برنامج تكافل حوادث ال�سفر – بطاقات اخل�صم
ي�رسنا �أن نرحب بال�سادة حاملي بطاقات اخل�صم املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة و ال�صادرة عن راك بنك  -دائرة اخلدمات امل�رصفية ،وان نقدم
مبزايا برنامج تكافل حوادث ال�سفر املقدم من ال�رشكة .نرجو قراءة تفا�صيل التغطية الت�أمينية بالكامل حتى تت�ضح �أمامكم جميع
الأمور املتعلقة بنطاق و�رشوط الت�أمني املقدم من خالل هذا الربنامج.

مالحظات هامة:

• يبد�أ الربنامج تلقائيا ً من تاريخ البدء.
• هذا الربنامج جماينً.
• يتوافر هذا الربنامج لبطاقات اخل�صم ال�صادرة بوا�سطة راك بنك فقط وال ت�شمل بطاقات الودائع.
• يجب �أن يكون حامل البطاقة قد �سدد  %50على الأقل من تكلفة التذكرة با�ستخدام بطاقة اخل�صم ال�صادرة بوا�سطة راك
بنك؛
• تتم تغطية حامل البطاقة يف �أي مكان يف العامل ،ويت�ضمن ذلك �أي رحلة �سفر خارج البلد حمل الإقامة حلامل البطاقة خالل
فرتة �رسيان التغطية الت�أمينية.
• يخ�ضع هذا الربنامج لل�سلطة الق�ضائية ملحاكم دولة الإمارات العربية املتحدة املخت�صة وللقوانني املعمول بها داخل دولة
الإمارات العربية املتحدة.
• يحتفظ كل من راك بنك ونور تكافل ،بحقها يف تغيري �رشوط و�أحكام الربنامج/املزايا و�/أو رف�ضه �أو قطعه �أو �إلغائه كليا ً �أو جزئيا ً
يف �أي وقت دون احلاجة لإبداء �أ�سباب لذلك.
• تقت�رص املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا الربنامج على الن�سبة املئوية من تكلفة الرحلة فيما يخ�ص الرحلة املغطاة التي مت دفع
�أجرتها با�ستخدام بطاقة خ�صم حامل البطاقة.
• تنتهي تغطية حامل البطاقة من تاريخ انتهاء �أهليته للم�شاركة ح�سب تقدير راك بنك وحده؛
• تدفع ال�رشكة �أي مطالبات م�ستحقة مبوجب هذا الربنامج �إلى حامل البطاقة مبا�رشة �أو وفقا ً ملا هو مطبق.
• ال يعترب راك بنك يف �أي وقت من الأوقات وكيال ً لنور تكافل ويتم التفاو�ض مبا�رشة بخ�صو�ص �أي مطالبات �أو اعرتا�ضات على �أي
تغطية ت�أمينية مبا�رشة مع نور تكافل
• يوافق حامل البطاقة ويفو�ض راك بنك للإف�صاح عن املعلومات املالية وغري املالية املتعلقة بح�سابات بطاقاته لدى راك بنك لنور
تكافل مبا يتوافق مع �رشوط و�أحكام الربنامج .ويوافق حامل البطاقة ويقر على �أنه لن يطالب راك بنك ب�أي خ�سارة �أو �رضر �أو
�إ�صابة يتكبدها نتيجة لذلك الإف�صاح �أو الإبالغ عن معلوماته على النحو املذكور �أعاله لنور تكافل

تعريفات:

لأغرا�ض هذا الربنامج ،يتم ا�ستعمال التعريفات التالية ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
حادث:

يعني �أي حدث ينطوي على عنف مفاجئ �أو غري متوقع قد يقع على ال�شخ�ص املغطى �أثناء الرحلة،
فيما عدا الإ�صابات الذاتية املتعمدة.

الأمتعة:

تعني جميع الأغرا�ض ال�شخ�صية اململوكة لل�شخ�ص املغطى (ا�شخا�ص مغطيني) �أو التي تقع حتت
م�س�ؤوليته وي�صطحبها معه يف رحلة مغطاة �أو يح�صل عليها �أثناء الرحلة املغطاة.

الإ�صابة اجل�سدية

يعني الإ�صابة نتيجة التعر�ض حلادث ما �أثناء الرحلة والتي تت�سبب يف وفاة ال�شخ�ص املغطى �أو �إ�صابته
ب�إعاقة تامة ودائمة �أو يف برت �أي من �أطرافه خالل اثني ع�رش �شهرا ً من تاريخ وقوع احلادث.

املزايا:

تعني املزايا امل�ستحقة مبوجب التغطية الت�أمينية املقدمة وفقا ً لهذا الربنامج .

امل�ستفيد:

يعني ال�شخ�ص امل�ستحق للمزايا وفقا ً لهذا الربنامج.

ال�رشكة � /رشكة التكافل:

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

البطاقة (البطاقات):

تعني بطاقات اخل�صم التي ي�صدرها �صاحب وثيقة الت�أمني وتنطبق عليها املزايا امل�ستحقة مبوجب
هذا الربنامج.

حامل البطاقة:

يعني �أي �شخ�ص ال يتجاوز عمره  70عاما ً وميتلك بطاقة (بطاقات) وي�سافر خارج البلد الذي به حمل
الإقامة املعتاد �رشيطة �أن يكون قد دفع  50%على الأقل من قيمة تذكرة ال�سفر با�ستخدام بطاقته/
بطاقتها.

الأمتعة امل�سجلة:

تعني �أمتعة ال�شخ�ص املغطى فيما يخ�ص الرحلة املغطاة والتي تكون يف عهدة وحتت �إ�رشاف ورعاية
�رشكة الطريان/وكيل ال�شحن لأغرا�ض النقل والتي ال تكون حتت الإ�رشاف املبا�رش لل�شخ�ص املغطى
املعني.

