
 30 من 1 الصفحة

 وورلد إیلیت من ماستركارد،  قات بطا
 واالحكام الشروط

  2020مارس  31الى  2019أبریل  1من 
 

 ملخص التأمین
 بحرین   ، مصر،  االردن  البلدان 

 الكویت  ،  لبنان ،  ُعمان

 باكستان ،  قطر  ، االمارات العربیة المتحدة 

  

 الحد األقصى لقیمة التعویض (دوالر أمیركي)   تغطیة التأمین

  

اإلعفاء من تحّمل حوادث المركبات المستأَجرة وأضرار 

 المركبات

 50,000سقف التعویض لكل واقعة: 

 50,000سقف إجمالي التعویضات:  

  

 الحد األقصى لقیمة التعویض (دوالر أمیركي)  التأمین على الصحة والحوادث ***

  سفر والرحالت المؤمنة:. حوادث ال1

 دوالر أمیركي 500,000حتى  الرحالت الدولیة -عام الناقل ال -حوادث السفر 

 دوالر أمیركي 100,000حتى  الرحالت الداخلیة -عام الناقل ال -حوادث السفر 

 دوالر أمیركي 150,000حتى  الرحالت الدولیة -الرحالت المؤمنة  -حوادث السفر 

 دوالر أمیركي 75,000حتى  الرحالت الداخلیة -الرحالت المؤمنة  -حوادث السفر 

  أثناء السفر: التغطیة الطبیة. 2

 دوالر أمیركي  500,000حتى  النفقات الطبیة (اإلصابة أو المرض)

 دوالر أمیركي 500,000حتى  اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ / إعادة الجثمان إلى الوطن

 دوالر لكل یوم  100 ات النقدیة الیومیة في المستشفىالمخصص
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  . التأمین ضد مشاكل السفر3

 دوالر أمیركي  7,500حتى  إلغاء الرحلة

 دوالر أمیركي  7,500حتى  اختصار الرحلة

 دوالر أمیركي 500ساعات،  4التأخیر لما یزید عن  تأخیر الرحلة

 دوالر أمیركي  500  التأخیر الذي تسبب في فوات الرحلة في حالة الترانزیت 

  األمتعة: حمایة. 4

 625دوالر أمیركي، بحد أقصى للبند الواحد  3,000حتى  العامة المواصالت/عامالناقل ال -فقدان األمتعة 

 دوالر أمیركي

 دوالر أمیركي  500ساعات،  4التأخیر لما یزید عن  عامالناقل ال -تأخیر األمتعة 

 مشمولة . خدمات قسم المساعدة5

 .التعویضات الصحیة بموجب التأمینو  تعویضات الحوادثعلى كافة وعمالة المنزل  األبناء على تطبق السقوف الفرعیة*** 

مع استثناء تأمین ، كافة التعویضات المذكورة أعالهمن ٪ على 25 بنسبة وعمالة المنزل ألطفالل  نسبةالفرعي بالسقف ال یعادل

 .دوالر أمیركي 10,000 للتعویض قصىاألحد حوادث السفر والرحلة المؤمنة حیث یكون ال

 ُیرجى أیضًا الرجوع لفقرة "قسم المساعدة" للحصول على معلومات عن المزایا والمنافع اإلضافیة.

 

جمیع القیم المبینة في هذا الدلیل لتعویضات التأمین وحدودها هي بالدوالر األمیركي. لكن سیتم تسدید المطالبات بالعملة المحلیة 

 انون، وذلك باالعتماد على أسعار الصرف الرسمیة المنشورة بتاریخ سداد المطالبة.حیثما یقتضي الق
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 الجزء (أ)

 الشروط واألحكام - اإلعفاء من تحّمل حوادث المركبات المستأَجرة وأضرار المركبات

 القسم األول: تعریفات عامة

 ُیقصد بالكلمات والعبارات اآلتیة المعاني المبینة قرین كل منها ما لم یقض السیاق بغیر ذلك: 

هو الحد األقصى لمجموع التعویضات التأمینیة التي یحصل علیها كل حامل بطاقة سنویًا خالل  سقف إجمالي التعویضات السنوي

 بولیصة التأمین. مدة سریان

دي الذي یلحق بالشخص بسبب حادث، ویشمل ذلك ما قد ینجم عن الحادث من إعیاء أو مرض هي األذى الجس اإلصابة الجسدیة

 أو موت.

 هي "جمیع أنحاء العالم". منطقة التغطیة التأمینیة

 تكون مبینة بوضوح في عقد التأجیر.و  ،یوماً  31ال تتجاوز  مدةلاستئجار مركبة  الرحالت خالل هي رحلة التأجیر المؤمنة

 .التأمین المحلیة لكل اقلیم  هي شركة شركة التأمین

 تعني تعذر استخدام المركبة المستأَجرة. االستخدام خسارة

هي وصف یشمل كًال من الفیضانات والعواصف والصواعق والحرائق واالنفجارات واالنهیارات األرضیة والنشاط  الكارثة الطبیعیة

 البركاني والزالزل وكارثة تسونامي.

هو حامل أّي بطاقة مؤهلة تكون صالحة ومفتوحة وفي وضع مالي مقبول (لم یتم إلغاؤها أو إیقافها ولم تدخل  هلحامل البطاقة المؤ 

في حالة التأخر عن السداد) وذلك في وقت المطالبة، والذي یحق له استالم الدفعات المالیة أو االستفادة من المزایا األخرى 

 . الوثیقةالمنصوص علیها في هذه 

في منطقة التغطیة  بطاقة وورلد إیلیت االئتمانیة أو بطاقة الخصم المباشر من ماستركاردهي  بطاقة الدفع أو البطاقة المؤهلة

 التأمینیة.

 مفردة تشملها التغطیة. خسارةعن أي واقعة  الوثیقةهو الحد األقصى للمبلغ المستحق وفق  سقف التعویض لكل واقعة

المباشرة وغیر المقصودة التي تلحق بالمركبة المستأَجرة بما في ذلك المعدات المثبتة علیها بشكل دائم،  خسارةي الهاألضرار المادیة 

والناجمة عن االصطدام أو االنقالب، أو األذى الجسدي غیر المقصود أو الضرر والتخریب المتعمد، أو االصطدام بطیر أو حیوان 

 ج المركبة.أو صاروخ أو أجسام ساقطة أو كسر زجا

 تعني عقد التأمین هذا. الوثیقة

 . 2020مارس  31إلى  2019 ابریل 1من  مدةتعني ال الوثیقةمدة 

هم أقارب حامل البطاقة، ویشمل ذلك الوصف الزوج أو الزوجة بحكم القانون، واألب واألم، وزوجة األب وزوج األم، وأب  األقارب

، وأبناء الزوج أو الزوجة، واإلخوة واألخوات، واألحفاد، والعم أو والبنات ، واألبناءوالجدة الزوج أو الزوجة، وأم الزوج أو الزوجة، والجد

 الخالة، وٕاخوة الزوج أو الزوجة، وأزواج األبناء، وأبناء اإلخوة، وأبناء العم من الدرجة األولى.  العمة، والخال أو
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 هو العقد الرسمي بینك وبین شركة تأجیر السیارات. عقد التأجیر

 أَجرة.هي شركة أو وكالة مرخصة بشكل كامل من قبل السلطات المعنیة المحلیة لتوفیر خدمة السیارات المست شركة التأجیر

دوالر أمیركي، یتم استئجارها بموجب عقد تأجیر  100,000هي أي مركبة خاصة للركاب ال تتجاوز قیمتها  المركبة المستأَجرة

 رسمي على أساس یومي أو أسبوعي، واستالمها من شركة التأجیر داخل منطقة التغطیة التأمینیة.

م الوقت وتحتفظ فیه بممتلكاتك الشخصیة. ویشمل مكان اإلقامة، على سبیل هو المكان الذي تقیم فیه بشكل رئیسي معظ مكان اإلقامة

 الذكر ال الحصر، منزل العائلة المفرد، أو وحدة سكنیة، أو جمعیة سكنیة تعاونیة، أو شقة.

مركبة غیر عادیة أو یتم إنتاجها على نطاق محدود أو سیارة ریاضیة أو مركبة  تشمل أيّ  الفئات الخاصة من المركبات المستأجرة 

ترفیهیة أو بیت متنقل على عجالت أو مقطورة أو دراجة ناریة كبیرة أو صغیرة أو كارافان أو مركبة معّدلة أو مركبة مجهزة لالستخدام 

و مركبة مجهزة برافعة، إال إذا كانت مصممة لذوي االحتیاجات ) عجالت، أ4( مركبة لها أقل أو أكثر من أربع خارج الطرق، أو أيّ 

 الخاصة.

اإلقلیم أو األقالیم یعني البلد / البلدان التي صدر فیها ماستركارد. وتشمل األقالیم البحرین ومصر واألردن والكویت ولبنان وعمان 

 وباكستان وقطر واإلمارات العربیة المتحدة

قوة أو العنف أو التهدید باستخدامها ضد شخص أو ممتلكات، أو ارتكاب فعل خطیر على حیاة اإلنسان هو استخدام ال الفعل اإلرهابي

أو الممتلكات، أو ارتكاب فعل یعطل أو یؤثر سلبًا على أنظمة االتصاالت والنظم اإللكترونیة، سواء كان مرتكب هذا الفعل شخصًا أو 

بة أو التنسیق مع أي منظمة أو حكومة أو سلطة أو هیئة أو قوة عسكریة، وذلك مجموعة، وسواء كان هذا التصرف أم لم یكن بالنیا

ألي حكومة أو أّي جزء منها، أو كان یهدف لتعطیل أي أو مدنیین للعندما یكون أثر ذلك الفعل هو التخویف أو اإلكراه أو اإلیذاء 

 التسمیة من قبل حكومة البلد الذي تحدث فیه الواقعة.جزء من االقتصاد. ویشمل اإلرهاب أیضًا أّي عمل یوصف رسمیًا بهذه 

 هي االستیالء غیر القانوني على المركبة المستأجرة من قبل طرف ثالث دون موافقة المستأجر. السرقة

هي أي حرب معلنة أو غیر معلنة أو أّي أنشطة تشبه الحرب، بما في ذلك استخدام القوة العسكریة من قبل أي دولة ذات  الحرب

 یادة لتحقیق مكاسب اقتصادیة أو جغرافیة أو قومیة أو سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو نحو ذلك.س

 " تعني الشركة التي توّفر هذا التأمین، نا" والضمیر "نحن"

 " وضمائر المخاطب تعني المستفید من التغطیة التأمینیة.أنت"

 .المقتنیات الخاصة بكتعني ممتلكاتك أو  الخاصة بك""

 الثاني: التغطیة القسم

 ما یلي، حتى الحدود القصوى المبینة للتعویضات (سقف التعویض لكل واقعة وسقف إجمالي التعویضات السنویة) هذا التأمینیغطي 

ستعّوض شركة التأمین الخسائر التي قد تلحق بالمركبة المستأجرة خالل رحلة التأجیر  -االستخدام  خسارةالسرقة أو  .1

 االستخدام خسارةالمؤّمنة، والناجمة عن السرقة أو 

ستعوض شركة التأمین الخسائر التي قد تلحق بالمركبة المستأجرة خالل رحلة التأجیر المؤّمنة، والناجمة  -األضرار المادیة  .2

 األضرار المادیة والكوارث الطبیعیةعن 
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 ویكون الحّد األقصى للتعویض هو 

a( قیمة المطالبة 

b(  دوالر أمیركي، أیهما أقل 50,000أو مبلغ 

سوف تعوض شركة التأمین لحامل البطاقة المؤهلة الرسوم التالیة التي یتحملها خالل رحلة التأجیر  -المنافع اإلضافیة  .3

 المؤّمنة: 

a( تلزم لقطر المركبة الوثیقة مدة خاللدوالر أمیركي  100تعارف علیها، حتى مبلغ أّي رسوم معقولة وم ،

 المستأَجرة إلى أقرب ورشة إصالح معتمدة من قبل شركة التأجیر.

b(  یتكبدها حامل الوثیقة مدة خاللدوالر أمیركي  100أي رسوم توصیل معقولة ومتعارف علیها، حتى مبلغ ،

رة إلى ل في حال دخوله المستشفى عقب وقوع حادث، وعدم قدرته على إعادة المركبة المستأجالبطاقة المؤه

 أقرب موقع لشركة التأجیر.

