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بموجب نظامها األساسي وكشركة تعمل بمبدأ التأمين التعاوني وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ  ،وكشركة مرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي لمزاولة
أعمال التأمين تقوم الشركة " التعاونية " وتسمى فيما بعد بـ" الشركة " بصفتها مديرًا لحساب حامل الوثيقة بإدارة عمليات
التأمين وما ينشأ عنها من حقوق ومسؤوليات .ولهذا الغرض تدير الشركة حسابين منفصلين هما حساب حامل الوثيقة والذي
تقيد فيه االشتراكات وإيرادات إعادة التأمين ونصيبه من عائد االستثمارات وحقوق المؤمن لهم والتزاماتهم  ،وحسابًا آخر
للمساهمين.
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 تخصيص جزء من أي فائض صاف سنوي ينتج عن عمليات التأمين لحامل
الوثيقة شريطة أال يقل عن  ( %10عشرة بالمائة ) من الفائض الصاف السنوي .وتحدد األنظمة الصادرة عن البنك المركزي السعودي
(ساما) عند إقرار التوزيع مبلغه وتوقيته وطريقة توزيعه وأهلية من يوزع له.

القسـم (أ) المنافع الصحية
yتعريـفــات
سيكون للكلمات والتعابير التالية ،أينما وردت في الوثيقة أو مالحقها أو مرفقاتها  ،المعاني الواردة لها فيما يلي:
 .1القانون:

نظام الضمان الصحي التعاوني المطبق في المملكة العربية السعودية ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

 .2التأمين:

البينة الدالة على قيام التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة مع جداولها ومالحقها أو مرفقاتها.

 .3مدة التأمين:

هي مدة الوثيقة السنوية الرئيسية لسنة واحدة الصادرة لحامل الوثيقة والتي يجب على جميع من يؤدون شعيرة
العمرة الدخول فيها حتى تكون التغطية التأمينية ســارية المفعول لجميع األشــخاص المؤمن لهم .وأي شــخص
سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسية يعتبر مستثنى
مؤمن له يدخل إلى المملكة
ً
من هذه التغطية.

 .4الحد األقصى للمدة الزمنية للشــخص المؤمن له 30 :يوم ًا من تاريخ الدخول إلى المملكة كما هو محدد في الجدول .تظل تغطية
الشخص المؤمن له سارية المفعول خالل مدة إقامته لغرض العمرة حتى الحد األقصى لعدد األيام المذكورة أعاله
حتى لو تجاوزت تاريخ انتهاء الوثيقة الرئيســية شــريطة أن يكون دخول الشــخص المؤمن له إلى المملكة في أو
قبل تاريخ انتهاء سريان الوثيقة الرئيسية.
 .5تاريخ ابتداء التأمين :تاريخ دخول الشخص المعتمر إلى المملكة العربية السعودية.
 .6المنفعة:

نفقات تقديم الخدمة الصحية التي تشملها التغطية التأمينية ضمن الحدود المبينة في جدول الوثيقة.

 .7التغطية التأمينية :هي المنافع الصحية األساسية المتاحة للمستفيد المحددة في الوثيقة.
 .8حدود التغطية:

الحد األقصى لمسؤولية الشركة كما هو محدد في جدول الوثيقة بالنسبة ألي شخص مؤمن له.

 .9بلد النشأة:

بلد اإلقامة الدائمة والرئيسية للشخص المؤمن له.

 .10أطراف التأمين:

أ .حامل الوثيقة ( وزارة الحج والعمرة وفروعها)
.بالشركة ( شركة التعاونية للتأمين "التعاونية")
.جشركة إدارة المطالبات (شركة العناية الشاملة)
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.داألشخاص المؤمن لهم ( جميع المعتمرين كما هو محدد أدناه)
هـ .وسطاء التأمين ( الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين المحدودة)
 .11حامل الوثيقة:

وزارة الحج والعمرة وفروعها التي تصدر لها هذه الوثيقة والتي تتقيد بااللتزامات الناشــئة عن شــروط وأحكام هذه
الوثيقة.

 .12شــركة التأمين :أي شــركة تأمين تعاوني مرخص لها من البنك المركزي الســعودي للعمل في المملكة العربية الســعودية ومؤهلة
من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني لتوفير التأمين الصحي التعاوني.
 .13وســيط التأمين  :الشــركة العالمية المتحدة لوســاطة التأمين المحدودة المرخص لها من قبل وتم تعيينها بواســطة البنك المركزي
السعودي كوسيط معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة للتعامل مع الشركة فيما يتعلق بوثيقة التأمين هذه.
 .14األشخاص المؤمن لهم :جميع األشخاص الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة عمرة لغرض وحيد هو أداء شعيرة العمرة.
 .15المســتفيد:

الشــخص المؤمــن لــه أو مــن يوكلهــم ،أي األشــخاص الذيــن يعتــرف الشــخص المؤمــن له بحقهم في اســتالم مبلغ
التعويض المقابل كما هو محدد في جدول الوثيقة.

 .16مقدمــي خدمــة الرعاية الصحية :المنشــآت الصحية (جميع مزودي الخدمــة المعتمدين من قبل مجلس الضمــان الصحي باإلضافة إلى
المستشــيفات الحكوميــة) المرخــص لهــا لتقديم الرعاية الصحية في المملكة حســب األنظمة والقواعد ذات الصلة
والمعتمــدة مــن قبــل مجلس الضمان الصحــي التعاوني ،مثل المستشــفى أو الصيدلية أو المختبــر أو مركز العالج
الطبيعي أو العالج باإلشعاع.
 .17الطبيب المرخص :مزاول مهنة الطب بعد حصوله على المؤهل والمرخص له وفقًا لألنظمة المعمول بها لمزاولة الطب ويكون مؤه ً
ال
ومقبوالً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومقبوالً من حامل الوثيقة والشركة لتقديم المعالجة التي
يمكن المطالبة بالتعويض عن تكاليفها المادية بموجب هذه الوثيقة.
 .18العلــة:

المــرض أو الــداء الــذي يصيــب الشــخص المؤمــن له ويتطلب بالضــرورة التدخل الطبي من قبل طبيب مرخص خالل
مدة التأمين.

 .19حادث مروري:

تصادم غير مقصود لمركبة ميكانيكية أو كهربائية خاصة أو عامة  ،ســواء كانت ســيارة أو حافلة  ،مع مركبة أخرى ،
ثابتة أو متحركة  ،أو مع جسم ثابت مثل مبنى أو حاجز أو عمود أو شجرة أو ما شابه ذلك أو مع أحد المشاة  ،على أي
طريق أو شارع  ،مما يؤدي إلى إصابات جسدية تتراوح بين اإلصابات الطفيفة إلى الخطيرة وقد تؤدي إلى عجز جسدي
أو الوفاة أو فقدان جزئي أو كلي للممتلكات.

