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شكًرا لكم

على اختیاركم خطة التأمین على الحوادث الشخصیة 
الصادرة عن سكون. أنتم اآلن مؤمن علیكم مع أكبر 
شركات التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

فلتثقوا بأننا سنكون بجانبكم دائًما في أي وقت متى 
احتجتمونا.

یُرجى الحرص على تخصیص جزء من وقتكم لقراءة ھذا 
الكتیب وجدول الوثیقة المرفق بھ. یوفر ھذا الكتیّب 

التفاصیل الخاصة بالحاالت التي تغطیھا الوثیقة والحاالت 
المستثناة، فضال عن توضیح كیفیة تقدیم المطالبات .

إذا كنت ترغب في تغییر مستوى تغطیتك أو كان لدیك 
أي استفسارات یرجى التواصل معنا عبر مركز االتصاالت 

800 SUKOON )785666( على الرقم

شكًرا لكم !
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بالتینیوم

العجز الكيل الدائم

الوفاة وبرت األطراف مبا يف ذلك حاالت الشلل نتیجة حادث

العجز الجزيئ الدائم

اإلخالء الطبي يف حاالت الطوارئ

إعادة الجثامن إىل الوطن يف حالة الوفاة

اسرتداد النفقات الطبیة املتكبدة جرّاء الحوادث 

املرصوفات الیومیة للعالج يف املستشفى نتیجة حادث 

تغطیة الفواتیر ملا یصل إىل 12 شھرا 

املسؤولیة الشخصیة

الرأي الطبي الثاين

القسط السنوي

القسط السنوي شامال الحرب السلبیة واإلرھاب

* جمیع األرقام بالدرھم اإلمارايت .

نظرة سریعة على خطط التأمین
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المقدمة

إذا دفع حامل الوثيقة )أنت، ضمري املخاطب يف جميع حاالته( املحدد اسمه يف جدول وثيقة التأمني قسط التأمني عىل النحو املتفق عليه مع رشكة ُعامن للتأمني ش.م.ع. 

)“سكون”( فحينئذ نوفر )نحن أو ضمري املتكلم يف جميع حاالته( التأمني املحدد يف وثيقة التأمني املاثلة وأي ملحقات ترفق بها طوال مدة التأمني كام هي محددة يف هذه 

الوثيقة إىل املؤمن لهم املوضحة بياناتهم تفصيالً يف جدول الوثيقة واستناًدا إىل البيانات املقدمة يف التاريخ املحدد يف جدول وثيقة التأمني والتي تشكل أساس هذه الوثيقة 

وتدمج معها.

يتعلق التأمني املقدم مبوجب هذه الوثيقة فقط بتلك املنافع املدرجة يف جدول الوثيقة واملبني قرين كل منها قيمتها املحددة. تشكل هذه الوثيقة جنبًا إىل جنب مع جدول 

الوثيقة وأي ملحقات مرفقة بها وثيقة التأمني املربمة بني حامل الوثيقة والرشكة وتُقرأ مًعا باعتبارها وثيقة واحدة.

ال ترسي هذه الوثيقة إال بعد توقيع جدول الوثيقة من جانب الشخص املفوض من جانبنا.
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كيفية تقديم مطالبة

يرجى مراجعة نص وثيقة التأمني حيث تتطلب بعض األقسام تقارير رسمية مقيدة بإطار زمني معني تصدرها جهات خارجية )مثل الرشطة واملستشفيات( وتنطوي عىل 

حدود معينة. يتعني عليك تقديم مطالبتك يف أقرب وقت ممكن عمليًا، عىل أال يتجاوز ذلك 		 يوًما من تاريخ وقوع الحادث.

يف حالة وقوع أي ظروف قد ينشأ عنها مطالبة يرجى اتباع الخطوات التالية:

1.  يف حالة التعرض لحوادث خطرية قد تفيض إىل عالج املريض داخل املستشفى أو إعادة جثامن املؤمن له املتوىف إىل الوطن بصورة طارئة أو يف حالة وفاة املؤمن له يرجى 

800 أو إرسال رسالة بريد إلكرتوين nmcoic@sukoon.com سيُطلب منك توضيح رقم وثيقتك  SUKOON )785666( االتصال بالرقم املجاين يف اإلمارات العربية املتحدة

التأمينية املذكور يف جدول الوثيقة.

2.  يُرجى االتصال بقسم املطالبات عىل الرقم 9714233463/464+، أو عىل فاكس: 97142337765+، أو الرقم املجاين يف اإلمارات العربية املتحدة )800SUKOON )785666  أو 

إرسال رسالة بريد إلكرتوين عىل nmcoic@sukoon.com سيُطلب منك توضيح رقم وثيقتك التأمينية املذكور يف جدول الوثيقة. فيام ييل خطوات التقدم مبطالبة:

طلب منوذج مطالبة واالطالع عىل تعليامت ملء النموذج.. 1

استكامل منوذج املطالبة وإعادته إلينا إىل جانب أصل الوثائق الداعمة املطلوبة.. 2

تقديم تفاصيل مخترصة حول مالبسات الخسارة.. 	

ميكنك التوجه إىل أحد املكاتب التابعة لنا الستكامل مطالبتك وتقدميها إذا رغبت يف ذلك.. 	
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إقرار

تقدم رشكة عامن للتأمني ش.م.ع. )“سكون”( )ويُشار إليها فيام ييل بلفظ –الرشكة–( التغطية املبنية يف وثيقة التأمني.

تعتمد الرشكة عىل املعلومات املقدمة من حامل الوثيقة؛ ولذلك تعد صحة واكتامل املعلومات التي يقدمها حامل الوثيقة رشطًا أساسيًا لرسيانها. إذا ما طرأ أي تغيري من شأنه 

التأثري عىل وثيقة التأمني يتعني عىل حامل الوثيقة إبالغ الوسيط أو الرشكة يف أقرب وقت ممكن بشكل معقول.

ال ترسي هذه الوثيقة إال يف حالة إصدارها مع جدول الوثيقة، والذي ينص عىل املنافع املشرتاة. يتعني عىل حامل الوثيقة قراءة الوثيقة بأكملها بتأٍن لتحديد حقوق وواجبات 

األشخاص املؤمن لهم والحاالت املشمولة بالتغطية والحاالت األخرى املستثناة منها. ال تتحمل الرشكة مسؤولية توفري التغطية إال يف حالة االمتثال التام لجميع أقسام الوثيقة.
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التعريفات

حادث يعني أي حدث مفاجئ وغري متوقع وغري مرتقب يقع بسبب وسائل خارجية عنيفة ومرئية )ولكن ال يشمل ذلك أي مرض أو علة( ويفيض إىل إصابة جسدية )بخالف 

االضطرابات العقلية، أو العصبية، أو العاطفية، أو اإلحباط، أو القلق(.

الوفاة بسبب حادث تعني أي حدث مفاجئ وغري متوقع وغري مرتقب يقع بسبب وسائل خارجية عنيفة ومرئية تقع يف زمن محدد ومكان معني ويؤدي إىل الوفاة.

متالزمة نقص املناعة املكتسب تشري إىل املعاين املخصصة لها من قبل منظمة الصحة العاملية تضمن متالزمة نقص املناعة املكتسب )آتش آي يف( )فريوس نقص املناعة 

البرشية(، واعتالل الدماغ )الخرف(، ومتالزمة هزال فريوس نقص املناعة البرشية، ومجموعة األعراض املتصلة باإليدز.

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعني بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشمل البحرين، واإلمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية، 

والكويت، وقطر، وسلطنة ُعامن.

املستفيد يعني الشخص الذي يجب أن تُدفع له املنفعة يف حالة تقديم أي مطالبة مبوجب هذه الوثيقة.

رشكة النقل العام تعني أي طائرة أو مركبة أو قطار أو سفينة أو غري ذلك من وسائل النقل العامة املرخص لها قانونًا بنقل الركاب واملسافرين وفًقا لجميع القوانني واللوائح 

املطبقة عىل الصعيد املحيل والتي يستخدمها املؤمن له للسفر بصفته راكبًا بأجر فقط.

بلد اإلقامة يعني: دولة مواطنة املؤمن له أو تلك التي يقيم فيها بشكل دائم )والتي يحمل لها ترصيح أو تأشرية دخول متعددة متنحه حقوق الشخص املقيم بتلك الدولة(؛ أو 

الدولة التي يقيم فيها الشخص املشمول بالتغطية كمغرتب ُمعني يف الخارج.

الشخص املشمول بالتغطية التأمينية يعني أي شخص يلبي املعايري املحددة للشخص املشمول بالتغطية التأمينية املنصوص عليها يف جدول الوثيقة والذي يدفع حامل الوثيقة 

أو يوافق عىل دفع القسط التأميني له.

يوم يعني فرتة 	2 ساعة متتالية.

املنفعة اليومية تعني املبلغ الواجب السداد مقابل كل يوم يُقىض يف املستشفى.

مبلغ التحّمل يعني املبلغ الخاص باملرصوفات أو عدد األيام الذي يسدده الشخص املؤمن له أو يتحمله قبل استحقاق سداد املنافع املنصوص عليها يف الوثيقة.

الطفل املعول / األطفال املؤهلون هم أبناء الشخص املؤمن له غري املتزوجني ممن ترتاوح أعامرهم بني ستة )	( أشهر ومثانية عرش )	1( عاًما ويقيمون مع الشخص املؤمن له، 

أو ممن تبلغ أعامرهم أربعة وعرشين )	2( عاًما ويدرسون كطلبة بدوام كامل يف مؤسسة معتمدة للتعليم العايل ويعتمدون يف املقام األول عىل الشخص املؤمن له لإلعاشة 

والدعم، وهذا يتضمن األطفال من أبناء الزوج أو الزوجة واألطفال املُتبنني قانونًا.

وسائل النقل الطارئة تعني أي وسيلة نقل برية أو مائية أو جوية مطلوبة لنقل الشخص املؤمن له أثناء عملية إخالء طارئة. تشمل وسائل النقل الطارئة – عىل سبيل املثال 

ال الحرص – عربات اإلسعاف الطائر، وعربات اإلسعاف الربية، والسيارات الخاصة. ينبغي أن تُجرى جميع ترتيبات النقل الطارئ إلجالء الشخص املؤمن له من خالل الطريق 

املبارش واألكرث توفريًا من الناحية االقتصادية يف هذه الظروف.

