نموذج طلب تأمين السفر الذي يشمل تغطية فيروس كورونا المستجـد (كوفيد )19 -
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رقم الطلب :
			 الكـــود:
					
اسم الفرع										:
																																				 																			 																									
حامــل الطلب:
																																																																																		
رقم الهوية الوطنية:
العنوان الوطني:
				
																	 رقم المبنى:
																 الشارع:
																 المنطقة:
المدينة:
											 							 																		 																		 
				
														 الرمز اإلضافي:
														 الرمز البريدي:
رقم الوحدة:
											 							 																		 																		
															
														 البريد اإللكتروني:
رقم الهاتـف:
											 							 																																																														
مدة التأمين( :مدة التغطية  30يومًا من تاريخ بدء الوثيقة ،أي تاريخ المغادرة للرحلة األولى من المملكة العربية السعودية)
											
إلى:
														
من:
											 							 																		
المنطقة الجغرافية  /الحدود اإلقليمية :تغطية جميع أنحاء العالم باستثناء المملكة العربية السعودية ودول الحرب والعقوبات.

مدة التأمين
 .1بالنســبة لتغطيــة إلغــاء الرحلــة بموجــب القســم الخامــس ،فــإن مــدة التأميــن تبــدأ مــن تاريــخ دفــع االشــتراك و اصــدار الوثيقــة أو التاريــخ الــذي
حجــزت فــي رحلتــك ،أيهمــا يأتــي الحقــً وتنتهــي عنــد بــدء رحلتــك أو اكتمــال مــدة الوثيقــة  30يومــً ،أيهمــا أســبق.
 .2مدة التغطية التأمينية لألقسام األخرى تبدأ من بداية الرحلة وتنتهي بإنتهاء الرحلة أو اكتمال مدة الوثيقة  30يومًا أيهما أقرب.
 .3جميع تغطيات الوثيقة تنتهي في اليوم الـ  30للتاريخ الموضح في جدول الوثيقة مالم يتم االتفاق على خالف ذلك بشكل محدد.
 .4يمكن تمديد الوثيقة لـ  30يوم إضافية بسعر إضافي لمرتين كحد أقصى.

المؤمن عليهم
اإلسم

تاريخ الميالد

صلة القرابة

مبلغ اإلشتراك

التحمل

5-2021.V1

التحمل

الوصف

 200ريال

لــكل حــادث ولــكل شــخص مؤمــن عليــه مشــمول فــي الحــادث (ينطبــق علــى القســم الخامــس
والســابع فقــط)

*تعتبر هذه النسخة طلب تأمين فقط ،والتعاونية غير ملزمة بالتغطية التأمينية حتى إصدار وثيقة تأمين.
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جدول المنافع
التغطيـــة التأمينيـــة
القسم األول  -المصاريف الطبية الطارئة

الوصف
•غرفة الطوارئ  /الرعاية العاجلة والمرضى
المنومين بالمستشفى
•النقل في الحاالت الطارئة

القسم الثاني  -تكاليف اإلقامة ذات الصلة
بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا

القسم الثالث – اإلجـالء الطبـي

القسم الرابع – تكاليف إعادة الجثمـان في
حالة الوفاة

الحدود (لكل شخص مغطى تأمينيًا)
•بحد أقصى  650,000ريال سعودي.
•(الحد الفرعي لعالج األسنان  2,150ريال
سعودي)
بحــد أقصــى  450ريــال ســعودي فــي اليــوم للشــخص
المغطــى تأمينيــً ولمــدة أقصاهــا  14يومــً

ترتيــب ودفــع تكاليــف النقــل لعــودة الشــخص المؤمــن
لــه إلــى الوطــن أو النقــل إلــى مستشــفى فــي المملكــة التكاليف الفعلية لكل شخص مغطى تأمينيًا
العربيــة الســعودية.
نقل الجثمان إلى المملكة العربية السعودية.

