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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) الحوادث العامة
مقدمــة الوثيقـــة
بما أن حامل الوثيقة ( وزارة الحج والعمرة والشركات التابعة لها ) قد تقدم بطلب تأمين أو إعالن إلى الشركة (سيشكل أساس هذا
التعاقد  ،ويعتبر جزء ًا ال يتجزأ منه ) وقد ســدد أو وافق على تســديد االشــتراك  ،فإن الشــركة توافق إلى الحد وبالطريقة الموضحة
فيما يلي على تعويض جميع المبالغ التي يصبح حامل الوثيقة ( وزارة الحج والعمرة والشركات التابعة لها) مسؤو ًال قانون ًا لدفعها
وفق ًا لبرنامج التأمين اإللزامي الحكومي ،إلى الحجاج نتيجة:
1.الوفاة العرضية  /الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية  /العجز الكلي الدائم العرضي.
2.إعادة رفات المتوفي إلى موطنه األصلي.
3.تأخير أو إلغاء مغادرة الرحالت الجوية من المملكة العربية السعودية.
التي قد تحدث أثناء إقامتهم في المملكة ألداء الحج وضمن الحدود الجغرافية المحددة في الجدول.
ولن تتجاوز مسؤولية الشركة فيما يتعلق بأي حدث الحد (الحدود) القصوى المنصوص عليه في الجدول.

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

وزارة الحج والعمرة والشركات التابعة لها التي تصدر لها هذه الوثيقة والتي تتقيد بااللتزامات الناشئة عن شروط
وأحكام هذه الوثيقة.

2.األشخاص المؤمن عليهم:
.أجميع األشخاص الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرة الحج لغرض وحيد هو أداء فريضة الحـج.
.بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يفدون إلى المملكة العربية السعودية بتصاريح حج لغرض
وحيدهو أداء فريضة الحـج.
3.المستفيـد:

الشخص المؤمن له أو من يوكلهم ،أي األشخاص الذين يعترف الشخص المؤمن له بحقهم في استالم مبلغ
التعويض المقابل كما هو محدد في جدول الوثيقة.

4.الشركـة:

شركة التعاونية للتأمين (المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي بإصدار وثيقة التأمين هذه) .

5.وسيط التأمين:

الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين المحدودة المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي وتم تعيينها
كوسيط معتمد من قبل وزارة الحج والعمرة للتعامل مع الشركة فيما يتعلق بوثيقة التأمين هذه.
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6.أطراف التأمين:

.أحامل الوثيقة (وزارة الحج والعمرة وفروعها)
.بالشركة (شركة التعاونية للتأمين « التعاونية «)
.جشركة إدارة المطالبات (شركة العناية الشاملة السعودية)
.داألشخاص المؤمن عليهم (جميع الحجاج كما هو محدد أعاله)
هـ  .وسطاء التأمين (الشركة العالمية المتحدة لوساطة التأمين المحدودة)

7.مدة التأمين:

هي مدة الوثيقة السنوية الرئيسية لسنة واحدة الصادرة لحامل الوثيقة والتي يجب على جميع من يؤدون فريضة
الحج الدخول فيها حتى تكون التغطية التأمينية سارية المفعول لجميع األشخاص المؤمن لهم .وأي شخص مؤمن عليه
يدخل إلى المملكة سواء قبل بدء سريان أو بعد انتهاء مدة الوثيقة السنوية الرئيسية يعتبر مستثنى من هذه التغطية.

8.الحد األقصى للمدة الزمنية للشخص المؤمن عليه 75 :يوم ًا من تاريخ الدخول إلى المملكة كما هو محدد في الجدول .تظل تغطية
الشــخص المؤمن عليه ســارية المفعول خالل مدة إقامته لغرض الحج حتى الحد األقصى لعدد األيام المذكورة أعاله
حتى لو تجاوزت تاريخ انتهاء الوثيقة الرئيســية شــريطة أن يكون دخول الشــخص المؤمن عليه إلى المملكة في أو
قبل تاريخ انتهاء سريان الوثيقة الرئيسية.
9.تاريخ ابتداء التأمين :تاريخ دخول الشخص القادم للحج إلى المملكة العربية السعودية.
 .10الحدث:

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

 .11التأمين:

البينة الدالة على قيام التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة مع جداولها ومالحقها أو مرفقاتها.
اإلصابة الجسدية  /الوفاة التي تحدث خالل مدة التأمين والتي تنجم عن سبب خارجي غير متوقع ومفاجئ وغير

 .12الحادث:

مقصود من الشخص المؤمن له.
 .13العجز 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:
 .iفقدان البصر من عين واحدة أو الفقدان الفعلي عن طريق الفصل البدني ليد واحدة أو قدم واحدة كاملة
 .iiفقدان استخدام اليد أو القدم دون االنفصال الجسدي.
 .iiiفقدان 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.
 .14حاالت العجز الطبيعي :مصطلح شامل يغطي مختلف حاالت الضعف  /الخلل العضوي وتقييد النشاط والعقبات التي تحد من الحركة.
 .15الكوارث الطبيعية :حدث كارثي مفاجئ بأسباب طبيعية يؤدي إلى أضرار جسيمة وتدمير وخسائر وتعريض الحياة والممتلكات بشكل
كبير للخطر.
 .16الحوادث المرورية :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.
 .17األنشطة الخطرة :الهبوط أو القفز بالمظالت أو الطيران المظلي أو القفز بالحبال أو الغوص أو تسلق الجبال أو ما شابه ذلك .
 .18بلد النشأة :

بلد اإلقامة الدائمة والرئيسية للشخص المؤمن عليه.

 .19تكاليف إعادة رفات المتوفي لوطنه :التكاليف المرتبطة بتجهيز وإعادة رفات الشخص المؤمن له إلى موطنه األصلي.
 .20القسط (االشتراك) :هو المبلغ المتوجب الدفع من قبل المؤمن له لشركة التأمين مقابل التغطية التأمينية التي توفرها الوثيقة خالل
مدة التأمين.
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 .21المستندات المؤيدة للمطالبة :جميع المستندات التي تثبت أو تؤيد عمر الشخص المؤمن له وجنسيته وهويته وسريان 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.
 .22االحتيال:

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		.

 .23الجهة الطبية المرخص لها :فريق طبي معتمد من قبل وزارة الصحة.

yالمنافـع
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 ،بما ال يتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في جدول الوثيقة ،عن المصاريف
المعتادة إلعادة الشخص المؤمن له إلى بلد إقامته في حالة الوفاة العرضية أو الطبيعية أثناء إقامته ألداء الحج
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 مستثنى 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 الرحلة المغادرة من المملكة العربية السعودية للناقل المشترك المتعاقد معه الشخص المؤمن
له لمدة تزيد عن أربع ( )4ساعات  ،يجب على الشركــــــة 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.حاالت التأخير المعروفة و  /أو المبلغة  /المعلنة من قبل شركة الطيران قبل عشرة ( )10ساعات من موعد
المغادرة المحدد في جدول الرحلة .
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 فقدات 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 دون تصاريح الحج.
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.
.بتستثني هذه الوثيقة أي خسائر ناشئة 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 انشطة 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 عمليتها .
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.
8.أي خسائر تبعية أخرى.
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yالشــــروط العامـــــة
1.التفسـير :

إن هذه الوثيقـــة والجـــدول والمنافع والشــروط العامة والتعريفــــات واالســتثناءات والمالحق تشــكل جميعـــها عقدًا
واحــدًا وإن أي كلمــة أو تعبيــر الزمهمــا معنــى محدد في أي جزء ســوف تحمل ذلــك المعنى الخاص أينمــا ورد ،وحيثما
يتطلب مضمون هذه الوثيقة ذلك فإن الكلمات المستعملة بصيغة المذكر تنطبق على صيغة المؤنث.

