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 جدول المزايا                                        
 

 ا�مارات العربية المتحدة - Signature التأمين على السفر لحاملي بطاقة فيزا 
 الحد ا"قصى لمبلغ التأمين / الحد ا"قصى للمسؤولية  
  المزايا في الحوادث الشخصية (التي تقع على وسائل النقل العام) - أ

 الحوادث الشخصية

 البالغون:

 دو�ر 500,000الرح�ت الدولية: 

 دو�ر 50,000 الرح2ت المحلية:

 ا"طفال: 

 دو�ر 5,000

 % من مبلغ التأمين100 حادث ةنتيجالوفاة 

 من مبلغ التأمين بحسب نسبة العجز..%  حادث ةنتيج العجز الجزئي الدائم 

 % من مبلغ التأمين100 حادث ةنتيجالعجز الكلي الدائم 

    المزايا الطبية وما يتصل بھا - ب

 النفقات الطبية في حا�ت الطوارئ
  

 دو�ر 150,000

 دو�ر 10,000نفقات ع�ج ا*سنان 

 للرح�ت الدولية  � يوجد دو�ر للرح�ت المحلية، 100 مبلغ التحمل

 دو�ر 500,000 نفقات ا2عادة إلى الوطن في حا�ت الطوارئ

 دو�ر 1,500دو�ر لكل يوم بحد أقصى  50 تأمين ا5قامة في المستشفى

 دو�ر 5,000 /نفقات الدفنجثمان المتوفى إعادة 

    المزايا المتصلة بمتاعب السفر - ج
 دو�ر 5,000 إلغاء الرحلة/قطع الرحلة

 دو�ر 1,000 الممتلكات الشخصية

 دو�ر 150 الحد ا*قصى لكل بند

 دو�ر 150 الحد ا*قصى لمجموع ا*غراض الثمينة

 دو�ر 50 مبلغ التحمل

ر الرحلة  دو�ر 1,000دو�ر لكل ساعة بحد أقصى  42 تأخ=

 ساعات 4 مبلغ التحمل

ر ا*متعة  دو�ر 500دو�ر لكل ساعة بحد أقصى  42 تأخ=

 ساعات 4 مبلغ التحمل

 دو�ر 500دو�ر لكل يوم بحد أقصى  25 ا�ختطاف

 رحلة العودة في الدرجة ا�قتصادية نفقات إعادة ا"سرة إلى الوطن في حا�ت الطوارئ

 رحلة في الدرجة ا�قتصادية نفقات إعادة ا*طفال إلى الوطن في حا�ت الطوارئ

د المطالبات بالعملة المحلية  كان القانون يقتضي حيثما  جميع مبالغ التأمين والحدود القصوى للمسؤولية الواردة في جدول المزايا بالدو�ر ا*مريكي. ُتسد?
 ذلك.



2 

 

 

 المساعدة في حا�ت الطوارئ
 

 
 بالرقم التالي: في حالة الطوارئ، ُيرجى ا�ت:صال

 إدارة المساعدة على مدار الساعة 
 (باللغات العربية والفرنسية وا5نكليزية)+  6024971 253 (4)  

 
 تقديم المطالبات، ُيرجى الرجوع إلى قسم "كيفية تقديم المطالبات" ةكيفي ةلمعرف 

   
 ”International SOS Services“‘إنترناشونال إس أو أس’خدمات شركة 

 
م  Gمجموعة متنوعة من خدمات المساعدة الطبية والمساعدة في السفر لحامل البطاقة.  وھذه ‘ إنترناشونال إس أو إس’شركة تقد

مھا شركة  Gمباشرة مشمولة بالتغطية بموجب ھذه الوثيقة. وفي حال ا�ستعانة بطرف ‘ إنترناشونال إس أو إس’الخدمات التي تقد
ل حامل البطاقة تكلفة ھذه الخدمات، ما لم تُكن مشمولة ثالث في توفير ھذه الخدمات، مثل الط بيب أو خدمة البريد السريع، يتحم?

 بالتغطية بموجب أحكام ھذه الوثيقة.
 

 المساعدة الھاتفية
م الشركة المشورة الطبية الھاتفية لحامل البطاقة، بما في ذلك ‘إنترناشونال إس أو إس’في حال ا�تGصال بشركة  Gسوف تقد ،

م الشركة معلومات عن تأشيرات السفر.  وتجدر ا2شارة إلى أن? ھذه المشورة معل Gومات عن اللقاحات المطلوبة للسفر. كما ستقد
 المسؤولية عن أي أخطاء.‘ إنترناشونال إس أو إس’سوف تكون بالضرورة محكومة بالظروف، و� يمكن تحميل شركة 

 
مي الخدمات  ا5حالة إلى مقد:

 Gمي الخدمات الطبية أو ‘إنترناشونال إس أو إس’صال بشركة في حال ا�ت Gصال بمقدGد الشركة حامل البطاقة ببيانات ا�ت Gسوف تزو ،
القانونية، بما في ذلك ا*طباء وأطباء ا*سنان والمحامون والممارسون القانونيون والمترجمون الفوريون والمستشفيات، وغير ذلك 

ى الحرص ‘ إنترناشونال إس أو إس’صلة.  وفي مثل ھذه الحا�ت، ففي حين أن? شركة من ا*شخاص والمؤسسات ذات ال تتوخ?
مة أو نتائ م المشورة الفعلية، وليست مسؤولة عن المشورة المقد? Gمي الخدمات المشار إليھم، فإن?ھا � تقد Gجھا.  والعناية في اختيار مقد

مھا ا*طراف الثالثة مشمولة بالتغطية بموجب ھذه الوثيقة، يجب على وع�وة على ذلك، فما لم تكن تكلفة الخدمات ال Gفعلية التي تقد
 حامل البطاقة أن يتحملھا بصورة منفصلة. 

 
 المراقبة الطبية

، إذا لزم ا*مر، الحالة الطبية ‘إنترناشونال إس أو إس’في حال احتياج حامل البطاقة إلى دخول المستشفى، سوف تراقب شركة 
لبطاقة أثناء فترة ا2قامة في المستشفى وبعدھا، حتى يعود حامل البطاقة إلى حالته الصحية الطبيعية، مع مراعاة جميع لحامل ا

 ا�لتزامات المتعلقة بالسرية والحصول على التفويض ال�زم.
 

م إلى حامل البطاقة Aالدعم المقد 
فقدان بطاقة أو سرقتھا، سوف تتصل الشركة بخط خدمة العم�ء لRب�غ عن ‘ إنترناشونال إس أو إس’في حال ا�تGصال بشركة 

 الخاص بحامل الوثيقة في أقرب وقت ممكن.
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 ضمان السداد
سداد أي مبلغ ‘ إنترناشونال إس أو إس’في حال كان ذلك مشمو�ً بالتغطية بموجب أحكام ھذه الوثيقة، سوف تضمن شركة 

ده  Gبالنيابة عن حامل البطاقة.مطلوب إيداعه لدخول المستشفى أو تسد 
 

مة من أطراف ثالثة Aالخدمات المقد 
في حا�ت الطوارئ التي � يمكن فيھا تقييم حالة حامل البطاقة عن طريق الھاتف تقييًما كافًيا لتحديد إمكانية إج�ئه، أو التي � 

ممارًسا طبًيا مؤھً� ‘ إنترناشونال إس أو إس’يمكن فيھا نقل صاحب البطاقة و� يتوفر الع�ج الطبي محلًيا، سوف ترسل شركة 
د الشركة تكاليف ھذه الخدمات إ� إذا كانت مشمولة بالتغطية بموجب أحكام ھذه  Gعلى النحو المناسب إلى حامل البطاقة. ولن تسد

 الوثيقة.
 

في مكان حامل البطاقة من ا*دوية أو القيام بالترتيبات ال�زمة 2يصال ما � يتوفر ‘ إنترناشونال إس أو إس’وسوف تتولى شركة 
ات الطبية ال�زمة لرعاية حامل البطاقة أو ع�جه، أو لكليھما.   ويكون إيصال ھذه ا*دوية  العقاقير أو اللوازم الطبية أو المعد?

د الشركة تكاليف ھذه Gا*دوية أو العقاقير أو اللوازم  والعقاقير واللوازم الطبية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بھا محلًيا. ولن تسد
 الطبية، وأي تكاليف ناشئة عن إيصالھا إلى حامل البطاقة، إ� إذا كانت مشمولة بالتغطية بموجب أحكام ھذه الوثيقة.

 

م بمطالبة Dكيفية التقد 
 

المشمولة بالتغطية بدقة، مع المزايا من أجل معرفة تفاصيل البنود المشمولة بالتغطية وغير الخاص بجدول  ُيرجى قراءة القسم 
 م�حظة أي شروط وقيود واستثناءات.

