
1
تأمني الصحي

كتيب الوثيقة
ترافل سمارت



3

املحتويات

4 مرحباً	بكم	يف	مجموعة	الخليج	للتأمني	)الخليج(	ش.م.ب.	)م(	 	.1

5  Aملحة	يف	وثيقتك 	.2

6 معلومات	هامة	 	.3

8 التعريفات	 	.4

12 رشوط	هامة	تتعلق	بالصحة	 	.5

13 ما	يتوجب	القيام	به	عند	املطالبة	 	.6

16 التغطيات	 	.7
مصاريف	العالج	يف	الحاالت	الطارئة القسم	أ	
عالج	األسنان	يف	الحاالت	الطارئة القسم	ب	

نقل	الحاالت	الطارئة	للعالج القسم	ت	
إعادة	األشخاص	املؤّمن	عليهم القسم	ث	
تغطية	مصاريف	إعادة	الرفات القسم	ج	

العودة	املبكرة	بسبب	وفاة	شخص	قريب القسم	ح	
زيارة	قريب	من	الدرجة	األوىل	بعد	حدوث	الوفاة القسم	خ	

مصاريف	اإلسعافات	األولية	و/أو	اإلنقاذ القسم	د	
املسؤولية	الشخصية القسم	ذ	

املساعدة	القانونية	يف	حالة	طلب	التعويض القسم	ر	
كفالة	مالية	كسلفة	)مسرتدة( القسم	ز	

إلغاء	أو	اختصار	الرحلة القسم	س	
تأخر	املغادرة القسم	ش	
تأخر	األمتعة القسم	ص	

األمتعة	واألموال	الشخصية القسم	ض	
فقدان	جواز	السفر القسم	ط	

منافع	الحوادث	الشخصية القسم	ظ	
املطالبات	الناجمه	عن	االرهاب	)اختياري( القسم	ع	

27 إستثناءات	عامة	 	.8

29 الرشوط	العامة	 	.9

32 إجراءات	الشكاوي	 	.10



5 4

كتيب الوثيقة
ترافل سمارت

هذه	هي	وثيقة	التأمني	على	سفرك.	إنها	توضح	لك	
ما	يتم	تغطيته	وما	ال	يتم	تغطيته،	إضافة	إىل	الرشوط	
تسوية	 سيتم	 بموجبها	 اليت	 واألسس	 تطبق،	 اليت	
معاً	 يشكالن	 الجدول	 و	 الوثيقة	 هذه	 إن	 املطالبات.	
عقد	التأمني.	الرجاء	قراءتهما	بعناية،	واالحتفاظ	بهما	

يف	مكان	آمن،	واصطحابهما	معك	عند	السفر.

اتفاقية التأمين 
بناءاً	على	دفع	قسط	التأمني،	فإننا	نوافق	على	توفري	
التغطية	التأمينة	وفقا	لألقسام	املعمول	بها	يف	الوثيقة.	

يعترب	الجدول	وأيّ	ملحق	يدرج	الحقاً	جزءاً	من	وثيقة	
التأمني.	

املعلومات	اليت	يتم	اإلفصاح	عنها	من	جانبك	تشكل	
جزًءا	من	عقد	التأمني	معنا.	إن	وثيقتك	دلياًل	إلثبات	

العقد.

التفسير
العريب	 النص	 يرجح	 الوثيقة	 ملحتوى	 القانوين	 للتفسري	
الخالف	 عند	 االنجلزيية	 باللغة	 املكتوب	 النص	 على	

بينهما.

التغطية المختارة
يحدد	الجدول	الخاص	بك	التغطية	اليت	اخرتتها.	إن	

أسماء	الخطط	كالتايل:	

ترافل	سمارت 	

فاميلي	ترافل 	

ترافل	شنغن 	

ترافل	سمارت،	 الطبية	يف	 لألقسام	 إلغائك	 	يف	حالة	
الوثيقة.	 إىل	)ص(	من	هذه	 )أ(	 األقسام	 فلن	ترسي	
ويف	حالة	إلغائك	ألقسام	مشاكل	السفر،	فلن	ترسي	

األقسام	)ط(	إىل	)و(	من	هذه	الوثيقة.

ضمان استعادة األموال
إذا	 إلينا	 وإعادتهما	 والجدول	 الوثيقة	 مراجعة	 الرجاء	
ال	 وبما	 السفر	 قبل	موعد	 إحتياجاتك،	وذلك	 تليب	 مل	
يتجاوز	7	أيام	من	تاريخ	إصدارها.	وذلك	رشيطة	أن	ال	
تكون	هناك	أيّ	مطالبات	بموجبها.	يرجى	الرجوع	إىل	

رشط	اإللغاء	تحت	الرشوط	العامة.

إتاحة التغطية
أو	 املواطنني	 إذا	كنت	من	 التغطية	متاحة	فقط	 هذه	

املقيمني	يف	أي	من	دول	مجلس	التعاون	الخليجي.

السفر إلى منطقة خطرة
ننصح	 فإننا	 سالمتك،	 على	 وحفاًظا	 ملصلحتك،	
خطرة	 منطقة	 أيّ	 إىل	 السفر	 من	 والحذر	 بالحيطة	
تشهد	حرًبا،	أو	العصيان	املدين،	أو	االضطرابات.	وما	مل	
يتم	ذكر	ذلك	يف	الجدول	فإن	تغطيتك	ال	تطّبق	على	
العراق	وأفغانستان	والصومال	والبلدان	اليت	أعلنت	
فيها	الحرب،	أو	بعد	أّن	تّم	اعتبارها	منطقة	حرب	من	

جانب	األمم	املتحدة.

 1. مرحبًا بكم في مجموعة الخليج للتأمين 
2. وثيقتك في لمحة)الخليج( ش.م.ب. )م(

املنافع	محددة	بالدوالر	األمرييك	ماعدا	لتغطية	شنغن	فهي	محددة	باليورو.
يستفيد	من	تغطية	سمارت	وشنغن	كل	شخص	مؤّمن	عليه	وتستفيد	كل	عائلة	من	خطة	الفاميلي.	

*	يطبق	مبلغ	تحمل	ألي	و	كل	مطالبة.
**	يطبق	مبلغ	تحمل	قدره	100	دوالر	ألي	وكل	مطالبة.

	يدفع	األطفال	فقط	50%	من	مبلغ	التأمني	و	يغطون	لحد	50%	من	حدود	املبالغ	املبينة	أعاله
***	هذا	التغطية	ال	تنطبق	إال	إذا	تم	رشاء	خيار	املغامرات	الرياضية	بعد	دفع	القسط	اإلضايف	وظهور	غطاء	املغامرات	الرياضية	يف	جدول	الوثيقة

جدول املنافعالقسم
سمارت )دوالر(

كل بالد العامل أو العامل عدا 
الواليات املتحدة وكندا

فاميلي

)دوالر(

شنغن

)دوالر(

40،000**60،000**1،000،000*مصاريف	العالج	يف	الحاالت	الطارئةأ

750*1،000**1,000*عالج	األسنان	يف	الحاالت	الطارئةب

60،00030،000مشمولة	بحدود	القسم	أنقل	الحاالت	الطارئة	للعالجت

10,0005،000إعادة	األشخاص	املؤّمن	عليهمث

10,0005،000تغطية	مصاريف	إعادة	الرفاتج

العودة	املبكرة	بعد	وفاة	شخص	قريبح
تذكرة	على	الدرجة	

اإلقتصادية

خ
زيارة	األقارب	من	الدرجة	األوىل	بعد	حدوث	

الوفاة
تذكرة	على	الدرجة	

اإلقتصادية

20،000مصاريف	اإلسعافات	األولية	و/أو	اإلنقاذ***د

1،000،000100،000املسؤولية	الشخصيةذ

4،000املساعدة	القانونية	يف	حالة	طلب	التعويضر

10،000كفالة	مالية	كسلفه	)مسرتدة(ز

5،000إلغاء	أو	اختصار	الرحلةس

حىت	500تأخر	املغادرةش
حىت	
500

250250تأخر	األمتعةص

5،0002،000*األمتعة	واألموال	الشخصيةض

500350*فقدان	جواز	السفرط

27،50027،500الحوادث	الشخصيةظ

ع
املطالبات	الناجمه	عن		)إذا	تم	رشاء	هذا	

التمديد(
1000،000
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3. معلومات هامة

وثيقة	 يمزي	 ما	 أهم	 إىل	 انتباهكم	 نلفت	 أن	 نود	 إننا	
التأمني	الخاصة	بك،	بما	يف	ذلك:

الشروط واالستثناءات
يف	 محددة	 أقسام	 على	 الخاصة	 الرشوط	 تنطبق	
العامة	 والرشوط	 االستثناءات	 أن	 حني	 يف	 وثيقتك،	
كما	 بك.	 الخاصة	 الوثيقة	 كامل	 على	 تطبق	 سوف	
تشري	أيضاً	إىل	»ما	هو	غري	مغطى«	وما	ينطبق	عليه	
ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	 الوثيقة.	 هذه	 من	 قسم	 كل	
للمطالبات	 اتباعها	 يتعني	 اليت	 املحددة	 اإلجراءات	
واليت	تنطبق	على	فروع	معينة	من	الوثيقة،	من	أجل	

أّن	تكون	املطالبة	بالتعويض	مقبولة.

سن األهلية 
هذه	الوثيقة	متاحة	لألشخاص	الذين	ترتاوح	أعمارهم	
بني	70	سنة	أو	أقل.	فإذا	اخرتت	تغطية	سنويًة	لرحالت	
متعددة،	وبلغت	71	عاماً	خالل	مدة	التأمني،	فسوف	
الوثيقة.	 إلغاء	 أو	 إنتهاء	 تاريخ	 حىت	 التغطية	 تستمر	
يتم	تغطية	األطفال	اللذين	تقل	أعمارهم	عن	16سنه	
بنسبة	50%	من	قيمة	مبلغ	التأمني	للشخص	املؤمن	

عليه.	

مبلغ التحمل
سوف	تخضع	بعض	املطالبات	ملبلغ	التحمل	بموجب	
أقسام	الوثيقة.	وهذا	يعين	أنك	سوف	تكون	مسئوال	

عن	دفع	الجزء	األول	من	كل	مطالبة.

األّنشطة الخطرة/الرياضية 
أو	 خطرة	 أنشطة	 أيّ	 يف	 للمشاركة	 تخطط	 كنت	 إذا	
التحقق	من	أن	لديك	وثيقة	تغطي	 رياضية،	فالرجاء	

مثل	هذه	األنشطة.

الصحة
يتعلق	 بما	 وأحكاماً	 قيوداً	 الوثيقة	 هذه	 تتضمن	

أو	غري	 املسافرين	 بوجود	مشاكل	صحية	سابقة	لدى	
الرحلة	 إجراءات	حجز	 عليها	 تتوقف	 واليت	 املسافرين	
الرشوط	 قراءة	 يف	 بالتمعن	 ننصح	 لذا	 استمرارها.	 أو	

املتعلقة	بالصحة.

القانون واالختصاص القضائي
القانون	واالختصاص	 سوف	تخضع	وثيقتك	ألحكام	
العربية	 اإلمارات	 دولة	 املختصة	يف	 للمحاكم	 القضايئ	

املتحدة	يف	مكان	إصدار	هذه	الوثيقة.	

الحقائق الجوهرية
يجب	اإلفصاح	عن	كافة	الحقائق	الجوهرية	لنا.	حيث	
إطار	 يؤثر	على	حقوقك	يف	 القيام	بذلك	قد	 أّن	عدم	
هذه	الوثيقة.	والحقائق	الجوهرية	هي	بمثابة	معلومة	
من	املحتمل	أن	تؤثر	على	قبول	أو	تقدير	التأمني	من	

جانبنا.

مستند الوثيقة 
الوثيقة	بعناية.	نود	أن	نذكّرك	بأن	 الرجاء	قراءة	هذه	
التغطية	التأمينية	تتفاوت	من	وثيقة	إىل	أخرى،	ومن	

مؤّمن	إىل	آخر.

حدود الوثيقة 
معظم	األقسام	يف	وثيقتك	لها	حدود	على	املبلغ	الذي	
بعض	 أن	 كما	 القسم.	 ذلك	 بنود	 بموجب	 سندفعه	
املثال	 األقسام	لها	سقف	داخلي	محدد:	على	سبيل	
»األشياء	الثمينة«.	الرجاء	التحقق	من	وثيقتك	للتأكد	

من	أن	التغطية	تليب	احتياجاتك.

مطالبات الممتلكات
املمتلكات	 قيمة	 على	 بناًء	 املطالبات	 تسوية	هذه	 تتم	
ممتلكات	 رشاء	 لتكلفة	 وفقاً	 وليس	 خسارتها	 وقت	
إجراء	 تفاصيل	 بك	 الخاصة	 الوثيقة	 تبني	 جديدة.	
املطالبة،	 قبول	 يتم	 ليك	 اتباعها	 يجب	 اليت	 املطالبات	

يف	 الرشطة	 تقارير	 على	 الحصول	 متطلب	 خصوصاً	
غضون	24	ساعة.

المطالبات 
	جي.آي.جي.	مع	 ملكاتب	 املطالبات	 اإلبالغ	عن	 يجب	
بطاقة	 أو	 السفر	 تذكرة	 من	 ونسخة	 السفر،	 إثبات	
الصعود	تحتاج	يف	غضون	30	يوما	من	أي	حادث	أو	
مرض،	أو	إذا	مل	يكن	هناك	حادث	أو	مرض	يف	غضون	

30	يوما	من	نهاية	الرحلة.

