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The Company will provide the following 
Bene�ts only when the Insured is travelling 
outside the Usual Country of Residence for 
up to a maximum of 92 consecutive days.

TRAVEL ASSISTANCE
BENEFITS

SECTION A:
MEDICAL & EMERGENCY ASSISTANCE

1. Medical Expenses and hospitalization abroad
In the event that the Insured should fall ill or have an accident while travelling outside the usual 
place of residence, the Company shall meet the cost of any hospitalization expenses, surgical 
operations, medical and nursing fees and any pharmaceutical products prescribed by the doctor 
attending them. This cover is subject to limit and deductible provided by the referred plan.  

1.2 Emergency Medical Expenses and Hospitalization due to COVID-19
In case the insured gets infected with the COVID-19 during a trip covered by the Insurance Policy, 
the Travel Insurance covers the Medical Expenses & Hospitalization abroad, up to the proposed limit 
on the particular conditions of the purchased policy and according to the terms and conditions 
de�ned in the same, save the Insured travels to a location declared as not recommended for travel 
by the competent local Authority. In case of infection, the Insured must contact the Emergency 
Assistance Service immediately to provide the necessary assistance.  This cover is subject to a limit 
and deductible provided by the referred plan.  
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1.3 COVID-19 Quarantine Cover 
In case the Insured gets infected with the COVID-19 during a trip covered by the Insurance Policy, 
the Travel Insurance covers the expenses incurred due to mandatory quarantine in a govermentally 
approved or facilitated quarantine centre, up to the proposed limit on the particular conditions of 
the policy and according to the terms and conditions de�ned in the same, save the Insured travels 
to a location declared as not recommended for travel by the competent local Authority. In case of 
infection , the Insured must contact the Emergency Assistance Service immediately to provide the 
necessary assistance. 

1.4 Specific Conditions To COVID-19 Benefits
a) Travelers need to have a PCR negative test dated not more than 48 hours-72 hours before              
departing for each trip conducted regardless of the duration of the issued policy
b)  Cover is valid only for the speci�ed duration of stay and once this duration is over, the cover ends 
and is not renewable. 
c) Insured’s age: up to 75 years. ( age loading remains applicable as per the actual treaty). 
d) Groups exceeding 10 members are excluded from the cover. 
e) COVID-19 tests are not covered. 



4. Repatriation of Mortal Remains
In the unfortunate event of the Insured's death, the Company shall make the necessary 
arrangements for the transfer or repatriation of the mortal remains and shall assume the 
transportation expenses to the place of interment, cremation or funeral ceremony in the Insured's  
usual place of residence.

5. Repatriation of immediate family member travelling with the insured
Should the Insured be hospitalized due to sudden illness or accident for more than ten days or in 
the unfortunate event of death, the Company will meet the cost of repatriating one immediate 
family member accompanying the Insured at the moment of the event, to his/her usual place of 
residence, when the latter is residing in the same country of residence of the Insured, and provided 
this immediate family member is unable to travel by his/her own means of transport or the means 
of transport used for the initial trip.
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7. Visit of Close Relative
In the event that the Insured should be admitted to 
a hospital for more than �ve (5) days as a result of an 
accident or illness covered in the policy, the 
Company will take charge of the transfer of a close 
relative, at the Insured’s choice, from the usual 
country of residence of the Insured, meeting the 
cost of the 2 airplane economy transportation to 
and from the place of hospitalization.

6. Emergency Return Home following Death of Close Relative
When an Insured's trip/journey is interrupted by the death of a close relative 
(spouse, parents, children, grandparents, grandchildren, siblings, mother 
and father in law, brothers and sisters in law), the Company will meet the 
cost of travel to the usual country of residence, whenever he/she is unable to 
travel by his/her own means of transport or the means of transport hired for 
the trip.

2. Emergency Medical Transportation/Evacuation
In the event of the Insured su�ering an accident or illness while travelling outside their usual place 
of residence , the Company will bear the costs, whenever is necessary, of transferring or 
repatriating the Insured to a suitable equipped medical centre or to their usual place of residence.

3. Emergency dental care
If and when found necessary, the Company will provide the Insured party with the dental 
assistance required abroad. However, this coverage is restricted to the treatment of pain, infection 
and removal of the tooth/teeth a�ected. 



