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لقد تمت صياغة هذه الوثيقة بطريقة يسهل معها فهم شروطها وأحكامها، ونرجو قراءتها بعناية علماً بأن اللغة الرسمية المستخدمة في محتوى صياغة 
الوثيقة هي اللغة العربية، وبالتالي فإن أي تعارض أو اختالف ينشأ في نص الترجمة سوف يتم االحتكام إلى النص الوارد باللغة العربية.

تتحمل الشركة قيمة تكاليف العالج الطبي الضرورية الناتجة عن حادث أو حالة مرضية تصيب المؤمن عليه وتكون مغطاة بهذه 
الوثيقة وذلك خالل مدة التغطية التأمينية. 

تخضع التغطية التأمينية إلى البنود والشروط الموضحة في دليل المزايا الفردي وحدود التغطية المذكورة في جدول المزايا وأي 
بنود تتضمن شروط خاصة مذكورة في شهادة التأمين وكذلك سداد قسط التأمين المتفق عليه. 

2. الغرض من الوثيقة 

إن وثيقة التأمين الطبي الخاصة بالمتعاقد هي عقد سنوي، بين شركة أليانز للتأمين - مصر المسماة فيما بعد “الشركة”   1.1
والمتعاقد المذكور في شهادة التأمين. 

إن دليل المزايا الفردي وجدول المزايا وشهادة التأمين وجميع المعلومات المقدمة للشركة من قبل المتعاقد أو نيابة   2.1
عنه والمذكورة في طلب التأمين الموقع أو طلب التأمين المقدم عن طريق اإلنترنت وبيان تأكيد الحالة الصحية أو أي 

معلومات أخرى )المشار اليها جميعاً فيما بعد بـ “طلب التأمين”( أو أي معلومات طبية داعمة تعتبر جزءاً ال يتجزآ من 
هذه الوثيقة وأساساً لها بين األطراف المتعاقدة.  

لن يتم تفعيل هذه الوثيقة حتى يتم استالم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة، وقبولها من شركة التأمين، وأن يكون   3.1
القسط األول قد تم دفعه بالكامل.
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حادث: أي إصابة ناتجة عن حدث غير متوقع، وخارج عن إرادة الشخص المؤمن عليه وينشأ من سبب خارج عن سيطرة الفرد. كما يجب تعريف   1.3
السبب واألعراض طبياً وموضوعياً، مع إمكانية تشخيص اإلصابة التي تستلزم العالج.

الوفاة نتيجة حادث: تشير إلى القيمة الموضحة في جدول المزايا التي يتعين سدادها في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه )من سن 18 إلى 70(   2.3
خالل فترة التأمين جراء حادث )بما في ذلك إصابات العمل الصناعية(. 

نفقات اإلقامة بالمستشفى ألحد والدي الطفل المؤمن عليه: يشار إلى تغطية نفقات اإلقامة بالمستشفى ألحد والدي الطفل المؤمن عليه، خالل فترة   3.3
بقاء الطفل المؤمن عليه بالمستشفى لتلقي العالج لمرض مغطى تأمينياً. أما في حالة عدم توافر سرير مناسب بالمستشفى، ستقوم الشركة بدفع ما 

يعادل قيمة اإلقامة اليومية بفندق 3 نجوم مقابل أي تكاليف متكبدة لإلقامة بالفندق. علماً بان الشركة لن تقوم بتغطية اي مصاريف نثرية علي سبيل 
المثال وليس الحصر وجبات الطعام، أو المكالمات الهاتفية أو الصحف. يجب على الشخص (األشخاص( المؤمن عليه التحقق مما إذا كان هناك 

حد للسن يتم تطبيقه على األبناء المؤمن عليهم بجدول المزايا. يرجى مراجعة جدول المزايا الخاص بكم للتأكد مما إذا كان عمر طفلكم يتطابق مع 
حد العمر الذي تم تحديده.

حاد: يعني ظهور مفاجئ.  4.3

الحاالت المزمنة: هي مرض أو علة أو داء أو إصابة تتصف بسمة أو أكثر من السمات التالية:  5.3

- ذو طبيعة متكررة.   
- ليس لها عالج معروف أو بشكل عام ليس لها عالج معترف به.  

- ال تستجيب غالبًا للعالج على نحو جيد.  
- تتطلب عالج مسكن او ملطف لأللم.    

- تتطلب اإلشراف والمراقبة لفترات طويلة.   
- تؤدي إلى العجز الدائم .   

سيتم التأكيد على ما إذا كانت الحاالت المزمنة مشمولة بالتغطية في قسم “المالحظات” في جدول المزايا.  

الشركة: هي شركة اليانز للتأمين - مصر، الكيان القانوني الذي يقوم باكتتاب مخاطر التأمين المرتبطة بالشروط التعاقدية لهذه الوثيقة.  6.3

العالج المكمل/التكميلي: يشار إلى العالجات التشخيصية أو العالجية القائمة خارج نطاق الطب الغربي التقليدي. ويتضمن هذا النوع من العالج   7.3
اليدوي لتقويم العمود الفقري، وعالج أمراض العظام، والعالج باألعشاب الصينية، الطب المثلي والوخز باإلبر الصينية من قبل طبيب/معالج 

معتمد ومرخص له بممارسة المهنة.

مضاعفات الوالدة: يقصد بها فقط الحاالت التالية والتي تنشأ أثناء الوالدة وتتطلب إجراءات التوليد المتعارف عليها: نزيف ما بعد الوالدة،   8.3
وبقاء الغشاء المشيمي )المشيمة المحتبسة(. وفي حال تضمن برنامج المؤمن عليه ميزة الرعاية العادية لألم، فتشير مضاعفات الوالدة كذلك إلى 

العمليات القيصرية الالزمة طبيًا.

مضاعفات الحمل: والتي تتعلق بصحة األم الحامل. ويتم تغطية تكاليف المضاعفات التالية فقط، -والتي قد تنشأ خالل مراحل الحمل التي تسبق   9.3
الوالدة-: الحمل خارج الرحم ومرض السكري الحملي، وتسمم الحمل واإلجهاض، واإلجهاض المنذر، ووالدة الجنين الميت، والرحى العدارية.

المدفوعات المشتركة: هي النسبة المئوية من التكاليف التي يجب أن يدفعها كل شخص مؤمن عليه. وتنطبق هذه المدفوعات المشتركة لكل فرد   10.3
عن كل سنة تأمينية ما لم يوضح جدول المزايا خالف ذلك. وقد تذكر بعض الخطط الحد األقصى للمدفوعات المشتركة لكل فرد مؤمن عليه عن 
كل سنة تأمينية، وفي هذه الحالة تتم تغطية هذه القيمة حسب القيمة الموضحة في جدول المزايا. قد يتم تطبيق المدفوعات المشتركة بشكل فردي 
على البرنامج األساسي أو برنامج اإلعادة إلى الوطن أو برنامج العالج بالعيادة الخارجية أو برنامج الرعاية العادية لألم أو برنامج األسنان أو 

على جميع هذه البرامج.

عالج الرعاية النهارية: هو العالج المخطط الحصول عليه في مستشفى أو مراكز الرعاية النهارية أثناء النهار، بما في ذلك العالج الذي يتم تلقيه   11.3
في إحدى غرف المستشفى والتمريض، والذي ال يستدعي بقاء المريض خالل الليل في المستشفى الذي يتم إصدار إخالء طرف منه.

مبلغ التحمل/ المتقطعات: هو الجزء المقتطع من التكاليف، يجب أن يدفعها كل شخص مؤمن عليه والتي يتم خصمها من إجمالي مبلغ النفقات   12.3
المعوضة. ويطبق مبلغ التحمل على كل األشخاص المؤمن عليهم خالل سنة التأمين، إال إذا تم ذكر غير ذلك في “جدول المزايا”. وقد يتم تطبيق 
مبلغ التحمل على كل البرنامج األساسي على حدة، أو برنامج العيادات الخارجية، أو برنامج الرعاية لألم، أو برنامج األسنان أو برنامج اإلعادة 

للوطن أو على مجموعة من هذه البرامج.
  

3. التعريفات
تنطبق التعريفات التالية على مزايا برامج أليانز كير Allianz Care وبعض المصطلحات األخرى شائعة االستخدام. 

تم ادراج مزايا التغطية التأمينية الخاصة بالشخص المؤمن عليه في “جدول المزايا”. وفي حالة تم تطبيق أية مزايا معينة على  
برنامج المتعاقد، فسوف تظهر التعريفات بقسم المالحظات في “جدول المزايا”. يتم تعريف العبارات / الكلمات التالية حيثما تم 

ذكرها في وثيقة التأمين على النحو التالي:
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تاريخ العائلة الطبي: عندما يكون أحد اآلباء أو األجداد أو اإلخوة أو األطفال أو الخاالت أو العمات أو األعمام أو األخوال قد أصيب بالحالة   26.3
الطبية المعنية من قبل.  

الفحوصات الطبية ومن بينها المسح الشامل للكشف المبكر عن األمراض أو العلل: هي الفحوصات الصحية أو االختبارات التي يتم إجراؤها في   27.3
أي مرحلة عمرية مناسبة دون وجود أي أعراض مرضية.

وتقتصر الفحوصات على:   

الفحص البدني.    •
تحاليل وفحوصات الدم )عد الدم الكامل، االختبارات المرتبطة بالكيمياء الحيوية، تحليل الدهون، اختبار وظيفة الغدة الدرقية، اختبار وظائف     •

الكبد، اختبار وظائف الكلى(.
فحص القلب واألوعية الدموية )الفحص البدني، تخطيط القلب، وقياس ضغط الدم(.     •

فحص الجهاز العصبي )الفحص البدني(.   •
مسح الكشف عن األورام والسرطان:    •

- المسح السنوي للكشف عن سرطان عنق الرحم .   
- تصوير الثدي باألشعة )كل سنتين للنساء التي تزيد أعمارهن عن 45، وما دون ذلك في حال وجود تاريخ طبي عائلي(.    

- مسح البروستاتا )سنوياً للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50، وما دون ذلك في حال وجود تاريخ طبي عائلي(.    
- منظار القولون –األمعاء الغليظة- )كل خمس سنوات لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة، أو 40 سنة في حالة وجود تاريخ طبي    

عائلي(. 
- الفحص السنوي للدم الخفي في البراز.    

•  قياس الكثافة العظمية )كل خمس سنوات للنساء الالتي تزيد أعمارهن عن 50 سنة(.   
•  فحص سالمة الطفل )لألطفال حتى سن )6( ست سنوات، بحد أقصى 15 مرة طيلة حياتهم(.   

•  اختبار الجينات الوراثية BRCA1 و BRCA2 )في حالة وجود تاريخ طبي عائلي مباشر وتم تضمينه في جدول المزايا(.  

الموطن األصلي / الوطن: هو البلد الذي يحمل منه الفرد المؤمن عليه جواز سفر ساٍر و/أو البلد الذي يرغب الشخص المؤمن عليه إعادته إليه.  28.3

المستشفى: أي منشأة مرخصة كمستشفى طبي أو جراحي في الدولة القائمة فيها، والتي يتم فيه اإلشراف الطبي المستمر على المريض من   29.3
قبل الطبيب. المنشآت التالية غير مصنفة كمستشفيات: دور التمريض واالسترخاء، ومنتجعات المياه المعدنية، والمراكز العالجية، والمنتجعات 

الصحية. 

اإلقامة بالمستشفى: يشار إلى اإلقامة بالمستشفى في غرفة خاصة أو مشتركة كما هو موضح في جدول المزايا. تكاليف اإلقامة في الغرف   30.3
أو األجنحة الفاخرة أو تلك المخصصة لرجال األعمال غير مشمولة بالتغطية. مع العلم بأن تغطية اإلقامة بالمستشفى تنطبق فقط في حال عدم 

تضمن خطتكم ألي ميزة أخرى والتي تغطي العالج الالزم الداخلي / في المستشفى. وفي هذه الحالة، سيتم تغطية تكاليف اإلقامة في المستشفى 
األكثر تحديداً بحدود قيمة الميزة المذكورة. من األمثلة على مزايا المريض الداخلي التي تشمل نفقات اإلقامة بالمستشفى بحدود الميزة المنصوص 
عليها -إذا كانت هذه مضمنة في خطتكم-: الطب النفسي والمعالجة النفسية، وزراعة األعضاء، وعالج األورام، والرعاية العادية لألم، والرعاية 

التلطيفية والرعاية طويلة المدى.