أصابع اليدين أو القدمني تعني أطراف اليد أو القدم.

املنطقة الجغرافية تعني األقاليم التي يزورها الشخص املؤمن له والتي تكون مشمولة بالتغطية مبوجب أحكام هذه الوثيقة ورشوطها.

األنشطة الخطرة تعني الهبوط الحر أو الهبوط باملظالت أو القفز املظيل أو القفز بالحبال أو الغوص بجهاز التنفس أو تسلق الجبال أو أي أنشطة خطرة أخرى مشابهة.

املستشفى يعني أي مؤسسة قانونية )بخالف دار النقاهة أو دار رعاية أو مصحة استشفاء أو دار نقاهة ذات خدمات رعاية ذاتية أو وحدات وأقسام راحة يف أي متشفى( 

تضم خدمات إقامة للمرىض املقيمني ضمن مرافق منظمة تُعنى بخدمات التشخيص وإجراء الجراحات الكربى فضالً عن توفري خدمات متريضية عىل مدار الساعة من جانب 

ممرضات مسجالت.
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اإلصابة تعني أي إصابة جسدية تنشأ حرًصا ومبارشًة بسبب وسائل خارجية عنيفة كنتيجة ألي حادث وال تنشأ عن أي مرض أو سقم.

مريض داخيل يعني الشخص املؤمن له املحتجز يف أي مستشفى نظري رسوم مبيت ووجبات.

الحدث املؤمن ضده أو الحدث يعني أي حادث نرى من وجهة نظرنا أنه مشمول بتغطية هذه الوثيقة.

الشخص املؤمن له يعني – سواء بصيغة املفرد أو الجمع أو املذكر أو املؤنث – الشخص )األشخاص( الذي ينطبق عليه وصف املؤمن له املبني يف شهادة التأمني والذي ترشحه 

أنت ويُدفع له قسط التأمني.

الخسارة تعني أي فعل أو حالة خسارة و/أو اختفاء أي يشء عزيز وغاٍل و/أو انخفاض ميكن قياسه يف أي مادة أو عملية.

الطرف يعني اليد عند الرسغ أو أعىل الرسغ أو القدم عند الكاحل أو أعىل الكاحل.

الرضورة الطبية تعني املستلزمات أو الخدمات الطبية التي: )أ( تعد رضورية لتشخيص أو عالج أو رعاية الخسارة املشمولة بالتغطية مبوجب املنفعة املطبقة والتي توصف أو 

تنفذ مبوجبها. )ب( تلبي املعايري املقبولة عموًما فيام يتعلق باملامرسات الطبية. )ج( يأمر بها طبيب وتُجرى تحت رعايته أو إرشاداته أو أوامره.

العالج الطبي يعني النصائح الطبية التي يقدمها أي طبيب واستشاراته العالجية واألدوية العالجية التي يصفها أو يكررها.

الكوارث الطبيعية تعني أي حدث طبيعي أو أي تهديد ينتج عن مثل هذه األحداث مبا يف ذلك – عىل سبيل املثال ال الحرص – الزالزل أو الفيضانات أو الحرائق أو الجوائح أو 

األوبئة أو املجاعات أو االنفجار الربكاين أو العواصف الهوائية.

الرسوم الرضورية واالعتيادية تعني الرسوم التالية:

أ .    املفروض نظري عالج، أو مستلزمات أو خدمات طبية رضورية عىل الصعيد الطبي لعالج حالة الشخص املؤمن له.

ب .  ال تتجاوز املستوى املعتاد للنفقات املدفوعة نظري العالجات أو املستلزمات أو الخدمات الطبية املامثلة يف املناطق املجاورة حيث جرى تكبد النفقات وال يشمل ذلك 

النفقات التي ما كانت لتُدفع يف حالة عدم وجود التغطية.

وقت الرسيان يعني الفرتة الزمنية يف أثناء فرتة التأمني التي يكون فيها الشخص املؤمن له مشموالً بالتغطية مثلام هو موضح يف جدول الوثيقة.

فرتة الحجز تعني فرتة الحجز يف املستشفى أليام متتالية كمريض داخيل بسبب الحادث أو اإلصابة. ومع ذلك، تعترب حاالت الحجز املتتابعة كمريض داخيل بسبب أو ناجمة 

عن نفس الحادث أو اإلصابة جزًءا من نفس فرتة الحجز، ما مل يفصل بني تاريخ خروج الخاص بفرتة الحجز السابقة وتاريخ الدخول الخاص بفرتة الحجز التالية ثالثني )		( 

يوًما.

ال تُقدم إال منفعة يومية واحدة فقط ألي يوم حجز، برصف النظر عن عدد الحوادث أو اإلصابات التي تقتيض الحجز يف املستشفى.

دائم يعني استمرار العجز ملدة اثنى عرش شهرًا تقومييًا عىل نحو ال يُرجى الشفاء منه يف نهاية تلك الفرتة وتصدر شهادة بذلك من قبل طبيب كفء ومؤهل ُمعني من قبلنا.

العجز الجزيئ الدائم يعني العجز الذي مينع الشخص املؤمن له إىل األبد من العمل بكامل طاقته البدنية بسبب إصابة.

العجز الكيل الدائم يعني العجز الذي مينع الشخص املؤمن له إىل األبد من العمل بسبب إصابة.

طبيب يعني مامرًسا طبيًا مرخًصا قانونًا ومؤهالً مبا يتناسب مع الحالة ميارس مهنته وفًقا لنطاق رخصته. وال يكون الطبيب املعالج أيًا من األشخاص التالية:

أ .    الشخص املؤمن له.

ب .  أحد أقارب الشخص املؤمن له.

وثيقة التأمني تعني هذه الوثيقة وامللحقات وجدول وثيقة التأمني املرفقة بها أو الصادرة معها.

تاريخ رسيان وثيقة التأمني يعني تاريخ بدء الوثيقة وفًقا ملا هو محدد يف جدول الوثيقة.

تاريخ انتهاء وثيقة التأمني يعني التاريخ الذي ال ترسي بعده الوثيقة وفًقا ملا هو محدد يف جدول الوثيقة.
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مدة وثيقة التأمني تعني الوقت من تاريخ رسيان الوثيقة حتى تاريخ انتهائها عىل النحو املحدد يف جدول الوثيقة.

الحالة الطبية املوجودة مسبًقا تعني حالة أٌويص بشأنها برعاية طبية أو عالج أو استشارة من قبل طبيب يف غضون فرتة زمنية تبلغ عامني )2( قبل تاريخ رسيان وثيقة املؤمن 

له، أو أي حالة تتطلب دخول املستشفى أو جراحة خالل خمسة )	( أعوام قبل تاريخ رسيان وثيقة املؤمن له.

جدول الوثيقة يعني املستند الذي يحدد تفاصيل منها – عىل سبيل املثال ال الحرص – اسم حامل الوثيقة وخطة التأمني املُختارة وأقساط التأمني وحدود املنفعة والتغطيات 

املرفقة والتمديدات واالستثناءات والرشوط.

مبلغ التأمني الرئييس )لحاالت الوفاة نتيجة حادث( يعني مبلغ التأمني املقرر أن تدفعه الرشكة للمستفيد يف حالة وفاة الشخص املؤمن له جراء التعرض لحادث.

منوذج طلب التأمني يعني أي بيان أو إقرار أّويل أو تاٍل يقدمه حامل الوثيقة والذي صدرت هذه الوثيقة بناًء عليه.

الرياضة االحرتافية تعني أي رياضة يحصل عن طريقها أي شخص مؤمن له عىل رسم أو مكافأة مالية نتيجة مشاركته.

وسائل النقل العام تعني أي وسيلة نقل ركاب برية، أو بحرية أو جوية وتتضمن – عىل سبيل املثال ال الحرص – الحافالت وسيارات األجرة والقطارات ومرتو األنفاق 

والطائرات.

الشغب يعني اضطرابات عنيفة يشملها ثالثة )	( أفراد أو أكرث مجتمعني مًعا ويترصفون من دافع مشرتك وهو زعزعة حالة السالم العامة وتكديرها.

قريب يعني زوج أو زوجة الشخص املؤمن له، أو والديه، أو أحد الحموين، أو الجد أو زوج األم أو زوجة األب أو االبن أو االبن بالتبني أو الحفيد أو الشقيق أو ابن زوج األم 

أو ابن زوجة األب أو الشقيقة أو ابنة زوج األم أو ابنة زوجة األب أو ابنة الزوج أو الزوجة أو ابن الزوج أو الزوجة أو الخطيب أو الخطيبة أو األخ غري الشقيق أو األخت غري 

الشقيقة أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال أو ابنة األخ أو األخت أو ابن األخ أو األخت للشخص املؤمن له رشيطة أن يكون هذا الشخص أو األشخاص مقياًم أو مقيمني يف 

البلد الذي يقيم فيها الشخص املؤمن له.

الزوج / الزوجة يعني زوجة / زوج الشخص املؤمن له قانونًا والذي يرتاوح عمره بني 	1 عاًما وحتى 		 عاًما.

إرضاب يعني أي نزاع عاميل يتعارض مع موعد الوصول واملغادرة الطبيعي ألي رشكة نقل عامة.

مبلغ التأمني يعني أقىص مبلغ مقدم لكل منفعة وفًقا لجدول املنافع.

جدول املنافع يعني املنافع املدرجة عىل النحو املحدد يف جدول الوثيقة.

اإلرهاب يعني االستخدام الفعيل أو املحتمل للقوة أو العنف بغرض إحداث أرضار أو إصابات أو تلف أو أعطال أو اقرتاف أي فعل من شأنه أن ميثل خطورة عىل حياة إنسان 

أو ممتلكات أو بدء أي فعل يتداخل مع أو يعارض أي نظام إلكرتوين أو نظام اتصاالت ضد أي شخص أو ممتلكات أو حكومة لتحقيق مصالح اقتصادية أو عرقية أو قومية أو 

سياسية أو عنرصية أو دينية سواء كانت تلك املصالح معلنة أو مخفية.

يشمل اإلرهاب أيًضا أي فعل ينطوي عىل االستخدام الفعيل أو املحتمل ألي جهاز أو سالح نووي أو عنارص كيميائية أو بيولوجية، باإلضافة إىل أي فعل آخر يتم التحقق منه 

وإقراره من جانب أي حكومة )ذات صلة( عىل أنه عمل إرهايب.