تاريخ البدء:

يعني تاريخ ت�سجيل ال�شخ�ص املغطى بالربنامج من قبل �صاحب وثيقة الت�أمني� .أو تاريخ بداية هذا
الربنامج� ،أيهما يتم الح ًقاً ،و يتم ادارج ال�شخ�ص املغطى يف هذا العقد تلقائيا ً عقب �إ�صدار البطاقة.

الرحلة املغطاة:

تعني �أول  90يوم من �أي رحلة خارج البلد حمل الذي به الإقامة املعتاد لل�شخ�ص املغطى خالل مدة
�رسيان الربنامج �رشيطة �أن يكون قد مت دفع  50%على الأقل من قيمة تذاكر ال�سفر با�ستخدام بطاقة
حامل البطاقة .ويُعترب بدء الرحلة مبغادرة ال�شخ�ص املغطى من بيته وتنتهي بعودته �إليه مرة �أخرى.

التغطية

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

مبلغ التغطية:

يعني احلد الأق�صى للمزايا و�/أو احلد املذكور يف هذا الربنامج فيما يتعلق باملزايا املغطاة مبوجبه.

ال�شخ�ص املغطى:

يعني �أي حامل البطاقة و�أقرابه� /أقاربها من الدرجة الأولى �أو من يعول خالل رحلة مغطاة تنطبق
عليها املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا الربنامج.

الوفاة:

تعني الوفاة نتيجة لأي �إ�صابة ج�سدية بخالف تلك احلاالت امل�ستثناة على وجه التحديد مبوجب الربنامج.

مزايا بطاقة اخل�صم:

تعني مزايا بطاقة اخل�صم ل�صاحب وثيقة الت�أمني الذي مت حتديدها لتنطبق عليها املزايا امل�ستحقة
مبوجب هذا الربنامج مبا يف ذلك بطاقات اخل�صم ال�صادرة للح�سابات ال�شخ�صية (احل�سابات الفردية و�/أو
امل�شرتكة) واحل�سابات التجارية وح�سابات ال�رشكات با�ستثناء بطاقات الودائع.

برت الأطراف:

تعني فقد دائم لأحد الأطراف مبا يف ذلك عدم القدرة على ا�ستعمال ذلك الطرف� ،أو فقد �إحدى العينني
�أو كالهما مبا يف ذلك فقد القدرة على الإب�صار بوا�سطة تلك العينني �أو كلتي العينني ب�شكل تام ودائم
نتيجة للتعر�ض حلادث ،على �أن حتدث تلك الإ�صابة خالل اثني ع�رش �شهرا ً من تاريخ احلادث.

احل�ساب امل�ستويف لل�رشوط:

يعني البطاقة (البطاقات) ال�صادرة بوا�سطة �صاحب وثيقة الت�أمني ويطبق عليها املزايا امل�ستحقة
مبوجب هذا الربنامج .

الأقارب من الدرجة الأوىل/
العوائل:

يعني زوج �أو زوجة حامل البطاقة والأطفال حتى �سن � 18سنة �أو � 23سنة �إن كانوا يتلقون تعليما ً
كامال ً ويعتمدون على الوالدين لتقدمي الدعم الالزم لهم .وت�شمل كلمة «الأطفال» الأبناء الطبيعيني
و�أبناء �أحد الزوجني والأبناء بالتبني وفقا ً للقانون.

الناقل املرخ�ص:

يعني �أي من و�سائل النقل العامة مبا فيها:

البلد حمل الإقامة املعتاد:

يعني البلد الذي يقع به العنوان الدائم لل�شخ�ص املغطى �أو ميلك ال�شخ�ص املغطى ت�أ�شرية �إقامة به
كما يت�ضح من جواز �سفره.

العجز الكلي الدائم:

تعني �أي �إعاقة نتجت عن فقد ع�ضو �أو عني متنع ال�شخ�ص املغطى من ك�سب لقمة عي�شه ملدة اثني
ع�رش �شهرا ً على الأقل ،و�سوف تعوق ال�شخ�ص املغطى بالنظر �إلى كافة االحتماالت وب�شكل كامل من
امل�شاركة يف �أي عمل ليك�سب لقمة عي�شه مهما كان ذلك العمل وذلك طوال بقية حياته.

�صاحب وثيقة الت�أمني /
امل�شارك:

يعني بنك ر�أ�س اخليمة الوطني (�رشكة م�ساهمة عامة)� ،ص.ب  ،5300ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية
املتحدة.

الربنامج:

يعني هذا الربنامج املحرر وفقا ً ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية وخا�صة مبادئ التكافل ،مبا يف ذلك �أي �رشوط
�أو �أحكام �أو ا�ستثناءات الحقة ومناذج طلبات (يف حال وجودها).

الطائرات وال�سفن والقطارات واحلافالت املرخ�صة من قبل ال�سلطات احلكومية املخت�صة لنقل الركاب
خالل م�سار م�سموح به وعرب موانئ �أو مباين �أو حمطات للو�صول واملغادرة.

