
بناًء على البيانات و اإلقرارات الواردة فى شهادة التأمين الموقع عليها من المؤمن 
عليه و/أوطالب التأمين  و التى تعتبر أساسـا لهذه الوثيقة و مقابل سداد قسط 
التأمين المبين بها و طبقا للشـروط و النصوص و االسـتثناءات الواردة بالشروط 

العامة أو التى قد تكون ملحقة بها.  
 

تتعهد شـركة إيه أى جى إيجيبت للتأمين و المنوه عنها فيما بعد بالشـركة بأن 
تؤدى للمؤمن عليه فى حالة حياته أو المستفيدين (الورثة الشرعيون اذا لم يحدد 
غيـر ذلـك) فى حالة وفاتـه مبلغا من المال طبقـا لما هو مبين بجـدول الوثيقة, 
حيـث أن التأميـن الذى يقدم بموجب هذه الوثيقـة يختص فقط بما ورد فيها من 

تغطيات و مزايا مبينة قرين كل مبلغ محدد بجدول الوثيقة. 

تصبح هذه الوثيقة نافذة المفعول فقط بعد توقيع الشخص المفوض من قبل 
الشركة علي الوثيقة و شهادة التأمين.

هـذه الوثيقـة تغطى متطلبـات سـفارات دول االتحاد االوروبـى للحصول على 
تأشيرة السفر. 
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الشروط  العامة

أوال: قسم التغطيات واملزايا

١- الوفاة بحادث : (تغطيه ٢٤ ساعة أثناء الرحلة و/أو تغطية أثناء وجود املؤمن 
عليه كراكب فى أو على منت أو النزول من ناقل عام أثناء الرحلة) :

تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمني املبني بجدول الوثيقة إلى املستفيدين (الورثة الشرعيون 
اذا لم يحدد غير ذلك) و ذلك إذا أدت  إصابة الشخص املؤمن عليه و الناجتة عن حادث 
أثناء الرحلة  إلى وفاته و يجب أن حتدث الوفاة في خالل ١٨٠ يوما من تاريخ وقوع احلادث 

الذي سبب اإلصابة.   
وأيضا تتعهدالشركة بدفع تعويض الوفاة بحادث إذا لم يكن باإلمكان حتديد مكان جثمان 
املؤمن عليه  خالل  ٣٦٥  يوما بعد الهبوط االضطراري ، أو اجلنوح ، أو الغرق ، أو التحطم 
لوسيلة نقل كان املؤمن عليه  فيها كراكب أو نتيجة قضاء وقدر ، حيث أن تلك احلالة 

ستعتبر فى إطار املعنى الوارد بالوثيقة وفاة بحادث.
 

الرحلة  أثناء  ساعة   ٢٤ (تغطية   : حادث  نتيجة  املستدمي  الكلى  العجز   -٢
و/أوتغطية أثناء وجود املؤمن عليه كراكب فى أو على منت أو النزول من ناقل عام 

أثناء الرحلة) :  
   

تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمني اخلاص بالعجز الكلى املستدمي و املبني بجدول الوثيقة 
للمؤمن عليه و ذلك إذا تسببت إ صابة املؤمن عليه و الناجتة عن حادث أثناء الرحلة في 
عجز كلي مستدمي  خالل ٣٦٥  يوما من تاريخ وقوع احلادث, بشرط ثبوت استمرار ذلك 

العجز ملدة ١٢ شهرا متتالية و كان كليا و مستمرا و مستدميا.
 

يعتبر العجز كلى و مستدمي في احلاالت التالية : 

- فقد الذراعني أو اليدين - فقد إبصار العينني نهائيا  
- فقد ذراع و ساق - فقد الساقني أو القدمني  
- فقد ذراع و قدم         - فقد يد و ساق  

- فقد يد و قدم         - فقد القدرة على الكالم والسمع فى األذنني 
    

الرحلة  أثناء  ساعة   ٢٤ (تغطية   : حادث  نتيجة  املستدمي  اجلزئي  العجز   -٣
و/أوتغطية أثناء وجود املؤمن عليه كراكب فى أو على منت أو النزول من ناقل عام 

أثناء الرحلة):  

تتعهد الشركة بدفع نسبة (كما هو موضح فيما بعد) من مبلغ التأمني اخلاص بالعجز 
الكلي املستدمي واملبني بجدول الوثيقة للمؤمن عليه والتى متثل مبلغ تعويض العجزاجلزئى 
املستدمي و ذلك إذا تسببت إصابة املؤمن عليه و الناجتة عن حادث أثناء الرحلة في عجز 
جزئي مستدمي ألي عضومن أعضاء اجلسم (كما هو مبني فيما بعد) أو عدم قدرة العضو 
علي أداء وظيفته و ذلك خالل ٣٦٥ يوما من تاريخ وقوع احلادث, بشرط ثبوت استمرار ذلك 

.ً العجز ملدة ١٢ شهرا متتالية و كان كليا و مستمرا و مستدميا

٢

يعتبر العجز جزئي و مستدمي في احلاالت التالية :    

(أ) األطراف العليا                                        نسبة العجز اجلزئي 
 

                              األمين             األيسر

   ٪ ٥٠ الفقد الكامل لذراع أو يد                             ٦٠ ٪   
الفقد الكامل حلركة الكتف                    ٢٥ ٪         ٢٠ ٪ 
٪ ١٠ الفقد الكامل حلركة املعصم                     ٢٠ ٪   

الفقد الكامل حلركة املرفق                     ٢٠ ٪             ١٥ ٪  
الفقد الكامل لإلبهام و السبابة                   ٣٠ ٪        ٢٥ ٪

الفقد الكامل لإلبهام و إلصبع غير السبابة             ٢٥ ٪        ٢٠ ٪  
الفقد الكامل للسبابة و إلصبع غير اإلبهام             ٢٠ ٪          ١٥ ٪  

الفقد الكامل لثالثة أصابع غير اإلبهام و السبابة       ٢٥ ٪        ٢٠ ٪   
الفقد الكامل لإلبهام فقط                    ٢٠ ٪              ١٥ ٪
الفقد الكامل للسبابة فقط                ١٥ ٪             ١٠ ٪

الفقد الكامل للوسطى فقط                     ١٠ ٪               ٨٪  
الفقد الكامل للبنصر فقط                         ٨٪          ٧٪

الفقد الكامل للخنصر فقط                      ٧٪      ٦٪ 
 

و إذا كان الشخص املؤمن عليه اعسر و كان قد اقر بذلك فى العقد فان الفئات املبينة 
بعالية بالنسبة خملتلف حاالت عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات اخلاصة بحاالت 

عجز اليد اليسرى املناظرة لها . 

(ب) األطراف السفلي :  

الفقد الكامل لطرف سفلي إلي ما فوق الركبة                      ٥٠٪
الفقد الكامل لطرف سفلي إلي ما حتت الركبة       ٤٠٪
البتر اجلزئي للقدم و الشامل جلميع األصابع                       ٣٠٪
الفقد الكامل حلركة احلرقفة                            ٣٠٪
الفقد الكامل حلركة الركبة                   ٣٠٪
الفقد الكامل حلركة مفصل القدم                  ١٥٪

الفقد الكامل حلركة  إبهام القدم                                    ٨٪              

(ج) الكسور : 

كسر لم يلتحم بالساق                               ٣٠٪
كسر لم يلتحم بالقدم                                  ٢٠٪

كسر لم يلتحم بالرضغة                                ٢٠٪                 
كسر لم يلتحم بالفك األسفل                                      ٢٥٪       

كسر ضلعي يصحبة تشوه دائم في الصدر و اضطرابات وظيفية     ١٠٪

(د) الصمم  و انكماش األطراف و فقد اإلبصار :
الصمم التام                                                  ٤٠٪
صمم إحدى اآلذنني                                            ١٥٪
الفقد الكامل لعني واحدة                                     ٣٥٪

انكماش طرف سفلي خمسه (٥) سنتيمترات على األقل        ١٥٪ 
٪٥٠ فقد القدرة على الكالم    

٣



"الفقد" يعنى : 
أ –  بالنسبة للساق و القدم و الذراع و اليد: يعنى البتر التام الفعلي أو العجز عن أداء 

وظيفتهم. 
ب– بالنسبة للعني فيعنى الفقد الكامل للبصر بحيث ال ميكن استعادته.

و في حالة فقد أحد األطراف كله أو بعضه فقدا جزئيا يقدر مدى العجز بنسبته إلى 
فتحدد  البند  هذا  في  الواردة  غير  املستدمي  العجز   حلاالت  بالنسبة  أما  الكامل  الفقد 
نسبتها مبعرفة الطبيب املعالج و بشرط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من املتفق عليه 

ما يلى:

- اذا نشأت عن ذات االصابة حاالت عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أوأية أجزاء من 
التى  النسب  جملة  أساس  على  احلالة  هذه  فى  املستحق  املبلغ  يحسب  االطراف  أحد 
مينحها هذا البند عن جملة حاالت العجز املذكورة على األ يتعدى بأى حال من األحوال 

اجمالى املبلغ املؤمن به حلالة العجز الكلى املستدمي. 
- ال يستحق للمؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف و أعضاء كانت قبل وقوع االصابة 
عدمية األستعمال وال يحسب املبلغ املستحق عن اصابة أطراف و أعضاء كانت من قبل 

عاجزة جزئيا اال عن الفرق بني حالتها قبل األصابة و بعدها.           

أستثناءات : 

باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة فإن األقسام املتعلقة بتغطية خطر 
الوفاة بسبب حادث أو العجز الكلى أو اجلزئي املستدمي ال يغطى الوفاة و العجز الكلى       
و اجلزئي املستدمي الناجت عن سبب مباشر أو غبر مباشر , بصورة كلية أو جزئية إلى :      

أ- التهابات بكتيرية ( ما عدا التهابات التقيح التي حتدث بسبب قطع أو جرح من جراء 
حادث ) أو أي نوع آخر من األمراض .

ب- العالج الطبي أو اجلراحي ما عدا ما قد يكون ضروريا فقط كنتيجة إصابة بحادث 
ج- أي إصابة جسمانية ينتج عنها فتق.

ال يجوز اجلمع بني املبالغ املبينة حلاالت الوفاة و العجز الكلى أو اجلزئي املستدميان إذا كان 
املؤمن عليه قد أنتفع بسبب اإلصابة باملبلغ املبني ألي من حالتي العجز املستدمي و توفى 
بعد ذلك بسبب ذات اإلصابة فتؤدى له الشركة املبلغ املبني حلالة الوفاة مخصوما منه 

املبلغ الذى سبق صرفه حلالة العجز املستدمي.  