عالج العقم: يشار إلى عالج كال الجنسين، بما في ذلك جميع إجراءات الفحوصات الباضعة/الغزوية والضرورية لتحديد سبب العقم مثل تصوير   31.3
الرحم والبوق، أو تنظير البطن والرحم. وفي حالة التلقيح الصناعي )IVF( تقتصر التغطية على القيمة المذكورة في جدول المزايا، وإذا لم 

يتضمن جدول المزايا ميزة خاصة لعالج العقم فإن التغطية سوف تقتصر على الفحوصات غير الباضعة/الغزوية لتشخيص سبب العقم، وذلك في 
حدود تغطية العيادات الخارجية المذكورة في جدول مزايا الشخص المؤمن عليه )إذا وجدت(. بالنسبة لوالدة عدة أطفال كنتيجة إلخصاب بمساعدة 

طبية، يكون العالج داخل المستشفى مقصوراً بمبلغ 40.500 دوالر أمريكي عن كل وليد عن األشهر الثالثة األولى بعد الوالدة. يتم سداد العالج 
في العيادات الخارجية وفق أحكام البرنامج الخاص بالعالج في العيادات الخارجية.

ميزة الدفع النقدي للمريض الداخلي/ في المستشفى: يتم تغطية هذه الميزة عندما يتم توفير اإلقامة والعالج للحالة الطبية بأحد المستشفيات الذي   32.3
ال يتم احتساب رسوم فيها. وتقتصر التغطية على القيمة المحددة في جدول المزايا وعدد الليالي المصرح بها، وحيث تكون هذه الحالة الطبية 

مغطاة بطريقة أو بأخرى ضمن برنامج المؤمن عليه، ويتم سدادها بعد خروج الشخص من المستشفى.

عالج المريض الداخلي / داخل بالمستشفى: يشار إلى العالج الذي يتم تلقيه في إحدى المستشفيات والذي يعد المبيت فيها ضرورة طبية.  33.3

شهادة التأمين: المستند المرفق مع نص الوثيقة، والصادر عن الشركة والذي يعتبر جزءاً من هذه الوثيقة وأساساً لها والذي يحدد تفاصيل التغطية   34.3
الخاصة بالشخص المؤمن عليه، كما إنه يؤكد عالقة التأمين القائمة بين الشخص المؤمن عليه والشركة.

تركيب األسنان الصناعية: وتشمل التيجان، والحشو، والترصيع / التلبيس، وتقويم / وترميم اللواصق، وتركيب الجسور واألطقم، وزراعة   13.3
األسنان فضال عن جميع العالجات الضرورية والثانوية المطلوبة.

جراحة األسنان: وتشمل خلع األسنان، وعملية استئصال قمة جذور األسنان، باإلضافة إلى عالج أي مشاكل أخرى متعلقة بالفم على سبيل المثال   14.3
تشوهات الفك الخلقية )مثل الفلح الفكي / الفك المشقوق(، والكسور واألورام، علماً بأن هذه الميزة ال تغطي أي عالج جراحي متعلق بزرع 

األسنان. 

عالج األسنان: يتضمن الفحص السنوي لألسنان وعمليات الحشو البسيطة للتجاويف أو تسوس األسنان وعالج قناة جذور األسنان.   15.3

المعالين: الزوج/الزوجة للمتعاقد و/أو األبناء غير المتزوجين الذين يتم إعالتهم ماليًّا من قبل صاحب/ة وثيقة التأمين إلى يوم بلوغهم سن الثامنة   16.3
عشر )18( عاماً، أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين )24( عاماً في حال ما إذا كان االبن/االبنة إذا كانوا في مرحلة التعليم بنظام الدوام الكامل 

والذين يتم تسميتهم في شهادة التأمين كأحد معالين المتعاقد.

الفحوصات التشخيصية: عبارة عن فحوصات مثل التصوير باألشعة أو فحوصات الدم والتي يتم إجراؤها لتحديد أسباب األعراض القائمة.  17.3

رسوم أخصائي التغذية: الرسوم المتعلقة بالحصول على مشورة غذائية أو حمية غذائية مقدمة من قبل أخصائيين صحة مؤهلين ومرخص لهم   18.3
بممارسة المهنة في البلد التي تم فيها تلقي العالج. وفي حال إدراج هذه التغطية في البرنامج الخاص بالشخص المؤمن عليه، يتم توفير التغطية 

فيما يتعلق بالحاالت الطبية المشّخصة المعترف بها فقط.

تاريخ العائلة الطبي المباشر:عندما يكون أحد اآلباء أو األجداد أو اإلخوة أو األطفال قد أصيب من قبل بالحالة الطبية المعنية  19.3

الحاالت الطارئة: هي ظهور أعراض حالة طبية مفاجئة وغير متوقعة وتستلزم مساعدة طبية عاجلة. وتشمل التغطية العالج الذي يتم خالل 24   20.3
ساعة من وقوع الحدث الطارئ فقط. 

عالج الحاالت الطارئة لألسنان بالمستشفى/العيادات الداخلية: يشار إلى عالج حاالت األسنان الحادة الطارئة الناتجة عن حادث بالغ وتستلزم   21.3
اإلقامة بالمستشفى. كما يجب تلقي العالج خالل 24 ساعة من الحدث الطارئ. علماً بأن هذه التغطية ال تشمل متابعة عالج األسنان، أو جراحة 

األسنان، أو تركيب األسنان الصناعية، أو تقويم األسنان أو عالج اللثة. وفي حال تغطية أي هذه المزاياـ فسيتم إدراجها كل على حدة في “جدول 
المزايا”.

عالج الحاالت الطارئة لألسنان بالعيادات الخارجية: هو تلقي العالج في غرفة طوارئ بالمستشفى/عيادة جراحة أسنان لتسكين ألم األسنان بشكل   22.3
سريع، متضمنة الحشوات المؤقتة والتي تقتصر على ثالثة حشوات خالل سنة التأمين، و/أو معالجة اإلصابات الناجمة عن حادث. كما يجب تلقي 

العالج خالل 24 ساعة من الحدث الطارئ. وال تشمل هذه التغطية أي شكل من أشكال األسنان الصناعية أو عالج قناة جذور األسنان. 

عالج الحاالت الطارئة بالعيادات الخارجية: هو تلقي العالج بإحدى غرف الطوارئ أو جناح الحوادث خالل 24 ساعة من وقوع حادث أو   23.3
اإلصابة بمرض مفاجئ، وال يشغل فيه الشخص المؤمن عليه سريًرا بالمستشفى لعدم وجود ضرورة طبية.

عالج الحاالت الطارئة خارج نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية: هو عالج الحاالت الطبية الطارئة التي تقع أثناء رحالت العمل أو العطالت   24.3
خارج نطاق المنطقة الجغرافية لتغطية الشخص المؤمن عليه. ويتم توفير التغطية لمدة أقصاها )6( ستة أسابيع للرحلة الواحدة ضمن الحد األقصى 

للقيمة المرصودة لهذه الميزة. ويشمل العالج الالزم في حال وقوع حادث، أو بدء/ظهور أو تفاقم مرض شديد مفاجئ والذي يمثل تهديدا مباشرا 
على صحة الشخص المؤمن عليه. كما يجب تلقي العالج من قبل الطبيب، أو طبيب عام أو اختصاصي خالل )24( أربع وعشرين ساعة من 

وقوع الحدث الطارئ. علماً بأن هذه التغطية ال تشمل أي عالج شفائي أو متابعة لحالة غير طارئة حتى إذا كان الشخص المؤمن عليه ال يستطيع 
السفر إلى بلد تقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية الخاصة به/بها، كما لن تتم تغطية رسوم رعاية األم أو الحمل أو الوالدة أو مضاعفات 

الحمل أو الوالدة. يتعين على المتعاقد إبالغ الشركة في حال انتقاله/ا خارج نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية لمدة تزيد عن ستة أسابيع.

نفقات مرافق واحد للشخص المؤمن عليه الذي تم إخالؤه أو إعادته إلى الوطن: يشار إلى نفقات سفر مرافق واحد مع الشخص المؤمن عليه   25.3
الذي تم إخالؤه أو إعادته إلى الوطن. وفي حالة عدم إمكانية مرافقة الشخص المؤمن عليه في نفس المركبة، فسيتم دفع رسوم سفر المرافق برحلة 

اقتصادية التكاليف. وبعد االنتهاء من العالج، ستقوم الشركة أيضا بتغطية تكاليف رحلة العودة )بأسعار اقتصادية( للشخص المرافق للعودة إلى 
البالد التي تم االخالء منها. وال تشمل هذه التغطية اإلقامة بأحد الفنادق أو أية نفقات أخرى متعلقة بها.
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طبيب ممارس: هو طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بموجب قوانين الدولة التي يتم العالج فيها، ويمارس فيها المهنة ضمن حدود رخصته.  42.3

رسوم الطبيب الممارس: يشار إلى رسوم الطبيب الممارس مقابل العالج غير جراحي والذي يشرف عليه الطبيب.   43.3

اإلعادة الطبية إلي الموطن األصلي: إن هذه التغطية اختيارية، وفي حال اختيارها يجب أن تذكر في “جدول المزايا”. وتعني في حالة ما إذا كان   44.3
العالج الالزم/الضروري، والذي يكون مغطي بالنسبة للشخص المؤمن عليه غير متوافر محليا، فيمكن اختيار أن يتم الترحيل الطبي إلى الموطن 

األصلي لتلقي العالج، بدال من أقرب مركز طبي مناسب. وسوف يتم تطبيق هذا فقط إذا كان الموطن األصلي للشخص المؤمن عليه يقع داخل 
نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية 

وستقوم الشركة أيضا بتغطية تكاليف رحلة العودة بالدرجة االقتصادية، بعد استكمال الشخص المؤمن عليه )الذي تم ترحيله الطبي( للعالج إلى بلد   
اإلقامة الرئيسي. علماً بأن رحلة العودة يجب أن تتم في غضون شهر واحد من تاريخ االنتهاء من العالج.

يجب على الشخص المؤمن عليه االتصال بشركة اليانز للتأمين فور تبين الحاجة إلى اإلعادة الطبية إلى الموطن األصلي. ومن هذه النقطة   
فصاعدا فإن شركة اليانز للتأمين ستقوم بتنظيم وتنسيق جميع مراحل اإلعادة الطبية إلى الموطن األصلي حتى يصل الشخص المؤمن عليه بسالمة 

إلى وجهته. تحتفظ الشركة بحق رفض أي تكاليف متكبدة في حالة عدم تنظيم خدمات اإلعادة الطبية إلى الموطن األصلي من خالل الشركة.

رسوم القابلة القانونية/ ممرضة التوليد: يشار إلى الرسوم التي تتقاضاها القابلة القانونية أو مساعدة التوليد، الحاصلة على التدريبات الالزمة   45.4
واجتازت االختبارات واالمتحانات الضرورية وفقًا لقوانين الدولة التي يتم العالج فيها.

رعاية األطفال حديثي الوالدة: تشمل الفحوصات المتعارف عليها والتقليدية الالزمة لتقييم سالمة الطفل وسالمة الوظائف األساسية ألعضائه   46.3
وبنية هيكله العظمي. ويتم إجراء هذه الفحوصات الضرورية عقب الوالدة مباشرة. التغطية ال تشمل أية إجراءات تشخيصية وقائية إضافية مثل 

المسوحات الدورية ومعرفة فصيلة الدم وفحوصات السمع.

سيتم تغطية فحوصات متابعة صحة الطفل والعالج الضروري طبياً بموجب وثيقة تأمين الطفل حديث الوالدة. بالنسبة لوالدة عدة أطفال كنتيجة   
إلخصاب بمساعدة طبية، يكون العالج داخل المستشفى مقصوراً بمبلغ 40.500 دوالر أمريكي عن كل وليد عن األشهر الثالثة األولى بعد 

الوالدة. يتم سداد العالج في العيادات الخارجية وفق أحكام البرنامج الخاص بالعالج في العيادات الخارجية.

