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تو�سح  اإنه�  �سفرك.  على  الت�أمني  وثيقة  هي  هذه 

اإ�س�فة  تغطيته،  يتم  ال  وم�  تغطيته  يتم  م�  لك 

مبوجبه�  التي  واالأ�س�ش  تطبق،  التي  ال�سروط  اإىل 

و  الوثيقة  هذه  اإن  املط�لب�ت.  ت�سوية  �سيتم 

الرج�ء  الت�أمني.  عقد  معً�  ي�سكالن  اجلدول 

اآمن،  قراءتهم� بعن�ية، واالحتف�ظ بهم� يف مك�ن 

وا�سطح�بهم� معك عند ال�سفر.

اتفاقية التاأمني 
على  نوافق  ف�إنن�  الت�أمني،  ق�سط  دفع  على  بن�ءًا 

توفري التغطية الت�أمينة وفق� لالأق�س�م املعمول به� 

يف الوثيقة. 

من  جزءًا  الحقً�  يدرج  ملحق  واأّي  اجلدول  يعترب 

وثيقة الت�أمني. 

ج�نبك  من  عنه�  االإف�س�ح  يتم  التي  املعلوم�ت 

وثيقتك  اإن  معن�.  الت�أمني  عقد  من  جزًءا  ت�سكل 

دلياًل الإثب�ت العقد.

التغطية املختارة
يحدد اجلدول اخل��ش بك التغطية التي اإخرتته�.

توفر التغطية
هذه التغطية مت�حة فقط اإذا كنت من املواطنني اأو 

املقيمني يف �سلطنة عم�ن.

ال�سفر اإلى منطقة خطرة
نن�سح  ف�إنن�  �سالمتك،  على  وحف�ًظ�  مل�سلحتك، 

ب�حليطة واحلذر من ال�سفر اإىل اأّي منطقة خطرة 

ت�سهد حربً�، اأو الع�سي�ن املدين، اأو اال�سطراب�ت. 

وم� مل يتم ذكر ذلك يف اجلدول ف�إن تغطيتك ال 

تطّبق على العراق واأفغ�ن�ست�ن وال�سوم�ل والبلدان 

اعتب�ره�  مّت  اأّن  بعد  اأو  فيه� احلرب،  اأعلنت  التي 

منطقة حرب من ج�نب االأمم املتحدة.

1. مقدمة
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بيان المنافعالقسم
الحد
)$(

 الخصم
)$(

امل�سروف�ت الطبية الط�رئة اأ

50،000 

 ب�سبب الحوادث و 50،000

 ب�سبب المر�ش اأثن�ء ال�سفر في الخ�رج 

 - الحد لكل الموؤمن عليه لكل رحلة -

 لكل �سخ�ش ب�لغ / طفل

30

النقل الطبي الط�رئ ب 
30م�سمول يف الق�سم اأ 

30م�سمول يف الق�سم اأاإع�دة الرف�ة اإىل الوطن ج

ال يطبق5،000االإلغ�ء اأو التقلي�ش د 

12 �س�عة50 لكل 12 �س�عة )300 كحد اأق�سى(ت�أخر املغ�درة هـ 

12 �س�عة50 لكل 12 �س�عة )300 كحد اأق�سى(ت�أخر االأمتعة و

1،50030االأمتعة ال�سخ�سية واالأموال ال�سخ�سية ز

فقدان جواز ال�سفر ح

1،000 فقدان جواز ال�سفر

1،000 امل�س�ريف االأخرى

30

احلوادث ال�سخ�سية ط 

10،000 

يتم تغطية االأطف�ل بن�سبة 50٪ من هذا 

احلد )املوت العر�سي فقط(

ال يطبق

املن�فع حمددة ب�لدوالر االأمريكي.

2. وثيقتك يف ملحة
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اإىل ميزات ه�مة  انتب�هكم  ن�ستدعي  اأن  نود  اإنن� 

لوثيقة الت�أمني اخل��سة بك، مب� يف ذلك:

ال�سروط واال�ستثناءات
اأق�س�م حمددة يف  ال�سروط اخل��سة على  تنطبق 

وثيقتك، يف حني اأن اال�ستثن�ءات وال�سروط الع�مة 

�سوف تطبق على ك�مل الوثيقة اخل��سة بك. كم� 

ينطبق  وم�  مغطى«  غري  هو  »م�  اإىل  اأي�سً�  ت�سري 

اإىل  وب�الإ�س�فة  الوثيقة.  هذه  من  ق�سم  كل  عليه 

اتب�عه�  يتعني  التي  املحددة  االإجراءات  ذلك، 

من  معينة  فروع  على  تنطبق  والتي  للمط�لب�ت 

ب�لتعوي�ش  املط�لبة  تكون  اأّن  اأجل  من  الوثيقة، 

مقبولة.

�سن االأهلية 
ترتاوح  الذين  لالأ�سخ��ش  مت�حة  الوثيقة  هذه 

اأعم�رهم بني 70 �سنة اأو اأقل ب�سرط اأن يكون عمر 

امل�سرتك فوق 16 �سنة. 

مبلغ التحمل
التحمل  ملبلغ  املط�لب�ت  بع�ش  تخ�سع  �سوف 

�سوف  اأنك  يعني  وهذا  الوثيقة.  اأق�س�م  مبوجب 

تكون م�سئوال عن دفع اجلزء االأول من كل مط�لبة.

ال�سحة
يتعلق  مب�  واأحك�مً�  قيودًا  الوثيقة  هذه  تت�سمن 

امل�س�فرين  لدى  �س�بقة  �سحية  م�س�كل  بوجود 

اإجراءات  عليه�  تتوقف  والتي  امل�س�فرين  غري  اأو 

اأو ا�ستمراره�. لذا نن�سح ب�لتمعن  حجز الرحلة 

يف قراءة ال�سروط املتعلقة ب�ل�سحة.

القانون واالخت�سا�ص الق�سائي
�سوف تخ�سع وثيقتك الأحك�م الق�نون واالخت�س��ش 

للمح�كم املخت�سة يف �سلطنة عم�ن يف  الق�س�ئي 

مك�ن اإ�سدار هذه الوثيقة. 

احلقائق اجلوهرية
يجب االإف�س�ح عن ك�فة احلق�ئق اجلوهرية لن�. 

حيث اأّن عدم القي�م بذلك قد يوؤثر على حقوقك 

هي  اجلوهرية  واحلق�ئق  الوثيقة.  هذه  اإط�ر  يف 

اأو  توؤثر على قبول  اأن  مبث�بة معلومة من املحتمل 

تقدير الت�أمني من ج�نبن�.

م�ستند الوثيقة 
الرج�ء قراءة هذه الوثيقة بعن�ية. نود اأن نذّكرك 

اإىل  وثيقة  من  تتف�وت  الت�أمينية  التغطية  ب�أن 

اأخرى، ومن موؤّمن اإىل اآخر.

حدود الوثيقة 
املبلغ  على  حدود  له�  وثيقتك  يف  االأق�س�م  معظم 

الذي �سندفعه مبوجب بنود ذلك الق�سم. كم� اأن 

بع�ش االأق�س�م له� �سقف داخلي حمدد: على �سبيل 

من  التحقق  الرج�ء  الثمينة«.  »االأ�سي�ء  املث�ل 

وثيقتك للت�أكد من اأن التغطية تلبي احتي�ج�تك.

مطالبات املمتلكات
تتم ت�سوية هذه املط�لب�ت بن�ًء على قيمة املمتلك�ت 

وقت خ�س�رته� ولي�ش وفقً� لتكلفة �سراء ممتلك�ت 

جديدة. تبني الوثيقة اخل��سة بك تف��سيل اإجراء 

قبول  يتم  لكي  اتب�عه�  يجب  التي  املط�لب�ت 

املط�لبة، خ�سو�سً� متطلب احل�سول على تق�رير 

ال�سرطة يف غ�سون 24 �س�عة.

3.  معلومات هامة
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املطالبات 
يجب االإبالغ عن املط�لب�ت يف اأقرب وقت ممكًن 

تقدمي  يجب  و  اأك�س�  �سركة  اإىل  حدوثه�  من 

اأو  ال�سفر  تذكرة  من  ن�سخة  ال�سفر،  على  دليل 

من  يوم�   30 غ�سون  يف  ب�حلدود  املرور  ت�أ�سرية 

ويف  اأ  لالإجراءات  املر�ش  اأو  احل�دثة  وقوع  ت�ريخ 

الرحلة  نه�ية  ت�ريخ  يوم� من   30 يتج�وز  موعد ال 

لالإجراءات ب. 

العناية املعقولة 
يجب اأن تبذل كل العن�ية املعقولة حلم�ية نف�سك، 

دون  ت�س�فر  كنت  لو  كم�  اخل��سة  وممتلك�تك 

ت�أمني.

ات�سل لال�ستف�سار
من  مزيد  على  احل�سول  يف  ترغب  كنت  اإذا 

التغطية  ب�س�أن  للتو�سيح  بح�جة  اأو  املعلوم�ت، 

الت�أمينية املقدمة، فال ترتدد يف االت�س�ل بن�. 
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اأّي كلمة، اأو عب�رة قد مّت اإرف�قه� حيث حتمل معنى 

ك�فة  يف  املعنى  نف�ش  حتمل  �سوف  ف�إنه�  حمددًا، 

اأق�س�م هذه الوثيقة. 

ريا�سات املغامرة 
والرحالت  امل�ئية،  و  ال�ستوية  الري��س�ت  تعني 

الربية م�سيً� على االأقدام ورحالت ال�سيد و التي 

لي�ست م�سمولة �سمن هذه اخلطة.

االأمتعة
ال�سخ�سية،  واملمتلك�ت  واملالب�ش  احلق�ئب  تعني 

واالأ�سي�ء الثمينة وغريه� من االأ�سي�ء التي تخ�سك 

)اأو التي تخ�سع حتت م�سوؤوليتك الق�نونية(، والتي 

تلب�سه� اأو ت�ستخدمه�، اأو حتمله� اأثن�ء اأّي رحلة.

االإ�سابة اجل�سدية 
بك  حلقت  حتديده�  ميكن  بدنية  اإ�س�بة  تعني 

خالل مدة الت�أمني ب�سورة مف�جئة وغري متوقعة، و 

خالل ح�دث معني. واالإ�س�بة الن�جتة عن تعر�سك  

للعوامل اجلوية ك�لعوا�سف والتي ال ميكن جتنبه� 

�ستعترب اأي�سً� اإ�س�بة ج�سدية.

العائلة
ي�سمل  عليه  املوؤمن  ال�سخ�ش  ع�ئلة  هن�،  يق�سد 

 70 اإىل  �سنة   16 فوق  واأعم�رهم  والزوجة  الزوج 

و  ك�مل  بدوام  يعملون  ال  الذين  اأطف�ل،  و3  �سنة، 

الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 3 �سهور و 16 �سنة.