٤- املصاريف الطبية اخلاصة بحادث أو مرض:

تتعهد الشركة بدفع التكاليف املناسبة واملعتادة ،  بعد خصم التحمل املبني بجدول 
باخلارج   عليه  املؤمن  يتحملها  التى  املغطاة  الطبية  املصروفات  ذلك مقابل  و   ، الوثيقة 
والتى ال تكون بسبب حالة قائمة قبال و بحد أقصي  املبلغ املبني بجدول الوثيقة نظير 

عالج اإلصابة أو املرض الذى يحدث للمؤمن عليه أثناء سريان هذه الوثيقة.

لن تدفع الشركة أي نفقات طبية نتيجة حادث أو مرض قد يكون املؤمن عليه حتملها بعد 
تاريخ انتهاء الوثيقة أو عودته إلى جمهورية مصر العربية أيهما يقع اسبق. وأيضا ال ميكن 
التعويض عن أي نفقات يكون قد حتملها املؤمن عليه كمريض غير مقيم باملستشفى بعد 

تاريخ انتهاء الوثيقة. 

وعلى أية حال ، إذا كان املؤمن عليه محتجزا في مستشفى خارج جمهورية مصر العربية 
بعد تاريخ انتهاء الوثيقة ، وأوصت شركة املساعدة بأن العودة  إلى جمهورية مصر العربية 
غير مناسبه ، و ضرورة االستمرار في اإلقامة باملستشفى للعالج. ستستمر الشركة في 
توفير  التغطية الالزمة للنفقات الطبية و بحد أقصى املبلغ املبني بجدول الوثيقة حتى 

تاريخ اخلروج من املستشفى أو ٦٠ يوم بعد تاريخ انتهاء الوثيقة، أيهما أسبق.

تعاريف خاصة :

مصاريف طبية مغطاة تعنى املصاريف املعقولة وهى الغراض هذه الوثيقة تعنى:
 

١- ليست أكثر من التكاليف املناسبة واملعتادة.  
٢- ليست أكثر من احلد االقصى لكل خدمة كما هو موضح بجدول الوثيقة.  

٣- التى تكون فى مقابل اخلدمات واملستلزمات الطبية التى ليست مستثناه من التغطية.  
٤- التى تكون فى مقابل اخلدمات و املستلزمات الطبية التى تكون لضرورة طبية.

٥- التى تكون فى مقابل اخلدمات املوضحة بجدول الوثيقة. 
٦- التى تكون قيمتها أكثر من قيمة التحمل املوضح بجدول الوثيقة.  

٧- التى تكون فى مقابل خدمات قدمت للمؤمن عليه.
٨- التى تتم محاسبة املؤمن عليه عليها.

- وحدة العناية املركزة تعنى: 
١- التى تكون استخدامها حصرا على مرضى احلاالت احلرجة بسبب مرض أو اصابة.

٢- هذه التسهيالت يجب أن تكون مبعزل من غرفة العمليات و الغرف واالجنحة املعتاد 
استخدامها لألقامة كمريض باملستشفى.  

- طارىء طبى : يعنى احلدوث املفاجىء و الفعلى و الغير متوقع ملرض أو 
أصابة. و فى غياب العناية الطبية الفورية ممكن أن يؤدى الى : 

١. الوفاة. 
٢. وضع صحة املؤمن عليه فى خطر دائم. 

٣. اإلخالل الفعلى لوظائف اجلسم.
٤. خلل وظيفى دائم و فعلى فى عضو من أعضاء اجلسم أو جزء منه.  

مصاريف العالج الطبى الطارىء تدفع فقط للمرض أو االصابة وفقا للشروط أعاله. هذه 
الغير خطر /  املرض  أو  الطفيفية  الغيرخطيرة/  االصابات  تدفع فى حالة  لن  املصاريف 

طفيف.   

- ضرورة طبية تعنى اخلدمات أو املستلزمات الطبية التى تقررها 
املستشفى أو الطبيب وهى :

١.التى تكون ضرورية لتشخيص أو عالج االصابة أو املرض.
٢. التى تكون الزمة من أجل التشخيص أو العناية املباشرة و العالج لالصابة أو املرض.

٣. التى تكون وفقا للمعايير الطبية اجليدة واملتعارف عليها. 
٤. التى ليس هدفها مجرد أقناع املؤمن عليه أو طبيبه ولكن هدفها هو اعطاء 

املؤمن عليه انسب مستوى من اخلدمات الطبية اآلمنة.  

تعتبر اقامة املؤمن عليه مبستشفى ضرورة طبية عندما : 
١) تكون حالة املؤمن عليه حرجه و تستدعى رعايته كمريض على فراش. 

٢) يكون املؤمن عليه ال يستطيع أن يتلقى رعاية مناسبة وآمنه كمريض غير 
مقيم مبستشفى.

واجراءات  خدمات  مقابل  فى  التى  الطبية  املصاريف  فقط  تغطى  الوثيقة  هذه 
ومستلزمات طبية تعتبر فى رأى الشركة لها ضرورة طبية. لن تدفع الشركة أى 
عدد من  االقامة مبستشفى الى  ذلك  فى  مبا  لها ضرورة طبية  ليس  مصروفات 

األيام.  
باحلرارة  العالج  أوامليكانيكى,  البدنى  العالج  االتى:  يعنى  و  الطبيعى  العالج   -
أوالكى, العالج باملوجات فوق الصوتية, املعاجلة بأستخدام اليد أو التدليك مبعرفة 

طبيب.

٤٥



- اجلراحة تعنى:  عالج  املرض / اخللل اجلسدى و االصابات/ التشوهات اجلسدية عن طريق 
تدخل جراحى أو العالج باملوجات املفتتة و هى تشمل االجراءات اخلاصة باملناظير العالجية 
و التى حتتاج خدمة محترفة من جراح مؤهل الستخدام غرفة العمليات من أجل عالج 

االصابة/ تشخيص و/أو عالج املرض و/أو تخفيف االلم و/أو انقاذ املريض.

- مصروفات خاصة باالقامة فى غرفة باملستشفى والوجبات و هى تشمل:
١. التكلفة اليومية لألقامة شبه اخلاصة فى غرفة باملستشفى.  

٢. خدمات التمريض العامة.
  

- مصاريف أخرى باملستشفى وهى التى تكون :

١. أثناء األقامة. 
٢. مصاريف ما قبل الدخول الى املستشفى. تدفع الشركة املزايا فى مقابل اخلدمات و 
املستلزمات الطبية مثل : تكلفةاستخدام غرفة العمليات , التخدير أو عالجات األشعة

املعمليـة,  واالختبارات  املغناطيسى  الرنني  بالكمبيوتر,  املقطعية  األشعة   , السينية 
العالجية  واخلدمات  والعالجات  باملنزل),  العالج  الستكمال  املوصوفة  تلك  (غير  األدوية 

خدمـة سـيارة اإلسـعاف (تشمل أجرة النقل و الرعاية الطبية) .

- العالج اجلراحى و هى أجرة الطبيب الجراء جراحة ملريض مقيم مبستشفى و هى 
تشمل أيضا خدمة التخدير. 

- أجرة زيارات الطبيب  قاصرة على  زيارة واحدة فى اليوم (غير شاملة اجلراحة) أثناء 
االقامة باملستشفى.

- التحاليل / التشخيص ما قبل الدخول للمستشفى : و هى قاصرة على التحاليل 
الروتينية مثل : صورة الدم, حتليل بول أشعة سينية على الصدر.   

اسـتثناءات:

باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة فإن هذا القسم من التغطية ال 
يغطى :

١- اخلدمات أو املستلزمات الطبية أو العالج ، مبا فى ذلك اإلقامة ألي مدة باملستشفى ، 
و التي لم يوص بها ويعتمدها الطبيب ، على أنها ضرورة طبية. 

٢- اإلجراءات أو الفحوصات الطبية الروتينية حيث ال يكون هناك أية مؤشرات األشعة 
السينية إال إذا كان ذلك فى إطار العجز الذى قرره قبل ذلك طبيب.

٣- اجلراحة االختيارية أو جراحة التجميل أو الترقيع ، إال إذا كان ذلك نتيجة إلصابة بسبب 
حادث يغطى أثناء سريان الوثيقة. 

٤- رعاية األسنان إال إذا كان ذلك نتيجة إلصابة بسبب حادث ألسنان طبيعية سليمة أثناء 
سريان هذه الوثيقة و  أيضا  النفقات الطبية التى يتم حتملها نتيجة تغيير االسنان سواء 

بسبب حادث او مرض.     
٥- املصاريف التى يتم حتملها بشأن ضعف أو شد عضلي أو قدم مسطحة أو مسمار 

القدم أو أظافر أصابع القدم.  
٦- تشخيص وعالج حب الشباب. 

٧- انحراف احلاجز األنفي مبا فى ذلك استئصال اللحمية و/أو اجلراحـات التصحيحية 
األخرى املتعلقة بها. 

٨- نقل األعضاء التى تعتبر فى طور التجارب.    
٩- رعاية األطفال مبا فى ذلك الفحوصات والتطعيمات. 

١٠- املصاريف التى ليس لها صفة طبية بحتة.
.ً ١١- أية مصاريف يتم حتملها فى مصر

١٢- النظارات ، والعدسات الالصقة ، ومساعدات السمع والفحوصات اخلاصة بوصفها أو 
تركيبها ما لم تكن اإلصابة أو املرض تسبب فى ضعف فيالرؤية أو السمع.  

١٣- العالج الذى يقدم فى مستشفى حكومى أو اخلدمات التى عادة ال يتقاضى 
عنها أجر. 

١٤- االضطرابات العقلية أو العصبية أو االنفعالية أو العالج بالراحة.
١٥- احلمل وكافة احلاالت املتعلقة به ، مبا فى ذلك اخلدمات واملستلزمات 

الطبية املتعلقة بتشخيص أو عالج العقم أو املشكالت األخرى املتعلقة بعدم 
القدرة على اإلجناب ، أو حتديد النسل ، مبا فى ذلك اإلجراءات اجلراحية واألجهزة. 

١٦- املصاريف الطبية املغطاة مبوجب أى تعويض للعمال أو وثيقة مماثلة.  
سوء  و/أو  الكحول  لتعاطى  نتيجة  تكون  و  حتملها   يتم  التى  الطبية  املصاريف   -١٧

استخدام العقاقير أو اإلدمان ، أو تعاطى جرعة زائدة.

٥- تأخر األمتعة:

تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمني املبني بجدول الوثيقة بحد أقصى وذلك إذا تأخرت أمتعة 
املؤمن عليه عن ١٢ ساعة فقط و التى مت مراجعتها و التى هى فى رعاية و عهدة و حتت 
سيطرة ناقل عام أو إذا وجهت إلى مكان آخر عن طريق اخلطأ من قبل ناقل عام و ذلك 

من وقت الوصول  إلى اجلهة املبينة فى تذكرة السفر.
  

