رشات الطفيلية.
• كلفة ا�ستبدال طقم الأ�سنان الزائف �أو ت�صليحه.
• �أي مطالبة متعلقة بالهواتف اخللوية.
• الفقدان �أو ال�رسقة �أو ال�رضر الالحق ب�أي مما يلي:
 الأغرا�ض التي ال ت�ستطيعون تقدمي اي�صاالت عنها �أو �إثباتات �رشاء �أخرى. الب�ضائع التي تف�سد �أو الزجاجات �أو �صناديق الكرتون /و�أي �رضر قد ت�سببه هذه الب�ضائع �أو حمتوياتها. الأ�شياء الثمينة املرتوكة يف مركبة �آلية. الأ�شياء الثمينة املنقولة يف حقائب �أو �صندوق ال�سيارة �أو غريها من احلاويات املماثلة �إال �إن كنتم ترتدونها �أو حتملونها ب�أيديكم. الأ�شياء الثمينة� ،إال �إن كنتم ترتدونها �أو حتتفظون بها ب�صورة �آمنة يف خزنة �أو يف �صندوق الأمانات (�إن وجد) �أو يف الغرفة التيتقيمون فيها يف �أثناء رحلتكم.
 العد�سات الال�صقة �أو القرين� ،إال �إثر حريق �أو �رسقة. الأ�سهم �أو �شهادات الأ�سهم �أو ال�ضمانات �أو �أي نوع من �أنواع امل�ستندات. املمتلكات ال�شخ�صية� ،إال �إن كنتم ترتدونها �أو حتتفظون بها يف الغرفة التي تقيمون فيها يف �أثناء رحلتكم �أو �إن كانت بعيدةعن الأنظار يف �صندوق ال�سيارة املقفل �أو يف املنطقة املغلقة املخ�ص�صة للأمتعة يف �سيارة مقفلة (ما من تغطية على
ال�شياء الثمينة).
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
الق�سم ال�ساد�س :ت�أخر االنطالق
ما ت�شمله تغطيتكم

اخلا�صة بكم �إن ت�أخرت الطائرة �أو القطار �أو املركبة البحرية التي حجزمت رحلة فيها عند
تعوي�ض املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
نقطة االنطالق لأكرث من � 6ساعات اعتبارا ً من الوقت املحدد على خط �سري الرحلة (الربامج) ب�سبب:
• تع ّر�ض نقطة االنطالق �إىل �أ�رضار من ج ّراء حريق كبري �أو عا�صفة �أو في�ضان.
• حترك عمايل.
• �سوء الأحوال اجلوية.
• عطل ميكانيكي يف القطار الدو ّ
يل �أو املركبة البحرية الدول ّية.
هيكلي.
• منع الطائرة من الإقالع ب�سبب خلل ميكانيكي �أو
ّ
ما ال ت�شمله تغطيتكم

• ما قد ينتج عن عدم ت�سجيل ح�ضوركم عند نقطة االنطالق يف الوقت الذي يتوجب عليكم فعل ذلك.
• تفويت رحالت الرتانزيت.
يب�ين �س��بب الت�أخ�ير ويعر���ض وق��ت املغ��ادرة املق��رر
• التعوي���ض� ،إال �إذا ا�س��تح�صلتم عل��ى كت��اب م��ن ��شركة الط�يران
ّ
ووق��ت انط�لاق الرحل��ة الفعل��ي.
• �أي ت�أخري ناجم عن �أعمال �شغب �أو ا�ضطرابات �شعبية �أو �إ�رضاب �أو حترك عمايل بد�أ �أو �أُعلن عنه قبل تاريخ �رشاء
بولي�صتكم �أو تذاكر ال�سفر لرحلتكم (�أيهما يح�صل الحقًا).
• �سحب طائرة �أو قطار عابر القناة �أو مركبة بحرية من اخلدمة (ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة) كنتم قد حجزمت لل�سفر فيها بقرار
من �رشكة النقل �أو مبوجب تو�صية �أو �أمر من �أي حكومة �أو �إحدى هيئات الطريان املدين �أو هيئة امليناء �أو هيئة �سكك
احلديد �أو غريها من الهيئات امل�شابهة يف �أي بلد كان.
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
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الق�سم ال�سابع :تفويت رحلة االنطالق
ما ت�شمله تغطيتكم

اخلا�ص��ة بك��م ع��ن نفق��ات النق��ل والإقام��ة الإ�ضافي��ة
�س��ندفع لك��م لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
الت��ي ت�ضط��رون لتكبده��ا للو�ص��ول �إىل وجه��ة رحلتك��م �أو للع��ودة اىل منزلك��م لأن ّك��م ت�أخّ ��رمت لأك�ثر م��ن � 6س��اعات يف
الو�ص��ول �إىل نقط��ة االنط�لاق يف الوق��ت املح��دد عل��ى خ��ط �س�ير الرحل��ة (الربام��ج) ب�س��بب:
• عدم �سري و�سائل النقل العام (مبا فيها الرحالت املقررة) بح�سب اجلدول الزمني.
• �أو تعر�ض املركبة التي ت�سافرون فيها حلادث �أو تعطلها.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

• �أي مطالبة� ،إال �إذا:
 ا�ستح�صلتم على ر�سالة من مزود خدمات النقل العام (�إن كان ذلك ينطبق) ت�ؤكد ب�أ ّن اخلدمة مل تعمل يف الوقت املحدد. ا�ستح�صلتم على �إفادة �صادرة عن اجلهة التي عاينت احلادث �أو العطل (�إذا انطبق ذلك) الذي �أ�صاب املركبة التي كنتمت�سافرون فيها ت�ؤكد الت�أخري.
 ق��د �أحتت��م الوق��ت يف برام��ج �س��فركم للت�أخ�ير املتوق��ع� .أي ت�أخ�ير ناج��م ع��ن �أعم��ال �ش��غب �أو ا�ضطراب��ات�ش��عبية �أو �إ��ضراب �أو حت��رك عم��ايل ب��د�أ �أو �أُعل��ن عن��ه قب��ل تاري��خ ��شراء بولي�صتك��م �أو تذاك��ر ال�س��فر لرحلتك��م
(�أيهم��ا يح�ص��ل الحقً��ا).
• عجز و�سائل النقل العام عن ال�سري ب�سبب �أعمال �شغب �أو ا�ضطرابات �أو حترك عمايل بد�أ �أو �أُعلن عنه قبل مغادرتكم املنزل �أو
حيثما كان ب�إمكانكم القيام برتتيبات �سفر �أخرى ب�صورة معقولة.
• �سحب طائرة �أو قطار عابر القناة �أو مركبة بحرية من اخلدمة (ب�صور م�ؤقتة �أو دائمة) كنتم قد حجزمت لل�سفر فيها بقرار من
�رشكة النقل �أو مبوجب تو�صية �أو �أمر من �أي حكومة �أو �إحدى هيئات الطريان املدين �أو هيئة امليناء �أو هيئة �سكك احلديد �أو غريها
من الهيئات امل�شابهة يف �أي بلد كان.
أي�ضا.
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق � ً
الق�سم الثامن :الأموال ال�شخ�صية
ما ت�شمله تغطيتكم