2. Delivery  of  Medicines
The Insurer will cover the expenses of sending medicines, in case of emergency, which are 
prescribed by the Doctor of the Insured, even if this prescription is previous to the trip, and are not 
available at the place where she/he is staying.

3. Advance  of  Bail  Bond
The Company will advance funds for any legal bond required on behalf of the Insured up to the 
amount provided by the referred plan.

The Insured will be required to repay such sum as may have been advanced within 45 days. The 
Company will require valid credit authorisation prior to any such fund advance.

4. Legal  Defence
If the Insured is arrested or is in danger of being arrested as the result of any non-criminal action 
resulting from responsibilities attributed to him/her, the Company will, if required, provide the 
Insured with the name of an attorney who can represent him/her in any necessary legal matters. 

The Insurer will cover the expenses of legal defence abroad of the bene�ciaries in the penal or civil 
procedures which are generated against the bene�ciaries as a result of false arrest or wrongful 
detention.

5. Hijacking
The insurer will pay the Insured a distress compensation up to the limit provided by the referred 
plan for every 24 hour during which any common carrier in which the bene�ciary is travelling has 
been hijacked.
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SECTION B:
PERSONAL ASSISTANCE BENEFITS

1. 24 Hours Assistance Services
 1.1   Medical Assistance 

 1.2  Pre-Departure Services

 1.3  International General Assistance  

 1.4  Relay of Urgent Messages 

 1.5  Emergency telephone interpretation assistance 

 1.6  Abroad Information Assistance about lost Luggage and passport



SECTION C:
LOSSES &  DELAYS BENEFITS

1. Loss of Passport, driving license, national identity card abroad
In case of loss of the Insured's passport, driving license, national identity card while abroad, the 
Company will take charge of the expenses of the replacements necessary for obtaining a new 
passport driving license, national identity card or equivalent consular document.

2. Compensation for in-flight loss of checked-in baggage
The Company will supplement the compensation for which the carrier is liable up to a limit 
provided by the selected plan, as a sum of both compensation payments, for the collection of 
baggage and possessions checked in by each Insured, in the event of loss during the carriage by air 
performed by the carrier company, for the purpose of which the Insured shall furnish a list of the 
contents including the estimated price and date of purchase of each item, as well as the settlement 
of the compensation payment by the carrier.

3. Delay in Arrival of Checked-in baggage
In the event of a delay in delivering checked-in luggage in excess 
of 8 hours from the arrival of the �ight, the Company shall inform 
the Insured of their rights and the steps to be taken towards the 
airline company responsible and indemnify up to the limit duly 
established in the Speci�c or Special Conditions for the purchase 
of basic necessity items that prove essential while awaiting the 
arrival of the delayed luggage.

4. Delayed  Departure
Whenever the departure of the aerial means of 
public transport contracted by the Insured is 
delayed by a minimum of 8 hours, the 
Company shall reimburse the additional 
expenses incurred for transport, board and 
lodgings in a hotel as a consequence of the said 
delay or cancellation, up to the limit duly 
established in the Speci�c or Special 
Conditions.
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2. Accidental Death
In the unfortunate case of an accident which lead to the death of the Insured, the Company shall 
cover the sum speci�ed by the selected plan.

3. Permanent Disability
In the unfortunate event of permanent anatomic loss or lack of functionality or limbs or organs as 
a result of an accident, the insurer shall cover the sum speci�ed by the selected plan.

HOW TO APPLY FOR ASSISTANCE?
In any appearance of any event included in the guarantees described previously, the bene�ciary or 
any person acting in his/her place should contact, in the shortest possible time, the Alarm Centre 
mentioned below, which will be available to help any person 24/7.

SECTION D:
PERSONAL ACCIDENT BENEFITS

1. “Means of Transport” Cover:
Insurance covers accidents the Insured may su�er at the means of transport used during the trip, 
including public means of transport (taxis, buses, microbuses, coaches) used by the Insured to get 
from his usual place of residence to the boarding point (airport, sea port, bus station) and from the 
point of arrival to the place of accommodation, as well as the return journey under the same 
conditions. 