يجب أن يكون املؤمن عليه  راكبا صادرا له تذكرة سفر من ناقل عام  باإلضافة إلى ذلك 
، فإن كافة املطالبات يتعني التحقق منها مبعرفة الناقل العام الذى يجب أن يصادق على 

التأخير أو التوجيه بطريق اخلطأ. 
 

أمتعة مت مراجعتها تعنى قطعة أمتعة مت مراجعتها وأصبحت في عهدة الناقل العام  
يصدر مقابلها بطاقة مطالبة من قبل تلك اخلطوط . 

إذا تقرر بعد إجراء املزيد من التحقيقات أن أمتعة املؤمن عليه  التى روجعت مبعرفة ناقل 
عام قد فقدت ، فإن أى مبلغ يطالب  به ويصرف له  مبوجب قسم الوثيقة اخلاص بتأخير 
الوثيقة اخلاصة بفقد  أية مدفوعات مستحقة مبوجب أقسام  األمتعة سيستقطع من 

األمتعة لدى ناقل عام.  

اسـتثناء
باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة فإن هذا القسم من التغطية ال 

يشمل أي تأخير لألمتعة فى جمهورية مصر العربية.  

٦- فقد األمتعة (لدى ناقل عام):

تتعهد الشركة بدفع مبلغ التعويض املبني بجدول الوثيقة  بحد أقصى للمؤمن عليه و 
مت  والتي  نهائيا   أمتعته  فقدت  إذا  ذلك  و  الوثيقة  بجدول  املبني  التحمل  خصم  بعد 
مراجعتها ، والتي هي في رعاية وعهدة وحتت سيطرة ناقل عام ، و التي قد تكون متت 
سرقتها أو إذا مت توجيهها بطريق اخلطأ من قبل ناقل عام أو التي لم تصل إلى وجهة 
تسلمها و ذلك  أثناء وجود املؤمن عليه كراكب له تذكرة على الناقل العام  وخالل الرحلة .

التعويض يصرف فقط في حالة فقد كامل للحقيبة بأكملها وليس في حالة تلف كامل 
للحقيبة أو فقد جزئي ألي من محتوياتها. 

و يتم التعويض  بحد أقصي مبلغ التأمني املوضح بجدول الوثيقة ، مقابل تكلفة استبدال 
األمتعة بأكملها ومحتوياتها و يجب تأكيد كافة املطالبات (اخلاصة بفقد األمتعة) مبعرفة 

الناقل العام أوال.
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احلد األقصى لقيمة التعويض عن كل حقيبة هو ٥٠ ٪ من املبلغ املبني بجدول الوثيقة و 
بحد أقصى حقيبتني.  واحلد األقصى لقيمة كل صنف حتتويه أي حقيبة هو ١٠٪ ، من 
املبلغ املبني بجدول الوثيقة . هناك أيضا حد أقصى مشترك قدره ١٠٪ من املبلغ املبني 
بجدول الوثيقة نظير ما يلي : اجملوهرات ، أو الساعات أو املواد املصنوعة كليا أو جزئيا من 
الفضة ، أو الذهب ، أو البالتني ، أو الفرو ، أو املواد املزينة بالفرو أو املصنوع معظمها من 

الفرو .
فقد زوج من األشياء / مجموعة : (زوج أو طقم من األغراض يعتبر مبثابة غرض واحد مثل 

زوج من حلق األذن ).    
      

في حالة فقد جزء أو مجموعة من األغراض، للشركة أن تختار :
١- إصالح أو استبدال أي قطعة ، الستعادة قيمة اجلزء أو اجملموعة إلى احلالة التي كانت 

عليها قبل الفقد.
٢- دفع الفرق بني القيمة النقدية للشيئ قبل وبعد الفقد .

أمتعة مت مراجعتها تعنى قطعة أمتعة مت مراجعتها وأصبحت في عهدة الناقل العام 
يصدر مقابلها بطاقة مطالبة من قبل تلك اخلطوط .

مستندات الفقد تعنى محاضر الشرطة أو املستندات الصادرة من اجلهة اخملتصة املسئولة 
عن الفقد .

ًيد عن أي مبلغ مستحق الدفع من  املزايا اخلاصة " بفقد األمتعة" ستكون تلك التي تز
قبل خطوط الطيران املنتظمة املسئولة عن الفقد .    

السارية  التأمينات  كافة  عن  تزيد  التي  تلك  املزايا اخلاصة "بفقد األمتعة" ستكون 
األخرى. إذا كان هناك ، وقت حدوث أي خسارة ، وثائق تأمني أخري سارية املفعول . 

أستثناءات:
باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة ، فإن هذا القسم من التغطية ال 

يشمل:  
ذلك  في  (مبا  احملرك  ذات  واملركبات   ، احليوانات   : مستثناة  ممتلكات  فئات   -١
اكسسواراتها ) ، والدراجات النارية ، والقوارب ، وأية وسيلة نقل (ماعدا الدراجات التي 
األدوات   ، ، وزالجات اجلليد   ( تراجع من ضمن األمتعة من قبل خطوط طيران منتظمة 
املنزلية ، والتحف ، واألجهزة اإللكترونية مثل أجهزة احلاسب اآللي (مبا في ذلك البرمجيات 
و اكسسواراتها ) ، وأجهزة مساعدات البيانات الشخصية أو الكمبيوتر احملمول ، والهواتف 
 ، املضغـوطة  االسطوانات  ومشغل   ، الرقمية  الفيديو  اسطوانات  ومشغل   ، احملمولة 
أو  الالصقة  والعدسات   ، الشمسية)  أو  والنظارات(العادية   ، الفيديو  وكاميرات تسجيل 
ومساعدات   ، التعويضية  األطراف  أو  الكباري  أو  الصناعية  واألسنان   ، القرنية  عدسات 
السمع ، واألموال ، واألوراق املالية مثل بطاقات االئتمان أو بطاقات اخلصم ، أو الشيكات ، 
أو الشيكات السياحية ، أو بطاقات العضوية ، أو التذاكر ، أو املستندات أو بضائع أو عينات 
جتارية ، أو بيانات مسجلة على شرائط ، أو بطاقات ، أو اسطوانات أو خالف ذلك ، واألجهزة 

املوسيقية ، واألشياء سريعة التلف والقابلة لالستهالك .

٢- فقد ممتلكات مؤمن عليها مبوجب وثيقة تأمني أخرى ، أو بخالف ذلك يقوم خطوط 
طيران منتظمة بالتعويض مقابلها.

٣- فقد أمتعتكم املرسلة مسبقا أو الهدايا واملواد التي ترسل بالبريد أو تشحن بصفة 
منفصلة.  

٧-النقل الطبي فى حالة الطوارئ:

تتعهد الشركة بدفع املصاريف املغطاة و املناسبة واملتعارف عليها للمؤمن عليه حتي 
احلد األقصى املبني بجدول الوثيقة و ذلك إذا  تطلبت اإلصابة أو املرض إخالء طارئ ضروري 
للمؤمن عليه يجب أن يتم إخالء الطوارى بناء على أمر من شركة املساعدة أو من الطبيب 

الذى يصادق على أن شدة وطبيعة اإلصابة أو املرض  تستدعى اإلخالء  بصفة عاجلة. 

املصاريف املغطاة هى تلك اخلاصة بالنقل والعالج الطبي مبا فى ذلك اخلدمات الطبية 
واملستلزمات الطبية الالزمة واملتعلقة بإخالء املؤمن عليه بصفة عاجلة  كافة ترتيبات 
النقل التى جترى إلخالء املؤمن عليه يجب أن تتخذ أكثر الطرق مباشرة وأقلها تكلفة  
بالنسبة ملصاريف النقل فإنها يجب أن تكون : (أ) موصى بها من قبل الطبيب املعالج ، 
و (ب) الزمة مبوجب اللوائح املعمول بها لدى اجلهة القائمة بنقل املؤمن عليه ، و (ج) مت 

ترتيبها والتصريح بها مسبقا من قبل شركة املساعدة.
اإلخالء الطبي فى حالة الطوارئ يعني:

(أ) أن حالة املؤمن عليه الطبية تستدعى النقل فورا من املكان الذى أصيب فيه  أو مرض 
به إلى أقرب مستشفى حيث ميكن فيها احلصول على العالج الطبى املناسب ، أو (ب) بعد 
العالج  مبستشفى محلى ، تستدعى حالته  الطبية النقل إلى البلد الذى بدأ منه رحلته 
للحصول على مزيد من العالج الطبى أو االستشفاء ، أو (هـ) كلتا احلالتني (أ) و (ب)  

املذكورتني عاليـه.
النقل يعني : أى وسيلة نقل برية أو مائية أو جوية الزمة للنقل أثناء اإلخالء فى حالة 
 ، برا  واإلسعاف   ، اجلوى  اإلسعاف   ، احلصر  ال  املثال  على سبيل   ، النقل  يشمل  طوارئ 

والسيارات اخلاصة.

٨- اختطاف الطائرة:

تتعهد الشركة بتعويض املؤمن عليه كما هو مبني بجدول الوثيقة عن كل ٢٤ ساعة 
، حيث يحدث  ناقل عام مسافر عليه  أى  أثناء اختطاف  املؤمن عليه  كرهينة  ميضيها 
كنتيجة مباشرة لذلك اضطراب لرحلته، وذلك بحد أقصى املبلغ املبني بجدول الوثيقة. 

االختطاف يعنى أى استيالء غير قانونى أو ممارسة غير شرعية للسيطرة على طائرة أو 
ناقل عام آخر، أو على الطاقم اخلاص بها ، يكون  املؤمن عليه مسافرا عليها كراكب.

٩- تعويض يومى عن العالج باملستشفى:

تتعهد الشركة بصرف  تعويض  يومي بعد خصم التحمل كما هو مبني بجدول الوثيقة  
عن كل يوم يقضيه املؤمن عليه كمريض مقيم مبستشفى بسبب إصابة أو مرض ، يبدأ 
حدوثه  خارج جمهورية مصرالعربية أثناء سريان هذه الوثيقة.  يجب أن تكون مدة بقاء 
املؤمن عليه  باملستشفى لضرورة طبية وموصى بها من قبل طبيب  يخضع إجمالي 
التعويضات املقدمة عن أى مدة واحدة لبقائه  باملسشتفى للحد األقصى املبني بجدول 

الوثيقة .

التعويض اليومي يعنى: املبلغ املستحق الدفع عن كل "يوم " يُقضى باملستشفى 

أو  اإلصابة  اإلقامة مبستشفى بسبب نفس  تعنى:  باملستشفى  اإلقامة  واحدة من  فترة 
املرض ما لم يفصلها ٩٠ يوما على األقل.  