حيثما ي�سمح ال�سياق يف هذه الوثيقة ،ف�إن الكلمات التي ت�شري جلن�س حمدد تت�ضمن اجلن�س الآخر ،والكلمات التي ت�شري للمفرد تت�ضمن
اجلمع والعك�س

نطاق التغطية

الق�سم  – 1مزايا الت�أمني �ضد احلوادث ال�شخ�صية

تدفع ال�رشكة مبلغ التغطية لهذا الق�سم املحددة مبوجب هذه الوثيقة �إذا تعر�ض ال�شخ�ص املغطى �أثناء رحلة مغطاة لإ�صابات ج�سدية
�أثناء �سفره على منت �أي ناقلة مرخ�صة �أو ركوبه �أو نزوله منها �أو نتيجة ال�صطدامه ب�أي ناقلة جوية �أو برية �أو بحرية �أثناء �سفره ومل
يكن هناك ثمة �أي �سبب �آخر حلدوث تلك الإ�صابة وذلك خالل � 12شهرا ً تقومييا ً من تاريخ احلادث� ،أو تعر�ض ال�شخ�ص املغطى لال�صطدام
مما �أدى �إلى:
 .1وفاته؛ �أو

 .2برت �أي ع�ضو من �أع�ضائه؛ �أو
� .3إ�صابته بعجز كلي دائم.
مبلغ التغطية
الوفاة �أو العجز الكامل �أو برت االطراف

 150.000دوالر �أمريكي

الوفاة �أو العجز الكامل �أو برت االطراف للق�رص حتت � 18سنة

 5.000دوالر �أمريكي

برت �أحد الأطراف

 150.000دوالر �أمريكي

فقد الب�رص ب�إحدى العينني ب�شكل تام ودائم

 150.000دوالر �أمريكي

برت �أكرث من طرف

 150.000دوالر �أمريكي

فقد الب�رص بكلتا العينني ب�شكل تام ودائم

 150.000دوالر �أمريكي

برت �أحد الأطراف مع فقد الب�رص ب�إحدى العينني ب�شكل تام ودائم

 150.000دوالر �أمريكي

�إعاقة تامة ودائمة

 150.000دوالر �أمريكي

اال�ستثناءات املطبقة على الق�سم 1

لن يتم دفع املزايا امل�ستحقة مبوجب هذا الربنامج بالن�سبة لأي �شخ�ص مغطى فيما يتعلق ب�أي من البنود من � 1إلى  3التي تن�ش�أ عن �أي
حادث.

الق�سم  – 2متاعب ال�سفر

 2.1التنازل عن الت�أخر عن ال�سفر

تلتزم ال�رشكة بتعوي�ض ال�شخ�ص املغطى عن امل�صاريف املعقولة التي تكبدها وفقا ً ملبلغ التغطية املحدد �أدناه يف حال ت�أخر اقالع الناقل
امل�شرتك املرخ�ص ب�سبب ناجت عن عمل �صناعي� ،أو عن الظروف اجلوية ال�سيئة� ،أو عطل ميكانيكي� ،أو ب�سبب ت�شوي�ش الطائرات �أو ال�سفن
�أو هبوط الطائرة نتيجة لعطل يف الهيكل او عطل ميكانيكي
يف حالة رغبة ال�شخ�ص املغطى يف �إلغاء كامل الرحلة بعد �ساعات الت�أخري وفقا ً ملا هو وارد �أدناه فيما يتعلق با�سرتداد التكاليف �أو �أي
ر�سوم مفرو�ضة وغري قابلة لاللغاء من قبل مزود خدمة ال�سفر �أو االقامة ،ف�إن ر�سوم االلغاء الفعلية الواردة مبوجب هذا امل�ستند يتم
دفعها من قبل ال�رشكة

مبلغ التغطية
الت�أخر عن ال�سفر

 25دوالر عن كل �ساعة ت�أخري ،لغاية  250دوالر لكل �شخ�ص مغطى لكل واقعة تتجاوز مدة الت�أخري فيها
� 6ساعات

ال�رشوط

�أ	-للمطالبة مبوجب هذا الق�سم ،ف�إن مدة الت�أخري حت�سب من وقت املغادرة املقرر للناقلة املرخ�صة والتي حجز فيها ال�شخ�ص املغطى
لل�سفر ،كما هو مو�ضح يف ت�أكيد احلجز.

ب	-ينبغي �أن يكون ال�شخ�ص املغطى قد قام بت�سجيل الدخول وفقا خلط �سري الرحلة املحدد له من قبل وكيل ال�سفر �أو �رشكة النقل
املرخ�صة ،و�أن يكون قد ح�صل على ت�أكيد خطي من �رشكات النقل �أو وكالءهم يو�ضح التاريخ الفعلي و وقت املغادرة و�سبب الت�أخري
وذلك قبل االخذ بعني االعبتار املطالبة مبوجب هذا الق�سم من الربنامج.

ا�ستثناءات

�أ	-النفقات التي مت تكبدها وكان من املمكن ا�سرتدادها من �أي م�صادر �أخرى (خطوط الطريان� ،سلطات ال�رشطة ،وكاالت ال�سفر/
منظم الرحلة ،الفندق...الخ) مبا يف ذلك وثائق تكافل ت�أمني الأخرى.
ب -لن يتم قبول �أي مطالبة �إذا كانت مدة الت�أخري �أقل من � 6ساعات.

 2.2ت�أخر الأمتعة

يف حالة فقدان ال�شخ�ص املغطى المتعته امل�سجلة خالل �أي رحلة مغطاة ملدة تزيد عن عدد ال�ساعات املحددة مبوجب هذا امل�ستند ،ف�إن
على ال�رشكة وذلك وفقا ً ملبلغ التغطية املحدد هنا �أن تدفع لل�شخ�ص املغطى عن ت�أخري حقائبه مبلغا ً ل�رشاء احلاجات ال�رضورية واملواد
املعقولة فورا ً وفقا ً ملا هو مطلوب من قبل ال�شخ�ص املغطى.