العناية المعقولة 
نفسك،	 لحماية	 املعقولة	 العناية	 كل	 تبذل	 أن	 يجب	
وممتلكاتك	الخاصة	كما	لو	كنت	تسافر	دون	تأمني.

اتصل لالستفسار
إذا	كنت	ترغب	يف	الحصول	على	مزيد	من	املعلومات،	
أو	بحاجة	للتوضيح	بشأن	التغطية	التأمينية	املقدمة،	

فال	ترتدد	يف	االتصال	بنا.
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كلمة،	أو	عبارة	قد	تّم	إرفاقها	حيث	تحمل	معىن	 أيّ	
كافة	 يف	 املعىن	 نفس	 تحمل	 سوف	 فإنها	 محدداً،	

أقسام	هذه	الوثيقة.	

رياضات المغامرة 
الربية	 والرحالت	 املائية،	 و	 الشتوية	 الرياضات	 تعين	

مشياً	على	األقدام	ورحالت	الصيد.

األمتعة
الشخصية،	 واملمتلكات	 واملالبس	 الحقائب	 تعين	
تخصك	 اليت	 األشياء	 من	 وغريها	 الثمينة	 واألشياء	
واليت	 القانونية(،	 مسؤوليتك	 تحت	 تخضع	 اليت	 )أو	

تلبسها	أو	تستخدمها،	أو	تحملها	أثناء	أيّ	رحلة.

اإلصابة الجسدية 
يمكن	تحديدها	لحقت	بك	خالل	 بدنية	 إصابة	 تعين	
خالل	 و	 متوقعة،	 وغري	 مفاجئة	 بصورة	 التأمني	 مدة	
حادث	معني.	واإلصابة	الناتجة	عن	تعرضك	للعوامل	
الجوية	كالعواصف	واليت	ال	يمكن	تجنبها	ستعترب	أيضاً	

إصابة	جسدية.

األطفال
يقصد	هنا،	األطفال	املعالني	من	قبل	الشخص	املؤمن	
ترتاوح	 الذين	 و	 كامل	 بدوام	 يعملون	 ال	 الذين	 عليه،	

أعمارهم	بني	3	شهور	و	16	سنة.

األقارب من الدرجة األولى
يعين	األم،	األب،	األخت،	األخ،	الزوجة،	الزوج،	االبنة،	

االبن.

إلغاء/اختصار الرحلة
إىل	 الفورية	 بالعودة	 السفر	 رحلة	 عن	 التخلي	 تعين	
مزنلك،	أو	بدخول	إحدى	املستشفيات	يف	الخارج	ملدة	

تزيد	على	48	ساعة	بغرض	العالج.

العائلة
عدد	 و	 )املعيل(	 زوجك/زوجتك	 أنت،	 تعين	 العائلة	
الفاميلي	 تغطية	خطة	 إن	 أطفالك.	 من	 غري	محدود	

تشمل	جميع	أنحاء	العامل	و	الحد	للعائلة	الواحدة.	

مجلس التعاون الخليجي
يعين	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	وهي	البحرين،	
السعودية	 العربية	 اململكة	 قطر،	 ُعمان،	 الكويت،	

واإلمارات	العربية	املتحدة.

الوطن/بلد اإلقامة
التعاون	 دول	مجلس	 املعتاد	يف	 إقامتك	 مكان	 يعين	
إقامة	 لديك	 أو	 فيها	 مواطنا	 تكون	 واليت	 الخليجي	

سارية	املفعول	اعتباراً	من	تاريخ	رحلتك	للخارج.

المرض 
يعين	أيّ	تغيري	مفاجئ	وغري	متوقع	من	الناحية	الصحية	
ومصدق	عليه	من	قبل	طبيب	ممارس،	بشكل	يحول	

دون	استمرارك	يف	الرحلة	بصورة	طبيعية.

فقدان طرف 
تعين	فقدان	تام	ودائم	عن	طريق	قطع	كامل	اليد،	أو	
كامل	القدم،	بشكل	يمنع	من	استخدام	اليد	او	القدم	

كليا.

فقدان البصر 
قابليته	 عدم	 أو	 كلي،	 بشكل	 البرص	 فقدان	 تعين	

للشفاء	يف	إحدى	العينني	أو	كلتيهما.

حالة طبية 
تعين	أيّ	داء	أو	مرض	أو	إصابة.

طبيب ممارس
تعين	عضّو	مسجل	ومخّول	بمزاولة	مهنة	الطب	وال	
أيّ	 وال	 أنت	 ال	 أو	معرفة	شخصية،	 به	عالقة	 تربطك	

شخص	ممن	تسافر	معهم.

مدة التأمين 
ستبدأ	تغطية	الوثيقة	من	تاريخ	بدأ	التغطية	املذكور	يف	

جدول	الوثيقة.

ستقدم	هذه	الوثيقة	التغطية	للرحالت	املؤمنة	كالتايل:	

املحجوزة	بعد؛ 	.1

اليت	تبدأ	بعد؛ 	.2

	تاريخ	بدأ	التغطية	املذكورة	يف	جدول	الوثيقة	حىت	)أ(	
املؤمنه	 املؤمن	عليه	من	رحلته	 تاريخ	رجوع	الشخص	
أو	)ب(	تاريخ	اإلنتهاء	املذكور	يف	جدول	الوثيقة	و	أيّهما	

يحّل	أوال.

اإلنتهاء	 أو	 اإللغاء	 تاريخ	 حىت	 الوثيقة	 هذه	 سترسي	
املؤمن	 تاريخ	رجوع	الشخص	 أو	 الجدول،	 املذكورة	يف	

عليه	من	رحلته	املؤمنه،	و	أيهما	يحل	أواًل.

لرحلة	 محدودة	 واحدة	 رحلة	 تغطي	 اليت	 الوثيقة	
واحدة	مكونة	من	أول	مغادرة	واحد	انطالقا	من	بلد	
اإلقامة،	وأول	عودة	إىل	بلد	اإلقامة.	التأمني	غري	قابل	
للتطبيق	بعد	أن	عاد	املؤمن	له	إىل	نفس	بلد	اإلقامة	

بعد	بدء	فرتة	الوثيقة.	

متعددة،	 سفر	 لوجهات	 السنوية	 التأمينية	 للتغطية	
املؤمن	 الشخص	 رجوع	 مع	 التغطية	 إنتهاء	 فسيتم	
عليه	إىل	نقطة	اإلقالع	وستبدأ	مع	بدأ	رحلته	القادمه.

رحلة	 لوثائق	 يوماً	 	92 رحلة	هي	 ألي	 فرتة	 أقىص	 إن	
السفرة	الواحدة	و	62	يوماً	للتغطية	التأمينية	السنوية	

لوجهات	سفر	متعددة.	

ال	يمكن	إلغاء	الوثيقة	بعد	تاريخ	بدأ	التغطية.

العجز الكلي الدائم 
هو	العجز	الذي	يفقد	فيه	األمل	بالتحسن	و	أن	يستمر	
أيّ	 تويل	 من	 ويمنعك	 متواصلة	 واحدة	 سنة	 لفرتة	

وظيفة،	أو	أي	نوع	من	عمل	بديل	للكسب.	

األموال الشخصية 
العمالت	 أوراق	 ومختلف	 املرصفية،	 األوراق	 تعين	
وشيكات	 حالياً،	 املستخدمة	 املعدنية	 والنقود	
الحواالت	 أو	 أنواعها،	 بكافة	 والشيكات	 املسافرين	
املدفوعة	 والكوبونات	 الدفع،	 أوامر	 و	 الربيدية،	
تذاكر	 و	 السفر،	 تذاكر	 أو	 الرشاء،	 قسائم	 أو	 مسبقاً،	
واألغراض	 واألنشطة،	 للفعاليات	 املسبقة	 الحجز	
االئتمان	 وبطاقات	 الهاتف،	 وبطاقات	 الرتفيهية،	

املحولة	ألغراض	خاصة.

الحاالت الصحية الموجودة مسبقًا 
تعين

مضاعفات	 	 أيّ	 )أو	 متكررة	 صحية	 حالة	 استمرار	
مبارشة(	 بصورة	 الحالة	 تلك	 إليها	 تنسب	 صحية	
ممارس	 طبيب	 جانب	 من	 منها	 التحقيق	 تّم	

)سواء	تم	تشخيصها	أم	ال(	و	/	أو	

ال	 	 متكررة	 بسيط	 مرض	 )بخالف	 صحية	 حالة	
عولجت	 أو	 دواء	 رصف	 تم	 منه(	 الشفاء	 يمكن	
يوماً	 	90 الـ	 فرتة	 خالل	 ممارس	 طبيب	 يد	 على	
السابقة	مبارشة	لتاريخ	طلب	الحصول	على	هذا	

التأمني.

النقل العام
هو	أيّ	طائرة	تم	إشهار	ترخيصها،	أو	سفينة،	أو	قطار	

أو	حافلة	تحجز	للسفر	عليها.

3. معلومات هامة
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رحالت السفاري
زيارة	نزهة	إىل	منطقة	سياحية	تجارية	ملراقبة	الحيوانات	
قبل	 من	 مغطية	 رحلة	 من	 كجزء	 الطبيعية	 بيئتها	 يف	
هذه	الوثيقة.هذه	الوثيقة	ال	تغطي	الصيد،	واألنشطة	

املهنية	والرياضية.

الجدول
يعين	صفحة	إثبات	الصالحية	القانونية	املرفقة	بوثيقة	
املؤمن	 األشخاص	 أسماء	 تحدد	 واليت	 هذه	 السفر	
نوع	 السفر،	 منطقة	 عليهم(،	 )أنت/املؤمن	 عليهم	
الوثيقة،	مدة	التأمني	وأي	رشوط	وبنود	خاصة	أخرى.

المعيل ) الزوج/الزوجة( 
أو	 الزوج	 فيعين	 الوثيقة،	 يف	 إستخدامه	 يتم	 أينما	
بالشخص	املؤمن	عليه	 الزوجة	املزتوج/املزتوجة	رشعياً	

والذين	ترتاوح	أعمارهم	من	18	إىل	69	سنة.

الرحالت البرية مشيا على األقدام
معدات	 بدون	 طويلة	 مسافات	 رحلة	 يف	 الذهاب	
وسريا	على	األقدام	فقط	كنشاط	أو	مغامرة	جزء	من	
عالقة	 ال	 ولكن	 الوثيقة،	 قبل	هذه	 مغطية	من	 رحلة	

يأي	نشاط	مهين	أو	ريايض.	

ومل	يتم	تغطية:	

البعثات	اليت	تتجاوز	سبعة	أيام 	.1

امليش	ملسافات	طويلة	بمساعدة	معدات	مصممة	 	.2
لرحالت	طويلة

تسلق	الصخور 	.3

تسلق	الجبال 	.4

الرحلة
رحلة	 أو	 للرتفية	 رحلة	 أو	 عطلة،	 بأي	 قيامك	 يعين	

كما	 تغطيتها	 تتم	 اليت	 املناطق	 داخل	 أو	جولة	 بحرية	
هو	مبني	يف	الجدول،	واليت	تبدأ	وتنتهي	يف	بلد	اإلقامة	
خالل	فرتة	التأمني.	يستثىن	من	ذلك	رحالت	الوجهة	

الواحدة	)دون	عودة(.	

أيّ	رحلة	تتّم	داخل	بلد	اإلقامة	على	وجه	التحديد	غري	
مؤّمن	عليها.	

فإن	 متعددة،	 لرحالت	 سنوية	 تغطية	 اختيار	 تم	 إذا	
تكون	 لن	 يوما	 	62 تتجاوز	 النوع	 هذا	 من	 رحلة	 أي	

مشمولة	بالتأمني.	

األخرى،	 عن	 منفصل	 تأمني	 ذات	 رحلة	 كل	 تعترب	
وتخضع	للرشوط،	التعريفات	واالستثناءات	واألحكام	

الواردة	يف	الوثيقة.

 مهمل
	يمكنك	من	رؤية	أو	منع	

ٍ
تعين	عندما	ال	تكون	يف	وضع

التدخل	غري	املرصح	به	ملمتلكاتك	الخاصة.

األشياء الثمينة 
تعين	التحف	واملجوهرات	والذهب	والفضة	واملعادن	
الثمينة،	أو	األحجار	الكريمة	أو	شبه	الكريمة،	والساعات	
وأفالم	 الفيديو،	 وكامريات	 التصوير	 وآالت	 والفراء	
والالسلكية	 السلكية	 االتصاالت	 ومعدات	 الفيديو،	
الفيديو	 وأقراص	 املدمجة	 األقراص	 ذلك	 يف	 )بما	
الكاسيت،	 وأرشطة	 واألفالم	 واألرشطة	 الرقمية	
والهواتف	 الرأس(،	 سماعات	 و	 الطابعات	 وأرشطة	
بها،	 املرتبطة	 واملعدات	 الكمبيوتر	 وألعاب	 املحمولة	

والتلسكوبات،	واملجهر.

الرياضات المائية 
املراكب	 ورحالت	 األسماك،	 صيد	 رحالت	 تعين	
الرشاعية،	واإلبحار	)الشواطئ	واملياه	اإلقليمية	فقط(،	
بمراكب	 واإلبحار	 املاء،	 على	 والزتلج	 األمواج،	 وركوب	

الزتلج	الرشاعي	اليت	تعتمد	على	الرياح	و	الغوص.

مالحظات:	

السباحة	و/أو	الغطس	تحت	سطح	املياه	ألغراض	 	.1
دون	 الوثيقة	 تغطيه	 عادًيا	 نشاًطا	 يعترب	 ترفيهية	
تعريف	 تحت	 تندرج	 ال	 وبالتايل	 إضايف،	 قسط	

الرياضات	املائية.	

