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 .1مقدمة
هذه هي وثيقة الت�أمني على �سفرك� .إنها تو�ضح التغطية املختارة
لك ما يتم تغطيته وما ال يتم تغطيته� ،إ�ضافة يحدد اجلدول اخلا�ص بك التغطية التي �إخرتتها.
�إىل ال�شروط التي تطبق ،والأ�س�س التي مبوجبها
�سيتم ت�سوية
املطالبات� .إن هذه الوثيقة و توفر التغطية
اجلدول ي�شكالن مع ًا عقد الت�أمني .الرجاء
قراءتهما بعناية ،واالحتفاظ بهما يف مكان �آمن ،هذه التغطية متاحة فقط �إذا كنت من املواطنني �أو
املقيمني يف �سلطنة عمان.
وا�صطحابهما معك عند ال�سفر.
ال�سفر �إلى منطقة خطرة
اتفاقية الت�أمني
ً
وحفاظا على �سالمتك ،ف�إننا نن�صح
بناء ًا على دفع ق�سط الت�أمني ،ف�إننا نوافق على مل�صلحتك،
توفري التغطية الت�أمينة وفقا للأق�سام املعمول بها باحليطة واحلذر من ال�سفر �إىل � ّأي منطقة خطرة
ت�شهد حرب ًا� ،أو الع�صيان املدين� ،أو اال�ضطرابات.
يف الوثيقة.
وما مل يتم ذكر ذلك يف اجلدول ف�إن تغطيتك ال
يعترب اجلدول و� ّأي ملحق يدرج الحق ًا جزء ًا من تط ّبق على العراق و�أفغان�ستان وال�صومال والبلدان
وثيقة الت�أمني.
التي �أعلنت فيها احلرب� ،أو بعد �أنّ ّمت اعتبارها
املعلومات التي يتم الإف�صاح عنها من جانبك منطقة حرب من جانب الأمم املتحدة.
ت�شكل جز ًءا من عقد الت�أمني معنا� .إن وثيقتك
دلي ًال لإثبات العقد.
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 .2وثيقتك يف ملحة

بيان المنافع

القسم

الحد

الخصم

()$

()$

50,000
ب�سبب الحوادث و 50,000
ب�سبب المر�ض �أثناء ال�سفر في الخارج
 الحد لكل الم�ؤمن عليه لكل رحلة -لكل �شخ�ص بالغ  /طفل
م�شمول يف الق�سم �أ

30

م�شمول يف الق�سم �أ
5,000

30
ال يطبق

هـ

ت�أخر املغادرة

 50لكل � 12ساعة ( 300كحد �أق�صى)

� 12ساعة

و

ت�أخر الأمتعة

 50لكل � 12ساعة ( 300كحد �أق�صى)

� 12ساعة

ز

الأمتعة ال�شخ�صية والأموال ال�شخ�صية

1,500

30

ح

فقدان جواز ال�سفر

 1,000فقدان جواز ال�سفر
 1,000امل�صاريف الأخرى

30

ط

احلوادث ال�شخ�صية

10,000
يتم تغطية الأطفال بن�سبة  ٪50من هذا
احلد (املوت العر�ضي فقط)

ال يطبق

�أ

امل�صروفات الطبية الطارئة

ب
ج
د

النقل الطبي الطارئ
�إعادة الرفاة �إىل الوطن
الإلغاء �أو التقلي�ص

30

املنافع حمددة بالدوالر الأمريكي.

2

 .3معلومات هامة
�إننا نود �أن ن�ستدعي انتباهكم �إىل ميزات هامة
لوثيقة الت�أمني اخلا�صة بك ،مبا يف ذلك:
ال�شروط واال�ستثناءات
تنطبق ال�شروط اخلا�صة على �أق�سام حمددة يف
وثيقتك ،يف حني �أن اال�ستثناءات وال�شروط العامة
�سوف تطبق على كامل الوثيقة اخلا�صة بك .كما
ت�شري �أي� ًضا �إىل «ما هو غري مغطى» وما ينطبق
عليه كل ق�سم من هذه الوثيقة .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،الإجراءات املحددة التي يتعني اتباعها
للمطالبات والتي تنطبق على فروع معينة من
الوثيقة ،من �أجل �أنّ تكون املطالبة بالتعوي�ض
مقبولة.
�سن الأهلية
هذه الوثيقة متاحة للأ�شخا�ص الذين ترتاوح
�أعمارهم بني � 70سنة �أو �أقل ب�شرط �أن يكون عمر
امل�شرتك فوق � 16سنة.
مبلغ التحمل
�سوف تخ�ضع بع�ض املطالبات ملبلغ التحمل
مبوجب �أق�سام الوثيقة .وهذا يعني �أنك �سوف
تكون م�سئوال عن دفع اجلزء الأول من كل مطالبة.
ال�صحة
تت�ضمن هذه الوثيقة قيود ًا و�أحكام ًا مبا يتعلق
بوجود م�شاكل �صحية �سابقة لدى امل�سافرين
�أو غري امل�سافرين والتي تتوقف عليها �إجراءات
حجز الرحلة �أو ا�ستمرارها .لذا نن�صح بالتمعن
يف قراءة ال�شروط املتعلقة بال�صحة.
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القانون واالخت�صا�ص الق�ضائي
�سوف تخ�ضع وثيقتك لأحكام القانون واالخت�صا�ص
الق�ضائي للمحاكم املخت�صة يف �سلطنة عمان يف
مكان �إ�صدار هذه الوثيقة.
احلقائق اجلوهرية
يجب الإف�صاح عن كافة احلقائق اجلوهرية لنا.
حيث �أنّ عدم القيام بذلك قد ي�ؤثر على حقوقك
يف �إطار هذه الوثيقة .واحلقائق اجلوهرية هي
مبثابة معلومة من املحتمل �أن ت�ؤثر على قبول �أو
تقدير الت�أمني من جانبنا.
م�ستند الوثيقة
الرجاء قراءة هذه الوثيقة بعناية .نود �أن نذ ّكرك
ب�أن التغطية الت�أمينية تتفاوت من وثيقة �إىل
�أخرى ،ومن م�ؤ ّمن �إىل �آخر.
حدود الوثيقة
معظم الأق�سام يف وثيقتك لها حدود على املبلغ
الذي �سندفعه مبوجب بنود ذلك الق�سم .كما �أن
بع�ض الأق�سام لها �سقف داخلي حمدد :على �سبيل
املثال «الأ�شياء الثمينة» .الرجاء التحقق من
وثيقتك للت�أكد من �أن التغطية تلبي احتياجاتك.
مطالبات املمتلكات
تتم ت�سوية هذه املطالبات بنا ًء على قيمة املمتلكات
وقت خ�سارتها ولي�س وفق ًا لتكلفة �شراء ممتلكات
جديدة .تبني الوثيقة اخلا�صة بك تفا�صيل �إجراء
املطالبات التي يجب اتباعها لكي يتم قبول
املطالبة ،خ�صو� ًصا متطلب احل�صول على تقارير
ال�شرطة يف غ�ضون � 24ساعة.

