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    النفقات الطبية الطارئة :

ا.ا.    يبلغ احلد االعلى اخلاص بكل شخص مؤمن عليه90,000 د.ك
ا.ب.    عالج األسنان الطارئ: 600 ديناًرا كويتًيا

ا.ج.    التحويل الطيب  إىل املستشفى: 300 ديناًرا كوييًت
ا.د.    تكاليف املرافق إلعادة  جثة املؤمن عليه بالتذكرة السياحيه

ا.هـ.    الدفن أو إحراق اجلثة باخلارج أو إعادتها إىل الكويت: 4,000 د.ك
ا.و.    السفر الطارئ ألحد أفراد األسرة لاللتحاق / البقاء معك: 1,250 د.ك

ا.ز.    إقامة فندقية طارئة للمرافق : 500 ديناًرا كويتًيا

القسم األول:

      عوائق السفر
2.ا.  اإللغاء والقصر

          يبلغ احلد االعلى اخلاص لكل شخص مؤمن عليه 1,750 ديناًرا كويتًيا

2.ب. االلغاء والتأخير
          تأخر الرحلة ) القادمة / املغادره ( 60 ديناًرا كويتًيا

القسم الثاني:

  
     احلوادث الشخصية

          يبلغ احلد االعلى اخلاص بكل شخص مؤمن عليه: 5,000 دينار كوييت 
          مبا يف ذلك:

          الوفاة )18-65 سنه(: 5,000 دينار كوييت
         خسارة أو فقدان استخدام طرف واحد أو أكثر: 5,000 دينار كوييت

         فقدان النظر يف عني واحدة / كال العينني: 5,000 دينار كوييت
         فقدان السمع و/أو النطق: 5,000 دينار كوييت

         العجز الكلي الدائم: 5,000 دينار كوييت
         االعتداء اإلجرامي: 5,000 دينار كوييت

         املزايا يف حالة الوفاة والعجز واالعتداء اإلجرامي 
         )أقل من 18 إىل أكثر من 65 عاًما( 500 ديناًرا كويتًيا

القسم الثالث:

       تأخراألمتعة الشخصية: احلد االعلى: 850 دينارًا كويتًيا

          احلد األعلى ألي قطعة / زوج / جمموعة او طقم : 85 ديناًرا كويتًيا

القسم الرابع: 

النفقات الطبية الطارئة :
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5.ا.  فقدان األمتعة : احلد االعلى  850 دينارًا كويتًيا

          احلد األعلى ألي قطعة  / زوج  / جمموعة أو طقم : 85 د.ك
5.ب. فقدان مال: احلد االعلى 100 دينار كويتي

          - فقدان نقود ألقل من 16سنة : 30 ديناًرا كويتًيا           
          - فقدان جواز السفر : 60 د.ك

القسم اخلامس:

      املسؤولية املدنية:
األصلي  عليه  للمؤمن  الدفاع(  تكاليف  ذلك  يف  )مبا  القانونية  املسؤولية       
للغري  البدنية  اإلصابة  و/أو  الغري  ملمتلكات  العرضي  الضرر  أو  اخلسارة  ضد         

          أثناء الرحلة.
          احلد االقصى لكل شخص: 250,000 دينار كوييت

القسم السادس:

 
       املساعدة القانونية

               املصروفات املالية اليت أنفقت على اإلجراءات القانونية نتجية حادث بسبب  مسؤولية 
          الغري )مسئولية دفاع فقط(

          احلد االقصى لكل شخص: 5,000 دينار كوييت

القسم السابع:

 
       مقدم سند كفالة:

تعٍد  أو  انتهاك  نتيجة  احلجز  من  املؤقت  اإلفراج  لضمان  كفالة  سند  تكلفة       

 

          غري مقصود
          احلد األقصى لكل شخص: 5,000 دينار كوييت

القسم الثامن:
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الـتـعريـفـات
ألغراض خاصة بهذه الشهادة ، تسري التعريفات التالية ما مل يتطلب سياق النص خالف ذلك:

يعين اى حدث مفاجئ أو عرضي وحاالت العنف اليت قد يتعرض هلا الشخص املؤمن عليه 
خالل الرحلة، وذلك خالف أية إصابات ذاتية متعمدة.

حــــــــادث

االستعانة  تتم  اليت  الطبية  املساعدة  شركة  وتعين  املساندة،  اخلدمات  تأمني  شركة  أو 
خبدماتها من قبل شركة التأمني من أجل تقديم مساعدة طبية لألشخاص املؤمن عليهم. 
وترد بيانات االتصال اخلاصة بشركة املساعدة الطبية يف قسم »أحكام وإجراءات املطالبة« 

من هذه الوثيقة.

شركة خدمات
املساعدة الطبية

هذه  ختضع  العامل.  حول  املوجودة  الطبية  املساعدة  شركة  ملراكز  التابع  الطبيب  يعين 
القائمة للتغيري وفق ما تراه شركة التأمني مناسًبا.

طبيب شركة خدمات 
املساعدة الطبية

تعين احلقائب واملالبس واألمتعة الشخصية واألشياء الثمينة واملتعلقات األخرى اخلاصة 
بالشخص املؤمن عليه أو اليت يكون مسؤواًل عنها، واليت يصطحبها أو يستخدمها أو يرتديها 
خالل الرحلة أو اليت حيصل عليها خالل الرحلة. األمتعة تتضمن األموال الشخصية وجواز 

السفر.

أمـــتــعــة

اليت  التأمينية-  التغطية  تشملها  اليت  الرحلة  عليه -خالل  املؤمن  الشخص  أمتعة  تعين 
أصبحت حتت عناية وحفظ وسيطرة اخلطوط اجلوية / الناقل لألغراض املنقولة واليت 

ليست حتت العناية املباشرة للشخص  املؤمن له .

األمتعة التي مت
قبولها للسفر

تعين األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاًما. األطــفــال

يعين أحد أفراد عائلة املؤمن عليه من الدرجة األوىل أو والديه أو إخوانه / أخواته. قريب من الدرجة األولى

تعين الدولة اليت تعترب الوطن الدائم للشخص املؤمن عليه أو لديه إقامة بها حسب ما هو 
مبني يف جواز سفره.

بـلد اإلقـامـة

فرتة  أثناء  تتم  أو حبرًا  جوًا  الكويت  خارج  رحلة  لكل  األوىل  يوًما   90 أو   30 مدة  تعين 
التأمني. وتعترب الرحلة قد بدأت مبجرد مغادرة الشخص املؤمن عليه من وطنه، كما تنتهي 
مبجرد عودته إىل الوطن أو مبرور ستني يوًما من تاريخ املغادرة ؛ أيهما أقل. هذا واذا 
مرض املؤمن له خالل الستني يوما االوىل من التغطية فإن فرته العالج التى سيتم تغطيتها 

هى 30 يوم فقط وسيستبعد اى مرض او مطالبة للثالثني يوم االخرى

الرحلة الـمشمولة 
بالتغطية التأمينية

يعين الفقدان الدائم ألحد األطراف مبا يف ذلك الفقدان الدائم الستخدام ذلك الطرف 
أو فقدان أحد العينني / كال العينني مبا يف ذلك فقدان النظر التام أو القابل للشفاء يف 
تلك العني / العينني والناجتة عن اإلصابة البدنية اليت حتدث خالل 12 شهًرا من تاريخ 

احلادثة.

الــبــتــــر
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تعين أية مؤسسة تفي باملتطلبات التالية: )1( حيازة ترخيص كمستشفى، إذا كان الرتخيص 
مطلوًبا يف البلد أو منطقة االختصاص احلكومي و)2( تعمل بشكل أساسي الستقبال ورعاية 
ومعاجلة املرضى أو املصابني كمرضى بالعياده الداخليه و)3( تقدم خدمات متريض على 
مدار الساعة بواسطة ممرضات مسجالت أو خرجيات و)4( وجود طبيب أو أكثر طوال 
و)6(  الكربى  العمليات اجلراحية  وإجراء  للتشخيص  مرافق منظمة  توفري  و)5(  الوقت 
ليست عيادة أو بيت متريض أو راحة أو نقاهة أو منشأة مماثلة وليست –إال يف حاالت 
أجهزة  بها  يوجد  و)7(  املخدرات  أو  الكحولية  املشروبات  مدمين  لعاجل  مكاًنا  عرضية- 

أشعة سينية ومرافق غرف عمليات جراحية.

الـمـستشفى

يعين أي تدهور صحي مفاجئ و/أو غري متوقع يتم تشخيصه من قبل جهة طبية خمتصة، 
ويظهر ألول مرة خالل رحلة املؤمن عليه.

