
بطاقات اخل�صم برنامج تكافل حوادث ال�صفر – 

ي�رصنا اأن نرحب بال�صادة حاملي بطاقات اخل�صم املتوافقة مع اأحكام ال�رصيعة و ال�صادرة عن راك بنك - دائرة اخلدمات امل�رصفية، وان نقدم 
مبزايا برنامج تكافل حوادث ال�صفر املقدم من ال�رصكة. نرجو قراءة تفا�صيل التغطية التاأمينية بالكامل حتى تت�صح اأمامكم جميع 

الأمور املتعلقة بنطاق و�رشوط التاأمني املقدم من خالل هذا الربنامج. 

مالحظات هامة: 

يبداأ الربنامج تلقائياً من تاريخ البدء.  	•

هذا الربنامج جماينً.  	•

يتوافر هذا الربنامج لبطاقات اخل�شم ال�شادرة بوا�شطة راك بنك فقط ول ت�شمل بطاقات الودائع.  	•

	يجب اأن يكون حامل البطاقة قد �شدد 50% على الأقل من تكلفة التذكرة با�شتخدام بطاقة اخل�شم ال�شادرة بوا�شطة راك  	•
بنك؛

	تتم تغطية حامل البطاقة يف اأي مكان يف العامل، ويت�شمن ذلك اأي رحلة �شفر خارج البلد حمل الإقامة حلامل البطاقة خالل  	•
فرتة �رشيان التغطية التاأمينية.  

	يخ�شع هذا الربنامج لل�شلطة الق�شائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة املخت�شة وللقوانني املعمول بها داخل دولة  	•
الإمارات العربية املتحدة. 

	يحتفظ كل من راك بنك ونور تكافل، بحقها يف تغيري �رشوط واأحكام الربنامج/املزايا و/اأو رف�شه اأو قطعه اأو اإلغائه كلياً اأو جزئياً  	•
يف اأي وقت دون احلاجة لإبداء اأ�شباب لذلك. 

	تقت�رش املزايا امل�شتحقة مبوجب هذا الربنامج على الن�شبة املئوية من تكلفة الرحلة فيما يخ�ص الرحلة املغطاة التي مت دفع  	•
اأجرتها با�شتخدام بطاقة خ�شم حامل البطاقة.

	تنتهي تغطية حامل البطاقة من تاريخ انتهاء اأهليته للم�صاركة ح�صب تقدير راك بنك وحده؛ 	•

	تدفع ال�رشكة اأي مطالبات م�شتحقة مبوجب هذا الربنامج اإلى حامل البطاقة مبا�رشة اأو وفقاً ملا هو مطبق.  	•

	ل يعترب راك بنك يف اأي وقت من الأوقات وكيالً لنور تكافل ويتم التفاو�ص مبا�رشة بخ�شو�ص اأي مطالبات اأو اعرتا�شات على اأي  	•
تغطية تاأمينية مبا�رشة مع نور تكافل

	يوافق حامل البطاقة ويفو�ص راك بنك لالإف�شاح عن املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة بح�شابات بطاقاته لدى راك بنك لنور  	•
تكافل مبا يتوافق مع �رشوط واأحكام الربنامج. ويوافق حامل البطاقة ويقر على اأنه لن يطالب راك بنك باأي خ�شارة اأو �رشر اأو 

اإ�شابة يتكبدها نتيجة لذلك الإف�شاح اأو الإبالغ عن معلوماته على النحو املذكور اأعاله لنور تكافل 

تعريفات:

لأغرا�ص هذا الربنامج، يتم ا�شتعمال التعريفات التالية ما مل يقت�ص ال�شياق خالف ذلك:

يعني اأي حدث ينطوي على عنف مفاجئ اأو غري متوقع قد يقع على ال�شخ�ص املغطى اأثناء الرحلة، حادث:
فيما عدا الإ�شابات الذاتية املتعمدة.

تعني جميع الأغرا�ص ال�شخ�شية اململوكة لل�شخ�ص املغطى )ا�شخا�ص مغطيني( اأو التي تقع حتت الأمتعة:
م�شوؤوليته وي�شطحبها معه يف رحلة مغطاة اأو يح�شل عليها اأثناء الرحلة املغطاة. 

يعني الإ�شابة نتيجة التعر�ص حلادث ما اأثناء الرحلة والتي تت�شبب يف وفاة ال�شخ�ص املغطى اأو اإ�شابته الإ�سابة اجل�سدية
باإعاقة تامة ودائمة اأو يف برت اأي من اأطرافه خالل اثني ع�رش �شهراً من تاريخ وقوع احلادث.

تعني املزايا امل�شتحقة مبوجب التغطية التاأمينية املقدمة وفقاً لهذا الربنامج .املزايا:

يعني ال�شخ�ص امل�شتحق للمزايا وفقاً لهذا الربنامج.امل�ستفيد: 

الإمارات العربية ال�رشكة / �رشكة التكافل: تعني نور تكافل،  �شارع ال�شيخ زايد، خمرج املنارة 43، جانب حمطة مرتو نور بنك دبي – 
املتحدة. 

  تعني بطاقات اخل�شم التي ي�شدرها �شاحب وثيقة التاأمني وتنطبق عليها املزايا امل�شتحقة مبوجب البطاقة )البطاقات(:
هذا الربنامج.



يعني اأي �شخ�ص ل يتجاوز عمره 70 عاماً وميتلك بطاقة )بطاقات( وي�شافر خارج البلد الذي به حمل حامل البطاقة:
الإقامة املعتاد �رشيطة اأن يكون قد دفع %50 على الأقل من قيمة تذكرة ال�شفر با�شتخدام بطاقته/ 

بطاقتها.