 .20الوسائط الخارجية العنيفة :أي وسائط ينتج عنها حادث أو إصابة للشخص المؤمن له.
 .21األخطار الشخصية (الخطر المعنوي) :أي ممارسة أو فعل يقوم بها الشخص لنشاطات متعارف على أنها منطوية على مخاطر التعرض
لإلصابة بمرض أو حاث أو متوقع أن تحدث مضاعفة لمرض أو إصابة سابقة.
 .22الحالة الطارئة:

ال طبي ًا عاج ً
الخدمات الطبية الطارئة المقدمة للمستفيد نتيجة لحادث أو حالة صحية طارئة تتطلب تدخ ً
ال للتصنيف
رقم (1و 2و )3المعتمد من وزارة الصحة.

 .23التنويم في المستشفى :تسجيل الشخص المؤمن له كمريض منوم في المستشفى حتى صباح اليوم التالي بناء على تحويل من
طبيب مرخص مختص.
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 .24الحساسيـة:

تعنــي تحســس الفــرد بصفة خاصة ألنواع معينة من الطقس  ،الغــذاء  ،غبار الطلع أو أية محدثات أخرى من النباتات،
الحشرات ،الحيوانات ،المعادن ،العناصر أو المواد األخرى ،حيث يعاني الفرد ردود فعل بدنية وخيمة يسببها االتصال
المباشر أو غير المباشر بتلك المواد ما يتسبب في حاالت مثل الربو ،سوء الهضم ،الحكاك ،الحمى القشية ،األكزيما
،الصداع .

 .25التشوه الخلقي :الخلل الوظيفي أو الكيميائي أو البنائي الذي يكون موجوداً عادة قبل الوالدة سواء بالوراثة أو نتيجة للعوامل البيئية
حسب العرف الطبي.
 .26الحمل والوالدة:

أي حالة حمل و /أو والدة ويشمل ذلك الوالدة الطبيعية والقيصرية واإلجهاض ( مع مراعاة الحاالت المذكورة في قسم
االستثناءات بموجب هذه الوثيقة ).

 .27اإلخــاء الطبـــي في الحاالت الطارئة :لنقل المريض إلى أقرب مركز طبــي داخل وخارج المملكة حيث يتوفر العــاج الطبي الذي يحتاجه
المريض.
 .28الحاالت النفسية :اضطرابات في التفكير أو المزاج أو اإلدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية بعضها أو كلها.
 .29حاالت العجز :مصطلح شامل يغطي مختلف حاالت الضعف  /الخلل العضوي وتقييد النشاط والعقبات التي تحد من الحركة.
 .30إعادة التأهيل ( العالج الطبيعي ) :جزء مكمل للرعاية الصحية الشــاملة وتطبيقاتها من أجل إعادة الشــخص الذي يعاني من ضعف
مستمر إلى أفضل مستوى من األداء في حياته األسرية واالجتماعية والذي بدوره سيزيد فاعلية نظام الرعاية الصحية
الــذي يمكــن أن يقاس بالتكلفة وتحليل المنافع .تغطي الوثيقة إجراءات وفحوصات التشــخيص والعالج واالختبارات
لحاالت إعادة التأهيل خالل مدة سريان الوثيقة.
 .31القسط (االشتراك) :هو المبلغ المتوجب الدفع من قبل المؤمن له لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية التي توفرها الوثيقة خالل
مدة التأمين.
 .32أساس القيـــد المباشر أو علـــى حساب الشركة :تسهيالت عدم الدفع الموفرة لألشخاص المؤمن لهم لدى مقدم أو مقدمي خدمة
الرعاية الصحية المعينين من قبل الشركة حيث يتم وفق ًا لذلك قيد جميع تلك المصاريف مباشرة على حساب الشركة.
 .33المطالبة :

طلب مقدم إلى شركة التأمين أو ممثلها من قبل مقدم الرعاية الصحية أو الشخص المؤمن له ،لغرض استعاضة
تكاليــف خدمــات الرعايــة الصحيــة التي تغطيها الوثيقة ،والمســتندات المؤيــدة المرفقة مثل المســتندات  /التقرير
الطبي والفاتورة .

 .34المستندات المؤيدة للمطالبة :جميع المستندات التي تثبت أو تؤيد عمر الشخص المؤمن له وجنسيته وهويته وسريان التغطية
التأمينية ومالبســات وقوع الحدث الناشــئة عنه تلك المطالبة ،وســداد التكاليف .كما تشــمل مســتندات أخرى مثل
تقرير الشــرطة ،والفواتير ،واإليصاالت ،والوصفات الطبية  ،تقرير الطبيب  ،اإلحالة والتوصيات  ،وأية مســتندات أصلية
أخرى قد تطلبها الشركة.
 .35استعاضة مصاريف الحوادث المرورية :أي مطالبة طبية ناشئة عن حادث مروري لتغطية شخص مصاب بسبب هذا الحادث  ،سواء
كان هو /هي الصادم أو المصدوم .إذا كانت نفقات المطالبة هذه قابلة الستعاضة للشخص المصاب  ،أي الشخص
المغطى بموجب أي خطة أو برنامج أو تأمين آخر أو ما شابه ذلك  ،فإن شركة التأمين التي تم إبالغها بالمطالبة أوالً
ستقبل المسؤولية لتغطية الشخص المصاب ومراقبة عالجه /عالجها الطبي والمسؤولية القانونية لتسديد هذه
النفقات ؛ ويجب أن تحل محل الشخص المؤمن له في مطالبة الغير بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة.
 .36المطالبات االحتياليـة :التضليل المتعمد من قبل أي طرف تأمين بغرض الحصول على منافع أو أموال أو توفير مزايا تتجاوز الحدود
القصوى المسموح بها للفرد أو الجهة االعتبارية ذات الصلة.
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 .37إساءة االستخدام :قيام أي إلغاء طرف من أطراف العالقة التأمينية بممارسات قد تؤدي إلى الحصول على منافع أو مزايا غير مخولين
للحصول عليها ولكن بدون قصد التدليس واالحتيال أو تعمد الكذب وتشــويه الحقائق بغرض الحصول على هذه
المنافع أو المزايا.
 .38التضليل:

السلوك المتعمد من قبل شخص أو جهة الذي ال يعرف على أنه سلوك احتيالي.

 .39الملحـق:

بناء على طلب كتابي من حامل الوثيقة ،كدليل على تعديل ما لهذه الوثيقة والذي ال يكون
مستند تصدره الشركة ً ،
ساري المفعول إال إذا كان صادراً على النموذج الرسمي للشركة ومؤرخ ًا وموقع ًا له من موظف مخول من الشركة.