2.سريان مفعول التغطية التأمينية :يسري نفاذ التغطية التأمينية الممنوحة للحجاج من تاريخ دخولهم إلى المملكة العربية السعودية
وحتى المدة القصوى كما هي معرفة تحت قسم التعريفات ( النقطة  8 ،7و .)9
3.المؤهلـون للتأمين  :كما هو محدد تحت قسم التعريفــات ( النقطة رقم .)2
4.تســديد القسط (االشتــــراك) :سيتم دفع قسط التأمين ( االشــتراك ) المتفق عليه مع شــركة التأمين من خالل الوسائل المقبولة لدى
وزارة الحج والعمرة.
5.لمـن تسدد المنافـــع :ستدفع الشركة للمستفيد من الشخص المؤمن له أو منفذي وصيته أو مدراء تركته أو الحارس القضائي  ،مع
الخضوع في ذلك للحدود القصوى المطبقة وفقًا لشروط الوثيقة .أي مدفوعات تقوم بها الشركة بحسن نية وفقً ا
لهذا البند يجب أن تفي الشركة بالكامل بالتزاماتها في حدود المبلغ المدفوع.
6.إنهاء التغطية التأمينية :
.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 ) ،إال فيما يتعلق بالقسم الثالث حيث ال يزال بإمكان الشخص
المؤمن له تقديم مطالبة بعد مغادرة المملكة بشرط أن يظل الحد األقصى لمدة كل شخص مؤمن له ساريًا ويبلغ
عن المطالبة خالل سبعة أيام عمل كحد أقصى.
.ب عند استنفاد الحد األقصى للمنافع المنصوص عليها في الوثيقة،
7.التأمينات األخــرى  :إذا كان هناك عند نشوء أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة أي تأمين آخر يغطي الشخص المؤمن له فلن تكون الشركة
مسؤولة عن دفع أو المشاركة في دفع أكثر من حصتها النسبية عن تلك المطالبة.
 8.التحقق من الحالة الصحية للشــخص المؤمن له :يحق للشــركة ،وينبغي أن يســمح لها  ،عن طريق جهة طبية مرخص لها ،بفحص
الشخص المؤمن له الذي قدم لمطالبة بالنفقات القابلة لالستعاضة على حساب الشركة ،لمرتين كحد أقصى ،عندما
يكون الشخص المؤمن له في المملكة.
9.المحافظة على حقوق الشركة تجاه الغير :على حامل الوثيقة أن يجري ويسهل ويسمح بالقيام  ،على نفقة الشركة  ،بكل األعمال
واألمــور التــي قــد تكون ضرورية أو قد تطلبها الشــركة للحفاظ على الحقوق  ،أو وســائلها القانونية أو للحصول من
الغير (فيما عدا أولئك المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على اإلنصاف أو التعويض الذي يكون أو قد يؤول أو يصبح
مســتحقًا للشــركة عندمــا تدفــع أو تعوض أية خســارة أو ضــرر بموجب هذه الوثيقــة  ،وبغض النظر عمــا إذا كانت أو
أصبحت تلك األعمال أو األمور ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد قيام الشركة بتعويضه.
	10.التنازل عن الحقوق  :على الشخص المؤمن له /حامل الوثيقة عدم التنازل عن حقوقه في االسترداد ضد أي طرف آخر ما لم توافق /
تقبل شركة التأمين.
	11.المطالبات :

يجب على الشخص المؤمن له تقديم إشعار خطي إلى الشركة في أقرب وقت ممكن عمليًا بأي حدث قد يؤدي لنشوء
مطالبــة بموجــب هــذه الوثيقة ،كمــا يجب عليه تقديم جميــع المعلومات اإلضافية التي قد تطلبها الشــركة بما في
ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،المستندات المذكورة تحت قسم التعريفــات تحت “ المستندات المؤيدة للمطالبـة
(النقطة رقم .”)21

وثيقـة وجدول تأمين الحــج

8

	12.إلغـــاء الوثيقــة :ال يحق للشخص المؤمن له إلغاء الوثيقة عند دخولها حيز التنفيذ ،إال في حالة عدم دخول الحاج إلى المملكة العربية
السعودية ،وبالتالي فإن الشركة مسؤولة عن استرداد المبلغ المسدد بالكامل.
	13.اإلشعــــارات:

أ .كل إشعار أو مخاطبة أخرى للشركة تتطلبها هذه الوثيقة يجب أن تكون مكتوبة أو مطبوعة.