االأقارب من الدرجة االأولى
الزوج،  الزوجة،  االأخ،  االأخت،  االأب،  االأم،  يعني 

االبنة، االبن.

اإلغاء/اخت�سار الرحلة
تعني التخلي عن رحلة ال�سفر ب�لعودة الفورية اإىل 

منزلك، اأو بدخول اإحدى امل�ست�سفي�ت يف اخل�رج 

ملدة تزيد على 48 �س�عة بغر�ش العالج.

الوطن/بلد االإقامة
يعني مك�ن اإق�متك املعت�د يف �سلطنة عم�ن والتي 

املفعول  �س�رية  اإق�مة  لديك  اأو  فيه�  مواطن�  تكون 

اعتب�رًا من ت�ريخ رحلتك للخ�رج.

املر�ص 
الن�حية  من  متوقع  وغري  مف�جئ  تغيري  اأّي  يعني 

مم�ر�ش،  طبيب  قبل  من  عليه  وم�سدق  ال�سحية 

ب�سورة  الرحلة  يف  ا�ستمرارك  دون  يحول  ب�سكل 

طبيعية.

فقدان طرف 
تعني فقدان ت�م ودائم عن طريق قطع ك�مل اليد، 

اأو ك�مل القدم، ب�سكل مينع من ا�ستخدام اليد او 

القدم كلي�.

فقدان الب�سر 
ق�بليته  عدم  اأو  كلي،  ب�سكل  الب�سر  فقدان  تعني 

لل�سف�ء يف اإحدى العينني اأو كلتيهم�.

حالة طبية 
تعني اأّي داء اأو مر�ش اأو اإ�س�بة.

طبيب ممار�ص
تعني ع�سّو م�سجل وخمّول مبزاولة مهنة الطب وال 

اأنت وال  اأو معرفة �سخ�سية، ال  تربطك به عالقة 

اأّي �سخ�ش ممن ت�س�فر معهم.

مدة التاأمني 
�ستبداأ تغطية الوثيقة من ت�ريخ بداأ التغطية املذكور 

يف جدول الوثيقة وينتهي يف ت�ريخ اأخر ق�سط يومي 

مدفوع اأو يف ح�ل مل يتوافر الر�سيد الك�يف للق�سط 

اليومي. يف كل االأحوال احلد االأق�سى ملدة التغطية 

45 يوم� من ت�ريخ بداية الرحلة.

4. التعريفات
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العجز الكلي الدائم 
اأن  و  ب�لتح�سن  االأمل  فيه  يفقد  الذي  العجز  هو 

من  ومينعك  متوا�سلة  واحدة  �سنة  لفرتة  ي�ستمر 

تويل اأّي وظيفة، اأو اأي نوع من عمل بديل للك�سب. 

االأموال ال�سخ�سية 
اأوراق العمالت  تعني االأوراق امل�سرفية، وخمتلف 

و�سيك�ت  ح�ليً�،  امل�ستخدمة  املعدنية  والنقود 

اأو احلواالت  اأنواعه�،  امل�س�فرين وال�سيك�ت بك�فة 

املدفوعة  والكوبون�ت  الدفع،  اأوامر  و  الربيدية، 

و  ال�سفر،  تذاكر  اأو  ال�سراء،  ق�س�ئم  اأو  م�سبقً�، 

واالأن�سطة،  للفع�لي�ت  امل�سبقة  احلجز  تذاكر 

واالأغرا�ش الرتفيهية، وبط�ق�ت اله�تف، وبط�ق�ت 

االئتم�ن املحولة الأغرا�ش خ��سة.

احلاالت ال�سحية املوجودة م�سبقًا 
تعني

ا�ستمرار ح�لة �سحية متكررة )اأو اأّي م�س�عف�ت  �

�سحية تن�سب اإليه� تلك احل�لة ب�سورة مب��سرة( 

مم�ر�ش  طبيب  ج�نب  من  منه�  التحقيق  مّت 

)�سواء مت ت�سخي�سه� اأم ال( و / اأو 

ح�لة �سحية )بخالف مر�ش ب�سيط متكررة ال  �

ميكن ال�سف�ء منه( مت �سرف دواء اأو عوجلت 

على يد طبيب مم�ر�ش خالل فرتة الـ 90 يومً� 

على  احل�سول  طلب  لت�ريخ  مب��سرة  ال�س�بقة 

هذا الت�أمني.

النقل العام
اأو  اأو �سفينة،  اإ�سه�ر ترخي�سه�،  اأّي ط�ئرة مت  هو 

قط�ر اأو ح�فلة حتجز لل�سفر عليه�.

اجلدول /ال�سهادة التاأمينية 
املرفقة  الق�نونية  ال�سالحية  اإثب�ت  �سفحة  يعني 

اأ�سم�ء االأ�سخ��ش  بوثيقة ال�سفر هذه والتي حتدد 

منطقة  عليهم(،  )اأنت/املوؤمن  عليهم  املوؤمن 

�سروط  واأي  الت�أمني  مدة  الوثيقة،  نوع  ال�سفر، 

وبنود خ��سة اأخرى.

الرحلة
يعني قي�مك ب�أي عطلة، اأو رحلة للرتفية اأو جولة 

تغطيته� كم� هو مبني يف  تتم  التي  املن�طق  داخل 

اجلدول، والتي تبداأ وتنتهي يف بلد االإق�مة خالل 

الوجهة  رحالت  ذلك  من  ي�ستثنى  الت�أمني.  فرتة 

الواحدة )دون عودة(. 

اأّي رحلة تتّم داخل بلد االإق�مة على وجه التحديد 

غري موؤّمن عليه�. 

مهمل
اأو  تعني عندم� ال تكون يف و�سٍع ميكنك من روؤية 

منع التدخل غري امل�سرح به  ملمتلك�تك اخل��سة.

االأ�سياء الثمينة 
والف�سة  والذهب  واملجوهرات  التحف  تعني 

�سبه  اأو  الكرمية  االأحج�ر  اأو  الثمينة،  واملع�دن 

الت�سوير  واآالت  والفراء  وال�س�ع�ت  الكرمية، 

ومعدات  الفيديو،  واأفالم  الفيديو،  وك�مريات 

ذلك  يف  )مب�  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�س�الت 

الرقمية  الفيديو  واأقرا�ش  املدجمة  االأقرا�ش 

واأ�سرطة  الك��سيت،  واأ�سرطة  واالأفالم  واالأ�سرطة 

والهواتف  الراأ�ش(،  �سم�ع�ت  و  الط�بع�ت  

املحمولة واألع�ب الكمبيوتر واملعدات املرتبطة به�، 

والتل�سكوب�ت، واملجهر.

الريا�سات املائية 
املراكب  ورحالت  االأ�سم�ك،  �سيد  رحالت  تعني 

االإقليمية  واملي�ه  )ال�سواطئ  واالإبح�ر  ال�سراعية، 

امل�ء،  على  والتزلج  االأمواج،  وركوب  فقط(، 

واالإبح�ر مبراكب التزلج ال�سراعي التي تعتمد على 

الري�ح و الغو�ش.

مالحظ�ت: 

املي�ه  �سطح  حتت  الغط�ش  و/اأو  ال�سب�حة  اأ. 

تغطيه  ع�دًي�  ن�س�ًط�  يعترب  ترفيهية  الأغرا�ش 

الوثيقة دون ق�سط اإ�س�يف، وب�لت�يل ال تندرج 

حتت تعريف الري��س�ت امل�ئية. 

اأمي�ل   5 حدود  يف  ال�س�حلية  املي�ه  تعريف  مت  ب. 

من ال�س�حل.
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نحن/وال�سمائر العائدة جلمع املتكلم
للت�أمني )اخلليج( )�ش.م.ب.(  اأك�س�  تعني �سركة 

)مقفلة(.

الريا�سات ال�ستوية
تعني ري��سة �سب�ق ال�س�حية يف التزلج على الثلج، 

التزلج(،  يف  �سرعة  )ال  اجلليد  على  والتزحلق 

التزلج على لوحة واحدة، التزلج ب��ستخدام لوحة 

على  التزحلق  اأو  الركمجة  الزح�فة،  التزحلق، 

الثلج، التجوال على الثلوج ب��ستخدام حذاء الثلج، 

التزلج احلر على الثلج، ا�ستخدام الزالج�ت االآلية 

كراكب فقط.

اأنت/لك/املوؤمن عليهم
يظهر  والذي  رحلة  يف  ي�س�فر  �سخ�ش  كل  يعني 

ا�سمه يف جدول وثيقة الت�أمني.

ال�سرقه
اأو  القوة  ب��ستخدام  مغطى  يكون  ال�سرقة  فعل 

ن�سل  فى  القوة  اأو   / العنف  اأو  ب�لقوة  التهديد 

ال�س�رق ومتكن من  روؤيه  اإذا مت  �سريطه  املح�فظ 

االبتع�د . ويجب ذكر ذلك لل�سرطة ليتم ذكره فى 

اأمتعه،  �سي�ع   ، مف�سرة  غري  خ�س�رة  اأى  التقرير. 

اأو اختف�ء غ�م�ش ال تعترب ك�سرقة وال تتم��سى مع 

�سي��سة هذه البولي�سة.
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من �سروط هذه الوثيقة اأنه لن تتم تغطية اأي رحلة 

اإذا حدث م� يلي وقت �سراء هذه الوثيقة:

اأّي �سخ�ش من املعتمدين يف برن�مج . 1 اأو  اأنت 

الرحلة قد تلقوا حتذيرًا طبيً� نه�ئيً�. 

اأّي �سخ�ش من املعتمدين يف برن�مج . 2 اأو  اأنت 

الرحلة على ق�ئمة انتظ�ر الأجل، اأو على علم 

اأو دار  اأو عي�دة،  ب�حل�جة لدخول م�ست�سفى، 

للتمري�ش.

اأو . 3 الطبيب،  لن�سيحة  خم�لفً�  �س�فرت  اإذا 

كنت  طبيب  لن�سيحة  خم�لفً�  ت�س�فر  �سوف 

قد قمت ب�إ�ست�س�رته/اإ�ست�س�رته�. 

على . 4 احل�سول  بق�سد  م�س�فرًا  كنت  اإذا 

م�سورة طبية خ�رج بلد االإق�مة. 

اإذا كنت اأنِت، اأو اأّي �سخ�ش من املعتمدين يف . 5

اأو  برن�مج الرحلة من املتوقع له� اأن تلد قبل 

اأثن�ء، اأو يف غ�سون �سهرين من الرحلة. 