�س��ندفع لك��م لغاي��ة املبال��غ املبين��ة يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م ع��ن فق��دان عر�ض��ي �أو ��سرقة �أو تل��ف الأم��وال
أي�ض��ا بتغطي��ة العم�لات الأجنبي��ة خ�لال � 48س��اعة مبا��شرة قب��ل مغادرتك��م يف رحل��ة
ال�ش��خ�ص ّية .و�س��وف نق��وم � ً
�إىل اخل��ارج .يبل��غ احل��د الأق�ص��ى ال��ذي �س��وف ندفع��ه لك��م ع��ن الأوراق النقدي��ة ،والعم�لات املعدني��ة املبل��غ املب�ين يف
�ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

• مبلغ االقتطاع كما هو مبني يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم لكل مطالبة ،ولكل حادث ُمطالب به.
• فق��دان �أو ��سرقة �أو تل��ف الأم��وال ال�ش��خ�صية �إذا ت ُرك��ت م��ن دون مراقب��ة يف �أي وق��ت (مب��ا يف ذل��ك يف ال�س��يارة �أو يف
�أمتع��ة م�س��جلة �أو �أثن��اء وجوده��ا يف حرا�س��ة الناق��ل �أو م�ش��غل اجل��والت ال�س��ياحية �أو م�ش��غل النق��ل الع��ام) �إال �إذا مت ّ
�إيداعه��ا يف خزن��ة الفن��دق ب�ص��ورة �آمن��ة� ،أو �صن��دوق ودائ��ع �أو ت ُرك��ت يف ال�س��كن املقف��ل اخلا���ص بك��م.
أي�ضا.
يرجى مراجعة الأق�سام اال�ستثناءات العامة ،ال�رشوط وتقدمي مطالبة التي تنطبق � ً

الق�سم التا�سع :امل�ساعدة القانونية  /خطف الطائرة �أو ال�سفينة � /سندات الكفالة
ما ت�شمله تغطيتكم

حتت امل�ساعدة القانونية
�س��وف نق��وم بال�س��داد لل�ش��خ�ص امل�ضم��ون لغاي��ة املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م ع��ن امل�صاري��ف
القانوني��ة ال�رضوريّ��ة املتكب��دة يف حال��ة االعتق��ال الزائ��ف �أو االحتج��از اخلاط��ئ م��ن قب��ل �أي حكوم��ة �أو �س��لطة �أجنبي��ة
لل�ش��خ�ص امل�ضم��ون خ�لال الرحل��ة.
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حتت �سندات الكفالة
�س��وف ن�س�� ّدد �س��لفة �إىل ال�ش��خ�ص امل�ضم��ون لغاي��ة املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م للح�ص��ول عل��ى
�س��ندات الكفال��ة الالزم��ة الت��ي تتطلبه��ا ال�س��لطات الق�ضائي��ة ل�ضم��ان الإف��راج امل�ؤق��ت م��ن االحتج��از يف �أعق��اب
خمالف��ة �أو خمالف��ة ال�ش��خ�ص امل�ضم��ون خ�لال رحلتك��م ع��ن غ�ير ق�ص��د للأح��كام القانوني��ة والإداري��ة يف البل��د ال��ذي
مت��ت زيارت��ه .املبل��غ املق��دم م��ن قبلن��ا يج��ب �أن يدف��ع يف غ�ض��ون  30يو ًم��ا م��ن عودتك��م �إىل منزلك��م.
حتت خطف الطائرة �أو ال�سفينة
�إذا مت ّ منعك��م م��ن الو�ص��ول �إىل وجهتك��م املجدول��ة نتيج��ة خلط��ف الطائ��رة �أو ال�س��فينة الت��ي ت�س��افرون عل��ى متنه��ا
املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م.
ف�إنن��ا �س��ندفع لك��م املبل��غ
ّ
ما ال ت�شمله تغطيتكم

�أي مطالبة:
يتم الإبالغ عنها خالل  90يو ًما بعد وقوع احلدث الذي �أن�ش�أ املطالبة.
• مل ّ
• تت�ضمن اتخاذ �إجراءات قانونية بني �أفراد الأ�رسة الواحدة �أو �أحد الأقارب �أو رفيق ال�سفر �أو �أحد موظفيكم؛
• عندما ترف�ض �رشكة �ضمان �أخرى �أو مقدم خدمة �آخر مطالبتكم �أو عندما يكون هناك نق�ص يف التغطية التي يق ّدمونها؛
• �ضد وكيل ال�سفر �أو م�شغل الرحالت ال�سياحية �أو الناقل� ،أو نحن� ،أو ال�ضامن� ،أو �شخ�ص �آخر م�ضمون مبوجب هذه البولي�صة �أو
وكيلنا.
• تت�ضمن دفع فدية.
�أي تكاليف قانونية:
• من �أجل �إجراءات قانونية مل نوافق عليها؛
• �إذا ان�سحبتم من مطالبة من دون موافقتنا� .إذا ح�صل هذا ،ف�إ ّن التكاليف القانونية التي دفعناها يجب �أن ت ُ�سدد لنا وت�صبح
جميع التكاليف القانونية من م�س�ؤوليتكم.
• ال میكن ا�سرتدادا من قبلنا �أو قبلكم �أو عند ح�صولكم على تعوی�ض .ولن يكون �أي �سداد �أكرث من ن�صف التعوي�ض الذي تتلقونه؛
• تُ نح كغرامة �شخ�صية �ضدكم (على �سبيل املثال عدم االمتثال لقواعد املحكمة والربوتوكوالت).
•رفع دعوى ق�ضائیة يف �أكرث من بلد واحد للحدث نف�سه.

املطالبات نتيجة ملا يلي:
• م�شاركتكم يف االجتار باملخدرات �أو املوا ّد املخ ّدرة.
• م�شاركتكم يف احلركات ال�سيا�سية
• عدم تق ّيدكم بقوانني البلد الذي تتواجدون فيه عم ًدا.
أي�ضا.
يرجى مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة ،ال�رشوط وتقدمي مطالبة التي تنطبق � ً
الق�سم العا�رش :تفويت حدث
ما ت�شمله تغطيتكم

املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م ولك��ن لي���س �أك�ثر م��ن
�س��ندفع لك��م �أو ملمثليك��م ال�ش��خ�صيني لغاي��ة املبل��غ
ّ
القيم��ة الإ�س��مية لتذك��رة احل��دث الت��ي مت دفعه��ا والت��ي ال ميك��ن ا�س�تردادها م��ن �أي م��كان �آخ��ر.
�س��وف نق��دم ه��ذه التغطي��ة �إذا كنت��م غ�ير قادري��ن عل��ى ح�ض��ور احل��دث ب�س��بب ح��دوث �إح��دى الظ��روف ال�رضوري��ة
التالي��ة والت��ي ال ميك��ن جتنبه��ا خ�لال ف�ترة ال�ضم��ان:
• تع ّر�ضكم �أنتم �أو �أحد الأقارب لوفاة �أو �إ�صابة خطریة �أو مر�ض خطری.
• �أنتم مطلوبون من ال�رشطة �إثر ح�صول �سطو �أو �أ�رضار ناجمة عن حريق خطري �أو عا�صفة �أو في�ضان �أو انفجار �أو انخ�ساف الأر�ض
�أو تخريب �أو �سقوط الأ�شجار �أو ا�صطدام طائرة �أو مركبة مبنزلكم.
• عدم ت�شغيل النقل العام (مبا يف ذلك الرحالت املجدولة) التي ت�ستخدمونها للو�صول �إىل مكان احلدث وفقًا جلدوله الزمني.
ّ
تعطلت �أو ت�أخّ رت يف ازدحام حركة املرور لأكرث من � 3ساعات ،عندما ال يتو ّفر
• املركبة التي ت�سافرون على متنها تعر�ضت حلادث �أو
طريق بديل.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

