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كتيب الوثيقة

خطة الحماية الذكية

 .1منافع وثيقة التامين
خطة الحماية الذكية

التنبؤ بوقوع الحادث قبل حدوثه يعد من الخوارق.
ولكن الحوادث يمكن أن تحدث ألي شخص يف
أي مكان ويف أي زمان .ماذا لو كان الحادث خطرياً
وتسبب  -ال قدر هللا -يف خسائر يف الروح أو اعاقة
دائمة أو جزئية لك؟

لذلك فإن   مجموعة الخليج للتأمني (الخليج)
ش.م.ب( .م) (يشار إليها فيما يلي باسم جي.آي.
جي ).تقدم لكم خطة الحماية الذكية .تم تصميم
هذه الخطة لتجنيبكم الخسائر املالية أثر وقوع
الحوادث والنفقات الطبية املرتتبة للعالج ،أو عند
الحاجة للعودة إىل الوطن ،أو عند تسبب الحادث
بعجز دائم أو يف حالة الوفاة .هذه الخطة صممت
لألفراد الذي يهمهم ضمان مستقبلهم ومستقبل
أحبائهم ويسعون لحمايتهم من النكسات املالية اليت
يمكن أن تتبع أي حادث.

تخيل كم ستكون الحياة صعبة لك ولعائلتك مع
مثل هذه الحوادث الخطرية.

المزايا األساسية
تغطية عاملية على مدار الساعة
التغطية يف حال التسمم الغذايئ
التغطية يف حال املوت ً
غرقا
التعويضات بدفع مبلغ تأمني إجمايل عن حاالت
العجز الكلي الدائم
تغطية املارة األبرياء يف حال وجود أي إرضابات،
أعمال الشغب أو االضطرابات املدنية

منافع التغطية التأمينية
املنفعة -للشخص الواحد
.1

الوفاة نتيجة حادث

.2

العجز الكلي الدائم نتيجة حادث

.3

العجز الجزيئ الدائم نتيجة حادث (وفقاَ لنسب العجز املوضحة بالوثيقة)

.4

سداد تكاليف العالج الطيب نتيجة حادث

.5

سداد تكاليف اعادة الجثمان اىل ارض الوطن

الحدود كما هو مذكور يف جدول الخطة الخاص
بك

 %10من مبلغ التامني لكل شخص ,بأستثناء
تكاليف العالج الطيب.
 .2يتم تطبيق  %100على رسوم السداد

يف حال الوفاة نتيجة حادث يف احدى وسائل النقل
العام يتم مضاعفة املنفعة رقم ( 1الوفاة نتيجة حادث).

 .3يتم تغطية الزوج/الزوجة بنسبة  %100من املبلغ
املؤمن عليه

* التغطية العائلية (الفرد  +الزوج/الزوجة  +االطفال
املعالني).
.1

 .4اية اضافة لالطفال املعالني تخضع لقسط اضايف
 3دنانري بحريين  30 /درهم/ريال امارايت/قطري

يتم تغطية  4اطفال معالني فقط وبحد اقىص
4
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كتيب الوثيقة

خطة الحماية الذكية

 .2األهلية

 .3التعريفات

أي فرد يعترب مؤهل للحصول على هذه التغطية ،إذ
يشرتط أن يرتواح عمرك وعمر زوجتك/زوجك (إذا
اخرتت التغطية الوقائية العائلية) بني الـ  18والـ 64
ً
عاما وأن تكونا مواطنني يف دول مجلس التعاون

حادث أو حادث عرضي

وبناء عليه ستقوم الرشكة بدفع منفعة الوفاة كنتيجة
لحادث تحت هذه الوثيقة رشيطة ان يقوم املستفيد/
املستفيدين بتوقيع تعهد العادة هذا املبلغ للرشكة يف
حال اصبح واضحا الحقا ان املؤمن له ما زال على
قيد الحياة

حدث غري متوقع ناجم عن وسائل عنيفة ،مفاجئة،
خارجية وواضحة.

الخليجي أو مقيمني فيها ولديك إقامة سارية سواء
كانت لرجال األعمال أو صالحة للتوظيف أو إقامة
دائمة.