العالج الطبيعي غير الموصوف من طبيب: يشار إلى العالج المقدم من قبل أخصائي عالج طبيعي مرخص له/لها بمزاولة المهنة، وذلك في   47.3
حالة تلقي العالج دون الحصول علي طلب تحويل من الطبيب المختص. علماً بأن التغطية تحت هذه الميزة تقتصر على عدد الجلسات الموضحة 

بجدول المزايا. كما أن أي جلسات إضافية مطلوبة فوق هذا الحد، يجب أن تكون موصوفة من قبل الطبيب المعالج كي تستمر التغطية؛ ويتم تغطية 
هذه الجلسات ضمن حد ميزة العالج الطبيعي الموصوف من طبيب. 

يقتصر العالج الطبيعي )سواء كان عالًجا موصوفًا من طبيب أو يجمع بين غير الموصوف والموصوف من طبيب( في األصل على 12   
جلسة لكل حالة، وبعدها يتعين على الطبيب الذي قام بتحويل المريض إعادة معاينة الحالة. وإذا استدعت الحالة المزيد من هذه الجلسات، يتعين 
تقديم تقرير طبي عن سير العالج إلى الشركة، موضًحا فيه الضرورة الطبية التي تستدعي المزيد من العالج. وال يشمل العالج الطبيعي بعض 

العالجات مثل العالج بالتدليك العميق إلزالة التوتر )Rolfing(، والتدليك البدني )Massage(، وتمارين للياقة البدنية )Pilates(، والعالج 
 .)Milta( والعالج باألمواج الكهرومغناطيسية ،)Fango( بالطين البركاني

التمريض في المنزل أو التمريض بأحد دور النقاهة: يشار إلى التمريض المتلقى فوراً بعد أو بدالً من عالج داخلي بالمستشفى أو عالج الرعاية   48.3
النهارية والذي يكون مغطي بالنسبة للشخص المؤمن عليه. ستقوم الشركة بتسديد نفقات هذه الميزة المدرجة في جدول المزايا فقط عندما يقرر 

الطبيب المعالج )وبعد موافقة المدير الطبي للشركة( بأن هناك ضرورة طبية تستدعي الشخص المؤمن عليه البقاء في دار نقاهة أو إحضار 
ممرضة له/لها في المنزل. 

وال تشمل هذه التغطية العالج بمنتجعات المياه المعدنية والمراكز العالجية والمنتجعات الصحية أو ما يتعلق بالرعاية التلطيفية أو الرعاية طويلة   
المدى )انظرالتعريفات 59.3  و 39.3(.

السمنة: يتم تشخيص السمنة عندما يكون مؤشر كتلة جسم الشخص )BMI( أكثر من 30.  49.3

العالج الوظيفي: يشار إلى العالج الذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية، والتكامل الحسي، والتنسيق والتوازن وغيرها من المهارات مثل   50.3
انتقاء الملبس والمأكل والتزين وما إلى ذلك، والتي تهدف إلى مساعدة الفرد على االستمتاع بحياته اليومية وتحسين تفاعالته مع العالم المادي 

واالجتماعي.

السنة التأمينية: تبدأ السنة التأمينية من تاريخ تنفيذ/ بدء سريان التأمين الوارد ذكره في شهادة التأمين وتنتهي بعد عام واحد من ذلك التاريخ   35.3
بالضبط. 

الشخص المؤمن عليه: هو المتعاقد والمعالين كما هو محدد في شهادة التأمين.  36.3

عالج العيون بالليزر: يشير الى التحسينات الجراحية على الخاصية االنكسارية لقرنية العين باستخدام تقنية الليزر )متضمنة فحوصات ما قبل   37.3
العملية(.

اإلسعاف المحلي: هو عبارة عن النقل بعربات اإلسعاف الذي تقتضيه حالة طارئة أو ضرورة طبية معينة، لنقل المريض إلى أقرب مستشفى متاح   38.3
ومناسب أو مركز طبي مرخص. 

الرعاية طويلة المدى: هي رعاية تمتد لفترة طويلة بعد استكمال العالج وعادة ما تكون هذه الرعاية لحالة مزمنة أو إعاقة تستدعي رعاية دورية   39.3
أو متقطعة أو مستمرة. ويمكن تقديم هذه الرعاية في المنزل أو في مركز مجتمعي أو المستشفى أو دار تمريض. 

االخالء الطبي: يطبق عندما يكون العالج الالزم/الضروري الذي تشمله التغطية للشخص المؤمن عليه غير متوافر محليا أو في حالة عدم توافر   40.3
الدم الصالح/ النقي في حاالت الطوارئ. ستقوم الشركة بإخالء الشخص المؤمن عليه إلى أقرب مركز طبي مناسب )سواء كان هذا المركز داخل 
الموطن األصلي للشخص المؤمن عليه أم خارجه( بواسطة سيارة إسعاف، أو طائرة هليكوبتر أو طائرة. كما ينبغي أن يتم طلب الترحيل الطبي 

من قبل الطبيب المعالج، وسيتم تنفيذ الترحيل الطبي بالطريقة االقتصادية المناسبة مع مراعاة الحالة الصحية للمريض.

وستقوم الشركة أيضا بتغطية تكاليف رحلة العودة بالدرجة االقتصادية، بعد استكمال الشخص المؤمن عليه )الذي تم ترحيله طبياً( للعالج إلى بلد   
اإلقامة الرئيسي.

وإذا منعت الضرورة الطبية الشخص المؤمن عليه من إجراء اإلخالء الطبي أو االنتقال عقب الخروج من المستشفى/المركز الطبي، عندها تغطي   
الشركة نفقات اإلقامة المناسبة بفندق لمدة أقصاها سبعة أيام في غرفة خاصة مرفقة بحمام داخلي. وال تشمل هذه التغطية نفقات اإلقامة بأحد 

األجنحة أو اإلقامة في فنادق أربع أو خمس نجوم أو إلقامة الشخص المرافق في فندق.

في حال نقل الشخص المؤمن عليه إلى أقرب مركز طبي مناسب الستكمال العالج، ستغطي الشركة كذلك نفقات اإلقامة المناسبة في فندق وتشمل   
رسوم غرفة خاصة مرفقة بحمام داخلي. ويجب أن تكون هذه النفقات أقل من نفقات التنقل المستمر/ المتعاقب من/ وإلى أقرب مركز طبي مناسب 

وبلد اإلقامة الرئيسي. تكاليف إقامة الشخص المرافق في الفندق غير مشمولة بهذه التغطية.

في حالة عدم توافر الدم الصالح/النقي محلياُ، فإن الشركة سوف تسعى بطريقة مالئمة إلى تحديد أماكن الحصول على الدم الصالح ونقلة باإلضافة   
إلى نقل المعدات المعقمة وذلك وفقاً لمشورة الطبيب المعالج وخبراء الشركة الطبين.

 
وال تتحمل الشركة أو عمالؤها مسؤولية فشل هذه المساعي أو تلوث الدم أو المعدات التي استخدمتها الجهة المعالجة.  

وجب على األعضاء االتصال بشركة اليانز للتأمين عند ظهور أول دالالت على ضرورة اإلخالء. بدًءا من تلك اللحظة، تقوم شركة اليانز للتأمين   
بتنظيم وتنسيق جميع مراحل اإلخالء الى أن يصل العضو آمناً الى وجهته. في حالة عدم قيام شركة اليانز للتأمين بتنظيم خدمات اإلخالء، يحق  

لها رفض تغطية جميع النفقات المتكبدة.

ضرورة طبية: يشار إلى تلك الخدمات الطبية أو المواد التي تم تحديدها على إنها ضرورية طبياً ومالئمة من الناحية الطبية ويجب أن تكون:   41.3

ضرورية لتحديد أو عالج حالة المريض أو المرض أو اإلصابة.   •
تتناسب واألعراض الظاهرة على المريض أو عملية تشخيص أو عالج الحالة المسببة لهذه األعراض.   •

•   تتفق والممارسات الطبية المقبولة العامة والمعايير المهنية للرعاية الطبية في المجتمع الطبي أثناء هذه الفترة.
•   موصوفة ألسباب عدا أنها مريحة ومالئمة للمريض أو الطبيب المعالج. 

•   ذات قيمة طبية عالية ومثبتة. 
•   األكثر مالئمة من أشكال ومستويات الخدمة أو اإلمدادات.

متوفرة في مركز طبي مناسب ذي وضع مناسب وعلى مستوى رعاية يتناسب مع عالج حالة المريض الطبية.   •
متوفرة فقط للمدة الزمنية المناسبة.    •

تشير كلمة “مالئمة” هنا إلى ضرورة مراعاة سالمة المريض إلى جانب التكاليف المناسبة. وفي حال عالج المريض داخل المستشفى، نجد أن   
مصطلح ضرورة طبية يعني أيًضا عدم إمكانية تشخيص الحالة أو أن العالج غير آمن وغير مجدي في العيادات الخارجية.
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النظارات والعدسات الالصقة الموصوفة متضمنة فحص العين: يشار إلى تغطية نفقات فحص العين التي أجريت من قبل أخصائي البصريات أو   67.3
طبيب العيون )مرة واحدة خالل سنة التأمين( باإلضافة إلى العدسات الالصقة أو النظارات الضرورية لتصحيح النظر.

األجهزة الطبية المساعدة الموصوفة: تشير هذه الميزة إلى األدوات أو األجهزة أو الوسائل التي يُنصح بها طبيًّا كوسائل مساعدة لتحفيز وظائف   68.3
وقدرات الشخص المؤمن عليه، مثل أجهزة السمع، أجهزة التحدث )الحنجرة اإللكترونية(، العكازات أو الكراسي المتحركة، دعائم/سندات العظام، 
األطراف االصطناعية، أو دعامات الفغرة أو الجوارب الضاغطة المتدرجة باإلضافة إلي الدعامات المقوسة المقومة للعظام . علما بأن هذه الميزة 

ال تغطي تكاليف األجهزة الطبية المساعدة التي تعتبر جزءاً من الرعاية التلطيفية أو الرعاية طويلة المدى )انظر التعريفات 59.3 و 39.3(.

العالج الطبيعي الموصوف: يشار إلى العالج المقدم من قبل أخصائي عالج طبيعي مرخص له/لها بمزاولة المهنة، وذلك بعد الحصول علي طلب   69.3
تحويل من الطبيب المختص. العالج الطبيعي يقتصر مبدئياً على 12 جلسة لكل حالة، وبعدها يتعين على الطبيب العام الذي قام بتحويل المريض 

إعادة معاينة الحالة. وفي حالة استدعت الحالة المزيد من الجلسات العالجية، فيجب تقديم تقرير يفيد عن سير العالج للشركة، موضحاً أسباب 
 ،)Rolfing( الضرورة الطبية لالستمرار في العالج. وال يشمل العالج الطبيعي بعض العالجات من قبيل العالج بالتدليك العميق إلزالة التوتر

والتدليك البدني )Massage(، وتمارين للياقة البدنية )Pilates(، والعالج بالطين البركاني )Fango(، والعالج باألمواج الكهرومغناطيسية 
.)Milta(

األدوية التي يصفها الطبيب ) ملزمة بوصفة من طبيب(: يشار إلى المنتجات بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر األنسولين، اإلبر أو   70.3
الحقن لعالج مرض تم تشخيصه أو حالة طبية مؤكدة، أو لتعويض مواد حيوية بالجسم. ويتطلب الحصول على هذه األدوية وجود وصفة طبية 

للدواء )روشتة(، كما ويجب أن تكون فاعلية هذه األدوية مثبتة طبيًّا لهذه الحالة ومعترف بها من قبل جهاز التنظيم الصيدالني في الدولة التي يتم 
تداولها بها.

العالج الوقائي: يشار إلى العالج الذي يتم تلقيه دون ظهور أي أعراض طبية وقتها. ومن أمثلة هذه العالجات إزالة نمو/ورم يخشي أن يتحول إلى   71.3
سرطان )مثل إزالة شامة على الجلد(.