اإذا كنت على علم ب�حتم�ل ظهور ح�الت ميكن . 6

ب�لتعوي�ش  املط�لبة  ن�سوء  اإىل  توؤدي  و  توقعه� 

ق�درًا  تكون  اأن  يجب  الوثيقة.  هذه  مبوجب 

على االلتزام بهذه ال�سروط لت�ستحق احلم�ية 

قد  تكن  مل  م�  و  الوثيقة.  مبوجب  الك�ملة 

تكون  فلن  م�سبقً�،  موافقتن� اخلطية  اأعطيت 

م�سموال ب�لتغطية يف االأق�س�م الت�لية: 

م�س�ريف العالج يف احل�الت الق�سم اأ:

الط�رئة

نقل احل�الت الط�رئة للعالجالق�سم ب:

تغطية م�س�ريف اإع�دة الرف�تالق�سم ج:

اإلغ�ء اأو اخت�س�ر الرحلةالق�سم د:

احلوادث ال�سخ�سيةالق�سم ط:

5. �سروط هامة تتعلق بال�سحة
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االإجراء )اأ(
احل�الت التي تتطلب م�س�عدة فورية

اأي نوع من احل�الت ؟

اإذا كنت يف ح�جة اإىل: 

الق�سم اأ - م�س�ريف العالج يف احل�الت   �	
الط�رئة

الق�سم ب - النقل الطبي �

الق�سم ج - تغطية م�س�ريف اإع�دة الرف�ت  �

يتعني عليك اأو على اأي �سخ�ش خمول ب�لت�سرف 

حدث  اأي  معقولة  زمنية  فرتة  خالل  عنك  ني�بة 

يرتتب عليه م� يوؤدي اإىل املط�لبة، االت�س�ل مبركز 

االإنذار يف اأقرب وقت ممكن وذلك للح�سول على 

التي  لالإجراءات  وتوجيهً�  من�،  م�سبقة  موافقة 

يتعنّي اإتب�عه�.

ات�سل ب�سركة اأك�سا )اخلليج(:

للحاالت الطبية الطارئة:
00974429400

 متنح التغطي�ت فقط بن�ًء على موافقة م�سبقة من 

اأك�س� اخلليج.

للحاالت الطبية غري الطارئة:
االإمارات العربية املتحدة

800292

البحرين
8000 1060

 قطر
8002924

 ُعمان
 80070292

ال�سعودية
00966114780282

اأو قم مبرا�سلتنا على:
medex.travel@axa-gulf.com

)للح�الت الطبية غري الط�رئة(

اأو على:
travel.claims@axa-gulf.com

)للح�الت غري الطبية(

خالل اأوق�ت العمل الر�سمية.

6. ما يتوجب القيام به عند املطالبة
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ينبغي عليك ذكر م� يلي:

ا�سم الع�ئلة واال�سم االأول اخل��ش بك؛  �

�سركة الت�أمني )اأك�س� للت�أمني )اخلليج(   �

�ش.م.ب )م(( وكذلك رقم وثيقة الت�أمني 

ومدة الت�أمني؛ 

ت�ريخ دخول البلد الذي تقوم بزي�رته؛  �

ا�سم وعنوان ورقم ه�تف املركز الطبي الذي  �

مّت اإدخ�ل ال�سخ�ش املوؤّمن عليه؛ 

ا�سم وعنوان الطبيب امل�سئول عن عالج  �

ال�سخ�ش املوؤّمن عليه؛

و�سفً� موجًزا للم�س�كل التي تواجهه�.  �

بحرية  قبلن�  من  املعني  الطبي  اخلبري  يتمتع 

الطبي  وملفه  عليه  املوؤمن  ال�سخ�ش  اإىل  الو�سول 

لتقييم �سالحية املط�لبة.

الوطن،  اإىل  االإع�دة  اأو  الطبي  النقل  ح�لة  يف 

القط�ر  االإ�سع�ف،  هي  املوا�سالت  و�سيلة  �ستكون 

النقل  ويقت�سر  املوعد.  حمددة  جوية  رحلة  اأو 

بني  فيم�  النقل  عملي�ت  على  اجلوي  ب�الإ�سع�ف 

الق�رات وعلى احل�الت احلرجة التي يتعذر نقله� 

ب�أي و�سيلة من و�س�ئل النقل املذكورة اأعاله. 

املع�لج  الطبيب  مع  وب�الإتف�ق  انن�  ح�ل  كل  على 

ف�إنن� �سنخت�ر و�سيلة النقل املن��سبه.

يف ح�لة املر�ش اأو االإ�س�بة اجل�سدية التي تتطلب 

ال�سخ�ش  على  يجب  امل�ست�سفى،  اإىل  االإدخ�ل 

اأو اأي �سخ�ش  ينوب عنه اإبالغن� يف  املوؤمن عليه 

غ�سون 48 �س�عة من وقت حدوث ذلك.

اإىل  عليه  املوؤمن  ال�سخ�ش  اإع�دة  نتوىل  عندم� 

عليه  املوؤمن  ال�سخ�ش  يلتزم  اأن  فيجب  وطنه، 

ب�إع�دة التذكرة اأو مبلغ التذكرة اإلين�.

ال�سخ�ش  على  يجب  مط�لبة،  اأي  حدوث  مبجرد 

وقف  من/اأو  للحد  جهد  كل  بذل  عليه  املوؤمن 

عواقبه�.

وجيه  �سبب  الأّي  اأو  الط�رئة،  احل�الت  يف  اإنه 

على  للح�سول  اخلليج  ب�أك�س�  االت�س�ل  يتم  مل 

تظل  ب�لتعوي�ش  املط�لبة  ف�إن  م�سبقة،  موافقة 

هذه  مثل  يف  و  الوثيقة.  واأحك�م  ل�سروط  خ��سعة 

احل�الت، يجب اأْن تكون م�س�ريف العالج معقولة 

وح�سب امل�ألوف، وكل امل�ستندات )التقرير الطبي، 

اخلليج  اأك�س�  اإىل  حُت�ل  اأْن  يجب  الخ(  والفواتري، 

اأي  توؤخذ  لن  و�سوف  وقبوله�.  عليه�  للموافقة 

ب�أك�س�  االت�س�ل  يتم  مل  م�  االعتب�ر  بعني  مط�لبة 

اخلليج  يف غ�سون 30 يومً� من ت�ريخ وقوع احل�دثة 

اأو املر�ش.
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االإجراء )ب(
مت�عب ال�سفر التي ال تتطلب م�س�عدة فورية

اأّي نوع من احل�الت؟ 

الق�سم د - اإلغ�ء اأو اخت�س�ر الرحلة �

الق�سم ه -  ت�أخر املغ�درة �

الق�سم و - ت�أخر االأمتعة �

الق�سم ز - االأمتعة واالأموال ال�سخ�سية �

الق�سم ح - فقدان جواز ال�سفر �

الق�سم ط - احلوادث ال�سخ�سية  �

ات�سل بفروع اأك�سا:
االإمارات العربية املتحدة

800292

البحرين
8000 1060

قطر
800 2924

ُعمان
80070292

ال�سعودية
00966114780282

اأجل  من  ال�سلة  ذات  االأق�س�م  اإىل  الرجوع  يرجى 

احل�سول على مزيد من التف��سيل حول م� يجب فعله 

يف ح�لة املط�لبة اأو اأر�س�ل بريد االألكرتونى على: 

travel.claims@axa-gulf.com
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القسم أ - مصاريف العالج في الحاالت 
الطارئة

ما تتّم تغطيته 
واالأدوية،  العالج،  م�س�ريف  دفع  نتوىل  �سوف 

طبية  و�سفة  على  بن�ًء  تكبدته�  التي  وامل�ست�سفي 

حل�لة  نتيجة  تن�س�أ  التي  الع�جلة  احل�الت  يف 

م�س�ريف  ج�نب  اإىل  وذلك  الرحلة،  اأثن�ء  طبية 

اأو املر�ش حتى  االإ�سع�ف من مك�ن وقوع احل�دث 

الو�سول اإىل اأقرب مركز طبي ولكن ال يتعلق ب�أي 

�سله ب�الأ�سن�ن. 

ال�سروري  العالج  مت�بعة  تك�ليف   � اأي�سً و�سندفع 

يف  العالج  تلقي  بعد  امل�ست�سفى  خ�رج  للمر�سى 

ت�ريخ  من  يومً�   30 اأق�س�ه�  ملدة  امل�ست�سفى، 

اخلروج من امل�ست�سفى.

القسم ب - نقل الحاالت الطارئة للعالج

ما تتّم تغطيته
نحن نتكّفل برتتيب وحتمل م�س�ريف نقلك لتلقي 

العالج ح�سبم� تتطلبه ح�لتك:

اإىل امل�ست�سفى االأف�سل جتهيزًا للتع�مل    اأ. 

       مع ح�لتك؛ 

اىل امل�ست�سفى االأقرب اإىل بلد االإق�مة؛  ب. 

يف بلد اإق�متك. ج. 

نكون نحن  ف�سوف  و )ب(،  )اأ(  القرار  اتخذ  اإذا 

امل�سئولني قبل تنفيذ النقل، عن حجز غرفة لك يف 

امل�ست�سفى الذي �سيتم حتويلك اإليه. 

إعادة  مصاريف  تغطية   - ج  قسم  
الرفاة

ما تتّم تغطيته 
حمليً�،  املطلوبة  االإجراءات  ك�فة  نتوىل  �سوف 

وال�سداد الفوري للتك�ليف مب� يف ذلك نقل اجلثة 

اإىل مك�ن الدفن يف بلد االإق�مة اأو بلد اجلن�سية. 

و  اجلثة  الإعداد  الت�سريح  عملية  تكلفة  و�سندفع 

ذلك  ي�سمل  لن  ولكن  لنقله�،  ال�سروري  الت�بوت 

م�س�ريف اجلن�زة و الدفن. 

كم �سندفع؟
 يبلغ املبلغ الذي �سندفعه مبوجب هذه الوثيقة 50،000

موؤمن  �سخ�ش  لكل  ج  ب،  اأ،  للق�سم  اأمركي  دوالر 

عليه.

مبلغ التحمل
مبلغ التحمل املطبق فيم� يتعلق ب�لتغطي�ت الثالثة 

اأ،ب،ج  هو 30 دوالرًا اأمريكيً� لكل مط�لبة عن كل 

�سخ�ش موؤمن عليه.

7. التغطيات
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ما ال تتّم تغطيته يف االأق�سام اأ، ب، ج
عالج،  اأّي  عن  تكبده�  مت  التي  امل�س�ريف   اأ. 

اإخط�ر  يتم  مل  التي  و  الوطن  اإىل  اإع�دة  اأو 

وموافقة اأك�س� اخلليج ب�س�أنه�  كم� هو مبنّي يف 

االإجراءات املذكورة يف ال�سفح�ت 9  و 10 و 

. 11

املك�مل�ت  بخالف  اله�تفية،  املك�مل�ت  تك�ليف   ب. 

املجراة اإىل اأك�س� اخلليج الإخط�رهم ب�مل�سكلة 

اأدلة  اأية  اأو  اإي�س�ل عنه�،  تقدمي  والتي ميكن 

اأخرى ت�سري اإىل اأّن املك�ملة قد اأجريت ب�لفعل، 

تكلفته� ورقم اله�تف الذي جرى االت�س�ل له. 