�أي �شيء ناجم عن:
• قيام الفنان �أو امل�ؤ ّدي �أو املنظمني �أو املروجني للحدث ب�إلغائه �أو التخ ّلي عنه �أو ت�أجيله �أو نقله.
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• �إفال�س �أو ت�صفية الفنان �أو امل�ؤدي �أو ال�رشكة التي تنظم هذا احلدث �أو تر ّوج له �أو وكالءه �أو �أي �شخ�ص يت�رصف بالنيابة عنكم؛
• �أي �شيء تكون ال�رشكة التي توفر النقل �أو الإقامة� ،أو وكال�ؤها �أو �أي �شخ�ص يت�رصف بالنيابة عنكم �أو منظم امل�ؤمتر م�س�ؤولني عنه؛
• عدم رغبتكم يف ال�سفر �أو عدم اال�ستمتاع باحلدث.
• �سفركم يف طائرة (�إال ب�صفتكم ركابًا يف طائرة مرخ�صة بالكامل وخم�ص�صة لنقل الركاب).
• انتحاركم �أو �إيذاء �أنف�سكم �أو تعري�ض �أنف�سكم للخطر عم ًدا (ما مل تكونوا حتاولون �إنقاذ حياة �شخ�ص �آخر
(على �سبيل املثال ال�سباحة حتت ت�أثري الكحول �أو الت�سلق من �رشفة �إىل �أخرى)؛
• وفاة �أي حيوان �أليف �أو حيوان.
• �سحب طائرة �أو قطار عابر القناة �أو �سفينة بحرية من اخلدمة (ب�شكل م�ؤقت �أو دائم) ،ولديكم حجز بال�سفر على متنها ،على
يد �رشكة النقل �أو بناءً على تو�صية �أو �أمر �صادر عن �أي حكومة �أو هيئة الطريان املدين �أو هيئة امليناء� ،أو هيئة ال�سكك احلديدية
�أو هيئة �أخرى مماثلة يف �أي بلد.
عما يلي �أو تقوم عليه:
�أي مطالبة تن�ش�أ ّ

• احلرب ،االجتياح� ،أعمال العدو الأجنبي ،االعتداءات (�سواء كانت احلرب معلنة �أم ال) ،احلرب الأهلية ،اال�ضطرابات الأهلية ،التمرد،
الثورة ،الع�صيان ،القوة الع�سكرية ،االنقالب ،الإرهاب� ،أ�سلحة الدمار ال�شامل.
• �أي وباء �أو جائحة.
• �أنتم ال تتق ّيدون ب�أي اقرتاحات �أو تو�صيات من �أي حكومة �أو م�س�ؤول �آخر خالل فرتة ال�ضمان.
• الإ�شعاع امل�ؤين �أو التلوث الإ�شعاعي من الوقود النووي �أو النفايات النووية �أو �أي خطر من املعدات النووية؛
• �أنتم تعملون بطريقة غري قانونية �أو م�ؤذية؛
• �أي خ�سارة حتدث كنتيجة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة لأي �شيء تطالبون به ،على �سبيل املثال فقدان تكاليف النقل �أو الإقامة التي
تن�ص على خالف ذلك.
لي�ست جزءًا من حزمة احلدث� ،إال ّ �إذا كانت البولي�صة
ّ
املطالبات املتعلقة مبا يلي:

• الظروف املالية �أو التزامات العمل.
• ت�صاريح مرور �سنوية �أو تذاكر املو�سم.
• �أمر كنتم على علم به يف وقت حجز هذا ال�ضمان.
• تذاكر احلدث التي مت ّ �رشا�ؤها لأغرا�ض جتارية.
يتم �رشا�ؤها من .Ticketscript Limited
• تذاكر احلدث التي مل ّ
• تذاكر احلدث التي ت�شمل تكاليف النقل �أو الإقامة؛
• ت�أخ�یر و�س��ائل النق��ل الع��ام �أو تعط ّله��ا ب�س��بب �إ��ضراب �أو عم��ل �صناع��ي ،وال��ذي ب��د�أ �أو �أُعل��ن عنه��ا قب��ل مغادرتك��م
املن��زل �أو حی��ث كان ب�إمكانك��م �إج��راء ترتیب��ات �س��فر �أخ��رى ب�ش��كل معق��ول.
�أي مطالبة ما مل:

• حت�صلوا على خطاب من مزود النقل العام (�إذا كان هذا ينطبق) م� ّؤك ًدا �أ ّن اخلدمة مل تعمل يف الوقت املحدد.
ّ
التعطل (�إذا كان هذا ينطبق) الذي �أ�صاب املركبة التي
توجهت �إىل احلادث �أو
• حت�صلوا على ت�أكيد على الت�أخري من الهيئة التي ّ
كنتم م�سافرين على متنها.
• قد �أحتتم الوقت يف برامج �سفركم للت�أخریات املتوقعة.
أي�ضا.
يرجى مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة ،ال�رشوط وتقدمي مطالبة التي تنطبق � ً
الق�سم احلادي ع�رش :ال�سطو
ما ت�شمله تغطيتكم

يف ح��ال تعر���ض ال�ش��خ�ص امل�ضم��ون لالعت��داء بعن��ف �أو لهج��وم �أثن��اء �س��حب الأم��وال م��ن جه��از ال��صراف الآيل �أو
خ�لال �س��اعتني بع��د ذل��ك� ،س��تقوم ال��شركة ب�س��داد مبل��غ الأم��وال النقديّ��ة امل�س��حوبة �أو امل��سروقة لغاي��ة املبل��غ ال��ذي
يظه��ر يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م.
مالحظة :

املخت�ص��ة
لتكون��وا خم ّول�ين لتق��دمي مطالب��ات مبوج��ب ه��ذه التغطي��ة ،عليك��م رف��ع �ش��كوى �إىل �أجه��زة ال��شرطة
ّ
خ�لال � 48س��اعة م��ن ح�ص��ول ال�س��طو.
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ما ال ت�شمله تغطيتكم

• فعل متعمد من جانب ال�شخ�ص امل�ضمون �أو �أحد �أقربائه؛ �أو
• اخل�سارة التي حتدث �أثناء احلرب �أو اال�ضطرابات املدنية �أو الع�صيان �أو التمرد �أو الثورة �أو الإرهاب �أو الق�ضاء والقدر �أو التفاعل
النووي �أو الإ�شعاع؛ �أو
• اخل�سارة التي حتدث نتيجة �أي �أعمال �شغب �أو م�صادرة من قبل ال�سلطات.
أي�ضا.
يرجى مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة ،ال�رشوط وتقدمي مطالبة التي تنطبق � ً

