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Initial Disclosure Document  

American Home Assurance Company (Dubai Branch) 

The H Hotel Complex, 27th Floor, Trade Center First, PO Box 40569, Dubai, UAE 

Who Regulates Us: American Home Assurance Company (Dubai Branch) with Commercial Registration 
No: 613392 is a general insurance company authorised by the United Arab Emirates Insurance Authority 
with License No: 079 to effect and carry out non-investment contracts of insurance. 

Which Services we provide to you: American Home Assurance Company (Dubai Branch) is part of 
American International Group Inc. (US), a leading international insurance organization serving customers 
in more than 90 countries and jurisdictions.  American Home Assurance Company (Dubai Branch) provides 
a range of  general (non-investment) insurance products and services to businesses and retail clients. For 
more information about our Products and Services please visit: https://www.aig.ae/  

Online Sales Process: During the online sales process we may ask some questions to narrow down the 
selection of products that we will provide details on. You will then need to make your own choice on how to 
proceed. If you have any doubts on the right plan, we highly recommend consulting your insurance advisor. 

Your Right to Complain: We believe you deserve a courteous, fair and prompt service. If  there is any 
occasion when our service does not meet your expectations please contact us using the appropriate contact 
details below, providing the Policy/Claim Number and the name of the Policyholder/Insured Person to help 
us deal to with your comments quickly. 

American Home Assurance Company (Dubai Branch)  
PO Box 40569, Dubai, UAE 
Attn: AIG Complaints Team,  
Phone: 509 6111 
Email:  servicecenter-me@aig.com 
 
You will receive a written acknowledgment within two (2) working days f rom the date of  complaint 
notif ication, explaining our complaints handling process. Within f ive (5) working days f rom the date of  
complaint acknowledgment our Complaints Team will provide either a f inal response or a notif ication for 
additional time required for further investigation of the complaint which would typically not exceed ten (10) 
working days. A f inal response or a written explanation on the complaint f indings will be provided to you 
within three (3) weeks of the date of complaint acknowledgment. 
 
If  you are dissatisfied with the response to the complaint, you have the right to refer your complaint to the 
United Arab Emirates Insurance Authority online https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us or by calling 
800(IAUAE)42823 or 971 2499 0111 
 

https://www.aig.ae/
mailto:servicecenter-me@aig.com
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us
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Key Information Document 

 
 
 
 
 
 

 
Significant Features Conditions and Exclusions Policy Wording 

Reference 

Emergency Medical 
Expenses 

 The cover provided includes: 
• Emergency medical, surgical and hospital treatment and ambulance costs; 
• Additional accommodation and travel expenses if you cannot return to the 

country of residence as scheduled; and 
• Repatriation to the country of residence if it is medically necessary. 

  
 Significant Conditions: 

• If you need inpatient medical treatment, you must contact our global 
assistance company, AIG Travel, immediately on phone number +44 (0) 
1273 400 610; and 

• Additional accommodation and travel expenses and repatriation costs 
must be approved in advance by AIG Travel. 

 
Significant Exclusions:  
Cover is not provided if: 
• The claim is because of a pre-existing medical condition or an illness related 

to a pre-existing medical condition; 
• The claim relates to a treatment or surgery that is not immediately necessary 

and can wait until you return to your country of residence; 
• The claim relates to a treatment or medication of any kind that you receive 

after you return to your country of residence; 
• The claim relates to pregnancy or childbirth if you are more than 26 weeks 

pregnant at the start of or during your trip. 

Page 16 - 17, 
Section C 

  

  

  

  

Trip Cancellation 
Trip Curtailment 

Cover is provided for loss of travel and accommodation expenses you have paid 
or have agreed to pay under contract, and which you cannot get back, if it is 
necessary and unavoidable for you to cancel or cut short your trip for specified 
reasons, including: 
 
• You dying, becoming seriously ill or being injured; and 
• The death, injury or serious illness of a relative, business associate or a 

person with whom you have booked to travel, or a relative or friend living 
abroad with who you plan to stay or staying with during your trip. 

 
Significant Conditions: 

If it is necessary for you to cut short your trip and return to your country of 
residence, you must contact AIG Travel immediately. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pages 10 - 13,  
Section A  

  

  

Type and Purpose of the Insurance: The purpose of this travel insurance policy is to provide cover for losses arising as a 
result of specified events that occur before or during a trip, including emergency medical expenses, theft or loss 
of baggage and cancellation. 
 

Significant Features, Conditions and Exclusions: The cover provided is subject to certain conditions and exclusions. The table 
below sets out the significant features of the cover and the conditions and exclusions that apply. This document is not a policy wording. 
You are advised to read the Policy Wording which sets out all of the features, conditions and exclusions. 

Insurance Provider 
This insurance Policy is underwritten by American Home Assurance Company (Dubai Br.), The H Hotel – Complex, Trade Center First, 
27th Floor, Dubai, United Arab Emirates, Tel: +971 (4) 5096111  | Fax: +971 (4) 3522186 | www.aig.ae 
 
 

http://www.aig.ae/
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Significant Features Conditions and Exclusions Policy Wording 
Reference 

 Significant Exclusions: 
Cover is not provided if: 
• The reason for cancelling or cutting short your trip relates to a medical 

condition or illness which you knew about when you purchased this 
insurance, and which could reasonably be expected to lead to a claim. 

 

Personal Belongings and 
Baggage 

 
 

Cover is provided for loss of, theft of, or damage to personal belongings and 
baggage owned by you (not borrowed or rented) during your trip. 

 
Significant Conditions: 
• In the event of a claim an allowance may be made in respect of wear and 

tear and loss of value; and 
• In the event of a claim you must provide receipts or other proof of 

ownership wherever possible for the items being claimed. 
 

Significant Exclusions: 
Cover is not provided if: 
• You do not report the loss or theft of belongings or baggage to the police within 

24 hours of discovering it and do not obtain a written police report; 
• You leave your belongings or baggage unattended in a public place; 
• The loss, theft or damage occurs whilst your belongings or baggage are in the 

custody of the airline or transport company unless you report this to the carrier 
within 24 hours of discovering it and get a written report (a property irregularity 
report will be required if the loss, theft or damage takes place whilst in the care 
of an airline);  

• The claim relates to the loss, theft or damage to valuables which you do not 
carry in your hand luggage while you are travelling. 

Page 13 - 15,  
Section B 

Personal Money Cover is provided for cash and traveller’s cheques lost or stolen during your trip. 
 
Significant Conditions: 
• In the event of a claim, you must be able to provide evidence of ownership and 

value (for example, receipts, bank statements or cash-withdrawal slips). 
 

Significant Exclusions: 
Cover is not provided if: 
• You do not report the loss or theft of personal money to the police within 24 

hours of discovering it and do not obtain a written police report; or 
• At the time of loss or theft, the personal money was not carried with you or held 

in a locked safety deposit facility. 

Page 13 - 15, 
Section B 

Hospital Cash Cover is provided for each complete 24-hours of inpatient hospitalization due to 
an accident or sickness during your trip. 
 
Significant Conditions: 
• Medical expenses, which requires your inpatient hospitalization, must 

be covered under “Accidental and Sickness Medical Reimbursement’ 
section of this policy for this benefit to be payable. 

 
Significant Exclusions:  
Cover is not provided if: 
• The claim is because of a pre-existing medical condition or an illness related to 

a pre-existing medical condition; 
• The claim relates to a treatment or surgery that is not immediately necessary 

and can wait until you return to your country of residence; 
• The claim relates to a treatment or medication of any kind that you receive after 

you return to your country of residence; 
• The claim relates to pregnancy or childbirth if you are more than 26 weeks 

pregnant at the start of or during your trip. 

Page 17, 
Section C 
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Period of Insurance: Cover for cancellation starts at the time you book the trip or pay the insurance premium, whichever is later. If 
you have arranged an annual multi-trip policy, cover for cancellation starts at the time that you book the trip or the start date shown on 
your certificate of insurance, whichever is later. Cover for cancellation ends as soon as you start your trip. Cover under all other 
sections starts when you leave your home address in your country of residence or from the start date shown on your certificate of 
insurance, whichever is the later. 
Cover ends when you return to your home address in your country of residence or at the end of the period shown on your certificate of 
insurance, whichever is earlier. 
Unless you have bought a one-way policy, each trip must begin and end in your country of residence. The start and end dates of yo ur  
trip are set out on your certificate of insurance. 
 
‘Cooling-Off’ Period and Cancellation: If this cover is not suitable for you and you want to cancel your policy, you must contact the 
American Home Assurance Company (Dubai Br.) within 14 days of issuance of your policy. 
Provided you have not travelled and have not made a claim before you ask to cancel your policy, we will refund the full premium that 
you have paid. 
 
To obtain a refund, please phone +971 (4) 5096111, email ServiceCenter-ME@AIG.com or write to American Home Assurance 
Company (Dubai Br.), The H Hotel – Complex, Trade Centre First, 27th Floor, P.O. Box 40569, Dubai, United Arab Emirates. 
 
Claim Notification: You can make a claim by contacting: call us on +971 (4) 5096111 or write to us at ServiceCenter-ME@AIG.com. 

 

COVID-19 Benefits 
 
 

Cover is provided under some of the policy benefits for some losses arising from 
COVID-19 in connection with your covered trip.  
 
Significant conditions:  
Cover is provided as a part of the following benefits and is limited to specific cases: 
• Emergency Medical Expenses & Emergency Medical Evacuation 
• Hospital Daily Cash Benefit 
• Trip Cancellation 
• Trip Curtailment 
• Travel Delay and Abandonment 
• Resumption of Journey 
• Pet Care 
• Out-of-country COVID-19 Diagnosis Quarantine Allowance (new benefit) 
 
Significant Exclusions: 
• Several significant exclusions are applicable to this cover under each of the 

benefits. Please read the COVID-19 section carefully.  
 
Please refer to the “Endorsement” that addresses what you are and are not 
covered for as it pertains to COVID-19. 

Pages 40 – 42, 
‘Endorsement’ 
 
 

mailto:ServiceCenter-ME@AIG.com
mailto:ServiceCenter-ME@AIG.com
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 DNATA TRAVELGUARD POLICY WORDING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What to do if You need assistance: 
Please Contact: 
The Customer Care Manager 
Assistance Department 
PO Box 2157 
Shoreham by Sea 
West Sussex BN43 9DH 
Phone : +44 (0) 1273 400 610   
E-mail : UK.assistance@aig.com   
 
 
What to do if You have a claim: 
Please Contact: 
The Customer Care Manager 
American Home Assurance Company (Dubai Br.) 
Claims Department 
PO Box : 40569 
The H Hotel – Complex, Trade Center First, 27th floor 
Dubai, United Arab Emirates 
Phone : +971 4 509 6111 
Fax : +971 4 352 2186 
E-mail : servicecenter-me@aig.com    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:UK.assistance@aig.com
mailto:servicecenter-me@aig.com
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Table of Benefits  
 
The following covers are provided for each insured person. It is important that you refer to the terms 
and conditions below for full details of cover. 
 
Benefit Schedule    

in USD     

Benefits 
Standard  

(Worldwide  
including USA / 

Canada) 

Comprehensive 
(Worldwide  

including USA /  
Canada) 

Excess 

A. Trip Cancellation and Curtailment       
A.1. Trip Cancellation 1,500 15,000 50 
A.2. Trip Curtailment 1,500 15,000 50 
B. Personal belongings and Travel 
Inconvenience       

B.1. Personal Baggage 1,000 5,000 50 
     Pair or set of items Limit 250  1,250   
     Valuables Limit 250  1,750   
B.2. Delayed Baggage 50 per hour/up to 500  100 per hour/up to 1,500   4 hours 
B.3. Personal Money  250 1,500 50 
B.4. Loss of Passport and Travel 
Documents  450 1,000 50 

B.5. Travel Delay and Abandonment  50 per hour/up to 250  50 per hour/up to 1,250  4 hours 
B.6. Missed Departure 500    2,000  Nil 
B.7. Hijack and Kidnap  250 per day/up to 1,000   100 per day/up to 700 24 hours 
C. Medical and other expenses       
C.1. Emergency Medical Expenses 100,000 2,000,000 Nil 

C.1.3. Emergency Medical Evacuation Included in Medical 
Expenses 

Included in Medical 
Expenses 

Nil 

C.1.5. Repatriation of Remains 10,000  25,000 Nil 
C.2. Hospital Daily Cash Benefit 25 per day/up to 500 100 per day/up to 2,500 Nil 
C.3. Pre-Travel Assistance Benefit  Included Included Nil 
C.4. During Travel Assistance Benefit  Included Included Nil 
C.5. Concierge Service Benefit   Included Included Nil 
24x7 Worldwide Assistance Department Covered Covered Nil 
D. Personal Accident       

Accidental Death  
50,000 but for Insured 

below 16 and above 65, 
the limit is 5,000 

200,000 but for Insured 
below 16 and above 65, the 

limit is 20,000  

Nil 

 Permanent Total Disability 
50,000 but for Insured 

below 16 and above 65, 
the limit is 5,000 

100,000 but for Insured 
below 16 and above 65, the 

limit is 10,000 

Nil 

Loss of Limb or Sight / Permanent 
Partial Disability 

As per Percentage 
Scale based on the sum 

insured applicable for 
Accidental death, as 

above 

As per Percentage Scale 
based on the sum insured 
applicable for Accidental 

death, as  
above 

Nil 

Other       
E.1. Personal Liability 100,000 2,000,000 Nil 
E.2. Legal Fees  10,000 25,000 Nil 
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E.3. Kennel / Cattery Fees Cover - 75 per day/up to 750  24 hours 
E.4. Mugging cover 700 1,000 Nil 
E.5. Home burglary 10,000 10,000 50 
Optional covers       
F.1. Winter Sports Cover (Covered 
under Standard Plan if additional 
premium has been paid. Included 
without an additional premium under 
the Comprehensive Plan) - available 
to persons aged under 65 years 

   

a. Loss of Winter Sports Equipment 3,000 3,000 50 
b. Ski Hire 50 per week/up to 750 50 per week/up to 750 Nil 
c. Ski Pack 500 500 50 
d. Piste Closure 50 per day/up to 500 50 per day/up to 500 Nil 
e. Avalanche and Landslide 75 per day/up to 500 75 per day/up to 500 Nil 
F.2. Golf Cover (Covered under 
Standard Plan if additional premium 
has been paid. Included without an 
additional premium under the 
Comprehensive Plan) 

   

a. Golf Equipment 3,000 3,000 50 
b. Golf Equipment Hire 85 per day/up to 850 85 per day/up to 850 Nil 
c. Pre-paid Green Fees 750 750 Nil 

Hazardous Sports as per “Sports and 
Activities Listing” under page 31 

Covered under 
Standard Plan if 

additional premium 
has been paid. 

Included without an 
additional premium 

under the 
Comprehensive Plan 

As above  

F.3. Business Cover  
(Optional cover) 

   

a. Business Equipment 5,000 5,000 100 
       Pair or set of items Limit 50% 50%  

b. Loss of Business Money 750 750 100 
c. Business Equipment Hire 1,500 1,500 Nil 
d. Double Personal Accident Benefits 200,000 200,000 Nil 
F.4. Wedding Cover  
(Optional cover) 

   

a. Ceremonial Attire 3,500 3,500 50 
b. Gifts 2,500 2,500 50 
c. Wedding Ring 1,500 1,500 Nil 
d. Photography / video recordings 1,500 1,500 Nil 
F.5. Air Space Closure Cover 
(Optional cover) 

   

a. Cancellation 6,000 6,000 24 hours 
b. Additional expense if you are 
stranded at the point of departure  150 each 24 hours 150 each 24 hours  

c. Additional costs to reach your 
destination  250 250 24 hours 
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d. Additional expense if you are 
stranded on an international connection 

200 each 24 hours 
period you are 

delayed/up 1,000 

200 each 24 hours period 
you are delayed/up 1,000 24 hours 

e. Additional expense if you are 
stranded on your return journey  

200 each 24 hours 
period you are 

delayed/up 1,000 

200 each 24 hours period 
you are delayed/up 1,000 24 hours 

f. Additional travel expense to get you 
home 2,000 2,000 24 hours 

g. Additional car parking costs 
50 each 24 hours period 

you are delayed/up to 
250 

50 each 24 hours period 
you are delayed/up to  

250 
24 hours 

h. Additional kennel or cattery fees 
50 each 24 hours period 

you are delayed/up to 
250 

50 each 24 hours period 
you are delayed/up to  

250 
24 hours 

 
When claiming under certain sections listed in the table above, you have to pay the first part of a claim. The 
excess will apply to each person claiming and to each incident and to each section of the policy. 
 

Collision Damage Waiver 
And Supplemental Liability 

Standard 
Plan 

(WW incl. 
USA / 

Canada) 

Comprehensive Plan 

Sum Insured  

WW incl. 
USA / 

Canada 

WW excl. 
USA / 

Canada 
Europe MENA 

$300 $500 $300 $300 $300 
 
GENERAL INFORMATION ABOUT THIS INSURANCE 
 
Insurance providers 
This insurance is underwritten by American Home Assurance Company (Dubai Br.) 
 
Your travel insurance 
This policy wording along with your policy schedule forms the basis of your contract of insurance. Together, 
these documents explain what you are covered for. The policy wording contains conditions and exclusions 
which you should be aware of. You must keep to all the terms and conditions of the insurance, otherwise any 
claims you make may not be paid. 
Please read this policy wording to make sure that the cover meets your needs and please check the details 
outlined within your policy schedule to make sure that the information shown is correct. 
 
Law 
This insurance will be governed by the law of the United Arab Emirates unless we agree otherwise prior to 
the insurance starting. Any dispute will be subject to the jurisdiction of the competent courts of Dubai. 
 
Data Disclosure 
By entering into this contract of Insurance, the Insured person consents to us processing data relating to the 
Insured person for providing insurance products and services, legal, administrative and management 
purposes and in particular to the processing of any sensitive personal data relating to the Insured person 
including race, religion, marital status etc.  
The Insured person consents to us making such information available to third parties including but not limited 
to any Group Company of AIG, those who provide products or services to us or any Group Company of AIG, 
and regulatory authorities, within and outside Insured’s country of domicile.  To review our privacy policy, go 
to http://www.aig.com 
 
Sanctions Exclusions 
We will not be liable to provide any coverage or make any payment hereunder if to do so would be in violation 
of any law or regulation concerning sanctions which would expose Us, our parent company or our ultimate 
controlling entity to any penalty under such applicable law. 
 

http://www.aig.com/
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If you have any questions 
If you have any questions about the cover provided under this policy or you would like more information, 
please contact assistance department on +44 (0)1273 400 610   or e-mail UK.assistance@aig.com. Arabic 
speaking clients may also contact assistance department on +971 4 509 6111 or email servicecenter-
me@aig.com. Please note this is for customer service only. Claims are to be submitted according to the 
information provided in the Important Claim Information section below. 
 
IMPORTANT THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT YOUR POLICY BEFORE YOU TRAVEL 
 
Health conditions 
This policy contains conditions relating to your health, the health of people traveling with you.  In particular, 
we do not cover medical conditions which you or they had before the cover incepted. If there is a change in 
the state of health of yourself, and/ or anyone traveling with you, please contact the assistance department 
on +44 (0)1273 400 610 immediately. By declaring details of the change in health, this will enable us to 
decide whether we can continue to provide cover for your change in circumstances under the existing terms 
of the policy. We have the right to add further terms and conditions to your policy or exclude cover for the 
newly diagnosed condition. If we are no longer able to provide cover for the newly diagnosed condition, you 
will be entitled to make a cancellation claim or if you do not wish to cancel your trip you will be entitled to 
cancel your policy. Provided you have not traveled or made a claim we will refund your premium in its 
entirety. 
 
This policy does not cover medical conditions relating to the health of a relative or a business associate if 
you are aware of circumstances in relation to their health at the time of taking out the policy that are likely to 
make cancellation of your trip necessary. 
 
Sports and activities 
See page 31 for a full listing of activities and the level of cover that is available. 
 
COVER OPTIONS AVAILABLE 
 
Trip options and durations 
 
Single Trip 
This gives you cover to travel whether by sea, air or land from and return to your country of residence during 
the period of insurance shown in your Policy Schedule. Cover ends when you return to your home in your 
country of residence. Cover cannot be incepted after a trip has commenced. 
 
Annual Multi-Trip 
This gives you cover to travel whether by sea, air or land as many times as you like within the period of 
insurance provided no single trip lasts longer than 31 days (cover is also provided for up to 17 days in total 
for winter sports, within the period of insurance). 
Adults are entitled to travel independently. Children under 18 years of age are only entitled to travel separately 
to the main insured person if they are travelling with a relative, guardian or person with a legal duty of care 
except where travelling as an unaccompanied minor in the custody of an airline. 
 
One-way trips 
Cover for one-way trips ends 5 days after your arrival at your final destination outside of your country of 
residence. 
 
Policy options 
Individual: One person aged between 18 and 75 at the time of taking out this insurance.  
 
Family: An individual and/or his or her spouse and their children (unlimited number of children) up to 18 
years of age at the date of buying this policy.   
 
Period of Insurance 
The period shown under your Policy Schedule. 
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Cover under section A (Cancelling your trip) starts at the time you book the trip or pay the insurance 
premium, whichever is later. If you have arranged an Annual Multi Trip policy, cover under section A 
(Cancelling your trip) starts at the time that you book the trip or the start date shown on your policy 
schedule, whichever is later. For both types of policy cover under section A (Cancelling your trip) ends as 
soon as you start your trip. 
 
Cover under all other sections starts when you leave your home address in your country of residence or 
from the start date shown on your policy schedule, whichever is the later. 
Cover ends when you return to your home address in your country of residence or at the end of the period 
shown on your policy schedule, whichever is earlier. 
 
Cover cannot start after you departed on your trip. 
 
Unless you have bought a One-Way policy, each trip must begin and end in your country of residence. 
 
Trip extensions 
If, due to unexpected circumstances beyond your control which fall within the terms and conditions of this 
cover, your trip cannot be completed within the period of insurance outlined in your policy schedule, cover 
will be extended for you at no extra cost for up to 30 days. This also applies to one person travelling with you 
who is authorized to stay with you by Travel Guard if the extension is due to medical reasons. All requests for 
more than 30 days must be authorized by the assistance department. 
 
IMPORTANT CLAIM INFORMATION 
 
Medical and other emergencies 
The assistance department will provide immediate help if you are ill, injured or die during the trip. They provide 
24-hour emergency service 365 days a year. The contact details are as follows: 
 
Phone: +44 (0)1273 400 610 
Fax: +44 (0)1273 376 935 
E-mail: UK.assistance@aig.com 
 
Please have the following information available when you contact the assistance department so that your 
case can be dealt with swiftly and efficiently: 
 

• Your name and address; 
• Your contact phone number abroad; 
• Your policy number shown on your policy schedule; and 
• The name, address and contact phone number of your General Practitioner 

 
Please note: This is not a private medical insurance. If you go into hospital abroad and you are likely to be 
kept as an inpatient for more than 24 hours or if your outpatient treatment is likely to cost more than $500, 
someone must contact the assistance department for you immediately. If they do not, we may provide no 
cover or we may reduce the amount we pay for medical expenses. 
 
If you have to return to your country of residence under section B (Cutting your trip short) or section E1 
(Medical and other expenses) the assistance department, Travel Guard Assistance Services, must authorize 
this. If they do not, we may provide no cover or we may reduce the amount we pay for your return to your 
country of residence. 
 
If at the time of purchasing this policy your country of residence is not the same as your country of 
citizenship, for example, you are working on a temporary visa, and do not have automatic rights to re-enter 
your country of residence, we draw your attention to the following:  
 
(1) In the event of your illness or injury resulting in a valid claim under Section C Medical and other expenses, 
we reserve the right to move you to another medical facility. Also, once the assistance department has 
determined you are able to be moved, they will arrange necessary and reasonable transportation and decide 
if the final destination is your country of residence or your country of citizenship.  Cover and liability ends 
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under all sections of this policy once you have reached your first destination address in either your country 
of residence or your country of citizenship. You must follow the assistance departments instructions at all 
times.  All decisions as to the means of transportation and the final destination shall be made by the assistance 
department.   
 
(2) If you are on a trip to your country of citizenship and once you are deemed fit by us or our assistance 
department to travel , any costs are not covered if you refuse to leave your country of citizenship or if you 
are refused admittance back to your country of residence. 
 
If you need to make a claim 
You must register a claim by contacting the following company: 
American Home Assurance Company (Dubai Br.) 
Claims Department 
PO Box 40569 
The H Hotel – Complex, Trade Center First, 27th floor 
Dubai, United Arab Emirates 
Phone: +971 4 509 6111 
Fax: +971 4 352 2186 
E-mail: servicecenter-me@aig.com  
 
Please note: All claims must be notified as soon as it is reasonably practical after the event which causes the 
claim. If our position is prejudiced by the late notification of a claim then this may affect our acceptance of a 
claim. 
 
The claims department is open Monday to Friday between 8am to 5pm. A claim form will be sent to you as 
soon as you tell them about your claim.   
 
To help us prevent fraudulent claims, we store your personal details on computer and we may transfer them 
to a centralized system. We keep this information in line with the conditions of the Data Protection Act. 
 
Fraud 
This contract of insurance is based on mutual trust. We provide cover and we assume that any claims you 
make are genuine. Our experience in handling claims enables us to detect many of those which are fraudulent 
and this includes those which are exaggerated. We investigate every claim and if we believe that a fraudulent 
claim is being made we will inform the police. This may result in criminal prosecution. 
 
Customer service 
Every effort is made to ensure you receive a high standard of service. If you are not satisfied with the service 
you have received, please contact: 
 
The Customer Care Manager 
 
Assistance Department 
PO Box 2157 
Shoreham by Sea 
West Sussex BN43 9DH 
Phone: +44 (0)1273 400 610   
E-mail: uk.assistance@aig.com 
 
To help us deal with your comments quickly, please quote your policy schedule/claim number and the 
policyholder/insured person’s name. We will do our best to resolve any difficulty directly with you. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servicecenter-me@aig.com
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GENERAL DEFINITIONS 
 
Wherever the following words or phrases appear in the policy wording they will always have the meanings 
shown under them:  
  
Air space closure / closure of air space: A recommendation or order by any government or travel authority 
to close air space. 
Business associate: Any person you conduct business with and who, if you were both away from work at 
the same time, would prevent the business from running properly. 
Child/children: A dependent child or a grandchild (including adopted or foster children) of the policyholder or 
the policyholder’s spouse who is under 18 years of age at the date of buying this policy.   
Country of residence: shall mean the country where you are living or located or working at the time of 
purchasing this policy. 
Country of citizenship: shall mean the country where you are a citizen or a permanent resident with full rights 
of entry and return regardless of your medical status.  
Home: Your usual place of residence within your country of residence  
Insured person: The person or persons shown on the policy schedule. 
Manual labour: Work involving physical labour, for example, but not limited to, construction, installation and 
assembly. This does not include bar and restaurant staff, music and singing, or fruit picking (not involving 
machinery). 
Money shall mean coins and banknotes, foreign currency, travelers’ cheques, or any other instruments with 
a monetary value.  
Pair or set of items: A number of items associated as being similar or complementary or used together. 
Spouse: A legally married spouse. 
Policy schedule: The document showing the names and other details of all the people insured under this 
policy and any special conditions that apply. 
Pre-existing medical condition: A condition for which care, treatment, or advice was recommended by or 
received from a Physician or which was first manifested or contracted within a period up to 12 months 
preceding the Insured Person’s Effective Date of coverage. 
Relative: Your spouse and your or your spouse’s parent, brother, sister, son, daughter, grandparent, 
grandchild, stepparent, stepchild, stepbrother, stepsister or next of kin, mother-in-law, father-in-law, daughter-
in-law, son-in-law, brother-in-law, sister-in-law or the fiancé(e) of a person insured under this Policy. 
Trip: Your holiday or journey starting from the time that you leave your home in your country of residence 
or from the start date shown on your policy schedule, whichever is the later, to travel outside of your country 
of residence until arrival back to your home address in your country of residence. 
Valuables: Photographic, audio, video and electrical equipment (including cds, dvds, video and audio tapes 
and electronic games), MP3 players, computer equipment, binoculars, antiques, jewellery, watches, furs, silks, 
precious stones and articles made of or containing gold, silver or precious metals. 
War: War, whether declared or not, or any warlike activities, including use of military force by any sovereign 
nation to achieve economic, geographic, nationalistic, political, racial, religious or other goals. 
We, us, our: American Home Assurance Company (Dubai Branch). 
You, your, yourself: Each insured person named on the policy schedule who has paid the appropriate 
premium. 
 
GENERAL CONDITIONS 
 
The following conditions apply to all sections of this insurance: 
 

1. You must tell us if you know about anything which may affect our decision to accept your insurance 
(for example, if you are suffering from a pre-existing medical condition or if you are planning to take 
part in a sport or activities while you are on holiday). If you are not sure whether to tell us, tell us 
anyway. 

2. You must take all reasonable steps to avoid or reduce any loss which may mean that you have to 
make a claim under this insurance. 

3. You must give claims department all the documents they need to deal with any claim. You will be 
responsible for the costs involved in doing this. For example, in the event of a cancellation claim you 
will need to supply proof that you were unable to travel, such as a medical certificate completed by 
your doctor. 
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4. You must help us get back any money that we have paid from anyone or from other insurers 
(including the Department for Work and Pensions) by giving us all the details we need and by filling 
in any forms. 

5. If you try to make a fraudulent claim or if any fraudulent means or devices are used when trying to 
make a claim, this policy may become void and the premium you have paid may be forfeited. Any 
benefits already paid to you must be repaid in full. 

6. You must agree to have a medical examination if we ask. If you die, we are entitled to have a post-
mortem examination. 

7. You must pay us back any amounts that we have paid to you which are not covered by the 
insurance. 

8. After a claim has been settled, any salvage you have sent into claims department will become our 
property. 

9. The policy is non-renewable (except for Annual Multi Trip policies). 
10. This policy cannot be cancelled or refund of premium allowed, unless you contact us within 14 days 

of issuance of the policy and provided you have not already commenced your trip or made a claim 
under this Policy and in such case, we will cancel this Policy and refund you full premium. However, 
the Policy can still be cancelled after the above period, but no refund of premium would be allowed, 
unless the Country Regulators mandate otherwise. 

 
GENERAL EXCLUSIONS 
 
General exclusions apply to all sections of this insurance. We will not cover the following: 
 

1. Any claim where the following apply. 
a. The claim relates to a pre-existing medical condition or an illness related to a pre-existing 

medical condition which you or any person who your trip depends on knew about before 
you bought this insurance. 
You must make sure you tell us about any change in the state of health of yourself, anyone 
travelling with you, occurring after you have bought this policy but before you travel. Please 
refer to the Health conditions section of this policy wording for further details. 
Pre-existing medical conditions of relatives or business associates are not covered if 
at the time of buying this policy, (or in the case of Annual Multi Trip cover before each trip), 
you are aware of circumstances relating to their health which are likely to lead to you 
needing to cancel your trip. 

b. You are travelling against the advice of a medical practitioner. 
c. You are travelling with the purpose of receiving medical treatment abroad. 
d. You or any person who your trip depends on are receiving or waiting for hospital 

investigation or treatment for any undiagnosed condition or set of symptoms. 
e. You or any person who your trip depends on has been given a terminal prognosis and which 

results in claim for medical expenses covered under this Policy.  
2. Any claim relating to a set of circumstances which you were aware of at the time you took out this 

insurance and which could reasonably be expected to lead to a claim. 
3. You are not covered under this policy for any trip in, to or through Cuba and Democratic Republic 

of Congo. 
4. You are not covered under this policy if you are on any official government or police database of 

suspected or actual terrorists, members of terrorist organizations, drug traffickers or illegal suppliers 
of nuclear, chemical or biological weapons.  

5. Any claim arising out of war, civil war, invasion, revolution or any similar event. 
6. Any claim arising from civil riots, blockades, strikes or industrial action of any type (except for strikes 

or industrial action which were not public knowledge when you booked your trip). 
7. Loss or damage to any property, or any loss, expense or liability arising from ionizing radiation or 

contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from burning nuclear 
fuel or the radioactive, toxic, explosive or other dangerous properties of any explosive nuclear 
equipment or any part of it. 

8. Any claim if you already have a more specific insurance covering this (for example, if an item you 
are claiming for under section B1 (Personal belongings and baggage) is a specified item on your 
household contents insurance policy). 

9. Any claim arising from using a two-wheeled motor vehicle as a driver or passenger if you are not 
wearing a crash helmet where the engine size of the two-wheeled motor vehicle exceeds 100cc. 
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10. Any indirect losses, costs, charges or expenses (meaning losses, costs, charges or expenses which 
are not listed under the headings ‘What you are covered for’ in sections A to F, for example, loss of 
earnings if you cannot work after you have been injured). 

11. Any claim arising from the tour operator, airline or any other company, firm or person becoming 
insolvent, or being unable or unwilling to fulfill any part of their obligation to you. 

12. Any claim resulting from you travelling to a specific country or to an area where an official government 
agency have advised against all (but essential) travel. This exclusion applies to “Section C – Medical 
and other expenses” and “Section D – Personal Accident” only. 

13. Any claim arising from you flying in any aircraft other than a fully licensed passenger-carrying aircraft. 
14. Any claim arising from you being involved in any criminal act. 
15. Motor vehicle racing of any kind. 
16. Any claim involving you taking part in manual labour or in any sport or activity unless the activity 

has been authorised by us. Please see the Sports and activities section on page 31 for a full listing 
of cover available. 

17. Any claim relating to winter sports unless you are covered under Comprehensive plan or have paid 
additional premium for optional Winter sports cover under Standard plan 

18. Any claim arising from 
i. your suicide or attempted suicide; or 
ii. you injuring yourself deliberately or putting yourself in danger (unless you are trying to save 

a human life). 
19. Any claim arising directly from using alcohol, where the treating doctor has confirmed the level of 

alcohol in the blood, or using drugs, (unless the drugs have been prescribed by a doctor) or you are 
affected by any sexually transmitted disease or condition. 

20. Any costs which you would have been liable to pay had the reason for the claim not occurred (for 
example, the cost of food which you would have paid for in any case). 

21. Any claim arising as a result of you failing to get the inoculations and vaccinations that you need. 
22. Any claim arising from you acting in a way which goes against the advice of a medical practitioner. 
23. The costs of making any claim against Emirates, dnata and Dnata World Travel. 
24. (a) an epidemic or pandemic (including, but not limited to, COVID-19 and any mutation, strain, or 

variation of COVID-19) declared by a governmental body, official health authority or the World 
Health Organisation; or  
(b) any disease (including any mutation, strain, or variation of any such disease) or event declared 
by the World Health Organisation as a public health emergency of international concern; or  
(c) the threat or fear of any such epidemic, pandemic, disease or event.  

25. Any claim arising from travel restrictions due to government orders, advisories, regulations, 
directives or border closures relating to an epidemic or pandemic (including, but not limited to, 
COVID-19 and any mutation, strain, or variation of COVID-19) declared by a governmental body, 
official health authority or the World Health Organisation. 

 
SECTIONS OF COVER  
 
Please note: If you are unable to provide any of claims evidence referred to in the following sections of cover, 
(for example police reports for lost or stolen items of personal baggage), you may still be eligible to make a 
claim dependent upon the circumstances which have prevented you from obtaining the necessary 
documentation. Please contact the Claims Department to discuss why you have been unable to obtain the 
relevant reports and to obtain a claim form so your claim can be considered. 
 
SECTION A – TRIP CANCELLATION AND TRIP CURTAILMENT 
 
A.1. Trip Cancellation 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for: 
 

1. Travel and accommodation expenses which you have paid or have agreed to pay under a contract 
and which you cannot get back; 

2. The cost of excursions, tours and activities which you have paid for and which you cannot get back; 
and 

3. The cost of visas which you have paid for and which you cannot get back. 
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Please note: If payment has been made using frequent flyer points, air miles, loyalty card points or the like, 
settlement of your claim will be based upon the lowest available published flight fare for the flight originally 
booked if they are non-transferable. 
 
We will provide this cover if the cancellation of your trip is necessary and unavoidable as a result of the 
following: 
 

1. You dying, becoming seriously ill or being injured. 
2. The death, serious illness or injury of a relative, business associate, or a person who you have 

booked to travel with or a relative or friend living abroad who you had planned to stay with. The 
incident giving rise to the claim must have been unexpected and not something you were aware of 
when you took out this insurance. 

3. You being made redundant, as long as you are entitled to payment under the applicable labor law 
and that, at the time of booking your trip, you had no reason to believe that you would be made 
redundant. 

4. You or a person who you have booked to travel with being called for jury service (and your request 
to postpone your service has been rejected) or attending court as a witness (but not as an expert 
witness). 

5. If your presence is required or the police or relevant authority needs you to stay in your country of 
residence after a fire, storm, flood, burglary or vandalism to your home or place of business within 
fifteen days before you planned to leave on your trip in your country of residence. 

6. If you are a member of the armed forces or police, fire, nursing or ambulance services which results 
in you having to stay in your country of residence due to an unforeseen emergency or if you are 
posted overseas unexpectedly. 

7. If after the time you booked your trip an official government agency advises against all (but 
essential) travel to your intended destination.  

8. If you become pregnant after the date you arranged this insurance cover and you will be more than 
26 weeks pregnant at the start of or during your trip. Or, if your doctor advises that you are not fit 
to travel due to complications in your pregnancy. 

9. If you or other persons insured under this Policy are hijacked; 
 
What you are not covered for under section A.1. 

1. The excess as shown in the table of benefits. The excess will apply for each trip that you have 
booked and for each insured person. 

2. Cancelling your trip because of a medical condition or an illness related to a medical condition which 
you knew about and which could reasonably be expected to lead to a claim. This applies to you, a 
relative, business associate or a person who you are travelling with, and any person you were 
depending on for the trip. 

3. You not wanting to travel. 
4. Any extra costs resulting from you not telling the holiday company as soon as you know you have 

to cancel your trip. 
5. You being unable to travel due to your failure to obtain the passport or visa you need for the trip. 
6. Airport taxes and associated administration fees shown in the cost of your flights. 
7. Costs which have been paid for on behalf of a person who has not taken out insurance cover with 

the Insurer.  
 
Claims evidence required for section A.1. 

• Policy schedule 
• Proof of travel cost (confirmation invoice, travel tickets, unused excursion, tour or activity tickets). 
• Cancellation invoice or letter confirming whether any refund is due. 
• A medical certificate which we will supply for the appropriate doctor to complete. 
• An official letter confirming: redundancy, emergency posting overseas, the need for you to remain in 

your country of residence. 
• Your summons for jury service. 

A.2. Trip Curtailment 
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Please note: If you need to return home to your country of residence or earlier than planned, you must 
contact the assistance department immediately (please see the Medical and other emergencies section for 
further details). 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for: 
 

1. Travel and accommodation expenses which you have paid or have agreed to pay under a contract 
and which you cannot get back; 

2. The cost of excursions, tours and activities which you have paid for either before you left your 
country of residence or those paid for locally upon your arrival overseas and which you cannot get 
back; and 

3. Reasonable additional travel costs to return back to your country of residence if it is necessary and 
unavoidable for you to cut short your trip. 

 
Please note: If payment has been made using frequent flyer points, air miles, loyalty card points or the like, 
settlement of your claim will be based upon the lowest available published flight fare for the flight originally 
booked if they are non-transferable. 
 
We will provide this cover if the cutting short of your trip is necessary and unavoidable as a result of the 
following: 
 

1. You dying, becoming seriously ill or being injured. 
2. The death, serious illness or injury of a relative, business associate, a person who you are 

travelling with or a relative or friend living abroad who you are staying with. 
3. If your presence is required or the police or relevant authority need you to return home to your 

country of residence after a fire, storm, flood, burglary or vandalism to your home or place of 
business. 

4. If you are a member of the armed forces or police, fire, nursing or ambulance services which results 
in you having to return home to your country of residence due to an unforeseen emergency or if 
you are posted overseas unexpectedly. 

5. You being made redundant, as long as you are entitled to payment under the current redundancy 
payments law and that, at the time of booking your trip, you had no reason to believe that you would 
be made redundant. 

6. You or a person who you have booked to travel with being called for jury service (and your request 
to postpone your service has been rejected) or attending court as a witness (but not as an expert 
witness). 

7. If after the time you booked your trip an official government agency advises against all (but 
essential) travel to your intended destination.  

8. If you become pregnant after the date you arranged this insurance cover and you will be more than 
26 weeks pregnant at the start of or during your trip. Or, if your doctor advises that you are not fit 
to travel due to complications in your pregnancy. 

9. If you or other persons insured under this policy are hijacked. 
 
What you are not covered for under section A.2. 

1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Cutting short your trip because of a medical condition or an illness related to a medical condition 

which you knew about and which could reasonably be expected to lead to a claim. This applies to 
you, a relative, business associate or a person who you are travelling with, and any person you 
were depending on for the trip. 

3. Any claims where assistance department has not been contacted to authorize your early return back 
to your country of residence. 

4. You being unable to continue with your travel due to your failure to obtain the passport or visa you 
need for the trip. 

5. The cost of your intended return travel to your country of residence if we have paid additional 
travel costs for you to cut short your trip. 

Please note: We will calculate claims for cutting short your trip from the day you return to your country of 
residence or the day you go into hospital overseas as an inpatient. Your claim will be based solely on the 
number of complete days you have not used. If you have to cut short your trip and you do not return to your 
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country of residence we will only be liable for the equivalent costs which you would have incurred had you 
returned to your country of residence. 
 
Claims evidence required for section A.2. 

• Policy schedule 
• Proof of travel cost (confirmation invoice, flight tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
• An official letter confirming: the need for your return to your country of residence, emergency 

posting overseas 
 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
SECTION B – PERSONAL BELONGINGS AND TRAVEL INCONVENIENCE 
 
B.1. Personal Baggage 
 
What you are covered for 
We will pay for your personal baggage including items which are usually carried or worn by travelers for their 
individual use during a trip. We will pay up to the amount shown in the table of benefits for items owned (not 
borrowed or rented) by you which are lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. 
 
Please note: 

• Payment will be based on the value of the property at the time it was lost, stolen or damaged. An 
allowance may need to be made for wear, tear and loss of value depending on the age of the property. 

• The maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items is noted in the table of 
benefits. Please refer to the definition of ‘pair or set of items’ in the General Definitions Section. 

• The maximum amount we will pay for valuables in total is noted in the table of benefits. Please refer 
to the definition of ‘valuables’ in the General Definitions Section. 

 
B.2. Delayed Baggage 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for buying essential items if your baggage is 
delayed in reaching you on your outward international journey for more than 4 hours. 
 
Please note: You must get written confirmation of the length of the delay from the appropriate airline or 
Transport Company and you must keep all receipts for the essential items you buy. 
If your baggage is permanently lost, we will take any payment we make for delayed baggage from your 
overall claim for baggage. 
 
B.3. Personal Money 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown on the table of benefits for loss or theft, if you can provide evidence of 
their value (this would include receipts, bank statements or cash-withdrawal receipts) of: 

1. Cash; and 
2. Travelers’ cheques (if these cannot be refunded by the provider). 

 
Please note: The maximum amount we will pay for cash carried by one person whether jointly owned or not 
is the cash limit as shown on the table of benefits (for children under 16 years of age a limit of $100 applies). 
 
 
 
B.4. Loss of Passport and Travel Documents 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of replacing the following items 
belonging to you if they are lost, damaged, stolen or destroyed during your trip: 
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1. Passport; 
2. Travel tickets, admission tickets, hotel and other holiday vouchers;  
3. Visas. 

  
Please note: The cost of replacing your passport includes the necessary and reasonable costs you pay 
overseas associated with getting a replacement passport to allow you to return back to your country of 
residence (this would include travel costs to the local Embassy as well as the cost of the emergency passport 
itself).  
 
What you are not covered for under sections B.1. and B.4. 

1. The excess as shown in the table of benefits (this does not apply if you are claiming under section 
B.2.). 

2. Property you leave unattended in a public place. 
3. Any claim for loss or theft to personal belongings and baggage which you do not report to the police 

within 24 hours of discovering it and which you do not get a written police report for. 
4. Any claim for loss, theft, damage or delay to personal belongings and baggage which you do not 

report to the relevant airline or transport company within 24 hours of discovering it and which you 
do not get a written report for. In the case of an airline, a property irregularity report will be required. 
If the loss, theft or damage to your property is only noticed after you have left the airport, you must 
contact the airline in writing with full details of the incident within seven days of leaving the airport 
and get a written report from them.  

5. Any loss or theft of your passport which you do not report to the consular representative of your 
home country within 24 hours of discovering it and get a written report for. 

6. Any loss, theft or damage to valuables which you do not carry in your hand luggage while you are 
travelling. 

7. Claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership wherever 
possible for the items being claimed. 

8. Breakage of fragile objects or breakage of sports equipment while being used. 
9. Damage due to scratching or denting unless the item has become unusable as a result of this. 
10. Shortages due to variations in exchange rates. 
11. If your property is delayed or held as a result of Customs, the police or other officials legally holding 

it. 
12. Losses caused by mechanical or electrical breakdown or damage caused by leaking powder or fluid 

carried within your baggage. 
 
Claims evidence for sections B.1. to B.4. 

• Policy schedule 
• Loss or theft to property – police report. 
• Loss, theft or damage by an airline – property irregularity report, flight tickets and baggage check 

tags. 
• Delay by an airline – written confirmation of the length of delay from the airline, flight tickets, baggage 

check tags, receipts for emergency purchases. 
• Loss or theft of a passport – police report, consular report, receipts for additional expenses to get a 

replacement passport overseas. 
• Proof of value and ownership for property.  

 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
Important information 

• You must act in a reasonable way as if uninsured to look after your property and not leave it 
unattended or unsecured in a public place. 

• You must carry valuables, passports and money with you when you are travelling. When you are 
not travelling keep them with you or locked in a safety deposit box. 