املطالبات
يجب الإبالغ عن املطالبات يف �أقرب وقت ممكنً
من حدوثها �إىل �شركة �أك�سا و يجب تقدمي
دليل على ال�سفر ،ن�سخة من تذكرة ال�سفر �أو
ت�أ�شرية املرور باحلدود يف غ�ضون  30يوما من
تاريخ وقوع احلادثة �أو املر�ض للإجراءات �أ ويف
موعد ال يتجاوز  30يوما من تاريخ نهاية الرحلة
للإجراءات ب.
العناية املعقولة
يجب �أن تبذل كل العناية املعقولة حلماية نف�سك،
وممتلكاتك اخلا�صة كما لو كنت ت�سافر دون
ت�أمني.
ات�صل لال�ستف�سار
�إذا كنت ترغب يف احل�صول على مزيد من
املعلومات� ،أو بحاجة للتو�ضيح ب�ش�أن التغطية
الت�أمينية املقدمة ،فال ترتدد يف االت�صال بنا.
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 .4التعريفات
� ّأي كلمة� ،أو عبارة قد ّمت �إرفاقها حيث حتمل معنى الوطن/بلد الإقامة
حمدد ًا ،ف�إنها
�سوف حتمل نف�س املعنى يف كافة يعني مكان �إقامتك املعتاد يف �سلطنة عمان والتي
الوثيقة.
�أق�سام هذه
تكون مواطنا فيها �أو لديك �إقامة �سارية املفعول
ً
اعتبارا من تاريخ رحلتك للخارج.
ريا�ضات املغامرة
تعني الريا�ضات ال�شتوية و املائية ،والرحالت املر�ض
الربية م�شي ًا على الأقدام
ورحالت ال�صيد و التي يعني � ّأي تغيري مفاجئ وغري متوقع من الناحية
اخلطة.
هذه
لي�ست م�شمولة �ضمن
ال�صحية وم�صدق عليه من قبل طبيب ممار�س،
ب�شكل يحول دون ا�ستمرارك يف الرحلة ب�صورة
الأمتعة
طبيعية.
تعني احلقائب واملالب�س واملمتلكات ال�شخ�صية،
والأ�شياء الثمينة وغريها من الأ�شياء التي تخ�صك فقدان طرف
(�أو التي تخ�ضع حتت م�س�ؤوليتك القانونية)،
والتي تعني فقدان تام ودائم عن طريق قطع كامل اليد،
رحلة.
تلب�سها �أو ت�ستخدمها� ،أو حتملها �أثناء � ّأي
�أو كامل القدم ،ب�شكل مينع من ا�ستخدام اليد او
القدم كليا.
الإ�صابة اجل�سدية
تعني �إ�صابة بدنية ميكن حتديدها حلقت بك فقدان الب�صر
خالل مدة الت�أمني ب�صورة مفاجئة وغري متوقعة،
تعر�ضكو تعني فقدان الب�صر ب�شكل كلي� ،أو عدم قابليته
خالل حادث معني .والإ�صابة الناجتة عن
ميكن جتنبها لل�شفاء يف �إحدى العينني �أو كلتيهما.
للعوامل اجلوية كالعوا�صف والتي ال
�ستعترب �أي� ًضا �إ�صابة ج�سدية.
حالة طبية
تعني � ّأي داء �أو مر�ض �أو �إ�صابة.
العائلة
ي�شمل
عليه
ؤمن
�
امل
ال�شخ�ص
عائلة
هنا،
يق�صد والزوجة و�أعمارهم فوق � 16سنة �إىل  70طبيب ممار�س
الزوج
�سنة ،و� 3أطفال ،الذين ال يعملون بدوام كامل و تعني ع�ض ّو م�سجل وخم ّول مبزاولة مهنة الطب وال
تربطك به عالقة �أو معرفة �شخ�صية ،ال �أنت وال
الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 3شهور و � 16سنة.
� ّأي �شخ�ص ممن ت�سافر معهم.
الأقارب من الدرجة الأولى
يعني الأم ،الأب ،الأخت ،الأخ ،الزوجة ،الزوج ،مدة الت�أمني
�ستبد�أ تغطية الوثيقة من تاريخ بد�أ التغطية املذكور
االبنة ،االبن.
يف جدول الوثيقة وينتهي يف تاريخ �أخر ق�سط يومي
مدفوع �أو يف حال مل يتوافر الر�صيد الكايف للق�سط
�إلغاء/اخت�صار الرحلة
تعني التخلي عن رحلة ال�سفر بالعودة الفورية �إىل اليومي .يف كل الأحوال احلد الأق�صى ملدة التغطية
منزلك� ،أو بدخول �إحدى امل�ست�شفيات يف اخلارج  45يوما من تاريخ بداية الرحلة.
ملدة تزيد على � 48ساعة بغر�ض العالج.
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العجز الكلي الدائم
هو العجز الذي يفقد فيه الأمل بالتح�سن و �أن
ي�ستمر لفرتة �سنة واحدة متوا�صلة ومينعك من
تويل � ّأي وظيفة� ،أو �أي نوع من عمل بديل للك�سب.
الأموال ال�شخ�صية
تعني الأوراق امل�صرفية ،وخمتلف �أوراق العمالت
والنقود املعدنية امل�ستخدمة حالي ًا ،و�شيكات
امل�سافرين وال�شيكات بكافة �أنواعها� ،أو احلواالت
الربيدية ،و �أوامر الدفع ،والكوبونات املدفوعة
م�سبق ًا� ،أو ق�سائم ال�شراء� ،أو تذاكر ال�سفر ،و
تذاكر احلجز امل�سبقة للفعاليات والأن�شطة،
والأغرا�ض الرتفيهية ،وبطاقات الهاتف ،وبطاقات
االئتمان املحولة لأغرا�ض خا�صة.

الرحلة
يعني قيامك ب�أي عطلة� ،أو رحلة للرتفية �أو جولة
داخل املناطق التي تتم تغطيتها كما هو مبني يف
اجلدول ،والتي تبد�أ وتنتهي يف بلد الإقامة خالل
فرتة الت�أمني .ي�ستثنى من ذلك رحالت الوجهة
الواحدة (دون عودة).
تتم داخل بلد الإقامة على وجه التحديد
� ّأي رحلة ّ
غري م�ؤ ّمن عليها.
مهمل
و�ضع ميكنك من ر�ؤية �أو
يف
تكون
ال
عندما
تعني
ٍ
منع التدخل غري امل�صرح به ملمتلكاتك اخلا�صة.
الأ�شياء الثمينة
تعني التحف واملجوهرات والذهب والف�ضة
واملعادن الثمينة� ،أو الأحجار الكرمية �أو �شبه
الكرمية ،وال�ساعات والفراء و�آالت الت�صوير
وكامريات الفيديو ،و�أفالم الفيديو ،ومعدات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (مبا يف ذلك
الأقرا�ص املدجمة و�أقرا�ص الفيديو الرقمية
والأ�شرطة والأفالم و�أ�شرطة الكا�سيت ،و�أ�شرطة
الطابعات و �سماعات الر�أ�س) ،والهواتف
املحمولة و�ألعاب الكمبيوتر واملعدات املرتبطة بها،
والتل�سكوبات ،واملجهر.

احلاالت ال�صحية املوجودة م�سبق ًا
تعني
 ا�ستمرار حالة �صحية متكررة (�أو � ّأي م�ضاعفات
�صحية تن�سب �إليها تلك احلالة ب�صورة مبا�شرة)
ّمت التحقيق منها من جانب طبيب ممار�س
(�سواء مت ت�شخي�صها �أم ال) و � /أو
 حالة �صحية (بخالف مر�ض ب�سيط متكررة ال
ميكن ال�شفاء منه) مت �صرف دواء �أو عوجلت
على يد طبيب ممار�س خالل فرتة الـ  90يوم ًا
ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ طلب احل�صول على الريا�ضات املائية
هذا الت�أمني.
تعني رحالت �صيد الأ�سماك ،ورحالت املراكب
ال�شراعية ،والإبحار (ال�شواطئ واملياه الإقليمية
النقل العام
فقط) ،وركوب الأمواج ،والتزلج على املاء،
هو � ّأي طائرة مت �إ�شهار ترخي�صها� ،أو �سفينة� ،أو والإبحار مبراكب التزلج ال�شراعي التي تعتمد على
الرياح و الغو�ص.
قطار �أو حافلة حتجز لل�سفر عليها.
مالحظات:
اجلدول /ال�شهادة الت�أمينية
يعني �صفحة �إثبات ال�صالحية القانونية املرفقة �أ .ال�سباحة و�/أو الغط�س حتت �سطح املياه
لأغرا�ض ترفيهية يعترب ً
ن�شاطا عاد ًيا تغطيه
بوثيقة ال�سفر هذه والتي حتدد �أ�سماء الأ�شخا�ص
الوثيقة دون ق�سط �إ�ضايف ،وبالتايل ال تندرج
امل�ؤمن عليهم (�أنت/امل�ؤمن عليهم) ،منطقة
حتت تعريف الريا�ضات املائية.
ال�سفر ،نوع الوثيقة ،مدة الت�أمني و�أي �شروط
وبنود خا�صة �أخرى.
ب .مت تعريف املياه ال�ساحلية يف حدود � 5أميال
من ال�ساحل.
6

�أنت/لك/امل�ؤمن عليهم
نحن/وال�ضمائر العائدة جلمع املتكلم
تعني �شركة �أك�سا للت�أمني (اخلليج) (�ش.م.ب ).يعني كل �شخ�ص ي�سافر يف رحلة والذي يظهر
ا�سمه يف جدول وثيقة الت�أمني.
(مقفلة).
الريا�ضات ال�شتوية
تعني ريا�ضة �سباق ال�ضاحية يف التزلج على الثلج،
والتزحلق على اجلليد (ال �سرعة يف التزلج)،
التزلج على لوحة واحدة ،التزلج با�ستخدام لوحة
التزحلق ،الزحافة ،الركمجة �أو التزحلق على
الثلج ،التجوال على الثلوج با�ستخدام حذاء الثلج،
التزلج احلر على الثلج ،ا�ستخدام الزالجات الآلية
كراكب فقط.
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ال�سرقه
فعل ال�سرقة يكون مغطى با�ستخدام القوة �أو
التهديد بالقوة �أو العنف � /أو القوة فى ن�شل
املحافظ �شريطه �إذا مت ر�ؤيه ال�سارق ومتكن من
االبتعاد  .ويجب ذكر ذلك لل�شرطة ليتم ذكره فى
التقرير� .أى خ�سارة غري مف�سرة � ،ضياع �أمتعه،
�أو اختفاء غام�ض ال تعترب ك�سرقة وال تتما�شى مع
�سيا�سة هذه البولي�صة.

� .5شروط هامة تتعلق بال�صحة
من �شروط هذه الوثيقة �أنه لن تتم تغطية �أي رحلة
�إذا حدث ما يلي وقت �شراء هذه الوثيقة:
�1 .1أنت �أو � ّأي �شخ�ص من املعتمدين يف برنامج
الرحلة قد تلقوا حتذير ًا طبي ًا نهائي ًا.
�2 .2أنت �أو � ّأي �شخ�ص من املعتمدين يف برنامج
الرحلة على قائمة انتظار لأجل� ،أو على علم
باحلاجة لدخول م�ست�شفى� ،أو عيادة� ،أو دار
للتمري�ض.
�3 .3إذا �سافرت خمالف ًا لن�صيحة الطبيب� ،أو
�سوف ت�سافر خمالف ًا لن�صيحة طبيب كنت
قد قمت ب�إ�ست�شارته�/إ�ست�شارتها.
�4 .4إذا كنت م�سافر ًا بق�صد احل�صول على
م�شورة طبية خارج بلد الإقامة.
أنت� ،أو � ّأي �شخ�ص من املعتمدين يف
�5 .5إذا كنت � ِ
برنامج الرحلة من املتوقع لها �أن تلد قبل �أو
�أثناء� ،أو يف غ�ضون �شهرين من الرحلة.
�6 .6إذا كنت على علم باحتمال ظهور حاالت ميكن
توقعها و ت�ؤدي �إىل ن�شوء املطالبة بالتعوي�ض
مبوجب هذه الوثيقة .يجب �أن تكون قادر ًا
على االلتزام بهذه ال�شروط لت�ستحق احلماية
الكاملة مبوجب الوثيقة .و ما مل تكن قد
�أعطيت موافقتنا اخلطية م�سبق ًا ،فلن تكون
م�شموال بالتغطية يف الأق�سام التالية:

الق�سم �أ :م�صاريف العالج يف احلاالت
الطارئة
الق�سم ب :نقل احلاالت الطارئة للعالج
الق�سم ج :تغطية م�صاريف �إعادة الرفات
الق�سم د� :إلغاء �أو اخت�صار الرحلة
الق�سم ط :احلوادث ال�شخ�صية
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 .6ما يتوجب القيام به عند املطالبة
الإجراء (�أ)
احلاالت التي تتطلب م�ساعدة فورية
�أي نوع من احلاالت ؟
�إذا كنت يف حاجة �إىل:
� الق�سم �أ  -م�صاريف العالج يف احلاالت
الطارئة
 الق�سم ب  -النقل الطبي
 الق�سم ج  -تغطية م�صاريف �إعادة الرفات
يتعني عليك �أو على �أي �شخ�ص خمول بالت�صرف
نيابة عنك خالل فرتة زمنية معقولة �أي حدث
يرتتب عليه ما ي�ؤدي �إىل املطالبة ،االت�صال مبركز
الإنذار يف �أقرب وقت ممكن وذلك للح�صول على
موافقة م�سبقة منا ،وتوجيه ًا للإجراءات التي
يتعي �إتباعها.
ّ

ات�صل ب�شركة �أك�سا (اخلليج):
للحاالت الطبية الطارئة:
00974429400
متنح التغطيات فقط بنا ًء على موافقة م�سبقة من
�أك�سا اخلليج.
للحاالت الطبية غري الطارئة:
الإمارات العربية املتحدة
800292
البحرين
8000 1060
قطر
8002924
ُعمان
80070292
ال�سعودية
00966114780282
�أو قم مبرا�سلتنا على:

medex.travel@axa-gulf.com

(للحاالت الطبية غري الطارئة)
�أو على:

travel.claims@axa-gulf.com

(للحاالت غري الطبية)

خالل �أوقات العمل الر�سمية.
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ينبغي عليك ذكر ما يلي:
 ا�سم العائلة واال�سم الأول اخلا�ص بك؛
 �شركة الت�أمني (�أك�سا للت�أمني (اخلليج)
�ش.م.ب (م)) وكذلك رقم وثيقة الت�أمني
ومدة الت�أمني؛
 تاريخ دخول البلد الذي تقوم بزيارته؛
 ا�سم وعنوان ورقم هاتف املركز الطبي الذي
ّمت �إدخال ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن عليه؛
 ا�سم وعنوان الطبيب امل�سئول عن عالج
ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن عليه؛
 و�صف ًا موجزًا للم�شاكل التي تواجهها.
يتمتع اخلبري الطبي املعني من قبلنا بحرية
الو�صول �إىل ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه وملفه الطبي
لتقييم �صالحية املطالبة.
يف حالة النقل الطبي �أو الإعادة �إىل الوطن،
�ستكون و�سيلة املوا�صالت هي الإ�سعاف ،القطار
�أو رحلة جوية حمددة املوعد .ويقت�صر النقل
بالإ�سعاف اجلوي على عمليات النقل فيما بني
القارات وعلى احلاالت احلرجة التي يتعذر نقلها
ب�أي و�سيلة من و�سائل النقل املذكورة �أعاله.
على كل حال اننا وبالإتفاق مع الطبيب املعالج
ف�إننا �سنختار و�سيلة النقل املنا�سبه.
يف حالة املر�ض �أو الإ�صابة اجل�سدية التي تتطلب
الإدخال �إىل امل�ست�شفى ،يجب على ال�شخ�ص
امل�ؤمن عليه �أو �أي �شخ�ص ينوب عنه �إبالغنا يف
غ�ضون � 48ساعة من وقت حدوث ذلك.
عندما نتوىل �إعادة ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه �إىل
وطنه ،فيجب �أن يلتزم ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه
ب�إعادة التذكرة �أو مبلغ التذكرة �إلينا.
مبجرد حدوث �أي مطالبة ،يجب على ال�شخ�ص
امل�ؤمن عليه بذل كل جهد للحد من�/أو وقف
عواقبها.

�إنه يف احلاالت الطارئة� ،أو ل ّأي �سبب وجيه
مل يتم االت�صال ب�أك�سا اخلليج للح�صول على
موافقة م�سبقة ،ف�إن املطالبة بالتعوي�ض تظل
خا�ضعة ل�شروط و�أحكام الوثيقة .و يف مثل هذه
احلاالت ،يجب �أنْ تكون م�صاريف العالج معقولة
وح�سب امل�ألوف ،وكل امل�ستندات (التقرير الطبي،
والفواتري ،الخ) يجب �أنْ ُتال �إىل �أك�سا اخلليج
للموافقة عليها وقبولها .و�سوف لن ت�ؤخذ �أي
مطالبة بعني االعتبار ما مل يتم االت�صال ب�أك�سا
اخلليج يف غ�ضون  30يوم ًا من تاريخ وقوع احلادثة
�أو املر�ض.
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الإجراء (ب)
متاعب ال�سفر التي ال تتطلب م�ساعدة فورية
� ّأي نوع من احلاالت؟
 الق�سم د � -إلغاء �أو اخت�صار الرحلة
 الق�سم ه  -ت�أخر املغادرة
 الق�سم و  -ت�أخر الأمتعة
 الق�سم ز  -الأمتعة والأموال ال�شخ�صية
 الق�سم ح  -فقدان جواز ال�سفر
 الق�سم ط  -احلوادث ال�شخ�صية
ات�صل بفروع �أك�سا:
الإمارات العربية املتحدة
800292
البحرين
8000 1060
قطر
800 2924
ُعمان
80070292
ال�سعودية
00966114780282
يرجى الرجوع �إىل الأق�سام ذات ال�صلة من �أجل
احل�صول على مزيد من التفا�صيل حول ما يجب فعله
يف حالة املطالبة �أو �أر�سال بريد الألكرتونى على:
travel.claims@axa-gulf.com
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 .7التغطيات
القسم أ  -مصاريف العالج في الحاالت قسم
الرفاة
الطارئة
تتم تغطيته
ما ّ
�سوف نتوىل دفع م�صاريف العالج ،والأدوية،
وامل�ست�شفي التي تكبدتها بنا ًء على و�صفة طبية
يف احلاالت العاجلة التي تن�ش�أ نتيجة حلالة
طبية �أثناء الرحلة ،وذلك �إىل جانب م�صاريف
الإ�سعاف من مكان وقوع احلادث �أو املر�ض حتى
الو�صول �إىل �أقرب مركز طبي ولكن ال يتعلق ب�أي
�صله بالأ�سنان.
و�سندفع � ً
أي�ضا تكاليف متابعة العالج ال�ضروري
للمر�ضى خارج امل�ست�شفى بعد تلقي العالج يف
امل�ست�شفى ،ملدة �أق�صاها  30يوم ًا من تاريخ
اخلروج من امل�ست�شفى.

ج  -تغطية مصاريف إعادة

تتم تغطيته
ما ّ
�سوف نتوىل كافة الإجراءات املطلوبة حملي ًا،
وال�سداد الفوري للتكاليف مبا يف ذلك نقل اجلثة
�إىل مكان الدفن يف بلد الإقامة �أو بلد اجلن�سية.
و�سندفع تكلفة عملية الت�شريح لإعداد اجلثة و
التابوت ال�ضروري لنقلها ،ولكن لن ي�شمل ذلك
م�صاريف اجلنازة و الدفن.
كم �سندفع؟
يبلغاملبلغالذي�سندفعهمبوجبهذهالوثيقة50,000
دوالر �أمركي للق�سم �أ ،ب ،ج لكل �شخ�ص م�ؤمن
عليه.