تعني اأمتعة ال�شخ�ص املغطى فيما يخ�ص الرحلة املغطاة والتي تكون يف عهدة وحتت اإ�رشاف ورعاية الأمتعة امل�سجلة:
�رشكة الطريان/وكيل ال�شحن لأغرا�ص النقل والتي ل تكون حتت الإ�رشاف املبا�رش لل�شخ�ص املغطى 

املعني.

يعني تاريخ ت�شجيل ال�شخ�ص املغطى بالربنامج من قبل �شاحب وثيقة التاأمني. اأو تاريخ بداية هذا تاريخ البدء:
الربنامج، اأيهما يتم لحًقاً، و يتم ادارج ال�شخ�ص املغطى يف هذا العقد تلقائياً عقب اإ�شدار البطاقة.  

تعني اأول 90 يوم من اأي رحلة خارج البلد حمل الذي به الإقامة املعتاد لل�شخ�ص املغطى خالل مدة الرحلة املغطاة:
�رشيان الربنامج �رشيطة اأن يكون قد مت دفع %50 على الأقل من قيمة تذاكر ال�شفر با�شتخدام بطاقة 

حامل البطاقة. ويُعترب بدء الرحلة مبغادرة ال�شخ�ص املغطى من بيته وتنتهي بعودته اإليه مرة اأخرى.

يعني نطاق تغطية التكافل مبوجب هذه الربنامج كما مت عر�شه من قبل ال�رشكة. التغطية

يعني احلد الأق�شى للمزايا و/اأو احلد املذكور يف هذا الربنامج فيما يتعلق باملزايا املغطاة مبوجبه.مبلغ التغطية:

يعني اأي حامل البطاقة واأقرابه/ اأقاربها من الدرجة الأولى اأو من يعول خالل رحلة مغطاة تنطبق ال�سخ�ص املغطى:
عليها املزايا امل�شتحقة مبوجب هذا الربنامج.

تعني الوفاة نتيجة لأي اإ�شابة ج�شدية بخالف تلك احلالت امل�شتثناة على وجه التحديد مبوجب الربنامج.الوفاة:

تعني مزايا بطاقة اخل�شم ل�شاحب وثيقة التاأمني الذي مت حتديدها لتنطبق عليها املزايا امل�شتحقة مزايا  بطاقة اخل�سم:
مبوجب هذا الربنامج مبا يف ذلك بطاقات اخل�شم ال�شادرة للح�شابات ال�شخ�شية )احل�شابات الفردية و/اأو 

امل�شرتكة( واحل�شابات التجارية وح�شابات ال�رشكات با�شتثناء بطاقات الودائع.

تعني فقد دائم لأحد الأطراف مبا يف ذلك عدم القدرة على ا�شتعمال ذلك الطرف، اأو فقد اإحدى العينني برت الأطراف:
اأو كالهما مبا يف ذلك فقد القدرة على الإب�شار بوا�شطة تلك العينني اأو كلتي العينني ب�شكل تام ودائم 

نتيجة للتعر�ص حلادث، على اأن حتدث تلك الإ�شابة خالل اثني ع�رش �شهراً من تاريخ احلادث.  

يعني البطاقة )البطاقات( ال�شادرة بوا�شطة �شاحب وثيقة التاأمني ويطبق عليها املزايا امل�شتحقة احل�ساب امل�ستويف لل�رشوط:
مبوجب هذا الربنامج .

الأقارب من الدرجة الأوىل/

العوائل:

 يعني زوج اأو زوجة  حامل البطاقة والأطفال حتى �شن 18 �شنة اأو 23 �شنة اإن كانوا يتلقون تعليماً 
كامالً ويعتمدون على الوالدين لتقدمي الدعم الالزم لهم. وت�شمل كلمة »الأطفال« الأبناء الطبيعيني 

واأبناء اأحد الزوجني والأبناء بالتبني وفقاً للقانون.

يعني اأي من و�شائل النقل العامة مبا فيها:الناقل املرخ�ص:
الطائرات وال�شفن والقطارات واحلافالت املرخ�شة من قبل ال�شلطات احلكومية املخت�شة لنقل الركاب 

خالل م�شار م�شموح به وعرب موانئ اأو مباين اأو حمطات للو�شول واملغادرة.

يعني البلد الذي يقع به العنوان الدائم لل�شخ�ص املغطى اأو ميلك ال�شخ�ص املغطى تاأ�شرية اإقامة به البلد حمل الإقامة املعتاد:  
كما يت�شح من جواز �شفره.

تعني اأي اإعاقة نتجت عن فقد ع�شو اأو عني متنع ال�شخ�ص املغطى من ك�شب لقمة عي�شه ملدة اثني العجز الكلي الدائم:
ع�رش �شهراً على الأقل، و�شوف تعوق ال�شخ�ص املغطى بالنظر اإلى كافة الحتمالت وب�شكل كامل من 

امل�شاركة يف اأي عمل ليك�شب لقمة عي�شه مهما كان ذلك العمل وذلك طوال بقية حياته.

�ساحب وثيقة التاأمني / 

امل�سارك:

يعني بنك راأ�ص اخليمة الوطني )�رشكة م�شاهمة عامة(، �ص.ب 5300، راأ�ص اخليمة، الإمارات العربية 
املتحدة.

يعني هذا الربنامج املحرر وفقاً ملبادئ ال�رشيعة الإ�شالمية وخا�شة مبادئ التكافل، مبا يف ذلك اأي �رشوط الربنامج:
اأو اأحكام اأو ا�شتثناءات لحقة ومناذج طلبات )يف حال وجودها(.