فترة (اإلقامة) باملستشفى – وتعنى فترة من األيام املتتالية يقضيها  املؤمن عليه كمريض 
مقيم بسبب حادث أو إصابة أو مرض أو علة  وعلى أية حال ، فإن فترات اإلقامة املتعاقبة 
للمؤمن عليه كمريض مقيم بسبب نفس احلادث أو اإلصابة أو املرض أو العلة تعتبر جزءا 
من نفس فترة  اإلقامة باملستشفى ، ما لم يفصل تاريخ اخلروج إلقامة سابقة عن تاريخ 

الدخول لإلقامة التالية احلد األدنى من عدد األيام املبني بجدول الوثيقة. 
يقدم تعويض يوم واحد فقط عن أي يوم يقضى باملستشفى بغض النظر عن عدد ما هو 

مغطى من حوادث أو إصابات أو أمراض أو علل ما يقتضي ذلك البقاء باملستشفى.

اسـتثناءات:
باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة فإن هذا القسم من التغطية ال 

يشمل  :
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- العالج باملستشفى فى جمهورية مصرالعربية.
- احلمل وما ينشأ عنه من والدة أو إجهاض أو مرض بأعضاء اإلخصاب األنثوية.

- الفحوصات الطبية الروتينية .
- جراحة ترقيع أو جتميل ، ما عدا ما ينشأ عن إصابة بسبب حادث مغطى أثناء سريان 

الوثيقة.
- أية اضطرابات عقلية أو عصبية أو انفعالية أو العالج بالراحة.

١٠-  فقد جواز السفر:

تتعهد الشركة بدفع املبلغ املبني بجدول الوثيقة. بعد تطبيق التحمل املبني بها ، إذا فقد 
املؤمن عليه جواز سفره وحتمل املصاريف الالزمة للحصول على نسخة منه أو على جواز 

سفر جديد.

اسـتثناءات:
باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة ، فإن هذا القسم من التغطية ال 

يشمل :
- الفقد أو التلف جلواز السفر بسبب تأخيره أو مصادرته أو احتجازه من قبل اجلمارك أو 

الشرطه أو أي سلطة أخرى. 
اخملتصة خالل ٢٤ ساعة من  الشرطة  يبلغ عنها ألي من سلطات  لم  التى  السرقة   -

اكتشاف سرقته ، واحلصول على محضر رسمي بذلك.
- فقد أو سرقة جواز السفر لتركه دون اهتمام من قبل املؤمن عليه ما لم يكن موجودا 

في غرفة مغلقة بفندق أو شقة لم يكن متوفرا بها خزينة إيداع مناسبة.   

١١- املسئولية املدنية جتاه الغير (تلف املمتلكات) :

تتعهد الشركة بدفع املبلغ املبني بجدول الوثيقة كحد أقصى ، بعد خصم التحمل املبني، 
و ذلك عن األضرار التى يكون مسئول  عنها قانونا ، إذا قدمت مطالبة أو رفعت دعوى 
قضائية ضد املؤمن عليه  بشأن تلف ممتلكات بسبب واقعة تنطبق عليها هذه التغطية. 

املدفوعات الطبية آلخرين

سوف تصرف املصاريف الطبية الالزمة التى يتحملها املؤمن عليه نتيجة مسئوليته جتاه 
إصابة  بسبب  حادث  تاريخ  من  واحد  عام  طبيا خالل  منها  التحقق  يتم  التى  أو  الغير 

جسمانية للطرف الثالث.

تعاريف خاصة بهذه التغطية:

• املصاريف الطبية تعنى  تلك التكاليف املناسبة نظير خدمات طبية ، وجراحية ، 
وأشعة سينية ، وعالج أسنان ، وإسعاف ، ومستشفى ، والتمريض املهنى ، واألجهزة 

التعويضية ، وخدمات اجلنازات.
• ال تنطبق هذه اخلدمات علي املؤمن عليه  أو على املقيمني بانتظام مبنزله أما بالنسبة 

لآلخرين ، فإن هذه التغطية تنطبق فقط إذا حدثت إصابة جسمانية بسبب العقار 
السكنى اخلاص باملؤمن عليه.   

• األعمال : تعنى جتارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة .  
• واقعة : تعنى حادث ، مبا فى ذلك التعرض املستمر أو املتكرر بصفة جوهرية لنفس 
الظروف العامة الضارة ، التى ينجم عنها ، أثناء الرحلة إصابة جسمانية أو ضرر بامللكية.

• ضرر بامللكية : يعنى إصابة مادية أو تدمير أو خسارة فى استخدام ممتلكات مادية.  
• إصابة جسمانية : تعنى أذى جسماني أو علة أو مرض ، مبا فى ذلك الرعاية الالزمة ، 

والوفاة التى تنجم عن تلك اإلصابة.

اسـتثناءات:
باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة فإن هذا القسم من التغطية  ال 

يشمل أى مما يلى:
١- املسئولية املتعمدة من جانب  املؤمن عليه. 

٢- املسئولية الناشئة عن أو بسبب األعمال التى يؤديها املؤمن عليه. 
٣- املسئولية الناشئة عن تقدمي أو عدم تقدمي خدمات مهنية. 

٤- املسئولية الناشئة عن عقارات أو مركبات مائية أو طائرات ميلكها املؤمن عليه أو 
يؤجرها أو يستأجرها.

٥- املسئولية الناشئة عن ملكية أو صيانة أو استخدام أو حتميل أو تفريغ مركبات 
مبحرك ، أو كافة وسائل النقل األخرى ذات احملرك ، أو املركبات البحرية أو الطائرات.

٦- املسئولية الناشئة عن نقل مرض معد من قبل املؤمن عليه.  
٧- املسئولية الناشئة عن حترش جنسى ، أو عقاب جسدى ، أو إيذاء بدنى أو عقلى.

٨- املسئولية الناشئة عن استخدام ، أو بيع ، أو تصنيع ، أو تسليم ، أو نقل ملكية من 
قبل أى شخص ملادة حتت املراقبة أو مهربة طبقا ملا حتدده السلطة اخملتصة. 

٩- املسئولية مبوجب أى عقد أو اتفاق.
١٠- ضرر مللكية خاصة باملؤمن عليه.

١١- إصابة جسمانية ألى شخص يعمل لدي املؤمن عليه ، مبوجب أي قانون لتعويض 
العمال. 

١٢- القضايا أو الدعاوى القانونية الناشئة عن أحد أفراد عائلة املؤمن عليه ، أو مرافق 
السفر ، أو أحد أفراد عائلة مرافق السفر.   

١٢- االعادة إلى الوطن:

املناسبة التى يتم حتملها إلعادة اجلثمان  إلى جمهورية مصر العربية إذا توفي املؤمن 
عليه  أثناء الرحلة يجب أن تعتمد شركة املساعدة مسبقا كافة ترتيبات إعادة الرفات 

إلى الوطن تشمل املصاريف املغطاة ، على سبيل املثال ال احلصر ، املصاريف اخلاصة بـ : 
(أ) التابوت ، و (ب) النقل.

١٣-  تأخر الرحلة

تأخير  بسبب  املناسبة  االضافية  املصروفات  عن  عليه  املؤمن  بتعويض  الشركة  تتعهد 
الرحلة. في حدود املبلغ املبني بجدول الوثيقة ، إذا تأخرت الرحلة ألكثر من ٦ ساعات بسبب 

مخاطر مغطاة.

اخملاطر املغطاة:

١- تأخير ناقل عام بسبب ظروف جوية قاسية .
٢- تأخير بسبب إضراب أو إجراء وظيفي من قبل موظفني لدى ناقل عام من املقرر أن 

يسافر عليه املؤمن عليه.
٣- تأخير بسبب عطل بأجهزة ناقل عام

تعاريف خاصة بهذه التغطية:

• عطل أجهزة يعنى ذلك أي عطل فجائي وغير متوقع بأجهزة ومعدات ناقل عام يسبب 
تأخير أو انقطاع لرحالت عادية.

• ظروف جوية قاسية تعنى حالة طقس شديدة من شأنها أن تؤخر جدول وصول وإقالع 
ناقل عام.

• إضراب يعنى مشاكل عمالية تتسبب في تعطيل اإلقالع والوصول العادي لناقل عام.
• مصاريف إضافية مناسبة تعنى أى مصاريف نظير وجبات وإعاشة كان من الالزم حتملها 

نتيجة خلطر مغطى ولم يقم الناقل العام بتوفيرها بدون مقابل.
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اسـتثناءات:

باإلضافة إلى االستثناءات العامة الواردة بهذه الوثيقة فإن هذا القسم من التغطية ال 
يشمل أي تأخير بسبب خطر مغطى مؤمن عليه كان قد أعلن عنه أو معروفا للمؤمن له 

قبل شراء هذه الوثيقة.

١٤- الكفالة القانونية:

تتعهد الشركة بدفع الكفالة القانونية التى يتحملها املؤمن عليه  نتيجة للقبض عليه 
بدون وجه حق أو االحتجاز بطريق اخلطأ من قبل أى سلطة حكومية أو أجنبية مببلغ يصل 

أقصاه للحد املبني بجدول الوثيقة.  

١٥- السطو على محتويات املنزل:

تتعهد الشركة بتعويض املؤمن عليه عن فقد أو تلف محتويات املنزل بحد اقصى ٢٠٪ 
من مبلغ التامني املبني بجدول الوثيقة فيما يتعلق بأى بند واحد بشرط اال يزيد اجمالى 
املدفوع لكافه البنود عن مبلغ التأمني املبني بجدول الوثيقة و ذلك اذا تعرض منزل املؤمن 

عليه للسطو أو الشروع فى السطو.

١- ينبغي على املؤمن عليه اتخاذ جميع اخلطوات املناسبة واإلجراءات الوقائية واالحتياطية 
لتحاشى أى فقد أو ضرر قد يؤدى إلى مطالبة مبوجب هذه الوثيقة ، ويتعني على املؤمن 
لة توخى العناية الكاملة فى تعيني العاملني باملنزل وأي موظفني أو املتعاقدين اآلخرين 

للعمل فى املنزل.

٢- فى حاله وقوع حادث يتعني على املؤمن عليه او من ينوب عنه مبجرد علمه به القيام 
باألجراءات املبينه فيما بعد واال سقط حقه فى املطالبه بأى تعويض:

.ً أ- اخطار قسم الشرطه الذى وقع احلادث بدائرته فورا
ب- اخطار الشركه باحلادث كتابة فى خالل ٢٤ ساعه مع بيان ظروفه.