	ب .يجب على شركة التأمين إبالغ المؤمن لهم بتاريخ انتهاء الوثيقة.
	ج .يجب على الشخص المؤمن له إبالغ الشركة بأي تغيير في عناوين االتصال الرسمية.
	14.التقيد باألحكام والشروط :إنه لشرط سابق لتحقق أي التزام على الشركة أن يكون الشخص المؤمن له قـد نفذ وتقيد تمامًا بتلك
األحكام والشروط من الوثيقة التي تتعلق بأمر عليه القيام أو االلتزام به.
15.االختصــاص القضائي والقانون الواجب التطبيق :تخضع هذه الوثيقة أو أي خالف أو نزاع ينشــأ عنهــا أو يتعلق بها ألنظمة وقوانين
المملكة العربية السعودية  ،ويحال إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في المملكة العربية السعودية.
	16.سيـادة النص العربـي :في حالة وقوع أي خالف في المعنى بين النص العربي والنص اإلنجليزي لهذه الوثيقة فإن النص العربي هو
الذي يعتد به.
17.الموافقـة على هذه الوثيقـة والمصادقة عليها :ستتم الموافقة على هذه الوثيقة إلكترونيًا من خالل الجهات المخولة بذلك.

جـدول المنافع
القسم (أ)
الحوادث العامة
 380,000,000ريال سعودي لكل حادث مع الخضوع في ذلك.
الحد األقصى للمسؤولية  3,000شخص لكل حادث وفقًا للتوزيع التالي:
تعويضات الوفــاة وإعادة رفات المتوفي إلى موطنه األصلي:
الحد األقصى
للوثيقة

أ .بحد أقصى  250شخصًا مسموح بدفع الدية مع الخضوع في ذلك لحكم قضائي ال يتجاوز  300,000ريال سعودي
للذكور و 150,000ريال سعودي لإلناث.
ب .يخضع الباقي لحد تعويض نقدي ال يزيد عن  100,000ريال سعودي للشخص الواحد.
ج .إعادة رفات المتوفي إلى موطنه األصلي بما ال يتجاوز  10,000ريال سعودي للشخص الواحد.
العجز الكلي الدائم العرضي:
بحد أقصى  250شخص فقط مع الخضوع في ذلك ألقصى تعويض نقدي ال يتجاوز  100,000ريال سعودي للشخص الواحد.
الوفـاة العرضية /الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية 100,000 :ريال سعودي للشخص أو الدية مع الخضوع في ذلك

القسم األول

لحكم قضائي ال يتجاوز  300,000ريال سعودي للذكور و  150,000ريال سعودي للإلناث.
العجز الكلي الدائم العرضي 100,000 :ريال سعودي للشخص الواحد.

القسم الثاني إعادة رفات المتوفي إلى موطنه األصلي :ما ال يتجاوز  10,000ريال سعودي للشخص الواحد.
تأخير أو إلغاء رحالت المغادرة من المملكة العربية السعودية:
القسم الثالث

أ .التأخير الذي يزيد عن  4ساعات 50 :ريال 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).
ب .إلغـاء الرحلـة :ما ال يتجاوز  5,000ريال سعودي لكل تذكرة سفر.

