
 

Schedule of Benefits and Limitations 

Outbound International Travel Insurance 

(Before, During & After) 

 والقيود  المنافع جدول

  الدولي للخارج ســفرال وثيقة تأمين

 )قبل واثناء وبعد(  

Benefits Limits 
Platinum 

(USD) 
Gold 

(USD) 
Silver 

(USD) 
Silver Plus  

(USD) 

لتغطية  ا

  الفضية

 بلس 
 )دوالر أمريكي( 

التغطية  

 الفضية 
 )دوالر أمريكي(

التغطية  

 الذهبية 
 دوالر أمريكي( )

التغطية  

 البالتينية 
 أمريكي(  )دوالر

 الحد  المغطاة

Section A - MEDICAL AND EMERGENCY ASSISTANCE والطارئة  الطبية المساعدة :أ القسم 

A.1 

Medical 

Expenses & 

Hospitalization 

Abroad 

Up to 

500,000 

(Subject to 

an Excess of 

USD 100)  

Up to 

100,000 

(Subject to 

an Excess of 

USD 100) 

Up to 50,000 

(Subject to 

an Excess of 

USD 100) 

Up to 50,000 

(Subject to 

an Excess of 

USD 500) 

 إلى يصل ما

50,000 

حمل تخضع لت)

دوالر    500

( أمريكي  

 إلى يصل ما

50,000 

حمل تخضع لت)

دوالر    100

 ( أمريكي

 إلى يصل ما

100,000 

حمل تخضع لت)

دوالر    100

 ( أمريكي

 إلى يصل ما

500,000 

حمل تخضع لت)

دوالر    100

 ( أمريكي

 المصاريف

 الطبية

 واالستشفاء

 الخارج  في

1أ.  

A.2 
Follow up 

Treatment in 

Home Country 

Up to 5,000 

Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 1,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 350 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 350 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

  إلى يصل ما

350 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

  إلى يصل ما

350 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

الطبي(  التعويض  

  إلى يصل ما

1,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

  إلى يصل ما

5,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

 متابعة

 العالج

 األم  بالبلد

2.أ  

A.3 
Emergency 

Medical 

Evacuation 

Up to 

500,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 

100,000 

(subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 50,000 

(subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 50,000 

(subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

  إلى يصل ما

50,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

  إلى يصل ما

50,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

الطبي(  التعويض  

  إلى يصل ما

100,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

  إلى يصل ما

500,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

 اإلخالء

 الطبي

 الطارئ 

3أ.  

A.4 
Repatriation of 

Mortal Remains 

Up to 10,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 7,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 5,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

Up to 5,000 

(Subject to 

Medical 

Reimbursem

ent Benefit 

Limit) 

  إلى يصل ما

5,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

  إلى يصل ما

5,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

الطبي(  التعويض  

  إلى يصل ما

7,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

  إلى يصل ما

10,000 

  للحد )تخضع

  لمنافع األقصى

  التعويض

 الطبي(

 ترحيل

 الجثة
4أ.  

A.5 

Compassionate 

Visit Due to 

Hospitalization/ 

Death of the 

Insured 

Up to 2,500 N/A N/A N/A نال يمك  تطبيقه  نال يمك تطبيقه  نال يمك تطبيقه  
 إلى يصل ما

2,500 

 زيارة

 الرأفة

 بسبب

 االستشفاء

 موت /

 الشخص 

 المؤمن

 عليه

5أ.  

Section B – PERSONAL ASSISTANCE الشخصية  المساعدة :ب القسم 

B.1 

24-hour 

Medical 

Assistance 

Service Included Included Included Included مشمول مشمول مشمول مشمول 

 خدمات

 المساعدة

 مدار على

 الساعة 

1ب.  

B.2 

International 

General 

Assistance 

 المساعدات

 الدولية

 العامة

2ب.  

Section C – LOSSES AND DELAYS والتأخيرات الخسائر أو فقدان :ت القسم 

C.1 
Loss of Travel 

Documents 
Up to 500 Up to 250 Up to 100 Up to 100 

 إلى يصل ما

100 

 إلى يصل ما

100 

 إلى يصل ما

250 

 إلى يصل ما

500 

 فقدان 

 مستندات 

 السفر 

 1ت.

 

C.2 

Loss of 

Personal 

Money 

Up to 1,000 Up to 300 N/A N/A نال يمك  تطبيقه  نال يمك تطبيقه  
 إلى يصل ما

300 

 إلى يصل ما

1,000 

 فقدان 

 األموال

 الشخصية 

2ت.  

C.3 

Trip 

Cancellation/Cu

rtailment 

Up to 5,000 Up to 2,500 N/A N/A نال يمك  تطبيقه  نال يمك تطبيقه  
 إلى يصل ما

2,500 

 إلى يصل ما

5,000 

 قطع

 قبل الرحلة

 األوان

3ت.  

 شركة بروج للتـأميـن التعاوني 
 

Buruj Cooperative Insurance Co. 



C.4 Travel Delay  

Up to 1,000 

($50/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of 

delay) 

Up to 500  

($50/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of 

delay) 

N/A N/A نال يمك  تطبيقه  نال يمك تطبيقه  

  إلى يصل ما

500 

  /دوالًرا  50)

  أربع كل

 متتالية ساعات

 التأخير(  من

  إلى يصل ما

1,000 

  /دوالًرا  50)

  أربع كل

 متتالية ساعات

 ( التأخير من

التأخير في 

 الوصول 
4ت.  