مبلغ التغطية
ت�أخر الأمتعة

 50دوالر عن كل �ساعة ت�أخري ،لغاية  600دوالر لكل �شخ�ص مغطى لكل واقعة تتجاوز مدة الت�أخري فيها
� 6ساعات

ال�رشوط

يجب على ال�شخ�ص املغطى اخطار الناقل على الفور عن الأمتعة املفقودة واحل�صول على ت�أكيد خطي من �رشكة الناقل املرخ�ص �أو �أي
من وكالئه يو�ضح �سبب الت�أخري وعدد ال�ساعات التي ق�ضاها دون امتعته.

ا�ستثناءات

املطالبات غري املدعمة بوا�سطة تقرير من قبل الناقل املرخ�ص فيما يخ�ص عدم انتظام موعد الرحلة.

�أ-

ب	-النفقات التي مت تكبدها وكان من املمكن ا�سرتدادها من �أي م�صدر �آخر (والتي تت�ضمن �رشكات الطريان� ،سلطات ال�رشطة ،وكاالت
ال�سفر /منظم الرحلة ،الفنادق...الخ) مبا يف ذلك وثائق التكافل الت�أمني.
ج	-لن يتم قبول �أي مطالبة �إذا كانت مدة الت�أخري �أقل من � 6ساعات.

د	-النفقات املتكبدة نتيجة لت�أخر االمتعة �أو احتجازها او م�صادرتها من قبل اجلمارك وغريها من ال�سلطات املحلية الآخرى/هيئة.

 2.3فقد الأمتعة

يف حالة فقد ال�شخ�ص املغطى للأمتعة امل�سجلة �أو تلفها �أثناء الرحلة املغطاة ،تدفع ال�رشكة لل�شخ�ص املغطى فيما يخ�ص ذلك الفقد
�أو التلف لغاية مبلغ التغطية املحدد مبوجب هذا العقد.
فقد الأمتعة

 600دوالر لكل �شخ�ص مغطى عن كل واقعة.

ال�رشوط

يقوم ال�شخ�ص املغطى على الفور ب�إبالغ الناقل املرخ�ص بخ�صو�ص الأمتعة املفقودة امل�سجلة ويح�صل على ت�أكيد خطي من قبل الناقل
املرخ�ص ب�أن الأمتعة امل�سجلة «ال ميكن تتبعها» �أو «مفقودة».

ا�ستثناءات

ال تتحمل ال�رشكة �أي م�س�ؤولية يف احلاالت التالية:

 )1املطالبات اخلا�صة مبلحقات القوارب �أو املركبات.

 )2فقد الأغرا�ض �أو ت�رضرها نتيجة ملا يلي:

		

 .1العث والهوام والبلى الطبيعي والظروف اجلوية �أو املناخية �أو التدهور التدريجي؛

		

� .3أي من عمليات التنظيف �أو الت�صليح �أو الرتميم �أو اال�ستبدال.

		

 .2الف�شل امليكانيكي �أو الكهربائي؛

�	)3إذا كانت املطالبة �أكرث من احل�صة املعقولة من القيمة الإجمالية �إذا كان الغر�ض املفقود �أو املت�رضر جزءا ً من زوج �أو جمموعة
متكاملة.
 )4تخفي�ض قيمة العملة �أو حدوث �أي نق�ص ب�سبب وقوع �أي خط�أ �أو �سهو خالل املعامالت النقدية.

	)5حاالت فقد الأمتعة التي مل يتم �إبالغ ال�رشطة �أو �رشكة الطريان �أو ال�شحن البحري �أو وكالئهم بخ�صو�صها يف غ�ضون � 24ساعة
من اكت�شاف الواقعة ،واحل�صول على تقرير خطي بذلك.

�	)6أي نفقات مت تكبدها وكان من املمكن ا�سرتدادها من �أي م�صادر �آخرى (مبا يف ذلك �رشكات الطريان� ،سلطات ال�رشطة ،وكاالت
ال�سفر /منظم الرحلة ،الفندق...الخ) وثائق تكافل ت�أمني �أخرى.
	)7فقد الأمتعة من ال�سيارات غري املراقبة ما مل تكن م�ؤمنة يف �صندوق ال�سيارة اخللفي املغلق.

	)8ك�رس املعدات الريا�ضية �أثناء اال�ستخدام �أو فقد �أو تلف الدراجات الهوائية �أو املعدات امل�ست�أجرة.

الق�سم  – 3امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

تدفع ال�رشكة لل�شخ�ص املغطى ما يغطي جميع املبالغ التي يتحملها قانونا ً ل�سداد قيمة الأ�رضار �أو التكاليف املتعلقة ب�أي حالة وفاة
غري متعمدة �أو �إ�صابة ج�سدية و�/أو فقد �أو �إتالف املمتلكات املادية اململوكة للغري �إلى احلد املبني مبوجب هذا العقد ب�سبب �أي واقعة
خالل الرحلة املغطاة.
امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

 250.000دوالر يف جمموعها.

ال�رشوط

�أ	-ي�شمل مبلغ التغطية جميع التكاليف والنفقات التي يتكبدها ال�شخ�ص املغطى بعد احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من
ال�رشكة.

ب	-يتعني على ال�شخ�ص املغطى �أو ممثله �إخطار ال�رشكة على الفور ب�أي حادث مغطى مبوجب هذا الق�سم ،ويزود ال�رشكة بجميع
التفا�صيل واملعلومات ح�سب ما تطلبه ال�رشكة ،ويحيل لل�رشكة على الفور �أي خطاب �أو �إخطار �أو ا�ستدعاء مبجرد ا�ستالم �أي منها،
و�إبالغ ال�رشكة على الفور مبجرد معرفة ال�شخ�ص املغطى �أو ممثله بتنفيذ �أي �إجراءات تقا�ضي �أو حتقيقات حمتملة فيما يتعلق
باحلادث املذكور.