 ً ج- ان يقدم الى الشركه فى خالل سبعه ايام من تاريخ األخطار كشف مفصالً موقعا
عليه منه بتقدير قيمة األشياء املسروقه او التالفه ومؤيد بجميع املستندات والبيانات 

املتعلقه باملطالبه.

٣- ينبغي على املؤمن عليه تزويد الشركة بكافة املعلومات واملستندات وتفاصيل البنود 
الشركة  أى مساعدة قد حتتاجها  ، وكذلك  أو احملطمة مع قيمتها  التالفة  أو  املفقودة 
لتمكنها أو متكن املعاينني املستقلني أو ممثلى الشركة من فحص أى مطالبة الثبات فقدان 

االشياء وقيمتها . 

٤-  ينبغي على املؤمن عليه االحتفاظ بأى ممتلكات أتلفت نتيجه للحادث حتى تتمكن 
الشركة من فحصها ومعاينتها.

٥-  وفى حالة وقوع سطو فعلى يتعني على املؤمن له باإلضافة إلى البنود ٢) و ٣) و ٤) 
عاليه أن يقوم باالتى :

أ- تقدمي محضر شرطة تثبت فيه تفاصيل جميع األشياء بقيمتها التى فقدت أو أتلفت 
أو حتطمت ، مع تقدمي صورة من احملضر الى الشركة و تزويدها بكافة املستندات الالزمة 

لتأييد و اثبات املطالبة.

ب- حماية املمتلكات الباقية من أى إتالف إضافى.

٦-  و فى حالة حدوث ظروف تتطلب اإلخطار وحتتوى على أى شكل من اإلجراءات القانونية 
، يتعني على املؤمن لة باإلضافة إلى٢) و ٣) و ٤) أعاله أن يقوم باالتى: 

أ- أرسال اى اخطار كتابى مت استالمه مبعرفة املؤمن عليه او معلومات نقلت اليه شفويا 
فورا.ًً

ب- أرسال اى اخطار بالدعوى او انذار او اى مستندات مستلمه من احملكمه سواء طلب 
حضور او اى اجراء قانونى آخر متعلق مبوضوع املطالبه.

ج- السماح للشركة اذا رأت تولى وإجراء الدفاع ومتابعة أو تسوية أية مطالبة وتزويد 
الشركة أو تزويد ممثليها بالتعاون واملساعدة التى تكون الزمة.

د- عدم القيام بدون موافقة كتابيه من الشركة بإنفاق أى تكاليف أو االعتراف باملسئولية 
أو محاولة التسوية أو عرض أى مبالغ أو التنازل بأى شكل عن أى التزام تعاقدي يتعلق بأى 

إجراء قانوني أو تهديد بإجراء قانوني.

٧- أساس تسوية التعويض
إذا تقدم املؤمن لة بأى مطالبة مبوجب هذه الوثيقة وقبلت الشركة سدادها ، عندئذ يكون 
األساس الذى تقوم به الشركة بحساب املبلغ املستحق للمؤمن له والقيام بالسداد على 

النحو التالي:

أ- فى حالة فقدان تام ألحد البنود ، سوف تدفع الشركة القيمة السوقية لهذا البند 
حسب قيمته مباشرة قبل حدوث الفقدان (وفى حاله عدم توافره يتم احتساب قيمه 
املثيل ، مطروحا منه القيمة املتبقية بحد اقصى قيمة مبلغ التأمني احملدد بالوثيقة ، أو 
تقوم الشركة (سواء منفردة او باملشاركة مع شركات تأمني اخرى ان وجد) بتجديد أو 
استبدال أو إصالح املمتلكات أو التجهيزات املفقودة أو أى جزء منها ، ولكن بالقدر واحلالة 

ً لتقديرالشركة الكامل لألمور. التى تسمح بها الظروف ووفقا
ب- فى حالة تلف أى بند:

- إذا كان فى اإلمكان إصالحه أو جتديده أو إعادته إلى وضعه السابق سوف يتم صرف 
قيمة التعويض طبقا للتكاليف املعقولة لألصالح والتى يعود بها هذا البند التالف إلى 

حالته األصلية مباشرة قبل احلادث الذى أدى إلى املطالبة مبوجب هذه الوثيقة.
- إذا كانت تكلفة االستبدال أو اإلصالح أو التجديد أو إعادة أى بند إلى أصله أو تساوى 
أو تزيد عن قيمة البند املفقود أو التالف قبل حدوث التلف مباشرة ، عندئذ تدفع الشركة 
ي ولكن  قيمة البند كما كان قائما قبل حدوث الفقدان أو التلف مطروحا منه قيمة املتبقّ

فى حدود مبلغ التعويض املؤمن عليه أو باحلد املنصوص عليه فى اجلدول.
ج- سيتم سداد التعويض داخل جمهوريه مصر العربيه فقط وباجلنيه املصري بعد التأكد 

من األنتهاء من اعمال االصالح / التغيير / التجديد.
د- لن تقوم الشركة بدفع تكلفة أى جتميالت أو تغييرات أو إضافات أو أى حتسينات.

هـ - لن تقوم الشركة بدفع أى مبلغ يزيد عن ٢٠٪ من "مبلغ التأمني" على "السطو"، 
بالنسبة ألى بند واحد.

و- اذا وجد ساريا وقت احلادث الذى نشأت عنه اخلسائر او األضرار لالشياء املؤمن عليها 
مبقتضى هذه الوثيقة تأمني او جملة تأمينات اخرى ضامنه لنفس األشياء يكون املؤمن 
عليه او اى شخص آخر قد ابرمها فأن الشركه التلتزم اال بتعويض هذه اخلسائر او األضرار 
بنسبة املبالغ املؤمن بها لديها منسوبه الى اجمالى املبالغ املؤمن بها على هذه األشياء.
ز- ال يجوز حتت أى ظروف أن تتجاوز مسئولية الشركة القيام بسداد أى مبلغ يزيد عن

"مبلغ التأمني" طبقا للمبالغ املوجوده لكل بند وفى إجمالي اجملموع العام.

األستثناءات اخلاصة بهذه التغطية :

التكون الشركة مسئولة عن اى تعويض فى حالة:
١- إذا حدث الفقد أو التلف أثناء عدم اشغال منزلك ملدة تزيد عن ٣٠ يوما.

٢- إذا كان املؤمن عليه او أسرته او العاملني باملنزل متورطني بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
أو لهم اتصال بالسطو الفعلي أو بالشروع فيه.
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٣- فقدان أو تلف للنقود واألوراق املالية والتمغة والسبائك الذهبية أو الفضية، والصكوك 
والكمبياالت وشهادات األسهم والسندات، ودفاتر األعمال، واخملطوطات واملستندات من أى 
نوع واألحجار الكرمية ايا ان كان نوعها واجملوهرات واألشياء الثمينة ، والبطاقات البنكيه 
)بطاقات إيه تى إم ( أو البطاقات  االئتمانية )ما لم يكن قد سبق اإلعالن عنها بصفة 

خاصة وقامت الشركة بقبولها).
٤- الشركة غير مسئولة عن أول ٥٠٠ ج م من كل وأى مطالبة مبوجب هذا "التعويض".

٥- اخلسائر الناجته عن حدوث حريق.

تعاريف خاصة بهذه التغطية :

"السطو": السرقه أو محاوله السرقه املصحوبه بالعنف او االكراة اثناء الدخول أو اخلروج 
الى "منزل املؤمن عليه"

"احملتويات": تعنى األشياء التالية التى ال تستعمل فى عمل جتاري أو ألغراض جتارية،
مادامت مملوكة للمؤمن له أو ألسرته:-

والديكورات  املنزلية  واألجهزة  والتجهيزات  والتركيبات  األثاث  مثل   ، املنزلية  احملتويات   -١
الداخلية واألشياء التى من طبيعة مماثلة.

واحملتمل  الشخصية  الطبيعة  ذات  األخرى  والبنود  املالبس  مثل  الشخصية  األمتعة   -٢
استخدامها أو حملها ولكن باستثناء النقود واجملوهرات واألشياء النفيسة.

لتأدية  فقط  عليه  املؤمن  يستخدمه  شخص  أى  والسائقني".  "اخلدم  باملنزل  العاملني 
الواجبات املنزلية املتعلقة "ببيت املؤمن عليه"، ولكن ال يشتمل على أى شخص له صفة 

تتعلق بالعمل أو التجارة أو مهنة املؤمن عليه.

"األسرة": تعنى املؤمن عليه والزوجة واالطفال والوالدين وأى شخص آخر يكون:
مقيما عادة ومستمرا فى اإلقامة مع املؤمن عليه.

"املنزل": يعنى مقر اإلقامة اخلاص باملؤمن له على النحو املوضح فى جواز السفر والذي 
يستعمل ألغراض منزلية مبعرفة االسرة أو العاملني باملنزل (اخلدم والسائقني)

"السرقة": تعنى الفعل الذى يحرم املؤمن له واالسرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة و 
بطريقة غير شرعية وبصفة مستدمية من حيازة احملتويات والتى تتم مبعرفة أى شخص 

بوسائل عنيفة أو أكراة.

"غير مشغول": اى يظل املنزل غير مشغول باألسرة ملدة أكثر من ثالثني (٣٠) يوما متتالية.

ثانيا - املساعدة : 

ستقوم شركة املساعدة بتوفير اخلدمات التالية طبقا ملا هو مبني أدناه:- 
املساعدة الطبية – مبجرد أن تتلقى شركة املساعدة إخطارا بحدوث طارئ طبى ناشئ 
عن حادث أو مرض للمؤمن عليه ، ستتصل شركة املساعدة باجلهة الطبية أو املكان الذى 
يوجد به وتشاور  الطبيب املوجود مبكان احلادث لتحديد أفضل طريقة للتعامل مع املصاب 
عليه  باملؤمن  اخلاص  العائلة  بطبيب  االتصال  سيتم  املناسب  ومن  املمكن  من  كان  إذا 
ليساعد فى التوصل إلى قرار بشأن أفضل طريقة للتعامل مع احلالة ، ستتولى شركة 
املساعدة بعد ذلك تنظيم االستجابة للطارئ الطبي ، وإجراء كل ما هو مناسب ، مبا فى 
ذلك على سبيل املثال ال احلصر ، التوصية أو ضمان توفر اخلدمات التى لدى الطبيب احمللى 

وترتيب إجراءات الدخول للمستشفى للمؤمن عليه ، إذا كان ذلك فى رأيها مناسبا.