 .40الملحــق التفصيلي للوثيقة :الملحق المخصص لهذه الوثيقة الذي يحتوي على التعليمات واإلجراءات ذات العالقة إلغاء بتطبيق هذه
الوثيقة.
 .41الجهة الطبية المرخص لها :فريق طبي معتمد من قبل وزارة الصحة.
 .42الشبكة الطبية المغطاة :مجموعة من مقدمي الخدمات الطبية المعتمدين من قبل مجلس الضمان الصحي معينة من قبل شركة
التأمين لتقديم الرعاية الصحية للمؤمن عليه وإصدار الفاتورة للشركة مباشرة عندما يقدم المستفيد بطاقة طبية
صالحة  ،شريطة أن تكون الشبكة المذكورة تشمل المستويات التالية من خدمات الرعاية الصحية.
المستوى  1الرعاية الصحية األولية.
المستوى  2المستشفى العام.
المستوى  3مستشفى متخصص أو اإلحالة.
المراكز التي تقدم خدمات تكميلية أخرى مثل (جراحة اليوم الواحد ،الصيدليات ،إعادة التأهيل البدني ،وأخصائيي البصريات).

yالمنافـع والتغطيات
ألغراض هذه الوثيقة فإن المنافع والتغطيات موافقة ألنظمة مجلس الضمان الصحي وسوف تعني التكلفة المنفقة فع ً
ال مقابل الخدمات
والمواد التي ال تكون مستثناة في هذه الوثيقة  ،شريطة أن يصفها طبيب مرخص فيما يتعلق بعلة يعاني منها الشخص المؤمن له،
ويجب النظر في النفقات القابلة للتغطية والمعتادة في الوقت والمكان المناسبين.
ووفقًا لذلك ،تغطي الوثيقة فقط الحاالت الطارئة بحسب التصنيف رقم (  ) 3 & 2 ، 1المعتمد من وزارة الصحة وتشمل :
المنافع الصحية:
.أجميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعالج واألدوية وفقًا لجدول الوثيقة.
.بجميع مصاريف التنويم بالمستشفى.
.جحاالت الحمل والوالدة ،وفقًا لجدول الوثيقة
.دمعالجة أمراض األسنان واللثة ،وينحصر في حالة عالج األسنان على الحاالت الطارئة ،بما في ذلك حشو األسنان،
عالج العصب  ،سحب الخراج  ،باإلضافة إلى إجراءات المتابعة الطبية المعتادة والمضادات الحيوية ومسكنات
األلم ،وفقًا لجدول الوثيقة
هـ .حاالت األطفال الخدج  ،والتي يجب تغطيتها مع الخضوع في ذلك مراعاة الحد األقصى لمنفعة األم ،وفقًا لجدول
الوثيقة
.وحاالت الغسيل الكلوي الطارئ ،وفقًا لجدول الوثيقة
.زاإلخالء الطبي الطارئ  ،داخل وخارج المملكة ،وفقًا لجدول الوثيقة
.حاإلصابات الناجمة عن الحوادث المرورية ،وفقًا لجدول الوثيقة
.طاعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي بسبب الوفاة الطبيعية وفقًا لجدول الوثيقة
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القسـم (ب)
الحــوادث العامـة
مقدمة القسم
بما أن حامل الوثيقة ( وزارة الحج والعمرة والشركات التابعة لها ) قد تقدم بطلب تأمين أو إعالن إلى الشركة (سيشكل أساس هذا
التعاقد ،ويعتبر جزءًا ال يتجزأ منه) وقد سدد أو وافق على تسديد االشتراك ،فإن الشركة توافق إلى الحد وبالطريقة الموضحة فيما
يلي على تعويض جميع المبالغ التي يصبح حامل الوثيقة (وزارة الحج والعمرة والشركات التابعة لها) مسؤو ًال قانونًا لدفعها وفقًا
لبرنامج التأمين اإللزامي الحكومي إلى المعتمرين نتيجة:
1.الوفاة العرضية  /الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية  /العجز الكلي الدائم العرضي.
2.إعادة رفات المتوفى نتيجة وفاة عرضية إلى موطنه األصلي
3.تأخير أو إلغاء مغادرة الرحالت الجوية من المملكة العربية السعودية.
التي قد تحدث أثناء إقامتهم في المملكة ألداء العمرة وضمن الحدود الجغرافية المحددة في الجدول.
ولن تتجاوز مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي حدث الحد (الحدود) القصوى المنصوص عليه في الجدول.

yالتعريفــات
سيكون للكلمات والتعابير التالية في هذه التعريفــات ،أينما وردت في الوثيقة أو مالحقها أو مرفقاتها  ،المعاني الدقيقة وااليضاحات
الواردة لها فيما يلي:
 .1الحدث:

يقصد به واقعة واحدة أو سلسلة وقائع ناتجة أو ناشئة عن مصدر واحد أو سبب أصلي.

 .2التأمين:

البينة الدالة على قيام التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة مع جداولها ومالحقها أو مرفقاتها.

 .3الحادث:

اإلصابــة الجســدية  /الوفــاة التــي تحدث خالل مدة التأمين والتي تنجم عن ســبب خارجي غيــر متوقع ومفاجئ وغير
مقصود من الشخص المؤمن له.

 .4العجز الكلي الدائم العرضي :يعني أي إصابة بما في ذلك تلف الدماغ التي تستمر خالل  12شهراً تقويمي ًا من وقوعها والتي تُعد
السبب الوحيد والمباشر للفقدان الكلي وغير القابل على األرجح للشفاء التي تؤدي إلى:
i.فقدان البصر من عين واحدة أو الفقدان الفعلي عن طريق الفصل البدني ليد واحدة أو قدم واحدة كاملة
ii.فقدان استخدام اليد أو القدم دون االنفصال الجسدي.
iii.فقدان كلتا اليدين  ،او فقدان للقدمين  ،او فقدان كامل للبصر في كلتا العينين وغير قابل لالسترداد  ،وفقدان
لليد والقدم مع فقدان البصر التام في عين واحدة وغير قابل لالسترداد ،

 .5حاالت العجز الطبيعي :مصطلح شامل يغطي مختلف حاالت الضعف  /الخلل العضوي وتقييد النشاط والعقبات التي تحد من الحركة.
 .6الكوارث الطبيعية :حدث كارثي مفاجئ بأسباب طبيعية يؤدي إلى أضرار جسيمة وتدمير وخسائر وتعريض الحياة والممتلكات بشكل
كبير للخطر.
 .7الحوادث المروية :تصادم غير مقصود  /غير متوقع ومفاجئ  /عرضي لمركبة مع مركبة أخرى أو مشاة أو حيوان أو أنقاض في الطريق أو
أي إعاقة ثابتة أخرى  ،مثل شجرة أو عمود أو مبنى مما يؤدي إلى إصابة أو وفاة السائق  /الركاب.
 .8األنشطة الخطرة:

الهبوط أو القفز بالمظالت أو الطيران المظلي أو القفز بالحبال أو الغوص أو تسلق الجبال أو ما شابه ذلك .

 .9بلد النشأة:

بلد اإلقامة الدائمة والرئيسية للشخص المؤمن له.