• You must report all losses, thefts or delays to the relevant authorities and obtain a written report 
from them within 24 hours of the incident. 

• You must provide the claims department with all the documents they need to deal with your claim, 
including a police report, a property irregularity report, receipts for the items being claimed as 
applicable. 
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B.5. Travel Delay and Abandonment 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if your final international departure from or to your 
country of residence by aircraft, sea vessel, coach or train or any other mode of conveyance of public 
transport is delayed for more than 4 hours due to poor weather conditions, a strike, industrial action or 
mechanical breakdown. We will pay a benefit for each complete 1 hour period that you are delayed. 
 
If your outward journey is delayed by a minimum of 24 hours you can abandon your holiday and cancel your 
trip, you can claim up to the amount shown on the table of benefits under Section A.1. Trip Cancellation or 
under Section A.2. Trip Curtailment. 
 
What you are not covered for under section B.5. 

1. Any claims where you have not checked in for your trip at the final international departure point at 
or before the recommended time. 

2. Any claims where you have not obtained written confirmation from the appropriate transport 
company or authority stating the reason for the delay and how long the delay lasted. 

3. Delays caused by strike or industrial action which you were aware of at the time of taking out this 
insurance or booking your trip under a multi trip policy. 

4. Any delay caused by air space closure. 
 
Claims evidence required for section B.5. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• An official letter confirming the cause and length of the delay 

 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
B.6. Missed Departure 
 
Specific definition relating to section B.6. 
Public transport: A bus, coach, ferry, sea-vessel or train operating according to a published timetable or any 
other mode of conveyance of public transport. 
 
What you are covered for  
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the reasonable extra costs of travel and 
accommodation you need to arrive at your booked holiday destination if you cannot reach the final 
international departure point on the outward or return from or to the your country of residence because: 

• Public transport services (please refer to the definition of 'public transport' above) fail due to poor 
weather conditions, a strike, industrial action or mechanical breakdown; or 

• The vehicle in which you are traveling is directly involved in an accident or suffers a mechanical 
breakdown or immobilization. 

 
What you are not covered for under section B.6. 

1. Any claims where you have not allowed enough time to reach your final booked international 
departure point at or before the recommended time. 

2. Any claims relating to your own vehicle suffering a mechanical breakdown if you are unable to 
provide evidence that the vehicle was properly serviced and maintained. 

3. Any delay caused by air space closure. 
 
 
 
Claims evidence required for section B.6. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
• An official letter confirming the reason for your late arrival and the length of the delay 
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Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
B.7. Hijack and Kidnap 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if the aircraft or sea vessel or any other mode of 
conveyance in which you are traveling is hijacked or kidnapped. 
 
Claims evidence required for section B.7. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• An official letter confirming the length of the hijack 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
SECTION C – MEDICAL AND OTHER EXPENSES 
 
C.1. Emergency Medical Expense  
Please note: If you are admitted into hospital as an inpatient for more than 24 hours someone must 
contact the assistance department on your behalf immediately  
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the necessary and reasonable costs as a result 
of you becoming ill, being injured or dying during your trip. This includes: 

1. Emergency medical, surgical and hospital treatment and ambulance costs. 
2. Emergency dental treatment up to $375 as long as it is for the immediate relief of pain only. 
3. The cost of your return to your country of residence earlier than planned if this is medically 

necessary and assistance department approve this. 
4. If you cannot return to your country of residence as you originally planned and assistance 

department approve this, we will pay for: 
i. Extra accommodation and travel expenses (economy class unless a higher grade of travel 

is confirmed as medically necessary and authorized by the assistance department) 
including the cost of a medical escort, if necessary to allow you to return to your country 
of residence ; and 

ii. Extra accommodation and travelling costs for someone to stay with you and travel home 
with you if this is necessary due to medical advice; or 

iii. Reasonable expenses for one relative or friend to travel from your country of residence 
to stay with you (room only) and travel home with you if this is necessary due to medical 
advice. 

5. We will pay up to $10,000 for the cost of returning your body or ashes to your country of residence 
or to the limit stated in the table of benefits for the cost of the funeral and burial expenses in the 
country in which you die if this is outside your country of residence. 

6. A single journey air ticket to enable a business colleague to replace you abroad if you need to return 
to your home when recommended by a qualified medical practitioner or if you die during your trip. 

7. A competent adult to accompany any of your children insured under this Policy home and any of 
their additional travelling costs, if no one else to look after them if you sustain accidental bodily injury 
or death or suffer illness. 

 
Please note: If the claim relates to your return travel to your country of residence and you do not hold a 
return ticket, we will deduct from your claim an amount equal to your original carriers published one way 
airfare (based on the same class of travel as that paid by you for your outward trip) for the route used for 
your return. 
 
What you are not covered for under section C.1. 

1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Any medical treatment that you receive because of a pre-existing medical condition or an illness 

related to a pre-existing medical condition which you knew about at the time of taking out this 
insurance, which could reasonably be expected to lead to a claim. 
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3. Any costs relating to pregnancy, if you are more than 26 weeks pregnant at the start of or during 
your trip. 

4. Any treatment or surgery which the assistance department thinks is not immediately necessary and 
can wait until you return to your country of residence. The decision of the assistance department 
is final. 

5. The extra cost of a single or private hospital room unless this is medically necessary. 
6. Any search and rescue costs (costs charged to you by a government, regulated authority or private 

organization connected with finding and rescuing an individual. This does not include medical 
evacuation costs by the most appropriate transport). 

7. Any costs for the following: 
i. Telephone calls (other than the first call to assistance department to notify them of the 

medical problem); 
ii. Taxi fares (unless a taxi is being used in place of an ambulance to take you to or from a 

hospital); and 
iii. Food and drink expenses (unless these form part of your hospital costs if you are kept as 

an inpatient). 
8. Any medical treatment and associated costs you have to pay when you have refused to come back 

to your country of residence and assistance department considered you were fit to travel.  
9. Any treatment or medication of any kind that you receive after you return to your country of 

residence. 
 
In addition, please refer to the General Exclusions Section, General Exclusion 1a to 1e. 
 
C.2. Hospital Daily Cash Benefit 
 
What you are covered for 
We will pay up to the limit shown in the table of benefits if, after an accident or illness that is covered under 
section C1 (Medical and other expenses) of this insurance, you go into hospital overseas as an inpatient. 
We will pay up to the limit shown in the table of benefits for each complete 24-hour period that you are kept 
as an inpatient. 
 
Please note: This benefit is only payable for the time that you are kept as an inpatient abroad and ceases if 
you go into hospital upon your return to your country of residence. This amount is meant to help you pay 
any extra expenses such as taxi fares and phone calls.  
 
Claims evidence required for sections C.1. and C.2. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
• An official letter from the treating doctor in the resort to confirm the additional expenses were 

medically necessary  
• Proof of your hospital admission and discharge dates and times. 

 
Please note: This is not a full list and we may require other evidence to support your claim. 
 
C.3. Pre-Travel Advice 
 
We will provide you with advice and information before you travel on: 

• Current visa and/or entry permit requirements 
• Current inoculation or vaccination requirements 
• Current World Health Organisation warnings 
• Weather conditions 
• Languages 
• Time zones and differences 
• Motoring regulations and restrictions including whether you will need a Green Card 
• Other motoring insurance issues 
• Main bank opening hours, national or bank holidays 
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C.4. During Travel Advice 
 
The following services are not insurance benefits. Any costs associated will be met by you. 
Emergency Medical Payments - If a Hospital demands a cash deposit or settlement prior to leaving, Travel 
Guard will assist in arranging the advancement of funds to cover on-site medical expenses. 
Prescription Assistance – We can arrange the replacement of lost or stolen medication through a local 
pharmacy or by special courier. 
Transportation of Dependents - In the event of hospitalization, arrangements will be made for unattended 
minors traveling with you to be flown home. 
Travel Documents Assistance - Travel Guard will help retrieve, report, and reissue lost or stolen travel 
documents. 
Emergency Message Center - Transmission of emergency messages to family and business associates. 
Interpretation Services - Travel Guard Assist provides emergency language support or referral to the 
appropriate local services. 
Emergency Cash Transfer - If you need money urgently and access to your normal financial or banking 
arrangement is not available locally we will transfer emergency funds intended to cover your immediate 
emergency needs to you if you allow us to debit a credit or charge card, or arrange for funds to be 
deposited with us in your country of residence. The most we will transfer per trip is US $1,000. 
 
C.5. Concierge 
 
Travel Guard can help you with arranging your travel plans.  They can assist with booking tickets and 
making reservations for the following: 

• Ground transportation coordination  
• Latest worldwide weather  
• Rental car reservations  
• Accommodations (hotel, condo, etc.) reservations  
• Rail and air reservations  
• Private car hire arrangements  

 
Please note: Travel Guard will only assist you in making the above arrangements, any costs associated will 
be met by you. 
 
SECTION D – PERSONAL ACCIDENT 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits to you or your executors or administrators if 
you are involved in an accident during your trip which solely and independently results in one or more of 
the following within 12 months of the date of the accident. 

1. Death 
2. Permanent total disablement (meaning a disability which prevents you from working in any job 

which you are suitably qualified for and which lasts 12 months from the date of the accident and, at 
the end of those 12 months, is in our medical advisor’s opinion, not going to improve) 

3. Complete loss of limb (meaning permanent loss by physical separation at or above the wrist or 
ankle or permanent and total loss of use of a limb). A limb means an arm, hand, leg or foot. 

4. Loss of sight in one or both eyes (meaning physical loss of an eye or the loss of a substantial part 
of sight of an eye). A substantial part means the degree of sight after the accident is 3/60 or less on 
the Snellen scale after correction with spectacles or contact lenses. (At 3/60 on the Snellen scale 
something can be seen at 3 foot which should be seen at 60 foot) 

 
Please note: An accident is considered to be a sudden, unexpected, unusual, specific and external event 
which occurs at a specific time during your trip and does not result from illness, sickness or disease.  
 
We will only pay for one personal accident benefit for each insured person during the period of insurance 
shown on your policy schedule. 
 
If you are under 16 years of age or over 65, a reduced benefit will apply. Please refer to the table of benefits 
for full details. 
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What you are not covered for under section D 

1. Any claim arising from illness, sickness or disease which develops or worsens during your trip and 
results in your death or disablement. 

 
Claims advice for section D 
• Please phone claims department on +44 (0)1273 400 610 to ask for advice 
 
SECTION E – Other 
 
E.1. Personal Liability 
 
What you are covered for 
We will pay up to the total amount shown in the table of benefits if, within your trip, you are legally liable for 
accidentally: 

1. injuring someone; or 
2. damaging or losing someone else’s property. 

  
The defense costs and expenses are covered in addition to the limit of liability as stated under the table of 
benefits. 
 
If you die, cover under this Section is automatically transferred to your legal representative provided that 
such representative follows the terms and conditions of this Policy as far as they can. 
 
What you are not covered for under section E.1. 

1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Any liability arising from an injury or loss or damage to property: owned by you, a member of your 

family or household or a person you employ; or 
3. Any liability for death, disease, illness, injury, loss or damage: 

i. to members of your family or household, or a person you employ; 
ii. arising in connection with your trade, profession or business; 
iii. arising in connection with a contract you have entered into unless such liability would 

incur in the absence of such contract;  
iv. arising due to you acting as the leader of a group taking part in an activity; 
v. arising due to you owning, possessing, using or living on any land or in buildings, except 

temporarily for the purposes of the trip; or 
vi. arising due to you owning, possessing or using mechanically propelled road-registered 

passenger-carrying or goods-carrying vehicles, ocean-going vessels watercraft or aircraft 
of any description, firearms or weapons.  

 
Important information 

• You must give claims department notice of any cause for a legal claim against you as soon as 
you know about it, and send them any documents relating to a claim 

• You must help claims department and give them all the information they need to allow them to 
take action on your behalf 

• You must not negotiate, pay, settle, admit or deny any claim unless you get claims department 
permission in writing 

• We will have complete control over any legal representatives appointed and any proceedings, and 
we will be entitled to take over and carry out in your name your defense of any claim or to 
prosecute for our own benefit any claims for indemnity, damages or otherwise against anyone else 

 
 Claims advice on section E.1. 

• Do not admit liability, offer or promise compensation  
• Give details of your name, address and travel insurance 
• Take photographs and videos, and get details of witnesses if you can 
• Tell Travel Assist Claims immediately about any claim that is likely to be made against you and 

send them all the documents that you receive 
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E.2. Legal Expenses 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for legal costs and expenses arising as a result 
of dealing with claims for compensation and damages resulting from your death, illness or injury during 
your trip.  
Any extra travelling expenses up to a maximum of $500 per person if you have to attend a court outside 
your country of residence about your claim for compensation. 

 
What you are not covered for under section E.2. 

1. The excess as shown in the table of benefits. 
2. Any claim which we have not agreed to accept beforehand in writing. 
3. Any claim where we or our legal representative believe that an action is not likely to be successful 

or if we believe that the costs of taking action will be greater than any award. 
4. The costs of making any claim against us, Emirates, dnata, Dnata World Travel, our agents or 

representatives, or against any tour operator, accommodation provider, carrier or any person who 
you have travelled with or arranged to travel with. 

5. Any fines, penalties or damages you have to pay. 
6. The costs of following up a claim for bodily injury, loss or damage caused by or in connection with 

your trade, profession or business, under contract or arising out of you possessing, using or living 
on any land or in any buildings. 

7. Any claims arising out of you owning, possessing or using mechanically propelled road-registered 
passenger-carrying or goods-carrying vehicles, watercraft or aircraft of any description, firearms or 
weapons. 

8. Any claim reported more than 180 days after the incident leading to the claim took place. 
  
Important information 

• We will have complete control over any legal representatives appointed and any proceedings. 
• You must follow our advice or that of our agents in handling any claim. 
• You must get back all of our expenses where possible. You must pay us any expenses you do get 

back. 
 
Claims advice on the section 

• Please phone claims department on +971 4 509 6111 to ask for advice. 
 
E.3. Pet Care -Kennel and Cattery 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for extra kennel or cattery fees if you are 
hospitalized for medical treatment which is covered by this policy during your insured trip or any other 
circumstances outside of your control which results in a delay to your planned return journey to the your 
country of residence, or if your final booked return international journey by aircraft, sea vessel, coach or 
train is delayed  due to poor weather conditions, a strike, industrial action or mechanical breakdown or any 
other circumstances outside of your control. 
 
Please note: In the event you should need to submit a claim due to a delay in your return travel due to 
transport failure, you must get written confirmation from the appropriate transport company or authority stating 
the reason for the delay and how long the delay lasted. You must keep all receipts for the extra kennel or 
cattery fees you pay. 
 
 
What you are not covered for under section E.3. 

1. Any kennel or cattery fees you pay outside your country of residence as a result of quarantine 
regulations. 

2. Any claims relating to travel delay where you have not checked in for your trip at the final 
international departure point at or before the recommended time. 

 
Claims evidence required for section E.3. 

• Policy schedule 
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• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• An official letter confirming the cause and length of the delay 
• Invoices and receipts for your extra kennel or cattery fees 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
E.4. Mugging Cover 
 
A mugging is a violent, unprovoked attack by someone not insured on this policy which results in physical 
bodily harm, as shown in the police report. 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if you are injured as a result of a mugging and 
you go into hospital overseas as an inpatient for more than 24 hours. 
 
Please note: You must report the incident to the local police within 24 hours of the attack and get a written 
police report. Payment under this section is in addition to the benefit payable under section C.2. (Hospital 
Daily Cash Benefit). 
 
Claims evidence required for section E.4. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
• Invoices and receipts for your expenses 
• Proof of your hospital admission and discharge dates and times   
• A police report to confirm the incident  

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
E.5. Home Burglary 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the repair or replacement costs of contents if 
they are stolen from your home during travel time.   
 
What you are not covered for under section E.5. 

1. To personal or business effects you have carried with you during a trip; 
2. Loss by deception, unless it is only entry that is gained by deception. 
3. Loss or damage caused by You or Your household. 
4. Loss while Your home or any part of it is lent or let unless force is used to gain entry into or exit 

from Your home or its outbuildings or garages. 
5. Loss of money from Your home unless force is used to gain entry into or exit from Your home. 
6. Loss of money from outbuildings or garages. 
7. Loss or damage occurring after Your home has been unoccupied for 45 consecutive days. 
8. Damage to Contents or any surroundings resulting from Burglary 
9. Loss not reported to Police and any claim not accompanied by a Police Report 

 
Claims evidence required for section E.5. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) showing that your trip occurred within the time 

periods required for coverage under this policy. 
• Official police report regarding the burglary. 
• Original purchase receipt of any item damaged as a result of a burglary or theft, showing the 

description of such item and the amount paid at purchase. 
• Dully filled claim form which We will provide you after notification of a loss. 

 
E.6. Collision Damage Waiver 
 
What you are covered for 
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We will reimburse you for any excess or deductible for which you become legally liable to pay in respect of 
loss or damage to a motor vehicle rented by you, as the result of an accident during your trip. 
 
Excess means the Excess which would have been waived had you purchased a Collision Damage Waiver 
option (or similar) when renting the vehicle. 
 
The rental vehicle must be rented from a licensed rental agency. As part of the hiring arrangement you must 
take up all comprehensive motor insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period. 
 
In the event of a claim, you are obligated to pay the Rental Vehicle Company Excess in the first instance 
directly to the hire car company, and it is your responsibility to supply a final Loss/repair account to 
substantiate your actual financial Loss. 
 
What you are not covered for under Section E.6. 

1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental 
agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation 
of laws, rules and regulations of the country. 

2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, 
inherent vice, latent defect or damage 

 
SECTION F – Optional Covers 
 
F.1. WINTER SPORTS COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for winter sports 
cover and this is shown on your policy schedule. (If you have arranged an Annual Multi Trip policy, the cover 
is provided for up to 17 days within the period of insurance.) 
 
Winter sports cover under Section F.1. is only available to persons aged under 65 years.  
 
Specific Definitions relating to section F1 Winter Sports 
 
Winter sports 
 
Bigfoot skiing, cat skiing or boarding, cross country skiing, glacier skiing, glacier walking (up to 4,000 metres), 
heli-skiing, ice hockey, ice skating, kite snowboarding, langlauf, mono skiing, off piste skiing or snowboarding 
(except in areas considered to be unsafe by resort management), skiing, ski mountaineering, ski randonee, 
ski touring, snowboarding, speed skating and tobogganing. 
 
See page 31 for a full listing of winter sports that can be covered under this policy. 
 
Winter sports equipment 
 
Skis and snowboards and their bindings, ski poles and ice skates. 
 
F.1.a. Winter Sport Equipment loss 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for winter sports equipment owned or hired by you 
which is lost or stolen during your trip. 
 
Please note: An allowance will be made for wear, tear and loss of value on claims made for winter sports 
equipment owned by you as follows. 
 
  Up to 12 months old - 90% of the purchase price  
  Up to 24 months old - 70% of the purchase price  
  Up to 36 months old - 50% of the purchase price  
  Up to 48 months old - 30% of the purchase price  
  Up to 60 months old - 20% of the purchase price  



 

   
 

 
TRAVEL PRODUCT FOR DNATA                                            Page 23 of 42 
 

  Over 60 months old - 0% 
 
The maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items is shown in the table of benefits. 
Please refer to the definition of 'pair or set of items'. 
 
F.1.b. Winter Sports Equipment Hire 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of hiring winter sports equipment if 
winter sports equipment owned by you is: 

1. Delayed in reaching you on your outward international journey for more than 12 hours; or 
2. Lost, stolen or damaged during your trip. 

 
Please note: You must keep all receipts for the winter sports equipment that you hire. You must bring any 
damaged winter sports equipment back to your country of residence for inspection. 
 
F.1.c. Ski-Pack 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the loss or theft of your lift pass. Claims would 
be calculated according to the expiry date of the lift pass - depending upon how many days there were left to 
run on the original lift pass, an unused pro-rata refund would be made of its original value. 
 
What you are not covered for under sections F.1.a,b,c 

1. The excess as shown in the table of benefits for each insured person and for each incident  
2. Any claim for loss or theft which you do not report to the police within 24 hours of discovering it and 

which you do not get a written police report for. 
3. Any claim for loss, theft, damage or delay to winter sports equipment which you do not report to the 

relevant airline or transport company within 24 hours of discovering it and which you do not get a 
written report for. In the case of an airline, a property irregularity report will be required. If the loss, 
theft or damage to your winter sports equipment is only noticed after you have left the airport, you 
must contact the airline in writing with full details of the incident within seven days of leaving the 
airport and get a written report from them. 

4. Winter sports equipment you have left unattended in a public place unless the claim relates to skis, 
poles or snowboards and you have taken all reasonable care to protect them by leaving them in a 
ski rack between 8am and 6pm. 

5. Claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership wherever 
possible for the items being claimed. 

 
Claims evidence required for sections F.1.a,b,c 

• Policy schedule 
• Loss or theft - police report. 
• Loss, theft or damage by an airline - property irregularity report, flight tickets and baggage check 

tags 
• Delay by an airline - written confirmation of the length of delay from the airline, flight tickets, 

baggage check tags, receipts for the hire of winter sports equipment 
• Proof of value and ownership 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
 
F.1.d. Piste Closure 
 
Please note: This section only applies between 1 December and 15 April for travel to the Northern 
hemisphere or between 1 May and 30 September for travel to the Southern hemisphere. 
 
What you are covered for 
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We will pay up to the amount shown in the table of benefits if, as a result of not enough snow, too much snow 
or high winds in your booked holiday resort, all lift systems are closed for more than 12 hours. We will pay for 
either: 

1. the cost of transport to the nearest resort; or 
2. a benefit for each complete 24-hour period that you are not able to ski and there is no other ski 

resort available. 
 
Please note: You must get written confirmation from the management of the resort stating the reason for the 
closure and how long the closure lasted. 
 
Claims evidence required for section F.1.d. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• An official letter confirming the cause and length of the closure 
• Receipts for your travel expenses if you travel to the nearest resort 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
F.1.e. Avalanche Cover 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if you are prevented from arriving at or leaving 
your booked ski resort for more than 12 hours from the scheduled arrival or departure time because of an 
avalanche. 
 
Please note: You must endeavor to get written confirmation from the appropriate authority stating the reason 
for the delay and how long the delay lasted. 
 
Claims evidence required for section F.1.e. 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, flight tickets) 
• An official letter confirming the cause and length of the delay 

  
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
F.2. GOLF COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for golf cover and 
this is shown on your policy schedule. 
 
Specific Definition relating to section F.2. Golf Cover 
 
Golf equipment 
 
Golf clubs, golf bags, non-motorized trolleys and golf shoes. 
 
F.2.a. Golf Equipment 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for golf equipment owned by you (not borrowed 
or hired) which is lost, stolen or damaged during your trip. 
 
Please note: The maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items is shown in the table of 
benefits. You must bring any damaged golf equipment back to your country of residence or country of 
citizenship for inspection.  
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Our liability is solely based upon the golf equipment which has been lost, stolen or damaged and would not 
extend to the replacement of your whole set of woods, or irons in the event of a claim being made for one 
item. 
 
F.2.b. Golf Equipment Hire 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of hiring golf equipment if golf 
equipment owned by you is: 

1. delayed in reaching you on your outward international journey for more than 4 hours; or  
2. lost, stolen or damaged during your trip. 

 
Please note: You must keep all receipts for the golf equipment that you hire. You must bring any damaged 
golf equipment back to your country of residence for inspection. 
 
What you are not covered for under sections F.2.a,b 

1. The excess as shown in the table of benefits for each insured person and for each incident (this 
only applies if you are claiming under section F.2.a. 

2. Golf equipment you leave unattended in a public place. 
3. Any claim for loss or theft which you do not report to the police within 24 hours of discovering it and 

which you do not get a written police report for. 
4. Any claim for loss, theft or damage to golf equipment which you do not report to the relevant airline 

or Transport Company within 24 hours of discovering it and which you do not get a written report 
for. In the case of an airline, a property irregularity report will be required. If the loss, theft or 
damage to your golf equipment is only noticed after you have left the airport, you must contact the 
airline in writing with full details of the incident within seven days of leaving the airport and get a 
written report from them. 

5. Any claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership 
wherever possible for the items being claimed. 

 
Claims evidence required for under sections F.2.a,b 

• Policy schedule 
• Loss or theft - police report 
• Loss, theft or damage by an airline - property irregularity report, flight tickets and baggage check 

tags 
• Delay by an airline - written confirmation of the length of delay from the airline, flight tickets, 

baggage check tags, receipts for the hire of golf equipment 
• Proof of value and ownership 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
F.2.c. Green Fees 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the unused percentage of your green fees, 
golf tuition fees or golf equipment hire which you have already paid for and cannot get back if: 

1. you become ill or are injured during your trip and cannot take part in the golf activities as planned; 
or 

2. loss or theft of documents prevents you from taking part in the prepaid golfing activity. 
 
Please note: Your claim will be based on the number of complete days you have not used. You must get 
written confirmation of the nature of your illness or injury from the treating doctor in the resort along with 
confirmation of how many days you were unable to take part in the golfing activities. You must report the loss 
or theft of documents to the local police within 24 hours of discovery and get a written police report. 
 
Claims evidence required for section F.2.c 

• Policy schedule 
• Proof of travel (confirmation invoice, travel tickets) 
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• Invoices and receipts for your prepaid golf expenses 
• An official letter from the treating doctor in the resort to confirm your inability to take part in the 

planned golfing activities 
• Loss or theft of documents - police report 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
F.2.d. Under Section B.5.: Travel Delay 
We will also pay $300 per insured person for non-refundable prepaid green fees which are lost as a result of 
a delay. 
 
F.3. BUSINESS COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for business 
cover and this is shown on your policy schedule. 
 
Specific definition relating to section F.3. Business Cover 
 
Business equipment 
 
Mobile Phones, portable personal computers, personal electronic organizers, calculators, Dictaphones, 
portable facsimile machines, telephone modems, portable overhead projectors, Computer equipment, 
communication devices and other business-related equipment which you need in the course of your business.  
 
F.3.a. Business Equipment  
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the following. 

1. Business equipment which is lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. Please refer to 
the table of benefits for the maximum amount we will pay for any one item, pair or set of items 
(please also refer to the definition of 'pair or set of items' on page 8).  

 
F.3.b. Loss of Business Money 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the loss or theft of business money (meaning 
cash or travelers’ cheques) which is the property of you (if self-employed) or your employer while it is being 
carried with you or it is held in locked safety deposit facilities. 
 
F.3.c. Business Equipment Hire 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the cost of hiring business equipment if business 
equipment owned by you or by your employer is: 

1. delayed in reaching you on your outward international journey for more than 24 hours; or 
2. lost, stolen or damaged during your trip. 

 
Please note: You must keep all receipts for the business equipment that you hire. You must bring any 
damaged business equipment back to your country of residence or country of citizenship for inspection. 
You must also provide an official letter from the carrier confirming the length and cause of the delay.  
 
 
 
 
 
F.3.d. Double Personal Accident Benefit 
 
What you are covered for 
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We will pay up to the amount shown in the table of benefits to you or your executors or administrators if 
you are involved in an accident during your trip which solely and independently results in one or more of 
the following within 12 months of the date of the accident. 

1. Death. 
2. Permanent total disablement (meaning a disability which prevents you from working in any job 

which you are suitably qualified for and which lasts 12 months from the date of the accident and, at 
the end of those 12 months, is in our medical advisor’s opinion, not going to improve) 

3. Complete loss of limb (meaning permanent loss by physical separation at or above the wrist or 
ankle or permanent and total loss of use of a limb). A limb means an arm, hand, leg or foot. 

4. Loss of sight in one or both eyes (meaning physical loss of an eye or the loss of a substantial part 
of sight of an eye). A substantial part means the degree of sight after the accident is 3/60 or less on 
the Snellen scale after correction with spectacles or contact lenses. (At 3/60 on the Snellen scale 
something can be seen at 3 foot which should be seen at 60 foot) 

 
Please note: An accident is a sudden, unexpected, unusual, specific and external event which occurs at a 
specific time during your trip and does not result from illness, sickness or disease. 
 
We will only pay for one personal accident benefit for each insured person during the period of insurance 
shown on your policy schedule.  
 
If you are under 16 years of age a reduced benefit will apply. Please refer to the table of benefits for full 
details.  
 
What you are not covered for under section F.3.d 

1. Any claim arising from illness, sickness or disease which develops or worsens during your trip and 
results in your death or disablement. 

 
Claims advice for section F.3.d. 

• Please phone claims department on +971 4 509 6111 to ask for advice 
 
F.4. WEDDING COVER 
 
Please note: The following sections only apply if you have paid the appropriate premium for wedding 
cover and this is shown on your policy schedule. 
 
F.4.a. Ceremonial Attire 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for clothing, dress, suits, shoes and accessories 
including cost of make-up, hair styling and flowers paid for or purchased for the wedding which are lost, 
damaged, stolen or destroyed during your trip. Payment will be based on the value of the attire at the time it 
was lost, damaged, stolen or destroyed.  
 
F.4.b. Wedding Gifts 
 
What you are covered for 
We will pay the insured couple up to the amount shown in the table of benefits for wedding gifts which are 
lost, damaged, stolen or destroyed during your trip.  
 
F.4.c. Wedding Rings 
 
What you are covered for 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for the bride and grooms wedding rings which are 
lost, damaged, stolen or destroyed during your trip. The maximum amount we will pay for any one ring is 
shown in the table of benefits. 
 
What you are not covered for under the sections F.4.a,b,c 

1. The excess as shown in the table of benefits for each insured person and for each incident. 
2. Property you leave unattended in a public place. 
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3. Any claim for loss or theft of items which you do not report to the police within 24 hours of discovering 
it and which you do not get a written police report for. 

4. Any claim for loss, theft or damage to items which you do not report to the relevant airline or transport 
company within 24 hours of discovering it and which you do not get a written report for. In the case 
of an airline, a property irregularity report will be required. If the loss, theft or damage to your property 
is only noticed after you have left the airport, you must contact the airline in writing with full details 
of the incident within seven days of leaving the airport and get a written report from them. 

5. Claims where you are unable to provide receipts or other reasonable proof of ownership wherever 
possible for the items being claimed. 

6. Losses caused by leakage from items in your luggage.  
 
F.4.d. Photography / video recordings 
 
What you are covered for 
The reasonable additional costs incurred to reprint / make a copy of or retake the photographs / video 
recordings either at a later date during your trip or at any venue if: 

1. the photographer who was booked or assigned to take the photographs / video recordings on your 
wedding day was unable to get to the wedding venue due to accidental bodily injury, illness, 
unavoidable and/or unforeseen transport problems; or 

2. the photographs / video recordings of the wedding day taken by the photographer are lost, damaged, 
stolen or destroyed within 14 days after the wedding day and whilst you are still on your trip insured 
under this Policy. 

 
Claims evidence for the sections F.4. 

• Policy schedule 
• Loss or theft to property - police report. 
• Loss, theft or damage by an airline - property irregularity report, flight tickets and baggage check 

tags. 
• Proof of value and ownership for property. 

 
Please note: We may require other evidence to support your claim dependent upon the circumstances. 
 
F.5. Air Space Closure Cover 
 
Single Trip Purchases - if at the time of purchasing this insurance you are due to depart on your trip within the 
next 7 days, and you are aware of circumstances that could lead you to an air space closure that will directly 
disrupt your travel plans (for example a volcanic eruption), the amounts in the table of benefits will be reduced 
by 75%.   
 
Annual Multi Trip Purchases - if at the time of purchasing this insurance or at the point in time you book your 
trip, whichever is the later, you are due to depart on your trip within the next 7 days, and you are aware of 
circumstances that could lead you to an air space closure that will directly disrupt your travel plans (for example 
a volcanic eruption)you are aware of circumstances that could lead you to an air space closure that will directly 
disrupt your travel plans (for example a volcanic eruption), the amounts in the table of benefits will be reduced 
by 75%. 
 
F.5.a. Cancellation 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits for: 

1. travel and accommodation expenses which you have paid or have agreed to pay under a contract; 
2. the cost of excursions, tours and activities which you have paid or agreed to pay under a contract; 

and 
3. the cost of visas which you have paid for 

 
if your departure is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space and it 
becomes reasonable and necessary for you to cancel your trip. 
 
F.5.b. Additional expense if you are stranded at the point of departure  
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If you have checked in prior to departure on the outward part of your trip from your country of residence 
and your departure is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space, we 
will pay you up to the amount shown on the table of benefits for reasonable additional and unexpected costs 
of: 

1. Accommodation 
2. Making alternative travel arrangements to return home or to reach your final point for international 

departure if you are on a connecting flight within your country of residence 
3. Food and drink 
4. Necessary emergency purchases  

that you may incur for the first 24 hours you are stranded, waiting to depart. 
 
If you are still unable to depart on your trip after 24 hours, you may submit a claim under Section F.5.a. 
Cancellation. 
 
Please note: If you are unable to check in, you may still be eligible to make a claim dependent upon the 
circumstances which have prevented you from checking in. Please contact the claims department to discuss 
your circumstances and to obtain a claim form so your claim can be considered. 
 
F.5.c. Additional costs to reach your destination  
If, after you have been delayed by 24 hours in your country of residence due to the occurrence of a closure 
of air space, you still decide to go on your trip, we will pay up to the amount shown in the table of benefits, 
for the additional and unexpected costs you incur re-arranging your outbound travel to reach your original 
destination. 
 
F.5.d. Additional expense if you are stranded on an international connection 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if your international connection is delayed by more 
than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space for reasonable additional and unexpected 
costs of: 

1. Accommodation 
2. Travel to an alternative point of departure or to alternative accommodation  
3. Travel from your accommodation to your point of intended departure 
4. Food and drink 
5. Necessary emergency purchases 

that you may incur for up to 5 days, whilst you are stranded, waiting to make your international connection.  
Please note that there is a maximum of 5 days cover throughout the duration of your trip. 
 
F.5.e. Additional expense if you are stranded on your return journey home 
We will pay up to the amount shown in the table of benefits if your return journey home is delayed by more 
than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space for reasonable additional and unexpected 
costs of: 

1. Accommodation 
2. Travel to an alternative point of departure or to alternative accommodation  
3. Travel from your accommodation to your point of intended departure 
4. Food and drink 
5. Necessary emergency purchases 

that you may incur for up to 5 days whilst you are stranded, waiting to return home. Please note that there is 
a maximum of 5 days cover throughout the duration of your trip. 
 
F.5.f. Additional travel expense to get you home 
If your return journey home is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of air space 
and the carrier you are booked to travel home with is unable to make arrangements for your return journey 
within 72 hours of your original date of return, as shown on your policy schedule, we will pay up to amount 
shown on the table of benefits for alternative travel arrangements to get you home. 
 
You must contact the assistance department before making alternative travel arrangements, because 
if appropriate under the circumstances, they will make these arrangements for you.   
 
If your trip involves multiple destinations, cover under this section applies if your onward connection is 
delayed by more than 24 hours due to a closure of air space.  You must contact the assistance department 
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before making alternative travel arrangements, because if appropriate, they will make these arrangements for 
you. The assistance department will decide under the circumstances whether to bring you home or re arrange 
your onward journey. 
 
F.5.g. Additional car parking costs 
We will pay up to the amount shown on the table of benefits for additional car parking costs you incur if your 
return to your country of residence is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure of 
air space. 
 
F.5.h. Additional kennel or cattery fees 
We will pay up to the amount shown on the table of benefits for additional kennel or cattery fees if your return 
journey to your country of residence is delayed by more than 24 hours due to the occurrence of a closure 
of air space. 
 
Special conditions which apply to Section F 
1. We will only pay costs which are not recovered from any other source, for example an airline or a 
tour operator. 
2. The insurance under this Section F.5 does not cover any expenses met by the airline under 
Regulation 261/2004 
3. All additional expenses must be reasonable and necessary and incurred as a direct result of an 
Air space closure. For example, if you live near your departure point, we may deem additional 
accommodation unnecessary and unreasonable if you could easily return home. 
4. We may ask you to provide an official letter from your carrier confirming the cause and length of 
the delay. 
5. You must contact the assistance department before making arrangements to return home. 
 
Claims evidence required by us in support of a claim  

• We will require your policy schedule along with proof of your original travel plans (for example, 
confirmation invoice or travel tickets). 

• For claims under section F.5.a. we will require cancellation invoices or letters from your tour operator, 
travel or accommodation provider confirming that you did not use their service and whether any 
refund is due to you from them. 

• You must provide proof of all your additional expenses (for example, receipts for food and drink, 
invoices detailing additional accommodation, receipts for additional car parking). 

• If required by us we may ask you to provide an official letter from your carrier confirming the cause 
and length of the delay. 

 
Please note: We may request other evidence to support your claim dependent upon your circumstances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sports and Activities Listing 
 
Where cover is provided in the table below this is on the basis that: 
• You follow the safety guidelines and where applicable use recommended safety equipment 
• The activity is not undertaken on a professional basis. 
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Name of Activity (Activities marked 
with an * are considered to be 
Winter Sports) 

Activity 
Covered 

Winter Sports 
Cover 

(Covered 
under 

Standard 
Plan if 

additional 
premium has 

been paid. 
Included 

without an 
additional 
premium 
under the 

Comprehensi
ve Plan) 

Activity 
Excluded 

under 
Standard 

Plan 
(Covered 

under 
Comprehen

sive Plan 
without any 
additional 
premium). 

Also, 
covered 
under 

Standard 
Plan if 

Hazardous 
Sports 

Extension 
Option is 

purchased 
at an 

additional 
premium 

Applicable condition 

Abseiling    +    Must be with professional 
organisers 

Adventure Racing      +   
Aerobics +       
Air Boarding +       
Alpine Mountain Biking      +   

Amateur Athletics  +     
Cover provided if part of a non-
professional tournament or 
competition 

American Football      +   
Angling  +       
Archery  +       
Assault Courses +       
Badminton  +       
Bamboo Rafting  +       
Banana Boating  +       
Base Jumping      +   
Baseball  +       
Basketball  +       

Battle Re-enactment  +     
Must be with professional 
organisers. Excludes the use of 
live ammunition 

Beach Games +       
Biathlon  +       
Big Game Hunting      +   
Bigfoot Skiing *   +     
Black Water Rafting      +   
BMX Riding - stunt / obstacle      +   
Boardsailing / Windsurfing  +       
Bobsleigh      +   
Body Boarding / Boogie Boarding +       
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Body Flying / Wind Tunnel Flying +       
Bouldering      +   
Bowling  +       
Bowls  +       
Boxing      +   
Breathing Observation Bubble Diving 
(to 30 metres) +       

Bridge Swinging      +   

Bridge Walking  +     Must be adequately supervised 
and full safety equipment used 

Bungee Jumping   +     Maximum of 3 jumps in any one 
trip 

Camel Riding  +       
Canoeing (river - not white water)  +       
Canopy Walking / Tree-Top Walking  +       
Canyoning      +   
Cascading     +   
Cat Skiing / Boarding *   +     
Catamaran Sailing  +       
Cave Tubing / River Tubing +       
Caving / Pot Holing     +   

Charity Work / Conservation Work +      Excludes working with wild 
animals 

Clay Pigeon Shooting  +     No Personal Liability cover 
Cliff Jumping     +   
Climbing (indoor)  +       
Climbing / Mountaineering (up to 4,000 
metres using guides and ropes)      +   

Coasteering     +   

Cricket  +     Cover provided if part of a non-
professional tournament 

Croquet +       
Cross Country Running  +       
Cross Country Skiing *   +     
Curling  +       

Cycling  +     On recognised routes, no racing 
or mountain biking 

Dancing +     Must be non-professional 
Darts +       
Deep Sea Fishing  +       
Dinghy Sailing +     Within coastal waters 
Diving (High Diving)      +   
Dog Sledding  +       
Drag Racing      +   
Dragon Boating +       
Dry Slope Skiing / Boarding    +     
Dune / Wadi Bashing +       
Elephant Trekking  +     Must be with official organisers 
Endurance Tests      +   
Equestrian Events      +   
Expeditions      +   
Fell Running  +       
Fell Walking  +       

Fencing  +     Must be wearing appropriate 
safety equipment 

Fishing  +       
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Fives  +       

Flotilla Sailing   +    

Flying as a non-fare-paying passenger 
in a private aircraft or helicopter +       

Flying as a pilot or trainee pilot in a 
private aircraft or helicopter     +   

Football – American  +     Cover provided if part of a non-
professional tournament 

Football / Soccer  +     Cover provided if part of a non-
professional tournament 

Free Mountaineering      +   
Freestyle Skiing *   + +   
Glacier Skiing *   +     
Glacier Walking up to 4,000 metres *   +     
Gliding +     No Personal Liability cover 
Go-Karting  +       
Golf  +       
Gorge Scrambling     +   
Gorge Swinging / Canyon Swinging      +   
Gorge Walking      +   
Gorilla trekking +     Must be with official organisers 
Gymnastics  +     Provided not professional 
Handball  +       
Hang Gliding      +   
Harness Racing      +   
Heli-skiing *   +     
High Diving     + (5 metres or over) 
Hiking (below 4,000 metres)  +       

Hockey  +     Cover provided if part of a non-
professional tournament 

Horse Jumping     +   
Horse Racing      +   
Horse Riding (not polo, jumping or 
hunting) +     Must be wearing a hard hat if 

available 

Hot Air Ballooning  +     Organised pleasure rides as fare 
paying passenger only 

Hunting on horse back      +   

Hurling  +     Cover provided if part of a non-
professional tournament 

Husky Sledge Rides *   +   

Organised and non-competitive 
with an experienced local driver. 
Insured can drive the dogs 
themselves if supervised by an 
experienced local driver 

Hydro Speeding     +   

Ice Climbing *   +   Must be adequately supervised 
and full safety equipment used 

Ice Curling *   +     
Ice Diving *   +   Must be with official organisers 
Ice Hockey *   +     
Ice Skating on a recognised rink *   +     
Ice Speedway      +   
Indoor Rock Climbing   +    
Inline Skating +       
Jet Boating  +     No Personal Liability cover 
Jet Biking +     No Personal Liability cover 
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Jet Skiing  +     No Personal Liability cover 
Jogging +       
Jousting      +   
Judo      +   
Karate      +   

Kayaking (up to grade 4 rivers only)  +     No cover kayaking in grade 5 
waters and above 

Kendo      +   
Kite Buggying     + No Personal Liability cover 
Kite Skiing *   +  No Personal Liability cover 
Kite Snowboarding *   +   No Personal Liability cover 
Kite Surfing (over land)     + No Personal Liability cover 
Kite Surfing (over water) +     No Personal Liability cover 
Kloofing     +   
Korfball +       
Lacrosse  +       
Langlauf *   +     
Luging/Bobsleigh      +   
Manual work (at ground level involving 
no machinery)  +    

Marathon Running  +       
Martial Arts      +   
Mono Skiing *    +     
Motocross      +   
Motor Cycle Racing      +   
Motor Racing      +   
Motor Rallies      +   
Mountain Biking (competitive)      +   

Mountain Biking (recreational)  +     

Must be on recognised routes. 
No cover for downhill racing, 
biking on vertical paths or 
competitions. 

Mountain Boarding     +   
Mountaineering      +   
Mud Buggying +     No Personal Liability cover 
Netball  +       
Off Piste Skiing (within local ski patrol 
guidelines) *   +     

Off Piste Snowboarding (within local 
ski patrol guidelines) *   +     

Orienteering  +       
Ostrich Riding     +   
Outdoor Endurance Events      +   

Paintballing  +     Must wear eye protection. No 
Personal Liability cover  

Parachute Jumping (static line)      +   
Parachute Jumping (tandem)      +   
Paragliding      +   
Parapenting      + Must be adequately supervised  
Parascending  / Para-sailing (over 
land)      +   

Parascending / parasailing (over water)   +       

Pistol Shooting      +   
Polo      +   
Pony Trekking   +     Must wear hard hat if available 
Pool  +       
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Pot Holing      +   
Powerboat Racing      +   
Power lifting      +   
Professional Sports of any kind      +   
Quad Biking      +   
Racquetball  +       
Rackets  +       
Rafting +       
Rambling  +       
Rap Jumping      +   
Refereeing +     Must be on an amateur basis 

Reverse Bungee Jumping +     Maximum of 3 jumps in any one 
trip 

Rifle Shooting      +   
Ringos / Doughnuts +       
River Bugging      +   

River Tubing (no white water)  +    

Rock Climbing - solo / freestyle / 
without ropes over 20 foot      +   

Rock Scrambling     +   
Rodeo      +   
Roller Blading / Skating +       
Roller Hockey      +   
Rounders  +       
Rowing  +       

Rugby +     Cover provided if part of a non-
professional tournament 

Running (not long distance) +       
Running with Bulls     +   

Safari (no guns)  +     Must be organised by bona fide 
tour operator 

Safari (with guns)      +   

Safari Trekking in a Vehicle  +     Must be organised by bona fide 
tour operator 

Safari Trekking on Foot  +     Must be organised by bona fide 
tour operator 

Sail Boarding  +       
Sailing / Yachting (within territorial 
waters) +       

Sand Boarding +       
Sand Dune Surfing / Skiing  +       
Scuba Diving (up to 30 metres depth if 
qualified or with an instructor)  +       

Sea Canoeing +       
Sea Kayaking  +       
Shark Diving (in a cage)  +       
Shooting (not Big Game)  +    
Skate Boarding  +       
Skeletons     +   
Ski Acrobatics / Aerials *     +   
Ski Biking / Snow Biking *   +     
Ski Blading / Snow Blading *   +     
Ski Jumping *     +   

Ski Racing *   +   Excludes Federation 
Internationale de Ski (or 
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International Federation of Ski) 
events 

Ski Randonee *   +     
Ski Stunting *     +   
Ski Touring *   +     
Ski-Dooing *   +   No Personal Liability cover 
Skiing *   +     
Skiing – Off Piste *   +     
Sky Diving      +   
Sledging / Sleighing *   +     
Sleighing as passenger  +       
Small Bore Target Shooting +     No Personal Liability cover 
Snooker +       
Snorkelling  +       
Snowboarding *   +     
Snowboarding – Off Piste *   +     
Softball  +       
Solo Climbing      +   
Speed Skating *   +     
Speedway      +   
Squash/ Rackets  +       
Street Dancing +       

Street Hockey  +     
Must wear pads and helmets. 
Not covered if part of a 
professional tournament. 