الـــــمـــرض

يعين الزوجة أو الزوج أو البنت أو االبن، ويتضمن »األطفال« األطفال الطبيعيون أو أوالد 
الزوج أو الزوجة أو أطفال التبين القانونني الذين يعالون من قبل الشخص املؤمن عليه.

األقرباء املباشرون / 
املعالون

يعين أي شخص يقل عمره عن 75 عاًما وتسري عليه مزايا هذه الشهادة. الشخص املؤمن عليه

تعين كافة التكاليف املعقولة اليت يدفعها الشخص املؤمن عليه عند الضرورة خارج الكويت 
أو عالج  أخرى  تشخيصات  أو  عملية جراحية  أو  ملستشفى  وذلك  رحلة،  وجوده يف  أثناء 

موصوف من قبل طبيب عام مؤهل.

املصروفات الطبية

واالعتماد  الربيدية  واحلواالت  الصرف  وأوامر  النقدية  واألوراق  املعدنية  العمالت  يعين 
املستندي وتذاكر السفر وبطاقات االئتمان وقسائم البنزين والقسائم األخرى.

الــــــمـــال

يعين العجز – خبالف فقدان طرف أو عني - الذي مينع الشخص املؤمن عليه من مزاولة 
أية مهنة ملدة 12 شهًرا على األقل، ومن احملتمل أن متنع الشخص املؤمن عليه من مزاولة 

أية مهنة على اإلطالق بقية حياته.

العجز الكلي الدائم

يعين أي عيب أو عاهة أو حالة  يتلقى الشخص املؤمن عليه على إثرها عالًجا أو مشورة أو 
استشارة وقت احلصول على الوثيقة.

مــرض سـابـق

تـاريخ الـتجديد يعين الذكرى السنوية لتاريخ بدء العقد يف كل سنة.

يعين الشخص الذي يسافر مع املؤمن عليه وال ميكن لألخري السفر دونه. املرافق بالـسفر

تعين املركبة اليت ال يوجد بها راكب أو سائق. املركبات املتروكة دون
رقـابـة
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الــمـــزايــا

القسم األول: النفقات الطبية الطارئة

النفقات الطبية الطارئة ا. أ: 
نطاق التغطية 1. أ. 1: 

تقوم شركة التأمني بتعويض الشخص املؤمن له مبا يصل إىل مبلغ التأمني احملدد يف اجلدول، وذلك بالنسبة للنفقات     
الطبية الطارئة والنفقات الدوائية، مبا يف ذلك نفقات اإلسعاف، واليت تنتج عن مرضه أو إصابته خالل الرحلة    
املشمولة بالتأمني، وذلك شريطة أن يكون املرض أو اإلصابة خطري مبا يكفي لضمان العالج يف املستشفى أو العالج    

كمريض بالعيادة الداخلية يف املستشفى.   

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة( 1. أ. 2: 

يتعني على الشخص املؤمن عليه أو من ميثله إخطار شركة املساعدة الطبية يف أسرع وقت ممكن حبالة الطوارئ    
من أجل احلصول على املوافقة املسبقة لشركة التأمني واتباع توجيهاتها يف كافة األمور. وتسري التغطية التأمينية    

ملدة 30 يوًما من تاريخ حدوث املرض أو اإلصابة.  

االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة( 1. أ. 3: 

أول 25 ديناًرا كويتًيا من كل مطالبة وجلميع حاالت اخلسارة.   أ.  
النفقات اليت ميكن اسرتدادها من خالل أية شهادة تأمني أخرى أو برنامج تأمني وطين يكون الشخص املؤمن     ب. 

عليه مغطى مبوجبه.   
تلك  يزيد من  ما  للمرض، وهو  األول  الظهور  أو  تاريخ احلادثة  بعد 12 شهًرا من  يتم حتملها  اليت  النفقات     ج. 

النفقات.   
النفقات املتعلقة بالنظر.    د. 

املعاجلة الطبية، واليت ميكن من وجهة نظر الطبيب املتابع أو طبيب شركة التأمني اليت تقدم خدمات املساعدة     ه. 
الطبية أن يتم تأجيلها بشكل معقول حتى يعود الشخص املؤمن عليه إىل موطن إقامته.   

املعاجلة الطبية اليت مل يتم التأكيد على أنها ضرورية طبًيا من قبل الطبيب املتابع أو طبيب الشركات اليت تقدم    و. 

 

خدمات املساعدة الطبية.   
النفقات اليت مت حتملها داخل موطن إقامة الشخص املؤمن عليه.   ز. 

النفقات اليت مت حتملها واليت ال تعد بطبيعتها طبية، مثل املكاملات اهلاتفية والصحف وما إىل ذلك.   ح. 
تكلفة استمرار املداواة املنتظمة ألية حالة يتم اتباع نصيحة طبية أو عالج بشأنها وقت حجز الرحلة أو بدئها.   ط. 

تكلفة أية مداواة أو عملية جراحية غري طارئة مبا يف ذلك الفحوصات األولية غري ذات الصلة املباشرة مبرض     ي. 
أو إصابة الشخص املؤمن عليه الذي ذهب ألجله يف البداية إىل املستشفى.   

اجلراحة التجميلية.   ك. 
األدوية اليت يعلم املؤمن عليه أنه سوف حيتاجها أثناء الرحلة.   ل. 

تكلفة عالج االضطرابات العاطفية.   م. 
املداواة أو اخلدمات اليت يقدمها منتجع صحي أو بيت نقاهة أو متريض أو أي مركز إعادة تأهيل.   ن. 

أية مطالبات ناجتة عن أية حالة صحية للشخص املؤمن عليه كانت موضوع مطالبة مبوجب هذا التأمني خالل     س. 
رحلة سابقة.   

النفقات اليت متت بعد مدة 30 يوًما األوىل من تاريخ حدوث املرض أو اإلصابة.   ع. 



6/20

ب:  العناية الطارئة باألسنان
1.ب.1:  نطاق التغطية

تقوم شركة التأمني بتعويض الشخص املؤمن عليه مقابل نفقات العناية الطارئة باألسنان اليت مت حتملها بشكل    
معقول وضروري خالل الرحلة املغطاة بالتأمني ومبوجب موافقة مسبقة من قبل شركة التأمني، وذلك مبا يصل إىل    
 / فحوصات  أية  باستثناء  األمل  من  الفوري  التخلص  على  امليزة  هذه  وتقتصر  اجلدول.  يف  احملدد  التأمني  مبلغ    

إجراءات روتينية.  
الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة( 1.ب.2: 

 
يتعني على الشخص املؤمن عليه أو من ميثله إخطار شركة املساعدة الطبية يف أسرع وقت ممكن حبالة الطوارئ    
من أجل احلصول على املوافقة املسبقة لشركة التأمني واتباع توجيهاتها يف كافة األمور. وتسري التغطية التأمينية    

ملدة 30 يوًما من تاريخ حدوث املرض أو اإلصابة.  
االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة( 1.ب.3: 

خيضع هذا القسم لتحمل يبلغ 25 ديناًرا كويتًيا لكل وجلميع حاالت املطالبة.   أ. 
النفقات اليت ميكن اسرتدادها من خالل أية شهادة تأمني أخرى أو برنامج تأمني وطين يكون الشخص املؤمن     ب. 

عليه مغطى مبوجبه.   
املعاجلة الطبية، واليت ميكن من وجهة نظر الطبيب املتابع أو طبيب الشركات اليت تقدم خدمات املساعدة     ج. 

الطبية أن يتم تأجيلها بشكل معقول حتى يعود الشخص املؤمن عليه إىل موطن إقامته.   
املعاجلة الطبية اليت مل يتم التأكيد على أنها ضرورية طبًيا من قبل الطبيب املتابع أو طبيب الشركات اليت تقدم    د. 

 

خدمات املساعدة الطبية.   
النفقات اليت مت حتملها داخل موطن إقامة الشخص املؤمن عليه.   ه. 

النفقات اليت مت حتملها بعد مدة 30 يوًما األوىل من تاريخ حدوث املرض أو اإلصابة.   و. 

االنتقال الطبي الطارئ 1.ج: 
نطاق التغطية 1.ج.1: 

تقوم شركة التأمني - يف أعقاب حدوث مرض طارئ أو حادثة خالل الرحلة املشمولة بالتغطية التأمينية ومبوجب    
الشروط املبنية يف هذا الكتيب - برتتيب وحتمل نفقات انتقال الشخص املؤمن عليه إىل:  

أ.  مستشفى جمهزة بشكل متميز ملعاجلة احلالة )أو(  
ب.  أقرب مستشفى إىل موطن إقامة الشخص املؤمن عليه.  