بلد اإلقامة الرئيسي: هو البلد الذي يعيش فيه المتعاقد والمعالين ألكثر من ستة أشهر من السنة.    72.3

الطب النفسي المعالجة النفسية: هو عالج االضطرابات النفسية/العقلية من قبل طبيب نفسي أو اختصاصي عالج نفسي. ويجب أن تكون الحالة   73.3
ملحة طبياً وال تتعلق بأسباب مثل الحزن لفقدان األعزاء )الفجيعة(، أو العالقات الشخصية أو المشاكل األكاديمية، أو صعوبات التثقف أو ضغط 

العمل وغير مرتبطة بفقدان شخص عزيز أو اضطراب عالقة معينة أو وجود مشكالت دراسية أو اجتماعية أو ضغوط عمل. بالنسبة للرعاية 
النهارية أو دخول المستشفى، فوجب تضمنها الدوية موصوفه ومرتبطة بحالة المريض. سيتم توفير تغطية معالجة االضطرابات العقلية النفسي 
)سواء العالج الداخلي بالمستشفى أو عالج العيادات الخارجية( فقط في حالة ما إذا تم التشخيص المبدئي للشخص المؤمن عليه أو أحد المعالين 
من قبل طبيب نفسي ثم تحويلة بعد ذلك إلى اختصاصي عالج نفسي سريري لمزيد من العالج. يقتصر العالج النفسي بالعيادات الخارجية )عند 
تغطيته( مبدئياً على 10 جلسات لكل حالة، وبعد ذلك يجب استشارة الطبيب النفسي المعالج. وعند الحاجة للمزيد من الجلسات العالجية، فيجب 

تقديم تقرير يفيد مدى تقدم الحالة للشركة، ويشمل أسباب الضرورة الطبية لالستمرار في العالج. 

إعادة التأهيل: هو عالج يضم مجموعة من العالجات، مثل العالج البدني، والعالج الوظيفي وعالج اضطرابات النطق، والذي يهدف إلى استعادة   74.3
الهيئة و/أو الوظيفة الطبيعية بعد مرض أو إصابة. يتم دفع مزايا تغطية إعادة التأهيل فقط، في حالة بدء تلقي العالج في غضون 14 يوما من 

تاريخ الخروج من المستشفى بعد توقف العالج الطبي الحاد و/أو العالج الجراحي على أن يتم عالج إعادة التأهيل في أحد مراكز إعادة التأهيل 
المرخصة.

إعادة جثمان المتوفى إلى موطنه: هو نقل جثمان الشخص المتوفى )المؤمن عليه( والرفات من بلد اإلقامة الرئيسي إلى بلد الدفن. وتشمل النفقات   75.3
المغطاة علي سبيل المثال وليس الحصر نفقات حفظ الجثمان، والنعش الالزم والمناسب من الناحية القانونية للنقل، وتكاليف الشحن والتراخيص 
الحكومية الالزمة. أما نفقات حرق الجثمان، فلن يتم تغطيتها إال إذا لزمت ألغراض قانونية. لن يتم تغطية أي نفقات متعلقة بالشخص المرافق، 
إال إذا تم إدراج ذلك كميزة إضافية في جدول المزايا. ويجب الحصول على موافقة الشركة المسبقة على جميع النفقات المتعلقة بإعادة الجثامين 

والرفات إلى الوطن.  

الرعاية العادية لألم / تغطية الحمل والوالدة الطبيعية: يشار إلى التكاليف الضرورية طبياً خالل فترة الحمل والوالدة، بما في ذلك رسوم   76.3
المستشفى، ورسوم المتخصصين ورعاية األم الحامل قبل وبعد الوالدة، ورسوم القابلة القانونية )أثناء الوالدة فقط(، باإلضافة إلي رعاية األطفال 

حديثي الوالدة. علماً بأن أي تكاليف متعلقة بمضاعفات الحمل أو مضاعفات الوالدة ال تكون مستحقة الدفع بموجب تغطية الحمل والوالدة 
الطبيعية. جميع رسوم العمليات القيصرية غير الالزمة طبيًّا سيتم تغطيها بما يتناسب مع رسوم الوالدة الطبيعية في نفس المستشفى وفقًا لحدود 

المزايا الممنوحة . إذا تضمن برنامج الشخص المؤمن عليه ميزة الوالدة في المنزل، سيتم دفع القيمة دفعة واحدة وتصل إلى حدود المبلغ المحدد 
في الئحة المزايا وذلك في حالة الوالدة بالمنزل. إذا كانت ميزة الوالدة المنزلية مضمنة في خطتكم، فسيتم سداد القيمة اإلجمالية حسب القيمة 

عالج حركة العين: هو نوع خاص من أنواع العالج الوظيفي والذي يهدف إلى مزامنة حركة العين، وذلك للحاالت التي بها نقص في التنسيق بين   51.3
عضالت العين.

عالج األورام: يشار إلى الرسوم التي يتم سدادها لألخصائي والفحوصات التشخيصية والعالج باإلشعاع والعالج الكيماوي فضالً عن رسوم   52.3
المستشفى المتكبدة إلعداد وتنفيذه برنامج عالج السرطان منذ لحظة تشخيصه.

اجراءات جراحة الفم: تشير الى إجراءات جراحية يتم تنفيذها في إحدى المستشفيات من قبل جراح اختصاصي الفم والفكين، ومن أمثلتها على   53.3
سبيل المثال ال الحصر خلع ضرس العقل التالف. يتم تغطية اإلجراءات التي ينفذها طبيب أسنان فقط إذا كانت ميزة األسنان مشمولة بتغطيتكم. 

وفي هذه الحالة، تخضع التغطية لحدود تغطية مزايا األسنان في خطتكم.

زراعة األعضاء:هي إجراء عملية جراحية لزراعة األعضاء و/أو األنسجة التالية: القلب أو القلب وصمام القلب، والرئة أو الرئة والقلب، والكبد،   54.3
والبنكرياس أو البنكرياس والكلية، والكلى، ونخاع العظام، والغدة الدرقية، وعمليات زرع عضالت/الهيكل العظمي، والقرنية. وال يتم سداد نفقات 

شراء األعضاء.

تقويم األسنان: هو استخدام األدوات الطبية لتصحيح خلل إطباق األسنان واستعادة وإعادتها إلى هيئتها ووظيفتها الطبيعية.  55.3

العالج بالتقويم الجزيئي: يشار إلى العالجات التي تهدف الستعادة البيئة الطبيعية المثلى لخاليا الجسم وذلك بتقويم حاالت القصور على المستوى   56.3
الجزيئي بناًء على الكيمياء الحيوية للفرد. ويستخدم هذا العالج مواد طبيعية مثل الفيتامينات والمعادن، واألنزيمات والهرمونات وما إلى ذلك.

الجراحة بالعيادات الخارجية: هي عبارة عن إجراء جراحي والذي يتم في حجرة العمليات أو إحدى المستشفيات أو مراكز الرعاية النهارية أو في   57.3
قسم العيادات الخارجية، وال يستدعي هذا االجراء بقاء المريض في المستشفى ليالً لعدم وجود ضرورة طبية.

العالجات في العيادات الخارجية: يشار إلى تلك العالجات التي تقدم في عيادة الطبيب العام، أو المعالج، أو االختصاصي والتي ال تستدعي دخول   58.3
المريض إلى المستشفى.

الرعاية التلطيفية: يشار إلى العالج المستمر الذي يهدف الى تسكين اآلالم الجسدية / النفسية المصاحبة لمرض عضال متفاقم، مما يحافظ على   59.3
مستوى وبهجة الحياة. وتشمل عالج المريض داخل المستشفى، أو الرعاية النهارية، أو العالج بالعيادات الخارجية بعد تشخيص حالة المريض 

بأنها حالة مستعصية ولم يعد هناك أمل في الشفاء منها. وسوف تدفع الشركة نفقات الرعاية البدنية والنفسية فضالً عن نفقات اإلقامة داخل 
المستشفى، أو وحدات المرضى المستعصي شفائهم، والرعاية التمريضية واألدوية التي يصفها الطبيب.

األنسجة الرابطة لألسنان : يشار إلى عالج األسنان المتعلق بأمراض اللثة.  60.3

المتعاقد: هو حامل الوثيقة والشخص المؤمن عليه الرئيسي المذكور اسمه في شهادة التأمين.  61.3

رعاية ما بعد الوالدة: يشار إلى العناية الطبية الدورية والتي تتلقاها األم بعد الوالدة لمدة أقصاها )6( ستة أسابيع بعد الوالدة.  62.3

الحاالت المرضية السابقة: هي الحاالت الطبية أو الحاالت ذات الصلة والتي ظهر واحد أو أكثر من أعراضها أثناء حياة الشخص المؤمن عليه،   63.3
بغض النظر عن ما إذا تم السعي للحصول على عالج طبي أو مشورة. سيتم اعتبار أي حالة من هذا القبيل أو حالة ذات الصلة كانت معلومة 
أو يفترض معرفتها من قبل الشخص المؤمن عليه أو أحد المعالين، ضمن الحاالت السابقة لبداية التأمين. كما أن أي حاالت تظهر خالل فترة 

استكمال طلب التأمين وتاريخ سريان الوثيقة سوف تعتبر ضمن الحاالت السابقة لبداية التأمين وتخضع إلى قواعد االكتتاب الطبي وفي حالة عدم 
ذكرها لن تكون مشمولة بالتغطية.   

الحمل: يشار إلى الفترة الزمنية التي تبدأ من تاريخ أول تشخيص للحمل ، وحتى تاريخ الوالدة.  64.3

رعاية ما قبل الوالدة: وتشمل الفحوصات العامة وفحوصات المتابعة المتعارف عليها والالزمة خالل فترة الحمل. وبالنسبة للنساء اللواتي يبلغن   65.3
35 أو أكثر، فتشمل فحص بارت / الفحص الثالثي، والفحص الرباعي مرض استسقاء الحبل الشوكي )انشقاق العمود الفقري( وتحاليل السائل 

األمنيوسي للجنين والحمض النووي، وذلك إذا كانت مرتبطة مباشرة بفحص السائل االمنيوسي للجنين.

األدوية الموصوفة: يشار إلى المنتجات الموصوفة من قبل طبيب لعالج تشخيص مؤكد أو حالة مرضية، أو لتعويض مواد حيوية بالجسم علي   66.3
سبيل المثال وليس الحصر األنسولين، اإلبر أو الحقن. ويجب أن تكون فاعلية هذه األدوية مثبتة طبيًّا لهذه الحالة ومعترف بها من قبل جهاز 

التنظيم الصيدالني في الدولة التي يتم تداولها بها. علماً بأنه ليس من الضروري )قانوناً( أن يتم وصف الدواء من قبل طبيب لكي يتم شراؤها في 
البالد التي يقيم فيها الشخص المؤمن عليه، ولكن يستلزم الحصول علي وصفة طبية )روشتة( لهذه التكاليف لكي تعتبر مؤهلة لصرف النفقات. 
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المحددة في جدول المزايا في حالة الوالدة المنزلية. بالنسبة لوالدة عدة أطفال كنتيجة إلخصاب بمساعدة طبية، فإن تغطية العالج داخل المستشفى  
مقصوراً بمبلغ 40.500 دوالر أمريكي عن كل وليد عن األشهر الثالثة األولى بعد الوالدة. يتم سداد العالج في العيادات الخارجية وفق حدود 

المزايا الخاصة بالعالج في العيادات الخارجية.

األخصائي: هو طبيب مرخص ومؤهل يتمتع بجميع الخبرات والمؤهالت الالزمة لممارسة الطب كاختصاصي معترف به في التعامل مع أساليب   77.3
التشخيص والعالج والوقاية في فرع معين من فروع الطب. وال تشمل هذه الميزة تغطية رسوم الطبيب النفسي أو اختصاصي العالج النفسي، 

حيث يتم تغطيتها في تغطية الطب النفسي والعالج النفسي وسيتم ذكرها في جدول المزايا. 

رسوم االختصاصي: يشار إلى رسوم االختصاصي مقابل إجراء أو تقديم العالج غير الجراحي.  78.3

عالج اضطرابات النطق: يشار إلى العالج الذي يقوم به اختصاصي مؤهل لمعالجة النطق، لعالج العيوب البدنية التي تم تشخيصها، علي سبيل   79.3
المثال وليس الحصر، انسداد األنف، والضعف العصبي )مثل شلل اللسان واإلصابة الدماغية ( أو اضطرابات النطق الناتجة عن عيوب هيكل الفم 

)الشفة األرنبية(.

األدوات الجراحية واألطراف االصطناعية: يشار إلى االطراف أو األجهزة االصطناعية للجسم، والتي تكون جزء ال يتجزأ من العملية الجراحية   80.3
أو جزء من عالج طبي ضروري بعد الجراحة.

المعالج: هو المعالج اليدوي لتقويم العمود الفقري أو معالج العظام أو المعالج باألعشاب الصينية أو المعالج التجانسي )المثلي( أو المعالج بالوخز   81.3
اإلبري أو اختصاصي العالج الطبيعي أو اختصاصي اضطرابات النطق، أو المعالج الوظيفي أو المعالج لحركة العين. يجب أن يكون المعالج 

مؤهالً ومرخصاً بموجب قوانين الدولة التي يتم توفير العالج فيها

82.3  الوسيط االداري: يشار الى الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين إلدارة البرامج الصحية لألشخاص المؤمن عليهم.  