        General 24/7 International Helpline

Ireland: 00(353) 91560621

Germany: 00 (49) 1805115610

France: 0033800918040

Spain: 0034915811821

USA: 0015672692968

International: 0096265008119

Fax: 0096265627981

Email: TRAVELA@mapfre.com
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SUMMARY  OF  COVERS Limits in USD

PLATINUM

Limits in USD

GOLD

Limits in EUROS

SILVER

PRODUCT BENEFITS & LIMITS

A. Medical & Emergency Assistance 

Medical Expenses and Hospitalization Abroad 150,000 50,000 30,000

B. Personal Assistance Services

24 Hours Assistance Services Covered Covered Covered

E. Civil Liability Bene�ts

Personal Civil Liability 50,000 25,000 Not covered

D. Personal Accident

Death in common carrier 50,000 25,000 30,000

Permanent Total disability 50,000 25,000 Not covered

Permanent disability
% of principal sum

as per scale
% of principal sum

as per scale Not covered

C. Losses  &  Delays

Delivery  of  Medicines 5,000 1,000 Not covered

Advance  of  Bail  Bond 10,000 4,000 Not covered

Legal Defence 5,000 2,000 Not covered

Hijacking 250 / hour up to 10,000 Not covered Not covered

Compensation for delay in the arrival of luggage 1,000 500 Not covered

Delayed  Departure 1,000 500 Not covered

Location and forwarding of personal e�ects Covered Covered Not covered

Emergency Medical Evacuation 150,000 50,000 30,000

Emergency Dental Care 1,000 1,000 1,000

Repatriation of  Mortal Remains 15,000 10,000 5,000

Repatriation of family member travelling
with the  insured 10,000 5,000 2,000

Emergency  Return Home  Following Death of
a Close Relative

5,000 2,000 2,000

Loss of Passport, driving license,
national identity card abroad 500 300 Not covered

Compensation for in-�ight loss of checked-in
baggage

Per Bag

Per Item

2,500 1,000

1,250 500

125 50

Not covered

Visit of a close relative 100/-day 85/-day

Max 1000/- Max 850/-
Not covered

Geographical coverage Worldwide or
Worldwide I

Worldwide or
Worldwide I Schengen Countries

COVID-19 Emergency Medical Expenses and 
hospitalization ( Sub Limit) 

COVID-19 Quarantines Expenses ( Sub Limit)