وسائل النقل العام

ً
كال من الخطة املفضلة واملفضلة املمزية ال تنطبق على
ً
األفراد العاملني يف مهن خطرة ،مثال وليس حرصًا:
عمال املهن الصناعية سوا ًء اكانوا مهرة أوشبه مهرة
أو العمال غري املهرة والذين يقومون باستخدام اآلالت
الكهربائية واآلالت الثقيلة مثل :سائقي سيارات األجرة
وسائقي الشاحنات الثقيلة والفنيني وامليكانيكيني
والنجارين ،السباكني ،واملزارعني ،وعمال محطات
البرتول ،موظفي التوصيل بالتجزئة ،وعمال البناء
وغريها من املهن املماثلة.
يتم صياغة الوثيقة بنا ًء على املعلومات والترصيحات
املقدمة من قبلك يف نموذج الطلب وأثر استالم
القسط التأميين املناسب للتغطية اليت قمت
ً
(كال من جدول املزايا
باختيارها .حيث إن الوثيقة
ونموذج الطلب يشكالن جزء ال يتجزء من الوثيقة)
تعتمد على صحة وسالمة املعلومات اليت تم اإلدالء
بها يف نموذج الطلب.
ّ
املؤمن عليه قد تعرض لحادث
إذا كان الشخص
خالل رسيان تأمينه الوقايئ ،فإننا يف جي.آي.جي.
ّ
للمؤمن عليه/عليها أو يف حال وفاته/
سوف ندفع
وفاتها إىل املستفيدين من هذه التغطية أو املمثلني
الرسميني القانونيني ،التعويضات املحددة يف الجدول
واليت تخضع على الدوام لبنود ورشوط واستثناءات
الوثيقة.

تعين اي اي وسيلة نقل على االرض  ،املياه  ،او الجو
مرخصة قانونا لنقل الركاب بشكل تجاري وفقا
للقوانني و اللوائح و االنظمة املعمول بها ،و اليت
يتنقل بها املؤمن له فقط كراكب دافع لالجرة باستثناء
مركبات االجرة او التكيس  ،املركبات املستاجرة ،
املركبات الغري قياسية و الطائرات ذات املحرك الواحد
(الغري مضغوط).

ّ
للمؤمن عليه فقط.
خطة تطبق

الوفاة

خطة الوقاية للعائلة

ّ
املؤمن عليه خالل  365يوم من   تاريخ وقوع
وفاة
الحادث.

ّ
للمؤمن عليه/عليها و تشمل تغطيتها
وثيقة وقاية
الزوج/الزوجه واألطفال املعالني.

األطفال المعالين

العجز الدائم والكلي

ّ
للمؤمن عليه/عليها أو
يشمل األطفال البيولوجني
املتبنني من قبله/ها والذين ال تتجاوز أعمارهم الـ 18
عاما ،أو تقل اعمارهم عن الـ ً 23
ً
عاما إذا كانوا طالب
ّ
املؤمن
بدوام كلي ،غري مزتوجني ومعالني من قبل
عليه/عليها.

العجز الدائم واملطلق نتيجة وقوع حادث يمنع كليًا
ّ
املؤمن عليه/عليها مزاولة عمله أو أي عمل
إمكانية
آخر يتناسب مع تعليمه أو تدريبه أو خربته .حيث
أن العجز الدائم هو الذي يتخطى حاجز ً 365
يوما،
وينعدم بعد مضيه امل التعايف أو استعادة الصحة.

بند االختفاء

العجز الدائم بشكل جزئي

يف حال عدم العثور على املؤمن له تحت هذه الوثيقة
خالل مدة  12شهر من االحتفاء يف ظروف مميتة كـ:
الغرق  ،االصطدام  ،الهبوط االضطراري  ،االنحراف او
التحويل لوسيلة نقل  ،الطائرة  ،قارب  ،مركبة او اي
وسيلة نقل اخرى تستخدم من قبل املؤمن له اثناء
فرتة وقوع الحادث ،ستخلص اىل اعتبار املؤمن له قد
تعرض الصابة جسدية عرضية و ان هذه االصابة قد
تسببت بالوفاة يف لحظة اختفاءه.

العجز الدائم الجزيئ أثر وقوع اي حادث يمنع
ّ
املؤمن عليه/عليها مزاوله عمله جزئيًا أو
الشخص
أي عمل آخر يتناسب مع تعليمه أو تدريبه أو خربته.
حيث أن العجز الدائم هو الذي يتخطى حاجز 365
ً
يوما ،وينعدم بعد مضيه امل التعايف أو استعادة

ّ
المؤمن عليه/عليها
ّ
املؤمن عليه ان يكون بني سن الـ  18والـ
يشرتط على
ً 64
عاما وقد اتم نموذج الطلب وأمىض عليه.

