
YOUR TRAVEL INSURANCE POLICY

TRAVEL

Everything you need to know.





WELCOME TO AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY

Dear Policyholder

This is your Travel Insurance Policy.

Thank you for choosing us to take care of your Travel Insurance. You are now insured with one of 
the world’s leading insurance groups that writes business in 130 countries and serves over 20 million 
customers worldwide.

This booklet is designed to help you check your cover and to reassure you that Al Alamiya will give 
you all the protection you need for the duration of your trip. We take pride in the claims service we 
offer to our customers.

This booklet gives you the details of what this policy does and does not cover. It also contains 
information about our helpline and how to make a claim.

If you would like to change your cover or have any other queries, please call the local branch office. 

Riyadh Branch 01 465 1520 

Jeddah Branch 02 692 7085 

Al Khobar Branch 03 898 5570

Please take a moment to read your policy booklet and then keep it in a safe place. We would like to 
welcome you to Al Alamiya and wish you a safe and hassle-free trip.

The Customer Service Team 
Al Alamiya KSA 
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INSURANCE

Don’t forget to take copies of your Travel Insurance documents and important telephone numbers.

MONEY

• Make sure you have enough to cover any emergency.
• Take travellers cheques and keep a separate record of their numbers.
• Carry only as much money as you need for the day.
• Use a money belt or secure inside pocket.
• Leave the rest in a hotel safe.

CREDIT CARDS

• Check the expiry dates.
• Make a separate note of their numbers.
• Don’t carry all your cards with you – leave at least one in the hotel safe.

TICKETS

Keep your tickets in a safe place.

PASSPORT AND VISAS

• Check that your passport is still valid and make a note of its number, date and place of issue.
• Check if you will need a visa – your travel agent can advise you.
• Take another means of identification (preferably with a photograph).
• Keep your passport in the hotel safe and carry a photocopy with you.

IF YOU HAVE ANYTHING STOLEN

If your money, passport or anything else is stolen abroad, report it at once to the local police and 
obtain a statement about the loss – you will need this to claim against your insurance.

• Money – phone your bank at home about transferring money and cancelling credit cards.
• Travellers cheques – contact your issuing agent.
• Tickets – see your tour rep or airline agent.

PLAN TO STAY HEALTHY

• Check which vaccinations you need with your medical doctor at least 6 weeks before you travel.
• Check if your medication is legal in the country you are visiting, and pack it in your hand luggage.
• If you are taking prescribed medication, take the prescription with you.

MEDICAL EMERGENCY HELPLINE

Tel: + 33 1 55 63 33 01, Lines open 24 hours a day, 7 days a week. 
This service is provided by International SOS (Gulf) W.L.L.

YOU’RE PACKED AND READY BUT DON’T FORGET THESE!



POLICY COVER INDEX

Cancellation

Missed Departure

Travel Delay

Curtailment

Baggage Delay

Personal Baggage 

Personal Money

Passport Assistance

Emergency Medical Expenses

Personal Accident

Personal Liability

Legal Expenses

Assault / Robbery 

Kennel / Cattery Fees Cover

Hijack 

Winter Sports 

Golf Cover

Not Covered

Not Covered

Not Covered

Not Covered

Not Covered

Not Covered

Not Covered

Euro 350

Euro 30,000

Euro 10,000

Not Covered

Not Covered

Not Covered 

Not Covered

Not Covered 

Not Covered

Not Covered

US$ 5,000

US$ 1,000

US$ 500 

US$ 5,000

US$ 1,000

US$ 6,000

US$ 750

US$ 750

US$ 1,000,000

US$ 35,000

US$ 1,000,000

US$ 50,000

Maximum of 
US$ 700

US$ 300

Maximum of 
US$ 700

Optional

Optional

US$ 5,000

US$ 500

US$ 500

US$ 5,000

US$ 500

US$ 5,000 

US$ 500

US$ 500

US$ 1,000,000

US$ 30,000

US$ 1,000,000

US$ 50,000

Not Covered 

Not Covered

Not Covered 

Optional

Optional

US$ 50

US$ 50

Nil

US$ 50

US$ 50

US$ 50

US$ 50

US$ 50

US$ 50

Nil

Nil

Nil

Nil 

Nil

Nil
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To make this policy wording more understandable and as straightforward as possible, the meaning 
applied to any word will be that usually meant within the English language, unless the word is shown 
in the General Definitions section. If you are still not clear, please call us and our staff will help you in 
any way they can.

ACCIDENTAL DAMAGE: Damage caused by external means, other than as a result of your 
deliberate act.

ACCIDENTAL INJURY/ACCIDENTALLY INJURED: Physical harm resulting solely and directly from 
accidental outward, violent and visible means. This does not include sickness or disease or any naturally 
occurring condition or the result of anything that happens gradually.

CARRIER: The ship, aircraft, train or coach operator and its employees and agents.

CLOSE RELATIVE: Spouse (or partner with whom you have resided for 6 months or more), mother, 
father, mother-in-law, father-in-law, daughter, son (including legally adopted or fostered daughter or 
son), daughter-in-law, son-in-law, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, grandparent, grandchild or 
fiancé of the insured person.

CLOSE BUSINESS COLLEAGUE: A person working for the same company as you or your travelling 
companion whose absence from work along with you would prevent the proper functioning of the 
company, as confirmed by an officer of the company.

CURTAILMENT: The cutting short of your journey after its commencement.

DEPARTURE POINT: The airport, port, railway or coach station from which you are due to depart 
as specified in your travel itinerary.

DIRECT TRIP: Travel between the Kingdom of Saudi Arabia and a pre-booked destination abroad, 
including scheduled stops for refueling and change of connection, which involves the same mode of 
transport, and when the time spent at the stop is less than 12 hours.

EMERGENCY MEDICAL EXPENSES: The cost of, or expenses relating to, emergency medical 
treatment given or prescribed by a medical practitioner.

EXCESS: The first part of a claim which you must pay. If claims are made under two or more 
Sections, for loss or damage caused by the same insured cause at the same time, Excess shall apply for 
each Section as stated in the policy.

FAMILY: The insured person, a spouse (or partner with whom you have lived for six months or 
more), all the children of you or your spouse (including legally adopted or fostered children) or 
partner, all living with you or in full-time education and all aged under 18.

SOS

SOS (GULF) W.L.L. + 33 1 55 63 33 01

DEFINITIONS
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HAZARDOUS ACTIVITIES

DEFINITIONS

COVERED COVERED IF PROFESSIONALLY 
ORGANISED AND SUPERVISED AND 
PROVIDING YOU WEAR APPROPRIATE 
SAFETY EQUIPMENT AND TAKE 
APPROPRIATE SAFETY PRECAUTIONS

NOT COVERED

Hazardous Activities
Aerobics
Badminton
Baseball
Basketball
Boogie Boarding
Bowls
Cricket
Croquet
Curling
Cycling (no racing)
Fell Walking
Fishing
Golf
Ice Skating
Jogging
Manual Work (at ground level 
involving no machinery)
Marathon Running
Mountain Biking (on recognised 
routes)
Rambling
Rounders
Sailing (within territorial waters)
SCUBA Diving (down to 30m
accompanied by a qualified
diver or instructor)
Snorkelling
Softball
Squash
Surfing
Swimming
Table Tennis
Tennis
Ten Pin Bowling
Volleyball
Walking
Water Polo

Abseiling
Archery
Banana Boating
Black Water Rafting
Bungee Jumping
Canoeing/Kayaking (no white water)
Clay Pigeon Shooting
Fencing
Flotilla Sailing (with professional
leader)
Go Karting
Gymnastics
Hiking under 6,000m
Horse Riding (no jumping)
Hot Air Ballooning
Indoor Rock Climbing (with belays)
Jet Biking
Jet Skiing
Paint Balling
Parascending (over water)
Pony Trekking
River Tubing (no white water)
Shooting (not Big Game)
Sleigh Riding as a passenger
Swimming with Dolphins
Trampolining
Water Skiing (no jumping)
White Water Rafting
Zorbing

Base Jumping
Big Game Hunting
BMX Stunt Riding
Bouldering
Boxing
Canyoning
Caving/Pot Holing
Coasterring
Cycle Racing
Flying (except as a fare
paying passenger)
Free/High Diving
Gliding
Hang Gliding
Horse Jumping/Hunting
Judo/Karate/Martial Arts
Kite Surfing
Lacrosse
Micro Lighting
Motor Cycling (unless on machines of
less than 125cc and where you have
held a motorcycle licence for at least
3 years and are conviction free)
Mountaineering
Organised Team Sports
Parachuting
Paragliding
Parascending over land
Polo
Professional/Semi Professional Sports
Quad Biking
Rock Climbing
Sailing (outside territorial waters)
Scuba Diving (below 30m)
Shark Diving
Street Hockey
Water Ski Jumping
Weightlifting
Wrestling



The words defined below will have the same meaning wherever they are shown in your policy.

WINTER SPORTS: (other than curling or ice skating) are excluded unless an additional premium has 
been paid and accepted. Winter sports cover is only available to persons aged under 65 years.

· On piste skiing or snowboarding on piste
· Off-piste skiing or snowboarding where accompanied by a qualified guide or instructor
· Cross country skiing on recognised routes and with a guide
· Ski racing arranged by ski schools for their pupils
· Sledging
 Examples of Winter Sports activities not covered are:
· Bobsleighing, Heli Skiing, Ice Hockey, Luging, Use of Skeletons, Ski Acrobatics, Ski Jumping

HIJACK: The unlawful seizure or wrongful exercise of control of an aircraft or conveyance which you 
are travelling in as a passenger.

HOME: Your usual place of residence in the Kingdom of Saudi Arabia.

HOSPITAL: Any institution outside the Kingdom of Saudi Arabia which meets the following criteria:

· It has full time facilities for overnight patients
· It has facilities for surgery, medical diagnosis and treating injured and sick people
· It is run by medical practitioners
· It provides 24-hour nursing supervised by State Registered Nurses
· It is not a medical institution, a nursing or convalescent home, a hospice or place for the  

terminally ill, a residential care home, or a place for drug addicts or alcoholics

LEGAL EXPENSES: Your representatives’ legal fees, expenses and other costs which we have agreed 
or the costs of any other parties involved in the legal proceedings if you have to pay those costs.  
This includes costs following an out of court settlement to which we have agreed.

JOURNEY: A trip beginning and ending at your home, within the terms of the insurance contract.

INSURANCE PERIOD

Single trip – from the date you start your journey (as shown on your schedule) until the date you 
return to your home, within a maximum of 180 days.

Cancellation cover – applies from the day you purchase this insurance until the day your  
journey commences.

Annual policies – 12 months from the date you start/renew the policy. This is limited to 62 days per 
any single trip and 180 days in any single policy period. Journeys within the Kingdom of Saudi Arabia 
require at least 2 nights away from home in pre-paid accommodation.

LOSS OF LIMB: Permanent physical severance at or above the wrist or ankle.

DEFINITIONS
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LOSS OF SIGHT: Permanent and total loss of sight which shall be considered as having occurred in 
both eyes on the authority of a fully qualified ophthalmic specialist. In one eye, if the degree of sight 
remaining after correction is 3/60 or less on the Snellen scale.

MEDICAL PRACTITIONER: A legally qualified practitioner in medicine who is recognised as such by the 
relevant authority in that country, other than you, a member of your family or anybody travelling with you.

PERMANENT TOTAL DISABILITY: A disability which entirely prevents you from attending to business 
or occupations of any and every kind, which exists for 12 months and is beyond hope of improvement.

PERSONAL BAGGAGE: Your clothing and personal effects, suitcases (or similar) taken on or 
purchased during a journey by you including valuables and travel tickets, but excluding personal 
money, contact or corneal lenses, mobile phone, negotiable instruments, bonds, coupons, stamps, 
securities or other documents of any kind.

PERSONAL MONEY: Bank and currency notes and coins in legal tender, cheques, postal and money 
orders, current postage stamps, travellers cheques and ski passes (subject to a winter sports option 
being chosen), all held for personal purposes, and includes the wallet or purse in which personal 
money is carried.

PRE-EXISTING MEDICAL CONDITION: Any medical condition which existed prior to a journey 
affecting you and/or any close relative and/or travelling companion including, but not limited to, 
a condition for which the person is on a waiting list for hospital in-patient treatment, a condition 
referred to a medical specialist or the cause of in-patient treatment within the 12 months prior to the 
journey, a condition for which a terminal prognosis has been provided by a medical practitioner.

PUBLIC TRANSPORT: Public hire taxi, bus, coach, train, aircraft or ship on which you had planned to travel.

REPRESENTATIVE: The lawyer or other suitably qualified person appointed to act for you.

VALUABLES: Watches, furs, binoculars, telescopes, audio and video and photographic equipment, 
jewellery, precious metals or stones, or items made from precious metals or stones.

WE/US/OUR: Al Alamiya for Cooperative Insurance Company 

YOU/YOUR/INSURED PERSON: Each person named on this schedule. Children aged 18 or under 
are only covered when travelling with one of the named adults.

TERRORISM: Any act including but not limited to the use of force or violence and/or threat thereof 
of any person or group(s) of persons whether acting alone or on behalf of or in connection with 
any organisation(s) or government(s) committed for political, religious, ideological or similar purposes 
including the intention to influence any government and/or to put the public or any section of the 
public in fear.

WAR: War invasion act of foreign enemy hostilities (whether war be declared or not) civil war 
rebellion revolution insurrection or military or usurped power.

DEFINITIONS



Your Policy is made up of two parts: your Policy Schedule and this Policy Wording.

THE SCHEDULE

Your policy schedule shows the appropriate covers under your Travel Policy, the Sum Insured for each 
section of the policy and the premium you have paid or will pay. It will also show any special terms 
which apply to your policy. Please keep it with your policy wording. We will send you a new schedule 
whenever you or we make a change to the insurance.

THE POLICY WORDING

Your policy wording tells you exactly what is and what is not covered and other important 
information. Your policy is underwritten by Al Alamiya for Cooperative Insurance Company. 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR POLICY

GEOGRAPHICAL LIMITS

Worldwide means all countries in the world. 
Worldwide excluding USA and Canada means all countries in the world excluding these specified 
countries and territories. However, stopovers of up to 48 hours in total on the outward and return 
journey anywhere in the world are covered.

WINTER SPORTS

Annual policies: If you have paid the appropriate additional premium for winter sports cover,  
your policy covers you for a maximum of 21 days for each annual insurance period.

Single Trip policies: Cover is available up to a maximum of 90 days for winter sports where the 
appropriate additional premium has been paid. 
Winter sports cover is only available to persons aged under 65 years.

MEDICAL WARRANTY

It is your commitment to us that at the time of taking out this policy or booking a journey you are 
healthy, fit to travel and undertake each journey and:

• You are not aware of any reason why the journey should be cancelled or cut short.
• You have received no medical treatment as a hospital in-patient or out-patient during the twelve 

months prior to booking the journey about which you have not told us.
• You are not making the journey against the advice of a medical practitioner or for the purposes 

of obtaining medical treatment nor have you a terminal illness.
• You have no pre-existing medical condition.

If you wish to make any changes or corrections to your details please write to us at the address 
shown on your schedule.

YOUR TRAVEL INSURANCE POLICY
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This Policy is a legal contract between You and Us. The Policy Wording and Schedule make one 
document so you must read them together. The contract is based on the information you gave us 
when you applied for this insurance.

You should keep a record (including copies of letters) of all information supplied to us for the 
purpose of entering into this contract.

OUR PART OF THE CONTRACT

During the insurance period we will provide the services and benefits described in this policy during 
the insurance period, within the geographical limits, subject to the limits of cover and all other terms 
and conditions contained within this policy, and following payment of the appropriate premium. If your 
return journey is unavoidably delayed because of something that is covered under the policy, we will 
automatically extend the cover for the period of the delay at no additional cost.

YOUR PART OF THE CONTRACT

You must pay the premium for each insurance period; and you must keep to all the conditions set out 
in this policy; and you must be under 75 when you take out this and/or renew this policy.

Failure to comply with the terms and conditions of the policy may result in non-payment of a claim 
and could result in the policy being cancelled.

LAW APPLICABLE TO THE CONTRACT

The laws of the Kingdom of Saudi Arabia apply to this contract.

CHANGES IN YOUR CIRCUMSTANCES

You must write and tell us, at the address shown on your schedule, within 14 days if:

· Your address has changed
· You or anyone who is insured under this policy is no longer a resident of the  

Kingdom ofSaudi Arabia
· You develop a medical condition or anticipate any tests for a medical condition
· A medical condition you have told us about deteriorates as this may affect the terms and 

conditions of your policy

THE INSURANCE CONTRACT



CANCELLING YOUR POLICY

This policy may be cancelled at any time by the company giving 30 days notice in writing explaining 
the reasons for cancellation. You will become entitled to the return of a proportionate part of the 
premium (contribution) corresponding to the unexpired portion of the period of insurance. 

This policy may also be cancelled at any time by you in which case the company shall retain short 
period premium (contribution) as detailed below. 

Period of Insurance Minimum Proportion of Annual
Premium (contribution) to be retained

Not exceeding one week 12.5% 
Not exceeding one month 25% 
Not exceeding two months 37.5% 
Not exceeding three months 50% 
Not exceeding four months 62.5% 
Not exceeding six months 75% 
Not exceeding eight months 87.5% 
Exceeding eight months 100% 

On both occasions, the refund will be payable only if there are no claims on the policy or no unpaid/
outstanding claims on the policy. 

THE INSURANCE CONTRACT
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24-HOUR ASSISTANCE

WHAT TO DO IN THE EVENT OF A MEDICAL EMERGENCY

Notify International SOS (Gulf) W.L.L. as quickly as possible by telephoning +33 1 55 63 33 01

When calling please quote your Travel Policy Number on your schedule. Alternatively, you can transfer 
the number into the space below:

E-MAIL CONTACTS

An on-line new case notification form is available on our 
website: www.internationalsos.com

EMERGENCY MEDICAL EXPENSES

For emergency medical expenses which do not require the use of the emergency assistance facility 
please pay your costs directly and contact the claims line in the Kingdom of Saudi Arabia (see how to 
claim on page 16) within 14 days of returning from your journey.

MEDICAL ASSISTANCE

If you require medical assistance, International SOS (Gulf) W.L.L will ensure that where appropriate:

• Hospitals or clinics will be contacted and any necessary fees guaranteed.
• Doctors and hospitals abroad will be contacted in their own language, where necessary.
• International SOS (Gulf) W.L.L medical advisors are consulted at an early stage on the possibility 

of arranging for the sick or injured person to be returned home and the best method of 
transportation to be adopted. Specially equipped air ambulances are available for critical cases. 
Whenever necessary the patient will be escorted by a medical attendant.

• Assistance will be provided upon arrival in the Kingdom of Saudi Arabia where 
medically necessary.



GENERAL CONDITIONS

These are the conditions, together with any special terms, that must be complied with. Any failure to 
do so may mean that we will not accept a claim under this insurance.

• You must take all reasonable steps to prevent accidents, illness, loss or damage or liability as if you 
are uninsured. You must also make every reasonable effort to recover any property which has 
been lost. You must be a resident of the Kingdom of Saudi Arabia.

• You cannot transfer your interest in this policy to anyone else unless you get our   
written permission.

CLAIMS NOTIFICATION

• You or your representative must contact us as soon as possible. Full information is provided at the 
beginning of this policy.

• As soon as you are aware that an event has happened for which you can claim, you must notify 
us in writing or by phone (see ‘How to Claim’ section). You may wait until you return home 
(provided the claim is not over US$ 500 of Emergency Medical Expenses) before submitting your 
claim, but we must be advised of any claim within two months of the event, failure to do so may 
result in non-payment of your claim.

EVIDENCE

• You must send us any evidence we ask for to do with your claim, the cost of which will be your 
responsibility. Specific sections have specific requirements (please read the section under which 
you will be making the claim to see these).

OTHER INSURANCES

• If you claim under this policy for something which is also covered by another insurance policy, we 
will only pay our share of any claim. You must give us full details of the other insurance policy.

CONDUCT OF THE CLAIM

You must not settle, reject or negotiate any claim with a third party without our written permission. 
We have a right, at our expense and in your name, to:

· Take over the legal defence or settlement of any claim
· Start legal action in your name to get compensation from anyone else
· Start legal action in your name to get back from anyone else any payments that have  

already been made

You must give us, and pay for, all information we ask for about any claim. You must also help us to take 
legal action against anyone we ask you to. Where police reports are required they must be obtained 
within 24 hours of the incident.
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10% SURPLUS  
This Policy is concluded in accordance with Al Alamiya (hereinafter called “the Company”) Articles of 
Association as a company operating under the cooperative insurance principle pursuant to the terms 
of the Cooperative Insurance Companies Supervision Law promulgated by Royal Decree No. M/32 
dated 02/06/1424H. 

The Company in its capacity as manger of policyholders’ account for the Contributors (Insureds) will 
manage the insurance operations and the rights and liabilities arising out thereof. For this purpose, 
the Company will manage two separate accounts the policyholders’ account of the Contributors 
(Insured) for the entry of contributions, reinsurance revenues, and its share of return on investments, 
rights and obligations of policyholders, and another account for shareholders. 

The Company decides at the end of each financial year the net surplus of policyholders’ account 
after deducting the fees or expenses of the Company against its management to the insurance and 
investment operations. The Company will distribute all or part of any net annual surplus arising from 
the insurance operations to the Policyholders (the Contributors/ Insureds). The amount time and 
manner of and eligibility to such distribution are subject to the rules and regulations as are or may be 
laid down by the Company’s Board of Directors.

GENERAL CONDITIONS



MAKING A CLAIM

HOW TO CLAIM

We aim to make the process of making a claim as simple as possible. All you have to do is:

1. Check your policy schedule and policy wording to see whether the loss or damage is covered 
and if any specific evidence is required.