 .10تكاليف إعادة جثمان المتوفى لوطنه :التكاليف المرتبطة بتجهيز وإعادة جثمان الشخص المؤمن له إلى موطنه األصلي.
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 .11المســتندات المؤيدة للمطالبة :جميع المســتندات التي تثبت أو تؤيد عمر الشــخص المؤمن له وجنســيته وهويته وســريان التغطية
التأمينية ومالبســات وقوع الحدث الناشــئة عنه تلك المطالبة ،وغيرها من المســتندات  ،مثل نماذج المطالبة التي
تبين العمر والجنسية والهوية وسريان التغطية التأمينية وسبب المطالبة والتقارير الطبية وموافقة المستشفى/
المركــز الطبــي المســجل في المملكة وتقرير الشــرطة وشــهادة الوفاة وتوكيل /صك الورثــة  ،التفاصيل المصرفية
وتفاصيل الدفع بما في ذلك إثبات الدفع واإليصاالت وأية مستندات أخرى قد تطلبها الشركة.
 .12االحتيال:

عندما يستخدم الشخص المؤمن له أو المستفيد أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنهم أي وسيلة أو أجهزة احتيالية
من أجل الحصول على أي من منافع ومزايا هذه الوثيقة  ،وبالتالي  ،يتم تسديد أي مبلغ تم دفعه فيما يتعلق بهذه
المطالبة.

yالمنافــــع
ستوفر الشركة المنافع التالية مع الخضوع في ذلك للحدود القصوى كما هي محددة في الجدول ومع الخضوع في ذلك أيضًا لشروط
وأحكام الوثيقة .

القسم األول  -الوفاة العرضية  /الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية  /العجز الكلي الدائم العرضي :
التغطيــة :

التعويض الواجب دفعه للمستفيد وفقًا للحدود القصوى المحددة في جدول الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة
العرضية  /العجز الكلي الدائم العرضي أو الوفاة بسبب كارثة طبيعية كما هو محدد في قسم التعريفــات بالوثيقة.

التحديدات  /االستثناءات المحددة للقسم األول:
1.لن تغطي الوثيقة أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الوفاة الطبيعية
للشخص المؤمن له أو العجز الطبيعي.
2.أي إجراء يتسبب فيه الشخص المؤمن له نفسه  /نفسها مما يؤدي إلى الوفاة  /العجز الكلي الدائم العرضي.

القسم الثاني  -إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي:
التغطيـة:

ستقوم الشركة بتعويض المستفيد ،وفقًا للحدود القصوى المنصوص عليها في جدول الوثيقة ،عن المصاريف
المعتادة إلعادة الشخص المؤمن له إلى بلد إقامته في حالة الوفاة العرضية أثناء إقامته ألداء العمرة خالل مدة
التأمين .تشمل النفقات المغطاة ،على سبيل المثال ال الحصر ،نفقات التحنيط والتوابيت ونقل الجثمان.

التحديدات  /االستثناءات المحددة للقسم الثانـي:
لن تغطي الوثيقة أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن:
1.الوفاة بأي سبب مستنثى بموجب الوثيقة.
2.إعادة رفات الشخص المؤمن له إلى بلد غير موطنه األصلي كما هو محدد في قسم التعريفات.

القسم الثالـث  -تأخير أو إلغاء الرحالت الجوية المغادرة من المملكة العربية السعودية:
.أعندما تتأخر المغادرة من المملكة العربية السعودية للناقل المشترك المتعاقد معه الشخص المؤمن له لمدة
تزيد عن أربع ( )4ساعات  ،يجب على الشركة تعويض أي مصاريف إضافية تم تكبدها (االنتقال واإلقامة بالفندق
وكذلك الوجبات) كنتيجة للتأخير المذكور مع الخضوع في ذلك للحد األقصى المحدد في الجدول.
.بفي حالة إلغاء الرحلة ،ستدفع الشركة تكاليف اإلقامة في الفندق بما ال يتجاوز المبلغ األقصى كما هو محدد في
الجدول.
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التحديدات  /االستثناءات المحددة للقسم الثالـث:
1.التأخير المعروف أو التأخير الذي تم إبالغه  /نشره بالفعل من قبل شركة الطيران.
2.سيتم احتساب التعويض من ساعة التأخير الخامسة لوقت الرحلة الفعلي المحدد على أساس كل ساعة.
3.فقدان أو سرقة أو تضرر االمتعة.
4.الخسارة التبعية أيًا كان نوعها بما في ذلك فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد.
5.اإللغاء بسبب اإلضرابات أو اإلجراءات الصناعية التي بدأت أو ُأعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.