ج	-ال يجوز لل�شخ�ص املغطى قبول �أي م�س�ؤولية �أو تقدمي �أي عر�ض �أو وعد �أو دفع �أي مبالغ مالية دون احل�صول على موافقة خطية
م�سبقة من ال�رشكة .ويحق لل�رشكة ح�سب تقديرها �أن تتولى ت�سوية �أي مطالبة ورفع دعوى ق�ضائية على نفقتها اخلا�صة
ول�صاحلها للمطالبة ب�أي تعوي�ض �ضد �أي �شخ�ص مغطى �آخر .وعلى ال�شخ�ص املغطى تقدمي جميع املعلومات وامل�ساعدة املطلوبة.

د	-يجوز لل�رشكة يف �أي وقت وح�سب تقديرها وحدها �أن تدفع لل�شخ�ص املغطى احلد الأق�صى للمزايا امل�ستحقة مبوجب هذا الق�سم
فيما يخ�ص �أي مطالبة .وحينئ ٍذ تكون ال�رشكة معفاة من �أي تغطية م�ستقبلية مبوجب هذا الق�سم.

اال�ستثناءات

الإ�صابات التي تلحق مبوظفي ال�شخ�ص املغطى.

�أ-

ب	-امل�س�ؤولية النا�شئة عن:

		

 -امتالك �أو ا�ستخدام املركبات التي جترها احليوانات �أو الطائرات �أو الزوارق البخارية (با�ستثناء قوارب التجديف اليدوية).

		

�	-أي فعل متعمد �أو �سوء �سلوك.

		

		

ج-
د-

 -العقارات اململوكة لل�شخ�ص املغطى �أو التي تقع حتت و�صايته �أو �سيطرته �أو يف عهدته.

 -تنفيذ �أي �أعمال جتارية.

م�س�ؤولية �أي من �أفراد عائلة ال�شخ�ص املغطى �أو موظفيه.

امل�س�ؤولية التي يتحملها ال�شخ�ص املغطى بالرتا�ضي واالتفاق.

اال�ستثناءات العامة (املطبقة على جميع �أق�سام هذا الربنامج)

ال متنح ال�رشكة �أي تغطية مبوجب هذا الربنامج فيما يتعلق مبا يلي:

	.1حاالت الوفاة �أو الإعاقة �أو اخل�سارة �أو ال�رضر �أو النفقات التي يتم حتملها ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ب�سبب �أو خالل �أو عقب �أي
حرب �أو غزو �أو اعتداء �أو �أي ت�رصفات عدائية (�سواء مت �إعالن حالة احلرب �أم ال)� ،أو حرب �أهلية �أو مترد �أو ثورة �أو اغت�صاب لل�سلطة �أو
عمليات ع�سكرية �أو م�صادرة �أو ت�أميم �أو حجز �أو �أي تدمري �أو �إتالف للممتلكات بوا�سطة �أو وفقا ً لأوامر �أي حكومة �أو �سلطة عامة
�أو حملية ،و�أي �أعمال تخريبية �أو �إرهابية؛

	.2حاالت الوفاة �أو الإعاقة �أو حتمل اخل�سارة �أو تدمري �أو �إتالف املمتلكات مهما كانت �أو �أي خ�سارة �أو نفقات مهما كانت والتي تن�ش�أ
عن �أي مما �سبق �أو �أي خ�سارة الحقة تن�ش�أ ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ب�سبب �أو فيما يتعلق مبا يلي:

	�أ	-الإ�شعاعات الأيونية �أو التلوث بوا�سطة �أي ن�شاط �إ�شعاعي ناجت عن �أي وقود نووي �أو �أية نفايات نووية ناجتة من احرتاق الوقود
النووي؛ �أو
ب-اخل�صائ�ص امل�شعة �أو ال�سامة �أو املتفجرة �أو غريها من اخل�صائ�ص اخلطرة لأي مفاعل نووي قابل لالنفجار �أو �أي من مكوناته
النووية.

	.3حاالت الوفاة �أو الإعاقة� ،أو حتمل اخل�سارة �أو النفقات النا�شئة عن موجات ال�ضغط التي قد ت�سببها الطائرات وغريها من الآالت
الطائرة التي تتحرك ب�رسعة ال�صوت �أو فوق �رسعة ال�صوت؛
	.4حاالت الوفاة �أو الإعاقة� ،أو حتمل النفقات التي تُعزى ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش لفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية ( )HIVو�/أو
االمرا�ض املرتبطة به مبا يف ذلك مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة (الإيدز) و�/أو وامل�شتقات �أو التغيريات املتعلقة بذلك؛

	.5حاالت الوفاة �أو الإعاقة� ،أو حتمل اخل�سارة �أو النفقات النا�شئة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ب�سبب �إ�صابة ال�شخ�ص املغطى لنف�سه
ب�شكل متعمد �أو االنتحار �أو نتيجة لال�ضطرابات النف�سية �أو التعر�ض املتعمد للأخطار غري املعتادة (با�ستثناء حماوالت �إنقاذ الغري)،
�أو نتيجة لت�رصف �إجرامي من قبل ال�شخ�ص املغطى؛
 .6حاالت الوفاة �أو الإعاقة� ،أو حتمل اخل�سارة �أو النفقات النا�شئة ب�سبب �أو فيما يتعلق مبا يلي:

	�أ	-معاجلة �إدمان الكحول �أو �سوء ا�ستخدام الكحول �أو العقاقري �أو تناول العقاقري التي مل يتم و�صفها من قبل طبيب ممار�س
م�سجل� ،أو تناول العقاقري املو�صوفة ملعاجلة احلاالت الناجتة عن �إ�ساءة تناول العقاقري؛
ب -القلق واالكتئاب؛

ج -احلمل �أو الوالدة �إذا كان موعد الوالدة �أثناء الرحلة املغطاة �أو خالل � 12أ�سبوع من نهاية الرحلة املغطاة؛

د -م�شاركة ال�شخ�ص املغطى يف الطريان من �أي نوع �إال �إذا كان م�سافرا ً كراكب عادي؛ �أو
		

هـ -ركوب الدراجات البخارية

		

• كقائد �أو راكب ب�أي ماكينة تتجاوز �سعة حمركها � 125سي �سي؛
• كقائد �إذا مل يكن لدى ال�شخ�ص املغطى رخ�صة قيادة �سارية،

 .7حاالت الوفاة �أو الإعاقة� ،أو حتمل اخل�سارة �أو النفقات �أثناء قيام ال�شخ�ص املغطى ب�أي مما يلي:

	�أ	-القيام ب�أي �أعمال خطرة فيما يتعلق ب�أي جتارة �أو عمل �أو مهنة �أو �سباق �أو مناف�سات �سباق ال�سيارات �أو الريا�ضات املحرتفة �أو
املنظمة �أو ت�سلق اجلبال (التي تتطلب ا�ستخدام احلبال والإر�شادات) �أو ريا�ضة ا�ستك�شاف الكهوف �أو القفز من الطائرات �أو
الريا�ضات ال�شتوية �أو �أي �شكل من �أ�شكال الرحالت اجلوية با�ستثناء ال�سفر عرب �رشكة طريان ذات رحالت منتظمة خالل م�سار
حمدد؛
ب -التناف�س �أو امل�شاركة يف �أي جتارب �أو �سباقات �رسعة �أو �سباقات زمنية �أو غريها من ال�سباقات من �أي نوع كانت؛ �أو

.8
.9

ج -امل�شاركة يف احلمالت اال�ستك�شافية �أو كفرد من طاقم �سفينة ت�سافر من بلد �إلى �أخرى،
مبلغ التحمل املحدد يف �أق�سام التغطية على النحو املعمول به بالأق�سام ذات ال�صلة؛

النفقات املتحملة نتيجة مل�شاركة ال�شخ�ص املغطى يف خدمات حركية بالقوات امل�سلحة لأي بلد؛

 .10النفقات املتحملة نتيجة القيام بالرحلة مبا يتعار�ض مع ن�صيحة طبيب ممار�س م�ؤهل ب�صورة �سليمة؛
 .11النفقات النا�شئة عن اال�ستخدام غري امل�رشوع (البطاقة) البطاقات؛

	.12حاالت الوفاة �أو الإعاقة� ،أو اخل�سارة �أو ال�رضر �أو حتمل النفقات ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة نتيجة ملحاولة ارتكاب �أي ت�رصفات غري
م�رشوعة؛

 .13التكاليف التي كانت �ستدفع حتى لو مل يقع احلدث الذي ت�سبب يف املطالبة؛

 .14التكاليف املتحملة فيما يخ�ص مدة �أي رحلة مغطاة تتجاوز مدة الت�سعني ( )90يوما ً املقررة مبوجب الربنامج؛
 .15اخل�سائر الالحقة من �أي نوع كانت؛

�	.16أي تكاليف يتم حتملها �أثناء رفع دعاوى �ضد �أي وكيل �سفريات �أو م�شغل رحالت �أو وكيل تكافل �أو ت�أمني �أو ناقل ،غري �أن هذا
اال�ستثناء ال ينطبق �إال على االتفاق مع وكيل �سفريات �أو م�شغل رحالت �أو وكيل تكافل �أو ت�أمني �أو ناقل كجزء من الرحلة
الأ�صلية ،ولي�س ناقل �آخر قام ال�شخ�ص املغطى باحلجز لديه مبا�رشة �أثناء الرحلة؛ �أو

� .17أي مطالبات تن�ش�أ عن �إفال�س �أو ت�صفية �أي طرف؛

� .18أي اعتداءات �إرهابية بيولوجية �أو كيماوية �أو نووية.

لن يغطي الربنامج �أي مطالبات ن�ش�أت نتيجة لالعتداءات الإرهابية مبا يف ذلك ا�ستخدام �أو �إطالق �أو التهديد با�ستخدام �أي �أ�سلحة نووية
�أو عنا�رص كيماوية �أو بيولوجية.

ولغر�ض هذا اال�ستثناء ،يُق�صد باالعتداءات الإرهابية �أي حدث ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ،ينطوي على ا�ستخدام القوة �أو
العنف و�/أو التهديد با�ستخدامها من قبل ال�شخ�ص املغطى �أو جمموعة ال�شخ�ص املغطى� ،سواء كان يعمل حل�سابه �أو حل�ساب �أي
منظمة �أو حكومة تُعنى بتحقيق �أي �أغرا�ض �سيا�سية �أو دينية �أو �أيدلوجية �أو عرقية مبا يف ذلك الت�أثري على �أي حكومة و�/أو ن�رش الهلع
والذعر بني عامة النا�س �أو بني قطاع معني من ال�شعب.

�إذا احتجت ال�رشكة ب�أن رف�ضها لأي مطالبة مغطاة مبوجب الربنامج �إمنا جاء نتيجة لهذا اال�ستثناء ،يتعني على حامل البطاقة/
ال�شخ�ص املغطى حينئ ٍذ �أن يثبت عك�س ذلك.