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة( 1.ج.2: 
تسري  الطبية.  املساعدة  تقديم  شركة  قبل  من  مسبقة  موافقة  على  أو ممثله  عليه  املؤمن  الشخص  حصول     أ. 

التغطية التأمينية ملدة 30 يوًما من تاريخ حدوث املرض أو اإلصابة.   

نقل أشخاص آخرين مؤمن عليهم إلى أوطانهم 1.د:  
نطاق التغطية 1.د.1: 

تقوم شركة التأمني - يف حالة النقل الطيب الطارئ للشخص املؤمن عليه وبعد املوافقة املسبقة من خالل شركة    
تقديم املساعدة الطبية- بدفع النفقات اليت مت حتملها بشكل معقول أو ضروري خالل عملية النقل الفوري ألشخاص    

آخرين مؤمن عليهم بصحبة الشخص املريض املؤمن عليه شريطة أن:  
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تتحمل شركة التأمني مسؤولية الدفع فقط إذا كان األشخاص املصاحبون غري قادرين على العودة إىل وطنهم     أ. 
من خالل وسيلة النقل احملددة من البداية.   

يكون احلد األقصى اللتزام شركة التأمني هو تكلفة تذكرة الدرجة االقتصادية من خالل النقل اجلوي حمدد     ب. 
املوعد، منقوصا منه تكلفة تذكرة العودة إىل الوطن.   

يقوم الشخص املصاحب املؤمن عليه بإعادة التذكرة أو اسرتداد مثنها .   ج. 

إعادة اجلثة إلى الوطن 1.و:  
نطاق التغطية 1.و.1: 

تتحمل شركة التأمني – يف حالة وفاة الشخص املؤمن عليه وبعد احلصول على موافقة مسبقة من قبل شركة تقديم    
خدمات املساعدة الطبية- اإلجراءات الرمسية الالزمة حملًيا إضافة إىل الدفع الفوري لكافة التكاليف مبا يف ذلك   

 

نقل اجلثة إىل مكان الدفن يف بلد اإلقامة.  
كما ستقوم شركة التأمني أيًضا بدفع تكاليف فحص اجلثة – إن وجد - وتكاليف جتهيز اجلثمان والتابوت ) العادى   

 

بتلك الدوله وحبدود املعقول ( الالزم لنقل اجلثة، وذلك باستثناء نفقات الدفن.  

العودة مبكرًا بسبب قريب من الدرجة األولى 1.ز:  
نطاق التغطية 1.ز.1: 

تقوم شركة التأمني  - يف حالة مرض أو إصابةمفاجئة وغري متوقعة لقريب من الدرجة األوىل وبعد احلصول على    
يتم حتملها بشكل  اليت  التكاليف اإلضافية  الطبية- دفع  املساعدة  تقديم خدمات  موافقة مسبقة من قبل شركة    

معقول وضروري يف سبيل العودة إىل وطنه من أجل حضور اجلنازة، وذلك شريطة أن:  
حصول الشخص املؤمن عليه أو ممثله على موافقة مسبقة من قبل شركة تقديم املساعدة الطبية.   أ. 

العالج يف املستشفى ملدة 7 أيام كحد أدنى.   ب. 
. ال تعد اإلصابة أو املرض مربًرا أو مانًعا لإلعادة الفورية إىل الوطن. ج   

كما تــقوم شركة التأمـني بدفع الــميزة أعـاله يف حالة الـمرض أو اإلصابة الـمفـاجـئـة التـي تـؤدي إىل وفـاة الـشـخـص    
الــمــؤمن عليه.  

القسم الثاني - عقبات السفر

اإللغاء والقصر 2.أ: 
نطاق التغطية 2.أ.1: 

واإلقامة  السفر  نفقات  املستخدم من  يتعلق باجلزء غري  املؤمن عليه فيما  الشخص  بتعويض  التأمني  تقوم شركة    
مسبقة الدفع إضافة إىل الرسوم األخرى مسبقة الدفع، وذلك كما هو وارد يف الرحلة املشمولة بالتأمني واليت يتم    

حتملها بشكل مباشر أو ضروري بسبب إلغاء أو قصر أو إعادة إعداد أي جزء من الرحلة األصلية نتيجة:   
أو الرفيق  التأمينية للشخص املؤمن عليه  أو املوت خالل وقت التغطية  اإلصابة أو املرض اخلطري أو احلجز   .1   
املسافر معه أو أي شخص كان املؤمن عليه ذاهًبا للبقاء معه أو أحد أقربائه من الدرجة األوىل يف بلد اإلقامة    

 

أو أحد أقربائه من الدرجة األوىل يف أي مكان آخر يف العامل أو الشخص املخطوب له أو صديق عمله املقرب يف     
بلد اإلقامة.   

طلب الشخص املؤمن عليه أو رفيقه املسافر للمثول أمام هيئة احمللفني أو للشهادة يف احملكمة.  .2  
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ذوي  األشخاص  على  التأمينية  التغطية  هذه  تسري  ال  اإلشعاع.  إىل  زوجته  أو  عليه  املؤمن  الشخص  تعرض   .3   
األعمال احلره.   

إىل  الشرطة  و/أو حتتاج  فيضان  أو  أو عاصفة  بسبب حريق  كبري  بشكل  عليه  املؤمن  الشخص  منزل  تضرر   .4   
التحدث معه بسبب تعرض منزله أو مكان عمله للسرقة.   

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة( 2.أ.2: 
 

أ.  يتعني على الشخص املؤمن عليه احلصول على شهادة طبية من الطبيب العام وموافقة مسبقة من الشركة اليت    
تقدم خدمات مساعدة طبية تأكيًدا على ضرورة العودة إىل الوطن يف حال توجب قصر الرحلة ألسباب طبية.   

ب.  يف حالة إلغاء الشخص املؤمن عليه للرحلة بسبب وضعه الصحي، يتعني عليه احلصول على شهادة طبية من    
الطبيب العام تؤكد على أن هذه احلالة منعته بشكل ضروري ومعقول من السفر.   

ج.  يقوم الشخص املؤمن عليه فوًرا بإخطار وكيل السفر أو منظم الرحلة أو موفر النقل / اإلقامة يف حالة اإللغاء   

 

/ القصر. ويف حالة عجز الشخص املؤمن عليه عن القيام بذلك، تقتصر مسؤولية شركة التأمني على رسوم     
اإللغاء اليت كان سيتم دفعها إذا مل حيدث هذا العجز.   

االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة( 2.أ.3:  
 

أي إلغاء أو قصر أو إعادة تنظيم رحلة حمجوزة مقابل نصيحة طبية تتضمن املطالبات الناجتة عن عجز املؤمن     أ. 
عليه عن االلتزام بالشروط الصحية املهمة.   

أية مطالبة تنشأ بشكل مباشر أو غري مباشر بسبب لوائح أو قوانني حكومية أو تأخري أو تعديل يف خمطط الرحلة     ب. 
أو العجز عن تقديم أي جزء من الرحلة من قبل مقدم أي خدمة مبا يشكل جزًءا من الرحلة مبا يف ذلك وكيل    

 

السفر أو منظم الرحلة الذي قام حبجز الرحلة.   
العجز عن احلصول على مستندات السفر الالزمة مبا يف ذلك تأشرية السفر أو جواز السفر.   ج. 

قصر  أو  إلغاء  يف  تتسبب  أن  يتوقع  واليت  الرحلة،  حجز  أثناء  عليه  املؤمن  الشخص  لدى  املعروفة  الظروف     د. 
الرحلة.   

النفقات اليت يتم حتملها واليت يتم اسرتدادها من أي مصدر آخر مبا يف ذلك سياسات التأمني األخرى.   ه. 
رسم مغادرة املطار.    و. 

أول 15 ديناًرا كويتًيا )التحمل( لكل وجلميع املطالبات اخلاصة بكل شخص مؤمن عليه.   ز. 

إلغاء و تأخير السفر 2.ب:  
نطاق التغطية 2.ب.1: 

تقوم شركة التأمني بتعويض الشخص املؤمن عليه مبيزة نقدية مبا يتفق مع الفقرة الفرعية ) أ (  أدناه يف حالة الغاء أو    
العطل  أو  السيئ  الطقس  أو  عمل صناعي  بسبب  12 ساعة  من  ألكثر  البحرية  السفينة  أو  الرحلة  مغادرة  تأخري    

امليكانيكي أو اضطراب الطائرة أو السفينة البحرية أو هبوط الطائرة بسبب عيب ميكانيكي أو هيكلي.  
مبلغ 15 ديناًرا كويتًيا ألول 12 ساعة كاملة تأخري و15 ديناًرا كويتًيا لكل 8 ساعات كاملة تأخري بعد ذلك وصواًل     أ. 