تكاليف سفر أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة اإلخالء/ اإلعادة إلى الوطن: يشار إلى تكاليف النقل المناسبة ألفراد أسرة الشخص   83.3
المؤمن عليه الذي تم إخالؤه أو إعادته، متضمنة على سبيل المثال وليس الحصر مصاريف انتقال القٌصر الذين ال يمكن تركهم بدون رعاية. وفي 
حالة عدم إمكانية مرافقة الشخص المؤمن عليه في نفس وسيلة االنتقال، فسيتم دفع تكاليف رحلة الذهاب والعودة )درجة اقتصادية(. سيتم تغطية 
تكاليف النقل المناسبة ألفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة اإلعادة إلى الوطن فقط إذا كانت تغطية اإلعادة إلي الوطن مدرجة في برنامج 

الشخص المؤمن عليه. علماً بأن هذه التغطية ال تشمل نفقات اإلقامة في فندق أو غيرها من النفقات ذات الصلة.

تكاليف سفر أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة إعادة جثمان المتوفى الى موطنه: يشار إلى تكاليف النقل المناسبة ألي من أفراد أسرة   84.3
الشخص المؤمن عليه والمقيمين بالخارج مع الشخص المؤمن عليه المتوفي، للعودة إلى الوطن األصلي/البلد المختار لدفن المتوفى. علماً بأن هذه 

التغطية ال تشمل نفقات اإلقامة في فندق أو غيرها من النفقات ذات الصلة.

تكاليف سفر الشخص المؤمن عليه ليكون مع أحد أفراد األسرة ممن أوشك على الموت أو الذي توفي: يشار إلى تكاليف النقل المناسبة )في   85.3
حدود المبلغ المحدد في جدول المزايا(، بحيث يمكن ألفراد األسرة المؤمن عليهم السفر إلى قريبهم من الدرجة األولى ممن أوشك على الموت أو 

الذي توفي. القريب من الدرجة األولى هو الزوج/الزوجة أو الوالد/الوالدة أو األخ أو األخت أو األبناء )متضمن االبن/االبنة المكفول قانوناً أو ابن/
ابنة الزوج/الزوجة(. تقديم المطالبات يجب أن يكون مصحوباً بشهادة الوفاة أو شهادة طبية عن الحالة لتدعيم سبب السفر باإلضافة إلى نسخة من 
تذاكر الطيران. تقتصر التغطية على مطالبة واحدة فقط طوال مدة وثيقة التأمين. علماً بأن هذه التغطية ال تشمل نفقات اإلقامة في فندق أو غيرها 

من النفقات ذات الصلة.

العالج: يشار إلى اإلجراء الطبي الالزم لعالج أو تخفيف مرض أو إصابة.  86.3

عمليات التطعيم: يشار إلى جميع التطعيمات والتحصينات األساسية والحقن المنشطة الالزمة حسب قانون البلد التي يعطى فيها العالج، أو أي   87.3
تطعيمات ضرورية طبياً خاصة بالسفر والوقاية من مرض المالريا. يتم تغطية تكاليف االستشارات الخاصة بإعطاء التطعيم وتكلفة المصل 

)الدواء(. 

فترة االنتظار: هي فترة زمنية تبدأ من تاريخ بدء سريان وثيقة التأمين الخاصة بالمتعاقد )أو من تاريخ بدء التأمين إذا كان الشخص المؤمن عليه   88.3
من المعالين(، وفي خالل هذه المدة تكون بعض مزايا الوثيقة غير مغطاة. سيشمل جدول المزايا توضيحاً للتغطيات والمزايا التي تخضع لفترة 

االنتظار. 
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األشخاص المؤهلين للتأمين   1.4
تشمل جميع األشخاص المؤمن عليهم المذكورين في شهادة التأمين الصادرة من قبل الشركة فقط  

إجراءات التقديم  2.4
تخضع الموافقة على إصدار وثيقة التأمين إلى استكمال كافة االستمارات والطلبات التي تطلبها شركة التأمين بما في ذلك   

علي سبيل المثال وليس الحصر استمارة طلب الـتأمين، وأي فحوصات طبية الزمة و/أو االكتتاب الطبي وأي طلبات 
أخرى تراها شركة التأمين ضرورية. 

تعديالت اإلضافة والحذف لألشخاص المؤمن عليهم بالوثيقة واألقساط المستحقة:  3.4

إضافة المعالين:    
يمكن للمتعاقد طلب إضافة أي من أفراد عائلته المؤهلين للوثيقة كأحد المعالين وذلك ضمن حدود تعريف “المعالين” 

المذكور بنص الوثيقة، شريطة أن يقوم بتعبئة استمارة طلب التأمين الخاصة.

سيتم قبول األطفال حديثي الوالدة في التغطية )باستثناء والدة عدة أطفال واألطفال  المكفولين قانوناً( وذلك من تاريخ   
الوالدة دون اكتتاب طبي، شريطة أن يتم إخطار الشركة في غضون أربعة أسابيع من تاريخ الوالدة، وأن يكون األهل 

مؤمن عليهم مع الشركة لمدة ال تقل عن ستة أشهر متواصلة. يتم إخطار الشركة بنية المتعاقد بإدراج أي من أطفاله 
حديثي الوالدة بالوثيقة، عبر ارسال طلب خطي بالبريد اإللكتروني إلى قسم االكتتاب الطبي بالشركة.

إخطار الشركة بعد انقضاء مدة األربعة أسابيع من تاريخ الوالدة، يؤدي إلى االكتتاب الطبي لألطفال حديثي الوالدة   
وسوف تبدأ التغطية فقط من تاريخ القبول بالوثيقة. علماً بأن جميع األبناء في حال إنجاب أكثر من طفل في الوالدة 

الواحدة واألبناء المكفولين قانوناً سيخضعون لالكتتاب الطبي الكامل وسوف تبدأ التغطية فقط من تاريخ القبول بالوثيقة . 
بالنسبة لوالدة عدة أطفال كنتيجة إلخصاب بمساعدة طبية، فإن تغطية العالج داخل المستشفى مقصوراً بمبلغ 40.500 

دوالر أمريكي عن كل وليد عن األشهر الثالثة األولى بعد الوالدة. يتم سداد العالج في العيادات الخارجية وفق حدود 
المزايا الخاصة بالعالج في العيادات الخارجية.

تحسب األقساط المتعلقة بإضافة االشخاص المؤمن عليهم على أساس تناسبي من تاريخ إدراجهم في الوثيقة وتصبح هذه   
األقساط واجبة السداد فورا للشركة.

شروط دفع األقساط4. الشروط العامة   4.4
يلتزم المتعاقد بسداد القسط المستحق للشركة مقابل التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة مقدماً وبالكامل. علماً   

بأن قيمة مبلغ القسط وطريقة السداد المتفق عليها والمختارة من قبل المتعاقد ستكون موضحة في العرض المقدم أو 
نموذج الحاالت الخاصة )في حالة فرض أية رسوم اضافية على القسط( وذلك قبل إصدار الوثيقة. 

يجب سداد القسط مقدماً وبالكامل من قبل المتعاقد. ولن تكون الشركة مسؤولة عن اي مدفوعات تتم من خالل طرف   
ثالث. كما يجب سداد القسط المستحق بنفس نوع العملة المختارة من قبل المتعاقد عند تقدمه للحصول على التغطية 

)الوثيقة(.

يمكن تغيير شروط السداد في تاريخ تجديد الوثيقة، عبر ارسال طلب خطي من قبل المتعاقد إلى الشركة قبل 30 يوماً   
على األقل من تاريخ التجديد السنوي المقبل للوثيقة.   

 
الشرط الفاسخ:  

للشركة في حالة عدم قيام المتعاقد بسداد قسط التأمين بالكامل في موعد استحقاقه ان تخطر المتعاقد بالبريد المسجل   
على العنوان المبين بالوثيقة أو على آخر عنوان مراسلة مقدم خطياُ من المتعاقد بوقف الوثيقة وعدم توفير التغطية او 

تعويض المطالبات مع االنذار بوجوب سداد القسط خالل عشرة )10( أيام وإال اعتبر العقد مفسوخا فإذا لم يقم المتعاقد 
بسداد القسط بالكامل خالل فترة االخطار والتي مدتها 10 أيام ستقوم الشركة بإرسال إشعار للمتعاقد إلعالمه بفسخ وثيقة 

التأمين مع اعتبار هذه الوثيقة الغية وباطلة وذلك بالبريد المسجل. 

ويصبح وقف التغطية التأمينية الغياً، إذا قام المتعاقد بسداد القسط المستحق في غضون شهر واحد من تاريخ سداد القسط   
المستحق أو تاريخ انتهاء فترة المهلة وذلك إذا كان وقف التغطية مشروطاً بفترة مهلة، وطالما لم يتم تقديم أية مطالبات 

خالل الفترة ما بين توقف التغطية وإعادة السريان. 
 

سيتم تعديل قيمة القسط مرة سنوياً في تاريخ التجديد، كما تحتفظ الشركة بحق مراجعة وتعديل بنود وشروط الوثيقة في   
هذا التاريخ. 

 
دفع رسوم أخرى   

باإلضافة إلى سداد األقساط، يجب على المتعاقد أيضاً تسديد الضرائب المستحقة علي قسط التأمين )IPT( وأية ضرائب   
جديدة أو رسوم متعلقة بالوثيقة والتي يمكن فرضها بعد إصدار الوثيقة والتي يتعين علي الشركة تسديدها أو تحصيلها من 
المتعاقد بموجب القانون. إن قيمة الضرائب المستحقة على قسط التأمين والرسوم واية مبالغ إضافية والتي يجب تسديدها 

من قبل المتعاقد للشركة ستكون موضحة في الفاتورة التفصيلية الخاصة بالسداد. 
 

يتحمل المتعاقد كافة الضرائب المستحقة على القسط والرسوم )IPT( واية مبالغ إضافية واجبة السداد للشركة باإلضافة   
إلى القسط المستحق، إال إذا نص قانوناً على خالف ذلك.

 
تغييرات على األقساط والرسوم األخرى  

في كل عام عند تاريخ التجديد السنوي، قد تقوم الشركة بتغير طريقة حساب أقساط المتعاقد، وكيفية حساب األقساط، وما   
يتطلب تسديده من قبل المتعاقد وكذلك طريقة السداد. تتعهد الشركة في حال قيامها بأي تغيرات بتطبيقها ابتداًء من تاريخ 

التجديد السنوي الخاص بالمتعاقد فقط.
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إلغاء التأمين:   8.4
يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار المتعاقد بخطاب موصى عليه يرسل إلى المتعاقد على آخر   

عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة االحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.
 

كما يجوز للمتعاقد طلب إلغاء هذا التأمين بشرط إعادة جميع بطاقات التأمين الطبي )بما في ذلك بطاقات المعالين(. وفي   
هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة. ويشترط في 

هذه الحالة اال تكون هناك مطالبة قد اثيرت عن السنة التأمينية محل اإللغاء. 

 

سقوط الحق:  9.4
تسقط كافة حقوق الشخص المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحاالت االتية:   

إذا أدلى الشخص المؤمن عليه أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في اإلقرارات المرفقة بالوثيقة  أ ( 
بقد حث الشركة على قبول التأمين أو إذا اخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعالمها بها قبل بدء 

سريان الوثيقة.

مخالفة الشخص المؤمن عليه أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو  ب ( 
جنحة عمدية. 

يسقط حق الشخص المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض موضوع المطالبة إذا قدم المتعاقد أو الشخص المؤمن  
عليه أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذه المطالبة أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كانت 

المطالبة مفتعلة.

يجوز للشركة تغيير قيمة المبلغ الواجب سداده من قبل المتعاقد والمتعلق بالضرائب المستحقة عن قسط التأمين أو أي   
ضرائب أخرى أو رسوم في أي وقت، وذلك في حال ما إذا تم تغيير معدل الضريبة علي قسط التأمين أو فرض أي 

ضرائب أو رسوم جديدة أو في حال تغير معدل أي ضرائب أو رسوم. 