تم	تعريف	املياه	الساحلية	يف	حدود	5	أميال	من	 	.2
الساحل.

نحن/والضمائر العائدة لجمع المتكلم
ش.م.ب.	 )الخليج(	 للتأمني	 الخليج	 مجموعة	 تعين	

)م(

الرياضات الشتوية
الثلج،	 على	 الزتلج	 يف	 الضاحية	 سباق	 رياضة	 تعين	
الزتلج	 الزتلج(،	 يف	 رسعة	 )ال	 الجليد	 على	 والزتحلق	
الزتحلق،	 لوحة	 باستخدام	 الزتلج	 لوحة	واحدة،	 على	
الزحافة،	الركمجة	أو	الزتحلق	على	الثلج،	التجوال	على	
الثلوج	باستخدام	حذاء	الثلج،	الزتلج	الحر	على	الثلج،	

استخدام	الزالجات	اآللية	كراكب	فقط.

أنت/لك/المؤمن عليهم
يعين	كل	شخص	يسافر	يف	رحلة	والذي	يظهر	اسمه	
يف	جدول	وثيقة	التأمني	برشط	أن	على	األقل	سخص	

واحد	عمره	يزيد	عن	18	سنة.
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اإلجراء )أ(

الحاالت	اليت	تتطلب	مساعدة	فورية

أي	نوع	من	الحاالت	؟

إذا	كنت	يف	حاجة	إىل:	

القسم	أ	-	مصاريف	العالج	يف	الحاالت	الطارئة 	

القسم	ب	-	عالج	األسنان	يف	الحاالت	الطارئة 	

القسم	ت	-	النقل	الطيب 	

القسم	ث	-	إعادة	األشخاص	املؤّمن	 	
	 عليهم	

القسم	ج	-	تغطية	مصاريف	إعادة	الرفات	 	

وفاة	شخص	 	 بسبب	 املبكرة	 العودة	 	- ح	 القسم	
قريب

بعد	 	 األوىل	 الدرجة	 األقارب	من	 زيارة	 	- خ	 القسم	
حدوث	الوفاة	

القسم	د	-	اإلسعافات	األولية	و/أو	اإلنقاذ	 	

القسم	ذ	-	املسؤولية	الشخصية 	

طلب	 	 حالة	 يف	 القانونية	 املساعدة	 	- ر	 القسم	
التعويض	

القسم	ز	-	كفالة	مالية	كسلفة	)مسرتدة( 	

يتعني	عليك	أو	على	أي	شخص	مخول	بالترصف	نيابة	
إىل	 يؤدي	 ما	 عليه	 يرتتب	 حدث	 أي	 وقوع	 فور	 عنك	
أقرب	وقت	ممكن	 اإلنذار	يف	 بمركز	 االتصال	 املطالبة،	
وتوجيهاً	 منا،	 مسبقة	 موافقة	 على	 للحصول	 وذلك	

لإلجراءات	اليت	يتعنّي	إتباعها.

اتصل بجي.آي.جي. الخليج:
للحاالت الطارئة

4003 429 4 971+

24	ساعة	يف	اليوم،	7	أيام	يف	األسبوع.

ال	يمكن	منح	املنافع	إال	بناًء	على	موافقة	مسبقة	من	
جي.آي.جي.	الخليج

أو راسلنا على البريد اإللكتروني التالي:
medex.travel@gig-gulf.com

للحاالت الغري طارئة )إعادة السداد( 

اإلمارات العربية املتحدة
292 800

البحرين
1060 8000

قطر
2924 800

ُعمان
70292 800

اململكة العربية السعودية
0282 478 11 966+

خالل	ساعات	العمل	االعتيادية.

أو راسلنا على البريد اإللكتروني التالي:
medex.travel@gig-gulf.com

5. شروط هامة تتعلق بالصحة

من	رشوط	هذه	الوثيقة	أنه	لن	تتم	تغطية	أي	رحلة	إذا	
حدث	ما	يلي	وقت	رشاء	هذه	الوثيقة:

أنت	أو	أيّ	شخص	من	املعتمدين	يف	برامج	الرحلة	 	.1
قد	تلقوا	تحذيراً	طبياً	نهائياً.	

أنت	أو	أيّ	شخص	من	املعتمدين	يف	برامج	الرحلة	 	.2
بالحاجة	 علم	 على	 أو	 ألجل،	 انتظار	 قائمة	 على	

لدخول	مستشفى،	أو	عيادة،	أو	دار	للتمريض.

أو	سوف	 الطبيب،	 لنصيحة	 مخالفاً	 إذا	سافرت	 	.3
قمت	 قد	 كنت	 طبيب	 لنصيحة	 مخالفاً	 تسافر	

بإستشارته/إستشارتها.	

مشورة	 على	 الحصول	 بقصد	 مسافراً	 كنت	 إذا	 	.4
طبية	خارج	بلد	اإلقامة.	

يف	 املعتمدين	 من	 شخص	 أيّ	 أو	 أنِت،	 كنت	 إذا	 	.5
برنامج	الرحلة	من	املتوقع	لها	أن	تلد	قبل	أو	أثناء،	

أو	يف	غضون	شهرين	من	الرحلة.	

يمكن	 باحتمال	ظهور	حاالت	 إذا	كنت	على	علم	 	.6
بالتعويض	 املطالبة	 نشوء	 إىل	 تؤدي	 و	 توقعها	

بموجب	هذه	الوثيقة.

الرشوط	 بهذه	 االلزتام	 على	 قادراً	 تكون	 أن	 يجب	
مل	 ما	 و	 الوثيقة.	 بموجب	 الكاملة	 الحماية	 لتستحق	
تكن	قد	أعطيت	موافقتنا	الخطية	مسبقاً،	فلن	تكون	

مشموال	بالتغطية	يف	األقسام	التالية:	

مصاريف	العالج	يف	الحاالت	الطارئةالقسم أ:

عالج	األسنان	يف	الحاالت	الطارئةالقسم ب:

نقل	الحاالت	الطارئة	للعالجالقسم ت:

إعادة	األشخاص	املؤّمن	عليهمالقسم ث:

تغطية	مصاريف	إعادة	الرفاتالقسم ج:

املصاريف	املرتتبة	عن		العودة	املبكرة	بعد	القسم ح:
وفاة	شخص	قريب

بعد	القسم خ: األوىل	 الدرجة	 من	 األقارب	 زيارة	
حدوث	الوفاة	

أو	القسم د: و/	 األولية	 اإلسعافات	 مصاريف	
اإلنقاذ

إلغاء	أو	اختصار	الرحلةالقسم ذ:

الحوادث	الشخصيةالقسم ر:

6. ما يتوجب القيام به عند المطالبة
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ينبغي	عليك	ذكر	ما	يلي:

اسم	العائلة	واالسم	األول	الخاص	بك؛	 	

رشكة	التأمني	)مجموعة	الخليج	للتأمني	)الخليج(	 	
ش.م.ب.	)م((	وكذلك	رقم	وثيقة	التأمني	ومدة	

التأمني؛	

تاريخ	دخول	البلد	الذي	تقوم	بزيارته؛	 	

تّم	 	 الذي	 الطيب	 املركز	 هاتف	 ورقم	 وعنوان	 اسم	
إدخال	الشخص	املؤّمن	عليه؛	

اسم	وعنوان	الطبيب	املسئول	عن	عالج	الشخص	 	
املؤّمن	عليه؛

وصفاً	موجًزا	للمشاكل	اليت	تواجهها.	 	

يتمتع	الخبري	الطيب	املعني	من	قبلنا	بحرية	الوصول	إىل	
لتقييم	صالحية	 املؤمن	عليه	وملفه	الطيب	 الشخص	

املطالبة.

الوطن،	ستكون	 أو	اإلعادة	إىل	 النقل	الطيب	 يف	حالة	
رحلة	 أو	 القطار	 اإلسعاف،	 هي	 املواصالت	 وسيلة	
جوية	محددة	املوعد.	ويقترص	النقل	باإلسعاف	الجوي	
على	عمليات	النقل	فيما	بني	القارات	وعلى	الحاالت	
الحرجة	اليت	يتعذر	نقلها	بأي	وسيلة	من	وسائل	النقل	

املذكورة	أعاله.	

على	كل	حال	اننا	وباإلتفاق	مع	الطبيب	املعالج	فإننا	
سنختار	وسيلة	النقل	املناسبه.

تتطلب	 اليت	 الجسدية	 اإلصابة	 أو	 املرض	 حالة	 يف	
املؤمن	 الشخص	 املستشفى،	يجب	على	 إىل	 اإلدخال	
إبالغنا	يف	غضون	48  ينوب	عنه	 أو	أي	شخص	 عليه	

ساعة	من	وقت	حدوث	ذلك.

وطنه،	 إىل	 عليه	 املؤمن	 الشخص	 إعادة	 نتوىل	 عندما	
فيجب	أن	يلزتم	الشخص	املؤمن	عليه	بإعادة	التذكرة	

أو	مبلغ	التذكرة	إلينا.

الشخص	 على	 يجب	 مطالبة،	 أي	 حدوث	 بمجرد	
املؤمن	عليه	بذل	كل	جهد	للحد	من/أو	وقف	عواقبها.

يتم	 مل	 وجيه	 سبب	 أليّ	 أو	 الطارئة،	 الحاالت	 يف	 إنه	
االتصال	بجي.آي.جي.	الخليج	للحصول	على	موافقة	
مسبقة،	فإن	املطالبة	بالتعويض	تظل	خاضعة	لرشوط	
أْن	 يجب	 الحاالت،	 هذه	 مثل	 يف	 و	 الوثيقة.	 وأحكام	
املألوف،	 وحسب	 معقولة	 العالج	 مصاريف	 تكون	
الخ(	يجب	 الطيب،	والفواتري،	 )التقرير	 املستندات	 وكل	
عليها	 للموافقة	 الخليج	 جي.آي.جي.	 إىل	 ُتحال	 أْن	
االعتبار	 بعني	 أي	مطالبة	 تؤخذ	 لن	 وقبولها.	وسوف	
ما	مل	يتم	االتصال	بجي.آي.جي.	الخليج	يف	غضون	30 

يوماً	من	تاريخ	وقوع	الحادثة	أو	املرض.

اإلجراء )ب(

ال	 موعد	 يف	 السفر	 متاعب	 مطالبات	 تقديم	 يجب	
يتجاوز	30	يوما	من	نهاية	الرحلة.

أيّ	نوع	من	الحاالت؟	

القسم	ل	-	إلغاء	أو	اختصار	الرحلة 	

القسم	ن	-	تأخر	املغادرة 	

القسم	ه	-	تأخر	األمتعة 	

القسم	ك	-	األمتعة	واألموال	الشخصية 	

القسم	ف	-	فقدان	جواز	السفر 	

القسم	و	-	الحوادث	الشخصية	 	

القسم	ي	-	املطالبات	الناجمه	عن	االرهاب	)إذا	تم	 	
رشاء	هذا	التمديد(

اتصل بفروع جي.آي.جي.:
اإلمارات العربية املتحدة

292 800

البحرين
1060 8000

قطر
2924 800

ُعمان
70292 800

السعودية
0282 478 11 966+

خالل	ساعات	العمل	االعتيادية.	

أجل	 من	 الصلة	 ذات	 األقسام	 إىل	 الرجوع	 يرجى	
يجب	 ما	 حول	 التفاصيل	 من	 مزيد	 على	 الحصول	
عمله	يف	حالة	املطالبة	أو	أرسال	بريد	األلكرتوىن	على:	

travel.claims@gig-gulf.com
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7. تغطيات

القسم أ - مصاريف العالج 
يف الحاالت الطارئة

ما تتّم تغطيته 
واألدوية،	 العالج،	 مصاريف	 دفع	 نتوىل	 سوف	
يف	 طبية	 وصفة	 على	 بناًء	 تكبدتها	 اليت	 واملستشفي	
أثناء	 طبية	 لحالة	 نتيجة	 تنشأ	 اليت	 العاجلة	 الحاالت	
من	 اإلسعاف	 مصاريف	 جانب	 إىل	 وذلك	 الرحلة،	
مكان	وقوع	الحادث	أو	املرض	حىت	الوصول	إىل	أقرب	

مركز	طيب	ولكن	ليس	ألي	حالة	مرتبطة	باألسنان.

وسندفع	أيًضا	تكاليف	متابعة	العالج	الرضوري	للمرىض	
خارج	املستشفى	بعد	تلقي	العالج	يف	املستشفى،	ملدة	

أقصاها	30	يوماً	من	تاريخ	الخروج	من	املستشفى.

)وباء/جائحة(	يف	 باي	مرض	معدي	 يف	حالة	االصابة	
,	سوف	 الرحلة	 منه	 الذي	نشأت	 لبلد	 بلد	خالفا	 اي	

نقوم	بدفع	مصاريف	الطوارئ	الطبية.	

ايضا	 سنقوم	 	, ايجايب	 فحص	 او	 لتشخيص	 الحقاً	
بدفع	اي	نفقات	مرتتبة	للحجر	الصحي	،	بحد	اقىص	
100	دوالر	امرييك	لليوم	الواحد	و	ملدة	اقصاها	15	يوماً	،	

يف	بلد	خالفاً	للبلد	الذي	نشأت	فيها	الرحلة.