Surfing  +       
Swimming  +       
Swimming with Dolphins +       
Swimming with Stringrays +     Must be with official organisers 

Sydney Harbour Bridge Walk +     Must be adequately supervised 
and full safety equipment used 

Table Tennis  +       
Tae Kwon Do      +   
Tall-Ship Crewing     +   
Tennis  +       
Tenpin Bowling +       
Tobogganing *   +     
Trampolining  +       
Trekking / Walking / Hiking up to 4,000 
metres without need for ropes / pulley/ 
climbing equipment 

+       

Triathlon      +   
Tug-of-War  +       
Ultimate Frisbee +       
Via Ferrata      +   
Volleyball  +       
Wake Boarding  +     No Personal Liability cover 
Walking  +    
War Games  +     Must wear eye protection. 
Water Polo  +       
Water Skiing no jumping +       
Water Skiing Jumping      +   
White Water Canoeing / Rafting 
(Grade 4+)     +   

White Water Canoeing / Rafting (up to 
Grade 3)  +       
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Windsurfing  +       
Wrestling      +   
Yachting +     In territorial waters 
Yoga +       

Zip lining +     Must be adequately supervised 
and full safety equipment used 

Zorbing  +       
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COLLISION DAMAGE WAIVER AND SUPPLEMENTAL LIABILITY 
 
We will pay for losses to the Rental Motor Vehicle You incur during a covered Trip, caused by Accidental 
Damage. We will pay for losses up to the lesser of:  

1. The excess or deductible amount of any other insurance; or 
2. The limit stated in the Schedule of Benefits. 

 
Additional Benefits 
We will pay You for the following charges You become responsible for during a Trip:  

1. We will pay no more per day than the daily rental rate of the Rental Motor Vehicle, not to exceed 
the limit stated in the Schedule of Benefits per Policy Period, for “loss of use”, while the Rental 
Motor Vehicle is being repaired; 

2. Any reasonable and customary charges, not to exceed the limit stated in the Schedule of Benefits 
per Policy Period, for towing the Rental Motor Vehicle to the nearest Authorized Repair Agent 
assigned by the Rental Company; 

3. Any reasonable and customary drop off charges not to exceed the limit stated in the Schedule of 
Benefits per Policy Period in the event You are hospitalized, following an accident, and are unable 
to return the Rental Motor Vehicle to the nearest rental company location;  

4. Any reasonable and customary charges, not to exceed the limit stated in the Schedule of Benefits 
per Policy Period, in the event You unintentionally lock yourself outside of the Rental Motor 
Vehicle; and / or 

5. Any reasonable and customary administrative fees charged, not to exceed the limit stated in the 
Schedule of Benefits per Policy Period, for the rental company to manage or handle Your claim. 

 
The covers provided under Additional Benefits a., b. and c. will only be eligible if there has been an Accidental 
Damage loss. 
 
Coverage Conditions 

1. We will not pay the amount of the indemnity You are entitled to claim from any other insurance. 
2. Claims will not be paid for expenses if they are assumed, waived or paid by the rental company or 

its insurers. 
3. Expenses reimbursed by Your employer’s insurer will not be paid. 
4. No sum payable under this policy shall carry interest unless payment has been unreasonably delayed 

following Our receipt of all the required information, documents and / or other evidence necessary to 
support the claim. 

 
Exclusions Specific to Collision Damage Waiver and Supplemental Liability 
We will not cover any losses: 

1. That do not occur during the Policy Period and a covered rental Trip; 
2. Arising out of the use of the Rental Motor Vehicle outside of the Territory of this policy; 
3. Arising from Bodily Injury or Property Damage to a third party, unless covered by Supplemental 

Liability;  
4. Due to depreciation and diminishment of value of the Rental Motor Vehicle; 
5. To any equipment that is not permanently installed in or on the Rental Motor Vehicle; 
6. To Your contents in the Rental Motor Vehicle; 
7. From stains or other damage to the upholstery or carpet of the Rental Motor Vehicle, unless the 

result of a covered loss; 
8. Occurring to special type Rental Motor Vehicles; 
9. Arising out of commercial use of the Rental Motor Vehicle; 
10. Arising from any damage to property transported by You or in Your care, custody or control; 
11. Resulting from operation of the Rental Motor Vehicle by any person other than authorized drivers 

specified in the rental agreement; 
12. To Rental Motor Vehicles for which a rental agreement was not signed by You; 
13. Resulting from Your driving under the influence of alcohol, illegal drugs, narcotics, or, medicines not 

prescribed by a Qualified Medical Practitioner; 
14. Resulting from Your driving against medical advice; 
15. Arising out of the operation of the Rental Motor Vehicle in violation of the terms of the rental 

agreement; 
16. Resulting from Your driving without a valid driving license; 
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17. To the Rental Motor Vehicle as a result of a Misfueling Event ; 
18. Caused in whole or part from carrying more than the permitted number of passengers in the rental 

Motor Vehicle; 
19. Occurring while the rental Motor Vehicle is being towed;  
20. Arising from Your operation of automobiles or other vehicles which are not rental Motor Vehicles; 
21. Arising out of the use of the Rental Motor Vehicle in, or training for, racing competitions, trials, rallies 

or speed testing; 
22. Resulting in Bodily Injury or Property Damage arising out of the actual, alleged or threatened 

discharge, dispersal, seepage, migration, release or escape of pollutants; 
23. Occurring while driving off public roads or any unpaved roads; 
24. For Rental Motor Vehicle tires;  
25. Due to Natural Catastrophe, an atmospheric or climatic conditions, water, wear and tear, gradual 

deterioration, manufacturing defects, mechanical or electrical breakdowns, or inherent vice or vermin 
or insects, termites, mould, wet or dry rot, bacteria, rust, cleaning or repairs; or 

26. Due to, or related to, a nuclear, biological or chemical event. 
 
Duties After a Loss: 
You shall:  

1. Contact Us at within 24 hours of Your discovery of a covered loss to obtain a claim form and 
instruction on what to do after a loss;  

2. File a police report within 24 hours of discovering the loss; 
3. Allow Us to survey Your Rental Motor Vehicle, if it is still in Your possession; 
4. Complete, sign and return the claim form to Us with the following documents, within 15 days of 

making the original claim:  
a. an official police report; and 
b. a repair estimate or itemized repair bill; and 
c. Your original rental agreement; and 
d. a front and back copy of the driver’s license of the person driving the Rental Motor Vehicle 

involved in the accident, if applicable; and  
e. all other relevant documents We may ask You to provide; and 

5. Not settle, reject, negotiate or agree to pay any claim without Our written permission. 
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ENDORSEMENT (COVID-19) 
 
This travel insurance policy has been amended to address certain situations pertaining to COVID-19. This 
means that for some benefits, cover is expanded to include losses occurring after COVID-19 was a known 
event and could reasonably have been expected to lead to a claim (which otherwise could have been excluded 
as set out in the General Exclusions section of your policy). This Endorsement addresses what you are and 
are not covered for as it pertains to COVID-19. 
 
Please note: 

1. This Endorsement will attach to and form part of your policy. 
 

2. This Endorsement is subject to all the provisions, limitations and exclusions of the policy except as 
they are specifically modified by this Endorsement. If any provision, limitation or exclusion in the 
policy is inconsistent with this Endorsement, the terms of this Endorsement shall prevail.  
 

3. Please note in particular the “IMPORTANT THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT YOUR POLICY 
BEFORE YOU TRAVEL”, “GENERAL EXCLUSIONS”, and “WHAT YOU ARE NOT COVERED 
FOR” sections of the policy. 
 

4. All terms defined and references construed in the policy shall have the same meaning and 
construction in this Endorsement. Terms shown in bold in this Endorsement have defined meanings 
given to them in the GENERAL DEFINITIONS section of this Endorsement or the policy. 
 

5. Cover for one-way trip ends 120 hours after your arrival at your final destination outside of your 
country of residence. 

 
GENERAL DEFINITIONS 
 
Quarantine means a restriction on movement or travel placed by a medical or governmental authority, in 
order to stop the spread of a communicable disease.  
 
COVID-19 COVER  
 
The policy will cover and we will pay up to the amount shown in the table below (or where applicable, in the 
table of benefits in your policy) for claims relating directly to COVID-19, subject to the exclusions listed below 
and the terms and exclusions of your policy. 
 

BENEFIT  COVERED CONDITIONS AND EXCLUSIONS 
Emergency Medical Expenses & 
Emergency Medical Evacuation 

If you are diagnosed with COVID-19 whilst outside your country of residence, we 
will pay up to the amount shown in the table of benefits in your policy, but not 
exceeding $250,000, for the necessary and reasonable medical costs incurred during 
your trip, as a result of you contracting COVID-19 during your trip. 
 
Included within the Emergency Medical Expenses benefit limit up to the amount 
shown in the table of benefits in your policy, but not exceeding $250,000, if you 
contract COVID-19 during your trip, we will cover the cost of emergency evacuation 
if deemed medically necessary. 
 
This benefit includes the cost of returning your body or your ashes to your country 
of residence up to the limit stated in the policy.  
 
We will not cover any loss if you are travelling against a medical practitioner or 
doctor's advice, or any claim arising from you acting in a way that goes against the 
advice of a medical practitioner or doctor (including, but not limited to, travelling with 
COVID-19 symptoms). 
 
In all cases, you or someone on your behalf must contact our assistance department 
immediately. 
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Hospital Daily Cash Benefit The Hospital Daily Cash Benefit stated in the policy is not payable for any 
hospitalisation during your trip which results from COVID-19.   
 
For details of Emergency Medical expenses for COVID-19, please see above. 
 

Trip Cancellation We will pay up to the amount shown in the table of benefits in your policy if the 
cancellation of your trip, for which you have paid under a contract and which is not 
refundable, is necessary and unavoidable as a result of either: 
 

1. You or a relative being diagnosed with COVID-19 prior to the scheduled trip 
departure date; or 

 
2. An extension of the school year due to COVID-19, if you or a relative is a 

full-time teacher, other full-time employee, or a student at a primary or 
secondary school and is required to complete an extended school year that 
falls on or beyond the departure date of your trip.  

 
We will not cover any trip cancellation solely due to epidemic- or pandemic-related 
travel advisories issued by governments, health authorities or the World Health 
Organization, by or for destination country or origin country.  
 
We will not cover any trip cancellation resulting solely from border closures, 
quarantine or other government orders, advisories, regulations or directives. 
 
We will not cover trip cancellations if you cancel your trip because of disinclination 
to travel, change of mind or fear of travelling.  
 
We will not cover trip cancellation if an airline, hotel or a travel service provider has 
offered a voucher or credit or re-booking of the trip for cancellation refund or 
compensation.  
 
We will not cover any loss if you are travelling against a medical practitioner or 
doctor's advice, or any claim arising from you acting in a way that goes against the 
advice of a medical practitioner or doctor (including, but not limited to, travelling with 
COVID-19 symptoms). 
 

Trip Curtailment We will pay up to the amount listed in the table of benefits in your policy if the cutting 
short of your trip is necessary and unavoidable because you or your relatives are 
diagnosed with COVID-19 while travelling and need to return to your country of 
residence earlier than planned. In that event, we will cover: 
 

1. reasonable and necessary travel and accommodation expenses for which 
you have paid, and which are not refundable; 
 

2. reasonable and necessary additional travel costs to return back to your 
country of residence. 

 
We will not cover business associates for this benefit. 
 
We will not cover trip curtailment resulting solely from border closures, quarantine or 
other government orders, advisories, regulations or directives. 
 
We will not cover any loss if you are travelling against a medical practitioner or 
doctor's advice, or any claim arising from you acting in a way that goes against the 
advice of a medical practitioner or doctor (including, but not limited to, travelling with 
COVID-19 symptoms). 
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Travel Delay and Abandonment We will pay up to the amount listed in the table of benefits if you fail a COVID-19 
related test or a medical screening at the airport and as a result are required to 
abandon your trip. We will not pay for any travel delay under this section. 
 

Resumption of Journey We will pay your reasonable extra expenses, up to $5,000, less any refund you are 
due to receive for the unused prepaid travel and accommodation arrangements, to 
complete your original pre-booked travel arrangements, if your trip is interrupted 
after departure owing to your or a relative’s exposure to COVID-19 leading to 
quarantine. 
 

Pet Care  We will pay up to the amount listed in the table of benefits for extra kennel fees if you 
are hospitalised for COVID-19 during your trip, resulting in a delayed return.  
 

Out-of-country COVID-19 
Diagnosis Quarantine 
Allowance (New Benefit) 

We will pay $150 per day, per person for up to 14 consecutive days if, while you are 
outside your country of residence, you test positive for COVID-19, and as a result are 
unexpectedly placed into a mandatory quarantine outside your country of 
residence. 
 
We will pay the amount specified above to cover reasonable and necessary 
accommodation costs, meals or other expenses directly related to quarantine.  
 
This benefit replaces the accommodation expenses covered under Trip Curtailment 
for the period during which you are in quarantine during your trip.   
 
This benefit will not apply where quarantine measures are mandatory for all arriving 
passengers or quarantine mandates exist for all passengers from a particular 
country/region of origin. 
 

ASSISTANCE SERVICES 
Please note: Expenses incurred from third-party vendors as well as AIG 
administrative case fees for assistance services not covered as part of this 
insurance plan are the responsibility of the Policyholder (see policy fulfillment 
for assistance contact details). 

Denied boarding due to fever or 
other medical concern 

An AIG staff member will be available to discuss next steps and options.  If necessary, 
we will provide assistance with making a medical appointment, booking hotel 
accommodation and/or return flight to country of residence when you are medically 
cleared to fly. For contact details, please refer to your policy. 
 

Denied entry to country due to 
fever or other medical concern 

We will provide assistance with making a medical appointment, booking hotel 
accommodation and/or a return flight to your country of residence when you are 
medically cleared to fly. For contact details, please refer to your policy. 
 

Feel ill while traveling 
internationally (To access 
benefits, you must contact our 
assistance department 
immediately) 

An AIG staff member will be available to discuss your options. We will provide 
assistance with making a medical appointment, booking hotel accommodation and/or 
return flight to your country of residence when you are medically cleared to fly. For 
contact details, please refer to your policy. 
 

 
 
 



 
 

ي ي - فرع دب    
 
يكان هوم أشورانس كومباب  أمير

 اإلفصاح املبدئي وثيقة 

انس كومباني أ  (فرع دبي)ميريكان هوم أشور

 االمارات، دبي،  40569، ص.ب. رقم التجاري األول ركز امل، 27الطابق مجمع فندق ذا اتش،  

التأمين بدولة االمارات مخولة من قبل هيئة    عامةهي شركة تأمينات    613392ورخصتها التجارية بالرقم  (  دبي)فرع  ميريكان هوم أشورانس كومباني  : إن شركة أالجهة الرقابية

 لتنفيذ واجراء عقود التأمين غير االستثمارية.  79العربية املتحدة بموجب الرخصة رقم 

هي إحدى شركات املجموعة الدولية االمريكية إنك )الواليات املتحدة(، وهي شركة تأمين  (دبي )فرع ميريكان هوم أشورانس كومباني أ: إن شركة ما هي الخدمات التي نقدمها لك

العامة )غير    اتأمينمجموعة من منتجات وخدمات الت ( دبي )فرع  ميريكان هوم أشورانس كومباني  أدولة ومنطقة. تقدم شركة    90تقدم خدماتها للعمالء في أكثر من  عاملية رائدة  

 /https://www.aig.aeواألفراد. للمزيد من املعلومات بشأن منتجاتنا وخدماتنا يرجى زيارة املوقع التالي: شركات عمالء من الاالستثمارية( لل

لحصر اختيار املنتجات التي سنقدم تفاصيلها. ومن ثم عليك اتخاذ قرارك بشأنها. إذا قد نطرح عليك بعض األسئلة خالل عملية البيع عبر االنترنت  عملية البيع عبر االنترنت:  

 كان لديك أي استفسار حول الخطة املناسبة فنوصيك باستشارة مستشار التأمين الخاص بك.

 

أنك تستحق خدمة راقية وعادلة وسريعة. إذا لم تلبي خدماتنا تطلعاتك تحت أي ظرف من الظروف يرجى االتصال بنا على ارقام االتصال ب: نحن نؤمن  قك في تقديم شكوى ح

 ذكر رقم الوثيقة أو املطالبة وأسم حامل الوثيقة أو الشخص املؤمن له حتى يتسنى لنا معالجة مالحظاتك بشكل سريع.مع املناسبة املوضحة أدناه، 

 

انس كومباني )فرع دبي(  أم  يريكان هوم أشور

 االمارات، دبي، 40569ص.ب.  

   إدارة الشكاوى في أيه أي جي فريق لعناية: 

 509 6111هاتف رقم: 

   me@aig.com-servicecenter  بريد إلكتروني:

 سوف تتلقى  
 
    إشعارا

 
أيام  (  5)  خمسةخالل    فريق إدارة الشكاوى . يقوم  لتوضيح إجراءاتنا في التعامل مع الشكاوى   بالشكوى   االخطار( من تاريخ  2)   يومينخالل  باالستالم  خطيا

  إما  بتقديم    استالم الشكوى   إشعارمن تاريخ    عمل
 
 نهائيا

 
(  10عشرة ) ذلك  ال يتجاوز  بحيث  ي الشكوى  لتحقيق فاإلضافي املطلوب إلجراء املزيد من اابالغكم بالوقت  أو  حولها  ردا

 ردإما  ستتلقى،  عادةأيام 
 
 نهائي ا

 
 الشكوى.استالم  أشعار أسابيع من تاريخ  ( 3)  الثةخالل ث حول نتائج الشكوى  اخطي  توضيحا أو  ا

 عن رد
 
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-  هيئة التأمين بدولة االمارات العربية املتحدة عبر االنترنت على املوقع  إحالة شكواك إلى    يحق لك أن الشكوى  نا بشإذا لم تكن راضيا

us  971 24990111أو   800)هيئة التأمين اإلماراتية(    42823أو باالتصال على الرقم 

https://www.aig.ae/
mailto:servicecenter-me@aig.com
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us
https://ia.gov.ae/en/ia/contact-us
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 املعلومات الرئيسية وثيقة
 
 
 
    

واالستثناءات مرجع صيغة الوثيقة  امل��ات الهامة الشروط 

 25-24صفحة رقم 

 القسم ج

 املقدمة ما ي��:�شمل التغطية  

 الطوارئ الطبية والعمليات ا�جراحية والرعاية باملستشفى وت�اليف اإلسعاف؛  •

 كما هو مخطط؛ و االقامة بلد والسفر إذا لم تتمكن من العودة إ��  لإلقامةاإلضافية  النفقات •

 اإلقامة �� حالة الضرورة الطبية. بلد اإلعادة إ��  •

 

 :الرئيسيةالشروط 

ة أو قسم املساعدة العاملي �شركةإذا كنت بحاجة إ�� رعاية طبية داخل املستشفى، يجب عليك االتصال  •

  السفر �� أيھ آي ��
ً
 ؛ و +44) 0( 1273 400 610ع�� هاتف رقم: فورا

من قسم السفر  واالعادة ا�� الوطنوالسفر  لإلقامة ع�� الت�اليف اإلضافيةيجب ا�حصول ع�� املوافقة  •

 �� �ش�ل مسبق. ي �شركة ايھ آ

 

 الرئيسيةاالستثناءات 

 التغطية �� حالة: تتوفرال 

 أو مرض متعلق بحالة  �حيةحالة بمتعلقة املطالبة  أن •
ً
؛ �حية موجودة مسبقا

ً
 موجودة مسبقا

 �ش�ل فوري و�مكن أن  •
ً
تنتظر ح�ى �عود أن املطالبة متعلقة �عالج أو عملية جراحية ال �عد اجراؤها ضرور�ا

 ؛ أو إ�� بلد إقامتك

 �عد عودتك إ�� بلد إقامتك؛   تتلقاهأن املطالبة تتعلق �عالج أو دواء من أي نوع  •

 وفد م�ىى ع�� ا�حمل أك�� من  والوالدة با�حمل أن املطالبة متعلقة •
ً
 �� بداية أو  26إذا كن�ي حامال

ً
أسبوعا

 .لتكحر  خالل

 الطبية الطارئة النفقات

  

  

  

  

  19-16 صفحة رقم

 القسم أ

�خسائر   التغطية  عقد، وال�ي ال    واالقامةسفر ال  نفقاتتقدم  بموجب  دفعها  ع��  وافقت  أو  بدفعها  قمت  ال�ي 

اس��دادها، إذا �ان محددة من ضم��ا: قطع تجنب إلغاء أوعليك  و�تعذرضروري ال من يمكنك   رحلتك ألسباب 

 �عرضت للوفاة أو أصبت بمرض عضال أو �عرضت لإلصابة؛ •

أو إصابة أو مرض أحد األقارب أو زميل عمل أو �خص حجزت السفر معھ أو قر�ب أو صديق  • وفاة 

اإلقامة معھ  �ع��م   رحلتك؛ خاللكنت 

 : الرئيسيةالشروط  

من الضروري بالنسبة لك  أو العودة إ�� بلد اإلقامة، يجب عليك االتصال بقسم السفر �� أيھ   قطعإذا �ان  رحلتك 

 آي �� ع�� الفور.

 

 الرئيسيةاالستثناءات 

 ال يتم تقديم التغطية �� حال:

أو مرض �علم �شأنھ عند شراء هذا التأم�ن والذي  �حيةرحلتك يتعلق بحالة  قطعإذا �ان سبب إلغاء أو  •

 من املتوقع أن يؤدي إ�� تقديم مطالبة

 الرحلةإلغاء 

 الرحلة قطع

  

  

 

سرقة الل�خسائر الناجمة عن أحداث محددة تنشأ قبل أو خالل الرحلة، بما �� ذلك، النفقات الطبية الطارئة، و إن الغرض من وثيقة تأم�ن السفر هذه هو تقديم �غطية التأم�ن وغرضھ: نوع 

 أو فقدان األمتعة واإللغاء. 

 

واالستثناءات  يمثل هذا  وال .السار�ةللتغطية والشروط واالستثناءات  تخضع التغطية املقدمة لشروط واستثناءات محددة.  يو�ح ا�جدول أدناه امل��ات الهامة الهامة:امل��ات والشروط 

بقراءة صيغة الوثيقة وال�ي تو�ح �افة امل��ات والشروط واالستثناءات. نن�حك   املستند صيغة وثيقة التأم�ن. 

 شركة التأم�ن

التأم�ن هذه بواسطة    5096111، د�ي، االمارات العر�ية املتحدة، هاتف: 27فندق ذا ا�ش، املركز التجاري األول، الطابق  -. مجمع)د�ي (فرع   أم��ي�ان هوم أشورا�س �ومبا�ي تم اكتتاب وثيقة 

)4  (l   :3522186فاكس  )974)  4  +l   www.aig.ae  

 

http://www.aig.ae/
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واالستثناءات مرجع صيغة الوثيقة  امل��ات الهامة الشروط 

 20-19  الصفحات من

 القسم ب
 

 (غ�� املق��ضة أو املستأجرة) أثناء رحلتك ال�خصية وأمتعتك  بمقتنياتكتقدم التغطية لفقدان أو سرقة أو اضرار ت�حق 

 

 :الرئيسيةالشروط 

 يجوز وضع مخصص لبدل الب�� وفقدان القيمة؛ �� حال وجود مطالبة  •

بقدر اإلم�ان عن األشياء ال�ي األخرى لكية امل�� حالة تقديم مطالبة يجب عليك تقديم ايصاالت واثباتات  •

 تتم املطالبة ��ا.

 

  :الرئيسيةاالستثناءات 

 :ال تفدم التغطية �� حال

من اكتشافها ولم ساعة  24أو االمتعة لدى الشرطة خالل  املمتل�اتلم تقم باإلبالغ عن فقدان أو سرقة  •

 ؛ حصل ع�� تقر�ر خطي من الشرطةت

 �� م�ان عام؛ مراقبةتركت ممتل�اتك أو أمتعتك دون  •

شركة الط��ان أو الناقل مالم  عهدة��  حدث الفقدان أو السرقة أو الضرر أثناء وجود ممتل�اتك أو أمتعتك •

خالل  باإلبالغتقم  حال   24عن ذلك للناقل  وا�حصول ع�� تقر�ر خطي (��  حدوث ساعة من اكتشافھ 

 تقر�ر املمتل�ات ا�حصول ع��الط��ان يتطلب  شركة عهدةالفقدان أو السرقة أو الضرر أثناء وجودها �� 

 )؛املتأخرة

 الثمينة ال�ي ال تحملها �� حقيبة يدك أثناء السفر ؛  املمتل�اتبفقدان أو سرقة أو تلف متعلقة املطالبة  أن  •

 ة واملمتل�اتمتعاأل 

 ال�خصية 

 20صفحة رقم 

 القسم ب

 .ال�ي تم فقدها أو سرق��ا أثناء رحلتك السياحيةشي�ات الو لألموال  التغطية تقدم

 

الرئيسية  الشروط 

أو  • بنك  ايصاالت، أو كشوف   :
ً
(مثال وقيم��ا  ملكي��ا  تقديم اثبات  عليك  حالة تقديم مطالبة، يجب   ��

 ).ةنقدياملبالغ ال�حب   ايصاالت

 

 االستثناءات الرئيسية

�� حال:  ال تقدم التغطية 

لدى قسم الشرطة خالل  •  اكتشافساعة من   24لم تقم باإلبالغ عن فقدان أو سرقة أموالك ا�خاصة 

 أو ؛ولم تحصل ع�� تقر�ر خطي من الشرطة ذلك

 .��اأو سرق  �افقدا� عندمحفوظة �� صندوق ودائع �غلق بتأم�ن بحوزتك أو  األموال ا�خاصةلم تكن  •

 

األموال 

 ال�خصية

 

 

 

 

 26-25الصفحة رقم 

 القسم ج

 حادث أو مرض أثناء رحلتك.التعرض �ساعة �املة من اإلقامة باملستشفى �سبب   24التغطية ل�ل  تقدم

 

الرئيسية  الشروط 

ا�حوادث  الط�ي عن  ضمن قسم "التعو�ض  املستشفى،  دخولك إ��  ال�ي تتطلب  الطبية،  النفقات  يجب �غطية   •

 .الفائدةح�ى يتم دفع هذه  الوثيقةواملرض" من هذه 

 

 االستثناءات الرئيسية

�� حال:  ال تقدم التغطية 

 أو مرض متعلق بحالة  •
ً
؛ أن املطالبة متعلقة حالة �حية موجودة مسبقا

ً
 �حية موجودة مسبقا

 �ش�ل فوري و�مكن أن تنتظر ح�ى  •
ً
أن املطالبة متعلقة �عالج أو عملية جراحية ال �عد اجراؤها ضرور�ا

 �عود إ�� بلد إقامتك؛ أو 

 أن املطالبة تتعلق �عالج أو دواء من أي نوع تتلقاه �عد عودتك إ�� بلد إقامتك؛  •

 وفد م�ىى ع�� ا�حمل أك�� من  أن املطالبة متعلقة با�حمل والوالدة إذا كن�ي •
ً
 �� بداية أو  26حامال

ً
أسبوعا

 خالل رحلتك.

األموال 

النقدية 

 للمستشفى

�عض ت 67-63الصفحة  التغطية بموجب  برحلتك  ا�خاصة 19-الناتجة �سبب �وفيدلبعض ا�خسائر  الواردة �� الوثيقةزايا املتوفر 

 .املؤمن عل��ا

الرئيسية  الشروط 

يا كوفيد  ا -مز

19 
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.  االلغاء تبدأ �غطية مدة التأم�ن: 
ً
إذا قمت بإبرام وثيقة سنو�ة لعدة رحالت فإن �غطية اإللغاء تبدأ عندما تحجز رحلتك أو تار�خ البدء املب�ن عندما تحجز الرحلة أو تدفع قسط التأم�ن، أ��ما يأ�ي الحقا

. تنت�ي �غطية اإللغاء بمجرد أن تبدأ رحلتك. تبدأ التغ
ُ
من�لك �� بلد إقامتك أو من تار�خ البدء املو�ح �� شهادة األخرى عندما �غادر  االقسامطية �جميع �� شهادة التأم�ن ا�خاصة بك، أ��ما يأ�ي الحقا

 التأم�ن ا�خاصة بك، أ��ما يأ�ي الحقا.

 ، أ��ما يأ�ي أو عند ��اية مدة التغطية كما هو مو�ح �� شهادة التأم�ن ا�خاصة بك بلد إقامتكتنت�ي التغطية عند عودتك إ�� من�لك �� 
ً
 . أوال

 .تم تحديد توار�خ بدء الرحلة وان��ا��ا �� شهادة التأم�ن ا�خاصة بكما لم تحجز وثيقة لرحلة ذهاب فقط، فيجب أن تبدأ �ل رحلة وتنت�ي �� بلد إقامتك. 

 

 يوم من تار�خ اصدار وثيقتك. 14خالل  أم��ي�ان هوم أشورا�س �ومبا�ي (فرع د�ي)شركة � لك وتر�د إلغاء وثيقتك ، فيجب عليك االتصال ةتغطية مناسبال هكن هذ تإذا لم : اإللغاءف��ة "ال��دئة" و 

 ك.شر�طة أال ت�ون قد سافرت ولم تقدم أي مطالبة قبل أن تطلب إلغاء وثيقت سنقوم برد �امل قسط التأم�ن الذي دفعتھ

 

كة  me@aig.com-servicecenterأو ع�� ال��يد االلك��و�ي + 971) 4( 5096111، ير�� االتصال ع�� الرقم  لإلس��داد ) أو مراسلة �ش ي ي (ف�ع ديب
�كان هوم أشورا�س كومبايف فندق ذا  -مجمعأم�ي

 ، د�ي، االمارات العر�ية املتحدة40569، ص.ب رقم 27ا�ش، املركز التجاري األول، الطابق 

 

 . me@aig.com-servicecenter ال��يد االلك��و�ي  مراسلتنا ع��أو + 971) 4( 5096111يمكنك تقديم مطالبة باالتصال بنا ع�� الرقم إشعار املطالبة: 

 التغطية كجزء من املزايا التالية وتقتصر ع�� حاالت محددة/تتوفر  

 النفقات الطبية الطارئة واإلجالء الط�ي عند الطوارئ •

 املزايا النقدية اليومية للمستشفى  •

 إلغاء الرحلة •

الرحلة •  قطع 

 تأخ�� السفر والعدول عن السفر •

الرحلة •  استئناف 

 رعاية ا�حيوانات األليفة •

 (منفعة جديدة) 19-الدولة �� حالة الت�خيص باإلصابة ب�وفيدبدل ا�حجر الص�� خارج  •

 

 الرئيسية االستثناءات

 االطالع ع��من املزايا. ير�� واحدة التغطية تحت �ل  هع�� هذ الرئيسيةالعديد من االستثناءات  �سري •

 بدقة.  19-�وفيدقسم 

يتعلق بمرض �وفيدير�� الرجوع إ�� "امل�حق" الذي يتناول   19-ما يتم �غطيتھ وما ال يتم �غطيتھ فيما 

mailto:servicecenter-me@aig.com
mailto:servicecenter-me@aig.com
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 ترافل جارد دناتا وثيقة التأمين الخاصة بــ 
 
 
 
 
 
 
 

 في حال حاجتك للمساعدة، قم بما يلي: 
 يرجى االتصال:

 مدير العناية بالعمالء  
 إدارة المساعدة 

 2157ص.ب. 
 شوريهام باي سي

 دي اتش 9، 43ساسك سبي إن   ويست
 +44( 0) 1273 400 610 هاتف رقم:

 UK.assistance@aig.com االلكتروني:البريد 
 

 لديك مطالبة، قم بما يلي: تفي حال كان
 يرجى االتصال:

 مدير العناية بالعمالء  
  )فرع دبي(  أميريكان هوم اشورانس كومباني

 إدارة المطالبات 
 40569ص.ب. 

  27مجمع فندق ذا إتش، المركز التجاري األول، الطابق 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 +971 4 509 6111هاتف: 
 +971 4 352 2186فاكس: 

  me@aig.com-servicecenterالبريد اإللكتروني: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:UK.assistance@aig.com
mailto:servicecenter-me@aig.com
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 جدول المزايا
 

ــ فر  ــ   تتـ ــ من لـ ــخ  مـ ــل  ـ ــام للـ ــاك رة  دنـ ــة المـ ــة التأمي يـ ــ  ف التغطيـ ــ    لـ ــرورو الرجـ ــن الرـ ــا مـ ــرو   األحكـ والشـ
 عل  كافة تفاصيل التغطية التأمي ية  لالطال  دنام  

 
 جدول المزايا

 
 بالدوالر األمريكي    

)ح ل العالم/ بما  العادية المزايا 
ال اليات المتحدة/  فيها

 ك دا(

الشاملة )ح ل العالم/  
ال اليات   فيهابما 

 المتحدة/ ك دا(

 التحمل

      لغاء وقطع الرحلة -  
 50 15,000 1,500 إلغاء الرحلة – 1-أ
 50 15,000 1,500 قطع الرحلة  -2-أ

الممتللات الشخصية وع ائق  -ب
 السفر 

   

 50 5,000 1,000 األمتعة الشخصية 1-ب
الحددددددددددد الخدددددددددداص بددددددددددال طع التددددددددددي   

 تأتي على شكل زوج أو ط م
250 1,250  

  1,750 250 الحد الخاص باألشياء الثمينة  
لغاية   /ساعةال في  100   500لغاية  / ساعةال في  50 األمتعةتأخر  2-ب

1,500 
 ساعات  4

 50 1,500 250 الن ود الشخصية 3-ب
جدددددددددددددددددواز السددددددددددددددددد ر  ف ددددددددددددددددددان 4-ب

 ومستندات الس ر 
450 1,000 50 

تدددددأخير السددددد ر والعددددددول عددددد   5-ب
 الس ر

لغاية   / ساعةال في  50   250لغاية  / ساعةال في  50
1,250 

 ساعات  4

 ال يوجد 2,000 500 الرحالت ال ائتة 6-ب
لغاية   /يومال في  250  ختطافالاالخطف و  7-ب

1,000   
لغاية   /يومال في  100

700 
 ساعة  24

وال فقات  ال فقات الطبية  -ج
 األخرى 

   

 ال يوجد 2,000,000 100,000 الن  ات الطبية الطارئة   1-ج
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الطبدددددددددددي عندددددددددددد  اإلجدددددددددددالء 3-1-ج
 الطوارئ 

 ال يوجد مشمولة بالن  ات الطبية  مشمولة بالن  ات الطبية 

 ال يوجد 25,000 10,000 ن ل الجثمان 5-1-ج
اليوميدددددددددددددددة الميدددددددددددددددزة الن ديدددددددددددددددة  2-ج

 للمستش ى
  لغاية/يومال في  100   500 لغاية  /يومال في  25

2,500   
 ال يوجد

 ال يوجد مشمولة مشمولة مزايا المساعدة قبل الس ر  3-ج
مزايددددددددددددددا المسدددددددددددددداعدة خددددددددددددددالل  4-ج

 الس ر
 ال يوجد مشمولة مشمولة

خدمدددددددددددددة المسدددددددددددددافري  مزايدددددددددددددا  5-ج
 )االستقبال واالر اد(

 ال يوجد مشمولة مشمولة

إدارة المسددددددددددددددداعدة حدددددددددددددددول العدددددددددددددددالم 
24×7 

 ال يوجد مغطاة  مغطاة 

     ةادث الشخصي  الح –د 
ولك  للمؤم  له   50,000 نتيجة حادثالوفاة 

،  سنة 65وفوق  16دون 
 5,000الحد يبلغ 

ولك  للمؤم   200,000
  65وفوق  16له دون 
الحد  يبلغ ، سنة

20,000 

 ال يوجد

ولك  للمؤم  له   50,000 ةالدائم ةالكلي اإلعاقة
،  سنة 65وفوق  16دون 

 5,000الحد يبلغ 

ولك  للمؤم   100,000
  65وفوق  16له دون 
الحد  يبلغ ، سنة

10,000 

 ال يوجد

 /البصددددددرأحددددددد األطددددددراف أو  انف ددددددد
 ةدائم ةجزئي إعاقة

حسب جدول النسب بناًء 
المطبق   التأمي على مبلغ 

، كما يرد نتيجة حادثللوفاة 
 أعاله

حسب جدول النسب بناًء 
  التأمي على مبلغ 

نتيجة المطبق للوفاة 
 ، كما يرد أعالهحادث

 ال يوجد

     خرى 
 ال يوجد 2,000,000 100,000 المسؤولية الشخصية  1-هد
 ال يوجد 25,000 10,000 التكاليف ال انونية  2-هد
العنايددددددة بالحيوانددددددات األل يددددددة  3-هددددددد
 الكالب وال طط –

لغاية    /يومال في  75 -
750   

 ساعة  24

 ال يوجد 1,000 700 تغطية السطو 4-هد
 50 10,000 10,000 السطو على المنزل 5-هد

     االختيارية اتالتغطي
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تغطيـــــة الريالـــــات الشـــــت ية  1-و
 (العادية)مغطاة تحت الخطة 

فـــــي حـــــال دفـــــع قســـــ   لـــــافي   
مشـــــــــم لة دوف قســـــــــ   لـــــــــافي 
تحـــــت الخطــــــة الشـــــاملة( متاحــــــة 

 س ة 65لأل خاص دوف 

   

 50 3,000 3,000 ف دان معدات الرياضات الشتوية -أ

سبوع/ لغاية  األ في  50 استئجار أدوات التزحلق -ب
750 

سبوع/ لغاية  األ في  50
750 

 ال يوجد

 50 500 500 مجموعة التزحلق -ج
يوم/ لغاية  ال في  50 500يوم/ لغاية ال في  50 إغالق مضمار التزحلق -د

500 
 ال يوجد

لغاية    /يومال في  75   500لغاية   /يومال في  75 انهيار التربة واالنهيار الثلجي -ه
500   

 ال يوجد

ــة ال  لـــــــ  2-و ــاة  تغطيـــــ )مغطـــــ
فـــــي حـــــال  العاديـــــةتحـــــت الخطـــــة 

دفــــــع قســــــ   لــــــافي  مشــــــم لة 
ــة  ــافي تحــــت الخطــ دوف قســــ   لــ

 الشاملة(

   

 50 3,000 3,000 معدات الجولف -أ
يوم/ لغاية  ال في  85 850يوم/ لغاية ال في  85 استئجار معدات الجولف  -ب

850 
 ال يوجد

رسدددددددددددددددددوم ملعدددددددددددددددددب الجولدددددددددددددددددف  -ج
 المدفوعة سل ًا 

 ال يوجد 750 750

ــرة ــات الخطيـ ــة  الريالـ ــق ئقائمـ حسـ
ــي  ــات واألنشـــــــــــطةئ فـــــــــ الريالـــــــــ

 47الصفحة 

 العاديةمغطاة تحت الخطة 
في حال دفع قس   لافي  
مشم لة دوف قس   لافي  

 تحت الخطة الشاملة

  حسب المذكور أعاله

ــة 3-و ــة تغطيــــ ــال الت اريــــ  األعمــــ
  اختيارو( تغطية)

   

 100 5,000 5,000 معدات األعمال -أ
الحدددددد الخددددداص بدددددال طع ضدددددم  زوج 

 أو ط م
50 % 50 %  

 100 750 750 ف دان أموال األعمال -ب
 ال يوجد 1,500 1,500 استئجار معدات األعمال -ج
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مزايددددددددددددا الحددددددددددددوادث الشخصددددددددددددية  -د
 المضاع ة

 ال يوجد 200,000 200,000

    تغطية الزفاف 4-و
 50 3,500 3,500 مالبس الح ل -أ
 50 2,500 2,500 الهدايا -ب
 ال يوجد 1,500 1,500 خاتم الزفاف -ج
 ال يوجد 1,500 1,500 تسجيالت ال يديو / الصور -د
التغطيـــــة فـــــي حـــــال   ـــــال   5-و

 )تغطية اختيارية(  الم ال ال  و 
   

 ساعة  24 6,000 6,000 اإللغاء  -أ
الن  ددددددات اإلضددددددافية فددددددي حددددددال  -ب

 توق ك في ن طة المغادرة 
  ساعة  24كل  150 ساعة  24كل  150

التكدددددداليف اإلضدددددددافية للو دددددددول  -ج
 إلى وجهتك

 ساعة  24 250 250

الن  دددددددات اإلضدددددددافية فدددددددي حدددددددال  -د
 توق ك في ن طة و ل دولية

ساعة يتم   24كل  200
تأخيرك عنها إلى حد  

1000 

ساعة يتم   24كل  200
تأخيرك عنها إلى حد  

1000 

 ساعة  24

الن  ددددددات اإلضددددددافية فددددددي حددددددال  -ه
 توق ك في رحلة العودة

ساعة يتم   24كل  200
تأخيرك عنها إلى حد  

1000 

ساعة يتم   24كل  200
تأخيرك عنها إلى حد  

1000 

 ساعة  24

السددددددددددددددد ر اإلضدددددددددددددددافية  ن  دددددددددددددددات -و
 لتو يلك إلى بلدك األم

 ساعة  24 2000 2000

التكددددددددداليف اإلضدددددددددافية ألمددددددددداك   -ز
 رك  السيارات 

ساعة يتم   24كل   50
 250تأخيرك عنها إلى حد 

ساعة يتم   24كل   50
تأخيرك عنها إلى حد  

250 

 ساعة  24

اإلضدددددددددددددافية لتربيدددددددددددددة الرسدددددددددددددوم  -ح
 الكالب وال طط

ساعة يتم   24كل   50
 250تأخيرك عنها إلى حد 

ساعة يتم   24كل   50
تأخيرك عنها إلى حد  

250 

 ساعة  24

 
عنددددد المطالبددددة بموجددددب أقسددددام معينددددة مدرجددددة فددددي الجدددددول أعدددداله، عليددددك أن تدددددفع الجددددزء األول مدددد  المطالبددددة. سدددديطبق 

 بالمطالبة وعلى كل حادثة وعلى كل قسم م  هذه الوثي ة.مبلغ التحمل على كل شخص ي وم 
 
 



 

   
 

T021 

TRAVEL PRODUCT FOR DNATA     Page 6 of 67 

 

ــن تعــــ ي   ــانل عــ الت ــ
ــ ادث  ــطدا  حــــــــ االصــــــــ

 االلافيةوالمس ولية 
 العاديةالخطة 

)ح ل العالم/  
بما يشمل  
ال اليات 

 المتحدة/ ك دا(

 الخطة الشاملة

ح ل العالم/ بما   مبلغ التأمين
يشمل ال اليات  
 المتحدة/ ك دا

العالم/  ح ل 
باستث اء  
ال اليات 

 المتحدة/ ك دا
 الشر  األوس   وروبا

 دوالر   300 دوالر   300 دوالر   300 دوالر   500 دوالر   300
 

 معل مات عامة ح ل هاا التأمين
 

 مقدمي خدمات التأمين 
 كومبددددددددددداني )فدددددددددددرع دبدددددددددددي(.  يدددددددددددتم االكتتددددددددددداب علدددددددددددى هدددددددددددذا التدددددددددددأمي  مددددددددددد  قبدددددددددددل شدددددددددددركة أميريكدددددددددددان هدددددددددددوم أشدددددددددددورانس

 
 تأمين السفر الخاص بك

. وتشدددددرح هدددددذه الوثدددددائق معدددددًا بـــــكأسدددددا  ع دددددد التدددددأمي  الخددددداص  جـــــدول ال ثيقـــــةيشدددددكل ندددددص هدددددذه الوثي دددددة إلدددددى جاندددددب 
علددددى   نــــتاألمددددور التددددي تددددتم تغطيتددددك فيهددددا. يحتددددوي نددددص الوثي ددددة علددددى الشددددرو  واالسددددتثناءات التددددي يجددددب أن تكددددون 

 .تقدمهاوشرو  التأمي ، وإال ل  يتم تسديد أية مطالبات  أحكامعلم بها. كما يجب المحافظة على جميع 
علدددددى الت ا ددددديل  االطدددددالعويرجدددددى  احتياجاتـــــكيلبدددددي  غطيدددددة التأمينيدددددةالتيرجدددددى قدددددراءة ندددددص هدددددذه الوثي دددددة للتأكدددددد مددددد  أن 

 للتأكد م  أن المعلومات المعروضة  حيحة. جدول ال ثيقةالمبينة في 
 

 القان ف 
علددددددددى خددددددددالف ذلددددددددك قبددددددددل بدددددددددء التددددددددأمي . يخضددددددددع  نتفــــــــقمددددددددا لددددددددم  دولددددددددة اإلمدددددددداراتيخضددددددددع هددددددددذا التددددددددأمي  ل ددددددددانون 

 .دبيفي  المختصةمحاكم لل أي نزاع إلى سلطة االختصاص ال ضائي
 
 البيانات عن  فصاحاإل

 لدددددده بددددددالمؤم  المتعل دددددة البيانددددددات التدددددأمي  شددددددركة ت ددددددم ان علددددددى لدددددده المدددددؤم  يوافددددددق هدددددذا، التددددددأمي  ع دددددد علددددددى بدددددالتوقيع
 بيانددددددات أيددددددة ت ددددددديم الخصددددددوص وجدددددده وعلددددددى وتنظيميددددددة وإداريددددددة قانونيددددددة وألغددددددرا  التددددددأمي  وخدددددددمات منتجددددددات لتددددددوفير
 .الخ االجتماعية والحالة والدي  العرق  ع   معلومات فيها بما له بالمؤم  تتعلق حساسة شخصية
 ولدددديس المثددددال سددددبيل علددددىبمددددا فيهددددا  اخددددر   ألطددددراف المعلومددددات هددددذه بإتاحددددة التددددأمي  شددددركة ت ددددوم ان لدددده المددددؤم  يوافددددق

