التعاونية

أنشئت شركة التعاونية للتأمين بموجب المرسوم الملكي رقم م 5/وتاريخ 1405/4/17هـ،
وتــم تســجليها بتاريــخ 1986/1/18م بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1010061695
كشــركة مســاهمة ســعودية.ويبلغ رأســمال الشــركة المدفــوع  1,250مليــون ريــال.
بفضل رأسمالها هذا،وبتحقيقها أقساط تأمين بلغت أكثر من  8.4مليار ريال في عام ،2017
تعد التعاونية أكبر شركة تأمين في الممملكة العربية السعودية.

تزاول الشركة أعمال التأمين وفق ًا لمفهوم التأمين التعاوني المجاز شرع ًا بموجب
قرار هيئة كبار العلماء .وبمقتضى هذا المفهوم وبحسب نظام مراقبة شركات
التأمين التعاوني تعيد الشركة إلى حملة الوثائق جزءاً من الفائض الناتج عن
عملياتها التأمينية ،إضافة إلى ما تدفعه الشركة من تعويضات لحملة الوثائق
المتضررين من األخطاء المغطاة في حال تحققها.

لماذا تأمين السفر؟
التأخير في مواعيد الرحالت ،فقدان أو تأخر األمتعة ،المعالجة الطبية الطارئة ،هي
فقط بعض األمثلة التي قد تجعل السفر للخارج أقل متعة من المتوقع.
وثيقة تأمين السفر الدولي من «التعاونية» صممت لتمنحك الطمأنينة ،ولتوفر لك
الحماية ضد هذه الحوادث المتكررة الوقوع ،لتنعم في سفرك براحة البال.

الحوادث الشخصية:

تعــوض الوثيقــة بحــد أقصى قــدره  100.000ريال ســعودي للوفاة أو العجــز (إذا كان العمر
أكثر من  70ســنة فإن منفعة الوفاة ســوف تقتصر على تكاليف الجنازة والمصاريف األخرى
بحد أقصى  6,150ريال سعودي ،أما إذا كان العمر أقل من  16سنة وقت وقوع الحادث فإن
منافع الوفاة سوف تقتصر على  50,000ريال سعودي كحد أقصى).

المصاريف الطبية الطارئة (ال يعتبر تأمين ًا صحي ًا خاص ًا):

المؤمن له بحد أقصى  3,000,000ريال سعودي في حالة تعرضه للمرض
•تعوض الوثيقة
ّ
أو اإلصابة أثناء الرحــلة (ويجـوز ،عند الطـلــب ،مضــاعفة حــد التغـطـية) ،مع الخضوع لمبلغ
اقتطاع/تحمل قدره  200ريال سعودي للشخص الواحدعن كل حادث.
•خدمة الطوارئ مشمولة بالتغطية.

منافع التنويم بالمستشفى:

المؤمــن لــه في حدود مبلــغ  125ريال ســعودي مقابل المصاريــف اليومية
تعــوض الوثيقــة
ّ
من الصحف والمجالت والمشــروبات ...إلخ ،عن كل  24ســاعة كاملة يقضيها كمريض منوم
بالمستشفى وبحد أقصى قدره  1,900ريال سعودي.
هــذا بـاإلضــافــــة إلـــى الـمــصــاريـــف الـطبيــــة المـــتكبدة بمـــوجب الـقـســـم الخـامـــس مـــن
الوثيـقة.

الممتلكات الشخصية:

المؤمن له بحد أقصى  8,000ريال ســعودي ،وتشــمل التغطية 1,500
•تعــوض الوثيقــة
ّ
ريال سعودي للنقود المحمولة أو  500ريال سعودي لألشخاص أقل من  16عام ًا و1,500
ريال ســعودي لكل بند واحد و 1,500ريال ســعودي كحد مجتمِ ع للمجوهرات ،الساعات،
الفراء ،آالت التصوير والمعدات الصوتية.
َحمل  200ريال سعودي لكل شخص.
•مبلغ الت ّ

االعتماد الشرعي

تأخر وصول األمتعة:

تــم اعتمــاد وثيقــة تأمين الســفر الدولي التي تصدرهــا التعاونية من المستشــار
الشــرعي لتصبح متوافقة مع المقتضيات الشــرعية مما يعكس حرص التعاونية
علــى توافــق منتجاتهــا التأمينيــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وبالتالــي
يشــكل مصــدر اطمئنــان لعمالئنــا ويتيــح لهــم اإلقبــال علــى منتجاتنــا بثقــة.

المسؤولية تجاه الغير:

ماذا تغطي وثيقة تأمين السفر؟
التغطية القياسية
إلغاء الرحلة:

المؤمن له بحد أقصى  15,000ريال ســعودي مقابل إلغاء الرحلة
تعــوض الوثيقــة
ّ
قبل مغادرة المملكة العربية السعودية نتيجة ألي ظرف طارئ كما هو محدد في
الوثيقة ،مع الخضوع لمبلغ اقتطاع/تحمل  200ريال سعودي لكل شخص يشمله
التأمين ( 60ريال سعودي فقط للمطالبات المتعلقة بخسارة الدفعة المقدمة).