إذا قامت الشركة بتغيير قيمة القسط أو قيمة المبلغ الواجب سداده من قبل المتعاقد والمتعلق بالضرائب المستحقة عن قسط   
التأمين أو أي ضرائب أخرى أو الرسوم، ستقوم الشركة بإخطار المتعاقد بهذه التغيرات. وفي حال عدم قبول المتعاقد 

ألي تغيرات قامت بها الشركة، فيحق للمتعاقد إنهاء الوثيقة ولن تقوم الشركة بتفعيل هذه التغيرات، وذلك في حال إنهاء 
المتعاقد للوثيقة خالل 30 يوماً من تاريخ تنفيذ التعديل، أو 30 يوم من تاريخ إخطار المتعاقد بهذه التغيرات، أيهما أبعد. 

  
تصريح العالج المسبق/الموافقة المسبقة:  5.4

تتطلب بعض أنواع العالج الطبي الحصول على موافقة مسبقة وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في جدول المزايا.  

تحتفظ الشركة بحق رفض مطالبة الشخص المؤمن عليه، إذا ثُبت الحقاً أن العالج الذي تم الحصول عليه غير    •
ضروري طبياً. 

تحتفظ الشركة بحق رفض المطالبة التي تقدم بها الشخص المؤمن عليه بالنسبة للمزايا المشار اليها في الجدول    •
بالرقم 1. وفي حال تبين الحقًا أن العالج ضروري من الناحية الطبية، سنقوم بسداد 80% من قيمة الميزة المستحقة 

فقط.

أما بالنسبة للمزايا المشار اليها بالرقم 2 في جدول المزايا، تحتفظ الشركة بحق رفض المطالبة التي تقدم بها    •
الشخص المؤمن عليه. وفي حال تبين الحقًا أن العالج ضروري من الناحية الطبية، سنقوم بسداد 50% من قيمة 

الميزة المستحقة فقط.

تعديل البرنامج  6.4
يجوز للمتعاقد أن يطلب تعديل برنامج التأمين المحدد في طلب التأمين األصلي وذلك في تاريخ تجديد الوثيقة السنوي   

فقط ويخضع لموافقة الشركة. ويحق للشركة أن تطالب الشخص المؤمن عليه باستيفاء استمارة التاريخ الطبي و/أو 
الموافقة على أي استثناءات أو بنود خاصة تطبق على أي تغطيات إضافية، قبل قبول طلب التأمين.

في حال قبول زيادة سقف التغطية التأمينية، سوف يستحق سداد مبلغ قسط إضافي كما يمكن إعادة تطبيق فترة االنتظار.   

المشاركة في التأمين   7.4
اذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث المؤمن عليه بمقتضي هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات اخرى ضامنة لنفس الخطر   
المؤمن منه، يكون للمؤمن له أو أي شخص اخر قد ابرمها لصالح المؤمن له، فإن الشركة ال تلتزم بأن تعوض الخسائر 

أو االضرار إال بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.

جدول المدد القصيرة 
النسبة المئوية التقريبية المستحقة لشركة التأمين عن فترة 

التأمين المنقضية
فترة التأمين المنقضية

%8 30 يوم

%16 60 يوم

%25 90 يوم

%33 120 يوم

%41 150 يوم

%49 180 يوم

%58 210 أيام

%66 240 يوم

%74 270 يوم

%82 300 يوم

%90  330 يوم
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السجالت الطبية:  13.4
يوافق األشخاص المؤمن عليهم على مساعدة الشركة في الحصول على جميع المعلومات الالزمة للقيام بتناول المطالبة.   

ويحق للشركة الحصول على جميع السجالت الطبية وإجراء أي مناقشات مباشرة مع مقدم الخدمة الطبية أو الطبيب 
المعالج. يجوز للشركة أن تطالب الشخص المؤمن عليه بإجراء فحوص طبية وذلك من خالل ممثل الشركة الطبي، 

عندما ترى الشركة ضرورة لذلك. علماً بأن الشركة ستتحمل تكاليف هذه الفحوصات. تلتزم الشركة بالسرية التامة على 
جميع المعلومات. كما تحتفظ بحقها في إيقاف التغطية في حالة عدم التزام الشخص المؤمن عليه بااللتزامات الناشئة 

بموجب هذه الوثيقة.

اإلجراءات القانونية:  41.4
  يلتزم الشخص المؤمن عليه بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية خاصة بتعويض النفقات بموجب هذه الوثيقة إال بعد مرور 
60 يوماً على األقل من تقديم المطالبة إلى الشركة وال تزيد عن سنتين من ذلك التاريخ، ما لم يرد خالف ذلك في اللوائح 

القانونية اإللزامية.

انعقاد المسؤولية:   15.4
إن التزام المتعاقد أو الشخص المؤمن عليه بتطبيق كافة أحكام وشروط هذه الوثيقة يعتبر شرطاً جوهرياً النعقاد مسؤولية   

شركة التأمين.

الحلول في الحقوق :  16.4
يجب على الشخص المؤمن عليه قبل حصوله على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في   

القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة الستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوي التي تحل 
فيها محل الشخص المؤمن عليه والحصول من الغير على إبراء الذمة او التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع 

التعويض للشخص المؤمن عليه بمقتضي هذه الوثيقة.

التقادم:   17.4
تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم بموجب نص المادة رقم 752 من القانون المدني المصري.   

مسؤولية الشركة:   18.4
تقتصر مسؤولية الشركة تجاه الشخص )األشخاص( المؤمن عليهم على بالمبالغ الموضحة في جدول المزايا ومالحقها.   
ولن يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال قيمة الفاتورة وذلك بموجب هذه الوثيقة، أو التأمين الصحي أو أي تأمينات أخرى.

االتصال بالمعالين:  19.4
يحق للشركة االتصال بالمتعاقد للحصول على معلومات إضافية تتعلق بالمعالين المدرجين بالوثيقة، والتي قد تحتاجها   
الشركة لتتمكن من تقديم المزايا المذكورة في الوثيقة وفقاً لعقد التأمين )على سبيل المثال الحصول على عنوان البريد 
االلكتروني الخاص بشخص بالغ مضمن بالوثيقة(. كذلك قد يتم إرسال جميع المعلومات الخاصة باألشخاص المؤمن 
عليهم بالوثيقة مباشرة إلى المتعاقد، بشرط عدم تضمن هذه المعلومات أية تفاصيل طبية حساسة معن المعالين، وذلك 

لغرض القيام بدراسة المطالبة. 

فسخ الوثيقة وحاالت االحتيال:
يجب على المتعاقد تعويض الشركة في حالة إساءة استخدام بطاقات التأمين الطبي الصادرة عن الشركة أو عن   أ. 

الوسيط االداري من قبل الشخص )األشخاص( المؤمن عليهم.  

يجب على المتعاقد تعويض الشركة عن أي مبالغ تم دفعها من قبل الشركة أو الوسيط االداري وتكون تجاوزت  ب  
حدود تغطية المزايا المذكورة في جدول المزايا. 

الوفاة:  ج  
يجب إخطار الشركة خطياً في حالة وفاة المتعاقد أو أحد المعالين في غضون 28 يوم من تاريخ الوفاة. وفي هذه   
الحالة سيتم إنهاء التغطية عن الفترة المقبلة وسيتم رد جزء من القسط بما يتناسب مع المدة الباقية وطالما لم يتم 
إجراء أية مطالبات بموجب هذه الوثيقة. تحتفظ الشركة بحق طلب شهادة الوفاة وذلك قبل القيام برد أي مبالغ. 

في حالة وفاة المتعاقد، يمكن ألحد المعالين المدرجين بالوثيقة طلب تنصيبه ليصبح هو المتعاقد )بناًء على رغبته،   
وطالما بلغ السن القانوني( مع إضافة باقي المعالين )إن وجدوا( بالوثيقة المحولة لصالحه.

في حالة وفاة أحد المعالين، سيتم إلغاءه من الوثيقة، كما سيتم رد جزء من القسط بما يتناسب مع المدة الباقية من سنة   
التأمين الخاصة بالمتوفى وطالما لم يتم إجراء أية مطالبات بموجب هذه الوثيقة. وتحتفظ الشركة بحق طلب شهادة 

الوفاة وذلك قبل القيام برد أي مبالغ.

بطاقات التأمين الطبي    10.4
عند إنهاء التغطية للشخص )األشخاص( المؤمن عليهم ألي سبب كان قبل تاريخ تجديد الوثيقة، يلتزم المتعاقد بإعادة   

بطاقات التأمين الطبي ذات الصلة للشركة فور إلغاء التغطية ألي شخص مؤمن عليه.

وفي حال قيام المتعاقد بإلغاء الوثيقة خالل السنة التأمينية وفقاً للفقرة 4.8، فيقع على عاتق المتعاقد مسؤولية إعادة   
البطاقات التأمينية ذات الصلة للشركة وذلك قبل تاريخ سريان اإللغاء الوثيقة، بما في ذلك بطاقات المعالين جميعاً.

وال تتحمل الشركة مسؤولية دفع أية مطالبات ألي سنة تأمين يقوم المتعاقد بإنهاء الوثيقة خاللها وفق احكام الفقرة 8.4.  
  

التجديد:  11.4
يتم إصدار هذه الوثيقة وتعتبر سارية في الفترة التي تبدأ من تاريخ بدء السريان وحتى تاريخ االنتهاء الموضح في شهادة   

التأمين، ويجوز للمتعاقد تجديد الوثيقة في تاريخ التجديد لمدة سنة تأمينية جديدة، طبقاً لألحكام السارية في كل تاريخ 
تجديد وبعد سداد قسط التجديد المستحق، إال في حالة إشعار أحد الطرفين الطرف اآلخر خطياً برغبته في عدم تجديد 

الوثيقة قبل 30 يوم على األقل من تاريخ تجديد الوثيقة. تحتفظ الشركة بحق مراجعة بنود وشروط الوثيقة وتعديل قيمة 
األقساط عند تاريخ تجديد الوثيقة.

انتهاء الوثيقة:    12.4
يتوقف حق الشخص المؤمن عليه في المطالبة بالحصول على أي تعويض نفقات بموجب هذه الوثيقة تلقائياً بانتهاء تاريخ   

الوثيقة. أما تكاليف العالج المغطاة والمتكبدة خالل فترة سريان الوثيقة، فسيتم تعويضها خالل فترة أقصاها ستة أشهر 
من تاريخ انتهاء الوثيقة. علماً بأن أي عالجات إضافية أو مستمرة تكون مطلوبة بعد انتهاء تاريخ الوثيقة لن تشملها 

التغطية.
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القوة القاهرة:  20.4
لن تتحمل الشركة مسؤولية أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماتها بموجب شروط هذه الوثيقة، إذا كان ذلك بسبب أو ناتج   
عن قوة قهرية على سبيل المثال وليس الحصر: األحداث التي ال يمكن التنبؤ بها، والغير متوقعة والتي ال يمكن السيطرة 
عليها مثل: الظروف المناخية القاسية للغاية، والفيضانات، واالنهيارات األرضية والزالزل والعواصف والبرق ونشوب 

الحرائق والهبوط األرضي، وانتشار األوبئة، وأعمال اإلرهاب، وتفشي األعمال العدائية العسكرية )سواء كانت حالة 
الحرب معلنة أم ال(، وأعمال الشغب، واالنفجارات، واإلضرابات أو غيرها من االضطرابات العمالية واالضطرابات 

المدنية، والتخريب، والمصادرة من قبل السلطات الحكومية أو أي فعل أو حدث آخر خارج نطاق سيطرة الشركة.

التعديالت، اإلقرارات:  21.4
قد تقوم الشركة بتعديل دليل المزايا الفردي و/أو جدول المزايا من وقت آلخر، على أن ال يتم تفعيل هذه التعديالت حتى   
تاريخ التجديد السنوي لهذه الوثيقة. سيتم إخطار المتعاقد بمثل هذه التعديالت خطياً، وإصدار مستند بديل، إذا لزم األمر. 

ال يجوز تعديل الوثيقة إال إذا تم ذلك خطياً، لذا لن يتم قبول أي تعديل في نص الوثيقة ما لم يكن مكتوباً وموقعاً بالنيابة 
عن الشركة وكذلك تم توقيعه خطياً من قبل المتعاقد.

المحاكم المختصة      22.4
كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها، تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في    

دائرتها الجهة التي اصدرت هذه الوثيقة.