 أي أو التددددددأمي  لشددددددركة خدددددددمات أو منتجددددددات ريتددددددوفب مدددددد  ي ومددددددون  جددددددي، آي إيدددددده مجموعددددددة مدددددد  شددددددركة أي الحصددددددر
لالطددددددددالع علددددددددى سياسددددددددة . المددددددددوط  بلددددددددد وخددددددددارج داخددددددددل ،رقابيددددددددة هيئددددددددات او جددددددددي آي إيدددددددده مجموعددددددددة مدددددددد  شددددددددركة

 http://www.aig.com الخصو ية، يرجى زيارة الموقع 
 
 

http://www.aig.com/
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 : االقتصادية  العق بات  ستث اء
 بددددذلك ال يددددام كددددان إذا الوثي ددددة هددددذه بموجددددب مبلددددغ أيددددة سددددداد او تغطيددددة أيددددة تددددوفير عدددد  مسددددؤولة التددددأمي  شددددركة تكددددون  لددد 

 الكيددددددان او األم شدددددركتنا او الشددددددركة تعدددددر أن  شددددددأنها مددددد  التددددددي الع وبددددداتب أو لدددددوائل تتعلددددددق قددددددانون  أي مدددددع يتعدددددار 
 .المطبق ال انون  ذلك  بموجب لع وبة عليها المسيطر

 
  ذا كانت لديك  و  سئلة 

الحصدددددول فدددددي هدددددذه الوثي دددددة أو كندددددت ترغدددددب فدددددي  االمنصدددددوص عليهددددد التغطيدددددة التأمينيدددددةإذا كدددددان لدددددديك أي أسدددددئلة حدددددول 
أو  610 400 1273(0) 44+ هـــات مزيدددد مددد  المعلومدددات، يرجدددى االتصدددال بدددإدارة المسددداعدة علدددى الدددرقم علدددى ال

. ويمكدددددد  للعمددددددالء الددددددذي  يتحدددددددثون العربيددددددة أيضددددددا UK.assistance@aig.comالتوا ددددددل عبددددددر البريددددددد اإللكترونددددددي 
+ أو التوا دددددددددددددددل عبدددددددددددددددر البريدددددددددددددددد اإللكتروندددددددددددددددي 971 4 5096111االتصدددددددددددددددال بدددددددددددددددإدارة المسددددددددددددددداعدة علدددددددددددددددى الدددددددددددددددرقم

servicecenter-me@aig.com يرجددددددددى مالحظددددددددة أن هددددددددذا المددددددددذكور لخدمددددددددة العمددددددددالء ف ددددددددط. ت دددددددددم المطالبددددددددات .
 ة الخا ة بالمطالبة أدناه. وف ا للمعلومات الواردة في قسم المعلومات الهام

 
 قبل السفر تكوثيقاألم ر الهامة التي تحتاج  ل  معرفتها عن 

 
 الصحية الحاالت

 
المتعل ددددة بصددددحتك، و ددددحة النددددا  المددددراف ي  لددددك فددددي سدددد رك. علددددى وجدددده الخصددددوص،  الحدددداالتتتضددددم  هددددذه الوثي ددددة 

. وإذا كددددان التغطيددددة التأمينيددددة بدددددءقبددددل  كددددانوا يعددددانون منهدددداأو  كنددددت تعدددداني منهددددانحدددد  ال نغطددددي الحدددداالت الطبيددددة التددددي 
بددددددددإدارة ي شدددددددخص يسددددددددافر معددددددددك، يرجدددددددى االتصددددددددال الحالدددددددة الصددددددددحية ألأو الصددددددددحية، و/ حالتددددددددكهنددددددداك تغييددددددددر فدددددددي 

عدددد  ت ا دددديل تغيددددر الحالددددة  ابالغندددداعلددددى ال ددددور. ألن  610 400 1273(0) 44+: هدددداتفعلددددى  المسدددداعدة
لتغييددددر الظددددروف  التغطيددددة التأمينيددددةالصددددحية سدددديمكننا مدددد  اتخدددداذ قددددرار فيمددددا إذا كددددان باسددددتطاعتنا االسددددتمرار فددددي تددددوفير 

والشدددددرو  علدددددى وثي تدددددك أو اسدددددتثناء  األحكدددددام وف ددددا للشدددددرو  الحاليدددددة للوثي دددددة. كمدددددا نملددددك الحدددددق فدددددي إضدددددافة المزيدددددد مدددد 
الحالددددة الصدددددحية التدددددي تدددددم تشخيصددددها حدددددديثا مددددد  التغطيدددددة التأمينيددددة. وفدددددي حدددددال لدددددم نعددددد قدددددادري  علدددددى تدددددوفير التغطيدددددة 
التأمينيددددة للحالددددة التددددي تددددم تشخيصددددها حددددديثا، سددددوف تكددددون مخددددواًل لت ددددديم مطالبددددة اإللغدددداء أو فددددي حددددال لددددم تكدددد  ترغددددب 

يكددددون لددددديك الحددددق فددددي إلغدددداء وثي تددددك. شددددريطة عدددددم قيامددددك بالسدددد ر أو ت ددددديم مطالبددددة، سددددوف  فددددي إلغدددداء رحلتددددك، سددددوف
 مجمله. ن وم برد قسط التأمي  الخاص بك في

 
ال تغطدددددددي هدددددددذه الوثي دددددددة الحددددددداالت الطبيدددددددة المتعل دددددددة بصدددددددحة قريدددددددب أو زميدددددددل عمدددددددل إذا كندددددددت علدددددددى علدددددددم بدددددددالظروف 

 استصدار الوثي ة والتي م  المرجل أن تجعل إلغاء رحلتك ضروريًا. عندالمتعل ة بصحتهم 
 

 األنشطة والريالات
 متاح.التغطية الللحصول على قائمة كاملة لألنشطة ومستو   47 ةالص حانظر 

 
 
 
 
 



 

   
 

T021 

TRAVEL PRODUCT FOR DNATA     Page 8 of 67 

 

 خيارات التغطية المتاحة
 

 ومدتهاخيارات الرحلة 
 

 رحلة واحدة
يمنحدددددك تغطيدددددة للسددددد ر سدددددواء عددددد  طريدددددق الجدددددو أو البحدددددر أو البدددددر مددددد  وإلدددددى بلدددددد اإلقامدددددة الخددددداص بدددددك خدددددالل مددددددة 

عنددددد العددددودة إلددددى منزلددددك فددددي بلددددد إقامتددددك. ال يمكدددد  بدددددء  التغطيددددةنتهددددي ت. وثي تددددكالتددددأمي  كمددددا هددددو مبددددي  فددددي جدددددول 
 رحلة.ال  بدءبعد  التغطية

 
 الرحالت الس  ية المتعددة

 أالبشددددر  يمنحددددك تغطيددددة للسدددد ر سددددواء عدددد  طريددددق الجددددو أو البحددددر أو البددددر عدددددة مددددرات كمددددا تشدددداء خددددالل مدددددة التددددأمي  
يومدددددًا كإجمدددددالي  17أيضدددددًا لمددددددة تصدددددل إلدددددى  التغطيدددددةيدددددوم )يدددددتم تدددددوفير  31واحددددددة تسدددددتمر ألكثدددددر مددددد  الرحلدددددة تسدددددتمر ال

 لممارسة الرياضات الشتوية، ضم  مدة التأمي (. 
 

إلدددددى الشدددددخص ف دددددط  بشدددددكل من صدددددل السددددد رسدددددنة  18ألط دددددال دون سددددد  يحدددددق ليحدددددق للبدددددالغي  السددددد ر بشدددددكل مسدددددت ل. 
مسددددددؤولية قانونيددددددة  يتددددددولىالمددددددؤم  لدددددده الرئيسددددددي إذا كددددددانوا يسددددددافرون مددددددع أحددددددد األقددددددارب أو الو ددددددي أو الشددددددخص الددددددذي 

 دون مرافق في عهدة شركة طيران. ًا مسافراً إذا كان قا ر  إاللرعاية 
 

 ي ات ام واحدرحالت ف 
 م  و ولك إلى وجهتك النهائية خارج بلد إقامتك. أيام 5لرحالت في اتجاه واحد بعد ا  تنتهي تغطية

  
 خيارات ال ثيقة

 
 الحصول على هذا التأمي .  عند 75و 18: شخص واحد يتراوح عمره بي  يةفرد
 

ــة  75إلدددددى  18 العددددددد( التدددددي تتدددددراوح أعمدددددارهم مددددد وأط دددددالهم )مددددد  دون تحديدددددد هدددددا : ال دددددرد و/ أو زوجتددددده أو زوجعائليـــ
 تاريخ شراء هذه الوثي ة. عند سنة

 
 مدة التأمين

 . وثي تكالمدة المبينة في جدول 
 

تغطيدددددة بموجدددددب ال سدددددم أ )إلغددددداء رحلتدددددك( فدددددي الوقدددددت الدددددذي تحجدددددز فيددددده الرحلدددددة أو تددددددفع قسدددددط التدددددأمي ، أيهمدددددا تبددددددأ ال
بموجددددب ال سددددم أ )إلغدددداء رحلتددددك( فددددي  فتبدددددأ التغطيددددةوثي ددددة سددددنوية متعددددددة الددددرحالت،  حجددددزت. إذا كنددددت قددددد يددددأتي الح دددداً 

. يدددتم تغطيدددة يدددأتي الح دددال الوثي دددة، أيهمدددا تددداريخ البددددء كمدددا هدددو مبدددي  فدددي جددددو  فدددي الرحلدددة أو هالوقدددت الدددذي تحجدددز فيددد
 كال نوعي الوثي ة بموجب ال سم أ )إلغاء رحلتك( وينتهي بمجرد بدء رحلتك.

 
فددددي جميددددع األقسددددام األخددددر  عنددددد مغادرتددددك لعنددددوان منزلددددك فددددي بلددددد إقامتددددك أو مدددد  تدددداريخ البدددددء كمددددا هددددو  التغطيددددةبدددددأ ت

 .مبي  في جدول الوثي ة الخاص بك، أيهما يأتي الح اً 
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عنددددد العددددودة إلددددى عنددددوان منزلددددك فددددي بلددددد إقامتددددك أو فددددي نهايددددة المدددددة كمددددا هددددو مبددددي  فددددي جدددددول الوثي ددددة  التغطيددددةنتهددددي ت
 الخاص بك، أيهما أسبق.

 
 بعد مغادرتك في رحلتك. التغطيةبدأ تال يمك  أن 

 
 تبدأ وتنتهي أي رحلة في بلد إقامتك.  أنواحد، ينبغي  اتجاهما لم تك  قد قمت بشراء وثي ة لرحلة 

 
 تمديدات الرحلة

فدددددي حدددددال عددددددم إمكاندددددك موا دددددلة رحلتدددددك بسدددددبب تدددددروف غيدددددر متوقعدددددة خارجدددددة عددددد  إرادتدددددك والتدددددي ت دددددع ضدددددم  أحكدددددام 
بالنسددددبة لددددك دون  التغطيددددة، سدددديتم توسدددديع نطدددداق وثي تددددكضددددم  مدددددة التددددأمي  المبينددددة فددددي جدددددول  التغطيددددة ههددددذوشددددرو  

. ينطبدددددق هدددددذا أيضدددددا علدددددى شدددددخص واحدددددد يسدددددافر معدددددك والمخدددددول للب ددددداء يدددددوم 30دة تصدددددل إلدددددى أي تكل دددددة إضدددددافية لمددددد
لكافددددة  إدارة المسدددداعدةيجددددب الحصددددول علددددى مواف ددددة فددددي حددددال كددددان التمديددددد ألسددددباب طبيددددة.  بموجددددب ترافددددل جدددداردمعددددك 

 يومًا. 30 الطلبات التي تزيد ع 
 

 تتعلق بالمطالبات مهمةمعل مات 
 

 الطبية وحاالت الط ارئ األخرى حاالت الط ارئ  
المسدددداعدة ال وريددددة فددددي حددددال كندددددت مريضددددًا أو جريحددددًا أو عنددددد موتددددك أثندددداء الرحلددددة. أنهدددددا بت ددددديم إدارة المسدددداعدة  سددددت وم

 يوم في السنة. ت ا يل االتصال هي كما يلي: 365ساعة و 24توفر خدمة الطوارئ على مدار 
 

 +44(  0)1273 400 610هات : 
 +44 1273 376 935فاكس:  

 UK.assistance@aig.comالبريد اإلللتروني: 
 
أن تكدددددون المعلومدددددات التاليدددددة متدددددوفرة لدددددديك عندددددد االتصدددددال بدددددإدارة المسددددداعدة بحيددددد  يمكددددد  التعامدددددل مدددددع قضددددديتك  جدددددبي

 بسرعة وبك اءة:
 

 • االسم والعنوان؛
 في الخارج؛ هات ك• رقم 
 كما هو مبي  في جدول الوثي ة؛ و  وثي تك• رقم 

 العام. لطبيبك• االسم والعنوان ورقم الهاتف 
 

وكددددددان مدددددد  . إذا ذهبددددددت إلددددددى المستشدددددد ى فددددددي الخددددددارج اً خا دددددد اً طبيدددددد اً وثي ددددددة تأمينددددددال: ال تعتبددددددر هددددددذه مالحظــــــةاليرجــــــ  
 وكددددددان مدددددد سدددددداعة أو إذا تل يددددددت العددددددالج فددددددي العيددددددادات الخارجيددددددة  24ألكثددددددر مدددددد   داخلدددددديمددددددري  ك المحتمددددددل اب ائددددددك

دوالر، يتعددددددي  علددددددى شددددددخص مددددددا االتصددددددال بددددددإدارة المسدددددداعدة الخا ددددددة بددددددك علددددددى  500المددددددرجل أن تكلددددددف أكثددددددر مدددددد  
 ندفع مبلغ أقل للن  ات الطبية. قدأو  تغطيةل  ن دم أي ف، باالتصال ي ومواال ور. إذا لم 
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 1 -هدددددمدددددة الرحلددددة( أو ال سددددم  ت صددددير)ب إلددددى بلددددد إقامتددددك بموجددددب ال سددددم  حددددال كددددان مدددد  المتوجددددب عليددددك العددددودةفددددي 
خدددددددمات المسدددددداعدة الخا ددددددة بددددددد  أو ذلددددددك إدارة المسدددددداعدة توافددددددق علددددددى)الن  ددددددات الطبيددددددة والن  ددددددات األخددددددر ( يجددددددب أن 

المبلدددددغ الدددددذي ندفعددددده م ابدددددل  ن دددددوم بتخ دددددي أو يمكددددد  أن  تغطيدددددةلددددد  ن ددددددم أي فذلدددددك  يواف دددددوا علدددددى. إذا لدددددم ترفدددددل جدددددارد
 عودتك إلى بلد إقامتك.

 
وال تتمتددددع ، مثددددل أن تكددددون تعمددددل بموجددددب تأشدددديرة مؤقتددددة، موطنددددكشددددراء هددددذه الوثي ددددة غيددددر  عندددددإذا كانددددت بلددددد إقامتددددك 

 فإننا نل ت انتباهك إلى ما يلي: إلعادة دخول بلد إقامتك، بح وق تل ائية
 
بموجدددددددب ال سدددددددم ج  مسدددددددتوفية للشدددددددرو مطالبدددددددة ت دددددددديم ممدددددددا يدددددددؤدي إلدددددددى    أو إ دددددددابةمدددددددر ل تعرضدددددددتفدددددددي حدددددددال  -1

إدارة  كمددددا أندددده بمجددددرد أن ت ددددررنحددددت ق بحددددق ن لددددك إلددددى أي منشددددأة طبيددددة أخددددر .  (،والن  ددددات األخددددر  )الن  ددددات الطبيددددة 
النهائيدددددة  ةوي دددددررون ن لدددددك إلدددددى الوجهددددد المسددددداعدة بأندددددك قدددددادر علدددددى الن دددددل، سددددديرتبون عمليدددددة الن دددددل الضدددددروري والمع دددددول

كافددددة أقسددددام هددددذه الوثي ددددة فددددور و ددددولك  تنتهددددي التغطيددددة والمسددددؤولية بموجددددب .كتددددطنامو بلددددد التددددي تكددددون بلددددد إقامتددددك أو 
كمدددددا يجددددب عليدددددك إتبددددداع تعليمددددات إدارة المسددددداعدة فدددددي كافدددددة  .موطندددددكإلددددى عندددددوان وجهتدددددك األولددددى فدددددي بلدددددد إقامتددددك أو 

 كافة ال رارات المتعل ة بوسائل الن ل والوجهة النهائية.باتخاذ إدارة المساعدة  ت وم األوقات.
 
وفدددددور اعتبدددددارك مددددد  قبلندددددا أو مددددد  قبدددددل إدارة المسددددداعدة قدددددادرًا علدددددى السددددد ر، لددددد   موطندددددك إذا كندددددت فدددددي رحلدددددة إلدددددى -2

 إقامتك. بلدك رفضت العودة إلى أو إذا موطنكمغادرة  حال رفضت تغطى أي تكاليف في
 

  ذا ك ت بحاجة  ل  تقديم مطالبة
 يجب عليك تسجيل المطالبة ع  طريق االتصال بالشركة التالية:

 )فرع دبي(  اميريكان هوم أشورانس كومباني
 إدارة المطالبات 

 40569ص. ب 
  27م مع ف د  ذا  تش، المركز الت ارو األول، الطابق 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 +971 4 509 6111هات : 
 +971 4 352 2186فاكس:  

 me@aig.com-servicecenterالبريد اإللكتروني:  
 

ــي ــا يلــ ــة مــ ــ  مالحظــ بعددددد وقددددوع ممكدددد  ومع ددددول جميددددع المطالبددددات فددددي أقددددرب وقددددت عدددد   بددددال اإل: يجددددب أن يددددتم يرجــ
علددددى قبولنددددا لهددددذه  ذلددددك ددددد يددددؤثر فالمطالبددددة ب تددددأخر اخطارنددددا بسددددبب موق نددددا تددددأثرالحدددددث الددددذي يتسددددبب فددددي المطالبددددة. إذا 

 المطالبة.
 

وف يددددددتم مسدددددداء. سدددددد 05:00 ددددددباحًا حتددددددى  08:00مدددددد  السدددددداعة  الجمعددددددةإلددددددى  اإلثنددددددي تعمددددددل إدارة المطالبددددددات مدددددد  
 إرسال استمارة المطالبة إليك في أقرب وقت تخبرهم ع  مطالبتك.

 
وقددددد ن ددددوم بن لهددددا  الحاسددددوبالشخصددددية علددددى جهدددداز  كلمسدددداعدتنا علددددى منددددع مطالبددددات االحتيددددال، ن ددددوم بتخددددزي  ت ا دددديل

 البيانات في الدولة.هذه المعلومات بما يتماشى مع شرو  قانون حماية ن وم باالحت اظ بإلى نظام مركزي. 

mailto:servicecenter-me@aig.com
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 االحتيال
ون تددددر  أن أي مطالبددددات ت دددددمها هددددي ح ي يددددة. تمكننددددا  تغطيددددةعلددددى الث ددددة المتبادلددددة. ن دددددم مبنددددي ع ددددد التددددأمي  هددددذا  إن

تلدددددك العمليدددددات المبدددددالغ  ذلدددددكالعديدددددد مددددد  عمليدددددات االحتيدددددال ويشدددددتمل  ضدددددبطخبرتندددددا فدددددي التعامدددددل مدددددع المطالبدددددات مددددد  
لبدددة وفدددي حدددال شدددكنا فدددي ال يدددام بدددأي محاولدددة احتيدددال سدددوف نبلدددغ الشدددرطة. قدددد يدددؤدي فيهدددا. ن دددوم بدددالتح يق فدددي كدددل مطا

 هذا إلى المالح ة الجنائية.
 

 خدمة العمالء
بددددذل قصددددار  الجهددددد لضددددمان حصددددولك علددددى مسددددتو  عددددال مدددد  الخدمددددة. إذا كنددددت غيددددر را   عدددد  الخدمددددة التددددي ب ن ددددوم

 تل يتها، يرجى االتصال بد:
 

 مدير الع اية بالعمالء 
 إدارة المساعدة

  2157ص.ب 
 شوريهام باي سي 

 دي اتش 9، 43ويست ساسك سبي إن 
 610 400 1273 (0) 44+هاتف رقم: 

 UK.assistance@aig.comالبريد االلكتروني: 
 

، يرجددددى ذكددددر جدددددول الوثي ددددة / رقددددم المطالبددددة واسددددم حامددددل الوثي ددددة/ مالحظاتددددك بشددددكل سددددريع الددددرد علددددىلمسدددداعدتنا فددددي 
 مباشرة معك. ات عوباسم الشخص المؤم  له. سنبذل قصار  جهدنا م  أجل حل أي 

 
 تعريفات عامة

 
 الوثي ة المعاني المبينة تحتها: نصفي أينما تظهر  لكلمات أو العبارات التالية يكون ل

 
 أمر م  أية حكومة أو سلطة س ر إلى إغالق المجال الجوي.: تو ية أو   ال  الم ال ال  و 

 
مدددد  شددددأنه أن فددددذلك عدددد  العمددددل فددددي ن ددددس الوقددددت،  بعيدددددي  مددددالددددو كنتو : أي شددددخص تجددددري معدددده العمددددل،  ــــريك ت ــــارو 

 يمنع سير العمل بشكل  حيل.
 

ــال : ط ددددل معددددال أو الح يددددد )بمددددا فددددي ذلددددك األط ددددال الددددذي  تددددم تبندددديهم أو األخددددوة بالرضدددداعة( مدددد  حامددددل الطفــــل / األطفــ
 سنة م  العمر عند تاريخ شراء هذه الوثي ة. 18وثي ة التأمي  أو زوج حامل وثي ة التأمي  لما دون س  

 
 ة.: تعني البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه عند تاريخ شراء هذه الوثي بلد اإلقامة
دائددددددم مددددددع تمتعددددددك بكامددددددل ح ددددددوق الدددددددخول والعددددددودة مواطنددددددًا أو م يمددددددًا فيدددددده بشددددددكل  تكددددددون : تعنددددددي البلددددددد الددددددذي المــــــ طن

 بصرف النظر ع  حالتك الطبية.
 

 : المكان المعتاد إلقامتك داخل بلد إقامتك.الم زل

mailto:UK.assistance@aig.com
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 : الشخص أو األشخاص الواردي  في جدول الوثي ة.الشخ  الم من ل 
 

: العمددددل التددددي يتضددددم  مجهددددود بدددددني، علددددى سددددبيل المثددددال ال الحصددددر، البندددداء والتركيددددب والتجميددددع. وهددددذا العمــــل اليــــدوو 
 عم والموسي ى والغناء أو قطف ال اكهة )ال تشمل اآلالت(.االمطالحانات أو   موت يال يشمل 

 
 أخر  ذات قيمة ن دية.أو أي أدوات  السياحيةشيكات اليعني الن ود واألوراق الن دية والعمالت األجنبية و  المال

 
 كونها متشابهة أو مكملة أو يتم استخدامها معا.بعضها م  ال طع المرتبطة ب عدد: الطقمالزوج  و 

 
 : الزوج أو الزوجة بشكل قانوني.الزوجين

 
ــة ــدول ال ثيقـــ : تبدددددي  هدددددذه الوثي دددددة أسدددددماء وت ا ددددديل أخدددددر  لكافدددددة المدددددؤم  لهدددددم بموجدددددب هدددددذه الوثي دددددة وأيدددددة شدددددرو  جـــ

 يتم تطبي ها.خا ة 
 

وهددددي حالددددة التددددي تمددددت التو ددددية بددددد أو ت ددددديم الرعايددددة والعددددالج أو االستشددددارة بشددددأنها مدددد   حالــــة طبيــــة م جــــ دة مســــبقا :
شددددددهرًا تسددددددبق تدددددداريخ ت عيددددددل  12الطبيددددددب أو التددددددي تهددددددرت أواًل أو تددددددم التعاقددددددد عليهددددددا فددددددي غضددددددون مدددددددة تصددددددل إلددددددى 

 التغطية الخا ة بالمؤم  له.
 

زوجدددددك واألم واألخ واألخددددددت واالبددددد  واالبنددددددة والجدددددد والح يددددددد وزوجددددددة  و/أو والدددددددي زوجتددددددك/ : زوجتددددددك/ زوجدددددكاألقـــــارب
األب/األم وابددددد  الدددددزوج واألخ غيدددددر الشددددد يق واألخدددددت غيدددددر الشددددد ي ة أو أحدددددد األقربددددداء وأم الدددددزوج/ الزوجدددددة ووالدددددد الدددددزوج/ 

يدددددددب )خطيبدددددددة( الشدددددددخص وأخ الدددددددزوج/ الزوجدددددددة وأخدددددددت الدددددددزوج/ الزوجدددددددة أو خط زوج البندددددددت   / االبددددددد زوجدددددددة الزوجدددددددة 
 المؤم  له بموجب هذه الوثي ة.

 
ــة فدددي بلدددد إقامتدددك أو مددد  تددداريخ البددددء كمدددا هدددو مبدددي   منزلدددك: تبددددأ عطلتدددك أو رحلتدددك مددد  الوقدددت الدددذي تغدددادر فيددده رحلـ

 في جدول الوثي ة، أيهما أبعد، في الس ر خارج بلد إقامتك حتى عودتك إلى عنوانك منزلك في بلد إقامتك.
 

: التصددددددوير والصددددددوت وال يددددددديو والمعدددددددات الكهربائيددددددة )بمددددددا فددددددي ذلددددددك األقددددددراص المدمجددددددة وأقددددددراص األ ــــــياء الثمي ــــــة
، وأجهدددددزة الحاسدددددوب ومندددددداتير MP3ل يدددددديو واألشدددددرطة السدددددمعية واأللعددددداب اإللكترونيدددددة(، ومشدددددغالت ال يدددددديو الرقميدددددة وا

والتحدددددددف والمجدددددددوهرات والسددددددداعات وال دددددددراء والحريدددددددر واألحجدددددددار الكريمدددددددة والمدددددددواد المصدددددددنوعة مددددددد  الدددددددذهب وال ضدددددددة أو 
 المعادن الثمينة.

 
بمددددددا فددددددي ذلددددددك اسددددددتخدام ال ددددددوة العسددددددكرية : الحددددددرب، سددددددواء كانددددددت معلنددددددة أو لددددددم تكدددددد ، أو أي أنشددددددطة حربيددددددة الحــــــرب

بواسدددددددطة أي دولدددددددة ذات سددددددديادة لتح يدددددددق األهدددددددداف االقتصدددددددادية والجغرافيدددددددة وال وميدددددددة والسياسدددددددية والعرقيدددددددة والدينيدددددددة أو 
 غيرها.

 
 : شركة أمريكيان هوم أشورانس كومباني )فرع دبي(.نحن وما يخص ا

 
 جدول الوثي ة والذي دفع قسط التأمي  المناسب.: كل شخص مؤم  له يرد اسمه في  نت وما يخصك، نفسك
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 الشرو  العامة
 

 تنطبق الشرو  التالية على كافة أقسام هذا التأمي :
 

)علدددددى سدددددبيل  تأميندددددكينبغدددددي عليدددددك أن تخبرندددددا إذا كندددددت تعدددددرف أي شددددديء قدددددد يدددددؤثر علدددددى قرارندددددا فدددددي قبدددددول  .1
المثددددال، إذا كنددددت تعدددداني مدددد  حالددددة طبيددددة موجددددودة مدددد  قبددددل، أو إذا كنددددت تخطددددط للمشدددداركة فددددي الرياضددددة أو 

إخبارندددددا، يتعدددددي  عليدددددك إخبارندددددا علدددددى  ًا مددددد  ضدددددرورةمتأكدددددد لدددددم تكددددد عطلدددددة(. إذا  فدددددياألنشدددددطة أثنددددداء وجدددددودك 
 أي حال.

ت ددددددديم  عليهددددددا يترتددددددب قددددددديجدددددب عليددددددك اتخدددددداذ جميددددددع الخطددددددوات المع ولددددددة لتجنددددددب أو الت ليددددددل مدددددد  أي خسددددددارة  .2
 مطالبة بموجب هذا التأمي .

جميدددددددع الوثدددددددائق التدددددددي يحتاجونهدددددددا للتعامدددددددل مدددددددع أي مطالبدددددددة. إلدددددددى إدارة المطالبدددددددات ت ددددددددم أن يتعدددددددي  عليدددددددك  .3
لدددددى سدددددبيل المثدددددال، فدددددي حالدددددة إلغددددداء مطالبدددددة وتعتبدددددر مسدددددؤواًل عددددد  التكددددداليف المترتبدددددة علدددددى ال يدددددام بدددددذلك. ع

بواسدددددطة   دددددادرةعلدددددى أندددددك كندددددت غيدددددر قدددددادر علدددددى السددددد ر، مثدددددل شدددددهادة طبيدددددة  اثبددددداتيتعدددددي  عليدددددك تدددددوفير 
 الطبيب.

يتعدددددي  عليدددددك أن تسددددداعدنا فدددددي اسدددددترداد أي مبلدددددغ دفعنددددداه مددددد  أي شدددددخص أو مددددد  شدددددركات التدددددأمي  األخدددددر   .4
إعطائندددددا كافددددددة الت ا ددددديل التدددددي نحتاجهددددددا وعددددد  طريددددددق )بمدددددا فدددددي ذلددددددك وزارة العمدددددل والمعاشدددددات( مدددددد  خدددددالل 

 ملئها في أي استمارة.
 يدددةاحتيال مطالبدددةفدددي حدددال قيامدددك بت دددديم قدددد تصدددبل هدددذه الوثي دددة باطلدددة وقدددد يدددتم مصدددادرة ال سدددط الدددذي سدددددته  .5

أي  إعددددادة سددددداديجددددب أن يددددتم أو فددددي حددددال تددددم اسددددتخدام أيددددة وسدددديلة أو وسددددائل احتياليددددة عنددددد ت ددددديم المطالبددددة. 
 ئد تم سدادها لك مسب ًا بالكامل.فوا

فحددددص طبددددي فددددي حددددال طلبنددددا منددددك ذلددددك. فددددي حددددال وفاتددددك، يحددددق لنددددا  أن ت ددددوم بددددإجراءيجددددب أن توافددددق علددددى  .6
 إجراء ال حص بعد الوفاة.

 يتعي  عليك إعادة أي مبالغ قمنا بسدادها لك والتي ال يشملها التأمي . .7
 ت وم بإرسالها إلى إدارة المطالبات يصبل م  ممتلكاتنا. تعويضاتبعد تسوية المطالبة، فإن أي  .8
 السنوية(. المتعددة الرحالت وثائقتعتبر الوثي ة غير قابلة للتجديد )باستثناء في حالة  .9

 14، إال إذا قمدددددت باالتصدددددال بندددددا فدددددي غضدددددون المخصدددددصال يمكددددد  إلغددددداء هدددددذه الوثي دددددة أو اسدددددترداد ال سدددددط  .10
مطالبدددددة بموجدددددب هدددددذه  قمدددددت بت دددددديمأو  بال عدددددلرحلتدددددك  تكدددددون قدددددد بددددددأت الأ شدددددريطةيومددددا مددددد   ددددددور الوثي دددددة 

الوثي ددددة، وفددددي مثدددددل هددددذه الحالدددددة، سددددن وم بإلغدددداء هدددددذه الوثي ددددة وإعدددددادة كامددددل األقسددددا . ومدددددع ذلددددك، ال زال مددددد  
مدددددا لدددددم  لمخصدددددصا سدددددط الالممكددددد  إلغددددداء هدددددذه الوثي دددددة بعدددددد المددددددة المدددددذكورة أعددددداله ولكددددد  لددددد  يدددددتم اسدددددترداد 

 ذلك. غير ت ر  الجهات الرقابية بالدولة
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 االستث اءات العامة
 

 تطبق كافة االستثناءات العامة على كافة أقسام هذا التأمي . ول  نغطي اآلتي:
 
 اآلتي: ينطبق عليها. أي مطالبة 1
 

ــبقا  المطالبددددة التددددي تتعلددددق  .أ ــ دة مســ ــحية م جــ ــة صــ ــ دة، أو مددددر  يتعلددددق بحالــ ــحية م جــ ــة صــ  بحالــ
 ، تكون أنت أو أي شخص تعتمد عليه رحلتك، على دراية به قبل شرائك لهذا التأمي .مسبقا  

عليددددك التأكددددد مدددد  إخبارنددددا عدددد  أي تغييددددر يطددددرأ علددددى حالتددددك الصددددحية، أو حالددددة أي شددددخص يسددددافر 
لددددددى قسددددددم الحدددددداالت معدددددك، تحصددددددل بعددددددد شددددددرائك لهدددددذه الوثي ددددددة، لكدددددد  قبددددددل السدددددد ر. يرجدددددى الرجددددددوع إ

 .   التفاصيلالصحية في هذه الوثي ة، والذي ينص على مزيد م  
لألقدددددارب أو زمدددددالء العمدددددل إذا كندددددتم وقدددددت شدددددراء هدددددذه  الحـــــاالت الصـــــحية المســـــبقةال يدددددتم تغطيدددددة  

(، علدددددى علدددددم بددددداألحوال رحلـــــةالسدددددنوية قبدددددل كدددددل المتعـــــددة  تالـــــرحالالوثي دددددة )أو فدددددي حدددددال تغطيدددددة 
 . رحلتلمالمتعل ة بحالتهم الصحية التي م  المحتمل أن تؤدي إلى احتياجكم إلى إلغاء 

 الطبيب لنصيحة مخال اً  الس ر وكان تسافرون   كنتم .ب
 كنتم تسافرون بغر  تل ي معالجة طبية في الخارج.  .ج
ي مستشددددددد ى أو تتل دددددددون أو تنتظدددددددرون فحصدددددددًا فددددددد رحلـــــــتلمكندددددددتم أندددددددتم أو أي شدددددددخص تعتمدددددددد عليددددددده  .د

 معالجة ألي حالة غير مشخصة أو مجموعة أعرا . 
ــتلمتددددم إعطددددائكم أنددددتم أو أي شددددخص تعتمددددد عليدددده   .ه ، تخمددددي  نهددددائي، والددددذي تددددؤدي نتيجتدددده إلددددى رحلــ

 طبية تغطيها الوثي ة.   ن  اتالمطالبة ب
. أي مطالبددددددة تتعلددددددق بمجموعددددددة الظددددددروف التددددددي كنددددددتم علددددددى درايددددددة بهددددددا وقددددددت حصددددددولكم علددددددى التددددددأمي  والتددددددي مدددددد  2

 المع ول أن تؤدي إلى مطالبة. 
إلدددددددى أو عبدددددددر دولتدددددددي كوبدددددددا وجمهوريدددددددة الكونغدددددددو داخدددددددل أو  رحلـــــــةهدددددددذه الوثي دددددددة أي  تشدددددددمل تغطيتدددددددك بموجدددددددب. ال 3

 الديم راطية. 
خا دددددة للشددددرطة  تابعددددة فددددي بيانددددات رسددددمية حكوميدددددة أومسدددددجاًل هدددددذه الوثي ددددة، إذا كنددددت  تشددددمل تغطيتددددك بموجددددب. ال 4

أعضدددددددداء فددددددددي منظمددددددددة إرهابيدددددددده أو تجددددددددار مخدددددددددرات أو مددددددددوردي  غيددددددددر ال عليددددددددي  أو أو المشددددددددتبه بهددددددددم رهددددددددابيي  باإل
 شرعيي  ألسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية.

 و ثورة أو أي حدث مشابه. أهلية أو غزو أ حربأو  حرب. أي مطالبة ناشئة ع  5
مددددددد  أي ندددددددوع كاندددددددت  أنشدددددددطة عماليدددددددة. أي مطالبدددددددة ناشدددددددئة عددددددد  أعمدددددددال شدددددددغب مدنيدددددددة أو حصدددددددار أو إضدددددددراب أو 6

 (. الرحلةلهذه  حجزك عندالتي لم تك  معروفة للعامة  األنشطة العمالية)باستثناء اإلضرابات أو 
أو التدددددددزام ناشددددددد  عددددددد  اإلشددددددددعاعات  ن  ددددددددات. الخسدددددددارة أو الضدددددددرر الدددددددذي يلحددددددددق بدددددددأي ممتلكدددددددات أو أي خسدددددددارة أو 7

، أو التلددددوث بواسددددطة النشددددا  اإلشددددعاعي مدددد  أي وقددددود نددددووي، أو مدددد  أي ن ايددددات نوويددددة مدددد  حددددرق الوقددددود األيونيددددة
لمعددددددات النوويدددددة المت جدددددرة أو مددددد  امددددد  الممتلكدددددات الخطدددددرة أو غيرهدددددا  المت جدددددرةأو السدددددامة أو  المشدددددعةالندددددووي، أو 
 جزء منها.  

 األشددددددياءأكثددددددر )علددددددى سددددددبيل المثددددددال، إذا كانددددددت  بشددددددكل محدددددددد. أي مطالبددددددة إذا كددددددان لددددددديكم بال عددددددل تددددددأمي  يغطيهددددددا 8
م صددددددلة فددددددي وثي ددددددة التددددددأمي   أشددددددياء( )الممتلكددددددات واألمتعددددددة الشخصددددددية(، 1التددددددي تطددددددالبون بهددددددا بموجددددددب ال سددددددم )ب

  الخا ة بمحتويات المنزل(.
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. أي مطالبدددددة ناشدددددئة عددددد  اسدددددتخدام مركبددددددة بعجلتدددددي ، كسدددددائق أو راكدددددب، إذا لدددددم ترتدددددددوا خدددددوذة، وكدددددان حجدددددم محددددددرك 9
 . CC 100المركبة يتجاوز 

، الخسددددددائر أو التكددددداليف أو الرسددددددوم أو األجددددددور بمعنددددددى. أي خسدددددارة غيددددددر مباشدددددرة أو تكدددددداليف أو رسددددددوم أو ن  دددددات )10
 ف دددددان الدددددخلغيددددر المدرجددددة تحددددت عنددددوان ي األمددددور التددددي تغطيهددددا األقسددددام مدددد  )أ( إلددددى )و(، علددددى سددددبيل المثددددال، 

 العمل بعد إ ابتك(.  تتمك  م إذا لم 
 ددددددبحت طيددددددران أو أي شددددددركة أخددددددر  أو مكتددددددب أو شددددددخص، أ ةسددددددياحية أو شددددددرك شددددددركة. أي مطالبددددددة ناشددددددئة مدددددد  11

 . تجاهكمعسرة أو غير قادرة أو غير راغبة في تلبية أي جزء م  التزاماتها 
. أي مطالبدددددة ناتجدددددة عددددد  سددددد ركم إلدددددى بلددددددان معيندددددة أو مكدددددان حيددددد  نصدددددحت وكالدددددة حكوميدددددة رسدددددمية بعددددددم السددددد ر 12

الحددددددوادث  -الطبيددددددة وغيرهدددددداي و يال سددددددم د الن  ددددددات -إليهددددددا )إال للضددددددرورة(. ويطبددددددق هددددددذا االسددددددتثناء علددددددى يال سددددددم ج
 الشخصيةي ف ط. 

 بالكامل لن ل الركاب.  ةالطائرات المرخص غير. أي مطالبة ناشئة ع  ركوبكم طائرات 13
 . أي مطالبة ناشئة ع  تورطكم في أي أعمال جنائية. 14
 م  أي نوع كانت.  السيارات. سباقات 15
  فدددددي عمدددددل يددددددوي أو رياضدددددة أو نشدددددا  مدددددا لدددددم يكددددد  هدددددذا العمدددددل مسدددددموح بددددده مددددد تتعلدددددق بمشددددداركتك. أي مطالبدددددة 16

للحصدددددول علدددددى ال ائمدددددة الكاملدددددة للتغطيدددددة  (47)قبلندددددا. نرجدددددو مراجعدددددة قسدددددم الرياضدددددات واألنشدددددطة فدددددي الصددددد حة 
 المتوفرة. 

أو دفعدددددت قسدددددط  كندددددت مشدددددمواًل بالتغطيدددددة بموجدددددب الخطدددددة الشددددداملةإال إذا . أي مطالبدددددة تتعلدددددق بالرياضدددددات الشدددددتوية 17
 .العاديةبموجب الخطة  تأمي  إضافي لتغطية الرياضات الشتوية االختيارية

 . أي مطالبة ناشئة ع  18
 انتحارك أو محاولة االنتحار، أو  •
 ( إال أذا كنت تحاول إن اذ حياة انسانن سك للخطر ) تأو عرض ة ن سك عمداً إ ابقمت ب •
فددددي الدددددم، أو  الكحددددول نسددددبةالكحددددول، حيدددد  أكددددد الطبيددددب المعددددال   تعدددداطي. أي مطالبددددة تنشددددأ بشددددكل مباشددددر عدددد  19

 مرضددددددية أو حالددددددة كنددددددت مصددددددابًا بمددددددر بواسددددددطة الطبيددددددب(، أو  ها)مددددددا لددددددم يددددددتم و دددددد  الع دددددداقير المخدددددددرة تندددددداول
 جنسي. ال تنت ل ع  طريق االتصال

لمددددواد الغذائيددددة التددددي علدددديكم مطالبددددة )علددددى سددددبيل المثددددال، تكل ددددة االسددددبب  لددددو لددددم يحدددددث كنددددت سددددتدفعها. أي تكدددداليف 20
 (. كل االحوالتسديد ثمنها في 

 . هعلى التطعيم والل اح الذي تحتاج حصولك عدم. أي مطالبة ناشئة ع  21
 الطبيب.  ارشادات. أي مطالبة ناشئة ع  تصرفك بأي طري ة تخالف 22
  وورلد ترفل. ودناتا ودناتا أي مطالبة ضد طيران اإلمارات ت ديم. تكاليف 23
وأي ط دددددددرة أو سددددددداللة أو  19-كوفيددددددددوبددددددداء أو جائحدددددددة )بمدددددددا فدددددددي ذلدددددددك، علدددددددى سدددددددبيل المثدددددددال ال الحصدددددددر، . )أ( 24

 ( أعلنته هيئة حكومية أو هيئة  حية رسمية أو منظمة الصحة العالمية؛ أو19-كوفيداختالف في 
مددددر  مدددد  هددددذا ال بيددددل( أو حدددددث أعلنتدددده أي مددددر  )بمددددا فددددي ذلددددك أي ط ددددرة أو سدددداللة أو اخددددتالف فددددي أي )ب(     

 منظمة الصحة العالمية كحالة طوارئ  حية عامة تثير قلً ا دولًيا؛ أو
 التهديد أو الخوف م  أي وباء أو جائحة أو مر  أو حدث.)ج(     
السددددددد ر بسدددددددبب أوامدددددددر حكوميدددددددة أو تحدددددددذيرات أو لدددددددوائل أو توجيهدددددددات أو إغدددددددالق  حظدددددددرأي مطالبدددددددة تنشدددددددأ عددددددد   .25

وأي ط دددددرة أو  19-كوفيدددددبوبددددداء أو جائحددددة )بمددددا فدددددي ذلددددك، علددددى سددددبيل المثدددددال ال الحصددددر،  يمددددا يتعلددددقفلحدددددود ل
هيئددددددة حكوميددددددة أو هيئددددددة  ددددددحية رسددددددمية أو  هددددددا بواسددددددطةن عنعددددددالإلتددددددم ا( 19-كوفيدددددددأو اخددددددتالف فددددددي  سدددددداللة

 منظمة الصحة العالمية.
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  قسا  التغطية 
 

فددددددي أقسددددددام التغطيددددددة  امشددددددار إليهددددددال اتلمطالبددددددااثباتددددددات مدددددد  : فددددددي حددددددال كنددددددت غيددددددر قددددددادر علددددددى ت ددددددديم أي مالحظــــــة
ت دددددديم  يحدددددق لدددددكأو سدددددرقة األمتعدددددة الشخصدددددية(، قدددددد    ددددددانالخا دددددة بالتاليدددددة، )علدددددى سدددددبيل المثدددددال، ت دددددارير الشدددددرطة 

التصدددددال بدددددإدارة المطالبدددددات مطالبدددددة بنددددداًء علدددددى الظدددددروف التدددددي منعتدددددك مددددد  الحصدددددول علدددددى الوثدددددائق المطلوبدددددة. نرجدددددو ا
علدددددى نمدددددوذج المطالبدددددة حتدددددى ندددددتمك   وللحصدددددوللمناقشدددددة أسدددددباب عددددددم تمكندددددك مددددد  الحصدددددول علدددددى الت دددددارير المعنيدددددة، 

 مطالبتك.  النظر فيم  
 

 القسم    لغاء وقطع الرحلة
 
    لغاء الرحلة 1
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
 سن وم بدفع المبلغ المبي  في جدول المزايا ل اء: 

 
 ؛ استردادهاعلى دفعها بموجب ع د والتي ال يمكنك  واف تأو  قمت بدفعهاالس ر والسك  التي  ن  ات. 1
 ؛ و استردادهاوالتي ال يمكنك  أجرها قمت بدفعتكل ة الرحالت والجوالت السياحية واألنشطة التي . 2
 . استردادها، والتي ال يمكنك بدفعها تقمتكل ة التأشيرات التي . 3

أو ن ددددددا  بطاقددددددة الددددددوالء أو مددددددا شددددددابه  ةالجويدددددد األميددددددال: إذا تددددددم التسددددددديد باسددددددتخدام ن ددددددا  المسددددددافر الدددددددائم، أو مالحظــــــة
إذا كانددددددت غيددددددر قابلددددددة  اال ددددددلية التددددددي تددددددم حجزهدددددداللرحلــــــة متددددددوفر  أقددددددل سددددددعرمطالبتددددددك علددددددى  سددددددتعتمد تسددددددويةذلددددددك، 

 لتحويل. ل
 

 ، وتعذر تجنبه نتيجة لآلتي: للغاية اً ضروريالرحلة ن دم هذه التغطية إذا كان إلغاء 
 

 لحالة مرضية خطيرة أو إ ابة.  كوفاتك، أو تعرض .1
 ددددديق او  قريــــقأو حجز للسدددد ر معدددده، قمددددت بددددالأو شددددخص   ــــريك عمــــلأو   حــــد اقربائــــك ،وفدددداة أو تعددددر  .2

لحالددددددة مرضددددددية خطيددددددرة. وينبغددددددي أن يكددددددون الحددددددادث الددددددذي  ،معدددددده للب دددددداءخطددددددط تالخددددددارج كنددددددت  يعدددددديش فددددددي
 عنه المطالبة غير متوقع، ولم تك  على علم به عند حصولك على هذا التأمي .   نتجت

 بموجدددددب قدددددانون  مبلدددددغالحصدددددول علدددددى  تدددددم اعتبدددددار وتي تدددددك فدددددائ  عددددد  حاجدددددة الشدددددركة طالمدددددا أندددددك تسدددددتحق .3
ــةحجددددزك  عنددددد، وأندددده، قددددانون العمددددل المطبددددق /البطالددددةتعويضددددات   ه، لددددم يكدددد  لددددديك سددددبب لالعت دددداد بأنددددللرحلــ

 . يتم اعتبار وتي تك فائ  ع  الحاجة سوف
وتدددددددم رفددددددد  طلدددددددب تأجيدددددددل ) أندددددددت أو أي شدددددددخص حجدددددددزت للسددددددد ر معددددددده لخدمدددددددة المحل دددددددي  اسدددددددتدعا كتدددددددم   .4

 . (محكمة كشاهد )ولك  ليس كشاهد خبيرللحضور للخدمتك( أو 
بعددددددد  بلـــــد  قامتـــــكإذا كدددددان حضدددددورك مطلوبدددددًا، أو طلبدددددت منددددددك الشدددددرطة أو أي سدددددلطة مختصدددددة الب ددددداء فددددددي  .5

ــكنشددددوب حريددددق، أو حدددددوث عا دددد ة أو فيضددددان أو سددددرقة أو أعمددددال تخريددددب فددددي  أو فددددي مكددددان عملددددك  م زلــ
 . بلد  قامتك م  رحلتكفي  المغادرةيوم قبل عزمك على  15خالل 
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لحة أو الشدددددددرطة، أو تعمدددددددل فددددددددي خددددددددمات إط ددددددداء الحريددددددددق أو فدددددددي حدددددددال كندددددددت عضددددددددوًا فدددددددي ال دددددددوات المسدددددددد .6
بسدددددبب حالدددددة طدددددوارئ غيدددددر  بلـــــد  قامتـــــكالتمدددددري  أو اإلسدددددعاف، ممدددددا أد  إلدددددى اضدددددطرارك إلدددددى الب ددددداء فدددددي 

 متوقعة، أو اضطرت للس ر سريعًا إلى الخارج بشكل غير متوقع. 
 تدددددكوجهبعددددددم السددددد ر )إال للضدددددرورة( إلدددددى  للرحلـــــةحجدددددزك  بعددددددفدددددي حدددددال نصدددددحت وكالدددددة حكوميدددددة رسدددددمية  .7

 الم صودة. 
 26فددددي األسددددبوع  حددددامالً  وسددددتكوني هددددذه التغطيددددة التأمينيددددة، ل ا ددددداركبعددددد تدددداريخ  حددددامال فددددي حددددال أ ددددبحت   .8

للسدددددد ر بسددددددبب مضدددددداع ات  الئ ددددددة. أو. فدددددي حددددددال نصددددددحك الطبيددددددب بأنددددددك غيددددددر الرحلــــــةفدددددي بدايددددددة أو أثندددددداء 
 الحمل. 