القسم ب  -نقل الحاالت الطارئة للعالج مبلغ التحمل
مبلغ التحمل املطبق فيما يتعلق بالتغطيات الثالثة
تتم تغطيته
�أ،ب،ج هو  30دوالر ًا �أمريكي ًا لكل مطالبة عن كل
ما ّ
نحن نتك ّفل برتتيب وحتمل م�صاريف نقلك لتلقي �شخ�ص م�ؤمن عليه.
العالج ح�سبما تتطلبه حالتك:
�أ�	.إىل امل�ست�شفى الأف�ضل جتهيز ًا للتعامل
مع حالتك؛
ب .اىل امل�ست�شفى الأقرب �إىل بلد الإقامة؛
ج .يف بلد �إقامتك.
�إذا اتخذ القرار (�أ) و (ب) ،ف�سوف نكون نحن
امل�سئولني قبل تنفيذ النقل ،عن حجز غرفة لك يف
امل�ست�شفى الذي �سيتم حتويلك �إليه.
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ل .التحقيقات ،والك�شف ،والفح�ص الطبي الذي
تتم تغطيته يف الأق�سام �أ ،ب ،ج
ما ال ّ
يعترب جزء من الطب الوقائي.
	�أ .امل�صاريف التي مت تكبدها عن � ّأي عالج،
�أو �إعادة �إىل الوطن و التي مل يتم �إخطار م .احلاالت املر�ضية املوجودة م�سبق ًا ،و �أى
مبي يف
وموافقة �أك�سا اخلليج ب�ش�أنها كما هو ّ
�أمرا�ض �أو حاالت متعلقه باحلمل وفرتة
الإجراءات املذكورة يف ال�صفحات  9و  10و
النقاهة �أو االنتكا�سات ال�صحية.
. ١١
ب .تكاليف املكاملات الهاتفية ،بخالف املكاملات القسم د  -إلغاء أو اختصار الرحلة
املجراة �إىل �أك�سا اخلليج لإخطارهم بامل�شكلة
والتي ميكن تقدمي �إي�صال عنها� ،أو �أية �أدلة
تتم تغطيته
بالفعل ،ما ّ
�أخرى ت�شري �إىل �أنّ املكاملة قد �أجريت
تكلفتها ورقم الهاتف الذي جرى االت�صال له� .إن هذا الق�سم يطبق فقط على برنامج عمالء
عمانتل� .سندفع لك ما ي�صل �إىل  5.000دوالر
ج .تكاليف العالج �أو اجلراحة ،مبا يف
ذلك �أمريكي لكل �شخ�ص م�ؤ ّمن عليه عن � ّأي مبالغ غري
مبا�شرة
الك�شوفات الإختبارية التي ال
تت�صلا�ستلزمت قابلة لال�سرتداد ،وتكاليف ال�سفر والإقامة غري
والتي
بالإ�صابة البدنية �أو املر�ض،
امل�ستغلة وغريها من الر�سوم م�سبقة الدفع ،والتي
�إدخالك �إىل امل�ست�شفى.
قد دفعتها� ،أو تعاقدت على دفعها �إذا مت:
دّ �	.أي �شكل من �أ�شكال العالج �أو اجلراحة التي
يف ر�أي الطبيب املمار�س الذي توىل الك�شف �1 .1إلغاء الرحلة ل�ضرورة ال مفر منها� ،أو
ور�أينا �أي� ًضا ال ميكن ت�أجيلها �إىل حني عودتك
2 .2اخت�صار الرحلة قبل �إمتامها كنتيجة ل ّأي
�إىل وطنك.
من احلوادث التالية التي حتدث خالل مدة
ه .الأدوية التي من املعلوم وقت املغادرة �ضرورة
الت�أمني:
املواظبة على تناولها� ،أو اال�ستمرار بتناولها
خارج بلد �إقامتك.
		 الوفاة� ،أو الإ�صابة اجل�سدية� ،أو املر�ض
�أ.
لأي من ما يلي:
و .العالج �أو اخلدمات التي تقدمها دور النقاهة
�أو الرعاية� ،أو � ّأي مركز لإعادة الت�أهيل.
� �أنت
ز .ا�ضطرابات عاطفية �إال �أ ّنها ت�ؤدي �إىل دخول
� � ّأي �شخ�ص �أنت م�سافر� ،أو رتبت
امل�ست�شفى.
لل�سفر معه
حّ �	.أي م�صاريف تتكبدها بعد عودتك �إىل بلد
� � ّأي �شخ�ص قد رتبت معه للإقامة
الإقامة.
ب�صورة م�ؤقتة
ط .امل�صاريف التي تكبدتها نتيجة ملر�ض ا�ستوائي
� � ّأي قريب من الدرجة الأوىل
حيث مل يتم االلتزام بالتطعيمات املو�صى بها.
ب 		.ال�ضرر العر�ضي الذي يح ّل مبنزلك
ي .قرارك بعدم العودة �إىل الوطن بعد املوعد،
ويجعله غري �صالح لل�سكن� ،أو ا�ستدعائك
فيما ترى �أك�سا اخلليج ب�أنّ العودة �آمنة.
من قبل ال�شرطة للح�ضور لتعر�ض
ك .م�صاريف الأطراف ال�صناعية ،وم�ستح�ضرات
منزلك لل�سرقة خالل رحلتك� ،أو خالل
التجميل ،وجراحات التجميل ،والعالج
� 7أيام قبل الرحلة.
الطبيعي.
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الإخفاق يف احل�صول على جواز �سفر� ،أو
ت�أ�شرية الدخول املطلوبة.
املالب�سات و الظروف املعروفة لديك قبل
احلجز للرحلة والتي كان من املتوقع �أنْ ت�ؤدي
�إىل �إلغاء �أو اخت�صار للرحلة.
ر�سوم مطار املغادرة� ،أو املبالغ غري القابلة
لال�سرتداد التي تتجاوز  250دوالر �أمريكي
لفقدان الرحالت الق�صرية.
الإ�صابة اجل�سدية� ،أو املر�ض� ،إال �إذا �أ�صدر
طبيب ممار�س �شهادة طبية تفيد ب�أنّ هذه
احلالة متنعك من ال�سفر لأ�سباب �ضرورية
ومعقولة.

ج 		.حظر ال�سفر من جانب احلكومة �إثر ج.
ظهور وباء.
		 اختطاف ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن عليه� ،أو � ّأي د.
د.
�شخ�ص ينوي ال�شخ�ص امل�ؤ ّمن ال�سفر
معه� ،أو هو م�سافر معه.
ه.
ال�شروط اخلا�صة
�أ .يجب عليك احل�صول على �شهادة طبية
من طبيب ممار�س ،و موافقة م�سبقة من �أك�سا
(اخلليج) للت�أكيد على �ضرورة العودة �إىل و.
الوطن قبل اخت�صار الرحلة لأ�سباب �صحية.
ب�	.إذا �أخفقت بالإخطار الفوري لوكيل ال�سفر،
منظمي الرحالت ال�سياحية� ،أو مقدمي
خدمة النقل/الإقامة ب�أ ّنه من ال�ضروري �إلغاء ز .الإ�صابة اجل�سدية� ،أو املر�ض الناجم عن
الرحلة ،ف�إن م�س�ؤوليتنا �سوف تط ّبق على
احلمل للأم حيث من املتوقع �أن تلد قبل� ،أو
ر�سوم الإلغاء التي تقت�صر على عدم بروز
�أثناء �أو يف غ�ضون �شهرين من الرحلة.
�إخفاق يف هذا ال�صدد.
ج�	.إذا قمت ب�إلغاء رحلة ب�سبب �إ�صابة ج�سمانية ،القسم ه  -تأخر المغادرة
فيتعي عليك تقدمي �شهادة
�أو حالة طبية
ّ
تتم تغطيته
ما
إىل
�
بو�ضوح
ت�شري
ممار�س
طبيب
طبية من
ّ
لل�ضرورة
�سفرك
دون
حتول
إ�صابة
ل
�أنّ هذه ا
�إذا كان �إقالع و�سيلة النقل العامة التي قد
معقول.
ول�سبب
حجزت عليها لل�سفر من �أو العودة �إىل الوطن قد
ت�أخرت مبا ال يقل عن � 12ساعة من الوقت املحدد
ما ال تتم تغطيته
للمغادرة ب�سبب الإ�ضراب� ،أو �إجراء �صناعي� ،أو
	�أّ �	.أي مطالبة ناجمة ب�صورة مبا�شرة �أو غري �سوء الأحوال اجلوية� ،أو عطل ميكانيكي� ،أو خلل
مبا�شرة عن �إخفاقك يف تطبيق ال�شروط فني ،ف�إننا �سندفع:
املت�صلة بال�صحة و املذكورة يف ال�صفحة .٨
 501 .1دوالر �أمريكي للمرحلة الأوىل من الت�أخري
بّ �	.أي مطالبة ناجمة ب�صورة مبا�شر� ،أو غري
� 12ساعة كاملة ،و  50دوالر �أمريكي لكل
قانون،
مبا�شر عن �أنظمة ولوائح حكومية �أو
ت�أخري � 12ساعة كاملة بعد بحد �أق�صى
يف
الف�شل
ت�أخري �أو تعديل خط �سري الرحلة� ،أو
مقداره  300دوالر �أمريكي لكل �شخ�ص م�ؤ ّمن
�
أ
اخلط
ذلك
توفري � ّأي جزء من الرحلة (مبا يف
عليه.
�أو الإهمال� ،أو الف�شل املايل �أو االفرتا�ضي)
�أو من قبل مزود � ّأي خدمة ت�شكل جز ًءا من
الرحلة ،وكذلك من وكالء ال�سفر� ،أو من 2 .2ما ي�صل �إىل  300دوالر �أمريكي لكل �شخ�ص
خالل م�ش ّغلي اجلولة ال�سياحية الذين ّمت
م�ؤ ّمن عليه  ل ّأي تكاليف �سفر و�إقامة وغريها
حجز الرحلة من خاللهم.
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من الر�سوم املدفوعة م�سبق ًا الغري قابلة
لال�سرتداد وغري م�ستخدمة ،والتي كنت قد
دفعتها� ،أو تعاقدت على دفعها �إذا اخرتت
�إلغاء رحلتك بعد انق�ضاء � 12ساعة كحد
�أدنى.
�شرط خا�ص
ميكنك املطالبة بالتعوي�ض فقط مبوجب البند � 1أو
� 2أعاله ،ولي�س كالهما.

كم �سندفع ؟
يرجى الرجوع �إىل جدول املنافع يف �صفحه  2كما
هو مو�ضح يف خطتك املختارة.
�إذا كان فقدان الأمتعة دائم ًا ،ف�سوف يتم خ�صم
املبلغ املدفوع مبوجب هذا الق�سم من املطالبة
بالتعوي�ض النهائية التي ّمت دفعها مبوجب �أ ّية
�أق�سام �أخرى من الوثيقة التي تغطي الأمتعة.