2. Read the General Conditions on page 14 and follow any instructions given.

3. Contact your local branch office or insurance advisor.

WHAT WE WILL DO

In most cases we are able to settle the claim on the information you have given on your claim form, 
when supported with the original documentation we require. Occasionally to help us agree a quick 
and fair settlement of a claim, it may be necessary for us to appoint an agent. When we do, our agent 
will contact you as quickly as possible to arrange an appointment to discuss the claim. We will pay any 
fee involved.

Our Claims team takes pride in its service and will do all they can to help you.

15 | 16



WHAT WE COVER

If you are forced to cancel your journey due to one of the reasons listed below, we will provide the 
following cover:

(a.) The money you lose for the deposit and any advance payments for unused travel and 
accommodation for the insured person

(b.) Other transport charges and accommodation charges, which you have paid, or you will have to 
pay under contract for the insured person

(c.) We will pay up to the cost of the journey but no more than the amount shown in your schedule 
for each insured person

We will pay these amounts if you have to cancel your journey because of the following:

(a.) Accidental injury to, or illness or death of the insured person and/or any person with whom you 
are going to travel or stay with during the journey

(b.) The death or life threatening accidental injury or illness of a close relative and/or a close 
business colleague living in the Kingdom of Saudi Arabia

(c.) If you or anyone with whom you are going to travel on the journey are placed in quarantine, 
summoned for jury service, called as a witness in a court of law

(d.) If you or a travelling companion are hijacked (unlawful seizure of the vehicle in which you   
are travelling)

(e.) If you are made redundant when you are under 65 years of age and have had two years 
continuous employment and your redundancy is notified to you after the issue of the policy

(f.) If your presence, or that of anyone with whom you are going to travel on the journey, is required 
following serious fire, storm or flood damage at your or their home, or place of business, in the 
Kingdom of Saudi Arabia or required by the police following burglary at your or their home, or 
place of business, in the Kingdom of Saudi Arabia

SECTION 1: CANCELLING YOUR JOURNEY
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WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The excess shown in your schedule of each claim for each insured person

(b.) Your disinclination to travel

(c.) If you do not check in on time, unless you could not check in because of extreme bad weather  
in the Kingdom of Saudi Arabia 

(d.) Compensation for frequent flyer points or similar schemes

(e.) Any claim arising from any circumstances you knew about when you booked the journey  
and you expected would mean that you may have to cancel the journey

(f.) Industrial action or strikes which happened, or which were expected on or before the date  
you booked the journey

(g.) Your being pregnant unless the expected date of birth is more than ten weeks after the  
intended return from your journey

(h.) Civil commotion, strike, lock-out, actions of government of any country or threat of 
any such event

(i.) Failure of any tour operator, carrier or your agents

(j.) Failure of your own vehicle or that of any other person

(k.) Operation of law

(l.) Your failure to obtain the required passport, visa or necessary documentation

(m.) Lack of snow if you have chosen the winter sport option

(n.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

SECTION 1: CANCELLING YOUR JOURNEY



CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A certificate from the treating medical practitioner explaining why he/she deemed it medically 
necessary for you to cancel or cut short your journey

(b.) A cancellation invoice from your carrier and/or your accommodation provider

(c.) Unused travel tickets

(d.) A letter from a suitable authority confirming your need to cancel due to jury service, being called 
as a witness in a court of law, redundancy, your home being flooded or burgled)

(e.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 1: CANCELLING YOUR JOURNEY



WHAT WE COVER

We will pay up to the amount shown in your schedule for extra transport and accommodation 
charges to allow you to reach your outward destination if you arrive at the port, airport or station 
too late because:

(a.) The public transport services on which you are travelling are affected by a strike, industrial action, 
bad weather or mechanical breakdown

(b.) The vehicle in which you are travelling is damaged in an accident or breaks down

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The excess shown in your schedule of each claim for each insured person of each claim

(b.) Any claim you make if the strike or industrial action happened, or was expected to happen, 
before your departure from your home

(c.) Any accidental damage or breakdown of the vehicle in which you are travelling if the vehicle is 
not in good mechanical or roadworthy condition due to neglect

(d.) Claims arising from a journey solely within the Kingdom of Saudi Arabia

(e.) Any claim arising from your failure to allow sufficient time to reach your departure point, or due 
to traffic congestion

(f.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A letter from the carrier giving reasons for the late arrival

(b.) If the vehicle in which you are travelling breaks down or is damaged in an accident, a letter  
from a motor vehicle repairer or recovery company

(c.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 2: MISSED DEPARTURE
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WHAT WE COVER

If the coach, train, ship or aircraft on which you are booked to travel is delayed on a direct trip from 
the Kingdom of Saudi Arabia resulting in your arriving at your final destination at least 12 hours after 
your original scheduled arrival time. We will pay:

(a.) US$ 100 if you are delayed for at least 12 hours

(b.) A further amount of US$ 50 would be paid for each additional six hours you are delayed.

· A maximum of US$ 500 will be paid under this Section
· Under Section 1 of this policy if you decide to abandon the journey prior to departure from 

the Kingdom of Saudi Arabia after a delay of at least 24 hours
· Cover ceases under this section after the first leg of a journey when an overnight stop is 

included in your itinerary

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) If you do not check in on time (unless you could not check in because of extreme bad weather in 
the Kingdom of Saudi Arabia)

(b.) The delay is caused by a strike or industrial action which happened or which was expected to 
happen before the date you booked your journey

(c.) The delay is caused by the coach, train, ship or aircraft being ordered by a port authority or the 
civil aviation authority or similar organisation to stop your journey

(d.) You decide to cancel the journey and we pay a claim under Section1of this policy

(e.) Claims arising from a journey solely within the Kingdom of Saudi Arabia

(f.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A letter from the carrier detailing reasons for the delay, and the scheduled and actual departure 
times and confirmation of your check in

(b.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 3: TRAVEL DELAY
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WHAT WE COVER

If you are forced to curtail (cut short) your journey, due to one of the reasons listed below, we will 
provide the following cover:

(a.) A proportion of the transport and accommodation charges which you have paid or which you are 
contracted to pay. The payment will be on a pro–rata basis for each complete day based on your 
arrival date back to the Kingdom of Saudi Arabia or for journeys solely within the  
Kingdom of Saudi Arabia

(b.) The extra cost of travel and accommodation you have paid to allow you to return to the  
Kingdom of Saudi Arabia

(c.) We will pay the proportional cost of the journey but no more than the amount shown in your 
schedule for each insured person due to the direct result of:

· Accidental injury to, or illness or death of the insured person and/or any travelling companion
· The death or life threatening accidental injury or illness of a close relative and/or a close 
  business colleague living in the Kingdom of Saudi Arabia
· If you or a travelling companion are called as a witness in a court of law
· If you or a travelling companion are hijacked (unlawful seizure of the vehicle in which  

you are travelling)
· If your presence or that of a travelling companion is required following serious fire, storm or 
flood damage at your or their home, or place of business in the Kingdom of Saudi Arabia

· If you or your travelling companion are required by the police following burglary at your or their 
home, or place of business in the Kingdom of Saudi Arabia

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The excess shown in your schedule of each claim for each insured person

(b.) Any claim arising from circumstances you knew about when you booked the journey

(c.) Compensation for frequent flyer points or similar schemes

(d.) Industrial action or strikes which happened, or which were expected on or before the date you 
booked the journey

(e.) You being pregnant unless the expected date of birth is more than ten weeks after the intended 
return from your journey

(f.) Civil commotion, strike, lock-out, actions of government of any country or threat of 
any such events

(g.) Failure of any tour operator, carrier or your agents

SECTION 4: CURTAILMENT (CUTTING YOUR JOURNEY SHORT)



(h.) Your disinclination to travel

(i.) Operation of law

(j.) Your failure to obtain the required passport, visa or necessary documentation

(k.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions Section

(l.) We will not pay any amounts you can recover from elsewhere

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A certificate from the treating medical practitioner, at your resort, destination or place of incident 
explaining why it was deemed medically necessary for you to cut short your journey

(b.) Unused travel tickets

(c.) A letter from a suitable authority confirming your need to cut short your journey due to being 
called as a witness in a court of law, or your home being flooded or burgled

(d.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 4: CURTAILMENT (CUTTING YOUR JOURNEY SHORT)
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WHAT WE COVER

(a.) The cost of buying essential items if your personal baggage has been delayed or misplaced by the 
carrier for more than 12 hours during the outward part of a journey

(b.) We will pay up to the amount shown in your schedule for each insured person if your personal 
baggage is misplaced by your carrier for more than 12 hours

(c.) If we pay your claim under this section we will deduct the amount from the final settlement  
of any claim you make under Section 6 – Personal Baggage, if the baggage is found to be 
permanently lost

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The first US$ 50 of each claim for each insured person

(b.) Claims arising from a journey solely within the Kingdom of Saudi Arabia

(c.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A Property Irregularity Report obtained from your airline or a letter from the carrier  
detailing the loss

(b.) Detailed receipts for all essential replacement items purchased

(c.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 5: BAGGAGE DELAY



WHAT WE COVER

If your personal baggage is lost, stolen or damaged we will pay:

(a.) Up to the amount shown in your schedule per person for the repair or replacement as new, less 
a deduction for wear, tear and depreciation

(b.) Not more than the amount shown in the table below for any one item, pair or set of items

(c.) Not more than the amount shown in the table below for valuables in total

SPECIFIC CONDITIONS APPLYING TO PERSONAL BAGGAGE

You must take all normal precautions to secure the safety of your personal baggage, and must not 
leave it unsecured or unattended at any time in a place to which the public have access.

CLAIMS SETTLEMENT

We will pay for the cost of replacement as new (or at our option we will replace as new) less a 
deduction for wear, tear and depreciation.

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The first US$ 50 of each claim for each insured person

(b.) Personal baggage insured under another policy

(c.) Cassettes, tapes, discs, contact or corneal lenses, stamps or documents, typewriters, glass, china, 
antiques, pictures, pedal cycles, hearing aids, coupons, personal organisers (electronic or not), 
mobile phones, calculators, dictaphones, portable facsimile machines, telephones, modems, 
portable overhead projectors, samples or merchandise or business goods, musical instruments, 
sculpture, household goods or equipment 

(d.) Breakage of or damage to fragile articles unless caused by fire or accident to the ship, aircraft 
train or motor vehicle

Executive Travel

Holiday Travel

US$ 1,000

US$ 8,00

US$ 1,500

US$ 1,000

            PRODUCT TYPE            SINGLE ARTICLE LIMIT VALUABLES  

SECTION 6: PERSONAL BAGGAGE
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SECTION 6: PERSONAL BAGGAGE

(e.) Where you do not take all reasonable steps to prevent or minimise loss or damage and to 
recover missing property.

(f.) Where you do not report loss to the police or loss or damage to the carrier within  
24 hours of discovery, and obtain a written police report or property irregularity report  
obtained from your carrier

(g.) Sports equipment in use

(h.) Valuables left in an unattended motor vehicle, unless left in a locked boot, locked and covered 
luggage area or locked glove compartment of a motor vehicle, and following physical evidence  
of forcible entry

(i.) Valuables in transit on a journey and not in your custody or control

(j.) Loss of or damage to personal baggage left unattended unless:

· Left in your locked journey accommodation
· Left in the locked boot, locked covered luggage area or locked glove compartment of a motor 

vehicle and following physical evidence of forcible entry
· Arising from strikes, delay, confiscation, detention, requisition or destruction by customs or other 

officials or authorities
· Due to atmospheric or climatic conditions or wear and tear or depreciation
· To film other than its value as unused material
· Any personal baggage which is lost, stolen or damaged whilst being shipped as freight or under 

a bill of lading
· Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A Property Irregularity Report obtained from your airline or a letter from the carrier where the 
loss or damage occurred in their custody

(b.) A copy of the police report for all other losses

(c.) Other evidence that we may ask you for



WHAT WE COVER

If your personal money is stolen or accidentally lost during a journey we will pay:

(a.) Up to the amount shown in your schedule for loss, theft, damage or destruction of your personal 
money occurring on your journey

Note: If you are under 16 claims for personal money are limited to US$ 500 

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The excess shown in your schedule Personal money insured under another policy 

(b.) Where you do not take all reasonable steps to prevent or minimise loss or damage or to recover 
missing personal money 

(c.) Where you do not report loss to the police within 24 hours and obtain a written police report. 

(d.) Any claims due to depreciation in value 

(e.) Any claims caused by shortages due to error or omission 

(f.) Any claims due to confiscation or requisition by customs or other officials or authorities 

(g.) Travellers cheques where the provider offers a replacement service 

(h.) Where personal money is left in an unattended motor vehicle 

(i.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

SECTION 7: PERSONAL MONEY
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GUIDELINES TO LOOKING AFTER YOUR PERSONAL MONEY

You must take all reasonable care to look after your personal money such as: 

· Keeping it on your person
· Securing your personal money within baggage that stays with you at all times (e.g. not putting this 

luggage in the hold or overhead lockers of an aircraft)
· Keeping it in a locked safety deposit box or locked safe whilst in your hotel or
  holiday accommodation
· Not leaving it on a beach, under a towel or a sun-bed, no matter how well hidden. If these 

guidelines are not observed your claim may not be paid 

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A copy of the police report 

(b.) Receipts for travellers cheques and currency transactions 

(c.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 7: PERSONAL MONEY



If during the journey you lose your passport and you have to pay extra travel and accommodation costs 
abroad to allow you to get a replacement, we will pay the amount shown in your schedule for each 
insured person.

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The excess shown in your schedule

(b.) Any claim resulting from loss of passport not accompanied by a report from the consular 
representative confirming the date of loss, the date of notification of loss and the date on  
which a replacement passport was obtained

(c.) Any claim not accompanied by a police report

(d.) Claims arising from a journey solely within the Kingdom of Saudi Arabia

(e.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A letter from the consular representative confirming dates of loss, notification of  
loss and replacement

(b.) A written report from the police within 24 hours of the incident 

(c.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 8: PASSPORT ASSISTANCE
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This is not private medical insurance but is designed to meet eligible emergency expenses as  
detailed below.

Please refer to your schedule to understand the covers under various headings.

Note: Incidents which involve treatment in a hospital or clinic should be reported to International SOS 
(Gulf) W.L.L immediately. SOS helpline +33 1 55 63 33 01

WHAT WE COVER

1. If during the journey you become ill, accidentally injured or you die, we will pay for reasonable 
and necessary emergency medical expenses up to the amount shown on your schedule for each 
insured person. This will include:

(a.) The costs of medical, surgical, hospital, nursing home or nursing service fees, or charges for 
immediate and emergency dental treatment for the alleviation of sudden pain

(b.) The reasonable additional charges for accommodation if it is necessary for the insured 
person to stay beyond the intended return date, and travel expenses the insured person has 
to pay to get back to the Kingdom of Saudi Arabia if they cannot use their return ticket

(c.) Expenses incurred by one relative or travelling companion who is required on medical 
advice, to stay with or accompany the insured person

2. If you die, we will pay the cost of funeral expenses abroad or the cost of transporting your body 
or ashes and your personal baggage back to the Kingdom of Saudi Arabia, but not more than  
US$5,000 in total. 

3. If during the journey you go into hospital for more than 24 hours, we will pay you US$ 100 for 
each period of 24 hours while you are in hospital abroad, up to US$ 1,000 in total, as an additional 
cash benefit when you return to the Kingdom of Saudi Arabia.

ONLY FOR EXECUTIVE TRAVEL

1. If you are hospitalised for more than 3 days, die or are repatriated on a journey undertaken 
on behalf of your employer, we will pay up to US$ 3,000 towards the cost of a single journey 
air ticket, of the same class of travel as that paid by you on your outward trip, to enable a close 
business colleague where necessary to replace you. 

SECTION 9: EMERGENCY MEDICAL EXPENSES



 WHAT WE DO NOT COVER

(a.) The excess shown in your schedule

(b.) Any claim that involves treatment in a hospital or clinic unless reported to International SOS (Gulf) 
W.L.L immediately

(c.) The cost of replenishing any supplies of any medication you were using at the start of your journey

(d.) The cost for repairs to, or for the provision of, dentures or artificial teeth or for any dental work 
involving the use of precious metals

(e.) Any expenses relating to:

· Pregnancy or childbirth where the expected date of birth is less than 10 weeks after the 
 intended return from your journey as detailed in your travel itinerary; or.
· You being under the influence of alcohol or drugs (other than those prescribed by a medical 

practitioner except when prescribed for the treatment of drug addiction)

(f.) Any expense which arises more than 12 months after your intended return from your journey as 
detailed in your travel itinerary

(g.) Expenses you have to pay in the Kingdom of Saudi Arabia or the country where you normally live, 
other than in connection with transportation of you or your remains home

(h.) The cost of any non-emergency treatment or surgery, including exploratory tests, which are not 
directly related to the illness or injury

(i.) Any cosmetic surgery

SECTION 9: EMERGENCY MEDICAL EXPENSES
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SECTION 9: EMERGENCY MEDICAL EXPENSES

(j.) Any surgery or treatment which in the opinion of the doctor and our medical advisers, can be 
delayed until your return to the Kingdom of Saudi Arabia

(k.) Any dental treatment which could wait until your return to the Kingdom of Saudi Arabia.

(l.) Any dental treatment, unless the injury is caused by accident or you need emergency treatment 
for the alleviation of sudden pain

(m.) Any dental treatment more than the amount shown in your schedule

(n.) Expenses which are not thought necessary by a medical practitioner

(o.) Any claim which is a result of stress, anxiety or nervous disorder

(p.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) In the event of treatment at a hospital or clinic, costs will be guaranteed provided  
International SOS (Gulf) W.L.L are contacted prior to the provision of such treatment  
and their authorisation for such treatment is given. Please refer to the instructions at  
the beginning of this policy

(b.) Costs incurred in relation to minor illness or injury should be paid by you and claimed on your 
return from your journey. Receipts will be required for all expenses incurred

(c.) Other evidence that we may ask you for



WHAT WE COVER

If during the journey you are accidentally injured and within 12 months you become disabled or die 
because of the injury, and the injury is the sole cause of death or permanent total disability, we will pay 
you or your dependants the amount shown on your schedule:

(a.) If you die

(b.) If you suffer loss of limb or loss of sight

(c.) If you suffer permanent total disability from all gainful employment 

We will only pay one of the above benefits for each insured person if it is related to the same accident. 
If an accident happens and you need to claim under benefits (b) or (c), we will not provide any cover for 
further accidents to that insured person.

If an insured person is under 16 or over 70 we will only pay US$ 5,000 for benefit (a) and no payment 
will be made under benefit (c).

WHAT WE DO NOT COVER

We will not pay:

(a.) More than one of the above benefits in connection with the same incident

(b.) Any benefit where injury, death or permanent total disability is the result of, or is contributed to, by 
pregnancy if the injury occurred within 3 months of the expected date of confinement

(c.) Any claim arising from sickness or disease or any naturally occurring condition or anything that 
happens gradually or a degenerative disease 

(d.) Any claim relating to pregnancy or childbirth when the expected date of birth is less than 10 weeks 
after the intended return from your journey as detailed on your travel itinerary

(e.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A certificate from your medical practitioner

(b.) In the case of death, the original death certificate.

(c.) Other evidence that we may ask you for

SECTION 10: PERSONAL ACCIDENT
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WHAT WE COVER

We will pay up to the amount shown in your schedule in respect of third party costs and settlements 
which you are legally liable to pay as a result of:

(a.) Accidental injury, illness or disease of any person

(b.) Accidental loss of or damage to property provided it does not belong to you, nor is in your 
charge, nor under your control nor under the control of any member of your family

(c.) Loss of or damage to your temporary journey accommodation provided it does not belong to 
you or any member of your family and costs incurred by you as agreed with us in writing

WHAT WE DO NOT COVER 
We will not pay for any liability arising from:

(a.) Death, disease, illness or physical injury of your family or an employee of you or your family

(b.) Loss or damage to your property or that of your family or an employee

(c.) The employment, business or profession of you or a member of your family

(d.) An agreement unless the liability would have existed without the agreement

(e.) The ownership of land or building by you

(f.) The occupation of land or buildings by you other than temporary holiday accommodation

(g.) Your ownership, custody or control of any animal 

(h.) Your deliberate act or omission

(i.) A liability for which an indemnity is provided by another insurance

(j.) Your ownership or use of any horse drawn, motorised, mechanically propelled or towed  
vehicle (other than a wheelchair but including cars, motorcycles and mopeds), caravan,  
trailer, aircraft, jet ski, jet bike, hovercraft, boat or firearm

(k.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require all available supporting evidence. 
  

SECTION 11: PERSONAL LIABILITY



WHAT WE COVER

We will pay the legal expenses incurred by you or your representative, up to the amount shown in your 
schedule in the pursuit of compensation and/or damages against a third party arising from or out of your 
personal injury or death as a direct result of an accident.

Provided that we shall have complete control over the legal proceedings and the appointment and 
control of any legal representative.

WHAT WE DO NOT COVER

We will not pay for :

(a.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section of this policy

(b.) Legal expenses incurred prior to the granting of support by us

(c.) Any claim reported more than 90 days after the start of the event giving rise to such a claim

(d.) Any claim where, in our opinion, there is insufficient prospect of success in obtaining a 
reasonable benefit

(e.) Damages or fines you have to pay

(f.)  Claims arising from a journey solely within Kingdom of Saudi Arabia

(g.) Any claim arising from your business or professional activities

(h.) Legal expenses incurred in relation to a dispute between you and us other than as detailed under 
the Arbitration clause below

(i.) Any legal expenses which are dependent upon the successful outcome of the case

CLAIMS SETTLEMENT CONDITIONS APPLYING TO THIS SECTION

Notification: You must inform International SOS (Gulf) W.L.L by filling in a claim form within 90 days of 
the commencement of the event giving rise to the claim. You must give International SOS (Gulf) W.L.L  
a full and truthful account of the details of your claim. Until you have told International SOS (Gulf) W.L.L 
about the claim and International SOS (Gulf) W.L.L has given its agreement, we will not be responsible 
for any legal expenses.