خطة الوقاية لالفراد

الصحة.

بتر األطراف
برت العضو عند أو أعلى منطقة الرسغ أو الكاحل ،أو
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كتيب الوثيقة

خطة الحماية الذكية

 .4التغطية
الفقدان الكلي إلستخدام اليد أو القدم.

اإلرهابية ،األحكام العرفية وإعالن حالة الطوارىء.

فقدان البصر

نحن والضمائر العائدة لجمع المتكلم

فقدان البرص الكلي واملطلق الذي ال يمكن عالجه
بالعمليات الجراحية أو أيه عالجات أخرى.

تعين مجموعة الخليج للتأمني (الخليج) ش.م.ب.
(م)

الحدود الجغرافية للتغطية

إثباتات ملموسة لهذه التكاليف الطبية املتكبدة
مثل أرصدة التكاليف األصلية القابلة للسداد
والتعويض واليت مل تتخطى الحد األقىص املبني يف
جدول املنافع (بند رقم  )4ألي وثيقة.

خطة الوقاية الذكية تغطيك ضد الحوادث على مدار
الساعة يف جميع أنحاء العامل باستثناء دول أفغانستان
والعراق وأي دولة واقعة تحت الحرب او اعالن
الحرب ً
وفقا لألمم املتحدة.

إعادة الرفات  -حيث ستقوم جي.آي.جي .بدفع
ما يلي:

األحداث والظروف المشمولة
في التغطية

التكاليف الطبية
وتشمل التكاليف واملرصوفات الطبية والجراحية
ورسوم املستشفى املتكبدة نتيجة الحادث.

أ.

ستقوم جي.آي.جي .بدفع مبالغ التأمني املذكورة
ّ
املؤمن عليه/عليها
يف جدول املنافع يف حالة تعرض
إىل إصابات جسدية ناجمة عن وقوع حادث خالل
رسيان وثيقة التأمني ،وتسبب الحادث بشكل مبارش
وقطعي ومن دون أدىن شك باآليت:

العودة إلى أرض الوطن
نقل جثمان ّ
املؤمن عليه/عليها إىل موطنه/موطنها إثر
املوت العريض.

ب .تكلفة النعش؛ و
ّ
املؤمن عليه إىل موطنه األصلي.
ج .نقل جثمان
إعادة الرفات ال تشمل سداد تكاليف سفر املرافق
لجثمان املتوىف .تشرتط جي.آي.جي .وجود إثباتات
ملموسة لهذه التكاليف املتكبدة مثل أرصدة
التكاليف األصلية القابلة للسداد والتعويض واليت مل
تتخطى الحد األقىص املبني يف جدول املنافع (بند رقم
 )5ألي وثيقة.

ّ
املؤمن عليه/عليها  -حيث إن جي.آي.جي.
وفاة
ستدفع مبلغ التأمني األسايس إىل املستفيد/
املستفيدين املذكور /املذكورين يف نموذج طلب
التغطية بعد أن تطرح منه أيه مبالغ مدفوعة أو
ً
وفقا لجدول املنافع (بند  2و /أو
مستحقة الدفع
.)3

أعمال اإلرهاب
العمل اإلرهايب يشمل ولكن ال يقترصعلى استخدام
القوة أو العنف و/أو التهديد به من قبل أي شخص
أو مجموعة أشخاص ،سواءًا أكان من يقوم بمثل
هذه األعمال يمثل نفسه أو نيابة عن اي تنظيم أو
حكومة ،وهذه االعمال ُترتكب لدوافع سياسية أو
دينية أو أيديولوجية أو دوافع مشابهة بما يف ذلك نية
التأثري على عمل الحكومة و/أو لبث الخوف يف قلوب
الناس بأكملهم أو جزءًاً منهم.

االستثناءات
إن الرشكة لن تكون مسؤولة عن أي حادث:

ّ
املؤمن عليه/عليها
العجز الكلي والدائم لدى
 حيث إن جي.آي.جي .ستدفع مبلغ التأمنيّ
للمؤمن عليه  /عليها ،ويطرح منه أيه
األسايس
ً
وفقا لجدول
مبالغ مدفوعة أو مستحقة الدفع
املنافع (بند .)3

الحرب

ّ
املؤمن عليه فيما يلي:
اآلثار املرتتبة عن مشاركة
 .1الرياضات الخطرة  -مثل القفز باملظالت أو
تسلق الجبال بالحبال أو بدونها والتخييم
ً
وأيضا الرياضات الشتوية (ما
يف الكهوف
عدا الزتحلق بالظفر أو الزتحلق على
الجليد) والقفز بالحبل من على منصة
والغوص باستخدام اآلالت والزتلج على
املاء والصيد ،قفز الحواجز بالخيول،
سباق الحواجز.سوا ًءا اكانت املمارسة
احرتافية أو بغرض املشاركة يف أنشطة
رياضية مثل ركوب الخيل أو اختبارات
الرسعة أو اختبارات القدرة والتحمل ألي
مركبة.