35,000 35,000 30,000

up to 14 days/ up to
$ 100 per day 

up to 14 days/ up to
$ 100 per day 

up to 14 days/ up to
$ 100 per day 



٦

الف� الذهبي الب�تيني 

الحدود باليوروالحدود بالدور ا�مري�الحدود بالدور ا�مري�

فوائد ا�نتج وقيوده

١٥٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠

مغطىمغطىمغطى

غ� مغطي٥٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠

٥٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠٣٠,٠٠٠

غ� مغطي٥٠,٠٠٠٢٥,٠٠٠

٪ من ا�بلغ الرئي� حسب

ا�قياس

٪ من ا�بلغ الرئي� حسب

ا�قياس
غ� مغطي

غ� مغطي٥,٠٠٠١,٠٠٠

غ� مغطي١٠,٠٠٠٤,٠٠٠

غ� مغطي٥,٠٠٠٢,٠٠٠

غ� مغطيغ� مغطى٢٥٠ لكل ساعة حتى ١٠,٠٠٠

غ� مغطي١,٠٠٠٥٠٠

غ� مغطي١,٠٠٠٥٠٠

غ� مغطيمغطىمغطى

١٥٠,٠٠٠٥٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠

١,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠

١٥,٠٠٠١٠,٠٠٠٥,٠٠٠

١٠,٠٠٠٥,٠٠٠٢,٠٠٠

٥,٠٠٠٢,٠٠٠٢,٠٠٠

غ� مغطي٥٠٠٣٠٠

٢,٥٠٠١,٠٠٠

١,٢٥٠٥٠٠

١٢٥٥٠

غ� مغطي

-/٨٥ لليوم-/١٠٠ لليوم

-/٨٥٠ كحد أق�-/١٠٠٠ كحد أق�

غ� مغطي

� جميع أنحاء العا�

أو � جميع أنحاء العا� ١

� جميع أنحاء العا�

أو � جميع أنحاء العا� ١
الشنغ� 

ملخص الغطاء

أ- ا�ساعدة الطبية والطوارئ 

ا�صاريف الطبية ودخول ا�ستشفى � الخارج 

ب- خدمات ا�ساعدة الشخصية

خدمات ا�ساعدة ٢٤ ع� مدار الساعة

هـ- مزايا ا�سئولية ا�دنية

ا�سئولية ا�دنية الشخصية

د- الحوادث الشخصية

الوفاة أثناء الركوب لدى الناقل ا�ش�ك

العجز الك الدائم

العجز الدائم

ج- ا�فقودات والتأخ�

توصيل ا�دوية

سلفة لدفع الكفالة 

الدفاع القانو�

ا�ختطاف

التعويض عن تأخ� وصول ا�متعة

تأخر ا�غادرة

إعادة إرسال ا�متعة الشخصية

ا§خ¦ء ¥ حا�ت الطوارئ الطبية

طوارئ رعاية ا�سنان

ªإعادة رفات ا�و

إعادة أفراد أ®ة ا�ؤمن له

الرجوع الطارئ إ± الوطن بسبب وفاة أحد ا�قرباء

ا�قرب³

فقدان الجواز، رخصة السياقة، بطاقة الهوية الوطنية ¥

الخارج

التعويض عن فقدان ا�متعة ا�ودعة ¥ الطائرة

لكل حقيبة

لكل صنف

زيارة القريب ا�قرب

التغطية الجغرافية

٣٥,٠٠٠٣٠,٠٠٠ مصاريف الطوارئ الطبية وا§دخال للمستشفي بسبب كوفيد-١٩ ( حد فرعي) 

حتى ١٤ يوم/ كحد أق�

١٠٠ دو�ر أمري� � اليوم
مصاريف الحجر الصحى لكوفيد-١٩ (حد فرعي) 

٣٥,٠٠٠

حتى ١٤ يوم/ كحد أق�

١٠٠ دو�ر أمري� � اليوم

حتى ١٤ يوم/ كحد أق�

١٠٠ دو�ر أمري� � اليوم



٥

القسم د

مزايا الحوادث الشخصية

۱   غطاء "وسیلة المواصالت"
يغطي التأم¨ الحوادث التي قد يتعرض لها ا�ؤمن له � وسيلة ا�واص�ت ا�ستخدمة خ�ل الرحلة �ا � ذلك وسائل ا�واص�ت العامة (سيارات ا�جرة، الحاف�ت، 

ا�ايكروباصات، عربات الباصات) التي يستخدمها ا�ؤمن له للوصول من محل إقامته ا�عتاد إ° مكان الركوب (ا�طار، ا�يناء البحري، محطة الحاف�ت) ومن جهة 

الوصول إ° مكان السكن وكذلك رحلة العودة �وجب نفس ال´وط.

۲   الوفاة بسبب حادث
́كة بتغطية ا�بلغ ا�حدد ا�ذكور � الºنامج ا�ختار.  � حالة حادث يؤدي إ« وفاة ا�ؤمن له ستقوم ال

۳   العجز الدائم
́كة بتغطية ا�بلغ ا�حدد ا�ذكور � الºنامج ا�ختار. � حالة حدوث عجز كÀ دائم أو جز½ نتيجة حادث، ستقوم ال

كیفیة تقدیم طلب المساعدة
بعد وقوع حادث مشمول � الضËنات ا�ذكورة أع�ه سوف يتع¨ عÉ ا�ستفيد أو أي شخص يحل محله ا�تصال � أقرب وقت ممكن �ركز اÂخطار ا�ذكور أدناه 

الذي سيكون مستعدا لتقديم ا�ساعدة �ي شخص عÉ مدار الساعة وطوال أيام ا�سبوع .