Selection of the appointed representative: Outside the Kingdom of Saudi Arabia, International SOS 
(Gulf) W.L.L have complete control over the legal proceedings and the selection, appointment and 
control of any appointed representatives.

SECTION 12: LEGAL EXPENSES
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ARBITRATION

If there is a dispute between you and us about this section of the policy, it can be taken to an 
independent arbitrator. The arbitrator will be a solicitor or barrister whom you and us agree to. If we 
cannot agree with you on an arbitrator, the President of the Law Society (or similar organisation) will 
choose the arbitrator. The side that loses the arbitration will pay the costs of the arbitration. If the 
decision is not totally in favour of one side, the arbitrator will decide who pays the costs. If you lose or 
are asked to pay a share of the costs, those costs will not be covered under this policy.

CO-OPERATION

We must be able to contact the appointed representative. You and the appointed representative must 
co-operate with us and tell us about developments concerning your case. We must be able to have 
access to the appointed representatives files if we request this.

SETTLEMENT

You must tell us if an offer is made to settle the legal proceedings. 
You must not negotiate or agree to settle the dispute without having our agreement beforehand. 
If you do not accept a reasonable offer, we may not continue to support your claim.

PAYMENT OF BILLS

You must send us all bills for the appointed representatives legal expenses as soon as you receive 
them. You must confirm to us that any charges you have to pay are acceptable and that we may pay 
the bill for you.

RECOVERY

You and your appointed representative must take every step to recover legal expenses. If we pay legal 
expenses up to the maximum for any one claim and you pay more legal expenses to end your case, 
we and you will share any legal expenses that are recovered. We and you will each receive the same 
percentage as was paid.

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A doctor’s certificate in respect of accidental personal injury or death certificate in respect of 
accidental death

(b.) Any independent witness statements

(c.) Any available supporting documentary evidence (including photographs if possible)

SECTION 12: LEGAL EXPENSES



WHAT WE COVER

We will pay US$ 100 per 24 hours up to the maximum amount shown in your schedule, in addition  
to any medical expenses incurred under Section 9 of this policy if you are assault/robbery and, as a  
result of your injuries received from the assault/robbery, are admitted as an in-patient to a registered  
hospital abroad.

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) Any claim where you do not obtain a police report of the assault/robbery and confirmation of your 
injuries and period of in-patient treatment from the hospital

(b.) Any claim arising from journeys taken within the Kingdom of Saudi Arabia

(c.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following evidence:

(a.) A police report of the assault/robbery

(b.) A report confirming your injuries and the period of hospital or in-patient treatment

SECTION 13: ASSAULT/ROBBERY
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WHAT WE COVER

Up to the amount shown in your schedule for extra kennel and cattery fees if your return to the 
Kingdom of Saudi Arabia has been delayed following your illness, your accidental injury or you  
being a hospital in-patient during your journey.

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) If you do not have a valid medical expenses claim under the Emergency Medical Expenses section 
for the same incident

(b.) If your cat or dog was not in a cattery or kennel for the duration of your journey

(c.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

SECTION 14: KENNEL/CATTERY FEES



WHAT WE COVER

We will pay US$ 100 per full 24 hours up to a maximum amount shown in your schedule for the 
duration of the hijack.

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) Any claim where you or your family or your business connections have engaged in activities that 
could be expected to increase the risk of hijack

(b.) Anything specifically excluded from cover as detailed in the Policy Exclusions section

SECTION 15: HIJACK
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This part of the policy is subject to the appropriate premium for Winter Sports cover having 
been paid.

Please check your policy schedule if you are unsure.

Annual policies provide winter sports cover up to 21 days in any insurance period.

Winter Sports is only available to persons aged under 65 years.

SPECIAL DEFINITIONS

Ski pack means pre-booked lift passes, ski tuition and ski hire.

Winter sports equipment means skis (including bindings), snowboards, boots and poles  
owned or hired by you.

WHAT WE COVER

• Under Section 1: Cancellation 
In addition to unused travel and accommodation, we will pay up to US$ 300 for pre-booked ski 
packs, which are not refundable.

• Under Section 4: Curtailment 
In the event of curtailment, payment for unused ski packs will be on a pro rata basis for each full 
day that the ski pack is unused and we will pay up to US$ 300.

• Under Section 6: Personal Baggage 
We will pay up to US$ 500 in total for winter sports equipment. 
We will pay up to US$ 50 per week (to a maximum of US$ 500) in total for the reasonable  
cost of hiring replacement winter sports equipment when your own equipment is lost,  
damaged or stolen.

• Under Section 9: Emergency Medical Expenses 
When a claim is accepted under section 9 we will also pay up to US$ 500 for the unused ski 
pack following accidental injury or illness when supported with a medical report from the treating 
medical practitioner to confirm inability to ski.

SECTION 16: WINTER SPORTS COVER (OPTIONAL)



PISTE CLOSURE

If during a journey you are prevented from skiing at the resort to which you have booked to travel 
because of a total closure of the skiing facilities due to either lack of or excess of snow for a period 
exceeding 24 consecutive hours (and you have been in the resort for at least 24 hours) we will pay:

(a.) Up to US$ 50 per day for transportation costs and lift pass charges necessary and reasonably 
incurred by you to travel to and from another resort to ski, or

(b.) A cash benefit of US$ 50 per day payable only if no suitable alternative skiing is available

(c.) The most we will pay under this section is US$ 500 for each insured person

WHAT WE DO NOT COVER

Claims arising from:

(a.) Closure of the resort lift system due to dangerous high winds

(b.) A journey solely within the Kingdom of Saudi Arabia

(c.) Any circumstances where costs, compensation or alternative skiing facilities are provided to you

(d.) Damage to winter sports equipment where the damage occurred whilst the equipment 
was in use

CLAIMS EVIDENCE

We will require the following:

(a.) A letter from your tour operator representative or ski lift operator confirming date(s) of and reasons 
for piste closure

(b.) The evidence set out in the relevant sections earlier in this policy

SPECIAL CONDITIONS

You must at all times take reasonable precautions to ensure the safety and supervision of your winter 
sports equipment. If they are lost or damaged while in the care of a carrier, authority or hotel you must 
report to them, in writing where practical, details of the loss, damage or theft and obtain a written report 
(in the case of airline this must be a Property Irregularity Report). In all circumstances you must report 
the loss or theft to the police within 24 hours of discovery.

SECTION 16: WINTER SPORTS COVER (OPTIONAL)
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This part of the policy is subject to the appropriate premium for Golf Cover being paid. Please check 
your Policy Schedule if you are unsure.

SPECIAL DEFINITIONS APPLYING TO THIS SECTION

Golf clubs means a complete set of clubs carried in a bag, regardless of whether purchased as 
a set or individually.

WHAT WE COVER

• Under Section 1: Cancellation 
In addition to cancelled travel and accommodation, we will pay up to US$ 500 for pre-booked 
green fees, which are not refundable. 
Cover under Section 1 is extended to include cancellation cover when an injury or illness prevents 
the insured person from playing golf, where arrangements have been pre-booked.

• Under Section 3: Travel Delay 
We will also pay up to US$ 500 per insured person for non-refundable prepaid green fees which 
are lost as a result of a delay, when a claim is accepted under Section 3.

• Under Section 4: Curtailment 
In addition to a proportional payment for unused travel and accommodation, we will pay up to 
US$ 500 for pre-booked green fees. 
Cover under Section 4 is extended to include curtailment when an injury or illness prevents the 
insured person from playing golf, when playing arrangements had been pre-booked.

• Under Section 5: Baggage Delay 
If your golf clubs are temporarily lost in transit on your outward journey and not returned to you 
within 4 hours of your arrival at your destination, we will pay up to US$ 50 per day towards the 
cost of hiring replacement equipment for each day your golf clubs are unavailable, up to US$ 500 
per insured person in any one period of a journey.

Special Conditions

• You must obtain written confirmation from the carrier of the number of hours delay. 
• If the golf clubs prove to be permanently lost, the overall sum insured of US$ 2,500 for golf 

clubs as detailed in Section 6 overleaf shall apply.

• Under Section 6: Personal Baggage 
We will pay up to US$ 3,000 in respect of each insured person if during your journey your golf 
clubs are lost, damaged or stolen and not recovered. 
We will pay up to US$ 500 per day (to a maximum of US$ 3,000 in total) for the reasonable cost 
of hiring replacement golf clubs when your own equipment is lost, damaged or stolen.

SECTION 17: GOLF COVER (OPTIONAL)



• Under Section 9: Medical Expenses 
When a claim is accepted under Section 9, we will also pay up to US$ 500 for the unused green fees 
following accidental injury or illness when supported with a medical report from the treating medical 
practitioner to confirm the insured person’s inability to play. Payment will only be made when the 
overall value of the medical expense claim does not exceed US$ 1,000,000.

Special Conditions

You must, at all times, take reasonable precautions to ensure the safety and supervision of your golf clubs. 
If they are lost or damaged while in the care of a carrier, authority or hotel you must report to them, in 
writing where practical, details of the loss or damage and obtain a written report. 
If your golf clubs are lost or damaged whilst in the custody of an airline, you must:

(a.) Obtain a Property Irregularity Report

(b.) Give formal written notice of the claim to the airline within 24 hours of the loss and 
retain a copy

(c.) Keep all travel tickets and baggage tags if a claim is to be made under this policy

You should take all practical steps to recover any golf clubs lost or stolen.

WHAT WE DO NOT COVER

(a.) We will not pay for damage to golf clubs when the damage occurred whilst the equipment 
was in use

(b.) All other Policy Terms, Conditions, Exclusions and Excesses apply to this section of the policy

SECTION 17: GOLF COVER (OPTIONAL)
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The exclusions listed below apply to all sections of your policy. For each insured person  
we will not pay:

(a.) Any claim or expense of any kind caused directly or indirectly from:

· Ionising radiation or radioactive contamination from any nuclear fuel or waste which results 
from the burning of nuclear fuels or waste

· The radioactive, toxic, explosive or other dangerous properties of nuclear machinery or any 
part of it

· Any loss or damage caused by any sort of war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether 
war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, terrorism, insurrection or military or 
usurped power

(b.) Any loss or damage by pressure waves caused by aircraft or other flying objects moving at or 
above the speed of sound

(c.) Any loss, injury, illness, death, cancellation, curtailment, change of plan, delay, expense or liability 
directly or indirectly caused by HIV (Human Immunodeficiency Virus) or any HIV related illness 
including AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), and/or any mutant derivatives or 
variations thereof, however caused

(d.) Any loss, which would not have occurred if the incident for which you are claiming had not 
happened, unless it is specifically mentioned in your policy

(e.) Any loss due to currency exchanges of any description

(f.) Any claim caused directly or indirectly from your involvement in hazardous activities

(g.) Any loss or damage caused by any illegal or unlawful acts

(h.) Any claim caused directly or indirectly from you:

· Having a pre-existing medical condition
· Travelling against the advice of a medical practitioner
· Travelling having received a terminal prognosis
· Travelling for the purpose of obtaining treatment abroad
· Having a sign or symptom for which a medical practitioner has not yet been consulted; or you 

are awaiting day-patient, in-patient or out-patient treatment
· Having received day-patient, in-patient or out-patient treatment during the 12 months prior to 

the start date (or renewal date in the cases of Annual policies) of this insurance policy
· Any claim caused directly or indirectly from you being aware of any reason why any journey to 

be taken could be cancelled or curtailed

(i.) Any claim arising out of any willful, deliberate, reckless or intentional action taken by 
 an insured person 

POLICY EXCLUSIONS



(j.) Any claim arising from your suicide, or attempted suicide, insanity, intentional self-injury, alcoholism, 
drug addiction, solvent abuse, or any willful act of self exposure to peril (except in an attempt to 
save human life)

(k.) Any claim which results from or is contributed to by you being under the influence of alcohol 
or drugs (other than those prescribed by a medical practitioner except when prescribed for the 
treatment of drug addiction)

(l.) Any claim if it is either in whole or in any part fraudulent or where there is collusion between the 
parties to the dispute

(m.) Any liability arising from any goods, service, advice or arrangements supplied by an agent acting on 
behalf of International SOS (Gulf) W.L.L

(n.) The cost of treatment for pregnancy or childbirth incurred within 10 weeks of the expected  
date of delivery

(a.) Any air travel costs above the same class of travel as that paid by you on your  
 outward journey

(b.) Travel to areas the Government has advised against travelling to

The following exclusion is applicable to all sections of the policy, except Personal Accident, Emergency 
Medical Expenses and Legal Expenses

Any claim for direct or indirect loss or damage caused by:

(a.) Equipment (whether you own it or not) failing, or being unable, correctly to recognise data 
representing a date in such a way that it does not work properly or at all

(b.) The failure of equipment (whether you own it or not) failing, or being unable, correctly to recognize 
data representing a date in such a way that it does not work properly or at all

(c.) Computer viruses

(d.) Equipment includes computers or anything else, which has a microchip in it

Computers include hardware, software, data, electronic data processing equipment and other computer 
and electronic equipment linked to a computer.

Microchips include integrated circuits and microcontrollers.

Computer viruses include any programme or software, which prevents any operating system, computer 
programme or software working properly or at all.

POLICY EXCLUSIONS
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At Al Alamiya, we are committed to going the extra mile for our customers and wherever possible, 
exceeding their expectations.

If you believe that we have not delivered the service you expected or you are concerned about any 
aspect of the service we have provided, then please let us know by calling our branch offices on:

Jeddah
+966 2 692 7085

Al Khobar
+966 3 898 5570

Riyadh
+966 1 465 1520

or emailing us at feedback@sa.rsagroup.com

We aim to resolve your concerns within 10 working days. Experience tells us that most difficulties can 
be sorted within this time. If you continue to be unhappy with our response, you can progress your 
complaint with our Customer Service Manager who will conduct a separate investigation and 
full review. 

We will issue a letter acknowledging your complaint and we will continue to keep you well informed 
of the further actions we will be taking to reach a suitable conclusion. You will receive a final response 
letter from us to conclude the complaint. 

We promise to 

• Fully investigate your complaint 
• Keep you informed of progress 
• Do everything possible to resolve your complaint 
• Learn from our mistakes 
• Use the information from your complaint to proactively improve our service in the future

If you are still not happy 

If you are still not satisfied after the review you have the right to escalate through article 20 of the 
Supervisory Insurance Law.

COMPLAINTS PROCEDURE



Saudi Arabia

Al Khobar Head Office
PO Box 1276  
108, 1st Floor, Al Dewan Commercial Centre  
Dahran Street, Al Khobar 31952 
Tel: 00 966 3 898 5570  
Fax: 00 966 3 895 4051  
Email: alamiya.insurance@sa.rsagroup.com

Jeddah Branch 
PO Box 2374 
1st Floor, Obekan Building  
Prince Sultan Street  
Al-Zahra District, Jeddah 21451 
Tel: 00 966 2 692 7085  
Fax: 00 966 2 692 7125  
Email: alamiya.insurance@sa.rsagroup.com

Riyadh Branch 
PO Box 6393 
Office No.203, 2nd Floor  
Home Centre Building  
Tahlia Street, Suleymaniyah  
Riyadh 11442 
Tel: 00 966 1 465 1520  
Fax: 00 966 1 464 5457  
Email: alamiya.insurance@sa.rsagroup.com

www.alamiyainsurance.com.sa

With a presence in over 130 countries and a total of over 20 million customers worldwide, 
we’re one of the largest and most trusted names in insurance. And as we’re the longest 
established insurer in the Middle East, you can rely on us for cover and service that  
understands and suits you perfectly.

Al Alamiya Personal Insurance covers: 
Motor Insurance, Home Insurance, Travel Insurance, Yacht and Pleasure Craft Insurance, 
Medical Insurance, Golf Insurance, Personal Accident Insurance.
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اململكة العربّية السعوديّة

املكتب الرئيسّي اخلُبر
صندوق بريد 1276 

مكتب رقم 108، الطابق األول 
مركز الديوان التجاري 

شارع الظهران 
اخلبر 31952

رقم الهاتف:5570 898 3 966 00  
رقم الفاكس: 4051 895 3 966 00

alamiya.insurance@sa.rsagroup.com :البريد االلكترونّي

فرع جدة 
صندوق بريد 2374 

الطابق األول، بناية العبيكان
شارع األمير سلطان 

حي الزهراء، جدة 21451
رقم الهاتف:  7085 692 2 966 00

رقم الفاكس:  7125 692 2 966 00 
alamiya.insurance@sa.rsagroup.com :البريد االلكترونّي

فرع الرياض 
صندوق بريد 6393 

مكتب 203، الطابق الثاني
بناية هوم سنتر 

شارع التحليه، السليمانية 
الرياض 11442

رقم الهاتف:1520 465 1 966 00 
رقم الفاكس: 5457 464 1 966 00

alamiya.insurance@sa.rsagroup.com :البريد االلكترونّي

www.alamiyainsurance.com.sa

إذ نتواجد في حوالى 130 بلًدا ونخدم حوالى 20 مليون عميال في كّل أرجاء العالم، نحن إحدى أكبر شركات التأمني 
وأكثر األسماء موثوقّية في هذا اجملال. ومبا أّننا شركة التأمني األقدم في الشرق األوسط، ميكنك أن تعتمد علينا 

للتغطية واخلدمات التي تفهمك وتناسبك متاًما.

تغطي العاملية للتأمني الشخصّي:
التأمني على املركبات، التأمني على املنازل، التأمني على السفر، تأمني اليخوت وقوارب النزهة، التأمني الطبّي، التأمني 

على الغولف، التأمني ضد احلوادث الشخصّية.
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اإجراء املطالبات      

 

يف العاملّية، نحن نلتزم ببذل اأق�شى جهودنا لنكون على م�شتوى توّقعات عمالئنا ونتخطاها حني يكون ذلك ممكًنا.

اإن كنت توؤمن باأّننا مل نقّدم لك اخلدمة التي تتوقعها اأو اإن كنت قلًقا ب�شاأن اأّي من اأبعاد اخلدمة التي قّدمناها، رجاء اأعلمنا بذلك عرب الت�شال مبكاتب 

فروعنا على الأرقام التالية:

اخلرب  

+966 3 898 5570

جّدة  

+966 2 692 7085

الريا�ض  

+966 1 465 1520

feedback@sa.rsagroup.com اأو را�شلنا على بريدنا اللكرتويّن

هدفنا حّل م�شاكلك يف غ�شون ع�شرة اأّيام عمل اإذ ميكن معاجلة معظم امل�شاكل خالل هذه الفرتة  كما اأظهرت خربتنا. واإن مل تكن را�شًيا عن ا�شتجابتنا، 

ميكنك امل�شّي قدًما ب�شكواك مع مدير ق�شم خدمة العمالء الذي �شيجري حتقيًقا منف�شال ومراجعة كاملة.

�شن�شدر ر�شالة لالعرتاف بو�شول ال�شكوى التي تتقّدم بها، و�شن�شتمر باإطالعك على الأعمال الإ�شافّية التي �شنتخذها للتو�شل اإل نتيجة مالئمة. �شتتلّقى 

ر�شالة ا�شتجابة نهائًيّة مّنا لإنهاء ال�شكوى.

نعدك باأن:

كامل. ب�شكل  بها  تتقّدم  التي  ال�شكوى  يف  نحّقق  	•
املحرز. التقّدم  على  اطالع  على  نبقيك  	•
�شكواك. ملعاجلة  جهدنا  ق�شارى  نبذل  	•

اأخطائنا. من  نتعّلم  	•
امل�شتقبل.  يف  خدمتنا  لتح�شني  ال�شكوى  من  املعلومات  ن�شتخدم  	•

اإن بقيت غري را�ٍض

اإن بقيت غري را�ٍض بعد املراجعة، لديك احلّق بالت�شعيد مبوجب املادة 20 من نظام مراقبة �شركات التاأمني التعاويّن.
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استثناءات الوثيقة   

 

اأي مطالبة تن�شاأ عن ارتكابك النتحار اأو ال�شروع به، اجلنون، اإيذاء النف�ض املتعّمد، تعاطي الكحول، الإدمان على املخدرات، تعاطي املذيبات، اأو اأي    )10(

عمل عمدّي اأو تعري�ض النف�ض للخطر )با�شتثناء يف حماولة لإنقاذ نف�ض ب�شرّية(   

اأي مطالبة تنتج عن اأو ي�شاهم فيها كونك حتت تاأثري الكحول اأو املخدرات )غري تلك التي ي�شفها  ممار�ض طبي  حني ي�شفها للعالج من الدمان    )11(

على املخدرات(   

)12(  اأي مطالبة احتيالية �شواء ب�شكل كلي  اأو جزئّي اأو حيث هناك تواطوؤ بني اأطراف النزاع

اأي م�شوؤولية نا�شئة عن اأي �شلع، خدمات، ا�شت�شارة اأو تدابري يوردها وكيل  يعمل بالنيابة عن هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجّي( املحدودة امل�شوؤولّية  )13(

كلفة العالج للحمل او الولدة املتكبدة خالل 10 اأ�شابيع من تاريخ الولدة املتوقع  )14(

اأي تكاليف �شفر جوّي ما فوق  درجة ال�شفر  التي  �شدّدتها يف رحلة الذهاب  •  

ال�شفر اإل املناطق التي ن�شحتك احلكومة بعدم ال�شفر اإليها  •  

ينطبق هذا ال�شتثناء على كافة اأق�شام هذه الوثيقة با�شتثناء احلوادث ال�شخ�شّية، النفقات الطبية الطارئة والنفقات القانونّية

اأي مطالبة عن اخل�شارة اأو ال�شرر املبا�شر اأو غري املبا�شر الناجت عن:

املعدات )�شواء كنت متلكها اأم ل( التي تف�شل اأو ل ت�شتطيع اأن تتعرف ب�شكل �شحيح على البيانات التي متّثل تاريخًا ب�شكل ل ميكنها من العمل ب�شكل    )1(

مالئم اأو على الإطالق  

املعدات )�شواء كنت متلكها اأم ل( التي تف�شل اأو ل ت�شتطيع اأن تتعرف ب�شكل �شحيح على البيانات التي متّثل تاريخًا ب�شكل ل ميكنها من العمل ب�شكل    )2(

مالئم اأو على الإطالق  

فريو�شات الكومبيوتر  )3(

املعدات تت�شمن الكومبيوتر اأو اأي �شيء اآخر يت�شّمن رقاقة �شغرية.  )4(

تت�شمن اأجهزة الكومبيوتر املعدات والربجميات والبيانات وجتهيزات معاجلة البيانات اللكرتونّية، ومعّدات اأخرى خا�شة بجهاز الكومبيوتر ومعدات 

الكرتونّية مت�شلة بجهاز كومبيوتر.