 

م بمطالبة Dالتقد 

في حا�ت الطوارئ الطبية، أو إذا كانت مطالبتكم ذات صلة بالسفر، ينبغي عليكم ا�تGصال بإدارة المساعدة، المتاحة على مدار 
 ساعة، على الرقم التالي: 24

 

 العربية والفرنسية وا2نكليزية)(باللغات + 971) 4( 253 6024 
 

وفيما يتعلق بجميع المطالبات ا*خرى، ُيرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني لنا على خط مساعدة المطالبات على العنوان: 
visa@broadspire.eu  

 

 وسوف تحتاجون إلى تقديم البيانات التالية:

 اسمكم،  •

ل  •  أرقام من رقم بطاقتكم المشمولة بالتغطية، 9وأوَّ

 وعنوانكم، •

 وقسم الوثيقة الذي تودُّون تقديم مطالبة بموجبه، •

 وتفاصيل موجزة عن مطالبتكم. •
 

ت إلى نشوء المطالبة، واستكمال استمارة المطالبة  90ونرجو منكم إب�غنا في غضون  يوًما من علمكم بالواقعة أو الخسارة التي أد?
 إرسالھا إلينا مع أي معلومات إضافية في أقرب وقت ممكن.و
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 معلومات إضافية

مون المطالبة  Gيجب عليكم تقديم أصول جميع فواتيركم وإيصا�تكم وب�غاتكم وما إلى ذلك. وينبغي مراجعة قسم الوثيقة الذي تقد
 Gدة بشأن أي �ع على أيG شروط وتفاصيل محد? Gأدل?ة يجب عليكم تقديمھا إلينا لتأييد المطالبة.بموجبه بھدف ا�ط 

 ومن المستحسن دائًما ا�حتفاظ بنسخ من جميع المستندات التي تقومون بإرسالھا إلينا.

 وك2ء المطالبات

مة، قد نحتاج في بعض ا*حيان إلى تعيين وكيل مطا  لبات.لمساعدتنا على التوصل إلى تسوية سريعة وعادلة بشأن المطالبات المقد?

 المدفوعات
لين. ويخضع سداد أي تعويض للقوانين واللوائح الحكومية السارية  ن تسديد المدفوعات إلى حاملي البطاقة المؤھ? Gيتولى المؤم

د فيه التعويض.  في البلد الذي ُيسد?
 

د مبلغ التأمين المستحق عن فقدان الحياة إلى حامل الب طاقة الذي يسميه المؤم?ن عليه.  وفي حال كان القانون يسمح بذلك، ُيسد?
ل حامل بطاقة متبٍق على قيد الحياة تابع للمؤم?ن عليه وفًقا  د المطالبة إلى أو? وفي حال لم يقم المؤم?ن عليه بتسمية أحد، ُتسد?

 للترتيب التالي:
 
 الزوج أو الزوجة؛ -أ

 ا*بناء، بحصص متساوية؛ -ب
 الوالدان، بحصتين متساويين؛ - ج
 ا2خوة وا*خوات، بحصص متساوية؛  -د
 منفِّذ الوصية أو الوصي على التركة أو من يعادلھما في بلد إقامة حامل البطاقة - ھ
 

د جميع مبالغ التأمين ا*خرى إلى المؤم?ن عليه أو أي طرف آخر م�ئم عند ا�قتضاء.   يخضع سداد أي تعويض للقوانين  وُتسد?
د فيه التعويض. واللوائح الحكومية السارية  في ذلك الوقت في البلد الذي ُيسد?

 
 العقوبات ا�قتصادية

ن أو ُمعيد تأمين مسؤولية سداد أي مطالبة Gر التغطية التأمينية، و� يتحم?ل أي مؤمGن أو ُمعيد تأمين يوف Gأو تقديم  � ُيعتبر أن? أي مؤم
ن Gض ذلك المؤم Gأو ُمعيد التأمين *ي عقوبات أو حظر أو تقييد بموجب قرارات ا*مم  أي مزايا إذا كان من شأن ذلك أن ُيعر

المتحدة، أو العقوبات التجارية أو ا�قتصادية المفروضة من ا�تحاد ا*وروبي أو المملكة المتحدة أو الو�يات المتحدة ا*مريكية أو 
 بموجب القانون الوطني.

 
 القانون الواجب التطبيق

ر ھذه الوثيقة وصحتھا القانونية وفًقا لقوانين  ويخضع أي نزاع لو�ية المحاكم المختصة في . ا�مارات العربية المتحدةُتفس?
 .ا�مارات العربية المتحدة
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 تعاريف عامة
 

 *غراض ھذه الوثيقة، تنطبق التعاريف التالية ما لم يقتِض السياق خ�ف ذلك: 
 

وغير متوق?ع و� يمكن السيطرة عليه يقع للمؤم?ن عليه، ويكون السبب فيه عوامل خارجية وعنيفة : حدث مادي مفاجئ الحادث
 وواضحة أثناء رحلة مشمولة بالتغطية.

 
مو المساعدة/خدمات المساعدة: Aالمملكة ‘ إنترناشونال إس أو إس’(أي شركة ‘ إنترناشونال إس أو إس’شركة  المساعدة/مقد)

  نوانھا:المتحدة)المحدودة،وع
 Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YE, United Kingdom(  

د على أساس ا2قليم الذي يقع فيه الخطر).  أو (مركز مساعدة ُيحد?
 

الحد ا*قصى للمبلغ المستحق السداد بموجب أي تغطية تأمينية واحدة لكل حامل بطاقة  مبلغ التأمين/الحد ا"قصى للمسؤولية:
 مشمولة بالتغطية.الرحلة الأثناء 

 
قطع ا*متعة التي أُودعت لدى وسيلة نقل عام وأصبحت في عھدتھا، والتي صدر بھا إيصال مطالبة  ا"متعة المشحونة:

 لصالحكم من وسيلة النقل العام.
 

أبناء حامل البطاقة وبناته المؤھلين، بما يشمل الذرية البيولوجية وأبناء الزوج أو الزوجة، وا*طفال ذوي  ا"طفال: الطفل أو
) عاًما 18أشھر وتقل عن ثمانية عشر ( 6النسب البيولوجي المباشر المولودين خارج إطار الزواج، ممن تزيد أعمارھم على 

ل ) عاًما إ23(أو تقل عن ث�ثة وعشرين ( ذا كان طالًبا متفرًغا للتعليم)، على أن يكونوا غير متزوجين ويعولھم في المقام ا*و?
 المؤم?ن عليه.

 
 المدينة التي يقيم فيھا المؤم?ن عليه. المدينة التي تقيمون فيھا:

 
اب الذين اشترى لھم  وسيلة النقل العام: أي وسيلة نقل برية أو مائية أو جوية تعمل بموجب ترخيص سليم من أجل نقل الرك?

لة، أو اشتراھا باستخدام النقاط المكتسبة من برنامج مكافآت مرتبط  ل تذكرة سفر باستخدام بطاقة مؤھ? حامل البطاقة المؤھ?
لة.  بالبطاقة المؤھ?

 
 يم فيه المؤم?ن عليه إقامة قانونيةالبلد الذي يق بلد ا5قامة:

 
 : النفقات التي تحملتموھا خارج الب�د مقابل الخدمات واللوازم التي أوصى بھا الطبيب المعالج.النفقات الطبية المشمولة بالتغطية

 
أو رحلة أو جولة : ترتيبات سفر المؤم?ن عليه عن طريق البر أو البحر أو الجو في جولة سياحية الرحلة المشمولة بالتغطية

لة، شريطة أن تكون نسبة  ط لھا ومدفوعة مسبًقا باستخدام بطاقة مؤھ? % على ا*قل من تكاليف النقل أو ا2قامة 50بحرية مخط?
لة. و� ُتغطي الوثيقة أي رحلة تجري حصرًيا داخل بلد إقامتكم إ� إذا كان لديكم  دت باستخدام البطاقة المؤھ? Gأو كليھما قد ُسد

ز مسبق لليلتين على ا*قل في فندق أو نزل أو مخي?م عط�ت أو مأوى يقدم خدمات المبيت وا2فطار أو كوخ عط�ت أو حج
أماكن مشابھة نظير أجر. وتبدأ الرحلة المشمولة بالتغطية من تاريخ المغادرة وتنتھي في تاريخ العودة، بحسب ما ھو مبي?ن في 

لة، بحد أقصى التذاكر المشتراة باستخدام البطاق ط لھا والمدفوعة تكلفتھا  90ة المؤھ? يوًما. ويشمل ھذا الرح�ت المحلية المخط?
 مسبًقا من مدينة إقامة المؤم?ن عليه.  وُيقصد بأي إشارة إلى "الرحلة" رحلة مشمولة بالتغطية.

 
سدادھا قبل أن تصبح مزايا الوثيقة مستحقة  النفقات أو عدد ا*يام لكل خسارة يتعين? على الشخص المؤم?ن عليه مبلغ التحمل:

 السداد.
 

لة: Aبطاقات فيزا  البطاقة المؤھSignature .خر في أحد البلدان داخل ا2قليمb الصادرة من وقت 
 

لون: Aل أو حاملو البطاقات المؤھ Aعاًما  80عاًما و 18حاملو البطاقات الذين تتراوح أعمارھم بين  حامل البطاقة المؤھ
لة صالحة وسارية وفي وضعية جيGدة (غير ملغاة أو موقوفة أو توجد عليھا متأخرات) في وقت شراء  ويحملون بطاقة مؤھ?

 عليھا في ھذه الوثيقة.الرحلة المشمولة بالتغطية، والذين يحق لھم الحصول على المدفوعات أو المزايا ا*خرى المنصوص 
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: (أ) حالتكم الطبية تستدعي النقل الفوري من المكان الذي أُصبتم أو مرضتم فيه إلى أقرب مستشفى ا5ج2ء في حا�ت الطوارئ
يمكن فيھا الحصول على الع�ج الطبي الم�ئم؛ (ب) بعد تلقي الع�ج في مستشفى محلي، صارت حالتكم الطبية تستدعي نقلكم 

 .إقامتكم الحالي من أجل الحصول على مزيد من الع�ج الطبي أو ل�ستشفاء؛ أو(ج) كً� من (أ) و(ب) أع�ه إلى محل
 

ات Aل المعد Dات وسيلة النقل العام يتسب?ب في تأخير الرح�ت العادية أو تعط : أي عطل مفاجئ وغير متوقع في معد?
 انقطاعھا.