التكاليف الفعلية لكل شخص مغطى تأمينياً

بسبب األسباب المحددة التالية :
•نتيجة اختبار ايجابية لمرض كورونا المستجد
(كوفيد  )19لحامل الوثيقة.

القسم الخامس – إلغــاء الرحلة  /اختصار
مدة الرحلة

•نتيجة اختبار ايجابية لمرض كورونا المستجد
(كوفيد  )19لرفيق السفر.
•عدم قدرة المؤمن له على السفر بسبب
اعتباره من قبل السلطات الصحية مخالطًا
ألحد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد .)19

بحد أقصى  40.000ريال سعودي لكل شخص
مغطى تأمينيًا

•المرض الخطير أو وفاة أحد أفراد األسرة
المقربين.

القسم السادس – تأخر المغادرة

بعد تأخير لمدة  6ساعات

القسم السابع – تأخر وصول األمتعـة السفـر

 111ريال سعودي لكل ساعه أو جزء منها وبحد
أقصى  2,000ريال سعودي لكل شخص مؤمن له
( سيتم حساب التعويض من الساعة السابعة
المتأخرة من وقت المغادرة الفعلي المجدول )
بحد أقصى  2,000ريال سعودي

االستثناءات
•تكلفة أختبار مرض كورونا المستجد غير مغطاة تحت هذه الوثيقة.
•أي مطالبة تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من مخالفة لوائح الحظر من قبل الحكومات في أي بلد.
•هذه الوثيقة ال تغطي المطالبات الناشئة عن حاالت مرضية سابقة.
مالحظة:
بإمكانكم االطالع على الوثيقة والتغطيات والمنافع واالستثناءات من خالل موقع الشركة االلكتروني.

االقرار
• أقر حسب علمي واعتقادي بأن البيانات والتفاصيل المذكورة أعاله كاملة وصحيحة وأنني لم أقم أو أتعمد إخفاء أية حقائق جوهرية.
(الحقائق الجوهرية هي تلك الحقائق التي من الممكن أن تؤثر على قرار التعاونية بقبول أو تقييم العرض .إذا كان هناك شك عما إذا
كانت الحقيقة جوهرية أم ال ،فيجب اإلفصاح عنها).
• من المتفق عليه أن طلب التأمين هذا سوف يكون أساس التعاقد بيني وبين التعاونية.
• تحتفظ التعاونية بحقها في رفض أي طلب.
• أقر بأنني إطلعت و وافقت على وثيقة تأمين السفر التي تشمل تغطية فيروس كورونا المستجد( كوفيد.)19-
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الرجاء مالحظة أن هذا الطلب سوف يبدأ سريانه بعد إستالم التعاونية طلب التأمين كامال والموافقة عليه وتسديد ااإلشتراك.
للحصول على المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ على مدار األربعة وعشرين ساعة :
هاتف رقم  - +966 920012178 :واتساب +966 530556654 :البريد اإللكترونيTravelSaudi@nextcarehealth.com :
الموقع األلكتروني لقسم التعويضات https://tawuniya.tatsh.com/ :

التفاصيل المالية
																
االشتــراك:
											 							

ريال سعودي

																
رسوم التأمين:
											 							

ريال سعودي

ضريبة القيمة المضافة ( 		:)15%تخضع الوثيقة لنسبة الضريبة المطبقة وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية				 .
										
											 							

ريال سعودي

																
اجمالي اإلشتراك:
											 							

ريال سعودي

تفاصيل بطاقة االئتمان

													 
نوع البطاقة:





							 السنة
				 الشهر
																																											 تاريخ االنتهاء:
رقم البطاقة:
																	
مالحظة :يجب أن تكون بطاقة االئتمان باسم صاحب الطلب.

االسم كما يظهر على البطاقة:

التوقيع:

التاريخ:

											 							 																		 																		

اسم الموظف:

التوقيع:

التاريخ:

											 							 																		 																		

					