اختصار مدة الرحلة:

المؤمن له بحد أقصى  15,000ريال سعودي في حالة العودة مبكراً
تعوض الوثيقة
ّ
للمملكة العربية السعودية عما كان مخطط ًا له نتيجة لظرف طارئ كما هو محدد
في الوثيقة مع الخضوع لمبلغ تحمل/اقتطاع قدره  200ريال سعودي لكل شخص.

فوات موعد المغادرة:

المؤمن له بحد أقصى  1,900ريال ســعودي في حالة فوات موعد
تعوض الوثيقة
ّ
السفر نتيجة لتعطل أو تأخر وسيلة المواصالت المستخدمة.

المؤمن له بحد أقصى  920ريال سعــــودي بعـــــد مــــرور  12ساعة على األقل
تعوض الوثيقة
ّ
من تأخر األمتعة الشخصية ،مقابل شراء البدائل الضرورية.

مدد التأمين المتاحة
تأمين المدة القصيرة:
تقــدم «التعاونيــة» التغطيــات التأمينية التالية والتي تنطبق علــى الرحالت التي لن تتجاوز
مدتها ستة أشهر:
الحدود الجغرافية

حتى  5أيام

09-06
أيام

17-10
يوم ًا

31-18
يوم ًا

كل أسبوع
إضافي

جميع دول العالم

 145ريال

 175ريال

 210ريال

 250ريال

 55ريال

جميع دول العالم فيما
عدا الواليات المتحدة
وكندا

 85ريال

 125ريال

 134ريال

 210ريال

 45ريال

برنامج شينجن

 30ريال

 40ريال

 55ريال

 85ريال

 20ريال

 20ريال

 30ريال

 40ريال

 55ريال

 15ريال

دول الخليج العربي

* األسعار أعاله التشمل رسوم اإلصدار وضريبة القيمة المضافة.

التأمين السنوي:
توفر«التعاونية » بموجب هذا التأمين التغطية:
أ  .لجميع دول العالم.
ب  .لدول «شينجن».
التغطية القياسية

شينجن

عدد األشخاص
شخص واحد بالغ

 525ريال

 350ريال

شخصان بالغــــان

 765ريال

 450ريال

 3أشخاص بالغين

 1,020ريال

 530ريال

المؤمــن لــه بحــد أقصــى  2,000,000ريــال ســعودي ،بما فيهــا المصاريف
تعــوض الوثيقــة
ّ
القضائيــة التــي يحكــم بها ضده في حال تســببه في حادث أثناء الرحلــة يؤدي إلى أضرار أو
إصابات جسدية للغير أو فقد ممتلكاتهم أو تضررها.

 4أشخاص بالغين

 1,270ريال

 590ريال

 5أشخاص بالغين

 1,510ريال

 650ريال

التغطية لدول شينجن

كل شخص بالغ إضافي

 200ريال

 60ريال

بحد أقصى  4أطفال

 315ريال

 135ريال

بحد أقصى  6أطفال

 460ريال

 200ريال

بحد أقصى  8أطفال

 600ريال

 265ريال

كل طفل إضافي

 60ريال

 35ريال

التغطية بموجب برنامج شينجن مقصورة فقط على تغطيه الحوادث الشخصية والتعويض
عــن المصاريــف الطبيــة الطارئــة والتي ســتكون في حــدود مبلــغ ال يتجــاوز  200,000ريال
ســعودي ،مع الخضوع لمبلغ اقتطاع/تحمل قدره  200ريال ســعودي لكل شــخص عن كل
حادث.

التغطية لدول الخليج العربي
نظــراً لإلقبــال المتزايد على الســفر إلى دول الخليج العربي لقضــاء إجازات قصيرة أو عطلة
نهايــة األســبوع أو القيــام برحالت عمل خاطفة ،فقــد ابتكرت التعاونيــة برنامجها التأميني
الجديــد لحمايــة المســافرين إلــى دول الخليج العربــي بأفضــل التغطيــات التأمينية وبأقل
األسعار ويوفر التغطيات القياسية للمدد القصيرة.

* تتوفر التغطية الفردية لألشخاص من سن  65عام ًا فما فوق بضعف االشتراك.
* األسعار أعاله التشمل رسوم اإلصدار وضريبة القيمة المضافة.