ذلك  يف  مب�  اجلراحة،  اأو  العالج  تك�ليف   ج. 

مب��سرة  تت�سل  ال  التي  االإختب�رية  الك�سوف�ت 

ا�ستلزمت  والتي  املر�ش،  اأو  البدنية  ب�الإ�س�بة 

اإدخ�لك اإىل امل�ست�سفى.

اأو اجلراحة التي  اأ�سك�ل العالج  اأّي �سكل من   د. 

الك�سف  توىل  الذي  املم�ر�ش  الطبيب  راأي  يف 

وراأين� اأي�سً� ال ميكن ت�أجيله� اإىل حني عودتك 

اإىل وطنك. 

االأدوية التي من املعلوم وقت املغ�درة �سرورة   ه. 

بتن�وله�  اال�ستمرار  اأو  تن�وله�،  على  املواظبة 

خ�رج بلد اإق�متك. 

العالج اأو اخلدم�ت التي تقدمه� دور النق�هة   و. 

اأو الرع�ية، اأو اأّي مركز الإع�دة الت�أهيل. 

اأّنه� توؤدي اإىل دخول  اإال  ا�سطراب�ت ع�طفية   ز. 

امل�ست�سفى. 

بلد  اإىل  عودتك  بعد  تتكبده�  م�س�ريف  اأّي   ح. 

االإق�مة.

امل�س�ريف التي تكبدته� نتيجة ملر�ش ا�ستوائي   ط. 

حيث مل يتم االلتزام ب�لتطعيم�ت املو�سى به�. 

املوعد،  بعد  الوطن  اإىل  العودة  بعدم  قرارك   ي. 

فيم� ترى اأك�س� اخلليج ب�أّن العودة اآمنة. 

م�س�ريف االأطراف ال�سن�عية، وم�ستح�سرات   ك. 

والعالج  التجميل،  وجراح�ت  التجميل، 

الطبيعي.

التحقيق�ت، والك�سف، والفح�ش الطبي الذي   ل. 

يعترب جزء من الطب الوق�ئي. 

اأى  و  م�سبقً�،  املوجودة  املر�سية  احل�الت   م. 

وفرتة  ب�حلمل  متعلقه  ح�الت  اأو  اأمرا�ش 

النق�هة اأو االنتك��س�ت ال�سحية.

القسم د - إلغاء أو اختصار الرحلة

ما تتّم تغطيته
عمالء  برن�مج  على  فقط  يطبق  الق�سم  هذا  اإن 

دوالر   5.000 اإىل  ي�سل  م�  لك  �سندفع  عم�نتل. 

اأمريكي لكل �سخ�ش موؤّمن عليه عن اأّي مب�لغ غري 

غري  واالإق�مة  ال�سفر  وتك�ليف  لال�سرتداد،  ق�بلة 

امل�ستغلة وغريه� من الر�سوم م�سبقة الدفع، والتي 

قد دفعته�، اأو تع�قدت على دفعه� اإذا مت: 

اإلغ�ء الرحلة ل�سرورة ال مفر منه�، اأو . 1

الأّي . 2 كنتيجة  اإمت�مه�  قبل  الرحلة  اخت�س�ر 

التي حتدث خالل مدة  الت�لية  من احلوادث 

الت�أمني: 

اأو املر�ش  االإ�س�بة اجل�سدية،  اأو  الوف�ة،         اأ.  

الأي من م� يلي: 

اأنت   � 	

رتبت  اأو  م�س�فر،  اأنت  �سخ�ش  اأّي   � 	
لل�سفر معه

لالإق�مة  معه  رتبت  قد  �سخ�ش  اأّي    � 	
ب�سورة موؤقتة 

اأّي قريب من الدرجة االأوىل  � 	

مبنزلك  يحّل  الذي  العر�سي  ال�سرر         ب.  

ويجعله غري �س�لح لل�سكن، اأو ا�ستدع�ئك 

لتعر�ش  للح�سور  ال�سرطة  قبل  من 

اأو خالل  لل�سرقة خالل رحلتك،  منزلك 

7 اأي�م قبل الرحلة. 



14

اإثر  احلكومة  ج�نب  من  ال�سفر  حظر         ج.  

ظهور وب�ء. 

اأّي  اأو  عليه،  املوؤّمن  ال�سخ�ش  اختط�ف         د.  

ال�سفر  املوؤّمن  ال�سخ�ش  ينوي  �سخ�ش 

اأو هو م�س�فر معه.  معه، 

ال�سروط اخلا�سة 
يجب عليك احل�سول على �سه�دة طبية   اأ. 

من طبيب مم�ر�ش، و موافقة م�سبقة من اأك�س� 

اإىل  العودة  �سرورة  على  للت�أكيد  )اخلليج( 

الوطن قبل اخت�س�ر الرحلة الأ�سب�ب �سحية. 

ال�سفر،  لوكيل  الفوري  ب�الإخط�ر  اأخفقت  اإذا  ب. 

مقدمي  اأو  ال�سي�حية،  الرحالت  منظمي 

خدمة النقل/االإق�مة ب�أّنه من ال�سروري اإلغ�ء 

على  تطّبق  �سوف  م�سوؤوليتن�  ف�إن  الرحلة، 

بروز  عدم  على  تقت�سر  التي  االإلغ�ء  ر�سوم 

اإخف�ق يف هذا ال�سدد. 

اإذا قمت ب�إلغ�ء رحلة ب�سبب اإ�س�بة ج�سم�نية،  ج. 

�سه�دة  تقدمي  عليك  فيتعنّي  طبية  ح�لة  اأو 

اإىل  بو�سوح  ت�سري  مم�ر�ش  طبيب  من  طبية 

لل�سرورة  االإ�س�بة حتول دون �سفرك  اأّن هذه 

ول�سبب معقول. 

ما ال تتم تغطيته 
غري  اأو  مب��سرة  ب�سورة  ن�جمة  مط�لبة  اأّي   اأ. 

ال�سروط  تطبيق  يف  اإخف�قك  عن  مب��سرة 

املت�سلة ب�ل�سحة و املذكورة يف ال�سفحة 8.

غري  اأو  مب��سر،  ب�سورة  ن�جمة  مط�لبة  اأّي   ب. 

ق�نون،  اأو  حكومية  ولوائح  اأنظمة  عن  مب��سر 

ت�أخري اأو تعديل خط �سري الرحلة، اأو الف�سل يف 

توفري اأّي جزء من الرحلة )مب� يف ذلك اخلط�أ 

االفرتا�سي(  اأو  امل�يل  الف�سل  اأو  االإهم�ل،  اأو 

من  جزًءا  ت�سكل  خدمة  اأّي  مزود  قبل  من  اأو 

من  اأو  ال�سفر،  وكالء  من  وكذلك  الرحلة، 

مّت  الذين  ال�سي�حية  اجلولة  م�سّغلي  خالل 

حجز الرحلة من خاللهم.

اأو  �سفر،  جواز  على  احل�سول  يف  االإخف�ق   ج. 

ت�أ�سرية الدخول املطلوبة. 

قبل  لديك  املعروفة  الظروف  و  املالب�س�ت   د. 

احلجز للرحلة والتي ك�ن من املتوقع اأْن توؤدي 

اإىل اإلغ�ء اأو اخت�س�ر للرحلة. 

الق�بلة  غري  املب�لغ  اأو  املغ�درة،  مط�ر  ر�سوم   ه. 

اأمريكي  دوالر   250 تتج�وز  التي  لال�سرتداد 

لفقدان الرحالت الق�سرية. 

اأ�سدر  اإذا  اإال  املر�ش،  اأو  اجل�سدية،  االإ�س�بة   و. 

هذه  ب�أّن  تفيد  طبية  �سه�دة  مم�ر�ش  طبيب 

�سرورية  الأ�سب�ب  ال�سفر  من  متنعك  احل�لة 

ومعقولة.

عن  الن�جم  املر�ش  اأو  اجل�سدية،  االإ�س�بة   ز. 

اأو  قبل،  تلد  اأن  املتوقع  لالأم حيث من  احلمل 

اأثن�ء اأو يف غ�سون �سهرين من الرحلة.

القسم ه - تأخر المغادرة 

ما تتّم تغطيته
قد  التي  الع�مة  النقل  و�سيلة  اإقالع  ك�ن  اإذا 

حجزت عليه� لل�سفر من اأو العودة اإىل الوطن قد 

ت�أخرت مب� ال يقل عن 12 �س�عة من الوقت املحدد 

للمغ�درة ب�سبب االإ�سراب، اأو اإجراء �سن�عي،  اأو 

اأو خلل  اأو عطل ميك�نيكي،  �سوء االأحوال اجلوية، 

فني، ف�إنن� �سندفع:

50 دوالر اأمريكي للمرحلة االأوىل من الت�أخري . 1

لكل  اأمريكي  دوالر   50 و  ك�ملة،   �س�عة   12

اأق�سى  بحد  بعد  ك�ملة  �س�عة   12 ت�أخري 

مقداره 300 دوالر اأمريكي لكل �سخ�ش موؤّمن 

عليه.

م� ي�سل اإىل  300 دوالر اأمريكي  لكل �سخ�ش . 2

موؤّمن عليه  الأّي تك�ليف �سفر واإق�مة وغريه� 
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ق�بلة  الغري  م�سبقً�  املدفوعة  الر�سوم  من 

قد  كنت  والتي  م�ستخدمة،  وغري  لال�سرتداد 

اخرتت  اإذا  دفعه�  على  تع�قدت  اأو  دفعته�، 

كحد  �س�عة   12 انق�س�ء  بعد  رحلتك  اإلغ�ء 

اأدنى. 

�سرط خا�ص 
ميكنك املط�لبة ب�لتعوي�ش فقط مبوجب البند 1 اأو 

2 اأعاله، ولي�ش كالهم�.

ما ال تتم تغطيته
وفق  ال�سفر  اإجراءات  اإمت�م  يف  اإخف�قك   اأ. 

جدول الرحلة الذي جرى تزويدك به، وعدم 

الن�قلني  من  خطي  ت�أكيد  على  احل�سول 

عدد  ب�س�أن  لهم(  الت�بعني  ال�سفر  وكالء  )اأو 

�س�ع�ت الت�أخري، و �سبب هذا الت�أخري. 

وكيل  من  العقد  �سروط  تطبيق  يف  اإخف�قك   ب. 

ال�سفر، منظمي الرحالت، اأو مزود النقل. 

مراقبة  ت�أخري  اأو  �سن�عية  اأعم�ل  اأو  اإ�سراب   ج. 

احلركة اجلوية احل�لية اأو علن� يف املوعد ويتم 

هذا الت�أمني من قبلك.

ذلك(  غري  اأو  )موؤقتً�  اخلدمة  من  ال�سحب   د. 

اأو �سفينة بن�ء على تو�سية من هيئة  لط�ئرة، 

هيئة  اأّي  اأو  مين�ء،  هيئة  اأو  املدين،  الطريان 

مم�ثلة يف اأّي بلد. 