yالتحديـدات واالستثنـــــاءات العامـــة
.أال تغطي هذه الوثيقة أي خسارة أو ضرر أو مسؤولية ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن :
1.مواطني المملكة العربية السعودية والوافدين اآلخرين المقيمين فيها بشكل نظامي.
2.جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين ألداء العمرة.
3.أي شخص مؤمن له يدخل إلى المملكة سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسية كما
هو محدد في الجدول يعتبر مستثنى من هذه التغطية.
4.األنشطة الخطرة المحددة في قسم التعريفــات بهذه الوثيقة.
5.تسقط جميع المنافع المستحقة بموجب الوثيقة إذا كانت أي مطالبة مقدمة بموجبها احتيالية.
6.أي خسارة يكون أحد األسباب المساهمة في حدوثها محاولة شخص مؤمن له ارتكاب فعل غير مشروع أو
مشاركته المتعمدة في عمل غير مشروع أو أي انتهاك أو محاولة انتهاك القانون أو مقاومة االعتقال من قبل
الشخص المؤمن له؛
7.الوفاة بسبب تصرف الشخص المؤمن له ضد المشورة الطبية أو رفضه اتباع تعليمات الطبيب أو طلب الرعاية
الطبية.
8.أي خسارة تتكبد أثناء السفر الجوي في أي طائرة.
.بال تغطي هذه الوثيقة المطالبات الناشئة عن :
1.العالج والفحوصات التي يمكن أن تؤجل حتى عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه  ،بما في ذلك إعادة التأهيل
وفقًا لتقييم الطبيب المرخص المعالج للحالة.
2.األمراض التي تنشأ بفعل إساءة استعمال بعض األدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد
الكحولية أو المخدرات أو ما شابه ذلك.
3.الجراحة أو المعالجة التجميلية إال إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية ،غير مستثناة في هذا القسم.
4.الفحوصات الشاملة أو اللقاحات أو العقاقير أو الوسائل الوقائية التي ال تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها
في هذه الوثيقة.
5.المعالجة التي يتلقاها الشخص المؤمن له بدون مقابل.
6.تعويضات الوفاة.
7.أي شخص مؤمن له يدخل إلى المملكة سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسية كما
هو محدد في الجدول يعتبر مستثنى من هذه التغطية.
8.االستجمام والنقاهة ومستحضرات التجميل وبرامج الصحة البدنية العامة والعالج في دور الرعاية االجتماعية.
9.أي علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له واإلصابات الناجمة عن المشاركة في المسابقات
الرسمية.
	 10.معالجة األمراض التناسلية أو التي تنتقل باالتصال الجنسي المتعارف عليه طبيًا.
	11.مصاريف عالج الفترة الالحقة لتشخيص (فيروس نقص المناعة البشرية)  HIVأو العلل ذات الصلة بـ  HIVبما فيها
مرض اإليدز (نقص المناعة المكتسبة) أو مشتقاتها أو مرادفاتها أو أشكالها األخرى.
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	 12.جميع التكاليف المتعلقة بزرع األسنان أو تركيب األسنان االصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم.
	 13.تكاليف اختبارات تصحيح النظر أو السمع أو الجراحة أو الوسائل البصرية أو السمعية.
	 14.مصاريف انتقال الشخص المؤمن له داخل وبين مدن المملكة بوسائل نقل أخرى مرخصة (سيارات اإلسعاف) .
	 15.جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي القادمين ألداء العمرة.
	 16.مواطني المملكة العربية السعودية والوافدين اآلخرين المقيمين فيها بشكل نظامي.
	 17.تساقط الشعر أو الصلع أو الشعر المستعار.
	 18.المعالجة النفسية أو االضطرابات العقلية أو العصبية.
	 19.اختبارات الحساسية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك المتعلقة بوصف أدوية العالج .
	 20.األجهزة والوسائل والعقاقير واإلجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حصوله أو
العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة أو التخصيب بواسطة األنابيب أو أية وسائل أخرى للتلقيح االصطناعي.
	 21.حاالت الضعف أو التشوه الخلقي إال إذا كانت تشكل خطورة على حياة المؤمن له.
	 22.أي تكاليف أو مصاريف إضافية يتكبدها المرافق للمؤمن له أثناء تنويمه أو إقامته بالمستشفى عدا نفقة اإلقامة
واإلعاشة في المستشفى لمرافق واحد للمؤمن له ،كمرافقة األم لطفلها حتى سن الثانية عشرة ،أو حيثما
تقتضي الضرورة الطبية ذلك حسب تقدير الطبيب المعالج.
	 23.معالجة البثور (حب الشباب) أو أية معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة.
	 24.حاالت زرع األعضاء المنقولة والنخاع العظمي أو زرع األعضاء االصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم.
	 25.األخطار الشخصية الواردة في قسم التعريفات من هذه الوثيقة.
	 26.أدوية ووسائل العالج بالطب البديل واألطراف الصناعية.
	 27.التغيرات الطبيعية لسن اليأس للمؤمن لها ويشمل تغيرات الطمث.
	 28.باستثناء الحاالت الطارئة  ،ال تغطي هذه الوثيقة أي نفقات لعالج األمراض المزمنة أو الموجودة بالفعل.
	 29.المصاريف المتعلقة بأي مرض أو إصابة أو ضعف جسدي أو إعاقة جسدية والنتائج المترتبة عليه والتي تحدث أو
تظهر أعراضها قبل تاريخ بدء التغطية التأمينية.
	30.العالج بواسطة االعشاب أو األدوية الطبيعية وأي طرق أخرى للطب البديل .
	 31.مقاومة المؤمن له لإلخالء الطبي أو العودة للوطن.
	 32.النقل والعالج الذي لم يتم ترتيبه مسبقا مع الشركة.
	 33.عمليات اإلجهاض الغير قانونية ( وفقًا ألنظمة المملكة العربية السعودية) ،أو حاالت الحمل والوالدة أو االجهاض
التي لم يرد ذكرها في نموذج طلب التأمين.
	 34.تعمد االنتحار أو إيذاء النفس بدنيًا أو نفسيًا أو المشاركة النشطة في أي عرض أو منافسة للرياضات الخطرة .
	 35.مقاومة أو رفض المؤمن له أو عدم التزامه بالتوجيهات الطبية المقدمة بواسطة طبيب الشركة والطبيب
المعالج.
	36.أي عالج غير ضروري أو لم يكن ضروريًا ومرتبطًا مباشرة بالحالة الطارئة المغطاة وفق التأمين.
	 37.العواقب أو اآلثار الالحقة لحادث تغطيه هذه الوثيقة يكتشف أو يعرف أو يظهر بعد مغادرة الشخص المؤمن
له من المملكة.
	 38.لن تقوم الشركة باإلخالء الطبي أو إعادة المؤمن له إلى بلده االصلي في الحاالت التالية :
.أإذا كان المؤمن له غير مخوالً طبيًا لذلك.
.بحاالت الحمل التي يثبت حدوثها ألكثر من ستة أشهر.
ينوم في المستشفى.
.جإذا كان المؤمن له يعاني من اضطرابات عقلية أو عصبية ما لم ّ
.دإذا كان المؤمن له يعاني من جروح طفيفة ،أو إصابات بسيطة مثل االلتواءات  ،أو كسور بسيطة  ،أو مرض معتدل
يمكن معالجته من قبل األطباء في بلد القدوم وال يمنع المشترك من استمرار رحلة سفره أو إعادته إلى وطنه.
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.جهذه الوثيقة لن تغطي المنافع الصحية في حالة المطالبات الناشئة مباشرة عن :
1.الحرب ،الغزو ،أعمال العدو األجنبي  ،األعمال العدوانية أو األعمال شبه الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن ) ،
التمرد  ،الحرب األهلية ،االضطرابات التي تأخذ حجم أو ترقى إلى مستوى االنتفاضة الشعبية ،االنتفاضة العسكرية،
الفتنة ،العصيان ،الثورة ،السلطة العسكرية أو السلطة الغاصبة ،أو األعمال التي يرتكبها شخص أو أشخاص
يعملون نيابة عن أو على صلة بأي منظمة لها أنشطة موجهة لإلطاحة بأية حكومة شرعية أو قائمة أو للتأثير
عليها باإلرهاب أو العنف.
2.اإلشعاعات األيونية أو التلوث بالنشاط اإلشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.
3.الخصائص المشعة أو السامة أو المتفجرة أو أي خصائص خطرة أخرى ألي تجمعات نووية أو ألي من مركباتها
النووية.
4.أي إصابة ناتجة عن حادث أو أي مرض يعزى بشكل مباشر أو غير مباشر إلى اإلرهاب البيولوجي أو الكيميائي.
5.مزاولة الشخص المؤمن له أو مشاركته في خدمة القوات المسلحة أو الشرطة أو عملياتها.
6.أعمال الشغب أو اإلضرابات أو االضطرابات األهلية أو اإلرهاب أو ما يشابهها من أعمال.
7.األوبئة والحوادث أو التفاعالت الكيميائية أو البيولوجية أو البكتريولوجية  ،إذا كانت هذه الحوادث أو التفاعالت
ناتجة عن إصابة عمل أو مخاطر مهنية.

