
 
 
 

 
 "شروط وأحكام العمیل البدیلة لوثائق التأمین التالیة:

P / 11/0206/2" 
 

 البنك العربي الوطني للتأمین التعاوني -المجموعة األمریكیة الدولیة -شركة متالیف
 حي العلیا -طریق الملك فھد  -برج اإلبداع 

المملكة  11554، الریاض 56437صندوق برید: 
 العربیة السعودیة

 5109396 (11) 966+ فاكس: 5109300 (11) 966+ھاتف: 
 www.metlifeaiganb.comالموقع اإللكتروني: 

 info@metlifeaiganb.comلمزید من المعلومات ُیرجى التواصل معنا على البرید االلكتروني: 
 
 
 
 

 بطاقة وورلد ماستركارد االئتمانیة وبطاقة الخصم - ملخص التغطیة التأمینیة
 

 الحد األقصى لمبلغ االستفادة (باللایر السعودي) التغطیة التأمینیة
  تغطیة السفر * * *

  . المنافع بسبب الحوادث الشخصیة /حوادث السفر:1
 لایر سعودي 1,875,000حتى  رحالت دولیة -العمومیة حوادث السفر في وسائل النقل 

 لایر سعودي 375,000حتى  رحالت داخلیة -حوادث السفر في وسائل النقل العمومیة 
 لایر سعودي 562,500حتى  رحالت دولیة -حوادث السفر في الرحالت المؤمن علیھا 
 لایر سعودي 281,250حتى  رحالت داخلیة -حوادث السفر في الرحالت المؤمن علیھا 

  . المنافع الطبیة في حاالت الطوارئ:2
 لایر سعودي  1,875,000 حتى النفقات الطبیة (الحوادث أو المرض)

 لایر سعودي  1,875,000 حتى اإلخالء الطبي في حاالت الطوارئ/إعادة الرفات

 لایر سعودي یومًیا 375 الحجز في المستشفى/المنفعة النقدیة الیومیة لإلقامة في المستشفى
  . الحمایة ضد متاعب السفر:3

 لایر سعودي  28,125حتى  إلغاء الرحلة
 لایر سعودي  28,125حتى  إیقاف/ قطع رحلة السفر

 لایر سعودي  1,125ساعات، حتى  4لحاالت التأخیر التي تزید عن  تأخر الرحالت

 لایر سعودي1,125 التأخر عن مواعید المغادرة
  حمایة األمتعة:. 4

لایر سعودي مع مراعاة الحد األقصى للعنصر الواحد  11,250حتى  فقدان أو تلف األمتعة والحقائب لدى استخدام النقل العمومي
 لایر سعودي 2,344وھو 

لایر  1,125، ما یصل إلى اتساع 4للتأخیر عن ما یزید على  تأخیر وصول األمتعة من الناقل العام
 سعودي

 937,500وبحد أقصى وقدره للزوج % 50*** بموجب ما نصت علیھ بنود منافع تغطیة التأمین الصحیة والتأمین ضد الحوادث، یطبق بند السقف التأمیني الفرعي بواقع 
لایر  37,500بحد أقصى  لألطفال% 10كما ُیطبق بند السقف التأمیني الفرعي بواقع  .. حوادث السفر والرحالت المؤمن علیھا،1علیھ البند رقم ا لما نص لایر سعودي وفقً 

وبحد أقصى  لایر سعودي تحت بند النفقات الطبیة (اإلصابة أو المرض) 375,000بحد أقصى و. حوادث السفر والرحالت المؤمن علیھا، 1سعودي بموجب بند رقم
تطارئ/إعادة الرفالایر سعودي تحت بند اإلخالء الطبي ال 750,000

http://www.anbinsurance.com.sa/
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في شروط وأحكام التأمین على السفر لحاملي البطاقات 
 ةالسعودیالمملكة العربیة 

 
 لخدمة العمالء في حالة الطوارئ الطبیة، اتصل بـ:

 قسم المساعدة
 أقسام مساعدة على مدار الساعة:

 7276-826-817 001    الرقم المجاني  
 
 

 للحصول على معلومات حول كیفیة رفع مطالبة، انظر "قسم تعبئة المطالبات"
 

  قسم المساعدة 
ممت المزایا قسم المساعدة عندما تكون بعیًدا عن البلد. إن قسم المساعدة ھو دلیلك للكثیر من الخدمات المھمة التي قد تحتاجھا أثناء السفر. وقد ص اعتمد على

 لمساعدتك عند السفر "خارج البالد". وھذا أمر مطمئن خاصة عندما تزور مكاًنا ألول مرة أو ال تتحدث اللغة.
 

قسم المساعدة ال یقدم تغطیة تأمینیة وأنك ستكون مسؤوالً عن الرسوم الناشئة عن للخدمات المھنیة أو الطارئة المطلوبة لقسم المساعدة رجاء العلم بأن ال
 مزید من المعلومات).رجاء اإلطالع على القسم الطبي عن السفر لال(كالفواتیر الطبیة أو القانونیة مثالً). ھذا االستحقاق قد یسدد لك النفقات الطبیة ذات الصلة (

 
 الخدمات التالیة:قسم المساعدة یقدم 

 خدمات ما قبل المغادرة
الذي سیقدم معلومات حول المواقع الخطرة وشروط التحصین، وشروط جواز السفر أو بقسم المساعدة االتصال  للشخص المؤمن علیھقبل المغادرة، یجوز 

كذلك  قسم المساعدةرة الخارجیة والخدمات الخاصة حول السفر لبعض المواقع المعینة. سیتولى رة، ومعلومات عامة عن الطقس، وتحذیرات وزایالتأش
 لخ) إذا استلزم األمر.لكلوي والكراسي المتحركة إالترتیب للرعایة الطبیة الخاصة على الطریق (كالغسیل ا

 وكالة سفریات الطوارئ
 قسم المساعدةوكالة سفر على مدار الساعة لحجوزات خطوط الطیران والفنادق. قد یتولى  بخدمة الشخص المؤمن علیھعلى تزوید قسم المساعدة یوافق 

بالشخص المؤمن ، وذلك باستخدام بطاقات االئتمان الخاصة الخاصة بالشخص المؤّمن علیھكذلك الترتیب للدفع لتذاكر الطیران وخدمات السفر األخرى 
 .للشخص المؤمن علیھالترتیب الستالم التذاكر مسبقة الدفع في مكاتب الطیران أو االستالم عبر البرید أو الساعي  لقسم المساعدة. یمكن علیھ

 المساعدة العامة
للشخص على أن یقدم قسم المساعدة أثناء حاالت الطوارئ. یوافق للشخص المؤّمن علیھ بمثابة نقطة محوریة للترجمة والتواصل  قسم المساعدةسیكون 

النصیحة حول االتصال واستخدام الخدمات المتاحة من القنصلیات والھیئات الحكومیة والمترجمین ومقدمي الخدمات األخرى التي بوسعھا  المؤمن علیھ
وعات لمقدمي ، ضمان المدفالبولیصةالتنسیق التأمیني، التحقق من التغطیة تحت  قسم المساعدةالمساعدة في مشكالت السفر. باإلضافة إلى ذلك، سیقدم 
، تنسیق المدفوعات، التوثیق والترجمة لتسھیل تعبئة المطالبات عند عودة للشخص المؤمن علیھالخدمات الطبیة والمزایا المؤھلة، رسم لبطاقات االئتمان 

 .لبلد إقامتھ المؤمن علیھ

 المساعدة الطبیة
 قسم المساعدة، سیقوم المرضأو  تعرض الشخص المؤمن علیھ لحادث أو إلصابةن بالحالة الطبیة الطارئة الناجمة ع قسم المساعدةبمجرد أن یتم إخطار 

في ھذا الموقع لتحدید أفضل إجراء التخاذه. إذا كان ذلك ممكًنا  الطبیبویتباحث مع  الشخص المؤمن علیھ یقیمباالتصال بالمرفق أو الموقع الطبي حیث 
بعدھا بتنظیم استجابة  قسم المساعدةمعاونة في التوصل لقرار حول أفضل إجراء یمكن اتخاذه. سیقوم لل المؤمن علیھ طبیبومناسًبا، یتم االتصال بأسرة و

المؤمن محلي والترتیب لحجز  طبیبللحالة الطبیة الطارئة، حیث یفعل ما ھو مالئم، والذي یشمل على سبیل المثال ولیس الحصر، التوصیة أو توفیر خدمات 
 في المستشفى. علیھ

 الطبياإلجالء 
، بلد إقامتھإلى  الشخص المؤمن علیھإلى مكان آخر لتلقي العالج أو إعادة  الشخص المؤمن علیھأنھ من المالئم نقل  بقسم المساعدةإذا رأت الھیئة الطبیة 

 البريصر اإلسعاف الطائر واإلسعاف بالترتیب لعملیة اإلجالء، مستخدًما الوسائل األنسب لذلك والتي تشمل على سبیل المثال ولیس الح قسم المساعدةسیقوم 
 والطائرات العادیة والسكة الحدیدیة أو غیرھا من الوسائل المناسبة.

 إعادة الرفات
ساریة في وقت  البولیصةعند وفاتھ وشریطة أن تكون  بلد إقامتھإلى  الشخص المؤمن علیھادة رفات ععلى بذل الترتیبات الالزمة إل قسم المساعدةیوافق 
 الوفاة.

 لمساعدة القانونیةا
، للشخص المؤمن علیھأو كان معرًضا لخطر االعتقال نتیجة ألي إجراء غیر جنائي ترتب على مسؤولیاتھم عزوھا  الشخص المؤمن علیھإذا تم اعتقال 

في أي مسائل قانونیة  علیھالشخص المؤمن باسم أحد المحامین ممكن یمكنھم تمثیل  الشخص المؤمن علیھ، عند اللزوم، بتزوید قسم المساعدةسیقوم 
 ضروریة.