حيثما ي�شمح ال�شياق يف هذه الوثيقة، فاإن الكلمات التي ت�شري جلن�ص حمدد تت�شمن اجلن�ص الآخر، والكلمات التي ت�شري للمفرد تت�شمن 
اجلمع والعك�ص



نطاق التغطية 

الق�سم 1 – مزايا التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية

تدفع ال�رشكة مبلغ التغطية لهذا الق�شم املحددة مبوجب هذه الوثيقة اإذا تعر�ص ال�شخ�ص املغطى اأثناء رحلة مغطاة لإ�شابات ج�شدية 
اأثناء �شفره على منت اأي ناقلة مرخ�شة اأو ركوبه اأو نزوله منها اأو نتيجة ل�شطدامه باأي ناقلة جوية اأو برية اأو بحرية اأثناء �شفره ومل 

يكن هناك ثمة اأي �شبب اآخر حلدوث تلك الإ�شابة وذلك خالل 12 �شهراً تقوميياً من تاريخ احلادث، اأو تعر�ص ال�شخ�ص املغطى لال�شطدام 
مما اأدى اإلى:
1. وفاته؛ اأو

2. برت اأي ع�شو من اأع�شائه؛ اأو 
3. اإ�شابته بعجز كلي دائم.

مبلغ التغطية

150.000 دولر اأمريكيالوفاة  اأو العجز الكامل اأو برت الطراف

5.000 دولر اأمريكيالوفاة اأو العجز الكامل اأو برت الطراف للق�رش حتت 18 �شنة

150.000 دولر اأمريكيبرت اأحد الأطراف

150.000 دولر اأمريكيفقد الب�رص باإحدى العينني ب�صكل تام ودائم

150.000 دولر اأمريكيبرت اأكرث من طرف

150.000 دولر اأمريكيفقد الب�رص بكلتا العينني ب�صكل تام ودائم

150.000 دولر اأمريكيبرت اأحد الأطراف مع فقد الب�رش باإحدى العينني ب�شكل تام ودائم

150.000 دولر اأمريكياإعاقة تامة ودائمة

ال�ستثناءات املطبقة على الق�سم 1

لن يتم دفع املزايا امل�شتحقة مبوجب هذا الربنامج بالن�شبة لأي �شخ�ص مغطى فيما يتعلق باأي من البنود من 1 اإلى 3 التي تن�شاأ عن اأي 
حادث.

الق�سم 2 – متاعب ال�سفر 

التنازل عن التاأخر عن ال�سفر  2.1

تلتزم ال�رشكة بتعوي�ص ال�شخ�ص املغطى عن امل�شاريف املعقولة التي تكبدها وفقاً ملبلغ التغطية املحدد اأدناه يف حال تاأخر اقالع الناقل 
امل�شرتك املرخ�ص ب�شبب ناجت عن عمل �شناعي، اأو عن الظروف اجلوية ال�شيئة، اأو عطل ميكانيكي، اأو ب�شبب ت�شوي�ص الطائرات اأو ال�شفن 

اأو هبوط الطائرة نتيجة لعطل يف الهيكل او عطل ميكانيكي 
يف حالة رغبة ال�شخ�ص املغطى يف اإلغاء كامل الرحلة بعد �شاعات التاأخري وفقاً ملا هو وارد اأدناه فيما يتعلق با�شرتداد التكاليف اأو اأي 
ر�شوم مفرو�شة وغري قابلة لاللغاء من قبل مزود خدمة ال�شفر اأو القامة، فاإن ر�شوم اللغاء الفعلية الواردة مبوجب هذا امل�شتند يتم 

دفعها من قبل ال�رصكة

مبلغ التغطية 

25 دولر عن كل �شاعة تاأخري، لغاية 250 دولر لكل �شخ�ص مغطى لكل واقعة تتجاوز مدة التاأخري فيها التاأخر عن ال�سفر
6 �شاعات

ال�رشوط

اأ-  للمطالبة مبوجب هذا الق�شم، فاإن مدة التاأخري حت�شب من وقت املغادرة املقرر للناقلة املرخ�شة والتي حجز فيها ال�شخ�ص املغطى 
لل�شفر، كما هو مو�شح يف تاأكيد احلجز.

ب-  ينبغي اأن يكون ال�شخ�ص املغطى قد قام بت�شجيل الدخول وفقا خلط �شري الرحلة املحدد له من قبل وكيل ال�شفر اأو �رشكة النقل 
املرخ�شة، واأن يكون قد ح�شل على تاأكيد خطي من �رشكات النقل اأو وكالءهم يو�شح التاريخ الفعلي و وقت املغادرة و�شبب التاأخري 

وذلك قبل الخذ بعني العبتار املطالبة مبوجب هذا الق�شم من الربنامج.



ا�ستثناءات

اأ-  النفقات التي مت تكبدها وكان من املمكن ا�شرتدادها من اأي م�شادر اأخرى )خطوط الطريان، �شلطات ال�رشطة، وكالت ال�شفر/ 
منظم الرحلة، الفندق...الخ( مبا يف ذلك وثائق تكافل  تاأمني الأخرى.

لن يتم قبول اأي مطالبة اإذا كانت مدة التاأخري اأقل من 6 �شاعات. ب- 

تاأخر الأمتعة   2.2

يف حالة فقدان ال�شخ�ص املغطى لمتعته امل�شجلة خالل اأي رحلة مغطاة ملدة تزيد عن عدد ال�شاعات املحددة مبوجب هذا امل�شتند، فاإن 
على ال�رشكة وذلك وفقاً ملبلغ التغطية املحدد هنا اأن تدفع لل�شخ�ص املغطى عن تاأخري حقائبه مبلغاً ل�رشاء احلاجات ال�رشورية واملواد 

املعقولة فوراً وفقاً ملا هو مطلوب من قبل ال�شخ�ص املغطى. 