تت�شمن الرقاقات ال�شغرية دوائر مندجمة واأجهزة مراقبة �شغرية.

تت�شمن فريو�شات الكومبيوتر اأي برامج اأو برجميات متنع اأي نظام ت�شغيل، برنامج كومبيوتر اأو برجميات من العمل ب�شكل مالئم اأو العمل على الإطالق. 
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استثناءات الوثيقة   

 

تنطبق ال�شتثناءات املدرجة اأدناه على كافة اأق�شام وثيقتك. لكّل �شخ�ض موؤمن، لن ندفع ما يلي:

اأي مطالبة اأو نفقة من اأي نوع ناجتة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة عن:  )1(

اإ�شعاع موؤين او تلوث اإ�شعاعّي من اأي وقود نووّي اأو نفايات ناجتة عن احرتاق وقود اأو نفايات نووية.  -  

اخل�شائ�ض  امل�شّعة اأو ال�شامة اأو املتفجرة اأو خ�شائ�ض  اأخرى خطرة لأداة نووّية اأو اأي من مركباتها  -  

اأي خ�شارة اأو �شرر ناجت عن اأي نوع من احلرب، الغزو، اأعمال العدو االأجنبّي، االأعمال العدوانّية اأو االأعمال ال�شبه احلربّية )�شواء اأعلنت احلرب    -  

اأم مل تعلن(، احلرب االأهلّية، الع�شيان ، الثورة، االإرهاب، االنتفا�شة اأو ال�شلطة الع�شكرية اأو الغا�شبة.   

اأي خ�شارة اأو �شرر ناجت عن موجات ال�شغط النا�شئة من الطائرة اأو اأي ج�شم طائر اآخر يتحّرك ب�شرعة ال�شوت اأو فوقها  )2(

اأي �شرر اأو اإ�شابة اأو عّلة اأو مر�ض اأو وفاة اأو اإلغاء اأو تق�شري مدة اأو تغيري يف اخلطة اأو تاأخري اأو نفقة اأو م�شوؤولية ناجتة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة عن    )3(

فريو�ض نق�ض املناعة الب�شرّية )HIV( اأو اأي مر�ض مت�شل بهذا الفريو�ض مبا يف ذلك مر�ض الإيدز و/اأو اأي متحول م�شتق عنه اأو تغيريات مهما كان    

�شببها.  

اأي خ�شارة مل تكن لتحدث لو مل يقع احلادث الذي تقدم مطالبة عنه، ما مل يذكر ذلك بالتحديد يف وثيقتك.  )4(

اأي خ�شارة ناجتة عن تبادل العمالت من اأي و�شف  )5(

اأي مطالبة نا�شئة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة عن تورطك يف اأن�شطة خطرة  )6(

اأي خ�شارة اأو �شرر ناجتح عن اأعمال غري �شرعّية اأو غري قانونّية  )7(

اأي مطالبة نا�شئة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة مّما يلي:  )8(

معاناتك من حالة طبية موجودة م�شبقًا  -  

�شفرك �شد ن�شيحة طبيب ممار�ض  -  

�شفرك بعد اأن مت الإعالن عن اإ�شابتك مبر�ض فتاك  -  

�شفرك لغر�ض احل�شول على العالج يف اخلارج  -  

معاناتك اإ�شارة اأو اأعرا�ض مل تقم حّتى ال�شاعة با�شت�شارة  ممار�ض طبي ب�شاأنها؛ اأو كنت تنتظر عالجًا كونك مري�شًا ليوم اأو منوّما يف امل�شت�شفى اأو    -  

يف عيادة خارجّية.   

ح�شولك على عالج كمري�ض غري منّوم  اأو منّوم  يف امل�شت�شفى اأو عالج يف عيادات خارجّية خالل الأ�شهر الثني ع�شر ال�شابقة لتاريخ البدء وثيقة    -  

التاأمني هذه )اأو تاريخ التجديد يف حالة الوثائق ال�شنوّية(.   

اأي مطالبة نا�شئة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة من اإدراكك لأي �شبب يدفع اإل اإلغاء اأو تق�شري مّدة اأي رحلة �شيتم القيام بها  -  

اأي مطالبة تن�شاأ عن اأي عمل اإرادّي، عمدّي، متهّور اأو متعّمد يقوم به �شخ�ض موؤمن  )9(
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القسم السابع عشر: تغطية لعبة الغولف )اختيارية(   

 

مبوجب الق�شم التا�شع: النفقات الطبّية 	•  

حني يتم قبول مطالبة مبوجب الق�شم التا�شع، �شندفع اأي�شا حتى حدود 500 دولر اأمريكّي عن ر�شوم الب�شتان الأخ�شر غري امل�شتعملة عقب اإ�شابة     

عر�شّية اأو علة حني يوؤيدها  تقرير طبّي من املمار�ض الطبي املعالج للتاأكيد على عدم قدرة ال�شخ�ض املوؤمن على اللعب. �شيتم ت�شديد الدفعة فقط     

حني ل تتخطى القيمة الإجمالية ملطالبة النفقة الطبّية مبلغ 1.000.000 دولر اأمريكّي.   

�شروط خا�شة

 عليك يف جميع الأوقات اتخاذ الحتياطات املعقولة للتاأكد من �شالمة اأع�شية الغولف اخلا�شة بك والإ�شراف عليها. اإذا تعر�شت للفقد اأو ال�شرر بينما تكون 

يف رعاية ناقل، �شلطة اأو فندق، عليك اأن تبلغهم، كتابة حيث يكون عملًيّا، عن تفا�شيل الفقد اأو ال�شرر اأو ال�شرقة وحت�شل على تقرير كتابّي.

يف حال فقدت اأع�شية الغولف او ت�شّررت بينما تكون يف عهدة خطوط جوية، عليك القيام مبا يلي:

احل�شول على تقرير عدم ا�شرتجاع املمتلكات  )1(

)2(  اعطاء اإ�شعار خطّي ر�شمّي باملطالبة اإىل اخلطوط اجلوّية خالل 24 �شاعة من وقوع الفقد والحتفاظ بن�شخة عنه.

احتفظ بكافة تذاكر ال�شفر وبطاقات الأمتعة اإذا اأردت القيام مبطالبة مبوجب هذه الوثيقة  )3(

عليك اأن تتخذ كافة اخلطوات العملية ل�شتعادة اأي اأع�شية غولف تعّر�شت للفقد اأو ال�شرقة.

ما الذي ل نغطيه

لن ندفع مقابل ال�شرر الذي يلحق باأع�شية الغولف حني يقع ال�شرر بينما تكون املعدات قيد ال�شتعمال  )1(

تنطبق كافة اأحكام و�شروط وا�شتثناءات ومبالغ التحّمل االأخرى الواردة يف الوثيقة على هذا الق�شم من الوثيقة.  )2(
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القسم السابع عشر: تغطية لعبة الغولف )اختيارية(   

 

يخ�شع هذا الق�شم من الوثيقة لتمام �شداد الق�شط املالئم عن تغطية لعبة الغولف . رجاء حتقق من جدول وثيقتك اإذا كنت غري واثق من ذلك.

تعريفات خا�شة تنطبق على هذا الق�شم

تعني اأع�شية الغولف جمموعة كاملة من اأع�شية الغولف املحمولة يف كي�ض، ب�شرف النظر عّما اإذا مت �شراوؤها كمجموعة اأو فردّيًا. 

ما الذي نغطيه

مبوجب الق�شم الأول: الإلغاء 	•
بالإ�شافة اإل ال�شكن وال�شفر الذي مت اإلغاوؤهما، �شندفع حتى 500 دولر اأمريكّي عن ر�شوم الب�شتان الأخ�شر املدفوعة م�شبقًا، التي ل ميكن ا�شرتداد    

ثمنها.  

متتّد التغطية مبوجب الق�شم الأول لت�شمل تغطية الإلغاء حني متنع اإ�شابة اأو عّلة ال�شخ�ض املوؤمن من لعب الغولف، حيث مّت حجز تدابري م�شبقًا.  

مبوجب الق�شم الثالث: تاأخري ال�شفر 	•
�شندفع اأي�شًا حتى حدود 500 دولر اأمريكّي عن كل �شخ�ض موؤمن عن ر�شوم الب�شتان الأخ�شر املدفوعة م�شبقًا غري القابلة لال�شرتداد التي يتم    

خ�شارتها كنتيجة للتاأخري، حني يتم قبول مطالبة مبوجب الق�شم الثالث.  

مبوجب الق�شم الرابع: تق�شري املّدة 	•
بالإ�شافة اإل الدفعة التنا�شبّية عن ال�شكن وال�شفر غري امل�شتعمل، �شندفع حتى 500 دولر اأمريكّي عن ر�شوم الب�شتان الأخ�شر املدفوعة م�شبقًا.  

تتمّدد التغطية مبوجب الق�شم الرابع لت�شمل تق�شري املدة حني متنع اإ�شابة اأو علة ال�شخ�ض املوؤمن من لعب الغولف، حني تكون تدابري اللعب حمجوزة    

م�شبقًا.  

مبوجب الق�شم اخلام�ض: تاأخر الأمتعة ال�شخ�شّية 	•
اإذا فقدت اأع�شية الغولف موؤّقتا اأثناء نقلها يف رحلة الذهاب ومل يتم اإعادتها لك خالل 4 �شاعات من و�شولك اإل وجتهك، �شندفع حّتى حدود 50 دولر    

يف اليوم مقابل كلفة ا�شتئجار معدات بديلة لكّل يوم تكون فيه اأع�شية  الغولف غري متوفرة، حّتى حدود 500 دولر اأمريكّي عن كل �شخ�ض موؤمن يف اأي    

مّدة واحدة من رحلة.  

�شروط خا�شة

عليك اأن حت�شل على تاأكيد كتابّي من الناقل على عدد �شاعات التاأخري. 	•  

ل   اإذا تبنّي اأن اأع�شية الغولف قد فقدت ب�شكل دائم، ينطبق املبلغ التاأمينّي الإجمايّل وقدره 2.500 دولر اأمريكّي على اأع�شية الغولف كما هو مف�شّ 	•  

يف الق�شم ال�شاد�ض يف ال�شفحة التالية.   

مبوجب الق�شم ال�شاد�ض: الأمتعة ال�شخ�شّية 	•  

�شندفع حتى حدود 3000 دولر اأمريكي عن كل �شخ�ض موؤمن لو تعر�شت اأثناء رحلتك اأع�شية الغولف اخلا�شة بك حلادث فقدان اأو �شرر اأو   	•   

�شرقة ومل يتم ا�شرتدادها    

�شندفع حّتى حدود 500 دولر اأمريكّي يف اليوم )اإل حّد اأق�شى وقدره 3000 دولر اأمريكّي بالإجمال( مقابل الكلفة املعقولة ل�شئجار   	•   

اأع�شية غولف بديلة حني تتعر�ض ع�شا الغولف للفقد اأو ال�شرر اأو ال�شرقة.    
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الق�شم اخلام�ض ع�شر: الختطاف    

 

اإقفال الزحلقة

اإذا ح�شل خالل الرحلة اأن منعت من التزلج يف املنتجع الذي حجزت فيه لل�شفر ب�شبب اإقفال كلّي ملرافق التزلج �شواء ب�شبب قلة اأو فائ�ض الثلج ملّدة تتخطى 

24 �شاعة متتالية )وقد كنت يف املنتجع ملدة 24 �شاعة على الأقل( �شندفع ما يلي:

حتى حدود 50 دولر اأمريكّي يف اليوم عن تكاليف النقل وتكاليف اأذن مرور على الرافعة التي يتم تكّبدها ب�شورة �شرورّية ومعقولة من قبلك لل�شفر من    )1(

واإل منتجع اآخر للتزلج فيه، اأو  

منفعة نقدّية قدرها 50 دولر اأمريكّي يف اليوم واجبة ال�شداد فقط اإن مل يكن اأي خيار تزلج بديل مالئم متوفًرا.  )2(

اأكرث ما ندفعه مبوجب هذا الق�شم هو 500 دولر اأمريكّي لكّل �شخ�ض موؤمن.  )3(

ما الذي ل نغطيه

املطالبات النا�شئة عّما يلي:

اإقفال نظام الرافعة يف املنتجع ب�شبب رياح مرتفعة وخطرة  )1(

رحلة داخل اململكة العربية ال�شعودّية فقط  )2(

اأي ظروف حيث تكون التكاليف اأو التعوي�ض اأو مرافق التزلج البديلة موفرة  لك  )3(

ال�شرر الالحق مبعدات الريا�شات ال�شتوية حيث يقع ال�شرر بينما تكون املعدات قيد ال�شتعمال  )4(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي ما يلي:

ر�شالة من ممثل م�شّغل جولتك اأو  اأو م�شّغل رافعة التزلج موؤكدة على تاريخ )تواريخ( واأ�شباب اإقفال الزحلقة.  )1(

الدليل املذكور يف الأق�شام ذات ال�شلة املذكورة اأعاله يف هذه الوثيقة  )2(

�شروط خا�شة

عليك يف جميع الأوقات اتخاذ الحتياطات املعقولة للتاأكد من �شالمة معدات الريا�شة ال�شتوية اخلا�شة بك والإ�شراف عليها. اإذا تعر�شت للفقد اأو ال�شرر 

بينما تكون يف رعاية ناقل، �شلطة اأو فندق، عليك اأن تبلغهم، كتابة حيث يكون عملًيّا عن تفا�شيل الفقد اأو ال�شرر اأو ال�شرقة وحت�شل على تقرير كتابّي )يف 

حالة اخلطوط اجلوية، يجب اأن يكون هذا التقرير تقرير عدم ا�شرتجاع املمتلكات(. يف كافة الظروف عليك اأن تبلغ عن الفقد اأو ال�شرقة اإىل ال�شرطة خالل 

24 �شاعة من اكت�شافها.
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الق�شم اخلام�ض ع�شر: الختطاف    

 

الق�شم ال�شاد�ض ع�شر: تغطية ريا�شات ال�شتاء )اختيارّية(

  

يخ�شع هذا الق�شم من الوثيقة لتمام �شداد الق�شط املالئم عن تغطية الريا�شات ال�شتوية .

رجاء حتقق من جدول وثيقتك اإذا كنت غري واثق من ذلك.

توفر الوثائق ال�شنوّية تغطية ريا�شات �شتوية حّتى حدود 21 يوًما يف اأي مّدة تاأمني.

اإن تغطية الريا�شات ال�شتوية هي متوفرة فقط لالأ�شخا�ض دون اخلام�شة وال�شتني من العمر.

تعريفات خا�شة

رزمة التزّلج تعني اأذنات مرور الرافعة املحجوزة م�شبًقا، تعليم التزلج وا�شتئجار معدات التزلج.

معدات الريا�شات ال�شتوية تعني الزحافات )مبا يف ذلك الرباطات(، لوحات التزلج، الأحذية، والع�شا اململوكة لك اأو امل�شتاأجرة من قبلك.

ما الذي نغطيه

مبوجب الق�شم الأول: اإلغاء  •  

بالإ�شافة اإل ال�شكن وال�شفر غري امل�شتعمل، �شندفع حتى 300 دولر اأمريكّي عن رزم التزلج املدفوعة م�شبًقا، التي ل ميكن ا�شرتداد ثمنها.   

مبوجب الق�شم الرابع: تق�شري املدة  •  

يف حالة تق�شري مدة الرحلة، �شيكون الدفع مقابل رزم التزلج غري امل�شتعملة على اأ�شا�ض تنا�شبّي لكّل يوم كامل ل يتم فيه ا�شتخدام رزمة التزلج     

و�شندفع حّتى 300 دولر اأمريكّي.   

مبوجب الق�شم ال�شاد�ض: الأمتعة ال�شخ�شّية  •  

�شندفع حّتى 500 دولر اأمريكّي بالإجمال عن معدات الريا�شات ال�شتوية   

�شندفع حّتى 500 دولر اأمريكّي يف الأ�شبوع )حتى حدود 500 دولر اأمريكّي( بالإجمال مقابل الكلفة املعقولة ل�شتئجار معدات ريا�شات �شتوية     

بديلة حني تتعّر�ض معداتك اخلا�شة للفقدان اأو ال�شرر اأو ال�شرقة.   

مبوجب الق�شم التا�شع: النفقات الطبية الطارئة  •  

ا حّتى حدود 500 دولر اأمريكّي عن رزمة التزلج غري امل�شتعملة عقب اإ�شابة عر�شّية اأو   حني يتم قبول مطالبة مبوجب الق�شم التا�شع، �شندفع اأي�شً    

علة حني يوؤيدها  تقرير طبّي من  املمار�ض الطبي املعالج للتاأكيد على عدم القدرة على التزلج.   
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الق�شم اخلام�ض ع�شر: الختطاف    

 

ما الذي نغطيه

�شندفع 100 دولر اأمريكّي عن كّل فرتة 24 �شاعة كاملة حّتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك عن مّدة الختطاف.

ما الذي ل نغطيه

اأي مطالبة حيث توّرطت اأنت اأو عائلتك اأو اأ�شخا�ض مرتبطني بك يف اأعمالك  يف اأن�شطة من املتوقع اأن تزيد من خطر الختطاف.  )1(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )2(
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الق�شم الرابع ع�شر: تغطية اأجور  وجار الكلب وبيت القطط

 

ما الذي نغطيه

حّتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك مقابل اأجور اإ�شافية  عن وجار الكلب وبيت القطط اإذا تاأخرت عودتك اإل املمكلة العربية ال�شعودية عقب اإ�شابتك باملر�ض 

اأو اإ�شابتك العر�شّية اأو تنوميك يف امل�شت�شفى خالل الرحلة.

ما الذي ل نغطيه

اإذا مل تكن متلك احلق مبطالبة نفقات طبية �شاحلة  مبوجب ق�شم النفقات الطبية الطارئة عن احلادث نف�شه  )1(

اإذا مل تكن قطتك اأو كلبك يف بيت قطط اأو وجار كلب طوال مدة الرحلة  )2(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )3(
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الق�شم الثالث ع�شر: العتداء/ ال�شرقة بالعنف

 

ما الذي نغطيه

�شندفع 100 دولر اأمريكّي عن كل فرتة  اأربع وع�شرين �شاعة حتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك، بالإ�شافة اإل اأي نفقات طبّية متكّبدة مبوجب الق�شم التا�شع 

من هذه الوثيقة اإذا تعّر�شت لالعتداء/ ال�شرقة بالعنف، وكنتيجة لإ�شاباتك الناجتة عن العتداء/ ال�شرقة بالعنف، مت قبولك للتنوم يف م�شت�شفى م�شّجل يف 

اخلارج

ما الذي ل نغطيه

اأي مطالبة حيث ل نح�شل على تقرير ال�شرطة عن العتداء/ ال�شرقة بالعنف وتاأكيد على اإ�شابتك ومدة عالجك  كمري�ض منّوم من امل�شت�شفى  )1(

اأي مطالبة نا�شئة عن رحالت داخل اململكة العربية ال�شعودّية.  )2(

ل يف ق�شم ا�شثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )3(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

نقرير لل�شرطة عن العتداء/ ال�شرقة بالعنف  )1(

تقرير يوؤكد اإ�شاباتك ومّدة العالج يف امل�شت�شفى اأو العالج كمري�ض منّوم   )2(
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الق�شم الثاين ع�شر: النفقات القانونّية   

التحكيم

اإذا وقع خالف بيننا وبينك حول هذا الق�شم من الوثيقة، ميكن اإحالته اإل حمّكم م�شتقل. �شيكون املحّكم حماميًا اأو م�شت�شارًا قانونيًا نوافق مًعا عليه. اإذا 

عجزنا عن التفاق معك على حمّكم، �شيختار رئي�ض اجلمعية القانونية  )اأو منظمة م�شابهة( املحّكم. �شيدفع الفريق الذي يخ�شر التحكيم تكاليف التحكيم. 

ة من التكاليف، لن يتم  اإذا مل يكن القرار ب�شكل كلّي مل�شلحة اأحد الفريقني، �شيقرر املحّكم من يدفع التكاليف. اإذا خ�شرت اأو طلبت منك اأن تدفع ح�شّ

تغطية هذه التكاليف مبوجب هذه الوثيقة.

التعاون

يجب اأن نتمّكن من الت�شال مبمثل حمّدد. عليك اأنت وعلى املمثل املعني اأن تتعاون معنا وتخربنا عن التطورات اخلا�شة بق�شيتك. علينا اأن نتمّكن من 

الو�شول اإل ملفات املمثلني املعّينني اإذا طلبنا ذلك.

ت�شوية

عليك اأن تخربنا اإذا مت تقدمي عر�ض عليك لت�شوية الإجراءات الق�شائّية.

عليك األ تتفاو�ض اأو توافق على ت�شوية النزاع من دون احل�شول على موافقتنا م�شبًقا.