 اآلخري  المؤم  لهم في هذه الوثي ة لالختطاف. في حال تعرضت أنت أو األشخاص  .9
 

 ( 1األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق هاا القسم    )
ــةالتحمددددل حسددددب المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا. يددددتم تطبيددددق التحمددددل علددددى كددددل مبلددددغ  .1 حجزهددددا، ولكددددل قمددددت ب رحلــ

 .  خ  م من ل 
بشددددكل مع ددددول  التوقددددع، ويمكدددد  تعلددددم بهدددداإلغدددداء رحلتددددك بسددددبب حالددددة  ددددحية أو مددددر  يتعلددددق بحالددددة  ددددحية  .2

ــك  بأنهددددا سددددتؤدي لمطالبددددة. ونطبددددق هددددذا عليددددك وعلددددى وزميددددل عملددددك أو الشددددخص الددددذي تسددددافر معدددده، أو  قاربــ
 . رحلتكأي شخص تعتمد عليه في 

 عدم رغبتك في الس ر  .3
ك شدددددركة السددددد ريات فدددددي أقدددددرب وقدددددت ممكددددد  مددددد  معرفتدددددك بدددددأن أي تكددددداليف إضدددددافية ناتجدددددة عددددد  عددددددم إخبدددددار  .4

 . الرحلةعليك إلغاء 
 . الرحلةعلى جواز الس ر أو تأشيرة  كحصول عدمعدم قدرتك على الس ر بسبب  .5
 . رحلتلمضرائب المطار والرسوم اإلدارية المراف ة المبينة في تكل ة  .6
 التأمي .  شركة تغطية تأمينية معالتكل ة التي تم دفعها نيابة ع  شخص لم يحصل على  .7

 
  1 ثبات المطالبة المطل ب للقسم    

 جدول ال ثيقة  •
أو الجولدددددددددة أو األنشدددددددددطة غيدددددددددر الرحلـــــــــة )فددددددددداتورة التأكيدددددددددد، وتدددددددددذكرة السددددددددد ر، أو تدددددددددذكرة الرحلـــــــــة إثبدددددددددات تكل دددددددددة  •

 المستخدمة(. 
 لمال مستحق. اإشعار اإللغاء أو خطاب التأكيد إذا كان أي استرداد  •
 الشهادة الطبية التي سن دمها إلى الطبيب المناسب إلكمالها.  •
 . بلد  قامتلمخطاب رسمي يؤكد: الدفع الزائد، أو نشر الطوارئ في الخارج أو الحاجة إليكم للب اء في  •
 اجتماعاتكم لخدمة المحل ي .  •
 

 رحلة قطع ال 2   
أو قبددددل موعدددددك الم ددددرر، يتعددددي  عليددددك االتصددددال  بلــــد  قامتــــكأو األ   كبلــــد لعددددودة إلددددىل كنددددت مضددددطراً مالحظددددة: إذا 

 على ال سم الطبي وقسم الطوارئ اآلخر لمزيد م  الت ا يل(.  االطالعبإدارة المساعدة فورًا )نرجو 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
 ل اء:  مزاياالمبي  في جدول السن وم بدفع المبلغ 
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علدددددددى دفعهدددددددا بموجدددددددب ع دددددددد والتدددددددي ال يمكدددددددنكم  واف دددددددتأو  قمدددددددت بددددددددفعهاالسددددددد ر والسدددددددك  التدددددددي  ن  دددددددات .1
 . استردادها

 بلــــد  قــــامتلمأجرهددددا سددددواء قبددددل مغادرتددددك  قمددددت بدددددفعتكل ددددة الددددرحالت والجددددوالت السددددياحية واألنشددددطة التددددي  .2
 . استردادهاأو تلك المدفوع أجرها محليًا عند و ولك خارج البالد، والتي ال يمكنكم 

ــد  قامتــــكتكل ددددة السدددد ر اإلضددددافية المع ولددددة للعددددودة إلددددى  .3 بالنسددددبة لكددددم  يمكنددددك، إذا كانددددت ضددددرورية وال بلــ
 . رحلتلمم  قطع 

 
أو ن ددددددا  بطاقددددددة الددددددوالء أو مددددددا شددددددابه  ةالجويدددددد أو األميددددددال: إذا تددددددم التسددددددديد باسددددددتخدام ن ددددددا  المسددددددافر الدددددددائم، مالحظــــــة
إذا كانددددددت غيددددددر قابلددددددة  اال ددددددلية التددددددي تددددددم حجزهدددددداللرحلــــــة متددددددوفر  أقددددددل سددددددعرمطالبتددددددك علددددددى  سددددددتعتمد تسددددددويةذلددددددك، 

 للتحويل. 
 

 به نتيجة لآلتي: ضروري، وتعذر تجنالرحلة سوف ن دم هذه التغطية إذا كان قطع 
 لحالة مرضية خطيرة أو إ ابة.  كوفاتك، أو تعرض .1
ــكوفدددداة أو تعددددر   .2 ــد اقربائــ ــل  حــ ــل عمــ ــق  معدددده، أو قمددددت بددددالحجز للسدددد رأو شددددخص   و نميــ أو  ددددديق قريــ

 معه، لحالة مرضية خطيرة. للب اءخطط تعيش في الخارج كنت ي
بعددددددد  بلـــــد  قامتـــــكإذا كدددددان حضدددددورك مطلوبدددددًا، أو طلبدددددت منددددددك الشدددددرطة أو أي سدددددلطة مختصدددددة الب ددددداء فددددددي  .3

 نشوب حريق، أو حدوث عا  ة أو فيضان أو سرقة أو أعمال تخريب في بيتك أو في مكان عملك.  
فدددددددي حدددددددال كندددددددت عضددددددددوًا فدددددددي ال دددددددوات المسددددددددلحة أو الشدددددددرطة، أو تعمدددددددل فددددددددي خددددددددمات إط ددددددداء الحريددددددددق أو  .4

فددددي بلددددد إقامتددددك بسددددبب حالددددة طددددوارئ غيددددر  للمنددددزل للعددددودةو اإلسددددعاف، ممددددا أد  إلددددى اضددددطرارك التمددددري  أ
 متوقعة، أو اضطرت للس ر سريعًا إلى الخارج بشكل غير متوقع. 

بموجدددددب قدددددانون  مبلدددددغالحصدددددول علدددددى  تسدددددتحق أندددددك طالمدددددا الشدددددركة حاجدددددة عددددد  فدددددائ  وتي تدددددك اعتبدددددار تدددددم .5
ــةحجددددزك  عندددددتعويضددددات البطالددددة/ قددددانون العمددددل المطبددددق، وأندددده،   ه، لددددم يكدددد  لددددديك سددددبب لالعت دددداد بأنددددللرحلــ

 سوف يتم اعتبار وتي تك فائ  ع  الحاجة.
أندددددددت أو أي شدددددددخص حجدددددددزت للسددددددد ر معددددددده لخدمدددددددة المحل دددددددي  )وتدددددددم رفددددددد  طلدددددددب تأجيدددددددل  اسدددددددتدعا كتدددددددم  .6

 . (كشاهد خبيرخدمتك( أو حضور محكمة كشاهد )ولك  ليس 
الم صدددددودة بعدددددد حجدددددزك  تدددددكإلدددددى وجه( إال للضدددددرورةفدددددي حدددددال نصدددددحت وكالدددددة حكوميدددددة رسدددددمية بعددددددم السددددد ر ) .7

 .  لرحلتك
 26األسدددددبوع  حددددداماًل فدددددي وسدددددتكوني هدددددذه التغطيدددددة التأمينيدددددة،  ا دددددداربعدددددد تددددداريخ  حدددددامالً  فدددددي حدددددال أ دددددبحت   .8

ئ ددددددة للسدددددد ر بسددددددبب مضدددددداع ات . أو. فدددددي حددددددال نصددددددحك الطبيددددددب بأنددددددك غيددددددر الالرحلــــــةفدددددي بدايددددددة أو أثندددددداء 
 الحمل. 

 في حال تعرضت أنت أو األشخاص اآلخري  المؤم  لهم في هذه الوثي ة لالختطاف.  .9
 

 ( 2) -األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق هاا القسم  
 التحمل حسب المبي  في جدول المزايا. مبلغ  .1
بشدددددكل مع دددددول  التوقددددع، ويمكددددد  تعلدددددم بهدددداقطددددع رحلتدددددك بسددددبب حالدددددة  ددددحية أو مدددددر  يتعلددددق بحالدددددة  ددددحية  .2

ــك  قاربــــك بأنهددددا سددددتؤدي لمطالبددددة. ونطبددددق هددددذا عليددددك وعلددددى أو الشددددخص الددددذي تسددددافر معدددده،  و ــــريك عملــ
 . رحلتكأو أي شخص تعتمد عليه في 

 . بلد  قامتكعودة المبكرة إلى أي مطالبات حي  لم يتم االتصال بإدارة المساعدة لتخويلك بال .3
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علدددددى جدددددواز السددددد ر أو التأشددددديرة المطلوبدددددة  كحصدددددول عددددددمبسدددددبب  رحلتـــــكأن تكدددددون غيدددددر قدددددادر علدددددى متابعدددددة  .4
 . للرحلة

ــد  قامتـــــكأي تكل دددددة ناتجدددددة عددددد  عزمدددددك علدددددى العدددددودة إلدددددى  .5 قطدددددع بسدددددبب ، إذا دفعندددددا تكل دددددة سددددد ر إضدددددافية بلـــ
 .  رحلتك

 
ــة ــكحسددداب مطالبدددات قطدددع ب ن دددوم: سدددوف مالحظـ ــكمددد  يدددوم عودتدددك إلدددى اعتبدددارا   رحلتـ ــد  قامتـ أو اليدددوم الدددذي تدددذهب  بلـ

 مطالبتك ف ط على عدد األيام الكاملة التي لم يتم استخدامها.  وتعتمدفيه إلى المستش ى في الخارج كمري . 
 

كل ددددددة المسدددددداوية ، سددددددوف نتحمددددددل ف ددددددط مسددددددؤولية التبلــــــد  قامتــــــك، ولددددددم ترجددددددع إلددددددى رحلتــــــكإذا اضددددددطررت إلددددددى قطددددددع 
 . بلد  قامتكللتكاليف المتكبدة لد  عودتك إلى 

 
  2 ثبات المطالبة المطل ب للقسم    

 جدول ال ثيقة  •
 )فاتورة التأكيد، وتذكرة الس ر(الرحلة إثبات تكل ة  •
 كن  اتفواتير وإيصاالت  •
 الخارج.في الطوارئ  حالةعالن إ ، أو بلد  قامتكعودتك إلى  ضرورةخطاب رسمي يؤكد:   •
 

 : هذه ليست قائمة كاملة، وقد نطلب منكم إثبات آخر لدعم مطالبتك. مالحظة
 

 القسم ب: الممتللات الشخصية وع ائق السفر
 

   األمتعة الشخصية 1ب 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
 يرتددددددددونهاأو  المسدددددددافرون  يحملهددددددداعدددددددادة مدددددددا التدددددددي  األغدددددددرا ثمددددددد  األمتعدددددددة الشخصدددددددية بمدددددددا فدددددددي ذلدددددددك  دفع لدددددددكسدددددددن

 لألشددددددياءالمبلددددددغ المبددددددي  فددددددي جدددددددول المزايددددددا  يصددددددل إلددددددى مبلددددددغ سددددددن وم بدددددددفع. الرحلــــــةالسددددددتخدامهم الشخصددددددي خددددددالل 
 التددددددي تتعددددددر  للتلددددددفأو  المسددددددروقةأو  المتضددددددررةأو  الم  ددددددودة( مدددددد  قبلددددددك غيددددددر الم ترضددددددة أو المسددددددتأجرةالمملوكددددددة )

 .  رحلتكأثناء 
 

 : مالحظة
تخصدددديص . قددددد يتطلددددب األمددددر سددددرقتها أو تعرضددددها للتلددددفأو  ف دددددانهاوقددددت  الممتلكدددداتعلددددى قيمددددة بندددداء الدددددفع  يددددتم •

 . الممتلكاتعمر  حسبال يمة  وف دانوالتلف الطبيعي  ع  البلى بدل
، أو زوج أو مجموعددددددة أشددددددياء مددددددذكورة فددددددي جدددددددول غددددددر الحددددددد األقصددددددى مدددددد  المبلددددددغ الددددددذي سددددددن وم بدفعدددددده ل دددددداء  •

 العامة. التعري اتي في قسم )ط م( ريف يزوج أو مجموعة األشياءتعى المزايا. يرجى الرجوع إل
مدددددذكور فدددددي جددددددول المزايدددددا. البدددددالمجموع  الثمي ـــــةالحدددددد األقصدددددى مددددد  المبلدددددغ الدددددذي سدددددن وم بدفعددددده ل ددددداء األشدددددياء  •

 ي في قسم التعري ات العامة. الثمي ةيرجى الرجوع إلى تعريف ي األشياء  
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 تأخر األمتعة  2ب 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
الرحلــــة األساسددددية، إذا تددددأخر و ددددول أمتعتددددك إليددددك فددددي  األغددددرا سددددن وم بدددددفع المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا لشددددراء 

 . ساعات 4الدولية ألكثر م  
 

أو شددددركة  المعنيددددة: يتعددددي  عليددددك الحصددددول علددددى تأكيددددد خطددددي عدددد  طددددول مدددددة التددددأخير مدددد  شددددركة الطيددددران مالحظــــة
 الن ل، وينبغي عليك االحت اظ بكافة إيصاالت المواد األساسية التي تشترونها. 

ألمتعدددددة المتدددددأخرة مددددد  مطالبتدددددك ا ن دددددوم بددددددفعها م ابدددددل مبدددددالغأي  بخصدددددمأمتعتدددددك بشدددددكل دائدددددم، سدددددوف  ف ددددددانفدددددي حدددددال 
 األمتعة. ب الخا ةكلية ال
 

 األم ال الشخصية  3ب 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
كددددان بإمكانددددك ت ددددديم  إذاأو سددددرقة،  ف دددددانالمبلددددغ المددددذكور فددددي جدددددول المزايددددا فيمددددا يخددددص  مبلددددغ يصددددل إلددددىسددددن وم بدددددفع 

 م : أي ( ن دي، أو إيصاالت سحب كشف حسابقيمتها )ويشمل هذا إيصاالت، أو  لىع  إثبات
 ، و يةالن دالمبالغ . 1
 الشيكات السياحية )إذا لم يك  باإلمكان استردادها م  قبل المزود(. . 2

 
ــة سددددواء كددددان  واحددددد شددددخص يحملدددده: الحددددد األقصددددى مدددد  المبلددددغ الددددذي سددددن وم بدفعدددده ل دددداء المبلددددغ الن دددددي الددددذي مالحظــ

سدددددنة  16 ددددددي حسدددددب المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا )لألط دددددال تحدددددت سددددد  مملوكدددددًا بشدددددكل مشدددددترك أو ال، وهدددددو الحدددددد الن
 دوالر( 100يطبق حد 

 
 ج ان السفر ووثائق السفر   فقداف 4ب  

 
 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي

، أو تدددددم ف ددددددانهاإذا  تملكهددددداتكل دددددة اسدددددتبدال المدددددواد التاليدددددة التدددددي  م ابدددددلسدددددن وم بددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا 
 . رحلتكأثناء  التلفأو  السرقةأو  تعرضت للضرر

 
 جواز الس ر . 1
 تذاكر الطيران، وتذاكر الدخول وقسائم ال نادق والعطل األخر  . 2
 التأشيرات. 3

  
فدددددددي الخدددددددارج  قمدددددددت بددددددددفعها: تشدددددددمل تكل دددددددة اسدددددددتبدال جدددددددواز سددددددد رك التكددددددداليف الضدددددددرورية والمع ولدددددددة التدددددددي مالحظـــــــة

إلدددددى السددددد ارة  التن دددددل)ويشدددددمل هدددددذا تكددددداليف  بلـــــد  قامتـــــكلحصدددددول علدددددى جدددددواز سددددد ر بدددددديل للسدددددماح لدددددك بدددددالعودة إلدددددى ل
 ن سه(.  الطارئ س ر الالمحلية إضافة إلى تكل ة جواز 
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 4-وب 1-ب األقسا األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق 
 

 ( 2التحمل حسب المبي  في جدول المزايا )وال ينطبق هذا إذا كانت مطالبتك تحت ال سم بمبلغ . 1
        .. الممتلكات التي تركتها دون مراقبة في أماك  عامة2
 ت دددددددم بدددددددإبال الممتلكدددددددات واألمتعدددددددة الشخصدددددددية التدددددددي لدددددددم أو تلدددددددف أو تدددددددأخر أو سدددددددرقة    ددددددددانب تتعلدددددددق. أي مطالبدددددددة 3

 ، والتي لم تحصل على ت رير شرطة بخصو ها. هاساعة م  اكتشاف 24الشرطة عنها خالل 
 شددددددركة ت ددددددم بددددددإبال أو سددددددرقة أو تددددددأخر الممتلكددددددات واألمتعددددددة الشخصددددددية التددددددي لددددددم  ف دددددددان. أي مطالبددددددة بخصددددددوص 4

، والتددددددددي لددددددددم تحصددددددددل علددددددددى ت ريددددددددر خطددددددددي هاسدددددددداعة مدددددددد  اكتشدددددددداف 24الن ددددددددل المعنيددددددددة بهددددددددا خددددددددالل الطيددددددددران أو 
. وفدددددي حدددددال عددددددم انتظدددددام الممتلكددددداتت ريدددددر الحصدددددول علدددددى .  وفدددددي حالدددددة شدددددركات الطيدددددران، يلزمدددددك بخصو دددددها

أو السدددددرقة أو الضدددددرر بأمتعتدددددك ف دددددط بعدددددد مغادرتدددددك للمطدددددار، يترتدددددب عليدددددك مراسدددددلة شدددددركة  ال  ددددددانتمدددددت مالحظدددددة 
الحصدددددول علددددى ت ريدددددر خطدددددي و  الطيددددران خطيدددددًا مددددع ذكدددددر ت ا دددديل الحدددددادث خددددالل سدددددبعة أيدددددام مدددد  مغدددددادرة المطددددار

 .  امنه
، هسدددداعة مدددد  اكتشدددداف 24أو سددددرقة لجددددواز سدددد رك والتددددي لددددم تبلددددغ عنهددددا ممثددددل ال نصددددل فددددي بددددالدك خددددالل  ف دددددان. أي 5

 والحصول على ت رير خطي. 
 التي ال تحملها في ح يبة محمولة باليد أثناء س رك.  الثمي ةأو سرقة أو ضرر يلحق بالممتلكات  ف دان. أي 6
ب دددددددر اإلمكددددددان لألشددددددياء التددددددي  أي إثبددددددات آخددددددر علددددددى ملكيتهددددددات ددددددديم إيصددددددال أو  التددددددي يتعددددددذر عليددددددك.  المطالبددددددات 7

 . ابالتعوي  عنه تطالب
 . كسر المواد ال ابلة للكسر أو المعدات الرياضية أثناء استخدامها. 8
 لذلك.  بسببلالستخدام   اللغير  الشيءما لم تصبل  االنبعاجأو  الخدش. تضرر بسبب 9

 . عدم الك اية بسبب التغييرات في أسعار الصرف 10
 أو م  قبل الشرطة أو المسؤولي  اآلخري .  الجماركأو تم حجزها بموجب قانون  ممتلكاتك. في حال تأخر 11
المسددددددددحوق أو السددددددددوائل تسددددددددرب  . الخسددددددددائر نتيجددددددددة التعطددددددددل الميكددددددددانيكي أو الكهربددددددددائي أو الضددددددددرر النددددددددات  عدددددددد 12

 . ح يبتكالمحمولة في 
 

  4- ل  ب 1-المطالبات لألقسا  من ب اثبات
 جدول الوثي ة  •
 ت رير شرطة  -أو سرقة الممتلكات ف دان •
الممتلكدددددات، تدددددذاكر الطيدددددران وملصدددددق  عددددددم انتظدددددامت ريدددددر  -أو سدددددرقة أو تضدددددرر مددددد  قبدددددل شدددددركة طيدددددران ف ددددددان •

 التح ق م  األمتعة. 
مدددددد  شددددددركة الطيددددددران، تددددددذاكر الطيددددددران،  ددددددادر التددددددأخر  بمدددددددةتأكيددددددد خطددددددي  -التددددددأخر مدددددد  قبددددددل شددددددركة الطيددددددران •

 الت المشتريات الطارئة. وشريط التح ق م  األمتعة، إيصا
اإلضددددددافية للحصددددددول علددددددى  الن  ددددددات، إيصددددددال يةت ريددددددر الشددددددرطة، ت ريددددددر ال نصددددددل -أو سددددددرقة جددددددواز السدددددد ر ف دددددددان •

 جواز س ر بديل في الخارج. 
 إثبات قيمة وملكية الممتلكات.  •
 

 لدعم مطالبتك.  ي آخر  اتاثباتالحصول على طلب ن: هذا ليست قائمة كاملة، وقد مالحظة
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 مهمةمعل مات 
غيددددر مدددددؤم  عليددددك للعنايدددددة بممتلكاتددددك، وعددددددم تركهدددددا دون  كأندددددكمددددا لدددددو  مناسدددددبعليددددك التصدددددرف بشددددكل  •

 مراقبة أو غير مؤمنة في األماك  العامة. 
وجددددواز السدددد ر واألمددددوال معددددك، عنددددد تجوالددددك. وعنددددد عدددددم تجوالددددك،  الثمي ــــةيجددددب عليددددك حمددددل ممتلكاتددددك  •

 . األمانات  ندوق عليك إب ائها معك أو ح ظها في 
التدددددددددأخير إلدددددددددى السدددددددددلطات المعنيدددددددددة حددددددددداالت قات أو و سدددددددددر موال الم  دددددددددوداتعليدددددددددك اإلبدددددددددال  عددددددددد  كافدددددددددة  •

 ساعة م  الحادث.  24والحصول على ت رير خطي منهم خالل 
بددددات بكافددددة الوثددددائق التددددي يحتاجونهددددا للتعامددددل مددددع مطالبتددددك بمددددا فددددي ذلددددك ت ريددددر عليددددك تزويددددد إدارة المطال •

التدددددددي تطالدددددددب بدددددددالتعوي   الخا دددددددة باألشدددددددياءالممتلكدددددددات، واإليصددددددداالت  عددددددددم انتظدددددددامالشدددددددرطة وت ريدددددددر 
 . عنها

 
 تأخر السفر والعدول عن السفر 5ب 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
ــد  قامتـــــكمددددد  أو إلدددددى األخيدددددرة سدددددن وم بددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا إذا كاندددددت مغادرتدددددك الدوليدددددة  ، عبدددددر بلـــ

بسدددددبب سدددددوء  سددددداعات 4 أو سددددد ينة أو حافلدددددة أو قطدددددار أو أي طري دددددة ن دددددل أخدددددر  عامدددددة، وتدددددأخرت ألكثدددددر مددددد  طدددددائرة
 1ي. وسددددددندفع لددددددك مزايددددددا عدددددد  كددددددل فتددددددرة األحددددددوال الجويددددددة، واإلضددددددرابات واألعمددددددال الصددددددناعية أو التعطددددددل الميكددددددانيك

 ها. في تأخرت كاملةساعة 
 

ــكإذا تددددددأخرت  ــكسدددددداعة، يمكنددددددك العدددددددول عدددددد  السدددددد ر وإلغدددددداء  24الخارجيددددددة مددددددا ال ي ددددددل عدددددد   رحلتــــ ، ويمكنددددددك رحلتــــ
قطددددع  2-اإللغدددداء أو بموجددددب ال سددددم أ 1-المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا بموجددددب ال سددددم أ يصددددل إلددددىالمطالبددددة بمبلددددغ 

 . الرحلة
 

  5-األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق القسم ب
فددددددي ن طددددددة مغادرتددددددك األخيددددددرة فددددددي أو قبددددددل  رحلتــــــكلإجددددددراءات الدددددددخول فيهددددددا بتسددددددجيل  ت ددددددمأي مطالبددددددات لددددددم  .1

 . الم رر الزم 
أو السددددلطة يبددددي  أسددددباب  المعنيددددةعلددددى تأكيددددد خطددددي مدددد  شددددركة الن ددددل بخصو ددددها أي مطالبددددات لددددم تحصددددل  .2

 التأخير ومدة استمراره.  
التددددأخير النددددات  عدددد  اإلضددددرابات أو األعمددددال الصددددناعة التددددي كنددددت علددددى علددددم بهددددا وقددددت حصددددولك علددددى هددددذا  .3

 في وثي ة الرحالت المتعددة.  رحلتكحجز عند التأمي  أو 
 أي تأخير نات  ع  إغالق المجال الجوي. .4

  
  5-المطالبات المطل بة للقسم ب اثبات

 جدول الوثي ة •
 الحجز، تذاكر الطيران(إثبات الس ر )إيصال تأكيد  •
 خطاب رسمي يؤكد سبب وطول مدة التأخير  •
 

 لدعم مطالبتك.  اثباتات اخر   الحصول على : هذه ليست قائمة كاملة، قد نطلبمالحظة
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 التأخر عن المغادرة  6-ب
 

 6-التعريف المحدد المتعلق بالقسم ب
 لجدددددددول زمندددددديالتددددددي تعمددددددل وف دددددًا  ال طدددددار: الحافلدددددة أو حافلددددددة السددددددكة أو المركدددددب النهددددددري أو السدددددد ينة أو ال قــــــل العــــــا 
 العام.  م  وسائل الن لأخر   وسيلةمعل  أو أي 

 
 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي

 تحتدددداج اليهدددداالتكدددداليف اإلضددددافية المع ولددددة للسدددد ر والسددددك  التددددي  م ابددددلسددددن وم بدددددفع المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا 
 الخددددارجالو ددددول إلددددى ن طددددة المغددددادرة الدوليددددة األخيددددرة فددددي  تددددتمك  مدددد الم صددددودة، وإذا لددددم  رحلتــــكللو ددددول إلددددى مكددددان 

 بسبب:  بلد  قامتكم  أو إلى  العودةأو 
 
خددددددمات الن دددددل العدددددام )يرجدددددى الرجدددددوع إلدددددى تعري دددددات الن دددددل العدددددام أعددددداله( بسدددددبب سدددددوء األحدددددوال الجويدددددة، أو تعطدددددل  •

 اإلضرابات أو األعمال الصناعية أو التعطل الميكانيكي، أو 
 حركة(. ال توق ها ع تعر  الوسيلة التي تسافر بها بشكل مباشر لحادث أو عطل ميكانيكي أو  •
 

  6-يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق القسم باألم ر التي ال 
دوليددددة فددددي أو قبددددل المغددددادرة لل المحجددددوزة النهائيددددة للن طددددة للو ددددولوقددددت كددددافي لهددددا  لددددم تخصددددصأي مطالبددددات  .1

 . الم ررالوقت 
بدددددأن المركبدددددة تدددددم  اثبددددداتت دددددديم  لدددددم تدددددتمك  مددددد مركبتدددددك لعطدددددل ميكدددددانيكي، إذا تعدددددر  أي مطالبدددددات تتعلدددددق ب .2

 إ الحها و يانتها كما ينبغي.  
 أي تأخير نات  ع  إغالق المجال الجوي.  .3

 
  6-المطالبات المطل ب للقسم ب اثبات
 جدول ال ثيقة  •
 إثبات الس ر )إيصال تأكيد الحجز، تذكرة الرحلة(  •
 ك ن  اتفواتير وإيصاالت  •
 التأخير  ومدةخطاب رسمي يؤكد سبب و ولك المتأخر  •

 
 حسب الظروف.أخر  لدعم مطالبتك وذلك  الحصول على اثباتات: قد نطلب مالحظة

 
  اختطاف 7-ب
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق هاا القسم
ــ ق   السددددد ينة أو أي وسددددديلة  اختطدددددافالطدددددائرة أو  اختطدددددافبددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا فدددددي حدددددال تدددددم  ســـ

 .تو يل تسافر عبرها
 
 
 



 

   
 

T021 

TRAVEL PRODUCT FOR DNATA     Page 24 of 67 

 

 7-المطالبات المطل ب للقسم ب اثبات
 جدول ال ثيقة ▪
 س ر )إيصال تأكيد الحجز، تذاكر الطيران(  اثبات ▪
 )خطاب رسمي يؤكد طول مدة اختطاف الطائرة( ▪
 

 وذلك حسب الظروف. مطالبتكأخر  لدعم  الحصول على اثباتات نطلقمالحظة: قد 
 

 ال فقات الطبية وال فقات األخرى  -القسم ج
 

 الطارئة الطبية  ات فقال  1ج 
 

ــم  ــال تـ ــي حـ ــة: فـ ــ  المالحظـ ــكيرجـ ــ   دخالـ ــا    لـ ــفتك مريرـ ــف  بصـ ــا  مستشـ ــ   داخليـ ــد علـ ــدة تزيـ ــق  24لمـ ــاعة، ي ـ سـ
 يت اصل مع  دارة المساعدة ف را  بال يابة ع ك عل   خ  ما  ف 

 
 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي:

 
أو إ ددددددابتك أو  مرضددددددكلتكدددددداليف الضددددددرورية المع ولددددددة عنددددددد م ابددددددل ابدددددددفع المبلددددددغ المبددددددي  فددددددي جدددددددول المزايددددددا  ســــــ ق  

 ، ويتضم  هذا:رحلتكوفاتك خالل 
 .في حاالت الطوارئ  وتكاليف سيارة اإلسعافالعالج الطبي والجراحي وعالج المستش ى  .1
دوالر طالمددددددا أندددددده يعمددددددل علددددددى التخ يددددددف ال ددددددوري لأللددددددم  375الطددددددارئ لحددددددد أقصددددددى وقدددددددره األسددددددنان عددددددالج  .2

 وحسب.
ــكتكل ددددة  .3 ــكإلددددى  ع دتــ ــد  قامتــ ضددددرورة طبيددددة وواف ددددت إدارة لقبددددل الوقددددت المخطددددط لدددده فددددي حددددال كددددان هددددذا  بلــ

 المساعدة عليه.
باألسدددددا  وواف دددددت إدارة المسددددداعدة علدددددى هدددددذا،  خططـــــتكمدددددا  بلـــــد  قامتـــــكالعدددددودة إلدددددى  بإمكانـــــكإن لدددددم يكددددد   .4

 بدفع:  فس ق  
i.  ن  دددددددات السدددددددك  والسددددددد ر اإلضدددددددافية )الدرجدددددددة السدددددددياحية إال فدددددددي حدددددددال تأكيدددددددد فئدددددددة سددددددد ر أعلدددددددى ألنهدددددددا

ا ضددددددرورية طبيددددددًا وواف ددددددت عليهددددددا إدارة المسدددددداعدة( بمددددددا فددددددي ذلددددددك تكل ددددددة المراف ددددددة الطبيددددددة عنددددددد حاجتهدددددد
 ؛ وبلد  قامتكبالعودة إلى  لكللسماح 

ii.  ــد األ  إلددددى معددددكويسددددافر  يراف ددددكالتكدددداليف اإلضددددافية للسددددك  والسدددد ر لشددددخص فددددي حددددال كددددان هددددذا  بلــ
 ضروريًا حسب النصيحة الطبية؛ أو

iii.  ( ويسدددددافر ف دددددط)غرفدددددة  معدددددكللب دددداء  بلدددددد إقامتدددددكأو  ددددديق يسدددددافر مددددد   واحددددددالن  ددددات المع ولدددددة ل ريدددددب
 في حال كان هذا ضروريًا حسب النصيحة الطبية. بلد األ  إلى معك

ــ ق    .5 ــكدوالر لن  دددددات إعدددددادة  10,000بددددددفع مدددددا يصدددددل إلدددددى  ســـ ــكأو  جثمانـــ ــكإلدددددى  رفاتـــ ــد  قامتـــ أو مدددددا  بلـــ
فيهددددا فددددي  تتــــ ف يصددددل إلددددى الحددددد المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا مدددد  أجددددل ن  ددددات الجنددددازة والدددددف  فددددي البلددددد التددددي 

 .بلد  قامتكخارج  كانت الوفاةحال 
 حاجتـــــكخدددددارج الدددددبالد فدددددي حدددددال  مكانـــــكفدددددي العمدددددل مددددد  الحلدددددول  كزميلددددد حتدددددى يدددددتمك  واحددددددةرحلدددددة  تدددددذكرة  .6

 .رحلتك أثناءوفاتك أو في حال مؤهل  طبيب ممار إن أو ى بذلك  دياركالعودة إلى 
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وأي  األ  بلـــــد المدددددؤم  لهدددددم بموجدددددب هدددددذه الوثي دددددة إلدددددى  طفالـــــكشدددددخص بدددددالغ كامدددددل األهليدددددة لمراف دددددة أي مددددد   .7
ــتن  دددات سددد ر إضدددافية فدددي حدددال لدددم يتدددوافر أي شدددخص آخدددر للعنايدددة بهدددم فدددي حدددال  مددد  إ دددابة جسددددية  عانيـ

 عابرة أو في حال الوفاة أو حال عانيت م  المر .
 

ــد  قامتــــكإلددددى  ع دتــــكبتعلددددق ت: فددددي حددددال كانددددت المطالبددددة يرجــــ  المالحظــــة ــ ق  تددددذكرة العددددودة،  تملــــكوأنددددت ال  بلــ  ســ
الن دددددل الجددددوي باتجددددداه واحدددددد )بنددددداًء علدددددى  ةمسددددداويًا ألجدددددر  ةاألساسددددي لشـــــركة ال قـــــلباقتطدددداع مبلدددددغ مسددددداو للمبلدددددغ المدددددفوع 

 .لع دتكعند الخروج( للمسار المستخدم  رحلتكفي  ب اسطتكفئة الس ر ن سها المدفوعة 
 

 1األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق القسم ج 
 مبي  في جدول المزايا.التحمل كما هو مبلغ  .1
متعلـــــق بحالـــــة صـــــحية م جـــــ دة أو مدددددر   حالـــــة صـــــحية م جـــــ دة مســـــبقا  أي عددددالج طبدددددي تتل ددددداه بسدددددبب  .2

التوقددددع أنهددددا قددددد تددددؤدي إلددددى  المنط دددديوكنددددت تعددددرف بهددددا عنددددد حصددددولك علددددى هددددذا التددددأمي  والتددددي مدددد   مســــبقا  
 مطالبة.

 أسبوعًا في بداية أو خالل رحلتك. 26أي ن  ات متعل ة بالحمل في حال كنت حاماًل لمدة تزيد على   .3
وباإلمكددددددان أن تنتظددددددر حتددددددى عودتددددددك إلددددددى  عاجلددددددةأي عددددددالج أو عمليددددددة ال تحسددددددبها إدارة المسدددددداعدة ضددددددرورة  .4

 بلد إقامتك، ويكون قرار إدارة المساعدة نهائيًا.
 .م  الناحية الطبيةضروريًا  ذلكم ردة في مستش ى ما لم يك  التكل ة اإلضافية لغرفة خا ة أو  .5
الحكومددددددة أو السددددددلطة المنظمددددددة أو منظمددددددة خا ددددددة  مدددددد  محملددددددة عليددددددك أي تكدددددداليف بحدددددد  وإن دددددداذ )التكدددددداليف .6

 الء الطبي بواسطة وسيط الن ل المالئم(. جمرتبطة بإيجاد وإن اذ األفراد، وال يتضم  هذا ن  ات اإل
 يلي: أي تكاليف لما .7

i. المكالمات الهات ية )عدا المكالمة األولى مع إدارة المساعدة إلخطارهم بالمشكلة الطبية(؛ 
ii. التاكسي )عدا التاكسي المستخدم بدل سيارة اإلسعاف لن لك م  أو إلى المستش ى(؛ و أجرة 
iii.  فددددي حددددال االحت دددداظ بددددك كمددددري   المستشدددد ىن  ددددات الطعددددام أو الشددددراب )مددددا لددددم تكدددد  جددددزءًا مدددد  تكدددداليف

 (.داخلي
أي تكددددداليف للعددددددالج الطبددددددي أو التكدددددداليف المتعل ددددددة بدددددده يتوجددددددب عليدددددك دفعهددددددا عنددددددد رفضددددددك العددددددودة إلددددددى بلددددددد  .8

 إقامتك وقد اعتبرتك إدارة المساعدة قادرًا على الس ر.
 أي عالج أو دواء م  أي نوع تتل اه بعد عودتك إلى بلد إقامتك. .9

 
 هد.-أ إلى ا-عامة، االستثناء العام اإضافة إلى ذلك يرجى العودة إلى قسم االستثناءات ال

 
 الميزة ال قدية الي مية للمستشف  2ج 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
 

بعدددددد  داخلددددديالمستشددددد ى فدددددي الخدددددارج كمدددددري   دخلـــــت بالددددددفع إلدددددى الحدددددد المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا فدددددي حدددددال ســـــ ق  
ــ ق  )ن  ددددات طبيددددة ون  ددددات أخددددر ( مدددد  هددددذا التددددأمي .  1-حددددادث أو مددددر  مشددددمول بموجددددب ال سددددم ج بالدددددفع إلددددى  ســ

 .داخليكمري   إب ا كيتم فيها كاملة ساعة  24الحد المبي  في جدول المزايا لكل 
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ــة ــ  المالحظــ فددددي  داخلدددديكمددددري  إدخالددددك الددددذي تددددم فيدددده  ف ددددط م ابددددل الوقددددتمسددددتح ة الدددددفع  المزايدددداتكددددون هددددذه : يرجــ
 مســــاعدتك. وال صددددد مدددد  هددددذا المبلددددغ بلــــد  قامتــــكإلددددى  رج عــــكإلددددى مستشدددد ى عنددددد  دخلــــتتوقددددف فددددي حددددال تو  الخددددارج

 والمكالمات الهات ية. األجرة سيارة أجرةعلى دفع أي تكاليف إضافية مثل 
 

 2-وج 1-المطالبة المطل ب لألقسا  ج اثبات
 جدول ال ثيقة •
 س ر )إيصال تأكيد الحجز وتذاكر الس ر(  اثبات •
 كنفقاتاستالم  وإيصاالتفواتير  •
 خطاب رسمي م  الطبيب المعال  في المنتجع للتأكيد بأن الن  ات اإلضافية كانت ضرورية طبيًا. •
 .الخروجالمستش ى وتواريخ وأوقات  دخ لك  ل   اثبات •
 

 .مطالبتكأخر  لدعم  الحصول على اثباتات نطلقكاملة وقد ال ال ائمة: بأن هذه ليست يرج  المالحظة
 
 نصائح ما قبل السفر 3-ج
 

 ع : سفركبنصائل ومعلومات قبل   بتزويدك س ق  
 متطلبات التأشيرة و/أو تصريل الدخول الحالية. •
 متطلبات التطعيم أو التل يل الحالية. •
 منظمة الصحة العالمية.لالتحذيرات الحالية  •
 ة.الجوياألحوال  •
 اللغات. •
 المناطق الزمنية واالختالفات. •
 لوائل ال يادة وال يود بما في ذلك إن كنت بحاجة إلى جري  كارد أم ال. •
 مسائل أخر  ع  تأمي  ال يادة. •
 ساعات عمل البنوك الكبيرة والعطل الوطنية وعطل البنوك. •
 
 نصائح  ث اء السفر 4-ج
 

 .قبلكإن الخدمات التالية ليست مزايا تأمينية، وأي تكاليف مرتبطة سيتم دفعها م  
ــة ــ ارئ الطبيــ ــدف عات الطــ  ترفددددل جدددداردفددددي حددددال طلددددب المستشدددد ى وديعددددًة ن ديددددًة أو تسددددوية قبددددل المغددددادرة، ستسدددداعد  -مــ

 في ترتيب الدفعات الم دمة م  األموال لتغطية الن  ات الطبية في الموقع.
بإمكانددددددك ترتيددددددب اسددددددتبدال الدددددددواء الم  ددددددود أو المسددددددروق عدددددد  طريددددددق  دددددديدلية  -المســــــاعدة فــــــي ال صــــــفة الطبيــــــة  

 محلية أو ساعي خاص.
ــل المعــــالين دون مرافددددق  معــــكافري  فددددي حددددال دخددددول المستشدددد ى فسدددديتم عمددددل الترتيبددددات إلرسددددال ال ا ددددري  المسدددد -نقــ

 .بلد األ جوًا إلى 
ــائق الســـــفر ــاعدة فـــــي وثـــ باسدددددتعادة وتبليدددددغ وإعدددددادة إ ددددددار وثدددددائق السددددد ر الم  دددددودة أو  ترفدددددل جددددداردستسددددداعد  -المســـ

 المسروقة.
 إيصال رسائل الطوارئ إلى العائلة وشركاء العمل -مركز رسائل الط ارئ 
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الخدددددمات  ترشدددديلأو  فددددي حدددداالت الطددددوارئ فددددي المسدددداعد دعددددم اللغددددة  ترفددددل جدددداردستسدددداعد  -خــــدمات الترجمــــة الف ريــــة
 المحلية المناسبة.