الق�سم الثاين ع�رش :احتيال با�ستخدام بطاقة االئتمان
ما ت�شمله تغطيتكم

تت��م ع��ن طری��ق االحتی��ال م��ن
املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م ع��ن العمل ّي��ات الت��ي
�س��ندفع لغاي��ة املبل��غ
ّ
ّ
قب��ل ط��رف ثال��ث با�س��تخدام بطاق��ة االئتم��ان �أو بطاق��ة ال�س��حب اخلا�ص��ة بك��م بع��د ��سرقتها �أثن��اء رحلتك��م.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

• بالن�سبة للمبلغ الذي ميكن ا�سرتداده من قبل �شخ�ص ما �أو يف مكان �آخر؛
• حيث مل تب ّلغوا عن فقدان البطاقة �أو �رسقتها لل�رشطة و�رشكة بطاقات االئتمان  /ال�سحب مبجرد اكت�شاف ذلك �أو خالل 24
�ساعة� ،أيهما �أقرب.
• بالن�سبة �إىل الأموال النقدية املوجودة يف املحفظة املفقودة �أو امل�رسوقة؛
• بالن�سبة �إىل البطاقات التي انتهت �صالحيتها �أو مت �إلغا�ؤها �أو �سحبها؛
• بالن�سبة �إىل �أي عمل ّية قام بها �شخ�ص �آخر م�ضمون� ،أو قريب �أو رفيق ال�سفر.
• البطاقات امل�رسوقة التي ت ُركت من دون مراقبة يف مكان عام �أو يف �سيارة مقفلة.
• لأي �شخ�ص م�ضمون دون �سن  18عا ًما.
• ال�رسقة باخلداع
أي�ضا.
يرجى مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة ،ال�رشوط وتقدمي مطالبة التي تنطبق � ً
الق�سم الثالث ع�رش :تفويت رحلة الرتانزيت
ما ت�شمله تغطيتكم

املبي يف �شهادة ال�ضمان �إذا فاتتكم رحلة االنطالق امل�شمولة يف التغطية ب�سبب �إلغاء �أو ت�أخری ملدة � 6ساعات
�سندفع اال�ستحقاق
ّ
�أو �أكرث جلمیع رحالت الطریان املقررة بانتظام ب�سبب الطق�س العا�صف �أو �أي ت�أخری ی�سببه ناقل م�شرتك.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

• الظروف التي كان ميكن توقعها ب�شكل معقول.
• �سحب طائرة �أو �سفينة بحرية من اخلدمة بناءً على تو�صية هيئة الطريان املدين �أو هيئة امليناء� ،أو هيئة �أخرى مماثلة يف �أي بلد.

الق�سم الرابع ع�رش :خدمات م�ساعدة ال�سفر
ما ت�شمله تغطيتكم

حتت خدمات املعلومات العامة
ّ
تخططون لزيارته (العملة ،النقل)... ،
�أنتم تطلبون معلومات عن البلد الذي تزورونه� ،أو
حتت تتابع الر�سائل العاجلة
�س��وف نق��وم بنق��ل ر�س��ائل عاجل��ة �إىل الأ�صدق��اء �أو الأق��ارب يف بل��د �إقامتك��م ،لإخطاره��م ب���أي وف��اة �أو �إ�صاب��ة �أو مر���ض
تتع ّر�ض��ون ل��ه �أثن��اء رحلتك��م �أو �إذا ت�أخ��رت رحل��ة عودتك��م.
حتت �إ�شارة �إىل االخت�صا�صي الطبي املحلي
بن��اء عل��ى طلبن��ا �س��وف نق��دم لك��م تفا�صي��ل ع��ن معلوم��ات املن�ش���أة واملتع ّلق��ة بالعناي��ة بالأ�س��نان واالخت�صا�ص ّي��ة
املحلي��ة داخ��ل البل��د ال��ذي ت�ش��ارفون �إلي��ه �أثن��اء رحلتك��م.
أي�ضا.
يرجى مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة ،ال�رشوط وتقدمي مطالبة التي تنطبق � ً
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الق�سم اخلام�س ع�رش :احلوادث ال�شخ�صية  /امل�س�ؤولية ال�شخ�صية
ما ت�شمله تغطيتكم

�س��ندفع لك��م �أو للم�س��تفيد ال��ذي تختارون��ه �أح��د املبال��غ التالي��ة �إث��ر تعر�ضك��م حل��ادث يف خ�لال رحلتك��م �أدى فق��دان
الب��صر الكل��ي والدائ��م �أو �إىل الفق��دان الكل��ي والدائ��م للق��درة عل��ى ا�س��تخدام �أح��د الأط��راف �أو للعج��ز الدائ��م �أو
للوف��اة يف خ�لال �س��نة واح��دة اعتب��ارا ً م��ن تاري��خ ح�صول��ه.
الوفاة (مبا يف ذلك و�سائل النقل العام)

اخلا�ص��ة بك��م ع��ن الوف��اة( .ل��ن ندف��ع �أك�ثر م��ن  %10م��ن التغطي��ات املبين��ة يف
املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
�ش��هادة ال�ضم��ان اخلا�ص��ة بك��م �إن كان عمرك��م  16عام��ا ً �أو م��ا دون ل��دى وق��وع احل��ادث).

الفقدان الكلي للب�رص �أو للقدرة على ا�ستخدام �أحد الأطراف

اخلا�ص��ة بك��م ع��ن الفق��دان الكل��ي والدائ��م للب��صر يف �إح��دى العين�ين �أو كلتيهم��ا �أو
املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
الفق��دان الكل��ي والدائ��م للق��درة عل��ى ا�س��تخدام �إح��دى اليدي��ن �أو الرجل�ين �أو كلتيهم��ا.
العجز الكلي الدائم

اخلا�ص��ة بك��م ع��ن العج��ز اجل�س��دي الدائ��م ال��ذي مينعك��م م��ن ممار�س��ة �أي عم��ل
املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
م�أج��ور( .ل��ن ندف��ع �أي تعوي���ض �إن كان عمرك��م  16عام��ا ً �أو م��ا دون �أو  65عام��ا ً �أو م��ا ف��وق عن��د وق��وع احل��ادث).
مالحظة:
ت ُ�س ّدد دفعات تعوي�ض الوفاة �إىل ممثلكم ال�شخ�صي.

ما ال ت�شمله تغطيتكم

• �أي حالة مذكورة يف جزء «بيان احلالة ال�صحية وا�ستثناءات التغطية».
• اي مطالبة تن�ش�أ بعد �أكرث من �سنة واحدة من احلادث الأ�صلي.
• �أي �أمر ناجم عن:
 مر�ضكم �أو احلاالت التي ت�صابون بها ب�شكل تدريجي� ،أو احلالة اجل�سدية �أو العقلية التي تزداد �سوءا ً مع الوقت� ،إال �إنكانت مبينة يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
 �سفركم يف طائرة (�إال �إن كان ذلك ب�صفتكم ركابا ً يف طائرة مرخ�صة كليا ً وخم�ص�صة لنقل الركاب) انتحاركم �أو �إيذاء �أنف�سكم �أو تعري�ض �أنف�سكم للخطر عم ًدا (�إال �إن كنتم حتاولون �إنقاذ حياة �شخ�ص �آخر) ،على �سبيلاملثال ال�سباحة حتت ت�أثري الكحول �أو الت�سلق من �رشفة �إىل �أخرى.
 �سفركم على دراجة نارية� ،إال �إذا كان ال�سائق حائزا ً على رخ�صة قيادة مالئمة و�صاحلة وكان جميع الأ�شخا�ص امل�ضموننييعتمرون خوذات واقية.
 لن ندفع �إال واحدة من التغطيات للإ�صابة نف�سها.الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.

امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

�إن كنت��م ت��ودون ا�س��تئجار مركب��ة �آلي��ة �أو ميكانيكي��ة يف خ�لال رحلتك��م ،عليك��م احلر���ص عل��ى االكتت��اب بال�ضم��ان
ال��ضروري م��ن ال��شركة امل�ؤج��رة .ال نوف��ر تغطي��ة لذل��ك مبوج��ب ه��ذه البولي�ص��ة.

ما ت�شمله تغطيتكم

اخلا�ص��ة بك��م بالإ�ضاف��ة �إىل �أي تكالي��ف �أخ��رى نواف��ق
�س��ندفع لك��م لغاي��ة ح��دود املبل��غ املب�ين يف �ش��هادة ال�ضم��ان
ّ
عليه��ا خطي��ا ً وتتعل��ق ب��كل م��ا ق��د تت�س��ببون ب��ه يف خ�لال رحلتك��م وتكون��ون م�س���ؤولني عن��ه مبوج��ب القان��ون وي���ؤدي
�إىل �أي مم��ا يل��ي:
• �إ�صابة ج�سدية لأي �شخ�ص.
• خ�سارة �أو �أ�رضار يف ممتلكات ال متلكونها ومل تقوموا �أنتم �أو �أحد �أقاربكم با�ستئجارها �أو ب�إعارتها �أو با�ستعارتها.
• خ�سارة �أو �رضر يف الإقامة التي ت�ستعملونها يف خالل رحلتكم والتي ال تخ�صكم �أنتم �أو �أحد �أقاربكم.
مالحظة:

يرجى منكم �إعالمنا حاملا ت�أخذون �أنتم �أو ممثلوكم ال�شخ�صيون علما ً بوجود دعوى ق�ضائية �أو حتقيق �أو �إ�صابة مميتة حمتملة قد
ت�ؤدي �إىل تقدمي مطالبة مبوجب هذا الق�سم .كما يرجى منكم عدم التفاو�ض حول �أي م�س�ؤولية جتاه �أي فريق ثالث �أو ت�سديدها �أو
ت�سويتها �أو الإقرار بها �أو �إنكارها من دون موافقتنا اخلطية.
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اخلا�صة بكم.
• مبلغ االقتطاع املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
• �أي م�س�ؤولية عن �إ�صابة ج�سدية �أو خ�سارة �أو �رضر يف املمتلكات قد ترد حتت �أي من الفئات التالية:
	�أي �شيء قد يعانيه �أي �شخ�ص ا�ستخدمتموه �أنتم �أو �أحد �أقاربكم ب�سبب العمل الذي ا�ستُخدِم لت�أديته.	�أي �شيء ينتج عن �شيء قمتم به �أو مل تقوموا به ب�صورة متعمدة.	�أي �شيء ينتج عن ا�ستخدامكم �أو عن ا�ستخدام �أحد �أقاربكم.	�أي �شيء ينتج عن ا�ستعمالكم �سالحا ً ناريا ً �أو �أي �سالح �آخر.	�أي �شيء ينتج عن حيوان حتتفظون به �أو تهتمون به �أو تتحكمون به.أ�سا�سا من م�س�ؤوليتكم.
	�أي �شيء توافقون على حتمل م�س�ؤوليته وهو لي�س �ً
	�أي حادث مطالبة حت�صل يف بلد �إقامتكم.	�أي م�س�ؤوليات تعاقدية.	�أي م�س�ؤولية عن �إ�صابة ج�سدية قد تتعر�ضون لها �أنتم �أو �أحد �أقاربكم �أو رفيق �سفركم. التعوي�ض �أو �أي نفقات �أخرى تنجم عن حوادث مت�أتية من حيازتكم �أو اقتنائكم ل ّأي مما يلي:• ا�ستعمال �أي �أر�ض �أو مبنى� ،إال لأغرا�ض الإقامة التي ت�ستعملونها يف خالل رحلتكم.
• املركبات الآلية �أو امليكانيكية و�أي مقطورات مت�صلة بها.
• الطائرات �أو الزوارق الآلية �أو ال�سفن ال�رشاعية.
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.

الجزء الثالث عشر :التغطيات اإلضافية
تغطية الريا�ضات ال�شتوية
اخلا�صة بكم.
�س ّدد الق�سط اخلا�ص به ومت ّ ذكره على �شهادة ال�ضمان
ّ
ال يكون هذا الق�سم �ساري املفعول �إال �إذا ُ
ما ت�شمله تغطيتكم

برنامج التزلج املتكامل
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل عن تكاليف برنامج التزلج املتكامل
�سنعو�ض عليكم لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
التي �سددمتوها والتي ال ميكن ا�سرتدادها من �أي جهة �أخرى .يف حال:
• ا�ضطررمت �إىل �إلغاء رحلتكم �أو تقلي�ص مدتها.
• �إن كنتم عاجزين عن ممار�سة التزلج ب�سبب �إ�صابة تعر�ضتم لها �أو مر�ض �أ�صبتم به يف �أثناء رحلتكم.
ت�أخر و�صول معدات التزلج
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل من �أجل ا�ستئجار معدات التزلج البديلة
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ
ّ
ّ
�إذا ُفقدت املع ّدات التي تعود لكم ب�شكل م�ؤ ّقت �أو مت ّت �رسقتها يف رحلتكم للمغادرة لأكرث من � 6ساعات من وقت و�صولكم �إىل
وجهتكم.
مع ّدات التزلّج
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل عن معدات التزلج (مبا فيها معدات التزلج
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
�سق �أو ُفقد �أو تع ّر�ض للتلف يف خالل
التي تكونون م�س�ؤولني عنها مبوجب القانون) وعن �إذن الدخول �إىل احللبة الذي ت�رضّر �أو ُ
رحلتكم.
اخلا�صة بكم �سواء كان هذا الغر�ض ملكية م�شرتكة �أم ال.
ثمة �سقف حمدد للغر�ض الواحد من املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
ا�ستئجار مع ّدات التزلّج
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل من �أجل ا�ستئجار معدات تزلج �أخرى �إذا
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ
ّ
ّ
�سقت �أو تع ّر�ضت للتلف يف خالل رحلتكم.
ُفقدت �أو ت�رضّرت �أو ُ
مالحظة:

�سنقرر نحن �أن ندفع:
• كلفة ت�صليح �أغرا�ضكم.
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• �أو كلفة ا�ستبدال �أمتعتكم ب�أخرى مماثلة.
�سيتم ح�سم مبلغ اال�ستهالك والتلف وفقدان القيمة.
• �أو كلفة ا�ستبدال �أغرا�ضكم ،كما
ّ
�إغالق حلبة التزلج
اخلا�صة بكم �إذا تع ّذر عليكم التزلج �أو ركوب لوح الثلج يف منتجع
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ
ّ
ّ
التزلّج الذي حجزمت لديه ب�صورة م�سبقة لأ ّن م�صاعد التزلج ومدر�سة تعليم التزلج التي يجب �أن تكون متاحة لال�ستعمال قد
�أقفلت نتيجة ل�سوء الأحوال اجلوية.
االنهيار اجلليدي واالنهيار الأر�ضي
اخلا�صة بكم عن تكاليف ال�سفر والإقامة الإ�ضاف ّية �إذا �أ ّدى االنهيار
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ
ّ
ّ
اجلليدي �أو االنهيار الأر�ضي �إىل ت�أخري و�صول ال�شخ�ص امل�ضمون �أو انطالقه من املنتجع املحجوز لأكرث من � 12ساعة.
ما ال ت�شمله تغطيتكم