اإذا مل تقبل عر�شًا معقوًل، قد ل ن�شتمر بدعم مطالبتك.

ت�شوية الفواتري

عليك اأن تر�شل لنا فواتري النفقات القانونّية للممثلني املعّينني فور ا�شتالمها. عليك اأن توؤكد لنا اأن اأي تكاليف عليك ت�شديدها مقبولة  واأن يجوز لنا  دفع 

الفاتورة نيابة عنك . 

ال�شرتداد

عليك اأن تتخذ اأنت وممثلك القانويّن كّل خطوة ل�شرتداد النفقات القانونّية. اإذا �شددنا نفقات قانونّية حّتى احلد الأق�شى عن اأي مطالبة واأنت دفعت نفقات 

قانونّية اأكرث لإنهاء ق�شيتك، �شنت�شارك اأي نفقات قانونّية ميكن ا�شرتدادها. �شنح�شل نحن واأنت على الن�شبة املئوية ذاتها كما جرى دفعها.

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

�شهادة طبيب فيما يتعلق باإ�شابة �شخ�شّية عر�شّية اأو �شهادة وفاة فيما يتعلق بوفاة عر�شّية  )1(

اأي �شهادات �شهود م�شتقلني  )2(

اأي دلئل وثائقية   موؤيدة   متوفرة )مبا يف ذلك �شور اإذا كان ممكنًا(  )3(
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الق�شم الثاين ع�شر: النفقات القانونّية   

ما الذي نغطيه

�شن�شدد النفقات القانونّية املتكّبدة من قبلك اأو من قبل ممثلك، حّتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك يف ال�شعي للح�شول على التعوي�ض و/اأو الأ�شرار �شد 

الغري النا�شئة عن اأو املرتتبة على اإ�شابتك ال�شخ�شّية اأو الوفاة كنتيجة مبا�شرة حلادث.

�شريطة اأن نتمتع بال�شيطرة  الكاملة  على الإجراءات القانونّية ونحّدد ونراقب اأي ممثل قانويّن.

ما الذي ل نغطيه

لن ندفع مقابل ما يلي:

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة من هذه الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )1(

النفقات القانونّية املتكّبدة قبل منح الدعم من قبلنا  )2(

اأي مطالبة بتم الإبالغ عنها بعد اأكرث من 90 يومًا من بداية احلادث الذي تن�شاأ عنه هذه املطالبة  )3(

اأي مطالبة حيث يكون هناك ح�شب راأينا اإمكانية غري كافية للنجاح يف احل�شول على منفعة معقولة  )4(

الأ�شرار اأو الغرامات التي عليك دفعها  )5(

مطالبات نا�شئة عن رحلة داخل اململكة العربية ال�شعودّية فقط  )6(

اأي مطالبة تن�شاأ عن عملك اأو اأن�شطتك املهنّية  )7(

لة مبوجب بند التحكيم اأدناه النفقات القانونّية املتكّبدة على �شلة بنزاع بينك وبيننا غري تلك املف�شّ  )8(

اأي نفقات قانونّية تعتمد على النتيجة الناجحة للق�شية   )9(

�شروط ت�شوية املطالبات  املنطبقة على هذا الق�شم

الإخطار: عليك اأن تعلم هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولية عرب ملء ا�شتمارة مطالبة خالل 90 يومًا من بدء احلادث الذي تن�شاأ عنه 

املطالبة. عليك اأن تعطي هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولية بيانًاً  كامال و�شادقًاً  لتفا�شيل مطالبتك. حّتى تبلغ هيئة ال�شعاف الدويل 

)اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولية عن املطالبة وتعطيك الهيئة موافقتها، لن نكون م�شوؤولني عن اأي نفقات قانونّية.

اختيار املمثل املعنّي: خارج اململكة العربية ال�شعودية، تتمّتع هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولية بال�شيطرة الكاملة على الإجراءات 

القانونّية والختيار، التعيني وال�شيطرة على اأي ممثلني معّينني.
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الق�شم احلادي ع�شر: امل�شوؤولية ال�شخ�شية 

ما الذي نغطيه

�شن�شّدد حّتى حدود املبلغ املبنّي يف اجلدول فيما يتعّلق باأي تكاليف اأو ت�شويات جتاه  الغري تكون م�شووؤل قانونًيّا عن دفعها نتيجة ملا يلي:

الإ�شابة العر�شّية، املر�ض اأو العلة التي ت�شيب اأي �شخ�ض  )1(

اخل�شارة العر�شّية اأو ال�شرر الذي يلحق باملمتلكات �شريطة األ تكون مملوكة لك اأو يف عهدتك اأو حتت �شيطرتك اأو حتت �شيطرة اأي فرد من اأفراد    )2(

عائلتك  

اخل�شارة اأو ال�شرر الالحق مب�شكن رحلتك املوؤقت �شريطة األ يكون مملوًكا لك اأو لأي فرد من اأفراد عائلتك والتكاليف املتكّبدة من قبلك كما جرى    )3(

التفاق بيننا كتابة  

ما الذي ل نغطيه

لن ندفع عن اأ�ض م�شوؤولية نا�شئة مّما يلي:

الوفاة اأو املر�ض اأو العلة اأو الإ�شابة اجل�شدّية التي تلحق بعائلتك اأو موظفك اأو موظف عائلتك   )1(

اخل�شارة او ال�شرر الذي يلحق مبمتلكاتك اأو ممتلكات عائلتك اأو موظف   )2(

الوظيفة، العمل اأو املهنة التي متار�شها اأنت اأو اأي فرد من اأفراد عائلتك   )3(

اتفاق ما مل تكن امل�شوؤولّية لتوجد لول التفاق   )4(

ملكية  اأر�ض اأو مبنى من قبلك   )5(

�شغل اأر�ض اأو مباٍن من قبلك غري م�شكن العطلة املوؤقت   )6(

كونك مالكًا لأي حيوان   اأو حيازتك اأو رعايتك لأي حيوان   )7(

عمل عمدّي اأو اإغفال ترتكبه   )8(

ا عنها مبوجب تاأمني اآخر م�شوؤولية ُيوّفر تعوي�شً   )9(

ملكيتك اأو حيازتك اأو ا�شتخدامك لأي مركبة م�شحوبة بوا�شطة ح�شان اأو حمّرك اأو مدفوعة اأو مقطورة اآلًيّا )غري الكر�شي املتحّرك ولكن تت�شّمن    )10(

�شيارات، دّراجات نارّية ودّراجات مبحّرك(، ، مقطورة �شكنية )كارافان(، مقطورة ب�شائع ، طائرة، املزلجة النفاثة )جت �شكي(، الدراجة     

النفاثة، احلوامات، القوارب اأو  ال�شالح النارّي   

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )11(

دليل املطالبات

�شنطلب كّل الدلئل الداعمة املتوفرة.
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الق�شم العا�شر: احلوادث ال�شخ�شّية   

ما الذي نغطيه

اإذا اأ�شبت خالل الرحلة باإ�شابة عر�شّية واأ�شبحت خالل 12 �شهًرا عاجًزا اأو توفيت ب�شبب الإ�شابة، وكانت الإ�شابة ال�شبب الوحيد للوفاة اأو العجز الدائم 

الكلّي، �شن�شّدد لك اأو ملعاليك املبلغ املبنّي يف جدولك:

اإذا توفيت  )1(

اإذا عانيت من فقدان لطرف اأو فقدان الب�شر  )2(

اإذا عانيت من عجز دائم كلّي عن اأداء كل وظيفة مربحة  )3(

�شن�شدد فقط اإحدى املنافع املذكورة اأعاله لكّل �شخ�ض موؤمن اإذا كانت مت�شلة باحلادث نف�شه. اإذا اأ�شبت بحادث واحتجت اإل القيام مبطالبة مبوجب 

املنفعتني )ب( و)ت(، لن نوفر اأي تغطية حلوادث اإ�شافّية تلحق بهذا ال�شخ�ص املوؤمن.

اإذا كان �شخ�ض موؤمن دون ال�شاد�شة ع�شرة اأو فوق ال�شبعني من عمره، �شندفع فقط 5.000 دولر اأمريكّي للمنفعة )اأ( ولن ن�شّدد اأي دفعة مبوجب املنفعة 

)ت(.

ما الذي ل نغطيه

لن ندفع:

اأكرث من منفعة واحدة من املنافع املذكورة اأعاله على �شلة باحلادث نف�شه  )1(

اأي منفعة حيث تنتج الإ�شابة اأو الوفاة اأو العجز الكلّي الدائم عن اأو ي�شاهم فيه احلمل اإذا وقعت الإ�شابة خالل 3 اأ�شهر من تاريخ الولدة املتوقع.  )2(

ا اأو اأي �شيء يح�شل ب�شكل تدريجّي اأو عن مر�ض انحاليّل. اأي مطالبة تنتج عن مر�ض اأو علة اأو اأي حالة حتدث طبيعًيّ  )3(

ل يف برنامج رحلتك اأي مطالبة مت�شلة باحلمل اأو الولدة حني يقل تاريخ الولدة املتوقع عن 10 اأ�شابيع بعد العودة املزعمة من رحلتك كما هو مف�شّ  )4(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )5(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

�شهادة من ممار�شك الطبي  )1(

يف حالة الوفاة، �شهادة الوفاة الأ�شلّية  )2(

دليل اآخر قد نطلبه منك  )3(
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الق�شم التا�شع: النفقات الطبية الطارئة  

اأي جراحة اأو عالج يعترب براأي طبيب وم�شت�شارينا الطبّيني اأّنه ميكن تاأجيله حّتى عودتك اإل اململكة العربية ال�شعودّية  )10(

اأي عالج اأ�شنان ميكن اأن ينتظر حّتى عودتك اإل اململكة العربية ال�شعودّية  )11(

)12(  اأي عالج اأ�شنان ما مل تنتج الإ�شابة عن حادث اأو حتتاج عالًجا طارًئا للتخفيف من اأمل مفاجئ

)13(  اأي عالج اأ�شنان يتخطى املبلغ املبنّي يف جدولك

النفقات التي ل يعتربها املمار�ض الطبي  �شرورّية  )14(

اأي مطالبة تنتج عن اإجهاد اأو قلق اأو اإ�شطراب ع�شبّي  )15(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )16(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

قبل   امل�شوؤولّية  املحدودة  )اخلليجّي(  الدويّل  ال�شعاف  بهيئة  الت�شال  �شريطة  التكاليف  �شن�شمن  عيادة،  اأو  م�شت�شفى  يف  عالًجا  تلقيك  حالة  يف  	•
توفري هذا العالج و�شماحها بتقدمي هذا العالج. رجاء راجع التعليمات املقّدمة عند بداية هذه الوثيقة  

عن   اإي�شالت  منك  �شُيطلب  رحلتك.  من  عودتك  عند  بها  وتطالب  بنف�شك  ت�شّددها  اأن  يجب  ب�شيطة  اإ�شابة  اأو  مبر�ض  �شلة  على  املتكّبدة  التكاليف  	•
كّل النفقات املتكّبدة.  

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم التا�شع: النفقات الطبية الطارئة  

ما الذي ل نغطيه

مبلغ التحّمل املبنّي يف جدولك  )1(

اأي مطالبة تتطلب العالج يف م�شت�شفى اأو عيادة ما مل يتم التبليغ عنها لهيئة ال�شعاف الدويّل )اخلليجّي( املحدودة امل�شوؤولّية على الفور  )2(

كلفة جتديد اأي اإمدادات لأي دواء كنت ت�شتخدمه يف بداية رحلتك  )3(

كلفة الت�شليحات اأو توفري   طقم اأ�شنان اأو ا�شنان اإ�شطناعّية اأو لأي عمل على الأ�شنان يتطّلب ا�شتخدام معادن ثمينة.  )4(

اأي نفقات مت�شلة مبا يلي:  )5(

ل يف برنامج رحلتك، اأو احلمل اأو الولدة حني يقل تاريخ الولدة املتوقع عن 10 اأ�شابيع بعد العودة املزعمة   من رحلتك كما هو مف�شّ  •  

اأن تكون حتت تاأثري الكحول اأو املخدرات )غري تلك املو�شوفة من قبل  ممار�ض طبي  با�شتثناء حني تكون مو�شوفة ملعاجلة اإدمان على املخدرات(  •  

ل يف برنامج رحلتك اأي نفقة تن�شاأ بعد اأكرث من 12 �شهًرا على عودتك املزمعة من رحلتك كما هو مف�شّ  )6(

النفقات التي عليك ت�شديدها يف اململكة العربية ال�شعودّية اأو البلد الذي تعي�ض فيه عادة غري تلك التي تت�شل بنقلك اأو نقل جثتك اإل البلد الأم  )7(

كلفة اأي عالج اأو جراحة غري طارئة ، مبا يف ذلك التجارب اال�شتك�شافّية التي ال تت�شل مبا�شرة باملر�ص اأو االإ�شابة.  )8(

اأي جراحة جتميلّية  )9(
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الق�شم التا�شع: النفقات الطبية الطارئة  

ل اأدناه. لي�شت هذه وثيقة تاأمني طبّي خا�ض ولكّنها م�شّممة لتلبية النفقات الطارئة املرغوبة كما هو مف�شّ

رجاء راجع جدولك لتفهم التغطيات املوجودة حتت العناوين املتعددة.

مالحظة: احلوادث التي تتطلب العالج يف م�شت�شفى اأو عيادة يجب الإبالغ عنها لهيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولية على الفور. خّط 

امل�شاعدة الطارئ: +33 1 55 63 33 01

ما الذي نغطيه

اإذا اأ�شبت خالل الرحلة باملر�ض، اأو الإ�شابة العر�شّية اأو اإذا توفيت، �شندفع مقابل النفقات الطبّية الطارئة املعقولة وال�شرورّية حّتى حدود املبلغ املبنّي    .1

يف جدولك لكّل �شخ�ض موؤمن. يت�شّمن ذلك ما يلي:  

تكاليف العناية الطبّية اأو اجلراحّية اأو تكاليف امل�شت�شفى اأو دار التمري�ض  اأو ر�شوم خدمات التمري�ض اأو تكاليف عالج الأ�شنان الفورّي    )1(  

والطارئ للتخفيف من الأمل املفاجئ.   

ا على ال�شخ�ض املوؤمن البقاء لفرتة تتعدى تاريخ العودة املق�شود، ونفقات ال�شفر التي على   التكاليف الإ�شافّية املعقولة لل�شكن اإذا كان �شرورًيّ  )2(  

ال�شخ�ض املوؤمن دفعها للعودة اإل اململكة العربية ال�شعودّية اإذا عجز عن ا�شتعمال تذكرة العودة.   

النفقات التي يتكّبدها قريب واحد اأو رفيق �شفر ُيطلب وجوده ح�شب ال�شت�شارة الطبّية للبقاء اأو مرافقة ال�شخ�ض املوؤمن.  )3(  

اإذا توفيت، �شندفع كلفة نفقات الدفن يف اخلارج، اأو كلفة اإعادة جثمانك اأو رمادك واأمتعتك ال�شخ�شّية اإل اململكة العربية ال�شعودّية، ولكن لي�ض اأكرث    .2

من 5.000 دولر اأمريكّي بالإجمال.  

اإذا دخلت خالل الرحلة اإل امل�شت�شفى لأكرث من 24 �شاعة، �شندفع 100 دولر اأمريكّي عن كّل مّدة قدرها 24 �شاعة بينما تكون موجوًدا يف م�شت�شفى يف    .3

اخلارج، حّتى حدود 1.000 دولر اأمريكّي بالإجمال، على �شكل منفعة نقدّية اإ�شافّية حني تعود اإل اململكة العربية ال�شعودّية.  

خا�ض ب�شفر يف عمل

اإذا اأدخلت اإل امل�شت�شفى لأكرث من 3 اأيام، اأو توفيت اأو اأُعدت اإل الوطن يف رحلة تقوم بها بالنيابة عن �شاحب عملك، �شندفع حّتى حدود 3.000 دولر    .1

اأمريكّي مقابل كلفة تذكرة �شفر لرحلة منفردة، على درجة ال�شفر نف�شها كما تلك التي دفعتها يف رحلة الذهاب  حّتى يتمّكن زميل عمل قريب    

من ا�شتبدالك حيث تدعو احلاجة.  
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الق�شم الثامن: امل�شاعدة بجواز ال�شفر  

اإذا فقد جواز �شفرك خالل الرحلة وعليك اأن تدفع تكاليف اإ�شافّية لل�شفر وال�شكن يف اخلارج حتى تتمكن من احل�شول على جواز بديل، �شندفع املبلغ املبنّي 

يف جدولك عن كّل �شخ�ض موؤمن.

ما الذي ل نغطيه

مبلغ التحّمل املبنّي يف جدولك  )1(

اأي مطالبة ناجتة عن فقدان جواز ال�شفر ل يرافقها تقرير من املمثل القن�شلّي الذي يوؤّكد على تاريخ الفقدان، تاريخ الإخطار  بفقدان اجلواز وتاريخ   )2(

احل�شول على جواز بديل.

اأي مطالبة ل يرافقها تقرير من ال�شرطة  )3(

املطالبات النا�شئة من رحلة داخل اململكة العربية ال�شعودية فقط  )4(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )5(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

وال�شتبدال الإخطار  الفقدان،  تاريخ  توؤكد  القن�شلّي  املمثل  من  ر�شالة  	•

احلادث وقوع  من  �شاعة   24 خالل  ال�شرطة  من  كتابّي  تقرير  	•

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم ال�شابع: النقود ال�شخ�شّية 

مبادئ توجيهّية للمحافظة على نقودك ال�شخ�شية

عليك اأن تتخذ كّل العناية املعقولة للمحافظة على نقودك ال�شخ�شّية على غرار:

�شخ�شًيّا عليك  بها  الحتفاظ  	•
العلوّية( اخلزائن  اأو  الطائرة  خمزن  يف  الأمتعة  و�شع  عدم  )مثل  الوقت  طوال  معك  تبقى  التي  الأمتعة  داخل  ال�شخ�شّية  نقودك  ثّبت  	•

العطلة م�شكن  اأو  فندقك  يف  تكون  بينما  مقفلة  خزنة  اأو  مقفل  اآمن  ايداع  �شندوق  يف  بها  الحتفاظ  	•
ت�شديد مطالبتك. يتم  لن  التوجيهات،  بهذه  تتقّيد  اإذا مل  جّيد.  ب�شكل  كانت خمّباأة  مهما   ، �شاطىء  �شرير  اأو  من�شفة  ال�شاطئ، حتت  على  تركها  عدم  	•

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

ال�شرطة  تقرير  عن  ن�شخة  	•

بالعملة اخلا�شة  واملعامالت  امل�شافرين  ل�شيكات  اي�شالت  	•

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم ال�شابع: النقود ال�شخ�شّية 

ما الذي نغطيه

اإذا مّتت �شرقة نقودك ال�شخ�شّية اأو اإذا تعّر�شت للفقد العر�شّي اأثناء رحلة، �شندفع ما يلي:

حّتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك عن اخل�شارة اأو ال�شرقة اأو ال�شرر اأو الإتالف الالحق بنقودك ال�شخ�شّية الواقع يف رحلتك  )1(

مالحظة: اإذا كنت دون ال�شاد�شة ع�شر، �شتقت�شر املطالبات حول نقودك ال�شخ�شّية على 500 دولر اأمريكّي  

ما الذي ل نغطيه

مبلغ التحّمل املبنّي يف جدولك، النقود ال�شخ�شّية املوؤمنة مبوجب وثيقة اأخرى  )1(

حيث ل تتخذ كافة اخلطوات املعقولة ملنع اأو تقليل اخل�شارة اأو ال�شرر اأو ل�شتعادة نقودك ال�شخ�شّية املفقودة  )2(

حيث ل تبّلغ اخل�شارة لل�شرطة خالل 24 �شاعة ول حت�شل على تقرير كتابّي من ال�شرطة  )3(

اأي مطالبات �شببها هبوط  القيمة  )4(

اأي مطالبات نا�شئة عن النق�ض ب�شبب اخلطاأ اأو الإغفال  )5(

اأي مطالبات تن�شاأ عن م�شادرة  اأو لال�شتيالء  من قبل اجلمارك اأو م�شوؤولني حكوميني اآخرين اأو �شلطات اأخرى  )6(

�شيكات امل�شافرين حيث يوفر املورد خدمة ا�شتبدال  )7(

حيث ترتك النقود ال�شخ�شّية يف مركبة غري مراقبة  )8(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )9(
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الق�شم ال�شاد�ض: الأمتعة ال�شخ�شية   

حيث ل تتخذ كافة اخلطوات املعقولة ملنع اأو تقليل اخل�شارة اأو ال�شرر ول�شتعادة املمتلكات املفقودة   )5(

حيث ل تبّلغ عن اخل�شارة لل�شرطة اأو اخل�شارة اأو ال�شرر للناقل خالل 24 �شاعة من اكت�شافها، ومل حت�شل  على تقرير ال�شرطة املكتوب اأو تقرير     )6(

عن عدم ا�شرتجاع املمتلكات  من ناقلك.   