               ا�ساعدة الدولية العامة ٧/٢٤

إيرلندا : ٠٠٣٥٣٩١٥٦٠٦٢١

أ�انيا: ٠٠٤٩١٨٠٥١١٥٦١٠

فرنسا: ٠٠٣٣٨٠٠٩١٨٠٤٠

إسبانيا: ٠٠٣٤٩١٥٨١١٨٢١

أمريكا: ٠٠١٥٦٧٢٦٩٢٩٦٨

الدو°: ٠٠٩٦٢٦٥٠٠٨١١٩

فاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٦٢٧٩٨١

TRAVELA@mapfre.com :يدºال



القسم ج

مزايا الخسائر والتأخ�

۱   فقدان جواز السفر، رخصة السیاقة وبطاقة الھویة الوطنیة في الخارج
́كة مÓوفات بدل الفاقد الÒورية للحصول  � حالة فقدان جواز سفر ا�ؤمن له أو رخصة السياقة أو بطاقة الهوية الوطنية أثناء السفر � الخارج سوف تتحمل ال

عÉ جواز سفر أو رخصة السياقة وبطاقة الهوية الوطنية أو مايعادلها من ا�ستندات القنصلية. 

التعویض مقابل فقدان األمتعة بعد المراجعة وذلك أثناء الرحلة   ۲
́كة إضافة إ° التعويض الذي يكون الناقل مسئو�ً  عنه بحد أق� قدره الحد ا�ذكور عليه � الºنامج ا�ختار بقيمة مبلغي التعويض¨ مقابل است�م  سوف Üنح ال

́كة الناقلة ولهذا الغرض  ا�متعة وا�متلكات الشخصية التي قام كل مؤمن له با�راجعة بشأنها وذلك � حالة الفقدان خ�ل النقل عن طريق الجو والذي تقوم به ال

يتع¨ عÉ ا�ؤمن له تقديم قاáة كاملة با�حتويات �ا � ذلك السعر التقريبي وتاريخ ßاء كل صنف وكذلك سداد مبلغ التعويض من قبل الناقل.

التعویض عن التأخیر في وصول األمتعة التي تم تسجیلھا   ۳
́كة   � حالة حدوث تأخ� � إست�م ا�متعة التي تم تسجيلها �كâ من ٨ ساعات من وصول الرحلة، يتع¨ عÉ ال

إب�غ ا�ؤمن له/لها بحقوقهم والخطوات التي يجب إتخاذها تجاه ßكة الط�ان ا�سؤولة وتعويضه إ« الحد ا�ق� 

́اء ا�ستلزمات الÒورية وا�ساسية وذلك بإثبات مدي الÒورة أثناء  ا�سموح به وفقا لل´وط ا�حددة والخاصة ل

إنتظار ا�متعة ا�تأخرة.

تأخیر في المغادرة   ٤
له  ا�ؤمن  قبل  من  معه  ا�تعاقد  العام  الناقل  قبل  من  ا�غادرة  تتأخر  عندما 

́كة سداد التكاليف اÂضافية  للسفر �دة � تقل عن ٨ ساعات ، يتع¨ عÉ ال

ا�تكبدة من أجل نقل ا�ؤمن له وتوف� اÂقامة � فندق نتيجة التأخ� أو اÂلغاء 

ا�ذكور، حتى الحد ا�ذكور عليه � ال´وط ا�حددة والخاصة � هذه البوليصة.

٤



القسم ب

مزايا ا�ساعدة الشخصية

خدمات المساعدة على مدار الساعة   ۱
١.١   ا�ساعدة الطبية  

١.٢  خدمات ماقبل ا�غادرة   

١.٣  ا�ساعدة العامة الدولية   

١.٤  إرسال الرسائل العاجلة   

١.٥  ا�ساعدة عن طريق الهاتف � حا�ت الطوارئ   

١.٦  ا�ساعدة با�علومات � الخارج بشأن فقدان ا�متعة وجواز السفر  

٣

توصیل األدویة   ۲
سوف يغطي ا�ؤمن مصاريف إرسال ا�دوية � حالة الطوارئ والتي يصفها طبيب ا�ؤمن له حتى إذا كانت هذه الوصفة الطبية سابقة للرحلة وليست متوفرة � 

ا�كان الذي يقيم/تقيم فيه. 

إقراض قیمة سند الكفالة   ۳
́كة بتسليف ا�موال الخاصة بأية كفالة قانونية نيابة عن ا�ؤمن له كحد أق� يبلغ ا�بلغ ا�نصوص عليه � الºنامج ا�شار إليه.   سوف تقوم ال

الدفاع القانوني   ٤
́كة إذا كان ذلك مطلوبا اسم محامي  إذا تم توقيف ا�ؤمن له أو تعرض لخطر اÂعتقال نتيجة �ي تÓف غ� جنا½ ينشأ من مسئوليات تش� إليه سوف تقدم له ال

íكن له Üثيله � أية أمور قانونية ëورية.

́كة مصاريف الدفاع القانونية � الخارج للمؤمن له � اÂجراءات الجنائية أو ا�دنية والتي تنشأ ضد ا�ؤمن له نتيجة القبض الخاطئ أو ا�حتجاز  سوف تغطي ال

الغ� م´وع.

االختطاف   ٥
́كة إ« ا�ؤمن له تعويضا عن اÂختطاف بالحد ا�ق� ا�نصوص عليه �وجب الºنامج ا�شار إليه مقابل كل ٢٤ ساعة تم فيها اختطاف أية ناقلة عامة يكون  تدفع ال

ا�ؤمن له مسافراً فيها.



اإلخالء الطبي في حالة الطوارئ   ۲
́كة مسئولية تحويل ا�ؤمن له إ° مركز صحي مجهز أو تسف� ا�ؤمن  � حالة التعرض لحادث أو مرض مفاجئ � يكون موجودا من قبل ويكون حادا سوف تتو« ال

له إ« موطن إقامته/إقامتها ا�عتاد. 

نقل وتسفیر الرفاة   ٤
́كة تكاليف ومصاريف النقل إ° مكان الدفن، حرق الرفاة  ́كة  بعمل الðتيبات ال�زمة Âعادة رفاة ا�ؤمن له وسوف تتحمل ال � حالة وفاة ا�ؤمن له سوف تقوم ال

أو مصاريف الجنازة � ا�وطن ا�صÀ لñقامة ا�عتادة له/لها. 

إعادة فرد من عائلة المؤمن لھ أثناء السفر    ٥
́كة تكاليف تسف� أحد أفراد العائلة  ́ة أيام أو توفر ا�ؤمن له سوف تتحمل ال  إذا أدخل ا�ؤمن له إ° ا�ستشفى من جراء مرض أو حادث مفاجئ �دة تزيد عÉ ع

́ط أ� يكون هذا الفرد ا�باß من  ا�رافق¨ للمؤمن له � وقت الحادث إ° محل إقامته ا�عتاد عندما يكون من نفس موطن اÂقامة الذي يقيم فيه ا�ؤمن له وب

العائلة قادرا عÉ السفر بوسيلة ا�واص�ت  الخاصة به وحده/وحدها أو بوسيلة ا�واص�ت ا�ستخدمة للرحلة مبدئيا.

العودة الطارئة إلي الوطن بسبب وفاة أحد األقرباء    ٦
عندما تتعرض رحلة ا�ؤمن له/لها �ضطراب بسبب وفاة أحد أقرب ا�قرب¨ (زوج، ا�بوان، 

ا�و�د، الجدان، ا�حفاد، ا�طفال، الحمى والحËة، أشقاء وشقيقات الزوج أو الزوجة) سوف 

 Éقامة عندما يكون هو/هي غ� قادر عñ́كة تكاليف السفر إ° ا�وطن ا�عتاد ل تتحمل ال

السفر باستعËل وسيلته/وسيلتها للمواص�ت أو وسيلة ا�واص�ت ا�ستخدمة للرحلة.

زیارة أقرب المقربین   ۷
� حالة دخول ا�ؤمن له إ« ا�ستشفي �كâ من خمسة أيام (٥) نتيجة لحادث أو مرض 

́كة مسؤولية نقل أقرب ا�قرب¨ بناءا عÉ إختيار  مفاجئ مشمول � البوليصة ، ستتو« ال

́كة تكلفة السفر بالطائرة عن طريق  ا�ؤمن له، من بلد اÂقامة ا�عتاد للمؤمن له وتتحمل ال

حجز تذكرت¨ عÉ الدرجة السياحية من وإ« مكان ا�ستشفى الذي يتواجد فيه ا�ؤمن له.

٢

العنایة الطبیة الطارئة لألسنان   ۳
́كة للمؤمن له ا�ساعدة الطبية لôسنان ا�طلوبة � الخارج. مع هذا فإن هذه التغطية مقيدة بع�ج ا�ó، العدوى وخلع  إذا وعندما يعتº ذلك ëوريا سوف تقدم ال

السن/ا�سنان ا�تأثرة. 