الرشكة )رشكة التأمني( تعني رشكة عامن للتأمني ش.م.ع )“سكون”(.

إ.ع.م تعني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

الحرب تعني أي أنشطة شبه حربية سواء كانت حرب معلنة أم ال، مبا يف ذلك استخدام القوة العكرية من قبل أي دولة ذات سيادة لتحقيق غايات اقتصادية أو جغرافية أو 

قومية أو سياسية أو عرقية أو دينية أو غري ذلك.

نحن / ضمري املتكلم يف جميع الحاالت تعني رشكة عامن للتأمني ش.م.ع )“سكون”( والتي تعد رشكة التأمني / الرشكة املٌصدرة للوثيقة.
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ال ترسي التغطية املحددة مبوجبه إال فيام يتعلق باملنافع املحددة عىل وجه الخصوص يف جدول الوثيقة عن طريق إدخال مبلغ التعويض والحد الخاص به وقسط التأمني 

املناسب.

1.  الوفاة وبرت األطراف مبا يف ذلك حاالت الشلل نتيجة حادث
سندفع نسبة من املبلغ األسايس الوارد يف جدول الوثيقة إذا ما أسفرت اإلصابة التي تعرضت لها عن إحدى الخسائر املوضحة يف جدول الخسائر الوارد أدناه وينبغي أن تحدث 

الخسارة يف إطار وقت الرسيان املذكور يف جدول الوثيقة يف موعد أقصاه ثالمثائة وخمسة وستون )			( يوًما من تاريخ الحادث الذي تسبب يف اإلصابة.

إذا حدثت أكرث من إصابة جراء حادث واحد فلن يُدفع إال املبلغ األكرب.

الفقدان املتعلق بـ:

 اليد أو القدم يعني البرت الكامل الفعيل من خالل مفاصل الرسغ أو الكاحل أو أعالها.أ. 

 العني يعني الفقدان الكامل للبرص وغري القابل للعالج.ب. 

 اإلبهام والسبابة يعني البرت الكامل الفعيل من عند أو فيام أعىل املفاصل املقابلة لليد من عند راحة اليد.ج. 

 النطق أو السمع يعني الفقدان الكامل وغري القابل لالسرتداد لحاسة النطق أو السمع يف كلتا األذنني.د. 

الشلل الرباعي يعني الشلل الكامل وغري القابل للعالج لكال الطرفني العلويني والسفليني. الشلل السفيل يعني الشلل الكامل وغري القابل للعالج لكال الطرفني السفليني. 	. 

الشلل النصفي يعني الشلل الكامل والنهايئ للطرف العلوي والسفيل من نفس جانب الجسم. الشلل األحادي يعني الشلل الكامل وغري القابل للعالج لطرف واحد من 

الجسم. الطرف يعني ذراع أو ساق كاملة.

االختفاء
سندفع منفعة فقدان الحياة يف حال تعذر تحديد مكان جثامن الشخص املؤمن له خالل عام واحد )1( بعد حالة الهبوط االضطراري أو الجنوح أو الغرق أو تحطم وسيلة 

النقل التي كان يستقلها هذا الشخص بصفته راكبًا أو نتيجة القضاء والقدر، بحيث يعترب هذا الشخص املؤمن له يف مثل هذه الحالة ورهًنا بجميع الرشوط واألحكام األخرى 

لهذه الوثيقة قد فقد الحياة مبوجب املعنى املنصوص عليه يف وثيقة التأمني.

التغطية التأمينية

التفاصيل

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

25%

25%

100%

النسبة املئوية من مبلغ التأمني األسايس

برت كلتا اليدين والقدمني

الوفاة

فقدان البرص من كلتا العينني

برت يد واحدة وقدم واحدة

برت اليد أو القدم وفقدان البرص من عني واحدة

فقدان النطق والسمع من كلتا األذنني

برت اليد أو القدم

فقدان البرص من عني واحدة

فقدان النطق

فقدان السمع من كلتا األذنني

شلل نصفي )الذراعان أو الساقان(

فقدان اإلبهام والسبابة من نفس اليد

شلل نصفي )النصف األمين أو األيرس(

شلل رباعي

شلل أحادي
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االستثناءات الخاصة  1-1
باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة، ال يتضمن قسم التغطية هذا )الوفاة نتيجة حادث وبرت األطراف مبا يف ذلك حاالت الشلل( ما ييل:

أ .   الفقدان الكيل أو الجزيئ الناتج بشكل مبارش أو غري مبارش عن:

   العدوى البكتريية )باستثناء العدوى الصديدية التي تحدث من خالل جروح ناتجة عن حادث( أو أي مرض من نوع آخر.. 1

   العالج الطبي أو الجراحي باستثناء العالجات الرضورية نتيجة اإلصابات.. 2

ب .   أي إصابة جسدية ينتج عنها فتق.

1-2 التمديد الخاص )اختياري(
الحرب السلبية واإلرهاب

برصف النظر عن أي نص يخالف ذلك يف هذا التأمني أو أي مالحق بها، من املتفق عليها أن ميتد هذا التأمني ليشمل تغطية الحرب السلبية واإلرهاب لحاالت الوفاة نتيجة 

حادث وبرت األطراف مثلام هو وارد يف جدول الوثيقة بسبب أي إصابة جسدية مرتتبة بشكل مبارش أو غري مبارش أو ناشئة أو ناجمة أو متعلقة بأي مام ييل بينام يكون املؤمن 

له يف اإلمارات العربية املتحدة:

الحرب أو األعامل العدائية أو العمليات شبه الحربية )سواء كانت الحرب معلنة أم غري معلنة(.. 1

الغزو. . 2

األعامل العدائية األجنبية تجاه الهوية الوطنية للشخص املؤمن له أو البلد الذي يشهد تلك األعامل.. 	

الحرب األهلية.. 	

الشغب.. 	

التمرد.. 	

العصيان املسلح.. 	

الثورة.. 	

اإلطاحة بحكومة ُمَشكلة بصورة قانونية.. 	

االضطرابات املدنية التي تؤدي إىل أو تعادي ثورة شعبية.. 	1

الثورة العسكرية أو االستيالء عىل السلطة.. 11

انفجار األسلحة الحربية.. 12

الجرائم أو الهجامت التي يثبت الحًقا مبا ال يدع مجاالً للشك أنها ارتُكبت من قبل عمالء دولة أجنبية مختلفة عن جنسية الشخص املؤمن له، سواء كانت الحرب   . 	1

معلنة مع تلك الدولة أم ال.

األنشطة اإلرهابية.. 	1

رشيطة دامئًا:

أال يكون الشخص املؤمن له مشاركًا بفعلية يف أي من البنود السابقة من 1 إىل 	1 أو جميعها.أ. 

أال يكون أي من البنود السابقة من 1 إىل 	1 ناجاًم عن استخدام األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ذات الدمار الشامل برصف النظر عن مستوى   ب. 

توزيعها أو تجميعها.  

لألغراض الخاصة بهذا التمديد:

اإلرهاب يعني أي استخدام للقوة أو العنف أو التهديد باستخدامها ويكون موجًها نحو أو يتسبب يف تلفيات أو إصابات أو إيذاء أو إخالل أو يرتكب ترصفات متثل . 1

خطرًا عىل الحياة البرشية أو املمتلكات أو يرتكب ترصفات من شأنها اإلخالل بأي نظام إلكرتوين أو نظام اتصاالت ضد أي شخص أو ممتلكات أو حكومة لتحقيق 

 مصالح اقتصادية أو ِعرقية أو قومية أو سياسية أو عنرصية أو دينية سواء كانت تلك املصالح ُمعلنة أو مخفية.

يشمل اإلرهاب أيًضا أي فعل ينطوي عىل االستخدام الفعيل أو املحتمل ألي جهاز أو سالح نووي أو عنارص كيميائية أو بيولوجية، باإلضافة إل أي فعل آخر يتم التحقق 

 منه وإقراره من جانب أي حكومة )ذات صلة( عىل أنه عمل إرهايب.

استخدام األسلحة النووية ذات الدمار الشامل يعني استخدام أي أسلحة أو أجهزة نووية انفجارية تتسبب يف انبعاث مواد انشطارية أو تفريغها أو تشتتها أو إطالقها أو . 2

 ترسبها؛ مام يؤدي إىل إطالق مستوى من النشاط اإلشعاعي قادر عىل التسبب يف إحداث إعاقة لألشخاص أو الحيوانات أو قتلها.

استخدام األسلحة الكيميائية ذات الدمار الشامل يعني انبعاث أي مركبات كيميائية صلبة، أو سائلة أو غازية أو تفريغها أو تشتتها أو إطالقها أو ترسبها بحيث تتسبب . 	

 عند انتشار كمية كافية منها يف إحداث إعاقة لألشخاص أو الحيوانات أو قتلها.
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استخدام األسلحة البيولوجية ذات الدمار الشامل يعني انبعاث أي مسببات لألمرارض و/أو الكائنات العضوية الدقيقة و/أو السموم املنتجة بيولوجيًا )مبا يف ذلك . 	

الكائنات املعدلة وراثيًا والسموم املصنعة كيميائيًا( أو تفريغها أو تشتتها أو إطالقها أو ترسبها مام يؤدي إىل تسببها يف العجز أو الوفاة للبرش أو الحيوانات.

2.  العجز الكيل الدائم
سندفع املبلغ األسايس الوارد يف جدول الوثيقة إذا ما أسفرت إصابتك عن حدوث عجز كيل دائم، عىل أن تقع اإلصابة يف إطار وقت الرسيان املذكور يف جدول الوثيقة يف تاريخ 

أقصاه ثالمثائة وخمسة وستون )			( يوًما من تاريخ الحادث الذي تسبب يف اإلصابة.

ندفع املبلغ األسايس الوارد يف جدول الوثيقة رشيطة استمرار العجز الكيل الدائم لفرتة 12 شهرًا متتالية ويستمر عىل ذلك مخصوًما منه أي مبلغ آخر جرى دفعه أو مستحق 

الدفع مبوجب قسم الوفاة نتيجة حادث وبرت األطراف مبا يف ذلك حاالت الشلل من هذه الوثيقة نتيجة نفس اإلصابة.