إىل احلد األقصى املبني يف امللحق اخلاص بالشهادة.   

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة( 2.ب.2: 

يتم حساب فرتة التأخري من وقت املغادرة احملدد للرحلة اجلوية أو البحرية واملبني يف خمطط الرحلة.   أ. 
جيب أن يقوم الشخص املؤمن عليه بالتسجيل وفق خمطط الرحلة املقدم إليه من قبل منظم الرحلة أو الناقل،     ب. 
كما جيب عليه احلصول على تأكيد كتابي من اخلطوط اجلوية أو خط الشحن أو وكالئهم مبا يشري إىل سبب     

التأخر ومدته.   
حيق للشخص املؤمن عليه املطالبة مبوجب الفقرة الفرعية 2.ب.1 )أ( أو 2.ب.1 )ب( وليس كليهما.   ج. 
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االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة( 2.ب.3: 
 

أية مطالبة ناشئة عن:  
عجز الشخص املؤمن عليه عن االلتزام بشروط وأحكام عقد وكيل السفر أو منظم الرحلة أو موفر النقل.   أ. 

اإلضراب أو العمل الصناعي أو تأخر التحكم يف املرور اجلوي احلالي أو املعلن للجمهور يف تاريخ سريان هذه     ب. 
الشهادة.   

ج.  السحب من اخلدمة )مؤقتًا أو خالف ذلك( لطائرة أو سفينة بناًء على توصية هيئة الطريان املدني أو أية جهة   

 

مماثلة يف أي بلد.   
إنسحاب شركة النقل من اخلدمة بداعي اإلفالس أو اإلعسار د.   

القسم الثالث – احلوادث الشخصية

نطاق التغطية  : 1.3

تقوم شركة التأمني بدفع مبلغ التأمني هلذا القسم حسبما هو مبني يف ملحق الشهادة وذلك إذا ُأصيب الشخص   

 

املؤمن عليه خالل الرحلة نتيجة حادث ناتج بشكل فردي أو مستقل عن أي سبب آخر خالل 12 شهًرا ميالدًيا من    
تاريخ احلادث، والذي يؤدي إىل معاناة الشخص املؤمن عليه نتيجة :  

الوفاة أو  .1  
البرت أو  .2  

العجز الكلي الدائم أو  .3  
الفقدان الدائم غري القابل للشفاء للنظر يف عني واحدة أو كليهما.  .4  
االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة(  : 2.3

ال يتم دفع املزايا املرتتبة على هذا القسم من هذه الشهادة ألي شخص مؤمن عليه، إذا كانت مرتتبة على حادثة    
واحدة حتت أكثر من واحدة من امليزات من 1 إىل 4 الواردة يف نطاق التغطية.  

القسم الرابع - األمتعة الشخصية املتأخرة

نطاق التغطية  : 1.4
يف حالة حرمان املؤمن عليه بشكل مؤقت من أمتعته اليت مت قبوهلا للسفر خالل الرحلة املشمولة بالتأمني ملدة تزيد    
على 12 ساعة، تقوم شركة التأمني –وفق مبلغ التأمني احملدد يف ملحق هذه الشهادة- بتعويض الشخص املؤمن عليه    

حيال تأخر األمتعة لشراء األغراض الضرورية وامللحة حسبما حيتاج الشخص املؤمن عليه.  

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة(  : 2.4
يتعني على الشخص املؤمن عليه احلصول على تأكيد كتابي رمسى من قبل الناقل أو وكالئه حول أسباب التأخري     أ- 

قبل الشروع يف املطالبة مبوجب هذا القسم من الشهادة.   
سوف يتم خصم املطالبات اليت يتم تسويتها مبوجب هذا القسم من التسوية النهائية للمطالبة إذا ثبت أن     ب- 

األغراض قد ُفقدت متاًما وسوف يتم دفعها مبوجب ميزة األمتعة املفقودة حتت القسم اخلامس.   

االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة(   4.3

املطالبات غري املصحوبة بتقرير الناقل.   أ- 
النفقات اليت يتم حتملها واليت يتم اسرتدادها من أي مصدر آخر مبا يف ذلك وثائق التأمني األخرى.   ب- 

التأخر الناتج عن حتريات اجلمارك أو اجلهات املشابهة. ج-    
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 القسم اخلامس- فقدان األمتعه / نقود

نطاق تغطية  5.أ : 

يف حالة تعرض الشخص املؤمن عليه لفقدان أو تلف عرضي لألمتعة خالل الرحلة املشمولة بالتأمني، تقوم شركة    
التأمني بتعويض الشخص املؤمن عليه بشأن هذه اخلسارة أو التلف ولغاية مبلغ التأمني احملدد يف ملحق الشهادة    

ووفق احلدود الفرعية املبينة أدناه:  

حدود األمتعة الشخصية:  

احلد األعلى : 850 ديناًرا كويتًيا  
مبا يف ذلك : أي قطعه واحده / زوج / جمموعة قطع : 85 ديناًرا كويتًيا  

حدود تغطية فقدان املال 5.ب : 

يف حالة تعرض الشخص املؤمن عليه حلادث ادى اىل فقدان أو تلف للمال خالل الرحلة املشمولة بالتأمني، تقوم    
ملحق  التأمني احملدد يف  مبلغ  ولغاية  التلف  أو  بشأن هذه اخلسارة  عليه  املؤمن  الشخص  بتعويض  التأمني  شركة    

الشهادة ووفق احلدود املبينة أدناه:  

حدود خسارة االموال :  
100 دينار كوييت مبوجب التفصيل أدناه   

30 ديناًرا كويتًيا لألطفال أقل من 16 عاًما  
60 ديناًرا كويتًيا لفقدان جواز السفر   

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة( 5.ج : 

يف حالة فقدان األمتعة أو سرقتها أو تلفها أثناء كونها يف رعاية اخلطوط اجلوية أو الناقل الداخلى أو الفندق،     أ- 
يقوم الشخص املؤمن عليه بإخطارهم كتابًيا بتفاصيل الفقد أو السرقة أو الضرر إىل جانب احلصول على تأكيد    

 

كتابي منهم.    
يف حالة فقدان أي من األغراض الشخصية أو سرقتها أو تلفها أثناء وجودها حتت رعاية اخلطوط اجلوية، يتعني     ب- 

على الشخص املؤمن عليه القيام مبا يلي:   
احلصول على تقرير فقدان أمتعة  .1   

الواردة يف شروطها اخلاصة  إطار احلدود  باملطالبة إىل اخلطوط اجلوية يف  كتابي رمسي  إعطاء إخطار   .2    
باحلمولة واالحتفاظ بنسخة منها.    

االحتفاظ بكافة تذاكر وبطاقات السفر لتقدميها يف حالة عمل مطالبة مبوجب الشهادة.  .3   
االحتفاظ بإيصاالت األغراض املفقودة أو املسروقة أو التالفة.  .4   

يف حالة فقدان أمتعة أو تعرضها للسرقة أو التلف خالل كونها خارج رعاية الناقل اجلوي / البحري أو متعهدو     ج- 
النقل أو الفندق، فيجب إخطار الشرطة احمللية على الفور )يف غضون 24 ساعة( واحلصول على تقرير كتابي     

بالفقد أو السرقة أو حماولة السرقة اليت تعرضت هلا األمتعة.   
جيب حفظ جواز السفر واملال واجملوهرات واألشياء النفيسة يف خزانة أو يف صندوق ودائع آمن إذا توفر ذلك يف     د- 
اختاذ  دائًما  وجب  وإال  معه،  ال حيملها  األخري  كان  إذا  وذلك  عليه،  املؤمن  الشخص  فيه  يقيم  الذي  النزل    

 

إجراءات وقائية لضمان أمان األمتعة ومراقبتها.   
االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة( 5.د : 

ال تتحمل شركة التأمني مسؤولية جتاه املطالبات الناجتة عما يلي:  
تأخر األمتعة أو احتجازها أو مصادرتها من قبل اجلمارك أو مسؤولي أية جهة / هيئة حملية.   أ 
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والنظارات  والنظارات  السمعية  واملساعدات  القرنية  أو  الالصقة  والعدسات  املثبتة  غري  الكرمية  األحجار     ب 
واألطعمة  املالية  واألوراق  واملخطوطات  والصكوك  املوسيقية  واألدوات  الطبية  أو  األسنان  وتركيبات  الشمسية     

القابلة للفساد بسرعة والدراجات واملعدات الرياضية الشتوية.   
شرخ الزجاج الصيين أو الزجاج )خالف زجاج الساعات أو الكامريات أو املناظري أو التلسكوب( أو البورسلني     ج 
أو  أو األدوات سهلة الكسر أو اهلشة أو خدشها أو كسرها أو إتالفها ما مل ينتج ذلك عن حريق أو السرقة     