 
 أطفال 5: الزوج/الزوجة وبحد أقصى ا"سرة

 
: ا�ستي�ء غير المشروع على طائرة أو وسيلة نقل عام أخرى أو احتجاز طاقمھا أو التحكم فيھا بصفة غير ا�ختطاف

 مشروعة، أثناء ركوب المؤم?ن عليه على متنھا كمسافر.
 

 : مكان يتسم بما يلي:المستشفى
)a( (أ) لديه ترخيص سليم (إذا كان القانون يتطل?ب ذلك)؛ 

ن من  ل في مجال رعاية المرضى أو المصابين وع�جھم؛ (ج) ولديه طاقم مكو? (ب) ويعمل في المقام ا*و?
 طبيب واحد أو أكثر متاح في جميع ا*وقات؛ 

لة واحدة على ا*قل في الخدمة في جميع ا*وقات؛ ة مھنية مسج?  (د) ويوفGر خدمة التمريض على مدار الساعة، ولديه ممرض?
مة للتشخيص والجراحة، سواء داخل منشآت المستشفى أو في مرافق متاح لھا استخدامھا على (ھـ) ول ديه مرافق منظ?

 أساس ترتيبات مسبقة؛
رات أو الكحول أو  G(و) ليس عيادة أو دار مسنين أو دار راحة أو دار نقاھة للمسنين، أو منشأة تعمل كمركز لع�ج إدمان المخد

 بصفة عارضة. الكحول، إ� إذا كان ذلك
 

: الزوج أو الزوجة بحكم القانون؛ وا*بناء؛ وأزواج ا*بناء وزوجات والبنات؛ وا2خوة وا*خوات؛ وإخوة أفراد ا"سرة المقربون
الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة، والوالدان؛ ووالدا الزوج أو الزوجة؛ وا*جداد والجدات؛ وا*حفاد؛ وا*وصياء 

ات والخا�ت؛ وا*عمام  القانونيون؛ ين وأبناء الزوج أو الزوجة؛ وأزواج ا*م أو زوجات ا*ب؛ والعم? Gوا*طفال المكفولين أو المتبن
 وا*خوال؛ وأبناء ا2خوة وا*خوات؛ ممن يقيمون في بلد ا2قامة.

 
ر موعد الوصول أو المغادرة سوء ا"حوال الجوية Gر *ي وسيلة نقل عام.: أي حالة من حا�ت الطقس السيء تؤخ  المقر?

 
إصابة جسدية سببھا المباشر عوامل عنيفة وعرضية وخارجية وواضحة، وتكون ناتجة عن تلك العوامل مباشرة  :ا5صابة

 وبمعزل عن أي أسباب أخرى، وتقع في غضون رحلة مشمولة بالتغطية أثناء سريان ھذه الوثيقة.
 

 ي مستشفى وُتفرض عليه رسوم ا2قامة والطعام.  : المؤم?ن عليه المحجوز فالمريض المقيم
 

ن عليھا Aم فيھا التغطية، شريطة أن تقع أثناء رحلة مشمولة ا"حداث المؤم : الوقائع المبي?نة في مزايا التغطية باعتبارھا ظروف ُتقد?
 بالتغطية.

 
ن عليه/أنتم/الخاص بكم: Aل وأسرته، بما في ذلك حاملو البطاقات الثانوية أو ا2ضافية، ممن تتراوح  المؤم حامل البطاقة المؤھ?

لين في نفس الحساب، في أحد البلدان داخل ا2قليم، وأن تكون تلك البطاقة  80عاًما و 18أعمارھم بين  عاًما، على أن يكونوا مسج?
لة صادرة عن جھة مصدرة مشتركة.  وينبغي أ لون من المقيمين في المؤھ? . ا�مارات العربية المتحدةن يكون حاملو البطاقة المؤھ?

ويمكن أن تكون "ا*سرة" من المقيمين في بلدان أخرى، باستثناء أفغانستان والعراق وكوبا وجمھورية الكونغو الديمقراطية وإيران 
 التعريف. وليبيريا والسودان وسوريا. وينطبق البند المتعلق بالعقوبات على ھذا

 
نون/نحن/إلينا/الخاصة بنا  .ا�مارات العربية المتحدة، أبوظبي، 3856صندوق البريدش م ع)، (شركة ا�مارات للتأمين: المؤم:

 
ض من شركة  الجھة المصدرة: بإدارة برنامج للبطاقات ا�ئتمانية أو ‘ فيزا’بنك [مصرف] أو مؤسسة مالية أو كيان مماثل مفو?
لين.‘ فيزا’مباشر التي تقدمھا شركة بطاقات السحب ال  في ا2قليم، ومشارك في تقديم تأمين السفر إلى حاملي البطاقات المؤھ?
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: الخدمات أو اللوازم الطبية التي تتسم بما يلي: (أ) تكون ضرورية لتشخيص الخسارة المشمولة بالتغطية أو ع�جھا أو ال2زم طبًيا
رعايتھا بموجب المزية ذات الصلة التي كان وصف ھذه اللوازم أو أداء ھذه الخدمات بشأنھا؛ (ب) وتلبي المعايير المتعارف 

 طبيب، ويكون أداؤھا تحت رعايته أو بإشرافه أو بأمر منه.يوصى بھا الج) عليھا عموًما في الممارسة الطبية؛ و(
 

  الممتلكات الشخصية:
 أي حقيبة أو صندوق أو عبوة من نوع مماثل، ومحتوياتھا؛ .1
 واEغراض الثمينة؛ .2
 وأي شيء آخر يرتديه مؤمَّن عليه أو يحمله؛ .3

 مملوًكا لمؤم?ن عليه أو يكون مؤمن عليه مسؤو�ً عنه قانونًيا.ويكون غير خاضع �ستثناء في موضع آخر من الوثيقة، ويكون 
 

: شخص حاصل على إجازة في الطب أو في طب العظام، ومرخ?ص له بتقديم الخدمات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية الطبيب
ى فيه تلك الخدمات المھنية، وُيستثنى من ذلك التعريف م مو العظام وأخصائيو الع�ج الطبيعي وفًقا لقوانين البلد الذي تؤد? Gقو

بين  وممارسو الع�ج المثلي والع�ج بالمواد الطبيعية. وبا2ضافة إلى ذلك، � يمكن اعتبار أحد أفراد أسرة المؤم?ن عليه المقر?
 طبيًبا.

 
لين الذين يحملون بطاقات  : تأمين السفر الوارد في ھذا المستند، والصادر لحامل الوثيقة لتغطية حاملي البطاقاتالوثيقة المؤھ?

لة صادرة في أحد البلدان داخل ا2قليم.  مؤھ?
 

 ‘)فيزا’مؤسسة فيزا العالمية (شركة  حامل الوثيقة:
 

: حالة مرضية سبق أن أوصى الطبيب بشأنھا بالرعاية الطبية أو الع�ج الطبي أو المشورة الطبية أو الحا�ت المرضية السابقة
م أياً من ذل ك في غضون السنتين السابقتين على الرحلة المشمولة بالتغطية، أو حالة مرضية استدعت دخول المستشفى أو إجراء قد?

 جراحة في غضون فترة الخمس سنوات السابقة على الرحلة المشمولة بالتغطية.
 

  المنع من القيام بالرحلة:
وصى الطبيب بأن يقوم حامل البطاقة بإلغاء الرحلة نظًرا ) في حالة مرض المؤم?ن عليه أو إصابته أو وفاته، أن يوصي 1(

 لخطورة الحالة ومقتضيات الضرورة الطبية. ويجب أن يكون المؤم?ن عليه رھن رعاية الطبيب المباشرة ومتابعته المنتظمة.
لشخص أو الظروف ) في حالة مرض أحد أعضاء أسرة حامل البطاقة المباشرين أو إصابته أو وفاته، أن تكون حالة ذلك ا2(

ة والخطورة إلى درجة أن يصير من الواجب على أي شخص حصيف أن يقوم بإلغاء الرحلة.  المحيطة بھا من الشد?
 

: تعني نفقات الطعام والسفر وا2قامة التي كان من الضروري تحملھا ولم توفGرھا وسيلة النقل النفقات ا5ضافية المعقولة
 العام أو أي طرف آخر مجاًنا.

 
 تعني الرسوم التي تتسم بما يلي:الرسوم المعقولة والمتعارف عليھا: 

ل مقابل الع�ج أو اللوازم أو الخدمات الطبية ال�زمة طبًيا لع�ج حالتكم؛  (أ) ُتحص?
 ھا فيھا؛(ب) و� تتجاوز المستوى المعتاد لرسوم الع�ج أو اللوازم أو الخدمات الطبية المماثلة في نفس المنطقة التي جرى تحمل

 (ج) و� تشمل أي رسوم لم تكن لُتفرض ما لم يكن التأمين قائًما.
 

مه الجھة المصدرة للبطاقة ويسمح لحامل البطاقة باكتساب قيمة (نقاط أو مبالغ مالية أو ما إلى ذلك) برنامج المكافآت Gبرنامج تقد :
 باستخدام البطاقة المؤھلة.والحصول مقابلھا على مكافآت (سلع أو نفقات سفر أو ما إلى ذلك) 

 
 : عل?ة أو داء يظھر للمرة ا*ولى أو ُيصاب به المؤم?ن عليه أثناء سريان ھذه الوثيقة ويحتاج إلى ع�ج على يد طبيب.المرض

 
ل المتزوج بحكم القانون ويكون عمره أو عمرھا بين ثمانية عشر (الزوج أو الزوجة:   )18زوج أو زوجة حامل البطاقة المؤھ?