 القسم الثالث: االستثناءات

 ال یغطي هذا التأمین أیًا مما یلي:

 كل ما سوى البنود المدرجة في القسم الثاني "التغطیة". .1

 أو رحلة التأجیر المؤّمنة؛ الوثیقة مدة سریانما یحدث خارج  .2

 .الوثیقةما ینشأ عن استخدام المركبة المستأَجرة خارج منطقة التغطیة التأمینیة لهذه  .3

 ما ینجم عن اإلصابات الجسدیة أو األضرار في ممتلكات طرف ثالث.  .4

 ما ینجم عن االهتالك واالنخفاض الطبیعي لقیمة المركبة المستأجرة. .5

 ألي معدات غیر مثبتة بشكل دائم في المركبة المستأَجرة أو علیها.ما یحدث  .6

 ما یحدث لمتعلقاتك الخاصة في المركبة المستأَجرة. .7

 یغطیها التأمین. خسارةالبقع أو غیرها من األضرار التي قد تلحق بفرش المركبة المستأَجرة أو داخلها، إال إذا كان نتیجة  .8

 .المركبات المستأَجرةما یحدث للفئات الخاصة من  .9

 ما ینشأ عن االستخدام التجاري للمركبة المستأَجرة. .10

ما ینشأ عن أي أضرار للممتلكات المنقولة من قبلك، سواًء كانت من ممتلكاتك أو في عهدتك أو حوزتك أو تحت  .11

 سیطرتك.

 والمحددین في عقد التأجیر.ما ینجم عن تشغیل المركبة المستأَجرة من قبل أي شخص آخر غیر السائقین المرّخص لهم  .12

 ما یحدث للمركبات المستأَجرة التي لم یتم التوقیع على عقد تأجیرها من قبل حامل البطاقة المؤهلة. .13

غیر المشروعة، أو األدویة غیر الموصوفة من قبل  المهدئاتما ینجم عن القیادة تحت تأثیر الكحول أو المخدرات أو  .14

 أطباء مختصین.

 لمركبة بما یخالف المشورة الطبیة.ما ینشأ عن قیادة ا .15

 ما ینشأ عن تشغیل المركبة المستأَجرة بما یخالف شروط عقد التأجیر. .16

 ما ینجم عن القیادة دون رخصة قیادة ساریة المفعول. .17

 ما ینجم عن تعبئة خزان وقود المركبة المستأَجرة بنوع غیر مالئم من الوقود. .18

 كبر مما هو مسموح به من الركاب في المركبة المستأَجرة.ما ینجم كلیًا أو جزئیًا عن تحمیل عدد أ .19
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 ما یحدث أثناء قطر المركبة المستأجرة.  .20

 ما ینجم عن تشغیل السیارات أو المركبات األخرى التي ال تدخل تحت تعریف المركبة المستأجرة والمبین أعاله. .21

 لسباقات أو التجارب أو الرالیات أو اختبارات السرعة.ما ینجم عن استخدام المركبة المستأَجرة، أو التدّرب علیها من أجل ا .22

ما یؤدي إلى إصابات جسدیة أو أضرار في الممتلكات قد تنشأ حقیقًة أو زعمًا عن انبعاثات الملوثات أو إطالقها في الجو  .23

 أو نشرها أو تحررها أو انتقالها أو تسربها.

 الطرق غیر المعبدة.على ما یحدث أثناء القیادة خارج الطرق العامة و/أو  .24

 ما یحدث إلطارات المركبة المستأَجرة.  .25

ما ینجم عن االهتالك الطبیعي أو البلى التدریجي أو عیوب التصنیع أو األعطال المیكانیكیة أو الكهربائیة أو العیوب  .26

أو الصدأ أو التنظیف أو المخفیة أو الهوام أو الحشرات أو النمل األبیض أو العفن أو التعفن الجاف أو الرطب أو الجراثیم 

 أعمال اإلصالح. 

 ما ینجم أو یرتبط بحدث نووي أو بیولوجي أو كیماوي. .27

ما ینجم عن الحرب أو الغزو أو أفعال العدو األجنبي أو األعمال العدائیة أو العملیات المشابهة للحرب (سواء تم إعالن  .28

صیان أو االضطرابات الشعبیة أو االنتفاضة أو القوة العسكریة أو الحرب أم ال) أو الحرب األهلیة أو التمّرد أو الثورة أو الع

المغتصبة أو األحكام العرفیة أو اإلرهاب أو أعمال الشغب أو فعل أي سلطة قانونیة أو أعمال التخریب المتعمد من أي 

 نوع.

 الغش أو مخالفة القانون. ما ینشأ عن أي عمل یقترفه حامل البطاقة أو یشارك فیه أو یتواطًا معه بقصد االحتیال أو .29

 ما ینشأ عن أي مخالفة للقانون یرتكبها حامل البطاقة المؤهلة أو أحد أقربائه. .30

 ما ینجم عن فعل متعّمد من قبل حامل البطاقة أو أحد أقربائه.  .31

ما  التعویضات المستحقة بموجب أي قانون مروري على السائقین غیر المؤمن علیهم أو أصحاب التأمین المنقوص، أو .32

یتحمله الطرف المتسبب (أو السائق في حاالت عدم وجود متسبب) بموجب القانون، أو ما یشابه ذلك في أي بلد أو 

 منطقة.

الغرامات أو العقوبات الرادعة أو التعویضات التأدیبیة أو أي نوع من األحكام أو القرارات القانونیة التي ال تعوض الطرف  .33

 أو ضرر فعلي. خسارةأي  المستفید من القرار أو الحكم عن

أي التزام قد یتحمله حامل البطاقة تحت طائلة أّي قانون لتعویض العمال، أو أّي قانون لتعویضات العجز أو البطالة أو  .34

 أي قانون مماثل. 

 القسم الرابع: الشروط

 مسؤولیة حاملها فقط ضمن الشروط التالیة:  الوثیقةتؤّمن هذه 

 البطاقة االمتثال لجمیع الشروط واألحكام التي تم بموجبها إصدار البطاقة المؤهلة التي یحملها.یجب على حامل  .1

 یجب على حامل البطاقة تقدیم أدلة لشركة التأمین على دفع رسوم التأجیر باستخدام البطاقة المؤهلة.  .2

ه التغطیة التأمینیة، ولن یتم دفع یجب أن یكون حساب حامل البطاقة صالحًا ومفتوحًا وفي وضع مالي مقبول كي تشمل .3

التعویضات إذا كان ذلك الحساب في وقت الواقعة أو وقت تقدیم المطالبة أو الوقت المزمع لتسدید التعویض في حالة 

 أو حالة اإللغاء. التحصیل القانوني للدیونالتأخر عن السداد أو 

تعّمد حامل البطاقة إخفاء أو تحریف أي واقعة مؤثرة أو ظرف أو بعدها، إذا  خسارةُتلغى التغطیة التأمینیة، سواًء قبل ال .4

 .أو قّدم معلومات مزّورة، أو یقصد منها االحتیال، إلى شركة التأمینیتعلق بهذا التأمین 



 30 من 7 الصفحة

 وما بعده. خسارةالمحتملة في وقت ال خسارةال بد أن یكون حامل البطاقة قد استخدم جمیع الوسائل المعقولة لتجنب ال .5

حقوق حامل  بجمیع (باإلحالل) یجب تفویضنا، الوثیقةمن قبل شركة التأمین بموجب هذه  خسارةع أو تعویض أي إذا تم دف .6

البطاقة في المطالبة وتعویض األضرار ضد أي شخص أو طرف ثالث متسبب، ویجب على حامل البطاقة إكمال وتوقیع 

قد یمس  خسارةوز لحامل البطاقة أن یتخذ أّي إجراء بعد الوتسلیم أي وثائق ضروریة لضمان مثل هذه الحقوق. وال یج

 تلك. حاللبحقوق اإل

 لن تدفع شركة التأمین أّي مطالبات لتغطیة النفقات إذا تحملتها أو دفعتها شركة التأجیر أو أعفت المستأجر منها. .7

 لن یتم دفع النفقات التي یتم تعویضها من قبل شركة تأمین الموظفین في العمل. .8

أن یحمل أي فوائد ما لم یحدث تأخیر غیر معقول للسداد بعد استالم كل ما  الوثیقةمكن ألي مبلغ مستحق بموجب هذه ال ی .9

 یلزم من معلومات ووثائق وغیرها من األدلة الضروریة لدعم المطالبة.

أو  خسارةاالستثناءات، وأن الفي أّي تصّرف أو دعوى أو أّي إجراءات أخرى تقول شركة التأمین أنها تقع ضمن أحد  .10

 ، فإن حامل البطاقة یتحمل مسؤولیة إثبات العكس.الوثیقةالضرر تخرج عن نطاق التغطیة التأمینیة لهذه 

، وبغض النظر عن عدد المطالبات المقّدمة بصورة مفردة أو مجّمعة، ال یمكن أن یتجاوز ما تدفعه في كلٍّ من التغطیات .11

للتعویضات التأمینیة، سواًء منها سقف التعویضات لكل واقعة أو  الوثیقةود القصوى المبینة في هذه شركة التأمین الحد

 سقف إجمالي التعویضات السنوي.

للتحّمل اإلضافي فقط، وهذا یعني أّنه في حال كان حامل البطاقة في وقت  الوثیقةتعتبر التغطیة التأمینیة التي تقدمها هذه  .12

قعة یملك تأمینًا آخر ساري المفعول وقابًال للتحصیل (على سبیل المثال ال الحصر: تأمین المنزل أو المحتویات أو الوا

لن تغطي سوى المبالغ  الوثیقةالمستأجر أو التأمین الصحي أو الطبي أو تأمین السفر أو التأمین ضد الحوادث)، فإن هذه 

ألخرى وصوًال إلى الحدود القصوى للتعویضات التأمینیة على النحو المبین في الشروط التي ال تغطیها بولیصات التأمین ا

 واألحكام.

 المؤّمن علیهما لم یتم االمتثال الكامل من قبل  الوثیقةال تتحمل شركة التأمین واجب توفیر التغطیة التأمینیة بموجب هذه  .13

 .الوثیقةالتي یتم تفصیلها في كل قسم من أقسام  للواجبات

 القسم الخامس: أحكام عامة

) 90یومًا من تاریخ الواقعة. وعدم تقدیم مثل هذا اإلشعار خالل ( تسعون) 90یجب تقدیم إشعار المطالبة في موعد أقصاه (. 1

 یومًا من تاریخ الواقعة قد یؤدي إلى رفض المطالبة. 

  https://www.mcpeaceofmind.com/WorldElite:لتقدیم المطالبة یرجى زیارة 

: خسارةواجبات حامل البطاقة بعد ال. 2  

 تغطیها بولیصة التأمین هذه، یتوجب على حاملها:  خسارةفي حال وقوع 

للحصول على  خسارةساعة من اكتشاف ال 24غضون االتصال بشركة التأمین باستخدام المعلومات المذكورة أعاله في  .1

 . خسارةاستمارة المطالبة وتعلیمات ما یجب القیام به بعد ال

 .خسارةساعة من اكتشاف ال 24إبالغ الشرطة خالل  .2

 تزال بحوزتك. ماالسماح لنا باستقصاء المركبة المستأَجرة إذا كانت  .3

https://www.mcpeaceofmind.com/WorldElite
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یومًا من عملیة  30التأمین مع جمیع الوثائق التالیة، في غضون استكمال وتوقیع وٕارسال استمارة المطالبة إلى شركة  .4

 المطالبة األصلیة:

 تقریر شرطة رسمي. •

 تقدیر معتمد لتكالیف اإلصالحات أو فاتورة تفصیلیة باإلصالحات. •

 وثائق تثبت أّن دفع رسوم التأجیر تم باستخدام بطاقة مؤهلة. •

 .ليعقد التأجیر األص •

مام والخلف) للشخص الذي كان یقود المركبة المستأَجرة عند وقوع الحادث، إن صورة لرخصة القیادة (من األ •

 وجدت.

 جمیع الوثائق األخرى ذات الصلة والتي قد ُیطلب منك تقدیمها. •

 ال یجوز لك إجراء تسویة أو رفض أو التفاوض أو االتفاق على دفع أي مطالبة دون إذن مكتوب من شركة التأمین. .5

 .أمین في عملیة التحقیق والتقییم وتسویة المطالباتالتعاون مع شركة الت .6

 سیتم دفع جمیع المطالبات من قبل شركة التأمین المحلیة لحاملي البطاقات المؤهلة. . تسدید المطالبات: 3

یضات هذه : إذا كانت المطالبة تنطوي على احتیال بأي شكل من األشكال، یفقد حامل البطاقة حقه في تعو . المطالبات االحتیالیة4

 المطالبة وتتم استعادة جمیع المدفوعات المتعلقة بها.