احلادثة للسفينة أو الطائرة أو املركبة اليت تقل هذه املواد.   
البضائع التجارية أو العينات أو األدوات التجارية أو ملحقات احملرك واألشياء األخرى اليت يستخدمها الشخص     د 

املؤمن عليه يف وظيفته أو مهنته.   
 / أو طقم  زوج  من  جزًءا  التالفة  أو  املفقودة  املواد  كانت  إذا  للمجموعة  اإلمجالية  القيمة  من  معقولة  نسبة    ه 

 

جمموعة.   
ختفيض قيمة العملة أو نقصها نتيجة أخطاء أو سهو خالل املعاملة النقدية.   و 

أية نفقات واليت ميكن اسرتدادها من أي مصدر آخر مبا يف ذلك وثائق التأمني األخرى.   ز 
األمتعة املرتوكة يف املركبة دون مراقبة ما مل تكن مؤمنة يف صندوق السيارة املغلق.   ح 

الثمينة غري املوجودة يف حوزة الشخص املؤمن عليه ما مل يتم إيداعها يف خزنة الفندق أو صندوق  األشياء     ط 
الودائع اآلمن أو مرتوكة يف نزل املؤمن عليه املغلق.    

كسر املعدات الرياضية املستخدمة أو فقدها أو حدوث تلف الدراجات أو املعدات املؤجرة.   ي 
أول 15 ديناًرا كويتًيا كنسبة حتمل.   ك 

تكاليف جتديد جواز السفر.   ل 
الفقدان أو التلف الناتج عن:   م 

-   عتة املالبس أو احلشرات الضارة أو البلى والتلف أو الظروف اجلوية أو املناخية أو االستهالك .   
-   العطل امليكانيكي أو الكهربي.   

-   أية عمليات تنظيف أو إصالح أو استعادة أو تعديل.   
الشيكات السياحية   ن 

 
 القسم السادس – املسؤولية الشخصية

نطاق التغطية  : 1.6

أموال  أية  عن  وذلك  امللحق،  يف  احملدد  املبلغ  أقصى  حبد  عليه  املؤمن  الشخص  بتعويض  التأمني  شركة  تقوم    
يضطر إىل دفعها قانوًنا فيما يتعلق حبادثة ما خالل فرتة التأمني تتسبب فيما يلي:  

وفاة أو إصابة أي شخص   أ 
فقدان أو تلف ممتلكات   ب 

كما تقوم شركة التأمني – مبوجب موافقة كتابية مسبقة - بدفع أية تكاليف أو نفقات إضافية اضطر إىل دفعها.  

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة(  2.6
 

تــفاصيــل أي حــادث قد  كــافة  مــوضًحا  كتــابــًيــا،  التأمني  بإخــطار شــركــة  فوًرا  املؤمن عليه  يقوم الشخص     أ 
تــنتــج عنه مطالبة.   

يتعني على الشخص املؤمن عليه توجيه اى كتاب أوأمر قضائي أواستدعاء أوإخطارة إىل شركة التأمني فور     ب 
استالمه.   

ال يتعني على الشخص املؤمن عليه االعرتاف بأية مسؤولية جتاه دفع أو عرض دفع أو الوعد بدفع أو مناقشة أية     ج 
مطالبة دون احلصول على موافقة كتابية من شركة التأمني.   

حيق لشركة التأمني – إذا أرادت ذلك - أن حتل حمل الشخص املؤمن عليه والدفاع عن أية مطالبات تعويض أو     د 
ضرر أو أي شيء آخر ضد طرف اخر، يف هذه احلالة يتعني على الشخص املؤمن عليه إبداء تعاون كامل وتقديم     

كافة املعلومات.   
يف حالة وفاة الشخص املؤمن عليه، يكون ملمثله القانوني احلماية مبوجب هذه امليزة شريطة االلتزام بالشروط     ه 

واألحكام املبينة.   
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االستثناءات )باإلضافة إلى االستثناءات العامة(  : 3.6

ال تكون شركة التأمني مسؤولة عن دفع تعويض أو تكاليف قانونية ناشئة عما يلي:  
وفاة أو إصابة األشخاص الذين يعملون لدى الشخص املؤمن عليه أو أفراد أسرته.   أ 

فقدان أو تلف أمتعة خاصة بالشخص املؤمن له أو حتت تصرفه أو خاصة بأحد أفراد أسرته أو موظفيه أو رفيقه     ب 
بالسفر.   

وظيفة الشخص املؤمن عليه.   ج 
امتالك الشخص املؤمن عليه أو استخدامه أرًضا أو مبنى باستثناء أي نزل / فندق للعطالت.   د 

املسؤولية اليت يتحملها الشخص املؤمن عليه مبوجب أية اتفاقية ما مل تكن املسؤولية قائمة يف غري وجود هذه     ه 
االتفاقية.   

انتقال أي مرض أو فريوس معٍد.   و 
مبلغ 75 ديناًرا كويتًيا األوىل اليت تعد مبلغ التحمل؛ لكل وجلميع حاالت املطالبة.   ز 

امتالك أو استخدام الشخص املؤمن عليه ملا يلي:   ح 
حيوانات )باستثناء احليوانات األليفة( 	•   
األسلحة )باستثناء البنادق الرياضية( 	•   

املركبات املزودة مبوتور 	•   
السفن )باستثناء املراكب اليت ُتدفع يدوًيا( 	•   

طائرة أًيا كانت. 	•   

القسم السابع – املساعدة القانونية

نطاق التغطية  : 1.7

تقوم شركة التأمني – وفق احلد األقصى الوارد يف امللحق - بدفع النفقات اليت مت دفعها على اإلجراءات القانونية    
للحصول على تعويض مالي عن أضرار مادية نتجت عن حادثة تضمنت مسؤولية الغري.  

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة(  : 2.7

جيب على الشخص املؤمن عليه ان ميتنع عن القيام بأية إجراءات قانونية  دون احلصول على موافقة مسبقة من    
شركة التأمني ، ويف حالة عدم القيام بذلك، سوف يفقد ميزة التغطية التأمينية . ومع ذلك، فإذا كانت املطالبة    
تضمن إجراءات ضرورية حلماية مركز الشخص املؤمن عليه، فيمكنه الرجوع إليهم شريطة إخطار شركة التأمني    

خالل 48 ساعة.  

القسم الثامن - سند كفالة

نطاق التغطية  :1.8

تقوم شركة التأمني  – وفق احلد األقصى الوارد يف امللحق تقوم شركة التأمني  – وفق احلد األقصى الوارد يف امللحق    
واملوافقة املسبقة لشركة تقديم خدمات املساعدة الطبية- بتقديم سند الكفالة املطلوب من قبل اجلهات القضائية    
اجلنائية لضمان اإلفراج املؤقت عن الشخص املؤمن عليه يف حالة حدوث أية انتهاك أو تعٍد يف بلد الزيارة، ويتم دفع   

 

املبلغ املطلوب كمقدم.  

الشروط )باإلضافة إلى الشروط العامة(  : 2.8

يقوم الشخص املؤمن عليه برد املبلغ الذي مت دفعه مقدًما:  
مبجرد عودته أو يف حالة إلغاء اإلجراء القانوني أو يف حالة الرباءة.    أ 

يف غضون 15 يوما من قرار احملكمة اليت تصبح قابلة للتنفيذ اذا اصدرت حكما.    ب 
يف مجيع األحوال، يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ دفع الكفالة.    ج 
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استثناءات عامة

تسري على كافة أقسام الوثيقة :  

ال تكون شركة التأمني مسؤولة مبوجب هذه الوثيقة عن أية مطالب تنشا بشكل مباشر و غري مباشر عما يلي:  

اإلشعاعات املؤينة أو التلوث باإلشعاع من أي وقود نووي أو أية خملفات نووية جراء اشتعال الوقود النووي؛ واملواد   .1   
املشعة أو السامة أو القابلة لالنفجار أو أية مواد خطرة أخرى من أية منشأة نووية قابلة لالنفجار أو أي من     

مكوناتها النووية.   
الفقدان أو النفقات الناشئة عن موجات الضغط اليت حتدثها الطائرة أو أية آلة طائرة أخرى تسافر بسرعة   .2   

الصوت أو أعلى من سرعة الصوت.   
نهاية  أسبوًعا من  أو خالل 12  التأمينية  بالتغطية  املشمولة  الرحلة  الوالدة خالل  إذا حلت  الوالدة  أو  احلمل   .3   

الرحلة املشمولة بالتأمني.   
املخالفات و الغرامات واألضرار العقابية.  .4  

السعي وراء الرياضة الشتوية و/أو الرياضة املائية وفق التعريفات، ما مل يتم حتديد ذلك بوجه خاص على أنه   .5   
مشمول بالتأمني يف امللحق. لكن يف أية حالة، ُتستثنى املمارسة االحرتافية هلذه األنشطة يف مسابقة.   