yالشــــروط العامـــــة
 .1إثبات سريان مفعول الوثيقة (سريان التغطية) :تمثل هذه الوثيقة المستوى األساسي للتغطية التأمينية المقدمة للمؤمن له وسوف
تكون هذه الوثيقة سارية المفعول من تاريخ الدخول إلى المملكة.
 .2المؤهلون للتأمين :جميع األشخاص كما هو محدد في تعريف األشخاص المؤمن لهم.
 .3تســديد القســط (االشتراك) :يتم دفع قسط التأمين ( االشــتراك ) المتفق عليه مع شركة التأمين من خالل الوسائل المقبولة لدى وزارة
الحج والعمرة.
 .4إنهاء التغطية التأمينية للمستفيدين:
.أفي حالة انقضاء مدة الوثيقة  /الحد األقصى لمدة كل شخص مؤمن له كما هو مذكور في الجدول أو في حالة
مغادرة الشخص المؤمن له للمملكة (أيهما يحدث أوالً)،
.بعند استنفاد الحد األقصى للمنافع المنصوص لها في الوثيقة،
.جتستمر النفقات القابلة لالستعاضة سارية المفعول فيما يتعلق بأي مرض مستمر يؤدي إلى تمديد فترة التنويم
للعالج بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية حتى استنفاد الحد األقصى للتغطية.
 .5التحقق من الحالة الصحية للشخص المؤمن له:
.أيحق للشركة ،وينبغي أن يسمح لها  ،عن طريق جهة طبية مرخص لها ،بفحص الشخص المؤمن له الذي تم
تقديم مطالبة بالنفقات القابلة لالستعاضة على حساب الشركة ،لمرتين كحد أقصى ،عندما يكون الشخص
المؤمن له في المملكة.
.بيجب أن يتعاون الشخص المؤمن له ويسمح باتخاذ التدابير الالزمة على نفقة الشركة ،والتي تتطلبها الشركة
في حدود معقولة من أجل إنفاذ أي حقوق أو مطالبات أو تعويضات قانونية من أطراف أخرى ،والتي يكون المؤمن
له مسؤوالً عنها .وال يجوز للشخص المؤمن له التخلي عن الحقوق المالية إال بموافقة الشركة الصريحة أو الضمنية.
 .6عدم ازدواجية المنافع :في حالة المطالبة عن نفقات طبية قابلة لالستعاضة بالنسبة لشخص مؤمن له يكون مغطى أيضًا بالنسبة
لتلك النفقات الطبية بموجب أي خطة أخرى أو برنامج تأمين آخر أو ما شابه ،تتحمل الشركة مسؤولية تغطية هذه
النفقات وستحل محل الشخص المؤمن له في مطالبته ضد األطراف األخرى لدفع حصتها النسبية من هذه المطالبة.
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 .7أساس القيد المباشر على حساب الشركة بواسطة شبكة مقدمي الخدمة:
.أيحق للشخص المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية من شبكة مقدمي الخدمة المتفق لها مع الشركة دون
أن يطلب منه دفع تكلفة هذه الخدمات.
.بيقوم مقدمو الرعاية الصحية المعينون من قبل الشركة بإرسال جميع النفقات الطبية المتكبدة بموجب هذه
الوثيقة ،خالل فترة ال تتجاوز  30يومًا.
.جتقوم الشركة بتقييم هذه النفقات ومعالجتها  ،وإبالغ الشخص المؤمن له عندما تصل المصروفات إلى الحد
األقصى للمنافع.
.ديحق للشركة حذف أو استبدال أي من /أو جميع مقدمي الرعاية الصحية المعينين ألغراض هذه الوثيقة  ،خالل
مدة سريانها ،شريطة أن تنسق مع الشخص المؤمن له وتعيين بديل مماثل لمقدمي الرعاية الصحية من نفس
المستوى.
 .8إلغـــاء الوثيقــة :ال يحق للشخص المؤمن له إلغاء الوثيقة عند دخولها حيز التنفيذ ،إال في حالة عدم الدخول إلى المملكة العربية
		

السعودية ،وبالتالي إعادة المبلغ المسدد بالكامل ناقصًا مصاريف ورسوم اإلصدار إن انطبقت.

 .9الموافقــات:

يجب على الشركة االستجابة لطلبات الموافقة من مقدمي الخدمة لتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين خالل مدة
ال تتجاوز  60دقيقة.

 .10صيغــة الجنـس :ألغراض هذه الوثيقة  ،فإن الكلمات المستعملة بصيغة المذكر تعتبر مندرجة كذلك على اإلناث.
 .11اإلشعــارات:

أ .يجب أن تكون جميع اإلشعارات أو المراسالت بين أطراف التأمين بشكل رسمي.
.بيجب على شركة التأمين إبالغ المؤمن لهم بتاريخ انتهاء وثيقة التأمين.
.جيلتزم المؤمن لهم بإخطار شركة التأمين عند تغيير معلومات االتصال الخاصة بهم.

 .12التعهد بعدم زيـارة المملكة ألغراض العـالج :يجب على الشخص المؤمن له عدم استخدام هذه الوثيقة لتغطية أي مرض معروف أو
أي مرض سبق تشخيصه  ،وعدم زيارة المملكة العربية السعودية للحصول على هذا العالج ضمن تغطية هذه الوثيقة.
 .13االلتزام بشروط الوثيقــة :كشرط مسبق ألي مسؤولية تجاه الشركة ،يجب على حامل الوثيقة  /الشخص المؤمن له االلتزام الصارم
		

بجميع المتطلبات والشروط وااللتزامات والتعهدات المنصوص عليها في هذه الوثيقة وتنفيذها.

 .14الجزاءات:

تتم تسوية أي خالف أو نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذه الوثيقة وفقً ا للمادة ( )14من القانون (نظام الضمان الصحي
التعاوني).

 .15االختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق  :يجب إحالة هذه الوثيقة وأي نزاع أو خالف ينشأ عنها أو فيما يتعلق بها إلى اللجان
السعودية لحل نزاعات ومخالفات التأمين.
 .16سيـادة النص العربـي  :في حالة وقوع أي خالف في المعنى بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الوثيقة فإن النص العربي هو
الذي يعتد به.
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جدول المنافع
المنافع الصحية:
الحد األقصى للمنافع الصحية  100,000 ( :ريال سعودي للشخص الواحد)
.أالعالج في المستشفى (مغطى حتى الحد األقصى).
.بالحد األقصى لإلقامة واإلعاشة اليومي للمريض بما في ذلك تكلفة السرير والرعاية التمريضية والزيارات الطبية واإلشراف الطبي
وخدمات اإلقامة .يشمل ذلك تكلفة األدوية والمستلزمات الطبية التي يتم إعطاؤها حسب وصفات الطبيب (غرفة مشتركة بحد
أقصى  600ريال سعودي في اليوم)
.جحد اإلقامة واإلعاشة اليومي لمرافق المريض (غرفة مشتركة بحد أقصى  150ريال سعودي في اليوم)
.دمصاريف حاالت الحمل والوالدة الطارئة (بحد أقصى  5,000ريال سعودي خالل مدة الوثيقة).
هـ ..مصاريف السفر ألحد أقرباء المريض من الدرجة األولى (بحد أقصى  5,000ريال سعودي خالل مدة الوثيقة).
.ومصاريف حاالت عالج األسنان الطارئة (بحد أقصى  500ريال سعودي خالل مدة الوثيقة).
.زعالج المواليد المبتسرين "الخدج" (بما ال يتجاوز الحد األقصى لوثيقة األم).
.حاإلصابات الناجمة عن الحوادث المرورية (مغطاة حتى الحد األقصى).
.طنفقات حاالت غسيل الكلى في الحاالت الطارئة (مغطاة حتى الحد األقصى للوثيقة).
.ياإلخالء الطبي داخل وخارج المملكة (مغطى حتى الحد األقصى للوثيقة)
.كمصاريف إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي (بما ال يتجاوز  10,000ريال سعودي كحد أقصى).
المنافع العامة:
الوفاة العرضية /الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية:
100,000ريال سعودي للشخص أو الدية مع الخضوع في ذلك لحكم قضائي ال يتجاوز  300,000ريال سعودي للذكور و  150,000ريال
سعودي لإلناث.
العجز الكلي الدائم العرضي:
100,000ريال سعودي كحد أقصى للشخص الواحد
تأخير أو إلغاء رحالت المغادرة من المملكة العربية السعودية
.أالتأخير الذي يزيد عن  4ساعات:
 50ريال سعودي في الساعة بحد أقصى ال يتجاوز  500ريال سعودي لكل تذكرة (سيتم احتساب التعويض من ساعة التأخير من وقت
رحلة الطيران الفعلي المحدد على أساس كل ساعة)
.بإلغاء الرحلة:
ما ال يتجاوز  5,000ريال سعودي للشخص الواحد
إعادة رفات المتوفى إلى موطنه األصلي:
ما ال يتجاوز  10,000ريال سعودي للشخص الواحد
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االقتطاع (التحمل):
الشئ
النطاق الجغرافي:
المملكة العربية السعودية.
االختصاص القضائي:
المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية

القسـم (ج)
yتغطية المساعدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد
النطــاق الجغرافــي للتغطية :تطبق تغطيــة المســاعدة المتعلقة بفيــروس كورونا المســتجد فــي الحــدود الجغرافية للمملكــة العربية
السعودية فقط.
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.
 .1المساعدة في العودة إلى الوطن في حال استدعت الحالة الصحية للمؤمن له ذلك:
إذا تم تشخيص الحالة الصحية للشخص المؤمن له بإصابته بوباء  /جائحة فيروس كورونا المستجد وتطلب
ذلك إعادة الشخص المؤمن له إلى وطنه ،فسوف نقدم المساعدة على النحو التالي:
yمن 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 .في الحالة األخيرة ،يمكننا بعد ذلك تنظيم عودة الشخص
المؤمن له إلى وطنه بمجرد أن تسمح حالته الصحية بذلك.
yمن خالل تنظيم وتحمل تكاليف إعادة رفيق السفر المؤمن عليه واألطفال القصر.
أيضا بتنظيم ودفع تكاليف السفر للشخص المرافق للمؤمن له في مكان الرحلة لتمكين هذا الشخص
نقوم ً
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  24ساعة من
تاريخ عودة األطفال المخطط له  ،وذلك بمجرد الحصول على موافقة قسم المساعدة لدينا.
هام:
yتُتخذ القرارات فقط فيما يخص المزايا الطبية للشخص المؤمن له.
yيتواصل أطباؤنا مع الفرق الطبية المحلية ،وإذا لزم األمر ،الممارس الطبي المعتاد للشخص المؤمن له؛ من أجل جمع
المعلومات لتيسير اتخاذ قرارات مالئمة حيال الحالة الصحية للشخص المؤمن له.
yيتخــذ الفريــق الطبــي القــرار بإعــادة الشــخص المؤمن لــه إلى وطنه ويديــر تلك العمليــة ،على أن يتمتع هــذا الفريق
بالمؤهالت المعترف بها قانونًا في البلد ،حيث يمارسون نشاطهم المهني.

وثيقـة تأمين العمرة للمعتمرين

15

yإذا رفض المؤمن له االمتثال للقرارات المتخذة من ِقبل إدارتنا المساعدة ،فإننا ال نتحمل أدنى مسؤولية بشأن عواقب
أي حقوق وتعويضات من طرفنا.
اإلجراء المتبع ،ويقر المؤمن له ً
أيضا بالتنازل عن ّ
أي ظــرف – أداء دور المنظمــات المحليــة لخدمات الطــوارئ ،وال نتحمــل النفقات
yوعــاوة علــى ذلــك ،ال يمكننــا – تحــت ّ
المتكبدة في هذا الشأن.
إعادة الشخص المؤمن له إلى وطنه يخضع للشروط المبينة في ( )5نطاق خدمات المساعدة.

 .2التكاليف الطبية وتكاليف المستشفيات في المملكة العربية السعودية
حتى حدود المنافع المبينة في جدول المنافع والتحمل بعد استقطاع مبلغ التحمل الموضح في نفس الجدول.
تتوقف التغطية في اليوم الذي يرى الفريق الطبي أنه بات من الممكن إعادة الشخص المؤمن له إلى وطنه.
 .3تكاليف اإلقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا:
إذا ُحجز الشخص المؤمن له أو رفيق سفر في حجر فردي أثناء الرحلة بموجب أمر أو متطلب حكومي أو سلطة
أي حجر ُيطبق بوجه عام أو على
عامة أو وكيل سفريات
استنادا إلى اختبار وباء /جائحة كورونا ،فال يشمل ذلك ّ
ً
نطاق واسع على كل السكان أو بعضهم أو على سفينة أو منطقة 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 يسافر
سنغطي تكاليف إقامة الشخص المؤمن له ّ
مع الشخص المؤمن له ،حتى حدود المبالغ المبينة في جدول المنافع والتحمل.
 .4المساعدة في حالة وفاة الشخص المؤمن له
في حالة وفاة المؤمن له بسبب وباء /جائحة كورونا ،نتولى الترتيب وسداد التكاليف التالية:
yنقل الجثمان من موقعه بالتابوت إلى منطقة الدفن إلى بلد اإلقامة أو الوطن
الحد األعلى المبين في جدول المنافع والتحمل.
yتكاليف الجنازة ،حتى
ّ

 .2استثناءات تغطية المساعدة:
1.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.
2.النفقات المتكبدة من دون موافقة مسبقة من إدارة المساعدات لدينا.
3.التشمل التغطية التأمينية طاقم الطائرة
4.النتائج النهائية (فحص ،عالج إضافي ،انتكاسة) من داء كان سب ًبا في عودة الشخص إلى أرض الوطن ،في وقت سابق.
5.عدم العودة إلى الوطن بسبب عواقب داء /حادث أو إصابة طفيفة يمكن عالجها بالموقع وال ترتبط بجائحة
كورونا.
6.تستثنى مطالبات العودة للوطن الناتجة عن قرار إغالق الحدود التي قد تصدره أي دولة أو أي سلطة تمثل هذه
الدولة
7.نتائج:
yالتعرض لمواد كيميائية من نوع الغازات الخانقة.
yالتعرض لمواد تصيب بالعجز المؤقت.
yالتعرض لمواد سامة أو لها تأثيرات سمية على األعصاب،
بما يتطلب فترة حجر صحي أو تدابير وقائية أو تدابير رصد من ِقبل السلطات الصحية المحلية و/أو الوطنية بالبلد حيث يقيم الشخص
المؤمن له.
وثيقـة تأمين العمرة للمعتمرين
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وعالوة على ذلكُ ،يستثنى ما يلي من تغطية "التكاليف الطبية وتكاليف المستشفيات في المملكة العربية السعودية":
1.تكلفة العالج بالحرارة والمعالجة باالستشماس والتخسيس وتجديد الشباب وكل أنواع المعالجات التجميلية
وتكاليف العالج الطبيعي.
2.تكاليف عمليات الزرع واألطراف االصطناعية والمساعدات االصطناعية واألدوات البصرية.
3.نفقات التحصينات.
4.تكاليف العالج غير المرتبطة بجائحة كورونا.
5.تكاليف العالج أو الرعاية العالجية التي ال تعترف بها التشريعات المطبقة في المملكة العربية السعودية.
 .3ماذا يجب عليك فعله لتقديم المطالبة
 .1لطلب المساعدة