�شرط خا�ص
يجب تقدمي الإي�صاالت� ،أو الفواتري ،لأي
ما ال تتم تغطيته
	�أ�	.إخفاقك يف �إمتام �إجراءات ال�سفر وفق م�صاريف مطالب بها مبوجب هذا الق�سم.
جدول الرحلة الذي جرى تزويدك به ،وعدم
احل�صول على ت�أكيد خطي من الناقلني
(�أو وكالء ال�سفر التابعني لهم) ب�ش�أن عدد
�ساعات الت�أخري ،و �سبب هذا الت�أخري.
القسم ز  -األمتعة واألموال
ب�	.إخفاقك يف تطبيق �شروط العقد من وكيل الشخصية
ال�سفر ،منظمي الرحالت� ،أو مزود النقل.
تتم تغطيته
ج�	.إ�ضراب �أو �أعمال �صناعية �أو ت�أخري مراقبة ما ّ
احلركة اجلوية احلالية �أو علنا يف املوعد ويتم �سندفع تعوي� ًضا ل ّأي فقدان َع َر ِ�ضي� ،أو �سرقة� ،أو
هذا الت�أمني من قبلك.
تلف ي�صيب الأمتعة خالل مدة الت�أمني .و �سيكون
د .ال�سحب من اخلدمة (م�ؤقت ًا �أو غري ذلك) املبلغ املدفوع م�ساوي ًا للقيمة ال�سوقية احلالية مع
لطائرة� ،أو �سفينة بناء على تو�صية من هيئة الأخذ باالعتبار خ�صم اال�ستعمال ،واال�ستهالك
الطريان املدين� ،أو هيئة ميناء� ،أو � ّأي هيئة (�أو قد نقوم ،مبح�ض اختيارنا ،با�ستبدال� ،إعادة،
�أو �إ�صالح الأمتعة املت�ضررة).
مماثلة يف � ّأي بلد.
كما �أننا �سندفع �أي�ضا قيمة اخل�سارة العر�ضية،
القسم و  -تأخر األمتعة
و�سرقة املال� ،أو الأ�ضرار ال�شخ�صية التي خالل
مدة الت�أمني.
تتم تغطيته
ما ّ
�سندفع لك يف حاالت الطوارئ ال�ستبدال املالب�س كم �سندفع؟
والأدوية وم�ستلزمات النظافة ال�شخ�صية �إذا �سندفع احلد الأق�صى وهو  250دوالر �أمريكي
كانت الأمتعة مفقودة م�ؤقت ًا �أثناء العبور� ،أو خالل لكل فرد من امل�ؤ ّمنني لأي عن�صر واحد �أو زوج
الرحلة �إىل اخلارج ومل يتم ا�سرتجاعها يف غ�ضون �أو جمموعة من العنا�صر .ويجب �أن ال تتجاوز
� 12ساعة� ،شريطة احل�صول من �شركة الطريان املدفوعات الإجمالية التايل:
على �إي�ضاح خطي ي�ؤكد عدد �ساعات ت�أخر
الأمتعة ،على �أنّ يتم �إر�سال هذا التقرير �إلينا.
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التغطيات

برنامج عمالء
عمانتل(دوالر)

الأمتعة ال�شخ�صية (بخالف الأ�شياء
الثمينة واالموال ال�شخ�صية)

1,500

الأ�شياءالثمينة

450

الأموال ال�شخ�صية

250

مالحظةُ :يرجى مالحظة �أنه تطبق  %50من احلدود
�أعاله على الأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم الذين تقل �أعمارهم
عن �16سنة ،با�ستثناء ما يتعلق بالأموال ال�شخ�صية حيث
ال ت�سري �أي تغطية للأ�شخا�ص امل�ؤمن عليهم الذين تقل
�أعمارهم عن � 12سنة.

ب .تقدمي �إ�شعار خطي ر�سمي من املطالبة
بالتعوي�ض ل�شركة الطريان يف حدود املهلة
الزمنية الواردة يف �شروط النقل (يرجى
االحتفاظ بن�سخة).
ج .االحتفاظ بجميع تذاكر ال�سفر وبطاقات
البيانات لتقدميها يف حالة �إجراء املطالبة
بالتعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة.
د .االحتفاظ ب�إي�صاالت ال�سلع املفقودة� ،أو
امل�سروقة� ،أو التالفة وهذه �سوف ت�ساعدك
لإثبات مطالبتك.
يتعي عليك تقدمي تقرير �إىل ال�شرطة املحلية
كما ّ
يف غ�ضون � 24ساعة من اكت�شاف �ضياع� ،أو
�سرقة� ،أو حماولة �سرقة جميع الأمتعة و�/أو املال،
خطي بذلك.
واحل�صول من ال�شرطة على تقرير ّ

مبلغ التحمل
30
املطالبة
عند
عليه
ؤمن
�
م
�شخ�ص
يطبق على كل
ما ال تتم تغطيته
التغطية.
هذه
مبوجب
دوالر �أمريكي
	�أ .ترك الأ�شياء الثمينة من غري مراقبة يف � ّأي
وقت (مبا يف ذلك داخل �سيارة� ،أو يف عهدة
ال�شروط اخلا�صة
ناقل) ما مل تودع يف خزانة الودائع يف فندق
أوقات
ل
ا
جميع
يف
املعقولة
االحتياطات
يجب اتخاذ
�آمن� ،أو تركها يف �سكنك املقفل.
ل�ضمان ال�سالمة والإ�شراف على الأمتعة والأموال،
ويتعي عليك اتخاذ خطوات عملية ال�ستعادة ب .الأمتعة والأموال التي تتعر�ض لل�سرقة نتيجة
ّ
لرتكها يف �سيارة غري مراقبة.
املمتلكات املفقودة� ،أو امل�سروقة� .إذا فقدت� ،أو
�سرقت� ،أو �أ�صيبت ب�أ�ضرار �أثناء وجودها يف ج .الفقدان� ،أو الأ�ضرار الناجمة عن الت�أخري� ،أو
رعاية ناقل� ،أو �شركة نقل� ،أو �سلطة� ،أو فندق
امل�صادرة� ،أو احلجز من قبل اجلمارك �أو � ّأي
فيجب �أنّ يرفع �إليها كتابي ًا تفا�صيل الفقدان� ،أو
�سلطة �أخرى.
على
ال�سرقة� ،أو التلف ،واحل�صول من تلك اجلهة
املمتلكات� ،أو د .فقدان �أو �سرقة ال�شيكات ال�سياحية والتي ال
ت�أكيد خطي باحلادثة .و�إذا ُفقدت
يتم �إبالغ الفرع املحلي عن فقْدها� ،أو الوكيل،
رعاية
يف
كانت
تعر�ضت لل�سرقة� ،أو التلف بينما
�أو �سلطة �إ�صدارها يف غ�ضون � 24ساعة من
عليك:
فيتعي
�إحدى �شركات الطريان ّ
اكت�شاف الفقدان �أو ال�سرقة� ،أو � ّأي تعليمات
الوكالء امل�صدرين لهذه ال�شيكات مل يتم
	�أ .احل�صول على تقرير باخلط�أ احلا�صل
تنفيذها.
للممتلكات.
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ه .انخفا�ض القيمة� ،أو النق�ص الناجم عن م�صاريف ا�ستبدال جواز ال�سفر امل�ؤقت ،وتكلفة
�إعادة ختم الت�أ�شريات.
خط�أ� ،أو �إغفال.
و .الأحجار الكرمية غري املث ّبتة� ،أو العد�سات
القرنية ،وتركيبات كم �سندفع؟
الال�صقة �أو عد�سات
ال�سمع ،والأ�سنان �أو التجهيزات الطبية ،احلد الأق�صى من املبلغ الذي �سندفعه مبوجب
والآالت املو�سيقية ،وال�صكوك ،واملخطوطات ،هذه التغطية  1,000دوالر �أمركي لفقدان جواز
والأوراق املالية «ال�ضمانات» ،وال�سلع القابلة ال�سفر  1,000دوالر �أمركي اخر للم�صارف
الأخرى
للتلف ،والدراجات.
ز .ت�صدّع� ،أو خد�ش� ،أو ك�سر� ،أو تلف مبلغ التحمل
الزجاج والأواين ال�صينية (بخالف زجاج
ال�ساعات ،والكامريات ،واملجاهر �أو املناظري بنا ًء على التغطية ف�إن مبلغ التحمل يبلغ  30دوالر
«التل�سكوبات») واخلزف� ،أو املواد اله�شة �أمريكي لكل �شخ�ص م�ؤ ّمن عليه.
الأخرى ما مل تكن ناجمة عن حريق� ،أو
�سرقة� ،أو وقوع حادث لل�سفينة� ،أو الطائرة ،ال�شروط اخلا�صة
يجب اتخاذ االحتياطات املعقولة يف جميع الأوقات
�أو املركبة امل�ستخدمة يف النقل.
ح .ك�سر املعدات الريا�ضية� ،أو الأ�ضرار التي ل�ضمان ال�سالمة والإ�شراف على جواز �سفرك،
ويتعي عليك اتخاذ جميع اخلطوات العملية
ّ
حلقت باملالب�س الريا�ضية وقت اال�ستخدام .ال�ستعادته �إذا ُفقد� ،أو ُ�سرق .ف�إذا فقد �أو �سرق
ط .ال�سلع التجارية ،والعينات ،و�أدوات التجارة �أثناء وجوده يف عهدة ناقل� ،أو �شركة نقل� ،أو جهة
وملحقات ال�سيارات «الإك�س�سوارات» وغريها خم ّولة� ،أو فندق فيجب �أن يرفع �إليها تقرير ًا
من البنود امل�ستخدمة فيما يت�صل بوظيفتك كتابي ًا بتفا�صيل الفقدان� ،أو ال�سرقة� ،أو التلف،
�أو مهنتك.
واحل�صول من تلك اجلهة على ت�أكيد خطي
ي .البلى و التدهور� ،أو الإ�ستهالك� ،أو الفقدان ،باحلادثة.
�أو التلف ب�سبب الظروف املناخية �أو اجلوية ،و�إذا ُفقد� ،أو تعر�ض لل�سرقة بينما هو يف عهدة
فيتعي عليك:
�أو ب�سبب العث� ،أو القوار�ض� ،أو ب� ّأي عملية �إحدى �شركات الطريان ّ
تنظيف� ،أو �إ�صالح� ،أو ترميم� ،أو تعطل
	�أ .احل�صول على تقرير باخلط�أ احلا�صل
ميكانيكي �أو كهربائي� ،أو الت�شوي�ش.
للممتلكات.
القسم ح  -فقدان جواز السفر
ب .تقدمي �إ�شعار خطي ر�سمي من املطالبة
بالتعوي�ض ل�شركة الطريان يف حدود املهلة
الزمنية الواردة يف �شروط النقل (يرجى
تتم تغطيته
ما ّ
االحتفاظ بن�سخة).
�سوف نعو�ضك عن تكلفة ا�ستخراج جواز �سفر بدل
�ضائع� ،أو تع ّر�ض للتلف �أو الت�شويه عن غري ق�صد
وبطريقه مفاجئه خالل مدة الت�أمني.
ج .االحتفاظ بجميع تذاكر ال�سفر وبطاقات
البيانات لتقدميها يف حالة �إجراء املطالبة
ون�ضمن تغطية معقولة للنفقات الإ�ضافية لل�سفر
بالتعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة.
يتعي عليك
وال�سكن و م�صاريف االت�صاالت ،التي ّ
دفعها للح�صول على جواز �سفر م�ؤقت ،وكذلك
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ما ال تتم تغطيته
	�أ .ترك اجلواز من غري مراقبة يف � ّأي وقت (مبا
يف ذلك داخل �سيارة �أو يف عهدة ناقل) ما مل
يودع يف خزانة الودائع يف فندق �آمن� ،أو تركه
يف �سكنك املقفل.
ب .فقدان �أو �سرقة اجلواز الذي ال يتم �إبالغ
ال�شرطة ب�ش�أنه� ،أو ال�سفارة املحلية� ،أو
القن�صلية� ،أو ال�سلطات املعنية ب�إ�صداره يف
غ�ضون � 24ساعة من اكت�شاف الفقدان� ،أو
ال�سرقة.
ج .الفقدان� ،أو ال�ضرر الناجم عن الت�أخري� ،أو
امل�صادرة� ،أو الإعتقال من قبل اجلمارك �أو
�سلطة �أخرى.
د .الغرامات والعقوبات والتعوي�ضات اجلزائية.
ه .تكلفة جتديد جواز �سفر.