مبلغ التغطية 

50 دولر عن كل �شاعة تاأخري، لغاية 600 دولر لكل �شخ�ص مغطى لكل واقعة تتجاوز مدة التاأخري فيها تاأخر الأمتعة
6 �شاعات

ال�رشوط 

يجب على ال�شخ�ص املغطى اخطار الناقل على الفور عن الأمتعة املفقودة واحل�شول على تاأكيد خطي من �رشكة الناقل املرخ�ص اأو اأي 
من وكالئه يو�شح �شبب التاأخري وعدد ال�شاعات التي ق�شاها دون امتعته. 

ا�ستثناءات

املطالبات غري املدعمة بوا�شطة تقرير من قبل الناقل املرخ�ص فيما يخ�ص عدم انتظام موعد الرحلة.  اأ- 
ب-  النفقات التي مت تكبدها وكان من املمكن ا�شرتدادها من اأي م�شدر اآخر )والتي تت�شمن �رشكات الطريان، �شلطات ال�رشطة، وكالت 

ال�شفر/ منظم الرحلة، الفنادق...الخ( مبا يف ذلك وثائق التكافل التاأمني. 
ج-  لن يتم قبول اأي مطالبة اإذا كانت مدة التاأخري اأقل من 6 �شاعات.

د-  النفقات املتكبدة نتيجة لتاأخر المتعة اأو احتجازها او م�شادرتها من قبل اجلمارك وغريها من ال�شلطات املحلية الآخرى/هيئة. 

فقد الأمتعة    2.3

يف حالة فقد ال�شخ�ص املغطى لالأمتعة امل�شجلة اأو تلفها اأثناء الرحلة املغطاة، تدفع ال�رشكة لل�شخ�ص املغطى فيما يخ�ص ذلك الفقد 
اأو التلف لغاية مبلغ التغطية املحدد مبوجب هذا العقد. 

600 دولر لكل �شخ�ص مغطى عن كل واقعة.فقد الأمتعة

ال�رشوط 

يقوم ال�شخ�ص املغطى على الفور باإبالغ الناقل املرخ�ص بخ�شو�ص الأمتعة املفقودة امل�شجلة ويح�شل على تاأكيد خطي من قبل الناقل 
املرخ�ص باأن الأمتعة امل�شجلة »ل ميكن تتبعها« اأو »مفقودة«. 

ا�ستثناءات

ل تتحمل ال�رشكة اأي م�شوؤولية يف احلالت التالية:
املطالبات اخلا�شة مبلحقات القوارب اأو املركبات.   )1  

فقد الأغرا�ص اأو ت�رشرها نتيجة ملا يلي:  )2  
1. العث والهوام والبلى الطبيعي والظروف اجلوية اأو املناخية اأو التدهور التدريجي؛    

2. الف�صل امليكانيكي اأو الكهربائي؛   
3. اأي من عمليات التنظيف اأو الت�شليح اأو الرتميم اأو ال�شتبدال.    

3(  اإذا كانت املطالبة اأكرث من احل�شة املعقولة من القيمة الإجمالية اإذا كان الغر�ص املفقود اأو املت�رشر جزءاً من زوج اأو جمموعة   
متكاملة. 

تخفي�ص قيمة العملة اأو حدوث اأي نق�ص ب�شبب وقوع اأي خطاأ اأو �شهو خالل املعامالت النقدية.  )4  
5(  حالت فقد الأمتعة التي مل يتم اإبالغ ال�رشطة اأو �رشكة الطريان اأو ال�شحن البحري اأو وكالئهم بخ�شو�شها يف غ�شون 24 �شاعة   

من اكت�شاف الواقعة، واحل�شول على تقرير خطي بذلك. 



6(  اأي نفقات مت تكبدها وكان من املمكن ا�شرتدادها من اأي م�شادر اآخرى )مبا يف ذلك �رشكات الطريان، �شلطات ال�رشطة، وكالت   
ال�شفر/ منظم الرحلة، الفندق...الخ( وثائق تكافل تاأمني اأخرى.

7(  فقد الأمتعة من ال�شيارات غري املراقبة ما مل تكن موؤمنة يف �شندوق ال�شيارة اخللفي املغلق.    
8(  ك�رش املعدات الريا�شية اأثناء ال�شتخدام اأو فقد اأو تلف الدراجات الهوائية اأو املعدات امل�شتاأجرة.   

الق�سم 3 – امل�سوؤولية ال�سخ�سية 

تدفع ال�رشكة لل�شخ�ص املغطى ما يغطي جميع املبالغ التي يتحملها قانوناً ل�شداد قيمة الأ�رشار اأو التكاليف املتعلقة باأي حالة وفاة 
غري متعمدة اأو اإ�شابة ج�شدية و/اأو فقد اأو اإتالف املمتلكات املادية اململوكة للغري اإلى احلد املبني مبوجب هذا العقد ب�شبب اأي واقعة 

خالل الرحلة املغطاة. 

250.000 دولر يف جمموعها.امل�سوؤولية ال�سخ�سية

ال�رشوط 

اأ-  ي�شمل مبلغ التغطية جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها ال�شخ�ص املغطى بعد احل�شول على موافقة خطية م�شبقة من 
ال�رصكة. 

ب-  يتعني على ال�شخ�ص املغطى اأو ممثله اإخطار ال�رشكة على الفور باأي حادث مغطى مبوجب هذا الق�شم، ويزود ال�رشكة بجميع 
التفا�شيل واملعلومات ح�شب ما تطلبه ال�رشكة، ويحيل لل�رشكة على الفور اأي خطاب اأو اإخطار اأو ا�شتدعاء مبجرد ا�شتالم اأي منها، 

واإبالغ ال�رشكة على الفور مبجرد معرفة ال�شخ�ص املغطى اأو ممثله بتنفيذ اأي اإجراءات تقا�شي اأو حتقيقات حمتملة فيما يتعلق 
باحلادث املذكور.