تكاليف	 و	 معقولة	 مبالغ	 اية	 بدفع	 نقوم	 سوف	 كما	
يف	 عودتك	 رحلة	 تغيري	 او	 لتعديل	 تتكبدها	 اضافية	
حال	تم	تشخيصك	ايجابيا	الي	مرض	معدي	و	مل	يكن	
ارض	 اىل	 فعليا	 املحجوزة	 رحلتك	 اخذ	 باستطاعتك	

الوطن.

كم سندفع؟
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحة	2	كما	هو	

موضح	يف	جدول	الوثيقة.

مبلغ التحمل
هو	 التغطية	 بهذه	 يتعلق	 فيما	 املطبق	 التحمل	 مبلغ	

30	دوالراً	أمريكياً	لكل	مطالبة	عن	كل	شخص	مؤمن	
100	دوالر	أمرييك	لخطة	 ترافل	سمارت	و	 عليه	لخطة	
ترافل	فاميلي	و	خطة	ترافل	شنغن	للمطالبة	الواحدة	

لكل	شخص	مؤمن	عليه.

القسم ب - عالج األسنان 
يف الحاالت الطارئة

ما تتّم تغطيته 
اليت	 األدوية	 وقيمة	 الطيب،	 العالج	 سندفع	مصاريف	
الطارئة	 الحالة	 أمل	 من	 التخفيف	 أجل	 من	 تكبدتها	
بغض	النظر	عن	السبب،	بناًء	على	وصفة	طبية.	ولكن	

برشط	أن	ال	يكون	األمل	موجوداً	مسبقاً.

كم سندفع؟
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحة	2	كما	هو	

موضح	يف	جدول	الوثيقة.

مبلغ التحمل
هو	 التغطية	 بهذه	 يتعلق	 فيما	 املطبق	 التحمل	 مبلغ	
30	دوالراً	أمريكياً	لكل	مطالبة	عن	كل	شخص	مؤمن	
100	دوالر	أمرييك	لخطة	 ترافل	سمارت	و	 عليه	لخطة	
ترافل	فاميلي	و	خطة	ترافل	شنغن	للمطالبة	الواحدة	

لكل	شخص	مؤمن	عليه.

القسم ت - نقل الحاالت الطارئة للعالج

ما تتّم تغطيته
لتلقي	 نقلك	 مصاريف	 وتحمل	 برتتيب	 نتكّفل	 نحن	

العالج	حسبما	تتطلبه	حالتك:

مع	 للتعامل	 تجهزياً	 األفضل	 املستشفى	 إىل	 أ.	
حالتك؛	

اىل	املستشفى	األقرب	إىل	بلد	اإلقامة؛	 ب.	

يف	بلد	إقامتك. ج.	

نحن	 نكون	 فسوف	 )ب(،	 و	 )أ(	 القرار	 اتخذ	 إذا	
يف	 لك	 غرفة	 حجز	 عن	 النقل،	 تنفيذ	 قبل	 املسئولني	

املستشفى	الذي	سيتم	تحويلك	إليه.	

كم سندفع؟
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحة	2	كما

هو	موضح	يف	جدول	الوثيقة.

القسم ث - إعادة األشخاص املؤّمن عليهم

املذكورة	 يف	حالة	إعادتك	إىل	الوطن	عماًل	باإلجراءات	
األشخاص	 إعادة	 عن	 الناجمة	 التكاليف	 فإّن	 أعاله،	
تكون	 معك	سوف	 املسافرين	 عليهم	 املؤّمن	 اآلخرين	
على	 ا	 جوًّ نقلهم	 يتم	 أن	 على	 بالتغطية،	 مشمولة	
الدرجة	السياحية	إىل	بلد	إقامتهم	ما	داموا	غري	قادرين	
على	العودة	إىل	ذلك	العنوان	بوسائل	النقل	املختارة	

يف	البداية	من	أجل	عودتهم	الطبيعية.

سوف	نتحّمل	مصاريف	اإلعادة	إىل	الوطن	بعد	خصم	
العودة	 رحلة	 أكانت	 سواٌء	 للعودة	 العادية	 التكاليف	
جواً،	أم	بحراً	فإنه	يجب	على	الشخص	املؤّمن	عليه	أن	

يعيد	إلينا	تذكرة	العودة	أو	قيمتها	املسرتدة.

قسم ج - تغطية مصاريف إعادة الرفات 

ما تتّم تغطيته 
سوف	نتوىل	كافة	اإلجراءات	املطلوبة	محلياً،	والسداد	
مكان	 إىل	 الجثة	 نقل	 ذلك	 يف	 بما	 للتكاليف	 الفوري	

الدفن	يف	بلد	اإلقامة	أو	بلد	الجنسية.	

و	 الجثة	 إلعداد	 الترشيح	 عملية	 تكلفة	 وسندفع	
ذلك	 يشمل	 لن	 ولكن	 لنقلها،	 الرضوري	 التابوت	

مصاريف	الجنازة	و	الدفن.

القسم ح - املصاريف املرتتبة عن 
العودة السابقة ألوانها بسبب 

وفاة قريب من الدرجة األوىل

ما تتّم تغطيته
سندفع	التكلفة	اإلضافية	اليت	تتحملها	نتيجة	العودة	
جواً	إىل	الوطن	على	الدرجة	السياحية	يف	حالة	الوفاة	
ال	 عندما	 وذلك	 لك،	 لقريب	 املتوقعة	 وغري	 املفاجئة	
الوقت	 يف	 إقامتك	 بلد	 إىل	 العودة	 على	 قادراً	 تكون	
النقل	 بواسطة	وسيلة	 الجنازة	 للمشاركة	يف	 املناسب	

املرتبة	يف	البداية	للعودة	العادية.

القسم خ - زيارة قريب من الدرجة األوىل 

ما تتّم تغطيته 
حيث	أّن	حالة	الشخص	املؤّمن	عليه	الذي	عاىن	من	
العودة	 دون	 يحول	 أو	 يسمح،	 ال	 مرض	 أو	 إصابة،	
أحد	 يف	 إقامته/ها	 أّن	 وحيث	 الوطن،	 إىل	 الفورية	
املستشفيات	املحلية	يجب	أن	تتجاوز	سبعة	أيام،	فإنه	
يجب	علينا	توفري	تذكرة	رجوع	تمكن	قريب	من	الدرجة	
مثل	هذه	 جانبه/ها.	 إىل	 يكون	 أن	 له/لها	من	 األوىل	
الشخص	 تطبيقها	كذلك	يف	حال	وفاة	 يتم	 التغطية	
بلد	 )غري	 فيه	 يكون/تكون	 الذي	 البلد	 عليه	يف	 املؤّمن	

اإلقامة(.

القسم د - مصاريف اإلسعافات 
األولية و/أو اإلنقاذ 

ما تتّم تغطيته 
األولية	 تكاليف	اإلسعافات	 إعادة	سداد	 نتوىل	 سوف	
واإلنقاذ	يف	عرض	البحر	و/أو	يف	األماكن	املغطاة	واليت	
قامت	بها	الهيئات	الرسمية	إلنقاذ	حياة،	أو	السالمة	

البدنية	للشخص	املؤّمن	عليه.	
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الشروط الخاصة 
تنطبق	هذه	التغطية	فقط	إذا	تم	رشاء	تغطية	رياضات	
يف	 التغطية	 وظهور	 اإلضايف	 القسط	 ودفع	 املغامرة	

جدول	الوثيقة

ما ال تتّم تغطيته يف األقسام أ، ب، ت، ث، ج، ح، 
خ، د 

أو  عالج،  أيّ  تكبدها عن  تم  اليت  املصاريف  أ. 
إعادة إىل الوطن و اليت مل يتم إخطار وموافقة 
جي.آي.جي. الخليج بشأنها كما هو ميبّ يف 

اإلجراءات املذكورة يف الصفحتني ١٠ و ١١.

املكاملات  بخالف  الهاتفية،  املكاملات  تكاليف  ب. 
إلخطارهم  الخليج  جي.آي.جي.  إىل  املجراة 
باملشكلة واليت يمكن تقديم إيصال عنها، أو 
أية أدلة أخرى تشري إىل أّن املكاملة قد أجريت 
جرى  الذي  الهاتف  ورقم  تكلفتها  بالفعل، 

االتصال له. 

ذلك  يف  بما  الجراحة،  أو  العالج  تكاليف  ج. 
مبارشة  تتصل  ال  اليت  اإلختبارية  الكشوفات 
استلزمت  واليت  املرض،  أو  البدنية  باإلصابة 

إدخالك إىل املستشفى.

أيّ شكل من أشكال العالج أو الجراحة اليت  د. 
الكشف  توىل  الذي  املمارس  الطبيب  رأي  يف 
ورأينا أيضاً ال يمكن تأجيلها إىل حني عودتك 

إىل وطنك. 

األدوية اليت من املعلوم وقت املغادرة رضورة  ه. 
بتناولها  االستمرار  أو  تناولها،  على  املواظبة 

خارج بلد إقامتك. 

العالج أو الخدمات اليت تقدمها دور النقاهة  و. 
أو الرعاية، أو أيّ مركز إلعادة التأهيل. 

أنّها تؤدي إىل دخول  إال  اضطرابات عاطفية  ز. 

املستشفى. 

بلد  إىل  عودتك  بعد  تتكبدها  مصاريف  أيّ  ح. 
اإلقامة.

نتيجة ملرض استوايئ  اليت تكبدتها  املصاريف  ط. 
حيث مل يتم االلزتام بالتطعيمات املوىص بها. 

املوعد،  الوطن بعد  العودة إىل  يقرارك بعدم  ي. 
العودة  بأّن  الخليج  جي.آي.جي.  ترى  فيما 

آمنة.

الصناعية، ومستحرضات  األطراف  مصاريف  ك. 
والعالج  التجميل،  وجراحات  التجميل، 

الطبيعي.

الطيب  والفحص  والكشف،  التحقيقات،  ل. 
الذي يعترب جزء من الطب الوقايئ. 

الحاالت املرضية املوجودة مسبقاً، وأي مرض  م. 
وفرتة  وتبعاته  بالحمل  مرتبطة  حادثة  او 

النقاهة أو االنتكاسات الصحية.

لدى  متطلب  اجباري  فحص  او  اختبار  اية  ن. 
رشكات الطريان و/او السلطات الحكومية و/

او سلطات املطار.

او  الحكومية  للسلطات  معارضاً  سافرت  اذا  س. 
النصائح الطبية.

القسم ذ - املسؤولية الشخصية 

ما تتّم تغطيته
سوف	نعّوضك	إىل	ما	يصل	إىل	الحد	املبني	أدناه	عن	
جميع	املبالغ	اليت	تصبح	ملزماً	قانونياً	بالتعويض	عنها	
خالل	مدة	التأمني	عن	أيّ	مطالبة،	أو	عن	سلسلة	من	
رئيسية	 أو	ألسباب	 حادثة	 أيّ	 عن	 الناشئة	 املطالبات	

وقعت	بشكل	عارض:	

اليت	 الوباء	 أو	 املرض،	 الوفاة،	 اإلصابة	الجسدية،	 أ.	
يتعرض	له	شخص	آخر	غري	الشخص	املؤّمن	عليه	
أو	أيّ	شخص	من	موظفيك	أو	قريب	من	الدرجة	

األوىل	أو	أيّ	فرد	من	أفراد	أرستك.

وليست	 تخص،	 ال	 ممتلكات	 تلف	 أو	 فقدان،	 	 ب.	
تحت	سيطرة	أو	تحت	سلطة	أيّ	شخص	مؤّمن	
من	 أيّ	 أو	 األوىل،	 الدرجة	 من	 قريب	 أو	 عليه،	
اآلخرين	 أفراد	أرستك	 فرد	من	 أيّ	 أو	 موظفيك،	
لقضاء	 مؤقتة	 إقامة	 املقيمني	 من	 أيّ	 بخالف	
)وليس	 باستعمالك	 يتعلق	 فيما	 ولكن	 عطلة،	
امللكية(	على	أن	يقع	ذلك	فقط	أثناء	فرتة	التأمني.

كم سندفع؟
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحة	2	كما	هو	

موضح	يف	جدول	الوثيقة.

الشروط الخاصة 
إشعاراً	خطياً	مع	 لنا	فوراً	 يتعنّي	عليك	أن	تقدم	 أ.	
شأنّه	 حادث،	من	 أيّ	 وقوع	 كاملة	عن	 تفاصيل	

أن	يؤدي	إىل	املطالبة	بالتعويض.

واألوامر،	 الخطابات،	 كل	 تقدم	 أن	 عليك	 يتعنّي	 ب.	
بمجرد	 املتخذة	 واإلجراءات	 واإلستدعاءات	

الحصول	عليها.	

أو	 مايل،	 دفع	 أو	 مسؤولية	 أيّ	 تقبل	 أال	 يجب	 ج.	
عرض	للدفع،	أو	وعد	بالدفع،	أو	التفاوض	يف	أيّ	

إدعاء	دون	موافقتنا	الخطية.

الدفاع	 بتويل	 رغبتنا،	 على	 بناًء	 مخولني،	 سنكون	 د.	
نيابة	ً	عنك	يف	مواجهة	أيّ	دعوى،	أو	تعويض،	أو	
أرضار،	أو	ضّد	الغري.	وسوف	يكون	لنا	الحرية	الكاملة	
يف	الترصف	إلجراء	أيّ	مفاوضات،	أو	إجراءات،	أو	
تسوية	أيّ	دعوى،	ويجب	عليك	أْن	تقدم	لنا	جميع	

املعلومات	الرضورية	واملساعدة	اليت	قد	نحتاجها.