مبوجب تغطية برنامج التزلج املتكامل
• �أي مما ذكر حتت عنوان «ما ال ت�شمله تغطيتكم» يف « الق�سم الأول « ر�سوم �إلغاء الرحلة �أو تقلي�ص مدتها».
• �أي مما ذكر حتت عنوان «ما ال ت�شمله تغطيتكم» يف « الق�سم الثاين « النفقات الطبية الطارئة والنفقات املرتبطة بها».
مبوجب تغطية معدات التزلج
• �أي مما ذكر حتت عنوان «ما ال ت�شمله تغطيتكم» يف «الق�سم اخلام�س « املمتلكات ال�شخ�صية».

مبوجب تغطية �إغالق حلبة التزلج
• �أي رحلة يف بلد �إقامتكم.
• اي مطالبة� ،إال �إذا ا�ستح�صلتم على كتاب �صادر عن م�شغلي م�صاعد التزلج �أو مدر�سة تعليم التزلج يبني �سبب �إغالق احللبة
وعدد الأيام التي �أغلقت فيها احللبة يف خالل رحلتكم.
• التعوي�ض الذي ميكن �أن حت�صلوا عليه من مر�شدكم ال�سياحي �أو من �أي جهة �أخرى.
• التكاليف املتكبدة �إن كانت م�صاعد التزلج �أو مدار�س تعليم التزلج يف املنتجع الذي حجزمت لديه ب�صورة م�سبقة مغلقة عند
�صدور بولي�صتكم �أو تذاكر ال�سفر اخلا�صة برحلتكم� ،إن ح�صل ذلك قبل �أقل من  14يوما ً على بداية رحلتكم.
• �أي رحلة حت�صل خارج نطاق منتجع تزلج معرتف به �أو خارج مواعيد عمل املنتجع الر�سمية.
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
تغطية الغولف الإ�ضاف ّية
ال يكون هذا الق�سم �ساري املفعول �إال ّ �إذا مت ّ ت�سديد الق�سط املنا�سب و�إظهاره على �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
ما ت�شمله تغطيتكم

معدات الغولف
املبي يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم ،رهنًا ب�أي اقتطاع ،مقابل
�سوف نقوم بال�سداد �إىل ال�شخ�ص امل�ضمون لغاية احلد الأق�صى
ّ
تكلفة ا�ستبدال م�ضارب الغولف ،و�أكيا�س الغولف ،وعربات الغولف غري الآلية ،و�أحذية الغولف التي ميلكها ال�شخ�ص امل�ضمون �أو
�سقت �أثناء رحلتكم.
ي�ست�أجرها يف حال ُفقدت عن طريق اخلط�أ� ،أو تع ّر�ضت للتلف �أو ُ
مع مراعاة الأحكام والقيود التالية:
• يجب �أال يتجاوز احلد الأق�صى للمبلغ امل�ستحق على معدات الغولف امل�ست�أجرة ،التي فقدت �أو �رسقت �أو ت�رضرت ٪50 ،من احلد
املبي يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
الأق�صى للمبلغ
ّ
• يجب �أال ّ يتجاوز �سقف معدات الغولف  ٪50من احلد الأق�صى املبني يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم من �أجل �أي غر�ض واحد �أو
زوج �أو طقم �أو جمموعة فيما يتعلق ب�أي �شخ�ص م�ضمون.
اخلا�ص ،القيام بالدفع �أو الإعادة �إىل احلالة ال�سابقة �أو الت�صليح ،مع مراعاة البدل امل�ستحقّ من �أجل
• يجوز لنا ،بناء على خيارنا
ّ
التلف واال�ستهالك.
ف�سيتم التعامل مع املطالبة كما لو �أ ّن الغر�ض قد ُفقد.
• �إذا ثبت �أ ّن �أي غر�ض تالف ال ميكن �إ�صالحه اقت�صاديًا،
ّ
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مع مراعاة اال�ستثناء التايل  /اال�ستثناءات التالية:
• �أي خ�سارة �أو تلف ناجت عن اال�ستهالك والتلف الناجت عن اال�ستعمال العادي والتدهور التدريجي واحل�رشات والت�آكل والتعفّ ن
الفطري والفطريات والظروف اجلوية وعمل ال�ضوء و�أي عملية ت�سخني �أو جتفيف �أو تنظيف �أو �صباغة �أو تغيري �أو �إ�صالح� ،أو
والعفن
ّ
ّ
تعطل� ،أو �سوء ا�ستخدام� ،أو خلل يف ال�صنعة �أو الت�صميم� ،أو ا�ستخدام مواد ُمعيبة� ،أو ما ينتج عنها من خ�سارة
خد�ش ،جتويف� ،أو
�أو �رضر.
خطة �ضمان �أخرى �أو ُمق ّدمة من طرف �آخر ال يكون ال�شخ�ص امل�ضمون م�س� ً
• �أي خ�سارة �أو �رضر م�شمول ب�أي ّ
ؤول جتاهه عن
الت�سديد و�/أو النفقات املدرجة بالفعل يف تكلفة الرحلة املقررة.
• يعجز ال�شخ�ص امل�ضمون عن بذل العناية املعقولة ل�ضمان �سالمة ممتلكاته والإ�رشاف عليها.
• �أي مطالبات نا�شئة عن خ�سارة ب�سبب م�صادرة �أو طلب من اجلمارك �أو م�س�ؤولني �أو �سلطات �أخرى.
• �أي خ�سارة غري مربرة �أو اختفاء غام�ض.
يتم �إر�سالها عرب الربيد �أو �شحنها ب�شكل
• �أي خ�سارة �أو تلف يف املمتلكات ال تكون يف الناقل العام نف�سه لل�شخ�ص امل�ضمون� ،أو ّ
منف�صل.
• �أي خ�سارة �أو �رضر �أثناء �شحنها على �أن ّها �شحن �أو مبوجب بولي�صة �شحن.
• �أي خ�سارة �أو �رضر مل تثبته ت�أكيدات خطية من الناقل العام حيث وقعت اخل�سارة �أو ال�رضر يف عهدته.
يتم التبليغ عنها لل�رشطة املحلية �أو ال�سلطة املخت�صة يف غ�ضون �أربع وع�رشين (� )24ساعة من اكت�شافها ،ومل
• �أي خ�سارة مل ّ
يتم احل�صول على هذا التقرير.
ّ
• �أي خ�سارة �أو �رسقة �أو تلف للممتلكات عندما ت ُرتك من دون مراقبة يف مكان عام �أو يف �سيارة.
ا�ستئجار معدات الغولف
�سندفع �إىل ال�شخ�ص امل�ضمون بدال ً يوميًا لغاية احلد الأق�صى املبني يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم مقابل تكلفة ا�ستئجار
اخلا�صة بال�شخ�ص امل�ضمون �أو �رسقتها �أو تلفها �أثناء الرحلة.
م�ضارب غولف بديلة يف حالة فقدان معدات الغولف
ّ
مع مراعاة الأحكام والقيود التالية:
�سيتم
ب�شكل نا�شئ عن ال�سبب نف�سه �أو احلادثة نف�سها� ،أي خ�سارة يُطالب بها مبوجب ق�سم «ا�ستئجار معدات الغولف»
ّ
�سيتم دفعه مبوجب ق�سم «معدات الغولف»
خ�صمها من مبلغ املطالب به الذي
ّ
ت�أخر معدات الغولف
املبي يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم ب�شكل �إجما ّ
يل ال�ستئجار م�ضارب الغولف البدیلة �إذا ُفقدت املع ّدات
�سنقوم بدفع املبلغ
ّ
�سقت يف رحلتكم للمغادرة لأكرث من � 6ساعات من وقت و�صولكم �إىل وجهتكم.
اخلا�صة بكم م�ؤقتًا �أو ُ
ّ
ر�سوم لعب جولة واحدة على ملعب الغولف
املبي يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم ،بالن�سبة للجزء غري
�سوف نقوم بال�سداد �إىل ال�شخ�ص امل�ضمون لغاية احلد الأق�صى
ّ
امل�ستخدم من تكلفة حزمة الغولف (�إذا كنت قد دفعتم بالفعل وال ت�ستطيعون ا�سرتداد الأموال املدفوعة) التي مل ي�ستخدمها
ال�شخ�ص امل�ضمون� ،إذا ح�صل � ّأي من الأمور التالية:
• ي�صاب ال�شخ�ص امل�ضمون باملر�ض �أو يتع ّر�ض لإ�صابة عن طريق اخلط�أ �أثناء الرحلة ولي�س يف حالة ج ّيدة مبا فيه الكفاية
ال�ستخدام حزمة الغولف.
• ظروف جوية �سيئة متنع ال�شخ�ص امل�ضمون من لعب الغولف يف ملعب حمجوز م�سبقًا يف الوجهة املق�صودة.
• ت�شمل حزمة الغولف ر�سوم لعب جولة واحدة على ملعب الغولف وا�ستئجار معدات الغولف �أو الر�سوم الدرا�سية املحجوزة
م�سبقًا.
مع مراعاة الأحكام والقيود التالية:
• یجب علی ال�شخ�ص امل�ضمون احل�صول علی ت�أكید كتابي من �سلطة خمت�صة ت�ؤكد على �إغالق ملعب الغولف� ،إذا كان ذلك
ب�سبب الظروف املناخیة ال�س ّيئة.
• يجب على ال�شخ�ص امل�ضمون احل�صول على ت�أكيد ّ
خطي من طبيب م�ؤهل.
مع مراعاة اال�ستثناء التايل  /اال�ستثناءات التالية:
• �أي خ�سارة �أو �رضر م�شمول ب�أي ّ
خطة �ضمان �أخرى �أو مق ّدم من طرف �آخر ال يكون ال�شخ�ص امل�ضمون م�س�ؤوال عن الت�سديد
جتاهه و�/أو النفقات املدرجة بالفعل يف تكلفة الرحلة املقررة.
• �أي مطالبة �إذا كنت ت�أخذ هذا ال�ضمان يف غ�ضون �أربعة ع�رش ( )14يو ًما من الذهاب يف الرحلة� ،إال ّ �إذا كنت قد حجزت الرحلة يف
الوقت نف�سه.
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ال يوجد �أي تغطية من �أجل �أي �شخ�ص م�ضمون ي�شارك يف �أي �أن�شطة حمرتفة �أو �شبه حمرتفة �أو �أحداث تناف�سية �أو بطوالت.
التغطية الإ�ضاف ّية للمغامرات الريا�ض ّية املتط ّرفة
ال ي�رسي مفعول هذا الق�سم �إال ّ �إذا مت ّ ت�سديد الق�سط املنا�سب و�إظهاره على �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
ما ت�شمله تغطيتكم