ج-  ل يجوز لل�شخ�ص املغطى قبول اأي م�شوؤولية اأو تقدمي اأي عر�ص اأو وعد اأو دفع اأي مبالغ مالية دون احل�شول على موافقة خطية 
م�شبقة من ال�رشكة. ويحق لل�رشكة ح�شب تقديرها اأن تتولى ت�شوية اأي مطالبة ورفع دعوى ق�شائية على نفقتها اخلا�شة 

ول�شاحلها للمطالبة باأي تعوي�ص �شد اأي �شخ�ص مغطى اآخر. وعلى ال�شخ�ص املغطى تقدمي جميع املعلومات وامل�شاعدة املطلوبة. 
د-  يجوز لل�رشكة يف اأي وقت وح�شب تقديرها وحدها اأن تدفع لل�شخ�ص املغطى احلد الأق�شى للمزايا امل�شتحقة مبوجب هذا الق�شم 

فيما يخ�ص اأي مطالبة. وحينئٍذ تكون ال�رشكة معفاة من اأي تغطية م�شتقبلية مبوجب هذا الق�شم. 

ال�ستثناءات

الإ�شابات التي تلحق مبوظفي ال�شخ�ص املغطى.  اأ-  
ب-  امل�شوؤولية النا�شئة عن:

امتالك اأو ا�شتخدام املركبات التي جترها احليوانات اأو الطائرات اأو الزوارق البخارية )با�شتثناء قوارب التجديف اليدوية(.  -   
العقارات اململوكة لل�شخ�ص املغطى اأو التي تقع حتت و�شايته اأو �شيطرته اأو يف عهدته.   -   

اأي فعل متعمد اأو �شوء �شلوك.  -   
تنفيذ اأي اأعمال جتارية.  -   

م�شوؤولية اأي من اأفراد عائلة ال�شخ�ص املغطى اأو موظفيه.  ج-  
امل�شوؤولية التي يتحملها ال�شخ�ص املغطى بالرتا�شي والتفاق.  د-  

ال�ستثناءات العامة )املطبقة على جميع اأق�سام هذا الربنامج( 

ل متنح ال�رشكة اأي تغطية مبوجب هذا الربنامج فيما يتعلق مبا يلي: 
1.  حالت الوفاة اأو الإعاقة اأو اخل�شارة اأو ال�رشر اأو النفقات التي يتم حتملها ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ب�شبب اأو خالل اأو عقب اأي   
حرب اأو غزو اأو اعتداء اأو اأي ت�رشفات عدائية )�شواء مت اإعالن حالة احلرب اأم ل(، اأو حرب اأهلية اأو مترد اأو ثورة اأو اغت�شاب لل�شلطة اأو 

عمليات ع�شكرية اأو م�شادرة اأو تاأميم اأو حجز اأو اأي تدمري اأو اإتالف للممتلكات بوا�شطة اأو وفقاً لأوامر اأي حكومة اأو �شلطة عامة 
اأو حملية، واأي اأعمال تخريبية اأو اإرهابية؛

2.  حالت الوفاة اأو الإعاقة اأو حتمل اخل�شارة اأو تدمري اأو اإتالف املمتلكات مهما كانت اأو اأي خ�شارة اأو نفقات مهما كانت والتي تن�شاأ   
عن اأي مما �شبق اأو اأي خ�شارة لحقة تن�شاأ ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة ب�شبب اأو فيما يتعلق مبا يلي: 

اأ-  الإ�شعاعات الأيونية اأو التلوث بوا�شطة اأي ن�شاط اإ�شعاعي ناجت عن اأي وقود نووي اأو اأية نفايات نووية ناجتة من احرتاق الوقود   
النووي؛ اأو

ب-  اخل�شائ�ص امل�شعة اأو ال�شامة اأو املتفجرة اأو غريها من اخل�شائ�ص اخلطرة لأي مفاعل نووي قابل لالنفجار اأو اأي من مكوناته   
النووية.



3.  حالت الوفاة اأو الإعاقة، اأو حتمل اخل�شارة اأو النفقات النا�شئة عن موجات ال�شغط التي قد ت�شببها الطائرات وغريها من الآلت   
الطائرة التي تتحرك ب�رشعة ال�شوت اأو فوق �رشعة ال�شوت؛

4.  حالت الوفاة اأو الإعاقة، اأو حتمل النفقات التي تُعزى ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش لفريو�ص نق�ص املناعة الب�رشية )HIV( و/اأو   
المرا�ص املرتبطة به مبا يف ذلك مر�ص نق�ص املناعة املكت�شبة )الإيدز( و/اأو وامل�شتقات اأو التغيريات املتعلقة بذلك؛ 

5.  حالت الوفاة اأو الإعاقة، اأو حتمل اخل�شارة اأو النفقات النا�شئة ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش ب�شبب اإ�شابة ال�شخ�ص املغطى لنف�شه   
ب�شكل متعمد اأو النتحار اأو نتيجة لال�شطرابات النف�شية اأو التعر�ص املتعمد لالأخطار غري املعتادة )با�شتثناء حماولت اإنقاذ الغري(، 

اأو نتيجة لت�رشف اإجرامي من قبل ال�شخ�ص املغطى؛ 
حالت الوفاة اأو الإعاقة، اأو حتمل اخل�شارة اأو النفقات النا�شئة ب�شبب اأو فيما يتعلق مبا يلي:  .6  

اأ-   معاجلة اإدمان الكحول اأو �شوء ا�شتخدام الكحول اأو العقاقري اأو تناول العقاقري التي مل يتم و�شفها من قبل طبيب ممار�ص   
م�شجل، اأو تناول العقاقري املو�شوفة ملعاجلة احلالت الناجتة عن اإ�شاءة تناول العقاقري؛