يف	حال	وفاتك،	فستكون	هناك	حماية	بموجب	 ه.	
رشيطة	 القانوين	 ملمثليك/ممثلك	 التغطية	 هذه	
للرشوط	 خاضعاً	 التمثيل	 هذا	 مثل	 يكون	 أْن	

واألحكام	الواردة	يف	هذه	الوثيقة.

ما ال تتم تغطيته

بشكل  الناشئة  القانونية  التكاليف  أو  التعويض 
مبارش أو غري مبارش عن: 

املسؤولية اليت تضطلع بها بموجب اتفاقية،  أ. 
إال إذا كانت هذه املسؤولية قد ألحقت بغياب 

مثل تلك االتفاقية.

السعي وراء أي تجارة، عمل، مهنة أو وظيفة  ب. 
أو توريد السلع أو تقديم الخدمات. 

ملكية، حيازة أو استخدام املركبات، الطائرات  ج. 
أو املراكب. 

انتقال أي مرض أو فريوس ينتقل بالعدوى. د. 

)بخالف  املباين  أو  األرض  شغل  أو  امتالك  ه. 
قضاء  لغرض  مؤقتة  كإقامة  فقط  الشغل 

عطلة(.

الغرامات، الجزاءات  والتعويضات التأديبية. و. 

الوباء و/او الجائحة و/او االمراض املعدية ز. 

القسم ر - املساعدة القانونية 
يف حالة طلب التعويض

ما تتم تغطيته
الحل	 بإجراء	 الخاص	 بالقيام	على	حسابنا	 نتعهد	 إننا	
على	 الحصول	 بهدف	 القضائية	 اإلجراءات	 أو	 الودي	
نتيجة	 منه	 عانيت	 الذي	 املادي	 للرضر	 مايل	 تعويض	
لحادث	ينطوي	على	مسئولية	شخص	ال	يرتبط	بك	بأي	
حال	وليس	شخصاً	مؤمناً	عليه	بموجب	هذه	الوثيقة.
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كم سندفع ؟
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحة	2	كما	هو	

موضح	يف	جدول	الوثيقة.

شرط خاص
تلقاء	 من	 االمتناع	 عليك	 يجب	 الحاالت،	 جميع	 يف	
التشاور	 اتخاذ	أي	إجراءات	قانونية	دون	 نفسك	عن	
سوف	 الرشط	 بهذا	 اإلخالل	 حالة	 ويف	 معنا،	 املسبق	

تفقد	استحقاق	التغطية.

القسم ز - كفالة مالية كسلفة )مسرتدة(

ما تتّم تغطيته
إن	هذا	القسم	يطبق	فقط	على	خطة	ترافل	سمارت.	
سوف	نقدم	الكفالة	املالية	املطلوبة	من	قبل	السلطات	
القضائية	لضمان	اإلفراج	املؤقت	عن	الشخص	املؤّمن	
لكل	شخص	 أمرييك	 10.000دوالر	 إىل	 يصل	 ملبلغ	 عليه	
مؤّمن	عليه	وذلك	بسبب	ارتكابه	مخالفة،	أو	انتهاك	
للبلد	 متعمد	 غري	 بشكل	 واإلدارية	 القانونية	 األحكام	
الذي	يزوره.	ويتم	تقديم	املبلغ	الالزم	باعتباره	سلفه.	

الكفالة	اليت	دفعناها	 إلينا	مبلغ	 ترد	 يتعنّي	عليك	أن	
باعتبارها	سلفه	واجبة	السداد:	

أو	 	 الدعوى،	 إلغاء	 حالة	 يف	 اسرتجاعها	 يتم	 وحاملا	
التربئة	؛	أو

الذي	يصبح	 	 املحكمة	 قرار	 من	 يوماً	 	15 يف	غضون	
قابال	للتنفيذ	إذا	انتهت	العقوبة.	

من	 	 أشهر	 ثالثة	 غضون	 يف	 الحاالت،	 جميع	 ويف	
تاريخ	الدفع.	

القسم س - إلغاء أو اختصار الرحلة

ما تتّم تغطيته
ترافل	 خطة	 على	 فقط	 يطبق	 القسم	 هذا	 إن	
أمرييك	 5.000	دوالر	 إىل	 ما	يصل	 سمارت.سندفع	لك	
قابلة	 غري	 مبالغ	 أيّ	 عن	 عليه	 مؤّمن	 شخص	 لكل	
املستغلة	 غري	 واإلقامة	 السفر	 وتكاليف	 لالسرتداد،	
وغريها	من	الرسوم	مسبقة	الدفع،	واليت	قد	دفعتها،	

أو	تعاقدت	على	دفعها	إذا	تم:	

قبل	 	 تقليصها	 تم	 او	 بالكامل	 الغيت	 رحلتك	 	.1
اليت	 التالية	 الحوادث	 من	 أليّ	 كنتيجة	 إتمامها	

تحدث	خالل	مدة	التأمني:	

املرض	ألي	 أو	 الجسدية،	 أو	اإلصابة	 الوفاة،	 أ.	
من	ما	يلي:	

أنت	 	

أيّ	شخص	أنت	مسافر،	أو	رتبت	للسفر	 	
معه

لإلقامة	 	 معه	 رتبت	 قد	 شخص	 أيّ	
بصورة	مؤقتة	

أيّ	قريب	من	الدرجة	األوىل 	

ويجعله	 بمزنلك	 يحّل	 الذي	 العريض	 الرضر	 ب.	
قبل	 استدعائك	من	 أو	 للسكن،	 غري	صالح	
للرسقة	 مزنلك	 لتعرض	 للحضور	 الرشطة	
خالل	رحلتك،	أو	خالل	7	أيام	قبل	الرحلة.	

أيّ	 أو	 عليه،	 املؤّمن	 الشخص	 اختطاف	 ج.	
شخص	ينوي	الشخص	املؤّمن	السفر	معه،	

أو	هو	مسافر	معه.	

الشروط الخاصة 
طبية	 شهادة	 على	 الحصول	 عليك	 يجب	 أ.	

و	موافقة	مسبقة	من	 من	طبيب	ممارس،	
رضورة	 على	 للتأكيد	 الخليج	 جي.آي.جي.	
الرحلة	 اختصار	 قبل	 الوطن	 إىل	 العودة	

ألسباب	صحية.	

السفر،	 لوكيل	 الفوري	 باإلخطار	 أخفقت	 إذا	 ب.	
خدمة	 مقدمي	 أو	 السياحية،	 الرحالت	 منظمي	
الرحلة،	 إلغاء	 الرضوري	 من	 بأنّه	 النقل/اإلقامة	
فإن	مسؤوليتنا	سوف	تطّبق	على	رسوم	اإللغاء	
اليت	تقترص	على	عدم	بروز	إخفاق	يف	هذا	الصدد.	

جسمانية،	 إصابة	 بسبب	 رحلة	 بإلغاء	 قمت	 إذا	 ج.	
أو	حالة	طبية	فيتعنّي	عليك	تقديم	شهادة	طبية	
هذه	 أّن	 إىل	 بوضوح	 تشري	 ممارس	 طبيب	 من	
ولسبب	 للرضورة	 سفرك	 دون	 تحول	 اإلصابة	

معقول.	

ما ال تتم تغطيته 

غري  أو  مبارشة  بصورة  ناجمة  مطالبة  أيّ  أ. 
الرشوط  تطبيق  يف  إخفاقك  عن  مبارشة 

املتصلة بالصحة و املذكورة يف الصفحة 9.

غري  أو  مبارش،  بصورة  ناجمة  مطالبة  أيّ  ب. 
مبارش عن أنظمة ولوائح حكومية أو قانون، 
تأخري أو تعديل خط سري الرحلة، أو الفشل يف 
توفري أيّ جزء من الرحلة )بما يف ذلك الخطأ 
االفرتايض(  أو  املايل  الفشل  أو  اإلهمال،  أو 
أو من قبل مزود أيّ خدمة تشكل جزًءا من 
من  أو  السفر،  وكالء  من  وكذلك  الرحلة، 
تّم  الذين  السياحية  الجولة  مشّغلي  خالل 

حجز الرحلة من خاللهم.

أو  سفر،  جواز  على  الحصول  يف  اإلخفاق  ج. 
تأشرية الدخول املطلوبة. 

قبل  لديك  املعروفة  الظروف  و  املالبسات  د. 
الحجز للرحلة واليت كان من املتوقع أْن تؤدي 

إىل إلغاء أو اختصار للرحلة. 

القابلة  غري  املبالغ  أو  املغادرة،  مطار  رسوم  ه. 
أمرييك  دوالر   25٠ تتجاوز  اليت  لالسرتداد 

لفقدان الرحالت القصرية. 

أصدر  إذا  إال  املرض،  أو  الجسدية،  اإلصابة  و. 
بأّن هذه  تفيد  طبيب ممارس شهادة طبية 
رضورية  ألسباب  السفر  من  تمنعك  الحالة 

ومعقولة.

عن  الناجم  املرض  أو  الجسدية،  اإلصابة  ز. 
الحمل لألم حيث من املتوقع أن تلد قبل، أو 

أثناء أو يف غضون شهرين من الرحلة.

كنتيجة  السفر  حركة  تقييد  بسبب  االلغاء  ح. 
العاملية لوباء  مبارشة العالن منظمة الصحة 
و/او جائحة او اي الغاء ملسار الرحلة من قبل 

الناقل او الحكومة.

االلغاء عندما ال يكون هناك تشخيص ايجايب  ط. 
، و لكن عندما يطلب منك العزل الي سببا 

كان.

القسم ش - تأخر املغادرة 

ما تتّم تغطيته
حجزت	 قد	 اليت	 العامة	 النقل	 وسيلة	 إقالع	 كان	 إذا	
عليها		أي	رحلة	بما	يتطابق	مع	تعربف	الرحلة،	ضمن	
التعريفات.	قد	تأخرت	بما	ال	يقل	عن	6	ساعات	من	

الوقت	املحدد	للمغادرة	فإننا	سندفع:

100	دوالر	أمرييك	للمرحلة	األوىل	من	التأخري	أي	6  	.1
ساعات	كامعن	الوقت	املحدد	ُمسبقاً	للمغادرة	،	،	
و	100	دوالر	أمرييك	لكل	تأخري	6	ساعات	كاملة	بعد	
لكل	 أمرييك	 دوالر	 	500 مقداره	 أقىص	 بحد	 ذلك	

شخص	مؤّمن	عليه.
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ما	يصل	إىل	500	دوالر	أمرييك	لكل	شخص	مؤّمن	 	.2
من	 وغريها	 وإقامة	 سفر	 تكاليف	 	أليّ	 عليه	
لالسرتداد	 قابلة	 الغري	 مسبقاً	 املدفوعة	 الرسوم	
أو	 دفعتها،	 قد	 كنت	 واليت	 مستخدمة،	 وغري	
تعاقدت	على	دفعها	إذا	اخرتت	إلغاء	رحلتك	بعد	

انقضاء	6	ساعات	كحد	أدىن.	

شرط خاص 
يمكنك	املطالبة	بالتعويض	فقط	بموجب	البند	1	أو	2 

أعاله،	وليس	كالهما.

ما ال تتم تغطيته

وفق  السفر  إجراءات  إتمام  يف  إخفاقك  أ. 
جدول الرحلة الذي تم تزويدك به. 

وكيل  من  العقد  رشوط  تطبيق  يف  إخفاقك  ب. 
السفر، منظمي الرحالت، أو مزود النقل. 

مراقبة  تأخري  أو  صناعية  أعمال  أو  إرضاب  ج. 
الحركة الجوية الحالية أو علنا يف املوعد ويتم 

هذا التأمني من قبلك.

ذلك(  غري  أو  )مؤقتاً  الخدمة  من  السحب  د. 
لطائرة، أو سفينة بناء على توصية من هيئة 
هيئة  أيّ  أو  ميناء،  هيئة  أو  املدين،  الطريان 

مماثلة يف أيّ بلد. 

الوارد يف  الرحلة  تعريف  خارج  تقع  رحلة  أي  ه. 
التعريفات.

القسم ص - تأخر األمتعة 

ما تتّم تغطيته 
املالبس	 الستبدال	 الطوارئ	 حاالت	 يف	 لك	 سندفع	
كانت	 إذا	 الشخصية	 النظافة	 ومستلزمات	 واألدوية	
الرحلة	 خالل	 أو	 العبور،	 أثناء	 مؤقتاً	 مفقودة	 األمتعة	

الحصول	على	تقرير	بالخطأ	الحاصل	للممتلكات.	 أ.	

تقديم	إشعار	خطي	رسمي	من	املطالبة	بالتعويض	 ب.	
لرشكة	الطريان	يف	حدود	املهلة	الزمنية	الواردة	يف	

رشوط	النقل	)يرجى	االحتفاظ	بنسخة(.	

االحتفاظ	بجميع	تذاكر	السفر	وبطاقات	البيانات	 ج.	
بالتعويض	 املطالبة	 إجراء	 حالة	 يف	 لتقديمها	

بموجب	هذه	الوثيقة.	

االحتفاظ	بإيصاالت	السلع	املفقودة،	أو	املرسوقة،	 د.	
إلثبات	 تساعدك	 سوف	 وهذه	 التالفة	 أو	

مطالبتك.	

و/ بالخسارة	 املتعلقة	 املطالبات	 لجميع	 بالنسبة	
إبالغ	 عليك	 يجب	 األموال،	 و/أو	 األمتعة	 رسقة	 أو	
الرشطة	املحلية	يف	غضون	24	ساعة	من	اكتشاف	ذلك	

والحصول	على	تقرير	خطيّ	ُيفيد	ذلك.	