2-1 التعريفات الخاصة
دائم يعني استمرار العجز ملدة اثنى عرش شهرًا تقومييًا عىل نحو ال يُرجى الشفاء منه يف نهاية تلك الفرتة عىل أن يُصدر طبيب كفء ومؤهل ُمعني من قبلنا شهادة بذلك.

العجز الكيل الدائم يعني العجز الذي مينع الشخص املؤمن له لألبد من العمل بسبب إصابة.

	.   العجز الجزيئ الدائم
سندفع املبلغ األسايس الوارد يف جدول الوثيقة إذا ما أسفرت اإلصابة التي تعرضت لها عن عجز جزيئ دائم، عىل أن تقع اإلصابة يف إطار وقت الرسيان املذكور يف جدول 

الوثيقة يف تاريخ أقصاه ثالمثائة وخمسة وستون )			( يوًما من تاريخ الحادث الذي تسبب يف اإلصابة.

ندفع املبلغ األسايس الوارد يف جدول الوثيقة إذا ما أسفرت اإلصابة التي تعرضت لها عن إحدى حاالت الفقدان املوضحة يف الجدول التايل مخصوًما منه أي مبلغ آخر جرى 

دفعه أو مستحق الدفع مبوجب قسم )الوفاة نتيجة حادث وبرت األطراف مبا يف ذلك حاالت الشلل( من هذه الوثيقة أو قسم العجز الكيل الدائم من هذه الوثيقة نتيجة 

لنفس الحادث.

	-1 التعريفات الخاصة
دائم يعني استمرار العجز ملدة اثنى عرش شهرًا تقومييًا عىل نحو ال يُرجى الشفاء منه يف نهاية تلك الفرتة وتصدر شهادة بذلك من قبل طبيب كفء ومؤهل ُمعني من قبلنا.

العجز الكيل الدائم يعني العجز الذي مينع الشخص املؤمن له لألبد من العمل بكامل طاقته البدنية بسبب إصابة.

العجز الجزيئ الدائم

أمين

40%

40%

35%

35%

25%

40%

15%

15%

10%

20%

8%

8%

3%

50%

20%

20%

15%

30%

12%

10%

7%

*50%

*45%

*40%

*10%

*3%

أيرس

النسبة املئوية من مبلغ التأمني

فقدان عني واحدة

فقدان ذراع وحدة أو يد واحدة

فقدان إصبع اإلبهام بأكمله

برت إصبع اإلبهام والسبابة كليًا

برت إصبع اإلبهام والسبابة يف نفس الوقت

برت إصبعني بخالف اإلبهام والسبابة

برت ثالثة أصابع بخالف اإلبهام والسبابة

برت أربعة أصابع مبا فيها اإلبهابم

برت أربعة أصابع باستثناء اإلبهام

برت الفخذ )النصف العلوي(

برت اإلصبع األوسط

برت الفخذ )النصف السفيل( والساق

برت أربع أصابع

برت إصبع بخالف اإلبهام والسبابة والوسطى

فقدان كيل للقدم )برتها عند مفصل التقاء عظم الرجل بعظم الساق(

برت أربع أصابع بخالف إصبع إبهام القدم

* إما األمين أو األيرس.
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يف حالة اإلصابة بأكرث من نوع واحد من لعجز نتيجة لحادث واحد تجمع النسب الخاصة بكل نوع من أنواع العجز مًعا إال أننا لن ندفع أكرث من 		1% من مبلغ التأمني 

املوضح يف جدول الوثيقة.

	.  اإلخالء الطبي يف حاالت الطوارئ
تعّوض الرشكة الشخص املؤمن له – رهًنا بأي مبلغ تحّمل – حتى مبلغ التأمني املذكور يف جدول الوثيقة نظري الرسوم الرضورية واالعتيادية املتكبدة إذا نجمت اإلصابة عن 

رضورة اإلخالء الطارئ للشخص املؤمن له عىل أن يُصدر أمر اإلخالء الطارئ من قبل طبيب يشهد بأن شدة إصابة الشخص املؤمن له أو طبيعة اإلصابة تستوجب رضورة 

إخالئه.

	-1 التعريفات الخاصة
اإلخالء الطارئ يعني:

أن الحالة الطبية للشخص املؤمن له تستوجب اإلخالء الطارئ فوًرا من مكان إصابته إىل أقرب مستشفى حيث ميكن الحصول عىل العالج الطبي املناسب.  أ. 

أن الحالة الطبية للشخص املؤمن له – بعد تلّقي العالج يف مستشفى محيل – تستوجب نقله بصورة طارئة إىل بلد اإلقامة للحصول عىل رعاية طبية إضافية.  ب. 

كالً من البندين )أ( و)ب( أعاله.  ج. 

	.  إعادة جثامن املتوىف إىل الوطن
ندفع النفقات الرضورية واالعتيادية حتى الحد األقىص اإلجاميل املنصوص عليه يف جدول الوثيقة للمرصوفات املشمولة بالتغطية املتكبدة يف خالل وقت الرسيان الذي ينجم 

عن إعادة جثامنك إىل الوطن إذا فقدت حياتك نتيجة حادث ال قدر لله يف غضون ثالمثائة وخمسة وستني يوًما )			( من تاريخ الحادث.

النفقات املشمولة بالتغطية: تكلفة إعداد املتوىف للدفن، أو مراسم إحراق الجثة والشحن مبا فيها – عىل سبيل املثال ال الحرص- النفقات الخاصة بـ: )أ( التحنيط )ب( إحراق 

جثث املوىت. التوابيت. )ج( النقل.

	.  اسرتداد النفقات الطبية املتكبدة جراء الحوادث
ندفع النفقات الرضورية واالعتيادية حتى املبلغ املنصوص عليه يف جدول الوثيقة رهًنا مببلغ التحمل املوضح يف جدول الوثيقة للمرصوفات الطبية املشمولة بالتغطية التي 

تكبدتها للعالج أو الخدمات الطبية الخاصة باإلصابة التي ينبغي أن تكون قد حدثت يف خالل وقت الرسيان املذكور يف جدول الوثيقة.

	-1 التعريفات الخاصة
 النفقات الطبية املشمولة بالتغطية تعني النفقات التي تكبدتها مقابل الخدمات واملستلزمات الطبية التي أوىص بها الطبيب املعالج، وتتضمن:

خدمات طبيب.أ. 

االحتجاز يف املستشفى واستخدام غرفة العمليات.ب. 

العقاقري )مبا يف ذلك إعطاؤها( وفحوصات األشعة السينية أو العالجات والتحاليل املعملية.ج. 

خدمات اإلسعاف.د. 

العقاقري واألدوية والخدمات واملستلزمات العالجية.	. 

أجور الجراحة.و. 

العالج الطبيعي.ز. 

عالج األسنان الناجم عن اإلصابة التي تعرّضت لها األسنان الطبيعية السليمة.ح. 

ال ميكن املطالبة إال بالنفقات الطبية املشمولة بالتغطية.

الرسوم الرضورية واالعتيادية
تعني الرسوم:

املفروضة نظري عالج أو مستلزمات أو خدمات طبية رضورية عىل الصعيد الطبي لعالج حالة الشخص املؤمن له.أ. 

ال تتجاوز املستوى املعتاد للنفقات املدفوعة نظري العالجات أو املستلزمات أو الخدمات الطبية املامثلة يف املناطق املجاورة حيث جرى تكبد النفقات وال يشمل ذلك ب. 

النفقات التي ما كانت لتُدفع يف حالة عدم وجود التغطية.

العالج الطبيعي يعني أي شكل مام ييل: عالج طبيعي أو ميكانييك، العالج باإلنفاذ الحراري، العالج باملوجات فوق الصوتية، العالج الحراري بأي شكل، املعالجة باليد أو 

التدليك الذي يجريه طبيب لعالج اإلصابة.
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الجراحة: عالج اإلصابات الجسدية من خالل عمليات الوخز، أو املوجات التصادمية، أو الليزر مبا فيها إجراءات املناظري العالجية التي تتطلب خدمات اختصاصية من قبل 

جراح مؤهل وباستخدام غرفة عمليات مخصصة لعالج اإلصابات.

العالج الجراحي: أجر الطبيب الخاص بالجراحة التي تجرى داخل املستشفى.

أجر طبيب التخدير: فيام يتعلق بالجراحة التي تجرى داخل املستشفى.

رسوم اإلسعاف: رسوم النقل الطبي والخدمات املتكبدة إلدخالك املستشفى يف أعقاب حادث وإعادتك إىل مكان إقامتك الطبيعي بعد خروجك من املستشفى.

	-2 االستثناءات الخاصة
باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة، ال يتضمن قسم التغطية هذا:

أي عالج ألي مرض أو سقم أو علة.أ. 

الخدمات أو املستلزمات أو العالجات التي تشمل أي فرتة احتجاز يف املستشفى مل يوِص بها أي طبيب ومل يعتمدها ومل يوافق عليها باعتبارها رضورة طبية.ب. 

الفحوصات الطبية الروتينية أو الفحوصات األخرى حيث ال يوجد أعراض محسوسة أو وهن يف الصحة العادية، أو التشخيص املختربي أو فحوصات األشعة السينية ج. 

باستثناء حاالت العجز املؤكدة مبوجب استدعاء أو تشخيص سابق قدمه أي طبيب.

الجراحة االختيارية أو التجميلية باستثناء تلك الناجمة عن إصابة نجمة عن حادث مشمول بالتغطية أثناء رسيان الوثيقة.د. 

العناية باألسنان، باستثناء تلك الناجمة عن إصابة ناجمة عن حادث يصيب األسنان الطبيعية السليمة أثناء رسيان الوثيقة.	. 

النفقات املتكبدة فيام يتعلق بالتعرض لضعف، أو شد عضيل أو قدم مسطحة أو مسامر القدم أو أظافر أصابع القدم.و. 

تشخيص حب الشباب وعالجه.ز. 

انحراف الحاجز األنفي مبا يف ذلك استئصال اللحمية و/أو الجراحات التصحيحية األخرى املتعلقة بها.ح. 

عمليات زراعة األعضاء التي تُعد تجريبية بطبيعتها.ط. 

رعاية األطفال مبا يف ذلك الفحوصات والتطعيامت.ي. 

النفقات التي ليس لها صفة طبية بحتة.ك. 