حماية البيانات  23.4
تحصل الشركة على المعلومات الشخصية الخاصة باألشخاص المؤمن عليهم، بغرض إعداد عروض التأمين،   

واالكتتاب، وتحصيل األقساط، ودفع المطالبات وألي غرض آخر يرتبط مباشرة بإدارة الوثائق وفقاً لعقد التأمين. 

تحتل سرية معلومات المريض واألشخاص المؤمن عليهم  رأس اهتمامات الشركة. يحق للشخص )األشخاص( المؤمن   
عليهم االضطالع على البيانات الشخصية الخاصة بهم لدى الشركة. كما يحق للشخص )األشخاص( المؤمن عليهم أيضاً 

مطالبة الشركة بتعديل أو حذف أي معلومات يعتقد أنها قديمة أو غير دقيقة. 

لن تحتفظ الشركة ببيانات الشخص المؤمن عليه لفترة أطول من المدة الزمنية الضرورية للغرض التي تم جمعها من   
أجله.
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في حالة تقليل حد الميزة في السنة الثانية وكانت التكاليف المتكبدة في السنة األولى تصل إلى هذه القيمة المحدثة أو    •
تتجاوزها، لن يتم سداد أي قيمة إضافية.     

بالنسبة لوالدة عدة أطفال كنتيجة إلخصاب بمساعدة طبية، يكون العالج داخل المستشفى محصوًرا بمبلغ 40.500 دوالر 
أمريكي عن كل وليد عن األشهر الثالثة األولى بعد الوالدة. يتم سداد العالج في العيادات الخارجية وفق أحكام البرنامج الخاص 

بالعالج في العيادات الخارجية .
إن هذه الوثيقة ال توفر أي تغطية أو مزايا تتعلق بأي عمل أو نشاط، بحيث تكون فيه التغطية أو المزايا أو العمل أو النشاط القائم 

من شأنه مخالفة قانون العقوبات أو اللوائح المطبقة في األمم المتحدة، واالتحاد األوروبي أو أي قانون عقوبات أو لوائح مطبقة 
خاصة باالقتصاد أو التجارة.

تغير بلد اإلقامة 

يجب على المتعاقد إخطار الشركة في حالة تغيير بلد اإلقامة له أو أي من المعالين، حيث أن هذا التغيير قد يؤثر على سريان 
التغطية التأمينية أو قسط التأمين، حتى إذا كان االنتقال إلى بلد تقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية الخاصة بهم. وفي 

حال ما إذا انتقل الشخص المؤمن عليه إلى بلد خارج نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية الخاصة به، فلن تكون التغطية التأمينية 
الحالية، في حال سريان الوثيقة صالحة هناك.

يرجى مالحظة أن التغطية التأمينية في بعض البلدان تخضع لقيود التأمين الصحي المحلي المعمول بها، خاصة بالنسبة لسكان 
تلك البالد. ويقع على عاتق المتعاقد التأكد من أن تغطية الرعاية الصحية الخاصة به/بها والمعالين مناسبة من الناحية القانونية. 
وفي حالة الشك، يجب على المتعاقد السعي لطلب مشورة قانونية مستقلة، حيث أن الشركة قد ال تتمكن من توفير التغطية لهم. 

علماً بأن التغطية التأمينية المقدمة من قبل الشركة ليست بديالً عن التأمين الصحي المحلي اإلجباري.

الضرورة الطبية والتكاليف المتعارف عليها 

توفر هذه الوثيقة تغطية العالج الطبي والتكاليف ذات الصلة، والخدمات و/أو المواد التي تحددها الشركة على أنها ضرورية 
طبياً ومناسبة لعالج حالة المريض، أو المرض أو اإلصابة. كما أن الشركة ستقوم بتغطية التكاليف الطبية المناسبة والمعقولة، 

بما يتناسب مع تكاليف العالج القياسية والمتعارف عليها في البلد المحدد والعالج المقدم وفقاً لإلجراءات الطبية العامة والمقبولة. 
تحتفظ الشركة بحق تخفيض قيمة المطالبة المستحقة إذا ارتأت أن تكلفة المطالبة غير مالئمة أو غير مقبولة.  

الحاالت المرضية السابقة لبداية التأمين

الحاالت المرضية السابقة لبداية التأمين هي الحاالت الطبية أو الحاالت ذات الصلة والتي ظهر واحد أو أكثر من أعراضها أثناء 
حياة الشخص المؤمن عليه، بغض النظر عن ما إذا تم السعي للحصول علي عالج طبي أو مشورة. سيتم اعتبار أي حالة من 

هذا القبيل أو حالة ذات الصلة سواء كانت معلومة أو يفترض معرفتها من قبل الشخص المؤمن عليه، ضمن الحاالت المرضية 
السابقة لبداية التأمين. 

سيتم التأكيد على ما إذا كانت الحاالت المرضية السابقة لبداية التأمين مشمولة بالتغطية في الجزء الخاص بالمالحظات “بجدول 
المزايا”. كما أنه ال يتم تغطية الحاالت المرضية السابقة لبداية التأمين التي لم يتم ذكرها مسبقاً في طلب التأمين. باإلضافة إلى 

أن أي حاالت تظهر ما بين فترة استكمال استمارة طلب التأمين وتاريخ سريان الوثيقة سوف تعتبر ضمن الحاالت المرضية 
السابقة لبداية التأمين وتخضع لقواعد االكتتاب الطبي وفي حالة عدم ذكرها لن تكون مشمولة بالتغطية.

نظرة عامة 

يحدد جدول المزايا الخاص بالمتعاقد البرامج المختارة وما تتضمنه من مزايا تأمينية موفرة له/لها وللمعالين. كما يتضمن قسم 
“التعريفات” بهذه الوثيقة مزيد من التفاصيل حول المزايا المقدمة للمتعاقد واألشخاص المؤمن عليهم. علماً بأنه ليس ضرورياً 

أن تتضمن الوثيقة كل المزايا المذكورة في قسم “التعريفات” بهذه الوثيقة، ولذلك يجب على الشخص )األشخاص( المؤمن 
عليهم التحقق من المزايا التأمينية مدرجة في “جدول المزايا”. 

تخضع التغطية التأمينية للتعريفات المذكورة في الوثيقة، واالستثناءات، وحدود التغطية التأمينية، وأي بنود تتضمن شروط 
خاصة تكون مذكورة في شهادة التأمين. 

ترغب الشركة في تسليط الضوء تحديداً على النقاط الهامة التالية:

حدود المزايا: 
يوجد نوعان من حدود التغطية التأمينية كما هو مذكور في “جدول المزايا”. الحد األقصى لمزايا البرنامج والذي يطبق على 
برامج معينة، وهو أقصى قيمة تسددها الشركة عن كافة المزايا التي يحصل عليها الشخص المؤمن عليه خالل سنة التأمين 

بموجب هذا البرنامج.  

بعض المزايا ينطبق عليها حدود مزايا محددة والتي يمكن أن تحدد على أساس “سنة التأمين” أو “مدى الحياة” أو على أساس 
“كل حدث” على حده، على سبيل المثال وليس الحصر )للرحلة الواحدة، للزيارة الواحدة أو لحالة الحمل الواحدة(.

تقوم الشركة في بعض الحاالت بدفع نسبة من تكاليف العالج لميزة تأمينية محددة )على سبيل المثال 65% من نسبة النفقات 
وكحد أقصى 7,100$” دوالر أمريكي(. في الحاالت التي ينطبق عليها حد معين للتغطية أو عند ظهور مصطلح “التغطية 
الكاملة” بجانب ميزة تأمينية محددة، يخضع تعويض نفقات العالج إلى الحد األقصى للبرنامج في حال إذا ما كانت التغطية 

مدرجة في برنامج )برامج( الشخص المؤمن عليه.   
تطبق كل حدود التغطية التأمينية على كل شخص مؤمن عليه لكل سنة تأمينية، إال إذا تم ذكر غير ذلك في “جدول المزايا”.   

في حال تغطية الشخص المؤمن عليه بمزايا التغطية التأمينية “للحمل والوالدة”، فيتم ذكر ذلك في “جدول المزايا” باإلضافة 
إلى حدود للمزايا المغطاة و/أو فترة االنتظار التي تنطبق عليها. علماً بأن حدود مزايا “الحمل والوالدة الطبيعية” أو “مضاعفات 
الوالدة” سيتم تغطيتها إما على أساس الحمل الواحد أو علي أساس سنة التأمين )سيتم ادراج ذلك في “جدول المزايا”(. إذا كانت 

المزايا تدفع على أساس “الحمل الواحد” وقد تجاوزت مدة الحمل سنة التامين األولى لتمتد إلى سنة تأمين ثانية، وجب التنويه 
أنه في حالة ادراج تغيير على حد الميزة عند تجديد وثيقة التأمين، يتم تطبيق التالي:

جميع النفقات الناتجة والمستحقة عن السنة األولى ستخضع لحدود المزايا التي تنطبق عليها خالل سنة التأمين األولى.    •

جميع النفقات الناتجة والمستحقة عن السنة الثانية ستخضع إلى لحد الميزة المحدث الساري في السنة الثانية مخصوماً منه    •
قيمة كافة المبالغ المدفوعة خالل سنة التأمين األولى.

 5. حدود التغطية التأمينية
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6. النطاق الجغرافي للتغطية

هي المنطقة الجغرافية التي يمكن الحصول على العالج الطبي فيها كما هو مذكور في شهادة التأمين. 
 

إذا كان العالج الطبي الالزم/الضروري والمغطى بالنسبة للشخص المؤمن عليه غير متوافر محليا، فيمكن للشخص المؤمن 
عليه االستفادة من العالج في أي بلد ضمن المنطقة الجغرافية للتغطية الخاصة به/بها. للحصول على تعويض نفقات تكاليف 

العالج الطبي ومصاريف السفر، يجب الحصول على موافقة الشركة المسبقة قبل السفر.

أما إذا كان العالج الطبي الالزم/الضروري والمغطى بالنسبة للشخص المؤمن عليه متاح محلياً، ولكن الشخص اختار السفر 
لتلقي العالج في بلد آخر ضمن النطاق الجغرافي للتغطية الخاصة به/بها، فستقوم الشركة بتعويض جميع التكاليف الطبية 

المؤهلة والتي يتم تحملها بموجب شروط هذه الوثيقة، باستثناء مصاريف السفر.
 

يتم تغطية التكاليف المؤهلة والمستحقة للشخص المؤمن عليه في الموطن األصلي، شريطة أن يكون الموطن األصلي ضمن 
النطاق الجغرافي للتغطية الخاصة بالشخص المؤمن عليه.



أي شكل من أشكال العالج الطبي أو العالج بالعقاقير يتم تصنيفه من قبل الشركة علي أنه عالج تجريبي أو غير مثبت علميًا    1.7
مع الممارسات الطبية المتعارف عليها.  

أي عالجات يقوم بها جراح التجميل، سواء كانت ألغراض طبية أو نفسية، وأي عالج تجميلي لتحسين شكل الشخص    2.7
المؤمن عليه، حتى اذا تم وصفه طبياً. باستثناء الجراحات الالزمة الستعادة وظيفة أو تحسين الشكل بعد حادث أدى إلى 

تشوهات بالشكل أو نتيجة لجراحة متعلقة بمرض السرطان، وذلك خالل فترة سريان تغطية الشخص المؤمن عليه بالوثيقة.

الرعاية و/أو العالج من إدمان المخدرات أو الكحول )بما في ذلك برامج العالج من السموم والعالجات المتعلقة بالتوقف عن    3.7
التدخين(، كما أن حاالت الوفاة أو العالج من أي حالة ترى الشركة أن لها عالقة أو نتيجة مباشرة إلدمان الكحول أو اإلدمان 

)مثل فشل وظيفة عضو من أعضاء اإلنسان أو الخرف(.

رعاية و/أو عالج األمراض المتعمدة أو اإلصابات التي يحدثها الشخص بنفسه، بما في ذلك محاوالت االنتحار.    4.7

العالج المكمل /التكميلي باستثناء تلك العالجات المذكورة في جدول المزايا.   5.7

االستشارات الطبية أو أي وصفة طبية للعالج أو الدواء تتم من قبل أزواج أو زوجات األشخاص المؤمن عليهم أو أحد    6.7
الوالدين أو االبناء.