ما ال تتم تغطيته 

تركت  اليت  األمتعة الشخصية  أو تلف  قدان  أ. 
دون مراقبة ما مل يتم: تركها يف ُحجرة اإلقامة 
إيداعها  الرحلة.  الخاص بك خالل  و  املقفلة 
يف الصدوق املغلق أو منطقة األمتعة املغطاة 
و املغلقة أو مقصورة القفل املقفلة ملركبة آلية 
وبعد توّفر دليل ماديّ على الدخول القرسي 

أو الخلع. 

دون  املرتوك)ة(  املال  و/أو  الثمينة  األشياء  ب. 
رقابة يف أي وقت من األوقات )بما يف ذلك 
تواجد األشياء الثمينة و/أو املال داخل سيارة 
أو يف حراسة و ُعهدة الناقل( ما مل يتم إيداعها 
يف خزنة الفندق أو صندوق ودائع آمن أو يف 

مكان إقامتك املقفل.

أو  التأخري،  الناجمة عن  األرضار  أو  الفقدان،  ج. 
أو أيّ  الجمارك  الحجز من قبل  أو  املصادرة، 

سلطة أخرى. 

ترافل 
سمارت

)دوالر(

ترافل 
فاميلي

)دوالر(

األمتعة	الشخصية	
)بخالف	األشياء	
الثمينة	واالموال	

الشخصية(

5.0002.000

1.5001.500األشياءالثمينة

400400األموال	الشخصية

4	ساعات،	 اسرتجاعها	يف	غضون	 يتم	 ومل	 الخارج	 إىل	
رشيطة	الحصول	من	رشكة	الطريان	على	إيضاح	خطي	
يؤكد	عدم	العثور	على	األمتعة	يف	قاعة	الوصول	حني	

وصلت	من	رحلتك.	

كم سندفع؟
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحه	2	كما	هو	

موضح	يف	جدول	الوثيقة.

إذا	كان	فقدان	األمتعة	دائماً،	فسوف	يتم	خصم	املبلغ	
بالتعويض	 املطالبة	 القسم	من	 املدفوع	بموجب	هذا	
النهائية	اليت	تّم	دفعها	بموجب	أيّة	أقسام	أخرى	من	

الوثيقة	اليت	تغطي	األمتعة.

القسم ض - األمتعة واألموال الشخصية 

ما تتّم تغطيته
األمتعة	 يصيب	 تلف	 أو	 رسقة،	 أليّ	 تعويضاً	 سندفع	
املدفوع	مساوياً	 املبلغ	 و	سيكون	 التأمني.	 خالل	مدة	
خصم	 باالعتبار	 األخذ	 مع	 الحالية	 السوقية	 للقيمة	
بمحض	 نقوم،	 قد	 )أو	 واالستهالك	 االستعمال،	
اختيارنا،	باستبدال،	إعادة،	أو	إصالح	األمتعة	املترضرة(.	
األرضار	 أو	 املرسوق،	 املال	 قيمة	 أيضا	 أننا	سندفع	 كما	

الشخصية	اليت	حدثت	خالل	مدة	التأمني.

كم سندفع؟ 
سندفع	الحد	األقىص	وهو	400	دوالر	أمرييك	لكل	فرد	
من	املؤّمنني	ألي	عنرص	واحد	أو	زوج	أو	مجموعة	من	
اإلجمالية	 املدفوعات	 تتجاوز	 ال	 أن	 ويجب	 العنارص.	

التايل:

الحدود	 أنه	تطبق	50%	من	 ُيرجى	مالحظة	 مالحظة:	
تقل	 الذين	 عليهم	 املؤمن	 األشخاص	 على	 أعاله	
باألموال	 يتعلق	 ما	 باستثناء	 سنة،	 	16 عن	 أعمارهم	
لألشخاص	 تغطية	 أي	 ترسي	 ال	 حيث	 الشخصية	

املؤمن	عليهم	الذين	تقل	أعمارهم	عن	12	سنة.

مبلغ التحمل
املطالبة	30  عند	 عليه	 يطبق	على	كل	شخص	مؤمن	

دوالر	أمرييك	بموجب	هذه	التغطية.

الشروط الخاصة 
األوقات	 جميع	 يف	 املعقولة	 االحتياطات	 اتخاذ	 يجب	
واألموال،	 األمتعة	 على	 واإلرشاف	 السالمة	 لضمان	
الستعادة	 عملية	 خطوات	 اتخاذ	 عليك	 ويتعنّي	
املمتلكات	املفقودة،	أو	املرسوقة.	إذا	فقدت،	أو	رسقت،	
أو	أصيبت	بأرضار	أثناء	وجودها	يف	رعاية	ناقل،	أو	رشكة	
نقل،	أو	سلطة،	أو	فندق	فيجب	أّن	يرفع	إليها	كتابياً	
والحصول	 التلف،	 أو	 الرسقة،	 أو	 الفقدان،	 تفاصيل	
وإذا	 بالحادثة.	 خطي	 تأكيد	 على	 الجهة	 تلك	 من	
ُفقدت	املمتلكات،	أو	تعرضت	للرسقة،	أو	التلف	بينما	
كانت	يف	رعاية	إحدى	رشكات	الطريان	فيتعنّي	عليك:
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واليت  السياحية  الشيكات  رسقة  أو  فقدان  د. 
أو  فْقدها،  عن  املحلي  الفرع  إبالغ  يتم  ال 
 24 غضون  يف  إصدارها  سلطة  أو  الوكيل، 
ساعة من اكتشاف الفقدان أو الرسقة، أو أيّ 
تعليمات الوكالء املصدرين لهذه الشيكات مل 

يتم تنفيذها. 

عن  الناجم  النقص  أو  القيمة،  انخفاض  ه. 
خطأ، أو إغفال.

العدسات  أو  املثبّتة،  غري  الكريمة  األحجار  و. 
وتركيبات  القرنية،  عدسات  أو  الالصقة 
الطبية،  التجهزيات  أو  واألسنان  السمع، 
واآلالت املوسيقية، والصكوك، واملخطوطات، 
واألوراق املالية »الضمانات«، والسلع القابلة 

للتلف، والدراجات. 

تلف  أو  كرس،  أو  خدش،  أو  تصّدع،  ز. 
زجاج  )بخالف  الصينية  واألواين  الزجاج 
املناظري  أو  واملجاهر  والكامريات،  الساعات، 
الهشة  املواد  أو  والخزف،  »التلسكوبات«( 
األخرى ما مل تكن ناجمة عن حريق، أو رسقة، 
أو  الطائرة،  أو  للسفينة،  حادث  وقوع  أو 

املركبة املستخدمة يف النقل.

كرس املعدات الرياضية، أو األرضار اليت لحقت  ح. 
باملالبس الرياضية وقت االستخدام. 

التجارة  وأدوات  والعينات،  التجارية،  السلع  ط. 
»اإلكسسوارات«  السيارات  وملحقات 
يتصل  فيما  املستخدمة  البنود  من  وغريها 

بوظيفتك أو مهنتك. 

البلى و التدهور، أو اإلستهالك، أو الفقدان،  ي. 
أو التلف بسبب الظروف املناخية أو الجوية، 
أو بسبب العث، أو القوارض، أو بأيّ عملية 
تعطل  أو  ترميم،  أو  إصالح،  أو  تنظيف، 

ميكانييك أو كهربايئ، أو التشويش.

القسم ط - فقدان جواز السفر 

ما تتّم تغطيته
بدل	 جواز	سفر	 استخراج	 تكلفة	 عن	 نعوضك	 سوف	
قصد	 غري	 عن	 التشويه	 أو	 للتلف	 تعرّض	 أو	 ضائع،	

وبطريقه	مفاجئه	خالل	مدة	التأمني.	

للسفر	 اإلضافية	 للنفقات	 معقولة	 تغطية	 ونضمن	
عليك	 يتعنّي	 اليت	 االتصاالت،	 مصاريف	 و	 والسكن	
وكذلك	 مؤقت،	 سفر	 جواز	 على	 للحصول	 دفعها	
مصاريف	استبدال	جواز	السفر	املؤقت،	وتكلفة	إعادة	

ختم	التأشريات.	

كم سندفع؟ 
يرجى	الرجوع	إىل	جدول	املنافع	يف	صفحة	2	كما	هو	

موضح	يف	جدول	الوثيقة.

مبلغ التحمل
دوالر	 	30 يبلغ	 التحمل	 مبلغ	 فإن	 التغطية	 على	 بناًء	

أمرييك	لكل	شخص	مؤّمن	عليه.	

الشروط الخاصة 
األوقات	 جميع	 يف	 املعقولة	 االحتياطات	 اتخاذ	 يجب	
لضمان	السالمة	واإلرشاف	على	جواز	سفرك،	ويتعنّي	
الستعادته	 العملية	 الخطوات	 جميع	 اتخاذ	 عليك	
أثناء	وجوده	يف	 أو	رُسق.	فإذا	فقد	أو	رسق	 ُفقد،	 إذا	
عهدة	ناقل،	أو	رشكة	نقل،	أو	جهة	مخّولة،	أو	فندق	
بتفاصيل	الفقدان،	 كتابياً	 فيجب	أن	يرفع	إليها	تقريراً	
أو	الرسقة،	أو	التلف،	والحصول	من	تلك	الجهة	على	

تأكيد	خطي	بالحادثة.	

وإذا	ُفقد،	أو	تعرض	للرسقة	بينما	هو	يف	عهدة	إحدى	
رشكات	الطريان	فيتعنّي	عليك:

الحصول	على	تقرير	بالخطأ	الحاصل	للممتلكات.	 أ.	

تقديم	إشعار	خطي	رسمي	من	املطالبة	بالتعويض	 ب.	
لرشكة	الطريان	يف	حدود	املهلة	الزمنية	الواردة	يف	

رشوط	النقل	)يرجى	االحتفاظ	بنسخة(.	

االحتفاظ	بجميع	تذاكر	السفر	وبطاقات	البيانات	 ج.	
بالتعويض	 املطالبة	 إجراء	 حالة	 يف	 لتقديمها	

بموجب	هذه	الوثيقة.	

ما ال تتم تغطيته 

ترك الجواز من غري مراقبة يف أيّ وقت )بما  أ. 
يف ذلك داخل سيارة أو يف عهدة ناقل( ما مل 
يودع يف خزانة الودائع يف فندق آمن، أو تركه 

يف سكنك املقفل. 

إبالغ  يتم  ال  الذي  الجواز  رسقة  أو  فقدان  ب. 
أو  املحلية،  السفارة  أو  بشأنه،  الرشطة 
يف  بإصداره  املعنية  السلطات  أو  القنصلية، 
أو  الفقدان،  اكتشاف  من  24 ساعة  غضون 

الرسقة. 

أو  التأخري،  عن  الناجم  الرضر  أو  الفقدان،  ج. 
أو  الجمارك  قبل  من  اإلعتقال  أو  املصادرة، 

سلطة أخرى. 

الغرامات والعقوبات والتعويضات الجزائية.  د. 

تكلفة تجديد جواز سفر. ه. 

القسم ظ - منافع الحوادث الشخصية 

ما تتّم تغطيته
سندفع	واحدة	من	املنافع	املبّينة	أدناه،	خالل	املدة	اليت	
يغطيها	التأمني،	يف	حالة	استمرارية	اإلصابة	الجسدية	
سبب	 أيّ	 عن	 وبمعزل	 الصدفة،	 بمحض	 تنشأ	 اليت	

آخر،	وقد	ينجم	عنها	يف	غضون	سنة	واحدة:	

املوت	 	

فقدان	طرف	 	

فقدان	البرص	 	

	العجز	الكلي	الدائم	 	

كم سندفع؟ 
سمارت	 خطة	 بموجب	 سندفعه	 الذي	 املبلغ	 يبلغ	
مؤمن	 شخص	 لكل	 أمرييك	 دوالر	 	27,500 وفاميلي	

عليه.

وسوف	تكون	منفعة	الوفاة	لألشخاص	املؤّمن	عليهم	
دون	سن	18	سنة	10,000	دوالر	أمرييك.	

الشروط الخاصة 
واحدة	 منفعة	 عن	 االستحقاق	 دفع	 يتم	 سوف	 أ.	

فقط.	

بالكشف	 الطبيون	 مستشارونا	 يقوم	 ربما	 ب.	
املطالبة	 حال	 يف	 رضورياً	 ذلك	 يرون	 طاملا	 عليك	

بالتعويض.	

ما ال تتم تغطيته 

مبارشة  غري  أو  مبارشة،  ناتجة  إصابة جسدية  أيّ 
عن طريق:

الحمل.  أ. 

أيّ مطالبة ناجمة عن إخفاقك يف الخضوع  ب. 
للرشوط الهامة املتعلقة بالصحة واملذكورة يف 

الصفحة 8.

القسم ع - املطالبات الناجمه 
عن االرهاب )اختياري(

ما تتّم تغطيته
فإن	 الشخصية(،	 )املسؤولية	 ط	 القسم	 باستثناء	
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لتشمل	 تمتّد	 الوثيقة	 هذه	 تقدمها	 اليت	 التغطية	
اإلصابة،	أو	الفقدان،	أو	الرضر	الواقع	على	الشخص	

املؤّمن	عليه	بوصفه	ضحية	لفعل	إرهايب.	

كم سندفع؟ 
املبلغ	الذي	سيتّم	دفعه	بموجب	برنامج	ترافل	سمارت	
هو	الحد	األقىص	املطبق	يف	القسم	الذي	بموجبه	تتّم	
التعوييض	 سقفه	 يتعدى	 ال	 لكن	 بالتعويض،	 املطالبة	

100،000	دوالر	أمرييك	لكل	شخص	مؤّمن	عليه.	