القلق والكتئاب؛ ب-   
احلمل اأو الولدة اإذا كان موعد الولدة اأثناء الرحلة املغطاة اأو خالل 12 اأ�شبوع من نهاية الرحلة املغطاة؛ ج-   

م�شاركة ال�شخ�ص املغطى يف الطريان من اأي نوع اإل اإذا كان م�شافراً كراكب عادي؛  اأو  د-   
ركوب الدراجات البخارية هـ-   

كقائد اأو راكب باأي ماكينة تتجاوز �شعة حمركها 125 �شي �شي؛ 	•   
كقائد اإذا مل يكن لدى ال�شخ�ص املغطى رخ�شة قيادة �شارية، 	•   

حالت الوفاة اأو الإعاقة، اأو حتمل اخل�شارة اأو النفقات اأثناء قيام ال�شخ�ص املغطى باأي مما يلي:  .7  
اأ-  القيام باأي اأعمال خطرة فيما يتعلق باأي جتارة اأو عمل اأو مهنة اأو �شباق اأو مناف�شات �شباق ال�شيارات اأو الريا�شات املحرتفة اأو   
املنظمة اأو ت�شلق اجلبال )التي تتطلب ا�شتخدام احلبال والإر�شادات( اأو ريا�شة ا�شتك�شاف الكهوف اأو القفز من الطائرات اأو 

الريا�شات ال�شتوية اأو اأي �شكل من اأ�شكال الرحالت اجلوية با�شتثناء ال�شفر عرب �رشكة طريان ذات رحالت منتظمة خالل م�شار 
حمدد؛

التناف�ص اأو امل�شاركة يف اأي جتارب اأو �شباقات �رشعة اأو �شباقات زمنية اأو غريها من ال�شباقات من اأي نوع كانت؛ اأو ب-   
امل�شاركة يف احلمالت ال�شتك�شافية اأو كفرد من طاقم �شفينة ت�شافر من بلد اإلى اأخرى، ج-   

مبلغ التحمل املحدد يف اأق�شام التغطية على النحو املعمول به بالأق�شام ذات ال�شلة؛  .8  
النفقات املتحملة نتيجة مل�شاركة ال�شخ�ص املغطى يف خدمات حركية بالقوات امل�شلحة لأي بلد؛  .9  

النفقات املتحملة نتيجة القيام بالرحلة مبا يتعار�ص مع ن�شيحة طبيب ممار�ص موؤهل ب�شورة �شليمة؛  .10  
النفقات النا�شئة عن ال�شتخدام غري امل�رشوع )البطاقة( البطاقات؛  .11  

12.  حالت الوفاة اأو الإعاقة، اأو اخل�شارة اأو ال�رشر اأو حتمل النفقات ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة نتيجة ملحاولة ارتكاب اأي ت�رشفات غري   
م�رصوعة؛

التكاليف التي كانت �شتدفع حتى لو مل يقع احلدث الذي ت�شبب يف املطالبة؛  .13  
التكاليف املتحملة  فيما يخ�ص مدة اأي رحلة مغطاة تتجاوز مدة الت�شعني )90( يوماً املقررة مبوجب الربنامج؛  .14  

اخل�شائر الالحقة من اأي نوع كانت؛   .15  
16.  اأي تكاليف يتم حتملها اأثناء رفع دعاوى �شد اأي وكيل �شفريات اأو م�شغل رحالت اأو وكيل تكافل اأو تاأمني اأو ناقل، غري اأن هذا   

ال�شتثناء ل ينطبق اإل على التفاق مع وكيل �شفريات اأو م�شغل رحالت اأو وكيل تكافل اأو تاأمني اأو ناقل كجزء من الرحلة 
الأ�شلية، ولي�ص ناقل اآخر قام ال�شخ�ص املغطى باحلجز لديه مبا�رشة اأثناء الرحلة؛ اأو 

17. اأي مطالبات تن�شاأ عن اإفال�ص اأو ت�شفية اأي طرف؛   
18. اأي اعتداءات اإرهابية بيولوجية اأو كيماوية اأو نووية.  

لن يغطي الربنامج اأي مطالبات ن�شاأت نتيجة لالعتداءات الإرهابية مبا يف ذلك ا�شتخدام اأو اإطالق اأو التهديد با�شتخدام اأي اأ�شلحة نووية 
اأو عنا�رص كيماوية اأو بيولوجية.  

ولغر�ص هذا ال�شتثناء، يُق�شد بالعتداءات الإرهابية اأي حدث، مبا يف ذلك على �شبيل املثال ل احل�رش، ينطوي على ا�شتخدام القوة اأو 
العنف و/اأو التهديد با�شتخدامها من قبل ال�شخ�ص املغطى اأو جمموعة ال�شخ�ص املغطى، �شواء كان يعمل حل�شابه اأو حل�شاب اأي 

منظمة اأو حكومة تُعنى بتحقيق اأي اأغرا�ص �شيا�شية اأو دينية اأو اأيدلوجية اأو عرقية مبا يف ذلك التاأثري على اأي حكومة و/اأو ن�رش الهلع 
والذعر بني عامة النا�ص اأو بني قطاع معني من ال�شعب. 

اإذا احتجت ال�رشكة باأن رف�شها لأي مطالبة مغطاة مبوجب الربنامج اإمنا جاء نتيجة لهذا ال�شتثناء، يتعني على حامل البطاقة/ 
ال�شخ�ص املغطى حينئٍذ اأن يثبت عك�ص ذلك. 