املعدات الريا�شّية اأثناء ا�شتعمالها    )7(

الأغرا�ض الثمينة يف مركبة غري مراقبة، ما مل ترتك يف �شندوف مقفل اأو منطقة اأمتعة مقفلة ومغطاة اأو درج مقفل يف مركبة عقب دليل مادّي عن     )8(

دخول ق�شرّي   

الأغرا�ض الثمينة قيد النقل يف رحلة ولي�ض يف حيازتك اأو حتت مراقبتك   )9(

اخل�شارة اأو ال�شرر الذي يلحق باأمتعة �شخ�شّية مرتوكة من دون حرا�شة ما مل:  )10(

ترتك يف م�شكن رحلتك املقفل  •   

ترتك يف �شندوف مقفل اأو منطقة اأمتعة مقفلة ومغطاة اأو درج مقفل يف مركبة عقب دليل مادّي عن دخول ق�شرّي  •   

تن�شاأ عن اإ�شرابات، تاأخري، م�شادرة ، احتجاز، ا�شتيالء  اأو تدمري من قبل اجلمارك اأو م�شوؤولني اآخرين اأو �شلطات  •   

ب�شبب اأحوال جوّية اأو مناخّية اأو الهرتاء بال�شتعمال اأو ال�شتهالك  •   

�شريط ت�شوير  غري قيمته كمادة غري م�شتعملة  •   

اأي اأمتعة �شخ�شّية تتعّر�ض للفقدان اأو ال�شرقة اأو ال�شرر بينما يتم �شحنها ك�شحن اأو مبوجب �شند �شحن  •   

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل حمّدد من التغطية كما هو مف�شّ  •   

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

بحرا�شتهما. ال�شرر  اأو  اخل�شارة  وقعت  حيث  الناقل  من  ر�شالة  اأو  اجلوّية  اخلطوط  من  عليه  احل�شول  يتم  املمتلكات  ا�شرتجاع  عدم  تقرير  	•

الأخرى اخل�شارات  �شائر  عن  ال�شرطة  تقرير  عن  ن�شخة  	•

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم ال�شاد�ض: الأمتعة ال�شخ�شية   

ما الذي نغطيه

اإذا تعّر�شت اأمتعك ال�شخ�شّية للفقدان اأو ال�شرقة اأو ال�شرر، �شندفع ما يلي:

حتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك لكّل �شخ�ض عن ت�شليح الغر�ض اأو ا�شتبداله بغر�ض جديد ناق�ض خ�شم مقابل الهرتاء بال�شتعمال وال�شتهالك  )1(

لي�ض اأكرث من املبلغ املبنّي يف اجلدول اأدناه لكّل غر�ض واحد، زوج اأو جمموعة اأغرا�ض  )2(

لي�ض اأكرث من املبلغ املبنّي يف اجلدول اأدناه لالأغرا�ض الثمينة بالإجمال.  )3(

الأغرا�ض الثمينة حّد املادة الواحدة  نوع املنتج     

1.500 دولر اأمريكّي 1.000 دولر اأمريكيّ  �شفر يف عمل    

1.000 دولر اأمريكّي 8.00 دولر اأمريكيّ  �شفر يف رحلة    

ال�شروط اخلا�شة املنطبقة على االأمتعة ال�شخ�شّية

عليك اأن تتخذ كافة التدابري الحتياطّية العادّية للتاأكد من �شالمة اأمتعك ال�شخ�شّية، وعليك األ ترتكها غري اآمنة اأو غري مراقبة يف اأي وقت يف مكان يت�شّنى 

للعموم الو�شول اإليه.

ت�شوية املطالبات

�شندفع كلفة ا�شتبدال املادة مبادة جديدة )اأو ح�شب اختيارنا �شن�شتبدل املادة مبادة جديدة( ناق�ض خ�شم مقابل الهرتاء بال�شتعمال وال�شتهالك.

ما الذي ل نغطيه

اأول 50 دولر اأمريكّي من كّل مطالبة لكّل �شخ�ض موؤمن  )1(

الأمتعة ال�شخ�شّية املوؤمنة مبوجب وثيقة تاأمني اأخرى  )2(

الكا�شيت، الأ�شرطة، الأقرا�ض املدجمة، العد�شات الال�شقة اأو القرنّية، الطوابع اأو امل�شتندات، اآلت الكتابة، الزجاج، اخلزف، التحف، ال�شور،    )3(

الدراجات، �شّماعات الأذن، الق�شائم، اآلت التنظيم ال�شخ�شّية )اللكرتونّية اأو �شواها(، الهواتف اجلوالة ، الآلت احلا�شبة، الآلت الفونوغرافّية، اآلت    

الفاك�ض املحمولة، الهواتف، املودمي، امل�شاليط املحمولة، العينات اأو الب�شائع اأو ال�شلع التجارّية، الأدوات املو�شيقّية، املنحوت ، ال�شلع اأو التجهيزات    

املنزلّية.  

الك�شر اأو ال�شرر الذي يلحق مبواد ه�ّشة ما مل ينتج عن حريق اأو حادث ي�شيب �شفينة اأو طائرة اأو قطار اأو مركبة.  )4(
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الق�شم اخلام�ض: تاأخري الأمتعة    

ما الذي نغطيه

كلفة �شراء الأغرا�ض الأ�شا�شّية اإذا مّت تاأخري اأمتعك اأو اإ�شاعتها من قبل الناقل لأكرث من 12 �شاعة خالل جزء الذهاب من الرحلة  )1(

�شندفع حّتى حدود املبلغ املبنّي يف اجلدول لكّل �شخ�ض موؤمن اإذا مّتت اإ�شاعة اأمتعتك ال�شخ�شّية من قبل ناقلك لأكرث من 12 �شاعة  )2(

اإذا �شّددنا مطالبتك مبوجب هذا الق�شم، �شنخ�شم املبلغ من الت�شوية النهائّية لأي مطالبة تقوم بها مبوجب الق�شم6- الأمتعة ال�شخ�شّية، اإذا    )3(

تبنّي اأن الأمتعة قد فقدت ب�شكل دائم.  

ما الذي ل نغطيه

اأول 50 دولر اأمريكّي من كّل مطالبة لكّل �شخ�ض موؤمن  )1(

املطالبات النا�شئة من رحلة داخل اململكة العربية ال�شعودّية فقط  )2(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )3(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

الفقد. ل  تف�شّ الناقل  من  ر�شالة  اأو  اجلوّية  اخلطوط  من  عليه  احل�شول  يتم  املمتلكات  ا�شرتجاع  عدم  تقرير  	•

�شراوؤها مّت  التي  الأ�شا�شّية  ال�شتبدال  اأغرا�ض  كّل  عن  لة  مف�شّ اي�شالت  	•

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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تعريفات عامة

)8(   عزوفك عن ال�شفر

قوة  القانون   )9(

)10(  ف�شلك يف احل�شول على جواز ال�شفر املطلوب اأو تاأ�شرية الدخول اأو امل�شتندات ال�شرورّية

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )11(

)12(  لن ندفع اأي مبالغ ميكنك ا�شتعادتها من مكان اآخر

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

رحلتك. لتق�شري  ال�شرورّي  الطبّي  الدافع  �شارحة  احلادث  مكان  اأو  وجهتك  منتجعك،  يف  املعالج   الطبي  املمار�ض  من  �شهادة  	•

امل�شتعملة غري  ال�شفر  تذاكر  	•

لفي�شان   منزلك  تعّر�ض  ب�شبب  اأو  قانونّية  حمكمة  يف  ك�شاهد  ا�شتدعائك  ب�شبب  رحلتك  مّدة  تق�شري  اإل  حاجتك  توؤكد  املالئمة  ال�شلطة  من  ر�شالة  	•
اأو لل�شطو.  

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم الرابع: تق�شري مّدة رحلتك    

 

ما الذي نغطيه

اإذا اأجربت على تق�شري مّدة رحلتك، نظًرا الأي من االأ�شباب املذكورة اأدناه، �شنوفر التغطية التالية:

ن�شبة تكاليف النقل وال�شكن التي �شّددتها اأو التي تعاقدت على ت�شديدها. �شيكون الدفع على اأ�شا�ض تنا�شبّي لكّل نهار كامل بال�شتناد اإل تاريخ العودة    )1(

اإل اململكة العربية ال�شعودّية اأو للرحالت داخل اململكة العربية ال�شعودّية فقط.  

الكلفة الإ�شافّية لل�شفر وال�شكن التي دفعتها والتي ت�شمح لك بالعودة اإل اململكة العربية ال�شعودّية.  )2(

�شندفع الكلفة الن�شبّية للرحلة ولكن لي�ض اأكرث من املبلغ املبنّي يف جدولك لكّل �شخ�ض موؤمن  التي يرجع �شببه املبا�شر اإل  ما يلي:  )3(

الإ�شابة العر�شّية، املر�ض اأو الوفاة التي ت�شيب ال�شخ�ض املوؤمن و/اأو اي رفيق �شفر 	•  

الوفاة اأو اإ�شابة عر�شّية مهّددة للحياة اأو مر�ض مهدد للحياة ي�شيب قريبًا مبا�شرًا و/اأو زميل عمل قريبًا يعي�ض يف اململكة العربية ال�شعودّية 	•  

اإذا مت ا�شتدعاوؤك او ا�شتدعاء رفيق �شفر ك�شاهد يف حمكمة قانونّية 	•  

اإذا مّت اختطافك اأنت اأو رفيق �شفرك )ال�شتيالء غري القانويّن على املركبة التي ت�شافر فيها( 	•  

اإذا كان ح�شورك اأو ح�شور رفيق �شفر مطلوًبا عقب �شرر ناجت عن حريق خطري اأو عا�شفة اأو في�شان يلحق مبنزلك اأو منزله اأو مكان العمل يف   	•  

اململكة العربية ال�شعودّية   

اإذا كنت اأنت اأو رفيق �شفرك مطلوًبا من ال�شرطة عقب �شطو على منزلك اأو منزله، اأو مكان العمل يف اململكة العربية ال�شعودّية 	•  

ما الذي ل نغطيه

مبلغ التحّمل املبني يف جدولك لكّل مطالبة عن كّل �شخ�ض موؤمن  )1(

اأي مطالبة تنتج عن ظروف كنت على علم بها حني حجزت رحلتك  )2(

التعوي�ص على نقاط امل�شافر الدائم اأو الربامج امل�شابهة  )3(

التحّرك ال�شناعّي اأو ال�شرابات التي حدثت اأو اأ�شبح من املتوقع حدوثها يف التاريخ الذي حجزت فيه رحلتك اأو قبله  )4(

اأن تكوين حامال ما مل يكن تاريخ الولدة املتوقع اأكرث من ع�شرة اأ�شابيع بعد العودة املزمعة من رحلتك  )5(

اال�شطرابات املدنّية، اال�شراب، اقفال امل�شانع، اإجراءات  حكومة اأي بلد اأو تهديد باأي حدث مماثل.  )6(

ف�شل اأي م�شّغل جولت اأو ناقل اأو وكالئك  )7(
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الق�شم الثالث: التاأخري يف ال�شفر

ما الذي نغطيه

اإذا تاأخرت احلافلة اأو القطار اأو ال�شفينة اأو الطائرة التي حجزت لت�شافر على متنها يف رحلة مبا�شرة من اململكة العربية ال�شعودّية ما يوؤدي اإل و�شولك اإل 

وجهتك النهائّية بعد 12 �شاعة على الأقل من وقت الو�شول املحّدد يف الأ�شل. �شندفع ما يلي:

100 دولر اأمريكّي اإذا تاأخرت ملدة 12 �شاعة على الأقل  )1(

�شيتم دفع مبلغ اإ�شايّف وقدره 50 دولر اأمريكّي عن كل �شت �شاعات اإ�شافّية من التاأخري.   )2(

�شيتم دفع حّد اأق�شى وقدره 500 دولر اأمريكّي مبوجب هذا الق�شم 	•  

مبوجب الق�شم 1 من هذه الوثيقة اإذا قررت اأن تقلع عن الرحلة قبل مغادرة  اململكة العربية ال�شعودّية بعد تاأخري مّدته على الأقل 24 �شاعة 	•  

تتوقف التغطية مبوجب هذا الق�شم بعد املحطة الأول من رحلة حني يتم اإدراج توقف لق�شاء الليلة يف جدول رحلتك. 	•  

ما الذي ل نغطيه

اإذا مل ت�شّجل دخولك يف الوقت املّحدد )ما مل ت�شتطع ت�شجيل دخولك ب�شبب الظروف املناخّية الرديئة الق�شوى يف اململكة العربية ال�شعودّية(  )1(

اإذا يرجع �شبب التاأخري اإل التحّرك ال�شناعّي اأو ال�شرابات التي حدثت اأو اأ�شبح من املتوقع حدوثها قبل التاريخ الذي حجزت فيه رحلتك   )2(

اأن يكون التاأخري ناجًتا عن اأمر من قبل �شلطة املرفاأ اأو هيئة الطريان املديّن اأو منظمة م�شابهة لتوقيف رحلة حافلة اأو قطار اأو �شفينة اأو طائرة  )3(

اأن تقرر اأنت اإلغاء الرحلة ون�شدد مطالبة مبوجب الق�شم 1 من هذه الوثيقة  )4(

املطالبات النا�شئة عن رحلة داخل اململكة العربية ال�شعودّية فقط  )5(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة. اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )6(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

دخولك. ت�شجيل  وتاأكيد  والفعلّية  املحّددة  املغادرة  واأوقات  التاأخري  اأ�شباب  ل  تف�شّ الناقل  من  ر�شالة  	•

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم الثاين: تفويت املغادرة

ما الذي نغطيه

�شندفع حّتى حدود املبلغ املبنّي يف جدولك عن تكاليف النقل وال�شكن الإ�شايّف لن�شمح لك ببلوغ وجهتك اخلارجّية اإذا و�شلت اإل املرفاأ اأو املطار اأو املحطة 

مّتاأخًرا  ب�شبب:

خدمات النقل العامة التي ت�شافر على متنها متاأثرة باإ�شراب، حّترك �شناعّي، الطق�ص الرديء اأو العطل امليكانيكّي  )1(

تعّر�ض املركبة التي ت�شافر فيها لل�شرر يف حادث اأو تعّطل.  )2(

ما الذي ل نغطيه

مبلغ التحمل املبنّي يف جدولك عن كّل مطالبة لكّل �شخ�ض موؤمن  )1(

اأي مطالبة تقوم بها اإذا وقع اإ�شراب اأو حتّرك �شناعّي اأو مّت توقع حدوثه قبل مغاردتك منزلك  )2(

اأي �شرر عر�شّي اأو عطل ي�شيب املركبة التي ت�شافر فيها اإذا كانت املركبة بحالة ميكانيكّية غري جّيدة اأو اإذا مل تكن بحالة �شاحلة   لل�شري على الطريق    )3(

ب�شبب الإهمال.  

املطالبات النا�شئة من رحلة داخل اململكة العربية ال�شعودّية فقط  )4(

اأي مطالبة تن�شاأ من ف�شلك يف تخ�شي�ض وقت كاف للو�شول اإل نقطة املغادرة اأو ب�شبب زحمة ال�شري  )5(

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء م�شتثنى ب�شكل خا�ض من التغطية كما هو مف�شّ  )6(

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية:

املتاأخر الو�شول  اأ�شباب  تعطي  الناقل  من  ر�شالة  	•

ال�شرتداد �شركة  اأو  املركبة  م�شلح  من  ر�شالة  حادث،  يف  ت�شررت  اأو  فيها  ت�شافر  التي  املركبة  تعطلت  اإذا  	•

منك نطلبه  قد  اآخر  دليل  	•
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الق�شم الأول: اإلغاء رحلتك

دليل املطالبات

�شنطلب منك تقدمي الدلئل التالية

�شهادة من املمار�ص الطبي  املعالج ت�شرح االأ�شباب التي يرى/ ترى على اأ�شا�شها �شرورة اإلغاء رحلتك اأو تق�شريها  )1(

فاتورة اإلغاء من ناقلك و/او مورد ال�شكن  )2(

تذاكر ال�شفر غري امل�شتعملة  )3(

ر�شالة من ال�شلطة املالئمة توؤكد على حاجتك اإل الإلغاء ب�شبب اخلدمة يف هيئة املحّلفني اأو ا�شتدعائك ك�شاهد يف حمكمة قانونّية، ف�شلك    )4(

عن العمل ب�شبب العمالة الزائدة، تعّر�ض منزلك للفي�شان اأو ال�شطو  

اأي دليل اآخر قد نطلبه منك  )5(
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الق�شم الأول: اإلغاء رحلتك

ما الذي ل نغطيه

مبلغ التحمل املبنّي يف جدولك عن كّل مطالبة لكّل �شخ�ض موؤمن  )1(

عزوفك عن ال�شفر  )2(

اإذا مل ت�شّجل دخولك يف الوقت املّحدد، ما مل ت�شتطع ت�شجيل دخولك ب�شبب الظروف املناخّية الرديئة الق�شوى  يف اململكة العربية ال�شعودّية  )3(

التعوي�ص على نقاط امل�شافر الدائم اأو الربامج امل�شابهة  )4(

اأي مطالبة نا�شئة عن اأي ظروف كنت على علم بها حني حجزت الرحلة وتوقعت اأّنها �شتعني اأّنك قد ت�شطر لإلغاء الرحلة.  )5(

التحّرك ال�شناعّي اأو ال�شرابات التي حدثت اأو املتوقع حدوثها يف التاريخ الذي حجزت فيه رحلتك اأو قبله  )6(

اأن تكوين حامال ما مل يكن تاريخ الولدة املتوقع يلي تاريخ العودة املزمع  من رحلتك باأكرث من ع�شرة اأ�شابيع  )7(

اال�شطرابات املدنّية، اال�شراب، اقفال امل�شانع، اإجراءات  حكومة اأي بلد اأو تهديد باأي حدث مماثل.  )8(

ف�شل اأي م�شّغل جولت اأو ناقل اأو وكالئك  )9(

)10(  ق�شور مركبتك اخلا�شة اأو مركبة اي �شخ�ض اآخر

قوة  القانون  )11(

)12(  ف�شلك يف احل�شول على جواز ال�شفر املطلوب اأو تاأ�شرية الدخول اأو امل�شتندات ال�شرورّية

)13(  قّلة الثلج اإذا اخرتت خيار الريا�شة ال�شتوية

ل يف ق�شم ا�شتثناءات الوثيقة اأي �شيء  م�شتثنى ب�شكل خا�ض كما هو مف�شّ  )14(
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الق�شم الأول: اإلغاء رحلتك

ما الذي نغطيه

اإذا اأجربت  على اإلغاء رحلتك ب�شبب اإحدى االأ�شباب املذكورة اأدناه، �شنوفر التغطية التالية:

املال الذي تخ�شره مقابل اليداع واأي دفعات م�شبقة لرحلة وم�شكن غري م�شتعملني لل�شخ�ض املوؤمن.  )1(

تكاليف النقل الأخرى وتكاليف ال�شكن، التي �شّددتها اأو التي �شت�شّددها مبوجب عقد لل�شخ�ض املوؤمن  )2(

�شندفع حّتى حدود كلفة الرحلة ولكن لي�ض اأكرث من املبلغ املبنّي يف جدولك لكّل �شخ�ض موؤمن.  )3(

�شندفع هذه املبالغ اإذا كان عليك اأن تلغي رحلتك ب�شبب ما يلي:

اإ�شابة عر�شّية اأو عّلة اأو وفاة تلحق بال�شخ�ض املوؤمن و/اأو اأي �شخ�ض �شت�شافر معه اأو تبقى معه خالل الرحلة.  )1(

الوفاة اأو الإ�شابة اأو املر�ض العر�شّي املهّدد باملوت والذي يلحق باأي قريب مبا�شر و/اأو زميل عمل قريب يعي�ض يف اململكة العربية ال�شعودية.  )2(

اإذا و�شعت اأنت اأو اأي �شخ�ض �شت�شافر معه يف رحلتك يف احلجر ال�شحّي، اأو ا�شتدعيت للخدمة يف هيئة املحّلفني اأو ا�شتدعيت ك�شاهد يف حمكمة    )3(

قانونّية.  

اإذا اختطفت اأنت اأو مرافقك اأثناء ال�شفر )احتجاز غري قانويّن للمركبة التي ت�شافر فيها(  )4(

اإذا مت ف�شلك عن العمل ب�شبب العمالة الزائدة  حني تكون دون 65 عاًما وقد عملت ملدة �شنتني متتاليتني ويتم اإبالغك بالف�شل عن العمل لل�شبب املذكور    )5(

بعد اإ�شدار الوثيقة  

اإذا كان وجودك اأو وجود اأي �شخ�ض �شت�شافر معه يف الرحلة مطلوًبا بعد حريق خطري اأو عا�شفة اأو �شرر في�شان يف منزلك اخلا�ض اأو مكان عملك يف    )6(

اململكة العربية ال�شعودّية اأو مطلوًبا من ال�شرطة بعد تعّر�ض منزلك اأو منزله اأو مكان العمل يف اململكة العربية ال�شعودّية لل�شطو.  
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القيام باملطالبة

كيفية القيام مبطالبة

نحن نهدف اإل جعل عملية القيام مبطالبة ب�شيطة قدر الإمكان. كّل ما عليك فعله هو التايل:

حتقق من جدول وثيقتك ومن �شياغة الوثيقة حتى ترى اإذا ما كانت اخل�شارة اأو ال�شرر مغطى واإذا ما كان اأّي دليل حمّدد مطلوًبا.  .1

اقراأ ال�شروط العامة يف ال�شفحة 14 واتبع التعليمات املقّدمة.  .2

ات�شل مبكتب فرعك املحلّي اأو م�شت�شارك التاأمينّي.  .3

ما الذي �شنفعله

اإّننا نتمّكن يف معظم احلالت من ت�شوية املطالبة بال�شتناد اإل املعلومات التي قّدمتها يف ا�شتمارة مطالبتك، حني تدعمها بالوثائق الأ�شلّية التي نطلبها. غري 

ا لنا يف بع�ض الأحيان، مل�شاعدتنا يف التفاق على ت�شوية �شريعة وعادلة ملطالبتك، اأن نعنّي وكياًل. حني نقوم بتعيني وكيلنا، �شيت�شل بك  اأّنه قد يكون �شرورًيّ

باأ�شرع ما ميكن حّتى يتدّبر موعًدا ملناق�شة املطالبة. �شندفع اأّية ر�شوم ذات �شلة.