الدولة التي ، بما في ذلك األهلیة وأي شروط وأحكام أخرى، لقوانین التغطیة تخضع هذه : والسلطة القضائیة القانون النافذ. 5

 .هذه الدولة العربیة المتحدة وتُفّسر على أساسها. ویخضع أي نزاع للسلطة القضائیة للمحاكم المختصة في أصدرت البطاقة  

ك أي قانون تغطیة أو إجراء أي مدفوعات بموجب هذه الوثیقة إذا کان ذلك ینته العقوبات: لن یکون المؤمن مسؤوال عن تقدیم أي .6

 ائیة إلی أي عقوبة بموجب أي قانون أو الئحة جزاءاتالنه ھیئتهاألم أو  هأن یعرض المؤمن أو شرکت هأو الئحة جزاءات من شأن
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 )بالجزء (

 الصحة والحوادث

 قسم المساعدة، تأمین السفر والتأمین الطبي في حاالت الطوارئ

 

 لخدمة العمالء في حاالت الطوارئ الطبیة، یرجى االتصال بقسم المساعدة

 ساعة: 24المساعدة التي تعمل على مدى أقسام 

 (رقم مجاني) 9079 273 866عند السفر داخل الوالیات المتحدة (أمیركا الشمالیة): 

 (خدمة دفع المكالمة من قبل المتلقي) 7014-826-817 001عند السفر خارج الوالیات المتحدة (أمیركا الشمالیة): الرقم 

 كیفیة تقدیم مطالبة" -مطالبة، انظر قسم "إجراءات عامة للحصول على معلومات عن كیفیة تقدیم 

 قسم المساعدة 

یمكنك االعتماد على قسم المساعدة عندما تكون بعیدًا عن المنزل/الوطن. فقسم المساعدة هو دلیلك إلى العدید من الخدمات الهامة 

الوطن بما یضمن لك راحة البال،  لمساعدتك عند السفر خارجالتي قد تحتاجها في السفر. وقد تم تصمیم المزایا والمنافع خصیصًا 

 خصوصًا عندما تزور بلدًا للمرة األولى أو عندما ال تتكلم لغة البلد الذي تسافر إلیه. 

لیس تغطیة تأمینیة، وأنك سوف تكون مسؤوًال عن دفع الرسوم المترتبة لقاء الخدمات المهنیة أو  نود أن نوضح أّن قسم المساعدة

قانونیة). ومع ذلك، قد تعوض لك هذه المیزة بعض النفقات الطبیة الطبیة أو الفواتیر الطارئة من قسم المساعدة (على سبیل المثال، ال

 ذات الصلة (یرجى الرجوع إلى قسم التأمین الطبي أثناء السفر للحصول على معلومات إضافیة).

 . من تشمله تغطیة هذه الخدمة:1

 .، سواء سافروا سویة أو كل على حدةوعمالة المنزل األبناءو  / زوجها، زوجتهحامل البطاقة المؤهل

 . أین تتوافر هذه الخدمة:2

 بشكل عام، تنطبق هذه التغطیة في جمیع أنحاء العالم، مع بعض االستثناءات.

واألقالیم التي تعتبر البنیة التحتیة وقد یتم تطبیق بعض القیود على مناطق النزاعات الدولیة أو الداخلیة، أو البلدان  •

الموجودة فیها غیر كافیة لضمان الخدمة. یمكنك االتصال بقسم المساعدة قبل الشروع في الرحلة التي تشملها التغطیة 

 للتأكد من توافر الخدمات في الوجهة التي تقصدها.

 . قسم المساعدة:3

لك معلومات عن متطلبات السفر، بما في ذلك الوثائق (التأشیرات  في حال حدوث طارئ أثناء رحلتك، ُیقدم قسم المساعدة •

(اللقاحات) وأسعار صرف العمالت. قد یختلف سعر الصرف المقّدم عن السعر الدقیق الذي  والتطعیماتوجوازات السفر) 
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ت أسعار تستخدمه الجهات الُمصدرة للبطاقات في المعامالت التي تجري على بطاقتك. ویمكن الحصول على معلوما

 الصرف للبنود المدرجة في بیان البطاقة من المؤسسة المالیة المصدرة لها.

في حال فقدان أو سرقة تذاكر السفر أو جواز السفر أو التأشیرة أو أوراق الهویة األخرى الضروریة للعودة إلى الوطن، فإن  •

بالشرطة المحلیة أو القنصلیات أو شركة الطیران قسم المساعدة سیساعدك على استخراج وثائق بدیلة عن طریق االتصال 

 أو أي كیانات معنیة أخرى.

 في حال فقدان أو سرقة تذاكر السفر للعودة إلى الوطن، یمكن لقسم المساعدة ترتیب الحصول على تذاكر بدیلة.  •

 یرجى مالحظة أن هذه الخدمة ال توفر خرائط أو معلومات بشأن ظروف الطریق. •

 دة الطبیة:. أقسام المساع4

 عالمیة من األطباء العامین وأطباء األسنان والمستشفیات والصیدلیات.توفر هذه الخدمة شبكة  •

 وتقدم هذه الخدمة المساعدة في صرف أدویة الوصفات الطبیة من الصیدلیات المحلیة (ویخضع ذلك للقوانین المحلیة). •

الترتیبات الالزمة إلجراء استشارة لدى طبیب عام ممارس. في حاالت الطوارئ، سیعمل قسم المساعدة على اتخاذ  •

 باإلضافة إلى ذلك، یواصل الفریق الطبي بقسم المساعدة تواصله مع مزود الرعایة الصحیة المحلي لمتابعة حالتك.

قتضت ذلك حاجة طبیة، إذا ا  لمؤسسة طبیة أخرىإذا دخلت المستشفى، یمكننا ترتیب تحویل الرسائل إلى المنزل، أو نقلك  •

أو ترتیب حضور أحد أفراد العائلة أو صدیق مقرب لیكون بجانبك إذا كنت قد سافرت وحدك (وسیكون سفره على حساب 

 حامل البطاقة). 

إذا قرر الفریق الطبي أن المرافق الطبیة المناسبة غیر متوافرة محلیًا في حال وقوع حادث أو مرض، سوف نرتب عملیة  •

 ارئ إلى مستشفى أو إلى أقرب مرفق طبي مؤهل لتوفیر الرعایة الكافیة.إخالء طبي ط

 .كفي تأمین ترتیبات سفر  ، سوف نساعد كارثةفي حال حدوث  •

 القانونیة: المساعدة. خدمات 5

 وتتحمل علیك كمؤمن  به قمتغیر جنائي  أو تصرف إذا تم اعتقالك أو كنت مهددًا بالتعرض لالعتقال نتیجة أّي عمل •

 ، سوف نقدم لك المساعدة، إذا لزم األمر، لتزویدك باسم محاٍم یمكنه تمثیلك في أي إجراءات قانونیة. مسئولیته

 الشروط العامة والتعاریف األساسیة 

یتعرض له الشخص المؤمَّن علیه وینجم عن  ،مفاجئ وغیر متوقع وخارج عن السیطرة وال یمكن التنبؤ به هو حدث مادي  الحادث

 خارجیة عنیفة وواضحة تحدث أثناء الرحلة المؤّمنة. عوامل

هو الحد األقصى لمجموع التعویضات التأمینیة التي یحصل علیها كل حامل بطاقة سنویًا خالل  سقف إجمالي التعویضات السنوي

 بولیصة التأمین. مدة سریان

هو أّي شخص یتم من أجله إصدار بطاقة مؤهلة، بمن في ذلك أي حامل بطاقة ثانوي أو إضافي على الحساب ذاته،  حامل البطاقة

 رة مشاركة.لبطاقة المؤهلة من قبل جهة ُمصدِ في البلد الذي یتم فیه إصدار تلك ا

) ستة 6بعمر یزید عن ( ممن هم ،أبناء الزوج أو الزوجة أیضاً هو ابن أو ابنة حامل البطاقة المؤهلة، ویشمل ذلك  أو األبناءاالبن 

)، وغیر متزوجین، وتتم لدراسةطالبًا متفرغًا ل) الثالثة والعشرین إذا كان االبن 23) الثامنة عشرة (أو دون سن (18أشهر ودون (

 إعالتهم بشكل رئیسي من قبل حامل البطاقة المؤمن علیه. 
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إلى أي ترتیبات سفر بري أو بحري أو جوي لرحلة أو جولة أو رحلة بحریة مقررة ومدفوعة مسبقًا باستخدام  الناقل العامیشیر مصطلح 

  البطاقة المؤهلة إلى أي مكان. 

 هي المدینة التي یقیم فیها حامل البطاقة بشكل رئیسي.  مدینة اإلقامة الدائمة

حالیًا بشكل رئیسي وتحمل فیه تأشیرة إقامة ساریة المفعول، أو المكان  حامل البطاقة فیه یقیمیعني البلد الذي  بلد اإلقامة الدائمة

 الذي ولدت فیه. 

ذهاب وعودة أو ذهاب  هي ترتیبات سفر حامل البطاقة المؤمن علیه برًا أو بحرًا أو جوًا في رحلة أو جولة أو رحلة الرحلة المؤّمنة

. وتشمل الرحلة البطاقة المؤهلةإصدار والتي تبدأ من بلد طاقة المؤهلة بحریة مقررة ومدفوعة مسبقًا باستخدام الب  فقط، أو رحلة

 المؤمنة المدة الزمنیة من موعد المغادرة إلى موعد العودة كما هو مبین على التذكرة التي تم شراؤها باستخدام البطاقة المؤهلة، وبمدة

. ویشمل ذلك الرحالت المحلیة المخطط لها والمدفوعة مسبقًا لرحلة الذهاب فقطیومًا  90لرحلة الذهاب والعودة أو  یوماً  180أقصاها 

 .من مدینة اإلقامة الدائمةكلم  100تتجاوز مسافتها بشرط أن 

بدوام كامل والذي یحمل تصریح عمل ساري المفعول وتحت كفالة حامل البطاقة بموجب عقد : أي العامل الذي یعمل المنزل عمالة

 كتوب.ممنزلیة  اتدمخ

والتي تصدر من وقت آلخر في بالد  االئتمانیة أو بطاقة الخصم المباشر من ماستركارد وورلد إیلیتبطاقة هي البطاقة المؤهلة 

 األفراد ضمن المنطقة المعنیة.

عامًا ویحمل أّي بطاقة مؤهلة تكون صالحة ومفتوحة وفي وضع  69و  18هو الشخص الذي یكون عمره بین  حامل البطاقة المؤهل

مالي مقبول (لم یتم إلغاؤها أو إیقافها ولم تدخل في حالة التأخر عن السداد) وذلك في وقت دفع رسوم الرحلة المؤمنة، والذي یحق له 

 .الوثیقةمزایا األخرى المنصوص علیها في هذه استالم الدفعات المالیة أو االستفادة من ال

تعني مبلغ المصروفات أو عدد األیام الالزمة التي یتحملها المؤمن علیه قبل أن تصبح  االنتظار مدةالتحّمل اإلضافي/رسم المطالبة/

 .خسارةمستحقة الدفع لكل  الوثیقةتعویضات 

 أبناء). 3هي الزوج أو الزوجة واألبناء (بحد أقصى  العائلة

 هو المكان:  المستشفى

 الذي یحمل ترخیصًا ساري المفعول (بمقتضى القانون)؛  .1

 یعمل أساسًا في تقدیم الرعایة الصحیة والعالج لألشخاص المرضى أو المصابین؛  .2

 ؛ یعمل فیه فریق طبي یتضمن طبیبًا واحدًا على األقل في جمیع األوقات .3

 ساعة ویعمل فیه ممرض مسّجل واحد على األقل في جمیع األوقات؛  24یوفر خدمة التمریض على مدار  .4

یتوافر فیه مرافق تشخیصیة وجراحیة، سواء ضمن المنشأة أو في مرافق متاحة الستخدام المستشفى أو على أساس ترتیبات  .5

 مسبقة؛ 

نزًال للراحة أو دارًا للمسنین أو مرفقًا یعمل أساسًا في عالج اإلدمان على لیست حصرًا أو أساسًا عیادًة أو منزًال للرعایة أو  .6

 المخدرات أو الكحول.

هي األذى الجسدي الذي یحدث مباشرة وحصرًا بسبب وسائل عنیفة وعرضیة وخارجیة واضحة كنتیجة مباشرة ومستقل عن  اإلصابة

 ساریة المفعول. الوثیقةالتي تكون فیها هذه  ةمدجمیع األسباب األخرى، ویقع أثناء الرحلة المؤمنة في ال
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هو حامل البطاقة المؤهلة أو أي شخص (أو أشخاص) مؤهل یتم تعریفه بهذا الوصف ضمن  الشخص (أو األشخاص) المؤمن علیه

 بند "من تشمله التغطیة" في هذا الدلیل. 

ضات" كظرف یتم من أجله توفیر التغطیة خالل الرحلة المؤمنة. وتشمل هي الوقائع المفصلة في قسم "الفوائد والتعوی األحداث المؤمنة

 األحداث المؤّمنة تلك التي تحدث أثناء أعمال اإلرهاب. 