 ) عاًما.80عاًما وثمانين (
 

الي ينجم عنه تعطيل مغادرة ووصول وسيلة النقل العام.ا5ضراب:   أي خ�ف عم?
 

مھا تأمين السفر على النحو المبي?ن في الصفحتين ا*ولى والثانية. جدول المزايا:  المزايا ومبالغ التأمين التي يقد?
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 ا�مارات العربية المتحدة.: ا5قليم
 

: استخدام القوة أو العنف أو التھديد باستخدامھما ضد ا*شخاص أو الممتلكات، أو ارتكاب فعل ُيعرGض ا*رواح أو ا5رھاب
له، من جانب أي شخص أو جماعة، سواء كانوا  Gصا�ت إلكتروني أو يعطGش على نظام ات Gالممتلكات للخطر، أو ارتكاب فعل يشو

مة أو حكومة أو سلطة أو قوة عسكرية أو فيما يتصل بأي من ذلك، في حال كان أثر  أو لم يكونوا يقومون بذلك بالنيابة عن أي منظ?
ذلك الفعل تخويف الحكومة أو السكان المدنيين أو أي فئة منھم أو إكراھھم أو إيذائھم أو تعطيل أي جزء من ا�قتصاد. كما يشمل 

د حكومة المنطقة التي وقع فيھا أن?ه Gعمل إرھابي أو تعترف بأن?ه كذلك. ا2رھاب أي فعل تؤك 
 

: أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية �زمة لنقلكم أثناء عملية إج�ء في حالة طوارئ. ويشمل النقل، على سبيل النقل
 المثال � الحصر، ا2سعاف الجوي وا2سعاف البري والسيارات الخاصة.

 
م مزايا تأمينية أثناء  :تأمين السفر Gنون إلى حاملي البطاقاتوثيقة تقد Gمھا المؤم Gالسفر، على النحو الوارد في جدول المزايا، ويقد 

 
 عدم القدرة على مواصلة الرحلة:

) في حالة مرض المؤم?ن عليه أو إصابته أو وفاته، أن يوصي وصى الطبيب بأن يقوم حامل البطاقة بقطع الرحلة نظًرا 1(
 الطبية.  ويجب أن يكون المؤم?ن عليه رھن رعاية الطبيب المباشرة ومتابعته المنتظمة.لخطورة الحالة ومقتضيات الضرورة 

 ) فيما يتعلق بمرض أحد أعضاء أسرة حامل البطاقة المباشرين أو إصابته أو وفاته، 2(
ة والخطورة إلى درجة أن يصبح من الواجب على كل حصيف عدم  مواصلة وكون حالته أو الظروف المحيطة بھا من الشد?

 الرحلة.
 

 ا"غراض الثمينة
الكاميرات ومعدات التصوير الفوتوغرافي ا*خرى، أو التلسكوبات والمناظير، أو المعدات السمعية/البصرية (بما في ذلك أجھزة 

وكاميرات الفيديو، وا*قراص المدمجة، وأجھزة الفيديو والتلفزيون، وغيرھا من  mp4و  mp3الراديو واbي بود، ومشغ�Gت 
ا*جھزة السمعية والبصرية المماثلة)، أو الھواتف النقالة أو أجھزة الكمبيوتر والمعدات الحاسوبية (بما في ذلك أجھزة المساعد 

مات الوقت الشخصية، وأجھزة الكمبيوتر المحمول Gي باد والحواسيب الرقمي الشخصي ومنظbة وأجھزة تدوين الم�حظات وا
ات ألعاب الكمبيوتر (بما في مناضد ا*لعاب وا*لعاب ومتعلقاتھا)، أو المجوھرات أو الساعات أو  اللوحية وما شابه) أو معد?

ب والفضة والمعادن الم�بس المصنوعة من الفراء أو الجلد أو ا*حجار الكريمة وشبه الكريمة أو ا*غراض المصنوعة من الذھ
 دو�ر أو تتجاوز ذلك. 2,500الثمينة ا*خرى أو تحتوي عليھا، وأي شيء تبلغ قيمته 

 
: تعني الحرب المعلنة أو غير المعلنة أو أي أنشطة حربية الطابع، بما في ذلك استخدام أي دولة ذات سيادة للقوة العسكرية الحرب

ة أو جغرافية أو قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غير ذلك.من أجل تحقيق غايات اقتصادي
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 التغطية
 

ن عليھا التالية أثناء رح�ت مشمولة بالتغطية، مع مراعاة مبالغ  نون حاملي البطاقات في حال وقوع ا*حداث المؤم? Gض المؤم Gيعو
نة في جدول المزايا.  التأمين المبي?

 
 

 الشخصية (التي تقع على وسائل النقل العام)المزايا في الحوادث  -أ
 

  حادث ةنتيجالوفاة 
 حادث ةنتيجالعجز الجزئي الدائم 

 حادث (بما في ذلك فقدان حاسة البصر أو السمع)  ةنتيج العجز الكلي الدائم 
 

جدول الخسائر الوارد أدناه، في حال إصابتكم أثناء سفركم على وسيلة نقل عام، ونجم عن ھذه ا2صابة إحدى الخسائر المبي?نة في 
د النسبة المئوية المشار إليھا من مبلغ التأمين. ويجب أن تكون ا2صابة قد وقعت أثناء ركوبكم على متن وسيلة نقل عام  Gسوف نسد

ي يوًما من تاريخ الحادث الذي تسب?ب ف 365أو صعودكم إليھا أو نزولكم منھا.  ويجب أن تكون الخسارة قد وقعت في غضون 
 ا2صابة.

 
د إ� مبلغ واحد فقط، وھو المبلغ ا*كبر.  وإذا نتجت أكثر من خسارة واحدة عن أي حادث واحد، فلن ُيسد?

 
 ما تشمله التغطية

 
   المزايا في الحوادث الشخصية (التي تقع على وسائل النقل العام)

 دو�ر  500,000الرح�ت الدولية:                                                               البالغون:
 دو�ر 50,000 الرح2ت المحلية:                           
 دو�ر 5,000                                      ا*طفال: 

 
 % من مبلغ التأمين100              حادث نتيجةالوفاة 

 % من مبلغ التأمين بحسب نسبة العجز                                 حادث  نتيجةالعجز الجزئي الدائم من 
 % من مبلغ التأمين100                                        حادث نتيجةالعجز الكلي الدائم 

 
 جدول الخسائر:

 % من مبلغ التأمين
 

 %100                                                                حادث نتيجةالوفاة من 
 %100                                                     فقدان كلتا اليدين أو كلتا القدمين

 %100                                                       العينينفقدان البصر في كلتا 
 %100                                                        فقدان يد واحدة وقدم واحدة 

 %100              فقدان يد واحدة أو قدم واحدة وفقدان البصر في إحدى العينين
 %100                     فقدان القدرة على النطق وحاسة السمع في كلتا ا*ذنين 

 %50                                                   قدم واحدة    فقدان يد واحدة أو
 %50                                                 فقدان البصر في إحدى العينين  

 %50                                                         فقدان القدرة على النطق  
 %50                                                     *ذنين   فقدان السمع في كلتا ا

ابة في نفس اليد   %25                               فقدان إصبعي ا2بھام والسب?
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دو�ر. وفي  500,000في حال وقوع ا2صابة أثناء السفر دولًيا على متن وسيلة نقل عام، يكون الحد ا*قصى لمبلغ التأمين  
ا*حوال التي يسمح فيھا القانون المحلي لحامل البطاقة بتعدد الزوجات، تجدر ا2شارة إلى أن?ه في حال إصابة أكثر من زوجة 

دو�ر. وإذا تجاوز إجمالي المبلغ المستحق سداده لجميع المزايا  500,000بلغ مستحق السداد واحدة، يكون الحد ا*قصى للم
مة بموجب ھذه الوثيقة فيما يتعلق بالزوج/الزوجة المبلغ المستحق سداده لكل زوجة، ُيخف?ض المبلغ المستحق لكل زوجة  المقد?

 دو�ر.  500,000نسبًيا حتى يصبح إجمالي مبلغ التأمين 
 
حال وقوع ا2صابة أثناء السفر محلًيا خارج مدينة إقامتكم على متن وسيلة نقل عام، يكون الحد ا*قصى لمبلغ التأمين  في

دو�ر. وفي ا*حوال التي يسمح فيھا القانون المحلي لحامل البطاقة بتعدد الزوجات، تجدر ا2شارة إلى أن?ه في حال  50,000
دو�ر. وإذا تجاوز إجمالي المبلغ المستحق  50,000الحد ا*قصى للمبلغ مستحق السداد إصابة أكثر من زوجة واحدة، يكون 

مة بموجب ھذه الوثيقة فيما يتعلق بالزوج/الزوجة المبلغ المستحق سداده لكل زوجة، ُيخف?ض المبلغ  سداده لجميع المزايا المقد?
 دو�ر. 50,000المستحق لكل زوجة نسبًيا حتى يصبح إجمالي مبلغ التأمين 

 
 "الفقدان" فيما يتعلق بما يلي:

 اليد أو القدم، يعني البتر الفعلي عند مفصل المعصم أو مفصل الكاحل أو فوقھما؛ .1
 البصر، يعني الفقدان الكلي والدائم للبصر؛ .2
 إصبعي اOبھام والسبَّابة، يعني البتر الفعلي عند المفصل الذي يصل اOصبع بالكف أو فوقه؛ .3

 
 القدرة على النطق أو فقدان السمع الفقدان الكلي والدائم للقدرة على النطق أو السمع في كلتا اEذنينيعني فقدان  .4