يفتخر فريق املطالبات يف �شركتنا بخدمته ولن يّدخر اأّي جهد مل�شاعدتك.
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ال�شروط العامة

%10 من الفائ�ض

مّت اإبرام هذه الوثيقة بالتوافق مع نظام العاملية الأ�شا�شّي )وت�شّمى فيما بعد »ال�شركة«( كونها تعمل مببداأ التاأمني التعاويّن وفًقا لأحكام نظام مراقبة �شركات 

التاأمني التعاويّن ال�شادر مبوجب املر�شوم امللكّي رقم )م/32( بتاريخ 6/2/ 1424هـ.

تقوم ال�شركة، ب�شفتها مديًرا حل�شاب حملة وثائق التاأمني للم�شرتكني )املوؤّمن لهم( باإدارة عمليات التاأمني وما ين�شاأ عنها من حقوق وم�شوؤوليات. ولهذا 

الغر�ص، تدير ال�شركة ح�شابني منف�شلني: ح�شاب حملة الوثائق للم�شرتكني )املوؤّمن لهم( لقيد اال�شرتاكات، مداخيل اإعادة تاأمني وح�شّتها من العائد على 

ال�شتثمارات، حقوق وواجبات حملة الوثائق، وح�شاًبا اآخر للم�شاهمني.

وحتّدد ال�شركة يف نهاية كّل �شنة مالية �شايف فائ�ص ح�شاب حملة الوثائق بعد خ�شم ما يخ�ّص لل�شركة من اأتعاب وم�شاريف نظري اإدارتها للعملّيتني التاأمينّية 

وال�شتثمارّية. ويتم توزيع كّل اأو جزءًا من اأي فائ�ض �شاف �شنوّي ينتج عن عمليات التاأمني على حملة الوثائق )امل�شرتكني/ املوؤّمن لهم(. ويخ�شع توقيت 

وطريقة التوزيع املذكور والأحقية بقب�شه للوائح والأنظمة التي و�شعها اأو �شي�شعها  جمل�ض اإدارة ال�شركة.
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ال�شروط العامة

هذه هي ال�شروط التي يجب التقّيد بها  باالإ�شافة اإىل اأّي اأحكام خا�شة. اإن اأخفقت يف التقيد بها، فهذا قد يعني اأّننا لن نقبل مطالبة مبوجب هذه التاأمني.

حّد   على  عليك  يتوّجب  موؤّمن.  غري  كنت  لو  كما  امل�شوؤولّية  اأو  ال�شرر  اأو  اخل�شارة  اأو  املر�ض  اأو  احلوادث  ملنع  املقبولة  اخلطوات  كّل  تتخذ  اأن  عليك  	•
�شواء اأن تبذل كّل اجلهود املعقولة ل�شتعادة اأّية ممتلكات قد فقدت. عليك اأن تكون مقيًما يف اململكة العربية ال�شعودّية.  

الكتابّية. موافقتنا  على  ح�شولك  بعد  اإل  اآخر  �شخ�ض  اأّي  اإل  الوثيقة  هذه  يف  م�شلحتك  نقل  ميكنك  ل  	•

الإخطار باملطالبات

الوثيقة. هذه  بداية  يف  متوفرة  الكاملة  املعلومات  اإّن  ميكن.  ما  باأ�شرع  بنا  تت�شل  اأن  ممثلك  على  اأو  عليك  يتوّجب  	•
النتظار   ميكنك  مبطالبة(.  القيام  كيفية  ق�شم  )انظر  الهاتف  عرب  اأو  كتابة  تخطرنا  اأن  عليك  به،  املطالبة  وميكنك  وقع  قد  حادًثا  اأّن  تدرك  اأن  ما  	•

حّتى تعود اإل املنزل )�شريطة األ تتعدى املطالبة 500 دولر اأمريكّي للنفقات الطبّية الطارئة( قبل تقدمي مطالبتك، لكن عليك اأن تبّلغنا باأّية مطالبة    

خالل �شهرين من وقوع احلادث، وقد يوؤدي اإخفاقك يف القيام بذلك اإل عدم ت�شديد مطالبتك.  

الدليل

اقراأ   )رجاء  حمّددة  متطلبات  حمّدد  ق�شم  لكّل  اإّن  تكلفته.  تغطية  م�شوؤوليتك  من  و�شيكون  مبطالبتك،  يتعّلق  نطلبه  دليل  اأّي  اإلينا  تر�شل  اأن  عليك  	•
الق�شم الذي �شتقوم مبوجبه باملطالبة لالطالع على هذه املتطلبات(.  

التاأمينات الأخرى

التفا�شيل   كافة  على  تطلعنا  اأن  عليك  مطالبة.  اأّية  من  تنا  ح�شّ فقط  �شندفع  اأخرى،  تاأمني  وثيقة  ا  اأي�شً تغّطيه  ب�شيء  الوثيقة  هذه  مبوجب  طالبت  اإن  	•
عن وثيقة التاأمني الأخرى.  

ت�شيري  املطالبة

ل يتوّجب عليك القيام بت�شوية اأو رف�ض اأو املفاو�شة يف اأّية مطالبة مع الغري من دون موافقتنا اخلطية. 

لدينا احلق، على نفقتنا اخلا�شة وبا�شمك اأن نقوم مبا يلي:

مطالبة اأّية  ت�شوية  اأو  القانويّن  الدفاع  تويّل  	•
اآخر. �شخ�ض  اأّي  من  التعوي�ض  على  للح�شول  با�شمك  ق�شائّي  اإجراء  باأّي  املبا�شرة  	•

بها. القيام  مّت  اأن  �شبق  دفعات  اأّية  اآخر  �شخ�ض  اأّي  من  لن�شتعيد  با�شمك  ق�شائّي  اإجراء  باأّي  	املبا�شرة  	•
ا اأن ت�شاعدنا لتخاذ اإجراء ق�شائّي �شّد اأّي �شخ�ض نطلب منك اأن   عليك اأن تزّودنا وتدفع مقابل كّل املعلومات التي نطلبها عن اأّية مطالبة. عليك اأي�شً  

ت�شاعدنا لتخاذ اإجراء ق�شائّي �شّده. حيث تكون تقارير ال�شرطة مطلوبة، يجب احل�شول عليها خالل 24 �شاعة من وقوع احلادث.  
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م�شاعدة على مدار ال�شاعة

ما العمل يف حال وقوع حالة طوارئ طبية

اأبلغ هيئة الإ�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولية باأ�شرع وقت ممكن عرب الت�شال الهاتفّي على الرقم 01 33 63 55 1 33+ 

حني تت�شل، يرجى اأن تذكر رقم وثيقة التاأمني على ال�شفر التي على جدولك، اأو ميكنك بدل من ذلك اأن تنقل الرقم اإل امل�شاحة التالية:

الت�شال بالربيد اللكرتويّن

www.internationalsos.com :هناك ا�شتمارة اإخطار بحالة جديدة على النرتنت متوفرة على املوقع اللكرتويّن التايل

النفقات الطبية الطارئة

بالن�شبة اإل النفقات الطبية الطارئة التي ل تتطلب ا�شتعمال مرفق امل�شاعدة الطارئة، يرجى ت�شديد تكاليفك مبا�شرة والت�شال بخط املطالبات يف اململكة 

العربية ال�شعودّية )انظر كيفية القيام باملطالبة يف ال�شفحة 14( خالل 14 يوًما من العودة من رحلتك.

امل�شاعدة الطبية

اإذا كنت تتطلب م�شاعدة طبّية، �شت�شمن هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولّية ما يلي حيث يلزم الأمر:

�شرورّية ر�شوم  اأي  و�شمان  العيادات  اأو  بامل�شت�شفيات  الت�شال  	•
احلاجة. تدعو  حيث  اخلا�شة  بلغتهم  اخلارج  يف  وامل�شت�شفيات  بالأطباء  الت�شال  	•

املحدودة امل�شوؤولّية الطبّيني يف مرحلة مبكرة حول اإمكانّية تدبري اإعادة ال�شخ�ض املري�ض اأو   اخلليجية  الدويل  ال�شعاف  هيئة  م�شت�شاري  ا�شت�شارة  تتم   •
ا متوفرة للحاالت احلرجة. حني تدعو احلاجة،   امل�شاب اإىل بلده واأف�شل و�شيلة نقل ميكن اعتمادها. كما اأّن مركبات االإ�شعاف اجلوية املجّهزة خ�شي�شً  

�شتتم مرافقة املري�ض من قبل م�شرف طبّي.  

طبّية. �شرورة  تدعو  حيث  ال�شعودّية  العربية  اململكة  اإل  الو�شول  عند  امل�شاعدة  تقّدم  	•
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عقد التاأمني

اإلغاء وثيقتك

يجوز لل�شركة اأن تلغي  هذه الوثيقة يف اأّي وقت عرب تقدمي اإ�شعار خطّي قبل 30 يوًما ت�شرح فيه اأ�شباب االإلغاء. �شيحّق لك اأن ت�شتعيد جزًءا متكافًئا من 

ق�شطك )ا�شرتاكك( يتنا�شب مع اجلزء الن�شبّي غري املنتهي من مّدة التاأمني. 

ل اأدناه. ا اأن تلغي هذه الوثيقة يف اأّي وقت، ويف هذه احلالة �شتحتفظ ال�شركة بق�شط التاأمني الق�شري الأجل )ال�شرتاك( كما هو مف�شّ ميكنك اأنت اأي�شً

اجلزء الن�شبّي الأدنى من الق�شط ال�شنوّي )ال�شرتاك( الذي حتتفظ به ال�شركة مّدة التاأمني      

12.5% ل تزيد عن اأ�شبوع واحد    

25% ل تزيد عن �شهر واحد    

37.5% ل تزيد عن �شهرين    

50% ل تزيد عن ثالثة اأ�شهر    

62.5% ل تزيد عن اأربعة اأ�شهر    

75% ل تزيد عن �شتة اأ�شهر    

 87.5% ل تزيد عن ثمانية اأ�شهر    

100% اأكرث من ثمانية اأ�شهر    

يف كلتي احلالتني، �شيتم دفع ال�شرتاك املرجتع فقط يف حال عدم وجود مطالبات مبوجب الوثيقة اأو عدم وجود مطالبات غري مدفوعة/ عالقة مبقت�شى هذه 

الوثيقة.
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عقد التاأمني

هذه الوثيقة هي عقد قانويّن بينك وبيننا. ت�شّكل �شياغة الوثيقة واجلدول م�شتنًدا واحًدا لذا يجب عليك قراءتهما مًعا. ي�شتند العقد اإل املعلومات التي 

قّدمتها لنا حني تقّدمت بطلب للح�شول على هذا التاأمني.

عليك اأن حتتفظ ب�شجّل )مبا يف ذلك ن�شخات عن ر�شائل( يحتوي كافة املعلومات التي قّدمتها لنا لغر�ض الدخول يف هذا العقد.

اجلزء اخلا�ض بنا من العقد

�شنوفر خالل مّدة التاأمني اخلدمات واملنافع املو�شوفة يف هذه الوثيقة خالل مّدة التاأمني، داخل احلدود اجلغرافّية مع مراعاة حدود التغطية و�شائر الأحكام 

وال�شروط االأخرى املت�شّمنة يف هذه الوثيقة، وبعد ت�شديد الق�شط املالئم. اإذا تاأخرت رحلة العودة ب�شكل ال ميكن جتّنبه ب�شبب �شيء مغطى مبوجب هذه 

ا التغطية ملّدة التاأخري من دون اأي كلفة اإ�شافّية. الوثيقة، �شنمّدد تلقائًيّ

اجلزء اخلا�ض بك من العقد

عليك اأن ت�شدد الق�شط عن كّل مّدة تاأمني، وعليك اأن تلتزم بكافة ال�شروط الواردة يف هذه الوثيقة؛ وعليك اأن تكون دون اخلام�شة وال�شبعني حني حت�شل على 

هذه الوثيقة و/اأو جتّددها.

قد يوؤدي عدم التقّيد باأحكام و�شروط هذه الوثيقة اإىل عدم �شداد مطالبة كما قد يوؤدي اإىل اإلغاء الوثيقة.

القانون املنطبق على العقد

تنطبق قوانني اململكة العربية ال�شعودّية على هذا العقد.

تغيريات يف ظروفك

عليك اأن ترا�شلنا وتخربنا على العنوان املبنّي يف جدولك خالل 14 يوًما اإذا:

عنوانك تغرّي  	•
ال�شعودّية. العربية  اململكة  يف  مقيًما  الوثيقة  هذه  مبوجب  موؤمن  �شخ�ض  اأي  اأو  اأنت  تعد  مل  	•

طبّية حلالة  اختبارات  اأي  اأي  توّقعت  اأو  طبّية  حالة  فيك    ن�شاأت  	•
وثيقتك و�شروط  اأحكام  على  ذلك  يوؤثر  قد  اإذ  عليها  اأطلعتنا  طبّية  حالة  ي�شيب  تدهور  اأي  	•
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وثيقة تاأمينك على ال�شفر

تتاألف وثيقتك من جزئني: جدول وثيقتك و�شياغة الوثيقة هذه.

اجلدول

يظهر جدول وثيقتك التغطية املالئمة مبوجب وثيقة تاأمينك على ال�شفر، املبلغ التاأمينّي لكّل ق�شم من الوثيقة والق�شط الذي �شّددته اأو �شت�شّدده. �شيظهر 

ا اأي اأحكام خا�شة تنطبق على وثيقتك. رجاء احتفظ به مع �شياغة الوثيقة. �شرن�شل لك جدول جديًدا عندما جتري اأنت اأو جنري نحن تغيرًيا على  اأي�شً

التاأمني.

�شياغة الوثيقة

تطلعك �شياغة الوثيقة على ما هو مغطى وغري مغطى بالتحديد باالإ�شافة اإىل معلومات اأخرى مهّمة. قامت �شركة العاملية للتاأمني التعاويّن باكتتاب وثيقتك.

معلومات مهّمة عن وثيقتك

احلدود اجلغرافّية

كافة اأنحاء العامل يعني كافة بلدان العامل

كافة اأنحاء العامل با�شتثناء الوليات املتحدة الأمريكّية وكندا يعني كافة بلدان العامل با�شتثناء تلك البلدان اأو الأرا�شي املحّددة. غري اأن التوقف حّتى حدود 

48 �شاعة باالإجمال يف رحلة الذهاب والعودة يف اأي مكان يف العامل م�شمول بالتغطية.

الريا�شات ال�شتوية

الوثائق ال�شنوّية: اإذا �شّددت الق�شط الإ�شايّف املالئم عن تغطية الريا�شات ال�شتوّية، تغطيك وثيقتك ملّدة اأق�شاها 21 يوًما عن كّل مّدة تاأمني �شنوّية.

وثائق الرحلة املنفردة: اإن التغطية متوفرة ملّدة اأق�شاها 90 يوًما للريا�شات ال�شتوية حيث قد مت  ت�شديد الق�شط الإ�شايّف املالئم.

اإّن تغطية الريا�شات ال�شتوية متوفرة لالأ�شخا�ض دون اخلام�شة وال�شتني من العمر فقط.

ال�شمانة الطبية

اإّنك �شمنت لنا  اأن تكون يف وقت اإبرام  هذه الوثيقة اأو حجز رحلة ب�شّحة جّيدة و�شاحلًا  لل�شفر والقيام بكل رحلة و:

تق�شريها اأو  الرحلة  اإلغاء  اإل  يدعو  �شبب  لأي  مدرك  غري  اأنت  	•
. تعلمنا عنه  التي مل  الرحلة  ال�شابقة حلجز  الثني ع�شر  الأ�شهر  العيادات اخلارجّية خالل  اأو يف  امل�شت�شفى  منّوم يف  اأي عالج طبّي كمري�ض  تتلّق  مل  	•

فّتاك. مبر�ص  م�شاب  غري  واأنت  الطبّي   العالج  على  احل�شول  لغايات  اأو  طبي  ممار�ص  ن�شيحة  �شد  الرحلة  بهذه  تقوم  ال  اأنت  	•
م�شبًقا. موجودة  طبية  حالة  اأي  لديك  لي�ض  	•

اإذا رغبت باإجراء اأي تغيريات اأو ت�شحيحات على تفا�شيلك، رجاء را�شلنا على العنوان املبنّي يف جدولك.
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تعريفات

فقدان الب�شر: فقدان الب�شر الداّئم والكلّي يعترب اأّنه اأ�شاب كلتا العينني وفق حكم اخت�شا�شّي موؤهل بالكامل يف طب العينني. يف عني واحدة، اإذا بقيت 

درجة النظر بعد الت�شحيح 60/3 اأو اأقّل ح�شب مقيا�ض �شنيلني.

ممار�ض طبي : طبيب ميار�ض مهنة الطب موؤهل قانونًيّا ومعرتف به من قبل ال�شلطات املعنية يف ذلك البلد، غريك اأنت اأو اأحد اأفراد عائلتك اأو اأي �شخ�ض 

اآخر ي�شافر برفقتك.

العجز الكلّي الدائم: العجز الذي مينعك بالكامل من تويّل  العمل اأو الوظيفة من اأي نوع كانت، ي�شتمر ملّدة 12 �شهًرا ول اأمل فيه بالتح�ّشن.

الأمتعة ال�شخ�شّية: مالب�شك وحممولتك ال�شخ�شّية، احلقائب )او ما �شابه( التي مت اأخذها اأو �شراوؤها من قبلك اأثناء رحلة مبا يف ذلك اأغرا�شك 

الثمينة وتذاكر ال�شفر ولكن مع ا�شتثناء النقود ال�شخ�شية والعد�شات الال�شقة والقرنية والهواتف اجلوالة  وال�شكوك القابلة للتداول  الأ�شهم، الق�شائم، 

الطوابع، الأوراق املالية اأو امل�شتندات الأخرى من اأي نوع.

النقود ال�شخ�شّية: الأوراق امل�شرفية واملالية وال�شكك  املعدنّية التي تعترب عملة  قانونّية، ال�شيكات، احلوالت الربيدّية والنقدّية، الطوابع الربيدّية اجلارية 

ال�شتعمال  ، �شيكات امل�شافرين وتذاكر دخول التزلج )مع مراعاة انتقاء خيار الريا�شات ال�شتوية(، التي يف احليازة لأغرا�ض �شخ�شّية، مبا يف ذلك املحفظة 

اأو كي�ض النقود   التي حُتمل فيها النقود ال�شخ�شّية.

احلالة الطبّية املوجودة م�شبًقا: اأي حالة طبّية كانت موجودة قبل رحلة توثر عليك و/اأو على قريب مبا�شر و/اأو رفيق يف ال�شفر مبا يف ذلك على �شبيل 

املثال ل احل�شر، احلالة التي يكون فيها �شخ�ض على لئحة النتظار لتلقي عالج يحتوي تنومًيا داخل امل�شت�شفى، حالة حُتال اإل اخت�شا�شّي يف الطب اأو 

ت�شّبب عالًجا يتطّلب تنومًيا يف امل�شت�شفى خالل الأ�شهر الثني ع�شر التي ت�شبق الرحلة، حالة يتكّهن فيها ممار�ض طبي  بكونها فّتاكة. 

النقل العام: �شّيارة اأجرة عامة، با�ض، حافلة، قطار، طائرة اأو �شفينة خّططت اأن ت�شافر على متنها.

املمثل: املحامي اأو اأّي �شخ�ص موؤّهل ب�شكل منا�شب مّت تعيينه لينوب عنك.

الأغرا�ض الثمينة: ال�شاعات، الفراء، املنظار الثنائّي العينني، التل�شكوب، التجهيزات ال�شمعّية واملرئّية والت�شويرّية، املجهورات واملعادن اأو االأحجار 

الثمينة، اأو املواد امل�شنوعة من املعادن اأو الأحجار الثمينة.

نحن/ نا: �شركة العاملّية للتاأمني التعاويّن

اأنت/ ك/ ال�شخ�ض املوؤّمن له: كّل �شخ�ض م�شّمى يف هذا اجلدول. يجري تاأمني الأولد الذين يبلغ عمرهم الثامنة ع�شرة اأو ما دون فقط اأثناء �شفرهم مع 

اأحد الرا�شدين املذكورة اأ�شماوؤهم.

االإرهاب: اأّي عمل على �شبيل املثال ل احل�شر ا�شتخدام القوة اأو العنف و/اأو التهديد بذلك، يرتكبه اأّي �شخ�ض اأو جمموعة )جمموعات( من الأ�شخا�ض، 

اأكان يعمل لوحده اأو بالنيابة عن اأو على �شلة باأي منّظمة )منظمات( اأو حكومة )حكومات( والذي ُيرتكب لغايات �شيا�شّية اأو دينّية اأو عقائدّية اأو لأغرا�ض 

مماثلة، مبا يف ذلك نّية التاأثري على اأّي حكومة و/اأو و�شع اجلماهري اأو اأّي قطاع منها يف حالة خوف. 

احلرب: احلرب اأو الغزو اأو اأعمال العدو االأجنبّي اأو االأعمال العدوانّية )�شواء اأعلنت احلرب اأم مل تعلن( اأو احلرب االأهلّية اأو الع�شيان اأو الثورة اأو الفتنة  

اأو ال�شلطة الع�شكرّية اأو الغا�شبة.
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تعريفات

اإن الكلمات املعّرفة اأدناه �شتحمل املعنى ذاته اأينما وردت يف وثيقتك.

الريا�شات ال�شتوية: )غري الكرلنغ اأو التزلج على اجلليد( م�شتثناة ما مل يتم ت�شديد وقبول ق�شط اإ�شايّف. اإن تغيطة الريا�شات ال�شتوّية مقت�شرة على   

الأ�شخا�ض دون 65 عاًما. 