 
 األمتعة المفقودة أو جوازات السفر المفقودة

قسم أو جواز سفره قد ضاعت، سیحاول  الشخص المؤمن علیھبأن أمتعة  قسم المساعدةوقام بإخطار  بلد اإلقامةخارج  الشخص المؤمن علیھإذا كان 
 لسلطات المناسبة وتوفیر إرشادات االستبدال.عن طریق االتصال با الشخص المؤمن علیھمعاونة  المساعدة

 التحویالت النقدیة والسلفیات في حاالت الطوارئ
من خالل عدة طرق، وتشمل البطاقات االئتمانیة والفنادق والبنوك والقنصلیات والویسترن  للشخص المؤمن علیھلمدفوعات نقدیة  قسم المساعدةقد یرتب 

 قسم المساعدة. تأتي معامالت بطاقات االئتمان التي یتوالھا الشخص المؤمن علیھمة لتكمیل تسھیالت بطاقات ائتمان ھذه الخد قسم المساعدةیونیون. یقدم 
 مشروطة بتأكید بطاقة االئتمان.

 إخالء المسؤولیة
قسم فقط. ال یتحمل  المؤمن علیھالشخص بصفة طبیة أو قانونیة لصالح  قسم المساعدةفي كافة الحاالت، یتصرف الطبیب أو المحامي الذي یقترحھ 

 قسم المساعدةالرجوع على  للشخص المؤمن علیھأي مسؤولیة عن أي مشورة طبیة أو قانونیة یقدمھا األخصائي الطبي أو المحامي. ال یحق  المساعدة
 نتیجة القتراحھ توفیر أي أخصائي طبي أو محمي أو بسبب أي قرار قانوني أو غیره نشأ عن ذلك.

 البولیصةباإلطالع على  قسم المساعدة. یقوم الشخص المؤمن علیھإلى  قسم المساعدةالمسؤولیة عن تكلفة الخدمة التي قدمھا  خص المؤمن علیھالشیتحمل 
أشكال وغیرھا من  الشخص المؤمن علیھمستحًقا لھا، و/أو بطاقات ائتمان  الشخص المؤمن علیھالتأمین، والذي قد یكون  بولیصةو/أو غیرھا من فوائد 

 ، من أجل تسھیل دفع مقابل ھذه الخدمات.الشخص المؤمن علیھالضمانات المالیة التي قدمھا 
 
 

 المصطلحات والتعریفات األساسیة العامة
 

حدث : یعني حدث جسدي مفاجئ وغیر متوقع ولیس من الممكن التحكم فیھ أو توقعھ للشخص المؤمن علیھ، وسببھ وسیلة خارجیة وعنیفة ومرئیة تالحادث
 أثناء رحلة مؤمن علیھا.

 
 .فترة البولیصةالمبلغ األقصى لمنافع كل حامل بطاقة والمتوفر أثناء السقف التأمیني اإلجمالي السنوي: 

 
منطقة یعني كل األشخاص الذین تم إصدار بطاقة مؤھلة لھم، ومنھم أصحاب البطاقات الثانویة أو اإلضافیة على نفس الحساب، وذلك في الحامل البطاقة: 

 وحیث یصدر ھذه البطاقة المؤھلة مصدر مشارك.
 

وأي طفل على صلة بھ بشكل مباشر  ابن الزوج أو الزوجة من زواج سابقیعني ابن أو ابنة حامل البطاقة المؤھل، أو نسلھ البیولوجي أو األطفال: أو  الطفل
یر متزوج ویعتمد بصورة إذا كان طالًبا بدوام كامل)، وغ سنة 23سنة (أو تحت سن  18أشھر وأقل من  6وبیولوجي خارج إطار الزواج وعمره أكثر من 

 أساسیة على الشخص المؤمن علیھ للدعم.
 

الجو للقیام بجولة مجدولة، رحلة أو رحلة بحریة إلى أي مكان والتي تم الدفع المسبق لھا بواسطة  : یعني أي ترتیبات سفر البر أو البحر أووسائل النقل العام 
 كم عن مدینتك التي تقیم بھا بصفة دائمة. 100"البطاقة المؤھلة". یتضمن ھذا الرحالت المخطط لھا والرحالت الداخلیة التي تقل مسافتھا عن 

 
 التي تقیم فیھا. : تعني المدینةمدینة اإلقامة الدائمة

 
 : تعني البلد الذي تقیم فیھ في الوقت الحالي وتحمل تأشیرة إقامة صالحة فیھ أو البلد الذي ولدت فیھ.بلد اإلقامة الدائمة

 
الدفع المسبق لھا وتعني أي ترتیبات سفر أرضیة أو بحریة أو جویة للشخص المؤمن علیھ لجولة أو رحلة أرضیة أو رحلة بحریة مرتبة وتم الرحلة المغطاة: 

ة على النحو الموضح في التذكرة المشتراة بالبطاقة المؤھلة وبشرط أال ودبواسطة البطاقة المؤھلة. وستكون الرحلة المغطاة من تاریخ المغادرة إلى تاریخ الع
 امة الدائمة للشخص المؤمن علیھ.یوًما. ویشمل ذلك الرحالت الداخلیة المخططة والتي تم دفع رسومھا مسبًقأ من مدینة اإلق 180تزید عن 

 
 الصادرة من وقت آلخر في الدول التي تقع داخل نطاق المنطقة.ورلد أي بطاقات حاملي بطاقات ائتمان أو خصم ماستركارد البطاقة المؤھلة: 

 
بطاقات مؤھلة وصالحة ومفتوحة وذات مركز جید عاًما الذین یحملون  69و 18تعني حاملي البطاقات ممن یتراوح عمرھم بین حاملو البطاقات المؤھلون: 

الذي تنص علیھ (غیر ملغاة أو معلقة أو متأخرة في الدفع) في وقت شراء الرحلة المغطاة، والذي یحق لھ استالم المدفوعات أو أي مزایا أخرى على النحو 
 البولیصة.

 
تعني مقدار النفقات أو عدد األیام لكل خسارة مستحقة السداد من جانبك قبل أن تصبح  المبالغ الزائدة/المخصومة/الملغاة فیما قبل استحقاق مزایا التغطیة:

 منافع البولیصة قابلة للدفع.
 

 یعني الزوج/ الزوجة وحتى ثالثة أطفال.األسرة: 
 

 : ُیقصد بھا المكان الذي:المستشفى 
 یحمل ترخیًصا سارًیا (حسب ما یطلبھ القانون)؛ .أ 
 المصابین؛ایة وعالج المرضى ویعمل بصورة أساسیة على رع .ب 

http://www.nolo.com/definition.cfm/term/7C324D42-B642-4B3B-96E1EA7F083F8C67


 
 لدیھ فریق مكون من طبیب واحد فأكثر متوافرین في جمیع األوقات؛ .ج 
 تقدم الخدمة التمریضیة على مدار الساعة وتضم ممرضة مھنیة مسجلة واحدة على األقل في الخدمة في كافة األوقات؛ .د 
 المتوافرة للمستشفى أو على أساس مرتب مسبًقا؛ وقامت بتنظیم مرافق تشخیصیة وجراحیة، إما في موقعھا أو في المرافق  .ه 
لیست، باستثناء إذا كان ذلك مصادفة، عیادة أو بیت تمریضي أو مصحة أو دار نقاھة للمسنین، أو، مرفق یتم تشغیلھ كمركز لعالج تعاطي  .و 

 المخدرات/الكحولیات.
 

وعرضي وخارجي ومرئي، والتي نجمت بشكل مباشر ومستقل عن كافة  : وتعني أي إصابة جسدیة تسبب فیھا حصًرا وبشكل مباشر شيء عنیفاإلصابة
 األسباب األخرى الحاصلة أثناء الرحلة المغطاة أثناء سریان ھذه البولیصة.

 
یتمتعون : ویعني حامل البطاقة المؤھل أو غیره من األشخاص المؤھلین الذین تم تعریفھم باعتبارھم مؤھلین بموجب أحكام "من الشخص المؤمن علیھ

 بالتغطیة" لكل برنامج في ھذا الدلیل.
 

تعني أي حادثة جاء تفصیلھا في المنافع باعتبارھا من الظروف التي تقدم التغطیة من أجلھا والتي تحدث أثناء الرحلة المغطاة. تشمل األحداث المؤمن علیھا: 
 األحداث المؤمن علیھا تلك التي تحدث أثناء أفعال اإلرھاب.

 
تعني شركة متالیف والمجموعة األمریكیة الدولیة والبنك العربي الوطني للتأمین التعاوني والتي تتحمل المسؤولیة عن توفیر مین/ نحن/ لنا: شركات التأ

 التأمین على السفر لحاملي البطاقات في البلدان التي سجلوا بھا.
 

ھا من جانب ماستر كارد بتشغیل برنامج بطاقات ائتمان أو خصم ماستر كارد في یعني أي بنك أو مؤسسة مالیة أو أي منشآت مماثلة مرخص لجھة اإلصدار: 
 المقدم لحاملي البطاقات.’ التأمین على السفر‘المنطقة وتشارك في عرض 

 
 یة بالمملكة العربیة السعودیة ماستركارد العالمبواسطة : ویقصد بھا شركة ماستركارد المحدودة بآسیا والمحیط الھادي بي تي إي ("ام ایھ بي بي إل") ماستركارد

 
ل بھا والتي : الخدمات أو التوریدات الطبیة التي تعد (أ) ضروریة للتشخیص أو العالج أو العنایة بالخسارة المغطاة تأمینًیا بموجب الفائدة المعموضرورة طبیة

الطبیة؛ (ج) یأمر بھا أحد األطباء ویتم إجرائھا تحت عنایتھ أو إشرافھ أو وصفت أو تم إجرائھا ألجلھا؛ (ب) تلبي المعاییر المقبولة بصفة عامة للممارسة 
 أمره.