ولددددم يكدددد  الو ددددول إلددددى ترتيباتددددك الماليددددة أو البنكيددددة  لل قــــ دفددددي حاجددددة طارئددددة  ك ــــتإن  -الطــــارئ  ال قــــدو تح يــــلال
ــ ق  االعتياديدددددة متدددددوافرًا محليدددددا،  بتحويدددددل أمدددددوال طارئدددددة لدددددك الهددددددف منهدددددا تغطيدددددة احتياجاتدددددك ال وريدددددة الطارئدددددة لدددددو  فســـ

سددددمحت لنددددا بخصددددم ر دددديد أو شددددح  بطاقددددة أو ترتيددددب مدددد  أجددددل إيددددداع األمددددوال معنددددا فددددي بلددددد إقامتددددك. والمبلددددغ األعلددددى 
 دوالر أمريكي. 1,000ننا تحويله في كل رحلة الذي  يمك

 
 )االستقبال واإلر اد(خدمات المسافرين  5-ج
 

، ويكمددددد  أن تسدددداعد فددددي حجدددددز التددددذاكر وعمددددل الحجدددددوزات كخطددددط سدددد ر  إعددددددادأن تسدددداعدك فددددي لددددد ترفددددل جدددددارد يمكدددد  
 :م  التالي

 
 تنسيق الن ل البري  •
 في جميع أنحاء العالم آخر الحاالت الجوية •
 حجوزات سيارات األجرة •
 )فندق، سك  مشترك، وما إليه( أماك  االقامةحجوزات  •
 والطائرةحجوزات ال طار  •
 ترتيبات تأجير السيارات الخا ة •
 

ــاعدك ترفددددل جددددارديرجددددى المالحظددددة بددددأن   مرتبطددددة بددددذلكوسدددديتم دفددددع أي تكدددداليف  ف ددددطفددددي عمددددل الترتيبددددات أعدددداله  ستســ
 .بواسطتك

 
 ةادث الشخصي  الح-القسم د

 
 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي

ــ ق   ــكبددددددفع المبدددددالغ المبيندددددة فدددددي جددددددول المزايدددددا  ســـ ــيائكأو  لـــ حدددددادث أثنددددداء ل إذا تعرضدددددت من دددددذي الو ددددديةأو  ألوصـــ
 الحادث:وقوع شهرًا م  تاريخ  12خالل في واحد أو أكثر مما يلي   مست لو  بشكل من ردتسبب والذي رحلتك 
 الوفاة .1
مددددد  العمدددددل فدددددي أي عمدددددل أندددددت مؤهدددددل بصدددددورة مناسدددددبة لددددده والتدددددي  تم عـــــكإعاقدددددة كليدددددة دائمدددددة )وتعندددددي إعاقدددددة  .2

وتكدددددون غيدددددر قابلدددددة للتحسددددد  مددددد   -12فدددددي نهايدددددة األشدددددهر الدددددد-شدددددهرًا مددددد  تددددداريخ الحدددددادث 12لمددددددة  تسدددددتمر
 الطبي(. مستشارناوجهة نظر 

األطدددددراف )ويعندددددي ف ددددددًا دائمدددددًا عددددد  طريدددددق ال صدددددل الجسددددددي فدددددي أو أعلدددددى المعصدددددم أو ف ددددددان كامدددددل ألحدددددد  .3
 الكاحل أو ف دًا كاماًل الستعمال أحد األطراف( ويعني الطرف ذراعًا أو يدًا أو ساقًا أو قدمًا.

ال  ددددددد ال علددددددي لعددددددي  أو ف ددددددد مددددددادي لجددددددزء مدددددد  إبصددددددار ويعنددددددي ف دددددددان البصددددددر بإحددددددد  العينددددددي  أو كالهمددددددا ) .4
أو أقدددددل علدددددى م يدددددا  سدددددنيلي  بعدددددد  3/60الجدددددزء األساسدددددي أن درجدددددة اإلبصدددددار بعدددددد الحدددددادث هدددددي العدددددي (. 

علددددددى م يددددددا  سددددددنيلي  أي شددددددي  3/60التصددددددحيل بواسددددددطة النظددددددارات أو العدسددددددات الال دددددد ة. )عنددددددد درجددددددة 
 قدمًا( 60لى بعد أقدام يجب أن تتم ر يته ع 3يمك  ر يته على بعد 
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ــة ــ  المالحظـــ : يعتبدددددر الحدددددادث حددددددثًا م اجئدددددًا وغيدددددر متوقدددددع وغيدددددر اعتيدددددادي ومحدددددددًا وخارجيدددددًا يحددددددث فدددددي وقدددددت يرجـــ
 .مر وال ينت  ع  علة أو س م أو  رحلتكمحدد خالل 

 
ــ ق   ــ حدددادث شخصدددي واحدددد لكدددل  بددددلف دددط بددددفع  سـ ــ من لـ ــخ  مـ ــك خدددالل فتدددرة التدددأمي  المبيندددة فدددي برندددام    ـ وثيقتـ

 .التأمي ية
 

مخ دددد . يرجدددى الرجددددوع إلدددى جدددددول  تخصدددديص بددددلسددديتم  65عامددددًا أو أكثدددر مدددد   16أقدددل مددد   عمــــركفدددي حدددال كددددان 
 المزايا لمعرفة كامل الت ا يل.

 
 األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق القسم د:

 
 أو إعاقتك. وفاتك ويؤدي إلى رحلتك خالل ساءتتطور أو  مر نشأ ع  علة أو س م أو تأي مطالبة  .1

 
 نصائح المطالبات للقسم د:

 لطلب النصل. 610 400 1273(0) 44+يرجى االتصال بإدارة المطالبات على الرقم  •
 

  م ر  خرى -القسم هـ
 

 المس ولية الشخصية 1هـ 
 

 التأمي ياألم ر التي يشملها  طاؤك 
 

ــ ق   ــكأثندددداء -المبلددددغ الكلددددي المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا فددددي حددددالمددددا يصددددل إلددددى بدددددفع  ســ مسددددؤواًل بصددددورة كنددددت  -رحلتــ
 ع : دون قصدو قانونية 

 
 أو   ؛إ ابة شخص ما .1
 إلحاق الضرر بد أو خسارة أمالك شخص ما .2

 
 بموجب جدول المزايا.يتم تغطية تكاليف ون  ات الدفاع باإلضافة إلى حد المسؤولية كما هو مبي  

 
فددددي حددددال وفاتددددك يتحددددول غطددددا ك التددددأميني تل ائيددددًا إلددددى ممثلددددك ال ددددانوني بشددددر  أن يلتددددزم هددددذا الممثددددل بأحكددددام وشددددرو  

 هذه الوثي ة قدر استطاعته.
 

 1ما ال يشمل   طاؤك التأمي ي بم جق القسم هـ 
 التحمل كما هو مبي  في جدول المزايا.مبلغ  .1
أو  عائلتـــــكأو   نـــــتأو إلحددددداق الضدددددرر بالممتلكدددددات: التدددددي تملكهدددددا  انإ دددددابة أو ف ددددددأي مسدددددؤولية تنشدددددأ عددددد   .2

 بتوتي ه؛ أو قمتأسرتك أو شخص 
 :الضررأو علة أو إ ابة أو خسارة أو إلحاق  مر أي مسؤولية لوفاة أو  .3
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i.  بتوتي ه؛ قمتأو أسرتك أو شخص  عائلتكبأحد أفراد 
ii.  ك؛أو مهنتك أو أعمال بت ارتكتنشأ فيما له عالقة 
iii. تنشأ فيما له عالقة بع د أبرمته ما لم تتوجب هذه المسؤولية في غياب هذا الع د؛ 
iv.   تصرفت ك ائد لمجموعة مشاركة في نشا  ما؛  نكتنشأ بسبب 
v.  إال إذا كدددددان ذلددددددك فدددددي أي أر  أو فددددددي مبددددداني  اقامتدددددكأو  اسدددددتخدامكأو  حيازتددددددكأو  امتالكـــــكتنشدددددأ بسدددددبب

 ؛ أو الرحلةمؤقتًا ألغرا  
vi.  ــكتنشددددددأ بسددددددبب أو لن ددددددل البضددددددائع، أو  الركددددددابلن ددددددل مرخصددددددة مركبددددددات ل اسددددددتخدامكأو  حيازتددددددكأو  امتالكــــ

 كان نوعها، أو أسلحة نارية أو أسلحة. الطائرات أياً  أو الس   البحرية
 

 مهمةمعل مات 
وأن ترسدددددل  بدددددذلك علمـــــكضددددددك فدددددور  ةمطالبدددددة قانونيددددد لت دددددديم قدددددد يدددددؤدي إدارة المطالبدددددات بدددددأي سدددددبب تبلدددددغأن  ي ـــــق •

 لهم أي وثائق ذات  لة بالمطالبة.
ــق  • جميددددددع المعلومددددددات التددددددي يحتاجونهددددددا للسددددددماح لهددددددم باتخدددددداذ  وت ددددددديمإدارة المطالبددددددات  عليددددددك التعدددددداون مددددددعأن ي ــــ

 .ع كإجراء بالنيابة 
ــق  ال • ــل لددددم أو تعتددددرف أو تنكددددر أي مطالبددددة مددددا ت ددددوم بتسددددويةت دددداو  أو تدددددفع أو  ي ــ علددددى تصددددريل مكتددددوب  تحصــ

 المطالبات.م  إدارة 
ــ ق   • الكاملددددددة علددددددى الممثلددددددي  ال ددددددانونيي  المعينددددددي  وعلددددددى أي إجددددددراء وسددددددنكون مخددددددولي  بتددددددولي وتن يددددددذ  بالرقابددددددة ســــ

ــكالددددددفاع  ــمك و ع ـــ  لمصـــــلحت اضدددددد أي مطالبدددددة أو بالمالح دددددة ال ضدددددائية ألي مطالبدددددة للضدددددمان أو األضدددددرار باســـ
 الخا ة أو غير ذلك ضد أي شخص آخر.

 
 1-نصائح المطالبات ح ل القسم هـ

 
 ال تعترف بالمسؤولية وال ت دم أو تتعهد بالتعوي  •
 وعنوانك وتأمي  س رك اسمكأعط ت ا يل ع   •
  ورًا وفيديوهات واحصل على ت ا يل الشهود إن استطعت. قم بالت ا  •
ــدكأخبدددددر إدارة مطالبدددددات السددددد ر فدددددورًا عددددد  أي مطالبدددددة مددددد  المحتمدددددل أن تكدددددون قدددددد رفعدددددت  • وأرسدددددل لهدددددم جميدددددع  لـــ

 .تلقيتهاالوثائق التي 
 

 ال فقات القان نية 2هـ 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
بدددددفع المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا للتكدددداليف والن  ددددات ال انونيددددة التددددي تنشددددأ نتيجددددة التعامددددل مددددع المطالبددددات ســــ ق    

 رحلتك أو مرضك أو إ ابتك أثناء وفاتك للتعوي  واألضرار الناتجة ع  
 

للشدددددخص فدددددي حدددددال توجدددددب عليدددددك المثدددددول أمدددددام  دوالر 500إلدددددى حدددددد أقصدددددى وقددددددره  تصدددددلأي ن  دددددات سددددد ر إضدددددافية 
 حول مطالبتك للتعوي .  بلد  قامتكحكمة خارج الم
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 2األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق القسم هـ 
 التحمل كما هو مبي  في جدول المزايا .1
 خطيًا ومسب ًا. ابالمواف ة على قبوله نقمأي مطالبة لم  .2
لدددددد  يكددددددون ناجحددددددًا أو إن كنددددددا نعت ددددددد بددددددأن فيهدددددا ال ددددددانوني أن أي إجددددددراء  ممثل ــــــاأو يعت ددددددد  نعتقــــــدي مطالبدددددة أ .3

 .يصدر تكاليف اتخاذ اإلجراء ستكون أكبر م  أي حكم
ــدناتكدددددداليف رفددددددع أي مطالبددددددة  .4 ــا  و أو  أو دناتددددددا أو دناتددددددا وورلددددددد ترفددددددلطيددددددران اإلمددددددارات ضددددددد أو  لــــ وكالئ ــــ

ــافرتأو مددددزود سددددك  أو ناقددددل أو أي شددددخص قددددد  جهددددة تنظدددديم الددددرحالتممثلينددددا أو ضددددد أي  معدددده أو قمددددت  ســ
 بالترتيب للس ر معه.

 دفعها. عليكأي غرامات أو ع وبات أو أضرار يتوجب  .5
أو  بت ارتــــــكتكدددددداليف متابعددددددة مطالبددددددة لس ددددددابة الجسدددددددية أو خسددددددارة أو ضددددددرر نددددددات  عدددددد  أو فيمددددددا يتعلددددددق  .6

ــكمهنتدددددك أو أعمالدددددك بموجدددددب ع دددددد أو ناشدددددئة عددددد   خدام أو عيشدددددك فدددددي أي أر  أو فدددددي أي أو اسدددددت امتالكـــ
.  مبان 

تملددددك أو تحدددددوز أو تسددددتخدم مركبدددددات ميكانيكيددددة مسدددددجلة للسددددير علدددددى الطدددددرق   نـــــكأي مطالبددددات تنشدددددأ بسددددبب  .7
مركبددددددة بحريددددددة أو مركبددددددة جويددددددة مهمددددددا  أو المحدددددديطلن ددددددل المسددددددافري  أو لن ددددددل البضددددددائع، أو سدددددد   مبحددددددرة فددددددي 

 كان نوعها، أو أسلحة نارية أو أسلحة.
 المطالبة. لت ديميومًا يعد الحادثة المؤدية  180البة تم التبليغ عنها بعد ما يزيد على أي مط .8

 
 مهمةمعل مات 

 الكاملة على الممثلي  ال انونيي  المعيني  وعلى أي إجراءات. الرقابةستكون لنا  •
 أن تستمع لنصائحنا أو لنصائل عمالئك في التعامل مع المطالبة. ي ق •
 أي تكاليف تستعيدها. ل اأن تدفع  ي قاستعادة جميع تكالي نا عند اإلمكان.  ي ق •
 

 نصائح المطالبات ح ل هاا القسم
 لطلب النصل. 6111 509 4 971+يرجى االتصال بإدارة المطالبات على الرقم  •
 

 مربي اللالب والقط  -بالحي انات األليفةالع اية  3هـ 
 

 األم ر التي يشملها  طاؤك التأمي ي
 

ــ ق   بدددددددفع المبلددددددغ المبددددددي  فددددددي جدددددددول المزايددددددا للن  ددددددات اإلضددددددافية لمربددددددى الكددددددالب وال طددددددط فددددددي حددددددال كنددددددت فددددددي  ســــ
 ةر  خارجددددالمددددؤم  عليهددددا أو أي تددددروف أخدددد رحلتــــك  ث ــــاءالمستشدددد ى لتل ددددي العددددالج الطبددددي الددددذي تغطيددددة هددددذه الوثي ددددة 

ــكوالتدددي يندددت  عنهدددا تدددأخير فدددي رحلدددة  إرادتدددك ــكالمخطدددط لهدددا إلدددى  ع دتـ ــد  قامتـ ــكأو إن كاندددت رحلدددة  ،بلـ الدوليدددة  ع دتـ
األحدددددوال الجويدددددة سدددددوء األخيدددددرة المحجدددددوزة بواسدددددطة الطدددددائرة أو السددددد ينة البحريدددددة أو عربدددددة أو قطدددددار قدددددد تدددددأخرت بسدددددبب 

 .ع  إرادتك ةأو إضراب أو إجراء  ناعي أو عطل ميكانيكي أو أي تروف أخر  خارج
 

ــييرجددددى المالحظددددة: فددددي حددددال  ــت فــ ــك موعدددددتددددأخير فددددي  بمطالبددددة بسددددب ت ددددديم ر بــ الموا ددددالت،  توقددددف نتيجددددة ع دتــ
تبددددي  فيهددددا سددددبب التددددأخير ومدتدددده. ويجددددب  المعنيددددةفعليددددك الحصددددول علددددى تأكيددددد خطددددي مدددد  شددددركة أو هيئددددة الموا ددددالت 

 االستالم للرسوم اإلضافية التي تدفعها لمربي الكالب أو ال طط.  بإيصاالت تحتفظأن 
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 3األم ر التي ال يشملها  طاؤك التأمي ي بم جق القسم هـ 
 .اللوائل  بسبب  بلد  قامتكخارج  تدفعهاتربية الكالب أو ال طط خا ة بأي رسوم  .1
فدددددي ن طدددددة السددددد ر الدوليدددددة األخيدددددرة أو قبدددددل  لرحلتـــــك وصـــــ لكأي مطالبدددددات متعل دددددة بتدددددأخر السددددد ر عندددددد عددددددم  .2

 .الزم  الم رر
 

 3المطالبات المطل بة للقسم هـ  اثبات
 جدول ال ثيقة ▪
 س ر )إيصال تأكيد الحجز، تذاكر الرحلة(  اثبات ▪
 خطاب رسمي يؤكد سبب وطول مدة التأخير ▪
 اإلضافية المدفوعة لمربي الكالب أو ال طط لرس مكفواتير وو ول استالم   ▪
 

 الظروف. حسب مطالبتكأخر  لدعم  اتاثبات نطلقيرجى المالحظة: قد 
 

 في حالة السط : التغطية التأمي ية 4-هـ 
 

السددددددطو هددددددو، الهجددددددوم العنيددددددف غيددددددر المبددددددرر مدددددد  قبددددددل شددددددخص غيددددددر مددددددؤم  بموجددددددب هددددددذه الوثي ددددددة يددددددؤدي إلددددددى أذ  
 الشرطة.جسدي، كما هو مبي  في ت رير 

 
  طاؤك التأمي ي:  يشملما 

نسدددددد المبلددددغ المبددددي  فدددددي جدددددول المزايددددا إذا كنددددت قدددددد أ ددددبت بجددددروح نتيجددددة لسدددددطو واضددددطررت للسدددد ر إلددددى مستشددددد ى 
 ساعة. 24ألكثر م   داخليمة فيه كمري  في الخارج واإلقا

 
 والحصدددددول علدددددىسددددداعة مددددد  الهجدددددوم  24يجدددددب اإلبدددددال  عددددد  الحدددددادث إلدددددى الشدددددرطة المحليدددددة فدددددي غضدددددون  مالحظـــــة:

بموجدددددب هدددددذا ال سدددددم باإلضدددددافة إلدددددى ال ائددددددة مسدددددتح ة الددددددفع بموجدددددب ال  دددددرة  ويدددددتم التسدددددديدت ريدددددر مكتدددددوب مددددد  الشدددددرطة. 
 (.ىلمستش الن دية اليومية ل)ميزة  2-ج

 
 4-ـهالمطالبات المطل بة في الفقرة   اثبات

 جدول الوثي ة •
 الطيران( تذاكر-الحجزإثبات الس ر )إيصال تأكيد  •
 الخا ة كوإيصاالت ن  اتفواتير  •
 المستش ى والخروج منها بالتواريخ واألوقاتإثبات دخول  •
 ت رير الشرطة الذي يؤكد وقوع الحادث •
 

 حسددددب التددددي تدددددعم مطالبتددددك االثباتددددات مالحظددددة: نرجددددو أن تكونددددوا علددددى علددددم بأندددده قددددد يطلددددب مددددنكم تددددوفير المزيددددد مدددد 
 الظروف.
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 السط  عل  الم انل 5-هـ
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
المحتويدددددات إذا تعرضددددددت  م ابدددددل تكددددداليف إ دددددالح أو اسدددددتبدال المبلدددددغ الظددددداهر فدددددي جددددددول المزايددددداسدددددوف نددددددفع لغايدددددة 

 للسرقة م  منزلك أثناء س رك.
 

 5-الخسائر  ير المغطاة بم جق القسم هـ
 والتي كنت تحملها أثناء الرحلة؛ متلكات الشخصية أو الخا ة باألعمالمالتي ت ع لل .1
 الدخول بالخداع ف ط؛الخسارة ب عل الخداع، إال إذا تم  .2
 الخسارة أو الضرر الناجم عنك أو ع  أفراد أسرتك؛  .3
الخسدددددارة التدددددي ت دددددع أثنددددداء كدددددون منزلدددددك أو جدددددزء مددددد  منزلدددددك مدددددؤجر أو معدددددار إال إذا اسدددددتخدمت ال دددددوة للددددددخول  .4

  إلى منزلك أو الخروج منه عنوة أو م  المباني أو المواقف التابعة له.
 إذا استخدمت ال وة للدخول إلى منزلك أو الخروج منه عنوة.األموال م  منزلك إال  ف دان .5
 األموال م  المباني أو المواقف. ف دان .6
 يومًا متتاليًا. 45لمدة  خال   كبعد ترك منزل الضرر الذي ي ع أو خسارةال .7
  الضرر الحا ل للمحتويات أو ألي مناطق محيطة نتيجة السطو. .8
 وأي مطالبة غير مرف ة بت رير شرطة.الخسارة التي ال يتم تبليغ الشرطة بها  .9

 
 5-ـهالمطالبات المطل ب في الفقرة   اثبات

 جدول الوثي ة •
ال تددددددرات الزمنيددددددة  الددددددذي يظهددددددر بددددددأن رحلتددددددك كانددددددت فددددددي الطيددددددران( تددددددذاكر-الحجددددددزإثبددددددات السدددددد ر )إيصددددددال تأكيددددددد  •

 .المطلوبة للتغطية بموجب الوثي ة
نتيجددددددة السددددددطو أو السددددددرقة، والتددددددي تبددددددي  و ددددددف تلددددددك ال طعددددددة إيصدددددداالت الشددددددراء األ ددددددلية ألي قطعددددددة متضددددددررة  •

 والمبلغ المدفوع لشرائها.
 نموذج مطالبة معبأ حسب األ ول. سنزودك به بعد اإلشعار بالمطالبة. •
 
 :االصطدا ح ادث الت انل عن تع ي    6-هـ

 يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق هاا القسم ما يلي:
فيمددددا يتعلددددق بخسددددارة  اخصددددم تصددددبل مسددددؤوال بصددددورة قانونيددددة عدددد  تسددددديدهسددددوف نعوضددددك عدددد  أي ن  ددددات إضددددافية أو 

 أو ضرر على السيارات المستأجرة م  قبلك، نتيجة وقوع حادث أثناء رحلتك.
 

الن  دددددات اإلضدددددافية تعندددددي الن  دددددات التدددددي كدددددان قدددددد تدددددم التندددددازل عنهدددددا قدددددد قمدددددت بشدددددراء خيدددددار التندددددازل عددددد  الضدددددرر عندددددد 
 ر السيارة.التصادم )أو ما شابه( لد  استئجا

 
يجدددددب أن تكدددددون السددددديارة مسدددددتأجرة مددددد  وكالدددددة تدددددأجير مرخصدددددة. كجدددددزء مددددد  ترتيبدددددات االسدددددتخدام التدددددي يجدددددب أن تأخدددددذ 
فدددددي جميدددددع حددددداالت التدددددأمي  علدددددى السددددديارات شددددداملة الخسدددددارة أو األضدددددرار التدددددي لح دددددت بالسددددديارة المسدددددتأجرة خدددددالل فتدددددرة 

 اإليجار.
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وأندددده مدددد   السدددديارات،فددددي حالددددة المطالبددددة، أنددددت ملددددزم بدددددفع الن  ددددات للشددددركة فددددي الم ددددام األول مباشددددرة إلددددى شددددركة تددددأجير 
 المالية ال علية. تكمسؤوليتكم حساب الخسارة وتكاليف اإل الح النهائية إلثبات خسار 

 
 ما يلي: 6-ال يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق الفقرة هـ

شددددرو  ع ددددد اإليجددددار أو الخسددددارة  تخددددالفالخسددددارة أو الضددددرر الندددداجم عدددد  تشددددغيل السدددديارة المسددددتأجرة بطري ددددة  .1
 واألنظمدددددةأو الضدددددرر الدددددذي يحددددددث خدددددارج حددددددود أي مددددد  الطدددددرق العامدددددة أو عندددددد انتهددددداك ال دددددواني  وال واعدددددد 

 بها في البالد. المعمول
 

 الهدددددوام،الخسدددددارة أو الضدددددرر الندددددات  عددددد  االسدددددتخدام والتلدددددف، التددددددهور التددددددريجي، والضدددددرر مددددد  الحشدددددرات أو  .2
 العيوب األ لية أو العيوب أو األضرار غير الظاهرة.

 
 ةاالختياري التغطية التأمي يةالقسم و  

 
 تغطية الريالات الشت ية 1-و
 

التاليدددددة ال تطبدددددق إال إذا كندددددت قدددددد دفعدددددت قسدددددط التدددددأمي  المناسدددددب لتغطيدددددة  األحكددددداممالحظدددددة: نرجدددددو االنتبددددداه إلدددددى أن 
الرياضدددددات الشدددددتوية وهدددددذا مدددددا هدددددو مبدددددي  فدددددي جددددددول الوثي دددددة. )إذا كندددددت قدددددد رتبدددددت وثي دددددة الدددددرحالت المتعدددددددة السدددددنوية، 

 يوما خالل فترة التأمي .( 17لمدة تصل إلى  تغطيةيتم توفير  
 

 سنة ف ط. 65لألشخاص تحت س  متاحة  1-تغطية الرياضات الشتوية بموجب ال سم ه
 

 الخاص بالريالات الشت ية: 1-محددة تتعلق بالقسم و  تعريفات
 

 الريالات الشت ية
 

التددددددزل  علدددددددى األلدددددددواح الكبيدددددددرة وتزحلددددددق المنحددددددددرات أو التزحلدددددددق بدددددددألواح الدددددددثل  والتددددددزل  الري دددددددي والتدددددددزل  علدددددددى الجليدددددددد 
متدددددددرا( والتدددددددزل  مددددددد  طدددددددائرات الهليكدددددددوبتر  4000)باسدددددددتخدام الزحلوقدددددددة( والمشدددددددي علدددددددى الجليدددددددد )لمسدددددددافة تصدددددددل إلدددددددى 

واح الددددددثل  مدددددددع طددددددائرة شدددددددراعية، التددددددزل  عبدددددددر وهددددددوكي الجليددددددد والتدددددددزل  علددددددى الجليدددددددد )بحددددددذاء التدددددددزل (، والتزحلددددددق بدددددددأل
الضدددددواحي، التدددددزل  بمدددددزالج واحدددددد والتدددددزل  مدددددع الزحل دددددة أو التزحلدددددق بدددددألواح الدددددثل  )مدددددا عددددددا فدددددي المنددددداطق التدددددي تعتبدددددر 
غيدددددر آمندددددة مددددد  قبدددددل إدارة المنتجدددددع( والتزحلدددددق وتسدددددلق الجبدددددال بدددددالتزل ، والمشدددددي السدددددريع أثنددددداء التدددددزل  ، جولدددددة التدددددزل  

 تزل  السريع واالنزالق. على الجليد، ال
 

ــفحة  ــر الصــ ــام  47انظــ ــق هــ ــا بم جــ ــن تغطيتهــ ــي يمكــ ــت ية التــ ــات الشــ ــن الريالــ ــة مــ ــة كاملــ ــ  قائمــ ــ ل علــ للحصــ
 .ال ثيقة

 
 المعدات الريالية للريالات الشت ية

 
 .الزحافات وألواح التزل  واألحزمة، عصي التزل  والزالجات
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 معدات الريالات الشت ية:     فقداف-1و
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

الخدددددداص بمعدددددددات الرياضددددددات الشددددددتوية المملوكددددددة أو المسددددددتأجرة مدددددد  م بدددددددفع المبلددددددغ المبددددددي  فددددددي جدددددددول المزايددددددا ســــــ ق 
 قبلك والتي ف دت أو سرقت أثناء رحلتك.

 
 يرج  مالحظة ما يلي:

 
بدددددددل م ابددددددل االسددددددتخدام والتلددددددف وف دددددددان ال يمددددددة علددددددى المطالبددددددات الم دمددددددة بخصددددددوص معدددددددات الرياضددددددات  مددددددنلسددددديتم 

 الشتوية التي تملكها أنت على النحو التالي.
 

 ٪ م  سعر الشراء90-شهرا  12لمدة االستخدام 
 ٪ م  سعر الشراء70-شهرا  24لمدة االستخدام 
 الشراء٪ م  سعر 50-شهرا  36لمدة االستخدام 
 ٪ م  سعر الشراء30-شهرا  48لمدة االستخدام 
 ٪ م  سعر الشراء20-شهرا  60لمدة االستخدام 

 ٪0-شهرا  60تتجاوز االستخدام لمدة 
 

مدددد  المعددددددات موضددددل فدددددي جدددددول المزايدددددا.  طقـــــم و  ـــــرز  و نوج  و المبلددددغ األقصددددى الدددددذي سددددن وم بتسدددددديده م ابددددل 
 من المعدات()نوج  و طقم نرجو العودة إلى تعريف 

 
 ب تأجير معدات ريالات الشتاء -1-و
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 
سدددددوف نددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا لتغطيدددددة تكددددداليف اسدددددتئجار المعددددددات الرياضدددددية فدددددي فصدددددل الشدددددتاء إذا  

 كانت معدات الرياضات الشتوية التي تملكها قد:
  ساعة، أو 12تأخرت في الو ول إليك في حال كنت في رحلة دولية إلى الخارج لمدة أكثر م   .1
 خالل رحلتك. الذي تتعر  لهالضرر أو  ةسرقالأو  ال  دان .2

 
ــة: يجددددب االحت دددداظ بجميددددع اإليصدددداالت الخا ددددة بمعدددددات فصددددل الشددددتاء الرياضددددية التددددي تددددم اسددددتخدامها. يجددددب  مالحظــ

 للتح ق منها. بلد  قامتكعليك أن تحضر أي معدات للرياضات الشتوية التال ة مرة أخر  إلى 
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 التزلج  ج م م عة1و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

بددددك.   ددددةالخاالمصددددعد  بطاقددددةسددددوف ندددددفع مددددا ي ددددارب المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا تعويضددددا عدددد  ف دددددان أو سددددرقة 
 بطاقدددددة المصدددددعدعلدددددى عددددددد األيدددددام المتب يدددددة قدددددي اسدددددتخدام  اعتمدددددادا- البطاقدددددةستحسدددددب المطالبدددددات وف دددددا لتددددداريخ انتهددددداء 

 األ لي، ويتم ت دير قيمة األيام غير المستخدمة وتعو  م  قيمته األ لية.
 

 ما يلي: ج ب،  ، 1ال يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق الفقرة و
 

 حادث ولكل م من ل التحمل المبي  في جدول المزايا لكل شخص مبلغ  .1
سددددداعة مددددد   24أي مطالبدددددة بدددددالتعوي  عددددد  ف ددددددان أو سدددددرقة دون الت ددددددم بدددددبال  إلدددددى الشدددددرطة فدددددي غضدددددون  .2

 المرفق بت رير الشرطة. غير والطلباكتشاف ذلك 
م يددددددتم أي مطالبدددددة بدددددالتعوي  عددددد  ف ددددددان أو سدددددرقة أو تلدددددف أو تدددددأخير معددددددات الرياضدددددات الشدددددتوية الدددددذي لددددد .3

 لددددددم والتددددديسدددددداعة مددددد  اكتشددددداف ذلددددددك  24إلدددددى شددددددركة الطيدددددران أو الن دددددل ذات الصددددددلة فدددددي غضدددددون  ت دددددديمها
هنددددداك حاجدددددة إلدددددى ت ريدددددر  تكدددددون  وسدددددوفتحصدددددل علدددددى ت ريدددددر مكتدددددوب. فدددددي حالدددددة وجدددددود شدددددركات الطيدددددران، 

بالرياضدددددات الشدددددتوية ف دددددط بعدددددد  الخا دددددة معدددددداتكمخال دددددة الممتلكدددددات. إذا الحظدددددت ف ددددددان أو سدددددرقة أو تلدددددف 
بالت ا دددددديل  اإلبددددددال  مددددددعادرت المطددددددار، يجددددددب عليددددددك التوا ددددددل مددددددع شددددددركة الطيددددددران كتابددددددة أن كنددددددت قددددددد غدددددد

 .منهمالكاملة للحادث في غضون سبعة أيام م  مغادرة المطار والحصول على ت رير مكتوب 
المعددددددددات الرياضدددددددية الشدددددددتوية التدددددددي تركدددددددت دون مراقبدددددددة فدددددددي مكدددددددان عدددددددام إال إذا كاندددددددت المطالبدددددددات تتعلدددددددق  .4

اتخدددددذت كدددددل عنايدددددة مع ولدددددة لحمايتهدددددا مددددد  خدددددالل تركهدددددا فدددددي  قدددددد وكندددددتة أو ألدددددواح التدددددزل  بالزحافدددددات، وأعمدددددد
 مساءً  6:00 باحًا حتى  8:00رفوف للتزل  م  الساعة 

المطالبدددددات التدددددي تكدددددون غيدددددر قدددددادر معهدددددا علدددددى ت دددددديم إيصددددداالت أو إثبدددددات ملكيدددددة أخدددددر  مع ولدددددة كلمدددددا كدددددان  .5
 ذلك ممكنا لألغرا  التي تطالب بتعويضها.

 
   ب ج 1المطالبة المطل ب في الفقرات و اثبات
 جدول ال ثيقة •
 ال  دانت رير الشرطة بالسرقة أو  •
وعالمددددددات مخال ددددددة الممتلكدددددات، وتدددددذاكر الطيدددددران  ت ريدددددر-وف ددددددان أو سدددددرقة أو تلدددددف مددددد  قبددددددل شدددددركات الطيدددددران  •

 األمتعة فحص
ان، تدددددددذاكر الطيدددددددران، تأكيددددددددا علدددددددى مدددددددة التدددددددأخير مددددددد  شددددددركة الطيدددددددر  –ت ريددددددر مكتدددددددوب بتدددددددأخير شددددددركة الطيدددددددران  •

 عالمات األمتعة وإيصاالت الستئجار المعدات الرياضية الشتوية
 إثبات ال يمة والملكية •
 

ــة:  حسددددبالتددددي تدددددعم المطالبددددة  االثباتدددداتنرجددددو أن تكددددون علددددي علددددم بأندددده قددددد يطلددددب مددددنكم تددددوفير المزيددددد مدددد   مالحظــ
 الظروف.
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  د   ال  ساحة التزلج1و 
 

ــين  ــق  ال بـ ــم ال يطبـ ــاا القسـ ــأف هـ ــة بـ ــ  المالحظـ ــمبر  1يرجـ ــل 15وديسـ ــمالي  و   بريـ ــرة الشـ ــ  اللـ ــ  نصـ ــفر  لـ للسـ
 للسفر  ل  نص  اللرة ال   بي  سبتمبر 30وماي   1بين 

 
  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

سددددداعة  12ألكثدددددر مددددد   المصددددداعدفدددددي حدددددال تدددددم إغدددددالق كافدددددة أنظمدددددة م بددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا ســـــ ق 
 فيدددده.نتيجددددة لعدددددم هطددددول الثلددددوج الكافيددددة، أو الكثيددددر مدددد  الددددثل  أو الريدددداح العاتيددددة فددددي المنتجددددع الددددذي حجددددزت عطلتددددك 

 إما: وندفع م ابل
 

 أو منتجع،تكل ة الن ل إلى أقرب   .1
سدددداعةي لدددم تكدددد  فيهددددا قدددادرا علددددى التدددزل  ولدددديس هندددداك منتجعدددات أخددددر  متاحددددة  24ميدددزة كاملددددة لكدددل يفتددددرة  .2

 للتزل .
 

 ومددددددة اسدددددتمراريرجدددددى مالحظدددددة أنددددده يجدددددب الحصدددددول علدددددى تأكيدددددد خطدددددي مددددد  إدارة المنتجدددددع يوضدددددل سدددددبب اإلغدددددالق 
 اإلغالق.

 
  د:1المطالبة المطل ب للفقرة و  اثبات
 جدول ال ثيقة •
 إثبات الس ر )إيصال تأكيد الحجز، تذاكر طيران( •
 اإلغالق ومدةكتاب رسمي يؤكد سبب   •
 الس ر إذا سافرت إلى أقرب منتجعإيصاالت ن  ات   •

 
التدددددي تددددددعم طلدددددب المطالبدددددة  االثباتدددداتمالحظددددة: نرجدددددو أن تكدددددون علدددددى علددددم بأنددددده قدددددد يطلدددددب مددددنكم تدددددوفير المزيدددددد مددددد  

 الظروف. حسب
 

 تغطية االنهيار ال ليدو: – هـ 1و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

إذا تددددم منعددددك مدددد  الو ددددول أو مغددددادرة منتجددددع التددددزل  الددددذي حجددددزت فيدددده م بدددددفع المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا ســــ ق 
 ساعة م  موعد الو ول أو المغادرة في الوقت المحدد بسبب انهيار جليدي. 12ألكثر م  

 
ب التددددأخير يرجددددى مالحظددددة مددددا يلددددي: يجددددب أن تسددددعى للحصددددول علددددى تأكيددددد كتددددابي مدددد  السددددلطة المختصددددة يوضددددل سددددب

 والى متى استمر التأخير.
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 ه 1المطالبة المطل ب في الفقرة و اثبات
 جدول الوثي ة •
 (طيرانإثبات الس ر )إيصال تأكيد الحجز، تذاكر  •
 كتاب رسمي يؤكد سبب ومدة التأخير •

 
التدددددي تددددددعم طلدددددب المطالبدددددة  ثبددددداتمالحظدددددة: نرجدددددو أن تكدددددون علدددددي علدددددم بأنددددده قدددددد يطلدددددب مدددددنكم تدددددوفير المزيدددددد مددددد  اال

 الظروف. حسب
 

 ريالة ال  ل : تغطية -2-و
 

التاليدددددة ال تطبدددددق إال إذا كندددددت قدددددد دفعدددددت قسدددددط التدددددأمي  المناسدددددب لتغطيدددددة  األحكددددداممالحظدددددة: نرجدددددو االنتبددددداه إلدددددى أن 
  مبين في جدول ال ثيقة رياضة الجولف وهذا ما هو 

 
 تغطية لعبة ال  ل : 2-تعريف محدد متعلق بالقسم و

 
 معدات ال  ل 

 نوادي الجولف، ح ائب الجولف، وعربات غير مزودة بمحركات وأحذية الجولف.
 
 معدات ال  ل : -  -2-و
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

سدددددددوف نددددددددفع المبلدددددددغ المبدددددددي  فدددددددي جددددددددول المزايدددددددا الخددددددداص بمعددددددددات الجولدددددددف التدددددددي تملكهدددددددا أندددددددت )ولددددددديس المعددددددددات 
 المستعارة أو المستأجرة( والتي ف دت أو سرقت أو تضررت خالل رحلتك.

 
 يرجى مالحظة ما يلي:

سددددددندفعه ألي قطعددددددة، زوج أو مجموعددددددة مدددددد  المعدددددددات وفددددددق المددددددذكور فددددددي جدددددددول يبلددددددغ الحددددددد األقصددددددى للمبلددددددغ الددددددذي 
 المزايا.

 
 للمعاينة. وط ك أو ل  بلد  قامتك يجب عليك إحضار كل معدات الجولف المتضررة مرة أخر  

 
نحددددد  مسددددددؤولون ف ددددددط عدددددد  معدددددددات الجولددددددف الم  ددددددودة أو المسدددددروقة أو التال ددددددة ولدددددد  يشددددددمل ذلددددددك اسددددددتبدال مجموعتددددددك 

 الخا ة كاملة م  المضارب الخشبية أو الحديدية في حالة المطالبة باستبدال قطعة واحدة.
 
 ب معدات ال  ل  المستأجرة:  -2-و
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
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نددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا لتغطيدددددة تكددددداليف اسدددددتئجار معددددددات الجولدددددف فدددددي حدددددال كاندددددت معددددددات ســـــ ف 
 تملكها أنت قد:الجولف التي 

 ، أواتساع 4تأخرت في الو ول إليك في حال كنت في رحلة دولية إلى الخارج لمدة أكثر م   •
 رحلتك ضرر خالل عرضت للأو ت هاأو سرقت تم ف دانها •

 ويجددددددب عليددددددكاالحت دددددداظ بجميددددددع اإليصدددددداالت الخا ددددددة بمعدددددددات الجولددددددف التددددددي قمددددددت باسددددددتئجارها.  مالحظــــــة: ي ــــــق
 للمعاينة. بلد  قامتكإرجاع أية معدات تال ة مرة أخر  إلى 

 
 ب ما يلي:و    2-ال يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق الفقرات و

ــ التحمدددل المبيندددة فدددي جددددول المزايدددا لكدددل شدددخص مبلدددغ  .1 ــ من لـ )يدددتم تطبيدددق هدددذا ف دددط فدددي  ولكدددل حدددادث مـ
 .أ(2حال قدمت مطالبتك بموجب ال  رة و.

 معدات الجولف التي تركتها دون مراقبة في مكان عام. .2
سددددداعة  24أي مطالبدددددة بدددددالتعوي  عددددد  ف ددددددان أو سدددددرقة دون الت ددددددم بدددددبال  إلدددددى الشدددددرطة فدددددي غضدددددون  .3

 لك ودون استالم ت رير مكتوب بذلك م  الشرطة.م  اكتشاف ذ
أي مطالبدددددة بددددددالتعوي  عددددد  ف دددددددان أو سدددددرقة أو تلددددددف أو تدددددأخير لمعدددددددات الجولدددددف ال يددددددتم ت ديمددددده إلددددددى  .4

دون أن تحصددددل علددددى  سدددداعة مدددد  اكتشدددداف ذلددددك 24شددددركة الطيددددران أو الن ددددل ذات الصددددلة فددددي غضددددون 
لددددددى ت ريددددددر مخال ددددددة الممتلكددددددات. إذا ت ريددددددر مكتددددددوب بددددددذلك. فددددددي حالددددددة شددددددركة الطيددددددران، سددددددوف تحتدددددداج إ

الخا دددددة برياضدددددة الجولدددددف ف دددددط بعدددددد أن كندددددت قدددددد غدددددادرت  كالحظدددددت ف ددددددان أو سدددددرقة أو تلدددددف معددددددات
بالت ا دددديل الكاملددددة للحددددادث فددددي  مددددع اإلبددددال المطددددار، يجددددب عليددددك التوا ددددل مددددع شددددركة الطيددددران كتابددددة 

 .غضون سبعة أيام م  مغادرة المطار والحصول على ت رير مكتوب منهم
المطالبدددددات عنددددددما تكدددددون غيدددددر قدددددادر فيهدددددا علدددددى ت دددددديم إيصددددداالت أو إثبدددددات ملكيدددددة أخدددددر  مع ولدددددة كلمدددددا  .5

 كان ذلك ممكنا للعنا ر التي تطالب بتعويضها.
 

  ، ب 2 -المطالبات المطل ب بم جق الفقرات و اثبات
 
 جدول ال ثيقة •
 ت رير الشرطة بالسرقة أو ال  دان •
ت ريدددددر مخال دددددة الممتلكدددددات، وتدددددذاكر الطيدددددران وعالمدددددات  -ف ددددددان أو سدددددرقة أو تلدددددف مددددد  قبدددددل شدددددركات الطيدددددران و •

 األمتعة
شددددددركة الطيدددددددران، تدددددددذاكر الطيدددددددران، تأكيددددددددا علدددددددى مدددددددة التدددددددأخير مددددددد   –ت ريددددددر مكتدددددددوب بتدددددددأخير شددددددركة الطيدددددددران  •

 بطاقات فحص األمتعة وإيصاالت الستئجار معدات رياضة الجولف
 إثبات ال يمة والملكية •
 

 حسددددبالتددددي تدددددعم مطددددالبتكم  االثباتدددداتمالحظددددة: نرجددددو أن تكددددون علددددي علددددم بأندددده قددددد يطلددددب مددددنكم تددددوفير المزيددددد مدددد  
 الظروف.