التأخر في النمو، إال في حاالت عدم بلوغ الطفل مراحل النمو األساسية المتوقعة خالل مراحل النمو المتعارف عليها حسب    7.7
سن الطفل من حيث التطور البدني واإلدراكي. ال تغطي الشركة حاالت التأخر في النمو الجزئي او المؤقت للطفل. ويتعين 

قياس مقدار التأخر من قبل شخص مؤهل، وتوثيقه على أنه تأخر في النمو المعرفي و/ أو الجسدي لفترة 12 شهًرا. 

النفقات المتعلقة بالحصول على عضو لجسم اإلنسان، علي سبيل المثال وليس الحصر، البحث عن متبرع، وتحاليل تطابق    8.7
األنسجة، وتكاليف استئصال العضو والنقل وأي مصاريف إدارية.

تكاليف عالج مضاعفات المرض أو اإلصابة أو العالج الغير مغطى أو المحدد في البرنامج الخاص بالشخص المؤمن عليه.    9.7

فحص الجينات الوراثية، إال إذا كان مضمناً في برنامج الشخص المؤمن عليه أو إذا كان اختبار الحمض النووي مرتبط   10.7
مباشرة بفحص السائل االمنيوسي للجنين للنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 35 عاماً أو أكثر.

الزيارات المنزلية، إال إذا كانت ضرورية وذلك في حال ظهور مرض حاد مفاجئ، أدى إلى عدم قدرة الشخص المؤمن   11.7
عليه على زيارة الطبيب، أو الطبيب المعالج.

عالج العقم متضمناً الحمل بمساعدة طبية أو أي نتائج سلبية تنتج عنها، إال إذا كانت مزايا عالج العقم مضمنة في برنامج   12.7
الشخص المؤمن عليه، أو في حال اختياره برنامج العيادات الخارجية )حيث يتم تغطية الفحوصات العامة الخاصة بتشخيص 

سبب العقم، وذلك في حدود تغطية برنامج العيادات الخارجية(. 

االختبارات والعالجات المتعلقة بفقدان أو استبدال الشعر، إال إذا كان سبب فقدان الشعر عالج مرض السرطان.  13.7

فحوصات وعالجات السمنة.  14.7

7. االستثناءات
على الرغم من أن شركة التأمين تغطي معظم تكاليف العالج الطبي الالزم للعالجات المذكورة أعاله، فإن اإلجراءات والحاالت 

الطبية التالية غير مغطاة بالوثيقة إال إذا تم ذكر غير ذلك في “جدول المزايا” أو تم ذكره خطياً في أي ملحق خاص بالوثيقة.
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عالج أية علل او أمراض أو إصابات وكذلك أي حاالت وفاة تنتج عن المشاركة الفعالة في الحروب، وأعمال الشغب   28.7
واإلرهاب واالضطرابات المدنية، واألعمال اإلجرامية، واألعمال غير المشروعة أو أي أعمال التصدي ألي أعمال عدائية 

أجنبية، سواء كانت حالة الحرب معلنة أم ال.

عالج الحاالت الطبية الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر من التلوث الكيميائي، أو التلوث االشعاعي أو أي مواد نووية من   29.7
أي نوع، بما في ذلك احتراق الوقود النووي.

الشركة ال تغطي عالج حاالت مثل االضطرابات السلوكية، واضطرابات نقص االنتباه مع فرط النشاط، واضطرابات   30.7
طيف التوحد، واضطرابات العناد والتحدي، واضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع، واضطرابات الوسواس القهري، 

واضطراب الرهاب واضطراب التعلق العاطفي، واضطرابات التكيف، واضطرابات تناول الطعام واضطرابات الشخصية أو 
العالجات التي تساعد على بناء عالقات وجدانية - اجتماعية بناءة، مثل العالج األسري. 

تكاليف السفر من وإلى المنشآت الطبية )متضمنة تكاليف ركن السيارات(، لتلقي العالج المغطى، باستثناء تكاليف السفر   31.7
المغطى تحت مزايا اإلسعاف المحلي، واالخالء الطبي واإلعادة الطبية إلى الوطن.

ال يغطي العالج في الواليات المتحدة األمريكية، إذا علمت الشركة أو كان لديها سبب يدعو للشك أن الغرض من الحصول   32.7
على التغطية التأمينية هو من أجل السفر إلى الواليات المتحدة لتلقي العالج ألي حالة كانت أعراضها ظاهرة للشخص 

المؤمن عليه قبل تاريخ التعاقد على التغطية.

عالج اضطرابات النوم، متضمنة األرق.  33.7

العالج أو اإلجراءات التشخيصية لإلصابات الناتجة عن المشاركة في األلعاب الرياضية االحترافية.  34.7
 

العالج خارج نطاق المنطقة الجغرافية للتغطية، إال في حاالت الطوارئ أو بعد موافقة الشركة..  35.7

العالج المطلوب نتيجة االخفاق في الحصول على مشورة طبية في حينه أو االهمال في اتباعها.  36.7
 

العالج المطلوب نتيجة الممارسات الطبية الخاطئة.  37.7

فحص بارت / الفحص الثالثي، أو الفحص الرباعي أو فحوصات مرض استسقاء الحبل الشوكي )انفصام العمود الفقري(   38.7
باستثناء السيدات اللواتي يبلغن من العمر 35 عاًما أو أكثر.

 
فحوصات دالالت األورام، إال إذا كان قد تم تشخيص الشخص المؤمن عليه بمرض سرطان معين في وقت سابق، ففي هذه   39.7

الحالة، سيتم تغطية هذا الفحص تحت ميزة عالج األورام. 

العالجات والحاالت الطبية أو اإلجراءات التالية أو أي نتائج سلبية أو مضاعفات تنتج عنها، ال تكون مغطاة، ما لم يرد   40.7
خالف ذلك في جدول المزايا:

مضاعفات الحمل.  1
عالج األسنان، وجراحة األسنان، واللثة، وتقويم األسنان، وتركيبات األسنان الصناعية باستثناء العمليات الجراحية    2

للفم، والتي يتم تغطيتها ضمن الحدود العامة لبرنامج الشخص المؤمن عليه األساسية.
رسوم اخصائي التغذية.   3

ExclusionsMember Services Allianz Worldwide Care
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ما لم ينص على خالف ذلك في جدول المزايا، فلن يتم تغطية أي فحوصات أو عالجات أو مضاعفات ناجمة عن االجراء   15.7
الجراحي لمنع الحمل، والعجز الجنسي )إال إذا كانت الحالة ناتجة عن استئصال البروستاتا عقب إجراء عملية جراحية 

لعالج مرض السرطان( ووسائل منع الحمل، متضمنة تركيب وإزالة وسائل منع الحمل أو أي وسائل أخرى لمنع الحمل 
حتى ولو تم وصفها ألسباب ضرورية طبياً، ما لم ينص على خالف ذلك في جدول المزايا الخاص بالشخص المؤمن عليه. 

سيتم تغطية تكاليف وسائل منع الحمل فقط في حالة ما إذا تم وصفها من قبل طبيب األمراض الجلدية لعالج حب الشباب .

اإلخالء الطبي/اإلعادة إلى الوطن من أي سفينة في البحر ألي منشاة طبية على األرض.  16.7

رسوم الطبيب الممارس الستكمال استمارة المطالبة أو أي رسوم إدارية أخرى.  17.7

العالج بالتقويم الجزيئي: هو العالج الذي يهدف إلى استرجاع البيئة الطبيعية المثلى لخاليا الجسم وذلك بتقويم حاالت   18.7
القصور على المستوى الجزيئي بناًء على الكيمياء الحيوية للفرد. ويستخدم هذا العالج مواد طبيعية مثل الفيتامينات 

والمعادن، واألنزيمات والهرمونات وما إلى ذلك.

دروس وتمارين ما قبل أو بعد الوالدة.  19.7

الحاالت المرضية السابقة لبداية التأمين، )متضمنة أي حاالت مزمنة سابقة لبداية التأمين(، والموضحة في نموذج الحاالت   20.7
الخاصة الصادر قبل تاريخ سريان الوثيقة )إن وجد( والحاالت التي لم يتم اإلفصاح عنها في استمارة طلب التأمين ذات 

الصلة. باإلضافة إلى أن أي حاالت تظهر ما بين فترة استكمال استمارة طلب التأمين وتاريخ سريان الوثيقة سوف تعتبر 
ضمن الحاالت المرضية السابقة لبداية التأمين وتخضع إلى قواعد االكتتاب الطبي، وفي حالة عدم ذكرها لن تكون مشمولة 

بالتغطية.

اي منتجات مصنفة تحت الفيتامينات أو المعادن )باستثناء تلك المطلوبة أثناء فترة الحمل أو لعالج تشخيص طبي ألعراض   21.7
نقص الفيتامينات الحاد(، على سبيل المثال وليس الحصر حليب األطفال ومنتجات التجميل حتى ولو أوصى بها أو تم 

وصفها ألسباب طبية أو لها آثار عالجية معروفة. ال يتم تغطية اية تكاليف متعلقة باالستشارات الخاصة بالتغذية أو الحمية 
الغذائية، إال إذا كانت محددة في جدول المزايا. 

المنتجات التي يمكن شراؤها بدون وصفة طبية من الطبيب إال إذا كانت محددة في جدول المزايا.  22.7
 

عمليات تغيير الجنس والعالجات ذات الصلة.  23.7

عالج اضطرابات النطق والمتعلقة بتأخر النمو، وصعوبة القراءة، وخلل أو اضطراب النطق.  24.7

اإلقامة بأحد المراكز العالجية أو مركز حمام عالجي أو منتجع مياه معدنية أو منتجع صحي أو مركز استشفاء حتى وإن   25.7
كانت اإلقامة موصوفة طبيًّا

اإلجهاض باستثناء الحاالت التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة االم الحامل.  26.7

العالجات المرتبطة مباشرة بتأجير األرحام/األم البديلة، سواء كانت المؤمن عليها هي األم البديلة أو األم األصلية.    27.7
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شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير احكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على 
اتفاق الطرفين إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. 

عالج حاالت األسنان الطارئة.   4
نفقات مرافق إلخالء/إعادة شخص مؤمن عليه.   5

الفحوصات الطبية الدورية ومن بينها المسح الشامل للكشف والتشخيص المبكر عن األمراض.   6
الوالدة في المنزل.   7

عالج العقم.   8
الطب النفسي والمعالجة النفسية الداخلية بالمستشفى.   9

عالج العيون بالليزر.   10
اإلعادة الطبية الى الوطن.   11

زراعة األعضاء.   12
عالجات العيادات الخارجية.    13

الطب النفسي والعالج النفسي بالعيادات الخارجية.   14
النظارات والعدسات الالصقة الموصوفة متضمنة فحص العين.   15

األجهزة الطبية المساعدة الموصوفة.   16
العالج الوقائي.   17
إعادة التأهيل.    18

تغطية الحمل والوالدة الطبيعية.   19
تكاليف سفر أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة االخالء/ اإلعادة إلى الوطن.   20

تكاليف سفر أفراد أسرة الشخص المؤمن عليه في حالة إعادة الجثمان إلى الوطن.   21
22  تكاليف سفر الشخص المؤمن عليه ليكون مع أحد أفراد األسرة الذي أوشك على الموت أو الذي توفي.

عمليات التطعيم.   23

الشركة لن تغطي مبلغ “الوفاة نتيجة حادث” بدفعة واحدة، إذا نتجت وفاة الشخص المؤمن عليه بشكل مباشر أو غير مباشر   41.7
عن:

الحوادث التي تحدث أثناء مشاركة الشخص المؤمن عليه في أنشطة الطيران أي كان نوعها متضمنة الدخول والنزول      1  
من الطائرة، إال إذا كان مسافراً كراكب عادي على متن خطوط جوية نظامية ومعترف بها.    

2    تسلق الجبال متضمن أنشطة الكهوف والتي تتطلب استخدام الحبال أو وجود دليل أو مرشد.  

المشاركة في أي نوع من أنواع رياضات السيارات، بما في ذلك ركوب الزوارق، في أي قارب مصمم للسير بسرعة      3  
تتجاوز 30 عقدة.   

المشاركة في سباقات أو اختبارات السرعة والتحمل من أي نوع.     4  

اإلبحار والتجديف، والغوص وركوب اليخوت أو القوارب خارج المياه الساحلية )12 كيلومتر أو أكثر من الساحل(.    5  

تطبق كل شروط واستثناءات وحدود الوثيقة الصادرة من قبل الشركة على تغطية “الوفاة نتيجة حادث”.   
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