ّ
املؤمن عليه/عليها
العجز الجزيئ والدائم لدى
 حيث إن جي.آي.جي .ستدفع مبلغ التأمنيً
ّ
وفقا لنسبة العجز واملوضحة
للمؤمن عليه/عليها
يف الوثيقة.

الخالفات والزناعات الدائرة بني مختلف الدول
واستخدام العدة والسالح.

العمليات الحربية
أعمال الشغب اليت تتسم بالعنف والتمرد العسكري
أو املدين والعدوان والثورات ،التحركات العسكرية
والتعرض للغزو من قبل أعداء الدولة ،والحروب
األهلية واالضطرابات املدنية ،واملؤامرات والهجمات

النفقات الطبية  -حيث إن جي.آي.جي .ستسدد
النفقات الطبية برشط أن تكون معقولة ومتعارف
عليها ورضورية واملتكبدة خالل ً 36 5
يوما من
تاريخ وقوع الحادث .تشرتط جي.آي.جي .وجود
8

تكلفة التحنيط؛
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خطة الحماية الذكية

 .2املالحة الجوية أو الطريان الرشاعي أو
أي شكل من الرحالت الجوية ماعدا
ّ
سفراملؤمن عليه كراكب (مسافر) على
منت طائرة مرخصة لنقل الركاب ،ويقصد
بمصطلح “الراكب” هنا يف الوثيقة ،أن ال
يكون من أفراد طاقم الطائرة ،أو لغرض
القيام بأي تصليحات فنية بالطائرة.

مبارشة أو غري مبارشة :أي عمل بغرض
السيطرة واملنع ،وأعمال القمع املرتبطة
بأي عمل إرهايب.
ح .اإلشعاع املؤين أو التعرض للتلوث
اإلشعاعي النووي أو التعرض ألي
نفايات نووية و الناجمة من احرتاق
الوقود النووي (لهذا االستثناء ،االحرتاق
سيتضمن اي عملية انشطار نووي قائم
بذاته).

 .3االنخراط يف أية أعمال تابعة للرشطة،
أو أعمال شبه عسكرية أو البحرية ،أو
عمليات عسكرية أو عمليات القوات
الجوية.

ط .التعرض العريض أو املتعمد إىل أو استخدام
املواد الذرية أو البيولوجية أو الكيميائية
وبما يف ذلك اإلصابات أو التكاليف
املتكبدة و املتسبب بها بصورة مبارشة أو
غري مبارشة :أي عمل بغرض السيطرة
واملنع ،وأعمال القمع املرتبطة بأنشطة

تسبب باإلصابة بشكل مبارش أو غري مبارش؛ أو
ساهم يف زيادتها كل مما يلي:
أ.

حالة الجنون أو العته ،السكر ،إستهالك
الكحول واألدوية اليت مل يتم وصفها
ِ
من قبل طبيب مرخص ،الوالدة،
الحمل واالضطرابات النفسية العصبية.

ويف حال تذرعت جي.آي.جي .بأنه أي من
االستثناءات املذكورة أعالها (ج) إىل (ط) بما يف
ذلك املوت واإلصابة الجسدية الناجمة عن حادث
أو املصاريف املتكبدة اثر العالج ال ُتغطى بموجب
هذه الوثيقة ،فإن إثبات عكس ذلك يقع على
ّ
املؤمن عليه أو املستفيدين أو ممثليهم
عاتق
الرسميني القانونيني.

ب .العيوب الخلقية يف السمع أو البرص أو
ّ
املؤمن عليه
أي عجز يزيد من عرضة
للحوادث.
ج .الحروب أو العمليات الحربية.

تسبب بها أو أحدثها اآليت:

د .املشاركة الف ّعالة يف أي ارضاب أعمال
الشغب أو األضطرابات املدنية.

أ.

ه .قانون األحكام العرفية ،أو حالة الطوارئ،
أو األحداث اليت أدت إىل إعالن األحكام
العرفية أو حالة الطوارئ.
و .أعمال
والسلب.