اإلخالء الطبي – إذا قررت الهيئة الطبية بشركة املساعدة ، أنه من املناسب نقل املؤمن 
عليه إلى مكان آخر للعالج أو إعادته إلى جمهورية مصر العربية ، ستتولى شركة 

املساعدة ترتيب إجراءات النقل ، وتوفير أفضل السبل املناسبة لذلك ، بناء على التقدير 
أو سيارة   ، األمر قد يشمل طائرة إسعاف  أن  يعنى  ، وهذا  الطبي ملدى خطورة حالته 
إسعاف ، أو طائرة عادية ، أو السكك احلديدية أو أى وسيلة أخرى.  كافة القرارات اخلاصة 

بوسائل النقل واجلهة النهائية ستتخذ من قبل شركة املساعدة.
اإلعادة إلى الوطن – تتعهد شركة املساعدة باتخاذ الترتيبات الالزمة إلعادة رفات املؤمن 

عليه إلى جمهورية مصر العربية فى حالة وفاته.

املساعدة القانونية – إذا قبض علي املؤمن عليه نتيجة ألى تصرف غير جنائي ناشئ 
عن مسئوليته  املدنية، فإن شركة املساعدة ، إذا لزم األمر ، سوف تزوده  باسم محامى 

ميكن أن ميثله  فى أى مما يلزم من األمور القانونية.  

األمتعة املفقودة أو جواز السفر املفقود – إذا مت أخطار شركة املساعدة خالل التواجد 
خارج جمهورية مصر العربية بأن أمتعة أو جواز سفر املؤمن عليه  قد فقدت ، فإن شركة 
التوجيهات  وتقدمي  اخملتصة  بالسلطات  االتصال  املساعدة ستحاول مساعدته عن طريق 

اخلاصة باالستبدال.
املساعدة العامة - ستكون شركة املساعدة مبثابة نقطة مركزية إلجراء أعمال الترجمة 
واإلتصاالت أثناء احلاالت الطارئة التي يتعرض لها املؤمن عليه . تتعهد شركة املساعدة 
بأن تقدم املشورة بشأن االتصال واستخدام اخلدمات املتوفرة لدى القنصليات ، واجلهات 
احلكومية ، واملترجمني وكافة مقدمى اخلدمات التى مبقدورها املساعدة على حل مشكالت 
 ، التأمني  بشأن  التنسيق  أعمال  املساعدة  ، ستتولى شركة  ذلك  إلى  باإلضافة  السفر 
والتحقق من تغطيتكم ، وضمان الدفع ملن يقدم اخلدمة الطبية ، على أساس تأكيدها  
لسريان التغطية، والدفع مبوجب بطاقه (بطاقات) اإلئتمان ، وتنسيق املدفوعات ، وتوفير 
املستندات والترجمة لتسهيل تسوية املطالبة عند عودة املؤمن عليه إلى جمهورية مصر 

العربية.
 

خدمات ما قبل السفر – قبل سفر املؤمن عليه ، وبناء على طلبه  ستقدم شركة 
اخلاصة  واملعلومات   ، اخلارجية  باألماكن  التى  اخملاطر  مبكمن  اخلاصة  املعلومات  املساعدة 
مبتطلبات التطعيم ، ومتطلبات اجلوازات والتأشيرات ، واملعلومات العامة بشأن األحوال 
اجلوية وحتذيرات وزارة اخلارجية واخلدمة اخلاصة بشأن السفر ألماكن معينة ستتولى شركة 
املساعدة أيضا ترتيبات الرعاية الطبية اخلاصة أثناء الرحلة  بناء علي طلب املؤمن عليه.  
مدى  على  عليه  للمؤمن  توفر  بأن  املساعدة  تتعهد شركة  خدمات سفر الطوارئ – 
٢٤ساعة اخلدمات املتعلقة بالسفر كاحلجز على خطوط الطيران وبالفنادق وايضا ستتولى 
شركة املساعدة أيضا ترتيبات الدفع مقابل تذاكر الطيران اخلاصة باملؤمن عليه وخدمات 

السفر األخرى ،باستخدام بطاقات االئتمان اخلاصة باملؤمن عليه.

شركة  سترتب   – الطوارئ  حاالت  فى  املقدمة  واملدفوعات  النقدية  التحويالت 
ذلك  ويشمل   ، متنوعة  مصادر  طريق  عن  النقدية  املدفوعات  عليه  للمؤمن  املساعدة 
بطاقات االئتمان ، والفنادق ، والبنوك ، والقنصليات واالحتاد الغربي " ويسترن يونيون " 
(شركة حتويالت نقدية) ستقدم شركة املساعدة هذه اخلدمة لتعزيز اإلمكانيات اخلاصة 
ببطاقات االئتمان تؤدى معامالت بطاقات االئتمان مبعرفة شركة املساعدة بناء على ائتمان 

معزز بواسطة املؤمن عليه.  
فى كافة األحوال التى تقترح فيها شركة املساعدة طبيبا مختصا أو أى محام فإنها تفعل 
ذلك بالصفة الطبية أو القانونية نيابة عن املؤمن عليه فقط ، إن شركة املساعدة ال 

تتحمل أية مسئولية بشأن أى مشورة طبية أو قانونية تقدم له .

إن املؤمن عليه مسئول عن تكلفة اخلدمات التى تقوم شركة املساعدة بترتيبها نيابة عنه  
أو عن فرد عائلة مباشر مغطى  سيكون لشركة املساعدة حرية استعمال مزايا هذه 
الوثيقة و/أو مزايا أى وثيقة تأمني أخرى يكون للمؤمن عليه  احلق فيها ، و/أو بطاقات 
ائتمانه وأى شكل آخر من الضمانات املالية املقدمة من قبله ، حتى يتسنى تسهيل الدفع 

مقابل تلك اخلدمات.
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ثالثا: قسم االستثناءات العامة:  

ال تغطي هذه الوثيقة مـا يـلـي : 

١- إذا سافر الشخص املؤمن عليه باخملالفة لنصيحة طبيب، أو كان يتلقى أو أدرج بقائمة 
االنتظار ليتلقى عالجا طبيا محددا ، أو كان يسافر بغرض احلصول على عالج ، أو كان قد 

تلقى حتذيرا نهائيا عما قد يحدث للحالة الطبية.
٢- أي حالة قائمة مسبقا ، أو أية مضاعفات أو حاالت ناجمة عن ذلك. 

٣- االنتحار أو محاولة االنتحار أو إحداث إصابة أو علة متعمدة بنفسه ، أو حاالت العدوى 
بسبب ممارسة اجلنس ، أو االختالل العقلي أو العصبي ، أو القلـق ، أو الضغط العصبي 
أو االكتئاب ، أو مرض نقص املناعة املكتسب ( اإليدز ) ، أو العدوى بفيروس نقص املناعة 

.( HIV ) البشرية
٤- اخلدمة في أي من الفروع العسكرية أو القوات املسلحة ألي بلد ، سواء كان ذلك في 

زمن احلرب أو السلم.  
أو  أية مسكرات  أو  أو كحوليات  تأثير مخدرات  املؤمن عليه حتت  الشخص  إذا كان   -٥
مسببات هلوسة أخرى ما لم يكن ذلك بناء على وصفة طبية صحيحة من طبيب ويتم 

تعاطيها وفقا ملا هو موصوف.  
٦- املشاركة أو الشروع في ارتكاب جرمية فعلية أو جناية أو جنحة أو عصيان مدني أو أي 

عمل غير قانوني.  
٧- تشغيل أو تعلم تشغيل أي طائرة ، أو أداء مهام كأحد أفراد الطاقم على أي طائرة  

،أوخطوط طيران منتظمة أو التواجد على منت خطوط طيران غير منتظمة
(مؤجرة أو خاصة) .  

٨- احلرب ، أو الغزو ، أوتهديد  من عدو خارجي ، أواي تصرفات عدائية( سواء كانت احلرب 
معلنة أو لم تكن ) ، أو حرب أهلية ، أو مترد ، أو ثورة ، أو قالقل ، أو عصيان ، أو قوة 

عسكرية أو مغتصبة.  
٩- أى عمل أرهابى ، أو استخدام دولى للقوة العسكرية للقضاء على أو منع أو

مكافحة أى عمل ارهابى.
١٠- إشعاع نووي، تسرب أو تلوث بفعل نشاط إشعاعي ناجت بشكل مباشر أو غير مباشر

عن أي وقود نووي أو من أي نفايات نووية ناجتة عن احتراق وقود نووي ،
استخدام أو تسرب مواد بيولوجية أو كيماوية ( يسرى ذلك فقط إذا أدى إلى مقتل 

٥٠ شخص أو اكثر في خالل ٩٠ يوم من تاريخ احلدث ).   
١١- أداء عمل يدوى خاص بوظيفة أو أي مهنة خطرة أخرى ، مما يعرض النفس خلطرال داع 

له. 
١٢- عيوب خلقية أو أية مضاعفات أو حاالت ناجمة عن ذلك.  

١٣- املشاركة في الرياضات الشتوية (والتى تشمل التزحلق على اجلليد بأنواعه, هوكى 
اجلليد, الغوص فى أعماق البحار) ، والقفز من الطائرات ثم فتح املظلة في آخر حلظة / 
القفز باملظالت ، والسباحة في الهواء ، اإلنزالق املعلق علي ارتفاعات ، والقفز من ارتفاعات 
مع تقييد األرجل، والغطس باستخدام أجهزة التنفس ، وتسلق اجلبال ( التي يستخدم 
فيها عادة حبال ومرشدين ) ، وسباقات الركوب أو القيادة وسباقات املسافات الطويلة 
 ، واألغوار  التجاويف  من  والنـزول   ، موتوسيكالت  أو  مركبات  باستخدام  بذلك  اخلاصة 
والصيد أو أنشطة ركوب اخليل ، والغطس دون استخدام أجهزة تنفس أو األنشطة األخرى 
حتت املاء ، أو ركوب الطوافات املائية أو زوارق الكانو مبا في ذلك الزوارق في املياه املتالطمة 
، وركوب اليخوت أو القوارب خارج املياه الساحلية اإلقليمية ( على بعد ٢ ميل من الساحل 
) ، أو املشاركة في رياضات احترافية ، أو رياضة تتطلب التالمس اجلسدي أو أي رياضة 

خطرة أخرى أو رياضة فيها احتمال اخلطورة.
١٤- ركوب املؤمن عليه ألي موتوسيكل أو أية وسيلة نقل أخرى بعجلتني ذات محرك سواء 

كسائق أو كراكب.
١٥- أى خسارة ناجمة بصورة مباشرة او غير مباشرة ساهمت او تفاقمت او لفترات طويلة 

قبل الوالدة او من احلمل.