 هي شركة التأمین التي تكون مسؤولة عن توفیر تأمین السفر لحاملي البطاقات في بلد تسجیلهم. شركة التأمین/نحن/نا

المؤسسة المالیة (أو أي كیان مالي) مرخصة/معتمدة من قبل ماستركارد لتشغیل برنامج بطاقات هي البنك أو  الجهة المصدرة للبطاقة

 ماستركارد االئتمانیة في المنطقة أو اإلقلیم، وتشارك في عروض تأمین السفر لحاملي البطاقات.

هي شركة ماستركارد لمنطقة آسیا/المحیط الهادئ بي تي المحدودة، وهي شركة تعمل بموجب قوانین سنغافورة، وعنوانها:  ماستركارد

 .189352شارع فریسر، برج دو، سنغافورة،  3

لمشمولة ا خسارةهي الخدمات الطبیة أو اللوازم التي تعتبر (أ) ضروریة ألغراض التشخیص والعالج؛ أو رعایة ال الضروریة طبیاً 

بالتأمین ضمن المنافع المطبقة لما یتم وصفه أو إجراؤه طبیًا. (ب) تلبي المعاییر المتعارف علیها في الممارسة الطبیة؛ و (ج) تكون 

 بطلب من طبیب وتتم تحت رعایته وٕاشرافه أو بأمره.

طیة تأمینیة مفردة لكل حامل بطاقة مؤهل خالل ألي تغ الوثیقةهو الحد األقصى للمبلغ المستحق وفق  سقف التعویض لكل تأمین

 .الوثیقة مدة سریان

هو طبیب بشري أو طبیب عظام مرخص رسمیًا لتقدیم خدمات الرعایة الطبیة أو إجراء عملیات جراحیة وفقًا لقوانین البلد  الطبیب

ام والمعالج الفیزیائي وأخصائي المعالجة المثلیة والمعالج الذي تتم فیه مثل هذه الخدمات المهنیة، ویستثنى من هذا التعریف مقوم العظ

 الطبیعي.

 هي عقد التأمین وأي موافقات مرفقة أو ُمدرجات متعلقة تصدر لماستركارد. الوثیقة

 .2020مارس  31إلى   2019 ابریل 1من  مدةهي ال الوثیقةمدة 

أو تم أنها تستدعي الرعایة الطبیة أو العالج أو المشورة  أوصىهي حالة صحیة كان الطبیب قد  الموجودة مسبقاً  الحالة الصحیة

 .شهرًا تسبق الرحلة المغطاة 12خالل مدة بها  اإلصابة أو تمتلقیها منه أو التي ظهرت 

 الرحلة المؤمنة. مدةهو أي مرض أو اعتالل من أي نوع یبدأ أو تتم اإلصابة به خالل المرض 

) 69و ( میالدیة ) ثمانیة عشر عاماً 18هي زوج أو زوجة حامل البطاقة المؤهل بحكم القانون، بعمر یتراوح بین ( الزوج أو الزوجة

 . میالدیة تسعة وستون عاماً 

الكویت ولبنان وعمان وباكستان وتشمل األقالیم البحرین ومصر واألردن و  هي البلدان التي یتم فیها إصدار البطاقات المؤهلة. المنطقة

 وقطر واإلمارات العربیة المتحدة.

هو استخدام القوة أو العنف أو التهدید باستخدامها ضد شخص أو ممتلكات، أو ارتكاب فعل خطیر على حیاة اإلنسان  اإلرهابي العمل

أو الممتلكات، أو ارتكاب فعل یعطل أو یؤثر سلبًا على أنظمة االتصاالت والنظم اإللكترونیة، سواء كان مرتكب هذا الفعل شخصًا أو 

لم یكن بالنیابة أو التنسیق مع أي منظمة أو حكومة أو سلطة أو هیئة أو قوة عسكریة، وذلك  مجموعة، وسواء كان هذا التصرف أم
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ألي حكومة أو أّي جزء منها، أو كان یهدف لتعطیل أي  للمدنیین أو عندما یكون أثر ذلك الفعل هو التخویف أو اإلكراه أو اإلیذاء

 میًا بهذه التسمیة من قبل حكومة البلد الذي تحدث فیه الواقعة.جزء من االقتصاد. ویشمل اإلرهاب أیضًا أّي عمل یوصف رس

الحرب هي أي حرب معلنة أو غیر معلنة أو أّي أنشطة تشبه الحرب، بما في ذلك استخدام القوة العسكریة من قبل أي دولة ذات 

 ذلك. سیادة لتحقیق مكاسب اقتصادیة أو جغرافیة أو قومیة أو سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو نحو 

 

 تأمین حوادث السفر (الناقل العام والرحالت المؤمنة)

 من ماستركارد االستفادة من تغطیة تأمینیة شاملة ضد حوادث السفر تقدمها ماستركارد.  وورلد إیلیتیمكن لحامل بطاقة 

 . تعریفات حوادث السفر:1

ض ال یمكن تجنبه للعناصر التي تسبب الحادث ناجمة عن تعرّ  خسارةیعني تعّرض الشخص المؤمن علیه ل التعرض واالختفاء

ستتم تغطیتها كما لو أنها نجمت عن إصابة. إذا لم یتم العثور على الشخص المؤمن علیه خالل سنة واحدة بعد  خسارةالمؤّمن، وهي 

 خسارةیه قد تعّرض لهبوط اضطراري أو تقطع السبل أو غرق أو تحّطم وسیلة النقل التي كان یركبها، فیعتبر أن الشخص المؤمن عل

 الحیاة. 

 هو الذراع بأكملها أو الساق بأكملها. الطرف

 بالنسبة لـ  خسارةال

 الید أو القدم تعني القطع الفعلي عند مستوى مفصل المعصم أو الكاحل وما فوقها؛  .أ 

 الكاملة وغیر القابلة لالسترداد للبصر؛  خسارةالعین تعني ال .ب 

 اإلبهام والسبابة تعني القطع الفعلي عند مستوى مفصل التقاء اإلصبع براحة الید وما فوقه؛  .ج 

 الكاملة وغیر القابلة لالسترداد للنطق أو السمع بكلتا األذنین.  خسارةالنطق أو السمع تعني ال .د 

 نین. أو السمع بكلتا األذ ،أو النطق ،أو بصر عین واحدة ،أو قدم واحدة ،هو ید واحدة العضو

 أو أكثر من األعضاء. عضوین یعني الحد األقصى للمبلغ المستحق تعویضًا عن فقدان الحیاة أو  التعویض الكامل

 . من تشمله التغطیة التأمینیة2

 .، سواء سافروا سویة أو كل على حدةوعمالة المنزل ، زوجته وأوالدهحامل البطاقة المؤهل

 التأمینیة. للحصول على التغطیة 3

من ماستركارد و/أو تسدیدها باستبدال  وورلد إیلیتتقّدم التغطیة تلقائیًا عندما یتم تسدید كامل رسوم تذاكر الناقل العام باستخدام بطاقة 

 نقاط تم تحصیلها عبر برنامج المكافآت الخاص بالبطاقة المؤهلة (مثل نقاط أمیال السفر). 

 . وصف التغطیة التأمینیة4

  م لي  حهئخت ئكزفذ (ئكمئفك ئكعئل)ةآ
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األعضاء (بما في ذلك فقدان البصر أو النطق  خسارةیوفر التأمین على حوادث السفر (الناقل العام) ضد الموت العرضي أو 

 أو السمع) أثناء السفر على رحالت الناقل العام إذا تم شراء التذاكر باستخدام البطاقة المؤهلة. 

دوالر أمیركي للشخص الواحد لرحالت  500,000ت المؤمَّنة على الناقل العام هو سقف التعویض الكامل في الرحال •

، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید وعمالة المنزل األبناءالطیران الدولیة (ویطّبق السقف الفرعي لكل من 

 من التفاصیل).

دوالر أمیركي للشخص الواحد لرحالت  100,000لعام هو سقف التعویض الكامل في الرحالت المؤمَّنة على الناقل ا •

، ُیرجى الرجوع إلى وعمالة المنزل األبناءالطیران الداخلیة خارج مدینة اإلقامة الدائمة (ویطّبق السقف الفرعي لكل من 

 ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل). 

تبدأ الرحلة بصعود الشخص المؤمن علیه إلى وسیلة النقل التابعة للناقل العام بقصد الشروع بالرحلة، وتستمر حتى  •

 مغادرة الشخص المؤمن علیه وسیلة النقل التابعة للناقل العام. 

 جدول الخسائر

 النسبة من التعویض الكامل: :خسارة عند

 (الوفاه) الحیاة

 أو أكثر عضوان اثنان

 واحدعضو 

 لذات الیداإلبهام والسبابة 

100٪ 

100٪ 

50٪ 

25٪ 

 

 (ب ل�م أ ل ة ئك م حهئخت ئكزفذ (ئكذحإل لي  ةآ

یوفر التأمین على حوادث السفر (الرحالت المؤمنة) التي تقع بعد مغادرة وسیلة النقل التابعة للناقل العام في وجهة الوصول 

 24األعضاء (بما في ذلك فقدان البصر أو النطق أو السمع) على مدى  خسارةالمبینة على التذكرة، ضد الموت العرضي أو 

والقصد من هذه التغطیة هو إكمال ولیس تكرار تأمین حوادث السفر على الناقل العام  ساعة یومیًا في جمیع أنحاء العالم.

 (المبین آنفًا).

دوالر أمیركي للشخص الواحد للرحالت الدولیة (ویطّبق  150,000سقف التعویض الكامل في الرحالت المؤمَّنة هو  •

 الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل).، ُیرجى وعمالة المنزل األبناءالسقف الفرعي لكل من 

دوالر أمیركي للشخص الواحد للرحالت الداخلیة خارج مدینة  75,000سقف التعویض الكامل في الرحالت المؤمَّنة هو  •

ة أعاله لمزید ، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیوعمالة المنزل األبناءاإلقامة الدائمة (ویطّبق السقف الفرعي لكل من 

 من التفاصیل).

تبدأ تغطیة الرحلة المؤمنة عند النزول من وسیلة النقل التابعة للناقل العام وتنتهي بانتهاء الرحلة المؤمنة أو حتى صعود  •

 وسیلة نقل تابعة لناقل عام في رحلة مؤمنة أخرى، أیهما أقرب.
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ابعة للناقل العام بقصد الشروع بالرحلة، وتستمر حتى تبدأ الرحلة بصعود الشخص المؤمن علیه إلى وسیلة النقل الت •

 مغادرة الشخص المؤمن علیه وسیلة النقل التابعة للناقل العام. 

 جدول الخسائر

 النسبة من التعویض الكامل: :خسارة عند

 (الوفاه) الحیاة

 أو أكثر عضوان اثنان

 عضو واحد

 لذات الیداإلبهام والسبابة 

100٪ 

100٪ 

50٪ 

25٪ 

 

 . قیود وشروط التغطیة التأمینیة5

 یومًا من تاریخ وقوع الحادث.  365التي یغطیها التأمین في غضون  خسارةیجب أن تحدث ال •

واحدة فقط هي األكبر من بینها (من حیث مبلغ  خسارة، سیتم تعویض الحادث  ذات خسائر متعددة بسبب وقوعفي حال  •

 التعویض المستحق).

 التغطیة التأمینیة التعرض واالختفاء. تشمل •

 الناجمة عن أعمال اإلرهاب (الُمعرَّف هنا). خسارةلتغطیة التشمل ا •

دوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي  500,000بمجرد الوصول إلى سقف التعویض الكامل الذي یبلغ  •

، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل)، لن یتم دفع أي مبلغ آخر وعمالة المنزل األبناءلكل من 

 تحت تأمین حوادث السفر والرحالت المؤمنة. 

 باإلضافة إلى االستثناءات العامة -. ما ال یشمله تأمین حوادث السفر 6

 قاتلة أو غیر قاتلة تنجم عن: خسارةال یغطي التأمین أي 

باستثناء فقط ما قد یكون التي تحدث بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، كلیًا أو جزئیًا، بسبب العالج الطبي أو الجراحي  خسارةال

 بنتیجة اإلصابة. بالضرورة

 التأمین الطبي أثناء السفر 

ستدفع شركة التأمین الرسوم المعقولة والمتعارف علیها للمصاریف الطبیة المشمولة بالتأمین، والتي یتم تكبدها أثناء السفر خارج بلد 

  اإلقامة الدائمة، بشرط أال تكون ناجمة عن إصابة سابقة. 

 . من تشمله التغطیة التأمینیة1

 .في رحلة مغطاة ، سواء سافروا سویة أو كل على حدةوعمالة المنزل األبناءو  / زوجها، زوجتهحامل البطاقة المؤهل
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 . للحصول على التغطیة التأمینیة2

من ماستركارد، أو تسدیدها  وورلد إیلیتتقّدم التغطیة التأمینیة تلقائیًا عندما یتم تسدید كامل رسوم تذاكر الناقل العام باستخدام بطاقة 

 باستبدال نقاط تم تحصیلها عبر برنامج المكافآت الخاص بالبطاقة المؤهلة (مثل نقاط أمیال السفر). 