التخريب

والعنف،

متالزمة نقص املَناعة ال َب َ
شيّة (اإليدز (أو
ِ
ِ
أي حالة مرضية تسبب فيها نقص املناعة
البرشية (اإليدز).

االنتحار أو الرشوع يف بث الذعر ،أو إيذاء
الذات املتعمد.

ب .االنخراط يف اي عمل غري قانوين أو عمل
ّ
املؤمن عليه أو
إجرامي بمحض أرادة
تعريض الذات املتعمد للخطر (ما عدا
مساهمته يف انقاذ حياة إنسان).

النهب

ج .األمراض التناسلية واملتناقلة جنس ًيا مثل
فريوس نقص املناعة البرشية ( )HIVأو

ز .أعمال االرهاب وبما يف ذلك اإلصابات أو
التكاليف املتكبدة واملتسبب بها بصورة
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يجب ان تسلم الشعارات املكتوبة إىل جي.آي.جي.
خالل  5أيام من وقوع أي من هذه الحاالت.
قد تطلب جي.آي.جي .قسط تأمني إضايف ملواصلة
التأمني يف حال وقوع أي من هذه الحاالت.

مدة وتجديد وإلغاء الوثيقة

عند وقوع أي حادث والذي قد يؤدي إىل مطالبة
بموجب الوثيقة ،على ّ
املؤمن عليه أو ممثليه القانونني
تسليم جي.آي.جي .اإلشعار يف أقرب فرصة ممكنة
ولكن على أي حال ،البد من تسليمه يف غضون 30
يوم من وقوع الحادث.

المدة والتجديد
هذه الوثيقة صالحة للفرتة املنصوص عليها يف
الجدول ،وهي قابلة للتجديد ،من سنة إىل أخرى،
باالتفاق املتبادل بني املؤمن عليه و جي.آي.جي.

أن اإلخفاق بتسليم جي.آي.جي .اإلشعار خالل 30
يوم من وقوع الحادث ال ُيخل مسؤولية الرشكة عن
ّ
املؤمن عليه ،إذا تم إثبات عدم
أية مطالبة يتقدم بها
ّ
املؤمن عليه أثر وقوع الحادث التواصل مع
قدرة
جي.آي.جي.

اإللغاء
يمكن إلغاء هذه الوثيقة يف أي وقت بموجب خطاب
مسجل من جي.آي.جي .إىل آخر عنوان بريدي معروف
للمؤمن عليه  ،ويف هذه الحالة  ،ستقوم جي.آي.جي.
برد جزء تناسيب من قسط التأمني لفرتة التأمني غري
منتهية الصالحية .يتم إلغاء الوثيقة يف أي وقت من
قبل املؤمن عليه بموجب خطاب مسجل و (برشط
عدم ظهور أي مطالبة خالل فرتة التأمني الحالية)
يحق للمؤمن عليه يف الفرق (إن وجد) بني القسط
املدفوع والقسط املحتسب لدى أسعار جي.آي.جي.
للفرتة الزمنية القصرية املعتادة الخاضعة للحد األدىن
للقسط بالنسبة للوقت يف فرتة التأمني الحالية كانت
بها الوثيقة سارية .لغرض هذا الرشط  ،يصبح اإللغاء
ساري املفعول بعد ( 7سبعة) أيام من وقت استالم
اإلخطار املفروض استالمه يف سياق الربيد العادي.

ومع ذلك ،لن تقوم جي.آي.جي .بدفع اي مبلغ
مستحق متعلق بأي مطالبات عند تسلمينا اإلشعار
بعد سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

المستندات المطلوبة للمطالبات
والمتطلبات الطبية
.1

ّ
المؤمن عليه إعطاء جي.آي.
يجب على
جي .إشعار مكتوب في حالة:
أ.

جميع التقارير الطبية والشهادات واملعلومات
واألدلة املطلوبة من قبل جي.آي.جي .يتحمل
ّ
املؤمن عليه أو ممثله القانوين ويجب أن
كلفتها
تكون على الشكل والنموذج املطلوبني من قبل
جي.آي.جي.

 .2لن تكون جي.آي.جي .مسؤولة بعد الحادث مامل
ّ
املؤمن عليه اإلستشارة الطبية أو الجراحية
يتبع
السليمة.

أي تغيري يف مهنة ّ
املؤمن عليه ،أو األعمال التجارية
أو الوظائف أو األنشطة اليت يمارسها ّ
املؤمن عليه.