النظارات الطبية أو العدسات الالصقة أو األجهزة املساعدة للسمع والفحوصات الخاصة.ل. 

بوصف أو تركيب هذه األجهزة ما مل تكن اإلصابة أو عدم وجود تغطية لألمراض قد تسبب يف إعاقة البرص أو السمع.م. 

العالج الذي يقدم يف مستشفى حكومي أو الخدمات التي عادة ما ال يُتقاىض عنها أجر.ن. 

االضطرابات العقلية أو العصبية أو االنفعالية أو العالج بالراحة.س. 

الحمل وجميع الحاالت ذات الصلة مبا فيها الخدمات واملستلزمات املرتبطة بتشخيص أو عالج العقم أو غريها من املشكالت املرتبطة بعدم القدرة عىل الحمل مثل ع. 

تحديد النسل مبا فيها العمليات واألدوات الجراحية.

النفقات الطبية املشمولة بالتغطية مبوجب أي تعويض للعامل أو أي وثيقة مامثلة.ف. 

النفقات الطبية املتكبدة نتيجة لتعاطي الكحول و/أو املخدرات أو اإلدمان أو تناول جرعات مفرطة.ص. 

الخدمات العالجية ما مل تثبت األدلة العلمية الحاسمة أنها تحسن الحالة الصحية.ق. 

	.  املرصوفات اليومية للعالج يف املستشفى نتيجة حادث
ندفع منففعة يومية لكل يوم تُحتجز فيه يف املستشفى بسبب إصابة رهًنا بأي مبلغ تحمل مطبق عىل أن يكون ذلك خالل وقت الرسيان املذكور يف جدول الوثيقة.

ينبغي أن يويص طبيب بفرتة االحتجاز يف املستشفى باعتبارها رضورة طبية، تخضع إجاميل املنافع املقدمة ألي فرتة احتجاز يف مستشفى للحد األقىص املذكور يف جدول 

الوثيقة.

تُقدم منفعة يومية واحدة فقط ألي يوم حجز، برصف النظر عن عدد الحوادث املشمولة بالتغطية أو اإلصابات التي تقتيض الحجز يف املستشفى.

	-1 التعريفات الخاصة
املنفعة اليومية: املبلغ الواجب السداد مقابل كل يوم يُقىض يف املستشفى.

فرتة الحجز الواحدة تعني أي حجز يف املستشفى بسبب نفس اإلصابة ما مل يفصل بينها 		 يوًما عىل األقل.

فرتة الحجز تعني فرتة الحجزيف املستشفى أليام متتالية كمريض داخيل بسبب الحادث أو اإلصابة. ومع ذلك، تعترب حاالت الحجز املتتابعة كمريض داخيل بسبب أو نتيجة 

نفس الحادث أو اإلصابة جزًءا من فرتة الحجز ما مل يكن تاريخ الخروج لفرتة الحجز السابقة منفصالً عن تاريخ الدخول الخاص بفرتة الحجز التالية مبقدار ثالثني )		( يوًما.
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	-2 االستثناءات الخاصة
باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة، ال يتضمن قسم التغطية هذا االحتجاز يف املستشفى بسبب أي مرض أو علة أو سقم.

االحتجاز يف مستشفى بسب أي مرض أو علة.أ. 

الحمل والوالدة ذات الصلة أو اإلجهاض أو األمراض التي تصيب األعضاء التناسلية األنثوية.ب. 

الفحوصات البدنية الروتينية.ج. 

الجراحة االختيارية أو التجميلية، باستثناء تلك الناجمة عن إصابة ناجمة عن حادث مشمول بالتغطية أثناء رسيان الوثيقة.د. 

أي اضطرابات عقلية أو عصبية أو انفعالية أو العالجات بالراحة.	. 

	.  تغطية الفواتري
ندفع مبلغ املنفعة الشهرية الوارد يف جدول الوثيقة إذا ما أسفرت إصابتك عن وفاتك العرضية أو عجز كيل دائم رشيطة أن تحدث الخسارة خالل وقت الرسيان املذكور يف 

جدول الوثيقة يف موعد أقصاه ثالمثائة وخمسة وستون )			( يوًما من تاريخ الخسارة التي تسببت يف اإلصابة.

يُدفع املبلغ عىل مدار فرتة تبلغ 12 شهرًا.

	.  املسؤولية الشخصية
ندفع إليك تعويضات مقابل أي مسؤولية قانونية تتحملها أثناء وقت الرسيان، وذلك حتى أقىص مبلغ مذكور يف جدول الوثيقة رهًنا بأي مبلغ تحّمل معمول به نتيجة ملا ييل:

الخسارة أو التلف العريض للممتلكات الخاصة بأي شخص.أ. 

اإلصابة الجسدية، أو املرض أو السقم الذي يصيب أي شخص.ب. 

إضافة إىل ذلك سندفع جميع التكاليف والنفقات املتكبدة مبوجب موافقة خطية من الرشكة فيام يتعلق بالدفاع عن أي مطالبات ضدك قد تكون موضوع التعويض مبوجب 

هذا القسم.

ال يجوز اإلقرار بأي مسؤولية أو تقديم أي عرض أو التعهد أو سداد أي مبلغ إال مبوجب موافقة خطية من الرشكة، تتوىل الرشكة – متى رأت رضورة لذلك – وتبارش الدفاع أو 

تسوية أية مطالبة مقدمة ضد أي شخص مؤمن له؛ ولهذا الغرض ميكن لها استخدام اسم الشخص املؤمن له.

ورغم ذلك ميكننا إجراء الدفاع الذي نراه رضوريًا. كام تتقدم الرشكة عىل نفقتها الشخصية ولصالحها الخاص بأي مطالبة للتعويض أو تعويض األرضار ضد األشخاص اآلخرين، 

وتقدم إلينا الدعم الكامل يف الدفاع أو اإلجراءات القضائية ألي مطالبة وتقدم إلينا أي معلومات ووثائق متوفرة لديكز

	-1 الحد الخاص
ينتهي حقنا وواجبنا يف الدفاع عنك حال الوصول إىل حد مبلغ التأمني املعمول به لسداد نفقات األحكام أو التسويات أو النفقات الطبية. يقترص واجبنا يف الدفاع عنك فقط 

عىل البلدان التي تسمح فيها الظروف القانونية بذلك، أما البلدان التي ال تسمح فيها األوضاع القانونية لنا بالدفاع عنك فسنعوضك عن تكاليف الدفاع التي تكبدتها رهًنا 

بالتفويض املسبق.

	-2 االستثناءات الخاصة
باإلضافة إىل االستثناءات العامة املدرجة يف هذه الوثيقة، ال يتضمن قسم التغطية هذا ولن نكون مسؤولني مبوجب هذا القسم عن أي مام ييل:

  املسؤولية الناجمة بصورة مبارشة أو غري مبارشة أو الناجمة عن أو ذات الصلة بـ:. 1

امللكية أو االستحواذ أو شغل األرايض أو البنايات أو املمتلكات الثابتة أو الكرافانات املتحركة باستثناء ما مل تُستخدم كمكان إقامة مؤقت.ب. 

أي ترصف متعمد أو كيدي أو غري قانوين.ج. 

مامرسة أي نشاط تجاري أو أعامل تجارية أو مهنة.د. 

أي أنشطة سباق.	. 

 2.  الخسارة أو التلفيات العرضية التي تلحق باملمتلكات التي تخص أيًا من موظفيك أو أيًا من أفراد عائلتك املبارشين أو أرستك أو يُحتفظ بها يف عهدتهم أو يف ذمتك أو      

     تحت ترصفهم.

	.  املسؤولية املتوقع أن تقع عىل كاهلك أو املخصصة لك.

 	.  املسؤولية الناجمة عن أو ذات العالقة بعمل تجاري تشارك فيه. ينطبق هذا االستثناء ولكنه ال يقترص عىل أي ترصف أو إغفال عن ترصف ما برصف النظر عن طبيعته أو 

     الظروف مبا يف ذلك أي خدمة أو واجب يُقدم، أو يُتعهد به، أو يكون مستحًقا أو يُقدم ضمنيًا بسبب طبيعة العمل التجاري.

	.  املسؤولية الناجمة عن تقديم أو العجز عن تقديم خدمات مهنية.
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	.  املسؤولية الناجمة عن نقلك إلصابتك مبرض ُمعٍد.

	.  املسؤولية الناجمة عن االعتداء الجنيس أو العقاب الجسدي أو سوء املعاملة الجسدية أو العقلية.

 	.  املسؤولية الناجمة عن استخدام أو بيع أو تصنيع أو توصيل أو نقل أو االستحواذ من قبل أي شخص عىل مواد خاضعة للرقابة أو مهربة عىل النحو املنصوص عليه من قبل 

     السلطة املختصة أو هيئة الغذاء والدواء الفيدرالية أو أي منظمة مامثلة أو شبيهة.

	.  املسؤولية مبوجب أي عقد أو اتفاقية مبا فيها عقد العمل أو الخدمة أو التدريب.

 	1.  اإلصابة الجسدية ألي شخص مؤهل لتلقي أي تعويضات تقدم اختياريًا أو ينبغي تقدميها من جانبك مبوجب أي قانون تعويض للعامل، أو أي قانون خاص بالعجز غري 

       املهني، أو قانون األمراض املهنية أو ما شابه.

11.  الدعاوى أو اإلجراءات القانونية املرفوعة ضدك من قبل أي قريب لك من الدرجة األوىل أو رفيقك يف السفر أو قريب لك من الدرجة األوىل ورفيقك يف السفر.

	1.  الرأي الطبي الثاين نطاق التغطية
تسمح خدمة االستشارات الطبية الدولية املعروفة باسم )الرأي الطبي الثاين( للشخص املؤمن له بتلّقي رأي طبي ثاٍن مبارشة من االختصاصيني الطبيني العاملني يف مؤسسات 

طبية عاملية. وذلك يف حالة معاناته من أي حالة طبية أو مرض خطري يستحق ذلك التقييم الخارجي وذلك بناًء عىل طبيعة الحالة أو حدتها أو تعقيدها.

ميكن للشخص املؤمن له – يف أي وقت – أن يطلب إرسال حالته الطبية إىل هيوسنت إنرت ميديكال كونسلتانتس يف مدينة هيوسنت لتقييمها من قبل اختصايص و/أو طلب عقد 

استشارة بني طبيبه/طبيبها املعالج والطبيب )األطباء( يف هيوسنت.