زحلقة زحلقة  يف  الثلجية   اللوحة  ركوب  اأو  التزلج  	•
موؤهل. مدّرب  اأو  دليل  مبرافقة  زحلقة  الزحلقة  خارج  الثلجية  اللوحة  ركوب  اأو  التزلج  	•

دليل مع  معروفة  طرقات  على  البالد  عرب  التزّلج  	•
لطالبها التزلج  مدار�ض  قبل  من  املنظم  التزلج  �شباق  	•

املزلج ريا�شة  	•
هي: املغطاة  غري  ال�شتوية  الريا�شات  اأن�شطة  عن  اأمثلة  	•

القفزّي التزلج  البهلوايّن،  التزلج  املزاليج،  ا�شتخدام  الثلجّية،  الزحافات  اجلليد،  على  الهوكي  بالطوافة،  التزلج  الزلجة،  	•

الختطاف: ال�شتيالء غري ال�شرعّي اأو املمار�شة اخلاطئة لل�شيطرة على طائرة اأو و�شيلة نقل ت�شافر على متنها كراكب.

املنزل: حمّل الإقامة املعتاد يف اململكة العربّية ال�شعودّية.

امل�شت�شفى: اأي موؤ�ش�شة خارج اململكة العربية ال�شعودّية تتوافر فيها ال�شروط  التالية:

امل�شت�شفى يف  �شينامون  الذين  للمر�شى  كامل  بدوام  مبرافق  تتمتع  	•
واملر�شى امل�شابني  الأ�شخا�ض  ومعالجة  الطبّي  والت�شخي�ض  للجراحة  مبرافق  تتمتع  	•

طبيني  ممار�شني  قبل  من  اإدارته  تتم  	•
الدولة يف  م�شجالت  ممر�شات  باإ�شراف  التمري�ض  من  �شاعة   24 توفر  	•

اأو  املخّدرات  ملدمني  مكاًنا  اأو   ، �شكنية  رعاية  منزل  اأمرهم،  من  امليوؤو�ض  للمر�شى  مكاًنا  اأو  ملجاأ  اأو  نقاهة  دار  اأو  للرعاية  داًرا  طبّية،  موؤ�ش�شة  لي�شت  	•
الكحول.

النفقات القانونّية: االأتعاب  التي يتقا�شاها ممثلوك القانونّيون والنفقات والتكاليف االأخرى التي اتفقنا عليها اأو تكاليف اأي اأطراف اأخرى متورطة يف 

الإجراءات القانونّية اإذا كان عليك اأن تدفع تلك التكاليف. يت�شّمن ذلك التكاليف التي تلي ت�شوية خارج املحكمة التي نكون قد وافقنا عليها.

رحلة: �شفر يبداأ يف منزلك وينتهي عنده، وفًقا لأحكام عقد التاأمني.

مّدة التاأمني

رحلة منفردة-  من التاريخ الذي تبداأ فيه رحلتك )كما هو مبنّي يف جدولك( حّتى تاريخ عودتك اإل منزلك، خالل مّدة اأق�شاها 180 يوًما.

تغطية الإلغاء: تنطبق من اليوم الذي ت�شرتي فيه هذا التاأمني حتى اليوم الذي تبداأ فيه رحلتك.

الوثائق ال�شنوّية: 12 �شهًرا من التاريخ الذي تبداأ/ جتّدد فيه وثيقتك. تقت�شر هذه املدة على 62 يوًما يف الرحلة املنفردة وعلى 180 يوًما يف اأي مدة واحدة 

من �شريان الوثيقة. ل تنطبق التغطية على  الرحالت داخل اململكة العربية ال�شعودّية �شوى تلك التي تدوم ليلتني على الأقل بعيًدا عن املنزل يف م�شكن مت دفع 

تكاليفه م�شبًقا.

فقدان الطرف: ف�شل بديّن دائم عند الر�شغ اأو الكاحل اأو فوقهما.
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 تعريفات

تعريفات اأن�شطة خطرة

غري مغطاة مغّطاة اإذا مّت تنظيمها والإ�شراف عليها ب�شكل   مغّطاة   

حمرتف �شريطة اأن ترتدي معّدات ال�شالمة املنا   

�شبة وتتخذ احتياطات ال�شالمة املالئمة    

اأن�شطة خطرة  

التمارين الريا�شّية )اآيروبيك(  

البادمنتون  

الباي�شبول  

كرة ال�شلة  

ركوب االأمواج بوا�شطة لوح  

لعبة البولينغ  

الكريكيت  

الكروكيه  

لعبة الكريلنغ على اجلليد  

ركوب الدراجة )غري ال�شباق(  

امل�شي القا�شي  

�شيد الأ�شماك  

الغولف  

التزلج على اجلليد  

امل�شي ال�شريع  

العمل اليدوّي )على م�شتوى   

الأر�ض من دون ا�شتعمال اأدوات(  

الرك�ض يف ال�شباق الطويل  

ركوب الدّراجات يف اجلبال   

)على طرقات معروفة(  

امل�شي يف الريف   

لعبة الراوندرز    

ركوب املراكب ال�شراعة    

)داخل املياه الإقليمّية(  

غو�ض �شكوبا )حّتى عمق 30 مرًتا برفقة   

غّوا�ص اأو مّدرب متاأهل (  

ال�شباحة حتت املاء مع اأنبوبة التنف�ض  

ال�شوفتبول  

لعبة ال�شكوا�ض  

ركوب االأمواج  

ال�شباحة  

كرة الطاولة  

التن�ض  

لعبة البولينغ الداخلّية  

الكرة الطائرة  

امل�شي  

كرة املاء  

الهبوط من قمم اجلبال باحلبال

الرماية

االإبحار بالقارب املوزي ال�شكل

الرتميث يف املياه غري البي�شاء

القفز باحلبل املطاطّي

التجديف )لي�ض يف مياه بي�شاء(

رماية الأطباق الطائرة

املبارزة 

الإبحار يف اأ�شطول )بقيادة حمرتف(

�شباق ال�شيارات ال�شغرية )الكارتنغ(

اجلمباز

امل�شي على الأقدام دون 6000 مرت

ركوب اخليل )من دون القفز(

املنطاد

ت�شّلق ال�شخور يف الأماكن املغلقة 

)مع ربط باحلبل(

ركوب دراجات نفاثة 

التزلج على املياه مبركب نفاث

امل�شارعة بر�شا�شات الألوان

الهبوط باملظلة )فوق املياه(

ركوب املهر

ريا�شة عبور االأنهار بالقوارب 

)لي�ض يف املياه البي�شاء(

اإطالق النار )لي�ض �شيد احليوانات الكبرية(

ركوب املزلقة )كراكب(

ال�شباحة مع الدلفني

الرتامبولني

التزلج على املياه )ل القفز(

الرتميث يف املياه البي�شاء 

التزحلق على تلو بوا�شطة كرة 

القفز باملظلة

ريا�شة �شيد احليوانات الكبرية

القيادة البهلوانية البارعة للدراجات يف 

املناطق الوعرة

ت�شّلق ال�شخور 

املالكمة

 اكت�شاف الوديان ال�شيقة  

اكت�شاف الكهوف/ املغاور

ركوب الدحروجة

�شباق الدراجات

الطريان )با�شتثناء الطريان كراكب يدفع 

اأجرة ال�شفر(

الغط�ض احلر/ العايل

الطريان ال�شراعّي

الطريان ال�شراعي اليدوّي

القفز/ ال�شيد باجلياد

اجلودو/ الكاراتيه/ الفنون القتالية

ريا�شة الألواح ال�شراعّية

لعبة لكرو�ض

الطائرة  مايكروليت 

قيادة الدراجة النارية )ما مل تكن �شعة الآلت 

اأقل من 125 �شنتمرًتا مربًعا وحيث حتمل 

رخ�شة لقيادة دراجة نارية لثالث �شنوات على 

الأقل ومل تتم اإدانتك  بتهمة مرور(

ت�شلق اجلبال

ريا�شات الفريق املنظمة

الهبوط باملظلة

ال�شعود باملظلة املقطورة 

الهبوط باملظلة فوق االأر�ص

كرة املاء

الريا�شات املحرتفة/ ن�شف املحرتفة

ركوب الدراجات الرباعّية

ت�شلق ال�شخور

ركوب ملراكب ال�شراعية  )خارج املياه 

الإقليمّية(

غط�ض �شكوبا )دون 30 مرًتا(

الغط�ض مع القرو�ض

لعبة الهوكي يف ال�شارع

التزلج القفزّي على املياه

رفع الأثقال

امل�شارعة 
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 تعريفات

حتى ت�شبح هذه الوثيقة �شهلة الفهم وب�شيطة قدر الإمكان، �شيكون املعنى املنطبق على اأي كلمة هو املعنى املق�شود عادة باللغة العربّية اإل اإن ظهرت هذه 

الكلمة يف ق�شم التعريفات العامة. اإذا بقيت هذه الكلمة غري وا�شحة بالن�شبة اإليك، رجاء ات�شل بنا و�شي�شاعدك فريق عملنا قدر ا�شتطاعتهم. 

ال�شرر العر�شي: ال�شرر الناجت عن و�شائل خارجّية، غري ال�شرر الناجت عن عمل ترتكبه عمًدا.

ا: الأذى البدين   الذي يعود �شببه الوحيد واملبا�شر اإل و�شائل عر�شّية خارجّية، عنيفة ومرئّية. ل تت�شّمن هذه الو�شائل  االإ�شابة العر�شّية/ م�شاب عر�شًيّ

املر�ض اأو العلة اأو اأي حالة حتدث ب�شكل طبيعّي اأو نتيجة لأّي �شيء يحدث ب�شكل تدريجّي.

الناقل: م�شّغل ال�شفينة اأو الطائرة اأو القطار اأو احلافلة وموظفيه ووكالوؤه.

القريب املبا�شر: الزوج )اأو ال�شريك الذي اأقمت معه ملّدة 6 اأ�شهر اأو اأكرث(، االأم، االأب، احلماة، احلمو، االبنة، االبن )مبن فيهم االبنة اأو االبن الذي مّت تبنيه 

اأو رعايته ب�شكل �شرعّي(، زوجة البن، زوج البنة، ال�شقيق، ال�شقيقة، ال�شهر، امراأة الأخ، زوج الأخت،  اجلّد واجلّدة، احلفيد واحلفيدة، اأو خطيب ال�شخ�ض 

املوؤمن.

زميل العمل القريب: �شخ�ض يعمل ل�شالح ال�شركة نف�شها التي تعمل حل�شابها اأو زميلك يف ال�شفر الذي مينع غيابه  عن العمل معك ال�شري املالئم لعمل 

ال�شركة، كما يوؤّكد م�شوؤول يف ال�شركة.

تق�شري: تق�شري مّدة رحلتك بعد ابتدائها.

نقطة املغادرة: املطار، املرفاأ اأو حمّطة القطار اأو احلافالت التي يجب اأن تنطلق منها كما هو حمّدد يف برنامج الرحلة.

رحلة مبا�شرة: ال�شفر بني اململكة العربية ال�شعودّية ووجهة خارجّية حمجوزة م�شبًقا، مبا فيها مواقف جمدولة للتزّود بالوقود وتغيري رابط النقل، الذي يتطلب 

و�شيلة النقل نف�شها، وحني يكون الوقت الذي تق�شيه يف املوقف اأقّل من 12 �شاعة.

النفقات الطبّية الطارئة: كلفة العالج الطبّي الطارئ املقّدم اأو املو�شوف من قبل ممار�ض طّبّي  اأو النفقات املت�شلة به.

التحّمل: اجلزء الأول من املطالبة الذي يجب اأن ت�شّدده. اإذا مّت القيام باملطالبة مبوجب ق�شمني اأو اأكرث، عن اخل�شارة اأو ال�شرر الناجت عن ال�شبب املوؤمن 

�شده نف�شه يف الوقت نف�شه، ينطبق مبلغ التحّمل على كّل ق�شم كما هو حمّدد يف الوثيقة.

العائلة: ال�شخ�ض املوؤمن، الزوج )اأو ال�شريك الذي ع�شت معه ل�شتة اأ�شهر اأو اأكرث(، كّل اأولدك اأو اأولد زوجك )مبن فيهم الأولد الذين مّت تبنيهم اأو رعايتهم 

ب�شكل قانويّن( اأو اأولد ال�شريك، والذين يعي�شون كلهم معك اأو يتلقون   ا التعليم بدوام كامل وكّلهم دون الثامنة ع�شرة.

لال�شعاف

هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجية( املحدودة امل�شوؤولّية:  01 33 63 55 1 33+
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دليل الأق�شام

ا يف جدول وثيقتك. رجاء تذّكر اأّن الأق�شام املدرجة اأدناه ل تنطبق جميعها على وثيقتك. تلك التي تنطبق عليها واردة اأي�شً

6 تعريفات عامة 

11 حول وثيقتك 

12 عقد التاأمني 

14 امل�شاعدة على مدار ال�شاعة 

15 �شروط عامة 

16 القيام مبطالبة 

17 الق�شم الأول: اإلغاء رحلتك 

20 الق�شم الثاين: تفويت املغادرة 

21 الق�شم الثالث: التاأخري يف ال�شفر 

22 الق�شم الرابع: تق�شري مّدة رحلتك 

24 الق�شم اخلام�ض: تاأّخر الأمتعة 

25 الق�شم ال�شاد�ض: الأمتعة ال�شخ�شية 

27 الق�شم ال�شابع: النقود ال�شخ�شّية 

29 الق�شم الثامن: امل�شاعدة بجواز ال�شفر 

30 الق�شم التا�شع: النفقات الطبية الطارئة 

33 الق�شم العا�شر: احلوادث ال�شخ�شّية 

34 الق�شم احلادي ع�شر: امل�شوؤولية ال�شخ�شية 

35 الق�شم الثاين ع�شر: النفقات القانونّية 

37 الق�شم الثالث ع�شر: العتداء/ ال�شرقة بالعنف 

38 الق�شم الرابع ع�شر: تغطية نفقات وجار الكلب وبيت القطط 

39 الق�شم اخلام�ض ع�شر: الختطاف 

40 الق�شم ال�شاد�ض ع�شر: تغطية الريا�شات ال�شتوية )اختيارّية( 

42 الق�شم ال�شابع ع�شر: تغطية لعبة الغولف )اختيارية( 

44 ا�شتثناءات الوثيقة 

46 اإجراء  ال�شكاوى 
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فهر�ض تغطية الوثيقة

مبلغ التحّمل التغطيات         نوع املنتج     

ال�شفر يف عطلة �شفر يف عمل   ال�شفر اإل     

منطقة �شينغن     

50 د.اأ. 5.000 د.اأ.  5.000 د.اأ.  غري مغطى  اإلغاء   

50 د.اأ. 500 د.اأ.  1.000 د.اأ.  غري مغطى  تفويت املغادرة   

ل �شيء 500 د.اأ.  500 د.اأ.  غري مغطى  تاأخري ال�شفر   

50 د.اأ. 5.000 د.اأ.  5.000 د.اأ.  غري مغطى  تق�شري املدة   

50 د.اأ. 500 د.اأ.  1.000 د.اأ.  غري مغطى  تاأخر الأمتعة   

50 د.اأ. 5.000 د.اأ.  6.000 د.اأ.  غري مغطاة  الأمتعة ال�شخ�شّية   

50 د.اأ. 500 د.اأ.  750 د.اأ.  غري مغطاة  النقود ال�شخ�شّية   

50 د.اأ. 500 د.اأ.  750 د.اأ.  350 يورو  امل�شاعدة بجواز ال�شفر   

50 د.اأ. 1.000.000 د.اأ.  1.000.000 د.اأ.  30.000 يورو  النفقات الطبية الطارئة   

ل �شيء 30.000 د.اأ.  35.000 د.اأ.  10.000 يورو  احلوادث ال�شخ�شّية   

ل �شيء 1.000.000 د.اأ.  1.000.000 د.اأ.  غري مغطاة  امل�شوؤولية ال�شخ�شية   

ل �شيء 50.000 د.اأ.  50.000 د.اأ.  غري مغطاة  النفقات القانونّية   

ل �شيء غري مغطى  700 د.اأ. كحّد اأق�شى  غري مغطى  العتداء/ ال�شرقة بالعنف    

ل �شيء غري مغطى  300 د.اأ.  غري مغطاة  تغطية نفقات وجار الكلب وبيت القطط   

ل �شيء غري مغطى  700 د.اأ. كحّد اأق�شى  غري مغطى  الختطاف   

اختياريّ  اختياريّ  غري مغطاة  الريا�شات ال�شتوية   

اختياريّ  اختياريّ  غري مغطاة  تغطية لعبة الغولف   
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بت اأغرا�شك وجهّزت نف�شك لل�شفر ولكن ل تن�َض الأمور التالية! لقد و�شّ

التاأمني

ل تن�َض اأن تاأخذ ن�شخات عن وثائق التاأمني على �شفرك واأرقام الهاتف املهّمة.

النقود

طارئة حالة  اأي  لتغطية  الكايف  املال  متلك  اأّنك  من  تاأّكد  	•
اأرقامها على  يحتوي  منف�شل  ب�شجل  واحتقظ  امل�شافرين  �شيكات  خذ  	•

يوم نفقات  لتغطية  املال  من  كاٍف  مبلًغا  احمل  	•
اآمن. داخلّي  جيب  اأو  املال  حزام  ا�شتخدم  	•

الفندق. حزنة  يف  بالباقي  احتفظ  	•

بطاقات الئتمان

�شالحيتها. انتهاء  تاريخ  من  حتّقق  	•
منف�شلة. ورقة  على  البطاقات  هذه  اأرقام  اكتب  	•

الفندق. خزنة  يف  الأقل  على  واحدة  اترك  معك-  بطاقاتك  كّل  حتمل  ل  	•

التذاكر

احتفظ بتذاكرك يف مكان اآمن.

جواز ال�شفر وتاأ�شريات الدخول

ورقة. على  اإ�شداره  ومكان  وتاريخ  رقمه  واكتب  املفعول  �شاري  زال  ما  �شفرك  جواز  اأن  من  تاأّكد  	•
بذلك. ال�شفر  وكيل  ين�شحك  اأن  ميكن  دخول-  تاأ�شرية  اإل  �شتحتاج  كنت  اإذا  مّما  حتقق  	•

�شورة(. على  حتتوي  اأن  ل  املف�شّ )من  هويتك  لتحديد  اأخرى  و�شيلة  خذ  	•
معك. عنه  ن�شخة  واحمل  الفندق  خزنة  يف  �شفرك  بجواز  احتفظ  	•

اإذا �ُشرق اأّي �شيء منك

اإذا مّتت �شرقة نقودك اأو جواز �شفرك اأو اأّي �شيء اآخر يف اخلارج، اأبلغ ال�شرطة املحلية على الفور واح�شل على بيان عن الفقد- �شتحتاج اإل هذا البيان 

لتقدمي مطالبة �شّد تاأمينك.

الئتمان بطاقات  واإلغاء  النقود  لنقل  الأم  بلدك  يف  مب�شرفك  ات�شل  النقود-  	•
ال�شدار بعميل  ات�شل  امل�شافرين-  �شيكات  	•

اجلوّية. اخلطوط  وكيل  اأو  اجلوالت  مندوب  راجع  التذاكر-  	•

خطة للبقاء يف متام ال�شحة

�شفرك. من  الأقل  على  ا�شابيع  �شّتة  قبل  طبيبك  مع  حتتاجها  التي  اللقاحات  من  حتقق  	•
اليدوّية. اأمتعتك  يف  وو�شبه  تزورها  التي  البالد  يف  �شرعًيّا  دواوؤك  كان  اإذا  مما  تاأّكد  	•

معك. الو�شفة  خذ  طبيب،  لك  و�شفه  قد  دواء  تتناول  كنت  اإن  	•

خط امل�شاعدة الطبية الطارئة

رقم الهاتف: + 33 1 55 63 33 01 اخلطوط مفتوحة 24 �شاعة يف اليوم، �شبعة اأّيام يف الأ�شبوع.

تقّدم هيئة ال�شعاف الدويل )اخلليجّي( املحدودة امل�شوؤولّية هذه اخلدمة.
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نرحّب بك يف �شركة العاملّية للتاأمني التعاويّن

حامل الوثيقة العزيز،

هذه هي وثيقتك للتاأمني على ال�شفر

ن�شكرك لأّنك اخرتت �شركتنا لتتوّل التاأمني على �شفرك. اأنت موؤّمن الآن لدى اإحدى اأبرز جمموعات التاأمني الرائدة يف العامل التي تكتتب اأعمال التاأمني يف 

130 دولة وتخدم اأكرث من 20 مليون عميال يف جميع اأنحاء العامل.

اإّن هذا الُكتّيب م�شّمم مل�شاعدتك على التحّقق من تغطيتك ولطماأنتك باأّن العاملية �شتقّدم لك احلماية التي حتتاجها اأثناء رحلتك  . نحن نفتخر بخدمات 

املطالبات التي نقّدمها لعمالئنا. 

يقّدم لك هذا الكتّيب التفا�شيل حول ما تغطّيه الوثيقة وما ل تغّطيه. ويحتوي كذلك معلومات حول خّط امل�شاعدة وحول كيفية القيام مبطالبة.

اإن رغبت بتغيري م�شتوى تغطيتك اأو اإن كانت لديك اأّية ا�شتف�شارات اأخرى، رجاء ات�شل مبكتب فرعك املحلّي على الأرقام التالية:

01 465 1520 فرع الريا�ض 

02 692 7085 فرع جّدة 

03 898 5570 فرع اخُلرب 

رجاء خذ بع�ض الوقت لقراءة كتّيب الوثيقة، من ثّم احتفظ به يف مكان اآمن. نوّد اأن نرّحب بك يف العاملية ونتمّتى لك رحلة اآمنة  تخلو من اأّي م�شاكل.

فريق خدمة العمالء

�شركة العاملية يف اململكة العربّية ال�شعودّية
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التاأمني على ال�شفر

وثيقتك للتاأمني على ال�شفر

كّل ما حتتاج ملعرفته