١٦-  لن تغطى هذه الوثيقة أى خسارة  أو اصابة او تلف أو املسئولية القانونية 
الناشئة  بشكل مباشر أو غير مباشر من السفر اخملطط له أو الفعلي من/ أو الى/ أو 
من خالل  دول  كوبا  أو إيران او سوريا أو كوريا الشمالية أو منطقة شبه جزيرة القرم.
١٧- لن تكون الشركة مسئولة عن تقدمي تغطية تأمينية أو دفع تعويض ، اذا أدي ذلك 

الي مخالفة لقوانني ولوائح العقوبات التي من شانها أن تعرض الشركة أو الشركة األم 
ألى عقوبة منصوص عليها  بقانون العقوبات.

رابعا : قسم الشروط العامة واألحكام:  

١- إن الشروط العامة و شهادة التأمني وجدول الوثيقة و أي مناذج وملحقات و مالحق 
وأوراق قد تكون مرفقة بها ، تشكل جميعها عقد التأمني بأكمله . 

إن إجراء أي تغيير فى البيانات اخلاصة  بهذه الوثيقة لن يصبح ساري املفعول حتى يتم 
اعتماده من قبل املسئول املعتمد بالشركة ويتم تظهير هذا االعتماد عليها .

   
٢-تاريخ السريان : تبدأ التغطية فى التاريخ الوارد بشهادة التأمني أو تاريخ السفر 

أيهما يقع أوال بشرط أن يكون القسط  بأكمله قد مت دفعه.

٣- تاريخ االنتهاء : سوف تنتهى مدة الوثيقة فى نهاية مدة التأمني الواردة بشهادة 
التأمني أوالغاء الرحلة أو الغاء التأمني أو أنتهاء الرحلة.

  
٤- التجديد : هذه الوثيقة غير قابلة للتجديد أو االلغاء أو االسترداد أثناء سرايانها. فى 
حني يجوزللمؤمن عليه الغاءها أو تعديلها قبل بداية التأمني ب٢٤ ساعة على األقل و ذلك 

بعد خصم ٢٠٪ من صافى القسط بحد أقصى ٥٠ جم كمصاريف ادارية.   
يجوز التجديد وفقا لرؤية الشركة وبعد دفع كامل القسط الذي حتدده  الشركة مقدما،    
وذلك طبقا لفئات األقساط السارية لدينا وقت التجديد  وعلى أية حال ، فإن الشركة 
غير ملزمة  بإرسال إخطار بشأن استحقاق التجديد  ما لم يتم التجديد كما هو مذكور 

ها هنا ، 
فإن هذه الوثيقة تنتهي بانقضاء املدة املدفوع عنها القسط.

أيضا يجوز للشركة الغاء هذه الوثيقة فى أى وقت بشرط اخطار املؤمن عليه قبل تاريخ   
االلغاء بسبعة أيام ، مع رد اجلزء املناسب من القسط عن املدة املتبقية للوثيقة.

٥- نطاق التغطية : وفقا ملا هو مبني بشهادة التأمني.

٦- تأمينات أخرى :  إذا حدث وقت تقدمي أية مطالبة وكان هناك وثيقة تأمني آخري باسم 
أو  املصاريف  املؤمن عليه لنفس  أن تغطى الشخص  املؤمن عليه من شأنها  الشخص 

اخلسارة ، فإن الشركة ستدفع فقط حصتها بالنسبة والتناسب لتلك اخلسارة . 
ال ينطبق هذا على ، الوفاة نتيجة حادث  والعجز الكلى/اجلزئى املستدمي حيث أنه في

أي من هذه احلاالت  تتعهد الشركة بالدفع بالكامل إذا توفر ذلك مبوجب هذه الوثيقة.

٧- املطالبات األحتيالية و/أو غير الصادقة و/أو املضللة:

ستصبح هذه الوثيقة بأكملها الغيه و غير ذات أثر إذا حدث , سواء قبل املطالبة أو بعدها 
ما يلي:

- قام املؤمن عليه عمدا أو عن طريق عدم االكتراث أو اإلهمال أو خالفه باخفاء أو إعطاء
بيانات غير حقيقية ملا تعتبره الشركة واقع أو ظرف جوهري.

- انخراط املؤمن عليه في ما تعتبره الشركة احتيال أو عدم أمانة أو سلوك مخادع. 
- قدم بيانات في شهادة التأمني غير صحيحة.  

٨- تسقط كافة حقوق املؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في احلاالت اآلتية:-
أ –  اذا أدلي املؤمن له أو من ينوب عنه بسوء نية ببيانات غير صحيحة في طلب التأمني 
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أو في االقرارت املرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة املؤمنة علي قبول التأمني ، أو اذا
بدء سريان قبل  بها  اعالمها  عليه  املتعني  بيانات جوهرية كان من  الشركة  أخفي عن 

وثيقة التأمني.

ب – مخالفة املؤمن له أو من ينوب عنه القوانني واللوائح املنظمة ملزاولة نشاطه اذا 
انطوت علي جناية أو جنحة عمدية.

بالتعويض عن احلادث موضوع هذه  املطالبة  أو املستفيدين في  املؤمن له  ويسقط حق 
املطالبة ، اذا قدم املؤمن او من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا احلادث أو تنطوي علي 

غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية او اذا كان احلادث مفتعال.

٩- األخطار باملطالبات :  يشترط قبل مسئولية الشركة مبوجب هذه الوثيقة أن يتم 
بأسرع ما ميكن بصورة  أو  للمطالبة  الفعلي   الوقوع  بعد  أيام   ٧ إخطارنا كتابيا خالل 
إذا  الفعلية.  املطالبة  بداية  مناسبة وال يكون ذلك في جميع األحوال بعد ٣٠ يوم من 

تعرضت أي من ممتلكاتك املغطاة بهذه الوثيقة للضياع ، فيجب:
- إبالغ الشركة  بأسرع ما ميكن.

- اتخاذ اإلجراءات الالزمة حلماية/ لتامني / تعويض املمتلكات املغطاة.
- إبالغ فوري للجهه التي قد تكون مسئولة عن الفقد.

- ابالغ السلطات املعنية فى حالة السرقة خالل ٢٤ ساعة.  

١٠- مناذج املطالبات:
او من ينوب عنه إبالغ الشركة  باملطالبة، ستقوم الشركة مبد املؤمن عليه  بناء على 

بالنماذج  الالزمة استيفائها وارفاقها باألدلة الالزمة.

١١- موعد تقدمي مناذج املطالبات واألدلة:   
يجب أن تقدم للشركة مناذج املطالبات بعد استيفائها وكذلك األدلة الكتابية للمطالبة 
خالل ثالثني (٣٠) يوما من تاريخ وقوع تلك املطالبة . إن عدم تقدمي تلك األدلة خالل املدة 
الزمنية املطلوبة ليس من شأنه أن يبطل أو يقلل من أي مطالبة إذا استطاع املؤمن عليه 
او من ينوب عنة أن يوضح  انه لم يكن من املمكن إرسال  األدلة خالل تلك املدة . وعلى 

أية حال ، لن يقبل أي إثبات إذا قدم بعد سنة واحدة  من تاريخ وقوع املطالبة .
ويتعني حصول الشركة على كافة أصول الفواتير واإليصاالت وأية مستندات أخرى التي 
بناء عليها تأسست املطالبة ، كما يتعني على املؤمن عليه او من ينوب عنة أيضا أن يقدم 
في حينه كافة املستندات واملعلومات واملساعدة طبقا ملا قد يلزم للشركة للتعامل مع 

املطالبة .

١٢- الوقت الالزم لصرف املطالبة :
ستقوم الشركة بصرف التعويض املستحق السداد مبوجب هذه الوثيقة خالل فترة زمنية
مناسبة مبجرد استالم األدلة املستندية الالزمة لتلك املطالبة وأية مستندات أو معلومات
أو مساعدات أخرى قد تطلبها الشركة حسب املذكور في البند السابق، و طبقا لألدلة

املكتوبة الصحيحة للمطالبة. 

١٣- دفع مبلغ التعويض:
جميع التعويضات املستحقة بناء على هذه الوثيقة ستدفع باجلنية املصري.

١٤-  الفحص الطبي: 
يكون  للشركة احلق في إجراء فحص طبي ، على نفقة الشركة ، للشخص املؤمن عليه 

إذا رأت الشركة  أن املطالبة مبقتضى هذه الوثيقة تتوقف على الفحص املطلوب.

١٥-  التقادم : (طبقا لنص املادة (٧٥٢) من القانون املدنى).

١٦- االلتزام بأحكام الوثيقة: إن عدم االلتزام بأي من األحكام الواردة  بهذه الوثيقة من 
شأنه أن يبطل كافة املطالبات مبوجبها.

 
١٧- حدود االلتزام : اذا وقع للشخص املؤمن عليه حادث او اصابة وكان مغطى بأكثر من

وثيقة من برنامج تغطية رعاية املسافر فان احلد االقصى ملسئولية الشركة الواجب الدفع 
لن يتعدى مبالغ التغطيات للوثيقة االعلى قيمة.  

١٨- العناية و املساعدة املعقولة: على املؤمن عليه ، و على كل شخص مؤمن عليه 
أو تقليل اخلسائر و األضرار قدر املستطاع.و  املعقولة لتفادي  أن يتخذ كافة اخلطوات   ،
باإلضافة إلى ذلك يجب تقدمي املساعدة بكافة الطرق و ذلك فيما يتعلق بالتحقيقات أو 

سداد املطالبات أو حق احللول.  

١٩- حق احللول: 
في حالة تأدية أية مدفوعات مبوجب هذه الوثيقة ، سوف حتل الشركة محل املؤمن عليه 
في كافة حقوق االسترداد بشأن تلك املدفوعات جتاه أي شخص أو مؤسسة ويتعني علي 
املؤمن عليه أن يسلم املستندات واألوراق وتنفيذ أي مما يلزم لضمان تلك احلقوق وتقدمي أي 

مساعدة 
قد تطلبها الشركة بصورة مناسبة من املؤمن عليه طبقا حلقوق الشركة  في احللول . و 

علي املؤمن عليه عدم اتخاذ أي إجراء بعد اخلسارة من شأنه التأثير على تلك احلقوق.  

٢٠- احملاكم اخملتصة:
تخضع هذه الوثيقة ألحكام القانون املصري ، و من املتفق عليه باتفاق عام بني األطراف 

أن جميع القضايا التي قد ترفع لتفسير أو تنفيذ شروط هذه الوثيقة فان هذه املنازعات 
يتم الفصل فبها أمام احملاكم املصرية.

٢١- تقدم هذه الوثيقة التغطية فقط على االفراد املقيمني على نحو عادى وبصفة قانونية 
فى جمهورية مصر العربية و التسرى لغير املقيمني فى جمهورية مصر العربية.

خامسا :  قسم التعريفات العامة  

١- حادث – إصابة جسمانية تنتج عن حادث ينشأ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة 
خارجية غير متوقعة  و ظاهرة و مستقلة للشخص املؤمن عليه بسبب وسيلة خارجية

عنيفة ومرئية حتدث أثناء مدة التأمني. 