ال�رشوط والأحكام العامة (مطبقة على جميع اق�سام هذا الربنامج)
.1

ا�ستحقاق املزايا

.2

االحتيال

.3

احللول

يقت�رص دفع املزايا على النفقات امل�سموح بها ،بعد احل�صول على املبالغ امل�ستحقة من �أي م�ؤ�س�سة �أخرى (ك�رشكات الطريان ،الفنادق...
الخ) �أو �أي مبالغ قابلة لال�سرتداد كتعوي�ض عن ال�رضر .ومبني م�ستويات املزايا امل�ستحقة يف نطاق التغطية مع العلم �أنها تخ�ضع ل�رشوط
و�أحكام هذا الربنامج.
ي�ؤدي �إخفاء املعلومات �أو الت�ضليل املتعمد ب�أي من املعلومات املقدمة من قبل �شخ�ص مغطى� ،إذا مل تكن معلومة لدى �صاحب وثيقة
الت�أمني� ،سواء يف العر�ض الذي �أُبرم على �أ�سا�سه هذا الربنامج �أو فيما يتعلق ب�أي من الأمور الأخرى التي ت�ؤثر على هذا الربنامج �أو فيما
يخ�ص تقدمي �أي مطالبة مبوجبه� ،إلى بطالن و�إلغاء التغطية الت�أمينية بالن�سبة لذلك ال�شخ�ص املغطى �أو بالن�سبة للمطالبة حمل
النقا�ش.
�أ	-يتم التنازل ل�صالح ال�رشكة �إلى حد كامل تكلفة اخلدمات التي قدمتها عن حقوق و�أ�سباب املالحقة الق�ضائية من قبل ال�شخ�ص
املغطى لأي طرف م�س�ؤول عن الأفعال التي �أدت �إلى وقوع الإ�صابة اجل�سدية �أو املر�ض الذي قدمت ال�رشكة خدماتها بخ�صو�صه.
ب	-يجوز لل�رشكة يف �أي وقت وعلى نفقتها اخلا�صة ودون الإخالل بهذا الربنامج اتخاذ �إجراءات با�سم ال�شخ�ص املغطى للح�صول على
تعوي�ض �أو لت�أمني التعوي�ض من �أي طرف ثالث فيما يتعلق ب�أي خ�سارة �أو �إ�صابة بدنية �أدت �إلى توفري تغطية ت�أمينية مبوجب هذا
الربنامج.

ج	-يف حالة تغطية اخلدمات التي تقدمها ال�رشكة بوا�سطة �أي وثائق تكافل و�/أو ت�أمني �أخرى ،ف�إن ال�رشكة حتل حمل ال�شخ�ص املفو�ض
وت�ؤول جميع حقوقه �إليها فيما يتعلق باملطالبة �ضد ال�رشكة املذكورة.

.4

التنازل عن احلقوق

.5

القيود

.6

القانون احلاكم وال�سلطة الق�ضائية

ال ي�شكل �إخفاق �أي طرف يف �أي وقت من الأوقات خالل مدة �رسيان هذا الربنامج يف �إنفاذ �أي حكم من �أحكام هذا الربنامج تنازال ً عن ذلك
احلق ،كما ال مي�س حق �أي طرف يف �إنفاذ ذلك احلق يف �أي وقت الحق.
ال يعد �إ�صدار اكرث من ق�سيمة بطاقة تثبت حتمل �أجرة ال�سفر كليا ً �أو جزئيا ً من خالل ناقل مرخ�ص �إلزاما ً لل�رشكة لدفع �أكرث من ميزة
فيما يتعلق بالإ�صابة اجل�سدية التي يعاين منها ال�شخ�ص املغطى نتيجة لأي حادث ،كما �أن ال�رشكة ال تعد حينئ ٍذ ملزمة بدفع �أكرث من
املبلغ املحدد لأي من تلك املزايا.
يخ�ضع هذا الربنامج ويُف�رس مبوجب القوانني املعمول بها يف دولة الإمارات العربية املتحدة مبا ال يتعار�ض مع مبادئ ال�رشيعة ،ويف حال
التعار�ض مع مبادئ ال�رشيعة تُرجح مبادئ ال�رشيعة على ما �سواها .كما يخ�ضع هذا الربنامج لل�سلطة الق�ضائية للمحاكم املخت�صة
بدولة الإمارات العربية املتحدة.

 .7الإ�شارات

يتم و�ضع العناوين يف هذا الربنامج لغر�ض الإ�شارة فقط ولن ت�ؤثر على بناء �أو معنى الربنامج.

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

.1

يجب على ال�شخ�ص املغطى جميع �إجراءات العناية الواجبة ملنع �أي خ�سارة �أو �رضر �أو حادث �أو �إ�صابة بدنية �أو مر�ض.

	.2يزود ال�شخ�ص املغطى ال�رشكة على نفقته اخلا�صة بتلك ال�شهادات واملعلومات والإثباتات التي تتطلبها ال�رشكة ب�صورة معقولة
من حني لآخر وبال�صيغة التي تراها ال�رشكة .ويُ�سمح لل�رشكة �أن تقوم ،على نفقتها اخلا�صة وبعد �إ�صدار �إخطار مبدة معقولة �إلى
ال�شخ�ص املغطى ،بالرتتيب لإجراء فح�ص طبي لل�شخ�ص املغطى من حني لآخر� ،أو يف حالة الوفاة عقب �إ�صدار �إخطار مبدة معقولة
�إلى ممثلي ال�شخ�ص املغطى لفح�ص اجلثة بعد الوفاة.