كم �سندفع؟
يبلغ املبلغ الذي �سندفعه مبوجب برنامج عمالء
عمانتل  10,000دوالر �أمريكي لكل �شخ�ص م�ؤمن
عليه.
و�سوف تكون منفعة الوفاة للأ�شخا�ص امل�ؤ ّمن
عليهم دون �سن � 16سنة  5,000دوالر �أمريكي.
ال�شروط اخلا�صة
	�أ� .سوف يتم دفع اال�ستحقاق عن منفعة واحدة
فقط.
ب .رمبا يقوم م�ست�شارونا الطبيون بالك�شف
عليك طاملا يرون ذلك �ضروري ًا يف حال
املطالبة بالتعوي�ض.

ما ال تتم تغطيته
� ّأي �إ�صابة ج�سدية ناجتة مبا�شرة� ،أو غري مبا�شرة
عن طريق:
القسم ط  -منافع الحوادث الشخصية 	�أ .احلمل.
بّ �	.أي مطالبة ناجمة عن �إخفاقك يف اخل�ضوع
تتم تغطيته
ما ّ
لل�شروط الهامة املتعلقة بال�صحة واملذكورة يف
�سندفع واحدة من املنافع املب ّينة �أدناه ،خالل املدة
ال�صفحة .8
التي يغطيها الت�أمني ،يف حالة ا�ستمرارية الإ�صابة
اجل�سدية التي تن�ش�أ مبح�ض ال�صدفة ،ومبعزل عن
� ّأي �سبب �آخر ،وقد ينجم عنها يف غ�ضون �سنة
واحدة:
 املوت
 فقدان طرف
 فقدان الب�صر
 العجز الكلي الدائم
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 .8ا�ستثناءات عامة
ه.

تطبق على كافة �أق�سام الوثيقة
�سوف لن ندفع مطالبات التعوي�ض الناجمة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من:
�أ .احلرب والغزو واالعتداءات الأجنبية
واال�ضطرابات والعمليات �شبه احلربية
(�سواء كانت احلرب معلنة �أم ال) واحلرب
الأهلية والتمرد والثورة والتمرد الع�سكري� ،أو
االنقالب� ،أو ال�شغب� ،أو اال�ضطرابات املدنية.
ب�	.أي فعل �إرهابي لغر�ض هذا اال�ستثناء ف�إن
الفعل الإرهابي يعني �أي ت�صرف ي�شمل
وال يقت�صر على ا�ستخدام القوة �أو العنف
�أو التهديد ،من �أي �شخ�ص �أو جمموعة
من الأ�شخا�ص �سوء ًا كان ذلك الت�صرف و.
�شخ�صي ًا �أو نيابة عن �أو ب�صلة مع �أي منظمة
�أو منظمات �أو حكومة �أو حكومات ومت فعله
لأغرا�ض �سيا�سة �أو دينية �أو �أيديولوجية �أو �أي
�أ�سباب م�شابهة وي�شمل العزم على �إجبار �أي
حكومة �أو و�ضع عامة النا�س �أو ق�سم من عامة ز.
النا�س حتت اخلوف.
ج .الإ�شعاعات الأيونية �أو التلوث بالإ�شعاعات
الذرية ال�صادرة من �أي وقود نووي �أو �أي
خملفات نووية ناجتة من احرتاق الوقود
النووي ،واملواد امل�شعة وال�سامة واملتفجرة،
�أو غريها من اخلوا�ص النووية� ،أو � ّأي عن�صر
نووي مبثل هذا الرتكيب.
د .فقدان� ،أو تدمري� ،أو �إتالف �سببه املبا�شر ح.
موجات ال�ضغط اجلوي الذي ت�سببه
الطائرات وغريها من و�سائل النقل اجلوي
التي تطري ب�سرعة ال�صوت� ،أو ب�سرعة تفوق
�سرعة ال�صوت.
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اخل�سائر الناجمة ب�صورة مبا�شر� ،أو غري
مبا�شر من فقدان� ،أو تغيري� ،أو �ضرر �أو
�إنخفا�ض الأداء� ،أو توافر �أو ت�شغيل نظام
الكمبيوتر ،الأجهزة ،الربجميات ،م�ستودع
البيانات واملعلومات ،رقاقة مايكرو �إلكرتونية،
الدوائر املتكاملة �أو جهاز مماثل يف معدات
احلا�سوب ،والتي تنجم عن كيد �أو �إهمال
(�إلكرتوين �أو غري ذلك) من برنامج
الكمبيوتر التي حتتوي على �شفرة كيدية
خبيثة �أو � ّأي �شيء يف�سد ،يحتوي ولكن ال
يقت�صر على فريو�س كمبيوتر ،و «وورم»،
«القنبلة املنطقية»� ،أو «ح�صان طروادة»،
والتي ميكن حتديدها ك�سبب للخ�سائر.
ممار�ستك للمغامرات الريا�ضة (الريا�ضة
ال�شتوية و�/أو الريا�ضات املائية و�/أو الرحالت
و�/أو الرحالت الرب ّية ،ولكن يف � ّأي حال
با�ستثناء املمار�سة االحرتافية لهذه الأن�شطة
يف املناف�سات).
الأن�شطة التالية :مزلقة بوب�/سكلتونز� ،أو
بوبينج� ،أو �أف  -باي�ست �سكيينج� ،أو فري
�ستايل �سكيينج� ،أو هيلي �سكيينج� ،أو لوج،
�أو �سكي �أكروبات� ،أو التزلج الطائر� ،أو
القفز باملزجلة� ،أو تزلج مت�سلقي اجلبال� ،أو
التزلج على نهر جليدي ،الزحافات الثلجية �أو
�سنوكات �سكيينج ،التزلج رغم حتذير حملي
موثوق� ،أو ن�صيحة.
ارتباطك� ،أو ممار�ستك ل ِأي عمل يدوي على
�صلة مبهنة� ،أو عمل� ،أو جتارة ،وا�ستخدام
و�سيلة نقل مبحرك مزودة بعجلتني� ،أو ثالثة
عجالت ما مل تكن حا�صال على رخ�صة قيادة
كاملة ت�سمح لك با�ستخدام مثل هذه املركبات
يف تلك البلدان التي كنت تزورها/ت�سافر
عربها� ،أو �سباقات ال�سيارات/الراليات� ،أو
الرتفيه املهني� ،أو الريا�ضات االحرتافية� ،أو
ال�سباقات.