ال�رشوط والأحكام العامة )مطبقة على جميع اق�سام هذا الربنامج( 

ا�ستحقاق املزايا   .1

يقت�رش دفع املزايا على النفقات امل�شموح بها، بعد احل�شول على املبالغ امل�شتحقة من اأي موؤ�ش�شة اأخرى )ك�رشكات الطريان، الفنادق...
الخ( اأو اأي مبالغ قابلة لال�شرتداد كتعوي�ص عن ال�رشر. ومبني م�شتويات املزايا امل�شتحقة يف نطاق التغطية مع العلم اأنها تخ�شع ل�رشوط 

واأحكام هذا الربنامج.

الحتيال  .2

يوؤدي اإخفاء املعلومات اأو الت�شليل املتعمد باأي من املعلومات املقدمة من قبل �شخ�ص مغطى، اإذا مل تكن معلومة لدى �شاحب وثيقة 
التاأمني، �شواء يف العر�ص الذي اأُبرم على اأ�شا�شه هذا الربنامج اأو فيما يتعلق باأي من الأمور الأخرى التي توؤثر على هذا الربنامج اأو فيما 

يخ�ص تقدمي اأي مطالبة مبوجبه، اإلى بطالن واإلغاء التغطية التاأمينية بالن�شبة لذلك ال�شخ�ص املغطى اأو بالن�شبة للمطالبة حمل 
النقا�ص. 

احللول   .3

اأ-  يتم التنازل ل�شالح ال�رشكة اإلى حد كامل تكلفة اخلدمات التي قدمتها عن حقوق واأ�شباب املالحقة الق�شائية من قبل ال�شخ�ص 
املغطى لأي طرف م�شوؤول عن الأفعال التي اأدت اإلى وقوع الإ�شابة اجل�شدية اأو املر�ص الذي قدمت ال�رشكة خدماتها بخ�شو�شه. 

ب-  يجوز لل�رشكة يف اأي وقت وعلى نفقتها اخلا�شة ودون الإخالل بهذا الربنامج اتخاذ اإجراءات با�شم ال�شخ�ص املغطى للح�شول على 
تعوي�ص اأو لتاأمني التعوي�ص من اأي طرف ثالث فيما يتعلق باأي خ�شارة اأو اإ�شابة بدنية اأدت اإلى توفري تغطية تاأمينية مبوجب هذا 

الربنامج.
ج-  يف حالة تغطية اخلدمات التي تقدمها ال�رشكة بوا�شطة اأي وثائق تكافل و/اأو تاأمني اأخرى، فاإن ال�رشكة حتل حمل ال�شخ�ص املفو�ص 

وتوؤول جميع حقوقه اإليها فيما يتعلق باملطالبة �شد ال�رشكة املذكورة.

التنازل عن احلقوق   .4

ل ي�شكل اإخفاق اأي طرف يف اأي وقت من الأوقات خالل مدة �رشيان هذا الربنامج يف اإنفاذ اأي حكم من اأحكام هذا الربنامج تنازلً عن ذلك 
احلق، كما ل مي�ص حق اأي طرف يف اإنفاذ ذلك احلق يف اأي وقت لحق. 

القيود   .5

ل يعد اإ�شدار اكرث من ق�شيمة بطاقة تثبت حتمل اأجرة ال�شفر كلياً اأو جزئياً من خالل ناقل مرخ�ص اإلزاماً لل�رشكة لدفع اأكرث من ميزة 
فيما يتعلق بالإ�شابة اجل�شدية التي يعاين منها ال�شخ�ص املغطى نتيجة لأي حادث، كما اأن ال�رشكة ل تعد حينئٍذ ملزمة بدفع اأكرث من 

املبلغ املحدد لأي من تلك املزايا. 
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يخ�شع هذا الربنامج ويُف�رش مبوجب القوانني املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا ل يتعار�ص مع مبادئ ال�رشيعة، ويف حال 
التعار�ص مع مبادئ ال�رشيعة تُرجح مبادئ ال�رشيعة على ما �شواها. كما يخ�شع هذا الربنامج لل�شلطة الق�شائية للمحاكم املخت�شة 

بدولة الإمارات العربية املتحدة.

7. الإ�سارات 

يتم و�شع العناوين يف هذا الربنامج لغر�ص الإ�شارة فقط ولن توؤثر على بناء اأو معنى الربنامج. 

الأحكام العامة )املطبقة على جميع اأق�سام هذا الربنامج(

يجب على ال�شخ�ص املغطى جميع اإجراءات العناية الواجبة ملنع اأي خ�شارة اأو �رشر اأو حادث اأو اإ�شابة بدنية اأو مر�ص.  .1
2.  يزود ال�شخ�ص املغطى ال�رشكة على نفقته اخلا�شة بتلك ال�شهادات واملعلومات والإثباتات التي تتطلبها ال�رشكة ب�شورة معقولة 
من حني لآخر وبال�شيغة التي تراها ال�رشكة. ويُ�شمح لل�رشكة اأن تقوم، على نفقتها اخلا�شة وبعد اإ�شدار اإخطار مبدة معقولة اإلى 

ال�شخ�ص املغطى، بالرتتيب لإجراء فح�ص طبي لل�شخ�ص املغطى من حني لآخر، اأو يف حالة الوفاة عقب اإ�شدار اإخطار مبدة معقولة 
اإلى ممثلي ال�شخ�ص املغطى لفح�ص اجلثة بعد الوفاة.

3.  يف حالة حتمل ال�رشكة لأي تكاليف و/اأو نفقات مبوجب الربنامج بالنيابة عن ال�شخ�ص املغطى، يلتزم ال�شخ�ص املغطى برد تلك 
التكاليف والنفقات اإلى ال�رشكة. 