 
 التعرDض 

اء حادث الواردة أع�ه، ُتعد= الخسارة الناجمة عن تعر=ض حامل  مة في حالتي الوفاة وفقدان ا*طراف من جر? *غراض المزايا المقد?
تجن=به لعناصر بسبب حادث وقع أثناء ركوبه كمسافر على متن وسيلة نقل عام أو الصعود إليھا أو النزول البطاقة على نحو � يمكن 

منھا بمثابة إصابة، وُيستحق سداد التعويض كما لو كانت الخسارة ناجمة عن إصابة. ويجب أن تكون الخسارة قد وقعت في غضون 
 يوًما من تاريخ الحادث. 365

 
 ما � تشمله التغطية

 العWج الطبي أو الجراحة فيما عدا ما يكون ضروريًا نتيجة لRصابة وحدھا. .1
 الوفاة أو اOصابة الناجمة عن المشاركة المباشرة في أي عمل إرھابي. .2

 

 المزايا الطبية وما يتصل بھا    -ب
 

 النفقات الطبية في حا�ت الطوارئ
 

 ما تشمله التغطية
د بحد أقصى المبلغ  Gالمبي?ن في جدول المزايا فيما يتعلق بالرسوم المعقولة والمتعارف عليھا للنفقات الطبية المشمولة سوف نسد

بالتغطية التي تحملتموھا، شريطة أ� تكون تلك النفقات الطبية المشمولة بالتغطية ذات صلة بأي حالة مرضية سابقة أو تكون ناجمة 
أسبوًعا من تاريخ ا2صابة المشمولة بالتغطية  52تم جميع تلك النفقات في غضون عن حالة مرضية سابقة. ويجب أن تكونوا قد تحمل

 أو المرض المشمول بالتغطية. وتشمل النفقات الطبية المشمولة بالتغطية ما يلي:
 
 الرسوم المدفوعة مقابل خدمات يقدَّمھا طبيب، بما في ذلك التشخيص والعWج وإجراء العمليات الجراحية؛ .1
تفرضھا المستشفى مقابل اOقامة والطعام، وخدمة التمريض وغيرھا من الخدمات، بما في ذلك رسوم الخدمات  الرسوم التي .2

المھنية، باستثناء الخدمات الشخصية ذات الطابع غير الطبي، شريطة أaَّ تتجاوز تلك النفقات متوسط نفقات الطعام واOقامة في 
 غرفة شبه خاصة في المستشفى؛

بما في ذلك إعطاء المخدِّر)، والفحوص أو العWج باEشعة السينية، والفحوص المعملية، واaستخدام الطبي رسوم التخدير ( .3
ة واEكسجين، وعمليات نقل الدم، والرئة اaصطناعية والعWج الطبي؛  للراديوم والنظائر المشعَّ

 رسوم خدمة اOسعاف؛  .4
م العWجية التي a يمكن الحصول عليھا إa بناء على وصفه طبية رسوم الضمادات والعقاقير واEدوية والخدمات واللواز .5

اح؛  من طبيب أو جرَّ
ورسوم عWج اEسنان في حاaت الطوارئ من أجل تخفيف اEلم المفاجئ في اEسنان الناجم فقط عن إصابات اEسنان  .6

 دوaر لكل سن.  100الطبيعية بحد أقصى 
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 حال من ا*حوال أي مبلغ تحمل من الرسوم المعقولة والمتعارف عليھا. و� تشمل الرسوم المذكورة أع�ه في أي

 
وُيقصد بالنفقات المعقولة والمتعارف عليھا النفقات المدفوعة لقاء الخدمات واللوازم، بما � يشمل مبلغ التحمل، في حدود متوسط 

مت في Gه، بالنظر إلى طبيعة وخطورة الحالة المرضية أو الرسوم التي ُتفرض مقابل ھذه الخدمات واللوازم في المكان الذي قُد
مت بشأنھا ھذه الخدمات واللوازم. Gا2صابة التي قُد 

 
وفي حال كانت الرسوم المفروضة في حدود مبلغ التحمل المتناسب مع متوسط الرسوم التي ُتفرض مقابل ھذه الخدمة، ف� ُيعد= 

بر أن? جميع الرسوم قد فُرضت في تاريخ تقديم الخدمات أو اللوازم التي نشأت ذلك المبلغ من النفقات المشمولة بالتغطية. وُيعت
 عنھا تلك النفقات أو الرسوم.

 
 ما � تشمله التغطية

الخدمات أو اللوازم أو العWج، بما في ذلك اOقامة Eي فترة في مستشفى، التي لم يصفھا الطبيب أو لم يوافق عليھا أو لم  .1
 aزمة طبيًا؛يعتمدھا باعتبارھا 

الفحوص الطبية الروتينية أو غيرھا من الفحوص التي تُجرى في ظل عدم وجود أعراض موضوعية أو اعتWل في الصحة  .2
الطبيعية، والفحوص المعملية التشخيصية أو الفحوص باEشعة السينية، إa في حال وجود إعاقة مؤكَّدة في زيارة سابقة إلى 

 الطبيب أو بحضوره؛
 اaختيارية أو التجميلية إa إذا كانت بسبب وقوع حادث؛الجراحات  .3
 عWج اEسنان، باستثناء عWج اEسنان الطبيعية السليمة التي أصيبت نتيجة وقوع حادث أثناء سريان ھذه الوثيقة؛ .4
 العيوب الخلقية والحاaت المرضية الناشئة أو الناتجة عنھا؛ .5
و التوائھا، أو اOصابة بمرض القدم المسطَّحة، أو مسامير اللحم أو الثفنات أو النفقات المتكبَّدة فيما يتصل بضعف القدم أ .6

أظافر القدم؛ أو حب الشباب، أو انحراف حاجز اEنف، بما في ذلك اaستئصال الجزئي لحاجز اEنف وأشكال تصحيحه 
 الجراحية اEخرى؛

 يب.زرع اEعضاء الذي يعتبره اEطباء المتخصصون لم يزل في طور التجر .7
 تكاليف رعاية اEطفال إثر دخولكم إلى المستشفى.  .8
 النفقات التي تكون طبيعتھا غير طبية على سبيل الحصر. .9

 نفقات مستشفى خاص أو رعاية طبية خاصة في بلد اOقامة في حال توافر الخدمات أو الرعاية العامة. .10
 أي نفقات متكبَّدة في المدينة التي تقيمون فيھا. .11
والعدسات الWصقة ومعينات السمع، والفحص الطبي من أجل وصفھا أو تركيبھا، ما لم يكن ضعف الرؤية النظارات الطبية  .12

 أو السمع ناجماً عن إصابة أو مرض؛
 العWج المقدَّم في مستشفى حكومي أو الخدمات التي عادة ما تكون مجانية؛ .13
 اaضطرابات العقلية أو العصبية أو العاطفية، أو العWج بالراحة؛ .14
لحمل وجميع ما يتصل به من الحاaت المرضية، بما في ذلك الخدمات واللوازم المتصلة بتشخيص العقم أو أي مشاكل ا .15

 أخرى ذات صلة بعدم القدرة على اOنجاب؛ وتحديد النسل، بما في ذلك العمليات واEجھزة الجراحية؛
ذه التكاليف المتكبَّدة ناتجة عن الوقوع ضحية بريئة لتلك أي نفقات طبية متكبَّدة كنتيجة مباشرة لنشاط إرھابي، ما لم تكن ھ .16

 اEنشطة؛  
 ولن يُسدَّد أي تعويض عن أي خسارة تقع أو نفقات تُفرض لدى عودتكم إلى المدينة التي تقيمون فيھا أو بعد ذلك؛  .17
 دوaر للرحWت الدولية 0دوaر للرحWت المحلية،  100مبلغ التحمل:  .18

 
 المستشفىتأمين ا5قامة في 

 
 ما تشمله التغطية

سوف ندفع مبلغ تأمين عن كل يوم بحد أقصى المبلغ المبي?ن في جدول المزايا، إذا كان من ال�زم طبًيا دخولكم المستشفى 
ضتم لھا خارج المدينة التي تقيمون فيھا، على أن تكون تلك ا2صابة أو الحالة  كمريض مقيم بسبب إصابة أو حالة مرضية تعر?

 رضية قد بدأت أثناء سريان ھذه الوثيقة. ويجب أن تكون ا2قامة في المستشفى بأمر الطبيب.الم
 

 ما � تشمله التغطية
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 دخول المستشفى نتيجة لحالة مرضية سابقة؛ .1
 دخول المستشفى في المدينة التي تقيمون فيھا؛  .2
د، أو أمرا .3  ض اEجھزة التناسلية اEنثوية؛دخول المستشفى بسبب الحمل والوaدة، أو اOجھاض غير المتعمَّ
 الفحوص الطبية الدورية؛ .4
 جراحات التجميل، إa إذا كانت ناجمة عن وقوع إصابة؛  .5
 أي اضطرابات عقلية أو عصبية، أو العWج بالراحة. .6
 

 نفقات ا5عادة إلى الوطن في حا�ت الطوارئ
 

 ما تشمله التغطية
د بحد أقصى المبلغ المبي?ن في جدول المزايا فيما يتعلق بالرسوم المعقولة والمتعارف عليھا للنفقات المشمولة بالتغطية  Gسوف نسد

ت ا2صابة أو المرض إلى نشوء الحاجة إلى إج�ئكم بصفة طارئة.   المتكب?دة خارج المدينة التي تقيمون فيھا إذا أد?
 

ة يجب أن يكون أي إج�ء في  حا�ت الطوارئ بناء على تعليمات أو توصية صادرة من إدارة المساعدة أو طبيب يشھد بأن? شد?
 ا2صابة أو المرض أو طبيعتھما تستلزم إج�ءكم.