 
 
 
 



 

   
 

T021 

TRAVEL PRODUCT FOR DNATA     Page 39 of 67 

 

  ج  تغطية مالعق ال  ل :2و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

سددددوف ندددددفع المبلددددغ المبددددي  فدددددي جدددددول المزايددددا م ابددددل النسدددددبة غيددددر المسددددتخدمة مدددد  الرسدددددوم الخا ددددة بددددك فيمددددا يتعلدددددق 
بملعدددددب الجولدددددف، ورسدددددوم تعلدددددم الجولدددددف أو اسدددددتئجار معددددددات الجولدددددف التدددددي كندددددت قدددددد دفعدددددت لهدددددا مسدددددب ًا، وال يمكندددددك 

 :في حال استرجاعها
 

المشددددداركة فدددددي أنشدددددطة الجولدددددف كمدددددا هدددددو  بإمكاندددددك ، ولدددددم يعددددددلتـــــكرحبمدددددر  أو إ دددددابة أثنددددداء  أ دددددبت  1
 مخطط لها، أو

 ف دان أو سرقة وثائ ك مما يمنعك م  المشاركة في نشاطات الجولف المدفوعة مسب ا.  2
 

ــة:  علددددى عدددددد األيددددام الكاملددددة التددددي لددددم تددددتمك  مدددد  اسددددتخدامها. يجددددب الحصددددول علددددى  تددددكمطالبتعتمد سدددديرجــــ  مالحظــ
مكتددددوب بعدددددد األيددددام التددددي لددددم  مدددد  الطبيددددب المعددددال  فددددي المنتجددددع إضددددافة إلددددى تأكيددددد تكأو إ دددداب كتأكيددددد لطبيعددددة مرضدددد

ق فدددددي عددددد  ف دددددان أو سددددرقة الوثددددائلشددددرطة المحليددددة ابددددال  إتددددتمك  خاللهددددا مدددد  المشددددداركة فددددي أنشددددطة الجولددددف. يجدددددب 
 .شرطةم  ال ساعة م  اكتشاف ذلك والحصول على ت رير مكتوب 24غضون 

 
  ج2 والمطالبة المطل ب في الفقرة  اثبات

 • جدول ال ثيقة
 إثبات الس ر )إيصال تأكيد الحجز، تذاكر الطيران(• 

 وإيصاالت الدفع المسبق لن  ات الجولف • ال واتير
المنتجددددددع لتأكيددددددد عدددددددم قدددددددرتك علدددددى المشدددددداركة فددددددي األنشددددددطة المخططددددددة • خطددددداب رسددددددمي مدددددد  الطبيددددددب المعددددددال  فدددددي 

 للجولف
 • ت رير الشرطة ب  دان أو سرقة الوثائق

 
 تغطيدددددةالتدددددي تددددددعم طلدددددب  االثباتددددداتنرجدددددو أن تكدددددون علدددددي علدددددم بأنددددده قدددددد يطلدددددب مدددددنكم تدددددوفير المزيدددددد مددددد   مالحظـــــة:
 الظروف. حسبالتأمي  

 
 : تأخر السفر5-د تحت القسم ب-2-و

م ابددددددل رسددددددوم ملعددددددب الجولددددددف المدفوعددددددة مسددددددب ًا وغيددددددر المسددددددتردة  دوالر لكددددددل شددددددخص مددددددؤم  لدددددده 300سددددددندفع أيضددددددًا 
 نتيجة التأخير. والتي يتم ف دها

 
 تغطية األعمال الت ارية 3-و
 

ــ   ف  ــام  لـ ــ  االنتبـ ــة: نرجـ ــا مالحظـ ــة  األحكـ ــق لتغطيـ ــأمين الم اسـ ــ  التـ ــت قسـ ــد دفعـ ــت قـ ــق  ال  ذا ك ـ ــة ال تطبـ التاليـ
 األعمال الت ارية وهاا ما ه  مبين في جدول ال ثيقة 
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 3-األعمال الت ارية و تغطيةتعريفات محددة متعلقة بقسم 
 

 المعدات الت ارية
الشخصدددددددية المحمولدددددددة، والمنظمدددددددات اإللكترونيدددددددة الشخصدددددددية، واآلالت الحاسدددددددبة،  الحاسدددددددوبالهواتدددددددف الن الدددددددة، وأجهدددددددزة 

مسددددددددجالت الصددددددددوت، وآالت ال دددددددداكس المحمولددددددددة، وأجهددددددددزة المددددددددودم والهدددددددداتف، وأجهددددددددزة العددددددددر  المحمولددددددددة، وأجهددددددددزة 
 ك.الكمبيوتر، وأجهزة االتصاالت وغيرها م  المعدات المتعل ة باألعمال التجارية والتي تحتاجها في أثناء عمل

 
     معدات األعمال الت ارية:3و 
 

 يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق هاا القسم ما يلي:
 
 سوف ندفع ما يصل إلى المبلغ المبي  في جدول المزايا م ابل ما يلي: 

خدددددالل رحلتدددددك. يرجدددددى الرجدددددوع إلدددددى جددددددول المزايدددددا  الم  دددددودة أو التال دددددة أو المسدددددروقة أو متضدددددررةالمعددددددات التجاريدددددة ال
للنظددددددر فددددددي الحددددددد األقصددددددى للمبلددددددغ. سددددددندفع م ابددددددل قطعددددددة مدددددد  المعدددددددات أو زوج أو مجموعددددددة منهددددددا )يرجددددددى الرجددددددوع 

 (.12'على الص حة ئالزوج  و الطقم أيضا إلى تعريف 
 

 األم ال في األعمال الت ارية:  فقداف- ب 3و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
( السدددددياحيةشددددديكات الأو  الن دددددودسدددددوف نددددددفع المبلدددددغ المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا لدددددد  ف ددددددان أو سدددددرقة أمدددددوال )بمعندددددى  

 )إذا كددددددان لحسددددددابك الخدددددداص( أو لددددددرب عملددددددك وكنددددددت تحددددددت ق بهددددددا أو كانددددددت مؤمنددددددة فددددددي الخزنددددددة أوالتجاريددددددة  كأعمالدددددد
 األمانات.

 
 الت ارية: ج استئ ار معدات األعمال 3و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

سدددددددوف نددددددددفع المبلدددددددغ المبدددددددي  فدددددددي جددددددددول المزايدددددددا لتغطيدددددددة تكددددددداليف اسدددددددتئجار المعددددددددات التجاريدددددددة إذا كاندددددددت المعددددددددات 
 التجارية التي تملكها أنت أو رب عملك قد:

 
 ساعة، أو  24تأخرت في الو ول أثناء رحلة دولية إلى الخارج لمدة أكثر م   .1
 خالل رحلتك. المتضررةأو  المسروقةأو  األشياء الم  ودة .2

 
عمدددددل التددددددي اسدددددتأجرتها. يجددددددب عليدددددك أن تحضددددددر لأنددددده يجددددددب االحت ددددداظ بإيصدددددداالت جميدددددع معدددددددات ا يرجـــــ  مالحظــــــة

للمعايندددددة. يجدددددب أيضدددددا ت دددددديم خطددددداب رسدددددمي مددددد  الناقدددددل يؤكدددددد مددددددة وسدددددبب   لـــــ  بلـــــد  قامتـــــكالتال دددددة  العمدددددلمعددددددات 
 التأخير.
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 المراعفة عن الح ادث الشخصية: المزايا د 3و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

إذا كنددددت طرفددددا فددددي حددددادث خددددالل  ألو دددديائك أو من ددددذي الو دددديةسددددوف ندددددفع المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا لددددك أو 
شددددهرا مدددد  تدددداريخ  12رحلتددددك الددددذي ينددددت  ف ددددط وبشددددكل مسددددت ل فددددي واحددددد أو أكثددددر مدددد  اإلجددددراءات التاليددددة فددددي غضددددون 

 الحادث:
 الوفاة. .1
العجدددددز الكلدددددي الدددددددائم )بمعندددددى العجددددددز الدددددذي يمنعددددددك مددددد  العمددددددل فدددددي أي وتي ددددددة التدددددي كنددددددت مدددددؤهال تددددددأهيال  .2

شدددددهرا مددددد  تددددداريخ وقدددددوع الحدددددادث، ولددددد  تتحسددددد  بعدددددد نهايدددددة تلدددددك  12ة مناسدددددبا لل يدددددام بهدددددا والدددددذي يسدددددتمر لمدددددد
 ، برأي المستشار الطبي لدينا(12ال األشهر 

ف ددددددان كامدددددل ألحدددددد األطدددددراف )ويعندددددي ف ددددددان دائدددددم عددددد  طريدددددق ال صدددددل الجسددددددي فدددددي أو أعلدددددى المعصدددددم أو  .3
 ساقًا أو قدمًا.الكاحل أو ف دان كامل الستعمال أحد األطراف( ويعني الطرف ذراعًا أو يدًا أو 

ف ددددددان البصدددددر فدددددي إحدددددد  أو كدددددال العيندددددي  )ويعندددددي ال  ددددددان الددددددائم لعدددددي  أو لجدددددزء أساسدددددي مددددد  العدددددي  يدددددؤثر  .4
أو أقدددددل علدددددى م يدددددا   3/60علدددددى البصدددددر( ويعندددددي الجدددددزء األساسدددددي أن درجدددددة اإلبصدددددار بعدددددد الحدددددادث هدددددي 
علدددددى م يدددددا  سدددددنيلي   3/60سدددددنيلي  بعدددددد التصدددددحيل بواسدددددطة النظدددددارات أو العدسدددددات الال ددددد ة. )عندددددد درجدددددة 

 .قدماً  60أقدام يجب أن تتم ر يته على بعد  3أي شي يمك  ر يته على بعد 
 

ــة: حدددددثًا م اجئددددًا وغيددددر متوقددددع وغيددددر اعتيددددادي ومحددددددًا وخارجيددددًا يحدددددث فددددي وقددددت محدددددد هددددو الحددددادث  يرجــــ  المالحظــ
 .وال ينت  ع  علة أو س م أو آفة  خالل رحلتك

 
برنــــامج وثيقتــــك حددددادث شخصدددي واحددددد لكددددل شدددخص مددددؤم  لددده خددددالل فتددددرة التدددأمي  المبينددددة فددددي  بدددددلسدددن وم ف ددددط بددددفع 

 .التأمي ية
 

سدددديتم تطبيددددق المزيددددة المخ ضددددة. يرجددددى الرجددددوع إلددددى جدددددول المزايددددا لمعرفددددة عامددددًا  16فددددي حددددال كددددان عمددددرك أقددددل مدددد  
 .كامل الت ا يل

 
 :ما يلي د-3-و  ال يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق الفقرة

 
 وفاتك أو إعاقتك. مما يؤدي إلىخالل رحلتك  ساءتطور أو  مر أي مطالبة تنشأ ع  علة أو س م أو 

 
 د: 3نصائح المطالبات للقسم و 

 .لطلب النصل 6111 509 4 971+يرجى االتصال بإدارة المطالبات على الرقم 
 

   تغطية الزفاف4و
 

ــة:  نرجدددددو االنتبددددداه إلدددددى أن ال  دددددرات التاليدددددة ال تطبدددددق إال إذا كندددددت قدددددد دفعدددددت قسدددددط التدددددأمي  المناسدددددب لتغطيدددددة مالحظـــ
 الوثي ة.ن  ات الزفاف وهذا ما هو مبي  في جدول 
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 الحفل: مالبس-   4و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

، واألحذيددددة وملح اتهددددا بمددددا فددددي ذلددددك تكل دددددة بدددددالتسددددوف ندددددفع المبلددددغ المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا للمالبددددس، وال سددددتان، 
التدددددي ف ددددددت أو  ح دددددل الزفدددددافل شدددددرا هاهدددددا أو تدددددم تصددددد يف الشدددددعر والزهدددددور التدددددي دفعدددددت مبدددددالغ ماليدددددة م ابلو الماكيددددداج، 

 قيمة المالبس وقت ف دانها أو تل ها أو سرقتها  ، وست در الدفعة بحسبالرحلةأتل ت أو تم سرقتها خالل 
 

  ب هدايا الزفاف:4و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

المبلددددددغ الموضددددددل فددددددي جدددددددول المزايددددددا لهدددددددايا الزفدددددداف التددددددي ف دددددددت، تضددددددررت أو  لهددددددم سددددددوف ندددددددفع للددددددزوجي  المددددددؤم 
 .رحلتكسرقت أو دمرت خالل 

 
  ج خ اتم الزفاف4و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

سددددددوف ندددددددفع المبلددددددغ المبددددددي  فددددددي جدددددددول المزايددددددا للعددددددرو  والعددددددريس م ابددددددل خددددددواتم الزفدددددداف التددددددي ف دددددددت، تضددددددررت أو 
 سندفعه م ابل الخاتم الواحد في جدول المزايا.الذي . يظهر الحد األقصى للمبلغ رحلتكخالل  أتل تسرقت أو 

 
  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

ضددددل فددددي جدددددول المزايددددا الخدددداص بهدددددايا الزفدددداف التددددي ف دددددت، تضددددررت أو سددددوف ندددددفع للددددزوجي  المددددؤمني  المبلددددغ المو 
 خالل رحلتك. أتل تسرقت أو 

 
   ب ج ما يلي: 4ال يشمل  طاؤك التأمي ي بم جق الفقرة و 

 .حادث ولكل خ  م من  كما هو مبي  في جدول المزايا لكل التحملمبلغ  .1
 إذا تركت الممتلكات دون مراقبة في مكان عام. .2

 24مطالبددددة بددددالتعوي  عدددد  ف دددددان أو سددددرقة الممتلكددددات التددددي ال يبلددددغ عنهددددا للشددددرطة فددددي غضددددون أي  .1
 ساعة م  اكتشاف ذلك والتي ال تحصل على ت رير شرطة مكتوب.

إلددددددى شددددددركة  م يددددددتم ت ددددددديمهاأي مطالبددددددة بددددددالتعوي  عدددددد  ف دددددددان أو سددددددرقة أو تلددددددف الممتلكددددددات التددددددي لدددددد .2
عة مددددد  اكتشددددداف ذلدددددك والتدددددي لدددددم تحصدددددل علدددددى سدددددا 24الطيدددددران أو الن دددددل ذات الصدددددلة فدددددي غضدددددون 

ت ريددددر مكتددددوب. فددددي حالددددة شددددركات الطيددددران، تكددددون هندددداك حاجددددة إلددددى وجددددود ت ريددددر مخال ددددة الممتلكددددات. 
مباشدددددددرة بعدددددددد مغدددددددادرة  كفدددددددي حدددددددال الحظدددددددت ال  ددددددددان أو السدددددددرقة أو األضدددددددرار التدددددددي لح دددددددت ممتلكاتددددددد
ل الكاملدددددددة للحدددددددادث فدددددددي المطدددددددار، يجدددددددب عليدددددددك التوا دددددددل كتابيدددددددا مدددددددع شدددددددركة الطيدددددددران مدددددددع الت ا دددددددي
 غضون سبعة أيام م  مغادرة المطار والحصول على ت رير مكتوب م  قبلهم.
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المطالبدددددات التدددددي لدددددم تدددددتمك  مددددد  إرفاقهدددددا بإيصددددداالت أو أيدددددة إثباتدددددات مع ولدددددة أخدددددر  لألغدددددرا  التدددددي  .3
 تطالب بتعويضها.

 الخسائر الناجمة ع  تسرب م  األغرا  الموجودة في أمتعتك. .4
 

 تس يل الفيدي    –التص ير الف ت  رافي  – د 4و 
 

  طاؤك التأمي ي:  يشملما 
 

إن التكددددداليف اإلضدددددافية المع ولدددددة المتكبددددددة خدددددالل عمليدددددة إعدددددادة طباعدددددة / نسدددددخ أو إعدددددادة الت دددددا  الصدددددور/ تسدددددجيالت 
 ال يديو سواء في تاريخ الحق خالل الرحلة أو في أي مكان آخر في حال:

تسددددجيل ال يددددديو فددددي يدددددوم ل أوعدددددم تمكدددد  المصددددور الددددذي تددددم حجددددزه أو تعيينددددده اللت ددددا  الصددددور  .1
الو دددددول إلدددددى مكدددددان الزفددددداف نتيجدددددة إ دددددابة جسددددددية بسدددددبب حدددددادث أو مدددددر  أو  مددددد زفافدددددك 

 مشاكل الموا الت غير متوقعة أو التي ال يمك  تجنبها؛ أو  
 

المصددددددور فددددددي يددددددوم الزفدددددداف أو تسددددددجيالت ال يددددددديو التددددددي الت طهددددددا  أو الصددددددورف دددددددان فددددددي حددددددال  .2
الزفددددداف وكندددددت ال تدددددزال  موعدددددديدددددوم مددددد   14سدددددرقتها أو تل هدددددا خدددددالل تدددددم ضدددددرر أو عرضدددددها للت

 في رحلتك ومؤمنًا بموجب وثي ة التأمي  هذه. 
 

 4-المطالبات الخاصة بالفقرات و اثبات
 جدول وثي ة التأمي  .1
 بال  الشرطة. – الممتلكاتأو سرقة  ف دان .2
تددددددذاكر الطيددددددران  – عدددددددم انتظددددددام الممتلكدددددداتت ريددددددر  –أو سددددددرقة أو ضددددددرر بواسددددددطة الخطددددددو  الجويددددددة  ف دددددددان .3

 وبطاقات فحص األمتعة. 
 إثبات قيمة وملكية األمالك.  .4

 الظروف.  حسبًا آخر لدعم مطالبتكم اثباتيلي: قد نطلب منكم  يرجى مالحظة ما
 

 في حال   ال  الم ال ال  و: التغطية-5و 
 

فددددددي حدددددال  دددددادف وقدددددت شددددددرائك هدددددذا التدددددأمي  التزامدددددك بالسدددددد ر علدددددى رحلتدددددك خددددددالل  –مشدددددتريات الرحلدددددة الواحددددددة 
ــ و قددددد تددددودي إلددددى  التددددي لظروفبددددا علددددى علددددمأيددددام ال ادمددددة وكنددددت  7السددددبعة  ــال ال ــ ــال  الم ــ الددددذي سيتسددددبب    ــ

مباشدددددرة بعرقلدددددة خططدددددك فدددددي السددددد ر )مثدددددل الثدددددوران البركددددداني(، يدددددتم عنددددددها تخ دددددي  المبدددددالغ المدددددذكورة فدددددي جددددددول 
   %75المزايا بنسبة  

 
فددددي حددددال  ددددادف وقددددت شددددرائك هددددذا التددددأمي  أو لحظددددة حجددددزك  –مشددددتريات الرحلددددة المتعددددددة خددددالل السددددنة الواحدددددة 

 علدددددى علدددددمأيدددددام ال ادمدددددة وكندددددت  7السددددد ر علدددددى رحلتدددددك خدددددالل السدددددبعة  عليدددددكوكدددددان يجدددددب  -أبعددددددأيهمدددددا  -للرحلدددددة
ــ و قددددد تددددودي إلددددى التددددي لظروف بددددا ــال ال ــ ــال  الم ــ الددددذي سيتسددددبب مباشددددرة بعرقلددددة خططددددك فددددي السدددد ر )مثددددل    ــ

 . %75الثوران البركاني(، يتم عندها تخ ي  المبالغ المذكورة في جدول المزايا بنسبة 
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 اإللغاء: –  -5-و
 ن وم بسداد المبلغ المذكور في جدول المزايا م ابل اآلتي:سوف 

 الس ر واإلقامة التي قمت أو واف ت على تسديدها بموجب الع د؛   ن  ات .1
 قمت أو واف ت على تسديدها بموجب ع د؛ تكاليف النزهات والرحالت والنشاطات التي  .2
 تكل ة التأشيرات التي قمت بتسديدها؛ .3

 
ــ و سدددداعة نتيجددددة حدددددوث  24فددددي حددددال تددددم تددددأخير مغادرتددددك لمدددددة تتجدددداوز  ــال ال ــ ــال  الم ــ وأ ددددبل مدددد  المع ددددول    ــ

 . رحلتكإلغاء  لك والضروري 
 
 اإللافية في حال ت قفك في نقطة المغادرة:  ال فقات –ب -5-و
 

ــة مددددد   مـــــن رحلتـــــكفدددددي حدددددال تسدددددجيل و دددددولك قبدددددل المغدددددادرة فيمدددددا يتعلدددددق بدددددالجزء الخدددددارجي  وتدددددم تدددددأخير بلـــــد اإلقامـــ
ــك  ــ و سدددداعة نتيجددددة  24لمدددددة تتجدددداوز مغادرتــ ــال ال ــ ــدوث   ــــال  الم ــ ، سددددوف نسدددددد لددددك المبلددددغ الددددوارد ذكددددره فددددي حــ

 تي:جدول المزايا م ابل التكاليف المع ولة اإلضافية وغير المتوقعة الخا ة باآل
 السك  .1
ــدإيجدددداد ترتيبددددات سدددد ر بديلددددة للعددددودة إلددددى  .2 أو الو ددددول إلددددى الن طددددة النهائيددددة للمغددددادرة الدوليددددة  األ  البلــ

 في حال كانت رحلتك متصلة )تبديل الطيارة( داخل بلد اإلقامة. 
 الطعام والشراب .3
 مشتريات الطوارئ الضرورية .4

 
 فيها متوق ًا في انتظار المغادرة.  تل ف  التي قد تتكبدها خالل األربع وعشري  ساعة التي

 
لدددددك ت دددددديم مطالبدددددة ي ـــــ ن سددددداعة،  24بعدددددد مدددددرور  رحلتـــــك علدددددىقدددددادر علدددددى المغدددددادرة ال تدددددزال غيدددددر  ك ـــــتفدددددي حدددددال 

 اإللغاء.  –أ -5-بموجب ال  رة و
 

، تب ددددى مددددؤهاًل علددددى ت ددددديم مطالبددددة اسددددتنادًا إلددددى الظددددروف التددددي الدددددخولفددددي حددددال عدددددم قدددددرتك علددددى تسددددجيل مالحظــــة: 
المطالبدددددددات لمناقشدددددددة الظدددددددروف والحصدددددددول علدددددددى اسدددددددتمارة . يرجدددددددى التوا دددددددل مدددددددع إدارة الددددددددخول منعتدددددددك مددددددد  تسدددددددجيل

 المطالبة ليتم أخذ مطالبتك بعي  االعتبار.
 

 التلالي  اإللافية لل ص ل  ل  وجهتك –ج -5-و
 

وال زلدددددت   ـــــال  الم ـــــال ال ـــــ و، نتيجددددة بلـــــد  قامتـــــك سدددداعة فدددددي  24فددددي حدددددال، بعددددد أن تدددددم تددددأخيرك لمددددددة تتجددددداوز 
، سددددن وم بددددددفع المبلدددددغ المبددددي  فدددددي جدددددول المزايدددددا م ابدددددل التكدددداليف اإلضدددددافية وغيدددددر رحلتـــــكمصددددممًا علدددددى الددددذهاب فدددددي 

 المتوقعة التي تتكبدها خالل إعادة ترتيب س رك إلى الخارج للو ول إلى وجهتك األساسية. 
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 دولية:  عب رفي حال ت قفك في نقطة اإللافية   ال فقات  –د-5-و
 

 24الدوليددددة لمدددددة تتجدددداوز  العبددددورفددددي حددددال تددددم تددددأخير ن طددددة سددددوف نسدددددد لددددك المبلددددغ الددددوارد ذكددددره فددددي جدددددول المزايددددا 
 م ابل التكاليف المع ولة اإلضافية وغير المتوقعة الخا ة باآلتي:   ال  الم ال ال  و ساعة نتيجة 

 السك  .1
 الس ر إلى ن طة مغادرة بديلة أو مكان إقامة بديل  .2
 ن إقامتك إلى ن طة المغادرة المعنية الس ر م  مكا .3
 الطعام والشراب .4
 مشتريات الطوارئ الضرورية .5

 
أيدددددام كحدددددد أقصدددددى خدددددالل ال تدددددرة التدددددي تكدددددون فيهدددددا متوق دددددًا فدددددي انتظدددددار ال يدددددام  5باإلضدددددافة إلدددددى مدددددا قدددددد تتكبدددددده لغايدددددة 

 ل فترة رحلتك.أيام كحد أقصى خال 5يرجى العلم أنه هناك تغطية الدولية.  العبوربالمغادرة عبر ن طة 
 

 لبلد األ : في حال ت قفك في رحلة ع دتك اإللافية   ال فقات  –ه-5-الفقرة و
 

لمددددة تتجدددداوز  البلـــد األ فدددي حدددال تدددم تدددأخير رحلددددة عودتدددك إلدددى سدددوف نسددددد لدددك المبلدددغ الدددوارد ذكدددره فددددي جددددول المزايدددا 
 م ابل التكاليف المع ولة اإلضافية وغير المتوقعة الخا ة باآلتي:   ال  الم ال ال  و ساعة نتيجة  24

 اإلقامة .1
 الس ر إلى ن طة مغادرة بديلة أو مكان إقامة بديل  .2
 الس ر م  مكان إقامتك إلى ن طة المغادرة المعنية  .3
 الطعام والشراب .4
 مشتريات الطوارئ الضرورية .5

 
مددددا قددددد تتكبددددده لغايددددة خمسددددة أيددددام كحددددد أقصددددى خددددالل ال تددددرة التددددي تكددددون فيهددددا متوق ددددًا فددددي انتظددددار ال يددددام بالمغددددادرة إلددددى 

 فترة أقصاها خمسة أيام لتغطيتك خالل المدة التي تستغرقها رحلتك. يوجد ه. يرجى المالحظة بأنبلد األم
 

 للسفر لل ص ل  ل  البلد األ :اإللافية   ال فقات  –و-5-و
ولددددم يكدددد     ــــال  الم ــــال ال ــــ و،سدددداعة نتيجددددة  24لمدددددة تتجدددداوز  البلــــد األ فددددي حددددال تددددم تددددأخير رحلتددددك للعددددودة إلددددى 

ــد األ  الناقدددددل الدددددذي حجدددددزت لديددددده رحلدددددة عودتدددددك إلدددددى  سددددداعة مددددد   72قدددددادرًا علدددددى إعدددددداد ترتيبدددددات لرحلتدددددك خدددددالل البلـــ
المبلدددددغ المدددددذكور بجددددددول المزايدددددا لتدددددوفير ، سدددددن وم بددددددفع وثي تدددددكالتددددداريخ األ دددددلي لعودتدددددك، وفدددددق المدددددذكور فدددددي جددددددول 

 . بلدك األ ترتيبات س ر بديلة إليصالك إلى 
 

ــا   ــك مالئمــ ــاف ذلــ ــ   ذا كــ ــة، ألنــ ــفر بديلــ ــات ســ ــأو ترتيبــ ــا  بــ ــل القيــ ــاعدة قبــ ــق المســ ــال بمكتــ ــك االتصــ ي ــــق عليــ
 است ادا   ل  الظروف، فإنهم سيق م ف بإجراء تلك الترتيبات لك  

 
بموجدددددب هدددددذه ال  دددددرة فدددددي حدددددال  ةالمدددددذكور  التغطيدددددة التأمينيدددددةفدددددي حدددددال تضدددددمنت رحلتدددددك وجهدددددات متعدددددددة، يدددددتم تطبيدددددق 

يجدددددب   ـــــال  الم ـــــال ال ـــــ و  سددددداعة نتيجدددددة  24تمددددت تأجيدددددل رحلتدددددك علدددددى ن طدددددة الو دددددول الداخليدددددة لمددددددة تتجددددداوز 
كددددددان ذلدددددك مالئمددددددًا اسددددددتنادًا إلددددددى عليدددددك االتصددددددال بمكتددددددب المسددددداعدة قبددددددل ال يددددددام بدددددأي ترتيبددددددات سدددددد ر بديلدددددة، ألندددددده إذا 
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 بلــــدك األ إلددددى  سدددديتم ارسددددالكفيمددددا إذا  سددددت رر ادارة المسدددداعدةالظددددروف، فددددإنهم سددددي ومون بددددإجراء تلددددك الترتيبددددات لددددك. 
 ترتيب رحلتك الداخلية استنادًا إلى الظروف.  إعادةأو 
 
 :تلالي   ماكن ركن السيارات اإللافية  –ن-5-و

سددددوف نسدددددد لددددك المبلددددغ الددددوارد ذكددددره فددددي جدددددول المزايددددا م ابددددل تكدددداليف أمدددداك  ركدددد  السدددديارات اإلضددددافية المتكبدددددة عنددددد 
   ال  الم ال ال  و ساعة نتيجة  24لمدة تتجاوز   ل  بلد اإلقامةتأخير رحلة عودتك 

 
 اإللافية لتربية اللالب والقط : الرس  -ح-5-و

ذكددددره فددددي جدددددول المزايددددا م ابددددل الرسددددوم اإلضددددافية لتربيددددة الكددددالب وال طددددط فددددي حددددال تددددم سددددوف نسدددددد لددددك المبلددددغ الددددوارد 
   ال  الم ال ال  و ساعة نتيجة  24لمدة تتجاوز  ل  بلد اإلقامة  تأخير رحلة عودتك

 
 )و( القسمالشرو  الخاصة المطبقة عل  

ــبيل ال  1 ــ  سـ ــدر، علـ ــن  و مصـ ــتردة مـ ــر المسـ ــالي   يـ ــدفع التلـ ــ  بـ ــ   فقـ ــ ف نقـ ــركة سـ ــال  ـ ــراف  و مثـ الطيـ
 الرحالت   اثبات

ــة  نفقــــات(  يــــة 5-)و القســــم  ال يغطــــي التــــأمين بم جــــق 2 مســــددة ب اســــطة  ــــركة الطيــــراف بم جــــق الالئحــ
261/2004 

ــة 3 ــ ف كافــ ــق  ف تلــ ــات  ي ــ ــرة  ال فقــ ــة مبا ــ ــدة ك تي ــ ــرورية ومتلبــ ــة ولــ ــافية معق لــ ــال إلاإللــ ــال  الم ــ  ــ
ال ــــ و  علــــ  ســــبيل المثــــال، فــــي حــــال ك ــــت تعــــيش بــــالقرب مــــن نقطــــة المغــــادرة، قــــد نعتبــــر بعــــ  اإلقامــــة 

 اإللافية  ير لرورية و ير معق لة في حال كانت ع دتك  ل  م زلك سهلة  
   قد نطلق م ك تقديم خطاب رسمي من ناقلك ي كد بم جب  سبق ومدة التأخير 4
 بمكتق المساعدة قبل القيا  بأو ترتيبات سفر للع دة  ل  بلدك األ     ي ق عليك االتصال 5

 
 المطالبة المطل ب من طرف ا لدعم المطالبة:  اثبات
ــكسددددوف نطلددددب  • ــاص بــ ــأمين الخــ ــة التــ ــدول وثيقــ باإلضددددافة إلددددى إثبددددات بخصددددوص خطددددط سدددد رك األ ددددلية  جــ

 )على سبيل المثال: إيصال التأكيد أو تذاكر الس ر(.
سدددددددوف نطلدددددددب إلغددددددداء اإليصددددددداالت أو الخطابدددددددات مددددددد  مشدددددددغل   ( 5و ذكورة بموجدددددددب ال  دددددددرة )للمطالبدددددددات المددددددد •

جولتددددددك أو مددددددزود السدددددد ر أو اإلقامددددددة والتددددددي تؤكددددددد بأنددددددك لددددددم تسددددددتخدم الخدددددددمات الخا ددددددة بهددددددم وسددددددواء كنددددددت 
 تستحق أية أموال مرتجعة منهم.

اإلضددددافية )علددددى سددددبيل المثددددال، إيصدددداالت الطعددددام والشددددراب وفددددواتير  الن  دددداتبكافددددة  اثبدددداتيجددددب عليددددك ت ددددديم  •
 ت ا يل اإلقامة اإلضافية وإيصاالت أماك  رك  السيارات اإلضافية(.

 إذا كان ذلك ضروريًا، قد نطلب منك ت ديم خطاب رسمي م  ناقلك يؤكد بموجبه سبب ومدة التأخير. •
 

 ًا آخر لدعم مطالبتكم استنادًا إلى الظروف. اثبات: قد نطلب منكم يلي يرج  مالحظة ما
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 قائمة الريالات وال شاطات  
 وفق الجدول أدناه، يكون ذلك وفق األسس التالية:  التغطية التأمينيةحيثما يتم ت ديم  

 إتباع توجيهات السالمة واستخدام معدات السالمة الالزمة حيثما أمك  ذلك. •
 عدم ال يام بالنشا  على أسا  مهني.  •

 
اسددددددددددم النشددددددددددا  )تعتبددددددددددر 
النشدددددددددددداطات الموسددددددددددددومة 
بعالمددددددددددددددة   رياضددددددددددددددات 

 شتوية(

النشددددددددددددددددا  
المغطدددددددددددى 

 بالتأمي 

الرياضددددددددددددددات  تغطيددددددددددددددة
الشدددددددددددددددددتوية )مغطددددددددددددددددداة 
بموجدددددددددددددددددددب الخطدددددددددددددددددددة 

فددددي حددددال دفددددع  العاديددددة
قسدددددددددددددددددددددط إضدددددددددددددددددددددافي. 
ومشدددددددددمولة دون قسدددددددددط 
إضدددددددافي فدددددددي الخطدددددددة 

 الشاملة(

النشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  
 المسدددددددددددددددددددددددددددددددددتثنى
بموجددددب الخطددددة 
 العاديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
)مغطددددددددددددددددى دون 
قسددددددددط إضددددددددافي 
فددددددددددددددي الخطددددددددددددددة 
 (.الشددددددددددددددددددددددددددددددددامل

ومغطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى 
بموجددددب الخطددددة 

إذا تدددددددم  العاديدددددددة
شدددددددددددددراء خيدددددددددددددار 
شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمول 
الرياضددددددددددددددددددددددددددددات 
الخطيددددددرة م ابددددددل 

 قسط إضافي(

 الشر  المطبق

الهبدددددددددددو  مددددددددددد  الجبدددددددددددال 
 بالحبل

يجدددددددددب أن تدددددددددتم مدددددددددع منظمدددددددددي    + 
 محترفي 

  +   سباق المغامرة
    + األيروبيكس  

    + التزل  في الهواء 
ركدددددددددوب الددددددددددراجات فدددددددددي 

 جبال األلب
  +  

فدددددددي  التغطيدددددددة التأمينيدددددددةتدددددددوفر ت   + رياضات الهواة 
حدددددال كاندددددت جدددددزء مددددد  مسددددداب ة 

 أو دورات غير محترفة
  +   كرة ال دم األمريكية
    + الصيد بالصنارة 
    + الرمي بالسهام
    + دورات الهجوم
    + تنس الريشة
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ركددددوب الرمدددد  المصددددنوع 
 م  الخيزران

+    

ركددددددددددددددددددددددددددوب ال ددددددددددددددددددددددددددارب 
المطدددددددددددددددددددداطي )قددددددددددددددددددددارب 

 الموزة(

+    

  +   ق ز ال اعدة
    + كرة ال اعدة )البيسبول( 

    + كرة السلة
يجدددددب ال يدددددام بهدددددا مدددددع منظمدددددي     + إعادة تمثيل المعارك

محتددددددددرفي . باسدددددددددتثناء اسدددددددددتخدام 
 الذخيرة الحية

    + ألعاب الشاط 
بيدددددداثلون )ثنائيددددددة الرمايددددددة 
وتدددددددددددددددددددددزل  المسدددددددددددددددددددددافات 

 البعيدة(

+    

  +    يد اللعبة الكبر  
بدددددددددددددددددددددددداأللواح التددددددددددددددددددددددددزل  

 الكبيرة 
 +   

ركدددددددددددددوب الرمددددددددددددد  فدددددددددددددي 
 المياه السوداء

  +  

ركدددددددددددددددددددددوب الددددددددددددددددددددددراجات 
 BMXالهوائية 

 –ألعددددددددددددددددددداب بهلوانيدددددددددددددددددددة 
 حواجز

  +  

اإلبحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار 
بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمزالج/ركوب 

 األمواج مع الريل

+    

  +   ركوب المزالج
التدددددددددددزل  بالجسدددددددددددد/التزل  

 على الموسي ى 
+    

الطيددددددددددددددددددددران بالجسددددددددددددددددددددد/ 
 الهوائيةطيران األن اق  

+    

  +   تسلق الصخور
    + البولينغ

    + كرات البولينغ
  +   المالكمة
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الغطدددددددددددس مدددددددددددع مراقبدددددددددددة 
التددددددددن س مدددددددد  ال  اعددددددددات 

 م( 30)لعمق 

+    

  +   التأرجل م  الجسور 
يجددددددب أن تكددددددون تحددددددت إشددددددراف    + المشي على الجسور

كامددددددددل مددددددددع اسددددددددتخدام معدددددددددات 
 السالمة الضرورية

ق ددددزات فددددي أي  3الحددددد األعلددددى    + البنجي ق ز 
 رحلة

    + ركوب الجمل
 –ركددددددوب الكنددددددو )النهددددددر 
 وليس المياه البيضاء(

+    

المشددددددددددددي فددددددددددددي الظددددددددددددل/ 
المشددددددددي تحددددددددت الشددددددددجر 

 العالي

+    

  +   التجديف في الجداول
  +   التجديف في الشالالت

تزحلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق 
 المنحدرات/التزحلق 

 +   

    + اإلبحار بالطواف
مرسدددددداة الكهددددددف/ مرسددددددداة 

 النهر
+    

الكهدددددددددددددددددوف/ اكتشددددددددددددددددداف 
 المغارات

  +  

األعمددددددددددددددددددال الخيريددددددددددددددددددة/ 
 أعمال الصيانة

باسدددددتثناء العمدددددل مدددددع الحيواندددددات    +
 البرية

إطددددددددددددالق النددددددددددددار علددددددددددددى 
 األقراص ال خارية

 ةتأمينيدددددددددد تغطيددددددددددةوجددددددددددد أي تال    +
 على المسؤولية الشخصية

  +   ال  ز م  الجرف 
)الداخلي(التسلق   +    

التسلق/تسددددددددددددلق الجبددددددددددددال 
متددددددددر  4.000)الرت دددددددداع 

باسددددددددددددددتخدام المرشدددددددددددددددي  
 والحبال(

  +  

  +   استكشاف السواحل
    + الكريكيت  
    + الكروكي 
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    + الرك  الري ي
   +  التزل  الري ي 

التجعيددددددددددددددددددددددددددد )لعبددددددددددددددددددددددددددة 
 اسكتلندية على الثل (

+    

بهددددددددا  المددددددددرخصعلددددددددى الطددددددددرق    + ركوب الدراجات
بدددددددددددددددون سددددددددددددددباقات أو ركددددددددددددددوب 

 دراجات على الجبال
 يجب أن تكون غير احترافية   + الرقص

    + لعبة السهام المريشة
 ددددددددددديد األسدددددددددددماك فدددددددددددي 

 المياه العمي ة
+    

اإلبحددددددددددددددددددددددار بددددددددددددددددددددددزوارق 
 التجديف 

 ضم  المياه الساحلية   +

الغطدددددددددددددددددددس )الغطدددددددددددددددددددس 
 المرت ع(

  +  

التددددددددددددددددددددددزل  باسددددددددددددددددددددددتخدام 
 الكالب 

+    

  +   سباق الدراجات )درا (
    + ركوب قوارب التني 

التدددددددزل / التزحلدددددددق علدددددددى 
 المنحدرات

 +   

ال يدددددادة فدددددي الدددددوادي/على 
 الكثبان الرملية

+    

تكدددددددون مدددددددع منظمدددددددي   أنيجدددددددب    + الرحلة على ال يلة
 رسميي 

  +   اختبارات التحمل 
  +   مساب ات ال روسية 

  +   الرحالت االستكشافية
    + الرك  على الهضاب
    + المشي على الهضاب

يجددددددب ارتددددددداء معدددددددات السددددددالمة    + المبارزة بالسيوف
 الالزمة

    +  يد األسماك
    + لعبة ضرب الكرة باليد

    + باإلسطول اإلبحار
الطيددددددران بصدددددد تك راكددددددب 
ال يددددفع أجدددر السددد ر فدددي 

+    
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الطدددددددددددددددائرة الخا دددددددددددددددة أو 
 الهيلكوبتر  

الطيددددددران بصدددددد تك طيددددددار 
أو طيددددددددار متدددددددددرب فدددددددددي 
طدددددددددددددددددددددائرة خا دددددددددددددددددددددة أو 

 هيلكوبتر

  +  

 ةالتأمينيدددددددد التغطيددددددددةيددددددددتم ت ددددددددديم    + كرة ال دم األمريكية
فددددددددي حدددددددددال كاندددددددددت جدددددددددزء مددددددددد  

 مساب ة غير احترافية
 ةالتأمينيدددددددد التغطيددددددددةيددددددددتم ت ددددددددديم    + كرة ال دم

فددددددددي حدددددددددال كاندددددددددت جدددددددددزء مددددددددد  
 مساب ة غير احترافية

  +   تسلق الجبال الحر 
   +  التزحلق الحر 

   +  التزل  على الجليد 
المشددددددددددي علددددددددددى الجليددددددددددد 
)لمسددددددددددافة تصددددددددددل إلدددددددددددى 

   متر( 4.000

 +   

علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال    + االنزالق 
 المسؤولية الشخصية

سدددددددددددددددددددددددباق السددددددددددددددددددددددديارات 
 الصغيرة

+    

    + الجولف 
  +   تسلق الممرات الضي ة

التددددددددأرجل فددددددددي الممددددددددرات 
الضددددددددي ة/ التددددددددأرجل فددددددددي 

 الوديان الضي ة

  +  

المشدددددددددي فدددددددددي الممددددددددددرات 
 الضي ة

  +  

بهدددددا مدددددع منظمدددددي  يجدددددب ال يدددددام    + الرحالت مع الغوريال
 رسميي 

شددددددددددددددددريطة أن تكدددددددددددددددددون غيدددددددددددددددددر    + الجمباز
 احترافية

    + كرة اليد
االندددددددددزالق المعلدددددددددق فددددددددددي 

 الهواء
  +  

  +   سباق ال ر 
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التدددددددزل  مددددددد  الهيلكدددددددوبتر 
  

 +   

 أمتار أو أكثر( 5) +   الغطس م  المرت عات
التنددددددددددددزه علددددددددددددى األقدددددددددددددام 
)لمسددددددددددددددافة اقددددددددددددددل مدددددددددددددد  

 متر( 4.000

+    

التددددددددأميني  التغطيددددددددةيددددددددتم ت ددددددددديم    + الهوكي 
فددددددددي حدددددددددال كاندددددددددت جدددددددددزء مددددددددد  

 مساب ة غير احترافية
ق دددددددددددددددز الخيدددددددددددددددل علدددددددددددددددى 

 الحواجز
  +  

  +   سباق الخيل
ركددددددددددوب الخيددددددددددل )لدددددددددديس 
البولددددددددددددددددددددددو، ال  ددددددددددددددددددددددز أو 

 الصيد(

يجدددددددب ارتدددددددداء خدددددددوذة متيندددددددة إن    +
 أمك  ذلك

ترفيهيدددددددددة يدددددددددتم ترتيدددددددددب جدددددددددوالت    + ركوب مناطيد الهواء 
بصددددددد تك راكدددددددب مددددددددفوع األجدددددددر 

 ف ط
الصدددددددددددديد علددددددددددددى تهددددددددددددر 
 الخيل

  +  

التددددددددأميني  التغطيددددددددةيددددددددتم ت ددددددددديم    + الرمي 
فددددددددي حدددددددددال كاندددددددددت جدددددددددزء مددددددددد  

 مساب ة غير احترافية
جددددوالت علددددى مددددزالج مددددع 

 الهسكي 
منظمدددددددددة وغيدددددددددر تنافسدددددددددية مدددددددددع   + 

سددددددددائق محلددددددددي مؤهددددددددل. يمكدددددددد  
للشدددددددددخص المدددددددددؤم  لددددددددده قيدددددددددادة 

توجيهدددددده الكدددددالب فدددددي حددددددال تدددددم 
 بواسطة السائق المحلي

سددددددددددددباق السددددددددددددرعة فددددددددددددي 
 المياه

  +  

يجددددددددددب أن تخضددددددددددع لسشدددددددددددراف   +  تسلق الجليد 
بصددددددددددددددددددورة كاملددددددددددددددددددة وينبغددددددددددددددددددي 
اسددددددددددددتخدام معددددددددددددددات السدددددددددددددالمة 

 الضرورية
   +  التجعيد على الجليد 
يجددددددب ال يددددددام بدددددده مددددددع منظمددددددي    +  الغطس في الجليد 

 محترفي 
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   +  هوكي الجليد 
علددددى الجليددددد فددددي التددددزل  
 الحلبة 

 +   

السدددددددددباق السدددددددددريع علدددددددددى 
 الجليد

  +  

 داخددددددددددل الجبددددددددددال تسددددددددددلق
  المغل ة الصاالت

+    

التدددددددددددددددزل  وفدددددددددددددددق خدددددددددددددددط 
 مست يم

+    

علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال    + ركوب ال وارب المائية
 المسؤولية الشخصية

ركدددددددددددددددددددددوب الددددددددددددددددددددددراجات 
 المائية

علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال    +
 المسؤولية الشخصية

علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال    + ركوب الزالجات المائية
 المسؤولية الشخصية

 –رياضدددددددددددددددددددددة العددددددددددددددددددددددو 
 الهرولة

+    

  +   المثاق ة )بالسيف(
  +   الجودو 
  +   الكاراتيه 

التجدددددددددددددددددديف بدددددددددددددددددال وارب 
 أنهار ف ط( 4)لدرجة 

علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال    +
 وما فوق  5الدرجة مياه  

  +   الكيندو 
سددددددددددددددباق العربددددددددددددددة مددددددددددددددع 

 الطائرة الورقية
علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال  +  

 المسؤولية الشخصية
التددددددددددددزل  مددددددددددددع الطددددددددددددائرة 

 الورقية 
علددددددى  ةوجددددددد تغطيددددددة تأمينيددددددتال   + 

 المسؤولية الشخصية
التزحلددددددددق بددددددددألواح الددددددددثل  

 مع الطائرة الورقية 
علددددددى  ةتأمينيددددددوجددددددد تغطيددددددة تال   + 

 المسؤولية الشخصية
التددددددددددددزل  مددددددددددددع الطددددددددددددائرة 

 الورقية )على البر(
علددددددى  ةوجددددددد تغطيددددددة تأمينيددددددتال  +  

 المسؤولية الشخصية
ركدددددددددددوب األمدددددددددددواج مدددددددددددع 
الطدددددددائرة الورقيدددددددة )علدددددددى 

 الماء(

علددددددى  ةوجددددددد تغطيددددددة تأمينيددددددتال    +
 المسؤولية الشخصية

التددددددددددددزل  فددددددددددددي الوديددددددددددددان 
 الضي ة

  +  

    + الكورف كرة  
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    + اللكرو  
   +  التزل  الري ي 

رياضدددددددددددددددة الزحافدددددددددددددددات / 
 الزالجة الجماعية

  +  

)علدددددددددى  العمدددددددددل اليددددددددددوي 
المسدددددددددددددددددتو  األرضدددددددددددددددددي 
الدددددددددددددددددددددذي ال يتضدددددددددددددددددددددم  

 (آالت

+    

    + سباق الماراثون 
  +   ال نون ال تالية

   +  التزل  بمزلجة واحدة 
  +   سباق الدراجات الري ي

  +   الدراجات الناريةسباق 
  +   سباق السيارات
  +   رالي السيارات

تسددددددددددددددددددددددددددددلق الجبددددددددددددددددددددددددددددال 
 بالدراجات )تنافسية(

  +  

يجدددددددددددددب ان تكدددددددددددددون الطرقدددددددددددددات    + تسلق الجبال )ترفيهية(
مألوفددددددددددددددة. وال يوجددددددددددددددد تغطيددددددددددددددة 
تأمينيددددددددة لسددددددددباق المنحدددددددددرات أو 
ركدددددددوب الددددددددراجات علدددددددى الطدددددددر 

 العمودية أو المنافسات(
  +   الجبال عود 

  +   تسلق الجبال
علددددددى  ةتأمينيدددددد تغطيددددددةوجددددددد تال    + سباق العربة في الطي 

 المسؤولية الشخصية
    + كرة الشبكة

التددددددددددددددزل  بعيدددددددددددددددًا عدددددددددددددد  
مسدددددارات التدددددزل  )ضدددددم  
توجيهدددددددات خ دددددددر التدددددددزل  

  المحلي( 

 +   

التزحلددددددددق بددددددددألواح الددددددددثل  
بعيددددددددددددًا عددددددددددد  مسدددددددددددارات 
التددددددددددددددددددددددددددزل  )ضددددددددددددددددددددددددددم  
توجيهدددددددات خ دددددددر التدددددددزل  