القسم و - تأخر األمتعة 

ما تتّم تغطيته 
�سندفع لك يف ح�الت الطوارئ ال�ستبدال املالب�ش 

اإذا  ال�سخ�سية  النظ�فة  وم�ستلزم�ت  واالأدوية 

ك�نت االأمتعة مفقودة موؤقتً� اأثن�ء العبور، اأو خالل 

الرحلة اإىل اخل�رج ومل يتم ا�سرتج�عه� يف غ�سون 

الطريان  �سركة  �سريطة احل�سول من  �س�عة،   12

ت�أخر  �س�ع�ت  عدد  يوؤكد  خطي  اإي�س�ح  على 

االأمتعة، على اأّن يتم اإر�س�ل هذا التقرير اإلين�. 

كم �سندفع ؟
يرجى الرجوع اإىل جدول املن�فع يف �سفحه 2 كم� 

هو مو�سح يف خطتك املخت�رة.

اإذا ك�ن فقدان االأمتعة دائمً�، ف�سوف يتم خ�سم 

املط�لبة  من  الق�سم  هذا  مبوجب  املدفوع  املبلغ 

اأّية  مبوجب  دفعه�  مّت  التي  النه�ئية  ب�لتعوي�ش 

اأق�س�م اأخرى من الوثيقة التي تغطي االأمتعة.

�سرط خا�ص
الأي  الفواتري،  اأو  االإي�س�الت،  تقدمي  يجب 

م�س�ريف مط�لب به� مبوجب هذا الق�سم.

القسم ز - األمتعة واألموال 
الشخصية 

ما تتّم تغطيته
ي،  اأو �سرقة، اأو  �سندفع تعوي�سً� الأّي فقدان َعَر�سِ

تلف ي�سيب االأمتعة خالل مدة  الت�أمني. و �سيكون 

مع  احل�لية  ال�سوقية  للقيمة  م�س�ويً�  املدفوع  املبلغ 

واال�ستهالك   اال�ستعم�ل،  خ�سم  ب�العتب�ر  االأخذ 

)اأو قد نقوم، مبح�ش اختي�رن�، ب��ستبدال، اإع�دة، 

اأو اإ�سالح االأمتعة املت�سررة(. 

العر�سية،  اخل�س�رة  قيمة  اأي�س�  �سندفع  اأنن�  كم� 

خالل  التي  ال�سخ�سية  االأ�سرار  اأو  امل�ل،  و�سرقة 

مدة الت�أمني.

كم �سندفع؟ 
اأمريكي  دوالر   250 وهو  االأق�سى  احلد  �سندفع 

زوج  اأو  واحد  عن�سر  الأي  املوؤّمنني  من  فرد  لكل 

تتج�وز  ال  اأن  ويجب  العن��سر.   من  جمموعة  اأو 

املدفوع�ت االإجم�لية الت�يل:
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التغطي�ت
برن�مج عمالء 

عم�نتل)دوالر(

االأمتعة ال�سخ�سية )بخالف االأ�سي�ء 

الثمينة واالموال ال�سخ�سية(
1،500

450االأ�سي�ءالثمينة

250االأموال ال�سخ�سية

احلدود  من   ٪50 تطبق  اأنه  مالحظة  ُيرجى  مالحظة: 

اأعم�رهم  تقل  الذين  املوؤمن عليهم  االأ�سخ��ش  اأعاله على 

16�سنة، ب��ستثن�ء م� يتعلق ب�الأموال ال�سخ�سية حيث  عن 

تقل  الذين  عليهم  املوؤمن  لالأ�سخ��ش  تغطية  اأي  ت�سري  ال 

اأعم�رهم عن 12 �سنة.

مبلغ التحمل
يطبق على كل �سخ�ش موؤمن عليه عند املط�لبة 30 

دوالر اأمريكي مبوجب هذه التغطية.

ال�سروط اخلا�سة 
يجب اتخ�ذ االحتي�ط�ت املعقولة يف جميع االأوق�ت 

ل�سم�ن ال�سالمة واالإ�سراف على االأمتعة واالأموال، 

ال�ستع�دة  عملية  خطوات  اتخ�ذ  عليك  ويتعنّي 

اأو  فقدت،  اإذا  امل�سروقة.  اأو  املفقودة،  املمتلك�ت 

يف  وجوده�  اأثن�ء  ب�أ�سرار  اأ�سيبت  اأو  �سرقت، 

فندق  اأو  �سلطة،  اأو  نقل،  �سركة  اأو  ن�قل،  رع�ية 

اأو  الفقدان،  تف��سيل  كت�بيً�  اإليه�  يرفع  اأّن  فيجب 

ال�سرقة، اأو التلف، واحل�سول من تلك اجلهة على 

اأو  املمتلك�ت،  ُفقدت  واإذا  ب�حل�دثة.  خطي  ت�أكيد 

رع�ية  يف  ك�نت  بينم�  التلف  اأو  لل�سرقة،  تعر�ست 

اإحدى �سرك�ت الطريان فيتعنّي عليك:

احل��سل  ب�خلط�أ  تقرير  على  احل�سول  اأ.   

للممتلك�ت. 

املط�لبة  من  ر�سمي  خطي  اإ�سع�ر  تقدمي   ب. 

املهلة  حدود  يف  الطريان  ل�سركة  ب�لتعوي�ش 

)يرجى  النقل  �سروط  يف  الواردة  الزمنية 

االحتف�ظ بن�سخة(. 

وبط�ق�ت  ال�سفر  تذاكر  بجميع  االحتف�ظ   ج. 

املط�لبة  اإجراء  ح�لة  يف  لتقدميه�  البي�ن�ت 

ب�لتعوي�ش مبوجب هذه الوثيقة. 

اأو  املفقودة،  ال�سلع  ب�إي�س�الت  االحتف�ظ  د.   

ت�س�عدك  �سوف  وهذه  الت�لفة  اأو  امل�سروقة، 

الإثب�ت مط�لبتك. 

كم� يتعنّي عليك تقدمي تقرير اإىل ال�سرطة املحلية 

اأو  �سي�ع،  اكت�س�ف  من  �س�عة   24 غ�سون  يف 

�سرقة، اأو حم�ولة �سرقة جميع االأمتعة و/اأو امل�ل، 

واحل�سول من ال�سرطة على تقرير خطّي بذلك. 

ما ال تتم تغطيته 
اأّي  مراقبة يف  من غري  الثمينة  االأ�سي�ء  ترك   اأ. 

وقت )مب� يف ذلك داخل �سي�رة، اأو يف عهدة 

ن�قل( م� مل تودع يف خزانة الودائع يف فندق 

اآمن، اأو تركه� يف �سكنك املقفل. 

نتيجة  لل�سرقة  تتعر�ش  التي  واالأموال  االأمتعة   ب. 

لرتكه� يف �سي�رة غري مراقبة.

الفقدان، اأو االأ�سرار الن�جمة عن الت�أخري، اأو   ج. 

امل�س�درة، اأو احلجز من قبل اجلم�رك اأو اأّي 

�سلطة اأخرى. 

ال  والتي  ال�سي�حية  ال�سيك�ت  �سرقة  اأو  فقدان   د. 

يتم اإبالغ الفرع املحلي عن فْقده�، اأو الوكيل، 

من  �س�عة   24 غ�سون  يف  اإ�سداره�  �سلطة  اأو 

تعليم�ت  اأّي  اأو  ال�سرقة،  اأو  الفقدان  اكت�س�ف 

يتم  مل  ال�سيك�ت  لهذه  امل�سدرين  الوكالء 

تنفيذه�. 
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عن  الن�جم  النق�ش  اأو  القيمة،  انخف��ش   ه. 

خط�أ، اأو اإغف�ل.

العد�س�ت  اأو  املثّبتة،  غري  الكرمية  االأحج�ر   و. 

وتركيب�ت  القرنية،  عد�س�ت  اأو  الال�سقة 

الطبية،  التجهيزات  اأو  واالأ�سن�ن  ال�سمع، 

واالآالت املو�سيقية، وال�سكوك، واملخطوط�ت، 

الق�بلة  وال�سلع  »ال�سم�ن�ت«،  امل�لية  واالأوراق 

للتلف، والدراج�ت. 

تلف  اأو  ك�سر،  اأو  خد�ش،  اأو  ت�سّدع،   ز. 

زج�ج  )بخالف  ال�سينية  واالأواين  الزج�ج 

اأو املن�ظري  ال�س�ع�ت، والك�مريات، واملج�هر 

اله�سة  املواد  اأو  واخلزف،  »التل�سكوب�ت«( 

اأو  حريق،  عن  ن�جمة  تكن  مل  م�  االأخرى 

الط�ئرة،  اأو  لل�سفينة،  ح�دث  وقوع  اأو  �سرقة، 

اأو املركبة امل�ستخدمة يف النقل.

التي  االأ�سرار  اأو  الري��سية،  املعدات  ك�سر   ح. 

حلقت ب�ملالب�ش الري��سية وقت اال�ستخدام. 

التج�رة  واأدوات  والعين�ت،  التج�رية،  ال�سلع   ط. 

وغريه�  »االإك�س�سوارات«  ال�سي�رات  وملحق�ت 

بوظيفتك  يت�سل  فيم�  امل�ستخدمة  البنود  من 

اأو مهنتك. 

اأو الفقدان،  اأو االإ�ستهالك،  البلى و التدهور،   ي. 

اأو اجلوية،  التلف ب�سبب الظروف املن�خية  اأو 

عملية  ب�أّي  اأو  القوار�ش،  اأو  العث،  ب�سبب  اأو 

تعطل  اأو  ترميم،  اأو  اإ�سالح،  اأو  تنظيف، 

ميك�نيكي اأو كهرب�ئي، اأو الت�سوي�ش.

القسم ح - فقدان جواز السفر 

ما تتّم تغطيته
�سوف نعو�سك عن تكلفة ا�ستخراج جواز �سفر بدل 

�س�ئع، اأو تعّر�ش للتلف اأو الت�سويه عن غري ق�سد 

وبطريقه مف�جئه خالل مدة الت�أمني. 

لل�سفر  االإ�س�فية  للنفق�ت  معقولة  تغطية  ون�سمن 

وال�سكن و م�س�ريف االت�س�الت، التي يتعنّي عليك 

وكذلك  موؤقت،  �سفر  جواز  على  للح�سول  دفعه� 

وتكلفة  املوؤقت،   ال�سفر  جواز  ا�ستبدال  م�س�ريف 

اإع�دة ختم الت�أ�سريات. 

كم �سندفع؟ 
مبوجب  �سندفعه  الذي  املبلغ  من  االأق�سى  احلد 

جواز  لفقدان  اأمركي  دوالر   1،000 التغطية  هذه 

للم�س�رف  اخر  اأمركي  دوالر   1،000 ال�سفر 

االأخرى

مبلغ التحمل
بن�ًء على التغطية ف�إن مبلغ التحمل يبلغ 30 دوالر 

اأمريكي لكل �سخ�ش موؤّمن عليه. 