 
رية النفقات المشمولة بالتغطية ھي النفقات المتكب?دة مقابل النقل والع�ج الطبي، بما في ذلك تكلفة الخدمات واللوازم الطبية الضرو

2ج�ئكم بصفة طارئة. يجب أن تكون جميع ترتيبات النقل المت?خذة 2ج�ئكم بأقصر الطرق الممكنة وأقل?ھا تكلفة.  يجب أن تكون 
قة في وسيلة النقل التي تنقلكم؛ و(ج)  نفقات النقل: (أ) موصى بھا من ِقبل الطبيب المعالج؛ (ب) تتطل?بھا القواعد العادية المطب?

 .3و 2مأذون بھا مسبًقا وفًقا لRجراءات الواردة في الصفحتين مرت?بة و
 

 /نفقات الدفنجثمان المتوفى إعادة 
 

 ما تشمله التغطية
د بحد أقصى المبلغ المبي?ن في جدول المزايا فيما يتعلق بالرسوم المشمولة بالتغطية والمتكب?دة في حدود المعقول من  Gسوف نسد

 أجل إعادة رفاتكم إلى المدينة التي تقيمون فيھا في حال وفاتكم خارجھا.  
) التحنيط؛ (ب) حرق الجثمان؛ (ج) التوابيت؛ و(د) وتشمل النفقات المشمولة بالتغطية على سبيل المثال � الحصر نفقات: (أ

 النقل.
 

 

 المزايا المتصلة بمتاعب السفر  -ج
 

 إلغاء الرحلة
ماً وغير القابلة ل�سترداد للسفر أو ا2قامة بحد أقصى المبلغ المبي?ن د الخسائر المتكب?دة بسبب المبالغ المدفوعة مقد? Gفي  سوف نسد

ن عليه أو جدول المزايا، وذلك إذا  أُلغيت رحلتكم قبل تاريخ المغادرة المتعاقد عليه وُمنعتم من السفر في الرحلة بسبب مرض المؤم?
بين أو إصابته أو وفاته.  أحد أفراد أسرته المقر?

 
 ما تشمله التغطية

وسيلة النقل العام بحد أقصى غير المستخدم وغير القابل ل�سترداد من تكلفة الفندق أو رسوم إلغاء تذكرة  الجزءلكم سوف نرد= 
دتم ھذه التكاليف قبل وقوع ھذا المرض أو ا2صابة أو الوفاة.  المبلغ المذكور في جدول المزايا، شريطة أن تكونوا قد حجزتم وسد?

د التعويض إلى ورثتكم.  Gوفي حالة وفاتكم، سنسد 
 
 

 ا5خطار الخاص بشأن تقديم مطالبة
ل أي  يجب عليكم أو على حامل البطاقة التابع لكم إب�غنا في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول في حال إلغاء الرحلة. ولن نتحم?

  غرامات إضافية متكب?دة لم تُكن لُتفرض لو كنتم أبلغتمونا في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول.
 

 ما � تشمله التغطية
عقلية أو العصبية، أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدِّرات، أو المطالبات الناشئة عن اaكتئاب أو القلق، أو اaضطرابات ال .1
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 تعاطي جرعة زائدة؛
 المطالبات الناشئة عن الجراحات اaختيارية أو التجميلية إa إذا كانت بسبب وقوع حادث؛ .2
 المطالبات الناشئة عن الحمل، وجميع ما يتصل بع من حاaت مرضية. .3
 سابقةالمطالبات الناشئة عن أي حاaت مرضية  .4
 

 قطع الرحلة
 

 ما تشمله التغطية
سوف ندفع في حالة فقدان ودائع السفر بحد أقصى المبلغ المبي?ن في جدول المزايا إذا أُلغيت رحلتكم قبل تاريخ المغادرة المتعاقد 

بين أو إصابته أو  ن عليه أو أحد أفراد أسرته المقر?  وفاته.عليه وُمنعتم من مواصلة الرحلة بسبب مرض المؤم?
 

 انقطاع الرحلة
 

 ما تشمله التغطية
م، سوف نرد= لكم التكاليف غير المستخدمة وغير القابلة ل�سترداد لترتيبات السفر المدفوعة مسبًقا إلى الفندق أو إلى وسيلة النقل العا

ترتيبات السفر البرية أو بعد خصم الرصيد المسترد من تذكرة العودة غير المستخدمة من أجل العودة إلى وطنكم أو اللحاق ب
م  Gالبحرية ا*صلية.  ويقتصر سداد ھذا التأمين على تكلفة السفر جًوا في اتجاه واحد في الدرجة ا�قتصادية على متن وسيلة نقل تنظ

 رح�ت دورية، في حدود مبلغ التأمين المبي?ن في جدول المزايا.
 

 نفقات إعادة ا"طفال إلى الوطن في حا�ت الطوارئ
 

 ما تشمله التغطية
ضكم  15في حال كنتم مسافرين بمفردكم مع قاصر � يتجاوز عمره  عاًما وصرتم غير قادرين على مواصلة الرحلة بسبب تعر=

لمرض أو إصابة أو بسبب وفاتكم، بما يؤدي إلى ترك القاصر دون رعاية، سوف ندفع تكلفة تذكرة السفر جًوا ذھاًبا وإياًبا في 
 ية من بلد إقامتكم لشخص بالغ من اختياركم أو من اختيار أسرتكم لمرافقة القاصر في العودة إلى بلد إقامتكم.الدرجة ا�قتصاد

 
م المساعدة مقدًما بھذه النفقات.  ويجب أن يأذن مقد:

 
 ا5خطار الخاص بشأن تقديم مطالبة

ل أي  يجب عليكم إب�غنا في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول في حال تقديم مطالبة بسبب انقطاع الرحلة.  ولن نتحم?
 غرامات إضافية متكب?دة لم تُكن لُتفرض لو كنتم أبلغتمونا في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول.

 
 ما � تشمله التغطية

را .1 ت، أو المطالبات الناشئة عن اaكتئاب أو القلق، أو اaضطرابات العقلية أو العصبية، أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدِّ
 تعاطي جرعة زائدة؛

 المطالبات الناشئة عن الجراحات اaختيارية أو التجميلية إa إذا كانت بسبب وقوع حادث؛ .2
 المطالبات الناشئة عن الحمل، وجميع ما يتصل بع من حاaت مرضية؛ .3
 أي أحداث معروفة تزيد من احتمالية قطع الرحلة؛ .4
 المطالبات الناشئة عن أي حاaت مرضية سابقة. .5
 
 

 الممتلكات الشخصية:
 

 ما تشمله التغطية
سوف نرد= إلى المؤم?ن عليه، بعد خصم أي مبلغ تحمل، وبحد أقصى مبلغ التأمين على النحو الوارد في جدول المزايا، تكلفة 

  استبدال ا*متعة أو الممتلكات الشخصية التي تعّرّ◌َ◌ضت للسرقة أو الفقدان أو التلف:
 
 أثناء سفركم على متنھا في رحلة كراكب يحمل تذكرة.من جانب وسيلة نقل عام  .1

 
أثناء رحلتكم المشمولة بالتغطية رھًنا بامتWككم لتلك اEمتعة أو الممتلكات الشخصية ومرافقتھا لكم أثناء الرحلة المشمولة  .2

 بالتغطية.
a.  قصى لكل بندEر 150الحد اaدو 
b.  غراض الثمينة إجماليEقصى لمجموع اEر 150الحد اaدو  
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 الشروط الخاصة

 a يتجاوز مبلغ التأمين المستحق فيما يتعلق بأي بند واحد مبلغ التأمين المبيَّن في جدول المزايا؛ .1
 ولدينا حرية اختيار سداد المبلغ أو إعادة البنود التي a يزيد عمرھا عن عام واحد إلى حالتھا اEصلية أو إصWحھا؛ .2
إعادة البنود التي يتجاوز عمرھا عاًما واحًدا إلى حالتھا اEصلية أو إصWحھا أو سداد المبلغ، بناء ولدينا الحرية في اaختيار بين  .3

 على قيمتھا بعد خصم تكلفة البلي واaستخدام واOھWك؛
 ويجب أن يكون الفقدان أو التلف قد وقع: .4

i.  متعة في فندق أو في عھدة وسيلة نقل عام، ويجب الحصول علىEإثبات كتابي بوقوع مثل ھذه أثناء وجود ا
 الخسارة من إدارة الفندق أو إدارة وسيلة النقل العام، وتقديم ھذا اOثبات إلينا؛

ii.  ختصاص في مكانaغ جھاز الشرطة صاحب اWمتعة أو الممتلكات الشخصية، شريطة إبEنتيجة لسرقة ا
وقوع الحادث.  ويجب أن يُرفق ) ساعة على اEكثر من وقت 24في غضون أربع وعشرين ( الخسارة بالسرقة

 بأي مطالبة تقرير أو وثائق مكتوبة صادرة عن جھاز الشرطة المشار إليه؛
 ويجب أن يتَّخذ المؤمَّن عليه جميع الخطوات الممكنة لضمان أaَّ تُترك اEمتعة أو الممتلكات الشخصية دون رعاية. .5
لكات الشخصية بعد خصم مبلغ تحمل مساٍو Oجمالي التأمينات اEخرى ويكون مبلغ التأمين المستحق فيما يتعلق باEمتعة والممت .6