 
 ویقصد بھ أقصى حد للمبلغ المستحق دفعھ من أیة تغطیة فدریة لكل حامل بطاقة خالل فترة البولیصة.سقف التغطیة التامینیة: 

 
 .إصابةألبد من العمل بقدرتھ البدنیة الكاملة بسبب ل ص المؤمن علیھخالشأي عجز ال یتمكن معھ  یعني العجز الجزئي الدائم

 
 

 .اإلصابة لألبد من العمل بسبب لمؤمن علیھا الشخصیعني العجز الذي ال یتمكن معھ العجز الكلي الدائم 
 

المتعلقات الشخصیة التي یرتدیھا أو تعني النظارات وأطقم األسنان والمحافظ ومستحضرات التجمیل والھواتف المحمولة وغیرھا من  المتعلقات الشخصیة
 یحملھا الشخص في العادة.

 
نیة؛ ومع ذلك، : یعني طبیب الطب أو التجبیر المرخص لھ بتقدیم الخدمة الطبیة أو إجراء جراحات وفًقا لقوانین البلد الي تجرى فیھا ھذه الخدمات المھالطبیب

 والمعالجین بطب الطبیعة. الطبیعیینین تقویم العظام والمعالج أخصائیوفإن ھذا التعریف یستبعد 
 

 : تعني عقد تأمین وأي وثائق أو ملحقات إیضاحیة صدرت لماستركارد.بولیصة
 

 2018أبریل  1تاریخ سریان البولیصة: 
 

 2019مارس  31وحتى  2018أبریل  1من  مدة البولیصة:
 

وحدود التغطیة،  واألقساطتعني المستند الذي یتضمن تفاصیل تشمل على سبیل المثال ولیس الحصر اسم حامل البولیصة، والمزایا المختارة،  جدول البولیصة
 والتغطیات واالمتدادات واالستثناءات والشروط المرفقة.

 
الج أو النصیحة الطبیة أو التوصیة بھا من جانب طبیب خالل فترة : یعني في حالة اإلصابة أي حالة تم إعطاء الرعایة لھا أو العالمرض الموجود مسبًقا

تاریخ سریان أعوام سبقت  5، أو أي حالة استلزمت إدخال الشخص إلى المستشفى أو إجراء جراحة لھ خالل فترة تاریخ سریان البولیصةعامین تسبق 
 .البولیصة

 
 وتعني أي رسم: الرسوم المعقولة والعرفیة

 ؛الشخص المؤمن علیھلعالج حالة  الضروریة طبًیا أو التوریدات أو الخدمات الطبیة ُیفرض على العالج .أ 
 ووال یتخطى المستوى المعتاد للرسوم عن العالج أو التوریدات أو الخدمات الطبیة المماثلة في المنطقة المحلیة التي نشأت فیھا النفقة؛  .ب 
 ال یشمل الرسوم الذي كانت لتنشأ إذا لم توجد تغطیة. .ج 



 
 

، األب، والحما والجد وزوج األم وزوجة األب واألطفال والحفید واألخ وأخو الزوجة واألخت وأخت الزوج وزوجة االبن وزوج الزوج/الزوجة ویعني القریب
للشخص المؤمن مة أو الخالة االبنة والخطیبة والخطیب واألخ غیر الشقیق واألخت غیر الشقیقة والخالة والعمة والخال والعم وابن وابنة العم أو الخال أو الع

 .علیھ
 

 : ویعني المرض من أي نوع والذي تمت اإلصابة بھ و/أو بدأ أثناء الرحلة المغطاة.المرض
 

 سنة. 69سنة و 18ھو الزوج أو الزوجة المرتبط بعالقة زواج شرعیة مع حامل البطاقة المؤھل والذي یتراوح عمره بین الزوج/الزوجة: 
 

 المذكور أعاله.لملخص التغطیة عني أقصى قیمة یمكن تحملھا لكل منفعة وفًقا ی المبلغ المؤمن علیھ

 . ناقلة مشتركةویعني أي خالف من العمال والذي یؤدي لتعطیل المغادرة والوصول الطبیعي ألي  إضراب 

 المملكة العربیة السعودیة. -تعني البلدان التي تصدر فیھا البطاقات المؤھلة النطاق المكاني: 

كات، أو : ھو االستخدام أو االستخدام التھدیدي للقوة أو العنف ضد الشخص أو الممتلكات، أو التكلیف بفعل خطر على الحیاة اإلنسانیة أو الممتلإرھابي عمل
لنیابة عن أو على نحو التكلیف بفعل یتعارض مع أو یعطل أحد األنظمة اإللكترونیة أو االتصالیة، والتي یقوم بھا شخص أو مجموعة، سواء كان یتصرف با

ني أو أي من یرتبط بأي منظمة أو حكومة أو سلطة أو قوة عسكریة، عندما یكون الغرض من ذلك ھو إخافة أو إكراه أو اإلضرار بالحكومة أو المجتمع المد
 فئاتھ، أو تعطیل أي قطاع من قطاعات االقتصاد.

 
حربیة، وتشمل استخدام القوة العسكریة من جانب أي بلد سیادي لتحقیق غایات اقتصادیة أو جغرافیة تعني أي حرب معلنة أو غیر معلنة أو أي أنشطة الحرب: 

 أو قومیة أو سیاسیة أو عرقیة أو دینیة أو غیرھا من الغایات.
 
 
 

 )الدائم الكلي والعجز الدائم الجزئي والعجز العرضیة الوفاة( السفر حوادث/الشخصیة الحوادث بسبب علیھ المؤمن مزایا 1.1
 
 

الشخص بدفع تعویض إلى الشركة ستقوم ، جدول المزایا 1.1.1موضح في حدث مؤمن علیھ ناتجة عن إصابة إلى الشخص المؤمن علیھ إذا تعرض 
 .جدول المزایا 1.1.1كما ھو موضح في المستفید منھ أو المؤمن علیھ 

 جدول منافع التأمین للحوادث الشخصیة 1.1.1

 مبلغ التأمین الكليكنسبة مئویة من  للمؤمن علیھ ضد الحوادثالمغطاة ترد مبالغ التعویض 
 

 . الموت العرضي1

 %100لحادث:  نتیجة أ.
 

 ب.
 الوفاة كنتیجة مباشرة للتعرض لعناصر الطبیعة كنتیجة مباشرة

 %100حادث: 

 . العجز الكلي الدائم2

 %100لحادث:  نتیجة أ.
 

 ب.
 %100لحادث: العجز الكلي الدائم كنتیجة مباشرة للتعرض لعناصر الطبیعة كنتیجة مباشرة للتعرض 

 . العجز الجزئي الدائم3

 الیسار الیمین 

 %60 %70 الكلي ألحد األطراف العلیا الفقدعن 

 %50 %60 الكلي للید أو الساعدالفقد عن 

 %60 %60 الكلي ألحد األطراف السفلى أعلى الركبة الفقدعن 

 %50 %50 الكلي ألحد األطراف السفلى على مستوى الركبة أو أسفلھاالفقد عن 

 %40 %40 الكلي ألحد القدمین الفقدعن 

 %40 عن الصمم الكلي، لكلتا األذنین

 %25 الكلي لحدة البصر في أحد العینینالفقد عن 



 
 %100 البصر لكلتا العینین الكلي لحدةالفقد عن 

 %100 الكلي للقدرة على الكالم الفقدعن 

كلیا لھ. لالستخدام الوظیفي المتراجع، یتم خفض النسبة  فقًداالوظیفي الكلي الذي ال یمكن عالجھ الستخدام أحد األعضاء  الفقدیعتبر 
 المئویة المنصوص علیھا بشكل یتناسب مع االستخدام الوظیفي المفقود.

كنتیجة عن أي حادثة، فیجب تحدید التعویض  قائمة التعویضات سالفة الذكر محددة في واحدة حالة حدوث أكثر من خسارة في
% 100 ـحتى الحد األقصى المقدر ب خسارة على حدة اإلجمالي واجب الدفع بموجب ھذا عن طریق إضافة التعویض المتوافق مع كل

 .المبلغ الرئیسي المؤمن علیھ من

 خاصةشروط  1.1.2
 لن تدفع أي فائدة فیما یتعلق: الشركة  .1

بأن العجز سوف یستمر على أرجح االحتماالت مرافًقا  للشركة، باستثناء في حالة تقدیم إثبات مرض اإلعاقة الكلیة الدائمة ) أ(
 طیلة حیاتھ؛ للشخص المؤمن علیھ

 ضرر عند حدوث أكثر من المبلغ المؤمن علیھ % من100ما یزید عن  ) ب(
 ؛حادث

. تكون الفائدة المستحقة الدفع ھي األعلى في المبلغ األساسي المؤمن علیھ % من100فئة واحدة تصل إلى أكثر من  أكثر من ) ت(
 الفئة المناسبة.

وتم االعتراف بالمطالبة المرتبطة بھذا العجز وقبولھا، یتم سداد الفائدة وتتوقف  عجًزا كلًیا دائًما الشخص المؤمن علیھ إذا عانى .2
فیما یتعلق  الفوائد المستحقة على الحوادث الشخصیة (الوفاة العرضیة، العجز الجزئي الدائم، العجز الكلي الدائم) 1.1التغطیة تحت 

 .بالشخص المؤمن علیھ

ویجب أن یكون مستمًرا ودائًما  طبیبوتوثیقھ بواسطة  عجز جزئي دائم أو أي العجز الكلي الدائمیجب إجراء تشخیص وتقریر حدوث  .3
القدرة على  فقدالكلي للنطق، یجب أن یكون  للفقدمن تاریخ حدوث العجز. ومع ذلك: أ) بالنسبة  متتالیةشھًرا  12ال تقل عن  ةلمدّ 

الدائم والكامل للكالم، مع استبعاد كافة  الفقدشھًرا متتالیة على األقل ویجب أن تؤكد القرائن الطبیة  12التحدث مستمرة ودائمة لمدة 
شھًرا متتالیة من  12االستخدام مستمرة ودائمة لمدة ال تقل عن  فقدة؛ وب) للشلل غیر القابل للعالج، یجب أن یكون المسببات النفسی

 تاریخ حدوث الشلل.