ط .ارتباطك� ،أو ممار�ستك لـِ :القفز القاعدي،
�أو القفز اجلوي «بوجني جمبنغ» ،البعثات
اال�ستك�شافية� ،أو التزلج على املاء� ،أو ت�سلق
اجلبال الذي يتطلب ا�ستخدام �أداة توجيه
حركة �أو حبال� ،أو الغو�ص حتت املاء مل�شاهدة
�أ�سماك القر�ش� ،أو �أن�شطة حتت املاء.
ي .ارتباطك� ،أو ممار�ستك لـِ :املالكمة ،التجول يف
الوديان ال�ض ّيقة ،الكهوف� ،سباق الدراجات،
املبارزة ،التحليق يف طائرة غري مرخ�ص لها
�أو كمتعلم ،مباريات كرة القدم ،اجلمباز،
القفز املظلي ،ركوب اخليل يف ال�سباقات،
املناطيد التي ترتفع بالهواء ال�ساخن،
ال�صيد ،هوكي اجلليد ،الكاراتيه ،التجديف،
فنون الدفاع عن النف�س ،الطريان ال�شراعي
مبحرك ،الهبوط باملظالت «البارا�شوت» �أو
التحليق باملظالت «برغاليدينغ» ،التحليق
باملظالت ب ًرا وبح ًرا �أو بالقفز من املرتفعات،
ريا�ضة البولو ،ا�ستك�شاف الكهوف ،الرجبي،
الغو�ص اجلوي ،الطفو اجلوي ،التجديف
يف جماري الأنهار الهائجة ،التجديف يف
القوارب ال�صغرية� ،أو امل�صارعة.
ك�	.أن ت�صيب نف�سك ب�أذى �أو مر�ض متعمد،
الأمرا�ض املنقولة جن�س ًيا� ،إ�ساءة ا�ستعمال
املحاليل الكيميائيه� ،إدمان الكحول ،تعاطي
العقارات املخدرة (عدا الأدوية التي يتم
تناولها بنا ًء على و�صفة طبية ،ولكن لي�س
لعالج الإدمان على املخدرات)� ،أو تعري�ض
النف�س خلطر ال داع له (ما عدا حماولة �إنقاذ
حياة الإن�سان).
ل .عمل غري قانوين تقوم به� ،أو � ّأي دعاوى
جنائية �ضدك.
م .الإ�صابة اجل�سدية ،الوعكة ال�صحية،
املر�ض ،املوت ،فقد �أحد الأطراف ،الإعاقة،
امل�صاريف �أو � ّأي م�س�ؤولية �أخرى تعزى �إىل
فريو�س نق�ص املناعة و�/أو � ّأي من الأمرا�ض
املت�صلة بفريو�س نق�ص املناعة.

ن .اخل�سارة التبعية من � ّأي نوع كان.
�س .رحلة مل حتجز للعودة منها يف غ�ضون مدة
الت�أمني.
ع .احلوادث التي قد تن�ش�أ عنها مطالبة
بالتعوي�ض مل يتم �إخطارنا بها كتابة خالل 30
يوما من تاريخ نهاية الرحلة.
ً
ف .الواجبات يف العمليات الع�سكرية ب�صفتك
ع�ض ًوا يف القوات امل�سلحة.
�ص.املعاناة من الإجهاد ،والقلق ،واالكتئاب� ،أو � ّأي
ا�ضطراب نف�سي �أو ع�صبي.
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 .9ال�شروط العامة
يتعي عليك اخل�ضوع لل�شروط التالية للح�صول
ّ
على احلماية الكاملة مبوجب وثيقتك .ويف حال
عدم التزامك بها ،ف�إنه يحقّ لنا �إلغاء الوثيقة
متى ما ر�أينا ذلك �ضروري ًا� ،أو رف�ض التعامل مع
مطالبتك� ،أو �إنقا�ص مبلغ � ّأي مطالبة بالتعوي�ض.

ونحتفظ بحقنا يف �أن نطلب منك اخل�ضوع لفح�ص
طبي م�ستقل على ح�سابنا .كما �أننا قد نطلب
�إجراء فح�ص بعد الوفاة على نفقتنا اخلا�صة.
يتعي عليك االحتفاظ ب� ّأي ممتلكات قد ت�ضررت،
ّ
و�إر�سالها �إلينا �إذا طلب منك ذلك على نفقتك
اخلا�صة .و�إذا قمنا بدفع مطالبة بالتعوي�ض عن
القيمة الكاملة للممتلكات التي ّمت ا�سرتدادها� ،أو
�إنقاذها ف�إنها �سوف ت�صبح ملكا لنا .و قد نرف�ض
�أن ن�سدد لك � ّأي م�صاريف مل تتمكن من تقدمي
�إي�صاالت �أو فواتري ب�ش�أنها.

واجب الإف�صاح
يجب �أن تف�صح لنا عن كافة احلقائق اجلوهرية
واملادية .وقد ي�ؤثر �إخفاقك يف القيام بذلك على
حقوقك يف �إطار هذا الت�أمني .ف�إذا كان لديك
�أدنى �شك مبا يعد جوهري ًا يجب عليك �أن تُعلمنا
بذلك.
الت�أمني املزدوج
�إذا كان هناك ت�أمني �آخر يغطي نف�س اخل�سارة
االلتزام
�أو ال�ضرر� ،أو امل�صاريف� ،أو امل�س�ؤولية ل ّأي حادث
يجب عليك �أن تتق ّيد بجميع ال�شروط ،والن�صو�ص ،ي�ؤدي �إىل مطالبة بالتعوي�ض مبوجب هذه الوثيقة،
والأحكام ،و�سائر ال�شروط امللحقة بهذا الت�أمني .ف�إننا لن ندفع �أكرث من ن�صيبنا الن�سبي.
وقد ي�ؤدي عدم القيام بذلك �إىل رف�ض املطالبة
بالتعوي�ض� ،أو تخفي�ض مبلغ املطالبة بالتعوي�ض .االحتياطات املعقولة
يجب اتخاذ جميع اخلطوات املعقولة ملنع وتقليل
املطالبات
احلوادث ،والإ�صابات ،واخل�سائر �أو الأ�ضرار يف
ّ
يتعي عليك �أن تخطرنا مبا يتعلق فيما يلي:
ّ
جميع الأوقات والت�صرف كما لو كنت غري م�ؤ ّمن
�أ .بالن�سبة للأق�سام� :أ ،ب ،ج يطبق الإجراء (�أ) عليك.
على �صفحة .9
احللول
ب .بالن�سبة لبقية الأق�سام الأخرى:
يطبق يحق لنا �أنّ نتوىل الت�صرف ،و الدفاع و ت�سوية � ّأي
وقت
أقرب
الإجراء (ب) على �صفحة 11
يتجاوزيف � 30يوم ًا من �إجراء قانوين با�سمك .و يجوز لنا � ً
أي�ضا �أن نتخذ
ممكن ،ولكن يف موعد ال
الإجراءات على نفقتنا ومل�صلحتنا ،ولكن با�سمك،
تاريخ نهاية الرحلة.
ال�سرتداد � ّأي مبلغ قمنا بدفعه مبوجب هذه الوثيقة
يتعي عليك � ً
ّ
أي�ضا �إبالغنا فيما �إذا كنت على علم ل ّأي �شخ�ص �آخر.
ب� ّأي م�ستند� ،أو ا�ستدعاء� ،أو حماكمة و�شيكة.
ويجب �إر�سال كلما يتع ّلق ب� ّأي ادعاء �إلينا دون يجب على مقدم املطالبة مبوجب هذه الوثيقة،
ويتعي عليك� ،أو على � ّأي �شخ�ص يت�صرف وعلى ح�ساب ال�شركة ،القيام واملوافقة على قيام
ت�أخريّ ،
نيابة عنك �أال يفاو�ض� ،أو يقبل � ّأي تن�صل من � ّأي وال�سماح بالقيام بجميع الت�صرفات والأ�شياء التي
قد تكون �ضرورية �أو مطلوبة ب�شكل معقول من
مطالبة بالتعوي�ض دون موافقتنا اخلطية.
قبل ال�شركة بغر�ض احل�صول على تعوي�ض من
يجب �أن تقدم �أنت� ،أو ممثلوك القانونيون الأطراف �أخرى وذلك عند دفع �أية مطالبة مبوجب
وعلى نفقتك اخلا�صة جميع املعلومات ،والأدلة هذه الوثيقة ،وذلك �سوا ًء كانت هذه الت�صرفات �أو
والتفا�صيل الأخرى للت�أمينات (�إن وجدت) الأمور �ضرورية �أو قد ت�صبح �ضرورية �أو مطلوبة
وال�شهادات الطبية وفق ما هو مطلوب من جانبنا .قبل �أو بعد تعوي�ضه من قبل �شركة �أك�سا.
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التحكيم
�إذا ن�ش�أ �أي خالف ب�ش�أن هذه الوثيقة ،على �شركة
�أك�سا �أن تقوم فور ًا ب�إخطار امل�ؤمن له كتابيا بحقه
يف �إحالة اخلالف �إىل التحكيم بوا�سطة حمكم
فرد يعني كتابي ًا بوا�سطة الطرفني املتنازعني ،و�إذا
مل يتفق الطرفان على املحكم ،يحال النزاع �إىل
التحكيم بوا�سطة ثالثة حمكمني يختار كل منهما
حمكم ًا يعينه كتابي ًا وذلك خالل �شهر ميالدي من
تاريخ مطالبة �أحدهما للآخر كتابيا بتعيني حمكم،
ويختار املحكمان حمكما مرجحا لرئا�سة جل�سات
التحكيم ،على �أن يعترب �صدور قرار التحكيم
�شرطا م�سبقا التخاذ �أية �إجراءات قانونية �ضد
ال�شركة ،و�إذا قامت �شركة �أك�سا بنفي م�سئوليتها
عن �أية مطالبة مبوجب هذه الوثيقة ومل تعر�ض
تلك املطالبة للتحكيم وفقا ل�شروط هذه الوثيقة
خالل �أربعة وع�شرين �شهرا من تاريخ رف�ض
املطالبة ،يعترب امل�ؤمن متنازال عنها من كافة
الوجوه ،وال يحق له بعد ذلك الرجوع يف �ش�أنها
على ال�شركة.
الإحتيال
يتعي عليك �أال تت�صرف بطريقة احتيالية.
ّ
و �إذا كنت �أنت� ،أو � ّأي �شخ�ص يت�صرف نيابة عنك
 املطالبة بالتعوي�ض مبوجب الوثيقة و�أنت على
علم ب�أنها خاطئة� ،أو مبالغ فيها عن طريق
ٍ
الغ�ش ب� ّأي وجه من الوجوه� ،أو
 تقدمي �إفادة تدعم مطالبة بالتعوي�ض و�أنت
على علم ب�أنها خاطئة ب�أي وجه من الوجوه� ،أو
 تقدمي م�ستند لدعم مطالبة بالتعوي�ض ،و�أنت
على علم ب�أن امل�ستند زائف� ،أو مزور ب� ّأي وجه
من الوجوه� ،أو
 املطالبة بتعوي�ض عن � ّأي �إ�صابات ج�سدية،
مر�ضية� ،أو خ�سائر �أو �أ�ضرار ت�سببت �أنت بها
لنف�سك عامدً ا متعمد ًا� ،أو حدثت بالتواط�ؤ
معك