السارية والقابلة للتحصيل.  وفي حال وجود تأمين آخر ساٍر وقابل للتحصيل في وقت وقوع أي خسارة، سوف نكون مسؤولين 
رة بعد خصم مبلغ تحمل يعادل المبلغ فقط عن المبلغ الذي a يغطيه ذلك التأمين. وسوف ندفع الفارق بين مبلغ التأمين ومبلغ الخسا

 المستحق سداده بموجب أي تأمين آخر ساٍر وقابل للتحصيل.
ويكون مبلغ التأمين المستحق فيما يتعلق باEمتعة والممتلكات الشخصية بعد خصم مبلغ تحمل مساٍو للمبلغ المدفوع أو القابل  .7

 ذه الخسارة.للتحصيل من وسيلة النقل العام أو أي طرف ثالث مسؤول عن ھ
 وفي حالة وقوع خسارة لزوج أو مجموعة من البنود، قد تختار شركة التأمين بين ما يلي: .8

i. ح أي جزء منھا أو استبداله، بھدف إعادة الزوج أو المجموعة إلى قيمتھا قبل وقوع الخسارة؛Wإص 
ii. .أو سداد الفارق بين القيمة النقدية لتلك الممتلكات قبل وقوع الخسارة وبعده 

 
 ما � تشمله التغطية

ل مسؤولية سداد أي مبلغ تأمين فيما يتعلق بأي مما يلي:  لن نتحم?
الفئات التالية من الممتلكات: الحيوانات أو الطيور أو اEسماك أو السيارات (بما في ذلك ملحقاتھا) أو زحافات الثلوج أو اEثاث  .1

اEسنان أو اEطراف اaصطناعية، أو معينات السمع أو ا}aت المنزلي أو التحف، أو العدسات الWصقة أو القرنية، أو 
 الموسيقية، أو المواد السريعة التلف أو اaستھWكية، أو النقود أو اEوراق المالية أو التذاكر أو الوثائق؛

دة بمحرك مثل الزوارق أو القاطرات أو المقطورات أو الدراجات النارية، أو أي و .2 سيلة نقل أخرى أو أي مركبة أو معدة مزوَّ
 ملحقاتھا (باستثناء الدراجات الھوائية في حين نقلھا كأمتعة على متن وسيلة النقل العام)؛

 الخسارة أو التلف الناجم عن البلي واaستخدام، أو التردي التدريجي، أو العثة والحشرات؛ .3
 عليھا؛ التلف الناجم عن أي عملية OصWح الممتلكات أو تنظيفھا أو إدخال أي تعديل .4
رة أو مستأجرة أو تلفھا؛ .5  فقدان أي معدَّات مؤجَّ
فقدان أي ممتلكات أو تلفھا كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لحالة عصيان أو تمرد أو ثورة أو حرب أھلية أو اغتصاب للسلطة،  .6

أو الحجز أو اOبادة  أو أي أعمال تقوم بھا السلطات الحكومية من أجل الحول دون ذلك أو مكافحته أو الدفاع ضد حدوثه،
بموجب لوائح الحجر الصحي أو الجمارك، أو المصادرة بأمر من الحكومة أو السلطة العامة، أو مخاطر التھريب أو النقل أو 

 التجارة على نحو غير قانوني، أو التلوث اOشعاعي؛
 آخر أو من مصدر آخر؛فقدان الحواسيب المحمولة أو تلفھا في حال إمكانية استرداد قيمتھا بموجب تأمين  .7

فقدان أمتعة المؤمَّن عليه المتروكة دون رعاية في أي مركبة أو مكان عام، أو نتيجة لعدم اتِّخاذ المؤمَّن عليه احتياطات العناية  .8
 والحرص الWزمة لحماية تلك الممتلكات وتأمينھا؛

 طريق البريد أو المشحونة بصورة منفصلة؛ فقدان أمتعة المؤمَّن عليه أو ھداياه أو أغراضه المرسلة مسبقًا أو عن  .9
 

 فقدان البضائع أو العيِّنات التجارية؛ .10
لة على أشرطة أو بطاقات أو أقراص أو خWف ذلك؛ .11  فقدان البيانات المسجَّ
ل؛ .12  العيب أو التلف المتأصِّ
 التھريب أو التجارة غير المشروعة؛ .13
 على نحو معقول؛ اaختفاء الغامض الذي a يمكن تفسيره أو التحقق من صحته .14
 الحشرات أو الھوام؛ .15
 الفقدان أو التلف كنتيجة لعواقب اOرھاب؛ .16
 مبلغ التحمل على النحو المبيَّن في جدول المزايا. .17
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ر الرحلة Dتأخ 
 

ساعات،  4سوف نرد= لكم ما تتكبدونه من النفقات ا2ضافية المعقولة لكل ساعة من التأخير، بعد خصم فترة تأخير مبدئية قدرھا 
 بحد أقصى المبلغ المبي?ن في جدول المزايا؛

 
 ما تشمله التغطية

ر وسيلة النقل العام بسبب سوء اEحوال الجوية .1  تأخُّ
الية أخرى من جانب العاملين في وسيلة النقل العام المزمع  .2 أو التأخير الناجم عن إضراب أو أي إجراءات عمَّ

 استخدامھا من جانبكم أثناء رحلتكم؛
 الناجم عن تعطُّل معدَّات وسيلة النقل العام.التأخير  .3
 التأخير الناجم عن فقدان تذاكر السفر وجوازات السفر وتأشيرات الدخول أو سرقتھا. .4
 

 ما � تشمله التغطية
 أعWه يكون قد أُعلن عنه أو يكون معروفًا لكم قبل شراء التذكرة. 4و 3و 2و 1أي تأخير ناجم عن أٍي من النقاط  .1
 بسبب وسيلة النقل العام في حال إمكانية استرداد تكلفة النفقات من وسيلة النقل.التأخير  .2
 ) ساعة من اكتشافھا.24أي خسارة لم تُبلغ بھا الشرطة في غضون أربع وعشرين ( .3
 

ر ا"متعة Dتأخ 
 

 ما تشمله التغطية
ساعات، نفقات ا�ستبدال الطارئ للم�بس وا*دوية وأدوات العناية  4سوف نسدد لكم، بعد خصم فترة تأخير مبدئي قدرھا 

ر ا*متعة المشحونة الخاصة بكم أو توجيھھا على نحو خاطئ  الشخصية، بحد أقصى المبلغ المذكور في جدول المزايا، في حال تأخ=
 من قِبل وسيلة نقل عام. 
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ر ا"متعةالشر Dوط الخاصة المنطبقة على تأخ 
يجب أن تكونوا من الركاب الحاملين لتذكرة سفر على متن وسيلة النقل العام.  وبا2ضافة إلى ذلك، يجب تأكيد جميع المطالبات 

مة من قبل وسيلة النقل العام التي يجب أن تشھد بوقوع التأخير أو التوجيه الخاطئ.  المقد?
 

إجراء مزيد من التحقيقات في وقت �حق فقدان أمتعتكم المشحونة على متن وسيلة النقل العام، سوف ُتخصم أية وإذا ثبت عند 
ت إليكم بموجب القسم الخاص بتأخر ا*متعة في ھذه الوثيقة من أي مدفوعات مستحقة لكم بموجب القسم  مبالغ طالبتم بھا وُرد?

 الخاص بالممتلكات الشخصية.
 
 

 التغطيةما � تشمله 
د لكم النفقات في حال كان الشراء بعد أن أُعيدت إليكم أمتعتكم. .1  لن نسدِّ
د لكم أي نفقات متكبَّدة بسبب تأخر اEمتعة أو مصادرتھا أو احتجازھا من قِبل الجمارك أو أي سلطة أخرى. .2  ولن نسدِّ
د لكم نفقات أي تأخير يقع عند وصولكم إلى المدينة التي تقيمون في .3  ھا.ولن نسدِّ
 

 ا�ختطاف
 

 ما تشمله التغطية
د لكم، بحد أقصى المبلغ المبي?ن في جدول المزايا، بدل محنة عن كل فترة  Gساعة أثناء سفركم على متن وسيلة نقل  24سوف نسد

ضت ل�ختطاف بما أسفر عن تعطيل رحلتكم المشمولة بالتغطية.  عام تعر?
 

 الطوارئنفقات إعادة ا"سرة إلى الوطن في حا�ت 
 

 ما تشمله التغطية
أيام بعد فترة إقامة بالمستشفى مشمولة بالتغطية أثناء الرحلة المشمولة بالتغطية، فسوف نرد=  5إذا دخلتم المستشفى لمدة تزيد على 

 لكم، بحد أقصى المبلغ المذكور في جدول المزايا، ما يلي:
 
اaقتصادية من أجل إحضار شخص من اختياركم ليكون بجانبكم أثناء إقامتكم تكلفة رحلة السفر جًوا ذھابًا وعودة في الدرجة  .1

 في المستشفى، في حال كنتم بمفردكم أثناء الرحلة.
وسوف نردُّ لكم رسوم اOقامة في غرفة الفندق أثناء فترة النقاھة بعد خروجكم من المستشفى، شريطة موافقة خدمة المساعدة  .2

 عن اليوم الواحد والحد اEقصى اOجمالي لمبلغ التأمين كما ھو وارد في جدول المزايا.عليھا وفي حدود مبلغ التأمين 
 

م المساعدة مقدًما بھذه النفقات. ولن ُيدفع مبلغ التأمين *ي نفقات يدفعھا طرف آخر دون تكلفة عليكم أو أي نفقات Gويجب أن يأذن مقد 
 متضمنة بالفعل في تكلفة الرحلة.
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 العامةا�ستثناءات 
 

 � تغطي ھذه الوثيقة:
 