الشخص المؤمن علیھ، العجز أو أي من الحاالت المرضیة الجسدیة األخرى غیر  المرض الموجود بالفعل في جسد في حالة تفاقم .4
 لدرجة تدھور المرض الموجود بعد وفًقا لمبلغ الرئیسي المؤمن علیھلویة فإنھ سیتم تحدید النسبة المئ لحادث، التعرض الطبیعیة بسبب

 من خالل الدلیل الطبي. الحادث . سیتم تحدید درجة المرض، العجز أو أي حالة جسدیة أو عقلیة غیر طبیعیة قبلالحادث

عجز أو أي مرض جسدي أو عقلي  عاني منھ الشخص المؤمن علیھ بالفعل،ی نظًرا لوجود مرض ما الحادث في حالة تفاقم عواقب .5
من عواقب وآثار لم تكن  الحادث وفًقا لما سیخلفھ الرئیسي المؤمن علیھ للمبلغ المئویةآخر غیر طبیعي، فسیكون تحدید النسبة 

، والذي كان الشخص المؤمن علیھسابق أصاب  لحادثموجودة من قبل. برغم ذلك، ال یسري ما سبق إذا كانت ھذه الظروف نتیجة 
 .البولیصةأو سیتم دفعھ بموجب  مبلغ التأمینسیتعین علیھ دفع 

الشركة ما كان سُیدفع  تسدد، بحدث مؤمن علیھنتیجة لسبب طبیعي قبل تقییم العجز النھائي المرتبط  الشخص المؤمن علیھإذا مات  .6
 .(ب)1"شروط خاصة"  3.1.2وفًقا للفقرة  جم الجزئي الدائمالعأو  العجز الكلي الدائمبشكل معقول لھذا 

 استثناء محدد 1.1.3
نشأ بشكل مباشر أو غیر مباشر عن أي نوع من  حادث مؤمن علیھعن أي  شخص مؤمن علیھفیما یخص أي  مبلغ تأمینيأي  بسدادالشركة  ال ُتلزم
جة أو العدوى البكتیریة. ال یسري ھذا االستثناء على العدوى المكتسبة طبًیا أو تسمم الدم، ویشمل اإلصابات المتقیحة، والتي قد تنشأ نتی المرضأنواع 

 قطع أو جرح عرضي.
 

 الحوادث واألمراض (بما في ذلك العنایة باألسنان) -النفقات الطبیة للحاالت الطارئة 1.2
 

للنفقات  في جدول البولبصة المنصوص علیھالمبلغ المؤمن علیھ ، عن تحملال ذلكزید یبشرط أال  المؤمن علیھ الشخص بالسداد إلى ستقوم الشركة
. سریان البولیصة في وقت بالشخص المؤمن علیھ الذي قد یلحق المرضأو  اإلصابةلعالج  الرحلة المشمولةالتي یتكبدھا خالل  الطبیة المشمولة

. یجب البولیصة بموجب ھذه للشخص المؤمن علیھ (ستة وعشرین) أسبوًعا من تاریخ انتھاء التغطیة 26النفقات في غضون یجب أن تتحمل جمیع 
مینًیا ھي تلك اقتصار التعویضات المستحقة لألسنان على عالج اإلصابات الملحقة باألسنان الطبیعیة السلیمة. نفقات عالج األسنان الطارئة والمغطاة تأ

 .اإلصابةیوًما من وقت وتاریخ  30المھا خالل التي تم است

لعالج  في جدول البولیصةوالمنصوص علیھ المبلغ المؤمن علیھ عن  تحملال ذلكزید یبشرط أال  الشخص المؤمن علیھإلى  بالسداد تقوم الشركة
ؤھل قانوًنا. متى كان عالج األسنان الستعادة وظیفة األسنان الطارئ الستعادة وظیفة األسنان أو تخفیف األلم والمقدم من جانب طبیب أسنان مسجل وم

مبلغ التأمین الخاص بالحادثة ، فإن ھذه النفقات تشكل جزًءا من رحلة مغطاة، أثناء قضاء اإلصابةأو  للمرضاألسنان أو تخفیف األلم الزًما كنتیجة 
 لایر سعودي. 375دره مع حد أقصى لكل سن ق جدول الفوائدعلى النحو المنصوص علیھ في  المؤمن علیھا

 
 قیود معینة 1.2.1

 .بلد إقامتھإلى  الشخص المؤمن علیھأو نفقات نشأت بعد أو عند عودة  خسارةولن یتم تقدیم الفوائد ألي 



 
 تعریفات محددة 1.2.2

لقاء الخدمات  الشخص المؤمن علیھمن قبل  الرحلة المغطاةالناشئة أثناء  الرسوم المعقولة والعرفیةتعني  النفقات الطبیة المغطاة
 المتابع. وھي تشمل: الطبیبوالتوریدات التي أوصى بھا 

 الطبیب؛ خدمات .أ 
 واستخدام غرفة العملیات؛ المستشفىالحجز في  .ب 
 التخدیر (ویشمل إعطاء المخدر)، وفحوصات األشعة السینیة أو العالجات والفحوص المخبریة؛ .ج 
 خدمة اإلسعاف؛ .د 
 التوریدات الطبیة؛و الخدمات العالجیةالعقاقیر، األدویة، و .ه 
 والمنصوص علیھ في للمبلغ المؤمن علیھ عالج األسنان الناتج عن أیة إصابات تلحق باألسنان الطبیعیة السلیمة والتي تخضع .و 

 .سند البولیصة

 استثناءات محددة 1.2.3
 لما یلي:  من المبلغ المؤمن علیھ أي جزء سداد مسؤولة عن تكون الشركة لن
 طبًیا؛ النفقات التي ال تتخذ طابًعا .1
 الظروف الطبیة الموجودة من قبل .2

 
 

 الرفات إعادة 1.3

عن الرسوم العرفیة المتكبدة  جدول البولیصة المنصوص علیھ في المبلغ المؤمن علیھ ، عنالتحمل لكذزید ی، بشرط أال إلى المستفید بالسداد ستقوم الشركة 
تشمل النفقات المغطاة بالتأمین على سبیل المثال ولیس الحصر  .الرحلة المشمولة وفاتھ خاللالشخص المؤمن إلیھ لبلدتھ التي اختارھا في حال  رفات إلعادة

 نفقات التحنیط والحرق والتوابیت والنقل.
 
 

 المستشفى في یومیة نقدیة إعانة/  المستشفى دخول 1.4

وكذلك  جدول البولیصة، المنصوص علیھ في المبلغ المؤمن علیھ ، عنالتحمل لكذزید ی، بشرط أال الشخص المؤمن علیھ تعویض بالسداد ستقوم الشركة
 بلد إقامة الشخص المؤمن علیھ یحدث خارج مرض أو إصابة بسبب المستشفى داخل امریضً  الشخص المؤمن علیھ یكون فیھ المنفعة الیومیة عن كل یوم

 .الطبیب المختص قبل من التوصیة بفترة الحجز في المستشفى یجب بولیصة التأمین. سریان تبدأ وقتو
 
 

 الرحلة إلغاء 1.5

بدل نفقات السفر واإلقامة والتي سبق وأن سددھا جدول البولیصة المذكور في مبلغ التأمین حتى  تحملمع مراعاة أیة ، المؤمن علیھ بتعویضالشركة تلتزم 
المؤمن علیھ استردادھا مثل التذاكر غیر القابلة لالسترداد، في حالة اضطرار للمؤمن علیھ بموجب العقد والتي ال یمكن  سدادھاأو وافق على المؤمن علیھ 

 ألي سبب من األسباب التالیة.الرحلة التي شملھا التأمین إللغاء 

 أو مرضھ أو إصابتھ. الشخص المؤمن علیھوفاة  .1
أو أحد األشخاص الذي سیقوم بالحجز  المقربین ، أحد شركاءه التجاریینأحد أقارب الشخص المؤمن علیھ في حالة وفاة، إصابة أو مرض .2

 البقاء معھ. الشخص المؤمن علیھ األصدقاء الذین یعیشون في الخارج مع من یقرر أو أحد األقارب للسفر معھ أو الشخص المؤمن علیھ مع
إما  یل)، ففي ھذه الحالةللتأج لخدمة ھیئة المحلفین (وفي حالة رفض طلب الشخص المؤمن علیھ الشخص المؤمن علیھ في حالة دعوة .3

 حجر صحي إلزامي.كشاھد (ولكن لیس كشاھد خبیر) أو یوضع علیھ یحضر للمحكمة 
حریق لدیھ، حدوث فیضان أو  منھ البقاء فترة بعد اندالع الشخص المؤمن علیھ لمنزل في حالة طلب الشرطة أو شركات التأمین المؤمنة .4

 لمغادرتھ إیاه. المقرر التاریخساعة قبل  48فترة ُتقدر ب  على منزلھ سطو
بلد في  طبیب متخصص ضمن األضرار التي قد تشكل خطرا حقیقیا على الحیاة وذلك من قبل األقاربأحد  مرضأو  إصابة تعتبر وفاة، .5

 .إقامة الشخص المؤمن علیھ



 
 استثناءات محددة 1.5.1

 لما یلي:  علیھمن المبلغ المؤمن  أي جزء سداد مسؤولة عن تكون الشركة لن
 في السفر؛ رغبة الشخص المؤمن علیھ عدم .1
 الشخص المؤمن علیھ بإلغاء قد علم لمتكفل السفر الخاص بھ، حالما عدم إبالغ الشخص المؤمن علیھ أیة تكالیف إضافیة ناتجة عن .2