C.5 

Loss of 

Baggage and 

Personal 

Effects 

Up to 2,500  

(Any One 

Item 100) 

(Valuable 

Item 300) 

Up to 500  

(Any One 

Item 100) 

(Valuable 

item 300) 

Up to 250  

(Any One 

Item 100)  

(Valuable 

Item 250) 

Up to 250  

(Any One 

Item 100)  

(Valuable 

Item 250) 

  إلى يصل ما

250 

عنصر   )أي 

 ( 100  واحد

 البند ةقيم)

300 )  

  إلى يصل ما

250 

عنصر   )أي 

 ( 100  واحد

  البند ةقيم (

300( 

  إلى يصل ما

500 

عنصر   )أي 

 ( 100  واحد

  البند ةقيم (

300( 

  إلى يصل ما

2,500 

عنصر   )أي 

 ( 100  واحد

  البند ةقيم (

300( 

 فقدان 

 الحقائب

 واألمتعة

 الشخصية 

5ت.  

C.6 Baggage Delay 

Up to 1,000  

($50/ Up to 

1,000 

($50/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of 

delay) 

Up to 250 

($50/ Up to 

1,000 

($50/ every 

four (4) 

consecutive 

hours of 

delay) 

N/A N/A نال يمك  تطبيقه  نال يمك تطبيقه  

 إلى يصل ما

250 

 ما دوالر50)

 إلى يصل

1000 

  /دوالًرا (50

 أربع كل

 متتالية ساعات

 ) التأخير من

 إلى يصل ما

500 

 ما دوالر50)

إلى   يصل

(1000  

  /دوالًرا (50 

 أربع كل

 متتالية ساعات

 ) التأخير من

التأخير 

وصول  

 االمتعة 

6ت.  

C.7  

Baggage 

Damage/ Loss 

by Common 

Carrier 

Up to 500 Up to 250 N/A N/A نال يمك  تطبيقه  نال يمك تطبيقه  
 إلى يصل ما

250 

 إلى يصل ما

1,000 

 /ضرر 

 خسارة

 األمتعة

 بواسطة

 وسيلة

 النقل

 المشترك 

7ت.  

Section D - PERSONAL ACCIDENT BENEFITS الشخصية  الحوادث منافع :ث القسم 

D.1 

Accidental 

Death and 

Permanent 

Disablement  

100,000 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 100,000 

 وعجز وفاة

 نتيجة دائم

 لحادث 

1ث.  

Section E - OTHER TRAVEL RELATED BENEFITS بالسفر  متعلقة أخرى  منافع :ح القسم 

E.1 
Personal 

Liability 

Up to 

1,000,000 

Up to 

250,000 
Up to 50,000 Up to 50,000 

 إلى يصل ما

50,000 

 إلى يصل ما

50,000 

 إلى يصل ما

250,000 

 إلى يصل ما

1,000,000 

 المسؤولية

 الشخصية 
1ح.  

E.2 
Home Away 

Protection 
Up to 5,000 Up to 2,500 Up to 1,000 Up to 1,000 

 إلى يصل ما

1,000 

 إلى يصل ما

1,000 

 إلى يصل ما

2,500 

 إلى يصل ما

5,000 

 حماية

 المنزل

 السفر  أثناء

2ح.  

 

5% Excess is applicable for all sections except section A.1  1.٪ على جميع األقسام باستثناء القسم أ5بنسبة  تحمليتم تطبيق 

 

Free cover is afforded for one accompanying named infant per 

Insured Person for the following benefits / sections: A.1, A.3, and 

A.4 & D.1 Above. Benefits applicable are ten percent (10%) of the 

limits. 

 

Family Plan Benefits:  
Sum Insured per family is up to three hundred percent (300%) of the 

benefit limits. Each child is entitled up to thirty percent (30%) of the 

limit for Section A.1 & A.3 and ten percent (10%) of the limit for Section 

A.4 & D.1. 

 

COVID-19 Extension (Covid Plus) applicable for all Plans except 

for Silver Plus: - 

The following benefits are extended coverage due to COVID-19 as per 

stated in Policy Wording. 

1. Section A.1 – Medical Expenses and Hospitalization Abroad  

 

 

 للحصول له مؤمن شخص لكل  اسمه مرافق للرضيع مجاني غطاء توفير يتم

 هي المطبقة الفوائد .أعاله1و ث. 4، أ.3. ، أ1أ.التالية األقسام / المزايا على

 الحدود  من) ٪ 10( المئة في عشرة

 

 األسرة  خطة فوائد

 اإلعانات حدود من) ٪300( بالمائة ثالثمائة إلى  يصل أسرة لكل التأمين مبلغ

 الحد من ٪(30ثالثين بالمائة ) إلى يصل ما على الحصول طفل لكل يحق

 4للقسم أ. األقصى الحد من ٪(10وعشرة بالمائة ) 3وأ . .1أ   للقسم األقصى

 . 1و ث.

 

الخطط وليس على  )كوفيد بلس( ينطبق فقط على جميع 19تمديد كوفيد 

 الخطة الذهبية بلس 
 

وفقاً لما هو مذكور في  19كوفيد  الفوائد التالية هي تغطية موسعة بسبب

 صياغة الوثيقة. 

 المصاريف الطبية واالستشفاء في الخارج. -   1القسم أ . .1

 

 

 