ال�سروط اخلا�سة 
يجب اتخ�ذ االحتي�ط�ت املعقولة يف جميع االأوق�ت 

�سفرك،  جواز  على  واالإ�سراف  ال�سالمة  ل�سم�ن 

العملية  اخلطوات  جميع  اتخ�ذ  عليك  ويتعنّي 

�سرق  اأو  فقد  ف�إذا  �ُسرق.  اأو  ُفقد،  اإذا  ال�ستع�دته 

اأثن�ء وجوده يف عهدة ن�قل، اأو �سركة نقل، اأو جهة 

تقريرًا  اإليه�  يرفع  اأن  فيجب  فندق  اأو  خمّولة، 

التلف،  اأو  ال�سرقة،  اأو  الفقدان،  بتف��سيل  كت�بيً� 

خطي  ت�أكيد  على  اجلهة  تلك  من  واحل�سول 

ب�حل�دثة. 

عهدة  يف  هو  بينم�  لل�سرقة  تعر�ش  اأو  ُفقد،  واإذا 

اإحدى �سرك�ت الطريان فيتعنّي عليك:

احل��سل  ب�خلط�أ  تقرير  على  احل�سول  اأ.   

للممتلك�ت. 

املط�لبة  من  ر�سمي  خطي  اإ�سع�ر  تقدمي   ب. 

املهلة  حدود  يف  الطريان  ل�سركة  ب�لتعوي�ش 

)يرجى  النقل  �سروط  يف  الواردة  الزمنية 

االحتف�ظ بن�سخة(. 

وبط�ق�ت  ال�سفر  تذاكر  بجميع  االحتف�ظ   ج. 

املط�لبة  اإجراء  ح�لة  يف  لتقدميه�  البي�ن�ت 

ب�لتعوي�ش مبوجب هذه الوثيقة. 
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ما ال تتم تغطيته 
ترك اجلواز من غري مراقبة يف اأّي وقت )مب�   اأ. 

يف ذلك داخل �سي�رة اأو يف عهدة ن�قل( م� مل 

يودع يف خزانة الودائع يف فندق اآمن، اأو تركه 

يف �سكنك املقفل. 

اإبالغ  يتم  ال  الذي  اجلواز  �سرقة  اأو  فقدان   ب. 

اأو  املحلية،  ال�سف�رة  اأو  ب�س�أنه،  ال�سرطة 

يف  ب�إ�سداره  املعنية  ال�سلط�ت  اأو  القن�سلية، 

اأو  الفقدان،  اكت�س�ف  من  �س�عة   24 غ�سون 

ال�سرقة. 

اأو  الت�أخري،  عن  الن�جم  ال�سرر  اأو  الفقدان،   ج. 

اأو  اجلم�رك  قبل  من  االإعتق�ل  اأو  امل�س�درة، 

�سلطة اأخرى. 

الغرام�ت والعقوب�ت والتعوي�س�ت اجلزائية.   د. 

تكلفة جتديد جواز �سفر.  ه. 

القسم ط - منافع الحوادث الشخصية 

ما تتّم تغطيته
�سندفع واحدة من املن�فع املبّينة اأدن�ه، خالل املدة 

التي يغطيه� الت�أمني، يف ح�لة ا�ستمرارية االإ�س�بة 

اجل�سدية التي تن�س�أ مبح�ش ال�سدفة، ومبعزل عن 

�سنة  غ�سون  يف  عنه�  ينجم  وقد  اآخر،  �سبب  اأّي 

واحدة: 

املوت  �

فقدان طرف  �

فقدان الب�سر  �

العجز الكلي الدائم  �

كم �سندفع؟ 
عمالء  برن�مج  مبوجب  �سندفعه  الذي  املبلغ  يبلغ 

عم�نتل 10،000 دوالر اأمريكي لكل �سخ�ش موؤمن 

عليه.

املوؤّمن  لالأ�سخ��ش  الوف�ة   منفعة  تكون  و�سوف 

عليهم دون �سن 16 �سنة  5،000 دوالر اأمريكي. 

ال�سروط اخلا�سة 
�سوف يتم دفع اال�ستحق�ق عن منفعة واحدة  اأ.   

فقط. 

ب�لك�سف  الطبيون  م�ست�س�رون�  يقوم  رمب�   ب. 

ح�ل  يف  �سروريً�  ذلك  يرون  ط�مل�  عليك 

املط�لبة ب�لتعوي�ش. 

ما ال تتم تغطيته 
اأّي اإ�س�بة ج�سدية ن�جتة مب��سرة، اأو غري مب��سرة 

عن طريق:

احلمل.   اأ. 

اخل�سوع  يف  اإخف�قك  عن  ن�جمة  مط�لبة  اأّي   ب. 

لل�سروط اله�مة املتعلقة ب�ل�سحة واملذكورة يف 

ال�صفحة 8.
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تطبق على ك�فة اأق�س�م الوثيقة

الن�جمة  التعوي�ش  مط�لب�ت  ندفع  لن  �سوف 

مب��سرة اأو غري مب��سرة من: 

االأجنبية  واالعتداءات  والغزو  احلرب  اأ. 

احلربية  �سبه  والعملي�ت  واال�سطراب�ت 

واحلرب  ال(  اأم  معلنة  احلرب  ك�نت  )�سواء 

االأهلية والتمرد والثورة والتمرد الع�سكري، اأو 

االنقالب، اأو ال�سغب، اأو اال�سطراب�ت املدنية.

ف�إن  اال�ستثن�ء  هذا  لغر�ش  اإره�بي  فعل  اأي  ب. 

ي�سمل  ت�سرف  اأي  يعني  االإره�بي  الفعل 

العنف  اأو  القوة  ا�ستخدام  على  يقت�سر  وال 

جمموعة  اأو  �سخ�ش  اأي  من  التهديد،  اأو 

الت�سرف  ذلك  ك�ن  �سوءًا  االأ�سخ��ش  من 

�سخ�سيً� اأو ني�بة عن اأو ب�سلة مع اأي منظمة 

فعله  ومت  حكوم�ت  اأو  حكومة  اأو  منظم�ت  اأو 

الأغرا�ش �سي��سة اأو دينية اأو اأيديولوجية اأو اأي 

اأي  اإجب�ر  العزم على  وي�سمل  اأ�سب�ب م�س�بهة 

حكومة اأو و�سع ع�مة الن��ش اأو ق�سم من ع�مة 

الن��ش حتت اخلوف.

ب�الإ�سع�ع�ت  التلوث  اأو  االأيونية  االإ�سع�ع�ت  ج. 

اأي  اأو  نووي  وقود  اأي  من  ال�س�درة  الذرية 

الوقود  احرتاق  من  ن�جتة  نووية  خملف�ت 

واملتفجرة،  وال�س�مة  امل�سعة  واملواد  النووي، 

اأو غريه� من اخلوا�ش النووية، اأو اأّي عن�سر 

نووي مبثل هذا الرتكيب.

املب��سر  �سببه  اإتالف  اأو  تدمري،  اأو  فقدان،  د. 

ت�سببه  الذي  اجلوي  ال�سغط  موج�ت 

اجلوي  النقل  و�س�ئل  من  وغريه�  الط�ئرات 

تفوق  ب�سرعة  اأو  ال�سوت،  ب�سرعة  تطري  التي 

�سرعة ال�سوت. 

غري  اأو  مب��سر،  ب�سورة  الن�جمة  اخل�س�ئر  ه. 

اأو  �سرر  اأو  تغيري،  اأو  فقدان،  من  مب��سر 

نظ�م  ت�سغيل  اأو  توافر  اأو  االأداء،  اإنخف��ش 

م�ستودع  الربجمي�ت،  االأجهزة،  الكمبيوتر، 

البي�ن�ت واملعلوم�ت، رق�قة م�يكرو اإلكرتونية، 

معدات  يف  مم�ثل  جه�ز  اأو  املتك�ملة  الدوائر 

اإهم�ل  اأو  كيد  عن  تنجم  والتي  احل��سوب، 

برن�مج  من  ذلك(  غري  اأو  )اإلكرتوين 

كيدية  �سفرة  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر 

ال  ولكن  يحتوي  يف�سد،  �سيء  اأّي  اأو  خبيثة 

»وورم«،  و  كمبيوتر،  فريو�ش  على  يقت�سر 

طروادة«،  »ح�س�ن  اأو  املنطقية«،  »القنبلة 

والتي ميكن حتديده� ك�سبب للخ�س�ئر.

)الري��سة  الري��سة  للمغ�مرات  مم�ر�ستك  و. 

ال�ستوية و/اأو الري��س�ت امل�ئية و/اأو الرحالت 

ح�ل  اأّي  يف  ولكن  الربّية،  الرحالت  و/اأو 

االأن�سطة  لهذه  االحرتافية  املم�ر�سة  ب��ستثن�ء 

يف املن�ف�س�ت(. 

اأو  بوب/�سكلتونز،  مزلقة  الت�لية:  االأن�سطة  ز. 

فري  اأو  �سكيينج،  ب�ي�ست   - اأف  اأو  بوبينج، 

لوج،  اأو  �سكيينج،  هيلي  اأو  �سكيينج،  �ست�يل 

اأو  الط�ئر،  التزلج  اأو  اأكروب�ت،  �سكي  اأو 

اأو  اأو تزلج مت�سلقي اجلب�ل،  القفز ب�ملزجلة، 

التزلج على نهر جليدي، الزح�ف�ت الثلجية اأو 

التزلج رغم حتذير حملي  �سنوك�ت �سكيينج، 

موثوق، اأو ن�سيحة.

الأِي عمل يدوي على  اأو مم�ر�ستك  ارتب�طك،  ح. 

وا�ستخدام  جت�رة،  اأو  عمل،  اأو  مبهنة،  �سلة 

اأو ثالثة  و�سيلة نقل مبحرك مزودة بعجلتني، 

عجالت م� مل تكن ح��سال على رخ�سة قي�دة 

ك�ملة ت�سمح لك ب��ستخدام مثل هذه املركب�ت 

تزوره�/ت�س�فر  كنت  التي  البلدان  تلك  يف 

اأو  ال�سي�رات/الرالي�ت،  �سب�ق�ت  اأو  عربه�، 

اأو  االحرتافية،  الري��س�ت  اأو  املهني،  الرتفيه 

ال�سب�ق�ت.

8. ا�ستثناءات عامة
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الق�عدي،  القفز  لـِ:  مم�ر�ستك  اأو  ارتب�طك،  ط. 

البعث�ت  جمبنغ«،  »بوجني  اجلوي  القفز  اأو 

ت�سلق  اأو  امل�ء،  على  التزلج  اأو  اال�ستك�س�فية، 

توجيه  اأداة  ا�ستخدام  يتطلب  الذي  اجلب�ل 

حركة اأو حب�ل، اأو الغو�ش حتت امل�ء مل�س�هدة 

اأ�سم�ك القر�ش، اأو اأن�سطة حتت امل�ء.