 الرحلة المشمولة؛ 
الشخص  بسبب عذر طبي أو أي مرض مرتبط بأي حالة مرضیة والتي یعلمھا الرحلة التي تغطي تكالیفھا شركات التأمین إلغاء .3

، الشخص المؤمن علیھ. وھذا ینطبق على كتابة بولیصة التأمین ھذه أو یجب أن یكون على علم بھا قبل الشروع في المؤمن علیھ
تلك الرحلة التي تغطي  في ن علیھیعتمد علیھ الشخص المؤم معھ أو أي شخص الذي سیسافرأو الشخص  شریكھ التجاري، أقاربھ

 ؛تكالیفھا شركات التأمین
 الرحلة المشمولة من قبل شركة التأمین (ثمانیة وعشرین) أسبوعا في بدایة 28الحمل أو الوالدة حیث ستتجاوز فترة الحمل أكثر من  .4

 تذاكر السفر الخاصة بعد صدور تاریخ(أربعة وعشرین) أسبوعا في حالة الحمل المتكرر المعروف (إال إذا تم تأكید الحمل  25أو 
 .الضرورة الطبیة في حالة الرحلة المشمولة من قبل شركة التأمین بالشخص المؤمن علیھ أو تأكید الحجز) وتأكید إلغاء

 
 

 السفر رحلة قطع/ إیقاف 1,6

والمنصوص علیھ في جدول البولیصة عن أي نفقات  علیھ المبلغ المؤمن ، عنتحملال ازید ھذیالمؤمن علیھ، بشرط أال  الشخص إلى بالسداد الشركةستقوم 
ال یعیدھا الشخص المؤمن علیھ، وُیقصد بھا التذاكر غیر قابلة  بمقتضى العقد والتي دفعھا أو قد اتفق على دفعھا الشخص المؤمن علیھ للسفر واإلقامة التي
 كنتیجة للتالي. بلده والعودة إلى الرحلة المشمولة ھذه قطع على الشخص المؤمن علیھ لالسترداد، إذا تحتم

 ؛الشخص المؤمن علیھ وفاة .أ 
 أن من الناحیة الطبیة الشخص المؤمن علیھ، فیلزم حالة بأنھ نظرا لخطورة أوصى الطبیب ، فقدالشخص المؤمن علیھ مرض أو إصابة في حالة .ب 

 تحت الرعایة المباشرة وعنایة الشخص المؤمن علیھوضع  . البد منرحلتھ المشمولة من قبل شركة التأمین الشخص المؤمن علیھ یقطع
 ؛الطبیب

 أو أحد األقارب؛ وفاة .ج 
ھي من الوسائل التي تجبر الشخص على ، ، فإن شدة أو حدة حالتھم أو الظروف المحیطة بھذه الحالةألحد األقارب المرض أو اإلصابة في حالة .د 

 .الرحلة المشمولة بالتغطیة أن یقطع

بلد إقامة الشخص المؤمن مجدول للعودة إلى  ناقل عامیتم تمدید الفائدة لتغطي تكلفة أجرة السفر االقتصادیة (اتجاه واحد) األكثر مباشرة بواسطة 
 .جدول البولیصةالمنصوص علیھ في  مبلغ التأمینوحتى  علیھ

 استثناءات محددة 1.6.1
 لما یلي:  المؤمن علیھمن المبلغ  أي جزء سداد مسؤولة عن تكون الشركة لن
 .الرحلة المغطاةبإلغاء  الشخص المؤمن علیھبإخبار مقدم الرحالت بمجرد أن علم  الشخص المؤمن علیھأي تكالیف إضافیة نجمت عن عدم قیام  .1
یعلم بشأنھا قبل  أو كان ینبغي أن الشخص المؤمن علیھبسبب حالة طبیة أو أي مرض یرتبط بحالة طبیة علم بشأنھا  الرحلة المغطاةاختصار  .2

وأي  الشخص المؤمن علیھأو الشخص الذي یسافر معھ  زمیلھ في العمل، أو قریبھ، أو الشخص المؤمن علیھ. یسري ھذا على البولیصةبدایة 
 .الرحلة المغطاة في الشخص المؤمن علیھشخص كان یعتمد علیھ 

 .الرحلة المغطاةالختصار  الشخص المؤمن علیھإذا تم سدادھا بالفعل ویحتاج  للشخص المؤمن علیھتكلفة رحلة العودة األصلیة  .3
 .بلد إقامتھوال یعود إلى  الرحلة المغطاةاختصار  الشخص المؤمن علیھیتعین على  .4
) أسبوعا في حالة 24(أو أربعة وعشرین  الرحلة المشمولة أسبوعا) في بدایة 28الحمل أو الوالدة حیث ستزید فترة الحمل عن ثمانیة وعشرین ( .5

الشخص المؤمن علیھ أو صدور تاریخ الحجز) ویتم التأكید على  تذاكر سفر الحمل المتكرر المعروف (إال إذا تم تأكید الحمل بعد صدور تاریخ
 .من الناحیة الطبیة إذا لزم ذلك الرحلة المشمولة اختصار

 
 

 الرحلة تأجیل 1,7
 

عن الرسوم  سند البولیصة المنصوص علیھ في المبلغ اإلجمالي المؤمن علیھ صل إلىی، تحمل ا بأي، رھنً الشخص المؤمن علیھ تعویضب ستقوم الشركة
سند  المھلة المحددة المنصوص علیھا في فترة تتجاوز في تأخیر الرحلة المشمولة الخاصة بالشخص المؤمن علیھ في حالة بالنفقات اإلضافیة العرفیة الخاصة

 .جدول البولیصةفي  المبینةالمنافع  .حدوث عطل في المعدات و/أو سوء األحوال الجویة، إضراب عن العمل، اعتصام كنتیجة لحدوث البولیصة

 تعریفات محددة 1.7.1
 دون مقابل. أو أي طرف آخر الناقل المشترك النفقات اإلضافیة أي نفقات مخصصة للوجبات والسكن والتي البد من تكبدھا والتي ال یوفرھا تعني

 استثناءات محددة 1.7.2
 
 

إضراب عن العمل، سوء األحوال ، اعتصام عن أي تأخیر عارض بسبب المبلغ المؤمن علیھ جزء من سداد نفقات أي أي مسؤولیة عن الشركةلن تتحمل 
 .مشمولةللرحلة ال قبل حجزه الشخص المؤمن علیھ والتي كانت عامة ومعروفة لدى حدوث تعطل في المعدات / أوو الجویة

 



 
 
 

 المغادرة مواعید فوات 1.8
 

عن الرسوم العرفیة الخاصة سند البولیصة  المنصوص علیھ في مبلغ المؤمن علیھللصل ی، تحمل ا بأي، رھنً المؤمن علیھ للشخص بتعویض الشركةستقوم 
الوصول  استطاعتھ في حالة عدم الشخص المؤمن علیھ یتكبدھاوالتي  العامة المحلیة باإلقامة الالزمة، المكالمات الھاتفیة، الوجبات ووسائل المواصالت

خدمات وسائل المواصالت  تعطل إما في الخارج أو خالل رحلة العودة، وذلك بسبب رحلتھ المشمولةللنقطة المغادرة األصلیة في الوقت المحدد الموصي بھ 
 عطل ما. أو  ادثلح الشخص المؤمن علیھ العامة أو تعرض السیارة التي یسافر بھا

 قیود معینة 1.8.1
 شترط عند التغطیة المنصوص علیھا بموجب ھذا القسم أن:

 بوقت كاف للوصول إلى محطة المغادرة األساسیة في الزمن الموصي بھ أو قبلھ؛ للشخص المؤمن علیھ یجب السماح .1
 على تأكید لسبب التأخیر ولمدة بقائھ من قبل السلطات المختصة. حصول الشخص المؤمن علیھ یجب .2

 استثناءات محددة 1.8.2
 

 
 والذي علمھ إضراب عن العمل أو اعتصام عن الدعوى المرفوعة التي جاءت نتیجة جزء من المبلغ المؤمن علیھ أي سداد مسؤولیة الشركة لن تتحمل

 . لرحلتھ المشمولة قبل حجزه الشخص المؤمن علیھ
 

 
 

 الشخصیة الممتلكات/ األمتعة تلف أو فقدان 1.9

عن تكالیف استبدال أمتعتھ  سند البولیصة المنصوص علیھ في المبلغ المؤمن علیھ صل إلىی، تحمل ا بأي، رھنً الشخص المؤمن علیھ بتعویض ستقوم الشركة
 خالل ركالناقل المشت كان الشخص المؤمن علیھ أحد الركاب المسافرین بتذاكر یتكبدھا بینما الناقل المشترك ومحتویاتھا بسبب السرقة؛ أو التضلیل من قبل

 الرحلة المشمولة. 

