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المقدمة:
بموجب نظامها األساسي وكشركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني وفق ًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين
التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ  ،وكشركة مرخص لها من قبل
البنــك المركــزي الســعودي لمزاولــة أعمال التأمين تقوم الشــركة « التعاونية « وتســمى فيما بعد بـ» الشــركة
« بصفتهــا مديــراً لحســاب حملــة وثائق التأمين للمشــتركين( المؤمن لهم ) بإدارة عمليات التأمين وما ينشــأ
عنهــا مــن حقــوق ومســؤوليات .ولهذا الغرض تدير الشــركة حســابين منفصلين هما حســاب حامــل الوثيقة
للمشتركين ( المؤمن لهم ) والذي تقيد فيه االشتراكات وإيرادات إعادة التأمين ونصيبه من عائد االستثمارات
وحقوق حامل الوثيقة وإلتزاماته ،وحســاب ًا آخر للمســاهمين.
وتحدد الشركة في نهاية كل سنة مالية صافي فائض حساب حامل الوثيقة بعد خصم ما يخص الشركة من
أتعاب أو مصاريف نظير إدارتها للعمليتين التأمينية واالستثمارية ،ويتم توزيع جزء من أي فائض صاف سنوي
ينتج عن عمليات التأمين على حامل الوثيقة للمشــتركين (المؤمن لهم) شــريطة أال يقل عن  ( %10عشــرة
بالمائة ) من الفائض الصاف الســنوي .وتحدد األنظمة الصادرة عن البنك المركزي الســعودي (ســاما) عند إقرار
التوزيــع مبلغه وتوقيتــه وطريقة توزيعه وأهلية من يوزع له.
إن حامــل وثيقــة التأميــن المذكــور في جدول التأمين المرفق قد قام بدفع أو وافق على دفع اشــتراك التأمين
المذكــور فــي الجــدول إلــى شــركة التعاونيــة (المشــار إليهــا فيمــا يلي باســم شــركة التأمين) للحصــول على
التأميــن بموجــب وثيقة تأمين كما هو محدد في الجــدول لفترة التأمين المحددة ،وللفترات اإلضافية التي قد
يتــم االتفاق عليها بين األطراف.
توافق شركة التأمين على تعويض المؤمن له حتى الحد المنصوص عليه والمبين الحقا بموجب وثيقة التأمين
ووفقا للشــروط واألحكام واالستثناءات.
محددا
يعتبــر جــدول التأميــن وأي مذكــرة أو ملحــق مرفق بــه هو وثيقة واحــدة ،وأي كلمة أو تعبير لــه معنى
ً
فهــو يحمل نفس المعنى أينما ظهر.
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التعريفـــات:
قد تُســتخدم المصطلحات التالية في وثائق التأمين الخاصة بنا .وتشــمل القائمة أدناه المعاني التالية
للمصطلحات:
تعريف أطراف وثيقة التأمين:
.1

الشركة ( شركة التعاونية للتأمين « التعاونية « )

.2

األشخاص المؤمن لهم ( حاملي تأشيرة الزيارة/السياحة )

تعريف مصطلحات التأمين:
تكاليف اإلقامة:

التكاليف اإلضافية لإلقامة بالفندق وتكاليف االتصال بنا بعد وقوع حدث تحت التغطية
التأمينية ،باستثناء جميع تكاليف الوجبات والمشروبات.

المطالبة:

جميــع العواقــب الناجمة عن أحد االحــداث المغطاة وفقا ألحد أنــواع التغطية التأمينية.
تشكل جميع التعويضات الناشئة عن نفس السبب الرئيسي مطالبة واحدة.

الطبيب:

أي شــخص حاصــل علــى مؤهل طبي معتــرف به قانونًا داخل الدولــة التي يمارس فيها
نشاطه المهني في العادة.

الوباء:

مرض معد معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية ( )WHOأو هيئة حكومية رسمية
لدى بلد إقامة الشخص المؤمن له أو لدى وجهة سفر الشخص المؤمن له.

التحمل:

هو الحصة في الضرر التي يدفعها المؤمن له عند تسوية المطالبة .مبلغ التحمل لكل
تغطية موضح في جدول التغطيات والتحمل.

المرض:

هو أي تدهور في صحة الشخص المؤمن له تم تشخيصه من قبل هيئة طبية مختصة.

مدة الوثيقة:

مدة التأمين المحددة في جدول الوثيقة والتي تعكس مدة الرحلة/الرحالت.