ارتب�طك، اأو مم�ر�ستك لـِ: املالكمة، التجول يف  ي. 

الدراج�ت،  �سب�ق  الكهوف،  ال�سّيقة،  الودي�ن 

املب�رزة، التحليق يف ط�ئرة غري مرخ�ش له� 

اجلمب�ز،  القدم،  كرة  مب�ري�ت  كمتعلم،  اأو 

ال�سب�ق�ت،  يف  اخليل  ركوب  املظلي،  القفز 

ال�س�خن،  ب�لهواء  ترتفع  التي  املن�طيد 

الك�راتيه، التجديف،  ال�سيد، هوكي اجلليد، 

ال�سراعي  الطريان  النف�ش،  عن  الدف�ع  فنون 

اأو  »الب�را�سوت«   ب�ملظالت  الهبوط  مبحرك، 

التحليق  »برغاليدينغ«،  ب�ملظالت  التحليق 

ب�ملظالت بًرا وبحًرا اأو ب�لقفز من املرتفع�ت، 

الرجبي،  الكهوف،  ا�ستك�س�ف  البولو،  ري��سة 

التجديف  اجلوي،  الطفو  اجلوي،  الغو�ش 

يف  التجديف  اله�ئجة،  االأنه�ر  جم�ري  يف 

القوارب ال�سغرية، اأو امل�س�رعة. 

متعمد،  مر�ش  اأو  ب�أذى  نف�سك  ت�سيب  اأن  ك. 

ا�ستعم�ل  اإ�س�ءة  جن�سًي�،  املنقولة  االأمرا�ش 

تع�طي  الكحول،  اإدم�ن  الكيمي�ئيه،  املح�ليل 

يتم  التي  االأدوية  )عدا  املخدرة  العق�رات 

لي�ش  ولكن  طبية،  و�سفة  على  بن�ًء  تن�وله� 

تعري�ش  اأو  املخدرات(،  على  االإدم�ن  لعالج 

النف�ش خلطر ال داع له )م� عدا حم�ولة اإنق�ذ 

حي�ة االإن�س�ن(. 

دع�وى  اأّي  اأو  به،  تقوم  ق�نوين  غري  عمل  ل. 

جن�ئية �سدك.

ال�سحية،  الوعكة  اجل�سدية،  االإ�س�بة  م. 

االإع�قة،  االأطراف،  اأحد  فقد  املوت،  املر�ش، 

اإىل  تعزى  اأخرى  م�سوؤولية  اأّي  اأو  امل�س�ريف 

االأمرا�ش  اأّي من  و/اأو  املن�عة  نق�ش  فريو�ش 

املت�سلة بفريو�ش نق�ش املن�عة. 

اخل�س�رة التبعية من اأّي نوع ك�ن. ن. 

مدة  غ�سون  يف  منه�  للعودة  حتجز  مل  رحلة  �ش. 

الت�أمني.

مط�لبة  عنه�  تن�س�أ  قد  التي  احلوادث  ع. 

ب�لتعوي�ش مل يتم اإخط�رن� به� كت�بة خالل 30 

يوًم� من ت�ريخ نه�ية الرحلة. 

ب�سفتك  الع�سكرية  العملي�ت  يف  الواجب�ت  ف. 

ع�سًوا يف القوات امل�سلحة. 

�ش. املع�ن�ة من االإجه�د، والقلق، واالكتئ�ب، اأو اأّي 

ا�سطراب نف�سي اأو ع�سبي.
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للح�سول  الت�لية  لل�سروط  اخل�سوع  عليك  يتعنّي 

ح�ل  ويف  وثيقتك.  مبوجب  الك�ملة  احلم�ية  على 

الوثيقة  اإلغ�ء  لن�  يحّق  ف�إنه  به�،  التزامك  عدم 

اأو رف�ش التع�مل مع  متى م� راأين� ذلك �سروريً�، 

مط�لبتك، اأو اإنق��ش مبلغ اأّي مط�لبة ب�لتعوي�ش.

واجب االإف�ساح 
لن� عن ك�فة احلق�ئق اجلوهرية  اأن تف�سح  يجب 

وامل�دية. وقد يوؤثر اإخف�قك  يف القي�م بذلك على 

لديك  ك�ن  ف�إذا  الت�أمني.  هذا  اإط�ر  يف  حقوقك 

اأن ُتعلمن�  اأدنى �سك مب� يعد جوهريً� يجب عليك 

بذلك. 

االلتزام
يجب عليك اأن تتقّيد بجميع ال�سروط، والن�سو�ش، 

الت�أمني.  بهذا  امللحقة  ال�سروط  و�س�ئر  واالأحك�م، 

املط�لبة  رف�ش  اإىل  بذلك  القي�م  عدم  يوؤدي  وقد 

ب�لتعوي�ش، اأو تخفي�ش مبلغ املط�لبة ب�لتعوي�ش. 

املطالبات 
يتعنّي عليك اأن تخطرن� مب� يتعّلق فيم� يلي: 

ب�لن�سبة لالأق�س�م: اأ، ب، ج يطبق االإجراء  )اأ(  اأ. 

على �سفحة 9. 

يطبق  االأخرى:  االأق�س�م  لبقية  ب�لن�سبة  ب. 

11 يف اأقرب وقت  االإجراء )ب( على �سفحة 

ممكن، ولكن يف موعد ال يتج�وز 30 يومً� من 

ت�ريخ نه�ية الرحلة. 

� اإبالغن� فيم� اإذا كنت على علم  يتعنّي عليك اأي�سً

و�سيكة.  حم�كمة  اأو  ا�ستدع�ء،  اأو  م�ستند،  ب�أّي 

دون  اإلين�  ادع�ء  ب�أّي  يتعّلق  كلم�  اإر�س�ل  ويجب 

ت�أخري، ويتعنّي عليك، اأو على اأّي �سخ�ش يت�سرف 

ني�بة عنك اأال يف�و�ش، اأو يقبل اأّي تن�سل من اأّي 

مط�لبة ب�لتعوي�ش دون موافقتن� اخلطية.

الق�نونيون  ممثلوك  اأو  اأنت،  تقدم  اأن  يجب 

واالأدلة  املعلوم�ت،  جميع  اخل��سة  نفقتك  وعلى 

وجدت(  )اإن  للت�أمين�ت  االأخرى  والتف��سيل 

وال�سه�دات الطبية وفق م� هو مطلوب من ج�نبن�. 

ونحتفظ بحقن� يف اأن نطلب منك اخل�سوع لفح�ش 

نطلب  قد  اأنن�  كم�  ح�س�بن�.  على  م�ستقل  طبي 

اإجراء فح�ش بعد الوف�ة على نفقتن� اخل��سة. 

يتعنّي عليك االحتف�ظ ب�أّي ممتلك�ت قد ت�سررت، 

نفقتك  على  ذلك  منك  طلب  اإذا  اإلين�  واإر�س�له� 

عن  ب�لتعوي�ش  مط�لبة  بدفع  قمن�  واإذا  اخل��سة. 

اأو  القيمة الك�ملة للممتلك�ت التي مّت ا�سرتداده�، 

اإنق�ذه� ف�إنه� �سوف ت�سبح ملك� لن�. و قد نرف�ش 

تقدمي  من  تتمكن  مل  م�س�ريف  اأّي  لك  ن�سدد  اأن 

اإي�س�الت اأو فواتري ب�س�أنه�.

التاأمني املزدوج 
اخل�س�رة  نف�ش  يغطي  اآخر  ت�أمني  هن�ك  ك�ن  اإذا 

اأو امل�سوؤولية الأّي ح�دث  اأو امل�س�ريف،  اأو ال�سرر، 

يوؤدي اإىل مط�لبة ب�لتعوي�ش مبوجب هذه الوثيقة، 

ف�إنن� لن ندفع اأكرث من ن�سيبن� الن�سبي. 

االحتياطات املعقولة 
وتقليل  ملنع  املعقولة  اخلطوات  جميع  اتخ�ذ  يجب 

يف  االأ�سرار  اأو  واخل�س�ئر  واالإ�س�ب�ت،  احلوادث، 

جميع االأوق�ت والت�سرف كم� لو كنت غري موؤّمن 

عليك. 

احللول 
يحق لن� اأّن نتوىل الت�سرف، و الدف�ع و ت�سوية اأّي 

� اأن نتخذ  اإجراء ق�نوين ب��سمك. و يجوز لن� اأي�سً

االإجراءات على نفقتن� ومل�سلحتن�، ولكن ب��سمك، 

ال�سرتداد اأّي مبلغ قمن� بدفعه مبوجب هذه الوثيقة 

الأّي �سخ�ش اآخر.

الوثيقة،  هذه  مبوجب  املط�لبة  مقدم  على  يجب 

القي�م واملوافقة على قي�م  ال�سركة،  وعلى ح�س�ب 

وال�سم�ح ب�لقي�م بجميع الت�سرف�ت واالأ�سي�ء التي 

من  معقول  ب�سكل  مطلوبة  اأو  �سرورية  تكون  قد 

من  تعوي�ش  على   احل�سول  بغر�ش  ال�سركة  قبل 

االأطراف اأخرى وذلك عند دفع اأية مط�لبة مبوجب 

هذه الوثيقة، وذلك �سواًء ك�نت هذه الت�سرف�ت اأو 

اأو مطلوبة  اأو قد ت�سبح �سرورية  االأمور �سرورية 

قبل اأو بعد تعوي�سه من قبل �سركة اأك�س�.

9. ال�سروط العامة
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التحكيم
اإذا ن�س�أ اأي خالف ب�س�أن هذه الوثيقة، على �سركة 

اأك�س� اأن تقوم فورًا ب�إخط�ر املوؤمن له كت�بي� بحقه 

حمكم  بوا�سطة  التحكيم  اإىل  اخلالف  اإح�لة  يف 

فرد يعني كت�بيً� بوا�سطة الطرفني املتن�زعني، واإذا 

اإىل  النزاع  يح�ل  املحكم،  على  الطرف�ن  يتفق  مل 

التحكيم بوا�سطة ثالثة حمكمني يخت�ر كل منهم� 

حمكمً� يعينه كت�بيً� وذلك خالل �سهر ميالدي من 

ت�ريخ مط�لبة اأحدهم� لالآخر كت�بي� بتعيني حمكم، 

ويخت�ر املحكم�ن حمكم� مرجح� لرئ��سة جل�س�ت 

التحكيم  قرار  �سدور  يعترب  اأن  على  التحكيم، 

�سد  ق�نونية  اإجراءات  اأية  التخ�ذ  م�سبق�  �سرط� 

ال�سركة، واإذا  ق�مت �سركة اأك�س� بنفي م�سئوليته� 

تعر�ش  ومل  الوثيقة  هذه  مبوجب  مط�لبة  اأية  عن 

الوثيقة  هذه  ل�سروط  وفق�  للتحكيم  املط�لبة  تلك 

رف�ش  ت�ريخ  من  �سهرا  وع�سرين  اأربعة  خالل 

ك�فة  من  عنه�  متن�زال  املوؤمن  يعترب  املط�لبة، 

�س�أنه�  يف  الرجوع  ذلك  بعد  له  يحق  وال  الوجوه، 

على ال�سركة.