ّ
املؤمن عليه
 .3يف كثري من األحيان ،سيتوجب على
الخضوع لفحص طيب تتكفل بنفقاته جي.آي.جي.

ب .أي إصابة أو إضطراب أو قصور عقلي أو جسدي
ّ
املؤمن عليه وأصبح مدرك
أو أي عجز اصيب به
بوجوده.

ّ
املؤمن عليه ،يحق لجي.آي.جي.
 .4يف حال وفاة
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كتيب الوثيقة

خطة الحماية الذكية

 .5جدول المنافع
التحكيم ،سيعترب أن املطالبة تم التنازل عنها وهي غري
قابلة لالسرتداد.

إجراء التحقيقات الالزمة اليت قد تشمل ترشيح
الجثة رشيطة عدم مخالفتها القانون واليت
تتكفل الرشكة بنفقاتها.

.1

مراعاة شروط و أحكام وثيقة التأمين
إن مراعاة والتقيد برشوط وأحكام وامللحقات/
ّ
املؤمن عليه أو
التظهريات وثيقة التأمني من قبل
ممثله القانوين ،وسالمة وصحة البيانات والترصيحات
ً
رشوطا مسبقة على ّ
املؤمن
على نموذج الطلب ستعد
عليه عند التقدم باي مطالبة.

ال تكون التعويضات مستحقة الدفع أثر
استحقاق أكرث من قسم واحد من االقسام
( )3 -1للتعويض ودفع هذه التعويضات تحت
القسم األول أو الثاين اعتبارًا من تاريخ وقوع
الحادث يلغي التأمني ويخلي جي.آي.جي .من
ّ
املؤمن عليه
مسؤولية أي مطالبة يتقدم بها
بموجب الوثيقة.

 .2املسؤولية اإلجمالية لجي.آي.جي .فيما يتعلق
باألقسام ( )3 -1بموجب هذه الوثيقة تشرتط
أال يتجاوز املبلغ مستحق الدفع بموجب القسم
األول (فقدان الحياة نتيجة لحادث) للشخص
ّ
املؤمن عليه.

االحتيال ،التحريف واإلخفاء

اليت تحدث خالل ً 365
يوما من بعد وقوع الحادث.

 .1العجز الكلي الدائم اثر وقوع الحادث
التعويض كنسبة مئوية من مبلغ التأمني اإلجمايل

الوصف
أ.

العجز الدائم والكلي

%100

ب.

خسارة كلتا العينني

%100

ج.

خسارة طرفني اثنني (كلتا اليديني أو كلتا
القدمني أو يد واحدة وقدم واحدة)

%100

أي عملية تزوير ،تحريف أو إخفاء للمعلومات من
ّ
املؤمن عليه سواء يف نموذج الطلب اليت يستند
قبل
عليها التأمني أو فيما يتعلق بأي مسألة أخرى قد تؤثر
على التأمني أو فيما يتعلق بأي مطالبة ،وبالتايل يعد
التأمني بفعله باطل وملغي.

خسارة البرص يف عني واحدة

%40

التحكيم

فقدان القدرة على السمع أو النطق

%40

جميع الخالفات الناشئة عن هذه الوثيقة سيتم البت
فيها من قبل محكم واحد معني خطيًا من الطرفني،
واذ مل يتم االتفاق على محكم معني أو محكمني
اثنني ،سيتم تعيني محكم لكل من الطرفني خطيًا،
وعلى ً
كال من املحكمني قبل بدء تحقيقاتهم يف هذه
املسألة ،تعيني حكم فيصل.

فقدان القدرة على السمع يف أذن واحدة

%15

التعويض كنسبة مئوية من مبلغ التأمني
اإلجمايل

الوصف
أ .الرأس:

ب .األطراف العليا*:

يف جميع النواحي األخرى ،عملية التحكيم تخضع
لقوانني وانظمة التحكيم املتعلقة بالبلد اليت اصدرت
فيها الوثيقة .وما مل يتم إصدار الحكم التحكيمي ،لن
يتم خوض اي اجراءات قانونية أخرى فيما يتعلق
باملطالبة بموجب هذه الوثيقة.
إذا أخلت جي.آي.جي .نفسها من مسؤولية تعويض
ّ
املؤمن عليه عن أي مطالبة أثر وقوع حادث ،ومثل
هذا املطالبة مل يتم إحالتها خالل  12شهر تقويمي إىل
12