تاريخ ابتداء التأمين :تاريخ دخول المؤمن له إلى المملكة العربية السعودية.
التكاليف الطبية:

تكاليــف األدوية والعمليــات الجراحية واألطباء والمستشــفيات الموصوفــة طب ًيا الالزمة
لتشخيص وعالج فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19 -

التفاعل النووي:

كل تفاعــل نــووي ينتــج عن إطالق للطاقة ،مثــل االندماج النووي أو االنشــطار النووي أو
النشاط اإلشعاعي االصطناعي والطبيعي.

الجائحة:

هي وباء معترف به على أنه جائحة من قبل منظمة الصحة العالمية ( )WHOأو منظمة
حكومية رسمية في بلد إقامة الشخص المؤمن له أو وجهة سفر الشخص المؤمن له.

اشتراك التأمين:

المبلغ الذي يدفعه حامل وثيقة التأمين لالستفادة من التغطية التأمينية.

الحجر الصحي:

يوما ،بهدف وقف انتشار مرض معد تعرض له المؤمن
هو حجز إلزامي لمدة أقصاها ً 14
له أو رفيقه في السفر.

رفيق السفر:

الشخص المسافر مع المؤمن له.
فردا من عائلة الشخص المؤمن له.
* يمكن أن يكون رفيق السفر ً
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الرحلة:

أي رحلــة تدخــل ضمــن المدة المحــددة في جدول الوثيقــة على أن ال تتجــاوز مدة الرحلة
الواحــدة  90يومــاً تبــدأ من تاريخ دخول المملكــة العربية الســعودية وتنتهي بالخروج
منها.

الحرب:

تشمل النزاعات المسلحة والحروب األهلية والتمرد واالضطرابات وأعمال الشغب والثورات.

بلد اإلقامة:

البلد الذي يقيم فيها المؤمن له بإقامة نظامية.

الوطن األصلي:

البلد التي ينتمي اليها المؤمن له كمواطن فعلي.

التكاليف الفعلية:

التكاليف المســتحقة فعليا الســتيفاء هذه الخدمة حسب تقدير ادارة المطالبات وذوي
االختصاص والخبرة الذين يتم تعيينهم من قبل شركة التأمين.

النطاق الجغرافي لوثيقة التأمين:
•

تطبق تغطية الوثيقة في الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية فقط.

مدة التغطية التأمينية:
تبدأ التغطية التأمينية بمجرد دخول المؤمن له للمملكة العربية السعودية على أن يكون تاريخ دخوله ضمن
المــدة المحــددة فــي جدول الوثيقة  ،وتنتهــي التغطية التأمينية بمجرد خروج المؤمن لــه من المملكة العربية
السعودية أو تاريخ انتهاء مدة الوثيقة أو بانقضاء  90يوماً من تاريخ الدخول للمملكة العربية السعودية كحد
أقصى للرحلة الواحدة أيهما كان أسبق.

مالحظة :تخضع مدة التغطية التأمينية لألنظمة والتشــريعات المتبعة في المملكة
العربية السعودية بحيث التتجاوز مدة الرحلة الواحدة  90يوم ًا من تاريخ الدخول للمملكة
العربية السعودية.
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جدول المنافع والتحمل:
المنفعــة التأمينيــة :في
حال التشــخيص باإلصابة
بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19 -

الحــدود (لــكل
شــخص خاضــع
للتغطيــة
التأمينية)

الوصف

المساعدة في العودة إلى الوطن في • اتخــاذ الترتيبات الالزمة وإدارة عملية إعادتك
حال استدعت الحالة الصحية للمؤمن إلى موطنك األصلي أو نقلك إلى مستشــفى
له ذلك
داخل موطنك األصلي.

التكاليف الفعلية

• تنظيم اجراءات عودة رفيق سفر واحد مؤمن
عليه وأطفال قاصرين إلى بلد إقامتهم وتولي
المسئولية عن ذلك.
تكاليــف العــاج والمستشــفى فــي تغطية تكاليف المستشفى المتعلقة بعالج  650,000ريال سعودي
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -
المملكة العربية السعودية
تكاليف اإلقامة بالحجر الصحي

إذا طلب منك أو من رفيق واحد لك في السفر عن كل يــوم  450ريال
الخضوع للحجر الصحي داخل منشأة مخصصة سعودي لمدة أقصاها
ومعتمدة من قبل الجهات المختصة
 14يوم

المســاعدة في حالة وفاة المؤمن له نقل الجثمان إلى بلد اإلقامة
نتيجــة لفيــروس كورونــا المســتجد
(كوفيد .)19 -
التحمل