منظمة  قبل  من  له  احملدد   التعريف  ويعنى    ٢- مرض نقص املناعة املكتسبة – 
املناعة  نقص  فيروس   )  HIV املكتسبة  املناعة  نقص  مرض  يشمل  العاملية   الصحة 
البشرية)، واعتالل  املخ ( اخلرف ) ، ومرض الهزال بسبب HIV ، و ARC ( حالة متعلقة 

باإليدز) .  

٣- العمل اإلرهابي- يعنى أي تهديد أو استخدام فعلى للقوة أوللعنف موجه إلى أو 
تسبب بالفعل في خسارة ، إصابة،إيذاء ، متزق أو جرمية تعد خطرا على النفس البشرية أو 
املمتلكات، ضد أي فرد ، ممتلكات أو حكومة بغرض مباشر أو غير مباشر يتبع اجتاهات 
اقتصادية، أخالقية،وطنية، انتمائية،سياسية، عرقية أو دينية أيا كانت هذه االجتاهات معلنة 
أم ال . أو أي من اإلعمال اإلجرامية األخرى،املرتبطة أساسا لتحقيق مكاسب شخصية و 
و  املدبرين  املدبر/  بني  مسبقة  شخصية  عالقات  من  أساس  على  حتدث  التي  األعمال 
الضحية/ الضحايا. العمل اإلرهابي يضم أيضا أي عمل يعتبر أو يعرف كعمل إرهابي من 

قبل احلكومة املعنية.

٤- السـن -  ويعنى سن املؤمن عليه طبقا لتاريخ ميالده املسجل في أوراقه الرسمية 
، بغض النظر عن وقت امليالد الفعلي.

١٨١٩



٥- التأمني لرحلة متعددة سنوية – وتعنى رحلة / رحالت ال تتعدى ١٨٠ يوم للرحلة 
الواحدة يقوم بها املؤمن عليه  خالل مدة التأمني كما هو مبني بشهادة التأمني.

على خطوط  يعمل  أوجوي  بحري  أو  برى  مدني  ناقل  أي  ذلك  ويعنى   – ٦- ناقل عام 
منتظمة ، في كل حالة يتعني أن يكون  حاصل ترخيص ساري املفعول بنقل ركاب نظير أجر.   
٧- مـرض – ويعنى اعتالل أو ألم باجلسم له  أعراض محددة ومعروفة تسبب توعكا 

مؤقتا وأن يكون ذلك االعتالل أو األلم قد ظهر للمرة األولى أثناء الرحلـة.
٨- األبناء املستحقني: – ويعنى ذلك  األبناء املذكورة أسماءهم الذي يعولهم الشخص 
املؤمن عليه مبا في ذلك األبناء بالتبني  أو أبناء الزوجة أو الزوج ،  و تكون أعمارهم ما بني 
ثالث (٣) شهور وثمانية عشر (١٨) سنة  أو ثالثة وعشرين (٢٣) سنة إذا كان طالبا متفرغا 
، واملقيمني  الغير متزوجني  ،  كذلك  العالي )  بالتعليـم  او معهد معتمد  في جامعة 

بصفة دائمة مع الشخص املؤمن عليه ، والذيـن في كفالته أو يعولهم.   
٩- املستشفى – ويعنى مؤسسة طبية معترف بها : 

- لها ترخيص ساري املفعول صادر من اجلهات املعنية  مبمارسة الطب. 
- تكون املهمة الرئيسية التي تقدمها هي رعاية وعالج األشخاص املرضى أو املصابني.      
- أن يكون بها هيئة طبية مكونة من طبيب واحد أو أكثر  متواجدين بالفعل مبقرها في 

كافة األوقات.
- تقدم خدمة متريض على مدار ٢٤ ساعة وأن يكون بها ممرضة واحدة على األقل من 

املمرضات املؤهالت القانونيات احملترفات  و على رأس العمل في كافة األوقات. 
- أن يكون لها نظاما إلمكانات التشخيص ومستلزمات طبية واجلراحة ،

ترتيبات  أساس  على  للمستشفى  متوفرة  مببان  أو  اخلاص  مقرها  في  ذلك  كان  سواء 
مسبقة.

١٠- فرد عائلة مباشر – ويعنى الزوج القانوني للمؤمن عليه ، وأوالده ، وأزواج األبناء 
والبنات ، واألخوة واألخوات ، وأزواج األخوة واألخوات ، والوالدين ، وحماه وحماته ، وجديه 
وجدتيه ، وأحفاده ، والوصى الشرعي له ، ومن حتت وصايته ، وأوالد زوجه أو أوالده بالتبني 
، أو زوج األم أو زوج األب ، وخاالته وعماته ، وبنات األخ أو األخت للزوج أو الزوجة ، وأوالد 

األخ أو األخت ، املقيمون في جمهورية مصر العربية.

١١- اإلصابة – وتعنى إصابة جسمانية تلحق باملؤمن عليه بسبب حادث يقع خالل مدة 
محدد  هو  (كما  حادث  بسبب  ومباشرة  مستقلة  بصفة  تكون   ان  بشرط  و  التأمني 

بالوثيقة).
 

١٢- مريض مقيم مبستشفى – ويعنى شخص : (أ) مالزم لسرير مسجل مبستشفى 
ملريض ،و (ب) أن ميكث باملستشفى مبا ال يقل عن يوم واحد (٢٤ ساعة) يدفع مقابلها 

تكلفة نظير الغرفة واإلعاشة.
 

١٣- مدة التأمني – ويعنى ذلك  املدة التي تبدأ اعتبارا من تاريخ سريان الوثيقة وتنتهي 
اعتبارا من تاريخ إنتهاء الوثيقة كما هو مبني بشهادة التأمني. 

١٤- الشخص املؤمن عليه – ويعنى ذلك الشخص املؤمن من سن ٣ شهور حتى ٧٥ 
سنة بحد أقصى  والذي يقيم بصفة دائمة في جمهورية مصر العربية ، و الوارد أسمه 

بشهادة التأمني.

١٥- ترتيبات برية / بحرية – ويعنى ذلك ترتيبات سفر مدفوعة مقدما جلولة سياحية 
أو رحلة أو رحلة بحرية منتظمة مبا في ذلك البيان الوارد في بند "رحالت"  الوارد بطلب 
التأمني واإلقرار والتي يقوم بترتيبها  شركة سياحة ، أو وكيل سفريات أو خطوط مالحية 

أو أية مؤسسات أخرى.

نطاق  في  ويعمل  الطب  مبزاولة  له  مرخص  طبي  ممارس  ذلك  ويعنى   – ١٦- الطبيب 
الترخيص املمنوح له ويحمل درجة علمية من جامعة أو معهد معترف به ومسجل بنقابة 
املهن الطبية بالبلد مكان احلادث ال يجوز أن يكون الطبيب القائم بالعالج (أ) شخصا 
مؤمنا عليه أو (ب) من أفراد عائلة املؤمن عليه املباشرين إن مصطلح "طبيب" يشمل 

أيضا األخصائي واجلراح٫

١٧-"مستدمي": و يعني أن يظل مستمرا ملدة أثنى عشر شهرا تقومييا وعند انقضاء تلك 
املدة و يتضح أنه ال يوجد هناك أي أمل في التحسن بناء على تصديق بهذا املعنى من 

طبيب مختص مؤهل ومعني من قبل الشركة.

١٨- حالة قائمة مسبقا – حالة مت التوصية برعايتها أو عالجها أو إسداء املشورة لها 
بواسطة طبيب أو تكون قد ظهرت في بادئ األمر أو  عدوي التقطها املؤمن عليه خالل 
مدة قدرها سنتني  قبل تاريخ سريان وثيقة التأمني أو حالة  استلزم لها عالج باملستشفى 

أو جراحة  خالل مدة قدرها خمس سنوات  قبل تاريخ السريان احملدد بجدول الوثيقة. 

١٩- رياضات االحتراف – وتعنى أي رياضة يتقاضى عنها الالعب مكافأة تزيد عن ٥٠ ٪ 
من دخله/ دخلها كوسيلة لكسب العيش. 

٢٠- خطوط طيران منتظمة –  وتعنى أية طائرة مدنية يتم تشغيلها مبعرفة ناقل 
جوى مدني منتظم لديه شهادة أو ترخيص أو تفويض مماثل للعمل في النقل كناقل جوى 
مدني  منتظم صادر من الدولة املسجلة فيها الطائرة ، والتي طبقا لذلك يتم طيرانها 
وتقدم وتنشر أجورها خلدمة ركاب بني مدن بعينها في أوقات منتظمة ومحددة ، على 

رحالت منتظمة أو خاصة يجرى تشغيلها مبعرفة ذلك الناقـل. 

٢١- إصابة جسيمة أو مرض خطير – ويعنى ذلك إصابة أو مرض يعتمده طبيب مؤهل 
قانونا على أنه يشكل خطرا على احلياة.

  
٢٢- الـزوج – ويعنى الزوج أو الزوجة مبوجب القانون ، والذي يتراوح عمر أي منهما  ما 

بني ١٨ و ٦٥ سنة ، والذي يعيش في محل إقامة املؤمن عليه. 

٢٣- مرافق السـفر – ويعنى  ذلك ما ال يزيد عن شخصني (٢) الوارد اسمه أو اسمهما 
في احلجز ملرافقة  املؤمن عليه في الرحلة.

 
٢٤- تغطية ٢٤ ساعة – أثناء الرحلة تعنى أن  تلك الرحلة املؤمن عليها قد بدأت عندما 
يترك الشخص املؤمن عليه محل إقامته أو مكانه الوظيفي املعتاد بغرض القيام بتلك 
الرحلة ، أيهما يحدث آخرا ، وتستمر حتى وقت رجوعه إلى محل إقامته أو مكان عمله 

املعتاد ، أيهما يحدث أوال .

يشمل ذلك التأمني تلك اإلصابة التى حتدث أثناء تلك الرحلة للشخص املؤمن عليه أثناء 
وجوده كراكب ( وليس كطيار أو مشغل أو فرد بالطاقم ) على أو نزوله من خطوط طيران 

منتظمة.

٢٥- الرحلة -  وتعني أي رحلة خالل مدة التأمني : 
التى تبدأ وتنتهي في جمهورية مصر العربية وتشمل الرحلة خارج جمهورية مصر 

العربية و التى تستمر ١٨٠ يوم للرحلة الواحدة.
   

٢٦- تقدم هذه الوثيقة التغطية فقط على االفراد املقيمني على نحو عادى وبصفة قانونية 
فى جمهورية مصر العربية  و التسرى لغير املقيمني فى جمهورية مصر العربية.

٢٠٢١