فريوس نقص املناعة البشرية )HIV( و/أو أي مرض مرتبط بفريوس نقص املناعة البشرية مبا يف ذلك   .6   
متالزمة نقص املناعة املكتسبة )AIDS( و/أو أشكال أو متحورات هذا الفريوس.   

املتعمد خلطر  التعرض  أو  العقلي  أو االضطراب  االنتحار  أو حماولة  االنتحار  أو  املتعمدة  الشخصية  اإلصابة   .7   
استثنائي )باستثناء حماولة إنقاذ حياة شخص( أو العمل اإلجرامي للشخص املؤمن عليه.   

عالج إدمان الكحول أو معاقرة الكحول أو املخدرات أو عن تناول عقاقري مل يصفها طبيب مسجل ومؤهل أو   .8   
تناول عقاقري موصوفة لعالج معاقرة املخدرات أو التوتر أو االكتئاب.   

اشرتاك الشخص املؤمن عليه يف أي نوع من الطريان إال إذا كان جمرد راكب؛  .9  
القيام بأية أعمال خطرة ذات صلة بأية أعمال أو جتارة أو مهنة أو سباق أو سباق سيارات ومنافسات أو رياضة   .10   
أو  باحلبال  القفز  أو  القاعدي  القفز  أو  أو مرشدين(  يتطلب استخدام احلبال  أو تسلق اجلبال )ما  حمرتفة     
ركوب زالجة مائية أو الغوص مع القروش أو األنشطة حتت املائية أو القفز يف احلفر أو القفز االستعراضي أو     
الزالجة اجلماعية / املخططات أو لعبة التقاط األشياء بالفم أو التزجل على سفح جبل أو التزجل احلر أو التزجل     
بطائرة عمودية أو تزجل احلركات البهلوانية أو التزجل على املاء أو التزجل بالطريان أو التزجل على كتل اجلليد أو     
تزجل احلركات البهلوانية أو العربات اجملرورة على اجلليد أو التزجل مبا خيالف حتذيرات أو توجيهات اجلهات     

احمللية.   
املالكمة أو املبارزة أو كرة القدم التنافسية أو الرياضة البدنية أو الطريان الشراعي أو ركوب اخليل يف املنافسات   .11   
أو بالونات اهلواء الساخن أو الصيد أو هوكي اجلليد أو الكاراتيه أو ركوب قوارب التجديف أو الفنون القتالية أو     
الطريان الشراعي أو املظالت أو الطريان باملظالت أو البولو أو القفز يف احلفر أو الرجيب أو السباحة يف اجلو     

أو التزجل على املياه أو ركوب زوارق التجديف أو املصارعة.   
الشخص املؤمن عليه الذي يعد جزًءا / مشاركا يف محالت استكشافية أو أحد أفراد طاقم السفينة املسافرة   .12   

من بلد إىل أخرى.   
اخلسائر التبعيه أيا كان نوعها.  .13  
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يستثنى من التغطيه اي مطالبه هلا تغطيه او ستسرتد من شركة تامني اخرى او اى جهه أخرى .  .14  
الرحالت اليت تزيد مدتها على 30 أو 90 يوًما لكل رحلة حسب مدة الوثيقة باجلدول.   .15  

التحمل احملدد يف ملحق هذه الشهادة حسبما يطبق على األقسام ذات الصلة.  .16  
العمل غري القانوني أو حماولة ارتكابه.  .17  

احلادثة اليت قد ينتج عنها مطالبة ال يتم إبالغ شركة التأمني بها يف غضون 31 يوًما من تاريخ نهاية الرحلة.  .18  
االشرتاك يف اخلدمات العامة يف القوات املسلحة ألي دولة.  .19  

الرحلة اليت تتم على مبا خيالف نصيحة حالية لطبيب مؤهل.  .20  
املنافسة أو املشاركة يف مسابقة سرعة أو زمنية أو سباقات العدو القصرية أو سباق من أي نوع.  .21  

أية رحلة مل حيجز الشخص املؤمن عليه فيها للرجوع خالل فرتة التأمني.   .22  
احلاله او الظروف املوجودة مسبًقا قبل اصدار الوثيقة أًيا كان نوعها.  .23  

أي فقدان أو مصاريف ذات أية طبيعة نشأت بشكل مباشر أو غري مباشر عن أو ساهمت يف أو سببت أو نتجت   .24   
عن أو فيما يتعلق بأي مما يلي بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر ساهم بشكل متزامن يف أي فقدان أو     

نفقات الحقة :   
احلروب أو األعمال العدائية أو العمليات شبه احلربية )سواء ُأعلنت احلرب أم ال(.    أ 

الغزو    ب 
عمل عدو أجنيب بالنسبة جلنسية املؤمن عليه أو الدولة اليت مت فيها العمل.    ج 

احلرب األهلية.    د 
الشغب.    ه 
التمرد.    و 

التمرد املسلح.    ز 
الثورة.    ح 

إسقاط احلكومة الشرعية.    ط 
االضطراب املدني الذي يصل إىل حد االنتفاضة الشعبية.    ي 

القوة العسكرية أو اغتصاب السلطة.    ك 
انفجار أسلحة احلرب.    ل 

استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية إلحداث الدمار الشامل أًيا كان طريقة توزيع هذه األسلحة أو     م 

 

جتميعها.    
القتل أو االعتداء الذي ثبت الحًقا مبا ال يدع جمااًل للشك أنه منفذ من قبل عميل دولة أجنبية غري جنسية  ن    

 

املؤمن عليه سواء أعلنت احلرب أم ال.    
األعمال اإلرهابية ما مل تكن ممتدة وُيذكر ذلك يف ملحق الشهادة.    س 

ولغرض هذا االستثناء:  
 

اإلرهاب يعين أي عمل أو أعمال يرتكبها أي شخص أو جمموعة أشخاص لغرض سياسي أو دينيي أو مذهيب أو   .1   
أي غرض آخر مشابه لغرض التأثري على أية حكومة و/ أو إثارة الذعر واخلوف بني اجلمهور أو أي فئة من     
اجلمهور. قد تشتمل األعمال اإلرهابية أيًضا –على سبيل املثال ال احلصر- على االستخدام الفعلي للقوة أو    

 

العنف و/أو التهديد باستخدامه. باإلضافة إىل ذلك، قد يقوم املتآمرون بتنفيذ األعمال اإلرهابية وحدهم أو     
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بالنيابة عن أي منظمات أو حكومات أو بالتعاون معها.   
استخدام األسلحة النووية يف إحداث الدمار الشامل يعين استخدام أي سالح أو جهاز نووي متفجر، أو انبعاث أو   .2   
إطالق أو نشر أية مادة قابلة لالنشطار تتسبب يف انبعاث مستوى معني من النشاط اإلشعاعي ميكنه التسبب يف     

اإلعاقة أو الوفاة بني عدد من الناس أو احليوانات.   
ُمرّكب  أي  تسرب  أو  نشر  أو  إطالق  أو  انبعاث  يعين  الشامل  الدمار  إحداث  الكيماوية يف  األسلحة  استخدام   .3   
كيميائي يف صورة صلبة أو سائلة أو غازية ميكن أن يسبب اإلعاقة أو الوفاة بني الناس أو احليوانات يف حالة     

نشره أو توزيعه بطريقة صحيحة.   
دقيقة  كائنات  أية  نشر  أو  إطالق  أو  انبعاث  يعين  الشامل  الدمار  إحداث  يف  البيولوجية  األسلحة  استخدام   .4   
جينيا  املعدلة  الكائنات  ذلك  يف  )مبا  بيولوجي  بشكل  إنتاجها  يتم  أو مسوم  و/  للمرض(  )مسببة  مُمرضة    

 

والسموم املصنعة كيميائًيا( ميكنها التسبب يف حدوث إعاقة أو وفاة بني الناس أو احليوانات.   

كما ُيستثنى أيًضا أي فقدان أو نفقات أًيا كانت طبيعتها نتجت أو ساهمت يف أو تسببت بواسطة أو نتجت عن أو فيما   

 

يتصل بأي إجراء مت اختاذه للسيطرة على أو منع أو قمع أي مما -أو كل ما- ورد يف البنود من )أ( إىل )س(    
أعاله.  