يتم إرسال بيانات الحالة بالوسائل اإللكرتونية إىل االختصايص الذي يقوم بدوره بإبداء رأيه عن الحالة. يكون هذا الرأي الطبي الثاين مناسبًا لتأكيد التشخيص وتحديد تشخيص 

لحالة معقدة ومل تُحسم و/أو العمل مع الطبيب املعالج لتحديد ما إذا كان العالج املوصوف هو الخيار األمثل املتاح عىل املستوى املحيل و/أو الدويل لتلك الحالة.

تعريفات
املرض الخطري أو الحرج يعني حالة مرضية قد تؤدي إىل الوفاة وقد تكون غري قابلة للعالج تزداد حدتها تصاعديًا بشكل مزمن وتؤثر يف مستوى معيشة الفرد أو عندما يسفر 

عالج هذه الحالة عن مستوى خطورة متصاعد عىل حياة الفرد، وتعترب حالة معقدة يف التعامل معها أو تسفر عن مضاعفات أخرى عىل الصحة العامة للفرد.

املنطقة
يُقدم الرأي الطبي الثاين إىل أي فرد مشمول بتغطية الخدمة، عىل أساس توفريها عن بُعد دون االضطرار إىل السفر خارج بلد إقامته. يتواجد االختصاصيون الطبيون الذين 

يقدمون الخدمة يف الواليات املتحدة األمريكية وهم مسجلون أصلوالً بهذه الصفة مبوجب قوانني تلك الدولة ولوائحها.

كيفية طلب الخدمة
يقدم الشخص املؤمن له أو ممثله طلبًا للحصول عىل الخدمة من خالل االتصال بالرشكة )الجهة املتعاقدة( التي جرى الحصول عىل التغطية منها. يتحمل الطبيب أو مساعده 

اإلداري يف الجهة املتعاقدة مسؤولية إرسال املعلومات الخاصة بالحالة إىل هيوسنت إنرت ميديكال كونسلتانتس يف مدينة هيوسنت. ويقدم الطبيب املعلومات األساسية الخاصة 

بالحالة والتي تتضمن – عىل سبيل املثال ال الحرص – سجالً طبيًا تفصيليًا خاًصا بالفرد )يقدمه الطبيب املعالج( عالوة عىل نتائج جميع الفحوصات الطبية التي أُجريت 

واملتصلة بالحالة.

تُرسل جميع املعلومات عرب اإلنرتنت ما مل تستلزم الرضورة استخدام وسيلة إرسال أخرى )مثل رشكة بريد خاصة( نظرًا لطبيعة املواد التي يجري إرسالها.

يف العديد من الحاالت، سيتوىل مدير طبي تابع ملركز هيوسنت إنرت ميديكال كونسلتانتس االتصال بالطبيب التابع للجهة املتعاقدة أو يتصل مبارشة بالطبيب املعالج ملراجعة 

املعلومات املرسلة وتوضيح أي أسئلة عالقة، قبل إحالة الحالة إىل طبيب اختصايص.

يتوىل الفريق الطبي التابع ملركز هيوسنت إنرت ميديكال كونسلتانتس تقييم املعلومات الواردة ويقرر من خالل استخدام قاعدة البيانات الخاصة بسجل االختصاصيني أمثل 

اختصايص )اختصاصيني( لالطالع عىل الحالة.

مبجرد اتخاذ قرار، يوجه مركز هيوسنت إنرت ميديكال كونسلتانتس جميع املعلومات الخاصة بالحالة إىل االختصايص إلجراء املراجعة األولية. إذا كان االختصايص بحاجة إىل 

معلومات إضافية ملواصلة عملية التقييم التي يجريها يجري االتصال بالطبيب املعالج و/أو طبيب الجهة املتعاقدة لطلب البيانات اإلضافية أو اإلجابة عن أي أسئلة عالقة.

يرسل طبيب الجهة املتعاقدة أو اإلداري التابع لها أي معلومات إضافية يطلبها االختصايص إىل هيوسنت عرب اإلنرتنت أو من خالل ساٍع خاص حسب الرضورة. تُرسل هذه 

املعلومات بدورها إىل االختصايص الستكامل التقييم الذي يجريه.
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يكمل االختصاصيون تقييمهم للحالة بصورة عاجلة ويف الوقت املحدد؛ مع نرش )الرأي( املكتوب يف غضون خمسة )	( أيام عمل من تاريخ استالم جميع املعلومات املطلوبة. 

يف بعض الحاالت، سيجري االختصاصيون وفريق الدعم الطبي التابع لهيوسنت إنرت ميديكال كونسلتانتس مؤمترًا طبيًا مع الطبيب املعالج إذا أمكن ملناقشة الحالة بصورة 

مستفيضة وتقييم جميع الخيارات املتوفرة للمريض.

مبجرد إبداء االختصايص )االختصاصيني( الرأي الطبي الثاين يتم إرساله إىل طبيب الجهة املتعاقدة أو مبارشة إىل الطبيب ملعالج ملراجعته مرة أخرى مع املريض.

قد يؤكد هذا )الرأي( أو يقرتح تشخيًصا للحالة و/أو قد يساعد يف تحديد العالج أو اإلجراءات املُثىل املتوفرة للمؤمن له يف ذلك الوقت سواء أكان ذلك يف البلد األم أو 

خارجها.

ورغم ذلك يعد التقييم املهني النهايئ وتأكيد الحالة / التشخيص الطبي و/أو القرار الخاص بخطة العالج التي ينبغي اتباعها من مسؤولية الطبيب املعالج.

االستثناءات
ليس هناك أي استثناءات عىل صعيد نوع الحالة الطبية أو املرض الذي يُطلب له رأي طبي ثاٍن طاملا أنه يعد حالة طبية حرجة أو خطرية بصورة كافية إلجراء مثل هذه 

املراجعة.

الحاالت املرضية السابقة للتأمني
ليس هناك أي استثناءات للحاالت املرضية السابقة للتأمني )أي تلك الحاالت الطبية التي جرى تشخيصها قبل تاريخ بدء التغطية لهذا امللحق(

مدة االنتظار
ال يجوز تقديم أي حالة ملراجعتها أثناء الستني )		( يوًما األوىل من التغطية. تبدأ مدة االنتظار هذه من تاريخ رسيان الوثيقة.
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ال تغطي وثيقة التأمني أي خسارة أو رضر أو مسؤولية قانونية تنشأ بشكل مبارش أو غري مبارش عن:

1.  أي حالة طبية مسبقة أو أي من مضاعفاتها.

 2.  االنتحار أو محاولة االنتحار )سواء كان املؤمن له عاقالً أو مختالً(، أو إيذاء النفس املتعمد أو اإلصابة باألمراض عن عمد، أو حاالت اإلصابة مبرض ينتقل باالتصال الجنيس 

     أو االضطرابات العقلية أو العصبية أو القلق أو اإلجهاد أو اإلحباط أو متالزمة نقص املناعة املكتسب أو عدوى فريوس نقص املناعة البرشية.

 	.  الخدمة يف أي فرع من القوات العسكرية أو القوات املسلحة ألي دولة سواء أكان ذلك يف حالة السلم أو الحرب، ويف هذه الحالة وبناًء عىل إشعار خطي من حامل 

     الوثيقة نرد القسط الخاص بأي فرتة خدمة مؤمن عليها بشكل تناسبي يف ظل الظروف املوضحة يف الخطر.

 	.  الوقوع تحت تأثري املخدرات أو الكحول أو أي مسكرات أو مسببات هلوسة أخرى ما مل يكن ذلك بناًء عىل وصفة طبية صحيحة من طبيب ويتم تعاطيها وفًقا ملا هو 

     موصوف.

	.  املشاركة أو الرشوع يف ارتكاب جرمية فعلية أو قالقل أو جناية أو جنحة )بخالف املخالفات املرورية( أو عصيان مدين.

 	.  الخسائر املتكبدة أثناء الطريان عىل منت طائرة أو أي وسيلة نقل جوية باستثناء استخدامها كأحد الركاب، وتشمل االستثناءات – عىل سبيل املثال ال الحرص – الطيار أو    

     املُشّغل أو طاقم العمل أو يف حالة تعلم تشغيل أي طائرة أو أداء املهام كأحد أفراد طاقم عمل أي طائرة.

 	.  الحرب أو الحرب املدنية أو الغزو أو تهديد من عدو خارجي أو أي ترصفات عدائية )سواء كانت الحر معلنة أو غري معلنة( أو الحرب األهلية أو العصيان أو التمرد أو   

     استخدام القوة العسكرية أو االستيالء عىل السلطة الحكومية أو القوة العسكرية.

 	.  أي خسارة أو رضر أو تكلفة أو نفقات مهام كانت طبيعتها تنشأ أو تُعزى أو ترتبط بشكل مبارش أو غري مبارش بأي فعل إرهايب بغض النظر عن أي سبب، أو حدث آخر 

      متزامن معه أو أي تسلسل آخر من الخسارة. كام تُستثنى من ذلك الخسائر أو األرضار أو التكاليف أو املرصوفات أيًا كانت طبيعتها والتي تنشأ بطريقة مبارشة أو غري 

      مبارشة أو تنجم عن أو فيام يتعلق بأي إجراءات تم اتخاذها للسريطة عىل أي أعامل إرهابية أو منعها أو قمعها بأي طريقة ذات صلة مبا سبق. إذا زعمت الرشكة عدم 

     تغطية أي خسارة أو رضر أو تكاليف أو نفقات بسبب هذا االستثناء يقع عبء إثبات خالف ذلك عىل الشخص املؤمن له.

	.   االستخدام املقصود للقوة العسكرية إليقاف أو منع أو الحد من أي عمل إرهايب معروف أو مشتبه به.

	1.  اإلشعاعات املؤينة أو التلوث الناجم عن اإلشعاع املنبعث من أي وقود نووي أو أي نفايات نووية ناجمة عن اخرتاق الوقود النووي.

11.  املعدات النووية املتفجرة أو أي جزء منها ذات سامت إشعاعية أو سامة أو انفجارية أو غري ذلك من السامت الخطرة األخرى.