ت�أخر و�صول املعدات الريا�ضية
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل من �أجل ا�ستئجار املع ّدات الريا�ض ّية البديلة �إذا
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ ّ
ّ
ُفقدت املع ّدات التي تعود لكم ب�شكل م�ؤ ّقت �أو مت ّت �رسقتها يف رحلتكم للمغادرة لأكرث من � 6ساعات من وقت و�صولكم �إىل وجهتكم.
املع ّدات ريا�ضية
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل عن املع ّدات الريا�ض ّية (مبا فيها املع ّدات الريا�ض ّية
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ املبني يف �شهادة ال�ضمان
ّ
�سق �أو ُفقد �أو تع ّر�ض للتلف يف خالل رحلتكم.
التي تكونون م�س�ؤولني عنها مبوجب القانون) وعن �إذن الدخول �إىل امللعب الذي ت�رضّر �أو ُ
املعدات الريا�ضية امل�ست�أجرة:
اخلا�صة بكم ب�شكل �إجمايل من �أجل ا�ستئجار مع ّدات ريا�ض ّية �أخرى �إذا
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ
ّ
ّ
�سقت �أو تع ّر�ضت للتلف يف خالل رحلتكم.
ُفقدت املع ّدات الريا�ض ّية �أو ت�رضّرت �أو ُ
مالحظة:

�سنقرر نحن �أن ندفع:
• كلفة ت�صليح �أغرا�ضكم.
• �أو كلفة ا�ستبدال �أمتعتكم ب�أخرى مماثلة.
�سيتم ح�سم مبلغ اال�ستهالك والتلف وفقدان القيمة.
• �أو كلفة ا�ستبدال �أغرا�ضكم ،كما
ّ
ر�سوم امللعب يف حالة الإلغاء:
اخلا�صة بكم �إذا تع ّذر عليكم �أداء ريا�ضتكم يف املن�ش�أة املحجوزة م�سبقًا
املبي يف �شهادة ال�ضمان
�سندفع لكم لغاية حدود املبلغ
ّ
ّ
لأ ّن امللعب الذي يُفرت�ض �أن ت�ستخدموه مقفل ب�سبب الأحوال اجلويّة ال�س ّيئة.
ما ال ت�شمله تغطيتكم

حتت املعدات الريا�ضية
• �أي �شيء ورد حتت عنوان «ما ال ت�شمله تغطيتكم» �ضمن الق�سم اخلا�ص باملمتلكات ال�شخ�صية  -الق�سم .5
ر�سوم امللعب يف حالة الإلغاء
• �أي رحلة يف بلد �إقامتكم.
يبي �سبب �إغالق امللعب وعدد الأيام التي �أُغلق فيها امللعب يف
• �أي مطالبة� ،إال ّ �إذا ا�ستح�صلتم على كتاب �صادر عن م�شغلي ّ
خالل رحلتكم.
• التعوي�ض الذي ميكن �أن حت�صلوا عليه من مر�شدكم ال�سياحي �أو من �أي مكان �آخر.
• ال يوجد �أي تغطية من �أجل �أي �شخ�ص م�ضمون ي�شارك يف �أي �أن�شطة حمرتفة �أو �شبه حمرتفة �أو �أحداث تناف�سية �أو بطوالت.
ّ
• يكون هذا امللحق �صاحلًا �إذا كان ُم ّ
منظم
ويتم الإ�رشاف عليه يف مركز ن�شاط
نظ ًما بطريقة ُمرتفة وم�صحوبًا مبر�شد م� ّؤهل
ّ
ب�شكل �صحيح ،ويز ّودكم مبعدات ال�سالمة املنا�سبة وي�أخذ احتياطات ال�سالمة املنا�سبة.
الرجاء مراجعة �أق�سام اال�ستثناءات العامة وال�رشوط وتقدمي املطالبات التي تنطبق �أي�ضاً.
التغطية الإ�ضاف ّية املتع ّلقة بالإرهاب
ال ي�رسي مفعول هذا الق�سم �إال ّ �إذا مت ّ ت�سديد الق�سط املنا�سب و�إظهاره على �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم.
ما ت�شمله تغطيتكم