بدالً عن أي تلف في األمتعة والمتعلقات جدول البولیصة المذكور في مبلغ التأمین حتى  تحملمع مراعاة أیة  المؤمن علیھ بتعویضأیًضا تلتزم الشركة 
الرحلة التي یشملھا خالل للمؤمن علیھ أو المصاحبة  مع مراعاة شمول األمتعة والمتعلقات الشخصیة للتي یمتلكھافترة التأمین الشخصیة بھذه األمتعة خالل 

 .التأمین

 قیود معینة 1.9.1
 ؛سند بولیصة التأمین المبین في المبلغ المؤمن علیھ واجب الدفع فیما یتعلق بأي مادة المبلغ المؤمن علیھ ال ینبغي تجاوز .أ 
 لسلطتھا التقدیریة وما قد تختاره، بتعدیل المواد الذي ال یزید عمرھا عن عام واحد؛ وفًقابالدفع أو  قد تقوم الشركة  .ب 

 
 لسلطتھا التقدیریة تعدیل مواد قدیمة یزید عمرھا عن عام أو القیام بسداد البدل المقرر عن التلف واالستھالك؛ وفًقا قد تختار الشركة  .ج 
 البد أن ُیحدث ما یلي: رأو الضر الفقدان .د 

تكتبھ إدارة  الواقعةیتوجب الحصول على إثبات على ھذهالطائرة وفي حالة تلف األمتعة والمتعلقات الشخصیة داخل الفندق/أو  .1
 الشركة على أن یسلم ھذا اإلثبات إلى شركة الطیران الفندق أوإدارة 

لشرطة التي تخضع لوالیة قضائیة محل بالتوجھ ل الواقعةنتیجة لسرقة األمتعة أو المتعلقات الشخصیة شریطة اإلبالغ عن تلك  .2
) ساعة من وقت وقوع الحادث. یجب أن یرفق مع كل شكوى 24على أال یفوت على وقت اإلبالغ أكثر من ( السرقةمسرح 

 تقریر/وثیقة مكتوبة على ید قسم الشرطة المتوجھ إلیھ؛
 والمتعلقات الشخصیة دون حراسة.اتخاذ كل اإلجراءات الممكنة التي تضمن عدم ترك األمتعة المؤمن علیھ  على .ه 
الخسارة أو سوف تتجاوز الفوائد لألمتعة والمتعلقات الشخصیة عن جمیع التأمینات األخرى الساریة والتي تم تحصیلھا. إذا ثبت وقت  .و 

ومبلغ التأمین  مبلغ التأمین المحددفقط الفرق بین تتحمل الشركة  أن ھناك تأمین آخر صالح ویمكن تحصیلھ بسبب ھذه الواقعة،التلف 
 ساریة. زیاداتمع مراعاة أیة اآلخر 

أو الطرف شركات النقل المشتركة تم سداده أو مستحق من قبل مبلغ تأمین أي  عنتزید بدالت فاقد األمتعة والمتعلقات الشخصیة  .ز 
 .التلفالثالث المسؤول عن 

المحلیة أو أیة أشكال أخرى للتوثیق وینبغي الحصول ، سرقة أو ضرر من قبل الشرطة أو تقریر السلطة خسارة البد من توثیق أي .ح 
 .الشخص المؤمن علیھ علیھا من

 أن تختار بین:، على الشركة لزوج أو مجموعة فقدفي حال  .ط 
 وأ ؛فقدانھلى استرجاع القیمة الخاصة بالزوج أو الطقم قبل إ اصالح أو استبدال اى جزء، .1
 .فقدهوھو الفرق بین القیمة النقدیة لما فقد قبل وبعد  بدل فاقد .2

على سبیل المثال ال الحصر: المجوھرات والساعات والمقتنیات جدول البولیصة الموجود في الحد األقصى لكل مفقود یرد بالجزء  .ي 
 اء كامیرات التصویر أو الفیدیو.الفضیة أو الذھبیة أو البالتینیة أو المصنوعة من الفرو سواء كلًیا أو جزئًیا أو الكامیرات سو

 
 
 



 
 استثناءات محددة 1.9.2

 لما یلي:  من المبلغ المؤمن علیھ أي جزء سداد مسؤولة عن تكون الشركة لن
الفئات التالیة من األمالك: الحیوانات والطیور واألسماك والسیارات (وتشمل اإلكسسوارات) والدراجات الناریة والمراكب والمحركات  .1

وزالجات الثلوج والممتلكات المنزلیة واألنتیكات وأجھزة الكمبیوتر (وتشمل البرمجیات واإلكسسوارات) والعدسات وأي وسائل نقل، 
الالصقة أو القرنیة، األسنان أو األطراف الصناعیة، أجھزة المساعدة على السمع، األدوات الموسیقیة، المواد القابلة للفساد، المواد 

 المالیة، التذاكر أو المستندات؛ االستھالكیة، األموال، األوراق
 أو التلف الناشئ عن البلى واالستھالك أو التدھور التدریجي أو العتة أو اآلفات والحشرات أو الشوائب والعیوب الكامنة؛ الفقد .2
 التلفیات الناشئة عن أي عملیات إصالح أو تنظیف أو تبدیل أي ملكیات؛ .3
 أو تلف األجھزة أو المعدات المستأجرة أو المؤجرة؛ فقد .4
أو تلف األمالك الناشئ بشكل مباشر أو غیر مباشر من حوادث العصیان المسلح أو الثورة أو الحرب المدنیة أو االستیالء على  فقد .5

حداث، والمصادرة أو التدمیر بموجب السلطة أو األعمال التي تقوم بھا السلطات الحكومیة في منع أو مكافحة أو الدفاع عن مثل ھذه األ
لوائح الحجز أو الجمارك، والمصادرة بأمر أي حكومة أو السلطة العامة أو خطر التھریب أو النقل غیر القانوني للتجارة، والتلوث 

 اإلشعاعي؛
 أو تلف أجھزة الكمبیوتر المحمولة التي یمكن استردادھا بموجب تأمین آخر أو من مصدر آخر؛ فقد .6
عن  الشخص المؤمن علیھلألمتعة المتروكة بدون عنایة في أي سیارة أو مكان عام أو كنتیجة لتخلف  لشخص المؤمن علیھا فقد .7

 العنایة واتخاذ االحتیاطات الضروریة لحمایة وتأمین ھذه الممتلكات؛
 المشحونة بشكل منفصل؛ لألمتعة والھدایا أو األشیاء المرسلة مقدًما أو المرسلة بالبرید أو الشخص المؤمن علیھ فقد .8
 البضائع أو العینات التجاریة؛ فقد .9

 البیانات المسجلة على األشرطة أو البطاقات أو األقراص أو غیر ذلك؛ فقد .10
 التلفیات أو العیوب الكامنة؛ .11
 التھریب أو التجارة غیر المشروعة؛ .12
 حاالت االختفاء الغامضة؛ .13
 الموسیقیة والرادیو وغیرھا من األمالك المشابھة.كسر أو قصف األشیاء الھشة والكامیرات واألدوات  .14

 
  

 تأخر استالم األمتعة من ناقل عام 1,10
 
 

جدول وثیقة التأمین إلى المؤمن لھ، إذا تأخر استالم أمتعة  في المنصوص علیھالمبلغ المؤمن علیھ صل إلى ی، تحملرھًنا بأي ستدفع الشركة مبلغ التأمین، 
ساعات أو وجھت إلى مكان آخر عن طریق الخطأ من الناقل العام من وقت الوصول إلى جھة المقصد المذكور في تذكرتك، بخالف  4المؤمن لھ لما یزید عن 

 نیة لألمتعة المتأخر استالمھا في مدینة المؤمن لھ التي یقیم بھا إقامة دائمة.مكان وصولك النھائي، حتى وقت وصولھا، كما ال تتوافر التغطیة التأمی
 

الذي یتعین علیھ المصادقة یتعین علیك أن تكون راكًبا صدر لھ تذكرة سفر من ناقل عام. باإلضافة إلى ذلك، یتعین التحقق من كافة المطالبات بمعرفة الناقل العام 
 ن آخر عن طریق الخطأ.على التأخیر أو التوجیھ إلى مكا

 
 :التعریفات-2

 ُیقصد بھا جزء من األمتعة التي جرى معاینتھا وأصبحت في عھدة ناقل عام التي ُیصدر عنھا إیصال مطالبة. –األمتعة التي جرى معاینتھا 
 

 :قید
فیتعین حینئذ صرف أي مبلغ تطالب بھ لك بموجب قسم وثیقة التأمین إذا تقرر بعد إجراء المزید من التحقیقات فقدان أمتعتك التي جرى معاینتھا بمعرفة ناقل عام، 

 الخاص بتأخر استالم األمتعة وسیجري استقطاعھ من أي مدفوعات مستحقة لك بموجب قسم وثیقة التأمین الخاص بفقدان األمتعة.
 
 

 استثناءات موحدة 2.0
 

 تنشأ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من:، ضرر أو أي مسؤولیة قانونیة خسارة أي تغطي بولیصة التأمین لن
 الظروف الموجودة من قبل؛ .1

 اإلصابات التي أحدثھا الشخص في نفسھ بشكل معتمد، االنتحار وغیرھا من المحاوالت سواء في حالة عقلیة سلیمة أو ال؛ .2

لسلطة العسكریة؛ استخدام أو إطالق أو تسرب مواد الحرب والحرب األھلیة والغزو والثورات واستخدام القوة العسكریة أو االستیالء على الحكم أو ا .3
یائیة سامة؛ نوویة یترتب علیھا بشكل مباشر أو غیر مباشر تفاعل أو إشعاع نووي أو تلوث إشعاعي؛ تبدد مواد مسببة لألمراض أو مواد بیولوجیة أو كیم

 إطالق مسببة لألمراض أو مواد بیولوجیة أو كیمیائیة سامة؛

في القوات المسلحة ألي بلد أو السلطات الدولیة، سواء في أوقات الحرب أو السالم، وفي ھذه الحالة، تقوم  الشخص المؤمن علیھا أي فترة یخدم خاللھ .4
 بالتناسب عن أي فترة خدمة مماثلة؛ القسطبإعادة  حامل البولیصة، وبعد استالم إخطار تحریري من الشركة

 ؛طبیبللتسمم أو تعرضھ لتأثیر أي مخدر أو عقار ما لم یتم تعاطیھ بناء على مشورة  المؤمن علیھالشخص الذاتي أو الملتقط نتیجة لتعرض  الفقد .5

تكلیف أحد األشخاص أو المشاركة في أحد األفعال غیر القانونیة أو أي انتھاك أو  الشخص المؤمن علیھكان أحد األسباب المؤدیة لھ ھو محاولة  فقدأي  .6
 ؛الشخص المؤمن علیھمة القبض علیھ من جانب محاولة النتھاك القانون أو مقاو



 
حاصل بسبب الطیران في أي طائرة أو جھاز للمالحة الجویة باستثناء كمسافر؛ وتشمل االستثناءات على سبیل المثال ولیس الحصر السفر  فقطأي  .7

 كطیار أو مشغل أو فرد في طاقم الطائرة؛
 ؛الجغرافیةالمنطقة السفر داخل أو إلى أو عبر أي دولة لیست في  .8

 عدم الحصول على التأشیرة المطلوبة؛ .9

 أیة تكالیف نشأت بسبب التذبذب في أسعار الصرف؛ .10

 نشأت عند الدفع باستخدام أنظمة المكافآت؛خسارةأي  .11

 ؛بلد إقامة الشخص المؤمن علیھأیة مصاریف نشأت في  .12

 اإلصابات البكتیریة باستثناء اإلصابات المتقیحة التي سببھا جروح عرضیة؛ .13

 الفتاق؛ .14

، أو (ب) لحامل البولیصةأو أي جھة تابعة أو منتسبة  حامل البولیصةالطیران على طائرة مملوكة أو مؤجرة أو تم تشغیلھا بواسطة أو لصالح (أ)  .15
 ؛أقاربھأو أي من  شخص مؤمن علیھ

بالركوب كمسافر (ولكن لیس كطیار أو المؤمن علیھالشخص الحاصلة خالل ھذه الرحلة أثناء قیام  اإلصابةتقتصر التغطیة المرتبطة بالطیران على  .16
 مشغل أو فرًدا في الطاقم) في أو على أو إحدى شركات الطیران المخططة.