ســارية  البــنود  بقـــية  تـــظل  للتـــنفيذ،  قــابلة  غـــري  أو  غيــر صـــاحلة  االستــثناءات  أي جزء من هذه  كان  يف حال    
ومطبقة بشكل تام.  

اإلقرار بالظروف الصحية

يعترب كافة األشخاص املؤمن عليهم مبا يف ذلك األشخاص التى تعتمد الرحلة عليهم ذوي حالة صحية جيدة . كما ال تشمل    
التغطية اى رحلة مشمولة بالتغطية التأمينية مبوجب هذه الوثيقة يف احلاالت التالية:   

إذا كان الشخص املؤمن عليه أو أي شخص تعتمد عليه الرحلة:   أ 
يعاني من مرض أو حالة صحية مسبقة. 	•   

تلقى توقعات باقرتاب أجله. 	•   
على قائمة االنتظار أو لديه علم باحلاجة إىل عالج داخلي يف منشأة طبية. 	•   

من املتوقع والدتها خالل 12 أسبوًعا من نهاية الرحلة. 	•   
يسافر الشخص املؤمن عليه بنية احلصول على مشورة طبية خارج موطنه.   ب 

يدرك الشخص املؤمن عليه بالظروف اليت ميكن أن تنشأ عنها مطالبة مبوجب هذه الشهادة.   ج 

يعّرف أي شخص تعتمد عليه الرحلة بأنه :  
قريب من الدرجة األوىل للشخص املؤمن عليه  )1  

2(  أو أى شخص يسافر معه   
أو شخص اتفق معه على اإلقامة مؤقًتا والذي ميكن التوقع حبالته الصحية – بعد االستفسار املناسب.  )3  
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شروط عامة

تسري على كافة أقسام الشهادة

اإلخطار  .1

يف حالة حدوث أي أمر من شأنه أن يؤدي إىل مطالبة مبوجب هذه الشهادة، يقوم الشخص املؤمن عليه أو من ميثله    
بتقديم إخطار بها مبا يتفق مع األحكام واإلجراءات احملددة للمطالبة.  

االحتيال  .2

أي احتيال أو إخفاء أو تقديم بيانات خاطئة عمًدا من قبل الشخص املؤمن عليه –إذا كانت غري معروفة للشخص   

 

املؤمن عليه- سواء يف الطلب الذي تستند إليه هذه الشهادة أو فيما يتعلق بأمر آخر يؤثر على الشهادة أو متصل بعمل    
أية مطالبة مبوجبها يؤدي إىل إبطال هذه الشهادة وإلغائها.  

االختصاص القضائي  .3

مت إصدار الشهادة وفق أحكام دولة الكويت كما أنها ختضع هلا، وختتص حماكم دولة الكويت بالنظر يف أي نزاع.  
 

اإلنهاء  أو اإللغاء  .4

تاريخ اإلصدار يف حال مل يكن راضًيا عن  يوًما من  إلغاء الشهادة يف غضون 14  حيق للشخص املؤمن عليه     أ 
الشروط واألحكام الواردة بها. تقوم شركة التأمني برد قسط التأمني بعد االحتفاظ بنسبة 10% أو 15 ديناًرا     
كويتًيا -أيهما أكثر- مقابل النفقات اإلدارية، وذلك شريطة عدم القيام بأية رحالت و/أو تقديم أية مطالبات.    

 

كما جيوز لشركة التأمني إلغاء الشهادة دون إبداء أي سبب من خالل إرسال كتاب إىل آخر عنوان معروف     
للشخص املؤمن عليه من خالل الربيد املسجل بعلم الوصول، مع تقديم فرتة إخطار قدرها 14 يوًما.   

جيوز إلغاء هذه الشهادة )إذا كانت شهادة سنوية( من قبل شركة التأمني أو الشخص املؤمن عليه يف أي وقت     ب 
مع تقديم إخطار إىل الطرف اآلخر ال تقل مدته عن 30 يوًما.    

يف حالة اإلنهاء، يتم إعفاء كال الطرفان من كافة االلتزامات املستقبلية اعتباًرا من تاريخ اإلنهاء دون املساس    ج 

 

بااللتزامات املوجودة مسبًقا واليت ترتبت عليها مسؤوليات مل يتم تنفيذها بعد.   

احلدود  .5

ال تتحمل شركة التأمني مسؤولية يف حالة العجز عن تقديم خدمات أو التأخري الناتج عن اإلضراب أو الظروف     أ 
اخلارجة عن إرادته مبا يف ذلك –على سبيل املثال ال احلصر- ظروف الرحلة أو عندما متنع القوانني احمللية     

أو اجلهات التنظيمية شركة التأمني من تقديم تلك اخلدمة.   
يقر الشخص املؤمن عليه ويوافق صراحة على أنه جيوز لشركة التأمني استخدام خدمات طرف خارجي ال يعمل     ب 
لدى شركة التأمني، وميكن أن يكون لشركة التأمني قدرة حمدودة على السيطرة على أعمال الطرف اخلارجي     
ومتابعتها خالل تأدية اخلدمات. تستخدم شركة التأمني معايري متعقلة وحمرتفة يف عملية اختيار مراسليها     

ومقاوليها، إال أنها ال تكون مسؤولة عن الفعل أو السهو الناتج عنهم.   
حتتفظ شركة التأمني باحلق يف االقتصار على إجالء و /أو إعادة إىل الوطن مرة واحدة يف حالة الطوارئ بسبب     ج 

ظرف صحي واحد للشخص املؤمن عليه.   
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احللول في احلقوق  .6

يتم إحالل شركة التأمني حمل الشخص املؤمن عليه فيما يتعلق بكامل تكلفة اخلدمات اليت قدمته يف كافة     أ 
احلقوق وأسباب اإلجراءات اخلاصة بالشخص املؤمن عليه جتاه أي شخص مسؤول عن األعمال اليت أدت إىل     

اإلصابة البدنية أو املرض واليت اضطرت شركت التأمني لتقديم خدمات مقابلها.   
جيوز لشركة التأمني يف أي وقت وعلى نفقتها اخلاصة ودون اإلخالل بهذه الشهادة اختاذ إجراءات قانونية باسم     ب 
الشخص املؤمن عليه للحصول على تعويض من أي طرف خارجي فيما يتعلق بأية خسارة أو إصابة أدت إىل     

تقديم خدمات مبوجب هذه الشهادة.   

التنازل  .7

ال جيوز ألي طرف التنازل عن هذه الشهادة وحقوق والتزامات كل طرف املتعلقة بها ألي طرف آخر دون احلصول    
املوافقة ألي سبب غري  إعطاء هذه  االمتناع عن  الطرفني، وال ميكن  أي من  قبل  كتابية مسبقة من  على موافقة    

معقول.  

التأمني املزدوج  .8

ما مل يتم حتديد خالف ذلك حتت القسم / األقسام ذات الصلة من هذه الشهادة، ففي حالة وجود شهادة أخرى    
تغطي نفس اخلسارة أو الضرر أو املصروفات، ال تكون شركة التأمني مسؤولة عن أكثر من حصتها النسبية.  

أحكام عامة

تسري على كافة أقسام الشهادة

أي من احلاالت  كانت  إذا  أو  املؤمن عليه بصحة جيدة  الشخص  يكون  إذا مل  الرحلة  التأمني على  ال يسري   .1   
الصحية املشار إليها يف �اإلقرار والظروف الصحية� موجودة عند حجز الرحلة.   

يتعني على األشخاص املؤمن عليهم توخي العناية الواجبة لتفادي اخلسارة أو الضرر أو احلوادث أو اإلصابة   .2   
البدنية أو املرض.   

أية كلمات تبدو موجهة إىل جنس بعينه تكون متضمنة كال اجلنسني.  .3  
امللحق  تتضمن  فإنها  هنا  موضع  أي  يف  �شهادة�  كلمة  ترد  وعندما  الشهادة  هذه  من  جزًءا  امللحق  يشكل   .4   
أو  التصديقات  أو  الشروط  أو  احلدود  أو  األحكام  أو  الشروط  أو  املواصفات  أو  بها  امللحقة  واألقسام     

االستثناءات.   
يف حالة حتمل شركة التأمني لتكاليف و / أو نفقات غري مشمولة بالتغطية التأمينية مبوجب هذه الشهادة نيابة   .5   

عن الشخص املؤمن عليه، يقوم الشخص املؤمن عليه بدفع التكاليف والنفقات إىل شركة التأمني.   
إن التقيد والتنفيذ املناسب للشروط واإلحكام واحلدود اخلاصة بهذه الشهادة إىل احلد الذي يتعلق بأي شيء   .6   
يتم القيام به أو االلتزام به من الشخص املؤمن عليه إضافة إىل اإلفصاح عن حقائق مادية يكون شرًطا مسبًقا    

 

ألي التزام لشركة التأمني مبوجب هذه الشهادة. يف حالة تغري الظروف اليت مت إبرام عقد التأمني فيها دون     
موافقة كتابية من شركة التأمني، تعترب الشهادة الغية وغري صاحلة.   