التكاليف الفعلية

اليوجد

لإلطالع على كافة المنافع واالستثناءات:
مع مراعاة جميع الشروط واألحكام المحددة وفق ًا لصياغة السياسة الكاملة
المتوفرة على الموقع www.tawuniya.com.sa
لإلستفسارات وتقديم المطالبات  :التواصل على أرقام شركة نيكست كير:
من داخل المملكة 8004400008 :
من خارج المملكة +966 920012178 :
واتساب+966 53 0556654 :
ملحوظة هامة:
•

ال تغطــي وثيقة التأمين هذه نفقات إختبار فحص فيروس كورونا
المستجد (كوفيد.)19 -
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استثناءات عامة:
باإلضافة إلى االستثناءات المحددة المنصوص عليها لكل نوع من أنواع التغطية التأمينية ،فإننا ال نغطي
مطلقً ا العواقب المباشرة أو غير المباشرة للظروف واألحداث التالية:
• الحــروب األهليــة أو مــع دول خارجية ،وأعمال الشــغب ،والثورات الشــعبية ،واإلضرابــات ،وأخذ الرهائن،
وتداول األسلحة ،واإلرهاب؛
• االشــتراك الطوعــي للمؤمــن له في أعمــال المقامرة أو الجرائم أو المعارك إال في حالة الدفاع المشــروع
عن النفس؛
•

أي آثار ناجمة عن حادث نووي أو تفاعل نووي أو عن أي مصدر لإلشعاع المؤين؛

• التصرفات المتعمدة الصادرة عنك (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االنتحار ومحاولة االنتحار)
واألفعال االحتيالية؛
•

تعاطي المؤمن له الكحول أو المخدرات أو أي مادة مسكرة غير موصوفة طبياً.

• األوبئة والجوائح باستثناء ما نص صراحة على خضوعه للتغطية التأمينية ،مثل المساعدة في اإلعادة
إلى الوطن ،والتكاليف الطبية وتكاليف المستشفى بالملكة العربية السعودية ،وتكلفة اإلقامة في الحجر
الصحي والمساعدة في حالة وفاة المؤمن له.

الغطاء التأميني للوثيقة
خدمات المساعدة
 .1الغرض من خدمات المساعدة
عندما يطلب منا الشخص المؤمن له المساعدة ،فإن القرارات المتعلقة بطبيعة ومالءمة وطريقة تنظيم
اإلجراءات المعنية هي مسؤولية حصرية لقسم المساعدة لدينا.
 .1.1المساعدة في العودة إلى الوطن في حال استدعت الحالة الصحية للمؤمن له ذلك:
إذا تم تشخيص الحالة الصحية للشخص المؤمن له بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد  ) -وتطلب
ذلك إعادة الشخص المؤمن له إلى وطنه ،فسوف نقدم المساعدة على النحو التالي:
•

من خالل تنظيم ودفع تكاليف عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه أو نقله إلى المستشفى.

نقوم بتنظيم ودفع تكلفة عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه أو نقله إلى المستشفى األقرب إلى وطنه
 /أو األكثر مالءمة لتقديم الرعاية التي تتطلبها حالته الصحية.
فــي الحالــة األخيــرة ،يمكننا بعد ذلك تنظيم عودة الشــخص المؤمن له إلى وطنه بمجرد أن تســمح حالته
الصحية بذلك.
•

من خالل تنظيم وتحمل تكاليف إعادة رفيق السفر المؤمن عليه واألطفال القصر.

أيضــا بتنظيــم ودفع تكاليف الســفر للشــخص المرافق للمؤمن لــه في مكان الرحلــة لتمكين هذا
نقــوم ً
الشخص من مرافقتك و  /أو تمكين األطفال القاصرين الذين كانوا سيسافرون معك في العودة إلى الوطن
إذا لم يكن هناك فرد بالغ من عائلتك في موقع الرحلة معهم ،وإذا كان تاريخ عودتك إلى الوطن قبل أكثر
من ساعة من تاريخ عودة األطفال المخطط له  ،وذلك بمجرد الحصول على موافقة قسم المساعدة لدينا.
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هـــــام:
•

تُتخذ القرارات فقط فيما يخص المزايا الطبية للشخص المؤمن له.

• يتواصل أطبائنا مع الفرق الطبية المحلية ،وإذا لزم األمر ،الممارس الطبي المعتاد للشــخص المؤمن
له؛ من أجل جمع المعلومات لتيسير اتخاذ قرارات مالئمة حيال الحالة الصحية للشخص المؤمن له.
• يتخــذ الفريــق الطبــي القرار بإعادة الشــخص المؤمن له إلى وطنه ويدير تلــك العملية ،على أن يتمتع
هذا الفريق بالمؤهالت المعترف بها قانونًا في البلد ،حيث يمارسون نشاطهم المهني.
• إذا رفض المؤمن له االمتثال للقرارات المتخذة من ِقبل إدارتنا المساعدة ،فإننا ال نتحمل أدنى مسؤولية
أي حقوق وتعويضات من طرفنا.
بشأن عواقب اإلجراء المتبع ،ويقر المؤمن له ً
أيضا بالتنازل عن ّ
أي ظرف  -أداء دور المنظمات المحلية لخدمات الطوارئ ،وال نتحمل
• وعالوة على ذلك ،ال يمكننا  -تحت ّ
النفقات المتكبدة في هذا الشأن.