االقتطاع (التحمل) :ال شيء.
النطاق الجغرافي :المملكة العربية السعودية.
االختصاص القضائي :المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
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القسم (ب)
تغطية المساعدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد
النطاق الجغرافي للتغطية :تطبق تغطية المساعدة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في الحدود الجغرافية للمملكة 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.
 .1المســاعدة في العودة إلى الوطن في حال اســتدعت الحالة الصحية للمؤمن له ذلك :إذا تم تشــخيص الحالة الصحية للشــخص
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.
yنقوم بتنظيم ودفع تكلفة عودة الشخص المؤمن له إلى وطنه أو نقله إلى المستشفى األقرب إلى وطنه  /أو األكثر
مالءمــة لتقديــم الرعايــة التي تتطلبهــا حالته الصحية .في الحالة األخيرة ،يمكننا بعد ذلك تنظيم عودة الشــخص
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 من
yنقوم ً
مرافقتك و  /أو تمكين األطفال القاصرين الذين كانوا سيسافرون معك في العودة إلى الوطن إذا لم يكن هناك
فــرد بالــغ مــن عائلتك في موقع الرحلة معهم ،وإذا كان تاريخ عودتك إلى الوطن قبل أكثر من  24ســاعة 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.
yيتواصــل أطبائنــا مــع الفرق الطبيــة المحلية ،وإذا لزم األمر ،الممارس الطبي المعتاد للشــخص المؤمن له؛ من أجل
جمع المعلومات لتيسير اتخاذ قرارات مالئمة حيال الحالة الصحية للشخص المؤمن له.
yيتخــذ الفريــق الطبــي القرار بإعادة الشــخص المؤمن لــه إلى وطنه ويدير تلــك العملية ،على أن يتمتــع هذا الفريق
بالمؤهالت المعترف بها قانونًا في البلد ،حيث يمارسون نشاطهم المهني.
yإذا رفــض المؤمــن لــه االمتثــال للقــرارات المتخذة من ِقبل إدارتنا المســاعدة ،فإننا ال نتحمل أدنى مســؤولية بشــأن
أي حقوق وتعويضات من طرفنا.
عواقب اإلجراء المتبع ،ويقر المؤمن له ً
أيضا بالتنازل عن ّ
أي ظــرف – أداء دور المنظمات المحليــة لخدمات الطــوارئ ،وال نتحمل النفقات
yوعــاوة علــى ذلــك ،ال يمكننــا – تحــت ّ
المتكبدة في هذا الشأن.
(yإعادة الشخص المؤمن له إلى وطنه يخضع للشروط المبينة في ( )5نطاق خدمات المساعدة).
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 .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.
 .3تكاليــف اإلقامــة ذات الصلــة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا :إذا ُحجز الشــخص المؤمن له أو رفيق ســفر في حجر فردي أثناء
اســتنادا إلى اختبار وباء /جائحة كورونا ،فال
الرحلة بموجب أمر أو متطلب حكومي أو ســلطة عامة أو وكيل ســفريات
ً
أي حجر ُيطبق بوجه عام أو على نطاق واســع على كل الســكان أو بعضهم أو على ســفينة أو منطقة
يشــمل ذلك ّ
جغرافية ،أو ُيطبق على أساس إلى أين يسافر الشخص أو من أين هو قادم أو عبر ماذا.
وأي نفقات يتكبدها رفيق الســفر ،بموجب هذه الوثيقة ،والذي يســافر
ســنغطي تكاليف إقامة الشــخص 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 اغالق الحدود التي قد تصدره أي دولة او أي سلطة تمثل هذه الدولة.
7.نتائج:
yالتعرض لمواد كيميائية من نوع الغازات الخانقة.
yالتعرض لمواد تصيب بالعجز الوقتي.
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.
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 الكورونا.
5.تكاليف العالج أو الرعاية العالجية التي ال تعترف بها التشريعات المطبقة في المملكة العربية السعودية.

وثيقـة وجدول تأمين الحــج
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 .3ماذا يجب عليك فعله لتقديم المطالبة
 1.3لطلب 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
ً
 2.3لتغطية تكلفة النقل :عندما نتولى التنظيم وندفع تكاليف النقل كجزء من تغطيتنا ،يكون الســفر 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.
 .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 طبيا.
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.
 .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 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.
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ﺟﺪول اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻘﺴﻢ )ب(
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

اﻟﺤﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ

اﻟﻮﺻﻒ
اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدﺗﻚ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻚ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

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

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺮاءات ﻋﻮدة رﻓﻴﻖ ﺳﻔﺮ واﺣﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ وأﻃﻔﺎل

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

ﻗﺎﺻﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ.

ﺣﺘﻰ  650,000رﻳﺎل
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ

ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼج ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ

ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻟﻜﻞ

إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ أو ﻣﻦ رﻓﻴﻖ واﺣﺪ ﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﻀﻮع

ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ

ﻟﻠﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ داﺧﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﺨﺼﺼﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ  450رﻳﺎل

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﺳﻌﻮدي ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ
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اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ

ﺣﺘﻰ  6,500رﻳﺎل

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﺑﺎء  /ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ

ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﺧﺎﺿﻊ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺠﻨﺎزة

ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻻﻳﻮﺟﺪ

اﻟﺘﺤﻤﻞ

ﻻ ﺗﻐﻄﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻫﺬه ﻧﻔﻘﺎت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻲ ﺳﻲ آر ) (PCRﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت وﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات:
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ:
ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ8004400008 :
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ00966138129700 :
www.riaya-ksa.com

وﺛﻴﻘـﺔ وﺟﺪول ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺤــﺞ
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www.tawuniya.com.sa
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