عندئذٍ
 لن يتم تعوي�ض املطالبة
 لن تتم دفع � ّأي مطالبة �أخرى بالتعوي�ض يتم �أو
�سيتم التقدم بها مبوجب هذه الوثيقة
 يجوز لنا ،مبح�ض اختيارنا� ،إعالن ف�سخ العقد
 يحق لنا ا�سرتجاع مبلغ � ّأي مطالبة بالتعوي�ض
ّمت دفعه لك بالفعل مبوجب هذه الوثيقة
 لن نعيد � ّأي ق�سط ّمت دفعه
 قد نتقدم ببالغ �إىل ال�شرطة عن تلك املالب�سات
�شروط �إلغاء الت�أمني
يجوز لنا �إلغاء هذه البولي�صة يف �أي وقت بوا�سطة
باخطار كتابي م�سجل نر�سله لك يف �آخر عنوان
معروف لدينا عن طريق الربيدويح�سب � 7أيام
ك�إ�شعار  ،ويف هذه احلالة �سوف يكون لك احلق يف
ا�سرتداد مبلغ ن�سبي من ق�سط الت�أمني للفرتةالغري
امل�ؤمنه عليها.
هذه البولي�صة ال ت�ضمن لك احل�صول على �أي
ت�أ�شرية �إىل �أي بلد حتى على الرغم من �أنها تفي
وتتجاوز متطلبات ذلك.
ال ميكن �إلغاء هذ البولي�صة لهذا الغر�ض �إال �إذا مل
يتم بد�أ فرته �صالحيه الت�أمني.
نحن نحتفظ باحلق يف طلب وعر�ض جوازات
ال�سفر الأ�صلية ووثائق ال�سفر للتحقق من �أي
ت�أ�شرية مت �شرا�ؤها �أو �أي رحالت �سفر مت خالل
فرته الت�أمني.
يف حالة وجود �أي فرق بني اللغة لإجنليزية والن�ص
العربي  ،ف�سوف ي�سود الن�ص العربي.
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 .10الأرقام لالت�صال يف حالة الطوارئ
للطوارئ الطبية:
+971 4 429 4000
�أو را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل:

medex.travel@axa-gulf.com

مفتوح على مدار � 24ساعة يف اليوم.
ال ميكن منح املنافع �إال بنا ًء على موافقة م�سبقة
من �شركة �أك�سا اخلليج.
للمطالبات الأخرى:
الإمارات العربية املتحدة
800 292
البحرين
8000 1060
قطر
800 2924
ُعمان
800 70292
ال�سعودية
00966114780282
�أو را�سلنا على الربيد الإلكرتوين التايل:
medex.travel@axa-gulf.com

(لإعادة �سداد املطالبات الطبية)
�أو

travel.claims@axa-gulf.com

(لإعادة �سداد املطالبات الغري طبية)
خالل �أوقات العمل الر�سمية.
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� .11إجراءات ال�شكاوي
نحن نلتزم بتقدمي خدمة ممتازة و م�ستوى عايل
من الرعاية لعمالئنا .ونحن نعلم ب�أن قد حتدث
بع�ض الأخطاء �أحيان ًا ،و عندما يحدث ذلك ،نحن
نرغب ب�أن نعلم بذلك.

نحن نوعدك

�أ� .سوف نقوم بت�سجيل �شكوتك فور ًا
ب� .سوف نقوم بالتحقيق فور ًا
ج� .سوف نعلمك ب�أي م�ستجدات
د� .سوف نقوم بكل ما هو ممكن لإيجاد حل
ل�شكوتك.
ه� .سوف نتعلم من �أخطائنا
و� .سوف ن�ستخدم املعلومات املوجودة يف ال�شكوى
لتطوير خدماتنا ب�إ�ستمرار.
قد تكون املكاملات الهاتفية م�سجلة لأغرا�ض
التدريب و املراقبة.
�إذا كان الأمر متعلق بوثيقتك �أو مطالبتك �أو �أي �أمر
�أخر ،يرجى الإت�صال مب�ست�شار الت�أمني التابع لك
�أو� ،إذا مل يتم تعيني �أي م�ست�شار من قبلك ،يرجى
الإت�صال بنا مبا�شرة .

مل�ساعدتنا على خدمتك ،نطلب منك:

 ارفاق الوثائق التي تدعم ال�شكوى� ،إذا كانت
�ضرورية.
 طرح الأ�سئلة التي تود منا االجابة عليها و
 �أن تخربنا ما هو الرد املعقول حلل م�شكلتك.
كما يتوفر الدعم و امل�ساعدة يف عملية تقدمي
ال�شكاوى و�/أو تف�سري اجراءات ال�شكاوى .ان
�سيا�سة ادارة ال�شكاوى لدينا و اجراءات ادارة
ال�شكاوى الداخلية تت�ضمن �أحكاما من�صفة و التي
تعك�س ما هو عادل و معقول يف ظروف ال�شكوى.
كما ن�ؤكد لكم ب�أننا �سنتعامل مع جميع امل�سائل
ب�شكل جدي و ب�سرية تامة.

ميكنك تقدمي �شكوتك ب�أي من الطرق
التالية:
1 .1زيارة موقعنا على االنرتنت
www.axa-gulf.com

واختيار «عمان» و اختيار «ال�شكاوى» حتت
«�أك�سا و �أنت» (يف �أ�سفل ال�صفحة) و �سجل
�شكوتك� .سوف ت�ستلم ر�ساله تلقائية يذكر
فيها رقم املرجع الذي �سيذكر يف جميع
املرا�سالت امل�ستقبلية .
ويف حالة مل يكن لديك بريد �إلكرتوين �أو مل ميكنك
�إ�ستخدام الأنرتنت :
2 .2ار�سال ر�سالة اىل ادارة �شركة �أك�سا للت�أمني
(اخلليج) �ش.م.ب (مقفلة)� ،ص.ب،1276 .
روي ،عمان� ،أو
3 .3ار�سال فاك�س اىل � ،+ 96824400120أو
4 .4االت�صال بنا على هاتف + 96824400100
و �أطلب من موظفي خدمة العمالء ت�سجيل
�شكواك� ،أو
5 .5الذهاب ملكتبنا و الطلب من موظفي خدمة
العمالء ت�سجيل �شكواك.
و يف هذه احلاالت ،و بالنيابة عنك� ،سيتم ت�سجيل
ال�شكوى من قبل موظفينا و�سيتم تقدمي رقم
مرجع لك ،الذي يجب كتابته يف جميع املرا�سالت
امل�ستقبلية.
�سيتم بذل كافة اجلهود للرد عليك خالل � 7أيام
عمل ،و �إذا ت�أخر الرد النهائي عن  15يوم عمل
�أو �إذا احتجنا املزيد من الوقت للتحقيق� ،سوف
نبلغكم بالوقت الذي �سنقوم فيه بالإت�صال بك مره
�أخرى مبا يتعلق ب�شكوتك.
اذامل تكن را�ض ٍ عن الرد النهائي� ،أو غري را�ض
عن الت�أخري يف الرد (الت�أخري مبا يزيد  15يوم)،
ميكنك الرجوع لهيئة الت�أمني .
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ميكنك القيام بذلك عن طريق �إر�سال تفا�صيل
ال�شكوى مع ذكر رقم املرجع لأك�سا �إىل هيئة
الت�أمني:
ق�سم التوعية و خدمة امل�ستهلك
�ص.ب 3359 .روي  ،الرمز الربيدي 112
�سلطنة عمان
فاك�س+ 96824823313 :
الربيد الإلكرتوين :
info@cma.gov.om
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وكيل �أك�سا

بف�ضل وجود �أكرث من  107مليون عميل يف جميع �أنحاء العامل،
فان �شركة �أك�سا للت�أمني تعترب واحدة من �أكرب �شركات الت�أمني
يف العامل .نحن نقدم جمموعة وا�سعة من منتجات الت�أمني
لتلبية احتياجاتك ال�شخ�صية واحتياجات العمل.

www.axa-gulf.com

�شركة �أك�سا للت�أمين(الخليج) �ش.م.ب(م)
فرع �أجنبي ل�شركة �أك�سا للت�أمين(الخليج) �ش.م.ب(م) ،مدرجة في مملكة البحرين و م�سجلة في وزارة ال�صناعة والتجارة
ل�سلطنة عمان بموجب �سجل تجاري رقم  1112244وتحمل �سجل ت�أمين رقم � 6صادر من قبل هيئة ال�سوق المالية.
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