ة األكروباتیة القیادة أو الركوب كمسافر في أو على أي مركبة تشارك في سباق أو اختبار للسرعة أو اختبار للتحمل أو (ب) أي مركبة ُتستخدم في القیاد .17
 ھلوانیة؛أو الب

، في وقت المطالبة التأمینیة، قد تم تشخیصھ الشخص المؤمن علیھأي مطالبة سببھا عدوى انتھازیة أو ورم خبیث، أو أي حالة مرضیة، إذا كان  .18
 المناعة)؛ ) أو أثببت اختبارات الدم إصابتھ بفیروس نقصARCباإلصابة باإلیدز (عرض نقص المناعة المكتسب) أو المتالزمة المرتبطة باإلیدز (

أو التزلج سواء في الداخل أو في  أنشطة خطرة، أو الریاضیات االحترافیةبالمشاركة في أي من  الشخص المؤمن علیھحدثت أثناء قیام  خسارةأي  .19
 الھواء الطلق؛

ت األكل واالضطرابات الذھانیة، االضطرابات الذھنیة أو العصبیة أو العاطفیة التي تشمل على سبیل المثال ولیس الحصر اضطرابات القلق واضطرابا .20
ة واالضطرابات العاطفیة واضطرابات الشخصیة واضطرابات تعاطي المواد واالضطرابات جسدیة الشكل واالضطرابات الفصامیة واالضطرابات النفسی

 الجنسیة واضطرابات التأقلم واالضطرابات العضویة النفسیة واضطرابات التخلف العقلي والتوحد؛
الذي یسافر بشكل یخالف المشورة الطبیة أو یسعى لالھتمام أو المشورة الطبیة أو بمرض نھائي میئوس من شفائھ وتم تشخیصھ  علیھ الشخص المؤمن .21

 أو عندما لم یكن الئًقا للقیام بھ؛ الرحلة المغطاةبھ قبل 

أن یكون مرتبًطا  الشركةمعین من  طبیبقلبي أو وعائي أو قلبي وعائي أو وعائي دماغي أو حالة أو داء ثانوي أو مضاعفات یمكن في رأي  مرضأي  .22
 بھ.

غط الدم قد تلقى نصیحة أو عالًجا طبًیا (وتشمل األدویة) الرتفاع ض الشخص المؤمن علیھأي حالة طبیة ترتبط أو تنشأ من ارتفاع ضغط الدم، إذا كان  .23
 ؛الرحلة المغطاةفي خالل سنتین قبل بدء 

، والتي لم یتم التوصیة بھا أو الموافقة علیھا أو اعتمادھا باعتبارھا المستشفىالخدمات أو التوریدات أو العالجات، وتشمل أي فترة من الحجز في  .24
 ؛طبیببواسطة  ضروریة طبًیا

ة الفحوصات البدنیة الروتینیة وغیرھا من الفحوصات والتي ال توجد فیھا مؤشرات موضوعیة أو ضعف للصحة الطبیعیة أو فحوصات معملیة تشخیصی .25
 ؛طبیبأو فحوصات باألشعة السینیة باستثناء في سیاق عجز أكده استدعاء مسبق أو حضور 

 ؛ادثلحالجراحة االنتقائیة أو التجمیلیة باستثناء كنتیجة  .26

 قید التنفیذ؛ سریان بولیصة التأمین خالل للتعرض لحادث باألسنان الطبیعیة السلیمة نتیجة مرض أو إلصابة العنایة باألسنان، فیما عدا ما كان نتیجة .27

 الحاالت الناجمة عن أو الناتجة من؛التشوھات الخلقیة و .28

 و مشاكل متعلقة بأظافر القدم؛االلتواءات أ مسمار القدم، الملتویة اوالمسطحة؛ جل الضعیفة،تشتمل النفقات المتكبدة األ .29

 تشخیص وعالج حب الشباب؛ .30

 اعوجاج الحاجز، بما في ذلك استئصال جزئي تحت المخاطي أو تصحیح جراحي لما سبق؛ .31

 زراعات األعضاء التي یعتبرھا األخصائیون الطبیون األكفاء تجریبیة؛ .32

 ت التحصین؛المتضمنة لالمتحانات وعملیا األطفالرعایة  .33

 حیث تتوافر الخدمات الممولة من القطاع العام أو الرعایة المطلوبة. بلد اإلقامة أو الرعایة الطبیة داخل الخاصة المستشفى .34

 حكومي أو خدمة ال تفرض علیھا رسوم في العادة؛ مستشفىالعالج المقدم في  .35

 أو اإلصابةج أو التركیب، ما لم تتسبب في النظارات الطبیة، والعدسات الالصقة، وسماعات األذن، والكشف للعال .36
 في ضعف في الرؤیة أو السمع؛ المرض 



 
لمرتبطة الحمل والوالدة الناجمة منھ، اإلجھاض أو مرض األعضاء اإلنجابیة األنثویة وكافة ما یرتبط بھا من حاالت، وتشمل الخدمات والتوریدات ا .37

 ة بالعجز عن الحمل، وتحدید النسل ویشمل اإلجراءات واألجھزة الجراحیة؛بتشخیص أو عالج الخصوبة أو المشكالت األخرى المرتبط

أو حالة ذات صلة وتشمل مشتقاتھا أو مرضوأي  HIVاألمراض المنقولة جنسًیا والحاالت المعروفة باسم اإلیدز أو فیروس نقص المناعة البشریة  .38
 تنویعاتھا بغض النظر عن طریقة اكتسابھا أو حدوثھا؛

 أو إلى أو عبر أفغانستان أو كوبا أو جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أو العراق.السفر داخل  .39
 

 .ویة أو الكیمیائیة أو البیولوجیةأي إرھابي أو عضو في منظمة إرھابیة، أو تجارة المخدرات غیر المشروعة، ومزودي األسلحة النو
 
 
 
 

 الشكاوى رفع 2.1
 

 )على اساس اإلستردادإخطار بطلب خدمة/رفع شكوى (بخالف شكاوى الطواريء الطبیة التي تعوضھا الشركة 
 

) یوًما من تاریخ الحادث. وقد ترفض الشكوى حال التأخر عن 30یجب تقدیم إخطار مكتوب بالخدمة المطلوبة/ الشكوى المرفوعة في موعد أقصاه ثالثین (
 ) یوًما من تاریخ الحادث. وینبغي إرسال اإلشعار إلى:30دناه عن ثالثین (رفعھا لقسم الشكاوى الوارد أ

 
 https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCard إلرسال مطالبة:

 
 مدیر المطالبات التأمینیة

 الدولیة والبنك العربي الوطني للتأمین التعاونيشركة متالیف والمجموعة األمریكیة 
 حي العلیا -طریق الملك فھد  -برج اإلبداع 

 11554، الریاض 56437صندوق برید: 
 المملكة العربیة السعودیة

 5109300 (11) 966+ھاتف: 
 5109396 (11) 966+فاكس: 

 @metlifeaiganb.commastercard.servicesالبرید اإللكتروني: 
 

مساًء (التوقیت القیاسي العربي)، من األحد إلى الخمیس  5:00صباًحا وحتى  9:00مواعید العمل بالمكتب: من 
 اللغات المدعومة: اإلنجلیزیة/ العربیة

 
 یجب اتباع اإلجراءات التالیة:

أو المستفید أو الشخص الذي ینوب قانوًنا عن أي منكما، بإخطارنا عند الحاجة في فترة اإلخطار بالمطالبة، وإال  یجب أن تقوم (أنت حامل البطاقة) )1
 وبعد استالم إخطار المطالبة، ستقوم شركة التأمین بتزوید صاحب المطالبة بنماذج المطالبة الالزمة إلى جانب التعلیمات؛ -سیتم رفض المطالبة 

 المطالبة بالكامل؛استكمل نموذج/نماذج  )2
 لخ) على النحو المفصل في ھذا القسم في موعد غایتھ فترة التقدیم.المطلوبة (إثبات الخسارة/الفقد إ قدم كافة المعلومات )3

یتم معالجة  وتقع علیك مسؤولیة توفیر ھذه المعلومات وإال فلن الرجاء مالحظة أنھ قد ُتطلب معلومات إضافیة في بعض األوقات من اجل معالجة مطالبتك.
 المطالبة.

 
 رجاء االتصال باألرقام المدرجة أعالهالللمساعدة في تعبئة المطالبة، 

 
 

 اإلخطارات بالمطالبات العامة
أن یستجیب للفحص الطبي على نفقة الشركة فیما یتصل بأي مطالبة وبالقدر والتكراریة التي تستلزمھا  الشخص المؤمن علیھینبغي على 

 یتولد نتیجة لھذا الفحص یكون ملًكا للشركة ویمكن اعتباره من المعلومات السریة الخاصة بالشركة.الشركة. أي تقریر 
یتم السعي للعالج الطبي واتباعھ فوًرا عند حدوث إصابة أو مرض، وال تتحمل الشركة المسؤولیة عن ھذا الجزء من أي مطالبة والذي  -

یر المعقول أو المتعمد أو تخلف أي شخص مؤمن علیھ عن السعي والبقاء تحت رعایة ینشأ في رأي أحد الممارسین الطبیین من اإلھمال غ
 أحد الممارسین الطبیین المؤھلین.

 أي مطالبات تنشأ من حوادث جنائیة یتعین أن یقدم معھا ما یثبتھا في صورة محضر شرطة معتمد. -
إلى أقصى حد ممكن لكل أمر یتعلق بواجباتھ قبل مطالبة الشركة  یشترط مراعاة المؤمن علیھ الالزمة وااللتزام بما تنص علیھ البولیصة -

 بتحمل أیة مبالغ تنص علیھا ھذه البولیصة.
بحق للشركة اإلطالع على أي سجالت طبیة حالیة أو سابقة للشخص المؤمن علیھ من أجل االنتھاء و/أو المضي في تقییم المطالبة و/أو  -

ذه الفقرة، ُیعتبر الشخص المؤمن علیھ قد أعطى الشركة موافقة تحریریة على اإلطالع على السجالت تقدیم المساعدة الطبیة. استناًدا إلى ھ
 الطبیة الحالیة أو السابقة للشخص المؤمن علیھ.

https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCard
https://mastercard.metlifeaiganb.com/MasterCard
mailto:mastercard.services@anbinsurance.com.sa


 
 المبالغ مستحقة الدفع على ضوء ھذه البولیصة ال تحمل أي فوائد. -

 
 حوادث السفر وشكاوى رحالت المؤمن علیھ:

 
  رحالت دولیة / رحالت –رحالت دولیة / رحالت طیران داخلیة / رحالت مؤمن علیھا – عام ناقل

 داخلیة مؤمن علیھا 
 

 ) یوًما من تاریخ الخسارة.90فترة اإلخطار بالمطالبة: خالل تسعین (
 الخسارة):یوًما من تاریخ اإلخطار بالمطالبة. المعلومات المطلوبة (إثبات  90فترة التقدیم: ال تزید على 

 و/أو تقریر الطبیب المعالج أو تقریر تشریح الجثة؛ نموذج ووثائق المطالبة المكتملة وتشمل شھادة الوفاة .أ 
 العام؛ إثبات المعاملة ویؤكد أنھ تم تحمیل رسوم المسافر الكاملة للرحلة المغطاة على البطاقة المؤھلة، ویشمل نسخ من تذاكر وإیصاالت الناقل .ب 
 لبطاقة ویوضح أن الحساب مفتوح وفي مركز مالي جید في وقت تعبئة طلب الخدمة.كشف حساب حامل ا .ج 

 
 

 
 شكاوى بسبب مزایا الرحالت العالجیة:

  نفقات العالج (إصابة أو مرض) / اإلخالء الطبي الطارئ وإعادة الرفات/ 
 الیومیة عند الحجز بالمستشفى المزایا النقدیة

 
 ) یوًما من تاریخ الخسارة.90تسعین (فترة اإلخطار بالمطالبة: خالل 

 یوًما من تاریخ اإلخطار بالمطالبة. المعلومات المطلوبة (إثبات الخسارة): 90فترة التقدیم: ال تزید على 
الوثائق التي تفصل طبیعة اإلصابة أو المرض مع تفصیل بالنفقات، وتشمل النسخ المعتمدة من: تقاریر األدلة الطبیة، وتقاریر الطبیب  .أ 

 المعالج، واإلیصاالت الطبیة وما یتصل بھا من وثائق؛
 العام؛ إثبات المعاملة ویؤكد أنھ تم تحمیل رسوم المسافر الكاملة للرحلة المغطاة على البطاقة المؤھلة، ویشمل نسخ من تذاكر وإیصاالت الناقل .ب 
 بطاقة دخول المستشفى/الخروج من المستشفى (لمزایا التعویض النقدي للمستشفى. .ج 
 .سخة عن جواز السفر مع اختام الدخول والخروجن .د 

  الرحلة:  متاعبشروط تقدیم شكاوى التعویض عن 
 إلغاء الرحلة/قطع الرحلة/تأخیر الرحلة/انقطاع االتصال

 
 ) یوًما من تاریخ الخسارة.90فترة اإلخطار بالمطالبة: خالل تسعین (

 بالمطالبة. المعلومات المطلوبة (إثبات الخسارة): یوًما من تاریخ اإلخطار 90فترة التقدیم: ال تزید على 
األدلة  الوثائق والمستندات المفصلة لسبب اإللغاء أو التأخیر، وتشمل األدلة حول طبیعة اإلصابة أو المرض الخطیر كالنسخ المعتمدة من: تقاریر .أ 

 الطبیة، وتقاریر الطبیب المعالج، واإلیصاالت الطبیة وما یتصل بھا من وثائق؛
 العام؛ إثبات المعاملة ویؤكد أنھ تم تحمیل رسوم المسافر الكاملة للرحلة المغطاة على البطاقة المؤھلة، ویشمل نسخ من تذاكر وإیصاالت الناقل .ب 
 كشف حساب حامل البطاقة ویوضح أن الحساب مفتوح وفي مركز مالي جید في وقت تعبئة طلب الخدمة. .ج 
 عدم استرداد المبالغ المتكبدة بسبب اإللغاء او القطع. إیصاالت المبالغ المستردة/ تأكید على  .د 

 
 االتصال انقطاع تأخیر الرحلة / 

 أ) صورة من التذكرة وبطاقة ركوب الطائرة؛
 ب) خطاب من سلطات الطیران یقر بالتأخیر / االتصال المفقود؛

التي یغطیھا التأمین للبطاقة المستحقة لذلك، بما في ذلك نسخ من ج) تؤكد عملیة التحقق من المعاملة على سداد أجرة المسافر الكاملة عن الرحلة 
 تذكرة/ تذاكر الناقل العام وإیصاالتھ؛

 مطالبات حمایة األمتعة:
 األمتعة المفقودة/تأخیر األمتعة

 
 ) يوما من تار�خ الفقدان.90مدة اإلخطار باملطالبة: �سعون (

 تار�خ اإلخطار باملطالبة. ) يوما من90مدة التقديم: �� موعد أقصاه �سعون (

 املعلومات املطلو�ة (دليل إثبات الفقدان):

 عـن تقر�ـر التعـو�ض عـن املمتل�ـات 
ً

يتعـ�ن أن يتضـمن النمـوذج رقـم الرحلـة  –أ) صور من اإلخطار واإلبالغ املقـدم إ�ـ� الناقـل العـام وجميـع املراسـالت ذات الصـلة فضـال

 أو رقم السفينة أو بوليصة ال�حن ورقم فحص األمتعة؛

وثــائق واملراسـالت ألخــرى ب) تفاصـيل املبلـغ املــدفوع (أو مسـتحق الـدفع) مــن الناقـل العـام املســؤول عـن الفقـدان و�يــان املحتو�ـات وت�ـاليف تحديــد املحتو�ـات وجميـع ال

 املالئمة؛

 ع�� النحو املعلن عنھ إ�� شر�ات الط��ان؛ –ن عن املواد املفقودة ج) قائمة اإلعال 

 د) تأكيد من شر�ات الط��ان عن فقدان األمتعة وعدم إم�انية تحديد م�ا��ا.
 



 
 

 القانون والتشریعات      
 الحصري دوًنا عن محاكم أي دولة أخرى.تخضع ھذه البولیصة لقوانین وتشریعات المملكة العربیة السعودیة ومحاكمھا، ویكون لمحاكمھا االختصاص 

 
 

 مدیر المطالبات التأمینیة
 شركة متالیف والمجموعة األمریكیة الدولیة والبنك العربي الوطني للتأمین التعاوني

 حي العلیا -طریق الملك فھد  -برج اإلبداع 
 11554، الریاض 56437صندوق برید: 

 المملكة العربیة السعودیة
 5109300 (11) 966+ھاتف: 
 5109396 (11) 966+فاكس: 

 @metlifeaiganb.commastercard.servicesالبرید اإللكتروني: 
 

مساًء (التوقیت القیاسي العربي)، من األحد إلى الخمیس  5:00صباًحا وحتى  9:00مواعید العمل بالمكتب: من 
 اللغات المدعومة: اإلنجلیزیة/ العربیة

 

 الشكاوى
 

 إذا كانت لدیك أي شكوى بشأن البولیصة، الرجاء االتصال:
 

 مجموعة خدمة العمالء
 شركة متالیف والمجموعة األمریكیة الدولیة والبنك العربي الوطني للتأمین التعاوني

 حي العلیا -طریق الملك فھد  -برج اإلبداع 
 11554، الریاض 56437صندوق برید: 

 المملكة العربیة السعودیة
 5109300 (11) 966+ھاتف: 
 5109396 (11) 966+فاكس: 

 @metlifeaiganb.commastercard.servicesالبرید اإللكتروني: 
 

 الشكاوى الداخلیة بواسطة مدیر العنایة بالعمالء عند الطلب. سیتم تزویدك بمعلومات حول إجراءات مناولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممثل المعتمد وبالنیابة عن
 شركة متالیف والمجموعة األمریكیة الدولیة والبنك العربي الوطني للتأمین التعاوني

 بتاریخ:

mailto:mastercard.services@anbinsurance.com.sa
mailto:mastercard.services@anbinsurance.com.sa
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