على الشخص المؤمن له التواصل معنا أو ضمان تواصل طرف ثالث معنا بمجرد أن يكون من المتوقع عودته المبكرة
أو فيما يتعلق بالنفقات التي تندرج ضمن نطاق تغطيتنا.

خدماتنا متاحة على مدار :7/24
yمن خالل التواصل عبر رقم الهاتف المبين في ملحق الوثيقة.
سيخصص رقم للشخص المؤمن له ،وسنطالب بما يلي:
yمشاركة التذكرة اإللكترونية وجواز المرور على متن الطائرة ونسخة من جواز السفر واختبار إيجابي لفيروس كورونا.
yالعنوان ورقم الهاتف الخاص بك ،حيث يمكننا التواصل مع الشخص المؤمن له ،وبيانات األشخاص الذين يساعدونه.
yالسماح ألطبائنا بالوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بالشخص المؤمن له الذي يحتاج إلى مساعدتنا.
تعويضا(.
)الخدمات التي لم ننظمها ال تخول أي
ً
 .2لتغطية تكلفة النقل عندما نتولى التنظيم وندفع تكاليف النقل كجزء من تغطيتنا ،يكون السفر عبر القطار على الدرجة األولى و/
بناء على القرار الذي تتخذه إدارة المساعدات لدينا.
أو الطيران على الدرجة االقتصادية أو بالتاكسي،
ً
وفي هذه الحالة ،نحتفظ بملكية التذاكر األصلية ،حيث يتعين عليكم إعادتها إلينا من الجهة التي تصدرها.
 .4استثناءات 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:
1.الحروب األهلية أو مع دول خارجية ،وأعمال الشغب ،والثورات الشعبية ،واإلضرابات ،وأخذ الرهائن ،وتداول
األسلحة ،واإلرهاب؛
2.االشتراك الطوعي للمؤمن له في أعمال المقامرة أو الجرائم أو المعارك إال في حالة الدفاع المشروع عن النفس؛
3.أي آثار ناجمة عن حادث نووي أو تفاعل نووي أو عن أي مصدر لإلشعاع المؤين؛
4.التصرفات المتعمدة الصادرة عنك (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االنتحار ومحاولة االنتحار) واألفعال
االحتيالية؛
5.تعاطي المؤمن له الكحول أو المخدرات أو أي مادة مسكرة غير موصوفة طبيًا.
6.األوبئة والجوائح باستثناء ما نص صراحة على خضوعه للتغطية التأمينية ،مثل المساعدة في اإلعادة إلى
الوطن ،والتكاليف الطبية وتكاليف المستشفى بالمملكة العربية السعودية ،وتكلفة اإلقامة في الحجر
الصحي والمساعدة في حالة وفاة المؤمن له.

وثيقـة تأمين العمرة للمعتمرين
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 .5نطاق خدمات المساعدة
نراعي القوانين واللوائح الوطنية والدولية ،وتكون خدماتنا مرهونة بالحصول على الموافقة الالزمة من السلطات
اإلدارية المعنية ،مع الوضع في االعتبار قيود السفر المحتملة والقيود التنظيمية االستثنائية السارية.
وعالوة على ذلك ،ال نتحمل أدنى مسؤولية عن التأخير أو عرقلة أداء الخدمات المتفق عليها ،إذا كان ذلك ُيعزى إلى
حدث من أحداث القوة القاهرة أو االضطرابات أو أعمال الشغب أو ثمة حركات شعبية أو قيود على حرية االنتقال أو
أي
أعمال التخريب أو اإلرهاب أو الحروب األهلية أو الحروب مع دول أخرى أو اآلثار التتبعية لمصدر نشاط إشعاعي أو ّ
ظروف أخرى استثنائية.
التأمين األساسي:
في حال وقوع حادث مغطى تحت هذه الوثيقة  ،والذي قد يكون مغطى بشكل كامل أو 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.

جدول المنافع
المنفعة التأمينية (في حال التشخيص
باإلصابة بفيروس كورونا المستجد)

المساعدة في العودة إلى الوطن في حال
استدعت الحالة الصحية للمؤمن له ذلك

تكاليف العالج والمستشفى في المملكة
العربية السعودية
تكاليف اإلقامة بالحجر الصحي

المساعدة في حالة وفاة المؤمن له
نتيجة لوباء  /جائحة فيروس كورونا
المستجد

الوصف

الحد التأميني

اتخاذ الترتيبات الالزمة وإدارة عملية إعادتك
إلى بلد إقامتك أو نقلك إلى مستشفى
داخل موطنك األصلي

التكاليف الفعلية

تنظيم إجراءات عودة رفيق سفر واحد
مؤمن عليه وأطفال قاصرين إلى بلد
إقامتهم وتولي المسئولية عن ذلك

التكاليف الفعلية

تغطية تكاليف المستشفى المتعلقة حتى  650,000ريال سعودي لكل شخص
بعالج فيروس كورونا المستجد
خاضع للتغطية التأمينية
إذا طلب منك أو من رفيق واحد لك في
عن كل يوم ولكل شخص خاضع للتغطية
السفر الخضوع للحجر الصحي داخل منشأة
التأمينية  450ريال سعودي لمدة أقصاها
مخصصة ومعتمدة من قبل الجهات
 14يومًا
المختصة
نقل الجثمان إلى بلد اإلقامة
تكاليف الجنازة

التحمل:

التكاليف الفعلية
حتى  6,500ريال سعودي لكل فرد خاضع
للتغطية التأمينية
اليوجد

yال تغطي وثيقة التأمين هذه نفقات اختبار البي سي آر ( )PCRلفيروس كورونا المستجد
yو ال تغطي تأخير/إلغاء الرحالت

yللحصول على الخدمات ،ولتقديم المطالبات ولالستفسارات:
التواصل مع شركة العناية الشاملة السعودية:
yمن داخل المملكة8004400008 :
yمن خارج المملكة00966138129700 :
yالموقع اإللكترونيwww.enaya-ksa.com :
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www.tawuniya.com.sa

800 124 9990