احلوادث والإ�صابات التي يتعر�ض لها ال�شخ�ص امل�ضمون باعتباره متف ّر ًجا �أمام عمل �إرهابي .ومبوجب ملحق الإرهاب� ،سندفع
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لل�شخ�ص امل�ضمون لغاية احلد الأق�صى املبني يف �شهادة ال�ضمان اخلا�صة بكم ،رهنا ً ب�أي اقتطاع ،املنطبق على الق�سم ذي ال�صلة
الذي يُطالب به ال�شخ�ص امل�ضمون مببلغ ال يتجاوز  50 000دوالر لل�شخ�ص امل�ضمون.
مع مراعاة الأحكام والقيود التالية:
• ال ینطبق اذا امللحق علی املنتج الأ�سا�سي.
نتحمل م�س�ؤول ّية �أي نتيجة لأي عمل �إرهابي ينطوي على ن�رش الأمرا�ض اجلرثومية �أو غريها من العوامل املُعدية �أو امللوثات
• لن
ّ
الكيميائية �أو البيولوجية �أو التهديد بن�رشها ،مبا يف ذلك ا�ستخدام �أي جهاز نووي �أو مادة م�شعة �أو التهديد با�ستعمالها؛
• ال تتجاوز م�س�ؤوليتنا الق�صوى لل�شخ�ص امل�ضمون نف�سه مبل ًغا �إجماليًا قدره  50 000دوالر عن �أي فرتة �ضمان واحدة؛
• مطالبة �صاحلة وفقًا لل�رشوط والأحكام املعمول بها يف الق�سم (الأق�سام) املعن ّية من هذه البولي�صة.
• ال يجوز تطبيق ملحق الإرهاب على امل�ساعدة القانونية ،و�سند بالكفالة ،وخطف طائرة �أو �سفينة ،وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية؛
يتم ذلك بح�سب
• ميكن تغيري �أق�ساط هذا اخليار ومزاياه يف �أي وقت كان باالتفاق بني به ال�شخ�ص امل�ضمون وبيننا .ويجوز �أن ّ
تغي خماطر الإرهاب يف ر�أي ال�شخ�ص امل�ضمون �أو ر�أينا نحن؛
احلاجة لإظهار الظروف التي ّ
• ال ينطبق ملحق الإرهاب على املواطنني يف بلدهم الأ�صلي.
• النطاق اجلغرايف مللحق الإرهاب بعد �أي اقرتاحات �أو تو�صيات �صادرة عن �أي حكومة �أو �سلطة ر�سمية �أخرى مبا يف ذلك مكتب
الكومنولث الأجنبي ( )FCOخالل فرتة ال�ضمان.
• حن نحتفظ باحلق يف تغيري �سعر هذا اال�ستحقاق االختياري مبوجب �إر�سال �إ�شعار خطي بالربيد قبل �سبعة (� )7أيام �إىل ال�شخ�ص
�سجل لدينا.
امل�ضمون على �آخر عنوان ُم ّ
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الجزء الرابع عشر .مكاتب الشركة
مكاتب �رشكة الت�أمني العرب ّية
لبنان

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل.
 �س��جل جت��اري ب�يروت � - 1988س��جل هيئ��ات ال�ضم��ان  ،2تاري��خ  1956/11/9هيئ��ة خا�ضع��ةللمر�س��وم  9812تاري��خ  1968/5/4الرق��م امل��ايل 4976

عني املري�سة
طرابل�س
�شتورة

)٩٦١-١( 360889 /893
)٩٦١- 6( 440974
)٩٦١- ٨( 545210

الإمارات
العرب ّية املتّحدة

ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .رق��م القي��د يف ال�س��جل
التج��اري  41691دب��ي  -رق��م القي��د يف ال�س��جل التج��اري  21159ال�ش��ارقة  -رخ�ص��ة جتاري��ة
رق��م  201756دب��ي  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م  12903ال�ش��ارقة  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م CN - 1001344
�أب��و ظب��ي  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م  CN - 1002574الع�ين �� -شركة خا�ضع��ة لأح��كام
القان��ون الإحت��ادي رق��م  - 2007/6رق��م القي��د يف هيئ��ة الت�أم�ين 20

دبي
ال�شارقة
�أبو ظبي
العني

البحرين

املنامة

الكويت

الكويت

2280022
5171666
6744700
7641196

()٩٧١-٤
()٩٧١-٦
()٩٧١-٢
()٩٧١-٣

فاك�س 360071 :
فاك�س440974 :
فاك�س545310 :

فاك�س2270022 :
فاك�س5171667 :
فاك�س6745700 :
فاك�س7643785 :

arabia-lebanon@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.lb@arabiainsurance.com

arabia-uae@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.UAE@arabiainsurance.com

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .ال�س��جل التج��اري رق��م  1532مرخ�ص��ة وفق��ا ً لأح��كام
م��صرف البحري��ن املرك��زي ،برق��م ���ش.ت�.أ  004 /بتاري��خ 1961/5/10
)٩٧١-١٧( 211174

فاك�س213985 :

arabia-bahrain@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Bn@arabiainsurance.com

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .ال�س��جل التج��اري رق��م  44الكوي��ت ��شركة خا�ضع��ة
لأح��كام قان��ون ال��شركات ووكالء الت�أم�ين رق��م ( )24ل�س��نة  1961رق��م الإج��ازة ( )7ال��وكالء
العا ّم��ون :م�ؤ�س�س��ة حمم��د عب��د الرحم��ن البح��ر.
)٩٦٥( 22621041

فاك�س22659492:

arabia-kuwait@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Kw@arabiainsurance.com

قطر

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
�س��جلة يف ال�س��جل التج��اري يف ب�يروت برق��م 1889
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.لُ - .م
ّ
رق��م ال�س��جل التج��اري 347 :ال��شركة مرخ���ص له��ا م��ن م��صرف قط��ر املرك��زي ،مبوج��ب
الرتخي���ص��� :ش ت  /ر���ش ت  ،1966/ 4 /وفقً��ا لأح��كام قان��ون م��صرف قط��ر املرك��زي وتنظي��م
ؤ�س�س��ات املال ّي��ة ال�ص��ادر بالقان��ون رق��م  13ل�س��نة .2012
امل� ّ

الدوحة

)٩٧٤( 44422683

فاك�س44446487 :

arabia-qatar@arabiainsurance.com
For claims:
P&CClaims.Qt@arabiainsurance.com
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