 
 إيذاء النفس عن عمد، أو اaنتحار، أو أي محاولة للقيام بذلك، سواء في وجود كامل القوى العقلية أو في غيابھا؛ .1
حاaت الحرب أو الحرب اEھلية أو الغزو أو التمرد أو الثورة أو استخدام القوة العسكرية أو اغتصاب الحكم أو السلطة  .2

 العسكرية؛
 أي أعمال إرھابية؛ .3
الفترة التي يخدم فيھا المؤمَّن عليه في صفوف القوات المسلحة Eي دولة أو سلطة دولية، سواء في حالة السلم أو حالة الحرب،  .4

وفي ھذه الحالة، تردُّ الشركة، بناء على إشعار كتابي من حامل وثيقة التأمين، جزًءا من قسط التأمين يتناسب مع مدَّة ھذه 
 ؛الخدمة

الخسارة التي تقع نتيجة لكون المؤمَّن عليه مخموًرا أو تحت تأثير أي مواد مخدِّرة أو عقاقير، ما لم يُكن تعاطيھا بناء على  .5
 نصيحة من طبيب؛

دة في ارتكاب فعل غير قانوني أو أي انتھاك للقانون أو  .6 أي خسارة كان سبب وقوعھا شروع المؤمَّن عليه أو مشاركته المتعمَّ
 انتھاك القانون، أو مقاومة إلقاء القبض عليه. شروع في

 أي خسارة تقع أثناء الطيران بأي طائرة أو جھاز للمWحة الجوية كطيار أو عضو في طاقم الطائرة؛ .7
العيوب الخلقية والحاaت المرضية الناشئة أو الناتجة عن الفتق أو عWج اEسنان، فيما عدا عWج اEسنان الطبيعية بسبب وقوع  .8

 اOصابة.
 اaلتھابات البكتيرية فيما عدا اaلتھابات القيحية التي يسبِّبھا جرح عرضي؛ .9

ن عليه أو يستأجرھا أو يكون تشغيلھا باسمه أو بالنيابة عنه أو باسم أي عضو في أسرة  .10 الطيران على متن طائرة يمتلكھا المؤمَّ
ن عليه أو بالنيابة عنه؛  المؤمَّ

 
ب على متنه: (أ) أي مركبة تشارك في أي سباق أو اختبار للسرعة أو التحمل؛ أو (ب) أي مركبة قيادة أي مما يلي أو الركو .11

 تُستخدم في القيادة البھلوانية أو الخطيرة؛
أي مطالبة ناجمة عن عدوى انتھازية أو أورام خبيثة أو أي حالة مرضية أخرى إذا كان المؤمَّن عليه قد ُشخِّص كحامل لمرض  .12

نقص المناعة المكتسب) أو لمجموعة اEعراض المتصلة باOيدز، أو كان اختبار دمه لتحديد وجود اEجسام  اOيدز (متWزمة
 المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب فيه إيجابيًا؛

استخدام المواد النووية أو إطWقھا أو تسربھا الناجم على نحو مباشر أو غير مباشر من تفاعل نووي أو إشعاع أو تلوث  .13
 إشعاعي؛

 انتشار المواد البيولوجية أو الكيميائية المسبِّبة ل�مراض أو السامة أو استخدامھا؛ .14
 إطWق المواد البيولوجية أو الكيميائية المسبِّبة ل�مراض أو السامة؛ .15
بالمظWت، أو أي خسارة متكبدة بسبب مشاركة المؤمَّن عليه في أي رياضة احترافية أو شتوية، أو القفز الجوي أو القفز  .16

 الطيران الشراعي المعلَّق أو الغوص أو تسلُّق الجبال أو ريادة الكھوف؛
 أي حالة مرضية سابقة أو عيوب خلقية أو أي مضاعفات ناتجة عنھا؛ .17
 أي علَّة أو داء أو مرض وأي مضاعفات تنجم عن أي من ذلك، إa إذا كانت مشمولة على وجه التحديد في الوثيقة؛ .18
 مشورة الطبيب؛ السفر بمخالفة .19
د أسلحة نووية أو كيميائية أو  .20 ب مخدِّرات، أو مورِّ في حال كان المؤمَّن عليه إرھابيًا أو عضًوا في منظمة إرھابية، أو مھرِّ

 بيولوجية؛
ليبيريا السفر إلى أي من البلدان التالية أو عبرھا: أفغانستان أو العراق أو كوبا أو جمھورية الكونغو الديمقراطية أو إيران أو  .21

 أو السودان أو سوريا.
 أي خسارة يتسبب فيھا اOشعاع النووي أو إطWق الطاقة النووية أو تنتج عنھما. .22
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 إجراءات الشكاوى
     

حريصون على تقديم خدمة عالية الجودة، ونريد أن نحافظ على مستوى الخدمة في جميع ا*وقات. فإذا لم تكونوا راضين عن  نحن
ل الخدمة التي  مھا، يرجى ا�تصال بنا، وتزويدنا بأو? Gأرقام من رقم بطاقتكم أو رقم المطالبة أو بكليھما، كي يمكننا التعامل مع  9نقد

 الشكوى في أسرع وقت ممكن. تفاصيل ا�تصال بنا:
 

  .ا�مارات العربية المتحدة، أبوظبي، 3856صندوق البريدش م ع)، (شركة ا�مارات للتأمين
  
  
 . تفاصيل ا�تصال بنا:ھيئة التامينيتم غير راضين، يمكنكم إحالة ا*مر إلى في حال بقو
 

  ھيئة التامين
  قسم الشكاوى

  مدير قسم الشكاوى 
  

  80042823الھاتف: 
  25572111 971+الفاكس: 

  Complaints@ia.gov.ae: البريد ا2لكتروني
 

 حماية البيانات وحقوق التسويق
 

 تقدمونھاالمعلومات الشخصية التي 
ھي الجھة المتحكمة في البيانات، ونحن نتحمل مسؤوليتنا الكاملة عن حماية خصوصية عم�ئنا ش م ع)(شركة ا�مارات للتأمين

 وسرية معلوماتھم التي أُعطيت إلينا وأمنھا.
 

د ھوية فرد  Gمن ا*فراد، بما في ذلك أي وُيقصد با2ِشارة إلى المعلومات الشخصية حيثما وردت في ھذا ا2شعار أي معلومات تحد
اسة (مثل المعلومات بشأن الحالة الصحية أو الطبية).  وعندما نشير إليكم أو إلى "معلوماتكم الشخصية"، فإن?  معلومات شخصية حس?

ّ◌متم إلينا المعلومات بشأنه (وسوف نفترض أن? ھذا الشخص قد  د ھوية شخص آخر قد? Gضكم ھذه ا2شارة تشمل أي معلومات تحد فو?
 في التصرف بالنيابة عنه).  كما أن?كم توافقون على تلقي أي إخطارات متعلقة بحماية البيانات من جانبنا بشأن ھذا الشخص.

 
وسوف نستخدم معلوماتكم الشخصية بغرض توفير خدمات التأمين.  وبتقديمكم لتلك المعلومات الشخصية، فإنكم توافقون على 

مي الخدمات الذي نستعين استخدامھا من جانبنا أو م Gن جانب مجموعة شركاتنا* أو معيدي التأمين المتعاقدين معنا، أو مقد
بھم/شركائنا التجاريين، أو وك�ئنا، وذلك في أعمال ا2دارة، أو خدمة العم�ء، أو إدارة المطالبات، أو خدمات المساعدة، أو إعداد 

نين اbخرين والھيئات التنظيمية ملفات العم�ء، أو إدارة عملياتنا التجارية أو  Gمراجعتھا.  كما قد ننقل معلوماتكم الشخصية إلى المؤم
ا ذلك.   وھيئات إنفاذ القانون من أجل منع ا�حتيال أو الجرائم المالية، أو في حال كان القانون يتطل?ب من?

 
اسة مع الغير ما لم تكن لدينا موافقة ن تفوضونھم من ممثليكم صريحة منكم أو من مَ  ولن نشاطر معلوماتكم الشخصية الحس?

ا مطالبين بالقيام بذلك بموجب القانون.  وقد ننقل معلوماتكم الشخصية إلى بلدان أخرى قد � تكون على نفس  الشخصيين، أو إذا ُكن?
مناسبة لحماية معلوماتكم المستوى فيما يتعل?ق بحماية البيانات مقارنة ببلدكم، ولكن إذا فعلنا ذلك، سوف نضمن وضع ضمانات 

 الشخصية.  
 

، 3856صندوق البريدش م ع)، (شركة ا�مارات للتأمينولمزيد من ا*سئلة فيما يتعل?ق بمعلوماتكم الشخصية، ُيرجى ا�تGصال بـ 
  .ا�مارات العربية المتحدة، أبوظبي

 
 

 التسويق 
رتم أنكم �  ما لم تبلغونا بخ�ف ذلك، قد نتصل بكم 2ع�مكم بأي سلع أو خدمات أو عروض يمكن أن تكونوا مھتمين بھا.  فإذا قر?

ا�مارات ، أبوظبي، 3856صندوق البريدش م ع)، (شركة ا�مارات للتأمينتريدون تلقي معلومات ترويجية منا، يمكنكم ا�تصال بـ 
 ن إذا فعلتم ذلك، قد تفوتكم فرصة ا�ستفادة من عروضنا الترويجية الخاصة.، ولكالعربية المتحدة

 
تشب ’والشركات التابعة المملوكة بالكامل للشركة ا*م  -  ‘تشب’ مجموعة شركاتلھا ھي  الشركات التابعةمين وأمعيدي الت*

لة في سويسرا ومقي?دة في بورصة نيويورك‘المحدودة  .، وھي شركة مسج?
 