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

	.4يعد االلتزام ب�رشوط و�أحكام وقيود هذا الربنامج عند تنفيذ �أي من الأمور التي يتعني �إجرا�ؤها �أو االلتزام بها من قبل كل �شخ�ص
مغطى�/صاحب وثيقة الت�أمني وكذلك الإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية �رشطا ً م�سبقا ً لتحمل ال�رشكة لأي التزام مبوجب هذا
الربنامج� .إذا تغريت الظروف التي مت �إبرام عقد التكافل هذا يف ظلها تغريا ً جوهريا ً بدون احل�صول على موافقة خطية من ال�رشكة،
ي�صبح الربنامج الغيا ً وباطال ً فيما يتعلق بذلك ال�شخ�ص املغطى على وجه التحديد.

	.5يجوز �إر�سال جميع الإخطارات مبوجب هذا الربنامج من خالل الربيد املمتاز �أو الفاك�س �إلى �آخر عنوان �أو رقم فاك�س معروف لل�رشكة.
يعترب ا�ستالم اخلطابات املر�سلة عرب الربيد امل�سجل بعد مرور � 72ساعة من وقت �إر�سالها.

	.6يف حالة وجود اكرث من وثيقة ت�أمني لل�شخ�ص املغطى بنف�س املزايا املغطاة مبوجب هذا امل�ستند ،ف�إن ال�شخ�ص املغطى يتمتع بن�سبة
قابلة للتقييم من املطالبة مبوجب هذا الربنامج .وال ينطبق هذا على املطالبات الناجتة عن حادث �شخ�صي.
جميع الكلمات اخلا�صة بجن�س معني ،يجب �أن تف�رس على �أنها ت�شمل اجلن�س الآخر �أي�ضاً.

�إجراء املطالبة

عند حدوث �أي حدث ين�ش�أ عنه �أي مطالبة مبوجب هذه الربنامج ،يتم �إ�صدار �إخطار خطي بذلك احلدث من قبل ال�شخ�ص املغطى و�/أو
ممثليه على الفور �إلى ال�رشكة يف غ�ضون  30يوما ً من تاريخ اخل�سارة.

	)1يجب ملء منوذج املطالبة من قبل ال�شخ�ص املغطى و�/أو ممثليه وتقدميه �إلى ال�رشكة خالل  30يوما ً من تكبد امل�رصوفات ،دون حتمل
ال�رشكة لأي تكلفة ،مرفقا مبا يثبت �أحقية ال�شخ�ص املغطى يف املطالبة مبا يحقق اقتناع ال�رشكة وح�سب ما تطلبه ال�رشكة
ب�صورة معقولة.
	)2يجب تقدمي �أ�صول جميع امل�ستندات ولي�ست �صورا ً �ضوئية منها للتحقق من �صحتها قبل ت�سوية املطالبة ب�شكل نهائي.
	)3يقدم ال�شخ�ص املغطى و�/أو ممثلوه امل�ستندات التالية:

مطالبات الوفاة

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

مطالبات العجز الكلي الدائم  /برت الأطراف

 .1ن�سخة من �شهادة �إعاقة �صادرة بوا�سطة طبيب ممار�س مرخ�ص
 .2ن�سخة من تقرير ال�رشطة
 .3ن�سخة من التقرير الطبي* مو�ضحا ً تفا�صيل العالج الذي تلقاه امل�صاب (�إن وجد)

مطالبات متاعب ال�سفر

.1ن�سخة من الت�أكيد اخلطي ل�رشكة الطريان �أو النقل البحري �أو �أي من وكالئهم حمددا ً �أ�سباب ومدة الت�أخري يف حالة ت�أخر ال�سفر �أو ت�أخر
الأمتعة.
 .2ن�سخة من الت�أكيد اخلطي ل�رشكة النقل مبا يفيد �أن الأمتعة «ال ميكن تتبعها» �أو «مفقودة».
 .3ن�سخة من تقرير ال�رشطة �أو �رشكة الطريان �أو النقل البحري �أو وكالئهم يف حالة فقد الأمتعة.
 .4الفواتري الأ�صلية يف حالة مطالبات ت�أخر الأمتعة �أو ت�أخر ال�سفر.

مطالبات امل�س�ؤولية ال�شخ�صية

� .1إخطار الدعوى املرفوعة �ضد ال�شخ�ص املغطى بوا�سطة �أي طرف ثالث.
 .2ن�سخ من املرا�سالت املتبادلة بني ال�شخ�ص املغطى والطرف الثالث.

امل�ستندات املطلوبة بالن�سبة جلميع �أنواع املطالبات

 .1ن�سخة من ق�سيمة الر�سوم املتحملة (رمز التوثيق �أو رقم املعاملة �إذا مت ا�ستخدام البطاقة لإمتام معامالت على الإنرتنت).
 .2ن�سخة من ك�شف احل�ساب مو�ضحة املعاملة املتعلقة ب�رشاء تذكرة ال�سفر.
 .3ن�سخة من تذكرة الطريان و�/أو تذكرة ال�سفر ال�صادرة من قبل �رشكة النقل املرخ�صة.
 .4ن�سخة من جواز ال�سفر مع �صفحة الت�أ�شرية ال�سارية.
� .5أي م�ستندات �أخرى قد تطلبها ال�رشكة.
ميكن �أن يُطلب تقدمي �أ�صول جميع امل�ستندات امل�شار �إليها �أعاله (فيما عدا تلك الأ�صول التي مت ت�سليمها لل�سلطات املعنية �أو �إلى
�صاحب العمل) لأغرا�ض التحقق قبل ت�سوية املطالبة ب�شكل نهائي.
*يتعني احل�صول على التقرير الطبي من قبل م�س�ؤول وزارة ال�صحة �أو �أي طبيب ممار�س وم�سجل ب�شكل �سليم قانوناً.