اليمىن

اليرسى

.1

خسارة طرف واحد

%60

%50

.2

العجز (الشلل) الكلي والدائم للكتف

%20

%15

.3

العجز (الشلل) الكلي والدائم للكوع

%20

%15

.4

العجز (الشلل) الكلي والدائم للرسغ

%20

%15

.5

الخسارة الكلية إلصبعي اإلبهام والسبابة

%35

%25

.6

الخسارة الكلية لثالث اصابع (ماعدا االبهام والسبابة)

%25

%20

.7

خسارة ابهام اليد

%20

%17

.8

خسارة سبابة اليد

%15

%10

.9

خسارة اي من أصابع اليد األخرى

%5

%5
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كتيب الوثيقة

خطة الحماية الذكية

 .6الشروط العامة
ج .األطراف السفلى:

الحد االفرتايض للعمر :وثيقة الوقاية لن يتم
تجديدها اثر انتهاء فرتة التأمني (املتمثلة يف سنة
ّ
املؤمن عليه بميالده
واحدة) واليت خاللها يحتفل

خسارة طرف واحد

%50

شلل الورك

%30

الـ .65

شلل مفصل الركبة

%20

شلل كاحل الساق

%20

الخسارة الكلية ألصبع القدم الكبري

%8

الخسارة الكلية الي أصابع القدم األخرى

%3

املطالبة للزوج واألطفال املعالني :لن يتم قبول
أية مطالبات مقدمة من قبل الزوج (الزوجة) أو
األطفال املعالني املذكورين يف الوثيقة اثر انخراطهم
يف االنشطة املذكورة يف بند االستثناءات حىت يف
حال عدم علمهم بمثل هذه االستثناءات.

ّ
املؤمن عليه أيرس اليد ،سيتم تطبيق التعويضات املذكورة أعاله بشكل عكيس.
*إذا تبني من التقارير الطبية إن
إذا كانت اإلصابة إثر وقوع الحادث غري محددة أو مفصلة ،ستعتمد جي.آي.جي.على نسبة عجز تتناسب مع مقاييس اإلعاقة الجزئية الدائمة.

تعيني أو تغيري املستفيد القانوين من الوثيقة:
ّ
للمؤمن عليه تغيري املستفيد القانوين من
يحق
وثيقة تأمينه بإرساله خطاب إىل رشكة جي.آي.
جي .وبعد اقرارنا بهذا التغيري ،ولكن ال يمكن تغيري
ّ
املؤمن عليه أو تحويل الوثيقة إىل شخص آخر.
ّ
املؤمن عليه :إذا انقىض عام كامل على
اختفاء
ّ
املؤمن عليه وأثر فحص جميع األدلة
اختفاء
املتاحة من قبل جي.آي.جي ،.واليت تنفي أي
سبب آخر غري وقوع حادث عريض حيث يعد
ّ
املؤمن عليه مطالبة بموجب الوثيقة ويتم
اختفاء

وقت دفع املطالبات :التعويضات واملبالغ
املستحقة الدفع بموجب أي وثيقة عن أي خسارة
سيتم دفعها من قبل جي.آي.جي .فور تلقينا
ً
كتابة واملثبت لهذه املصاريف
مستند االستحقاق
وبعد قيام فريق جي.آي.جي .للمطالبات بتقييم
املطالبة بعناية.

دفع التعويضات للمستفيد/املستفيدين من هذه
الوثيقة رشيطة توقيعهم على تعهد يقيض بإعادة
املبلغ كامال لجي.آي.جي .يف حال وجد ّ
املؤمن عليه
على قيد الحياة.

وثائق التأمني األخرى مع جي.آي.جي :.إذا كان
ّ
املؤمن عليه يمتلك اكرث من وثيقة تأمني واحدة
من خطة الوقاية الذكية مع جي.آي.جي ،.فإن
الحصيلة اإلجمالية لتعويضات الوثائق جميعها
سيكون بحد أقىص  500٫000دوالر أمرييك للشخص.

ملن تدفع هذه التعويضات :ستدفع التعويضات
ّ
للمؤمن عليه/
(إن وجدت) يف حال املوت العريض
ُ
عليها إىل املستفيد/املستفيدين املُعني/املعينني يف
نموذج الطلب كتابيًا رشيطة بقاء املستفيد القانوين
على قيد الحياة بعد انقضاء الحادث الذي أودى
املؤمن عليه ملدة ً 30
ّ
يوماعلى األقل ،ما عدا
بحياة
ّ
ذلك ،سيتم إيداعها يف تركة املؤمن عليه املتوىف.
جميع التعويضات األخرى واليت تشمل تعويضات
املوت العريض للزوجة (للزوج) أو األطفال املعالني
ّ
املؤمن عليه/عليها .إن قيام جي.آي.
ستدفع إىل
جي .بدفع أي مبلغ بحسن نية بموجب هذا
الرشط يعين إخالء طرف جي.آي.جي .بقدر املبلغ
املدفوع.