    المحلي( 

 +   

    + السباق الموجه
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  +   ركوب النعامة 
مسدددددددددددددددددددداب ات التحمددددددددددددددددددددل 

 الخارجية
  +  

البينتبدددددول )لعبددددددة الرمايددددددة 
باسدددددددددددددددتخدام خدددددددددددددددراطيش 

 االلوان( 

يجددددددب ارتددددددداء حمايددددددة للعينددددددي .    +
 ةتأمينيدددددددددددددددد تغطيددددددددددددددددةوجددددددددددددددددد تال 

 للمسؤولية الشخصية.
ال  ددددددددددددددددددددز بالباراشددددددددددددددددددددوت 

 )ثابت(
  +  

ال  ددددددددددددددددددددز بالباراشددددددددددددددددددددوت 
 )التندم(

  +  

الندددددددددددددددددددددددزول بالمظلدددددددددددددددددددددددة 
 الهوائية

  +  

 يجب أن تخضع لسشراف    + الطيران الشراعي
الهبدددددددددددددددددددو  بالحبدددددددددددددددددددال / 
اإلبحدددددار بالمظلددددددة )فددددددوق 

 البر(

  +  

الهبدددددددددددددددددددو  بالحبدددددددددددددددددددال / 
اإلبحدددددار بالمظلددددددة )فددددددوق 

 البحر(

+    

  +   الرماية بالمسد 
  +   البولو
ينبغددددددي ارتددددددداء خددددددوذة متينددددددة إن    +  الصغير ال ر ركوب  

 أمك 
    + البليارد

  +   اكتشاف المغارات
  +   سباق الزوارق اآللية

  +   رفع األث ال 
الرياضدددددددددددات االحترافيدددددددددددة 

 نوعهاأيًا كان 
  +  

  +   ركوب الكواد 
    + كرة المضرب
    + المضارب 

    + ركوب الطوافات 
    + التجوال 

  +   ال  ز العكسي 
يجددددددددب أن تكددددددددون وفددددددددق أسددددددددس    + التحكيم 

 هواة 
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ق دددددزات كأقصدددددى حدددددد فدددددي أي  3   + ق ز البنجي المعكو  
 واحدة رحلة

  +   الرماية بالبندقية 
الرنغددددددددددددددددددو / رياضددددددددددددددددددة 

 الدونتس
+    

المصددددددددارعة فددددددددي النهددددددددر 
 ري يددددددددددددددددددددر) (بددددددددددددددددددددال وارب

 (باجي 

  +  

ركدددددددددددددددددددددددددوب األنهدددددددددددددددددددددددددار 
فددددددددددي  لدددددددددديسباألنابيددددددددددب )

 المياه البيضاء(

+    

 –تسدددددددددددددددددلق الصدددددددددددددددددخور 
بددددون حبدددال -حدددر-فدددردي

 قدم 20الرت اع  

  +  

المصددددددددددددددددددددددارعة علددددددددددددددددددددددى 
 الصخور

  +  

  +   الروديو 
التددددددددددددددددددددددددددددحرج علدددددددددددددددددددددددددددى 
الثل /التددددددددددددددزل  بمزلجددددددددددددددة 

 عجالت

+    

  +   الهوكي بالعجالت
    + الراوندر )لعبة الكرة(

    + التجديف
فدددددددي  ةالتأمينيددددددد التغطيدددددددةتدددددددوفر ت   + الرجبي 

حدددددال كاندددددت جدددددزء مددددد  مسددددداب ة 
 غير احترافية

الددددددددددددددددرك  )لمسددددددددددددددددافات 
 غير طويلة(

+    

  +   الرك  مع الثيران
السدددددد اري )رحلددددددة قددددددنص( 

 )بدون مسدسات(
تكددددددددددددددددون منظمددددددددددددددددة يجددددددددددددددددب أن    +

 بواسطة مشغل جوالت مؤهل
السدددددد اري )رحلددددددة قددددددنص( 

 )مع مسدسات(
  +  

يجددددددددددددددددب أن تكددددددددددددددددون منظمددددددددددددددددة    + رحلة س اري في مركبة 
 بواسطة مشغل جوالت مؤهل

رحلددددددددددددة سدددددددددددد اري علددددددددددددى 
 األقدام

يجددددددددددددددددب أن تكددددددددددددددددون منظمددددددددددددددددة    +
 بواسطة مشغل جوالت مؤهل
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    + اإلبحار على مزالج
اإلبحدددددددددددددددددددار/ اإلبحدددددددددددددددددددار 
باليخدددددددت )داخدددددددل الميددددددداه 

 اإلقليمية(

+    

ركدددددددددوب المدددددددددزالج علدددددددددى 
 الرمل 

+    

التدددددددزل  /التزحلدددددددق علدددددددى 
 الكثبان الرملية

+    

الغدددددوص بال نددددداع وجهددددداز 
التدددددددددن س ورداء الغدددددددددوص 

متدددددددددر فدددددددددي  30)لعمدددددددددق 
حدددددددددال كندددددددددت مدددددددددؤهاًل أو 

 مع موجه(

+    

رياضدددددددددددددددددددددددة تجدددددددددددددددددددددددديف 
 ال وارب البحرية

+    

رياضدددددددددددددددددددددددة تجدددددددددددددددددددددددديف 
 الزوارق البحرية

+    

الغطدددددددددددس مدددددددددددع ال دددددددددددرش 
 )في ق ص(

+    

الرمايددددة )لدددديس فددددي لعبددددة 
 كبيرة(

+    

    + التزحلق بالمزالج
  +   الهياكل العظمية

بهلوانيدددددات التزحلدددددق/ فدددددي 
 الهواء 

  +  

التزحلددددددددددددددددددق باسددددددددددددددددددتخدام 
ركدددددددددددددددددوب الددددددددددددددددددراجات / 
ركدددددددوب الددددددددراجات علدددددددى 

 الثل  

 +   

التزحلدددددددددددددددددددق بالحدددددددددددددددددددذاء/ 
التدددددددددددددزل  علدددددددددددددى الدددددددددددددثل  

 بالحذاء 

 +   

  +   ال  ز التزلجي 
باسدددددددددددتثناء مسددددددددددداب ات االتحددددددددددداد   +  السباق التزلجي 

 الدولي للتزل 
   +  المشي التزلجي 
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األعمددددددال المثيددددددرة خددددددالل 
 التزل  

  +  

   +  جوالت خالل التزل  
 ةتأمينيدددددددددددددددد تغطيددددددددددددددددةوجددددددددددددددددد تال   +  الدوران التزلجي 

 الشخصيةللمسؤولية 
   +  التزل  

   +  التزل  خارج الحلبة 
  +   ال  ز بالمظالت

التددددددددزل  بالمزلجة/مركبددددددددة 
 الجليد 

 +   

التددددددددزل  بمركبددددددددة الجليددددددددد 
 كراكب

+    

رمايددددددددة الهدددددددددف بالعيددددددددار 
 الصغير

 ةتأمينيدددددددددددددددد تغطيددددددددددددددددةوجددددددددددددددددد تال    +
 للمسؤولية الشخصية

    + السنوكر 
رياضددددددددددددددددددددددة الغددددددددددددددددددددددوص 

)باسدددددددددددددتخدام السدددددددددددددطحي 
 أنبوب التن س(

+    

   +  التزحلق بألواح الثل  
التزحلددددددددق بددددددددألواح الددددددددثل  

 خارج الحلبة 
 +   

السددددددددددددددددددددوفتبول )الكددددددددددددددددددددرة 
 اللينة(

+    

  +   التسلق المن رد
التددددددددددزل  السددددددددددريع علددددددددددى 

 الجليد 
 +   

  +   سباق السيارات السريع
    + اإلسكواش/الراكيت

    + رقص الشارع
يجددددددددددددددددددددب ارتددددددددددددددددددددداء الخددددددددددددددددددددوذة    + هوكي الشارع

والبطانددددددددددددات. غيددددددددددددر مشددددددددددددمولة 
إذا كاندددددددددت  ةالتأمينيددددددددد التغطيدددددددددةب

 جزء م  مساب ة احترافية.
الركمجدددددددددددددددددددددة )ركدددددددددددددددددددددوب 

 األمواج(
+    

    + السباحة
    + السباحة مع الدالفي 
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السددددددددددددباحة مددددددددددددع سددددددددددددمك 
 الراي الالسع

يجددددب ال يددددام بددددذلك مددددع منظمددددي     
 محترفي 

هددددددددداربور المشدددددددددي علدددددددددى 
 بريدج سيدني

يجددددددددددب ان تخضددددددددددع لسشدددددددددددراف    +
الكامددددددددددددددل وأن يددددددددددددددتم اسددددددددددددددتخدام 

 معدات السالمة
    + تنس الطاولة
  +   التايكواندو

العمددددل فددددي طدددداقم السدددد   
 الطويلة

  +  

    + التنس
    + لعبة البولينغ العشرية

 علدددددددددددددددددددددددددددددددى التدددددددددددددددددددددددددددددددزل 
  المنحدرات

 +   

    + الترامبولي  ألعاب
الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرحالت 
الجماعية/المشدددددددي/ الندددددددزه 
الطويلددددددددة علددددددددى األقدددددددددام 

متدددددددددددر  4.000لمسدددددددددددافة 
دون الحاجددددددددددددددددددددة إلددددددددددددددددددددى 
الحبدددددددددددددددددددددددددددددددددال/البكرات او 

 معدات التسلق

+    

التريثلددددون )ثالثيددددة تشددددمل 
الدددددددددددددددددددددرك  والسدددددددددددددددددددددباق 

 وركوب الدراجات(

  +  

    + شد الحبل
    + ال ريسبي

  +   التسلق بالحبال
)الكدددددددددددددددددددددددرة  ال وليبدددددددددددددددددددددددول

 الطائرة(
+    

 ةتأمينيدددددددددددددددد تغطيددددددددددددددددةوجددددددددددددددددد تال    + التزل  على الماء
 للمسؤولية الشخصية

    + المشي
 يجب ارتداء حماية للعيني    + ألعاب الحرب
    + البولو المائي

التدددزل  علدددى المددداء بددددون 
 ق ز

+    
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التدددددزل  علددددددى المددددداء مددددددع 
 ال  ز

  +  

تجدددددددددديف ال دددددددددوارب فدددددددددي 
البيضددددددددددددددددددددددداء/ الميدددددددددددددددددددددداه 

الطوافدددددات )الدرجدددددة فدددددوق 
4) 

  +  

تجدددددددددديف ال دددددددددوارب فدددددددددي 
الميدددددددددددددددددددددداه البيضددددددددددددددددددددددداء/ 
الطوافدددددددددددددددددددددات )لغايدددددددددددددددددددددة 

 (3الدرجة 

+    

    + الركمجة مع الرياح
  +   المصارعة

 في المياه اإلقليمية   + ركوب اليخت
    + اليوغا

يجددددددددددب ان تخضددددددددددع لسشدددددددددددراف    + االنزالق بالحبل
اسددددددددددددددتخدام الكامددددددددددددددل وأن يددددددددددددددتم 

 معدات السالمة
    + ف اعة الكرة

 
 االلافيةاالصطدا  والمس ولية  ح ادث  الت انل عن تع ي 

 
التددددددي ت دددددع للمركبدددددة المددددددزودة بمحدددددرك والمسددددددتأجرة والتدددددي تتحملهدددددا خددددددالل رحلدددددة مغطدددددداة،  م ابددددددل الخسدددددائر سدددددوف نددددددفع

 م ابل الخسائر لغاية األقل م  بي : . سوف ندفعحادثبسبب  
 أو التحمل الخاص بأي تأمي  آخر؛ أو الزيادةمبلغ  .1
 الحد المبي  في جدول المزايا. .2

 
 المزايا اإللافية

 
 م ابل الرسوم التالية والتي تصبل مسؤواًل عنها خالل رحلة: سوف ندفع

 لليدددددوم الواحدددددد مدددددا ال يزيدددددد عددددد  سدددددعر اإليجدددددار اليدددددومي للمركبدددددة ذات المحدددددرك المسدددددتأجر، نددددددفع سدددددوف .1
تصددددليل  دون تجدددداوز الحددددد المبددددي  فددددي جدددددول المزايددددا لمدددددة الوثي ددددة؛ م ابددددل يخسددددارة االسددددتخدامي، أثندددداء

 رة؛المركبة ذات المحرك المستأج
أي رسددددددوم مع ولدددددددة ومتعدددددددارف عليهددددددا، دون تجددددددداوز الحدددددددد المبددددددي  فدددددددي جددددددددول المزايددددددا لمددددددددة الوثي دددددددة؛  .2

ــركة المركبدددددددة ذات المحدددددددرك المسدددددددتأجرة إلدددددددى أقدددددددرب وكيدددددددل تصدددددددليل معتمدددددددد تعينددددددده  م ابدددددددل قطدددددددر  ـــــ
 ؛التأجير

أي رسدددددددوم مع ولدددددددة ومتعدددددددارف عليهدددددددا لسزاحدددددددة، دون تجددددددداوز الحدددددددد المبدددددددي  فدددددددي جددددددددول المزايدددددددا لمددددددددة  .3
علدددددددى إعدددددددادة المركبدددددددة ذات  قدددددددادر غيدددددددر وكندددددددتالمستشددددددد ى بعدددددددد الحدددددددادث  دخلدددددددت فدددددددي حدددددددال الوثي دددددددة

 المحرك المستأجرة إلى أقرب موقع لشركة التأجير؛
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فدددددي أي رسدددددوم مع ولدددددة ومتعدددددارف عليهدددددا، دون تجددددداوز الحدددددد المبدددددي  فدددددي جددددددول المزايدددددا لمددددددة الوثي دددددة؛  .4
 ك المستأجرة؛ و/أوأق لت دون قصد على ن سك خارج المركبة ذات المحر  حال

، دون تجددددددداوز الحدددددددد المبدددددددي  فدددددددي جددددددددول المزايدددددددا لمددددددددة رسدددددددوم إداريدددددددة مع ولدددددددة ومتعدددددددارف عليهدددددددا أي .5
 إدارة أو التعامل مع مطالبتك. الوثي ة، لشركة التأجير م ابل

 
 و ج تكون مؤهلة ف ط في حال وقوع خسارة ضرر عرضي. التغطيات الم دمة بموجب المزايا اإلضافية أ و ب

 
  رو  التغطية

 ل  ندفع مبلغ التعوي  الذي يحق لك المطالبة به م  أي تأمي  آخر. .1
ن  ددددات فددددي حددددال تحملهددددا أو التنددددازل عنهددددا أو دفعهددددا مدددد  قبددددل شددددركة التددددأجير  لدددد  تدددددفع المطالبددددات م ابددددل  .2

 أو شركات تأمينها.
 ل  تدفع الن  ات التي تعو  م  قبل شركة التأمي  الخا ة برب عملك. .3
هدددددذه الوثي دددددة إال إذا تدددددأخرت عمليدددددة الددددددفع بصدددددورة  ال تترتدددددب فائددددددة علدددددى أي مبلدددددغ واجدددددب الددددددفع بموجدددددب .4

لددددددددعم  المطلوبدددددددةو/أو اإلثباتدددددددات األخدددددددر   نا لكافدددددددة المعلومدددددددات والمسدددددددتنداتغيدددددددر مع ولدددددددة بعدددددددد اسدددددددتالم
 المطالبة.

 
 االستث اءات الخاصة بالت انل عن تع ي  االصطدا  والمس ولية التلميلية 

 ل  نغطي أي خسارة:
 ال ت ع خالل مدة الوثي ة ورحلة مستأجرة مغطاة؛ .1
 منط ة هذه الوثي ة؛الناشئة ع  استخدام مركبة بمحرك مستأجرة خارج  .2
إال إذا كانددددددددت مغطدددددددداة بالمسددددددددؤولية  إ ددددددددابة بدنيددددددددة أو تضددددددددرر ملكيددددددددة فيمددددددددا يخددددددددص الغيددددددددر، الناشددددددددئة عدددددددد  .3

 التكميلية؛
 المركبة ذات المحرك المستأجرة؛ بسبب االستهالك وانخ ا  قيمة .4
 ت ع ألي معدات غير مركبة بشكل ثابت في أو على المركبة ذات المحرك المستأجرة؛ .5
 لمحتوياتك الموجودة في المركبة ذات المحرك المستأجرة؛ت ع  .6
مدددددد  ب ددددددع أو أضددددددرار أخددددددر  ت ددددددع لتنجيددددددد أو سددددددجاد المركبددددددة ذات المحددددددرك المسددددددتأجرة، إال إذا كانددددددت ناجمددددددة  .7

 ع  خسارة مغطاة؛
 التي ت ع لنوع خاص م  المركبات ذات المحركات المستأجرة؛ .8
 المحرك المستأجرة؛الناجمة ع  االستخدام التجاري للمركبة ذات  .9

 أي ضرر يحصل للملكية المن ولة م  قبلك أو تحت عنايتك أو عهدتك أو سيطرتك؛ الناجمة ع  .10
غيددددر السددددائ ي  المرخصددددي  فددددي  الناجمددددة عدددد  تشددددغيل المركبددددة ذات المحددددرك المسددددتأجرة مدددد  قبددددل أي شددددخص .11

 ات اقية االستئجار؛
 ات اقية التأجير م  قبلك بخصو ها؛للمركبات ذات المحركات المستأجرة التي وقعت  .12
الناجمدددددددة عددددددد  قيادتدددددددك تحدددددددت تدددددددأثير الكحدددددددول أو الع ددددددداقير غيدددددددر ال انونيدددددددة أو المخددددددددرات أو األدويدددددددة غيدددددددر  .13

 المو وفة م  قبل طبيب مؤهل؛
 الطبيب؛ لنصيحةالناجمة ع  قيادتك خالفًا  .14
 على نحو يخل بشرو  ات اقية التأجير؛ الناجمة ع  تشغيل المركبة ذات المحرك المستأجرة .15
 الناجمة ع  قيادتك دون امتالك رخصة قيادة سارية الم عول؛ .16
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 ؛للمركبة ذات المحرك المستأجرة بسوء الوقود .17
مددددد  الركددددداب فدددددي المركبدددددة ذات المحدددددرك  الناجمدددددة كليدددددًا أو جزئيدددددًا عددددد  ركدددددوب أكثدددددر مددددد  العددددددد المسدددددموح بددددده .18

 المستأجرة؛
 المستأجرة؛التي تحدث أثناء قطر المركبة ذات المحرك  .19
 تشغيل سيارات أو مركبات أخر  ال تكون مركبات ذات محركات مستأجرة؛   الناجمة ع  .20
الناجمدددددددة عددددددد  اسددددددددتخدام المركبدددددددة ذات المحدددددددرك المسددددددددتأجرة فدددددددي، أو فدددددددي التدددددددددريب علدددددددى، أو منافسددددددددات أو  .21

 سباقات أو مساب ات أو اختبارات سرعة؛
أو  أو خددددروج فعلددددي أو مزعددددوم إ ددددابة بدنيددددة أو ضددددرر ملكيددددات ندددداجم عدددد  تسددددريب أو تصددددريف الناجمددددة عدددد  .22

 لمواد ملوثة؛  محتمل
 ال يادة في شوارع عامة أو أي طرق غير ممهدة؛ أثناء التي تحدث .23
 ذات المحرك المستأجرة؛إلطارات المركبة  .24
أو تددددددروف مناخيددددددة أو جويددددددة أو الميدددددداه أو التلددددددف والبلددددددى أو التراجددددددع التدددددددريجي أو  كددددددوارث طبيعيددددددة، بسددددددبب .25

أو العيددددددب المتأ ددددددل أو الع دددددد  أو الحشددددددرات أو ال طريددددددات  عيددددددوب مصددددددنعية أو خلددددددل ميكددددددانيكي أو كهربددددددائي
 التنظيف أو التصليل؛ أو أو البكتيريا أو الصدأ أو أو الع   الجاف أو الرطب

 وي أو بيولوجي أو كيماوي.أو فيما يخص حدث نو   بسبب .26
 

 ال اجبات بعد وق   الخسارة:
 يجب عليك ما يلي:

سدددددداعة مدددددد  اكتشددددددافك لخسددددددارة مغطدددددداة للحصددددددول علددددددى اسددددددتمارة مطالبددددددة وتعليمددددددات  24خددددددالل  االتصددددددال بنددددددا -1
 حول ما ت وم به بعد الخسارة؛

 ساعة م  اكتشاف الخسارة؛ 24ت رير الشرطة خالل  ت ديم -2
 بالبح  في مركبتك ذات المحرك المستأجرة، إذا كانت ال تزال معك؛ لنا السماح -3
يددددددوم مدددددد  ت ددددددديم المطالبددددددة  15وتوقيددددددع وإعددددددادة نمددددددوذج المطالبددددددة إلينددددددا مددددددع المسددددددتندات التاليددددددة، خددددددالل  تعبئددددددة -4

 األ لية؛
 ت رير شرطة رسمي؛ و-أ
 التصليل الم در أو تصليل ال طع؛ و فاتورة-ب
 و التأجير األ لية؛ ات اقية-ج
المحددددرك  ذات-هدددددلمركبددددة مدددد  الجهددددة األماميددددة والخل يددددة لرخصددددة قيددددادة الشددددخص الددددذي كددددان ي ددددود ا  ددددورة-د

 المستأجرة المتعل ة بالحادث، إن وجد؛ 
 كافة المستندات األخر  ذات الصلة التي نطلب ت ديمها؛ ة-د

 عدم تسوية أو رف  أو الت او  أو المواف ة حول أي مطالبة دون إذن كتابي منا -5
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 19- ملحق ك فيد
 

. وهدددددذا يعندددددي 19-لحددددداالت المتعل دددددة بمدددددر  كوفيددددددتدددددم تعدددددديل هدددددذه الوثي دددددة الخا دددددة بتدددددأمي  السددددد ر لمعالجدددددة بعددددد  ا
حدددددددًثا  19-، تددددددم توسدددددديع التغطيددددددة لتشددددددمل الخسددددددائر التددددددي تحدددددددث بعددددددد أن أ ددددددبل كوفيدددددددمزايدددددداأندددددده بالنسددددددبة لددددددبع  ال

ا ومددددد  المتوقدددددع بشدددددكل  أن تدددددؤدي إلدددددى ت دددددديم مطالبدددددة )والتدددددي لدددددوال ذلدددددك، كدددددان يمكددددد  أن يدددددتم اسدددددتثنا ها  منط ددددديمعروفدددددً
ــك كمدددددا هدددددو موضدددددل فدددددي قسدددددم االسدددددتثناءات العامدددددة فدددددي (.  ويتنددددداول هدددددذا الملحدددددق مدددددا يدددددتم تغطيتددددده ومدددددا ال يدددددتم وثيقتـــ

 .19-تغطيته فيما يتعلق بمر  كوفيد
 

 :الرجاء االنتباه إلى االتي
 .وثيقتكجزءا م  يكون هذا الملحق مرف ا ويشكل  .1
يخضددددددع هددددددذا الملحددددددق لكافددددددة االحكددددددام والحدددددددود واالسددددددتثناءات الددددددواردة فددددددي الوثي ددددددة باسددددددتثناء مددددددا تددددددم تعديلدددددده  .2

أي مدددد  االحكددددام أو الحدددددود أو االسددددتثناءات الددددواردة  فدددديبشددددكل محدددددد بموجددددب هددددذا الملحددددق. فددددي حددددال وجددددود تعددددار  
 .ملحقفي الوثي ة مع هذا الملحق، تسود أحكام وشرو  هذا ال

معرفتهـــــا عـــــن وثيقتـــــك قبـــــل  عليـــــك األمـــــ ر الهامـــــة التـــــي ي ـــــقيرجددددى االنتبددددداه بشدددددكل خددددداص إلدددددى قسدددددم ي .3
 .ي وقسم يما هي األشياء غير المشمولة بتغطيتك التأمينيةي بالوثي ةاالستث اءات العامةي وقسم يكسفر 
لمعدددداني والت سدددديرات الددددواردة فدددددي يكددددون لكافددددة الم ددددردات المعرفددددة والت سددددديرات المشددددار إليهددددا فددددي الوثي ددددة ن دددددس ا .4

هدددددددذا الملحدددددددق. يكدددددددون للم دددددددردات الدددددددواردة بدددددددالخط العدددددددري  فدددددددي هدددددددذا الملحدددددددق المعددددددداني المحدددددددددة الدددددددواردة فدددددددي قسدددددددم 
 .في هذا الملحق أو الوثي ة التعريفات العامةئي
سدددددداعة مدددددد  و ددددددولك إلددددددى وجهتددددددك النهائيددددددة خددددددارج بلددددددد  120تنتهددددددي تغطيددددددة الددددددرحالت باتجدددددداه واحددددددد بعددددددد  .5

 ك.إقامت
 

 التعري ات العامة
 ددددددددحية أو حكوميددددددددة للحددددددددد مدددددددد  انتشددددددددار  هيئددددددددة الددددددددذي ت رضددددددددهيعنددددددددي ت ييددددددددد الحركددددددددة أو السدددددددد ر  الح ـــــــر الصــــــــحي
 األمرا  المعدية.

 19-تغطية ك فيد

الوثي دددددددددة وسدددددددددن وم بددددددددددفع مبلدددددددددغ يصدددددددددل إلدددددددددى المبلدددددددددغ المبدددددددددي  فدددددددددي الجددددددددددول أدنددددددددداه )أو فدددددددددي جددددددددددول هدددددددددذه تغطدددددددددي 
-مدددددددددر  كوفيددددددددددبالدددددددددوارد فدددددددددي وثي تدددددددددك حسدددددددددب االقتضددددددددداء( م ابدددددددددل المطالبدددددددددات المتعل دددددددددة بشدددددددددكل مباشدددددددددر  المزايدددددددددا

 .وثيقتكمع مراعاة االستثناءات الواردة أدناه والشرو  واالستثناءات الواردة في  ،19

  رو  واستث اءات التغطية مزاياال

الطارئدددددددددددددة  الطبيـــــــــــــةالن  دددددددددددددات 
ــد الطبــــــــــــي واإلجــــــــــــالء  ع ــــــــــ

 ارئ   الط

بلـــــــــد أثندددددددداء وجدددددددددودك خددددددددارج  19-إذا تددددددددم تشددددددددخيص إ ددددددددابتك بمددددددددر  كوفيددددددددد
ــك ــ دفع،  قامتـــــــ  مزايددددددددداالمبلدددددددددغ المبدددددددددي  فدددددددددي جددددددددددول ال مبلدددددددددغ يصدددددددددل إلدددددددددى ســـــــ

دوالر، وذلدددددددددددددك  250,000 الدددددددددددددوارد فدددددددددددددي وثي تدددددددددددددك علدددددددددددددى أال يتجددددددددددددداوز مبلدددددددددددددغ
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 خــــــــــالل رحلتــــــــــكم ابددددددددددل التكدددددددددداليف الطبيددددددددددة الضددددددددددرورية والمع ولددددددددددة المتكبدددددددددددة 
 .رحلتكخالل  19-بمر  كوفيد   صابتكنتيجة 

صدددددددددل إلدددددددددى بمبلدددددددددغ يمزايدددددددددا  الن  دددددددددات الطبيدددددددددة الطارئدددددددددة ودضدددددددددم  حدددددددددد تتدددددددددوفر
، إذا دوالر 250,000 وال تتجددددددددددددددداوز المبلدددددددددددددددغ المبدددددددددددددددي  فدددددددددددددددي جددددددددددددددددول المزايدددددددددددددددا

ــ غطي، رحلتـــــــــكخدددددددددالل  19-بمدددددددددر  كوفيدددددددددد  صـــــــــبت اإلجدددددددددالء تكددددددددداليف  ســـــــ
 ارئ إذا دعت الضرورة الطبية.و الط في حاالت

)بعدددددددددددددد حدددددددددددددرق  الرفددددددددددددداتتكل دددددددددددددة إعدددددددددددددادة جثماندددددددددددددك أو  المزايددددددددددددداتشدددددددددددددمل هدددددددددددددذه 
ــد  قامتـــــــكالجثمدددددددان( إلدددددددى  الموضدددددددل فدددددددي  التدددددددأمي  بمبلدددددددغ يصدددددددل إلدددددددى حدددددددد بلـــــ

 الوثي ة.

ــفركلدددددددد  نغطددددددددي أي خسددددددددائر بسددددددددبب  إرشددددددددادات الطبيددددددددب والممددددددددار   ضددددددددد ســــــ
أي مطالبددددددددددددة تنشددددددددددددأ بسددددددددددددبب تصددددددددددددرفك بطري ددددددددددددة  كمددددددددددددا لدددددددددددد  نغطددددددددددددي الطبددددددددددددي

)بمددددددددددا فددددددددددي ذلددددددددددك، علددددددددددى  الطبدددددددددديمخال ددددددددددة إلرشددددددددددادات الطبيددددددددددب أو الممددددددددددار  
-أعددددددددددرا  مددددددددددر  كوفيدددددددددددمددددددددددع وجددددددددددود سددددددددددبيل المثددددددددددال ال الحصددددددددددر، السدددددددددد ر 

19.) 

ــك ينددددددددوبأو أي شددددددددخص   نــــــــتفددددددددي جميددددددددع األحددددددددوال، يجددددددددب أن تتصددددددددل   ع ــــــ
 على ال ور. بالشركةب سم المساعدة الخاص 

ــا ــة  المزايــــــــ ــة الي ميــــــــ ال قديــــــــ
 للمستشف 

الموضددددددددددحة فددددددددددي الوثي ددددددددددة للمستشدددددددددد ى الن ديددددددددددة اليوميددددددددددة  المزايددددددددددا ال يددددددددددتم دفددددددددددع
 .19-مر  كوفيد بسبب رحلتكلمستش ى خالل ا عالج فيي  أل

، 19-لمعرفدددددددددددددددة ت ا ددددددددددددددديل الن  دددددددددددددددات الطبيدددددددددددددددة الطارئدددددددددددددددة الخا دددددددددددددددة بكوفيدددددددددددددددد
 االطالع على ما ورد أعاله.الرجاء 

الدددددددددوارد فدددددددددي  المزايددددددددداسدددددددددندفع مبلدددددددددغ يصدددددددددل إلدددددددددى المبلدددددددددغ المبدددددددددي  فدددددددددي جددددددددددول   لغاء الرحلة
هدددددددددا بموجدددددددددب ع دددددددددد وغيدددددددددر ثمن وثي تدددددددددك إذا كدددددددددان إلغددددددددداء رحلتدددددددددك والتدددددددددي دفعدددددددددت

ألحددددددددددد األسددددددددددباب ضددددددددددروريا وال م ددددددددددر مندددددددددده وذلددددددددددك أمددددددددددرًا  ابلددددددددددة لالسددددددددددترداد، ال
 :التالية

 19-بمددددددددر  كوفيددددددددد  قاربــــــــكأو أحددددددددد   نــــــــتتددددددددم تشددددددددخيص إ ددددددددابتك  .1
 قبل موعد مغادرة الرحلة المجدولة؛ أو

، إذا كنددددددددددت 19-مديددددددددددد العددددددددددام الدراسددددددددددي بسددددددددددبب مددددددددددر  كوفيدددددددددددم تتدددددددددد .2
ــت ــكأو أحدددددددد   نـــــ بددددددددوام كامدددددددل أو موتدددددددف أخدددددددر  اً يعمدددددددل معلمددددددد اقاربـــــ
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بدددددددددددوام كامددددددددددل أو طالددددددددددب فددددددددددي مدرسددددددددددة ابتدائيددددددددددة أو ثانويددددددددددة ويتعددددددددددي  
فددددددددددي أو بعددددددددددد  الددددددددددذي ي ددددددددددع الدراسددددددددددي الممدددددددددددد مالعدددددددددداعليددددددددددك إكمددددددددددال 

 .رحلتكموعد مغادرة 

ــةأي إلغددددددداء  نغطـــــــيلددددددد   المتعل دددددددة  ف دددددددط بسدددددددبب التحدددددددذيرات مددددددد  السددددددد ر للرحلـــــ
أو الهيئددددددددددددات الصددددددددددددحية أو  الصددددددددددددادرة عدددددددددددد  الحكومددددددددددددات الجائحددددددددددددةبالوبدددددددددددداء أو 

منظمدددددددددة الصدددددددددحة العالميدددددددددة أو مددددددددد  قبدددددددددل أو لصدددددددددالل البلدددددددددد المتجددددددددده إليهدددددددددا أو 
 البلد األم.

الح ـــــــر عدددددددد  إغدددددددالق الحدددددددددود أو نددددددددات  ف دددددددط  للرحلـــــــةأي إلغددددددداء  نغطـــــــيلددددددد  
ــحي أو لددددددددددددددوائل أو توجيهددددددددددددددات حكوميددددددددددددددة  تحددددددددددددددذيراتأو أي أوامددددددددددددددر أو  الصــــــــــــ

 .أخر  

رحلتدددددددك بسدددددددبب الن ددددددددور أو إذا قمددددددددت أندددددددت بإلغددددددداء  لرحلـــــــةاإلغددددددداء  نغطـــــــيلددددددد  
 الرعب م  الس ر أو تغيير رأيك أو الخوف م  الس ر.

لددددددددد  نغطدددددددددي إلغددددددددداء الرحلدددددددددة إذا قامدددددددددت شدددددددددركة الطيدددددددددران أو ال نددددددددددق أو مدددددددددزود 
خددددددددددمات السددددددددد ر بت دددددددددديم عدددددددددر  قسددددددددديمة أو ر ددددددددديد م ابدددددددددل قيمدددددددددة التدددددددددذكرة أو 

  إعادة حجز الرحلة م ابل استرداد أو التعوي  ع  قيمة اإللغاء.

ــفركلدددددددد  نغطددددددددي أي خسددددددددائر بسددددددددبب  إرشددددددددادات الطبيددددددددب والممددددددددار   ضددددددددد ســــــ
أي مطالبددددددددددددة تنشددددددددددددأ بسددددددددددددبب تصددددددددددددرفك بطري ددددددددددددة  كمددددددددددددا لدددددددددددد  نغطددددددددددددي الطبددددددددددددي

)بمددددددددددا فددددددددددي ذلددددددددددك، علددددددددددى  الطبدددددددددديمخال ددددددددددة إلرشددددددددددادات الطبيددددددددددب أو الممددددددددددار  
 (.19-سبيل المثال ال الحصر، الس ر بأعرا  مر  كوفيد

ــ دفع الرحلة قطع الددددددددوارد فددددددددي  المزايددددددددامبلددددددددغ يصددددددددل إلددددددددى المبلددددددددغ المبددددددددي  فددددددددي جدددددددددول  ســــــ
ضدددددددددروريًا وال م دددددددددر منددددددددده بسدددددددددبب تشدددددددددخيص  رحلتـــــــــك قطدددددددددعإذا كدددددددددان  وثيقتـــــــــك
ــتإ دددددددددابتك  ــكا ق  أحدددددددددد أو  نـــــــ أثنددددددددداء السددددددددد ر وتدددددددددود  19-بمدددددددددر  كوفيدددددددددد ربـــــــ

قبددددددددل الموعددددددددد المخطددددددددط لدددددددده. فددددددددي هددددددددذه الحالدددددددددة،   قامتـــــــــكالعددددددددودة إلددددددددى بلددددددددد 
 :ما يلي  سن وم بتغطية

 بددددددددددفع قمـــــــــتالمع ولدددددددددة والضدددددددددرورية والتدددددددددي  والسدددددددددك ن  دددددددددات السددددددددد ر  .1
 غير قابلة لالسترداد.التي تكون ها و ثمن

ن  ددددددددددات السدددددددددد ر اإلضددددددددددافية المع ولددددددددددة والضددددددددددرورية للعددددددددددودة إلددددددددددى بلددددددددددد  .2
 . قامتك
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 .المزايال  نغطي شركاء العمل في هذه 

الح ـــــــــر عددددددددد  إغددددددددالق الحدددددددددود أو النددددددددات  ف ددددددددط  لرحلـــــــــةا قطددددددددع نغطـــــــــيلدددددددد  
ــحي أو لددددددددددددددوائل أو توجيهددددددددددددددات حكوميددددددددددددددة  تحددددددددددددددذيراتأو أي أوامددددددددددددددر أو  الصــــــــــــ

 .أخر  

بمددددددددددا يخددددددددددالف إرشددددددددددادات الطبيددددددددددب  ســــــــــفركلدددددددددد  نغطددددددددددي أي خسددددددددددائر بسددددددددددبب 
أي مطالبدددددددددددة تنشدددددددددددأ بسدددددددددددبب تصدددددددددددرفك  كمدددددددددددا لددددددددددد  نغطدددددددددددي الطبددددددددددديوالممدددددددددددار  

)بمدددددددددا فدددددددددي ذلدددددددددك،  الطبددددددددديبطري دددددددددة مخال دددددددددة إلرشدددددددددادات الطبيدددددددددب أو الممدددددددددار  
 (.19-على سبيل المثال ال الحصر، الس ر بأعرا  مر  كوفيد

ــفر  ــأخير الســـ ــن تـــ ــدول عـــ والعـــ
 السفر

إذا فشدددددددلت فدددددددي  المزايدددددددامبلدددددددغ يصدددددددل إلدددددددى المبلدددددددغ المبدددددددي  فدددددددي جددددددددول  ســـــــ دفع
الطبدددددددددددددي فددددددددددددي المطدددددددددددددار  المسددددددددددددلأو  19-فحددددددددددددص كوفيددددددددددددددالحصددددددددددددول علدددددددددددددى 

م ابدددددددل أي تددددددأخير فدددددددي  لــــــن نــــــدفع. رحلتــــــك تدددددددركونتيجددددددة لددددددذلك تعدددددددي  عليددددددك 
 .الس ر بموجب هذا ال سم

دوالر  5,000سدددددددددددددددندفع ن  اتدددددددددددددددك الزائددددددددددددددددة المع ولدددددددددددددددة بمبلدددددددددددددددغ يصدددددددددددددددل إلدددددددددددددددى  استئ اف الرحلة
 تحصدددددددددددددل عليددددددددددددده م ابددددددددددددددل اسدددددددددددددترداد مدددددددددددددد  الم دددددددددددددرر أنأي مخصدددددددددددددومًا منددددددددددددده 

، مسدددددددددددددددددبً اوالمدفوعدددددددددددددددددة السددددددددددددددددد ر واإلقامدددددددددددددددددة غيدددددددددددددددددر المسدددددددددددددددددتخدمة  ترتيبدددددددددددددددددات
ة المحجددددددددددددوزة مسددددددددددددب ًا، إذا تددددددددددددم قطددددددددددددع  ددددددددددددليسدددددددددددد رك األ ترتيبدددددددددددداتكمال سددددددددددددتال

لخطددددددددددددر أنددددددددددددت أو أحددددددددددددد أقاربددددددددددددك  اعرضدددددددددددكرحلتدددددددددددك بعددددددددددددد المغددددددددددددادرة بسددددددددددددبب 
ح ـــــــــــــر لل الخضدددددددددددددوع ممدددددددددددددا ترتدددددددددددددب عليددددددددددددده 19-مدددددددددددددر  كوفيدددددددددددددداإل دددددددددددددابة ب

 .الصحي

م ابدددددددل الرسددددددددوم  المزايددددددداغ يصدددددددل إلدددددددى المبلدددددددغ المبددددددددي  فدددددددي جددددددددول سدددددددندفع مبلددددددد رعاية الحي انات األليفة
المستشدددددددددددددد ى بسددددددددددددددبب  تددددددددددددددم إدخالددددددددددددددك إلددددددددددددددىاالضددددددددددددددافية لتربيددددددددددددددة الكددددددددددددددالب إذا 

 .تكدي إلى تأخير عودأما  خالل رحلتك 19-اإل ابة بكوفيد

ــارج  ــحي خـــ ــر الصـــ ــدل الح ـــ بـــ
ــة  ــة الدولــــــــــــــ ــي حالــــــــــــــ فــــــــــــــ

التشـــــــــــــــــخي  باإلصـــــــــــــــــابة 
ــد ــا) 19-بك فيــــــــــــــــ  المزايــــــــــــــــ

 جديدة(

 متتاليدددددددددةيددددددددوم  14فددددددددي اليددددددددوم لكددددددددل شددددددددخص لغايددددددددة  دوالر 150سددددددددندفع مبلددددددددغ 
إيجابيدددددددددددة أثنددددددددددداء  19-مدددددددددددر  كوفيددددددددددددالخددددددددددداص ب ككاندددددددددددت نتيجدددددددددددة فحصددددددددددد إذا

ونتيجدددددددة لددددددددذلك تدددددددم وضدددددددعك بشدددددددكل غيدددددددر متوقددددددددع  وجدددددددودك خدددددددارج بلدددددددد إقامتدددددددك
 .امتكبلد  ق خارج  الح ر الصحي اإللزاميفي 

سدددددددددددندفع المبلدددددددددددغ المحددددددددددددد أعدددددددددددداله لتغطيدددددددددددة التكددددددددددداليف المع ولدددددددددددة والضددددددددددددرورية 
 .بالح ر الصحيلسقامة واإلعاشة أو الن  ات األخر  المتعل ة 
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ــعمحددددددددل ن  ددددددددات اإلقامددددددددة المغطدددددددداة بموجددددددددب  مزايدددددددداتحددددددددل هددددددددذه ال ــة قطــــــ  الرحلــــــ
 .رحلتكخالل  الح ر الصحيل ترة التي تكون فيها تحت ل

 الح ـــــــــــر الصـــــــــــحيفددددددددددي حددددددددددال كاندددددددددددت إجددددددددددراءات  مزايددددددددددداال تنطبددددددددددق هددددددددددذه ال
ــر الصـــــــــحيإلزاميدددددددددة للمسدددددددددافري  ال دددددددددادمي  أو توجدددددددددد أوامدددددددددر  ــة الح ـــــــ  بإلزاميـــــــ

 لجميع المسافري  م  بلد أو منط ة منشأ معينة.

ــرف  خدمات المساعدة ــائع طـــــ ــن بـــــ ــدة مـــــ ــات المتلبـــــ ــة ال فقـــــ ــتم تغطيـــــ ــام: ال يـــــ ــاء االنتبـــــ الرجـــــ
ــة باثالـــــــن كمـــــــا  ف رســـــــ   ايـــــــ   و جـــــــي اإلداريـــــــة   مقابـــــــللحالـــــــة الخاصـــــ

خطـــــــة التـــــــأمين هـــــــام فهـــــــي   يـــــــر المشـــــــم لة فـــــــيخـــــــدمات المســـــــاعدة 
ــة  ــا ال ثيقـــــــ ــ  ت فيـــــــ ــال  علـــــــ ــاء االطـــــــ ــة )الرجـــــــ ــل ال ثيقـــــــ ــئ لية حامـــــــ مســـــــ

 مساعدة(ال بخدمةللحص ل عل  تفاصيل االتصال 

صـــــــع د  لــــــــ  مـــــــن ال الم ـــــــع
ــ   و  ــبق الحمــــــ ــائرة بســــــ الطــــــ

 ألسباب طبية  خرى 

لمناقشدددددددددددة الخطدددددددددددوات والخيدددددددددددارات  موجدددددددددددوداً سددددددددددديكون موتدددددددددددف ايددددددددددده آي جدددددددددددي 
ــ قد  التاليددددددددة. إذا دعددددددددت الضددددددددرورة،  المسدددددددداعدة فددددددددي حجددددددددز موعددددددددد طبددددددددي، ســــــ

 الئ دددددددداً  تلـــــــ ف عندددددددددما   قامتـــــــك بلـــــــدالعدددددددودة إلدددددددى  تددددددددذكرةوحجدددددددز ال نددددددددق و/أو 
للسددددددددد ر. للحصددددددددددول علدددددددددى معلومددددددددددات االتصدددددددددال الرجدددددددددداء الرجدددددددددوع إلددددددددددى  طبيددددددددداً 
 .  وثيقتك

 لــــــــ   مــــــــن الــــــــدخ ل الم ــــــــع
بســـــــــبق الحمـــــــــ   و  الدولـــــــــة

 ألسباب طبية  خرى 

حجددددددددددددز ال ندددددددددددددق و/أو أو  /فددددددددددددي حجددددددددددددز موعددددددددددددد طبددددددددددددي، وسدددددددددددن دم المسدددددددددددداعدة 
طبيدددددددددددًا للسددددددددددد ر.  الئ ددددددددددداً  تلـــــــــــ ف عنددددددددددددما   قامتـــــــــــك بلددددددددددددرحلددددددددددة العدددددددددددودة إلدددددددددددى 

 .وثيقتكصال الرجاء الرجوع إلى للحصول على معلومات االت

الشــــــــــع ر بــــــــــالمرز  ث ــــــــــاء 
ــا  ) للحصدددددددددددول الســـــــــــفر دوليـــــــــ

 عليــــــــك، يجددددددددب المزايدددددددداعلددددددددى 
االتصدددددددددددددال ب سدددددددددددددم المسددددددددددددداعدة 

 (على ال ور بالشركة

لمناقشدددددددددة الخيدددددددددارات المتاحدددددددددة لدددددددددك.  موجدددددددددوداً سددددددددديكون موتدددددددددف ايددددددددده آي جدددددددددي 
المسددددددددداعدة فدددددددددي حجدددددددددز موعدددددددددد طبدددددددددي، وحجدددددددددز ســـــــــ قد  إذا دعدددددددددت الضدددددددددرورة، 

ــدالعددددددددودة إلددددددددى  تددددددددذكرةال ندددددددددق و/أو  ــك بلــــــ ــ ف عندددددددددما   قامتــــــ طبيددددددددًا  الئ دددددددداً  تلــــــ
للسددددددددددددد ر. للحصددددددددددددددول علدددددددددددددى معلومددددددددددددددات االتصددددددددددددددال الرجددددددددددددداء الرجددددددددددددددوع إلددددددددددددددى 

 .وثيقتك
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