االإحتيال
يتعنّي عليك اأال تت�سرف بطريقة احتي�لية.

و اإذا كنت اأنت، اأو اأّي �سخ�ش يت�سرف ني�بة عنك  

على  � واأنت  الوثيقة  ب�لتعوي�ش مبوجب  املط�لبة 

طريق  عن  فيه�  مب�لغ  اأو  خ�طئة،  ب�أنه�  علٍم 

الغ�ش ب�أّي وجه من الوجوه، اأو

واأنت  � ب�لتعوي�ش  مط�لبة  تدعم  اإف�دة  تقدمي 

على علم ب�أنه� خ�طئة ب�أي وجه من الوجوه، اأو 

واأنت  � ب�لتعوي�ش،  تقدمي م�ستند لدعم مط�لبة 

على علم ب�أن امل�ستند زائف، اأو مزور ب�أّي وجه 

من الوجوه، اأو 

ج�سدية،  � اإ�س�ب�ت  اأّي  عن  بتعوي�ش  املط�لبة 

اأو اأ�سرار ت�سببت اأنت به�  مر�سية، اأو خ�س�ئر 

ب�لتواطوؤ  حدثت  اأو  متعمدًا،  ع�مًدا  لنف�سك 

معك 

عندئٍذ

لن يتم تعوي�ش املط�لبة  �

لن تتم دفع اأّي مط�لبة اأخرى ب�لتعوي�ش يتم اأو  �

�سيتم التقدم به� مبوجب هذه الوثيقة 

يجوز لن�، مبح�ش اختي�رن�، اإعالن ف�سخ العقد �

اأّي مط�لبة ب�لتعوي�ش  � يحق لن� ا�سرتج�ع مبلغ 

مّت دفعه لك ب�لفعل مبوجب هذه الوثيقة 

لن نعيد اأّي ق�سط مّت دفعه �

قد نتقدم ببالغ اإىل ال�سرطة عن تلك املالب�س�ت �

�سروط اإلغاء التاأمني 
يجوز لن� اإلغ�ء هذه البولي�سة يف اأي وقت بوا�سطة 

عنوان  اآخر  يف  لك  نر�سله  م�سجل  كت�بي  ب�خط�ر 

اأي�م   7 الربيدويح�سب   طريق  عن  لدين�  معروف 

ك�إ�سع�ر ، ويف هذه احل�لة �سوف يكون لك احلق يف 

ا�سرتداد مبلغ ن�سبي من ق�سط الت�أمني للفرتةالغري 

املوؤمنه عليه�.

اأي  على  احل�سول  لك  ت�سمن  ال  البولي�سة  هذه 

ت�أ�سرية اإىل اأي بلد حتى على الرغم من اأنه� تفي 

وتتج�وز متطلب�ت ذلك.

ال ميكن اإلغ�ء هذ البولي�سة لهذا الغر�ش اإال اإذا مل 

يتم بداأ فرته �سالحيه الت�أمني.

جوازات  وعر�ش  طلب  يف  ب�حلق  نحتفظ  نحن 

اأي  من  للتحقق  ال�سفر  ووث�ئق  االأ�سلية  ال�سفر 

�سفر مت خالل  اأي رحالت  اأو  �سراوؤه�  ت�أ�سرية مت 

فرته الت�أمني.

يف ح�لة وجود اأي فرق بني اللغة الإجنليزية والن�ش 

العربي ، ف�سوف ي�سود الن�ش العربي.
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للطوارئ الطبية:

+971 4 429 4000

اأو را�سلنا على الربيد االإلكرتوين التايل:
medex.travel@axa-gulf.com

مفتوح على مدار 24 �س�عة يف اليوم.

م�سبقة  موافقة  بن�ًء على  اإال  املن�فع  ال ميكن منح 

من �سركة اأك�س� اخلليج.

للمطالبات االأخرى:
االإمارات العربية املتحدة

800 292

البحرين
8000 1060

قطر
800 2924

ُعمان
800 70292

ال�سعودية
00966114780282

اأو را�سلنا على الربيد االإلكرتوين التايل:
medex.travel@axa-gulf.com

)الإع�دة �سداد املط�لب�ت الطبية(

اأو
 travel.claims@axa-gulf.com

)الإع�دة �سداد املط�لب�ت الغري طبية( 

خالل اأوق�ت العمل الر�سمية.

10. االأرقام لالت�سال يف حالة الطوارئ
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نحن نلتزم بتقدمي خدمة ممت�زة و م�ستوى ع�يل 

ب�أن قد حتدث  من الرع�ية لعمالئن�. ونحن نعلم 

بع�ش االأخط�ء اأحي�نً�، و عندم� يحدث ذلك، نحن 

نرغب ب�أن نعلم بذلك.

نحن نوعدك 
�سوف نقوم بت�سجيل �سكوتك فورًا  اأ. 

�سوف نقوم ب�لتحقيق فورًا  ب. 

�سوف نعلمك ب�أي م�ستجدات  ج. 

حل  الإيج�د  ممكن  هو  م�  بكل  نقوم  �سوف  د. 

ل�سكوتك.

�سوف نتعلم من اأخط�ئن� ه. 

�سوف ن�ستخدم املعلوم�ت املوجودة يف ال�سكوى  و. 

لتطوير خدم�تن� ب�إ�ستمرار.

الأغرا�ش  م�سجلة  اله�تفية  املك�مل�ت  تكون  قد 

التدريب و املراقبة.

اإذا ك�ن االأمر متعلق بوثيقتك اأو مط�لبتك اأو اأي اأمر 

اأخر، يرجى االإت�س�ل مب�ست�س�ر الت�أمني الت�بع لك 

اأو، اإذا مل يتم تعيني اأي م�ست�س�ر من قبلك، يرجى 

االإت�س�ل بن� مب��سرة . 

مل�ساعدتنا على خدمتك، نطلب منك:

اإذا ك�نت  � ارف�ق الوث�ئق التي تدعم ال�سكوى، 

�سرورية.

طرح االأ�سئلة التي تود من� االج�بة عليه� و �

اأن تخربن� م� هو الرد املعقول حلل م�سكلتك. �

تقدمي  عملية  يف  امل�س�عدة  و  الدعم  يتوفر  كم� 

ان  ال�سك�وى.  اجراءات  تف�سري  و/اأو  ال�سك�وى 

ادارة  اجراءات  و  لدين�  ال�سك�وى  ادارة  �سي��سة 

ال�سك�وى الداخلية تت�سمن اأحك�م� من�سفة و التي 

تعك�ش م� هو ع�دل و معقول يف ظروف ال�سكوى.

امل�س�ئل  جميع  مع  �سنتع�مل  ب�أنن�  لكم  نوؤكد  كم� 

ب�سكل جدي و ب�سرية ت�مة.

الطرق  باأي من  �سكوتك  ميكنك تقدمي 
التالية: 

زي�رة موقعن� على االنرتنت. 1

 www.axa-gulf.com
حتت   »ال�سك�وى«  اختي�ر  و  »عم�ن«  واختي�ر 

و �سجل  اأ�سفل ال�سفحة(  اأنت« )يف  و  »اأك�س� 

يذكر  تلق�ئية  ر�س�له   ت�ستلم  �سوف  �سكوتك. 

جميع  يف  �سيذكر  الذي  املرجع  رقم  فيه� 

املرا�سالت امل�ستقبلية .

ويف ح�لة مل يكن لديك بريد اإلكرتوين اأو مل ميكنك 

اإ�ستخدام االأنرتنت : 

اأك�س� للت�أمني . 2 ار�س�ل ر�س�لة اىل ادارة �سركة 

)اخلليج( �ش.م.ب )مقفلة(، �ش.ب. 1276، 

روي، عم�ن، اأو 

ار�س�ل ف�ك�ش اىل 96824400120 +، اأو . 3

4 . +  96824400100 ه�تف  على  بن�  االت�س�ل 

ت�سجيل  العمالء  خدمة  موظفي  من  اأطلب  و 

�سكواك، اأو 

خدمة . 5 موظفي  من  الطلب  و  ملكتبن�  الذه�ب 

العمالء ت�سجيل �سكواك.

و يف هذه احل�الت، و ب�لني�بة عنك، �سيتم ت�سجيل 

رقم  تقدمي  و�سيتم  موظفين�  قبل  من  ال�سكوى 

مرجع لك، الذي يجب  كت�بته يف جميع املرا�سالت 

امل�ستقبلية.

اأي�م  �سيتم بذل ك�فة اجلهود للرد عليك خالل 7 

يوم عمل   15 النه�ئي عن  الرد  ت�أخر  اإذا  و  عمل، 

�سوف  للتحقيق،  الوقت  من  املزيد  احتجن�  اإذا  اأو 

نبلغكم ب�لوقت الذي �سنقوم فيه ب�الإت�س�ل بك مره 

اأخرى مب� يتعلق ب�سكوتك.

اذامل تكن را�ش ٍ عن الرد النه�ئي، اأو غري را�ش 

عن الت�أخري يف الرد )الت�أخري مب� يزيد 15 يوم(،  

ميكنك الرجوع  لهيئة الت�أمني .

11. اإجراءات ال�سكاوي 
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تف��سيل  اإر�س�ل  طريق  عن  بذلك  القي�م  ميكنك 

هيئة  اإىل  الأك�س�  املرجع  رقم  ذكر  مع  ال�سكوى 

الت�أمني:

ق�سم التوعية و خدمة امل�ستهلك 

�ش.ب. 3359 روي ، الرمز الربيدي 112

�سلطنة عم�ن 

ف�ك�ش: 96824823313 +

الربيد االإلكرتوين :

 info@cma.gov.om
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�سركة اأك�س� للت�أمين)الخليج( �ش.م.ب)م(

فرع اأجنبي ل�سركة اأك�س� للت�أمين)الخليج( �ش.م.ب)م(، مدرجة في مملكة البحرين و م�سجلة في وزارة ال�سن�عة والتج�رة 

ل�سلطنة عم�ن بموجب �سجل تج�ري رقم 1112244 وتحمل �سجل ت�أمين رقم 6 �س�در من قبل هيئة ال�سوق الم�لية.

 بف�سل وجود اأكرث من 107 مليون عميل يف جميع اأنح�ء الع�مل، 

ف�ن �سركة اأك�س� للت�أمني تعترب واحدة من اأكرب �سرك�ت الت�أمني 

الت�أمني  منتج�ت  من  وا�سعة  جمموعة  نقدم  نحن  الع�مل.  يف 

لتلبية احتي�ج�تك ال�سخ�سية واحتي�ج�ت العمل.

800 70292
www.axa-gulf.com

وكيل اأك�س�


