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 :ة تأمين السفرــوثيق
 

بما أن الشركة ترغب في تغطية الشخص المؤمن عليه قيما يتصل بفترة السفر خارج موطنه أو خارج مكان عمله خالل فترة الشهادة 
 . المحددة في الجدول

غطية المؤمن عليه فيما يتصل ع تلتزم وفقًا للشروط واألحكام واالستثناءات المحددة هنا بت.ع.م.فإن الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش
يقع بالطريقة المحددة هنا شريطة التزام ( حسب ما تكون عليه الحالة)بحادث ، مرض ، فقدان، ضرر ، مسئولية أو أي حادث عرضي 

 . المؤمن عليه بدفع القسط المحدد هنا
ل فترة سريان هاا التأمين أو أيهما ينتهي أخرًا التغطية بموجب القسم األول تبدأ في وقت سفر المؤمن عليه واالنتهاء من الحجز أو خال

 . وحسب القسم الثاني والقسم الحادي عشر فإن التأمين يعد ساريًا بدًء من فترة السفر المحددة هنا
إاا قدم المؤمن عليه مطالبة وهو يعلم أنها تنطوي على غش أو خداع فيما يتعلق بالمبلغ أو خالفه ، فإن هاه الشهادة سوف تصبح 

 . الغية وباطلة وسيسقط أي حق للمؤمن عليه بالمطالبة تحت هاه الوثيقة
 الجدول

 حسب ما هو مرفق
 ساعة 42خدمة الطوارئ 
 

- :في حالة المرض أو الحادث في الخارج والاي يؤدي إلى العالج بالمستشفى أو قطع الرحلة يرجى االتصال على 
 

 (Voyagers Assistance Worldwide)مساعدة المسافرين حول العالم 
 المملكة المتحدة 661966884444: هاتف 

 664968484981: فاكس 
 

 .ند استعمال هاه الخدمة وتجنب استخدام هاه الخدمة لغير حاالت العالج الطارئ ع 46048.رقم  G.E.Rيرجى اكر مرجع 
 

 :الحدود الجغرافية
 
 :لحدود الجغرافية لهذا التأمين هيا
  

ارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، اليمن ، البحرين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، الجزائر ، الشرق األوسط ويشمل اإلم
 . ليبيا ، المغرب ، تونس ، األردن ، مصر

 . حول العالم ويشمل جميع دول العالم باستثناء الواليات المتحدة األمريكية وكندا
 . الواليات المتحدة األمريكية وكندا
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ل التالية مستثناة إال إاا كان الشخص المؤمن عليه موجود فيها بسبب اختطاف الطائرة أو القوة القاهرة أو التوقف فيها حسب الدو 
يمكن النظر في تغطية الدول المستثناة وفقًا للتفاصيل المكتوبة للرحلة . )جدول الطائرة أو السفينة التي يسافر عليها المؤمن عليه

 (. المغادرةالمقدمة للشركة قبل 
 

 الدول المستثناة 
روسيا ، كازخستان ، أوكرانيا ، )أفغانستان ، إيران ، العراق ، سوريا ، كمبوديا وأي بلد كان في السابق جزء من االتحاد السوفيتي 

أو ( طاجسكتان ، كريجستان جورجيا ، ملدوفا ، ليتوانيا ، التفيا ، استونيا ، بيالروسيا ، ازربيجان ، أرمينيا ، تركمنستان ، اوزبسكتان ،
أي بلد آخر معروف بشكل عام عند بداية الرحلة بأنه مهدد بحرب ، غزو ، حرب أهلية ، أعمال عدائية مسلحة ، ثورة مسلحة أو 

 (. االستثناء يتضمن إسرائيل وفلسطين أيضا.  )عصيان مسلح
 :الشروط الرئيسية

 

كة ، لن توفر الشركة تغطية تأمينية لكامل فترة السفر أو أي مدة سفر بموجب هاا ما لم يتم الحصول على موافقة خاصة مسبقة من الشر 
  -:التأمين عند وجود أيًا من الحاالت التالي اكرها في تاريخ الحجز أو تاريخ بدء السفر

 . تشتمل على فترة نقاهة بعد مرض أو إصابة خطيرة -4

ل ركوب الدراجات أو الدراجات النارية أو الغطس تحت الماء من المتوقع أن تتضمن مجازفات أو نشاطات غير تقليدية مث -1
بجهاز تنفس ، لعبة الركبي ، كرة القدم األمريكية ، الهوكي أو الرياضات األخرى المعروفة بشكل عام بإمكانية تسببها في 

تساع نطاق التغطية لتشمل التعرض إلصابات خطيرة وهاا االستثناء يتضمن أيضًا الرياضات الشتوية ما لم توافق الشركة على ا
 . أيًا من تلك االستثناءات

 

 . يرجى الرجوع إلى االستثناءات والشروط والتعاريف الواردة بالوثيقة: مالحظة 
 

 
 . ع.ع.م.تم توقيع هاه الشهادة بالنيابة عن الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش

 
 حسب الجدول  : التاريخ      : التوقيع 
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  :وط العامةاألحكام والشر 
 

 مدة السفر  -1
ألغراض هاا التأمين ، تبدأ مدة السفر في الوقت الاي يغادر فيه المؤمن عليه وطنه أو مكان عمله أو أيهما  (أ)

يحدث أخرًا بغرض بدء رحلة خارج حدود سلطنة عمان وتنتهي مدة السفر عند العودة إلى وطنه أو مكان العمل أو 
 . ابأيهما يحدث أواًل من الباب إلى الب

إاا لم تكتمل مدة السفر ضمن الفترة الزمنية األصلية المخطط لها بسبب ظروف خارجة عن سيطرة المؤمن عليه  (ب)
 . يوم كحد أقصى 14فإن تغطية التأمين سوف تستمر دون قسط إضافي حتى 

 

 اإلناث  -4
 . بالنسبة لإلناث المؤمن عليهن فإن اإلشارة للاكور تنطوي أيضًا على إشارة لإلناث (أ)
يع التغطيات الخاصة بالمرض المحددة في األقسام األول والثاني والثالث من هاا التأمين تتضمن مضاعفات جم (ب)

 . الحمل التي تحدث قبل الوقت المحدد للوالدة بشهرين وليس بعد الك

 
 المطالبات  -3

 . أي شخص مؤمن عليه وأي فترة سفر تعتبر تأمين منفصل (أ)
 . أي حادث ، مرض ، فقدان ، أو ضرر تنتج عنه مطالبة تحت هاا التأمين يتم تقديم اإلشعارات للشركة فور وقوع (ب)

الوكيل الاي قام /جميع المراسالت األصلية والمستندات الداعمة في سياق هاه المطالبات يجب إرسالها إلى الوسيط (ج)
 . بإصدار هاه الشهادة مع اكر رقم الشهادة ومرجع الوسيط المحدد في الجدول أعاله

 .أمين المستحق للشخص المؤمن عليه ما لم ينص الجدول على مستفيد آخريتم دفع الت (د)
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 تفاصيل التأمين 
 :إلغاء أو قطع رحلة السفر: األول القسم 

 

دفع مبلغ ال يزيد عن المبلغ المحدد في الجدول كتعويض عن جميع الخسائر غير القابلة لإلصالح والخاصة بمصاريف السفر والسكن 
. تي ينطوي إلغائها على مسئولية تعاقدية أو قطع فترة السفر التي تم الترتيب لها مسبقًا أو إاا لم يتم إلغاء فترة السفرالمدفوعة مقدمًا وال

دوالر أمريكي فيما يتصل بالمصاريف اإلضافية المناسبة في استخدام سكن محلي بديل بعد الضرر الكبير  099دفع مبلغ ال يزيد عن 
يه مسبقًا المؤمن عليه لإلقامة فيه أثناء فترة السفر باستثناء أي سفينة مائية أو قارب أو دفع مصاريف الاي حدث للسكن الاي حجز ف

السفر واإلقامة اإلضافية المناسبة المتكبدة من قبل المؤمن عليه لتلبية اتصال محجوز مسبقًا قبل السفر أو للوصول للسكن المحجوز 
 : تالية التي تحدث عند أي من الحاالت ال. مسبقاً 
 . تعرض المؤمن عليه إلصابة جسدية أو أصبح مريضاً  (أ)
وفاة ، إصابة أو مرض أحد أقارب المؤمن عليه ، الخطيب أو الخطيبة أو زميل العمل أو أي شخص قام المؤمن عليه  (ب)

 . بالترتيب للسفر أو اإلقامة معه أو أقارب الخطيب أو الخطيبة أو زميل العمل

 : خص قام المؤمن عليه بالترتيب للسفر واإلقامة معه ويكون الشخص المؤمن عليه أو أي ش (ج)

 . في محجر صحي أو مطلوب للشهادة أو لهيئة محلفين -4
 . اصبح مبعد -1

مطلوب لتأدية واجب وطني ، إاا كان أحد أفراد القوات المسلحة ، وزارة الدفاع أو اإلدارة المدنية ، الشرطة ،  -8
 . خدمات الطبيةالمطافئ ، النجدة ، الخدمة العامة أو ال

 . مطلوب حضوره لمنزله أو مكان عمله في سلطنة عمان بعد سرقة أو حدوث ضرر كبير -6

ساعة أو أكثر للطائرة ، السفينة البحرية أو أي وسيلة عامة أخرى مرخص لها بنقل  16إلغاء أو تأخر المغادرة لمدة  (د)
إضراب ، مخاطر صناعية ، :ن الحاالت الطارئة التالية المسافرين والتي حجز فيها المؤمن عليه مسبقًا للسفر ، بسبب أي م

اختطاف ، عمل إجرامي ، تهديد بوجود قنبلة ، شغب ، اضطرابات مدنية ، حريق فيضان ، زلزال ، انهيارات أرضية ، 
دأت انهيار صخري أو ثلجي ، ظروف مناخية غير مالئمة أو أعمال ميكانيكية بشرط أن ال تكون هاه الحوادث قد وقعت ، ب

 . أو تم اإلعالن عنها قبل تاريخ إجراء الترتيبات األولية للسفر واإلقامة

 
 القسم الفرعي  –قطع الرحلة من عمان 

 

دوالر فيما يتصل بمصاريف السفر واإلقامة اإلضافية المتكبدة من قبل المؤمن عليه في الوصول إلى مكان  099دفع مبلغ ال يزيد عن 
مسبقًا إاا فاتته عند بداية فترة السفر رحلة الطائرة الدولية ، الرحلة البحرية أو رحلة القطار المحجوز مسبقًا اإلقامة في الخارج المحجوز 

بسبب أي من الحاالت الطارئة المباشرة التالية والتي تؤثر على حركة وسيلة النقل التي كان من المفترض أن يسافر فيها من نقطة 
 . المغادرة في عمان والمحجوزة مسبقاً 
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حادث ، عطل ميكانيكي ، حريق ، فيضان ، انهيارات أرضية ، إضراب ، : إاا كان السفر عن طريق نقل غير مجدول  -4
مخاطر صناعية ، عمل إجرامي ، إناار بوجود قنبلة ، شغب أو اضطرابات مدنية بشرط أن ال تكون هاه الحوادث قد بدأت 

 أو تم اإلعالن عنها قبل بداية السفر أو 
أعاله وحاالت الطقس الغير مالئمة ( 4)ن السفر عن طريق خدمات نقل عام مجدولة ، الحاالت الطارئة الماكورة في إاا كا -1

 . بشرط أن ال تكون هاه الحوادث قد وقعت ، بدأت أو تم اإلعالن عنها قبل عمل الحجوزات األولية

 

 . ى اإلعادة إلى الوطن بسبب ظروف طبية والمصاريف األخر : القسم الثاني 
 

   -:دفع مبلغ ال يزيد عن الك الماكور في الجدول فيما يتعلق باألتي
 

المتكبدة خارج سلطنة عمان والمصاريف ( تشمل مصاريف السفر)المصاريف الطبية ، مصاريف المستشفى والعالج  (أ)
جسدية أثناء فترة  اإلضافية المتكبدة الخاصة بالفندق واإلعادة إلى الوطن نتيجة مرض المؤمن عليه أو تعرضه إلصابة

بما في الك الحجز الصحي اإلجباري وعالج األسنان الطارئ للتخفيف الفوري من األلم في حدود مبلغ ال يزيد عن . السفر
 . دوالر فقط 199

رحلة اإلسعاف الجوية أو االستخدام الخاص للنقل الجوي بما في الك وجود أشخاص مؤهلين مصادق عليهم من طبيب  (ب)
 . لمؤمن عليه إلى وطنه أو معالجته إاا كان يعاني من مرض خطير أو إصابة أثناء فترة السفرمعتمد إلعادة ا

ليس بالضرورة يكون الشخص )مصاريف السفر والفندق المناسبة المتكبدة من قبل أحد أقارب أو أصدقاء المؤمن عليه  (ج)
صبح غير قادر على االعتماد على نفسه أثناء والاي يتطلب وجوده للسفر مع أو لمرافقة المؤمن عليه إاا أ( المؤمن عليه
 . فترة السفر

  -:مصاريف السفر والفندق المناسبة المتكبدة من قبل المؤمن عليه بسبب وقوع أي من األحداث التالية أثناء فترة السفر (د)

 . ل العملالوفاة ، المرض الخطير أو اإلصابة داخل عمان ألحد أقارب المؤمن عليه ، الخطيبة أو الخطيب أو زمي -4
الوفاة أو المرض الخطير أو إصابة الشخص المرافق للمؤمن عليه أو إعادة هاا الشخص للوطن حسب ما هو  -1

 (. 4)ماكور في الفقرة 

مصاريف السفر والسكن اإلضافية المعقولة المتكبدة من قبل المؤمن عليه نتيجة كونه ضحية لعملية اختطاف أو أعمال  (ه)
بسبب ( بما في الك وسائل النقل العام المرخص بها)إلغاء خدمات النقل المؤجرة أو المجدولة إرهابية أو إجرامية أو عند 

اإلضراب ، مخاطر صناعية ، اختطاف الطائرة ، العمل اإلجرامي ، التهديد بوجود قنبلة ، الشغب ، االضطرابات المدنية ، 
صخري أو الجليدي ، أحوال الطقس غير المالئمة أو الحريق ، الفيضان ، الزالزل ، االنهيارات األرضية ، االنهيار ال

 . األعطال الميكانيكية بشرط أن تقع هاه الحوادث أو تبدأ خالل فترة السفر

أو التكلفة المعقولة لنقل الجثمان أو رفات المؤمن عليه لمكان إقامته السابق في سلطنة /التكلفة المعقولة لمصاريف الجنازة و (و)
 . ة السفرعمان إاا توفي أثناء فتر 

 



 
 

ع.ع.م.الشركة الُعمانية المتحدة للتأمين ش  
 ة تأمين السفــرــوثيق

 

6 of 15 

 

 منافع التنويم اليومي في المستشفى : القسم الثالث
ساعة قضاها المؤمن عليه كمريض داخلي بمستشفى خارج سلطنة عمان نتيجة إلصابة  16دوالر عن  10دفع مبلغ ال يزيد عن 

أي مبالغ مستحقة الدفع دوالر مستحقة الدفع باإلضافة إلى  4099جسدية أو مرض خالل فترة السفر بإجمالي مبلغ ال يزيد عن 
 (. أ)1بموجب القسم 

 

 : المسئولية الشخصية : القسم الرابع 
تعويض المؤمن عليه ضد المسئولية القانونية والمصاريف القانونية اات الصلة المتعلقة باإلصابة الجسدية ألشخاص خالف موظفي 

ال يزيد عن المبلغ والناتجة عن حادث يقع أثناء فترة السفر بما أو أفراد أسرة المؤمن عليه أو لمسئوليته عن حدوث أضرار للممتلكات 
 . ألي حادث أو مجموعة حوادث تتضمن مصاريف قانونيةالماكور في الجدول 

 

 : المصاريف القانونية: القسم الخامس
لمؤمن عليه في متابعة المطالبة دفع مبلغ ال يزيد عن المبلغ الماكور عن جميع المصاريف القانونية المتكبدة من قبل أو بالنيابة عن ا

 . ضد طرف ثالث يكون قد تسبب في إصابة جسدية أو مرض أو وفاة للمؤمن عليه نتيجة لحادث يقع أثناء فترة السفر
 

 تأخير السفر : القسم السادس
اا التأمين لطائرة ، سفينة من ه( جـ)4تقوم الشركة بدفع ما يلي إاا تأخر المؤمن عليه نتيجة تأخير المغادرة ألي سبب مغطى بالقسم 

 : بحرية أو أي وسيلة نقل أخرى مرخص لها بنقل المسافرين يكون المؤمن عليه قد حجز فيها مسبقًا للسفر
دوالر عن كل  49ساعة تأخير و  41دوالر ألول  19فيما يتصل بالرحلة إلى الخارج عند بدء فترة السفر ، يتم دفع  ( أ)

 .كحد أقصى لمدة التأخير الكلية دوالر 499ساعة تالية حتى مبلغ  41
دوالر  499أعاله بحد أقصى ( أ)الدفع حسب ما هو ماكور في الفقرة . فيما يتصل بالرحالت الالحقة أثناء فتر السفر  ( ب)

 . عن كل فترة التأخير

 . تأخيربشرط عدم وقوع هاه الحالة الطارئة أو بدئها أو اإلعالن عنها قبل عمل الحجز الخاص بالرحلة المتأثرة بال
 

 : األمتعة واألغراض الشخصية : القسم السابع 
دوالر عن إجمالي الخسائر أو األضرار التي تحدث لألمتعة أو األغراض الشخصية  4099تعويض المؤمن عليه بمبلغ ال يزيد عن 

تمادًا على سعر تكلفة المواد الجديدة تسوية المطالبات للمواد المفقودة أو التالفة اع. التي تعتبر أمالكه أو مسئوليته والك أثناء سفره
دوالر وسيتم اعتبار البنود المكونة  109مسئولية الشركة عن أي مادة مفردة محددة بمبلغ . مخصوم منها البديل المناسب للعمر والحالة

يتم تأمين ( لتفاصيل أدناها)دوالر  109الحد األقصى للمبلغ المستحق الدفع الخاص بالمواد الثمينة محدد بمبلغ . من زوجين بند مفرد
 . المواد الثمينة عندما تكون تحت الحيازة الشخصية للمؤمن عليه
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 تأخر األمتعة : القسم الثامن 
دوالر عن إجمالي ما يتصل بتكلفة المواد المشتراة أو المستأجرة من قبل المؤمن عليه إاا حرم من أمتعة  409دفع مبلغ ال يزيد عن 

ساعة بسبب الفقد المؤقت أو االتجاه الخاطئ للناقل بشرط اقتطاع أي  41جهة السفر في الخارج ألكثر من السفر عند الوصول إلى 
مبالغ مدفوعة بخالف مصاريف التأجير من إجمالي أية مطالبات أصبحت مستحقة الدفع بموجب القسم السابع إاا تأكد الفقدان الدائم 

 . لألمتعة الماكورة
 

 العامة والمستنقذات  العوارية: القسم التاسع 
دوالر فيما يتعلق بأي عوارية عامة ورسوم المستنقاات المفروضة من قبل الناقل بموجب القانون  099تعويض المؤمن عليه حتى مبلغ 

حر أو عقد النقل والمدفوعة من قبل المؤمن عليه لتأمين تحرير األمتعة المصاحبة له إاا كان مشارك في رحلة عن طريق الب/البحري و
 . أثناء فترة السفر وحدثت مخاطر عامة وتكبد الناقل مصاريف ومسئولية لمصلحة السالمة العامة للمسافرين والبضائع بصورة عامة

 

 المال ومستندات العمل : القسم العاشر 
ااكر السفر التي تحدث تعويض المؤمن عليه عن فقدان المال ، جواز السفر ، رخصة السياقة ، البطاقة الخضراء ، كوبونات الوقود وت

عن إجمالي المفقودات بما في الك المصاريف ( دوالر 099حدود النقد )دوالر  009أثناء فترة السفر والك في حدود مبلغ ال يزيد عن 
 01ل وفيما يتعلق بالمال المحمول لغرض السفر ، تبدأ التغطية وقت تحصيل المبلغ من البنك أو قب. المتعلقة بشكل مباشر بهاا الفقد

دوالر فيما يتعلق بتكلفة  499باإلضافة إلى الك يتم تعويض المؤمن عليه بمبلغ ال يتجاوز . ساعة من بدء السفر ، أيهما يحدث أخراً 
استبدال أو إعادة استخراج مستندات العمل وسجالت الممتلكات الخاصة بالشخص المؤمن عليه بعد الفقدان أو الضرر أثناء فترة 

 . السفر
 

 الحادث الشخصي : لحادي عشر القسم ا
دفع التعويض حسب الجدول التالي إاا تعرض المؤمن عليه في أي وقت خالل فترة السفر إلصابة جسدية بسبب أي حادث يتسبب 

 : بمفرده وبدون أية تأثيرات خارجية في الوفاة أو اإلعاقة حسب ما هو محدد في غضون أثنى عشر شهرًا من تاريخ هاا الحادث
 }     الوفاة  -4
 }   فقدان طرف واحد  -1

 دوالر 27,000    فقدان عين ولحدة  -8

  }  فقدان طرفين أو كال العينين  -6

  }   طرف واحد وعين واحدة  -0

  }   اإلعاقة الكاملة الدائمة  -8

 

 . دوالر 1099سنة فإن تعويض الوفاة محدد بمبلغ  48بالنسبة لألطفال أقل من 
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 شرط االختفاء 
ترة معقولة من الوقت وبعد فحص ومراجعة جميع المستندات المتوفرة تبين وفاة المؤمن عليه نتيجة حادث مغطى في حالة مرور ف

اا تم العثور على المؤمن عليه حيًا بعد . بموجب هاا القسم من التأمين، فإن اختفاء المؤمن عليه سيعتبر مطالبة بموجب هاا التأمين وا 
 . استرداد كافة المبالغ المدفوعة دفع هاه المطالبة فإن من حق الشركة

 

 شروط وحدود المسئولية
 

 . أي  شخص مؤمن عليه يعتبر تأمين منفصل -4

 اإللغاء والقطع : القسم األول 
 . تكون الشركة مسئولة فقط بموجب أحكام إلغاء وقطع السفر لحد المسئولية التعاقدية للشخص المؤمن عليه

 
 تأخير السفر : السادس اإللغاء والقطع والقسم: القسم األول 

تكون الشركة مسئولة فقط بموجب أحكام المغادرة المتأخرة إاا حصل المؤمن عليه على تأكيد مكتوب من الناقل أو وكالء  -4
 .الناقل يحدد التاريخ الفعلي وقت المغادرة وأسباب التأخير

وقت مغادرة الناقل حسب ما هو محدد في لغرض المطالبة بدفع تعويض التأخير فإنه سيتم حساب فترة التأخير من بداية  -1
 . تأكيد الحجز المقدم للمؤمن عليه

 

 القسم الفرعي  –قطع الرحلة من عمان 
عند اختيار مسار الرحلة ووسيلة السفر ووقت المغادرة فإن على المؤمن عليه أن يقوم باتخاا كافة االحتياطات المعقولة  -4

 . طة المغادرة في عمانوالعملية لتقليل احتمال الوصول المتأخر لنق
تكون الشركة فقط مسئولة عن المطالبات الناتجة عن األعطال الميكانيكية أو النقل غير المجدول إاا حصل المؤمن عليه  -1

 . على تقرير من ورشة أو شركة تؤكد تاريخ ووقت وسبب هاا العطل

 

 المسئولية الشخصية : القسم الرابع 
 . ديم موافقتها المكتوبة قبل االعتراف بأي مسئولية أو تكبد أي رسوم قانونية من قبل المؤمن عليهتكون الشركة مسئولة فقط إاا تم تق

 

 المصاريف القانونية : القسم الخامس 
ومع الك فإن الشركة . تكون الشركة مسئولة فقط عن المصاريف القانونية المتكبدة بموافقتها والتي ال يجب حجرها بدون سبب معقول

 . ا في االنسحاب في أي مرحلة ومن ثم لن تكون ملزمة عن أي مصاريف أخرى تحتفظ بحقه
 

 . األموال ، الشيكات السياحية ، مستندات العمل: األمتعة واألغراض الشخصية والقسم العاشر : القسم السابع 
 . يقوم المؤمن عليه في جميع األوقات ببال االهتمام والعناية الالزمة للحفاظ على الممتلكات
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 قسم الحوادث الشخصية : القسم الحادي عشر 
لن يتجاوز مجموع مسئوليات الشركة فيما يتعلق بالمؤمن عليه كامل مبلغ التأمين المتفق عليه ألي من البنود الماكورة في  -4

 . جدول المنافع
 . تبعية لحادث واحدلن تكون هناك مطالبة مستحقة الدفع ألكثر من بند واحد في جدول المنافع فيما يتعلق بالنتائج ال -1

شهرًا من تاريخ الحادث والك  41في حالة ما إاا تسبب حادث مغطى بموجب هاه الوثيقة في وفاة المؤمن عليه في غضون  -8
 . قبل تحديد تسوية تعويض العجز فإنه يتم دفع تعويض الوفاة بداًل من تعويض العجز

 . التابعين للشركة بفحص المؤمن عليه طالما كان الك ضرورياً  في حالة وجود مطالبة فإنه يتم السماح للمستشارين الطبيين -6

 

 استثناءات أخرى 
 

 : جميع األقسام 
 : لن تكون الشركة مسئولة عن الوفاة ، اإلعاقة ، الفقد أو المصاريف الخاصة التالية 

و المرشد ،السباقات أو أي الناشئة عن الرياضات الشتوية ، رياضة تسلق الجبال أو الصخور التي تتطلب استخدام الحبال أ -4
الفقرة ( جـ)4باستثناء التغطية الخاصة المقدمة بموجب القسم الفرعي )شكل من أشكال الواجبات كعضو في القوات المسلحة 

، التسلية أو الطيران االحترافي باستثناء السفر ( بخالف رحالت القطار)الرحالت الدولية البرية في آسيا أو أفريقيا ( ( 8)
 . كراكببالجو 

الناشئة عن انتحار المؤمن عليه أو محاولة االنتحار أو اإلصابة الشخصية المتعمدة أو التعويض أو المصاريف المتكبدة  -1
سواء الناتجة بطريق مباشرة أو غير مباشر عن عالج أو تشخيص أو استشارة متعلقة بمرض نقص المناعة المكتسبة 

  .أو المضاعفات المتعلقة باإليدز( اإليدز)

 . سنة عند تاريخ بدء فترة التأمين 88إاا وصل عمر المؤمن عليه  -8

ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الشركة ، لن يتم توفير التغطية بموجب هاا التأمين فيما يتصل بكامل الفترة أو أي 
 . فترة تكون عند تاريخ الحجز أو تاريخ بدء السفر

  

 بة خطيرة أو تتضمن فترة نقاهة بعد مرض أو إصا -4
من المتوقع أن يتضمن مخاطر أو نشاطات غير تقليدية مثل ركوب الدراجات ، الدراجات النارية ، الغطس تحت الماء  -1

لعبة الركبي ، كرة القدم األمريكية ، الهوكي ، أو األنشطة األخرى المعروفة بانطوائها على مخاطر / بجهاز تنفس 
 التعرض إلصابة خطيرة أو 

 . ضات الشتوية ، ما لم يتم تمديد التغطية ليتضمن الرياضات الشتويةتتضمن الريا -8

 

منافع : العالج الطبي ، اإلعادة للوطن ، المصاريف األخرى والقسم الثالث : إلغاء قطع رحلة السفر ، القسم الثاني : القسم األول 
 التنويم بالمستشفى 
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 . أو حالة متعلقة بالحمل في خالل شهرين من التاريخ المتوقع فيه الوالدة ال تكون الشركة مسئولة عن المطالبات الناشئة عن الحمل
 

 ( د)4القسم الفرعي : القسم األول 
ال تكون الشركة مسئولة عن المطالبات التي تنسب ألي حالة طبية أو مجموعة الحاالت التي يكون المؤمن عليه على علم بها في 

صدار وثيقة التأمين أو أيهما يحدث أخرًا والتي من المتوقع أن تؤدي تلك الحالة أو الظروف وقت ترتيبات السفر واإلقامة أو في وقت إ
 . إلى إلغاء أو قطع فترة السفر

 

  49،  0،  8، ( هـ) 1،  4األقسام 
 

  -:ال تكون الشركة مسئولة بموجب هاا التأمين عن أي مطالبة نتجت عن أو متعلقة بـ
 

 عطل أو  -4
 الخوف من عطل أو  -1

 ف توق -8

 

أي معدات أو برنامج حاسب آلي عن إدراك أو التفسير بشكل صحيح أو التعامل مع أي تاريخ كتاريخ حقيقي أو عدم القدرة على 
 . االستمرار في العمل بشكل صحيح بعد الك التاريخ

 

 مصاريف العالج الطبي واإلعادة للوطن والمصاريف األخرى : القسم الثاني 
 

  -:ن ال تكون الشركة مسئولة ع
 

المطالبات التي تنشأ عن أي أوضاع موجودة مسبقًا وألغراض هاا التأمين فإن األوضاع الموجودة مسبقًا هي أي حالة يكون  -4
  -:فيها المؤمن عليه

 

  شهرًا أو  41تلقي العالج كمريض داخلي آخر 
 دعت لتلقي العالج ومستويات  شهرًا الماضية ما لم تكون الحالة التي 41يتلقى عالج باستشارة طبيب خالل فترة الـ

 الجرعة تأتي في اإلطار العادي ومسيطر عليها بشكل جيد، أو 

  في قائمة االنتظار لدخول المستشفى لعمل الفحوصات الطبية أو لتلقي العالج ، أو 

  تم إعطاءه تاريخ متوقع لدخوله المستشفى 

 

الم فيما يتعلق بأي حالة تم فيها متابعة االستشارة الطبية أو تكلفة العالج االعتيادي المستمر المتكبدة في أي مكان في الع -1
 . العالج في وقت إجراء ترتيبات السفر واإلقامة وفي وقت إصدار وثيقة التأمين أو أيهما يحدث أخراً 
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 . مصاريف العالج الطبي في المستشفى والمتكبدة في سلطنة عمان -8

اريخ حدوث اإلصابة الجسدية ، المرض أو الحالة الطارئة للمؤمن عليه شرهًا من ت 41أي مصاريف متكبدة بعد انقضاء فترة  -6
 . أو بدأت أثناء فترة السفر

 

 المسئولية الشخصية : القسم الرابع 
وال . ال يغطي هاا القسم المسئولية الناشئة عن ملكية ، حيازة ، استخدام أي وسيلة سير ميكانيكية أو أي قارب مائي أو أي طائرة

المسئولية الناشئة عن ممارسة المهنة أو الوظيفة ، توريد بضائع أو خدمات ، مسئولية صاحب العمل أو المسئولية يغطي أيضًا 
 . التعاقدية

 

 تأخر األمتعة: األمتعة واألغراض الشخصية والقسم الثامن : القسم السابع 
 

 : ال تكون الشركة مسئولة عن 
 جي الضرر بسبب البلي والتمزق أو التدهور التدري -4
فقدان نقدية ، عملة ، أوراق مصرفية ، شيكات سياحية ، جوازات سفر ، رخصة سياقة ، بطاقة خضراء ، كوبونات وقود ،  -1

 . تااكر سفر ، أوراق مالية ، مستندات ومنقوالت منزلية

ه على تقرير ساعة من اكتشافه وحصول المؤمن علي 66الفقدان الاي لم يتم إبالغ الشرطة أو أمن الفندق عنه في غضون  -8
 . بالحادث

 . دوالر فيما يتعلق بالبنود التي أجرها المؤمن عليه 409المبالغ الزائدة عن  -6

 . البنود سهلة الكسر أو اات طبيعة هشة -0

 . البنود الثمينة التي يتم تركها في السيارة ما لم تكن في حقيبة السيارة المغلقة -8

 .صباحاً  0مساًء إلى  4راسة في السيارة بين الساعة البنود التي تتضمن أشياء ثمينة والمتروكة بدون ح -0

 . المصادر أو الحجز من قبل الجمارك -6

 . الدراجات الهوائية ، النظارات والنظارات الشمسية والهواتف النقالة -4

 . المطالبات الناشئة عن األعطال الميكانيكية أو الكهربائية أو الفوضى -49

 . األدوات الرياضية أثناء استخدامها -44

 . د المتروكة بدون حراسة في أي وقت ما لم تكن موجودة في غرفة أو خزانة الفندق المغلقةالبنو  -41

 . المواد الثمينة في غير حيازة المؤمن عليه -48

 

 العوارية العامة والمستنقذات : القسم التاسع 
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تكن لتوجد لوال وجود هاه لن تكون الشركة مسئولة عن أي مصاريف مغطاة من قبل أي شركة أو منظمة تعويض أخرى والتي لم 
 . باستثناء أي زيادة عن المبلغ المستحق الدفع من قبل هاه الشركة األخرى . التغطية

 

 األموال ومستندات السفر : القسم العاشر
 

 : لن تكون الشركة مسئولة عن 
  .ساعة من اكتشافه والحصول على التقرير بالحادث 66أي فقد لم يتم إبالغ الشرطة عنه في غضون  -4
 . فقد األموال الاي لم يحدث عند الصرف أو نتيجة لحدوث أخطاء أو إهمال في المعامالت أو المشتريات -1

 . الشيكات السياحية -8

 

 األقسام السابع والتاسع والعاشر
 

  -:لن تكون الشركة مسئولة عن  
 . الخسارة الناشئة من المصادرة أو الحجز من قبل الجمارك أو هيئة رسمية أخرى  -4
 . 49،  0دوالر من مجموع الخسائر لكل مطالبة تنشأ من حادث واحد متعلق بالقسمين  69أول  -1

 

 . استثناءات الحرب ، النشاط اإلشعاعي ، دوي األصوات تنطبق على جميع ألقسام
 

 : لن تكون الشركة مسئولة عن 
  -:جة لـ الخسارة ، الضرر ، المسئولية المباشرة أو غير المباشرة التي تحدث عن بسبب أو نتي -4

  (سواء معلنة أم غير معلنة)الحرب 
 الغزو 

 أعمال العدو األجنبي ضد وطن أو بلد المؤمن عليه . 

  الحرب األهلية 

  الشغب 

 التمرد 

  العصيان المسلح 

  الثورة 

  اإلطاحة بالحكومة الشرعية 

  األنشطة اإلرهابية من أي نوع 

  االنفجارات الناشئة عن األسلحة الحربية 

 لدمار الشامل التي ال تتضمن سلسلة انفجارات إطالق أسلحة ا 
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  القتل الاي يتم إثباته الحقًا في محكمة شرعية بأنه من تدبير عمالء دولة أجنبية ضد المؤمن عليه سواء تم إعالن
 . الحرب على تلك الدولة أم ال

 

ثت بشكل مباشر أم غير خسارة أو تحطم أو ضرر أي ممتلكات من أي نوع أو أي خسارة أو مصاريف من أي طبيعة حد -1
  -:مباشر بسبب أو نتيجة لـ

اإلشعاع األيوني بسبب نشاط إشعاعي من أي وقود نووي أو مخلفات نووية من انبعاثات وقود نووي ،  - أ
إشعاع نووي مواد سامة ، متفجرة أو اات خواص خطيرة أخرى أو أي انفجار لمركب نووي أو عناصر 

 . نووية

طائرة أو المركبات الطائرة األخرى التي تتحرك بسرعة أو أسرع من أمواج الضغط التي تسببها ال - ب
 . الصوت

 

 تعاريف عامة
 

يعني حدوث انفصال جسدي لليد عند أو على المعصم أو في القدم عند أو على الكاحل وتتضمن الفقد الكلي " فقد عضو" -4
 . لليد أو الاارع أو القدم غير القابل للعالج

 . كلي غير القابل للعالج لقدرة العين على الرؤيةيعني الفقد ال" فقد العين" -1

 . شهرًا متتالية وفي نهاية الفترة يكون ليس هناك أمل للتحسن 41تعني يستمر لفترة " دائم" -8

 . يعني عجز المؤمن عليه الاي يمنعه من مزاولة عمله العادي" العجز الكلي" -6

األخت ، الخطيب ، / أو الزوج ، الجد ، الجدة ، الحفيد ، األخ تعني الزوج ، الزوجة ، الوالدين والدي الزوجة " األقارب" -0
 . الخطيبة ، أخ ، أخت الزوج أو الزوجة ، أبن أو أبنة الزوج أو الزوجة

تعني المجوهرات ، األجهزة السمعية والبصرية ، البضائع الجلدية ، البنود الاهبية والفضية ، الساعات ، " األشياء الثمينة" -8
 . وباتالمناظر والتلسك

 

 (المملكة المتحدة)المؤمن عليه / مالحظة لمقدم الطلب ( / االتحاد األوروبي)شر اإلفصاح 
 . لدى األطراف الحق في اختيار القانون النافا لعقد التامين هاا

 . ما لم يتم االتفاق على خالف الك ، يخضع هاا التأمين للقانون اإلنجليزي 
 

 : إلى يرجى إرسال أي استفسار أو أي شكوى 
 ع .ع.م.الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش
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  -:نود أن نلفت انتباهكم للعناصر الهامة لوثيقة تأمين السفر والتي تتضمن 
  ير مغطاة وشروط وهو يقدم تفاصيل كاملة للجوانب المغطاة والغ. يجب قراءة المستند بدقة واهتمام: مستند التأمين

 . تختلف التغطية من تأمين إلى آخر. التغطية
  سوف تنطبق األحكام والشروط واالستثناءات على كل قسم على حده في تأمينكم في حين : الشروط واالستثناءات

 . أن االستثناءات واألحكام والشروط العامة تنطبق على التغطية التأمينية بشكل كامل

  على القيود الخاصة بالمشاكل الصحية سابقة الوجود والخاصة بصحة المسافرين يحتوي التأمين : الصحة
 . ننصحك بقراءة وثيقة التأمين بحرص واهتمام. واألشخاص اآلخرين الاين قد تعتمد الرحلة على صحتهم

 مستثناة من هاا التأمين: الرياضات الخطرة والهوايات التي تنطوي على خطر التعرض لإلصابة بشكل كبير.  

 يتم دفع هاه المطالبات بنًا على قيمة البضائع وقت فقدانها وليس على أساس تكلفة استبدال : مطالبات الممتلكات
 . القديم بالجديد أو تكلفة االستبدال

  يحدد التأمين الخاص بكل قسم حسب المبلغ المحدد الاي سوف تدفعه شركة التأمين بموجب الك : حدود التأمين
م تتضمن أيضًا حدود معينة أخرى مثل وضع حد لكل بند على حده أو إجمالي قيمة األشياء بعض األقسا. القسم
يوجد أيضًا حد أقصى . يوجد أيضًا حدود مثل وضع حد لكل بند على حده أو إجمالي قيمة األشياء الثمينة. الثمينة

ن في حالة الرغبة في أخا بنود ننصحكم أيضًا بمراجعة وثيقة التأمي. للتعويض المستحق الدفع في وثيقة التأمين
 . غالية الثمن معكم

 وهاا يعني أنك مسئول عن دفع الجزء األول من المطالبة. معظم أقسام التأمين تخضع لمبلغ تحمل: مبلغ التحمل .
 . المبلغ المزمع دفعه من قبلكم هو مبلغ التحمل

 نفسك وما لديك من متعلقاتعليك أن تبال االهتمام المعقول الالزم لحماية : االهتمام المعقول . 

 تحتوي الوثيقة على استثناءات للخسائر الناشئة عن الخطأ في الفهم الصحيح للتاريخ مثل : الخطأ في فهم التاريخ
 . 1999التغيير الحادث عام 

 ولية نلفت االنتباه إلى االستثناء الخاص بالحاالت الصحية الموجودة مسبقًا والتي توضح أن شركة التأمين غير مسئ
وألغراض التأمين ، الحالة الموجودة سلفًا هي أي . عن المطالبات التي تنشأ نتيجة أي حاالت كانت موجودة سلفاً 

 : حالة يكون فيها المؤمن عليه قد

 شهرًا السابقة أو  41تلقى العالج كمريض داخلي في مستشفى خالل فترة الـ  -
ابقة للسفر ما لم تكن الحالة التي دعت الستعمال العالج شهرًا الس 41تناول أدوية باستشارة طبيب خالل الـ  -

 ومستويات الجرعة تعتبر اعتيادية ومسيطرة عليها بشكل جيد ، أو 

 في قائمة انتظار المستشفى للفحص كمريض داخلي أو لتقلي العالج أو  -

 تم إعطاءه تاريخ متوقع لدخوله المستشفى  -

 والفشل في القيام بالك قد يؤدي إلى بطالن التغطية . ئق الهامةمن واجب المؤمن عليه اإلفصاح عن جميع الحقا
 . بموجب هاا التأمين
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 الحقيقة الهامة هي الحقيقة التي من المرجح أن تؤثر على موافقة الشركة أو تقييم طلب التأمين . 

 والنشاط اإلشعاعي  يستثني هاا التأمين الحرب واألعمال إلرهابية للحد وبالطريقة المحددة هنا ، استثناءات الحرب
 . متضمنة هنا" االستثناءات األخرى "من بند  1،  4ودوي األصوات 