إعادة الشخص المؤمن له إلى وطنه يخضع للشروط المبينة في ( )4نطاق خدمات المساعدة.
 .2-1التكاليف الطبية وتكاليف المستشفيات في المملكة العربية السعودية
حتــى حــدود المنافــع المبينة في جدول المنافع والتحمل بعد اســتقطاع مبلغ التحمل الموضح في نفس
الجدول.
تتوقــف التغطيــة في اليوم الذي يرى الفريق الطبي أنه بات من الممكن إعادة الشــخص المؤمن له
إلى وطنه.

 .3-1تكاليف اإلقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد:)19 -
إذا ُحجــز الشــخص المؤمــن له أو رفيق ســفر في حجر فردي أثناء الرحلة بموجب أمــر أو متطلب حكومي أو
اســتنادا إلى اختبار فيروس كورونا المســتجد (كوفيد  ،)19 -فال يشــمل
ســلطة عامة أو وكيل ســفريات
ً
أي حجر ُيطبق بوجه عام أو على نطاق واسع على كل السكان أو بعضهم أو على سفينة أو منطقة
ذلك ّ
جغرافية ،أو ُيطبق على أساس إلى أين يسافر الشخص أو من أين هو قادم أو عبر ماذا.
وأي نفقات يتكبدها رفيق السفر ،بموجب هذه الوثيقة ،والذي
سنغطي تكاليف إقامة الشخص المؤمن له ّ
يسافر مع الشخص المؤمن له ،حتى حدود المبالغ المبينة في جدول المنافع والتحمل.
 .4-1المساعدة في حالة وفاة الشخص المؤمن له
في حالة وفاة المؤمن له بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)19 -نتولى الترتيب وسداد التكاليف
التالية:
•
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نقل الجثمان من موقعه بالتابوت إلى منطقة الدفن إلى بلد اإلقامة أو الوطن.
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 .2استثناءات تغطية المساعدة:
• عندما يسافر الشخص المؤمن له إلى وجهة بما يخالف قرار حظر السفر الصادر عن حكومة بلده األم
أو قرار حظر السفر الصادر عن سلطة محلية في البلد المتجه إليها.
•

النفقات المتكبدة من دون موافقة مسبقة من إدارة المساعدات لدينا.

•

التشمل التغطية التأمينية طاقم الطائرة

• النتائج النهائية (فحص ،عالج إضافي ،انتكاسة) من داء كان سب ًبا في عودة الشخص إلى أرض الوطن،
في وقت سابق.
•

عدم العودة إلى الوطن بســبب عواقب داء /حادث أو إصابة طفيفة يمكن عالجها بالموقع وال ترتبط

بفيروس كورونا المستجد (كوفيد .) 19 -
• تستثنى مطالبات العودة للوطن الناتجة عن قرار اغالق الحدود التي قد تصدره أي دولة او ي سلطة
تمثل هذه الدولة.
•

نتائج إحدى الحاالت اآلتية:
• التعرض لمواد كيميائية من نوع الغازات الخانقة.
• التعرض لمواد تصيب بالعجز الوقتي.

• التعــرض لمــواد ســامة أو لهــا تأثيــرات ســمية على األعصاب ،بمــا يتطلب فترة حجر صحــي أو تدابير
وقائية أو تدابير رصد من ِقبل الســلطات الصحية المحلية و/أو الوطنية بالبلد حيث يقيم الشــخص
المؤمن له.
وعالوة على ذلكُ ،يســتثنى ما يلي من تغطية «التكاليف الطبية وتكاليف المستشــفيات في المملكة
العربية السعودية»:
• تكلفة العالج بالحرارة والمعالجة باالستشــماس والتخســيس وتجديد الشــباب وكل أنواع المعالجات
التجميلية وتكاليف العالج الطبيعي.
•

تكاليف عمليات الزرع واألطراف االصطناعية والمساعدات االصطناعية واألدوات البصرية.

•

نفقات التحصينات.

•

تكاليف العالج غير المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19 -

• تكاليــف العــاج أو الرعايــة العالجيــة التــي ال تعتــرف بهــا التشــريعات المطبقــة في المملكــة العربية
السعودية.