المالحظات الهامة والشروط

•هـذه الوثيقـة متاحة فقط لألشخاص المقيمين في المـملكة العربية السعودية.
•يسري مفعول هذه الوثيقة فقط على الرحالت التي تبدأ من المملكة العربية السعودية
وتعود إليها.
•ال يسري مفعول هذه الوثيقة على الرحالت الداخلية (داخل المملكة العربية السعودية)
إال إذا كانــت هــذه الرحلــة تمثل جزءاً من رحلة دولية ،وبحيث ال تزيد مدتها عن  24ســاعة
في كل حالة.
•تبدأ التغطية بموجب القسم األول «إلغاء الرحلة» فور سداد االشتراك وإصدار الوثيقة .وبناء
عليه ،ال يمكن استرجاع االشتراك بعد هذا التاريخ ،إال في مدة أقصاها  10أيام من تـــاريخ
إصدار الوثيقة أو قبل السفر (أيهما كان األسبق) ،إذا كانت الوثيقة ال تناسب متطلباتك.
•التغـــطية المتــاحــــة هــي فقط لكامل فتــرة الرحلة المحجوزة ،وال يمكــن قبول التغطية
بعد بدء الرحلة.
•يوجد تحت بعض أقسام الوثيقة مبلغ اقتطاع/تحمل لكل حـــادث ،والـــذي يطـــبق على
مـــؤمن عليه في حـــالة تسبــبــــه في حــــادث ،كــمـــــا تطبق مبــالغ الـتــأمـين
كل شخـــص
ّ
بمــوجـب كل قسم.
•في حالة تعرض نقودك أو ممتلكاتك الثمينة ،أو أي بند من أمتعتك الشــخصية للفقد
أو الســرقة يجب إبالغ الشــرطة المحلية خالل  24ســاعة من اكتشــافك للفقد أو السرقة،
ويجــب التأكــد من حصولك على نســخة من تقرير الشــرطة حيث أن عــدم االلتزام بذلك
سوف يؤدي إلى رفض مطالبتك.
•الرياضات الشتوية متاحة فقط لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  65عام ًا.
•هــذه الوثيقــة ال توفــر التغطية ألية حاالت صحية تنشــأ مباشــرة أو غير مباشــرة عن حالة
مرضية سابقة وقعت خالل العامين السابقين على تاريخ بدء هذه الوثيقة.
المــدة القـصوى ألي رحــلــة هي  60يومــ ًا (الريــاضات الشتوية محددة بـ 17يوم ًا لكل وثيقة
سنوية).
المؤمن لــه ،الزوجة/الزوجات ،وكذلــك األوالد الذين تقل
		 تنطبــق التغطيــة العائليــة على
ّ
والمضمنين في
أعمارهم عن  15عام ًا ،وجميعهم من المقيمين الدائمين مع المؤمن له،
ّ
هذا التأمين .المعالون غير المتزوجين من األوالد تشملهم التغطية ،فقط عند سفرهم
ومؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة.
مع شخص بالغ لسن الرشد
ّ
التغطية العائلية متاحة فقط لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  65عام ًا.
تغطيــة الرياضــات الشــتوية متاحــة لألشــخاص أقــل من  65عام ًا بضعـــف االشــتراك (غير
متاحة تحت غطاء برنامج «شينجن»).
يمنـح خصــم قدره  %50لألطـفـال الـذيـــن تــتـــراوح أعـمـــــارهم بـيـن عــــاميـن وخـــمـــســة
التغطية بموجب برنامج «شينجن»).
عشر عام ًا (ال تنطبق على ٍ
األطفال دون سن العامين يتم التأمين عليهم مجان ًا.
األشــخاص في ســن  65عام ًا فما فوق يطبق عليهم ضعف االشــتراك (ومع ذلك ،تحتفظ
الشركة بحقها في قبول أو رفض طلب التأمين دون إبداء األسباب).
ومؤمن
تشــمل التغطية األطفال فقط عند ســفرهم بصحبة شــخص بالغ لســن الرشد
ّ
عليه بموجب هذه الوثيقة.

التأمينات األخرى المتوفرة
توفــر «التعاونيــة» لعمالئهــا كافة أنواع التأمينــات العامة األخرى مثل تأميــن الحريق ،تأمين
المســاكن ،تأمين الشــامل ،تأمين ســند لمســؤولية المركبــة ،تأمين الحوادث الشــخصية،
التأمينات الهندسية ،التأمين البحري (سفن وبضائع) ،التأمين الطبي (المجموعات واألفراد)،
تأمين النقود،تأمين ضمان األمانة،تأمين الطيران،وجميع تأمينات المسؤوليات بما في ذلك
تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية,ومسؤليات أصحاب األعمال..وغيرها .

*تخضــع منتجــات التأميــن التــي توفرها شــركة التعاونيــة للتأمين لضريبــة القيمة المضافــة ،فيما عدا
تأميــن الحيــاة (التكافــل) ،حيث تضاف نســبة  %5لألقســاط والرســوم اإلداريــة لجميع الوثائــق الصادرة
ابتداء من  1يناير .2018
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