 . الخصائص الرئیسیة3

 رحالت السفر في جمیع أنحاء العالم. یغطي التأمین •

 تشمل التغطیة اإلصابة أو المرض، حتى لو لم تكن حالة طارئة. •

دوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق  500,000الحد األقصى لقیمة تعویض النفقات الطبیة وفق هذه التغطیة هو  •

 إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل).، ُیرجى الرجوع وعمالة المنزل األبناءالسقف الفرعي لكل من 

 ال قیود على عدد الرحالت. •

 تشمل التغطیة كًال من رحالت السفر باتجاه واحد ورحالت الذهاب والعودة. •

 الخسائر الناجمة عن أعمال اإلرهاب.  تشمل التغطیة •

 النفقات الطبیة

خارج بلد إقامتك الدائمة، سیتم تعویضك عن المصاریف الطبیة  وجودكفي حال تعرضك إلصابة أو مرض یتطلب عنایة طبیة أثناء 

دوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق  500,000المشمولة بالتأمین. وتصل هذه التغطیة حتى الحد األقصى لقیمة التعویض وهو 

 مزید من التفاصیل). ، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لوعمالة المنزل األبناءالسقف الفرعي لكل من 

 . تشمل المصاریف الطبیة المؤمَّنة:1

a( خدمات الطبیب بما في ذلك التشخیص والعالج والجراحة الُمجراة من قبل طبیب؛ 

b(  رسوم المستشفى عن اإلقامة في الغرفة والمأكل وخدمات التمریض وغیرها من الخدمات، بما في ذلك رسوم الخدمات

التي  الرسومالمهنیة، لكن باستثناء الخدمات الشخصیة ذات الطابع غیر الطبي، وبشرط أال تتجاوز تلك النفقات متوسط 

 ه خاصة؛ یتقاضاها المستشفى عن اإلقامة والمأكل في غرفة شب

c(  التخدیر (بما في ذلك األدویة واإلجراءات)، والفحوصات أو العالج باألشعة السینیة، والفحوصات المخبریة، واستخدام

 الرادیوم والنظائر المشعة، واألكسجین، وعملیات نقل الدم، والتنفس االصطناعي، والعالج الطبي؛

d( خدمات اإلسعاف؛ 

e( ات واللوازم العالجیة التي ال یمكن الحصول علیها إال بوصفة طبیة محررة من قبل الضمادات، واألدویة والعقارات، والخدم

 طبیب أو جراح؛

f( دوالر أمیركي لكل سّن.  100عن إصابات لحقت بأسنان طبیعیة وسلیمة، وتخضع لحد أقصى هو  الناجم  عالج األسنان 

هذه الرسوم یزید عن الرسوم المعتادة والمتعارف علیها أو المصاریف غیر  ال تشمل رسوم الخدمات المذكورة أعاله أّي مبلغ من

 المشمولة.

على هذه الخدمات واللوازم في منطقة  الرسومتعني رسوم الخدمات واللوازم التي ال تزید عن متوسط  الرسوم المعتادة والمتعارف علیها

 صابة.تقدیمها، مع األخذ بعین االعتبار طبیعة وشدة المرض أو اإل
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إذا كانت الرسوم زائدة عن المتوسط المتعارف علیه، فلن یتم االعتراف بالمبلغ الزائد كمصاریف تشملها التغطیة. وتعتبر جمیع الرسوم 

 التي یتم تكبدها بتاریخ استحقاق فاتورة الرسوم أو األجور على هذه الخدمات أو اللوازم أو تاریخ استصدارها.

 لنفقات الطبیة" (باإلضافة إلى االستثناءات العامة):. ما ال یشمله تأمین "ا2

 قاتلة أو غیر قاتلة تنجم عن: خسارةباإلضافة إلى االستثناءات العامة، ال یغطي تأمین "النفقات الطبیة" أي 

 ؛بلد اإلقامة الدائمة .1

 إصابة أو حالة طبیة سابقة، على النحو المعّرف في هذه الوثیقة؛ .2

أي خدمات أو لوازم أو عالجات، بما في ذلك أّي مدة استشفاء في المستشفى، تحدث دون توصیة أو تصدیق أو موافقة  .3

 من قبل طبیب على النحو المتعارف علیه؛ 

الفحوصات الطبیة الروتینیة، أو الفحوص المخبریة التشخیصیة، أو صور األشعة السینیة أو غیرها من الفحوصات إال في  .4

 قة طبیة مثبتة باتصال سابق أو معاینة من قبل الطبیب؛سیاق إعا

 العملیات الجراحیة االختیاریة أو التجمیلیة إال ما یكون منها نتیجة حادث؛ .5

 ساریة. الوثیقةالتي تكون فیها هذه  مدةالعنایة باألسنان، إال في حالة إصابة أسنان طبیعیة وسلیمة بسبب حادث في ال .6

النفقات المتكبدة فیما یتعلق باألقدام الضعیفة أو المصابة بشد عضلي أو القدم المسطحة، أو مسامیر القدم أو األثفان أو  .7

 األظافر؛ 

 تشخیص وعالج حب الشباب؛ .8

 انحراف الحاجز األنفي، بما في ذلك القطع تحت المخاطیة و/أو غیرها من عملیات التصحیح الجراحي؛ .9

 برها األخصائیون عملیات تجریبیة؛زرع األعضاء التي یعت .10

 الرعایة الطبیة لألطفال األصحاء بما في ذلك الفحوصات واللقاحات؛ .11

 النفقات التي لیست طبیة حصرًا في طبیعتها؛ .12

رسوم المستشفى الخاص أو الرعایة الطبیة في بلد اإلقامة في حال توافر خدمات طبیة أو رعایة طبیة عامة ممولة من قبل  .13

 الحكومة؛

 نفقات متكبدة في بلد اإلقامة؛أي  .14

النظارات، والعدسات الالصقة، وأجهزة المساعدة السمعیة، والفحوصات الالزمة لوصف مثل تلك األجهزة، إال إذا تسبب  .15

 المرض أو اإلصابة المشمولة بالتأمین في إعاقة سمعیة أو بصریة؛

 ون مجانیة في العادة؛العالج المجاني المقّدم في المشافي الحكومیة أو الخدمات التي تك .16

 عالجات االضطرابات العقلیة أو النفسیة أو العصبیة أو العاطفیة أو النقاهة؛ .17

الحمل وجمیع الحاالت المتعلقة به، بما في ذلك الخدمات واللوازم المتعلقة بتشخیص أو عالج العقم أو أي مشاكل أخرى  .18

 ، بما في ذلك األجهزة واإلجراءات الجراحیة.تتعلق بعدم القدرة على اإلنجاب؛ أو ما یتعلق بتحدید النسل

 اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ / إعادة الجثمان

 اإلخالء الطبي

دوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي  500,000  إلجمالي مبلغا. سوف تدفع شركة التأمین تعویضًا یصل سقفه 1

، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل)، لتغطیة النفقات الناتجة عن اإلخالء وعمالة المنزل األبناءلكل من 
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خارج بلد اإلقامة الدائمة لحامل البطاقة المؤهل. ویجب أن یتم طلب  في حالة لوفاة الطبي في حاالت الطوارئ أو إعادة الجثمان 

 بل قسم المساعدة أو طبیب مؤهل یصادق على شدة أو طبیعة اإلصابة أو المرض ویطلب عملیة اإلخالء.اإلخالء الطارئ من ق

تشمل النفقات التي یغطیها هذا التأمین مصاریف النقل والعالج الطبي، بما في ذلك الخدمات الطبیة واللوازم الطبیة التي تقتضیها 

ار أقصر الطرق وأقلها تكلفة عند ترتیب إجراءات النقل الخاصة بعملیة اإلخالء بالضرورة عملیة اإلخالء الطبي الطارئ. ویجب اختی

 الطبي. 

 النقل:  عملیةیجب أن تكون 

 موصى بها من قبل الطبیب المعالج؛  .أ 

 تتطلبها األنظمة القیاسیة للنقل الطبي بما یالئم حالة المریض؛  .ب 

 یتم ترتیبها والموافقة علیها مسبقًا من قبل قسم المساعدة. .ج 

 . التعاریف2

 : اإلخالء في حاالت الطوارئیعني 

أّن حالتك الطبیة تتطلب نقًال فوریًا من المكان الذي وقعت فیه اإلصابة أو المرض إلى أقرب مستشفى حیث یمكنك  .أ 

 الحصول على العالج الطبي المناسب؛ 

 ؛ أو قامتك الحالي بعد تلقي العالج األولي في مستشفى محلي، تتطلب حالتك الطبیة نقلك إلى مكان إ .ب 

 ).ب) و أكًال من  .ج 

هو أي وسیلة نقل سواء كانت بریة أو بحریة أو جویة تلزم لنقلك أثناء اإلخالء الطبي الطارئ. وتشمل وسائل النقل، على سبیل  النقل

 الذكر ال الحصر، اإلسعاف الجوي وسیارات اإلسعاف والسیارات الخاصة.

 إعادة الجثمان إلى الوطن

. سوف تدفع شركة التأمین تعویضًا عن النفقات المعقولة المتكبدة أثناء السفر خارج بلد اإلقامة الدائمة، إلعادة جثمانك في حال 1

السقف الفرعي   دوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق 500,000الوفاة. وال یمكن أن یتجاوز مجموع التعویضات حدًا أقصى هو 

، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل) لمجموع مصاریف اإلخالء الطبي وعمالة المنزل األبناءلكل من 

 وٕاعادة الجثمان.

 ال الحصر:  المثالوتشمل النفقات التي یغطیها التأمین، على سبیل 

 التحنیط؛  ) أ
 الحرق؛  ) ب

 التوابیت؛  ) ت

 النقل. ) ث

االتصال باألرقام علیك أو على عائلتك یجب ترتیب هذه النفقات والموافقة علیها مسبقًا من قبل قسم المساعدة، لذلك یجب 

 المذكورة في قسم خدمة العمالء.
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 المخصصات النقدیة الیومیة في المستشفى

متك الدائمة، سیتم تخصیص مبلغ نقدي مستشفى بسبب إصابة أو مرض تعرضت له أثناء سفرك خارج بلد إقا للبقاء فيإذا احتجت 

وعمالة  األبناءدوالر أمیركي للشخص الواحد لكل یوم یقضیه المؤمن علیه في المستشفى (ویطّبق السقف الفرعي لكل من  100قدره 

المستشفى بناًء على ، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل). ویجب أن تكون مدة اإلقامة في )المنزل

 توصیات طبیب مؤهل.

 هو الشخص المؤمن الذي یقیم في المستشفى بناًء على توصیة الطبیب، ویترتب علیه رسوم اإلقامة (الغرفة) والمأكل. المریض المقیم

 االستثناءات

 اإلصابة الموجودة مسبقًا؛ .1

 االستشفاء في بلد اإلقامة الدائمة؛ .2

 ة أو اإلجهاض أو أمراض الجهاز التناسلي لدى اإلناث؛  الحمل وما یتعلق به من الوالد .3

 الفحوصات الطبیة الروتینیة؛ .4

 الجراحة التجمیلیة أو التصنیعیة، إال ما یكون منها نتیجة اإلصابة؛ .5

 ة أو العصبیة أو العالج بالنقاهة.االضطرابات العقلیة أو النفسی .6

 التأمین ضد مشاكل السفر 

في حال  مستردةمقدمًا  تم دفعهامن ماستركارد من راحة البال لمعرفتهم أّن نفقات السفر واإلقامة التي  إیلیتوورلد یستفید حامل بطاقة 

 إلغاء الرحلة أو تأخیرها بشكل غیر متوقع.

 . من تشمله تغطیة هذه الخدمة:1

 .سواء سافروا سویة أو كل على حدة، وعمالة المنزل األبناءو / زوجها ، زوجته حامل البطاقة المؤهل

 . للحصول على التغطیة التأمینیة:2

یدها تقّدم التغطیة التأمینیة تلقائیًا عندما یتم تسدید كامل رسوم تذاكر الناقل العام باستخدام بطاقة وورلد إیلیت من ماستركارد، أو تسد

 المؤهلة (مثل نقاط أمیال السفر). باستبدال نقاط تم تحصیلها عبر برنامج المكافآت الخاص بالبطاقة 

تعد التغطیة التأمینیة ساریة فقط إذا تم حجز الرحلة قبل معرفة الشخص المؤّمن علیه بأّي ظرف من الظروف التي یمكن  •

 أن تؤدي إلى إلغاء الرحلة. 