العناية املعقولة واحتياطات األمان :يجب على
ّ
املؤمن عليه اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتوخي
السالمة واجتناب الحوادث.
التعديالت على الوثيقة :أي تعديالت أو تغيريات
يتم إدخالها يف بنود الوثيقة تتطلب إمضاء
موظف رسمي مخول بذلك من جي.آي.جي،.
وإال لن تعد هذه التغيريات صالحة أو حىت نافذة.

السلطة القضائية :تنطبق هذه الوثيقة فقط على
األحكام الصادرة من قبل أو تم الحصول عليها
من محكمة مختصة بهذا الشأن يف البلد اليت
أصدرت فيه الوثيقة.
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كتيب الوثيقة

خطة الحماية الذكية

 .7إجراءات الشكاوى
للحصول على التفاصيل الكاملة إلجراءات التعامل
مع الشكاوي  ،يرجى زيارة

ي جي.آي.جي .الخليج  ،نحن ملزتمون بزتويدك
بأعلى مستوى من خدمة العمالء .نحن ندرك ً
أيضا
أنه من وقت آلخر  ،قد تسوء األمور .لذلك ،عندما ال
ً
تماما ،نوصيك باالتصال بقسم الشكاوي
تكون راضيًا
املخصص لدينا.

اإلمارات العربية املتحدة
البحرين

ً
عادة ما يكون أحد وكالئنا قادرًا على حل مشاكلك أو
ّ
الرد على استفساراتك على الفور ،ولكن بالرغم من
ً
تصعيدا ،فيمكنك
ذلك ،إذا شعرت أن األمر يتطلب
ً
دائما التعامل مع
تقديم شكوى رسمية وسيتم
شكواك بإنصاف ورسيّة.

قطر

بأي
يمكنك تقديم شكواك ٍ
من الطرق التالية:
.1

ّ
تفضل بزيارة موقعنا على اإلنرتنت وقم بتسجيل
شكواك.
عندما تقوم بتقديم شكوى ،سنتواصل معك
يف غضون ( )١يوم عمل واحد لإلقرار بشكواك
وتزويدك برقم مرجعي للشكوى والذي سيتم
استخدامه يف جميع االتصاالت املستقبلية.
سنقوم ّ
أيضا برشح الخطوات التالية من العملية
ونز ّودك بتفاصيل حول كيفية التواصل معنا
ملناقشة شكواك.
ً
بدال من ذلك ،إذا مل يكن لديك عنوان بريد
إلكرتوين أو اتصال باإلنرتنت  ،يمكنك اختيار
إحدى الوسائل التالية لالتصال بنا:

 .2إرسال خطاب إىل اإلدارة.
 .3اتصل بنا   واطلب من فريق خدمة العمالء
تسجيل شكواك.
 .4قم بزيارة أحد فروعنا واطلب من فريق خدمة
العمالء لدينا تسجيل شكواك.
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اإلمارات العربية املتحدة 800292 :
البحرين 80001060 :
قطر 8002921 :
gig-gulf.com

GULFPL31052022

مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) ش.م.ب( .م)
اإلمارات العربيّة املتحدة :رشكة مسجلة يف سجل رشكات التأمني – شهادة رقم ( )٦٩بتاريخ .2002/01/22
خاضعة ألحكام القانون االتحادي رقم (  )٦لعام  ٢٠٠٧يف شأن انشاء هيئة التأمني و تنظيم أعماله.
البحرين :رشكة تأسست يف مملكة البحرين ومسجله بموجب (السجل التجاري رقم  )٢٢٣٧٣برأس مال
مرصّح به ومدفوع بقيمة  ١٥,٠٠٠,٠٠٠دينار بحريين وتخضع لرقابة مرصف البحرين املركزي كرشكة تأمني مرخصة.
قطر :فرع أجنيب لرشكة مجموعة الخليج للتأمني (الخليج) ش.م.ب( .م) ،ومسجلة يف مركز قطر للمال
برخصة رقم  ٠٠٠٢٤ومرصّح بها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