12.  تعريض النفس ألي مخاطر ال داعي لها )باستثناء محاوالت إنقاذ نفس برشية(.

	1.  التشوهات الخلقية أو أي من مضاعفاتها أو الحاالت الناشئة عنها.

 	1.  املشاركون يف الرياضات الشتوية أو الهبوط الحر أو الهبوط باملظالت أو القفز املظيل أو الغوص بجهاز التنفس أو تسلق الجبال )سواء باستخدام الحبال أو املرشدين(، أو 

        سباقات السيارات أو الدراجات التي تستخدم مركبات أو دراجات آلية والنزول من التجاويف واألغوار والصيد أو أنشطة ركوب الخيل والغطس دون استخدام أجهزة 

        تنفس أو األنشطة األخرى تحت املاء أو ركوب الطوافات املائية أو زوارق الكانو مبا يف ذلك الزوارق يف املياه املتالطمة وركوب اليخوت أو القوارب خارج املياه الساحلية 

        اإلقليمية )عىل بعد ميلني من الساحل(، أو املشاركة يف أي رياضة احرتافية، أو رياضة تتطلب التالمس الجسدي أو أي رياضة خطرة أخرى أو أي رياضة تنطوي عىل 

       احتاملية الخطورة وال يتم التدريب عليها.

	1.  أي خسارة تلحق بالشخص املؤمن له خالل املشاركة يف أي رياضة احرتافية.

	1.  الخسارة الناتجة عن مشاركتك الفعلية أو الرشوع يف أي عمل غري قانوين أو أعامل عنف أو أي محاولة لخرق القانون أو مقاومتك أثناء االعتقال.

استثناءات عامة
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	1.  الخدمات أو املستلزمات أو العالجات التي تشمل أي فرتة احتجاز يف املستشفى مل يوِص بها أي طبيب ومل يعتمدها ومل يوافق عليها باعتبارها رضورة طبية.

 	1.  الفحوصات الطبية الروتينية أو الفحوصات األخرى حيث ال يوجد أعراض محسوسة أو وهن يف الصحة العادية والتشخيص املختربي أو فحوصات األشعة السينية باستثناء 

      حاالت العجز املؤكدة مبوجب تقرير أو تشخيص سابق قدمه أي طبيب.

	1.  الجراحة االختيارية أو التجميلية باستثناء تلك الناجمة عن إصابة جراء حادث مشمول بالتغطية أثناء رسيان الوثيقة.

	2.  العناية باألسنان باستثناء تلك الناجمة عن إصابة ناجمة عن حادث يصيب األسنان الطبيعية السليمة أثناء رسيان الوثيقة.

21.  النفقات املتكبدة فيام يتعلق بالتعرض لضعف أو شد عضيل أو قدم مسطحة أو مسامر القدم أو أظافر أصابع القدم.

22.  العالج الذي يقدم يف مستشفى حكومي أو الخدمات التي عادة ما ال يُتقاىض عنها أجر أو االضطرابات العقلية أو العصبية أو االنفعالية أو العالج بالراحة.

 	2.  الحمل وجميع الحاالت ذات الصلة مبا فيها الخدمات واملستلزمات املرتبطة بتشخيص أو عالج العقم أو غريها من املشكالت املرتبطة بعدم القدرة عىل الحمل مثل 

       تحديد النسل مبا فيها العمليات واألدوات الجراحية.

	2.  النفقات الطبية املشمولة بالتغطية مبوجب أي تعويض للعامل أو أي وثيقة مامثلة.

 	2.  أي خسارة أو إصابة أو رضر أو مسؤولية قانونية يتكبدها بشكل مبارش أو غري مبارش أي إرهايب أو عضو مبنظمة إرهابية أو متعاطي مخدرات أو تاجر أسلحة بيولوجية 

      أو كيميائية أو نووية.
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1.  الجب والحلول
تشكل وثيقة التأمني املاثلة جنبًا إىل جنب مع جدول الوثيقة وأي مالحق أو مرفقات بها مجمل عقد التأمني. ال يرسي أي تغيري عىل هذه الوثيقة ما مل يُعتمد من جانب 

املسؤول املفوض من جانبنا مع إرفاق هذا االعتامد بهذه الوثيقة. ال يجوز ألي وكيل تغيري هذه الوثيقة أو التنازل عن أي من أحكامها.

2.  املقابل
تصدر الوثيقة املاثلة مقابل قسط التأمني املدفوع مقدًما.

	.  مدة الوثيقة
ترسي هذه الوثيقة اعتباًرا من تاريخ رسيان الوثيقة املذكور يف جدول الوثيقة، ويستمر رسيانها حتى تاريخ انتهائها.

	.  حاالت املراجعة املجانية:
يحق للمؤمن له اسرتداد كامل قسط التأمني يف حالة إلغاء التغطية مبوجب الوثيقة بناًء عىل طلب خطي يف غضون ثالثني )		( يوًما من تاريخ رسيان الوثيقة. تحتفظ الرشكة 

بحقها يف رفض تقديم طلب ثاٍن عقب إلغاء الطلب األول مبوجب هذه الخطة من قبل الشخص املؤمن له نفسه.

	.  رشوط التجديد
يجوز تجديد هذه الوثيقة مبوجب موافقة صادرة من جانبنا من خالل سداد إجاميل األقساط التي نحددها مقدًما حيث تكون هذه األقساط هي قيمة أقساط التأمني السارية 

يف وقت التجديد. عىل الرغم من ذلك، فنحن لسنا ملزمني بتوجيه إخطار بحلول موعد تجديد الوثيقة. تنتهي صالحية هذه الوثيقة عند انتهاء الفرتة التي ُدفعت عنها أقساط 

التأمني ما مل تُجدد الوثيقة حسب الرشوط الواردة بها.

	.  نقل الوثيقة
لن نقبل أو لن يرسي علينا أي إخطار خاص بأي تكليف أو تحويل أو أي تعامل آخر مع هذه الوثيقة أو يرتبط بها، ويعد تسلمك لها نيابة عن نفسك أو عن أي شخص آخر 

مؤمن له يف جميع الحاالت مبثابة إبراء ساٍر لذمتنا.

	.  إلغاء وثيقة التأمني
يجوز للرشكة يف أي وقت إلغاء الوثيقة املاثلة مبوجب إخطار خطي يُسلم إىل حامل الوثيقة أو يُرسل عرب الربيد اإللكرتوين إىل آخر عنوان مبني يف سجالت الرشكة يوضح موعد 

نفاذ هذا اإللغاء، عىل أن يكون قبل التاريخ املحدد مبدة ال تقل عن خمسة عرش )	1( يوًما. يف حالة اإللغاء ستعيد الرشكة عىل الفور الجزء غري املكتسب من أي قسط دفعه 

حامل الوثيقة بالفعل بالنسبة والتناسب. يتم هذا اإللغاء دون اإلخالل بأي مطالبة سليمة أو مطالبة تنشأ قبل هذا اإللغاء. يف حالة إلغاء الوثيقة من قبل حامل الوثيقة 

يُحسب القسط املكتسب وفًقا لجدول أسعار املُدد القصرية الذي تستخدم الرشكة يف وقت اإللغاء.

	.  اإلخطار باملطالبة
يُعترب توجيه إخطار خطي لنا باملطالبة رشطًا مسبًقا ألي مسؤولية ترتتب علينا رشيطة توجيه ذلك اإلخطار فور وقوع أو حدوث أي خسارة ميكن تغطيتها مبوجب الوثيقة، ويف 

أي حال خالل ثالثني )		( يوًما بعد وقوع الخسارة.

	.  مناذج املطالبة
فور استالم إخطار باملطالبة سنقدم لك هذه النامذج الالزم استيفاؤها عادة لالحتفاظ بأدلة الخسارة.

	1.  استيفاء مناذج املطالبة
ينبغي تقديم مناذج املطالبة املستوفاة وإثبات الخسارة بصيغة خطية إىل الرشكة يف غضون ستني )		( يوًما بعد تاريخ هذه الخسارة. ال يؤدي عدم تقديم هذا اإلثبات يف 

خالل ستني )		( يوًما إىل إبطال أو الحد من أي مطالبة إذا تعذر تقديم دليل خالل ذلك الوقت. عىل الرغم من ذلك، لن يُعتد بأي مطالبة يف أي وقت إذا مل يُستلم إثبات 

الخسارة يف غضون عام واحد )1( من تاريخ الخسارة.

11.  الفحص الطب
يحق لنا عىل نفقتنا فحص املؤمن له يف أي وقت وألي مدى نراه رضوريًا عىل نحِو معقول خالل فرتة تعليق أي مطالبة مقدمة مبوجب هذه الوثيقة، كام يحق لنا ترشيح 

الجثة يف حالة الوفاة ما مل يجرم القانون ذلك. يكون اإلقرار الرصيح بخضوع الشخص املؤمن له للفحوصات الطبية رشطًا مسبًقا لتحملنا أي مسؤولية مبوجب الوثيقة.

أحكام عامة
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12.  وقت السداد
ستُدفع التعويضات املستحقة مبوجب هذه الوثيقة عن أي خسارة باستثناء الخسارة التي تقدم لها هذه الوثيقة أي مبالغ دورية يف غضون وقت معقول من استالم دليل 

خطي مناسب عىل هذه الخسارة.

	1.  سداد املطالبات
إذا دفعنا مبلًغا نظري أي مطالبة مبوجب هذه الوثيقة وقبلت أنت هذا املبلغ فلن نضطر إىل سداد أي دفعات أخرى للمطالبة نفسها. تكون جميع الدفعات التي تدفعها 

الرشكة بُحسن نية مبثابة إبراء ذمة للرشكة بالكامل يف حدود هذا السداد، وتستحق أي دفعة خاصة بحاالت الوفاة جراء حادث وتسدد مبوجب هذه الوثيقة إىل املستفيد 

القانوين.

	1.  الفائدة عىل املنفعة التي ندفعها
لن ندفع فائدة عىل أي منفعة ندفعها.

