برنامج أكسا لتأمين السفر لعمالء عمانتل
رقم جدول الوثيقة:
تاريخ( :يوم/شهر/العام)

جدول وثيقة التأمين
نؤكد أن األشخاص التالية أسماؤهم مشمولة في الوثيقة الرئيسية رقم ...............

تاريخ الميالد
(يوم/شهر/العام)

األسم بالكامل

الجنس
(أنثى  /ذكر)

الجنسية

عنوان حامل الوثيقة:
البالد التي سيتم زيارتها:
فترة التغطية
الحدود الجغرافية

 :من  ..../..../...ينتهي في تاريخ حتى أخر قسط يومي مدفوع (وفقا ألحكام وشروط الوثيقة)
في كل األحوال الحد األقصى لمدة التغطية  45يوما من تاريخ بداية الرحلة
 :على مستوى العالم

جدول المنافع لزبائن عمانتل

يرجى الرجوع الى األقسام ذات صلة (أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح  ،ط ) في كتيب الوثيقة لألحكام والشروط ولتوضيح المنافع ولكن محصور لحد أقصى كالمذكور أدناه .تم
وضع البرنامج أدناه لتغطية األقسام ،المنافع والمبالغ الموجودة فقط.
األقسام

جدول المنافع
مصاريف العالج في الحاالت الطارئة

أ
ب
ج

الحد األقصى من
المبلغ المؤمن عليه
بالدوالر

من جراء حادث خالل فترة
الرحلة  -الحد األقصى لكل

نقل الحاالت الطارئة للعالج
تغطية مصاريف إعادة الرفات

د

إلغاء أو إختصار الرحلة

هـ

تأخر المغادرة (بعد  12ساعة)

و

تأخر ااألمتعة

الرحلة  -الحد األقصى لكل

الحد األقصى لكل مؤمن له لكل رحلة واحدة

$5,000

المجموع لكل شخص مؤمن عليه لكل مرحلة زمنية

$50
 12ساعة
$300
$50
 12ساعة
$300
$250
$1,500

عدد الساعات في المرحلة الزمنية الواحدة

عدد الساعات في المرحلة الزمنية الواحدة
الحد األقصى لكل قطعة واحدة
الحد األقصى لكل مؤمن له لكل رحلة واحدة
تعويض عن تكلفة استخراج بدل فاقد
لكل مؤمن له للرحلة الواحدة

ح

ط

الحوادث الشخصية

$50,000

مؤمن له (البالغ والطفل) لكل رحلة واحدة

الحد األقصى لكل مؤمن له لكل رحلة واحدة

فقدان جواز السفر

$30

من جراء مرض خالل فترة

المجموع لكل شخص مؤمن عليه لكل مرحلة زمنية

ز

$50,000

مؤمن له (البالغ والطفل) لكل رحلة واحدة

الحد األقصى لكل مؤمن له لكل رحلة واحدة

األمتعة واألموال الشخصية

المساهمة

$1,000

ال يطبق
 12ساعة

 12ساعة

$30

$30

للمصاريف األخرى (النفقات اإلضافية للسفر والسكن
التي يتعين عليك دفعها للحصول على جواز سفرك)

$1,000

$30

الحد األقصى لكل مؤمن له لكل رحلة واحدة
الوفاة و العجز الكلي المستديم جراء حادث للبالغ
الوفاة جراء حادث لألطفال

$10,000

ال يطبق

Duly Constituted
)Attorney(s
$5,000

المطالبات
خالل فترة زمنية معقولة حين وقوع أي حدث يرتب عليه ما يؤدي إلى المطالبة:
أ) مطالبة الحاالت الطبية الطارئة
يتعين عليك أو على أي شخص مخول بالتصرف نيابة عنك اإلتصال بأقرب بمركز اإلتصال بشركة أكسا وذلك للحصول على موافقة مسبقة منا والتوجيهات بشان
اإلجراء الواجب إتباعه.
لإلتصال أكسا الخليج للحاالت الطبية الطارئة
مفتوح على مدار  24ساعة
+971 4 429 4000
خالل ساعات العمل اإلعتيادية
سلطنة عمان800 70292 :
اإلمارات800 292 :
البحرين8000 1060 :
قطر800 2924 :
السعودية+966 11 4780282 :
أو البريد اإللكترونيmedex.travel@axa-gulf.com :
يتم الحصول على المنفعة فقط بعد الموافقة المسبقة من أكسا الخليج
إنه في الحاالت الطارئة ،أو ألي سبب وجيه لم يتم اإلتصال بأكسا الخليج للحصول على موافقة مسبقة ،فإن المطالبة بالتعويض تظل خاضعة لشروط وأحكام
الوثيقة .وفي مثل هذه الحاالت ،يجب أن تكون مصاريف العالج معقولة وحسب المألوف ،وكل المستندات (التقرير الطبي،والفواتير ،الوصفات الطبية ،الخ) يجب
أن تحال إلى أكسا الخليج للموافقة عليها وقبولها.
في حاالت المرض أو اإلصابات الجسدية التي تتطلب العالج في المستشفى ،يتعين عليك أو على أي شخص مخول بالتصرف نيابة عنك
اإلصتصالإععما شرةة أةاا الخلي لمال  48ساعة من وقت الحدث.
وسوف لن تؤخذ أي مطالبة بعين االعتبار ما لم يتم االتصال بأكسا الخليج في غضون  30يوما من تاريخ وقوع الحادثة أو المرض.
ب) لمطالبة المتعلقة بقسم متاعب السفر ،يرجى اإلتصال أكسا الخليج في
خالل ساعات العمل اإلعتيادية
سلطنة عمان800 70292 :
اإلمارات800 292 :
البحرين8000 1060 :
قطر800 2924 :
السعودية+966 11 4780282 :
أو البريد اإللكترونيtravel.claims@axa-gulf.com:
وسوف لن تؤخذ أي مطالبة بعين االعتبار ما لم يتم االتصال بأكسا الخليج في موعد ال يتجاوز  30يوما من تاريخ نهاية الرحلة .

مالحظة هامة-:
 جدول هذه الوثيقة يحتوي على ملخص للتغطية فقط.
 هذه الوثيقة ال تغطي الحاالت المرضية الموجودة مسبقا و/أو اإلجراءات العالج المخطط له مسبقا.
 جدول هذه الوثيقة للتوثيق فقط واليمكن استخدامه للحصول على تأشيرة إلى دول الشنجن تحت أي ظرف.
 يستثنى نطاق التغطية ضمن هذه الوثيقة الخسائر أو المطالبات الناتجة عن الحوادث التي وقعت داخل أي منطقة جغرافية من أي بلد أعلنته األمم المتحدة كمنطقة
حرب.
 العقوبات وقيود االستبعاد :
اننا نعتبر اننا لم نوفر أي غطاء ولن نكون مسئولين عن تسوية أي مطالبة أو تقديم منفعة إذا كان ذلك يؤدي إلى تعرضنا ألي عقوبة أو حظر أو قيود بموجب
قرارات األمم المتحدة أو العقوبات التجارية واالقتصادية أو القوانين واألنظمة المعمول بها في االتحاد األوربي  ،المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية.
يرجى الرجوع إلى كتيب الوثيقة الموجود في صفحة عمانتل لقراءة جميع األحكام والشروط واإلستثناءات )(www.omantel.com/axatravel

نيابة عن شركة أكسا (الخليج)