 تعویض إلغاء الرحلة 

 دوالر 7,500 یبلغ أقصى بحد مسبقاً  المدفوعة اإلقامة تكالیف أو/و الرحلة إلغاء عن تعویضاً  التأمین شركة تدفع سوف .1

 أعاله التغطیة ملخص إلى الرجوع ُیرجى ،المنزل وعمالة األبناء من لكل الفرعي السقف ویطّبق( الواحد للشخص أمیركي

 المعنیة الرحلة تلك على السفر من تتمكن لم أو لمغادرتها المحدد التاریخ قبل الرحلة إلغاء تم إذا ،)التفاصیل من لمزید

 :بسبب

 الرحلة تلك في سفرك لرفیق أو المقربین، عائلتك أفراد ألحد أو لك تحدث وفاة أو إصابة أو مرض  .أ 

 ؛المقربین عائلته أفراد ألحد أو
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 أو في الوجهة؛ االضطراري لدواعي أمنیة أو اإلجالء .ب 

 فقدان المؤمن علیه لعمله الرسمي بشكل مفاجئ؛ أو .ج 

  االنضمام للقوات المسلحة للدولة.مطلب  .د 

 . اإللغاء:2

سوف تدفع شركة التأمین لك تعویضًا عن الجزء الملغى الذي لم تستفد منه وال یمكن استرداده من رسوم اإلقامة في الفندق و/أو رسوم 

 . اإللغاءسبب إلغاء تذكرة الناقل العام شریطة أن یتم الحجز ودفع تلك المصاریف قبل وقوع 

 . اإلشعار الخاص بالمطالبة: 3

في أقرب وقت ممكن عملیًا بإلغاء الرحلة. وال تتحمل شركة التأمین أي مسؤولیة عن سداد أي  إخطار شركة التأمینیتوجب علیك 

 وقت ممكن. غرامات إضافیة تتكبدها وكان من الممكن تجنبها فیما لو تم إشعار شركة التأمین في أقرب

 . التعریفات:4

الزوج أو الزوجة بحكم القانون، واألبناء، وأبناء الزوج أو الزوجة، واألب واألم، وزوجة األب وزوج  أفراد العائلة المقربینیشمل وصف 

، وٕاخوة الزوج أو الزوجة، األم، وأب وأم الزوج أو الزوجة، والجد والجدة، واإلخوة واألخوات، واألحفاد، والعم أو العمة، والخال أو الخالة

 وأزواج األبناء، وأبناء اإلخوة، المقیمین في بلد اإلقامة.

 " تعني:لم تتمكن من االلتحاق بالرحلةعبارة "

فیما یتعلق بالمرض أو اإلصابة أو الوفاة التي تتعرض لها أنت أو رفیق سفرك، یجب أن یكون إلغاء الرحلة بناًء على  .1

الحالة والضرورة الطبیة لإللغاء. ویجب أن تكون أنت أو رفیق سفرك تحت الرعایة المباشرة توصیة طبیب بسبب شدة 

 للطبیب وحضوره الشخصي.

فیما یتعلق بمرض أو إصابة أو وفاة أحد أفراد عائلتك أو عائلة رفیق سفرك المقربین، یجب أن تكون شدة الحالة أو  .2

 ة أمرًا ضروریًا وفق ما هو متعارف علیه.خطورتها أو الظروف المحیطة بها تجعل إلغاء الرحل

 هو شخص (أو شخصان كحد أقصى) لدیه حجز مثبت لمرافقتك في الرحلة. رفیق السفر

 . االستثناءات:5

المطالبات الناشئة عن االكتئاب أو القلق، أو االضطرابات النفسیة أو العصبیة، أو تعاطي الكحول أو المخدرات، أو  .1

 زائدة.اإلدمان أو تناول جرعة 

 المطالبة الناشئة عن الجراحات االختیاریة التجمیلیة أو التصنیعیة، إال إذا كانت نتیجة حادث. .2

 المطالبات الناشئة عن الحمل وجمیع الحاالت المتعلقة به. .3

 اإلصابة الموجودة مسبقًا  .4

 اختصار الرحلة 

 الواحد للشخص أمیركي دوالر 7,500 یبلغ أقصى بحد مسبقاً  المدفوعة المصاریف عن تعویضاً  التأمین شركة تدفع سوف .1

 إذا ،)التفاصیل من لمزید أعاله التغطیة ملخص إلى الرجوع ُیرجى ،المنزل وعمالة األبناء من لكل الفرعي السقف ویطّبق(

 :بسبب الرحلة تلك على السفر من تتمكن لم أو لها المحدد التاریخ قبل العودة رحلة إلغاء تم
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 ألحد أو الرحلة تلك في سفرك لرفیق أو المقربین، عائلتك أفراد ألحد أو لك تحدث وفاة أو إصابة أو مرض -أ 

 . المقربین عائلته أفراد

 لدواعي أمنیة أو اإلجالء االضطراري في الوجهة؛ أو -ب 

 فقدان المؤمن علیه لعمله الرسمي بشكل مفاجئ. -ج 

 مطلب االنضمام للقوات المسلحة للدولة. -د 

 . قطع الرحلة2

سوف تدفع شركة التأمین لك تعویضًا عن الجزء الملغى الذي لم تستفد منه وال یمكن استرداده من رسوم اإلقامة في الفندق و/أو رسوم 

تذاكر الناقل العام، منقوصًا منها قیمة الرصید المسترد من تذكرة العودة التي لم یتم استخدامها، من أجل العودة إلى الوطن أو 

ت سفر بري أو بحري. ویحدد هذا التعویض بسقف هو تكلفة تذكرة العودة بالطائرة (اتجاه واحد) على الدرجة االلتحاق بترتیبا

 االقتصادیة وعلى شركة طیران معتمدة، كما یخضع لسقف التعویض لكل تغطیة تأمینیة كما هو مبین في الجدول.

 . مرافقة القاصرین3

سنة، ثم ال تتمكن من مواصلة الرحلة بسبب المرض أو اإلصابة أو الوفاة، بما  15عندما تسافر لوحدك مع قاصر ال یتجاوز عمره 

قد یترك القاصر دون مرافقة، فسوف نتكفل بدفع تكلفة تذكرة طیران (ذهاب وعودة) على الدرجة االقتصادیة على شركة طیران معتمدة 

في رحلة العودة إلى بلد اإلقامة. یجب الموافقة على هذه من بلد إقامتك لشخص بالغ تتم تسمیته من قبل عائلتك لمرافقة القاصر 

 النفقات مسبقًا من قبل قسم المساعدة، ویجب االتصال من أجل ذلك باألرقام المذكورة في قسم خدمة العمالء.

 . اإلشعار الخاص بالمطالبة:4

لتأمین أي مسؤولیة عن سداد أي غرامات یتوجب علیك إشعارنا في أقرب وقت ممكن عملیًا باختصار الرحلة. وال تتحمل شركة ا

 إضافیة تتكبدها وكان من الممكن تجنبها فیما لو تم إشعار شركة التأمین في أقرب وقت ممكن.

 . التعاریف5

وج الزوج أو الزوجة بحكم القانون، واألبناء، وأبناء الزوج أو الزوجة، واألب واألم، وزوجة األب وز  أفراد العائلة المقربینیشمل وصف 

وجة، األم، وأب وأم الزوج أو الزوجة، والجد والجدة، واإلخوة واألخوات، واألحفاد، والعم أو العمة، والخال أو الخالة، وٕاخوة الزوج أو الز 

 وأزواج األبناء، وأبناء اإلخوة، والوصي القانوني.

رسمیًا بأن الشخص المؤمن علیه غیر الئق هي الحالة التي تتطلب العالج من قبل طبیب مؤهل قانونًا یوثق  اإلصابة أو المرض

 للسفر أو لمتابعة الرحلة األصلیة. 

 هو شخص (أو شخصان كحد أقصى) لدیه حجز مثبت لمرافقتك في الرحلة. رفیق السفر

 " یعني:غیر قادر على مواصلة الرحلةتعبیر "

یجب أن یكون إلغاء الرحلة بناًء على  فیما یتعلق بالمرض أو اإلصابة أو الوفاة التي تتعرض لها أنت أو رفیق سفرك، .1

توصیة طبیب بسبب شدة الحالة والضرورة الطبیة لعدم مواصلة الرحلة. ویجب أن تكون أنت أو رفیق سفرك تحت الرعایة 

 المباشرة للطبیب وحضوره الشخصي.
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ن تكون شدة الحالة أو فیما یتعلق بمرض أو إصابة أو وفاة أحد أفراد عائلتك أو عائلة رفیق سفرك المقربین، یجب أ .2

 خطورتها أو الظروف المحیطة بها تجعل عدم متابعة الرحلة أمرًا ضروریًا وفق ما هو متعارف علیه.

 . االستثناءات6

المطالبات الناشئة عن االكتئاب أو القلق، أو االضطرابات النفسیة أو العصبیة، أو تعاطي الكحول أو المخدرات، أو  .1

 زائدة.اإلدمان أو تناول جرعة 

 المطالبة الناشئة عن الجراحات االختیاریة التجمیلیة أو التصنیعیة، إال إذا كانت نتیجة حادث. .2

 المطالبات الناشئة عن الحمل وجمیع الحاالت المتعلقة به. .3

 اإلصابة الموجودة مسبقًا. .4

 تأمین تأّخر الرحالت 

 وكان هذا التأخیر بسبب: على األقل ) أربع ساعات4(رحلتك تعویضًا عن تأّخر الرحلة إذا تأخرت  تدفع شركة التأمین. سوف 1

 سوء األحوال الجویة، ویقصد به ظروف الطقس السیئة للغایة والتي تؤخر الموعد المقرر لوصول أو إقالع الناقل العام؛ أو  -أ 

تعطل معّدات الناقل العام، ویقصد بذلك أي عطل مفاجئ وغیر متوقع في معّدات الناقل العام یتسبب في تأخیر أو انقطاع  -ب 

 الرحالت العادیة؛ أو 

حدوث إضراب غیر متوقع أو تصرف آخر یعطل العمل من قبل موظفي الناقل العام، ویشمل ذلك أّي خالف عمالي قد  -ج 

 ؛ أوول الطبیعیة للناقل العامیؤثر على حركة اإلقالع والوص

  .ضبط شركة الطیرانأسباب إجرائیة في مطار المغادرة بسبب القیود المفروضة على حركة النقل الجوي أو  -د 

، ُیرجى وعمالة المنزل األبناءدوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي لكل من  500توفر هذه التغطیة تعویضًا سقفه 

) أربع ساعات متتالیة عن الوقت المحدد 4إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل)، نتیجة التأخیر الذي ال یقل عن ( الرجوع

لمغادرة الرحلة التي یعتزم المؤمن علیه االلتحاق بها كما هو مبین في التذكرة أو تأكید الحجز الذي یقدمه الناقل العام للشخص 

 المؤمن علیه.

 مله تأمین تأّخر الرحالت (االستثناءات):. ما ال یش2

 مباشرة أو غیر مباشرة تنجم عن األسباب التالیة:  خسارةال یشمل تأمین تأخر الرحلة تعویض أي 

 أّي تأخیر تم اإلعالن عنه للجمهور أو كان معروفًا بالنسبة لك قبل أن تحجز الرحلة.  •

 تأمین تفویت الرحلة التالیة (في الرحالت غیر المباشرة) 

وعمالة  األبناءدوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي لكل من  500تعویضًا سقفه  تدفع شركة التأمینسوف . 1

، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل) عند تفویت الرحلة التالیة في الرحالت غیر المباشرة (الترانزیت) المنزل

 في الرحلة السابقة.أو إلغاء بسبب حدوث تأخیر 

 مشاكل السفر -. تعریفات 2

مؤهل قانونًا یوثق رسمیًا بأن حالة الشخص  هي حالة صحیة تتطلب العالج من قبل طبیب الشدید اإلصابة الخطیرة أو المرض

 المؤمن علیه ال تسمح له بالسفر أو مواصلة الرحلة األصلیة. 
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 تأمین األمتعة 

 المواصالت العامة/الناقل العام -فقدان األمتعة 

أو  تعویضًا لك في حال فقدان أمتعتك أثناء وجودها في عهدة وحیازة وتحت سیطرة الناقل العام تدفع شركة التأمین. سوف 1

أثناء كونك أو المواصالت العامة ، وذلك بسبب تعرضها للسرقة أو توجیهها إلى مكان خاطئ من قبل الناقل العام المواصالت العامة

 . خالل رحلة مغطاة بموجب تذكرة العامة راكبًا على الناقل العام أو المواصالت

وعمالة  األبناءدوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي لكل من  3,000وقد یصل مبلغ التعویض إلى حد أقصى قدره 

یاتها. ویجب التحقق من ، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل) لتغطیة تكالیف استبدال األمتعة ومحتو المنزل

 .الناقل العام أو المواصالت العامة جمیع المطالبات وتأكیدها من قبل

 . قیود وشروط التغطیة التأمینیة2

 ٪ من السقف المذكور أعاله على الممتلكات المفقودة التالیة: 10لن تدفع شركة التأمین أكثر من حد أقصى مجّمع یبلغ 

 المجوهرات والساعات والسلع المصنوعة كلیًا أو جزئیًا من الفضة أو الذهب أو البالتین؛  •

 أو التي تكون في أغلبها مصنوعة من الفرو؛  ،السلع المزینة بالفروو الفرو،  •

 الكامیرات، بما في ذلك معدات التصویر؛ •

 الحواسیب والمعدات اإللكترونیة. •

، ُیرجى وعمالة المنزل األبناءوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي لكل من د 625لن تدفع شركة التأمین أكثر من 

 الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل) عن كل بند مفرد.