 .3ماذا يجب عليك فعله لتقديم المطالبة
• لطلب المساعدة
على الشخص المؤمن له التواصل معنا أو ضمان تواصل طرف ثالث معنا بمجرد ان يتمكن من ذلك وفي
حال كان من المتوقع عودته المبكرة أو فيما يتعلق بالنفقات التي تندرج ضمن نطاق تغطيتنا.
خدماتنا متاحة على مدار : 24 / 7
•
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من خالل التواصل عبر رقم الهاتف المبين في ملحق الوثيقة.
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سيخصص رقم للشخص المؤمن له ،وسنطالب بما يلي:
• مشــاركة التذكرة اإللكترونية وجواز المرور على متن الطائرة ونســخة من جواز الســفر واختبار إيجابي
لفيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19 -
• العنــوان ورقــم الهاتف الخاص بك ،حيث يمكننا التواصل مع الشــخص المؤمن له ،وبيانات األشــخاص
الذين يساعدونه.
• الســماح ألطبائنــا بالوصــول إلــى المعلومــات الطبيــة الخاصــة بالشــخص المؤمن لــه الذي يحتــاج إلى
مساعدتنا.

تعويضا.
الخدمات التي لم ننظمها ال تخول أي
ً

•

لتغطية تكلفة النقل

عندما نتولى التنظيم وندفع تكاليف النقل كجزء من تغطيتنا ،يكون السفر عبر القطار على الدرجة األولى
بناء على القرار الذي تتخذه إدارة المساعدات لدينا.
و/أو الطيران على الدرجة االقتصادية أو بالتاكسي،
ً
وفي هذه الحالة ،نحتفظ بملكية التذاكر األصلية ،حيث يتعين عليكم إعادتها إلينا من الجهة التي تصدرها.
•

نطاق خدمات المساعدة

نراعــي القوانيــن واللوائح الوطنية والدولية ،وتكون خدماتنا مرهونــة بالحصول على الموافقة الالزمة من
الســلطات اإلدارية المعنية ،مع الوضع في االعتبار قيود الســفر المحتملة والقيود التنظيمية االســتثنائية
السارية.
وعالوة على ذلك ،ال نتحمل أدنى مسؤولية عن التأخير أو عرقلة أداء الخدمات المتفق عليها ،إذا كان ذلك
ُيعــزى إلــى حــدث من أحداث القوة القاهرة أو االضطرابات أو أعمال الشــغب أو ثمة حركات شــعبية أو قيود
على حرية االنتقال أو أعمال التخريب أو اإلرهاب أو الحروب األهلية أو الحروب مع دول أخرى أو اآلثار التتبعية
أي ظروف أخرى استثنائية.
لمصدر نشاط إشعاعي أو ّ
التأمين األساسي:
في حال وقوع حادث مغطى تحت هذه الوثيقة  ،والذي قد يكون مغطى بشكل كامل او جزئي في وثيقة
أو وثائق أخرى تم تصديرها من قبل أي طرف مخول من األطراف المؤمن لهم  ،فإن شركة التأمين ستعوض
المؤمن له كما لو لم تكن هذه الوثائق موجودة.

االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الوثيقة أو أي خالف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها ألنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية
 ،ويحــال إلــى اللجــان المذكورة في نظام مراقبة شــركات التأمين التعاوني حســب البند رقم  20من قانون
تنظيم شركات التأمين التعاوني.
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بند الجزاءات  -الحدود واالستثناءات الجزائية (:)LMA 3100
ال يعتبــر أي طــرف مســؤول بتقديــم تغطية أو ســداد أية مطالبة أو تقديم أي مزايا قــد تعرض ذلك الطرف
إلــى عقوبــة أو قيــد أو حظر بموجب قــرارات األمم المتحدة أو العقوبات التجاريــة أو االقتصادية ،أو قوانين و
لوائح اإلتحاد األوروبى أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية.

سيادة النص العربي :
•فــي حالــة وقــوع أي خالف في المعنى بين النــص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الوثيقــة فإن النص العربي
هو الذي يعتد به.

التفسير :
•إن هذه الوثيقة والجدول والشروط العامة والشروط الخاصة والشروط واالستثناءات والمالحق التي تشكل
فــي مجموعهــا أحــكام الوثيقة يجب أن تقرأ مع ًا كمســتند واحد ،وإن أية كلمــة أو اصطالح ُأعطى له معنى
محدد في أي جزء من أجزاء الوثيقة سوف يحمل نفس المعنى أينما ورد.

800 124 9990

* التعاونية خاضعة إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي
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