4.  يعد اللتزام ب�رشوط واأحكام وقيود هذا الربنامج عند تنفيذ اأي من الأمور التي يتعني اإجراوؤها اأو اللتزام بها من قبل كل �شخ�ص 
مغطى/�شاحب وثيقة التاأمني وكذلك الإف�شاح عن املعلومات اجلوهرية �رشطاً م�شبقاً لتحمل ال�رشكة لأي التزام مبوجب هذا 

الربنامج. اإذا تغريت الظروف التي مت اإبرام عقد التكافل هذا يف ظلها تغرياً جوهرياً بدون احل�شول على موافقة خطية من ال�رشكة، 
ي�شبح الربنامج لغياً وباطالً فيما يتعلق بذلك ال�شخ�ص املغطى على وجه التحديد. 

5.  يجوز اإر�شال جميع الإخطارات مبوجب هذا الربنامج من خالل الربيد املمتاز اأو الفاك�ص اإلى اآخر عنوان اأو رقم فاك�ص معروف لل�رشكة. 
يعترب ا�شتالم اخلطابات املر�شلة عرب الربيد امل�شجل بعد مرور 72 �شاعة من وقت اإر�شالها.



6.  يف حالة وجود اكرث من وثيقة تاأمني لل�شخ�ص املغطى بنف�ص املزايا املغطاة مبوجب هذا امل�شتند، فاإن ال�شخ�ص املغطى يتمتع بن�شبة 
قابلة للتقييم من املطالبة مبوجب هذا الربنامج. ول ينطبق هذا على املطالبات الناجتة عن حادث �شخ�شي.

جميع الكلمات اخلا�شة بجن�ص معني، يجب اأن تف�رش على اأنها ت�شمل اجلن�ص الآخر اأي�شاً. 

اإجراء املطالبة 

عند حدوث اأي حدث ين�شاأ عنه اأي مطالبة مبوجب هذه الربنامج، يتم اإ�شدار اإخطار خطي بذلك احلدث من قبل ال�شخ�ص املغطى و/اأو 
ممثليه على الفور اإلى ال�رشكة يف غ�شون 30 يوماً من تاريخ اخل�صارة.

1(  يجب ملء منوذج املطالبة من قبل ال�شخ�ص املغطى و/اأو ممثليه وتقدميه اإلى ال�رشكة خالل 30 يوماً من تكبد امل�رشوفات، دون حتمل 
ال�رشكة لأي تكلفة، مرفقا مبا يثبت اأحقية ال�شخ�ص املغطى يف املطالبة مبا يحقق اقتناع ال�رشكة وح�شب ما تطلبه ال�رشكة 

ب�صورة معقولة. 
2(  يجب تقدمي اأ�شول جميع امل�شتندات ولي�شت �شوراً �شوئية منها للتحقق من �شحتها قبل ت�شوية املطالبة ب�شكل نهائي.

3(  يقدم ال�شخ�ص املغطى و/اأو ممثلوه امل�شتندات التالية:

مطالبات الوفاة

1. ن�شخة من �شهادة الوفاة
2. ن�شخة من تقرير ال�رشطة 

مطالبات العجز الكلي الدائم / برت الأطراف 

1. ن�شخة من �شهادة اإعاقة �شادرة بوا�شطة طبيب ممار�ص مرخ�ص
2. ن�شخة من تقرير ال�رشطة

3. ن�شخة من التقرير الطبي* مو�شحاً تفا�شيل العالج الذي تلقاه امل�شاب )اإن وجد(

مطالبات متاعب ال�سفر 

1.  ن�شخة من التاأكيد اخلطي ل�رشكة الطريان اأو النقل البحري اأو اأي من وكالئهم حمدداً اأ�شباب ومدة التاأخري يف حالة تاأخر ال�شفر اأو تاأخر 
الأمتعة. 

2. ن�شخة من التاأكيد اخلطي ل�رشكة النقل مبا يفيد اأن الأمتعة »ل ميكن تتبعها« اأو »مفقودة«.
3. ن�شخة من تقرير ال�رشطة اأو �رشكة الطريان اأو النقل البحري اأو وكالئهم يف حالة فقد الأمتعة. 

4. الفواتري الأ�شلية يف حالة مطالبات تاأخر الأمتعة اأو تاأخر ال�شفر. 

مطالبات امل�سوؤولية ال�سخ�سية 

1. اإخطار الدعوى املرفوعة �شد ال�شخ�ص املغطى بوا�شطة اأي طرف ثالث. 
2. ن�شخ من املرا�شالت املتبادلة بني ال�شخ�ص املغطى والطرف الثالث. 

امل�ستندات املطلوبة بالن�سبة جلميع اأنواع املطالبات 

1. ن�شخة من ق�شيمة الر�شوم املتحملة )رمز التوثيق اأو رقم املعاملة اإذا مت ا�شتخدام البطاقة لإمتام معامالت على الإنرتنت(.
2. ن�شخة من ك�شف احل�شاب مو�شحة املعاملة املتعلقة ب�رشاء تذكرة ال�شفر. 

3. ن�شخة من تذكرة الطريان و/اأو تذكرة ال�شفر ال�شادرة من قبل �رشكة النقل املرخ�شة.
4. ن�شخة من جواز ال�شفر مع �شفحة التاأ�شرية ال�شارية. 

5. اأي م�شتندات اأخرى قد تطلبها ال�رشكة.

ميكن اأن يُطلب تقدمي اأ�شول جميع امل�شتندات امل�شار اإليها اأعاله )فيما عدا تلك الأ�شول التي مت ت�شليمها لل�شلطات املعنية اأو اإلى 
�شاحب العمل( لأغرا�ص التحقق قبل ت�شوية املطالبة ب�شكل نهائي.

*  يتعني احل�شول على التقرير الطبي من قبل م�شوؤول وزارة ال�شحة اأو اأي طبيب ممار�ص وم�شجل ب�شكل �شليم قانوناً.