 في حالة فقدان أحد عناصر زوج أو مجموعة، قد تختار شركة التأمین:

 ؛ أو خسارةو المجموعة إلى قیمتها قبل الإصالح أو استبدال أي جزء الستعادة الزوج أ ) أ

 وبعدها. خسارةالنقدیة للممتلكات قبل ال القیمةتعویض الفرق بین  ) ب

 شركة التأمین رسمیًا (وعلى الفور) عن األمتعة المفقودة أو المتأخرة في الوجهة النهائیة للرحلة، ویجب تقدیم مطالبة لدى إخطاریجب 

(بعد التثبت) فیما إذا كانت األمتعة  الناقل العام أو المواصالت العامة . ومن الضروري أن یؤكدالناقل العام أو المواصالت العامة

 متأخرة أو مفقودة.

الناقل العام  قبل الحصول على تعویض منعلى أساس التحّمل اإلضافي فقط، وهذا یعني أّنه في حال یتم تقدیم تعویضات األمتعة 

أو من أّي تأمین آخر قابل للتحصیل وساري المفعول، سنكون مسؤولین فقط عن تعویض  خسارةعن ال ةالمسؤول أو المواصالت العامة

ینیة المبینة في الشروط واألحكام، المبالغ التي ال تغطیها التعویضات والتأمینات األخرى وصوًال إلى الحدود القصوى للتعویضات التأم

وبعد أي اقتطاعات أخرى. على سبیل المثال، إذا تّم تأكید أّن أمتعة حامل البطاقة المؤهل مفقودة أو غیر قابلة لالسترداد، وكانت 

تعویضًا لحامل  و المواصالت العامةالناقل العام أ دوالر أمیركي، ودفع 3,000الكاملة (مجموع التكلفة األصلیة) لألمتعة هي  القیمة

 دوالر أمیركي. 2,000دوالر أمیركي، عندها یستحق لحامل البطاقة المؤهل تعویض یصل إلى  1,000البطاقة المؤهل قدره 
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 . ما ال یشمله التأمین:3

 لن تدفع شركة التأمین تعویضًا عن أّي مما یلي:

 الحیوانات أو الطیور أو األسماك؛ .1

معدات السیارات أو القوارب أو المحركات أو المقطورات أو الدراجات الناریة أو وسائل النقل األخرى أو السیارات أو  .2

 )؛الناقل العام أو المواصالت العامة التجهیزات الخاصة بها (باستثناء الدراجات الهوائیة التي تسّجل كأمتعة سفر لدى

 األثاث المنزلي؛ .3

 عدسات الالصقة؛النظارات الطبیة أو ال .4

 األسنان االصطناعیة أو جسور األسنان؛ .5

 أجهزة المساعدة السمعیة؛ .6

 األطراف االصطناعیة؛ .7

 اآلالت الموسیقیة؛ .8

 المال أو األوراق المالیة؛ .9

 التذاكر أو الوثائق؛ .10

 المواد سریعة التلف والمواد االستهالكیة. .11

 ناجمة عن: خسارةولن یتم دفع أي تعویضات تأمینیة إذا كانت ال

 االهتالك الطبیعي والبلى التدریجي؛ .1

 الحشرات أو القوارض؛ .2

 العیوب أو األضرار الخفیة (مثل تلك الناجمة عن التصنیع)؛ .3

 المصادرة أو نزع الملكیة بأمر من أي حكومة أو سلطة عامة؛ .4

 المصادرة أو اإلتالف تحت نظام الحجر الصحي أو نظام الجمارك؛ .5

 اإلشعاعي؛ التلوث .6

 السلطة المغتصبة أو اإلجراءات المتخذة من قبل سلطة حكومیة للمقاومة أو الدفاع ضد مثل تلك الحوادث؛ .7

 نقل بضائع مهربة أو االتجار غیر المشروع؛ .8

 تلف السلع الهشة أو الضعیفة، والكامیرات، واآلالت الموسیقیة، وأجهزة الرادیو، والممتلكات المماثلة. .9

 الناقل العام -تأخیر األمتعة 

وعمالة  األبناءدوالر أمیركي للشخص الواحد (ویطّبق السقف الفرعي لكل من  500تعویضًا قدره  تدفع لك شركة التأمین. سوف 1

، ُیرجى الرجوع إلى ملخص التغطیة أعاله لمزید من التفاصیل)، في حال تأخر أمتعتك المسّجلة أو نقلها لمكان خاطئ من قبل المنزل

ما لم تكن وجهتك النهائیة، وحتى وقت  ،) أربع ساعات منذ وصولك إلى الوجهة المبینة على تذكرة سفرك4الناقل العام ألكثر من (

 وصولها. وال یستفید المؤمن علیه من التغطیة التأمینیة لتأخر األمتعة في مدینة اإلقامة الدائمة له. 

على ناقل عام. وباإلضافة إلى ذلك، یجب التحقق من جمیع المطالبات من قبل  یجب أن یكون المؤمن علیه مسافرًا بموجب تذاكر

 الناقل العام وتأكید حدوث التأخیر أو التوجیه الخاطئ.
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 . التعاریف2

، الناقل العام أو المواصالت العامة تعني كل قطعة من األمتعة التي تم تسجیلها كأمتعة سفر وأصبحت في عهدة - األمتعة المسّجلة

 .الناقل العام أو المواصالت العامة والتي حصلت من أجلها على فحص مطالبة صادر عن

وذات رسوم محددة  وأي وسیلة أخرى من وسائل النقل الجماعي التي تنقل العامةالحافالت والقطارات یقصد بها  العامة المواصالت

   ثابتة بین المطارات والفنادق. مساراتوتسیر في 

 القیود والشروط

قد ُفقدت تمامًا، فإّن أي مبلغ تعویض تم دفعه  أو المواصالت العامة إذا أظهرت التحقیقات الحقًا أن أمتعتك المسّجلة مع الناقل العام

 .الوثیقةالخاص بتأّخر األمتعة سیتم خصمه من أي مبلغ مستحق بموجب القسم الخاص باألمتعة المفقودة من  الوثیقةلك تحت قسم 

 استثناءات الخطة العامة 

 التغطیة التأمینیة في أي من الحاالت التالیة: الوثیقةال توفر هذه 

 اإلصابة الذاتیة المتعمدة، أو االنتحار أو محاولة ذلك سواء بوجود مرض عقلي أو غیابه؛  .1

 الحرب، أو الحرب األهلیة أو الغزو أو التمرد أو الثورة أو استخدام القوة العسكریة أو اغتصاب السلطة أو القوة العسكریة؛ .2

  ة أو هیئة دولیة، سواء في أوقات السلم أو الحرب، یخدم فیها المؤمن علیه في القوات المسلحة ألي دول مدةفي أّي  .3

 ناتجة عن كون المؤمَّن علیه مخمورًا أو تحت تأثیر أي مخدر أو عقار ما لم یكن بوصفة طبیب؛  خسارةأي  .4

یساهم في وقوعها مشاركة المؤمَّن علیه عمدًا في عمل مخالف للقانون أو أي انتهاك أو محاولة انتهاك للقانون،  خسارةأي  .5

 أو مقاومة الشخص المؤمَّن علیه لالعتقال؛ 

 عن التحلیق بأي طائرة أو جهاز للمالحة الجویة باستثناء ما هو منصوص علیه هنا على وجه التحدید؛ ناتجة  خسارةأي  .6

التشوهات الخلقیة والحاالت الناشئة عن فتق أو عالجات سنّیة إال في اإلصابات التي تلحق بأسنان طبیعیة وسلیمة بسبب  .7

 حادث؛ 

التحلیق في طائرة مملوكة أو مستأجرة أو مشّغلة من قبل المؤمَّن علیه أو أي فرد من أفراد عائلته أو أي شخص بالنیابة  .8

 عنه؛ 

القیادة أو الركوب في أو على (أ) أّي مركبة تشارك في أّي سباق أو اختبار سرعة أو اختبار تحمل، أو (ب) أّي مركبة  .9

 دة البهلوانیة أو الحركات االستعراضیة؛ تستخدم للقیا

أي مطالبة تنشأ عن عدوى انتهازیة أو أورام خبیثة، أو أي حالة مرضیة أخرى، إذا كان الشخص المؤمن علیه في وقت  .10

المطالبة قد تم تشخیص إصابته بمرض األیدز (نقص المناعة المكتسب)، أو المتالزمة المرتبطة باألیدز أو وجود اختبار 

 إیجابي یثبت وجود األجسام المضادة لفیروس نقص المناعة البشریة؛دموي 

استخدام المواد النوویة أو تحّررها أو تسّربها مما یفضي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى تفاعل نووي أو إشعاع أو تلوث  .11

 إشعاعي؛

 نشر أو تطبیق المواد الكیمیائیة أو العناصر البیولوجیة الممرضة أو السامة؛ .12

 مواد كیمیائیة أو عناصر بیولوجیة ممرضة أو سامة؛ تحریر .13
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الریاضات االحترافیة أو الریاضات الشتویة أو القفز الحر أو  إحدىتلحق بالشخص المؤمَّن علیه أثناء ممارسة  خسارةأي  .14

األوعیة (مثل القفز المظلي أو الطیران الشراعي المعّلق أو القفز بالحبال أو الغوص في المیاه أو تسلق الجبال أو حمل 

 األوعیة الساخنة التي تسبب الحروق)؛

 الحاالت الطبیة الموجودة مسبقًا أو التشوهات الخلقیة أو أي مضاعفات ناجمة عنها؛ .15

 على وجه التحدید؛ الوثیقةأي اعتالل أو مرض أو سقم، وأي مضاعفات قد تنجم عن ذلك، إال ما تغطیه  .16

 السفر الذي یخالف توصیة الطبیب؛ .17

أّي إرهابي أو عضو في منظمة إرهابیة أو من یشارك في تجارة المخدرات والعقاقیر غیر المشروعة، أو تجارة األسلحة  .18

 النوویة أو البیولوجیة أو الكیمیائیة؛

 منطقة أو الشمالیة، وكوریا والسودان وسوریا وٕایران وكوبا والعراق أفغانستان خالل من في، السفر أو الفعلیة أو لها المخطط .19

 العراق أو أفغانستان خالل من أو إلى، في، الفعلي السفر أو القرم جزیرة شبه

 كیفیة تقدیم المطالبة -إجراءات عامة 

 إشعار طلب خدمة / مطالبة (المطالبات غیر الطوارئ الطبیة أو طلبات تعویض المصاریف)

) یومًا 90یومًا من تاریخ الواقعة. وعدم تقدیم مثل هذا اإلشعار خالل ( تسعون) 90یجب تقدیم إشعار المطالبة في موعد أقصاه (

 من تاریخ الواقعة قد یؤدي إلى رفض المطالبة. 

   https://www.mcpeaceofmind.com/WorldElite:لتقدیم المطالبة یرجى زیارة 

 

 اءات التالیة:یجب اتباع اإلجر 

یجب علیك أنت (حامل البطاقة) أو المستفید أو أي من ینوب عنك قانونًا، إخطار شركة التأمین وفق الشروط المبینة في  .1

المسموحة إلرسال إشعار المطالبة. وعدم االلتزام بذلك قد یؤدي إلى رفض طلبك. وعند استالم إشعار المطالبة،  مدةفقرة ال

 وتوضح له التعلیمات الخاصة بعملیة المطالبة؛ ،جمیع التفاصیل الضروریة من مقدم الطلبسوف تطلب شركة التأمین 

 مدة) على النحو المبین في هذا القسم في موعد ال یتجاوز خسارةیجب تقدیم جمیع المعلومات المطلوبة (مثل إثبات ال .2

 التقدیم.

یرجى مالحظة أن شركة التأمین قد تطلب بعض المعلومات اإلضافیة الحقًا من أجل معالجة الطلب. ویقع على عاتقكم توفیر هذه 

 المطالبة.  رفضتتم المعلومات، وٕاال فقد 

 للحصول على المساعدة والمعلومات عن عملیة المطالبة، یرجى االتصال على األرقام المذكورة أعاله.