مبلغ التحمل
املطالبة	 تتم	 الذي	 للقسم	 التحمل	طبقاً	 مبلغ	 يكون	

بالتعويض	بموجبه.

الشروط الخاصة 
ال	تنطبق	التغطية	بهذه	القسم	إال	إذا	تّم	اختيار	 	.1
الجدول	 يف	 إليه	 اإلشارة	 وتمت	 اإلرهاب،	 تمديد	

املرفق	بوثيقة	التأمني	الخاصة	بك.

عمل	 أيّ	 يف	 نتيجة	 أيّ	 عن	 مسؤولني	 نكون	 لن	 	.2
تهديد	 على	 تنطوي	 اليت	 اإلرهاب	 أعمال	 من	
بإطالق،	أو	إطالق	أمراض	جرثومية،	أو	كيميائية	
أو	غريها	من	نرش	العدوي	وامللوثات	البيولوجية،	
أو	التهديد	باستخدام	أيّ	وسيلة	نووية،	أو	مواد	

مشعة.	

ومن	ناحية	أخرى	يجب	أن	تكون	هناك	مطالبة	 	.3
واألحكام	 الرشوط	 بموجب	 بالتعويض	 صحيحة	
اليت	تنطبق	على	القسم	أو	األقسام	ذات	الصلة.

إن	أقىص	قدر	من	املسؤولية	يف	إطار	هذه	الوثيقة	 	.4
يجب	أال	يتجاوز	يف	مجموعه	100،000	دوالر	أمرييك	
عن	أيّ	شخص	مؤّمن	عليه	خالل	مدة	التأمني.

التغطية	يف	هذا	القسم	لتشمل	القسم	 ال	تمتّد	 	.5
ط	)املسؤولية	الشخصية(.

تطبق على كافة أقسام الوثيقة

الناجمة  التعويض  مطالبات  ندفع  لن  سوف 
مبارشة أو غري مبارشة من: 

األجنبية  واالعتداءات  والغزو  الحرب  أ. 
واالضطرابات والعمليات شبه الحربية )سواء 
األهلية  والحرب  ال(  أم  معلنة  الحرب  كانت 
أو  العسكري،  والتمرد  والثورة  والتمرد 
االنقالب، أو الشغب، أو االضطرابات املدنية.

فإن  االستثناء  هذا  لغرض  إرهايب  فعل  أي  ب. 
وال  يشمل  ترصف  أي  يعين  اإلرهايب  الفعل 
أو  العنف  أو  القوة  استخدام  على  يقترص 
من  مجموعة  أو  شخص  أي  من  التهديد، 
األشخاص سوءاً كان ذلك الترصف شخصياً 
أو  منظمة  أي  مع  بصلة  أو  عن  نيابة  أو 
فعله  وتم  حكومات  أو  حكومة  أو  منظمات 
أو  أيديولوجية  أو  دينية  أو  سياسة  ألغراض 
أي أسباب مشابهة ويشمل العزم على إجبار 
أي حكومة أو وضع عامة الناس أو قسم من 

عامة الناس تحت الخوف.

باإلشعاعات  التلوث  أو  األيونية  اإلشعاعات  ج. 
أي  أو  نووي  وقود  أي  من  الصادرة  الذرية 
الوقود  احرتاق  من  ناتجة  نووية  مخلفات 
واملتفجرة،  والسامة  املشعة  واملواد  النووي، 
أو غريها من الخواص النووية، أو أيّ عنرص 

نووي بمثل هذا الرتكيب.

املبارش  سببه  إتالف  أو  تدمري،  أو  فقدان،  د. 
تسببه  الذي  الجوي  الضغط  موجات 
الجوي  النقل  وسائل  من  وغريها  الطائرات 
تفوق  برسعة  أو  الصوت،  برسعة  تطري  اليت 

رسعة الصوت. 

الخسائر الناجمة بصورة مبارش، أو غري مبارش  ه. 
إنخفاض  أو  رضر  أو  تغيري،  أو  فقدان،  من 

الكمبيوتر،  نظام  تشغيل  أو  توافر  أو  األداء، 
البيانات  مستودع  الربمجيات،  األجهزة، 
الدوائر  إلكرتونية،  مايكرو  رقاقة  واملعلومات، 
املتكاملة أو جهاز مماثل يف معدات الحاسوب، 
أو  )إلكرتوين  إهمال  أو  كيد  عن  تنجم  واليت 
غري ذلك( من برنامج الكمبيوتر اليت تحتوي 
على شفرة كيدية خبيثة أو أيّ يشء يفسد، 
يحتوي ولكن ال يقترص على فريوس كمبيوتر، 
»حصان  أو  املنطقية«،  »القنبلة  »وورم«،  و 
كسبب  تحديدها  يمكن  واليت  طروادة«، 

للخسائر.

)الرياضة  الرياضة  للمغامرات  ممارستك  و. 
الشتوية و/أو الرياضات املائية و/أو الرحالت 
و/أو الرحالت الربيّة )ما مل يكن هذا التمديد 
قد تم رشاؤه وتمت اإلشارة إليه يف الجدول 
مشمول  أنه  على  التحديد  وجه  على 
بالتغطية، ولكن يف أيّ حال باستثناء املمارسة 

االحرتافية لهذه األنشطة يف املنافسات(. 

أو  بوب/سكلتونز،  مزلقة  التالية:  األنشطة  ز. 
فري  أو  سكيينج،  بايست   - أف  أو  بوبينج، 
لوج،  أو  سكيينج،  هيلي  أو  سكيينج،  ستايل 
القفز  أو  الطائر،  الزتلج  أو  أكروبات،  سيك  أو 
الزتلج  أو  الجبال،  متسلقي  تزلج  أو  باملزلجة، 
أو  الثلجية  الزحافات  جليدي،  نهر  على 
محلي  تحذير  رغم  الزتلج  سكيينج،  سنوكات 

موثوق، أو نصيحة.

 عمل يدوي على 
ِ

ارتباطك، أو ممارستك ألي ح. 
واستخدام  تجارة،  أو  أو عمل،  بمهنة،  صلة 
أو  بعجلتني،  مزودة  بمحرك  نقل  وسيلة 
رخصة  على  حاصال  تكن  مل  ما  عجالت  ثالثة 
قيادة كاملة تسمح لك باستخدام مثل هذه 
تزورها/ كنت  اليت  البلدان  تلك  يف  املركبات 

تسافر عربها، أو سباقات السيارات/الراليات، 

8. استثناءات عامة
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أو الرتفيه املهين، أو الرياضات االحرتافية، أو 
السباقات.

القاعدي،  القفز  لـِ:  ممارستك  أو  ارتباطك،  ط. 
البعثات  جمبنغ«،  »بونجي  الجوي  القفز  أو 
تسلق  أو  املاء،  على  الزتلج  أو  االستكشافية، 
توجيه  أداة  استخدام  يتطلب  الذي  الجبال 
حركة أو حبال، أو الغوص تحت املاء ملشاهدة 

أسماك القرش، أو أنشطة تحت املاء.

ارتباطك، أو ممارستك لـِ: املالكمة، التجول يف  ي. 
الوديان الضيّقة، الكهوف، سباق الدراجات، 
املبارزة، التحليق يف طائرة غري مرخص لها أو 
القفز  الجمباز،  القدم،  كرة  مباريات  كمتعلم، 
املناطيد  السباقات،  يف  الخيل  ركوب  املظلي، 
هويك  الصيد،  الساخن،  بالهواء  ترتفع  اليت 
الدفاع  فنون  التجديف،  الكاراتيه،  الجليد، 
بمحرك،  الرشاعي  الطريان  النفس،  عن 
التحليق  أو  »الباراشوت«  باملظالت  الهبوط 
باملظالت »برغاليدينغ«، التحليق باملظالت بًرا 
وبحًرا أو بالقفز من املرتفعات، رياضة البولو، 
استكشاف الكهوف، الرجيب، الغوص الجوي، 
األنهار  مجاري  يف  التجديف  الجوي،  الطفو 
أو  الصغرية،  القوارب  يف  التجديف  الهائجة، 

املصارعة. 

متعمد،  مرض  أو  بأذى  نفسك  تصيب  أن  ك. 
استعمال  إساءة  جنسًيا،  املنقولة  األمراض 
تعاطي  الكحول،  إدمان  الكيميائيه،  املحاليل 
يتم  اليت  األدوية  )عدا  املخدرة  العقارات 
ليس  ولكن  طبية،  وصفة  على  بناًء  تناولها 
تعريض  أو  املخدرات(،  على  اإلدمان  لعالج 
النفس لخطر ال داع له )ما عدا محاولة إنقاذ 

حياة اإلنسان(. 

دعاوى  أيّ  أو  به،  تقوم  قانوين  غري  عمل  ل. 
جنائية ضدك.

املرض،  الصحية،  الوعكة  الجسدية،  اإلصابة  م. 
املوت، فقد أحد األطراف، اإلعاقة، املصاريف 
فريوس  إىل  تعزى  أخرى  مسؤولية  أيّ  أو 
املتصلة  األمراض  من  أيّ  و/أو  املناعة  نقص 

بفريوس نقص املناعة. 

الخسارة التبعية من أيّ نوع كان. ن. 

مدة  غضون  يف  منها  للعودة  تحجز  مل  رحلة  س. 
التأمني.

مطالبة  عنها  تنشأ  قد  اليت  الحوادث  ع. 
بالتعويض مل يتم إخطارنا بها كتابة خالل 3١ 

يوًما من تاريخ نهاية الرحلة. 

بصفتك  العسكرية  العمليات  يف  الواجبات  ف. 
عضًوا يف القوات املسلحة. 

املعاناة من اإلجهاد، والقلق، واالكتئاب، أو أيّ  ص. 
اضطراب نفيس أو عصيب.

الظروف املعلومة و املعروفة مسبقا لك قبل  ق. 
حجز رحلتك او رشاء وثيقة التامني و اليت من 

املتوقع ان تؤدي اىل مطالبة.

اي رسوم او تكاليف )غري طبية( تتكبدها اذا  ر. 
كان يتعني عليك تمديد رحلتك.

مذكور  غري  سبب  اي  من  تنشأ  مطالبة  اية  ش. 
تحت بند »ما تتم تغطيته«

يتعنّي	عليك	الخضوع	للرشوط	التالية	للحصول	على	
عدم	 حال	 ويف	 وثيقتك.	 بموجب	 الكاملة	 الحماية	
رأينا	 الوثيقة	مىت	ما	 إلغاء	 لنا	 بها،	فإنه	يحّق	 الزتامك	
أو	 مطالبتك،	 مع	 التعامل	 رفض	 أو	 رضورياً،	 ذلك	

إنقاص	مبلغ	أيّ	مطالبة	بالتعويض.

واجب اإلفصاح 
الجوهرية	 الحقائق	 كافة	 عن	 لنا	 تفصح	 أن	 يجب	
على	 بذلك	 القيام	 يف	 إخفاقك	 يؤثر	 وقد	 واملادية.	
أدىن	 لديك	 كان	 فإذا	 التأمني.	 هذا	 إطار	 يف	 حقوقك	
شك	بما	يعد	جوهرياً	يجب	عليك	أن	ُتعلمنا	بذلك.	

االلتزام
والنصوص،	 الرشوط،	 بجميع	 تتقّيد	 أن	 عليك	 يجب	
التأمني.	وقد	 بهذا	 امللحقة	 الرشوط	 واألحكام،	وسائر	
يؤدي	عدم	القيام	بذلك	إىل	رفض	املطالبة	بالتعويض،	

أو	تخفيض	مبلغ	املطالبة	بالتعويض.	

المطالبات 
يتعنّي	عليك	أن	تخطرنا	بما	يتعّلق	فيما	يلي:	 أ.	

بالنسبة	لألقسام:	أ،	ب،	ت،	ث،	ج،	ح،	خ،	د،	ذ،	ر،	 ب.	
ز	يطبق	اإلجراء	)أ(	على	صفحة	10.	

)ب(	 اإلجراء	 يطبق	 األخرى:	 األقسام	 لبقية	 بالنسبة	
على	صفحة	12	يف	أقرب	وقت	ممكن،	ولكن	يف	موعد	

ال	يتجاوز	31	يوماً	من	تاريخ	نهاية	الرحلة.	

علم	 على	 كنت	 إذا	 فيما	 إبالغنا	 أيًضا	 عليك	 يتعنّي	
بأيّ	مستند،	أو	استدعاء،	أو	محاكمة	وشيكة.	ويجب	
إرسال	كلما	يتعّلق	بأيّ	ادعاء	إلينا	دون	تأخري،	ويتعنّي	
أال	 عنك	 نيابة	 يترصف	 شخص	 أيّ	 على	 أو	 عليك،	
يفاوض،	أو	يقبل	أيّ	تنصل	من	أيّ	مطالبة	بالتعويض	

دون	موافقتنا	الخطية.	

وعلى	 القانونيون	 ممثلوك	 أو	 أنت،	 تقدم	 أن	 يجب	

نفقتك	الخاصة	جميع	املعلومات،	واألدلة	والتفاصيل	
الطبية	 والشهادات	 وجدت(	 )إن	 للتأمينات	 األخرى	
يف	 بحقنا	 ونحتفظ	 جانبنا.	 من	 مطلوب	 هو	 ما	 وفق	
أن	نطلب	منك	الخضوع	لفحص	طيب	مستقل	على	
الوفاة	 أننا	قد	نطلب	إجراء	فحص	بعد	 حسابنا.	كما	

على	نفقتنا	الخاصة.	