خارج  له  ا�ؤمن  يسافر  عندما  فقط  التالية  ا�زايا  ́كة  ال تقدم  سوف 

ا�وطن ا�عتاد لñقامة بحد أق� قدره 92 يوما متتاليا. 

مزايا ا�ساعدة عند السفر

القسم أ

ا�ساعدة الطبية وعند الطوارئ

المصاریف الطبیة ودخول المستشفى أثناء السفر     ۱
́كة التكاليف ا�عتادة والعادية والÒورية وا�ناسبة لñدخال إ«  � حالة ا�رض أو اÂصابة التي يتعرض لها ا�ؤمن له خارج ا�وطن ا�عتاد لñقامة سوف تدفع ال

ا�ستشفى، تكاليف العملية الجراحية، ا�تعاب الطبية وتكاليف ا�نتجات الصيد�نية التي يصفها الطبيب ا�عالج. تخضع هذه التغطية لحد أق� و�بلغ التحمل 

ا�نصوص عليه � الºنامج ا�شار إليه. 

المصاریف الطبیة الطارئة والدخول للمستشفى بسبب كوفید-۱۹   ۲ .۱
� حالة إصابة ا�ؤمن له بكوفيد-١٩ خ�ل رحلة مغطاة ببوليصة التأم¨، سيغطي تأم¨ السفر ا�صاريف واÂدخال للمستشفي � الخارج حتى الحد ا�ق� ا�نصوص 

عليه � ßوط البوليصة التي تم ßائها ووفقا لل´وط وا�حكام ا�حددة � ذلك، بإستثناء رح�ت ا�ؤمن له إ« أماكن تم ا�ع�ن عنها أنها غ� موö للسفر إليها من 

قبل السلطة ا�حلية ا�ختصة. � حالة اÂصابة، يجب عÉ ا�ؤمن له اÂتصال بخدمة ا�ساعدة � حا�ت الطوارئ عÉ الفور لتقديم ا�ساعدة ال�زمة.  تخضع هذه 

التغطية لحد أق� و�بلغ التحمل ا�نصوص عليه � الºنامج ا�شار إليه. 

١

تغطیة الحجر الصحى لكوفید-۱۹   ۳ .۱
� حالة إصابة ا�ؤمن له بكوفيد-١٩ خ�ل رحلة مغطاة ببوليصة التأم¨، يغطي تأم¨ السفر ا�صاريف ا�تكبدة بسبب الحجر الصحى اÂلزامي � مركز الحجر الصحى 
ا�عتمد أو الذي تحدده الحكومة حتى الحد ا�ق� ا�نصوص عليه � البوليصة، تقييد ال´وط الخاصة للبوليصة ووفقا لل´وط وا�حكام ا�حددة � ذلك، بإستثناء 
رح�ت ا�ؤمن له إ° أماكن تم اÂع�ن عنها أنها غ� موö للسفر إليها من قبل السلطة ا�حلية ا�ختصة. � حالة اÂصابة، يجب عÉ ا�ؤمن له اÂتصال بخدمة 

ا�ساعدة � حا�ت الطوارئ عÉ الفور لتقديم ا�ساعدة ال�زمة. 

شروط محددة لممیزات تغطیة كوفید-۱۹   ٤ .۱
أ)    يحتاج ا�سافرون أن يكون معهم إختبار سلبي (PCR)  أجري منذ مدة � تزيد عن ٤٨ساعة إ«٧٢ ساعة قبل ا�غادرة لكل رحلة يتم إجراؤها بغض

 النظر عن مدة البوليصة الصادرة. 
ب) التغطية صالحة فقط �دة اÂقامة ا�حددة و�جرد إنتهاء هذه ا�دة تنتهي التغطية و� íكن تجديدها. 

ج)  عمر ا�ؤمن عليه: حتى عمر ٧٥ سنة( يظل تحميل العمر ساريا وفقا لñتفاقية الفعلية).
د)   تستثني ا�جموعات التي تزيد عن ١٠ أعضاء � هذه التغطية.

ه)  تكاليف إختبارات كوفيد-١٩ غ� مغطاة.  
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