 البات تأمین حوادث السفر والرحالت المؤمنةمط

 -الرحالت الدولیة / الرحالت المؤمنة  -الرحالت الداخلیة / الرحالت المؤمنة  -الرحالت الدولیة / الناقل العام  -الناقل العام 

 الرحالت الداخلیة

 .خسارة) تسعین یومًا من تاریخ ال90المسموحة إلرسال إشعار المطالبة: في غضون ( مدةال

 ) تسعین یومًا على األكثر من تاریخ إشعار المطالبة.90تقدیم المطالبة: خالل ( مدة

https://www.mcpeaceofmind.com/WorldElite
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 ):خسارةالمعلومات المطلوبة (إثبات ال

a( .الوثائق الكاملة بما في ذلك شهادة الوفاة و/أو بیان الطبیب المعالج أو تقریر الطبیب الشرعي 

b( التذاكر للرحلة المؤّمنة باستخدام بطاقة مؤهلة، بما في ذلك نسخ من  توثیق المعامالت المالیة إلثبات تسدید كامل رسوم

 تذاكر الناقل العام وٕایصاالت الدفع؛

 

 مطالبات التأمین الطبي أثناء السفر

 النفقات الطبیة (اإلصابة أو المرض) / اإلخالء الطبي الطارئ وٕاعادة الجثمان / المخصصات النقدیة الیومیة في المستشفى

 .خسارة) تسعین یومًا من تاریخ ال90المسموحة إلرسال إشعار المطالبة: في غضون ( مدةال

 ) تسعین یومًا على األكثر من تاریخ إشعار المطالبة.90تقدیم المطالبة: خالل ( مدة

 ):خسارةالمعلومات المطلوبة (إثبات ال

 تقریر طبي یتضمن تفاصیل قصة وطبیعة اإلصابة أو المرض إلى جانب إیصاالت الدفع الطبیة األصلیة؛  .1

توثیق المعامالت المالیة إلثبات تسدید كامل رسوم التذاكر للرحلة المؤّمنة باستخدام بطاقة مؤهلة، بما في ذلك نسخ من  .2

 تذاكر الناقل العام وٕایصاالت الدفع؛

 ج من المستشفى (للمخصصات النقدیة في المستشفى)بطاقة القبول/التخری .3

 نسخة من جواز السفر بما في ذلك أختام الدخول والخروج .4

 مطالبات التأمین ضد مشاكل السفر 

 .خسارة) تسعین یومًا من تاریخ ال90المسموحة إلرسال إشعار المطالبة: في غضون ( مدةال

 األكثر من تاریخ إشعار المطالبة.) تسعین یومًا على 90تقدیم المطالبة: خالل ( مدة

 ):خسارةالمعلومات المطلوبة (إثبات ال

 إلغاء الرحلة / اختصار الرحلة

وثائق تتضمن تفاصیل عن سبب إلغاء الرحلة أو اختصارها، بما في ذلك إثبات على طبیعة اإلصابة أو المرض الخطیر،  .1

 مثل نسخ من تقاریر اإلثبات الطبیة، وتصریحات الطبیب المعالج، والوثائق ذات الصلة؛ 

استخدام بطاقة مؤهلة، بما في ذلك نسخ من توثیق المعامالت المالیة إلثبات تسدید كامل رسوم التذاكر للرحلة المؤّمنة ب .2

 تذاكر الناقل العام وٕایصاالت الدفع؛

 إیصاالت المبالغ المستردة / أو التأكید على تكبد مبلغ غیر قابل لالسترداد بسبب إلغاء/اختصار الرحلة .3

 تأخیر الرحلة / تفویت الرحلة التالیة

 نسخة عن تذكرة الطیران وبطاقة الصعود إلى الطائرة .1

 سالة من هیئة الطیران المدني أو إدارة المطار تثبت تأخیر الرحلة السابقة / تفویت الرحلة التالیةر  .2
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توثیق المعامالت المالیة إلثبات تسدید كامل رسوم التذاكر للرحلة المؤّمنة باستخدام بطاقة مؤهلة، بما في ذلك نسخ من  .3

 تذاكر الناقل العام وٕایصاالت الدفع؛

 األمتعةمطالبات تأمین 

 فقدان األمتعة / تأخیر األمتعة

 .خسارة) تسعین یومًا من تاریخ ال90المسموحة إلرسال إشعار المطالبة: في غضون ( مدةال

 ) تسعین یومًا على األكثر من تاریخ إشعار المطالبة.90تقدیم المطالبة: خالل ( مدة

 ):خسارةالمعلومات المطلوبة (إثبات ال

ویجب أن تتضمن  .المقدم لدى الناقل العام وجمیع المراسالت ذات الصلة؛ تقریر تعویض الملكیة والبالغنسخ من اإلشعار  .1

 االستمارة رقم الرحلة، أو رمز السفینة، أو نشرة الشحن، باإلضافة إلى رقم تسجیل األمتعة؛ 

ع وصف المحتویات، وتقدیر ، مخسارةتفاصیل المبالغ المدفوعة (أو مستحقة الدفع) من قبل الناقل العام المسؤول عن ال .2

 تكلفة المحتویات، وجمیع الوثائق والمراسالت ذات الصلة؛

 الطیران. ةقودة، كما تم التصریح عنها لشركقائمة التصریح عن البنود المف .3

 الطیران على فقدان األمتعة المصرح عنها، وتعّذر تحدید مكانها. ةتأكید من شرك .4

 . المدفوعات: 3

تسدد لحامل البطاقة المؤهلة في منطقة التغطیة. ویخضع دفع أّي تعویض  (شركة التأمین) یقدمها المؤمنجمیع المدفوعات التي 

 للقوانین واللوائح التنظیمیة الحكومیة المعمول بها في البلدان التي یتم فیها الدفع. 

الحیاة للمستفید الذي تتم تسمیته مسبقًا من قبل الشخص المؤمن علیه. إذا لم  خسارة وحیثما یسمح القانون، یتم دفع التعویض عن

 تتوافر مثل هذه التسمیة، یتم دفع المطالبة ألول مستفید على قید الحیاة من عائلة الشخص المؤمن وفق الترتیب التالي:

 الزوج أو الزوجة؛  .1

 األبناء، بحصص متساویة؛  .2

 األب واألم، بحصص متساویة؛  .3

 اإلخوة واألخوات، بحصص متساویة؛ أو .4

 منفذ الوصیة أو المسؤول المكلف حكومیًا بإدارة اإلرث .5

 

سیتم دفع جمیع التعویضات األخرى إلى الشخص المؤمَّن علیه أو أي طرف آخر مناسب عند الضرورة. ویخضع دفع أّي تعویض 

 ة المعمول بها في البلدان التي یتم فیها الدفع. للقوانین واللوائح التنظیمیة الحكومی

 

جمیع المبالغ المبینة في هذا الدلیل لتعویضات التأمین وحدودها هي بالدوالر األمیركي. لكن سیتم تسدید المطالبات بالعملة 

 البة.المحلیة حیثما یقتضي القانون، وذلك باالعتماد على أسعار الصرف الرسمیة المنشورة بتاریخ سداد المط
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 االقتصادیة العقوباتاستثناءات 

 أوالوثیقة  هذه سریان بدایة عند النهائي، المسیطر كیانها أو األم الشركة أو المؤمن على تنطبق الئحة أو قانون أي بموجب كان، إذا

 أي یقدم ال أن المؤمن على مطبقة، عقوبة أو حظر أي تنتهك ألنها قانونیة غیر ستكون له المؤمن تغطیة فإن ذلك، بعد وقت أي في

 الضمان أشكال من شكل أي یقدم أو دفاع تكالیف أي یدفع أو له للمؤمن دفاع أي یقدم وال كان أیا مسؤولیة أي یتحمل وال تغطیة

 .العقوبة أو الحظر لهذا انتهاك في له، المؤمن عن نیابة

 المستهلك إخطارتحلیل 

 أو مسؤولیة أو ضرر أو ضرر أو خسارة أيالوثیقة  هذه تغطي ال السبب، لهذا. األمریكیة العقوبات لقوانین باالمتثال شركةالتلتزم 

 سوریا أو إیران أو كوبا خالل من أو إلى فعلیة أو لها مخطط برحلة تتعلق أو عن مباشر غیر أو مباشر بشكل تنشأ خدمات أو منافع

 أو أضرار أو إصابات أو خسائر أيالوثیقة  هذه تغطي ال ذلك، إلى وباإلضافة. القرم منطقة أو الشمالیة كوریا أو السودان أو

 إصابة أو خسارة أي السیاسة هذه تغطي لن وأخیرا،. القرم منطقة أو الشمالیة وكوریا والسودان وسوریا وٕایران كوبا سكان تجاه مسؤولیة

 كداعم ساریة حكومیة مراقبة قوائم أي في محدد كیان أو فرد أي مباشر غیر أو مباشر بشكل یتحملها قانونیة مسؤولیة أو ضرر أو

 أو الخبیث، السیبراني والنشاط المنظمة، والجریمة والتدمیر، الكتلة أسلحة وانتشار والقرصنة بالبشر االتجار أو المخدرات أو لإلرهاب

 .اإلنسان حقوق انتهاكات

 القانون النافذ والسلطة القضائیة

 البلد المصدر.  للمحاكم المختصة في. ویخضع أي نزاع للسلطة القضائیة لقانون البلد الذي أصدر البطاقة الوثیقةتخضع ھذه  

 اإلفصاح عن البیانات

بإبرام عقد التأمین هذا، توافق على معالجة الشركة للبیانات المتعلقة بك لغرض تقدیم منتجات وخدمات التأمین واإلدارة القانونیة 

 ومعالجة أیة بیانات شخصیة حساسة تتعلق بك على وجه التحدید.

باإلفصاح عن تلك المعلومات إلى الغیر بما في ذلك دون حصر أیة شركة من شركات المجموعة ومن توافق على قیام الشركة 

 یقدمون الخدمات والمنتجات إلى المؤمن له أو أیة شركة في المجموعة وأیة هیئات تنظیمیة داخل أو خارج بلد أو مكان إقامتك.

 

 : التأمین شركات قائمة

    https://www.mcpeaceofmind.com/WorldElite :زیارة یرجى المطالبة لتقدیم

 من یوم السبت إلى الخمیس (بتوقیت اإلمارات العربیة المتحدة) 06:00حتي  10:00مواقیت خدمة العمالء: 
 اللغات المدعومة: اإلنجلیزیة / العربیة

 Mastercard@aig.comEAM.عنوان البرید اإللكتروني: 
  

 :البحرین 

 الكویتیة للتأمین ةالبحرین

 2835، شارع  BKIC 2775برج 
 ، حي السیف 428منطقة 

 مملكة البحرین
 6604 8000  او   97317582689+هاتف:  

 :عمان سلطنة
 )عمان فرع( للتأمین عمان شركة
 المیناء، حي 114 البریدي الرمز
 عمانمسقط،  ،1201.ب ص
 80077174المجاني:  الرقم

 

https://www.mcpeaceofmind.com/WorldElite
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 :مصر

 للتأمین ایجیبت جي أي إیه
 المطالبات قسم
 ریاض،  -المنعم عبدشارع  44

 مصر الجیزة، المهندسین،
   08000009473المجاني:  الرقم

 

 :باكستان
 المحدودة للتأمین العامة الیوبیل
 التأمین دار الیوبیل الثاني، الطابق

 ، باكستان74000، كراتشي  شاندیغار انا
 26  إلى 6022 3241 21 92+:  هاتف

 :األردن
 للتأمین العربي الشرق

 المطالبات قسم
 عمان،  جبل
 األردن - 11121 عمان، 213590.ب ص

     56233000 6 (962+): هاتف
 5654551 6 (962+): فاكس

 

 قطر: دولة
 ، )للمال قطر مركز(  المحدودة میا جي أي إیه
 الخلیج الغربي، الطابق الرابع  قطرالمالي،برج مركز  
 ، الدوحة، قطر23043صندوق البرید  

    44967441-974+: +هاتف
 44967411-974+فاكس: 

 
 

 :الكویت
 )الكویت فرع(  المحدودة میا جي إیه
 القبلة آل صقر حمد شارع ،5 الطابق الخرافي، برج

 الكویت الكویت، مدینة
    9993142-9-965+: هاتف
 4264 2247 965+: فاكس

 

 :المتحدةالعربیة  االمارات
 (فرع دبي) كومباني اشورانشهوم  أمیركان شركة
الطابق  األول التجاري  المركز اتش، ذاالمطالبات، فندق  قسم
27  

 االمارات العربیة المتحدة  –، دبي 40569البرید  صندوق
 5096103- 4 – 971+ هاتف
 2186 352- 4 – 971+ فاكس

 
 :لبنان
 ل.م.ش لبنان جي آي إیه

 أوروغواي،  الشارع بیروت، وسط
 الثاني الطابق – مكتف بنایة

 لبنان بیروت،  5459 -13البرید  صندوق
     788134-1-961+: هاتف

 128 990 1 - 961+فاكس: 
 

 

 

 
 

 
 

 