ترضرت،	 قد	 ممتلكات	 بأيّ	 االحتفاظ	 عليك	 يتعنّي	
نفقتك	 على	 ذلك	 منك	 طلب	 إذا	 إلينا	 وإرسالها	
عن	 بالتعويض	 مطالبة	 بدفع	 قمنا	 وإذا	 الخاصة.	
أو	 اسرتدادها،	 تّم	 اليت	 للممتلكات	 الكاملة	 القيمة	
إنقاذها	فإنها	سوف	تصبح	ملكا	لنا.	و	قد	نرفض	أن	
نسدد	لك	أيّ	مصاريف	مل	تتمكن	من	تقديم	إيصاالت	

أو	فواتري	بشأنها.

التأمين المزدوج 
أو	 الخسارة	 نفس	 يغطي	 آخر	 تأمني	 هناك	 كان	 إذا	
يؤدي	 حادث	 أليّ	 املسؤولية	 أو	 املصاريف،	 أو	 الرضر،	
إىل	مطالبة	بالتعويض	بموجب	هذه	الوثيقة،	فإننا	لن	

ندفع	أكرث	من	نصيبنا	النسيب.	

االحتياطات المعقولة 
وتقليل	 ملنع	 املعقولة	 الخطوات	 جميع	 اتخاذ	 يجب	
الحوادث،	واإلصابات،	والخسائر	أو	األرضار	يف	جميع	

األوقات	والترصف	كما	لو	كنت	غري	مؤّمن	عليك.	

الحلول 
يحق	لنا	أّن	نتوىل	الترصف،	و	الدفاع	و	تسوية	أيّ	إجراء	
أيًضا	أن	نتخذ	اإلجراءات	 لنا	 قانوين	باسمك.	و	يجوز	
أيّ	 السرتداد	 باسمك،	 ولكن	 وملصلحتنا،	 نفقتنا	 على	
مبلغ	قمنا	بدفعه	بموجب	هذه	الوثيقة	أليّ	شخص	

آخر.

يجب	على	مقدم	املطالبة	بموجب	هذه	الوثيقة،	وعلى	
حساب	الرشكة،	القيام	واملوافقة	على	قيام	والسماح	

9. الشروط العامة
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تكون	 قد	 اليت	 واألشياء	 الترصفات	 بجميع	 بالقيام	
الرشكة	 قبل	 من	 معقول	 بشكل	 مطلوبة	 أو	 رضورية	
أخرى	 األطراف	 من	 تعويض	 على	 الحصول	 بغرض	
الوثيقة،	 هذه	 بموجب	 مطالبة	 أية	 دفع	 عند	 وذلك	
األمور	رضورية	 أو	 الترصفات	 كانت	هذه	 وذلك	سواًء	
أو	قد	تصبح	رضورية	أو	مطلوبة	قبل	أو	بعد	تعويضه	

من	قبل	جي.آي.جي.

التحكيم
إذا	نشأ	أي	خالف	بشأن	هذه	الوثيقة،	على	جي.آي.
يف	 بحقه	 كتابيا	 له	 املؤمن	 بإخطار	 فوراً	 تقوم	 أن	 جي.	
فرد	 محكم	 بواسطة	 التحكيم	 إىل	 الخالف	 إحالة	
املتنازعني،	وإذا	مل	يتفق	 بواسطة	الطرفني	 يعني	كتابياً	
التحكيم	 إىل	 الزناع	 يحال	 املحكم،	 على	 الطرفان	
بواسطة	ثالثة	محكمني	يختار	كل	منهما	محكماً	يعينه	
مطالبة	 تاريخ	 من	 ميالدي	 شهر	 خالل	 وذلك	 كتابياً	
أحدهما	لآلخر	كتابيا	بتعيني	محكم،	ويختار	املحكمان	
أن	 على	 التحكيم،	 جلسات	 لرئاسة	 مرجحا	 محكما	
أية	 التخاذ	 مسبقا	 رشطا	 التحكيم	 قرار	 صدور	 يعترب	
جي.آي. قامت	 وإذا	 الرشكة،	 ضد	 قانونية	 إجراءات	
أية	مطالبة	بموجب	هذه	 جي.	بنفي	مسئوليتها	عن	
الوثيقة	ومل	تعرض	تلك	املطالبة	للتحكيم	وفقا	لرشوط	
تاريخ	 من	 شهرا	 وعرشين	 أربعة	 خالل	 الوثيقة	 هذه	
كافة	 من	 عنها	 متنازال	 املؤمن	 يعترب	 املطالبة،	 رفض	
الوجوه،	وال	يحق	له	بعد	ذلك	الرجوع	يف	شأنها	على	

الرشكة.

اإلحتيال
يتعنّي	عليك	أال	تترصف	بطريقة	احتيالية.

و	إذا	كنت	أنت،	أو	أيّ	شخص	يترصف	نيابة	عنك	

على	 	 وأنت	 الوثيقة	 بموجب	 بالتعويض	 املطالبة	
علٍم	بأنها	خاطئة،	أو	مبالغ	فيها	عن	طريق	الغش	

بأيّ	وجه	من	الوجوه،	أو

تقديم	إفادة	تدعم	مطالبة	بالتعويض	وأنت	على	 	
علم	بأنها	خاطئة	بأي	وجه	من	الوجوه،	أو	

وأنت	 	 بالتعويض،	 مطالبة	 لدعم	 مستند	 تقديم	
على	علم	بأن	املستند	زائف،	أو	مزور	بأيّ	وجه	من	

الوجوه،	أو	

جسدية،	 	 إصابات	 أيّ	 عن	 بتعويض	 املطالبة	
بها	 أنت	 تسببت	 أرضار	 أو	 خسائر	 أو	 مرضية،	
لنفسك	عامًدا	متعمداً،	أو	حدثت	بالتواطؤ	معك	

عندئٍذ

لن يتم تعويض املطالبة  	

لن تتم دفع أيّ مطالبة أخرى بالتعويض يتم  	
أو سيتم التقدم بها بموجب هذه الوثيقة 

يجوز لنا، بمحض اختيارنا، إعالن فسخ العقد 	

يحق لنا اسرتجاع مبلغ أيّ مطالبة بالتعويض  	
تّم دفعه لك بالفعل بموجب هذه الوثيقة 

لن نعيد أيّ قسط تّم دفعه 	

 قد نتقدم ببالغ إىل الرشطة عن تلك املالبسات 	

إلغاء الوثائق 
عن	 إصدارها	 من	 أيام	 	7 بعد	 الوثيقة	 إلغاء	 يمكنك	
إرجاع	 سيتم	 الحالة	 هذه	 ويف	 كتايب،	 إشعار	 طريق	
التأمني	رشيطة	عدم	حدوث	أي	 لك	مبلغ	من	قيمة	
مطالبة	و	عدم	سفرك	خالل	الفرتة	الحالية	للتأمني.

يمكننا	إلغاء	الوثيقة	عن	طريق	إشعارك	كتابياً	على	أخر	
عنوان	معروف	لك،	عن	طريق	رسالة	مسجله	بإشعار	

يبلغ	7	أيام.

هذه	الوثيقة	ال	تضمن	لك	الحصول	على	أي	تأشرية	
وتتجاوز	 بل	 تليب	 أنها	 من	 بالرغم	 بلد	 أي	 إىل	 دخول	

الوثيقة	لغرض	رفض	 إلغاء	 يتم	 املتطلبات	لذلك.	لن	
اي	سفارة	منحك	التأشرية	-	الوثيقة	تلغى	فقط	اذا	مل	

تكن	قد	بدأت.

إن	التأمني	السنوي	غري	قابل	لإلسرتجاع،	و	أي	خطة	
لرتافل	شنغن	غري	قابلة	لإلسرتجاع,

التكاليف	اإلدارية:	50	درهم	إمارايت	للشخص	الواحد.

باللغة	 املكتوب	 النص	 على	 العريب	 النص	 يرجح	
االنجلزيية	عند	وجود	إختالف	بينهما.

للطوارئ الطبية:
4003 429 4 971+

أو راسلنا على الربيد اإللكرتوين التايل:

medex.travel@gig-gulf.com

مفتوح	على	مدار	24	ساعة	يف	اليوم.

ال	يمكن	منح	املنافع	إال	بناًء	على	موافقة	مسبقة	من	
جي.آي.جي.	الخليج.

للمطالبات األخرى:
اإلمارات العربية املتحدة

292 800

البحرين
1060 8000

قطر
2924 800

ُعمان
70292 800

السعودية
0282 478 11 966+

أو راسلنا على الربيد اإللكرتوين التايل:

medex.travel@gig-gulf.com

)إلعادة	سداد	املطالبات	الطبية(

أو

travel.claims@gig-gulf.com 

)إلعادة	سداد	املطالبات	الغري	طبية(	

خالل	ساعات	العمل	االعتيادية.



33 32

كتيب الوثيقة
ترافل سمارت

الرشكة	 ستقدم	 الخدمة:	 تقدم	 اليت	 الرشكة	 يعين	
الخدمة	مبارشة	اىل	العميل	بالنيابة	عن	جي.آي.جي.

بزتويدك	 ملزتمون	 نحن	 	، الخليج	 جي.آي.جي.	 يف	
أيًضا	 ندرك	 نحن	 العمالء.	 بأعلى	مستوى	من	خدمة	
أنه	من	وقت	آلخر	،	قد	تسوء	األمور.	لذلك	،	عندما	
بقسم	 باالتصال	 نوصيك	 	، تماًما	 راضًيا	 تكون	 ال	

الشكاوي	املخصص	لدينا.

عادًة	ما	يكون	أحد	وكالئنا	قادًرا	على	حل	مشاكلك	أو	
استفساراتك	على	الفور	،	ومع	ذلك	،	إذا	شعرت	أن	
األمر	يتطلب	تصعيًدا	،	فيمكنك	تقديم	شكوى	رسمية	

وسيتم	دائًما	التعامل	مع	شكواك	بإنصاف	ورسيّة.

يمكنك تقديم شكواك بأٍي 
من الطرق التالية:

 قم	بزيارة	موقعنا	على	اإلنرتنت
	www.giggulf.ae/ar/contact-us/
complaints	وقم	بتسجيل	شكواك.

غضون	 يف	 معك	 سنتواصل	 	، شكوى	 تقدم	 عندما	
برقم	 وتزويدك	 بشكواك	 لإلقرار	 واحد	 عمل	 يوم	 	)1(
والذي	سيتم	استخدامه	يف	جميع	 للشكوى	 مرجعي	
االتصاالت	املستقبلية.	سنرشح	أيًضا	الخطوات	التالية	
يف	العملية	ونزودك	بتفاصيل	حول	كيفية	االتصال	بنا	

ملناقشة	شكواك.

بداًل	من	ذلك	،	إذا	مل	يكن	لديك	عنوان	بريد	إلكرتوين	
أو	وصول	إىل	اإلنرتنت	،	يمكنك	اختيار	إحدى	الوسائل	

التالية	لالتصال	بنا:

إرسال	خطاب	إىل	اإلدارة	يف	مجموعة	الخليج	للتأمني	
ديب،	 	،5862 ص.ب.	 	، )م(	 ش.م.ب.	 )الخليج(	

اإلمارات	العربية	املتحدة.

خدمة	 فريق	 من	 واطلب	 	800292 على	 بنا	 اتصل	
العمالء	تسجيل	شكواك.

قم	بزيارة	أحد	فروعنا	واطلب	من	فريق	خدمة	العمالء	
لدينا	تسجيل	شكواك.

نتيجة	 على	 وإطالعك	 تحقيقنا	 الستكمال	 سنسعى	
مل	يكن	ذلك	 إذا	 أيام	عمل.	 شكواك	خالل	)7(	سبعة	
اّطالع	دائم،	طوال	 ،	فسنخربك	ونبقيك	على	 ممكًنا	

العملية.

	الحًقا	عن	رّدنا	النهايئ	أو	أي	تأخري	
ٍ
إذا	كنت	غري	راض

يف	رّدنا	)بعد	15	يوم	عمل(	،	يمكنك	إحالة	شكواك	إىل	
منظم	التأمني.	يمكنك	القيام	بذلك	عن	طريق	إرسال	
لشكوى	 املرجعي	 الرقم	 ذكر	 مع	 	، شكواك	 تفاصيل	
لدولة	 املركزي	 املرصف	 إىل	 	، الخليج	 جي.آي.جي.	

اإلمارات	العربية	املتحدة	

باستخدام	نموذج	الشكوى	عرب	اإلنرتنت	أو	التفاصيل	
أدناه:

 الربيد اإللكرتوين:
consumerhappiness@cbuae.gov.ae

هاتف: 80022823

للحصول	على	التفاصيل	الكاملة	إلجراءات	التعامل	
 مع	الشكاوى	،	يرجى	زيارة

www.giggulf.ae/ar/contact-us/
complaints

10. إجراءات الشكاوي



8٠٠292
giggulf.ae

مجموعة الخليج للتأمين )الخليج( ش.م.ب. )م(
الطابق	39	،	برج	ترششل	التنفيذي،	الخليج	التجاري

ص.ب.	5862	،	ديب	-	اإلمارات	العربية	املتحدة
هاتف:	97144476111+

www.giggulf.ae	:اإللكرتوين	املوقع	،		info@gig-gulf.com	:اإللكرتوين	الربيد
رشكة	مسجلة	يف	سجل	رشكات	التأمني	–	شهادة	رقم	)69(	بتاريخ	2002/01/22.

خاضعة	ألحكام	القانون	االتحادي	رقم	)6(		لعام	2007	يف	شأن	انشاء	هيئة	التأمني	و	تنظيم	أعماله.