	1.  اإلجراءات القانونية
ال يجوز الرشوع يف أي إجراء قانوين أو رفع دعوى بغرض اإلنصاف للحصول عىل املستحقات مبوجب هذه الوثيقة قبل انقضاء ستني )		( يوًما من تقديم إثبات خطي عىل 

الخسارة وفًقا للمتطلبات الواردة يف هذه الوثيقة. يف حالة عدم تقديم إثبات عىل الخسارة يف غضون عام واحد )1( من التاريخ الذي كان يتعني فيه تقديم اإلثبات يكون ذلك 

مبثابة تخلًّ عن املطالبة لجميع األغراض، ومن ثم ال ميكن اسرتداد املستحقات املرتبطة بها مبوجب هذه الوثيقة.

يف حالة إخالء مسؤوليتنا عن أي مطالبة تجاهك أو تجاه أي شخص مؤمن له، ويف حالة عدم إخطارك لنا يف غضون عام واحد )1( من تاريخ تسلّم اإلخطار الذي يفيد إخالء 

املسؤولية بأنك ال توافق عىل إخالء املسؤولية هذا وتعتزم اسرتداد هذه املطالبة منا تُعترب املطالبة قد تم التخيل عنها لجميع األغراض، ومن ثَم ال ميكن اسرتداد املستحقات 

املرتبطة بها مبوجب هذه الوثيقة.

	1.  االمتثال ألحكام الوثيقة
يؤدي التخلف عن االمتثال ألي من األحكام املنصوص عليها يف هذه الوثيقة إىل إبطال جميع املطالبات املدرجة ضمنها.

	1.  املطالبات االحتيالية و/أو املضللة و/أو املخادعة
لن نتحمل مسؤولية سداد أي مبلغ مبوجب هذه الوثيقة فيام يتعلق بأي مطالبة )مطالبات( إن كانت هذه املطالبة )املطالبات( احتيالية أو مضللة أو مخادعة بأي شكل كان، 

أو تلك املدعومة بوسائل أو أجهزة مخادعة أو احتيالية أو مضللة سواء من جانبك أو من جانب أي شخص آخر يترصف بالنيابة عنك أو مبوجب تفويض منك.

	1.  الرشوط السابقة لتحمل املسؤولية
لتجنب الشك، يعد امتثالك لرشوط وأحكام هذه الوثيقة بقدر ما يتصل ذلك بأي يشء تفعله أنت أو بالنيابة عنك رشطًا مسبًقا لتحملنا املسؤولية مبوجب هذه الوثيقة.

	1.  القوانني الحاكمة واالختصاص القضايئ
تخضع هذه الوثيقة ألحكام دولة اإلمارات العربية املتحدة. يُرفع أي نزاع ينشأ بني رشكة التأمني وحامل الوثيقة بخصوص أي جانب من جوانب هذه الوثيقة ويقدم ملحاكم 

اإلمارات العربية املتحدة باعتبارها صاحبة االختصاص الحرصي للنظر يف تلك النزاعات.

	2.  املصلحة األخرى
ال ميكن للمؤمن له أو املمثل الشخيص للشخص املؤمن له مطالبتنا أو مقاضاتنا بخصوص أي مطالبة. إذا ما كان لدى أكرث من شخص أو رشكة مصلحة يف الشخص املؤمن له 

فلن ندفع املنفعة إال مرة وحدة.

21.  تعيني املستفيد أو تغيريه
يحتفظ الشخص املؤمن له بحق تعيني املستفيد أو تغيريه. ال يكون تعيني املستفيد أو تغيريه مبوجب وثيقة التأمني ُملزًما ألمني سجالت املستفيد. ال تتحمل الرشكة أي 

مسؤولية عن صحة تحديد املستفيد أو تغيريه، وتكون موافقة املستفيد – إن وجدت – رشطًا أساسيًا لتغيري املستفيد أو لتطبيق أي تغيريات أخرى يف هذه الوثيقة.

22.  العقوبات
ال تقدم الرشكة تغطية تأمينية وال تتحمل مسؤولية سداد أي مطالبة أو تقديم أي منفعة مبوجب هذه الوثيقة إىل الحد الذي تتعرض فيه الرشكة عند توفري هذه التغطية، أو 

سداد هذه املطالبة، أو تقديم تلك املنفعة ألي عقوبات أو حظر، أو قيد مبوجب قرارات األمم املتحدة، أو مبوجب العقوبات التجارية أو االقتصادية، أو القوانني أو اللوائح 

املعمول بها يف االتحاد األورويب واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة و/أو جميع الواليات القضائية األخرى التي تتعامل معها الرشكة يف 

عملياتها التجارية.
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	2.  مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
متتثل الرشكة لقوانني مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب )القانون – اإلتحادي اإلمارايت رقم 	 لعام 2		2 تجريم غسل األموال والقانون اإلتحادي اإلمارايت رقم 1 لعام 

			2 – مكافحة جرائم اإلرهاب، واملرسوم بقانون اتحادي رقم )	2( لسنة 	1	2 يف شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت املرشوعة 

وقرار هيئة التأمني رقم 	1 لعام 	1	2 يف شأن مواجهة جرائم غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب ومتويل التنظيامت غري املرشوعة(.

	2.  انتفاء صفة التأمني كبديل عن تعويض العامل
ال تعد وثيقة التأمني املاثلة بديالً عن تأمني تعويضات العامل وال تؤثر عىل أي مطالبة.

التأمينات األخرى مع الرشكة  .2	
إذا كانت هناك أي وثيقة أو وثائق صادرة سابقة من الرشكة إىل املؤمن له املحدد وكانت سارية يف نفس الوقت مع هذه الوثيقة، مام يجعل مبلغ التعويض اإلجاميل أكرب من 

الحد األقىص العاملي البالغ 			.			.2 )مليوين( درهم إمارايت، يكون مبلغ التأمني الزائد باطالً ومن ثم يتعني إعادة جميع األقساط املدفوعة مقابل هذه الزيادة إىل املؤمن له 

املُحدد أو ورثته.

	2.  اللغة
تتوفر نسخة من الرشوط واألحكام باللغة العربية عند طلبها. يف حال وقوع أي نزاع يتعلق بتفسري الوثيقة ترسي النسخة العربية.

	2.  الرضائب
أ .  دفعات قسط التأمني

درًءا للشك، ال تشمل جميع مبالغ األقساط املذكورة يف هذا امللحق رضيبة القيمة املضافة. يتحمل املؤمن له / حامل الوثيقة رضيبة القيمة املضافة وأي رضائب أخرى مطبقة 

حاليًا أو ستطبق فيام بعد فيام يتعلق بوثيقة التأمني هذه.

يوافق املؤمن له / حامل الوثيقة مبوجب هذا البند عىل سداد رضيبة القيمة املضافة املطبقة أو أي رضائب أخرى تتحملها رشكة التأمني نيابة عنهام يف غضون 	1 يوم عمل 

من استالم فاتورة بها، ويف حالة عدم سدادها يعترب املؤمن له / حامل الوثيفة يف هذه الحالة قد ارتكب مخالفة جوهرية لرشوط وأحكام الوثيقة، ويحق لرشكة التأمني عندئذ 

املطالبة بإنفاذ اإلجراءات االنتصافية القانونية املتاحة لها مبا فيها إنهاء الوثيقة و/أو اقتطاع رضيبة القيمة املضافة هذه أو أي رضائب أخرى من أي مبلغ آخر مستحق للمؤمن 

له / حامل الوثيقة يف ذمة رشكة التأمني دون الحاجة إىل الحصول عىل أي موافقة أخرى منهام و/أو أي طلب إصدار أي حكم / أمر من املحكمة بخصوص ذلك. كام يتعني عىل 

املؤمن له املوافقة عىل ذلك بدون رشط أو قيد.

يف حالة اختالف رضيبة القيمة املضافة / أي معاملة رضيبية أخرى تقيّمها السلطات الرضيبية املعنية عن التي تحددها رشكة التأمني يف فاتورة الرضائب الخاصة بنا / الفاتورة 

املقدمة إليكم و/أو يف حالة كون الفاتورة التي حررتها الرشكة أو حسبتها غري صحيحة يوافق املؤمن له / حامل الوثيقة مبوجب هذه الوثيقة عىل دفع ذلك الفرق يف أي 

رضيبة / رضيبة القيمة املضافة عام هو مطبق ومعمول به يف االتحاد األورويب واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة وجميع الواليات 

القضائية األخرى التي متارس فيها الرشكة عملياتها التجارية فوًرا عند الطلب إىل رشكة التأمني.

ب .  تسويات املطالبات – مبوجبها توافق سكون عىل تعويض حامل الوثيقة. يف حالة دفع سكون )سكون أو نحن( أي تعويض مبوجب مطالبة تحدد حالة تسجيل رضيبة 

القيمة املضافة املبلغ الذي سندفعه لكم.

إذا كنت:

 غري مسجل يف رضيبة القيمة املضافة فسندفع مبلًغا مساويًا ملبلغ التأمني / حد التعويض أو أي حدود أخرى للتغطية التأمينية شامالً رضيبة القيمة املضافة.. 1

 مسجالً يف رضيبة القيمة املضافة فسندفع مبلًغا مساويًا ملبلغ التأمني / حد التعويض أو أي حدود خرى للتغطية التأمينية. وإذا كنت ملزًما بدفع مبلغ رضيبة . 2

القيمة املضافة املتعلقة بعملية رشاء ذات صلة مبطالبتكم فسندفع حينئذ مبلغ رضيبة القيمة املضافة. ومع ذلك، سنخفض مبلغ رضيبة القيمة املضافة التي    

ندفعها مقابل نقاط االئتامن عىل رضيبة الدخل التي يحق لكم الحصول عليها يف حالة إجراء أي عملية رشاء ذات صلة. ويف هذه الحاالت يحق لكم املطالبة     

برصيد الرضائب عند تقديم إقرار رضيبة القيمة املضافة.  

يتعني عىل جميع ماليك الوثائق الذين يقدمون مطالبة لسكون اإلفصاح عن حالة تسجيل رضيبة القيمة املضافة الخاصة بهم.

إذا نشأ أي التزام يتعلق برضيبة القيمة املضافة بسبب اإلفصاح الخاطئ من جانبك فسوف تتحمل أنت )حامل الوثيقة( مسؤولية سداد ذلك.

إذا كان مبلغ تسوية مطالبتك أقل من مبلغ التأمني / حد التعويض أو أي حدود أخرى للتغطية التأمينية فسندفع فقط مبلغ رضيبة القيمة املضافة )بعد خصم أي رصيد 

رضائب( املطبق عىل مبلغ التسوية.
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