ال حيق ألي طرف خارجي تغيري هذه الشهادة أو التنازل عن أي من شروطها وأحكامها.  .7  
ال يكون ألي من أطراف هذه االتفاقية حق أو صالحية اجياد أي التزام أو ضمان أو تعهد أو مسؤولية صرحية أو   .8   
ضمنية نيابة عن الطرف اآلخر من أجل إلزام الطرف اآلخر على أي حنو إىل احلد الذي يتصل به الطرف     

اآلخر خبالف شروط وأحكام هذه الشهادة.   



18/20

يتم تقديم أو إرسال كافة اإلخطارات اليت تتم مبوجب هذه الشهادة من خالل الربيد  أو الفاكس أو الربيد   .9   
اإللكرتوني إىل آخر عنوان بريد معروف )أو عنوان بريد إلكرتوني( أو رقم فاكس الشخص املؤمن عليه وشركة     
التأمني حسبما هو وارد يف امللحق املرفق. تعترب الكتب اليت يتم إرساهلا بالربيد املسجل مقدمة بعد مرور 72     
ساعة من وقت إرساهلا. تعترب رسالة الربيد اإللكرتوني مستلمة مبجرد ارساهلا وتأكيد االستالم من مؤكد     

االستالم االلكرتونى .   
ال يعد عجز أي من الطرفني خالل فرتة سريان هذه االتفاقية عن تنفيذ أي من أحكام هذه االتفاقية تنازاًل عن   .10   

ذلك احلكم أو إخالاًل حبق أي من الطرفني يف تطبيق هذا احلكم يف أي وقت الحق.   
يقر ويوافق األطراف بأن شروط هذه الشهادة تشكل كامل االتفاقية بينهم وأنه لن يسري أي تعديل أو تغيري   .11   
يف هذه االتفاقية ألي غرض كان ما مل يتم التأكيد عليه كتابًيا من قبل األطراف. كما أن أي تعديل أو تغيري على    

 

هذه االتفاقية ال جيب اعتباره تنازاًل عن أي انتهاك الحق سواء لنفس احلكم أو ألحكام خمتلفة.   
يف هذه الشهادة، تستخدم العناوين كمرجع فقط وال تؤثر على تكوين أو معنى الشهادة.  .12  

الفقرات  أو  الفقرات  إىل  اإلشارة  تعترب  كما  الشهادة،  هذه  إىل مالحق  إشارة  املالحق  إىل  اإلشارات  تعترب   .13   
الفرعية – ما مل ُيذكر خالف ذلك - إشارة إىل فقرات هذه الشهادة وفقراتها الفرعية.   

أحكام وإجراءات املطالبة

كيفية عمل مطالبة

املواقف الطارئة:

يف حالة وجود حاالت تستدعي مساعدة فورية أو مطالبة طارئة مبوجب هذه الشهادة، يتعني على الشخص املؤمن    
عليه أو من ميثله إخطار شركة التأمني اليت تقدم خدمات املساعدة الطبية على الفور على أي من مراكز االتصال    

اخلاصة بهم.  
 

تفاصيل اتصال شركة املساعدة الطبية؛ الشركة اليت ستتعامل مع املساعدة أو املطالبات الطارئة.   

ايس للمساعدة
اتصل على: 1243621082 44+

ahclaims.mena@acegroup.com
تتضمن الظروف اليت تتطلب استدعاء الطوارئ أو اإلخطار الطارئ لشركة التأمني اليت تقدم خدمات املساعدة    

الطبية ما يلي:  
املعاجلة الطبية العاجلة     أ 

الرعاية العاجلة لألسنان     ب 
النقل الطيب العاجل     ج 

إعادة شخص / أشخاص آخرون مؤمن عليهم إىل وطنهم     د 
إعادة اجلثة إىل الوطن     ه 

العودة مبكًرا بسبب قريب من الدرجة األوىل    و 
زيارة قريب من الدرجة األوىل     ز 

املسؤولية الشخصية      ح 
املساعدة القانونية    ط 

مقدم سند الكفالة      ي 
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تتضمن املعلومات اليت جيب تقدميها إىل شركة تقديم خدمات املساعدة الطبية أثناء طلب املساعدة ما يلي:  

االسم األول واألخري للشخص املؤمن عليه.    أ 
اسم شركة التأمني )شركة عناية للتأمني(.     ب 

رقم الشهادة ومدة التأمني.    ج 
تاريخ دخول بلد الزيارة.    د 

عليه  املؤمن  الشخص  توجيه  مت  الذي  الطيب  باملركز  والعنوان(  اهلاتف  ورقم  )االسم  االتصال  تفاصيل      ه 
إليه.    

اسم وعنوان الطبيب املسؤول عن الشخص املؤمن عليه.    و 
تفاصيل املشكلة اليت حدثت واملساعدة املطلوبة.    ز 

يكون للخبري الطيب املعني من قبل شركة التأمني حق الوصول إىل الشخص املؤمن عليه وملفه الطيب لتقييم صالحية    
الطلب.  

يف حالة النقل الطيب أو اإلعادة إىل الوطن، يتم احتيار وسائل النقل من قبل شركة التأمني اليت تقدم خدمات    
املساعدة الطبية.  

يف حالة حدوث أية حاالت طارئة طبية تتطلب العالج الفوري يف املستشفى، يقوم الشخص املؤمن عليه أو ممثله    
بإخطار شركة تقديم املساعدة الطبية يف غضون 48 ساعة. ويف حالة العجز عن القيام بذلك، يتم اإلخالل باملطالبة    

اخلاصة به.  

املواقف غري الطارئة:  

فيما يلي اإلجراءات اليت ُينصح بها يف حالة املطالبات اليت ال حتتاج إىل مساعدة أو إجراء فوري:  
يقوم الشخص املؤمن عليه باالتصال بالشركة على العنوان التالي:    أ 

شركة عناية للتأمني  

صندوق بريد رقم: 5859، الصفاة 13059، الكويت  
شرق – شارع أمحد اجلابر - برج العربية – الطابق 15   

هاتف رقم: 1822200 965+ داخلي: 6006  
فاكس رقم: 7471 2226 965+   

 insure@enaya.com :الربيد اإللكرتوني  
لتقديم تفاصيل موجزة حول تلك الظروف ورقم الشهادة عندما يتم إرسال منوذج مطالبة ما إىل الشخص      
منوذج  على  املطلوبة  واألدلة  والتقارير  اإليصاالت  كافة  مع  إعادته  جيب  ما  وهو  ممثله،  أو  عليه  املؤمن      

املطالبة.     
يتعني على الشخص املؤمن عليه االحتفاظ باألمتعة التالفة واإلعداد إلرساهلا على نفقته اخلاصة إىل شركة      ب 

التأمني يف حال ُطلب منه ذلك.    
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يقوم الشخص املؤمن عليه على نفقته اخلاصة بتزويد شركة التأمني بتلك الشهادات واملعلومات والدالئل      ج 
حسبما تطلب شركة التأمني من وقت آلخر، وذلك على النموذج وعلى النحو املبني من قبل شركة التأمني.      
كما ُيسمح لشركة التأمني – على نفقتها اخلاصة - ومبوجب إخطار مناسب إىل الشخص املؤمن عليه لعمل     

 

القانوني  املمثل  إىل  مناسب  إخطار  - مبوجب  الوفاة  حالة  أو يف  وقت آلخر  من  لألخري  طبية  فحوصات      
للشخص املؤمن عليه - بتشريح اجلثة.    

يف حال طلبت شركة التأمني من الشخص املؤمن عليه إجراء فحص طيب أو طلب تقرير تشريح، تتحمل      د 
شركة التأمني تكاليف ذلك الفحص أو التقرير.    

حطام أية أمتعة تالفة – مت التعويض عنها - يعترب ملكا لشركة التأمني.    ه 
فواتري  أو  إيصاالت  تقديم  املؤمن عليه عن  الشخص  يعجز  اليت  املطالبة  التأمني رفض دفع  حيق لشركة      و 

بها.    

لـلـــشــكـاوى:

بالنسبة لألمور العامة، أو فيما يتعلق مبطالبات التأمني  
املدير العام،   

شركة عناية للتأمني   
  صندوق بريد رقم: 5859، الصفاة 13059، الكويت

insure@enaya.com :الربيد اإللكرتوني  


